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لَِّف هذا الكتاب بموجب القرار الوزاري  ٢6١/ ٢٠١9 
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جميع حقوق التاأليف والطبع والن�شر حمفوظة لوزارة الرتبية والتعليم،

 
ً
 ول يجوز الـطـبع اأو الـت�شوير اأو اإعـادة ن�شخ الـكتاب كــاماًل اأو مــجزاأ

 اأو ترجمته اأو تخزينه يف نطاق ا�شتعادة املعلومات  بهدف جتاري باأي �شكل من الأ�شكال

 اإل باإذن كتابي م�شبق من الوزارة، ويف حالة القتبا�س الق�شري يجب ذكر امل�شدر.

تم اإدخال البيانات والتدقيق اللغوي والر�شم والت�شميم والإخراج 

في مركز اإنتاج الكتاب المدر�شي بالمديرية العامة لتطوير المناهج



حضرة صاحب الجاللـة

 السلطان هيثم بن طارق المعظم

حفظه اهلل ورعاه

المغفور لـه

 السلطان قابوس بن سعيد 

طّيب الّله ثراه
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 الحمد هلل رب العالمين، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف المر�شلين، �شيدنا محمد وعلى اآله 

و�شحبه اأجمعين،،،

المختلفة؛  جوانبها  في  التعليمية  المنظومة  تطوير  اإلى  والتعليم  التربية  وزارة  �شعت       

موؤ�ش�شات  متطلبات  وتلبية  والتقانة،  المعرفة  مجالي  في  المت�شارعة  التطورات  لمواكبة 

التعليم العالي، واحتياجات المجتمع الُعماني و�شوق العمل، وهي بذلك تتوافق مع اأهداف 

روؤية ُعمان ٢٠٤٠ وركائزها التي اأكدت اأهمية رفع جودة التعليم وتطوير المناهج الدرا�شية 

والبرامج التعليمية؛ لإعداد متعلم معتز بهويته، مبدع ومبتكر، ومناف�س عالميًّا في جميع 

المجالت.

كما جاءت المناهج الدرا�شية من�شجمة مع فل�شفة التعليم في �شلطنة ُعمان، وال�شتراتيجية 

٢٠٤٠ في تهيئة الفر�س المنا�شبة لبناء ال�شخ�شية المتكاملة للمتعلمين،  الوطنية للتعليم 

والبتكار،  الأعمال  كريادة  والع�شرين؛  الحادي  القرن  مهارات  امتالكهم  على  والحر�س 

وتعزيز  المعرفة،  واإنتاج  الحديثة  التكنولوجيا  معطيات  مع  والتعامل  العمل،  واأخالقيات 

ال�شالم  وقيم  الإن�شانية،  بالق�شايا  ورفع م�شتوى وعيهم  العلمي،  والبحث  التفكير  مهارات 

والحوار، والت�شامح والتقارب بين الثقافات.

ويمثل هذا الكتاب المدر�شي ترجمة للمحتوى المعرفي والمهاري للمنهاج الدرا�شي، الذي 

و�شع لي�شتقي منه الطالب معلومات �شاملة ومتنوعة، وليكت�شب منه مهارات تعليمية مختلفة؛ 

تقدم هذا  في  ت�شهم  �شامية  وغايات  تربوية،  اأهــداف  من  الــوزارة  اإليه  ت�شبو  ما  لتحقيق 

الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لمولنا ح�شرة �شاحب الجاللة ال�شلطان هيثم بن 

طارق المعظم- حفظه اهلل ورعاه-.

تقديم

د. مديحـة بنت اأحمـد ال�شيبانيـة

وزيـرة التربيـة والتعليـم

واهلل ويل التوفيق



المقدمة

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة:

   كتاُب لغتي الجميلة اأُلِّف لك؛ ليخاطَب عقلك وروحك فاتخذه جلي�ًسا، تتفاعل معه، 

باأفكارك  مو  ال�سُّ اآرائــك، وفي  ت�ستمتع بقراءته وت�ستفيد منه في نقا�سك، والتعبير عن 

وتهذيب قيمك الإن�سانية.

     وهو كتاب واحد يتاألف من ق�شمين لكل ف�شل درا�شي؛ فالق�شم الأول منه يتناول مهارات 

القراءة، اأّما الق�شم الثاني فيناق�س مهارات الكتابة المختلفة.

ن من اأربع وحدات      ُبني هذا الكتاب على مخرجات التعلم الواردة في وثيقة المعايير، ويتكوَّ

ا، روعي فيها قدرات الطالب  في مهاراتي في القراءة، واأربع في مهاراتي في الكتابة اأي�شً

ومعارفه وخبراته ومكت�شباته اللغوية ال�شابقة.

اأنماط الن�شو�س من ن�شو�س �شردية  التنوُّع في  القراءة روعي     ففي ق�شم مهاراتي في 

)ق�ش�شية-اإقناعية - تف�شيرية - تراثية - �شيرة غيرية ...( ون�شو�س �شعرية؛ اختيرت كي 

تحقق التنوُّع والتكامل والتدرج في قراءتها في مو�شوعات �شائقة تخاطب عقلك ووجدانك 

الن�شو�س  وتعرُّف خ�شائ�س هذه  اللغة،  مهارات  اإك�شابك  اإلى  وت�شعى  بذائقتك،  وترتقي 

والتعاي�س معها وفق معالجات تتدرج بك؛ لتكون م�شارًكا فاعاًل في الن�س.

ز نف�شك؛ لكت�شاف العالم من حولك    اإن تفاعلك مع ن�شو�س الكتاب �شيفتح اآفاقك، ويحفِّ

عبر الولوج في عالم القراءة ومتعتها مت�شفًحا ومتعمًقا، متوازًنا وحالًما، متاأثًرا وموؤثًرا، 

وفق ما يالم�س تطلعات فكرك، واهتماماتك.

وقد عولج الدر�س القرائي بناًء على اأربع خطوات؛ لتحقق مهارات اللغة تحدًثا وا�شتماًعا 

١٠



وقراءة وكتابة، وتنطلق بك اإلى اكت�شاف الن�س وفهمه والتعمق فيه، وهي:

اأوًل: الفهم العام:

     وهو مرحلة اكت�شاف الن�س، ومحدداته: الفكرة العامة والأفكار الجزئية، والعالقة بين 

ال�شخ�شيات  وتحديد  الن�س،  من  مبا�شرة  معلومات  وا�شتخراج  وم�شمونه،  الن�س  عنوان 

والزمان والمكان ...اإلخ.

ثانًيا: المعجم والدللة: 

ف -اأيها الطالب- معاني المفردات، واأ�شدادها، والمعاني ال�شياقية، والحقول      وفيه تتعرَّ

المفردات  تعالج  فال  ذلك،  من  تمكنك  واأن�شطة  اأ�شئلة  عبر  المعجم،  ف  وتوظِّ الدللية، 

ومعانيها عبر ذكر معانيها ب�شورة مبا�شرة .

ثالًثا: المناق�سة والتحليل: 

   وفي هذا الم�شتوى ترتكز -اأيها الطالب- على كثير من خبراتك في فهم المقروء، فتتفاعل 

مع الن�س في معانيه الخفيَّة وقيمه وجمالياته واإيحاءاته، وركزت هذه الخطوة  على الأفكار 

الجزئية والأ�شاليب اللغوية ال�شائعة ومالم�شة اأدبية الن�س وخ�شائ�س نمطه، ومن محددات 

الخطوة الثالثة: َفهُم المعنى ال�شمني في الن�س، وا�شتنتاُج اأفكار ومعان، وبيان العالقات 

في ن�شيج الن�س، واإبداء الراأي في بع�س ما ورد فيه، وتعرف خ�شائ�س الن�س وعنا�شره.

رابًعا: ا�ستثمار الن�ص واإبداء الراأي:

       وتعدُّ هذه الخطوة ثمرة الخطوات ال�شابقة، فالغاية منها ا�شتثمارك للمكت�شبات اللغوية 

هذه  مع   لتتفاعل  الباب  لك  تفتح  كما  وكتابًة،  تحدًثا  لديك  الكامنة  الإبداعية  والقدرات 

١١



١٢

ُجعلِت  بل  الن�شو�س  بمْعِزل عن عالم هذه  ل�شت  فاأنت  اأخرى،  اأحياًنا  وتنقدها  الن�شو�س 

زك في اإبداء راأيك، واأفكارك واحتياجاتك. لتحفِّ

ا تتكون كل وحدة من در�شين في  اأي�شً اأربع وحدات        وتناول ق�شم مهاراتي في الكتابة 

القواعد النحوية وال�شرفية، ودر�شين في الإمالء، ودر�شين في التعبير.

    وكانت الن�شو�س منطلقات لدرا�شة مفردات مهارات الكتابة )نحًوا، و�شرًفا، واإمالًء، 

ل م�شتقلة خارج هذه الن�شو�س، كذلك تنوعت  وتعبيًرا(؛ اإيماًنا باأن هذه المفردات ل تت�شكَّ

الأن�شطة والأ�شئلة ل�شمان التدرج في تعلم مهارات الكتابة وتوظيفها تحدًثا وكتابًة.

ًيا تطلعاتك وقدراتك واحتياجاتك الم�شتقبلية،     واأخيًرا، ن�شاأل اهلل اأن يكون هذا الكتاب ملبِّ

فًقا لتطوير مهاراتك لتمار�شها عمليًّا، وو�شيلة للتوا�شل مع محيطك والعالم من حولك.
ُ
واأ

هذا واهلل من وراء الق�سد

الموؤلفون            



اْلُمْحَتَوياُت

9 ...................................................................................... تقدمي  

١٠ .............................................................................................. املقدمة  

١7 الوحدُة األولى:    

ُل:  ق�سُة قاروَن    الدر�ُص الأوَّ

ُر باأُُذَنْيه ا�ُص ُيْب�سِ الدر�ُص الثَّاين: اخُلفَّ

الدر�ُص الثَّالث: َعالَم َتقولنَي �سكًرا؟   

٤١ الوحدُة الثانيُة:    

ال�ستماُع: طبيُب الأ�سناِن

ُل:  جوهرُة م�سقَط الدر�ُص الأوَّ

الدر�ُص الثَّاين: ن�سبيَُّة الآراِء

لَّْت يل ُعماُن الدر�ُص الثَّالُث: َوَتَ

الثُة:                                                                                                      65 الوحدُة الثَّ

ُل:  حبَّاُت الُبتقاِل الدر�ُص الأوَّ

ابعِة ِة الرَّ ناعيَّ الدر�ُص الثَّاين: َتَقنيَّاُت الثورِة ال�سِّ

الدر�ُص الثَّالُث: رحلٌة اإىل طوكيو

ابعُة:                                                                                                          95  الوحدُة الرَّ

ال�ستماُع: حكاياُت العلوِم )تقنية النانو( 

ُل: اإ�سالُم �سعٍد الدر�ُص الأوَّ

الدر�ُص الثَّاين: ِمْن حيِل النَّمِل 

بِح  الدر�ُص الثَّالُث: َن�ِسيُم ال�سُّ

  

َمهاراتي في الِقراءِة
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َمهاراتي 
في الِقراءِة
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َمهاراتي في الِقراءِة

ُمرجاُت تعلُِّم الَوْحدِة الأوىل

ار�ِس لهذِه الَوْحدِة اأَْن: الِب الدَّ ُع ِمَن الطَّ ُيتوقَّ

 ، العـــالميِّ الأدِب  ِمَن  ا  ق�ص�صيًّ ا  ون�صًّ  ، القراآنيِّ الق�ص�ِس  ِمَن  ًة  ق�صَّ يقراأَ 

ا مَع مراعاِة عالماِت التَّرقيِم وخ�صائ�ِس النَّمِط. ا تف�صيريًّ ون�صًّ

َف اإ�صتراتيجياٍت متنوعًة في فهِم المفرداِت والتَّراكيِب الجديدِة. يوظِّ

ِة. نَة للق�صَّ َد العنا�صَر الفنِّيََّة المكوِّ يحدِّ

يحلَِّل النَّ�سَّ المقروَء ُمبدًيا وجهَة نظرِه.

. َف خ�صائ�َس النَّمِط التَّف�صيريِّ العلميِّ يتعرَّ

يفهَم النُّ�صو�َس المقروءَة ويحلِّلَها بالإ�صتراتيجياِت النَّ�صطِة.

يحفَظ اآياٍت ِمَن القراآِن الكريِم.

ا ِمْن م�صادَر خارجيٍة ذاِت َعالقٍة بالأنماِط القرائيَِّة للوحدِة. يقراأَ ن�صًّ

يتمثََّل القيَم الواردَة في الوحدِة.

1

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩
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ُة قاروَن ق�صَّ

ہہہہھھھھ

ےےۓۓڭڭڭڭۇۇ

ۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېې

ېىىائائەئەئوئوئۇئ

ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئ

ىئییییجئحئمئىئيئجبحب

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ
ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ
ڤڤڤڤڦڦڦڦڄ
ڄڄڄڃڃڃڃچچچ

ُل:  الدر�ُس الأوَّ

ُ قاَل اهلل َتعاىل:



19

)الق�ص�ص  ٧٦-٨٣(

الَفْهُم 

العامُّ

ُة قاروَن؟ 1    في اأيِّ زمٍن حدثْت ق�صَّ

2    ِبَ اأنعَم اللـُه على قاروَن؟

3    ما موقُف قاروَن ِمْن ِنَعِم اهلِل؟

4    كيَف كانْت نهايُة قاروَن؟

g يحفُظ الطالُب الآياِت من ٧٦ اإىل ٨٠

چڇڇڇڇڍڍڌڌڎ ڎ
ڈڈژژڑڑککک ک
گگگگڳڳ ڳڳڱ
ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ
ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے
ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
ەئ  ائ ائ ى ى ې ې ې

ۆئۈئۈئ ېئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ 



20
الَوْحدُة الأوىل: َمهاراتي يف القراءِة

 املعجُم 

اللُة والدَّ

هاِت املفرَد ِمَن اجلموِع الآتيِة:   1 

)n مفاحَت    n الفرحنَي    n القروِن(.

الكلماُت الَّتي تحَتها خطٌّ في التَّراكيِب القراآنيِة الآتيِة تنتمي   2

اإلى الجذِر الثُّالثيِّ نف�ِصه، اذُكْره، ُثمَّ بيِّْن معنى كلٍّ منها:

{ ھ    ے  }. اأ. 

{ ىىائائ  }. ب. 

{ ىئیی  }. ج. 

        
ابحْث َعْن ُمرادِف الكلماِت الآتيِة:   ٣ 

ا(. )n اأويل    n َمنَّ    n علوًّ

ۆ  }   ۆ { ۇۇ    ٤

العبارُة الَّتي حتَتها خطٌّ تعني:  

َلُتثِقُل اجلماعَة.  

َلُتبِعُد اجلماعَة.       

َلَت�صُهُل على اجلماعِة.       

ُل:  الدر�ُس الأوَّ
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 املعجُم 

اللُة والدَّ
الــمــذمــوُم فــي الآيــِة  الــفــرُح   { ې   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  }  ٥

ابقِة: ال�صَّ

روُر عامًة. الفرُح وال�صُّ  

الفرُح بف�صِل اهلِل ورحمِتِه.       

الفرُح الذي ي�صحُبُه التَّكرُب والغروُر.       

{ ےۓۓڭڭڭڭۇۇ}  ٦

ابِق كلمتاِن ُمت�صادتاِن يف املعنى،  ورَد يف الرتكيِب القراآينِّ ال�صَّ  

ْ معناهما. ا�صتخرْجُهما، ثمَّ بيِّ
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الـُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ

ـِع اأحداِثها. في �صوِء  ُق القارَئ لـتتبُّ ُة بحدٍث ي�صوِّ  الق�صَّ
ُ
تبداأ  1

ِة القراآنيَِّة. َك للق�صَّ ابقِة، اذكِر الحدَث المحرِّ العبارِة ال�صَّ

ِة القراآنيَِّة: رتِِّب الأحداَث كما وردْت في الق�صَّ  2

نهايُة قاروَن.  

ُ قاروَن وَبْغُيُه على قوِمِه. تكبُّ  

ُح اأويل الِعلِم مْن قوِم قاروَن واإر�صاُدُهْم َلُه. ُن�صْ  

انق�صاُم النَّا�ِس اإىل فريقِي حينما خرَج َعليهم قاروُن بزيَنِتِه.   

ْ �صفاِتها. ِة، ُثمَّ بيِّ ِة القراآنيَّ ئي�صَة يف الق�صَّ ِد ال�صخ�صيََّة الرَّ حدِّ  3

َف قوُم قاروَن اأ�صلوَبي الأمِر والنَّهِي يف ن�صِحهْم لُه.   وظَّ  4

ا�صت�صهْد ِمَن الآياِت على هذيِن الأ�صلوبِي.

�صـــبَب   ْ بيِّ ُثمَّ  ــــــْحُهما،  و�صِّ فـــئتِي.  اإىل  قـــاروَن  قـــوُم  انق�صـــــــَم   5

اْنِق�صاِمهما.

{ ٻٻٻٻپ  } - {  ڇڍڍڌ  }  6

ابقاِن تبيرين ِلغنى قاروَن. حمَل ال�صياقاِن القراآنياِن ال�صَّ

اذكْرُهما. اأ. 

ْح راأَيَك في هذيِن التبريريِن. ب.  و�صِّ

ُل:  الدر�ُس الأوَّ
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اهديِن الآتيِي: َة الَّتي تتفُق َمَع معاين ال�صَّ ِ الآياِت القراآنيَّ عيِّ  7

ورَد في الأثِر: اأ. 

»اْعَمْل لُدنياَك كاأنََّك َتعي�ُس اأَبًدا،    

  واعَمْل لآخَرِتَك َكاأنََّك َتوُت َغًدا«.

قاَل ر�صوُل اهلِل        : ب. 

 .» ٍة ِمْن ِكْبٍ »ل َيْدُخُل اجلنََّة َمْن كاَن يف قلِبِه ِمثقاُل ذرَّ  

                   )رواُه م�صلُم(.

ندوِق ما ينا�صُب الآياِت الآتيَة:    اختْر ِمَن الأ�صاليِب الواردِة في ال�صُّ  8

{ چچ چڇڇڇ  }.

ڑ  }. ڑ ژ { ژ

ڭ  }. ڭ ڭ ۓ ۓ ے   }

 

n التَّهديُد    

n التَّعجُب    

n التَّمنِّي
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الـُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ

  : حاِك التَّعبرَي القراآينَّ الآتَي، ُمافًظا على ما حتَتُه خطٌّ  9 

{ ۆۈۈٴۇۋۋۅ  }.

ُ امل�صتحقَي دخوَل اجلنَِّة: ُة القراآنيُة باآيٍة تبيِّ ُخِتَمِت الق�صَّ  10

َمْن ُهْم؟ اأ. 

فاُتُهْم؟ ب.  ما �صِ

ِة القراآنيَِّة. رو�َس امل�صتفادَة ِمَن الق�صَّ اذكِر الدُّ  11

ُل:  الدر�ُس الأوَّ

اأِْي ا�ْصِتْثماُر النَّ�سِّ واإْبداُء الرَّ

{ ہہہھھھھ    }.

يف �َصْوِء هذِه الآيِة:  

ُلُه. ْف مظهَر قاروَن كما تتخيَّ �صِ اأ. 

ُعُه. اكتِب احلواَر الَّذي داَر بَي قاروَن وقوِمِه كما تتوقَّ ب. 



25

ُر باأُُذَنْيه ا�ُس ُيْب�صِ اخُلفَّ

ي اأدواَرها في  اأَْن ت�ؤدِّ اأَ َلها 
َّ
اأَنَّ الطي�َر اأوتيْت ق�ًة في الإب�صاِر، فتهي ِمَن المعل�ِم   

وه�  ذلَك،  بخالِف  ُهَ�  ما   
ُ
َيطير ا  وممَّ وغيِرِه،  طيراٍن  ِمْن  ٍر 

ْ
وُي�ص �صه�لٍة  بكلِّ  حياِتها 

َعمياَء،  تعدُّ  تكاُد  اإنَّها  حتَّى  ئياًل،  �صَ مقداًرا  اإل  الإب�صاِر  ِمَن  ُت�ؤَْت   
ْ
لم التي  الخفافي�ُش 

اإِنَّ  حتَّى  عجيبٌة  عنَدها  مِع  ال�صَّ ُة  فِدقَّ مِع،  بال�صَّ الب�صِر  َعِن  ها  �صَ ع�َّ �صبحاَنُه  اللـَه  ولكنَّ 

الح�صرِة  َوْقَع خط�اِت  ت�صمَع  اأَْن  قادرٌة   
َ

َفِهي باآذاِنها،   
ُ
ر �صِ

ْ
ُتب باأنَّها  قال�ا  الباحثيَن  بع�َش 

ْت ِمَن القدَرِة على تحديِد 
َ
ام�ِش، وذلَك بما اأُوتي الِم الدَّ غيرِة، واأَْن ت�صطاَدها في الظَّ ال�صَّ

اداِر 
َّ
ٌد بالر ا�ُش مزوَّ اداِر الذي تتمتُع بِه، فالُخفَّ

َّ
مِع، وَعْن طريِق الر مكاِنها َعْن طريِق ال�صَّ

نيَن.  ِة بمالييِن ال�صِّ
َّ
َع في الحرِب العالمي

َ
قبَل اأْن ُيْخَتر

الدر�ُس الثَّاين: 
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ا�ُش - َمَع ك�ِنِه �صعيَف الب�صِر ويعي�ُش في الكه�ِف المظلمِة - َيعِرُف  والُخفَّ  

ٍة مذهلٍة، وفي هذا ال�صاأِن يق�ُل البروفي�ص�ُر هـ. م . ه�غي�ش: »دع�نا 
َّ
طريَقُه ب�ا�صطِة اآلي

ائراِت،  ا�صاِت والطَّ ُد بها بع�ُش الغ�َّ ًرا، وهي التي ُتزوَّ اداِر تط�ُّ
َّ
 اأنظمِة الر

َ
ُل اأكثر

َّ
نتخي

ا�ٍش، فماذا �صتك�ُن النَّتيجُة؟ حتًما  ها وو�صُعها في اأُُذِن ُخفَّ
ُ
َقْد جرى �صغُطها وت�صغير

ٍة 
َّ
باآلي ٌد  ُمَزوَّ فهَ�  النَّظاِم،  لهذا  ُمعاِدٌل  اأُُذِنِه  في  ا�ُش  الُخفَّ َيْحِمُلُه  الذي  اداِر 

َّ
الر نظاَم  اأَنَّ 

ٍة للتقاِطها بعَد اأْن ترتدَّ اإليِه َعِقَب ا�صطداِمها باأيِّ 
َّ
ِة، وباآلي

َّ
�تي لإر�صاِل الأم�اِج ف�َق ال�صَّ

 بح�ا�صيَب تح�صُب لُه َحْجَم هذِه الأج�صاِم، وُبْعَدها عنُه، و�صرعَة حركِتها 
َّ
�صيٍء، ثم

الِم الدام�ِش ِمن ا�صطياِد اأ�صغِر الح�صراِت ب�صرعٍة  ُن في الظَّ ٍة �صديدٍة، بحيُث يتمكَّ ِبِدقَّ

وكفاءٍة عاليٍة«.

وا ِحباًل واأ�صالًكا داخَل  ا�ِش، فمدُّ وقْد اأجرى العلماُء تجِرَبًة على قدراِت الُخفَّ  

 بيَنها داخَل الكهِف بحريٍَّة مطلقٍة دوَن اأْن 
ُ
كهٍف تعي�ُش فيِه الخفافي�ُش، فكانْت تطير

 في جميِع 
ُ
تنت�صر الحباَل والأ�صالَك كانْت  اأَنَّ  ُرْغمَ  �صلٍك،  اأيِّ  اأو  باأيِّ حبٍل  ت�صطدَم 

ا تقنيٌة  ُه اأنَّ الدلفيَن لديها اأي�صً
ُ
ا َيجدُر ِذكر ا، وممَّ اأنحاِء الكهِف، وتقطُعُه ط�ًل وعر�صً

م�صابهٌة ولِكْن في الماِء ل في اله�اِء.

الأعجُب  واإنَّما   ، الحدِّ تت�قَُّف عنَد هذا  ا�ِش ل  الُخفَّ عنَد  اداِر 
َّ
الر نظاِم  وكفاَءُة   

ٍة متناهيٍة اأم�اَجُه  ُز ِبِدقَّ
ِّ
ا�ٍش يمي  العلماَء وه� اأنَّ كلَّ ُخفَّ

ُ
ر
ِّ
 الذي ما زاَل يحي

ُ
والأغرُب الأمر

َة التي ترتدُّ عنُه، فالخفافي�ُش تعي�ُش على �صكِل جماعاٍت في كه�ٍف مظلمٍة،  الخا�صَّ

ُل اأم�اًجا �ص�تيًة لترتدَّ اإليها. وقْد يبُلغ تعداُد جماعٍة منها المئاِت، وكلُّها ُتر�صِ

الخفافي�ِش ل يختلُط على  ُتْطِلُقها كلُّ  التي  ْغِم ِمن اختالِط الأم�اِج 
َّ
الر وعلى    

ُب منها  َة بِه، وبذلَك َيْح�صِ اأم�اَجُه الخا�صَّ ُز 
ِّ
اأم�اٍج، ويمي اإليِه ِمْن  اأيٍّ منها مهما عاَد 

 ذلَك باأنَُّه نتيجُة م�صادفاٍت ع�ص�ائيٍة، 
ُ
ر

َّ
ُبْعَد الأج�صاِم وحجَمها و�صرعَتها، فاأنَّى ُيف�ص

وطفراٍت ُمتراكمٍة؟

الدر�ُس الّثاين: 
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ًة  ِدُر اأ�ص�اًتا حادَّ ا؛ فهَ� ُي�صْ ا�ِش عجيٌب جدًّ دْت بِه اأُُذُن الُخفَّ والجهاُز الَّذي ُزوِّ  

ٍة(، تخرُج 
َّ
ف�َق �ص�تي )اأم�اًجا   

ِّ
العلمي بالتَّعبيِر  ى  ُت�صمَّ الَّتي   

َ
، وهي

ُ
الب�صر ي�صمُعها  ل 

اإلى  لتع�َد  ْت عنُه  اأو عائٍق ارتدَّ باأيِّ ج�صٍم  فاإذا ا�صطدمْت   ف�َق محيِطِه، 
َ
لتنت�صر منُه 

اإلى دماِغِه،   بها 
ُّ
 تمر

َّ
َة، ثم اأُذناُه الم�جاِت المرتدَّ ًة اأخرى، فتلتِقُط 

َّ
ا�ِش مر اأُذني الُخفَّ

الأُذنيِن،   
َ
عبر ال�اردِة  للمعل�ماِت  معالجٍة  باإجراِء  تق�ُم  اأخرى،  اأجهزٌة  ت�جُد  حيُث 

ِة منُذ انطالِقها 
َّ
�تي ال�صَّ ا�صتغرقْتُه الأم�اُج ف�َق  مَن الذي  الزَّ ُب بكفاَءٍة مده�صٍة  َفَتْح�صِ

وحتَّى ع�دِتها لم�صدِرها بعَد ارتداِدها.

ْت عنُه، وم�ِقَعها  وَت�صتنِتُج ِمْن ذلَك الم�صافَة الَّتي تف�صُلها َعِن الج�صِم الذي ارتدَّ  

اأدمغِتها �ص�رًة  في  �ُصمُ 
ْ
َتر الخفافي�َش  اأنَّ  ذلَك  بال�صبِط وحجَمُه و�صكَلُه، ومعنى  منُه 

المخل�قاُت  تر�صُمها  التي  الب�صريَِّة  �رِة  ال�صُّ َعِن  ا 
ً
الج�صِم ل تختلُف كثير َعِن  ًة 

َّ
�ص�تي

ُلها اإلى  ُة العيِن، فتح�ِّ
َّ
ِة التي تلتقُطها �صبكي

َّ
ِة ال�ص�ئي رُة لالأ�صكاِل بمناأى َعِن الأ�صعَّ المب�صِ

ماِغ لي�صنَع منها �ص�رًة، والفرُق  نب�صاٍت كهربائيٍة ي��صُلها الع�صُب الب�صريُّ اإلى الدِّ

اأم�اٌج  ا�ِش  الُخفَّ دماِغ  ٌة، وفي 
َّ
اأم�اٌج �ص�ئي الإن�صاِن م�صدُرها  دماِغ  في  �رَة  ال�صُّ اأنَّ 

 َيِلْج اأحٌد اإلى 
ْ
ُه كيَف تبدو، اإْذ لم

ُ
ا�ِش ل َيعرُف غير �رَة في دماِغ الُخفَّ ٌة، واأنَّ ال�صُّ

َّ
�ص�تي

ٍر دقيٍق َعِن ال��صِط المحيِط بِه،  دماِغِه، ولكنَّ الذي نعرُفُه اأنَّها كافيٌة تماًما لتك�يِن ت�ص�ُّ

 باأُُذنيِه.
ُ
ر �صِ

ْ
ا�َش ُيب �رَة الب�صريََّة، وب�صبِب ذلَك قال�ا: اإنَّ الُخفَّ ولذلَك اأ�صبهِت ال�صُّ

َيِة اإلى  قيِق، وو�صائِلِه الم�ؤدِّ كلُّ ذلَك عمٌل متقٌن باأ�صباِبِه الُمحكمِة، ونظاِمِه الدَّ  

 وراَءُه حكمُة حكيٍم، وقدرُة قادٍر، واإرادُة 
َ

ا لي�ش
ًّ
ا ع�ص�ائي

ً
نتائِجِه الُمرادِة، ول� كاَن اأمر

 ت�ؤدِّ 
ْ
ب�صيٍر بكلِّ �صيٍء عليٍم لنعدَم منُه الإتقاُن، واختلَّ فيِه النِّظاُم، وف�صلْت و�صائُلُه، ولم

اإلى نتيجٍة.

اأحمُد ْبُن حمٍد اخلليلّي، م�صرُع الإحلاِد 

ٍف(. )بت�صرُّ
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الَفْهُم 

العامُّ 

ا�ِس؟ عيفُة للُخفَّ ما احلا�صُة ال�صَّ  1

ْح ذلِك مْن فهِمَك الِفْقرَة  الدلفُي كائناٌت ت�صبُه اخلفافي�َس. و�صِّ  2

الثَّالثَة.

. ْد احلّجَة التي قاَم عليها الّن�سُّ حدِّ  3

مِة - العر�ِس - اخلاتِة(. ابِق اإىل )املقدِّ ْم ِفْقراِت النَّ�سِّ ال�صَّ َق�صِّ  4

الدر�ُس الثَّاين: 
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ِة  للَيَّ الدَّ الحــــقوِل  اإلى  تنتمي  كلـــماٍت  َعْن  ـــ�سِّ  النَّ في  ابحـــــْث   1 

الآتيِة:    

ملوقاٌتاأجهزٌة وو�صائُل

ندوِق َعِن الم�صطلحاِت التي تعبُِّر َعِن التَّعريفاِت  ابحْث في ال�صُّ  2 

الآتيِة:  

n اأمواٌج فوَق 

�صوتيٍة.

احلا�صوُب.  n

بكيُة. ال�صَّ  n

الكهوُف.  n

اداُر. الرَّ  n

ماُغ. الدِّ  n

روؤيــِة  على  ي�صاعُد  ولقــٌط  مر�ِصٌل  جهاٌز  اأ. 

الأ�ــصــيــاِء الــبــعــيــدِة وتــحــديــِد مــ�ــصــاراِتــهــا 

واتجاهاِتها. )..................( 

تجاويُف طبيعيٌَّة في ال�صخوِر قْد تكوُن  ب. 

مفتوحًة اأو مغلقًة. )....................(

ــٌة  ــ ــردديَّ ــٌة تــ ــ ــزازيَّ ــتــ ـــٌة اهــ ــاٌت �ـــصـــوتـــيَّ ــركــ حــ ج. 

)..................(

ِن للعيِن  طبقٌة رقيقٌة ِمَن النَّ�صيِج المبطَّ د. 

 . ُل الــ�ــصــوَء اإلــــى �ــصــوٍر عــبــَر الــمــخِّ ــوِّ ُتـــحـ

).................(

 املعجُم 

اللُة والدَّ
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الـُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ

، م�صتعيًنا  ا�َس واأ�صلوَب حياِتِه كما فهمَت ِمَن النَّ�سِّ ِف اخُلفَّ �صِ  1

�صمِة الآتيِة: بالرَّ

 

 ٢

).............................(

).............................(

).............................(

).............................(

ُر باآذاِنها(. يف �صوِء هذِه العبارِة: )اخلفافي�ُس ُتْب�صِ  2

دلِّْل على ذلَك ِمَن الِفْقرِة الأوىل. اأ. 

اد�صَة. علِّْل ذلَك َبْعَد فهِمَك الفقرَة ال�صَّ ب. 

واَب(.  الَعالقُة َبْيَن الفقرِة الأولى والثَّانيِة عالقٌة: )تخيَِّر ال�صَّ  3

ٌة.                              n تف�صرييَّ

n تف�صيٌل بعَد اإجماٍل.                          

ٌة.     n تاأكيديَّ

الدر�ُس الثَّاين: 

كُن: ال�صَّ

الِغذاُء:

مُع: ال�صَّ

الب�صُر:
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الـُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ

اهرُة نتيجُتهاتف�صرُيهاالظَّ

ا�ُس. يف �صوِء ذلَك اأجْب  ياِن تعاي�َس معهما اخُلفَّ هناَك حتدِّ  4

َعِن الآتي:

. ينْيِ ْد هذيِن التحدِّ حدِّ اأ. 

ا�ُص؟ ب. كيَف تعاي�َص معهما اخُلفَّ

واهِر املرتبطِة  ابعِة اإِْحدى الظَّ ناق�َس الكاتُب يف الفقرِة الرَّ  5

 مبعي�صِة اخلفافي�ِس.

اهرَة، م�صتعيًنا باجلدوِل الآتي:  حلِّْل هذِه الظَّ

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

َر ذكُرُه  ا�َس في طريقِة تفكيِرِه وحركِتِه جهاٌز تكرَّ ُي�ْصِبُه الُخفَّ  6

. في النَّ�سِّ

ْدُه. حدِّ اأ. 

ا�ِص. بِه َبَينُه وَبنْيَ اخُلفَّ ْ وجَه ال�صَّ ب. َبنيِّ
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وِر َلَدْيِهما. ِل ال�صُّ ا�ِس والإن�صاِن يف م�صدِر ت�صكُّ قارْن بَي اخُلفَّ  7

قاَل �صبحاَنُه وتعاىل:   8

{ ىبيبجتحتختمتىتيتجثمثىث }. النمل:٨٨   

ُن معنى هذِه الآيِة القراآنيِة؟  ابِق تت�صمَّ اأيُّ فقراِت النَّ�سِّ ال�صَّ  

ذنيِه( ِمَن النُّ�صو�ِس التف�صرييِة، 
ُ
ا�ُس يب�صُر باأ : )اخُلفَّ ُيعدُّ ن�سُّ  9

ُبهاِت.  ال�صُّ الردِّ على  العلميِّ يف  املنهِج  اعتماُد  �صماِتِه  اأهمِّ  وِمْن 

باجلدوِل  بال�صتعانِة  الن�صيََّة  وقراِئَنها  الأخرى  ماِت  ال�صِّ ِع  تتبَّ

الآتي:

مُة القرائُن الن�صيَُّةال�صِّ

الكاتِب  بــذاِت  النَّ�سُّ  مْل يقرتِن   n

و�صخ�صيِتِه.

ــ�ــسِّ بــعــالقــاٍت  n تــرتــبــُط جــمــُل الــنَّ

�صببيٍَّة وتف�صيٍل بعَد اإجماٍل.

n  اختتاُم النَّ�سِّ بجملٍة ِمَن النتائِج 

. املنبثقِة َعْن فكرِة النَّ�سِّ

معاجلُة ظــاهــرٍة علميٍَّة لإثــبــاِت   n

ها. فكرٍة معينٍة اأو دح�صِ

n ا�صتعماُل امل�صطلحاِت العلميَِّة.

n مْل ُيظهِر الكاتُب راأَيُه 

ال�صخ�صيَّ �صراحًة.

�صمرَي  ي�صتعمْل  مْل   

املتكلِِّم.

الدر�ُس الّثاين: 

الـُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ

فائدٌة

مَن القرائِن اللفظيِة 

لربِط العالقاِت 

ِة:  التَّف�صرييَّ

n تف�صرًيا لذلَك...

n الأمُر الذي يق�صي...

ُد...  n وهذا يوؤكِّ

n يبقى التَّ�صاوؤُل...

n وجديٌر بنا...
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اأِْي ا�ْصِتْثماُر النَّ�سِّ واإْبداُء الرَّ

النَّتيجِة  هــذِه  اإىل  النَّ�سِّ  نهايِة  يف  الكاتُب  َل  تو�صََّ  1

نَّ الأمَر مْل يكْن ع�صوائيًّا بْل وراَءُه حكمُة حكيٍم 
َ
)اأ

ْلَت اإليها ِمْن  وقدرُة قادٍر(. اأوجْد نتيجًة اأخرى تو�صَّ

ِة بالكاتِب. قراَءِتَك النَّ�سَّ غرَي النَّتيجِة اخلا�صَّ

دفِة الع�صوائيَِّة.  هناَك َمْن ُيْرِجُع َن�صاأَة الكوِن اإىل ال�صُّ  ٢ 

: يف �صوِء فهِمَك للنَّ�سِّ

ــٍة ِمــْن مــعــجــزاٍت تتمثَُّل في   اْنــِقــ�ــْس هــذِه الــفــكــرَة بــاأدلَّ

ا�ِس. خرى غيَر الُخفَّ
ُ
مخلوقاٍت اأ
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َعالَم َتقولَي �ُصكًرا؟

ُمْنُذ اأيَّاٍم َدع�ُت اإىل ُغرفِة َمْكَتبي ُمربَِّيَة اأَولدي )ي�ليا( ِلَكي اأَْدَفَع َلها ِح�صاَبها. 

النُّق�ِد  اإىل  ِبحاَجٍة  الغالِب  اأنِت يف  َنَتحا�َصُب...  َهيَّا  ي�ليا،  يا  اْجِل�صي  َلها:  ُقْلُت   -

اأَْن  َعلى  اتََّفْقنا  َلَقْد  ًنا،  َح�صَ ِك.  ِبَنْف�صِ َتْطُلبيها  َلْن  اأنَِّك  َدَرَجِة  اإلى  َخُج�لٌة  ولكنَِّك 

ْهِر.  اأَْدَفَع َلِك َثالثيَن )روباًل( يف ال�صَّ

قالْت: اأَْربعنَي.   -

َثالثنَي  للُمَربَِّياِت  اأَْدَفُع  داِئًما  ُكْنُت  ِعْندي،  ٌل  جَّ ُم�صَ هذا  َثالثنَي.   ... َكالَّ ُقْلُت:   -

)روباًل(. 

ًنا. َح�صَ  -

َلقْد َعِمْلِت َلدينا �َصهريِن.    -

َة اأيَّاٍم.  قالْت: �َصهريِن وَخم�صَ   -

ُم  تِّنَي )روباًل(، َنْخ�صِ نَي �صِ ٌل ِعْندي، اإًِذا؛ َت�ْصَتِحقِّ جَّ ْبِط. هذا ُم�صَ قلُت: �َصْهريِن بال�صَّ   -

الدر�ُس الثَّالُث: 
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هنَي َمَعُهْم  ِمْنها ِت�ْصَعَة اأيَّاِم اآحاٍد؛ َفاأَْنِت َلْ ُتَعلِّمي )ك�ليا( يف اأيَّاِم الآحاِد َبْل كنِت َتَتنزَّ

ُم َثالَثَة اأيَّاٍم ِمْن اأيَّاِم الأْعياِد.  َفَقط، َوكذِلَك َنْخ�صِ

ََّج َوْجُه )ي�ليا( َوَعَبَثْت اأ�صاِبُعها باأْهَداِب الُف�ْصتاِن َولِكْن َلْ َتْنَب�ْش ِبَكِلَمٍة. َت�ضَ

َوكاَن  روباًل(،  ع�َض  )ِاْثنا  املْجم�ُع  اإًذا؛  الثَّالثَة،  الأْعياِد  اأيَّاَم  ُم  َنْخ�صِ وا�صلُت:    -

�صنَي )فاريا( َفَقط، وَثالثَة اأيَّاٍم  ا اأرَبَعَة اأيَّاٍم َوَلْ يكْن َيْدر�ُش. ُكْنِت ُتَدرِّ )ك�ليا( َمري�صً

ِك التَّْدري�ِش َبْعَد الَغداِء. اإًذا؛ اْثنا  َمَحْت َلِك َزوَجتي ِبَتْ كاَنْت اأ�ْصناُنِك ُت�ؤْمِلُِك، َف�صَ

ِحيٌح؟  ُم، الباقي: واِحٌد واأْربع�َن )روباًل(، �صَ َع�َضَ زائُد �َصْبَعٍة، ِت�ْصَعَة َع�َضَ، َنْخ�صِ

ِبيٍَّة،  مِع، واْرَتَع�َش َذْقُنها، و�َصَعَلْت ِبَع�صَ ْت عنُي )ي�ليا( الُي�ْضى، َواْمَتالأَْت بالدَّ اْحَمرَّ   -

َوَلِكْن... َلْ َتْنَب�ْش بكلمٍة.

ُم )روبلني(، الفنجاُن اأَْغلى ِمْن ذلَك  قلُت: ِبدايَة العاِم َك�َضِْت فْنجاًنا وَطبًقا، َنْخ�صِ   -

لََّق  َبِب َتْق�صرِيِك َت�صَ َفُهَ� م�روٌث، َولِكْن َفْلُي�صاِمِْك اللـُه!! َعلينا الَعَ��ُش...، وِب�صَ

َق ِحذاُء  ا �ُضِ َبِب َتْق�صرِيِك اأي�صً ُم َع�ْضًة، وِب�صَ َتُه، َنْخ�صِ ْتَ َق �صِ َجَرَة ومزَّ )ك�ليا( ال�صَّ

ُم  َنْخ�صِ نْيَ مرتًَّبا، َوَهَكذا  َتَتقا�صَ ْنِت  َفاأَ ٍء 
ْ
ُتَراعي ُكلَّ �َصي اأَْن  )فاريا(؛ وِمْن واجِبِك 

َخْذِت ِمنِّي َع�ْضَة )روبالٍت(. ًة، َويف العا�ِضِ ِمْن َيناَيَر اأَ ا َخْم�صَ اأَْي�صً

ْت )ي�ليا(: َلْ اآُخْذ.  َهَم�صَ   -

ٌل ِعْندي.  ُقْلُت: َوَلكْن َذلَك ُم�صجَّ   -

ًنا، ِلَيُكْن.  قاَلْت: َح�صَ  -

ُم �َصْبعًة وِع�ْضيَن، الباقي اأْرَبَعَة َع�َضَ. ْلُت: ِمْن واحٍد واأْرَبعنَي َنْخ�صِ وا�صَ  -

�يِل، يا َللفتاِة امِل�ْصكينِة!  م�ِع، وَظَهَرْت َحبَّاُت الَعَرِق َعلى اأنِفها الطَّ امَتالأْت َعْيناها بالدُّ

ًة واِحدًة... اأََخْذُت ِمْن َحَرِمُكْم  َثالَثَة )روبالٍت(،  ٍج: اأََخْذُت َمرَّ �ٍت ُمَتَهدِّ قاَلْت َب�صَ   - 

َلْ اآُخْذ غرَيها. 
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الباقي  َثالثًة،  َع�َضَ  الأْرَبَعَة  ِمَن  ُم  َنْخ�صِ َذِلَك!!  ْل  اأُ�َصجِّ َلْ  َواأَنا  انُظري  ا!  َحقًّ ُقْلُت:    -

لي. اأََحَد َع�َضَ، َها ِهَي ُنق�ُدِك يا )ي�ليا(!! َثالَثٌة، َثالَثٌة، َثالَثٌة، واِحٌد، َتَف�صَّ

ٍة.  َعْتها يف جيِبها ِباأ�صابَع ُمْرَتِع�صَ َوَمَدْدُت َلها )اأََحَد َع�َضَ روباًل(، َفَتناَوَلْتها، َوَو�صَ

ْت: �ُصْكًرا!  َوَهَم�صَ   -

ُب.   الَغ�صَ
َّ
َخْذُت اأروُح واأجيُء يف الغرفِة َوا�ْصت�ىل َعَلي ُت واقًفا، َواأَ فاْنَتَف�صْ

ْلُتها: �ُصْكًرا عالَم؟  �َصاأَ   -

قالْت: َعلى النُّق�ِد.    -

قلُت: يا اإَِلهي! َوَلِكنِّي َنَهْبُتِك، �َصَلْبُتِك، َلَقْد �َضَْقُت ِمْنِك! فَعالَم َتق�لنَي �ُصْكًرا؟    -

قالْت: يف اأماِكَن اأُْخرى َلْ ُيْعط�ين �َصْيًئا.   -

ُكلَّها،  روباًل(  )الثَّماننَي  ُنق�َدِك  �َصاأُْعطيِك  َغريًبا؟!  َهذا  اأََلْي�َش  يعط�ِك!  َلْ  قلُت:    - 

َهِذِه  اإِىل  عاِجَزًة  َتك�ين  اأَْن  ُيِْكُن  َهْل  َوَلِكْن  َلِك،  ْزُتها  َجهَّ رِف  الظَّ يف  ِهَي  ها 

ِك؟ ملاذا َت�ْصُكتنَي؟ َهْل ُيـْمِكُن اأَْن َتك�ين ُم�ْصَت�ْصِلَمًة  َرَجِة؟ مِلاذا ل ُتطالبنَي ِبَحقِّ الدَّ

َرَجِة؟  اإىل َهذِه الدَّ

ا.  ُت َعلى َوْجِهها: ُرَبَّ َمْت ِبَعْجٍز، َفَقَراأْ ِاْبَت�صَ

َكَرْتني  َف�صَ كلَّها،  روباًل(  )الثَّماننَي  و�َصلَّْمُتها  ي  القا�صِ ْر�ِش  الدَّ َهذا  َعْن  ْفَح  ال�صَّ ْلُتها  �َصاأَ

عيًفا يف َهِذِه  اأَْن َتك�َن �صَ عَب  �صْ
اأَ ْرُت: ما  اأَثِرها وَفكَّ َتَطلَّْعُت يف  ِبَخَجٍل وَخَرَجْت. 

