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77

تقدمي

�لحم���د هلل رب �لعالمي���ن، و�ل�س���اة و�ل�س���ام على �أ�س���رف �لمر�س���لين، وعلى �آله 
و�سحبه �أجمعين،،،

توؤك���د �ال�ستر�تيجي���ة �لوطنية للتعليم 2040 على �سرورة تطوي���ر �لمناهج �لدر��سية 
ف���ي �سوء �لمعايير �لوطنية، و�أف�سل �لممار�سات �لدولية؛ لمو�كبة �لتطور�ت �لمت�سارعة 
ف���ي مجال �لمعرفة و�لتقان���ة، ولتلبية �حتياجات �لمجتمع �لعمان���ي، و�سمان مخرجات 
تعليمي���ة تمتل���ك مهار�ت �لق���رن �لح���ادي و�لع�سرين �لازم���ة لمتطلبات �س���وق �لعمل، 

و�لتعليم �لعالي، وتتما�سى مع معطيات �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة.
 وتت�س���م �لمناه���ج �لدر��سي���ة �لعماني���ة �لحالي���ة بالتجدي���د و�لمرون���ة، وتتو�فق مع 
مب���ادئ فل�سفة �لتعليم بال�سلطنة في تهيئة �لفر����ص �لمنا�سبة لم�ساعدة �لمتعلمين على 
�لنم���و �لمتكامل روحيا، وج�سدي���ا، و�جتماعيا، وفكريا، ورفع م�ست���وى وعيهم بالق�سايا 
�الإن�ساني���ة، وبقي���م �ل�سام و�لحو�ر و�لت�سام���ح و�لتقارب بين �لثقاف���ات، وتحر�ص على 
تنمي���ة مه���ار�ت ريادة �الأعم���ال و�البتكار، وغر�ص قي���م �لعمل و�الإنت���اج لديهم، وتعزيز 
قدر�تهم على �لتعامل م���ع معطيات �لتكنولوجيا �لحديثة و�إنتاج �لمعرفة، وتوفير بيئات 
محف���زة على �لتفكير و�لبحث �لعلمي، وتمكينهم من �لتعبير و�لم�ساركة �لفاعلة بالر�أي 

و�لنقد �لبناء ب�سكل ح�ساري. 
�إن �لكت���اب �لمدر�س���ي بم���ا يحوي���ه من مع���ارف ومهار�ت وقي���م يعد �أح���د م�سادر 
�لمعرف���ة، وه���و دليل ي�ستر�س���د به �لطال���ب للو�سول �إلى م���ا تختزنه م�س���ادر �لمعرفة 
�لمختلف���ة  م���ن معلومات �ساملة ومع���ارف متنوعة كالمر�جع �لمكتبي���ة وم�سادر �لتعلم 
�الإلكتروني���ة �الأخرى، وعلى �لطالب  �لقيام بعملية �لبحث و�لتق�سي للو�سول �إلى ما هو 
�أعم���ق و�أ�سم���ل؛ لتحقيق ما ن�سعى �إليه م���ن �أهد�ف تربوية ت�سهم ف���ي  تقدم ونماء هذ� 
�لوط���ن �لمعطاء تحت ظ���ل �لقيادة �لحكيمة لموالنا ح�سرة �ساح���ب �لجالة �ل�سلطان 

قابو�ص بن �سعيد �لمعظم حفظه �هلل ورعاه. 

واهلل ولـي التوفيق

د. مديحـة بنت اأحمـد ال�سيبانيـة  

وزي�رة �لرتبي�ة و�لتعلي�م  
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8

املقدمة
عزيزي �لطالب/ عزيزتي �لطالبة...

كتاب لغتي �لجميلة- مهار�تي في �لكتابة، للف�سل �لدر��سي �لثاني ي�سير على نهج كتابك في 
�لف�س���ل �لدر��سي �الأّول، �إال �أّنه يعر�ص عليك بالتو�زي م���ع محاور كتابك مهار�تي في �لقر�ءة 
�أن�سطة في �لنحو و�الإماء و�لخّط و�لتعبير �لكتابي؛ ففي �لمحور �الأّول �لمت�سل بمو�سوع �لبيئة 
�ستتعّل���م كيفي���ة �لبحث في �لمعاج���م، و�ستتعّرف قو�عد كتاب���ة �لهمزة �لمتو�ّسط���ة على �لياء، 
و�ستت���دّرب على �لكتابة عن م�سروع. �أّما �لمحور �لثاني من هذ� �لكتاب- مهاراتي في الكتابة- 
فه���و عن الأطفال في العالم وفي���ه �ستوّظف �لمثّنى وجمع �لموؤّنث �ل�سال���م و�لهمزة �لمتو�سطة  
على �ل�سطر في �أثناء �إنتاجك لن�سو�ص من م�ستند�ت ب�سرّية. �أّما �آخر محاور كتابك فهو عن 
الهوايات �لتي قد ترغب في ممار�ستها لت�سقل �سخ�سّيتك وت�سهم في تنميتها، لذلك فقد �أردنا 
من���ك �أن توّظف كل مهار�تك �للغوية ف���ي �لنحو و�ل�سرف و�لخّط لكتابة ن�سو�ص مختلفة تعّبر 

عّما بلغته في هذه �لمرحلة �لختامية من �لعام �لدر��سي. 

ف���ي هذ� �لكت���اب �صتقراأ وتالح��ظ، و�صت�صتنت��ج وتوّظف، ث���ّم �ستكتب بخ���ّط �لرقعة جما 
وفقر�ت، و�صتعّبر م�ستفيد� من كّل هذه �لخبر�ت و�لمهار�ت، و�ستجعل من �سّفك ور�سة ن�ساط 

وعمل دوؤوب؛ تعمل فيها بنف�سك �أو بالتعاون مع زمائك وباإ�سر�ف معّلمك �أو معّلمتك. 

 وال تن�ص �أّن لكتابك هذ� جزء� �آخر يكّمله، وهو مهاراتي في القراءة �لذي يزخر باأن�سطة في 
�ال�ستماع و�لتحّدث، وبن�سو�ص تنّمي معارفك وترتقي بلغتك، وتهّذب ذوقك. 

و�أخير�، �علم �أّن كتابك- لغتي الجميلة- جز�آن ال ينف�سان؛ يكّمل �أحدهما �الآخر، فاحر�ص 
على �لجمع بينهما، ووظفهما في تطوير مهار�تك �لمختلفة و�سقلها. 

�ملوؤلفون
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املقدمة
عزيزي �لطالب/ عزيزتي �لطالبة...

كتاب لغتي �لجميلة- مهار�تي في �لكتابة، للف�سل �لدر��سي �لثاني ي�سير على نهج كتابك في 
�لف�س���ل �لدر��سي �الأّول، �إال �أّنه يعر�ص عليك بالتو�زي م���ع محاور كتابك مهار�تي في �لقر�ءة 
�أن�سطة في �لنحو و�الإماء و�لخّط و�لتعبير �لكتابي؛ ففي �لمحور �الأّول �لمت�سل بمو�سوع �لبيئة 
�ستتعّل���م كيفي���ة �لبحث في �لمعاج���م، و�ستتعّرف قو�عد كتاب���ة �لهمزة �لمتو�ّسط���ة على �لياء، 
و�ستت���دّرب على �لكتابة عن م�سروع. �أّما �لمحور �لثاني من هذ� �لكتاب- مهاراتي في الكتابة- 
فه���و عن الأطفال في العالم وفي���ه �ستوّظف �لمثّنى وجمع �لموؤّنث �ل�سال���م و�لهمزة �لمتو�سطة  
على �ل�سطر في �أثناء �إنتاجك لن�سو�ص من م�ستند�ت ب�سرّية. �أّما �آخر محاور كتابك فهو عن 
الهوايات �لتي قد ترغب في ممار�ستها لت�سقل �سخ�سّيتك وت�سهم في تنميتها، لذلك فقد �أردنا 
من���ك �أن توّظف كل مهار�تك �للغوية ف���ي �لنحو و�ل�سرف و�لخّط لكتابة ن�سو�ص مختلفة تعّبر 

عّما بلغته في هذه �لمرحلة �لختامية من �لعام �لدر��سي. 

ف���ي هذ� �لكت���اب �صتقراأ وتالح��ظ، و�صت�صتنت��ج وتوّظف، ث���ّم �ستكتب بخ���ّط �لرقعة جما 
وفقر�ت، و�صتعّبر م�ستفيد� من كّل هذه �لخبر�ت و�لمهار�ت، و�ستجعل من �سّفك ور�سة ن�ساط 

وعمل دوؤوب؛ تعمل فيها بنف�سك �أو بالتعاون مع زمائك وباإ�سر�ف معّلمك �أو معّلمتك. 

 وال تن�ص �أّن لكتابك هذ� جزء� �آخر يكّمله، وهو مهاراتي في القراءة �لذي يزخر باأن�سطة في 
�ال�ستماع و�لتحّدث، وبن�سو�ص تنّمي معارفك وترتقي بلغتك، وتهّذب ذوقك. 

و�أخير�، �علم �أّن كتابك- لغتي الجميلة- جز�آن ال ينف�سان؛ يكّمل �أحدهما �الآخر، فاحر�ص 
على �لجمع بينهما، ووظفهما في تطوير مهار�تك �لمختلفة و�سقلها. 

�ملوؤلفون
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ِل مخرجاُت تعلُِّم المحوِر الأوَّ

بًعا الخطواِت الصحيحَة. يجيَد البحَث في المعجِم متَّ

 يرسَم الهمزَة المتوسطَة على ياٍء مراعًيا القواعَد اإلمالئيَة.

يكتَب تعبيًرا عن رحلٍة موّظًفا أدواِت السرِد والوصِف.

يعرَب جمَع المذكِر السالَم مفّرًقا بيَنه والمفرِد.

يكتَب إمالًء اختبارًيا مراعًيا الظواهَر المدروسَة.

يتوسَع في شرِح فكرِة مشروٍع مرّتًبا الفكرَة ترتيًبا منطقًيا.
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البيئُة والحياُة الطبيعيُة
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الِمحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة
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الأن�شطُة النحوّيُة: )الك�شُف يف املعجِم(اأوًل

اأقراأُ واألحُظ:

 وال�سمَك المجفَف 
َ
درِة اأُعلُِّق التمر

ِّ
في هذه ال�س

والدقي��َق، وفي اأَح��ِد اأغ�ساِنها اأَ�سُع اإن��اًء مملوًءا 

ه بيَن فرعيِن من الأْغ�ساِن،  ، اأَ�س��دُّ
ِّ
بالع�سِل الجبلي

�سجرُة ال�سدِر هذه خزانٌة مت�سعٌة اأعّلق عليها زاِدي 

زهران القا�شمي، القنا�سواأَ�سيائي.
)بت�شرف(

15 الِمحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

الدر�ُس الأّوُل:

:
ُ
اأتذّكر

ا�س��ٍم وفعٍل  اإل��ى  الكلم��ُة  • َتْنق�س��ُم 
وحرٍف.

.
ٌّ

• معظُم الكلماِت جذُرها ثالثي

• الفع��ُل المج��رُد م��ا كان��ْت جميُع 
ثالثًي��ا  وياأِت��ي  اأ�س��ليًة،  حروِف��ه 

مثَل:َخَرَج، ورباعًيا مثَل: دحَرَج.

يُراعى عند الإتياِن بجذِر الكلمِة:

• حذُف الحروِف المزيدِة.

• فكُّ الت�سعيِف.

الواوِي  اأ�س��ِلها  اإلى  • اإرجاُع الألِف 
اأو اليائي اإن كانت �سمَن حروِف 

جذِر الكلمِة.

1

2

3

           تاأم��ل الكلم��اِت ال��واردَة بالَّل��وِن الأحم��ِر في الفقرِة 

ال�سابقِة، هْل تعرفَت معانيها كلَّها؟ اإًذا، كيَف تبحُث عن 

معنى كلمٍة في الُمعجِم؟

درِة( في الفقرِة ال�سابقِة هي          كلمُة )ال�سِّ

واَب(              )ا�سٌم- فعٌل- حرٌف(                     )اختر ال�سَّ

واَب( درِة( هو:)�َسَدَر- �سرد- د�سر(                    )اختر ال�سَّ  لكلمِة )ال�سِّ
ُّ
         الأ�سُل الثالثي

درِة في الُمعجِم في مادة )�س د ر(.
ِّ

         اإًذا نبحُث عن معنى كلمِة ال�س
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الأن�شطُة النحوّيُة: )الك�شُف يف املعجِم(اأوًل
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)بت�شرف(

15 الِمحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة
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اأُعلُِّق

اأغ�ساَنها

ه اأَ�ُسدُّ

فرعين

مت�سعٌة

زاِدي

علق

و�سع

ع ل ق

�س د د

ز و د

• اأحرُف الزيادِة هي: )�س -ء- ل– ت 
– م - و- ن – ي – ه� -ا(، وُتمُع 

يف كلمِة )�ساألتمونيها(.

• من طرِق معرفِة اأ�سِل الألِف:
م��ن  الم�س��ارِع  بالفع��ِل  الإتي��اُن   -1

الكلمِة.

ُد        زاد = اأَُزوِّ

2- الإتياُن بالم�سدِر.

      زاد = َزْوٌد

16

4

َت�شتنتُج مما �شبَق اأنَّه للبحِث عن معنى كلمٍة ما يف املعجِم تتبُع الآتَي: 

• اإذا كان��ْت الكلم��ُة فعاًل م�سارًعا اأو اأمًرا فاإننا ناأتي بالما�سي المجرِد منها )اأُعلُِّق، عّلْق( = علق = 
)ع ل ق(.

مثِل: المجرِد  ي  الما�سِ الفعِل  ثم  منها  بالمفرِد  ناأتي  اأو جمًعا  ُمثنًى  كانْت  • اإذا 
َن = )غ �ص ن(        اأغ�سانُها = ُغ�سٌن = َغ�سَ

       فرعين = َفْرٌع = َفَرَع = )ف ر ع(

: مُ
اأتعلَّ

:
َ
            لحظ الكلماِت الواردَة باللوِن الأحمِر في الفقرِة ال�سابقِة، ثم اأَكمل الجدوَل الآتي

فعُلها المجرُدالكلمُة
مادُة البحِث عنها 

في المعجِمِ

الِمحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

معن��ى  ف��ي  البح��ث 
كلمة )ال�ش��درة( في 

المعجم

ARABIC 6 P2 KITABA M1.indd   16 1/10/19   9:42 AM

17

مثَل: المجرِد  بالفعِل  ناأِتي  ثمَّ  الت�سعيَف،  نفكُّ  م�سّعٍف،   
ِّ
اأ�سلي ا�ستمَلت على حرٍف  • اإذا 

ه = �َسدَّ = �َسَدَد = )�ص د د(.     اأَ�ُسدُّ

 المحذوَف مثَل: مت�سعة = 
َّ
 محذوٍف، فاإننا نرجُع الحرَف الأ�س��لي

ٍّ
• اإذا ا�س��تملْت على حرٍف اأ�س��لي

َو�ِسَع = )و �ص ع(.

