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ــِم الّنــاِس،  ِد الخْلــِق، معلِّ ــاُم علــى ســيِّ ــَة لســاَننا، والصــاُة والسَّ ــذي جعــَل اإلســاَم عقيَدَتنــا، والعربيَّ الحمــُد للــِه الَّ

محمــِد بــِن عبــِد هللِا، وعلــى آِلــِه وصْحِبــِه.

َم عزيزي الُمتعلِّ

ــِة،  ــَك المعرفيَّ ــِة، وخبراِت غويَّ ــَك اللُّ ــِة مهاراِت ــُه بيــن يَديــَك؛ لُيِســهَم فــي تنمَي ــِة، نَضُع غــِة العربيَّ هــذا كتــاُب اللُّ

ــَك  ــِق عاقِت ــِه إلــى توثي ــَعْينا مــن خاِل ــْد س ــَك. وق ِت ــَك وُأمَّ ــك لوطِن ــِر انتماِئ ِة، وتجذي ــانيَّ ــَك اإلنس ــِز ِقَيِم وتعزي

ــروٍح  ــا، ب ًه ــًوى وتوجُّ ــِم 2014م محت قوي ــِج والتَّ ــِر المناه ــامِّ ِلمعايي ــاِر الع ــن اإلط ــَن م ــِة منطلقي ــِة العربيَّ غ باللُّ

ركيــِز علــى مــا نــصَّ عليــِه مــْن موضوعــاِت القــرِن الحــادي والعشــريَن ومهاراِتــِه،  جديــِد، مــَع التَّ مــَن األصالــِة والتَّ

ــَر  ــوَن أكث ِث؛ لتك ــدُّ ح ــتماِع والتَّ ــِة واالس ــراءِة والكتاب ــَك فــي الق ــِر مهاراِت ــِة، وتطوي ــَك المعرفيَّ ــيِع خبراِت لتوس

ــِدِع. ــِر الّناقــِد المب فكي عــاوِن والتَّ ــِل والتَّ واُص قــدرًة علــى التَّ

َم عزيزي الُمتعلِّ

ــا  ــا، زماًن عــْت نصوُصهــا فنوًن ٍة تنوَّ ــِن، ضــمَّ كلُّ جــزٍء ثــاَث وحــداٍت دراســيَّ ــِة فــي ُجزءي غــِة العربيَّ ــاُب اللُّ جــاَء كت

ــًة وعالمّيــًة، جاعليــَن إياهــا منَطلًقا لتقديِم الخبــراِت والمهاراِت المســتهَدفِة.  ــًة، وعربيَّ ومكاًنــا، محلّيــًة، وخليجيَّ

اقــِد مــْن خــاِل إســتراتيجياٍت  فكيــِر النَّ وجــاءْت موضوعاُتــه ومعالجاُتــه ونشــاطاُته ُتعنــى بمهــاراِت البحــِث والتَّ

ــك  ــُل تواصَل ــا يجع ــم، ِوبم قوي ــِم والتَّ علُّ ــِم والتَّ علي ــِة التَّ ــوَر عمليَّ ــَت مح ــوَن أن ــِط؛ لتك ش ــِم النَّ علُّ ــى التَّ ــُز عل تركِّ

ٍة بقصــٍص رافــدٍة تنّمــي لديــَك مهــاراِت القــراءِة، والكتابــِة،  لنــا كلَّ وحــدٍة دراســيَّ يســيًرا، تحدًثــا وكتابــًة. وقــد ذيَّ

ِة  صــُل بموضوعــاِت الوحــدِة، ويتكامــُل مــَع المــوادِّ الدراســيَّ لخيــِص، فضــًا عــْن مشــروٍع هــادٍف يتَّ والبحــِث، والتَّ

اأُلخــرى.

أخي وليَّ األمِر

ــا مــْن مقاصــَد ُعليــا، تصــبُّ فــي  ــُق مــا نصبــو إليــِه جميًع ــِة، فبتعاُوِننــا نحقِّ أنــَت شــريُكنا فــي المســيرِة التربويَّ

حــدِة.  ــِة المتَّ ــِة اإلمــاراِت العربيَّ ــا، دول ــا، ورفعــِة وطِنن ــِة أبنائن مصلَح

شاَد. داَد والرَّ                                                      نسأُل هللَا – تعالى – السَّ

فون   المؤلِّ
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    الوحدة األولى – تواصل 
اْلِفْهِرُس

رقم الدرس                       املجال                                                        العنوان                                    الصفحة

18 آياٌت مَن القرآِن الكريِم القرآُن الكريُم

22 البناُء واإلعراُب )1(

)إضاءاٌت نحوّيٌة(

ُة غويَّ اإلضاءاُت اللُّ

24 َك يا َأِخي َدْعِني ُأِحبُّ ِة صوِص األدبيَّ قراءُة النُّ

30 اإلعراُب والبناُء )2( تعزيز

ٌة( )إضاءاٌت نحويَّ

ُة غويَّ اإلضاءاُت اللُّ

32 ٌة ديمُة - مسرحيَّ ِة صوِص األدبيَّ قراءُة النُّ

40 صديُقنا البحريُّ ِة صوِص المعلوماتيَّ قراءُة النُّ

46 فُة 1( اإلماُء )الهمزُة المتطرِّ ُة غويَّ اإلضاءاُت اللُّ

48 ركِة المزارعُة ومديُر الشَّ االستماُع والُمحاَدثُة

54 فُة 2( اإلماُء )الهمزُة المتطرِّ ُة غويَّ اإلضاءاُت اللُّ

56 ُة يَّ سالُة الودِّ الرِّ الكتابُة

60 1- “إنَّ غًدا لناظِرِه قريٌب”

وُر األبيُض”  2- “ُأكْلُت يوَم ُأِكَل الثَّ

القصُص الّراِفدُة

1

2

3

4

5

6

7
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 الَوحَدُة الّثانيُة – اإلماراُت وطني
اْلِفْهِرُس

رقم الدرس                       املجال                                                        العنوان                                    الصفحة

68 مجُد اإلماراِت ِة صوِص األدبيَّ قراءُة النُّ

74 ِة 1 ُة في الجملِة االسميَّ عاماُت اإلعراِب األصليَّ

)إضاءاٌت نحوّيٌة(
ُة غويَّ اإلضاءاُت اللُّ

76 ًة - َسْرُد الّذاِت رجٌل بنى أمَّ ِة صوِص األدبيَّ قراءُة النُّ

84 ُة في الجملِة  ُة والفرعيَّ - عاماُت اإلعراِب األصليَّ
ِة 2 )إضاءاٌت نحوّيٌة( االسميَّ

فُة وتنويُن الفتِح( 1 - اإلماُء )الهمزُة الُمتطرِّ

ُة غويَّ اإلضاءاُت اللُّ

88 حاِد قطاُر االتِّ ِة صوِص المعلوماتيَّ قراءُة النُّ

96 ُة في الجملِة  ُة والفرعيَّ عاماُت اإلعراِب األصليَّ
ِة الفعليَّ

ُة غويَّ اإلضاءاُت اللُّ

98 عيُّ في اإلماراِت طوُّ العمُل التَّ االستماُع والُمحاَدثُة

104 فُة وتنويُن الفتِح( 2 - اإلماُء )الهمزُة الُمتطرِّ

قعِة - خطُّ الرُّ
ُة غويَّ اإلضاءاُت اللُّ

106 قصة الكتابُة

112 “القوُل ما قاَلْت َحذاِم”

رى” باِح يحَمُد القوُم السُّ “عنَد الصَّ
القصُص الّراِفدُة

1

2
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الَوحَدُة الّثالثُة – أنا و المستقبل
اْلِفْهِرُس

رقم الدرس                       املجال                                                        العنوان                                    الصفحة

120 ُث البيّئِة تلوُّ ِة صوِص األدبيَّ قراءُة النُّ

126 ِر الّسالِم إعراُب المثّنى وجمِع المذكَّ

)إضاءاٌت نحوّيٌة(
ُة غويَّ اإلضاءاُت اللُّ

130 بوُغ النُّ ِة صوِص األدبيَّ قراءُة النُّ

134 ِث الّسالِم إعراُب جمِع المؤنَّ

)إضاءاٌت نحوّيٌة(
ُة غويَّ اإلضاءاُت اللُّ

138 إنترنُت األشياِء ِة صوِص المعلوماتيَّ قراءُة النُّ

146 فُة( اإلماُء )الهمزُة المتطرِّ ُة غويَّ اإلضاءاُت اللُّ

148 جبُل جيس ) تقرير( االستماُع والُمحاَدثُة

152 فُة( - اإلماُء )الهمزُة المتطرِّ
- الَخطُّ

ُة غويَّ اإلضاءاُت اللُّ

154 نصٌّ تفسيريٌّ الكتابُة

160 “ تّواق في مهبِّ الّريح” القصُص الّراِفدُة

162 البيُت الذكيُّ مشروُع الَوحدِة

1

2

3

4

5

6

7

Arabic-G6-P1-2017-2018 NAWAL.indd   13 8/10/17   1:45 AM



 فهرُس الَوحدِة األُولى

النَّواتُِج المجاُل    الوحدُة األولى ]تواصٌل] الحصُص

- يحلُِّل املتعلُِّم أنواًعا مختلفًة ِمَن النُّصوِص

ــِه  ــن خــاِل معرفِت ــرِب م ــِل املُع ــَن الفع ــيَّ م ــَل املبن ــُم الفع ــُز املتعلَّ - مييِّ

ــراَب. ــاَء واإلع البن

2

2

رُس األوَُّل الدَّ
قرآٌن كريٌم

إضاءاٌت: نحو
البناُء و اإلعراُب (1)

ُة يَّ
دب

األ
ُة 

راء
لق

ا

ًحــا الفكَر الرَّئيســَة  ، موضِّ ــعريِّ ُد املتعلِّــُم املعنــى اإلجــايلَّ للنَّــصِّ الشِّ - يحــدِّ

ــَة فيه. والجزئيَّ

ا من 10 -12 بيتًا أو سطرًا. - يحفُظ املتعلُِّم نصًّ

َدِة املعاين. - يحّدُد املتعلُِّم املعنى املناسَب للكلاِت ُمتعدِّ

ادِف بنَي الكلاِت. ُد املتعلُِّم عاقاِت التَّضاِد والتَّ - يحدِّ

ُد املتعلُِّم أركاَن التَّشبيِه يف جمٍل ُمختارٍة. - يحدِّ

ًدا عنارصَُه. ُن تشبيًها محدِّ - يُنِتُج املتعلُِّم جمًا تتضمَّ

ــِه  ــن خــاِل معرفِت ــرِب م ــِل املُع ــَن الفع ــيَّ م ــَل املبن ــُم الفع ــُز املتعلَّ - مييِّ

ــراَب. ــاَء واإلع البن

4 قراءة 

  2 نحو

رُس الّثاني الدَّ
َك يا أخي /شعرٌ  دعني أحبُّ

البالغُة

إضاءاٌت نحويٌَّة
البناُء واإلعراُب (2(

ــخصيّاِت  ، ودوَر الشَّ ــصِّ ــرَة النَّ ــا فك ــا مبيًِّن ــا مرسحيًّ ــُم نصًّ ــُل املتعلِّ - يحلِّ

ــِه.  ــيَّ في ــيَّ والّداخ ــواَر الخارج والح

- مييُِّز املتعلُِّم معاين الكلاِت مْن خاِل جذورِها واشِتقاقاتِها. 

- يصنُِّف املتعلُِّم الكلاِت وفَق جذورِها.

3 قراءة  رُس الّثالث الدَّ
ٌة ديمُة - مسرحيَّ

ــاِت  ــِل املعلوم ــصِّ مــن خــاِل تحلي ــُم الفكــَر الرَّئيســَة للنَّ ُد املتعلِّ  - يحــدِّ

. ــصِّ ــَن النَّ ــُه م ــذي يدعــُم تحليلَ ــَل الَّ لي ــرًا الدَّ ــِة، ذاك منيَّ يحــِة والضِّ الصَّ

- يكتُب املتعلُِّم الهمزَة املتطرِّفَة كتابًة صحيحًة.

3 قراءة

1 إمالء

رُس الّرابُع  الدَّ
صديُقنا الَبحريُّ

إضاءاٌت لغويٌَّة
الهمزُة الُمتطرَِّفُة (1(

ءُة
قرا

 ال

ُة يَّ
مات

لو
مع

ال

ًحــا أثــَر  ــصِّ املســموِع موضِّ ــُم نــوَع االنفعــاِل الّســائِد يف النَّ ُد املتعلِّ - يحــدِّ

ــِة. ِث التَّعبرييَّ ذلــَك يف أســاليِب املتحــدِّ

- يكتُب املتعلُِّم الهمزَة املتطرِّفََة كتابًة صحيحًة.

3 استامع 

ومحادثة

1 إمالء

رُس الخامُس الدَّ
  االستماُع والُمحادثُة

إضاءاٌت لغويٌَّة
الهمزُة الُمتطرَِّفُة (2(

 و
اُع

تم
س

اال
 

ُث
حدُّ

َّ لت
ا

ــًة جميــَع العنــارِص األساســيَِّة  َن ــُم رســالًة إىل صديِقــِه متضمِّ - يكتــُب املتعلِّ

ــوَع -   ــَة - املوض ــَة االفتتاحيَّ ــِه - التَّحيَّ ــَل إلي ــَخ - املرَس ــملَة - التّاري )البس

ــَع ( ــَل - التَّوقي ــَة - املرِس ــَة الختاميَّ التَّحيَّ

ــُب  ــذي يناس ــرًا، رسًدا( الَّ ــالًة، تقري ــِة )رس ــكَل الكتاب ــُم ش ــاُر املتعلِّ - يخت

ــِة. ــرَض الكتاب غ

3 كتابة رُس الّسادُس  الدَّ
 الكتابُة 

إضاءاٌت لغويٌَّة : اإلمالُء

بُة
كتا

ال

- يحلُِّل املتعلُِّم أنواًعا مختلفًة ِمَن النُّصوِص. 2 رُس الّسابُع الدَّ
 -  إنَّ غًدا لناظرِِه قريٌب
وُر  ِكَل الثَّ ِكْلُت يوَم أُ - أُ

األسوُد.  ُص
ص

لق
 ا

دُة
اف

لّر
ا

26 حصة

وُع
جم

 م

ِص
ص

لح
ا
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النَّواتُِج المجاُل    الوحدُة األولى ]تواصٌل] الحصُص

- يحلُِّل املتعلُِّم أنواًعا مختلفًة ِمَن النُّصوِص

ــِه  ــن خــاِل معرفِت ــرِب م ــِل املُع ــَن الفع ــيَّ م ــَل املبن ــُم الفع ــُز املتعلَّ - مييِّ

ــراَب. ــاَء واإلع البن

2

2

رُس األوَُّل الدَّ
قرآٌن كريٌم

إضاءاٌت: نحو
البناُء و اإلعراُب (1)

ُة يَّ
دب

األ
ُة 

راء
لق

ا

ًحــا الفكَر الرَّئيســَة  ، موضِّ ــعريِّ ُد املتعلِّــُم املعنــى اإلجــايلَّ للنَّــصِّ الشِّ - يحــدِّ

ــَة فيه. والجزئيَّ

ا من 10 -12 بيتًا أو سطرًا. - يحفُظ املتعلُِّم نصًّ

َدِة املعاين. - يحّدُد املتعلُِّم املعنى املناسَب للكلاِت ُمتعدِّ

ادِف بنَي الكلاِت. ُد املتعلُِّم عاقاِت التَّضاِد والتَّ - يحدِّ

ُد املتعلُِّم أركاَن التَّشبيِه يف جمٍل ُمختارٍة. - يحدِّ

ًدا عنارصَُه. ُن تشبيًها محدِّ - يُنِتُج املتعلُِّم جمًا تتضمَّ

ــِه  ــن خــاِل معرفِت ــرِب م ــِل املُع ــَن الفع ــيَّ م ــَل املبن ــُم الفع ــُز املتعلَّ - مييِّ

ــراَب. ــاَء واإلع البن

4 قراءة 

  2 نحو

رُس الّثاني الدَّ
َك يا أخي /شعرٌ  دعني أحبُّ

البالغُة

إضاءاٌت نحويٌَّة
البناُء واإلعراُب (2(

ــخصيّاِت  ، ودوَر الشَّ ــصِّ ــرَة النَّ ــا فك ــا مبيًِّن ــا مرسحيًّ ــُم نصًّ ــُل املتعلِّ - يحلِّ

ــِه.  ــيَّ في ــيَّ والّداخ ــواَر الخارج والح

- مييُِّز املتعلُِّم معاين الكلاِت مْن خاِل جذورِها واشِتقاقاتِها. 