ْنيا!  الدُّ

                        
ٌة ق�صريٌة(  لُة )ق�صَّ ْنطون ت�صيخوف، املغفَّ

َ
اأ

ٍف(  )ِبَت�َصرُّ

الَوْحدُة الأوىل: َمهاراتي يف القراءِة
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الَفْهُم 

العامُّ

َبيِّْن �َصَبَب ا�ْصِتْدعاِء �صيِِّد المنزِل ُمَربَِّيَة اأَْولِدِه.  1

. يَّاِت الواِرَدَة في النَّ�سِّ ْخ�صِ ِد ال�صَّ َعدِّ  2

ِة. ْد َمكاَن الِق�صَّ َحدِّ  3

. َة للنَّ�سِّ اْذُكِر الِفْكَرَة العامَّ  4

َبيِِّن الَعالَقَة َبْيَن ُعْنواِن النَّ�سِّ َوِفْكرِتِه.  5

ا ِمَن الأْفعاِل الَّتي قاَمْت ِبها )يوليا(، َوَراأى َربُّ  ْد َبْع�صً َعدِّ  6

َم ِمْن راِتِبها. الَمْنِزِل اأنَّها َت�ْصَتْلِزُم الَخ�صْ

 املعجُم 

اللُة والدَّ
ِمُل املْعنى َنْف�َصُه: َتها َخطٌّ َكِلماٍت حَتْ ا�ْصَتْبِدْل بالَكِلماِت الَّتي حَتْ  1 

َعَبَثْت اأ�صاِبُعها باأْهداِب الُف�ْصتاِن.      

َج َوْجُه يوليا.  رَّ َت�صَ     

اُت الَعَرِق َعلى اأْنِفها.      َطَفَرْت َحبَّ     

َوَرَدْت في النَّ�سِّ ِعبارُة )اْرَتَع�َس َذْقُنها(. �َصْع َكِلَمَة )اْرَتَع�َس( في   2 

ُح َمْعناها. ُجْملٍَة ِمْن اإِْن�صاِئَك ُتَو�صِّ

)يا اإلهي! ولكنِّي َنَهْبُتِك، �َصلَْبُتِك، َلَقْد �َصَرْقُت ِمْنِك(.  3 

َتها  ِح الَفْرَق يف املَْعنى بَي الَكِلماِت الَّتي حَتْ اْرِجْع اإىل املْعَجِم، َوَو�صِّ     

.
ِ
ابَقة خطٌّ يف الِعباَرِة ال�صَّ
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الـُمناَق�َشُة 

ْحليُل . ُمَعلِّاًل اختياَرَك.والتَّ ئي�صَة يف النَّ�سِّ يََّة الرَّ ْخ�صِ ِد ال�صَّ َحدِّ  1

ُم  َيْخ�صِ َجَعلَْتُه  الَّتي  اأفعاِل)يوليا(  ِمْن  َكثرًيا  املْنِزِل  �صيُِّد  َذَكَر   2 

ِمْن راِتِبها.

ًحا  مو�صِّ غرِيِه،  ِمْن  ْكــَثَ 
َ
اأ َغْيــَظَك  ثاَر 

َ
اأ ِمْنها  واِحــًدا  اْذُكْر   n

َبَب. ال�صَّ

َة الَّتي طراأْت على )يوليا(  لوكيَّ َة وال�صُّ اِت اجل�صديَّ ا�ْصَتْخِرج التَّغريُّ  3

تدريجيًّا كلَّما خ�صَم ربُّ املنزِل ِمْن راتِبها.

اُت اجل�صديَُّة لوِكيَُّةالتَّغريُّ اُت ال�صُّ التَّغريُّ

َوَيجيُء  ُب  وَيْغ�صَ َيْنَتِف�ُس  الَمْنزِل  �صيَِّد  َجَعَل  الَّذي  الأمُر  ما   4

وَيْذَهُب في الُغْرَفِة؟

ِة  الِق�صَّ ِبداَيِة  َمع  املَْنزِل  َربِّ  يَِّة  �َصْخ�صِ َنْحَو  �صعوَرَك  ْف  �صِ  5

وِنهاَيِتها.

ِة.  و�ِصيَِّة( يف َكِثرٍي ِمْن ُمْفَرداِت الِق�صَّ ُح َمالِمُح احَلياِة )الرُّ َتتَّ�صِ  6

عيِّ ُمفردتْيِ ِمْن َهِذِه املْفَرداِت.  

ْح َدللَة  ِة؟ و�صِّ يَُّة )يوليا( َمــَع ِنهـــــاَيِة الِق�صَّ ْت �َصْخ�صِ َهْل تغريَّ  7

ذِلَك.
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ْنيا!(. َعَب اأْن َتكوَن �َصعيًفا يف َهِذِه الدُّ )ما اأ�صْ  9 

ِيَك؟
ْ
ُة يف َراأ ما دللُة َهِذِه الِعبارِة الَّتي ُخِتَمْت ِبها الِق�صَّ  n

ِة َتْطويُر َمو�صوِعها للو�صوِل  )ِمْن َوظائِف الِحواِر في الِق�صَّ  1٠

بها اإلى ِنهاَيِتها المن�صوَدِة(.

َيَك.
َ
َق َذِلَك؟ َعلِّْل َراأ ِة َقْد َحقَّ َهْل جتُد اأنَّ كاِتَب الِق�صَّ  n

اخليَّ للنَّْف�ِس يف �َصْرِدها.   ِة احلواَر الدَّ ُف ُكتَّاُب الِق�صَّ يوظِّ  11

ا َياأْتي: اِبَقِة، اأجْب َعمَّ       َبْعَد قراَءِتَك للِعبارِة ال�صَّ

ِتِه؟ اِخليَّ في ق�صَّ َهْل اْعَتَمَد الكاِتُب الحواَر الدَّ اأ.  

ُر  ُف ما ُتَفكِّ ْكِمِل الَفراَغ في الِعبارِة الآِتَيِة بحواٍر داِخِليٍّ َي�صِ
َ
ب. اأ

ِفيِه )يوليا(:

اُت الَعَرِق َعلى اأنِفها, موِع, وَطَفرْت حبَّ ْت َعيناها بالدُّ
َ
»اْمَتلأ   

................................................................، ُثمَّ قاَلْت    

ًة واِحَدةً «. َخْذُت َمرَّ
َ
ٍج: اأ وٍت ُمَتَهدِّ ِب�صَ

َنٍة. ٍة ُمَعيَّ يََّة عاِمالِت املناِزِل ِبَنَمِطيَّ ُة �َصْخ�صِ ُر الِق�صَّ ُت�َصوِّ  8

ِفُق َمَع الكاِتِب فيها؟ ِة. َوَهْل َتتَّ يَّ ْخ�صِ ْح ملِمَح َهِذِه ال�صَّ َو�صِّ  n
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َعْن  �َصَتُردُّ  ُكْنَت  َفَكْيَف  )يوليا(،  َمــوِقــِف  في  ُكْنَت  َلــْو   1

ِم َربِّ الَمْنِزِل ِمْن راِتِبها في الأ�ْصباِب الآِتَيِة:    َخ�صْ

اأِْي ا�ْصِتْثماُر النَّ�سِّ واإْبداُء الرَّ

ْن َت�صيَغ ُردوَدَك يف ِحواٍر 
َ
)حاِوْل اأ

ِفْعـــِلَك  اِت  َردَّ ــــــــًفا  وا�صِ ـــــيٍّ  ق�َص�صِ

َة، وَكـــَذِلَك  ـــــلوِكيََّة واجَل�َصــــــِديَّ ال�صُّ

اِت ِفْعِل َربِّ المنِزِل(. َردَّ

ِة   �ْصِميَّ ِم في اأياِم الإَجازاِت الرَّ الَخ�صْ  n

اِم الأْعياِد؟ واأيَّ

ِفها َعْن َتْدري�ِصِه؟ مر�ِس )كوليا(، وتوقُّ  n

َك�ْصِر ِفْنجاٍن وَطَبٍق؟  n

�َصِرَقِة ِحَذاِء )فاريا(؟  n

ُل:  الدر�ُس الأوَّ
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َمهاراتي في الِقراءِة

ُمرجاُت تعلُِّم الَوْحدِة الثَّانيِة

ار�ِس لهذِه الَوْحدِة اأَْن: الِب الدَّ ُع ِمَن الطَّ ُيتوقَّ

. ا م�سموًعا ذا منٍط علميٍّ ُيحلَِّل ن�سًّ

التَّـرقيِم  عــامــاِت  مـــراعـــاِة  مـــَع  واإقــنــاعــيــًة،  ق�س�سيًة،  ا  ن�سو�سً يــقــراأَ 

وخ�سائ�ِس النَّمِط.

اكيِب اجلديدِة. َف اإ�ستاتيجياٍت متنوعًة يف فهِم املفرداِت والتَّ يوظِّ

يفهَم النُّ�سو�َس املقروءَة ويحلِّلَها بالإ�ستاتيجياِت النَّ�سطِة.

ِة. ا ِمَن الأ�ساليِب املجازيَّ ي�ستخرَج بع�سً

. َف بع�َس اخل�سائ�ِس الفنِّيَِّة والأ�سلوبيَِّة الواردِة يف الن�سِّ يتعرَّ

ا اإقناعيًِّة. ُيحلَِّل ن�سو�سً

ُيبدَي راأَيُه يف املو�سوعاِت والأفكاِر.

يتفاعَل مع الن�سِّ ال�سعريِّ معنًى ولغًة.

ا. ا �سعريًّ يحفَظ ن�سًّ

ا ِمْن م�سادَر خارجيٍة ذاِت عاقٍة بالأمناِط القرائيَِّة للوحدِة. يقراأَ ن�سًّ

يتمثََّل القيَم الواردَة يف الوحدِة.

1

٢

٣

٤

٥

٦

7

٨

٩

1٠

11

1٢
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ال�ستماُع

اال�ستماُع 

ُل الأوَّ

طبيُب الأ�سناِن

، ثمَّ اأجْب عِن الأ�سئلِة: ِا�ستمْع للن�سِّ

بع�َس  ْن  دوِّ ُثمَّ  كامًا،  الأ�سناِن(  )طبيُب  لن�سِّ  ا�ستمْع   1

الكلماِت الِمفتاحيَِّة.

: تخيَِّر الِفكرَة الرئي�سَة لمو�سوِع النَّ�سِّ  ٢

غيِر. ائِر ال�سَّ وظيفُة الطَّ اأ. 

غيِر. الَعاقُة بيَن التِّم�ساِح والطائِر ال�سَّ ب. 

غيِر. دوُر التِّم�ساِح في تغذيِة الطائِر ال�سَّ ج. 
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 اال�ستماُع 

الثَّاين

ا ب ي ب ط

ا ز ق ز ل

ق �س و ا ك

ة ا �س ر ف

الأ�سئلـِة  َعِن  اأجـــــْب  ُثمَّ  اأُخرى،  مرًة  كامـــًا  للن�سِّ  ا�ستمـــْع   1

الآتيِة:

حالُة. �سْف حالَة التِّم�ساِح عنَدما راآُه الرَّ �أ. 

ائُر يف اأثناِء خروِجه ِمْن فِم التِّم�ساِح؟ وملاذا؟ ماذا فعَل الطَّ ب. 

ُة فعِل التِّم�ساِح بعَد  خروج ِالطائِر؟  ما َردَّ ج. 

ما الَّذي ميكُن اأَْن يفعلَُه التِّم�ساُح مَع اأيِّ طائٍر اآخَر؟ د. 

الَمــــنفعِة  على  غيِر  ال�سَّ ائِر  والطَّ التِّم�ساِح  بيَن  الَعـــاقُة  تقــــوُم   ٢

ْح فيها: ْم خريطًة معرفيًة تو�سِّ الُمتباَدلِة. �سمِّ

طرفي الَمنفعِة.       اأ. 

اأوُجَه الَمنفعِة بينُهما. ب. 

؟ ما راأُيَك في ُعنواِن النَّ�سِّ  ٣

غيِر ِمْن  حالُة على الطائِر ال�سَّ ا�سطِب الألقاَب الَّتي اأطلَقها الرَّ  ٤

�سبكِة الُحروِف؛ لتكت�ِسَف ا�سَم هذا الطائِر.
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ُل: الدر�ُس الأوَّ

جوهرُة م�سقَط

�خلمي�س/ �لر�بَع َع�َشَ ِمْن �إبريَل/ عاَم 2011

�إىل  ياِح 
ِّ
�لر �ُسعُة  و�صلْت   ، قويََّتْيِ عا�صفَتْيِ  هبوَب  �لبارحِة  قبَل  �لليلُة  �َصِهَدِت   

ا جديًد� بلَغ)7.8( عقد�ٍت. 
ًّ
لْت �سعُة �جَلوهرِة رقًما قيا�صي دوِن �لع�سيَن ُعقدًة. و�صجَّ

ىل         �أَعطى �لقبطاُن �صالٌح تعليماِته �إِىل فريِق �لـَميمنِة ليتوىلَّ )�إريك( �مل�صوؤوليَة، وعاَد �إِ

فينِة لر�صِم م�صاِر �جلوهرِة و�لإِحد�ثياِت. جل�َس �لُقبطاُن �صاعًة �أو �أكرَث  �أ�صفِل �َصْطِح �ل�صَّ

يفَح�ُس �خَلر�ئَط وح�صاباِت �مِللحِة. وهزَّ ر�أ�َصُه للأعلى ... هناَك خطاأٌ ما.

 �صالٌح �أياَمُه �لأوىل وجتاِرَبُه َمَع �لبحِر عنَدما كاَن َي�صتيقُظ بفطرِته �إذ� توقََّف 
َ
ر       تذكَّ

ياِح 
ِّ
يَّ تغيرٍي يف �ُسعِة �لر  �أَ

ُ
َ �لإيقاُع، هناَك �صيٌء يف د�خِله يجعُله ي�صت�صعر �صيٌء ما، �أو تغريَّ

ْتُه هذِه �لثِّقَة �لَّتي يتمتَُّع ِبها.
َ
ا ُكلُّ هذِه �لعو�مِل �أك�صب �أو �جتاِهها �أو �لأحو�ِل �جلويَِّة، ُربَّ
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َدَن، 
َ
ًة �أر�صيًة �سبْت �لب فينِة، َكما لو �أَنَّ َهزَّ نَّ ُهناَك �رجتاًفا يف حركِة �ل�صَّ  �صالٌح �أَ

َ
       �َصعر

فِة، يبدو �أَنَّ  وَت غرَي �لـُمعتاِد كاَن قادًما ِمَن �لدَّ َف �أَنَّ هذ� �ل�صَّ مَع؛ ليكت�صِ و��صرتَق �ل�صَّ

�أَنَّها  ويبدو  �ملاِء،  ثقيلٌة يف  فَة  �لدَّ �إنَّ  ه:  لنف�صِ �صالٌح  قاَل  َمر�ه.  يحتكُّ يف  �مِلْقَوِد  عموَد 

ُت�صارُع �أمو�ًجا �أو  تيار�ٍت قويًة.

لََّم ليجَد �أَنَّ 
ُّ

ِعَد �ل�ص ، ُهِرَع �صالٌح و�صَ      بعَد ذلَك، حدَث �نفجاٌر في �لجزِء �لُعلويِّ

و�لأمو�ُج  ياُح 
ِّ
�لر كانِت   .

ِّ
ئي�صي

َّ
�لر ر�ِع  �ل�صِّ لإنز�ِل  ُيجاهدوَن  مِة  �لُمقدِّ طاقِم  �أفر�َد 

ْطِح.
َّ

ٍة، ودقَّ جر�ُس �لإنذ�ِر؛ لي�صعَد �لَجميُع َعلى �ل�ص فينَة ب�صدَّ
َّ

ت�صرُب �ل�ص

غِم ِمْن �أَنَّنا 
َّ
، َو�أظلمِت �ل�صماُء على �لر

ِّ
رقي      كانِت �لعا�صفُة قادمًة ِمَن �لجنوِب �ل�صَّ

هيرِة؛ �إِلَّ �أَنَّ �لوقَت بد�  ُكنَّا في وقِت �لظَّ

ُق.
َ

َوكاأنَُّه �لَغ�ص

�ُصرعُة 
«
فِة: �لدَّ �أماِم  ِمْن      �صاَح يحيى 

وع�صريَن  َخم�ٍس  َعلى  تزيُد  ياِح 
ِّ
�لر

ي�صِرُب   
ُّ
ئي�صي

َّ
�لر ر�ُع  �ل�صِّ وبد�أَ   .

»
ُعقدًة

يا  و�  َهِلمُّ
«

ِب�صرعٍة:  �صالٌح   
َ
ر َفكَّ ٍة،  بقوَّ

�لَمحفوفِة  �لنادرِة  �لإجر�ء�ِت  ِمَن  هذ�  وكاَن   .
»

َّ
ئي�صي

َّ
�لر ر�َع  �ل�صِّ �أَنِزلو�  �صباُب، 

 �
ً
لكن-نظر �لأمو�ِج.  َرْحمِة  تحَت  فينُة 

َّ
�ل�ص تكوُن  ر�ِع،  �ل�صِّ دوِن  َفِمْن  ِبالمخاِطِر، 

لمِة و�لأماِن.
َّ

اري* - يبدو �أَنَّ هذ� �لإجر�َء ُهَو �لأف�صُل ِمْن ناحيِة �ل�ص لحالِة �ل�صَّ

يطرَة 
َّ

فينِة في �لهو�ِء وبد�أَ ي�صِرُب ِبُعنٍف، حاوَل فهٌد �ل�ص
َّ

      طاَر حبٌل ِمْن ِحباِل �ل�ص

ر�ِع*  ُة �ل�صِّ ْت عار�صَ . في هذِه �للَّحظِة �لتفَّ
»
يا فهُد، �نتِبْه ِلْلحبِل

«
عليِه. �صاَح يحيى قائًل: 

راُع. فينِة ُي�سدُّ عليِه ال�سِّ اري: عموٌد راأ�سيٌّ طويٌل في ال�سَّ ال�سّ
 *

راُع ِمَن الأعلى ومَن الأ�سفِل، يتجاوُز وزُنه: 100 كغم.  راِع: عموٌد َخ�َسبيٌّ عر�سيٌّ ُيثبَُّت عليِه ال�سِّ عاِر�َسُة ال�سِّ
 *
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. فانزلَق  الِّ ِل �ل�صَّ
ْ
ِبالَحب ٍة للإم�صاِك  �إلى �لأماِم ب�صدَّ . ماَل فهٌد 

ِّ
ئي�صي

َّ
�لر ر�ِع  �ل�صِّ حوَل 

ٌة.  باردٌة وحادَّ
ٌ
ه �إِلى �لور�ِء ودخلْت في ج�صِمه �إَِبر غطاُء ر�أ�صِ

. وفي هذِه �للَّحظِة كاَن �لماُء ياأتي ِمْن ُكلِّ 
»
 خم�صٌة وثلثوَن ُعقدًة 

«
      �صرَخ يحيى: 

.
»
 �أربعوَن ُعقدًة، �أربعون

«
ًة �أُخرى: 

َّ
ْوٍب. �صرَخ يحيى َمر �صَ

َب �آخِرها، 
ْ
مِة �لَجوهرِة ِمْن مكاِنه �لَّذي يقُف فيِه ُقر  ي�صتطْع �صالٌح روؤيَة ُمقدِّ

ْ
       َلم

 .
»
، �صويَّة �صوية يا �صباب هذ� ُهَو �لَحلُّ

«
ر�ِع قائًل:  ُه باإنز�ِل �ل�صِّ

َ
و�أ�صدَر �أو�مر

ر�ِع، كان  ِل �ل�صِّ
ْ
ظهرْت ِمْن تحِت ِغطاِء �أََحِد معاطِف �لَمطِر �أ�صناٌن ُمْطِبَقٌة َعلى َحب

)�إياز( يحاوُل حمايَة �لحبِل ِمَن �لتَّاآُكِل، �ْنحنى �آدُم بز�ويِة )45( درجًة م�صتخدًما ثقَل 

ياُح َتُهبُّ ب�صرعِة  ثلثٍة و�أربعيَن عقدًة، 
ِّ
ر�ِع، وكانِت �لر ج�صِمه بالكامِل لإنز�ِل �ل�صِّ

تو�زَنُه  )�إياُز(  فقَد  وفجاأًة  �لورقِة،  مثَل  اري  �ل�صَّ َعلى  ر�ِع  �ل�صِّ �لتفاِف  �إِلى  ى  �أدَّ ا  ِممَّ

فينِة �لمترنِِّح.
َّ

لينزلَق َعلى �صطِح �ل�ص

�رتفعِت �لأمو�ُج حتَّى �صبعِة �أمتاٍر و�صربْت �أ�صرعَة �لَجوهرِة وميمنَتها ومي�صرَتها في 

اري بدرجٍة  فينُة وماَل �ل�صَّ
َّ

اري وتمايَلِت �ل�ص ر�ُع على �ل�صَّ وقٍت و�حٍد، و�لتفَّ �ل�صِّ

.� َخطيرٍة ِجدًّ

.  وبد�أَ 
»
ر�ِع   �قطعو� �لحباَل، �فعلو� �أَيَّ �صيٍء لإنز�ِل �ل�صِّ

«
 :

َ
     �أ�صدَر �صالٌح �لأو�مر

ومنِع  فينِة 
َّ

�ل�ص تو�زِن  َعلى  للمحافظِة  �لآخِر؛  تلَو  �لَحبَل  �لحباِل  تقطيَع  اقِم  �لطَّ �أفر�ُد 

قوِط.
ُّ

اري ِمَن �ل�ص �ل�صَّ

رِت 
َّ
َد �صد�ُه في �لهو�ِء، وفي لحظٍة َغي ْدٍع تردَّ      وفجاأًة �َصِمَع �لجميُع �صوَت �صَ

فينِة، ومدَّ ُكلُّ و�حٍد يديِه 
َّ

ياُح �تجاَهها لت�صرَب ُكلَّ �صخ�ٍس وُكلَّ �صيٍء َعلى متِن �ل�ص
ِّ
�لر

قوِط في �لبحِر.
ُّ

ُه ِمَن �ل�ص
َ

 نف�ص
َ

فينِة؛ ليحمي
َّ

ًكا باأقرِب ُجْزٍء ثابٍت في �ل�ص ُمْم�صِ
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حوَل  و�لتفَّ  ر�ُع  �ل�صِّ وت�صاَبَك  ها،  نف�صِ ِة  بالقوَّ حاِلها  على  ياُح 
ِّ
�لر ِت 

َّ
��صتمر       

 يعمَل َعلى مو�ءَمِة 
ْ
ِة؛ ِلَكي ًها كلَمه �إلى يحيى على �لدفَّ اري و�صرَخ �صالٌح موجِّ �ل�صَّ

ر�ِع، كاَن �لجميُع  ياِح على �أمِل �أَْن تنَجَح هذِه �لمناورُة في فكِّ �ل�صِّ
ِّ
�لَجوهرِة مَع �لر

�أْن  - ت�صاألُه  ِعِهم للـِه-عزَّ وجلَّ
ُّ
جِل �لو�حِد، و�أ�صو�ُت دعاِئهِم وت�صر

َّ
يعمُل َعَمَل �لر

هم من خطِر �لعا�صفِة.
َ
ي يحفَظُهم وينجِّ

وظلَّْت  منهكًة،  �لَجوهرُة  وكانِت  م�ِس،  �ل�صَّ غروِب  بعَد  �لأمطاُر  توقفِت   ،�
ً
�أخير  

�أفر�ِد  �لعا�صفِة، وكاَن جميُع  �نتهاِء  بعَد  ِلفترٍة طويلٍة  �لأمو�ِج  َو�َصَط  وتتاأرَجُح  تترنَُّح 

ياِح �لباردِة �لَّتي حلَّْت َمَحلَّ حر�رِة 
ِّ
فينِة؛ ب�صبِب �لر

َّ
�لطاقِم يرتجفوَن على �صطِح �ل�ص

باِح. م�ِس �لحارقِة في �ل�صَّ �ل�صَّ

�ِس �لجوهرُة لأيِّ �أ�صر�ٍر في َبدِنها و�صطِحها، لكنَّ قائمَ �لقيادِة �لُعلويَّ 
َّ
 تتعر

ْ
َلم  

َد �أَنَّ �لمزيَد 
ْ
ًة �أُخرى. بي

َّ
اقِم تثبيَت �لقائِم في مكاِنه مر �َس ِلْلَخْلِع. و�أعاَد �أفر�ُد �لطَّ

َّ
تعر

 خطورًة؛   
َ
ِمَن �لُمعاينِة و�لَفْح�ِس لمختلِف �أجز�ِء �لجوهرِة ك�صفْت �أنَّ هناَك م�صكلًة �أكثر

�رتفاِع ن�صِف متٍر فوَق �صطِح   على 
ِّ
�لرئي�صي اري  �ل�صَّ  في 

ٌ
 كبير

ٌّ
ْدٌع عر�صي هناَك �صَ

 َيُعْد ُممكًنا رفُع �ل�صر�ِع َعلى 
ْ
فينِة، وَلم

َّ
�ل�ص

ز�لِت  ما  �أُخرى.  مرًة   
ِّ
ئي�صي

َّ
�لر اري  �ل�صَّ

�ِس �لبحِر حيُث تبعُد عن 
ْ
�لجوهرُة في ُعر

�أقرِب نقطٍة من �لياب�صِة بحو�لي مائتي ميٍل، 

وينبغي لأفر�ِد �لطاقِم �إيجاُد طريقٍة لإ�صلِح 

.
ِّ
اري �لرئي�صي �ل�صَّ

 ميجان فورمان،ترجمُة: نبيل عبد الرحيم، جوهرُة م�سقط 

ٍف( )بت�سرُّ



 املعجُم 

للُة والدَّ
حيحَة ِمْن بيِن البدائِل الُمعطاِة فيما ياأتي: تخيَِّر الإجابَة ال�سَّ  1 

ابقِة َتْعني:      كلمُة )ا�سترَق( الواردُة في العبارِة ال�سَّ
 »

مَع  وا�سترَق ال�سَّ
 «

اأ . 

ا�ستمَع بانتباٍه وتركيٍز.             

 ا�ستمَع بال مباالٍة.             

ا�ستمَع دوَن اأْن يراُه اأحٌد.

)الَغ�سُق( 
  »

الَغ�َسُق ُه  وكاأنَّ يبدو  كاَن  الوقَت  َنَّ 
َ
اأ اإال  هيرِة  الظَّ وقِت  في  ا  ُكنَّ

«
 ب. 

هو وقُت:  

م�ِس.                  اأوِل ُظلمِة الليِل.            بدايِة الفجِر.               طلوِع ال�سَّ

ْدُع( هو  َد �سداُه في الهواِء« )ال�سَّ ْدٍع تردَّ ج. »وفجاأًة �َسِمَع الَجميُع �سوَت �سَ

�سوُت:

ٍب.            اأمواجٍ  عاليٍة.                      َت�سُقٍق.                                    َت�سرُّ

48
الَوْحدُة الثانيُة: َمهاراتي في القراءِة

ُل: الدر�ُس الأوَّ

الَفْهُم 

العامُّ

ْن ُي�سرَي اإليِه عنواُن النَّ�سِّ »جوهرُة م�سقَط« 
َ
ْعَت اأ ما الَّذي توقَّ  1

قبَل قراءِتَك َلُه؟

ا�ستخرْج ِمَن النَّ�سِّ ما ياأتي:   ٢

ماَن.                     ج. املكاَن. .       ب. الزَّ اأ. احلدَث الرئي�سيَّ

: ْد ِمَن النَّ�سِّ ٣     حدِّ

االجتاَه الَّذي َقِدَمْت منُه العا�سفُة. اأ. 

الوقَت الَّذي بداأْت فيِه العا�سفُة. ب. 

الوقَت الَّذي هداأْت فيِه العا�سفُة. ج. 



الـُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ

تقريًبا  وت�ســــاوي  ياِح،  الرِّ �ُســـرعِة  لقـــيا�ِس  )الُعقــدُة هي وحدٌة   1 

ياِح  َ �ُسرعِة الرِّ ، وتتبَّْع تغريُّ )1٫85٢ كم/�س(. ارِجْع اإىل الن�سِّ

من بدايِة العا�سفِة حتَّى نهايِتها. 

: رتِِّب الأحداَث الآتيَة َوْفَق َت�سل�سِلها في النَّ�سِّ  ٢

. ُمعلًِّا راأيَك. ئي�سَة يف النَّ�سِّ خ�سيَة الرَّ ِد ال�سَّ حدِّ  ٣

ِة العا�سفِة تدريجيًّا. بعَد ازدياِد قوَّ  ٤

اِت فعِل ُكلٍّ ِمْن: ) فهد - اإياز - اآدم - يحيى (.       �أ. اذكْر ردَّ

َة فعِله اأكرُث �َسجاعًة؟ ومِلاذا؟        ب. َمْن ترى اأنَّ ردَّ

فينِة عنَد:  اذكِر الأ�سراَر الَّتي َخلََّفْتها العا�سفُة يف ال�سَّ  5

n املعاينِة الأوىل.

n الَفْح�ِس والتَّدقيِق.

ِتها. ماِء من �سدَّ ُقدوُم العا�سفِة واإظاُم ال�سَّ  

فينِة. �سوُت انفجاٍر يف اجُلْزِء الُعلويِّ ِمَن ال�سَّ  

ُف العا�سفِة ومعايَنُة الأ�سراِر. توقُّ  

. راِع الرئي�سيِّ ْمُر الُقبطاِن باإنزاِل ال�سِّ
َ
اأ  

راِع. ْمُر الُقبطاِن بقطِع احِلباِل لإنزاِل ال�سِّ
َ
اأ  

ة(. ابحْث في المعجِم عن معنى كلمِة )َدفَّ  ٢ 

ُفَن  للي الَّتي ُتمثُِّل ال�سُّ ا�ستخرْج ِمَن الن�سِّ األفاَظ الَحْقِل الدَّ  ٣ 

التَّقليديَة.  

49
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الـُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ
�سنِِّف اجُلَمَل الآتيَة َوْفَق اجلدوِل الَّذي يليها:     6

  
.»

فينِة  ي�سعُر �سالٌح اأنَّ هناَك ارجتاًفا يف حركِة ال�سَّ
«
 n

.
»
ًة اأر�سيًَّة �سربْت البدَن َكما لو اأنَّ َهزَّ

«
 n

.
»
ماُء اأظلمِت ال�سَّ

«
 n

.
»
اإِلَّ اأنَّ الوقَت يبدو وكاأنَُّه الَغ�َسُق

«
 n

.
»
كانِت اجلوهرُة منهكًة

«
 n

.
»
ِة نف�ِسها  ياُح َعلى حاِلها بالقوَّ ِت الرِّ ا�ستمرَّ

«
 n

ْح  و�سِّ  .
» الِّ ال�سَّ باحلبِل  ٍة لاإم�ساِك  ب�سدَّ الأماِم  اإِىل  فهٌد  ماَل 

«
 ٧

ابقِة.   ( يف العبارِة ال�سَّ الِّ َدللَة و�سِف احلبِل بـ)ال�سَّ

ٌة(.  )ودخلْت في ج�سِمه اإَِبٌر باردٌة وحادَّ  8

؟
»

ٌة  اإبٌر باردٌة وحادَّ
«

ما املق�سوُد بـ  اأ. 

ْح اأثَرها يف املْعنى. و�سِّ ب. 

ذلَك  على  دلِّْل  والتَّ�سبيِه.  التَّ�سويِر  توظيُف  النَّ�سِّ  َعلى  غلَب   ٩

. مبثاَلْيِ ِمَن النَّ�سِّ

ُل:  الدر�ُس الأوَّ

ُجَمٌل تدلُّ على معاٍن 

حقيقيٍَّة

ُجَمٌل َتدلُّ َعلى معاٍن 

غرِيحقيقيٍة )جمازيٍة(



الـُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ

ِة َمَع َنْف�ِسها(،  خ�سيَّ : )حواُر ال�سَّ اخليَّ َف النَّ�سُّ احلواَر الدَّ َوظَّ  10

 .) : )احلواُر املتباَدُل بَي �َسْخ�سيَّاِت النَّ�سِّ واحلواَر اخلارجيَّ

. مثِّْل لكلِّ نوٍع ِمَن احلواَرْيِن مبثاٍل ِمَن النَّ�سِّ

)ِمْن �ســـــفاِت القائِد اخَلبرِي الواثــــِق: �ســـرعُة اتِّخــــاِذ القراِر   11

�ِس ملواقَف �سعبٍة  واملـوازنُة بَي اخل�سائِر واملكا�سِب عنَد التعرُّ

ابقِة. ومفاجئٍة(. بعَد قراءِتك للِفْقرِة ال�سَّ

فاِت؟ هل جتُد اأنَّ الُقبطاَن )�سالح( قد اتَّ�سَف بهذِه ال�سِّ اأ. 

ْد ِمَن النَّ�سِّ ما يُدلُّ َعلى ذلَك. حدِّ ب. 

جوُع  الرُّ وِهَي  (؛  الفـــــنِّيِّ )ال�ستجاِع  تقـــــنيَة  النَّ�سُّ  ــــَف  وظَّ  1٢

. لأحداٍث ما�سيٍة لدواٍع تتعلَُّق ِبالنَّ�سِّ

. نْت هذه التقنيَة في النَّ�سِّ اقراأ الِفْقرَة الَّتي ت�سمَّ �أ. 

نْت هذه التقنيََّة بالفقرِة  في �َسْوِء رْبِطَك ِللِفْقرِة الَّتي ت�سمَّ ب. 

ح �سبَب توظيِفها. التَّاليِة لها. و�سِّ

51



 
اأِْي ا�ْسِتْثماُر النَّ�سِّ واإْبداُء الرَّ

ــاريــِخ وَت�ْسجيِل  ــ�ــسُّ بــذكــِر الــُقــبــطــاِن لــلــيــوِم والــتَّ  الــنَّ
َ
ابــتــداأ  1

ملحوظاِته.

فينِة التَّقليديِة يف �ِسِجلِِّه  ُنه ُقبطاُن ال�سَّ ا يدوِّ ا ِمَّ ْد بع�سً عدِّ  .1

ِعَك. اليوميِّ َح�ْسَب توقُّ

يَة هذا التَّدويِن ِمْن وجهِة نظِرَك. ْ اأهمِّ بيِّ  .٢

فِن اخَل�سبيِة َعْن جدارِتها يف  ناعُة الُعمانيَُّة لل�سُّ برهنْت ال�سِّ
«

 ٢

فينُة  لْت )جوهرُة م�سقَط( ال�سَّ فِن، حيُث �سكَّ بناِء �سروِح ال�سُّ

ٍة  اخَل�سبيُة املَ�سنوعُة با م�سامرَي اأو معدٍن اأو ِقَطٍع حديديَّ

حكايًة روْت للعامِل التَّاريَخ الُعماينَّ الَبحريَّ املَجيَد عنَدما 

راٍع  َة َخم�سِة اأ�سهٍر يف مغامرٍة و�سِ فينُة مدَّ اأبحرْت هذِه ال�سَّ

 .
»
مَع اأهواِل البحِر ِمْن م�سقَط اإىل �َسنغافورَة 

اإنجاِز  َعَظمِة  عن  ْث  تحدَّ ابقِة  ال�سَّ الِفْقرِة  ْوِء  �سَ في 

طاَقِم )جوهرِة م�سقَط( وهم يعبرون البحَر في الع�سِر 

ْت. الَحديِث ب�سفينٍة تعوُد في �سناعِتها لقروٍن َم�سَ
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ُل: الدر�ُس الأوَّ



ن�سبيَُّة الآراِء

 ،
َ
َب �َأْن َتمِلَك عقًل جامًد� و�آر�ًء ترُف�ُس �لتغيير

ْ
ا �أَْن َتمِلَك ر�أيًا خطاأً، بْل �لعي

ً
 عيب

َ
لي�س  

ريَن و�صفوِة  �لُعلماِء و�لُمفكِّ ا َعلى 
ً
تنطِبُق غالب �لنَّا�ِس  ِة  �لمعادلُة َعلى عامَّ تنطِبُق هذِه  وَكما 

ٍد �أو ِمْن 
ُّ
لوَن، ويحُكموَن بتجر � ُي�صيبوَن ويخِطئوَن، وينَجحوَن ويف�صَ

ً
�لعقوِل؛ كوَنَهم ب�صر

ِل و�لهوى وم�صايرِة ما ن�صوؤو� عليِه.
ْ
خلِل �لَمي

عوِب و�لأُمِم و�لُمجتمعاِت �لَكبيرِة؛ فالنا�ُس نتاُج  وهذ� �لتَّفاوُت ي�صُدُق حتَّى على �ل�صُّ  

�أفكاًر� م�صتركًة، ومعتقد�ٍت موروثًة و�آر�ًء  تبنِّيهم  ًا 
 غريب

َ
ع�صِرهم و�أبناُء مجتمِعهم، ولي�س

ٍة.
َّ
 منطقي

َ
مكررًة، تبدو بمعاييِر �لمجتمعاِت �لأخرى �أو حتَّى �لأجياِل �لتاليِة لهم خطاأً وغير

ُد من هذِه �لحقيقِة بالعودِة �إلى �لما�صي، ومر�جعِة ما كاَن �صائًد� وم�صلًَّما  يمكُنَك �لتاأكُّ  

ُف �أَنَّ ُكلَّ محاولٍة فرديٍَّة لت�صحيِح �لمفاهيِم  بِه في �لتَّاريِخ �لقديِم؛ فحيَن تفعُل ذلَك �صتكت�صِ

�لجتماعيِة تقابُلها �آلُف �لأ�صو�ِت �لمعار�صِة �لَّتي َتْحظى بكثرِة �لأن�صاِر، ور�صوِخ �لأفكاِر، 

�أقرباِئه،  بمعار�صِة  يو�َجُه  زماِنه  في  خطاأ  فكرٍة  ت�صحيَح  يحاوُل  َمْن  نَّ  �أَ ُف  �صتكت�صِ َكما 

ِلها �أو فهِم ِوْجهِة نظِر �صاحِبَها. ِة �لنَّا�ِس، حتَّى قبَل تاأمُّ و�أ�صحاِبه، و�أقر�ِنه قبَل عامَّ

الدر�ُس الثَّاين: 
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الدر�ُس الثَّاين:

 لماذ� تبقى بع�ُس �لمجتمعاِت قروًنا طويلًة دوَن تغييٍر، 
ُ
ر

ِّ
كلُّ هذ� �لتثاقُل و�لجموُد يف�ص  

لى ذلَك  ِل فكرِة مناق�صِتها، �أ�صْف �إِ
ُّ
وِلماذ� تتطلُب �لأفكاُر �لَجديدُة �أجياًل جديدًة قبَل تقب

تبنِّيها وتطبيَقها.

 ت�صامًحا ومرونًة َمَع جميِع �لآر�ِء 
َ
ا - �أكثر

ًّ
حيَن ُتدِرُك هذه �لحقيقَة ت�صبُح - تلقائي  

َف �أنَك كنُت جاهًل �أو   تكت�صِ
ْ
َة قروٍن َكي و�لأفكاِر �لجديدِة، فاأنَت ل َتحتاُج �إِلى �لعي�ِس ِعدَّ

َعلى خطاأ حياَل هذ� �لأْمِر �أو ذ�َك.

ِة �لآر�ِء؛ فاإنِّنا 
َّ
 في ن�صبي

ِّ
ديِّ و�لجتماعي

ْ
ِثنا - حتَّى �لآَن - َعِن �لجانِب �لَفر ورغَم تحدُّ  

 في ذهِنَك.
ُ
�ٍس يخطر نلِحُظ هذه �لظاهرَة في �أيِّ مجاٍل �أو َتخ�صُّ

 ِمْن 
َ
بِّ - مثًل - رف�َس ُمعظُم �لأطباِء حقيقَة وجوِد �لجر�ثيِم لأكثر   ففي مجاِل �لطِّ

ا في �أثناِء  و� بم�صاألِة �لتَّعقيِم، و�نت�صاِر �لعدوى- خ�صو�صً مائتي عاٍم؛ ولهذ� �ل�صبِب لم يهتمُّ

�صى نتيجَة �لتلوِث، و�لتقاِط �لعدوى 
ْ
َب بوفاِة �آلِف �لَمر

َّ
 �لذي ت�صب

ُ
ِة- �لأمر

َّ
�لعملياِت �لجر�حي

َلَّ بعَد �أَْن �أثبَت لوي�س  يٍَّة كبيرٍة �إِ   ياأخذو� هذه �لحقيقَة ِبِجدِّ
ْ
هم، وَلم ِمْن �أيادي �لأطباِء �أنف�صِ

- دوَرها في ظهوِر �لأمر��ِس و�نت�صاِرها؛ ف�صرعو� 
َ
ِن �لتَّا�صَع ع�صر ْ

با�صتير - في منت�صِف �لَقر

ناجحًة،  ُة 
َّ
�لجر�حي اُت 

َّ
�لعملي �أ�صبحت  �لجر�َحِة، حيَنها  �أدو�ِت  �لُقفاز�ِت، وتعقيِم  بلب�ِس 

و�أُْنِقذْت حياُة �لملييِن بف�صِل �إجر�ء�ِت �لتَّعقيِم.

وفي ِعْلِم �لَفَلِك، �صيطرْت فكرُة مركزيَِّة �لأر�ِس ووجوِدها في و�َصِط �لكوِن لقروٍن   

عاِم  حتَّى   
َ
�آخر �حتماٍل  باأيِّ  ُة 

َّ
�لَفَلكي �لأو�صاُط   

ْ
ر تفكِّ  

ْ
وَلم فيها،  وجوِدنا  ِد 

َّ
لمجر عديدٍة؛ 

)1543( حيَن �أثبَت �لبولندي )كوبرنيكو�س( �أنَّنا مجرُد كوكٍب �صغيٍر، يدوُر حوَل نجمٍة 

�صمَن بلييِن �لنُّجوِم في �لكوِن.

ِح �لأر�ِس، وعدِم كرويَِّتها، و�أنَّها   يوؤمُن بت�صطُّ
ُ
ا في مجاِل �لجغر�فيا، فكاَن �لكثير �أمَّ  

ِح، لدرجِة رف�ِس ملوِك �أوروبا تمويَن رحلِة )كولومب�س( كوَنُه �صي�صقُط  طَّ
َ

بِق �لُم�ص ُخِلَقْت كالطَّ
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ِدنا �ليوَم من كرويِة �لأر�ِس - ويكفينا دليًل �ل�صوُر   تاأكُّ
َ
ِة، ورغم

َّ
ِتها �لغربي ل محالَة من حافَّ

ا لَمْن يعي�ُس في 
ًّ
ِحها يبدو منطقي طُّ

َ
ِة - ما يز�ُل �حتماُل َت�ص

َّ
�لملتقطُة لها ِمَن �لأقماِر �لَف�صائي

منطقٍة �صغيرٍة،  ول يدرُك �أننا م�صدودون بفعِل �لجاذبيِة.