: مثَل  لها  اأ�سِ اإلى  الألَف  نُْرِجُع  فاإننا  ياٌء،  اأو  واٌو  اأ�سُلها  األًفا  تحوي  الكلمُة  كانت  • اإذا 

يََر = �ص ي ر.     �ساَر = ي�سيُر = �سَ

ُة اخُلال�شَ

1- ُيك�س��ُف عن معنى اأيِّ كلمٍة في المعجِم باإرجاِعه��ا اإلى فِعلها المجرِد )الجذِر(، ثم 

حُث عن الكلمِة في مادتِه.
ْ
ُيب

2- للتَّو�سِل اإلى جذِر الكلمِة ومادِتها ُيوؤتى ب�:

الفعِل المجرِد من الكلمِة اإن كانْت ا�سًما )كتابٌة = َكَتَب = ك ت ب(.  •

المفرِد اإن كاَنت جمًعا اأو مثًنى. )الرا�سخون = َر�َسَخ = ر �س خ(.  •

. )رّد= َرَدَد = ر د د(.
ِّ
 للفعِل الم�سّعِف الأ�سلي

ِّ
الفعِل المجرِد الثالثي  •

 الواِو اأو الياِء اإذا كان و�سُط الفعِل اأَلًفا )قال = يقول = قول = 
ِّ
الحرِف الأ�سلي  •

     ق و ل(.

الِمحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة
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��ُف اأُوظِّ

 حدْد ماَدَة البحِث عن الكلماِت التي تحِتها خٌط في الآياِت القراآنيِة الآتيِة:

:  الكلماِت التي تحتَها خطٌّ
َ
 ِاقراأ الفقرَة الآتيَة، ثم ا�ستخرْج من المعجِم معاِني

1

2

الِمحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

)22(
 
 {                                                                                                         }  الحجر

)69(
 
 {                                                                          }  النحل

)17(
 
 {                                                                            }  القلم

)11-10(
 
 {                                                                                              }  نوح

)28-27(
 
 {                                          }  عب�س

18

ح�سَّ الإ�سالُم الحنيُف على تجميِل البيئِة وتزييِنها بنباِت الأر�ِس، واإتاحِة النفِع لكلِّ ما 

 في الف�س��اِء من اأنواِع الطيِر؛ َفقْد َدعا اإلى اإحياِء 
ُ
َيدبُّ عليها من اإن�س��اٍن اأو بهيمٍة، اأو َيطير

الم��واِت بال��زرِع والغر�ِس، ووعَد على ذلَك مثوبًة عظيمًة؛ فقْد قال الر�س��وُل : »ما من 

 اأو اإن�ساٌن اأو بهيمٌة اإل كاَن لُه به �سدقٌة«، 
ٌ
م�سلٍم يغر�ُس غر�ًسا اأو يزرُع زرًعا فياأكُل منه طير

 عليه ال�س��الُة وال�س��الُم عل��ى غر�ِس الأر�ِس حتى في اأَح��رِج الأوقاِت عندما 
ُ
وح�سَّ النبي

ُتطوى هذِه الحياُة وتاأتي �س��اعُة نهايِة الوجوِد؛ فقد قال �س��لواُت اللَّ�ه و�سالُمه َعليه: »اإن 

ْغر�ْسها«.
َ
قاَمت ال�ساعُة وفي يِد اأحِدكم ف�سيلٌة، فاإْن ا�ستطاَع اأن ل تقوَم حتى يْغِر�َسَها فلي

)ال�شيخ اأحمد الخليلي، القيم الإ�شالمية
ودورها في تقديم حلول للم�شكالت البيئية العالمية(

: ح�سَّ

: َيُدبُّ

بهيمٍة:

يْغِر�َسَها:   
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الِمحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة
19

)ال�شيخ اأحمد الخليلي، القيم الإ�شالمية
ودورها في تقديم حلول للم�شكالت البيئية العالمية(

ثانًيا
الأن�شطُة الإمالئّيُة: الهمزُة المتو�شطُة على ياٍء

اأقراأُ واألحُظ:

 يبداأُ ن�س��اَطُه في 
ٌ
 ليلي

ٌ
ِم��َن المعروِف ع��ن الِذْئِب اأنَّ��ُه زاِئر

ُل الذئُب  بيَئِته التي يطَمِئنُّ فيها َعِقَب غروِب ال�سم�ِس، ويف�سّ

 العي�َس بمفرِده بعي��ًدا عن حياِة القطي��ِع، بعك�ِس ِفَئِة 
ُّ
العرب��ي

الذئ��اِب الأوروبيِة التي تعي�ُس في مجموع��اٍت كبيرٍة مبتدئٍة 

يومه��ا بالقتياِت على الحيواناِت النافقِة في موا�س��ِم القحِط 

والجفاِف، واإذا ما اأَ�س��بحْت الحاُل �س��ديدَة ال�سعوبِة، وقَلّ 

الطعاُم، فاإن الذئاَب ل َتئنُّ من الجوِع، بْل تلجاأُ اإلى النباتاِت 

البريِة لأْكِلها.

الدر�ُس الأّوُل:

- بيئِته- 
ٌ
      لح��ظ الكلم��اِت الواردَة بالَّلوِن الأحمِر في الفقرِة ال�س��ابقِة: )الذئ��ِب– زائر

)اختر ال�سواب( ْت على: )ي� - اأ - و(    
َ
يطَمِئُن...( تجُد اأنَّ الهمزَة فيها ُكِتب

الهم��زِة  قب��َل  م��ا  �س��اكنًة وحرك��ُة  )الِذْئ��ِب(  كلم��ِة  ف��ي  الهم��زِة  ج��اءْت حرك��ُة      

)اأكمْل(      ..............................

: مُ
اأتعلَّ

اأقوى احلركاِت الإمالئيِة:

الك�رسُة

ال�سمة

الفتحة

ال�سكون

1

2

موقع الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون، �شلطنة ُعمان
)www.part.gov.om(
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: ح�سَّ

: َيُدبُّ

بهيمٍة:

يْغِر�َسَها:   
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19

)ال�شيخ اأحمد الخليلي، القيم الإ�شالمية
ودورها في تقديم حلول للم�شكالت البيئية العالمية(

ثانًيا
الأن�شطُة الإمالئّيُة: الهمزُة المتو�شطُة على ياٍء

اأقراأُ واألحُظ:

 يبداأُ ن�س��اَطُه في 
ٌ
 ليلي

ٌ
ِم��َن المعروِف ع��ن الِذْئِب اأنَّ��ُه زاِئر
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العرب��ي
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الدر�ُس الأّوُل:

- بيئِته- 
ٌ
      لح��ظ الكلم��اِت الواردَة بالَّلوِن الأحمِر في الفقرِة ال�س��ابقِة: )الذئ��ِب– زائر

)اختر ال�سواب( ْت على: )ي� - اأ - و(    
َ
يطَمِئُن...( تجُد اأنَّ الهمزَة فيها ُكِتب

الهم��زِة  قب��َل  م��ا  �س��اكنًة وحرك��ُة  )الِذْئ��ِب(  كلم��ِة  ف��ي  الهم��زِة  ج��اءْت حرك��ُة      

)اأكمْل(      ..............................

: مُ
اأتعلَّ

اأقوى احلركاِت الإمالئيِة:

الك�رسُة

ال�سمة

الفتحة

ال�سكون

1

2

موقع الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون، �شلطنة ُعمان
)www.part.gov.om(
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الِمحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

:
َ
      اأَكِمْل الجدوَل الآتي

تعليُل كتابِة الهمزِة على الياِءحركُة ما قبَل الهمزِةحركُة الهمزِةالكلمُة

جاءْت الهمزُة مك�سورًة وما قبَلها �ساكٌنال�سكونالك�رسةَزاِئر

جاءْت الهمزُة مفتوَحًة وما قبَلها ياُء مدٍّ �ساكنٌة)ياٌء �ساكنٌة(.......................بيَئته

جاءْت الهمزُة مك�سورًة وما قبَلها مفتوٌح..............................................يطَمِئن

جاءْت الهمزُة مفتوحًة وما قبَلها ...............................................................ِفَئة

.......................................................................................................مبتدئة

.......................................................................................................َتِئْن

20

ُة اخُلال�شَ

تُكتُب الهمزُة المتو�سطُة على ياٍء في الحالِت الآتيِة:  

1- اإِذا جاَءْت مك�سورًة )مقرِئين- �ُسِئل- �سائل(.  

ُئون-تْعِبَئة(. 2- اإِذا جاَء الحرُف الذي قبَل الهمزِة مك�سوًرا )من�سِ  

ئة(.
ْ
3- اإذا �ُسِبقت بياٍء �ساكنٍة والهمزُة مفتوحٌة اأو م�سمومٌة )دِفي  

3
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21الِمحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

عّلْل كتابَة الهمزِة على الياِء في الكلماِت التي تحتَها خطٌّ فيما ياأتي:

اأ- قال تعالى:

)249(
 
    {                                                                                                         }  البقرة

 
ُ
 الفلِج القادِم من اأعلى القريِة ب�س��فاِء مائه ل يفارُق ُمخيَلتي، واأَتذكر

ُ
ب- » َم��ا زاَل منظر

جي��ًدا كيَف ُكنا ن�س��اأُل عن اأبعِد مكاٍن في ه��ذا الوادي يْنبُع منُه الماُء... كانْت اأ�س��ئلُة 

   .»
ُ
 اأهميَته عندما َنْكبر

َ
الطفولِة ُرغمَ ب�ساطِتها تحمُل عمًقا ن�ستطيُع اأْن َنعي

                         )ذكريات من قرية عمانية – عا�شم ال�شيدي( 

.
ِّ
 اأع�ساِء الجهاِز التنف�سي

ُ
ج� - الرئتاِن اأكبر

يها والحاُل اأ�سدُق من حٍب ُيَفدِّ د- هذي �سمائُل والآثاُر �ساهدٌة  

)اأبو �شرور(            
ئُة َتْقنيِة المعلوماِت ب�سلطنِة ُعماَن عام 2006م.

ْ
ئْت هي ه�- اأُْن�سِ

اكتْب كلمًة تحتوْي همزًة متو�سطًة على الياِء فيما ياأتي:

- اأَعل�ى ج����زٍء م�ن الم�سج��ِد: ............................................................

- �س�����وُت الأ�س�������������ِد: ..................................................................

َل( للمجهوِل: .............................................................. - بناء الفعل )�َساأَ

ئ(: ................................................................. - ج�م����ُع كلم���ِة )ُمن�سِ

1

2
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رابًعا
التعبرُي: و�شُف البيئِة الطبيعيِة

: اقَراأ الفقرَة الآتيَة، ثّم اكتْب فقرًة م�سابهًة عن بيئٍة بحريٍّة: ن�ساٌط تمهيديٌّ

 ُعدنا اإلى رحالِتنا ال�س��ابقِة في الجباِل، ن�س��اهُد الوعوَل في الودياِن، ن�س��عُد القممَ 
ّ
»... ثم

ون�س��رُب من المياِه العذبِة التي تنبُع من تحِت ال�س��خور، وكّنا نعوُد ب�سّتى اأنواِع الح�سائ�ِس 

 يعِطي الأكَل مذاًقا 
ُ
ها الآخر ��ها للعطوِر، وبع�سُ ها للعالِج، وبع�سُ والأع�س��اِب والزهوِر بع�سُ

لذيًذا «. 

1

• الو�سُف: هو ت�سويُر الأمكنِة والأ�سخا�ِس ونقُل امل�ساهداِت بلغٍة يهيمُن فيها الو�سُف على 
ال�رسِد.

• البيئُة الطبيعيُة: ما يحيُط بنا من غاباٍت وجباٍل وبحاٍر ونباتاٍت وحيواناٍت تعي�ُس يف الربيِة، 
وغرِيها.

تذّكر:

23الِمحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

 ُعدنا اإىل رحالِتنا ال�سابقِة يف البحاِر، ن�ساهُد .............................................
ّ
ثم

 ....................... وَناأْكُل من.......................
ُ
.........................................، ُنبِحر

��ها  ...............................، وكّن��ا نع��وُد ب�س��ّتى ..................................، بع�سُ

ها الآخر ................... ��ها ............................، وبع�سُ .......................، وبع�سُ

. ..................................
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         اكتْب عن رحلٍة في البيئِة الطبيعيِة المحيطِة بمنطقِتك، ت�سُف فيها المكاَن وتنقُل اإلينا م�ساهداِتك 2

عن عنا�سِر البيئِة التي زْرتَها:

ْوجيهاُت ْحريُرالتَّ التَّ

 البدايُة:

 
َ
    ال�ستعداُد للرحلِة: ويت�سّمُن العنا�سر

الآتيَة:

مكاَن النطالِق وزماَنه.  -

الأ�سخا�َس الم�ساركين في الرحلة.  -

وجهَة الرحلِة.  -

الغايَة من الرحلِة )ترفيٌه، ا�ستك�ساٌف،   -

الح�سوُل على منافَع...(

العر�ُص: 

 
َ
     و�س��ُف الرحل��ِة؛ ويت�س��ّمن العنا�س��ر

الآتية: 

بالرحل��ِة  المرتبط��ِة  الأح��داِث  �س��رَد   -

، ال�س��عوُد، النزوُل، التوقُف، 
ُ
)ال�سير

التاأمُل، ال�ستراحُة...(.

و�س��َف الأمكن��ِة )جب��ٌل - �س��هٌل -   -

�س��اطٌئ - ه�س��بٌة- واٍد - مزارٌع- 

�سحاري...(.

- و�س��َف مف��رداٍت م��ن البيئ��ِة )نباتاٌت- 

ب��رٌك-  م��اٍء-  عي��وُن  حيوان��اٌت- 

�سخوٌر- رماٌل...(. 

الِمحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة24

باِح الباكر، تجّمعنا عند نقطِة النطالِق المَتفِق عليها  في ال�سّ

�سابًقا، وهي �ساحُة مدر�سِتنا 
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ْوجيهاُت ْحريُرالتَّ التَّ

مالحظاٌت:

الكتابُة ع��ن رحلٍة فيه��ا تركيٌز على   •
 من ال�س��رِد، وتْغُلُب 

ُ
الو�س��ِف اأكث��ر

فيها الأ�سماُء على الأفعاِل. 

 
ُ
و�س��ُف البيئِة الطبيعيِة ل يقت�سر  •

عل��ى ما ت��راُه العي��ُن فق��ط، بْل 

يَتع��داه اإلى و�س��ِف الأ�س��واِت 

��ه اليُد اأو ما 
ُ

والروائ��ِح وما َتلِم�س

يتذوُقه الل�ساُن.

