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تقدمي
�لحمد هلل رب �لعالمين، و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�صرف �لمر�صلين، وعلى �آله و�صحبه �أجمعين،،،

�لمناه���ج  تطوي���ر  �ص���رورة  عل���ى   2040 للتعلي���م  �لوطني���ة  �ال�صتر�تيجي���ة  �أك���دت 
�لدر��صي���ة ف���ي �ص���وء �لمعايير �لوطني���ة، و�أف�ص���ل �لممار�ص���ات �لدولي���ة؛ لمو�كب���ة �لتطور�ت 
�لمت�صارع���ة ف���ي مج���ال �لمعرف���ة و�لتقان���ة، ولتلبي���ة �حتياج���ات �لمجتم���ع �لعمان���ي؛ و�صمان 
لمتطلب���ات  �لالزم���ة  و�لع�صري���ن  �لح���ادي  �لق���رن  مه���ار�ت  تمتل���ك  تعليمي���ة  مخرج���ات 
�لر�بع���ة. �ل�صناعي���ة  �لث���ورة  معطي���ات  م���ع  وتتما�ص���ى  �لعال���ي،  و�لتعلي���م  �لعم���ل،  �ص���وق 

 وق���د �ت�صمت �لمناهج �لدر��صي���ة �لعمانية بالحد�ثة و�لمرونة، وتو�فق���ت مع مبادئ فل�صفة 
�لتعلي���م بال�صلطن���ة في تهيئ���ة �لفر����ص �لمنا�صبة لم�صاع���دة �لمتعلمي���ن على �لنم���و �لمتكامل 
روحي���ا، وج�صدي���ا، و�جتماعي���ا، وفكري���ا، ورف���ع م�صتوى وعيه���م بالق�صاي���ا �الإن�صاني���ة، وبقيم 
�ل�ص���الم و�لح���و�ر و�لت�صام���ح و�لتق���ارب بين �لثقاف���ات، كما عمل���ت على تنمية مه���ار�ت ريادة 
�الأعم���ال و�البت���كار، وغر����ص قيم �لعم���ل و�الإنتاج لديه���م، وتعزي���ز قدر�تهم عل���ى �لتعامل مع 
معطي���ات �لتكنولوجي���ا �لحديث���ة و�إنتاج �لمعرفة، وتوفي���ر بيئات محفزة عل���ى �لتفكير و�لبحث 
�لعلم���ي، وتمكينه���م م���ن �لتعبي���ر و�لم�صاركة �لفاعل���ة بالر�أي و�لنق���د �لبناء ب�ص���كل ح�صاري. 

�إن �لكت���اب �لمدر�صي بما يحويه م���ن معارف ومهار�ت وقيم يعد �أحد م�صادر �لمعرفة، وهو 
دليل ي�صتر�صد به �لطالب للو�صول �إلى ما تختزنه م�صار �لمعرفة �لمختلفة  من معلومات �صاملة 
ومعارف متنوعة كالمر�جع �لمكتبية وم�صادر �لتعلم �الإلكترونية �الأخرى، وعلى �لطالب باعتباره 
مح���ور �لعملي���ة �لتعليمي���ة �لقيام بعملية �لبح���ث و�لتق�صي للو�ص���ول �إلى ما هو �أعم���ق و�أ�صمل. 

يج���د  �أن  ر�جي���ن  �لكت���اب،  ه���ذ�  نق���دم  و�لطالب���ات  �لط���الب  وبنات���ي  �بنائ���ي  فاإليك���م 
�أه���د�ف تربوي���ة  �إلي���ه م���ن  كل �الهتم���ام، ويك���ون خي���ر معي���ن لك���م؛ لتحقي���ق م���ا ن�صع���ى 
�لقي���ادة �لحكيم���ة لموالن���ا  ف���ي  تق���دم ونم���اء ه���ذ� �لوط���ن �لمعط���اء تح���ت ظ���ل  ت�صه���م 
ح�ص���رة �صاح���ب �لجالل���ة �ل�صلط���ان قابو����ص ب���ن �صعي���د �لمعظ���م –حفظ���ه �هلل ورع���اه-. 

واللـه ولـي التوفيق

د. مديحـة بنت اأحمـد ال�سيبانيـة  
وزي�رة �لرتبي�ة و�لتعلي�م  
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املقدمة

فريق �لتاأليف

عزيزي �لطالب/ عزيزتي �لطالبة...

     �لكت���اب �لذي بين يديك »لغتي �لجميل���ة... مهار�تي في �لقر�ءة«، �صاحب �صادق �صير�فقك في تعلم 
مهار�ت �للغة �لعربية، ليك�صبك مهار�ت ومعارف وقيما، بما ي�صاعدك في �لبحث عن �لمعرفة، و�لتفكير 

�الإبد�عي، و�لتعّلم مدى �لحياة.

يتاألف �لكتاب من ثالثة محاور؛ وهي محاور �صتك�صبك مهار�ت �للغة �لعربية ��صتماعا وتحدثا وقر�ءة 
وكتاب���ة، �صتجد فيه �لمحتوى �لذي يتعاي�ص مع ميولك و�هتماماتك، وينطلق من بيئتك �لتي ن�صاأت فيها، 

من خالل ن�صو�ص قر�ئية متنوعة.

وفي �أثناء در��صة هذ� �لكتاب �صت�صتمع �إلى ن�صو�ص متنوعة، و�صتتحدث في مو��صيع متعددة، و�صتقر�أ 
�آي���ات قر�آني���ة، و�أحاديث �صريفة، ون�صو�ص���ا �أدبية نثرية و�صعرية، ذ�ت �أنم���اط مختلفة، ملتزما بمعايير 
�لق���ر�ءة �ل�صليم���ة، موظف���ا ��صتر�تيجيات �لفه���م �لقر�ئي، و�صتحفظ م���ن �الآيات �لقر�آني���ة و�الأحاديث 

�ل�صريفة و�الأبيات �ل�صعرية ما يعينك على تطوير ممار�صتك للغة �لعربية.

وعلي���ك �أن تكون حري�صا عل���ى �كت�صاب �لمخرجات �لتي و�صعت لك في بد�ي���ة كل محور، بم�صاعدة 
معلمك و�أ�صرتك و�أقر�نك، جاعال من �لم�صادر �لمتنوعة و�صيلة لتو�صيع معارفك، وتنمية مهار�تك.

و�لموؤم���ل من���ك �أي�صا �أن تول���ي هذ� �لكتاب ما ي�صتحق م���ن �الهتمام، و�أن يكون ل���ك معينا في تفوقك 
�لعلمي و�لعملي.

واللـُهُ ويّل الّتوفيق
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مخرجاُت تعلُّمِّ المحوِر الأّوِل

. ا مسموًعا ذا نمٍط سرديٍّ ُيحّلَل نصًّ

َث عن شعاٍر من خالِل قراءتِِه وتحليِلِه. يتحدَّ

يقرَأ نصوًصا سردّيًة قراءًة مسترسلًة، مع مراعاِة عالماِت الترقيِم، وخصائِص النمِط.

يستخدَم استراتيجياٍت متنوعًة في فهِم المفرداِت والتراكيِب الجديدِة وتوظيِفها.

يفهَم النصوَص المقروءَة وُيحّلَلها باستخداِم استراتيجياٍت نشطٍة.

يحفَظ آياٍت قرآنيًة ذاَت َعالقٍة بالمحوِر.

يقرَأ نصوًصا من مصادَر خارجيٍة ذاَت َعالقٍة بالمحوِر.

يتمّثَل القيَم الواردَة في المحوِر.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 الِمحوُر الأّول: الأ�سرُة والمجتمُع

يتوقُع من الطالِب الدارِس لهذا المحوِر أْن:
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�ال�ستماُع: ق�سمُة �إيثاٍر

�أتلو و�أحفُظ: �لموؤمنوَن �إخوٌة

�الأ�سرُة و�لمجتمُع

الِمحوُر الأّوُل: الأ�سرُة والمجتمُع

ِقر�ء�تي

�لتحّدُث: قر�ءُة �سعاٍر

وٌر من قريتي  �لدر�ُس �الأّول: �سُ

�لدر�ُس �لثاني: مدر�ستي �الأولى

�لدر�ُس �لثالُث: مدر�سة �الأخالق

�لمحوُر �الأّول
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الِمحوُر الأّوُل: الأ�سرُة والمجتمُع12

ق�سمُة �إيثاٍر
�ال�ستماُع

 ��ستمْع �إىل �لن�سِّ جّيًد�، ثمَّ 
�أجْب عن �الأ�سئلِة �لتاليِة:

1

2

3

4

5

ْن تتكّوُن الأ�سرُة؟  ممَّ

ْح العالقَة التي تربُط بيَن اأفراِدها. و�سِّ

- عالقُة الوالَدْيِن بالأبناِء: 

- عالقُة الأِخ باأخيِه: 

َحّدْد م�سدَر دْخِل هذِه الأُ�سرِة 

يِة. 
ْ
ْف مكانَة الأُ�سرِة في القر �سِ

: َب وروِدها في الّن�صِّ
َ

رتِّْب الأحداَث الآتيَة ح�س

وفاُة الوالَدْيِن.

زِم من ن�سيِب اأحِدهما اإلى ن�سيِب الآخِر.
ُّ
لقاُء الأخَوْيِن وهما يحاولِن نقَل الر

زواُج الأِخ الأكبِر.

ق�سمُة المح�سوِل بالت�ساوي.



13 الِمحوُر الأّوُل: الأ�سرُة والمجتمُع

ُرغمَ اأنَّ ق�سمَة المح�سوِل كاَنْت عادلًة بيَن الأخوْيِن، فقْد �سعى كلٌّ مْنهما اإلى تعديِلها.6

 حّجَة كلٍّ منهما في تعديِل الِق�سمِة:
ْ
      اذكر

     -ُحّجُة الأِخ الأكبِر:  

غِر:       - ُحّجُة الأِخ الأ�سْ

       اأيُّ الأخوْيِن اأَْولى بزيادِة َن�سيِبِه في راأيَك؟ لماذا؟

هما.
ْ
       اقترْح م�سروًعا ثالًثا يحّقُق هدَفي

اأ

ب

ج



الِمحوُر الأّوُل: الأ�سرُة والمجتمُع14

 قر�ءُة �سعاٍر

أّمْل �ل�سعارَ �الآتَي، ثمَّ ناق�ْس زمالَءَك في �سوِء �لنقاِط �لتاليِة: تا

حماوُر �لّنقا�ِس:

         �ل�سورُة:
ْف �سورَة ال�سعاِر من حيُث ال�سكُل واللوُن. - �سِ

نبلِة.
ُّ

- قاِرْن بيَن �سورِة ال�سعاِر وال�س
علِّْل اختياَر اأكفِّ الأيدي المفتوحِة في �سورِة ال�سعاِر.  -

لماذا اأكفُّ الأيدي المفتوحِة في �سورِة ال�سعاِر متجهٌة اإلى   -

الأعلى مع ميالن طفيٍف؟

 لل�سورِة؟
َ
لماذا اختاَر م�سّممُ ال�سعاِر الّلوَن الأخ�سر  -

��ح  �سبَب  تب��دو �سورُة ال�سعاِر ب�سيطًة )قليلَة الخطوِط والألواِن(. و�ضِّ  -

ذلَك ح�سَب راأيَك.

ُث: �لّتحدُّ

14

اأ

: هو عمُل الخيِر لأجِل م�ساعدِة الآخرين دون انتظاِر مقابٍل.
ُّ
العمُل التطوعي



15 الِمحوُر الأّوُل: الأ�سرُة والمجتمُع

           �لكتابة:

ْف الكتابَة من حيُث الخطُّ والحجمُ والّلوُن. �ضِ  -

. قارْن بيَن الكتابِة و�سورِة ال�سعاِر من حيُث اللوُن والحجمُ  -

؟
ِّ
 ال�سعاُر الذي اأماَمَك عن العمِل التطّوعي

ُ
ر

ّ
كيَف يعب  -

 - اأ�س��اَرْت الأُكفُّ التي في ال�س��عاِر اإلى مجالٍت كثيرٍة في ُم�س��ابقِة ال�س��لطاِن قابو�َص للعمِل 

ْث فيِه مع زمالِئَك. ، اختْر مجال وتحدَّ
ِّ
التطّوعي

ب



َوٌر من قريتي �سُ

ًطا للنَّ�سِّ ِمْن َبْيِ �الآتي: تاأّمْل �لعنو�َن و�ل�سورَة، ثمَّ توّقْع َنَ

�قر�أْ �لّن�سَّ كامال، وحتّقْق مّما توّقْعَت.

1

2

ِر�سالٌة مَن الكاِتِب اإلى �سديٍق لُه في الخاِرِج.

َبحٌث اأعّدُه الكاتُب عْن قرَيِتِه.

�سيرٌة ذاتيٌة ِلطفوَلِة الكاِتِب.

الِمحوُر الأّول: الأ�سرُة والمجتمُع16

اأ

ب

ج

: �أوال: �أكت�سُف �لنَّ�سَّ

�لدر�ُس �الأّوُل



َوٌر من قريتي �سُ

		 	 	

	 	

: �أقر�أُ �لّن�سَّ

 ،
ٌّ

 وق�ا�صٌّ عم�اني
ٌ
�س�اعر

عبري،  في ولي��ِة  ُوِل��َد 

�س�ع�رّيٌة  مجم�وع�ٌة  ل�ُه 

بعن�واِن )بيُت ال�سي�ح(، 

ٌة 
ّ
ق��س��سي ومج�م�وع��ٌة 

ب��ع��ن��واِن )ال��ح�����س��ُن 

الأ�سوُد(. 

17 الِمحوُر الأّول: الأ�سرُة والمجتمُع

)1( ع�سير الليمون                              )2(  الليمون                              )3( مفردها )جحلة(: ِجرار للماِء

عادل الكلباين

تي في ال�س��يِف ت�س��نُع لن��ا دائًما )حار ب��ارد()1( اإْذ َتِقُف ُقبالَة  كاَنْت جَدّ

��ها الأخ�س��ِر  �س��جرِة الّلومي)2(  قريًبا من حوافِّها قبَل اأْن تتوّغَل تحت عر�سِ

تي الّلومي تحَت الَعري�ِص على ب�س��اٍط  ��ِر. تجمُع جدَّ ها باأوراِقها الُخ�سْ
ُ
فتغمر

ها في َدْورٍق، ثمَّ 
ُ
من �َسَعٍف، وتبداأُ بَق�صِّ الّلْيموناِت ال�سفراِء اإلى ن�سفْيِن تع�سر

ْوَب )الجحاِل()3(   �سغيرٍة، وتّتِجُه �سَ
َ
تنَه�ُص ونحُن ُنتابُعها باأعُيِننا كع�س��افير

ْوَرِق،  المعّلقِة من اأعناِقها بحبٍل من ال�ّس��َعِف؛ ِلَت�ْسُكَب منها ماًء بارًدا في الدَّ

َة مالعَق من طا�َسِة ال�ّسّكِر وتمِزُجها بِه حّتى تر�سى عن مذاِقِه،  ثمَّ تكِب�ُص ِعدَّ

ّيِة اللوِن َن�سرُبها َوننطلُق اإلى الّلِعِب.. حيَنها َت�ْسُكُب لنا في اأكواٍب ف�سّ

 من 
ُ
وعنَدما تقترُب ال�سم�ُص من المغيِب وقَت الأ�سيِل، وبيَنما ال�سماُء تغّير

ِق،  لوِنها، تتقافُز الّديكُة فوَق البيوِت وال�ّسجِر، وترفُع اأ�سواَتها مرّحبًة بالَغ�سَ

��واحي يناديَن اأطفاَلُهنَّ بالإياِب اإل�ى البيوِت:  راَخ النِّ�ساِء في ال�سّ وت�س��مُع �سُ

»اأوه �سعووود، اأوه عبووود، اأوه ر�سوود،...« خوًفا م�ن ح�سراِت الظالِم.

َه بقطٍّ اأ�سوَد يزَحُف 
َ
وكّنا اأطفال نتحّلُق حوَل ِجْذِع نخلٍة اأو تحَت �س��جرِة الأمبا.. كاَن الليُل اأَ�ْسب

ِم�ُص ب�س��واِدِه الأمكنَة ويغّطيها بالظلماِت، وينطلُق �س��وُت 
ْ
ِه، ويقِفُز فوَق الُجدراِن وُيَخر

ْ
على رجَلي

ْدَلِهمُّ ال�سكوُن، وت�سمُع ت�سابيَح العجائِز. 
َ
الموؤّذِن ي�سقُّ اأجواَء المغيِب، َفي

 
ُ
َجِل والأَمبا والتيِن والّنخيِل، زهر

ْ
��َفر

َّ
ّماِن وال�س

ّ
 ب�س��ياِئِه على اأغ�س��اِن الُفر�ساِد والر

ُ
ُيلقي القمر

 وهَو 
َّ
داَحُه الليلي واقي والّدروِب. البيداُر ُيطِلُق �سُ

ّ
 من �سجِر الليموِن ويت�ساقُط في ال�س

ُ
( يتناثر )البلِّ

ُل حتى  ��واقي، منتعال حذاًء َي�سِ
ّ

 حامال في َيدْيِه ِم�س��حاَتُه، ورجالُه ُتغِرُقهما ال�س
َ

��واحي يجتاُز ال�سّ

ِه خوًفا مْن عقرٍب اأو َحَن�ٍص.
ْ
ركبَتي
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 اللَّ�ِه، بالُقرِب منُه فا�سُل ال�ّسرجِة، 
ُ
م�سجُد )القرِن( الذي َيعلو فيِه �سوُت الأذاِن، ويترّدُد فيِه ِذكر

ٌة بالّتبِن والطيِن، كاَنْت فيما 
ّ
ني

ْ
ُع �س��جرٌة كبيرٌة من �س��جِر البيذاِم ِبجانِبها �س��بلٌة َمب

َ
وعلى حاّفِتِه تقب

؛ حيث يقوُم اأحُدهم بالّنْفِخ في بوٍق ُي�سمونه 
ْ
م�س��ى مكاًنا يجتمُع فيِه الأهالي للّت�ساُوِر فيما بيَنهم

)البرغام(، وما اإْن ي�س��َمْع النا�ُص ذلَك ال�س��وَت حتى ياأتوا ُفرادى وجماعاٍت، ويتحّلقوا؛ لإيجاِد 

الحلول لأيِّ ُمع�س��َلٍة قد تواِجُه القري��َة واأهَلها، في نقا�ٍص وحواٍر َيحتِرُم ال��راأَي في هدوٍء رزيٍن، 

ُد بها الجميُع.
ّ
وي�سوغون فيما بيَنهم الم�سالَح التي ُتفيُد القريَة ويتقي

��راٍخ م�س��موٍع وزوبع��ٍة من الفو�س��ى،  ي��وَم ُكّن��ا �س��غاًرا كّن��ا ناأت��ي اإل��ى ه��ذِه البيذامِة ب�سُ

ها حالميَن ب�س��يٍء م��ن ثماِرها الحم��راِء، وكاَن  
ْ
ُع اإَلي

َ
يت��رّدُد �س��داها من م�س��افاٍت بعيدٍة، ُنه��ر

خمي���صٌ م��ا اإن ي�س��َمْع تلك ال�سو�س��اَء م��ن َبعيٍد حت��ى ي�س��تعدَّ لحمايِة �س��جرِتِه من ك�س��ٍر قْد 



ُقُط على الأر�ِص فهو 
ْ

��ِر. وكاَن ُيرّدُد على م�س��اِمِعنا: »ما َي�س ُي�س��يُب ُوريقاِتها اأو اأغ�ساِنها الُخ�سْ

 ،
ْ
 واذهبوا في حاِل �سبيِلكم

ْ
ْئُتم ، احملوا مْنُه ما �سِ

ْ
 ولغيِركم

ْ
لعابري ال�سبيل كما يقولوَن، وحقٌّ لكم

ٍع وارفِة الأوراِق ُمثقلًة 
ُ
ها«. كاَنْت البيذامُة ذاَت اأْفر

ْ
لكْن ل َتقتِربوا منها ول تحاولوا ال�س��عوَد اإَلي

ِه في 
ْ
 من اأغ�س��اِنها بطراوٍة على �س��بلِة الطيِن كطاوو�ٍص َيفِرُد جناَحي

ٌ
��ِدُل كثير

َ
بعناقيِد الّثماِر، َيْن�س

زْهٍو.