خُّ  وفي ِعْلِم وظائِف �لأع�صاِء،كانِت �لح�صار�ُت �لَقديمُة تعتقُد باأنَّ �لكبَد هو َمْن ي�صُ   

 �أطباِء �لإغريِق )جالينو�س( يرى �أَنَّ �لكبَد يدفُع 
ُ
 �لقلُب، وكاَن �أعظم

َ
ِم ولي�س

ْ
َم في �لِج�ص �لدَّ

بيُب   قروًنا طويلًة حتَّى �كت�صَف �لطَّ
ُ
َم �إلى بقيِة �لأع�صاِء لت�صتهلَكُه وقوًد�، و�قت�صى �لأمر �لدَّ

مويَة وم�صوؤوليَة �لقلِب عْنها في عاِم ) 677هـ - 1288م(، في   �بُن �لنَّفي�ِس �لدورَة �لدَّ
ُّ
�لعربي

رْت �أوروبا حتَّى �كت�صَفها �لطبيُب �لإنجليزي )وليم هارفي( عاَم ) 1628(. حيِن تاأخَّ

َة �لآر�ِء، و�أَنَّها تبدو في زماِنها �صحيحًة ور��صخًة ومقبولًة، 
َّ
هذه �لأمثلُة كلُّها ُتثِبُت ن�صبي  

 �ل�صائِد في 
ِّ
 و�لمعرفي

ِّ
ْمَن �صياِقها �لتاريخي ُمها في حاِل �أُِخَذْت �صِ  مو�قُف يمِكُن تفهُّ

َ
وِهي

 يتر�كُم ِمْن 
ُّ
ُمنا �لمعرفي ٍن، وتقدُّ

َّ
�لب�صريِّ ل يتوقُف عنَد زمٍن ُمعي ُر �لجن�ِس  ع�صِرها؛ فتطوُّ

�لنتائِج  �آخِر  َعلى  و�لبناِء  اِت، 
َّ
�لَفر�صي وتجِرَبِة  �لمفاهيِم،  وتعديِل  �لآر�ِء،  َت�صحيِح  خلِل 

 �صائبٍة نعتقُد 
َ
�لمتوفرِة، وُكلِّي ثقٌة باأننا -حتَّى في ع�صِرنا �لحا�صِر - نمِلُك مفاهيَم كثيرًة غير

ها علينا �آخروَن بعَد قرٍن �أو قرنيِن ِمَن �لآِن.
ُ
�أَنَّها نهائيٌة �أو كاملٌة في حيِن �صينكر

ِلما  ِمَن �لآِن - ن�صبيَة �لآر�ِء و�حتماَل �لأخطاِء، وعدَم و�صوِلنا  َل - 
َّ
نتقب �أَْن  يمكُننا   

َل لدينا  م بفكٍر َمِرٍن، وِذْهٍن مفتوٍح، وتت�صكَّ يمكُن و�صُفه بالحقيقِة �لُمطلقِة، ويجُب �أَْن نَتَّ�صِ

َقناعُة �أَنَّ �لَجميَع يمكُن �أَْن ُيْخِطَئ.

فهد عامر الأحمدي، نظريُة الُف�ْستِق 

ٍف(. )بت�سرُّ
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الَفْهُم 

العامُّ

؟ ْن ُيقِنَع ِبها القارَئ يف النَّ�سِّ
َ
ما الفكرُة الَّتي ُيحاوُل الكاتُب اأ  1

َة الَّتي ذكَرها الكاِتُب يف مقاِلِه. �ساِت العلميَّ ِد املجالِت والتَّخ�سُّ عدِّ  ٢

ما اأثُر َرْف�ِس الأطباِء وجوَد اجلراثيِم؟  ٣

ِم اإىل اجِل�ْسِم. اذكِر الع�سَو امل�سوؤوَل َعْن �َسخِّ الدَّ  ٤

 املعجُم 

والّدللُة

حيحَة ِمَن البدائِل املعطاِة: اخِت الإجابَة ال�سَّ  1

نَّ 
َ
اأ تعني  النَّ�سِّ  ُعنواِن  في  الواردُة  )ن�سبيُة(  كلمُة  االآراِء  ن�سبيُة  اأ. 

اأَي:    الرَّ

�سحيٌح مطلًقا.  

 مطلًقا.                   
ٌ
خطاأ

واِب والَخطاأِ. محتِمٌل لل�سَّ

ن�سوؤوا عليِه( وُيق�سُد  االأولى عبارُة: )م�سايرِة ما  الِفْقرِة  ورَدْت في  ب. 

بها:        

ُك ِبالأفكاِر والآراِء الَقديمِة. التَّم�سُّ

الُمرونُة وَقبوُل التَّغييِر.                       

ُد في قبوِل الأفكاِر. التَّردُّ

ٍد اأو ِمْن ِخاِل املَْيِل َوالهوى(، ابحْث يف املعجِم  )يحكُمون بتجرُّ  ٢

د(. عْن معنى كلمِة )جترُّ

الدر�ُس الثَّاين:



الـُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ

ِل الأفكاِر اجَلديدِة وممار�سِتها. يف �َسْوِء فهِمك  راٌت يف َتقبُّ هناَك موؤثِّ  1

ْدها.  ِلْلِفْقرِة الأوىل حدِّ

ويخِطئون،  )ي�سيبون  العقوِل  و�سفوُة  والعباقرُة  العلماُء  حتَّى   ٢

ٍد اأو ِمْن خاِل املَْيِل والهوى(. مِلاذا اختاَر الكاِتُب هذه  يحكُمون بتجرُّ

ِة النا�ِس؟ الفئاِت دوَن عامَّ

؟  َمْن ُيعاِر�ُس الأفكاَر يف بدايِتها َكما ُذِكَر يف النَّ�سِّ  ٣

ِل الّنا�ِس ت�سحيَح املفاهيِم الجتماعيِة. َعلِّْل: عدَم َتقبُّ  ٤

ِل الأفكاِر اجَلديدِة؟ َن ِمْن َتقبُّ ماذا َنحتاُج حتَّى نتمكَّ  5

واملعلوماِت.  والأرقاِم  احَلقائِق  ِذْكُر  الإقناعيِّ  النَّ�سِّ  َخ�ساِئ�ِس  ِمْن   6

اأَْكِمل مبا يثِبُت ذلَك:

نَّها �سبٌب في ظهوِر وانت�ساِر االأمرا�ِس
َ
اأ اكت�سَف )لوي�س با�ستير(   n

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

م�ِس  نَّ االأر�َس كوكٌب �سغيٌر يدوُر حوَل ال�سَّ
َ
اأثبَت )كوبر نيكو�س( اأ  n

في عاِم ......................................

َة وم�سوؤوليَة القلِب َعْنها العاِلُم مويَّ ورَة الدَّ اكت�سَف الدَّ  n

 ......................................       
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 املعجُم 

للُة والدَّ

بُّ الَفلَُكالطِّ

ا�ستبدْل ِبالكلماِت الَّتي تَتها خطٌّ كلماٍت َتمُل املعنى نف�َسه:  ٣

َتحظى بَكْثَرِة االأن�ساِر ور�سوِخ االأفكاِر. اأ. 

كاَن �سائًدا وم�سلًَّما ِبه في التَّاريِخ الَقديِم.  ب. 

ْيِن التَّالييِن:   لليَّ ابحْث في النَّ�سِّ عِن الَحْقليِن الدَّ  ٤



الـُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ

اأ�ســـــلوَب  ِبـــــًعا  ُمتَّ ِبالفــــكرِة،  القــــارِئ  اإقـــناِع  الكـــــاِتُب في  اجتهَد   ٧

الَجديدِة في مجالٍت  الَقديمِة والِفكرِة  الِفْكرِة  بيَن  الُمقاَرنِة 

ِعلميٍَّة عديدٍة. َبيِّْن ذلَك باإكماِل الجدوِل الآتي:

ُعْد اإِلى الِفْقرِة قبَل الأخيرِة واأجْب َعِن الأ�سئلِة الآتيِة:  8

ْح نظرَة النَّا�ِس اإِىل الأفكاِر يف َزمِنها.  و�سِّ �أ. 

ها. ِ َمنا ِلهذِه الأخطاِء يف ع�سِرنا َرْغَم تغريُّ َعلِّْل: تفهُّ ب. 

ُم معرفيًّا؟ كيَف نتقدَّ ج. 

اإِلى الَحقيقِة الُمطلَقِة؟ َوِلماذا؟ َهْل ُيمِكُننا الو�سوُل    ٩ 

. �سْع ُعنواًنا جاذًبا ِللنَّ�سِّ  10

الِفكرِة،  تلخي�ُس   : الإقناعيِّ الَمقاِل  خاتمِة  َخ�سائ�ِس  ِمْن   11

هذه  ِلتبنِّي  القارِئ  ودعوُة  الكاتِب،  َنَظِر  ِوْجَهِة  وتو�سيُح 

. لى خاتمِة النَّ�سِّ اإِ الفكرِة. ا�ست�سهْد َعلى ذلَك بالعودِة 

الِفكرُة اجَلديدُة الِفكرُة الَقدميُة  الَمجاُل الِعلميُّ

الجراثيُم �سبٌب في 

انت�ساِر الأمرا�ِس

الطبُّ

الفلُك

اجلغرافيا

الكبُد ت�سخُّ الدَم اإىل الأع�ساِء
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اأِْي ا�ْسِتْثماُر النَّ�سِّ واإْبداُء الرَّ

ْن متِلَك 
َ
ِلَك راأًيا خطاأً بْل العيَب اأ ْن مَتْ

َ
)لي�َس عيًبا اأ  1

عقًا جامًدا واآراًء ترُف�ُس التَّغيرَي(.

اأِْي؟ هْل تواِفُق الكاتَب في الرَّ اأ. 

. اذُكْر �سبًبا اآخَر لاآراِء الَخطاأ غيَر الواردِة في النَّ�سِّ ب. 

نََّك 
َ
مثِّْل ِمْن واقِع حياِتك لَراأٍْي تبنَّيَتُه، ُثمَّ اكت�سفَت اأ ج. 

َعلى َخطاأ.

اأِي �سعًفا.  يرى بع�ُس النا�ِس التَّناُزَل َعِن الرَّ د. 

       هل توؤيُِّده؟ َوِلماذا؟
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لَّْت يل ُعماُن َوجَتَ

ْهـــــُت قلبــــي 1.  ُكـلَّمــــا وجَّ

3.  وَتجلَّـــــْت لـــي ُعمــــــان

ُعـْمـــري يـاأكــــُل  َعَطــ�ٌس    .4

ــو�قــــي �ل�صَّ َلإيقـــــاِع  يـا    .5

�خ�صـر�ًر� �لمجـَد  َيْعـِزُف    .6

7.  ُكلُّ حــــرٍف فـــي ُعمـــاَن

8.  فافتحــو� �صــــدري ففيـــِه

�أهَلْه ل�صُت  مكــــــاٍن  في 

ِقـــــبَلْة �لُغربـــِة  نى  �صَ في 

َلْة
ْ
ُقـب �لـُعْمِر  فـي  فـاْهُطلـي 

َدلَّـــــْه  
َ

قـلــبي غــــوى  �إِْن 

حـْقـَلـــْه �ْصِبــُه 
ُ
يــ خــالـًد� 

ِظـلَّـــْه ـدَّ 
َ
مـ ُحـبٍّ  ـُن  ُغـ�صْ

ـَلـْه
ْ
�َصـهـ ُن  ـِ َيـْحـ�ص ٌل 

َ
َجــب

، نوفمبر ٢015م قريُّ ه�ساُم ال�سَّ

تحفُظ الق�سيدة كاملة.
 *
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الدر�ُس الثَّالث:

نخَلـــْه ــــاقَط  فا�صَّ ــوِق  �ْل�صَّ حقــــــوِل  ِمـــْن  �صـي 
ْ
َنب هــــزَّ    .2

الَوْحدُة الثانيُة: َمهاراتي في القراءِة
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الَفْهُم 

العامُّ

واَب ِمْن بيِن البدائِل الُمعطاِة فيما َياأْتي:  1    تخيَِّر ال�سَّ

اعَر لحظَة  نَّ ال�سَّ
َ
)في مكــاٍن ل�سُت اأهلَْه( تدلُّ هذِه العبارُة َعلى اأ اأ. 

كتابِتِه هذا النَّ�سَّ كاَن:

         ُمقيًما في وطِنه.                  مغترًبا عنُه.        

البيئُة الُعمانيُة الَّتي ظهرْت يف النَّ�سِّ ال�سابِق بيئٌة: ب. 

ٌة.                   جبليٌَّة.            �ساحليٌَّة.                        �سحراويَّ

اِعر في مخيِّلتِه؟ ٢    كيَف تجلَّْت ُعماُن لل�سَّ

 املعجُم 

للُة والدَّ

ندوِق الَكلماِت التي توؤدِّي الَمعنى ال�ِسياقيَّ للمفرداِت  اختْر ِمَن ال�سُّ  1

التي تحَتها خطٌّ فيما ياأتي: 

          انك�سفْت        ِوْجهة        ُمعاناة           نزَل متتاِبًعا

ـــاقَط نخلــْه هـــزَّ نب�سي ِمــْن حقـــــوِل         اْل�سـوِق فا�سَّ �أ. 

وَتجلَّــــْت لــي ُعمـــــان          في �َسنى الغربـــِة ِقـــــبلَْة ب. 

ْدُهما. وردْت في البيِت الخام�ِس كلمتاِن مت�سادَّتاِن. حدِّ  ٢

واقي ُهنا ُيراُد بها �سوُت: واقي( اإيقاُع ال�سَّ )يا َلإيقاِع ال�سَّ  ٣

            طواحيِن الماِء.               مياِه الأفاِج.               �سقوِط المطِر.    

    

واَب(. )تخريَّ ال�سَّ

            زائًرا وَطَنُه.



الـُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ

عريِّ يدوُر حوَل: مو�سوُع النَّ�سِّ ال�سِّ  1

فولِة. بيعِة.            الَحنيِن اإلى الوطِن.                  ذكرياِت الطُّ       جماِل الطَّ

مطلِع  ِمــْن  تفهُم  َكما  ُعــمــاَن  جتــاَه  اعِر  ال�سَّ عــواطــُف  ت�ستدُّ  متى   ٢

الَق�سيدِة؟

بيعيِة والُجغرافيَِّة لُعماَن. دلِّْل َعلى   النَّ�سُّ بالمظاِهِر الطَّ
َ
امتاأ   ٣

ٍة، ُم�ستعيًنا بالجدوِل الآتي: يَّ ُكلِّ واحدٍة منها بقرينٍة َن�سِّ

اعُر خطاَبُه في الَمْو�سَعْيِن الآتييِن:  ُه ال�سَّ اإِلى َمْن يوجِّ  ٤

ْدري(. )اهُطلي - افتحوا �سَ

الَعاقُة َبْيَن البيتيِن الأوِل والثَّاني َعاقُة:   5

    �سبٍب ونتيجٍة.                  تو�سيٍح بعد غمو�ٍس.                 تف�سيٍل بعَد اإجماٍل.

فيِه.  عا�َس  الَّذي  المكاِن  تفا�سيُل  اعِر  ال�سَّ ذاكرِة  في  ح�سَرْت   6

في �َسْوِء ذلَك:

. ا ِمْن تفا�سيِل هذا املكاِن َكما تفهُم ِمَن النَّ�سِّ        �أ. اذكْر بع�سً

اعِر ووطِنِه؟        ب. ما اأثُر هذِه التفا�سيِل يف ُكلٍّ ِمْن: َنْف�ِس ال�سَّ

ُة القرينُة النَّ�سيَّ املظهُر

......................... النَّباُت

......................... التَّ�ساري�ُس

......................... املاُء
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واَب(. )تخريَّ ال�سَّ

واَب(. )تخريَّ ال�سَّ



الـُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ
اعُر يف البيِت اخلام�ِس؟ ُب ال�سَّ ِمَّ يتعجَّ  ٧

ْ ِمَن النَّ�سِّ البيَت الَّذي يحِمُل املعايَن الآتيَة: عيِّ  8

n ل يروي َعط�َس الُغربِة اإل هطوُل مطِر الوطِن.

. لِّ n حروُف الوطِن ك�سجرٍة متتدُّ اأغ�ساُنها باحُلبِّ والظِّ

اعِر َكما اأنَُّه ي�سكُن اأر�َسها. n ُعماُن ت�سكُن يف قلِب ال�سَّ

ورَة اجلماليََّة الآتيَة: ا�سرِح ال�سُّ  ٩

وِق(. n )من حقوِل ال�سَّ

. مثِّْل لُكلٍّ ِمْنُهما  ادِف والتَّ�سادِّ اتَّ�سَم النَّ�سُّ ال�سابُق بَتْكراِر التَّ  10

مبو�سٍع واحٍد.
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اأِْي ا�ْسِتْثماُر النَّ�سِّ واإْبداُء الرَّ

الــبــدَر يف  الطائيُّ  الــُعــمــاينُّ عــبــُداهلِل  اعُر  ال�سَّ ُيــخــاِطــُب    1

غربِته قائًا:

 يا َبـــــــْدُر ُمدَّ ِلـــــناظـَِريَّ �سـيــــــاَء      كيما اأرى نزوى ثًرى و�سماَء

اَر اإِْذ تتاءى دُّ الــــدَّ ُق البـُعَد الثَّقيَل فــا اأرى    ُحُجًبا َت�سُ مـــــــزِّ
ُ
واأ

يا بــــــدُر عـوًنا للـعيـــوِن وجنــــــَدًة    ِللنَّف�ِس َتلقى يف �ســياَك �سفــاَء

َِّي الأح�ســــــــاَء ُع منـــ وَق ناًرا يف دمي    كـــــادْت ُتَقطِّ فلكْم َحَمْلُت ال�سَّ

٢      واِزْن بَي هذا النَّ�سِّ ون�سِّ )وجتلَّْت يل عماُن( ِمْن حيُث:

.نوُع العاطفِة.     

.�سكُل الق�سيدِة.
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َمهاراتي في القراءِة

ُمرجاُت تعلُِّم الَوْحدِة الثَّالثِة

ار�ِس لهذِه الَوْحدِة اأَْن: الِب الدَّ ُع من الطَّ ُيتوقَّ

ا )ق�ص�صّيًة، وعلمّيًة، ومن اأدِب الّرحالِت( مع مراعاِة عالماِت  يقراأَ ن�صو�صً

الّترقيِم وخ�صائ�ِس الّنمِط.

يوّظَف ا�صتراتيجياٍت متنوعًة في فهِم المفرداِت والّتراكيِب الجديدِة.

يفهَم الّن�صو�َس المقروءَة ويحّللَها باال�صتراتيجياِت الّن�صطِة.

ا ق�ص�صيًّا.  يحّلَل ن�صًّ

ِة من حيُث: اأ�صلوبا ال�صرِد والحواِر. يوازَن بيَن نموذجيِن في الق�صّ

يوّظَف تعابيَر مجازّيًة.

يبّيَن خ�صائ�َس الّنمِط التف�صيرّي العلمّي.

يتعّرَف خ�صائ�َس ن�ّس اأدِب الرحالِت.

ا مْن م�صادَر خارجيٍة ذاِت عالقٍة باالأنماِط القرائّيِة للوحدِة. يقراأَ ن�صً

يتمّثَل القيَم الواردَة في الوحدِة.

1

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

1٠
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حّباُت الُبتقاِل

ُل:  الدر�ُس االأوَّ

م�ِس. هناَك �سياراٌت تلتِهُم ال�ّسارَع بق�سوٍة،     الآَن، جميُع الأ�سياِء تحَت �سيطرِة ال�سَّ

ويظلُّ  حزيٌن،  حارٌق  ور�سيٌف  اأ�سوُد،  عري�ٌس  �سارٌع  هناَك  ٌد.  متردِّ اأعرُج  ورجٌل 

م�ِس. الجميُع تحَت �سيطرِة ال�سَّ

�سيِف المقابِل الموؤدي اإلى  جُل الأعرُج يحاوُل عبوَر ال�ّسارِع كي ي�سَل اإلى الرَّ     الرَّ

بيِتِه لول هجوُم ال�سياراِت، و�سَع بجانِبه كي�َس البرتقاِل الذي ا�ستراُه منُذ فترٍة، وقَف 

كثيًرا عنَد بائِع الفاكهِة لينتقَي اأف�سَل حباِت البرتقاِل. يتخيَُّل م�سهَد اأولِده حينما يعوُد 

وَنُه  وَن حوَلُه ي�سمُّ َلُهْم كي�َس البرتقاِل فيفرحوَن ويرق�سوَن، ويلتفُّ ُم  اإلى البيِت، ويقدِّ

ُرها، وما زاَل  ب�سوٍق، ياأخذوَن كي�َس البرتقاِل، ويتناوُل ُكلُّ واحٍد منهم برتقالًة ويق�سِّ

يحاوُل العبوَر. 
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ه ورقبِته، عرُقُه ي�سيُل، عيناُه ُتحِرقاِنِه، ُيداري لهيَب  َتها في راأ�سِ م�ُس تغِرُز اأ�سعَّ    ال�سَّ

م�ِس بو�سِع كفِّ يِده على جبيِنِه، و�سارْت يُدُه ِمظلًَّة عاجزًة... بيَنما الر�سيُف،  ال�سَّ

ُغ الهواَء ال�ّساخَن، والأعرُج  �سيُف حارٌق حزيٌن، �سّياراٌت تلتِهُم ال�ّسارَع وتم�سَ بيَنما الرَّ

اإلى طرِف ال�ّسارِع انت�سَلها باأق�سى ما اأوتَي مْن �سرعٍة، وفي  كلَّما رمى قدَمُه اليمنى 

َقطراٍت،  ماَءها  تلفُظ  ِدئٍة  �سَ حنفيٍة  اأماَم  المطبِخ  داخَل  زوجُته  تقُف  ه  نف�سِ الوقِت 

ُح عن جبيِنها العرَق، بينما طفالِن  ي راأ�َسها تم�سَ ، وباللحاِف الذي ُيغطِّ تغ�سُل الأرزَّ

يلعباِن بالكرِة وي�سرخاِن في �ساحِة البيِت، الآخروَن قد فر�سوا ب�ساًطا بعَد عودِتهم من 

فليِن  رون درو�َس الَغِد بينما �سراُخ الطِّ المدر�سِة وتحَت المروحِة البطيئِة انكبُّوا يح�سِّ

يزداُد، وما زاَل يحاوُل العبوَر.

لهم  �سيقّدُم  القادِم  هِر  ال�سَّ ُربَّما في  ال�سهِر،  فاكهِة هذا  البرتقاِل  بحبَّاِت     وعَدُهْم 

�سيُف  �سيُف.. الرَّ ُم تفاحًة، يل�سُعُه الرَّ تفاًحا اأحمَر. يتخيَُّل ُكلُّ واحٍد منُهْم وهو يق�سِ

ياراِت عنيدٌة. الحارُق الحزيُن، واأبواُق ال�سَّ

ِه وللحادِث القديِم الذي ت�سبََّب في اإ�سابِة قدِمِه الُي�سرى؛  ه م�سهٌد لأمِّ َر في نف�سِ     تفجَّ

ها الكتابَة، قلُب الأمِّ يرتِجُف �سابًقا  مَّ
اأُ ابنَتها الخياَطَة، والبنُة تعِلُّم  ُتعلُِّم  ه كاَنْت  فاأمُّ

حّتى جاَءها خبُر الحادِث لت�سُقَط مري�سًة. 

    يبعُد الم�سهَد �سريًعا؛ لأنَُّه يحاوُل العبوَر، فال ي�ستطيُع.. ال�سياراُت تزمجُر ب�سراهٍة.. 

م�ِس، نوافُذ ال�سّياراِت لوحاُت  بيَنما الر�سيُف حارٌق حزيٌن، والأ�سياُء تحَت �سيطرِة ال�سَّ

الوجوِه الملونِة. وبيَن الَوَهِج والنتظاِر وحرارِة الر�سيِف والوقوِف طوياًل تتراءى له 

نوافُذ ال�سياراِت، وهي تعِر�ُس وجوًها �سر�سًة اأحياًنا، واأخرى مرحًة، واأحياًنا �سوَر 



68
الَوْحدُة الثَّالثُة: َمهاراتي يف القراءِة

اأ�سدقاٍء ُقدامى اأطفاأَ الزمُن وجوَهُهم واأ�سعلْتُهم الذاكرُة الواهنُة تحَت اأ�سّعِة ال�سم�ِس 

المرتع�َس،  قلَبُه  توقُظ  الخافِت  الوجوُه كالومي�ِس  تلَك  بداأْت تظهُر  الحارِق، هكذا 

الآَن مجرُد �سوٍر  والفرَح.  الحزَن  ي�سارُكهم  كاَن  فيِه لحظاٍت م�سْت حينما  تنُفُث 

عابرٍة داخَل نوافِذ ال�سيَّاراِت الُم�سرعِة، وتحَت �سيطرِة ال�سم�ِس، وهو َعلى ر�سيٍف 

اإلى  اليمنى  اإليِه. كلَّما رمى قدَمُه  يتمنَّى الو�سوَل  اآخَر  حارٍق حزيٍن، وُقّداَم ر�سيٍف 

طرِف ال�سارِع انت�سَلها باأق�سى ما اأوتَي من �سرعٍة؛ لأنَّ �سيارًة تزمِجُر من اتجاٍه غيِر 

خونِة، ومن اأثِر ل�سعِة الماِء ي�سحُبها ب�سرعٍة. بعيٍد، وكاأنَُّه ي�سُع قدَمُه في ماٍء �سديِد ال�سُّ

    محاولٌة اأخرى َت�سَنُح لُه، فقِد انقطَع مروُر ال�سّياراِت اأو كانْت ل تزاُل بعيدًة. ح�سَد 

ارِع، اتَّكاأَ بالأخرى  ُكلَّ ع�سالِت ج�سِده الرهيفِة، رمى قدَمه اليمنى اإلى طرِف ال�سَّ

بو�سِعِه  فلي�َس  ٍة؛  قوَّ اأوتَي من  ما  باأق�سى  العري�ِس  ال�سارِع  في  يهروُل  الم�سابِة، وظلَّ 

�سوى الهرولِة.. الهرولِة فقط.

�سيِف المقابِل، ا�ستعاَد اأنفا�َسُه، دعَك      نجَح اأخيًرا في اأْن ي�ستحوَذ بقدَمْيِه على الرَّ

ن�سوُة  انتابْتُه  تدريجيًّا،  يِقلُّ  لهاُثُه  وكاَن  ماِء،  ال�سَّ في  ًقا  محدِّ ي�ستريُح  جل�َس  عيَنْيِه، 

ُمه لأبناِئِه  َر كي�َس البرتقاِل الذي �سوَف يقدِّ النت�ساِر الَّتي �ُسرعاَن ما تال�َسْت؛ فقد تذكَّ

�سيِف الذي كاَن  عنَد و�سوِلِه، لكنَّ يديِه فارغتاِن اإل ِمْن خيوِط العرِق، نظَر اإلى الرَّ

م�ُس. يِقُف عليِه حيُث كي�ُس البرتقاِل وحيًدا ُهناَك تل�سُعه ال�سَّ

م�ِس، ولكي�ِس البرتقاِل البعيِد، وم�سى     اأعطى ظهَرُه لل�سارِع، ولل�سياراِت، ولل�سَّ

قلُبُه يرتِجُف، عيناُه ذابلتاِن، يداُه  الراأ�ِس حزيًنا،  �َس  البيِت منكِّ العرجاِء نحَو  بِم�ْسيِتِه 

فارغتاِن.

                                                                         

ُل:  الدر�ُس االأوَّ

، نافذتاِن لذلَك البحِر،  يحيی بُن �صالٍم المنذريُّ

ٍف( )بت�صرُّ
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الَفْهُم 

العامُّ

 املعجُم 

والّداللُة

نِة وقعْت اأحداُث الق�صِة؟ دلِّْل علی  في اأيِّ ف�صٍل من ف�صوِل ال�صَّ    1

. ذلَك ِمَن الن�سِّ

جُل االأعرُج؟ 2    ما الذي كاَن يحِمُلُه الرَّ

ِة. ْد َمَكاَن الِق�صَّ 3    َحدِّ

ُة. 4    اذكر احلدَث الرئي�َس الذي ُبنيْت عليه الِق�صَّ

ح الَعالقَة بنَي ُعنواِن الن�سِّ وم�صموِنِه. 5    و�صّ

واَب( ِ ال�صَّ 6    وردْت يف الن�سِّ جميُع االأفكاِر االآتيِة، ما عدا:  )تخيَّ

حبَّ االأ�صرِة.

االقت�صاَد يف االإنفاِق.

احلياَة مثابرًة و�صراًعا.

تداخَل ذكرياِت املا�صي مَع احلا�صِر.

حيحَة من بنِي البدائِل املعطاِة فيما ياأتي:  1  اخرِت االإجابَة ال�صَّ

اأ - )انت�سَلها باأق�سى �سرعٍة(. كلمُة )انت�سَلها( يف العبارِة ال�سابقِة 

تعني:

            دفَعها.              رفَعها.                اأم�سَكها.           اأخفاها.

ِدَئٍة( اإىل اأنَّ احلنفيَة  ِدَئٍة(. ت�صُي كلمُة )�صَ ب- )اأماَم حنفيٍَّة �صَ

كانت:

ًة.           جديدًة.             رخي�سًة.              متاآكلًة.             خ�سبيَّ
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ُل: الدر�ُس االأوَّ

 املعجُم 

والّداللُة
 الزمُن وجوَهُهم (، تعبرٌي يرِمُز اإىل:

َ
) اأطفاأ ج. 

وِم.               الغياِب.          التَّجاهِل.            التَّعِب.                 النَّ

 2  ا�صتبدْل بالكلماِت التي حتَتها خطٌّ كلماٍت حتمُل املعنی نف�َصُه:

 )ح�سَد ُكلَّ ع�سالِت ج�سِدِه الرهيفِة(.

الليَّنِي   ا�صتخرْج مَن الن�سِّ األفاًظا، وعباراٍت متثُِّل احلقلنِي الدَّ  3 

االآتينِي:

كرياُت واحلننُي. ُة احلرارِة.                         ب   الذِّ     اأ    �سدَّ

املناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ
جِل االأعرِج فقيٌة. ْد مَن الن�سِّ ما يدلُّ علی اأنَّ اأ�صرَة الرَّ حدِّ  1

والحا�صِر  الما�صي  بيَن  لالأحداِث  �صرِدِه  في  الراوي  راوَح   2

: والم�صتقبِل، ا�صتخرْج مَن الن�سِّ

  اأ ـ  حدًثا يتعلَُّق ِباملا�سي.

 ب ـ حدًثا يتعلَُّق باحلا�سِر.

 ج ـ حدًثا يتعلَُّق بامل�ستقبِل.

 . اعتمَد الكاتُب اأ�صلوَب الو�صِف في اأكثَر مْن م�صهٍد في الن�سِّ  3

اقراأْ مَن الن�سِّ ما يمثُِّل ذلَك.
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املناَق�َشُة 

ْحليُل رْت في الن�سِّ بع�ُس العباراِت:والتَّ تكرَّ  4

ْد هذِه العباراِت.     حدِّ اأ. 

ما َداللُة هذا التَّكراِر يف �سياقِه الذي ورَد فيِه؟ ب . 

نف�ِصـِه، وفي  الزمـِن  َحــَدثا في  بيَن م�صـــَهدْيِن  الراوي  جمـــَع   5

مكاَنْيِن مختلَفْيِن.

. ْدُهما ِمَن الن�صِّ اأ.  حدِّ

. ْن اأثَرُهما في َر�ْسِم اأحداِث الن�صِّ ب.  بيِّ

ا )غيَر  ا تحَت الَكلماِت الَّتي تحمُل معًنی مجازيًّ �صْع َخطًّ 6    �أ. 

( في الُجَمِل االآتيِة: حقيقيٍّ

م�ُص تغِرُز اأ�سعَتها في راأ�ِسه«ِ . - »ال�سَّ

ُغ الهواَء ال�ّساِخَن «. اراٌت تلتِهُم ال�ّسارَع، وتم�سَ - » �سيَّ

اراٌت تزمِجُر من اتجاٍه بعيٍد«. - »�سيَّ

)غيَر  مجــازيًّا  توظــيًفا  الَكلــماِت  تلَك  مْن  واحــدًة  ــْف  وظِّ ب. 

( في ُجملٍة من اإن�ساِئَك. حقيقيٍّ

جِل الإ�صابٍة في  �ِس الرَّ ورَد في النَّ�سِّ م�صهٌد لم يكتمْل لتعرُّ  ٧

قدِمه.

لْم  الم�سهَد  اأنَّ  تُدلُّ على  الَّتي  العبارَة  الن�صِّ  ا�ستخرْج مَن  اأ. 

يكتمْل.

جِل في قدِمِه  ُح �سبَب اإ�سابِة الرَّ ّ ْل بقيَة الَم�سهِد بما يو�سِ تخيَّ ب . 

الي�سرى.
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ُل:  الدر�ُس االأوَّ

اُلناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ
ِة، واالإ�صراِر. اأيَن جتُد  جُل االأعرُج بعاطَفَتْي: االأبوَّ يتَّ�صُف الرَّ  ٨ 

؟ ذلَك يف الن�سِّ

ُف اأ�صناًفا ِمَن النا�ِس عاي�َصها )البطُل(  ورَد في الن�سِّ مقطٌع ي�صِ  ٩ 

ْنُه. في حياِته. عيِّ

اأحداِث  في  م�صارٍك  غيَر  اأم  م�صارًكا  الراوي  اأكاَن  راأيَك،  في   1٠

ْح ذلَك. ّ ؟ و�صِ الن�سِّ

خ�صيَّاُت؟ علِّْل اإجابَتَك. ُر فيِه ال�صَّ 11   هْل كاَن الراوي يعلــُم ما تفــكِّ

. اكتْب نهايًة اأخرى للن�سِّ  12

 12
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)حــــباُت  وقــــ�صِة  �ُصكــــًرا؟(،  تقــــولنَي  )عــــالَم  ق�صــِة  اإىل  ُعـــــْد   1

البتقاِل املنتقاُة بدقٍة(، وواِزْن بينُهما من خالل اإجابِتَك عن 

االأ�صئلِة االآتيِة:  

ُة  والق�صّ احلــواِر،  اأ�صلوِب  علی  اعتمدْت  التي  َة  الِق�صَّ د  َحدِّ اأ.  

ِف. رِد والَو�صْ التي اعتمدْت علی اأ�صلوِب ال�صَّ

تنِي اأعجَبْتَك مْن حيُث: اأيُّ الِق�صَّ ب. 

�صهولُة اأ�صلوِبها ولغِتها؟       n    نهايُتها؟  n

      معلِّال راأيَك.  

ٍة  يِّ بهمَّ جِل واإ�صابُتُه بالعَرِج حائاًل َعِن املُ�صِ َلْ تقْف اإعاقُة الرَّ  ٢

ابقِة: وت�صميٍم يف احلياِة. يف �َصْوِء العبارِة ال�صَّ

رغَم  اإن�صانيٌّ  اأثــٌر  لها  كــاَن  ل�صخ�صيَّاٍت  نماذَج  اذكــْر  �أ . 

ِة. اإعاقِتها الَج�صديَّ

بِر  ال�صَّ في  الَب�َصَر  خ�صيَّاُت  ال�صَّ هــذِه  األهَمْت  كيَف  ب . 

ِة وعدِم الياأ�ِس في الَحياِة؟ والهمَّ

ِي ا�ْصِتْثماُر النَّ�سِّ واإْبداُء الَراأْ
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الدر�ُس الّثاين:

ناعيَِّة الرابعِة َتَقنيَّاُت الثورِة ال�صِّ

   وعليِه، ت�سعى الحكوماُت في مختلِف دوِل العالِم اإلى اإيجاِد الحلوِل لمواجهِة 

، ونق�ِس الوظائِف، وزيادِة هجرِة  ٍة، مثُل: ت�ساوؤِل النموِّ القت�ساديِّ
َّ
م�سكالٍت عالمي

النَّاميِة،  الدوِل  في  ال�ستهالِك  ِل  معدَّ ارتفاِع  ومَع  المدِن.  اإلى  القرى  مَن  اِن  كَّ
ُّ

ال�س

لِع والمنتجاِت المتنوعِة في الدوِل المتقدمِة �ستحظى ال�سركاُت 
ِّ

لِب على ال�س وزيادِة الطَّ

ُة بفر�ٍس جديدٍة لنموِّ اأعماِلها، والم�ساعدِة على مواجهِة الم�سكالِت 
َّ
ال�سناعيُة العالمي

ِة وحلِّها، مثُل: الأمِن  ِة الملحَّ
َّ
العالمي

يتاأتَّى  ول  الُمناِخ.  ِر 
ُّ
وتغي  ،

ِّ
الغذائي

لها ذلَك اإل بالتبنِّي الناجِح لتقنياِت 

ابعِة. 
ّ
ِة الر

َّ
الثورِة ال�سناعي

مجاِل  في  يَن  والمخت�سِّ العلماِء  بع�ُس  ر�سَد      

ناعِة والتَّ�سنيِع مجــموعًة ِمَن التقـنياِت الرئي�سِة  ال�سِّ

الثــورِة  م�ســاِر  تغييِر  في  ا  مهـمًّ دوًرا  توؤدي  الَّتي 

ِة الرابعـــِة ؛ فِمَن المركباِت ذاتيِة القيادِة 
َّ
ناعي ال�سِّ

الثورِة  تقنياُت  اأعادْت  ِة 
َّ
ناعي ال�سِّ الروبوتاِت  اإلى 

ناعِة التقليديَِّة.  ِة الرابعِة �سياغَة ال�سِّ
َّ
ناعي ّ ال�سِ
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ناعيَِّة الّرابعِة: وِمَن التقنيَّاِت الأ�صا�صيِة التي لها دوٌر وا�صٌح في تغييِر م�صاِر الثورِة ال�صِّ

1     اإنترنت االأ�صياِء: 

ِمْن  الأ�سياِء  اإنترنت  اُت 
َّ
تقني تعدُّ       

 العوامِل الَّتي تدفُع باتجاِه م�سانِع 
ِّ
اأهم

الم�ستقبِل، حيُث ترِبُط هذِه التقنياُت 

اِت والبياناِت 
َّ
الموارَد الب�سريَة والعملي

اٍت 
ّ

َعْن طريِق اأجهزِة ا�ست�سعاٍر وِمَج�س

 
َ
عبر البياناِت  نقُل  ويجري  ٍة. 

َّ
ذكي

اإلى  الحاجِة  دوَن  الإنترنت  �سبكِة 

. تفاعٍل ب�سريٍّ

    وت�سهُد تطبيقاُت اإنترنت الأ�سياِء انت�ساًرا في 

اُت اإنترنت 
ّ
ٍة: ففي المدِن تقلِّ�ُس تقني مجالٍت ِعدَّ

اأف�سَل للمروِر، وفي  اإدارٍة  َوْفَق  الأ�سياِء الزدحاَم 

ُتَقلُِّل هذِه التطبيقاُت الهدَر في ا�ستهالِك  المنازِل 

الطاقِة، وفي المزارِع ي�سَمُن اإنترنت الأ�سياِء اإنتاَج 

محا�سيَل اأعلى جودًة، اأّما في الم�ست�سفياِت فاإنها 

�ساهم 
ْ
ِع حالِة َمر

ُّ
تعمُل على تمكيِن الأطباِء من تتب

عْن طريِق البياناِت الفوريَِّة اَلّتي توفِّرها لهم اأجهزُة 

بع�سٍر   
ُ
ر يب�سِّ ما  لالرتداِء،  القابلِة  ِة 

َّ
الطبي المراقبِة 

ِة ال�سخ�سيِة.
َّ
جديٍد مَن الرعايِة ال�سحي
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الدر�ُس الّثاين:

وبوتيُة:    2   الُمَعّداُت الرُّ

 : يُّ
الواِقُع االْفترا�صِ   3  

 
ُّ
را�سي ـِ ُيعـيـُن الواقــُع الْفتـ  

ــاَل على َتلــّقــي تعليــمـاِت  الُعمَّ

ٍة على   نّظاراٍت خا�سَّ
َ
الإنتاِج عبر

�َسْكــِل ن�ســــــو�ٍس اأو ر�ســـــوِم 

ُنهم  جرافيـك�س اأو اأ�ســواٍت تمكِّ

اأداِء مهــامَّ معقــدٍة ب�سهــولٍة  مْن 

كبيرٍة. 

مَع  التفاعُل  الُعّماِل  على  هِل 
َّ

ال�س من  اأ�سبَح      

اِت 
َّ
بعملي للقياِم  معها  والتعاوُن  الآلِت 

ُة 
َّ
الروبوتي المعّداُت  ُذ  ُتنفِّ حيُث  الإنتاِج؛ 

عنهم.  بالّنيابِة  ًة  �ساقَّ اأو  دًة  معقَّ مهامَّ 

الأذرُع  تقوُم  ذلَك:  اأمثلِة  ومن 

اِل  العمَّ بم�ساعدِة  الروبوتيُة 

على تلقيِم اآلِت الإنتاِج، فيما 

باإعادِة  ُة 
َّ
الروبوتي الرافعاُت  تخزيِن تقوُم 

زيادِة  اإلى  ي  يوؤدِّ ِمّما  الأرُفِف؛  على  الموادِّ 

ا�ستغالِل  من  الب�سريَِّة  الكوادِر  وتمكيِن  ِة، 
َّ
الإنتاْجي

افٍة 
َ
�سـ

ُ
مـ قـيمٍة  ذاِت  اأخـرى  مهـامَّ  في  طاقاِتهم 

اأعـلى.
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باعُة ثالثيَُّة االأبعاِد: الطِّ   4  

ِة 
َّ
ثالثي باعِة  الطِّ تقنيُة  بداأْت   

على  وا�سًعا  انت�ساًرا   
ُ
تنت�سر الأبعاِد 

العالمي،  حيُث يمكُن  الم�ستوى 

المنتجاِت،  ت�سميُم  خالِلها  من 

ليٍة لها،  واختباُرها، وبناُء نماذَج اأوَّ

وت�سنيُعها ب�سكِلها النِّهائي ب�سرعٍة 

في  اأ�سهَم  ِمّما  ِن، 
ْ
كبيرَتي ومرونٍة 

اإلى  المنتجاِت  و�سوِل  ت�سريِع 

الأ�سواِق. 

 

الطائراِت  �سناعِة  �سركاِت  في  ون 
ّ
الفني َيُعد  لم  المثاِل،  �سبيِل  فعلى   

بحاجٍة اإلى �سنواٍت من التدريِب قبَل تجميِع اأجزاِء الطائراِت؛ حيُث ي�ستطيُع 

اٍت 
ّ

 التي َت�ستخدُم كاميراٍت وِمج�س
ِّ
ي ون ارتداَء نظاراِت الواقِع الْفترا�سِ

ّ
الفني

ذكيًة لروؤيِة جميِع التَّعليماِت الالزمِة لتجميِع اأجزاِء الطائرِة من حيُث اأ�سماُء 

الأجزاِء، واأرقاُمها، والُمعّداُت الالزمُة لتجميِعها وطرُق التَّجميِع، ِمّما اأ�سَهَم 

ٍة وكفاءٍة ل ُت�ساهى. ِة تجميِع هذِه الطائراِت بدقَّ في اإنجاِز مهمَّ



بِّ ُت�ستعَمُل        ففي قطاِع الطِّ

هذه التقنيُة لطباعِة اأع�ساٍء بديلٍة 

 
ُ
الأمر ه  نف�سِ المري�ِس  خاليا  من 

ِة التي 
َّ
الذي َقلََّل من الفترِة الزمني

ُن على المر�سى ق�ساوؤها في 
َّ
يتعي

عين بالأع�ساِء، وقلََّل 
ِّ
انتظاِر متبر

اآثاِر رف�ِس الج�سِم لالأع�ساِء  من 

لأجزاِء  ِة 
َّ
الأولي النماذِج  ت�سميِم  في  ُت�ستخدُم  ال�سياراِت  �سناعِة  قطاِع  وفي  البديلِة. 

ال�سياراِت. 

حاتم فاروق،  )2٧ مار�س 2٠1٧(

ٍف(.  )بت�صرُّ
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الدر�ُس الّثاين: 

حابيَُّة:   5     الحو�َصَبُة ال�صَّ

على  التقليديَُّة  الحو�سبُة  اعتمدِت  لطالما    

التي  والتطبيقاِت  والبرامِج  البياناِت  ح�سوِر 

اأجـــهزِتِه  على  المـــ�ستخدُم  اإليها  يحتـــاُج 

الحو�سبِة  تقنياِت  انت�ســـاِر  ومع  ِة.  الخـــا�سَّ

اإلى  ا 
ًّ
م�سطر الم�ستخدُم  َيُعد  لم  حـــابيِة 

َّ
ال�س

ِة،  تخزيِن اأَيٍّ مْن بياناِتِه على اأجهزِتِه الخا�سَّ

اأو  برامَج متنوعٍة  اإلى  ا  اأي�سً َيُعْد ُمحتاًجا  ولم 

ُن جميُع البرامِج والملّفاِت  دٍة؛ حيُث ُتخزَّ معقَّ

ُف ببنوِك البياناِت التي 
َ
والبياناِت على ما ُيعر

ِة ل�سماِن 
َّ
َت�ستخدُم تطبيقاِت الحو�سبِة ال�سحابي

اأمِن المعلوماِت و�سالمِتها.
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الَفْهُم 

العامُّ

. َة للن�سِّ ِد الفكرَة العامَّ حدِّ  1

وال�صركاُت  احلكوماُت  ت�صعی  التي  العامليِة  امل�صكالِت  اأهمُّ  ما   2

ِة الّرابَعِة؟ ُة اإىل حلِّها بتبنِّي تطبيقاِت الثَّورِة ال�صناعيَّ العامليَّ

ا في تغــييِر م�صـــاِر  الَّتي توؤّدي دوًرا مهمًّ اأبرَز التقنّياِت  د  عـــدِّ  3

ِة الّرابعِة. الثورِة ال�صناعيَّ

 املعجُم 

والّداللُة
 1  �صع المفهوَم في مكاِنِه المنا�صِب بالجدوِل:

حابيَُّة(  - احلو�سبُة ال�سَّ
ُّ
)اإنرتنت االأ�سياِء - الواقُع الْفِترا�سي

ـعريُف التَّ املفهوُم

املعــــــاجلِة  نقِل  علی  تعــــــتمُد  تكنولوجـــــيا 

ما  اإىل  احلا�صوِب  من  التَّخزيِن  وم�صاحِة 

حاَبِة. ا�صُطِلَح عليِه بال�صَّ

مخـــــتلِف  بيَن  تجـــــَمُع  افترا�صيٌَّة  �صـــــبكٌة 

والـــبرمــــجّياِت  االإلكـــــــــــترونيِة  االأ�صــــــــــياِء 

واأجهزِة اال�صت�صعاِر عن طريِق االإنترنت؛ 

لتتيَح لها اإمكانيََّة تبادِل البياناِت.

