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المقـدمـة
تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرحلًة فارقًة من تاريخ التعليم في مصر؛ إذ انطلقت إشارة 
البَدء في التغيير الجذري لنظامنا التعليمي، بدًءا من مرحلة رياض األطفال بصفيها األول والثاني حتى نهاية 
المرحلة الثانوية )تعليم 2(، وبدأ أول مالمح هذا التغيير من سبتمبر 2018 عبر تغيير مناهج مرحلة رياض 

األطفال، وسيستمر هذا التغيير تباًعا للصفوف الدراسية التالية حتى عام 2030. 

تفخـر وزارة التربيـة والتعليـم والتعليـم الفنـي بـأن تقدم هـذه السلسـلة التعليمية الجديـدة، ولقد كان 
هـذا العمـل نتاًجـا للكثيـر مـن الدراسـات، والمقارنـات، والتفكيـر العميـق، والتعـاون مـع كثيـٍر مـن خبراء 
وعلمـاء التربيـة فـي المؤسسـات الوطنيـة والعالميـة؛ لكـي نصـوغ رؤيتنا فـي إطـار قومي إبداعـي، ومواد 

الة. تعليميـة ورقيـة ورقميـة فعَّ

تتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل الشكر والتقدير لمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، 
كما تتقدم بالشكر لمستشاري الوزير، وكذلك تخص بالشكر والعرفان مؤسسة ديسكفري التعليمية، مؤسسة 
نهضة مصر، مؤسسة لونجمان مصر، منظمة اليونيسف، منظمة اليونسكو، خبراء التعليم في البنك الدولي، 
خبراء التعليم من المملكة المتحدة، وأساتذة كليات التربية المصرية؛ لمشاركتهم الفاعلة في إعداد إطار 
المناهج الوطنية بمصر، وأخيرًا تتقدم الوزارة بالشكر لكل فرد بقطاعات وزارة التربية والتعليم، ومديري 

عموم المواد الدراسية الذين أسهموا في إثراء هذا العمل.

بضرورة  المصرية  السياسية  للقيادة  العميق  اإليمان  دون  ممكًنا  يكن  لم  التعليمي  نظامنا  تغيير  إن 
السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  السيد  رؤية  أصيل من  في مصر هو جزء  للتعليم  الشامل  فاإلصالح  التغيير؛ 
إلعادة بناء المواطن المصري، ولقد تم تفعيل هذه الرؤية بالتنسيق الكامل مع السادة وزراء التعليم العالي 

والبحث العلمي، والثقافة، والشباب والرياضة.

إن نظام تعليم مصر الجديد هو جزء من مجهود وطني كبير ومتواصل؛ لالرتقاء بمصر إلى مصاف الدول 
المتقدمة؛ لضمان مستقبل عظيم لجميع مواطنيها.



أ. د. رضا حجازيأ. د. رضا حجازي

وزير الرتبي�ة والتعليم والتعليم الفينوزير الرتبي�ة والتعليم والتعليم الفين

كلمة السيد وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفين

أبنائي الطالب.. زمالئي المعلمين

بكل فخر واعتزاز يسعدني أن أشارككم تلك المرحلة الحاسمة في ملحمة التنمية الشاملة المستدامة، 
تعليمية  لدينا منظومة  أن يكون  العظيم، وهذا يستدعي  المصري  الشعب  أطياف  فيها جميع  ويشارك 
قوية تنتج جياًل قادًرا على مواجهة التحديات الكبرى التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر، وأن تكون 
له الريادة في امتالك مهارات المستقبل؛ ولهذا فإن الدولة المصرية تحرص على ترسيخ العلم من خالل 
بناء منظومة تعليمية على قدر عاٍل من الجودة، تمكن أبناءها من مهارات العصر وتجعلهم قادرين على 

خوض مسارات التنافسية اإلقليمية والعالمية في وقت يشهد العالم فيه ثورات صناعية متعاقبة.

وهذا يحتم علينا أن يكرس نظامنا التعليمي التأكيد على المهارات والفهم العميق وإنتاج المعرفة. 
وذلك من خالل بناء منظومة مناهج حديثة تتواكب مع التغيرات الحادثة على األصعدة كافة، وتؤكد على 
التربية من أجل تنمية المهارات والقيم وعلى تكامل المعارف، وتعدد مصادر التعلم، ودمج التكنولوجيا 

إلثراء العملية التعليمية وتحسين نواتجها، وأن تتضمن أهم القضايا المعاصرة على المستويات كافة.

في  الحداثة  أساليب  وتوفير  التعليم،  ركائز  في  الدائم  التطوير  رحلة  لمواصلة  جميًعا  نتكاتف  أن  علينا 
منظومتنا التعليمية، واالهتمام بعناصرها، ودعمها بكل ما يسهم في ريادتها؛ للوصول إلى نظام تعليمي متميز.

تمنياتي ألبنائي الطالب ولزمالئي المعلمين بدوام التوفيق.
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وُق الِمْصِريُّ السُّ
أَنِْشطَُة نَصِّ االْسِتَماِع )البُوْرَصُة الِمْصِريَُّة(

ٌة )ُصِنَع ِفي ِمْصَر(    ِقصَّ
نَصٌّ َمْعلُوَماتِيٌّ )التَِّجارَُة َعلَى َمرِّ الزََّماِن(  

كِتَابَُة ِغاَلِف ُمْنتٍَج   
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ِغيرَُة الـَمْشُروَعاُت الصَّ
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كِتَابَُة ِرَسالَِة بَِريٍد إِلِْكتُُرونِيٍّ َرْسِميٍَّة
اَلِحْظ َوتََعلَّْم 

ُل )تَْصِميُم َصْفَحٍة َعلَى َمَواِقعِ التََّواُصِل االْجِتَماِعيِّ  الَمْشُروُع األَوَّ
 »فيس بوك – تويتر« َعْن تُرَاِث ِمْصَر الَقِديِم(

ِغيُر  َمْشُروِعي الصَّ
نَصٌّ َمْعلُوَماتِيٌّ )َمَفاتِيُح النََّجاِح(     

ُح الَفِصيُح )1(  ٌة الَفالَّ ِقصَّ
ٍة قَِصيَرٍة  كِتَابَُة تَْغِييِر َحَدٍث ِبِقصَّ

اَلِحْظ َوتََعلَّْم 
ِغيُر ُمْعَجِمي الصَّ
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كِتَابَُة إِْعاَلٍن 
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نُُصوُص االْسِتَماِع
نُصُّ االْسِتَماِع )البُوْرَصُة الِمْصِريَُّة(

نُصُّ االْسِتَماِع )ِفْكٌر َصِغيٌر.. َمْشُروٌع كَِبيٌر(
نُصُّ االْسِتَماِع )اْحِتَراُم الَكِبيِر يَْعِني الَكِثيَر(
نُصُّ االْسِتَماِع )كُْن َداِعًما َواَل تَُكْن ُمثَبِّطًا(

96
97

99 - 98
109 - 100
116 - 110
121 - 117
124 - 122

125
127 - 126
135 - 128
142 - 136
147 - 143
150 - 148
152 - 151

153
161 - 154
171 - 162
176 - 172
179 - 177
181 - 180
183 - 182
185 - 184
187 - 186
189 - 188
191 - 190



نََشاط ٢: يُِجيُب َعْن أَْسِئلٍَة تَُعبُِّر َعْن َفْهِمِه النَّصَّ الَمْقُروَء.   نََشاط 1: يَْقَرأُ النُُّصوَص ِبَفْهٍم َوطَاَلَقٍة. األَْهَداُف

اْقَرأْ، ثُمَّ أَِجْب:َنَشاط 2: 
ا َعلَى األَرِْض؛ فَِإَذا َماَت »تَُواِجُه كَِثيٌر ِمَن الَحيََوانَاِت َخطََر االنِْقرَاِض، َوَهَذا يَْعِني أَنَّ َعَدَدَها أَْصبََح قَلِياًل ِجدًّ
ٍد فََسيَُعدُّ َهَذا الَكائُِن ُمْنَقرًِضا ِمثْلََما انَْقرََض ِفيُل الَماُموث َونَِمُر تَسَمانِيَا.. َوُهَناَك َعَواِمُل  آِخُر فَرٍْد ِمْن كَائٍِن ُمَحدَّ
طَِبيِعيٌَّة تَُؤدِّي إِلَى انِْقرَاِض الَحيََوانَاِت كَالتََّغيُّرَاِت الُمَناِخيَِّة الُمَفاِجئَِة الَِّتي اَل تَْستَِطيُع الَحيََوانَاُت التَّأَقْلَُم َمَعَها، كََما 
يِْد الَجائِِر للَحيََوانَاِت النَّاِدرَِة لالْسِتَفاَدِة ِنيَن، َوُهَناَك َعَواِمُل بََشِريٌَّة كَالصَّ َحَدَث ِفي الَعْصِر الَجلِيِديِّ ُمْنُذ آالِف السِّ

ِمَن األَثَْماِن البَاِهظَِة لُِجلُوِدَها«.
ا يَلِي: ِحيَحَة ِممَّ ) أ ( اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

)الَعَواِمِل البََشِريَِّة – الَعَواِمِل الُمَناِخيَِّة الُمَفاِجئَِة( 1- الَعْصُر الَجلِيِديُّ ِمثَاٌل َعلَى:  .
2- الَحيََوانَاُت الُمْنَقرَِضُة ِهَي الَِّتي:  .

ا يَْصُعُب إِيَجاُدَها – َماَت آِخُر فَرٍْد ِمْنَها َواَل يُْمِكُن إِيَجاُدَها( )أَْعَداُدَها كَِثيرٌَة َويُْمِكُن إِيَجاُدَها - أَْعَداُدَها قَلِيلٌَة ِجدًّ
يَاَدِة – أَْعَداُدُه نَاِدرٌَة يُْمِكُن فََناُؤَها( )أَْعَداُدُه قَلِيلٌَة قَاِبلٌَة للزِّ 3- الَكائُِن الَِّذي يَُواِجُه َخطََر االنِْقرَاِض:  .
)ِزيَاَدِة الثََّرَواِت – انِْقرَاِض الَكائَِناِت النَّاِدرَِة( يُْد الَجائُِر للَحيََوانَاِت يَتََسبَُّب ِفي:  . 4- الصَّ

)ب( أَِجْب:
.  . 1- اقْتَِرْح ُعْنَوانًا للنَّصِّ
2- َما َمْعَنى االنِْقرَاِض؟ َوَما أَْسبَابُُه؟  .
3- أَْعِط أَْمِثلًَة للَحيََوانَاِت الُمْنَقرَِضِة:  .

َتْقِييـٌم َتْشِخيِصٌّ

اْخَتِر الُجْملََة الُمَناِسَبَة لِكُلِّ ُصوَرٍة:َنَشاط 1: 

اُل ِفي الَمْصَنعِ.         ) أ ( الُعمَّ اُل يَْعَملُوَن1- 2- الُعمَّ
.     ِبِجدٍّ

اُل ِفي َوقِْت 3- الُعمَّ
الرَّاَحِة.

الطَِّبيُب يَرَْعى )ب( -1
الَمرَْضى.               

2- الطَِّبيُب يُْجرِي 
َعَملِيًَّة ِجرَاِحيًَّة.         

3- الطَِّبيُب ِفي ِعيَاَدتِِه.

الطُّيُوُر تَُهاِجُر ِفي )جـ( -1
َجَماَعاٍت.          

2- الطُّيُوُر تُطِْعُم
ِصَغارََها.            

3- الطُّيُوُر تَبِْني أَْعَشاَشَها 
َعلَى األَْشَجاِر.
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اْقَرأْ، ثُمَّ أَِجْب:َنَشاط ٣:
الُكرِْسيِّ  َعلَى  َجالًِسا  يَْوِميًّا  إِلَيِْه  َهاَب  الذَّ أُِحبُّ  الَِّذي  ُل  الـُمَفضَّ َمَكانِي  ِهَي  َمْنِزلِي  أََماَم  تََقُع  الَِّتي  »الَحِديَقُة 
اًل ِبِإْعَجاٍب َجَماَل األَْشَجاِر َوالزُُّهوِر َوالَحَشائِِش، َوِفي أَْوقَاٍت كَِثيرٍَة أْصطَِحُب أََحَد كُتُِبي الَِّتي أُِحبُّ  الَخَشِبيِّ ُمتَأَمِّ
النُّزُوَل  َفاِء قَرَّرُْت  تََماثثَلُْت للشِّ أَْن  َوبَْعَد  لَِمرَِضي،  نَظَرًا  الَماِضيََة  األَيَّاَم  إِلَيَْها  َهاَب  الذَّ أَْستَِطعِ  لَْم  َولَِكنَِّني  ِقرَاَءتََها، 
إِلَيَْها َمرًَّة أُْخَرى، لَِكنَِّني فُوِجئُْت ِبَعَدٍد كَِبيٍر ِمْن رَِجاِل النَّظَافَِة َورَِجاِل الَحيِّ َحْوَل الَحِديَقِة يُطَالِبُوَن النَّاَس ِباالبِْتَعاِد 
إلِْغاَلِقَها؛ َحتَّى يَتََسنَّى لَُهْم تَْنِظيُفَها ِمَن الُقَماَمِة الَكِثيرَِة الُملَْقاِة ِفيَها.. َغلَبَِني الُحزُْن َوقُلُْت اَل بُدَّ أَْن أَفَْعَل َشيْئًا، 
ْن يَتَرَدَُّدوَن َعلَيَْها، َوقَرَّرْنَا ُمَساَعَدَة  لَِة، فََجَمْعُت بَْعَض األَْصِدقَاِء ِممَّ فَلَْن أَِقَف َمْكتُوَف اليََديِْن أََماَم َحِديَقِتي الُمَفضَّ

رَِجاِل النَّظَافَِة وَكِتَابََة الِفتَاٍت تَُحثُّ النَّاَس َعلَى الِحَفاِظ َعلَى ِبيئَِتِهْم َوَحِديَقِتِهْم«.

ِحيَحَة: ) أ ( اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

ا يَلِي: )ب( أَِجْب َعمَّ
ِة.  . 1- اقْتَِرْح نَِهايًَة أُْخَرى ُمَناِسبًَة للِقصَّ

َر أَْن يَْفَعَل؟  2-  ِصْف ُشُعوَر البَطَِل نَْحَو الَحِديَقِة، َوَماَذا قَرَّ
. 
3- ِصِف الَحِديَقَة.  .
؟  . ِة َوَمْن َعاَونَُه ِمَن األَْصِدقَاِء َوأَْهِل الَحيِّ 4- ِبَم تَِصُف بَطََل الِقصَّ
5- َما َمْوِقُف البَطَِل ِمْن قَرَاِر إِْغاَلِق الَحِديَقِة؟  .

)جـ( اْسَتْخِرْج ِمَن الِقطَْعِة: 
، َحرْفًا  . ، ِفْعاًل  1- اْسًما 

2- ُجْملًَة ِفْعلِيًَّة  َوُركْْنيَها  .   
3- ُجْملًَة اْسِميًَّة  َوُركْْنيَها  .   

،  ُمْفرَد )أَْحيَاٍء(:  . 4- َجْمع )َشَجرٍَة(:  

، ويَرِْجُع للنَّصِّ إِليَجاِد َحلِّ األَْسِئلَِة.  نََشاط ٣: يَْقَرأُ َويُِجيُب َعْن أَْسِئلٍَة تُظِْهُر َفْهَمُه النَّصَّ األَْهَداُف

اِبَقِة: ِة السَّ 1- الِفْكرَُة الرَّئِيَسُة ِفي الِقصَّ

) أ (  َضُرورَُة التَّْفِكيِر ِبِإيَجاِبيٍَّة، َمَع 
. الَعَمِل الَجَماِعيِّ

)ب(  الُحزُْن َوالتََّشاُؤُم َوَضْعُف 
الِحيلَِة.

)جـ(  انِْتظَاُر َدْوِر الَحيِّ ِفي َحلِّ 
الُمْشِكلَِة.

2- أََحُد األَْسبَاِب اآلتِيَِة كَاَن إلِْغاَلِق الَحِديَقِة:
) أ (  انِْزَعاُج أَْهِل الَحيِّ ِمَن 

الَحِديَقِة.
)ب(  تَْصِريُح الَحيِّ ِبِإْغاَلِق  

الَحِديَقِة.
ثَاِت َوالنَُّفايَاِت  )جـ(  كَثْرَُة الُملَوِّ

ِعْنَد الَحِديَقِة. 
ِة ِفي أَْوقَاٍت كَِثيرٍَة يَْصطَِحُب َمَعُه: 3- كَاَن بَطَُل الِقصَّ

لَِة.)ب( أَقِْربَاَءُه.) أ ( أَْصِدقَاَءُه. )جـ( أََحَد كُتُِبِه الُمَفضَّ
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َنَشاط ٤: 

َنَشاط ٦: 

َنَشاط ٥: 

)ِفْعُل أَْمٍر( ) أ (  ُدُروَسَك أَوَّاًل ِبأَوََّل. 
)ِفْعٌل ُمَضاِرٌع( يَاِحيَِّة.  )ب(  الزَّائُِر َعلَى تََعرُِّف الَمَعالِِم السِّ
)ِفْعٌل َماٍض( الَُة ِبرِْحاَلٍت اْسِتْكَشاِفيٍَّة.  )جـ(  الرَّحَّ
) )َحرُْف َجرٍّ ) د ( يَبَْحُث الَغوَّاُص  اللُّْؤلُِؤ. 
)ظَرُْف َمَكاٍن( )هـ( اْختَبَأَ الِقطُّ  البَاِب. 
)ظَرُْف زََماٍن( َماِء  .  ) و ( تَلَْمُع النُُّجوُم ِفي السَّ
)َمْفُعوٌل ِبِه( ِعُب  .  ) ز ( يَرِْمي الالَّ

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: أَكِْمْل ِبَما ُهَو َمطْلُوٌب ِممَّ

َصنِِّف الُجَمَل اآلتَِيَة إِلَى ِفْعلِيٍَّة َوأُْخَرى اْسِميٍَّة ِفي الَجْدَوِل:
وَن لالْخِتبَاِر.) أ ( تَُدوُر الُكرَُة األَرِْضيَُّة.       )ب( التَّالِميُذ يَْستَِعدُّ

) د ( الُمَفكُِّروَن يُْسِهُموَن ِفي ِبَناِء الُمْستَْقبَِل.)جـ( يَُمثُِّل األَُب الُقْدَوَة ألَبَْنائِِه.   

ا يَلِي، ُمَبيًِّنا ُركَْنْيَها: ْد نَْوَع كُلِّ ُجْملٍَة ِممَّ َحدِّ
ُركَْناَهااْسِميٌَّة/ِفْعلِيٌَّةالُجْملَُة

) أ ( الُمَغاِمُر ُمتََسلٌِّق للِجبَاِل.

)ب( يَتََحاَوُر الَجالُِسوَن.

)جـ( يَْنَقضُّ النَِّمُر َعلَى فَِريَسِتِه.

ُق َحِريٌص َعلَى ُمْستَْقبَلِِه. ) د ( التِّلِْميُذ الُمتََفوِّ

األَنِْشطَة ٤، ٥، ٦، ٧: يُطَبُِّق األََسالِيَب َوالتََّراِكيَب الَِّتي تََعلََّمَها.   األَْهَداُف

اْسِميٌَّةِفْعلِيٌَّة

َنَشاط ٧: 

 
 
 

َتاِء – الرَُّجُل الَحِكيُم الُبَحْيرَُة – أَْشَجاُر الَفاِكَهِة – َفْصُل الشِّ
اْجَعِل الكَلَِماِت اآلتَِيَة ُمْبَتَدأً َوَضْع لََها َخَبًرا ُمَناِسًبا، َواكُْتْبَها ِفي ِفْقرٍَة ُمَتَماِسكٍَة:

8



َنَشاط ٨:

َنَشاط ٩:

َنَشاط 1٠: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
.  

َعبِّْر َعْن كُلِّ ُصوَرٍة ِبُجْملٍَة َصِحيَحٍة:

اكُْتْب َما يُْملَى َعلَْيَك:

األَنِْشطَة ٨، ٩، 1٠: يَكُْتُب كَلَِماٍت َوُجَماًل ُمَراِعًيا َحْجَم الَحرِْف َوالَمَساَفاِت بَْيَن الكَلَِماِت َوالُجَمِل. األَْهَداُف

ًة َقِصيرًَة َواكُْتْبَها ِفيَما  وَرِة َوتََخيَّْل ِقصَّ انْظُْر إِلَى الصُّ
َل يَِقلُّ َعْن )٣٠-٥٠ كَلَِمًة(:

) أ (  .

)جـ(  .

)ب(  .

) د (  .
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الِمْحَوُر الثَّالُِث

ُمْجَتَمِعي



وُق الـِمْصِريُّ السُّ
ُل الـَمْوُضوُع األَوَّ



َقْبَل الْسِتَماعِ

َنصُّ االْسِتَماِع 

َنَشاط 1:

)الُبوْرَصُة الِمْصرِيَُّة( 

أَنَْت تَْمتَلُِك َمْصَنَع َمْنُسوَجاٍت َوتُِريُد أَْن تَْشتَِرَي بَْعَض اآلالِت َحتَّى يَِزيَد 
َخرَاِت َويَودُّ أَْن يْستَثِْمرََها. اإلِنْتَاُج، َولََدى َصِديِقَك بَْعُض الُمدَّ

َخرَاتِِه ِفي َمْصَنِعَك؟ ) أ ( َهْل يْستَثِْمُر َصِديُقَك ُمدَّ
. 

َخرَاِت؟ َماُن الَِّذي يَِجُب أَْن يْحُصَل َعلَيِْه َصِديُقَك لِِحْفِظ َهِذِه الُمدَّ )ب( َما الضَّ
. 

ِفي أَثَْناِء الْسِتَماعِ  َنَشاط 2: 
ِحيَحِة: ِحيَحِة َو)✗( أََماَم الُجْملَِة َغْيِر الصَّ َضْع َعاَلَمَة )✓( أََماَم الُجْملَِة الصَّ

 )     ( رِكَِة الِعْماَلقَِة الَِّتي رَآَها.  ) أ ( »سليمان« َشِريٌك ِفي الشَّ
 )     ( )ب( بََدأَْت ِفْكرَُة البُورَْصِة ِبُمَحافَظَِة الَقاِهرَِة ألَوَِّل َمرٍَّة لِبَيْعِ الُقطِْن.  
 )     ( َنَداِت(.   )جـ( البُورَْصُة ِهَي ُسوٌق لِبَيْعِ َوِشرَاِء )األَْسُهِم َوالسَّ
)     ( رِكَِة.   ُد الَمْكَسَب َوالَخَسارََة ُهَو ُديُوُن الشَّ ) د ( َما يَُحدِّ

َنَشاط ٣

ِة الَمْسُموَعِة. ُد الَمْغَزى الَعامَّ للَمادَّ نََشاط ٢:  يَُحدِّ   . نََشاط 1: يَُميُِّز الِفكْرََة الرَّئِيَسَة للنَّصِّ
ًصا الَمْعلُوَماِت َوالِفكََر الرَّئِيَسَة.   ِة الَمْسُموَعِة َشَفِهيًّا ُملَخِّ نََشاط ٣: يُِعيُد ِصَياَغَة الَمادَّ

األَْهَداُف

ْخِصيَّاُت   . 1- الشَّ

2- الزََّماُن َوالَمَكاُن   .

ةِ  . 3- ِبَدايَُة الِقصَّ

4- الَمْوُضوعُ   .

5- النَِّهايَةُ  .

)الُبوْرَصُة الِمْصرِيَُّة( 

ِة َوَمْعلُوَمًة َجِديَدًة تََعلَّْمتََها. ) أ ( اذْكُْر َمْوِقًفا أَْعَجبََك ِفي الِقصَّ
 . 

رِكََة َوَعرََف أَنَُّه َشِريٌك ِبَها. )ب( ِصْف ُشُعوَر »سليمان« ِحيَن َشاَهَد ألَوَِّل َمرٍَّة الشَّ
. 

ِة:   )جـ( َحلِّْل َعَناِصَر الِقصَّ

بَْعَد الْسِتَماعِ
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َســـأََل َمْسأَلٌَةَفـــــأٌْر  1

 

. 

اكُْتْب َما يُْملَى َعلَْيَك: َنَشاط ٦:

) أ ( الَحرُْف الُمْشتَرَُك بَيَْن الَكلَِماِت الثَّاَلثَِة ُهَو  .
)ب( َحرَكَُة الَهْمزَِة ِفي الَكلَِمِة األُولَى كَانَت  َوالثَّانِيَِة كَانَت  َوالثَّالِثَِة كَانَت  .
طَُة َعلَى  . )جـ( إَِذا كَانَِت الَحرَكَُة األَقَْوى ِهَي الَفتَْحَة كُِتبَِت الَهْمزَُة الُمتََوسِّ

طَُة َعلَى األَلِِف ِفي الَحااَلِت اآلتِيَِة:  ) د ( تُْكتَُب الَهْمزَُة الُمتََوسِّ
، كََما ِفي كَلَِمِة )فَأْر(. ُكوَن َوَحرَكَُة الَحرِْف الَِّذي يَْسِبُقَها  1- إَِذا كَانَْت َحرَكَتَُها السُّ
، كََما ِفي كَلَِمِة )َمْسأَلَة(. 2- إَِذا كَانَْت َحرَكَتَُها الَفتَْحَة َوَحرَكَُة الَحرِْف الَِّذي يَْسِبُقَها 
، كََما ِفي كَلَِمِة )َسأََل(. 3- إَِذا كَانَْت َحرَكَتَُها الَفتَْحَة َوَحرَكَُة الَحرِْف الَِّذي يَْسِبُقَها 
طَُة َعلَى  . 4- إَِذا كَانَِت الَحرَكَُة األَقَْوى ِهَي الَفتَْحَة كُِتبَِت الَهْمزَُة الُمتََوسِّ        

َصوِِّب الَخطَأَ اإلِْماَلئِيَّ ِبالُجَمِل اآلتَِيِة:

 لِحْظ، ثُمَّ أَكِْمْل:

َنَشاط ٥:

َنَشاط ٤:

) أ ( َسئلُت اللَه لَُكُم التَّْوِفيَق َوالنََّجاَح.   .   

)ب( اَل يَسءُم الُمْجتَِهُد الُمَذاكَرََة.   .   

فَاِع َعْن أَْرِضِهْم.   .    )جـ( يَئُمُر الَقائُِد الُجُنوَد ِبالدِّ

) د ( للَمرءِة أَثٌَر كَِبيٌر ِفي الُمْجتََمعِ.   .   

طََة َويَْسَتْنِتُج َحاَلِت ِكَتابَِتَها َعلَى األَلِِف. نََشاط ٤: يُاَلِحُظ الَهْمزََة الُمَتَوسِّ
نََشاط ٦: يَْسَتْخِدُم َقَواِعَد اللَُّغِة ِفي الِكَتابَِة.     ُب األَْخطَاَء اإلِْماَلئِيََّة.   نََشاط ٥: يَُصوِّ

األَْهَداُف

طَِة نَْنظُُر لَِحرَكَِتَها َوَحرَكَِة الَحرِْف الَِّذي يَْسِبُقَها َونَْكتُبَُهاالْسِتْنَتاُج: ِعْنَد كِتَابَِة الَهْمزَِة الُمتََوسِّ
َعلَى َما يَُناِسُب أَقَْوى الَحرَكَتَيِْن.

كُوِن. ُة أَْقَوى ِمَن الَفْتَحِة َوالَفْتَحُة أَْقَوى ِمَن السُّ مَّ ِة َوالضَّ مَّ الكَْسرَُة أَْقَوى ِمَن الضَّ

٢٣
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ُصِنَع ِف ِمْصَ

ِة،  ْعَنا نَْحُن َوَعائاَِلتَُنا ِبأََحِد األََماكِِن الَعامَّ  1   اتََّفْقُت َمَع أَْصِدقَائِي َعلَى أَْن نَْقِضَي يَْوَم اإلَِجازَِة َمًعا َوتََجمَّ
َوأَْحَضَر كُلٌّ ِمْنُهْم َما لَذَّ َوطَاَب ِمَن  الُمَسلِّيَاِت، َوقَْد كَاَن َغرَُضَنا ِمْن َهَذا االلِْتَقاِء التَّرِْفيَه َواالْسِتْمتَاَع.

ِذي كَـاَن َمِعي َمْكتُوٌب َعلَيِْه  ؛ فََقْد لََفَت انِْتبَاِهي أَنَّ الِكيَس الَـّ لَِكنَّ َما َعرَفَْناُه كَاَن أَْسَمى َوأََجلَّ
)ُصِنَع ِفـي ِمْصَر(، فََنظََر كُلٌّ ِمنَّا لألَكْيَاِس الَِّتي َمَعُه َوإَِذا ِهَي أَيًْضا َمْكتُوٌب َعلَيَْها )ُصِنَع ِفـي ِمْصَر(، 
َعابَِة للرَِّداِء الَِّذي كُْنُت أَرْتَِديِه َوُهَو يَْضَحُك َويَُقوُل: يَا »أحمد«،  نَظََر َصِديِقي »عمر« َعلَى َمْحَمِل الدُّ

ُهَو أَيًْضا ُصِنَع ِفي ِمْصَر.
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َراَساِت– ِبَها  ٢    رَدَّ »مجدي«: أَتَْضَحُك؟! إِنَّ الُقطَْن الِمْصِريَّ أَفَْضُل قُطٍْن ِبالَعالَِم، َوإِنَّ ِمْصَر –كََما قَاَل ُمَعلُِّم الدِّ
ي »سعيد« َوالَِد »عمر« آتِيًا َوَعلَى َوْجِهِه  َناَعاِت الَمَحلِّيَِّة َوالَعالَِميَِّة، َوَمَع اْحِتَداِم الِحَواِر لََمْحُت َعمِّ الَعِديُد ِمَن الصِّ
ُر الَعِديَد ِمَن الُمْنتََجاِت  َناَعاِت وَكََذلَِك تَُصدِّ ِبَها الَعِديُد ِمَن الصِّ ِبالِفْعِل ِمْصُر  نَظْرَُة فََرٍح ُمَعلًِّقا: ُرَويًْدا يَا َشبَاُب، 

للَعالَِم ِبأَْسرِِه، ِمْصُر َغِنيٌَّة ِبَمَوارِِدَها.
َعلَّْقُت َسائاًِل: َهْل ُهَناَك ِصَناَعاٌت ِبَعيِْنَها تَْشتَِهُر ِبَها ِمْصُر؟
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يرَاِميُك  اِريَِّة َوالنَُّحاِسيَِّة وَكََذلَِك األَْسَمَدُة َوالسِّ  ٣    رَدَّ قَائاًِل: نََعْم، فَِمْصُر تَْشتَِهُر ِبِصَناَعِة الُمْنتََجاِت الُقطِْنيَِّة َوالَفخَّ
َناَعِة اْهِتَماًما بَالًِغا، كََما أَنََّها تَْدَعُم  ْولَُة تَْهتَمُّ ِبالصِّ َوالرَُّخاُم؛ إِْذ يَُعدُّ الرَُّخاُم الِمْصِريُّ ِمْن أَفَْضِل األَنَْواِع ِبالَعالَِم، َوالدَّ
َناِعيَِّة  َناِعيَِّة َوتُْجِري َعَدًدا ِمَن اإلِْجرَاَءاِت لُِمَسانََدِة َهَذا الِقطَاِع؛ كَتَْوِفيِر األََراِضي الصِّ ِقطَاًعا إلِنَْشاِء الَمْشُروَعاِت الصِّ

اِدَراِت. ْولَِة لِِزيَاَدِة َحْجِم الصَّ ِبَحقِّ االنِْتَفاِع، َوَذلَِك تَْحِقيًقا لُِخطَِّة الدَّ
َسأََل »مجدي«: َهْل ُهَناَك َشْيٌء أَْصبَْحَنا نَْكتَِفي ِبِصَناَعِتَنا ِفيِه فََقْط؟

كَِّر ِبِنْسبَِة 90%، َو100% ِمَن الَخْضرَاَواِت َوالَفَواكِِه  اتِيَّ ِمَن السُّ َقْت االكِْتَفاَء الذَّ ي »سعيد«: نََعْم، فَِمْصُر َحقَّ رَدَّ َعمِّ
لَعِ األُْخَرى. ، َوِفي طَِريِقَها لالكِْتَفاِء ِمَن السِّ َوالبَيِْض َواألَُرزِّ
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 ٤   َعلََّق »مجدي«: َوأَنَا َسأَبِْني َمْصَنًعا للِبالسِتيك؛ لِيَُكوَن ُهَناَك اكِْتَفاٌء َذاتِيٌّ ِمَن الَمَوادِّ الباَلْسِتيِكيَِّة.
ي »سعيد«: إَِذا أَرَْدَت فََغيِِّر النََّشاَط، فَِمْصُر ِبَها الَعِديُد ِمْن َمَصانِعِ الباَلْسِتيك َحتَّى إِنَّ َصاِدَراتَِها ِمْن ُمْنتََجاِت  رَدَّ َعمِّ

ا. َل نُُموٍّ كَِبيرًا ِجدًّ َقْت ُمَعدَّ اللََّدائِِن الباَلْسِتيِكيَِّة َحقَّ
اِدَراِت؛ كَْي نَُكوَن َدْعًما للَوطَِن. فََقْط َما َعلَيُْكْم ِسَوى اْسِتبَْداِل الُمْنتََجاِت الَمَحلِّيَِّة ِبالُمْنتََجاِت الَعالَِميَِّة لِتَْنِميَِة الصَّ
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2- اْقرَأْ َواْكَتِشْف:

. نََشاط 1: يَُميُِّز الِفكْرََة الرَّئِيَسَة للنَّصِّ
َعٍة. نََشاط ٢ ) أ (: يَْسَتْنِتُج َمَعانِي الُمْفرََداِت الَجِديَدِة ِمْن ِخاَلِل ِسَياَقاٍت لَُغِويٍَّة ُمَتَنوِّ

األَْهَداُف

) أ ( َهْل َصنَّْفَت َهِذِه الُمْنتََجاِت؟ َما األََساُس الَِّذي بََنيَْت َعلَيِْه َهَذا التَّْصِنيَف؟ 
. 

ُل ِشرَاَء الُمْنتََجاِت الَعالَِميَِّة أَِم الِمْصِريَِّة؟ َولَِماَذا؟ )ب( َهْل تَُفضِّ
. 

َنَشاط 2 ) أ (:  

ُصِنَع ِفي ِمْصَر 

ُصِنَع ِفي ِمْصَر ُصِنَع ِفي ِمْصَر  ُصِنَع ِفي إِْسَبانَِيا 

يِن  ُصِنَع ِفي الَيابَاِن ُصِنَع ِفي الصِّ

َل ِبالتِّلَْفاِز، َوِفي َهَذا اليَْوِم كَاَن البَرْنَاَمُج يَْستَِضيُف أََحَد النَّاِشئيَن ِفي َمَجاِل  ي يَُشاِهُد بَرْنَاَمَجُه الُمَفضَّ »كَاَن َجدِّ
ْولَِة  َث ُرَويًْدا َعْن َدْعِم الدَّ َناَعِة لِيَْعرَِض ِفْكرََة َمْشُروِعِه َوالَعَقبَاِت الَِّتي َواَجَهتُْه وَكَيَْف تََغلََّب َعلَيَْها، ِفي الِبَدايَِة تََحدَّ الصِّ

للَمْشُروِع ِمْن ِخاَلِل ُحُصولِِه َعلَى ِقطَْعِة أَرٍْض ِبَحقِّ االنِْتَفاِع لِِبَناِء َمْصَنعٍ لُِمْنتََجاِت اللََّدائِِن الباَلْسِتيِكيَِّة«.

نَِة، ثُمَّ تَأَكَّْد ِمَن الُمْعَجِم: ِحيَح للكَلَِماِت الُملَوَّ 1- اْخَتِر الَمْعَنى الصَّ

)ب( َدْعم )َتْرك - ُمَساَنَدة - ُماَلَحَظة(  ) أ ( ُرَويًْدا )َقِلياًل - َسِريًعا - َصْمًتا(    

ا َفِهْمَت ِمَن الِفْقرَِة: ٢- ِصْل بَْيَن الُمْصطَلَحِ َوَمْعَناُه ِممَّ

) أ ( اللََّدائُِن الباَلْسِتيِكيَُّة
أََحُد الُحُقوِق الَمَدنِيَِّة الَِّتي تَُنصُّ َعلَى اْسِتْخَداِم ُمْمتَلََكاِت اآلَخِريَن؛ ِبَشرِْط 
ًدا ِبَفتْرٍَة زََمِنيٍَّة أَْو  َرِر ِبَها، َوقَْد يَُكوُن ُمَحدَّ َعَدِم تَْغِييِر َمْضُمونِِه أَْو إِلَْحاِق الضَّ

فَتْرٍَة َمْفتُوَحٍة.

)ب( َحقُّ االنِْتَفاِع 
َمادٌَّة تُْستَْخَرُج ِمَن الَمــَوادِّ الُعْضِويَِّة كَـ)النَّْفِط الَخاِم، الَغـاِز الطَِّبيِعيِّ ...( 
َوتُْصَنُع ِمْنَها كَِثيٌر ِمَن األَْشيَاِء كَالُمْنتََجاِت الباَلْسِتيِكيَِّة، وَكَلَِمُة لََدائِن تَْعِني َما 

يُْمِكُن تَْشِكيلُُه َوقَْولَبَتُُه ِبِفْعِل الَحرَارَِة. 

أََماَمَك ُصَوٌر لَِمْجُموَعٍة ِمَن الُمْنَتَجاِت، انْظُْر إِلَْيَها ثُمَّ َصنِّْفَها لَِمْجُموَعَتْيِن:  ْر:  َنَشاٌط:1- َفكِّ
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َنَشاط 2 )ب(:   

)     ( ) أ ( يَُعدُّ الرَُّخاُم الِمْصِريُّ ِمْن أَفَْضِل األَنَْواِع ِبالَعالَِم.     
                  )     (       . اتِيَّ ِمَن األَُرزِّ َقْت ِمْصُر االكِْتَفاَء الذَّ )ب( َحقَّ

  )     ( )جـ( أَْخبََر »أحمد« أَْصِدقَاَءُه ِبأَنَُّه َسيَبِْني َمْصَنًعا للباَلْسِتيك.     

وُف – الُقطُْن( الِمْصِريُّ   ِة – الَمْنُسوَجاِت(؛ َحيُْث يَُعدُّ )الَكتَّاُن – الصُّ ) أ (  تَْشتَِهُر ِمْصُر ِبِصَناَعِة )الَحِديِد – الِفضَّ
ِمْن أَفَْضِل األَنَْواِع ِفي الَعالَِم.

ُر ِمْصُر ُمْنتََجاِت  إِلَى الَخارِِج.  )الَقْمِح – اللََّداِئِن الباَلْسِتيِكيَِّة – الُمَجْوَهَراِت(.  )ب( تَُصدِّ
)جـ( َمْن قَائُِل َهِذِه الِعبَارَِة: )يَا »أحمد«، ُهَو أَيًْضا ُصِنَع ِفي ِمْصَر(؟  )مجدي – الَعمُّ سعيد – عمر(.  

 فََقْد لََفَت انِْتبَاِهي أَنَّ الِكيَس الَِّذي كَاَن َمِعي َمْكتُوٌب َعلَيِْه »ُصِنَع ِفي ِمْصَر«.
 َوأَنَا َسأَبِْني َمْصَنًعا للباَلْسِتيك؛ لِيَُكوَن ُهَناَك اكِْتَفاٌء َذاتِيٌّ ِمَن الَمَوادِّ الباَلْسِتيِكيَِّة.
اِريَِّة َوالنَُّحاِسيَِّة.  رَدَّ قَائاًِل: نََعْم، فَِمْصُر تَْشتَِهُر ِبِصَناَعِة الُمْنتََجاِت الُقطِْنيَِّة َوالَفخَّ

اِدَراِت.  فََقْط َما َعلَيُْكْم ِسَوى اْسِتبَْداِل الُمْنتََجاِت الَمَحلِّيَِّة ِبالُمْنتََجاِت الَعالَِميَِّة لِتَْنِميَِة الصَّ

ِة:  َرتِِّب األَْحَداَث اآلتَِيَة كََما َوَرَدْت ِبالِقصَّ

ا يَلِي ِبكَلَِمٍة َواِحَدٍة ِمْن ِوْجَهِة نَظَرَِك:  ِصْف كُلَّ َشْخِصيٍَّة ِممَّ

ِة؟ َوكَْيَف تَمَّ َحلَُّها؟  َما الُمْشِكلَُة الَِّتي َحَدثَْت بَْيَن َشْخِصيَّاِت الِقصَّ

َنَشاط 2 )جـــ(:

َنَشاط 2 ) د (: 

َنَشاط 2 )هــــــــــ(: 

، َوالرُُّجوُع إِلَى النَّصِّ لإلَِجابَِة َعِن األَْسِئلَِة.  نََشاط ٢ )ب، جـ، د، هـ(: يُِجيُب َعْن أَْسِئلٍَة تُظِْهُر َفْهَمُه النَّصَّ
 نََشاط ٢ ) و (: يَْقَرأُ الكَلَِماِت َوالنُُّصوَص ِقَراَءًة َجْهِريًَّة َصِحيَحًة ِبطَاَلَقٍة.

األَْهَداُف

 َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّا اتَِّبْع تَْعلِيَماِت ُمَعلِِّمَك.َنَشاط 2 ) و (: 

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن:  ِحيَحَة ِممَّ ٢- اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

، أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة:  بَْعَد ِقَراَءتَِك النَّصَّ

ِحيَحِة:  ِحيَحِة َو)✗( أََماَم َغْيِر الصَّ 1- َضْع َعاَلَمَة )✓( أََماَم الُجْملَِة الصَّ

.  -1.  -2.  -3

. 

»أحمد« »مجدي« الَعمُّ »سعيد«
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َمْحبُوبُوَن. َرفَاُء اُر الشُّ 2- التُّجَّ يَْحتَاُج إِلَى ِدَراَسٍة َواطِّاَلٍع. 1- التَِّجاَرُة ِعلٌْم
ي االقِْتَصاَد. 4- الُمْنتََجاُت الَمَحلِّيَُّة تَُنمِّ ْولَُة.   اِخلِيَُّة َوالَخاِرِجيَُّة تَْحتَاُج إِلَيِْهَما الدَّ 3- التَِّجاَرتَاِن الدَّ

ُة( مَّ )الَواُو – األَلُِف – الضَّ بَائِِن.  1- البَائُِعوَن يَْحِرُصوَن َعلَى َجْذِب الزَّ
ُة( مَّ )الَواُو – األَلُِف – الضَّ ُمْختَلَِفة.  2- َوَسائُِل التََّعلُِّم
ُة( مَّ )الَواُو – األَلُِف – الضَّ ي التَِّجاَرَة.  َناَعِة يَُنمِّ 3- االْهِتَمام ِبالصِّ
ُة( مَّ )الَواُو – األَلُِف – الضَّ ُمِجيَدات.  4- الَعاِماَلُت
ُة( مَّ )الَواُو – األَلُِف – الضَّ 5- التَّاِجَراِن َصاِدقَاِن. 
ُة( مَّ )الَواُو – األَلُِف – الضَّ َوَل ِببَْعِضَها.  6- التَِّجاَرة تَِصُل الدُّ

اْمأَلِ الَجْدَوَل الَِّذي أََماَمَك ِمْن ِخاَلِل الُجَمِل اآلتَِيِة:

َنَشاط ٣ ) أ (: 

َنَشاط ٣ )ب(: 

َنَشاط ٣ )جــ(: 

3- الِحْظ َواْكَتِشْف: 

اْسَتْخِرْج كُلَّ ُجْملٍَة اْسِميٍَّة ِمَن الِفْقرَِة اآلتَِيِة، ثُمَّ بَيِّْن ُركَْنْيَها:
لَعِ ِبالنُُّقوِد، أَنَْواُع التَِّجاَرِة ُمْختَلَِفٌة َوأََسالِيبَُها  »التَِّجاَرُة َحَركَُة بَيْعٍ َوِشَراٍء تَْحُدُث بَيَْن النَّاِس، ِهَي َعَملِيَُّة تَبَاُدِل السِّ
ُر الِعلِْم َعلَى تَيِْسيِر َحَركَِة التَِّجاَرِة َوِزيَاَدِة أَنَْواِعَها الَِّتي أَْشَهُرَها: تَِجاَرُة الُجْملَِة َوالتَّْجِزئَِة،  َدٌة، َوقَْد َساَعَد تَطَوُّ ُمتََعدِّ

التَّْصِديُر َواالْسِتيَراُد ...«.

بَُب السَّ الَعاَلَمُة الَحالَُة املَْوِقُع الَكلَِمُة

الرَّفُْع َخَبٌ 1- ِعلٌْم

-2

-3

-4

الَخَبُرالُمْبَتَدأُالُجْملَُة الْسِميَُّة

: ِحيَحَة لَِما تَْحَتُه َخطٌّ اْخَتْر َعاَلَمَة الرَّْفعِ الصَّ

ُد ُركَْنْيَها. نََشاط ٣ ) أ (: يَُميُِّز الُجْملََة الْسِميََّة َويَُحدِّ
. ِحيَحَة لَِما تَْحَتُه َخطٌّ نََشاط ٣ )ب(: يََتَذكَُّر َعاَلَماِت اإلِْعَراِب.        نََشاط ٣ )جـ(: يَْخَتاُر الَعاَلَمَة الصَّ األَْهَداُف 20
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ْد َعاَلَمَة اإلِِْعَراِب: نَِة، ثُمَّ َحدِّ بَيِِّن الَمْوِقَع اإلِْعَراِبيَّ للكَلَِماِت الُملَوَّ

 أَكِْمْل ِبَما ُهَو َمطْلُوٌب بَْيَن الَقْوَسْيِن:

» َبُب:  ، السَّ »التَّْصِويُب:  ُد األَْشَكاِل.  اَد ُمتََعدِّ جَّ 1- السَّ
» َبُب:  ، السَّ »التَّْصِويُب:  نَاِن.  2- الطَّائَِريِْن ُملَوَّ
» َبُب:  ، السَّ »التَّْصِويُب:  3- الُجُنوُد ُمَداِفِعيَن َعْن أَْرِضِهْم. 
» َبُب:  ، السَّ »التَّْصِويُب:  4- الَماِء اَل طَْعَم لَُه َواَل لَْوَن. 
» َبُب:  ، السَّ »التَّْصِويُب:  َهاُت َحِريَصاٍت َعلَى األَبَْناِء.  5- األُمَّ

» ، الَعاَلَمُة:  1- النَِّعُم َدائَِمة ِبُشْكرَِها.  »الَمْوِقُع: 
» ، الَعاَلَمُة:  2- الِمْصِريُّوَن نَُجبَاُء.                 »الَمْوِقُع: 
» ، الَعاَلَمُة:  اُد الَفَضاِء أَكْثَر ِعلًْما.                  »الَمْوِقُع:  3- ُروَّ
» ، الَعاَلَمُة:  َعة.              »الَمْوِقُع:  وُق الِمْصِريَُّة ُمتََنوِّ 4- السُّ
» ، الَعاَلَمُة:  لَعِ.        »الَمْوِقُع:  5- الُمْشتَِريَاِن يَْختَاَراِن أَفَْضَل السِّ

ُة( مَّ )ُمبْتََدأٌ َعاَلَمُة رَفِْعِه الضَّ بَاِب.  1-  تَُوفُِّر فُرََص َعَمٍل للشَّ
ُة( مَّ 2- النُُّقوُد  .  )َخبٌَر َعاَلَمُة رَفِْعِه الضَّ
ْمَن أَفَْضَل الُمْنتََجاِت.  )ُمبْتََدأٌ َجْمُع ُمؤَنٍَّث َسالٌِم َواْضِبطُْه( 3-  يَُقدِّ
4-  أَذْكِيَاُء.  )ُمبْتََدأٌ َعاَلَمُة رَفِْعِه الَواُو(
)َخبٌَر ُمَناِسٌب( 5- الَقارِئَاِن  .  

َنَشاط ٣ ) د (:

َنَشاط ٣ )هــــــــــ(:

َنَشاط ٣ ) و (:

َنَشاط ٣ ) ز (:

َبَب: ْب َما تَْحَتُه َخطٌّ ُمَبيًِّنا السَّ َصوِّ

ِحيَحَة:  َعبِّْر َعْن كُلِّ ُصوَرٍة ِبُجْملٍَة اْسِميٍَّة، ُمَراِعًيا الَعاَلَمَة الصَّ

ِحيَحَة. نََشاط ٣ ) د (: يََتَعرَُّف الَمْوِقَع اإلِْعَراِبيَّ َوالَعاَلَمَة الصَّ
ِحيَح. نََشاط ٣ )هـ(: يُكِْمُل َما ُهَو َمطْلُوٌب ِمْنُه، ُمَراِعًيا اإلِكَْماَل الصَّ

َبَب. نََشاط ٣ ) و (: يََتَمكَُّن ِمْن تَْصِويِب الَخطَأ، ُمَبيًِّنا السَّ
َوِر ُمْسَتْخِدًما الُجَمَل الْسِميََّة اْسِتْخَداًما َصِحيًحا. نََشاط ٣ ) ز (:  يَُعبُِّر َعِن الصُّ

األَْهَداُف
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ِة َوأَِعْد ِقَراَءتََها، ثُمَّ اْسَتْخِرْج َما يَلِي: ُعْد إِلَى الِقصَّ

ِحيَحَة ِمْن كُلِّ َمْجُموَعٍة: اْخَتِر الُجْملََة الصَّ

َنَشاط ٤ ) أ (:

َنَشاط ٤ ) ب (:

َنَشاط ٤ ) جــ (: 

.  : 2- َحرَْف َجرٍّ 1- اْسًما:  َعاَلَمتُُه:  . 

4- َحرَْف َعطٍْف:  . 3- ِفْعاًل:  نَْوُعُه:  . 
5- كَلَِمًة ِبَها )ال(:  . 

، َخبَرَُه:  . 6- ُمبْتََدأً: 

1- َما َمْعَنى التَِّجارَِة؟  .

يِْف.  . 2- ِصِف الَجوَّ ِفي فَْصِل الصَّ

3- ِصِف الَحَدائَِق.  .

4- َما فَائَِدُة الَهاتِِف الَمْحُموِل؟   .

َنَشاط ٤ ) د (: اْجَعِل الكَلَِمَتْيِن اآلتَِيَتْيِن ُمْبَتَدأً َمرًَّة َوَخَبًرا َمرًَّة أُْخَرى ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة:
لَْعة:  .  . 1- السِّ
2- النُُّقود:  .  .

نََشاط ٤ )ب(: يُِجيُب ُمْسَتْخِدًما الُجَمَل الْسِميََّة ُمرَاِعًيا الَعاَلَمَة. نََشاط ٤ ) أ (: يَْسَتْخِرُج ِمْن نَصِّ الِقرَاَءِة َما تََعلََّم ِمَن الَقَواِعِد.  
َواَب َويَْخَتارُُه.         نََشاط ٤ ) د (: يََضُع الكَلَِماِت ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة. نََشاط ٤ )جـ(: يَُميُِّز الصَّ

ِحيَحَة. ورََة ُمْسَتْخِدًما الُجَمَل الْسِميََّة الصَّ نََشاط ٤ )هـ(: يَِصُف الصُّ

األَْهَداُف

4- الِحْظ َوتََعلَّْم:

ِحيَحَة: أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة ِبُجَمٍل اْسِميٍَّة، ُمَراِعًيا الَعاَلَمَة الصَّ

َنَشاط ٤ ) هـ (:

الُعطُوِر َجِميلَُة الرَّائَِحِة.الُعطُوُر َجِميلََة الرَّائَِحِة.1-   الُعطُوُر َجِميلَُة الرَّائَِحِة.

َقتَيِْن.  َقتَاِن.2-   الَحِديَقتَاِن ُمَنسَّ َقتَيِْن.الَحِديَقتَاِن ُمَنسَّ الَحِديَقتَيِْن ُمَنسَّ

الُمْستَثِْمُروَن نَِشيطُوَن.الُمْستَثِْمِريَن نَِشيطُوَن.3-   الُمْستَثِْمُروَن نَِشيِطيَن.

ْنَعِة. ْنَعِة.4-   الَعاِماَلَت ُمتِْقَناٌت للصَّ ْنَعِة.الَعاِماَلُت ُمتِْقَناٌت للصَّ الَعاِماَلُت ُمتِْقَناٍت للصَّ

وَرَة الُمَقاِبلََة ِبُجَمٍل اْسِميٍَّة ِفي ِفْقرٍَة َل تَِقلُّ َعْن أَْربََعِة أَْسطٍُر: ِصِف الصُّ

   

   

   

. 
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اكُْتْب َما يُْملَى َعلَْيَك:َنَشاط ٥ )جــ(:

ِل إِلَى َمْعلُوَماٍت َجِديَدٍة.   نََشاط ٥ ) أ (:  يَْسَتْخِدُم َمَهارََة الَبْحِث للتََّوصُّ
ِل إِلَى َحلٍّ ِجْذِريٍّ لُِمْشِكاَلٍت َحِقيِقيٍَّة. نََشاط ٥ )ب(:  يَْسَتْخِدُم َمَهاَراِت التَّْفِكيِر للتََّوصُّ

نََشاط ٥ )جـ(:  يَْعرُِض َمَهاَراِت الِكَتابَِة األََساِسيََّة.

األَْهَداُف

ِة، َفَماَذا َسَتكُوُن؟َنَشاط ٥ )ب(:  إَِذا كُْنَت َسَتكُْتُب نَِهايًَة ُمْخَتلَِفًة للِقصَّ

َنَشاط  ٥ ) أ (: 

5- َشارِْك:

  

  

  

 

   

 . 

    

   

   

   

  . 

    

   

   

   

  . 

ِغيرَِة، اْخَتْر َمْشُروًعا ِمْن تِلَْك الَمْوُجوَدِة ِبُمِحيِط بَْيِتَك  ُهَناَك الَعِديُد ِمَن الَمْشُروَعاِت الصَّ
أَْو َمْدَرَسِتَك َواكُْتْب إِْعاَلنًا يَْدَعُم ِشَراَء ُمْنَتَجاتِِه:
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َنَشاط 2 ) أ (:

2- اْقرَأْ َواْكَتِشْف:

 . رَْس الرَّئِيَس الـُمْسَتَفاَد ِمَن النَّصِّ ُد الرَِّسالََة أَِو الدَّ َة للنَّصِّ َويُؤكُِّدَها، َويَُحدِّ ُص الِفكََر الرَّئِيَسَة َوالـُمِهمَّ ُد َويُلَخِّ نََشاط 1:  يَُحدِّ
ُر الُمْفرََداِت الَجِديَدَة ِمْن ِخاَلِل ِسَياَقاتَِها الُمْخَتلَِفِة. نََشاط ٢ ) أ (:  يَكَْتِسُب الُمْفرََداِت َويَْسَتْخِدُمَها، يَُفسِّ

األَْهَداُف

٢ - َضعِ الكَلَِمَة الُمَناِسَبَة َمكَاَن النَُّقِط:

التَِّجاَرُةالتَِّجاَرُة
َعَل َمرِّ الزََّماِنَعَل َمرِّ الزََّماِن

التَِّجاَرُةالتَِّجاَرُة
َعَل َمرِّ الزََّماِنَعَل َمرِّ الزََّماِن

ُصِنَع
 ِيف ِمْرصَ

.  

.  

.  

.  

َم ) أ (      قََدُم            الِقَدِم            قَدَّ

ِهيُد أَْرَوَع َمثٍَل َعِن التَّْضِحيَِّة. 1-  الشَّ

ٍة.  2-  أَِبي كَانَْت تُْؤلُِمُه ِبِشدَّ

َوِل.                                                                          3- ُمْنُذ   َولِِمْصَر َمَكانٌَة كَِبيرٌَة بَيَْن الدُّ

) ب (       تَأِْميِن          أَْمُن            أََماٍن

ُعوِب.  1-  الِباَلِد َغايَُة الشُّ

 2- أَْشُعُر ِبـ  إَِذا كَاَن أَِبي ِفي البَيِْت.                                                                                   

 3- يَْعَمُل َخالِي ِفي إِْحَدى َشرِكَاِت       
يَّاَراِت.                                                                                     السَّ

ِفي َذِلَك الَوْقِت – َحاًل – َحاَن

ِريَع،  ي: )اآلَن(  َسَنْركَُب الِقطَاَر السَّ َفِر قَالَْت أُمِّ ِعْنَدَما )آَن(  َوقُْت السَّ

ٍة َركِبْتُُه اَل  ِل َمرَّ )آنََذاَك(  أَْخبََرَها أَِخي ِبأَنَُّه َخائٌِف ِمْنُه فََقالَْت لَُه: كََذلَِك كَاَن ُشُعوِري ِفي أَوَّ

ْحلَِة. تَْقلَْق، َستَْستَْمِتُع ِبالرِّ

َنصٌّ َمْعُلوَماِتٌّ

ْر:  َوِل أَْرَسـَل لَـَك ُصـوَرَة ُمْنَتـجٍ َمكُْتـوٍب َعلَْيـِه َنَشاٌط:1- َفكِّ َصِديـٌق لَـَك يَِعيـُش ِبإِْحـَدى الـدُّ
)ُصِنـَع ِفـي ِمْصـَر( َويَْسـأَلَُك: كَْيـَف َوَصـَل َهـَذا الُمْنَتُج إِلَى َهـَذا الَبلَـِد الَبِعيِد 

َعـْن ِمْصـَر؟ َسـاِعْدُہ لَِيَتَعـرََّف كَْيـَف َوَصـَل إِلَْيـِه.

نَِة:  1- اْسَتْبِدِل الكَلَِماِت الَِّتي بَْيَن الَقْوَسْيِن ِبالكَلَِماِت الُملَوَّ
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ُروِريَِّة،  ـلَعِ الضَّ      تَُعـدُّ التَِّجـاَرُة َوِسـيلًَة ِمـْن َوَسـائِِل التَّبَـاُدِل الَِّتي يَْسـتَْخِدُمَها النَّـاُس ِفي تَبَـاُدِل الَمَناِفعِ َوالسِّ
َراٍت كَِبيَرٍة  كََمـا أَنََّهـا تَُعـدُّ ِمـْن أَكْثَِر األَنِْشـطَِة الَِّتي َماَرَسـَها اإِلنَْسـاُن قَِديًمـا، َوالَِّتي كَانَْت َسـبَبًا ِفي ُحـُدوِث تَطَـوُّ
َزًة َعلَـى  للَحيَـاِة اإِلنَْسـانِيَِّة، َويَُعـوُد تَاِريـُخ التَِّجـاَرِة إِلَـى 10 آاَلِف َعـاٍم قَبْـَل الِميـاَلِد؛ َحيْـُث كَانَـْت آنَـَذاَك ُمتََركِـّ

تَْرِبيَـِة الَمَواِشـي َوالُمتَاَجـَرِة ِفيَهـا لَِكْونَِهـا ِمْن أَبْـَرِز الَمـَواِرِد الِغَذائِيَِّة.
اُت الُمَقايََضـِة َولَِكـِن اْعِتَماُدَها َعلَـى ُوُجوِد َرْغبَـٍة بَيَْن الطََّرفَيْـِن أَدَّى إِلَى     َمـَع ُمـُروِر الَوقْـِت، ظََهـَرْت َعَملِيَـّ
اِت التَِّجاِريَِّة الَجِديَدِة كَالُمتَاَجـَرِة ِباألَْصَداِف َوبَْعِض األَْغـَراِض الثَِّميَنِة  فََشـلَِها، َوُهـَو َمـا أَدَّى لِظُُهـوِر بَْعِض الَعَملِيَـّ
، َوَمـا َسـاَعَد َعلَـى اْسـِتْخَداِمَها أَنََّها تُْنتَُج ِبَشـْكٍل طَِبيِعيٍّ َوَمْحـُدوٍد، فَْضاًل َعـْن َصاَلبَِتَها،  كََوِسـيلٍَة للتَّبَـاُدِل التَِّجـاِريِّ
ِة  َهـِب َوالبُُرونِْز َوالنَُّحاِس َوالِفضَّ إِالَّ أَنَّ إِنْتَاَجَهـا ِبَشـْكٍل َمْحـُدوٍد َجَعَل النَّاَس يَُفكُِّروَن ِفي اْسـِتْخَداِم الَمَعاِدِن كَالذَّ

لِيُّ للُعْمـاَلِت الَمْعِدنِيَِّة.  ـلَعِ، َوبَـَدأَ ِبَذلَِك االْسـِتْخَداُم األَوَّ لِتَْوِفيـِر قَـْدٍر ِمـَن الُمُرونَـِة للُحُصوِل َعلَى ُمْختَلِف السِّ
ِعيـِد التَِّجـاِريِّ ظََهـَرْت بَْعُض أَنْـَواِع التَِّجاَرِة الَقِديَمـِة كَِتَجاَرِة الَحِريِر َواألَقِْمَشـِة َوالـَوَرِق َوالبَاُروِد،    َعلَـى الصَّ
ـَراُء، ثُمَّ بَـَدأَْت َعَملِيَّاُت التَِّجـاَرِة تَتَِّخُذ الطَّاِبَع  ُة البَِسـيطَُة الَِّتي يَِتمُّ ِفيَها البَيُْع َوالشِّ كََمـا ظََهـَرِت األَْسـَواُق التَِّجاِريَـّ

ُرِق التَِّجاِريَِّة. الَخاِرِجـيَّ َمَع ِزيَـاَدِة الَقَواِفِل َعبَْر الطُـّ
اُت التَِّجاِريَُّة أَكْثَـَر ُمُرونًَة َوَصاَرْت  اِت االْسِتْكَشـاِفيَِّة للَعِديـِد ِمـْن َمَناِطِق الَعالَـِم أَْصبََحِت الَعَملِيَـّ    َمـَع الَعَملِيَـّ
اِت، َوِمْن ثَمَّ ظََهـَرْت بَْعُض  ْحـاَلُت تَمَّ ِبَسـبَِبَها َعْقُد كَِثيـٍر ِمْن االتَِّفاِقيَـّ ٌة، وتِلْـَك الرِّ ُهَنـاَك ِرْحـاَلٌت َمْوِسـِميٌَّة تَِجاِريَـّ
ٍة َعالَِميٍَّة  ، َوُهَو َمـا أَدَّى إِلَى ظُُهـوِر قًُوى تَِجاِريَـّ ُر لِتُْصِبـَح ُجـْزًءا ِمـَن الَواِقعِ التَِّجـاِريِّ ْت تَتَطَـوَّ ـِركَاِت الَِّتـي ظَلَـّ الشَّ

َضْخَمـٍة َمَع ُمـُروِر الَوقِْت.
اِخلِيَّـُة َوِهـَي تِلْـَك الَِّتـي تَْحُدُث َداِخـَل الِباَلِد َوكََذلِـَك التَِّجـاَرُة الَخاِرِجيَُّة    للتَِّجـاَرِة أَنْـَواٌع؛ فَِمْنَهـا التَِّجـاَرُة الدَّ
ـلَعِ بَيْـَن بَلََديْـِن ُمْختَلَِفيِْن، َوُهَنـاَك نَْوٌع آَخُر ِمـَن التَِّجـاَرِة ظََهَر َحِديثًـا أاََل َوُهَو  َوِهـَي الَِّتـي يَِتـمُّ ِفيَهـا تَـَداُوُل السِّ

التَِّجـاَرُة اإِللِْكتُُرونِيَّـُة َوِهَي تُِشـيُر إِلَى األَنِْشـطَِة التَِّجاِريَِّة الَِّتي 
تَِتمُّ َعبْـَر »اإلنترنت«.

للتَِّجـاَرِة َدْوٌر ُمِهـمٌّ ِفي تَْنِميَِة االقِْتَصاِد، فَْضـاًل َعْن تَْغِييِرَها 
للَعالَـِم ِبَدفْـعِ اإِلنْتَاِجيَّـِة َونَْشـِر التِّْكُنولُوِجيَـا الَجِديـَدِة َوَجْعِل 
يَّـِة  بَالِـَغ األََهمِّ َعاِمـاًل  تَْكلَِفـًة؛ فَِهـَي تَُشـكُِّل  أَقَـلَّ  الُمْنتََجـاِت 
َة ِفـي البُلْـَداِن  ُم التَّْنِمیَـَة االقِْتَصاِدیَـّ ِبالنِّْسـبَِة للتَّْمِویـِل َوتَُقـدِّ
ِة،  ُروِریَـّ ـلَعِ الضَّ النَّاِمیَـِة؛ َحیْـُث تَْعتَِمـُد َعلَيَْهـا ِفـي تَأِْمیـِن السِّ
كََمـا تَْعتَِمُد ُمْسـتََویَاُت االدَِّخاِر َواالْسـِتثَْماِر ِفيَهـا َعلَى َحِصیلَِة 
َونَْرفَـَع  ِبالتَِّجـاَرِة  نَْهتَـمَّ  أَْن  َعلَيَْنـا  لِـَذا  ؛  الَخاِرِجـيِّ التَّبَـاُدِل 
. يَِّتَها الُكبَْرى ِفي تَْنِميَـِة االقِْتَصاِد الَوطَِنيِّ َحِصيلَتََهـا نَظَـًرا ألََهمِّ

َجاَرُة َعَل َمرِّ الزََّماِن(  َنصٌّ َمْعُلوَماِتٌّ )التِّ
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التَِّجارَُة اإِللِْكُتُونِيَُّة التَِّجارَُة الَخارِِجيَُّة اِخلِيَُّة التَِّجارَُة الدَّ

   
َما ِهَي؟

َنَشاط 2 )ب(:

َنَشاط 2 ) د (:

َنَشاط 2 ) جــــ (:

) أ ( تَُعدُّ التَِّجارَُة ِمْن )أَْحَدِث – أََقلِّ – أَْكَثِر( األَنِْشطَِة الَِّتي َمارََسَها اإلِنَْساُن ُمْنُذ الِقَدِم. 
)ب( اإلِنْتَاُج )الَوِفيُر – الَمْحُدوُد – الَغِزيُر( لألَْصَداِف َساَعَد َعلَى انِْتَشاِر الُعْماَلِت الَمْعِدنِيَِّة. 

)جـ( كَانَِت التَِّجارَُة ِفي ِباِدِئ األَْمِر ُمتََمرْكِزًَة َعلَى الَمَوارِِد )الَبَشِريَِّة – اإلِلِْكُتُروِنيَِّة – الِغَذاِئيَِّة(. 

َوِل. 1- تََخيَّْل َشْكَل الَعالَِم إَِذا لَْم يَُكْن ُهَناَك أَيُّ نََشاٍط تَِجاِريٍّ بَيَْن الدُّ
. 

لَعِ؟ ِر التَِّجارَِة َوانِْتَشاِر السِّ 2- ِفي َرأِْيَك، كَيَْف َساَعَدِت التِّْكُنولُوجيَا ِفي تَطَوُّ
. 

ِحيَحَة:  1- اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

ا يَلِي:  ٢- أَِجْب َعمَّ

نََشاط ٢ )ب(:  يَْقَرأُ النَّصَّ َويَْفَهُم الَغرََض األََساِسيَّ ِمْنُه.       نََشاط ٢ )جـ(: يَْبَحُث َعِن الَمْعلُوَماِت.  
 نََشاط ٢ )د، هـ(:  يَْسَتْخِدُم َما تََعلََّمُه ِمَن النَّصِّ ِفي َحَياتِِه الَعَملِيَِّة.

نََشاط ٢ ) و (: يَْقَرأُ الكَلَِماِت َوالنُُّصوَص ِقرَاَءًة َجْهِريًَّة َصِحيَحًة ِبطاَلَقٍة.

األَْهَداُف

َقاِرْن ِفي الَجْدَوِل بَْيَن أَنَْواعِ التَِّجاَرِة:َنَشاط 2 )هـــــــ(:

، أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة:   بَْعَد ِقَراَءتَِك النَّصَّ

 َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّا اتَِّبْع تَْعلِيَماِت ُمَعلِِّمَك.َنَشاط 2 ) و (: 

َراِت، كَْيَف َحَدَث َهَذا ِمْن ِخاَلِل  َمرَِّت التَِّجاَرُة َعْبَر الزََّمِن ِبالَعِديِد ِمَن التََّغيَُّراِت َوالتَّطَوُّ
؟ َفْهِمَك النَّصَّ

يَُّة التَِّجارَِة الَخارِِجيَِّة ِبالنِّْسبَِة للبُلَْداِن النَّاِميَِة؟ ) أ ( َما أََهمِّ
. 

)ب( كَيَْف بََدأَ اْسِتْخَداُم الُعْماَلِت الَمْعِدنِيَِّة ِفي التَِّجارَِة؟ 
. 

: )جـ( اْستَْخِرْج ِمَن النَّصِّ
2- ُمَضادَّ )َخاِرِجيَّة(:  . 1- ُمْفرََد )َرَغَبات(:  .   
4- ُمرَاِدَف )َبَضاِئع(: . 3- َجْمَع )ُمْنَتج(:  .   