 الخال�سُة: 

     الرج��وُع م��ن الرحل��ِة: ويمك��ُن اأْن 

ين الآتيين:
َ
يت�سّمَن العن�سر

�سعوَرنا اإزاَء الرحلِة التي ُقمنا بها.  •

اأهميَة الرحلِة وفائَدتها.  •

يمك��ُن ال�س��تفادُة م��ن العب��اراِت الآتيِة   -

لو�سِف الم�ساعِر بعَد الرحلِة:

اأُْعِجبُت بها اأّيما اإعجاٍب.  •

اإّنها غايٌة في الإبداِع والتن�سيِق.  •

م��ا اأروَع الطبيع��َة وم��ا اأبدَعها   •
�سبحاَن اهلِل. 

ي��ا ِلهذا الجماِل الخ��اّلِب! كلُّ   •
من راآُه اأُعِجَب به.

25 الِمحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة
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الأن�شطُة النحويُة: )جمُع املذكر ال�شامُل(اأوًل

اأقراأُ واألحُظ:
)اأ(

��ِه، َيظلُّ ن��اِذًرا َحياَتُه ف��ي ِزَراعِتها  الم��زارُع ب��ارٌّ باأر�سِ

َد مهنٍة، واإِّنما حبٌّ و�سغٌف 
َّ
راعُة لي�سْت ُمَجر و�َس��ْقيها، فالزِّ

��ِه كر�ّساٍم  ��ْفحِة اأر�سِ  في �سَ
ُ
 هواَءُه كلَّ �س��باٍح، ينظر

ُ
يتنف�س

يرى ما اأَْبَدَعتُه اأناِمُلُه..

)ب(

��ِهم، َيظلُّون ناِذري��ن َحياَتُهم  ون باأر�سِ المزارُع��وَن بارٌّ

ّنما  َد مهنٍة، واإِ
َّ
راعُة لي�س��ْت ُمَجر في ِزَراعِتها و�َس��ْقيها، فالزِّ

ون في 
ُ
��ون ه��واَءُه كلَّ �س��باٍح، ينظر

ُ
حبٌّ و�س��غٌف يتنف�س

 ..
ْ
��هم كر�ّس��امين يرون م��ا اأَْبَدَعت��ُه اأناِمُلُهم ��ْفحِة اأر�سِ �سَ

اين: الدر�ُس الثَّ

:
ُ
اأتذّكر

تنق�س��ُم الأ�س��ماُء اإىل مفرٍد   •
ومثنى وجمٍع.

عالماُت الإعراِب الأ�سليُة   •
للرف��ِع،  ال�س��مُة  ه��ي: 

والفتحُة للن�سِب، والك�رسُة 

للجِر.

املبت��داأُ  املرفوع��اِت:  م��ن   •
واخل��رُب، وا�س��ُم كاَن وخرُب 

ونائ��ُب  والفاع��ُل،   ، اإنَّ

الفاعِل.

املفعوُل  املن�س��وباِت:  م��ن   •
به، وخرُب كاَن، وا�سُم اإن.

املجروُر  املج��روراِت:  من   •
واملجروُر  اجل��ِر،  بح��رِف 

بالإ�سافِة )امل�ساف اإليه(.

1-  تاأمل الكلماِت التي تحتَها خطٌّ في الفقرِة )اأ(، تجْد اأَنها: 

جمُع موؤنٍثجمُع مذكٍرمفردٌة

 ال�سواَب(
ْ
)اختر
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جمِع مذكٍرجمِع موؤنٍثالمثنى

)اخَتر ال�سواَب(

2- اأَكمل اإعراَب الكلماِت التي تحتَها خطٌّ في الفقرِة )اأ(، َح�َسَب الجدوِل:

، تجْد اأنها تحّولَْت من المفرِد اإلى: 3- اقراأ الفقرَة )ب( ثم تاأمل الكلماِت التي تحتَها خطٌّ

عالمُة الإعراِباإعرابُهاالكلمُة

ال�سمُة الظاهرُةمبتداأٌ مرفوٌعاملزارع

خرٌب مرفوٌعبار

الفتحُة الظاهرُةخرب يظل من�سوبناذرا

ر�سام

27الِمحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

عالمُة الإعراِباإعرابُهاالتغيُر في ِبنيِة الكلمِةالكلمُة

الواومبتداأٌ مرفوٌعاإ�سافُة ) و + ن (املزارعون

بارون

الياءاإ�سافُة ) ي + ن (ناذرين

الياءا�سٌم جمروٌرر�سامين

 لتتبيَن التغيَُّر في بناِء الكلماِت ال�سابقِة واإعراِبها بعَد جمِعها:
َ
4- اأكمل الجدوَل الآتي
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الِمحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة 28

ماذا ت�ستنتُج؟

ُتح��ذُف ............ جم��ِع المذك��ِر ال�س��الِم اإذا وقَع 

م�ساًفا. )اأكمل(

ماذا تالحُظ؟

- هل حافَظ المفرُد على بناِئه ال�سابِق بعد الجمِع؟

 ال��ذي يحاف��ُظ عل��ى بن��اِء مفرِده بع��د الجم��ِع بجمِع 
ُ
اإذن ُي�س��ّمى الجم��ُع المذك��ر

المذكِر.......... )اأكمل(

رْت عالمُة اإعراِب جمِع المذكِر ال�سالِم عن عالمِة اإعراِب المفرِد؟
ّ
- هل َتغي

ت�س��تنتُج اأنَّ عالمَة اإع��راِب جمِع المذكِر ال�س��الِم تك��وُن ................. اإذا كاَن 

مرفوًعا، و .................. اإذا كاَن من�سوًبا اأو مجروًرا. )اأكمل(

5- تاأمل التركيبيِن الإ�سافييِن الآتيين: )حارُث الأر�ِص( و )حارثو الأر�ِص(، تجُد اأنَّ كلمَة )حارث( 

عنَد جمِعها ُحذفت منها نوُن جمِع المذكِر ال�سالِم )حارثون(...

ي�س��مى  بالحروِف  • الإع��راُب 
.

َّ
الإعراَب الفرعي

 
ِّ
• من موا�س��ِع الإعراِب الفرعي
جمُع المذكِر ال�س��الُم: الواُو 

للرفِع والياُء للن�سِب والجِر.

: مُ
اأتعلَّ

ُة اخُلال�شَ

الجمُع ما دّل على اأكثر من اثنين.  •

 من اثنيِن من العقالِء اأو �سفاِتهم، وهو ما 
َ
: هو ما دلَّ على اأكثر جمُع المذكِر ال�سالمُ  •

�َس��ِلمَ بناُء مفرِده، وزيَد فيه واًوا ونوًنا في حالِة الرفِع، اأو ياًء ونوًنا في حالتي الن�س��ِب 

والجِر.

ه الياُء.
ِّ
الواُو هي عالمُة رفِع جمِع المذكِر ال�سالِم، وعالمُة ن�سِبه وجر  •

ُتحذُف نوُن جمِع المذكِر ال�سالِم عند اإ�سافِته.   •
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فائ�دُة:

تُلح��ُق باإعراِب جمِع المذكِر ال�س��الِم بع�ُص الكلماِت مث��ُل: اأولو، عالمون، علي��ون، واألفاظ العقود من 

ع�سرين اإلى ت�سعين.

��ُف اأُوظِّ

ْع خًطا اأ�سفَل جمِع المذكِر ال�سالِم فيما ياأِتي: 1 �سَ

)144(
 
 - {                                     }  اآل عمران

)142(
 
 - {                                                          }  الن�ساء

)23(
 
 - {                                                           }  الأحزاب

 اأَعرْب جمَع المذكِر ال�سالَم فيما ياأتي:

)1(
 
 - {                        }  الموؤمنون

الموؤمنون:

باأوِل مع�سٍر َخِطئوا فتابوا )المتنبي(       - وَعيُن المخطئين هم ولي�سوا  

المخطئين: 

2

ْل المفرَد الذي تحتَه خطٌّ اإلى جمِع مذكٍر �سالٍم وغيّْر ما يلزُم: 3 حوِّ

 ربَّه.
ُ
- �سجَد الناجي من الغرِق ي�سكر

- ل يجوُز اأْن نتخلى عن الم�ستغيِث بنا.

 على م�سارِف الوطِن.
ُ
- اأ�سحى الم�سافر

.
ٌّ

- كاأّن العامَل في حقوِل النفِط جنديٌّ وفي
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فائ�دُة:

تُلح��ُق باإعراِب جمِع المذكِر ال�س��الِم بع�ُص الكلماِت مث��ُل: اأولو، عالمون، علي��ون، واألفاظ العقود من 
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)144(
 
 - {                                     }  اآل عمران

)142(
 
 - {                                                          }  الن�ساء

)23(
 
 - {                                                           }  الأحزاب
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)1(
 
 - {                        }  الموؤمنون

الموؤمنون:

باأوِل مع�سٍر َخِطئوا فتابوا )المتنبي(       - وَعيُن المخطئين هم ولي�سوا  

المخطئين: 

2

ْل المفرَد الذي تحتَه خطٌّ اإلى جمِع مذكٍر �سالٍم وغيّْر ما يلزُم: 3 حوِّ

 ربَّه.
ُ
- �سجَد الناجي من الغرِق ي�سكر

- ل يجوُز اأْن نتخلى عن الم�ستغيِث بنا.

 على م�سارِف الوطِن.
ُ
- اأ�سحى الم�سافر

.
ٌّ

- كاأّن العامَل في حقوِل النفِط جنديٌّ وفي
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اين: الدر�ُس الثَّ

الِمحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة 30

ثانًيا
الأن�شطُة الإِمالئيُة: تطبيقاٌت

، وم��ن بيِنها النباتاُت البريُة الممتلئُة بها، 
ٍّ
 وطبيعي

ٍّ
 البيئُة العمانيُة بتنوٍع اأحيائي

ُ
» تزخ��ر

َف على فوائِدها الغذائيِة، وُتعدُّ رافًدا 
َّ
 منُذ زمٍن طويٍل وتعر

ُّ
والتي َعرَفها الإن�س��اُن العماني

من الرواِفد التي تفيُد البيئَة والإن�ساَن..«

        )جريدة الروؤية العمانية – الثالثاء 26 /يونيو/2018(

) يُاأَدِّي – ُماأَثِّرة – م�سئلة – ت�سائلت – البياأَي – َماأُونَة(

 مع م�ساعدي��ه ............... التلوِث ............... .
ُ
- يناق���ُس المدي��ر

- العمُل بانتباٍه ............... اإلى عدِم الوقوِع في الأخطاِء.

- َتْجمع النملُة ...............�ها في ال�سيِف.

 ق�سيدًة ...............
ُ
- قراأَ ال�ساع���ر

      عّلْل كتابَة الكلماِت التي تحتَها خطٌّ بهمزٍة متو�سطٍة على الياِء في الفقرِة الآتيِة :

      �سّحْح كتابَة الكلماِت الآتيِة بين القو�سيِن وامالأْ بها الفراغاِت فيما ياأتي :

1

2
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التعبرُي : كتابُة املقطِع التوجيهيِّ
رابًعا

، ثّم حّدد الأفعاَل الم�ستخدمَة للتوجيِه ونوَعها:
َ
 الآتي

َّ
: اقراأ المقطَع التوجيهي ن�ساٌط تمهيديٌّ 1

اين: الدر�ُس الثَّ

:
ُ
اأتذّكر

الغال��ُب في المقطِع التوجيهيِّ ا�س��تخداُم اأفعاِل الأمِر والنهِي موّجه��ًة اإلى المخاطِب المفرِد 

)اأنَت( اأو الجمِع )اأنتم(. 

• خْذ معك كي�ًسا من قما�ٍس، اأو حقيبًة مجرورًة للت�سّوِق؛ لأنَّ اأكيا�َس البال�ستيِك َيدخُل في 

عْت بداِخلها. ت�سنيِعها م�ستقاٌت �سديدُة الخطورِة تتفاعُل مع المواِد الغذائيِة اإذا ما ُو�سِ

• �سْع م�سترياِتك في علبِة كرتوٍن اإذا لم تكْن تحمُل معك كي�ًسا اأو حقيبًة.

• ُلفَّ مخّلفاِت الثماِر والخ�ساِر باأوراٍق قديمٍة، هكذا يمكُن نقُلها فوًرا اإلى حفرِة الت�سميِد 

الع�س��ويِّ ف��ي الحديقِة فتتحّلَل ب�س��رعٍة. على عك�ِس اأكيا�ِس البال�س��تيِك فه��ي غيُر قابلٍة 

للتدويِر وت�ستغرُق مئاِت الأعواِم لتتحلَل.

• حاوْل اإعادَة ا�س��تخداِم الأكيا�ِس َقْدَر الم�س��تطاِع، ثم احِر�ْس، بعَد ذلك، على رِميها في 

الأماكِن المخ�س�س��ِة لإعادِة التدويِر، فلو امتنَع كلُّ مت�سّوٍق عن ا�ستهالِك كي�ٍس واحٍد في 

ال�سهِر وّفرنا ملياراِت الأكيا�ِس كلَّ �سنٍة.

- الأفعاُل: ...........، ...........؛ ...........؛...........، ............

- نوُعها: .................

ARABIC 6 P2 KITABA M1.indd   32 1/10/19   9:42 AM
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 من كلمِة ح�س��رِة �س��احِب الجاللِة ال�سلطاِن قابو�َص-حفَظه اللَّ�ُه ورعاه- في قّمِة 
َ
اقراأ المقطَع الآتي

 ل�س��عوِب العالِم من اأج��ِل المحافظِة على البيئِة في 
ٍّ
لْها اإلى مقطٍع توجيهي الأر���صِ بالبرازيِل، ثّم حوِّ

كوكِب الأر�ِص.

ْوجيهاُت ْحريُرالتَّ التَّ

• من كلمِة ح�سرة �ساحب الجاللِة ال�سلطاِن 
قابو���َص بن �س��عيد حفَظه اللَّ���ُه ورعاه في 

ِقَمِة الأر�ِص المنعق��دِة في مدينة )ريو دي 

جانيرو( بالبرازيِل عام 1992م:

البيئ��ِة م�س��وؤوليٌة  الحف��اَظ عل��ى  ...اإَن 

ه��ا الحدوُد ال�سيا�س��يُة  جماعي��ٌة ل تحدُّ

لل��دوِل، وعليه ف��اإَن لالإن�س��اِن اأينما كاَن 

اأَن ي�س��اهَم في الحفاِظ عل��ى البيئِة، واأْن 

معه��ا  يتعام��َل  واأْن   - معه��ا،  يت�س��الَح 

بعقالني��ٍة، واأن ينتبه للم�س��بباِت الكثيرِة 

للتل��ّوِث، �س��واًء طبيعي��ًة وبيولوجيًة، اأو 

�س��ناعيًة وكيميائي��ًة وفيزيائي��ًة، وعل��ى 

كثي��ٍر من ال�س��عوب اأن َتُحدَّ م��ن التكاثِر 

 وتحافَظ على ما تبّقى لَها من 
ِّ
الع�س��وائي

مراٍع ومياٍه، بعيًدا عن موؤثراِت الّت�س��ّحِر 

والجفاَف.