ِبْيئٍة  اكاَة  ُمَ تت�صــمُن  حا�ُصـــوبيٌة  ِتَقِنيــٌة 

ِبا�ْصِتعــمـــاِل  يــــُكــــوُن  مـــا  َوَعــــادًة  حقيـقيـٍة، 

الّنَظاراِت.
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الدر�ُس الّثاين: 

 املعجُم 

والّداللُة
واَب ِمْن بيِن البدائِل الُمعطاِة:  2  تخيَِّر ال�صَّ

»ال يتاأّتى ذلَك اإال بالتبّني الّناجِح لتطبيقاِت الثورِة ال�سناعيِة«.  اأ. 

ُد ِبها: كلمُة »يتاأّتى« يف هذِه العبارِة ُيق�سَ

ُق.               ي�سُعُب.            يقرُب.   ُيعطي.               َيتحقَّ

ياِق ال�ّسابِق  ةِ « في ال�سِّ ِة«. كلمُة » الملحَّ »َحلُّ الم�سكالِت الملحَّ ب. 

َتعني:

لةَ.                   الّرائدةَ.             الي�سريَة.   ال�سديدَة.              املوؤجَّ

املُناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ
ْ دوَر االإن�صاِن  ُمُه التقنّياُت االآتيُة مْن ِخْدماٍت، وبنيِّ �ْس ما ُتقدِّ خلِّ  1 

فيها:

ْح كيَف: و�صِّ  2

باعُة ثالثيُة االأبعاِد من معاناِة المر�سى في  ُتقلُِّل الطِّ اأ. 

الم�ست�سفياِت. 

ُت�سهُم الحو�سبُة ال�سحابيُة في �سماِن اأمِن المعلوماِت  ب. 

و�سالمِتها.

دوُر االإن�صاِن فيها ُمها اخِلْدماُت الَّتي ُتقدِّ التَّقنيُة

اإنرتنت االأ�سياِء

املُعّداُت الروبوتّيُة

يُّ الواقُع االفرتا�سِ
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املناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ
ناعيََّة تزيُد  نَّ الثوراِت ال�صِّ

َ
ي علِم االقت�صاِد اأ يرى بع�ُس مت�صّ  3 

مْن ن�صبِة الباحثنَي عْن عمٍل؛ الإحالِلها االآالِت واالأجهزَة بداًل 

توِجُد  �صناعيٍة  ثورٍة  ُكلَّ  نَّ 
َ
اأ اآخروَن  يرى  فيما  االإن�صاِن،  من 

تقليِل  ُت�صهُم يف  اإِْذ  قبُل؛  ِمْن  تكْن موجودًة  َلْ  وظائَف جديدًة 

عدِد الباحثنَي َعْن عمٍل.

ْوِء فهِمَك للن�صِّ ناق�ْص هذِه الفكرَة. n في �سَ

ِة  ِة والرقميَّ املاديَّ االأ�صياِء  الفجوَة بنَي  ناعيَُّة  ال�صِّ الثورُة  ُتقلِّ�ُس   4

يف متلِف اأن�صطِة حياِة االإن�صاِن اليوميَِّة. دلِّْل علی ذلَك مبثاٍل 

. مَن النَّ�سِّ

النَّ�سُّ ال�صابُق َن�سٌّ تف�صييٌّ اإخباريٌّ يهِدُف اإىل اإثراِء احَل�صيلِة   5

بتحـــديِد   
َ
بداأ حيُث  مبعــــلوماٍت؛  وتزويِده  للمتلـــــّقي  املعرفــــــيَِّة 

ذلَك  اأثبْت  فيها.  َع  وتو�صَّ الفرعيَة  املعلوماِت  �َصَرَح  ثمَّ  املو�صوِع، 

. ِمَن النَّ�سِّ

التَّف�صييِّ االآتــــيِة مَن  النَّمـــــِط  ـــراِت  اأمثلًة علــی موؤ�صِّ ا�صتخرْج   6

: النَّ�سِّ

ا�صتعماُل الم�صطلحاِت العلميِة.

غياُب راأي الكاتِب.

ا�صتعماُل االأمثلِة ودعِمها  بال�صوِر والر�صوِم والجداوِل.

ا�صتخداُم االأفعاِل الم�صارعِة.
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ِي ا�ْصِتْثماُر النَّ�سِّ واإْبداُء الَراأْ

اأ�صهمْت يف تطويِر حياِة  اأربــٍع  ٍة  �صناعيَّ بثوراٍت  العاُل  َمرَّ   1

ابحْث يف  عي�ًصا.  واأرغــَد  اتِّ�صااًل،  اأي�صَر  عاٍل  نحَو  االإن�صاِن 

الــثــوراِت  بهذِه  تتعلَُّق  معلوماٍت  عــْن  العنكبوتيَِّة  بكِة  ال�صَّ

ِط االآتي: ِف اإىل تطّوراِتها َوْفَق املخطَّ للتعرُّ

الدر�ُس الّثاين: 

ُة .............. ناعيَّ الثورُة ال�صِّ

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

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

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

ُة الّرابعُة ناعيَّ الثورُة ال�صِّ

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

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

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

ُة االأوىل ناعيَّ الثورُة ال�صِّ

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

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

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

ُة .............. ناعيَّ الثورُة ال�صِّ

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

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

................................
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الــثــورِة  بــتــقــنــيــاِت  ُتــعــنــی  ُعـــمـــاَن مـــراكـــُز  تــوجــُد يف �صلطنِة   ٢

َن  نَّاِع ُعماَن(، حيُث متكَّ ناعيَِّة الرابعِة، ومنها مركُز )�صُ ال�صِّ

ال�صابُّ الُعماينُّ اأحمُد الزدجايلُّ - الذي يعمُل اخت�صا�صيَّ 

حتَت  للغو�ِس  ِقناٍع  حتويِل  من  باملركِز-  و�صيانٍة  َت�صغيٍل 

لُي�ْصتعاَن  اال�صتخداِم؛  و�صهِل  ٍر  �ٍس متطوِّ تنفُّ ِكَماِم  اإىل  املاِء 

ناعيِّ  �ِس ال�صِّ �صِة للتنفُّ بيِة املخ�صَّ به يف تعزيِز الِكَماماِت الطِّ

بــرامــِج  بــا�ــصــتــخــداِم  ــَك  كـــورونـــا، وذلــ بــفــيو�ــِس  للم�صابني 

التَّ�صميِم الهند�صيَِّة والطابعِة ثالثيَِّة االأبعاِد.

عالَم يدلُّ اإن�ساُء هذا املركِز يف �سلطنِة ُعماَن؟ اأ.  

املركِز، فما  بابتكاٍر يف هذا   
ِ
االإ�سهام لَك فر�سُة  تيحْت 

ُ
اأ لو  ب. 

ُمُه؟ وما التقنيُة الَّتي �ست�ستخدُمها؟  االبتكاُر الذي �سوَف تقدِّ
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رحلٌة اإىل طوكيو

حاِب، فراعني 
َّ

     حامِت الطائرُة على مطاِر طوكيو بعَد اأَْن تدنَّْت اإلى م�ستوى ال�س

رُت اأَنَّني في بالِد اليابان الَّتي  كثرُة البواخِر في مياِه طوكيو وما بقرِبها، وعنَدما تذكَّ

ُر الَم�سنوعاِت زاَل َعجبي، وقْد كانِت الطائرُة وهي تكاُد  ت�ستوِرُد الخاماِت وت�سدِّ

 على مياِه البحِر، حّتى و�سلْت اأر�َس المطاِر. 
ُ
ُل الأر�َس تطير َت�سِ

مدينُة طوكيو

    ِمَن المطاِر اإلى قلِب المدينِة ُي�سـاِهـُد المـرُء م�سايقَة مياِه البحِر لها في هذا الجزِء، 

الج�سوِر ج�سوٌر  فوَق  الأحياِن يكوُن  بع�ِس  بالج�سوِر، وفي  ذلـَك  ولكنَّهم كافحوا 

اأخرى، وفي حالٍت اأقلَّ تكوُن الج�سوُر طبقـاٍت ثـالًثا.
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 )جنزا( من 
ِّ
ارُة عنَد فندِق )دايي�سي( الذي ق�سدناُه، والذي يقُع في حي

ّ
  وقفِت ال�سي

 معروٌف في هذِه البالِد، وما اإِْن دخلنـاُه وراأينـا 
ٌ
قلِب مدينِة طوكيو التجاريَِّة، وهو كبير

اأنَُّه بلُد عمٍل؛ فالطابوُر  كـثرَة الّداخليَن اإليـِه، ون�سـاَط الموظفيَن العامليَن فيِه، عرْفنا 

ُينجزاِن  اثناِن فقط، ولكنَّهما  فاِن  اأماَم مكتِب ال�ستقباِل كاَن طوياًل، وكاَن فيِه موظَّ

َد ول انزعاَج، ول توقَُّف  مِن، فـال تـردُّ العمَل ب�سرعٍة ومهارٍة، كاأنَّهما في �سباٍق مَع الزَّ

لالأ�سياِء العاديَِّة.

ِدْمنا عندما دخلناها؛  ٍة بِه، و�سُ وِر ال�سابِع، ُكـلُّ واحـٍد في غرفـٍة خا�سَّ   اأنَزلونا في الدَّ

، طوُلها اأربعُة اأمتـاٍر 
ُ
ِف في الفنـادِق العالميِة كاأنَّها القبر

َ
فقْد كـانـْت بالن�سبِة اإلى الُغـر

 ، اِمـها الخا�سِّ ها ن�سـُف ذلَك، وهـِذه هـي م�سـاحُتها مـَع حمَّ ون�سُف متٍر، وعر�سُ

ْن �سئَت قلَت:  ْلناها؛ فالأثاُث فيها اأثاُث بيٍت كبيٍر، بْل اإِ ولكْن زالْت ده�سُتنا عنَدما تاأمَّ

ا�ستحماٍم،  اأدواِت  من  الفندِق  في  النازُل  يحتاُجُه  ما  ُكلِّ  مْن  ال�سبُع  العجائُب  فيها 

نموذًجا  تعطينـا  وهي  ذلَك.  وغيِر  والت�ساِل،  والأثاِث،  والقهوِة،  ال�ساِي،  واإعداِد 

قِة 
ِّ
ي وَن في بالِدهـم مـن اخت�ساِر الأ�سياِء، والنتفاِع بالم�ساحاِت ال�سَّ

ّ
ِلمـا ي�سنُعُه الياباني

دِة. في الأغرا�ِس الُمتعدِّ

منها   
ٌ
اليابانيُة معروفٌة، وكثير فال�سياراُت  الأمثلَة في طوكيو،  بعَد ذلَك  راأينا    وقْد 

 
ُ
ها مدينٌة كبيرٌة، بل هي اأكثر

ُ
 الحجِم، ولكنَّها م�ستكَمَلُة الأدواِت، وطوكيو نف�س

ُ
�سغير

ٍر فيها، فاأن�سوؤوا 
ْ
ب ُمُدِن العالِم قاطبًة �سّكاًنا، ولكنَّهم َعِملوا على النتفاِع ِمـْن ُكـلِّ �سِ

فوَق  ها  بع�سُ ثالٍث،  طبقاٍت  في  الأر�ِس  تحَت   
ُ
ت�سير ةِ  العامَّ للموا�سالِت  ِقطاراٍت 

فيها  ُة  العامَّ ال�سوارُع  اأَّما  فوَقها ج�سوٌر،  الأر�ِس ج�سوًرا  �سطِح  واأقاموا على  بع�ٍس، 

رعِة فيها، 
ُّ

قٌة على وجِه العموِم، ولكنَّهم ي�ستعملوَن ِحْكَمَتهم في عـدِم ال�س
ِّ
ي  �سَ

َ
فهي

واحتراِم َحقِّ الراجِل في الَم�ْسِي، وَحقِّ ال�سائِق في المروِر.



 الَّـذي علَّـَم هـذا ال�سعَب العجيَب ُكلَّ ذلَك، فيوحي اإليِه 
ِّ
ر

ِّ
    ويت�ساءُل المرُء عِن ال�س

قِة الَّتي تتاألُف في معظِمها من 
ِّ
ي خياُله اأَنَُّه ُربَّما كاَن ذلَك راجًعا اإلى طبيعِة بالِدهم ال�سَّ

ها لإقامِة الَم�سانِع والمن�ساآِت،  قٍة بطبيعِتها، و�سهوٍل قليلٍة، ا�ستعملوا بع�سَ
ِّ
ي جباٍل �سَ

الم�ساحِة  ِمـَن  ي�ستفيدوا  اأَْن  ذلَك  فعلََّمهم  ِة كالأرزِّ ونحِوِه، 
َّ
الحقلي للزراعِة  ها  وبع�سَ

ا عديدًة. غيرِة اأغرا�سً ال�سَّ

جولٌة على الأقداِم

اإلى  جـــــولٍة  في  خــــرْجنا   

ال�سوارِع القريبـِة مـَن الـُفـــنـدِق 

 
ُ
المــــتاجر بـِه  ُتحيــــــُط  الَّذي 

ي�سنعوَن   
ْ
وراأيناُهم  ، والمطاعمُ

في المطاعِم العجَب الُعـجاَب؛ 

واجهاِتها  على  ي�ســـعوَن  اإِْذ 

موَنُه  يقدِّ ِمّما  نماذَج  ِة 
َّ
جاجي الزُّ

بِق، وهَو كلُُّه مَن البال�ستيِك، وْلَنْفتر�ْس اأَنَّ  فيها ُمَمثَّاًل في الأطباِق ِبُكلِّ تفا�سيِل الطَّ

ه،  فما 
ُ
 فاكهًة مختلفًة، ف�ستراها ُكلَّها باألواِنها، وقد ُكِتَب َعلى ُكلِّ طبٍق �سعر

ُّ
م بَق َي�سُ الطَّ

َتُه، 
ْ
 اإليـَك كما طلب

ُ
ر ْح�سَ

ُ
ُه، َفي

َ
ُه، ا�ستطعَت اأْن تدُخَل فتطلب

ُ
َك �سعر

َ
َك لوُنُه، ونا�سب

َ
اأعجب

كالتُّفاِح  بالواحدِة  اإِّما  ُيباُع  ها 
ُ
واأكثر الغالِء،  ُكـلَّ  غاليـٌة  فاإِنَّها  والخ�ساَر  الفاكهَة  اإِّل 

والخوِخ، واإّما بالغراِم الواحِد كالِعَنِب وقطِع البّطيِخ.

     وعندما راأيُت اأنواَع الوجباِت في واجهاِت الَمطاعِم، وكلُّها دوَن ا�ستثناٍء مّما 

ْفُت 
َ
َقِر اأو الَغَنِم �سيٌء، َعر

َ
 فيها من َلْحِم الب

َ
، ولي�س

ُ
اأنبتِت الأر�ُس، ومّما اأخرَج البحر

طعاِمهم  وجباِت  لأنَّ  ذلَك؛  نحيلًة.  واأحياًنا  ر�سيقًة،  اليابانييَن  اأج�ساُم  كانْت  ِلماذا 
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ِمُن، مثـُل: الأ�سماِك، والزيوِت النباتيِة، 
ْ

وِع الـذي ل ُي�س
َّ
ـا مـن النـ  اأي�سً

َ
خفيفـٌة، وهي

والخ�ساِر، والأع�ساِب البحريَِّة، وعرفُت لماذا يكوُن �سيوُخهم خفيفي الَحركِة رغَم 

. ـنِّ
ِّ

ـِر ال�س
َ
ِكـب

: وُق الياباينُّ الذَّ

بنا   
َّ
َمر خالَل جولِتنا هذِه   

رجاٍل  مْن  اليابانييَن  مَن  اآلٌف 

فكـاَن  وفتياٍت،  اٍن 
ّ
و�ُسب ون�ساٍء 

الرجـاَل  اأَنَّ  يالِحُظ  المـرُء 

يِّ  الـزِّ ارتـداِء  علـى  يحِر�سـوَن 

اأْن تجـَد   الكامِل، وَقلَّ 
ِّ
الأوربي

 
َ

لب�س  
ْ
ُيْحِكم  

ْ
َلم َمـْن  فيـهـم 

بقمي�ٍس   
ُ
ير

َّ
ال�س اأَّما  َقبِة، 

َّ
الر رباِط 

 نادٌر.
ٌ
و�سرواٍل دوَن �سدريٍَّة * فذلَك اأمر

 ، ّما النِّ�ساُء فاإنَّهنَّ يلَب�ْسَن لبا�ًسا هو اأغرُب لبا�ٍس عامٍّ للن�ساِء راأيُته في بلٍد �سناعيٍّ
اأَ  

ُف، وهو اأكثُر جماًل من الألب�سِة غيِر ال�ساترِة بكثيٍر.  فهو طويٌل، و�ساتٌر ل َي�سِ

، وهو ذوٌق  ويتجّلى لنا الـذوُق اليابـانـيُّ في واجهاِت المتاجِر، وتزييِن الَمحالِّ  

 على القت�ساِد والخت�ساِر؛ اإِْذ ي�ستعملوَن اأ�سواًء �ساطعًة بي�ساَء ِمْن 
ٌّ

خا�سٌّ ِبهم، مبني

نوِع )الفلور�سنت(*، وقد ُغلِّفْت ُكلُّها باأغلفٍة جميلٍة مكتوٍب عليها الإعالناُت.

ِر. �سدريٍَّة:الجزُء الأعلى ِمْن ثوٍب يمتدُّ ِمَن الأكتاِف َحّتى َخطِّ الَخ�سْ
 
[

. ا بتكلفٍة اأقلَّ
ًّ
الفلور�سنت:م�سباٌح على �َسْكِل اأنبوٍب ُينِتُج �سوًءا كهربائي

 
[
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جاَل والنِّ�ساَء يحفظوَن لل�سارِع العامِّ اآداَبُه، فال       ومَن الواقِع الذي لم�ْسُتُه ُهنا اأنَّ الرِّ

ُف اأماَم  جَل يت�سرَّ حركاٍت بذيئًة، ول �سيَء ِمّما يخِد�ُس الحياَء اأماَم الّنا�ِس، بْل ترى الرَّ

وِق والأدِب، اأّما التَّحيَُّة اليابانيَُّة فهَي  ُف اأماَم رجٍل مثِلِه بمنتهى الذَّ المراأِة َكما يت�سرَّ

ٍة،  ًة، وربَّمـا اأكثَر ِمْن َمرَّ ـَرَّ اأِن، وهي النحناُء اإلى الأمـاِم م م�سِرُب المثِل في هذا ال�سَّ

خ�ِس الَّذي تهدي اإليِه التَّحيََّة.  َح�ْسَب مقاِم ال�سَّ

واإنََّك اإذا دخـــلَت بيًتا يابانيًّا   

موؤقتٍة،  خيمـٍة  في  كاأَنَّك  �سعرَت 

ا في بيٍت خا�سٍّ بَك،  ول�سَت ُم�ستقرًّ

َعّما  ا  تامًّ ف�ساًل  ف�سِله  لعدِم  وذلَك 

ُيحيُط بِه من البيوِت اإل ما يحُجُب 

النَّظَر من �ستائَر وخ�سٍب م�سغوٍط؛ 

الخ�سبيُة  البيوُت  هذِه  ُر  ُتَعمِّ ل  اإْذ 

اأكثَر ِمْن ع�سريَن �سنًة اإّل في الّنادِر؛ 

لكثرِة الأمطاِر، وهْم يطلوَنها بطـالٍء يجعُلها تبدو مثَل البيوِت الإ�سمنتيَِّة، ولْن يتبيََّن 

لـَك اأَنَّـهـا ِمـَن الخ�سِب اإِّل اإذا نقرَت عليها باإ�سبِعَك.

َمَهرٌة  قوٌم  نَّهم  اأَ َمَع  كذلَك،  بيوَتهم  اليابانيوَن  َي�سنُع  لماذا  َك:  نف�سَ ت�ساأُل  وقْد      

اإِنَّ ذلَك ب�سبِب الزلزِل التي اأ�سبحْت �سبَه  ي�سنعوَن العجائَب لغيِرهم؟ والجـواُب: 

لزمٍة لبالِدهم، ومثُل هذِه البيوِت الخ�سبيِة تقاوُم الزلزَل، فتهتزُّ مَعها، ول َت�ْسُقُط؛ 

ِتها، واإذا اختلَّ منها �سيٌء فاإ�سالُحُه ي�سيٌر، على اأنُه يوجُد لديهم عماراٌت عاليٌة،  ِلِخفَّ

ا بحيُث ُيكلُِّف بناوؤُهـا اأكثَر ِمّما ُيكلُِّفه في  وبيوٌت مبنيٌة بالإ�سمنِت، وهَي غاليـٌة جـدًّ
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ـُدَّ فيـِه مـن �سروٍط وموا�سفاٍت كثيرٍة غيِر  ُه ل ب
َّ
غيِر الياباِن اأ�سعاًفا م�ساعفًة؛ ذلَك لأنـ

ها م�ستقرٌة. لزمٍة للبناِء في البلداِن الَّتي اأر�سُ

مغادرُة الياباِن

ُر في هذا البلِد  فِر، جل�سُت في قاعِة المغادرِة واأنا اأفكِّ     عندَما اأنهيُت اإجراءاِت ال�سَّ

�ْسُت في َنْف�سي اأَنَّني اأترُك مدينَة طوكيو غيَر اآ�سٍف على  الَّذي اأتيُته قبَل يوميِن، فاأح�سَ

بيَن، فالمدينُة كبيرٌة اإلى َحدِّ التُّخمِة،  بيَن الُمهذَّ �سيٍء فيها ما عدا معاملَة اأهِلها الموؤدَّ

المرُء  ي�سُعَر  اأْن  َحدِّ  اإلى  العالِم، و�سيقٌة  اأغلى عوا�سِم  ِمْن  تكوَن  اأَْن  َحدِّ  اإلى  وغاليٌة 

يعَجُب من  ذلَك  مَع  المرَء  اأَنَّ  اإّل  قريٍة ولي�س في عا�سمٍة،  اأنَّه في  اأحياِئها  بع�ِس  في 

مهارِة اليابانيين الذين جعلوا المروَر فيها رغَم �سيِقها اأ�سهَل بكثيٍر ِمَن المروِر في اأكثِر 

وارِع. البلداِن الوا�سعِة ال�سَّ

، وراَء الَم�ْشرَقْيِن        محمٌد العبوديُّ

ٍف( )بت�شرُّ

89

الَفْهُم 

العامُّ

اذكْر �صبَب َكرثِة البواخِر يف مياِه طوكيو َح�ْصَب راأِي الكاتِب.    1

2    كيَف كافَح اليابانّيوَن م�صايقَة مياِه البحِر ملدينِتهم؟

3    ما ا�صُم الفندِق الَّذي نزَل فيِه الكاتُب؟ واأيَن يقُع؟

4    عّدِد االأماكَن الَّتي زاَرها الكاتُب.
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 املعجُم 

والّداللُة

وردْت في الِفْقرِة االأولی كلمٌة بمعنی )اأخافني(. ا�صتخِرْجها.  1

)ِمَن املطاِر اإىل قلِب املدينِة ُي�صاهُد املرُء م�صايقَة البحِر لها(،   ٢

ُل  نَّ البحَر ُي�صكِّ
َ
م�صايقُة البحِر يف العبارِة ال�صابقِة تدلُّ علی اأ

كِمْل(.
َ
م�صاحًة ............................ ِمَن املدينِة.)اأ

ا�صتبدْل بالكلماِت الَّتي تحَتها خطٌّ كلماٍت َتحمُل الَمعنی نف�َصُه:  ٣

- »بل ِهَي اأكبُر ُمُدِن العالِم قاطبًة«.

- »وِمَن الواقِع الذي لم�ْسُته«. 

ابحْث في المعجِم عْن معنی الَكِلمَتْيِن الّتاليتيِن:   ٤

      الراِجُل - َيْخِد�ُس.       

املناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ
ُد ذلَك. »الياباُن بلُد َعَمٍل«. ا�صتخرْج ِمَن النَّ�سِّ ما يوؤكِّ  1

زالْت  ثمَّ  الفندِق،  في  بها  نزَل  الَّتي  الغرفِة  مَن  الكاتُب  ُدِه�َس   2

ْح �صبَب ذلَك. ده�صُتُه. و�صِّ

ُف قدرَة اليابانييَن علی اخت�صاِر  ُتعدُّ غرفُة الفندِق نموذًجا َي�صِ  3

يِّقِة. االأ�صياِء، واالنتفاِع بالم�صاحاِت ال�صَّ

ْد نموذَجْيِن اآخريِن يداّلِن على ذلَك. حدِّ اأ. 

كيَف ا�ستفاَد اليابانيون منُهما؟  ب. 

يزوروَنها،  الَّتي  الُبلداِن  طعاَم  رحالِتهم  في  ّحالُة  الرَّ ُف  »َي�صِ  4

وطريقَة تقديِمِه، وتناوِلِه«. في �َصْوِء العبارِة ال�ّصابقِة، ا�صتخرْج 

ِمَن النَّ�سِّ ما ياأتي:

طريقَة عر�ِص اليابانييَن االأطباَق في مطاِعِمهم.  اأ. 

الدر�ُس الّثالُث:
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املناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ

نوَع الّطعاِم الَّذي ياأكُلُه اليابانيوَن.  ب. 

ِتهم. عاِم الذي يتناولوَنُه في اأج�ساِمهم، و�سحَّ اأثَر الطَّ  ج. 

كتاباِتهم  والن�صاِء في  ِللرجاِل  ّحالِة  الرَّ بع�ِس  و�صُف  يقت�صُر   «  5 

ا  ، بيَنما ي�صُفهم رحالٌة اآخروَن ماديًّ كليِّ الماديِّ علی الو�صِف ال�صَّ

ا«. في �َصْوِء العبارِة ال�ّصابقِة: ومعنويًّ

ِه؟ فين وّظَف الكاتُب في َن�سِّ يَّ الَو�سْ
َ
اأ اأ . 

. ا�ست�سهْد على اإجابِتك ِمَن النَّ�صِّ ب. 

عاٍت عِن البلِد في  واجهاُت المحالِّ والمتاجِر ُتعطي الزائَر توقُّ  6

، ثمَّ اأجْب َعّما ياأتي: ِة اأموٍر. ارِجْع اإلی النَّ�سِّ ِعدَّ

ْف واجهاِت الَمحالِّ والمتاجِر في الياباِن. �سِ اأ . 

عالَم ُبِنَي ذوُق اليابانييَن في واجهاِت متاجِرهم؟ ب . 

؟ عِب اليابانيِّ بَم اأوحْت اإليك هذه الواجهاُت َعِن ال�سَّ ج . 

تٌة، ول�صَت م�صتِقًرا  و�صَف الكاتُب البيَت اليابانيَّ وكاأنَُّه خيمٌة موؤقَّ  ٧

في بيٍت خا�سٍّ بك. 

ما �سبُب هذا الو�سِف؟ اأ . 

ِلماذا �سنَع اليابانّيوَن بيوَتهم بهذِه الطريقِة؟ ب . 

ورَد في الن�سِّ ما ُي�صيُر اإلی الَغالِء في الياباِن.  ٨

ا�ستخرْج مثااًل على ذلك. اأ . 

ْن يكوَن �سعُرُه غالًيا في الياباِن غيَر ما ذكَرُه 
َ
ُع اأ ما الَّذي تتوقَّ ب . 

الكاتُب؟ وِلماذا؟
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املناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ
ُجــــمٍل من  ـــِف التراكيَب الَّتي تحــــَتها خـــطٌّ فيــــما ياأتي في  وظَّ  ٩  

اإن�صاِئَك:

n »راأيناهم ي�سنعوَن في المطاعِم الَعَجَب الُعجاَب«.

n »اأح�س�سُت في نف�سي اأنَّني اأترُك مدينَة طوكيو غيَر اآ�سٍف َعلى 

بيَن«. �سيٍء فيها، ما عدا معاملَة اأهِلها الموؤدَّ

واَب(. الن�سُّ ال�صابُق ينتمي اإلی اأدِب: )تخيَِّر ال�صَّ  1٠

يرِة. حالِت.            ال�سِّ ِة.           الم�سرحّية.          الرَّ  الق�سَّ

واالأ�صياِء  لالأماكِن  الواقعيَّ  الظاهريَّ  الو�صَف  الكاتُب  اعتمَد   11

التي راآها، ثّم اأبدى تعليَقُه وراأَيُه فيها. في �َصْوِء العبارِة ال�صابقِة، 

ْل ِمَن الن�سِّ بذكِر مو�صٍع واحٍد ِلـ: دِلّ

. ٍف ظاهريٍّ واقعيٍّ و�سْ اأ. 

تعليِق الكاتِب وراأِيِه فيِه. ب. 

رحلِتِه  و�صِف  في  المبا�صَر  االإخباريَّ  االأ�صلوَب  الكاتُب  َف  وظَّ  12

َوِر والتَّ�صبيهاِت  اأحياًنا، واالأ�صلوَب االأدبيَّ عْن طريِق توظيِف ال�صُّ

اأحياًنا اأُخرى.

اقراأْ ِمَن النَّ�صِّ مثااًل لكلِّ اأ�سلوٍب منُهما.  اأ . 

؟ َوِلماذا؟ اأيُّ االأ�سلوبيِن �ساَع في النَّ�صِّ ب . 

تغِر�ُس  الأوطاِنها،  مراآٌة  وتعاُمِلها  ُخُلِقها  ُح�ْصِن  في  ال�صعوُب   13

ّياِت  المادِّ ِمَن  اأثًرا  اأبقی  البلداِن  لتلَك  ا  ُحبًّ زّواِرها  نفو�ِس  في 

باأنواِعها.

n اقراأْ ِمَن النَّ�صِّ ما يدلُّ على ذلَك.

الدر�ُس الّثالُث:
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ُل لَك �صعوبًة  . ما الذي ترى اأنَُّه �صي�صكِّ بعَد قراءِتَك للن�سِّ  1

فُر اإلی الياباِن م�صتقباًل؟ وِلماذا؟   َر لَك ال�صَّ في التاأقلِم اإْن ُقدِّ

حالِت في الع�صِر الحديِث مقت�صًرا علی  َلْم يعْد توثيُق الرَّ  ٢

ِع و�صائِل التَّوا�صِل. ِد التقنّياِت، وتنوُّ الكتابِة وحَدها مَع تعدُّ

حالِت.     رائِق الحديثِة في توثيِق الرَّ ا مَن الطَّ اذكْر بع�سً اأ. 

َك  ت�ســــدُّ حـــــالِت  الرَّ و�سِف  في  الحـــديثِة  ـــــرائِق  الطَّ اأيُّ  ب. 

وتجِذُبَك؟ ولماذا؟

ِي ا�ْصِتْثماُر النَّ�سِّ واإْبداُء الَراأْ





. ا م�سموًعا ذا نمٍط علميٍّ يحلَِّل ن�سًّ

رائِف والنَّوادِر مَع مراعاِة عالماِت  ِة والطَّ َيِر الَغْيِريَّ ا ِمَن ال�سِّ يقراأَ ن�سو�سً

التَّرقيِم وخ�سائ�ِص النَّمِط.

َف ا�ستراتيجياٍت متنوعًة في فهِم المفرداِت والتَّراكيِب الجديدِة. يوظِّ

يفهَم النُّ�سو�َص المقروءَة ويحلِّلَها بالإ�ستراتيجياِت النَّ�سطِة.

ا �سعريًّا. يحفَظ ن�سًّ

ِة الأخرى. ِة والنُّ�سو�ِص ال�سرديَّ يرِة الَغْيِريَّ َق َبْيَن ن�صِّ ال�سِّ يفرِّ

رفِة والنادرِة. َف خ�سائ�َص الطُّ يتعرَّ

ا. ا �سعريًّ يحلَِّل ن�سًّ

ا ِمْن م�سادَر خارجيٍة ذاِت عالقٍة بالأنماِط القرائيَِّة للوحدِة. يقراأَ ن�سًّ

يتمثََّل القيَم الواردَة في الوحدِة.
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َمهاراتي في الِقراءِة

اِبَعِة ُمرجاُت تعلُِّم الَوْحدِة الرَّ

ار�ِص لهذِه الَوْحدِة اأَْن: الِب الدَّ ُع ِمَن الطَّ ُيتوقَّ

1

٢

٣

٤

٥

٦
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٨

٩
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ال�ستماُع

 اال�ستماُع 

ُل الأوَّ

ْن بع�َص الكلماِت      1     ا�ستمْع لن�صِّ )حكاياُت العلوِم( كاماًل، ُثمَّ دوِّ

        املِفتاحيَِّة.

٢     ِاقرتْح فكرًة رئي�سًة للنَّ�صِّ .

حكاياُت العلوِم )تقنيُة النَّانو(

، ثُمَّ اأجْب َعِن الأ�سئلِة: ِا�ستمْع للنَّ�صِّ
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 اال�ستماُع 

الثَّاين

ا�سُم الخنف�ساِء:

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

 تعي�ُص في

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

 ُت�ستخدُم تقنيُة

النانو في ..........

تَعلَّْم

ا، مثُل: الذراِت اأو الجزئياِت  النَّانو: وحدٌة لقيا�ِص الأطواِل الق�سيرِة جدًّ

التي ي�ستحيُل روؤيُتها بالعيِن المجردِة اأو المكبراِت الب�سيطِة.

خرى، ُثمَّ اأجْب َعْن اأ�سئلِة )ما( الآتيِة:           
ُ
ًة اأ 1     اِ�ستمْع للنَّ�صِّ كاماًل مرَّ

ْكَل الآتَي ِوْفَق المعلوماِت التي وردْت في النَّ�صِّ : ٢     اأَكِمْل ال�سَّ

ما ا�سُم

البرنامِج

؟ الإذاعيِّ

ما فائدُة التقنيِة

ُث عنها التي يتحدَّ

النَّ�صُّ لالإن�ساِن؟

ما مو�سوُع

الحلقِة؟



 اال�ستماُع 

الثَّاين
ِة للماِء  قاِرْن بين المناطِق الكارهِة للماِء والمناطِق الُمحبَّ    3

باختياِر المنا�سِب :

1. مكاُن وجوِدها

�سطُح ظهِر الخنف�ساِء ِقمُم النتوءاِت

٢. تكويُنها

ٌة نتوءاٌت �سمعيَّ مناطُق نانويَّة
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ال�ستماُع



 اال�ستماُع 

الثَّاين
رتِّْب مراحَل ا�ستخداِم الخنف�ساِء لتقنيِة النَّانو للح�سوِل على     ٤

الما ِء :

                    تزْحلُق قطراِت املاِء لت�سَل اإىل فِم اخلنف�ساِء.

ِة للماِء.                     الت�ساُق حبيباِت املاِء يف قمِم النَّتوءاِت املِحبَّ

                    تزحلُق حبيباِت املاِء فوَق الأ�سطِح الكاِرهِة للماِء.

ِن الرطوَبِة. باِح الباكِر عنَد تكوُّ                       رفُع اخلنف�ساِء ظهَرها يف ال�سَّ

ابحْث في �سبكِة المعلوماِت َعْن تقنيِة النَّانو وا�ستخداماِتها      ٥

المختلفِة.
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اإ�سالُم �سعٍد

ُل الدر�ُص الأوَّ

وَزِحَفِت  احبِة،  ال�شَّ فِق  ال�شَّ بُحْمرِة  الأفُق  َن  وتلَوَّ المغيِب،  نحَو  م�ُس  ال�شَّ مالِت 

م�شهٍد  في  الأر�َس  ُع  تودِّ وكاأنَّها  البعيدِة  التِّالِل  تلَك  وراَء   
َ

لتختفي ببطٍء؛  م�ُس  ال�شَّ

ُد ِمْن  يِح، واأ�شداٍء تتردَّ
ِّ
كوُن ي�شمُل المكاَن اإلَّ ِمْن اأ�شواِت الر

ُّ
حزيٍن َمهيٍب. كاَن ال�ش

ٍع لكالٍب بعيدٍة، وكاأنَّها تاأتي ِمْن جوِف   لبع�ِس طيوِر الليِل، ونباٍح متقطِّ
َ
حيٍن لآخر

حراِء.  ال�شَّ

كوَن �شوُت خطواٍت م�شرعٍة لجواٍد قادٍم ِمْن اأطراِف المدينِة،  وفجاأًة �شقَّ هذا ال�شُّ

كوُن حتَّى �شاَر كاأَنَُّه قطعٌة 
ُّ

بِح الجال�ِس، وقد جَلَّلُه ال�ش واأخَذ يقترُب في هدوٍء ِمَن ال�شَّ

حراِء.  كوِن وتلَك ال�شَّ
ُّ

ِمْن ذلَك ال�ش

- ماذا ِبَك يا �شعُد؟! 
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خرِة النَّاتئِة ِمَن الأر�ِس،              جُل وهو َيِهمُّ بالجلو�ِس اإىل جواِرِه على تلَك ال�شَّ
َّ
قاَلها الر

ُثمَّ اأردَف قاِئاًل: 

- لقد بحثُت عنَك طوياًل، حتَّى علمُت اأَنََّك خرجَت وحيًدا باتِّجاِه الباديِة.

ِه اأُ�َشْيٍد وهو يقوُل في حزٍن واأ�شى:  التفَت �شعٌد اإلى ابِن عمِّ

 في يثرَب. 
ُ
ار اإليِه الأمر - اإنَّما َي�ْشَغُلني ما �شَ

جليِن اللَّذيِن بعَث بِهما محمٌد اإلى يثرَب: م�شعَب بَن ُعميٍر 
َّ
- لعَلََّك تعني هذيِن الر

مِّ مكتوٍم.
وعبَد اهلِل بَن اأُ

يِن الجديِد... يجُب اأَْن نفعَل  خوِل في هذا الدِّ - لقد اأو�شكِت المدينُة كلُّها على الدُّ

�شيًئا؛ لمنِع هوؤلِء القوِم ِمْن ت�شفيِه اآلهِتنا، واإ�شالِل اأبناِئنا. 

- وماذا تريُد اأَْن نفعَل يا �شعُد؟ 

- غًدا �شوَف تعِرُف كلَّ �شيٍء يا اأُ�َشْيُد. 

يِف،  ا ِمْن اأيَّاِم ال�شَّ  المدينَة ب�شياِئها وحرارِتها، وكاَن يوًما حارًّ
َ
م�ُس؛ لتغمر اأ�شرقِت ال�شَّ

ماِن بخطى حثيثٍة نحَو َذلَك الب�شتاِن الوارِف في طرِف  وِمْن بعيٍد لَح رجالِن يتقَدَّ

اطِع، كاَن   في �شوِء النَّهاِر ال�شَّ
ُ
جالِن حتَّى بداأْت مالمُحهما تظهر

َّ
المدينِة. واقترَب الر

ا �شعٌد فكاَن �شابًّا  َط القامِة مم�شوَق الج�شِم، كاأنَُّه �شيٌف ا�ْشُتلَّ ِمْن ِغمِدِه، اأمَّ اأُ�َشْيٌد متو�شِّ

لم يتجاوِز الثَّالثيَن ِمْن عمِرِه، وكاَن طوياًل ممتلَئ الج�شِم ذا لحيٍة كثٍَّة تحيُط بوجِهِه 

 عليِه عالماُت الِغنى 
ُ
ِب بالُحْمرِة، وكاَن و�شيًما، جميَل المالمِح، تظهر

َّ
الأبي�ِس الُم�شر

والثَّراِء. 

ُت يمنًة وي�شرًة، وكاأنَُّه �شيَّاٌد يبحُث  َم �شعُد بُن معاٍذ داخَل الب�شتاِن، وراَح يتلَفَّ تقدَّ

ا لمَح ُبْغيَتُه في اأحِد جوانِب الب�شتاِن، فاأ�شرَع يحثُّ الُخطى م�شرًعا 
ً
َعْن فري�شٍة، واأخير

َعَلْيِه  تبدو  رجٍل  حوَل  وتحلَّقوا   ، الأر���سَ افتر�شوا  َقِد  جاِل 
ِّ
الر ِمَن  مجموعٍة  نحَو 

جِل 
َّ
ى رقاَب الجلو�ِس، متَّجًها نحَو ذلَك الر الو�شاَءُة والتَّوا�شُع، وانطلَق �شعٌد يتخطَّ
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ُر المجل�َس، وبادَرُه قائاًل:  الَّذي يت�شدَّ

هوا اآلهَتنا، وت�شِرفوا قوَمنا َعْن ديِننا وديِن اآباِئنا؟  فِّ  - لماذا جئتْم اإلى مدينِتنا؟ اأَِل�ُت��شَ

كم النَّجاَة. وا َعْن ِغوايِة اأبناِئنا؛ اإِْن كنُتم تريدوَن لأنف�شِ يجُب اأَْن تكفُّ

، وقاَل في هدوٍء:  ابت�شَم م�شعٌب في ودٍّ

ُه. 
َ
ا َقِبْلَتُه، واإِْن كرهَتُه َكَفْفنا َعْنَك ما تكر

ً
- األ تجل�ُس معنا فت�شمَع؟ َفاإْن ر�شيَت اأمر

- ح�شًنا.. هاِت ما عنَدَك. 

جِل تنفرُج 
َّ
 الر

ُ
�شالِم، واأ�شارير وراَح م�شعٌب يقراأُ عليِه القراآَن، وي�شرُح َلُه دعوَة الإ

كاأنَُّه  وبدا  وعبو�ُشُه،  ُبُه  تقطُّ �شعٍد  َعْن  زاَل  ِمْن حديِثِه،  فرَغ  ما  اإذا  حتَّى  ف�شيًئا،  �شيًئا 

يِن الجديِد؛ فاآمَن بِه  اإلى هذا الدِّ ُه م�شدوًدا   ُوِلَد ِمْن جديٍد، ووجَد نف�شَ
ُ
�شخ�ٌس اآخر

كَمْن اآمَن قبَلُه.  

 الإ�شالُم ِوْجداَنُه وقلَبُه، 
َ
عاَد �شعٌد اإلى قوِمِه، وَقْد مالأْت ن�شوُة الإيماِن ُروَحُه، وَغَمر

اأ�شلَم، فجمَع  ُي�ْشِلموا كما  ْن  اأَ َلُهْم   والهدايَة لأهِلِه وذويِه، واأَحبَّ 
َ
الخير �شعٌد  واأراَد 

قوَمُه، وقاَل لهم: 

- يا َبني عبِد الأ�شهِل، كيَف تعلموَن اأمري فيُكم؟ 

- قالوا: �شيُِّدنا ف�شاًل، واأَْيَمُننا نقيبًة. 

 حراٌم، رجاُلكم ون�شاوؤُكم حتَّى توؤِمنوا باهلِل ور�شوِلِه. 
َّ
- قال: فاإنَّ كالَمكم علي

 في داِر بني الأ�شهِل رجٌل ول امراأٌة اإل واأ�شلموا! 
َ

        فما بقي

ُل الدر�ُص الأوَّ

ريَن بالجنِة  اأحمُد َتّمام و�سميُر حلبي، ِمْن اأعالِم المب�سَّ

ٍف( )بت�سرُّ
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الَفْهُم 

العامُّ

ِد املكاَن الَّذي َقِدَم منُه الفار�ُص ُم�سرًعا على جواِدِه. حدِّ    1

ما الأمُر الَّذي جعَل �سعًدا يجِل�ُص وحيًدا يف الباديِة؟    ٢

حاِبيَّْيِ اللََّذْيِن بعثُهما النبيُّ         لدعوِة اأهِل يرثَب  اذكِر ال�سَّ    3

اإىل الإ�سالِم.  

؟ ٤    َمْن ُهْم قوُم �سعٍد كما ورَد يف النَّ�صِّ

 املعجُم 

للُة والدَّ
حيحَة ِمْن بِي البدائِل املعطاِة فيما ياأتي:    1   اخرِت الإجابَة ال�سَّ

ابقِة، تعني:     اأ. )الب�ستاِن الوارِف(. كلمُة )الوارِف( يف �سياِق العبارِة ال�سَّ

               وا�سِع امل�ساحِة.                                  كثرِي الظالِل.      

               قليِل الأ�سجاِر.                                  غزيِر الثِّماِر. 