ا وع�ساُه التي   خمي�سً
ُ
اليوَم، وفي بع�ِص م�س��اءاتي، وعنَد مروري بهذا المكاِن، اأبت�س��مُ واأتذّكر

�ُص بها البيذامَة، فتنحِدُر دمعٌة من حنيٍن مدفوٍن في ثنايا الذاكرِة. 
ُ
كاَن َيْحر

عادل الكلباين، مقنيات: وطن وطفولة
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: َل على عبارٍة من �لّن�سِّ ��ستبدْل باالأرقاِم ما يقابُلها في �لترتيِب من حروِف �لهجاِء؛ ِلتح�سُ

�ْس ما بيَن �لقو�سيِن بكلمٍة �أو عبارٍة توؤّدي �لمعنى ذ�َتُه:  عوِّ

َتِقُف  اإْذ  بارد(،   )حار  داِئما  لنا   ..................... )ت�سنُع(  يِف  ال�سَّ في  تي  جدَّ كاَنْت 

اأْن  قبَل   ..................... )حوافِّها(  من  ا 
ً
قريب الّلومي  �سجرِة   ...................... )ُقبالَة( 

باأوراِقها  .....................�ها   )
ُ
ف�)تغُمر الأخ�سِر  ها  عر�سِ تحَت   ..................... َل(  )تتوغَّ

موناِت 
ْ
تي الّلومي تحَت العري�ِص على ب�ساٍط من �َسَعٍف، وتبداأُ بق�صِّ اللي ِر. تجمُع جدَّ الُخ�سْ

ِننا 
ُ
 تنه�ُص ونحُن نتابُعها باأعي

َّ
ها في )َدْوَرٍق( .....................، ثم

ُ
ِن تع�سر

ْ
ال�سفراِء اإلى ن�سفي

 �سغيرٍة. 
َ
كع�سافير

1

2

ُمعجمي/ ثروتي �للغوّيُة:�أ

62 11 10108
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: ثانَيا: �أفهُم �لّن�سَّ



ْنِعِه  ْنِع �لجّدِة للـ)حار بارد(. حّدْد خطو�ِت �سُ �ل�سورُة �الأولى من ذكرياِت �لكاتِب هي �سورُة �سُ
من خالِل �لفقرِة �الأولى:

��ستكمْل �لفر�َغ في �لجدوِل �الآتي بالمفرِد �أو �لجمِع بح�سِب �لمطلوِب:

1

3

:ب �أحّلُل �لّن�سَّ

�لجمُع�لمفرُد

ب�ساط

طاوو�ص

حواّف

اأعناق

ثنايا

اِت الّلومي.
ّ
جمُع حب

�َسْكُب الع�سيِر في الأكواِب. 

1

3

6

2

5

4

7
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�ل�ســورُة �لثانيــُة �لتــي يتذّكُرها �لكاتُب هي �ســورُة نهايِة �ليوِم في �لقريــِة. ��ستكمْل عنا�سَر 
�ل�سورِة م�ستعيًنا بال�ّسكِل �الآتي:

ما �لّدوُر �لذي تقوُم بِه �ل�ّسبلُة في �لقريِة؟

)حار بارد- �لجحلة- �للومي- �لبّل- �لبيد�ر- �لبيذ�م- �لبرغام- �ل�سبلة( مفرد�ٌت من بيئِة 
: بع�ِس �لقرى في �لمجتمِع �لعمانيِّ

2

3

4

�لقريُة وقَت �الأ�سيِل

- قفُز الّديكِة.- لوُن الأ�سيِل.- اأ�سواُت الديكِة.

- الأ�سجاُر تحَت �سوِء القمِر.- ال�سكوُن.

- زحُف الليِل على القريِة.

الحركُةالأل���واُنالأ�سواُت

)اقراأْ من الفقرِة الثالثِة ما يدعمُ اإجابَتَك(

اأ�سمعَت باأيٍّ من هذِه المفرداِت من قبُل؟ اأيَن؟

ْت مع تطّوِر المجتمِع؟ 
َ
اأم��ا زالت ه��ذِه المفرداُت م�ستخدمًة في حا�سِرنا، اأْم اأنَّه��ا اندثر

عّلل اإجابَتَك.

عّدْد بع�َص المفرداِت التي ت�ستخدُم في قريِتَك وت�سابُه المفرداِت ال�سابقَة.
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تي في ال�سيِف ت�سنُع لنا...« »كاَنْت جدَّ

وكّنا اأطفاًل نتحّلُق حوَل...«

  »...كاَنْت فيما م�سى مكاًنا يجتمُع«  

»يوَم كّنا �سغاًرا ...«

»...
ُ
اليوَم...عنَد ُمروري...اأبت�سمُ واأتذكر

تنحِدُر دمعٌة من حنيٍن مدفوٍن في ثنايا الذاكرِة...«

)�ضْع عالمَة √ اأَماَم النوِع المنا�سِب(

�قر�أْ �لعبارَة �الآتيَة، ثمَّ �أجْب:

: حّدْد نوَع �لن�سِّ في �سوِء �لعبار�ِت �الآتيِة �لو�ردِة في �لن�سِّ

عنَد مروِر �لكاتِب �ليوَم بمكاِن �لبيذ�مِة »يبت�سُم، يتذّكُر خمي�ًسا وع�ساُه...تنحِدُر دمعٌة من حنيٍن«:

، احملوا مْنُه 
ْ
 ولغيِركم

ْ
ُقُط على الأر�ِص فهو لعابري ال�سبيِل كما يقولوَن، وحقٌّ لكم

ْ
»ما َي�س

ها«.
ْ
عوَد اإَلي ، لكْن ل َتقَتِربوا مْنها َول ُتحاولوا ال�سُّ

ْ
 واذهبوا في حاِل �سبيِلكم

ْ
ْئُتم ما �سِ

 ماذا ق�سَد خمي�ٌص ب� »فهَو لعابري ال�سبيِل«؟

ُقُط على الأر�ِص  يكوُن �سالًحا لالأكِل؟
ْ

 هل ما َي�س

عَد الأطفاُل اإلى ال�سجرِة لقطِف الثماِر؟  لماذا يرف�ُص خمي�ٌص اأْن ي�سْ
 ما راأُيَك في موقِف خمي�ٍص من الأطفاِل؟

ُل مالمَح وجِه الكاتِب في هذا الموقِف؟
ّ
كيَف تتخي

مثّْل هذا الموقَف اأماَم زمالِئَك.

ا في الوقِت ذاِتِه؟
ً
 �سعوَر الكاِتِب مبت�سًما وباكي

ُ
ر

ِّ
كيَف تف�س

5

7

6

ر�سالةحكاية�سيرة ذ�تيةرو�ية
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وّظْف �لتركيَب �الآتَي في جملٍة من �إن�سائَك:

ا ُتحاكي فيِه �لفقرَة �الآتيَة م�ستبدال بوقِت �الأ�سيِل وقَت �لفجِر:   �كتْب مقطًعا و�سفيًّ

1

2

�أطّوُر �أ�سلوبي:ج

ٍر قْد ُي�سيُب 
ْ

وكاَن خمي�ٌص، ما اإن ي�سمْع تلَك ال�سو�ساَء حّتى ي�ستعدَّ لحمايِة �سجرِتِه من َك�س

.
َ
ر وريقاِتها اأو اأغ�ساَنها الُخ�سْ

 من لوِنها، َتتقاَفُز 
ُ
ر

ّ
 من المغيِب وقَت الأ�سيِل، وبيَنما ال�سماُء تغي

ُ
»وعنَدما تقترُب ال�سم�ص

��راَخ الن�ساِء في  ِق، وت�سمُع �سُ
َ

ب��ًة بالَغ�س الّديك��ُة فوَق البي��وِت وال�ّسجِر وترفُع اأ�سواَتها مرحِّ

واحي يناديَن اأطفاَلُهنَّ بالإياِب اإلى البيوِت«. ال�سّ

 ،..................... وبيَنم��ا   ،............ وق��َت   ............................ »وعنَدم��ا 

............ الّديك��ُة ........................ وترفُع اأ�سواَته��ا ........................، وت�سمُع ..

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

.»...................................

حّتىما اإْن
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ثالًثا: �أتو�ّسُع:

ُف فيِه �لبيذ�َمَة من حيُث: ا ق�سرًي� َت�سِ �كتْب ن�سًّ 1

ال�سكُل.

الثمرُة.

ال�ستخداماُت.
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َمْدَر�ستي �الأُولى

: �أواًل: �أكت�سُف �لنَّ�سِّ

�لدر�ُس �لّثاين
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، ثمَّ توّقْع: �قر�أْ �لعنو�َن، و�نظْر في �ل�سورِة و�لم�سدِر �لذي �أُِخَذ منُه �لّن�سُّ

�قر�أْ �لّن�سَّ كامال، وحتّقْق مّما توّقْعَت.

1

2

المق�سوَد بالمدر�سِة الأُولى.

نوَع الّن�صِّ ا�ستناًدا اإلى الُعنواِن والم�سدِر:

- �سيرة ذاتية( - ر�سالة   )- مقال 

اأ

ب



	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

َمْدَر�ستي �الأُولى

		 	 	

	 	

 ،  م�سرٌيّ
ٌ
باحٌث ومفكر

ُوِلَد في القاهرِة ودر�َص 

 التحَق 
َّ
في الأزه��ِر، ثم

الق��س���اِء  ب�م�در�س����ِة 

، وا�ستغَل في 
ِّ
ال�سرع��ي

الق�س���اِء، والت�دري���صِ 

في الجامع�ِة الم�سريِّة، 

ِة 
ّ
وانُتِخ��َب عميًدا لكلي

الآداِب ف��ي ج�امع����ِة 

َن ع�سوا 
ّ
القاه��رِة، وُعِي

. في الَمْجَمِع الّلغويِّ

ومق�الٌت  موؤلف�اٌت  لُه 

ف��ي  ه���ا 
َ
ن�سر ك�ثي��رٌة 

ال�ر�س��ال����ِة   
ْ
مج�لََّت��ي

والثقافِة،  واأن��ساأَ معهَد 

ِة 
ّ
العربي المخطوط��اِت 

التاب��َع لجامع��ِة الّدوِل 

ِة. 
ّ
العربي
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اأحمد اأمني
)1954-1886(

 درو�سي في الحياِة بيتي، وقْد بنى 
َّ
كاَنْت اأّوُل مدر�س��ٍة تعّلمُت فيها اأهم

ُكُنها هو 
ْ

َنْت حاُلُه - بيًتا ُم�ستقال في الح��ارِة التي َي�س
ّ

اأب��ي - بع��َد اأْن تح�س

 مجل�ٌص 
ِّ
، ففي ال��دوِر الأر�سي

ِّ
واأخوُه، يتك��ّوُن من دوريِن غي��ِر الأر�سي

ٍف وتوابُعها. 
َ
لل�سيوِف وكلُّ دوٍر بِه ثالُث ُغر

 ُفِر�َسْت 
ٌ
كاَن طابُع البيِت الب�ساط��َة والنظافَة؛ فاأثاُث اأكثِر الُحَجِر ح�سير

َة ن��وٍم راأْيَت في ُركٍن م��ن اأركاِنها مناًما 
َ
��ادٌة، واإذا كاَنْت ُحْجر علي��ِه �سجَّ

 َنُكْن ن�ستخِدُم 
ْ
ُط في الم�ساِء؛ فلم

َ
ًة، ُتطوى في ال�سباِح وُتب�س ولحاًفا ومخدَّ

َة، واأدواُت المطبِخ في غايِة الب�ساطِة...وهكذا، ولْو اأرْدنا اأْن ننتقَل 
ّ
الأ�س��ر

 ما في البي��ِت واأثمُنُه وما َي�ْسَغُل 
ُ
َب��ٌة كبيرٌة لنقِل الأثاِث، اأّما اأكثر

َ
لكفْتن��ا َعر

ّفَفْت فيها   ممل��وٌء دواليَب �سُ
ُ

 الكتُب؛ حيُث المجل�ص
َ

��ٍز فيِه فهي
ّ
 حي

َ
اأكبر

ٌة في ال��ّدوِر الأّوِل ُملَئْت 
َ
ُة اأب��ي مملوءٌة بالكتِب، وُحْجر

َ
الكت��ُب، وُحْجر

كذلَك بالكتِب.
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وكاَن اأب��ي مولًعا بالكتِب في ُمختلِف العلوِم؛ في الفقِه والتف�س��يِر والحدي��ِث واللغِة والتاريِخ 

 
َ

 يرتْح حتى يقتني
ْ
والأدِب والنح��ِو وال�س��رِف والبالغِة، واإذا كاَن الكت��اُب مطبوًعا طبعتيِن، ل��م

ا مما ُطِبَع فيها، وكاَنْت 
ً
 كثير

َ
الطبعتي��ِن، وقْد مّكَنُه عمُلُه م�س��حًحا في المطبعِة الأميريِّة اأْن يقتن��ي

 ُمتعٍة لي حيَن ا�س��تطْعُت ال�س��تفادَة منها، وقْد احتفْظُت بخيِرها نواًة لمكتبتي 
َ
هذِه المكتبُة اأكبر

التي اأعتزُّ بها، واأُم�سي ال�ساعاِت فيها كلَّ يوٍم اإلى الآِن.

ٍة في هذا البيِت ُوِلْدُت، وكاَنْت ولدتي في ال�س��اعِة الخام�سِة �سباًحا من اأّوِل اأكتوبر 
َ
في ُحْجر

ُه  �سنَة )1٨٨6م(، وُكْنُت رابَع ولٍد ُولَد، وكاَن بيُتنا محكوًما بالرعايِة الأبوّيِة، فالأُب وحَدُه موجِّ

ُة الأ�سرِة كلُّها في يِدِه 
ّ
ِزماِم اأموِرِه؛ فال يغيُب الأولُد عن البيِت بعَد الُغروِب خوًفا من عتاِبِه، ومالي

 �سعوًرا قويًا بواجِبِه نحَو تعليِم اأولِدِه؛ فهَو يعّلُمهم 
ُ
ي�سِرُف منها كلَّ يوٍم فيما ي�سُلُح وُيفيُد، ي�سُعر

ُه 
َ

ُه وبناُتُه، وُيتِعُب في ذلَك نف�س هم، �سواٌء في ذلَك اأبناوؤُ ��ِه، وُي�سِرُف على تعليِمهم في مدار�سِ بنف�سِ

نا در�َسُه، 
ْ
 علي

َ
لِقي

ُ
��ِه ِلي ��ِه، ويتكُئ على نف�سِ ��ا فال ياأَْبُه بمر�سِ ا ل حدَّ لُه، حتى اإّنُه قد يكوُن مري�سً

ً
تعب

حمُة في المر�ِص اإذا اأ�ساَب اأحُدنا، 
ّ
 �سرامَتُه؛ وتتجّلى هذِه الر

ُ
يرحُمنا ولكّنُه ُيخفي رحمَتُه وُيظِهر

 حتى راأْيُت البيَت توؤخُذ فيِه الأ�سواُت 
ُ
 العمر

َ
ْت لأحٍد مّنا... وما اإْن تقّدَم بي �سَ َ

وفي الَغيبِة اإذا َعر

.
ُ
 والكبير

ُ
وي�ست�ساُر فيِه ال�سغير

نا – طيبُة القلِب متديّنٌة؛ ي�س��يُء وجُهها ن��وًرا، تزوُرنا من حيٍن   اأمُّ اأمِّ
َ

وق��د كاَن لن��ا جّدٌة - هي

ِة 
ّ
يفي

ّ
ِة – الر

ّ
، وَتبيُت عنَدنا فنفرُح بلقاِئها وح�سِن حديِثها، وكاَنْت تعِرُف من الق�س�ِص ال�ّسعبي

َ
لآخر

ُغ، فنتحّلُق حوَلها ون�س��مُع حكاياِتها، وما نزاُل 
َ
 الذي ل يْف��ر

َ
منها والح�س��رّيِة – ال�س��يَء الكثير

 ق�س���ٌص مفرحٌة اأحياًنا محزنٌة اأحياًن��ا اأخرى، منها ما يدوُر حوَل 
َ

نا الّنوُم، وهي
َ
كذل��َك حتى يغلب

ُة اللطيفُة، والجمُل 
ّ
مغامراِت الأجداِد والملوِك والعظماِء، وتتخّلُل هذِه الق�س���َص الأمثاُل ال�ّس��عبي

التي يترّكُز فيها مغزى الق�سِة.

 ،
ٌ
ٌح كثير

َ
 ول َمر

ٌ
��ِحٌك كثير  فيِه �سَ

َ
ا ل هزَل فيِه، متحّفًظا لي�ص ولك��ْن كاَن بيُتنا على الغالِب جًدّ

 من قراءِة الُقراآِن �سباًحا 
ُ
، فاأبي يوؤّدي ال�س��لواِت في اأوقاِتها، وُيكِثر

ُّ
 البيَت ال�س��عوُر الديني

ُ
ويغُمر
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 من قراءِة التف�سيِر والحديِث، وَيحكي حكاياِت 
ُ
 ويبتِهَل، وُيكثر

َ
�سّلي

ُ
وم�ساًء، وي�سحو مع الفجِر ِلي

 
َّ
 بها اأقرباَءُه، وَيُح��جُّ وَتُحجُّ اأمي مَعُه، ثم

ُ
��الحيَن واأعماَله��م وعبادَتهم، ويوؤّدي ال��زكاَة ويوؤثر ال�سّ

هم في اأوقاِت ال�س��الِة الأُخرى، 
ُ
�س��ّلوا، وُيراقب

ُ
ًة؛ فيوقُظهم في الفجِر ِلي

ّ
هو ُيربي اأولَده تربيًة ديني

وي�ساِئلهم متى �سلَّوا واأيَن �سلَّوا، وكلُّنا يحتفُل برم�ساَن وي�سوُمُه؛ وعلى الجملِة فاأنَت اإذا فتحَت 

باَب بيِتنا �سمْمَت مْنُه رائِحَة الّديِن �ساطعًة زاكيًة.

 اإنَّ كلَّ خ�سائ�ِص البيِت 
َّ
 ج�سمي وُخُلقي، ثم

ُ
 مدر�س��ٍة تكّوَنْت فيها عنا�س��ر

َّ
كاَن هذا البيُت اأهم

  اإفراًطا في 
َّ
تي، فاإْن راأْيَت في

َّ
زاِت �سخ�س��ي

ّ
 ممي

َّ
��ْت في طبيعتي، وكّوَنْت اأهم

َ
التي ذكرُتها انعك�س

 
ْ
ِل الم�س��ّقاِت، فاعلم ا على العمِل وتحمُّ

ً
جان��ِب الجدِّ وتفريًطا في جانِب المرِح، اأو راأْيَت �س��بر

��ُكُن في اأعماِق قلبي، واإيماًنا باهلِل ل 
ْ

اأنَّ ذلَك كلَُّه �س��ًدى لتعليِم البيِت ومباِدِئِه، واإْن راأْيَت ديًنا َي�س

ُتزلِزُلُه ال�ّسكوُك، واإْن راأْيَت ب�ساطتي في العي�ِص وكراهتي ال�سديدَة لكلِّ تكلٍُّف وت�سنٍُّع في اأ�ساليِب 

الحياِة، فمرِجُعُه اإلى تعاليِم اأبي وما �ساهْدُتُه في بيتي.

