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المقدمة

ل عليه في بناء الوطن ونه�ضته،  حر�ضت المملكة العربية ال�ضعودية على األإن�ضان، فهو المورد األأ�ضا�ضّي الذي ُيَعوَّ
ولهذا كان األهتمام بتطوير التعليم وتجويده؛ تحقيًقا لتطلعات الوطن في اأبنائه وفق روؤية المملكة٢٠3٠.

اإع��داد مناهج   " في  الطموح  الروؤية  بتلك  التزاًما  المناهج وتحديثها  بتطوير  التعليم  وزارة  اهتمام  ومن هنا جاء 
تعليمية متطورة تركز على المهارات األأ�ضا�ضية، باألإ�ضافة اإلى تطوير المواهب وبناء ال�ضخ�ضية".

العربية  الثقافية  الهوية  تاأكيد  في  الجوهري  لدورها  التعليمية؛  المناهج  اأه��م  من  العربية  اللغة  مناهج  وُتعدُّ 
األإ�ضالمية، وتعزيز ال�ضخ�ضية الوطنية ال�ضعودية.

اإن كتاب لغتي الجميلة لل�ضف الرابع األبتدائي يج�ضد رغبة �ضادقة في اأن ت�ضبح اللغة العربية جزًءا اأ�ضا�ضيًّا في 
وتقدير  ذات��ه  اكت�ضاف  نحو  وطريًقا  والمعرفي،  العاطفي  تكوينه  عنا�ضر  من  مهًما  وعن�ضًرا  الطالب،  حياة 
تراثه واألعتزاز به، وُمنطلًقا لتفوقه في حياته، واإعداده لمجاألت العمل التي �ضيلتحق بها م�ضتقباًل، محقًقا 

طموحاته وم�ضهًما في تلبية تطلعات وطنه واآمال اأ�ضرته.

وياأتي كتاب لغتي الجميلة لل�ضف الرابع في ثالثة اأجزاء، يمثِّل هذا الكتاب الجزء الخا�ص بالف�ضل الدرا�ضي الثالث 
ويت�ضمن وحدة  بعنوان "اآداب وواجبات".

ُمثقٍف  يعتمد على معلٍم  التعليمية، فهو  العملية  فاعلين في  والمتعلم  المعلم  يكون  اأن  يوؤكد على  الكتاب  اإن هذا 
ٍن تمكًنا عالًيا من مادته، وَحِري�ٍص على تطوير اأ�ضاليبه وطرائق تدري�ضه، َكَما يتطلع اإلى ُمتعلٍِّم ي�ضتثمر  ُمتمكِّ
المهارات األأ�ضا�ضية في اللغة: القراءة والكتابة واأل�ضتماع والمحادثة في تكوينه العلمي والمعرفي وفي �ضناعة 

�ضخ�ضيته األإن�ضانية والوطنية.

ة منه، واأن يوفق الجميع لما فيه خير  واهلَل ن�ضاأل اأن يحقق هذا الكتاب األأهداف المرجوَّ
الوطن وتقّدمه وازدهاره.
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"اآداب  بعنوان  وح���دة  على  ويحتوي  ال��ث��ال��ث،  ال��درا���ض��ي  الف�ضل  ال��راب��ع.  لل�ضف  الجميلة"  "لغتي  كتابكما  ه��ذا 
والكتابّي،  ال�ضفهّي  اللغوّي،  التَّوا�ضل  على  القدرة  لديكما  ي  تنمِّ متنوعة،  ن�ضاطاٍت  الوحدة  وت�ضمل  وواجبات" 
َل لقيم األإ�ضالم واآدابه؛ لتكونا فردين �ضالحين، تبنيان  وُتْذِكي في نف�َضيُكما روَح البحث والجد والمثابرة، والتَّمثُّ

�ضخ�ضيتيكما، وتخدمان وطنكما. 
ولكي ت�ضتفيدا من كتابكما، في اإثراء لغتكما واألرتقاء بم�ضتوى اأدائكما فيها، يلزمكما اإنجاز الن�ضاطات الواردة فيه، 

معتمدين على نف�ضيكما، وم�ضتر�ضدين بتوجيهات المعلم/ المعلمة.

                                                                            وفقكما اهلل ورعاكما.

تها الطالبة العزيزة: ها الطالب العزيز/ أيَّ أيُّ

تها المعلمة العزيزة: ها المعلم العزيز/ أيَّ أيُّ

والتربويَّة  التعليميَّة  وغاياته  ألأهدافه  الكتاب  تحقيق  واإن  ر�ضالة،  اأ�ضمى  تحمالن  بل  مهنة،  باأعظم  تقومان  اإنكما 
مرهوٌن بوعيكما بمقا�ضده، وطرائق تنظيمه وبنائه، وتطبيقكما ا�ضتراتيجيات التَّدري�ص، التي تتمحور حول المتعلم، 
لًعا. ول�ضمان جودة المخرجات، وتحقق التطلعات الماأمولة  ًرا مبدًعا، وباحًثا مطَّ وتجعل منه متعلًِّما ن�ضًطا، ومفكِّ

نرجو منكما األلتزام باألأمور األآتية:
الحر�ص على مراجعة المكت�ضبات ال�ضابقة مع الطالب في األأ�ضبوع األأول من بداية الف�ضل الدرا�ضي.	 
األهتمام بتفعيل الم�ضاريع وفق الطريقة المقترحة في "م�ضروع الوحدة"؛ فالم�ضاريع ت�ضهم في زيادة وعي 	 

الطالب باأهمية م�ضمون الوحدة، وتحيل ما يتعلمونه اإلى واقع عملي يمار�ضونه في حياتهم العامة.
التركيز على تنمية مهارات اللغة األأربع )األ�ضتماع والقراءة والتحدث والكتابة(، وخير و�ضيلة ألكت�ضابها اأن يروا 	 

فيكما مثاأًل يحتذى ونموذًجا يقتدى في حب اللغة العربية وتمثل مهاراتها في كل األأحوال.
األ�ضتفادة من نموذج اختبار الوحدة في:	 

- بناء اأ�ضئلة اختبار نهاية الوحدة؛ لقيا�ص اأثر التَّعلُّم.
- تدريب الطالب على قراءة األأ�ضئلة وحلها باألعتماد على اأنف�ضهم.

                                                                             وفقكما اهلل ورعاكما.
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دليل األأ�سرة

ة باإ�سراك األأ�سرة في كتاب لغتي الجميلة فهر�س اأن�سطة خا�سّ

رقم ال�سفحةمو�سع الن�ساطالوحدة

الثالثة )اآداب وواجبات(

٢٤غالف الوحدة

٢٩ن�ساط اأ�سري

٣٧م�سروع الوحدة

١٠٧نموذج اختبار )٣(

اأولياء األأمور الكرام: 
اأهاًل و�سهاًل بكم ....

اء. ناأمل اأن يكون هذا الف�سل الدرا�سي مثمًرا ومفيًدا لكم وألأبنائكم األأعزَّ

 نود في بداية هذا الف�سل الدرا�سّي اأن نذكركم بالهدف من تعليم مقرر )لغتي الجميلة(، وهو اكت�ساب األأبناء 
القراآن   ألآي��ات  ال�سحيح  الفهم  من  تمّكنهم  التي  الف�سيحة  اللغوية  واألأ�ساليب  األألفاظ  من  واف��ًرا  ر�سيًدا 
الكريم ون�سو�س الحديث ال�سريف والتراث األإ�سالمّي، واكت�سابهم القدرة اللغوية التي تعينهم على الفهم 

واألإنتاج اللغوّي ال�سليم؛ لذا ناأمل منكم م�ساركة اأبنائكم في تحقيق هذا الهدف ....

كم، ون�ساًطا ت�ساركون اأبناءكم في تنفيذه....                   و�ستجدون في الوحدة الدرا�سية اأيقونة تحوي ر�سالة تخ�سّ

كما �ستجدون في نهاية الوحدة، نموذج اختبار يهدف اإلى تعزيز الفهم القرائي الذي يعد من المتطلبات الرئي�سة 
للتعلم في كافة المجاألت، ويحتاج اأبناوؤكم دعمكم لهم �سواء في نموذج األختبار الذي ت�سمنه الكتاب اأو في 

اختبارات مماثلة توفرونها لهم من خالل ال�سبكة العنكبوتية.

                       ولكم منا ومن اأبنائكم وافر التقدير.
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المكونات الرئي�ضة والحقول التابعة لهاالمكونات الرئي�ضة والحقول التابعة لها:

م�ضروع الوحدة
اأنجز م�ضروعي

دليل الوحدة
الكفايات الم�ضتهدفة 

غالف الوحدة
رقمها 

مجالها

مدخل الوحدة
ن�ضاطات متنوعة 

في القراءة والكتابة 
والتحدث واأل�ضتماع 

- الن�ص ال�ضعري 
اأقراأ	 
اأنمي لغتي	 
اأفهم واأحلل	 
 اأتذوق	 
 اأن�ضد	 
 اأردد واأحفظ	 

- الر�ضم الكتابي
اأقراأ	 
اأألحظ	 
اأعيد واأر�ضم 	 

- الظاهرة األإمالئية
اأقراأ	 
اأألحظ	 
اأحلل واأفهم	 
اأ�ضتنتج	 
اأ�ضتفيد	 
اأطبق	 

- الوظيفة النحوية
اأقراأ	 
اأألحظ	 
اأحلل	 
اأ�ضتنتج	 
اأ�ضتفيد	 
اأطبق	 
اأحاكي األأ�ضلوب اللغوي	 
اأعرب	 
اأتعلم واأت�ضلى 	 

- ن�ص األ�ضتماع
 اأ�ضتمع ثم اأجيب 	 

- ن�ص الفهم القرائي
اأقراأ 	 
اأنّمي لغتي	 
اأفهم واأجيب 	 
اأحلل	 
اأحاكي األأ�ضلوب اللغوي	 
اأكتب 	 
اأغني ملف تعلمي	 

تقويم الوحدة  التوا�ضل اللغوي 
- التوا�ضل ال�ضفهّي - التوا�ضل الكتابّي 

التهيئة
مراجعة المكت�ضبات ال�ضابقة
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محتويات الكتاب الفهر�ص
ال��ضف�ح��ة ال������م����ح�����ت�����وى

٥ املقدمة
٦ ر�ضائل )اإىل الطالب/ اإىل املعلم(
٧ دليل األأ�ضرة
٨ املكونات الرئي�ضة واحلقول التابعة لها
٩ فهر�ص املحتويات

١٠ ن�ضو�ص األ�ضتظهار

ال��ضف�ح��ة الوحدة الثالثة: اآداب وواجبات ال��م�����ك�����ون
١١ مراجعة املكت�ضبات ال�ضابقة التهيئة
٢٦ اأن�ضطة متهيدية مدخل الوحدة
3٧ التعريف بامل�ضروع م�ضروع الوحدة
3٨ قة احلمامة املطوَّ ن�ص األ�ضتماع
٤١ جمال�ص علٍم ن�ص الفهم القرائي

٥3
٥٦
٦٢

م املَك�ضورِة على الكلمات املبدوءة ب� )ال ( ٭  دخول الالَّ
٭  دخول الباء والفاء والكاف على الكلمات املبدوءة ب� )ال (

٭  كلمات حذفت األألف من و�ضطها 
الظاهرة األإمالئية

٦٥
٧٢
٧٦

٭  اأنواع اجلموع
٭  املفعول املطلق 

٭  اأنواع املعارف 
الوظيفة النحوية

٨٩ احلروف التي ينزل جزء منها عِن ال�ضطِر )٢( 
)�ص � �ص � ن(  )�ص � �ص(  )ق � ي( الر�ضم الكتابي

٩٥ ْل هَّ مَتَ الن�ص ال�ضعري
١٠٠
١٠٠
١٠١

 )�ضرد ق�ضة(
٭  ا�ضتناًدا اإىل اأحداثها املكتوبة
٭  ا�ضتناًدا اإىل م�ضاهد م�ضورة

التوا�ضل ال�ضفهي

١٠٤
١٠٤
١٠٦

)كتابة ق�ضة(
٭  اإكمال كتابة ق�ضة مقروءة

٭  كتابة ق�ضة من الذاكرة 
التوا�ضل الكتابي

١٠٧ منوذج اختبار )3( منوذج اختبار
اختبار الوحدة الثالثة ١١3 اختبار الوحدة
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    ن�ضو�ص األ�ضتظهار

مقدار األ�ضتظهار رقم ال�ضفحةموا�ضعهان�ضو�ص األ�ضتظهارعنوان الوحدة رقم الوحدة

اآَداب وواِجباتالثالثة

الحديثان كاملين٢٩مدخل الوحدةاألأدعية املتعلقة بالركوب وال�ضفر

ْل األأبيات كاملة٩٥الن�ص ال�ضعريمَتهَّ
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مراجعة المكت�ضبات
ال�ضابقة 
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�ُسوِل � اإِلى الـُمَقوَق�ِس، َوَقاَل  وَرًة ِمْن ِر�َساَلِة الرَّ اْجَتَمَع َخاِلٌد َمَع اأَْبَناِئِه، َوُهَو َيْحِمُل �سُ
ْخَتَك  اأُ َناوْلَها  َلُه:  األأَُب  َفَقاَل  ِقَراَءَتُه،  َي�ْسَتِطْع  َفلَْم  �َسْعٌد  َحاَوَل  الـَمْكُتوَب.  اْقــَراأْ  �َسْعٌد:  أِلْبِنِه 
َل، َوَلْم َت�ْسَتِطْع اأَْن ُتْكِمَل اْلِقَراَءَة، َف�َساأََلْت َراِوَيٌة  ْطَر األأَوَّ ، َوَقَراأَْت ال�سَّ ُلْبَنى. َحاَوَلْت ُلْبَنى اأَْن َتْقَراأَ
ُب:  َجاَب األأَ و َحَرَكاٍت َعلَى اْلُحُروِف؟ اأَ َن ُدوَن ُوُجوِد ِنَقاٍط اأَ اأََباَها: َكيَف َكاَن اْلَعرُب َقِديًما َيْقَروؤُ
ا�ِسِديَن ِمْن َبْعِدِه َلْم َتُكْن  �ُسوِل � َوالُخلََفاِء الرَّ ِة َوِفي َعْهِد الرَّ اْلِكَتاَبُة اْلَعَرِبيَُّة ِفي اْلَجاِهِليَّ
َنَها َوَيْفَهُموَنَها، َغْيَر  واِبِط َفُهْم َيْقَروؤُ َمْنُقوَطًة َوأَل َم�ْسُكوَلًة؛ ِلَعَدِم َحاَجِة اْلَعَرِب اإِلى َهِذِه ال�سَّ
ِع ِنَقاٍط ِللُحُروِف،  اأَنَُّه َمَع اْنِت�َساِر األإِ�ْساََلِم َواْخِتاََلِط اْلَعَرِب ِبَغْيِرِهم َظَهَرِت اْلَحاَجُة اإِلى َو�سْ
اُج ْبُن ُيو�ُسَف الَثَقِفّي َمَع ُكتَّاِبِه  َحتَّى أل َيَقُع اْلَخَطاأُ ِفي ِقَراَءِة الُقْراآِن اْلَكِريِم، َفَو�َسَع الَحجَّ
اِل  اِل والذَّ َم التَّْنِقيَط؛ ِللتَّْفِريِق َبيَن اْلُحُروِف الـُمَت�َساِبَهِة في َر�ْسِمَها ِمْثَل: الدَّ َقَط، وَعمَّ النُّ

)د/ ذ(، و)ب ت ث(.          

ُلَغُة الَبَياِن

 ُينظر: ق�سة الكتابة العربية، اإبراهيم جمعة، دار المعارف، م�سر.

�ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص اإِلى الُمَقوَق�ِس. َنُموَذُج ِر�َساَلِة الرَّ
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َقُط َكاَنِت اْلَحاَجُة اإِلى �َسْبِط اْلَحَرَكاِت َوَتْمِييِزَها َعْن ُنَقِط اْلُحُروف  َوِعْنَدَما َكُثَرِت النُّ
ٍة َو�ُسْفِليٍَّة؛  ِغيَرٍة ُعْلِويَّ ِة ِبُخُطوٍط �سَ َفَو�َسَع اْلَخِليُل ْبُن اأَْحَمَد اْلَفَراِهيِدي اْلَحَرَكاِت األإِْعَراِبيَّ
ِم )ُ-(، واإَِذا َكاَن اْلَحرُف ُمَنّوًنا  أَلَلِة َعلَى ال�سَّ أَلَلِة َعلَى اْلَفْتِح َواْلَك�سِر )َ-/ِ-(، َوَراأْ�ُس َواٍو ِللدَّ ِللدَّ
ُة  دَّ ُكوُن َيُكوُن َراأْ�ُس َخاٍء ِبُدوِن ُنْقَطٍة )ح( اأَو َداِئَرة )ْ-(، وال�سَّ ر الَعاََلَمُة )ً-/ ٍ-/ ٌ-(، وال�سُّ ُتَكرَّ
وِت  يِن ِبُدوِن ُنَقٍط )�س(، وِلْلَهْمَزِة َراأ�ُس َعين )ع(؛ ِلُقْرِب َمْخَرِج ال�سَّ َتُكوُن َعلَى َراأ�ِس َحْرِف ال�سِّ
ِل َواْلَمِد، َوَغَدا ُمْمِكًنا َبْعَد َهَذا التَّْطِويِر اأَْن  َبْيَن اْلَهْمزِة َواْلَعيِن، َوَغيَرَها ِمْن َحَرَكاِت اْلَو�سْ
ٍة  َيْجَمَع اْلَكاِتُب َبيَن ِكَتاَبِة اْلُحُروِف ِبُنَقِطَها َوَحَرَكاِتَها ِبلَوٍن َواِحٍد ُدوَن َلْب�ٍس َبيَنُهَما، اأَو َم�َسقَّ

ْكُل اأََثٌر ِمْن اآَثاِر األإِ�ْساََلِم ِفي اْلِكَتاَبِة اْلَعَرِبيَِّة.  َعلَيِه، ِلَذا َفالنَّْقُط وال�سَّ

ِة،  الَعَرِبيَّ َغِة  اللُّ ِلَقَواِعِد  ِوْفًقا  الَكِلَماِت  ْبِط  ِل�سَ َحَرَكاٍت  ِع  َو�سْ اإِلى  اْلَحاَجُة  َظَهَرِت  َكَما 
وؤَلّي َعام 67ه- 686م، َفا�ْسَتَعاَن  ُبو األأَ�ْسوُد الدُّ َتَحا�ِسًيا ِللَخَطاأ ِفي ِقَراَءِة الُقراآن اْلَكِريم، َوُكلَِّف اأَ
وؤَِلي ِفي �َسْكِل اأَواِخِر  ، َوَكاَنت َطِريَقُة الدُّ ِب واْلَجرِّ ْفِع والنَّ�سْ َقِط؛ للَتْمِييز َبيَن َعاَلَماِت الرَّ ِبالنُّ
اْلَكِلَماِت، ِبِكَتاَبِة ِنَقاِط اْلَحَرَكاِت ِبلَْوٍن ُمَخاِلٍف ِللَوِن ِكَتاَبِة اْلَكِلَماِت ِبُحُروِفَها، َفاإَِذا َفَتَح �َسَفَتْيِه 
َذا  ْبِغ اْلـُمْخَتِلِف َفوَق اْلَحْرِف َفَيُكوُن َهَذا ُهو اْلَفتُح، َواإِ َعلَى اآِخِر َحرٍف َنَقَط ُنْقَطًة َواِحَدًة ِبال�سَّ
ْبِغ الـُمَخاِلِف َفَيُكوُن َهَذا  َخَف�َس �َسَفَتْيِه ِعْنَد اآِخِر َحرِف َنَقَط ُنْقَطًة َواِحَدًة َتْحَت اْلَحرِف ِبال�سَّ
، والَتْنِويِن َكاَن  مُّ ْقَطَة اأََماَم اْلَحْرِف َفَيُكوُن َهَذا ُهو ال�سَ َذا �َسّم �َسَفَتْيِه َجَعَل النُّ ُهو اْلَك�ْسر، َفاإِ

هَما. ُنْقَطَتيِن َفوَق َبع�سِ
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ٍة: اِبِق، ُثمَّ اأَ�َسُعُه ِفي ُجْملٍَة َتامَّ َياِق ال�سَّ 1 . اأَْخَتاُر الَمْعَنى األأَْن�َسَب ِلل�سِّ

ُل الَكِلَمَة ِبالَمْعنى الُمَنا�ِسِب: 2 . اأَ�سِ

ِل:  3 . اأَ�َسُع الَكِلَمَة ِفي ُجْملٍَة ُمِفيَدٍة، َح�َسَب َنْوِعها، ُم�ْستْر�سًدا ِبالَحْقِل األأَوَّ

ُةالِخَياَراُت الَكِلمُة الُجْملُة التَّامَّ
ًبا - اْبِتَعاًدا َعْن - ُهُروًباَتَحا�ِسًيا                  َتَجنُّ

الَكِلمُة 
ْكل                  ال�سَّ
التَّْنِقيط               
ْبغ       ال�سَّ

الِخياراُت
َقاط َعلى اْلُحُروِف اْلَمْنُقوَطِة. ُع النُّ َو�سْ

اْلِحْبُر اأَو اللَّوُن.
ِة َواْلَفْتَحِة( َعلى اْلَكِلَماِت. مَّ ُع اْلَحَرَكاِت )اْلَك�ْسَرِة َوال�سَّ َو�سْ

اِمَتًة، اأُِجيُب عِن األأَ�ْسِئلَِة األآِتيِة: أًل           َبْعَد اأَْن َقَراأُْت النَّ�سَّ ِقَراَءًة �سَ   اأَوَّ

َحْرٌفِفْعٌلا�ْسٌمالَكِلمُة
ِل.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيْجَتِمُع  ُب ِفي اْلَف�سْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيْجَتِمُع الُطاَلَّ

ُكتَّاب
ِفي

ُخُطوٌط
َعلَى
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اأَ�سُعَها ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة:  اِرَعيِن واأَْمَريِن( َوَ َييِن َوُم�سَ 4 . اأَ�ْسَتْخرُج ِمَن النَّ�سِّ ِفْعلَيِن )َما�سِ

؛ أِلأَْماََلأَ الُحُقوَل األآِتَيَة ِبَما ُينا�ِسُبها: 5 . اأَ�ْستفيُد ِمَن النَّ�سِّ

ي اِرُعالَما�سِ األأَْمُرالُم�سَ

اأُ�ْسُلوُب َنْفٍياأُ�ْسُلوُب ا�ْستفَهامَجْمٌعُمْفرٌد

بقة
ل�سا

ت ا
�سبا
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ِخيــِر َكَمــا ِفــي ــاِبِق َح�َســَب َنــْوِع الَحــْرِف األأَ نــَة ِفــي النَّ�ــسِّ ال�سَّ ــُف الَكِلَمــاِت الُملَوَّ نِّ 6 ـ اأُ�سَ
ِتــي:       الَجــْدوِل األآ

َكِلَماٌت َتْنَتِهي ِبَهاٍء َكِلَماٌت َتْنَتِهي ِبَتاٍء َمْرُبوَطٍةَكِلَماٌت َتْنَتِهي ِبَتاٍء َمْفُتوَحٍة 

َمُن: ِل َعْن اأَْنَواِع األأَْفَعاِل ِمْن َحْيُث الزَّ َرا�ِسيِّ األأَوَّ ِل الدِّ ُر َما َدَر�ْسُته ِفي الَف�سْ  اأََتَذكَّ
ي. َمِن الَما�سِ ي: ُهَو َما َدلَّ َعلَى َحَدٍث َوَقَع ِفي الزَّ الِفْعُل الَما�سِ

ِر اأَِو الُم�ْسَتْقَبِل. َمِن الَحا�سِ ارُع: ُهَو َما َدلَّ َعلَى َحَدٍث َيَقُع ِفي الزَّ الِفْعُل الُم�سَ
ِفْعُل األأَْمِر: ُهَو ما َدلَّ َعلى َطلَِب ُوُقوِع الِفْعِل ِمَن الفاِعِل الُمَخاَطِب.



16

اأََتعامُل َمَع الَكِلَماِت الَِّتي َدَخلَْت َعلَيها )ال( َواأَماَلأُ الُحُقوَل        َثاِنًيا
ِبما ُينا�ِسُب النَُّموَذَج األآِتي:   

األأَْلَباُناللََّبُنَلَبٌن
َلْفٌظ

اللَّْحُم
ِئُموَن الاَلَّ

َلِبيٌب
اللَّحُد

ِل�سٌّ

َغُة ُلَغاٌتُلَغٌةاللُّ
اأَْل�ِسَنٌة

ُلْعَبٌة 
ْغُز اللُّ

اأَْلَقاٌب
َلْقَطٌة

اللُّبُّ
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ٌة، ِبَناًء  ا ا�ْسِميٌة اأَْو ِفْعليَّ ِة اإِمَّ َغِة الَعَرِبيَّ اأَْعلَُم اأَنَّ الُجْملََة ِفي اللُّ
َعلَى َذِلَك اأُِجيُب َعِن األآِتي:

اأ .  اأُْكِمُل الَخِريطَة المْعرِفيََّة األآِتيَة: 

اأَْنواُع الُجْملَِة

ٌة ا�ْسِميَّ

ِفْعٌل

َثاِلًثا
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ِحيِح:    ْبِط ال�صَّ ب. اأَْمألأُ الَفراَغاِت اآلآِتيَة ِبُمْبتداأٍ اأَْو َخَبرٍ ُمَنا�ِصٍب َمَع ال�صَّ

جـ. اأُ�َصاِرُك ِفي اإِْعراِب َما َتْحَتُه َخط ِفي الُجَمِل اآلآِتيِة:

َمْنَجاٌة: ْدُق  ال�صِّ

أَلَة.  �َصَرَع اهلُل ال�صّ

•  الِكَتاُب .................................... •  الَمْدَر�صــُة ..................................... .   
•  ....................................  ُمْثِمَرٌة.          •  .............................................  َعِميــٌق .  

•  .................................  ُمْخِل�ــٌص. •  َحِديقــُة الَمْنــِزِل  ........................    
•  الَجوُّ ....................................... •  َفاِطَمــُة ............................................        
•  الُعْطلــُة ................................... •  َبْيُتنــا ................................................  
•  ........................................  َكِبيٌر. •  ..............................................   ُمِفيــٌد.          