.  1.  ٣  .٢

ا يَلِي:   أَِجْب َعمَّ
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َبُبالَفاِعُلالَعاَلَمُة السَّ

ُة مَّ الضَّ

األَلُِف

الَواُو

َنَشاط ٣ ) أ (: 

لَْعَة ِبثََمٍن َغاٍل. 2- بَاَع البَائُِع السِّ 1- يَْشتَِري األَطَْفاُل الُمثَلََّجاِت َصيًْفا.            
يَّاَح ِبالتَّرَْحاِب. 4- يَْستَْقِبُل الِمْصِريُّوَن السُّ بَّاَحاِن الَغِريَقيِْن.                       3- أَنَْقَذ السَّ

» َبُب:  ، السَّ »الَعاَلَمُة:  ْمُس فَيَظَْهُر الَقَمُر.  1- تَْغرُُب الشَّ
» َبُب:  ، السَّ »الَعاَلَمُة:  َهاُت األَطِْعَمَة الطَّازََجَة.  2- تَْشتَِري األُمَّ
» َبُب:  ، السَّ »الَعاَلَمُة:  3- اْستََقلَّ الُمَساِفُروَن الِقطَاَر. 
» َبُب:  ، السَّ »الَعاَلَمُة:  َواِرَع.  4- أَنَارَِت الَمَصاِبيُح الشَّ
» َبُب:  ، السَّ »الَعاَلَمُة:  5- كَتَبَِت التِّلِْميَذتَاِن ِبَخطٍّ َجِميٍل. 

2- أََجاَد الُقرَّاُء الِقرَاَءَة. 1- َعرََض البَائُِعوَن ِسلََعُهْم ِبطَِريَقٍة َجِميلٍَة.      
4- أََشاَد الُمَعلَِّماِن ِبالَفائِِزيَن ِفي الُمَسابََقِة. 3- اْشتَرَِت التِّلِْميَذاُت َهَدايَا قَيَِّمًة.    

3- الِحْظ َواْكَتِشْف: 

نََشاط ٣ ) أ (: يََتَذكَُّر أَْركَاَن الُجْملَِة الِفْعلِيَِّة. 
نََشاط ٣ )ب(: يََتَذكَُّر َعاَلَماِت َرْفعِ الَفاِعِل َوَسَبَبَها.
نََشاط ٣ )جـ(: يَْسَتْخِرُج الَفاِعَل ُمَبيًِّنا َعاَلَمَة َرْفِعِه.

األَْهَداُف

َبَب:  َضْع َخطًّا تَْحَت الَفاِعِل، ثُمَّ اْذكُْر َعاَلَمَة الرَّْفعِ َوالسَّ

 تََذكَّْر َعاَلَماِت َرْفعِ الَفاِعِل ِمْن ِخاَلِل األَْمِثلَِة اآلتَِيِة، ثُمَّ أَكِْمِل الَجْدَوَل: َنَشاط ٣ )ب(:

نَْوُعُه الَمْفُعوُل ِبِه نَْوُعُه الَفاِعُل نَْوُعُه الِفْعُل
َجْمُع ُمؤَنٍَّث َسالٌِم الُمثَلََّجاِت َجْمُع تَْكِسيٍر األَطَْفاُل ُمَضاِرٌع يَْشتَِري

اْمأَلِ الَجْدَوَل التَّالِي ُمْسَتِعيًنا ِبالُجَمِل الَِّتي أََماَمَك كََما ِفي الِمَثاِل:

َنَشاط ٣ )جــ(:
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اْسَتْخِرجِ الَمْفُعوَل ِبِه ِمَن الُجَمِل اآلتَِيِة ُمَبيًِّنا َسَبَب النَّْصِب ِبَهِذِه الَعاَلَماِت: َنَشاط ٣ ) د (: 

َح الطِّْفُل َصَفَحاِت الِكتَاِب. 2- تََصفَّ 1- تَبَاَدَل البَاَعُة النُُّقوَد َمَع الُمْشتَِريَن.    
4- اْستََعاَر الَقاِرئُ كِتَابَيِْن ِمَن الَمْكتَبَِة. لَْعَة للُمْشتَِريَن.     3- َعرََض البَائُِع السِّ

َنَشاط ٣ ) ز (: 

نََشاط ٣ ) د (:  يََتَذكَُّر َعاَلَماِت نَْصِب الَمْفُعوِل ِبِه َوَسَبَبَها.       نََشاط ٣ )هـ(: يَُميُِّز الُجْملََة الَِّتي تَْشَتِمُل َعلَى َمْفُعوٍل ِبِه. 
نََشاط ٣ )و(:  يَْسَتْخِرُج الَمْفُعوَل ِبِه َوَعاَلَمَة نَْصِبِه.  

ْبَط. نََشاط ٣ ) ز (: يَْجَعُل الكَلَِماِت َمْفُعوًل ِبِه ُمرَاِعًيا الضَّ

األَْهَداُف

                            )        ( ْمُس َصبَاًحا.  1- تَْشرُُق الشَّ
2- يَْستَْخِرُج الُمَهنِدُسوَن الَحِديَد ِمْن بَاِطِن األَرِْض.  )        (

3- يَِبيُع النَّاُس الُمْنتََجاِت ِفي األَْسَواِق.  )        (                            
                            )        ( 4- يُِحبُّ اللُه الُمتِْقِنيَن أَْعَمالُهْم. 
                            )        ( 5- َذَهَب »علي« إِلَى اإلِْسَكْنَدِريَِّة ِبالِقطَاِر. 

2- الُحُروف:  . 1- الَخْضرَاَوات:  .   
4- الُجْنِديَّاِن:  . 3- البَائُِعون:  .    

َبُب  الَعاَلَمُةالَمْفُعوُل ِبِه السَّ

الَفتَْحُة

الَكْسرَُة

اليَاُء

َضْع َعاَلَمَة )✓( أََماَم الُجَمِل الَِّتي تَْشَتِمُل َعلَى َمْفُعوٍل ِبِه: َنَشاط ٣ )هـــــــ(: 

ْبِط: اْجَعِل الكَلَِماِت اآلتَِيَة َمْفُعوًل ِبِه ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة، َمَع الضَّ

َنَشاط ٣ ) و (: 

» َبُب:  ، السَّ 1- َعلََّم الُمَعلُِّم التِّلِْميَذاِت ِقيًما َعِظيَمًة.       »الَعاَلَمُة: 
» َبُب:  ، السَّ »الَعاَلَمُة:  2- أَطَاَع االبُْن الَوالَِديِْن. 
» َبُب:  ، السَّ »الَعاَلَمُة:  يَّاُد ِمَن البَْحِر أَْسَماكًا كَِثيرًَة.  3- اْصطَاَد الصَّ
» َبُب:  ، السَّ »الَعاَلَمُة:  بَاِق.  اُء َحاِجَز السِّ 4- تََخطَّى الَعدَّ
» َبُب:  ، السَّ »الَعاَلَمُة:  ْولَُة الُمْستَثِْمِريَن.  5- كَرََّمِت الدَّ

َبَب: َضْع َخطًّا تَْحَت الَمْفُعوِل ِبِه، ثُمَّ اْذكُْر َعاَلَمَة نَْصِبِه َوالسَّ
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ِحيَحَة.  .             نََشاط ٤ )ب(:  يَْخَتاُر اإلَِجابََة الصَّ نََشاط ٤ ) أ (:  يَْضِبُط الكَلَِماِت تََبًعا للَمْوِقعِ اإلِْعرَاِبيِّ
نََشاط ٤ ) د (: يَْسَتْخِدُم َما تََعلََّمُه ِفي التَّْعِبيِر ِبِكَتابَِة ِفْقرٍَة ِمْن َخْمَسِة أَْسطٍُر. بُُه.   نََشاط ٤ )جـ(:  يَكَْتِشُف الَخطَأَ َويَُصوِّ

األَْهَداُف

بُْه: َضْع َخطًّا تَْحَت الَخطَأ، ثُمَّ َصوِّ

ا يَلِي: ِحيَحَة ِممَّ اْخَتِر الكَلَِمَة الصَّ

َنَشاط ٤ ) أ (:

َنَشاط ٤ )ب(: 

َنَشاط ٤ )جــ(: 

َنَشاط ٤ ) د (: 

َماء فَتَظَْهُر النُُّجوم لَيْاًل. 1- تَْصُفو السَّ
2- انْتَظََر الرُّكَّاب الِقطَار.

3- طََرَح الُمَعلِّم َعلَى التَّاَلِميِذ بَْعض األَْسِئلَِة َوطَلََب ِمْنُهْم إَِجابَات َعْنَها.
لُوا نَِقاط الَفْوِز. ِعبُوَن األَْهَداف ِفي َمرَْمى الُمَناِفِس َوَسجَّ 4- أَْحَرَز الالَّ

»التَّْصِويُب:  «  1- َدَخَل الَولَُد الُغرْفَِة. 

»التَّْصِويُب:  «   َح الرَُّجَل البَِريُد.  2- تََصفَّ

»التَّْصِويُب:  «   3- افَْعِل الَخيْرَاَت َوَساِعِد الُمْحتَاَج. 

»التَّْصِويُب:  «  لَْعتَاِن.  4- اْستَبَْدَل الُمْشتَِرييِْن السِّ

 

 

 

)جـ( يَُربِّيَاِن )ب( تَُربِّي  ) أ ( يَُربِّي  1-  األَبََواِن ابَْنُهَما.       
)جـ( الَفارُِس )ب( الَفارِِس  ) أ ( الَفارَِس  2- اْمتَطَى  فَرََسُه.     

)جـ( اليَاُء )ب( الَكْسرَةُ  ) أ ( الَفتَْحةُ  الِـِم   .   3- َعاَلَمُة نَْصِب َجْمعِ الُمؤَنَِّث السَّ
)جـ( انْتََصَر )ب( انْتََصرَا  ) أ ( انْتََصُروا  4-  الُجُنوُد ِفي الَمْعرَكَِة.    

، ثُمَّ اْضِبطُْه ِبَما يَْجَعُل الَمْعَنى َسلِيًما:  اْقَرأْ َما تَْحَتُه َخطٌّ

4- الِحْظ َوتََعلَّْم:

ْبِط: َراِء، ُمَراِعًيا َما تََعلَّْمَتُه ِمْن َقَواِعِد الضَّ اكُْتْب َمْوِقًفا َحَدَث َمَعَك ِفي الَبْيعِ أَِو الشِّ
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َنَشاط ٥ ) أ (: 

5- َشارِْك:

 

 

 

 

. 

 

 

. 

اكُْتْب َما يُْملَى َعلَْيَك:

َنَشاط ٥ )ب(: 

َنَشاط ٥ )جــــــ(: 

ابَْحْث َمَع َمْجُموَعِتَك َعن:

1- أَكْثَِر الُمْنتََجاِت اْسِتيرَاًدا ِفي ِمْصَر.

2- أَكْثَِر الُمْنتََجاِت تَْصِديرًا ِفي ِمْصَر.

اتِيُّ ِمْنَها ِفي ِمْصَر.  3- الُمْنتََجاِت الَِّتي تَمَّ االكِْتَفاُء الذَّ

ْذتُْم َمْشُروًعا لَِبْيعِ  للتَِّجاَرِة أَْوُجٌه َعِديَدٌة ِمْنَها تَِجاَرُة األَْغِذيَِة، تََخيَّْل َمَع زَُماَلئَِك أَنَّكُْم نَفَّ
أََحِد الُمْنَتَجاِت الِغَذائِيَِّة، ثُمَّ اكُْتْب كَْيَف َسَتِبيُعوَن َوِبَم تَْشُعُروَن بَْعَد َذلَِك:

َل الِفكََر َوالَمْعلُوَماِت ِبُوُضوحٍ     نََشاط ٥ )أ، ب(: يَكُْتُب نُُصوًصا َمْعلُوَماتِيًَّة تَْوِضيِحيًَّة لَِيْدُرَس َمْوُضوًعا َما َويَُوصِّ
           ُمْسَتْخِدًما َمَهاَرَة التَّْعِبيِر َوالكَاَلِم.

نََشاط ٥ )جـ(: يَْعرُِض َمَهاَراِت الِكَتابَِة األََساِسيََّة.

األَْهَداُف
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َهَذا ِغاَلٌف لُِمْنَتجٍ يَُباُع ِباألَْسَواِق، اْقَرأِ النَُّموَذَج ثُمَّ أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة:َنَشاط 1:

) أ ( اكُُتْب ُمْحَتَويَاِت الِغاَلِف كََما ِفي الِمَثاِل: 

 .  -3     .  -2 1- اْسُم الُمْنتَِج.    

 .  -6    .   -5      .   -4

يًَّة َوالَِّتي َعلَْيَنا أَْن نَْقَرأََها َقْبَل ِشَراِء الُمْنَتجِ؟ َولَِماَذا؟ )ب( َما أَكَْثُر النَِّقاِط أََهمِّ

. 

)جـ( أَِضِف اْسًما َوِشَعاًرا للُمْنَتجِ:   .

ْعِبرُي الِكَتابِيُّ  التَّ
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ٍ
  ِكَتابَُة ِغَلِف ُمْنَتج
ٍ
ِكَتابَُة ِغَلِف ُمْنَتج

نََشاط 1:   يَُحلُِّل ِغاَلَف ُمْنَتجٍ َويََتَعرَُّف ُمكَوَّنَاتِِه وَكَْيَف يُكَْتُب. األَْهَداُف



نَُموَذُج ِكَتابَِة ِغاَلِف ُمْنَتجٍ 

ٌط كَْهَربَائِيٌّ       ِصَناَعٌة ِمْصِريٌَّة       َخالَّ

َنَشاط 2:

زََة لَُه.  نََشاط ٢:  يَكُْتُب ِغاَلَف الِجَهاِز ُمْسَتْخِدًما الَمْعلُوَماِت الُمَجهَّ األَْهَداُف

َهَذا ِغاَلُف ِجَهاٍز، اكُْتْبُه ُمْسَتْخِدًما الَمْعلُوَماِت الُمْعطَاَة إِلَْيَك َوأَِضْف طَِريَقَة الْسِتْعَماِل:

اْسُم الُمْنتَِج:  

تَاِريُخ اإلِنْتَاِج:  . 

طَِريَقُة استخدام الُمْنتَِج:

ُمْحتََويَاُت الُمْنتَِج: 
ٌة:    تَْعلِيَماٌت ُمِهمَّ

ْنعِ:   بَلَُد الصُّ

َعُة: لِْتَراِن السَّ
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نَاتُُه/ِصَناَعتُُه(:  . َمْعلُوَماٌت َعِن الُمْنتَِج )ُمَكوِّ

. 

طَِريَقُة االْسِتْعَماِل أَِو التَّْحِضيِر:  .

. 

ٌة:   . ُماَلَحظَاٌت ُمِهمَّ

. 

بَْعَد اْخِتَياِر الُمْنَتجِ َخطِّْط لَِما َسَتكُْتُبُه:  

التَّْخِطيُط لِِكَتابَِة ِغاَلِف ُمْنَتجٍ

َنَشاط ٣: 

ُد َمْجُموَعًة ِمَن الِفكَِر الَفْرِعيَِّة. نََشاط ٣: يَُخطُِّط لِِكَتابَاتِِه ُمْخَتاًرا ِفكْرًَة َمْركَِزيًَّة للِكَتابَِة َحْولََها، َويَُحدِّ األَْهَداُف

اْخَتْر ُمْنَتًجا تُِريُد ِكَتابََة ِغاَلِفِه:

اْسُم الُمْنتَِج:

. 

ْنعِ:        بَلَُد الصُّ

. 
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ِكَتابَُة ِغاَلِف ُمْنَتجٍ

بَْعَد الِكَتابَِة َفكِّْر ِفي األَْسِئلَِة اآلتَِيِة َوَراِجْع ِكَتابََتَك:

يُظِْهُر َقَواِعَد اللَُّغِة َويَْسَتْخِدُمَها ِعْنَد الِكَتابَِة، يَكُْتُب ُجَماًل كَاِملًَة، يُرَتُِّب ِفكَرَُه ِفي الِكَتابَِة. األَْهَداُف

اِر أَْن تَكُْتَب ِغاَلَف ُمْنَتجٍ َما، اكُْتْب َهَذا الِغاَلَف ِبَعَدِد كَلَِماٍت يََتَراَوُح بَْيَن  طَلََب ِمْنَك أََحُد التُّجَّ
ِة َوِهَي )اْسُم الُمْنَتجِ َوبَلَُد الَمْنَشأ َوَمْعلُوَماٌت َعِن الُمْنَتجِ  )٥٠ َو1٠٠( ُمَراِعًيا تََواُفَر الَعَناِصِر الُمِهمَّ
إِْماَلٍء  َمَع  الُجَمِل  تَْرِكيِب  ُع  َوتََنوُّ الُمْفرََداِت  َواْخِتَياُر  َوُماَلَحظَاٌت  التَّْحِضيِر  أَِو  الْسِتْعَماِل  َوطَِريَقُة 

َوَخطٍّ َسلِيَمْيِن(.

• َهِل الْتَزَْمَت ِبَعَدِد الَكلَِماِت الَمطْلُوبَِة ِمْنَك؟   • َهِل الْتَزَْمَت ِبَعَناِصِر كِتَابَِة ِغاَلِف الُمْنتَِج؟ أََصالَُة الِفكَِر

تََسلُْسُل الِفكَِر
• َهْل كَتَبَْت ِبُوُضوٍح َوِبأُْسلُوٍب ُمَناِسٍب للَغرَِض الَمطْلُوِب ِمْنَك؟ 

• َهْل كُلُّ ِفْقرٍَة تُرَكُِّز َعلَى ِفْكرٍَة َواِحَدٍة؟
َعِت الُجَمُل بَيَْن اْسِميٍَّة َوِفْعلِيٍَّة؟تَْرِكيُب الُجَمِل • َهْل َعَناِصُر الُجَمِل َصِحيَحٌة؟    • َهْل تََنوَّ

• َهِل اْختَرَْت ُمْفرََداٍت ُمَناِسبًَة لَِوْصِف الُمْنتَِج؟ اْخِتَياُر الُمْفرََداِت

• َهْل اإلِْماَلُء َوالنَّْحُو َوَعاَلَماُت التَّرِْقيِم َصِحيَحٌة؟  • َهِل الَخطُّ َجيٌِّد ُمرَاِعيًا َحْجَم َوطَِريَقَة كِتَابَِة كُلِّ َحرٍْف؟إِْماَلٌء َوَخطٌّ
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َرَجُة1٢٣٤ الدَّ
 أََصالَُة
الِفكَِر

لَْم يَلْتَزِْم ِبَعَناِصِر 
كِتَابَِة ِغاَلِف الُمْنتَجِ.

الْتَزََم ِبُعْنُصَريِْن ِمْن َعَناِصِر 
كِتَابَِة ِغاَلِف الُمْنتَجِ.

الْتَزََم ِبثاََلثَِة َعَناِصَر ِمْن 
كِتَابَِة ِغاَلِف الُمْنتَجِ.

الْتَزََم ِبَعَناِصِر كِتَابَِة 
ِغاَلِف الُمْنتَجِ. 

تََسلُْسُل 
الِفكَِر

نَاِدرًا َما يَْكتُُب ِبُوُضوٍح 
ُص كُلَّ ِفْقرٍَة  َواَل يَُخصِّ

َعلَى ِفْكرٍَة َواِحَدٍة.

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت اَل يَْكتُُب 
ُص كُلَّ ِفْقرٍَة  ِبُوُضوحٍ َواَل يَُخصِّ

َعلَى ِفْكرٍَة َواِحَدٍة.

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يَْكتُُب 
ُص كُلَّ  ِبُوُضوحٍ َويَُخصِّ
ِفْقرٍَة َعلَى ِفْكرٍَة َواِحَدٍة.

َدائًِما يَْكتُُب ِبُوُضوٍح 
ُص كُلَّ ِفْقرٍَة َعلَى  َويَُخصِّ

ِفْكرٍَة َواِحَدٍة.

تَرِْكيُب 
الُجَمِل

يُوَجُد أَكْثَُر ِمْن 3 أَْخطَاٍء 
ِفي تَْكِويِن الُجَمِل. 

يُوَجُد أَكْثَُر ِمْن َخطَأ ِفي 
تَْكِويِن الُجَمِل. 

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت 
يَْستَْخِدُم ُجَماًل َصِحيَحًة 

)َخطَأ َواِحد(.

َدائًِما يَْستَْخِدُم ُجَماًل 
َصِحيَحًة َوِبُدوِن أَْخطَاٍء.

اْخِتَياُر 
الُمْفرََداِت

نَاِدرًا َما يَْختَاُر 
الُمْفرََداِت الُمَناِسبََة 
)أَكْثَر ِمْن 3 أَْخطَاٍء(.

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت اَل يَْختَاُر 
الُمْفرََداِت الُمَناِسبََة
)ِمْن 2-3 أَْخطَاٍء(.

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يَْختَاُر 
الُمْفرََداِت الُمَناِسبََة 

)َخطَأ َواِحد(.

َدائًِما يَْختَاُر الُمْفرََداِت 
الُمَناِسبََة 

)اَل تُوَجُد أَْخطَاٌء(.

)أَكْثَُر ِمْن 6 أَْخطَاٍء إِْماَلٌء َوَخطٌّ
)2-3 أَْخطَاٍء إِْماَلئِيٍَّة(. )4-5 أَْخطَاٍء إِْماَلئِيٍَّة(.إِْماَلئِيٍَّة(.

قََّة ِفي  َدائًِما يُرَاِعي الدِّ
قََواِعِد اإلِْماَلِء

)َخطَأ َواِحد(. 

ْعِم. يََها َمَع التَّْوِجيِه َوالدَّ ْخِصيََّة؛ لُِيَقوِّ يَُراِجُع الِكَتابََة الشَّ
كُْل َواألُْسلُوُب. يَُقيُِّم النَّصَّ ِمْن َحْيُث الشَّ

األَْهَداُف

اِبَقِة:  اكُْتْب َمرًَّة أُْخَرى بَْعَد تَْقِييِم ِكَتابَِتَك ِمْن ِخاَلِل األَْسِئلَِة السَّ

َسُيَقيُِّم الُمَعلُِّم َحَسَب الَمَعاِييِر اآلتَِيِة: 
َمَعاِييُر تَْقِييِم الِكَتابَِة
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َنَشاط 1:

َنَشاط 2:

َنَشاط ٣:

) أ ( أَيَْن تََعرََّف الَجدُّ الَمْعلُوَماِت الَِّتي أَْخبََر ِبَها َحِفيَدُه؟   .
بُْق. بَْق التَّاِريِخيَّ ِفي الَحِديِث َعْن قََواِعِد التَِّجارَِة؟ َواذْكُْر َهَذا السَّ َقِت السَّ ْخِصيَُّة الَِّتي َحقَّ )ب( َما الشَّ

.  
)جـ( اكْتُْب قَاِعَدتَيِْن ِمْن قََواِعِد التََّجارَِة الَِّتي أَقَرََّها ابُْن َخلُْدوَن.

.  -1      

.  -2      
) د ( كَيَْف يَْربُُط التَّاِجُر بَيَْن الَعرِْض َوالطَّلَِب؟  .

2- اْسًما:  .    ، نَْوُعُه:  .  1- ِفْعاًل:   : )هـ( اْستَْخِرْج ِمَن النَّصِّ
، نَْوُعُه:  . 3- َحرْفًا:      

ْلَعِة(:  . 2- ُمَضادَّ )َرِخيَصٍة(:  . 3- ُمْفرََد )َساَلِسَل(:  . ) و ( 1-َجْمَع )السِّ

ُذ – يَُواِفُق – كُلُّ َما َسبََق(. ) أ ( يَْعتَِمُد ُخبَرَاُء الَماِل قََواِعَد ابِْن َخلُْدوَن:   )يَُنفِّ

)تَُعوُم – تَْنتَِشُر – تَبُْذُل(. )ب( تَُعمُّ الَحاَجُة إِلَى البَيْعِ ِبأَْسَعاٍر تَُناِسُب الَجِميَع:  

َعِة(. َسِة َوالُمَجمَّ )الَقلِيلَِة – الُمتََفرِّقَِة – الُمتََكدِّ )جـ( لََديَّ بَْعُض الُكتُِب الُمتَرَاكَِمِة:  

رِْقيَِّة. ي ِفي الُعطُوِر الشَّ )ب(  َجدِّ كِيَِّة.  ) أ ( ازَْدَهرَِت اليَْوَم  الَهَواتِِف الذَّ

) د ( تَمَّ افِْتتَاُح  الَحلَْويَاِت ِفي َحيَِّنا. )جـ( لُِكلِّ ِشرْكٍَة ِسِجلٌّ  . 

ي الَمْعُروِف ِباْمِتاَلِكِه أَكَْبَر ِسلِْسلٍَة تَِجاِريٍَّة ِفي بَلَِدنَا َقاَل لِي إِنَّ ُهَناَك َسْبًقا  ِفي ِبَدايَِة ِحَواِري َمَع َجدِّ
الُقُروِن  ِخْبَراِت  ِبَفْضِل  ِنيَن  السِّ ِمَئاِت  ُمْنُذ  َخلُْدوَن  ابُْن  َمُه  َقدَّ الَيْوَم،  َرِة  الُمَقرَّ وِق  السُّ لَِقَواِعِد  تَاِريِخيًّا 

الُمَتَراِكَمِة، َوأََخَذ يَْقَرأُ َمَقاًل َعِن ابِْن َخلُْدوَن َوَقَواِعِد التَِّجاَرِة:
َفِمْن َقَواِعِدِه التَِّجاِريَِّة الَِّتي يَْعَتِمُدَها ُخَبَراُء الَماِل َواألَْعَماِل الَيْوَم أَنَُّه يَْربُُط بَْيَن الَحاَجِة َوالَعْرِض 
الَغِنيِّ  ِمَن  إِلَْيِه  الَحاَجُة  تَُعمُّ  َما  إِلَّ  لَعِ  السِّ ِمَن  يَْنُقُل  َل  ِبالتَِّجاَرِة  الَبِصيَر  )التَّاِجَر  إِنَّ  َفَيُقوُل  َوالطَّلَِب؛ 
َل  الَغالَِيَة  األَنَْواَع  ألَنَّ  الِبَضاَعِة(  ِمَن  الَوَسَط  "يَْنُقَل  أَْن  لَُه  يَْنَبِغي  كََما  وَقِة،  َوالسُّ لْطَاِن  َوالسُّ َوالَفِقيِر 
  ..) النَّاِس )الَوَسَط ِمْن كُلِّ ِصْنٍف تَِجاِريٍّ َغالِِبيَُّة  ِفيَما تَْشَتِري   ،) الثَّْرَوِة َوُهُم األََقلُّ إِلَّ )أَْهُل  يَْشَتِريَها 

يَا َحِفيِدي الَعِزيَز، َهِذِه بَْعُض ُدَرِر ابِْن َخلُْدوَن بُوِرَك ِفيَك َوبَاَرَك اللُه لََنا ِفي تَِجاَرتَِنا.

نََشاط 1: يَْقَرأُ الِفْقرََة َويُِجيُب َعِن األَْسِئلَِة الَِّتي تُظِْهُر َفْهَمُه إِيَّاَها.
ُر الُمْفرََداِت الَجِديَدَة ِمْن ِخاَلِل ِسَياَقاتَِها الُمْخَتلَِفِة. نََشاطا ٢، ٣: يَُفسِّ

األَْهَداُف

اْقَرأْ، ثُمَّ أَِجْب:

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: اْخَتِر الَمْعَنى الُمَناِسَب لَِما تَْحَتُه َخطٌّ ِممَّ

، تَِجاَرُة( أَكِْمْل َما يَلِي: ِمْن تَْصِريَفاِت كَلَِمِة »تََجَر« )تَاَجَر، َمْتَجِر، تَِجاِريٌّ
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َبَب: ِحيَحَة لَِما تَْحَتُه َخطٌّ ُمَبيًِّنا السَّ ْد َعاَلَمَة اإلِْعَراِب الصَّ َحدِّ

َنَشاط ٤: 

َنَشاط ٥: 

َنَشاط ٦:

َنَشاط ٧:

)ب( َصَنَع الِمْصِريُّوَن َحَضاَراٍت َعِريَقًة. ) أ ( ِمْصُر َدْولٌَة تَاِريِخيٌَّة َعِظيَمٌة.   
) د ( نَْهُر النِّيِل َشْريَاُن الَحيَاِة. )جـ( تَْصبُُغ الَعاِماَلُت الُقَماَش ِبأَلَْواٍن زَاِهيٍَة.  

» بَُب:  ، السَّ َهُب األَبْيَُض.            »الَعاَلَمُة:  ) أ ( الُقطْن ُهَو الذَّ
» بَُب:  ، السَّ يَّاح بَيَْن الُمُدِن الَقِديَمِة.      »الَعاَلَمُة:  )ب( انْتََقَل السُّ
» بَُب:  ، السَّ )جـ( الُمَعلُِّموَن َصانُِعون َماِهُروَن.          »الَعاَلَمُة: 
» بَُب:  ، السَّ َهات أَكْبََر ِمثَاٍل للَعطَاِء.     »الَعاَلَمُة:  ُم األُمَّ ) د ( تَُقدِّ
» بَُب:  ، السَّ )هـ( الُمِذيَعان تَبَاَداَل نَْشرََة األَْخبَاِر.        »الَعاَلَمُة: 

ُموا َعرًْضا َمْسرَِحيًّا َرائًِعا.   . ) أ ( التَّاَلِميُذ قَدَّ

)ب( الُمَهْنِدَساِن تََعاَونَا ِفي تَْصِميِم الَمبَْنى.  .

ِعبُوَن يَتََعاَونُوَن ِفي الَملَْعِب.  . )جـ( الالَّ

ِعَب َمَهارٌَة َعالِيًَة.   التَّْصِويُب:  . ) أ ( يَْمتَلُِك الالَّ

)ب( أَْحَضرَِت الُمَعلَِّماَت َجَوائِِز قَيَِّمًة للَفائِزَاِت. التَّْصِويُب:  .

التَّْصِويُب:  . ِم الَخيُْر تَِجِد الَخيِْر.  )جـ( قَدِّ

ِعبَيِْن َهَدفَاِن.  التَّْصِويُب:  . ) د ( أَْحَرَز الالَّ

)هـ( أَنَْجزَِت الَفتَيَاُت الَمَهامُّ ِبُسَرَعٍة.  التَّْصِويُب:  .

اْمأَلِ الَجْدَوَل التَّالِي ِمْن ِخاَلِل األَْمِثلَِة الَِّتي أََماَمَك: 

الرُّكُْن الثَّاِن الرُّكُْن األَوَُّل نَْوُعَها الُجْملَُة

َحوِِّل الُجْملََة الْسِميََّة إِلَى ِفْعلِيٍَّة َوَغيِّْر َما يَلْزَُم: 

بُْه: َضْع َخطًّا تَْحَت الَخطَأ، ثُمَّ َصوِّ

َبَب.     نََشاط ٥: يَْذكُُر الَعاَلَمَة لَِما تَْحَتُه َخطٌّ َويَُبيُِّن السَّ نََشاط ٤: يََتَذكَُّر نَْوَعي الُجْملَِة َورُكَْني كُلِّ نَْوعٍ.   
بُُه. نََشاط ٧: يَكَْتِشُف الَخطَأَ َويَُصوِّ نََشاط ٦: يَُحوُِّل الُجْملََة الْسِميََّة لِِفْعلِيٍَّة، ُمرَاِعًيا َحالََة الِفْعِل ِفي أَوَِّل الُجْملَِة. 

األَْهَداُف
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نََشاط ٨: يَكُْتُب ِغاَلَف ُمْنَتجٍ ِبلَُغٍة َسلِيَمٍة.  األَْهَداُف

ِكَتابَُة ِغاَلِف ُمْنَتجٍ:َنَشاط ٨: 

ـاِر ِكَتابَـَة ِغـاَلِف ُمْنَتـجٍ َمـا، اكُْتْبـُه ِبَعـَدِد كَلَِمـاٍت يََتـَراَوُح بَْيـَن   طَلَـَب ِمْنـَك أََحـُد التُّجَّ
ِة َوِهَي )اْسـُم الُمْنَتجِ َوبَلَُد الَمْنَشـأ َوَمْعلُوَماٌت  )٣٠ َو٥٠ كَلَِمًة( ُمَراِعًيا تََواُفَر الَعَناِصِر الُمِهمَّ
ـلَْعِة َوطَِريَقـُة الْسـِتْعَماِل أَِو التَّْحِضيـِر َوبَْعـُض الُماَلَحظَـاِت َمـَع اْخِتَيـاِر الُمْفرََداِت  َعـِن السِّ

ُع تَْرِكيـِب الُجَمِل َمـَع إِْماَلٍء َوَخطٍّ َسـلِيَمْيِن(.  َوتََنـوُّ

اْخَتْر أََحَد َهِذِه الُمْنَتَجاِت الثَّاَلثَِة:

َصلَْصٌةِمكَْنَسٌة كَْهَربَائِيٌَّةُعلَْبُة ُمَثلََّجاٍت
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المو

انِي الَمْوُضوُع الثَّ

ِغيَرُة الـَمْشُروَعاُت الصَّ



 )     ( ِة لَِمْشُروِعِه.  ِة َوالَعامَّ ) أ ( الَفائُِز ِفي الُمَسابََقِة يَِتمُّ اْخِتيَارُُه َعلَى أََساِس الَمْنَفَعِة الَخاصَّ
 )     ( )ب( َصَنَعْت »سارة« لُبَّ الَوَرِق ِمْن نَبَاِت الَقْمِح. 
 )     ( َعاَدِة َواالْمِتَناِن لَِمْن َساَعُدوُه.  )جـ( الَفائُِز ِبالُمَسابََقِة َشَعَر ِبالَفْخِر َوالسَّ
)     ( ٌر َجيٌِّد للنََّجاِح.  ) د ( َوْضُع االْسِترَاتِيِجيَّاِت َوالُخطَِط قَبَْل ِبَدايَِة أَيِّ َمْشُروٍع ُمَؤشِّ

قَاٌت للنََّجاِح؟ اذْكُرَْها إِْن ُوِجَدْت.  .  ) أ ( َهْل كَانَْت ُهَناَك ُمَعوِّ
ْحُه.   . ِغيرَِة - َوضِّ ْولَِة َدْوٌر ُمِهمٌّ ِفي َدْعِم الَمْشُروَعاِت الصَّ )ب( للدَّ
ْخُص ِمْن تَْنِفيِذ ِفْكرٍَة يُْؤِمُن ِبَها؟    . )جـ( كَيَْف يَتََمكَُّن الشَّ
ِة نَِهايًَة ُمْختَلَِفًة.   . ) د ( َضْع للِقصَّ

َقْبَل االْسِتَماعِ َنَشاط 1:

ِفي أَثَْناِء االْسِتَماعِ َنَشاط 2: 

ِة الَمْسُموَعِة.          ُد الَمْغَزى الَعامَّ للَمادَّ نََشاط 1: يَُحدِّ
ُط َذاِكرَتَُه الَمْعرِِفيََّة الُمْسَبَقَة.              .  - يََتَهيَّأُ للنَّصِّ َويَُنشِّ نََشاط 2: - يَُميُِّز الِفكْرََة الرَّئِيَسَة للنَّصِّ

ًصا الَمْعلُوَماِت َوالِفكََر الرَّئِيَسَة. ِة الَمْسُموَعِة َشَفِهيًّا، ُملَخِّ نََشاط 3: يُِعيُد ِصَياَغَة الَمادَّ

األَْهَداُف

ِحيَحِة: ِحيَحِة َو)✗( أََماَم َغْيِر الصَّ َضْع َعَلَمَة )✓( أََماَم الِعَباَرِة الصَّ

بَْعَد االْسِتَماعَِنَشاط ٣: 

َذُه ِحيَن تَكَْبُر، ثُمَّ َشارِْك زَُمَلَءَك َما َرَسْمَت َونَاِقْش َمَعُهْم ِفكْرَتََك: اْرُسْم ُصوَرًة لَِمْشُروعٍ تََودُّ أَْن تَُنفِّ

َنصُّ االْسِتَماِع 
ِفْكٌر َصِغيٌر.. َمْشُروٌع َكِبيٌرِفْكٌر َصِغيٌر.. َمْشُروٌع َكِبيٌر
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١- الَحرُْف الُمْشتَرَُك بَيَْن الَكلَِماِت الثََّلثَِة ُهَو  .
2- َمْوِقُع الَهْمزَِة ِفي َهِذِه الَكلَِماِت  . 

يَْت َهْمزًَة َعلَى  . 3- كُِتبَِت الَهْمزَُة َعلَى َحرِْف اليَاِء َوُسمِّ

اِبِق للَهْمزَِة  .  ١- َعائِلٌَة: َحرَكَُة الَهْمزَِة   .    2- ِمئَاٌت: َحرَكَُة الَحرِْف السَّ
3- َجِريئٌَة: الَهْمزَُة ُسِبَقْت ِبيَاٍء  .  

الِحْظ َواْسَتْنِتْج:

) أ (

َنَشاط ٤:

َجِريَئٌةِمَئاٌتَعائِلٌَة

اكُْتْب َما يُْملَى َعلَْيَك: َنَشاط ٦:

طِْر.      طََة َعلَى نَْبرٍَة َويَْسَتْنِتُج ُشُروَط ِكَتابَِتَها َعلَى السَّ نََشاط 4: يَُلِحُظ الَهْمزََة الُمَتَوسِّ
كِْل ِكَتابًَة َصِحيَحًة. طٍَة َعلَى نَْبرٍَة َويَْسَتْنِتُج ُشُروَط ِكَتابَِتَها ِبَهَذا الشَّ نََشاط 5: يَكُْتُب كَلَِماٍت تَْحَتِوي َعلَى َهْمزٍَة ُمَتَوسِّ

نََشاط 6: يَْسَتْخِدُم َقَواِعَد اللَُّغِة ِفي الِكَتابَِة.  

األَْهَداُف

ِكَتابَُتَها ُمتَِّصلًَة أَْحرُُف الكَلَِمِة
) أ ( ج ر ي ء ة

 )ب( ن ت ا ء ج

)جـ( ب ي ء ة 

طَِة نَْنظُُر إِلَى َحَركَِتَها َوَحَركَِة الَحرِْف الَِّذي يَْسِبُقَها َونَكُْتُبَها َعلَى َما يَُناِسُب أَْقَوى  )ب( ِعْنَد ِكَتابَِة الَهْمزَِة الُمَتَوسِّ
ِة أَْسَباٍب: اِبَقِة كُِتَبِت الَهْمزَُة َعلَى نَْبرٍَة أَْو يَاٍء لِِعدَّ الَحَركََتْيِن، ِفي األَْمِثلَِة السَّ
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ِصْل أَْحرَُف َهِذِه الكَلَِماِت َوْفَق َما تََعلَّْمَت ِمْن َقَواِعَد إِْمَلئِيٍَّة: َنَشاط ٥:

١- )ِجْئُت ُمْسِرًعا ِمَن الَمْدرََسِة(: ُكِتَبِت الَهْمزَُة ِفي َكِلَمِة )ِجْئُت( َعَلى َنْبرٍَة؛  .
)ألَنَّ الَهْمَزَة َمْكُسوَرٌة – َما َقْبَلَها َمْكُسوٌر(
2- )الَمَناِطُق الثَّْلِجيَُّة ِبيَئٌة ُمَناِسَبٌة للِبْطِريِق(: ُكِتَبِت الَهْمزَُة ِفي َكِلَمِة )ِبيَئة( َعَلى َنْبرٍَة؛ ألَنَّ  .
)الَهْمَزَة َمْكُسوَرٌة – ألَنََّها ُسِبَقْت ِبَياٍء َمْكُسوٌر َما َقْبَلَها(
3- )َظَهرَْت َنَتاِئُج االْخِتَبارَاِت(: ُكِتَبِت الَهْمزَُة ِفي َكِلَمِة )َنَتاِئج( َعَلى َنْبرٍَة؛ ألَنَّ  .
)الَهْمَزَة َمْكُسوَرٌة – َما َقْبَلَها َمْكُسوٌر(

. 

ا يَلِي: ا بَْيَن الَقْوَسْيِن لِكُلٍّ ِممَّ ِحيَحَة ِممَّ )جـ( اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ



)يَْنَجَح – يَْجتَاَز – يَُشقَّ األَرَْض(. )ب( ُيْفِلَح:  َم َويُْعِطَي(.  َي – يَُكاِفَح – يَُقدِّ )يَُضحِّ ) أ ( َيْبُذَل: 
)تََعٍب – َمرٍَض – ُصُعوبٍَة(. ) د ( َشَقاٍء:  )ِعلَْم – َداَء – َخطَأَ(.  )جـ( آَفَة: 
)َسَقَط – َخِسَر – بََغَض(. ) و ( َخاَب:  )َجارَُه – َصاِحبَُه – َعبَْدُه(.  )هـ( َربَُّه: 

)َشَرُف – َفاِئَدُة – َداُء( ) أ ( آفَُة الِعلِْم النِّْسيَاُن.                             

)َسَعاَدُة – ِقلَُّة الَحظِّ – َتَعُب( نْيَا ِبَجْهلِِه.  )ب( َشَقاُء الَجاِهِل ِفي الدُّ

)ُمْشَتِري - َصاِحُب - َجاُر( )جـ( رَبُّ البَيِْت يَْعرُِضُه للبَيْعِ. 

ُجْهًدا كَْي ُيْفِلَح  ِفي َحيَاتِِه، فََمْن يَْسَع ِفي َهِذِه الَحيَاِة  »َعلَى كُلِّ اْمِرٍئ ِذي ُمُروَءٍة أَْن َيْبُذَل 
ُجُل ُهَو الَِّذي اَل  ، فَالرَّ َوَراَء كَْسٍب َشِريٍف يَْدفَْع آَفَة  الَفْقِر َعْن نَْفِسِه َويَبْتَِعْد َعْن كُلِّ َشَقاٍء 
يَتََفاَءَل،  أَْن  الَمْرِء  َوَعلَى  الَكَراَمِة..  ِمَن  َعبَاَءًة  َربَُّه   يَْكُسو  يُّ  الِجدِّ فَالَعَمُل  ِة،  دَّ الشِّ أََماَم  َرأَْسُه  يُطَأِْطُئ 

فَالَحيَاُة َزاِخَرٌة ِبُفَرِص الَعَمِل الَِّتي تَتَطَلَُّب ِمْن َصاِحِبَها الَكَفاَءَة َواإِلتَْقاَن، فََقْد َخاَب  َمْن اَل يَْعَمُل!«.

ورَِة؟ ) أ ( َماَذا فَِهْمَت ِمَن الصُّ
. 

)ب( َهْل تَْستَِطيُع أَْن تَتََخيََّل الِبَلَد ِبَل ِعلٍْم؟ ِصْف لََنا َحالََها.
 
. 
)جـ(  َهْل تَْستَِطيُع أَْن تَتََخيََّل الِبَلَد ِبَل َعَمٍل؟ ِصْف لََنا َحالََها، 

؟  ِفي اْعِتَقاِدَك أَيُُّهَما أََهمُّ
 
. 

َنَشاط 2 ) أ (: 2- اْقرَأْ َواْكَتِشْف:

نََشاط 1: يَْسَتْنِتُج أَنَّ الِعلَْم يَُعمُّ نَْفُعُه ِبالَعَمِل إَِذا َعِمَل ِبِه َصاِحُبُه.
َياِق. نََشاط 2 ) أ (: يَكَْتِشُف َداَللََة الكَلَِماِت الَجِديَدِة ِمْن ِخَلِل التََّراُدِف َوالتََّضادِّ َوالسِّ

األَْهَداُف

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن َمَع الِحَفاِظ َعلَى الَمْعَنى، ثُمَّ تَأَكَّْد ِمَن الُمْعَجِم: نَِة كَلَِماٍت ِممَّ 2- َضْع َمكَاَن الكَلَِماِت الُملَوَّ

: ِحيَحَة الَِّتي تَُدلُّ َعلَى َمْعَنى َما تَْحَتُه َخطٌّ 1- اْخَتِر الكَلَِمَة الصَّ

ْر:  1- َفكِّ

ِفي َرأِْيَك، ِبَم نَُشبُِّه كُلًّ ِمَن )الِعلِْم – الَعَمِل(؟

الِعْلُم َوالَعَمُلالِعْلُم َوالَعَمُل
لـِ"مصطفى صادق الرافعي"ِشْعٌر

َنَشاٌط:
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َمِم ِفي َريَْعاِن  ِل ِمْن يََنايَر ١880 ِبَقْريَِة بَهِتيَم )ُمَحافَظَِة الَقلْيُوِبيَِّة( ِبِمْصَر، َوأُِصيَب ِبالصَّ ُولَِد ِفي األَوَّ
يِن َوَحِفَظ أَْجَزاًء ِمَن  َشبَاِبِه، كَاَن أَبُوُه قَاِضيًا َشْرِعيًّا َوَرئِيًسا لَِكِثيٍر ِمْن َمَحاكِِم ِمْصَر، َوتََعلََّم َشيْئًا ِمَن الدِّ
َمِم،  الُقْرآِن الَكِريِم.. لَْم يَتََجاَوْز ِفي التَّْعلِيِم النِّظَاِميِّ َشَهاَدَة االبِْتَدائيَِّة ِمْن َمْدَرَسِة الَمْنُصوَرِة إِلَصابَِتِه ِبالصَّ
يِنيِّ َحتَّى أَْصبََح ِمْن أَفَْضِل  ِة، فَانَْدفََع يَْقَرأُ ِفي كُتُِب التَُّراِث األََدِبيِّ َوالدِّ لَِكنَُّه كَاَن َواِسَع الطُُّموِح َعِظيَم الِهمَّ

أَُدبَاِء ِمْصَر.

الِعْلُم َوالَعَمُل

ـــِم أَن ال يَْعَمــــــل ـــُة الَعالِــ َوَشَقـــــا الَجاِهـــــِل أَن ال يَْســـأاَلآَفــ
تَْنَفـــُع األَْمـــَواُل َحتَّـــى تُْبـــَذالإِنََّمـــا الِعلْـــُم كَِمْثـــِل الَمـــاِل اَل
ــاِمٌل ــٌر َشـ ــاِس َفْقـ ــكُلِّ النَّـ يَْبَخـــلَولِـ أَْن  َفْقـــرُُہ  َوالَغِنـــيُّ 
ـــاِل اَل ـــرَبِّ الَم ـــِم كَ ـــو الِعلْ ـــلَوأَُخ ـــى يَْعَم ـــاَل َحتَّ ـــَتِزيُد الَم يَْس
ــلَوإَِذا لَـــــْم يَـــــُك إاِلَّ ِعـلْـُمــــُه ــُه أَْفَضـ ــِت األَْوَراُق ِمْنـ كَانَـ
يُْفـلِـُح الَقـائِــُل َحتَّــى يَـْفـَعـلَخاَب َمْن َقاَل َوَمْن لَْم يَْفَعْل َفَما

»مصطفى صادق الرافعي«
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، أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة: بَْعَد ِقَراَءتَِك النَّصَّ َنَشاط 2 )ب(:

ِحيَحِة: ِحيَحِة َو)✗( أََماَم َغْيِر الصَّ 1- َضْع َعَلَمَة )✓( أََماَم الِعَباَرِة الصَّ
)     ( ) أ ( الَعَمُل يَُوفُِّر لإِلنَْساِن َحيَاًة كَِريَمًة َويُبِْعُد َعْنُه الَفْقَر.     
انََها ِبَعَدِم إِنَْفاِقَها.   )     ( )ب( تَْنَفُع األَْمَواُل ُخزَّ
َمِم.    )     ( اِعُر »مصطفى صادق الرافعي« أُِصيَب ِبالصَّ )جـ( الشَّ
)     ( ُعوُب َوتَْرقَى األَُمُم.    ُم الشُّ ) د ( ِبالِعلِْم َوالَعَمِل تَتََقدَّ

: 3 - اْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ

) أ ( ُمَراِدَف )َداء(:  .            )ب( ُمَضادَّ )َفْقر(:  .  

) د ( ُمْفَرَد )ُعَلَماء(:  .    )جـ( َجْمَع )َمال(:  .  

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: ِحيَحِة ِممَّ 2- َضْع َخطًّا تَْحَت اإلَِجابَِة الصَّ

ُث النَّصُّ َعن:  )الَكَسِل َوالنََّشاِط – أَنَّ الَعَمَل َثَمَرُة الِعْلِم( ) أ (  يَتََحدَّ

)الَفْخِر َواالْعِتَزاِز – َطَلِب الِعْلِم َوالَعَمِل ِبِه( اِعُر ِفي النَّصِّ إِلَى:  )ب(  يَْدُعونَا الشَّ

)الَبْذِل َوالَعَطاِء – االْكِتَناِز َوالُبْخِل(   : )جـ(  يَِزيُد الَماُل ِبـ

. نََشاط 2 )ب(: يُِجيُب َعْن أَْسِئلٍَة تَْفِصيلِيٍَّة َحْوَل النَّصِّ
نََشاط 2 )جـ(: يَْسَتْنِتُج َمَعانِي األَبَْياِت.

األَْهَداُف

يَُفوُز الَقائُِل ِفي ُمَوافََقِة كََلِمِه لِِفْعلِِه َوتَْنِفيِذِه لَِما يَُقولُُه١- آَفُة الَعالِِم أَن ال يَْعَمل                          

َداُء الَعالِِم ِفي َعَدِم انِْتَفاِعِه ِبَما تََعلََّمُه َولَْم يَْعَمْل ِبِه2- ُيْفِلُح الَقائُِل َحتَّى يَْفَعل

ْد نَْوَع الَعَلَقِة بَْيَن الُمْفرََداِت اآلتَِيِة: 4 - َحدِّ

ِصْل بَْيَن كُلِّ تَْعِبيٍر َوالَمْعَنى الَمْقُصوِد:َنَشاط 2 )جــ(: 

)َخاَب – أَْفلََح()الَعالُِم – الَجاِهُل(

)ب(  .) أ (  .

)الَفْقُر – الِغَنى(

)جـ(  .
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بَِه بَيَْن الِعلِْم َوالَماِل.  ١- َوْجُه الشَّ
. 

2- َحِقيَقُة أَنَّ الَفْقَر َواِقٌع للنَّاِس َجِميِعِهْم.  
. 

3- َمَذلَُّة الُخْسرَاِن تَلَْحُق َمْن َمَلَ األَْسَماَع ِبَما لَْم يَْفَعْل.  
. 

4- اَل تَْنَفُع األَْمَواُل ِعْنَد ُخزَّانَِها إاِلَّ ِبِإنَْفاِقَها.  
. 

5- اَل تَْنَفُع الُعلُوُم إاِلَّ لَِمْن َعِمَل ِبَها.  
. 

اِعِر ِمَن الِعلِْم ِبَل َعَمٍل.  ١- اذْكُِر الَكلَِماِت الَِّتي َعبَّرَْت َعْن تَْحِذيِر الشَّ
. 
؟    . اِعُر ِفي النَّصِّ 2- إاَِلَم يَْدُعو الشَّ

3- َهاِت ِمَن النَّصِّ أُْسلُوَب )َنْفٍي – َتْوِكيٍد - َتْشِبيٍه(. 
. 
4- َماَذا يَْحُدُث لَْو َخلَِت الِبَلُد ِمَن الُعلََماِء َوالُمتََعلِِّميَن؟     .
، َولَِماَذا؟    . 5- اْختَْر بَيْتًا أَْعَجبََك ِمَن النَّصِّ
.    . 6- اقْتَِرْح ُعْنَوانًا آَخَر للنَّصِّ

اِعُر الِعلَْم؟ َولَِماَذا؟(.   َتْنَفُع األَْمَواُل َحتَّى ُتْبَذال )ِبَم َشبََّه الشَّ إِنََّما الِعْلُم َكِمْثِل الَماِل اَل   -7

. 
َيْسَتِزيُد الَماَل َحتَّى َيْعَمل  َوأَُخو الِعْلِم َكَربِّ الَماِل اَل   -8

اِعُر ِمْن َصاِحِب الِعلِْم ِفي البَيِْت؟ َوَهْل تَُواِفُق َعلَى َهَذا الطَّلَِب؟   َماَذا طَلََب الشَّ
. 

. 

 َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّا اتَِّبْع تَْعلِيَماِت ُمَعلِِّمَك.َنَشاط 2 ) ز (: 

َنَشاط 2 ) د (:

َنَشاط 2 )هـــ(:  

َنَشاط 2 ) و (: 

ا يَلِي: أَِجْب َعمَّ

ْد أَْربََع كَلَِماٍت ِبالنَّصِّ لََها نََغٌم ُموِسيِقيٌّ َعلَى أُُذنَْيَك. َحدِّ

نََشاط 2 ) د (: يَْسَتْنِتُج َمَعانِي األَبَْياِت.    
. َوِر َوالتَّرَاِكيِب َوالتَّْشِبيَهاِت ِمَن النَّصِّ ْعَر ويَْسَتْخِرُج بَْعَض الصُّ ُح َفْهَمُه الشِّ نََشاط 2 )هـ(: يُِجيُب َعِن األَْسِئلَِة الَِّتي تَُوضِّ

نََشاط 2 ) و (: يَْسَتْخِرُج الكَلَِماِت الَِّتي لََها نََغٌم ُموِسيِقيٌّ َعلَى أُُذنَْيِه.
نََشاط 2 ) ز (: يَْقَرأُ الكَلَِماِت َوالنُُّصوَص ِقَراَءًة َجْهِريًَّة َصِحيَحًة ِبطَلَقٍة.

األَْهَداُف

ا يَلِي:  ْد ِمَن النَّصِّ الَبْيَت الَِّذي يَرْتَِبُط ِبكُلِّ ِعَباَرٍة ِممَّ َحدِّ
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؟ )أَْسَماٌء – أَْفَعاٌل(  ) أ ( َما نَْوُع الَكلَِماِت الَِّتي َوقََعْت بَْعَد ُحُروِف الَجرِّ
؟  .  )ب( َما الَحرَكَُة الَِّتي ُوِضَعْت َعلَى آِخِر الَكلَِمِة الَمْوُجوَدِة بَْعَد َحرِْف الَجرِّ
)جـ( إَِذْن، بَْعَد َحرِْف الَجرِّ يَُكوُن االْسُم  َوَعَلَمُة َجرِِّه  .

الَِّتي  َوالَوِسيلََة  ْحلَِة  الرِّ َمْوِعَد  اإِلْعَلِن  َوكَتَـبَْت   األقُْصِر،  َمِديَنِة  ِرْحلٍَة   الَمْدَرَسُة   »أَْعلََنِت 
اإِلْعَلَن  َعلََّقِت  ثُمَّ  ُهَناَك،  َسَنْقِضيَها  الَِّتي  َوَعَدَد األَيَّاِم  ْحلَُة  الرِّ ـُه  الَِّذي َستَْنطَلُِق  َوالَمَكاَن  ـَها  َسُنَساِفُر 

 لَْوَحِة اإِلْعَلنَاِت«.

ث،  »كَتَبُْت ِفي َوَرقَة نَِظيَفة ِبَخط َجِميل َما يَلِي: إِنَّ الِبيئََة ِملٌْك للَجِميعِ َويَْنبَِغي أَْن نَُحاِفَظ َعلَى الِبيئَة ِمَن التَّلَوُّ

يَّاَراِت َوالتَّْقلِيِل ِمَن النَُّفايَات الَِّتي تَْخُرُج ِمَن الَمَصانِع، َوِحَمايَِة ِميَاِه النِّيِل ِمَن  َوَذلَِك ِبالِحَفاظ َعلَيَْها ِمْن َعَواِدم السَّ

الُمَخلََّفات الَِّتي يُلِْقيَها النَّاُس ِفي ِميَاه النَّْهِر«.

.» »االْسُم الَمْجُروُر:  الَعَلَمُة:  ١- أََخْذُت ِمَن البَائِع َما أُِريُد.   

.» »االْسُم الَمْجُروُر:  الَعَلَمُة:  رَّاَجة النَّاِريَّة.   ائُِح ِبالدَّ َل السَّ 2- تََنقَّ

.» »االْسُم الَمْجُروُر:  الَعَلَمُة:  3- َسأَلُْت َعْن َصِديِقي الَمِريِض.   

 .» »االْسُم الَمْجُروُر:  الَعَلَمُة:  َمات الَمْشُروِع النَّاِجِح.   4- قََرأُْت َعْن ُمَقوِّ

3- الِحْظ َواْكَتِشْف: 

:َنَشاط ٣ )ب(:  اْسَتْخِرجِ االْسَم الَمْجُروَر، ثُمَّ بَيِّْن َعَلَمَة الَجرِّ

نََشاط 3 ) أ (: يََتَعرَُّف َسَبَب الَجرِّ َوَعَلَمَتُه.    نََشاط 3 )ب، جـ(: يَْسَتْخِرُج االْسَم الَمْجُروَر َويَُبيُِّن َعَلَمَتُه.
نََشاط 3 ) د (: يََضُع َحرَْف الَجرِّ ِفي ُجْملٍَة ُمِفيَدٍة َويَْضِبُط الكَلَِمَة الَِّتي بَْعَدُه.

األَْهَداُف

َضْع َخطًّا تَْحَت االْسِم الَمْجُروِر، ثُمَّ اْضِبطُْه: َنَشاط ٣ )جـ(: 

2- ِفي:  . ١- ِمن:  . 

4- البَاء:  . 3- الَكاف:  . 

م:  . 6- اللَّ 5- إِلَى:  . 

ا يَلِي ِفي ُجْملٍَة ُمِفيَدٍة َواْضِبِط الكَلَِمَة الَِّتي تَلِيِه: َضْع كُلَّ َحرِْف َجرٍّ ِممَّ َنَشاط ٣ ) د (: 

اِبَقِة: ا يَلِي ُمْسَتِعيًنا ِبالِفْقرَِة السَّ 2- أَِجْب َعمَّ

1- َضْع َحرَْف الَجرِّ الُمَناِسَب َمكَاَن النَُّقِط َحتَّى يُِتمَّ الَمْعَنى، ثُمَّ أَِجْب:
)ِمن - إَِلى - َعن - َعَلى - ِفي - ِبـ - ِلـ - َكـ(

َنَشاط ٣ ) أ (: 

ى االْسَم الَمْجُروَر، َوَعَلَمُة َجرِِّه الكَْسرَُة.االْسِتْنَتاُج:  يََقُع بَْعَد َحرِْف الَجرِّ االْسُم َفَقْط َويَُسمَّ
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د

َنَشاط ٣ )ح(: 

» »التَّْصِويُب:  ١- َسأَلُْت َعلَى الَغائِِب.  
» »التَّْصِويُب:  2- كَتَبُْت ِبلَْقلَِم.  
» »التَّْصِويُب:  3- قََرأُْت َعْن بَطًَل َمْشُهوٍر. 
» »التَّْصِويُب:  َماَء.  َل ِفي السَّ 4- أُِحبُّ التَّأَمُّ

)أَْمَواٍل – أَْمَواٌل – أَْمَوااًل( ١- أَقَْمُت َمْشُروًعا َصِغيرًا ِبــ قَلِيلٍَة.   
َلَع( َلِع – السِّ َلُع – السِّ )السِّ 2- أََخْذُت ِمَن  الَِّتي َسأَِبيُعَها.    

)للُمَعلَِّم – للُمَعلُِّم – للُمَعلِِّم( 3- أَِقُف تَْقِديرًا  .     
)الُحُروِف – الُحُروَف- الُحُروُف( 4- َوَضْعُت النَُّقَط َعلَى  .    

)َكاألََسُد – َكاألََسِد – َكاألََسَد( 5- َحارََب الُجْنِديُّ  .     

2- اْستََعْنُت ِبَصِديِقي  . ١- َسافَرُْت إِلَى اإلِْسَكْنَدِريَِّة  .   

4- رَأَيُْت الُمَداِفَع َعْن َوطَِنِه  . 3- رََسْمُت  َمْنظَرًا َجِميًل.       

6- قََرأْنَا  النَّاِجِح. 5- اْستََمْعَنا  الُمَعلِِّم.            

)     ( ١- يَُسرُّنِي أَْن تَُساِعَد َصِديَقَك. 
)     ( ِغيرَِة.  لُْت بَيَْن أَرَْجاِء َمِديَنِتي الصَّ 2- تََنقَّ
)     ( 3- أَْحبَبُْت أَْن أََرى َما كُْنُت أَفَْعلُُه ِفي طُُفولَِتي. 
)     ( 4- َسلَّْمُت َعلَى َجِميعِ الَحاِضِريَن. 

َنَشاط ٣ )هــ(: 

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن:  ِحيَحَة ِممَّ اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ َنَشاط ٣ ) و (: 

ا يَلِي: َضْع َعَلَمَة )✓( أََماَم الِعَباَرِة الَِّتي تَْشَتِمُل َعلَى َحرِْف َجرٍّ َواْسٍم َمْجُروٍر ِممَّ

بُْه: َضْع َخطًّا تَْحَت الَخطَأ، ثُمَّ َصوِّ

وَرِة ِبَثَلِث ُجَمٍل ُمْسَتْخِدًما ُحُروَف الَجرِّ الُمَناِسَبَة:َنَشاط ٣ )ط(:  َعبِّْر َعِن الصُّ

َنَشاط ٣ ) ز (: 

ِحيَحَة.  نََشاط 3 )هـ(: يَْخَتاُر الُجَمَل الَِّتي تَْشَتِمُل َعلَى َحرِْف َجرٍّ َواْسٍم َمْجُروٍر.        نََشاط 3 ) و (: يَْخَتاُر َعَلَمَة الَجرِّ الصَّ
بُُه.  نََشاط 3 )ز، ط(: يَْسَتْخِدُم الَجارَّ َوالَمْجُروَر ِفي التَّْعِبيِر.            نََشاط 3 )ح(: يَُميُِّز الَخطَأَ َويَُصوِّ األَْهَداُف

. 

ْبِط:  أَكِْمْل ِبَحرِْف َجرٍّ َواْسٍم َمْجُروٍر ُمَناِسَبْيِن، َمَع الضَّ
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» »التَّْصِويُب:  يِجيَن َمْشُروًعا ِفي الَقْريََة.  ١- أَنَْشأَ الَخرِّ
» »التَّْصِويُب:  َة ُمُدٍن.  2- يَُمرُّ الِقطَاَريِْن ِبِعدَّ
» »التَّْصِويُب:  ِغيُر الَكِبيُر ِفي كُلَّ أَْحَوالِِه.  3- يَْحتَرُِم الصَّ

فِّ الَخاِمِس.    . ١- اطَّلَْعُت َعلَى كتاب الصَّ

2- اْستََقرَّ السياح ِفي مدينة األقُْصِر.   .

3- َحَضَر الحفل عدد كَِبيٌر ِمَن الضيوف.  .

 
 
. 

4- الِحْظ َوتََعلَّْم:

اْمَلِ الَجْدَوَل التَّالِي ُمْسَتِعيًنا ِباألَْمِثلَِة الَِّتي أََماَمَك:َنَشاط ٤ ) أ (: 

بُْه: َضْع َخطًّا تَْحَت الَخطَأ، ثُمَّ َصوِّ َنَشاط ٤ )جــ(: 

َلَثِة أَْسُطٍر: َذُه ِفي ثثَ اْكُتْب َعْن َمْشُروٍع ُتِحبُّ أَْن ُتَنفِّ َنَشاط ٤ ) د (: 

، ُمَراِعًيا الَمْوِقَع َوالَحالََة:  اْضِبْط َما تَْحَتُه َخطٌّ َنَشاط ٤ )ب(: 

بَاب َمْشُروًعا َصِغيرًا. ١- أَقَاَم َمْجُموَعة ِمَن الشَّ
3- أَقَْمُت ِفي الَمِصيف ثثََلثَة أَيَّاٍم.   . 2- انْتََشَر َخبَر االْخِترَاِع الَجِديِد ِمْن ِخَلل َوَسائِِل التََّواُصِل االْجِتَماِعيِّ

بَُبالَعَلَمُةالَحالَُةالَمْوِقُع اإلِْعرَاِبيُّالَكلَِمُة السَّ

َمْجُموَعة

بَاب الشَّ

َمْشُروًعا

َخبَر

الَمِصيف

َلَثة ثثَ
ِعْنَد الَبْحِث َعْن َعَلَمِة إِْعَراِب الكَلَِمِة اَل بُدَّ ِمْن تَْحِديِد َما يَلِي:االْسِتْنَتاُج:

: َفاِعٌل أَْو ُمْبَتَدأٌ أَْو َمْفُعوٌل ِبِه أَِو اْسٌم َمْجُروٌر.  1- الَمْوِقُع اإلِْعَراِبيُّ
ٌة أَْو َفْتَحٌة أَْو كَْسرٌَة.  3- الَعَلَمُة: َضمَّ 2- الَحالَُة: َمرُْفوٌع أَْو َمْنُصوٌب أَْو َمْجُروٌر. 
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نََشاط 4 ) أ (: يََتَعرَُّف أَنَّ اإلِْعَراَب يَكُوُن ِبَتْحِديِد َمْوِقعِ الكَلَِمِة َوَحالَِتَها، ثُمَّ الَعَلَمِة.
نََشاط 4 )ب(: يَْضِبُط ُمَراِعًيا َما تََعلََّمُه ِمَن الَقَواِعِد.

بُُه.          نََشاط 4 ) د (: يَُعبُِّر ُمَراِعًيا َما تََعلََّمُه ِمَن الَقَواِعِد. ُد الَخطَأَ َويَُصوِّ نََشاط 4 )جـ(: يَُحدِّ

األَْهَداُف



َنَشاط ٥ ) أ (: 

 

 

 

. 

5- َشارِْك:

اكُْتْب َما يُْملَى َعلَْيَك: َنَشاط ٥ )هـــــــــ(: 

ْم طَِريَقَة َشْرحٍ لَُه َوَدرِّْسُه ألَْقَرانَِك. ٍة ِدَراِسيٍَّة َوَصمِّ اْخَتْر َدْرًسا تََعلَّْمَتُه ِفي أَيِّ َمادَّ

. 

نَظِّْم َمَع َمْجُموَعِتَك بَرْنَاَمًجا لإلَِذاَعِة الَمْدَرِسيَِّة َعْن ِقيَمِة الِعلِْم َوالَعَمِل ِبِه. َنَشاط ٥ ) د (: 

رِْس. ُم َعرًْضا تَْقِديِميًّا ُمْسَتْخِدًما الَحِقيَقَة َوالَمَجاَز، ِبَما يَلِْفُت انِْتَباَه ُمْسَتِمِعيِه لَِتْعِميِق َفْهِم الدَّ نََشاط 5 )أ، ب(: يَُقدِّ
نََشاط 5 )جـ، هـ(: يَْسَتْخِدُم َقَواِعَد اللَُّغِة ِفي الِكَتابَِة.  

ُم َعرًْضا تَْقِديِميًّا ُمْسَتْخِدًما اللَُّغَة الَعَرِبيََّة الُفْصَحى. نََشاط 5 ) د (: يَُقدِّ

األَْهَداُف

تََخيَّْل َمَع زَِميلَِك ِحَواًرا بَْيَن الِعلِْم َوالَعَمِل َوتََوقَّْع َما الَِّذي َسُيْخِبُر ِبِه نََشاط 5 )ب(:
كُلٌّ ِمْنُهَما اآلَخَر، َوَمثِّْل َهَذا الِحَواَر أََماَم بَاِقي زَُمَلئَِك ِبالَفْصِل.

اكُْتْب َمْوِقًفا لُِمَعلِِّمَك أَْو لَِوالِِدَك َرأَيَْتُه يَْعَمُل ِفيِه ِبَنِصيَحٍة أَْسَداَها إِلَْيَك يَْوًما:َنَشاط ٥ )جـ(: 
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إَِذا أُتِيَحْت لََك الُفرَْصُة لُِمَقابَلَِة َرُجِل أَْعَماٍل نَاِجحٍ، َفاكُْتْب أََهمَّ ُسَؤالَْيِن 
تََودُّ أَْن تََتَعرََّف إَِجابََتْيِهَما:

َنَشاٌط:

َنَشاط  2 ) أ (:

اِل الَِّذيَن َسانَُدوَها َوَوَصلُوا  تَْها ِبَمْجُموَعٍة فَِريَدٍة ِمَن الُعلََماِء َوالُعمَّ َوِل اإلِفِْريِقيَِّة َوأََمدَّ )َدَعَمْت ِمْصُر كَِثيرًا ِمَن الدُّ
ِبَها لِبَرِّ األََماِن(.

) أ ( َدَعَمت:   .  )ب( َفِريَدة:  .

)جـ( َساَنُدوَها:  .

ِة الَعالَِميَِّة لِـ َعْن َعَدِد الُمَصاِبيَن. حَّ ْحُت َمْوِقَع الصِّ ) أ ( تََصفَّ
َراِسيَِّة. )ب(  تَْهتَمُّ َوزَارَُة التَّْرِبيَِة َو ِبتَطِْويِر الَمَناِهِج الدِّ

ْولَُة َحْفًل كَِبيرًا لِتَْكِريِم  . )جـ( أَقَاَمِت الدَّ
الَِة قَِديًما. َماِء  لِطَِريِق الرَّحَّ ) د ( النُُّجوُم ِفي السَّ

2- اْقرَأْ َواْكَتِشْف:

ْر:  1- َفكِّ

نََة ِبالَمْقُصوِد ِبَها: 2- ِصِل الكَلَِماِت الُملَوَّ

التُّرَاِث التَّاِريِخيِّ الَقِديِم ) أ ( يَْحتَِوي الَعُموُد الِفْقِريُّ لإِلنَْساِن َعلَى 33 ِفْقرًَة. 