 اإلى وقِف هذا 
َّ
كما َندعو العالَم ال�سناعي

، والت�س��ابِق نحَوه، 
ِّ
التزاحِم التكنولوجي

واأن يعمَل على ت�سييق الفجوِة الوا�سعِة في 

 بيَنه والدوِل الناميِة، من 
ِّ
القت�ساِد العالمي

اأج��ِل المحافظِة على التوازِن المطلوِب، 

بين التنميِة المن�س��ودِة والحفاِظ على بيئٍة 

نقيٍة ...«

2

توّجَه ح�س��رُة �ساحِب الجاللِة ال�سلطاِن قابو�َس بِن �سعيٍد 

، يدُعو فيها  حفظ��ه اللَّ�ه ورعاُه  بكلم��ٍة في قمِة الأر���سِ

�سعوَب العالِم اإلى اأْن يلتزُموا بهذِه التوجيهاِت:

- �ساِهُموا في الِحفاِظ على البيئِة.

 اإلى عمِل الآتي:
َّ
كما َندعو العالَم ال�سناعي

- اأوِقفوا

 -

 -

 -

 -

 -

 -
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اأوًل
                الأن�شطُة النحويُة: تطبيقاٌت

 اقراأ الفقرَة الآتيَة، ثمَّ اأجْب عن الأ�سئلِة التاليِة:

يلُف ال�سمُت وال�سكوُن هذا المكاَن الذي ُتطّوُقه جباُل الحجِر ال�سرقِي من زواياه كلِّها. 

فم�ستك�سفو المكاِن مت�سلقوَن َمَهرٌة لقمِم الجباِل ال�ساهقِة، وهم ير�سدوَن ال�سائحيَن الذين 

 في �سكِله وقد �سعى �سعيٌد ورفيُقه 
َّ
ظلوا متفائليَن بروؤيِة حيواٍن خجوٍل ي�س��بُه الماعَز الجبلي

، وبذل في �سبيِل ذلك محاولٍت عديدًة، اإل اأنَّ جهوَدُهما باَءْت 
ِّ
�سيٌف لروؤيِة الَوْعِل العربي

 لعّله يكوُن باعًث��ا لُخروِج الَوعِل من 
ِّ
َر الرجالنِ تقليَد �س��وِت الوعِل العربي

َّ
��ل، فق��ر بالف�سَ

الكهوِف وال�سقوِق الجبليِة التي ياأوي اإليها.

اأ- ابحْث في المعجِم عن معاني الكلماِت الآتيِة، متبًعا الخطواِت التي در�سَتها:      

1

زهران القا�شمي
القنا�س

)بت�شرف(

الُث: الدر�ُس الثَّ
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المعنى المعجميجذر الكلمةالكلمُة

..............................................َمَهرٌة

..............................................ُتطّوُقه

..............................................ال�ساهقِة

..............................................باعًثا
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َ

ب- ا�ستخرج من الفقرة الآتي

- جمَع مذكٍر �سالًما ُحِذَفْت نوُنه.  

ا لفعٍل نا�سٍخ، وحدْد عالمَة اإعراِبه.
ً
- خبر  

- مفعوًل به من�سوًبا وعالمُة ن�سِبه الياُء.  

    اأْعِرْب ما تحته خط في الجملة الآتية: )م�ستك�سفو المكان مت�سلقون مهرة(:

          م�ستك�سفو: ...............................................................................................

           المكان: ....................................................................................................

         مت�سلقون: ..................................................................................................

  الأمثلة                                                                              الإعراُب
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ثانًيا
الأن�شطُة الإمالئيُة: اإمالٌء تطبيقي

اكتْب َما ُيلى عليك:

ْح اخلطاأَ: �شحِّ

الدر�ُس الثالُث:

1

2
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التعبرُي : التو�ّشُع يف ِفْكرٍة: )�شرُح فكرِة م�شروٍع(
ثالًثا

ورَة الآتيَة، ثّم حّدْد خطواِت اإعادِة تدويِر جريدٍة ورقيٍة بعد قراءِتها:  ن�ساٌط تمهيدٌي: تاأّمْل ال�سّ 1

اإذا اأردَت اأن تُقّدم م�سروًعا لالآخرين، فتذّكر اأن:

• تقّدَم فكرًة عامًة عنه.  

• ُتعّدَد الأدواِت الم�ستخدمَة فيه.  

• ت�سرَح طريقَة العمِل وخطواِته.  

• ُتبرَز الفوائَد المتوقعَة من م�سروِعك.  

:
ُ
اأتذّكر
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 كثرَة ا�س��تخداِم الورِق من جرائ��َد ومجاّلٍت ودفاتَر 2
ِّ
 والمدر�س��ي

ِّ
لحظ��َت في محيِطك المنزلي

وورٍق لل��فِّ والتغلي��ِف وغيِرها، فقّررَت اأْن ت�س��نََع من هذه المخّلفاِت اأ�س��ياَء تنف��ُع بها بيتَك اأو 

مدر�ستَك.

تحّدث عن م�سروِعك، وعن اأهّميِته البيئيِّة.

ْوجيهاُت ْحريُرالتَّ التَّ

 1- البدايُة:

- انطالُق فكرِة الم�سروِع:

• مالحظُة ا�ستخداِم الأوراِق بكثرٍة في 
البيِت وفي المدر�سِة.

مخّلفاِت  ا�ستخداِم  اإعادِة  في   
ُ
• التفكير

الورِق بطريقٍة اأُخرى.

حول  الزمالِء  اأو  الإخوِة  مع  الت�ساوُر   •
الم�سروِع.

2- العر�ُص: )النطالُق في التنفيِذ(:

- الأدواُت الم�ستخدمُة، مثال:

• علبُة مناديَل ورقيٍة.
• اأوراُق جرائَد.
• �سمٌغ اأو ِغراٌء.

•  مق�ٌس.
• �سريٌط مترٌي.

اأنك  ترى  التي  الأدواِت  من  ها 
ُ
غير  •

بحاجٍة اإليها في تنفيِذ الم�سروِع.

تنفيِذ  خطواِت  �سرُح  العمِل:  طريقُة   -

لو�سِع  حافظٍة  نُع  )�سُ مثال:  الم�سروِع، 

القرطا�سية(.

الِمحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة 38

- ُكن��ُت منُذ فت��رٍة األحُظ اأّن الطالَب في المْدر�َس��ِة 

ي�س��تخدمون اأوراًقا كثيرة، وي�ستهلكوَن علَب ع�سيٍر 

 مهتمين 
َ
 ُيلقوَن به��ا في القمامِة غي��ر

َّ
وغيره��ا..، ثم

 ف��ي طريق��ة تمكنن��ا من 
ُ
بتراكمه��ا. فب��داأُت اأفّك��ر

ال�ستفادِة ِمْن هذه الأوراق والعلِب، 
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ْوجيهاُت ْحريُرالتَّ التَّ

كِل الذي  • َنُق�سُّ القطعَة الكرتونيَة بال�سَّ

ها ب�سكل دائرٍي، اأو  مكُن ق�سُّ
ُ
ُنريده، في

 اآخر.
ٍّ
اأيِّ �سكٍل هند�سي

 الأ�سطواناِت الكرتونيَة.
ُ
ر • نح�سِّ

• نر�ُسُم عليها الأ�سكاَل التي نريُدها.

• ُنثبُته��ا بالغ��راِء عل��ى القاع��دِة الت��ي 

مناها. �سمَّ

 حتى يجفَّ الغراُء.
ُ
• ننتظر

داً.
ّ
• ُتثبُت الأ�سطواناُت جي

• َن�س��ُع بها مجموعَة القرطا�س��يِة التي 

نريُد. 

-الفوائُد المنتظرُة:

• التقلي��ُل م��ن النفاي��اِت ف��ي المحيِط 

.
ِّ
 والمدر�سي

ِّ
المنزلي

• �سناعُة اأ�سياَء مفيدٍة.

• َتعلُُّم مهاراٍت جديدٍة.

• الحفاُظ على البيئِة.

• الحفاُظ على الماِل.

ها من الفوائِد(.
ُ
• )غير

3- النهايُة: 

الم�سروِع. في  بك  المحيطيَن  • راأُي 

الإنجاِز. هذا  اإَزاَء  • �سعوُرك 
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اني مخرجاُت تعلُِّم المحوِر الثَّ

َف المثنى وجمَع المؤنِث السالَم توظيًفا صحيًحا من حيُث الصياغُة والعالمُة   ُيَوظِّ
اإلعرابيُة.

 يرسَم الهمزَة المتوسطَة على السطِر وفَق قواعِدها اإلمالئيِة.

 ُينتَج نًصا مكتوًبا من مستنٍد بصرٍي.

مها.  ُيحاكَي خطَّ الرقعِة بدقٍة منتبًها ألسِس الخطِّ التي تعلَّ

ا مراعيًا الظواهرَ المدروسة.  يكتبَ إمالءً تطبيقيًّ

1

2

3

4

5

41 الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم

اأطفاٌل من العالِم

ُيتوّقُع من الطالِب الدارِس لهذا المحوِر أْن:
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الدر�ُس الأوُل:

الدر�ُس الثاني:

 

الدر�ُس الثالُث:

اأطفاٌل من العالِم اني المحوُر الثَّ

اأول: الأن�شطُة الّنحوّيُة: الُمثنى

ثانًيا: الأن�شطُة الإمالئّيُة: الهمزُة المتو�شطُة على ال�شطِر 

ثالًثا: خطُّ الرقعِة: تطبيقاٌت

ِريٍّ )�شورة فوتوغرافية( رابًعا: الّتعبيُر: الكتابُة عن م�شتنٍد ب�شَ

اأوًل: الأن�شطُة الّنحوّيُة: جمُع الموؤنِث ال�شالُم 

ثانًيا: الأن�شطُة الإمالئّيُة: تطبيقاٌت 

ثالًثا: خطُّ الرقعِة: تطبيقاٌت 

ِريٍّ )بطاقة بريدية( رابًعا: التعبيُر: الكتابُة عن م�شتنٍد ب�شَ

اأوًل: الأن�شطُة الّنحوّيُة: تطبيقاٌت 

ثانيا: الأن�شطُة الإمالئّيُة:اإمالٌء تطبيقيٌّ 

ِريٍّ )�شعار( ثالثا: التعبيُر: الكتابُة عن م�شتنٍد ب�شَ
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الأن�شطُة النحوّيُة: )الـمثنى(اأوًل

اأقراأُ واألحُظ:

ا من��ُذ اأَن ق��راأُت الكتابي��ِن اللذيِن 
ّ
يوم��اِن م��ر

ا�شتريُتهما من المكتبِة التي تقُع على ُبعد �شاِرعين 

 جزًءا من 
َ
ِخ��ر ثُن��ي اأَن اأدَّ م��ن بيِتنا، ونف�ش��ي تُحدِّ

م�شروفي للأ�شبوعيِن القادمين لأ�شترَي مو�شوعتي 

مع��ارف عن العظم��اِء والعلم��اِء �ش��اهدُتهما في 

زيارِتين �شابقتين للمكتبِة...

ا، ول ُبدَّ اأَْن اأتدبَّر  ولكنَّ الأ�شبوعيِن بعيداِن جدًّ

، فكاَنت 
َ
َو�شيلًة اأُخرى لتوفيِر المبلِغ في وقٍت اأق�شر

الفكرُة الآتي��ُة: اأَُبلُِّغ اأِخي واأختي لم�ش��ارَكتي في 

 ا�ش��تراِكنا في ُملكيِة الكتابيِن وفي 
َ
�ش��راِئهما نظير

��ا، وم��ا اإِن فاتح��ُت الأخويِن حتى  قراَءِتهما اأي�شً

ا�شتح�ش��نا الفكرَة، وكانا �ش��عيديِن با�شتراِكنا في 

لت نواَة مكتبِتنا الطفوليِة  ُملكيِة الكُتِب التي �ش��كَّ

ال�شغيرِة.

الدر�ُس الأّوُل:

45

:
ُ
اأتذّكر

ومثنى  مفرٍد  اإل��ى  ال���ش��ُم  ينق�شُم 

وجمٍع.

هي:  الأ�شليُة  الإع���راِب  علماُت 

للن�شِب،  والفتحُة  للرفِع،  ال�شمُة 

والك�شرُة للجِر.

والخبُر،  المبتداأُ  المرفوعاِت:  من 

والفاعُل،   ، اإنَّ وخبُر  ك��اَن  وا�شُم 

ونائُب الفاعِل.

من المن�شوباِت: المفعوُل به، وخبُر 

. كان، وا�شُم اإنَّ

م��ن ال���م���ج���روراِت: ال��م��ج��روُر 

بالإ�شافِة  والمجروُر   ، الجرِّ بحرِف 

)الم�شاُف اإليه(.

ي: الواُو  من علماِت الإعراِب الفرعِّ

للرفِع والياُء للنَّ�شِب والجرِّ في جمِع 

ِر ال�شالِم. المذكَّ

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم
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1- تاأمل �لكلماِت �لتي تحتَها خطٌّ في �لفقرِة، تجْد �أنَّها:

- َتُدلُّ على مثنى مذكٍر وموؤنٍث - َتُدلُّ على مفرٍد     

)اختر ال�شواب( - َتُدلُّ على جمٍع   - َتُدلُّ على مثنى مذكٍر    

• ما مفرُد كلٍّ منها؟  

 لتتبيَن مو��ضَع �إ�ضافِة �لألِف و�لنوِن �أو �لياِء و�لنوِن عنَد تثنيِة �لمفرِد:
َ
2- �أكمل �لجدوَل �لآتي

• ماذا تلحُظ على ِبنيِة المفرِد بعد تثنيتِه؟

        �لكلمُة                       مفرُدها          �لتََّغيُر في ِبنيِة  �لكلمِة                           �إعر�بُها

يومان

الكتابين

�شارعين

للأ�شبوعين

بعيدان

الكتابين

�شعيدين

مبتداأُ مرفوٌع

مفعوٌل به من�شوُب

 ...........................بالإ�شافِة 

...........................بحرِف الجِر

م�شاف اإليه مجرور

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم46

َت�شتنتُج:

اإ�شافة      )ا+ن(يوم

• �أنَّ �لمثنى ما دلَّ على .......................... �أو �ثنتين، بزيادِة .......................... �أو .......................... 
على �آخره.
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: َت�شتنتُج اأنَّ
- عالم��َة �إعر�ِب �لمثنى تكوُن ...................... �إذ� كاَن مرفوًعا، و ...................... �إذ� كاَن من�ض��وبًا �أو 

مجروًر�.                  )�أكمْل(

)
ْ
 معارَف(، تجُد �أنَّ كلمَة )مو�ضوعتَي

ْ
3- تاأمل �لتركيَب )مو�ضوعتَي

       ُحِذفت منها �لنوُن من �آخِرها )مو�ضوعتين( علْل؟

َت�شتنتُج:
- تُحذُف ...................... �لمثنى �إذ� وقَع م�ضاًفا.                      )�أكمْل(

ُة اخُلال�شَ

فائدٌة

47

فِع، وياٍء ونون في حالتي �لنَّ�ضِب  �ألٍف ونوٍن في حالِة �لرَّ �أو �ثنتين بزيادِة  �لمثنى ما دلَّ على �ثنين   •
و�لجِر.