اإِْعراُبَهاالَكِلمُة

ْدُق ُمْبَتــَداأٌ..........................  َوَعأَلَمُة َرْفِعِه..........................ال�صِّ

اِهَرُة َعلَى اآِخرُه.َمْنَجاٌة ــُة الظَّ مَّ .......................... َمْرُفــوٌع............................................... ال�صَّ

اإِْعراُبَهاالَكِلمُة

.......................... َمْبِنــيٌّ َعلَى الَفْتِح.�َصَرَع

اِهرُة َعلَى اآِخِرِه.اهللُ ُة الظَّ مَّ ا�ْصــُم الَجأَللــِة، َفاِعــٌل .............................................. ال�صَّ
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َتَما�ُسِكها. ُتَحاِفُظ األأُ�ْسَرُة َعلَى 
اإِْعراُبَهاالَكِلمُة

اِرُع  .......................................................................................................................ُتَحاِفُظ ِفْعــٌل ُم�سَ

.................................. َمْرفوٌع  .............................................................................................األأُ�ْسرُة

ِل َوالَقْطِع، َواأَ�َسُعَها �ْسَتْخِرَج ِمْنُه َكِلَماٍت َتْحوي َهْمَزَتِي الَو�سْ ؛ أِلأَ       اأَُعوُد اإَِلى النَّ�سِّ
      ِفي األأَ�ْسَكاِل األآِتَيِة:

اْجَتمَع

اْبُن

اإِنَّاأَْتـَقَناأَْوأَلُد

َرابًعا
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ْطِر: ِعَها َعلَى ال�سَّ اٍت ِبَخطِّ النَّ�ْسِخ، َمَع ُمَراَعاِة َو�سْ اأ ـ اأَْكُتُب األأَْحُرَف األآِتيَة َثاََلَث َمرَّ

ِل األأُوَلى، َوَو�َسِط  ب . اأَ�َسُع ُكلَّ َحْرٍف ِمْن ِتْلَك األأَْحُرِف ِفي َثاَلِث َكِلماٍت، ِبَحْيُث َيُكوُن ِفي اأَوَّ
الثَّاِنيِة، َواآِخِر الثَّاِلثِة، َكَما ِفي الِمَثاِل األآِتي: 

َـاَع - َنْبـــ�ٌس - ِكَتاٌب الَباء: بــ

التَّاء: 
اء:  الطَّ
الَفاء: 
ال:  الدَّ
الَكاف: 

ب . ت . ط . ف . د . ك

َخاِم�ًسا



21

بقة
ل�سا

ت ا
�سبا

مكت
ة ال

جع
مرا اأ ـ اأَُمثُِّل ِفي ُجْملٍة ِمْن اإِْن�َساِئي ِلَما َياأِْتي:

ٍة ُمْثَبَتٍة: • ُجْملٍَة ا�ْسِميَّ
ٍة ِبــــــ)َلْم(:  • ٍة َمْنِفيَّ ُجْملٍَة ِفْعِليَّ
ٍة ِبــــــ)َلْن(:  • ٍة َمْنِفيَّ ُجْملٍَة ِفْعِليَّ
ٍة ِبــــــ)َلْي�َس(:  • ٍة َمْنِفيَّ ُجْملٍَة ا�ْسِميَّ
ٍة ِبــــــ)ما(:  • ٍة َمْنِفيَّ ُجْملٍَة ِفْعِليَّ
ٍة ُمْثَبتٍة: • ُجْملٍَة ِفْعِليَّ

ب ـ اأُْكِمُل الَجْدوَل األآِتَي:

ُن َما َكتْبُتُه ِملَفَّ َتعلُّمي: جـ ـ اأَْبـَحُث ُثمَّ اأُ�َسمِّ

ُر اِئٌمالُمَذكَّ َقاِئٌدَوَلٌداأٌَبِح�َساٌن�سَ

َعاِلمٌةاأََتاٌنَبَقَرٌةُمَعلِّمٌةالُموؤَنَُّث

�َساد�ًسا

الَمِلِك  َعْهِد  ِفي  الَعَرِبيَِّة  َغِة  اللُّ ِخْدَمِة  ِفي  ِة  ُعوِديَّ ال�سُّ ِة  الَعَرِبيَّ الَمْملََكِة  ُمْنَجَزاِت  َعن  اأَْبَحُث 
�َسْلَماَن ْبِن َعْبِد الَعِزيِز َحِفَظُه اهلُل، ُثمَّ اأْكُتُبَها ِفي ِفْقَرَتيِن ِباأُ�ْسُلوبي.

 األأََتان: اأُنثى الِحَمار.
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بطاقة تقويم مهارات القراءة الجهرية لدى المتعلم

م   المهارات م
ر المهارة درجة توفُّ

ملحوظات
�سعيفةمتو�سطةعالية

نطق الكلمات نطًقا �سليًما.1

 التمييز بين الحروف المتقاربة في النطق.2

�سبط اأحرف الكلمة �سبًطا �سحيًحا.3

التفريق في النطق بين همزتي الو�سل والقطع.4

األنطاَلق في القراءة دون تردد.5

6
التنويع في نبرات ال�سوت وفًقا لمعاني الن�س 

المقروء كالدعاء والتعجب......

مراعاة عاَلمات الترقيم المنا�سبة للو�سل والوقف.7
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  المهارات م
ر المهارة درجة توفُّ

ملحوظات
�سعيفةمتو�سطةعالية

 كتابة الاَلم ال�سم�سية والقمرية كتابة �سحيحة.1

كتابة ال�سدة على الحرف الم�سدد.2

كتابة التنوين باأ�سكاله الثاَلثة كتابة �سحيحة.3

تمييز التاء المفتوحة من التاء المربوطة عند الكتابة.4

التفريق بين الحركة الق�سيرة والطويلة للحرف.5

كتابة عاَلمات الترقيم في موا�سعها ال�سحيحة.6

 

 باألإ�سافة اإلى المهارات التي ت�سمنتها البطاقة توجد مهارات اأخرى �ستدر�س في هذا ال�سف.

بقة
ل�سا

ت ا
�سبا

مكت
ة ال

جع
مرا

بطاقة تقويم مهارات األإماَلء لدى المتعلم
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�َساأَْبَداأُ الَيوَم ِدَرا�َسَة الِوْحَدِة الثَّاِلَثِة، اأََتَعلَُّم ِفيَها َكِثيًرا ِمَن الَمَعاِرِف والَمَهاَراِت، ِمْن ِخاََلِل 

�ْسَرِتي الَعِزيَزَة ُم�َساَرَكِتي  و�ٍس َتُدوُر َحْوَل ِمْحوِر )اآَداٌب َوَواجباٌت( َوَهَذا َن�َساٌط اأََودُّ ِمْنِك اأُ ُن�سُ

ِفي َتْنِفيِذه. َوَلُكْم ِمنِّي َخاِل�ُس الُحبِّ والتَّْقِديِر. ابُنكم / ابَنُتكم

النَّ�َساُط:

َعاِم، �َساِرِك اْبَنَك/اْبَنَتَك ِفي ِكَتاَبِة َقاِئَمٍة ِباآَداِب األأَْكِل، َو اْطُلْب ِمْنُه َتْثبيَتها ِفي ُغْرَفِة الطَّ

و ِكَتاَبِة َقاِئَمٍة ِباآَداِب النَّوِم َو اْطُلْب ِمْنُه َتْثبيَتها ِفي ُغَرِف النَّوِم.

اأ�سرتي العزيزة

اآَداٌب َوَواِجباٌت الِوْحَدُة الثَّاِلَثُة
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    �سَيُكوُن الُمَتَعلُِّم في ِنهاَيِة الِوْحَدِة قاِدًرا - ِبَم�ِسيَئِة اهلِل - َعلى:

• . اْكِت�َساِب اتَِّجاهاٍت َوِقَيٍم َتَتعلَُّق ِبالَمَجاِل الِعْلِميِّ واألْجتَماِعيِّ والِقيِميِّ

َفْهِم النَّ�سِّ الـَم�ْسموِع َوُمراعاِة اآَداِب األ�ْسِتماِع. •

ِليَمِة. • ُعوباِت الِقَراِئيَِّة، واْكِت�ساِب َمَهاراِت الِقَراَءِة ال�سَّ َتَجاُوِز ال�سُّ

• . ٍل ِبالَمَجاِل الِعْلِميِّ َواألْجتَماِعيِّ والِقيِميِّ يٍد َمْعرفيٍّ وُلَغويٍّ ُمتَّ�سِ اْكِت�َساِب َر�سِ

عاِء َوا�ْسِتْعماِله. • ِف اأُ�ْسُلوِب الدُّ َتَعرُّ

ُم الَمْك�ُسورُة والَباُء • و�ٍس َتْحِوي َكِلَماٍت َمْبدوءًة بـ »ال« َدَخلْت َعلَيها الاَلَّ ِكَتاَبِة ُن�سُ

ِحيَحة.              والَفاُء والَكاُف ِكَتاَبٍة �سَ

ِحيَحٍة. • ِكَتاَبِة َكِلَماٍت ُحِذَفِت األأَِلُف ِمْن َو�َسِطَها ِكَتاَبٍة �سَ

ِف اأَْنَواِع الُجُموِع وَتْمييِزها. • َتَعرُّ

ِف الـَمْفُعوِل الـُمْطلَِق َوَتمييِزه َوا�ْسِتْعماِله. • َتَعرُّ

َتْمِييِز اأَْنَواِع اْلـَمَعاِرِف. •

ِحيَحًة. • ِكَتاَبِة الُحُروِف )�س. �س. ن. �س. �س. ق. ي(  ِبَخطِّ النَّ�ْسِخ ِكَتاَبًة �سَ

ٍة َو اأَ�ساليَب َباََلغيٍَّة. • َوٍر َجَماِليَّ ِق َما َفيها ِمْن �سُ و�ِس َوَتذوُّ َفْهِم النُّ�سُ

• . َفهيِّ والِكتاِبيِّ ِل ال�سَّ ، وا�ْسِتْعَماِلِه ِفي التَّوا�سُ يِد اللَُّغويِّ �سِ اإِْغناِء الرَّ

اِكرِة(.  • ٍة ِمَن الذَّ ٍة، ِكَتابُة ِق�سَّ ٍة)اإِْكَماُل ِق�سَّ ِكَتابِة ِق�سَّ

اْكِت�َساِب اآداٍب مْن �ِسيَرِة النَّبيِّ � َوَهْدِيِه. •

وِليَِّة. • اْكِت�َساِب ِقيٍم َتَتعلَُّق بالَعَدالِة َوالَم�ْسوؤُ

الِكَفاياُت الُم�ْسَتهدفُة
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َمْدَخُل الِوْحدِة 

ِذي النَّا�َس وُيوؤِْلُمُهم. • اإَِماَطُة َما ُيوؤْ

• َعَدُم اإِْزَعاِج األآَخِريَن في اأَْثناِء اللَِّعِب.

ِة. اََلَمِة المُروِريَّ • األْلِتَزاُم ِبَقَواِعِد ال�سَّ

• األ�ْسِتَفاَدُة ِمَن الَتْقنَيِة ِفي التَّْعِليِم.

ورِة الَِّتي ُتَنا�ِسُبه: ُل َبْيَن األأََدِب َو ال�سُّ 1. اأَ�سِ
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.3

دة
وح

ل ال
دخ

م

ا َيِلَيَك« ]البخاري، رقم 5376[   2. َقاَل �: »َيا ُغاََلُم، �َسمِّ اهلَل َوُكْل ِبَيِميِنَك َوُكْل ِممَّ

اََلُم؟    اأ.  َما األآَداُب الَِّتي َذَكَرَها َعليِه ال�سَّ

ا َيِليَك«؟ وُد ِبَقوِلِه � »ِممَّ ب.  َما اْلـَمْق�سُ

َمْعَنى 
اآلآَداب

َجْمُع اأََدٍب، َوِهي ِرَيا�َسُة النَّْف�ِس 
ِبالتَّْعِليِم َوالتَّْهِذيِب، َواألْلِتَزاِم 

األأَْخاََلِقي.

َمْعَنى 
َواِجَبات

َجْمُع َواِجٍب، َوُهو َما َيَتَحتَُّم 
ْخ�ِس اأَْن َيْفَعلَه. َعلَى ال�سَّ

  اأ.  اأَُقاِرُن َبيَن األآَداِب َواْلَواِجَباِت.
       

نُِّف اْلَكِلَماِت األآِتَيِة اإِلى اآَداٍب َو َواِجَباٍت:  ب.  اأُ�سَ
ُع. ان، ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن، التََّوا�سُ وُم َرَم�سَ اََلُة، األ�ْسِتْئَذاُن، األْلِتَزاُم ِباْلـَمـَواِعيِد، �سَ        ال�سَّ

يُف اآَداًبا َو َواِجَباٍت اأُْخَرى َغْيَر َما �َسَبَق. ج.   اأُ�سِ
      

واجباتاآداب
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ِل َما ُيَنا�ِسُبُه ِمَن األآَداِب َواْلَواِجَباِت ِفي اْلَعُموِد الثَّاِني:  4. اأَْخَتاُر ِمَن اْلَعُموِد األأَوَّ

اأََداُء األأََماَنة

األْبِت�َساَمة

اََلُة َعلَى  ال�سَّ
النَِّبي ملسو هيلع هللا ىلص

التََّعاُون

اأَنِّي التَّ

ْيف اإِْكَراُم ال�سَ

يَطاِن«. ]�سحيح الجامع: 3011[. اأَنِّي ِمَن اهلِل، َواْلَعَجلَُة ِمَن ال�سَّ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »التَّ

ا«. ]رواه البخاري: 418[. ُه َبْع�سً ِمِن َكاْلُبْنَياِن َي�ُسدُّ َبْع�سَ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلـُموؤِْمُن ِلْلُموؤْ

لَّى اهلُل َعلَْيِه ِبَها َع�ْسًرا«. ]رواه م�سلم: 408[. اََلًة �سَ لَّى َعلَيَّ �سَ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن �سَ

َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأَدِّ األأََماَنَة اإَِلى َمِن اْئَتَمَنَك، َوأل َتُخْن َمْن َخاَنَك«. ]رواه اأبو داوؤود 3525[.

َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَل َتْحِقَرنَّ ِمَن اْلـَمْعُروِف �َسْيًئا، َوَلو اأَْن َتْلَقى اأََخاَك ِبَوْجٍه 
َطْلٍق«. ]رواه م�سلم: 2626[.

َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َكاَن ُيوؤِْمُن ِباهلِل َواْلَيوِم األآِخِر َفْلُيْكِرْم �َسْيَفُه«. ]متفق عليه[.

5. َن�َساٌط �َسَفِهي: 

َقاَل َتَعالى: {ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  } ]الحجرات: 11[

ر. ْخِرَيِة ِمَن األآَخِريَن، وِهي �َسْرٌب ِمَن التََّنمُّ َنَهاَنا اهلُل -َعزَّ َوَجّل- َعِن ال�سُّ

اِهَرة. اأَُناِق�ُس َمَع َمْجُموَعِتي اآَثاَرُه َعلَى األآَخِريَن، َوَكيَف ُيْمِكُن اْلَحّد ِمْن َهِذِه الظَّ



29

ْو َحِديَثــًة، ِنْعمــٌة َت�ْســَتحقُّ  ــاََلِت، َقِديمــًة َكاَنــْت اأَ ــِل ِمــْن َمــَكاٍن أِلآَخــَر ِبَو�َســائِل المَوا�سَ َنقُّ 6. ِنْعمــُة الَتّ
ُكوِب، الِذي َعلََّمناُه َر�ُسوُلنا الَكِريُم.  ْكَر؛ ِلَذلَك ِمَن األأََدِب اأَْن ُنَحاِفَظ َعلَى ُدَعاِء الرُّ ال�سُّ

َن�َساٌط اأُ�ْسِريٌّ

عُه َعلَى َتْعِليِمها  رُه ِبَتْطِبيِقها، َو�َسجِّ عيِة، َوَذكِّ ِْ �َساِعِد اْبَنك/ اْبنَتك ِفي ِحْفِظ َهذِه األأَد

أِلأَْفراِد اأُ�ْسرتِه.

ـَة، ُثمَّ اأَْحفُظها:  اأ. اأَْقراأُ األأَْدعيَة النَّبويَّ

اَرَة َداِخَل َمِديَنِتي اأَْو َقْريِتي،  يَّ َل اإَِذا َرِكْبُت ال�سَّ َعاَء األأوَّ ب. اأَُقوُل الدُّ
َفِر. اِئرَة ِلل�سَّ يَّارَة اأَِو الطَّ َواأَُقوُل الُدَعاَءيِن َمًعا اإَِذا َرِكْبُت ال�سَّ

َكاِب َواإَِذا ا�ْسَتَوى َعَلى  ُع ِرْجَلُه ِفي الرِّ ُتُه ِلَيْرَكَبَها َيُقوُل: »ِب�ْسِم اهلِل« ِحيَن َي�سَ َمْت اإَلْيِه َدابَّ َكاَن اإَذا ُقدِّ
َنا َلُمْنَقِلُبوَن«.  ا اإَلى َربِّ ا َلُه ُمْقِرِنيَن، َواإِنَّ َر َلَنا َهَذا َوَما ُكنَّ َظْهِرَها َقاَل: »اْلَحْمُد هلِل، �ُسْبَحاَن الَِّذي �َسخَّ
«. ُثّم َيُقوُل: »اهلُل اأَْكَبُر، اهلُل اأَْكَبُر، اهلُل اأَْكَبُر«. ُثّم َيُقوُل:  ، اْلَحْمُد هلِلِ ، اْلَحْمُد هلِلِ ُثّم َيُقوُل: »اْلَحْمُد هلِلِ

ُنوَب اإاَّلَّ اأَْنَت« ] رواه اأبو داود، رقم 2602[. ُه اََّل َيْغِفُر الذُّ ي َظَلْمُت َنْف�ِسي َفاْغِفْر ِلي اإنَّ »�ُسْبَحاَنَك اإنِّ

ى،  ا َن�ْساأَلَُك ِفي �َسَفِرَنا َهَذا اْلِبرَّ َوالتَّْقَوى َوِمَن اْلَعَمِل َما َتْر�سَ َوَكاَن َيُقوُل في ال�سفر: »اللَُّهمَّ اإنَّ
اِحُب ِفي ال�ّسَفِر َواْلَخِليَفُة ِفي ااَّْلأَْهِل،  ْن َعَلْيَنا �َسَفَرَنا َهَذا َواْطِو َعّنا ُبْعَدُه، اللَُّهمَّ اأَْنَت ال�سَّ اللَُّهمَّ َهوِّ
َرَجَع  َوااَّْلأَْهِل« َواإَِذا  اْلَماِل  اْلُمْنَقَلِب ِفي  َو�ُسوِء  اْلَمْنَظِر  َوَكاآَبِة  َوْعَثاِء ال�ّسَفِر  ِمْن  ِبَك  اأَُعوُذ  ي  اإنِّ اللَُّهمَّ 

َنا َحاِمُدوَن« ] رواه البخاري، رقم 1797[ . َقاَلُهنَّ َوَزاَد ِفيِهنَّ : »اآِيُبوَن َتاِئُبوَن َعاِبُدوَن ِلَربِّ
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جـ. اأْفهُم َمعانَي الَكِلماِت:

اَرِتِه، َوَمْن َيْرَفُع  يُت َمَن َيْرِمي األأَْو�َساَخ ِمْن َناِفَذِة �َسيَّ ُل اأََنِني ِفي َطِريِقي اإِلى اْلـَمْدَر�َسِة، َوَراأَ 7. اأََتَخيَّ
اَرِتِه، َكْيَف �َساأََتَعاَمُل َمَعُهم؟ ْغِط َعلَى ُمَنِبِه �َسيَّ ًدا َمْن َتَجاَوَزُه، َوَثاِلٌث ُم�ْسَتمٌرّ ِفي ال�سَّ وَتُه ُمَهدِّ �سَ

تفكيرناقد

معناهاالكلمة
ِا�ْسَتقرَّ وَثَبَتِا�ْستَوى

َر َلَنا َهَذا َل َلَنا َهَذا الَمْرُكوَب�َسخَّ َل َو�َسهَّ َذلَّ
َقاِدِريَنُمْقِرِنيَن
َراِجُعوَنُمْنَقلبوَن

ْبُهِاْطِو َعنَّا ُبْعَدُه َقرِّ
ْن ْرَهوِّ ْل َوَي�سِّ �َسهِّ

َفِر اِحُب ِفي ال�سَّ الَحاِفُظ َوالُمِعيُنال�سَّ
َفِر �ِسّدِته وَم�َسّقِتهَوْعَثاِء ال�سَّ
�ُسوِء الَمْنَظِرَكاآَبِة الَمْنَظِر

َراِجُعوَناآِيُبوَن
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وَعاِت األآِتَيِة: 8. اأَُناِق�ُس َمَع ُزَماََلِئي اْلـَمو�سُ

ُح ِفي اْلـَمَجاِل�ِس: 1. التََّف�سُّ

َقاَل َتَعالى: { ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئىئ  } 

اأَو  اْلَقاِدم،  ِلَيْجِل�س  اْلـَمَكاِن؛  ِفي  ُع  التَّو�سُّ َيِتمُّ  َحيُث  اْجِتَماِعي،  اأََدٌب  اْلـَمَجاِل�س  ِفي  اْلُجُلو�ُس 
اْلُحبِّ  َحاَلَة  ُتَمثُِّل  الَِّتي  األآَداِب  ِمَن  َفِتْلَك  ِعْلًما،  ُل  َواألأَْف�سَ �ِسنًّا،  األأَْكَبُر  ِلَيْجِل�س  ِمْنُه  اْلِقَياُم 

ْحَمِة َواألْحِتَراِم ِلاَلآَخِريَن، َوُتَعبُِّر َعْن ُخُلٍق اإِ�ْساََلِميٍّ ِفي َتْوِقيِر اْلَكِبيِر. َوالرَّ

]المجادلة: 11[.

2.  اأََدُب اْلَحِديِث َواْلِحَواِر:

َقاَل َتَعالى: { ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ } ]األإ�سراء: 53[.
َعزَّ  اأََمَرَنا اهلُل  الَِّتي  اْلِحَواِر  اآَداِب  ِمْن  النَّا�ِس  َمَع  اْلَحِديِث  ِعْنَد  َبِة  اْلـُمَهذَّ اْلَكِلَماِت  اْخِتَياَر  اإِنَّ   
ِدَقاِء، َوُرِقيٌّ ِلْلُمْجَتَمِع،  َوَجّل ِبَها ، َفِفيَها اأََدٌب َوَتْهِذيٌب ِفي التََّعاُمِل َمَع األآَخِريَن، َوَك�ْسٌب ِلاَلأَ�سْ

َوَقْبلََها اْمِتَثاٌل أِلأََواِمِر اهلِل َعزَّ َوَجّل.

3.  اأََدُب َنْقِل األأَْخَباِر:

َقاَل َتَعالى: { ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ } ]الحجرات: 6[.

ِة األأَْخَباِر َقْبَل َنْقِلَها َتْوِجيٌه اإَِلِهيٌّ اأََمَرَنا اهلُل َعزَّ َوَجلَّ ِبِه؛ َحتَّى أل َنُكوَن �َسَبًبا  حَّ اأَُكُد ِمْن �سِ التَّ
رُّ ِبالـُمْجَتَمِع َواأَْفَراِدِه. اِئَعاَت الَِّتي ُت�سِ ِفي َنْقِل ال�سَّ

ي: َيا�سِ ُب الرِّ 4.  التََّع�سُّ
ع ِفي َتَقّبُل َهِزيَمِة  ُة َلَدى اْلـُم�َسِجّ يَّ َيا�سِ وَح الرِّ َيا�َسُة ُمَناَف�َسٌة �َسِريَفٌة َبْيَن اْلِفَرِق، ُتَنّمي الرُّ الرِّ
ي؛  َيا�سِ ِب الرِّ َيا�َسِة، َوَنْبِذ التََّع�سُّ اْلَفِريِق الَِّذي ُي�َسِجَعُه، َوَتْغِر�ُس ِفي النَّْف�ِس اْلِقيِم النَِّبيلَِة ِللرِّ

ِليِم ُم�ْسَتْقَباًَل. ي ال�سَّ َيا�سِ ِلَنُكوَن ِجياًَل َواِعًيا ِبالتَّ�ْسِجيِع الرِّ
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ٍة َي�ِسيَرٍة، �َسَقَط  َباِق ِبُمدَّ ٩. اأََقاَمْت اإِْحَدى الَمَداِر�ِس ُم�َساَبَقَة َعْدٍو َبْيَن َتاََلِميِذها، َوَبْعَد َبْدِء ال�سِّ
وا  ُة َفَم�سَ ا الَبِقيَّ َباِق، واْن�َسَرَف أِلإ�ْسَعاِف الُم�َساِب، اأَمَّ َف اأَْحَمُد َعِن ال�سِّ اأََحُد الُمَت�َساِبِقيَن، َفَتَوقَّ
ُموا َلُه الَجائَزَة  َباِق، �َسَكَر الَم�ْسوؤُوُلوَن اأَْحَمَد؛ ِلُح�ْسِن ِفْعلِه َوَقدَّ ِفي َعْدِوِهْم، َوِفي ِنهاَيِة ال�سِّ

األأُوَلى، َفَهَتَف َله الَجِميُع ُمَهنِّئيَن.

  اأ. اأَْقراأُ الَمْوِقَف ال�َساِبَق َواأِجيُب َعِن األأَ�ْسِئلَِة األآِتيِة:
ِف اأَْحَمَد؟ • َما َراأُْيَك في َت�َسرُّ

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

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

َما َراأُْيَك في َموِقِف الَم�ْسوؤُوِليَن؟ •
.................................................... ............................. ............................. .......................................................... ........ ...........      

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

َباِق؟   • َم ُم�َساعدَتَك َعلَى اإِْكَماِل ال�سِّ َلْو ُكْنَت َمَكاَن الُم�َساِب، فَماَذا �َستُقوُل أِلأَْحمَد ِحيَن َقدَّ
.................................................... ............................. ............................. .......................................................... ........ ...........      

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

اِبِق: ب. اأَ�َسُع َعاََلَمَة  اأََماَم اآَداِب اللَِّعِب الَِّتي َظَهَرْت ِفي الَمْوِقِف ال�سَّ
ُد ِبَقواِنيِن اللُّْعبِة. •  التََّقيُّ
• . �ِس ِلاَلآَخِريَن ِباأَيِّ اأًَذى َلْفِظيٍّ اأَْو َج�َسديٍّ َعَدُم التََّعرُّ
ْعَبِة َوَقَراَراِته. • اْحِتراُم َقاِئِد اللُّ
التََّعاُوُن الُمَتَباَدُل َمَع األأَْفراِد الُم�َساِركيَن ِفي اللَِّعِب. •
األْهِتَماُم والِحَفاُظ َعلَى اأََدواِت اللَِّعِب. •
ُل الَخ�َسارِة. • ِة َوَتَقبُّ يَّ َيا�سِ وِح الرِّ التََّحلِّي ِبالرُّ
َتْحويُل الَخ�َساَرِة  اإِلى َمْورٍد ِلَت�ْسِجيِع األآَخِريَن. •
اِبِح. • َتْهِنئُة الرَّ
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اِف الَمْذُكورِة اأَْعَظَم الَواِجَباِت الِتي َيْنَبِغي ُل الَخِريَطَة األآِتيَة، َواأَْكَت�سُف ِمْن ِخاََلِل األأَْو�سَ اأ. اأَتاأَمَّ
    للُم�ْسِلِم األْلِتَزاُم ِبها، َواأَْكُتُبَها َداِخَل الَخِريطِة.

اََلِة ِفي َوْقِتها: ب. اأََتَعاَوُن َمَع َمْجُموعِتي ِفي ِكَتاَبِة َعَدٍد ِمَن األإِْر�َساداِت َوالنَّ�َساِئِح ِلَحثِّ ُزَماََلِئي َعلَى اأََداِء ال�سَّ

ُل الَحدُّ الَفا�سِ
َبيَن األإِ�ْساَلِم والُكْفرِ.