اأحمد اأمني، حياتي

 )بت�سرف(
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: ثانًيا: �أفهُم �لّن�سَّ

رّتْب �لكلماِت �الآتيَة وفَق ُرْتَبِة �لحرِف �الأّوِل في �لحروِف �لهجائيِة: 1

ُمعجمي/ ثروتي �للغوّيُة:�أ

 كلماٍت َتُدلُّ على الأثاِث )من الفقرِة الثانيِة(:
َ

خم�ص

الكلمُة:

ال�سوؤاُل:

كلماٍت بيَنها ت�سادٌّ )من الفقرِة ال�ساد�سِة(:

��ستخرْج ما ياأتي:

َل �إلى فهِمها: ا �أ�سفَل كلمٍة لْم تفهْم معناها، ثمَّ ��ساأْل زمالَءَك عْنها حتى تتو�سّ �سَع خطًّ

2

3

�سباح

لحاف

درو�س

ب�ساطة

طابع
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كتب



:  الم�ستخدُم في الّن�صِّ
ُ
ال�سمير

الكاتُب يتحّدُث عن زمٍن:

:
َ

ُة الرئي�سُة في الّن�صِّ هي
ّ
ال�سخ�سي

) اختْر ال�سواَب(

)اختْر ال�سواَب(

)اختْر ال�سواَب(

�ُس م�سموَنها. �كتْب كلمًة مفتاحّيًة جنَب كلِّ ِفقرٍة من ِفقر�ِت �لّن�سِّ تلخِّ

»كاَن طابُع �لبيِت �لب�ساطَة و�لنظافَة«. ما مظاهُر �لب�ساطِة �لتي ذكَرها �لكاتُب؟

��ستخرْج من �لّن�سِّ بع�َس �سفاِت �لمو�سوفاِت �الآتيِة، كما في �لمثاِل:

ــْل تعريــَف كاتِب �لّن�سِّ )�أحمد �أمين(، ثــمَّ ناق�ْس زمالَءك ومعلَِّمك كيــَف �أ�سهَم �لبيُت في  تاأمَّ
. تكويِنِه �لعلميِّ و�الأدبيِّ

حّدْد نوَع �لن�سِّ في �سوِء �الإجابِة عن �الأ�سئلِة �الآتيِة:

3

1
2

4

5

:ب �أحّلُل �لّن�سَّ

و�سُف البيِت

م�ستقال

و�سُف الأِب

مولًعا بالكتِب

و�سُف الجّدِة

طيبُة القلِب

الغائُب

حا�سٍر

ُه
ُ

الكاتُب نف�س

المتكّلُم

م�ستقبٍل

ٌة
ّ
ٌة خيالي

ّ
�سخ�سي

المخاطُب

ما�ٍص

ٌة
ّ
ٌة تاريخي

ّ
�سخ�سي
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َلها الكاتُب.
ّ
اأحداٍث تخي

 اأحداٍث وقَعْت في التاريِخ القديِم.

اأحداٍث وتجارَب عا�َسها الكاتُب.

ُث الن�صُّ عن: يتحدَّ

ابقِة، نوُع الّن�صِّ هَو:
ّ

في �سوِء الإجاباِت ال�س

ما ر�أُيَك في �أ�سلوِب تربيِة و�لِد �لكاتِب الأبناِئِه؟

بح�سِب ر�أِيَك، ِلَم �هتمَّ �لكاِتُب بمكتبِتِه؟

6

7

�سيرٌة غيرّيٌة رو�يٌة�سيرٌة ذ�تّيٌة

)اختْر ال�سواَب(

)اختْر ال�سواَب(

��ستخدْم �لتركيبيِن �الآتييِن في ُجَمٍل من �إن�ساِئَك: 1

ُر �أ�سلوبي:ج �أطوِّ

ل حدَّ لُه:

فال ياأَْبُه :
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: �أن�سُئ جملًة محافًظا على ما تحَتُه خطٌّ 2

 الكتُب.
َ

ٍز فيِه فهي
ّ
 حي

َ
اأّما اأكثُر ما في البيِت واأثمُنُه وما ي�سغُل اأكبر

ا ال هزَل فيِه. ولكْن كاَن بيُتنا جدًّ

3 �كتْب مقطًعا من �لن�سِّ ��سُتخِدَمْت فيه �أدو�ُت �لربِط �الآتيُة:

..................................... وقد..................... بعد اأن............................ 

     ف� .............................. و ............................

ثالًثا: �أتو�ّسُع:

 قارْن بيَنهما مْن حيُث:
َّ
َوٌر من قريتي«، ون�صِّ »َمْدر�ستي الأولى« ثم  اأَِعْد قراءَة ن�صِّ »�سُ

. القيمُ

العاداُت.

نوُع الكتابِة.
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َمْدَر�سُة �الأخالِق

: �أواًل: �أكت�سُف �لنَّ�سَّ

�لدر�ُس �لّثالث

الِمحوُر الأّول: الأ�سرُة والمجتمُع34

، ثمَّ توّقْع �ملدر�سَة �لتي يق�سُدها �ل�ّساعُر. �قر�أْ عنو�َن �لّن�سِّ

ْت من �سّحِة توّقِعَك. ، ثمَّ تثبَّ �قر�أْ �لّن�سَّ

1

2



	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

َمْدَر�سُة �الأخالِق

		 	 	

	 	

 
ٌ
 و���س��اع��ر

ٌّ
اأك��ادي��م��ي

ون�ساأَ  ُوِل��َد   ،
ٌّ

ع��راق��ي

وَعِمَل في  بغداَد،  في 

اأ�سلوُبُه  امت�اَز  التعليِم، 

�س��انِة، 
ّ
والر بالمتان��ِة 

ولُه اآثاٌر كثيرٌة في النثِر 

دي�واُن  ول��ُه  وال�سعِر، 

�سعٍر مطبوٌع.
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معروف الر�سافي
)1945-1875(

كالنب�اِت تنبُت  الأخ�الُق   
َ

هي

الُمرب�ي تع�ّهَده��ا  اإذا  ت�ق�وُم 

ب�اّت�س��اٍق للمك�ارِم  وت��س�م�و 

وُتنِع�ُص في �سميِم المجِد  روًحا

مح��لٍّ م�ْن  للخالئ�ِق  اأَر   
ْ
ولم

ت�س�اَمْت الأمِّ م�در�سٌة  ُن  فح�سْ

واأخ�الُق الولي�ِد ُتقا�ُص ُح�س�ًنا

ا
ً
خي�ر بالأب�ن�اِء  َنُظ��نُّ  فكي�َف 

ا فر�سً الإ�سالِم  في  العلمُ   
َ

األي�ص

المكرم��اِت بم�اِء  ْت 
َ
�ُسقي اإذا 

ُمثِمراِت الف�سيلِة  �س��اِق  ع�لى 

ال�قن�اِة اأن�ابيُب  َقْت 
َ

اّت�س كم�ا 

ل�ه���ا مت��س�وع��اِت ب�اأزه���اٍر 

الأمه���اِت كِح�س�ِن  ُبه���ا  ُيهذِّ

ب�ت�رب�ي��ةِ  ال�بني�ِن اأو الب�ن����اِت

ال�وال���داِت النِّ�س��اِء  باأخ��الِق 

اإذا ن�ساأوا بح�سِن الج�اهالِت؟!

البن��اِت؟ وع�لى  اأب�ن�اِئِه  ع��لى 

ديوان معروف الر�سافي



: ثانًيا: �أفهُم �لّن�سَّ

1

�أ

 معناها.
ْ
 تفهم

ْ
�ضْع دائرًة حوَل الكلماِت التي لم

ُح معناها م�ضتعينًا بزميِلَك. اأدخْل الكلماِت في ُجَمٍل منا�سبٍة تو�سِّ

�ضارْك الجمَل مع زمالِئَك.

 اإليها.
ْ
ا للكلماِت من خالِل الُجَمِل التي تو�سلتم

ًّ
اكتْب معنى تقريبي

�قر�أْ �لّن�سَّ قر�ءًة �سامتًة، ثمَّ �أنجْز �لخطو�ِت �الآتيَة:

: �سْل �لكلماِت �الآتيَة باأ�سِلها �لثُّالثيِّ

2
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اأخالق

ات�ساق

اإ�سالم

مكرمات

مدر�سة

و �ص ق

خ ل ق

ك ر م

�ص ل م

د ر �ص

ُمعجمي/ ثروتي �للغوّيُة:



1

2

3

4

5

6

:ب �أحلُل �لّن�َسّ

َة.
ّ
 اأ- ا�ضرْح ال�سورَة الجمالي

. ًة اأخرى من الّن�صِّ
ّ
 ب- ا�ضتخرْج �سورًة جمالي

�أكمْل بيانات �لكلمِة »ت�ساَمْت«:

؟ ما �لفكرُة �لعامُة للّن�سِّ
ْح من خالِل �الأبياِت �أهميَة �لتعليِم لالأمهاِت و�أثَرُه على �الأبناِء. و�سّ

ّوَر �ل�ساعُر �الأخالَق ت�سويًر� جميال في �لبيتيِن �الأّوِل و�لثاني: �سَ

) يدعو �ل�ساعر �الأمهاِت �إلى �لتعلِم(  ما �لبيُت �لّد�ُل على ذلَك؟
 �قر�أْ �لبيَت �لذي يت�سّمُن معنى �لحديِث �لنبويِّ �ل�سريِف: »طلُب �لعلِم فري�سٌة على كلِّ م�سلٍم«.

ا �أعجَبَك َوفَق �لمخّطِط �الآتي: �ختْر من �لّن�سِّ بيًتا �سعريًّ

3
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النوع:

المعنى:

العجزال�سدر

ال�سد:

ت�ساَمْت
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1

2

3

4

�أطوُر �أ�سلوبي:ج

�ُه ويطيُعها. مَّ
 اأُ

ُّ
�سديِقك الذي َيب�ر

َك التي تبُذُل جهَدها لتربيِتَك. اأمِّ

ك:

مثل:

ي�سبه:

وّظْف ما ياأتي في جمٍل ت�سبيهّيٍة �سحيحٍة:

حاِك �أ�سلوَب �لتعبيِر �الآتَي بجملٍة من �إن�ساِئك مبتدًئا بكلمِة )�ألي�َس(: 

�خُتِتَمــْت �أبياُت �لق�سيدِة بكلماٍت متو�فقٍة في �لوزِن مثِل )�لمكرمات، مثمر�ت، �لو�لد�ت( 
. ْغ كلماٍت �أُخرى م�سابهًة من خارِج �لّن�سِّ �سُ

�كتْب عبارَة �سكٍر وثناٍء منا�سبًة توّجُهها �إلى كلٍّ من:

ا؟  العلمُ في الإ�سالِم فر�سً
َ

األي�ص

الِمحوُر الأّول: الأ�سرُة والمجتمُع38

ثالًثا: �أتو�ّسُع:

ناق�ْص مع زمالِئك قوَل ال�ضاعِر وعالقتَُه بن�صِّ )مدر�ضة االأخالق(:

َب الأعراِق
ِّ
ا طي

ً
)حافظ اإبراهيم(الأمُّ م�در�س�ٌة اإذا اأع�دْدَته�ا            اأعَدْدَت �سعب
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ُه تعالى: قاَل �لـلَـّ

 الموؤمنوَن اإخوٌة

)�سورُة الحجراِت: الآياُت:13-10( 

�أتلو و�أَْحَفُظ: 



�سْل بيَن �لكلماِت ومعانيها:

الإعابُة. اللَّْمُز:               

 ال�سخ�ِص بما يكرُه في َغيبِتِه.
ُ
التنابُز:               ذكر

الغيبُة:               التعايُر.                    

عدْد �لقيَم �لتي تدعو �إليها �الآياُت �لكريمُة.

تحدْث عن فهِمك لالآيِة �لثالثَة ع�سرَة.

�سْع لَكلِّ �آيٍة من �الآياِت �ل�سابقِة عنو�ًنا منا�سًبا.

�أَْفهُم قبَل �أن �أَْحفَظ:

1

2

4

3
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�لِقر�ءُة �لُحّرُةقر�ء�تي

اأوًل:

ثانًيا:

ِدرا�سِتَك  خالل  َتها  َقَراأْ التي  الُكُتِب  عدَد  ُيمّثُل  الذي  الوْجِه  حول  دائرًة  �َسْع    
ِلمحوِر الأ�سرِة والمجتمِع:

ْف بكتاٍب واحٍد َقَراأَْتُه َوْفَق العنا�سِر الآتيِة: َعرِّ  

قراأَت كتاًبا واحًدا.

قراأَت اأكَثَر من كتاٍب.

       العنواُن: ...........................               الموؤلُف: .............................

      داُر الن�سِر:...........................             رقُم الطبعِة: .........................

       نوُع الكتاِب:  

12

3

5

4

اأدبيٌّ

تاريخيٌّ

ِعلميٌّ

اأُْخرى )...(

1

3

2

4

• اذكْر عناويَنها.	
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ثالًثا:

رابًعا:

اأ�سياُء َتَعّلْمَتها ِمْن ِقراءِتك:  

�ْص ما قراأَتُه يْف فقرٍة ق�سريٍة: َلِّ  

اأُخرىِقَيمَمْعلوماتَكِلمات

	•حتّدْث عْن  مو�سوِع  الكتاِب.   

	•حتّدْث عْن هْيكلِة الكتاِب.  

	•اأَبِد راأًيَك في الكتاِب.  
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مر�جعة وتقويم

ِث.   1- اللتزاَم باآداِب التحدُّ

2- تنظيمَ الأفكاِر في ورقٍة قبَل التحّدِث.

3-تق�سيَم الحديِث اإلى مقّدمٍة وعر�ٍص وخاتمٍة. 

4- التحّدَث بلغٍة عربيٍة ف�سيحٍة.

5-عدَم الخروِج عن الأفكاِر المحّددِة �سابًقا.

ْث عنه مّتبًعا ما ياأتي: �سّمْم �سعاًر� للعمِل �لتطّوعيِّ د�خَل �لمدر�سِة، ثمَّ تحدَّ

�ختْر بيًتا �أعجبَك من ق�سيدِة )مدر�سُة �الأخالِق(، معّلال �ختياَرك.

1

2
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�تُل �الآياِت من )10( �إلى )13( من �سورِة �لحجر�ِت غْيًبا، ثّم حّدْد فكرَتها �لعاّمَة. 4

��ستكمْل محّدد�ِت �لخريطِة �لذهنيِة �الآتيِة:  3

الن�صُّ الثالُثالن�صُّ الثاينالن�صُّ الأّوُل

العنواُن:العنواُن:العنواُن:

نمط الكتابة:نمط الكتابة:نمط الكتابة:

الفكرة العاّمة:الفكرة العاّمة:الفكرة العاّمة:

القيم الم�ستفادة:القيم الم�ستفادة:القيم الم�ستفادة:

التقييم:التقييم:التقييم:

111

222

333

444

555



اني مخرجاُت تعلُِّم المحوِر الثَّ

. ا مسموًعا ذا نمٍط سرديٍّ  ُيحّلَل نصًّ

َث عن صورٍة/ لوحٍة فنيٍة.  يتحدَّ

يق�رَأ نصوًصا س�ردّيًة ووصفّيًة قراءًة مسترس�لًة، مع مراع�اِة عالماِت الترقي�ِم، وخصائِص 
النمِط.

يستخدَم استراتيجياٍت متنوعًة في فهِم المفرداِت والتراكيِب الجديدِة وتوظيِفها.

يفهَم النصوَص المقروءَة وُيحّلَلها باستخداِم استراتيجياٍت نشطٍة. 

ًة. يحفَظ قصيدًة وطنيَّ

يقرَأ نصوًصا من مصادَر خارجّيٍة ذاَت عالقٍة بالمحوِر.

يتمّثَل القيَم الواردَة في المحوِر.

1

2

3

4

5

6

7

8
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يتوقُع من الطالِب الدارِس لهذا المحوِر أْن:
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اال�ستماُع: كهُف مجل�ِس الجنِّ

الـوطــُن

الِمحوُر الثَّاني : الَوَطـُن

ِقراءاتي  

اأُن�سُد واأحفظ: مهٌد ومجٌد

التحّدُث: قراءُة �سورٍة
الدر�ُس االأوُل: منارٌة عمانّيٌة ترفُع �سوَت التوحيِد

الدر�ُس الثاني: جنُة عماَن
الدر�ُس الثالُث: في انتظاِر �سانتي

اني المحوُر الثَّ
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كهُف مجل�ِس الجنِّ
اال�ستماُع

 ا�ستمْع اإىل الن�سِّ جّيًدا ثمَّ اأجْب عن االأ�سئلِة االآتيِة:

حّدْد ال�ساعَة التي انطلَقْت فيها العائلُة اإلى الكهِف.

 بمعلوماٍت عن كهِف مجل�ِس الجنِّ كما ا�ستمْعَت اإليها:
َ

املأْ الجدوَل الآتي

عدُد فتحاِت الكهِفكيفيُة االكت�ساِفالموقع اأوُل َمن هبَط اإلى الكهِف ومتى

الِمحوُر الثَّاني : الَوَطـُن48
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كاَن الطري��ُق اإل��ى الكهِف �س��اقًّا...

 �سببيِن لذلَك.
ْ
اذكر

ِف الكهِف 
ّ
تمّك��َن الطفُل م��ن تع��ر

دها.  من طريقٍة...عدِّ
َ
باأكثر

ها 
َ
ما الخدماُت التي يمك��ُن اأن توفر

للترويِج للكهِف  ُة  الجهاُت المخت�سَّ

ا؟
ًّ
�سياحي

3

4

5
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50

حّدْد نوَع ال�سورِة ال�ّسابقِة: 1

�سورٌة ت�سكيليٌة

�سورٌة فوتوغرافيٌة

�سورٌة اإعالنيٌة

�سورٌة كاريكاتوريٌة

الِمحوُر الثَّاني : الَوَطـُن50

ّ
عر�سُة الخيِل للم�سوِر يو�سف ال�سعيلي

ُة الخيِل  َعْر�سَ

تاأّمل ال�سورَة االآتيَة، ثمَّ حتّدْث مع زمالِئَك عنها م�ستعيًنا باالأ�سئلِة التاليِة:

ُث: الّتحدُّ
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ورِة؟ ما اللوناِن الظاهراِن على ال�سّ

ورُة؟ ما الم�سهُد الذي تمّثُلُه هذِه ال�سّ

)ُرغَم اأنَّ ال�سورَة ثابتٌة فاإّنها ت�سّوُر م�سهًدا متحّرًكا(. اأيَن تبدو عنا�سُر الحركِة في 

ال�سورِة؟

ورِة؟ في اأّي زاويٍة وقَف الم�سّوُر اللتقاِط هذِه ال�سّ

ِة في ال�سورِة. ْد عنا�سَر الهويِة الُعمانيَّ حدِّ

)فاَزْت هذِه ال�سورُة بجائزٍة في م�سابقٍة عالمّيٍة(. لماذا َح�َسَب راأِيَك؟

2

3

5

4

6
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منارٌة عمانّيٌة ترفُع �سوَت التوحيِد

: اأوال: اأكت�سُف النَّ�سَّ

، ثمَّ اكتْب خم�َس اأفكاٍر جزئيٍة تتوّقُع من الّن�سِّ  اقراأْ العنواَن وتاأّمْل �سوَر الّن�سِّ
اأْن يتحّدَث عنها:

، وتاأكْد من �سّحِة توُقِعَك. اقراأْ الّن�سَّ

1

2

الدر�ُس االأّوُل
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: اأقراأُ الّن�سَّ

53

جاَءْت توجيهاُت ح�س��رِة �س��احِب الجللِة ال�س��لطاِن قابو�َس بِن �س��عيٍد المعّظِم-حفَظُه اللَّ�ُه 

��لطنِة، ل ليكوَن مكاًنا لل�س��لِة 
ّ

ورعاُه- في عاِم 1412ه� )1992م( باإن�س��اِء اأكبِر جامٍع في ال�س

والعبادِة فح�س��ُب، بْل مركًزا للتفاعِل مع روِح الإ�س��لِم الحنيِف، ب�س��كٍل ل ينف�سُل فيِه العلمُ عن 

العمِل.