ِغيرَُة ِهَي الَعُموُد الِفْقِريُّ للقِْتَصاِد. لِْسلَُة الَعظِْميَُّة الظَّْهِريَُّة )ب(  الَمْشُروَعاُت الصَّ السِّ

ُلِث آثَاِر الَعالَِم. َعَلَماُت )جـ( تَْحتَِوي َمِديَنُة األقُْصِر َعلَى ثثُ

تِي آثَاُر التََّعِب. األََساُس ) د ( ظََهرَْت َعلَى َوْجِه َجدَّ

.       - يَْسَترِْجُع َما تََعلََّمُه ِمْن ِخْبَراٍت َساِبَقٍة. نََشاط 1: - يَُميُِّز الِفكْرََة الرَّئِيَسَة للنَّصِّ
َعٍة. نََشاط 2 ) أ (: يَْسَتْنِتُج َمَعانِي ُمْفرََداٍت َجِديَدٍة ِفي ِسَياَقاٍت لَُغِويٍَّة ُمَتَنوِّ

األَْهَداُف

 
 
. 

َنصٌّ َمْعُلوَماِتٌّ

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: 3- ِمْن تَْصِريَفاِت َكلَِمِة »َعلَِم« )الُعلََماِء، االْسِتْعَلِم، التَّْعلِيِم، َعَلَماٌت( أَكِْمْل َما يَلِي ُمْسَتْخِدًما كَلَِمًة ِممَّ

نَِة َوتَأَكَّْد ِمَن الُمْعَجِم َوَضْعَها ِفي ُجَمٍل ِمْن إِنَْشائَِك: 1- اْقَرأِ الِفْقرََة اآلتَِيَة، ثُمَّ َفكِّْر ِفي َمَعانِي الكَلَِماِت الُملَوَّ

ِغريَُة ِغريَُةالَمْشُروَعاُت الصَّ الَمْشُروَعاُت الصَّ
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ـطَِة ِباْعِتبَاِرَهـا الَعُمـوَد  ِغيـَرِة َوالُمتََوسِّ َد أََحـُد ُخبَـَراِء االقِْتَصـاِد َضـُروَرَة االْسـِتثَْماِر ِفـي الَمْشـُروَعاِت الصَّ أَكَـّ
َد أَيًْضـا أَنَّ ِفـي ِمْصـَر نَْحـَو 99% ِمْن َمْشـُروَعاِت الِقطَـاِع الَخاصِّ تُْسـِهُم ِبـ%80  ، َوأَكَـّ الِفْقـِريَّ للقِْتَصـاِد الِمْصـِريِّ
، َوتُِتيـُح نَْحـَو 75% ِمـْن فَُرِص الَعَمـِل، كََما أَنَّ ُهَنـاَك َحَوالَْي 39 أَلَْف َمْشـُروٍع َجِديـٍد تَْدُخُل  يِّ ِمـَن النَّاتِـِج الَمَحلِـّ

َسـَنِويًّا ِفـي َمَجـاِل اإِلنْتَاِج.

ِة َضـُروَرَة االْسـِتَفاَدِة ِمـَن التََّجـاِرِب النَّاِجَحـِة َعالَِميًّـا ِفي َهـَذا الَمَجاِل،  طَلَـَب الَخِبيـُر ِمـَن الُحُكوَمـِة الِمْصِريَـّ
َوِل َوُمَسـانََدتَِها ألَبَْنائَِها ِفي  يـُن َواليَابَـاُن َوالِهْنُد( َوالُوقُوَف َعلَـى طََرائِِق َدْعِم َهـِذِه الدُّ َوَعلَـى َسـِبيِل الِمثَـاِل )الصِّ

ـطَِة. ِغيَرِة َوالُمتََوسِّ الَمْشـُروَعاِت الصَّ

ـطَُة ِبَها َدْوًرا  ِغيـَرُة َوالُمتََوسِّ يـُن َمثَـًل -َوِهـَي ِمـْن أَكْبَـِر الِبَلِد ِمَسـاَحًة َوُسـكَّانًا- تَلَْعُب الَمْشـُروَعاُت الصَّ فَالصِّ
ِة، َوقَـْد َوَصـَل َعـَدُد َهِذِه الَمْشـُروَعاِت إِلَى َمـا يَْقُرُب ِمْن 99% ِمـْن َجِميعِ  يَّـِة ِفـي التَّْنِميَـِة االقِْتَصاِديَـّ بَالِـَغ األََهمِّ

ِة ُهَناَك. الَمْشـُروَعاِت االقِْتَصاِديَـّ

لَِت الَمَنـاِزُل إِلَى ِوَرِش َعَمٍل  َدٍة َحتَّى تََحوَّ َف الَعاِمَل البََشـِريَّ ِبطَِريَقٍة َجيِـّ يـَن اْسـتَطَاَعْت أَْن تَُوظِـّ كََمـا أَنَّ الصِّ
ا َوُهـَو أَنَّ تَْوِظيَف  ِت البَطَالَـُة َواْزَداَدِت التَّْنِميَُة؛ ُمْعِطيًَة الَعالََم َدْرًسـا ُمِهمًّ َصِغيـَرٍة، َوِبَذلِـَك انَْخَفـَض الَعْجـُز َوقَلَـّ

. ِم َوالنُُّموِّ الِعَمالَـِة ِبَشـْكٍل َصِحيـٍح يَِزيُد ِمَن التََّقـدُّ

يـَن تََمكََّنْت ِمْن  ُد إِْحَصـاَءاُت )األَُمِم الُمتَِّحـَدِة( أَنَّ الصِّ يِنيَّـَة تَْجِربَـٌة فَِريـَدٌة ِمـْن نَْوِعَهـا، َوتَُؤكِـّ إِنَّ التَّْجِربَـَة الصِّ
ـكَّاِن. تَْخلِيـِص ُربْـعِ ُسـكَّانَِها ِمَن الَفْقـِر َوتَْوِفيِر الِغـَذاِء لَِجِميعِ السُّ

أَْوَضـَح الَخِبيـُر أَنَّ تََجـاِرَب الَعِديـِد ِمـْن االقِْتَصـاَداِت الَعالَِميَّـِة 
ـُروَرِة  أَثْبَتَـْت أَنَّ الَمْشـُروَعاِت كَِبيـَرَة الَحْجـِم قَـْد اَل تُـَؤدِّي ِبالضَّ
ُل  ِة َواالْجِتَماِعيَّـِة َواَل يَُمثِـّ إِلَـى تَْسـِريعِ َعَملِيَّـِة التَّْنِميَـِة االقِْتَصاِديَـّ
ـلِْبيَِّة الَِّتـي تَتُْركَُهـا َعَملِيَّـُة التَّْنِميَـِة،  َذلِـَك الَحـلَّ األَْمثَـَل لآلثَـاِر السَّ
ـِركَاِت  َوالشَّ الَمَصانِـعِ  ِفـي  اآلَن  االْسـِتثَْماُر  أَْصبَـَح  ُه  أَنَـّ ًدا  ُمَؤكِـّ
ـطَِة الَِّتـي تَُكـوُن قَـاِدَرًة َعلَـى تَْوِفيـِر اْحِتيَـاِج  ِغيـَرِة َوالُمتََوسِّ الصَّ

. ـوِق الَعالَِمـيِّ ـوِق الِمْصـِريِّ َوالتَّْصِديـِر إِلَـى السُّ السُّ

ِغيَرُة( َنصٌّ َمْعُلوَماِتٌّ )الَمْشُروَعاُت الصَّ
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، أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة:  بَْعَد ِقَراَءتَِك النَّصَّ

َماَذا يَْحُدُث لَو...؟ 

) أ ( تَُعدُّ الَمْشُروَعاُت الَكِبيرَُة الَعُموَد الِفْقِريَّ للقِْتَصاِد.     )     ( 
ُعوُب.      )     (  يُن أَنَّ الثَّْرَوَة البََشِريََّة أَْغلَى َما تَْمتَلُِكُه الشُّ )ب( أَثْبَتَِت الصِّ
يُن تََمكََّنْت ِمْن تَْخلِيِص َجِميعِ ُسكَّانَِها ِمَن الَفْقِر َوَوفَّرَِت الِغَذاَء لَُهْم.     )     ( )جـ( الصِّ

يََّة الثَّْرَوِة البََشِريَِّة؟    . يُن أََهمِّ ) أ ( كَيَْف أَثْبَتَِت الصِّ

)ب( كَيَْف َدَعَمِت اليَابَاُن َوالِهْنُد اقِْتَصاَديِْهَما؟   .

.  . )جــ( اقْتَِرْح ُعْنَوانًا آَخَر للنَّصِّ

َنَشاط 2 )ب(:

َنَشاط 2 ) د (: 

َنَشاط 2 )جــ(:

َمِة. َوِل الُمتََقدِّ ١- بََعثَْت كُلُّ َدْولٍَة ُخبَرَاَءَها لَِمْعرِفَِة أَْسبَاِب ازِْدَهاِر االقِْتَصاِد ِفي الدُّ
.     

ِغيرَِة.  بَاِب َوُمَساَعَدتِِهْم ِفي بَْدِء َمْشُروَعاتِِهُم الصَّ َوُل ِبتَْمِويِل الشَّ ِت الدُّ 2- اْهتَمَّ
.     

، اْرُسْم َخارِطًَة ِذْهِنيًَّة َعْن َعَلَقِة الِفكْرَِة الرَّئِيَسِة ِبالِفكَِر الَفْرِعيَِّة: بَْعَد ِقَراَءتَِك النَّصَّ

ا يَلِي: 2- أَِجْب َعمَّ

ِحيَحِة: ِحيَحِة َو)✗( أََماَم َغْيِر الصَّ 1- َضْع َعَلَمَة )✓( أََماَم الِعَباَرِة الصَّ

 َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّا اتَِّبْع تَْعلِيَماِت ُمَعلِِّمَك.َنَشاط 2 )هــ(: 

، َوالرُُّجوُع إِلَى النَّصِّ لإلَِجابَِة َعِن األَْسِئلَِة.  نََشاط 2 )ب(: يُِجيُب َعْن أَْسِئلٍَة تُظِْهُر َفْهَمُه النَّصَّ
، َويَُوظُِّف َما تََعلََّمُه لإِلَجابَِة َعِن األَْسِئلَِة.  نََشاط 2 )جـ(: يُِجيُب َعْن أَْسِئلٍَة تُظِْهُر َفْهَمُه النَّصَّ

نََشاط 2 ) د (: يَْسَتْنِتُج الِفكْرََة الرَّئِيَسَة َويَُوظُِّف َما تََعلََّمُه. 
نََشاط 2 )هـ(: يَْقَرأُ الكَلَِماِت َوالنُُّصوَص ِقَراَءًة َجْهِريًَّة َصِحيَحًة ِبطَلَقٍة.

األَْهَداُف
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» َبُب:  ، السَّ »الَعَلَمُة:  ١- تََناقَْشُت َمَع أَْصِدقَائِي ِفي َمْشُروَعاٍت َجِديَدٍة. 
» َبُب:  ، السَّ »الَعَلَمُة:  2- َوَضْعَنا الَقَواِعَد للْشِترَاِك ِفي الُمَسابََقِة. 
» َبُب:  ، السَّ »الَعَلَمُة:  3- ِفي الِبَحاِر َخيْرَاٌت كَِثيرٌَة. 
» َبُب:  ، السَّ »الَعَلَمُة:  ُفِن الُمِحيطَاِت َوالِبَحاَر.  4- نَْعبُُر ِبالسُّ
» َبُب:  ، السَّ »الَعَلَمُة:  5- نَْعرُِض للبَيْعِ أََهمَّ الُمْنتََجاِت. 

» »َنْوُع االْسِم الَمْجُروِر:  ١- تََعاَهَد التِّلِْميَذاِن  كُلِّ َشْيٍء. 
» »َنْوُع االْسِم الَمْجُروِر:  2- أَْسَهْمُت  الَمْجُموَعِة. 
» »َنْوُع االْسِم الَمْجُروِر:  3- يَِجُب أَْن نَُخطَِّط  الَمْشُروِع. 
» »َنْوُع االْسِم الَمْجُروِر:  قًا.  4- االْهِتَماُم  يَْجَعلَُك ُمتََفوِّ

 » »َنْوُع االْسِم الَمْجُروِر:  ِص لَُه.  5- َوَضْعَنا كُلَّ َشْيٍء  الُمَخصَّ

َلِث َحااَلٍت ِهَي: - إَِذا ُسِبَق االْسُم ِبَحرِْف َجرٍّ فَِإنَُّه يَُجرُّ ِبـ ِفي ثثَ

.  -3   .   -2   .  -١

ِغيرَِة. .                2- اْشتَرَكُْت ِفي الَمْشُروَعاِت الصَّ ١- يَْعتَِمُد الطِّْفُل َعلَى األَِب َواألُمِّ
3- نَْحُصُل َعلَى األَْسَماِك ِمَن الَمَصاِدِر الُمْختَلَِفِة.

3- الِحْظ َواْكَتِشْف: 

َبَب: َضْع َخطًّا تَْحَت االْسِم الَمْجُروِر َوبَيِّْن َعَلَمَتُه َواْذكُِر السَّ

أَكِْمْل ِبَحرِْف َجرٍّ ُمَناِسٍب َواْسٍم َمْجُروٍر، ثُمَّ اْضِبطُْه َوبَيِّْن نَْوَعُه:

َنَشاط ٣ )جـــ(: 

َنَشاط ٣ ) د (: 

نََشاط 3 )جـ(: يَُميُِّز االْسَم الَمْجُروَر َوَعَلَمَتُه. نََشاط3 )أ، ب(: يَْسَتْنِبُط َما يَُجرُّ ِبالكَْسرَِة ِمَن األَْسَماِء.  
نََشاط 3 ) د (: يُكِْمُل ِبَجارٍّ َوَمْجُروٍر، َمَع َضْبِطِه َوبََياِن نَْوعِ االْسِم الَمْجُروِر.

األَْهَداُف

الَعَلَمُة الَِّتي َعلَى آِخرِِهنَْوُعُه )ُمْفرٌَد - ُمَثنًّى - َجْمٌع(االْسُم الَمْجُروُرَحرُْف الَجرِّ

اْمَلِ الَجْدَوَل التَّالِي ُمْسَتِعيًنا ِباألَْمِثلَِة اآلتَِيِة:َنَشاط ٣ ) أ (: 

اِبِق أَكِْمْل: ِمْن ِخَلِل الَجْدَوِل السَّ َنَشاط ٣ )ب(: 

يَُجرُّ االْسُم ِبالكَْسرَِة إَِذا كَاَن ُمْفرًَدا أَْو َجْمَع تَكِْسيٍر أَْو َجْمَع ُمَؤنٍَّث َسالًِما. االْسِتْنَتاُج:
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١- اْسٍم َمْجُروٍر َجْمعِ تَْكِسيٍر:

) أ ( قََرأُْت ِفي كِتَاٍب ُمْمِتعٍ.            )ب( قََرأُْت ِفي كُتٍُب ُمْمِتَعٍة.           )جـ( قََرأُْت ِفي كِتَابَيِْن ُمْمِتَعيِْن.

2- اْسٍم َمْجُروٍر َجْمعِ ُمؤَنٍَّث َسالٍِم:

. ) أ ( َشِربَْنا ِمْن أَكَْواٍب زَُجاِجيٍَّة.         )ب( َشِربَْنا ِمَن الزَُّجاَجاِت.       )جـ( َشِربَْنا ِمْن كُوٍب زَُجاِجيٍّ

3- اْسٍم َمْجُروٍر ُمْفرٍَد:

ُحوَن ِبالُحُقوِل َمَحاِصيَل كَِثيرًَة. ُح ِبالَحْقِل َمَحاِصيَل كَِثيرًَة.               )ب( يَْزَرُع الَفلَّ ) أ ( يَْزَرُع الَفلَّ

)جـ( َزَرْعُت أَنَا َوأَِخي ِبالَحْقلَيِْن َمَحاِصيَل كَِثيرًَة.

)اْسٌم َمْجُروٌر ُمْفَرٌد( ١- تَظَْهُر النُُّجوُم ِفي  لَيًْل. 

)َجْمُع ُمَؤنٍَّث َسالٌِم َمْجُروٌر( 2- َزيَّنَّا الُغرََف  . 

)َجْمُع َتْكِسيٍر( 3- نَُحاِفُظ َعلَى  ِمَن الَكْسِر.  

)اْجَمْع َما َتْحَتُه َخطٌّ َجْمَع َتْكِسيٍر َواْضِبْطُه( 4- تُِطلُّ الَفتَيَاُت ِمَن النَّاِفَذِة  . 

» »التَّْصِويُب:  ١- نَْعتَِمُد ِفي الُمَذاكَرََة َعلَى الَفْهَم.  
» »التَّْصِويُب:  2- نَُخطُِّط للُمْستَْقبََل ِبالِجدِّ َواالْجِتَهاِد. 
» 3- أَْعلََنِت الُمَحافَظَُة َعِن الَمْشُروَع الَفائِِز.   »التَّْصِويُب: 
» »التَّْصِويُب:  رَاِء.   4- ِمْن أُُسُس التَِّجارَِة الرَِّضا ِفي البَيَْع َوالشِّ
» »التَّْصِويُب:  5- يَِسيُر الَمْشُروُع ِبُخطَُواٌت َمْدُروَسٍة. 

)َنَظْرُت(  . َماِء.  ١- َشاَهْدُت الَقَمَر ِفي السَّ

)َمَرْرُت(   . 2- َجاَوْزُت الَكِثيَر َوأَنَا أَْعَمُل. 

َلْعُت(   . )اطَّ 3- قََرأُْت الَجِريَدَة ِبِعَنايٍَة. 

)اْزَدْدُت(  . 4- َزاَدنِي الِعلُْم فَْهًما. 

َنَشاط ٣ )هــــ(: 

أَِجْب ِبَما ُهَو َمطْلُوٌب بَْيَن الَقْوَسْيِن:   :) و َنَشاط ٣ )

 :) ز َنَشاط ٣ )

َنَشاط ٣ )ح(: 

اْخَتِر الُجْملََة الَِّتي تَْشَتِمُل َعلَى:

بُْه: َضْع َخطًّا تَْحَت الَخطَأ، ثُمَّ َصوِّ

َضْع َما بَْيَن الَقْوَسْيِن َمكَاَن ِفْعِل الُجْملَِة َوَغيِّْر َما يَلْزَُم َحتَّى يَْسَتِقيَم الَمْعَنى:

بُُه.  ُد الَخطَأَ َويَُصوِّ نََشاط 3 ) ز (: يَُحدِّ نََشاط 3)هـ، و(: يُِجيُب ِبَما ُهَو َمطْلُوٌب ِبِدقٍَّة.  
نََشاط 3)ح(: يَْسَتْبِدُل األَْفَعاَل َويَُغيُِّر َما يَلْزَُم َحتَّى يَِصيَر الَمْعَنى َسلِيًما.
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اْمَلِ الَجْدَوَل التَّالِي ِمْن ِخَلِل األَْمِثلَِة اآلتَِيِة: َنَشاط ٤ ) أ (: 

َنَشاط ٤ )ب(: 

َنَشاط ٤ )جـــ(: 

َنَشاط ٤ ) د (:

2- اقْتَرََب َمْوِعد التَّْحِكيِم.    ١- الرَّْحَمُة ِبالَحيََوان َواِجبَة.    
4- الُمَخطِّطُون لُِمْستَْقبَلِِهْم نَاِجُحون. 3- اْستَطَاَع التِّلِْميُذ تََخطِّي الَعَقبَاِت ِبالثَِّقة.  

 .  : االْسَم الَمْجُروَر: َعَلَمَة الَجرِّ  : ١- َحرَْف َجرٍّ
َخبَرَُه:  َعَلَمَة الرَّفْعِ:  . 2- ُمبْتََدأً:
فَاِعلَُه:  َعَلَمَة رَفِْعِه :  . 3- ِفْعًل: 

»قَرَّرُْت أَنَا َوَصِديِقي االْشِترَاَك ِفي ُمَسابََقِة أَفَْضِل َمْشُروٍع َصِغيٍر 
 

.» 

» ١- أَنَْشأَ  ِعَماَراٍت َجِديَدًة.          »الَمْوِقُع: 
» 2- يَْحتَاُج التِّلِْميُذ  .        »الَمْوِقُع: 
» 3- اْجتَِهْد  .    »الَمْوِقُع: 
» 4- قُِل  .       »الَمْوِقُع: 

نََشاط 4 ) أ (: يََتَمكَُّن ِمْن َضْبِط َما يُطْلَُب ِمْنُه.     نََشاط 4 )ب(:  يَْسَتْخِدُم َدْرَس الِقَراَءِة ِفي الَقَواِعِد.
 نََشاط 4 )جـ(: يُكِْمُل الُجَمَل ِبَما يُِتمُّ الَمْعَنى ُمَراِعًيا الَمْوِقَع.    نََشاط 4 ) د (: يَْسَتْخِدُم َما تََعلََّمُه ِفي التَّْعِبيِر.

األَْهَداُف

4- الِحْظ َوتََعلَّْم:

ُعْد للنَّصِّ َواْسَتْخِرْج َما يَلِي:

َة: أَكِْمِل الِقصَّ

أَكِْمْل كُلَّ ُجْملٍَة ِبَما يُِتمُّ الَمْعَنى، ثُمَّ اْضِبطُْه َوبَيِّْن َمْوِقَعُه:

َبُبالَعَلَمُةالَحالَُةالَمْوِقُع اإلِْعَراِبيُّالكَلَِمُة السَّ

الَحَيَوان

َواِجَبة

َمْوِعد

تََخطِّي

الثَِّقة

الُمَخطِّطُون

نَاِجُحون
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. 

5- َشارِْك:

اكُْتْب َما يُْملَى َعلَْيَك: َنَشاط ٥ )جـــ(: 

ُم َعرًْضا تَْقِديِميًّا ُمْسَتْخِدًما الَحِقيَقَة َوالَمَجاَز، ِبَما يلِْفُت    نََشاط 5) أ (: يَُقدِّ
ْرِس.                      انِْتَباَه ُمْسَتِمِعيِه لَِتْعِميِق َفْهِم الدَّ

ُم َعرًْضا تَْقِديِميًّا ُمْسَتْخِدًما اللَُّغَة الَعَرِبيََّة الُفْصَحى. نََشاط 5)ب(: يَُقدِّ
نََشاط 5)جـ(: يَْسَتْخِدُم َقَواِعَد اللَُّغِة ِفي الِكَتابَِة.

األَْهَداُف

١- الَهَدَف ِمَن الَمْشُروِع.
ِغيرَِة.        يََّة الَمْشُروَعاِت الصَّ لِيَل َواألَبَْحاَث الَِّتي تَُؤكُِّد أََهمِّ 2- الدَّ

3- النَّتَائَِج الَِّتي َسْوَف تَُعوُد َعلَى الَفرِْد َوالُمْجتََمعِ.

 
 
 
. 

َنَشاط ٥ ) أ (: 

َنَشاط ٥ )ب(:

ُح ِفيَهـا لَِتَلِميِذ  َة َحائِـٍط ِبُمَشـاَركَِة زَُمَلئِـَك تَُوضِّ ـْم َمَجلَـّ َصمِّ
ُذونَُه  يَّـَة التَّْفِكيِر َدْوًما ِفي َمْشـُروعٍ َصِغيٍر تَُنفِّ َمْدَرَسـِتَك أََهمِّ

، ُمَراِعيـَن َما يَلِي:  َوَهَدُفـُه النَّْفُع الَعـامُّ

ِغيرَِة الَِّتي يُْمِكُن  تََخيَّْل نَْفَسَك أََحَد الُمْسَتْثِمِريَن الَِّذيَن يَْبَحُثوَن َعِن الَمْشُروَعاِت الصَّ
ْخَص الُمْخَتاَر -َصاِحَب  َماُت الَِّتي تَُميُِّز الشَّ أَْن تَُؤثَِّر ِفي الُمْجَتَمعِ ِباإِليَجاِب، َما السِّ

الِفكْرَِة -لَِدْعِم َمْشُروِعِه َوتََبنِّيِه؟
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ْعِبرُي الِكَتابِيُّ  التَّ

نَُموَذُج الرَِّسالَِة اإِللِكُْتُرونِيَِّة الرَّْسِميَِّة

نََشاط 1: يَُحلُِّل تَْرِكيَب رَِسالَِة بَِريٍد إِلِكُْتُرونِيٍّ َويََتَعرَُّف أَْجزَاَءَها. األَْهَداُف

اْقَرأِ النَُّموَذَج، ثُمَّ أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة: َنَشاط 1: 

رَِسالَُة بَرِيٍد 
إِلِْكُتُرونِيٍّ َرْسِميٌَّة 

رَِسالَُة بَرِيٍد 
إِلِْكُتُرونِيٍّ َرْسِميٌَّة 

) أ (  اقَْرأِ الرَِّسالََة َمرًَّة أُْخَرى، ثُمَّ ابَْحْث َعِن الَمْعلُوَماِت اآلتِيَِة َوَضْع َخطًّا تَْحتََها: التَّرِْحيِب، التَّْعِريِف، ِفْكرَِة َهَدِف 
الرَِّسالَِة، طَلٍَب، ِختَاٍم. 

)ب( َهِذِه الرَِّسالَِة ِمن  َصاِحِب َمْشُروِع  َوُمرَْسلٌَة إِلَى     
       ُمِديِر َشرِكَِة   .

رَاكَُة ِفي َمْشُروِع تَْنِظيِم الرِّْحَلِت.. ِحيَن قََرأْتََها، َهْل كَاَن َواِضًحا لََك الَمطْلُوُب ِفيَها؟   )جـ( َمْوُضوُع الرَِّسالَِة: الشَّ
. ُح أَنَّ الرَِّسالََة َمْكتُوبٌَة ِبَشْكٍل رَْسِميٍّ ) د ( اكْتُْب بَْعَض الِعبَاَراِت الَِّتي تَُوضِّ

 . 
)هـ( الرَِّسالَُة ُمرَْسلٌَة إِلَى َشْخٍص َواِحٍد، فَلَِماَذا -ِفي رَأِْيَك- كَتَبََها َصاِحبَُها ِبِصيَغِة الَجْمعِ ِمثَْل )َمَعُكْم، رَّدكُْم ...(؟

 . 

َعِزيِزي األُْستَاذ ُعثَْمان 
فُُكْم ِبَنْفِسي: أَنَا أَْحَمُد َصاِحُب َمْشُروِع )الَعالَُم بَيَْن يََديَْك( َوُهَو َمْشُروٌع قَائٌِم َعلَى تَْنِظيِم  تَِحيَّة طَيِّبَة َوبَْعُد، أَُعرِّ
اِخلِيَِّة ِبِمْصَر َوالَعَمِل َعلَى ِزيَاَدِة  يَاَحِة الدَّ اِخلِيَِّة ِبِمْصَر، يَْهِدُف َهَذا الَمْشُروُع إِلَى تَْنِشيِط السِّ يَاِحيَِّة الدَّ ْحَلِت السِّ الرِّ
َعِة، َوُهَو َمْشُروٌع َغيُْر ِربِْحيٍّ يَْعَمُل َعلَى تَْوِفيِر  ِف تَاِريِخَها َوآثَاِرَها َوَحَضاَراتَِها الُمتََنوِّ االنِْتَماِء َوُحبِّ ِمْصَر ِمْن ِخَلِل تََعرُّ

َعٍة ِبأَقَلِّ األَْسَعاِر لِتَُناِسَب َجِميَع ِفئَاِت الُمْجتََمعِ. ِرْحَلٍت ِسيَاِحيٍَّة ُمتََنوِّ
َولََقْد َسِمْعُت َعْن َشِركَِتُكُم الُمَوقََّرِة »نفرتيتي« َوِهَي َشِركَُة نَْقٍل ِسيَاِحيٍّ َداِخَل ِمْصَر لِتَأِْجيِر الَحاِفَلِت الُمَميََّزِة 
ْعِي إِلَى َشَراكٍَة َمَع َشِركَِتُكْم.  َذاِت الطَِّراِز الَجِديِد، فََوَدْدُت أَْن أَْعِرَض َعلَى َحَضَراتُِكْم ِفْكَرَة َمْشُروِعي، َوَذلَِك ِبَهَدِف السَّ

َراكَِة بَيَْنَنا. ُدوا َمْوِعَد ُمَقابَلٍَة لَِعْرِض الِفَكِر الَمطُْروَحِة َواالتَِّفاِق َعلَى آلِيَِّة الشَّ فَأَتََمنَّى أَْن تَُحدِّ
كُْم. َسِعْدُت ِبالتََّواُصِل َمَعكُْم َوِفي انِْتظَاِر َردِّ

َمَع أَطَْيِب التََّمنَِّياِت

Ahmed@gmail.com :ِمْن
othman.globalgroup@gmail.com :إِلَى

ْحَلِت  َراكَُة ِفي َمْشُروِع تَْنِظيِم الرِّ الَمْوُضوُع: الشَّ
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نَُموَذُج ِكَتابَِة رَِسالَِة بَِريٍد إِلِكُْتُرونِيٍّ َرْسِميٍَّة

إِلَى »نانسي« ُمِديرَِة 
َمْكتَبَِة »الُهَدى« 

الَمْوُضوُع:
تَأِْجيُر الَمْكتَبَِة لَِعَمِل 

َورَْشِة ِقرَاَءٍة

َهَدُف الَمْشرُوعِ: تَْشِجيُع األَطَْفاِل 
َعلَى الِقرَاَءِة ِمْن ِخَلِل َعَمِل ِورَِش 

ِقرَاَءٍة ُمَصاِحٍب لََها أْعَماٌل يََدِويٌَّة فَنِّيٌَّة

تَأِْجيُر َساَعتَيِْن 
أُْسبُوِعيًّا ِفي اإلَِجازَِة 

يِْفيَِّة الصَّ

َز لَُه. نََشاط 2: يَكُْتُب رَِسالََة بَِريٍد إِلِكُْتُرونِيٍّ ُمْسَتْخِدًما التَّْخِطيَط الُمَجهَّ األَْهَداُف

َنَشاط 2:

• ِمْن:  . 
• إِلَى:  . 

• الَمْوُضوُع:  

 
 
  . 

ِة ِبَك،  أَْرِسْل رَِسالًَة لَِصاِحِب َمكَْتَبٍة تَطْلُُب ِفيَها تَأِْجيرََها لَِعَمِل َوْرَشِة الِقَراَءِة الَخاصَّ
ُمْسَتِعيًنا ِبالتَّْحلِيِل الَِّذي أََماَمَك:
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التَّْخِطيُط لِِكَتابَِة رَِسالٍَة بَِريٍد إِلِكُْتُرونِيٍّ َرْسِميٍَّة

ُد َمْجُموَعًة ِمَن الِفكَِر الَفْرِعيَِّة. نََشاطَا 3، 4: يَُخطُِّط لِِكَتابَاتِِه ُمْخَتاًرا ِفكْرًَة َمْركَِزيًَّة للِكَتابَِة َحْولََها َويَُحدِّ األَْهَداُف

َنَشاط ٣: 

َنَشاط ٤: 

ْهِنيِّ َمَع زَُمَلئَِك لَِعرِْض ِفكَِر َمْشُروَعاٍت َصِغيرٍَة لَِبْيعِ ُمْنَتَجاٍت َما:  ُقْم ِبَعَمِل الَعْصِف الذِّ

. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

أَنَْت َصاِحُب َمْشُروعِ ُمْنَتَجاٍت:
• التَّْخِطيُط:  . 
• اْسُم الَمْشُروِع:  .

• الَهَدُف ِمَن الَمْشُروِع: 

 . 
• نَْوُع الُمْنتََجاِت:   .
• الِفئَُة الُمْستَْهَدفَُة:  .
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أََصالَُة الِفكَِر
ٌد )الَمْوُضوُع(؟  • َهْل ُعْنَواُن الرَِّسالَِة َواِضٌح َوُمَحدَّ

• َهِل الْتَزَْمَت ِبَعَناِصِر الرَِّسالَِة الَِّتي تََعلَّْمتََها )التَّرِْحيِب، التَّْعِريِف، ِفْكرَِة الَمْشرُوعِ، َهَدِف الرَِّسالَِة، الطَّلَِب، الِختَاِم(؟

َدًة َوَواِضَحًة َولَيَْس ِبَها تَْكرَاٌر؟تََسلُْسُل الِفكَِر • َهِل الْتَزَْمَت ِبتََسلُْسِل الِفَكِر؟                     • َهْل كَانَِت الِفْقرَاُت ُمَحدَّ

• َهْل َعَناِصُر تَْكِويِن الُجَمِل َصِحيَحٌة؟            • َهِل اْستَْخَدْمَت أُْسلُوَب الَجْمعِ ِفي ُجَملَِك؟تَْرِكيُب الُجَمِل

اْخِتَياُر الُمْفرََداِت
• َهِل اْختَرَْت ُمْفرََداٍت َواِضَحًة َوَدِقيَقًة؟

• َهِل اْستَْخَدْمَت ِعبَاَراٍت رَْسِميًَّة؟

• َهْل اإلِْمَلُء َوالنَّْحُو َوَعَلَماُت التَّرِْقيِم َصِحيَحٌة؟   • َهِل الَخطُّ َجيٌِّد ُمرَاِعيًا َحْجَم َوطَِريَقَة كِتَابَِة كُلِّ َحرٍْف؟إِْمَلٌء َوَخطٌّ

ِكَتابَُة رَِسالَِة بَِريٍد إِلِكُْتُرونِيٍّ َرْسِميٍَّة  

يُظِْهُر َقَواِعَد اللَُّغِة َويَْسَتْخِدُمَها ِعْنَد الِكَتابَِة، يَكُْتُب ُجَمًل كَاِملًَة، يُرَتُِّب ِفكَرَُه ِفي الِكَتابَِة.
يَكُْتُب رَِسالًَة ُمَراِعًيا َعَناِصرََها َوتََسلُْسَل ِفكَرَِها.

األَْهَداُف

بَْعَد الِكَتابَِة َفكِّْر ِفي األَْسِئلَِة اآلتَِيِة َوَراِجْع ِكَتابََتَك:

َم لََك َمْوِقًعا لَِعرِْض ُمْنَتَجاِت َمْشُروِعَك  ِم َمَواِقَع إِلِكُْتُرونِيٍَّة لُِيَصمِّ تُِريُد إِْرَساَل رَِسالٍَة إِلَى ُمَصمِّ
َعلَْيِه، ُمَراِعًيا تََسلُْسَل الِفكَِر ِمَن التَّرِْحيِب، ِفكْرَِة الَمْشُروعِ، َهَدِف الرَِّسالَِة، الطَّلَِب، الِخَتاِم َواْخِتَياِر 

الُمْفرََداِت َمَع إِْمَلٍء َوَخطٍّ َسلِيَمْيِن ِبَعَدِد كَلَِماٍت يََتَراَوُح بَْيَن )50 َو100(:
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َسُيَقيُِّم الُمَعلُِّم َحَسَب الَمَعاِييِر اآلتَِيِة: 
َمَعاِييُر تَْقِييِم الِكَتابَِة

َرَجُة1234 الدَّ

 أََصالَُة
الِفكَِر

- لَْم يَلْتَزِْم ِبَعَناِصِر 
الرَِّسالَِة

- ُعْنَواُن الرَِّسالَِة لَيَْس لَُه 
َعَلقٌَة ِبالَمْوُضوِع 

- الْتَزََم ِبُعْنُصَريِْن ِمْن 
َعَناِصِر الرَِّسالَِة

- ُعْنَواُن الرَِّسالَِة ُمْختََصٌر 
َوَغيُْر َواِضٍح

- الْتَزََم ِبثََلثَِة َعَناِصَر ِمَن 
الرَِّسالَِة

- ُعْنَواُن الرَِّسالَِة َواِضٌح

-  الْتَزََم ِبَعَناِصِر الرَِّسالَِة 
كُلَِّها 

- ُعْنَواُن الرَِّسالَِة َواِضٌح 
ٌد  َوُمَحدَّ

تََسلُْسُل 
الِفكَِر

نَاِدًرا َما يُْنِتُج ِفَكرًا 
ُمتََسلِْسلًَة َوَغيَْر ُمَكرَّرٍَة

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت اَل 
يُْنِتُج ِفَكرًا ُمتََسلِْسلًَة 

َوَغيَْر ُمَكرَّرٍَة 

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يُْنِتُج 
ِفَكرًا ُمتََسلِْسلًَة َمَع قَلِيٍل 

ِمَن التَّْكرَاِر 

َدائًِما يُْنِتُج ِفَكرًا 
ُمتََسلِْسلًَة َواِضَحًة 
َدًة ُدوَن تَْكرَاٍر َوُمَحدَّ

تَرِْكيُب 
الُجَمِل

يُوَجُد أَكْثَُر ِمْن 3 أَْخطَاٍء 
ِفي تَْكِويِن الُجَمِل 

يُوَجُد أَكْثَُر ِمْن َخطَأ ِفي 
تَْكِويِن الُجَمِل

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يَْستَْخِدُم 
ُجَمًل َصِحيَحًة )َخطَأ َواِحد(

َدائًِما يَْستَْخِدُم ُجَمًل 
َصِحيَحًة َوِبُدوِن أَْخطَاٍء

اْخِتَياُر 
الُمْفرََداِت

- نَاِدًرا َما يَْختَاُر 
ِقيَقَة  الُمْفرََداِت الدَّ
)أَكْثَر ِمْن 3 أَْخطَاٍء(

- يَْستَْخِدُم الِعبَاَراِت َغيَْر 
الرَّْسِميَِّة

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت اَل يَْختَاُر 
ِقيَقَة )ِمْن  الُمْفرََداِت الدَّ

2-3 أَْخطَاٍء(
ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يَْستَْخِدُم 

الِعبَاَراِت َغيَْر الرَّْسِميَِّة

- ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يَْختَاُر 
ِقيَقَة )َخطَأ  الُمْفرََداِت الدَّ

َواِحد(
- ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت 

يَْستَْخِدُم الِعبَاَراِت الرَّْسِميََّة

- َدائًِما يَْختَاُر الُمْفرََداِت 
ِقيَقَة )اَل تُوَجُد  الدَّ

أَْخطَاٌء(
- َدائًِما يَْستَْخِدُم 
الِعبَاَراِت الرَّْسِميََّة

إِْمَلٌء 
َوَخطٌّ

)أَكْثَر ِمْن 6 أَْخطَاٍء إِْمَلئِيٍَّة(
اَل يُرَاِعي َعَلَماِت التَّرِْقيِم

)4-5 أَْخطَاٍء إِْمَلئِيٍَّة(
ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت اَل يُرَاِعي 

َعَلَماِت التَّرِْقيِم

)2-3 أَْخطَاٍء إِْمَلئِيٍَّة(
ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يُرَاِعي 

َعَلَماِت التَّرِْقيِم

 )َخطَأ َواِحد(
قََّة ِفي  َدائًِما يُرَاِعي الدِّ

 قََواِعِد اإلِْمَلِء 
- َدائًِما يُرَاِعي َعَلَماِت التَّرِْقيِم

اِبَقِة: اكُْتْب َمرًَّة أُْخَرى بَْعَد تَْقِييِم ِكَتابَِتَك ِمْن ِخَلِل األَْسِئلَِة السَّ

كُْل َواألُْسلُوُب. يَُقيُِّم النَّصَّ ِمْن َحْيُث الشَّ ْعِم.  يََها َمَع التَّْوِجيِه َوالدَّ ْخِصيََّة؛ لُِيَقوِّ يَُراِجُع الِكَتابََة الشَّ 61األَْهَداُف



أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة: َنَشاط 1: 
) أ ( أَيَْن اْجتََمَعِت الَعائِلَُة لُِمَشاَهَدِة »حسام«؟ ِصْف َمَشاِعرَُهْم. 

. 
ِغيرَِة.  )ب( اكْتُْب فَائَِدتَيِْن للَمْشُروَعاِت الصَّ

. 
؟ )جـ( َهْل نََجَح َمْشُروُع »حسام«؟ كَيَْف َعرَفَْت َذلَِك ِمْن ِخَلِل فَْهِمَك النَّصَّ

. 
) د ( اكْتُْب ثثََلثََة أَْسِئلٍَة أُْخَرى يُْمِكُن للُمِذيعِ أَْن يَطْرََحَها َعلَى »حسام«.

. 
ُغوط(:  . ، ُمْفرََد )الضُّ : َجْمَع )َساِعٍد(:  )هـ( اْستَْخِرْج ِمَن النَّصِّ

ي  رَُة ِفي ِبَناِء َحَضاَرتَِها َعلَى َسـَواِعِد َشـَباِبَها َوُعُقولِِهُم الُمْبِدَعِة، َفالُمَناَفَسـُة َوالتََّحدِّ َوُل الُمَتَحضِّ تَْعَتِمُد الدُّ
ـَباِب الطَُّموحِ َوِفكَرِِهـُم الُمْبَتكَرَِة َوَمَواِهِبِهُم الَفِريـَدِة، َفَدْوًما تَْحرُِص  الَحَضـاِريُّ اآلَن يَْحَتاَجـاِن إِلَى ِهَمِم الشَّ
ـَباِب َوتَْشـِجيِعِهْم َعلَـى االبِْتـكَاِر َواالكِْتَشـاِف، َوَمَعَنـا الَيـْوَم أََحـُد النََّمـاِذجِ  ِمْصرُنَـا َعلَـى اْسـِتْثَماِر ُعُقـوِل الشَّ

ـوِق الَمَحلِّيَِّة.  ِغيـِر نََجاًحا َكِبيًرا َعلَى ُمْسـَتَوى السُّ َق ِبَمْشـُروَعِه الصَّ الُمَشـرَِّفِة ِفـي ِمْصـَر َشـابٌّ َحقَّ
»حسام«: أَْهًل َوَسْهًل.  ابُّ »حسام«، أَْهًل ِبَك.   الُمِذيُع: َمَعَنا الَيْوَم الشَّ

يَِّة للَطَْفاِل(، َما َمَدى  حِّ الُمِذيُع: ِفي َرأِْيَك َوبَْعَد تَْجِربَِتَك النَّاِجَحِة َمَع َمْشُروِعَك َوُهَو )تَْقِديُم الَوَجَباِت الصِّ
؟ ِغيرَِة لََك كََشابٍّ يَِّة الَمْشُروَعاِت الصَّ أََهمِّ

ْغِط َعلَى  ـابَّاِت َوتَْعَمُل َعلَى تَْخِفيـِف الضَّ ـَباِب َوالشَّ »حسـام«: أََرى أَنََّهـا تَْخلِـُق ُفـرََص َعَمٍل لِكَِثيٍر ِمَن الشَّ
ـطَِة يَْفَتَحاِن  ِغيرَِة َوالُمَتَوسِّ الَوظَائِـِف الُحكُوِميَّـِة، َفاإِلبْـَداُع َواالبِْتكَاَراُت الُمْخَتلَِفُة ِفي َمَجاِل الَمْشـُروَعاِت الصَّ
ِغيـرََة اَل تَْحَتـاُج إِلَـى تَْمِويـٍل َمالِيٍّ كَِبيـٍر أَْو أَْعَداٍد  الكَِثيـَر ِمـْن َمَجـااَلِت االْسـِتْثَماِر، كََمـا أَنَّ الَمْشـُروَعاِت الصَّ

اِل أَْو ِمَسـاَحاٍت َضْخَمٍة. كَِبيـرٍَة ِمـَن الُعمَّ
اَشــِة  ِفــي َهــَذا الَوْقــِت كَانَــْت َعائِلَــُة »حســام« ِبالَمْنــِزِل تَُشــاِهُد ِبَشــَغٍف الَبرْنَاَمــَج الِحــَواِريَّ َعلَــى الشَّ

َوُهــْم يَْشــُعُروَن ِبالَفْخــِر نَْحــَو ابِْنِهــُم األَْوَســِط. 
َباِب رَِسالًَة ِمْن َواِقعِ تَْجِربَِتَك النَّاِجَحِة يَا »حسام«. َه لََجِميعِ الشَّ الُمِذيُع: ِفي نَِهايَِة بَرْنَاَمِجَنا الَيْوَم نُِحبُّ أَْن تَُوجِّ

َباِب َواْسِتْثَماَر ُقْدَراتِِهْم َوَمَواِهِبِهْم َواالْهِتَماَم ِبِهْم َوتَْشِجيَع ُروحِ اإِلبَْداعِ  »حسام«: إِنَّ تَْوِظيَف ُعُقوِل الشَّ
َواالبِْتكَاِر َواالْخِتَراعِ َواالكِْتَشاِف - ِمَن الُخطَُواِت الرَّئِيَسِة لِِبَناٍء َحَضاِريٍّ ُمْشرٍِق، َفَعلَْيكُْم َمْعَشَر َشَباِب ِمْصَر أَْن 

تَْجَتِهُدوا ِفي تَْحِقيِق األَْفَضِل لَكُْم َولَِدْولَِتكُُم الَعِظيَمِة ِمْصَر، َفَنْحُن أَبَْناُؤَها َوُمْسَتْقَبلَُها.

نََشاط 1: يَْقَرأُ الِفْقرََة َويُِجيُب َعِن األَْسِئلَِة الَِّتي تُظِْهُر َفْهَمُه إِيَّاَها. األَْهَداُف 62



َضْع َحرَْف الَجرِّ الُمَناِسَب َمكَاَن النَُّقِط: َنَشاط ٥: 

 » ، االْسُم الَمْجُروُر:  : »َحْرُف الَجرِّ ِريعِ.  ) أ ( َسافَرُْت ِبالِقطَاِر الَكْهَرِبيِّ السَّ
 » ، االْسُم الَمْجُروُر:  : »َحْرُف الَجرِّ )ب( أََخْذُت َمْعلُوَماتِي ِمَن الِكتَاِب. 
 » ، االْسُم الَمْجُروُر:  : »َحْرُف الَجرِّ )جـ( يَُحلُِّق الطَّائُِر َعالِيًا ِفي الَفَضاِء. 

) أ ( تَُداِفُع َجِميُع الَكائَِناِت  أَبَْنائَِها؛ َحتَّى تَْحِميََها  األَْخطَاِر.
ِتِه. )ب( َذَهبُْت  ِزيَارٍَة  َصِديِقي الَمِريِض؛ لَِكْي أَطَْمِئنَّ  ِصحَّ

)جـ( َوَضْعُت َدفْتَِري  الَمْكتَِب َوبََدأُْت أَكْتُُب  الَقلَِم الرََّصاِص أَوَّاًل.

) أ ( أَْجَرى أَِبي بَْعَض التََّحالِيِل الطَّبِّيَِّة َونَْحُن ِفي انِْتظَاِر الـ .
)ب( َجْوَدُة الـ ِمْن أَْسبَاِب نََجاِح التَّاِجِر.
. ْولَُة َمزَاِرَع الـ الَحيَوانِيِّ )جـ( أَقَاَمِت الدَّ

) د ( تَْعتَِمُد الَمَسائُِل الِحَساِبيَُّة َعلَى الـ .      

» َبُب:  ) أ ( اْستَْمتَْعُت برؤية آثَاِر ِبَلِدي.                  »السَّ
» َبُب:  )ب( َسلَّْمُت َعلَى األمهات الِمثَالِيَّاِت.               »السَّ
» َبُب:  اِد.  »السَّ جَّ )جـ( تُْستَْخَدُم الُخيُوُط الُمْختَلَِفُة ِفي صناعة السَّ
» َبُب:  ) د ( باأللوان نَْجَعُل َما َحْولََنا َجِميًل.               »السَّ

) أ ( البَائَِعات:  .     )ب( األَْسَواق:  .

)جـ( الُكرَة:  .        ) د ( الُجْدَران:  .

ُح َمْعَناَها:َنَشاط 2:  نٍَة ِبالِعَباَرِة الَِّتي تَُوضِّ ِصْل كُلَّ كَلَِمٍة ُملَوَّ

األَْهَداُف

َبَب: ، ثُمَّ بَيِِّن السَّ اْضِبْط َما تَْحَتُه َخطٌّ َنَشاط ٦:

َجَماَعٌة ِمَن النَّاِس     ) أ ( َعلَى اإلِنَْساِن النَّاِجِح أَْن يَْستَِغلَّ الُفرََص.                                               

بَاِب َعلَيِْهُم الَكِثيُر ِمَن اآلَماِل.                                                           الُحبِّ َوالَولَعِ)ب( َمْعَشُر الشَّ

َق َما يُِريُد. َغِف لِيَُحقِّ الَوقَْت الُمَناِسَب للِقيَاِم ِبَعَمٍل َما)جـ( يَْشُعُر كُلُّ إِنَْساٍن طَُموٍح ِبالشَّ

اْسَتْخِرْج َحرَْف الَجرِّ َواالْسَم الَمْجُروَر ِمَن األَْمِثلَِة اآلتَِيِة:َنَشاط ٤: 

َضعِ الكَلَِماِت اآلتَِيَة ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة ِبَحْيُث تَكُوُن اْسًما َمْجُروًرا، ثُمَّ اْضِبطُْه:َنَشاط 7:

ُر الُمْفرََداِت الَجِديَدَة ِمْن ِخَلِل ِسَياَقاتَِها الُمْخَتلَِفِة. نََشاطا 2، 3: يَُفسِّ
نََشاط 5: يََضُع َحرَْف الَجرِّ الُمَناِسَب. نََشاط 4: يَْسَتْخِرُج َحرَْف الَجرِّ َواالْسَم الَمْجُروَر.   

ْبِط. َبَب.        نََشاط 7: يََضُع الكَلَِماِت ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة، ُمَراِعًيا َعَلَمَة الضَّ نََشاط 6: يَْضِبُط َمَع تَْحَتُه َخطٌّ َويَْذكُُر السَّ

ِمْن تَْصِريَفاِت كَلَِمِة »نََتَج« )إِنَْتاجِ، اْسِتْنَتاجِ، نَِتيَجِة، ُمْنَتجِ( أَكِْمْل َما يَلِي ُمْسَتْخِدًما َنَشاط ٣:
ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: كَلَِمًة ِممَّ
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. 

َنَشاط 8: 

َنَشاط ٩: 

نََشاط 8: يَْسَتْخِدُم َحرَْف الَجرِّ ِفي التَّْعِبيِر.
نََشاط 9: - يَكُْتُب رَِسالََة بَِريٍد إِلِكُْتُرونِيٍّ َرْسِميًَّة، ُمَراِعًيا َعَناِصرََها َوتََسلُْسَل ِفكَرَِها.

             - يُظِْهُر َقَواِعَد اللَُّغِة َويَْسَتْخِدُمَها ِعْنَد الِكَتابَِة، يَكُْتُب ُجَمًل كَاِملًَة، يُرَتُِّب ِفكَرَُه ِفي الِكَتابَِة. 

األَْهَداُف

وَرِة الَِّتي أََماَمَك ِبَثَلِث ُجَمٍل ُمِفيَدٍة ُمْسَتْخِدًما  َعبِّْر َعِن الصُّ
، َمَع َضْبِط االْسِم الَمْجُروِر:  ُحُروَف الَجرِّ

ِكَتابَُة رَِسالَِة بَِريٍد إِلِكُْتُرونِيٍّ َرْسِميٍَّة:  

تُِريُد إِْرَساَل رَِسالٍَة إِلَى َصاِحِب َمكَْتَبِة أََدَواٍت َمكَْتِبيٍَّة َوَهَدايَا تَطْلُُب ِفيَها َعرَْض ُمْنَتَجاتَِك الَيَدِويَِّة للَبْيعِ 
َمَع االتَِّفاِق َعلَى َمْوِعٍد لُِرْؤيَِة الُمْنَتَجاِت َواالتَِّفاِق َعلَى ِسْعٍر يَُناِسُب الطَّرََفْيِن، ُمَراِعًيا تََسلُْسَل الِفكَِر ِمَن 
إِْمَلٍء َوَخطٍّ َسلِيَمْيِن  َواْخِتَياِر الُمْفرََداِت َمَع  الِخَتاِم  التَّرِْحيِب، ِفكْرَِة الَمْشُروعِ، َهَدِف الرَِّسالَِة، الطَّلَِب، 

ِبَعَدِد كَلَِماٍت يََتَراَوُح بَْيَن )30 َو50 كَلَِمًة(:
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الـَمْشُروُعالـَمْشُروُع

َنَشاط 1:

َنَشاط ٣:

تَُراُث ِمْصَر الَقِديُم 

ِة َوكَْيِفيَِّة االْحِتَفاِل ِبَها َقِديًما َوالَِّتي تَُعبُِّر َعْن تَُراِث ِمْصَر الَقِديِم: َنَشاط 2: ابَْحْث َعِن الُمَناَسَباِت الَعامَّ

 : ابَْحْث َعْن ُخطَُواِت إِنَْشاِء َصْفَحٍة َعلَى َمَواِقعِ التََّواُصِل االْجِتَماِعيِّ

) أ ( ابَْحْث َعْن أَْشَهِر األَْزيَاِء الَِّتي تَُعبُِّر َعْن تُرَاِث ِمْصَر الَقِديِم َواكْتُبَْها َوارُْسْمَها: 

. 

)ب( ابَْحْث َعْن أَْشَهِر األََكَلِت الَِّتي تَُعبُِّر َعْن تُرَاِث ِمْصَر الَقِديِم َواكْتُبَْها َوارُْسْمَها:

. 

 التََّواُصِل االْجِتَماِعيِّ 
ِ
تَْصِميُم َصْفَحٍة َعَلى َمَواِقع

)فيس بوك – تويتر( َعْن تُرَاِث ِمْصَر الَقِديِم

 
 
 
. 

 

. 

 

. 

نََشاطا 1، 2: يَْسَتْخِدُم ُمَحرِّكَاِت الَبْحِث ِفي َجْمعِ َمْعلُوَماٍت َعْن تُرَاِث ِمْصَر الَقِديِم.
. ابٍَة للتََّواُصِل االْجِتَماِعيِّ نََشاط 3: يَْسَتْخِدُم ُمَحرِّكَاِت الَبْحِث ِفي َجْمعِ َمْعلُوَماٍت َعْن كَْيِفيَِّة تَْصِميِم َصْفَحٍة َقِويٍَّة َوَجذَّ
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َنَشاط ٤:

َنَشاط ٥:

: التَّْخِطيُط للَمْشُروعِ

تَْنِفيُذ الَمْشُروعِ:

َن األَْزيَاَء َواألَكََلِت  الَمطْلُوُب إِنَْشاُء َصْفَحٍة َعلَى )الفيس بوك /  تويتر( َعــْن تَُراِث ِمْصَر الَقِديِم، َعلَـى أَْن تَتََضمَّ
َوِر  ـَة َوكَيِْفيََّة االْحِتَفاِل ِبَها َواألََغانِـي َوالُموِسيَقى َواألََماكَِن التَُّراثِيََّة ِمـْن خـَِلِل نََماِذَج ِمـَن الصُّ َوالُمَناَسبَاِت الَعامَّ

ُح َهَذا التَُّراَث.  ْوتِيَِّة الَِّتي تَُوضِّ َوالِفيديُوَهاِت َوالَمَقااَلِت َوالتَّْسِجيَلِت الصَّ
ْفَحِة:   اتَِّبعِ الُخطَُواِت اآلتِيََة َمَع َمْجُموَعِتَك للتَّْخِطيِط للصَّ

) أ ( اْسُم الَمْجُموَعِة:  .

)ب( قَائُِد الَمْجُموَعِة:  .

ْفَحِة َواْسُمَها:  . )جـ( ِشَعاُر الصَّ
ِة:  ) د ( اْخِتيَاُر الُمِهمَّ

١- َجْمُع ُصَوٍر لَِدْعِم الَمْعلُوَماِت أَْو َرْسُمَها.  2- َجْمُع ِفيديُوَهاٍت َعِن الَمْعلُوَماِت الَِّتي تَمَّ َجْمُعَها.  
وَرِة الُمَعبَِّرِة َعْنُه. َعاِر َوالصُّ 3- َجْمُع َمْعلُوَماٍت َوكِتَابَُة َمَقاٍل َعْن تَُراِث ِمْصَر الَقِديِم.  4- تَْجِهيُز الشِّ

ْفَحِة.  ْفَحِة َوتَْحِديُد الَمْسئُوِل َعْن إَِداَرتَِها.         6- تَْجِهيُز إِْعَلٍن َوِدَعايٍَة للصَّ 5- تَْجِهيُز الصَّ
ْع َدْوَر كُلِّ فَْرٍد ِبالَمْجُموَعِة. َة الَِّتي تَمَّ اْخِتيَاُرَها إِلَى َمَهامَّ َصِغيَرٍة َوَوزِّ ِم الُمِهمَّ )هـ( قَسِّ

) و ( ُمَراَجَعُة َوتَْقِييُم َما تَمَّ َوالَِّذي اَل يََزاُل نَاِقًصا: 
١- َما تَمَّ  .
2- النَّاِقُص   .

ْفَحِة َعلَى »اإلنترنت«.  ) ز ( تَْجِهيُز َما تَمَّ َوتَْرتِيبُُه لَِنْشِر الصَّ

َحاَن اآلَن تَْنِفيُذ الَمْشُروعِ )َصْفَحة َعْن تَُراِث ِمْصَر الَقِديِم(، ِبالتَّْوِفيِق. 

ُروَط الَمطْلُوبََة.  نََشاط 4: يَُخطُِّط للَمْشُروعِ ِفي ُخطَُواٍت َواِضَحٍة، ُمَراِعًيا الشُّ
ُذ الَْمْشُروَع َوْفَق التَّْخِطيِط الُْمْسَبِق لَُه. نََشاط 5: يَُنفِّ
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ُة َمْوِعُد التََّسلُِّمالَمْسُئوُلالُمِهمَّ
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اِلُث الـَمْوُضوُع الثَّ

ِغيُر َمْشُروِعي الصَّ



 

 

.  

 
ِ
 َمَفاتِيُح النََّجاح
ِ
َمَفاتِيُح النََّجاح

ْر:  1- َفكِّ

َنَشاط 2 ) أ (:

2- اْقرَأْ َواْكَتِشْف:

يَْهَوىَهَوىِهَوايٍَة 

) أ ( انَْقضَّ النَّْسُر َعلَى الَفِريَسِة.    . 

ي اكْتََشْفُت أَفَْضَل َعَمٍل ُمَحبٍَّب لِي.    .  )ب( ِبُمَساَعَدِة أُمِّ

)جـ( يُِحبُّ التََّلِميُذ الرَّْسَم َوالِقرَاَءَة.  . 

) أ (  أَِخي ِبَجاِمَعٍة ِمْن أَقَْدِم َجاِمَعاِت الَعالَِم. 

)ب(  ِبَها ِفَناٌء كَِبيٌر لِلَِعِب كُرَِة الَقَدِم. 

اَح يَُساِعُد َعلَى تَْحِسيِن َوظَائِِف الرِّئَتَيِْن.  )جـ(  أَثْبَتَْت أَنَّ التُّفَّ

ٍط.  رَْس ِبَشْكٍل ُمبَسَّ ) د ( يَْهتَمُّ  ِبتََلِميِذِه َويَْشَرُح لَُهُم الدَّ

)هـ( َجلََس التََّلِميُذ َمًعا لِـ الِكتَاِب. 

اِت كَلَِمِة )َدَرَس( ابَْحْث َعِن الكَلَِمِة الُمَناِسَبِة َوأَكِْمْل كُلَّ ُجْملٍَة: 2- ِمْن ِخَلِل ُمْشَتقَّ

ْرَس الرَّئِيَس      ُد الرَِّسالََة أَِو الدَّ َة للنَّصِّ َويُؤكُِّدَها، َويَُحدِّ ُص الِفكََر الرَّئِيَسَة َوالـُمِهمَّ ُد َويُلَخِّ نََشاط 1: يَُحدِّ
. الـُمْسَتَفاَد ِمَن النَّصِّ

ُر الُمْفرََداِت الَجِديَدَة ِمْن ِخَلِل ِسَياَقاتَِها الُمْخَتلَِفِة. نََشاط 2 ) أ (: يَُفسِّ

األَْهَداُف

َنصٌّ َمْعُلوَماِتٌّ 

وَرُة الَِّتي أََماَمَك؟ ِفي َرأِْيَك، َعمَّ تَُعبُِّر الصُّ َنَشاٌط:

ا يَلِي َواكُْتِب الُجْملََة َمرًَّة أُْخَرى: نَِة كَلَِماٍت ِممَّ 1- َضْع َمكَاَن الكَلَِماِت الُملَوَّ
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َدٌة؟ ؟! َوَهْل للنَّاِجِح ِصَفاٌت ُمَحدَّ َراِسيِّ َما َمْفُهوُمَك َعِن النََّجاِح؟ َوَهْل يَْقتَِصُر فََقْط َعلَى النََّجاِح الدِّ
لَْن تَُكفَّ َعْن َهِذِه األَْسِئلَِة َما ُدْمَت تَبَْحُث َعِن النََّجاِح.

ـْيُء الَِّذي يَْسـَعى إِلَيْـِه الَجِميُع: التِّلِْميـُذ َوالَعاِمُل  النََّجـاُح ُهـَو تَْحِقيـُق الَهـَدِف الَمْرُجـو الُوُصوُل إِلَيِْه َوُهَو الشَّ

َرَجـاِت َولَِكنَّـُه أَْمـٌر يَْشـَمُل  ُم َوالَعالِـُم َوَغيُْرُهـْم، فَُهـَو َل يَْعِنـي فََقـْط ُحُصولَـَك َعلَـى أَْعلَـى الدَّ َوالُمِديـُر َوالُمَعلِـّ

َدٍة َوِبَعَواِمـَل ِبَعيِْنَها نََجـاٌح، َوتَطِْويُر  َجِميـَع َمَناِحـي الَحيَـاِة؛ فَُقْدَرتُـَك َعلَـى تَْحِقيـِق إِنَْجـاٍز ِفي فَتْـَرٍة َزَمِنيٍَّة ُمَحـدَّ

َراَسـاِت  ـْخِصيَِّة َوالِمْهِنيَّـِة نََجـاٌح، َواْسـتَطَاَعتَُك تَْكِويـَن َعَلقَـاٍت اْجِتَماِعيَّـٍة ُمَميََّزٍة نََجـاٌح، كََما أَنَّ الدِّ َمَهاَراتِـَك الشَّ

بْـِر َوالَعِزيَمِة  ُعوبَـِة كََمـا يَْعتَِقـُد بَْعـُض النَّـاِس َولَِكنَّـُه يَْحتَـاُج للصَّ ُد أَنَّ النََّجـاَح لَيْـَس أَْمـًرا بَالِـَغ الصُّ َجِميَعَهـا تَُؤكِـّ

َولِبَْعـِض الَعَواِمـِل َوالَمَفاتِيـِح كَـْي تَِصـَل إِلَـى َما تَْصبُـو إِلَيِْه.

: ِمْن أََهمِّ َعَواِمِل النََّجاحِ

َدًة  ًل: تْحِديـُد أَْهَداِفـَك َجيِّـًدا َوِبَشـْكٍل َدِقيـٍق َحيْـُث يَْنبَِغـي َعلَى َمـْن يَبِْغـي النََّجاَح أَْن يََضـَع أَْهَدافًـا ُمَحدَّ أَوَّ

ـَمَها إِلَى َمْجُموَعتَيِْن  ، فَيُْمِكَنَك أَْن تَُقسِّ لَِنْفِسـِه ِبَشـْرِط أَْن تَُكوَن َواِقِعيًَّة تَتََماَشـى َمَع قُْدَراتِِه َوُمْسـتََواُه الَمِعيِشـيِّ

ُه يُْمِكـُن لألَْهـَداِف قَِصيـَرِة األَْجـِل أَْن تَُقـوَدَك  ُهَمـا: أَْهـَداٌف طَِويلَـُة األََجـِل َوأُْخـَرى قَِصيـَرُة األََجـِل، َوَذلِـَك ألَنَـّ

ِذي تََودُّ  َر َذاتَـَك ِباْسـِتْمَراٍر ِفي الَمَجاِل الَـّ ُه أَيًْضا َعلَيْـَك أَْن تُطَوِّ إِلَـى إِنَْجـاِز تِلْـَك األَْهـَداِف طَِويلَـِة األَْجـِل، كََما أَنَـّ

النََّجـاَح ِفيـِه، فَتَْقـَرأَ كَِثيـًرا َوتَْحُضـَر َدْوَراٍت تَْدِريِبيَّـًة تَْخِدُم َهَدفَـَك الَِّذي تَطَْمـُح لِتَْحِقيِقِه.

قَّـِة؛ َحتَّى تَتََمكَّـَن ِمْن تَْحِقيـِق َما تَتََمنَّى، فَالَعَمُل ِبَشـْكٍل َعْشـَوائِيٍّ  ثَانًِيـا: َوْضـُع ُخطَـٍط تَتَِّسـُم ِبالُوُضـوحِ َوالدِّ

يَْجَعلَُك ُمَشـتَّتًا َل تَْسـتَِطيُع التَّْركِيَز.

ِذي يُِريُد النََّجاَح َعلَيْـِه أَْن يَتََعلََّم الَمبَاِدئَ  ـْخُص الَـّ ثَالًِثـا: إَِداَرُة الَوْقـِت، فَالَوقْـُت ِمـْن أََهمِّ َعَواِمِل النََّجاِح، فَالشَّ
ٍد، كََما أَنَُّه يَْسـتَثِْمُر َوقْـَت فََراِغِه ِفي أَْشـيَاَء لََها  األََساِسـيََّة لَِفـنِّ إَِداَرِة َوتَْنِظيـِم الَوقْـِت ِضْمـَن َجـْدَوٍل َزَمِنيٍّ ُمَحـدَّ

ْسـِم أَِو الِقَراَءِة أَْو َما َشـابََه َذلَِك. اَحِة كَالرَّ لَـَة أَِو الِهَوايَـَة الَِّتي تُْشـِعُرُه ِبالرَّ ِقيَمـٌة كَأَْن يَُمـاِرَس ِريَاَضتَـُه الُمَفضَّ

َجاِح(  َنصٌّ َمْعُلوَماِتٌّ )َمَفاتِيُح النَّ
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ا َمَفاتِيُح النََّجاحِ َفكَِثيَرٌة، ِمْنَها: أَمَّ

َواِفُع تَلَْعُب َدْوًرا قَِويًّا ِفي تَْحِفيِزنَا َعلَى إِْحَراِز النََّجاِح  ، فَالدَّ اِفُع: إِْذ َل بُدَّ أَْن يَُكوَن لََديَْك َداِفٌع قَِويٌّ ًل- الدَّ أَوَّ
نَا ِبالطَّاقَِة للُمِضيِّ قُُدًما نَْحَوُه. كََما أَنََّها تَُمدُّ

لِْبيُّ َل يُِفيُد ِبَشْيٍء ِسَوى تَْضِييعِ الَوقِْت؛ فَُكْن إِيَجاِبيًّا َوتََوقَّعِ الَخيَْر،  ثَانًِيا- التََّوقُُّع: َويَْعِني التَّْفِكيَر.. َوالتَّْفِكيُر السَّ
ٍد يَْجَعلَُك تَُركُِّز ِفيِه َوُهَو َما يَُؤدِّي إِلَى النِْجَذاِب لَِهَذا التَِّجاِه.  فَالتَّْفِكيُر ِفي اتَِّجاٍه ُمَحدَّ

ُق بَيَْن يَْوٍم َولَيْلٍَة؛  ْبُر َواإِلْصَراُر: َوُهَما ِمْن أََهمِّ َمَفاتِيِح النََّجاِح، َوَل بُدَّ أَْن تَْعلََم أَنَُّه َما ِمْن َشْيٍء يَتََحقَّ ثَالًِثا- الصَّ
ًة أُْخَرى َوتََعلَّْم ِمْن َخطَِئَك ِفي األُولَى. ًة فََحاِوْل َمرَّ فَِإَذا أَْخَفْقَت َمرَّ

يَُقوُل »توماس إديسون«: )أَنَا لَْم أَفَْشْل، أَنَا ِببََساطٍَة َوَجْدُت ١٠٠٠ َحلٍّ َل يَْعَمُل، َوأَنَّ الَعِديَد ِمْن َحاَلِت الَفَشِل 
ِفي الَحيَاِة ُهُم الَِّذيَن لَْم يُْدِركُوا َمَدى قُْرِبِهْم ِمَن النََّجاِح ِحيَن أَقَْدُموا َعلَى الْسِتْسَلِم(. 

اِت: َوُهَو أَقَْوى ِمْفتَاٍح َل بُدَّ أَْن تَْحِملَُه ِفي ِرْحلَِة نََجاِحَك، فََهِذِه الثَِّقُة ِهَي  َراِبًعا- الثَِّقُة ِبالنَّْفِس َواإِليَماُن ِبالذَّ
إِيَماُن الَمْرِء ِبُقْدَراتِِه ِبَل إِفَْراٍط أَْو تَْفِريٍط، فَِحيَن تَِثُق ِبَنْفِسَك ثَِقًة ُمْعتَِدلًَة َستَتََمكَُّن ِمْن تَْحِقيِق أَيِّ َهَدٍف تُِريُدُه.. 
إِنَّ َمَسالَِك النََّجاِح َوطُُرقَُه كَِثيَرٌة؛ فَِإَذا َسَعيَْت لِبَْعِضَها فََل تَْكتَِف ِبَما َوَصلَْت إِلَيِْه َواْسَع ألَْن تَْسلَُك بَْعَضَها اآلَخَر، 
ْب َعْن ُدُروٍب َجِديَدٍة لَْم يَْسِبْقَك إِلَيَْها أََحٌد؛ َحتَّى تَُكوَن نَاِجًحا  بَِل ابَْحْث ِبَنْفِسَك َعْن َمَسالَِك أُْخَرى للنََّجاِح َونَقِّ

َوُمبِْدًعا.