ى ِبه اآِخُر َما َو�سَّ

.  النَِّبيُّ 

َماِء. ُفِر�َست ِفي ال�سَّ
ْكُن الثَّاِني الرُّ

 ِمْن اأَْرَكاِن األإِ�ْساَلِم.

ُل َما ُيَحا�َسُب  اأَوَّ

َعليِه الَعْبُد.

دٌة.  َلها َمَواقيُت ُمَحدَّ

يِن. َعُموُد الدِّ

10. ِفي َحَياِتنا اآَداٌب َجِميٌل اأَْن َنَتَحلَّى ِبها، َوَواِجباٌت َيِجُب األْلِتَزاُم ِبها.
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د َمَع                  بتر�ِسيِد ا�ستهاَلِك المياِه اأََتَعهَّ

اََلِة؛ ِلَذا َوَجَب الِحْر�ُس َعلَى اإِْتَماِمِه، َوالُبْعُد َعِن األأَْخَطاِء الِتي َقْد  ِة ال�سَّ حَّ وُء �َسْرٌط ِل�سِ جـ. الُو�سُ
َْجِرِه. ُتْبِطُلُه اأَْو َتْنُق�ُس ِمْن اأ

وِء. • َنا في اأَْثناِء الُو�سُ اأَُمثُِّل ِلَبْع�ِس األأَْخَطاِء اّلِتي َقْد َيَقُع ِفيَها َبْع�سُ
.................................................... ............................. ............................. .......................................................... ........ ...........     

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

وِء َوالُغ�ْسِل، َوُهَو اأَْكَمُل الَخْلِق َواأَْطَهُرُهم.  • َكاَن َر�ُسوُلنا  َي�ْسَتهلُك َقْدًرا َي�ِسيًرا ِمَن الَماِء ِفي الُو�سُ

ورتيِن األآِتيَتيِن: ُل ال�سُّ اأََتاأمَّ

 

وِء، َوالَقْدَر الَي�ِسيَر ِمَن  • ، اأَُبيُِّن ِفيَها َهْدَي الّنِبِيّ  ِفي الُو�سُ فِّ يرًة ِلُزَماََلئي ِفي ال�سَّ ُه َكِلَمًة َق�سِ اأَُوجِّ

ِع.  يِح ُخُطورِة َهَذا الَو�سْ الَماِء الِذي َكاَن َيْكفيِه، ُثمَّ اأَُقاِرُن َذِلك ِبِمْقداِر ا�ْسِتهاَلِكنا الَيوِميِّ َمَع َتْو�سِ
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م نُه الَجَدَوُل األآِتي: مَّ ، ُم�ْسَتْر�ِسًدا ِبما َت�سَ    اأ. اأَْكُتُب الَكِلَماِت الِتي َوَرَدْت ِفي النَّ�سِّ

ا َياأِْتي:  ِحيَحَة ِممَّ  ب. اأَْخَتاُر األإَِجاَبَة ال�سَّ

َتيِن. • اٍت - َمرَّ اٍت - َثاََلَث َمرَّ ُجِل( ِفي الَحِديث ِ: اأَْرَبَع َمرَّ َر َلْفُظ )الرَّ َتَكرَّ

ٍب - ا�ْسِتفهاٍم. • َوَرَد ِفي الَحِديِث َلْفُظ )َهْل( َوُهَو َحْرُف: ِنَداٍء - َتَعجُّ

َوَرَد ِفي الَحِديِث َلْفُظ )َنَعْم( َوُهَو َحْرُف: اإِْنَكاٍر - اْعِتراٍف - َجَواٍب. •

ُجِل؟ وٌر َعلَى الرَّ ُجَل( َولْم َيْذُكِر )الَمْراأََة(، َفَهِل الُحْكُم َمْق�سُ جـ. َذَكَر الَحِديُث )الرَّ

ِريِف َفَواِئَد َكِثيرًة، ِمْنها:   د. اأَ�ْسَتِفيُد ِمَن الَحِديِث ال�سَّ

الَكِلَمُة  ُمَراِدُفهاَمْعَنى الَكِلَمِة

ُنوُب الَعِظيمُة  الَعَظاِئُمالذُّ

األأََبَواِناألأَُب واألأُمُّ

ُجُل واِلَديِه؟ َقاَل:  ُجِل واِلَديه، َقاُلوا: َوَهْل َي�ْسِتُم الرَّ : »ِمَن الَكباِئِر �َسْتُم الرَّ 11. َقاَل النَِّبيُّ 
ُه « ]رواه م�سلم، رقم ٩0[. ُه َفَي�ُسبُّ اأُمَّ ُجِل فَي�ُسبُّ اأََباُه، َوَي�ُسبُّ اأُمَّ َنَعْم، َي�ُسبُّ اأََبا الرَّ

ِريَف، ُثمَّ اأُِجيُب َعِن األأَ�ْسئلِة التالية: اأَْقَراأُ الَحِديَث ال�سَّ
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*  الَحَذُر ِمْن اإَِطاَلِة الُمْكِث.

وُء َقْبلُه. *  الُو�سُ

*  اْخِتياُر الَوْقِت المَنا�ِسِب.

*  َعَدُم َذمِّ األأَْكِل.  

*  َنْف�ُس الِفَرا�ِس.

*  َعَدُم اإِْطاََلِق الَب�َسِر ِفي اأَْنَحاِء الَمَكاِن.

نُِّف الِعَباَراِت َتْحَتها َوْفًقا ِلاَلأََدِب الَِّذي َتْنَتِمي اإَِلْيه: �ُسوَماُت األآِتَيُة َمْجُموَعًة ِمَن األآَداِب، اأُ�سَ 13. ُتَمثُِّل الرُّ

َعاِم.  *  األْعِتَداُل ِفي َتَناُوِل الطَّ

*  ِقَراَءُة اآَيِة الُكْر�ِسي َواآِخِر �ُسورِة الَبَقَرِة.

*  َعَدُم األتَِّكاِء َعلَى اأََحِد َجاِنَبِي الِج�ْسِم.

اَفِة. ْكُر َعلَى ُح�ْسِن األ�ْسِت�سَ *  ال�سُّ

*  َعَدُم ا�ْسِتْخَداِم اأَْعَواِد األأَ�ْسَناِن َعلَى الَماِئَدِة. 

َبِق. َعاِم ِفي الطَّ *  َعَدُم َتْرِك َبَقاَيا الطَّ

َياَرِةاآَداُب األأَْكِل اآَداُب النَّوِماآَداُب الزِّ

، واإِنَّ الِبرَّ َيْهِدي اإَِلى الَجنَِّة، وَما  ْدَق َيْهِدي اإَِلى الِبِرّ ْدِق َفاإِنَّ ال�سِّ : »علَيُكم بال�سِّ 12ـ  َقاَل النَّبيُّ 
اُكم والَكِذَب، َفاإِنَّ الَكِذَب  يًقا. واإِيَّ دِّ ْدَق، َحتَّى ُيكَتَب ِعنَد اهلِل �سِ ى ال�سِّ ُدُق، وَيتَحرَّ ُجُل َي�سْ َيزاُل الرَّ
ى الَكِذَب، حّتى  ُجُل َيْكِذُب، َويَتحرَّ َيْهِدي اإَِلى الُفُجوِر، واإِنَّ الُفُجوَر َيْهِدي اإَِلى النَّاِر، َوأَل َيزاُل الرَّ

اًبا«. ]رواُه م�سلٌم، رقم 2607[. ُيْكتَب ِعنَد اهلِل َكذَّ

اِئِلِه، والَكِذِب وَمفا�ِسِدِه. ْدِق وَف�سَ ي َعِن ال�سِّ فِّ ِب �سَ ُث اأَماَم ُطاَلَّ اأََتَحدَّ
َترتِكُز  الَِّتي  َداِئرًة َحْوَل األأَْحُرِف  اأَْر�ُسُم  ُثمَّ  اِبِق،  ال�سَّ نَة ِفي الَحِديِث  الُملَوَّ اأُأَلِحُظ األأَْحُرَف 

ْطِر. ًعا َحْوَل األأَْحُرِف الَِّتي َيْنِزُل ُجزٌء ِمْنَها َتْحَت ال�سَّ ْطِر، وُمَرَبّ َعلَى ال�سَّ

اأ.

ب.
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َن�َساٌط اأُ�ْسِريٌّ

ِميِم َوِثيَقٍة ُت�ْسِهُم ِفي �َسْبِط �ُسُلوِك اأَْفَراِد األأُ�ْسَرِة  َنْخِتُم ِوْحَدَتَنا )اآداٌب وواجباٌت( ِبَت�سْ
ِبُعْنواِن )ِفي َبْيِتنا َقاُنون(.

ُي�َسارُك األأَْبَناُء اآَباَءُهم ِفي ِكَتابِة َمْجموعٍة ِمَن األآَداِب َوالَقَوانيِن الِتي َيِجُب األْلِتزاُم 
َوِطَباعِة  ِمْنَها،  ٍة ِفي َحاِل ُمَخالفِة �َسيٍء  َتْربويَّ ُعُقوباٍت  اْقِتراِح  ِبها، والُم�َسارَكِة ِفي 
ِلِتلَك  ِمَثاأًل  َواإَِليُكم  ِمْنَها.  ُن�ْسَخًة  الَمْنِزِل  اأَْفَراِد  ِمْن  َفْرٍد  ُكلِّ  الَوِثيَقِة، وَت�ْسِليم ِ ِتْلَك 

الَوِثيَقِة، ُيْمِكُنُكم األ�ْسِتَفاَدُة ِمـْنُه:

اأُنجُز َم�ْسُروعي٭ )الُم�َساركُة في ِكَتابِة َوِثيقٍة أِلأَْفراِد األأُ�ْسَرِة(

 َم�ْسُروُع الِوْحَدِة

َوِثيقٌة
أِلأَفراِد 
األأُ�ْسَرِة

اَلُة في اأَوقاِتها ا     ال�سَّ ِقَراءُة الُقراآِن َيوميًّ

اعِة  النَّوُم َقبَل ال�سَّ
الُمَداومة َعلَى األأَذكاِرالَحاِدَيَة َع�ْسَرَة َم�ساًء

ُب األإِْزَعاِج ُح�ْسُن التَّعامِلَتجنُّ
َمَع الَجميِع 

بِّ ْرِب وال�سَّ ُب ال�سَّ أل َيَتجاوُز ا�ستخداُم األأجهزِة َتَجنُّ
الذكيَِّة �ساعتين يوميًّا

٭ ملحوظة: ينفذ الم�سروع مرحليًّا في اأثناء درا�سة الوحدة.
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بَكَة. َقْر�ُس الُجَرِذ ال�سَّ

َبكِة. يَّاِد الَحبَّ ِفي ال�سَّ ُع ال�سَّ َو�سْ

َيراَن ِباتَِّجاٍه َواِحٍد. قِة الطَّ اْقتَراُح الَحَمامِة الُمَطوَّ

َطَيراُن ُكلِّ َحَماَمٍة ِباتَِّجاٍه ُمَعاِك�ٍس.

: اأَُرتُِّب األأَْحَداَث األآِتَيَة َح�َسَب ُوُروِدها ِفي النَّ�سِّ أًل   اأَوَّ

َقُة الَحَماَمُة الُمَطوَّ

اأَ�ْسَتمُع ُثمَّ اأُِجيُب٭:

٭ يحل الطالب األأن�سطة بمفرده خاَلل زمن محدد؛ لتنمية مهارة األ�ستماع.

: َثاِنًيا         اأَْن�ُسُب ُكلَّ َقْوٍل اإَِلى َقاِئِله َكَما َوَرَد ِفي النَّ�سِّ

• )               ( اَد ِبَيَقَظٍة َوَحَذٍر أِلأََرى َماَذا َيُكوُن.  يَّ �َسْوَف اأَُراِقُب َهَذا ال�سَّ

• )               ( أَل َتُكْن َحَياُة اإِْحَداُكنَّ اأََهمَّ ِعْنَدِها ِمْن َحَياِة َزِمياََلِتها. 

• )                ( اْذَهبي ِبَنا اإَِلى الُجَرِذ َفَنْحُن َمَعِك .    

• )                ( َما الَِّذي اأَْوَقَعُكنَّ ِفي َهِذِه الَوْرطِة؟    

َن�سُّ األ�ْسِتماِع
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ُفَها ِفي ُجَمٍل ِمْن اإِْن�َساِئي: ُف َمَعانَي الَكِلَماِت واأُوظِّ َثاِلًثا        اأََتَعرَّ

َراِبًعا         اأَْن�ُسُج َعلَى ِمْنَواِل الِعَبارِة األآِتيِة:

ٍه. َتَنبُّ َيَقَظٍة: 
اْختَفى في َمَكاٍن أل َيْفُطُن له اأَحٌد.  َكَمَن: 

َمجُموَعُة. �ِسْرُب:  
قُة: الَِّتي َحْوَل َرَقَبِتَها َطوٌق، اأَْو ِري�ٌس الُمَطوَّ

                   ُيخالُف �َسائَر َلوِنها.
َقَطَع. َقَر�َس: 

اأَْبَدى الُجَرُذ ا�ْستعَداَده لُم�َساعدِة الَحَماِم.
اِلُب ....................................................................................... • اأَْبَدى الطَّ
اأَْبَدت ......................... ا�ْسِتْعَداَدها .......................................................... •

ُم ا�ْسِتَماِعي  اأَُقوِّ

ِحيحًة، َفُم�ْستوى ا�ْسِتماِعي َجيٌِّد.  َجابًة �سَ اِبقِة اإِ ٭ اإْن اأََجْبُت َعْن َجِميِع الِفْقراِت ال�سَّ

ٌط.  ِحيحًة، َفُم�ْستوى ا�ْسِتماِعي ُمَتَو�سِّ ٭ اإِْن اأََجْبُت َعْن َخْم�ِس ِفْقراٍت َفاأَْكَثَر اإَِجابًة �سَ

َنا بَحاَجٍة اإَِلى ِزَيادِة َترِكيٍز. ِحيحًة، َفاأَ ْربِع ِفْقراٍت َفاأَقلَّ اإَِجابًة �سَ ٭ اإِْن اأََجْبُت َعْن اأَ

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

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

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

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

...............................................................
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�َساِد�ًسا       اأُْكِمُل الَخِريَطَة َوْفَق الَمْطُلوِب:

ُل  َوَرَد ِفي النَّ�سِّ َمْجُموَعٌة ِمَن األآَداِب ِفي التََّعاُمِل َمَع األآَخِريَن، اأَ�سِ
: ِة َعلَيِه ِمَن النَّ�سِّ الَّ َبْيَن األأََدِب َوالِعَباَرِة الدَّ َخاِم�ًسا

ُة َعلَيِهاألأََدُبم الَّ الِعَباَرُة الدَّ

َليَّ َمْعُروًفا.1 ــاُة �ُسْكُر َمْن اأَ�ْسَدى اإِ َتــُكــْن َحــَي ـــَجـــاِه َوأَل  ِفـــي األتِّ َتــْخــَتــلــْفــَن  أَل 
اإِْحَداُكنَّ اأََهمَّ ِعْنَدها ِمْن َحَياِة َزِمياََلِتها.

ُمِريَنا َفَنْحُن َطْوُع اإِ�َساَرِتك.َتْقِديُم الَعْوِن ِلاَلآَخِريَن.2

ول.3 ِئي�ِس اأَو الَم�ْسوؤُ اأَْبَدى الُجَرُذ ا�ْسِتْعَداَده ِلُم�َساَعَدِتهن.األْمِتَثاُل ِلَتْعِليماِت الرَّ

يحُة األآَخِريَن واإِْر�َساُدهم.4 ِاْبَداأْ ِبَزِمياََلِتي.َن�سِ

�َسَكرَن الُجَرَذ.األإِيَثاُر َوُحبُّ الَخيِر ِلاَلآَخريَن.5

األأَْحداُث:

ماُن: الزَّ
الَمَكاُن :

يَّاُت: ْخ�سِ ال�سَّ
.............................. 1

.............................. 2

.............................. 3

.............................. 4

.............................. 5

َـــــــلُّ : الحــ

الُعْقدُة:

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

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

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

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

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

ُر  َعَنا�سِ
ِة الِق�سَّ



41

َمَجال�ُس ِعْلٍم
ُل: الَمْجِل�ُس األأَوَّ

ــَجِر �َســَجَرًة أَل َي�ْســُقُط  نَّ ِمَن ال�سَّ نَّ َر�ُســوَل اهلِل � َقاَل: »اإِ َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر  اأَ
ُثوِنــي َمــا ِهــَي؟ »َفَوَقــَع النَّا�ــُس ِفــي �َســَجِر الَبَواِدي«. َقاَل  نَّهــا َمَثــُل الُم�ْســِلِم، َفَحدِّ َوَرُقَهــا، َواإ
ْثَنــا َما ِهَي َيا َر�ُســوَل  نَّهــا النَّْخلَــُة، َفا�ْســَتْحَيْيُت، ُثــمَّ َقاُلــوا: َحدِّ َعْبــُد اهلِل: َوَوَقــَع ِفــي َنْف�ِســي اأَ
َْن َتُكوَن  ِبــي ِبَمــا َوَقَع ِفــي َنْف�ِســي، َقاَل: أَلأ ْثــُت اأَ اهلِل َفَقاَل:»ِهــَي النَّْخلَــُة« َقــاَل عبــُداهلِل: َفَحدَّ

ليَّ ِمــْن ُحْمــِر النََّعِم«. َلــيَّ ِمــْن اأن يُكــوَن ِلــي َكــَذا وَكــَذا« ]رواه البخــاري، رقم 131[. وفي روايــة » اأََحبُّ اإ َحــبُّ اإِ ُقْلَتهــا اأَ

َن�سُّ الَفْهِم الِقَرائّي

ِمْن اأَ�ْسَجاِر الَبَواِدي

ــْدِر ــُمِر�َســَجَرُة ال�سِّ ال�سَّ �َســَجَرُة  ْلــِح �َســَجَرُة الطَّ

ئي
قرا

م ال
فه

س ال
ن�
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الَمْجِل�ُس الثَّاِني:

�سيِد، ُيْدعى َعِليَّ ْبَن الــُمباَرِك، ُيـِحبُّ  ِر الـَخليَفِة الَعبا�سيِّ َهاروَن الرَّ ا�ِس َق�سْ كاَن اأََحُد ُحرَّ
ــَة َوَيْرَغــُب فــي األ�ْســِتزاَدِة ِمــْن ُعلوِمهــا، َلِكنَُّه أل َي�ْســَتطيُع ُح�ســوَر َمـــجاِل�ِس الُعلَماِء في  الَعَربيَّ

 . َذِلَك الَوْقِت؛ ألْرِتباِطِه ِباأَداِء َعَمِلِه الَيْوميِّ

 َفَهــِل ا�ْسَت�ْســلَم َعِلــيُّ ْبــُن الــــُمباَرِك ِلَذِلــَك َوَتــَرَك َطلَــَب الِعْلــِم َوُهــَو الَِّذي َيـــْحِمُل ُطموًحا 
وا�ِسًعا َوُحبًّا َعظيًما ِلْلِعْلِم َوالُعلَماِء؟ 

�سيِد: األأَميِن  ا ِلَتْعليِم َوَلَدِي الرَّ ِر الـِخاَلَفِة َيْوِميًّ ُد َعلى َق�سْ ها ُهَو العاِلـُم الِك�ساِئيُّ َيتَردَّ
َر  َوالـــَماأْموِن، قاِدًما ِمْن اأَْطراِف َبْغداَد الَف�سيَحِة، َفِلَم أل َي�ْسَتفيُد ِمْن َهذا الَعاِلـــِم الـــَجليِل؟ َفكَّ
َعِلــيُّ ْبــُن الــــُمباَرِك، ُثــمَّ اْبَتَكــَر ِلَنْف�ِســِه َطريَقــًة َجديــَدًة فــي َطلَــِب الِعْلــِم، َفــكاَن َيْنَتِظُر َمـــِجيَء 
ِر  َخــَذ ِبَيِدِه َوَم�َســى َمَعُه اإلــى َق�سْ َتــُه، ُثمَّ اأَ ــاُه َوقــاَد َلــُه دابَّ �ســيِد، َفــاإذا اأَْقَبــَل َتلَقَّ الِك�ســاِئِيّ اإلــى الرَّ
تــي ُيريــُد َمْعِرَفَتهــا، َفــاإذا َدَخــَل الِك�ســاِئيُّ  ريــِق َي�ْســاأَُلُه َعــِن الـــَم�سائِل الَّ الـــَخليَفِة ، َوِخــاَلَل الطَّ
ابُّ َعِليُّ ْبُن الــــُمباَرِك اإلى َمكاِنِه، َواْنَتَظَر اإلى اأَْن َيْفُرَغ الِك�ساِئيُّ ِمْن َتْدري�ِس  َر، َرَجَع ال�سَّ الَق�سْ
َخَذ ِبَيِدِه َحتَّى َيْرَكَب دابََّتُه َوَيَظلُّ َمَعُه ُي�ســائُلُه َحتَّى  اُه َواأَ ِر َتلَقَّ األأَميَريِن، َفاإذا َخَرَج ِمَن الَق�سْ

ابُّ َوَيعوُد راِجًعا. ُعُه ال�سَّ َيْقتِرَب الِك�ساِئيُّ ِمْن َبْيِتِه َفُيَودِّ
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٤٤

ُل ُكلَّ ما  ا، ُي�َســجِّ ــابُّ َيَتَعلَُّم الِعْلَم َوُهَو َي�ســيُر َعلى َقَدَميِه، َوكاَن َفِطًنا َحري�سً  ِا�ْســَتمَر ال�سَّ
ِة َواأَلََّف كثيًرا ِمَن الُكُتِب. واِهِد النَّْحِويَّ َي�ْسَمُعُه ِمْن اأُ�ْستاِذِه، َحتَّى َحِفَظ اأَْرَبعيَن اأَْلًفا ِمَن ال�سَّ

�سيُد اأَْن َيـْختاَر ِلَوَلَدْيِه ُمَعلًِّما  ا َكِبَر الِك�ساِئيُّ َوَمِر�َس، َطلََب ِمْنُه الـَخليَفُة َهاروُن الرَّ َفلَمَّ
ِة َعْنُه.  َيقوُم ِبالـُمِهمَّ

حابي ِمْثَل َعِليِّ ْبِن الــــُمباَرِك فــي الِعْلِم َوالَفْهِم  : أل اأَْعــِرُف اأََحــًدا ِمــْن اأَ�سْ َفقــاَل الِك�ســاِئيُّ
َوَل�ْسُت اأَْر�سى َلُكْم َغْيَرُه.

ًبا َموثوًقــا َبْعَد  َوَهَكــذا َدَخــَل َعِلــيُّ ْبــُن الــــُمباَرِك اإلــى داِر الـــِخاَلَفِة عالـِــًما َمْرموًقــا َوُموؤَدِّ
ي الِعْلِم �َسيًرا َعلى األأَْقداِم.                            ْبِر َوالِكفاِح في َتلَقِّ �َسَنواٍت َطويلٍَة ِمَن ال�سَّ

            الم�سدر: معجم األأدباء لياقوت الحموي )بت�سرف(
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*  »اإِنََّها َمَثُل الُم�ْسِلِم« ُيَعدُّ اأُ�ْسُلوَب:

د ـ اأَْمٍر. جـ ـ َنْفٍي.   ٍب.   ب ـ َتَعجُّ اأ ـ َت�ْسِبيٍه.   
ا�ِسِديَن.     *  َواِلُد َعْبِد اهلِل َراِوي الَحِديِث ُهَو  ...................  الُخلََفاِء  الرَّ

د ـ َراِبُع. جـ ـ َثاِلُث.   ب ـ َثاِني.   ُل.     اأ ـ اأَوَّ
وؤَاِل ُهَو: َي اهلُل َعْنُه - ِمَن األإَِجاَبِة َعِن ال�سُّ *  اّلِذي َمَنَع َعْبَد اهلِل - َر�سِ

ُد. دُّ د ـ الَترَّ جـ ـ الَحَياُء.   ب ـ الَخوُف.    اأ ـ الَجْهُل.   
*  ُيَعدُّ َهذا الَمْجِل�ُس ِمْن اأَ�ْسَرَف الَمَجاِل�ِس؛ أِلأَنَّ ِفيِه:

ب ـ ُف�َسَحاَء الَقوِم ـ   جـ ـ َر�ُسوَلنا �.     د ـ َقِبيلَة ُقَري�ٍس. اأ ـ اأَْثرَياَء الَقْوِم ـ   

ابَقِة  ال�سَّ الِفْقراِت  َعِن  اإَِجاَبِتي   
ــتــوى ِقـــَراءِتـــي  َتـــــُدلُّ َعـــلَـــى ُمــ�ــْس
َوَمَدى َفْهِمي ِللنَّ�سِّ الَمْقُروِء. 

ِحيَحَة ِفيَما َياأِْتي: 1. اأَْخَتاُر األإَِجاَبَة ال�سَّ

ي اهلُل َعْنُه ِعْنَدَما اأَْخَبرُه اْبُنه اأنَُّه َكان َيْعرُف األإَِجابَة؟ 2. َما َموِقُف ُعَمَر َر�سِ

َة َخْم�ِس َدَقاِئَق، ُثمَّ اأُِجيُب َعِن األآِتي٭: اِمَتًة ُمدَّ َل ِقَراءًة �سَ  اأَْقَراأُ النَّ�سَّ األأَوَّ

 اأَْقَراأُ

٭ يحل الطالب األأن�سطة بمفرده خاَلل زمن محدد؛ لتنمية مهارة القراءة ال�سامتة.

اِمَتِة: اآَداُب الِقَراَءِة ال�سَّ
َفتيِن. َظُر ِبالَعْينيِن ُدوَن َتْحريِك ال�سَّ *  النَّ

ِد. *  ااَّلْلِتزاُم بالَوْقِت المَحدَّ

*  ااَّلإِْم�َساُك ِبالَقَلِم ِلإلإَِجاَبِة َعِن الَمْطُلوِب.
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َوَقَع النَّا�ُس              َيْرَكُب

    َيْمَتِطي               َيْنَتِهي                   

 

 الِعْلُم: ........................................

الَف�ِسيَحُة: .................................. 

ا َيِلي:    3. اأَْذُكُر ُمْفَرَد ُكلِّ َجْمٍع ِممَّ

َمجاِل�ُس: .......................      الُعلََماُء: .....................     الُكُتُب: .....................      الَبَواِدي:.......................

  4. اأَُرتُِّب َمَراِحَل ُعْمِر األإِْن�َساِن َبْعَد الِمياََلِد:

ٍد: ُن ُكلَّ َكِلَمٍة َوَمْعَناَها ِبلَْوٍن ُمَحدَّ 1. اأَُلوِّ

ا َيِلي: دِّ ُكلِّ َكِلَمٍة ِممَّ 2. اآِتي ِب�سِ

ًة َمَع ُمَراَعاِة َمَهاَراِتَها.     يِن ِقَراءًة َجْهِريَّ اأَْقَراأُ النَّ�سَّ
ِة:     َمَهاراُت الِقَراءِة الَجْهريَّ

وِت. وُح ال�سَّ *  ُو�سُ

اَلقُة. *  الطَّ
*  َتْمِثيُل الَمْعَنى.