     ب. )حتلَّقوا حوَل رجٍل تبدو عليِه الو�ساَءُة(. )الو�ساَءُة( �سفٌة تظهُر على:

               اليديِن.                                               القلِب.                 

               العينِي.                                               الوجِه.

   ج.  )واأخرًيا ملَح ُبْغيَتُه يف اأحِد جوانِب الب�ستاِن(. املق�سوُد بكلمِة )بغيَتُه( 

ابقِة: يف �سياِق العبارِة ال�سَّ

               ما يبحُث عنُه.                                    ما يخاُف منُه.       

                ما ي�سمُع عنُه.                                   ما ينُظُر اإليِه.  
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ُل الدر�ُص الأوَّ

 املعجُم 

للُة والدَّ

ُننا نقيبًة(. املق�سوُد بـ )اأميُننا نقيبًة(: مْيَ
َ
     د. )قالوا: �سيُِّدنا ف�ساًل، واأ

                        اأح�سُننا راأًيا.                                         اأكبُرنا عمًرا.

ا.                            اأكثُرنا ماًل.                                         اأوفُرنا حظًّ

٢   ا�ستبدْل بالكلماِت الَّتي حتَتها خطٌّ كلماٍت حتمُل املعنى نف�َسُه:

.
»
خرِة الناتئِة ِمَن الأر�ِص  يهمُّ باجللو�ِص اإىل جواِرِه على تلَك ال�سَّ

«
       اأ.  

.
»
ماِن بخطى حثيثٍة  لَح رجالِن يتقَدَّ

«
      ب.  

ْ معناها. 3    ابحْث يف املعجِم عْن مفرِد كلمِة )التِّالل(، ُثمَّ َبيِّ

الـُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ

م�ِص - الأفِق    1   بَم و�سَف الكاتُب في الِفْقرِة الأولى كالًّ ِمَن: )ال�سَّ

- التِّالِل(؟  

 ٢   عالَم يدلُّ جلو�ُص �سعٍد وحيًدا يف الباديِة؟

بِح اجلال�ِص(.   3   )يقرتُب يف هدوٍء ِمَن ال�سَّ

ابقِة؟ بِح ( يف العبارِة ال�سَّ       اأ. َمِن املق�سوُد بــ )ال�سَّ

واَب(. خ�َص اجلال�َص:     )تخريَّ ال�سَّ       ب. يوحي هذا الو�سُف اأنَّ ال�سَّ

          ُيرى بو�سوٍح.              ل ُيرى بو�سوٍح.                        ل ُيرى اأبًدا.

ْدها، ُثمَّ اذكْر  . حدِّ َف الكاتُب ثالَث �سخ�سيَّاٍت يف النَّ�صِّ  ٤   َو�سَ

. َفها كما ورَد يف النَّ�صِّ َو�سْ
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اإ�سالِمِه  قبَل  �سعٍد؛  �سريِة  يف  َم�سهديِن  ذكِر  على  النَّ�صُّ  َز  ركَّ  ٥

د:  وبعَدُه. حدِّ

الفقراِت الَّتي ت�سُف كلَّ م�سهٍد منهما. اأ. 

امل�سهَدْيِن ومكاَنهما. زمَن  ب. 

ماِن واملكاِن بجاهليَِّة �سعٍد واإ�سالِمِه. َعالقَة الزَّ ج. 

َبْيَ  وواِزْن  وم�سعٍب،  �سعٍد  َبْيَ  داَر  الَّذي  احلواِر  اإىل  ارِجْع   6

خ�سيتِي وفَق اجلدوِل الآتي: ال�سَّ

يقوُل اللـُه تعاىل:   7

{ہہہہھھھے   

ےۓۓھ}. النحل:1٢٥ 

. ابقِة في النَّ�صِّ خ�سيَة الَّتي طبَّقْت معنى الآيِة ال�سَّ عيِِّن ال�سَّ اأ. 

؟ اأيَن تجُد ذلَك في النَّ�صِّ ب. 

م�سعٌب �سعٌد وجُه الموازنِة

غا�سٌب و مندفٌع النف�سيَُّة احلالُة 

اأ�سلوُب احلواِر

يدعوُه اإىل الإ�سالِم

الهدُف من 

احلواِر



 .
»
نا خيُركْم لأهلي

َ
 خيُرُكْم خيُرُكْم لأهِلِه واأ

«
قاَل ر�سوُل اهلل         :   ٨

ْح  َهْل طبََّق �سعٌد- بعَد اإ�سالِمِه - قوَل النَّبيِّ         َمَع قوِمِه؟ و�سِّ  

ذلَك.

خ�سيَّاُت في النَّ�صِّ ال�سرديِّ اإلى �سخ�سيَّاٍت: ثابتٍة،  ُع ال�سَّ تتنوَّ  ٩

خ�سيَّاُت الثَّابتُة هي �سخ�سيَّاٌت تبقى على  خرى ناميٍة؛ فال�سَّ
ُ
واأ

اأما النَّاميُة فهَي �سخ�سياٌت  ٍر،  اأو تغيُّ ٍر  حالٍة واحدٍة دوَن تطوُّ

ِر اأحداِث النَّ�صِّ نتيجًة لتفاُعِلها معها. ُر بتطوُّ تتطوََّ

، وَبيِّْن َنوَع ْكلٍّ منها. يَّاِت النَّ�صِّ تتبَّْع �سْخ�سِ

1٠  راوَح الكاتُب في النَّ�صِّ َبْيَن ال�سرِد والحواِر.

اقراأْ ِمَن النَّ�صِّ مثاًل على كلٍّ منهما.   اأ. 

واَب( : )تخريَّ ال�سَّ          ب . المراوحُة َبْيَن ال�سرِد والحواِر يجعُل النَّ�َصّ

                 ُمِمالًّ وطوياًل.

                ماتًعا وجاذًبا للقارئ.

خ�سيَّاِت.                 كثيَر الأحداِث وال�سَّ

النَّ�صِّ يف  ادِف يف نهايِة عباراِت  ا�ستخداَم الرتَّ الكاتُب  َر  كرَّ  11

  .
»
�سى

َ
 وهو يقوُل يف حزٍن واأ

«
ِة موا�سَع. مثاُل ذلَك:   عدَّ

. ادِف ِمَن النَّ�صِّ خرى للرتَّ
ُ
        اأ.  ا�ستخرْج موا�سَع اأ
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واَب(. ادِف هو: )تخريَّ ال�سَّ الغر�ُص ِمْن َتْكراِر الرتَّ ب. 

                 تف�سرُي املعنى. 

                 التَّف�سيُل يف املعنى.

                 توكيُد املعنى.  

الم�سهِد  لت�سويِر  ؛  النَّ�صِّ في  التَّ�سبيِه  ا�ستخداِم  ِمن  الكاتُب  اأكثَر   1٢

وراَح  الب�ستاِن،  داخَل  ُمعاٍذ  بُن  �سعُد  َم  تقَدَّ
«
ذلَك:  مثاُل  وتج�سيِدِه، 

 .
»
ُت يمنًة وي�سرًة، وكاأنَُّه �سيَّاٌد يبحُث َعْن فري�سٍة يتلفَّ

ابقِة.  ا�سرِح التَّ�سبيَه الوارَد في العبارِة ال�سَّ اأ. 

. ا�ستخرْج ت�سبيًها اآخَر ِمَن النَّ�صِّ ب. 

ِة والتَّاريِخ، ويتناوُل حياَة اإن�ساٍن  َبْيَن الق�سَّ يرُة فنٌّ اأدبيٌّ يجمُع  ال�سِّ  13

خ�سيَِّة التي تتناوُلها- اإلى: �سيرٍة  يرُة- بح�سِب ال�سَّ ما، وتنق�سُم ال�سِّ

عْن  الكاتُب  يكتُبها  ٍة  غيريَّ و�سيرٍة  نف�ِسِه،  َعْن  الكاتُب  يكُتبها  ذاتيٍَّة 

خرى. 
ُ
اأ ٍة  �سخ�سيَّ

ا ياأتي: ِجْب َعمَّ
َ
اِبَقِة اأ       في �َسْوِء العبارِة ال�سَّ

واَب(. يرِة. )تخريَّ ال�سَّ اأ . َينَتمي ن�صُّ )اإ�سالُم �سْعٍد( اإلى ال�سِّ

ِة.      اتيَِّة.                                              الغرييَّ                    الذَّ
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يف �سريِة اإ�سالِم �سعٍد
ريِة  خ�سائ�ُص ال�سِّ

الغرييَِّة

ال�سمرُي امل�ستخدُم               �سمرُي متكلٍِّم.       �سمرُي غائٍب.  

ُة  الرَّئي�سُة. خ�سيَّ راوي الأحداِث       الكاتُب.            ال�سَّ

ِة في �سيرِة )اإ�سالِم �سعٍد( بو�سِع  يرِة الغيريَّ ْف خ�سائ�َص ال�سِّ ب . تعرَّ

حيحِة في الجدوِل الآتي:    عالمِة )( اأماَم الإجابِة ال�سَّ
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اأِْي ا�ْسِتْثماُر النَّ�صِّ واإْبداُء الرَّ

ُم فنُّ الإقناِع الكثرَي ِمَن املعلوماِت والإر�ساداِت   يقدِّ
«

 1

رِف الآخِر اإىل راأِيَك،  ُح كيفيََّة تقريِب الطَّ التي تو�سِّ

.
»
ُ ِمْن قناعِتِه وكيَف جتعُلُه يغريِّ

�سديُقَك العنيُد يحبُّ الألعاَب الإلكرتونيََّة، ويق�سي   

وقًتا طوياًل يف ممار�سِتها.

لوِك؟ مراعًيا  ال�سُّ هــذا  ِمــْن  بالتَّقليِل  تقنُعُه  كيَف   -       

العلميَّ  الأ�ــســلــوَب  وُم�ستخدًما  العنيدَة،  �سخ�سيَتُه 

واحلجَج يف حواِرَك.

حياِتِه  يف  خ�سيَّاِت  ال�سَّ ِمــَن  كــثــرًيا  الإنــ�ــســاُن  ُف  يــتــعــرَّ  ٢

�ْسرِتِه، فوطِنِه، فالعامِل، منها ما يتعاَمُل 
ُ
اأ ابتداًء ِمْن 

معُه مبا�سرًة ومنها عرَب قنواٍت وو�سائَل متلفٍة. 

ابقِة:         يف �سوِء العبارِة ال�سَّ

اذكْر �سخ�سيًَّة تودُّ اأْن تكتَب عنها. اأ. 

خ�سيََّة لتكتَب عنها؟ ب. مِلَ اخرتَت هذِه ال�سَّ
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الدر�ُص الثَّاين

ِمْن حيِل النَّمِل

اأَْن  راِتِه بعَد  بَّاِط يف مذكِّ ال�شُّ اأحُد  كتَب 

اأقبَل علينا العيُد، ونحُن يف 
«
عاَد اإىل موطِنِه: 

غربِتنا البعيدِة، فاأر�شَل اإلينا الأهُل والأ�شدقاُء 

والأطعمِة  احل��ل��وى،  ِم��َن  العيِد  ه��داي��ا 

النَّمُل  يهجَم  اأَْن  خفُت  ولكنِّي  كريِة؛  ال�شُّ

فخطَر  املكاِن،  هذا  يف  منت�رشٌ  وُهَو  عليها 

ُمَْك�مِ  �شندوٍق  يف  احللوى  اأ�شَع  اأَْن  يل 

و�شَط  يقوُم  ق�شرٍي،  عموٍد  فوَق  الإغالِق، 

النَّمُل  ي�شتطيُع  فال  باملاِء،  مملوٍء  كبرٍي  اإن��اٍء 

ندوِق، وبالغُت يف  حينئٍذ اأَْن ي�شَل اإىل ال�شُّ

اخلارِج  من  املاِء  اإناَء  ْقُت  فطوَّ ال�شتعداِد، 

ُه النَّمُل ا�شتبَك  بحزامٍ عري�ٍس لزجٍ، اإذا مل�شَ

فيِه، وَلْ ي�شتِطِع الفكاَك. 
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ا 
ً
ا وبحر

ًّ
وقمُت برحلٍة قرابَة يومنِي، وعدُت اإىل منزيل، لأجَد النَّمَل قد غزا احللوى بر

ِل املحيِط باملاِء، وَلْ ت�شتِطِع اخلال�َس، ولقْت  ا، فقْد و�شلْت طالِئُعُه اإىل احلزاِم الأوَّ وجوًّ

القتلى ج�رًشا  اأج�شاِم  ِمْن  النَّمِل اتخذْت  ِبِه، ولكْن جموُع  م�رشَعها وظلَّْت ملت�شقًة 

 ت�شتطْع عبوَرُه، 
ْ
 وا�شلْت �شرَيها اإىل املاِء، فَلم

َّ
طوياًل �شارْت فوَقُه اإىل النَّاحيِة الأخرى، ُثم

ُه فوَق 
َ
ا ِمَن اأَْن ترِجَع اإىل الأر�ِس؛ لتحمَل يف اأفواِهها ِمَن الهباِء والق�سِّ فرتمي وَلْ جتْد ُبدًّ

 فوَقها اإىل العموِد القائِم يف الو�شِط، وَقْد جنحْت فيما 
ُّ
�شطِح املاِء، وت�شنَع ِمْنُه قنطرًة متر

ِل واتخذْت  يُط اللَّزُج املحيُط ِبِه، ففعلْت ِبِه ما فعلْت بنظرِيِه الأوَّ حاوَلْت، ف�شاَدَفها ال�رشَّ

ِمْن اأج�شاِم القتلى ج�رًشا اإىل غايِتها املن�شوَدِة. واأغرُب ِمْن هذا اأنَّها َلْ تقت�رْش يف اإدراِك 

اإىل  ا 
ً
هذِه جنب َمَع  ت�شرُي  اأُخرى  ًة  ْت خطَّ اأعدَّ َبْل  ابقِة وحَدها، 

َّ
ال�ش ِة  اخلطَّ على  غايِتها 

عوَد حتَّى بلغِت  اخِل، ووا�شلِت ال�شُّ جنٍب، فاأر�شَلْت كتائَب منها ت�شلَّقِت اخليمَة ِمَن الدَّ

ندوِق منلًة  ندوِق، و�رشعْت ترمتي على ال�شُّ  فوَق ال�شُّ
ٍّ
ال�شقَف و�شارْت منُه يف موقٍع راأ�شي

منلًة ل تخطُئ الهدَف، ول تنحرُف عنُه، وجنحْت يف هذِه كما جنَحْت يف تلَك «.

الَفْهُم 

العامُّ

راِت؟  ما وظيفُة كاتِب هذِه املذكِّ  1

ماذا اأر�سَل الأهُل والأ�سدقاُء اإىل الكاتِب يف العيِد؟  ٢

اأيَن و�سَع الكاتُب احللوى يف غياِبِه؟  3

ُة َبْيَ و�سِع الكاتِب للتدابرِي وغزِو النَّمِل للحلوى؟ منيَّ ُة الزَّ ما املدَّ  ٤

محمُد رجب البيومي، طرائُف وم�سامراٌت 

ٍف( )بت�سرُّ



ا�ستعمَل الكاتُب مفردَتْيِ يف عبوِر النَّمِل فوَق املاِء )القنطرَة،   1 

ْق بيَنُهما يف املعنى. اجل�سَر(. ُعْد اإىل املعجِم وفرِّ

ا�ستخرْج ِمَن النَّ�صِّ عبارًة تدلُّ على غزِو النَّمِل للحلوى ِمْن   ٢ 

جميِع الجتاهاِت.

ندوِق منلًة منلًة ل تخطُئ الهدَف( التَّكراُر  )ترمتي على ال�سُّ  3 

ابقِة يدلُّ    يف العبارِة ال�سَّ

ْكِمْل(.
َ
ُف بـ.................)اأ نَّ النَّمَل يتَّ�سِ

َ
   على اأ

 ٤   ا�ستبدْل بالكلماِت الَّتي حتَتها خطٌّ كلماٍت حتمُل املعنى نف�َسُه: 

قُت اإناَء املاِء ِمَن اخلارِج بحزاٍم عري�ٍص لزٍج.        اأ.   فطوَّ

      ب.   اإذا مل�َسُه النَّمُل ا�ستبَك فيِه.

ِل.       ج.   ففعلَْت بِه ما فعلَْت بنظرِيِه الأوَّ

ِة. ٥     ابحْث يف النَّ�صِّ َعِن احلقِل الدليلِّ لالألفاِظ الع�سكريَّ

الُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ

َذها الكاتُب ليمنَع و�سوَل النَّمِل اإىل احللوى؟ ما التَّدابرُي التي نفَّ  1 

 ٢   دلِّْل ِمَن النَّ�صِّ على:

ثقِة الكاتِب بنجاِح  التَّدابيِر التي و�سَعها. اأ. 

ف�سِل النَّمِل في عبوِر الماِء في اإحدى محاولِتِه. ب. 

 املعجُم 

للُة والدَّ

112
اِبَعُة: َمهاراتي يف القراءِة الَوْحدُة الرَّ

الدر�ُص الثَّاين



113

الُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ

اللغُة والأ�سلوُبالتَّنفيُذالتَّفكرُي

ُر في  الحذُر والتفكُّ

ي  العواقِب: )ولكنِّ

ْن يهجَم النمُل 
َ
ِخْفُت اأ

عليها(.

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

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

- و�صلْت طالئُعُه اإىل 

ِل.  الأوَّ
ِ
احلزام

- فاأر�صَلْت كتائَب 

ِمْنها............

كتابِتِه  �سلوِب 
ُ
واأ تفكرِيِه،  طريقِة  يف  الكاتِب  وظيفُة  رْت  اأثَّ   3

ْد ذلَك باإكماِل اجلدوِل الآتي. . اأكِّ للنَّ�صِّ

ْح ذلَك  ِة يف الو�سوِل اإىل هدِفِه. و�سِّ ٤   اتَّ�سَم النَّمُل باإرادِتِه القويَّ

بالإجابِة َعِن الأ�سئلِة الآتيِة: 

ِل؟ كيَف ا�ستطاَع اخلال�َص ِمَن احلزاِم الأوَّ اأ. 

ماذا فعَل عندما َعِجَز َعِن العبوِر فوَق املاِء؟ ب. 

ريَط اللزَج املحيَط بالعموِد؟ كيَف واَجَه ال�سَّ ج. 

ُة البديلُة التي و�سَعها للو�سوِل اإىل احللوى؟ ما اخُلطَّ د. 

فِة  وال�سِّ لوِك  ال�سُّ َبْيَ  ارِبْط   . الِعرَبِ ِمَن  الكثرَي  النَّمُل  ُيعلِّمنا   ٥

املكت�سبِة منُه: 

       )  العمُل بروِح الفريِق - التَّخطيُط امل�سبُق - العزميُة والإ�سراُر(.

فُة                                     �سلوُك النَّمِل                                                 ال�سِّ

وا�سلَْت �سرَيها اإىل املاِء.

حتمُل يف اأفواِهها ِمَن الهباِء والق�صِّ فرتِمَيُه فوَق �سطِح املاِء.

خرى ت�سرُي مع هِذِه جنًبا اإىل جنٍب.
ُ
ْت خطًة اأ اأعدَّ



الـُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ

ْع ردَة فعِل الكاتِب ِعْنَد روؤيِتِه هجوَم النَّمِل على الحلوى. توقَّ  6

لو كنَت في َمْوِقِف الكاِتِب، كيَف تحافُظ على الحلوى ِمَن النَّمِل؟  7

في   ال�سميَِّة  الجمِل  ح�ساِب  على  الفعليَِّة  الُجَمِل  توظيُف  �ساَع   ٨

، فاأ�سهَم ذلَك في بناِء الحدِث وا�ستعماِل الو�سِف. النَّ�صِّ

. اأ. ا�ستخرْج َبْع�َص الأفعاِل ِمَن النَّ�صِّ

ْد زمَن هذِه الأفعاِل. ب. حدِّ

. ج.  اذكْر مثاًل على ا�ستعماِل الُجمِل الفعليَِّة في الو�سِف ِمَن النَّ�صِّ

 
اأِْي ا�ْسِتْثماُر النَّ�صِّ واإْبداُء الرَّ

ِد  املــحــدَّ الــيــوِم  الكتاِب يف  اإىل معِر�ِص  ذهــبــَت وزمــــالَءَك يف رحــلــٍة    

هاِب  اباِت واأمَرُكْم بالذَّ لطلبِة املدار�ِص. وقَف املعلُِّم عنَد اإحدى البوَّ

اعِة احلاديَة  ْن جتتمعوا يف املكاِن نف�ِسِه يف ال�سَّ
َ
ل�سراِء الكتِب على اأ

ع�سرَة والنِّ�سِف، فذهْبَت وخم�سًة ِمْن اأ�سدقاِئَك اإىل املعِر�ِص ولكْن 

ابِة نف�ِسها، ومَلْ تنتبهوا اإىل الوقِت  مَلْ ت�ستطيعوا الرجوَع اإىل البوَّ

ِد. املحدَّ

 الَّذي وقعُتْم فيِه.
َ
اذكِر الخطاأ اأ. 

اإلى اأ�سدقاِئكْم؟ ما خطُتكْم للو�سوِل  ب. 

ًة بديلًة اإِْن َلْم تنجِح الأولى. ج.   �سْع خطَّ

ْر اإجابَتَك. َهْل وجوُدكم في فريٍق اأ�سهَم في حلِّ الم�سكلِة؟ ف�سِّ د. 
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بِح َن�ِسيُم ال�سُّ

بليال:  َرِطًبا.

نيال:لوًنا  اأزرَق 

داكًنا.

حنا: ماَل 

وانحنى.

 * تحفُظ الأبياُت  من 1 اإلى 8.

الدر�ُص الثَّالُث: 

َع��ِلي���ال ق���لًب��ا  ِطيُب��ُه  ف��اأب��راأَ 

ِن���ي��ال ك��ِبلَّ���وٍر َغ��دا َم���الآَن 

النَّحي��ال ُنوُره��ا ِج�ْشمي  فاأدفاأَ 

 ل�َدى �َشَجٍر َعَلي��ِه َحن�ا َظِلي��ال

ي��ال َذي��اًل َخ�شِ ُر ري�شَ���ُه  ُيَج��رِّ

اجَللي��ال ��َن  احل�شَ ه�َد  امل�شَ ُتيِّي 

بَِّت�ه��ا َقتي���ال ْذه���ُب ف��ي َمَ �َشاأَ

َيي��ال ل���ْن ي��لَّ ول��ْن  َفَق�ْلب��ي 

واأ�ْشفي م�ِ�ْن اأطايِبه��ا الغلي��ال؟

َنزي��ال اأَْحب��ابي  َبي��َن  َف��اأَْبق���ى 

اجلمي��ال ن��َع  �شَ مِلَ��ْن  ُمك��اَف�اأًة 

��دى َقْبي يج��اِوُبه َطوي��ال �شَ

            

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

            

ب����ِح باَكَرني َبِلي���ال ي���ُم ال�شُّ َن�شِ

واأ�ش���رَقِت الغ���زالُة ِم��ْن �َش��ماٍء

َفَتحُت َلها الف���وؤاَد َجن���اَح َن�ْشٍر

وف��اَح الورُد َيْجَم��ُع كلَّ ل���وٍن

ى َفِخلُت الَحق�َل طاوو�ًش��ا َتَم�شَّ

ي����وُر باألِف َلحٍن َدِت الطُّ وغ��رَّ

َّ اإِلى ُرُبوٍع
���وُق في َفه���اَج ال�شَّ

به��ا عَلَّْق���ُت اآمالي وِفْك����ري

ْحبي �شَ بيَن  ِحماها  في  اأاأرتُع 

َثراها في  اأُْدَفُن  الموِت  وبعَد 

ُمْزٍن �اُت  َر�شَّ زهَرُه  وَت�ْشقي 

ْوِح فوقي ُن الدَّ وحيَن َينوُح ُغ�شْ

 اإليا�ُص ُطْعَمُة             

 ديواُن اأبي الف�سِل الوليِد.



اجلوُّ العامُّ 

للق�شيدِة:
بيَعِة، ووَجدوا  اإليا�ُص ُطعمُة ِمْن �ُسعراِء الـَمْهجِر الذين ارتبطوا بالطَّ

اإىل  وحنيَنهم  ُغربِتهم  واأمَل  اأ�سواَقهم  وَنها  يبثُّ ِلُهموِمهم  َمالًذا  فيها 

تويِه ِمْن َزهٍر وَطرٍي وَحقٍل و�َسماٍء يثرُي الذكرياِت،  اأوطاِنهم، فكلُّ َم�ْسهٍد حَتْ

هم َحتَّى املماِت. ُد رغبَتهم يف العودِة اإىل اأحبَِّتهم والبقاِء يف اأر�سِ ويجدِّ

 املعجُم 

للُة والدَّ

 1   ا�ستخرْج ِمَن النَّ�صِّ كلماٍت حتِمُل املعاين الآتيَة:

اًفا.       -  حجًرا اأبي�َص �سفَّ

      -  هزيَل اجِل�ْسِم. 

      - انت�سرْت رائحُته.
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الَفْهُم 

العامُّ

اعُر يف الأبياِت. ِد الوقَت الَّذي ي�سُفه ال�سَّ حدِّ  1

واَب(. : )تخريَّ ال�سَّ كاَن الطق�ُص يف النَّ�صِّ  ٢

               ُم�سرًقا.                                غاِئًما.                                ماِطًرا.     

ُح �سوَق ال�ساعِر اإىل َوَطِنِه. ِد البيَت الَّذي يو�سِّ حدِّ  3

اعُر يف ق�سيدِتِه. بيَعِة الَّتي و�سَفها ال�سَّ اذكْر َثالثًة ِمْن مظاهِر الطَّ  ٤

اعُر َبْعَد موِتِه؟ ماذا متنَّى ال�سَّ  ٥

الدر�ُص الثَّالُث: 



 املعجُم 

للُة والدَّ

ارِبْط بَي الكلمِة يف الَعموِد )اأ( َوَمْعناها يف الَعموِد )ب(:   ٢ 

                        اأ                                                    ب

                   

كِل  عًة. تتبَّْعها، ُم�ستعيًنا بال�سَّ اعُر حقوًل دلليًَّة متنوِّ َف ال�سَّ وظَّ  3 

الآتي:

ّ

اعُر بـ)الَغزالِة( ُهنا:  ُد ال�سَّ  يق�سِ
»
واأ�ْسَرَقِت الغزالُة ِمْن �سماٍء

«
  ٤ 

م�َص عنَد طلوِعها. ا.                                   ال�سَّ              حيواًنا بريًّ

وِف.                         َحلوى ُقْطنيًَّة.              اآلًة لن�سِج ال�سُّ

 

املاُء

َبليال ، َخ�سيال، 

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

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

النَّباُت

وح ، ُغ�سن  الدَّ

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

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

يوُر الطُّ

دت،  َجناح، غرَّ

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

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

َخ�سيال

َغليال

وِح الدَّ

جِر العظيِم ال�سَّ

مبتالًّ

وِق حرارَة ال�سَّ
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الـُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ

اعِر مَعها كيفيَُّة تفاعِل ال�سَّ بيعِة َمظاهُر الطَّ

ُن  الورُد امللَوَّ

يوِر تغريُد الطُّ

اعِر؟ بِح َعلى ال�سَّ 1  كيَف اأقبَل َن�سيُم ال�سُّ

م�ِص في البيتيِن الثَّاني  اعُر �سورًة جميلًة ل�ُسروِق ال�سَّ ٢  ر�سَم ال�سَّ

ْحها. والثَّالِث. و�سِّ

اِعِر: بيعيَّيِن الآتييِن في ال�سَّ 3  َبيِّْن اأثَر ُكلٍّ ِمَن المَظَهْريِن الطَّ

ْبِح. َن�سيُم ال�سُّ اأ.    

ْم�ِص.        ب . �ُسروُق ال�سَّ

اِعُر َجناَح النَّ�ْسِر  )فتحُت لها الفوؤاَد جناَح َن�ْسٍر( لماذا اختاَر ال�سَّ  ٤

ِف؟ يوِر  الأْخرى في َهذا الَو�سْ دوَن اأجنحِة الطُّ

٥  َجميُع الأْبياِت الآتيِة بَي �َسْطَرْيها َعالقُة )�سبٍب ونتيجٍة( ما َعدا:

عــَِليـــــــال َقــْلبـــاً   ِطيُبــــــُه 
َ
َبِليــال        فاأبــــراأ بِح بـاَكَرين  َن�ِسيـُم ال�سُّ   

 ُنوُرها ِج�ْسمي النَّحيال
َ
ْدَفاأ

َ
      َفَتْحُت لها الفوؤاَد َجناَح َن�ْسٍر          َفاأ

�ْسرَقِت الَغــزالـُة ِمْن �َسمــاٍء         كبـلَّـــــوٍر َغــــدا مـــــــالآَن ِنيــــــال
َ
واأ   

دَفُن يف َثراهـــــــا         فـاأبـقى َبيـَن اأحبــابـــي نزيـــــــال
ُ
وبعَد املـوِت اأ   

ُم�ْسَتعــــيًنا  َذِلَك،   ْ َبيِّ بيعـِة.  الطَّ َمظـــــاهِر  مـــَع  اعــــُر  ال�سَّ تفــــــاعَل   6

باجَلْدَوِل الآتي:
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الدر�ُص الثَّالُث: 



الـُمناَق�َشُة 

ْحليُل والتَّ

البيِت  في  بالطاوو�ِص  الَحْقِل  َت�ْسبيِه  في  اعُر  ال�سَّ َق  ُوفِّ هْل   7

اد�ِص؟ َوِلـماذا؟ ال�سَّ

٨  ا�ستخرْج ِمَن الأبياِت ما َيدلُّ َعلى الأفكاِر الآتيِة:

. اعِر جتاَه َمْن ُيحبُّ             -ثباُت عواطِف ال�سَّ

اعِر بروِحه يف �سبيِل حمبَِّته.             - َت�سحيُة ال�سَّ

اعِر ِل�َسْحِبه. ُة �سوِق ال�سَّ             - �ِسدَّ

ْفعاِلِه.
َ
اعِر َعلى َجميِل اأ             -مكافاأُة املُْزِن لل�سَّ

٩  اْنَق�َسمِت الَق�سيدُة اإىل ق�سمِي اأ�سا�سيَِّي، هما: 

وُق للوطِن وِذْكراُه. بيعِة.                    - ال�سَّ          - و�سُف الطَّ

ِد الأبياَت الَّتي َتْنتمي اإِىل ُكلِّ ِق�ْسٍم. حدِّ  اأ. 

وِق اإىل الَوَطِن. بيعِة وال�سَّ ِف الطَّ اعِر بَي َو�سْ ْ دللَة ربِط ال�سَّ بيِّ ب. 

اأِْي ا�ْسِتْثماُر النَّ�صِّ واإْبداُء الرَّ

يل  )وجتلَّْت  وق�سيدِة  بِح(  ال�سُّ )ن�سيُم  ق�سيدِة  بَي  واِزْن   1

ُعماُن( ِمْن حيُث:

اعُر.         . البيئُة التي و�سَفها ال�سَّ

. العاطفُة الـُم�سيطرُة على الَق�سيَدتِي.

. �سكُل الق�سيدِة وقافيُتها )احلرُف الأخرُي(.

ْ َعْن ذلَك  اخرْت بيًتا اأو �سورًة ِمَن الق�سيدِة، وعربِّ  ٢

ِر. اًل لوَحًة ِمَن الأَدِب الـُم�سوَّ بالُفر�ساِة والألواِن، ُم�سكِّ
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الَوْحدُة األولى: 

ًل: الأن�شطُة النَّحويُة اأوَّ

ُل: الفعُل الُم�ضارُع المرفوُع الدر�ُس الأوَّ

اني: الفعُل الُم�ضارُع المن�ضوُب الدر�ُس الثَّ

ثانًيا: الأن�شطُة الإمالئّيُة

اكنُة والتَّنويُن وُن ال�شَّ ُل: النُّ الدر�ُس الأوَّ

اني: اإمالٌء اختباريٌّ الدر�ُس الثَّ

ثالًثا: التَّعبيُر

رديِّ ُل:كتابُة النَّ�سِّ ال�ضَّ الدر�ُس الأوَّ

ٍة اني: روايُة ق�شَّ الدر�ُس الثَّ

انيُة:  الَوْحدُة الثَّ

ًل: الأن�شطُة النَّحويُة اأوَّ

ُل: تطبيقاٌت على الفعِل الُم�ضارِع المرفوِع والمن�ضوِب الدر�ُس الأوَّ

) حيُح والمعتلُّ اني: الفعُل الُم�ضارُع الَمجزوُم )ال�ضَّ الدر�ُس الثَّ

ُة ثانًيا: الأن�شطُة الإمالئيَّ

ُل: األُف التَّفريِق الدر�ُس الأوَّ

اني:اإمالٌء اختباريٌّ الدر�ُس الثَّ

ثالًثا: التَّعبيُر

ُل:  كتابُة النَّ�سِّ التَّف�ضيريِّ الدر�ُس الأوَّ

اني:  عر�ٌس �ضفِويٌّ الدر�ُس الثَّ

َمهاراتي في الِكتابِة
١٢٥
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١٦٣

١٦٧
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الثُة:  الَوْحدُة الثَّ

رفيُة ًل :الأن�شطُة النَّحويُة وال�شَّ اأوَّ

ُل: تطبيقاٌت على الفعِل الُم�ضارِع املجزوِم الدر�ُس الأوَّ

ِد( :)وزُن الـُمجرَّ الدر�ُس الثَّاين:  امليزاُن ال�ضريفُّ

ُة ثانًيا: الأن�شطُة الإمالئيَّ

ُل: الهاُء يف اآخِر الكلمِة الدر�ُس الأوَّ

الدر�ُس الثَّاين: اإمالٌء اختباريٌّ

ثالًثا: التَّعبرُي

ُل: التَّلخي�ُس الدر�ُس الأوَّ

فويُّ الدر�ُس الثَّاين: التَّعبرُي  ال�ضَّ

ابعُة:  الَوْحدُة الرَّ

رفيُة ًل :الأن�شطُة ال�شَّ اأوَّ

رفيُّ )َوْزُن المزيِد( ُل: الميزاُن ال�ضَّ الدر�ُس الأوَّ

ِد والَمزيِد( رفيِّ  )َوْزُن الُمجرَّ اني: تطبيقاٌت على الميزاِن ال�ضَّ الدر�ُس الثَّ

ُة ثانًيا: الأن�شطُة الإمالئيَّ

ٌة ُل: َتطبيقاٌت اإمالئيَّ الدر�ُس الأوَّ

اني:اإمالٌء اختباريٌّ الدر�ُس الثَّ

ثالًثا: التَّعبيُر

ٍم( ريٍّ )ُمج�ضَّ ُف ُم�ضتَنٍد َب�ضَ ُل:  َو�ضْ الدر�ُس الأوَّ

فويُّ اني:   التَّعبيُر ال�ضَّ الدر�ُس الثَّ

الم�شادر والمراجع
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خمرجاُت تعلُِّم الَوْحدِة الأوىل

َمهاراتي في الِكتابِة

َف الفعَل الُم�ضارَع المرفوَع . يتعرَّ

َف الفعَل الُم�ضارَع المن�ضوَب واأحرَف ن�ضِبِه. يتعرَّ

َفُه. حيَح الآِخَر ويوظِّ ُيعِرَب الفعَل الُم�ضارَع ال�ضَّ

والَوْقِف،  ِل  الَو�ضْ عنَد  النُّطُق  حيُث  ِمْن  والتَّنويِن  اكنِة  ال�ضَّ وِن  النُّ بيَن  َق  ُيَفرِّ

�ضِم. وموا�ضُع الرَّ

ًفا عنا�ضَرُه توظيًفا دقيًقا. ا �ضرديًّا موظِّ َيكُتَب َن�ضًّ

ًة باأ�ضلوٍب �ضائٍق ُمراعًيا �ضالمَة اللُّغِة والإيحاءاِت والتَّنغيَم. يروَي ِق�ضَّ

١

٢

٣

٤

٥

٦

الِب اأَْن: ُع ِمَن الطَّ ُيتوقَّ



126
الَوْحدُة الأولى: َمهاراتي في الكتابِة

ُل:  ر�ُس الأوَّ الدَّ

الفعُل الُمضارُع المرفوُع

الحو�ِش  في  اأن��اُم  �صغيرًة،  طفلًة  »كنُت 

َة  رَّ ماويِّ ِمْن بيِتنا. حيُث ي�صُع لنا اأبي الأَ�صِ ال�صََّ

ِمْن  من�صوجٍة  ب�صجاجيَد  المفرو�صَة  الجريديََّة 

ماِء،  �صوِف الغنِم، كنَّا ن�ْصتلقي وننظُر اإلى ال�صَّ

فنرى القمَر في لياليِه المختلفِة: هالًل، وبدًرا 

فوَق  تلمُع  كلُّها  والنُّجوُم  ومحاًقا،  مكتماًل، 

نا، فال اأ�صواَء كهربائيًَّة تنيُر ليَل العتمِة...  روؤو�صِ

باأ�صواِء  تتالألأُ  الليِل  طواَل  ماُء  ال�صَّ تظلُّ  َبْل 

هِب...«. ال�صُّ

                                        اأمل �ضالم، ثالُث �ضوٍر لأنثى، مجلُة نزوى)العدد 104(     

ف(.                                      )بت�ضرُّ

ْر تذكَّ

 : ِةُ حركاُت الإعراِب الأ�ضليَّ  l

فــــــِع،  الرَّ عـــــــالمُة  ـــــُة  َـّ مـ ال�ضَّ  

ـ�ضِب،  والفـتـــــحُة عـالمــــُة الـنَّ

، وتكوُن  والـكـ�ضرُة عالمُة الجرِّ

كوُن.  ال�سُّ
ِ
عالمَة الجزم

الفعـــُل ينق�ضـــُم بح�ضــِب اآخِر   l

حرٍف منه:

حـــيِح الآخـــِر: ما انتـــهى  ال�سَّ  

بحرٍف �سحيٍح. المعتلِّ الآخِر:  

اأحرِف  ِمْن  بحرٍف  انتهى  ما 

العلَِّة، وهي:)ا-و-ي(.

اأحرُف الُم�ضارعِة ِهَي:  l	

)النُّوُن -الهمزُة-الياُء-

التاُء(، وتجمُع في كلمِة: 

ناأيُت.

فلِة؟ ُن ِفرا�ُش نوِم الطِّ ممَّ يتكوَّ    1

اِبَقِة؟ ماِويِّ في الِفْقرِة ال�ضَّ َف الحو�ُش بال�ضَّ ِلَم ُو�ضِ  ٢

في الفهِم

اجلريديَّة:

النَّخِل  ق�ضباُن  وهو  اجلريِد  اإىل  ن�ضبًة 

ِد ِمَن الأوراِق. املجرَّ

ماويُّ احلو�ُس ال�ضَّ

ًل: الأن�شطُة النَّحويُة اأوَّ

ٌة اإ�ضاءٌة معجميَّ
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املالحظُة 

وال�ضتنتاُج

الأ�ضئلِة  َعِن  اأجْب  ُثمَّ   ، خطٌّ حتَتها  َع  ُو�ضِ التي  الأفعاَل  لحِظ   ١ 

الآتيِة:

واَب(. ِ ال�ضَّ نوُع الأفعاِل ُهَو :              )تخيَّ  اأ. 

 

واَب(. ِ ال�ضَّ وَرَد احلرُف الأخرُي ِمْن هذِه الأفعاِل:           )تخيَّ  ب. 

           �سحيًحا  ُمعتالًّ                          

ُة الَّتي ظهرْت على اآخِر الأفعاِل ِهَي  احلركُة الإعرابيَّ  ج. 

ْكِمْل(.
َ
)اأ       ........................

واَب(. ِ ال�ضَّ ابقُة جاءْت:      )تخيَّ اإًذا؛ فالأفعاُل امل�سارعُة ال�سَّ د.  

            جمزومًة   مرفوعًة    من�سوبًة       

امالأْ فراغاِت اجلدوِل ِبا ُينا�ضُبها:   ٢  

 الفعُل 

امل�ضارُع

 احلركُة 

الإعرابيَُّة
اإعراُب الفعِل

ُةاأنام مَّ مُة.ال�ضَّ فعٌل م�سارٌع مرفوٌع، وعالمُة رفعِه ال�سَّ

ننظر

تظّل

تتالألأ

مِة الظاهرِة على اآخِرِه.ن�ضتنتُج  فُع بال�ضَّ الأ�ضَلُ في الفعِل الم�ضارِع الرَّ

ما�ٍض     اأمٌر            م�سارٌع
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اهرُة على اآخِرِه. مُة الظَّ يثيُب: فعٌل م�ضارٌع مرفوٌع، وعالمُة رفعِه ال�ضَّ

اهرُة على اآخِرِه. مُة الظَّ اللَّـُه: )لفُظ اجلاللِة( فاعٌل مرفوٌع، وعالمُة رفعِه ال�ضَّ

ٍر �ضامٌل. العاملنَي: مفعوٌل بِه من�ضوٌب، وعالمُة ن�ضبِه الياُء؛ لأنَُّه جمُع مذكَّ

             منوذٌج اإعرابيٌّ

                     )يثيُب اللَّـُه العاملنَي(

 اخلال�ضُة

الفعُل امل�ضـارُع

ُهَو الفعُل الَّذي يدلُّ على حدٍث مقرتٍن بزمٍن �ضالٍح للحاِل اأو ال�ضتقباِل.

ُيرفُع الفعُل امل�سارُع اإذا َلْ ُي�سبْق بنا�سٍب اأو جازٍم.   

اهرُة. مُة الظَّ حيِح الآخِر ال�سَّ عالمُة رفِع الفعِل امل�سارِع ال�سَّ   

مـثـاُل

تكتُب     يقراأُ    �ضنح�ضُر غًدا  

ة(. فِع )ال�ضمَّ الفعُل امل�ضارُع املعتلُّ الآخُر ل تظهُر عليه حركُة الرَّ

ًل: الأن�شطُة النَّحويُة اأوَّ

ِل الفعلنْيِ امل�ضارعنْيِ امللوننِي. ماذا تلحُظ؟  ، وتاأمَّ ُعْد اإىل النَّ�شِّ  ٢  

؟ ورَد الحرُف الأخيُر فيهما �سحيًحا اأم ُمعتالًّ
َ
اأ اأ. 

ة( في اآخِرهما؟ فِع )ال�سمَّ َهْل ظهرْت حركُة الرَّ ب. 

ة(. ن�ضتنتُج  فِع )ال�ضمَّ الفعُل الم�ضارُع المعتلُّ الآخُر ل تظهُر عليه حركُة الرَّ
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ِة.  مروة عزمي جنينة، التنُي فاكهٌة من اجلنَّ

موقُع )اإعجاُز القراآِن وال�ضنِة(.

ا�ضبْطُه  ُثمَّ  الآخِر،  حيِح  ال�ضَّ الُم�ضارِع  الفعِل  تحَت  ا  خطًّ �َضْع     ١

بالحركِة الُمنا�ضبِة:

الآيــِة  هــذِه  في   - وجــلَّ عزَّ  اللَّـُه-  ُيق�ِسم   )1 )الــتــيــن:  »ٱٻ« 

يِن؛ وذلَك يدّل على عظيِم �ساأِنِه. الكريمِة بالتِّ

وتنمو �سجرُة التَّيِن في كــثـيـٍر ِمْن بقاِع العالِم، وي�سل ارتفاُعها اإلى 

اأكثَر ِمْن )١٠( اأمتاٍر، وتعي�ض في المتو�سِط )٥٠ - ٧٠( عاًما، وقد 

وثماُرها  �سميكٌة،  الحجِم  كبيرُة  اأوراُقها  عاٍم،   )١٠٠( اإلى  تزيد 

اإلى ا�ستعماِلها  ٍة كبيرٍة؛ لذلَك ي�سعى الإن�ساُن  تمتاز بقيمٍة غذائيَّ

ِة. ناعاِت الغذائيَّ في العديِد ِمَن ال�سِّ

التَّطبيُق

ْكمِل اجُلمَل باأفعاٍل ُم�ضارعٍة �ضحيحِة الآخِر:
َ
اأ    ٢

وطَننا. نحُن ....................   اأ. 

ها يف عمِل املنزِل. مَّ
ُ
اأ الفتاُة ...................   ب. 

باِح. ..........................  اليوُم املدر�سيُّ بطابوِر ال�سَّ ج. 

املت�سابُق .................  احلبَل. د. 
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التَّطبيُق

�سعى      ا�ستعَل                 قْم                اأطفاأَ      

ْفها  ندوِق اإلى اأفعاٍل م�ضارعٍة، ُثمَّ وظِّ ِل الأفعاَل الَّتي في ال�ضُّ َحوِّ    ٣

في جمٍل ِمْن اإن�ضاِئَك:

عرْبُه:
َ
حيَح الآِخَر، ُثمَّ اأ ا�ضتخرِج الفعَل امل�ضارَع ال�ضَّ    ٤

)مرمي: ٧٦( »ىئیییی «.  اأ. 