- يصنُِّف املتعلُِّم الكلاِت وفَق جذورِها.

3 قراءة  رُس الّثالث الدَّ
ٌة ديمُة - مسرحيَّ

ــاِت  ــِل املعلوم ــصِّ مــن خــاِل تحلي ــُم الفكــَر الرَّئيســَة للنَّ ُد املتعلِّ  - يحــدِّ

. ــصِّ ــَن النَّ ــُه م ــذي يدعــُم تحليلَ ــَل الَّ لي ــرًا الدَّ ــِة، ذاك منيَّ يحــِة والضِّ الصَّ

- يكتُب املتعلُِّم الهمزَة املتطرِّفَة كتابًة صحيحًة.

3 قراءة

1 إمالء

رُس الّرابُع  الدَّ
صديُقنا الَبحريُّ

إضاءاٌت لغويٌَّة
الهمزُة الُمتطرَِّفُة (1(

ءُة
قرا

 ال

ُة يَّ
مات

لو
مع

ال

ًحــا أثــَر  ــصِّ املســموِع موضِّ ــُم نــوَع االنفعــاِل الّســائِد يف النَّ ُد املتعلِّ - يحــدِّ

ــِة. ِث التَّعبرييَّ ذلــَك يف أســاليِب املتحــدِّ

- يكتُب املتعلُِّم الهمزَة املتطرِّفََة كتابًة صحيحًة.

3 استامع 

ومحادثة

1 إمالء

رُس الخامُس الدَّ
  االستماُع والُمحادثُة

إضاءاٌت لغويٌَّة
الهمزُة الُمتطرَِّفُة (2(

 و
اُع

تم
س

اال
 

ُث
حدُّ

َّ لت
ا

ــًة جميــَع العنــارِص األساســيَِّة  َن ــُم رســالًة إىل صديِقــِه متضمِّ - يكتــُب املتعلِّ

ــوَع -   ــَة - املوض ــَة االفتتاحيَّ ــِه - التَّحيَّ ــَل إلي ــَخ - املرَس ــملَة - التّاري )البس

ــَع ( ــَل - التَّوقي ــَة - املرِس ــَة الختاميَّ التَّحيَّ

ــُب  ــذي يناس ــرًا، رسًدا( الَّ ــالًة، تقري ــِة )رس ــكَل الكتاب ــُم ش ــاُر املتعلِّ - يخت

ــِة. ــرَض الكتاب غ

3 كتابة رُس الّسادُس  الدَّ
 الكتابُة 

إضاءاٌت لغويٌَّة : اإلمالُء

بُة
كتا

ال

- يحلُِّل املتعلُِّم أنواًعا مختلفًة ِمَن النُّصوِص. 2 رُس الّسابُع الدَّ
 -  إنَّ غًدا لناظرِِه قريٌب
وُر  ِكَل الثَّ ِكْلُت يوَم أُ - أُ

األسوُد.  ُص
ص

لق
 ا

دُة
اف

لّر
ا

26 حصة

وُع
جم

 م

ِص
ص

لح
ا
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اْلَوْحَدُة األولى
    تواُصل
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النَّصُّ

َعلُِّم: نَواتُِج التَّ

يحلُِّل املتعلُِّم أنواًعا مختلفًة ِمَن النُّصوِص. ◄

نحَو الّنصِّ

 أستمُع إىل تاوٍة لآلياِت الكرميِة.                 0

ُل  الّصورََة، وأعبِّ عْنها.                    0  أتأمَّ

قاَل تَعالى: ﴿ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  يبجت  ىب 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ژ ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ 

أستوعُب 

: - أتلو اآلياِت الَكريَمَة، ُثمَّ

أ. أختاُر مّا يأيت عنوانًا جامًعا لآلياِت الكرمياِت:    

سبيُل النُّصِح واإلرشاِد  0

عاقُة املؤمِن باآلخِر 0

التَّقوى ميزاُن التَّفاضِل 0

أْصُل َخلِْق اإلنساِن  0

ب. أعلُِّل سبَب اختياري:

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

رُس األوَُّل:  آياٌت مَن القرآِن الكريم ِ الدَّ

سورة الحجرات اآليات )13-11(
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أُنّمي معجمي        

1- أقرأُ وزميلي اآليتيِن الكريمتيِن 11-12، ثّم نَكتُب َرمَز الَمعنى الُمرادِف مَن العموِد الّثاني أماَم كلِّ 
ُمفَرَدٍة ُتناِسُبه مَن العموِد األوَِّل:

املعنى املُراِدُف املفرداُت مُز املنا�سُب الرَّ

أ. ابتَِعْد عن 1. ملََز

ب. عاَب 2. تنابَز

ت. ذَكَر َشخًصا بسوٍء يف َغيبِته 3. اجتَنْب

ث. َذَهَب 4. اغتاَب

ج. تعايَر 5. تعارَف

ح. تآلََف

ُل العموُد الّثاينالعموُد األوَّ

ُف الَكلماِت والِعباراِت اآلتيَة في ُجَمٍل مْن إنشائي: 2- أوظِّ

اجتنْب:  0

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

الغيبُة:  0

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

عوِب:  0 التَّعارُف بني الشُّ

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

أفكُِّر 
: كتُب مَن اآلياِت الكريمِة الَكِلماِت الَّتي تفيُد كلَّ موقٍف مَن المواقِف اآلتيِةِ  1- أ

الكلماُت الّدالُة عليه املوقُف
عاَب مؤمٌن مؤمًنا آخَر فارتدَّ العيُب إليِه.

َهزأ مؤمٌن مبؤمٍن، قد يكوُن عنَد اللِه أفضَل منُه.

وصَف مؤمٌن أخاُه املؤمَن مبا يكرُه.

َق، فلِحَق بِه ذنٌْب. سارَع مؤمٌن إىل اتِّهاِم شخٍص بدوِن أْن يتحقَّ

ذكَر بعُض املؤمننَي إخوانًا لهْم بسوٍء يف غيبِتهْم.

بحَث مؤمنوَن عْن عوراِت الّناس وعيوِبهم.
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: ُل اآليتيِن الكريمتْيِن 11-12 مْن سورِة الُحجراِت، ثمَّ 2- أتأمَّ
- أناقُش مجموعتي فيما نَهانا هللاُ - تعالى - عنُه، وما أمَرنا بِِه، ونُكمُل الفراغاِت في الجدوِل اآلتي:

ما اأمرنا هللاُ تعالى بِه  ما نهانا هللاُ تعالى عنُه      م�سل�سٌل

تقوى هللاِّ عزَّ وجلَّ خريُة مَن اآلخريَن السُّ 1

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

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

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

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

قاَل تَعالى:  ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
سورة الحجرات اآلية )12(

1 - كيَف صوَّرِت اآليُة الكرميُة مْن يغتاُب أخاُه املسلَم؟
................................................................................................................................................................ -

2 - ما الغرُض مْن االستفهاِم يف اآليَِة الَكرميِة؟
................................................................................................................................................................ -

أتذوَُّق

﴿

رُس 1 الدَّ

Arabic-G6-P1-2017-2018 NAWAL.indd   20 8/10/17   1:45 AM



21

أبعُد مَن النَّصِّ

ريفِة على أنَّ اإلسالَم ديُن  بويَِّة الشَّ كتُب فيها أدلًَّة مْن آياِت القرآِن الكريِم واألحاديِث النَّ ُم َمطويًَّة، وأ - أصمِّ
عوِب. تواصٍل وتعاوٍن بيَن الشُّ
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البناُء واإلِعراُب (1(إضاءاٌت نحويٌَّة

َعلُِّم: نَواتُِج التَّ

مُييُِّز املتعلُِّم الفعَل املبنيَّ من الفعِل املُعرَِب من خاِل معرفِتِه البناَء واإلعراَب. ◄

أَْسَتْقرُِئ َوأَتََعلَُّم

عِر؟ 0 أيُّ البيتنِي أقوى رسوًخا وثباتًا؟ البيُت املبنيُّ مَن الحجارِة أِم البيُت املبنيُّ من الشَّ

أيُّ البيتنِي يسُهُل تحويلُُه مْن مكاٍن إىل آخَر؟ 0

جبأ

- تَواَصَل خالٌِد َمَع أَْصِدقائِِه.

- نَظََم أَْحَمُد قَصيَدة ًيف ُحبِّ 

الَْوطَِن.

- زاَر ُسلْطاُن ُمتَْحَف َعْجاَن.

- تَواَصْل َمع َأَْصِدقائَِك.

- يا أَْحَمُد انِْظْم قَصيَدًة يف ُحبِّ 

الَْوطَِن.

- يا ُسلْطاُن ُزْر ُمتَْحَف َعْجاَن.

- يََتواَصُل خالٌِد َمع َأَْصِدقائِِه.

- مل يََتواَصْل خالٌِد َمع َأَْصِدقائِِه.

وِء. - لن يََتواَصَل خالٌِد َمع َرِفاِق السُّ

- ما املجموعتاِن اللَّتاِن ملْ تتغرْي حركُة أواخِر أفعالِها؟

نِة يف املجموعِة )أ(؟ - ما زمُن األفعاِل امللوَّ

- أكتُب اسَم الحركِة الظّاهرِة عىَل أَواخرِها: 

- ما نوُع األفعاِل يف املجموعِة )ب(؟

-أكتُب اسَم العامِة الظّاهرِة عىَل أواخرِها: 

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

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

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

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

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

ًة   ُر حركُة أواخرِها أفعااًل  مبنيَّ أسّمي األفعاَل الَّتي ال تتغيَّ
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ًة   ُر حركُة أواخرِها أفعااًل  مبنيَّ أسّمي األفعاَل الَّتي ال تتغيَّ

ْت حركُة آخِر حرٍف فيها؟ - ما نوُع األفعاِل يف املجموعِة)ج(؟ .................................. هْل تغريَّ

 

ُر عالمُة آخرِ حرٍف فيه فعاًل معربًا  : أُسّمي الفعَل الَّذي تتغيَّ أستنتُج أنَّ

الفعَل املايض وفعَل األمِر فعاِن مبنيّاِن.  0

الفعَل املضارَع فعٌل ُمعرٌَب. 0

ُق:  أَُطبِّ

يِن تَْحَت اْلِفْعِل اْلُمْعَرِب فيما يأْتي: 1- أَتَعاَوُن َوَزميلي في َوْضِع َخطٍّ تَْحَت اْلِفْعِل المبنيِّ، َوَخطَّ

- هللاُ يَْغِفُر لِلُْمْؤِمِن.

- اْستَِقْم يك يَْغِفَر هللاُ لََك. 

- تَساَمْح َمَع أْصِدقائَِك؛ لِتناَل الَْجزاَء.

نَة َوْفَق اْلَجْدَوِل: َك يا أَخي)، ثمَّ أصنُِّف  األفعاَل الملوَّ 2- أَْقَرأُ اأْلَبياَت اآلتيَة ِمْن َقصيَدة ِ(َدْعني أُِحبُّ

التَّْشــييدا َوأَْحَســَن  بــاَط  الرِّ صــاَن  ُمْؤِمــٍن بابِْتســاَمِة  يَْحلــو  فالَْعيــُش 

ُعقــودا الْــِوداِد  َحبْــِل  ِمــْن  وَأصــوُغ  إراَديت مــْلَء  أَنْــَت  أُِحبُّــَك  َدْعنــي 

َجلــودا الْبنــاِء  َدرِْب  عــىل  كــْن  َو  الَعــداَء وانْــَس  أخــي  يــا  أحبُّــَك  دعنــي 

كِمُل: أقرأُ، وأُ
ُة، والثّاين ظهَر عليه .................................. والثّالُث  مَّ - الفعُل األوَُّل يف املجموعِة )ج( ظهرْت عليه الضَّ

ظهرْت عليه ..................................

َنْوُعها الأَْفعاُل امْلُْعَرَبُة     َنْوُعها ُة الأَْفعاُل امْلَْبنيَّ

ًة. بًَة وأفعااًل َمْبنيَّ داَقِة في َحياتِنا ُمْسَتْخِدًما أْفعااًل ُمْعَر ِة الصَّ ُر فيها َعْن أََهميَّ ْكُتُب ثاَلثََة عباراٍت أَُعبِّ 3- أَ

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

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

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

.....................
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َعلُِّم: نَواتُِج التَّ

ًحا  ◄ ، موضِّ ْعريِّ ُد املُتََعلُِّم الَْمْعنى اإلْجايلِّ للنَِّص الشِّ يَُحدِّ

الِْفَكَر الرَّئيَسَة والُْجزْئِيََّة فيه.