ْطِق.  *  �َساََلمُة النُّ

ْبِط. ُة ال�سَّ حَّ *  �سِ

ُحْمُر النََّعِم        اْن�َسَرفْت اأَْذَهانُهم    

    َيْفُرُغ              األإِِبُل الُحْمُر َوِهَي اأَْنَف�ُس  اأَْمواِل الَعرِب 

ُعُه:.................................. ُيَودِّ

َيْقَترُب:.................................

ُفوَلُة ْيُخوَخُة  -  الطُّ َبا  -  الُكُهوَلُة  -  ال�سَّ َباُب  -  ال�سِّ وُة  -  ال�سَّ   الُفتُّ

ي ُلَغِتي    اأَُنمِّ

...............................................................................................................................................................
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ِر الِخاََلَفِة. َهاِب َواألإَِياِب ِلَق�سْ األ�ْسِتَماُع ِلْلِك�َساِئيِّ َواأل�ْسِتَفاَدُة ِمْن ِعْلِمِه ِفي َطِريِق الذَّ

ي الِعْلِم َعلَى اأَْيِدي الُعلََماِء. �َسَغُفُه ِبالِعْلِم َوَرْغَبُتُه ِفي َتلَقِّ

ِحْفُظ ُكلِّ َما َي�ْسَمُعه ِمْن اأُ�ْسَتاِذِه َوَت�ْسِجيُله َيْوِميًّا.

ِة. َواِهِد النَّْحويَّ َتاأِْليُف الَكِثيِر ِمَن الُكُتِب، َوِحْفُظ األآأَلِف ِمَن ال�سَّ

ِجيُب: اأَْفَهُم َواأُ

َع  ِل َوالثَّاِني الَمَوا�سِ ُد ِمَن النَّ�سِّ األأَوَّ 1. الَعْقُل َواإِْعَماُل الِفْكِر ِمْن ِنَعِم اهلِل َعلَى األإِْن�َساِن، اأَُحدِّ
َها �َسَفِهيًّا. �سُ َدٍة واأَُلخِّ وِل أِلأَْهَداٍف ُمَحدَّ ِل ِلْلُو�سُ اأَمُّ الِتي َتُدلُّ َعلَى الَتّْفِكيِر والتَّ

َكَما  الَمَراِحَل  َهِذِه  اأَُرتُِّب  ِبَمَراِحَل،  الِعْلِم  َطلَِب  النَِّجيِب ِفي  ابِّ  ال�سَّ ِرْحلَُة  ْت  َمرَّ  .2
: َفِهْمُت ِمَن النَّ�سِّ

يِن: 3. اأَْقَتِرُح اأَْكَبَر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمَن الَعَناِويِن الُمَنا�ِسَبِة ِلُكلٍّ ِمَن النَّ�سَّ

ُل النَّ�سُّ الثَّاِنيالنَّ�سُّ األأَوَّ
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ِة )40000-4000-400-40(. َواِهِد النَّْحِويَّ ب. َحِفَظ َعِليُّ ْبُن الـُمباَرِك ِمَن ال�سَّ

َر - ُلْبَناَن(. َمُة )الِعَراِق - �ُسوْريا - ِم�سْ ِة، َوِهَي األآَن َعا�سِ َمَة الِخاََلَفِة الَعبَّا�ِسيَّ جـ. َكاَنْت َبْغَداُد َعا�سِ

ِحيَحَة ِفيَما َياأِْتي: 4. اأَْخَتاُر األإَِجاَبَة ال�سَّ

ْبِن  َعِليِّ  َفاِت  َفًة ِمْن �سِ َي اهلُل عْنُهما َو�سِ ُعَمَر َر�سِ اْبِن  َفاِت  َفًة ِمْن �سِ اأَْخَتاُر �سِ  .5
 . فِّ ُث َعْنَها اأََماَم ال�سَّ الُمَباَرِك َرِحَمُه اهلُل، واأََتَحدَّ

اأ.  َو�ِسيلَُة النَّْقِل الَِّتي َي�ْسَتِحيُل اأَنَّ الِك�َساِئيَّ َكاَن َي�ْسَتْخِدُمَها ِهَي:
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     اأَُحلُِّل:

• اأَنَّ األأََب ِبَطْبعِه َيْفَخُر ِبَنَجاَبِة اْبِنه َوَذَكائِه.   

• اأَنَّ اإَِجاَبَتُه َقْد َتُكوُن �َسَبًبا ِفي َك�ْسِب الَماِل.   

• اأَنَّ اإَِجاَبَتُه َقْد َتْرَفُع َمَكاَنَتُه ِعْنَد َر�ُسوِل اهلِل �.   

ٍب َكِبيٍر. • اأَنَّ اإَِجاَبَتُه َقْد َتُكوُن �َسَبًبا ِلَتَولِّي َمْن�سِ   

�ُسوِل �. • اأَنَّ اإَِجاَبَتُه َقْد َتْجعُله َيْحَظى ِبَدْعوٍة ِمَن الرَّ   

يِن َواأَ�َسُعَها َتْحَت ُعْنَواِن »ُيْعِجُبِني«، ُثمَّ اآِتي ِبما  لََة من النَّ�سَّ 1. اأَ�ْسَتْنِتُج األآَداَب الَفا�سِ
ِل:  َها َتْحَت ُعْنواِن »أَل ُيْعِجُبِني« َعلَى ِغَراِر المَثاِل األأَوَّ ادُّ ُي�سَ

َي اهلُل َعْنُه - َيَتَمنَّى  2. اأَ�َسُع َعاََلَمَة  اأََماَم األأَ�ْسَباِب الُمْمِكَنِة الِتي َجَعلَْت ُعَمَر - َر�سِ
لَّى اهلل َعلَيِه َو�َسلََّم: وؤَاِل الَِّذي َطَرَحُه َر�ُسوُلنا الَكِريُم �سَ اأَْن َلْو اأََجاَب اْبُنه َعِن ال�سُّ

أَل ُيْعِجُبِنيُيْعِجُبني
َعَدُم األْهِتَماِم ِبَتْعِليِم النَّا�ِس.الِحْر�ُس َعلَى َتْعِليِم النَّا�ِس الَخْيَر.
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ِاْنَه�ــْس اإَِلــى الِعْلــِم ِفــي ِجٍد ِباََل َك�َســٍل

ْبــَر الُمِجــدِّ َلــُه ِبــْر َعلَــى َنيِلــِه �سَ َوا�سْ

َيْبَتــدُر الَخيــراِت  اإَِلــى  َعْبــٍد  ُنُهو�ــَس 

َطِبــُر َي�سْ َلْي�ــَس  َمــْن  ُيْدرُكــُه  َفلَْي�ــَس 

تفكير اإبداعي

فاُت ُلالُموا�سَ الَمْجل�ُس الثَّاِنيالَمْجل�ُس األأَوَّ
ٍد. َيْرِوي َحَدًثا َواِحًدا َوَقَع ِفي َمْجِل�ٍس ُمَحدَّ

يَّاٍت. َوَرَد ِفيِه ِذْكُر َخْم�ِس �َسْخ�سِ
ا ِفي َزَمٍن َطِويٍل. َيْرِوي َحَدًثا ُمْمَتدًّ

َرِة الِكَباِر. ُب ِبَح�سْ اأَدُّ َيْظَهُر ِفيِه التَّ
ْبُر ِفي َطلَِب الِعْلِم. َيْظَهُر ِفيِه ال�سَّ

ْغِز َو�ِسيلًَة ِللتَّ�ْسويِق ِفي األإَِجاَبِة. ا�ْسِتْخَداُم اللُّ
ِفيِه َدأَللٌة َعلَى اأَنَّ الِعْلَم اأَ�ْسَرُف ِمَن الَماِل.

َد ِمَن النَّ�سِّ الثَّاِني َما َيْنَطِبُق َعلَيِه الَمْعَنى ِفي الَبْيتيِن األآِتييِن: 3. اأَُحدِّ

: ِع َعاََلَمِة  ُد الَمْجل�َس اّلِذي َتْنَطبُق َعلَيِه ِبَو�سْ َفاِت األآِتيَة َواأَُحدِّ 6. اأَْقَراأُ ال�سِّ

َبِه َبْيَنُهما؟ �ُسوُل � الُم�ْسِلَم ِبالنَّْخلَِة، َفَما اأَْوُجُه ال�سَّ َه الرَّ 4. �َسبَّ

ي الِعْلِم َعلَى َيِد َعاِلٍم َجِليٍل َياأِْتيِهما  َغِر ِبَتلَقِّ 5. َحِظَي األأَِميُن َوالَماأُْموُن ُمْنُذ ال�سِّ
ِبَنْف�ِسِه، َبْينَما ُحِرَم َعِليُّ ْبُن الُمَباَرِك ِمْن َذِلَك. َما َتْعِليُلك ِلَهَذا؟ 
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تفكير اإبداعي

: اأَُحاِكي األأُ�ْسُلوَب اللَُّغويَّ

َليَنا َمْعُروًفا،  َعاِء ِمَن األأَ�َساِليِب الَِّتي أَل َن�ْسَتغِني َعْنَها؛ َفَنْحُن َنْدُعو ِلَمْن اأَ�ْسَدى اإِ اأُ�ْسُلوُب الدُّ

َوَنْدُعو ِحيَن َنْطُلُب ِمْن �َسْخ�ٍس الِقَياَم ِباأَْمٍر َما، اأَِو الَكفَّ َعْن َعَمٍل َما.

]َهَداَك اهلُل ـ اأََطاَل اهلُل ُعْمَرَك َعلَى َطاَعِتِه ـ َجَزاَك اهلُل َخْيًراـ اأَْطَعَمك اهلُل ِمْن ِثَماِر الَجنَِّة .
َعاِء الُمَنا�ِسَب ِلْلَمْوِقِف َواأُْكِمُل ِبِه الِعَباراِت األآِتيَة: ا �َسَبق اأُ�ْسُلوَب الدُّ اأَْخَتاُر ِممَّ

• اأَْعِطِني الَقلََم َيا اأَِخي، ..........................................................
اََلَة َعْن َوْقِتَها، ............................................... ِر ال�سَّ • أَل ُتوؤَخِّ

ْحلَِة،  ............................................................................ • �ُسْكًرا َلَك َيا اأَِبي َعلَى َهِذِه الرِّ
َعاِم اللَِّذيِذ،......................................................... ي َعلَى َهَذا الطَّ • �َسِلَمْت َيَداِك َيا اأُمِّ

ي الِعْلِم َقِديًما. وفي َوْقِتنا  وِر َتلَقِّ وَرٌة َفِريَدٌة ِمْن �سُ ي الِعْلِم َم�ْسًيا َعلَى األأَْقَداِم، �سُ 7. َتلَقِّ
َرْت ِللَجِميِع. اأََتَحاَوُر َمَع َمْجُموَعِتي َحْوَل  دْت اأَ�َساِليُب َطلَُب الِعْلِم وَتَي�سَّ ِر َتعدَّ الَحا�سِ

َنا. فِّ ِب �سَ ِتْلَك األأَ�َساِليِب ُثمَّ َنْذُكُرَها ِلُطاَلَّ

وِل  ٩. َلْم َتُكْن ِرْحلُة َعِليِّ ْبِن الُمَباَرِك ِلَتْخُلَو ِمْن َعَناٍء َوَتَعٍب، َلِكنَّه ا�ْسَتَمرَّ ِفي ِكَفاِحه ِمْن اأَْجِل الُو�سُ
ي. فِّ ُث َعْنَها اأََمام �سَ ُعوَباِت الِتي َواَجهْتُه ِفي ِرْحلَِتِه، ُثمَّ اأََتَحدَّ اإَِلى الَمْجِد. اأََتخيَُّل َبْع�َس ال�سُّ

اُه اْبُن اْلـُمَباَرِك، َتَعلُّم: 8. َنوُع التََّعلُّم الَِّذي َتلَقَّ
َتَعاوِني        -        َذاِتي        -        اأَْقَران
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ئي
قرا

م ال
فه

س ال
ن�

       اأَْكتُب

َي الَجِميِل:   • مِة النَّ�سِّ الثَّاِني َواأَْكُتُبها ُهَنا ِبَخطِّ َمٍة ُمَغاِيَرٍة ِلـُمَقدِّ اأُ�َساِرُك َمْجُموَعِتي ِفي ِكَتاَبِة ُمَقدِّ

ْعَت  • ِب َحلَّ َواِجَباِتهْم َوَعَدَم اْحتَراِمهم ُمَعلِّميِهم، َفَتَطوَّ اَلَّ أَلَحْظَت اإِْهَماَل َبْع�ِس الطُّ

ِلِه. يَة الِعْلِم َوَف�سْ أِلإلَقاِء َكِلمٍة ُتَبيُِّن ِفيَها اأََهمِّ

. فِّ       اْكُتْب َن�سَّ َهِذِه الَكِلمِة َواأَْلِقَها اأََماَم ُزَماََلِئَك ِفي ال�سَّ
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ِل، َيَتَجلَّى ِفيَها اأََدُبهم َمَع الُعلََماِء َواْجِتَهاُدُهم  • َزخَرْت الُكُتُب ِبِذكِر َمَواِقَف َكِثيرٍة ِلْلِجيِل األأَوَّ

ُنها ِملَفَّ َتَعلُِّمي.  ِفي َطلَِب الِعْلِم. اأَْبحُث ِفي ِتلَك الَمواَقِف َواأُ�َسمِّ

ْخ�سيَّاِت األآِتَيِة: ِة َعْن �ِسيرِة اإِْحَدى ال�سَّ َبكِة الَعْنَكُبوتيَّ • اأَْبحُث ِفي ُكُتِب التََّراِجِم اأَْو َعلَى َمواِقِع ال�سَّ

َي اهلُل َعْنُه.. 1 اِب َر�سِ ِمنيَن ُعَمَر ْبِن الَخطَّ اأَِميِر الُموؤْ

َي اهلُل َعْنُهما.. 2 َحابيِّ الَجِليِل َعبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر َر�سِ ال�سَّ

�ِسيِد.. 3 الَخِليفِة الَعبَّا�ِسيِّ َهاُروَن الرَّ

اأُْغني ِملَفَّ َتَعلُّمي
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ِم الَمْك�ُسوَرِة والَباِء والَفاِء والَكاِف َعلَى  ُل: ُدُخوُل الاَلَّ ْر�ُس األأوَّ الدَّ
الَكِلَماِت الَمْبُدوَءِة ِبـ )ال(

ِم الَمْك�ُسوَرِة َعلَى الَكِلَماِت الَمْبُدوَءِة ِبـ )ال( أًل: ُدُخوُل الاَلَّ اأَوَّ
ِحيًحا. ِم الَمْك�ُسوَرِة َعلَيَها َر�ْسًما �سَ   الهدف: َر�ْسُم الَكِلَماِت الَمْبُدوَءِة ِبــ »ال« ِعْنَد ُدُخوِل الاَلَّ

ُة اِهَرُة األإِْماََلِئيَّ الظَّ

  اأَْقَراأُ الِعَباَراِت األآِتَيَة، َواأُأَلِحُظ الَكِلَماِت الُملَّونَة:

َعْت ِلْلُمُروِر اآَداٌب ِل�َساََلمِة الَجِميِع.  • ُو�سِ
َيا�َسِة َفَواِئُد َعِديَدٌة. • ِللرِّ

يَحِة ِللنَّا�ِس ِبَذوٍق َمْدَعاٌة ِلَقُبوِلَها. • َتْقِديُم النَّ�سِ
ِدَقاِء َفْرَحٌة ِعْنَد األأَْطَفاِل. • ِللَِّبا�ِس الَجِديِد َمَذاٌق َخا�سٌّ ِفي الِعيِد، وِللَِّعِب َمَع األأَ�سْ

ِم َعلَيَها. • اأَْكُتُب َهِذِه الَكِلماِت َقْبَل ُدُخوِل الاَلَّ  • َما الَحْرُف الَِّذي َبَداأَْت ِبِه 
نُة؟ الـُمُروُرالَكِلماُت الُملَوَّ

 اأَْقَراأُ

اأَُحلُِّل واأَْفَهُم

     1. اأُِجيُب عِن األأَ�ْسِئلَِة األآِتَيِة:

ئية
ماَل

األإ
رة 

ظاه
ال
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ِم(  • ُلها )حرَف الاَلَّ ُم المْك�ُسوَرُة َعلَى األأَ�ْسَماِء الَمْبُدوَءِة بــِــ )ال( َوَلي�َس اأَوَّ اإَذا َدْخلَِت الاَلَّ
ُتحَذُف الَهْمزُة َفَقْط ِمْن )ال(.

ِم(  • ُلها )حرَف الاَلَّ ُم المْك�ُسوَرُة َعلَى األأَ�ْسَماِء الَمْبُدوَءِة بــِــ )ال( َوكان اأَوَّ اإَذا َدْخلَِت الاَلَّ
ُتحَذُف )ال( ِباأَْكَمِلَها.

ُلها  الَكِلماُت الِتي اأَوَّ
»ال«

َدًة  اْلَكِلَمُة ُمَجرَّ
ِمْن  »ال«

ِم  ُدُخوُل الاَلَّ
َعلَيَها

ِم  الَكِلماُت َبْعَد ُدُخوِل الاَلَّ
اَلمْك�ُسوَرِة َعلَيَها

................................................................................................الُمُروُر

َيا�سُة ................................................................................................الرِّ

................................................................................................النَّا�ُس

................................................................................................اللَِّبا�ُس

................................................................................................اللِِّعُب

ِم الَمْك�سوَرِة َعلَْيَها؟      2. َما الَِّذي ُحِذَف ِمْن َهِذه الَكِلَماِت َبْعَد ُدُخوِل الاَلَّ
     اأُْكِمُل الَجْدَوَل األآِتي ألأَكَت�ِسَف َذِلَك:

َم الـَمْك�سورَة َعلَى األأَ�ْسَماِء األآِتَيِة : )الَبْحُر، األْبُن، الِعيُد(، ُثَم اأَْقَروؤَُها.   اأ. اأُْدِخُل الاَلَّ

اأَ�ْسَتْنِتُج

اأَُطبُِّق 

ِلْلُمُروِرِلـ + الُمُروِر ُمُروِر
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ئية
ماَل

األإ
رة 

ظاه
ال

ې ې ې

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

: اأَْكتُب َما ُيْملَى َعليَّ

ِم الَمْك�ُسوَرِة واأَ�َسُع الَك�ْسَرَة ِفي ا َياأِتي َبْعَد ُدُخوِل الاَلَّ  ب. اأَْماََلأُ الَفَراَغ ِباأل�ْسِم الُمَنا�ِسِب ِممَّ
ِحيًحا: )اللَُّغة - الَهِديَّة - اللَّْحم - الِقَراَءة(.       اآِخِره، ثمَّ اأَْنِطُقُه ُنْطًقا �سَ

2................................. الَعَربيَِّة َحاََلَوٌة. ٌة.   1. ................................ الَم�ْسِويِّ َلذَّ

ُفو�ِس. 4. ................................ اأََثٌر ِفي النُّ 3. ................................ َمَناِفُع َعِديَدٌة.  

ُم الَمْك�ُسورُة، ُثمَّ اأَْكُتُبها ِفي الَجْدوِل َح�َسَب الَمْطُلوِب: جـ. اأَْبحُث ِفي األآياِت َعن َكِلمٍة َدَخلَت َعلَيها الاَلَّ

1. {         } ]األأعلى: 8[.

   } .2
              } ]البقرة: 125[.

3. {                      } ]النباأ: 32-31[.

4. {                        } ]الذاريات: 1٩[.

ِم ِمالَكِلمُة َمَع الاَلَّ الَكِلمُة َبْعَد َحذِف الاَلَّ

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

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

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

................................................................
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ثانًيا: ُدُخوُل الَباِء والَفاِء والَكاِف َعلَى الَكِلَماِت الَمْبُدوَءِة ِبـ )ال(
ِحيًحا.    الَهَدُف: َر�ْسُم الَكِلَماِت الَمْبُدوَءِة ِبــ »ال« ِعْنَد ُدُخوِل الَباِء والَفاِء والَكاِف َعلَيَها َر�ْسًما �سَ

ُة ْم�ِسيَّ )ال( الَقَمريَُّة)ال( ال�سَّ

الُحُروُف التي َتاأِتي َبْعَدَها:الُحُروُف التي َتاأِتي َبْعَدَها:

ت، ث، د، ذ، ر، ز، �س، �س، �س، 
�س، ط، ظ، ن، ل

ع، غ، ف، ق،  ، ب، ج، ح، خ،  اأ
ي و،   ، هـ م،  ك، 

ُتْكَتُب 
وألُتْنَطُق

َم  الاَلَّ َيِلي  الِذي  الَحْرُف 

ًدا. ُم�َسدَّ َيُكوُن  َة  ْم�ِسيَّ ال�سَّ

ُة �َساِكَنٌة  ُم الَقَمريَّ الاَلَّ

والَحْرُف الِذي َيِليَها َيُكوُن 

ًكا. ُمَتَحرِّ

ُتْكَتُب 
وُتْنَطُق

َة: َة والَقَمِريَّ ْم�ِسيَّ ُر الُحُروَف ال�سَّ اأََتَذكَّ
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َوَتْرِك  الَح�َسِن  ِفْعِل  َعلَى  َيْبَعُث  َرِفيٌع  ُخُلٌق  َوُهَو  األإيَماِن،  �ُسَعِب  ِمْن  �ُسْعَبٌة  الَحياُء   •
َياِج الَمِنيِع ِلْلَمْرءِ، َفاإَذا َوَقَع َنَظُرُه َعلَى َما َيْكَرُه َغ�سَّ َب�َسَرُه، َو اإَذا  الَقِبيِح َفُهَو َكال�سِّ
�ساِحَبها  ُت�ْسِعُد  َف�سيلٌَة  َفالَحَياُء  واألأََدِب،  ْوِق  ِبالذَّ ِفيِه  َراأِْيِه  َعْن  َر  َعبَّ ُيْعِجُبُه  َما  َراأَى 

َوَتْجَعُلُه َيْحظى ِباألْحِتَراِم والتَّْقِديِر.

نِة:   اأَْقَراأُ َواأُأَلِحُظ َر�ْسَم الَكِلَماِت الملَوَّ

�ِس: نِة ِفي الَمَكاِن الُمَخ�سَّ 1. اأُِعيُد ِكَتابَة الَكِلماِت الُملَوَّ

 .2

َياِج( ِب�َسوٍت َم�ْسُموٍع َواأأُلِحُظ اأَنَّ )ال( َلْم ُتْنَطْق. •  اأَْنِطُق َكِلَمَة )َكال�سِّ
نَّ .......................................................... وِق( ِب�َسوٍت َم�ْسُموٍع َواأأُلِحُظ اأَ •  اأَْنِطُق َكِلَمَة )بالذَّ

•  اأَْنِطُق َكِلَمَة )َفالَحَياُء( ِب�َسوٍت َم�ْسُموٍع َواأأُلِحُظ اأنَّ الَهْمَزَة ِفي )ال( َلْم ُتْنَطْق.
نَّ ................................................ ِفي )ال(  •   اأَْنِطُق َكِلَمَة )باألْحِتَرام( ِب�َسوٍت َم�ْسُموٍع َواأأُلِحــــــــُظ اأَ

َلْم ................................................

ئية
ماَل

األإ
رة 

ظاه
ال

اأَْنِطُق:

 اأَْقَراأُ

اأَُحلُِّل واأَْفَهُم
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اإَِذا َدَخلَْت الباُء َو الَفاُء َو الكاُف َعلَى ا�ْسٍم َمْبُدوٍء بــ )ال(، َفاإِنَُّه أل ُيْحَذُف ِمْنُه �َسْيٌء �َسواٌء اأََكانِت 
ًة. ًة اأَْم َقَمريَّ ُم �َسْم�ِسيَّ الاَلَّ

ُر ِفي األ�ْسِم اّلِذي َتْدُخُل  َن�ْسَتطيُع اأَْن ُنْطِلَق َعلَى )الَباِء َوالَفاِء َوالَكاِف( ُحُروًفا ُم�َسالمًة؛ أِلأَنّها أَل ُتوؤَثِّ
ِم الَمْك�ُسورِة( الِتي ُتوؤَِثُر ِفي األ�ْسِم ِبَحْذِف َهْمزِة »ال« اأَْو ِبَحْذِف »ال« ِباأَْكَمِلَها. َعلَيِه، ِبِخاََلِف )الاَلَّ

َمِةِ ُل الَكِلِ ِكَتاَبُتَهاالَكِلَمُة َبْعَد ُدُخوِل الَحْرِفاأَ�سْ

ل(
)ا

ُة  ِسيَّ
ْم�

َّ ل�س
وِقا وِق الذَّ وِقبـ  + الذَّ بالذَّ

َياِج َياِجال�سِّ ............................كــ + ال�سِّ

ل(
)ا

ُة  ريَّ
َقَم

َفالَحَياُءفـ + الَحَياُءالَحَياُءاْل

............................ بـ + ............................األْحِتَراِم

اأُألِحُظ َر�ْسَم األأَ�ْسَماِء الَواردِة ِفي الَجْدَوِل ِعْنَدَما َدَخلَْت َعلَْيَها )الباُء َو الَفاُء َو الكاُف(.

اأَ�ْسَتْنِتُج

اأَ�سَتِفيُد

اأُألِحُظ

َنوُع ) ال (

اأَْماَلأُ الَجْدوَل األآِتَي َمَع األ�ْسِتعاَنِة ِبالنَُّموَذِج:
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َها.  •   اأُْدِخُل )الَباَء والَفاَء والَكاَف( َعلَى َهِذِه الَكِلَماِت، واأَْقروؤُ

•   اأ�َسُع ُكلَّ كِلَمٍة ِمْنَها ِفي ُجْملٍَة ُمِفيَدٍة )َبْعَد ُدُخوِل الَحْرِف َعلَْيَها(.

اأَُطبُِّق 

ئية
ماَل

األإ
رة 

ظاه
ال

ُذ األآِتي: َنفِّ 1. اأَْقَراأُ الَكِلَماِت َداِخَل األأَ�ْسَكال. ُثمَّ اأُ

2.  اأَُرتُِّب اآَداَب ِقَراَءِة الُقراآِن اْلَكِريِم ِبا�ْستْخَداِم َحْرِف اْلَفاِء.

ْدُق ال�سِّ األأََماَنُة

األإِيَثاُرالتََّعاوُن

  اْلَب�ْسَملَُة.

َهاَرُة.   الطَّ

ْيَطاِن.  األ�ْسِتَعاَذُة ِباهلِل َعّز وَجّل ِمَن ال�سَّ
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ِن ِفي الُجَمِل األآِتيِة والمْعَنى الِذي ُيِفيُدُه: ُل َبْيَن الَحْرِف الُملَوَّ 3. اأَ�سِ

نِة:  5. اأَْكُتُب اأََماَم ُكلِّ ُجْملٍَة الَتاأِْثيَر الِذي اأَْحَدَثْتُه األأَْحرُف الزاِئدُة في الَكِلماِت الُملَوَّ

م(، َواأَْكُتُبُه ِفي الَفَراِغ َمَع الَكِلَمِة  4.  اأَْخَتاُر الَحرَف الُمَنا�ِسَب )الَباءـ  الَفاءـ  الَكافـ  الاَلَّ
ِحيَحًة: الِتي َبْعَدُه ِكَتابًة �سَ

•  الموؤِْمُن أِلأَِخيِه .......الِمْراآِة.