 البناُء مّدَة �س��ِتّ �سنواٍت من 
َّ
و�ُس��ِرَع في ِعمارِة الجامِع في عاِم 1415ه� )1995م(، ِلي�س��تِمر

اميِة لح�سرِة �ساحِب الجللِة 
ّ

عايِة ال�س
ّ
ا عاَم )2001م( تحَت الر

ًّ
العمِل المتوا�س��ِل، وافُتِتَح ر�سمي

ال�سلطاِن قابو�َس بِن �سعيٍد المعّظِم � حفظُه اللَّ�ُه ورعاُه � وبح�سوِر عدٍد كبيٍر من العلماِء الم�سلميَن.

 
ٍّ
 اإ�س��لمي

ٍّ
ْيَك حتى ينتاَبَك اإح�س��ا�ٌس باأّنَك اأماَم �س��رٍح تاريخي

َ
م��ا اإْن يتراءى الجامُع اأماَم ناظر

َك الأحجاُر الم�س��قولُة والمحفورُة يدويًّا في اأنحاِئِه، 
ُ
ْيَك دّقُة ت�سميِمه، وُتبِهر

َ
دُّ ناظر ��ْخٍم، ّت�سُ �سَ

ا، 
ًّ
ا طولي

ً
ُة عل��ى اأركاِن الجامِع المختلفِة، التي تزيُد ع��ن )1564( متر

ّ
��ْت الآياُت القراآني

َ
وق��ْد ُكِتب

ا.
ًّ
ا روحاني  على المكاِن جوًّ

َ
ِفي وهي مكتوبٌة بخطِّ الّثلِث؛ ِلُت�سْ



ٌم ُمت�سابٌك، 
ّ
ُة َفلها ِغ�س��اٌء مخر

َّ
 ماآذَن ترمُز اإلى اأركاِن الإ�س��لِم الخم�س��ِة، اأّما الُقب

ُ
للجامِع خم�س

��ِة باأكمِلها. جدراُن 
ّ
ُة بطبقٍة من اأحجاِر الُف�سيف�س��اِء الذهبي ُة الثانيُة المك�س��وَّ

َّ
 من خلِلِه الُقب

ُ
َتْظَه��ر

��ِة، اأّما الزخارُف 
ّ
��ُل ِطراُزها في ِعم��ارِة القلِع العماني فاٌت، يتاأ�سَّ

ُ
 ُتَزيُِّنها �ُس��ر

ِّ
الُم�س��لى الرئي�س��ي

ُة واأحجاُر الف�سيف�ساِء فُتزيُِّن القاعَة من الداخِل.
ّ
الإ�سلمي

ِة، وبع�ُس هذه الأبواِب يحوي 
ّ
ُة ُتزيُِّنها مجموعٌة من الزخارِف الإ�سلمي

ّ
اأبواُب الجامِع الخ�سبي

 
ُّ
ملي

ّ
 الر

ُ
ِم ال�سلِة الَحَجر

َ
اٍت ُمبّطنٍة باألواٍح من الزجاِج الملّوِن، وا�س��ُتعِمَل في بناِء َحر

ّ
بي

َ
على َم�ْس��ر

 نوًعا من التمايِز الجميِل بيَن 
َ

عِطي
ُ
ِة؛ ِلي

َ
 للأماكِن المتبِقي

ُّ
 الأرجواني

ُ
الأبي�ُس، بينما ا�س��ُتعِمَل الَحَجر

اأماكِن العبادِة، والأروقِة المحيطِة بها.
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��ا بِه، يمّثُل  ��مٌة اإلى اأجزاٍء مختلفٍة، كلُّ ُجزٍء منها َيحِمُل ِطراًزا معماريًّا خا�سًّ
ّ

اأروقُة الجامِع مق�س

ا غايًة في الجماِل، 
ًّ
ا فني

ًّ
ُل هذِه الأروقُة ُمتحًفا تاريخي ِة، وُت�سكِّ

ّ
مختلَف الح�ساراِت والفنوِن الإ�سلمي

 جميلٌة ي�سُل عدُدها 
ُ

، تزيُّن هذِه الأروقَة فواني�س
ِّ
ْعِد الديني

ُ
ا، اإلى جانِب الب

ًّ
اأعطى المكاَن ُبْعًدا ثقافي

َلٌة من القباِب  ْل�سِ ُف ف�س��اءاِت الأروقِة �سِ اإلى )330( فانو�ًس��ا، وُت�س��قِّ

ٍة فتحًة منّوَرًة ُم�سّطحًة ومرّبعًة 
َّ
لْت قمُة كلِّ ُقب ِة القواِم، و�َسكَّ

ّ
الهند�س��ي

لإدخاِل �سوِء ال�سم�ِس.

ُة منها 
ّ
اأّم��ا قاع��دُة المئذنِة الرئي�س��ِة، فتحت��وي الواجه��ُة الجنوبي

 ا�س��مُ الجامِع على 
َ
على ن�سِّ التكبيِر والدعوِة اإلى ال�س��لِة، فيما ُحِفر

ِة عنَد المدخِل.
ّ
واجهِتها ال�سمالي

 الجامُع مكتبًة تحتوي على نحِو ع�سريَن األَف مجلٍد في 
ُّ
م وَي�سُ

�سّتى مناحي العلوِم والفكِر والأدِب.

��ُل باأروقِتِه،  تلتفُّ ح��وَل الجامِع حديقٌة وا�س��عٌة تّت�سِ

��ٌة ومجرى مي��اٍه، تزّيُنها 
َّ
َك��ٌة ُرخامي

ْ
تتو�ّس��ُطها ِبر

اأزهاٌر ووروٌد تتبايُن في األواِنها، ِلُت�سّكَل لوحًة 

.
َ

 وُتبِهُج النف�س
َ
ًة ُتريُح الّنظر

ّ
جمالي
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محمد اخلنب�شي
املجلة الثقافية

)بت�شرف(



: ثانَيا: اأفهُم الّن�سَّ

اأكمْل على نمِط المثاِل:

حّدْد نوَع الكلمِة، ثمَّ اخت�سْرها في ثالثِة اأحرٍف كما في المثاِل:

كلمُة )ينتاُبك( تعني:

ا�ستخرْج من الفقرِة ال�ساد�سِة كلمًة بمعنى )الماأخوذة(.

 محاٌط باأعمدٍة.
ٌّ

 خارجي
ٌّ
اأروقٌة: جمُع رواٍق وهو ممر

ٌف. �س مجوَّ  مقوَّ
ٌ
.....................، مفرُد ِقباٍب، وهي بناٌء م�ستدير

ُع فيه الم�سباُح  ه من الّزجاِج ُيو�سَ
ُ
: جمُع ..................... ، وهو ِم�سكاٌة، جوانب

ُ
فواني�س

ا القنديُل. ، وي�سّمى اأي�سً
َ
ُه الهواَء اأَو الك�سر

َ
ِقي

َ
لي

ك 
ُّ
ك         د- َي�سر ك         ب- ُيوقُعك          ج- ُيده�سُ

ُ
اأ-ي�سيب

1

2

3

4

ُمعجمي/ ثروتي اللغوّيُة:اأ

حروُفها االأ�سا�سيُةالكلمُة نوُعها

الم�سقولُة

تبهُج

ب  ه�  رفعل م�سارع ك
ُ
ُتبِهر

 ماآذُن
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)اختْر الإجابَة ال�سحيحَة(



اكتْب جملًة محورّيًة جنَب كلِّ فقرٍة من فقراِت الن�سِّ تلّخ�ُس م�سموَنها.

ت�سّمــَن الّن�ــسُّ معلوماٍت عامــًة وتف�سيلّيًة عن جامــِع ال�سلطاِن قابو�َس االأكبــِر، في �سوِء ذلَك 
قّدْم بطاقَة تعريٍف مخت�سرًة تت�سّمُن العنا�سَر االآتيَة:

»تمّيَز الجامُع بدّقِة ت�سميِمِه«، في �سوِء ذلَك:

اذكْر �سبًبا واحًدا لكلٍّ من:

ْد ثلثَة م�سادَر ا�ستفاَد منها الجامُع في ت�سميِمِه. َعدِّ

ِة، قاعِة ال�سلِة، قاعدِة المئذنِة الرئي�سِة، الأبواِب(.
َّ
 اأمثلًة على دّقِة ت�سميِم كلٍّ من: )الُقب

ْ
اذكر

وجوِد فتحٍة منّورٍة في قباِب الم�سجِد.

ِة الرمِل الم�ستعمِل في بناِء حرِم ال�سلِة عن الأماكِن الأُخرى.
ّ
اختلِف نوعي

 للجامِع.
ٍّ
تخ�سي�ِس موقٍع اإلكتروني

1

2

3

4

:ب اأحّلُل الّن�سَّ

�سنُة ال�سروِع في بناِء الجامِع:

�سنُة الفتتاِح:

مكوناُت الجامِع الرئي�سِة:

عدُد الماآذِن:
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بّيْن اأثَر الم�ساجِد على اأخالِق الفرِد و�سلوِكِه.

 .) )لــم يقت�ســْر الجامُع االأكبُر على الم�سلى بــْل ا�سَتَمَل على مكتبٍة �سخمــٍة وموقٍع اإلكترونيٍّ
ماذا ت�ستنتُج من ذلَك؟

ا�سرْح العبارَة: »روُح االإ�سالِم الحنيِف ال ينف�سُل فيه العلُم عن العمِل«.
اأكمْل الجدوَل االآتَي:

8

5

6

7
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قرائُن من النَّ�سِّكيفيُة الو�سِفالمو�سوفاُت

 جامٍع في ال�سلطنِة.
ُ
  اأكبر

.
 
ٌ
ومركٌز و�سٌف عاٌم ومبا�سر والعبادِة  لل�سلِة  مكاٌن   -

الإ���س��لِم  روِح  م��ع  للتفاعِل 

الحنيِف.

.
ٌّ

ت�سميِمِه و�سٌف تف�سيلي دّق��ُة  ْيَك 
َ
ناظر دُّ  َت�سُ  -

ك..........
ُ
وُتبِهر

............ 
ُ

- للجامِع خم�س

- خ�سبيٌة تزُينها زخارٌف .............................الأبواُب

.القبُة
ٌّ

..............................و�سٌف تف�سيلي
 

..............................و�سٌف عاٌمالماآذُن

......................الحديقُة
َ

- تلتفُّ ........ تبهُج النف�س

.المكتبُة
ٌّ

..............................و�سٌف تف�سيلي

ُة والح�ساريُّة.
ّ
....................القيمُة التاريخي

ٌّ
 اإ�سلمي

ٌّ
-�سرٌح تاريخي

 عن العمِل.
ُ
-ل ينف�سُل فيِه العلم

-ح�سوُر العلماِء.



ا�ستخدْم العباراِت االآتيَة في جمٍل مفيدٍة من اإن�ساِئَك:

: حاِك االأ�ساليَب االآتيَة محافًظا على ما تحَتُه خطٌّ

ُف فيها الباَب الخ�سبيَّ  اكتــْب بدّقٍة وتف�سيٍل ِفقرًة ق�سيرًة َت�سِ
. المقابَل، موِظًفا بع�َس التراكيِب الم�ستخدمِة في الّن�سِّ

َك ....................
ُ
ْيَك .................... وُتبِهر

َ
دُّ ناظر َت�سُ

.
َ

تريُح العقَل وُتبهُج النف�س

ْيَك حتى ينتاَبَك اإح�سا�ٌس....................
َ
ما اإْن يتراءى الجامُع اأماَم ناظر

ما اإْن ........................................ حتى ........................................

ٌم مت�ساِبٌك
ّ
ُة فلها ِغ�ساٌء مخر

ّ
اأّما الُقب

اأما .................... ف� ........................................

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

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

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

1

2

3

اأُطوُر اأ�سلوبيج
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ثالًثا: اأتو�ّسُع:

حتّدْث اأماَم زمالِئَك عن م�سجِد قريِتكم، مرّكًزا على العنا�سِر االآتيِة: 1

ِة.
ّ
الموقِع.                                       المرافِق الأ�سا�سي

�سكِل الأبواِب.                            الت�سميِم.

�سجاِد الم�سجِد.                          المنا�سِط التي يقوُم بها الم�سجُد.



: اأواًل: اأكت�سُف النَّ�سِّ

من خالِل ُعنواِن الّن�سِّ و�سوِرِه توقْع االآتَي:

، وحتّقْق من توقعاِتَك. اقراأْ الّن�سَّ

1

2

 في ق�سيدِتِه.
ُ
المدينَة التي �سي�سُفها ال�ساعر

ال�سفاِت التي �سيتحّدُث عنها.

الدر�ُس الّثاين جـّنـــُة ُعـمـــــاَن
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: اأقراأُ الّن�سَّ

 جـّنـــُة ُعـمـــــاَن

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

»َظفارا« ال�ّدن�ي��ا  جنَّ�َة  بَنف�س�ي 

ٍن
ْ

ُح�س بكلِّ  المليُء  و�ُس 
َّ
الر  

َ
هي

ُلْطًفا الم��اِء  ْفِو  �سَ ِمْثُل  ه�واه�ا 

اأر�ٌس  
َ

وْهي »�س�للُة«  وجنَُّتها 

ٌ
وُخ�س�ر  

ٌ
ُحم�ر َح�دائ�ٍق  زهوُر 

ًنا
ْ

ُح�س لبن�اَن  ُرب��ى  ذك��روا  متى 

وكم تحوي »�سللُة« من ق�سوٍر

وَمْجًدا �َس�رًفا  �َسَمْت  ق��د  بلٌد 

ت�اًجا ب��لٌد �ساَغه��ا »قاب�و�ُس« 

مليًكا ب���ِه  الإل�����ُه  ف��ه��ا 
َّ
و���س��ر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ول�ي��لٍت م���رْرَن ب�ه�ا ِق�س��ارا 

ُن�س��ارا  ُم�س��ِرَقًة  الأزه��اَر  ترى 

الُخل��َد دارا  ُتباهي  ورو�س��اٌت 

��ُفها م��ن اأْن ُيبارى  تعال��ى و�سْ

ُجلَّن��ارا  ُيعان��ُق  ورٍد  ف�ِم��ن 

��ًل عنه��ا َظف��ارا ُت مف�سِّ
ْ
ذك��ر

 الُفل��َك الُم��دارا 
ُ
ت��كاُد ُت�س��اير

امي ِعمارا 
ّ

ُنها ال�س
ْ

َك ُح�س
ُ
ب

ْ
وَح�س

وافتخ���ارا  ان�ت�س��اًرا  وكلََّله��ا 

وازده��ارا ازده��اًء  َقت 
َ
فاأ�س��ر

      خالد بن مهنا البطا�شي
       معجم البابطين ل�شعراء العربية 
في القرنين التا�شع ع�شر والع�شرين

      خالد بن مهنا البطا�شي
       معجم البابطين ل�شعراء العربية 
في القرنين التا�شع ع�شر والع�شرين
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ُوِلَد  وف�ق�ي��ٌه،  ق��ا�ٍس 

الم�سفاِة  قري��ِة  ف��ي 

وتلّقى  قري��اَت  بوليِة 

 
َّ
ثم فيها،  التعليِم  مبادَئ 

ارتحَل اإلى مدينِة نزوى 

تلّقى  )1940م( حيُث 

والنح��ِو  ال�ّديِن  ع�لوَم 

من  ع�دٍد  على  متتلمًذا 

 
َ
علماِئه�ا، ق��اَل ال��ّسع�ر

في عديٍد من الأغرا�ِس 

ال�سعريِّة.

خالد بن مهنا البطا�شي 
)1922 – 2004م(:



: ثانًيا: اأفهُم الّن�سَّ

ا�ستخرْج من الّن�سِّ الكلماِت التي َتُدلُّ علْيها المعاني االآتيُة:

ا�ستخرْج من الن�سِّ ما ياأتي:

اأرجْع الكلماِت االآتيَة اإلى جذوِرها الثالثّيِة، ثمَّ حّدْد الحروَف الزائدَة فيها:

ُة: ..................................
ّ
الأر�ُس الُمْخ�سر

............................. :
ُ
ُتفاِخر

ح�سًنا، و�سفاًء، وجمال: ........................................................

........................... :
ُ

يناِف�س

خم�سَة اأفعاٍل: .................     .................     .................     .................     .................

 للطبيعِة:
ِّ
 كلماٍت تنتمي اإلى الحقِل المعجمي

َ
خم�س

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

2

3

1

ُمعجمي/ ثروتي اللغوّيُة:

الحروُف الزائدُةالكلمُة جذُرها

انت�سارا

ا   ت رو�سات

 ي�سَطِحُب
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اأكمْل االأ�سكاَل االآتيَة بو�سِع كلماٍت مرتبطٍة باللفظِة، كما في المثاِل: 4
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ين�سرن�سارة

ن�سير

ن�سر

ُن�سارا

ال�سفو ُمَف�سِّ

�َسَمْت

؟ ما الفكرُة العامُة للن�سِّ

حدْد االأبياَت ال�سعريَة التي توافُق المعانَي االآتيَة:

1

2

:ب اأحّلُل الّن�سَّ

َتَغّني ال�ساعِر باأياِمِه الِق�ساِر في َظفاَر: ..................................

ُه جماٌل: ..................................
ُ

جماُل �سللَة ل يناف�س
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//

فاِت، في �سوِء ذلَك: و�سَف ال�ساعُر َظفاَر و�ساللَة ِبُجملٍة من ال�سّ

َفْت جماال على الق�سيدِة(، ا�ستخرْج  )ورَدْت في الق�سيدِة كلماٌت متقاربٌة في الحروِف والوزِن، اأ�سْ
ا منها:  بع�سً

ا�سرْح البيَت الثالَث �سرًحا وافًيا.

ها.
َ
ا من مظاهِر الجماِل التي ذكر  بع�سً

ْ
اذكر

ا�ستخرْج الُجمَل اأو الكلماِت التي تت�سّمُن �سفاِت كلٍّ من:

)الرو�ِس، الأزهاِر، الق�سوِر، �سللَة(.

 في و�سِفِه؟ عّلْل راأَيَك.
ُ
هل ُوِفَّق ال�ساعر

3

5

4
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ْمِن اأبياِت الق�سيَدِة؟ عّلْل بذكِر �سبٍب واحٍد: اأيٌّ من البيتيِن االآتييِن ُيمِكُن اأْن يكوَن من �سِ 6

وجماِل�ِه فْلت��ْسُكِر المعب�ودا ت َظف�اُر بلطِفِه   ف�سٌل قد اخت�سَّ

 عم�ارا
ْ
فم�ا زالْت مغانيُك�م ف�سك�را ي��ا َظ�ف��اُر و�س�اكن�يها  

: اأّلْف جملًة من اإن�ساِئَك محافًظا على ما تحَتُه خطٌّ 1

اأطّوُر اأ�سلوبي:ج

ًل عنها َظفارا ُت مف�سِّ
ْ
متى ذكروا ُربى لبناَن ُح�سًنا                   ذكر

اأ

ب

ج
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ا�ستبدْل بالكلماِت التي تحَتها خٌط كلماٍت لها االإيقاُع نف�ُسُه، كما في المثاِل: 2

امي ِعمارا 
ّ

ُنها ال�س
ْ

َك ُح�س
ُ
ب

ْ
بلٌد ق��د �َسَمْت �َس�رًفا وَمْجًدا        وَح�س

ِعمارا  العالي  ُنها 
ْ

ُح�س َك 
ُ
ب

ْ
وَح�س     .................... �َسَمْت  ق��د  بلٌد 
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ثالًثا: اأتو�ّسُع:

اأبــدَع ال�سعــراُء العمانيــوَن في و�ســِف المدِن والقــرى العمانّيــِة، ابحْث عن ق�سيــدٍة تتحّدُث عن 
مدينٍة/ اأو قريٍة عمانّيٍة ثم اكتْبها بخطِّ الّرقعِة:



في انتظاِر “�سانتي”

: اأوال: اأكت�سُف النَّ�سَّ

الدر�ُس الثالُث

66

، ثمَّ تخّيْل من تكوُن )�سانتي(؟  اقراأْ املقطَع االآتَي من الن�سِّ

اقراأْ الّن�سَّ كامال، وحتّقْق مّما تخّيْلَت.