ا من 10-12 بيتًا أو سطرًا. ◄ يَْحَفظ ُاملُتََعلُِّم نصًّ

ادِف بنَي الكلاِت. ◄ يُحدُد املتعلُِّم عاقاِت التَّضاِد والتَّ

َدِة املعاين. ◄ ُد املتَعلُِّم املعنى املناسَب للكلاِت متعدِّ يُحدِّ

ُد املتعلُم أركاِن التَّشبيِه يف جمٍل ُمختارٍة. ◄ يحدِّ

ًدا عنارصَُه. ◄ ُن تشبيًها محدِّ يُنِتُج املتعلُِّم جمًا تتضمَّ

رُس اْلّثانِي:  َك يا أَخيالدَّ َدْعِني أُِحبُّ

ِشْعرٌ

ُل الّصوَرَة، ُثمَّ أُجيُب َشفويًّا: - أَتَأَمَّ

أِصُف ما أشاهُدُه. 0

رِْس.                 0 أَتَعاوُن مع زميي، ونَْستْنِتُج موضوَع الدَّ

محمــد حســام الديــن دويــدري شــاعٌر وكاتــٌب وُصُحفــيٌّ ســوريٌّ من 

ــِة وآداِبهــا مــن جامعــِة  مواليــِد ســنَة 1956، ُمجــاٌز يف اللُّغــِة العربيَّ

ــَب،  ــْرِ يف جامعــِة َحلَ راســاِت والنَّ ــِب الدِّ ــَر مكت ــَل مدي ــَب، َعِم َحلَ

ورئيــَس تحريــِر مجلِّتهــا )آفــاق(.

ٌة، منهــا: آٍه ...، وصــورُة بُْنُدقيَّــٍة،   لــُه مجموعــاٌت شــْعريٌَّة عــدَّ

ــِم. ــوُم القلَ ــاٌم، وي ــوى س ــَن الَنْج ــا موط ــعِ، وأال ي ــُل املواق وأرَخبي

ِ اعر بطاقُة الشَّ

نحَو الّنصِّ
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كُتُب في الحاشَيِة أرقاَم األبياِت الُمتواِفَقِة مَع أفكارِِه الرَّئيَسِة: عريَّ قراءًة صامتًة، ُثمَّ أ - أقرأُ النَّصَّ الشِّ

مْنشــودا ُمنزًَّهــا  الَجــــــاَل  ألِــــَف  ــاِدٍق                          ــٍب ص ــلَء قَلْ ــَك ِم ــي أُِحبُّ 1- َدْعن

ــؤاِدِه عــْن كُلِّ مــا                      شــاَه الـــــــَجوارَِح ُمـــــــؤِمًنا وَســِعيدا ــِض فـــ ــأى بَفيْ 2- يْن

ــخاِء وُجـــــودا فَـــــرَيى الَعطــاَء مــَع السَّ ــُر ُجـــوَدَه                        3- يُْعطــي ِبــاَ حــــــدٍّ ويؤثِـ

وتــَــــــَرى الـــــَحياَة َمــــكاِسبًا ونُقـودا ــٌم                        ــِبي واِهـ ــُم أنَّ قَلـْـ ــَت تَزُْعـ 4- إْن كُْن

ــطًا وُجحـــودا كَْسَب الــــــــَحياِة تََسلُـّ تَــَرى                       أْن  الرَّجاحــَة  أنَّ  ِعــي  تَدَّ أو   -5

ــدا ــَحياَة رَصي ــِري الـــ ــراُحًا يُثــْـ وتـَـ ــاُمًحا                       ــراِم تَس ــَش الِْكــ ــا أَرى َعيْ 6- فأَن

نــَــــْفيس بِذكْــٍر يَبْتـَــــغي التـَّــوحيـدا ــَنزًِها                           ــِل مـُـــ ــْبِ الَْجمي ــوُذ بالصَّ 7- وأَلــ

وكُـــــــْن عــىل َدرِْب الِْبنــــــاِء َجلــــودا 8- َدْعنــي أُِحبُّــَك يــا أَخــي وانـْـَس الَْعداَء                     

بــــاَط وأَْحَســَن الْــــتَّْشييدا صـــــاَن الـرِّ 9- فالـْــــَعيُْش يَحـْـــلو بابِتساَمِة ُمــؤِمٍن                                           

وأَُصــــــوُغ مــــْن َحبِْل الـــــِوداِد ُعقودا 10- َدْعني أُِحـــــبَُّك أَنَْت ِمـــــلَء إِراَديت                                           

ــاِح ُجُنـــــودا ونَُكـــــوُن يف أَرِْض الصَّ 11- َنْــِض َمعـًــا نَبِْني فَُنعـْــِي َمْجَدنا                                       

ــدا ــوَت َشِهيـــ ــُمَنزَِّه أْو أَمـــ ــبِّ الـْــ ُح 12- إيّن َعَقــْدُت الَْعْهــَد أْن أْحيــا َعــىل الـْ

ِصفاُت قلِب الُمحبِّ
األبياُت: ..........

رأُي الّشاعرِ في الحياِة
األبياُت: ..........

ِة َدعوةٌ إلى الَمحبَّ
األبياُت: ..........

َك يا أخي َدعني أُحبُّ

1- أْختاُر ُعنوانًا بديالً مّما يأتي ُمَعلِّالً اْختياري:

التَّعليُل:  0
................................................................................................................................................................ -

كِمُل ما يأتي: 2-  أ
َة بيَن الّناِس، منها:  - ورَد في النَّصِّ فضائُل تعزُِّز المحبَّ

دُق.  - الصِّ
. ................................... -

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

ُة التَّعاوُنالتَّعاُيُشالتَّساُمُحالَمحبَّ

أثناَء قراءِة الّنصِّ

أستوعُب 

3- أَْقَرأُ النَّصَّ ِقراَءًة َجْهرِيًَّة ُمراعًيا َمخارَج الُحروِف، وَضْبط َالكلماِت.
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أُنّمي معجمي        

ْكُتُب ضدَّ الكلماِت اآلتيَة: 1- أَ

يَْنأى:             0

خاُء:  0 السَّ

نَِة باللَّوِن األْحَمرِ: ُز َمعاني الكلماِت الُمَلوَّ 2- أَُميِّ

- يُْعِطي با َحدٍّ 

يّاراِت - َحدَّ املَطَُر مْن َحرَكَِة السَّ

- للُمتَسابِقنَي َحدٌّ ال يَتَجاَوزونَُه

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

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

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

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

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

ُر عْن ُكلِّ فْكَرٍة مّما يأتِي: ْكُتُب ومْجموَعتي َرَقَم البيِت الَّذي ُيَعبِّ  1- أَ

َرَقُم البْيِت اْلِفْكَرُة
اإلْخاُص يف َمَحبَِّة اإلنْساِن ألخيِه اإلنْساِن.

املََحبَُّة َعطاٌء با ُحدوٍد.

الَْحياُة ليَْسْت َمكاِسَب ماِديًَّة.

ْعوُة إىل نَبِْذ الَعداوِة بنَي الّناِس. الدَّ

2- في األبياِت ]4 - 5 - 6[ رأياِن، رأُي الّشاعرِ، ورأْيٌ آخُر. أوازُن بيَن الرَّأيَْيِن في الَجدوِل اآلتي:

اأُي الآخُر الرَّ  راأُي ال�ّساِعِر

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

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

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

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

أفكُِّر 

رُس 2 الدَّ
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ًة لالبِتعاِد عْنها، وأُصنُِّفها وْفَق الَجْدَوِل اآلتي: ًة للَعَمِل بِها، وأُخرى سلبيَّ 3- أستخرُج مَن النَِّص قيًما إيجابيَّ

ٌة قَيٌم �َسْلبيَّ قَيٌم اإيجابيٌَّة

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

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

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

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

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

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

4- قاَل تَعالى: 

ُد مْعنى اآليِة، وأكْتُُب رَقََمُه. ] .............. [ - أبَْحُث يف النَّصِّ عن البيِْت الَّذي يَُجسِّ

ِفُق مَعُه في ذلَك؟ علِّل  راُحِم ُيْثري الَحياَة. هل تَتَّ 5- يََرى الّشاِعُر في البْيِت الّساِدِس أنَّ َعْيَش التَّساُمِح والتَّ
رأيَك:

﴿﴿ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

املائدة )2(

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

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

ْكِمُل الَفراغاِت اآلتيَة: 1- أَْقَرأُ، ُثمَّ أُ

لِج في بياِضِه الثَّوُب مثُل الثَّ

• أَِجُد يف الُجْملَِة الّسابَقِة ُمقارَنًة بنَي الَكلِمتني ................................... و ...................................،

فَة املُْشَتَكََة بيَنُها هي:................................... وَربطْت بني الكلمتنِي أداٌة، هي:...................................، وأنَّ الصِّ

البياُض

َبِه وْجُه الشَّ

الثَّلُج
املَُشبَُّه بِه

مثُل 
أداُة التَّْشبيِه

الثَّوُب

املَُشبَُّه

   اْسَتْنِتُج مما َسَبَق أنَّ للتَّشبيِه أركانًا، هي:

أتذوَُّق
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كثَر،  تََعلَّْمُت أنَّ التَّْشبيَه ُمقاَرنٌَة بيَن شيئيِن يَْشَترِكاِن في ِصَفٍة أو أ

فائدة: باْستخداِم أداٍة للتَّْشبيِه.

، مثل، شبيه،  ] الكاُف، كأنَّ

يشبُه، مُياثُِل،  يُضاهي [

من أدواِت التَّشبيِه:  0

ُد وزميلي أْركاَن التَّْشبيِه فيما يأتي: 1- أَُحدِّ

ــي األْدواُح  ــاَش وتَْنتَ ــْروي الِعط يَ ُمَغــرًِّدا ــحاِب  كالسَّ َة  األُخــوَّ إنَّ 

• أداُة التَّْشبيِه • املَُشبَُّه

َبِه • وْجُه الشَّ • املَُشبَُّه بِه

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

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

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

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

2- أَْقَرأُ اآليََة الَكرِيَمَة، ُثمَّ أَمألُ الَجْدَوَل الَّذي يليِهما:

القارعة )4(﴿﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ قاَل تَعالى:

َبِه وْجُه ال�سَّ ُه بِه  اأداُة التَّ�ْسبيِه ُه      املُ�َسبَّ املُ�َسبَّ

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

كوُِّن تشبيهاٍت مَن الكلماِت اآلتيِة: 3- أَتَعاوُن مَع زميلي، وأ

الَوَطُن:

: األمُّ

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

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

رُس 2 الدَّ
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ْغرِيَدِة  ِة والتَّآخي ُمْسَتْرِشِديَن بالتَّ - أَتَعاوُن مْع َزميلي في ِكتابِة تغريَدتيِن نَُحثُّ فيِهما  الّناَس على الَمَحبَّ
اآلتَيِة:

َبِة نَعيُش  يِّ باالْبِتساَمِة الّصاِدَقِة والكَلَِمِة الطَّ
َجماَل الَحياِة

طرِ الّثاني مَن البيِت العاشرِ تَْشبيًها: 4- أَصوُغ مْن كلماِت الشَّ

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

أبعُد مَن الّنصِّ
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إضاءاٌت نحويٌَّة

َعلُِّم: نَواتُِج التَّ

مُييُِّز املتعلُِّم الفعَل املبنيَّ من الفعِل املعرِب من خاِل معرفِتِه البناَء واإلعراَب. ◄

البناُء واإلِعراُب (2(

ؤاِل الّتالي:  1- أقرأُ الفقرَة اآلتيَة، ثمَّ أجيُب عِن السُّ

أتذكُّر أّن: 
اإلعراَب هَو: تَغرّيُ َحرَكَِة آِخِر  0

الَْكلَِمِة. 
وأنَّ الِبناَء هَو ُمازَمُة آِخِر الَْكلَِمِة  0

َحرَكًَة واحَدٍة. 

زاَر رئيــُس وزراِء الهنــِد األســبُق )شاســتي( يوًمــا املدرســَة النموذجيَّــَة يف نيودلهــي، وأثنــاَء جولتــِه اقــرتَب مْنــه 

ــيّارُة الَّتــي تُِقــلُّ الطلبــَة قدميــٌة، وملْ تعــْد صالحــًة لاســتعاِل. طالــٌب، وقــاَل: نريــُد ســيّارًة جديــدًة؛ فالسَّ

، كاُمك هذا يُذكُِّرين أياَم دراستي، ولْن أقوَل لَك إال الحقيقَة.  ابتسَم الوزيُر قائًا: اسمْع يا بُنيَّ

ــْم، أنَّنــي كنــُت أعيــُش يف قريــٍة صغــريٍة، ومدرســتي تبعــُد عــْن قريتــي ثاثــَة عــَر كيلــو مــتًا، وملْ أكــْن  اْعلَ

أملــُك مــااًل؛ لهــذا كنــُت أســرُي عــىل قدمــيَّ ألصــَل إىل املدرســِة. وملـّـا هــمَّ باالنــصاِف قــاَل: اجتهــْد يف دروِســك، 

وســأبحُث يف هــذا املَطْلَــِب.

كتُب نوَع كلٍّ منها وفَق الجدوِل اآلتي:  نَة، وأ -  أصنُِّف األفعاَل الملوَّ

َنْوُعها ُة     الأَْفعاُل امْلَْبنيَّ َنْوُعها الأَْفعاُل امْلُْعَرَبُة
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ًة. بًَة وأُْخرى َمْبنيَّ 2- أَُوجِّْه بِطاَقَة ُشْكرٍ لُِكلِّ ُمْخِلٍص في َعَمِلِه ُمْستعيًنا بالّصورِة، وُمْسَتْخِدًما أْفعااًل ُمْعَر
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رُس الّثالُِث:  ديَمُةالدَّ

ُة القراءُة األدبيَّ

َعلُِّم: نَواتُِج التَّ

، ودوَر  ◄ ا مرسحيًّا مبيًِّنا فكرَة النَّصِّ يحلُِّل املتعلُِّم نصًّ

خصيّاِت والحواَر الخارجيَّ والّداخيَّ فيِه. الشَّ

مييُِّز املتعلُِّم معاين الكلاِت مْن خاِل جذورِها  ◄

واشِتقاقاتِها. 

يصنُِّف املتعلُِّم الكلاِت وفَق جذورِها. ◄

ـِة  الدكتــور غــازي مختــار طليــامت أديــٌب باِحــٌث مــن الجمهوريَـّ

ــَد  ــدِة. ولِ ــِة املتَّح ــاراِت العربيَّ ــِة اإلم ــٌم يف دول ــوريَِّة مقي ــِة الّس العربيَّ

ــاٍت  ــدارَس وجامع ــا يف م ــَل مدرًِّس ــام 1935 م . عم ــَص ع ــِة ِحْم مبدين

ــِة  ــوم اللُّغ ــا يف عل ــنَي مؤلًَّف ــن خمس ــُد ع ــا يزي ــُه م ٍة، ل ــدَّ ــٍة ع عربيَّ

ــروُض،  ــو، الع ــعُر، النَّح ــُخ األدِب، الشِّ ــُة، تاري ــا ) اللُّغ ــِة وفنونِه العربيَّ

ــُد...( ــرسُح والنَّق امل

بطاقُة الكاتِِب

نحَو الّنصِّ

ُل الّصوَرَة، ُثمَّ أُجيُب َشَفويًّا: - أَتَأَمَّ

ناتِها. 0 ُث عْن مكوِّ أتحدَّ

ُم دليًا عىل أنَّ الواحَة تعيُش حالًة من الَجفاِف.                 0 أقدِّ
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  أثناَء قراءِة النَّصِّ

ــصَّ اآلتــَي قــراءًة صامتــًة، ثــمَّ أعنــِوُن كلَّ مشــهٍد مــَن  - أقــرأُ النَّ
والمواقــِف  األحــداِث  مــَن  يناســُبُه  بمــا  ِة  المســرحيَّ مشــاهِد 

اآلتيــِة:
دميُة تَحثُّ َجهاًما عىل العودِة إىل األرِض. 0
دميُة تعوُد إىل األرِض، وجهاٌم يهرُب.      0
"عفراُء" تلْجأُ إىل الواحِة. 0

َجهاٌم يُِصُّ عىل عدِم العودِة إىل األرِض.           0

المشهُد األوَُّل                                                     العنوان .................................................................................