•  َيْلَعُب األأَْوأَلُد .......الُكَرِة.

َغِة الَعَرِبيَِّة َجَماٌل. •  .......اللُّ

اَلَة. وَء .......ال�سَّ •  اأََتمَّ الُم�ْسِلُم الُو�سُ

)َحْذُف َهْمَزِة »ال« َفَقْط( )َحْذُف »ال« ِباأَْكَمِلَها( )َبَقاُء الَكِلَمِة َكَما ِهَي ُدوَن َحْذٍف(                                                                                          

•    ِللَّوِز َفَواِئُد َكِثيَرٌة. 

•    الموؤِْمُنوَن َكالَج�َسِد الَواِحِد.

•    َكَتْبُت اإِْر�َساَداٍت ِللتَّْذِكيِر ِباآَداِب الَحِديِث.

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

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

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

ْم�ِس.                                  الَتّْرِتيُب ٌح َكال�سَّ •  الَحقُّ َوا�سِ

َغُر.                                   األْخِت�َسا�ُس •  َدَخَل األأَْكَبُر َفاألأَ�سْ

•  َكتْبُت ِبالَقلَِم.                                                  التَّ�ْسِبيُه

•  ِلاَل�ْسِتَماِع اآَداٌب َنْعِرُفَها.                                 األ�ْسِتَعاَنُة
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اأَْقَراأُ الِعَباَرَتيِن األآِتيَتيِن ُثمَّ اأُِجيُب:  .6

ِو الَفاِء اأَِو الَكاِف: 7. اأُِعيُد كتاَبَة الَكِلماِت الَمبدوَءِة بـ )الــ( والَم�ْسُبوَقِة ِبالَباِء اأَ

َحْطنا ِبِه كالِقاَلَدِة الَّتي ُتِحيُط  اَلَمِة، َفا�ْسَتْقَبْلناُه ِبالَفْرَحِة، َواأَ ويِل ِبال�سَّ   َعاَد اأَبي ِمْن �َسَفِرِه الطَّ
ِبالُعُنِق، َن�ْسَتِمُع اإَِلى ِحَكاَيٍة َيْحِكيَها َلَنا َواِلِدي كالَخَياِل ِفي َغَراَبِتها.

ِاْلَب�ِس الِحَذاَء ِفي  َلُه:  َفُقْلُت  الُي�ْسَرى فالُيْمنى  ِرْجِلِه  َيْلَب�ُس ِحذاَءُه ِفي  ِغيَر  اأَِخي ال�سَّ   �َساَهْدُت 
ِرْجِلَك الُيْمنى َفالُي�سرى.

اأَْكتُب  َما ُيمِلي َعليَّ ُمَعلِِّمي:

ئية
ماَل

األإ
رة 

ظاه
ال

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

.............................................................................................
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ْر�ُس الثَّاِني: َكِلَماٌت ُحِذَفِت األأَِلُف ِمْن َو�َسِطَها  الدَّ
 . ِحيحًةً  الهدف: 1- ِكَتابُة الَكلماِت الَِّتي ُحِذَفْت ااَّلأَِلُف ِمْن َو�َسِطها ِكَتابًة �سَ

      2- َتْحديُد َمْو�سِع ااَّلأَِلِف الَمْحذوفِة.

ُة اِهَرُة األإِْماََلِئيَّ الظَّ

   1. اأَْقَراأُ الُجَمَل األآِتيَة:

2. َماَذا اأُأَلِحُظ؟  

َكاَن َعْبُد اهلِل ْبُن ُعَمر َيْعِرُف ااَّلإَِجاَبَة، َوَلْم ُيِجْب َحَياًء. •
وَر َمَجاِل�َس اْلُعَلَماِء؛ اَِّلْرِتَباِطِه ِباأََداِء َعَمِلِه  َلِكنَّ َعِليَّ بُن اْلـُمَباَرِك اََّل َي�ْسَتِطيُع ُح�سُ  •

اْلَيْوِمي.
َما اأَْجَمَل ِرْحَلَة اْلِكَفاِح َهِذِه ِفي َطَلِب اْلِعْلِم.  •

. �سِ ْكُتُبها ِفي الَمَكاِن الُمَخ�سَّ وٍت َم�ْسُموٍع، ُثمَّ اأَ نَة ِب�سَ اأَْقَراأُ الَكِلماِت الُمَلوَّ



63

ِفي َبع�ِس الَكِلماِت َنْنِطُق األأَِلَف َوأَلَنْكُتُبها، ِمْن َهِذِه الَكِلماِت: 
 

ي َلْم اأَْكُتْبها. • اِنيِة، َوَلِكنِّ ِم( الثَّ اأَنَّني ِفي ا�ْسِم الَجإَللِة )اهلِل( َنَطْقُت اأَِلًفا َبْعَد )الإلَّ
ي َلْم اأَْكُتْبها. • ( َنَطْقُت             َبْعدَ          ، َوَلِكنِّ اأَنَّني ِفي َكِلَمِة )َلِكنَّ
ي َلْم اأْكُتْبها. • ، وَلِكنِّ اأَنَّني ِفي ا�ْسِم ااَّلإِ�َساَرةِ )َهِذِه( َنَطْقُت    َبْعَد   

اأُألِحُظ

اأَ�ْسَتْنِتُج

1. اأَْنِطُق الَكِلماِت األآِتَيَة، ُثمَّ اأَْر�ُسُم َداِئَرًة َحْوَل الَكِلمِة الَِّتي ِفيَها اأَِلٌف ُتْنَطُق َوأَل ُتْكَتُب:

َهذِه

َهَتَف

اأُوَلِئَك

َذَهَب

َذِلَك

َلكنَّ

َلُكْم

َهاِتٌف

اأَُطبُِّق 
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3ـ  اأَْكُتُب الَكِلَماِت ِفي الَفَراَغاِت ِعْنَد �َسَماِعَها:

َمواِت    ِحيُم، َخلََق ال�سَّ                               َربُّ ُكلِّ �َسيٍء، ُهوَ      الرَّ
َدَها. يَئِة، وَخلََق األأَْر�َس وَمهَّ َنَها بـالَكَواِكِب الُم�سِ وَرَفَعَها، وَزيَّ

َو الُم�ْسلُم �َسُكوٌر ِلَربِّه، َيَتَدبَُّر الَكْوَن، َوَيْلهُج ِل�َساُنه ِبِذْكِر                ، اإِنَّ 
                         الَكوَن َمِليٌئ ِباألآياِت الَعِظيَمِة                                             

ْنِع اهلِل َتَعاَلى. ُروَن ِفي َبِديِع �سُ لـ    الَِّذيَن َيَتَفكَّ

اإِلٌه اأُوَلئَك َذِلكَهوؤُألِء

َع اأَلأِلِف الِتي ُتْنَطُق َوأَل ُتْكَتُب ِفي الَكِلماِت األآِتيِة: ُد َمو�سِ 2. اأَُحدِّ
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ل:اأَْنَواُع الُجُموِع  ْر�ُس األأَوَّ الدَّ
ُف اأَْنَواِع الُجُموِع َوَتْمِييُزَها َوا�ْسِتْخَداُمها.    الَهَدُف: َتَعرُّ

ُة ْحِويَّ الَوِظيَفُة النَّ

الَكِلَمُة 

ا�ْسٌم

ُمْفَرٌد

ِمْن َحيُث الَعدُد

قلم

اِبَق اأَُثبُِّت َتَعلُِّمي ال�سَّ

1ـ اأُْكِمُل الَخرِيَطَة المْعِرِفيََّة األآِتيَة:

وية
نح

ة ال
ظيف

الو
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نُِّف األأَ�ْسَماَء األآِتيَة َح�َسَب َدأَلَلِتها الَعَدِديَِّة: 2ـ اأُ�سَ
ْيَخاِن - َم�َساِجُد - َوَرَقٌة - الَواِلداِن - األأَْزَهراِن. يلٌة - َنْف�ٌس - ال�سَّ اأَْخاََلٌق  -  اآَداٌب  -  َف�سِ

     اأَْبِني َتَعلُِّمي الَجِديَد

اأَْقَراأُ النَّ�سَّ األآِتي:

ِلِه َمَع  َر اأَ�َساِليَب َتَوا�سُ ْن َيِعي�َس َمْعُزوأًل َعْن ُمِحيِطه، َفَطوَّ َرَف�َس األإِْن�َساُن ُمْنُذ الِقَدِم اأَ

ا ِللتَّاآُلِف َمَع َغْيِرِه،  األآَخِريَن، �َساأََل َنْف�َسُه، َوَعَرَف اْحِتَياجاِتها، وَكاَن َذِلَك َباِعًثا َحِقيِقيًّ

اََلِت  ال�سِّ ُد  َوُيَوطِّ �َسَواٌء،  والَغائُبوَن  ُروَن  َفالَحا�سِ الَجِميِع،  َمَع  الَعاََلَقاِت  َيْرِبُط  َتَراه 

َوَثَباٍت  َراٍر  �سْ اإِ ِفي  الَم�َساَفاِت  َيْطِوي  ُمْبَتِهٌج،  ُمْن�َسرٌح  َوُهَو  َوالُمِقيِميَن،  ِبالم�َساِفريَن 

َحاِرَي َوالِبَحاَر. يٍة َبْيَن الُبْلداِن، َقاِطًعا ال�سَّ ُل ِبُحرِّ وَيَتنقَّ

الَجْمُعالُمَثنَّى الُمْفَرُد

 اأَْقَراأُ
َ
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وية
نح

ة ال
ظيف

الو

اأَُحلُِّل

َنُة ِباألأَْحَمِر  الَكِلَماُت الُملَوَّ
مجموعة )اأ(

ِر  َنُة ِباألأَْخ�سَ الَكِلَماُت الُملَوَّ
مجموعة )ب( 

َنُة ِباألأَْزرِق  الَكِلَماُت الُملَوَّ
مجموعة )ج(

�ِس َلها. َنَة ِبلَْوٍن َواِحٍد َواأَْكُتُبَها ِفي الَمَكاِن الُمَخ�سَّ 1ـ اأَْجَمُع الَكِلَماِت الُملَوَّ

َدلَّْت َهِذِه األأَ�ْسَماُء َعلَى َثاََلَثٍة َفاأَْكَثَر، َفِهَي )َجْمٌع - ُمَثنَّى(. •
ٍر - ُموؤَنٍَّث(. • َدلَّْت َهِذِه األأَ�ْسَماُء َعلَى )ُمَذكَّ
َفُهو  • ِلَذِلَك  اآِخــِرِه،  وِن ِفي  َوالنُّ الَياِء  اأَِو  وِن  َوالنُّ الَواِو  ِبِزَياَدِة  اإِألَّ  الُمْفَرِد  وَرُة  َتَتَغيَّْر �سُ َلْم 

)�َساِلٌم - َلْي�َس �َساِلًما(.
ِل ِمْن اأَْنَواِع الُجُموِع. ُن ِمْنَها ا�ْسَم النَّْوِع األأَوَّ َكوِّ ِحيَحَةَ الِتي اْخَتْرُتها، َواأَ اأَْجَمُع األإَِجاَباِت ال�سَّ

ُل ِمن اأَْنواِع الُجُموِع ُهو: النَّوُع األأَوَّ

ِحيَحَة ِفيَما َياأِْتي: َجاَبَة ال�سَّ ُل الَكِلماِت ِفي الَمْجُموَعِة)اأ( واأَْخَتاُر األإِ 2ـ اأََتاأََمّ

اأَ�ْسَتْنِتُج

األأَ�ْسَماِء  ِمــَن  َواأَْكــَثــر  َثاََلَثٍة  َعلَى  َيــُدلُّ  ا�ْسٌم  ُهــَو:  اِلُم  ال�سَّ ِر  الُمَذكَّ َجْمُع 
وَرُة  َوَت�ْسلَُم �سُ اآِخــِرِه،  َوُنــوٍن( في  اأَْو )َياٍء  َوُنــوٍن(  ِبِزَيادِة )َواٍو  َرِة،  الـُمَذكَّ

ْبِط، ِمْثَل:  ْق�َساِن َوَتْغِييِر ال�سَّ َياَدِة َوالنُّ الـُمْفَرِد ِعْنَد َجْمِعِه ِمَن الزِّ
ُم�ْسِلم - ُم�ْسِلُمون - ُم�ْسِلمين
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اأَ�ْسَتْنِتُج
األأَ�ْسَماِء  ِمَن  ْكَثر  َواأَ َثاََلَثٍة  َعلَى  َيــُدلُّ  ا�ْسٌم  ُهَو:  اِلُم  ال�سَّ الُموؤَنَِّث  َجْمُع 
ِعْنَد  الـُمْفَرِد  وَرُة  �سُ َوَت�ْسلَُم  اآِخـــِرِه،  في  ــاٍء(  َوَت ــٍف  )اأَِل ِبــِزَيــادِة  َثِة،  الـُموؤَنَّ
ْبِط، ِمْثَل: ُم�ْسِلمة - ُم�ْسِلمات  ْق�َساِن َوَتْغِييِر ال�سَّ َياَدِة َوالنُّ َجْمِعِه ِمَن الزِّ

ُل الَكِلَماِت ِفي الَمْجُموَعِة)ج( َواأُِجيُب َعِن األآِتي: 4ـ اأََتاأَمَّ
َدلَّْت َهِذِه األأَ�ْسَماُء َعلَى َثاََلَثٍة َفاأَْكَثَر، َفِهَي )َجْمٌع - ُمَثنَّى(. •
وَرُة الُمْفَرِد ِعْنَدَما ُجِمَع؟  • َهْل َتَغيََّرْت �سُ
وَرِة األ�ْسِم ِفي الَحاَليِن، ُمْفَرٍد َوَجْمٍع. • اأَُقاِرُن َبْيَن �سُ

�ِس َقْبَل الَك�ْسِر ُي�ْسِبُه �َسْكلَُه َبْعَد الَك�ْسِر؟ َهْل �َسْكُل الَكاأْ

وَرِة ُمْفَرِده ِعْنَد  َجْمُع التَّْك�ِسيِر ُهَو: ا�ْسٌم َيُدلُّ َعلَى اأَْكَثَر ِمِن اْثَنيِن ِباْنِك�َساِر �سُ
َجْمِعِه، ِبِزَياَدِة َحْرٍف، ِمْثَل: َجَمل - ِجَمال. اأَو ِبُنْق�َساِن َحْرٍف، ِمْثَل: ِكَتاب - 

ْبِط، ِمْثَل: اأَ�َسد - اأُ�ْسد. ُكُتب. اأَو َتْغِييٍر ِفي ال�سَّ
اأَ�ْسَتْنِتُج

ِحيَحَة ِفيَما َياأِْتي: ُل الَكِلماِت ِفي الَمْجُموَعِة )ب( واأَْخَتاُر األإَِجاَبَة ال�سَّ 3ـ اأََتاأَمَّ
َدلَّْت َهِذِه األأَ�ْسَماُء َعلَى َثاََلَثٍة َفاأَْكَثَر، َفِهَي )َجْمٌع - ُمَثنَّى(. •
ٍر - ُموؤَنٍَّث(. • َدلَّْت َهِذِه األأَ�ْسَماُء َعلَى )ُمَذكَّ
وَرُة الُمْفَرِد اإِألَّ ِبِزَياَدِة األأَِلِف َوالتَّاِء ِفي اآِخِرِه، ِلَذِلَك َفُهو )�َساِلٌم - َلْي�َس �َساِلًما(. • َلْم َتَتَغيَّْر �سُ

ُن ِمْنَها ا�ْسَم النَّْوِع الثَّاِني ِمْن اأَْنَواِع الُجُموِع. َكوِّ ِحيَحَة الِتي اْخَتْرُتها، َواأَ اأَْجَمُع األإَِجاَباِت ال�سَّ

ــِلــَمــة(  ـــي َكـــِلـــَمـــِة )ُمــ�ــْس ـــاُء ِف الـــتَّ
ِللتَّْفِريِق  َتــاأِْنــيــٍث  َعــاََلَمــُة  ِهــي 
ــِر )ُمــ�ــْســِلــم(  ــَذكَّ ــُم ــيــَن الـــ ــا َب ــَه ِب
َوَلْي�َست  )ُم�ْسِلَمة(،  َوالـُموؤَنَِّث 

َحْرًفا َزاِئًدا في اْلَكِلَمِة.

اإ�ساءة:
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نُِّف األأَ�ْسَماَء األآِتيَة َح�َسَب َنْوِع الَجْمِع: 1ـ اأُ�سَ
اِدَقات - َزَهَرات - ُم�ْسَتغفُرون اِئُموَن - اآَيات - ُدُروع - اأَ�ْسَجار - ُمْخَترُعون - �سَ ُعلََماء - �سَ

اأَُطبُِّق

2ـ  اآتي بالَجْمِع الُمَنا�ِسِب ِلُكلِّ ا�ْسٍم ُمْفَرٍد ِفيَما َياأِْتي:

ٍر �َساِلًما  ِب�َسْطِبها ِمَن الَقاِئَمِة األآِتيِة، َمَع التَّْعِليل: 3. اأَ�ْسَتْبِعُد الَكِلَماِت الِتي أَل ُتَعدُّ َجْمَع ُمَذكَّ

ِبين. َب�َساِتين-ُمَعلُِّمون -ُمَهْنِد�ِسين -َلْيُمون -َم�َساِكين -ُمْحَتاُجون -ِفلَ�ْسِطين -ُمَهذَّ

ُذ الَمْطُلوَب َبْيَن الَقو�َسيِن ِفيَما ياأَِتي: 4. اأَُنفِّ

َها. )اأَْجَعُل الَفاِعَل المْفَرَد َجْمَع ُموؤَنٍَّث �َساِلًما َواأَُغيُِّر َما َيْلزُم(.    �َساَعَدِت الَفَتاُة اأُمَّ

ْكِل(. ًة. )اأَْجَعُل الَمْفُعوَل ِبه الُمْفرَد َجْمَع َتْك�ِسيٍر َمَع �َسْبِطه بال�سَّ    َقَراأَ التِّْلِميُذ ِق�سَّ

ٍر �َساِلًما »ِبِزَياَدِة َواٍو َوُنوٍن«(. ِعُب َماِهٌر. )اأَْجَعُل الُمْبَتَداأَ َوالَخَبَر َجْمَع ُمَذكَّ    الاَلَّ

الَجْمُعالُمْفَرُد

َوْرَدٌة

ُمْكَت�ِسٌف

ُجْنِديٌّ

وية
نح

ة ال
ظيف

الو
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اٌز َيَرى  اٌز َوُنوَرُة ِفي َنْوِع الَجْمِع ِفي َكِلَمِة)اأَْبَياٍت(، َفُنوَرُة َتَرى اأَنَّه َجْمُع ُموؤَنٍَّث �َساِلٌم َوَفوَّ      اْخَتلََف َفوَّ
ُح َقْوِلي. ِحيَحٌة؟ اأَُو�سِّ اأََنّه َجْمُع َتْك�ِسيٍر. َمْن ِمْنُهَما اإَِجاَبُتُه �سَ

تفكيرناقد

ٍب/َطاِلباٍت  ُطاَلَّ َثاََلَثُة  َيْخرُج  �َسلٍَّة.  في  وُتو�َسُع  ِبَطاقاٍت،  ِفي  الَجْمِع  يَغِة  ِب�سِ َكِلَماٌت  ُتْكتُب   .1
الِم، والثَّاِلُث  الِم، َوالثَّاِني ِبَطاَقاِت َجْمِع الُموؤََنِّث ال�سَّ ِر ال�سَّ ُل َيْجمُع ِبَطاقاِت َجْمِع الُمَذكَّ األأَوَّ
َنوَع  َتْحِوي  الِبَطاقاِت  ِمَن  َقْدٍر  اأَْكبَر  َيْجمُع  َمْن  ُهَو  َوالَفائُز  التَّْك�ِسيِر.  َجْمِع  ِبَطاَقاِت  َيجمُع 

َد َلُه. الَجْمِع الَِّذي ُحدِّ
ِل َخاَتٌم َواِحٌد، وِفي الثَّاِني َخاَتَماِن، َوِفي الثَّاِلِث  ْنُدوِق األأَوَّ َناِديَق، ِفي ال�سُّ 2. َلَدى ُنوَرَة َخْم�َسُة �سَ
ابِع، َفَوزُن ُكلِّ  ْندوِق الرَّ َثاََلَثُة َخَواِتَم َوَهَكَذا.... َوَوْزُن الَخاَتِم الَواِحِد َع�َسَرُة ِجَراَماٍت َعَدا ال�سُّ

َخاَتٍم ِفيِه ِت�ْسَعُة ِجَراماٍت.
َناِديِق؟  • َما َمْجُموُع الَخَواِتِم ِفي ِتْلَك ال�سَّ
َكْم َوْزُن الَخَواِتِم َجِميًعا؟ •

اأَتعلَُّم واأََت�سلَّى:
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َبِب. ُد الَكِلَمَة الُمْخَتِلَفَة َعِن الَمْجُموَعِة َمَع َبَياِن ال�سَّ 1. اأَُحِدّ
ت - َع�َساِفير. اأَْطَيار - ُزُهور - َمَجاَلَّ

َبُب: ................................................................................................. ال�سَّ
ثين - اأَْعِمَدة.  ُمَحاِفُظون - َعاِلمون - ُمَتَحدِّ

َبُب: ................................................................................................. ال�سَّ
َبا�ِسَقات - ُمْخَتِلُفون - �َساِمَخات - َحِكيَمات. 

َبُب: ................................................................................................. ال�سَّ
َزَواِرق - َقاِرب - �َسِفيَنة - َمْرَكَبة.

َبُب: ................................................................................................. ال�سَّ

الَواجُب الَمنزلّي:

ُنُه: َلوِّ ا َياأِْتي َواأُ 2. اأَْعُثُر َعلَى َجْمِع َتْك�ِسيٍر َواِحٍد َفَقْط ِفي ُكلِّ َعُموٍد ِممَّ

اِئُموَن اأَِميَناٌتَخاِلُدوَن �سَ

َمَداِر�ُسَموُهوَباٌتَطاِوأَلٌت

َعِفيَفاٌتَب�َساِتيُنَقاِئُموَن

َفاِئُزوَن ُمْبِدُعوَناأَْزَهاٌر

اُموَنَنَباَتاٌت ُمْح�ِسُنوَنَر�سَّ

اِدُقوَنَذاِكَراٌتَعاِمُلوَن �سَ

وية
نح

ة ال
ظيف
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ْر�ُس الثَّاِني:الَمْفُعوُل الُمْطلُق الدَّ
ُف الَمْفُعوِل الُمْطلَِق َوَتمِييُزُه وا�ْسِتعماُلُه.    الَهَدُف: َتَعرُّ

ُة ْحِويَّ الَوِظيَفُة النَّ

ًبا. ُب  َتاأَدُّ َيَتاأدَّ
َغاًء. ِغي  اإِ�سْ ُي�سْ

َيْحتِرُم  اْحتَراًما.

ًبا. رِة الِكَباِر تاأدُّ ِغيُر ِبح�سْ ُب ال�سَّ َيَتاأدَّ
َغاًء. ِغي التِّْلميُذ ِلَكاَلِم اأُ�ْستاذِه اإِ�سْ ُي�سْ

يْحترُم األْبُن َوالَديِه اْحتَراًما.

ُن ُحُروَف األأَْفَعاِل(. مَّ َماذا اأُألِحُظ؟ )اأُألِحُظ اأَنَّ األأَ�ْسَماَء َتَت�سَ

يَها َمْفعوأًل ُمْطلًَقا(. ُن اأَْحُرَف الِفْعِل؟ )ُن�َسمِّ مَّ ي األأَ�ْسَماَء الَّتي َتَت�سَ    ماَذا ُن�َسمِّ
َها.    اأَْحِذُف الـَمْفعوَل الـُمْطلََق ِمَن الُجَمِل، َو اأَْقروؤُ

   َهْل َظلَّْت ُجَماًَل ُمفيَدًة؟ )........................................................................(.
   َما َفاِئَدُة َمِجيِء الـَمْفعوِل الـُمْطلَِق؟

َب. اأَدُّ ْدَنا التَّ َيِجيُء الـَمْفعوُل الـُمْطلَُق ِلَتْوكيِد الـَمْعنى، َففي الُجْملَِة األأُوَلى اأكَّ
ْدنا ................................. ْدنا ................................. َوِفي الُجْملَِة الثَّاِلَثِة اأَكَّ َوِفي الُجْملَِة الثَّاِنيِة اأَكَّ

  اأُألِحُظ الُجَمَل الُمَقاِبلََة، ُثمَّ اأُجيُب: 

نُة اأْم اأْفعاٌل؟    اأَاأَ�ْسماٌء الَكِلماُت الُملَوَّ

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

ا َتْحَت ُكلِّ ِفْعٍل ِفي َهِذِه الـُجَمِل.    اأَ�َسُع َخطًّ

   اأَُقارُن َبْيَن ُحُروِف األ�ْسِم َوُحُروِف الِفْعِل.

اأَُحلُِّل

 اأَْقَراأُ
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اِبَقِة، َواأُألِحُظ الَحَرَكَة َعلَى اآخِر الـَمْفعوِل الـُمْطلَِق.    اأَْرِجُع اإَِلى األأَْمِثلَِة ال�سَّ
   َما ا�ْسُم الَحَرَكِة الَِّتي َتْظَهُر َعلَى اآِخِر الـَمْفعوِل الـُمْطلَِق؟ )...................................................(.

َد َمْعناُه.    الـَمْفعوُل الـُمْطلَُق ا�ْسٌم ُي�َساُغ ِمْن َلْفِظ الِفْعِل؛ ِلُيوؤَكِّ
ِبِه ُهَنا  الَفْتحُة.    الـَمْفعوُل الـُمْطلَُق َمْن�سوٌب َداِئًما، َوَعاََلمُة َن�سْ

   َقاَل َتعاَلى:

   َقاَل َتعاَلى:

َد الـَمْفعوَل الـُمْطلََق، ُثمَّ اأَْقَروؤها ِب�َسوٍت َم�ْسموٍع: ُل األآياِت؛ األآِتَيَة أِلأَُحدِّ 1. اأََتاأَمَّ

اأَ�ْسَتْنِتُج

اأَ�ْسَتْنِتُج

ُدُه.                         الَمْفُعوُل الُمْطلَُق:................. ُيذَكُر بعَد ..................، َوَيُكوُن ِمْن َلْفِظِه ويوؤكِّ

اِهرُة  ِبِه ُهَنا الَفْتَحُة  الظَّ  الـَمْفعوُل الـُمْطلَُق َمْن�سوٌب َداِئًما، َوَعاََلمُة َن�سْ
َعلَى اآِخرِه.

َتَعلَّمُت َقَواعَد أَل اأَْن�ساَها.