�إ�ضافِته.  عند  �لمثنى  نوُن  تُحذف   •

     يُلحُق باإعر�ِب �لمثنى:

1- ما دلَّ على �ثنيِن ل مفرَد لُهما من لفِظهما مثل: �ثناِن و�ثنتاِن، وكال وكلتا �إذ� �أُ�ضيفتا �إلى �ضميٍر.

(...�إلخ. 2- �لمثنياُت �لّتي ل تُفرُد ول تُجمُع مثَل: �لقمر�ِن )�ل�ضم�ُس و�لقمُر( و�لثقالِن )�لإن�ُس و�لجنُّ

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم

�إذ� كان �لمثنى..........................وت�ضاُف .......................... �إذ�  �لتثنيِة  • تُ�ضاُف �لألُف و�لنوُن عند 
كان �لمثنى من�ضوبًا �أو .......................... )�أكمْل(

، و�لك�ضرِة للجِر؟ ، و�لفتحِة  للن�ضبِّ - هل حافَظ �لمثنى على �إعر�ِب مفرِده بالحركاِت؛ �ل�ضمِة للرفعِّ
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1- ما دلَّ على �ثنيِن ل مفرَد لُهما من لفِظهما مثل: �ثناِن و�ثنتاِن، وكال وكلتا �إذ� �أُ�ضيفتا �إلى �ضميٍر.

(...�إلخ. 2- �لمثنياُت �لّتي ل تُفرُد ول تُجمُع مثَل: �لقمر�ِن )�ل�ضم�ُس و�لقمُر( و�لثقالِن )�لإن�ُس و�لجنُّ

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم

�إذ� كان �لمثنى..........................وت�ضاُف .......................... �إذ�  �لتثنيِة  • تُ�ضاُف �لألُف و�لنوُن عند 
كان �لمثنى من�ضوبًا �أو .......................... )�أكمْل(
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ــُف اأُوظِّ

 �ضْع خًطا �أ�ضفَل عالمِة �إعر�ِب �لُمثنى فيما ياأِْتي:

- {                               } )الرحمن، 50(

- {                                                                } )الإ�شراء، 23(

- {                                               } )النمل، 37(

- قاَل ر�شوُل اللَّ�ِه : »منهوماِن ل ي�شبعاِن؛ طالُب علٍم وطالُب ماٍل« ابن حبان والترمذي

)اأحمد �شوقي( ِز حلَّتا على َفَنن   - ع�شفورتاِن في الحجا  

دا )الأع�شى( ليمُ ُم�شهَّ
ّ

وِبتَّ كما باَت ال�ش َرمدا   - اأَلم َتغَتم�ْض عيناِك ليلَة اأَ

�أَعرب �لُمثنى فيما ياأِْتي:

- {                                                  } )الحج، 19(

هذان: مبتداأ  ................................................................................................................................................

خ�شمان: ......................................................................................................................................................

ما لَح في فلَكيِهما القمراِن   )ابن م�شرف(  �شلِته 
َ
- �شّلى عليِه اللَّ�ُه خير

القمران: .......................................................................................................................................................

ل �لمفرَد �لذي تحتَه خٌط �إلى �لمثنى وغيّْر ما يلزُم: حوِّ

قْت ركوَب 
َ
ل تَجربٍة لي في ركوِب الطائرِة، وكاَنت ال�شاعُة التي �شب  على اأوَّ

ٌ
م�شى �شهر

لُت في ال�ش��وقِّ الحرِة برفقِة اأخي الأكبِر، وا�ش��تريُت �شطيرًة  الطائرِة مثيرًة جًدا، َفقد َتجوَّ

ا تقا�شمُتهما َمعه...
ً
وع�شير

نا بابت�شامٍة وترحيٍب، َربْطَنا الأحزمَة 
ُ
وعنَد ركوِب الطائرِة كان الُم�شيُف الجويُّ ينتظر

واأقلعْت الطائرُة بجناٍح كاأنَّه جناُح طائٍر.

1

2

3
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طِر(ثانًيا طُة على ال�شَّ الأن�شطُة الإِمالئيُة: )الهمزُة املتو�شِّ

اأقراأُ واألحُظ:

َخْت: »جدِتي« ُخذيني 
َ
ُتها تقُف اأماَمها، ف�شر اأ�شعَلْت الطفلُة عوَد ثقاٍب فتراَءْت لها جدَّ

معِك، اأنا اأعلمُ اأنَّك �ش��ترحليَن حين ينطفُئ عوُد الِثقاِب».. ت�ش��اَءلت الطفلُة ببراءٍة:»ماذا 

ت الجدُة 
َ
�شاأفعُل عندما تنتِهي اأعواُد الثِّقاِب من ُعلبِة الكبريِت المملْوَءِة«.. هذِه المرُة ظهر

ها من البرِد والجوِع والتعِب..«.
َ
ت يَدها للطفلِة واحت�شَنْتها ِلتقي ومدَّ

عن فكرٍة لـِ هانز كري�شتيان
 )بائعُة الكربيِت(

      تاأمل �لكلماِت �لو�ردَة باللونِّ �لأحمِر في �لِفْقرِة �ل�ّضابقِة: )تر�ءت - ت�ضاءلت - �لمملوءة(.

جاَءت �لهمزُة في �لكلماِت �ل�ضابقِة مكتوبًة على                                   )�أَكمْل(

طِر في �لكلماِت �ل�ضابقِة؟ ما حركُة �لهمزِة �لمكتوبِة على �ل�ضَّ

ِطر قد جاءْت بعَد �ألٍف �أو بعَد          )�أَكمْل(.        تاُلحُظ �أنَّ �لهمزَة �لمتو�ضطَة �لمكتوبَة على �ل�ضَّ

ُ
م الفتُحال�شَّ ال�شكوُن

)اختر ال�شواَب(

1

   2

3

3

الدر�ُس الأّوُل:

ُة اخُلال�شَ

طِر �إذ� كانْت �لهمزُة:  تُكتَُب �لهمزُة �لمتو�ضطُة منفردًة على �ل�ضَّ    

. 1- مفتوحًة بعَد �أَلِف مدٍّ  

. 2- مفتوحًة بعَد و�ِو مدٍّ  
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ــُف اأُوظِّ
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ُة اخُلال�شَ
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ــُف اأُوظِّ

 �مالأ �لفر�َغ فيما يَاأْتي بالكلمِة �لمنا�ضبِة مما بيَن �لقو�ضين:

) �ضماءك – تتثاءب – مقروءة – بر�ءة(

- ما اأحلى            الأط�فاِل.

 الفرِح        على وجِهِه.
ُ
- كانت تعابير

- بلدي اأُحبُّ       في جميِع الف�شوِل.

طِر في �لفقرِة �لآتيِة: علِّْل كتابَة �لهمزِة �لمتو�ضطِة منفردًة على �ل�ضَّ

ها وتر�شُخ في �شخ�شيتِه، 
ُ
 المعارِف التي يكت�شب

َ
 في زيادِة كفاءِة المرِء عبر

ٌ
 كبير

ٌ
للقراءِة اأثر

وهي تختلُف عن م�شادِر المعرفِة الأُخرى غيِر المقروءِة.

1

2
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ــُف اأُوظِّ
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رابًعا

ِب التَُّنوِب يحترُق، �شَمَمُت »اأَل�شكا« ومبانيها الخ�شبيَة. - ُكلَّما �شممُت رائحَة دخاِن خ�شَ  

باِك وزراعِة الحقوِل«.  اأنا على تعليِمه ما اأعِرُفه من اإلقاِء ال�شِّ
ُ
 - »�شاأ�شهر

 - غاَدْرُت » اأَل�شكا « بعد اأن اأرهَقني �شتاوؤُها.

ِ�قر�أ �لعبار�ِت �لآتيَة، ثمَّ تخيَّْل مَع زمالِئك �لطبيعَة في » �أَل�ضكا«:

تاأّمل �ل�ضورَة �لفوتوغر�فيَة �لآتيَة، ثّم �كتُْب فقرًة ت�ضُفها، م�ضتر�ضًد� بالتوجيهاِت �لمر�فقِة.

)عا�ضمة ولية �أل�ضكا، جانيو(- روبرت �أ�ضتريمو 2002م

1

2

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم52

الدر�ُس الأّوُل:

قد  اأو  فنّيًة،  لوحًة  اأو  كاريكاتوريًة،  اأو  فوتوغرافيًة،  تكوُن �شورًة  قد  الب�شريُة؛  الم�شتنداُت 

ًقا اأو غيَرها... تكوُن �شعاًرا اأو ُمل�شَ

:
ُ
اأتذّكر

ِرٍي )�صورة فوتوغرافية( التعبرُي: الكتابُة عن م�صتنٍد ب�صَ
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ْوجيهاُت ْحريُرالتَّ التَّ

• �لمقدمُة:

تت�شمُن اإعداَد بطاقِة ال�شورِة: 

- نوعيتُها: �شورٌة فوتوغرافيٌة

- �لعنو�ُن: عا�شمُة وليِة اأَل�شكا، جانيو

ُر: روبرت اأ�شتريمو - �لم�ضوِّ

- تاريُخ التقاِط ال�شورِة: 2002م

- �لم�ضدُر: مو�شوعُة ويكيبيديا.  

�ل�ضورِة: مو�ضوُع هذه  • �لعر�ُس: 

1� و�ضُف �ل�ضورِة: 

.)
ٌ
 اأو طولي

ٌ
�شي

ْ
اأ. الإطاُر)عر

ب. اللَّقطُة: ) �شاملٌة- متو�شطٌة- قريبٌة- 

مركزٌة- مركزٌة جّدا(

ج. زاوي��ُة الت�ش��ويِر: )م��ن الأَعلى- مَن 

الأماِم- من الأ�شفِل(

2� م�ضموُن �ل�ضورِة: 

ال�ش��ورة(:  )اأم��ام  الأوُل  الم�ش��توى   -

بيوٌت ذاُت األواٍن واأ�شكاٍل مختلفٍة.

- الم�ش��توى الثاِني )و�َش��ُط ال�ش��ورِة(: 

بالثلوِج  الأ�شجاُر والجباُل المك�شوُة 

 اإلى الأبي�ِض.
ِّ
ني

ُ
ُج من الب وتتدرَّ

- الم�ش��توى الثال��ُث )اأعلى ال�ش��ورِة(: 

الأفُق والغيوُم البي�شاُء.

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم

ولية  عا�شمة   " بعنوان  فوتوغرافيٌة  �شورٌة  اإّنها   -

األ�شكا، جانيو"، التقطها الم�شّور الأمريكي )روبرت 

اأ�شتريمو( 2002م، وقد اأُِخذت هذه ال�شورُة من موقع 

مو�شوعة )ويكيبيديا( الإلكتروني...
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رابًعا
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قد  اأو  فنّيًة،  لوحًة  اأو  كاريكاتوريًة،  اأو  فوتوغرافيًة،  تكوُن �شورًة  قد  الب�شريُة؛  الم�شتنداُت 

ًقا اأو غيَرها... تكوُن �شعاًرا اأو ُمل�شَ

:
ُ
اأتذّكر

ِرٍي )�صورة فوتوغرافية( التعبرُي: الكتابُة عن م�صتنٍد ب�صَ
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53

ْوجيهاُت ْحريُرالتَّ التَّ

• �لمقدمُة:
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- �لعنو�ُن: عا�شمُة وليِة اأَل�شكا، جانيو

ُر: روبرت اأ�شتريمو - �لم�ضوِّ
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- �لم�ضدُر: مو�شوعُة ويكيبيديا.  

�ل�ضورِة: مو�ضوُع هذه  • �لعر�ُس: 

1� و�ضُف �ل�ضورِة: 

.)
ٌ
 اأو طولي

ٌ
�شي

ْ
اأ. الإطاُر)عر

ب. اللَّقطُة: ) �شاملٌة- متو�شطٌة- قريبٌة- 

مركزٌة- مركزٌة جّدا(

ج. زاوي��ُة الت�ش��ويِر: )م��ن الأَعلى- مَن 

الأماِم- من الأ�شفِل(

2� م�ضموُن �ل�ضورِة: 

ال�ش��ورة(:  )اأم��ام  الأوُل  الم�ش��توى   -
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بالثلوِج  الأ�شجاُر والجباُل المك�شوُة 

 اإلى الأبي�ِض.
ِّ
ني

ُ
ُج من الب وتتدرَّ

- الم�ش��توى الثال��ُث )اأعلى ال�ش��ورِة(: 

الأفُق والغيوُم البي�شاُء.

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم

ولية  عا�شمة   " بعنوان  فوتوغرافيٌة  �شورٌة  اإّنها   -

األ�شكا، جانيو"، التقطها الم�شّور الأمريكي )روبرت 

اأ�شتريمو( 2002م، وقد اأُِخذت هذه ال�شورُة من موقع 

مو�شوعة )ويكيبيديا( الإلكتروني...
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اأوًل
ِث ال�شامُل( الأن�شطُة النحويُة )جمُع املوؤنَّ

اأُقراأُ واألحُظ:
)اأ(

 بباِل��ي - في ب��اِدِئ الأمِر – والمعلم��ُة ُتكلُِّف 
ْ
 يخُطر

ْ
ل��م

الطالباِت بعمِل م�ش��روعاٍت م�ش��تركٍة في مجموع��اٍت، اأْن 

، والم�شتهدُف الكنُز 
َّ
لَّ ال�شوتي تكوَن اأداُة م�شروِعنا الم�شجِّ

ال�شفويُّ في بيِتنا. 

 
ِّ
ِل ال�شوتي كاَنْت المحاولُت الأولى ل�ش��تعماِل الم�ش��جِّ

ْت ال�ش��نواُت الت�ش��عون التي عا�َش��ها 
َ
ي، فقْد حفر عن��َد جدِّ

ذكرياٍت جميلًة، وكنُت اأَنا الطفلُة ال�شغيرُة �شاحبُة ال�شنواِت 

ِر اأغواِر التجاعيِد التي ر�َشمها الزمُن في 
ْ
الع�ش��ِر، اأتوُق اإلى �شب

.
ِّ
الوجِه الت�شعيني

ي ي�شتفِتُحه بعبارِته الجميلِة:  بداأُت الت�شجيَل وحِدي، وجدِّ

"لعلَّ الت�شجيلِت تنقُل اإليُكم واإلى الأجياِل اللحقِة �شورًة 
من ق�ش��وِة الَعي�ِض التي كابَدها اأجداُدُكم، واإنَّ الخبراِت التي 

اأَبثُّها �ش��تجعُلكم قادريَن على التخطيِط لم�شتقبٍل اأف�شَل" كاَن 

جّدي ي�ش��ترجُع م��ا عِلَق في ذاكرِته م��ْن مخزوناٍت وكنوٍز، 

حت��ى كاأّن الكلماِت والعباراِت تن�ش��اُب ك�ش��واِقي الأفلِج 

ومجاِري ال�شعاِب.