ــرُ  ــراُء، تس ــرٌة َصف ــاٌب صغ ــُه أعش ــاِء، وَحْولَ ــحيُح امل ــٌر ش ــٌة َوَغدي ــا نَْخلَ ــالٍة فيه ــْن َف ــتاُر ع ــُف السِّ ] يُكَش
ــٌة [. ــٌة َهزيل ــام ظَبَي نَحَوُه

الّنْخلَُة ] وهي تبسُط ِذراَعْيِ ِمْن َسعِفها الطَّويِل الَّذي ُيظَلُِّل الظَّبيَة [:

مرحبًــا "َعْفــراُء" َومعــِذرًَة، َوِدْدُت لــْو تصَعديــَن إيلَّ، أْو أَهِبــَط إليــِك لــي أَْســتقِبلَِك بالِعنــاِق، بعــَد طــوِل ِفــراٍق. 

وقالــْت لنفِســها: " أََجــْل، كيــَف يكــوُن ذلــك؟ إنَّ ســاقَي الغليظــَة الطَّويلــَة تــأىب االنحنــاَء، َوســوقَها القصــريَة 

النَّحيلــَة تعجــُز عــِن االرتقــاِء". مــا الَّــذي أَبْعــَدِك عّنــي طــواَل َشــْهٍر كامــٍل؟

حراِء، والبحُث عن الُعشِب واملاِء. - عفراُء: َجفاُف الصَّ

- النَّخلُة: هْل أدَركِْت ما أرْدتِِه يا عفراُء؟

حراُء  ــاُء ماَءها َعــِن األرِض، وامتــأِت الصَّ ــِت الَفلـَـواُت، َوأمَســَكِت السَّ - عفــراُء: َهيْهــاَت!!! َهيْهــاَت!!! فقــد َجفَّ

غريِ. بالظِّبــاِء الظِّــاِء، َولِهــذا أََويـْـُت إليــِك؛ ألنهــَل ِمــْن هــذا الغديــِر الصَّ

يافَِة. - النَّخلُة: لَِك َعَيَّ َحقُّ الضِّ

-عفراُء: يَكفيني ِظلُِّك الظَّليُل، َوَغديرُِك الّصغرُي.

، فَيتساقَُط ِمْن قطوِفها رُطٌَب يانٌِع [: - النَّخلُة: ] وهي تهتزُّ

يب ِمــْن َغديــري ِبْضــَع نَُغــٍب، َوحــاِذري كَــَدَر الَوْحــِل الَّــذي يُخالـِـُط مــاَءُه  كُي ِمــْن ِثــاري بعــَض الرُّطـَـِب، واْشَ

. ْحَل لضَّ ا

] تلتِقُط الظَّبيُة ِبفْيها بعَض الرُّطَِب [.

 : أتذكُّر أنَّ
ُن مــْن مشــاهَد ووصــالٍت  املرسحيَّــَة نــصٌّ أديبٌّ يتكــوَّ

ــع  ــُة م ــُق املرسحيَّ ــزى، وتتَّف ــرٍة ذاِت مغ ــْن فك ُ ع ــرِّ تُع

ــِة مــْن حيــُث عنارصُهــا األساســيَُّة، )األحــداُث،  القصَّ

ــُذ  ــواُر. وتأخ ــا الح ــُب فيه ــْن يغل ــخصياُت ...( ولك الشَّ

ــى  ــوَن ع ــا ممثل ــَن يؤّديه ــَي ح ــا الفنِّ ــُة وضَعه املرسحيَّ

ــرسحِ. ــبِة امل خش
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المشهد الّثاني                                                     العنوان .................................................................................

ــمَّ تتوقَّفــاِن فــوَق  ــِب املــرسحِ، ثُ ــْن جانِ ــُر َســحابتاِن تدخــالِن ِم ــُل اإلضــاَءُة إىل أعــى املــرَسحِ، فتظَه ] َوتُْنَق

ــِة [. ــِة والظَّبَي النَّخلَ

حابََتْنِ: أََسِمْعَت يا "َجهاُم" ما َسِمْعُت ِمْن هذا الِحواِر املُنطَوي عىل الُحبِّ والَكرَِم؟ - إِحدى السَّ

ــاِء، واالهتــاِم بِشــؤوِن  - َجهــاٌم: نََعــْم يــا "دميَــُة" َســِمْعُت، َورأيـْـُت، لكــنَّ الِكبيــاَء َتنُعنــي ِمــْن ُمفارَقَــِة السَّ

أهــِل األرِض.

- دميُة: َويْحَك يا "َجهاُم"، أما َشَعرَْت بالَعطِْف عىل "عفراَء"؟

- َجهاٌم: َعاَم أشُعُر بالَعطِْف؟ أنا ما ارتََقيُْت ِمَن األرِض أِلَعوَد إليها، أْو أِلُعنى ِبِظبائِها.

َك الَّتي أنجبَتَْك!؟ - دميُة: هْل يف العوَدِة إىل األرِض ما يؤذيَك أْو يُخزيَك؟ وهَي أُمُّ

- َجهــاٌم: إذا َشــَعرِْت أنــِت بالحنــنِي إىل الُحَفــِر املوِحلـَـِة يف الُغــدراِن، أْو إىل األغــواِر املُظْلَِمــِة يف اآلبــاِر، فعــودي 

أنــِت، إيّن ســعيٌد بالِحفــاِظ عــىل نَقــايئ وارْتِقــايئ.     

ــرٌَة  ــواٌت ُمزَْمِج ــا أص ــَرِْق، تَْتَبُعه ــوِط ال ــي كَخي ــُر َوتختف ــٌة، تظَه ــواٌء خاِطَف ــرسحِ أض ــامِء امل ــطُع يف َس ] تس
ــِد [. كالرَّع

ياُح [: - َجهاٌم ] وهَو ُيَحرُِّك ذيولَُه الَّتي تَخرتِقُها الُبوُق، َوتهزُّها الرِّ

ــِد، َوتُجــري  ــنا أســوُد الرَّْع ــا ســيوُف الــَبِْق، َوتفَتَِس ــْل قبــَل أْن ُتَزِّقَن بــدأَ َغــزُْو األعــداِء يَجتــاُح الفضــاَء، فَلَْنَْح

ــا عــىل األرِض. َدَمن

يــاَع والتَّــَرَُّد، وثــاَر يف قلبــي  حــاُل والتَّجــواُل يف اآلفــاِق، َوَســِئْمُت الضَّ - دميــُة: ارَحــْل وحــَدَك، فقــد أَتَْعبَنــي التَّ

الحنــنُي إىل الوطــِن.

- َجهاٌم: أَلَْسِت اآلَن يف َوطَِنِك الَّذي ُخلِْقِت لَُه؟

ــا هــو ِمظَلَّــُة الَوطَــِن َوِغطــاؤُه. فــإّن الطُّيــوَر  - دميــُة: ال، هــذا الفضــاُء الواِســُع ليــَس َوطنــي، وال َوطََنــَك، َوإنَّ

ــا  ــاُح ب ي ــا الرِّ ــْن َوَرٍق تتَقاَذفُه ــرٌة ِم ــي طائ ــَق، وكأنَّن ــِئْمُت التَّحلي ــا َس ــها، وأن ــْع إىل أعشاِش ــْق ترِج ــا تُحلِّ َمْه

َهــدٍف.

المشهد الّثالث                                                     العنوان .................................................................................

رُس 3 الدَّ
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ــحِب الجّوابـَـِة يف اآلفــاِق َهــَدٌف غــرَي التَّحليــِق يف الَفضــاِء؟ ومتــى كاَن لَِقطــراِت  - َجهــاٌم: وهــْل أِلَمثالِنــا ِمــَن السُّ

املــاِء َهــدٌف تَســعى إليِه؟

ــُه  ــِق، ومــا َمــأَ اللّ ــِر الخالِ ــَم املخلوقــاِت يف نَظَ ــرَِك القــارِصِ قــد يكــوُن أعظَ - دميــُة: إنَّ أصغــَر األشــياِء يف نَظَ

.َ ــَع أْو تَتكــبَّ ــَل أْن تَتواَض ــْر قب ــٍم، فَتََفكَّ ــَدٍف َعظي ــاَء باملــاِء إاّل لَِه األرَض والسَّ

ٍر وانِتثاٍر؟ ُقُه َسحابٌَة عاِبرٌَة ِمْن قَطَراٍت تَجّمَعْت بعَد تَبَخُّ - َجهاٌم: وما الهدُف الَّذي تُحقِّ

- دميُة: يف كُلِّ قَطرٍَة رَْشَفٌة لِزَْهرٍَة، أْو نُغبٌة  لُِعصفوٍر، أْو ُشبٌَة لِحبٍَّة، أْو نَْهلٌَة لَِنحلٍَة.

ــاَع،  ــذو الِجي ــٍح يغ ــرُِف، َوقَْم ــرَي تُرَف ــُح، َوعصاف ــاٍر تتفتَّ ــا أزه ــريِ ِب ــوِن الكب ــُة الك ــا قيم ــها "م ــْت يف نفِس وقال

ــفاُء؟" ــه الشِّ ــٍل في َوَعَس

رَُة يا دميَُة؟ كأنَِّك ترغبنَي يف االنتحاِر!! - َجهاٌم: ما هِذِه األفكاُر املَُدمِّ

- دميُة: ال أرغُب يف االنتحاِر واالندثاِر، بْل يف الخلوِد والِحفاِظ عىل وحدِة الَكْوِن.

- َجهاٌم: وهل انتثارُِك قَطراٍت يف بطوِن الحيواِن، وأغصاِن النَّباِت خلوٌد أْم موٌت؟

َدٌة، وإنَّ نــزويل إىل األرِض لــن يقتُلَنــي، بــْل يُســاِعُدين عــىل ُصْنــعِ الحيــاِة، أو الحفــاِظ  - دميــُة: هــو حيــاٌة ُمتَجــدِّ

ُد ِبهــا، فقطــاُر ُعمــري يأخــذين برحلــٍة ُمْمتعــٍة، وإذا َرِغبْــَت يف ُمشــاركتي فاهِبــْط  ُدهــا، َوأَتَجــدَّ عليهــا، فأنــا أَُجدِّ

معــي إىل األرِض، َوَدْعــَك ِمــْن أوهــاِم الكبيــاِء عــىل األحيــاِء.

- َجهــاٌم: لــْن أهِبــَط أبــًدا، ولــْن أســقَي أحــًدا، وقــاَل يف نفســه: " هــذا ليــس مــن شــأين، بــْل ســأتعلَُّق ِبِحبــاِل 

، َونََفَقــِت الحيوانــاُت يف أقطــاِر األرِض."  ــاِء، ولــْو َجــفَّ الــزَّْرُع، َوَهلَــَك البَــَرُ ين إىل السَّ الكبيــاِء الَّتــي تشــدُّ

أتذكُّر أّن: 

املرسحيََّة تعتمُد عى الحواِر يف  0

تطويِر األحداِث ورسِم مالمحِ 

خصّياِت. الشَّ
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المشهُد الّرابُع                                                     العنوان .................................................................................

] يشــتدُّ ُســطوُع الــرِق، َويَعنــُف َقْصــُف الّرعــِد، وتبــدأُ َقطــراُت املــاِء تهطــُل مــْن أرداِن دميــَة، َوَجهــاٌم يبــدأُ 
بالهــرِب مــن املــرسحِ [.

اِء. - دميُة: وداًعا يا جهاُم، وإىل اللِّقاِء بعَد عوديت إىل السَّ

- َجهاٌم: قد يطوُل غيابُِك عىل األرِض، فكيَف أراِك إذا اشتْقُت إليِك؟

ــِة، وأنــَت  ــِة، واألطيــاِر املُرفرِفَ ــرَْت إىل األشــجاِر الوارِفَ ــَك، إذا نَظَ ُ، ُمِطــاًّ ِمــْن َعليائِ - دميــُة َســتاين أيُّهــا املُتكــبِّ

ــَك. ــَك َوأَثَرَتِ َســجنُي بُْخلِ

غــرِة  ــتاُر عــى َوْقــعِ هــِذِه األنشــوَدِة الصَّ ] يهــرُب َجهــاٌم، َويشــتدُّ ملعــاُن الــرِق، َوهزيــُم الرَّعــِد، َويُْســَدُل السِّ

ُد ِمــْن َجنبــاِت املــرَسحِ [: الَّتــي تـَـرَتَدَّ

األمطــاُر األَرَْض  َولْتُْحــِي  اإليثــاُر عــاَش  دميــُة  يــا 

العــاُر مُيَرُِّغــُه  بالِْكــْبِ  َمغــروًرا جهــاٌم  َولِيَبْــَق 

األَْحــراُر ِمْنــُه  َويَســخُر  ُر،  األبــرا يَحِقــرُُه  الباِخــُل 

الغــاُر َمْفرِقَــُه  َويكســو   ، التّاريــِخ يف  يَْخلُــُد  َوالبــاِذُل 

أستوعُب 

1- أقرأُ وزميلي المشهديِن األوََّل والّثاني، ثمَّ نجيُب شفويًّا عّما يأتي:
أ. ما الَّذي أبعَد عفراَء عِن الواحِة، وأعاَدها إليها؟

ب. كيَف أكرمِت النَّخلُة ضيفتَها "عفراَء"؟    

كِمُل بما يناسُب:              2- أُ

- شخصيّاُت املرسحيَِّة: دميُة - 

ِة: واحٌة -    - مكاُن جرياِن أحداِث القصَّ

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

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

رُس 3 الدَّ
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أُنّمي معجمي        

نِة وفَق سياِقها في العباراِت اآلتيِة: 1- أتعرَُّف معاني الكلماِت الملوَّ

َولِهذا أََويُْت إليِك                            0

حاِذري كََدَر الَوْحِل 0

ْحَل            0 يُخالُِط ماَءُه الضَّ

2- أشتقُّ كلماٍت جديدًة مْن جذرِ الكلمِة اآلتيِة:

ذهبُت     لجأُت       أتيُت    

  ُحَفَر        ِبرََك         عكََر     

القليُل      الّصايف       الكثُر    

أتذكُّر أّن: 
ــذي  0 ــاليثُّ الَّ ــا الثُّ جــذَر الكلمــِة هــو أصلُه

ــُه الكلــامُت.  ُع عن تتفــرَّ

ــٍة،  ــكلِّ كلم ــُة ل ليَّ ــُة األوَّ ــدُة املُعجميَّ أو: الوح

وتفقــُد  األســاس،  اللــَة  الدَّ تحمــُل  وهــي 

تجــزَّأْت. إذا  معناهــا 

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

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

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

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

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

بدأ

3- أقرأُ العبارَة اآلتيَة:

قْد يكوُن أعظََم املخلوقاِت يف نَظَِر الخالِِق 0

نتنِي: ........................................  أ- أكتُب الجذَر املُشتَك للكلمتنِي امللوَّ

ب-أميُِّز معنى الكلمتنِي امللوَّنتنِي عىل ضوِء اشتاكِها يف جذٍر واحٍد:

يَكفيني ِظلُِّك الظَّليُل 0

الظُِّل:    

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

الظَّليُل: 

.................................................................................................................... -
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4- أتعاوُن مَع مجموعتي في البحِث عْن كلماٍت تندرُِج ضمَن جذرِ الكلماِت اآلتيِة، وأصنُِّفها في الجدوَل:

َقَطَر َعُظَم َرَحَل

1- أقرأُ وزميلي المشهديِن الّثالَث والّرابَع، ثمَّ أنسُب كلَّ موقٍف أْو رأٍي إلى صاحِبِه وفَق الجدوِل اآلتي:

أفكُِّر 

ُة خ�سيَّ ال�سَّ املوقُف والّراأُي
َجهاٌم الخوُف مْن التَّشكُِّل قطراِت ماٍء والعودِة إىل األرِض

العودُة إىل األرِض حياٌة جديدٌة.