2. اأَ�ْسَتْعِمُل ُكلَّ ا�ْسٍم ِمَن األأَ�ْسَماِء األآِتَيِة في ُجَمٍل ِمْن اإِْن�ساِئي؛ِلَيُكوَن َمْفُعوأًل ُمْطلًَقا:

ا اْحتراًماُنُهو�سً اإِْكراًماَتْرتيًباَتْفِكيًرا

اأَُطبُِّق: 

 ]الطور:  ٩-10[

 ]األأحزاب:  56[
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ْكِل: ِبُط اآِخَرُه ِبال�سَّ َقِط َمْفعوأًل ُمْطلًَقا، واأَ�سْ 3. اأَ�سُع َمَكاَن النُّ

4. اأَْماَلأُ  الَفَراَغ ِبِفْعٍل ُمنا�ِسٍب ِللَمْفعوِل الُمْطلَِق:

ا: 5. اأُْعرُب الُجْملََة األآِتَيَة اإِْعَراًبا َتامًّ

ِريَق .........................................     اْحَتَرَم اْلـُم�ْسِلُم الطَّ

وِر َواِلَديَها ................................................ وَتها ِفي ُح�سُ ِت اْلَفَتاُة �سَ    َخَف�سَ

ِب ....................................................... ُع َعِن التََّع�سُّ    َيْبَتِعُد اْلـُم�َسجِّ

    .............................................. األأُمُّ َعلَى َراَحِة اأَْبَناِئَها �َسَهًرا َطِوياًَل.

اِدًقا.     .............................................. الُمواِطُن َوَطَنُه ُحبًّا �سَ

     .............................................. الُمَعلُِّم َقوأًل َحِكيًما.

اِلُب اللَّوَحَة َر�ْسًما َجِمياًَل.     .............................................. الطَّ

َرتََّل الَقاِرُئ الُقراآَن َتْرِتياًَل

اإْعَرابهاالَكِلَمُة
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وية
نح

ة ال
ظيف

الو

الَواجُب الَمنزلّي:

ا َياأِتي في ُجْملٍَة ُمِفيَدٍة ُم�ْسَتِملٍَة َعلَى َمْفُعوٍل ُمْطلٍَق. 1. اأَْجَعُل ُكلَّ ِفْعٍل ِممَّ

ِني النََّجاُح �ُسُروًرا (. ُن ِمْن ِعْندي ُجَماًَل َعلَى ِغَراِر ) �َسرَّ 2. اأَُكوِّ

َحِزَن

َنَع �سَ
َل َو�سَ

اأَْتَقَن

، وَيْبداأُ اأَحُدَنا ِبِذْكِر ِفْعٍل، َوالثَّاِني َياأِْتي ِبَفاِعٍل، والثَّاِلُث َياأْتي  فِّ    اأَِقُف اأََنا وَمْجموعٌة ِمَن ال�سَّ
اِبُع َياأْتي ِبَمْفُعوٍل ُمْطلٍَق، والَخاِم�ُس َيْبداأُ ِبِفْعٍل َجِديٍد وَهَكَذا .... وَمْن ُيْخِطْئ  ِبَمْفُعوٍل بِه، والرَّ

ٍة َواِحَدٍة َيْخُرْج ِمَن اللُّْعبِة وَياأِْت َبَدأًل َعْنُه َطاِلٌب اآَخُر.  ِلَمرَّ

اأَتعلَُّم واأََت�سلَّى:
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ْر�ُس الثَّاِلث: اأَْنواُع الَمَعاِرِف الدَّ
  الَهَدُف: 1. تَمِييُز النَِّكرِة ِمَن الَمْعِرَفِة.

ُف اأَنَواِع الَمَعاِرِف.        2. َتَعرُّ

َوالَعلَُم  ِبـ»ال«  ُف  الُمعرَّ أًل:  اأَوَّ

اأَْقراأُ الَكِلماِت األآتيَة:

ٌر    �ِسيُد. َبْغَداُد. النَّْخلَُة. َق�سْ . الرَّ َم�َساِئٌل. َطِريَقٌة. َعِليٌّ

ى َنِكَرًة. نُة ِباللَّوِن األأَْحَمِر َدلَّْت َعلَى �َسيٍء َغيِر ُمَعيٍَّن؛ ِلَذا ُت�َسمَّ الَكلَماُت الُملوَّ
ى مْعِرَفًة. ِر َدلَّْت َعلَى �َسيٍء ُمَعيٍَّن؛ ِلَذا ُت�َسمَّ نُة ِباللَّوِن األأَْخ�سَ  الَكلَماُت الُملوَّ

 

 اأَْبِني َتَعلُِّمي الَجِديَد

اأُألِحُظ

ابَق    اأَُثبُِّت َتَعلُِّمي ال�سَّ
ُر و .............................. َينَق�ِسُم األ�ْسُم ِمْن َحيُث ِجْن�ُسه ِق�ْسَميِن ُهَما: الُمذكَّ

َينَق�ِسُم األ�ْسُم ِمْن َحيُث َعَدُده َثاَلثَة اأَْق�َساٍم ِهَي: الُمْفَرُد و ............................. و ..............................
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َيْنَق�ِسُم األ�ْسُم ِمْن َحْيُث التَّْعريُف َوالتَّْنكيُر اإَِلى َنِكَرٍة َوَمْعِرفٍة.

النَِّكرُة: ا�ْسٌم َيُدلُّ َعلَى �َسْيٍء َغيِر ُمَعيٍَّن، ِمْثِل: )َدْر�ٌس ـ َمِدينٌة ـ َطاِوَلٌة......(

ُة ـ ُعَمُر ـ ِهْنُد ـ َتُبوُك....( ُعوديَّ الَمْعرَفُة: ا�ْسٌم َيُدلُّ َعلَى �َسْيٍء ُمَعيٍَّن،  ِمْثِل:)ال�سُّ

اأَْقراأُ الَكِلماِت األآتيَة:

وُق ـ   ِدْجلُة  ُر  ـ  الذَّ الَبَياُن ـ اأَْبها ـ األْعِتداُل ـ ِم�سْ

اأَ�ْسَتْنِتُج

اأُألِحُظ

َف بــِ »ال«. • ى المعرَّ ِلها »ال«؛ ِلَذا ُت�َسمَّ نُة باللَّوِن األأَْحَمِر ِفي اأَوَّ األأَ�ْسماُء الُملوَّ

ى الَعلََم. • ٍد؛ ِلَذا ُت�َسمَّ ِر َدلَّْت َعلَى ا�ْسمٍ ِل�َسيٍء ُمَحدَّ نُة باللَّوِن األأَْخ�سَ األأَ�ْسماُء الُملوَّ

الَمْعِرفُة اأَْنواٌع ِمْنَها:

ِله  »ال« التَّْعِريِف ِمْثُل: )الَمْدَر�َسُة الَحَياُة ...(.  • ُف بـِ »ال«: َوُهُو األ�ْسُم الَِّذي ِفي اأَوَّ الُمَعرَّ

ْو اأَيُّ �َسْيٍء اآَخَر؛ ِلُيَميَِّزُه َعْن َباِقي  • َي ِبِه اإِْن�َساٌن اأَْو َحَيَواٌن اأَْو َمَكاٌن اأَ الَعلَُم َوُهُو: ا�ْسٌم �ُسمِّ

ٌد ـ َحاِئُل ــ َزْمَزُم.......(. اأَْفراِد ِجْن�ِسِه، )ِمْثُل: ُمَحمَّ

اأَ�ْسَتْنِتُج

وية
نح

ة ال
ظيف

الو
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ُف النَِّكَراِت األآِتيَة بـِـ »ال« ُثمَّ اأُْدِخُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِفي ُجْملٍَة ُمِفيَدٍة: 1. اأَُعرِّ

ا َياأِْتي:  2ـ  اأَْذُكُر َعلًَما ِلُكلٍّ ِممَّ

اأَُطِبُق

الُجْملَُةَتْعِريُفَها ِبــ »ال«النَِّكراُت

َعَمٌل 

اأََماَنٌة

َتَعاُوٌن

ِبْئٌر ِفي الَم�ْسِجِد الَحَراِم     

ٌة                             َدْوَلٌة َخِليِجيَّ

وُم ِفيِه النَّا�ُس  �َسْهٌر َي�سُ

ِة ُعوديَّ ِة ال�سُّ مُة الَمْملََكِة الَعَربيَّ َعا�سِ

ِقْبلَُة الُم�ْسِلِميَن

ا�ِسِديَن ُل الُخلََفاِء الرَّ اأَوَّ
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3. اأَُميُِّز النَِّكَرَة ِمَن الَمْعِرَفِة، ُثمَّ اأَُبيُِّن َنْوَع الَمْعِرَفِة:

ٍف بـِـ »ال« ِفيَما َياأِْتي: ُل األ�ْسَم النَِّكرَة اإَِلى ُمَعرَّ 4. اأَُحوِّ

َف ِبـ »ال« َنِكرًة ِفيَما َياأِْتي: 5. اأَْجَعُل الُمَعرَّ

يَرًة.  ًة َق�سِ    ا�ْستَريُت ِق�سَّ
بُت ِفي َمْرَكٍز َقِريٍب.    َتَدرَّ

   َزاَرَنا �َسْيٌف َعِزيٌز.

ْهرَة الَجِميلَة.    َقَطْفُت الزَّ
ِريِق الُمْزَدِحِم.    َمَرْرُت ِبالطَّ

اِلُب ُم�ْسَتب�ِسًرا.    اأَْقَبَل الطَّ

َنْوُع المْعِرَفِةَمْعِرَفٌةَنِكَرٌةالَكِلَمُة

َدْولٌة

ُعْثَماُن

الُكَويُت

وية
نح

ة ال
ظيف

الو
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َحاَبِة الُمْكِثريَن ِمْن ِرَوايِة الَحِديِث. ِمَن ال�سَّ
ِريَن ِبالَجنَِّة. اأََحُد الَع�َسَرِة الُمَب�سَّ

َمُة الِعَراِق. َعا�سِ
ٍد �. َنا ُمَحمَّ ُل َعلَى َنِبيِّ ُهَو الِكَتاُب الُمَنزَّ

ِل التََّواِئِم. َطِبيٌب �ُسُعوِديٌّ َبَرَع ِفي َف�سْ

َقِط ِفيَما َياأِْتي: 6. اأَ�َسُع َعلًَما ُمَنا�ِسًبا َمَكاَن النُّ

7. اأُْكِمُل الخَرِيطَة الَمْعرفيََّة األآِتيَة:

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

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

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

األ�ْسُم ِمْن َحْيُث
التَّْعريُف َوالتَّْنكيُر 

َنِكَرٌة
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ابَق      اأَُثبُِّت َتَعلُّمي ال�سَّ

اأَُميُِّز النَِّكَرَة ِمَن الَمْعِرَفِة ُثمَّ اأَُبيُِّن َنْوَع الَمْعِرَفِة:

َنْوُع الَمْعِرَفِةَمْعِرَفٌةَنِكَرٌةالَكِلَمُة

الَحجُّ

ُعَمُر

َقلٌَم

َماِئُر وال�سَّ �َساَرِة  األإِ َواأَ�ْسماُء  وَلُة  المْو�سُ األأَ�ْسَماُء  َثاِنًيا: 
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 اأَْبِني َتَعلُّمي الَجِديَد

َهَذا

َهاَتاِن

َهَذان

َهوؤُألِء

َهِذه

اأَْنُتما ِهَي

ُهَو

الَِّذيَن الَِّذي ـِتــي الَّ

َنحن

اأَْنُتنَّ
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ْكُل الَكِلَماُت الِتي ُكِتَبْت ِفي َداِخِلهال�سَّ

اأَُحلُِّل َ  

ْكِل الِذي اْحَتَواَها اإَِلى َمْجُموَعاٍت:  اِبَقَة ِبح�َسِب ال�سَّ نُِّف الَكِلماِت ال�سَّ 1. اأُ�سَ

وية
نح

ة ال
ظيف

الو

َهــا  َوَبْع�سُ بالَغاِئــب،  َخا�ــسٌّ  َهــا  َوَبْع�سُ ِلْلُمتَكلِّــِم،  ُهــَو  َمــا  ِمْنَهــا  ْنــواٌَع،  اأَ الُمْنَف�سلــُة  َماِئــُر  ال�سَّ  .2
ا َياأِتي: ِميــِر اأََماَم ُكلِّ َمْجُموعــٍة ِممَّ ْكُتــُب َنــْوَع  ال�سَّ ِلْلُمَخاَطــِب. اأَ

اأََنا     َنْحُن

ْنُتْم     اأَْنُتنَّ اأَْنَت     اأَْنِت     اأَْنُتَما     اأَ

ُهَو     ِهَي     ُهَما     ُهْم     ُهنَّ

َماِئُر: اأَ�ْسَماٌء َمعاِرُف ُيَكنَّى ِبَها َعْن ُمَتَكلٍِّم اأَْو َغاِئٍب اأَْو ُمَخاَطٍب. ال�سَّ اأَ�ْسَتْنِتُج



84

ِتي ـ الاَلَّ ـ الَّذيَن  ـ اللَّتاِن  ـ اللَّذاِن  ـ الَِّتي  الَِّذي 
ُحُروٌف(.  • ـ  اأَْفَعاٌل  ـ  )اأَ�ْسَماٌء  اِبقُة  ال�سَّ الَكِلماُت 
َنِكَراٌت(. • ـ  )َمَعاِرُف  اِبقُة  ال�سَّ الَكِلماُت 
َبْعَدها(. • َتاأِْتي  ِبُجْملٍَة  اإِألَّ  َمْعناَها  أَلَيِتمُّ  ـ  ِبُمْفردِها  َمْعناها  )َيِتمُّ  اِبقُة  ال�سَّ الَكِلماُت 
وَلِة. • الَمو�سُ األأَ�ْسَماِء  َتْعريَف  أِلأَ�ْسَتنِتَج  ِحيحَة؛  ال�سَّ اإَِجاَباِتي  اأَْجَمُع 

�ْسَماٌء َمعاِرُف ُي�َساُر ِبها اإَِلى �َسيٍء ُمَعيٍَّن. اأَ�ْسَماُء األإِ�َساَرِة: اأَ
وَلُة: اأَ�ْسَماٌء َمعاِرُف أَل َيِتمُّ َمْعناَها اإِألَّ ِبُجْملٍَة َتاأِْتي َبْعَدَها. األأَ�ْسَماُء الَمْو�سُ

اأَ�ْسَتْنِتُج

 َهَذا ـ َهِذِه ـ َهَذاِن ـ َهاَتاِن ـ َهوؤُأَلِء
َياأِْتي: ا  ِممَّ ِحيَحَة  ال�سَّ األإَِجاَبَة  اأَْخَتاُر 

ُحُروٌف(.  • ـ  اأَْفَعاٌل  ـ  )اأَ�ْسَماٌء  اِبقُة  ال�سَّ الَكِلماُت 
َنِكَراٌت(. • ـ  )َمَعاِرُف  اِبقُة  ال�سَّ الَكِلماُت 
َبْعَدَها(. • ِبَما  الَكِلَمِة  ِل  ِلَو�سْ ـ  ُمَعيٍَّن  �َسيٍء  َلى  اإِ )لاَلإِ�َساَرِة  ُت�ْسَتخدُم  اِبقُة  ال�سَّ الَكِلماُت 
األإِ�َسارِة. • اأَ�ْسَماِء  َتْعريَف  ِحيحَة؛أِلأَ�ْسَتنتَج  ال�سَّ اإَِجاباِتي  اأَْجَمُع 
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ِل:  وَرٍة ِفي الَجْدَوِل األآِتي ِبا�ْسِتْخداِم ا�ْسِم األإِ�َساَرِة الُمَنا�ِسِب َكَما ِفي الِمَثاِل األأَوَّ َلى ُكلِّ �سُ 1. اأُ�ِسيُر اإِ

اأَُطبُِّق

َهَذا َقلٌَم

وية
نح

ة ال
ظيف

الو

ِميَر الُمَنا�ِسَب ِفي الَفَراَغاِت األآِتيِة: 2. اأَْكُتُب ال�سَّ
ُث الَعاِمُل َعْن َنْف�ِسِه َيُقوُل:          اأََنا اأُِحبُّ الَعَمَل.    ِعْنَدَما َيَتَحدَّ
اُل َعْن اأَْنُف�ِسهم َيُقوُلون:       ........  ُنِحبُّ الَعَمَل. ُث الُعمَّ    ِعْنَدَما َيَتَحدَّ
ُث َعْن َغاِئٍب َتُقوُل:         ........ ُيِحبُّ الَعَمَل.    ِعْنَدَما َتَتَحدَّ
ُث َعْن َغاِئبٍة َتُقوُل:        ِهَي ُتِحبُّ الَعَمَل.    ِعْنَدَما َتَتَحدَّ
ُث َعْن َغاِئَبْيِن َتُقوُل:                ........ ُيِحبَّاِن الَعَمَل.    ِعْنَدَما َتَتَحدَّ
ُث َعْن َغاِئباٍت َتُقوُل:     ........ ُيْحِبْبَن الَعَمَل.    ِعْنَدَما َتَتَحدَّ
وَن الَعَمَل. ........  يِحبُّ ُث َعْن َغاِئِبيَن َتُقوُل:        ِعْنَدَما َتَتَحدَّ
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ِل: وِل الُمَنا�ِسِب َعلَى ِغَراِر الِمَثاِل األأَوَّ 4. اأُْكِمُل ِباأل�ْسِم الَمو�سُ

َل الَعَمِل.  ُد الَحِديَثاِن اللََّذاِن َقَراأُْتُهَما َف�سْ    ُيوؤكِّ
عي.  َب...................... �ساَركوا يف الَعَمِل التََّطوُّ اَلَّ    كاَفاأَ ُمِديُر الـَمْدَر�َسِة الطُّ

وَف.     الَعاِماَلُت ِفي الَقْرَيِة ُهنَّ ................................ َغَزْلَن ال�سُّ
اِلَبَتان .................. اْجَتَهَدَتا.    َفاَزت الطَّ

. ِبِجدٍّ َتْعَمُل  اأَْنَت 
اِبَقِة: 3. اأَُخاِطُب ِبالِعَباَرِة ال�سَّ

   الُمْفَرَد الُموؤَنََّث: 
َر:     الُمَثنَّى الُمَذكَّ
   الُمَثنَّى الُموؤَنََّث: 
َر:     الَجْمَع الُمَذكَّ
   الَجْمَع الُموؤَنََّث: 
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اأَتعلَُّم واأََت�سلَّى:

ٍب /َطاِلباٍت ُتْكتُب اأَ�ْسَماٌء ألأَْنَواِع الَمَعاِرِف الَخْم�َسِة ِفي ِبَطاقاٍت، وُتو�َسُع في �َسلٍَّة. َيْخرُج َخْم�َسُة ُطاَلَّ

اِبُع  َماِئِر، والرَّ ِف بـِ»ال«، والثَّاِني ِبَطاَقاِت الَعلَِم، والثَّاِلُث ِبَطاَقاِت ال�سَّ ُل َيْجمُع ِبَطاقاِت الُمَعرَّ األأَوَّ

وَلِة.  ِبَطاَقاِت ا�ْسِم األإِ�َساَرِة، والَخاِم�ُس ِبَطاَقاِت األأَ�ْسماِء الَمْو�سُ

َد َلُه.    والَفائُز ُهَو َمْن َيْجمُع اأَْكبَر َقْدٍر ِمَن الِبَطاقاِت الَِّتي َتْحِوي َنْوَع األ�ْسِم الَّذي ُحدِّ

ْنٍف(   )ُيَراَعى َت�َساِوي َعَدِد الِبَطاَقاِت ِفي ُكلِّ �سِ

اِلُح الَِّذي َنْفَخُر ِبِه.  َهَذا ُهَو الُمَواِطُن ال�سَّ
ِم الَبَياِنيِّ األآِتي: اِبقَة َوْفَق الُمَنظِّ ُل الِعَباَرَة ال�سَّ 5. اأَُحوِّ

الَجْمُع الُموؤَنَُّث 

ُر الَجْمُع الُمَذكَّ

الُمْفَرُد الُموؤَنَُّث 

الُمَثنَّى الُموؤَنَُّث

ُر ويةالُمَثنَّى الُمَذكَّ
نح

ة ال
ظيف

الو
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َبِب:  فٍّ َمَع َبَياِن ال�سَّ ُد الَكِلَمَة الُمْخَتِلَفَة َعِن الَمْجُموَعِة ِفي ُكلِّ �سَ 1. اأَُحدِّ
   َهَذا ـ َهِذِه ـ ُهَوـ َهوؤُأَلِء

َبُب: ال�سَّ
اٌزـ الَبْحُث  ُة ـ َفوَّ ُة ـ ُجدَّ    َمكَّ

َبُب: ال�سَّ
   اأَْنَت ـ اأَنُتَما ـ َنْحُن ـ اأَْنُتْم 

َبُب: ال�سَّ
   ُهَما ـ ِهَي ـ َهِذِه ـ ُهْم 

َبُب: ال�سَّ

ُنها. 2. اأَُعوُد اإَِلى َن�سِّ )َمَجاِل�ُس ِعْلم( َواأَ�ْسَتْخِرُج ِمْنُه َع�َسرَة اأَ�ْسَماٍء ِمْن اأَْنَواِع الَمَعاِرِف، َواأَُدوِّ

: الَواجُب الَمنزليُّ
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  اأ. اأَْماَلأُ الَفَراغاِت األآِتيَة ِبَما ُينا�ِسبَها:

ْطِر ِهَي: ...........................................................................................................     األأَْحُرُف الِتي َترتِكُز َعلَى ال�سَّ

ْطِر َمْجموعٌة ِفي ُجْملِة ..................................................    األأَْحُرُف الِتي َيْنِزُل ُجزٌء ِمْنها َتْحَت ال�سَّ

وؤُو�ِس َتُكوُن َغيَر َمْطمو�سٍة َماَعَدا ......................... و ......................... و..........................    األأَْحُرُف َذاُت الرُّ

ب. اأَُراِعي األأُُموَر األآتيَة ِعْنَد الِكَتاَبِة:

ِحيحِة ِلَر�ْسِم الَحْرِف. ِريقِة ال�سَّ    اتِّباَع الطَّ

ِغيًرا.    اأَْن َيُكوَن َحْجُم ُكلِّ َحْرٍف ُمَنا�ِسًبا َلي�َس َكِبيًرا وأل �سَ

   َتْرَك َم�َسافاٍت ُمَت�ساويٍة َتْقريًبا َبْيَن الُحُروِف ِفي الَكِلمِة الَواِحدِة.

ْطِر الَواِحِد.    َتْرَك َم�َسافاٍت ُمَت�ساويٍة َتْقريًبا َبْيَن الَكِلماِت ِفي ال�سَّ

�ْسُم الِكَتاِبيُّ الرَّ

ْطِر)2( ] �س. �س. ن. �س. �س. ق. ي  الُحُروُف اّلِتي َيْنزُل ُجزٌء ِمْنَها َعِن ال�سَّ

ِل َعْن َخطِّ النَّ�ْسِخ:  َرا�سيِّ األأَوَّ ِل الدِّ اأَُراجُع َما َتَعلَّمُته ِفي الَف�سْ

بي
كتا

م ال
ر�س

ال
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نـن�صـ�صنـن�صـ�ص
نـن�صـ�ص
نـن�صـ�ص

َر�ْسُم الُحُروِف )�س، �س، ن ( ِبَخطِّ النَّ�ْسِخ

نِة: 1. اأَْقَراأُ َواأُألِحُظ ِكتاَبَة الُحُروِف الُملَوَّ

3. اأُِعيُد واأَْر�ُسُم الُحُروَف )�س-ن( ُمْنَفِرَدًة وُمتَّ�سلـًة:

ْطِر َيْنِزُل ُجْزٌء ْمْنها َتْحَت ال�سَّ

وِن ُيْر�َسُم َهَكَذا: نَحرُف النُّ
اَعِة َمع َعقاِرِب ال�سَّ

َكَرَقِم 1

ْطِر �ساِعٌد َيِميًناَيْرَتِفــُع َعِن ال�سَّ

َحْرُف ُنوٍن

اِد: اأُألِحُظ َر�ْسَم َحْرِف ال�سَّ

2. اأُأَلِحُظ َطِريَقَة َر�ْسِم الُحُروِف َتَبًعا ألتِّجاِه األأَ�ْسهِم:

اِئِل ِفي  َغ�سُّ الَب�َسِر ِمَن األآَداِب َواْلَف�سَ
َياَراِت الـَمْنِزِليَِّة. الزِّ

�س �س ن

ُماأُِعيُد  اأَْر�صُ

ن نـ
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بي
كتا

م ال
ر�س

ال

ـ�صـ�صـ�صـ�صـ�صـ�صـ�صـ�ص
ـ�صـ�صـ�صـ�ص
ـ�صـ�صـ�صـ�ص

َر�ْسُم الُحُروِف )�س، �س( ِبَخطِّ النَّ�ْسِخ

نِة: 1. اأَْقَراأُ َواأُألِحُظ ِكتاَبَة الُحُروِف الُملَوَّ

3. اأُِعيُد واأَْر�ُسُم الُحُروَف )�س - �س( ُمْنَفِرَدًة وُمتَّ�سلـًة:

ين: اأُألِحُظ َر�ْسَم َحْرِف ال�سِّ

2. اأُأَلِحُظ َطِريَقَة َر�ْسِم الُحُروِف َتَبًعا ألتِّجاِه األأَ�ْسهِم:

َحاِب  وؤَاُل َعْن اأَْحَواِل األأَْهِل َواألأَ�سْ ال�سُّ
ِمْن �ِسَيِم الـُم�ْسِلِم َو�َسَماِئلَه.

�س �س

اأَْر�ُسُماأُِعيُد 

ن  َر�ْسُم َحْرِف )�س( َيَتكوَّ
ِمن ُخْطَوَتيِن

َحْرُف ال�سيِن ِمْثُل ال�سيِن ِبزياَدِة ثاَلِث 
ُنَقٍط َفْوَق األأَ�ْسناِن.

ِغيرٌة نُّ األأُوَلى �سَ ال�سِّ

نُّ الثَّانيُة اأَكبُر ِمَن األأُولى ال�سِّ

َحْرُف ُنوٍن

ينزل تحت ال�سطر
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�ْساََلِم. األإِ اِئِل  َوَف�سَ الـُم�ْسِلِم  �ِسَيِم  ِمْن  َحاِب  َواألأَ�سْ ْهِل  األأَ ْحَواِل  اأَ َعْن  اُل  وؤَ ال�سُّ

�ْساََلِم. األإِ اِئِل  َوَف�سَ الـُم�ْسِلِم  �ِسَيِم  ِمْن  َحاِب  َواألأَ�سْ ْهِل  األأَ ْحَواِل  اأَ َعْن  اُل  وؤَ ال�سُّ

�ْساََلِم. األإِ اِئِل  َوَف�سَ الـُم�ْسِلِم  �ِسَيِم  ِمْن  َحاِب  َواألأَ�سْ ْهِل  األأَ ْحَواِل  اأَ َعْن  اُل  وؤَ ال�سُّ

ْطِر األأَِخيِر: اأَكُتُب الِعبارَة األآِتَيَة ِبَخطٍّ َجِميٍل، َواأَْبَداأُ ِمَن ال�سَّ

�ْساََلِم. األإِ اِئِل  َوَف�سَ الـُم�ْسِلِم  �ِسَيِم  ِمْن  َحاِب  َواألأَ�سْ ْهِل  األأَ ْحَواِل  اأَ َعْن  اُل  وؤَ ال�سُّ
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َر�ْسُم الُحُروِف )ق،ي ( ِبَخطِّ النَّ�ْسِخ

نِة: 1. اأَْقَراأُ َواأُألِحُظ ِكتاَبَة الُحُروِف الُملَوَّ

3. اأُِعيُد واأَْر�ُسُم الُحُروَف )ق - ي( ُمْنَفِرَدًة وُمتَّ�سلـًة:

2. اأُأَلِحُظ َطِريَقَة َر�ْسِم الُحُروِف َتَبًعا ألتِّجاِه األأَ�ْسهِم:

اِئِل  يلٌَة ِمْن َف�سَ ْدِق َف�سِ ي ال�سِّ ، َوَتَحرِّ َقوُل اْلَحقِّ

اْلَكاََلِم الَِّتي َيْحِر�ُس َعلَْيَها اْلـُم�ْسِلُم.