تَْحِديُد الَهَدِف

النََّجاُح

َمَفاتِيُح النََّجاحَِعَواِمُل النََّجاحِ

التََّوقُُّع قَِّة َوْضُع ُخطٍَط تَتَِّسُم ِبالُوُضوحِ َوالدِّ

اِفُع الدَّ

ْبُر َواإِلْصَراُر الصَّ

اِت الثَِّقُة ِبالنَّْفِس َواإِليَماُن ِبالذَّ

إَِداَرُة الَوْقِت

70



أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة:َنَشاط 2 )ب(:

)      ( بُْر َواإلِْصرَاُر.   ) أ ( ِمْن َعَواِمِل النََّجاِح الصَّ
ْخِص ِبَذاتِِه.    )      ( )ب( يَِجُب أَْن يَُكوَن ُهَناَك تََواُزٌن ِفي ثَِقِة الشَّ
)جـ( الُعلََماُء فََقْط ُهْم َمْن يَْحتَاُجوَن للنََّجاِح.   )      (
)      ( ) د ( الَعَمُل الَعْشَوائِيُّ َل يَُساِعُد َعلَى تَْحِقيِق الُخطَِّة.  

) أ ( للنََّجاِح ُصَوٌر َعِديَدٌة - اذْكُْر بَْعَضَها.  .
؟  .  )ب( لَِماَذا َعلَيَْنا أَْن نَُفكَِّر َدائًِما ِبَشْكٍل إِيَجاِبيٍّ

٢- ُمَضادَّ )الُمَثاَبَرة(  .  : ١- ُمْفرََد )اتَِّجاَهات(  .  )جـ( اْستَْخِرْج ِمَن النَّصِّ
٤- ُمرَاِدَف )ُطُرق(  .              ٣- َجْمَع )َمْسَلك(  .  

1- َضْع َعَلَمَة )✓( أَْو )✗( أََماَم الِعَباَراِت اآلتَِيِة:

2- أَِجْب:

. 1- تََخيَّْل َشكَْل َحَياتَِنا الَيْوَم إَِذا يَِئَس »توماس إديسون« ِمَن الُمَحاَوَلِت لُِصْنعِ الِمْصَباحِ الكَْهَربَائِيِّ

2- أَيٌّ ِمْن َعَواِمِل النََّجاحِ الَِّتي تََعلَّْمَتَها تَظُنُّ أَنََّك ِفي َحاَجٍة كَِبيرٍَة إِلَْيَها؟
. 

. 

نََشاط 2 )ب(: يَْقَرأُ النَّصَّ َويَْفَهُم الَغرََض األََساِسيَّ ِمْنُه.         نََشاط 2 )جـ(: يَْبَحُث َعِن الَمْعلُوَماِت.
نََشاط 2 )د، هـ(: يَْسَتْخِدُم َما تََعلََّمُه ِمَن النَّصِّ ِفي َحَياتِِه الَعَملِيَِّة.
نََشاط 2 ) و (: يَْقَرأُ الكَلَِماِت َوالنُُّصوَص ِقَراَءًة َجْهِريًَّة َصِحيَحًة ِبطَلَقٍة.

األَْهَداُف

)أَْن تَُحاِوَل َخْيٌر لََك ِمْن أَْن تَظَلَّ تَْحلُُم( 
َنَشاط 2 )د(:

. 
ْرِس: أَِعْد ِصَياَغَة الِعَباَراِت اآلتَِيِة بَْعَد َما تََعلَّْمَتُه ِمَن الدَّ

َما َرأْيَُك ِفي َهِذِہ الِعَباَرِة؟ َوَماَذا تََعلَّْمَت ِمْنَها؟ َوَهْل تُِريُد أَْن تَُقولََها ألََحٍد؟ َولَِماَذا؟

َنَشاط 2 )هـ(:
. ١- َل أَْستَِطيُع الُمَشاَركََة ِفي الُمبَاَراِة الُمْقِبلَِة؛ ألَنَّ الَفِريَق الُمَناِفَس قَِويٌّ

. 
٢- تََعلُُّم اللَُّغاِت َصْعٌب َوأَنَا لَيَْس لََديَّ َوقٌْت. 

. 
٣- يَا لَِحظِّ الُعلََماِء! ِفي الَماِضي كَانَِت الَحيَاُة َسْهلًَة.

. 

َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّا اتَِّبْع تَْعلِيَماِت ُمَعلِِّمَك.َنَشاط 2 )و(: 

ا يَلِي:َنَشاط 2 )جـــ(: أَِجْب َعمَّ
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َبُب:  « »السَّ ١- َسلَّْمُت َعلَى الَفتَاتَيِْن الَفائِزَتَيِْن. 

َبُب:  « »السَّ َعيِْن لبِْنِهَما.   ٢- أُْعِجبُْت ِبالَوالَِديِْن الُمَشجِّ

َبُب:  « »السَّ ٣- أَْشرَفُْت َعلَى الُمَشارِكِيَن ِفي الُمَسابََقِة. 

َبُب:  « »السَّ ٤- اْستََمْعَنا إِلَى الُمِذيِعيَن ِبالِمْذيَاِع. 

١- الِكتَابَاِن: أََخْذُت ِمَن   كَِثيرًا ِمَن الَمْعلُوَماِت.

٢- الُمَكاِفُحوَن: نَتَِّخُذ ِمَن   قُْدَوًة لََنا.

ُم الَوطَُن ِبـ  . ٣- الُمْخلُِصوَن: يَتََقدَّ

٤- األََسَداِن: انْطَلََق الُجْنِديَّاِن ِفي الَمْعرَكَِة كَـ  .

َضْع َخطًّا تَْحَت الْسِم الَمْجُروِر، ثُمَّ بَيِّْن َسَبَب َجرِِّه ِبالَياِء:

َضْع كُلَّ كَلَِمٍة بَْعَد َحرِْف الَجرِّ َوَغيِّْر َما يَلْزَُم: 

َنَشاط 3 )ب(: 

َنَشاط 3 )جـــ(: 

)َمْفُعوٌل ِبِه – ُمْبَتَدٌأ – اْسٌم َمْجُروٌر(.  : ) أ ( َجِميُع الَكلَِماِت الَِّتي تَْحتََها َخطٌّ

)ُمْفَرٌد – ُمَثنًّى – َجْمٌع(.   : )ب( ِفي الِمثَالَيِْن األَوَِّل َوالثَّانِي َما تَْحتَُه َخطٌّ

ٍر َسالٌِم – ُمَؤنٍَّث َسالٌِم – َتْكِسيٍر(. )ُمَذكَّ )جـ( ِفي الِمثَالَيِْن الثَّالِِث َوالرَّاِبعِ َما تَْحتَُه َخطٌّ َجْمُع:  

)ين – ان – ون(. ) د ( َجِميُع الَكلَِماِت الَِّتي تَْحتََها َخطٌّ آِخرَُها:  

الِِم ِهَي:   . )هـ( إَِذْن؛ َعَلَمُة َجرِّ الُمثَنَّى َوَجْمعِ الُمَذكَِّر السَّ

، ثُمَّ أَِجْب: لِحْظ َما تَْحَتُه َخطٌّ َنَشاط 3 ) أ (: 

3- الِحْظ َواْكَتِشْف: 

1- َسلَّْمُت َعلَى التِّلِْميَذيِْن الَفائَِزيِْن ِفي الُمَسابََقِة.

ِعِبيَن. 3- َسلََّم الُمَدرُِّب َعلَى اللَّ

2- اْسَتَعْنُت ِبَصِديَقْيِن ِفي َحلِّ الَمْسأَلَِة.

4- ِمَن الِمْصِريِّيَن ُعلََماُء. 

. نََشاط 3 )ب(: يَُبيُِّن َسَبَب الَجرِّ نََشاط 3 ) أ (: يَْسَتْنِبُط َعَلَمَة َجرِّ الُمَثنَّى َوالَجْمعِ. 
ِحيَحَة. نََشاط 3 )جـ(: - يُكِْمُل الُجْملََة ِباْسٍم َمْجُروٍر، ُمَراِعًيا الَعَلَمَة الصَّ

                   - يَُعبُِّر ِبُجَمٍل َقِصيرٍَة َسلِيَمٍة ُمْسَتْخِدًما أَنَْواَع الكَلَِمِة.

األَْهَداُف

الُِم ِبالَياِء.الْسِتْنَتاُج: يَُجرُّ الُمَثنَّى َوَجْمُع الُمَذكَِّر السَّ

72



َبَب: َضْع َخطًّا تَْحَت الْسِم الَمْجُروِر، ثُمَّ اْذكُْر َعَلَمَة الَجرِّ َوبَيِِّن السَّ

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: ِحيَحَة ِممَّ اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

ثَنِّ َما تَْحَتُه َخطٌّ َواْجَمْعُه َوَغيِّْر َما يَلْزَُم:

َنَشاط 3 ) د (: 

َنَشاط 3 )هـــــ(: 

َنَشاط 3 ) و (: 

» َبُب: ، السَّ »الَعَلَمُة: ١- تَْحتَِضُن األُمُّ أَبَْناَءَها ِبَحَناٍن. 

» َبُب: ، السَّ ٢- يَتََسابَُق النَّاُس ِفي الَخيْرَاِت.             »الَعَلَمُة:

» َبُب: ، السَّ »الَعَلَمُة: ٣- بََدأْنَا ِبُخطَْوتَيِْن أََساِسيَّتَيِْن ِفي َمْشُروِعَنا. 

» َبُب: ، السَّ »الَعَلَمُة: ٤- َعرَْضُت َعلَى الَمْسئُولِيَن َمْشُروِعي. 

» َبُب: ، السَّ »الَعَلَمُة: 5- أَْسَهَم التََّلِميُذ ِبأَْعَماٍل قَيَِّمٍة. 

َهاُت الَكِثيَر ِمَن  .               )األَْعَباَء – األَْعَباِء – األَْعَباُء( ُل األُمَّ ١- تَتََحمَّ

٢- نَْنتَِقُل  بَيَْن الُمُدِن البَِعيَدِة.              )ِبالِقَطاَراَت – ِبْلِقَطاَراِت – ِبالِقَطاَراِت(

٣- اْختَرُْت ِمْن  القِْترَاَح األَوََّل.          )الْقِتَراَحاِن – الْقِتَراِحيَن – الْقِتَراَحْيِن( 

ُيوِر( ُيوَر – َكْلُطُيوِر– َكالطُّ ٤- يَُحلُِّق الُعلََماُء ِفي َسَماِء الِعلِْم  .          )َكالطُّ

.  ، ْنَعِة.   انُِع ِبالصَّ ١- يَْهتَمُّ الصَّ

.  ، ٢- اْستََمَع الَمْسئُوُل إِلَى النَّاِشِئ.  

َة َوأَكِْملَْها، ثم اْسَتْخِرْج ِمْنَها َما يَلِي: اْقَرأْ، ثُمَّ ابَْدأِ الِقصَّ َنَشاط 3 ) ز (: 

ِحيَحَة. نََشاط 3 )د، هـ(: يَُميُِّز َعَلَمَة الَجرِّ الصَّ
نََشاط 3 ) و (: يَُثنِّي َويَْجَمُع الْسَم الَمْجُروَر ِبطَِريَقٍة َصِحيَحٍة.

ًة ُمْسَتْخِدًما َما تََعلََّمُه ِمْن َقَواِعَد. نََشاط 3 ) ز (: يُكِْمُل ِقصَّ

األَْهَداُف

، فََمَضى )يوسف( ِبُسْرَعٍة   «

ِغيِر، َوِحيَن َوَجَد أَنَُّه َل يَْستَِطيُع إِقَاَمَة الَمْشُروِع ِبُمْفَرِدِه َذَهَب إِلَى أَْصِدقَائِِه  ْهِم ِفي التَّْخِطيِط لَِمْشُروِعِه الصَّ َكالسَّ

ِريَكيِْن،  َوطَلََب ِمْن بَْعِضِهْم أَْن يَُشاِركُوُه ِفي إِقَاَمِتِه، َوِبالِفْعِل َوافََق اثَْناِن ِمْنُهْم َعلَى الَمْشُروِع، فََسِعَد )يوسف( ِبالشَّ

ثُمَّ

.»

بَُب: . ،  َوالسَّ ١- اْسَميِْن َمْجُروَريِْن ِبالَكْسَرِة 

ِه  . ٢- ُمثَنًّى َمْجُروًرا  َوَعَلَمة َجرِّ

٣- َحْرَف َجرٍّ  .    ٤- َحْرَف َعطٍْف  .

73



أَكِْمْل ِبَما ُهَو َمطْلُوٌب بَْيَن الَقْوَسْيِن: 

َدٍة، َعلَى  ْث َعْن كَْيِفيَِّة التَّْخِطيِط لَِمْشُروعٍ َجِديٍد تَُقوُم ِبِه ِفي ُخطَُواٍت ُمَحدَّ تََحدَّ
أَْن تَْشَمَل الُجَمُل الَجارَّ َوالَمْجُروَر:

َنَشاط 4 )ب(: 

َنَشاط 4 )جـــ(: 

َنَشاط 4 ) د (: 

١- يَْحلُُم الِمْصِريُّوَن  أَفَْضَل.          )اْسٌم َمْجُروٌر ِبالَكْسَرِة(
يَجاِن ِفي .                    )ُمَثنًّى َمْجُروٌر( ٢- يَُفكُِّر الِخرِّ
بُْت  اليَْوَم.                )َجْمٌع َمْجُروٌر ِبالَياِء( ٣- رَحَّ
٤- ِبالْجِتَهاِد نَِصُل  .              )َجْمٌع َمْجُروٌر ِبالَكْسَرِة(

١- ِبأَيِّ األُُموِر تَبَْدأُ يَْوَمَك؟   .

٢- كَيَْف أَْصبَْحَت؟   .

٣- كَيَْف تَتََواَصُل َمَع اآلَخِريَن؟   .

٤- أَيَْن تَْقِضي ُعطْلَتََك؟   .

.  -٢  .  -١

.  -٤   .  -٣

َنَشاط 4 ) أ (: 

4- الِحْظ َوتََعلَّْم:

ا يَلِي: ِحيَحَة ِممَّ اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

   ١- يَُجرُّ الْسُم ِبالَكْسَرِة إَِذا كَاَن  .
   ) د ( ُكلُّ َما َسَبَق)جـ( َجْمَع ُمَؤنٍَّث َسالًِما)ب( َجْمَع َتْكِسيٍر) أ ( ُمْفَرًدا

   ٢- يَُجرُّ الْسُم ِباليَاِء إَِذا كَاَن  .
ٍر َسالًِما) أ ( ُمَثنًّى    ) د ( )أ، ب()جـ( َجْمَع َتْكِسيٍر)ب( َجْمَع ُمَذكَّ

   ٣- أَقْتَِنُع  الَجِديَدِة.
   ) د ( )أ، جـ()جـ( ِبالِفْكَرِة)ب( ِبالِفَكَر) أ ( ِبالِفَكِر

   ٤- يَِقُف التََّلِميُذ ِفي  .
اِن) أ ( ُصُفوٍف    ) د ( ُكلُّ َما َسَبَق)جـ( ُصُفوًفا)ب( َصفَّ

ِحيَحَة. نََشاط 4 ) أ (: يَُميُِّز َعَلَمَة الَجرِّ الصَّ
ِحيَحَة. نََشاط 4 )ب(: يُكِْمُل ِبَما ُهَو َمطْلُوٌب ِمْنُه ُمَراِعًيا الَعَلَمَة الصَّ

نََشاط 4 )جـ(: يُِجيُب َعِن األَْسِئلَِة ُمْسَتْخِدًما الَجارَّ َوالَمْجُروَر.
ُد ُخطَُواِت الَبْدِء ِفي َمْشُروعٍ َما. نََشاط 4 ) د (: يَُحدِّ

األَْهَداُف

ِحيَحَة: أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة ِباْسٍم َمْجُروٍر، ُمَراِعًيا َعَلَمَة اإلِْعَراِب الصَّ
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. 

 

 

. 

٥- َشارِْك:

ًة بَْعَد َمْعرَِفِتَك َنَشاط 5 ) أ (:   َقَها َخاصَّ َشارِْك َمَع أَْصِدَقائَِك ِفكْرًَة تَْحلُُم بَأَْن تَْنـَجـَح َوتَُحقِّ
ِبَعَواِمِل النََّجاحِ َوأَْخِبرُْهْم ِبـ)َكْيـَف بَـَدأَْت، َمـْن َسُتَساِعُد، َمـا تَْحَتاُج إِلَْيـِه 

َق، َما الَعَقَباُت الَِّتي أََماَمَك(:  لَِتَتَحقَّ

ُر ِمْن َنَشاط 5 )ب(:   ْيِفيَِّة الُمْقِبلَِة، ِبَحْيُث يَكُوُن َوْقُتَك كُلُُّه ُمِفيًدا َوتُطَوِّ َخطِّْط للُعطْلَِة الصَّ
نَْفِسَك َوتََتَعلَُّم َمَهاَراٍت َجِديَدًة:

اكُْتْب َما يُْملَى َعلَْيَك: َنَشاط 5 )جـــ(: 

 

 

. 

ُم َعرًْضا تَْقِديِميًّا ُمْسَتْخِدًما اللَُّغَة الَعَرِبيََّة الُفْصَحى. نََشاط 5 )أ(: يَُقدِّ
نََشاط 5 )ب(: يَكُْتُب نُُصوًصا َمْعلُوَماتِيًَّة تَْوِضيِحيًَّة لَِيْدُرَس َمْوُضوًعا َما.

نََشاط 5 )جــ(: يَْسَتْخِدُم َقَواِعَد اللَُّغِة ِفي الِكَتابَِة.   

األَْهَداُف

7٥



ٌح ِمْن َحْقِل الِملِْح وَكَاَن لَُه َزْوَجٌة اْسُمَها »ماري«، فََقاَل  1   كَاَن ُهَناَك رَُجٌل اْسُمُه »خنوم« فَلَّ
لِزَْوَجِتِه: )انْظُِري، إِنِّي َذاِهٌب إِلَى ِمْصَر ألُْحِضَر ِمْنَها طََعاًما، فَاْذَهِبي وَكَيِّلِي لِي الَقْمَح الَِّذي ِفي 
الَجِريِن(، ثُمَّ كَالََها ِستََّة َمَكاِييَل ِمَن الَقْمِح، ثُمَّ قَاَل لِزَْوَجِتِه: )انْظُِري، لََقْد بَِقَي ِعْشُروَن ِمْكيَاًل 

ِمَن الَقْمِح لِتَُكوَن طََعاًما لَِك َوألَطَْفالِِك(.

تَُعوُد  اْسُمَها.....(  َزْوَجٌة  لَُه  َوكَاَن  الِملْحِ  َحْقِل  ِمْن  ٌح  َفلَّ »خنوم«  اْسُمُه  َرُجٌل  ُهَناَك  )كَاَن 
ْولَِة الُوْسطَى الَِّتي تَرَْجُع تَرَْجَمتَُها األَْصلِيَُّة للنَّصِّ الِهيُروِغلِيِفيِّ )َساكُِن  ُة إِلَى َعْصِر الدَّ َهِذِہ الِقصَّ
َمَها الَكاتُِب  َح الَفِصيَح َوقَْد قَدَّ الَحْقِل(، لَِكِن اْصطَلََح َدارُِسو التَّاِريِخ الَقِديِم َعلَى تَْسِميِتَها الَفلَّ
سليم حسن -أََحُد أَْعَلِم الِمْصِريِّيَن ِفي ِعلِْم اآلثَاِر- ِفي كِتَاِبِه )َمْوُسوَعُة ِمْصَر الَقِديَمِة( َوتَُعدُّ 

َهِذِه الرََّسائُِل ِمْن أَْرَوِع َما كُِتَب ِفي األََدِب الِمْصِريِّ الَقِديِم.
ٍح ِمْصِريٍّ  ُة ِهَي النَّصُّ الَحِقيِقيُّ للَمْخطُوطَِة األَْصلِيَِّة الَِّتي تَمَّ الُعثُوُر َعلَيَْها، َوِبَها ِحَكايَُة فَلَّ  الِقصَّ
ِفي َعْهِد الَملِِك »نيكاو رع« ِحيَن ُسرَِق وَكَتََب َشْكَواُه إِلَى الَملِِك، َوقَْد أُْعِجَب الَملُِك ِبأُْسلُوِبِه 

َكاَوى ِببََلَغِتِه. األََدِبيِّ الرَّائِعِ فَأََمَر ِبأَلَّ يَُجاُب َعلَيِْه َحتَّى يَُواِصَل ِصيَاَغَة الشَّ

ُح الَفِصيُح )1( ُح الَفِصيُح )1(الَفلَّ ُح الَفِصيُح )1(الَفلَّ الَفلَّ
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َل َحِميرَُه َوَسافََر نَْحَو الَجُنوِب، َوُهَناَك  ُح إِلَى ِمْصَر بَْعَد أَْن َحمَّ 2   َوَعلَى َذلَِك َذَهَب الَفلَّ
َرأَى رَُجًل َواِقًفا َعلَى َشاِطِئ النَّْهِر يُْدَعى »تحوت« َوُهَو ابُْن رَُجٍل يُْدَعى »أسرى« َوُهَو ِمْن 

ى »رنزي«. ُمْستَْخِدِمي الُمِديِر الَعِظيِم للبَيِْت الُمَسمَّ
ِح، َوقَْد َماَل قَلْبُُه إِلَيَْها: )لَيْتَِني أَتََمكَُّن ِمْن َسرِقَِة َمتَاِع  قَاَل »تحوت« ِحيَنَما َرأَى َحِميَر الَفلَّ
ِح!( َواتََّفَق أَْن يَِبيَت »تحوت« َعلَى َمَمرٍّ ِبَجانِِب النَّْهِر َوقَْد كَاَن َضيًِّقا؛ إِْذ كَاَن َعرُْضُه  الَفلَّ
ِبالَماِء  َمْغُموًرا  الَمَمرِّ  َهَذا  َجَوانِِب  أََحُد  وَكَاَن  الِجْسَم،  تَْستُُر  الَِّتي  النَِّسيِج  ِقطَْعَة  يَُعاِدُل 

َوالثَّانِي ُمَغطًّى ِبالَقْمِح.
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3    قَاَل »تحوت« لَِخاِدِمِه: )اْذَهْب َوأَْحِضْر لِي ِقطَْعَة نَِسيٍج ِمْن َداِري(.
َها َعلَى الَمَمرِّ ِبطَِريَقٍة َجَعلَْت ُهْدبََها َعلَى الَماِء َوطَرَفََها َعلَى  فَأُْحِضرَْت إِلَيِْه ِفي الَحاِل، فََمدَّ

ُح َعلَى الطَِّريِق. ِسيَقاِن الَقْمِح، ثُمَّ َساَر الَفلَّ
ُح، أَتُِريُد أَْن تَطَأَ َمَلِبِسي؟(. فََقاَل »تحوت«: )اْحتَرِْس أَيَُّها الَفلَّ

ُح: )َسأَفَْعُل َما تُِريُد، إِنَّ طَِريِقي طَِريٌق َجيٌِّد(. فََقاَل الَفلَّ
فََقاَل »تحوت«: )أَتُِريُد أَْن تَْجَعَل قَْمِحي َمَمرًّا؟(.

ُح: )إِنَّ طَِريِقي َجيٌِّد، َوَمَع َذلَِك فَِإنََّك تَْجَعُل َمَلِبَسَك َعَقبًَة ِفي طَِريِقَنا، أَفََل تُِريُد  قَاَل الَفلَّ
؟(. أَْن تَْجَعلََنا نَُمرُّ

ِعْنَدئٍِذ َمأَلَ أََحُد الَحِميِر فََمُه ِبُحزَْمٍة ِمَن الَقْمِح، فََقاَل »تحوت«: )انْظُْر، َسآُخُذ ِحَمارََك ألَنَُّه 
يَأْكُُل قَْمِحي(.
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َولََقْد  الَقْمِح،  ِمَن  َواِحَدٍة  قَبَْضٍة  ِسَوى  تُؤَْخْذ  َولَْم  َحَسٌن،  طَِريِقي  )إِنَّ  ُح:  الَفلَّ فََقاَل     4
أَْحَضرُْت ِحَماِري ألَنَُّه َحُموٌل، َوأَنَْت تَْغتَِصبُُه ألَنَُّه َمأَلَ فََمُه ِبُحزَْمٍة ِمَن الَقْمِح، َولَِكنِّي أَْعرُِف 
يَْعِة؛ فَِهَي ِملُْك الُمِديِر الَعامِّ للبَيِْت »رنزي« َوُهَو الَِّذي يَْكبَُح ِجَماَح كُلِّ لِصٍّ  رَبَّ َهِذِه الضَّ

ِفي الِبَلِد كُلَِّها، َوَهْل أُْسرَُق ِفي َضيَْعِتِه؟(.
ُغْصًنا  أََخَذ  ثُمَّ  للبَيِْت،  الَعِظيَم  الُمِديَر  َولَيَْس  إِلَيَْك  أَتََكلَُّم  الَِّذي  أَنَا  إِنَِّني  »تحوت«:  قَاَل 
أََخَذ  َوِعْنَدئٍِذ  َضيَْعِتِه،  إِلَى  َوَساقََها  َحِميرِِه  َعلَى  َوقَبََض  ِجْسِمِه  كُلِّ  ِفي  َضْربًا  ِبِه  َوأَْوَجَعُه 

ُح(.  ُح يَبِْكي بَُكاًء ُمرًّا ِمَن األَلَِم، َوقَاَل »تحوت«: )َل تَرْفَْع َصْوتََك أَيَُّها الَفلَّ الَفلَّ
ُع إِلَى »تحوت«، َغيَْر أَنَُّه لَْم يَلْتَِفْت لِِشَكايَِتِه، َوَعلَى َذلَِك َسافََر  َوقَْد َمَكَث َعَشرََة أَيَّاٍم يَتََضرَّ

ُح لِيَرْفََع ظَُلَمتَُه إِلَى الُمِديِر الَعِظيِم. الَفلَّ
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ُد الَغرََض ِمَن النَّصِّ الَمْقُروِء.  نََشاط 1: يَُحدِّ
ُر َمْعَناَها. ُد الَمْعَنى الُمَناِسَب َويَْسَتْخِدُم الكَلَِماِت ِفي ِسَياَقاٍت تَُفسِّ نََشاط 2 ) أ (: يَُحدِّ

األَْهَداُف

ْر:  1- َفكِّ

2- اْقرَأْ َواْكَتِشْف:

َنَشاط 2 ) أ (:

ٌئ. ِه.َجِريُن الثَِّماِر ُمْمتَلِ أَْمَسَك الَعاِمُل َماَل قَلُْب الَولِيِد ألُمِّ
ِبُهْدِب الثَّْوِب. 

ُة تَطَأُ الطََّعاَم الِهرَّ
ِبأَقَْداِمَها.

َمَكاُن تَْجِفيِفَهاِبطََرِف الثَّْوِبتَُدوُسأََحبَّ َوَرِغَب

ُم  يَُمهُِّد َويَُقدِّ
ُمتََضاِمٌن َوُمتَآِمٌر 

َداَس

2- ِصِل الكَلَِمَة ِبالَمْعَنى الَِّذي يَُدلُّ َعلَْيَها:

َة الَجَبِل ِبَقَدِمِه.  ) أ ( َوِطَئ الُمَتَسلُِّق ِقمَّ
ُئ الُمَؤلُِّف لِِكَتاِبِه.   )ب( ُيَوطِّ

)جـ( الَجاُسوُس ُمتََواِطٌئ َمَع الَعُدوِّ ِضدَّ بَلَِدِه.

َوِر الَِّتي تَُعبُِّر َعْنَها، ثُمَّ اْخَتْر َمْعَناَها: نَِة ِفي الُجَمِل اآلتَِيِة ِبالصُّ 1- اْسَتِدلَّ َعلَى َمَعانِي الكَلَِماِت الُملَوَّ

َنَشاٌط:
ْسِم. ) أ ( ِصْف َما تََراُه ِفي الرَّ

. 

ْسُم؟ )ب( ِفي َرأِْيَك، ألَيِّ الُعُصوِر يَْنتَِمي َهَذا الرَّ

. 
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، أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة:َنَشاط 2 )ب(: بَْعَد ِقَراَءتَِك النَّصَّ
1- َضْع َعَلَمَة )✓( أَْو )✗( أََماَم الِعَباَراِت اآلتَِيِة:

)      ( ) أ ( َذَهَب »خنوم« إِلَى ِمْصَر لِطَلَِب الِعَلِج ِمَن الطَِّبيِب.     
)ب( »أسرى« ِمْن ُمْستَْخِدِمي الُمِديِر الَعِظيِم للبَيِْت.   )      (
)      ( ْولَِة الُوْسطَى.   ُة إِلَى َعْصِر الدَّ )جـ( تَُعوُد َهِذِه الِقصَّ
)      ( ُة للنَّصِّ ِهَي ُحْسُن اْسِتْغَلِل الُفرَِص.   ) د ( الِفْكرَُة الَعامَّ

ْد َقائَِل كُلِّ ِعَباَرٍة: 2- َحدِّ
 )  ( ) أ ( »انْظُِري، لََقْد بَِقَي ِعْشُروَن ِمْكيَاًل ِمَن الَقْمِح لِتَُكوَن طََعاًما لَِك َوألَطَْفالِِك«. 
 )  ( ِح!«.  )ب( »لَيْتَِني أَتََمكَُّن ِمْن َسرِقَِة َمتَاِع الَفلَّ

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: ِحيَحَة ِممَّ 3- اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ
َفِر( ِح ِفي السَّ ْوَجِة »ماري« – َرْغَبُة الَفلَّ ِح – َطاَعُة الزَّ : )ِحيَلُة »تحوت« ِفي َسِرَقِة الَفلَّ ) أ ( الِفْكرَُة الِمْحَوِريَُّة للنَّصِّ
)أََماَنِتِه َوَتَواُضِعِه – َجَشِعِه َوَطَمِعِه – َذَكاِئِه َوِحيَلِتِه( )ب( تََصرُُّف »تحوت« يَُدلُّ َعلَى: 
َفِر( َمُه َهِديًَّة للَمِلَك – َيْسَتِعيَن ِبِه َعَلى السَّ )َيِبيَعُه ِفي ِمْصَر – ُيَقدِّ ُح ِمْن َزْوَجِتِه الَقْمَح لِــ  )جـ( طَلََب الَفلَّ

َنَشاط 2 ) د (: 
ُح ِفي طَِريِقِه لِِمْصَر؟   . ١- َما الَعَقبَُة الَِّتي َواَجَهَها الَفلَّ
٢-  لَِم َسافََر »خنوم« إِلَى ِمْصَر؟   .

٣- تََوقَّْع َما َسيَْفَعلُُه »خنوم« بَْعَد َذَهاِبِه لِبَيِْت »رنزي«.   .  
٤- أَيَْن يََقُع َحْقُل الِملِْح؟   .
5- َماَذا طَلََب »تحوت« ِمْن َخاِدِمِه؟ َولَِماَذا؟  .
ِح؟ َوَهْل َسيَْجَعلَُك َذلَِك تَتََعاَمُل ِبَشْكٍل ُمْختَلٍِف َمَع اآلَخِريَن؟  ََّر ِفيَك َمْوِقُف »تحوت« ِمَن الَفلَّ 6- إِلَى أَيِّ َمًدى أَث
. 

ُد الَغرََض ِمَن النَّصِّ الَمْقُروِء َويُِجيُب َعِن األَْسِئلَِة إَِجابًَة َصِحيَحًة. نََشاط 2 )ب(: يَُحدِّ
. ُح َفْهَمُه النَّصَّ نََشاط 2 ) د (: يُِجيُب َعِن األَْسِئلَِة الَِّتي تَُوضِّ ِة تَرْتِيًبا َصِحيًحا.  نََشاط 2 )جـ(: يُرَتُِّب أَْحَداَث الِقصَّ

نََشاط 2 )هـ(:  يَْقَرأُ الكَلَِماِت َوالنُُّصوَص ِقَراَءًة َجْهِريًَّة َصِحيَحًة ِبطَلَقٍة.

األَْهَداُف

ا يَلِي: أَِجْب َعمَّ

َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّا اتَِّبْع تَْعلِيَماِت ُمَعلِِّمَك.َنَشاط 2 )هــــــ(: 

َنَشاط 2 )جـ(:

ِح فَماَل قَلْبُُه إِلَيَْها.               »انْظُِري، إِنِّي َذاِهٌب إِلَى ِمْصَر ألُْحِضَر ِمْنَها طََعاًما«.    رَأَى )تحوت( َحِميَر الَفلَّ
ُح لِيَرْفََع ظَُلَمتَُه إِلَى الُمِديِر الَعِظيِم.    فَقبََض َعلَى َحِميرِِه َوَساقََها إِلَى َضيَْعِتِه.                    َسافََر الَفلَّ

َل َحِميرَُه َوَسافََر نَْحَو الَجُنوِب.     َحمَّ

ِل:            َرتِِّب األَْحَداَث اآلتَِيَة َوْفَق ُوُروِدَها ِفي الَفْصِل األَوَّ

: ) أ ( كَلَِمًة ُمرَاِدفَُها )َطَرٌف(:  .  )ب( كَلَِمًة ُمَضادَُّها )َواِسٌع(:  . 4- اْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ
) د ( كَلَِمًة َجْمُعَها )ِمَكاِييُل(:   .                )جـ( كَلَِمًة َجْمُعَها )َعَقَباٌت(:   . 
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3- الِحْظ َواْكَتِشْف: 

، ثُمَّ أَِجْب: لِحْظ َوتََذكَّْر َواْضِبْط َما تَْحَتُه َخطٌّ َنَشاط 3 ) أ (: 

١- كَلَِمُة »َمْشُروع«: )ُمْفرٌَد – ُمثَنًّى – َجْمٌع(.
٢- ِفي الِمثَاِل األَوَِّل كَانَْت  َوَعَلَمُة الرَّفْعِ  .
٣- ِفي الِمثَاِل الثَّانِي كَانَْت  َوَعَلَمُة النَّْصِب  .
٤- ِفي الِمثَاِل الثَّالِِث كَانَْت  َوَعَلَمُة الَجرِّ  .

.»  « ِغيُر يَْكبُُر ِبالتَّْخِطيِط الَجيِِّد َوالُمتَابََعِة.   ُل: المشروع الصَّ الِمَثاُل األَوَّ

.»  « بَاُب مشروعا َصِغيرًا ِفي بَاِدِئ األَْمِر.       الِمَثاُل الثَّانِي: أَنَْشأَ الشَّ

الِمَثاُل الثَّالُِث: تَبَْدأُ الَمَشاِريُع الَكِبيرَُة بمشروع َصِغيٍر.             »  «.

» ، الَحالَُة:  »الَمْوِقُع:  بَاِب.    ١- يُْسِهُم الُمْستَثِْمر ِفي تَْشِغيِل الشَّ
» ، الَحالَُة:  ٢- األَرْض ِخْصبٌَة.                       »الَمْوِقُع: 
» ، الَحالَُة:  ٣- تَِفيُض األَنَْهاُر ِبالَخيْر.                            »الَمْوِقُع: 
» ، الَحالَُة:  ٤- يُْنِبُت الِعلْم ُعُقوًل.                               »الَمْوِقُع: 

الُمثَنَّى ِفي َهِذِه الُجْملَِة )َمْرُفوٌع – َمْنُصوٌب – َمْجُروٌر( َراَسِة.    ١- نَبََغِت التِّلِْميَذتَاِن ِفي الدِّ
٢- كَرََّمِت الُمَعلَِّمُة التِّلِْميَذتَيِْن.     الُمثَنَّى ِفي َهِذِه الُجْملَِة )َمْرُفوٌع – َمْنُصوٌب – َمْجُروٌر(

الُمثَنَّى ِفي َهِذِه الُجْملَِة )َمْرُفوٌع – َمْنُصوٌب – َمْجُروٌر(  ٣- أَثَْنِت الُمَعلَِّمُة َعلَى التِّلِْميَذتَيِْن. 

ا َدرََس َعَلَماِت إِْعرَاِب كُلٍّ ِمَن »الُمْفرَِد، الُمَثنَّى«. األَنِْشطَُة 3 )أ ، ب ، جـ ، د (: يَْسَتْنِبُط ِممَّ األَْهَداُف

َنَشاط 3 )ب(: 

َنَشاط 3 )جـ(: 

َضْع َخطًّا تَْحَت كُلِّ ُمْفرٍَد َواْضِبطُْه، ُمَبيًِّنا الَمْوِقَع َوالَحالََة:

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: ِحيَحَة ِممَّ اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

َنَشاط 3 ) د (: 

.  -١

.  -٢

.  -٣

اِبَقِة: ا يَلِي ِمْن ِخَلِل األَْمِثلَِة السَّ أَِجْب َعمَّ

ِمْن َذلَِك أَنَّ الُمْفَرَد: يُْرَفُع ِبـ َويُْنَصُب ِبـ َويَُجرُّ ِبـ .نَْسَتْنِتُج

ِمْن َذلَِك أَنَّ الُمَثنَّى: يُرَْفُع ِبـ َويُْنَصُب َويَُجرُّ ِبـ .نَْسَتْنِتُج

اْجَعْل كَلَِمَة »الَباِحث« ُمَثنًّى ِفي ثَلِث ُجَمٍل ُمِفيَدٍة ِبَحْيُث تَكُوُن َمرُْفوَعًة ِفي األُولَى 
َوَمْنُصوبًَة ِفي الثَّانَِيِة َوَمْجُروَرًة ِفي الثَّالَِثِة، ُمَراِعًيا الَعَلَمَة ِفي كُلِّ ُجْملٍَة:
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نَْسَتْنِتُج

رَّاَجاِت الَهَوائِيََّة.              ١- اْستََقلَّ الرَّاكِبُوَن الدَّ

ائِلنَِي َوأََجبْتُُهْم. ٢- أَنَْصتُّ إَِل السَّ

٣- رَأَيُْت الَقارِئنَِي أَكَْثَ فَْهًم.                      

ُذوَن الُخطَِط الَِّتي َسَنِسيُر َعلَيَْها، َوَعلَى الَجِميعِ أَْن يَلْتَزُِموا ِباألُُموَر  »قَبَْل أَْن نُْنِشَئ الَمْشُروَع يَِجُب أَْن يََضَع الُمَنفِّ

الَِّتي تَمَّ التَِّفاُق َعلَيَْها، فَالَمَشاِريَع الَجيَِّدُة تَبَْدأُ ِبالتَّْخِطيِط الَجيِِّد«.

.  ،  ، ١- التَّْصِويُب: 

٢- ألَنَّ َجْمَع التَّْكِسيِر يُرْفَُع ِبــ َويُْنَصُب ِبـ َويَُجرُّ ِبـ .

١- انْتََصرَْت  اليَِد الَقِويَِّة.                 )َصاِحَباُت – َصاِحَباِت – َصاِحَباَت(
َثاِت( َثاَت – للُمَتَحدِّ َثاُت – للُمَتَحدِّ ٢- ابْتََسَم الُمَعلُِّم  ِبَفَصاَحٍة.               )للُمَتَحدِّ

الَواُو

اليَاُء 

َنَشاط 3 )هـــ(: 

َنَشاط 3 ) و (: 

َنَشاط 3 ) ز (: 

َنَشاط 3 )ح(: 

ا َدَرَس َعَلَماِت إِْعَراِب الَجْمعِ ِفي َجِميعِ َحاَلتِِه. ، و، ز(: يَْسَتْنِبُط ِممَّ األَنِْشطَُة 3)هـ
َبَب. ُد الَمْوِقَع َوالَعَلَمَة َويَُبيُِّن السَّ نََشاط 3 )ح(: يَُحدِّ

األَْهَداُف

طَلََب الُمَعلُِّم ِمْن »خالد« أَْن يَكُْتَب ِفْقرًَة ِبَها َجْمُع تَكِْسيٍر َويَْضِبطَُه إِلَّ أَنَُّه َوَقَع ِفي 
َبِب: بَْعِض األَْخطَاِء، َهيَّا َساِعْدُه ِفي اكِْتَشاِف الَخطَأ َوتَْصِويِبِه َمَع بََياِن السَّ

ِحيَحِة: ِصْل َما تَْحَتُه َخطٌّ ِبالَعَلَمِة الصَّ

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: ِحيَحَة ِممَّ اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

َبَب: ِد الَمْوِقَع َوالَعَلَمَة لَِما تَْحَتُه َخطٌّ َوبَيِِّن السَّ َحدِّ

» َبُب: ، السَّ ، الَعَلَمُة: ١- الَحيَاُة َملِيئَة ِباألَْشيَاِء الَجِميلَِة.      »الَمْوِقُع:

» َبُب: ، السَّ ، الَعَلَمُة: ْمُس فَيَبَْدأُ ُحلْم َجِديٌد.      »الَمْوِقُع: ٢- تُْشرُِق الشَّ

» َبُب: ، السَّ ، الَعَلَمُة: ٣- النَّاِجُحون يَْعَملُوَن َدائًِما.            »الَمْوِقُع:

» َبُب: ، السَّ ، الَعَلَمُة: ٤- َعلَى الطَّالِبَيْن الُعَل أَْن يُثَاِبرَا.      »الَمْوِقُع:

الَِم: يُرَْفُع ِبـ َويُْنَصُب َويَُجرُّ ِبـ  . ِمْن َذلَِك أَنَّ َجْمَع الُمَذكَِّر السَّ

ِمْن َذلَِك أَنَّ َجْمَع التَّكِْسيِر كَالُمْفرَد،ِ َفِكَلُهَما يُرَْفُع بـِ  نَْسَتْنِتُج
َويُْنَصُب ِبـ َويَُجرُّ ِبـ .

الَِم: يُرَْفُع ِبـ َويُْنَصُب َويَُجرُّ ِبــ .نَْسَتْنِتُج ِمْن َذلَِك أَنَّ َجْمَع الُمَؤنَِّث السَّ
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َة  الَقشَّ لَِكنَّ  ِغيِر  الصَّ ِبِمْنَقارِِه  ًة  قَشَّ َوأَْمَسَك  فَطَاَر   ، الُعشِّ ِبَناِء  ِفي  أَبََويِْه  يَُساِعَد  أَْن  ِغيُر  الصَّ الُعْصُفوُر  »َحاَوَل 
ًة َغيْرََها فََسَقطَْت ِمْنُه أَيًْضا، ُهَنا َحزَِن الُعْصُفوُر َوَشَعَر ِباليَأِْس، فََلَحَظ الُعْصُفوَراِن  َسَقطَْت ِمْنُه، فََذَهَب َوأَْحَضَر قَشَّ
ِر الُمَحاَوَلِت َوَل  بَْر وَكَرِّ ا فَتََعلَِّم الصَّ ا َوتَْحِمَل قَشًّ ، إَِذا أَرَْدَت أَْن تَبِْنَي ُعشًّ الَكِبيرَاِن َذلَِك، فَطَاَرا إِلَيِْه َوقَاَل لَُه: يَا بَُنيَّ
ُه  الُعْصُفوُر فََجَمَع قَشَّ َم  تَبَسَّ ُهَنا  َسِبيًل.  لليَأِْس  َوالنَّاِجُحوَن َل يَْعرِفُوَن  للنََّجاِح،  ُعْنَوانَاِن  َوالُمثَابَرَُة  بُْر  تَيْئَْس، فَالصَّ

ُه، َوأَنَْت إَِذا أَرَْدَت أَْن تَُكوَن ِمَن النَّاِجِحيَن فَُكْن كََهَذا الُعْصُفوِر«. َوبََنى ُعشَّ

 

 

 

. 

ِحيَحَة.  ا يُطْلَُب ِمْنُه ِفي الِقطَْعِة.  نََشاط 4)ب(: يَْسَتْخِدُم الْسَم ُمَراِعًيا الَعَلَمَة الصَّ نََشاط 4 ) أ (: يُِجيُب َعمَّ
نََشاط 4 )جـ(: يَْسَتْخِدُم َقَواِعَد اللَُّغِة ِفي الِكَتابَِة.

األَْهَداُف

ا يَلِي: اْقَرأِ الِقطَْعَة، ثُمَّ أَِجْب َعمَّ َنَشاط 4 ) أ (: 

َنَشاط 4 )ب(: 

اكُْتْب َما يُْملَى َعلَْيَك:َنَشاط 4 )جـ(: 

4- الِحْظ َوتََعلَّْم:

١- َهَذا يَْحرُِص َعلَى أََداِء َواِجِبِه.                  الُمِجدُّ يَْحرُِص َعلَى أََداِء َواِجِبِه.

٢- َهَذاِن يَِقَفاِن ِفي ُشُموٍخ.          .

٣- رَأَيُْت َهؤَُلِء يَبُْذلُوَن أَْرَواَحُهْم.   .

َماِن كُلَّ َجِديٍد.       . ٤- َهاتَاِن تَُقدِّ

َضْع َمكَاَن اْسِم اإلَِشاَرِة اْسًما ُمَناِسًبا، ُمَراِعًيا َعَلَمَة اإلِْعَراِب كََما ِفي الِمَثاِل:

، الَعَلَمُة:  . ١- َجْمَع ُمَذكٍَّر َسالًِما َمرْفُوًعا: 

، الَعَلَمة:  . ٢- َجْمَع ُمَذكٍَّر َسالًِما َمْجُروًرا: 
٣- َضِميرًا:  نَْوُعُه:  .

٤- اْسَم إَِشارٍَة:  .
، َعَلَمُة الرَّفْعِ:  . 5- ُمثَنًّى َمرْفُوٌع: 

6- َحرَْف نَْفٍي:  .
٧- َحرَْف َعطٍْف:  .
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٥- َشارِْك:

َنَشاط 5 ) أ (: 

َنَشاط 5 )ب(: 

ْخِصيَّاِت الَِّتي أََماَمَك َواكُْتْب َرأْيََك ِفيَها، ثُمَّ  َة َحلِّْل ِصَفاِت الشَّ ِمْن ِخَلِل ِقَراَءتَِك الِقصَّ
تََناقْش َمَع زَُمَلئَِك َعْنَها:

نَاِقْش زَُمَلَءَك ِفي كَْيَف يُْمِكُن اْسِتْغَلُل الَمْنِصِب ِبَشكٍْل إِيَجاِبيٍّ لَِنْفعِ اآلَخِريَن، َونَاِقْشُهْم 
ِفي َعكِْس الِفكْرَِة )كَْيَف يُْمِكُن اْسِتْغَلُل الَمْنِصِب ِبَشكٍْل َسلِْبيٍّ يَُضرُّ اآلَخِريَن( َمَع إِْعطَاِء 

األَْمِثلَِة:

ُح  »تحوت«»رنزي«الَفلَّ

.  -٣-  .٢-  .١

رِْس. ُم َعرًْضا تَْقِديِميًّا ُمْسَتْخِدًما الَحِقيَقَة َوالَمَجاَز، ِبَما يلِْفُت انِْتَباَه ُمْسَتِمِعيِه لَِتْعِميِق َفْهِم الدَّ نََشاط 5 ) أ (: يَُقدِّ
ُم َعرًْضا تَْقِديِميًّا ُمْسَتْخِدًما اللَُّغَة الَعَرِبيََّة الُفْصَحى. نََشاط 5 )ب(: يَُقدِّ

األَْهَداُف

 

 

 

 

. 

8٥



ْعِبرُي الِكَتابِيُّ  التَّ

ِة نَُموَذُج الِقصَّ
اْقَرأِ النََّماِذَج اآلتَِيَة، ثُمَّ أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة: َنَشاط 1: 

ِة َويََتَعرَُّف أَْجزَاَءَها.  نََشاط 1: يَُحلُِّل تَْرِكيَب الِقصَّ األَْهَداُف

َمُة(، األَْحَداُث،  ْخِصيَّاُت، الَمَكاُن، الِبَدايَُة )الُمَقدِّ ) أ ( َضْع َخطًّا تَْحَت الُمتََشاِبِه بَيَْن الِقَصِص األَْربََعِة ِمْن َحيُْث )الشَّ
ُروُس الُمْستََفاَدُة، الُمْشِكلَُة(: الدُّ

ٍة: )األُولَى(  )الثَّانِيَُة(  )الثَّالِثَُة(  )الرَّاِبَعُة( . )ب( الَفائُِز ِفي كُلِّ ِقصَّ
ِة، َحاِوِل الُعثُوَر َعلَيِْه: )جـ( ُهَناَك َحَدٌث َغيََّر أَْحَداَث َوَمْجَرى الِقصَّ

ِة األُولَى األََساِسيَِّة:   . ِة الثَّانِيَِة َعِن الِقصَّ ١- الُجْملَُة الَِّتي َغيَّرَْت أَْحَداَث الِقصَّ

ِة األُولَى األََساِسيَِّة:   . ِة الثَّالِثَِة َعِن الِقصَّ ٢- الُجْملَُة الَِّتي َغيَّرَْت أَْحَداَث الِقصَّ

ِة األُولَى األََساِسيَِّة:  . ِة الرَّاِبَعِة َعِن الِقصَّ ٣- الُجْملَُة الَِّتي َغيَّرَْت أَْحَداَث الِقصَّ

) د ( أَيُّ نَُموذٍَج أَْعَجبََك؟ َولَِماَذا؟  .
ًة َوَغيِّْر ِبَها َحَدثًا َما َواْحِكِه ألَْصِدقَائَِك. )هـ( اْختَْر ِقصَّ

لَْحَفاُة َواألَْرنَُب( )األُولَى( ُة )السُّ ِقصَّ
يُْحَكـى أَنَّ ُهَنـاَك أَرْنَبًـا يَِعيـُش ِفـي َغابَـٍة، َوِفـي 
ـلَْحَفاُة فَرَآَهـا األَرْنَـُب َواتََّفَقـا َمًعا  يَـْوٍم َخرََجـِت السُّ

ِسـبَاٍق. َعلَى 
ـبَاُق َسـبََقَها األَرْنَـُب كَِثيـرًا َونَظَـَر  ِحيـَن بَـَدأَ السِّ
َخلَْفـُه فََوَجَدَهـا بَِعيـَدًة، فََجلََس كَْي يَْسـتَِريَح قَلِيًل، 
َوِفـي أَثَْنـاِء َذلِـَك نَـاَم َوِعْنَدَمـا اْسـتَيَْقَظ َوَجَدَهـا قَْد 

َسـبََقتُْه َوتَْحتَِفـُل ِبَهـَذا النَّْصـِر الَكِبيِر.
لَْحَفاُة َواألَْرنَُب( )الثَّالَِثُة( ُة )السُّ ِقصَّ

يُْحَكـى أَنَّ ُهَنـاَك أَرْنَبًـا يَِعيـُش ِفـي َغابَـٍة، َوِفـي 
ـلَْحَفاُة فَرَآَهـا األَرْنَـُب َواتََّفَقـا َمًعـا  يَـْوٍم َخرََجـِت السُّ
ـبَاِق،  َعلَـى ِسـبَاٍق، ِبَشـرِْط أَْن تَْختَـاَر ِهـَي طَِريَق السِّ
َوفَْجـأًَة  كَِثيـرًا،  ُهـَو  َسـبََقَها  ـبَاُق  السِّ بَـَدأَ  َوِحيـَن 
َف َعـِن الَجـْرِي، فَُهَو َل يَْسـتَِطيُع  َوَجـَد بَُحيْـرًَة فَتََوقَـّ
إِلَـى  ونَزَلَـْت  ـلَْحَفاُة  السُّ َجـاَءِت  َوِحيَنَهـا  ـبَاَحَة  السِّ
الِميَـاِه َوأَكَْملَـْت طَِريَقَها َحتَّى َوَصلَـْت لَِخطِّ النَِّهايَِة، 

َواْحتََفلَـْت ِبَهـَذا النَّْصـِر الَكِبيـِر.  

لَْحَفاُة َواألَْرنَُب( )الثَّانَِيُة( ُة )السُّ ِقصَّ
يُْحَكـى أَنَّ ُهَنـاَك أَرْنَبًـا يَِعيـُش ِفـي َغابَـٍة، َوِفـي 
ـلَْحَفاُة فَرَآَهـا األَرْنَـُب َواتََّفَقـا َمًعا  يَـْوٍم َخرََجـِت السُّ

ِسـبَاٍق. َعلَى 
ـبَاُق َسـبََقها األَرْنَـُب كَِثيـرًا َونَظَـَر  ِحيـَن بَـَدأَ السِّ
ْف  َخلَْفـُه فََوَجَدَهـا بَِعيـَدًة، لَِكنَّـُه َواَصـَل َولَـْم يَتََوقَـّ
َوَجَدتْـُه  ـلَْحَفاُة  السُّ َوَصلَـِت  َوِعْنَدَمـا  يَُفـوَز،  ى  َحتَـّ

يَْحتَِفـُل ِبَهـَذا النَّْصـِر الَكِبيـِر. 
لَْحَفاُة َواألَْرنَُب( )الرَّاِبَعُة( ُة )السُّ ِقصَّ

يُْحَكى أَنَّ ُهَناَك أَرْنَبًا يَِعيُش ِفي َغابٍَة، َوِفي يَْوٍم 
َعلَى  َمًعا  َواتََّفَقا  األَرْنَُب  فَرَآَها  لَْحَفاُة  السُّ َخرََجِت 
ِسبَاٍق، ِبَشرِْط أَْن تَْختَاَر ِهَي الطَِّريَق َواْشتَرََط األَرْنَُب 

أَْن يَتََعاَونَا للَفْوِز َمًعا. 
َعلَى  األَرْنَُب  َحَملََها  بَاُق  السِّ بََدأَ  ِحيَن 

ظَْهرِِه َوَجَرى َسِريًعا، َوِعْنَد البَُحيْرَِة َحَملَتُْه 
َحتَّى  َهَكَذا  َواْستََمرَّا  ِبِه،  َوَعبَرَْت  ِهَي 

َوَصَل َمًعا لَخطِّ النَِّهايَِة َواْحتََفَل ِبَهَذا 
النَّْصِر الَكِبيِر.  

 

ِكَتاَبُة َتْغِييِر
ٍة َقِصيَرٍة َحَدٍث ِبِقصَّ
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ٍة َقِصيرٍَة نَُموَذُج ِكَتابَِة تَْغِييِر َحَدٍث ِبِقصَّ

 
 
 
  . 

ٍة ُمَغيًِّرا نَِهايََتَها.   نََشاط 2: يُِعيُد ِكَتابََة ِقصَّ األَْهَداُف

َة اآلتَِيَة َوَغيِّْر أَْحَداثََها بَْعَد إَِضاَفِة َهِذِه الُجْملَِة »َوَجاَء يَْوُم الُمَسابََقِة َولَِكنَّ َنَشاط 2:  اْقَرأِ الِقصَّ
الطَِّريَق كَاَن طَِويًل َوتََعرََّضِت الَحاِفلَُة لُِعطٍْل« ِفيَما َل يَِقلُّ َعْن )50 : 100( كَلَِمٍة:

ِسرُّ النََّجاحِ
يَِجــُب أَْن تَْشــتَرِكِي ِفــي الُمَســابََقِة، فَأَنـْـِت فَنَّانـَـٌة َوَســتَُفوِزيَن َحتًْمــا.. َهــِذِه كَانـَـْت ِعبـَـارًَة ِمــْن 
ُعَها ِبَهــا لِتَْشــتَرَِك ِفــي الُمَســابََقِة، َوَل تـَـزَاُل َهــِذِه الِعبـَـارَُة تَتـَـرَدَُّد  ُمَعلَِّمــِة الرَّْســِم لِـ»نرميــن« تَُشــجِّ
ــِت  ــابََقِة.. قَالَ ــَلَن الُمَس ــا إِْع ــا لِتُِريََه ــى َوالَِدتَِه ــَرَعْت إِلَ ــا َوأَْس ــاَدْت لَِمْنِزلَِه ــى َع ــا َحتَّ ــي ِذْهِنَه ِف
ِنــي فَــْوزُِك ِمــْن َعَدِمــِه، األََهــمُّ ِهــَي  َســٌة لْشــِترَاكِِك ِفيَهــا َوَل يَُهمُّ : )ِفْكــرٌَة َجِميلَــٌة َوأَنَــا ُمتََحمِّ األُمُّ
َســْت »نرمين« َواْشــتَرَكَْت ِفيَهــا َوأََخَذْت تَْســتَِعدُّ َوتَتََدرَُّب  التَّْجِربـَـُة ِفــي َحــدِّ َذاتَِهــا(، َوِبالِفْعِل تََحمَّ
ــِة  َع ــِق الُمتََنوِّ ــالِيِب َوالطَّرَائِ ــَض األََس ــَم بَْع ــِة لِتَتََعلَّ ــَع الُمَعلَِّم ــِة َم ــَد الَمْدرََس ــرَاٍت بَْع ــُس لَِفتَ َوتَْجلِ
ــْن  ــا ِم ــَع انِْتَهائَِه ــُت َم ــى الَوقْ ــزًَة، َوانْتََه ــًة ُمَميَّ ــَمْت لَْوَح ــابََقِة َورََس ــْوُم الُمَس ــاَء يَ ــرَِة، َوَج َوالُمبْتََك
ــا  ــْطٍء َشــِديٍد َوانْتَابََه ــا ِببُ ــرَُة انِْتظَارَِه ــرَّْت فَتْ ــَلِن النَِّتيَجــِة.. َم ــَر إلِْع ــا أَْن تَْنتَِظ ــا، وَكَاَن َعلَيَْه لَْوَحِتَه
الَقلَــُق َوالَخــْوُف ِفــي تَرَقُّــٍب، َوَحــاَن الَوقْــُت َوَخَفــَق قَلْبَُهــا َســِريًعا ُمتََمنِّيَــًة 

ــِز الثَّالِــِث َســِمَعِت اْســَمَها يَــرِنُّ  َســَماَع اْســِمَها، َوِعْنــَد إِْعــَلِن اْســِم الَمرْكَ
ِفــي أَرَْجــاِء الَمــَكاِن فََقَفــزَْت ِمــْن فَرَْحِتَهــا َوأَْســَرَعْت لِتَتََســلََّم َجائِزَتََهــا 

َوَشــَكرَْت ُمَعلَِّمتََهــا َوَوالَِدتََهــا وَكُلَّ َمــْن َســاَعَدَها ِفــي نََجاِحَهــا. 
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ُد َمْجُموَعًة ِمَن الِفكَِر الَفْرِعيَِّة. نََشاط 3: يَُخطُِّط لِِكَتابَاتِِه ُمْخَتاًرا ِفكْرًَة َمْركَِزيًَّة للِكَتابَِة َحْولََها َويَُحدِّ األَْهَداُف

َنَشاط 3: 

ٍة َقِصيرٍَة التَّْخِطيُط لِِكَتابَِة تَْغِييِر َحَدٍث ِبِقصَّ

ْخِصيَّاُت الشَّ

الزََّماُن/الَمكَاُن

َمُة الَحْبكَُةالُمَقدِّ

الَخاتَِمُة

ِة ُعْنَواُن الِقصَّ

ِة:  )ب( اْخَتِر الَحَدَث الَِّذي َسُيَغيُِّر َمْجَرى َوأَْحَداَث الِقصَّ
 

 

. 

)جـ( اكُْتِب الُجْملََة الَِّتي َغيَّرَِت الَحَدَث: 
 

 

. 

ِة الَِّتي َسُتَؤلُِّفَها:  ) أ ( اْخَتْر َعَناِصَر الِقصَّ
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أََصالَُة الِفكَِر
اٌب؟  ِة َجذَّ • َهْل ُعْنَواُن الِقصَّ

َمِة، الَحبَْكِة، الَخاتَِمِة(؟ ْخِصيَّاِت، الُمَقدِّ َماِن، الشَّ ِة )الَمَكاِن، الزَّ • َهِل الْتََزْمَت ِبَعَناِصِر الِقصَّ

ِة الثَّانِيَِة؟ تََسلُْسُل الِفكَِر ِة؟         • َهِل الَحَدُث الَِّذي اْختَرْتَُه َغيََّر ِفي الِقصَّ  • َهِل الْتَزَْمَت ِبتََسلُْسِل األَْحَداِث ِفي الِقصَّ

 • َهْل َعَناِصُر تَْكِويِن الُجَمِل َصِحيَحٌة؟   • َهِل اْستَْخَدْمَت أُْسلُوَب الُمْفرَِد َوالَجْمعِ َوالُمَذكَِّر َوالُمؤَنَِّث ِفي ُجَملَِك؟تَْرِكيُب الُجَمِل

 • َهِل اْختَرَْت ُمْفرََداٍت َواِضَحًة َوَدِقيَقًة؟                  • َهِل اْستَْخَدْمَت ِعبَاَراِت َوْصِف الَمَشاِعِر؟اْخِتَياُر الُمْفرََداِت

 • َهِل اإلِْمَلُء َوالنَّْحُو َوَعَلَماُت التَّرِْقيِم َصِحيَحٌة؟        • َهِل الَخطُّ َجيٌِّد ُمرَاِعيًا َحْجَم َوطَِريَقَة كِتَابَِة كُلِّ َحرٍْف؟إِْمَلٌء َوَخطٌّ

يُظِْهُر َقَواِعَد اللَُّغِة َويَْسَتْخِدُمَها ِعْنَد الِكَتابَِة، يَكُْتُب ُجَمًل كَاِملًَة، يُرَتُِّب ِفكَرَُه ِفي الِكَتابَِة. 
ًة ُمَراِعًيا َعَناِصرََها َوتََسلُْسَل ِفكَرَِها. يَكُْتُب ِقصَّ

األَْهَداُف

بَْعَد الِكَتابَِة َفكِّْر ِفي األَْسِئلَِة اآلتَِيِة َوَراِجْع ِكَتابََتَك:

ُة األُولَى:  الِقصَّ

 
 
 
 

ُة الثَّانِيَُة )تَْغِييُر َحَدٍث(:  الِقصَّ

 
 
 
 

ٍة َقِصيرٍَة ِكَتابَُة تَْغِييِر َحَدٍث ِبِقصَّ

ـًة َقِصيـرًَة َواكُْتْبَهـا، ثُـمَّ َغيِّـْر َحَدثًـا ِفيَهـا َواكُْتْبَهـا َمـرًَّة أُْخـَرى َمـَع تَْغِييـِر َمـا يَلْـزَُم  أَلِّـْف ِقصَّ
َمـِة، الَحْبكَـِة، الَخاتَِمِة، اْخِتَيـاِر ُعْنَواٍن  ـْخِصيَّاِت، الُمَقدِّ َوُمَراَعـاِة َعَناِصرَِهـا )الَمـكَاِن، الزََّمـاِن، الشَّ
ِة الَمْدَرَسـِة ِفيَما َل يَِقلُّ َعـَدُد كَلَِماتَِها َعـْن )50 : 100 كَلَِمٍة(: َتـاِن ِبَمَجلَـّ اٍب( َوَسُتْنَشـُر الِقصَّ َجـذَّ
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َسُيَقيُِّم الُمَعلُِّم َحَسَب الَمَعاِييِر اآلتَِيِة: 

َمَعاِييُر تَْقِييِم الِكَتابَِة

اِبَقِة: اكُْتْب َمرًَّة أُْخَرى بَْعَد تَْقِييِم ِكَتابَِتَك ِمْن ِخَلِل األَْسِئلَِة السَّ

ْعِم. يََها َمَع التَّْوِجيِه َوالدَّ ْخِصيََّة؛ لُِيَقوِّ يَُراِجُع الِكَتابََة الشَّ
كُْل َواألُْسلُوُب. يَُقيُِّم النَّصَّ ِمْن َحْيُث الشَّ

األَْهَداُف

َرَجُة1234 الدَّ

 أََصالَُة
الِفكَِر

- لَْم يَلْتَزِْم ِبَعَناِصِر 
ِة الَقِصيرَِة الِقصَّ

- َل يَلْتَزُِم ِبَعَدِد 
الَكلَِماِت. )أَقَلُّ ِمْن ٣٠ 

كَلَِمًة(

- الْتَزََم ِبُعْنُصَريِْن ِمْن 
ِة الَقِصيرَِة َعَناِصِر الِقصَّ

- َل يَلْتَزُِم ِبَعَدِد 
الَكلَِماِت. )أَقَلُّ ِمْن ٤٠ 

كَلَِمًة(

- الْتَزََم ِبثََلثَِة َعَناِصَر 
ِة الَقِصيرَِة ِمَن الِقصَّ

- ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت 
يَلْتَزُِم ِبَعَدِد الَكلَِماِت. 

)ِمْن ٤٠-٤٩(

ِة   الْتَزََم ِبَعَناِصِر الِقصَّ
الَقِصيرَِة األَْربََعِة

- َدائًِما َما يَلْتَزُِم ِبَعَدِد 
الَكلَِماِت. )5٠-١٠٠(

تََسلُْسُل 
الِفكَِر

َمًة َوَخاتَِمًة  َل يُْنِتُج ُمَقدِّ
َة. تَْخِدَماِن الِقصَّ

َمًة َوَخاتَِمًة َل  يُْنِتُج ُمَقدِّ
َة. تَْخِدَماِن الِقصَّ

َمًة َوَخاتَِمًة  يُْنِتُج ُمَقدِّ
َة. تَْخِدَماِن الِقصَّ

قًَة  َمًة ُمَشوِّ يُْنِتُج ُمَقدِّ
َوَخاتَِمًة ُمبْتََكرًَة.

تَرِْكيُب 
الُجَمِل

ُهَناَك أَكْثَُر ِمْن ٣ أَْخطَاٍء 
ِفي تَْكِويِن الُجَمِل. 

ُهَناَك أَكْثَُر ِمْن َخطَأٍ ِفي 
تَْكِويِن الُجَمِل.

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت 
يَْستَْخِدُم ُجَمًل َصِحيَحًة. 

)َخطَأ َواِحد(

َدائًِما يَْستَْخِدُم ُجَمًل 
َصِحيَحًة َوِبُدوِن أَْخطَاٍء.

اْخِتَياُر 
املُْفرََداِت

نَاِدًرا َما يَْختَاُر 
الُمْفرََداِت الُمَناِسبََة. 
)أَكْثَر ِمْن ٣ أَْخطَاٍء(

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت 
َل يَْختَاُر الُمْفرََداِت 

الُمَناِسبََة.
)ِمْن ٢-٣ أَْخطَاٍء(

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يَْختَاُر 
الُمْفرََداِت الُمَناِسبََة. 

)َخطَأ َواِحد(

َدائًِما يَْختَاُر الُمْفرََداِت 
الُمَناِسبََة.

)َل تُوَجُد أَْخطَاٌء(

إِْمَلٌء 
َوَخطٌّ

- )أَكْثَر ِمْن 6 أَْخطَاٍء 
إِْمَلئِيٍَّة(

قََّة  - نَاِدًرا َما يُرَاِعي الدِّ
. َوالتَّرْتِيَب ِفي الَخطِّ

- )٤-5 أَْخطَاٍء إِْمَلئِيٍَّة(
ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت َل

قََّة َوالتَّرْتِيَب  - يُرَاِعي الدِّ
. ِفي الَخطِّ

- )٢-٣ أَْخطَاٍء إِْمَلئِيٍَّة(
ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت

قََّة َوالتَّرْتِيَب  - يُرَاِعي الدِّ
 . ِفي الَخطِّ

- )َخطَأ َواِحد(
قََّة ِفي  َدائًِما يُرَاِعي الدِّ

قََواِعِد اإلِْمَلِء.
قََّة  - َدائًِما َما يُرَاِعي الدِّ
 . َوالتَّرْتِيَب ِفي الَخطِّ
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ِحيَحَة:  اْقَرأْ، ثُمَّ اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

ا يَلِي: أَِجْب َعمَّ

َنَشاط 1: 

َنَشاط 2: 

ُث النَّصُّ َعن: ) أ ( يَتََحدَّ
ْعِر الَعَرِبيِّ - أَنَّ النََّجاَح ِقيَمٌة َعِظيَمٌة ِفي َحيَاتَِنا(. )َسَعاَدِة »سميرة« َوَوالَِدتَِها ِبَنَجاِحَها - اْشِترَاِك »سميرة« ِفي ُمَسابََقِة الشِّ
ائُِم للنُُّصوِص - كُلُّ َما َسبََق(. )تَْحِفيُز ُمَعلَِّمِتَها - الْسِتَماُع الدَّ ا َساَعَد »سميرة« َعلَى إِتَْقاِن النُُّصوِص:  )ب( ِممَّ
.) ْعِر الَعَرِبيِّ )ِريَاِضيٌَّة – ِعلِْميٌَّة - ِفي الشِّ )جـ( الُمَسابََقُة الَِّتي اْشتَرَكَْت ِفيَها »سميرة«: 

ي الُمَشارِكِيَن: ) د ( َمْوِقُف »سميرة« بَْعَد تَـَنحِّ
ْت َعِن الُمَسابََقِة - ثَابَرَْت للُوُصوِل إِلَى النَِّهايَِة – َل تُوَجُد إَِجابٌَة َصِحيَحٌة(. )تَـَنحَّ  

)هـ( الِعبَارَُة الَِّتي تَُدلُّ َعلَى ُمَسانََدِة األُمِّ لبَْنِتَها ِهَي:
يَن النََّجاَح - كُْنِت َحِريَصًة َعلَى إِتَْقاِن ِحْفِظ األَْشَعاِر(. )َوأَنِْت يَا »سميرة« تَْستَِحقِّ  

اِبُق؟  . ) أ ( بَيَْن َمْن َداَر الِحَواُر السَّ

)ب( َما الُمَسابََقُة الَِّتي اْشتَرَكَْت ِفيَها »سميرة«؟ َوَما نَِتيَجُة اْشِترَاكَِها؟  .