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم54

اين: الدر�ُس الثَّ

     ينق�ش��ُم ال�ش��ُم اإلى مفرٍد 

ومثنى وجمٍع.

     علماُت الإعراِب الأ�شليُة 

والفتحُة  فِع،  للرَّ ال�شمُة  هي: 

للنَّ�شِب، والك�شرُة للجِر.

:
ُ
اأتذّكر
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1- تاأمَّل �لكلماِت �لتي تحتَها خطٌّ تجُد �أنَها:

 وقارْن بيَن �لمفرِد و�لجمِع من حيُث حروُفه وعالمُة �إعر�بِه بعَد جمعِه:
َ
2- �أَكمل �لجدوَل �لآتي

ماذ� تالحُظ:

هل حافَظ المفرُد على بناِئه ال�شابِق بعَد الجمِع؟  •
اإذن ُي�ش��ّمى الجمُع الموؤنَُّث الذي يحافُظ على بناِء مفرِده بعد 

الجمِع بجمع الموؤنَِّث    

هل حافَظ جمُع الموؤنَِّث ال�شالمُ على علمِة اإعراِب مفردِه   •
فِع، والفتحُة للنَّ�شِب، والك�شرُة للجِر(؟

َّ
)ال�شمُة للر

الطالبةالطالبات
حذف تاء التاأنيث 

المربوطة + اإ�شافة )ا+ت(
                      الظاهرةمفعول به من�شوب

م�شروعم�شروعات

مجموعات

المحاولت

ال�شنوات

ذكريات

الت�شجيلت

اأكمْل

55

 من اثنيِن
َ
- تُدلُّ على اأكثر - تُدلُّ على اثنتيِن    

 من اثنيِن اأو اثنتيِن
َ
- تُدلُّ على اأكثر  من اثنتيِن   

َ
- تُدلُّ على اأكثر

 ال�شواَب(
ْ
)اختر         

- ما مفرُد كلِّ كلمٍة منها؟

     �لكلمُة           مفرُدها        �لتََّغيُر في ِبنَيِة  �لكلمِة                 �إعر�بُها                    عالمُة �لإعر�ِب

عن��َد جمِع الكلم��ِة الموؤنثِة - 

بتاِء التاأنيِث المربوطِة - جمَع 

)طالبة،  مث��ُل  �ش��الًما  موؤن��ٍث 

فاطمة( ف��اإنَّ التاَء ُتحَذُف عند 

الجمِع.

: مُ
اأتعلَّ

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم
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ت�ضتنتُج �أنَّ عالمَة �إعر�ِب جمِع �لموؤنَِّث �ل�ضالِم تكوُن .......................... �إذ� كاَن مرفوًعا، و..........................

)�أَكمْل( �إذ� كاَن من�ضوبًا �أو مجروًر�.   

ُة اخُلال�شَ

 من اثنتيِن باإ�شافِة األٍف وتاٍء في اآخِر 
َ
: هو ما دلَّ على اأكثر • جمُع الموؤنَّث ال�شالمُ

مفرِده.

علمُة رفِع جمِع الموؤنَِّث ال�شالِم ال�شمُة، وعلمة ن�شِبِه وجرهِّ الك�شرُة.  •

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم56

فائدُة

�لكلم��اُت �لتي تنتِه��ِي باألٍف وتاٍء غيِر ز�ئدتين ل تُعدُّ من جمِع �لموؤَّنِث �ل�ض��الِم مثُل بن��اٍت: ُمفَرُد بنٍت، 

و�أوقاٍت: ُمفرُد وقٍت؛ لأَن �لتاَء فيهما �أ�ضليٌة.
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ــُف اأُوظِّ

ا �أ�ضفَل جمِع �لموؤنِّث �ل�ضالِم، و�كتْب عالمَة �إعر�بِه فيما يَاأتي:  �ضْع خطًّ

- {                                                  } )الموؤمنون، 8(

- {                                                           } )الن�شاء، 34(

- {                                                           } )التوبة، 71(

اِر من عرفاِت           واأَذريُت دمَع العيِن في الوجناِت )دعبل الخزاعي( - َبكيُت لر�شم الدَّ

��رِت ب�ال�جّن�اِت ف�اأج�ب�ُته�ا ُب�شِّ ن�ي ب�و�ش�ِع ف�ت�اِة  
ُ
ر - ج�اَءت ُتب�شِّ

وت�لِّ�حُّ ل�ل�رح�م�ِن ب�ال�دع�واِت     ه�ذي الِتي يوَم النوى َت�شتاُقني  

ف��راأي�ُت�ه�ا ُم�ن�ه�ّل��َة ال�ع��ب��راِت     واإذا راأَْت م�ا �ش�اَء ق�لِبي �شاَءها  

 بناتي
َ
ُتع�طى َلُقلُت: ُت�ِطيُل ُعمر     لو اأنَّ ربي قاَل لي ما �شئَت ُقْل  

)�شالم بن محمد الدرمكي(         

1

2

57

�أَعِرْب جمَع �لموؤنَِّث �ل�ضالَم فيما ياأتي:

- {                                             } )هود، 114(

الح�شنات:

ال�شيئات:

 عن اأقَد�ِض العواِطِف.
ُ
ر
ِّ
- ُقبلُت الأمهاِت ُتعب

قبلت: 

الأمهات: 

 بِه الآفاِت فهَو َطهوُر )اأبو م�شلم البهلني(
ْ
ر وَطهِّ �شا 

ِّ
خِط والر

ُّ
ْك بِه في حالِة ال�ش

َّ
- َتَم�ش

 الآفات: 

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم
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�أَعِرْب جمَع �لموؤنَِّث �ل�ضالَم فيما ياأتي:

- {                                             } )هود، 114(

الح�شنات:

ال�شيئات:

 عن اأقَد�ِض العواِطِف.
ُ
ر
ِّ
- ُقبلُت الأمهاِت ُتعب

قبلت: 

الأمهات: 

 بِه الآفاِت فهَو َطهوُر )اأبو م�شلم البهلني(
ْ
ر وَطهِّ �شا 

ِّ
خِط والر

ُّ
ْك بِه في حالِة ال�ش

َّ
- َتَم�ش

 الآفات: 
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ثانًيا
ْطِر( الأن�شطُة الإِمالئيُة: )تطبيقاٌت على الهمزِة املتو�شطِة على ال�شَّ

  َلَطاَلما ت�ش��اَءلُت في �ش��غري َعْن اإِنزعاِج والدي وهو يرى الإ�شاءَة والتكييَف 

في ُغرِف منِزِلنا الخاليِة، واليوم تتراَءى لي �شورُتُه واأنا اأرى اأطفالي وهم ي�شغطون 

اأزرار الكهرباء هنا وهناك.

ْطِر في �لَفقرِة �لآتيِة:       علِّل كتابَة �لكلماِت �لتي تحتَها خٌط بهمزٍة متو�ضطٍة على �ل�ضَّ

ف �لكلماِت �لآتيَة في جمٍل من �إن�ضاِئَك:       وظِّ

- كفاءتك: 

- الم����روءة: 

- مب���دوءة:

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم58

اين: الدر�ُس الثَّ
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�أَر�َضَل �إليَك �ضديُقَك بطاقًة بريديًة من )باري�س(، ��ضتكمل �لعنا�ضَر �لناق�ضَة فيها: 1

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم60

�لبطاقُة �لبريديُة هي عبارٌة عن بطاٍقة �ش��غيرٍة ُتكتُب الر�شالُة عليها مبا�شرًة وُتر�شُل عن طريِق 

، اأو منظٍر طبيعٍي، اأو حيواٍن  البريِد. في الوجِه الأماميِّ للبطاقِة تجُد �ش��ورًة ِلَمْعلٍم �شياِحيٍّ

ن��ادٍر، اأو غيِرها من الموا�ش��يِع التي ُتمّيُز بلًدا اأو مدينًة. ويت�ش��ّمُن الوجُه الخلِفيُّ للبطاقِة 

، وعلى م�شاحٍة لكتابِة الر�شالِة المرفقِة. على مكاٍن للَطاَبِع البريديِّ

:
ُ
اأتذّكر

رابًعا
ِرٍي )كتابُة بطاقٍة بريديٍة( التعبرُي: الكتابُة عن م�صتنٍد ب�صَ

اين: الدر�ُس الثَّ
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� على �لبطاقِة �لتي �أر�ض��َلها �إليَك من   �كت��ْب بطاقًة بريديًة من م�ض��َقَط �إل��ى �ضديِقك/�ض��ديقِتك ردًّ

)باري�س(، م�ضتعينًا بالتوجيهاِت �لآتيِة:

 ال�شورَة المنا�شبَة للمكاِن الذي زرَته.
ْ
- اختر

ا في اأعلى الزاويِة اليمنى.
ً
- اأدْر البطاقَة. �شْع طاَبًعا بريديًا منا�شب

 المر�َشِل اإليه وعنواَنه، وتحَته ا�شُمك وعنواُنك.
َ
منى من البطاقِة ا�شم

ُ
- اكتْب على الجهِة الي

- انتقْل اإلى الجزِء الأي�شِر من البطاقِة، واكتْب التاريَخ في الأَعلى على اليميِن.

- ابداأْ بمخاطبِة المر�َشل اإليه، مثال: عزيزي فلن....، اأو اأي طريقٍة اأُخرى للمخاطبِة.

ل ما يدوُر  ٌة، ُت�شجِّ
ّ
- الكتابُة على البطاقِة البريديِة لي�ض لها طريقٌة محّددٌة، بْل هي كتابٌة حر

 به �شديَقك.
َ
بخاِطرَك، وم�شاعِرَك عنَد الزيارِة، وما ُتريد اأن تخبر

2

الُمر�َشُل اإليه وعنواُنه:

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

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

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

ُل وعنواُنه: المر�شِ

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

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

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

باري�ض 14 من يوليو 2018م

اإلى �شديقي/ �شديقتي ...........................................

اأن��ا الآَن مع الأ�ش��رِة في رحلٍة ف��ي اأوروبا، توقَّفن��ا اليوَم في 

العا�ش��مِة باري�ض. ُزرنا برج )اإيفل(؛ وه��و برٌج من الحديِد 

ا، ودخْلنا ُمْتح��َف )اللوفر( 
ً
يزي��ُد ارتفاُع��ه عن )324( مت��ر

 ق�ش��وَر 
َ

 كنوزِه الفنيِة والتاريخيِة، ولم نن�ض
ِّ
َف على اأهم

ّ
لنتعر

باري�ض التاريخيَة المده�شَة. وفي �شاحِة )الكونكورد( اأَخْذنا 

 
َ
ًة. وقطعنا تذاكر

ّ
ا م�شلي نا ن�شاهُد عرو�شً

ْ
�شوًرا تذكاريًة وجل�ش

��ينا ن�شَف يوٍم في  لمدينِة الألعاِب )باري�ض ديزني( حيُث ق�شَ

اللَِّعِب والمرِح، وتذّوِق اأ�شهى الأطعمِة. ليَتك كنت هنا اأيها 

ديقُة العزيزُة، اإًذا لكتمَلْت فرحتي  ال�ش��ديُق العزيُز/ اأيُتها ال�شَّ

بهِذه الرحلِة.

ة
ُّ
/ �شديقتِك الُمحب �شديُقك المحبُّ

...........................................                                                                                                     
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الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم62

- اأع��ِط فكرًة ل�ش��ديِقك عن اأروِع ما م��ررَت به في رحلِتك من م�ش��اهداٍت، وتجارَب، 

ولقاءاٍت، واأكلٍت...

ْع �شديَقك بطريقٍة تليُق به.    • ودِّ

  • وقِّْع البطاقَة با�شِمَك اأ�شفَل الي�شاِر.

الُمر�َشُل اإليه وعنواُنه:

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

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

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

ُل وعنواُنه: المر�شِ

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

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

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

التاريخ: ...........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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�شديُقك المحبُّ
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اأوًل
الأن�شطُة النحوّيُة: )تطبيقاٌت(

ِن عنها، 
ْ
ِة النحِل وهما ُمْنبهران، و�َش��األ الُم�ْش��ِرَفي

ّ
 عبُد ال�ش��لِم ونزاٌر اإل��ى خلي

َ
نظر

ُة النحِل مملكٌة في ُمْنته��ى التنظيِم، فالَملكاُت تْحظى 
ّ
ِن: خلي

ْ
فاأجاَبهما اأحد الُم�ْش��ِرَفي

فيها بكلِّ تبجيٍل ول تْعمُل، وال�ش��ّغالُت تعمُل، فاإذا َراأيُتما يوًما نْحلٍت تجمُع رحيَق 

الأزهاِر فاْعلما اأّنها من ال�شّغالِت" 

ِة وقال: �شبحاَن اللَّ�ه!
ّ
ا اإلى الخلي

َ
هما وَنظر

ْ
هزَّ عبُد ال�شلم ونزاٌر راأ�شي

1 �قر�أْ �لفقرَة �لآتيَة، ثمَّ �أجْب عِن �لأ�ضئلِة �لتي تليها:

اأ- ا�شتخرْج من الِفْقرِة ال�شابقِة:

 اأَعِرْبُه:
َّ
ْغ ُمفرَده ُثم       • المَثنى و�شُ

63

الدر�ُس الثالُث:

               �لمثنى                                      مفرُده                                                    �إعر�بُه
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    • جمَع موؤنٍث �شالًما مرفوًعا.

      • جمَع موؤنٍث �شالًما من�شوًبا.

      • جمَع موؤنٍث �شالًما مجروًرا.

ب- �شْف طفلتيِن في المدر�شِة م�شتعينا بالمعاِني الآتيِة:

ُه َنحو المدر�شِة. • التوجُّ  

• حمُل كلِّ منُهما للحقيبِة.  

ِة على الطالباِت في الحافلِة. 
َّ
• اإلقاُء التحي  

• جلو�ُض كلٍّ منُهما في مقعٍد.  

• الو�شوُل اإلى المدر�شِة والحديُث مع المعلماِت.  

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم64
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ثانًيا
الأن�شطُة الإمالئيُة: اإمالٌء تطبيقيٌّ

1

2

ُاكتْب َما ُيلى عليَك:

ح اخلطاأَ: حِّ �شَ

65

الدر�ُس الثالُث:
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1      �نظْر �إلى �ل�ضعاِر �لآتي، ثمَّ حّدْد نوَع �لإعاقِة �لظاهرَة فيه.