ق ي

اأَْر�ُسُماأُِعيُد 

ق    قـ    ـقـ    ـق
ي    يـ    ـيـ    ـي

ق - ي ق - ي

ـيـيـقـقـيـيـقـق
ـيـيـقـق
ـيـيـقـق

ق َراأْ�ُس اْلَواو

َحرُف ُنون

وُن َحْرُف )ق(  َيَتكَّ  
مْن ُخْطوَتين:

ي َيِميُل يِميًنا
َقو�ٌس َيْنزَل اإَِلى الَي�ساِر

ُي�ْسِبُه ج�ْسَم النُّون

ُن َحَرُف )ي(  َيَتَكوَّ  
ِمْن َثاََلِث ُخَطواٍت:

بي
كتا

م ال
ر�س

ال
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اْلـُم�ْسِلُم. َعَلْيَها  َيْحِر�ُص  الَِّتي  اْلَكاََلِم  اِئِل  َف�سَ ِمْن  ْيَلٌة  َف�سِ ْدِق  ال�سِّ ي  َوَتَحرِّ  ، اْلَحقِّ َقوُل 

اْلـُم�ْسِلُم. َعَلْيَها  َيْحِر�ُص  الَِّتي  اْلَكاََلِم  اِئِل  َف�سَ ِمْن  ْيَلٌة  َف�سِ ْدِق  ال�سِّ ي  َوَتَحرِّ  ، اْلَحقِّ َقوُل 

اْلـُم�ْسِلُم. َعَلْيَها  َيْحِر�ُص  الَِّتي  اْلَكاََلِم  اِئِل  َف�سَ ِمْن  ْيَلٌة  َف�سِ ْدِق  ال�سِّ ي  َوَتَحرِّ  ، اْلَحقِّ َقوُل 

ْطِر األأَِخيِر: اأَكُتُب الِعبارَة األآِتَيَة ِبَخطٍّ َجِميٍل، َواأَْبَداأُ ِمَن ال�سَّ

اْلـُم�ْسِلُم. َعَلْيَها  َيْحِر�ُص  الَِّتي  اْلَكاََلِم  اِئِل  َف�سَ ِمْن  ْيَلٌة  َف�سِ ْدِق  ال�سِّ ي  َوَتَحرِّ  ، اْلَحقِّ َقوُل 
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ْعِريُّ النَّ�صُّ ال�سِّ

ِريِق ْل - َفَدْيُتَك   -  َفوَق    الطَّ َتَمهَّ

ُـــوَل الَمــــــــَراِم ْل ُو�سـ َوأَل َتَتَعجَّ

ـِريِق ْر ِبَحقِّ الــطَّ ْل َوَفكِّ َتَمــــــهَّ

ْر ِبَحقِّ اْلُم�َساِة الَحياَرى       َوَفكِّ

ْنــَت الَوحـِـــــــيُد اأَ نََّك  ِباأَ َتُظــنُّ 

اأََما قْد َذَهْبَت ِلِق�ْسِم الِعـــَظاِم

ْيَت َقــــــِعيًدا َتهاَدى اأََما َقْد َراأَ

ْم اأََيا َمْن َتُقوُد الَحِديَد األأَ�سَ

ْنها َحَباَك األإَِلُه َحَياًة، َفــــــــــــ�سُ

ِعـــيَم َجِحيًما َفكيَف ُتِحيُل النَّ

َجــــْل ُيْدنــي األأَ َر  التََّهــوُّ َفــاإِنَّ 

ــــــْل اأَْو أَل َت�سِ ــُر...  َتَتاأَخَّ َفَقــْد 

�ُســـــــْل اأَواِمـــَر َخيــِر الرُّ ــْذ  وَنفِّ

اأَْو َوِجــْل       َوُمْعَظُمهــْم خاِئــٌف 

الَبَطــْل ْنـــــــَت  اأَ ــَك  نَّ ِباأَ َتُظــنُّ 

َلَعــلَّ الُك�ُســوَر ُتثيــُر الــــــــِهَمْم

َتْلِم�ــُس ِمْنــُه األأََلـــــــــــــْم َلعلَّــك 

ــــــا�ُس َلْحٌم َوَدْم        َحَناَنْيــَك َفالنَّ

ْحـــــــلَى َنَغْم؟ اأََلْي�َسْت َحياُتَك اأَ

الَعــَدْم؟! َدْرَب  ُر  التََّهــوُّ اأََلْي�ــَس 

معروف رفيق محمود

ـــْل َتَمهَّ

 ٭ معروف رفيق محمود، ديوان �سرخة م�سلم.

٭
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ُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَمْعَناَها ِفيَما َياأِْتي: 1. اأَ�سِ

رُ  التََّهوُّ
ُيْدِني

الَمَراُم
ُتِحيُل

َحَناَنيَك
2. اآِتي ِبَثاََلَثِة ُمَراِدَفاٍت ِلْلِفعِل)َحَباَك(:

3. اأَْكِمُل الَفَراَغاِت األآِتَيَة ِبَما ُيَنا�ِسُبَها:

ِل اأُ�ْسُلوُب اأَْمٍر ِفي َقْوِله:..................................................................................................    َوَرَد ِفي الَبيِت األأَوَّ

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

ْل.    َوَرَد ِفي الَبيِت الثَّاِني اأُ�ْسُلوُب ........................................................... ِفي َقْوِله: أَل َتَتَعجَّ

اِبِع َكِلَمَتاِن ُمَتراِدَفتاِن ُهَما: .............................. َو.................................    َوَرَد ِفي الَبيِت الرَّ

ادَّتاِن ُهَما: .............................. َو...............................    َوَرَد ِفي الَبيِت الَعا�ِسِر َكِلَمَتاِن ُمَت�سَ

ي ُلَغِتي    اأَُنمِّ

اأَْقَراأُ

ُل    ُتَبدِّ

   الَمْطلَُب
ُب    ُيَقرِّ

ي�ُس َوَعَدُم التَّْفِكيِر ِفي الَعَواِقِب    الطَّ
   َكِلمٌة ُتَقاُل ِلاَل�ْسِتْعَطاِف َبْمعَنى اْمَنْحَنا َحَناًنا َبْعَد َحَناٍن.

1. اأَْقَراأُ األأَْبياَت َمَع َمْجُموَعِتي ِقَراَءًة ُمَعبَِّرًة. 

اِء  ُح اأََحَد اأَْع�سَ 2. ُنَر�سِّ
َمْجُموَعِتنا أِلإْن�َساِد 

. فِّ األأَْبياِت اأََماَم ال�سَّ
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اِء  ُح اأََحَد اأَْع�سَ 2. ُنَر�سِّ
َمْجُموَعِتنا أِلإْن�َساِد 

. فِّ األأَْبياِت اأََماَم ال�سَّ

ٌد �.  ِريِق الِتي اأَْر�َسَدَنا اإِليَها َر�ُسوُلنا الَكِريُم ُمَحمَّ 1. ِفي الَبيِت الثَّاِلِث َتْذِكيٌر ِباآَداِب الطَّ
ا ِمْنها. بالتَّعاُوِن َمَع َمْجُموَعِتي َنْذُكر َبْع�سً

ُه اإِ�َساَراُت الُمُروِر ِبَعاََلَماِت التَّرِقيِم ِفي  2. ُت�َسبَّ
َبِه َبْيَنُهما. ِة. اأَ�ْستْنِتُج َوْجَه ال�سَّ ُلَغِتَنا الَعَربيَّ

)ُربَّ َعَجلٍَة َتَهُب َرْيًثا(. 
ْكُتُبُه ِبَخطٍّ َجِميٍل. يَدِة الَبيَت الُمَطاِبَق ِلِتْلَك الِحْكَمِة، َواأَ ُد ِمَن الَق�سِ 4. اأَُحدِّ

َوُرتَِّبْت  اْحِتَراِمَها،  ِمِن  أَلُبدَّ  َقَوانيُن  ِللِقَيادِة  َعْت  ُو�سِ  .5
ِة.  الُمُروريَّ اََلَمِة  ِلل�سَّ َتْعزيًزا  ِلُمَخالفِتها؛  ُعُقوَباٌت 

اأََتَعاَوُن َمَع َمْجُموعِتي ِفي ِذْكِر َبْع�ٍس ِمْنها. 

ٍر.  َبَح َم�ْسُلوأًل َقِعيًدا؛ ِب�َسَبِب �َساِئٍق ُمَتَهوِّ َكْم ِمْن اإِْن�َساٍن ُمَعاًفى، اأَ�سْ
وَد. ُد الَبْيَت الَمْق�سُ يدِة، اأَُحدِّ ْبَياِت الَق�سِ 3. َهَذا �َسْرُح اأََحِد اأَ

اأَْفَهُم واأَُحلُِّل

من اأهداف روؤية 2030 
تعزيز ال�ساَلمة المرورية •
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ُق                           اأََتذوَّ

َبيُِّن الَغَر�َس ِمْن َهَذا التَّْكراِر.  اِعُر َعلَى َتْكراِر َبْع�ِس األأَْلَفاِظ. اأَُمثُِّل َلها، َواأُ    ِاْعَتَمَد ال�سَّ

َة وَمَعانَيها. ُف األإِ�َساراِت الُمُروريَّ 6. اأََتعرَّ

�ُســـْل ـْذ اأََواِمـَر َخـيِر الــرُّ ـِريِق      وَنـفِّ ـْر ِبـَحقِّ الطَّ ـــْل َوَفـكِّ 7. قال ال�ساعر: َتَمـهَّ

ِريق؟  وُد ِبَحقِّ الطَّ          َما الـَمْق�سُ

ِريق؟ اََلم ِباإِْعَطاِئَها ِللطَّ اََلُة وال�سَّ          وَما الُحُقوُق الَِّتي اأََمَرَنا َعلَيِه ال�سَّ

ُق                           اأََتذوَّ

ِعــيَم َجــِحــيًما     قال ال�ساعر:    َفــَكــيَف ُتِحيُل     الــنَّ

ُر النَِّعيَم َجِحيًما؟      كيف ُيحيُل الـُمَتَهوِّ
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     اأُْن�سُد                      

ِقها اأَُقوُم ِبما َياأِْتي: يدَة وَتَذوُّ    َبْعَد َفْهِمَي الَق�سِ

1. اأَْقتِرُح َمَع َمْجموَعتي َلْحًنا َجِمياًَل وُنْن�ِسُد األأَْبَياَت َمًعا.

. فِّ يدِة، وُنْن�سُدهما اأََماَم ال�سَّ ، وَنْختاُر َبْيتيِن ِمَن الَق�سِ فِّ ُح َزِمياًَل )َزِميلًة( ِلي ِفي ال�سَّ 2. اأَُر�سِّ

ْن�َساًدا َجمياًَل. فِّ اإِ َماَم ال�سَّ 3. اأُْن�سُد األأَْبياَت َكاِملًة اأَ
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ٍة   �َسْرُد ق�سَّ

ُل اللَُّغويُّ التََّوا�سُ

ًة كاِملًَة: َن ِمْنها ِق�سَّ   اأ. اأَُرتُِّب الِعباراِت األآِتَيَة؛ أِلأَُكوِّ
ْرَطِة. اِئُق في ِق�ْسِم ال�سُّ �َسلََّمها ال�سَّ

رَطِة. اِحُبها ِمْن ِق�ْسِم ال�سُّ ت�سلََّمها �سَ
اِحِبها. اِئُق اأَْن َياأُْخَذ ُمَكاَفاأًَة ِمْن �سَ َرف�َس ال�سَّ
قوِد. اِئُق َحِقيَبًة َكِبيرًة َمْمُلوءًة بالنُّ َوَجَد ال�سَّ

اِئَق ألأَماَنِتِه. �َسَكَر �ساِحُب الَحِقيَبِة ال�سَّ
�ْسلوِبي، واأَ�َسُع َلها ُعْنواًنا ُمنا�ِسًبا. ي ِباأُ َة ِل�َسفِّ ب. اأَْحِكي الِق�سَّ

الَمْكُتوبِة. اأَْحداِثها  اإَِلى  ا�ْسِتَناًدا  ٍة  ق�سَّ �َسْرُد  أًل:  اأَوَّ

ِث:                  اأُُموٌر أل ُبد ِمن ُمَراَعاِتها َقبَل التََّحدُّ

   األ�ْسِتعَداُد ِللَحِديِث وَترِتيُب األأَْفَكاِر.
يَحِة الَي�ِسيرِة.    اأَْن َيُكوَن الَحِديُث ِباللُّغِة الَف�سِ

ِث. ِد للُمَتَحدِّ    األْلِتزاُم ِبالَوقِت الُمَحدَّ

   الَنَّظُر للُجْمُهوِر والتََّفاُعُل َمَعُهم. 
   َتوِظيُف َما َتعلَّمه ِفي الِوْحدِة ِمن َمعاِرَف 

وَما اكَت�سَبه ِمن َر�سيٍد ُلغوٍي.  

َفِهيُّ ُل ال�سَّ َوا�سُ التَّ
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قِة( باأُ�سُلوبي، َواأَ�ْستِعيُن باألأَْحداِث األآِتَيِة: اأَ�ْسُرُد ِحَكاَيَة )الَحَماَمِة الُمَطوَّ
َباَك. ُع ال�سِّ اَد َوُهَو َي�سَ يَّ     الُغَراُب ُيراقُب ال�سَّ

َبكِة.     الَحماُم ياأكُل الَحبَّ الَِّذي ِفي ال�سَّ
َباِك.      الَحَماُم َيِطيُر ِباتَِّجاَهاٍت ُمخَتِلفٍة للِفَراِر ِمَن ال�سِّ

َباِك. َقُة َتْقَتِرُح اْقِتَراًحا َجيًِّدا للُخُروِج ِمن ال�سِّ     الَحَماَمُة الُمَطوَّ
ماِل والَحَماَماُت َتْتَبُعَها ِفي َذِلك. َقُة َتِطيُر ِباتَِّجاِه ال�سَّ     الَحَماَمُة الُمَطوَّ

اُد ُيَحاِوُل اللََّحاَق ِبَها. يَّ     الَحَماَماُت َتِطيُر َعاِلًيا وال�سَّ
ديِقها الُجَرِذ. َقُة ُتخِبُر َزِمياَلِتها َعن �سَ     الَحَماَمُة الُمَطوَّ

قِة. َبكَة ُمبَتِدًئا ِبالَحَماَمِة الُمطوَّ     الُجَرُذ َيْقِر�ُس ال�سَّ

رٍة. ٍة ا�ْسِتَناًدا اإَِلى َم�َساهَد ُم�َسوَّ ثاِنًيا: �َسْرُد ق�سَّ

: َماَذا َياأُْكُل الُهْدُهُد؟ 1

: ماذا َفَعلَِت النَّْملَُة؟ 2

: ِبَم �َسَعرِت النَّْملَُة ِعْنَدَما �َسَرَق  3

َة الَقْمِح؟          الُهْدهُد َحبَّ

الُهْدُهُد والنَّْملُة
َجاَبِة َعِن األأَ�ْسِئلَِة: ِة ِباألإِ وِر، ُثمَّ اأََتَعاَوُن َمَع َمْن ِبـجاِنبـي في َتْكويِن اأَْحَداِث الِق�سَّ ُموَن ال�سُّ ُل َم�سْ 1. اأََتاأَمَّ
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: اأَْيَن ناَم الُهْدُهُد؟ 1

: ِممَّ كاَن ُيَعاِني؟ 2

َر؟  : ِفيَم َفكَّ 3

ه؟  : َما �َسَبُب َمَر�سِ 4

: ِلَم اْجَتَمَعِت الَهَداِهُد ِفي َمْنِزِله؟ 1

: َماَذا َحَكى لهْم الُهْدُهُد؟ 2

: َماَذا َفَعلَِت الَهَداِهُد ِلُم�ساَعَدِتِه؟  3

: اإَِلى اأَْيَن َطاَرِت الَهَداِهُد؟ 1

: ما الَِّذي َتْحِمُله الَهَداِهُد؟ 2

: َكْيَف َقاَبلَْتُهُم النَّْملَُة؟  3
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: ِلَماذا َحَملَِت الَهَداِهُد النَّْملََة على 1

         اأَْجِنَحِتها؟
: ِلَم َذَهَبِت النَّْملَُة ِلزياَرِة الُهْدُهِد؟ 2

: َماَذا َطلََب الُهْدُهُد ِمَن النَّْملَِة؟ 1

: ِبَم َدَعِت النَّْملَُة ِلْلُهْدُهِد الَمِري�ِس؟ 2

: َماَذا َتْفَعُل النَّْملَُة َمَع الَهَداِهِد؟ 1

ُة؟ : َكيَف اْنَتَهِت الِق�سَّ 2
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ٍة ِكَتابُة ِق�سَّ

َقِط ِفيَما َياأِْتي: ِع َكِلَماٍت ُمَنا�ِسَبٍة َمَكاَن النُّ َة األآِتَيَة، َواأُْكِمُلَها ِبَو�سْ    اأَْقَراأُ الِق�سَّ

َحاِدٌث ُمْحِزٌن
ٍة َمْقُروءٍة أًل: اإِْكَماُل ِكَتابِة ِق�سَّ اأَوَّ

ُل الِكَتاِبيُّ َوا�سُ التَّ

�َس َعاََلٌء ِلَحاِدٍث ُمُروريٍّ ُمْحِزٍن، َوَذِلَك ِعْنَدما َكاَن .................... ِمْن َمْدَر�َسِتِه اإِلى َبْيِتِه  َتَعرَّ
اُروِخ،  َكال�سَّ َنْحَوُه   .................... اَرًة  �َسيَّ َفْجاأًَة  َعاََلٌء  َراأَى  ِة.  الَمارَّ ِمَن  َخاِلًيا  اِرُع  ال�سَّ َوَكاَن  ُظْهًرا، 

يَّاَرُة. َدَمْتُه ال�سَّ ْن �سَ َوَلْم َي�ْسُعْر ِب�َسيٍء َبْعَد َذِلَك َفَقْد .................... َعِن الَوْعِي، َبْعَد اأَ

اأَنَّ  َغْيَر  َجِديَدٌة،  َحَياٌة  ِلَعاَلٍء  ُتْكَتَب  اأَْن  اهلُل  �َساَء  َوَ األإِ�ْسَعاَف،  اَرِة  يَّ ال�سَّ �َساِئُق  ا�ْسَتْدَعى 
َبْيَنه  َحاَلْت  �َسِديَدًة،   .................... َقَدَمْيِه  ِفي  َعاََلٌء  يَب  اأُ�سِ َفَقْد  ُموؤِْلَمًة،  َكاَنْت  الَحاِدِث   ....................

َوَبْيَن الـَم�ْسي.

اَبُه. روا ِبَما اأَ�سَ َحِزَن ُزَماَلُء َعاََلٍء َواأَ�ساِتَذُته، َوَتاأَثَّ
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َماُن الزَّ

الَمَكاُن

يَّاُت  ْخ�سِ ال�سَّ

ُل ِبَها اإَِلى ....................  َفَقْد  َكاَن ِبَحاَجٍة  ا عاََلٌء َبْعَد الَحاِدِث، َفلَْم َتُكْن َلَديِه و�سيلٌَة ي�سِ اأَمَّ
َة أَل َت�ْسَمُح َلُه ِب�ِسراِء ِتْلَك الَعرَبِة. اإَِلى َعَرَبٍة، َوَلِكنَّ اأَحَواَل اأَِبيِه الـَماِديَّ

َلُه  َعَرَبٍة  �ِسراِء  َعلى  واتََّفُقوا  َعــاََلٍء،   .................... ِفيِه  َناَق�ُسوا  اْجِتماًعا،  ُزَمــاَلوؤُه  َعَقَد 
ُقوَد، َوا�ْسَتَروا َلُه الَعَرَبَة، َوَحَمُلوها اإَِلى َبْيِتِه. َع ُكلُّ َطاِلٍب ِبما َيْقِدُر َعلَْيِه، َوَجَمُعوا النُّ َوَتَبرَّ

موُع ِمْن َعْيَنْيِه، ُدُموُع  َما ِاإْن َراأَى َعاََلٌء ُزَماََلَءُه .................... اأََماَم الَعَرَبِة، حتَّى َفا�َسِت الدُّ
الـَمْدَر�َسِة  اأَْرجــاِء  ِفي  َعَرَبَتُه   .................... َعاََلٌء  َكاَن  التَّاِلي،  الَيوِم  َباِح  َوِفي �سَ َواألأََمــِل.  ْكِر  ال�سُّ

الوا�ِسَعِة.

ها ِفي الَخِريَطِة األآِتيِة: �سُ ْكَمْلُتها، اأَُلخِّ َة َواأَ    َبْعَد اأَْن َفِهْمُت الِق�سَّ

األأَْحَداُث

الَحلُّ

الُعْقدُة
)الُم�ْسكلُة(

ُر َعَنا�سِ
ِة  الِق�َسّ

وي
للغ
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تيِن األآتيَتين: اأَْكُتُب الِق�سَّ

ِة: ِبُع الُخُطواِت األآِتيَة في ِكتاَبِة الِق�سَّ اأَتَّ
حيِح. ِة ِمْن ذاِكَرتي )َكما َتِرُد في ِذْهني( في ورَقٍة خارجيٍَّة، وأل اأَ�ْسَغُل َنْف�ِسي بالتَّ�سْ    اأَْبداأُ ِكتاَبَة الِق�سَّ

   اأُراِجُع ما َكَتْبُت مَع ُمراعاِة:
ِة.    اأ. َت�َسْل�ُسِل اأْحداِث الِق�سَّ

وِح األأَْفكاِر.  ب. ُو�سُ
ِحيِح اأَْخَطاِء الَقَواِعِد واألإِْماَلِء َوالتَّْرِقيِم. جـ. َت�سْ

حيِح َعلَى َظْهِر الوَرَقِة َنْف�ِسها. ِة َبعَد الـُمراَجَعِة والتَّ�سْ    اأُِعيُد ِكتاَبَة الِق�سَّ
   اأَْقَروؤها َجيًِّدا، ُثمَّ اأ�سُع َلها ُعْنواًنا ُمنا�ِسًبا.

ُة األأُوَلى: الِق�سَّ

ُة الثَّاِنَيُة: الِق�سَّ

�َسُع َلَها ُعْنَواًنا ُمَنا�ِسًبا  َقِة ِمْن َذاِكَرِتي ِفي اأَْرَبِع ِفْقَراٍت، َواأَ َة الَحَماَمِة الُمَطوَّ اأَْكُتُب ِق�سَّ
َتَعلُِّمي. ُنها ِملَفَّ  ِمِن اْخِتَياِري، واأُ�َسمِّ

ى الِعْلَم َم�ْسًيا َعلَى األأَْقَداِم ِمْن ذاِكرتي، واأَ�َسُع َلها ُعْنواًنا  ابِّ الِذي َتلَقَّ َة ال�سَّ اأَْكُتُب ِق�سَّ
َتَعلُِّمي. ُنها ِملَفَّ  اآَخَر، واأُ�َسمِّ

اِكرِة ٍة ِمَن الذَّ َثاِنًيا: ِكَتاَبُة ِق�سَّ
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�َسَطاِئُر الِف�َساِر ٭ 

ِفي  َيَت�َسارَكاِن  ِديقاِن،  �سَ َمَجيَدُة  يَِّدُة  ال�سَّ ُه  واأُمُّ اأَحَمُد 
َكِثيٍر ِمَن األأَ�ْسَياِء َفِكاَلُهما ُيِحبُّ الِقَراَءَة َوُم�َساَهَدَة التِّْلَفاِز 

َيا�َسِة. اِخَنِة َوُمماَر�َسُة الرِّ وُكوأَلَتِة ال�سَّ َوَيُروُقُهما َطْعُم ال�سُّ

َداَقِة الَجِميلَِة َبيَن اأْحَمَد وَواِلَدِتِه  َلِكْن وُرْغَم َهِذِه ال�سَّ
اإألَّ اأَنَّ ِلكلٍّ ِمْنُهَما ِوْجَهَة َنَظٍر ُمْخَتِلَفًة َعِن األآَخِر ِفي َطِريَقِة 

َتْرِتيِب الَمْنِزِل.

يَِّدُة َمَجيَدُة ُتِحبُّ النََّظاَفَة والتَّْرِتيَب، وَتْحِر�ُس َعلَى اأَْن َيُكوَن ُكلُّ �َسيٍء ِفي َبْيِتَها ِفي  فال�سَّ
ِة الُمَتَنا�ِسَقِة. ِحيِح، َحتَّى َيُكوَن َمْنَظُر الَمَكاِن كاللَّوَحِة الَفنِّيَّ َمَكاِنِه ال�سَّ

ًة ِل�َسْرِف  يَّ اأََهمِّ ِباللَِّعِب، َفهو أل يرى  ِبالُمَذاَكَرِة، واأَْحياًنا  اأَْحياًنا  اأَحمَد الَم�ْسُغوِل  ِبَعك�ِس 
ُع اأَيَّ �َسيٍء  الَوْقِت ِفي التَّْرِتْيِب الَِّذي َتْطُلُبه َواِلَدُته، َفَقْد َكاَن َيْنُثُر اأَ�ْسياَءُه ِفي ُغْرَفِتِه، َوأل َي�سَ
ِحيِح، َفِحيَن َيُعوُد ِمْن َمْدَر�َسِتِه َيْرِمي ِمْحَفَظَتُه َعلَى �َسِريِرِه، ُثمَّ َيْخلَُع ِحَذاَءُه  ِفي َمَكاِنِه ال�سَّ
َوَيْتُرُكُه َحْيُثَما َوَقَف، ُثمَّ َيْدُخُل ِلَي�ْسَتِحمَّ َفَيْرِمْي َماََلِب�َسُه الُمتَّ�ِسَخَة ِباََل ُمَباأَلٍة َعلَى الِمْغ�َسلِة 

ُع ِمْن�َسَفَتُه الُمَبلَّلََة َعلَى َطاِوَلِة ُكُتِبِه. اِم فَي�سَ َوَيخُرُج ِمَن الَحمَّ

 ٭ �سندوي�سات الف�سار - اأمل �سليمان ال�سائغ- مكتبة الملك عبد العزيز العامة - الريا�س - الطبعة األأولى - 1435هـ 2014م )بت�سرف(.