1

2

»ينبغي على كلِّ من َيعي�ُس على اأر�ِس �س��حراِء بحِر العرِب اأْن َيعِرَف عن “�س��انتي”، 

 بزهٍو كبي��ٍر وهو يرى تلَك الُمعجزَة 
َ
تل��َك العملق��ُة الجميلُة، عرو�ُس البحِر، واأْن يفتخر

حراِء« ُج من بلِد ال�سّ
ُ
 َتخر

َ
العظيمَة وهي
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في انتظاِر “�سانتي”
		 	 	

	 	

 ،
ٌّ

 عماني
ٌّ

قا���سٌّ وروائ��ي

1968م،  �س��ن��َة   
َ
ول��د�

�س��ارَك ف��ي العدي��ِد من 

الأدب�ي�����ِة  المل�تقي���اِت 

والإقل�يمي��ِة  المحل�ي����ِة 

والدولي���ِة. لُه مجموع�ٌة 

من الق�س���ِس والرواياِت 

 )ق�س���ٌس(، 
ُ
منها: الن�ذير

 النور�ِس )ق�س�ٌس(، 
ُ

حب�س

 
ُّ
ال�س��وُت )رواي��ٌة(، ب��ر

ة 
ّ
الحكم��اِن )رواي��ٌة( غب

ح�سي�س )روايٌة(.

يون�س الأخزمي

67

ْت ف��وَق الأزرِق المالِح 
َ
هذا ال�س��باَح، من �س��واطِئ )محوت(، اأبحر

 �س��فينٌة �س��َنَعها 
َ

��بُة الَغْنَجِة، التي اأ�س��ماها مبخوٌت )�س��انتي(، وهي َخ�سَ

��اِج القويِّ المجلوِب من الهنِد، 
ّ

ِب ال�س )الو�س��تاد()1(  من�س��وٌر من َخ�سَ

وربَطها بحباٍل م�س��نوعٍة من األياِف �س��جرِة جوِز الهن��ِد، وكاَنْت مّتجهًة 

 
َ
اإلى مدينِة )�سور( في اّتجاِه ال�ّسماِل، لتر�سَو هناَك اأّياًما قليلًة، قبَل اأْن ُتبِحر

واحِل الهندّيِة.
ّ

منها بعَد ذلَك �سرًقا باّتجاِه مدينِة )جوا( على ال�س

ة ح�سي�س()2(  و�ساهَد 
ّ
ُة على مياِه )غب

ّ
�سقَطْت اأ�سّعُة ال�ّس��م�ِس ال�سباحي

البّحارُة والموّدعوَن اأ�س��ماَك )البياِح( المتلألئَة تحَت الأ�سّعِة وهي تتقافُز 

ْت قطوٌع �سغيرٌة 
َ
��حلِة ُقّداَم �س��احِل البلدِة، في حيِن تناثر فوَق المياِه ال�سّ

 الذي اختلَطْت فيِه 
َ
ُحِب في اأعلى ال�سماِء، ُتراِقُب من بعيٍد المنظر

ّ
من ال�س

 بيَن فرِح من كانوا على ظهِر ال�س��فينِة ببدِء الإبحاِر الذي طاَل 
ُ
الم�س��اعر

اَءهم من مجهوٍل.
ّ
 اأحب

ُ
 مّما ينتظر

ْ
انتظاُرُه، وقلِق من كانوا في وداِعهم

)1( الم�سرف على العمل، والمق�سود به �سانع ال�سفينة             )2(  منطقة المياه ال�سحلة قّدام �ساحل محوت
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ْت في ال�سماِء �سادحًة باأ�سواِتها العاليِة 
َ
وفي المدى ال�سا�سِع، رفرَفْت اأجنحُة الّنوار�ِس، وانت�سر

ْت 
َ
ر

َّ
َبْت اإّل اأْن تكوَن مع الُمبحريَن على الخ�سبِة، فتخي ��ها اأَ ، بع�سُ

ْ
َكَمْن ُي�س��اِرُك الجميَع احتفاَلهم

حلَة م�سّفقًة باأجنحِتها فوَقها. 
ّ
َرْت اأْن ُتراِفَق الر

ّ
واري منُذ الِبدايِة، ومنها َمْن قر موقًعا لها فوَق ال�سّ

نوار���سُ اأُخرى امتنَع��ْت عن الم�س��اركِة، فاكتَفْت بالوق��وِف على ُجدراِن مراكِب ال�سا�س��ِة،  

��احِل محّدقًة في المنظِر ب�س��مٍت. في حيِن 
ّ

��ِب ال�س��غيرِة المتناثرِة في اأرجاِء ال�س وهواري الَخ�سَ

وقَفْت طيوُر مالِك الحزيِن و)الفلمنجو( على �س��احِل جزيرِة )عّب( ال�س��غيرِة القابعِة فوَق مياِه 

 الحكمان( في الجهِة الُمقابلِة ل�س��احِل )محوت( ُتراِقُب هي 
ِّ
��حلِة وعلى �س��واحِل )بر ِة ال�سّ

ّ
الِغب

 ب�سمٍت َمهيٍب.
َ
الأُخرى من بعيٍد المنظر

َبَدْت )�سانتي( متاأرجحًة في م�سيِتها فوَق المياِه منُذ اللحظِة الأولى للإبحاِر بعَد خروِجها من 

ٌة ونوخذٌة بارٌع في 
َ
ة ح�سي�س(، وكاَن على ظهِرها وهي توّدُع �سواحَل )محوت( بّحارٌة َمَهر

ّ
)ِغب

ركوِب البحِر.

َد على ناقِتِه )عفراء( قبَل اأيّاٍم مدينَة )�سور(،  اإّل اأنَّ )مبخوًتا(، �ساحَب ال�سفينِة )�سانتي(، قد َق�سَ

��فينِة قبَل اأْن ُتكِمَل ِرحَلَتها الطويلَة اإلى الهنِد، موؤّكًدا 
ّ

ْجرَي ال�س��تعداداِت اللزمَة ل�ستقباِل ال�س
ُ
لي

ِة.
ّ
ُفِن العماني

ّ
 �سناعِة ال�س

ُ
ِد خ�سبٍة؛ اإنَّها فخر

ّ
 بكثيٍر من مجر

ُ
للجميِع باأّنها اأكبر

��ُلَكُه بدًل من ركوِبِه مع البّحارِة 
ْ

�س
َ
ِة والأوديِة ِلي

ّ
ملي

ّ
 مبخوٌت طريَق التلِل واله�س��اِب الر

َ
ر

ّ
تخي

 بالُقرى والأوديِة في 
ُّ
ُمر

َ
 اأهَل )محوت( باأّنُه �َس��ي

َ
��فينِة كما اعتاَد اأْن َيْفَعَل، وقْد اأَخبر

ّ
على ظهِر ال�س

��حراِء ِليْدُعَو اأهَلها وَمْن ُيقابُلُه في الطريِق اإلى م�س��اركِتِه اأفراَحُه في )�س��ور( والحتفاِل مَعُه  ال�سّ

. قاَل باأنَُّه ينبغي على كلِّ َمْن  ��فينِة و�س��روِعها في الإبحاِر باتجاِه المحيِط الِهنديِّ
ّ

ب�تكويِر)3(  ال�س

َيعي�ُس على اأر�ِس �س��حراِء بحِر العرِب اأْن َيْعِرَف عن )�س��انتي(، تل��َك العملقُة الجميلُة، عرو�ُس 

ُج من بلِد ال�سحراِء.
ُ
 بزهٍو كبيٍر وهو يرى تلَك الُمعجزَة العظيمَة وهي َتْخر

َ
البحِر، واأْن يفتِخر

)3( اإنزال ال�سفينة في البحر
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ا باأموِر البحِر وت�س��اريِفِه، فهو الذي َرَحَل اإلى �سواحِل )ماليبار( في الهنِد 
ً
كاَن مبخوٌت خبير

اِت، وهو الذي �س��اَل وجاَل حّتى و�س��َل اإلى �س��واحِل )ممبا�س��ا( و)كينيا( في 
ّ
العدي��َد من المر

الجنوِب، و�سواحِل )المنامِة( و)الب�سرِة( في ال�سماِل، وو�سَل اإلى �سواطِئ )الإ�سكندرّيِة( الواقعِة 

 الحب�سِة، حامل مَعُه كّمياٍت كبيرًة من الّلباِن 
َ
وِم قاطًعا )باَب المندِب( وبحر

ّ
على �سفاِف بحِر الر

ا مَعُه اأثاًثا م�سنوًعا من الخ�سِب 
ً
، وجالب

َ
التي ا�ستراها من بلدِة )َظفاَر( في الجنوِب ليبيَعها في م�سر

الفاخِر. اأّما اليوَم فقْد تجاوَز مبخوٌت ال�س��تيَن من ُعمِرِه، وَغَدْت حركُتُه اأبطاأَ من ذي قبُل، وعاَد 

ه اأ�سعَف بكثيٍر من اأْن يتحّمَل الجلو�َس على ظهِر الّناقة وهي تنو�ُس يميًنا و�سمال وِلم�سافاٍت 
ُ
ظهر

 وغا�سي، 
ٌ
ُه معاوناُه؛ جوهر

ُ
َكْت قافلُتُه بعَد اأذاِن الفجِر ي�سحب

ّ
طويلٍة تمتدُّ لأيّاٍم. ومع ذلَك فقْد تحر

��ا ِد�سدا�سَتُه البي�ساَء  َع في الَخبِّ �س��مال باّتجاِه �س��وَر لب�سً
َ
. وّدَع اأهَلُه و�َس��ر

ٌّ
 علي

ُ
وابُنه الأ�س��غر

ا محمول 
ً
ا �س��غير

ً
 قفير

ْ
ٍة، بعَد اأْن ملأَ كلُّ واحٍد منهم

ّ
َة اللوِن يرتديها اأّوَل مر

ّ
وِعمامًة ك�س��ميريًّة بّني

ِب 
ْ
ر ا ال�سعَن)4(بماِء ال�سُّ على ظهِر دوابِّهم بتمِر الفر�ِس القادِم من وليِة )الم�س��يبي(، وملأوا اأي�سً

 الطويلِة.
ْ
الذي �سيحتاجوَنُه في رحلِتهم

 غادَرها اإلى 
َّ
��ن( و)�س��ّنة( و)را�س روي�س(، وتوّقَف للمبيِت في )ق��رون(، ثم  ُقرى )الَغ�سْ

َ
ر

َ
عب

َك 
َّ
)را�س الحّد( حيُث تنف�س��ُل مياُه بحِر العرِب الهائجُة عن مي��اِه بحِر عماَن الوديعِة، ومنها تحر

ْطح()5(  في )�س��وَر( �سبيحَة اليوِم الثالِث من مغادرِتِه )محوت(، 
َ
��َل )خور الب بقافلِتِه اإلى اأْن َو�سَ

ِة، 
َ
وكلُُّه �س��وٌق وَلْهَفٌة لروؤيِة )�سانتي( َتَتهادى على �س��طِح البحِر فخورًة ب�سّناِعها وبّحارِتها الَمَهر

 والبحِر.
ِّ
وَن في البر

ّ
ها العماني

َ
 ال�سغاَر قبَل الكباِر عن تاريٍخ حافٍل من الأمجاٍد �سّطر

ُ
وُتخِبر

يون�س الأخزمي، بّر احلكمان

)بت�شّرف( 

)4( وعاء لحفظ الماء ي�سنع من جلد الحيوان   

 تر�سو فيه ال�سفن
ّ
)5( من اأكبر الأخوار البحرية في ُعمان، وهو بمثابة ميناء طبيعي



: ثانَيا: اأفهُم الّن�سَّ

جــّرْد الكلماِت االآتيَة مــن اأحرِفها الزاِئَدِة، ثمَّ رّتْبها ِبَح�َسِب ُرتبــِة حرِفها االأّوِل في الحروِف 
الهجائّيِة:

1

ُمعجمي/ ثروتي اللغوّيُة:اأ

ا�ستبدْل بما تحَتُه خطٌّ كلمًة اأو عبارًة ُتوؤّدي المعنى ذاَتُه اأو قريًبا مْنُه: 2
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الترتيُبالكلمُة الكلمُة بعَد َتجريِدها

تتقاذُف

غنج غنجٌة

)1(البحارُة

ال�سعُن

ْت فوَق الأزرِق المالِح خ�سبُة الَغْنَجِة.
َ
اأبحر

 
ْت فوَق ....................  .................... الَغْنَجِة.

َ
اأبحر

ُه اأ�سعَف بكثيٍر من اأْن يتحّمَل الجلو�َس على ظهِر الناقِة وهي تنو�ُس يميًنا و�سمال.
ُ
عاَد ظهر

ه اأ�سع�َف بكثي�ٍر م�ن اأْن ................. الج�لو�َس ع�ل�ى ظ�ه��ِر الن�اق�ِة  
ُ
.................. ظ�ه�ر

وه�ي .................. يميًنا و..................

 وهي تتقاذُف فوَق المياِه ال�سحلِة ُقّداَم �ساحِل البلدِة. 

وهي .................. فوَق المياِه .................. .................. �ساحِل البلدِة.



فها في  المفــرداُت والعباراُت االآتيــُة تنتمي اإلى معجِم البحِر اأْو اإلى معجــِم ال�سحراِء، �سِنّ
الجدوِل ِبَح�َسِب انتماِئها:

، ثمَّ حّدْد العنا�سَر االآتيَة: اقراأْ الِفقرَة االأولى من الّن�سِّ

3

1

:ب اأحّلُل الّن�سَّ
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حــراِء معجُم ال�سَّ معجُم البحـِر

�سواطئ- التلل- الأزرُق المالح - اله�ساب- الغنجة- الو�ستاد- الأودية- 

تر�سو- ال�سحراء- البحارة- البياح- �ساحل- الناقة - �سفينة- المياُه ال�سحلة- 

النوار�س- ال�سواري- الخّب- ال�سا�سة- هواري- قافلة-  نوخذة- تكوير

هذا ال�سباح

ال�سخ�سيَة الرئي�سَة

الحدَث الرئي�س

الزماَن

الم�ك��ان

71



و�سَف الكاتُب في الفقرتيِن الثانيِة والثالثِة م�سهَد الّرحلِة قبَل انطالِقها: 3

- ال�سماُء- الطيوُر- البّحارُة- المودعوَن(.
ُ
 العامُّ قبَل الإبحاِر )البحر

ُ
كيَف كاَن المنظر

اأيُّ ال�سعورْيِن الآتييِن ينتاُبَك واأنَت تقراأُ و�سَف الكاتِب للم�سهِد قبَل الإبحاِر؟ لماذا؟

.
ْ
اأنَت مطمئنٌّ على البّحارِة و�سفينِتهم

اأنَت قلٌق ب�ساأِنهم.
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ِف على )�سانتي(: امالأْ بطاقَة االإبحاِر االآتيَة للتعرُّ 2

اأ

ب
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                     ال�سُم: 

              النوُع: 

          المالُك: 

  ال�سانُع اأو )الو�ستاد(:

مادُة ال�سنِع:                                     الحباُل:

    النطلُق:                                   الوجهة1:         

             الوجهة2:

بطاقُة اإبحاِر �سفينٍة



في الفقرةِ الخام�سةِ و�سفٌ دقيقٌ ل�سخ�سيّةِ مبخوتٍ:

و�سَلْت �سفُن مبخوٍت اإلى الهنِد وكينيا وموانِئ الخليِج واالإ�سكندرّيِة، عالَم َيُدلُّ ذلَك؟

لو كْنَت في مكاِن )مبخوٍت(، اأيَّ الّرحلتيِن ُكْنَت �ستختاُر: الرحلَة البحرّيَة على ظهِر )�سانتي(، اأْم 
الّرحلَة البرّيَة على ظهِر الناقِة؟ لماذا؟

 مبخــوٌت �ساحــُب ال�سفينــِة )�سانتــي( لــْم ُي�ساِفْر اإلــى �سوَر  علــى متِنها، بــْل اختــاَر اأْن يذَهَب عبَر 
ال�سحراِء.

5

6

7

4

ُم �سفاِتِه المعنويَّة.  الذي يقدِّ
َّ
اقراأْ المقطَع الو�سفي

َة:
َّ
ا�ستخرْج من الِفقرِة �سفاِتِه الَخْلِقي

ال�سّن:

ال�سّحة:

الملب�س:

ما و�سيلُة النقِل التي ا�ستخَدَمها؟ 

َمْن رافَقُه في رحلِتِه؟

 ا�ستغرَقْت رحلُتُه؟
ْ
كم

 بها؟
َّ
ما المحّطاُت التي مر

فِر مع البحارِة على ال�سفينِة؟
ّ

حراِء َبَدَل ال�س ما �سبُب اختياِرِه طريَق ال�سّ
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اأ

اأ

ب

ب

ج

د

هـ



1 اأن�سْئ جملتيِن تبداأُ كلٌّ منُهما بزمٍن ثمَّ مكاٍن ثمَّ َحَدٍث رئي�ٍس، َوْفَق النموذِج االآتي: 

اأطوُر اأ�سلوبي:ج

فاِت االآتيِة ِلُتْثِرَي بها و�سَف �سخ�سّيِة مبخوٍت:  وّظْف ما تراُه ُمنا�سًبا من ال�سّ

�تاِن- عيناُه زرقاواِن- اأ�سناُنه 
َّ
ُه اأ�سوُد فاحٌم- عيناُه ُب�نِّ�ي

ُ
 القامِة- �سعر

ُ
)فارُع الّطوِل- ق�سير

- اأنُفُه 
ٌ
بي�س��اُء نا�س��عٌة منتظمٌة- اأفقَدُه الزمُن اأ�س��ناَنُه- وجُهُه م�س��تطيٌل- وجُهُه م�س��تدير

 اللوِن- حاجباُه كثيفاِن(
ُّ
طويٌل- اأبي�ُس الّلوِن- حنطي

2

��ا د�سدا�سَتُه البي�ساَء وعمامًة 
ً

»تجاوَز مبخوٌت ال�س��تيَن من ُعُمِرِه، .................. كاَن لب�س

ٍة، ........................... ، ............................. 
ّ
َة اللوِن يرتديها اأّوَل مر

ّ
ك�س��ميرّيًة بّني

............................. ، ............................. ، ...........................