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم66

ِل عن �ش��عاِر العمِل التطّوِعي، من حيُث ر�شُمه واألواُنه  تحدْثَت في الف�ش��ِل الدرا�شيِّ الأوَّ

َمها عن قيمِة التعاوِن: والر�شالُة التي قدَّ

الدر�ُس الثالُث:

:
ُ
اأتذّكر

رابًعا
ِرٍي )�شعار( التعبرُي: الكتابُة عن م�صتنٍد ب�صَ
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تاأّمل �ل�ضعار، ثّم �كتب فقرة ت�ضفه م�ضتعينا بالتوجيهات في �لهام�س �لأيمن: 2

67 الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم

ْوجيهاُت ْحريُرالتَّ التَّ

مُة:  - �لمقدِّ

 • تقديم ال�شعار

- �لعر�ُس:

1- و�شف ال�شعار:.

      - ال�شكل: دائرّي

      - الألوان: 

الكتاب��ة باللغتين العربي��ة والإنجليزية:  اأ- 

اللون الأ�شود.

الأخ�شر والأحم��ر والأبي�ض لعلم  ب- 

ُعمان.

ج-تمازج الأ�شف��ر والأحمر: لون �شعلة 

النار.

ة العمانية للمعوقين، وهي 
ّ
يمّثل هذا ال�شعار الجمعي

ة 
ّ
��ة عمانية تعنى بخدم��ة ذوي الإعاقات الحركي

ّ
جمعي

واإدماجهم في الحياة العاّمة وت�شهيل حياتهم. 
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68

ْوجيهاُت ْحريُرالتَّ التَّ

2-ر�شالة ال�شعار: 

اللغتي��ن العربي��ة والإنجليزي��ة: ر�ش��الة   -

اإن�شانية.

العلم العماني: كل عمان م�شاندة لجهود   -

الجمعية في خدمة المعوقين.

ك: م�شاعد 
ّ
 متحر

ّ
ال�شعلة في �شكل كر�شي  -

ك.
ّ
المعوق على التحر

ال�شعلة: الن�شاط والحركة رغم الإعاقة.  -

- �لخاتمُة:

الإعاقة ل تعيق الإن�شان عن التعّلم وعن   -

العمل.
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الِث مخرجاُت تعلُِّم المحوِر الثَّ

ِهواياتي

ُيوّظَف جمَع التكسيِر مفرًقا بيَنه والجموِع األخرى من حيُث الصياغُة والعالمُة اإلعرابيُة.

ُيوّظَف الهمزَة المتطرفَة وفَق قواِعِدها اإلمالئيِة.

يصَف لوحًة فنيًة بأسلوبِه.

يكتَب تعبيًرا حوَل منشوٍر ذي ِعالقٍة بالمحوِر.

يكتبَ فقرةً بعد تحليلِه لمكوناتِ شعارٍ موظفًا الظواهرَ اللغويةَ التي درسَها.

1

2

3

4

5

69

ُيتوّقُع من الطالِب الدارِس لهذا المحوِر أْن:

الِمحوُر الثالُث: ِهواياتي
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الدر�ُس الأوُل:

الدر�ُس الثاني:

 

الدر�ُس الثالُث:

ِهواياتي المحوُر الثالُث

اأوًل: الأن�سطُة الّنحوّيُة: جمُع التك�سيِر

ثانًيا: الأن�سطُة الإمالئّيُة: الهمزُة المتطرفُة

ثالًثا: خطُّ الرقعِة: اأن�سطٌة تطبيقيٌة

رابًعا: الّتعبيُر: و�سُف لوحٍة فنّيٍة

اأوًل: الأن�سطُة الّنحوّيُة: تطبيقاٌت

ثانًيا: الأن�سطُة الإمالئّيُة: تطبيقاٌت

ثالًثا: خطُّ الرقعِة: اأن�سطٌة تطبيقيٌة

رابًعا: التعبيُر: الكتابُة عن هواية

اأوًل: الأن�سطُة الّنحوّيُة: تطبيقاٌت

ثانًيا: الأن�سطُة الإمالئّيُة: اإمالٌء تطبيقيٌّ

ثالًثا: التعبيُر: الكتابُة عن �سعاِرٍ

71 الِمحوُر الثالُث: ِهواياتي
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الأن�سطُة النحوّيُة: ) َجْمِع الّتك�سرِي(اأوًل

اأقراأُ واألحُظ:

 
ّ
 جديدًة، ُثم

َ
... �صباَح العيِد يرتدي الأطفاُل مالب�س

ُي�ص��لِّموَن على اأفراِد العائلِة والجيراِن، ويجتمُع ال�صغاُر 

��عُد 
ْ

والكب��اُر على الطع��اِم، وبعَد اأَداِء �ص��الِة العيِد َي�ص

الأطفاُل ب�صراِء الألعاِب وق�صاِء اأوقاٍت �صعيدٍة.

الدر�ُس الأّوُل:

73

ل على:       الكلماُت الواردُة باللوِن الأحمِر في الفقرِة ال�سابقِة تدُّ

- جمٍع(                         )اخَتر ال�صواَب(        )- مفردٍ  - مثنى  

المفرُدالجمُع

الأطفال

مالب�س

اأفراد

غار ال�صّ

الكبار

الألعاب

اأوقات

       اأكمل الفراَغ في الجدوِل الآتي:

1

2

الِمحوُر الثالُث: ِهواياتي

- الجم��ع: م��ا دلَّ عل��ى   

اأكَثر من اثنين/ اثنتين. 

ومن اأنواِع الجمِع:

• جمُع المذكِر ال�صالُم.  

• جمُع الموؤنِث ال�صالُم.  

:
ُ
اأتذّكر
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ُة اخُلال�سَ

74

- ن��صمُع من الكباِر.

- الكباُر تجربُة المجتمِع.

- اإن كباَر ال�صنِّ بركٌة.

ه الك�ص��رُة 
ِّ
تالح��ُظ اأنَّ كلمَة )الكبار( جاَءت في الجملِة الأُولى ا�ص��ًما مجروًرا وعالمُة جر

وفي الثانيِة ................ ........................................ وفي الثالثِة ........................................................

     3

5

هْل حَدَث تغيير ل�سيغِة المفرِد في الجموِع ال�سابقِة؟

تاأمل الجمَل الآتيَة:

      تُ�سّمى الجموُع ال�سابقُة جمَع:

- تك�صيٍر(            )اختر ال�صواَب(        )- مذكٍر �صالًما  - موؤنٍث �صالًما  

4

ت�ستنتُج:
    - اأَن جمَع التك�سيِر هو الجمُع الذي تتغيُر فيه ِبْنيُة ُمْفرِده عنَد جْمعِه.

- جمُع التك�صيِر ما دلَّ على اأكَثر ِمن اثنيِن اأْو اثنْتيِن بتغييِر�صورِة ُمْفرِدِه.

- عالماُت اإعراِب جمِع التك�صيِر هي العالماُت الأ�صلية اأي ال�صمُة للرفِع والفتحُة للن�صِب 

والك�صرُة للجِر.

الِمحوُر الثالُث: ِهواياتي
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ــُف اأُوظِّ

 �سْع خًطا اأ�سفَل جموِع التك�سيِر فيما يَاأتي:

)69(
 
     -  {                                                                             }  الرحمن،

واأ�صياُفنا ليٌل ته��اوى كواكبُه نا   - كاأنَّ مثاَر النقِع فوَق روؤو�صِ

)ب�صاُر بُن ُبرٍد(                 

ُد اأماَم وجِه ال�صم�ِس" - "اإنَّ اأياَمنا ِمْثُل اأَْوراِق الخريِف َتت�صاقُط وَتتبدَّ

                                 )جبران خليل جبران(

ا�سبط بال�سكل ما تحته خط فيما ياأتي:

 الن�صيَم يُهبُّ 
ُ
ها ... ن�صت�صعر كانْت هناك �صخور عاليٌة ُتحيُط بالمكاِن، َلْجاأنا اإلى ظالل بع�صِ

على وجوهنا.             )جبرا اإبراهيم جبرا(

1

2
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ُة اخُلال�سَ

74

- ن��صمُع من الكباِر.

- الكباُر تجربُة المجتمِع.

- اإن كباَر ال�صنِّ بركٌة.
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ِّ
تالح��ُظ اأنَّ كلمَة )الكبار( جاَءت في الجملِة الأُولى ا�ص��ًما مجروًرا وعالمُة جر

وفي الثانيِة ................ ........................................ وفي الثالثِة ........................................................

     3

5

هْل حَدَث تغيير ل�سيغِة المفرِد في الجموِع ال�سابقِة؟

تاأمل الجمَل الآتيَة:

      تُ�سّمى الجموُع ال�سابقُة جمَع:
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4

ت�ستنتُج:
    - اأَن جمَع التك�سيِر هو الجمُع الذي تتغيُر فيه ِبْنيُة ُمْفرِده عنَد جْمعِه.

- جمُع التك�صيِر ما دلَّ على اأكَثر ِمن اثنيِن اأْو اثنْتيِن بتغييِر�صورِة ُمْفرِدِه.

- عالماُت اإعراِب جمِع التك�صيِر هي العالماُت الأ�صلية اأي ال�صمُة للرفِع والفتحُة للن�صِب 

والك�صرُة للجِر.
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76

الأن�سطُة الإِمالئّيُة: )الهمزُة الُمتطِرَفُة(ثانًيا

اأقراأُ واألحُظ:

َل الخ�صمُ في مرمى  ٍء من التخوِف اأَن ُي�صجِّ
ْ
 ب�ص��ي

َّ
عنَد ب�دِء المباراِة كاَن مت�ص��نًجا، واأح�س

فريِقه، كاَن ج�ص��ُده ينتف�ُس مَع ُكلِّ هجمٍة حتى َغَلَب �ص��وُته اأ�ص��داَء الُمعلِِّق والجماهيِر، لم 

ُه وطلَب منه اأن ُيرِجَئ 
َ
اأَ بع�َس الكلماِت نَهر

َ
وؤُ ابُنه على مقاطعِته، وعندما فتَح كتاَبه وق��ر ُ

يج��ر

��ه لما بعَد المباراِة، خرَج البُن ك�ص��يًفا حزيًنا، لمَح اأبوه نظرَة النك�ص��اِر في  ُمذاكرَة درو�صِ

��ِه، وانطلَق اإلى  عينيِه، فكاَن كمْن ا�ص��تيقَظ م��ن ُحلٍم ثقيٍل، اأطف�اأ التلفاَز، واأح�س بهدوِء نف�صِ

ُغرفِة ابِنه...

    تاأمل الكلماِت الواردَة باللوِن الأحمِر في الفقرِة ال�سابقِة:

اأَ – يرِجَئ– اأطفاأ – هدوء(
َ
وؤُ – قر ُ

)بدء �� �صيء – اأ�صداء – يجر

      جاءْت الهمزُة في الكلماِت ال�سابقِة في:

ِل الكلمِة – اآخِر الكلمِة – و�صِط الكلمِة(    )اختر ال�صواب( ) اأوَّ

 همزٌة متطرفٌة.
َ

لذا فهي

- لح��ظ الهم��زَة المتطرفَة في الكلماِت ال�ص��ابقِة تج��ُد اأنَّها ُكتبت على �ص��طٍر اأو على 

............................... اأو على ............................... اأو على ............................... )اأكم��ل(.

1

2
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77

:
َ
1    اأكمل الجدوَل الآت�ي

الكلمُة التي في اآخُرها همزٌة
الحركُة التي �َسبقت 

الهمزَة في اآخِر الكلمِة
ُكِتبت الهمزُة على ....

           ال�صطرال�صكونبْدء

ء
ْ
           ال�صطر..........................................�صي

..........................................األف �صاكنةاأ�صداْء

وؤ
ُ
           الواو..........................................يجر

اأ
َ
....................................................................................قر

           الياء..........................................ُيرِجئ

....................................................................................اأطفاأ

..........................................ال�صكونهدْوء

ُة اخُلال�سَ

حالُت ر�سِم الهمزِة في اآخِر الكلمِة:

1- اإذا كاَن الحرُف الذي ي�صبُق الهمزَة متحرًكا فاإنَّ الهمزَة ُتر�َصم كالآتي:  

• على الألِف اإذا كاَن ما قبُلها مفتوًحا.   

• على الواو اإذا كاَن ما قبُلها م�صموًما.   

• على الياء اإذا كاَن ما قبُلها مك�صوًرا.   

2- اإذا كاَن الحرُف الذي ي�صِبُق الهمزَة �صاكًنا فاإنَّ الهمزَة ُتر�َصمُ على ال�صطِر.  
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ــُف اأُوظِّ

 ِامالأ الفراغاِت الآتيَة بالهمزِة المتطرفِة المنا�سبِة:

� ).....( المدرُب الالعبين للمو�ص�ِم الجدي�ِد.
ّ
• هي  

• ال�و�ص���و).....( م����ْن �ص����روِط ال��ص����الِة.  

 ه������اِد ).....( الي��������وَم.
ُ

• الط��ق�������س  

• ب��وؤب ).....( العي���ِن يتَّ�ص�ُع عن���د الده�ص�ِة.  

 اكتب م�سادَّ كلِّ كلمٍة مما ياأتي مت�سمنًا همزًة في اآخِر الكلمِة:

ِء ترُكُه ما ل يعنيه(.        )رواه الترمذي(
ْ
ِن اإ�صالِم المر

ْ
ب- قاَل الر�صوُل  : ) ِمْن ُح�ص

الم��رء: .....................................................................................................................................................  

)الإمام ال�صافعي( ج-  وُكْن رجاًل على الأهواِل جلًدا             و�صيمُتك ال�صماحُة والوفاءُ 

الوفاء: .......................................................................................................................................................  

1

2

2

م�سادهاالكلمُة

مذنب

ت�صارع

اأ�صاب

فارغ

غباء

 عّلل كتابَة الهمزِة المتطرفِة فيما يلي:

)15(
 
اأ- قال تعالى {                                                              }  البقرة،

َتْهِزُئ: ........................... ........................................................................................................................
ْ

َي�ص  
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ٍة يَّ التعبرُي: و�سُف لوحٍة فنِّ
رابًعا

لوحُة �سارِع الكورني�ش القديِم:

ِة للر�ّص��اِم 
ّ
 مَن الأعماِل الفني

َ
لوحُة "�ص��ارُع الكورني�ِس القديِم"- ولي��ُة مطرَح، وهي

: اأنوُر بن خمي�س بن �ص��ونيا الزدجالي، ي�ص��ّوُر فيها ال�صارَع 
ِّ
 العماني

ِّ
والفّناِن الت�ص��كيلي

البح��ريَّ في وليِة مط��رَح قديًما، وهي لوحٌة اأنجَزها ع��اَم 2014 على القما�ِس باألواِن 

��ا، وقْد بيعْت اللوحُة بمبلِغ خم�ص��ِة  )اأكريلي��ك(، بمقا�ِس متٍر واحٍد طوًل ومترْين عر�صً

.
ٍّ
اآلِف رياٍل عماني

تاأّمل ال�سورَة والمعلوماِت المرافقَة لها، ثّم امالأ البطاقَة اأ�سَفلها: 1

80

املعلوماتاملحوُر

.....................................................................................الر�ّصام:

.....................................................................................عنواُن اللوحِة
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81

امل�سموُناملحوُر

خامة الر�صم

)جداٌر - قما�ٌس - ورٌق - خ�صٌب(

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

.....................................................................................الألواُن

.....................................................................................المقا�ُس

.....................................................................................التاريُخ

.....................................................................................ثمُن البيِع

اكتْب فقرًة ت�سُف فيها اللوحَة الفنيَة ِوفَق التوجيهاِت الآتيِة: 2

ْوجيهاُت ْحريُرالتَّ التَّ

- تقديُم اللوحِة: 

ها.
ُ
• نوُع اللوحِة.    • �صاحب  

• ُعنواُنها.          • مو�صوُعها.  