طريًقا  بِه  لُه  اللَّـُه  َل  �سهَّ علًما  فيه  يلتم�ُض  طريًقا  �سلَك  »َمــْن   ب. 

)رواُه م�سلم(  ِة«.       اإىل اجلنَّ

ية                                                                                                                                             اللـُه عزَّ وجلَّ يفعُل ما ي�ساُء         منُه الق�سايا نافذاٌت ما�س ج. 

)حممد بن �سالح املنتفقي(                    

ًل: الأن�شطُة النحويُة اأوَّ
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ُمتعٌة واإْثراٌء

ْل اإىل ا�ضِم الكتاِب بالإجابِة عِن الأ�ضئلِة: تو�ضَّ

ب ل ن م

١       ٢      ٣       ٤              ٥       ٦      ٧       ٨      ٩      ١٠ 

)٤ - ٢ - ٣ - ٩( فعٌل م�سارٌع مبعنى )ُيرثي( ..........................   ١

فعٌل م�سارٌع مبعنى )يح�سُل على( ................... )٤ - ٣ - ٥ - ٦(  ٢

فعٌل م�سارٌع مبعنى )ي�ساأُم( .......................... )٩ - ١ - ٦ - ٧(  ٣

فعٌل م�سارٌع مبعنى )ينت�ضُر( ........................ )٤ - ٢ - ٧ - ٨(  ٤

فعٌل م�سارٌع مبعنى )يبعُد( ............ .............. )٩ -١٠- ٤ - ٣(  ٥
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الدر�ُس الثَّاين: 

الفعُل الُمضارُع المنصوُب

َل ِحْرَبِتِه قبَل قليٍل،  يِف الَّتي اأغمَد فيها َن�صْ يَّاُد العجوُز اإلى �صمكِة ال�صَّ »نظَر ال�صَّ

اأُْحِكَم قب�صتي،  يُف« َهْل �صت�صتمرُّ في الُمقاومِة؟ اإذْن  اأيُّها »ال�صَّ ْم  وقاَل: هيَّا، تقدَّ

وَلْن اأُرخَي الحبَل، حتَّى تطفَو على �صطِح الماِء.

غًة في الماِء فا�صطرَّ العجوُز  مكَة ظلَّْت بعيدًة. لقْد اأقامْت هناَك متمرِّ ولكنَّ ال�صَّ

اإليها،  انتهى  اإذا  حتَّى  منها،  َن  يتمكَّ  
ْ
َكي ناحيِتها؛  اإلى  القارَب  ي�صحَب  اأْن  اإلى 

نزَع  الحاِل  ا، وفي  كانْت �صخمًة جدًّ منها،  يُخ  ال�صَّ ُده�َش  بالقارِب،  وارتطمْت 

ِم القارِب،  مكَة اإلى مقدِّ ها وعقَد طرفيِه، و�صدَّ ال�صَّ حبَل الحربِة، واأَدارُه َحْوَل راأ�صِ

ريقِة  بالطَّ الذنَب  ل�ي�صدَّ  القارِب؛  ِر  موؤخِّ اإلى  وارتدَّ  الحبِل  ِمَن  ى  تبقَّ ما  قطَع  ثمَّ 

ها. لقد كانْت بالغَة ال�صخامِة فُيخيَُّل اإلى َمْن ينظُر اإليِه اأنَُّه ي�صدُّ اإلى قارِبِه قارًبا  نف�صِ

اأكبَر منُه بكثيٍر«.

ٍف(               اآرن�ست همنجواي، ال�سيُخ والبحُر  )بت�سرُّ

واَب(.في الفهِم ِ ال�سَّ غًة(:                                   )تخريَّ املق�ضوُد بكلمِة )متمرِّ    ١

     طافيًة                      �سابحًة                    متقلِّبًة  

يَّاُد العجوُز يف ا�ضطياِده �ضمكَة  ما الأداتاِن اللتاِن ا�ضتعملَُهما ال�ضَّ  ٢

يِف؟ ال�ضَّ

يِف العجوُز و�ضمكُة ال�ضَّ

ًل: الأن�شطُة النَّحويُة اأوَّ
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وال�ضتنتاُج
ا ياأتي: ِجْب عمَّ

َ
نَة، ُثمَّ اأ  ُعْد اإىل الفقرِة، ولحِظ الأفعاَل امل�ضارعَة امللوَّ

واَب(. ِ ال�ضَّ احلركُة الإعرابيَُّة التي ظهرْت على اآخِر الأفعاِل ِهَي:)تخيَّ  اأ 

كوُن ال�ضُّ الفتحُة     ال�ضمُة                            

واَب(. ِ ال�ضَّ       اإًذا، هذه الأفعاُل امل�ضارعُة:                              )تخيَّ

من�سوبٌة مرفوعٌة   جمزومٌة                

نُة بـــكلماٍت هي:  �ُضبقِت الأفعاُل امل�ضارعُة امللوَّ  ب 

ْكِمْل(.
َ
اإذن،....... ، ....... ، ........، .........،........                   )اأ

واَب(. ِ ال�سَّ نوُع هذِه الكلماِت:                                                  )تخريَّ ج 

اأفعاٌل               حروٌف                      اأ�سماٌء        

فائدٌة

-  ِمْن معاين اأحرِف ن�ضِب الفعِل امل�ضارِع: 

يفيُد الجواَب َوال�ضتقباَل. اإذْن:    

يفيُد النَّفَي لحدٍث في الم�ضتقبِل. َلْن:    

يفيُد التَّعليَل. َكْي:    

. حرٌف م�ضدريٌّ اأْن:    

لُم التَّعليِل:  يفيُد التَّعليَل.  

يفيُد انتهاَء الغايِة والتَّعليَل. حتَّى:    

 الأفعاُل امل�ضارعُة 

ُتْن�َضُب اإذا �ُضِبَقْت 

 بــ: 

)اإذْن ــ َلْن ــ اأْن ــ 

َكْي ــ لُم التَّعليِل ــ 

حتَّى(. 

ن�ضتنتُج 
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منوذٌج اإعرابيٌّ

 اخلال�ضُة

اهرُة على اآخِره. عالمُة ن�ضِب الفعِل امل�ضارِع الفتحُة الظَّ

ُب الفعُل امل�سارُع اإذا �ُسِبَق باأحِد اأحرِف النَّ�سِب،   وِمْن اأ�سهِرها: ُيْن�سَ

اإذْن

َلْن

اأْن

لُم التَّعليِل

َكْي

حتَّى

ًل: الأن�شطُة النَّحويُة اأوَّ

قاَل تعالى: » ەئەئوئوئۇئۇئ« )الق�س�ض١٣(.

َكْي:  حرُف ن�ضٍب مبنيٌّ ل محلَّ َلُه ِمَن الإعراِب.

اهرُة على اآخِرِه. :  فعٌل م�ضارٌع من�ضوٌب، وعالمُة ن�ضِبِه الفتحُة الظَّ تقرَّ

ــِرِه، وهو  اآخـ اهرُة على  مُة الظَّ عــيــُن:  فاعٌل مــرفــوٌع، وعــالمــُة رفــِعــِه ال�ضَّ عيُنها: 

م�ضاٌف، والهاُء )ها( �ضميٌر مت�ضٌل مبنيٌّ في محلِّ جرِّ م�ضاٌف اإليِه.  
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ا�ضتخرْج حرَف النَّ�ضِب، والفعَل امل�ضارَع املن�ضوَب ِمَن التَّطبيُق    ١ 

الأمثلِة الآتيِة:

: َعْن اأبي هريرَة  قاَل: قاَل ر�سوُل اللَّـِه   اأ. 

.      )رواه م�سلم(.
»
َث بكلِّ ما �َسِمَع كفى باملرِء َكِذًبا اأن ُيحدِّ

«

خطَب الأحنُف بُن قي�ٍض يوًما، فقاَل بعَد حمِد اللـِه: ب. 

ْف ِمْن نف�ِسَك  ْن�سِ
َ
»َلْن يهلَك َمْن ق�سَد، وَلْن يفتقَر َمْن زهَد، واأ  

َف ِمْنَك«. قبَل اأْن ُينَت�سَ

ل حت�سِب املجَد متًرا اأنَت اآكُلُه     لْن تبلَغ املجَد حتَّى تلعَق ال�سربا.     ج. 

               )اأبو متام(.

ْ ما يلزُم: �َضْع )لْن( مكاَن )ل( في البيتنِي، وغيِّ    ٢

اأعيا زواُلَك عن حملٍّ نلَتُه         ل تخرُج الأقماُر عن هالِتها. اأ. 

                 )املتنبي(.

ل ُيزاُد العمُر �سيًئا اإْن كمْل.   َتْت   قِّ
ُ
اإنَّها م�ستودعاٌت اأ  ب. 

       )اأبو م�سلم البهالين(.

اأَدخْل حرَف النَّ�ضِب املنا�ضِب في الفراغاِت:    ٣

َب �سخَطُه،  ي الموؤمُن اأمانَتُه ........ يْر�سَي اهلَل، و .... يتجنَّ يوؤدِّ  

ا ..... تثَق في اأخالِقِه و�سيرِتِه، و......  ول يمكُن .... َتاأتمَن �سخ�سً

ُح  ُتف�سِ الثقِة ما لم تختِبْرُه في مواقَف حقيقيٍة  اإلى جوهِر  ت�سَل 

َعْن نقاِء �سريرِتِه.
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نَة في الِفْقرِة:التَّطبيُق ْعرِب الأفعاَل الم�ضارَعَة الملَوَّ
َ
اأ  4

جُل اأن يح�ضد ثماَر نخِلِه، وَعِرَف  راَد الرَّ
َ
ه ُكلَّما اأ ِمْن طبِع الُعمانييَن اأنَّ

جيراُنُه واأ�سحاُبُه بذلَك اأ�سرَع كلُّ واحٍد منهم لم�ساعدِتِه، فمنهم ِمْن 

هبَّ ليلتقط الَب�ْسَر، ومنهم ِمْن حمَل القفيَر المملوَء بالتَّمِر كي ي�سعه 

في مكاٍن خا�ضٍّ ُيدعى الم�سطاُح، وهو في الغالِب يكوُن مك�سوًفا على 

م�ِض حتى تجّف التُّموُر �سريًعا. ال�سَّ

ُمتعٌة واإْثراٌء

حّل الكلماِت المتقاطعَة، ُثمَّ اأَْكِمْل ا�ضَم الأديِب الُعمانيِّ بجمِع الأحرِف في 

بعاِت الخ�ضراِء. الُمرَّ

، ِمْن اأعماِلِه: ما ورثُه ال�ضوُء  محمٌد ............... �ضاعٌر وروائيٌّ ُعمانيٌّ

)مجموعٌة �ضعريٌة(، والأعتاُب )روايٌة(.

 بريٌق.١

ن�ضامُح.٢

ي�ضاحُب.٣

 نغبُط )مبعثرٌة(.٤

َل )معكو�ضٌة(. ٥
َ
الأمُر من �َضاأ

عك�ُش زاد - يئ�َش )معكو�ضٌة(.٦

عمودي

ْرِق.١ يتوقُف َعِن الطَّ

عك�ُش مبني - حرٌف نا�ضٌب للفعِل الم�ضارِع.٢

فوائُد )معكو�ضٌة(.٣

ناموا )معكو�ضٌة(.٤

حرٌف نا�ضٌب للفعِل الم�ضارِع.٥

الما�ضي من )َيْق�ضو( )معكو�ضٌة(.٦

اأفقي

ًل: الأن�شطُة النَّحويُة اأوَّ
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٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

ر ي ل ١

ر ٢

ا ف ٣

ط غ ا ٤

٥

ق ا ٦
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ُل:  الدر�ُس الأوَّ

نويُن اكنُة والتَّ وُن السَّ النُّ

�ًصا  اأْن تكوَن مهندِّ اأنَّك ت�صتطيُع  »ل تظْن       

عظيًما بقراءِتَك في الهْند�صِة وحَدها، ول اأْن 

بِّ  الطِّ يكوَن زميُلَك طبيًبا عظيًما بقراءِتِه في 

اأُ،  تتجزَّ ل  متكاملٌة  وح��دٌة  فالعقُل  وح��َدُه؛ 

العلِم  اآخَر يفيُدُه في  اأيِّ مو�صوٍع  وثقافُتُه في 

كرٌة هْند�صيٌَّة  ِفِ اأتْت  فكْم  فيه،  �َش  َتَخ�صَّ الذي 

عظيمٌة ِمْن قراءِة كتاٍب في الأدِب اأَِو الجتماِع، 

وكْم اأتْت فكرٌة طبِّيٌة �صاميٌة ِمْن ثقافٍة اجتماعيٍَّة 

اأَْو فل�صفيٍَّة، فالعلُم في زمِنكم اأكثُر م�صاعفًة ِمَن 

قيِّ  عادِة والرُّ العلِم في زمِننا، ول يفيُد في ال�صَّ

عوُر بالواجِب. فلتكْن خيَر  ِحَبُه ال�صُّ اإل اإذا �صَ

ُه العلَم اإلى مق�صِدِه«.  َمْن يوجِّ

اأحمد اأمين، اإلى ولدي )بت�سرُّف(

بعـ�ِش  اآخـــــِر  في  الألـــُف  ت�ضاُف 

نِة بالـفتِح، مـثُل:   الأ�ضـماِء الـمنوَّ

ــامــاًل- نـــــجــًمــا. ول تـــــ�ــضــاُف  عـــ

. فــي تــنــويــنــْي الــكــ�ــضــِر والــ�ــضــمِّ

في الفهِم

ابقِة كلمٌة بمعنى )عاليٌة(. ا�ضتخِرْجها.        وردْت في الفْقرِة ال�ضَّ    1

كيَف يمكُن للعلِم اأْن يكوَن �ضبًبا في �ضعادِة الإن�ضاِن ورقيِِّه؟  ٢

اأْي بنّي

ــلــى ثـــــالثــِة  ـــنـــويـــُن عـــ يـــــــاأتـــي الـــــــتَّ

اأ�ضـكاٍل: 

فـتـٍح،  وتــنـــــويـــــِن   ، �ــضــــــــمٍّ تـنـويـِن 

وتنويِن ك�ضٍر.

فائدٌة

ْر تذكَّ

ُة ثانًيا: الأن�شطُة الإمالئيَّ
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ابقِة: ا�ضتخرْج ِمَن الِفْقرِة ال�ضَّ  1 

          كلماٍت ُخِتمْت بنوٍن �ساكنٍة.       كلماٍت ُخِتمْت بتنويٍن.

ِل: لحِظ الكلماِت في العموِد الأوَّ  ٢ 

جاءْت بع�ُض تلَك الكلماِت حروًفا، مثُل:.........، بيَنما   اأ. 

ها اأفعاًل، مثُل:.............، في حين جاءْت  جاَء بع�سُ

كلمُة َمْن )بمعنى الذي( ا�سًما.

اًل وَوْقًفا. ماذا تالحُظ؟ اقراأْ تلَك الكلماِت َو�سْ  ب. 

َهْل لحْظَت اأنَّك َنَطْقَت نوًنا �ساكنًة في ِكلتا الحالتين؟    ج. 

اإًذا، فالنُّوُن فيها لي�سْت زائدًة.

نهايِة  في  ــِرُد  َي �ساكٌن  حــرٌف  اكنُة:  ال�سَّ النُّوُن 

الكلمِة، ويكوُن في ال�سِم اأو الفعِل اأو الحرِف، 

ويثبُت كتابًة ونطًقا، وو�ساًل ووقًفا.

ن�ستنتُج 
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اآخِر ال�ضِم  ُتْنَطُق في   ........ التَّنويُن: نوٌن �ضاكنٌة 

ِكْمْل(
َ
عنَد الو�ضِل فقط.                                        )اأ

ن�ستنتُج 

املالحظُة 

وال�ضتنتاُج

ُعْد اإلى الكلماِت في العموِد الثَّاني:  ٣ 

واَب(. ما نوُع تلَك الكلماِت؟                 )تخيَِّر ال�ضَّ اأ. 

     اأ�سماءٌ  حروٌف    اأفعاٌل

اًل وَوْقًفا. ما الحرُف الذي نطقَتُه في  انِطْق تلَك الكلماِت َو�سْ  ب. 

كلتا الحالتيِن؟

لحْظ اأنََّك نطقَتُه نوًنا �ساكنًة عنَد الو�سِل، بينما نطقَت حرًفا   ج. 

اآخَر عنَد الوقِف. 

   اإًذا، فالنُّوُن هنا زائدٌة لي�سْت في اأ�سِل الكلمِة. 

 اخلال�ضُة
اكنُة والتَّنويُن وُن ال�ضَّ النُّ

اكنُة التَّنويُنالنُّوُن ال�سَّ

 حرٌف �ساكٌن ُيْكتُب وُيْنطُق 

عنَد الو�سِل والوقِف

 نوٌن �ساكنٌة زائدٌة ُتْنطُق 

عنَد الو�سِل فقط

 تكوُن في ال�ضِم اأو الفعِل 

 اأو الحرِف، مثُل: 

َمن- اطمِئْن- اإْن

 تكوُن في ال�ضِم فقط، 

 مثُل: 

علٌم- علًما - علٍم

ُة ثانًيا: الأن�شطُة الإمالئيَّ
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التَّطبيُق

ا�ضتخرِج الكلماِت التي ُخِتمْت بنوٍن �ضاكنٍة اأوتنويٍن ِمَن الِفْقرِة الآتيِة:  ١ 

ًة عظيمًة، فاإنَّ قوَمُه كانوا يكرهوَن  »لقْد لقَي    في هجــرِتِه عناًء كبيًرا و�سدَّ

( بِه؛ بل مخافَة اأْن يجَد في داِر هجرِتِه مَن الأن�ساِر ما 
*

مهاجرَتُه، ل �سنًّا)

َلْم يجْد بينهم، كاأنَّما كانوا ي�سعروَن باأنَّه طالُب حقٍّ �سيجُد اأعواًنا واأن�ساًرا، 

ترَك في فرا�ِسِه  بعدما  ًرا،  بيِنهم متنكِّ الجوا�سي�َض، فخرَج من  فو�سعوا عليِه 

ه؛ ت�سلياًل لهم عِن اللحاِق بِه«.  المنفلوطي، النظرات )بت�ضّرف( ابَن عمِّ

تخيَِّر الُمنا�ضَب ِمَن الكلماِت لإكماِل الفراِغ:  ٢ 

�َسِد    )المتنبي( 
َ
َة ُتْدمي ُمْقَلَة الأ َمٍة           اإِنَّ اْلَبعو�سَ ل َتْحِقَرنَّ ...... في ُمخا�سَ اأ. 

                 �سغيَرْن                �سغيًرا                        �سغيًر

ًنا فُتع�سَر. ل .......... �سلًبا فُتك�سَر، ول ليِّ ب. 

            تٌك        تكون               تكن

ْعماُرنا، واْلَمْوُت فيها اْلقاِفَيْة    )اأبوما�ضي( 
َ
ْبياُتها               اأ

َ
ج. اإِنَّ اْلحياَة ........ اأ

                ق�سيدٌت             ق�سيدةٌ                    ق�سيدُتن

ًفا كلماٍت ُخِتمْت بنوٍن �ضاكنٍة  اكُتْب �َضطريِن تعبُِّر فيهما َعْن حبَِّك للوطِن، موظِّ  3 

اأو تنويٍن.

ا. ًكا وحر�ضً �َضنًّا: مت�ضُّ

اإ�ضاءٌة معجميٌة
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الدر�ُس الثَّاين: 

 إمالٌء اختباريٌّ

َة.  اكُتْب ما ُيملى عليَك في دفتِرَك كتابًة �سحيحًة، ُمراعًيا القواعَد الإمالئيَّ  ١

َت فيها بعَد ت�سويِبها.
ْ

ْخَطاأ
َ
ِعْد كتابَة الكلماِت الَّتي اأ

َ
اأ   ٢

ُل: الدر�ُس الأوَّ

رديِّ كتابُة النَّصِّ السَّ

ُعْد اإىل النَّ�شِّ القرائيِّ )َعالَم تقولنَي     ١

�ضكًرا؟( ُثمَّ اذكْر العنا�ضَر الآتيَة:

. ماينَّ الإطاَر الزَّ 	n

ئي�ضَة والثَّانويَة. خ�ضياِت الرَّ ال�ضَّ 	n

ُمها(. احلبكَة )ت�ضل�ضُل الأحداِث وتاأزُّ 	n

. الإطاَر املكاينَّ 	n

ْر تذكَّ

يقوُم  �سلوٌب 
ُ
اأ رديُّ  ال�ضَّ النَّ�شُّ 

ِمَن  مجموعٍة  اأو  حادثٍة  �سرِد  على 

الحوادِث �سرًدا �سائًقا.

اوي  الرَّ رِد وموؤ�ضراُتُه:  ال�ضَّ عنا�ضُر 

مانيُّ - الإطاُر المكانيُّ  - الإطاُر الزَّ

اإلى  ال�ستناُد   - اُت  خ�سيَّ ال�سَّ  -

 - والحركِة  الحياِة  بثِّ  في  الأفعاِل 

بِط. ا�ستعماُل اأدواِت الرَّ

ثالًثا: التَّعبرُي

ُة ثانًيا: الأن�شطُة الإمالئيَّ



143

في  ت�صكُن  كانْت  الِقَرَدِة  ِمَن  جماعًة  اأنَّ  َزعموا 

جبٍل. فالتم�صوا في ليلٍة باردٍة ذاِت رياٍح واأمطاٍر ناًرا 

فلْم يجدوا.

َفراأَوا يراعًة )ح�صرًة ت�صيُء لياًل( تطيُر كاأنَّها �صرارُة 

ناٍر، فظنُّوها ناًرا وجمعوا حطًبا كثيًرا، فاألقوه عليها، 

حون باأيديهم، طمًعا  وجعلوا ينُفخوَن باأفواِههم ويتروَّ

في اأَْن يوقدوا ناًرا ي�صطلوَن بها ِمَن البرِد. وكان قريًبا 

اإليهم،  وينظُر  اإليِه  ينظروَن  �صجرٍة  على  طائٌر  ِمْنهم 

ُتتعبوا  ل  ويقوُل:  يناديهم  ما �صنعوا فجعَل  راأى  وقْد 

كم فاإنَّ الذي راأيتموه لي�َش بناٍر. فلما طاَل ذلَك  اأنف�صَ

فهم  َم اإلى الِقَردِة ليعرِّ عليِه َعِزَم على الُقرِب منُهم، وتقدَّ

اأَنَّ اليراعَة لي�صْت بناٍر. فتناوله اأحِد الِقَردِة، ف�صرَب ِبِه 

الأر�َش فماَت.                                   

ٍف( ِع، كليلة ودمنة   )بت�سرُّ                      ابُن المقفَّ

  ٢    تدرَّْب:

رِد فيِه.  ، ُثمَّ اكت�ضْف عنا�ضَر ال�ضَّ اقراأ النَّ�شَّ اأ.  

تعلَّْم

الَحْبَكُة:

الأحـــداِث  ت�ضلـــ�ضُل 

عـقدٍة  في  ُمها  وتـاأزُّ

اإلى  الـبطُل  ي�ضــعـى 

حلِّها.

ائُر والِقَرَدُة الطَّ
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الأرنُب 

والثَّعالُب

)�سحراَء(. في  ت�سكُن  كانْت  )الثَّعالِب(  ــَن  ِم جماعًة  نَّ 
َ
اأ  زعموا 

 فالتم�سوا في )نهاٍر �سديِد الحرارِة ( )ماًء( فَلْم يجدوا.

فراأوا )�سراًبا( ......................................................

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

ْجَهَز عليِه.     
َ
فانق�ضَّ )اأحُد الثَّعالِب( على )الأرنِب( واأ

رِد، م�ضتعيًنا بالتوجيهاِت: ا تتوفُر فيه عنا�ضُر ال�ضَّ ا �ضرديًّ اكُتْب ن�ضًّ    ٣

- ِاكتْب بخطٍّ وا�سٍح وجميٍل.

هايُة(.  النَّ�ضِّ الثَّالثِة:)البدايُة - التحوُُّل -النِّ
ِ
- اف�سْل بنَي اأق�سام

قيِم املنا�سبِة. - ا�ستعمْل عالماِت التَّ

ثالًثا: التعبرُي

رديِّ الآتي با يتنا�ضُب مع العنا�ضِر اجلديدِة:  ِعْد كتابَة النَّ�شِّ ال�ضَّ
َ
اأ ب. 
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التَّحريُر

اطئ َمَع الأ�ضحاِب  كاَن في الَم�ْضِي على ال�ضَّ

ل�ضيِد  محاولِتهم  نَّ 
َ
اأ فــرغــَم  خا�ضٌة،  متعٌة 

نَّ هناَك اأموًرا اأخرى 
َ
مِك كانْت فا�ضلًة، اإل اأ ال�ضَّ

ياديَن  ال�ضَّ مراقبُة  منها:  بها،  اأنف�َضهم  �ضلُّوا 

اأثناَء اأداِئهم اأعماَلهم، والتَّظاهُر بم�ضاعدِتهم، 

ومراقبُة اآخريَن رجعوا ِمْن رحلِة �ضيٍد يبدو 

اأنَّها َلْم تكْن موفقًة.

�ِضْرنا اأكثَر ِمْن ن�ضِف �ضاعٍة َلْم ن�ضمْت فيها 

ُبــْرَهــًة، قطَعها �ضوُت  مُت  ال�ضَّ ُثــمَّ خيََّم  اأبـــًدا، 

ْن ن�ضبَح لم�ضافٍة 
َ
نا�ضٍر وهو يقوُل: ما راأُيكم اأ

�ضالٌم  واأ�ــضــرَع  �ــضــروَرُه،  اأبــدى محمٌد  قريبٍة؟ 

اإلى  �ضحبني  ْن 
َ
بــاأ يو�ضُف  باغتني  ُثــمَّ  زوِل،  للنُّ

باحَة،  ال�ضِّ اأجهُل  باأنِّي  اأخبَرُهم  ْن 
َ
اأ قبَل  الماِء 

ْفِلْح. 
ُ
بُتها َفلَْم اأ وقْد جرَّ

ُثمَّ ابتعدوا ............      

رديَّ في دفتِرَك( ْكمِل النَّ�ضَّ ال�سَّ
ُ
)اأ

ــَو يبت�ضُم،  ــ وُهـ ـــٍد  �ــضــحــوُت عــلــى �ـــضـــوِت حمـــمَّ

ويقوُل: حمًدا هلِل على �ضالمِتَك.

التَّوجيهاُت

البدايُة:   ١

- مرحلُة الهدوِء.

ماُن واملكاُن وبع�ُش  - الزَّ

خ�ضياِت. ال�ضَّ

- بدايُة حدوِث الأزمِة.

ُل: التحوُّ  ٢

ُم الأحداِث )احلبكُة(. - تاأزُّ

خرى.
ُ
- ظهوُر �ضخ�ضيَّاٍت اأ

خ�ضيَّاِت َمَع  - تعامُل ال�ضَّ

الأزمِة.

- بدايُة انفراِج الأزمِة.

٣  النِّهايُة:

- انفراُج الأزمِة.

- عودُة الهدوِء.
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ٍة روايُة ِقصَّ

( اأماَم  رديِّ َة التي كتبَتها في در�ِش )كتابُة النَّ�شِّ ال�ضَّ احِك الق�ضَّ  -

زمالِئَك، ُم�ضتر�ضًدا بالتوجيهاِت الآتيِة:

ا�ستعمْل لغًة عربيًة �سليمًة.  -

ارِو ق�سَتَك بطريقٍة �سائقٍة ِوْفَق ت�سل�سٍل منطقيٍّ وا�سٍح.  -

حافْظ على التِّ�ساِل الب�سريِّ باحل�سوِر مع توظيِف لغِة   -

اجل�ضِد.

ْث ب�سوٍت وا�سٍح ُمراعًيا الإمياءاِت والتَّنغيَم. حتدَّ  -

ِف املعيناِت والتَّو�سيحاِت املنا�سبَة. وظِّ  -

ِد للعر�ِض. التزْم بالوقِت املحدَّ  -

ثالًثا: التَّعبرُي

الدر�ُس الثَّاين: 
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ُمرجاُت تعلُِّم الَوْحدِة الثَّانيِة

الِب اأَْن: ُع ِمَن الطَّ ُيتوقَّ

َمهاراتي في الِكتابِة

ُيطبَِّق ما تعلََّمُه في در�ِس الفعِل الم�صارِع المرفوِع والمن�صوِب.

�صحيِح  َبْيَن  ًقا  مفرِّ �صحيًحا،  اإع��راًب��ا  المجزوَم  الُم�صارَع  الفعَل  ُيعِرَب 

الآخِر ومعتلِّ الآخِر.

َف موا�صَع كتابِة األِف التَّْفريِق. يتعَرَّ

واهَر المدرو�صَة. يكتَب اإمالًء اختباريًّا مراعًيا الظَّ

. ًفا خ�صائ�َس النَّمِط التَّف�صيريِّ يكتَب تعبيًرا في مو�صوٍع علميٍّ موظِّ

المو�صوَع  ًما  الجتماعيِّ مق�صِّ التَّوا�صِل  و�صائِل  ِمْن  و�صيلٍة  َعْن  َث  يتحدَّ

. اإلى مقدمٍة وعر�ٍس وخاتمٍة، ملتزًما بموؤ�صراِت النَّمِط التَّف�صيريِّ

1

٢

٣

٤

٥

٦
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ُل:  الدر�ُس الأوَّ

تطبيقاٌت على الفعِل المضارِع المرفوِع والمنصوِب

الَقناعُة كنٌز ل َيفنى

ًل: الأن�شطُة النَّحويُة اأوَّ

ِجْب َعِن الأ�صئلِة الَّتي تليها: 
َ
اقراأ الِفْقرَة، ُثمَّ اأ

»ُيقاُل: اإنَّ ملًكا اأراَد اأَْن ُيكافَئ اأحَد رجاِله، فقاَل لُه: امتِلْك 

ا على 
ً
اأَْن تقطَعها �سير ِمَن الأر�ِض كلَّ الم�ساحاِت الَّتي ت�ستطيُع 

جُل 
َّ
الر م�ِض، �ساَح  ال�سَّ قبَل غروِب   

َّ
اإلي تعوَد  اأَْن  َك، على 

ْ
قدَمي

َق ُحلمي، فانطلَق يم�سي في الأر�ِض ُم�سرًعا  بفرٍح بالٍغ: اإذْن اأُحقِّ

العودِة   في 
َ
ر َفَتِعَب، ففكَّ ِوًل بجنوٍن، و�ساَر م�سافًة طويلًة 

ْ
وُمَهر

ُه 
َ

 يمنَحُه م�ساحَة الأر�ِض الَّتي قطَعها، ولكنَّ نف�س
ْ
اإلى الملِك؛ َكي

َع هذِه الم�ساحُة اأبناَءَك واأحفاَدَك، وهْل ت�سمُن 
َ

قالْت َلُه: َلْن َت�س

موا�سلِة  على  فعزَم  م�ستقبًل؟  الفر�سِة  هذِه  مثِل  على  الُح�سوَل 

الملِك؛  اإلى  العودِة  في   
َ
ر وفكَّ طويلًة،  م�سافاٍت  ف�ساَر  يِر، 

َّ
ال�س

َر 
َّ
وقر اأُخرى،  ًة 

َّ
مر َد  تردَّ اأنَّه  اإلَّ  قطَعها،  الَّتي  بالم�سافِة   

َ
ليكتفي

 
ُ
ي�سير جُل 

َّ
الر ظلَّ  المزيِد.  على  َل  َيْح�سُ حتَّى   

َ
ير

َّ
ال�س يوا�سَل  اأَْن 

طريَقُه  �سلَّ  قْد  اإنَّه  ُيقاُل:  اإْذ  اأبًدا؛  عاَد  وما  و�ساعاٍت،  �ساعاٍت 

ِة اإنهاِكِه وتعِبِه، وما  دَّ و�ساَع في الفلِة، ويقاُل: اإنَّه ماَت ِمْن �سِ

امتلَك �سيًئا اأبًدا، فقْد اأ�ساَع كنًزا ثميًنا، وهو الَقناَعُة، والَقناعُة 

كنٌز ل َيفنى«.

ٍف(.            زين �صليم، اأجمُل الق�ص�ِس الق�صريِة  )بت�صرُّ
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حراء(. ابقِة عْن كلمٍة بمعنى )ال�صَّ ابحْث في الِفْقرِة ال�صَّ  1 

ْت اإلى نهايِتِه؟ جُل واأدَّ لَُة التي اأ�صاَعها الرَّ  2  ما اْلَخ�صْ

ابقِة:     ا�صتخرْج ِمَن الِفْقرِة ال�صَّ   3 

فعلنِي م�ضارَعنْيِ مرفوعنِي.  �أ  

فعلنِي م�ضارَعنْيِ من�ضوبنِي.  ب  

باِن الفعَل امل�ضارَع، ويفيداِن التَّعليَل. حرفنِي َين�ضِ   ج  

فَي.     ُب الفعَل امل�ضارَع، ويفيُد النَّ حرًفا َيْن�ضِ  د 

ابقِة. اأعرْب ما تحَتُه خطٌّ في الفقرِة ال�صَّ  4

اآخَر  ن�صٍب  حرَف  بِه  ا�صتبدْل  ثمَّ  الآتيِة،  العباراِت  في  النَّ�صِب  حرَف  َعيِّْن   5

ينا�صُب المعنى:

َر في العودِة اإلى الملِك َكْي يمنَحُه م�ضاحَة الأر�ِض الَّتي قطَعها«. »فكَّ  اأ  

َل على المزيِد«. يِر حتَّى َيْح�ضُ َر موا�ضلَة ال�ضَّ ب  » قرَّ

َر في العودِة ليكتفَي بالم�ضافِة الَّتي قطَعها«.   » فكَّ
ج
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ًل: الأن�شطُة النَّحويُة اأوَّ

كِل الفعَل الم�صارَع في الأمثلِة الآتيِة: ا�صبْط بال�صَّ  6 

 يرباأ ِمْن داِئِه.
ْ
واَء َكي ياأخذ املري�ُض الدَّ �أ 

ديُق ل�ضديِقِه: �ضاأزورك غًدا، فريّد عليِه: اإذْن نلعَب �ضِويًّا. ال�ضَّ  ب 

َلْن ي�ضيع حقٌّ وخلَفُه َمْن يطالب بِه.  ج 

معرفُتَك بالقواننِي ي�ضمن لَك اأْن تدرَك حقوَقك وواجباِتك.  د 

يتعلَّم امل�ضلُم التَّجويَد حّتى يح�ضن تالوَة القراآِن ويتدبَّره.    هـ 

ْف اأحرَف النَّ�صِب الآتيَة في جمٍل ِمْن اإن�صاِئَك. وظِّ  7 

ْن                      لُم التَّعليِل
َ
      َلْن                             اأ
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رفيُةُ  ًل :الأن�شطُة النَّحويُة وال�شَّ اأوَّ

الدر�ُس الثَّاين: 

) حيُح والمعتلُّ الفعُل المضارُع المجزوُم )الصَّ

تتهادى  والفرحُة  الوجوَه،  تعلو  والبت�سامُة  عين،  بالمودِّ مكتظٌّ  المكاُن 

جاَء  �سنغافورَة  جمهوريِة  ورئي�ُض  بعُد،  يبداأْ  ا  لمَّ الحتفاُل  المكاِن...،  في 

هذا  ِلِعَظِم  ها  نف�سَ اأمينُة  تتمالْك  َلْم  الجوهرِة.  انطلِق  لح�سوِر  ا  ي�سً ِخ�سِّ

الحدِث؛ ف�ساَحْت: »هوؤلِء َحَفَدُة اأحمَد بِن ماجٍد ل تخ�َض عليهم، وُعماُن 

َعْت فيها ُع�سارُة ِخبراٍت  نٌة ِمْن كفاءِة اأبناِئها، ومتانِة الجوهرِة الَّتي ُو�سِ متيقِّ

ارُتنا على بركِة  بحاِر، ِلـــيم�ِض بحَّ  حافٌل في عالِم الإ
ٌّ

ِجلٌّ ُعماني طويلٍة، و�سِ

ُل باإذِن اهلِل، و�سياأتيُكم خبُر نجاِحها، والأيَّاُم بيَننا«. اهلِل، والجوهرُة �ست�سِ

ٍف(.    زوينُة الكلبانيُة، اجلوهرُة والقبطاُن )بت�صرُّ

انطالُق اجلوهرِة

في الفهِم

واَب(. ابقِة هي:                                  )تخيَِّر ال�صَّ 1     )الجوهرُة( في الفقرِة ال�صَّ

طائرٌة  �صيارٌة   �صفينٌة  

ابقِة: »هوؤلِء َحَفَدُة اأحمَد بِن ماجٍد«؟ 2   َمْن َتعني اأمينُة بقوِلها في الفقرِة ال�صَّ
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ًل: الأن�شطُة النَّحويُة اأوَّ

املالحظُة وال�شتنتاُج

نَة، ثمَّ اأكمِل اجلدوَل الآتَي:  ِل الأفعاَل امل�صارعَة امللوَّ ُعْد اإىل الفقرِة، وتاأمَّ  1 

احلرُف الَّذي �صبَقُهالفعُل امل�صارُع
احلركُة الَّتي تظهُر على 

اآخِرِه

َيْبَداأْ

الفتحُة

ِلـــــ

الأحرُف الَّتي �صبقِت الأفعاَل الم�صارعَة   2 

واَب(. في الجدوِل هي اأحرٌف: )تخيَِّر ال�صَّ

نا�صبٌة

نا�ضخٌة         

جازمٌة

فائدٌة

- ِمْن معاين حروِف جزِم امل�صارِع: 

الم�صارِع  الفعِل  حدوَث  َتْنفي  لّما: 

حدوِثِه  ِع  توقُّ مع  الما�صي،  في 

في الم�صتقبِل.

َلْم: َتْنفي حدوَث الفعِل الم�صارِع في 

الما�صي.

َعِن  الُمخاطَب  َتْنهى  الناهيُة:  ل 

القياِم بفعٍل ما.

لُم الأمِر: تفيُد الأمَر، وطلَب القياِم 

بعمٍل.

لِحِظ الفعلنِي )يبداأْ ��� َتتماَلْك( جتْد   3 

واَب(. اأنَُّهما: )تخيَِّر ال�صَّ

             �ضحيحا الآخِر.                 

             معتالَّ الآخِر.
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خرى، ولحِظ الفعَل امل�صارَع املجزوَم )ل تخ�َس( جتْد 
ُ
ًة اأ ُعْد اإىل الفقرِة مرَّ  4 

ا دخَل حرُف اجلزِم  اأنَُّه ُيْر�َصُم )تخ�صى( قبَل دخوِل حرِف اجلزِم عليِه، فلمَّ

عليِه ُحِذَفْت منه الألُف وبقيْت حركُة الفتحِة دالًة عليِه.

 )ِلــيم�ِض(. ماذا تالحُظ؟
ِ
ْق ما �ضبَق على الفعِل الم�ضارِع المجزوم طبِّ  n

واَب(. الفعالِن الم�ضارعاِن )تخ�ضى - يم�ضي( ِفْعالِن: )تخيَِّر ال�صَّ  n

                        معتالَّ الآخِر.                         �ضحيحا الآخِر.

والحركُة الَّتي ظهرْت على اآخِرِهما هي................ )اأكمل(.  n

كوُن عالمُة................................  )اأكمل(. اإًذا، فال�ضُّ  n

:ن�صتنتُج:
ِ
 ُيجَزُم الفعُل الم�ضارُع اإذا �ُضِبَق باأحرِف الجزم

لّما، .......................،..............................،............................. )اأَكمْل(.

 الفعِل الم�ضارِع  �ضحيِح الآخِر ....................)اأَكمْل(.
ِ
عالمُة جزم

ُيجَزُم الفعُل الم�ضارُع ُمعتلُّ الآخِر اإذا �ُضِبَق باأحِد اأْحرِف الجزِم، ن�صتنتُج:

وعالمُة جزِمِه حذُف حرِف................. ِمْن اآخِره.
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ًل: الأن�شطُة النَّحويُة اأوَّ

َر الوطُن«. » اإذا َلْ َي�ْصَهْر جنديٌّ على احُلدوِد، واإذا َلْ َينِب مهند�ٌس، ... فلَْن يتطوَّ

كوِن ل حملَّ لُه ِمَن الإعراِب.  مبنيٌّ على ال�ضُّ
ٍ
: حرُف جزم َلْ

اهُر على اآخِرِه. كوُن الظَّ َي�ْضَهْر: فعٌل م�ضارٌع جمزوٌم، وعالمُة جزمِه ال�ضُّ

: فعٌل م�ضارٌع جمزوٌم، وعالمُة جزِمِه حذُف حرِف العلَِّة )الياِء(. َيْبِ

منوذٌج اإعرابيٌّ

 اخلال�شُة

كوُن ال�صُّ

اإْن كاَن �صحيَح الآخِر                                

الِة بعُد. ا يدُخْل وقُت ال�صَّ .ِمْثُل: لمَّ ِمْثُل: ل َتْدُع لغيِر الحقِّ

اإْن كاَن معتلَّ الآخِر

حذُف حرِف العلَِّة ِمْن اآخِرِه

عالمُة جزِمِه

ُهَو الفعُل الَّذي ُيــ�ْضَبُق باأحِد اأحرِف اجلزِم، وِهَي:

ا لمَّ

َلْم

   ل النَّاهيُة

   لُم الأَمِر

الفعُل الم�صارُع المجزوُم
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ا�صتخرِج الفعَل الم�صارَع المجزوَم، واأحرَف الَجْزِم ِمَن الأمثلِة التَّطبيُق    1

الآتيِة:

قاَل تعالى: { ٱٻٻٻٻپپپپڀ اأ. 

                          ڀڀڀٺٺٺٺٿٿ}.  )الإخال�ض(.

ل َتْنَه َعْن ُخُلٍق َوتاأِتَي مثَلُه           عاٌر عليَك اإذا فعلَت َعظيُم ب. 

                                                                   )اأبو الأ�ضود الدوؤلي(.

ا تفتْح َمَحاُلُه بعُد. ، ولمَّ ذهبُت اإلى المركِز التِّجاريِّ ج. 

َتُكْن لغيِرها،  »لقْد كاَن لعائ�ضَة - ر�ضَي اهلُل عنها- مناقُب لم  د. 

فلم ُيْزِعْجها الفقُر،  ولم يْبطْرها الِغنى،  فلتبَق �ضيرُتها مدر�ضًة 

ختي الُم�ْضلمُة«.      علي الطنطاوي )بت�ضرُّف(. 
ُ
لِك اأ

كِل الفعَل الم�صارَع المجزوَم في الفقرِة الآتيِة:  ا�صبْط بال�صَّ  2

َك اإل ِلَمْن تثق به، وتاأتمنه على اأ�ضراِرَك،  ل َت�ْضك همَّ
«
ورَد في الحكمِة: 

ول تكثر ِمَن التَّذمِر، َوْلتدع اهلَل اأْن يي�ضر اأمَرَك، ول تقرر اأمًرا اإْن لْم تتاأن 

فيِه، ول تنتق ِمَن الأموِر اإل اأو�ضَطها«.

 فيما تحَتُه خطٌّ في الفقرِة الآتيِة:
َ
ِب الخطاأ �صوِّ  ٣

را�ضِة، التي كانِت  اِم الدِّ ِة لي ِمْن اأيَّ لم اأن�ضى ن�ضيحَة اأ�ضتاِذ اللُّغِة العربيَّ  

بَب في نجاحي و�َضعادتي الآَن واأنا اأراأ�ُض �ضركًة مرموقًة، حيَن قاَل  ال�ضَّ

ا تنهي واجباِتَك بعُد، فلت�ضعى اإلى اإنجاِز  لي: ل تلهو وتذهَب ِللَِّعِب ولمَّ

، عنَدها �ضتجُد في  عمِلَك باإتقاٍن، وبعَد ذلَك فلُتم�ضي وقَتَك فيما تِحبُّ

ًل والترويِح َعِن  ائمَة في العمِل اأوَّ عادَة الدَّ متعِتَك راحًة، واعلْم اأنَّ ال�ضَّ

ف�ِض ثانًيا. النَّ
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٤    اأعرْب ما تحَتُه خطٌّ :التَّطبيُق

قاَل تعالى: { وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ }   )الإ�ضراء: ٣٦(.  n

َع ُذلَّ اجلهِل طوَل حياِته وَمْن ْل يذْق مرَّ التَّعلُِّم �صاعًة         جترَّ  n 

                                 ) ال�ضافعي(.  

ًل: الأن�شطُة النَّحويُة اأوَّ

ُمتعٌة واإْثراٌء

َع تحَتها خطٌّ في الفقرِة ِمْن  اُ�ْصُطْب اإجاباِت الأ�صئلِة، والكلمات ِالَّتي ُو�صِ  

َل اإلى ا�صِم العالمِة الُعمانيَِّة. �صبكِة الحروِف؛ لتتو�صَّ

الحادَي  القرنيِن:  بيَن  ما  وعا�ضْت  ُبهال،  مدينِة  في  ُة  الُعمانيَّ العالمُة  ن�ضاأِت 

ع�ضَر، والثَّانَي ع�ضَر للهجرِة في عهِد دولِة اليعاربِة، في كنِف والِدها را�ضِد بِن 

عنها  ِثَر 
ُ
واأ ب�ضَرها،  فقِدها  رغَم  الَغزيِر  وبعلِمها  هِد  بالــزُّ ا�ضتهرْت  خ�ضّيٍب، 

نِة في مخطوطاِت الــِعْلِم. ِة المدوَّ الكثيُر مَن الفتاوى والم�ضائِل العلميَّ

الأ�سئلُة: 

عالمُة جزِم الفعِل الم�ضارِع �ضحيِح الآخِر الــــ .......................... اأ. 