الِمحوُر الثَّاني : الَوَطـُن

زمــان

ْت فوَق الأزرِق المالِح خ�سبُة الَغْنَجِةمن �سواطِئ )محوت(هذا ال�سباَح
َ
اأبحر

حــدثمكــان

74



ثالًثا: اأتو�ّسُع:

ــَوٍر ِل�ُسُفٍن ومراكــَب عمانّيــٍة تقليدّيٍة، ثمَّ اكتبــوا  تحَتها  ابحــْث فــي اإطــاِر مجموعِتَك عــن �سُ
اأ�سماَءها والمنطقَة التي ت�ستهُر بها. 
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مـهـٌد ومـجـٌد اأُْن�ِسُد واأَْحَفُظ 

ل�مح��ٌة م�ْن وج�ِهَك ال�مب�ت�س���ِم

ف�����اإذا ب��ال��ك��وِن َمْه��وى اأَل��ٍق

وط�ن��ي: واخ�تل���َج ال�قلُب على

وُح َت�ْف��دي وط�ًنا
ّ
وط�ن��ي وال���ر

�س��ت�قبِ�ٌل  
ُ
م� واأن��ا  ران���ي 

ُ
ت�� َم��ْن 

�س��رقٌة
ُ
م�� �س�����وٌر  ���ن��ي 

ْ
وبِ���َعي

ت��فت���ُح الآف���اَق ل���ي ت�من�ُحن�ي

ران���ي وال�م��دى يرفُعني
ُ
م���ن ت��

ْت
َ
ك�ّلم�ا ج���اوزُت ع�لي���اَء انبر

وال�طم�وح���اُت ال�ت��ي اأح�مُل�ها

 وط���ن��ي ي����ا ُكلَّ م����ا اأم��لُك��ُه

َك��ْت نب�َس الُع��ل في هممي
َّ
حر

�����ِب َمْج�ل���ى ُحُل��ِم
ْ
واإذا ب�ال�َغي

�ْعن���ي ُعم���اَن ال�كرِم
َ
َوْقِعه����ا ت�

مي
َ
�س���اَن اأَْم�ج��ادي واأْعل��ى ِقي

 ال�َمْغَنِم
َ
َم�ْغَن���مَ ال�َفْخ��ِر وف�ْخ��ر

�َس��ِم
ْ
من��ك ي��ا اأزه��ى واأبه��ى َمر

��ي اإل��يه���ا اأن�تم���ي
ّ
ا اأن��

ً
�س����رف��

الأنجِم اأ�ْس��مى و�س���يِء  ل�مدًى 

اأخ��ُته���ا ت�هت���ُف ب���ي اأْن اأْق��ِدِم

ت�تح�����ّدى ب�����َك ُكلَّ الأم�����ِم

ودم����ي ب���روح����ي  ي��ِه  واأَفدِّ
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�سْل بيَن الكلماِت ومعانيها:

اخ�تل�َج:                             

َلْمَحٌة:                                 

ْت:                                   
َ
ر

َ
اْنب

�ساَن:                                 

مْن ُيخاِطُب ال�ساعُر؟

َه ال�ساعُر المخاطَب في قوِلِه »لـمحٌة مـن وجـِهَك الـمبـت�سـِم«؟ بَم �سبَّ

كيَف ُيمكُن اأْن يبت�ِسَم الوطُن الأبناِئِه ح�سَب راأِيَك؟

اأَْفهُم قبَل اأن اأَْحفَظ:

1

2

3

4

ٌة �سريعٌة.
َ
َنظر

َب.
َ
َطر ارتع�َس وا�سْ

َحِفَظ.

ْت. دَّ ْت وَت�سَ �سَ ّ
تعر
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اأوًل:

ثانًيا:

قراءاتي

ِدرا�شِتَك  خالل  َتها  َقَراأْ التي  الُكُتِب  عدَد  ُيمّثُل  الذي  الوْجِه  حول  دائرًة  �َشْع    
ِلمحوِر الوطِن:

ْف بكتاٍب واحٍد َقَراأَْتُه َوْفَق العنا�شِر الآتيِة: َعرِّ  

قراأَت كتاًبا واحًدا.

قراأَت اأكَثَر من كتاٍب.

       العنواُن: ...........................               الموؤلُف: .............................

      داُر الن�شِر:...........................             رقُم الطبعِة: .........................

       نوُع الكتاِب:  

12

3

5

4

اأدبيٌّ

تاريخيٌّ

ِعلميٌّ

اأُْخرى )...(

1

3

2

4

• اذكْر عناويَنها.	

الِقراءُة الُحّرُة
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ثالًثا:

رابًعا:

اأ�شياُء َتَعّلْمَتها ِمْن ِقراءِتك:  

�ْس ما قراأَتُه يْف فقرٍة ق�شريٍة: خَلِّ  

اأُخرىِقَيمَمْعلوماتَكِلمات

	•حتّدْث عْن  مو�شوِع  الكتاِب.   

	•حتّدْث عْن هْيكلِة الكتاِب.  

	•اأَبِد راأَيَك في الكتاِب.  
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مراجعة وتقويم

1- ما مو�سوُع ال�سورِة؟

 به الم�سّوُر ويلتقَطه؟
َّ
2- ما اأهميُة هذا الَمبنى حتى يهتم

3- ما اللوناِن البارزاِن في ال�سورِة؟

مواقَع  عن  تحّدْث  ؛ 
ِّ
العالمي التراِث  قائمِة  في  اليون�سكو  اأدرجْتها  )قلهات(  مدينُة   -4

ا اأن تكوَن �سمَن هذه القائمِة.  اأخرى في وطِنك عماَن ت�ستحقُّ اأي�سً

منظمة  اأدرجتها  التي  )قلهات(  بمدينة  الأثري  مريم"  "بيبي  و�سريح  لم�سجد  فوتوغرافية  �سورة 

اليون�سكو عام 2018م �سمن قائمة التراث العالمي.

	•منارٌة عمانيٌة   

	•جّنُة ُعماَن  

	•في انتظاِر �سانتي   

تاأّمْل ال�سورَة الفوتوغرافيَة، ثمَّ تحّدْث عنها وفَق االآتي:

ْل بخطٍّ بيَن الّن�سِّ ومجاِل الو�سِف فيه: تمّيزْت ن�سو�ُس محوِر )الوطن( بالو�سِف؛ �سِ

1

2

و�سُف مدينٍة

و�سُف رحلٍة

و�سُف َمْعلٍم



ا�ستكمْل محّدداِت الخريطِة الذهنيِة االآتيِة:  3
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اختْر من اأن�سودِة )مهٌد ومجٌد( ثالثَة اأبياٍت، األِقها اأماَم زمالِئك، ثمَّ علِّْل اختياَرك.  4

الن�سُّ الثالُثالن�سُّ الثاينالن�سُّ الأّوُل

العنواُن:العنواُن:العنواُن:

نمط الكتابة:نمط الكتابة:نمط الكتابة:

الفكرة العاّمة:الفكرة العاّمة:الفكرة العاّمة:

القيم الم�ستفادة:القيم الم�ستفادة:القيم الم�ستفادة:

التقييم:التقييم:التقييم:

111

222

333

444

555
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مخرجاُت تعلُِّم المحوِر الّثاِلـِث

. ا مسموًعا ذا نمٍط علميٍّ ُيحّلَل نصًّ

َث عن نصٍّ مقروٍء من خالِل مناقشتِِه وتحليِلِه.  يتحدَّ

يقرَأ نصوًصا علمّيًة قراءًة مسترسلًة، مع مراعاِة عالماِت الترقيِم، وخصائِص النمِط.

يستخدَم استراتيجياٍت متنوعًة في فهِم المفرداِت والتراكيِب الجديدِة وتوظيِفها.

يفهَم النصوَص المقروءَة وُيحّلَلها باستخداِم استراتيجياٍت نشطٍة. 

يحفَظ حديًثا نبويًّا شريًفا.

يقرَأ نصوًصا علمّيًة من مصادَر خارجيٍة.

1

2

3

4

5

6

7
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يتوقُع من الطالِب الدارِس لهذا المحوِر أْن:
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اال�ستماُع: بوابُة عماَن

ُدنـيــا الُعـلــوِم

الِمحوُر الّثاِلُث : ُدنيـا الُعلــوِم

ِقراءاتي  

اأحفُظ: ف�سُل العلِم

التحّدُث: مناق�سُة ن�صٍّ مقروٍء

الدر�ُص االأوُل: وتحّقَق الحلُم بالطيراِن

الدر�ُص الثاني: الّنقراُت الثالُث

الدر�ُص الثالُث: قريب... غريب..!

المحوُر الّثاِلُث
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بـوابـُة عـُمـــان
اال�ستماُع

 ا�ستمْع اإىل الن�صِّ جّيًدا، ثمَّ اأجْب عن االأ�سئلِة التاليِة:

ما الفكرُة العامُة التي يتناولُها الن�صُّ الم�سموُع؟

؟  عّدْد ثالثًا من مرافِق المطاِر التي ورَد ذكُرها في النّ�صِّ

ميّْز الأفكاَر التي يمكُن ا�ستنتاُجها من النّ�صِّ بو�سِع عالمِة          �أماَمها:

1

2

3
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✓

ِة.
ّ
ِة �لطبيعي

ّ
ت�سميمُ زو�يا �لمطاِر  م�ستوحى من �لبيئِة �لعماني

فِر.
ّ

يقّدُم �لمطاُر خدماٍت �إلكترونيٍة لت�سهيِل �إجر�ء�ِت �ل�س

 �لجديِد و�لمطاِر �لقديِم.
ِّ
ٌة بيَن مطاِر م�سقَط �لدولي

ّ
مقارنٌة تف�سيلي

� من �لم�سافريَن. مطاُر م�سقَط قادٌر على ��ستيعاِب �أعد�ٍد كبيرٍة جدًّ

ا على �أر�ِض �لمطاِر.
ًّ
عدُد �لطائر�ِت �لتي تنزُل يومي

�حِة.
ّ
ا متنّوعًة لال�ستمتاِع و�لر �سً َ

 ُفر
ُّ
ُئ مطاُر م�سقَط �لدولي

ّ
يهي
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(؛ اذكْر ثالَثَة توجيهاٍت ورَدْت فيِه. )ُيَعدُّ الّن�صُّ ذا منٍط توجيهيٍّ 4

5
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كْم عدُد امل�سافريَن الذين ميكُن ملطارِ م�سقَط الدويلِّ ا�ستيعاُبهم �سنويًّا؟



88

عّدْد اأماَم زمالِئك االأدواِت الم�ستخدمَة في التجربِة.

ْغ اأ�سئلًة حوَل الّلغِز، ثمَّ اطرْحها على زمالِئك. �سُ

1

2
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الّلـغـــُز

أْ الّن�صَّ االآتَي، ثمَّ اأجْب عن االأ�سئلِة التاليِة �سفويًّا: اقرا

ُث: الّتحدُّ

 هذ� �لّلغِز«.
َّ
 قاَل: »جائزٌة مهّمٌة لَمْن يعِرُف �سر

َّ
وقَف �لرجُل ُقبالَة �لجمهوِر، ثم

 �أذ�َب فيِه ِملعقًة من �لملِح، و�أخرَج م��ن �سّلٍة بجانِبِه ثالَث 
َّ
ِه، ث��م

ْ
جل��َب كاأ�ًس��ا فيِه ماٌء حّتى ُثُلَثي

 و�سَع �لبي�سَة �لأولى في �لكاأ�ِض فَغِرَقْت، ونزَلْت 
َّ
ها على �لجمهوِر، ثم بي�ساٍت مت�سابهٍة تماًما فعر�سَ

 و�سَع �لبي�سَة �لثالثَة في �لكاأ�ِض َفَطفا 
َّ
 تغرْق �إل قليال، ثم

ْ
 و�سَع �لبي�سَة �لثانيَة فلم

َّ
�إلى َقْعِر �لكاأ�ِض، ثم

ج��زٌء منها فوَق �سطِح �لماِء. وهنا، �أخَذها وقاَل ب�سوٍت ع��اٍل متحّديًا �لجمهوَر: »و�لآَن.... َمْن 

ًد�... و�علمو� �أنَّ �ساحَب �لجو�ِب �ل�سحيِح �سيناُل جائزًة«.
ّ
 يعِرُف �ل�سبَب؟ فّكرو� جي

ْ
منكم

عن فكرة لـ: �شريف الرا�س
)حكايات ال�شيد جوعان(



اعر�ْص اأماَم زمالِئك حلَّك للغِز على الّنحو االآتي: 3
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�سبُب غرِق �لبي�سِة �لأولى.

�سبُب بقاِء �لبي�سِة �لثانيِة في منت�سِف �لكاأ�ِض.

�سبُب طفِو �لبي�سِة �لثالثِة.

تحّدْث عن ُطُرٍق علمّيٍة اأخرى لفح�ِص البي�ِص. 4

اأ

ب

ج



ق الُحْلُم بالطيراِن َوَتحقَّ

: : اأكت�سُف النَّ�صَّ اأواًلً

وَر املرافقَة، ثمَّ توّقْع مو�سوَع  تاأّمْل العنواَن »وحتّقَق احُلْلُم بالطرياِن«، وال�سّ
الن�صِّ من بنِي االآتي:

، وتاأكْد من �سّحِة توّقِعَك. ِاْقراأْ الّن�صَّ

احللم

1

2

الدر�ُص  االأّوُل

ٌة لطفٍل حلمَ بالطير�ِن كالع�سافيِر، فتحّقَق ُحْلُمُه.
ّ
ٌة خيالي ق�سّ

 عن تاريِخ �لطير�ِن من �لُحْلِم �إلى �لحقيقِة.
ٌّ

مقاٌل علمي

ر�سالٌة من د�ِر�ٍض للطير�ِن �إلى عائلِتِه ُيْعِلُمهم بتحّقِق ُحْلِمِه بالطير�ِن.

اأ

ب

ج
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التخطيط

ق الُحْلُم بالطيراِن َوَتحقَّ

التطّور

: البداياُت:اأقراأُ الّن�صَّ

ا وتحوُم في �ل�سماِء؟
ً
هْل تِحبُّ مر�قبَة �لطيوِر وهي تحّلُق عالي

هل َتحُلمُ بالطير�ِن مثَلها؟

، فلقْد ظلَّ �لنا�ُض َطو�َل �آلِف  ل�سَت وح��َدك َمْن ُير�وُده هذ� �لُحْلمُ

هم تقليَدها. �ل�سنيِن ُير�قبون �لطيوَر، بْل حاوَل بع�سُ

ا�ُض بُن فرنا�ٍض و�حًد� من 
ّ
 عب

ُّ
 �لأندل�س��ي

ُّ
وق��د كاَن �لمخترُع �لعربي

ه؛ لكنَّه لم 
ْ
ي�ِض عل��ى ذر�َعي

ّ
ه��وؤلِء �لذي��ن حاولو� �لطير�َن بتثبي��ِت �لر

ينجْح.

لقد ظ��نَّ �أغل��ُب �لنا�ِض ل�سن��و�ٍت طويل��ٍة ��ستحالَة تحقي��ِق �لُحلِم 

بالطير�ِن، لك��نَّ �لمحاولِت �لجريئَة في كلِّ �أنحاِء �لعالِم تتاَبَعْت �إلى 

ْن��ِع �أّوِل طائرٍة قادرٍة  �أْن تمّك��َن �لأخو�ِن )ر�ي��ت( �لأمريكياِن من �سُ

على �لطير�ِن في �لتاريِخ.
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ل�ُه  �س�دَر   ،
ٌّ

لبناني كاتٌب 

عّدُة كتٍب من بيِنها »ق�سُة 

�لطير�ن، �لأخو�ن ر�يت« 

لالأطفال )2011(. كما 

�لع�ربي�ِة مائ�ًة  �إلى  ت�رجَم 

ُمتخ�س�سٍة  كتٍب  و�أربع�َة 

على  ح��اَز  لالأطف��اِل. 

�لهيئِة  من  �لتقديِر  �سهادِة 

ِة لكتِب �لأطفاِل.
ّ
�لعالمي

عبد الفتاح  خطاب
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االإجناز



احُلْلُم:

 طويلًة وهو َيْحُلمُ بالطير�ِن، وفي �أحِد �لأّياِم من �سنِة )1878م( 
َ

�أم�س��ى )�أورفيل ر�يت( ليالي

ٍة �سغيرٍة ترتفُع وتحلُِّق في �لهو�ِء ما 
ّ
 و�لُدُه �إلى �لمنزِل لعبًة، هي عبارٌة عن حّو�م��ٍة خ�سبي

َ
�أح�س��ر

.
ُّ
�إْن َي�سدَّ رباُطها �لمّطاطي

 )�أورفيل( و�أخيه �لأكبِر )ويلبور(، فماذ� فعال؟
َ
لفَتْت �لحّو�مُة نظر

َة ويبيُعها لزمالِئه، وِم��ن �سناعِته لهذِه �لطائر�ِت خرَج 
ّ
ب��د�أَ )�أورفيل( ي�سن��ُع �لطائر�ِت �لورقي

بنظريِّته �لأولى في عالِم �لطير�ِن:

»االأجنحُة املقّو�سُة اأف�سُل من االأجنحِة امل�سّطحِة«

من هنا بد�أَْت رحلُته في عالِم �لطير�ِن.

االأخواِن ال�سريكاِن:

ْت فكرٌة بباِل 
َ
كاَن �لأخو�ِن يناق�ساِن �لأف��كاَر �لجديدَة حوَل �لطير�ِن با�ستمر�ٍر، وكّلما خطر

 ي�ستِمُع �إليها باهتماٍم، ويحاوُل �أْن ُي�سيَف �إليها بع�َض �لتح�سيناِت، ويعر�ُض 
ُ
�أحِدهم��ا كاَن �لآخر

حيِح و�لحلِّ �لُمنا�سِب. عاَن ما كانا ي�سالِن �إلى �لجو�ِب �ل�سّ
ْ
وجهَة نظِره، و�ُسر

ال �إلى �أنَّ  �أقب��َل �لأخو�ِن )ر�يت( على قر�ءِة كلِّ ما كاَن ُمتاًح��ا �أماَمهما حوَل �لطير�ِن، وتو�سّ

�لطائر�ِت �ل�سر�عيَة هي �لطريقُة �لممكنُة للطير�ِن. و�لخال�سُة �لتي خرَجا بها هي �أنَّ �لمخترعيَن 

، لم يتمّكنو� جميُعهم من �لتحّكِم  ٍك ُبخاريٍّ
ّ
ٍة مزّودٍة بمحر

ّ
�لذيَن حاولو� �لتحليَق بطائر�ٍت �سر�عي

في قيادِتها وتوجيِه م�ساِرها.

 م�سكلُة �لتحّكِم؛ فقائُد �لطائرِة يحتاُج �إلى 
َ

َة �أماَم �لطير�ِن هي
ّ
 �لأخو�ِن �أنَّ �لعقبَة �لأ�سا�سي

َ
فّكر

 ل تنقلَب �لطائرُة، كما وجد� �أنَّه ل 
ْ
�لتحّك��ِم في �لتج��اِه يمنًة وَي�سرًة، و�لتحّكِم في �لتو�زِن كي

بدَّ لقائِد �لطائرِة �أْن يتحّكمَ في �لرتفاِع بها في �لجوِّ و�لنزوِل بها �إلى �لأر�ِض.

فكيَف ميكُنه ذلَك؟

ر�قَب �لأخو�ِن تحليَق �لطيوِر، ولحظا �أنَّها تدوُر في �لهو�ِء بحْنِي جناٍح �إلى �لأعلى، و�لآخِر 

�إلى �لأ�سفِل.
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التجارُب العديدُة:

فيم��ا بعُد، �أم�سى �لأخو�ِن )ر�يت( ثالَث �سنو�ٍت ُيجرياِن �لتج��ارَب على �لطائر�ِت �ل�سر�عيِة 

�لكبي��رِة �لت��ي ُيمكُنها حم��َل �أوز�ٍن ثقيل��ٍة ِليركباها خالَل �لتج��ارِب �لالحقِة. وكان��ا ُي�سّجالِن 

ٍة بتغيير�ٍت على مو�سِع �لجناحيِن 
ّ
�لمالحظاِت وي�سّور�ِن �لطائرَة في �أثناِء حركِتها، وقاما في كلِّ مر

و�لذيِل ودّفِة �لتوجيِه، و�أ�سافا �لأثقاَل �إلى ج�سِم �لطائرِة لتاأميِن تو�ُزِنها.

 )ويلبور( بالإحباِط 
َّ

َل��ْت �لتجارُب في �لبد�يِة، و�سقَطْت �لطائرُة ِمر�ًر� وَتكر�ًر�، حّتى �أح�ض َف�سِ

 لْن ي�ستطيعو� �لطير�َن ولو بعَد �ألِف عاٍم«.
َ
قائال في لحظِة ياأ�ٍض: »�أعتقُد �أنَّ �لب�سر

لكْن؛ هْل ناَل الياأ�ُص من االأخويِن؟

ٍة 
ّ
ْنِع طائرٍة �سر�عي نا بعَد معاناٍة من �سُ على �لعك�ِض من ذلَك، �إْذ �ُسرعاَن ما ��ستعاد� �لأمَل، وتمكَّ

، َتِزُن حو�لي )300( كيلوغر�ٍم، وتغّلبا فيها على  ٍك بخاريٍّ
ّ
جديدٍة ع��اَم )1902م( مزّودٍة بمحر

هما.   �لطائرِة وخف�سِ
ْ
ُة رفِع جناَحي

ّ
ِم في حركاِت �لطير�ِن �لثالِث: التحايِل وهي عملي م�سكلِة �لتحكُّ

هما. النعراِج وهي �لتوّج��ُه بالطائرِة �إلى  ُة رف��ِع ر�أ�ِض �لطائرِة وذيِله��ا وخف�سِ
ّ
التاأرج��ِح وهي عملي

�ليميِن �أو �إلى �لي�ساِر.