اِء. حاَب ليحلَِّق يف السَّ خلَق اللُّه السَّ

االستهانُة بقيمِة قطراِت املاِء.

ُد حياِة قطراِت املاِء يف النَّباِت والحيواِن. تجدُّ

حاِب. الفضاُء ليَس املوطَن األصيَّ للسَّ

العودُة إىل األرِض أشبَُه باملوِت.

خصياِت اآلتيِة: عوَر الَّذي يعكُسُه الحواُر الخارجيُّ لكلٍّ مَن الشَّ فَة أِو الشُّ كتُب الصِّ 2- أ

وُق   - النَّخلُة: مرحبًا "َعْفراُء" َومعِذرًَة، َوِدْدُت لْو تصَعديَن إيلَّ، أْو أَهِبَط إليِك لي أَْستقِبلَِك بالِعناِق ] الشَّ

واملحبَُّة [

يب ِمْن َغديري ِبْضَع نَُغٍب.         - النَّخلُة: كُي ِمْن ِثاري بعَض الرُّطَِب، واْشَ

- َجهاٌم: َعاَم أشُعُر بالَعطِْف؟ أنا ما ارتََقيُْت ِمَن األرِض أِلَعوَد إليها، أْو أِلُعنى ِبِظبائِها.

حِب الجّوابَِة يف اآلفاِق َهَدٌف غرُي التّحليِق يف الفضاِء.    - َجهاٌم: وهْل أِلَمثالِنا ِمَن السُّ

- دميُة: يف كُلِّ قَطرٍَة هدٌف: رَْشَفٌة لِزَْهرٍَة، أْو نغبٌة لِعصفوٍر، أْو شبٌَة لَِحبٍَّة، أْو نَْهلٌَة لَِنحلٍَة. 

 . - َجهاٌم: لْن أهِبَط أبًدا، ولْن أسقَي أحًدا ولْو َجفَّ الّزرُع، َوَهلََك البََرُ

] ........................ [ 

] ........................ [ 

] ........................ [ 

] ........................ [ 

] ........................ [ 

رُس 3 الدَّ
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خصياِت اآلتيِة: عوَر الَّذي يعكُسُه الحواُر الّداِخليُّ لكلٍّ مَن الشَّ فَة أِو الشُّ كتُب الصِّ 3- أ

ثًة نفَسها: قالِت النَّخلُة محدِّ

فاُء؟"     "ما قيمُة الكوِن الكبريِ ِبا أزهاٍر تتفتَُّح، َوعصافرَي تُرَفرُِف، َوقَْمٍح يغذو الجياَع، َوَعَسٍل فيه الشِّ

 - أبرَز هذا الحواُر إمياَن دميَة بأهميَِّة دورِها يف الحياِة، وحبَّها للعمِل والَعطاِء.

 - فا الَّذي أبرزَُه حديُث جهاٍم الّداخيَّ اآليتَ؟

 ، اِء، ولْو َجفَّ الّزرُع، َوَهلََك البََرُ ين إىل السَّ   " هذا ليَس من شأين، بْل سأتعلَُّق ِبِحباِل الكبياِء الَّتي تشدُّ

َونََفَقِت الحيواناُت يف أقطاِر األرِض."

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

ُة:   ُح في سطرٍ الفكرَة الَّتي بُِنَيْت عليها هذِه المسرحيَّ  4- أوضِّ

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

أتذوَُّق

- ما المقصوُد مّما تحَتُه خطٌّ في العبارِة اآلتيِة:

قاَل َجهاٌم:

بدأَ َغزُْو األعداِء يَجتاُح الفضاَء، فَلَْنَْحْل قبَل أْن ُتَزِّقَنا سيوُف الَبِْق، َوتفتَسنا أسوُد الرَّْعِد، َوتُجري َدَمنا عى 

األرِض. 

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

ٍة، وأعمُل اآلتَي: - أبحُث في مكتبِة المدرسِة عْن مسرحيَّ

أ- أوثُِّق املرسحيََّة:

عنوانُها: .................................... اسُم املؤلِِّف: ....................................  داُر النَّرِش: .................................... 

ُص فكرَة املرسحيَِّة: ب- ألخِّ

أبعُد مَن الّنصِّ

Arabic-G6-P1-2017-2018 NAWAL.indd   39 8/10/17   1:45 AM



40

رُس الّرابُِع:  الدَّ
َصديُقنا الَبحرّي

نصٌّ َمعلوماتِيٌّ 

َعلُِّم: نَواتُِج التَّ

ُد املُتََعلُِّم الِفَكَر الرَّئيَسَة للنَّصِّ ِمْن ِخاِل تَحليِل  ◄ يُحدِّ

ليَل الَّذي يَْدَعُم  منيَِّة، ذاكرًا الدَّ يَحِة والضِّ الَْمعلوماِت الصَّ

. تَحليلَُه ِمَن النَّصِّ

نحَو الّنصِّ

َوَر، ُثمَّ أُجيُب َشَفويًّا: ُل الصُّ - أَتَأَمَّ

لفنَي؟ ولِاذا؟              0 َهْل تُِحبُّ الدُّ
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أقرأُ النَّصَّ قراءًة صاِمتًة، ُثمَّ أَضُع خطاًّ تحَت الفكرِة الرَّئيسِة في كلِّ فقرٍة.

َصديُقنا الَبحرّي

ــِة  ــاِه الَعْذبَ ــِرَِة يف الِبحــاِر واملُحيطــاِت، ويوجــُد بَعُضهــا يف املِي ــِة املُْنتَ ــَن الكائنــاِت البَْحريَّ الفــنُي ِم الدَّ  

ــاِر، ويعيــُش بعُضهــا َحيــاًة َمديــَدًة  كاألنْهــاِر والبُحــرياِت. وهــي َحيوانــاٌت لَبونَــٌة تتََغــّذى َعــىل األْســاِك والحبّ

َدٌة، قَــْد تَتَجــاَوُز  30  ــرَِة. وأنواُعهــا متعــدِّ تَِصــُل إىل مئتــنِي وَخمســنَي َســَنًة؛ لذلــَك تُْعتَــَبُ مــن الَحيوانــاِت املَُعمَّ

ــريٍَة. ــٍة كَب ــباَحُة ِبرُسَْع ــا السِّ ــُهُل َعليه ــّا يَْس ــاُز أجســاُمها باالنســياِبيَِّة؛ م ــا، وتت نَوًع

1

ــٍة َعــىل َســاِع األْصــواِت،  ــدرٌَة عاليَ ــُه قُ لْفــنُي بحــواٍس فريــَدٍة، فلَ ــُع الدُّ يتمتّ  

ــاِع  ٍل يَفــوُق قـُـْدرََة اإلنْســاِن َعــىل السَّ وتيَّــِة مِبَُعــدَّ بَْذبــاِت الصَّ إْذ يســتَطيُع َســاَع الذَّ

ــَن  ــاٍل ِم ــاِر، ومِبُســتًوى ع ــىل اإلبْص ــٍة َع ــدرٍَة فائَق ــُع ِبُق ــا يَتََمتَّ ــرّاِت، ك ــَراِت املَ ِبَع

. ويف حــاِل تََعرُِّضــه للَخطـَـِر فإنَّــه يُْصــِدُر َصوتـًـا  ــمِّ ــِة الشَّ اللّْمــِس؛ لِكنَّــه يْفتَِقــُر إىل حاسَّ

ــرى. ــنِي األُْخ الف ــتَْنِجَد بالدَّ ــريِ لِيَْس ف كالصَّ

2

ــىل  ــيطَرَِة َع ــُر للسَّ ــزُء اآلُخ ــى الُج ــزٌء، ويَبق ــاُم ُج ــمنِي، إذ يَن ــُم إىل ِقس ــنِي يَنَقِس الف ــدى الدَّ ــاُغ لِ م والدِّ  

الفــنَي  ــْن لوِحــَظ أنَّ الدَّ ــٌة، ولِك ــاُم وإحــدى َعينيَهــا َمفتوَح ــِة، ومــَن الَعَجــِب أنَّهــا تَن ــِس الاإراِديَّ ــِة التََّنفُّ َعَملِيَّ

ــا.  ــا كلتَيْه ــُض َعيَْنيْه ــًا إذ تُْغِم ــا كام ــاُم نوًم ــَد األرَُسِ تَن ــوِت عن ــًة يف البي ــُش آمَن ــي تَعي الَّت

3

ى  ــمَّ ــتَديٌر يُس ــها ُعضــٌو ُمْس ــُد يف رَأِس ــدى، إذ يُوَج ــىل الصَّ ــِد االتِّجاهــاِت َع ــنُي يف تَْحدي الف ــُد الدَّ تَْعتَِم  

ــوناِر الَّــذي تَْســتَْخِدُمُه الَغّواصــاُت  ِملــون)Melon(، وُهــَو َمســؤوٌل َعــن تَْحديــِد االتِّجاهــاِت. إنّــُه كِجهــاِز السُّ

ــُر. ــا الَْخطَ ــأيت ِمنه ــي يَ ــاِت الَّت ه ــاِم، والجِّ ــِن الطَّع ــَد أماكِ ــنُي تَْحدي الف ــتطيُع الدَّ ــاِم تس ــذا النِّظ ــُفُن، وبه َوالسُّ

4

ُن  تُْعتـَـَبُ الّدالفــنُي ِمــَن الكائنــاِت االْجِتاِعيَّــِة الَّتــي تَعيــُش يف َجاعــاٍت تَتََكــوَّ  

ــذاِء.  ــِة والِغ ــريِ الِحايَ ــِل تَوف ــن أَْج ــَك ِم ــا؛ وذل ــَرَ ُدلفيًن ــي َع ــْرٍة إىل اثَن ــْن َع ِم

وتتواَصــُل َمــع أقْرانِهــا َعــن طَريــِق األصــواِت الَّتــي تُطلُِقهــا بـَـنْيَ الْحــنِي واآلخــِر. فَلََقــد 

لفــنَي يَقــوُم بإلقــاِء التَّحيَّــِة َعــىل أَقرانِــِه ويُناديُهــم  راســاُت الِعلميَّــُة أنَّ الدُّ أَثبَتـَـْت الدِّ

ــاُن. ــُل اإلنْس بأســائِِهْم، كــا يَفَع

5

لفــنِي وِصغارَهــا يَظَلـّـوَن يف َمرْكـِـِز  ، ِمنهــا أنَّ أُنثــى الدُّ لفــنِي لهــا قَواِعــُد َوِقيَــٌم ِمثـْـُل البَــَرِ َوَجاعــاُت الدُّ  

الفــنُي َمَعــُه وال تَُتكُــُه أبـَـًدا، فَهــَي ِمــَن الكائنــاِت الَوفيَّــِة  الَجاَعــِة، َوحــنَي يُصــاُب أَحــُد أفـْـراِد الَجاَعــِة تَظـَـلُّ الدَّ

ا ِمثْــَل اإليثــاِر.  ــٍة جــدًّ ــُع بِخصــاٍل راِقيَ ا ألقْرانِهــا، بَــل اكْتََشــَف الُعلــاُء أيًضــا أنَّهــا تَتَمتَّ ِجــدًّ

6

ين تحَت  أضُع خطَّ

التَّفاصيِل الَّتي 

َوَصَفْت حواسَّ 

ْلفين. الدُّ

يِن تحَت  أضُع خطَّ

التَّفاصيِل الّداعَمِة 

نِة للجملِة الُملوَّ
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ــُعُر  ــَك تَْش ــِة أنَّ ــاِن، لَِدرََج ــًة لإلنس ــِة اُلَف ــاِت البَْحريَّ ــرِ الَْحيوان ــْن أك ــا م إنِّه  

ــعاَدِة والرّاَحــِة النَّفســيَِّة ِعْنــَد النَّظـَـِر إلَيهــا؛ ألنَّهــا مــَن الَحيوانــاِت الــَودوَدِة الَّتــي  ِبالسَّ

تُِحــبُّ اللَِّعــَب واملـَـَرَح، فَقــِد اْشــتُِهرَْت ُمنــُذ الِقــَدِم بإنقاِذهــا لإلنســاِن ِمــَن الَْغــرَِق. 

ــأِْن مــا َحــَدَث عــاَم 1996 م يف البَْحــِر األْحَمــِر.  وِمــَن الَحــواِدِث املَشــهورَِة بهــذا الشَّ

ــَد  ــنِي، وبَْع الف ــَن الدَّ ــٍة ِم ــِة َمجموَع ــبَحوَن ِبرِفَْق ــاِء يَس ــَن األْصِدق ــَدٌد ِم ــد كاَن َع فق

أضُع خطين تحَت 7

األدلَِّة الّداعمِة 

نِة للجمَلِة الُملوَّ

الفــنِي  عــوِد إىل الّشــاِطئ فوِجئــوا مِبُهاَجمــِة َســَمَكِة ِقــرٍْش كَبــريٍَة ألََحــِد أْصِدقائِِهــم الَّــذي ابْتََعــَد َمــعِ الدَّ الصُّ

إىل َوَســِط الْبَحــِر، فــا كاَن ِمــَن الّدالفــنِي إال أْن َســَحبَتُْه بَعيــًدا إىل بــرِّ األَمــاِن.  