- قراءُة اللوحِة:

• مكّون��اُت ال�ص��ورِة: البح��ر- قوارب 
الطريق  �ص��وق مطرح-  ال�ص��يادين- 

البحري القديم- ال�صماء.

• الأل��واُن ف��ي ال�ص��ورِة: ُطغي��اُن اللوِن 
ي والأبي�ِس. الرمادِي مع وجوِد الف�صّ

 والأر�َس 
َ
البحر • اللقطُة: �صاملٌة ت�ص��مُل 

وال�صماَء.

�ّص��اُم في زاويٍة مائلٍة 
َ
 الر

ُ
• الروؤيُة: يجِل�س

اإلى الي�صاِر.

- الخاتمُة:

و�صُف م�صاِعِرَك واأنَت تتاأّمُل هذه اللوحَة 

َة.
ّ
الفني

 اأنور �ص��ونيا، 
ِّ
 العماني

ِّ
هذه اللوحُة هي للفنان الت�ص��كيلي

بعن��واِن: )�ص��ارع الكورني���س القدي��م(، وقد ر�ص��َمها على 

القما�ِس باألواِن )اأكريليك( بمقا�ِس
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80

املعلوماتاملحوُر

.....................................................................................الر�ّصام:

.....................................................................................عنواُن اللوحِة
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امل�سموُناملحوُر

خامة الر�صم
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َ
 الر

ُ
• الروؤيُة: يجِل�س
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- الخاتمُة:
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َة.
ّ
الفني
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ِّ
 العماني

ِّ
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      اقراأ الفقرَة الآتيَة، ثم اأَجِ��ْب عن الأ�سئلِة التي تليها:

اأوًل
الأن�سطُة النحوّيُة: )تطبيقاٌت(

اأقراأُ واألحُظ:

رحلة ال�سندباد - تيم �سفرن
 )بت�سرف(

:
ُ
اأتذّكر

��هم عن بقيِة العماِل  ��ّناُع الحباِل مجموعًة غريبًة ، فقد عمدوا اإلى َعزِل اأنُف�صِ " كان �صُ
 هوؤلء ال�ص��ناع بالَك�ص��ِل، ولكْن كاَن ذلك 

ُ
ذوي الُقم�ص��ان الخ�ص��راِء...، وي�ص��تهر

ا مخادًعا، فقد لحظ��ُت اأنه عنَدما ينتهي النّجارون 
ً
الَنق�ُس الظاهريُّ في ال�ص��رعِة اأمر

��ّناَع الحبال ُيكِملون العمَل م�صتخدمين  من العمِل في اأَحِد الألواِح الخ�ص��بيِة، فاإنَّ �صُ

الحباَل المنا�صبَة والأوتاَد".

1

اين: الدر�ُس الثَّ

اأ- ا�صتخرْج من الفقرِة ال�صابقِة:

 ُمفرَد كلٍّ منها:
ْ
• ثالثَة جموِع تك�صيٍر، واذكر  

- ............................... مفرده ...............................   

- ............................... مفرده ...............................  

- ............................... مفرده ...............................  

• جمَع مذك�ر �صالًما:   

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

ا َيدلُّ على الجمِع: 
ً
• ا�صًما مبني  

......................................................................................................................................                   
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2      امالأَ الفراَغ في كلِّ ُجملٍة مما يَاأِْتي بجمِع تك�سيٍر منا�سٍب:

ب- اأَْعِرْب ما تحَته خٌط في الفقرِة ال�صابقِة:

- �صناع: ..........................................................................................................................  

- القم�صان: .....................................................................................................................  

- النجارون: ...................................................................................................................  

ها عند الم�صاِء. اأ- َتعوُد ............................... اإلى اأع�صا�صِ

ب- ل يكوُن تكريمُ الأبطاِل باإقامِة ............................... لهم، واإنما القتداُء ِبهم.

ج�- ا�صتريُت من المكتبِة ............................... و ...............................

ا لجهودهم.
ً
 ............................... على العاملين تقدير

ُ
ع المدير د- وزَّ
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3  عّلْل �سبَب كتابِة الهمزِة متطرفًة في الفقرِة الآتيِة:

 العالمَ 
َّ
 الح�صارِة الإ�صالميِة فمالأَ الم�صرَق والمغرَب، وكانت ال�صناَء الذي �صعَّ فعم

ُ
امتدَّ اأثر

ت في عالِمنا الحديِث، وكلُّ قارٍئ للتاريِخ 
َ
كلَّ��ه، ومنها كان ب�دُء الثورِة المعرفيِة الت��ي ظهر

وؤُ على ُنكراِن ذلك كلُّ من تحلى بالمو�صوعيِة وال�صدِق. ُ
يوؤكُد على ذلك، ول يجر

فمالأ:

ال�صناء:

بدء:

ل يجروؤ:

اين: الدر�ُس الثَّ

ثانيًا
الأن�سطُة الإِمالئيُة: تطبيقاٌت

 اإنَّ ل�ص��و).....( ال�صم�ِس واأ�صعَتها اأهميٌة بالغٌة في حياتنا، فبالإ�صافِة اإلى اأنَّها ت�ص� ).....( 

 على �صحِة الإن�صاِن.
ٌ
 كبير

ٌ
 تبعُث الدف ).....( اأياَم ال�صتاِء، ولها اأثر

َ
الكوَن، فهي

�ص��يب بالدا ).....( اأْن يلج ).....( للطبيِب       ومَع اأهميِة ال�ص��م�ِس فال ُبدَّ لالإن�ص��اِن اإذا اأُ

ر).....( 
ُ
دوَن تلك� ).....( اأو تباط ).....( حتى ل يتعر�َس اإلى م�صاعفاٍت ل ُيرجى بعدها الب

اأو ال�صفاُء.

اأكمْل بر�سِم الهمزِة المتطرفِة في الفقرِة الآتيِة: 1

اأحّوُل الأفعاَل من �سيغِة الما�سي اإلى �سيغِة الم�سارِع فيما ياأتي: 2

 -   �ص��اءْت حاُل المري��ِس لأنه ل��م ياأخْذ الدواَء.

       .................. حاُل المري�س عندما ل ياأخُذ الدواء.

-   ج��اَء الم�ص��وؤوُل وب��داأ ي�صتقب��ُل طلب��اِت المراجع����ين.

      .................. الم�صوؤوُل و.................. في ا�صتقباِل طلبات المراجعين.

ه رويًدا رويًدا. وؤَ المري�ُس من مر�صِ ُ
-   َبر

      .................. م��ن مر�صه روي�دا رويدا.
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التعبرُي: الكتابُة عن هوايٍة
رابًعا

اكتْب اأماَم كلِّ فائدٍة الهواياِت التي تُحقِّقها: 1

اين: الدر�ُس الثَّ

الِمحوُر الثالُث: ِهواياتي

َتعزيُز الثقِة بالنف�ِس

واحتراُم الذاِت

تح�صيُن الذاكرِة

ِّ
الحدُّ من ال�صغِط النف�صي

تح�صيُن النوِم

ُة
ّ
        - الريا�صاُت الجماعي

........................... -       

........................... -       

ُّ
 الفوتوغرافي

ُ
        - الت�صوير

........................... -       

........................... -       

        - القراءُة

........................... -       

........................... -       

ُز
ْ
       - الطبُخ والَخب

........................... -       

........................... -       
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87

ْوجيهاُت ْحريُرالتَّ التَّ

مُة:  - المقدِّ

ُة ممار�صِة الهواياِت.
ّ
 • اأهمي

لِة.   • اختياُر الهوايِة المف�صّ

- العر�ُش:

لِة:  • التعريُف بهواياِتَك المف�صّ
1- نوُعها: 

- فّنيٌة: كالر�صِم والُمو�صيقى.

ك�ِس وال�صباحِة.
َ
- ريا�صيٌة: كالر

- فكريٌة: كالكلماِت الَمتقاطعِة..

- �صياحيٌة: كالرحالِت البحريِة والبريِة.

- يدوي��ٌة: كالزراع��ِة والخ��زِف وال�ص��يِد 

والخياطِة...

- اإلكترونيٌة: كاألعاِب الكمبيوتر والت�صميم.

ها: َجمُع العمالِت والطوابِع وال�صوِر 
ُ
- غير

النادرِة...

2- اأوق��اُت ممار�س��ِة الهوايِة: اأوق��اُت الفراِغ 

واأَياُم الإجازاِت.

3-كيفي��ُة ممار�س��ِة الهواي��ِة: بمف��ردِك- م��ع 

الأ�صدقاِء- مَع الأ�صرِة.

4- فوائُدها: 

المواه��ِب-  تنمي��ُة  الج�ص��ِم-  تنمي��ُة   -

 - ال�ص��تمتاُع والتروي��ُح عل��ى النف���سِ

تقويُة الَعالقِة مَع الأ�ص��دقاِء- تعّلُم اأ�صياَء 

جديدٍة.....

- الخاتمُة:

��ِف اإل��ى اختياِر  - دع��وُة زمالِئِك في ال�صّ

هوايٍة وممار�صِتها في اأوقاِت الفراِغ.

اْختْر هوايًة تُمار�ُسها، ثّم اكتْب عنها فقرًة وِفَق التوجيهاِت الآتيِة: 2

الهواي��ات م��الٌذ اآمٌن ل�ص��حتنا ولوقتن��ا، فهي تحمي 

اأج�صامنا اإذا كانت بدنية، وتنّمي مواهبنا اإذا كانت فكريّة 

اأو فنية، ولذلك فقد اخترت لنف�صي هواية اأماِر�ُصها، وهي
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ْوجيهاُت ْحريُرالتَّ التَّ

مُة:  - المقدِّ

ُة ممار�صِة الهواياِت.
ّ
 • اأهمي

لِة.   • اختياُر الهوايِة المف�صّ

- العر�ُش:

لِة:  • التعريُف بهواياِتَك المف�صّ
1- نوُعها: 
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َ
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ها: َجمُع العمالِت والطوابِع وال�صوِر 
ُ
- غير

النادرِة...
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تقويُة الَعالقِة مَع الأ�ص��دقاِء- تعّلُم اأ�صياَء 

جديدٍة.....

- الخاتمُة:

��ِف اإل��ى اختياِر  - دع��وُة زمالِئِك في ال�صّ

هوايٍة وممار�صِتها في اأوقاِت الفراِغ.

اْختْر هوايًة تُمار�ُسها، ثّم اكتْب عنها فقرًة وِفَق التوجيهاِت الآتيِة: 2

الهواي��ات م��الٌذ اآمٌن ل�ص��حتنا ولوقتن��ا، فهي تحمي 

اأج�صامنا اإذا كانت بدنية، وتنّمي مواهبنا اإذا كانت فكرّية 

اأو فنية، ولذلك فقد اخترت لنف�صي هواية اأماِر�ُصها، وهي

الِمحوُر الثالُث: ِهواياتي

ARABIC 6 P2 KITABA M3.indd   87 1/10/19   9:46 AM

book no 42  inside.indd   87 1/26/19   8:18 AM



88

الدر�ُس الثالُث:

اأوًل
الأن�سطُة النحويُة : تطبيقات

ات الطبيعيِة؛ اإذ حمْلتهم ال�صياراُت 
ّ
     قاَم فريٌق من طالِب المدار�ِس برحلٍة اإلى المحمي

والحاف��الُت اإليها، وتولّى م�ص��رفان �ص��رَح اأهميِة المحمياِت في الحف��اِظ على البيئِة 

والث��روِة الحيوانيِة، وقد اطّلع الطالُب والمعلم��ون على اأْنواِع الحيواناِت التي تعي�ُس 

الُب والمعلمون عاِئِدين اإلى بيوِتهم بنفو�ٍس  في تلَك المحمياِت، وفي الم�صاِء كان الطُّ

تملوؤها الغبطُة بالمعلوماِت والم�صاهداِت الجديدِة التي عرفوها.

1       اقراأْ الِفقرَة الآتيَة، ثمَّ اأجْب عن الأ�سئلِة التي تليها:

اأ- اك�صْف في المعجِم عن معاني الكلماِت الآتيِة، متبعا الخطواِت التي َدَر�ْصتها: 

ب- ا�صتخرج من الفقرِة ال�صابقِة: 

- جم���َع تك�صي��ٍر: .......................................................................

- جمَع موؤنٍث �صالًما: ..................................................................

- جمَع مذكٍر �صالًما: ...................................................................

- ا�صًم������ا مثن���ى: ......................................................................

المعنى المعجميجذر الكلمةالكلمة

......................................................................................المحمياِت

......................................................................................َتوّلى

......................................................................................الغبطُة

الِمحوُر الثالُث: ِهواياتي
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ج- اأعرْب ما تحته خطٌّ في الفقرِة ال�صابقِة: 

ف�����ريٌق: ..............................................................................

المحمياِت: .......................................................................

م�صرف�ان: ...........................................................................

عائدي�ن: ............................................................................

الِمحوُر الثالُث: ِهواياتي
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ْح الخطاأَ:2 حِّ �سَ

1

ثانًيا
الأن�سطُة الإمالئيُة: اإمالٌء تطبيقيٌّ

                 اُكتْب ما يُملى عليَك:

الدر�ُس الثالُث:

الِمحوُر الثالُث: ِهواياتي
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عاٍر التعبرُي: الكتابُة عن �سِ
ثالًثا

، ثَمَّ عّدْد مكوناِتِه:
َ
تاأّمل ال�سعاَر الآتي

ابِق عْن ِقيمِة القراءِة وحبِّ الكتاِب في حياِتنا، تدعو فيها زمالءَك اإلى  عاِر ال�سَّ        اكتْب فقرًة من وحي ال�سِّ

لِة: اأْن تكوَن المَطالَعُة اإحدى هواياِتهم المف�سّ

1

2

...................................................................................... -

..................................................................................... -

.................................................................................... -

ْحريُر التَّ

الدر�ُس الثالُث:

الِمحوُر الثالُث: ِهواياتي
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