احُلْلُم يتحّقُق:

� في �لتجارِب حّتى نهايِة عاِم 
ّ
ف��ي خريِف عاِم )1903م( ب��د�أَ �لأخو�ِن بقيادِة �لطائرِة، و��ستمر

ْنِع طائرٍة كاَنْت قادرًة على �لتحليِق لما يزيُد عن ن�سِف �ساعٍة، تو�َلْت  )1905م( حيَن تمّكنا من �سُ

نجاحاُت �لأخويِن )ر�يت( ب�سرعٍة كبيرٍة.... لقْد ُفِتحْت �لطريُق، وتحّقَق �لُحْلمُ بالطير�ِن.

طرَح �لأخو�ن �ل�سوؤ�َل: كيَف نجعُل �لطائرَة تقوُم بذلك؟

 �لجناحيِن باأ�سالٍك تمّكُنهما من �لتحّكِم 
ْ
بنى �لأخو�ِن طائرًة بجناحيِن مزدوجيِن، وربطا طرفي

ْت تجربُة �لتحّكِم بنجاٍح في �سيِف )1899م(. بالطائرِة في �أثناِء طير�ِنها. وتمَّ
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ُة الطرياِن  عبد الفتاح خّطاب، ق�شّ
)بت�شّرف(



: ثانًيا: اأفهُم الّن�صَّ

كّوْن من الحروِف )ح ل م( خم�َص كلماٍت على االأقلِّ لها معاٍن مختلفٌة كما في المثاِل:

ا�سطْب ما ال ينتمي اإلى معجِم الطيراِن:

اأجْب عن ال�سوؤاليِن المطروحْيِن في بدايِة الّن�صِّ معّلال اإجابَتك:

ابحْث في الفقرِة االأولى من الن�صِّ عن كلمٍة بمعنى المبتكِر، ثمَّ وّظْفها في جملٍة من اإن�ساِئك.

ُحْلٌم ، .................... ، .................... ، .................... ، ....................،

1

3

1

2

اأ

ب

ُمعجمي/ ثروتي اللغوّيُة:

: اأحّلُل الّن�صَّ

الجملُةالكلمُة
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ا�ض بن فرنا�ض- 
ّ
طائرة- قاطرة-  �لأخو�ن ر�يت- حّو�مة- غّو��سة- �لتحليق- عب

طائر�ت ورقية- �لجناحان- زورق.

ا وتحوُم في �ل�سماِء؟
ً
هْل ُتِحبُّ مر�قبَة �لطيوِر وهي تحّلُق عالي

هْل تحُلمُ بالطير�ِن مثَلها؟

اأ

ب



حــاوَل عّبا�ــُص بــُن فرنا�ــٍص الطيــراَن بتثبيــِت جناَحْيِن علــى ذراَعْيِه، وارتــداِء لبا�ــٍص مك�سوٍّ 
بالري�ِص، وقفَز من مكاٍن عاٍل ف�سقَط واأ�سيَب:

نقطُة االنطالِق في دخوِل عالِم الطائراِت لدى )االأخوان رايت( كانت من خالِل:

رّتْب المراحَل االآتيَة في اختراِع االأخواِن )رايت( الطائرَة من الُحْلِم اإلى االإنجاِز:

 ينجْح في �لطير�ِن؟
ْ
لماذ� لم

كيَف يكوُن ف�سُلُه بد�يًة لختر�ِع �لطائرِة؟

ما ر�أُيك فيما قاَم بِه عبا�ُض بُن فرنا�ٍض؟

لعبٍة.

ٍة.
ّ
�سنِع طائر�ٍت ورقي

نظريِة )�لأجنحُة �لمقّو�سُة �أف�سُل من �لأجنحِة �لم�سّطحِة(.

قر�ءِة كلِّ ما كاَن متاحا �أماَمهما حوَل �لطير�ِن.

2

3

4

 �أورفيل بالطير�ِن.
ُ
حلم

�سنُع طائرٍة كاَنْت قادرًة على �لتحليِق لما يزيُد عن ن�سِف �ساعٍة.

�سنُع طائرٍة تجاوَزت م�سكلَة �لتحّكِم.

�سنُع طائر�ٍت ورقيٍة وبيُعها.

ِن.
ْ
ِن مزدوَجي

ْ
بناُء طائرٍة بجناَحي
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)اختْر �لإجابَة �ل�سحيحَة(

اأ

اأ

ب

ب

ج

ج

د



5

6

7
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ا لنجــاِح تجارِبهما قائًمــا على المالحظــِة، والبحِث،   )اّتبــَع االأخــواِن )رايــت( منهًجــا علميًّ
والتجريِب(. اذكْر مثاليِن لكلٍّ منها:

ما العقبُة االأبرُز التي واجهت االأخويِن )رايت(، وكيَف تغّلبا عليها؟

في الّن�صِّ تواريُخ مهمٌة في حياِة االأخويِن )رايت(.

المالحظة:

البحث:

التجريب:

 من غيِرها؟ عّلْل ر�أَيك.
ُّ
�أيُّ �لتو�ريِخ �أهم

 �لآتي:
ِّ
��ستخرْجها في �لجدوِل �لزمني اأ

ب

187818991903الزمُن 19021905

الحدُث



9
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ا مما ورَد مْنها في حياِة  )يجــُب علــى طالِب العلِم التحّلي بجملٍة من ال�سفاِت(. ا�ستخل�ْص بع�سً
االأخوْيِن )رايت(.

)الن�صُّ ذو نمٍط تف�سيريٍّ لُه خ�سائ�ُص تمّيُزُه(، ابحْث فيه عن �سواهَد ُتبِرُز هذِه الخ�سائ�َص: 

- يبد�أُ ب�سوؤ�ٍل.

- ي�سبُه �لمقالَة.

َة و�لأرقاَم.
ّ
- يعر�ُض �لحقائَق �لعلمي

ا لعنا�سِرِه.
ً
، وترتيب ا لمو�سوِع �لن�ضِّ - تت�سمُن �لخاتمُة تلخي�سً

- يوظُف �لر�سوماِت و�ل�سوَر.

8

ا�ستخدْم ما ياأتي في جمٍل مفيدٍة من اإن�ساِئك:

�ُسرعاَن:   .............................................................................................

َيمنًة وَي�سرًة: .........................................................................................

ِمر�ًر� وَتكر�ًر�: ......................................................................................

1

اأطّوُر اأ�سلوبي:ج



2
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: حاِك االأ�سلوبيِن االآتييِن محافًظا على ما تحَتُه خطٌّ

 طويلًة وهو يحُلمُ بالطير�ِن.
َ

�أم�سى )�أورفيل ر�يت( ليالي

كاَن �لأخو�ِن يناق�ساِن �لأفكاَر �لجديدَة.

ثالًثا: اأتو�ّسُع:

م�ستعيًنــا بم�ســادِر التعّلِم، اكتــْب ِفقرًة عن عاٍلــٍم �ساهَمت اختراعاُته فــي ت�سهيِل جانٍب من 
جوانِب حياِتنا.



َمُع لُه 
ْ

ُك، ول ي��كاُد ُي�س
ّ
»م�س��ْت دقائُق �سبيه��ٌة بال�سن��و�ِت و)ماركوني( جال�ٌض ل يتح��ر

تِة على �أُُذِن��ِه، �لمو�سولِة بالجهاِز �لمو�سوِع 
ّ
، وقد ترّكَز �سعوُرُه في �ل�سّماعِة �لمثب هم���ضٌ

على �لمن�سدِة �أماَمُه«.
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النقراُت الثالُث

: : اأكت�سُف النَّ�صَّ اأواًلً

 تاأّمْل العنواَن )النقراُت الثالُث(، واقراأْ الفقرَة االآتيَة، ثمَّ توّقْع اإجاباٍت عن االأ�سئلِة التاليِة:

، وحتّقْق ِمن توقعاِتك. اقراأْ الّن�صَّ

1

2

الدر�ُص الّثاين

ما م�سدُر �سوِت �لنقر�ِت؟

َمْن هو )ماركوني(؟

 )ماركوني(؟
ُ
ماذ� ينتظر

اأ

ب

ج



النقراُت الثالُث

�سّدقو� �أنَّ 
ُ
ً �سابًّا في �ل�سابعِة و�لع�سريَن من �لعمِر، وما كاَن علماُء ع�سِرِه ِلي

كاَن )ماركوني( فتى

َق ما ف�سلو� هم في تحقيِقِه خالَل �سنو�ٍت من �لبحِث و�لتجارِب.  ا مثَلُه قادٌر �أْن ُيحقِّ
ًّ
مخترًعا فتي

 تجارَبُه �لعظيمَة محاول 
َ
 ل�سكوِكهم وزًنا، بْل با�سر

ْ
 ُيِق��م

ْ
 عنيًد�، ولم

ً
لك��نَّ )ماركوني( كاَن فتى

، م��ن �أوروبا �إلى 
ِّ
 �لمحيِط �لأطل�سي

َ
��ٍة عبر

ّ
�لتمّك��َن ف��ي يوٍم من �لأّياِم م��ن �إر�ساِل ر�سالٍة �سوتي

�أمري��كا، وكاَن )ماركوني( و�ثًق��ا باأنَّ ذلك �لهدَف �أ�سبَح قريَب �لمن��اِل، ل يف�سُلُه عْنُه �سوى 

.
َ
، وعزيمٍة �أكبر

َ
ُجْهٍد �أكثر

�خت��اَر )ماركوني( م��كاَن �لإر�ساِل �لمنا�س��ِب على �ساحِل قري��ٍة في �إنجلتر�، �أّم��ا ��ستقباُل 

، وقْد �أعدَّ 
ِّ
 على �ل�ساحِل �لأمريكي

ِّ
�لر�سال��ِة ف�سيكوُن في �ل�سّفِة �لأخرى من �لمحيِط �لأطل�سي

)ماركوني( كلَّ �سيٍء لنجاِح تجربِتِه.
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 مدَّ ي��َدُه �لمرتجفَة �إلى 
َّ
ُه ع��ن �بت�سامٍة رقيقٍة، ثم

ُ
 ثغر

َّ
 وجِهِه، و�فتر

ُ
فج��اأًة، �نب�سَط��ْت �أ�ساري��ر

م�ساعِدِه �لجال�ِض بجانِبِه، وقاَل لُه في لهجٍة َتُدلُّ على �لفرِح: »��سمْع! ��سمْع معي، لقْد �َسِمْعُت 

ا...« 
ًّ
 حقيقي

ُ
نقر�ٍت ثالًثا خافتًة في �آلِة �للتقاِط، هْل ت�سمُع �أنَت ذلك؟ �أخ�سى �أْن ل يكوَن �لأمر

 وقَف �ساحًكا وه��و يقوُل: »كاّل يا 
َّ
��َت م�س�اع��ُدُه �ل�سّماع�َة ب�سرع�ٍة، و�أن�س��َت باهتماٍم، ثم

َّ
ثب

ها«.
ْ
 ما �سمْعَت َوْهًما، هي �لحقيقُة بعيِنها، �إنَّها �لنقر�ُت �لثالُث �لمّتفُق عَلي

َ
)ماركوني(، لي�ض

 )ماركوني( مّدَة ن�سِف �ساعٍة بالقرِب من جهاِزِه �لالقِط )جهاٌز ب�سيٌط يتاأّلُف من ر�بٍط 
َ

جل�ض

َمَع �سيًئا، و��ستدَّ 
ْ

 من ق��ّوٍة، من دوِن �أْن َي�س
َ

ا بكلِّ ما �أُوِتي
ً
 ُم�سغي

َ
وبطاري��ٍة وهاتٍف لقٍط(، جل�ض

 �لذي �سّمَمُه بعَد �سنو�ٍت 
ِّ
ِة لجهاِزِه �لال�سلكي

ّ
 نتيجَة �لتجربِة �لنهائي

ُ
قلُق��ُه و��سطر�ُبُه وهَو ينتظر

من �لبحِث و�لجتهاِد.

َمُع لُه هم�ٌض، 
ْ

ُك، ول يكاُد ُي�س
ّ
��ْت دقائُق �سبيهٌة بال�سنو�ِت و)ماركوني( جال�ٌض ل يتح��ر َم�سَ

تِة على �أُُذِنِه، �لمو�سولِة بالجهاِز �لمو�سوِع على �لمن�سدِة 
ّ
وقْد ترّكَز �سع��وُرُه في �ل�سّماعِة �لمثب

�أماَمُه.

َل �إلى طائرٍة من ورٍق تتاأرجُح في �لجِوّ  �سِ
َ
 نافذِة �لمختبِر ِلي

َ
َت بالجهاِز �سلًكا �متدَّ عبر

َّ
لقْد ثب

ُه. 
َ
 و�لخوُف يمالأُ قلب

ُ
يِح. �إّنُه ينتظر

ّ
مع �لر
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ٍة 
ّ
 �لجهاِز، ��ستطاَع )ماركوني( لأّوِل مر

َ
ّحِة �لنقر�ِت �لمر�سلِة عبر وهك��ذ�، وبعَد �لتاأّكِد من �سِ

�سالُة لم َتُكْن 
ّ
. وهذِه �لر

ِّ
 �لمحيِط �لأطل�سي

َ
 عبر

ِّ
ًة بالال�سلكي

ّ
ف��ي تاريِخ �لب�سِر �أْن َيْنُقَل ر�سالًة �سوتي

َبِة جهاِزِه �لعجيِب مع جماعٍة من �لعلماِء، كانو� 
ُ
�سوى تلك �لنقر�ِت �لثالِث �لتي �تُِّفَق عليها ِلتجر

 �لجهاِز في مكاٍن تبُعُد عنُه مئاُت �لأمياِل...
َ
في تلك �ل�ساعِة مجتمعيَن ُير�قبوَن �نتقاَل �لر�سالِة عبر

 )ماركون��ي( �لمخترِع �ل�س��اِب، و�أخذْتُه 
ْ
، قف��َزْت دمعُة فرٍح م��ن عيَني

َ
وم��ن دوِن �أْن َي�ْسُع��ر

ًحا و�سروًر�. 
َ
ن�سوٌةعارمٌة، فر�َح يقِفُز َفر

حِف �آنذ�ك:  �ل�سّ
ُ
ْت �أ�سهر

َ
. وكتب

َ
تريََّث )ماركوني( ثالثَة �أّياٍم قبَل �أْن ُيذيَع �لخبر

؛ فقْد �أ�سبَح 
ِّ
َر �لمتاِعَب �لجّمَة �لت��ي �أحاَطْت بولدِة �لال�سلكي �إنَّ��ُه َلي�سُعُب علينا �ليوَم �أْن نقدِّ

 �لّده�سَة و�ل�ستغر�َب. 
ُ
ِة، حتى غد� من �لأموِر �لعادّيِة �لتي ل تثير

ّ
ج��زًء� ل يتج��ّز�أُ من حياِتنا �ليومي

فِن نما وتط��ّوَر، حتى �أ�سبَح 
ّ

 �أنَّ هذ� �لختر�َع �ل��ذي بد�أَ جهاًز� ِلتب��اُدِل �لإ�سار�ِت بيَن �ل�س
َ
غي��ر

مذياًع��ا، وجهاَز تلف��اٍز، وهو�تَف محمولًة، و�أقماًر� �سناعيًة، و�لف�س��ُل في ذلك يعوُد �إلى �سابٍّ 

 فتحّقَق 
ِّ
 �لمحي��ِط �لأطل�سي

َ
ِة عبر

ّ
 ��سُمُه )ماركون��ي( ر�وَدُه ُحْلٌم ببثِّ �لر�سائ��ِل �لال�سلكي

ٍّ
�إيطال��ي

ِل بطرٍق �أ�سهَل و�أ�سرَع مما كاَن �سائًد� قبَلُه. ُحْلُمُه، وفتَح باًبا �سا�سًعا �أماَم �لب�سرّيِة للتو��سُ
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ج ج باك�شون، مو�شوعة م�شاهير العالم ج1:  
ترجمة: فريد حمدان )بت�شّرف(

 14 من دي�سمرب 1901 

ا رائًعا اأعلَن ماركوين هذا امل�ساَء اكت�ساًفا علمّيً

 يفوُق كلَّ ما �سبَقُه خالَل ال�سنواِت املا�سيِة.
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: ثانًيا: اأفهُم الّن�صَّ

اختْر المعنى المق�سوَد من العباراِت االآتيِة: 1

ُمعجمي/ ثروتي اللغوّيُة:اأ

 ل�سكوِكهم وزًنا:
ْ
 ُيِقم

ْ
لم

 وجِهِه:
ُ
َطْت �أ�سارير

َ
�نب�س

�ل�ستخفاُف

�لغ�سُب

�لتحّدي

�لفرُح

�لثقُة بالنف�ِض

�لحزُن

�لحتقاُر

�لخوُف

اإلى اأيِّ مجاٍل من مجاالِت العلوِم تنتمي الكلماُت االآتيُة؟ 2

اأ

ب

لقط-  هاتف  بطارية-  �لر�سالة-  ��ستقبال  �لإر���س��ال-  �سوتية-  ر�سالة 

�لال�سلكي- ر�ديو- هو�تف محمولة- تلفاز- �أقمار �سناعية. 



وّظــَف الكاتُب فــي الّن�ِصّ األفاًظا وتراكيَب تنتمــي اإلى معجِم الم�ساعِر، ا�ســرْح ما اأ�ساَفْتُه في 
، كما في المثاِل: �سياِق الّن�صِّ

3

�سياُق وروِدها في الّن�صِّالكلمُة

قلقه و��سطر�به

للدللِة على ثقِة ماركوني �لقويِة في ُقِرِب تحّقِق هدِفِه.و�ثًقا

�لخوف

�لفرح

104

امالأْ البطاقَة االآتيَة للتعريِف بالمخترِع: 1

:ب اأحّلُل الّن�صَّ

بطاقُة تعريف

�ل�سُم: 

�سّنُه عنَد �لختر�ِع: 

�لجن�سيُة: 

�لختر�ُع:

�سنُة �لختر�ِع:
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105

بعد قبل

 وجِهِه.
ُ
َطْت �أ�سارير

َ
- �نب�س

ًحا و�سروًر�.
َ
- ر�َح يقِفُز َفر

ا بقّوٍة.
ً
 ُم�سغي

َ
- جل�ض

ُه.
َ
- �لخوُف يمالأُ قلب

)حــّدَد ماركوني هدًفا الأبحاِثِه وتجارِبِه(، كيَف تعامــَل علماُء ع�سِرِه مع الهدِف الذي و�سَعُه 
)ماركوني( الأبحاِثه؟

قارْن بيَن حالَتْي )ماركوني( قبَل �سماِع النقراِت الثالِث من الم�سدِر وبعَدُه:

يبدو اأنَّ الجهاَز الذي اخترَعُه )ماركوني( ب�سيٌط ُرغَم اأهّمّيِتِه:

2

4

3

105

 يتكّوُن هذ� �لجهاُز؟ 
ّ
مم

ُة �لجهاِز؟
ّ
ما �أهّمي

اأ

ب
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ْل الر�سم االآتَي، ثمَّ حّدْد اأركاَن اأّوِل مرا�سلٍة ال�سلكّيٍة في تاريِخ الب�سريِة: تاأمَّ 5

106

علْل ما ياأتي:

كيَف اأّثَر اختراُع )ماركوني( في تطويِر عالِمنا اليوم من وجهِة َنَظرَك؟

 يتحّقُق النجاُح بعَد عدِة ُمحاوالٍت فا�سلٍة.َبْرهْن على ذلَك من خالِل الن�صِّ ؟

6

8

7

ا في تاريِخ �لب�سريِّة. ُيَعدُّ يوَم )14 من دي�سمبر 1901م( يوًما مهمًّ

.
َ
تريََّث )ماركوني( ثالثَة �أّياٍم قبَل �أْن ُيذيَع �لخبر

المحيط االأطل�سي

�سالُة: 
ِّ
   �لر

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

�ْلِجهاُز: 

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

ُل:  �لُمر�سِ

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

�لُمر�َسُل �إليِه: 

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

َم�سدُر �لر�سالِة: �أمريكا 
��سِتقباُل �لر�سالِة:  

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

اأ

ب
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حــِف اآنــذاَك على ال�سفحــِة االأولى: »14 مــن دي�سمبر 1901م اأعلــَن ماركوني هذا  كتَبــْت اأ�سهــُر ال�سّ
ا رائًعا يفوُق كلَّ ما �سبَقه في خالِل ال�سنواِت االأخيرِة«. الم�ساَء اكت�ساًفا علميًّ

2

�أعلْن عن خبِر �لختر�ِع باأ�سلوِبك في �ل�سفحِة �لأولى من �لجريدِة:

107

ثالًثا: اأتو�ّسُع:

اأ�سماَءهــم واأبــرَز  للعــرِب الم�سلميــَن اكت�سافــاٌت ومخترعــاٌت علمّيــٌة، اكتــْب قائمــًة تت�سّمــُن 
اختراعاِتهم.