ــًة رائَعــًة يف أســلوِب  ــا كائنــاٍت بحريَّ ــُه مــْن َخصائــَص وميــزاٍت َجَعلتْه الفــنُي مِبــا َحباهــا اللّ هــذِه هــَي الدَّ

ــا        حياتِه

وتواُضِعها الَّذي مل يقْف عنَد حدوِد أقرانِها وبني ِجْنِسها، وإنا تجاوزَُه إىل عامِل اإلنساِن.

)الشبكة العنكبوتية: موسوعة موضوع، عامل اإلبداع - بتصٍُّف(

أستوعُب 

لفيِن: كُتُب من النَّصِّ ميزتيِن أَْحَبْبُتُهما لدى الدُّ 1- أَ

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

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

ِة:              لفيِن، ُثمَّ أََضُع إشاَرًة على موضِع الحاسَّ ُل صوَرَة الدُّ 2- أتأمَّ

- القويَُّة  

عيفُة    - الضَّ

رُس 4 الدَّ
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أُنّمي معجمي        

1- أَْقَرأُ الِفْقَرَة اآلتَيَة، ثمَّ أجيُب:

ــُل إىل  ــَدًة تَِص ــاًة َمدي ــا َحي ــُش بعُضه ــباَحُة، ويعي ــِه السِّ ــُهُل َعلي ــياِبيَِّة مــّا يَْس لفــنِي باالنْس ــاُز ِجســُم الدُّ مَيت

ــِد االتِّجاهــاِت  ــنُي يف تَْحدي الف ــُد الدَّ ــرَِة. َوتَْعتَِم ــاِت املَُعمَّ ــن الَحيوان ــَبُ م ــَك تُْعتَ ــَنًة، لذل ــنِي وَخمســنَي َس مئت

َعــىل الّصــدى إذ يُوَجــُد يف رَأِســها ُعضــٌو ُمْســتَديٌر َمســؤوٌل َعــِن تَْحديــِد االتِّجاهــاِت، إنـّـُه نِظــاُم تَوجيــٍه ِمثــُل 

ــُفُن.            ــتَْخِدُمُه الَغّواصــاُت َوالسُّ ــذي تَْس ــوناِر الَّ السُّ

كتُبها: ُر َعْن كلِّ َمعنى مَن المعاني اآلتيِة، ثمَّ أ نََة الَّتي ُتَعبِّ - أَستخرُج الَكِلَمَة الُملوَّ

َشْكٌل رَشيٌق يساِعُد َعىل الَحرَكَِة 0

وِت  0 رَْجُع الصَّ

جهاٌز لِقياِس واْسِتْكشاِف األْعاِق  0

البَقاُء عىل قَيِد الَحياِة زََمًنا َمديًدا        0

               
2- أَْسَتْخرُِج ِمَن النَّصِّ َكِلماٍت ال أَْعرُِف َمعناها، ُثمَّ أَبَحُث َعن َمعناها في الُمعَجِم الَوَرقيِّ أو الرَّقميِّ:    

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

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

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

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

الَكِلمُةالَمعاني

الَمعنى الكَلَِمُة

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

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

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

....................................................................................................................................................
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1- أقَرأُ ما يأتي، ُثمَّ أُجيُب َعِن األَسئَلِة:

؟ .......  لفنَي كائٌن اجِتاعيٌّ - هل تَمَّ التَّعبرُي ِبوضوٍح َعن أنَّ الدُّ

َت َعن ذلَك. - أََضُع خطًّا تَْحَت الُجملَِة التي عبَّ

َط اآلتي بِكتابَِة األفكارِ الّصريحِة واألِدلَِّة الّداِعَمِة في الَفراِغ: كِمُل الُمخطَّ 2- أُ

أفكُِّر 

ــي عــَر  ــْرٍَة إىل اثَن ــْن َع ُن ِم ــوَّ ــُش يف َجاعــاٍت تَتََك ــي تَعي ــِة الَّت ــاِت االْجِتاِعيَّ ــَن الكائن ــنُي ِم الف ــَبُ الدَّ تُْعتَ

ــِق  ــن طَري ــِه َع ــع أقرانِ ــَل َم لفــنُي التَّواُص ــتَطيُع الدُّ ــذاِء. ويَس ــِة والِغ ــِل تَوفــريِ الِحايَ ــن أَْج ــَك ِم ــا؛ وذل ُدلفيًن

ــاِء  ــوُم بإلق ــنَي يَق لف ــُة أنَّ الدُّ راســاُت الِعلميَّ ــِت الدِّ ــْد أَثبَتَ ــَر. فَلََق ــنِي واآلَخ ــنْيَ الْح ــا بَ ــي يُطلُِقه ــواِت الَّت األْص

ــاُن.  ــُل اإلنْس ــا بأســائِها، كــا يَفَع ــِه، ويُناديه ــىل أَقرانِ ــِة َع التَّحيَّ

 : أستنتُج أنَّ

يَحُة:  0 الِفكرَُة الصَّ

ُ َعنهــا الكاتـِـُب ُمبــاَشًَة وبوضوٍح،  هــي الَّتــي يُعــبِّ

ـُل – َعــىل األغلَــِب – الِعبــارََة املِفتاِحيَّــَة  وُتَثِـّ

ــِة. ــِة الّداِعَم ــَن األِدلَّ ــَدًدا ِم ــُن َع ــرٍَة تَتََضمَّ لِفق

المعلومات الّداِعَمُةالِفكرُة  الِفقَرُة 

2

5

لفِن   قُْدرٌَة عاليٌَة َعىل َساِع األْصواِت ◄َوصُف حواّس الدُّ

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

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

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

◄ .....................................................................

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

◄ .....................................................................

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

◄ .....................................................................

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

رُس 4 الدَّ
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3- أقَرأُ ما يأتي، ُثمَّ أُجيُب َعِن األَسئَلِة:

ــِة  ــىل َعَملِيَّ ــيْطَرَِة َع ــُر للسَّ ــزُء اآلُخ ــى الُج ــزٌء، ويَبق ــاُم ُج ــُم إىل ِقســمنِي، إْذ يَن ــنِي يَنَقِس الف ــدى الدَّ ــاُغ لَ م الدِّ

الفــنَي الَّتــي  ــَظ أنَّ الدَّ ــْن لوِح ــٌة، ولِك ــا َمفتوَح ــاُم وإحــدى َعينيَه ــِب أنَّهــا تَن ــِة، ومــَن الَعَج ــِس الاإراِديَّ التََّنفُّ

ــا.  ــا كلتَيْه ــُض َعيَْنيْه ــًا إذ تُْغِم ــا كام ــاُم نوًم ــَد األرَُسِ تَن ــوِت عن ــًة يف البي ــُش آمَن تَعي

الفُن الَّتي تعيُش يف البيوِت تناُم ِملَء َعْيَنْيها" يَحُة للفقرِة الّساِبِقة هي: "الدَّ - املعلوَمُة الصَّ

الفُن الَّتي تَعيُش يف الِبحاِر تَْشُعُر بالَخطَِر" ؟ ................... - هل تُشرُي الِعبارَُة أيًضا إىل أنَّ "الدَّ

ــٌة أم  ــٌة ِضمنيَّ ــَي معلوم ــَك ...................، إًذا أه ــن َذل َْت َع ــبَّ ــٌة ع ــٌة ورَصيَح ــٌة واِضَح ــاَك َمعلوَم ــل ُهن - ِه

.  ................... رَصيَحــٌة؟ 

اِت الّدالَِّة َعليها: - ِمَن املُؤشِّ

الفنُي الَّتي تَعيُش يف البيوِت تَناُم ِبَشكٍل كاِمٍل، و .................................... ◄ الدَّ

ُة الَّتي ُيمكُن استنتاُجها مَن الِفقرِة اآلتيِة: منيَّ 4- ماالفكرُة الضِّ

 : أستنتُج أنَّ

منيَُّة:  0 الفكرُة الضِّ

ــا  ُح بهــا الكاتــب، وإنَّ هــي الَّتــي ال يُــصِّ

العبــارات  مــن  بــدالالٍت  نســتنتُجها 

. األخــرى يف النَّــصِّ

وقـَـْد أشــارَْت بَعــُض األبْحــاِث إىل أنَّ النَّمــَل يَبْنــي ِجــرًسا حيًّــا ِمــن أَجســاِدِه، فَعنَدمــا يُصــاِدُف النَّمــُل ُحفــرًَة 

َة ِبنــاِء  ــَل ِعــْبء وَمَشــقَّ تشــكُِّل عائًقــا، يَختــاُر َمجموَعــًة مــن النَّمــاِت ذواِت الَحجــِم املُناِســِب للُحفــرَِة لِتَتََحمَّ

الِجــرِس، فَتَعــُبُ َعليــِه بَقيَّــُة النَّمــاِت!

ب. القدرُة عى بناِء جرٍس. أ. القدرُة عى حلِّ املُشكالِت.    
ْرِ.  ث. االنتظاُم يف السَّ ُة عَضالِت النَّمِل.               ت. قوَّ

أبعُد مَن النَّصِّ

الفيِن، وأطبُِّقها في حياتي؟ روُس الَّتي أستطيُع اإلفادَة مْنها مْن حياِة الدَّ - ما الدُّ
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إضاءاٌت لغويٌَّة 

َعلُِّم: نَواتُِج التَّ

يَكتُُب الُْمتََعلُِّم الَْهْمزََة الُْمتَطَرِِّفَة كِتابًة َصحيحًة. ◄

اإلمالُء 

الَهمَزُة الُمَتطرَِّفُة (1) 

ْكِمُل اْلَفراَغ: - أَِصُل ُكلَّ َكِلَمٍة بَِموِقعها اْلُمناِسِب، ُثمَّ أُ

َموِقُع الَْهْمزَِة ِيف أوَِّل الَْكلَمِة  ◄

ُمْؤِمٌن - أََمَر - إِماَرٌة - ناِشٌئ

َموِقُع الَْهْمزَِة يف آِخِر الَْكلَمِة ◄َموِقُع الَْهْمزَِة يف َوَسِط الَْكلَمِة ◄

الَْهْمزَُة الَّتي وقَعْت يف أوَِّل 

ى:   الَْكلَِمِة تَُسمَّ

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

الَْهْمزَُة الَّتي وقَعْت يف َوَسِط 

الَْكلَمِة تَُسّمى:  

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

الَْهْمزَُة الَّتي وقَعْت يف آِخِر 

ى:   الَْكلَِمِة تَُسمَّ

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

أَْسَتْقرُِئ َوأَتََعلَُّم

أَِحــبُّ قَضــاَء اإلجــازَة ِعــىل شــاِطِئ الْبَْحــِر؛ ألنَّــُه يَبَْعــُث الرّاَحــَة والطُّأمنينــَة يف النَّْفــِس، وأَْســتَمِتُع بزيارتـِـِه يف 
وقـْـِت األَصيــِل؛ ألنَّــُه يَبْــدو كالَْكْنــِز الَْمْخبــوِء بــاألرْساِر، وِســْحرُُه ال يُقــاَوُم، وحــنَي أســَمُع نََبــأً ســارًّا، أُْهــَرُع إىل 
ــامِء، وهديــِر  ــعاَدةِ مــا بـَـنْيَ ُزرْقـَـِة السَّ البَْحــِر دوَن تَلَكُّــٍؤ؛ لِيشــاركَني فرَْحتــي، وأعيــَش َمَعــُه ِدْفَء الْفــَرِح والسَّ

أمــواجِ الْبَْحــِر.

امِء [ قَْد انْتََهْت كُلٌّ ِمْنها  نَِة، فأِجُد أَنَّ الكلاِت ] دْفَء - الَْمْخبوِء - السَّ أ- أَنْظُُر إىل الَْكلاِت املُلوَّ

بـ ...........................................، وقَْد رُِسَمْت َهِذه ِ الَْهْمزَُة َعىل ...........................................؛ ألنّها ُسبقت بحرٍف 

ساكٍن. 

نـَـِة األُْخــرى، وهــي ] شــاِطِئ - نََبــأً - تَلَكُّــٍؤ [، فَأِجــُد أنَّ الَْحــرَْف الَّــذي قَبْــَل الَْهْمــزَِة  ب- أَعــوُد، وأنْظـُـُر إىل الَْكلــاِت املُلوَّ

فيهــا ُمتََحــرٌِّك، فالَْهْمــزَةُ يف ] شــاِطِئ [ ُســِبَقَت بحــرٍف َمْكســوٍر؛ لذلــَك كُتبَــْت َعــىل ...........................................،

والَْهْمزَُة يف كَلَِمِة ] نََبأً [ ُسِبَقَت بحرٍف َمْفتوٍح، فَُكتِبْت َعىل ...........................................، والَْهْمزَُة يف كَلَِمِة 

] تَلَكٍُّؤ [ ُسِبَقَت بحرٍف َمْضموٍم، فَُكتِبْت َعىل ...........................................  

تعلَّمُت أنَّ الَْهمزَة املتطرِّفََة تُكتُب تبًعا لـَِحرَكَِة ........................................... الَّذي قَبْلَها.
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 : أستنتُج أنَّ
• لكتابَِة الَْهْمزَِة املُتَطرِّفَِة نَْنظَُر إىِل ..................... الَْحرِْف الَّذي قَبْلَها، ونكتُبُها َعىل َحرٍْف يُناِسُب تلَك الحركِة.

إذا كان الحرف: 0

- َمْفتوًحا، فإنَّها تُْكتَُب َعىل  

- َمْضموًما، فإنَّها تُْكتَُب َعىل  

- َمْكسوًرا، فإنَّها تُْكتَُب َعىل 

- ساكًنا ، فإنَّها تُْكتَُب َعىل  

• الحاالُت الَّتي تَرُِد عليها الهمزُة املُتطرِّفَُة هَي : ــَـأ - ــُـؤ - ـــِـئ - ء

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

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

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

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

ُق  أَُطبِّ

ُكِتَبْت اْلَهمَزُة َعلى...........؛لأنَّها .................. ْرِف الَّذي َي�ْسِبُق اْلَهمَزَة َحَرَكُة اْلَ اْلَكِلَمُة

كُِتَبِت الَْهمزَُة َعى ياٍء غرِ منقوطٍة؛ ألنَّها َمْسبوقٌة بَحرٍْف َمكْسوٍر. الكَرسَُة باِرئٌ

ُعلاُء 

امُرٌؤ

بََدأَ                                

َمَط: ْكِمُل اْلَجْدَوَل اآلتي بِما ُيناِسُب ُمحاكًيا النَّ 1- أُ

ا بيَن اْلَقوسين، ُثمَّ أَضُعها في اْلفراِغ: ا ِممَّ واَب إمالئيًّ  2- أْختاُر َوَزميلي اْلَكِلَمَة الصَّ

- الِْكتاُب الَورَقيُّ ........................................ أكَْرُ جاذبيٍَّة ِمَن الكتاِب اإِللْكتوينِّ.  

- ........................................ الَْعظيَمُة تَْحمي صاِحبَها ِمَن الزَّلَِل.       

- يَْسَعُد الُْمَعلُِّم بتَدريِس   ........................................                   