َلَث ِصَفاٍت َكاَنْت َسَبًبا ِفي َنَجاِح »سميرة«.  . )جـ( اْكُتْب ثثَ

: ) د ( اْستَْخِرْج ِمَن النَّصِّ

، نَْوُعُه:  .     ٢-  اْسًما:  .     ٣- َحرْفًا:  . ١- ِفْعًل: 

(:  . 5- ُمَضادَّ )الَفَشِل(:  .   ٤- َجْمَع )النَّصِّ

األَْهَداُف نََشاطا 1، 2: يَْقَرأُ الِفْقرََة َويُِجيُب َعِن األَْسِئلَِة الَِّتي تُظِْهُر َفْهَمُه إِيَّاَها.  

ُق ِفيَها اإلِنَْساُن طُُموَحُه لَِيِصَل إِلَى َما يََتَمنَّاُه،  النََّجاُح أَْجَمُل ُشُعوٍر ِفي الَحَياِة، َوُهَو الِبَدايَُة الَِّتي يَُحقِّ
ُءوِب.  لَِكنَُّه ِسلَْعٌة َغالَِيٌة تَْحَتاُج ِمَن اإلِنَْساِن للكَِثيِر ِمْن بَْذِل الُجْهِد َوالتَّْخِطيِط الَجيِِّد َوالَعَمِل الدَّ

َوأَنِْت يَا »سميرة«  َقالَْت:  الَفْوِر  َوَعلَى  ي،  أُمِّ ِبَصْوٍت َسِمَعْتُه  الِعَباَرَة  َقَرأُْت َهِذِه  أَْن  بَْعَد  َقلِيًل  ْدُت  تََنهَّ
ُمَسابََقِة  ِفي  َهِبيَِّة  الذَّ الِميَدالَْيِة  َعلَى  ُحُصولَِك  ِهَي  ُمكَاَفأَتُِك  َوكَانَْت  إِلَْيِه  َوَصلِْت  الَِّذي  النََّجاَح  يَن  تَْسَتِحقِّ

ْعِر الَعَرِبيِّ الَفِصيحِ.  الشِّ
كُْنُت أََراِك َوأَنِْت تَْسَهِريَن اللََّيالَِي ِفي الْسِتَماعِ إِلَى النُُّصوِص الَعَرِبيَِّة، َوكَْم نَظَّْمِت أَْوَقاتَِك بَْيَن ِدَراَسِتِك 

ْوَن َعْن الْسِتْمَراِر ِفي الُمَسابََقِة. َوبَْيَن ِحْفِظ تِلَْك النُُّصوِص الَِّتي َجَعلَْت آَخِريَن ِمْن ُصُعوبَِتَها يََتَنحَّ
ي الَحِبيَبَة، َفَقْد كُْنُت َحِريَصًة َعلَى إِتَْقاِن ِحْفِظ األَْشَعاِر الَعَرِبيَِّة، َفالنََّجاُح يَْحَتاُج ِمنَّا َدْوًما إِلَى  نََعْم يَا أُمِّ
ا يَا »سميرة«، َفاإلِنَْساُن النَّاِجُح كُلََّما َذاَق النََّجاَح طََمَح إِلَى  الُمَثابَرَِة َوتَْحِديِد الَهَدِف َوتَْنِظيِم الَوْقِت.. َحقًّ

نََجاَحاٍت أُْخَرى.
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ا بَْيَن الَقْوَسْيِن ِفيَما يَلِي:  اْخَتْر َعَلَمَة الَجرِّ الُمَناِسَبَة ِممَّ

: ْد َعَلَمَة الَجرِّ َحدِّ

ِحيَحَة: أَكِْمْل ِبَما ُهَو َمطْلُوٌب بَْيَن الَقْوَسْيِن، ُمَراِعًيا الَعَلَمَة الصَّ

: ) أ ( اْخَتِر الَمْعَنى الُمَناِسَب لِكُلِّ َما تَْحَتُه َخطٌّ
َنَشاط 3: 

َنَشاط 4: 

َنَشاط 5: 

َنَشاط ٧: 

ِص لََها.                   )الَكْسرَُة – اليَاُء – الَفتَْحُة(    ) أ ( َعلَّْقُت َحِقيبَِتي ِفي )الَمَكان( الُمَخصَّ
ِعِبيَن( ِعْنَد َعْوَدتِِهْم ِبالَكأِْس.          )الَكْسرَُة – اليَاُء – الَفتَْحُة(    َب الَجَماِهيُر )ِباللَّ )ب( رَحَّ
)جـ( اْستََعْنُت )ِبلَْونَيِْن( فََقْط ألَُزيَِّن َدفْتَِري.                        )الَكْسرَُة – اليَاُء – الَفتَْحُة(

) ) أ ( كَتَبُْت ِبَقلََميِْن.                 )الَعَلَمُة: 
) )ب( أََشاَر الُمَعلُِّم إِلَى التََّلِميذ.                  )الَعَلَمُة: 
) ـ ( َسلَّْمُت َعلَى الَفائِِزيَن.                       )الَعَلَمُة:  )ج
) ) د ( اْستََعانَِت الُمَعلَِّمُة ِبالتِّلِْميَذات.   )الَعَلَمُة: 

تَُوفُِّر للنَّاَس الطََّعاَم  الُمْختَلَِفِة، فَالزَِّراَعُة  الزَِّراِعيَِّة  َوالَمَحاِصيِل  إِنْتَاُج الَخْضرَاَواِت  ُحوَن ِفي  الَفلَّ ْولَُة َعلَى  الدَّ »تَْعتَِمُد 
ْولَُة  الدَّ تَْهتَمُّ  لَِذلَِك  الُمْختَلَِفِة؛  َناَعاُت  الصِّ ِفي  تُْستَْخَدُم  الَِّتي  الَخاَم  الَمَوادَّ  تَُوفُِّر  أَنََّها  كََما  الَحيَاِة،  لْسِتْمرَاَر  يَلْزَُم  الَِّذي 

ُحوَن َوتَْحرُِص َعلَى تَْشِجيِعِهْم َعلَى الزَِّراَعَة«.  ِبالَفلَّ
«

.»

»َحرُْف َجرٍّ َواْسٌم َمْجُروٌر ِبالَكْسرَِة« ) أ ( يَتََصاَعُد ُدَخاُن الَمْصَنعِ  . 
)ب( أُْعَجبُْت  .                   »َحرُْف َجرٍّ َواْسٌم َمْجُروٌر ُمثَنًّى«
)جـ( تََعلَّْمُت  كَِثيًرا.                          »َحرُْف َجرٍّ َواْسٌم َمْجُروٌر ِباليَاِء«
) د ( نَظَرُْت   .                         »َحرُْف َجرٍّ َواْسٌم َمْجُروٌر َجْمُع تَْكِسيٍر«

)يَْقتَرُِب –  يََخاُف –  يَبْتَِعُد َويَْنَصرُِف(. وِر:  ى الرَُّجُل َعِن السُّ ١-  يَتََنحَّ

.) )الَغِريِب – الَجادِّ – الَخِفيِّ ُءوِب يَْنَجُح الَمرُْء ِفي َحيَاتِِه:  ٢- ِبالَعَمِل الدَّ

)يَْقِضي –  يَتََكاَسُل –  يَُواِظُب َويَُداِوُم(. يَّاُد ِفي اإِليَقاِع ِبالَفِريَسِة:  ٣- يُثَاِبُر الصَّ

)ب( ِمْن تَْصِريَفاِت كَلَِمِة »بََدأَ« )ِبَدايَُة، َمْبَدأُ، ابِْتَدائِي، ُمْبَتَدأُ( أَكِْمْل َما يَلِي:

فِّ األَوَِّل الـ . ِغيُر ِفي الصَّ ٢- أَِخي الصَّ ١- َشَرَح الُمَعلُِّم َدرَْس النَّْحِو َوُهَو الـ  َوالَخبَُر. 

ُق الُمَساَواَة. ٤-   الَعْدِل يَُحقِّ َراِسيِّ الَجِديِد.  ٣- َشْهُر أُكْتُوبَر ُهَو  الَعاِم الدِّ

ِحيَحَة. نََشاط 4: يَْخَتاُر َعَلَمَة الَجرِّ الصَّ ُر الُمْفرََداِت الَجِديَدَة ِمْن ِخَلِل ِسَياَقاتَِها الُمْخَتلَِفِة.  نََشاط 3: يَُفسِّ

نََشاط 6: يُِعيُد ِكَتابََة الِفْقرَِة بَْعَد تَْصِويِب الَخطَأ.  . ُد َعَلَمَة الَجرِّ نََشاط 5: يَُحدِّ
نََشاط 7: يُكِْمُل ِبَما ُهَو َمطْلُوٌب بَْيَن الَقْوَسْيِن.

األَْهَداُف

تُوَجُد َسْبَعُة أَْخطَاٍء، أَِعْد ِكَتابََة الِفْقرَِة بَْعَد تَْصِويِبَها: َنَشاط ٦: 
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ٍة قَِصيرٍَة َعْن ِبْنٍت اْسُمَها »آمنة« تَْصَنُع إِكِْسْسَوارَاٍت َوتَِبيُعَها ِفي  ورَُة ِهَي َصْفَحٌة ِمْن َصَفَحاِت ِقصَّ َهِذِه الصُّ
َة َمرًَّة، ثُمَّ َمرًَّة أُْخرَى َمَع تَْغِييِر َحَدٍث ِبَها فَتَتََغيَُّر نَِهايَتَُها َمَع ُمرَاَعاِة َعَناِصرَِها )الَمَكاِن،  النَّاِدي للبََناِت.. اكْتُِب الِقصَّ

اٍب( ِفيَما َل يَِقلُّ َعْن )٣٠ : 5٠( كَلَِمًة: َمِة، الَحبَْكِة، الَخاتَِمِة، اْخِتيَاِر ُعْنَواٍن َجذَّ ْخِصيَّاِت، الُمَقدِّ الزََّماِن، الشَّ

نََشاط ٨: يُظِْهُر َقَواِعَد اللَُّغِة َويَْسَتْخِدُمَها ِعْنَد الِكَتابَِة، يَكُْتُب ُجَمًل كَاِملًَة، يُرَتُِّب ِفكَرَُه ِفي الِكَتابَِة. 
ًة ُمَراِعًيا َعَناِصرََها َوتََسلُْسَل ِفكَرَِها.   يَكُْتُب ِقصَّ

األَْهَداُف

ُة األُولَى   الِقصَّ

. 

ُة الثَّانِيَُة   الِقصَّ

. 

َنَشاط 8: 
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َهاَمْعَناَهاِجْذُر الكَلَِمِةاْسٌم/ ِفْعٌلالكَلَِمُة َجْمٌع/ ُمْفرٌَدُمَضادُّ

ْيَء فَيُْفِسُدُهآَفاْسٌمآفٌَة كُلُّ َما يُِصيُب الشَّ
آفَاٌتبُرٌْء/تََعاٍفِمْن نَْقٍص أَْو َعيٍْب أَْو َمرٍَض

تَأِْميَناٌتَضَمٌنأَمَناْسٌمتَأِْمنٌي

بَُعَد/تََناَءىَحاَن/َدنَا/قَرَُبأَيََنِفْعٌلآَن
ظَرُْف زََماٍن للَوقِْت الَحاِضِاْسٌماآلَن

ِفي َذلَِك الَوقِْتاْسٌمآنََذاَك
َم/أَْعطَى/َجاَدبََذَلِفْعٌلبََذَل  أَْمَسَك/بَُخَل/َشحَّقَدَّ
أَفْلََح/ظَِفَر/نََجَحفَِشَل/أَْخَفَق/َخِسَرَخيََبِفْعٌلَخاَب

ِدَراَسٌةَمْجُموَعٌة ِمَن الُعلُوِم َوالَمَعارِِفَدرََساْسٌمِدَراَساٌت
/تَرٌْك/ِخْذَلٌنإَِعانٌَة/إِْمَداٌد/ُمَسانََدٌةَدَعَماْسٌمَدْعٌم  تََخلٍّ

أَْربَاٌب/ُربُوٌبتَاِبٌع/َخاِدٌم/َعبٌْد َصاِحٌب/َمالٌِكَربََباْسٌمرَبٌّ

  َسِريًعا/َعلَى َعَجٍلَل تَْعَجْل/تَأَنَّ َوتََمهَّْلَراَداسُم ِفْعِل أَْمٍرُرَويًْدا

ٌة َشِقَياْسٌمَشَقاٌء َسَعاَدٌة/فََرٌج/رََخاٌء ُعْسٌر َوتََعٌب َوِشدَّ

َعَلَمٌة   رُُموٌز/ِسَماٌت/أََماَراٌتَعلََماْسٌمَعَلَماٌت

ِسلِْسلٌَة َعظِْميٌَّة ِفي الظَّْهِراْسٌمَعُموٌد ِفْقِريٌّ

اْسٌمآثَاٌر
التُّرَاُث التَّاِريِخيُّ الَقِديُم/ 

َعَلَماُت
أَثٌَر

فَرَائُِدَشائٌِع/ُمَقلٌَّدَل نَِظيَر لَُه/ ُمَميٌَّز/نَاِدٌراْسٌمفَِريٌد
َخِسَر/أَْخَفَق/َخاَبفَاَز/ظَِفَر فَلََحِفْعٌلفَلََح

ُم تَأُْخُذ/تَْمَنُعتُْعِطي/تَُوفُِّرقدَمِفْعٌلتَُقدِّ

أَبَْغَض/أَْعرََض َعْنأََحبَّ َوانَْحاَزَماَلِفْعٌلَماَل

ُمتََواِطئُوَنُمتَآِمٌراْسٌمُمتََواِطٌئ
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َهاَمْعَناَهاِجْذُر الكَلَِمِةاْسٌم/ ِفْعٌلالكَلَِمُة َجْمٌع/ ُمْفرٌَدُمَضادُّ

تََخاُذٌل/تَرٌْك/إِْهَماٌلَعْوٌن/ُمَساَعَدٌة َسَنَداْسٌمُمَسانََدٌة

اْسٌملََدائُِن

َمادٌَّة تُْستَْخَرُج ِمَن الَمَوادِّ
الُعْضِويَِّة كَـ)النَّْفِط الَخاِم، الَغاِز
( َوتَُصنَُّع ِمْنَها كَِثيٌر ِمَن الطَِّبيِعيِّ
يَاِء كَالُمْنتََجاِت الِبلسِتيِكيَِّة.. األَشْ
وَكَلَِمُة )لََدائِن( تَْعِني َما يُْمِكُن
تَْشِكيلُُه َوقَْولَبَتُُه ِبِفْعِل الَحرَارَِة.

لَِديَنٌة

َحقُّ النِْتَفاِع

أََحُد الُحُقوِق الَمَدنِيَِّة الَِّتي 
تَُنصُّ َعلَى اْسِتْخَداِم ُمْمتَلََكاِت 
اآلَخِريَن؛ ِبَشرِْط َعَدِم تَْغِييِر 

َرِر ِبَها،  َمْضُمونِِه أَْو إِلَْحاِق الضَّ
ًدا ِبَفتْرٍَة زََمِنيٍَّة  َوقَْد يَُكوُن ُمَحدَّ

أَْو فَتْرٍَة َمْفتُوَحٍة.

ُجرٌُن/أَْجرِنٌَةَمَكاُن تَْجِفيِف الثَِّماِراْسٌمالَجِريُن

أَْهَداٌب طَرَُف الثَّْوِب الَِّذي لَْم يُْنَسْج اْسٌمُهْدٌب

َهِوَياْسٌمِهَوايٌَة
َعَمٌل َمْحبُوٌب يُْشَغُف ِبِه الَمرُْء 

َويَْقِضي أَْوقَاَت فَرَاِغِه ِفي 
ُمَمارََسِتِه

ِهَوايَاٌت

َهَوى األََسُد َعلَى فَِريَسِتِه؛ أَِي َهَوىِفْعٌلَهَوى
/تَرَاَجَعانَْقضَّ َعلَيَْها. َصِعَد/فَرَّ

يَْكرَُهيُِحبَُّهَوىِفْعٌليَْهَوى
ُمَوطَأَِفْعٌليُوِطُئ يََضُع َخاتَِمًةيَُمهُِّد َويَُقدِّ

9٥



َمْسُئولِيَّاتِي تَِجاَه 
نَْفِسي َوَعالَِمي

الِمْحَوُر الرَّابُِع



َدْعَوٌة لالْحِتَراِم

ُل الَمْوُضوُع األَوَّ



) أ ( أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة:

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: اْخَتِر اإلَِجابََة الُمَناِسَبَة ِممَّ

نَصُّ االْسِتَماِع

)ِف أَثَْناِء االْسِتَمعِ( َنَشاط ٢:

)ِقرَاَءُة الِقَصِص - ُمَشاَهَدُة أَفَْلٍم – لَِعُب الُكرَِة( عِ الَعائِلِيِّ . ) أ ( ِمْن أََهمِّ ِفْقرَاِت يَْوِم التََّجمُّ
)الُمَحاِرِبيَن - الُمْخرِِجيَن – األَُسِر( )ب( الِفيلُْم كَاَن َعْن َحيَاِة بَْعِض .
ِس( )أَرَقًا – ِقلََّة الطََّعاِم – ِضيًقا ِفي التََّنفُّ نِّ يَُعانِي  .  )جـ( كَاَن الرَُّجُل الَكِبيُر ِفي السِّ
) )الَخاُل - األُمُّ – الَجدُّ ا أَْعَجبَُهْم ِفي الِفيلِْم. ) د ( يَْسأَُل أَفْرَاَد الَعائِلَِة َعمَّ

َِّر ِفي أَفْرَاِد الَعائِلَِة؟ 1- كَيَْف اْستَطَاَع »نعمان« أَْن يُؤَث
. 

ِة ِبِصَفاٍت تتََميَُّز ِبَها َواذْكُْر َمْوِقًفا أَْعَجبََك لََها: 2- ِصْف كُلَّ َشْخِصيٍَّة ِمْن َشْخِصيَّاِت الِقصَّ
.  :) ) أ ( )الَجدُّ
)ب( )نعمان(:  .
)جـ( )هادي(:  .

. 

)بَْعَد االْسِتَمعِ( َنَشاط ٣:

. اِبِق ِبالَحالِيِّ .  – يََتَهيَّأُ للنَّصِّ َويَْربُُط ِخْبَراِت التََّعلُِّم السَّ نََشاط 1: - يَُميُِّز الِفكْرََة الرَّئِيَسَة للنَّصِّ
ِة الَمْسُموَعِة. ُد الَمْغَزى الَعامَّ للَمادَّ نََشاط 2: يَُحدِّ

ًصا الَمْعلُوَماِت الَوارَِدَة ِبَها.    ِة الَمْسُموَعِة َشَفِهيًّا ُملَخِّ نََشاط 3:  يُِعيُد ِصَياَغَة الَمادَّ

األَْهَداُف

. . 

اْحِتَاُم الَكِبريِ يَعِن
الَكِثريَ

)ب( َما َرأْيَُك ِفي تََصرُِّف الطِّْفِل »نعمان« ِفي ِبَدايَِة الِفيلِْم؟ َوكَْيَف تََتَصرَُّف لَْو كُْنَت َمكَانَُه؟

أُِريُد أَْن
أُْصِبَح طَيَّاًرا.

َغًدا
ُق ِحيَن تَْكبُر َستَُحقِّ

ُحلَْمَك.

ُل؟ َولَِماَذا؟ أََماَمَك ُصوَرتَاِن، اَلِحِظ الَفرَْق بَْيَنُهَما َوأَيُُّهَما تَُفضِّ
)َقْبَل االْسِتَمعِ( َنَشاط 1:
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َنَشاط ٥: 

َنَشاط 6: 

 
 
 

 . 

انْظُْر للكَلَِماِت اآلتَِيِة َوَصنِِّف الَهْمزََة َوْفَق َحَركَِتَها َوَحَركَِة الَحرِْف الَِّذي َقْبلََها كََما ِفي الِمَثاِل:

اكُْتْب َما يُْملَى َعلَْيَك:

تَِها َوالُحُروِف الَِّتي تَُناِسُبَها. نََشاط 4: يُرَتُِّب الَحَركَاِت َوْفَق ُقوَّ
طََة َعلَى الَواِو َويَْسَتْنِتُج َسَبَب ِكَتابَِتَها َعلَى ُصوَرتَِها. نََشاط 5: يَُلِحُظ الَهْمزََة الُمَتَوسِّ

نََشاط ٦: يَْسَتْخِدُم َقَواِعَد اللَُّغِة ِفي الِكَتابَِة.

األَْهَداُف

الَحرُْف الَِّذي يَُناِسُب أَْقَوى الَحَركََتْيِأَيُّ الَحَركََتْيِ أَْقَوى؟َحَركَُة الَهْمزَِةَحَركَُة الَحرِْف الَِّذي َقْبلََهاالكَلَِمُة

ُةُشُؤوٌن مَّ ُةالضَّ مَّ ُةالضَّ مَّ كُِتبَِت الَهْمزَُة َعَل َواٍوالضَّ

ُسؤَاٌل

يُْؤِمُن

كُِتبَِت الَهْمزَُة َعَل َواٍوَدُؤوٌب

َ ُِ ْ

وَرِة الُمَعبِّرَِة َعْنَها:َنَشاط ٤:  ِصْل كُلَّ َحَركٍَة ِبالصُّ

تَُها ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة:االْسِتْنَتاُج: تَرْتِيُب الَحرَكَاِت ِمْن َحيُْث قُوَّ
ُكوُن ُة    ثَالِثًا: الَفتَْحُة   َراِبًعا: السُّ مَّ أَوَّاًل: الَكْسرَُة   ثَانِيًا: الضَّ

َونَْكتُبَُها َعلَى االْسِتْنَتاُج: الَِّذي يَْسِبُقَها  طَِة نَْنظُُر لَِحرَكَِتَها َوَحرَكَِة الَحرِْف  ِعْنَد كِتَابَِة الَهْمزَِة الُمتََوسِّ
ُة فَنْكتُُب الَهْمزََة َعلَى َواٍو. مَّ َما يَُناِسُب أَقَْوى الَحرَكَتَيِْن، َوِحيَن نِجُد أَنَّ أَقَْواُهَما ِهَي الضَّ
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اِبَقِة ُهَو  . ) أ ( الَحرُْف الُمْشتَرَُك بَيَْن الَكلَِماِت الثََّلثَِة السَّ
)جـ( كُِتبَِت الَهْمزَُة ِفي الَكلَِماِت َعلَى َحرِْف  .  اِبَقِة  .   )ب( َمْوِقُع الَهْمزَِة ِفي الَكلَِماِت السَّ

) د ( كَانَِت الَحرَكَُة األَقَْوى ِفي َجِميعِ الَكلَِماِت  .



ـي؛ فَِفي َهـَذا اليَْوِم  اِم إِلَـى قَلِْبـي، اليَـْوُم الَِّذي أَْشـُعُر ِفيـِه ِبِإنَْجاِز َمَهامِّ 1  يَـْوُم الَخِميـِس أََحـبُّ األَيَـّ  
ـُع َجِميًعـا لِيَْعـرَِض كُلٌّ ِمنَّـا إِنَْجازَاتِـِه؛ إِْذ يَْكتُـُب كُلُّ َواِحـٍد لَِنْفِسـِه قَائَِمـَة َمَهـامَّ يَُقـوُم ِبَهـا  نَتََجمَّ
طَـَواَل األُْسـبُوِع، َونَْجلِـُس َجِميًعـا وَكُلٌّ ِمنَّـا يََضـُع َعَلَمـَة )✓( َعلَى َما تَـمَّ إِنَْجازُُہ، َويََضُع لَِنْفِسـِه 
َمَهـامَّ لألُْسـبُوِع التَّالِـي، ثُـمَّ يَْعـرُِض أََحـٌد ِمنَّا َشـيْئًا نَتََناقَُش ِفيـِه َجِميًعـا.. وَكَاَن َهَذا األُْسـبُوُع ُهَو 
َدْوِري ِفـي َعـرِْض ِفْكـرٍَة للنَِّقـاِش، َولَِكْن ِفـي َهِذِہ الَمرَِّة لَـْم تَُكْن ِفْكـرًَة لَِكنََّها كَانَْت َمْوِقًفـا َرأَيْتُُه 
ـَم-  ؛ رَأَيْـُت ِطفـًل ِفـي أَثَْنـاِء لَِعِبـِه ِبالُكـرَِة َوقَـْد َهشَّ َعلَـى إِْحـَدى َصَفَحـاِت التََّواُصـِل االْجِتَماِعـيِّ
ـيَّاَراِت، فَتََضايََق َصاِحبَُها كَِثيـرًا فََذَهَب إِلَيِْه الطِّفـُل ُمْعتَِذًرا، َواِعًدا  ِبـُدوِن قَْصٍد-زَُجـاَج إِْحـَدى السَّ
اُه أَْن يُْصلَِحـُه ُهـَو، َوِبالِفْعـِل اتََّصـَل الطِّفُل ِبَوالِـِدِہ َوَذَهبُوا إلِْصـَلِح الزَُّجاِج، وَكَاَن ُسـؤَالِي ُهَنا  يَـّ إِ

ألَِبـي: لَِمـاَذا يَـا أَِبـي يُْصلُِحُه ِمـْن َمالِِه الَخـاصِّ فَُهـَو لَْم يَُكـْن يَْقِصُد؟!
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، َمْن أَفَْسَد َشيْئًا فََعلَيِْه أَْن يُْصلَِحُه.. وَكُلٌّ ِمنَّا َمْسئُوٌل َعْن أَفَْعالِِه يَا »حسين «.  2 رَدَّ أَِبي قَائًِل: يَا بَُنيَّ
يَّتََك َمْسئُولِيٌَّة، وَكُلََّما زَاَدِت يَُّة ِفي أَفَْعالِِه َوأَقَْوالِِه، َويَِجُب أَْن تَْعلََم أَنَّ ُحرِّ فَُكلُّ َواِحٍد ِمنَّا لَُه الُحرِّ

لَُها تَِجاَه اآلَخِريَن َوتَِجاَه أَنُْفِسَنا أَيًْضا، َوأَنَْت إَِذا كََسَر  يَُّة الَِّتي نَتََمتَُّع ِبَها زَاَدِت الَمْسئُولِيَُّة الَِّتي نَتََحمَّ الُحرِّ
لََك زَِميلَُك َدرَّاَجتََك فََهْل َستَْحزَُن أَْم اَل؟

أََجبُْت ِبُدوِن تَْفِكيٍر: ِبالطَّبْعِ َسأَْحزَُن، لَِكنَُّه كَاَن ِبُدوِن قَْصٍد يَا أَِبي.. َوظَلَّ النَِّقاُش قَائًِما  بَيَْنَنا َوانْتََهى 
ِبأَنََّنا َجِميًعا ُمطَالَبُوَن ِبالِحَفاِظ َعلَى أَْشيَاِء َمْن َحْولََنا كَأَنََّها ِملٌْك لََنا.
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ي  3 َدَخلُْت ُغرْفَِتي َوظَلِلُْت أُفَكُِّر ِفي األَْمِر كَِثيرًا إِلَى أَْن قَطََع تَْفِكيِري َصْوُت الَهاتِِف، فَِإَذا ِبِه َعمِّ
ي »خالد«، َهْل لََديُْكْم أَنَُّه َمْن كََسَر َشيْئًا ألََحٍد  الَِّذي يَِعيُش ِفي فَرَنَْسا، فَاطَْمأْنَْنُت َعلَيِْه أَوَّاًل َوَسأَلْتُُه: َعمِّ

اَل بُدَّ أَْن يُْصلَِحُه َوإِْن كَاَن ِبُدوِن قَْصٍد أَْم اَل؟
َواِبُط تَِجاَه بَْعِضَنا َوَهِذِہ َمْسئُولِيَّتَُك  ي قَائًِل: يَا »حسين«، نَْحُن نَِعيُش ِفي َعالٍَم َواِحٍد تَْحُكُمُه الضَّ رَدَّ َعمِّ
ي؟ فَأََجاَب: الَمْسئُولِيَُّة تَِجاَه َمْن  تَِجاَه َمْن َحْولََك، فَرََدْدُت ِفي ُعَجالٍَة: َوَما َضَواِبُط َهِذِہ الَمْسئُولِيَِّة يَا َعمِّ
َحْولََك-ِفي أَبَْسِط ُصَورَِها-ِهَي أَْن تَُكوَن َمْسئُواًل َعِن األَفَْعاِل َوالُمَمارََساِت الَِّتي يُْمِكُن أَْن تَُضرَّ ِباآلَخِريَن، 

َرَر َحَدَث َعلَى أَيِّ َحاٍل. كََما تَتََعلَُّق َهِذِہ الَمْسئُولِيَُّة ِباألَفَْعاِل َغيِْر الَمْقُصوَدِة، لَِكنَّ الضَّ
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ُة،  ي: ِبالطَّبْعِ، فَُكلُّ َدْولٍَة لََها قََوانِيُنَها الَخاصَّ 4  َسأَلْتُُه: َهْل َهِذِہ الَمْسئُولِيَُّة َمْوُجوَدٌة لََديُْكْم؟ رَدَّ َعمِّ
فَالَقانُوُن الَفَرنِْسيُّ ُهَنا يَُنصُّ َعلَى أَنَّ أَيَّ ِفْعٍل يُوِقُع َضَرًرا ِبالَغيِْر يُلِْزُم َمْن أَْحَدَث الَخطَأَ ِبتَْعِويِض 
َرُر، َوِبَذلَِك تَمَّ اْعِتبَاُر الَخطَأ-إِْن لَْم يَُكْن َمْقُصوًدا-ُركًْنا ِمْن أَْركَاِن َمْسئُولِيَِّتَك تَِجاَه  َمْن َوقََع َعلَيِْه الضَّ

َغيْرَِك، كََما ُهَو َمْوُجوٌد ِبَجِميعِ قََوانِيِن الَمْسئُولِيَِّة َحْوَل الَعالَِم.
ي ِبَهَذا الَكَلِم َشَعرُْت ِبالَخَجِل ِمْن نَْفِسي، فَأَْحيَانًا كُْنُت أَْجَعُل َصْوَت الِمْذيَاِع َعالِيًا  بَْعَد أَْن أََخبَرَنِي َعمِّ
يَُّة زَاَدِت الَمْسئُولِيَُّة -كََما  ، لَِكنَِّني أَْدَركُْت اآلَن أَنَُّه كُلََّما زَاَدِت الُحرِّ َوأََرى أَنَّ َمْن يَُقوُد َسيَّارَتَُه ِبُسْرَعٍة ُحرٌّ

ي، فََعلََّق قَائًِل: قَاَل َوالِِدي-َوَخرَْجُت أُْخِبُر أَِبي ِبَما َحَدَث بَيِْني َوبَيَْن َعمِّ
، نَْحُن ُمْجتََمٌع َواِحٌد، َواإلِْضرَاُر ِبُمْمتَلََكاِت َشْخٍص ِفيِه ُهَو إِْضرَاٌر ِبالُمْجتََمعِ كُلِِّه، َوَهِذِہ الَقَوانِيُن  يَا بَُنيَّ

. ، فَِإْن لَْم تَْستَِطعِ النَّْفَع فََل تَُضرَّ ُوِضَعْت للِحَفاِظ َعلَى الَوْحَدِة َوالنِّظَاِم االْجِتَماِعيِّ
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اْقَرأِ الَمُقواَلِت اآلتَِيَة َوأَِجْب َعِن األَْسِئلَِة التَّالَِيِة: َنَشاٌط :

َنَشاط ٢ ) أ (: 
ي ِمَن الَمطَاِر،  »ِفي يَْوِم الَخِميِس َحاَوَل أَِبي إِنَْجاَز َجِميعِ األَْعَماِل الَعالَِقِة النِْشَغالِِه يَْوَم الُجُمَعِة ِبِإْحَضاِر َعمِّ
رِِہ َعْن َمْوِعِد الطَّائِرَِة، َوِفي أَثَْناِء  َوِفي ِخَلِل انِْتظَارِِہ ِبَصالَِة الَمطَاِر كَاَن ُهَناَك َراكٌِب يَْمِشي ِفي ُعَجالٍَة ِبَسبَِب تَأَخُّ
َمْت نَظَّارَتُُه، رَفََض الرَّاكُِب االْعِتَذاَر َوظَلَّ النَِّقاُش بَيَْنُه َوبَيَْن َمْسئُوِل  ٍة فَأَْوقََعُه أَرًْضا َوتََهشَّ َذلَِك ارْتَطََم ِبأَِبي ِبِشدَّ

َواِبَط تَُنصُّ َعلَى أَنَّ الَخطَأَ َمْسئُولِيَّتَُك َحتَّى َوإِْن لَْم يَُكْن َمْقُصوًدا«. األَْمِن؛ ِبأَنَُّه لَْم يَُكْن يَْقِصُد َما َحَدَث، لَِكنَّ الضَّ

) أ ( َما الِفْكَرُة الُمْشتََركَُة بَيَْن الَمُقواَلِت الثََّلثَِة؟  . 
يَّتَُك ُمطْلََقٌة أَْم ُمَقيََّدٌة ِبَضَواِبَط؟  . )ب( َهْل ُحرِّ

(؟ اْحِكِه لُِزَمَلئَِك. ْضَت لَِمْوِقٍف تََسبَُّب أََحٌد ِفي ُمَضايََقِتَك ِبادَِّعائِِه )أَنَا ُحرٌّ )جـ( َهْل تََعرَّ

. 

ُقُه ِمْن نََجاٍح – ُخطٌَّة ُمْستَْقبَلِيٌَّة(  )فََشٌل َوَخَسارٌَة – َما يَِتمُّ تََحقُّ ) أ ( إِنَْجاٌز   .  

)ُهُدوٌء – تََوقٌُّف – ُسْرَعٌة َواْسِتْعَجاٌل(  )ب( ُعَجالٌَة  .  

)تَمَّ إِْصَلُحَها – َمرَّْت ِبُسْرَعٍة – تََحطََّمْت( َمْت  .   )جـ( تََهشَّ

)النَّْفُع – الَقَواِعُد َوالَمَعاِييُر – األََواِمُر( َواِبُط  .   ) د ( الضَّ

) أ ( َشَعرُْت ِبـالْـ فََخلَْعُت ِمْعطَِفي.  )ُمَضادُّ كَلَِمِة البَرِْد(

)يَُدقُِّق َويَبَْحُث( )ب(  الَقاِضي َعِن الَحِقيَقِة.  

)األَفَْضِل َواألَْولَى( )جـ( ِمَن  أَْن تَُشارَِك ِفي الُمَسابََقِة.  

)ُمَضادُّ الَعبِْد(  . لَّ ) د ( اإلِنَْساُن  اَل يَْقبَُل الذُّ

)التََّصرُُّف ِبَكاِمِل اإِلَراَدِة َواالْخِتيَاِر( )هـ( للتََّلِميِذ  اْخِتيَاِر األَنِْشطَِة.  

. نََشاط 1: يَُميُِّز الِفكَْر الرَّئِيَسَة للنَّصِّ
َعٍة. نََشاط 2 ) أ (: يَْسَتْنِتُج َمَعانِي الُمْفرََداِت الَجِديَدِة ِمْن ِخَلِل ِسَياَقاٍت لَُغِويٍَّة ُمَتَنوِّ

األَْهَداُف

ْر:  1- َفكِّ

2- اْقرَأْ َواْكَتِشْف:

يَِّة اآلَخِريَن(. يَُّتَك تَْنَتِهي ِعْنَد ُحُدوِد ُحرِّ )ُحرِّ

يَِّة ِهَي الكَفُّ َعْن إِلَْقاِء الَمْسُئولِيَِّة َعلَى اآلَخِر(.     ُل ُخطَْوٍة ِفي الُحرِّ )أَوَّ
.) )أَنَْت ُحرٌّ َما لَْم تَُضرَّ

، تََحرَّى(: 2- أَكِْمْل ِبكَلَِمٍة ُمَناِسَبٍة ِمْن أَْحرُِف كَلَِمَتي )َحرَّ

نَِة َمَع الِحَفاِظ َعلَى الَمْعَنى، ثُمَّ تَأَكَّْد ِمَن الُمْعَجِم:  ا بَْيَن الَقْوَسْيِن َمكَاَن الكَلَِماِت الُملَوَّ 1- َضْع ِممَّ
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، َوالرُُّجوُع إِلَى النَّصِّ لإلَِجابَِة َعِن األَْسِئلَِة. األَْهَداُف نََشاط 2 )ب، جـ، د، هـ(: يُِجيُب َعْن أَْسِئلٍَة تُظِْهُر َفْهَمُه النَّصَّ
نََشاط 2 ) و (: يَْقَرأُ الكَلَِماِت َوالنُُّصوَص ِقَراَءًة َجْهِريًَّة َصِحيَحًة ِبطََلَقٍة.

)اإلِْهَماِل – الَمْسئُولِيَِّة – التَّْقِييِد(  ) أ ( »َمْن أَفَْسَد َشيْئًا فََعلَيِْه أَْن يُْصلَِحُه« تَُعبُِّر َهِذِہ الُجْملَُة َعِن. 
ِر َوالُمْخِطِئ( )تَْعِويِض الُمتََضرِِّر – تَْعِويِض الُمْخِطِئ – الُمَساَواِة بَيَْن الُمتََضرِّ )ب( تَُنصُّ الَقَوانِيُن َعلَى. 
ِع – اإلِنَْجاِز( )تَْضِييعِ الَوقِْت – التََّسرُّ )جـ( كِتَابَُة قَائَِمِة َمَهامَّ تَُساِعُد َعلَى. 

)      ( ًرا َواَل يَِحقُّ تَْعِويُضُه.  يَّاَرِة ُمتََضرِّ ) أ ( يَْعتَِبُر الَقانُوُن َصاِحَب السَّ
ا يَِجُب َعلَيَْك أَْن تَُكوَن َمْسئُواًل.      )      (  )ب( إَِذا كُْنَت َشْخًصا ُحرًّ
)جـ( ِفي فََرنَْسا، إَِذا أَتْلََف َشْخٌص ُمْمتَلََكاِت اآلَخِريَن ِبُدوِن قَْصٍد اَل يَِتمُّ ُمَحاَسبَتُُه.  )      (

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: ِحيَحَة ِممَّ 1- اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

يَّاَراِت. َم -ِبُدوِن قَْصٍد– زَُجاَج إِْحَدى السَّ رَأَيُْت ِطفًل ِفي أَثَْناِء لَِعِبِه ِبالُكرَِة َوقَْد َهشَّ
ي. يَْوُم الَخِميِس أََحبُّ األَيَّاِم إِلَى قَلِْبي، اليَْوُم الَِّذي أَْشُعُر ِفيِه ِبِإنَْجاِز َمَهامِّ

. فَِإْن لَْم تَْستَِطعِ النَّْفَع فََل تَُضرَّ
َواِبُط َوالَقَواِعُد تَِجاَه بَْعِضَنا َوَهِذِہ َمْسئُولِيَّتَُك تَِجاَه َمْن َحْولََك. نَْحُن نَِعيُش ِفي َعالٍَم َواِحٍد تَْحُكُمُه الضَّ

ِة:  َنَشاط ٢ )جـ(:   َرتِِّب األَْحَداَث كََما َجاَءْت ِبالِقصَّ

 
. 

َنَشاط ٢ )هـــــــــ(:    ِمْن ِوْجَهِة نَظَرَِك، َما الُجْملَُة الَِّتي أَْعَجَبْتَك كََنِصيَحٍة تُطَبُِّقَها ِفي َحَياتَِك الَيْوِميَِّة؟ َولَِماَذا؟ 

ُل َمْسئُولِيََّة تََصرُّفَاتِِه َوَما يَتَرَتَُّب َعلَيَْها. 1- ُذو َمَباِدَئ:  يَتََحمَّ

:   لََديِْه الِْتزَاٌم ِبِخْدَمِة اآلَخِريَن َوإِْحَداِث تَْغِييٍر إِيَجاِبيٍّ  2- ُمْهَتمٌّ
ِفي َحيَاتِِهْم َوِفي الِبيئَِة ِمْن َحْولِِهْم.

3- ُمَتواِصٌل:    يَُعبُِّر َعِن الِفَكِر َوالَمْعلُوَماِت ِبِثَقٍة َوإِبَْداٍع ِمْن 
َعٍة ِمْن أََسالِيِب التََّواُصِل. ِخَلِل َمْجُموَعٍة ُمتََنوِّ

، أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة: َنَشاط ٢ )ب(:    بَْعَد ِقَراَءتَِك النَّصَّ

2- َضْع َعَلَمَة )✓( أَْو )✗( أََماَم الِعَباَراِت اآلتَِيِة:  

ِة:  ا يَلِي ِبَما يََتَناَسُب َمَع َشْخِصيَّاِت الِقصَّ َنَشاط ٢ ) د (:    اْخَتْر ِصَفًة ِممَّ

َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّا اتَِّبْع تَْعلِيَماِت ُمَعلِِّمَك.َنَشاط ٢ ) و (: 
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اد الَفَضاء يَبَْحثُوَن َعْن كُلِّ َجِديٍد.   . 1- انْطَلََق ُروَّ

2- أَْسَهَم الِْعلْم ِفي ِصَناَعة الطَّائِرَِة.   .
٣- كَرََّم الُْمَعلِّم الُْمتََفوِّق ِفي اإِللَْقاِء.   .           
َم الُمِديُر الَْجائِزَة.   . ٤- قَدَّ

َمة الَحْفِل.            .            ٥- أُْعِجبُْت ِبُمَقدِّ
ة َشائَِقًة.    .            ٦- قََرأْ الَْولَُد ِقصَّ

2- الَخطَّاطُوَن َماِهُروَن ِفي الِكتَابََة.                        )      ( بَائِِن.    )      (  1- يَُحاِوُل التَّاِجَريِْن إِرَْضاَء الزَّ
٤- يَتََعاَوُن األَطَْفاَل ِفي تَْنِفيِذ الَمَهامِّ الَمطْلُوبَِة ِمْنُهْم. )      ( لََع.    )      (  ٣- الَمَحالُّ التَِّجاِريَُّة تَْعرُِض السِّ

َعرَاُء الِقَصائَِد.              )      ( ٥- أَلَْقى الشُّ

ُر الُمثَاِبُر ِبَشْكٍل َدائٍِم َحتَّى  » ُهُم اأْلَفَْضُل، يَُكرِّ

ُم  ، َويَُقدِّ ، فَُهْم اَل يَْعرِفُوَن الْيَأَْس َويَُساِعُد الُْمثَاِبُروَن 

الُْمثَاِبُروَن  َرائَِعًة لَِمْعَنى النََّجاِح«.

3- الِحْظ َواْكَتِشْف: 

1- يُِقيُم النَّاس َعلَى َسَواِحِل البَْحِر.

2- اْستَطَاَع الطَِّبيبَان ُمَعالََجَة الَمِريِض.

َواِرَع. ٣- يَُنظُِّف رَِجاُل النَّظَافَِة الشَّ

٤- الُعلُوم تَْنَفُع النَّاَس.

ُة. مَّ ُمبْتََدأٌ َمرْفُوٌع َوَعَلَمُة رَفِْعِه الضَّ

َمْفُعوٌل ِبِه َمْنُصوٌب َوَعَلَمُة نَْصِبِه الَفتَْحُة.

ُة. مَّ فَاِعٌل َمرْفُوٌع َوَعَلَمُة رَفِْعِه الضَّ

فَاِعٌل َمرْفُوٌع َوَعَلَمُة رَفِْعِه األَلُِف.

بأ

)نََماِذُج - نََماِذَج - الُمَحاَواَلَت - الُمَحاَواَلِت - يَْنَجَح - تَْنَجُح - 
الُمْحَتاِجيَن - الُمْحَتاُجوَن - الُمَثاِبُروَن - الُمَثاِبِريَن - ُهم - أَنُْتم(

األَْهَداُف
ِحيَحَة. ْبِط الصَّ نََشاط 3 ) أ (: يََتَذكَُّر َعَلَمَة الضَّ

ِحيَح للكَلَِمِة ِفي الُجْملَِة. ُد الَمْوِقَع الصَّ نََشاط 3 )ب(: يَُحدِّ
ِحيَحَة. نََشاط 3 )جـ(: يَُميُِّز الُجَمَل الصَّ

ِحيَحَة. نََشاط 3 ) د (: يُكِْمُل الِعَباَرَة ِبالكَلَِماِت، ُمَراِعًيا الَعَلَمَة الصَّ

نََة ِمَن الَعُموِد )أ( ِبَما يَُناِسُبَها ِفي )ب(: َنَشاط ٣ )ب(:   ِصِل الكَلَِمَة الُملَوَّ

ِحيَحِة نَْحِويًّا: ِحيَحِة، أَْو )✗( أََماَم َغْيِر الصَّ َنَشاط ٣ )جــ(:  َضْع َعَلَمَة )✓( أََماَم الُجْملَِة الصَّ

َنَشاط ٣ ) د (:    َضعِ الكَلَِماِت اآلتَِيَة ِفي َمكَانَِها الُمَناِسِب، ُمَراِعًيا َعَلَمَة اإلِْعَراِب:

ِحيَحَة َعلَى آِخرَِها: َنَشاط ٣ ) أ (:   أَِعْد ِكَتابََة الكَلَِماِت الَِّتي تَْحَتَها َخطٌّ َوَضعِ الَعَلَماِت الصَّ
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ُة – األَلُِف – الَواُو – كُلُّ َما َسبََق( مَّ 1- َعَلَماُت الرَّفْعِ ِهَي:                             )الضَّ
2- َعَلَماُت النَّْصِب ِهَي:                            )الَفتَْحُة – الَكْسرَُة – اليَاُء – كُلُّ َما َسبََق(
٣- َعَلَماُت الَجرِّ ِهَي:                       )اليَاُء – األَلُِف – الَكْسرَُة – 1، ٣ (
٤- يُْنَصُب ِباليَاِء كُلٌّ ِمن:                   )الُمثَنَّى – َجْمعِ الُمَذكَِّر – َجْمعِ الُمؤَنَِّث – 1، 2(
ِة كُلٌّ ِمن:             )الُمْفرَِد – َجْمعِ التَّْكِسيِر – َجْمعِ الُمؤَنَِّث – كُلُّ َما َسبََق( مَّ ٥- يُرْفَُع ِبالضَّ

1- يَُزيُِّن  الُجْدَراَن.                      )فَاِعٌل َعَلَمُة رَفِْعِه الَواُو(
ُة( مَّ 2-  نَاِفُعوَن لَِوطَِنِهْم.                   )ُمبْتََدأٌ َعَلَمُة رَفِْعِه الضَّ
ِعبُوَن  .                 )َمْفُعوٌل ِبِه َمْنُصوٌب ِبالَفتَْحِة( ٣- أَْحَرَز اللَّ
٤- اْستََفْدُت ِمَن  .                    )اْسٌم َمْجُروٌر ِباليَاِء(

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن:  ِحيَحَة ِممَّ َنَشاط ٣ )هــــــــ(:    اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

َنَشاط ٣ ) و (:   أَكِْمْل ِبَما ُهَو َمطْلُوٌب بَْيَن الَقْوَسْيِن: 

» )االْسُم الَمْجُروُر(، »الَعَلَمُة  1- أَنِْصْت إِلَى نََصائِح الُمَعلِِّميَن.   

» )الَفاِعُل(، »الَعَلَمُة  َوَل الُمْخلُِصوَن.             2- يَبِْني الدُّ

» )َمْفُعوٌل ِبِه(، »الَعَلَمُة  ٣- يَْستَِمدُّ الِْجْسُم الِفيتَاِميَناِت ِمَن الَخْضرَاَواِت. 

» )الَفاِعُل(، »الَعَلَمُة  ٤- تََعاَوَن الَفِريَقاِن ِفي تَْحِقيِق الَمطْلُوِب.   

ِحيَحَة.األَْهَداُف ِحيَحَة.       نََشاط 3 ) و (: يُكِْمُل ِبَما ُهَو َمطْلُوٌب، ُمَراِعًيا الَعَلَمَة الصَّ ْبِط الصَّ نََشاط 3 )هـ(: يَْخَتاُر َعَلَمَة الضَّ
ُد َعَلَمَتُه. .    نََشاط 3 )ح(: يَْسَتْخِرُج الَمطْلُوَب َويَُحدِّ نََشاط 3 ) ز (: يَُغيُِّر َضْبَط الكَلَِمِة تََبًعا لَِمْوِقِعَها اإلِْعَراِبيِّ

ُم الُْعلََماُء الِْعلَْم النَّاِفَع.                1- يَُقدِّ
. 

2- يَُساِعُد الُمَعلُِّموَن التِّلِْميَذاِت.                
. 

٣- قََرأَ »إبراهيم« كِتَابَيِْن.                               
. 

َمَك.                  يَّاُدوَن السَّ ٤- اْصطَاَد الصَّ
. 

َنَشاط ٣ ) ز (:   اْجَعِل الَمْفُعوَل ِبِه ُمْبَتَدأً ِفي ُجْملٍَة ِمْن إِنَْشائَِك َوَغيِّْر َما يَلْزَُم:

ِحيَحَة: َنَشاط ٣ )ح(:    َضْع َخطًّا تَْحَت الَْمطْلُوِب بَْيَن الَْقْوَسْيِن َوبَيِّْن َعَلَمَتُه الصَّ
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4- الِحْظ َوتََعلَّْم:

يَِّتي َمْسُئولِيٌَّة( َواْسَتْخِرْج َما يَلِي: ِة )ُحرِّ َنَشاط ٤ ) أ (:    ُعْد لِِقصَّ

َنَشاط ٤ )ب(:    اْخَتِر الُجْملََة الَِّتي تَْشَتِمُل َعلَى: 

1- ُمبْتََدأً  َعَلَمُة رَفِْعِه:  .

2- ِفْعًل  نَْوُعُه:  فَاِعلَُه:  .

٣- َحرَْف َجرٍّ  االْسَم الَمْجُروَر  َعَلَمُة َجرِِّہ:  .

٤- ِشبَْه ُجْملٍَة:  ، َضِميرًا:  .

1- األَْسَواَق:  .  2- التَِّجارَُة:  .

٤- الُمَعلِِّميَن:  .  ٣- الِبَناِء:  .  

1- اْسٍم َمْجُروٍر َوَعَلَمُة َجرِِّہ اليَاُء:
ائِِحيَن.             ائِِحيَن.            َشاَهَد الرَُّجُل السَّ ائُِحوَن اآلثَاَر.َمَررُْت ِبالسَّ َشاَهَد السَّ
ُة: مَّ 2- فَاِعٍل َمرْفُوٍع َوَعَلَمُة رَفِْعِه الضَّ

ْولَُة ُسوقًا تَِجاِريًّا.            .    أَقَاَمِت الدَّ َوُل ِبالتَّبَاُدِل التَِّجاِريِّ كَِلُهَما َصِحيٌح.تَْهتَمُّ الدُّ
٣- َمْفُعوٍل ِبِه َمْنُصوٍب َوَعَلَمُة نَْصِبِه الَكْسرَُة:

ْولَُة الَفتَيَاِت الُمْنِتَجاِت.  تَُشارُِك الَفتَيَاُت ِبالُمْنتََجاِت اليََدِويَِّة.  كَِلُهَما َصِحيٌح.  كَرََّمِت الدَّ
٤- ُمبْتََدأٍ َمرْفُوٍع َوَعَلَمُة رَفِْعِه الَواُو:

لََع.          اُر يَْعرُِضوَن السِّ لََع.     التُّجَّ كَِلُهَما َصِحيٌح.البَائُِعوَن يَْعرُِضوَن السِّ

نََشاط 4 )أ، ب(: يُطَبُِّق الَقَواِعَد النَّْحِويََّة الَِّتي تََعلََّمَها. األَْهَداُف
َدٌة. ُن ُجَمًل، ُمَوظًِّفا كَلَِماٍت لََها َعَلَمُة إِْعَراٍب ُمَحدَّ نََشاط 4 )جـ(: يُكَوِّ

نََشاط 4 ) د (: يَكُْتُب ِفْقرًَة، ُمَوظًِّفا َعَلَماِت اإلِْعَراِب األَْصلِيََّة َوالَفْرِعيََّة.

     

 

    

. 

َنَشاط ٤ )جــ(:   َضْع كُلَّ كَلَِمٍة ِفي ُجْملٍَة ُمِفيَدٍة، ُمَراِعًيا الَعَلَمَة الَِّتي ِفي آِخرَِها:

ى ِفيِه أََحُد التََّلِميِذ َعلَى  َنَشاط ٤ ) د (:  تََخيَّْل، ثُمَّ اكُْتْب ِفْقرًَة َعْن َمْوِقٍف ِبالـَمْدَرَسِة تََعدَّ
ِحيَحَة لِكُلِّ كَلَِمٍة: ( ُمَراِعًيا الَعَلَمَة الصَّ يَِّة زَِميلِِه َقائًِل )أَنَا ُحرٌّ ُحرِّ
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الَقانُوُن الُمَناِسُب:  . ِحيِح:    لُوُك َغيُْر الصَّ السُّ

الَقانُوُن الُمَناِسُب:  . ِحيِح:    لُوُك َغيُْر الصَّ السُّ

الَقانُوُن الُمَناِسُب:  . ِحيِح:    لُوُك َغيُْر الصَّ السُّ

ْك:
ِ
٥- َشار

َنَشاط ٥ )جـ(:   اكُْتْب َما يُْملَى َعلَْيَك:

الَمَهامُّ األُْسُبوِعيَُّة  
اليَْوم: ِمن  إِلَى  

/  إِلَى  /  .   / التَّاِريُخ: ِمن  
.  -1
.  -2
.  -3
.  -4

الَمَهامُّ الَيْوِميَُّة  
اليَْوم:   .

.  /  / التَّاِريُخ:   

.  -1

.  -2

.  -3

.  -4

. 

َدًة لُِمْشِكلٍَة َما.األَْهَداُف نََشاط 5 )ب(: يَْقَتِرُح ُحلُوًل ُمَتَعدِّ نََشاط 5 ) أ (: يَْسَتْخِدُم الِكَتابََة ِفي تَْدِويِن ِفكَرِِہ َوأَْعَمالِِه.  
نََشاط 5 )جـ(: يَْعرُِض َمَهاَراِت الِكَتابَِة األََساِسيََّة.

َة ُسلُوِكيَّاٍت َغْيِر َصِحيَحٍة يَْسلُكَُها بَْعُض األَْشَخاِص ِبالُمْجَتَمعِ َوتََتَسبَُّب ِفي  َنَشاط ٥ )ب(:    َفكِّْر َواْقَتِرْح ِعدَّ
َرِر ِبَمْجُموَعٍة كَِبيرٍَة ِمَن الُمَواِطِنيَن، اْذكُْر بَْعَضَها َوالَقانُوَن الُمَناِسَب لََها: إِلَْحاِق الضَّ

ْن َما تُِريُد إِنَْجازَُہ ثُمَّ َراِجْع َما كََتْبَتُه     َنَشاط ٥ ) أ (:     أََماَمَك َوَرَقَتاِن لِِكَتابَِة الَمَهامِّ الَيْوِميَِّة َواألُْسُبوِعيَِّة، َدوِّ
                            َوَضْع َعَلَمَة )✓( َعلَى َما أَنَْجزْتَُه:

109



ْر:  1- َفكِّ

 

 

 . 

 . 

 . 

 . 

َمِة: )َعالَُمَنا اآلَن  »طَلَبَْت ُمَعلَِّمِتي أَْن أَكْتَُب َعْن ُمبَاَدرَِة )اتحضر لألخضر( الَِّتي تَتَبَنَّاَها ِمْصُر، فََكتَبُْت ِفي الُمَقدِّ
لَْونُُه أَْخَضُر، ِفيِه نَْغرُِس األَْشَجاَر، فََزْرُع اليَْوِم َحَصاُد الَغِد َوَشَجُر اليَْوِم َهَواُء الَغِد، َويٌَد ِبيٍَد نَِجُد َغًدا أَْخَضَر(، أُْعَجبَِت 

َق لِي الَجِميُع«. َمِتي َوطَلَبَْت ِمنِّي أَْن أَقَْرأََها أََماَم زَُمَلئِي وَكَاَن ِمْن تََداِعيَاِت َذلَِك أَْن َصفَّ الُمَعلَِّمُة ِبُمَقدِّ
)ب( ِفي الَْوقِْت الرَّاِهُن  .  ) أ ( تَْشِجير  .  

)جـ( َعَواِقب  .

2- اْقرَأْ َواْكَتِشْف:

ُد الِفكََر الرَّئِيَسَة للنَّصِّ الَمْقُروِء. نََشاط 1: يَُحدِّ
ُر الُمْفرََداِت الَجِديَدَة ِمْن ِخَلِل ِسَياَقاتَِها الُمْخَتلَِفِة. - يَُفسِّ ُد الُمْفرََداِت َويَْسَتْخِدُمَها.   نََشاط 2 ) أ (: - يَُحدِّ األَْهَداُف

نَّصٌّ َمْعلُوَماتِيٌّ 

َنَشاط ٢ ) أ (:  

اْحِترَاٌق ) أ (

)ب(

)جـ(

اْخِتَلٌف

اْخِترَاٌق

1-اْقَرأِ الِفْقرََة َوابَْحْث َعْن ُمرَاِدَفاِت َهِذِہ الكَلَِماِت:
                    )تَْشِجير، ِفي الَوْقِت الرَّاِهِن، َعَواِقُب(

ِ
َقَوانِيُن االْحِتَرام

 
ِ
َحْوَل الَعالَم

ِ
َقَوانِيُن االْحِتَرام

 
ِ
َحْوَل الَعالَم

َنَشاٌط:   أََماَمَك َعَلَماٌت إِْرَشاِديٌَّة ُمْخَتلَِفٌة، تََوقَّْع َمْعَناَها، َوأَيَْن يُْمِكُنَك أَْن تَِجَدَها؟

وَرِة الَِّتي تَُعبُِّر َعْنَها، ثُمَّ َضْعَها ِفي ُجْملٍَة: 2-ِصْل بَْيَن كُلِّ كَلَِمٍة َوالصُّ
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تَْختَلُِف األََماكُِن َوتَتَبَاَعُد الَمَسافَاُت َولَِكْن تَظَلُّ ُهَناَك أُُموٌر يَْشتَِرُك ِفيَها الَعالَُم أَْجَمُع َوأُُموٌر تَْختَلُِف ِمْن َدْولٍَة 
َفاِت الِجيِنيَِّة فَإِنَّ َما يَْجَمُع بَيَْنَها أَكْبَُر  ْكِل َواللَّْوِن َوكَِثيٍر ِمَن الصِّ ْغِم ِمِن اْخِتَلِفَها ِفي الشَّ ألُْخَرى، فَُشُعوُب الَعالَِم َعلَى الرَّ

ِمْن َهَذا كُلِِّه، فََرْغَم اْخِتَلِفَها ِفي الظَّاِهِر فَإِنََّنا نَْستَِطيُع أَْن نَلُْمَس التََّوافَُق في الَعِديِد ِمَن الَجَوانِِب َوبَْعِض الَقَوانِيِن.
َوِل  ْوَء َعلَى الطَِّريِق َوقََواِعِدِہ فََسَنِجُد أَنَّ الَعالََم ُمْعظَمُه يَتَِّفُق ِفي قََواِعِد الِقيَاَدِة، إاِلَّ أَنَّ بَْعَض الدُّ   إِذَا َسلَّطَْنا الضَّ
يَّاَراِت ُملَْصَقاٍت )أَْرقَاًما(، َهِذِہ األَْرقَاُم تَمَّ َوْضُعَها  ٍة ِبَها؛ فََمثًَل ِفي اليَابَاِن تَِجُد َعلَى بَْعِض السَّ انَْفَرَدْت ِبأُُموٍر َخاصَّ
ائِِق الَِّذي أََماَمَك  ِد ُرْؤيَِتَك إِيَّاَها تَْعلَُم َعلَى الَفْوِر َوْضَع السَّ ْمعِ! فَِبُمَجرَّ نِّ َوِضَعاِف السَّ للتَّْفِرقَِة بَيَْن الُمبْتَِدئِيَن َوكِبَاِر السِّ
فَتَْستَِطيُع التََّعاُمَل َمَع الَمْوِقِف ِبُكلِّ أَْريَِحيٍَّة، كََما أَنَّ َوَسائَِل الُمَواَصَلِت ِفي ُمْعظَِم أَنَْحاِء الَعالَِم تََضُع ِبَداِخلَِها إَِشاَراٍت؛ 
نِّ  َصٌة لَِذِوي اإِلَراَدِة َوبَْعُضَها اآلَخُر لِِكبَاِر السِّ فَإِذَا أََرْدَت اْسِتْخَداَمَها فََل بُدَّ أَْن تُْدِرَك َمْعَناَها، فَبَْعُض األََماكِِن ُمَخصَّ

َهاِت. َواألُمَّ
 َوِفي ِمْصَر ُهَناَك بَْعُض األُُموِر الَِّتي تَُسهُِّل َعلَى ذَِوي اإِلَراَدِة ُركُوَب الَحاِفلَِة أَْو ِمتُرو األَنَْفاِق، وإِذَا اتََّجْهَنا إِلَى الِبيئَِة 
اِهِن-َعلَى َضُروَرِة الِحَفاِظ َعلَيَْها َوُمَعالََجِة التََّداِعيَاِت الُمتََزاِيَدِة  فََسنِجُد أَنَّ الِبَلَد َجِميَعَها اْجتََمَعْت-ِفي الَوقِْت الرَّ
لِتََغيُِّر الُمَناخِ؛ َحيُْث يَْدُخُل إِلَى الُمِحيِط -كُلَّ َدِقيَقٍة- َما يَُعاِدُل َشاِحَنَة قَُماَمٍة َملِيئًَة ِبالنَُّفايَاِت الِبَلْسِتيِكيَِّة الَِّتي تُْستَْخَدُم 
َوَل ِبَجِميعِ أَنَْحاِء الَعالَِم تَُحاِوُل تَْقلِيَل اْسِتْهَلِك الُمْنتََجاِت الِبَلْسِتيِكيَِّة ذَاِت االْسِتْخَداِم الَواِحِد  ًة َواِحَدًة؛ لَِذا فَإِنَّ الدُّ َمرَّ

ِث. كَاألَكْيَاِس َوالزَُّجاَجاِت َوُعبَُّواِت التَّْعِبئَِة َوالتَّْغلِيِف؛ للَحدِّ ِمْن َهَذا التَّلَوُّ
َوِل الَِّتي َحظََرْت تِلَْك الُمْنتََجاِت ِبَشْكٍل ِمَن األَْشَكاِل »رواندا، فرنسا، الهند، جامايكا، تايوان،    تَْشَمُل قَائَِمُة الدُّ
ًرا َعلَى ُمْقتََرحٍ لَِحظِْر الَمَوادِّ الِبَلْسِتيِكيَِّة ذَاِت االْسِتْخَداِم  المغرب، كينيا« َوَغيَْرَها، َوقَْد َصاَدَق االتَِّحاُد األُوُربِّيُّ ُمَؤخَّ

ْرِب الِبَلْسِتيِكيَُّة. اُت الشُّ الَواِحِد ِبَهَدِف َوقِْف إِنْتَاجِ َعْشَرِة ُمْنتََجاٍت ِمْنَها، ِمْن بَيِْنَها َماصَّ
يَُنصُّ  إِذْ  الِبيِئيَِّة َصَراَمًة؛  الَقَوانِيِن  أَكْثَِر  أََحَد  الِبَلْسِتيِكيَِّة  الِمثَاِل-اْسِتْخَداِم األَكْيَاِس  َسِبيِل  يَُعدُّ َحظُْر كينيا-َعلَى 
الَقانُوُن َعلَى أَنَّ أَيَّ َشْخٍص ُهَناَك يُْضبَُط َوُهَو يَِبيُع أَْو يَُصنُِّع أَْو يَْحِمُل أَكْيَاًسا ِبَلْسِتيِكيًَّة قَْد يَُواِجُه ُعُقوبََة الَحبِْس أَْو 

يَْدفَُع َغَراَمًة َمالِيًَّة.
َة ِزيَاَدٌة ُمطَِّرَدٌة ِبَعَدٍد ِمَن األََماكِِن الَِّتي تَبَْدأُ ِفي  َصًة للُمَشاِة فََقْط، لَِكْن ثَمَّ َوِل ِمَساَحاٍت ُمَخصَّ ُد أَيًْضا بَْعُض الدُّ تَُحدِّ
يَّاَراِت لَِفتََراٍت َزَمِنيٍَّة أَطَْوَل. َعلَى َسِبيِل الِمثَاِل، تَْخلُو بَْعُض الُجُزِر  تَْوِسيعِ َهِذِہ الِمَساَحاِت َوالَحدِّ ِمِن اْسِتْخَداِم السَّ
َدًة يَِتمُّ  يَّاَراِت تََماًما، ِباإِلَضافَِة إِلَى أَنَّ ُهَناَك َعَدًدا ِمَن الُقَرى َوالبُلَْداِن تَْفِرُض أَيَّاًما ُمَحدَّ ِغيَرِة ِفي كرواتيا ِمَن السَّ الصَّ

يَّاَراِت!  االْسِتْغَناُء ِفيَها َعِن السَّ
 إِذَا اتََّجْهَنا إِلَى ِمْصَر فََسَنِجُد أَنََّها تَبَنَّْت ُمبَاَدَرًة ِبُعْنَواِن )اتحضر لألخضر(، تَْستَْهِدُف نَْشَر الَوْعِي ِبالِحَفاِظ َعلَى 
يَِّة التَّْشِجيِر َوإَِعاَدِة تَْدِويِر  الَمْحِميَّاِت الطَِّبيِعيَِّة َوإَِداَرتَِها َوفَْق الُمْستََويَاِت الَعالَِميَِّة، َوتَتَبَنَّى الُمبَاَدَرُة التَّْوِعيََة ِبأََهمِّ
الُمَخلََّفاِت َوتَْرِشيِد اْسِتْهَلِك الِغَذاِء َوالطَّاقَِة، َوالَحدِّ ِمِن اْسِتْخَداِم الِبَلْسِتيك َوالِحَفاِظ َعلَى الَكائَِناِت البَْحِريَِّة، َوالَحدِّ 

ِث الَهَواِء.  ِمْن تَلَوُّ
ُب َعلَيَْنا الَمْعِرفَُة َوااللِْتَزاُم ِبَها  اْختَلََفِت الَقَوانِيُن أَِو اتََّفَقْت َسيَظَلُّ الَهَدُف ِمْنَها ُهَو َراَحُة اإِلنَْساِن َوَمْنَفَعتُُه، َويَتََوجَّ

ألَنََّنا ُجْزٌء ِمَن الَعالَِم َحْولََنا.

نَصٌّ َمْعلُوَماِتٌّ )َقَواننُِي االْحِتَاِم َحْوَل الَعالَِم (
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: 3- اْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ

نََشاط 2 )ب(: يَْقَرأُ النَّصَّ َويَْفَهُم الَغرََض األََساِسيَّ ِمْنُه.         نََشاط 2 )جـ(: يَْبَحُث َعِن الَمْعلُوَماِت.
نََشاط 2 ) د (: يَْسَتْخِدُم َما تََعلََّمُه ِمَن النَّصِّ ِفي َحَياتِِه الَعَملِيَِّة.    نََشاط 2 )هـ(: يَْقَرأُ الكَلَِماِت َوالنُُّصوَص ِقرَاَءًة َجْهِريًَّة َصِحيَحًة ِبطَلَقٍة.

األَْهَداُف

َنَشاط ٢ )جــ(:

َنَشاط ٢ ) د (:

)ب( ُمَضادَّ )ُمتََمكِِّنيَن(  . ) أ ( ُمْفَرَد )ُمِحيطَاٍت(  .  

ْهَنا(  . ) د ( ُمَراِدَف )َوجَّ )جـ( َجْمَع )ُملَْصٍق(  .   

اِخَنُة َغْيُر َمْسُموحٍ الَمْشُروبَاُت السَّ
يَاَضِة    ْرِسِبَها ِفي َمَلِعِب الرِّ اِرعِااللِْتَزاُم ِبالُهُدوِء َوْقَت الدَّ النَّظَُر َجيًِّدا َقْبَل ُعُبوِر الشَّ

1- اْستَْخَدَم َجِميُع َساكِِنيَها الَمَوادَّ البلْسِتيِكيََّة.  .