حاِك التراكيَب االآتيَة:

 تجارَبُه �لعظيمَة
َ
 ل�سكوِكهم وزًنا، بْل با�سر

ْ
 ُيِقم

ْ
وَلم

 ............................................... بْل .........................................................
ْ
ولم

.
َ
 وعزيمٍة �أكبر

َ
ُلُه عنه �سوى جهٍد �أكثر ل َيْف�سِ

وى ............................................................... ل ........................................ �سِ

1

اأطّوُر اأ�سلوبي:ج
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قريب ... غريب

اأواًل: اأكت�سُف النَّ�ص:

الدر�ُص الثالث

108

، واقراأْ العنواَن، ثمَّ حاوْل االإجابَة عن االأ�سئلِة االآتيِة: تاأّمْل �سوَر الّن�صِّ

اقراأْ الّن�صَّ كامال، وحتّقْق مّما توّقْعَت.

1

2

ْح. ا؟ و�سّ
ًّ
هل يبدو لَك �لكلُب طبيعي

َمْن تتوّقُع �لمق�سوُد ب�)قريب...غريب(؟ 

اأ

ب
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قريب ... غريب

109

هم،  
ُ
هم، ُي�ساحب

ُ
غ��اُر يحُلموَن باقتناِء كل��ٍب �سغيٍر... �سغيٍر ُيالعبوَن��ُه ويالعب كاَن �لأبن��اُء �ل�سّ

��ُح بانفعاٍل �إذ� �قترَب �لّل�سو�ُض من باِب بيِتهم. �أخ��ذو� ُيلّحوَن على و�لِدهم �أْن ي�سترَي لهم 
َ
وينب

 يكْن ُيِحبُّ وجوَد كلٍب في �لبيِت... �أيِّ كلٍب؛ فهو من 
ْ
�، لكّن و�لَدهم لم

ً
�...�سغير

ً
��ا �سغير

ً
كلب

خرى   �لحيو�ناِت في �لبيوِت �أو حّتى في حد�ئِق �لحيو�ناِت،  ومن ناحيٍة �أُ
َ

ناحي��ٍة ل ُيِحبُّ حب�ض

 �إنَّ �لبيَت 
َّ
كاَن ح��ِذًر� من �لأمر��ِض �لتي ُيمكُن �أَْن تنتقَل من �لحيو�ناِت �إلى �لب�سِر وهي كثيرٌة، ثم

ُح فيها �لكلُب ويكوُن على م�سافٍة �آمنٍة من �أبناِئِه.
َ
َلم تكْن به حديقٌة يمر

ِه بحزِن �أطفاِلِه، لكنَُّه   �لأبناُء بالحزِن لعدِم تحقيِق ُحْلِمهم، وعان��ى �لأُب من �إح�سا�سِ
َّ

�أح���ض

 بد� �أنَّ �لأزمَة ُيمكُن �أْن 
ّ
�ف�ِض لوجوِد كلٍب في �لبيِت. ث��م

ّ
كاَن مقتِنًع��ا تماًم��ا ب�سالمِة َموقِفِه �لر

دٍة ببر�مَج  ٍة مزوَّ
ّ
تنفرَج عنَدما قر�أ �لأُب عن وجوِد كالٍب �آلي

وبوتاِت. 
ّ
ا، مث��َل �لر

ًّ
ُف ذ�تي

ّ
رٍة تجعُلها تت�س��ر متط��وِّ

و�أر�س��َل �لأُب ر�سال��ًة �إل��ى �أح��ِد مو�ق��ِع �لّتجارِة 

��ِة عل��ى �سبك��ِة �لإنترنت، وطلَب 
ّ
�لإلكتروني

 بعَد �أْن قر�أَ عن ُمو��سفاِتِه 
ٍّ
�سر�َء كلٍب �إلكتروني

َد �لّثمَن  �لُمده�س��ِة في �أحِد �لمو�قِع، و�سدَّ

 ثالثُة 
َّ
��ِة. ولم َتُم��ر

ّ
ِم��ن بطاقِت��ِه �لئتماني

 
ُّ
�أ�سابيَع حّتى و�سَل �لكل��ُب �لإلكتروني

، و�أ�سرَع �لأُب ِباإِح�ساِرِه  ٍد بريديٍّ
ْ
في َطر

�إلى �أطفاِلِه.
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��ُة �إل��ى ُنكتٍة 
ّ
َل��ْت �لأعجوب��ُة �لإلكتروني  تحوَّ

هم 
َ

روَن مالب�س
ّ
ها �لأولُد  ب�سّدٍة، فيغي

ْ
ي�سَحُك عَلي

ِف عليهم، 
ّ
��َل )بيب��و( في �لّتع��ر ْف�سَ

َ
لي

)َغري��ب..  باإ�س��ر�ٍر  ي��رّدُد  ويظ��لُّ 

َغري��ب(. وعنَدما ياأت��ي �إليهم ُزّو�ٌر 

ْن �سوُره��م ف��ي ذ�كرِتِه،   ُتَخ��زَّ
ْ
ل��م

يق��وُم �لأولُد باإعارِتهم بع�َض �لمالب�ِض 

نِة لديِه، فيظلُّ يرّدُد بحما�ٍض )َقريب.. َقريب( وهو يتقافُز ويهزُّ ذيَلُه،  وِر �لمخزَّ �لمعروف��ِة  في �ل�سّ

ِحِك.  بينما �لأولُد ينفجروَن في �ل�سّ

ٍح، يتقافُز 
َ
��ًة، يلعُب مع �لأطفاِل �لكرَة، يرك�ُض خلَفهم بَمر

ّ
 كاَن �لكل��ُب )بيبو( �أعجوبًة حقيقي

وِر ونقِلها �إلى  �، ويوؤّدي مهّماٍت عديدًة مده�سًة؛ مثَل �لتقاِط �ل�سّ ا جدًّ
ً
ّلي

َ
ِه. كان ُم�س

ْ
ويهزُّ ذيَلُه و�أُذَني

َف على �أهِل �لبيِت و�أقارِبهم بتزويِد برناَمِجِه ب�سوٍر لهم، 
ّ
جهاِز �لحا�سوِب، بْل كاَن ُيمكُنُه �أْن يتعر

ا  َد عندما يرى �أح��َد �لأقارِب )َقريب.. َقريب(، وينب��ُح عنَدما يرى �سخ�سً �ردِّ
ُ
وتّم��ْت َبرمجُتُه ِل�ي

ا وي��رّدُد )َغريب..َغريب(. لكنَّ �لأعجوبَة لم تو��سْل نجاَحه��ا، لأّن )بيبو( بد�أَ َيغَلُط! �أخَذ 
ً
غريب

ًد� )َغريب.. َغري��ب(، بدل من �أْن يقوَل )َقريب..  )بيب��و( يخِلُط �لأموَر، فينبُح على �لقريِب مردِّ

 �لفائِق، يعَجُز عن 
ِّ
َن �أنَّ )بيبو( ذ� �لّذكاِء �ل�سطناعي

َّ
بِب، تبي

ّ
َقري��ب(. ولّما بحَثْت �لأُ�سرُة عن �ل�س

نِة في ذ�كرِتِه  ��ورِة �لُمخزَّ ِد �أْن تختلَف هيئُتُه �أقلَّ �ختالٍف عن  �ل�سّ
ّ
ِف على �ل�ّسخ���ضِ لمجر

ُّ
�لّتع��ر

ورِة، حّتى يعَجَز )بيبو(   �ل�ّسخ�ُض �لقمي�َض �ّلذي كاَن يرتديِه في �ل�سّ
َ
ر

ّ
��ِة. فيكفي �أْن ُيغي

ّ
�لإلكتروني

َف على 
ّ
 �لقوّيَة لدى كلٍب ع��اديٍّ  ي�ستطيُع �أن يتعر

ِّ
��ِه، فهو ل يمتلُك حا�ّسَة �ل�ّسم

ْ
ِف علي

ّ
ع��ن �لّتعر

مِع �ْلُمرَهفَة 
ّ

��ا حا�ّسَة �ل�س �لأ�سخا���ضِ م��ن رو�ِئحهِم �ّلتي ل ي�سترُك فيها �ْثناِن، وهو ل يمتلُك �أي�سً

خ�ِض �لّذي يقترُب منُه.  ي�ستطيُع �أن ي�سمَع دّقاِت قلِب �ل�سَّ
ٍّ
� لدى كلٍب حي جدًّ

محمد املخزجني، العربي ال�شغري

)بت�شرف(
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: ثانًيا: اأفهُم الّن�صَّ

1 جّرْد الكلماِت االآتيَة من الحروِف الزائدِة تمهيًدا للبحِث عْنها في المعجِم، كما في المثاِل:

ُمعجمي/ ثروتي اللغوّيُة:اأ

2 ا�ستبدْل بالكلماِت التي بيَن قو�سيِن كلماٍت اأخرى منا�سبًة لها:

حروُفها االأ�سليُةالكلمُة

ل ح حُيلّحون

يالعبونه

َّ
�أح�ض

مقتنًعا
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هم، 
ُ
غاُر يحُلموَن ب�)�قتناِء( ................. كلٍب �سغيٍر...�سغيٍر ُيالعبوَنُه ويالعب كاَن �لأبناُء �ل�سّ

ُح 
َ
ا بهم عنَدما  يعودوَن من �لمدر�سة، وينب

ً
ب هم( .................. ويُهزُّ ذيَله فِرًحا مرحِّ

ُ
)ُي�ساحب

ب�)�نفعاٍل( ................. �إذ� �قترَب �لّل�سو�ُض من باِب بيِتهم. �أخذو� )ُيلّحوَن( ................... 

�، لكّن و�لَدهم لم يكْن ُيِحبُّ وجوَد كلٍب 
ً
� ...�سغير

ً
ا �سغير

ً
على و�لِدهم �أن ي�سترَي لهم كلب

( .................. �لحيو�ناِت في �لبيوِت 
َ

�ض
ْ
في �لبيِت...�أيِّ كلٍب؛ فهو من ناحيٍة ل ُيِحبُّ )َحب

�أو حّتى في حد�ئِق �لحيو�ِن، ومن ناحيٍة �أُخرى كاَن )حِذًر�( .................. من �لأمر��ِض �لتي 

ُح( 
َ
 �إنَّ �لبيَت َلم تكْن به حديقٌة )يمر

َّ
ُيمكُن �أَن تنتقَل من �لحيو�ناِت �إلى �لب�سِر وهي كثيرٌة، ثم

................... فيها �لكلُب ويكوُن على م�سافٍة �آمنٍة من �أبناِئِه.



ا(: اأكمْل بياناِت الكلمِة )م�سليًّ 3

1 اقراأْ الِفْقَرَة االأولى، ثمَّ اأجْب :

:ب اأحّلُل الّن�صَّ
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ا م�سليًّ الفعل:ُم�ساد:

مرادف:

م�سدُر: 
َت�سلية

هم
ُ
ُيالعبوَنُه وُيالعب

اأ�سباُب رف�ِص االأِب وجوَد كلٍب في البيِت اأ�سباُب رغبِة االأبناِء في اقتناِء كلٍب

�مالأْ �لقائمتيِن �لآتيتيِن: اأ



113

 كيَف ترى موقَف �لأِب؟ 

الِمحوُر الّثاِلُث : ُدنيـا الُعلــوِم

)عّلْل ر�أَيَك(

:  في الِفقرِة االأولى من الّن�صِّ قّدَم الكاتُب االأزمَة، وفي الِفقرِة الثانيِة قّدَم الحلَّ

؟  ما االإِجراءاُت والُخطواُت التي اّتبَعها االأُب للح�سوِل على كلٍب اإلكترونيٍّ

2

3

ْن مو�سوَع �لأزمِة.
ّ
بي

 قر�أَ �لأُب عن وجوِد كالٍب �آليٍة مزّودٍة ببر�مَج متطّورٍة.

 ما �لحلُّ �لمقترُح لهذِه �لأزمِة؟

ا؟
ً
 هل تر�ُه حالًّ ُمنا�سب

اأ

ب

ب

ج

ُه �لحيو�ناِت.
َ
يكر

 يرُفُق بالحيو�ناِت.



: 5 قارْن بيَن الكلِب الحقيقي وهذا الكلِب االإلكترونيِّ ذي الذكاِء اال�سطناعيِّ

ْح ذلَك من خالِل الجدوِل   الكلُب االإلكترونيُّ )بيبو( يقوُم باأعماٍل ويوؤّدي مهّماٍت مبرمجًة، و�سّ
االآتي:

4

�لتقاُط �ل�سوِريلعُب �لكرَة

مهماُت الحرا�سِة

الكلُب االإلكترونيُّ

اأعماُل الت�سليِة

الكلُب الحقيقيُّ
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الغر�ُص من اأ�سلوِب التكراِر في الجملِة ال�سابقِة:

ِة �لأولى.
ّ
ًد� في �لمر

ّ
�إي�ساُل �ل�سوِت لعدِم �سماعِه جي

�لمبالغُة في ت�سويِر �سغِر حجِم �لكلِب.

ُد �لتكر�ِر.
ّ
مجر

تب�سيُط �لطلِب لالإقناِع ب�سر�ِئِه.

115

اأ

ب

ج

د
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  »اأَخذوا ُيلّحوَن َعَلى والِدهم اأْن ي�سترَي لهْم كلًبا �سغيًرا ... �سغيًرا«

 اأن�سْئ جملًة على ِغراِر التركيِب االآتي: 

» ٍد بريديٍّ
ْ
 في َطر

ُّ
 ثالثُة �أ�سابيَع حّتى و�سَل �لكلُب �لإلكتروني

َّ
    »لم تمر

     لم  ................................................ حّتى .........................................................

1

2

اأطوُر اأ�سلوبي:ج

 �لإجابَة �ل�سحيحَة(
ْ
)�ختر

ثالًثا: اأتو�ّسُع:

، �كتْب فقرًة عن �أحِد �لربوتاِت 
ِّ
 تق��ّدَم �لعالمُ في مجاِل �لروبوتاِت و�لذكاِء �ل�سطناع��ي

�لم�سهورِة من حيُث �سكُلُه و�لمهاُم �لتي يوؤديها.
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ُل الِعْلِم َف�سْ
اأَْحَفُظ 

، َفاإِنَّ  : »َتَعلَّمو� �لِعْلمَ ِه َو�َسلَّ��مَ
ْ
ّلى �للَّ�ُه َعَلي ��َدة عن جاِبِر بِن َزْيٍد، قاَل: قاَل َر�س��وُل �للَّ�ِه �سَ

ْ
ي
َ
�أَب��و ُعب

ِع  ْنِزُل ِب�ساِحِبِه في َمْو�سِ
َ
َدَقٌة، َو�إِنَّ �لِعْلمَ َلي ، َوَتْعليَمُه ِلَمْن ل َيْعَلُمُه �سَ َبٌة �إِلى �للَّ�ِه َعزَّ َوَجلَّ

ْ
َتَعلَُّمُه ُقر

ِة« .
َ
ْنيا و�لآِخر ْفَعِة، و�لِعْلمُ َزْيٌن لأَْهِلِه في �لدُّ

ِّ
ِف و�لر

َ
ر �ل�سَّ

م�سند �لإمام �لربيع بن حبيب



 اذكْر ثالَث فوائَد لطلِب العلِم.

 احفْظ الحديَث ال�سريَف ب�سنِدِه.

1

2
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اأَْفهُم قبَل اأن اأَْحفَظ:
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الِقراءُة الُحّرُةقراءاتي

اأواًلً:

ثانًيا:

ِدرا�شِتَك  خالل  َتها  َقَراأْ التي  الُكُتِب  عدَد  ُيمّثُل  الذي  الوْجِه  حول  دائرًة  �َشْع    
ِلمحوِر ُدنيا العلوِم :

ْف بكتاٍب واحٍد َقَراأَْتُه َوْفَق العنا�شِر االآتيِة: َعرِّ  

قراأَت كتاًبا واحًدا.

قراأَت اأكَثَر من كتاٍب.

       العنواُن: ...........................               الموؤلُف: .............................

      داُر الن�شِر:...........................             رقُم الطبعِة: .........................

       نوُع الكتاِب:  

12

3

5

4

اأدبيٌّ

تاريخيٌّ

ِعلميٌّ

اأُْخرى )...(

1

3

2

4

• اذكْر عناويَنها.	
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ثالًثا:

رابًعا:

اأ�شياُء َتَعّلْمَتها ِمْن ِقراءِتك:  

�ْس ما قراأَتُه يْف فقرٍة ق�شريٍة: َلِّ  

اأُخرىِقَيمَمْعلوماتَكِلمات

	•حتّدْث عْن  مو�شوِع  الكتاِب.  	

	•حتّدْث عْن هْيكلِة الكتاِب. 	

	•اأَبِد راأَيَك في الكتاِب. 	



اأيَن اجلميع؟

�ِت و�لكو�كِب و�لنجوِم، �إّل �أنُه ل يوجُد دليٌل و�حٌد على �لحياِة 
ّ
�لكوُن مليٌء بالمجر

خارَج هذه �لأر�ِض، و�لحتماُل �لذي يقوُل �إّنه من �لم�ستحيِل �أْن نكوَن نحُن �لوحيديَن 

 في خارِج 
ٍّ
 لدينا تو��سٌل �أبًد� مع �أيِّ كائٍن حي

َ
�ض

ْ
�لذيَن يعي�سوَن في هذ� �لكوِن �سعيٌف، فلي

�لأر�ِض!

من �لممكِن �أّنهم يّت�سلوَن بنا من �لخارِج ونحُن نفقُد �لإ�سار�ِت، �أو ل يريدوَن �لتحّدَث 

�إلينا.

 مدَّ يَده �لمرتجفَة �إلى م�ساعِده.
َّ
ه عن �بت�سامٍة رقيقٍة، ثم

ُ
 ثغر

َّ
 وجِهه، و�فتر

ُ
	•فجاأًة، �نب�سطْت �أ�سارير  

.                                             
َّ
	•فجاأًة،                                    ،                                         ، ثم  

اقراأ الن�صَّ االآتَي، ثمَّ اأبِد راأَيك في المو�سوِع المعرو�ِص وفَق محّدداِت التحّدِث ال�سابقِة:

جّرْد الكلماِت االآتيَة من الحروِف الزائدِة، ثّم اذكْر مرادًفا لها:

: حاِك االأ�سلوَب االآتَي م�ستخدًما ما تحَته خطٌّ

1

2

3
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مراجعة وتقويم

حروُفها االأ�سا�سيُةالّن�ّص مراِدُفهاالكلمُة

�لجريئُة

ا
ً
م�سغي

تنفرُج

1

2

3



ا�ستكمْل محّدداِت الخريطِة الذهنيِة االآتيِة:  4
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