- ........................................ أََحُد أَْركاِن الُْجْملَِة االْسميَِّة .                  

] الَْمْقرُؤ - الَْمْقروأ - املَْقروُء [ 

] الَْمباِدُئ - الَْمباِدُء - الَْمباِديُء [

] النَّْشِئ - النَّْشِء - النَّْشِأ [

] الْمُبَتَدىُء - الُْمْبَتَدأُ - الُْمْبَتَدُء [

ُن حالتيِن مْن حاالِت كتابِة الهمزِة المتطرَِّفِة:  3- أِصُف الّصورَة بعبارٍة تتضمَّ

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

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

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

.........................................................................................
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رُس الخاِمُس:  الدَّ
االْسِتماُع َوالُمحادثَُة 

ٌة ِقصَّ

َعلُِّم: نَواتُِج التَّ

ُد املتعلُِّم نوَع االنفعاِل الّسائِد يف النَّصِّ املسموِع  ◄ يحدِّ

ِث التَّعبرييَِّة. ًحا أثَر ذلَك يف أساليِب املتحدِّ موضِّ

ــِة  ــدِة األمريكيَّ ــاِت املتَّح ــزوري بالوالي ــَد يف مي ــٌب ولِ ــي: كات ــل كارنج دي

روِس  ُر الــدُّ 1888 م، عمــَل مديــرًا ملعهــد كارنيجــي للعاقــاِت. ُمطــوِّ

ــَق  ــِه: دِع القل ــهِر كُتِب ــن أش ــّذاِت. م ــنِي ال ــهورِة يف تحس ــانيَِّة املش اإلنس

ــاِس.. تــويفِّ مبدينــِة  وابــدأِ الحيــاَة، كيــَف تكســُب األصدقــاَء وتؤثِّــُر يف الّن

نيويــورك،1955م.

نحَو الّنصِّ

  : وَرتيِن  الّسابقتيِن، ُثمَّ ُل الصُّ - أَتَأَمَّ
أِصُف كاًّ ِمْنها. 0

أيُّ الّصورتنِي أجمُل، وملاذا؟                     0

بطاقُة الُمؤلِِّف
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 أَْسَتِمُع، َو أَْفَهُم

-  أثناَء االستماِع أضُع إشارَة  √ مقابَل كلِّ معلومٍة تَرُِد في النَّصِّ مّما يأتي: 

العبارة
تعتاُش املزارَعُة من زراعِة الُقطِْن.

أحسنِت املزاعُة استقباَل موظَّفي شكِة الكهرباِء.

تسكُن املزارعُة يف قريٍة جميلٍة.

كِة بعدِم إيصاِل الكهرباِء إىل أحِد املنازِل. تفاَجأَ مديُر الرَّ

كِة إقناَع املزارعِة بإدخاِل الكهرباِء إىل منزِلها. استطاَع مديُر الرَّ

أُنّمي معجمي        

: - أَْسَتِمُع إِلى النَّصِّ َمرًَّة ثَانَِيًة، ُثمَّ
: نَِة كَلِماٍت َسِمْعُتها ِمَن النَّصِّ - أَْسَتْبِدُل بالكَلَِماِت الُمَلوَّ

املْزَرعُة ال تَتجاوُز ِمساحتُها َعراِت األمتاِر. 0

مربِّيُة َدجاٍج حادةُّ الطَّبعِ، صاحبُة قوةٍّ َوجلدٍ.      0

وملّا أدركِت الَهدَف مْن زيارتِِه. 0

قوا نتائَِج رائعًة.        0  لَقْد حقَّ

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

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

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

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

أسَتِمُع، وأفكُِّر

1- ما ِصَفاُت ُكلٍّ ِمْن:

كِة:  0 مديِر الرَّ

يَِّدِة املُزارَِعِة:  0 السَّ
........................................

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

2- هل إغالُق أيِّ باِب بيٍت في وجِه طارِقِه سلوٌك طبيعيٌّ، ولماذا؟ 

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

................................................................................................................................................................ -
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ْكِمُل الفراغيِن اآلتييِن:  3- أقرأُ، ثمَّ أ

يَِّدُة الباَب ِبُعنٍف كاَن يُسيِطُر َعليها إحساُس ................................. - ِعنَدما أَغلََقِت السَّ

ِكَِة كاَن يُسيِطُر َعليها إحساُس ................................. يَِّدُة الباَب َمرًَّة ثانيًَة لُِمديِر الرَّ - ِعنَدما فَتََحِت السَّ

4- أْسَتمُع إلى الِفقَرِة األخيرِة، ُثمَّ أختاُر اإلحساَس الُمسيِطَر َعلى ُكلِّ َموِقٍف مَن الَمواِقِف اآلتَِيِة:

الإح�سا�ُس املوقُف / اجلملُة
َخُط وُر                السَّ الُحزُن                  الرسُّ انَْفرََجْت أساريُر وجِه املُزارَِعِة

الَغَضُب                الُحزُن                  الَفَرُح َْت نََباُت َصوتِها تََغريَّ

وُق                 الَغَضُب                 الكُرُه الشَّ فََسألتُْه يف لَهَفٍة كَيَف ذلَك

ُث التَّحدُّ

ِث نحَو التحدُّ

ُل الّصورتيِن اآلتيتيِن، ثمَّ أقرأُ: 1- أتأمَّ

عندما أحسُّ باألمِل والحرسِة تجاَه هذا  0           

ُ عْن مشاعري، فأقوُل: الطِّفِل، فقْد أعبِّ

- يا لَبؤِس هذا الطِّْفِل!                 

- مْن لهذا الطِّْفِل؟

مرُ اإلنساينُّ؟ - أيَن الضَّ

عندما يداِخلُني إحساٌس باإلعجاِب نحَو هذا  0

ُ عْن مشاعري، فأقوُل:        املشهِد فقْد أعبِّ

- ما أروَع هذا الطِّْفَل!

- وقْد أقوُل ما أجمَل صحبَة الكتاِب!

رُس 5 الدَّ
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ُر عْن إحساسي نحَو كلٍّ مْنهما بأسلوبَْي تعبيرٍ مختلفيِن:                           2- أالحُظ الّصورتيِن اآلتيتيِن، ثمَّ أعبِّ

أتحّدُث 

: ُل ومجموعتي الّصورَة اآلتيَة، ُثمَّ 1- أتأمَّ
يََّة  ــرورِ تجاَه الّظاهريَن في الّصورِة مراعيَن تضميَنها األســاليَب التَّعبير ُر عباراٍت تعكُس مشــاعَر البهجِة والسُّ - نحضِّ

ــُر عنهــا: )فــي حدوِد دقيقتيِن(  ثـًـا يعبِّ المناســبَة للموقــِف، ونختــاُر متحدِّ

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

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

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

.........................................................................
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: ُل ومجموعتي الّصورَة اآلتيَة، ثمَّ 2- أتأمَّ

ًفــا األســاليَب  ِ، وأتحــدَُّث موظِّ الّصــورة  ـفـي  يــَن  الّظاهر ِ تجــاَه  ــُر عبــاراٍت تعكــُس مشــاعَر األســى والحســرة  - أحضِّ
للموقــِف. المناســبَة  ـَة  يَـّ التَّعبير

فحِة الّتاليِة.   - ألتزُم  شبكَة المعاييرِ الواردِة في الصَّ

رُس 5 الدَّ
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ُم  أقيِّ

ُم حديَث زميلي َوْفَق شبكِة المعاييرِ اآلتيِة: - أقيِّ

درجُة تواُفرِِه
الِمعياُر

صغيرةٌ متوسطةٌ كبيرةٌ

االلتزاُم بموضوِع التَّحدِث.

استخداُم األساليِب التَّعبيريَِّة المناسبِة للمشاعرِ.

ِة اْلَفِصيَحِة. الِتزاُم اللُّغِة العربيَّ

وِت. وضوُح الصَّ

وِت. تنغيُم نبراِت الصَّ

توظيُف لغِة الجسِد )اإليماءاُت، قسماُت الوجِه(.

ِص. االلتزاُم بالوقِت المخصَّ

1

2

3

4

5

6

7
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إضاءاٌت لغويٌَّة 

َعلُِّم: نَواتُِج التَّ

يَكتُُب الُْمتََعلُِّم الَْهْمزََة الُْمتَطَرِِّفَة كِتابًة َصحيحًة. ◄

اإلمالُء 

الَهمَزُة الُمَتطرَِّفُة (2(

- أَتَبارى َوَزميلي بِِكتابَِة َكِلماٍت ُمناِسَبٍة ِمَن اْلَجْذرِ ] َك - َف - أَ [ تَْنَتهي باْلَهْمَزِة اْلُمَتَطرَِّفِة اْلَمطلوبَِة 
في ُكلِّ دائَِرة:

َل النَّشيَط. 1.  ........................................ املُديُر العامِّ

باِب. 2.  تَْسعى الدْولُة لتَحقيقِّ َمبدأِ ........................................ الُفرَِص أماَم الشَّ

ِقِه. 3. ........................................ الوالُد ابَنه َعلى َتَفوُّ

4. اْستَلَم إدارَة الُمْسَتْشفى َطبيٌب ........................................
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ْكُتُب ما ُيْملى َعَليَّ: - أَ
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رُس الّساِدُس:  الدَّ
ِكتابٌَة   

يَُّة الرِّساَلُة الودِّ

َعلُِّم: نَواتُِج التَّ

نــًة جميــَع العنارِص األساســيَِّة  ◄ يكتــُب املتعلِّــُم رســالًة إىل صديقــِه متضمِّ

)البســملُة – التّاريــُخ – املرَســُل إليــِه – التَّحيَّــُة االفتتاحيَّــُة – املوضــوُع – 

التَّحيَّــُة الختاميَّــُة - املرِســُل – التَّوقيــُع(

قبَل الكتابِة

كُر عناِصَر الرِّسالِة: 1- أتذَّ

الِجهُة والّتاريُخ

ــُر فيهــا عــْن دعــوِة ديننــا الحنيــِف إلى التَّســامِح والتَّواصِل  يَّــًة إلــى صديــٍق لــي فــي بلــٍد آخــَر أعبِّ كتــُب رســالًة ودِّ 2- أ
والتَّعاوِن ُمستشهًدا بتوجُّهاِت دولِتنا وتقاليِدنا األصيلِة. 

ُيمكنني االستفادُة مّما يأتي:
- إنَّ ديَنَنا الَحنيَف يْدعونا إىل ُحسِن الُخلُِق.

- نَتََمثَُّل يف تََعاُملِنا مَع الّناِس قوَل الرَّسوِل صىل اللَُّه عليِه وسلَم: أيُّها الّناُس، إنَّ ربَُكم واِحٌد وإنَّ أبَاكُم واِحٌد، كُلُُّكم 

آلَدَم، وآَدُم من تُرَاٍب.

- إنشاُء دولِة اإلماراِت وزارَة التَّسامِح. 

عوِب تَعوُد بالخريِ الكثريِ عىل البَريَِّة. - إنَّ الَعاقََة الطَّيّبََة بني الشُّ

الُمْرَسُل إليه

الَبسَمَلُة                                                                                                                                   

ُة التحيَّ

َمُة:   الُمقدِّ

الَعْرُض:  

الخاتَِمُة:  

الُمْرِسُل:  
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الِكتابَُة

َة الرَِّسالِة: ْكُتُب ُمَسَودَّ 3- أ

الِجهُة والّتاريُخ

الُمْرَسُل إليه

الَبسَمَلُة                                                                                                                                   

ُة التحيَّ

َمُة:   الُمقدِّ

الَعْرُض:  

الخاتَِمُة:  

الُمْرِسُل:  

التَّوقيُع:  
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بعَد  الكتابِة: 

1- أَُراِجُع رَِسالِتي في َضوِء ما يأتي:

توافُرُه
الِمعياُر

ال نعم

استوفيُت عناصَر الرِّسالِة.

يٍَّة. اْشَتَملْت رِساَلتي على عباراٍت ودِّ

نْت رِسالتي ِعباراِت نُْصٍح وتوِجيٍه. تَضمَّ

َراعْيُت نِظاَم ِكتابَِة الِفقراِت.

رابَُط بيَن الُجَمِل. راعيُت التَّ

كتبُت بخطٍّ واِضٍح.

. راعيُت قواِعَد الَخطِّ

راعيُت ِصحََّة اإلمالِء.

1

2

3

4

5

6

7

8

رُس 6 الدَّ
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كُتُبها ثانَيًة.                                          ُل رسالتي وأ 2- أسَتفيُد من توجيهاِت ُمعلِّمي، ثم أَُعدِّ

ِة.       3- أُرِسُل رِسالتي َعبَر البريِد اإللكترونيِّ إلى َعَدٍد من األصدقاِء مراعًيا صفاِت الرِّسالِة اإللكترونيَّ
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رُس الّسابُع      الدَّ
القصُص الّرافدُة (1) 

إنَّ غًدا لناظرِِه قريٌب   

َعلُِّم: نَواتُِج التَّ

يحلُِّل املتعلُِّم أنواًعا مختلِفًة ِمَن النُّصوِص.  ◄

َة المثِل " إنَّ غًدا لناظرِِه قريٌب " - على ضِوء قراءتي قصَّ

1- أجيُب شفويًّا عِن األسئلِة اآلتيِة:

ِة؟ 0 ما الحدُث الَّذي تشرُي إليِه صورُة غاِف القصَّ

ما العادُة الغريبُة الَّتي اعتاَدها امللُك النُّعاُن؟ 0

ملَ لجأَ امللُك النُّعاُن إىل خيمِة األعرايبِّ؟ 0

ملاذا رجا امللُك النُّعاُن األعرايبَّ أْن يزورَُه يف قِصِه؟ 0

ِة؟  0 أيَن جرْت أحداُث القصَّ

بطاقة القصة التعريفية ◄

- إنَّ غًدا لناظره قريب ] قصص من أمثال العرب [                                   

- تأليف: د. عماد زكي 

- دار النشر: العالم العربي للنشر والتوزيع

ِة: ُد الحدَث الَّذي يمثُِّل العقدَة في هِذِه القصَّ 2- أحدِّ
.................................................................................

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

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

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

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

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

ًة [ لكلٍّ شخصّيٍة مّما يأتي: ًة أْو أخالقيَّ 3- أستنتُج صفًة واحدًة ] نفسيَّ

- امللُك النُّعاُن:

- الرَّجُل الطّايئُّ:  

- قُراُد : 

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

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

........................................
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ِة "إنَّ غًدا لناظرِِه قريٌب": كتُب مغزى قصَّ 4- أ

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

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

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

كُتُبُه: ُل موقًفا يمكُنني أْن أستخدَم فيِه هذا المثَل، وأ 5- أتخيَّ

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

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

.................................................................................................................................................................
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رُس الّسابُع      الدَّ
القصُص الّرافدُة (2(

وُر األبيُض ِكَل الثَّ كْلُت يوَم أُ أُ

َعلُِّم: نَواتُِج التَّ

يحلُِّل املتعلُِّم أنواًعا مختلِفًة ِمَن النُّصوِص. ◄

وُر األبيُض " ِكَل الثَّ كْلُت يوَم أُ َة المثِل " أُ - على ضِوء قراءتي قصَّ

حيحِة، وإشارَة ( X ) أماَم العبارِة الخطأِ فيما يأتي: 1- أضُع إشارَة ( √ ) أماَم العبارِة الصَّ

]     [ افتَس األسُد الثَّوَر األسوَد، ثمَّ األبيَض، ثمَّ األسوَد.