ل الـ........................ ُت�ضتعمُل لطلِب الكفِّ َعِن الفعِل. ب. 

تفيُد ..................... نفَي الفعِل ِمَن الما�ضي اإلى زمِن المتكلِِّم  ج. 

الحا�ضِر.  

يخُة ............. بنُت را�ضِد بِن ُخ�ضيٍب  ِة ُهَو: ال�ضَّ ا�ضُم العالمِة الُعمانيَّ  n

ياميُة.. الرِّ
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ُة ثانًيا: الأن�شطُة الإمالئيَّ

ُل:  الدر�ُس الأوَّ

فريِق ألُف التَّ

بيِتِه اإحدى  اأَنَّ رجًل ناَم وحَدُه في  »زعموا      

البيَت  عليِه  دخلوا  بل�سو�ٍض  ــاإذا  ف الليالي، 

وا  واأخذوا في َجْمِع ما فيه ِمَن المتاِع؛ حتَّى اأْف�سَ

 
ْ
َه، وخاَف اأَْن يقوَم اإليهم

َ
اإلى حيُث هو نائٌم؛ فانتب

اأُي  األَّ  
َّ
ِه: الر ِط�سوا بِه، فقاَل في نف�سِ

ْ
َة اأَْن َيب

َ
َخ�ْسي

يريدوَن،  ا  ممَّ يفرغوا  حتَّى  بانِتباهي   
ْ
ُهم

َ
اأُ�ْسـِعر

 الجيراَن؛ فنوِقُع 
ُ
ُج ِمَن الباِب الآخِر واأخبر

ُ
فاأَْخر

بهم.

ا  ممَّ المتاِع  �سارقو  فرَغ  حتَّى  ِه  فرا�سِ في  َفَلِبَث 

 
َّ
َفَهم َحْمَلُه؛  يريدوَن  وخرجوا  جمَعُه،  اأرادوا 

 
َ
جُل بالقياِم، وقبَل اأْن يقترَب ِمَن الباِب �َسَعر

َّّ
الر

اأَْن   
ْ
ُهم

ُ
رئي�س  

ْ
اإليهم  

َ
فهَم�ض الأحماِل،  جامعو  بِه 

بحيلٍة  عليِه  نحتْل  وتعالوا  ترتاعوا،  ول  ِقفوا 

نا �سياًعا...«.
ُ
نخدُعُه ِبها، ول يذهُب تعب

ِمْن اأنواِع الواِو في اللغِة العربيِة:

 - واُو الجماعِة. 

- واُو الفعِل الأ�صليَِّة.

الِم الُم�صاِف. - واُو جمِع المذكِر ال�صَّ

ائُم اللُّ�شو�ُس والنَّ

اُل هو مادلَّ على  ِر ال�صَّ جمُع املذكَّ

اأك���َرم���ن اث���ن���نِي، و���ص��ِل��َم م���ف���رُدُه 

واٍو  باإ�صافِة  وُي�صاُغ  التَّغيرِي،  ِمَن 

ونوٍن عنَد الرفِع اأو ياٍء ونوٍن عنَد 

معلِّموَن-  مثُل:  واجّل���ِر،  الن�صِب 

وُن فيِه عنَد  ��َذُف النُّ معلِّمنَي، وُتْ

ِة  الإ�صافِة، مثُل قوِلنا: معلِّمو املادَّ

حا�صروَن، وُتلحُق به األفاٌظ، مثُل: 

اأولو، وبنوَن، و�ِصنوَن، وعامَلوَن.

فائدٌة

ْر تذكَّ

واَب(.في الفهِم ِ ال�ضَّ مرادُف كلمِة )اأف�صوا(:                                        )تخريَّ  1

حوا                  و�ضلوا                    ا�ضتطاعوا        اأف�ضَ

ِة. �َصْع نهايًة منا�صبًة لهذِه الق�صَّ  ٢
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املالحظُة 

وال�شتنتاُج

اأ�ضماٌء

ا�ضماِن

اأفعاٌل

فعالِن

نَة وفَق اجلدوِل الآتي: ِل الكلماِت امللوَّ تاأمَّ  1 

باأ

�ضارقو- جامعوزعموا- يبط�ضوا- ِقفوا

لحِظ الكلماِت في العموِد )اأ(:  ٢ 

واَب(. ِ ال�ضَّ ما نوُعها؟        )تخريَّ  اأ. 

اأم  الجماعِة  على  للِة  للدَّ اآخِرها  في  الواو  �صيَفْت 
ُ
اأ
َ
اأ  ب. 

هي اأ�صليٌَّة؟

ى واَو اجلماعِة، وهي �ضمرٌي ِمْن �ضمائِر  اإًذا، هذِه الواُو زائدٌة وت�ضمَّ

ُل بالفعِل فقط. ِة على اجلماعِة، وتت�ضِّ الَّ فِع الدَّ الرَّ

ُعْد اإلى الجدوِل، ولحِظ الكلمتيِن في العموِد )ب(:   ٣ 

واَب(. ِ ال�ضَّ ما نوُعهما؟        )تخريَّ  اأ. 

َدلَّتا على جمٍع اأْم مفرٍد؟
َ
اأ  ب. 

ٌة اأم  لحِظ الواَو الَّتي ُخِتَمْت ِبها هاتاِن الكلمتاِن. اأاأ�ضليَّ  ج. 

زائدٌة؟
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املالحظُة 

وال�شتنتاُج

تاأتي  زائدٌة،  واٌو  وِهَي  الِم،  ال�صَّ المذكِر  جمِع  واَو  الواُو:  هذه  ى  ُت�صمَّ

تحلُّ  اأنَّها  اأي  فِع،  الرَّ الِم في حالِة  ال�صَّ المذكِر  لجمِع  اإعراٍب  عالمَة 

ِة. مَّ محلَّ ال�صَّ

الآَن ُعْد اإلى الجدوِل، ولِحْظ ما اأتى بعَد الواِو، تجْد اأنَّ األًفا   4  

ْف  ُت�صَ َلْم  بينما  )اأ(،  المجموعِة  في  الجماعِة  واِو  بعَد  زيدْت 

الِم في المجموعِة )ب(.  هذِه الألُف بعَد واِو جمِع المذكِر ال�صَّ

ِلماذا؟

الجماعِة  بواِو  المنتهيِة  الأفعاِل  نهايِة  في  الألُف  هذِه  زيدْت   -

الِم الُم�ضاِف،  ِر ال�ضَّ للتَّفريِق بيَن هذِه الواِو وبيَن واِو َجْمِع المذكَّ

ى: األَف التَّفريِق.  وُت�ضمَّ

اأِلُف التَّفريِق: هي األٌف ُتزاُد بعَد .............. المت�ضلِة بالفعِل؛ 

 .................. وواِو   ،................. وبيَن  بيَنها  َق  ِلنفرِّ

الُم�ضاِف.  )اأَكمْل(

ن�صتنتُج 

 اخلال�شُة
اأَِلُف التَّفريِق

ــِر  ــزاُد فــي اأواخــ ــ ــْرٌف ُي ــ ــَي َح ِهـ

الأفعاِل المنتهيِة بواِو الجماعِة.

ل ُت�ضاُف األُف التَّفريِق بعَد واِو 

الِم الُم�ضاِف. ِر ال�ضَّ جمِع المذكَّ

مثُل: ذهبوا- اذهبوا- لن 

يذهبوا- ل يذهبوا.

 مثُل: عاملو البناِء- فاتحو 

الأبواِب.



161

التَّطبيُق

ْد نوَع الواِو فيِهما )واُو  ا�صتخرِج الكلماِت الُمنتهيَة بواٍو ِمَن المثاليِن، ُثمَّ حدِّ    1

الِم - واُو الجماعِة(: ِر ال�صَّ جمِع الُمذكَّ

ل اأدلُّكم 
َ
َة َحتَّى ُتوؤمنوا، ول توؤمنوَن حتَّى تحابُّوا. اأ : »ل تدخلوَن الَجنَّ قاَل ر�ضوُل اهلِل  اأ. 

الَم بينكم«.                           )�صحيح م�صلم(. ْف�ضوا ال�ضَّ
َ
َعلى �ضيٍء اإِذا فعلتموه تحاَبْبُتم؟ اأ

الَل وفينا          واِرثو نوِر َهْدِيَك اْلُعَلماُء                 )البو�صيري(. َلْم َنَخْف َبْعَدَك ال�ضَّ  ب. 

ْل ما تحَته خطٌّ اإِلى المطلوِب بيَن القو�صيِن، وغيِّْر مايلزُم: ٢    حوِّ

حافْظ َعلى �ضالِتك في وقِتها. )ِخطاُب الَجماعِة(. �أ. 

ُر الَم�ضيرَة. )َجْمُع ُمذكٍر �ضالٌم(. حامُل الأعالِم يت�ضدَّ  ب. 

ِة دوَن اجتهاٍد. )�ضيغُة اجَلْمِع(. ار�ُض َلْن ي�ضمَو للقمَّ الدَّ  ج. 

ِب الأخطاَء الواردَة في كتابِة الكلماِت الُمنتهيِة بواٍو في الِفْقرِة الآتيِة: ٣   �صوِّ

و، وبماِئه ارتَووا،       الوطُن عزيٌز َعلى اأبناِئه، فهْم اأ�ضحاُب العزيمِة الَّذيَن ِمْن خيراِتِه َتغذَّ

ْن ي�ضعى في �ضبيِل ِرْفعِة وطِنِه، َفحافظو َعلى 
َ
نَّ كالًّ منهم يمِكُنه اأ

َ
وفي مياديِن العمِل اأثبتو اأ

ِم فيها. اأوطاِنكم، فاأنتْم رافعوا راياِت الِعْلِم والتقدُّ
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التَّطبيُق

ماذا   ، الخارجيِّ الف�صاِء  اإلى  رحلٍة  في  ذهبوا  اأطفاٍل  مجموعَة  اأنَّ  تخيَّْل     ٤

�ْصُطٍر، م�صتعيًنا ببع�ِس 
َ
�صيفعلوَن هناَك في راأيَك؟ عبِّْر عْن ذلَك في ثالثِة اأ

الألفاِظ الواردِة في جداِر الَكلماِت.

اقرتبوا

مكت�ضفو

هبطوا

�ضانعو

انطلقوا

ا�ضتخرجوا

فرحوا

رائدو

رفعوا

الدر�ُس الثَّاين:

إمالٌء اختباريٌّ

حيحًة، مراعًيا القواعَد  اْكُتْب ما ُيْملى عليَك في دْفتِرَك كتابًة �صَ  1

الإمالئيََّة. 

ْخَطاأَت فيها بعَد ت�صويِبها اأ�صفَل الِفْقرِة.
َ
ِعْد كتابَة الَكلماِت التي اأ

َ
اأ   ٢
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ثالًثا: التَّعبرُي

ُل:   الدر�ُس الأوَّ

كتابُة النَّصِّ التَّفسيريِّ

ذنْيه(، ُثمَّ 
ُ
ا�ُس يب�صُر باأ ُعْد اإِلى در�ِس )الُخفَّ    1

ْد ِمْن وجوِد موؤ�صراِت النَّمِط التَّف�صيري  تاأكَّ

الآتيِة:

. ا�ضتعماُل الأ�ضلوِب العلميِّ المو�ضوعيِّ  n

روِح والتَّفا�ضيِر. توظيُف ال�ضُّ  n

ٍة. ا�ضتعماُل جمٍل تف�ضيريَّ  n

اإيراُد الأمثلِة الَّتي ُتتيُح فهَم المعلوماِت.  n

ــ�ــضِّ بــحــقــٍل ُمــْعــَجــمــيٍّ ُمــْخــَتــ�ــضٍّ  اإغـــنـــاُء الــنَّ  n

بالمو�ضوِع.

ْر تذكَّ

: النََّمُط التَّف�صرييُّ

�صرِح  اإىِل  يرمي  كتابٍة  اأ�صلوُب 

اأو  ظاه����رٍة،  َتْف�صرِي  اأو  ِفْك���رٍة 

تو�صيِح َم�ْصاألٍة َعْن طريِق ِذْكِر 

اأ�صباِبها ونتاِئِجها مبو�صوعيٍَّة 

وحياٍد.

ا�صتخرْج موؤ�صراِت النَّمِط التَّف�صرييِّ ِمَن النَّ�سِّ الآتي:  2

ِة في توجـيِه �سـلـوكـياِت الأطـفاِل، 
َ
ر
ِّ
ُتعـدُّ الألـعاُب اإحـدى الو�سـائِل الـتَّربويَِّة الـُموؤثـ

ًة ُيماِر�ُسها بعقِله 
َّ
رًة غني

ْ
فِل ِخب  للطِّ

ُ
ها: الُم�ساركُة والتَّفاُعُل؛ لأنها توفِّر  خ�ساِئ�سِ

ِّ
وِمْن اأهم

ُة 
َ
ر ُة الُمنت�سِ

َّ
ِه. ولكْن، َهِل الألعاُب الإلكتروني وعواِطِفه، وي�ستخدُم لممار�سِتها ُكلَّ حوا�سِّ

ها؟
َ

ُم الفوائَد نف�س في وقِتنا الحالي ُتقدِّ

ا، هو م�سموُنها، وِمْن 
ًّ
ا اأَْم اإيجابي

ًّ
ها �سلبي

ُ
 هذِه الألعاِب �سواٌء اأكاَن تاأثير

َ
ُد تاأثير اإنَّ ما يحدِّ

ُة في مجالِت الُعلوِم، 
َّ
ُة والثَّقافي

َّ
 الألعاُب التَّعليمي

َ
اأمثلِة الألعاِب الهادَفِة واأكثِرها �سهرًة ِهي

ُة بمختَلِف اأنواِعها.
َّ
يا�سي

ِّ
اِت واللُّغِة، وكذلَك الألعاُب الر

َّ
يا�سي

ِّ
والر

عى لعبوها 
ْ

َوِة، وي�س
ْ

ُم ِبالُعْنِف والَق�س  تلَك الَّتي َتتَّ�سِ
َ

 فِهي
ِّ
ْلبي

َّ
ا الألعاُب ذاُت التاأثيِر ال�س اأمَّ

ُة    الألعاُب الإلكرتونيَّ
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الأُْخــرى؛  التَّاأثيراِت  ِمَن  وغيِرها  والتَّك�سيِر  التَّحطيِم  اإِلى 

ا 
ً
كبير ًزا 

ِّ
حي �َسَغَل  قْد  الألعاِب  هذِه  في  الُعْنِف  جانَب  اأنَّ  اإِلَّ 

الألعاِب  في  الَكبيرِة  الآفاِت  اأحَد  ُيَعدُّ  اإْذ  التَّربوييَن؛  لدى 

ِة.
َّ
الإلكتروني

    لقْد كاَن مو�سوُع العنِف لدى الأطفاِل مو�سَع اهتماِم 

األعاُب  جاءْت   
َّ
ُثم التِّلفزيوِن،  تاأثيِر  مواجهِة  في  التَّربوييَن 

ُي�ساِهُد  ل  فُل  فالطِّ َل،  الأوَّ  
َّ
الَهم لتجعَلُه  والفيديو  الحا�سوِب 

ُب، واإنِّما 
ْ

 كما في الأفلِم َوَح�س
ُ
ر ُب ويْنت�سِ َيْقُتُل وُيعذِّ بطَلُه 

ِمْن  ُر  يطوِّ َبْل  ُب،  ويعذِّ َيقُتُل  الَّذي  َطِل 
َ
الب ِبَدْوِر  هو  يقوُم 

. وقْد 
َ
اأكثر ُنقاًطا  ، ويربَح 

َ
اأكبر الُعْنِف؛ ليكوَن بطًل  اأ�ساليِب 

�سوُم 
ُّ
الر ُل  تتحوَّ بداأْت   ُخطورًة، حيَن 

َ
اأكثر  

ُ
الأمر اأ�سبَح هذا 

اإِلى  الألعاُب،  تلَك  منها  ُن  تتكوَّ الَّتي  والمراحُل  الكرتونيُة، 

ٍة في الآونِة 
َّ
لبلداٍن حقيقي يَن، وحتَّى 

ِّ
�سوٍر لأ�سخا�ٍض حقيقي

ا في ِذْهِن 
ً
 تاأثير

َ
 الَّذي َجَعَل الُعْنَف عاِمًل اأكثر

ُ
الأخيرِة؛ الأمر

حياِتهم  في  الأطفاِل  ِمَن  العديُد  قلََّد  فقْد  و�سلوِكه؛  فِل  الطِّ

ِة طرائَق الُعْنِف الُم�ستخدمِة في هذِه الألعاِب. 
َّ
الواقعي

مُ 
را�ساُت اأَنَّ الأطفاَل الَّذين َيلعبوَن باألعاٍب َتتَّ�سِ ُن الدِّ

ِّ
 وتبي

َن 
َّ
، وتبي

ْ
 ِمْن غيِرِهم

ُ
ٌة اأكثر

َّ
 اأفكاٌر ُعدواني

ْ
ِبالُعْنِف، َتَتولَُّد لديِهم

ا.  َمَع الآخريَن اأي�سً
ِّ
ِل الجتماعي اأنَّهم اأقلُّ اإقباًل َعلى التَّوا�سُ

 في اأْطفاِلنا؟ 
َ

ي ٍم ُيمِكُن لهذِه الألعاِب اأَْن ُتَنمِّ
َ
   ِلذا، فاأيَّ ِقي

ِل؟
َ
تقب

ْ
ُئ في الُم�س

ِّ
واأيَّ ُمواِطٍن تهي

ٍف(.                 نجالء ب�صور، َتقنياُت التَّعبيِر في اللُّغِة الَعربيَِّة )ِبَت�صرُّ

ِمْن روابِط النََّمِط 

التَّف�صيري:

 - اأنَّ  ِبما  العر�ِس:  في   

�َصكَّ  ل  ا  ِممَّ  - اإِنَّ  حيُث 

فيِه- بناًء َعلى- ا�صتناًدا 

لهذا  كاَن-  ا  ولمَّ اإِلى- 

 - اإِلى  بالنَّظِر   - بِب  ال�صَّ

اإِل   - لِكْن  َعْن-  اًل  َف�صْ

اأَنَّ - وِمْن ِجَهٍة اأُْخرى.

في الخاتَمِة:

 اإًذا-باخت�صاٍر-جملُة 

القوِل-ِختاًما-بناًء 

عليِه- َن�ْصتنِتُج.

تعلَّم
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موؤ�صراُت النَّمِط التَّف�صرييِّ

ا�صتعماُل ُلَغٍة ِعْلميٍَّة لي�َس فيها م�صاعُر اأو مبالغٌة.  n  

. ِة ِب�َصْكٍل اأ�صا�صيٍّ العتماُد َعلى الحقائِق الِعْلميَّ  n

اتيَِّة. المو�صوعيُة في الَعْر�ِس، َوالُبْعُد َعِن الذَّ  n

ا�صتخداُم الأفعاِل الُم�صارَعِة والُجَمِل ال�ْصميَِّة.  n

ا�صتخداُم روابِط التَّف�صيِر.  n

اإيراُد الأمثلِة الَّتي ُتتيُح َفْهَم الَمعلوماِت.  n

. خ�صيِّ اأِي ال�صَّ غياُب الرَّ  n

ُث عنُه. ٍة بالمو�صوِع الَّذي يتحدَّ العتماُد َعلى كلماٍت خا�صَّ  n
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التَّحريُر

كـبيٌر  اأثٌر  الـتُّـكنـولـوجيِّ   
ِ
م لـلـتـَّقـدُّ

فقْد  حياِتنا.  جـوانِب  ِمْن  الكـَثيِر  في 

الــحــيــاِة،  اأنــمــاِط  تغييِر  فــي  اأ�ــضــهــَم 

ِة  الَعنـكبوتيَّ بـكِة  ال�ضَّ ظــهــوِر  ــَع  ومـ

الجـتماعيِّ  ـِل  التـَّوا�ضُ و�ضائُل  برزْت 

ِة.  الْجتـماعيَّ الحـياِة  َعلى  وهيمَنْت 

ِل  التَّوا�ضُ بو�ضـائِل  ـُد  ُيقـْ�ضَ فــمــاذا 

َق  ُتَحقِّ ْن 
َ
اأ يمِكُن  وكيَف  ؟  الجتماعيِّ

َة ِمْنها؟ الفوائَد المرجوَّ

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

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

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

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

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

التَّوجيهاُت

املقدمُة:   1

ُن تقدمَي الَق�صيَِّة املراِد تف�صرُيها(. )َتَت�صمَّ

ِل الجتماعيِّ وهيمنُتها   - ظهوُر و�صائِل التَّوا�صُ

َعلى احلياِة.

العر�ُس:  ٢

)�صرُح الَق�صيَِّة وتف�صيُرها(.

. ِل الجتماعيِّ - تعريُف و�ضائِل التَّوا�ضُ

. ِل الجتماعيِّ - اأمثلٌة َعلى و�ضائِل التَّوا�ضُ

ُمــ�ــضــارَكــُة  ــاٍل/  ــ�ــض اتِّ )اأداُة  ــاُتــهــا  اإيــجــابــيَّ  -

والمعلوماِت/  الأفكاِر  تبادُل  المحتوى/ 

المتعُة والتَّ�ضليُة(.

ن�ضُر  ــٌة/  اجــتــمــاعــيَّ ــٌة  ــْزَلـ ُعـ  ( ــاُتــهــا  ــْلــبــيَّ �ــضَ  -

انتهاُك  خاطئٌة/  معلوماٌت  ائعاِت/  ال�ضَّ

الخ�ضو�ضيَِّة/هدُر الوقِت(.

ُط  والتَّو�ضُّ )العتداُل  ا�ضتخداِمها  اإر�ضاداُت   -

.)
ِ
في ال�ضتخدام

٣     اخلامتُة:

)تلخي�ُس ما ُعِر�َس(.

ثالًثا: التَّعبرُي

دوَن ملحوظٌة الحاَجِة  عنَد  الخارجيَِّة  والمراجِع  الم�صادِر  اإِل��ى  جوُع  الرُّ يمكُنَك 

النَّقِل الحْرفيِّ للمعلوماِت.

ُم�صتعيًنا   ، الج��ت��م��اع��يِّ ��ِل  ��وا���صُ ال��تَّ و���ص��ائ��ِل  ع��ْن  ف��ي��ِه  ُث  ت��ت��ح��دَّ ا  تف�صرييًّ ا  ن�صًّ اك��ُت��ْب   3

بالُمعطياِت الآتيِة:
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ثالًثا: التَّعبرُي

ِل  التَّوا�صُ و�صائِل  ِمْن  و�صيلٍة  َعْن  ْث  تدَّ

الجتماعيِّ ِبالإجاَبِة َعِن الأ�صئلِة الآتيِة:

- ماذا تعِرُف َعْنها؟

ُلها َعْن غيِرها؟ - ِلماذا تف�ضِّ

-كيَف يمكُنَك ال�ضتفادُة ِمْنها؟

َب �َضْلبياِتها؟ - ماذا َتفَعُل حتَّى تتجنَّ

)َقْبَل الَعْر�ِس(

بع�����ِس  بتدويِن  مو�ص�����وَعَك  ���ْر  ح�صِّ  -

قاِط الأ�صا�صيَِّة. النُّ

ِجْب َعِن الأ�صئلِة الَمعرو�َصِة اأماَمَك.
َ
-  اأ

ْم مو�صوَعَك في: -  نظِّ

َمٍة. - ُمَقدِّ

- َعْر�ٍس.

- خاِتَمٍة.

في  الُم�����نا�صَبَة  التِّق������������اَنَة  ا�صتع����مِل   -

�ص��������وَم  َوَر والرُّ ًفا ال�صُّ الَع�ْر�ِس، م�وظِّ

البيانيََّة ع����������نَد الحاَجِة.

ْب َعلى عْر�ِس مو�صوِعَك. -  تدرَّ

الدر�ُس الثَّاين:  

عرٌض شفِويٌّ

ًة �ضليَمًة. ا�ضتعمْل ُلَغًة عربيَّ   -

ٍح. اعِر�ْض مو�ضوَعَك بطريقٍة �ضائَقٍة وفَق َت�ضل�ُضٍل َمْنطقيٍّ وا�ضِ   -

ريِّ ِبالح�ضوِر َمَع توظيِف لغِة الَج�َضِد. حافْظ َعلى التِّ�ضاِل الَب�ضَ   -

ْث ب�ضوٍت وا�ضٍح مراعًيا الإيماءاِت والتَّنغيَم. تحدَّ   -

ْف الُمِعيناِت والتَّو�ضيحاِت المنا�ضَبَة. وظِّ   -

ِد للَعْر�ِض. التزْم بالوقِت المحدَّ   -

مِط التَّف�ضيريِّ في اأثناِء حديِثَك. راِت النَّ التزْم بموؤ�ضِّ   -
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خمرجاُت تعلُِّم الَوْحدِة الثَّالثِة

َمهاراتي في الِكتابِة

ُيطبَِّق ما تعلََّمُه في در�ِس الِفعِل الم�ضارِع المجزوِم.

ِد. َفه في وزِن الفعِل الُمجرَّ رفيَّ ويوظِّ َف الميزاَن ال�ضَّ يتعرَّ

ائدِة والأ�ضليِة في اآخِر الكلمِة. َق بيَن الهاِء الزَّ يفرِّ

واهَر المدرو�ضَة. ا ُمراعًيا الظَّ يكتَب اإمالًء اختباريًّ

ا علميًّا ُمراعًيا الأفكاَر وت�ضل�ضلَها، وعدَد الِفْقراِت والكلماِت  �َس ن�ضًّ يلخِّ

ياغَة. والأُ�ضلوَب وال�ضِّ

ِث. �َضُه اأماَم زمالِئه ُملتزًما بمهاراِت التَّحدُّ ا لخَّ يعِر�َس ن�ضًّ

1

٢

٣

٥

٤

٦

الِب اأَْن: ُع ِمَن الطَّ ُيتوقَّ
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ُل:  الدر�ُس الأوَّ

تطبيقاٌت على الفعِل المضارِع المجزوِم

ِجْب َعِن الأ�ضئلِة الَّتي تليها:
َ
اقراأ الِفْقرَة، ُثمَّ اأ

ُل في  فتت�شَكّ رياُحُه،  اأمواُجُه وت�شتدُّ  فيهما  تهيُج  العاِم  ِمَن  فترتاِن  العرِب  لبحِر  ُد  ُير�شَ

في  ُعماُن  َعَرَفْت  ولقْد  الأعا�شيِر،  و  العوا�شِف  ِمَن  ا�شتثنائيٌة  حالٌت  نواِت  ال�شَّ بع�ِض 

الَّذي  العمرانيَِّة؛ الأمُر  ِبْنيِتها  اأَثَّرْت في  التي  الُمناخيَِّة  ِمَن الأنواِء  تاريِخها الحديِث عدًدا 

واعَد  ال�شَّ �شمَل  بْل  الحكوميَِّة وحَدها،  الجهاِت  يقت�شْر على  لم  ا�شتدعى تالحًما وطنيًّا 

ا تنق�شْع �شحُب الأنواِء؛ اإْذ نادى  الفتيَة والِفَرَق واللجاَن التطوعيََّة، فانطلقِت الُجهوُد ولمَّ

نا  ْر َعْن �شواعِدنا، وْلَن�ْشَع في عوِن  بع�شِ مِّ الُمنادي في حبِّ الوطِن: ِلَتت�شابْك اأيادينا، َوْلُن�شَ

وراِن في جميِع ربوِع  ِم والتَّطوِر للدَّ ا، ول تخُب جهوُدُكم؛ حتَّى تعوَد عجلُة التقدُّ بع�شً

ُعماَن.               

واَب(. ِ ال�ضَّ  1  معنى كلمِة )تنق�ضْع(:  )تخيَّ

 

ٍة ا�ضتثنائيٍَّة؟ �ِس بلِدَك لأنواٍء ُمناخيَّ ما واجُبَك عنَد تعرُّ  ٢

ابقِة، ُثمَّ اأكمِل اجلدوَل: ٣     ا�ضتخرِج الأفعاَل امل�ضارعَة املجزومَة ِمَن الِفْقرِة ال�ضَّ

رفيُة ًل :الأن�صطُة النَّحويُة وال�صَّ اأوَّ

عالمُة جزِمِه

الفعُل الم�ضارُع المجزوُم

حذُف حرِف العلِة كوُن ال�ضُّ

ُعماُن َعظيمٌة ب�صعِبها

ْع                       ُتْمِطْر ْق                    تتجمَّ تتفرَّ
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ندعو                تر�سى                يق�سي                ي�سمُع

ابقِة: ) تهيُج - تخُب - تعوُد(. اأعرْب ما تحتُه خطٌّ في الِفْقرِة ال�ضَّ  ٤

ْغ اأفعاًل ُم�ضارعًة َمجزومًة في الجمِل الآتيِة، ُمغيًِّرا ما يلزُم، كما  �ضُ  ٥

في المثاِل:

ا ُتثمْر.  زرعنا الأ�ضجاَر وما اأثمرْت بعُد.  زرعنا الأ�ضجاَر ولمَّ

اأ . ما راأيُت القمَر البارحَة.

هِر.   ِب ال�ضَّ ب. اأو�ضاين اأبي بتجنُّ

الِة. ج . طلَع الفجُر، وما �ضعى الك�ضوُل اإىل ال�ضَّ

عيَف. د . ارحِم ال�ضَّ

يُح، وما هداأْت حتَّى الآَن. ِت الرِّ هـ . ا�ضتدَّ

ْفها في جمٍل  ندوِق َمجزومًة، ُثمَّ وظِّ اجعِل الأفعاَل الُم�ضارعَة في ال�ضُّ  ٥ 

ِمْن اإن�ضاِئَك:

ُ
ندعو                 تر�ضى                       يق�ضي                    يْلجاأ
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ُروا  َن�شَ الأندل�َض  الم�شلموَن  َفَتَح  حيَن 

ـََبَغ كـثيٌر ِمـَن الـعـلماِء  ؛ حـتَّى ن العلَم والـفنَّ

في علوٍم �شتَّـى، و�َشَمـَلِت العـمارُة جـميَع 

نواحـي الأنـدلـ�ِض، فكانْت قرطبُة - زهرُة 

على  ْت  اأَ َن�شَ حا�شرًة  الغرِب-  في  البالِد 

العدِل والم�شاواِة.

وَزْلـَزَل  راعاُت،  الـ�شِّ ظهرِت  اإْن  وما 

هـذِه  ِكيـاَن  ــِم  ْره ــدِّ ال ــبُّ  وح الجـ�شُع 

في  وعاثوا  وَعْرَبَد حكاُمها،  الـحـ�شـارِة، 

لهِوهْم حتَّى �شقطِت الأندل�ُض.

ْر تذكَّ

يادُة  والزِّ ُد  التجرُّ حيُث  ِمْن  الفعُل  ينق�ضُم 

اإلى:

ٍد: وهَو ما كانْت جميُع حروِفِه  فعٍل ُمجرَّ  -

اأ�ضليًة، ويكوُن ثالثيًّا، مثُل: َذَهَب.

ويكوُن رباعيًّا، مثُل: َدْحَرَج.  

حروِفِه  على  زيَد  ما  وهَو  َمزيٍد:  فعٍل   -

ثالثُة  اأْو  حرفاِن  اأْو  حرٌف  الأ�ضليَِّة 

اأحرٍف.

يادِة:  حروُف الزِّ

)�س- الهمزُة - ل -ت - م - و - ن- ي- هـ 

- الألُف( 

 + )�ضاألتمونيها(  كلمِة:  في  وُتجمُع 

التَّ�ضعيُف.

في الَفْهِم

الأندل�ُس

رفيُةَّ ًل :الأن�صطُة النَّحويُة وال�صَّ اأوَّ

واَب(. ِ ال�ضَّ اُمها( كلمُة)َعْرَبد( تعني:   )تخيَّ 1    )َعْرَبَد حكَّ

 َماُلُهم
َ
َن ُخُلُقُهم                          َكُثر

ُ
 ُخُلُقُهم                        َح�س

َ
     �ساء

مُم؟
ُ
٢   ما الأ�ضا�ُس الذي تقوُم عليِه الأ

الدر�ُس الثَّاين: 

ِد( :)وزُن المجرَّ رفيُّ  الميزاُن الصَّ
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املالحظُة 

وال�ضتنتاُج
لحِظ الكلماِت التي تحَتها خطٌّ في الِفْقِرة الأولى، تجْد اأنَّها:     1

                          

واَب(. ِل الفعَل )َفَتَح( تالحْظ اأنَُّه فعٌل:                           )تخيَِّر ال�ضَّ تاأمَّ  ٢

             ثالثيٌّ                     رباعيٌّ      

ٌد؛ لأنََّك لو حذفَت حرًفا منُه اختلَّ معناُه.      n اإًذا؛ هَو فعٌل ثالثيٌّ مجرَّ

قابْل اأحرَف الفعِل )َفَتَح( باأحرِف )َفَعَل( مَع الُمحافظِة َعلى الحركاِت:  ٣

َفَتَحَحَتَف

..... )اأكمْل(.....َعَف

، ُثمَّ اأكمِل  ارجْع اإلى الِفْقرِة الأولى، ولحِظ الأفعاَل التي تحَتها خطٌّ    

الجدوَل الآتَي:

وزنُُه عددُ حروِفِه الفعُل

َفَعَل ............ َن�َضَر

٤

ابقُة هَي: )ف -ع- ل(،  الأحرُف التي ُوِزَنْت بها الأفعاُل ال�ضَّ

، وقِد اختاَر العلماُء وزَن )فعل(  رفيِّ ى بالميزاِن ال�ضَّ وُت�ضمَّ

ميزاًنا؛ لأنَّ اأكثَر الكلماِت في اللغِة العربيِة ثالثيٌة.

ن�ستنتُج 

واَب(. )تخيَِّر ال�ضَّ

�أ�سماٌء                    �أفعاٌل                      حروٌف
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٥

6

واَب(. ِر ال�شَّ
َّ
ِل الكلماِت الَّتي تحَتها خطٌّ تجْد اأنَّها اأفعاٌل:  )تخي ُعْد اإلى الِفْقرِة الثَّانيِة، وتاأمَّ

           ُثالثيٌة                                      ُرباعيٌة 

دٌة؛ لأنََّك لو حذفَت اأيَّ حرٍف منها  ابقُة هي اأفعاٌل رباعيٌة ُمجرَّ اإًذا؛ الأفعاُل ال�ضَّ  n

اختلَّ معنى الفعِل.

حرَف  ْرفيِّ  ال�ضَّ الميزاِن  اأحرِف  في  نزيُد  َد  الُمجرَّ باعيَّ  الرُّ الفعَل  َنِزَن  ولكي   n

)الالِم( في اآخِرِه، فيكوُن الوزُن )َفْعلََل(.                                         

ُل في اأ�ضِل الكلمِة: )فاَء الكلمِة(. ى الحرُف الأوَّ فُي�ضمَّ  n

ى الحرُف الثَّاني في اأ�ضِل الكلمِة: )عيَن الكلمِة(. n  وُي�ضمَّ

ى الحرُف الثَّالُث في اأ�ضِل الكلمِة: )....... الكلمِة(.   )اأكمْل(. وُي�ضمَّ  n

َزْلَزَلَلَزْلَزهكذا:

.....  )اأكمْل(.....َلْعَف

واَب(. ابِق.          )تخيَِّر ال�ضَّ نَة باللوِن الأحمِر في النَّ�سِّ ال�ضَّ ِل الكلماِت الملوَّ تاأمَّ

اأ .  تجْد اأنَّها:

         اأ�ضماٌء                                 اأفعاٌل                                  حروٌف  

ب. َعَدُد اأحُرِفها بعَد حذِف )اأْل( التَّعريِف منها: .............، و............... )اأكمْل(. 

ُة رفيَّ ُة وال�صَّ ًل :الأن�صطُة النَّحويَّ اأوَّ

ِد هَو ) َفْعلََل (.ن�ضتنتُج  باعيِّ الُمجرَّ  وزُن الفعِل الرُّ
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: رفيِّ ج- وزُنها بالميزاِن ال�ضَّ

ِعـْلـٌم:                          ِفــْعـــٌل 

َفنٌّ :                     ..............

َعـــْدٌل :                 ...............

َجـــ�َضــٌع:                ...............

ِدْرَهٌم                   ................ 

 اخلال�صُة

اأحرٍف  ِمْن ثالثِة  ُن  ويتكوَّ العربيِة،  اللغِة  في  الكلماِت  لوزِن  مقيا�ٌس  :هو  رفيُّ ال�ضَّ الميزاُن 

)َفَعَل(، وهَي: الفاُء، والعيُن، والالُم.               

ُل ِمْن اأ�ضِل الكلمِة: فاَء الكلمِة، والحرُف الثَّاني: عيَن الكلمِة، والحرُف  ى الحرُف الأوَّ ُي�ضمَّ

الثَّالُث: لَم الكلمِة.

)َفَعَل(،  ال�ضرفيِّ  الميزاِن  باأحرِف  الثُّالثيَة  اأحرَفها  نقابُل  دِة  الُمجرَّ الثُّالثيِة  الكلمِة  ِلَوْزِن 

ْحُرِف )َفْعلََل(.        
َ
حُرَفها باأ

َ
َدِة ُنقاِبُل اأ باعيَِّة الُمجرَّ والرُّ

 ِمثُل:  

1

٢

٣

    �َضِرَب                 َفـِعـَل                       �َضـْعـٌد                    َفـْعـٌل    

   َقـْلـَقـَل                 َفـْعـلَـَل                      ُلوؤُْلوؤٌ                   ُفـْعُلـٌل

ن�ضتنتُج 
رفيِّ )َفـَعـَل( مَع  دُة توزُن بالميزاِن ال�ضَّ  الأ�ضماُء الثُّالثيُة الُمجَرَّ

ُد  ا ال�ضُم المجرَّ ُمراعاِة �ضبِط الحروِف في الكلماِت الموزونِة، اأمَّ

باعيُّ فياأتي على وزِن )َفـْعـلَـَل(.  الرُّ
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التَّطبيُق

حيَح. بَط ال�ضَّ ِزِن الكلماِت الآتيَة ُمراعًيا ال�ضَّ  

بيِّْن نوَع الكلماِت الَّتي تحَتها خطٌّ )ا�ضم - فعل( فيما ياأتي، ُثمَّ 

ِزْنها �ضرفيًّا: 

قاَل تعالى: - ڱڱڱں - )�ضورة القلم: ٤(.        اأ. 

في  فــقاَل  ديًكا.  القريِة  خارَج  وراأى  القرى،  باإحدى  ثعلٌب  مرَّ  ب. 

لقد  وقاَل:  يِك،  الدِّ ُقْرَب  َقِدَم  ثمَّ  اأكٍل،  خيَر  وجدُت  لقْد  نف�ِضــِه: 

يُك: اإنَّ �ضوتَي َعْذٌب كذلَك ...،  وِت. فقاَل الدِّ كاَن اأبوَك َح�َضَن ال�ضَّ

يِك  الدِّ ُعُنَق  ونحَر  عليِه،  الثَّعلُب  فــقفَز  و�ضاَح،  عينِه،  اأغم�َس  ُثمَّ 

باأنيابِه.

َعلُِّل النَّف�َس بالآماِل اأرقُبها        ما اأ�ضيَق العي�َس لول ُف�ْضحُة الأمِل   
ُ
اأ ج. 

.) ) الطغرائيُّ

َر�َضَق        َحَمٌد         َكُرَم         َفِرَح        ُعَمُر         َدْحَرَج         

ُبرُقٌع       َجْعَفٌر        َبْعَثَر

1

  ٢
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ُة ثانًيا: الأن�صطُة الإمالئيَّ

ُل:  الدر�ُس الأوَّ

الهاُء في آخِر الكلمِة

ابعِة ِمْن عمِرِه، ل اأ�شتطيُع -على ُحبِّي اإيَّاُه وافتتاين بِه- اأن  »يل ولٌد وحيٌد يف ال�شَّ

اأترَكُه ِمْن بعدي غنيًّا، وما اأنا باآ�شٍف على ذلَك؛ لأين اأرجو اأَْن اأترَك لُه ثروًة ِمَن 

هِب. ِة والذَّ العقِل والأدِب، هَي عندي خرٌي األَف مرٍة ِمْن ثروِة الِف�شَّ

على  ل  حياِتِه،  وتكويِن  رزِقِه،  حت�شيِل  يف  ِه  نف�شِ على  ُمعتمًدا  ين�شاأَ  اأَْن  اأُحبُّ 

اأَ هذا املن�شاأَ، واأَِلَف األَّ ياأكَل اإل ِمَن اخلبِز الَّذي  وِة التي يرتُكها له اأبوُه، وَمْن َن�شَ الثَّ

ي�شنُعُه بيِدِه؛ ن�شاأَ َعَزوًفا ل يتطلَُّع اإىل ما يف يِد غرِيِه، اأَحبُّ اأَْن يعي�َض فرًدا ِمْن اأفراِد 

ى،  ويرتوَّ ُر  يفكِّ مِبْنَكَبْيِه،  العاملنَي  يزاحُم  ويغالُبُه،  العي�َض  ي�شارُع  املجتمِع،  هذا 

ُب ويخترُب. يجرِّ

ُرُه  ل اأكرُه اأْن ين�شاأَ ولدي غنيًّا، ولكنِّي اأخاُف اأْن يعتدَّ باملاِل اعتداًدا كبرًيا، ويقدِّ

فوَق قدِرِه، ويعترُبُه الكماَل الإن�شاينَّ ُكلَُّه؛ فال يهتمُّ باإ�شالِح ُخُلقِه وتهذيِب نف�شِه، 

اًل على اهلِل  ِه عْن غرِيِه...، متوكِّ ِحبُُّه اأْن يعي�َض على الَقناعِة ل اجلاِه، ُم�شتغنًيا بنف�شِ
اأُ

يف غايِتِه...«.                                                     

اأُحبُّ لولدي

في الَفْهِم

واَب(. ِ ال�ضَّ 1   مرادُف كلمِة )َعزوًفا(:                                                                )تخيَّ

تنًعا.                            ُم�ستغًل.                             ُمندفًعا.   
ْ
        ُمم

هِب؟ ِة والذَّ َم الكاتُب ثروَة العقِل والأدِب على ثروِة الف�ضَّ ٢   ملاذا قدَّ

، النظراُت ٣   المنفلوطيُّ

)بت�ضّرٍف(. 
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املالحظُة 

وال�ضتنتاُج

1

٢

٣

حرٌففعٌلا�ضٌم

ُة ثانًيا: الأن�صطُة الإمالئيَّ

كِت: هَي هاٌء �ضاكنٌة  هاُء ال�ضَّ

عنَد  الكلماِت  بع�َس  تلحُق 

تعالى:  قوِلِه  نحُو  الوقِف، 

»ۆئۆئۈئۈئ«، 
ونحُو: )ِلَمْه؟ كيَفه؟(.

لحِظ الكلماِت التي ا�ضتخرْجَتها:     

اأ. احذِف الهاَء ِمْن اآخِرها. هْل اختلَّ معناها؟

واَب(. ب. اإًذا؛ الهاُء في تلَك الكلماِت:                                                     )تخيَِّر ال�ضَّ

ٌة                                          زائدٌة                  اأ�ضليَّ

n تاأتي الهاُء في اآخِر الكلمِة )زائدًة(، وهَي -غالًبا- �ضميٌر يتَّ�ضُل باآخِر 

الأ�ضماِء والأفعاِل والحروِف. 

ِل الكلماِت )اأكره - الجاه- اهلل( الواردَة في الِفْقرِة الثَّالثِة:       تاأمَّ      

ْكَره( ..........، ونوُع الكلمتيِن )الجاه- اهلل(....... ) اأكمْل(.
َ
1- نوُع كلمِة )اأ

ابقِة؟ ٢- هْل يمكُن حذُف الهاِء ِمْن اآخِر الكلماِت ال�ضَّ

، ل يمكُن حذُفُه ِمَن الكلمِة. n اإًذا؛ الهاُء في اآخِرها حرٌف اأ�ضليٌّ

فائدٌة
ابحْث في الِفْقرتْيِن: الأولى والثَّانيِة َعْن     

كلماٍت انتهْت بهاٍء، و�ضنِّْفها وفَق الآتي:

ن�ضتنتُج 
الهاَء في اآخِر الكلمِة: تاأتي زائدًة، وهي �ضميٌر ُمتَّ�ضٌل في اآخِر 

بع�ِس  في  ـا  اأ�ضليًّ حرًفا  وتاأتي  والحروِف،  والأفعاِل  الأ�ضماِء 

الأ�ضماِء والأفعاِل.
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 اخلال�صُة

الهاُء في اآخِر الكلمِة

اأ�ضليٌةزائدٌة

فعٌل، مثُل: 

يكتُبُه - رفَعُه- 

ُخْذُه...