رَّاَجاِت ِبَها.  . يَّاَراِت َواْسِتبَْداُل الدَّ 2- تَمَّ االْسِتْغَناُء َعِن السَّ

َواِرِع.  . ٣- لَْم يَُكْن ِبَها أَيُّ قََوانِيَن أَْو َعَلَماٍت ِفي الشَّ

تََخيَّْل َشكَْل َمِديَنِتَك إَِذا:

ْم ِبَنْفِسَك َعَلَماٍت للَقَواِعِد الَِّتي أََماَمَك: َصمِّ

أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة: َنَشاط ٢ )ب(:

) أ ( ِبَلُد الَعالَِم أَْجَمُع تَْختَلُِف ِفي الَقَوانِيِن َواَل تَتَِّفُق ِفيَها.
َوِل ِفي تَْقلِيِل اْسِتْخَداِم البلْسِتيك. )ب( ُهَناَك تََجاِرُب نَاِجَحٌة لِبَْعِض الدُّ

)جـ( أَْصبََحِت الَحاِفَلُت ِفي ِمْصَر َسْهلًَة َعلَى َذِوي اإِلَراَدِة.
) د ( ُمْشِكلَُة الُمَناِخ تَُواِجُهَها بَْعُض ُدَوِل الَعالَِم َولَيَْس الَعالَُم أَْجَمُع.

َغْيُر ُمَناِسٍبُمَناِسٌب

2- أَِجْب:
) أ ( َماَذا تَْعِرُف َعْن ُمبَاَدَرِة )اتحضر لألخضر(؟  .
)ب( َما األُُموُر الَِّتي اتََّفَق َعلَيَْها الَعالَُم أَْجَمُع؟   .

َوِل الَحدَّ ِمِن اْسِتْخَداِم البلْسِتيك؟ )جـ( كَيَْف اْستَطَاَعْت بَْعُض الدُّ
. 

1-  اْقَرأِ الِعَباَراِت التَّالَِيَة َوَصنِّْف أَيٌّ ِمْنَها يَُناِسُب 
َما َفَهْمَتُه َوأَيٌّ ِمْنَها اَل يَُناِسُبه: 

َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّا اتَِّبْع تَْعلِيَماِت ُمَعلِِّمَك.َنَشاط ٢ )هــــ(: 
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َنَشاط ٣ ) أ (:

َنَشاط ٣ )جـ(:

٣- بَائُِع  . 2- ُسوُر  .   ْمِس.   1- ُشُروُق الشَّ مثال: 

٦- َرُجُل  . ٥- َزْهَرُة  .   ٤- إَِذاَعُة  .   

ُن ِمْن  .  )كَلَِمٍة – كَلَِمتَيِْن – ثثََلِث كَلَِماٍت( 1- كُلُّ ِمثَاٍل يَتََكوَّ
2- الَكلَِمتَاِن ِبُكلِّ ِمثَاٍل  .  )اْسَماِن – ِفْعَلِن – اْسٌم َوِفْعٌل(
فٌَة ِبأَْل( فٍَة ِبأَْل – ُمَعرَّ )نَِكَرٌة َغيُْر ُمَعرَّ ٣- الَكلَِمُة األُولَى َدائًِما  . 
فٌَة ِبأَْل( فٍَة ِبأَْل – ُمَعرَّ ٤- الَكلَِمُة الثَّانِيَُة   .  )نَِكَرٌة َغيُْر ُمَعرَّ
ى  .  )فَاِعًل – َمْفُعواًل ِبِه – ُمَضافًا إِلَيِْه( ِل َويَُسمَّ ٥- االْسُم الثَّانِي أُِضيَف للْسِم األَوَّ

نََشاط 3 )أ، ب، جــ(: يََتَعرَُّف الُمَضاَف إِلَْيِه.األَْهَداُف

3- الِحْظ َواْكَتِشْف: 

األَْسَناِنِكَتاُب

الُمَعلِِّمَشَجَرُة

الطِّْفِلطَِبيُب

احِ التُّفَّ

ِحيَحَة: اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

بُّوَرِة ُصَوًرا َوطَلََب ِمْن كُلِّ تِلِْميٍذ أَْن  َدَخَل ُمَعلُِّم اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة الَفْصَل، ثُمَّ َوَضَع َعلَى السَّ
يَِصَل كُلَّ ُصوَرٍة ِبَما يَُناِسُبَها َويَكُْتَب الِمَثاَل كَاِمًل كََما ِفي الِمَثاِل: 

لُْعَبُة

ِكَتاُب الُمَعلِِّم

أَِضِف اْسًما ُمَناِسًبا َمكَاَن النَُّقِط كََما ِفي الِمَثاِل:َنَشاط ٣ )ب(:

) أ (

)ب(

)جـ(

) د (
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وَرِة اآلتَِيِة ِبُجَمٍل ِبَها ُمَضاٌف إِلَْيِه: َعبِّْر َعِن الصُّ

َنَشاط ٣ ) د (:

َنَشاط ٣ )هــــــــ(:

َنَشاط ٣ ) و (:

َنَشاط ٣ ) ز (:

1- َما الَعِصيُر الَِّذي تُِحبُُّه؟   .

2- َمِن الُمَعلُِّم الَِّذي َدَخَل الَفْصَل؟   .

٣- َما الَمْنظَُر الَِّذي أَْعَجبََك؟   .

2- َذَهبُْت إِلَى َحِديَقِة الَحيََواِن. 1- رَأَيُْت بَائَِع الَحلَْوى.                            
٤- َدَخلَْنا َمْعَمَل الُعلُوِم. َدٌة.                     ٣- َمَصاِدُر الطَّاقَِة ُمتََعدِّ

ي الُعُقوَل. ٦- ِقرَاَءُة الُكتُِب تَُغذِّ اَل النَّظَافَِة.                ْولَُة ُعمَّ ٥- كَرََّمِت الدَّ

  . .           قَبََض رَُجٌل َعلَى اللِّصِّ رْطَِة َعلَى اللِّصِّ ) أ (  قَبََض رَُجُل الشُّ

)ب( َسِمْعُت بَُكاًء.                                  َسِمْعُت بَُكاَء الطِّْفِل.

)جـ(  تََناَولُْت َمَع أُْسرَتِي طََعاَم الَغَداِء.         تََناَولُْت َمَع أُْسرَتِي طََعاًما.

   » ، ، َحْت َوَعرَّفَِت الُمَضاَف ِهَي »  2- الَكلَِماُت الَِّتي َوضَّ

َوِهَي ُمَضاٌف إِلَيِْه.

ُحُه ُهَو  . ٣- إَِذْن االْسُم الَِّذي يَُعرُِّف الُمَضاَف َويَُوضِّ

1-َضْع َخطًّا تَْحَت الُجْملَِة الَِّتي ِبَها ُمَضاٌف إِلَيِْه، ثُمَّ الِحِظ الَفرَْق بَيَْن الُجْملَتَيِْن:

أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة ِبُمَضاٍف إِلَْيِه:

ُد الُمَضاَف إِلَْيِه.   نََشاط 3 )هـ(: يََتَعرَُّف َفائَِدَة الُمَضاِف إِلَْيِه. نََشاط 3 ) د (: يَُحدِّ
نََشاط 3 ) و (: يُِجيُب َعْن أَْسِئلٍَة ُمْسَتْخِدًما الُمَضاَف إِلَْيِه.

وَرِة ِبُجَمٍل ِبَها ُمَضاٌف إِلَْيِه. نََشاط 3 ) ز (: يَُعبُِّر َعِن الصُّ

األَْهَداُف

َضْع َخطًّا تَْحَت الُمَضاِف إِلَْيِه ِفي األَْمِثلَِة اآلتَِيِة:

ا يَلِي: أَِجْب َعمَّ

ُحُه.االْسِتْنَتاُج: الُمَضاَف إِلَْيِه اْسٌم يَُعرُِّف الُمَضاَف الَِّذي َقْبلَُه َويَُوضِّ
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1-  أََمُل - التََّلِميُذ – الُمْستَْقبَِل – ُهْم.           .

ْهِر.         . 2- ُمْنتََصَف – البَْدُر – يَْكتَِمُل – الشَّ

ُد – الِكتَاُب.                  . ٣- الُفُصوِل – ُمتََعدِّ

٤- يُِجيُد – الَهْنَدَسِة – طَالُِب – الرَّْسَم.          .

4- الِحْظ َوتََعلَّْم:

َنَشاط ٤ ) أ (:

َنَشاط ٤ )ب(:

:) َنَشاط ٤ )جـ

الُمَضاُف إِلَْيِهالُمَضاُف

َمِءَملَْعُب السَّ

البَْحِركُرَُة

الَمْدرََسِةأَْسَمُك

لَِّةنُُجوُم السَّ

                  )      ( 2- نََجَح تََلِميُذ الَمْدرََسِة.     )      ( 1- نََجَح التََّلِميُذ.   
)      ( اِدِس ِمْن أُكْتُوبَر.  ٤- انْتََصَر الُجُنوُد ِفي َحرِْب السَّ    )      ( ٣- انْتََصَر الُجُنوُد.  

 )      ( ِعِبيَن.  ٦- َراقََب الَحَكُم اللَّ   )      ( ٥- َحَكُم الُمبَاَراِة َماِهٌر. 
)      ( ٨- التِّيُن ُمِفيٌد للنَّاِس.    )      ( ٧- ثََمُر التِّيِن ُمِفيٌد.  

٣- َهَدُف اإلِنَْساِن النََّجاُح.                 2- البُرْتَُقاُل فَاكَِهٌة ِشتِْويٌَّة.     1- َساَعَد األَطَْفاُل الُفَقرَاَء.            

٦- أَْسِئلَُة االْخِتبَاِر َسْهلٌَة.٥- الِعلُْم أََساُس الَحيَاِة.         ٤- طَائُِر الِبطِْريِق َصِغيٌر.           

٣- كَلَِماُت  ُمؤَثِّرٌَة. 2- أَلَْواُن  زَاِهيٌَة.  1- كُرَُة  ِريَاَضٌة ُمْمِتَعٌة. 

٥- َخطُّ  َجِميٌل. ٤- َصْوُت  َعْذٌب. 

َنَشاط ٤ ) د (:

َنَشاط ٤ )هــــــــــ(:

ُن ُمَضاًفا إِلَْيِه، ثُمَّ يََضُعُه ِفي ُجْملٍَة ُمِفيَدٍة.   نََشاط 4 )ب، جـ(: يَُميُِّز الُجَمَل الَِّتي ِبَها ُمَضاٌف إِلَْيِه.األَْهَداُف نََشاط 4 ) أ (: يُكَوِّ
َن ُجَمًل ِبَها ُمَضاٌف إِلَْيِه. نََشاط 4 ) د (: يََضُع ُمَضاًفا إِلَْيِه ُمَناِسًبا.  نََشاط 4 )هـ(: يُرَتُِّب الكَلَِماِت لُِيكَوِّ

ِصْل بَْيَن الُمَضاِف َوالُمَضاِف إِلَْيِه الَِّذي يَُناِسُبُه، ثُمَّ َضْعُه ِفي ُجْملٍَة ُمِفيَدٍة:

َضْع َعَلَمَة )✓( أََماَم الُجَمِل الَِّتي ِبَها ُمَضاٌف إِلَْيِه َو)✗( أََماَم الَِّتي لَْيَس ِبَها: 

اْخَتِر الُجْملََة الَِّتي ِبَها ُمَضاٌف إِلَْيِه، ثُمَّ َضْع َخطًّا تَْحَتُه:

ُح الَمْعَنى: أَكِْمْل ِبُمَضاٍف إِلَْيِه ُمَناِسٍب يَُوضِّ

أَِعْد تَرْتِيَب الكَلَِماِت بََحْيُث تَْشَتِمُل َعلَى ُمَضاٍف إِلَْيِه، ثُمَّ َضْع َخطًّا تَْحَتُه: 

الُجْملَُة

-1

-2

-٣

-٤
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5- َشارِْك:

َنَشاط ٥ ) أ (:

َنَشاط ٥ )ب(:

َنَشاط ٥ )جـــــــ(:

2- كَْيَف يَِتمُّ االلِْتزَاُم ِبَها؟  1- ِفي اْعِتَقاِدَك، َمِن الَِّذي يََضُع الَقَوانِيَن؟  

3- ابَْحْث ِفي »اإلنترنت« َعْن أَكَْثِر الَقَوانِيِن َغَرابًَة.

ابَْحْث َمَع زَُمَلئَِك:

تَمَّ اْخِتَيارَُك لَِوْضعِ َقَوانِيَن َوَقَواِعَد ِبَمْدَرَسِتَك، َما الَقَوانِيُن الَِّتي َسَتَضُعَها؟ َولَِم اْخَترْتََها؟

اكُْتْب َما يُْملَى َعلَْيَك:

 

 

 

 

 . 

. 

 

 

. 

نََشاط 5 )أ، ب(: يَكُْتُب نُُصوًصا َمْعلُوَماتِيًَّة تَْوِضيِحيًَّة لَِيْدُرَس َمْوُضوًعا َما َويَُعبَِّر َعِن الِفكَِر َوالَمْعلُوَماِت     األَْهَداُف
                      ِبُوُضوحٍ، ُمْسَتْخِدًما َمَهاَرَة التَّْعِبيِر َوالكََلِم.

نََشاط 5 )جـ(: يُطَبُِّق َمَهاَراِت الِكَتابَِة األََساِسيََّة. 116



اْقَرأِ النَُّموَذَج، ثُمَّ أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة:  َنَشاط 1:

نَاتِِه َوكَْيَف يُكَْتُب.األَْهَداُف نََشاط 1: يَُحلُِّل تَْرِكيَب اإلِْعَلِن َويََتَعرَُّف ُمكَوِّ

إِْعَلٌن
فِّ الَخاِمِس  تُْعلُِن َمْدرََسُة األَبْطَاِل االبِْتَدائِيَُّة أَنََّها َستَُنظُِّم يَْوَم األََحِد الُمْقِبَل الُمَواِفَق 2 إِبِْريَل لِتََلِميِذ الصَّ
ِزيَارًَة إِلَى َمْعرِِض األَزَْهاِر الُمَقاِم ِبَحِديَقِة الُفْسطَاِط َوالَخاصِّ ِبَعرِْض َجِميعِ أَنَْواِع األَزَْهاِر َوالنَّبَاتَاِت الُمْختَلَِفِة.

اِن َويَْحُضُروا األََحَد  ِب ِبالَمجَّ لُوا أَْسَماَءُهْم ِبَمْكتَِب ُشئُوِن الطُّلَّ فََعلَى رَاِغِبي ِزيَارَِة َهَذا الَمْعرِِض أَْن يَُسجِّ
اَعِة التَّاِسَعِة َصبَاًحا ِمْن أََماِم بَاِب الَمْدرََسِة.. فََهيَّا  الُمْقِبَل؛ َحيُْث َسيَُكوُن االنِْطَلُق َعلَى َمتِْن الَحاِفلَِة ِفي السَّ

ِكيَنَة. نَُعْد للطَِّبيَعِة الَِّتي تَبُثُّ ِفي نُُفوِسَنا الرَّاَحَة َوالطَُّمأْنِيَنَة َوتَُمتُِّع البََصَر َوتُِعيُد لََنا السَّ
                                                                                                            َمَع تَِحيَّاِت

                إَِدارَِة َمْدرََسِة األَبْطَاِل االبِْتَدائِيَِّة
) أ ( َحلِّْل َعَناِصَر اإلِْعَلِن 

1- َمْوُضوُع اإلِْعَلِن:  .

2- الُمْعلُِن )الَمْسئُوُل َعْن تَْنِظيِم الَحَدِث(:  .

٣- الَمَكاُن:   .

اَعة  . ٤- الزََّماُن: اليَْوم:  السَّ

ُه إِلَيِْهُم اإلِْعَلُن(:  . ٥- الِفئَُة الُمْستَْهَدفَُة )َمْن يَُوجَّ
٦- ُجْملٌَة تَْحِفيِزيٌَّة لِتَْشِجيعِ الَقاِرِئ َعلَى االنِْضَماِم:  .  

يَاَرِة؟ )ب( َماَذا َسَيْفَعُل َمْن يَْرَغُب ِفي االنِْضَماِم للزِّ

. 
)جـ( َضْع َعَلَمَة )✓( أََماَم الَمْعلُوَماِت الَمْذكُوَرِة ِفي اإلِْعَلِن:

عِ َواِضٌح. )      ( 2- َمْوِعُد َوَمَكاُن التََّجمُّ َحٌة. )      (     1- طَِريَقُة الَحْجِز ُمَوضَّ
)      ( ٤- ثََمُن الرِّْحلَِة.        )      ( ِل.   ٣- َوِسيلَُة التََّنقُّ

) د ( اْقَرأِ اإلِْعَلَن َمرًَّة أُْخَرى َوَضْع َخطًّا تَْحَت الكَلَِماِت َوالُمْفرََداِت الَِّتي يُْمِكُن اْسِتْخَداُمَها ِفي ِكَتابَِة إِْعَلنَِك.

)هـ( أَِضْف ُجْملًَة تَْحِفيِزيًَّة أُْخَرى لَِتْشِجيعِ التََّلِميِذ َعلَى االْشِتَراِك.

. 

نَُموَذُج ِكَتابَِة إِْعاَلٍننَُموَذُج ِكَتابَِة إِْعاَلٍنالتَّْعِبريُ الِكَتابِيُّ 
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نَُموَذُج ِكَتابَِة إِْعَلٍن

 َنَشاط ٢:   اكُْتِب اإلِْعَلَن ِمْن ِخَلِل التَّْحلِيِل التَّالِي:

  . 

َز لَُه. األَْهَداُف نََشاط 2: يَكُْتُب إِْعَلنًا، ُمْسَتْخِدًما التَّْخِطيَط الُمَجهَّ

اإلِْعَلُن

الزََّماُن
يَْوُم الُجُمَعِة 

الُمَواِفُق 10 أُكْتُوبَر
الـَمكَاُن

 ِفي َميَْداِن
طَْنطَا الرَّئِيِس

الِفَئُة الـُمْسَتْهَدَفُة
بَاُب ِمْن ِسنِّ  الشَّ

1٥ إِلَى ٣0

الـَمْوُضوُع
ُمَسابََقُة َجْرٍي

الـُمْعلُِن
إَِدارَُة نَاِدي طَْنطَا
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ُد َمْجُموَعًة ِمَن الِفكَِر الَفْرِعيَِّة.األَْهَداُف نََشاطَا 3، 4: يَُخطُِّط لِِكَتابَاتِِه ُمْخَتاًرا ِفكْرًَة َمْركَِزيًَّة للِكَتابَِة َحْولََها، َويَُحدِّ

التَّْخِطيُط لِِكَتابَِة اإلِْعَلِن  

أَكِْمْل َعَناِصَر اإلِْعَلِن:  َنَشاط ٣:

اإلِْعَلُن

الزََّماُن

الـَمكَاُن

الـُمْعلُِن

الِفَئُة الـُمْسَتْهَدَفُة

الـَمْوُضوُع

َهيَّا نَُخطِّْط لََها 

) أ ( 
)ب( 
)جـ( 
) د ( 

)هـ(  . 

ُع ِبَها الُقرَّاَء َعلَى ُحُضوِر الُمْؤتََمِر:  اكُْتِب الُجَمَل التَّْحِفيِزيََّة الَِّتي َسُتَشجِّ َنَشاط ٤:

اكُْتْب إِْعَلنًا َعْن ُمْؤتََمِر األَْخَلِق الَِّذي َسُيْعَقُد ِبَمْدَرَسِتَك ِبُحُضوِر َعَدٍد ِمَن الُمَحاِضِريَن َمَع بَْعِض 
الِوَرِش الَعَملِيَِّة َوَسَيِتمُّ نَْشرُُہ َعلَى َصَفَحاِت التََّواُصِل االْجِتَماِعيِّ َوَحائِِط اإلِْعَلنَاِت ِبالَمْدَرَسِة، َوَسَيكُوُن 

فِّ الَخاِمِس االبِْتَدائِيِّ ِبَعَدِد كَلَِماٍت يََتَراَوُح بَْيَن )50 َو100( كَلَِمٍة: الُمَنظُِّم تََلِميَذ الصَّ
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• َهِل الْتَزَْمَت ِبَعَدِد الَكلَِماِت الَمطْلُوبَِة ِمْنَك؟أََصالَُة الِفكَِر
• َهِل الْتَزَْمَت ِبتَْوِضيِح الَمْعلُوَماِت ِبِدقٍَّة؟ 

َدٌة؟ تََسلُْسُل الِفكَِر • َهْل ِفَكرَُك َواِضَحٌة َوُمَحدَّ • َهِل الْتَزَْمَت ِبِكتَابَِة َعَناِصِر اإلِْعَلِن؟   

• َهْل َراَعيَْت قََواِعَد النَّْحِو؟ تَْرِكيُب الُجَمِل • َهْل َعَناِصُر الُجَمِل َصِحيَحٌة؟    

• َهِل اْستَْخَدْمَت ِعبَاَراٍت تَْحِفيِزيًَّة؟ اْخِتَياُر الُمْفرََداِت • َهِل اْختَرَْت ُمْفرََداٍت َواِضَحًة َوَغيَْر َغاِمَضٍة؟  

إِْمَلٌء َوَخطٌّ
• َهِل اإلِْمَلُء َوَعَلَماُت التَّرِْقيِم َصِحيَحٌة؟

• َهِل الَخطُّ َجيٌِّد، ُمرَاِعيًا َحْجَم َوطَِريَقَة كِتَابَِة كُلِّ َحرٍْف؟

ِكَتابَُة إِْعَلٍن

يُظِْهُر َقَواِعَد اللَُّغِة َويَْسَتْخِدُمَها ِعْنَد الِكَتابَِة، يَكُْتُب ُجَمًل كَاِملًَة، يُرَتُِّب ِفكَرَُہ ِفي الِكَتابَِة. 
يَكُْتُب إِْعَلنًا، ُمَراِعًيا َعَناِصرَُہ َوتََسلُْسَل ِفكَرِِہ. األَْهَداُف

بَْعَد الِكَتابَِة َفكِّْر ِفي األَْسِئلَِة اآلتَِيِة َوَراِجْع ِكَتابََتَك:

  .   

َمَع  الُمَحاِضِريَن  ِمَن  َعَدٍد  ِبُحُضوِر  ِبَمْدَرَسِتَك  َسُيْعَقُد  الَِّذي  األَْخَلِق  ُمْؤتََمِر  َعْن  إِْعَلنًا  اكُْتْب 
بَْعِض الِوَرِش الَعَملِيَِّة َوَسَيِتمُّ نَْشرُُہ َعلَى َصَفَحاِت التََّواُصِل االْجِتَماِعيِّ َوَحائِِط اإلِْعَلنَاِت ِبالَمْدَرَسِة 
فِّ الَخاِمِس االبِْتَدائِيِّ ِبَعَدِد كَلَِماٍت يََتَراَوُح بَْيَن )50 َو100( كَلَِمٍة،  َوَسَيكُوُن ُمَنظُِّمَها تََلِميَذ الصَّ
ُمَراِعًيا َعَناِصَر اإلِْعَلِن )الَمْوُضوَع، الزََّماَن، الَمكَاَن، الُمْعلَِن، الِفَئَة الُمْسَتْهَدَفَة، الِعَباَراِت التَّْحِفيِزيََّة، 

َع ِفي تَْرِكيِب الُجَمِل( َمَع إِْمَلٍء َوَخطٍّ َسلِيَمْيِن.  اْخِتَياَر الُمْفرََداِت، التََّنوُّ
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اِبَقِة: اكُْتْب َمرًَّة أُْخَرى بَْعَد تَْقِييِم ِكَتابَِتَك ِمْن ِخَلِل األَْسِئلَِة السَّ

َسُيَقيُِّم الُمَعلُِّم َحَسَب الَمَعاِييِر اآلتَِيِة: 
َمَعاِييُر تَْقِييِم الِكَتابَِة

َرَجُة1234 الدَّ

 أََصالَُة
الِفكَِر

- لَْم يَلْتَزِْم ِبتَْوِضيِح    
  الَمْعلُوَماِت ِبِدقٍَّة

- اَل يَلْتَزُِم ِبَعَدِد الَكلَِماِت  
  )أَقَلُّ ِمْن ٣0 كَلَِمًة(

- الْتَزََم ِبتَْوِضيِح  
َمْعلُوَمتَيِْن فََقْط ِبِدقٍَّة

- اَل يَلْتَزُِم ِبَعَدِد الَكلَِماِت    
  )أَقَلُّ ِمْن ٤0 كَلَِمًة(

- الْتَزََم ِبتَْوِضيِح ثثََلِث     
َمْعلُوَماٍت ِبِدقٍَّة 

- ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يَلْتَزُِم   
  ِبَعَدِد الَكلَِماِت )ِمْن ٤0-٤٩(

- الْتَزََم ِبتَْوِضيِح َجِميعِ     
الَمْعلُوَماِت    

- َدائًِما َما يَلْتَزُِم ِبَعَدِد  
   الَكلَِماِت )٥0-100(

تََسلُْسُل 
الْتَزََم ِبُعْنُصَريِْن فََقْط ِمْن لَْم يَلْتَزِْم ِبَعَناِصِر اإلِْعَلِن الِفكَِر

َعَناِصِر اإلِْعَلِن
الْتَزََم ِبثََلثَِة َعَناِصَر ِمْن 

َعَناِصِر اإلِْعَلِن
الْتَزََم ِبَجِميعِ َعَناِصِر 

اإلِْعَلِن

تَْرِكيُب 
الُجَمِل

يُوَجُد أَكْثَُر ِمْن ٣ أَْخطَاٍء 
ِفي النَّْحِو 

يُوَجُد أَكْثَُر ِمْن َخطَأ ِفي 
النَّْحِو 

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يَْستَْخِدُم 
ُجَمًل َصِحيَحًة )َخطَأ َواِحد( 

ِفي النَّْحِو

َدائًِما يَْستَْخِدُم ُجَمًل 
َصِحيَحًة َوِبُدوِن أَْخطَاٍء

اْخِتَياُر 
املُْفرََداِت

نَاِدًرا َما يَْختَاُر الُمْفرََداِت 
الَواِضَحَة 

)أَكْثَر ِمْن ٣ أَْخطَاٍء(

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت اَل 
يَْختَاُر الُمْفرََداِت الَواِضَحَة

)ِمْن 2-٣ أَْخطَاٍء(

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يَْختَاُر 
الُمْفرََداِت الَواِضَحَة 

)َخطَأ َواِحد(

َدائًِما يَْختَاُر الُمْفرََداِت 
الَواِضَحَة 

)اَل تُوَجُد أَْخطَاٌء(

إِْمَلٌء 
َوَخطٌّ

- )أَكْثَُر ِمْن ٦ أَْخطَاٍء  
إِْمَلئِيٍَّة(

قََّة   - نَاِدًرا َما يُرَاِعي الدِّ
  َوالتَّرْتِيَب ِفي الَخطِّ

- )٤-٥ أَْخطَاٍء إِْمَلئِيٍَّة(
- ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت اَل 

قََّة َوالتَّرْتِيَب ِفي  يُرَاِعي الدِّ
الَخطِّ

- )2-٣ أَْخطَاٍء إِْمَلئِيٍَّة(
- ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يُرَاِعي 

قََّة َوالتَّرْتِيَب ِفي الَخطِّ الدِّ

)َخطَأ َواِحد(
قََّة ِفي  - َدائًِما يُرَاِعي الدِّ

قََواِعِد اإلِْمَلِء
قََّة  - َدائًِما َما يُرَاِعي الدِّ

َوالتَّرْتِيَب ِفي الَخطِّ 

كُْل َواألُْسلُوُب.األَْهَداُف يَُقيُِّم النَّصَّ ِمْن َحْيُث الشَّ ْعِم.  يََها َمَع التَّْوِجيِه َوالدَّ ْخِصيََّة؛ لُِيَقوِّ 121يَُراِجُع الِكَتابََة الشَّ



يَْر ِبُمْفَرِدِہ؛ فََقْد كَاَن كَِفيًفا.. َوَمَع َذلَِك كَاَن يَْحِمُل َمَعُه ِمْصبَاًحا  »ِفي بَلَْدٍة َصِغيَرٍة يَِعيُش َرُجٌل اَل يَْستَِطيُع السَّ
بَاِب  كُلََّما َخَرَج لَيًْل، َوَذاَت لَيْلٍَة ِعْنَدَما كَاَن َعائًِدا إِلَى َمْنِزلِِه بَْعَد تََناُوِل الَعَشاِء ِفي الَخاِرِج َصاَدَف َمْجُموَعًة ِمَن الشَّ
َعلَيِْه  التَّْعلِيَقاِت  تَْمِريِر  َوبََدُءوا ِفي  ُمِضيئًا  ِمْصبَاًحا  يَْحِمُل  َذلَِك  َوَمَع  َوَجُدوُه كَِفيًفا  َحيُْث  بُوا؛  فَتََعجَّ الُمَساِفِريَن 
َوَسِخُروا ِمْنُه، َوَسأَلَُه أََحُدُهْم: يَا َرُجُل، أَنَْت كَِفيٌف َواَل تََرى أَيَّ َشْيٍء فَلَِماَذا تَْحِمُل الِمْصبَاَح إَِذْن؟! أََجاَب الَكِفيُف: 
ْؤيَُة،  نََعْم أَنَا كَِفيٌف َواَل أَْستَِطيُع أَْن أََرى أَيَّ َشْيٍء لَِكنَّ الِمْصبَاَح الُمِضيَء الَِّذي أَْحِملُُه ألُنَاٍس ِمثْلَِك يُْمِكُنُهُم الرُّ
فََقْد اَل تََرى الَكِفيَف قَاِدًما َويَْنتَِهي ِبَك األَْمُر فَتَْدفَُعِني؛ لَِهَذا أَْحِمُل ِمْصبَاًحا ُمِضيئًا.. َشَعَرْت َمْجُموَعُة الُمَساِفِريَن 
ِبالَخَجِل َواْعتََذُروا َعْن ُسلُوكِِهْم؛ لَِذا يَِجُب أَْن نَُفكَِّر قَبَْل أَْن نَْحُكَم َعلَى اآلَخِريَن، فَاالْحِتَراُم أََساُس ُحْسِن الُمَعاَملَِة؛ 

بًا َوتََعلَّْم ُرْؤيََة األَْشيَاِء ِمْن ِوْجَهِة نَظَِر اآلَخِريَن«. فَُكْن َدائًِما ُمَهذَّ

1- َجْمَع )تَْعلِيٍق(:   .    2- ُمَضادَّ )ُمظْلًِما(:  .    ٣- ُمْفرََد )ُسلُوكِيَّاٍت(:  .

نََشاط 1: يَْقَرأُ الِفْقرََة َويُِجيُب َعِن األَْسِئلَِة الَِّتي تُظِْهُر َفْهَمُه. األَْهَداُف

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن:  ِحيَحَة ِممَّ )جـ( اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

ا يَلِي: ) د ( أَِجْب َعمَّ

: ) أ ( َهاِت ِمَن النَّصِّ
اْقَرأْ، ثُمَّ أَِجْب:َنَشاط 1: 

بَاِب ِفي الِبَدايَِة َوتََصرُِّفِهْم بَْعَد َحِديِثِهْم َمَع الرَُّجِل. 1- قَاِرْن بَيَْن تََصرُِّف الشَّ
. 

بَاِب ِمْنُه وَكَيَْف َصارَْت بَْعَد اْعِتَذارِِهْم لَُه. 2- ِصْف َمَشاِعَر الرَُّجِل بَْعَد ُسْخِريَِة الشَّ
. 

بَاِب ِفي َهَذا الَمْوِقِف لَْو كُْنَت َمْوُجوًدا بَيَْنُهْم؟ ٣- كَيَْف تَتََصرَُّف َمَع َهؤاَُلِء الشَّ
. 

اِبِق.      . ٤- َضْع ُعْنَوانًا ُمَناِسبًا للنَّصِّ السَّ

ي الِعَلِج ِبأََحِد الُمْستَْشَفيَاِت ِبالبَلَْدِة. 1- وَعاَد الرَُّجُل لَِمْنِزلِِه بَْعَد تَلَقِّ
. 

2- يَْحِمُل الرَُّجُل الَكِفيُف الِمْصبَاَح لِيَُضاِيَق ِبِه الَمارََّة.
. 

بَاُب ِمْن تََصرُِّفِهْم َوانَْصرَفُوا ُدوَن اْعِتَذاٍر. ٣- لَْم يَْخَجِل الشَّ
. 

ِل(. َفِر َوالتََّنقُّ )اْحِترَاِم اآلَخِريَن َوتَْقِديِر َمَشاِعرِِهْم - الَحيَاِة الَهاِدئَِة ِفي البَلَْدِة - َضُرورَِة السَّ ُث النَّصُّ َعن  1- يَتََحدَّ

)لَيًْل َونََهاًرا - نََهاًرا فَْقَط - لَيًْل فََقْط(. 2- كَاَن الرَُّجُل يَْحِمُل الِمْصبَاَح  

ِر- ِقلَِّة االْحِترَاِم(. )االْحِترَاِم َوالتَّْقِديِر- الرُِّقيِّ َوالتََّحضُّ بَاِب َمَع الرَُّجِل ِعْنَدَما َشاَهُدوا الرَُّجَل ِبـ  ٣- تَِصُف ُسلُوَك الشَّ
)يَبْتَِعَد َعْنُه النَّاُس َويُْفِسُحوا لَُه الطَِّريَق - يَتََمكََّن اآلَخُروَن ِمْن ُرْؤيَِتِه  ٤- الِحْكَمُة ِمْن َحْمِل الرَُّجِل للِمْصبَاِح أَْن  

 فََل يَْدفََعُه أََحُدُهْم - يَْستَْعِطَف النَّاَس فَيُْسِرُعوا لُِمَساَعَدتِِه(.

: )ب( اكُْتْب تَْصِويَب الِعَباَراِت اآلتَِيِة ُمْسَتِنًدا إِلَى َما َفِهْمَتُه ِمَن النَّصِّ
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َنَشاط ٣: 

ُر الُمْفرََداِت الَجِديَدَة ِمْن ِخَلِل ِسَياَقاتَِها الُمْخَتلَِفِة. نََشاط 2: يَُفسِّ
ِحيَح للكَلَِماِت. ُد اإلِْعَراَب الصَّ نََشاط 4: يَُحدِّ نََشاط 3: يَُميُِّز االْسَم الَْمْجُروَر ِبَحرِْف الَْجرِّ َوَعَلَمُتُه. 
نََشاط ٦: يَُميُِّز الُْجملََة الَِّتي ِبَها ُمَضاٌف إِلَْيِه. نََشاط 5: يَكَْتِشُف الُمَضاَف إِلَْيِه ِفي ُجَمٍل ُمْعطَاًة.  

األَْهَداُف

َنَشاط ٢: 

)فَاِعٌل – َمْفُعوٌل ِبِه – ُمَضاٌف إِلَيِْه( اِدِقيَن.                     ) أ ( يُِحبُّ النَّاُس الصَّ

)َمْفُعوٌل ِبِه – ُمَضاٌف إِلَيِْه – اْسٌم َمْجُروٌر( )ب( َسافَرُْت َمَع أَِبي إِلَى اإلْسَكْنَدريَِّة. 

.                                   )ُمبْتََدأٌ – َخبٌَر – ُمَضاٌف إِلَيِْه( يِْف َحارٌّ )جـ( َجوُّ الصَّ

) د ( كَلَِماُت النَِّشيِد َسْهلٌَة.                                )ُمبْتََدأٌ – َخبٌَر – فَاِعٌل(

ْولَُة ِبِصَناَعِة النَِّسيِج. )ب( تَْهتَمُّ الدَّ ) أ ( اْحِترَاُم الَكِبيِر َواِجٌب َعلَيَْنا.             

ُب الِعلِْم ُمثَاِبُروَن. ) د ( طُلَّ )جـ( أَْعَجبَِني َصْوُت الُمْنِشِد.   

اُل ُخطََّة الَعَمِل. َذ الُعمَّ ) و ( نَفَّ َة الثَّْعلَِب الَماكِِر.    )هـ( قََرأُْت ِقصَّ

)      ( ِفتَاِت َعلَى ُجْدَراِن الَمْدرََسِة.  ) أ ( َعلَّْقُت اللَّ
)      ( )ب( تََعلَّْمُت ِفي الَمْدرََسِة الِعلَْم النَّاِفَع. 
)      ( )جـ( َزيَّنَّا فُُصوَل الَمْدرََسِة. 
)      ( ) د ( َشاَهْدُت ُمبَاَراَة كُرَِة الَقَدِم. 
)      ( )هـ( التََّعاُوُن يَُؤدِّي إِلَى النََّجاِح. 

ِس الـ  . ) أ ( ِمْن أَْجِهزَِة الِجْسِم الَِّتي تَُقوُم ِبَعَملِيَِّة التََّنفُّ
)ب( الـ  ُخلٌُق َمْذُموٌم، وَكََذلَِك النَِّفاُق.

َواَء ِفي َهِذِہ األَْجَواِء ُمْمِكٌن. )جـ(   لَِصِديِقي »حسين« أَنَّ الشِّ
) د ( يَْحتَاُج الُعلََماُء الْسِتْكَشاِف الـ  . 

بَُب:  « ) أ ( تَُصنَُّع ِمَن الُجلُود ِصَناَعاٌت كَِثيرٌَة.            »الَعَلَمُة:  ، السَّ
بَُب:  « َهات الُمَكرََّماِت.              »الَعَلَمُة:  ، السَّ )ب( َسلَّْمُت َعلَى األُمَّ
بَُب:  « َماء.                       »الَعَلَمُة:  ، السَّ )جـ( يَْنزُِل الَماُء ِمَن السَّ
بَُب:  « ) د ( انْتََصَر الَجيُْش َعلَى األَْعَداء.                 »الَعَلَمُة:  ، السَّ

ِمْن تَْصِريَفاِت كَلَِمِة »َرأَى«: 

)تََراَءى، ِريَاُء، َمرْئِيَّاِت، رِئَُة(

َضْع َعَلَمَة )✓( أََماَم الُجْملَِة الَِّتي ِبَها ُمَضاٌف إِلَْيِه: َنَشاط 6: 

َضْع َخطًّا تَْحَت الُمَضاِف إِلَْيِه: َنَشاط ٥: 

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: ِحيَح لَِما تَْحَتُه َخطٌّ ِممَّ اْخَتِر الَمْوِقَع الصَّ َنَشاط ٤: 

َبَب: َضْع َخطًّا تَْحَت االْسِم الَمْجُروِر، ثُمَّ اْذكُْر َعَلَمَة الَجرِّ َوالسَّ
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َنَشاط ٧: 

ِكَتابَُة إِْعَلٍن: َنَشاط 8: 

 نََشاط 7: يَكُْتُب ُجَمًل َصِحيَحًة ِبَها ُمَضاٌف إِلَْيِه. 
 نََشاط 8: يَكُْتُب إِْعَلنًا ِبلَُغٍة َسلِيَمٍة، ُمَراِعًيا َعَناِصرَُہ. 

األَْهَداُف

فِّ الَخاِمِس االبِْتَدائِيِّ َوَسيَِتمُّ نَْشرُُہ َعلَى  اكْتُْب إِْعَلنًا َعْن رِْحلٍَة َمْدرَِسيٍَّة إِلَى الُمتَْحِف اإلِْسَلِميِّ ِبالَقاِهرَِة للصَّ
)الَمْوُضوُع،  َوِهَي  اإلِْعَلِن  َعَناِصَر  ُمرَاِعيًا  كَلَِمًة،   )٥0:٣0( بَيَْن  يَتَرَاَوُح  كَلَِماٍت  ِبَعَدِد  ِبالَمْدرََسِة  اإلِْعَلنَاِت  َحائِِط 
ُع ِفي تَرْكِيِب الُجَمِل( َمَع  الزََّماُن، الَمَكاُن، الُمْعلُِن، الِفئَُة الُمْستَْهَدفَُة، الِعبَاَراُت التَّْحِفيِزيَُّة، اْخِتيَاُر الُمْفرََداِت، التََّنوُّ

إِْمَلٍء َوَخطٍّ َسلِيَميِْن:

)ب( الَقلَم:  . ) أ ( الِكتَاب:  .  

ورَة:  . ) د ( الصُّ )جـ( الَفْصل:  .  

اْجَعِل الكَلَِماِت اآلتَِيَة ُمَضاًفا إِلَْيِه ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة:
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َدْعَوٌة لإِلْنَصاِف

انِي الَمْوُضوُع الثَّ



ُكْن َداِعًما َواَل تَُكْن ُمَثبِّطًاُكْن َداِعًما َواَل تَُكْن ُمَثبِّطًانَصُّ االْسِتَماِع 

. 

)َقْبَل االْسِتَماعِ( َنَشاط 1:

)ِفي أَثَْناِء االْسِتَماعِ(  َنَشاط 2:

) أ ( »أحمد« تِلِْميٌذ ُمتََميٌِّز َولَِذلَِك آَمَن أَبُوُه ِبِفَكرِِہ.    )        (
)ب( أَنَْشأَ »أحمد« قََناًة لألَفَْلِم الَوثَائِِقيَِّة، وَكَاَن يَْعرُِض ِفيديُو كُلَّ َشْهٍر.     )        (  
)        (    . ِر اإِللِْكتُُرونِيِّ )جـ( أَْغلََق »أحمد« قََناتَُه ِبَسبَِب التََّنمُّ
ْعَم الَكاِفَي إلِنَْجاِح َمْشُروِعِه.    )        ( ) د ( َوَجَد »أحمد« الدَّ
)        ( َجاَعُة ِهَي أَْن تَُكوَن ُمتََقبًِّل لَِذاتَِك َوَواثًِقا ِبَها.    )هـ( الشَّ

َنَشاط ٣:

َضْع َعَلَمَة )✓( أَْو )✗( أََماَم الِعَباَراِت اآلتَِيِة:

)بَْعَد االْسِتَماعِ( 

وَرِة ِبُجْملٍَة ُمِفيَدٍة: َعبِّْر َعِن الصُّ

ُك ِباللَّْهَجِة يَُعدُّ ِمَن التََّشبُِّث ِبـ ) أ ( أَكِْمْل: التََّمسُّ
. 

)ب( َماَذا يَْحُدُث لَْو تََكلَّْمَنا َجِميًعا ِبلَْهَجٍة َواِحَدٍة؟ 
. 

َر ِبأَنَْواِعِه؟  )جـ( كَيَْف يُْمِكُن لإِلنَْساِن أَْن يَُواِجَه التََّنمُّ
. 

ِة.  ) د ( َضْع نَِهايًَة ُمْختَلَِفًة للِقصَّ

. 

ُط َذاِكرَتَُه الَمْعرِِفيََّة الُمْسَبَقَة.  .  – يََتَهيَّأُ للنَّصِّ َويَُنشِّ نََشاط 1: يَُميُِّز الِفكْرََة الرَّئِيَسَة للنَّصِّ
ِة الَمْسُموَعِة.              ُد الَمْغَزى الَعامَّ للَمادَّ نََشاط 2: يَُحدِّ

ًصا الَمْعلُوَماِت َوالِفكََر الرَّئِيَسَة.   ِة الَمْسُموَعِة َشَفِهيًّا، ُملَخِّ نََشاط 3: يُِعيُد ِصَياَغَة الَمادَّ

األَْهَداُف
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ِصْل أَْحرَُف َهِذِہ الكَلَِماِت َوْفَق َما تََعلَّْمَت ِمْن َقَواِعَد إِْمَلئِيٍَّة: َنَشاط ٥:

ِكَتابَُتَها ُمتَِّصلٌَةاألَْحرُُف

) أ ( ن ت ا ء ج

)ب( ق ر ا ء ة

)جـ( ُف و ء ا د

) د ( َس ا َء  ل

 
 
 

. 

ا يَلِي:  ِحيَحَة لِكُلٍّ ِممَّ ) أ  ( اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ
َنَشاط 4:

اكُْتْب َما يُْملَى َعلَْيَك: َنَشاط 6:

طِْر.األَْهَداُف طََة َويَْسَتْنِتُج ُشُروَط ِكَتابَِتَها َعلَى السَّ نََشاط 4: يَُلِحُظ الَهْمزََة الُمَتَوسِّ
َصِحيَحًة.    ِكَتابًَة  كِْل  الشَّ ِبَهَذا  ِكَتابَِتَها  ُشُروَط  َويَْسَتْنِتُج  طٍَة  ُمَتَوسِّ َهْمزٍَة  َعلَى  تَْحَتِوي  كَلَِماٍت  يَكُْتُب   :5 نََشاط 

نََشاط 6: يَْسَتْخِدُم َقَواِعَد اللَُّغِة ِفي الِكَتابَِة.

طِْر؛ ألَنَّ   ١-  )الِقرَاَءُة ِمْفتَاُح الثََّقافَِة( كُِتبَِت الَهْمزَُة ِفي كَلَِمِة »الِقرَاَءة« َعلَى السَّ
)الَهْمزََة َمْفتُوَحٌة – َما قَبْلََها َمْكُسوٌر( َويَْسِبُقَها َمدٌّ ِباألَلِِف. 
ْحرَاِويَِّة(. كُِتبَِت الَهْمزَُة ِفي كَلَِمِة »الِبيئَة« َعلَى نَبْرٍَة؛ ألَنَّ  . ٢- )تَْكثُُر الِجَماُل ِبالِبيئَِة الصَّ
)الَهْمزََة َمْكُسورٌَة – َما قَبْلََها َمدٌّ ِباليَاِء(  
ُة – الَكْسرَُة( مَّ )الَفتَْحُة – الضَّ ٣- أَقَْوى الَحرََكاِت ِهَي  .  

ُق َعْن كُلِّ  . ١- أََجاَب التِّلِْميُذ الُمتََفوِّ
  . 

َجاَعِة. ٢- اإلِنَْساُن يَِجُب أَْن  يَتَِّصَف ِبـ َوالشَّ
    . 

٣- اْشتََريُْت  أَلَْوانَُها ُمبِْهَجٌة للِعيِد.
    . 

كِْل: طٍَة، ثُمَّ بَيِّْن َسَبَب ِكَتابَِتَها ِبَهَذا الشَّ ا يَلِي ِبكَلَِمٍة تَْشَتِمُل َعلَى َهْمزٍَة ُمَتَوسِّ )ب( أَكِْمْل كُلَّ َفَراغٍ ِممَّ
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َنَشاط:

ْر:  1- َفكِّ

َنَشاط ٢ ) أ (:

2- اْقرَأْ َواْكَتِشْف:

: )كَِريٌم ِمْعطَاٌء – ُمبَلٌَّل ِبالَماِء – كَِريٌه( )ب( نَِديٌّ ) أ ( ِمْعَواٌن: )َعاِجٌز – كَِثيُر الُمَساَعَدِة – قَاِدٌر(  
) د ( إِبَّان: )َوقْت – أََوان –  كَِلُهَما َصِحيٌح( )جـ( زَلٌَّة: )إَِساَءٌة – فََساٌد – َخطَأ(   

)هـ( َصْفُحَك: )َوْجُهَك – َعْفُوَك – َغَضبَُك(
) و ( َعَواِقبُُه: )ِعَقابُُه – نَِهايَتُُه – أَوَّلُُه(

كَاَن  أَْو  َصالًِحا  َعَمًل  ِمْنُهْم  يَْعَمُل  َمْن  ِبِإْعطَائَِها  َوَوَعَدُهْم  ثَِميَنًة  َجْوَهَرًة  لَُهْم  َوأَظَْهَر  الثََّلثََة  أَبَْناَءُہ  َرُجٌل  »َجَمَع 
ُل ِمْنُهْم: انْتََشلُْت ِطْفًل َسَقَط ِفي النَّْهِر. فََقاَل األَُب: َهَذا َما يَْفَعلُُه كُلُّ إِنَْساٍن. ِمْعَوانًا أَْو نَِديًّا َمَع أَْصِدقَائِِه، فََقاَل األَوَّ

الثَّالُِث:  أَْمثَالِِه. َوقَاَل  الُفَقَراِء. فََقاَل األَُب: َجَزاُؤَك ُمَضاَعَفُة َمالَِك ِبَعشَرِة  ِبِنْصِف َمالِي َعلَى  قُْت  الثَّانِي: تََصدَّ َوقَاَل 
ِة النَّْهِر فَأَيَْقظْتُُه ِفي إِبَّاِن نَْوِمِه كَْي َل يََقَع ِفيِه. فََقاَل األَُب: ِهَي لََك؛ لَِصْفِحَك َعْن َزلَِّة  ا لِي نَائًِما َعلَى ِضفَّ َرأَيُْت َعُدوًّ

َك، َوتََذكَُّروا أَبَْنائِي أَنَّ الَخيَْرَعَواِقبُُه كُلَُّها نََجاٌة«. َعُدوِّ

طِْو. ؛ ِحَفاظًا َعلَيَْها ِمَن السَّ ) أ ( َجِميُع أَبَْواِب البُُنوِك 
)ب( أَْستَْقِبُل أَِبي بَْعَد َعْوَدتِِه ِبالـ َوالْحِتَضاِن.

)جـ( أُِحبُّ  َمَواِقعِ األَْخبَاِر َوالَوثَائِِقيَّاِت.
ِم ولََها َدْوٌر ُمِهمٌّ ِفي َعَملِيَِّة التََّجلُِّط.  لْبَِة ِفي الدَّ ِم ِهَي أَْصَغُر الُجَسيَْماِت الصُّ ) د (  الدَّ

ُد الِفكََر الرَّئِيَسَة للنَّصِّ الَمْقُروِء. نََشاط 1: يَُحدِّ
ُر الُمْفرََداِت الَجِديَدَة ِمْن ِخَلِل ِسَياَقاتَِها الُمْخَتلَِفِة. نََشاط 2 ) أ (: يَكَْتِسُب الُمْفرََداِت َويَْسَتْخِدُمَها، يَُفسِّ

األَْهَداُف

 َما َرأْيَُك ِفيَمْن يََتَصرَُّف التََّصرَُّفاِت اآلتَِيَة؟ ِبَم تَْنَصُح كُلَّ َشْخٍص ِفي َهِذِہ الَمَواِقِف؟

َحٌة( أَكِْمْل َما يَلِي: َح، ُمَصفَّ 2- ِمْن تَْصِريَفاِت كَلَِمِة »َصَفَح« )ُمَصاَفَحِة، َصَفائُِح، تََصفُّ

نَِة، ثُمَّ تَأَكَّْد ِمَن الُمْعَجِم: 1- اْخَتِر الَمْعَنى الُمَناِسَب للكَلَِماِت الُملَوَّ

ُعُيوُن الِحَكِم
»أبو الفتح علي بن محمد الكاتب الُبستي« ِشْعٌر
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اِبعِ  ُولَِد َسَنَة )٣٣0هـ/94٢م( َوتُُوفَِّي 400هـ/١0١0م( ِفي بَلَْدِة بُْسَت ِبِبَلِد أَفَْغان، وُهَو ِمْن ُشَعَراِء الَقْرِن الرَّ
ْولَِة، اْرتََحَل إِلَى بَُخاَرى وِفيَها تُُوفَِّي. بْيَِة ِفي بَلَْدتِِه، ثُمَّ َعِمَل كَاتِبًا ِببََلِط الدَّ ، بََدأَ َحيَاتَُه ُمَعلًِّما للصِّ الِهْجِريِّ

ُعُيوُن الِحَكِم

َفأَنْـَت ِبالنَّْفِس اَل ِبالِجْسِم إِنَْسـاُنأَْقِبْل َعلَى النَّْفِس َواْسَتكِْمْل َفَضائِلََها 

ــَراُنَوإِْن أََسـاَء ُمِسـيٌء َفلَْيكُْن لََك ِفي      ــٌح َوُغْفـ ــِه َصْفـ ــُروِض زَلَِّت ُعـ

ْهِر ِمْعَوانًا لِـِذي أََمٍل  يَرُْجـــو نـَـَداَك َفإِنَّ الُحـــرَّ ِمْعـــَواُنَوكُْن َعلَـى الدَّ

ـرَّ يَحُصْد ِفي َعَواِقِبـِه  ْرعِ إبَّــــاُنَمـْن يَْزَرعِ الشَّ نَـَداَمـــًة َولَِحْصـــِد الـــزَّ

يْنَدْم َرِفيـٌق َولَــْم يذُمْمُه إِنَْسـاُنَوَراِفـِق الرِّْفَق ِفي كُـلِّ األُُمـوِر َفـلَـْم   

َمــــْن َســــرَُّہ زَمــــٌن َساَءتْــــُه أَزَْمـاُناَل تَْحَسَبــــنَّ ُســـُروًرا َدائِمـًـــا أَبَـــــًدا     

»أبو الفتح علي بن محمد الكاتب الُبستي«
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1- َضْع َعَلَمَة )✓( أَْو )✗( أََماَم الِعَباَراِت اآلتَِيِة:
َنَشاط ٢ )ب(:

َنَشاط ٢ )جــــــ(:

اِعُر »علي بن محمد« ِمْن ِبَلِد الِهْنِد.   )       ( ) أ ( الشَّ
)ب( اإلِْحَساُن إِلَى النَّاِس لَُه تَأْثِيٌر؛ ألَنَُّه يَْستَِميُل قُلُوبَُهْم.      )       (
)       ( )جـ( َعلَى اإلِنَْساِن أَْن يَُقاِبَل اإلَِساَءَة ِبِإَساَءٍة ِمثْلَِها.     

)إِْصَلِح النَّْفِس - التََّحلِّي ِبَمَكارِِم األَْخَلِق - كُلِّ َما َسبََق( اِعُر ِفي النَّصِّ إِلَى:  .  ) أ ( َدَعانَا الشَّ
)ب( البَيُْت الَِّذي يَْدُعونَا إِلَى تَْقِديِم الُمَساَعَدِة لُِكلِّ َمْن يَْحتَاُج إِلَيَْنا:  .

)َل تَْحَسبَـنَّ ُســـُروًرا َدائِمـًا أَبَـــًدا ... َمـْن َسـرَُّه زَمـٌن َساَءتْـُه أَزَْمـاُن -
ْهِر ِمْعَوانًا لِـِذي أََمٍل ... يَرُْجـو نََداَك فَِإنَّ الُحـرَّ ِمْعـَواُن( وَكُْن َعلَـى الدَّ

َداُد(  :  .  )النََّداَمُة َوالَحْسرَُة - التَّْوِفيُق َوالسَّ رِّ اِعي إِلَى الشَّ )جـ( َعاِقبَُة الدَّ
ْوِك - النَّبَاِت َوقَْت ِزَراَعِتِه َوَحَصاِدِه( )الشَّ رَّ ِفي البَيِْت الراِبعِ ِبـ:  .  اِعُر الشَّ ) د ( َشبََّه الشَّ

ِحيَحَة:  2- اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

١- َل تَْحَسبَـنَّ ُسرُورًا َدائِمـًا أَبَـًدا
     َمـْن َسـرَُّه زَمـٌن َساَءتْـُه أَزَْمـاُن

اِعُر إِلَى اإلِْحَساِن للنَّاِس َوَعَدِم  يَْدُعو الشَّ
ْفحِ َعِن الُمْخِطِئ. اإلَِساءَِة إِلَيِْهْم َوالصَّ

ـاِعُر اإلِنَْسـاَن إِلَى أَْن يَْسـَعى  يَْدُعو الشَّ
لإلِقْبَـاِل َعلَى الَفَضائِـِل َواألَْخَلِق.

٢- َوإِْن أََسـاَء ُمِسـيٌء فَلْيَُكْن لََك ِفي 
    ُعـرُوِض زَلَِّتِه َصْفـٌح َوُغْفـرَاُن

ِصْل بَْيَن التَّْعِبيِر َوالَمْعَنى الَمْقُصوِد:

، أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة: بَْعَد ِقَراَءتَِك النَّصَّ

نََشاط 2 )ب(: يَْقَرأُ النَّصَّ َويَْفَهُم الَغرََض األََساِسيَّ ِمْنُه ُمِجيًبا َعِن األَْسِئلَِة.
نََشاط 2 )جـ ، د(: يَْفَهُم الُمَراَد َوالَمْعَنى الَمْقُصوَد ِمَن األَبَْياِت. 

األَْهَداُف

نْيَا  َعلَى اإلِنَْساِن أَلَّ يَْغتَرَّ ِبالدُّ
فَأَْحَوالَُها َغيُْر ُمْستَِقرٍَّة.

٣- أَقِْبْل َعلَى النَّْفِس َواْستَْكِمْل فََضائِلََها

ا يَلِي: َنَشاط ٢ ) د (: ْد ِمَن النَّصِّ الَبْيَت الَِّذي يَرْتَِبُط ِبكُلِّ ِعَباَرٍة ِممَّ َحدِّ

نْيَا( ١- )َما ِمْن َشْيٍء يَظَلُّ َعلَى َحالِِه ِفي َهِذِه الدُّ
. 

٢- )لَْن تَْحُصَد َغيَْر َما َزَرْعَت(
. 

ْخُص الُحرُّ كَِثيُر الُمَساَعَدِة لآلَخِريَن( ٣- )الشَّ
. 
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اُن  ْرعِ إبَـّ نَـَداَمـًة َولَِحْصـِد الزَّ ـرَّ يَْحُصْد ِفي َعَواِقِبـهِ  َمْن يَْزَرعِ الشَّ

اْقَرأْ، ثُمَّ أَِجْب:

َنَشاط ٢ )هـــــ(:

َنَشاط ٢ ) ز (:
١- قَاَل »أبو الفتح علي«: 

 

، َوَعَواِقبَُه ِبـ  . رَّ ِبـ  اِعُر الشَّ َشبََّه الشَّ
٢- اْبَحْث َعْن َتْشِبيَهاٍت أُْخَرى ُذِكرَْت ِبالنَّصِّ َواْكُتْبَها، َمَع َتْوِضيِح التَّْشِبيِه.

 
. 

َنَشاط ٢ ) و (:

 َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّا اتَِّبْع تَْعلِيَماِت ُمَعلِِّمَك.َنَشاط ٢ )ح(:

يْنَدْم َرِفيـٌق َولَـْم يذُمْمُه إِنَْسـاُن َوَراِفـِق الرِّْفَق ِفي كُلِّ األُُموِر َفلَـمْ 

اِعُر لَِذلَِك؟ اِعُر ِفي البَيِْت؟ َهْل تَُواِفُق َعلَى َهَذا الطَّلَِب؟ َوِفي اْعِتَقاِدَك، لَِم َدَعا الشَّ َماَذا طَلََب الشَّ
 
. 

١- اْجَمْع كُلَّ ِفْعِل أَْمٍر ِبالَقِصيَدِة ِفي الَقائَِمِة اآلتِيَِة:

اِعُر ِمْن أَفَْعاِل األَْمِر ِبَقِصيَدتِِه؟  ٢- ِفي رَأِْيَك، لَِم يُْكِثُر الشَّ

ُب – التَّْهِديُد - النُّْصُح َواإِلرَْشاُد(. َعاُء - التََّعجُّ )الدُّ ٣- اْختَِر الَغرََض ِمْن أُْسلُوِب األَْمِر ِبالَقِصيَدِة:  

 
 
. 

 
. 

نََشاط 2 )هـ(: يَْفَهُم الُمَراَد َوالَمْعَنى الَمْقُصوَد ِمَن األَبَْياِت.
ُد التَّْشِبيَهاِت الُمْخَتلَِفَة. .       نََشاط 2 ) ز (: يَُحدِّ ُد أَْفَعاَل األَْمِر َوالَغرََض ِمْنَها ِفي النَّصِّ نََشاط 2 ) و (: يَُحدِّ

نََشاط 2 )ح(: يَْقَرأُ الكَلَِماِت َوالنُُّصوَص ِقَراَءًة َجْهِريًَّة َصِحيَحًة ِبطَلَقٍة.

األَْهَداُف

 أُْسلُوُب اأْلَْمِر ِمْن أَْغَراِضِه النُّْصُح َواإْلِْرَشاُد.االْسِتْنَتاُج:
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َنَشاط ٣ ) أ (:

3- الِحْظ َواْكَتِشْف: 

ْوِت ِعْنَد النَِّقاِش ِمْن الْحِترَاِم. ١- اْحِترَاُم اآلَخِر َواِجٌب َعلَى الَجِميعِ.                      ٢- َخْفُض الصَّ

ِة.    يَِّة النَّاِس.                 4- يَتَِّفُق الَعالَُم َعلَى قََوانِيِن الْحِترَاِم الَعامَّ يَُّة اإلِنَْساِن تَِقُف ِعْنَد ُحرِّ ٣- ُحرِّ

.»  ،  ،  ،  ،  « ) أ ( الُمَضاُف إِلَيِْه ِفي الُجَمِل ُهَو:  

)ب( الَحرَكَُة الَِّتي َعلَى آِخرِِه ِهَي:   .

) )الرَّفْعِ – النَّْصِب – الَجرِّ )جـ( الَكْسرَُة َعَلَمُة:  . 

)َمرْفُوًعا – َمْنُصوبًا – َمْجُروًرا( ) د ( إَِذْن فَالُمَضاُف إِلَيِْه يَُكوُن:  . 

) تَاُء بَارُِد  .                          )الَجوُّ – الَجوَّ – الَجوِّ ١- الشِّ

يَُّة  ُمَقيََّدٌة.                         )الَفرَْد – الَفرِْد – الَفرُْد( ٢- ُحرِّ

٣- َوَسائُِل  تَُضرُّ أَْحيَانًا.                  )التََّواُصِل – التََّواُصُل – التََّواُصَل(

4- »أحمد زويل« ِمْن ُعلََماِء  .              )الَقرِْن – الَقرَْن – الَقرُْن(

5- َشَواِطُئ  َجِميلٌَة.                )الِبَلُد – الِبَلِد – الِبَلَد( 

اْقَرأِ األَْمِثلََة، ثُمَّ أَِجْب:

َنَشاط ٣ )ب(: 

َنَشاط ٣ )جـ(: 

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: ِحيَح ِممَّ اْخَتِر الُمَضاَف إِلَْيِه الصَّ

َضْع َخطًّا تَْحَت الُمَضاِف إِلَْيِه، ثُمَّ اْضِبطُْه:

١- نَِقاُش األُْسَة ُمِفيد.
            . 

َداقَة.  ٢- الَخْيُ ِف اْحِتَاِم الصَّ
            . 

َلم. ٣- ِمْصُ بَلَُد السَّ
            . 

4- َمْوُضوَعاُت الِكتَاب َشائَِقٌة.
            . 

ة ُمِثيٌَة.   5- أَْحَداُث الِقصَّ
            . 

بُوَن. ٦- تََلِميُذ املَْدرََسة ُمَهذَّ
            . 

ِحيَح. نََشاط 3 )ب(: يَْخَتاُر الُمَضاَف إِلَْيِه الصَّ نََشاط 3 ) أ (: يََتَعرَُّف الَحالََة اإلِْعَراِبيََّة للُمَضاِف إِلَْيِه. 
نََشاط 3 )جـ(: يََضُع َخطًّا تَْحَت الُمَضاِف إِلَْيِه َويَْضِبطُُه.

األَْهَداُف

الُمَضاَف إِلَْيِه يَكُوُن َمْجُروًرا َدائًِما.االْسِتْنَتاُج:
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َنَشاط ٣ ) د (:

ِحيَحَة ِمْن كُلِّ َمْجُموَعٍة: اْخَتِر الُجْملََة الصَّ َنَشاط ٣ ) و (:

َنَشاط ٣ ) ز (:

َنَشاط ٣ )ح(:

ْنعِ. ٢- ُخيُوُط  ُمْحَكَمُة الصُّ ١- كُلُّ  ُمْجتَِهُدوَن. 
4- ُحُروُف  الَعَرِبيَِّة ثََمانِيٌَة َوِعْشُروَن َحرْفًا. ٣- أَلَْواُن  َجِميلٌَة. 

٦- أَنْتَِظُر الِقطَاَر ِفي َمَحطَِّة  . يَّاُد ِبَشبََكِة  .  5- يُْمِسُك الصَّ

» ، الَحالَُة: »الَمْوِقُع: ١- ِعْنَد إَِجابَِة المتحان أَبَْدأُ ِبِقرَاَءِة األسئلة. 

» ، الَحالَُة: ٢- َملَْعُب الكرة ِمَساَحتُُه َشاِسَعٌة.  »الَمْوِقُع:

» ، الَحالَُة: وَن ِبأَْرَواِحِهْم.  »الَمْوِقُع: ٣- ُجُنوُد الوطن يَُضحُّ

» ، الَحالَُة: »الَمْوِقُع: 4- َوقََف رَُجُل المرور يَُنظُِّم َحرَكََة المارة. 

ْدق:  . ١- النَّظَافَة:  .      ٢- الصِّ

٣- الطَِّبيَعة:  .      4- الِبَحار:  .

نََشاط 3 )هـ (: يَُميُِّز الُمَضاَف إِلَْيِه َويَْذكُُر َحالََتُه. نََشاط 3 ) د (: يُكِْمُل ِبُمَضاٍف إِلَْيِه ُمَناِسٍب. 
. نََشاط 3 ) ز (: يَْسَتْخِرُج الُمَضاَف َوالُمَضاَف إِلَْيِه ِمَن النَّصِّ ِحيَحَة.    نََشاط 3 ) و (: يَْخَتاُر الُجْملََة الصَّ

نََشاط 3 )ح(: يَُعبُِّر ُمْسَتْخِدًما الُمَضاَف إِلَْيِه.

األَْهَداُف

الُمَضاُف إِلَْيِه الُمَضاُفالُمَضاُف إِلَْيِهالُمَضاُف

  

  

َنَشاط ٣ )هـــــــ(:

َعرِِّف األَْسَماَء اآلتَِيَة ِبُمَضاٍف إِلَْيِه ُمَناِسٍب، ثُمَّ اْضِبطُْه:

، ثُمَّ اْذكُْر َمْوِقَعُه ِبالُجْملَِة َوَحالََتُه: اْضِبْط َما تَْحَتُه َخطٌّ

ِد الُمَضاَف: ْعِريِّ َواْسَتْخِرْج أَْربََعَة أَْسَماٍء ُمَضاٍف إِلَْيِه، ثُمَّ َحدِّ ُعْد للنَّصِّ الشِّ

َعبِّْر َعِن الَمَعانِي اآلتَِيِة ِبُجَمٍل ِبَها ُمَضاٌف إِلَْيِه:

اْحِترَاُم الَكِبيَر َواِجٌب. اْحِترَاُم الَكِبيُر َواِجٌب.           ١- اْحِترَاُم الَكِبيِر َواِجٌب.        

يََّة النَّاِس. يَِجُب أَْن نَْحتَرَِم ُحرِّ يََّة النَّاُس.   يَِجُب أَْن نَْحتَرَِم ُحرِّ يََّة النَّاَس.  ٢- يَِجُب أَْن نَْحتَرَِم ُحرِّ

َحرَكَُة التَِّجارَُة تَْفتَُح فُرََص الَعَمِل. َحرَكَُة التَِّجارََة تَْفتَُح فُرََص الَعَمِل.  ٣- َحرَكَُة التَِّجارَِة تَْفتَُح فُرََص الَعَمِل.

كَثْرَُة الَكَلَم تُوِقُع ِفي الَخطَأ. كَثْرَُة الَكَلُم تُوِقُع ِفي الَخطَأ.   4- كَثْرَُة الَكَلِم تُوِقُع ِفي الَخطَأ
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4- الِحْظ َوتََعلَّْم:

َنَشاط 4 ) أ (: 

َنَشاط 4 )ب(: 

َنَشاط 4 )جـ(: 

َنَشاط 4 )د(: 

١- رَفََع َشْخٌص َصْوتَُه َعلَيَْك.          .

٢- لَْم يَْسَمْع أََحُدُهْم رَأْيََك.            .

٣- رَفََع َجارَُك َصْوَت الِمْذيَاِع.       .

4- َرأَيَْت كَلْبًا َعطَْشاَن.              .

اِرِع.    . 5- َشاَهْدَت رَُجًل يَرِْمي الُقَماَمَة ِفي الشَّ

»ِفي أَثَْناِء تََناُول الَعَشاء طَرََح أَِبي ُسؤَاًل: َمْن ِمْنُكْم تََعلََّم َشيْئًا َجِديًدا؟ فَُقلُْت: تََعلَّْمُت يَا أَِبي اليَْوَم َشيْئًا َغِريبًا. فََقاَل 
: َوَما ِهَي؟ قُلُْت: اْحِترَاُم ذَكَاء اآلَخِريَن، ُحْسُن اإلِنَْصات  األَُب: َوَما ُهَو؟ قُلُْت: قََوانِيُن الْحِترَام َحْوَل الَعالَِم. فََقالَِت األُمُّ
ي، إِذَا  ي: لَِماذَا َهَذا كُلُُّه؟ قُلُْت: يَا أُمِّ لَِمْن َحْولََك، البَْحُث َعْن طَرَائِِق تََواُصل َمَع اآلَخِريَن، َوَغيُْر ذَلَِك كَِثيٌر.. قَالَْت أُمِّ

أَرَْدنَا أَْن نَُساِفَر َخارَِج الِبَلد فََل بُدَّ أَْن نَْعلََم قََوانِيَن الْحِترَام َحْوَل الَعالَم«.
 
 . 

) أ ( َمتَى َسرََد البُْن قََوانِيَن الْحِترَاِم؟   .

)ب( َمتَى يَِجُب أَْن نَتََعلََّم قََوانِيَن الْحِترَاِم؟    .

)جـ( اْختَْر قَانُونًا للْحِترَاِم َواكْتُبُْه.          .