]     [ اعتَض الثَُّور األسوُد عىل أْن يفتَس األسُد الثَّوَر األحمَر.

]     [ استطاَع األسُد افتاَس ثاثِة الثرّياِن؛ ألنَُّه أقوى منها. 

ٌد. ِة متعدِّ ]     [ املكاُن الَّذي جرَْت فيِه أحداُث القصَّ

]     [ افتَس األسُد ثاثَة الثرّياِن؛ ألنَُّه أراَد أْن يعيَش وحَدُه يف الغابَِة.

ِل: كتُب َرمَز الَمعنى الُمرادِف مَن العموِد الّثاني أماَم كلِّ ُمفَرَدٍة ُتناِسُبها مَن العموِد األوَّ 2- أ

العموُد الّثاين
(املعنى املُراِدُف)

ُل العموُد الأوَّ
(املفرداُت)

مُز املنا�سُب الرَّ

جِر أ. كثيفُة الشَّ خميلٌة 

ب. ُمشبَُع الَّلوِن اكتناٌز

ت. رسيعٌة وارفٌة

ث. امتاٌء فاقٌع

ٌة ج. نرضٌة ممتدَّ
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ِة المثِل. كتُب عنوانًا آخَر لقصَّ 3- أ

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

كُتُبُه: ُع ما كاَن يمِكُن أْن يحدَث لْو أنَّ األسَد فِشَل في احتيالِِه على الثَّورِ األسوِد، وأ 4- أتوقَّ

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

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

ِة: كمُل خطَّ سيرِ تسلُسِل أحداِث القصَّ 5- أُ

البدايُة: طمُع األسِد يف لحِم الثرّياِن              

        .................................. محاوالُت األسِد إقناَع الثَّوريِن األحمِر واألسوِد بالتَّخلُِّص مَن الثَّوِر األبيِض

        محاولُة األسِد التَّقرَُّب مَن الثَّوِر األحمِر  

        انقضاُض األسِد عىل الثَّوِر األسوِد وافتاُسُه 

        استعداُد األسِد الفتاِس الثَّوِر األحمِر 

النِّهايُة: مقولُة الثَّوِر األحمِر، ونُر الببَّغاِء لها.

ِة: كتُب الِعْبرَة الَّتي أفدُتها مْن هذِه القصَّ 6- أ

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

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

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

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

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

. ..................................
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 فهرُس الَوحدِة
 الّثانَيِة

النَّواتُِج  الوحدُة الّثانَيِة: اإلماراُت   الحصُص
 وطني

المجاُل

الالِت التَّْعبريِيـّـَة »  ــْعريِّ ُمْســتَْخِدًما الـْـدَّ ُ املُتََعلِّــُم كَلِــاِت النَّــصِّ الشِّ - يَُفــرسِّ

االيحائيَّــَة« فيــه.

َعــِة  ــَد ُمتَنوِّ ــِة يف البيــِت ويَســّميها يف قصائِ ــُم موِقــَع القافيَ - يَتََعــرَُّف املُتََعلِّ

ــِة. القافيَ

ا من 10-12بيتًا/سطرًا.   - يحفُظ املُتََعلُِّم نصًّ

- يتََعرَُّف املُتََعلُِّم َعاماِت اإلْعراِب األَْصليََّة يف الُجَمِل االْسميَِّة .             

3 قراءة 

1لغة

2 نحو

رُس األوَُّل الدَّ
ِشْعرٌ

َمْجُد اإلماراِت

 إضاءاٌت نحويٌَّة
ُة في  عالماُت اإلعراِب األصليَّ

ِة الجمِل االسميَّ

ُة يَّ
دب

األ
ُة 

راء
لق

ا

ــِة،  ــِة والذاتيَّ ــَة لــكلٍّ مــَن الّســريِة الغرييَّ ــُم الَخصائــَص العامَّ ُد املتعلِّ - يحــدِّ

ــا بينهــا. مقارنً

ُ املتعلُِّم األساَء واألفعاَل بأضداِدها ومراِدفاتِها.        - يفرسِّ

- يتََعرَُّف املُتََعلُِّم َعاماِت اإلْعراِب األصليََّة والفرعيَّة يف الُجَمِل االسميَِّة.     

- يَكتُُب الُْمتََعلُِّم الَْهْمزََة الُْمتَطَرِِّفَة َمَع تَْنويِن الَفتِْح كتابًَة َصحيَحًة.  

   

3 قراءة 

1لغة 

2 نحو

  

1 إمالء

رُس الّثاني -الّسيَرُة  الدَّ
ُة الَغيريَُّة والّسيَرُة الّذاتيَّ

إضاءاٌت نحويٌَّة 
ُة  عالماُت اإلعراِب األصليَّ

ُة في الجمِل  والَفرعيَّ
ِة (2( االسميَّ

إضاءاٌت لغويٌَّة 
الهمزُة المتطرِّفُة وتنويُن 

الفتِح (1(

بٍَة يف َخريطَــٍة مفاهيميَّــٍة  ُغ املُتََعلِّــُم مــا قـَـرأَُه ِمــن َمعلومــاٍت ُمتشــعِّ - يفــرِّ

َمهــا. صمَّ

ِر الفكــرَِة الرئيســِة مميّــزًا التّفاصيــَل الرَّئيَســَة  - يُحلِّــُل املتعلِّــُم كيفيَّــَة تَطــوُّ

مــن التَّفاصيــِل غــريِ الَجوهريَّــِة.

- يتََعرَُّف املُتََعلُِّم َعاماِت اإلْعراِب األَْصليََّة والفرعيََّة يف الُجَمِل الفعليَِّة.          

3 قراءة

2 نحو

رُس الّثالُث  الدَّ
قطاُر االتِّحاِد

 إضاءاٌت نحويٌَّة
ُة  عالماُت اإلعراِب األصليَّ

ِة ُة في الجمِل الفعليَّ   والفرعيَّ

ءُة
قرا

 ال

ُة يَّ
مات

لو
مع

ال

ــواٌر،  ــٌة، ح ــدوٌة إذاعيَّ دًة )ن ــدِّ ــُن آراًء متع ــصٍّ يتضمَّ ــُم لن ــتمُع املُتََعلِّ - يس

ــانيٍَّة  ــٍة، إنس ــٍة، وطنيَّ ــٍة اجتاعيَّ ــُل بقضيَّ ــوٍع يتَِّص ــن موض ــرٌة  .. ( ع مناظ

ــٍة. ــُه بصاح ــا رأيَ ــنَي مبديً ث ــني آراِء املتحدِّ ــا ب موازِنً

- يَكتُُب الُْمتََعلُِّم الَْهْمزََة الُْمتَطَرِِّفَة َمَع تَْنويِن الَفتِْح كتابًَة َصحيَحًة.   

 - يَكتـُـُب الُْمتََعلِّــُم كلــاٍت وجمــًا بخــطِّ الرُّقعــِة محاكيًــا األنــاَط الخطيَّــَة 

املختــارَة بعنايــٍة وإتقــاٍن.

3 استامع 

ومحادثة

1إمالء
وخط

رُس الّرابُع الدَّ
  االستماُع والُمحادثُة 
: العمُل التَّطوُّعيُّ في 

اإلماراِت
 إضاءاٌت لغويٌَّة -اإلمالُء 

- الهمزة المتطرفة وتنوين 
الفتح (2(

- الخطُّ

ُث
حدُّ

َّ لت
و ا

ُع 
ما

ست
اال

ــُن َحبَْكــًة، وإطـَـاًرا زمانيًّــا ومكانيًّــا،  - يَْكتـُـُب املُتََعلِّــُم نُصوًصــا رَسْديَّــًة تَتَضمَّ

ــُه تََفاصيــَل ِحّســيًَّة  ًنــا نَصَّ ــِة، ُمَضمِّ ُمْختَــاًرا وْجَهــَة نَظَــٍر ُمَناِســبًة للقصَّ

ــِف(. ِْد، الوْص ــرسَّ ــَواِر، ال ــاِت )الِح ــِتْخَداِم تِْقنيَّ باْس

3 كتابة رُس الخامُس  الدَّ
ٍة   كتابُة قصَّ

بُة
كتا

ال

- يحلُِّل املتعلُِّم أنواًعا مختلفًة ِمَن النُّصوِص. رُس الّسادُس  2 قراءة الدَّ
-القوُل ما قالْت َحذاِم

باِح يحَمُد القوُم  - عنَد الصَّ
رى  السُّ

ُص
ص

لق
 ا

دُة
اف

لّر
ا
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النَّواتُِج  الوحدُة الّثانَيِة: اإلماراُت   الحصُص
 وطني

المجاُل

الالِت التَّْعبريِيـّـَة »  ــْعريِّ ُمْســتَْخِدًما الـْـدَّ ُ املُتََعلِّــُم كَلِــاِت النَّــصِّ الشِّ - يَُفــرسِّ

االيحائيَّــَة« فيــه.

َعــِة  ــَد ُمتَنوِّ ــِة يف البيــِت ويَســّميها يف قصائِ ــُم موِقــَع القافيَ - يَتََعــرَُّف املُتََعلِّ

ــِة. القافيَ

ا من 10-12بيتًا/سطرًا.   - يحفُظ املُتََعلُِّم نصًّ

- يتََعرَُّف املُتََعلُِّم َعاماِت اإلْعراِب األَْصليََّة يف الُجَمِل االْسميَِّة .             

3 قراءة 

1لغة

2 نحو

رُس األوَُّل الدَّ
ِشْعرٌ

َمْجُد اإلماراِت

 إضاءاٌت نحويٌَّة
ُة في  عالماُت اإلعراِب األصليَّ

ِة الجمِل االسميَّ

ُة يَّ
دب

األ
ُة 

راء
لق

ا

ــِة،  ــِة والذاتيَّ ــَة لــكلٍّ مــَن الّســريِة الغرييَّ ــُم الَخصائــَص العامَّ ُد املتعلِّ - يحــدِّ

ــا بينهــا. مقارنً

ُ املتعلُِّم األساَء واألفعاَل بأضداِدها ومراِدفاتِها.        - يفرسِّ

- يتََعرَُّف املُتََعلُِّم َعاماِت اإلْعراِب األصليََّة والفرعيَّة يف الُجَمِل االسميَِّة.     

- يَكتُُب الُْمتََعلُِّم الَْهْمزََة الُْمتَطَرِِّفَة َمَع تَْنويِن الَفتِْح كتابًَة َصحيَحًة.  

   

3 قراءة 

1لغة 

2 نحو

  

1 إمالء

رُس الّثاني -الّسيَرُة  الدَّ
ُة الَغيريَُّة والّسيَرُة الّذاتيَّ

إضاءاٌت نحويٌَّة 
ُة  عالماُت اإلعراِب األصليَّ

ُة في الجمِل  والَفرعيَّ
ِة (2( االسميَّ

إضاءاٌت لغويٌَّة 
الهمزُة المتطرِّفُة وتنويُن 

الفتِح (1(

بٍَة يف َخريطـَـٍة مفاهيميَّــٍة  ُغ املُتََعلِّــُم مــا قـَـرأَُه ِمــن َمعلومــاٍت ُمتشــعِّ - يفــرِّ

َمهــا. صمَّ

ِر الفكــرَِة الرئيســِة مميّــزًا التّفاصيــَل الرَّئيَســَة  - يُحلِّــُل املتعلِّــُم كيفيَّــَة تَطــوُّ

مــن التَّفاصيــِل غــريِ الَجوهريَّــِة.

- يتََعرَُّف املُتََعلُِّم َعاماِت اإلْعراِب األَْصليََّة والفرعيََّة يف الُجَمِل الفعليَِّة.          

3 قراءة

2 نحو

رُس الّثالُث  الدَّ
قطاُر االتِّحاِد

 إضاءاٌت نحويٌَّة
ُة  عالماُت اإلعراِب األصليَّ

ِة ُة في الجمِل الفعليَّ   والفرعيَّ

ءُة
قرا

 ال

ُة يَّ
مات

لو
مع

ال

ــواٌر،  ــٌة، ح ــدوٌة إذاعيَّ دًة )ن ــدِّ ــُن آراًء متع ــصٍّ يتضمَّ ــُم لن ــتمُع املُتََعلِّ - يس

ــانيٍَّة  ــٍة، إنس ــٍة، وطنيَّ ــٍة اجتاعيَّ ــُل بقضيَّ ــوٍع يتَِّص ــن موض ــرٌة  .. ( ع مناظ

ــٍة. ــُه بصاح ــا رأيَ ــنَي مبديً ث ــني آراِء املتحدِّ ــا ب موازِنً

- يَكتُُب الُْمتََعلُِّم الَْهْمزََة الُْمتَطَرِِّفَة َمَع تَْنويِن الَفتِْح كتابًَة َصحيَحًة.   

 - يَكتـُـُب الُْمتََعلِّــُم كلــاٍت وجمــًا بخــطِّ الرُّقعــِة محاكيًــا األنــاَط الخطيَّــَة 

املختــارَة بعنايــٍة وإتقــاٍن.

3 استامع 

ومحادثة

1إمالء
وخط

رُس الّرابُع الدَّ
  االستماُع والُمحادثُة 
: العمُل التَّطوُّعيُّ في 

اإلماراِت
 إضاءاٌت لغويٌَّة -اإلمالُء 

- الهمزة المتطرفة وتنوين 
الفتح (2(

- الخطُّ

ُث
حدُّ

َّ لت
و ا

ُع 
ما

ست
اال

ــُن َحبَْكــًة، وإطـَـاًرا زمانيًّــا ومكانيًّــا،  - يَْكتـُـُب املُتََعلِّــُم نُصوًصــا رَسْديَّــًة تَتَضمَّ

ــُه تََفاصيــَل ِحّســيًَّة  ًنــا نَصَّ ــِة، ُمَضمِّ ُمْختَــاًرا وْجَهــَة نَظَــٍر ُمَناِســبًة للقصَّ

ــِف(. ِْد، الوْص ــرسَّ ــَواِر، ال ــاِت )الِح ــِتْخَداِم تِْقنيَّ باْس

3 كتابة رُس الخامُس  الدَّ
ٍة   كتابُة قصَّ

بُة
كتا

ال

- يحلُِّل املتعلُِّم أنواًعا مختلفًة ِمَن النُّصوِص. رُس الّسادُس  2 قراءة الدَّ
-القوُل ما قالْت َحذاِم

باِح يحَمُد القوُم  - عنَد الصَّ
رى  السُّ

ُص
ص
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