ا�ضٌم، مثُل:

قلُمُه- مدر�ضُتُه- 

�ضاحُبُه...

حرٌف، مثُل: 

لُه - عنُه- منُه- 

بِه...

فعٌل، مثُل: 

ي�ضبُه- اتَجَه- 

ينتبُه...

ا�ضٌم، مثُل: 

وجٌه- مياٌه- 

هذِه- فواكُه...

التَّطبيُق
ْد نوَعها )اأ�ضليٌة - زائدٌة(: ا�ضتخرِج الكلماِت الُمنتهيَة بهاٍء ِمَن الأمثلِة، ُثمَّ حدِّ  1

�إال �هلُل،  �إلَه  �أْن ال  ُبِنَي �الإ�سلُم على خم�ٍس: �سهادِة   « : قاَل ر�ضوُل اهلِل   n

 
ِ
�لبيِت، و�سوم كاِة، وحجِّ  �لزَّ و�إيتاِء  لِة،  �ل�سَّ  

ِ
و�إقام �هلِل،  و�أنَّ محمًد� ر�سوُل 

رم�ساَن«.                )رواه البخاري وم�ضلم(.

ا ��ْسَتدَّ �ساِعُدُه رماني      )مالُك بُن فهٍم(. ماَيَة كلَّ يوٍم                      فلمَّ علُِّمه �لرِّ
ُ
n �أ

ْيهِ« .                            )اأكثُم بُن �ضيفي(. جِل بيَن فكَّ و� �أل�سنَتكم، فاإنَّ مقتَل �لرَّ n »كفُّ
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ُة ثانًيا: الأن�صطُة الإمالئيَّ

 عاندُه  
 اتخَذُه  

 بِه  

 هّمُه  

 والَدْيِه  
 معلميِه  

 واجباِتِه  

 نف�ِضِه  
 �ضجعُه  

 اأ�ضرَتُه  

٢    اأَْكمِل الفراَغاِت في الِفْقرِة بكلماٍت تنتهي بهاٍء، ُم�ضتعيًنا ب�ضحابِة الكلماِت:

ْن ينجَز .......... 
َ
عرفُتُه ولًد� ن�سيًطا، ال يترُك لحظًة تذهُب هدًر�، .......... �لوحيُد �أ  

بها  ي�ساعُد  طريقٍة  في  د�ئًما  ُر  يفكِّ ومعلميِه،   .......... ر�سا  ليناَل  �لمدر�سيَة، 

..........، وتقديًر� لمْن ..........، قطَع على .......... وعًد�، و.......... �سعاًر�، ال توؤجْل 

�أيَّ عمٍل تقوُم .......... �إلى �لغِد.

ِح الأخطاَء الإمالئيََّة الواردَة فيِه:  ٣    كتَب اأحُدهْم اإعالًنا في جريدٍة، �ضحِّ

اإجابَتَك في  ِمَن الأياِم؟ اكتْب  اأ�ضبحَت ذا ثروٍة كبيرٍة في يوٍم  ماذا تفعُل لو    ٤

ًفا كلماٍت تنتهي بحرِف )الهاِء(. �َضْطريِن، موظِّ

يعلُن مركُز رواٍج عْن حاجتة

، تتوفُر لدية خبره في  لوظيفه م�ضّوٍق اإلكترونيٍّ

 المجاِل، على اأن يكوَن قادًرا على العمِل عن بعٍد، ويكوَن 

. ح�ضَن الُخُلِق، ويتوفُر معة جهاُز حا�ضوٍب �ضخ�ضيٍّ
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ُة ثانًيا: الأن�صطُة الإمالئيَّ

الدر�ُس الثَّاين: 

إمالٌء اختباريٌّ

حيحًة، ُمراعًيا القواعَد الإمالئيََّة. اكتُب ما ُيملى عليَك في دفتِرك ِكتابًة �ضَ  1

ِعْد كتاَبَة الكلماِت بعَد ت�ضويِبها اأ�ضفَل الِفْقرِة.
َ
اأ   ٢
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ُل:  الدر�ُس الأوَّ

التَّلخيُص

التَّلخي�ُسالنَّ�سُّ الأ�ضليُّ

ثالًثا: التَّعبرُي

ْر تذكَّ

الـتَّـلـخـيـ�ُس:

في  مــــــا  لـنــ�سٍّ  اختـ�ضـــــــــــــــاٌر 

عباراٍت قليلٍة، دوَن الإخالِل 

بالم�ضموِن.

ُة  حابيَّ الحو�ضبُة ال�ضَّ

ُة على  لطالما �عتمَدْت �لحو�سبُة �لتقليديَّ

و�لتَّطبيقاِت  و�لبر�مِج  �لبياناِت  ح�سوِر 

�لتي يحتاُج �إليها �لُم�ْستخدُم على �أجهزِتِه 

�لحو�سبِة  تقنياِت  �نت�ساِر  ومَع  ِة.  �لخا�سَّ

 � م�سطرًّ �لُم�ْستخدُم  َيُعد  لم  حابيِة  �ل�سَّ

يٍّ ِمْن بياناِتِه على �أجهزِتِه 
َ
�إلى تخزيِن �أ

�إلى  ــا  �أي�سً ُمحتاًجا  َيُعْد  ولْم  ِة،  �لخــا�سَّ

ُن  ُتخزَّ حـــيُث  دٍة؛  معقَّ �أو  متنوعٍة  بر�مَج 

اِت و�لبياناِت على  �لبر�مِج و�لملفَّ جميُع 

ما ُيعَرُف ببنوِك �لبياناِت �لتي َت�ْستخدُم 

ِة ل�سماِن  ـــحابيَّ تطبيقاِت �لحو�ســـبِة �ل�سَّ

�أمِن �لمعلوماِت و�سلمِتها.

ُة  حابيَّ الحو�ضبُة ال�ضَّ

ُة على وجوِد  تعتمُد �لحو�سبُة �لتقليديَّ

�أجهزِة  �لبياناِت و�لبر�مِج كافًة على 

تقنياِت  ظهوِر  مَع  لكْن  خا�سٍة، 

هـــــذِه  تخــــّزُن  ِة  حابيَّ �ل�سَّ �لحو�ســــبِة 

ا 
ً
حفاظـ �لبياناِت  بنوِك  في  �لبر�مُج 

على �أمِن �لمعلوماِت و�سلمِتها.

1  قارْن بيَن النَّ�سِّ الأ�ضليِّ وتلخي�ضِه في الآتي ِمْن حيُث:

n الأفكاُر الأ�ضا�ضيَُّة.   

n ت�ضل�ضُل الأفكاِر.   

n عدُد الكلماِت.   

ياغُة. n الأُ�ضلوُب وال�ضِّ



183
الَوْحدُة الثالثُة: َمهاراتي في الكتابِة

تناوِل  مخاطِر  ِمْن  والتَّحذيِر  للتوعيِة  حمالٌت  بداأْت    

رياِت.  كَّ
ُّ

ال�ش على  الُمعتمدِة  ِة 
َّ
الغذائي النُّظِم  َواتِّباِع  ِر  كُّ

ُّ
ال�ش

والوزِن  ِر  كَّ
ُّ

ال�ش تناوِل  بيَن  النَّا�ُض  يربُط  ما  و�ُشرعاَن 

رِق  بالطُّ درايٍة  على  لي�شوا   
ْ
منهم كثيريَن  لكنَّ  ائِد،  الزَّ

ِة. حَّ ال�شِّ على  ائُد  الزَّ  
ُ
ر كَّ

ُّ
ال�ش فيها   

ُ
يوؤثر التي  الأُخرى 

ِم  ِر في الدَّ كَّ
ُّ

ريُة في ارتفاِع ن�شبِة ال�ش كَّ
ُّ

 تت�شبُب الأطعمُة ال�ش

الَّذي   
ُ
الأمر  ج�شِمَك؛ 

َ
الأن�شوليِن عبر تدفِق  اإلى  ي  يوؤدِّ مما 

هنيِة المعروفِة  ُع مع مروِر الوقِت على تراكِم الخاليا الدُّ ي�شجِّ

مويِة. هوِن الح�شويِة الَّتي تعدُّ اأحَد عوامِل الإ�شابِة باأمرا�ِض القلِب والأوعيِة الدَّ بالدُّ

-17( ي�شتهلكوَن  الَّذيَن  الأ�شخا�َض  اأنَّ  را�شاِت  الدِّ اإحدى  اأو�شحْت  وقْد 

الُم�شاُف  ِر  كَّ
ُّ

ال�ش وهَو   - الُم�شاِف  ِر  كَّ
ُّ

ال�ش ِمَن  الحراريِة  عراِت 
ُّ

ال�ش مَن   )%21

في  الموجوَد   
َّ
بيعي الطَّ  

َ
ر كَّ

ُّ
ال�ش  

َ
ولي�ض الُم�شنعِة،  ركِة  ال�شَّ اأو  اأنَت  بوا�شطِتَك 

للوفاِة   )%38( بن�شبِة  عر�شًة   
ُ
اأكثر هم   - والفواكِه  الخ�شراواِت  اأنواِع  بع�ِض 

فقْط  ي�شتهلكوَن  مْن  مَع  مقارنًة  مويِة،  الدَّ والأوعيِة  القلِب  اأمرا�ِض  ب�شبِب 

بع�ُض  ُرِبَطْت  كذلَك  الُم�شاِف.  ِر  كَّ
ُّ

ال�ش ِمَن  الحراريِة  عراِت 
ُّ

ال�ش ِمَن   )%8(

واللتهاباِت  الوزِن  زيادِة  طريِق  َعْن  ِر  كَّ
ُّ

ال�ش تناوِل  باإفراِط  رطاناِت 
َّ

ال�ش اأنواِع 

رطاِن.
َّ

بال�ش الإ�شابِة  خطِر  ِمْن  يزيُد  بدوِرِه  وهذا  الأن�شولين،  ومقاومِة 

اليوريِك،  اإنتاِج َحْم�ِض  النِّْقِر�ِض ب�شبِب فرِط  ِمْن خطِر   
ُ
ر كَّ

ُّ
ال�ش يزيُد    كذلَك 

ُع 
ِّ
وي�شر ال�شباِب،  بَحبِّ  الإ�شابِة  مخاطِر  ِمْن  فيزيُد  الجلِد؛  �شحِة  في   

ُ
ويوؤثِّر

ِر تتعار�ُض مَع البروتيناِت  كَّ ُن منتجاٍت نهائيًة ِمَن ال�شُّ عمليَة ال�شيخوخِة؛ اإذ يكوِّ

ــــــا يمكـــُن ال�ضتغـــــناُء عنُه  ِممَّ

عنَد التَّلخي�ِس:

يُة، والُجمُل  الُجمُل العترا�ضَّ

َوالإي�ضــــاحــــاُت،  التَّفــــ�ضيريُة، 

ــــــواهـــُد،  وال�ضَّ َوالقتبا�ضـــــــاُت، 

والتَّكراُر والتَّراُدُف.

تعلَّْم

ِر كَّ عاَلٌ خاٍل ِمَن ال�صُّ

�ِس المو�ضوَع الآتَي، ُمتبًعا الخطواِت المذكورَة بعَده: َلخِّ  ٢
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ثالًثا: التعبرُي

ربَط  وقْد  كثيرٌة،  َمخاطُر  رياِت  كَّ ال�ضُّ تناوِل  ِمْن  ِلالإكثاِر 

يعرفوَن  لكنَّهْم ل  الوزِن،  زيادِة  وبيَن  تناوِلها  بيَن  النَّا�ُس 

ِة. حَّ ائِد في ال�ضِّ ِر الزَّ كَّ تاأثيَر ال�ضُّ

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

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

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

التَّلخي�ُس

اقراأ النَّ�سَّ ِقراءًة ُمتاأنيًة. اأ. 

ئي�ضَة في النَّ�سِّ بو�ضِع ُخطوٍط تحَتها. ِد الأفكاَر الرَّ حدِّ ب. 

اأَِعْد ِكتابَة الأفكاِر باأُ�ضلوِبَك. ج. 

بِط الُمنا�ضبِة. ارِبْط بينها باأدواِت الرَّ د. 

�ِس. المِة اللغويِة والأُ�ضلوبيَِّة للملخَّ ْد ِمَن ال�ضَّ تاأكَّ هـ. 

ُمْختلفٍة  جوانَب  في  ُر  كَّ ال�شُّ ويوؤِّثُر  الجلِد،  مرونِة  عن  الم�شوؤولِة 

التَّعُب والغ�شُب واليقظُة  ا، بما في ذلَك:  اأي�شً المزاجيِة  الحالِة  ِمَن 

والكتئاُب.

ارمِة  ِر لي�َض مجرَد ِحْميٍة، ول يتعلَُّق الأمُر بالقواعِد ال�شَّ كَّ    ترُك ال�شُّ

و�شيلٌة  بب�شاطٍة  اإنَُّه  الوزِن،  اإنقا�ِض  بغر�ِض  حياِتنا  في  نتَّخُذها  الَّتي 

لتِّخاِذ نمٍط جديٍد ِمَن الحياِة بعيًدا َعِن الطعاِم الُمعاَلِج والوجباِت 

ريعِة.  ال�شَّ

                                                               �ضيماُء زكوُر، مجلُة كوكِب العلِم )بت�ضرٍف(.
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�ْس مو�ضوًعا قراأَته قراءًة ذاتيًة ُمتبًعا ُخطواِت التَّلخي�ِس: لخِّ  ٣

اأ. الإعداُد: 

ْد عدَد ِفْقراتِه. n اقراأ النَّ�سَّ ِقراءًة ا�ضتك�ضافيًَّة، وحدِّ

ئي�ضِة.  n اقراأ النَّ�سَّ ِقراءًة ُمتاأنيًة، ُثمَّ �ضْع خطوًطا تحَت الأفكاِر الرَّ

التَّنفيُذ: ب. 

والأمثلِة  ال�ضتطراداِت  ِب  تجنُّ مع  ٍة،  ُم�ضودَّ في  باأُ�ضلوِبَك  الأفكاِر  �ضياغَة  اأَِعْد   n

والقتبا�ضاِت.

اأِي، اأو التَّعليِق على اأفكاِر الكاتِب. ابتعْد َعْن اإبداِء الرَّ  n

الُمراجعُة:  ج. 

. َة وقارْنها بالنَّ�سِّ الأ�ضليِّ اقراأ الُم�ضودَّ  n

ْد ِمْن ت�ضل�ضِل الأفكاِر وتوازِنها.  تاأكَّ  n

المِة اللغويِة والأُ�ضلوبيِة لما كتبَتُه. ْد ِمَن ال�ضَّ تاأكَّ  n

اْكُتِب التَّلخي�َس في �ضورِتِه النِّهائيِة.  n



186
الَوْحدُة الثالثُة: َمهاراتي في الكتابِة

ثالًثا: التَّعبرُي

الدر�ُس الثَّاين: 

فويُّ التَّعبيُر الشَّ

ِاْعر�ِس التَّلخي�َس- الذي كتبَتُه عْن مادٍة قراأَتها قراءًة ذاتيًة- اأماَم 

زمالِئَك، ُملتزًما بالتَّوجيهاِت الآتيِة:

n  ا�ضتعمْل لغًة عربيًة �ضليمًة.

n اعر�ْس مو�ضوَعَك بطريقٍة �ضائقٍة وفَق ت�ضل�ضٍل منطقيٍّ وا�ضٍح.

n حافْظ على التِّ�ضاِل الب�ضريِّ َمَع توظيِف لغِة الج�ضِد.

ْث ب�ضوٍت وا�ضٍح ُمراعًيا الإيماءاِت والتَّنغيَم. n تحدَّ

َك. ِف التقانَة في اأثناِء عر�ضِ n وظِّ

ِد للعر�ِس. n التزْم بالوقِت المحدَّ
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ابعِة ُمرجاُت تعلُّم ِالَوْحدِة الرَّ

الِب اأَْن: ُع ِمَن الطَّ ُيتوقَّ

َمهاراتي في الِكتابِة

َيِزَن الكلماِت الَمزيدَة وزًنا �صحيًحا.

ِد والَمزيِد. ُيطبَِّق ما تعلََّمُه في الُمجرَّ

واهَر الإمالئيََّة التي تعلََّمها. َف الظَّ يوظِّ

ًفا القواعَد الإمالئيََّة المدرو�صَة. ا، موظِّ يكتَب اإمالًء اختباريًّ

ٍم(. )ُمج�صَّ يكتَب و�صًفا لم�صتنٍد ب�صريٍّ

ِث الَّتي در�َصها. ًفا مهاراِت التَّحدُّ ًما �صاهَدُه، موظِّ ي�صَف اأماَم زمالِئِه ُمج�صَّ

1

٢

٣

٤

٥

٦
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ُل:  ر�ُس الأوَّ الدَّ

رفيُّ )َوْزُن الَمزيِد( الميزاُن الصَّ

ِه،  م�ِس اإلى الُغرفِة، فَتَح اإبراهيُم عيَنْيِه، وَتَثاَقَل في فرا�شِ َب �شوُء ال�شَّ ت�شرَّ

ْرُت  ُثمَّ اأَْلَقى َنظرًة �شريعًة اإِلى �شاعتِه، فوجَدها ت�شيُر اإِلى التَّا�شعِة، لقْد تاأخَّ

َباَح اليوِم، لقِد ا�ْشَتْنَفْدُت طاقتي في العمِل طواَل خم�شٍة وع�شريَن  كثيًرا �شَ

عاًما.

اِحَب  ْرُت �شَ ا لقْد َكاَفْحُت طويًل، حتَّى �شِ انطلَق اإبراهيُم بفكِرِه... حقًّ

المكتَب،  اإ�شماعيُل  اْلَعُجوُز  دخَل   ... ِديٍر  وَت�شْ ا�شتيراٍد  �َشِركِة  اأكبِر 

ه�شُة على وجِهِه واْطَماأنَّ عنَدما راآُه واقًفا اأماَم الِمْراآِة. َمْت الدَّ فـاْرَت�شَ

رَت على غيِر عادِتَك، هل اأنَت بخيٍر؟ - �شيِّدي، لقْد تاأخَّ

فيَن  ابت�شَم اإبراهيُم، وقاَل: اأنا بخيٍر ال تقلْق ... اذهْب اإلى مديِر الموظَّ

واأبِلْغُه اأنَّ اليوَم ُعطلٌة للجميِع.

ه�شِة: ُعطلٌة! تلعثَم اإ�شماعيُل ِمَن الدَّ

وا�شتمِتْع  اأحفاِدَك  لروؤيِة  انطِلْق  الحياُة،  تبداأُ  اليوَم  اإ�شماعيُل،  يا  َنَعْم   -

ِبُعْطلِتَك.

ٍف(.  الحياُة )بت�صرُّ
ُ
محمد م�صطفى هّدارة، اليوَم تبداأ

يوٌم جديٌد

رفيُة ًل :الأن�صطُة ال�صَّ اأوَّ
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املالحظُة 

وال�صتنتاُج

في الَفْهِم

ْكِمْل(.   
َ
تي( هي: ......................   )اأ ولى كلمٌة بمعنى )قوَّ

ُ
  وردْت  في الِفْقرِة الأ

رَت على غيِر عادِتَك( ما الَمعنى الَّذي تفهُمُه ِمْن هِذِه العبارِة؟   )لقد تاأخَّ

1

٢

١

2

3

َوْزُن الَمزيِد ُد منُه الُمجرَّ الفعُل الَمزيُد     

.......................... َلـِقَي اأَْلـَقى

.......................... َكـَفـَح َكـاَفـَح

اْفــَتــَعــَل .......................... اْرَتـ�َصـَم

واَب(. ابِق، تجْد اأنَّها:   )تخيَِّر ال�صَّ نَة في النَّ�صِّ ال�صَّ لحِظ الكلماِت الملوَّ

   �أ�سماٌء                         �أفعاٌل                          حروٌف

َتْت: 
َ
    وقد �أ

دًة                                   َمزيدًة                  ُمجرَّ

ابِق، ولحْظ ُخطواِت َوْزِنها:  نَة في النَّ�صِّ ال�صَّ ِل الأفعاَل الملوَّ  تاأمَّ

     َتـَثـاَقـَل                                     َثُقَل                                         َتـَفـاَعـَل

  ا�ْصـَتـْنـَفـَد                                     َنِفَد                                        ا�ْصـَتـْفـَعـَل

َن                                        اْفـَعـلَــلَّ
َ
نَّ                                    َطْماأ

َ
   اْطـَمـاأ

حيحَة:  ِزِن الأفعاَل الَمزيدَة في الجدوِل، ُمتَّبًعا الخطواِت ال�صَّ

ُد منُه �لُمجرَّ

ُد منُه �لُمجرَّ

ُد منُه �لُمجرَّ

َوْزُنُه

َوْزُنُه

َوْزُنُه
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4

6

5

ًل :الأن�صطُة ال�صرفيُة اأوَّ

ْكمِل الجدوَل الآتَي: 
َ
    اأ

 ِلَوْزِن الِفْعِل الَمزيِد:ن�صتنتُج:

ياَدِة. ُنْرِجُع الِفْعَل اإلى اأ�صِلِه بتجريِدِه ِمْن اأَْحُرِف الزِّ

بالعيِن،  الثَّاني  والَحْرَف  بالفاِء،  الَكلمِة  اأَ�صِل  ِمْن  َل  الأوَّ الَحْرَف  ُنقاِبُل 

والحْرَف الثَّالَث بالالِم.

كوِن كما هي في  ائدَة، مَع الُمحافظِة على الَحَركاِت وال�صُّ ُنبقي الأحُرَف الزَّ

الفعِل الموزوِن. 

نَّها:  
َ
ِل الكلماِت الَّتي حتَتها خطٌّ جتْد اأ خرى، وتاأمَّ

ُ
ًة اأ ُعْد اإِىل النَّ�صِّ مرَّ  

فعاٌل
َ
                      اأَ�صماٌء                                     اأ

َوْزُن اال�سِم الَمزيِد ُد منُه الِفْعُل الُمجرَّ  اال�سُم الَمزيُد

َفَعاَل ُبح �سَ �سباَح

اِحَب �سَ

َدَر �سَ ديٍر َت�سْ

َعُجوٌز

ا�صتخرْج ِمَن الِفْقرِة الثَّالثِة اأفعاًل َمزيدًة على الأوزاِن الآتيِة، َكما في   

المثاِل:

مثاٌل:    َتـْفـَعـُل                                                 َتــْبــَداأُ

ْفــِعــْلـُه                              
َ
             اأ

            َتــَفـْعـلَـَل                                

            ا�ْصـَتـْفـِعـْل                                

واَب(. )تخيَِّر ال�صَّ
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َوْزِنـــَك الأفعاَل ٧ َعــْن ُخــطــواِت  َوْزِنـــَك الأ�صماَء الَمزيدَة  َهــل اختلفْت ُخــطــواُت     

الَمزيدَة؟

   عنَد َوزِنَك الأ�صماَء الَمزيدَة فاإنََّك َتتَِّبُع الُخطواِت نف�َصها الَّتي ن�صتنتُج:

َوَزْنَت بها الأفعاَل الَمزيدَة.

 اخلال�صُة

١

2

عنَد َوْزِن الَكلماِت الَمزيدِة فاإنَّنا:

ِد، ِمثُل:    َنُردُّ الكلمَة اإِلى ِفْعِلها الُمجرَّ

                                 َتـَكـاَمــَل                                 ُمـَتـَكـاِمـل 

  َكـُمـَل                                       َكـُمـَل                  

وُنبقي   ، رفيِّ ال�صَّ الميزاِن  في  يقاِبُلها  بما  ِللكلمِة  َة  الأ�صليَّ ــُرَف  ْحــ
َ
الأ ُنقاِبُل 

الكلمِة  في  َكما  كوِن  وال�صُّ الــَحــَركــاِت  َعلى  الُمحافظِة  مــَع  ائــدَة،  الــزَّ الــُحــروَف 

الموزوَنِة، مثُل:

                 َتـَعـاَطـَف                     ُمـَتـعـاِطٌف                      ا�ْصـَتـْعـَطـَف

                  َتـَفـاَعـَل                       ُمـَتـَفـاِعـٌل                       ا�ْصـَتـْفـَعـَل
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الَّذي التَّطبيُق الجدوَل  اأَْكمِل  ُثمَّ  الآتيِة،  الِفْقرِة  في  خطٌّ  تحَتها  الَّتي  الأفعاَل  ِل  َتاأمَّ  

يليها:

اَم الماأموِن اأَنَُّه نبيٌّ ُمْر�َصٌل، فاأح�صَرُه القا�صي اإِلى الماأموِن،        »ادَّعى رُجٌل اأيَّ

اِر، فكيَف �إذ� تقّلبَت فيها؟ قاَل:  فقاَل لُه: �إنَّ معجزَة �إبر�هيَم �لخليِل �لإلقاُء في �لنَّ

�ألقى �لَع�سا ��ستبدَل �هلُل- َجلَّْت  . فقاَل: برهاُن مو�سى عنَدما  ن�ِسُدَك و�حدًة �أخفَّ
ُ
�أ

قدرُتُه- ُثعباًنا ِبها، قاَل: هذِه �أ�سعُب ِمَن �لأولى. قاَل: فاآيُة عي�سى �إحياُء �لموتى، قاَل: 

ِرُب َرَقبَة �لقا�سي يحيى بِن �أكثَم، ثمَّ �أردُّ روَحُه. فقاَل يحيى:  �سْ
َ
مكاَنَك، و�سلَت... �أنا �أ

ُجَل �لعودَة َعْن َفْعلِته«. َقَك. فـابت�سَم �لماأموُن، و�ساأَل �لرَّ ُل َمْن �آمَن ِبَك و�سدَّ نا �أوَّ
َ
�أ

ٍف(. حممد مهدي، �صجرُة طوبى )بت�صرُّ

ِزِن الأ�صماَء الَّتي تحَتها خطٌّ في الِفْقرِة الآتيِة:

ِمَن  عديٍد  في  ف�ساركْت  �لُحروِب،  �أثناِء  ًد�    ُمحمَّ بيَّ  �لنَّ ُرفيدُة  ر�فقـْت     

�لُجنوِد  لعالِج  لِة  �لُمتنقِّ �لخياِم  بنظاِم  ميد�نيًّا  ُم�ْست�سفى  �أقامْت  حيُث  �لغزو�ِت، 

ِة ونظاَفِة �لأماكِن �لُمحيَطِة، وتعلََّم َعلى  ِة �لعامَّ حَّ زْت على �ل�سِّ �لُم�سابيَن، وقْد ركَّ

عِات. يِدها كثيٌر ِمَن �لُمتطوِّ

ٍف(. َمجلُة كوكِب الِعلِم، اأوُل ُممر�صٍة ُم�صلمٍة )بت�صرُّ

1

2

3

َوْزُنُه ُد منُه الُمجرَّ الِفعُل

َر اأَْح�صَ

َتـَقـّلـَب

اأُْنــ�ِصـُد

ا�ْصـَتـْبَدَل

ـِرُب اأ�صْ

ّدَق �صَ

ِمْن  ُجَمٍل  في  ْفها  وظِّ ُثمَّ  ندوِق،  ال�صُّ في  الُمعطاِة  الأوزاِن  على  كلماٍت  هاِت 

اإن�صاِئَك، كما في المثاِل:

َل                  اْفـَعــلَّ                  َتـَفـْعـلَـَل َفــْعــلَــَل                  َتَفعَّ

َر الاّلِعُب الُكرَة.               اأْفــَعــَل                                                      اأَْح�صَ
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الدر�ُس الثَّاين: 

ِد والَمزيِد( رفيِّ  )َوْزُن الُمجرَّ تطبيقاٌت على الميزاِن الصَّ

يِده  في  اإذا �شاَر  كاَن  واأنَُّه  غايَتُه،  البخِل  في  بلَغ  قد  اأَنَّ رجًل        »َزعموا 

ا يقوُل لُه: كْم من اأر�ٍس قْد  رهُم خاطَبُه وناجاُه، وفّداُه وا�شتبَطاأُه. وكاَن ممَّ الدَّ

قطعَت! وكْم ِمْن كي�ٍس قْد فارقَت! لَك عندي اأالَّ َتعَرى وال ت�شَحى! ثم ُيلقيِه 

ِه، ويقوُل لُه: ُا�ْشكْن على ا�شِم اهلِل. وُيحكى اأنَّ اأهَله األّحوا عليِه في  في كي�شِ

هْم، قائًل:  اإنفاِق درهٍم، فتزلزَل فوؤاُدُه واق�شعرَّ ِجلُدُه، وراَح ُيداِفُعهْم وُيحاجُّ

كيَف اأُتلُف درهًما واأُبعثُر ثروًة باأَْكلٍة اأو �َشْربٍة؟ واهلِل ما هذا اإالَّ بذٌخ واإ�شراٌف 

مبيٌن. فكاَن اأهُله منه في بلٍء ...«.
ٍف(  الجاِحُظ، الُبخالُء)ِبت�صرُّ

ُة بخيٍل ِق�صَّ

ُة رفيَّ ًل: الأن�صطُة ال�صَّ اأوَّ

ِجْب َعِن الأ�صئلِة الَّتي تليها:
َ
اقراأ الِفْقرَة، ُثمَّ اأ

١

2

3

ابحْث في الِفْقرِة عْن كلمٍة بمعنى )اأ�صرَّ َلُه الحديَث(.   

األَّ تعرى  رهَم: »لَك عندي  ماذا تفَهُم ِمْن قوِل البخيِل ُمخاطًبا الدِّ  

حى«؟  ول َت�صْ

ابقِة كلماٍت على الأوزاِن الآتيِة: ِا�ْصَتْخِرْج ِمَن الِفْقرِة ال�صَّ  

َفَعَل. �أ. 

ِفْعَلٍل. ب. 

��سَتْفَعَل. ج. 

�إِْفَعاٌل. د. 

َتَفْعَلَل. هـ. 

. �ْفَعَللَّ و. 
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4

5

6

ْكمِل الجدوَل الآتَي:
َ
 اأ

دَة في الِفْقرة الآتيِة، ثمَّ ِزْنها: ِد الأفعاَل الُمجرَّ  حدِّ

ْبلََغنا 
َ
�صبوعيِن ُمتتالييِن، َواأ

ُ
َة اأ نا ُمدَّ       »غاَب معلُِّم اللُّغِة الَعربيَِّة َعْن �صفِّ

َف  نَُّه في اإِجازٍة طارئٍة، وفي الأ�صبوِع الثَّالِث، ح�صَر ُمعلٌِّم بديٌل ...، وعرَّ
َ
اأ

نا الأ�صتاُذ �صعيٌد ...، ُثمَّ راَح ي�صرُح لنا قاعدَة الَعدِد والَمعدوِد ...، 
َ
نف�َصُه: اأ

ر�َص �َصْهٌل، فَعَرْفنا كيَف اأنَّ العدَد ُيخاِلُف الَمعدوَد،  وَطْماأَن الجميَع اأنَّ الدَّ

وبناًء على هذِه القاعدِة نقوُل: جاَء َخم�صُة ِرجاٍل...، وجاَء خم�ُص ن�صاٍء«.

وليد معماري، يومياُت ولٍد ا�صُمه �صغبوب 

دَة الآتيَة اإلى اأفعاٍل َمزيدٍة، ُثَمَّ �َصْعها في ُجَمٍل  ِل الأفعاَل الُمجرَّ حوِّ

ِمْن اإن�صاِئَك.

َوزُنها ُد ِمْنها الِفعُل الُمجرَّ الَكلمُة

الُبْخِل

َخاَطـَب

اُه َفَدّ

ا�ْصُكْن

اأَْكلٍَة

َبلََغ               َقَطَع              �َصْل�َصَل              َفْرَقَع

ُة رفيَّ ًل :الأن�صطُة ال�صَّ اأوَّ

ٍف(  )ِبت�صرُّ
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ُل:  الدر�ُس الأوَّ

ٌة َتطبيقاٌت إمالئيَّ

ُمعاي�شَتها؛  مُّ 
االأُ اعتاَدِت  الَّتي  والنِّداءاِت  االأ�شواِت  ِمَن  خالًيا  النَّهاُر  َيُمرُّ 

َفاالأبناُء َيْنَزووَن في ُغَرِفهم ِل�شاعاٍت طويلٍة، ال تراهم اإال حيَن تنقِطُع ِخْدمُة 

قيٍظ  ِة  دَّ �شِ في  وباَت خارَجه  بيِتِه  ِمفتاَح  اأ�شاَع  َكَمْن  فتجُدهْم  )االإنترنت(، 

َدْفَعًة  العالِم  َعِن  ُعزلوا  وكاأَنَّهم  ِطباًرا،  ا�شْ �شبًرا وال  ُيطيقوَن  َزْمهريٍر، ال  اأو 

واحَدًة، َفالجيُل الَّذي ُفِتحْت عيناُه على التقنيِة ال َي�شتغني َعْن وجوِدها وَعْن 

ُه ِبَزَخِم َمعلوماٍت َوتجارَب َب�شريٍة وَمعرفيٍة، فتجعُلُه  وجوِده مَعها، فِهَي ُتِمدُّ

َعِة على العالِم. ُملت�شًقا ِبتلَك ال�ّشا�شاِت الملوَنِة الُم�شرَّ

الج�شوَر  اأَنَّ  اإدراِكنا  َمَع  االأبناِء؟  َمَع  ًدا  ُمجدَّ ِل  التَّوا�شُ َنُمدُّ ج�شوَر  فكيَف 

اآباَءهم  ِبها  ُيمِطرون  االأبناُء  كاَن  الَّتي  االأ�شئلُة  وتلَك  باليًة،  باَتْت  الَقديمَة 

اأجدَبْت، وَلْم َيُعْد االآباُء الَم�شدَر الوحيَد للمعلوماِت.

ٍف(. َحنان بيروتي، َمجلُة الَعربي )ِبت�صرُّ

َزَمُن الُغَرِف اْلُمغلَقِة

ُة ثانًيا: الأَن�صطُة الإمالئيَّ

ِجْب َعِن الأ�صئلِة الَّتي تليها:
َ
اقراأ الِفْقرَة، ُثمَّ اأ

١

2

3

ْيِف  ال�صَّ ِل  َف�صْ اإلى  اإِْحُداهما  َت�ِصــــْيُر  َكِلـــَمتاِن  اِبِق  ال�صَّ ــــ�صِّ  النَّ ِفي  َوَرَدْت 

تاِء، ا�ْصَتْخِرْجُهما. ْخَرى اإلى ال�صِّ
ُ
والأ

ابِق.    �َصْع ِفْكرًة ُمنا�صبًة ِللنَّ�صِّ ال�صَّ

:    ا�صتخرْج ِمَن النَّ�صِّ

1. َكلمًة �نتهْت ِبهاٍء ز�ئدٍة.

.
ٍ
٢. كلمًة �نتهْت باألٍف فاِرَقة

ٍة. ليَّ �سْ
َ
٣. كلمًة �نتهْت بنوٍن �ساكنٍة �أ
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ُة ًل: الأن�صطُة الإمالئيَّ اأوَّ

4

5

ِب الأخطاَء الواردَة في الِفْقرِة: �صوِّ  

باِح لبيٍت ِمْن  ْهِلها َبراِق�ُص«، وبراِق�ُص كاَنْت َكْلبًه َكثيرَت النُّ
َ
اأ ُيقاُل: »َجَنْت َعلى   

ِمْن  خوَفن  المخابَئ؛  َحَد 
َ
اأ دون  َيْق�صِ وَخرجوا  منازَلهم  َتركو  الَعَرِب،  بيوِت 

قوِمها  َمَع  الَّتي خرَجْت  براِق�َص  لكنَّ  هاَجمو مدينَتهم،  الَّذين  الأعداِء  َبْط�ِص 

باِح، حتَّى ا�صتدلَّ الأعداُء َعلى مخبِئهْم، فلحقو بهْم وُقِب�َص  ْف َعِن النُّ َلْم تتوقَّ

عليهْم جميًعا.

�َصَبكِة  ِمْن  ا�ْصُطْبها  ُثمَّ  بهاٍء،  الُمنتهيِة  الَكلماِت  َعِن  الِفْقرِة  في  ابحْث    

رِّ ِمْن فهِمَك للِفْقرِة: الُحروِف، واكت�ِصْف كلمَة ال�صِّ

م ـه ق ف ل ا

وؤ �س ـه ب �س اأ

�س و ب و هـ ي

�س ا ل ـه ي

ي ه ـه ـه ن �س

ـه ـه ع �س ا و

ُوِلَد في مدينِة الَبي�صاِء ِبفاِر�َص، 

 
َ
رِة، فن�صاأ ُثمَّ هاَجَر اأهُلُه اإلى الَب�صْ

ِبها، ودر�َص َعلى َيِد ُعلماِئها اللُّغَة 

تعلََّق  والِفقَه،  والحديَث  َوالنَّحَو 

بالعلِم ِمْن َحداثِة �ِصنِِّه.

ِة النَّْحِو الأوائـِِل، َبْل  ِئمَّ
َ
خَذ َعْن اأ

َ
اأ

�صيـِه، فـاأخـَذ الـنَّْحـَو  َعْن ُموؤَ�صِّ

َعْن وا�صِعِه الخليِل ْبِن اأحمَد، ويوُن�َص ْبِن حبيٍب، وعي�صى ْبِن ُعَمَر، واأخَذ اللُّغَة َعْن اأبي 

اِب الأخف�ِص الأكبِر. الَخطَّ

، وما قاَلها الخليُل لأحٍد �صواُه.   ُب بِه قائاًل: مرحًبا بزائٍر ل ُيَملُّ وكاَن الَخليُل ُيرحِّ

 َفَمْن هَو؟ ......................
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�ْصُطٍر، 6
َ
اأ ذلَك في ثالَثِة  َعْن  اإِعالًنا  اكُتْب   ، كيِّ الذَّ ِجهاِزَك  بيِع  ترَغُب في 

حِة: حيحَة وُم�صتعيًنا ِبالمعلوماِت المو�صَّ ُمراعًيا الكتاَبَة الإمالئيََّة ال�صَّ

ْر وا�صتمِتْع:    فكِّ

 ماذا لو...؟

ًرا(. خاطْبَت الَجْمَع بدًل ِمَن الُمفرِد في جملِة )ا�صتيقْظ ُمبكِّ  .١

اأ�صفَت واَو الجماعِة على الفعِل ) َذَهَب(.    .2

اِر ُمْبدٌع(.   ْلَت الُمفرَد اإِلى َجْمٍع في ُجملِة )�صاِنُع الَفخَّ حوَّ  .3

نوُعُه         ميزاُتُه       �ِصعُرُه        �صبُب بيِعِه 



198
الَوْحدُة الرابعة: َمهاراتي في الكتابِة

ُة ثانًيا: الأن�صطُة الإمالئيَّ

الدر�ُس الثَّاين: 

ِإمالٌء اختباريٌّ

حيحًة، ُمراعًيا القواِعَد الإمالئيََّة. اُْكُتْب ما ُيملى عليَك في دفتِرَك ِكتابًة �صَ  1

اأَِعْد ِكتابَة الَكلماِت الَّتي اأَْخَطاأَْت فيَها بعَد ت�صويِبها.  ٢
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١

ُل:  ر�ُس الأوَّ الدَّ

ٍم( َوْصُف ُمستَنٍد َبَصريٍّ )ُمجسَّ

ثالًثا: التَّعبرُي

َم، واقراأ المعلوماِت الُمرافقَة لُه، ُثمَّ امالأ البطاَقَة اأ�صفلَُه: ِل الُمَج�صَّ      تاأمَّ

ِة ِل�سفينِة �لَبْغلِة  قَّ ًما فاِئَق �لدِّ     َعَر�َض �لَمتحُف �لَوطنيُّ في قاَعِة �لتَّاريِخ �لَبحريِّ ُمَج�سَّ

ِة، َم�سنوًعا ِمْن َخ�َسِب �لكمثرى، و�لعاِج، و�لِكتَّاِن، و�لُقما�ِض، و�لَمعدِن، و�لنُّحا�ِض  �لَبحريَّ

ِم ٤ �سنو�ٍت. ناعُة �لُمج�سَّ ِم )1،25متر(، و��ستغرقْت �سِ فِر، ويبلُغ مقا�ُض �لُمَج�سَّ �لأ�سْ

يِد �َسعيِد ْبِن �ُسلطاٍن �لبو�سعيدي،  �سطوِل �ل�سَّ
ُ
 ُم�َسلَّحًة ِمْن �أ

k
ُم َبْغَلًة ُل هذ� �لُمج�سَّ      ويمثِّ

�ُسلطاِن ُعماَن وزنجباَر، بلَغ طوُلها في �لأ�سِل حو�َلي )٤0( متًر�، و�رتفاُعها )٤٥( متًر�.

�ْصِرَعٍة.
َ
واٍر وَخْم�َصُة اأ َنُع في مدينِة �صور، َلها ثالُث �صَ ِة، ُت�صْ ُفِن الُعمانيَّ ْقَدِم ال�صُّ

َ
 k الَبْغلَُة ِمْن اأ

ِم   ا�ْصُم الُمَج�صَّ

نِع ُة ال�صُّ مادَّ

مكاُن الَعْر�ِص

الألواُن

املقا�ُص

نِع ُة ال�صُّ ُمدَّ

قيمُتُه الفنيَُّة
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ثالًثا: التَّعبرُي

�ْصفلَُه:2
َ
َم الآتَي، ُم�صتعيًنا ِبالمعلوماِت اأ ِف الُمَج�صَّ      �صِ

التَّحريُر التَّوجيهاُت

اأجمِل  ِمْن  الأقوا�ِص  نافورُة  ُتعدُّ       

ُتزيُِّن  الَّتي  ِة  ريَّ الَع�صْ ماِت  الُمَج�صَّ

�صواِرَع َم�ْصقَط العامرِة؛ اإِْذ َتَقُع .......

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................)اُْكتْب في َدْفتِرَك(.

مُة: ١. المقدِّ

ِم: نافورُة الأقوا�ِص. ا�ْصُم الُمَج�صَّ

لطاِن  الَموِقُع: َو�َصــُط موقٍع َحَيويٍّ ِبُمحاذاِة �صارِع ال�صُّ

لطانيِة في ِمْنطقِة ال�صاروِج. قابو�َص وداِر الأوبرا ال�صُّ

2. الَعْر�ُص:

ُمتَّ�صلٌة  ُمَت�صابكٌة  قوَلٌة  َم�صْ اأَْعمدٌة   : الخارجيُّ كُل  ال�صَّ

حو�ٍص  فـــوَق  قِة،  المتدفِّ المياِه  بوا�صــــــطِة  ِبَبع�صـــــــِها 

. َبْي�صاويٍّ

الألواُن: تختلُف باختالِف األواِن الإ�صاءِة.

داأ. نِع: الحديُد الُمعاَلُج  والُمقاوُم لل�صَّ ُة ال�صُّ مادَّ

3. الخاِتمُة:

ٌة  ِم: اإ�صـــــاَفٌة َفنيٌَّة وَجمــــــاليَّ ُة ِللُمـــــَج�صَّ القيـــمـــُة الفنيَّ

على  في  ُت�صْ كما  النافورُة،  ِبها  َتَقُع  الَّتي  ِللم�صاَحِة 

الَمكاِن ميزَة الَحداثِة والتَّطويِر.
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ًما �صاهْدَتُه في بلِدَك، ُم�صتعيًنا ِبالتَّوجيهاِت الآتيِة:3 ْف ُمَج�صَّ      �صِ

التَّحريُر التَّوجيهاُت

مُة: ١. المقدِّ

ِم. - ا�ْصُم الُمَج�صَّ

- الَموِقُع.

2. الَعْر�ُص:

ِم. كُل الخارجيُّ ِللُمَج�صَّ - ال�صَّ

- الألواُن.

نِع. - مادَُّة ال�صُّ

3. الخاِتمُة:

ِم. ُة ِللُمَج�صَّ - القيمُة الفنيَّ
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ثالًثا: التَّعبرُي

الدر�ُس الثَّاين: 

فويُّ  التَّعبيُر الشَّ

n ا�صتعمْل ُلَغًة عربيًَّة �صليَمًة.

ٍح. n اعِر�ْص مو�صوَعَك بطريقٍة �صائَقٍة وفَق َت�صل�ُصٍل َمْنطقيٍّ وا�صِ

n حافْظ َعلى التِّ�صاِل الَب�َصريِّ ِبالُح�صوِر َمَع توظيِف لغِة الَج�َصِد.

ٍح مراعًيا الإيماءاِت والتَّنغيَم. ْث ب�صوٍت وا�صُ n تحدَّ

َك. ْف التَّقانَة في اأثناِء عر�صِ n وظِّ

ِد للَعْر�ِص. n التزْم بالوقِت الُمحدَّ

ٍم �صاهْدَتُه في بلِدَك، ُم�صتعيًنا بالتَّوجيهاِت الآتيِة: ا ما َكتبَتُه َعْن ُمَج�صَّ      اعِر�ْص �صفويًّ
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