.  )       ( ١- َحيَِّت الَجَماِهيُر لِعَب الُكرَِة.     

.  )       ( ٢- آَداَب الَحِديِث تَُمدُّ ُجُسوَر التََّواُصِل بَيَْن النَّاِس. 

.   )       ( ٣- يُِحبُّ النَّاُس لَيِِّن الطَّبْعِ، َصاِفي النَّْفِس.    

 
 
. 

ا يَلِي: اْقَرأِ الِفْقرََة اآلتَِيَة، ثُمَّ أَِجْب َعمَّ

َضْع َعَلَمَة )✓( أَْو )✗( أََماَم الِعَباَراِت اآلتَِيِة، َمَع تَْصِويِب الَخطَأ:

1- َضْع َخطًّا تَْحَت كُلِّ ُمَضاٍف إِلَْيِه َواْضِبطُْه:

2- أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة ِمْن ِخَلِل َفْهِمَك الِفْقرََة، ُمْسَتْخِدًما الُمَضاَف إِلَْيِه:

َلَثِة أَْسُطٍر َعْن َقَواِعِد اْحِترَاِم اآلَخِريَن، ُمْسَتْخِدًما الُمَضاَف إِلَْيِه َواْضِبْطُه: َعبِّْر ِفي ثثَ

نََشاط 4 )أ، د(: يَُعبُِّر ُمْسَتْخِدًما الُمَضاَف إِلَْيِه.
نََشاط 4 )ب(: يَْسَتْخِرُج الُمَضاَف إِلَْيِه ِمْن الَنصٍّ َويَْضِبطُُه.
ُب الَخطَأَ.  ِحيَحَة َويَُصوِّ نََشاط 4 )جـ(: يَُميُِّز الِعَباَرَة الصَّ

األَْهَداُف

َماَذا تَْفَعُل لَْو...؟ )َعبِّْر ِبالُمَضاِف إِلَْيِه(:
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اكُْتْب َما يُْملَى َعلَْيَك: َنَشاط 5 )جــــــــ(:

َنَشاط 5 ) أ (:

٥- َشارِْك:

١- اْختَِر األَبْيَاَت الَِّتي أَْعَجبَتَْك.
٢- قَاِرْن بَيَْن الَقِصيَدِة الَِّتي َدرَْستََها َوبَيَْن الَِّتي بََحثَْت َعْنَها ِمْن َحيُْث:
بَِه َوالْخِتَلِف. .  أَْوُجُه الشَّ  قَائُِل النَّصِّ

 الَغرَُض ِمَن الَقِصيَدِة. 
اِعُر ِفي إِقَْناِع الَقاِرِئ ِبالِفْكرَِة.  األََسالِيُب الَِّتي اْستَْخَدَمَها الشَّ

َنَشاط 5 )ب(:

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

. 

ُل الِفكََر َوالَمْعلُوَماِت ِبُوُضوحٍ،  نََشاط 5 ) أ (:  يَكُْتُب نُُصوًصا َمْعلُوَماتِيًَّة تَْوِضيِحيًَّة لَِيْدُرَس َمْوُضوًعا َما، َويَُوصِّ
ُمْسَتْخِدًما َمَهاَرَة الَبْحِث َوالُمَقاَرنَِة. 

ِث َواالْسِتَماعِ ِمْن ِخَلِل لَِعِب األَْدَواِر.  ي َمَهاَرَة التََّحدُّ نََشاط 5 )ب(: يَُنمِّ
نََشاط 5 )جـ(: يَْسَتْخِدُم َقَواِعَد اللَُّغِة ِفي الِكَتابَِة.

األَْهَداُف

ابَْحْث َعلَى َشَبكَِة الَمْعلُوَماِت َعْن َقِصيَدٍة يَْدُعو 
ِك ِبَمكَارِِم األَْخَلِق:  اِعُر إِلَى التََّمسُّ ِفيَها الشَّ

أَلِّْف َمَع زَِميلَِك َمْوِقًفا َصِغيًرا َعْن َمكَارِِم األَْخَلِق، َواكُْتِب الُمَحاَدثََة َمَع االلِْتزَاِم ِبوُجوِد 
أَبَْياِت ِشْعٍر ِبَداِخلَِها، ثُمَّ َمثِّلُْه أََماَم بَاِقي زَُمَلئَِك:
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ْر:  1- َفكِّ

ْهِنيَِّة اآلتَِيِة أََهمَّ الُمْشِكَلِت الَِّتي تَُواِجُه الَعالََم ِفي الَفْترَِة الَحالِيَِّة  اكُْتْب ِفي الَخِريطَِة الذِّ
ِمْن ِوْجَهِة نَظَرَِك: 

َنَشاٌط:

يَاِت الَِّتي يَُواِجُهَها الَعالَُم للَعِديِد ِمَن الُمْشِكَلِت،  ي لِبَْعِض التََّحدِّ النُّظُُم الُمْسَتَداَمُة: ُهَو ُمْصطَلٌَح تَمَّ اْسِتْخَداُمُه للتََّصدِّ
ْغِم ِمْن ُوُجوِد كَِثيٍر ِمَن األَْشَخاِص َحْوَل الَعالَِم َعلَى َحافَِة الُوقُوِع ِفي الَمَجاَعاِت؛  َها تَبِْذيُر َوَهْدُر الطََّعاِم، َعلَى الرَّ َوأََهمُّ

ٍم ِفي الَقَضاِء َعلَى َهِذِه الظَّاِهَرِة.  لَِذلَِك يَتََعيَُّن َعلَى الُحُكوَماِت اتَِّخاُذ قََراَراٍت تَُساِعُد َعلَى إِْحَراِز تََقدُّ

) أ ( َحافَـة:   .  )ُمْنتََصٌف – طَرٌَف – َمرْكٌَز(
)ب( اتِّخـَاذ:  .  )اْعِتَماٌد – اْعِترَاٌض – إِْهَماٌل(
)جـ( إِْحـرَاز:  .  )إِْخَفاٌق – فُْقَداٌن – تَْحِقيٌق(

(  الَمْعَنى:  .  ) أ ( )  / 
(  الَمْعَنى:  . )ب( )  / 

ا يَلِي: 1- ابَْحْث ِفي الِفْقرَِة الَمْوُجوَدِة أََماَمَك َعِن الكَلَِمِة الُمَناِسَبِة لِكُلِّ ُجْملٍَة ِممَّ

2- اْسَتْخِرْج ِمَن الِفْقرَِة كَلَِمَتْيِن لَُهَما الَمْعَنى نَْفُسُه، ثُمَّ اكُْتِب الَمْعَنى: 

َياِق: 3- ِصْل كُلَّ ُجْملٍَة ِبالَمْقُصوِد ِبَها ِمْن ِخَلِل السِّ

. نََشاط 1: يَُميُِّز الِفكْرََة الرَّئِيَسَة للنَّصِّ
َعٍة.    - يَْبَحُث َعْن َمَصاِدِر بَْعِض الكَلَِماِت. نََشاط 2 ) أ (: - يَْسَتْنِتُج َمَعانِي الُمْفرََداِت الَجِديَدِة ِمْن ِخَلِل ِسَياَقاٍت لَُغِويٍَّة ُمَتَنوِّ األَْهَداُف

نَصٌّ َمْعلُوَماِتٌّ 

اْقَرأْ، ثُمَّ أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة:  َنَشاط ٢ ) أ (:

َماُء ُمْمِطرًَة  اْستََمرَّ َعلَى َحالِِه نَْفِسِه ) أ ( َداَمِت السَّ
أَْمطَرَْت طََواَل الَوقِْت)ب( َداَوَم أَِبي َعلَى الَعَمِل

تِي  ي َعلَى َحالٍِة ِمَن الُحزِْن لَِفْقِد َجدَّ َواِم)جـ( َداَم َجدِّ ِباْسِتْمرَاٍر َوَعلَى الدَّ
َواظََب َوثَابََر َعلَيِْه                     ) د (  أََرى َهَذا التِّلِْميَذ َدْوًما ُمْنتَِبًها 

َمًعا ِمْن أَْجِل َعالَِمَنا
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2- اْقرَأْ َواْكَتِشْف:



)َمًعا ِمْن أَْجِل َعالَِمَنا( نَصٌّ َمْعلُوَماِتٌّ 
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اِخلِيَِّة َوالَخاِرِجيَِّة َسَواٌء  يَاِت الدَّ ِم الَهائِِل الَِّذي يَِعيُشُه الَعالَُم َما َزاَل يَُواِجُه الَعِديَد ِمَن التََّحدِّ ِر َوالتََّقدُّ ْغِم ِمَن التَّطَوُّ َعلَى الرَّ
كَانَْت ِسيَاِسيًَّة أَْو أَْمِنيًَّة أَِو اقِْتَصاِديًَّة َوَغيَْرَها، َوقَْد َوَضَعْت ُمَنظََّمُة األَُمِم الُمتَِّحَدِة-َوِهَي ُمَنظََّمٌة َدْولِيٌَّة َوِمْصُر أََحُد أَْعَضائَِها- 
ي  ُخطًَّة لِتَْحِقيِق ُمْستَْقبٍَل أَفَْضَل َوأَكْثََر اْسِتَداَمًة للَجِميعِ، فََقْد َوَضَعْت َسبَْعَة َعَشَر َهَدفًا )ِهَي أَْهَداُف التَّْنِميَِة الُمْستََداَمِة( للتََّصدِّ
يَاِت الَعالَِميَِّة الَِّتي نَُواِجُهَها.. َوفَْضًل َعْن تََرابُِط األَْهَداِف َوللتَّأَكُِّد ِمْن أَلَّ يَتََخلََّف أََحٌد َعِن الرَّكِْب؛ فَِمَن الُمِهمِّ تَْحِقيُق كُلِّ  للتََّحدِّ

َهَدٍف ِبُحلُوِل َعاِم ٢0٣0.
َوِفيَما يَلِي َسَنَتَناَوُل بَْعَض أَْهَداِف التَّْنِمَيِة الُمْسَتَداَمِة 

2- الَقَضاُء التَّامُّ َعلَى الُجوعِ
َمَع ُوُجوِد أَكْثََر ِمْن ُربْعِ ِملْيَاِر َشْخٍص يُْحتََمُل أَْن يَُكونُوا َعلَى َحافَِة الُوقُوعِ ِفي َمَجاَعٍة، يَتََعيَُّن اتَِّخاذُ إِْجَراَءاٍت 
َسِريَعٍة لِتَْوِفيِر الِغَذاِء َواإلَِغاثَِة اإلِنَْسانِيَِّة للَمَناِطِق األَكْثَِر ُعْرَضًة للَخطَِر، َوِفي الَوقِْت ذَاتِِه ُهَناَك َحاَجٌة لِتَْغِييٍر 

             . َعِميٍق لِِنظَاِم الِغَذاِء َوالزَِّراَعِة الَعالَِميِّ
تََجنَّْب َرْمَي الطََّعاِم، يَِتمُّ تَبِْذيُر أَكْثََر ِمْن ثثُلُِث الطََّعاِم ِفي الَعالَِم.

يَُّة  حِّ 6- الِمَياُه النَِّظيَفُة َوالنِّظَاَفُة الصِّ
، َل  يِّ حِّ ْرِف الصِّ ْرِب النَِّظيَفِة َوالصَّ ٍم كَِبيٍر ِفي ِزيَادَِة فَُرِص الُحُصوِل َعلَى ِميَاِه الشُّ ِفي ِحيِن أَنَُّه تَمَّ إِْحَراُز تََقدُّ
يِفيَِّة– يَْفتَِقُروَن إِلَى َهِذِه الِخْدَماِت األََساِسيَِّة.. َعالَِميًّا، نَِجُد أَنَّ َواِحًدا  يََزاُل بََلِييُن النَّاِس –َوُمْعظَُمُهْم ِبالَمَناِطِق الرِّ

ْرِب الَمأُْمونَِة. ِمْن كُلِّ ثثََلثَِة أَْشَخاٍص َل يَْحُصُل َعلَى ِميَاِه الشُّ
تََجنَّْب َهْدَر الِميَاِه، نُْدَرُة الِميَاِه تَُؤثُِّر َعلَى أَكْثََر ِمْن 40% ِمْن ُسكَّاِن الَعالَِم.

7- طَاَقٌة نَِظيَفٌة َوِبأَْسَعاٍر َمْعُقولٍَة 
َعٍة َعلَى أَنَّ الطَّاقََة أَْصبََحْت أَكْثََر اْسِتَداَمًة َوتََوافًُرا  َم نَْحَو الَهَدِف 7، َمَع ُوُجوِد َعَلَماٍت ُمَشجِّ أَْحَرَز الَعالَُم التََّقدُّ

ِن. َوِل الَفِقيَرِة، َوتَْستَِمرُّ كََفاَءُة الطَّاقَِة ِفي التََّحسُّ َعلَى نِطَاٍق َواِسعٍ، بََدأَ تَْسِريُع الُوُصوِل إِلَى الَكْهَربَاِء ِفي الدُّ
فََقِط اْستَْخِدِم األَْجِهَزَة َوالَمَصاِبيَح الُمَوفَِّرَة للطَّاقَِة ذَاَت الَكَفاَءِة الَعالِيَِة.

13- الَعَمُل الُمَناِخيُّ
اِت كُلَِّها، إِنَُّه يَُعطُِّل القِْتَصاَداِت الَوطَِنيََّة َويَُؤثُِّر َعلَى الَحيَاِة؛  َوِل ِفي الَقارَّ يَُؤثُِّر تََغيُُّر الُمَناخِ َعلَى َجِميعِ الدُّ

ًة. يَُّة أَكْثََر ِحدَّ فَتَتََغيَُّر أَنَْماُط الطَّْقِس َوتَْرتَِفُع ُمْستََويَاُت َسطْحِ البَْحِر َوتُْصِبُح األَْحَداُث الَجوِّ
ْف َغيَْرَك ِبَشأِْن تََغيُِّر الُمَناخِ. ثَقِّ

14- الَحَياُة تَْحَت الَماِء 
ِة  ِة النَّاِس َوِصحَّ يَِّة لِِصحَّ ُع البَيُولُوِجيُّ البَْحِريُّ أَْمٌر بَالُِغ األََهمِّ يَِجُب أَْن يَظَلَّ إِنَْقاذُ ُمِحيطَاتَِنا أَْولَِويًَّة، فَالتََّنوُّ
اٍل َوتَْزِويُدَها ِبالَمَواِرِد الَكاِفيَِة َوَوْضُع اللََّوائِِح  كَْوكَِبَنا؛ لَِذا يَتََعيَُّن َعلَيَْنا إَِداَرُة الَمَناِطِق البَْحِريَِّة الَمْحِميَِّة ِبَشْكٍل فَعَّ

 . ِث البَْحِريِّ يِْد الَجائِِر َوالتَّلَوُّ ِزَمِة للَحدِّ ِمَن الصَّ اللَّ
تََجنَِّب اْسِتْخَداَم األَكْيَاِس البَلْستيِكيَِّة؛ ِحَفاظًا َعلَى َسَلَمِة الُمِحيطَاِت َونَظَافَِتَها. 

15- الَحَياُة ِفي الَبرِّ 
يَاٍت كَِبيَرًة للتَّْنِميَِة الُمْستََداَمِة،  ُر َوإَِزالَُة الَغابَاِت –ِبَسبَِب األَنِْشطَِة البََشِريَِّة َوتََغيُِّر الُمَناخِ– تََحدِّ يَُشكُِّل التََّصحُّ
يٍَّة َحيَِويٍَّة للِحَفاِظ َعلَى الَحيَاِة َعلَى  ََّر ذَلَِك َعلَى َحيَاِة َوُسبُِل َعيِْش الَمَلِييِن ِمَن النَّاِس. إِنَّ الَغابَاِت ذَاُت أََهمِّ َوقَْد أَث

األَْرِض، َوتَلَْعُب َدْوًرا َرئِيًسا ِفي ُمَكافََحِة تََغيُِّر الُمَناخِ. 
اْزَرْع َشَجَرًة؛ لإِلْسَهاِم ِفي ِحَمايَِة الِبيئَِة. 

ي يَاُت؛ لَِذا َعلَيَْنا أَْن نَِقَف َجْنبًا إِلَى َجْنٍب للنُُّهوِض ِبَعالَِمَنا َوالتََّصدِّ ِنيَن َوَزادَْت َمَعُه التََّحدِّ َر الَعالَُم َعلَى َمرِّ السِّ تَطَوَّ
للَعَقبَاِت َمًعا نَْحَو َعالٍَم أَفَْضَل. 
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ا بَْيَن الَقْوَسْيِن:  ِحيَحَة ِممَّ 1- اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ
، أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة:  بَْعَد ِقَراَءتَِك النَّصَّ

اكُْتْب ُحلُواًل أُْخَرى َغْيَر الَمْذكُوَرِة ِبالنَّصِّ تَُساِعُد ِفي تَْحِقيِق َهِذِہ األَْهَداِف: 

َنَشاط ٢ )ب(:

َنَشاط ٢ )جـــــ(:

يَاِت الَعالَِميَِّة. ي للتََّحدِّ ) أ ( َوَضَعْت ُمَنظََّمُة  ُخطًَّة للتََّصدِّ
)اليُونيسِف – اليُونِيسُكو – األَُمِم الُمتَِّحَدِة(   

يَاِت الَِّتي نَُواِجُهَها فََعلَيَْنا أَْن  .  َي للتََّحدِّ )ب( إَِذا أَرَْدنَا التََّصدِّ
)نَِقَف َجْنبًا إِلَى َجْنٍب – نَبَْدأَ الُحُروَب – نُْسرَِف ِفي اْسِتْخَداِم الَمَوارِِد(  

يَاِت الَِّتي تَُواِجُه الَعالََم  .  )جـ( ِمْن أََهمِّ التََّحدِّ
)الَقَضاُء َعلَى الُجوِع – الِميَاُه النَِّظيَفُة – الَعَمُل الُمَناِخيُّ – َجِميُع َما َسبََق(   

ِث البَْحِريِّ  . ِة للَحدِّ ِمَن التَّلَوُّ ) د ( ِمَن الطُّرُِق الُمِهمَّ
)إِلَْقاُء ُمَخلََّفاِت الَمرَاكِِب – الَحدُّ ِمِن اْسِتْخَداِم األَكْيَاِس البلْسِتيِكيَِّة – تَْصِريُف ُمَخلََّفاِت الَمَصانِعِ ِفي البَْحِر(  

( ِمن الُحلُوِل الُمْقتَرََحِة لِِحَمايَِة الَحيَاِة ِفي البَرِّ  . )هـ
)إِزَالَُة الَغابَاِت – الِبَناُء َعلَى األََراِضي الزَِّراِعيَِّة – ِزَراَعُة األَْشَجاِر(   

) و ( اْسِتْخَداُم األَْجِهزَِة َوالَمَصاِبيِح الُمَوفِّرَِة للطَّاقَِة يَُساِعُد ِفي َحلِّ ُمْشِكلَِة  .
)الطَّاقَِة – الُمَناِخ – الَحيَاِة تَْحَت الَماِء(   
) ز ( للِحَفاِظ َعلَى الَمَوارِِد الِبيِئيَِّة يَِجُب َعلَيَْنا  ِفي اْسِتْخَداِمَها. )اإلِْسرَاُف – التََّوقُُّف – الْعِتَداُل( 

 َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّا اتَِّبْع تَْعلِيَماِت ُمَعلِِّمَك.َنَشاط ٢ )د(:

2 - َضْع َعَلَمَة )✓( أَْو )✗( أََماَم الِعَباَراِت اآلتَِيِة: 
ِم الِعلِْم.                   )       ( ِر َوتََقدُّ يَاُت الَمْوُجوَدُة ِبالَعالَِم ِبَسبَِب تَطَوُّ ) أ ( انْتََهِت التََّحدِّ
)ب( تَُعدُّ ِمْصُر ِمْن ِضْمِن أَْعَضاِء ُمَنظََّمِة األَُمِم الُمتَِّحَدِة.                         )       (

)جـ( َصيُْد الَحيََوانَاِت البَْحِريَِّة الَمْحِميَِّة  يَِزيُد ِمْن ُمْشِكلَِة الُمَناِخ.                 )       ( 
) د ( الَكفُّ َعْن تَبِْذيِر الِغَذاِء يَُساِعُد ِفي َحلِّ ُمْشِكلَِة الَمَجاَعاِت.                    )       ( 
)       (                      . ْولِيِّ ُِّر َعلَى القِْتَصاِد الدَّ ( ارْتَِفاُع َدرََجِة َحرَارَِة األَرِْض يُؤَث )هـ
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، َوالرُُّجوُع إِلَى النَّصِّ لإِلَجابَِة َعِن األَْسِئلَِة. األَْهَداُف نََشاط 2 )ب، جــ(: يُِجيُب َعْن أَْسِئلٍَة تُظِْهُر َفْهَمُه النَّصَّ
نََشاط 2 ) د (: يَْقَرأُ الكَلَِماِت َوالنُُّصوَص ِقَراَءًة َجْهِريًَّة َصِحيَحًة ِبطَلَقٍة. 138



اِبِق أَكِْمْل: 2- ِمْن ِخَلِل الَجْدَوِل السَّ

1- اْمَلِ الَْجْدَوَل التَّالَِي ِمْن ِخَلِل الُْجَمِل اآْلتَِيِة: َنَشاط ٣ ) أ (:

َنَشاط ٣ )ب(:

3- الِحْظ َواْكَتِشْف: 

» بَُب:  ١- ُعُنُق الزََّرافَة طَِويٌل.                              »السَّ
» بَُب:  ٍة.               »السَّ ٢- أَْجِنَحُة الطُّيُور تَْضرُِب الَهَواِء ِبُقوَّ
» بَُب:  ٣- أَبْيَاُت الَقِصيَدة ُمَعبِّرٌَة.                            »السَّ
» بَُب:  4- ُصُفوُف التِّلِْميَذات ُمْنتَِظَمٌة.                      »السَّ
» بَُب:  5- طَِبيبَاُت األَْسَنان َماِهرَاٌت.                       »السَّ

، َسَواٌء أَكَاَن ُمْفرًَدا أَْم َجْمَع   ، َوَعَلَمُة َجرِِّه  الُمَضاُف إِلَيِْه َدائًِما 

أَْم َجْمَع  .

َبُبالَعَلَمُة الَحالَُةالُمَضاُف إِلَْيِهالُجْملَة السَّ

َمْجُروٌر) أ ( لََديَّ ِفْكرٌَة قَيْد التَّْنِفيِذ.                               

)ب( رَدُّ األََمانَاِت ألَْصَحاِبَها ِصَفٌة َمْحُموَدٌة. 

َجْمُع تَْكِسيٍر)جـ( تَْختَلُِف اللَُّغاُت ِباْخِتَلِف الِبلِد.                    

) د ( أَْمَواُج البَْحِر َعالِيٌَة. 

َبَب: َضْع َخطًّا تَْحَت الُمَضاِف إلَْيِه، َواْضِبْط آِخرَُه، ثُمَّ بَيِِّن السَّ

. 

وَرِة ُمْسَتْخِدًما الُْمَضاَف إِلَْيِه َواْضِبطُْه:َنَشاط ٣ )جـــ(: َعبِّْر َعِن الصُّ

ِحيَحِة.   نََشاط 3 ) أ (: يَكَْتِشُف نَْوَع الُمَضاِف إِلَْيِه َويَْضِبطُُه ِبالَعَلَمِة الصَّ
َبَب.    نََشاط 3 )جـ(: يَُعبُِّر ُمْسَتْخِدًما الُمَضاَف إِلَْيِه. ُح السَّ ُد نَْوَع الُمَضاِف إِلَْيِه َويَْضِبُط آِخرَُہ َويُوضِّ نََشاط 3 )ب(: يَُحدِّ األَْهَداُف

الُمَضاَف إِلَْيِه: يَأْتِي ُمْفرًَدا أَْو َجْمَع تَْكِسيٍر أَْو َجْمَع ُمؤَنٍَّث َسالًِما، َوَعَلَمُة َجرِِّه الَكْسرَُة.االْسِتْنَتاُج:
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1- َضْع َخطًّا تَْحَت كُلِّ ُمَضاٍف إِلَْيِه ِبالِفْقرَِة.

األَْجَداد. ١- َشاَهْدُت آثَاَر
الُخلُق. ٢- يَْسُمو اإلِنَْساُن ِبُحْسِن

٣- كَاَن َحْفُل التِّلِْميَذات َرائًِعا.

الُمَعلِّم. 4- أَنِْصْت إِلرَْشاَداِت

الَمْشُروع ُمرَتَّبٌَة. 5- ُخطَُواُت

ُمْفرٌَد َجْمُعالِمَثاُل
تَكِْسيٍر

َجْمُع
ُمؤَنٍَّث َسالٌِم

َجْمُع
الَياُءالَفْتَحُةُمَذكٍَّر َسالٌِم الكَْسرَُة

َنَشاط ٣ ) و (:

ِبيَن؛ فََقاَل: فَكَّرُْت َمَع َصِديِقي ِفي ُمَساَعَدِة ِغيِر َمَع أََحِد األَْصِدقَاِء الُمَقرَّ »َعبََّر تِلِْميٌذ َعْن َمْشرُوِعِه الصَّ
الِجيرَاِن ِفي بَْعِض األُُموِر البَِسيطَِة كَالْهِتَماِم ِبَنظَافَِة الَمبَْنى، َوالتَّأَكُِّد ِمْن إِْغَلِق الَمَصاِبيحِ نََهارًا؛ تَرِْشيًدا لْسِتْهَلِك

َل َشيْئًا...«. لِفتَِة اإِلرَْشاَداِت لَِمْن أَرَاَد أَْن يَُسجِّ ، َوَوْضعِ نِّ الَكْهَربَاِء، َوَحْمِل الَحَقائِِب الثَِّقيلَِة َعْن كِبَاِر السِّ

) أ ( َما َرأْيَُك ِفي ِفْكرَِة الَمْشُروِع؟ .   
)ب( اذْكُْر أَْمرًا آَخَر تَُساِعُد ِبِه ِجيرَانََك.   .   

)فَاِعٌل – َمْفُعوٌل ِبِه – ُمَضاٌف إِلَيِْه( الُمَعلُِّم ِبِفْكرَِة التََّلِميِذ.                   ١- َسِعَد
)ُمَضاٌف إِلَيِْه – اْسٌم َمْجُروٌر – َمْفُعوٌل ِبِه( َعَواِمِل النََّجاِح.             ٢- التَّْخِطيُط الَجيُِّد ِمْن
)ُمَضاٌف إِلَيِْه – ُمبْتََدأٌ – َخبٌَر( يَاَضِة تَُحاِفُظ َعلَى َسَلَمِة الِجْسِم.     الرِّ ٣- ُمَمارََسُة
)ُمَضاٌف إِلَيِْه – َخبٌَر – اْسٌم َمْجُروٌر( 4- أَْغِسُل يََديَّ قَبَْل األَكِْل.                     

» بَُب:  ، السَّ ، الَعَلَمُة:  »الَمْوِقُع:  ْمس. الشَّ ١- اْستَيَْقظُْت َمَع ُشُروِق
» بَُب:  ، السَّ ، الَعَلَمُة:  »الَمْوِقُع:  ٢- تََقبُُّل الْخِتَلف َواِجٌب َعلَيَْنا.
» بَُب:  ، السَّ ، الَعَلَمُة:  »الَمْوِقُع:  التَِّجاَهات. ٣- ِسرُْت ِفي َجِميعِ
» بَُب:  ، السَّ ، الَعَلَمُة:  »الَمْوِقُع:  4- ِقرَاَءُة الُكتُب تَِزيُد َمْعرِفَتََك.

 . ِحيَح لَِما تَْحَتُه َخطٌّ َبِب.     نََشاط 3 )هـ(: يَْخَتاُر الَمْوِقَع الصَّ نََشاط 3 ) د (: يَُميُِّز الُْمَضاَف إِلَْيِه َمَع الَْعَلَمِة الُْمَناِسَبِة َوالسَّ
نََشاط 3 ) و (: يَْسَتْخِرُج ِمَن الِفْقرَِة، َويُِجيُب ُمْسَتْخِدًما الُمَضاَف إِلَْيِه.
َبِب. ، َمَع ِذكِْر الَعَلَمِة َوالسَّ ُد الَمْوِقَع لَِما تَْحَتُه َخطٌّ نََشاط 3 ) ز (: يَُحدِّ

األَْهَداُف

َنَشاط ٣ ) د (:

َنَشاط ٣ )هـــــ(:

َنَشاط ٣ ) ز (:

ِحيَحِة لَِما تَْحَتُه َخطٌّ ِبالَجْدَوِل كََما ِفي الِمَثاِل: َضْع َعَلَمَة )✓( تَْحَت اإلَِجابَة الصَّ

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: ِحيَح لَِما تَْحَتُه َخطٌّ ِممَّ اْخَتِر الَمْوِقَع الصَّ

َبِب: اْذكُْر َمْوِقَع َما تَْحَتُه َخطٌّ َوَعَلَمَتُه، َمَع بََياِن السَّ

✓✓

ْبِط: ا يَلِي، َمَع الضَّ 2- َعبِّْر ِبالُمَضاِف إِلَْيِه َعمَّ
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َنَشاط 4 ) أ (:

َنَشاط 4 )ب(:

4- الِحْظ َوتََعلَّْم:

َنَشاط 4 )جــ(:

اْخَتِر الُجْملََة الَِّتي تَْشَتِمُل َعلَى:

أَكِْمِل الِفْقرََة ِبَوْضعِ الُمَضاِف إِلَْيِه ِفي َمكَانِِه الُمَناِسِب، ثُمَّ اْضِبطُْه:

١- ُمَضاٍف إِلَيِْه َجْمعِ تَْكِسيٍر:
)جـ( ِعَلُج الَمِريِض َعَمٌل َعِظيٌم.)ب( الْهِتَماُم ِبالَمرَْضى َعَمٌل َعِظيٌم.) أ ( ُمَعالََجُة الَمرَْضى َعَمٌل َعِظيٌم.

٢- ُمَضاٍف إِلَيِْه َمْجُروٍر ِبالَكْسرَِة:
)جـ( الُكتُُب ِقرَاَءتَُها ُمِفيَدٌة.)ب( أُِحبُّ ِقرَاَءَة الُكتُِب) أ ( أُِحبُّ أَْن أَقَْرأَ الُكتَُب.

٣- ُمَضاٍف إِلَيِْه َجْمعِ ُمؤَنٍَّث َسالٍِم:
 . .) أ ( تَْنِظيُم الَوقِْت ُمِهمٌّ َهاِت لألَبَْناِء)ب( َعَمُل اآلبَاِء َشاقٌّ )جـ( يَِجُب رَِعايَُة األُمَّ

النَّاِسالُخلُِقالتََّواُضعِاألَْخَلِقاألَْخطَاِء التَّكَبُِّرالكَِبيِر اآلَراِء

: ُخلُق   ، َوِمْن أَْسَمى  »ُحْسُن  يُْكِسُب اإلِنَْساَن َمَحبََّة 
ُر َجِميَع  َويَتََقبَُّل الْخِتَلَف، فَتَرَاُه  ، فَاإلِنَْساُن الُمتََواِضُع يَْحتَرُِم اآلَخِريَن َويَُقدِّ َوَعَدُم 
ِغيِر َويَتََجاَوُز َعْن بَْعِض  َولَِذا يُِحبُُّه كُلُّ َمْن يَُعاِملُُه،  يُْعِطي َحقَّ  َويَْعِطُف َعلَى الصَّ

فَُكْن يَا َصِديِقي ُمتََواِضًعا«.
ُعْد للنَّصِّ َواْسَتْخِرْج ُمَضاًفا إِلَْيِه، ثُمَّ بَيِّْن َعَلَمَتُه:

الَْعَلَمُةالُمَضاُف إِلَْيِهالَْعَلَمُةالُمَضاُف إِلَْيِه

َنَشاط 4 ) د (:

َنَشاط 4 )هــ(:

َضْع َعَلَمَة )✓( أَْو )✗( أََماَم الِعَباَراِت اآلتَِيِة، َمَع التَّْصِويِب إِْن ُوِجَد:

ْبِط:  ُعْد للنَّصِّ َواكُْتْب أََهمَّ َخْمَسِة َعَناِصَر ِمْن ِوْجَهِة نَظَرَِك، ُمْسَتْخِدًما الُمَضاَف إِلَْيِه َمَع الضَّ

اِد.             )      (   . ١- اللَُّغُة الَعَرِبيَُّة لَُغُة الضَّ

ُع األَطِْعَمُة نِْعَمٌة كَِبيرٌَة.       )      (   . ٢- تََنوُّ

بُوَن.             )      (    . ٣- تََلِميُذ الَمْدرََسَة ُمَهذَّ

 
 
. 

نََشاط 4 )ب(: يُكِْمُل ِفْقرًَة ِبالُمَضاِف إِلَْيِه. ِحيَحَة.   نََشاط 4 ) أ (: يَْخَتاُر الُجْملََة الصَّ
َواَب ِمَن الَخطَأ، َمَع التَّْصِويِب. نََشاط 4 ) د (: يَُميُِّز الصَّ ْرِس.   نََشاط 4 )جـ(: يَْسَتْخِرُج الُمَضاَف إِلَْيِه ِمَن الدَّ

ُص َما تََعلََّمُه، ُمْسَتْخِدًما الُمَضاَف إِلَْيِه. نََشاط 4 )هـ(: يُلَخِّ
األَْهَداُف
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. 

اكُْتْب َما يُْملَى َعلَْيَك: َنَشاط 5 )جــــــ(:

نََشاط 5 ) أ (: يَْسَتْخِدُم َمَهاَرَة الَبْحِث للتَّْوُصِل إِلَى َمْعلُوَماٍت َجِديَدٍة.
َل إِلَى َحلٍّ ِجْذِريٍّ لُِمْشِكَلٍت َحِقيِقيٍَّة. نََشاط 5 )ب(: يَْسَتْخِدُم َمَهاَراِت التَّْفِكيِر لَِيَتَوصَّ

نََشاط 5 )جـ(: يَْعرُِض َمَهاَراِت الِكَتابَِة األََساِسيََّة. 

األَْهَداُف

٥- َشارِْك:

َوَضَعْت ُمَنظََّمُة األَُمِم الُمتَِّحَدِة َسْبَعَة َعَشَر َهَدًفا للتَّْنِمَيِة الُمْسَتَداَمِة ُذِكَر ِمْنَها ِفي النَّصِّ َنَشاط 5 ) أ (:
ِستَُّة أَْهَداٍف، ابَْحْث َعِن األَْهَداِف األُْخَرى َوبَْعِض الُحلُوِل لََها ِمْن ِوْجَهِة نَظَرَِك: 

الَحلُّالَهَدُف

النَّاُس/الِبيَئُة
الُمَوظَُّفوَن

الَمَوارُِد 
الُمْجَتَمُعالَمالِيَُّة

يَطْلُُب كَِثيٌر ِمَن النَّاِس طََعاًما أَكَْثَر ِمْن َحاَجاتِِهْم َويَرُْموَن الَفائَِض ُدوَن اْسِتْخَداٍم، اكُْتْب َنَشاط 5 )ب(:
ُح ِفيَها َضَرَر َهِذِہ التََّصرَُّفاِت َعلَى اآلَخِريَن َداِخَل بَلَِدِهْم َوَخاِرَجُه: لَُهْم نَِصيَحًة تَُوضِّ
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نَاتِِه َوكَْيَف يُكَْتُب.األَْهَداُف نََشاط 1: يَُحلُِّل تَْرِكيَب التَّْعِبيِر الِكَتاِبيِّ )َخَبر َصَحِفي( َويََتَعرَُّف ُمكَوِّ

َحِفيِّ  نَُموَذُج تَْحلِيِل الَخَبِر الصَّ
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َحِفيُّ التَّْعِبريُ الِكَتابِيُّ  الَخَبُ الصَّ

اْقَرأِ النَُّموَذَج، ثُمَّ أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة:  َنَشاط 1:

اِبِق َواكُْتْبُه:  ِن الَمْوُجوِد ِفي الَخَبِر السَّ ) أ ( َضْع َعَلَمَة )✓( أََماَم الُمكَوِّ
)   ( )   (  ٢- َمَكاُن الَخبَِر  .  ١- الُعْنَواُن  . 
)   ( )   (  4- ُصورٌَة ُمَناِسبٌَة لُِمْحتََوى الَخبَِر  .  ٣- َوقُْت الَخبَِر   . 
)   ( )   (  ٦- َمْصَدُر الَخبَِر  .  ورَِة الُمرْفََقِة   .  5- تَْعلِيٌق َعلَى الصُّ
)   ( )   (  ٨- ُمْحتََوى الَخبَِر  .  7- األَْشَخاُص   . 
)   ( 9- تَْوِصيَاٌت َوتََوقَُّعاٌت ُمْستَْقبَلِيٌَّة  . 
)ب( َما الَغرَُض ِمَن الَخبَِر؟ .

) ، اقِْتَصاِديٌّ ، ثََقاِفيٌّ ، اْجِتَماِعيٌّ ، ِسيَاِسيٌّ )جـ( َما نَْوُع الَخبَِر؟  )ِريَاِضيٌّ
َع الَكاتُِب ِفي األَزِْمَنِة، اْستَْخِرْج ِفْعًل ُمَضارًِعا َوَماِضيًا:  . ) د ( نَوَّ

لِيُل َعلَى َهَذا؟ )هـ( َهْل َحرََص الَكاتُِب َعلَى كِتَابَِة َحَقائَِق َواِضَحٍة أَْم كَانَْت ِفَكرًا َوُمْقتَرََحاٍت ِمْن ِعْنِدِه؟ َوَما الدَّ
. 

) و ( اقَْرأِ الَخبََر َمرًَّة أُْخَرى َوَضْع َخطًّا تَْحَت الَكلَِماِت الَِّتي تُِريُد اْسِتْعَمالََها َلِحًقا. 
. 

)اتحضر للخضر(

عِ الطبيعَة لطَِبيعِتَها( َحِفيُّ إلِْعَلِن تََفاِصيِل َحْملَِة )رجَّ الُمْؤتََمُر الصَّ



نَُموَذُج ِكَتابَِة َخَبٍر َصَحِفيٍّ 

الُعْنَواُن 

 
  

 
  

  . 

َحِفيَّ التَّالَِي ِمْن ِخَلِل التَّْحلِيِل اآلتِي:  اكُْتِب الَخَبَر الصَّ َنَشاط ٢:

َز لَُه. األَْهَداُف نََشاط 2: يَكُْتُب َخَبًرا َصَحِفيًّا، ُمْسَتْخِدًما التَّْخِطيَط الُمَجهَّ

َخَبٌر َصَحِفيٌّ َعْن نَِتيَجِة ُمَباَراٍة بَْيَن َفِريَقي األَْهلِي َوالزََّمالِك ِبَعَدِد كَلَِماٍت يََتَراَوُح بَْيَن 
50 َو100 ِمْن ِخَلِل اْسِتْخَداِم التَّْحلِيِل التَّالِي: 

أَيَْن؟ 

ْولِيِّ ِباْسَتاِد الَقاِهرَِة الدَّ

الُعْنَواُن

َمَتى؟ 
يَْوَم الَخِميِس الَماِضي ِفي 

اِدَسِة اَعِة السَّ السَّ

َمْن؟ 
َفِريَقا األَْهلِي َوالزََّمالِك 
َباِب  َوُحُضوُر َوِزيِر الشَّ

يَاَضِة َوالرِّ

َماَذا َحَدَث؟
- تََعاُدُل الَفِريَقْيِن1-1

- ُمَناَفَسٌة َقِويٌَّة 
- تََصاُفُح الَفِريَقْيِن ِفي النَِّهايَِة

- تَكِْريُم الَوِزيِر لَُهَما

تَْوِصَياٌت ِمَن الَوِزيِر ِفي الكَلَِمِة الِخَتاِميَِّة:
ِريَفِة. - االْسِتْمَراُر َعلَى الُمَناَفَسِة الشَّ

اقِّ للَفْوِز  - بَْذُل الُجْهِد َوالتَّْمِريِن الشَّ
ِبالُبطُولَِة.
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ُد َمْجُموَعًة ِمَن الِفكَِر الَفْرِعيَِّة.األَْهَداُف األَنِْشطَُة 3، 4، 5: يَُخطُِّط لِِكَتابَاتِِه ُمْخَتاًرا ِفكْرًَة َمْركَِزيًَّة للِكَتابَِة َحْولََها، َويَُحدِّ

َحِفيِّ    التَّْخِطيُط لِِكَتابَِة الَخَبِر الصَّ

َنَشاط ٣:

َنَشاط 4:

اكُْتِب التََّوقَُّعاِت الُمْسَتْقَبلِيََّة َوالتَّْوِصَياِت الَِّتي َدَعا إِلَْيَها الُمْؤتََمُر:  َنَشاط 5:

الُعْنَواُن

ُمْقَترََحاٌت لُِعْنَواٍن: 

َعَناِصُر ِكَتابَِة الَخَبِر:

الَخَبُر

الزََّماُن
األَْشَخاُص 
الُمَشارِكُوَن

الَمكَاُن

الَحَقائُِق

 
 
. 

اكُْتْب َخَبًرا َصَحِفيًّا َعْن ُمْؤتََمٍر َدْولِيٍّ تَمَّ انِْعَقاُدُہ ِبِمْصَر ِبُحُضوِر َعَدٍد ِمَن 
ِك ِبالِقَيِم، ِبَعَدِد كَلَِماٍت يََتَراَوُح بَْيَن )60 َو100(. َوِل َعِن األَْخَلِق َوالتََّمسُّ الدُّ

َهيَّا نَُخطِّْط لََها
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• َهِل الْتَزَْمَت ِبَعَدِد الَكلَِماِت الَمطْلُوبَِة ِمْنَك؟  أََصالَُة الِفكَِر
• َهِل الْتَزَْمَت ِبَعَناِصِر الَخبَِر َوِهَي )األَْشَخاُص، الَمَكاُن َوالزََّماُن، الَحَقائُِق، َسرُْد الَحَدِث(؟ 

• َهْل كَتَبَْت ُعْنَوانًا َوَحَقائَِق َواِضَحًة؟  تََسلُْسُل الِفكَِر
َمٍة، نَصِّ الَخبَِر، تََوقَُّعاٍت ُمْستَْقبَلِيٍَّة َوَخاتَِمٍة(؟ • َهْل ِفَكرَُك ُمتََسلِْسلٌَة تََسلُْسًل َمْنِطِقيًّا ِمْن )ُمَقدِّ

ًة األَزِْمَنَة )الُمَضارَِع َوالَماِضَي َواألَْمَر(؟تَْرِكيُب الُجَمِل • َهْل َعَناِصُر الُجَمِل َصِحيَحٌة؟  -َهْل رَاَعيَْت قََواِعَد النَّْحِو َخاصَّ

• َهِل اْختَرَْت ُمْفرََداٍت َوْصِفيًَّة لَِوْصِف الَحَدِث ِبِدقٍَّة؟   اْخِتَياُر الُمْفرََداِت

• َهِل اإلِْمَلُء َوَعَلَماُت التَّرِْقيِم َصِحيَحٌة؟إِْمَلٌء َوَخطٌّ
• َهِل الَخطُّ َجيٌِّد، ُمرَاِعيًا َحْجَم َوطَِريَقَة كِتَابَِة كُلِّ َحرٍْف؟

ِكَتابَُة َخَبٍر َصَحِفيٍّ 

يُظِْهُر َقَواِعَد اللَُّغِة َويَْسَتْخِدُمَها ِعْنَد الِكَتابَِة، يَكُْتُب ُجَمًل كَاِملًَة، يُرَتُِّب ِفكَرَُہ ِفي الِكَتابَِة. 
يَكُْتُب َخَبًرا َصَحِفيًّا، ُمَراِعًيا َعَناِصرَُہ َوتََسلُْسَل ِفكَرِِہ. األَْهَداُف

بَْعَد الِكَتابَِة َفكِّْر ِفي األَْسِئلَِة اآلتَِيِة َوَراِجْع ِكَتابََتَك:

َوِل َعِن األَْخَلِق  اكُْتْب َخَبًرا َصَحِفيًّا َعْن ُمْؤتََمٍر َدْولِيٍّ تَمَّ انِْعَقاُدُہ ِبِمْصَر ِبُحُضوِر َعَدٍد ِمَن الدُّ
يََتَراَوُح بَْيَن )60 َو100(  ِبَعَدِد كَلَِماٍت  ْهِريَِّة للَمْدَرَسِة  ِبالِقَيِم، َسُيْنَشُر ِفي الَمَجلَِّة الشَّ ِك  َوالتََّمسُّ
ُمَراِعًيا أَْن يَكُوَن الُعْنَواُن َواِضًحا، َمَع َعَناِصِر الَخَبِر َوِهَي )األَْشَخاُص، الَمكَاُن َوالزََّماُن، الَحَقائُِق، 
تَْرِكيِب  ِفي  ُع  َوالتََّنوُّ الَوْصِفيَِّة  الُمْفرََداِت  َواْخِتَياُر  الُمْسَتْقَبلِيَُّة  التََّوقَُّعاُت  َوكََذلَِك  الَحَدِث(  َسرُْد 

الُجَمِل َمَع إِْمَلٍء َوَخطٍّ َسلِيَمْيِن. 
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اِبَقِة: اكُْتْب َمرًَّة أُْخَرى بَْعَد تَْقِييِم ِكَتابَِتَك ِمْن ِخَلِل األَْسِئلَِة السَّ

َسُيَقيُِّم الُمَعلُِّم َحَسَب الَمَعاِييِر اآلتَِيِة: 
َمَعاِييُر تَْقِييِم الِكَتابَِة

َرَجُة1234 الدَّ

 أََصالَُة
الِفكَِر

- لَْم يَلْتَزِْم ِبَعَناِصِر كِتَابَِة 
الَخبَِر 

- َل يَلْتَزُِم ِبَعَدِد الَكلَِماِت. 
)أَقَل ِمْن ٣0 كَلَِمًة(

- الْتَزََم ِبُعْنُصَريِْن ِمْن َعَناِصِر 
كِتَابَِة الَخبَِر  

- َل يَلْتَزُِم ِبَعَدِد الَكلَِماِت. 
)أَقَل ِمْن 40 كَلَِمًة(

- الْتَزََم ِبثََلثٍَة ِمْن َعَناِصِر 
كِتَابَِة الَخبَِر 

- ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يَلْتَزُِم ِبَعَدِد 
الَكلَِماِت. )ِمْن 49-40(

- الْتَزََم ِبَعَناِصِر كِتَابَِة
الَخبَِر كُلَِّها    

- َدائًِما َما يَلْتَزُِم ِبَعَدِد 
الَكلَِماِت. )١00-50(

تََسلُْسُل 
الِفكَِر

َمًة َوَخاتَِمًة  - َل يُْنِتُج ُمَقدِّ
تَْخِدَماِن الَمْوُضوَع.

- ِفَكرُُه َغيُْر ُمتََسلْسلٍَة 
تََسلُْسًل َمْنِطِقيًّا.

َمًة َوَخاتَِمًة َل  - يُْنِتُج ُمَقدِّ
تَْخِدَماِن الَمْوُضوَع.

- بََدأَ ِبِفَكٍر ُمتََسلْسلٍَة. 

َمًة َوَخاتَِمًة  - يُْنِتُج ُمَقدِّ
تَْخِدَماِن الَمْوُضوَع.

- افْتََقَد بَْعَض التََّسلُْسِل 
. الَمْنِطِقيِّ

قًَة  َمًة ُمَشوِّ - يُْنِتُج ُمَقدِّ
َوَخاتَِمًة ُمبْتََكرًَة.

- أَنْتََج ِفَكرًا ُمتََسلْسلًَة 
َوَمْنِطِقيًَّة.

تَْرِكيُب 
الُجَمِل

يُوَجُد أَكْثَُر ِمْن ٣ أَْخطَاٍء ِفي 
النَّْحِو )األَزِْمَنِة(.

يُوَجُد أَكْثَُر ِمْن َخطَأ ِفي 
النَّْحِو )األَزِْمَنِة(. 

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يَْستَْخِدُم 
ُجَمًل َصِحيَحًة )َخطَأ َواِحد( 

ِفي النَّْحِو )األَزِْمَنِة(.   

َدائًِما يَْستَْخِدُم ُجَمًل 
َصِحيَحًة َوِبُدوِن أَْخطَاٍء.

اْخِتَياُر 
الُمْفرََداِت

يَْختَاُر الُمْفرََداِت البَِسيطََة 
)أَكْثَر ِمْن ٣ أَْخطَاٍء(

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت َل يَْختَاُر 
الُمْفرََداِت الَوْصِفيََّة 

)ِمْن ٢-٣ أَْخطَاٍء(

ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يَْختَاُر 
الُمْفرََداِت الَوْصِفيََّة الُمَناِسبََة 

)َخطَأ َواِحد(

َدائًِما يَْختَاُر الُمْفرََداِت 
الَوْصِفيََّة الُمَناِسبََة 
)َل تُوَجُد أَْخطَاٌء(

إِْمَلٌء 
َوَخطٌّ

- )أَكْثَُر ِمْن ٦ أَْخطَاٍء 
إِْمَلئِيٍَّة(

قََّة  - نَاِدًرا َما يُرَاِعي الدِّ
. َوالتَّرْتِيَب ِفي الَخطِّ

-)4-5 أَْخطَاٍء إِْمَلئِيٍَّة(
- ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت َل يُرَاِعي 

. قََّة َوالتَّرْتِيَب ِفي الَخطِّ الدِّ

- )٢-٣ أَْخطَاٍء إِْمَلئِيٍَّة(
- ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يُرَاِعي 
. قََّة َوالتَّرْتِيَب ِفي الَخطِّ الدِّ

)َخطَأ َواِحد(
قََّة ِفي قََواِعِد  - َدائًِما يُرَاِعي الدِّ

اإلِْمَلِء. 
قََّة  - َدائًِما َما يُرَاِعي الدِّ

. َوالتَّرْتِيَب ِفي الَخطِّ
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: ) أ ( اْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ
٣- ُمْفرََد )َنَتاِئَج(:  . ٢- ُمَضادَّ )َباِطٍل أَْو َتْضِليٍل(:  .  اِئَعِة(:  .  ١- َجْمَع )الشَّ
5- اْسًما:  . ، َونَْوُعُه:  .     4- ِفْعًل: 
٨- اْسًما َمْوُصوًل:  . 7- اْسَم إَِشارٍَة:  .  ٦- َحرْفًا:  . 
١١- أُْسلُوَب اْسِتْفَهاٍم:  .  .  : ١0- َحرَْف َجرٍّ 9- َحرَْف نَْفٍي:  . 

ُر َمَشاِعَر إِنَْساٍن.       )      ( ائَِعاِت ُسلُوٌك َسيٌِّئ قَْد يَُدمِّ ١- نَْشُر الشَّ
٢- ثَبَتَْت بَرَاَءُة التِّلِْميَذِة ِبَفْضِل تََحرِّي الُمَعلَِّمِة َعِن الَحِقيَقِة.    )      (
٣- َعلَيَْنا أَْن نَْحتَرَِم اآلَخِريَن َوَل نُْؤِذيَُهْم.                      )      (

ُث النَّصُّ َعن  . ١- يَتََحدَّ
ِث( يَاِح للَوَرِق - َسَعاَدِة الَفتَاِة ِبظُُهوِر بَرَاَءتَِها - اإلِنَْصاِف َوالتََّحرِّي قَبَْل التََّحدُّ  )نَثِْر الرِّ

٢- يُوَصُف تََصرُُّف الُمَعلَِّمِة ِفي َهَذا الَمْوِقِف ِبـ .
)الِحْكَمِة ِفي ُمَعالََجِة األُُموِر - اإلِنَْصاِف ِفي إِظَْهاِر بَرَاَءِة الَفتَاِة - كُلِّ َما َسبََق(  
)أَْخبَاٌر َمْكُذوبٌَة َغيُْر َمْوثُوٍق ِبَها - أَْخبَاٌر َحِقيِقيٌَّة يُْمِكُن تَْصِديُقَها - كُلُّ َما َسبََق( ائَِعاُت ِهَي  .  ٣- الشَّ

)ب( َضْع َعَلَمَة )✓( أَْو )✗( أََماَم الِعَباَراِت اآلتَِيِة: 

: ا بَْيَن الَقْوَسْيِن اْسِتَناًدا لَِما َجاَء ِبالنَّصِّ ِحيَحَة ِممَّ )جـ( اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

ا يَلِي: ) د ( أَِجْب َعمَّ

اِت نََشَرْت تِلِْميَذٌة ِفي فَْصلِي َشائَِعاٍت ِبأَنَّ َزِميلَتََنا )منى( كَانَْت تَْسِرُق األََدَواِت الَمْكتَِبيََّة  »ِفي إِْحَدى الَمرَّ
َزِميلَتَُنا  َشَعَرْت  بَْعَدَها  بََراَءتََها،  َوأَثْبَتَْت  األَْمَر  )هناء(  الُمَعلَِّمُة  ِت  تََحرَّ لَِذلَِك  َونَِتيَجًة  الَفْصِل،  تِلِْميَذاِت  ِمْن 
َد  ُمَجرَّ كَانَْت  لََقْد  أََجابَْت:  َهَذا؟  قُلِْت  لَِم  ائَِعاِت:  الشَّ نََشَرِت  الَِّتي  التِّلِْميَذَة  الُمَعلَِّمُة  َسأَلَِت  َوِحيَن  ِباإِلَهانَِة، 
َها، َوِفي طَِريِق  تَْعلِيَقاٍت لَْم تُْؤِذ أََحًدا، فَطَلَبَْت ِمْنَها الُمَعلَِّمُة أَْن تَْكتَُب كُلَّ َما قَالَتُْه َعْن َزِميلَِتَها َعلَى َوَرقٍَة َوتَُقصَّ
الَعْوَدِة إِلَى َمْنِزلَِها تَْرِمَي ِقطََع الَوَرِق َوَغًدا َستُْخِبُرَها الُمَعلَِّمُة ِبُحْكِمَها.. ِفي اليَْوِم التَّالِي، قَالَْت لََها الُمَعلَِّمُة: 
قَبَْل أَْن تَْعِرِفي ُحْكِمي؛ َعلَيِْك أَْن تَْخُرجي َوتَْجَمعي َجِميَع األَْوَراِق الَِّتي َرَميِْتَها ِباألَْمِس، فََقالَِت التِّلِْميَذُة: َل 
يَاُح قَْد نَثََرتَْها َولَْن أَِجَدَها، فََقالَْت لََها الُمَعلَِّمُة: ِبالطَِّريَقِة نَْفِسَها قَْد تَُؤدِّي  أَْستَِطيُع أَْن أَفَْعَل َهَذا! فََقْد تَُكوُن الرِّ
التَّْعلِيَقاُت البَِسيطَُة إِلَى تَْدِميِر َشَرِف اإِلنَْساِن لَِدَرَجِة َعَدِم قُْدَرِة الَمْرِء َعلَى إِْصَلِحِه.. ُهَنا أَْدَركَِت التِّلِْميَذُة 
ُر  ِقيِق إِلنَْصاِف الَغيِْر؛ فََقْد تَُدمِّ ي الدَّ َخطَأََها َوطَلَبَِت الَعْفَو.. لَِذلَِك َل تُْؤِذ أََحًدا ُدوَن َمْعِرفَِة الَحِقيَقِة َوالتََّحرِّ

كَلَِماتَُك ُسْمَعَة َشْخٍص َما ِمْن ُدوِن أَْن يَْرتَِكَب أَيَّ َخطَأ«. 

   . نََشاط 1: يَْقَرأُ الِفْقرََة َويُِجيُب َعِن األَْسِئلَِة الَِّتي تُظِْهُر َفْهَمُه النَّصَّ األَْهَداُف

اْقَرأْ، ثُمَّ أَِجْب: َنَشاط 1: 

ْخِصيَّاُت  ، ِة، َوِهَي: الَمَكاُن  ، الزََّماُن  ، الشَّ  ١-  َحلِّْل َعَناِصَر الِقصَّ
الُمْشِكلَُة  ، الَحلُّ  .

٢- كَيَْف تََعاَملَِت الُمْعلَِّمُة َمَع التِّلِْميَذِة الَِّتي أََساَءْت لِزَِميلَِتَها؟ َوَعَلَم يَُدلُّ َذلَِك؟
. 
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) أ ( اْستََمْعَنا إِلَى َشْرِح الُمَعلِّم.              )ب( ُحُروُف اللَُّغة الَعَرِبيَّة ثََمانِيٌَة َوِعْشُروَن َحرْفًا.
.  .  

يْتُون َجِميلٌَة. )جـ( َعَربَاُت الِقطَار ُمْمتَلِئٌَة.                      ) د ( أَْشَجاُر الزَّ
.  .  

)هـ( ِبَلُد الُعُروبَة كُلَُّها ِبَلِدي.         ) و ( اْخِتَلُف النَّاس يَتََكاَمُل ِبِه الُمْجتََمُع
.  .  

» بَُب:  ، السَّ َعٌة.               »الَعَلَمُة:  ) أ ( لَُعُب األَطَْفال كَِثيرٌَة َوُمتََنوِّ
» بَُب:  ، السَّ ا.                    »الَعَلَمُة:  )ب( ارْتَِفاُع الَمبَْنى َعاٍل ِجدًّ
» بَُب:  ، السَّ ِعب ِريَاِضيٌَّة.                    »الَعَلَمُة:  )جـ( أَْخَلُق اللَّ
» بَُب:  ، السَّ ) د ( طََواِحيُن الَهَواء ُمَولَِّدٌة للَكْهَربَاِء.         »الَعَلَمُة: 
» بَُب:  ، السَّ »الَعَلَمُة:  )هـ( ُخطُوُط التِّلِْميَذات َجِميلٌَة.       

) أ ( أََضُع ِفي َحِقيبَِتي أََدَواِت  .                  )ُمْفرٌَد(
)ب( أُِحبُّ الِكتَابََة ِبَخطِّ  .                  )ُمْفرٌَد(
َق  الطَّازََجِة.              )َجْمُع تَْكِسيٍر( )جـ( أَْهَوى تََذوُّ
) د ( ُشُعوُر  نَاِعَمٌة َوطَِويلٌَة.         )َجْمُع ُمؤَنٍَّث َسالٌِم(
)هـ( اْخِتَلُف  ِباْخِتَلِف الِبَلِد.  )َجْمُع ُمؤَنٍَّث َسالٌِم(

)ب( أَْستَِطيُع كِتَابََة الِقَصِص.  )      (   )      ( نٌَة.  ) أ ( َشاَشُة التِّلَْفاِز ُملَوَّ
)      ( ) د ( كَتَبُْت ِعبَاَراٍت َجِميلًَة.     )      ( )جـ( َسافَرْنَا إِلَى َمِديَنِة األَقُْصِر. 
لُْت أَْسَماَء الُمْشتَرِكَاِت ِفي الرِّْحلَِة.  )      ( ) و ( َسجَّ   )      ( )هـ( َشاَهْدنَا آثَاَر األَْجَداِد. 

َياَق: ِصْل كُلَّ كَلَِمٍة تَْحَتَها َخطٌّ ِبَمْعَناَها الُمَناِسِب ِمْن ِخَلِل َفْهِمَك السِّ

َضْع َخطًّا تَْحَت الُمَضاِف إِلَْيِه ِبالُجَمِل اآلتَِيِة، ثُمَّ اْضِبطُْه: 

ْبِط: أَكِْمْل ِبالُمَضاِف إِلَْيِه الَمطْلُوِب بَْيَن الَقْوَسْيِن، َمَع الضَّ

َنَشاط ٢: 

َنَشاط ٣: 

َنَشاط 4: 

َنَشاط 6: 

قَطََع) أ ( نََشَر الَكاتُِب الرَِّوايََة بَْعَد أَْن فَِرَغ ِمْن تَأْلِيِفَها.                               
طَبََع َوَوزََّع)ب( نََشَر البََدِويُّ الِبَساَط ِفي َخيَْمِتِه.                                         
اُر الَخَشَب إِلَى ِقطَعٍ ُمتََساِويٍَة.                                   بََسَط َوَمدَّ)جـ( نََشَر النَّجَّ

َبَب: َضْع َخطًّا تَْحَت الُمَضاِف إِلَْيِه، ثُمَّ بَيِّْن َعَلَمَة َجرِِّہ َواْذكُِر السَّ َنَشاط 5: 

َضْع َعَلَمَة )✓( أََماَم الُجَمِل الَِّتي ِبَها ُمَضاٌف إِلَْيِه:

ُر الُمْفرََداِت الَجِديَدَة ِمْن ِخَلِل ِسَياَقاتَِها الُمْخَتلَِفِة.          نََشاط 3: يَُميُِّز الُمَضاَف إِلَْيِه َويَْضِبطُُه. نََشاط 2: يَُفسِّ

َبَب. ُد الُْمَضاَف إِلَْيِه َوَعَلَمَة إِْعَراِبِه َوالسَّ نََشاط 4: يُكِْمُل ِبالُمَضاِف إِلَْيِه الَمطْلُوِب.         نََشاط 5: يَُحدِّ
نََشاط 6: يَُميُِّز الُجَمَل الَِّتي ِبَها ُمَضاٌف إِلَْيِه. 

األَْهَداُف
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وَرتَْيِن اآلتَِيَتْيِن ِبُمَضاٍف إِلَْيِه، ثُمَّ اْضِبطُْه: َعبِّْر َعِن الصُّ َنَشاط 7: 

َنَشاط 8: 

 

. 

اكُْتْب َخَبًرا َصَحِفيًّا َعْن َحْفِل اْسِتْقَباٍل ألَبْطَاِل ِمْصَر ِفي بُطُولَِة الَعالَِم إِلْحَراِزِهُم الِميَدالَْياِت 
الَمْدَرَسِة  َمَجلَِّة  ِفي  َوَسُتْنَشُر  الَقاِهَرِة  ِبَمطَاِر  انَْعَقَدْت  َوالَِّتي  َوالُبُرونِْزيَِّة،  يَِّة  َوالِفضِّ َهِبيَِّة  الذَّ
ْهِريَِّة ِبَعَدِد كَلَِماٍت يََتَراَوُح بَْيَن )30 َو50( ُمَراِعًيا الُعْنَواَن الَواِضَح، َعَناِصَر الَخَبِر )األَْشَخاَص،  الشَّ
َماَن، الَحَقائَِق، َسْرَد األَْحَداِث( التََّوقَُّعاِت الُمْسَتْقَبلِيََّة، اْخِتَياَر الُمْفَرَداِت الَوْصِفيَِّة،  الَمكَاَن َوالزَّ

َع ِفي تَْرِكيِب الُجَمِل َمَع إِْمَلٍء َوَخطٍّ َسلِيَمْيِن.  التََّنوُّ

نََشاط 7: يَُعبُِّر ُمْسَتْخِدًما الُمَضاَف إِلَْيِه.األَْهَداُف
نََشاط 8: يَكُْتُب َخَبًرا َصَحِفيًّا ِبلَُغٍة َسلِيَمٍة.  1٥0



الـَمْشُروُع

َمْسَرِحيٌَّة َعْن َمْوُضوِع ُمْحَتَوى الَمْنَهِج

ْت ِدَراَسُتَها ِمْن ِخَلِل التَّْصِميِم التَّالِي: ِص الَمْوُضوَعاِت الَِّتي تَمَّ لَخِّ َنَشاط 1: 

اِبَقِة: ْت ِدَراَسُتَها ِفي الَمْوُضوَعاِت السَّ اكُْتْب َجِميَع الِقَيِم َوالَمَفاِهيِم الَِّتي تَمَّ َنَشاط ٢: 

الِفكَُر الَفْرِعيَُّة الِفكْرَُة الرَّئِيَسُة

. 

ُل  الَمْوُضوُع األَوَّ

َنُه الِمْحَوُر ِمْن َمْوُضوَعاٍت َوِقَيٍم.  ُص َما تََضمَّ نََشاطا 1، 2: يَُحلُِّل َويُلَخِّ األَْهَداُف

الَمْوُضوُع الثَّانِي 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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:  َنَشاط ٣ التَّْخِطيُط للَمْشُروعِ

)ب( قَائُِد الَفِريِق:  . ) أ ( اْسُم الَفِريِق:  . 

)جـ( الِقيَُم أَِو الَمَفاِهيُم الَِّتي اْختَارََها الَفِريُق:  .
ِة:  ) د ( اْخِتيَاُر الُمِهمَّ

٢- َعَمُل لَْوَحاٍت إِرَْشاِديٍَّة لَِمْوُضوِع الَمْسرَِحيَِّة. ١- كِتَابَُة أَْدَواِر الَمْسرَِحيَِّة.     
َعايَِة الَورَِقيَِّة واإِللِْكتُُرونِيَِّة للَمْسرَِحيَِّة. 4- إِْعَداُد الدِّ ٣- تَْجِهيُز الَمْسَرِح َوإِْعَداُد الَمَكاِن.    

ٍة ِبالَمْسرَِحيَِّة. ٦- تَْجِهيُز َمَلِبَس َوِديُكوَراٍت َخاصَّ 5- تَْمِثيُل الَمْسرَِحيَِّة .     
7- تَْسِجيُل ِفيديُو للَمْسرَِحيَِّة لَِعرِْضَها إِلِْكتُُرونِيًّا َعلَى َمْوِقعِ الَمْدرََسِة.

َة الَِّتي تَمَّ اْخِتيَارَُها إِلَى َمَهامَّ َصِغيرٍَة، َمَع تَْوِزيعِ َدْوِر كُلِّ فَرٍْد ِبالَفِريِق: ِم الُمِهمَّ )هـ( قَسِّ

) و ( ُمرَاَجَعُة َوتَْقِييُم َما تَمَّ َوَماَل يَزَاُل نَاِقًصا: 
١- َما تَمَّ  .
٢- النَّاِقُص  .

) ز ( تَْجِهيُز َما تَمَّ َوالتََّدرُُّب َعلَى الَمْسرَِحيَِّة؛ َحتَّى يُتِْقَن كُلُّ َواِحٍد َدْورَُه َجيًِّدا. 

َحاَن اآلَن تَْنِفيُذ الَمْشُروعِ )الَمْسرَِحيَِّة(، ِبالتَّْوِفيِق 

ُروَط الَمطْلُوبََة.  نََشاط 3: يَُخطُِّط للَمْشُروعِ ِفي ُخطَُواٍت َواِضَحٍة، ُمَراِعًيا الشُّ
ُذ الَْمْشُروَع َوْفَق التَّْخِطيِط الُْمْسَبِق لَُه. نََشاط 4: يَُنفِّ

األَْهَداُف

الَمطْلُوُب: إِْعَداُد َعَمٍل َمْسرَِحيٍّ َعْن َمْوُضوعٍ ِمْن ُمْحَتَوى الَمْنَهجِ إِلبَْراِز الِقَيِم الُمَتَضّمَنِة 
ِبِه َوتَْبِسيُط الِفكَِر الَِّتي يََتَناَولَُها َوتَْحِقيُق ُمْتَعِة التََّعلُِّم للتََّلِميِذ.  

اتَِّبعِ الُخطَُواِت اآلتَِيَة َمَع َمْجُموَعِتَك للتَّْخِطيِط للَمْسرَِحيَِّة:

ُة   َمْوِعُد التََّسلُِّم                      الَمْسُئوُل                                      الُمِهمَّ

تَْنِفيُذ الَمْشُروعِ:َنَشاط 4
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َدْعَوٌة لألََماَنِة

اِلُث الَمْوُضوُع الثَّ



َنَشاط:

ْر:  1- َفكِّ

َنَشاط 2 ) أ (:

2- اْقرَأْ َواْكَتِشْف:

ُط َذاِكرَتَُه الَمْعرِِفيََّة الُمْسَبَقَة.  .  - يََتَهيَّأُ للنَّصِّ َويَُنشِّ نََشاط 1: - يَُميُِّز الِفكْرََة الرَّئِيَسَة للنَّصِّ
َعٍة. نََشاط 2 ) أ (: يَْسَتْنِتُج َمَعانَِي ُمْفرََداٍت َجِديَدٍة ِفي ِسَياَقاٍت لَُغِويٍَّة ُمَتَنوِّ

األَْهَداُف

نَّصُّ َمْعلُوَماِتُّ 

اْرُسْم ُصوَرًة ألََحِد الُمْقَتَنَياِت الَِّتي َفَقْدتََها ِمْن َقْبُل َولَْم تَْسَتِطعِ الُوُصوَل إِلَْيِها، ثُمَّ ِصْف ُشُعورََك:

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن َواكُْتِب الُجْملََة َمرًَّة أُْخَرى َوَغيِّْر َما يَلْزَُم: نَِة كَلَِماٍت ِممَّ 1- َضْع َمكَاَن الكَلَِماِت الُملَوَّ

) أ ( َسَنتَطَرَُّق لَِمْوُضوٍع ُمِهمٍّ ِفي أَثَْناِء الُمَقابَلَِة.   .

)ب( قََرأُْت َعَمًل ُمْقتَبًَسا ِمَن النُُّصوِص األَْجَنِبيَِّة.   .
َعرَاِء "أحمد شوقي". )جـ( أَبَْدْعُت وَكَتَبُْت قَِصيَدًة ُمَماثِلًَة لَِقَصائِِد أَِميِر الشُّ

.   