نموذج اختبار )3(

اأقراأُ النَّ�سَّ ِبَفْهٍم، ُثمَّ اأُجيُب:

اأتدرب
َز مــهــارَة  عــلــى نـــمـــوذِج األخــتــبــاِر حــتــى اأَُعــــــزِّ
الــفــهــِم الــقــرائــيِّ الــتــي هــي ِمـــَن الــمــهــاراِت 
الهدُف  ِمن ِخاَللها  ُق  يتحقَّ التي  األأ�سا�سيَِّة 
مــَن الـــقـــراءِة؛ وذلـــك مــمــا يــزيــُد الــِخــبــراِت 
وُيــثــري الــمــعــلــومــاِت ويــو�ــســُع الــمــدارَك في 

المجاألِت. �سَتّى 
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َمَكاِنَها  ِفي  األأَ�ْسياِء  ِع  َو�سْ ــُروَرِة  �ــسَ َلــى  اإِ ُتْر�ِسَدُه  اأَْن  َمَجيَدُة  يَِّدُة  ال�سَّ ــُه  اأُمُّ َحاَوَلْت  َوُكلََّما 
، َوَما داَمِت األأَ�ْسياُء ِفي ُغْرَفِتي َفاإنَّ ُكلَّ األأَْمِكَنِة ُمَنا�ِسَبٌة لها، َفَما  ِحيِح، َيُردُّ َقاِئاًَل: اأََنا ُحرٌّ ال�سَّ
اِوَلِة؟ َوَما الَفْرُق َبْيَن  ي َبْيَن اأَْن َتُكوَن الِمْن�َسَفُة َعلى ِمْعاَلِق الَماََلِب�ِس اأْو َعلَى الطَّ الَفْرُق َيا اأُمِّ
َها ُغْرَفِتي، وَيِجُب اأْن  اأَْن َيُكوَن ِحَذاِئي َعلَى َرفِّ األأَْحِذَيِة اأْو َعلَى األأَْر�ِس؟ ... َهِذِه الِم�َساَحُة ُكلُّ

ا ِفيَها ...! اأَُكوَن ُحرًّ

ِحيُح والُمَنا�ِسُب .... واإَذا َخاَلْفنا الَقَواِعَد اْخَتلَّ  ُه: ُبَنيَّ ُكلُّ �َسيٍء َلُه َمَكاُنُه ال�سَّ َقاَلْت َلُه اأُُمّ
ِريَقِة َت�ْسَتْهِلُك ُجْهِدي وَوْقِتي ِفي  النَِّظاُم، َوِع�ْسَت اأَْنَت ِفي َفْو�َسى، َواأََنا ِفي َنَكٍد، َواأَْنت ِبَهِذِه الطَّ
َعْن  ِلاَلآَخِرْيَن  اْنِطَباًعا  َوُيْعِطي  يََّتَك،  �َسْخ�سِ َيْعِك�ُس  ُغْرَفِتَك  َمْظَهُر  اأَ�ْسياِئَك...  َتْرِتيِب  اإَِعــاَدِة 

َباِطَك. َمَدى اْن�سِ

ا َغيَر ُمَقيٍَّد ... َعلَى األأََقلِّ ِفي ُغْرَفِتي. َباُط؟ اأََنا اأُِحبُّ اأَْن اأُكوَن ُحرًّ َفَقاَل: َولِماَذا األْن�سِ

َهاِب اإِلى الَمْدَر�َسِة، َفَبَحَث َعْن  َباِح الَيوِم التَّاِلي، َوَبَداأَ ا�ْسِتْعَداَدُه ِللذَّ ا�ْسَتيَقَظ اأْحَمُد ِفي �سَ
ِه الَمْدَر�َسيِّ َلِكنَُّه َلْم َيِجْدُه ِفي َمَكاِنِه الُمْعَتاِد، َوِعنَدَما �َساأََل َواِلَدَتُه َعْنُه َقاَلْت: َلَقْد َو�َسْعُتُه  ِزيِّ
ٌة  ي؟ َفَقاَلْت: اأََنا ُحرَّ فِّ الُعْلِويِّ ِمن ِخَزاَنِة الَماََلِب�ِس، َفَقال َلَها ِبا�ْسِتْغَراٍب: لَماَذا َيا اأُمِّ ِفي الرَّ

اأَ�َسُعُه اأَْيَنَما اأُِريُد ...

لَِّم ... َهَذا  وِل اإَِلْيِه اإِأّل ِبال�سُّ َن ِمَن الُو�سُ ا، َوَلْن اأََتَمكَّ فَّ الُعْلِويَّ َعاٍل ِجدًّ َفَقاَل: َولِكنَّ الرَّ
ِع َماََلِب�ِس الَمْدَر�َسِة. الَمَكاُن َغيُر ُمَنا�ِسٍب ِلَو�سْ

ُه: َوَما الَفْرُق؟ ما داَمِت الَماََلِب�ُس ِفي ُغْرَفِتَك، َفاإِنَّ اأَيَّ َمَكاٍن �َسَيُكوُن ُمَنا�ِسًبا  َفَقاَلْت اأُمُّ
لها َكَما ُقْلَت اأَْم�ِس.
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وَل اإَلى  لََّم َحتَّى َي�ْسَتِطيَع الُو�سُ َر ال�سُّ ُزوِل اإِلى َقْبِو الَمْنِزِل ِلُيْح�سِ ُطرَّ اأْحمُد اإَلى النُّ َفا�سْ
َجوَرٍب  ُكلَّ  َواأَنَّ  ِنَظاٍم،  ِباََل  َمْلُفوَفٌة  الَجَواِرَب  اأَنَّ  َوَجَد  َجْوَرًبا  َياأُخَذ  اأَْن  اأََراَد  َوِعْنَدَما  َماََلِب�ِسِه، 
َمَع  َوُمَتَنا�ِسًقا  ُمَتَطاِبًقا  الَجَواِرِب  َزْوًجا ِمن  ِلَيِجَد  َوْقًتا َطِوياًَل  َوا�ْسَتْغَرَق  َعِن األآَخِر،  َيْخَتِلُف 

َماََلِب�ِسِه.

ُع األأَ�ْسياَء ِفي َمَكاِنَها  ُبُه ِلَواِلَدِتِه ِحيَن أَل َي�سَ ِعْنَدَها �َسَعَر اأَْحَمُد ِبمْقَداِر األإْزَعاِج الَّذي ُي�َسبِّ
ِحيح، َلِكنَّ ِكْبِرَياَءُه َمَنَعُه ِمَن األْعِتَراِف ِبَذلك، َوَذَهَب اإَِلى َمْدَر�َسِتِه ِب�َسْمٍت. ال�سَّ

َه اإلى الَمْطَبِخ؛ ِلَيتَناَوَل َغَداَءُه  ْهِر َعاَد اأْحمُد ُمْنَهًكا َوَجاِئًعا ِمَن الَمْدَر�َسِة، َوَتَوجَّ َوِعْنَد الظُّ
)الِف�َساِر(  �َسَطاِئِر  َعْن  ِعَباَرًة  الَغَداُء  َكــاَن  َفَقْد  ِفْعاًَل،  اأَْدَه�َسُه  ــذي  الَّ َعاَم  الطَّ ــُه  اأُمُّ َلُه  َمْت  َفَقدَّ

واْلَح�َساُء الـُمَثلَُّج.

ي َهَذا َغيُر ُمَنا�ِسٍب اأََبًدا. َفَقاَل اأْحمُد: اأُمِّ

طاِئَر، وُتِحبُّ )الِف�َسار( ... َفَما الُم�ْسِكلَُة؟ َفَقاَلْت: وَما َغيُر الُمَنا�ِسِب؟ اأْنَت ُتِحبُّ ال�سَّ

ا ُتِحبُّ اْلَح�َساَء، وُتِحبُّ األآي�ْسكريَم، وَما الَماِنُع اأَْن َنَتَناَوَل اْلَح�َساَء الـُمَثلََّج؟ واأَْنَت اأْي�سً

ِطيرِة، و اْلَح�َساُء َمَكاَنُه الُفْرُن َحتَّى  َفَقاَل اأْحمُد: )الِف�َساُر( لي�َس َمَكاُنُه الُمَنا�ِسُب ِفي ال�سَّ
َكٌة  َجَة ... وَلْي�َس ِمَن الَمْعُقوِل اأَْن َنَتَناَوَل اْلَح�َساَء وِهَي ُمَتلَبِّ َيُكوَن �َساِخًنا َوَلِذيًذا، وَلْي�س الثَّاَلَّ

ي ...!! ا يا اأُمِّ ٌر ِجدًّ ْكِل ... اإِنَّ َمْنَظَرَها ُمَنفِّ راواِت الَجاِمَدِة ِبَهَذا ال�سَّ َعلَى الَخ�سْ

َبْيَن  َفْرَق  َفاََل   ... َمْطَبِخي  ِفي  ُكلُّها  داَمْت  اأَرْدُت، ما  اأْيَنَما  اأ�َسُعَها  ٌة  ُحرَّ اأَنا   : األأُمُّ َفَقاَلِت 
ِطيرِة اأْو ِفي ُزْبَدِة الُفوِل اأِو الُجْبَنِة .... ِفي  الُفْرِن والثَّاَّلجِة، وأَل َفْرَق َبْيَن )الِف�َساِر( ِفي ال�سَّ

ها ... النَِّهاَيِة َح�َسْلَت اأْنَت َعلَى َطَعاٍم ِمْن اأ�ْسَياَء ُتِحبُّ

ِحيِح. َدِك، �َساأَ�َسُع األأ�ْسَياَء ِفي َمَكاِنَها ال�سَّ ي لَقْد َفِهْمُت َق�سْ ِحَك اأْحمُد، َوَقاَل: اأُمِّ ف�سَ
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األأ�سئلة
ُه َيَت�َساَرَكاِن ِفي: مُّ 1- اأَْحمُد َواأُ

 اأ( �ِسَراِء الَماََلِب�ِس.

 ب( اأَْكِل الُمَثلََّجاِت.

 ج( َتْرِتيِب الَمْنِزِل.
 د( ُحبِّ الِقَراَءِة.

ْزَعَج َواِلَدَتُه َكِثيًرا، وَلِكنَُّه َلْم  ُه اأَ 2- �َسَعَر اأْحمُد ِباأَنَّ
َيْعتِرْف ِبَذِلَك ِب�سَبِب ِكْبِرَياِئِه. َوَهَذا َيُدلُّ َعلَى:

اأ( َخوِفِه.
ِعِه. ب( َتَوا�سُ

ج( ُغُروِرِه.
د( َخَجِلِه.

ْن َيَتناَوَل َوْجَبَة اْلَح�َساَء  3- َكاَن �ُسُعوُر اأَْحمَد َقْبَل اأَ
الُمَثلََّجِة:

ْف�َس. اأ( الرَّ
ب( الَحَما�َسَة.

َد. ج( التََّردُّ
د( الَقُبوَل.

ِة َكاَنْت: ُة اأْحَمَد ِفي الِق�سَّ يَّ 4- �َسَخ�سِ
َدًة.  اأ( ُمَتَردِّ

ًة  ب( َفْو�َسِويَّ
َمًة.  ج( ُمَنظَّ

 د( ُمَعاِنَدًة

ِحيَحِة ِفيَما يلي: 5- �َسْع َداِئَرًة َحوَل األإَِجاَبِة ال�سَّ
ِه ِفي َطِرْيَقِة َتْرِتيِب الَمْنِزِل. 1( َيْخَتِلُف اأَْحَمُد َعْن اأُمِّ

واب   -  َخَطاأ( ) �سَ   
َة والَفْو�َسى.  يَّ يَِّدُة َمِجيَدُة الُحرِّ 2( ُتِحبُّ ال�سَّ

واب -  َخَطاأ( ) �سَ   

6- اأَحَمُد َكاَن ُيِحبُّ اأَْن َتُكوَن َماََلِب�ُسُه الَمْدَر�ِسيَُّة:
ْفِليِّ ِمْن ِخَزاَنِة الَماََلِب�ِس. فِّ ال�سُّ اأ( ِفي الرَّ

فِّ الُعْلِويِّ ِمْن ِخَزاَنِة الَماََلِب�ِس. ب( ِفي الرَّ
ج( َعلَى َرفِّ األأَْحِذَيِة.
د( َعلَى َرفِّ الَمْكَتَبِة.

ا ِفي: 7- ُيِحبُّ اأْحمُد اأَْن َيُكوَن ُحرًّ
اأ( َمدَر�َسِتِه.
ب( ُغرَفِتِه.

ج( الَمْطَبِخ.
د( الَقْبِو.

ُد األأُمُّ ِحيَنَما َقاَلْت ألأْحَمَد: 8- ماَذا َكاَنْت َتْق�سِ
يََّتَك "؟  " َمْظَهُر ُغْرَفِتَك َيْعِك�ُس �َسَخ�سِ

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

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

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

اِبَق ِبَفْهٍم، و�ساأُجيُب َعِن األأ�ْسِئلَِة التاِلَيِة: •  َقَراأُْت النَّ�سَّ ال�سَّ
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األأ�سئلة
َدِة َمَع اْبِنَها اإلى  َفاِتَها الُمَتعدِّ ٩- َهَدَفِت األأُمُّ ِمْن َت�َسرُّ

اأَْن:
ِحيِح. َع اْبُنَها األأَ�ْسَياَء ِفي َمَكاِنَها ال�سَّ اأ( اأن َي�سَ

يِّ َمَكاٍن. َع اْبُنَها األأَ�ْسَياَء ِفي اأَ ب( اأن َي�سَ
ا َغيَر ُمَقيٍَّد. ج( اأن َيُكوَن اْبُنَها ُحرًّ
ِدَقاِئِه. د( اأن َيُكوَن اْبُنَها ِمْثَل اأَ�سْ

َمِت األأُمُّ ألْبِنَها اأَْحَمَد َوْجَبَة َغَداٍء ُمْخَتِلَفًة.  10- َقدَّ
ف. ْر َهَذا التَّ�َسرُّ َف�سِّ

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

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

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

11- َرتِِّب األأَْحَداَث التَّاِلَيَة ِبَح�َسِب ُوُروِدَها ِفي 
ِة ُم�ْسَتْخِدًما األأْرَقاَم ِبالتَّ�َسْل�ُسِل ِمْن )1( اإَِلى  الِق�سَّ

)4( َحْيُث )1( َيْعِني اأَوأًل َو )4( َيْعِني اأْلأِخير.
)    ( َيْرِمي ِمْحَفَظَتُه َعلَى �َسرْيِره.

َعاَم اّلِذي اأَْدَه�َسُه ِفَعاًَل.    َمْت َلُه الطَّ )    ( َقدَّ
ِحيُح والُمَنا�ِسُب. ، ُكلُّ �َسْيٍء َلُه َمَكاُنُه ال�سَّ )    ( َيا ُبَنيَّ

ِه الَمْدَر�ِسيِّ َوَلِكنَُّه َلْم َيِجْدُه. )    ( َبَحَث َعْن ِزيِّ

: "واإَذا َخاَلْفَنا الَقَواِعَد اْخَتلَّ  12- ِا�ْسَرْح ِعَباَرَة األأُمِّ
النَِّظاُم، َوِع�ْسَت اأَْنَت ِفي َفْو�َسى، َواأََنا ِفي َنَكٍد".

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

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

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

ِة َفلَْم َيِجْدَها،  13- َبَحَث اأَْحمُد َعْن َماََلِب�ِسِه الَمْدَر�ِسيَّ
َل َواِلَدَتُه َعْنَها َقاَلْت: َلَقْد َو�َسْعُتَها ِفي  َوِحيَنَما �َساأَ

فِّ الُعْلِويِّ ِمَن الِخَزاَنِة، َفَقاَل َلَها اأَحمُد: )لَماَذا  الرَّ
ْحَمَد َيُدلُّ َعلَى: اُل اأَ ي؟(. �ُسوؤَ َيا اأُمِّ

ِب. اأ( التََّعجُّ
ْف�ِس. ب( الرَّ
ج( الَخْوِف.

د( األ�ْسِتْفَهاِم.

ْلُه  َمِت األأُمُّ ألْبِنَها َطَعاًما ُمْخَتِلًفا َلْم َيَتَقبَّ 14- َقدَّ
ُد ِمن َذِلَك: اأَْحَمُد، َوَكاَنِت األأُمُّ َتْق�سِ

اأ( التَّ�ْسِبيه.
ب( الِمَزاح.

ج( الُمَعاَنَدة.
ب. د( التََّعجُّ

َرِت األأُمُّ َعلَى َوَلِدَها َبْع�َس الِعَباَراِت، ِمْثَل: 15- َكرَّ
ِحيُح والُمَنا�ِسُب" و " َوَما  " ُكلُّ �َسيٍء َلُه َمَكاُنُه ال�سَّ

ٌة  الَفْرُق؟ ما داَمِت الَماََلِب�ُس ِفي ُغْرَفِتَك" و " اأَنا ُحرَّ
اأ�َسُعَها اأْيَنَما اأَرْدُت". واألأُمُّ ِمْن َهَذا األأُ�ْسُلوِب ُتِريُد:

اأ( التَّْحِقيَر.
ب( الُمَواَفَقَة.

َب. ج( التََّعجُّ
د( التَّْوِبيَخ.

)3(
ار 

ختب
ج ا

موذ
ن
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ِل "الَحَدِث" ِبَما ُينا�ِسُبها ِمن الَعُموِد الثَّاِني "الَمَكان" َوَذلَك ِبَو�سِع  16- ِاْرِبْط ُكلَّ ُجْملٍَة في الَعُموِد األأَوَّ

�س: قِم الـُمَنا�ِسِب في الـمَكاِن الـمَخ�سّ الرَّ

الَمَكانالَحَدث
َعلَى الِمْغ�َسلَِة

َحْيُثما َوَقَف
ِريِر َعلَى ال�سَّ

َعلَى َطاِوَلِة ُكُتِبِه

1( َيْرِمي الِمْحَفَظَة
2( َيْرِمي الَماََلِب�َس

3( َيْتُرُك الِحَذاَء
ُع الِمْن�َسَفَة 4( َي�سَ

 )    (
)    (
)    (
)    (

ُق اأُجيُب واأَتحقَّ
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ُفوَلِة اأَْلَعاُب الطُّ

ْيًفا، وُكنُت  ـباِب، َوَكاَن الَوْقُت �سَ ِغيًرا َلْم اأْدُخْل ِفي ُحُدوِد �ِسنِّ ال�سَّ اِلٌح، وُكْنُت �سَ ا�ْسِمي �سَ
ِقَطاًرا  ُن  ُنَكوِّ ًة  َفَمرَّ ِدَقائي،  اأَ�سْ ِمْن  ْبَيَة  ال�سِّ اأُأَلِعــُب  َغاِلًبا،  الَبيِت  اأََمــاَم  النَّهاِر  ُمْعَظَم  ي  اأَْق�سِ
َع َع�ْسرَة َقاِطرًة، َلْي�َس َبيَنها َمْركبٌة َواِحَدٌة، َنْنُفُخ َجِميًعا ِب�َسْوٍت َواِحٍد  ًفا ِمْن ِب�سْ ا ُموؤَلَّ ُبَخاريًّ

�َسبيٍه ِب�َسِفيِر الِقَطاِر الَِّذي ُكنَّا ُن�َساِهُدُه َعلَى الّتْلَفاِز.
ِرُب األأَْر�َس ِبحَواِفرَها، َوتاَرًة  ِهُل َوَتِثُب وَت�سْ ًة اأُْخَرى ُنوؤلُِّف َمْجُموَعًة ِمَن الَخيِل َت�سْ َوَمرَّ
َنْق�ِسُم اأَنُف�َسنا َفِريَقين: َفِريٌق َيخَتبُئ َوَفِريٌق َيْبحُث َعنُهم، َوِحيَن ُيْم�ِسُكوَن ِبِهم َيُفوُز َفِريُق 

بَّاِط( ُنَحاِكي ِبَها الَواقَع. و�ِس وال�سُّ يَها ُلْعبَة)اللُّ�سُ الَبْحِث ِباللُّعَبِة، وُكَنا ُن�َسمِّ
ُب ِلَواِحٍد ِمنَّا َعيَنيِه، َوَنَتواَرى َعْنُه، َفَيْنَطِلُق َوَراَءنا َباِحًثا، َفَمْن َلِقَي ِمنَّا  َواأَْحياًنا َنْع�سِ

َع�َسْبَنا َلُه َعيَنيِه َبَدأًل ِمْنُه... َوَهَكَذا اإَِلى اآِخِر َهِذِه األأَْلَعاِب، اإِْن َكاَن َلها اآِخٌر ُيْعَرُف...
اْلَفِريِق  اأَو  ِعِب  الاَلَّ ِمَن  ٍب  َغ�سَ اأَو  ٍب  َتَع�سُّ ُدوَن  ِريِف،  ال�سَّ َوالتََّناُف�ِس  ِلْلُمتَعِة  َنْلَعُب  ُكّنا 
اَرِتِه اأَو َتْعِطيِل َطِريٍق  اْلَخا�ِسِر، َوَنْلَعُب ُدوَن اإِيَذاِء َجاٍر، اأَو َتْه�ِسيِم ُزَجاِج َمْنِزِلِه، اأَو َتْحِطيِم �َسيَّ
ِة، َفالـُمْتَعُة َواللَِّعُب أل َتْمَنَعاِن ِمَن الِتَزاِم اأَْخاََلِقيَّاِت الـُم�ْسِلِم ِفي اْحِتَراِم األآَخِريَن،  َواإِيَذاٍء ِللَمارَّ
ا َكاَنت، َفهِذِه اأَْخاََلُق الـُم�ْسِلِم، والَهَدُف ِمْن ُمَماَر�َسِة األأَْلَعاِب  ِل الَنَتاِئِج اأيًّ َوُمْمَتلََكاِت َغيِرَنا، َوَتَقبُّ

ُهو الـُمْتَعُة َوالَفاِئَدُة.
ف(  اإبراهيم المازني )بت�سرُّ

اِلَثِة اْخِتَباُر الِوْحَدِة الثَّ

لثة
لثا

دة ا
وح

ر ال
تبا

اخ
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ِجيُب َعِن األآِتي: اِبَقَة ِبا�ْسِتْمَتاٍع َوَتْرِكيٍز ُثمَّ اأُ َة ال�سَّ   اأَْقَراأُ الِق�سَّ

ِحيَحَة: أًل         اأَْخَتاُر األإَِجاَبَة ال�سَّ   اأَوَّ
1. َيْرِوي الَكاِتُب اأَْحَداًثا َوَقَعْت ِفي َمْرَحلِة:

ْيُخوخِة َباِب         ال�سَّ ال�سَّ َبا    ال�سِّ ُفوَلةِ           الطُّ

ِل: 2. َكاَنْت َهِذِه األأَْحَداُث ِفي َف�سْ

ِبيِع َتاِء    الرَّ ْيِف                       الَخِريِف   ال�سِّ         ال�سَّ

3. َيْرِوي الَكاِتُب َهِذِه األأَْحَداَث ِبَم�َساِعِر:

ِب          األ�ْسِتمَتاعِ   الُحْزِن ْه�َسةِ             الَغ�سَ        الدَّ

: 4. َعَدُد األأَْلَعاِب الِتي َوَردْت ِفي النَّ�سِّ

َثاََلٌث      اأَْرَبٌع    َخْم�ٌس            �ِستٌّ  

5. )َتِثُب( َبمْعنى:

َتْم�ِسي      َتْقِفزُ              َتْجِري     َتْزَحُف  

دُّ َكِلمِة )َنَتَواَرى(: 6. �سِ

         َنْختِبُئ     َنْبَتِعدُ    َنْظَهرُ    َنْهُرُب

؟ َغار ِفي النَّ�سِّ ِعُبوَن ال�سِّ 7. َما األآَداُب الَِّتي َتَحلَّى ِبَها الاَلَّ
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ِة؟ ٌة اأَْم َجَماعيٌَّة؟ َما َفاِئَدُة األأَْلَعاِب الَجَماعيَّ   َثانًيا      َهِل األأَْلَعاُب الَمْذُكوَرُة ِفي النَّ�سِّ َفْرديَّ

  َثالًثا     اأُِجيُب َح�َسَب الَمْطُلوِب َبْيَن األأَْقوا�ِس:

ة. ِرُب الَخْيُل األأَْر�س ِبَحواِفرَها ـ ُيْزِعُج األأَْوأَلُد الَمارَّ ْبيُة الُكَرة. َت�سْ 1. َيَتَقاَذُف ال�سِّ
ْكِل( ْبِط بال�سَّ ا �َسَبق َمَع ال�سَّ ُد الَمْفُعوَل ِبه ِفي ُكلِّ ُجملٍَة ِممَّ     )اأَُحدِّ

2. اأَْنَجَز الُمَهند�ُس ................................../ َقَطَفِت الِبْنُت ..................................
ْكِل( ْبِط بال�سَّ     )اأَْماَلأُ الَفَراَغ ِبَمْفُعوٍل ِبِه ُمَنا�ِسٍب َمَع ال�سَّ

ٍر �َساِلٍم(.     ا �َسَبَق اإَِلى َجْمِع ُمَذكَّ ُل ُكلَّ ُمْفَرٍد ِممَّ 3.        َكاِدٌح       -      َخاِدٌم      -        أَلِعٌب   )اأَُحوِّ

َم الُمِديُر التِّْلِميَذ ................................./ ِا�ْسَتْمَتَع األأَْطَفاُل ِباللَِّعِب ..................................  4. َكرَّ
ْكِل( ْبِط ِبال�سَّ     )اأَ�َسُع ِفي الَفراِغ َمْفُعوأًل ُمْطلًَقا ُمَنا�ِسًبا َمَع ال�سَّ

اِبَقتيِن(  َم الَمْك�ُسوَرَة َعلَى الَكِلمَتْيِن ال�سَّ ْعَبُة  )اأُْدِخُل الاَلَّ و�ُس ـ اللُّ 5. اللُّ�سُ

ِة )َما َتاأِْثيُر ُدُخوِل الَباِء َعلَى الَكِلمِة الَِّتي َبْعَدَها؟( َطِدُم ِبالَمارَّ 6. َن�سْ

وَرِة( 7. َنْختبُئ ـ َوَراَء )اأَُعلُِّل ِكَتاَبَة الَهْمَزِة َعلَى َهِذِه ال�سُّ

َع األأَِلِف الَِّتي ُتْنَطُق َوأل ُتْكَتُب ِفي:    َهِذِه   -   َهَكَذا 8. اأَُحِدُد َمْو�سِ

....................................................................................
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َرابًعا     اأَ�ْستخرُج ِمَن النَّ�سِّ اأَْربعَة ُجُموٍع َواأَُبيُِّن َنْوَعها:

ْبَيُة ِباللَِّعِب َواأَْطُلُب ِمْنهم ِة الِذيَن اأَْزَعَجُهْم َهوؤأَلِء ال�سِّ      اأََتَخيُل اأَنِّي اأََحُد الَمارَّ
َعاِء. �ساد�ًسا                اللَِّعَب َبِعيًدا َمَع ا�ْسِتخداِم اأُ�ْسُلوِب الدُّ

َنوُعه الَجْمُع

خام�ًسا     اأَُحِدُد َنوَع الـَمَعاِرِف األآِتَيِة:

َنوُعَها اْلــَمعِرَفُة         

اْلِقَطاُر
ُهْم

الَِّذي
اِلٌح �سَ

َهِذِه
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ثامًنا     اأَْكُتُب َما ُيملَى علّي:

التَّ�سويُباألأَْخطاُء

انتهت األأ�سئلة ... وفقك اهلل.

ْعَجبِني َواآخَر َلْم ُيْعِجْبِني. �سابًعا      اأَ�ْسَتخرُج ِمَن النَّ�سِّ �ُسُلوًكا اأَ
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