نََة ِبَمْعَناَها:                               2- ِصِل الكَلَِماِت الُملَوَّ

الَهَدِف) أ ( أَْحتَاُج إِلَى إِطَاٍر َجِديٍد للَْوَحِتي؛ َحتَّى تَُكوَن أَْجَمَل.                  

َراَسُة َعِن اإلِطَاِر الَِّذي ُوِضَعْت ِمْن أَْجلِِه.     ْيِء)ب( َل يَْنبَِغي أَْن تَْخُرَج الدِّ َما يُِحيُط ِبالشَّ

َة لإلَِجابَِة َعِن األَْسِئلَِة.                         َر الُمَعلُِّم الِحصَّ اْستَْهزَأَ)جـ( َسخَّ

َهيَّأَ) د ( َسِخَر التََّلِميُذ ِمْن ِحَذاِء زَِميلِِهْم.                                  

)َمأُْخوًذا - ُمَشاِبَهًة - سَنَتَناَوُل(

ائَِعُة النُُّقوُد الضَّ
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ائَِعُة(نَصٌّ َمْعلُوَماِتٌّ  )النُُّقوُد الضَّ

َراَسِة َشاَرَك ِبَها آلُف األَْشَخاِص ِمْن 40 بَلًَدا؛    أَْجَرى فَِريٌق ِمَن البَاِحِثيَن ِبَجاِمَعاٍت أُوُربِّيٍَّة تَْجِربًَة ِفي إِطَاِر الدِّ
َمَع  ُمتََعاِونُوَن  أَْشَخاٌص  َوأَلَْقى  ُمَماثِلٍَة،  َمَواِقَف  تََفاُعلِِهْم ِفي  لَِرْصِد  "َضائَِعًة"  نُُقوٍد  َمَحاِفَظ  إِْعطَاُؤُهْم  تَمَّ  َحيُْث 
ٍة ِفي كُلِّ بَلٍَد، َوكَانَْت كُلُّ ِمْحَفظٍَة تَْحِوي 3 ِبطَاقَاٍت َشْخِصيٍَّة  البَاِحِثيَن أَكْثََر ِمْن 17 أَلَْف ِمْحَفظٍَة ِبَواِقعِ 400 َمرَّ
كَاَن  ِفيَما  النُُّقوِد  ِمَن  َخالِيًَة  الَمَحاِفِظ  ذِه  َهِ بَْعُض  َوكَاَن  َوِمْفتَاًحا،  عٍ  تَبَضُّ َوقَائَِمَة   ) إِلِْكتُُرونِيٍّ بَِريٍد  ُعْنَواُن  )َعلَيَْها 
ْت إَِعاَدُة 40% ِمَن الَمَحاِفِظ الَخالِيَِة ِمَن الَماِل إِلَى أَْصَحاِبَها ِفي ُمَقاِبِل%51  بَْعُضَها اآلَخُر يَُضمُّ بَْعَض النُُّقوِد، َوتَمَّ

َوِل ِفي ُمْستََويَاِت األََمانَِة.  َراَسُة تَبَايًُنا بَيَْن الدُّ ذِه الدِّ ِبالنِّْسبَِة لِِتلَْك الَِّتي تَْحِوي أَْمَواًل، َولََقْد كََشَفْت َهِ
ْق إِلَى تَْعِريِف األََمانَِة َوَهْل ِهَي ُمْقتَِصَرٌة َعلَى الِحَفاِظ َعلَى األَْمَواِل َوإَِعاَدتَِها ألَْصَحاِبَها  ًل نَتَطَرَّ لَِكْن، َدْعَنا أَوَّ

أَْم أَنَّ لََها َمْفُهوًما أَْشَمَل؟
ْخُص ِمْن َوَدائَِع َوتَأِْديَتَُه  تَُعدُّ األََمانَُة ِمْن أَْسَمى األَْخَلِق اإِلنَْسانِيَِّة، َوتَْعِني الِحَفاَظ َعلَى َما يُْؤتََمُن َعلَيِْه الشَّ

َعلَى أَكَْمِل َوْجٍه ِبُدوِن تَْقِصيٍر.
ِحيِح  ْكِل الصَّ ْخُص َعلَى األَْشيَاِء الَِّتي يُْؤتََمُن َعلَيَْها ِبالشَّ ا أَْن يَُحاِفَظ الشَّ ِصَفُة األََمانَِة ُمَقاِبلٌَة لِِصَفِة الِخيَانَِة، فَِإمَّ
ُد لِتَْشَمَل َجِميَع َمَجاَلِت الَحيَاِة، فَاألََمانَُة َحاِضَرٌة ِبُكلِّ  أَْو يَُخونََها، َوَل تَْنَحِصُر األََمانَُة ِفي َجانٍِب ِبَعيِْنِه، بَْل تَتََعدَّ

َجانٍِب ِفي َحيَاِة الَفْرِد:
َويَتََمثَُّل ِفي أََداِء الُحُقوِق الَمادِّيَِّة إِلَى أَْصَحاِبَها كََما ِهَي ُدوَن نُْقَصاٍن.   : 1- الَجانُِب الَمادِّيُّ

أَيًْضا  تَْشَمُل  َوالَِّتي  َحيَاتِِه  ِفي  اإِلنَْساُن  ِبَها  يَلْتَِزُم  الَِّتي  َوالَمبَاِدئَ  الِقيََم  َويَْشَمُل   : الَمْعَنِويُّ الَجانُِب   -2
اإِلنَْساُن؛  َعلَيَْها  ُمْؤتََمٌن  أََمانَاٌت  كُلَُّها  فََهِذِه  ِفيَعِة،  الرَّ َواألَْخَلِق  الِقيَِم  َمْنظُوَمِة  َوالِْتَزاَم  التَّْعلِيِم  ِرَسالََة 

رِّ أََمانٌَة َوَغيُْر َذلَِك.  فَالِْتَزاُم ِصْدِق الَحِديِث أََمانٌَة َوِحْفُظ السِّ
: َوِمَن األَْمِثلَِة أَيًْضا َعلَى األََمانَِة أََمانَُة الِعلِْم؛ فَتََعلُُّم الُعلُوِم  3- الَجانُِب الِعلِْميُّ
قََّة الِعلِْميََّة ِفي  َعلَى الَوْجِه الَمطْلُوِب أََمانٌَة، َوأََمانَُة التَّأْلِيِف َوالنَّْشِر ِبأَْن يَلْتَِزَم الدِّ
ِة الَمْعلُوَماِت َوِدقَِّتَها، َوِمْن نَاِحيَِة نِْسبَِة الَمْعلُوَماِت  تَأْلِيِفِه َونَْشِرِه ِمْن نَاِحيَِة ِصحَّ

ِحيَحِة. الُمْقتَبََسِة إِلَى َمَراِجِعَها الصَّ
َعَمٍل  أَْو  َوِظيَفٍة  َصاِحِب  كُلِّ  ِقيَاِم  ِفي  ِبِه  األََمانَُة  َوتَتََمثَُّل   : الَعَملِيُّ الَجانُِب   -4

ُل تَِبَعاِت التَّْقِصيِر. ُق الَغايََة ِمْنُه َويَتََحمَّ ِبَدْوِرِه ِبَشْكٍل َمْسئُوٍل َوِبَما يَُحقِّ
َر لَُه ِمْن ِبيئٍَة،  : فَالَواِجُب َعلَى اإِلنَْساِن أَْن يَْشُكَر اللَه َويَْحَمدُهَ َعلَى َما َسخَّ 5- الَجانُِب الِبيِئيُّ
َوأَْن يُْحِسَن اْسِتْخَداَمَها َواْسِتْغَللََها لَِمْصلََحِتِه ُدوَن تَْدِميٍر أَْو تَلِْويٍث أَْو إِفَْساٍد، فَالِبيئَُة أََمانٌَة ِفي 

ِفِه. يَِد اإِلنَْساِن َوتَْحَت تََصرُّ
- يَْحتَاُج لألََمانَِة ِمْن أَْجِل نَْشِر َعَواِمِل األَْمِن َواألََماِن،  الَعالَُم -ِبَل َشكٍّ
َمبَاِدِئ  نَْشِر  إِلَى  نَْحتَاُج  َما  ِبَقْدِر  إِلَى قََوانِيَن َصاِرَمٍة  نَْحتَاُج  َل  فََنْحُن 
َوالَفْوَضى  ْعِف  الضَّ َجَوانِِب  َجِميعِ  َعلَى  نَْقِضَي  َحتَّى  األََمانَِة  َوَعَواِمِل 

155ِفي الُمْجتََمعِ؛ فََهيَّا نَْغِرْس ُخلَُق األََمانَِة ِفي نُُفوِسَنا.



بَْعَد ِقَراَءتَِك النَّصَّ اْرُسْم َخارِطًَة ِذْهِنيًَّة َعْن َعَلَقِة الِفكْرَِة الرَّئِيَسِة ِبالِفكَِر الَفْرِعيَِّة:

َنَشاط 2 )ب(:

َنَشاط 2 ) د (:

َنَشاط 2 )جـ(:

) أ ( تَُعدُّ األََمانَُة ِمْن أَْسَمى األَْخَلِق اإلِنَْسانِيَِّة.         )        (
)ب( لَْم تَْخُل أَيُّ َمْحَفظٍَة ِمْن َمَحاِفِظ التَّْجِربَِة ِمَن النُُّقوِد.      )        (
)        ( )جـ( يَْقتَِصُر َمْفُهوُم األََمانَِة َعلَى إَِعاَدِة األَْمَواِل ألَْصَحاِبَها.    

، َما َمْفُهوُم األََمانَِة؟   . ) أ ( بَْعَد ِقرَاَءتَِك النَّصَّ

َفُة الَِّتي تَُقاِبُل ِصَفَة األََمانَِة؟   . )ب( َما الصِّ

.   . )جـ( َضْع ُعْنَوانًا آَخَر للنَّصِّ

. 

. 

1- َضْع َعَلَمَة )✓( أَْو )✗( أََماَم الِعَباَراِت اآلتَِيِة:

ذِه الُجْملََة.  ْح َهِ 1- »األََمانَُة َحاِضرٌَة ِبكُلِّ َجانٍِب ِمْن َجَوانِِب َحَياِة الَفرِْد« - َوضِّ

2- َماَذا يَْحُدُث لَِو اْخَتَفِت األََمانَُة ِمْن َحَياتَِنا َوأَْصَبْحَنا َل نَْعرُِف َمْفُهوَمَها؟ 

ا يَلِي: 2- أَِجْب َعمَّ

، َوالرُُّجوُع إِلَى النَّصِّ لإِلَجابَِة َعِن األَْسِئلَِة.  نََشاط 2 )ب(: يُِجيُب َعْن أَْسِئلٍَة تُظِْهُر َفْهَمُه النَّصَّ
نََشاط 2 )جـ(: يُِجيُب َعْن أَْسِئلٍَة تُظِْهُر َفْهَمُه النَّصَّ َويَُوظُِّف َما تََعلََّمُه لإلَِجابَِة َعِن األَْسِئلَِة.

نََشاط 2 )هـ(: يَْقَرأُ الكَلَِماِت َوالنُُّصوَص ِقَراَءًة َجْهِريًَّة َصِحيَحًة ِبطَلَقٍة. نََشاط 2 ) د (: يَْسَتْنِتُج الِفكْرََة الرَّئِيَسَة.    

األَْهَداُف

 َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّا اتَِّبْع تَْعلِيَماِت ُمَعلِِّمَك.َنَشاط 2 )هـــــــ(:
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َصنِِّف الُمَضاَف إِلَْيِه ِفيَما يَلِي إِلَى َمْجُموَعَتْيِن:  َنَشاط 3 ) أ (:

َضْع َخطًّا تَْحَت الُمَضاِف إِلَْيِه، ثُمَّ بَيِّْن َسَبَب َجرِِّہ ِبالَياِء:  َنَشاط 3 )ب(:

1- َرائَِحُة الزَّْهرَتَيِْن َعِطرٌَة.                                  2- َحاَوَل األَطَْفاُل ُمَساَعَدَة الُمْحتَاِجيَن.
ْولَُة أَبَْناَء الُمَحاِرِبيَن.                          4- أََخَذ الُمَعلُِّم ِبيَِد التِّلِْميَذيِْن. 3- كَرََّمِت الدَّ

ِعِبيَن. ائُِح ُصورًَة ِبِجَواِر األَثََريِْن.                    6- أُْعِجَب الُجْمُهوُر ِبأََداِء اللَّ 5- الْتََقَط السَّ

، َمْوِقُعَها ِفي الُجْملَِة )  (.  - الَكلَِماُت الَِّتي تَْحتََها َخطٌّ
- َوُهَو َدائًِما  .

- يَُجرُّ الُمَضاُف إِلَيِْه ِبـ  إَِذا كَاَن  أَْو  .

بَُب:  «. 1- اْستََمْعُت إِلَى إِرَْشاَداِت الُمَعلِِّميَن.             »السَّ

بَُب:  «. 2- َسِعْدُت ِبُصْحبَِة الُمْخلِِصيَن.                    »السَّ

بَُب:  «. 3- َسَعيَْنا لِِزيَارَِة الَمِريَضيِْن.                       »السَّ

بَُب:  «. 4- َدفََع التََّلِميُذ اْشِترَاَك الرِّْحلَتَيِْن.                 »السَّ

3- الِحْظ َواْكَتِشْف: 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

الِِم. نََشاط 3 ) أ (: يََتَعرَُّف َعَلَمَة َجرِّ الُمَضاِف إِلَْيِه ِفي َحالََتي الُمَثنَّى َوَجْمعِ الُمَذكَِّر السَّ
ُد الُمَضاَف إِلَْيِه َويَْذكُُر َسَبَب َجرِِّہ ِبالَياِء.       نََشاط 3 )جـ(: يَُعبُِّر ُمْسَتْخِدًما الُمَضاَف إِلَْيِه. نََشاط 3 )ب(: يَُحدِّ

األَْهَداُف

ِحيَحَة: َعبِّْر َعْن كُلِّ ُصوَرٍة، ُمَوظًِّفا الُمَضاَف إِلَْيِه َوُمَراِعًيا َعَلَمَة اإلِْعَراِب الصَّ  َنَشاط 3 )جــ(:

الُِمالُمَثنَّى َجْمُع الُمَذكَِّر السَّ

الُمَضاَف إِلَْيِه يَُجرُّ ِبالَياِء إَِذا كَاَن ُمَثنًّى أَْو َجْمَع ُمَذكٍَّر َسالًِما.الْسِتْنَتاُج:
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)الزَّْهرَتَيِْن – الزَّْهرَتَاِن( 1- أَْعَجبَتِْني َرائَِحُة  .  
بَُب:  « »السَّ  
)الُمْحتَاُجوَن – الُمْحتَاِجيَن( 2- يُْقِبُل النَّاُس َعلَى ُمَساَعَدِة  . 
بَُب:  « »السَّ
)اآلَخِريَن – اآلَخُروَن( 3- يَِجُب َعلَيَْنا تََقبُُّل  . 
بَُب:  « »السَّ
)اليََداِن – اليََديِْن( 4- قَبَْل الطََّعاِم َغْسُل  . 
بَُب:  « »السَّ
اِعَريِْن( اِعرَاِن – الشَّ )الشَّ 5- َسِعْدُت ِبَقِصيَدِة  . 
بَُب:  « »السَّ

ِحيَحِة ِمْن كُلِّ َمْجُموَعٍة: َضْع َخطًّا تَْحَت الُجْملَِة الصَّ َنَشاط 3 )هــــــــ(:

بُوَن.  ِعبُوَن ُخطََّة الُمَدرِّ َذ اللَّ ِبيَن.1-   نَفَّ ِعبُوَن ُخطََّة الُمَدرِّ َذ اللَّ ِبيَن.نَفَّ ِعِبيَن ُخطََّة الُمَدرِّ َذ اللَّ نَفَّ

أَلَْواُن اللَّْوَحتَاِن َجِميلٌَة.          أَلَْواَن اللَّْوَحتَاِن َجِميلٌَة. 2-   أَلَْواُن اللَّْوَحتَيِْن َجِميلٌَة. 

طَاَعَة الَوالَِديِْن َواِجبٌَة.طَاَعُة الَوالَِداِن َواِجبٌَة.   3-   طَاَعُة الَوالَِديِْن َواِجبٌَة.

َبَب: ا بَْيَن الَقْوَسْيِن، ثُمَّ اكُْتِب السَّ ِحيَحَة ِممَّ اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ َنَشاط 3 ) د (:

أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة ُمْسَتْخِدًما الُمَضاَف إِلَْيِه: َنَشاط 3 ) و (:

1- كَيَْف تَُحاِفُظ َعلَى ِجْسِمَك؟    .

2- َما َواِجبَُنا نَْحَو الِبيئَِة؟          .

3- َما اْسُم الُمَحافَظَِة الَِّتي تَْنتَِمي إِلَيَْها؟      .

َفُة الَِّتي تُِحبُّ أَْن يَتَِّصَف ِبَها َصِديُقَك؟          . 4- َما الصِّ

ِحيَحَة ُمَعلًِّل َذلَِك. نََشاط 3 )د، هـ(: يَْخَتاُر اإلَِجابََة الصَّ
نََشاط 3 ) و (: يَْسَتْخِدُم الُمَضاَف إِلَْيِه ِفي اإلَِجابَِة َعِن األَْسِئلَِة.

األَْهَداُف
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بُْه: َضْع َخطًّا تَْحَت الَخطَأ، ثُمَّ َصوِّ

َنَشاط ٤ ) أ (:

َنَشاط ٤ )ب(:

ائِرَتَاِن. 1- طَلََب الُمَعلُِّم ِمَن التََّلِميِذ رَْسَم الدَّ
» »التَّْصِويُب: 

2- َصيُْد األَْسَماُك ِريَاَضٌة ُمْمِتَعٌة.
» »التَّْصِويُب: 

َهاَت يَبُْذلَْن ُجْهًدا َعِظيًما. 3- َجِميُع األُمَّ
» »التَّْصِويُب: 

َجرَُة نَاِضَجٌة. 4- ثَِماُر الشَّ
» »التَّْصِويُب: 

األَْهَداُف

الِِحيَن:  . 1- الصَّ

ارَِعيِْن:  . 2- الشَّ

3- الطِّْفلَتَيِْن:  .

4- الَقِصيَدتَيِْن:  .

أَكِْمْل ِبَما ُهَو َمطْلُوٌب بَْيَن الَقْوَسْيِن: َنَشاط 3 ) ز (:

4- الِحْظ َوتََعلَّْم:

ُن ُجْملًَة ِبَها ُمَضاٌف إِلَْيِه. نََشاط 3 ) ز (: يُكِْمُل ِبَما ُهَو َمطْلُوٌب بَْيَن الَقْوَسْيِن.  نََشاط 4 ) أ (: يُكَوِّ
نََشاط 4 )ب(: يَُميُِّز الَخطَأَ، َمَع تَْصِويِبِه.

1- أََخْذُت ِمْن َصِديِقي َدفْتََر  .         )ُمَضاٌف إِلَيِْه ُمْفرٌَد(

)ُمَضاٌف إِلَيِْه َجْمُع تَْكِسيٍر( 2- يَِجُب أَْن نَْختَاَر أَفَْضَل  ِعْنَد الَحِديِث.  

3- اْهتَمَّ الُمَعلُِّم ِبَسَماِع كُلِّ  .     )ُمَضاٌف إِلَيِْه َمْجُروٌر ِبالَكْسرَِة(

4- َسِمْعُت أَْصَواَت  .    )ُمَضاٌف إِلَيِْه َمْجُروٌر ِباليَاِء(

)ُمَضاٌف إِلَيِْه ُمثَنًّى( اُل  ِبِإتَْقاِن ِصَناَعِتِهْم.          5- يَْهتَمُّ ُعمَّ

ِحيَحَة: ا يَلِي ُمَضاًفا إِلَْيِه َوَضْعَها ِفي ُجْملٍَة ُمِفيَدٍة، ُمرَاِعًيا َعَلَمَة اإلِْعرَاِب الصَّ اْجَعْل كُلَّ كَلَِمٍة ِممَّ
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.  

وَرِة الَِّتي أََماَمَك ُمْسَتْخِدًما الُمَضاَف إِلَْيِه: َعبِّْر َعِن الصُّ َنَشاط ٤ )هـ(:

َبَب: ُعْد للنَّصِّ واْسَتْخِرْج ُمَضاًفا إِلَْيِه َواْذكُْر َعَلَمَة إِْعَراِبِه َوالسَّ َنَشاط ٤ ) د (:

» بَُب: ، السَّ ، الَعَلَمُة:  »الَمْوِقُع:  1- اإلِنَْصاُت لآلَخِر ِمْن آَداِب الْسِتَماِع. 

» بَُب: ، السَّ ، الَعَلَمُة:  2- كَثْرَُة الَكَلِم تَُوِقُع ِفي الَخطَأ.           »الَمْوِقُع: 

» بَُب: ، السَّ ، الَعَلَمُة:  3- َمْوُضوُع الِكتَابَيِْن َشائٌِق.               »الَمْوِقُع: 

َبُبَعَلَمُتُهالُمَضاُف إِلَْيِه السَّ

. . . 

َبَب: ، ثُمَّ اْذكُْر َعَلَمَة اإلِْعَراِب َوالسَّ ِد الَمْوِقَع اإلِْعَراِبيَّ لَِما تَْحَتُه َخطٌّ َحدِّ َنَشاط ٤ )جـ(:

األَْهَداُف
ُد الَمْوِقَع اإلِْعَراِبيَّ لَِما تَْحَتُه َخطٌّ َويَْذكُُر َعَلَماِت إِْعَراِبِه، ُمَعلًِّل َذلَِك. نََشاط 4 )جـ(: يَُحدِّ

َبَب.  ُح السَّ نََشاط 4 ) د (: يَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ُمَضاًفا إِلَْيِه َويَْذكُُر َعَلَمَة إِْعَراِبِه َويَُوضِّ
وَرِة ُمْسَتْخِدًما الُْمَضاَف إِلَْيِه. نََشاط 4 )هـ(: يَُعبُِّر َعِن الصُّ 160



 

  

  

. 

األَْهَداُف

5- َشارِْك:

إِيَجاِبيٍّ  ِبَشكٍْل  الِقَياِديَِّة  لَِمَهاَراتِِهُم  بَْعِض األَْشَخاِص  اْسِتْغَلِل  نَاِقْش زَُمَلَءَك ِفي كَْيِفيَِّة 
لَِنْشِر األََمانَِة َوالَحثِّ َعلَى التََّحلِّي ِبَها، َمَع إِْعطَاِء أَْمِثلٍَة:

َنَشاط ٥ )ب(:

. 

. 

ْرِس. ُم َعرًْضا تَْقِديِميًّا ُمْسَتْخِدًما الَحِقيَقَة َوالَمَجاَز، ِبَما يَلِْفُت انِْتَباَه ُمْسَتِمِعيِه لَِتْعِميِق َفْهِم الدَّ نََشاط 5 ) أ (: يَُقدِّ
نََشاط 5 )جـ(: يَْسَتْخِدُم َقَواِعَد اللُّْغِة ِفي الِكَتابَِة.    ُم َعرًْضا تَْقِديِميًّا ُمْسَتْخِدًما اللَُّغَة الَعَرِبيََّة الُفْصَحى.  نََشاط 5 )ب(: يَُقدِّ

 

  

  

اكُْتْب َما يُْملَى َعلَْيَك: َنَشاط ٥ )جـ(:

تََخيَّْل نَْفَسَك َرُجَل أَْمٍن َوَضْع ُخطًَّة لَِحثِّ الُمَواِطِنيَن َعلَى اللِْتزَاِم ِبرَدِّ األََمانَاِت إِلَى أَْهلَِها، 
ُمْسَتْخِدًما الَحِقيَقَة َوالَمَجاَز:

َنَشاط ٥ ) أ (:
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1   فََقاَل: »يَا ُمِديَر البَيِْت الَعِظيَم، يَا َسيِِّدي، يَا أَْعظََم الُعظََماِء، فَِإنَّ الَهَواَء لَْن يَُمزَِّق قَلََمَك، َوقَاِربَُك 
اُز  َمُك الَقفَّ لَْن يَتَبَاطَأَ، َوَمرَْساَك لَْن تُْكَسَر، َولَْن يَْحِملََك التَّيَّاُر بَِعيًدا، َولَْن تَُذوَق أَْضرَاَر النَّْهِر، َوالسَّ
ذِه األَرِْض يَتَِّفُق َمَع  َسيَأْتِي إِلَيَْك، َوَذلَِك ألَنََّك أٌَب لليَِتيِم َوَزْوٌج لألَرَْملَِة. َدْعِني أَْجَعِل اْسَمَك ِفي َهِ
للَعْدِل َورَُجًل  ًعا  َوُمَشجِّ َوُمْهلًِكا للَكِذِب  نَايَا،  الدَّ َعِن  بَِعيًدا  َعاِدٍل فَتَُكوَن َحاكًِما َشِريًفا  كُلِّ قَانُوٍن 

يُلَبِّي نَِداَء الُمْستَِغيِث. إِنِّي أَتََكلَُّم، فََهْل لََك أَْن تَْسَمَع؟ أَِقِم الَعْدَل يَأَيَُّها الَمْمُدوُح«.

ُح الَفِصيُح )2( ُح الَفِصيُح )2(الَفلَّ ُح الَفِصيُح )2(الَفلَّ الَفلَّ
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2    َذَهَب الُمِديُر الَعِظيُم للبَيِْت »رنزي« أََماَم َجَللَِة الَملِِك »نيكاو رع« َوقَاَل: »َسيِِّدي، لََقْد 
ِحيَن، َوِفي الَحقِّ أَنَُّه فَِصيٌح، َوُهَو رَُجٌل قَْد ُسرَِق َمتَاُعُه.. َوانْظُْر، إِنَُّه قَْد  َعثَرُْت َعلَى أََحِد الَفلَّ

َحَضَر لِيَتَظَلََّم لِي ِمْن أَْجِل َذلَِك«.
تُِجيَب  أَْن  ُدوَن  ُهَنا  يَْمُكْث  َدْعُه  ٍة  ِفي ِصحَّ تَرَانِي  أَْن  تُِحبُّ  َما  »ِبَقْدِر  َجَللَتُُه:  قَاَل  ِعْنَدئٍِذ 
ْمَت، ثُمَّ ُمْر ِبأَْن يُؤْتَِي  َعْن أَيِّ َشْيٍء قَْد يَُقولُُه، َوألَْجِل أَْن تَْجَعلَُه يَْستَِمرُّ ِفي الَكَلِم الْزَِم الصَّ
ِبالَمئُونَِة، َوِزيَاَدًة َعلَى َذلَِك تَأُْمُر  لََنا ِبَذلَِك َمْكتُوبًا َحتَّى نَْسَمَعُه، َولَِكْن ُمدَّ َزْوَجُه َوأَطَْفالَُه 

يَّاُه«. ِبِإْعطَائِِه الطََّعاَم ُدوَن أَْن يَْعلََم أَنََّك أَنَْت الَِّذي أَْعطَيْتَُه إِ
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ُح إِلَيِْه للَمرَِّة التَّاِسَعِة لِيَْشُكَو فََقاَل: »يَا أَيَُّها الُمِديُر الَعِظيُم للبَيِْت، يَا  3   َوبَْعَد َذلَِك أَتَى الَفلَّ
َسيِِّدي! إِنَّ لَِساَن النَّاِس لَيَْس إِلَّ لَِساَن ِميزَانِِهْم، َوُهَو الِميزَاُن الَِّذي يَبَْحُث َعْن نََواِقِصِهْم، َوقِّعِ 
بًا َوَل تُْصِغينَّ  الِعَقاَب َعلَى َمْن يَْستَِحقُّ الِعَقاَب، َوالَكِذُب قَِد انْتََهى َعَملُُه، َل تَُكونَنَّ ُمتََحزِّ
لَِقلِْبَك َوَل تَْستُرَنَّ َوْجَهَك ِمْن إِنَْساٍن تَْعرِفُُه َوَل تَتََعاَميَنَّ َعْن إِنَْساٍن قَْد َرأَيْتَُه َوَل تَرُدَّنَّ إِنَْسانًا 
اِب لِيَْذَهبَا َويُْحِضرَاُه ثَانِيًَة َوقَْد  يَْشُكو إِلَيَْك«، ثُمَّ أََمَر الُمِديُر الَعِظيُم للبَيِْت اثَْنيِْن ِمَن الُحجَّ
ُح؛ ظَنًّا ِمْنُه أَنَّ َذلَِك لُِمَعاقَبَِتِه َعلَى الُخطْبَِة الَِّتي قَاَم ِبَها، َولَِكنَّ الُمِديَر الَعِظيَم  َخاَف الَفلَّ
ُح: َهْل َسأَِعيُش؟  ُح، َجهِّْز نَْفَسَك َعلَى أَْن تَْسُكَن َمِعي«، فََقاَل الَفلَّ للبَيِْت قَاَل: »أَيَُّها الَفلَّ

َدْعِني آكُْل ِمْن ُخبْزَِك إِلَى األَبَِد.
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4   قَاَل ُمِديُر البَيِْت الَعِظيُم: »َل بَأَْس، انْتَِظْر ُهَنا َحتَّى يُْمِكَنَك أَْن تَْسَمَع ِشَكايَتََك«، ثُمَّ أََمَر 
ِبِقرَاَءتَِها ِمْن ِملَفٍّ بَرِْديٍّ َجِديٍد، كُلُّ َشْكَوى َعلَى َحَسِب ُمْحتََويَاتَِها، ثُمَّ أََمَر الُمِديُر الَعِظيُم 
َوقَاَل  األَرِْض  ِفي  َشْيٍء  أَيِّ  ِمْن  أَكْثََر  َجَللَتُُه  ِمْنَها  ُسرَّ  َوقَْد  الَملِِك  لَِجَللَِة  ِبِإرَْسالَِها  للبَيِْت 
اِب  َجَللَتُُه: »اقِْض ِبَنْفِسَك يَا »رنزي« ِفي َهَذا األَْمِر« فَأََمَر الُمِديُر الَعِظيُم اثَْنيِْن ِمَن الُحجَّ

ِح. لِيَْذَهبَا َويُْحِضرَا )تحوت( َوأُْحِصيَْت كُلُّ أَْمَلكِِه َوأُْعِطَي بَيْتُُه لَِهَذا الَفلَّ
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ُخوِل( )َسَتَ - الَحارُِس - َحاَل بَْيَنُهَم - َمَنَعُه ِمَن الدُّ

َنَشاط:

ْر:  1- َفكِّ

ُح الَفِصيُح(:  ِة )الَفلَّ َل ِمْن ِقصَّ َهيَّا نََتَذكَّْر َمًعا الَفْصَل األَوَّ

 ) أ (  .

 )جـ(  .

 )هـ(  .

 )ب(  .

 ) د (  .

َرتِّْب ِرْحلََة )خنوم(

َنَشاط 2 ) أ (:

2- اْقرَأْ َواْكَتِشْف:

نََة ِبَمْعَناَها:  1- ِصِل الكَلَِماِت الُملَوَّ

ٍة َوَعيٍْب َونَْقٍص َوقُبٍْح) أ ( أَْعطَى الَغِنيُّ الَفِقرَي َمئُونًَة تَْكِفيِه َشْهرًا ِخسَّ

تََجاَهَل)ب( اْستََغاَث الَغِريُق لِيَُساِعَدُه النَّاُس.

طََعاًما يَُخزَُّن لْسِتْهَلكِِه َوقَْت الَحاَجِة)جـ( تَرَفََّع الرَُّجُل الَكِريُم َعْن كُلِّ َدنِيٍَّة.

ِديُق َعْن ُعيُوِب َصِديِقِه. ُمْنَحازًا) د ( تََعاَمى الصَّ

بًا لَِشْخٍص. طَلََب الَعْوَن َوالنَّْجَدَة) هـ ( يَْنبَِغي للَحَكِم الَعْدِل أَلَّ يَُكوَن ُمتََحزِّ

ُط َذاِكرَتَُه الَمْعرِِفيََّة الُمْسَبَقَة. – يََتَهيَّأُ للنَّصِّ َويَُنشِّ    . نََشاط 1: يَُميُِّز الِفكْرََة الرَّئِيَسَة للنَّصِّ
َعٍة.  نََشاط 2 : يَْسَتْنِتُج َمَعانِي ُمْفرََداٍت َجِديَدٍة ِفي ِسَياَقاٍت لَُغِويٍَّة ُمَتَنوِّ

األَْهَداُف

ْمِس.   .    َجُر َضْوَء الشَّ ) أ ( َحَجَب الشَّ
   .  . )ب( َحَجَب الَقاِض بَْيَ الـُمتََخاِصَمْيِ
   .  . )جـ( َوقََف الَحاِجُب أََماَم بَاِب الِقْصِ
ُخوِل.  .    َِطيُّ الـُمتََّهَم ِمَن الدُّ ) د ( َحَجَب الشُّ

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: نَِة ِممَّ 2- اْخَتِر الَمْعَنى الُمَناِسَب للكَلَِماِت الُملَوَّ
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َنَشاط 2 )ب(:

)        ( ُح لِيَرْفََع ظَُلَمتَُه إِلَى الُمِديِر الَعِظيِم.   ) أ ( َسافََر الَفلَّ
)        ( ِح َعلَى الَفْوِر.   )ب( طَلََب )نيكاو رع( إِْحَضاَر الَفلَّ
)        ( ِح َوأَطَْفالَُه ِبالَمئُونَِة.   )جـ( َمدَّ )رنزي( َزْوَجَة الَفلَّ

) أ ( »َل بَأَْس، انْتَِظْر ُهَنا َحتَّى يُْمِكَنَك أَْن تَْسَمَع ِشَكايَتََك«.  )  (

)  ( )ب( »فَِإنَّ الَهَواَء لَْن يَُمزَِّق قَلََمَك، َوقَاِربَُك لَْن يَتَبَاطَأَ«.  

ٍة َدْعُه يَْمُكْث ُهَنا ُدوَن أَْن تُِجيَب«.   )  (  )جـ( »ِبَقْدِر َما تُِحبُّ أَْن تَرَانِي ِفي ِصحَّ

، َوالرُُّجوُع إِلَى النَّصِّ لإلَِجابَِة َعِن األَْسِئلَِة.  نََشاط 2 )ب(: يُِجيُب َعْن أَْسِئلٍَة تُظِْهُر َفْهَمُه النَّصَّ
نََشاط 2 )جـ(: يُِجيُب َعْن أَْسِئلٍَة تُظِْهُر َفْهَمُه النَّصَّ َويَُوظُِّف َما تََعلََّمُه لإلَِجابَِة َعِن األَْسِئلَِة.

األَْهَداُف

، أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة: بَْعَد ِقَراَءتَِك النَّصَّ

1- َضْع َعَلَمَة )✓( أَْو )✗( أََماَم الِعَباَراِت اآلتَِيِة:

ْد َقائَِل كُلِّ ِعَباَرٍة: 2- َحدِّ

)َسيَُعاقَُب – َسيَُكافَأُ - َسيَُقاِبُل الَملَِك(  اِب؛ ظَنًّا ِمْنُه أَنَُّه:  .  ُح ِمَن الُحجَّ ) أ ( َخاَف الَفلَّ
)ظُلِْمِه – َعْدلِِه – تََواطُِئِه( )ب( ِعَقاُب الَملِِك لِـ)تحوت( يَُدلُّ َعلَى:  .  

) جـ ( )اقِْض ِبَنْفِسَك يَا »رنزي« ِفي َهَذا األَْمِر( ِعبَارٌَة تَُدلُّ َعلَى  .
ِغ الَملِِك َوانِْشَغالِِه – َعَدِم اْهِتَماِم الَملِِك ِباألَْمِر( )ثَِقِة الَملِِك ِبِحْكَمِة »رنزي« – َعَدِم تََفرُّ  

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: ِحيَحَة ِممَّ 3- اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

)ب( كَلَِمًة ُمَضادَُّها )ُمتَلَْعِثم(:  .   ) أ ( كَلَِمًة ُمرَاِدفَُها )اتُْركُْه(:  .  

) د ( كَلَِمًة ُمْفرَُدَها )َدنِيٌَّة(:  .    )جـ( كَلَِمًة َجْمُعَها )فَُصَحاُء(:  .  

: 4- اْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ

ا يَلِي: َنَشاط 2 )جــــ(: أَِجْب َعمَّ

ْمَت؟  . 1- لَِماَذا طَلََب »نيكاو رع« ِمْن »رنزي« أَْن يَلْزََم الصَّ

2- ِبَم ُعوِقَب »تحوت«؟   .
حِ؟ َوَهْل َسيَْجَعلَُك ذَلَِك تَتََعاَمُل َمَع اآلَخِريَن ِبَشْكٍل ُمْختَلٍِف؟ ََّر ِفيَك َمْوِقُف »نيكاو رع« ِمَن الَفلَّ 3- ألَيِّ َمًدى أَث

   . 
4- كَيَْف اْستَطَاَع »نيكاو رع« أَْن يَُكوَن َحاكًِما نَاِجًحا؟

   . 
5- كَيَْف اْستَطَاَع »رنزي« أَْن يَُكوَن َوِزيرًا نَاِجًحا َوَمْسئُوًل؟

   . 
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الِقطَاَر الِقطَاُر الِقطَاِر

 .)  ( 1- َدْعُه يَْمُكْث ُهَنا.  
ِح.  )  (.   2- َوأُْعِطَي بَيْتُُه لَِهَذا الَفلَّ
 .)  ( 3- تَأُْمُر ِبِإْعطَائِِه الطََّعاَم.  

ِح ِبالَمئُونَِة.   . 1- لَْم يَُمدَّ )رنزي( َزْوَجَة الَفلَّ

2- لَْم يَُعاقَْب )تحوت( َعلَى َما فََعَل.    .

ِح ِمْن أَوَِّل َمرٍَّة.   . 3- أََجاَب الَملُِك ِشَكايََة الَفلَّ

َبَب أَِو النَِّتيَجَة النَّاِقَصَة: اكُْتِب السَّ َنَشاط 2 ) د (:

َنَشاط 2 )هـــــــــ(: 

َنَشاط 2 ) و (: 

َبُب النَِّتيَجُةالسَّ

ُمدَّ َزْوَجُه َوأَطَْفالَُه ِبالَمئُونَِة. .

ِح.  .أُْحِصيَْت كُلُّ أَْمَلِك )تحوت( َوأُْعِطَي بَيْتُُه لَِهَذا الَفلَّ

نَُة ِفي الُجَمِل اآلتَِيِة؟ َعلَى َمْن تَُعوُد الكَلَِماُت الُملَوَّ

َماَذا يَْحُدُث لَْو ...؟

َبَب َوالنَِّتيَجَة لألَْحَداِث الُمْخَتلَِفِة.األَْهَداُف ُد السَّ نََشاط 2 ) د (: يَُحدِّ
نََشاط 2 )هـ(: يُِجيُب َعْن أَْسِئلٍَة تُظِْهُر َفْهَمُه النَّصَّ َويَُوظُِّف َما تََعلََّمُه لإِلَجابَِة َعِن األَْسِئلَِة.

نََشاط 2 ) و (: يََتَوقَُّع َماَذا َسَيْحُدُث ِفي الَمَواِقِف الُمْخَتلَِفِة.   نََشاط 2 ) ز (: يَْقَرأُ الكَلَِماِت َوالنُُّصوَص ِقَراَءًة َجْهِريًَّة َصِحيَحًة ِبطَلَقٍة.
ِحيحِ. ِحيَحَة.          نََشاط 3 )ب(: يََضُع الكَلَِمَة تََبًعا لَِمْوِقِعَها الصَّ نََشاط 3 ) أ (: يَْخَتاُر اإلَِجابََة الصَّ

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن:  ِحيَحَة ِممَّ اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ  َنَشاط 3 ) أ (:

3- الِحْظ َواْكَتِشْف: 

)اْسِميٌَّة – ِفْعلِيٌَّة – ِشبُْه ُجْملٍَة( نَْوُع الُجْملَةِ  ُحِب.   َماُء َصاِفيٌَة ِمَن السُّ 1- السَّ
)اْسِميٌَّة – ِفْعلِيٌَّة – ِشبُْه ُجْملٍَة( نَْوُع الُجْملَِة        2- يَِسيُر الَكْوُن َوفَْق نِظَاٍم َدِقيٍق. 
ِميِر     )َغائٌِب – ُمَخاطٌَب – اْسُم إَِشارٍَة( نَْوُع الضَّ ُب ُهْم ُصنَّاُع الُمْستَْقبَِل.   3- الطُّلَّ
نَْوُع الَكلَِمِة       )ِفْعٌل – اْسٌم – ُمَضاٌف إِلَيِْه( اِدقُوَن يُِحبُُّهُم النَّاُس.   4- الصَّ
نَْوُع الِفْعِل        )أَْمر– ُمَضاِرٌع – َماٍض( ْدُق ِفي الَقْوِل.   5- يَْنبَِغي الصِّ

َنَشاط 3 )ب(:

2- َركَِب الُمَساِفُروَن  .  ِد.         1- تََحرََّك  ِفي الَمْوِعِد الُمَحدَّ

3- انْتَظََر الرُّكَّاُب ِفي َمَحطَِّة  .

: َضْع كُلَّ كَلَِمٍة ِفي َمكَانَِها، ُمَراِعًيا َمْوِقَعَها اإلِْعَراِبيَّ

 َحاَن اآلَن َوْقُت الِقَراَءِة الَجْهِريَِّة، َهيَّا اتَِّبْع تَْعلِيَماِت ُمَعلِِّمَك.َنَشاط 2 ) ز (:
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َعبِّْر َعْن كُلِّ ُصوَرٍة ِبُجَمٍل اْسِميٍَّة أَو ِفْعلِيٍَّة، ُمَراِعًيا َضْبَط ُركَْنْيِهَما:  َنَشاط 3 ) ز (:

األَْهَداُف . .
ِحيَح للكَلَِمِة. ُد الَمْوِقَع الصَّ ِحيَح للكَلَِمِة.       نََشاط 3 ) د (: يَُحدِّ ُد الَمْوِقَع اإلِْعَراِبَيَّ الصَّ نََشاط 3 )جـ(:  يَُحدِّ

بُُه. ِحيَح.      نََشاط 3 ) و (: يَكَْتِشُف الَخطَأَ َويَُصوِّ ْبَط الصَّ نََشاط 3 )هـ(: يََضُع الكَلَِمَة ِفي ُجْملٍَة، ُمَراِعًيا الضَّ
ِحيَح.  ْبَط الصَّ نََشاط 3 ) ز (: يَُعبُِّر ُمَراِعًيا الضَّ

ِحيحِ:  نٍَة ِبَمْوِقِعَها الصَّ ِصْل كُلَّ كَلَِمٍة ُملَوَّ  َنَشاط 3 )جـ(:

)ب() أ (

ِقيَن. ُمَضاٌف إِلَيِْه1- أَقَاَمِت الَمْدرََسُة َحْفًل للُمتََفوِّ

. ِح َشاقٌّ ظَرُْف زََماٍن2- َعَمُل الَفلَّ

فَاِعٌل3- تَتََساقَُط األَْمطَاُر ِشتَاًء.

اْسٌم َمْجُروٌر4- تََقبُُّل الْخِتَلِف َواِجٌب َعلَيَْنا.

َخبٌَر5- يَِسيُر التََّلِميُذ ِفي نِظَاٍم.

ا يَلِي َفاِعًل َمرًَّة َوُمْبَتَدأً َمرًَّة أُْخَرى:َنَشاط 3 )هـــ(: اْجَعْل كُلَّ كَلَِمٍة ِممَّ

َنَشاط 3 ) و (:

التَّْصِويُب:  . 1- الـَماُء ِسرُّ الَحيَاَة. 

2- َل تُْسرِْف ِفي الـَماُء.  التَّْصِويُب:  .

التَّْصِويُب:  . َهِب.  3- قَطْرََة الـَماِء أَْغلَى ِمَن الذَّ

كََتَب التِّلِْميُذ ِعَباَراٍت َعْن تَرِْشيِد اْسِتْهَلِك الِمَياِه لَِكنَُّه َوَقَع ِفي بَْعِض األَْخطَاِء، اكَْتِشْفَها 
ثُمَّ َساِعْدُه ِفي تَْصِويِبَها:

، ثُمَّ اْضِبطَْها: ْد َمْوِقَع كُلِّ كَلَِمٍة تَْحَتَها َخطٌّ َحدِّ َنَشاط 3 ) د (:

» »الَمْوِقُع:  1- َحاَوَل الفلح الَفِصيُح أَْن يَُكوَن ُمؤَثِّرًا. 
 » 2- تََعاَوَن أَْهُل القرية ِفي إِيَجاِد ُحلُوٍل للُمْشِكَلِت.    »الَمْوِقُع: 
» 3- اْستَطَاَع الِمْصِريُّوَن عبور َخطِّ بَارليَف.          »الَمْوِقُع: 

ح:   .  . 1- الَفلَّ

2- الَعالَِمان:  .  .

3- الطَِّبيبَات:  .  .

.  -1.  -2
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ائَِعِة، بََدأَ األَطَْفاُل ِفي البَْحِث  »طَلََب الَجدُّ ِمَن األَْحَفاِد أَْن يَبَْحثُوا َجيًِّدا َعِن النُُّقوِد الضَّ
نَا، بََحثَْنا ِفي كُلِّ َمَكاٍن َولَِكنََّنا لَْم  َعْنَها، َوبَْعَد َوقٍْت طَِويٍل َعاُدوا إِلَى الَجدِّ َوقَالُوا: يَا َجدَّ

ائَِعُة ِهَي األَْمَواُل الَِّتي نُْنِفُقَها ِفيَما َل يُِفيُد«. نَِجْد َشيْئًا ِبالَمْنِزِل.. ُهَنا َضِحَك الَجدُّ َوقَاَل: يَا أَبَْنائِي، األَْمَواُل الضَّ

اْقَرأِ الِفْقرََة الَِّتي أََماَمَك، ثُمَّ اْمأَلِ الَجْدَوَل:

ِحيَحَة: أَكِْمْل ِبَما ُهَو َمطْلُوٌب بَْيَن الَقْوَسْيِن، ُمَراِعًيا َعَلَمَة اإلِْعَراِب الصَّ

ِحيَح: ْبَط الصَّ اْخَتْر ُخلًُقا ِمَن األَْخَلِق َواكُْتْب َعْنُه ِفي أَْربََعِة أَْسطٍُر، ُمَراِعًيا الضَّ

َنَشاط ٤ ) أ (: 

َنَشاط ٤ )جــ(: 

َنَشاط ٤ ) د (: 

ِحيَحَة. نََشاط 4 )ب(: ُيَيُِّز اإلَِجابََة الصَّ نََشاط 4 ) أ (: يَْسَتْخِرُج املَطْلُوَب ِمْنُه.  
ِحيَح للكَلَِمِة.  نََشاط 4 ) د (: يَُعبُِّر ُمرَاِعًيا الَمْوِقَع الصَّ نََشاط 4 )جـ(: يُكِْمُل ِبَما ُهَو َمطْلُوٌب.   

األَْهَداُف

4- الِحْظ َوتََعلَّْم:

الَعَلَمُةاملَْوِقُعاملَْجُروُرالَعَلَمُةاملَْوِقُعاملَْنُصوُبالَعَلَمُةاملَْوِقُعاملَرُْفوُع

َوَصَل اإلِنَْساَن للَقَمِر.َوَصَل اإلِنَْساُن للَقَمِر.  1-   َوَصَل اإلِنَْساُن للَقَمَر.  

إَِضاَعَة الَماِل ِصَفٌة َذِميَمٍة.          إَِضاَعُة الَماَل ِصَفٌة َذِميَمٌة.   2-   إَِضاَعُة الَماِل ِصَفٌة َذِميَمٌة.   

يَبِْني الُمْخلُِصوَن األَْوطَاَن.يَبِْني الُمْخلِِصيَن األَْوطَاَن.   3-   يَبِْني الُمْخلِِصيَن األَْوطَاُن.   

َمَكتَيِْن ِفي الَماِء.       َمَكتَاِن ِفي الَماِء.  4-   تَْسبَُح السَّ َمَكتَاِن ِفي الَماِء. تَْسبَُح السَّ تَْسبََحاِن السَّ

ُة( مَّ 1-  نُُجوُمَها َساِطَعٌة.             )ُمبْتََدأٌ َمرْفُوٌع َوَعَلَمُة رَفِْعِه الضَّ
2- كَافَأَ الُمَعلُِّم  .             )َمْفُعوٌل ِبِه َمْنُصوٌب َوَعَلَمُة نَْصِبِه اليَاُء(
3- أَنَْفَق  النُُّقوَد.                 )فَاِعٌل َمرْفُوٌع َوَعَلَمُة رَفِْعِه األَلُِف(

 

ِحيَحِة ِفي كُلِّ َمْجُموَعٍة: َضْع َخطًّا تَْحَت الُجْملَِة الصَّ َنَشاط ٤ )ب(: 
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رِْس. ُم َعرًْضا تَْقِديِميًّا ُمْسَتْخِدًما الَحِقيَقَة َوالَمَجاَز، ِبَما يَلِْفُت انِْتَباَه ُمْسَتِمِعيِه لَِتْعِميِق َفْهِم الدَّ نََشاط 5 ) أ (: يَُقدِّ
ُم َعرًْضا تَْقِديِميًّا ُمْسَتْخِدًما اللَُّغَة الَعَرِبيََّة الُفْصَحى. نََشاط 5 )ب(: يَُقدِّ

نََشاط 5 ) د (: يَْسَتْخِدُم َقَواِعَد اللُّْغِة ِفي الِكَتابَِة.    ثًا ِباللَُّغِة الَعَرِبيَِّة الُفْصَحى.  َة ُمَتَحدِّ نََشاط 5 )جـ(: يَُمثُِّل الِقصَّ

األَْهَداُف

. 

5- َشارِْك:

َواِفعِ الَِّتي تَْجَعُل اإلِنَْساَن يُِسيُء اْسِتْغَلَل َمْنِصِبِه َوَعَواِقِب َذلَِك. نَاِقْش زَُمَلَءَك ِفي الدَّ َنَشاط ٥ )ب(:

َة أَنَْت َوزَُمَلُؤَك َمَع تَْوِزيعِ األَْدَواِر َوإِتَْقاِن كُلِّ َفرٍْد َدْوَرُه، نََشاط 5 )جـ(: َمثِِّل الِقصَّ
َواْعرُِضوَها َعلَى َمْسَرحِ الَمْدَرَسِة.

اكُْتْب َما يُْملَى َعلَْيَك:  َنَشاط ٥ ) د (: 

. 

ْخِصيَّاِت اتََّصَفْت ِبَها،  َفاِت الَِّتي َتَرى أَنَّ الشَّ اْكُتْب أَْنَت َوَصِديُقَك َمْجُموَعًة ِمَن الصِّ
ِة َواْذُكْر رَأَْيَك. ْل َعَلْيَها ِمَن الِقصَّ َوَدللِّ

َنَشاط ٥ ) أ (:
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نَاتِِه َوكَْيَف يُكَْتُب.األَْهَداُف ( َويََتَعرَُّف ُمكَوِّ نََشاط 1: يَُحلُِّل تَْرِكيَب التَّْعِبيِر الِكَتاِبيِّ َوُهَو )َمَقاٌل إِْقَناِعيٌّ

كُْن َرِفيًقا
»إِنَّ ِمْن ِصَفاِت البََشِر الرَّْحَمَة َمَع الَمْخلُوقَاِت كَافًَّة َوِمْن أََهمِّ تِلَْك الَمْخلُوقَاِت الَحيََوانَاُت، فَيَِجُب النَّظَُر للَحيََواِن َعلَى 
ُب َعلَيَْنا  أَنَُّه ُجزٌْء ُمِهمٌّ َوُمِفيٌد ِفي َحيَاِة اإلِنَْساِن، فَُهَو يَُساِعُدُه َعلَى ِعَمارَِة َهِذِه األَرِْض َواْسِتْمرَاِريَِّة الَحيَاِة َعلَيَْها، فَيَتََوجَّ
ِحَمايَُة َحيََوانَاتَِنا الَِّتي نَْمتَلُِكَها لَِما لََها ِمْن فََوائَِد َوآثَاٍر تَُعوُد َعلَى الَفرِْد َوالُمْجتََمعِ، فَأَوًَّل الَحيََواُن ِمَن الَمْخلُوقَاِت الَِّتي 
تَُشارُِك الِبيئََة الَِّتي نَِعيُش ِفيَها َوِبالتَّالِي ِحيَن يَْمرَُض الَحيََواُن فََقْد يَُعرُِّض َذلَِك َحيَاَة البََشِر للَخطَِر ويَْنُقُل األَْمرَاَض إِلَيِْهْم، 
َوُل ِبِدَراَسِة ِعلِْم الطِّبِّ البَيْطَِريِّ لِِحَمايَِة اإلِنَْساِن ِمْن أَْمرَاِض الَحيََواِن َوتَْحِصيِن الَحيََواِن ِضدَّ األَْمرَاِض  ِت الدُّ َولَِذلَِك اْهتَمَّ
ُِّر َعلَى الَفرِْد تَأْثِيرًا إِيَجاِبيًّا، فََقْد  رِْب أَِو الَقْسَوِة.. ثَانِيًا اقِْتَناُء الَحيََوانَاِت األَلِيَفِة يُؤَث ِتَها َوَعَدِم تََعرُِّضَها للضَّ َوالْهِتَماِم ِبِصحَّ
ِة الَقلِْب َويَُقلُِّل التََّوتَُّر َويَِزيُد ِمِن اْحِترَاِم  َخلََصْت نَتَائُِج ِدَراَسٍة ِطبِّيٍَّة َحِديثٍَة إِلَى أَنَّ اقِْتَناَء الَحيََوانَاِت األَلِيَفِة ُمِفيٌد لِِصحَّ
اِت َويَْجَعُل األَْشَخاَص اْجِتَماِعيِّيَن أَكْثََر، َوأَِخيرًا فَُهَو يَُساِعُد َعلَى تَْقِويَِة الَجانِِب اإلِنَْسانِيِّ لََدى النَّاِس لِتَْحِقيِق التََّعايُِش  الذَّ
َعاَدَة للُمْحِسِن َويَْقِضي َعلَى النَّزَْعِة الُعْدَوانِيَِّة لََدى بَْعِضِهْم، فََسَعاَدُة الَفرِْد  بَيَْن الَكائَِناِت، فَاإلِْحَساُن لآلَخِريَن يَْمَنُح السَّ
ُه، َوَما نُِزَع ِمْن َشْيٍء إِلَّ َشانَُه َوقَبََّحُه«. َل تَْكتَِمُل إِلَّ ِبَسَعاَدِة اآلَخِريَن فَُكْن رَِفيًقا، فََما َدَخَل الرِّفُْق ِفي َشْيٍء إِلَّ زَانَُه َوَحلَّ

) أ ( الُعْنَواُن:
2- َوَهْل أَْعَجبََك؟  .  1- ُعْنَواُن الَمَقاِل:    
3- اكْتُْب ُعْنَوانًا آَخَر يَْجِذُب الَقاِرئَ لِِقرَاَءِة الَمَقاِل:  .

َمُة:  )ب( الُمَقدِّ
1- كَيَْف بََدأَ الَكاتُِب كِتَابَتَُه لِيَْجِذَب الَقاِرئَ؟ َهْل ِبـ)ُسؤَاٍل أَْم ُجْملٍَة َخبَِريٍَّة(؟

َمُة ِفي كَلَِماٍت:  . ْص َما اْحتََوْت َعلَيِْه الُمَقدِّ 2- لَخِّ
)جـ( األَْسَباُب:

ٌِّر َعلَى الَفرِْد َوالُمْجتََمعِ، فَاذْكُِر األَْسبَاَب الثََّلثََة:  أَْوَضَح الَكاتُِب أَنَّ الرِّفَْق ِبالَحيََواِن ُمِهمٌّ َوُمؤَث
.   .   . 

) د ( األَِدلَُّة:         ُهَناَك نَْوَعاِن ِمَن األَِدلَِّة: نَْقلِيٌَّة َوَعْقلِيٌَّة.
         األَِدلَُّة النَّْقلِيَُّة ِهَي الَِّتي تُْنَقُل ِمْن َمْصَدٍر َما )ِدَراَساٍت – أَبَْحاٍث – آَراِء ُعلََماَء(.

         األَِدلَُّة الَعْقلِيَُّة ِهَي الَِّتي تَْعتَِمُد َعلَى ذَكَائَِك َوَمْعرِفَِتَك.

1- األَِدلَُّة النَّْقلِيَُّة:  .

2- األَِدلَُّة الَعْقلِيَُّة:  .
)هـ( الَخاتَِمُة: 

اقَْرأِ الَخاتَِمَة، ثُمَّ فَكِّْر ِفي َخاتَِمٍة أُْخَرى َواكْتُبَْها:  .

التَّْعِبريُ الِكَتابِيُّ 
نَُموَذُج ِكَتــــــابَِة

َمَقاٍل إِْقَناِعيٍّ

اْقَرأِ النَُّموَذَج، ثُمَّ أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة:  َنَشاط 1:
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نَُموَذُج ِكَتابَِة َمَقاٍل إِْقَناِعيٍّ

َمُة الُمَقدِّ

ُل َبُب األَوَّ السَّ

َبُب الثَّانِي السَّ

َبُب الثَّالُِث السَّ

الَخاتَِمُة

اكُْتْب َمَقاًل إِْقَناِعيًّا ِمْن ِخَلِل التَّْحلِيِل التَّالِي:  َنَشاط 2:

. تَُعدُّ الِقرَاَءُة ُمْنُذ الِقَدِم ِمْن أََهمِّ َوَسائِِل التََّعلُِّم اإلِنَْسانِيِّ
يَْكتَِسُب ِبَها اإلِنَْساُن الـَمَعارَِف َوتَُؤدِّي إِلَى التَّطِْويِر.

ِر. ِم َوالتَّطَوُّ إِْن لَـْم نَْقَرأْ لَْن نَِجَد َسِبيًل للتََّقدُّ

َز لَُه. األَْهَداُف ُح أَْسَبابَُه الُمْقِنَعَة، ُمْسَتْخِدًما التَّْخِطيَط الُمَجهَّ نََشاط 2: : يَكُْتُب َمَقاًل إِْقَناِعيًّا َويَُوضِّ

يَُّتَها للَفرِْد َوالُمْجَتَمعِ«، اْسَتْخِدِم التَّْحلِيَل التَّالَِي:  »الِقَراَءُة َوأََهمِّ

الُعْنَواُن

  . 

أَكْثَُر قُْدرًَة َعلَى ُمَواَجَهِة الَحيَاِة
َعاِب ِمْن ِخَلِل كُلََّما ازَْداَدِت الـَمْعرِفَُة أَْصبََح أَكْثََر قُْدرًَة َعلَى ُمَواَجَهِة الَحيَاِة َوالصِّ لِيُل: الدَّ

اْسِتْخَداِم َمْعرِفَِتِه الـُمْكتََسبَِة ِمَن الِقرَاَءِة.
تَْحِفيُز الَعْقِل

ـُز الَعْقـَل َوتَِحـدُّ ِمْن ُحـُدوِث األَْمـرَاِض الَعْقلِيَِّة َراَسـاُت أَنَّ الِقـرَاَءَة تَُحفِّ أَثْبَتَـِت الدِّ لِيُل: الدَّ
َمـاَغ َوتَِزيـُد الُقْدرََة َعلَـى التَّْحلِيِل. ـُط الدِّ َوتَُنشِّ

ِبيُل الَوِحيُد لإِلبَْداِع َوتَْكِويِن الـُمبِْدِعيَن َوالـُمَفكِِّريَن َواألَُدبَاِء السَّ
قَاَل »عباس محمود العقاد«: الِقرَاَءُة تُِضيُف إِلَى ُعُمِر اإلِنَْساِن أَْعَماًرا أُْخَرى ِهَي لِيُل: الدَّ

أَْعَماُر الُعلََماِء َوالُكتَّاِب َوالـُمَفكِِّريَن الَِّذيَن يَْقَرأُ لَُهْم.
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َهيَّا نَُخطِّْط لََها:

التَّْخِطيُط لِِكَتابَِة َمَقاٍل إِْقَناِعيٍّ  

َها: الَبْحُث َعِن الَمْعلُوَماِت )ِمْن ِخَلِل َشَبكَِة اإلنترنت أَْو ُمَعلٍِّم أَْو ِكَتاٍب أَْو...( ُل ُخطَْوٍة َوأََهمُّ أَوَّ َنَشاط 3:

بَُب األوَُّل:   . السَّ

لِيُل:   . الدَّ

بَُب الثَّالُِث:   . السَّ

لِيُل:   . الدَّ

بَُب الثَّانِي:   . السَّ

لِيُل:   . الدَّ

يَُّة األَْخَلِق َوتَأْثِيرَُها  أََهمِّ
َعلَى الـُمْجَتَمعِ

الَخاتَِمُة
. 

ُد َمْجُموَعًة ِمَن الِفكَِر الَفْرِعيَِّة.األَْهَداُف نََشاطا 3، 4: يَُخطُِّط لِِكَتابَاتِِه ُمْخَتاًرا ِفكْرًَة َمْركَِزيًَّة للِكَتابَِة َحْولََها، َويَُحدِّ

الُعْنَواُن

يَِّة  َباَب ِبأََهمِّ )تَُعدُّ األَْخَلُق َقاِعَدًة أََساِسيًَّة لِِبَناِء الُمْجَتَمَعاِت(.. اكُْتْب َمَقاًل تُْقِنُع ِفيِه الشَّ
اإِللِكُْتُرونِيِّ  الَمْوِقعِ  ِفي  َمَقالَُك  َوَسُيْنَشُر  الُمْجَتَمعِ،  َعلَى  َوآثَارَِها  الَحِميَدِة  ِباألَْخَلِق  التََّحلِّي 

الَخاصِّ ِبالَمْدَرَسِة ِبَعَدِد كَلَِماٍت يََتَراَوُح بَْيَن )50 َو100(:

. . 

. . 

. . 

األَْسَباُب َوَدلِيُل كُلِّ َسَبٍب )أَِدلٌَّة نَْقلِيٌَّة / أَِدلٌَّة َعْقلِيٌَّة(  َنَشاط ٤:
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• َهِل الْتَزَْمَت ِبَعَدِد الَكلَِماِت الَمطْلُوبَِة ِمْنَك؟أََصالَُة الِفكَِر
لِيِل َعلَى كُلِّ َسبٍَب؟   • َهِل الْتَزَْمَت ِبَعَدِد األَْسبَاِب َوالدَّ

َمٍة، أَْسبَاٍب َوَدلِيٍل َعلَيَْها، َخاتَِمٍة(؟تََسلُْسُل الِفكَِر • َهْل ِفَكرَُك ُمتََسلِْسلٌَة تََسلُْسًل َمْنِطِقيًّا ِمْن )ُمَقدِّ
َحٌة ِبأَِدلٍَّة نَْقلِيٍَّة َوَعْقلِيٍَّة؟  • َهْل أَْسبَابَُك ُمْقِنَعٌة َوُمَوضَّ

• َهْل َعَناِصُر الُجَمِل َصِحيَحٌة؟                               • َهْل َراَعيَْت قََواِعَد النَّْحِو؟ تَْرِكيُب الُجَمِل
• َهِل اْختَرَْت ُمْفرََداٍت َواِضَحًة َوتَْجِذُب الَقاِرئَ؟  اْخِتَياُر الُمْفرََداِت

إِْمَلٌء َوَخطٌّ
• َهِل اإلِْمَلُء َوَعَلَماُت التَّرِْقيِم َصِحيَحٌة؟

• َهِل الَخطُّ َجيٌِّد، ُمرَاِعيًا َحْجَم َوطَِريَقَة كِتَابَِة كُلِّ َحرٍْف؟

ِكَتابَُة َمَقاٍل إِْقَناِعيٍّ   

يُظِْهُر َقَواِعَد اللَُّغِة َويَْسَتْخِدُمَها ِعْنَد الِكَتابَِة، يَكُْتُب ُجَمًل كَاِملًَة، يُرَتُِّب ِفكَرُهَ ِفي الِكَتابَِة. 
يَكُْتُب َمَقاًل إِْقَناِعيًّا، ُمَراِعًيا َعَناِصَرُه َوتََسلُْسَل ِفكَرِه. األَْهَداُف

بَْعَد الِكَتابَِة َفكِّْر ِفي األَْسِئلَِة اآلتَِيِة َوَراِجْع ِكَتابََتَك:

يَّـِة  ـَباَب ِبأََهمِّ ًة ِلِبَنـاِء الُمْجَتَمَعـاِت(.. اْكُتـْب َمَقـاًل ُتْقِنـُع ِفيـِه الشَّ ُق َقاِعـَدًة أََساِسـيَّ )ُتَعـدُّ األَْخـلَ
ِق الَحِميـَدِة َوآَثارَِها َعَلى الُمْجَتَمِع، َوَسُيْنَشـُر َمَقاُلَك ِفي الَمْوِقـِع اإِلِلْكُتُروِنيِّ الَخاصِّ  التََّحلِّـي ِباألَْخـلَ
َمـَة َوالَخاِتَمَة، َمَع  اَب، الُمَقدِّ ِبالَمْدرََسـِة ِبَعـَدِد َكِلَمـاٍت َيَترَاَوُح َبْيـَن )50 َو100( ُمرَاِعًيا الُعْنـَواَن الَجذَّ
ِع ِفـي َتْرِكيِب الُجَمـِل َوإِْمَلٍء َوَخطٍّ َسـِليَمْيِن.  َلَثـِة أَْسـَباٍب ِباألَِدلَّـِة َواْخِتَيـاِر الُمْفـرََداِت َوالتََّنوُّ ِذْكـِر ثلَ
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اِبَقِة: اكُْتْب َمرًَّة أُْخَرى بَْعَد تَْقِييِم ِكَتابَِتَك ِمْن ِخَلِل األَْسِئلَِة السَّ

َرَجُة1234 الدَّ

 أََصالَُة
الِفكَِر

- لَْم يَلْتَزِْم ِبَعَدِد
األَْسبَاِب َولَْم تَُكْن ُمْقِنَعًة.
- َل يَلْتَزُِم ِبَعَدِد الَكلَِماِت 

)أَقَّل ِمْن 30 كَلَِمًة(

- الْتَزََم ِبَواِحٍد ِمَن األَْسبَاِب 
الُمْقِنَعِة.

- َل يَلْتَزُِم ِبَعَدِد الَكلَِماِت
)أَقَّل ِمْن 40 كَلَِمًة(.

- الْتَزََم ِباثَْنيِْن ِمَن األَْسبَاِب 
الُمْقِنَعِة.

- ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يَلْتَزُِم 
ِبَعَدِد الَكلَِماِت )ِمْن 40-4٩(

- الْتَزََم ِبثََلثٍَة ِمَن األَْسبَاِب 
الُمْقِنَعِة.

- َدائًِما َما يَلْتَزُِم ِبَعَدِد 
الَكلَِماِت )100-50(.

تََسلُْسُل 
الِفكَِر

َمًة َوَخاتَِمًة  - َل يُْنِتُج ُمَقدِّ
تَْخِدُم الَمْوُضوَع.

- ِفَكُرُه َغيُْر ُمَسلَْسلٍَة تََسلُْسًل 
َمْنِطِقيًّا.

َمًة َوَخاتَِمًة َل  - يُْنِتُج ُمَقدِّ
تَْخِدُم الَمْوُضوَع.

- بََدأَ ِبِفَكٍر ُمتََسلِْسلٍَة.

َمًة َوَخاتَِمًة  - يُْنِتُج ُمَقدِّ
تَْخِدُم الَمْوُضوَع.

- افْتََقَد بَْعَض التََّسلُْسِل 
. الَمْنِطِقيِّ

قًَة  َمًة ُمَشوِّ - يُْنِتُج ُمَقدِّ
َوَخاتَِمًة ُمبْتََكرًَة.

- أَنْتََج ِفَكرًا ُمتََسلِْسلًَة 
َوَمْنِطِقيًَّة.

تَْرِكيُب 
الُجَمِل

- يُوَجُد أَكْثَُر ِمْن 3 أَْخطَاٍء 
ِفي النَّْحِو 

- يُوَجُد أَكْثَُر ِمْن َخطَأ ِفي 
النَّْحِو.

- ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت 
يَْستَْخِدُم ُجَمًل َصِحيَحًة 
)َخطَأ َواِحد( ِفي النَّْحِو.

- َدائًِما يَْستَْخِدُم ُجَمًل 
َصِحيَحًة َوِبُدوِن أَْخطَاٍء.

اْخِتَياُر 
الُمْفرََداِت

- يَْختَاُر الُمْفرََداِت البَِسيطََة 
َغيَْر الَواِضَحِة

)أَكْثَر ِمْن 3 أَْخطَاٍء(

- ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت َل يَْختَاُر 
الُمْفرََداِت الُمَعبِّرََة َوالَواِضَحَة

)ِمْن 2-3 أَْخطَاٍء(

- ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يَْختَاُر 
الُمْفرََداِت الُمَناِسبََة 

)َخطَأ َواِحد(

- َدائًِما يَْختَاُر الُمْفرََداِت 
الُمَناِسبََة َوالَِّتي تَْجِذُب 
الَقاِرئَ )َل تُوَجُد أَْخطَاٌء(

إِْمَلٌء 
َوَخطٌّ

)أَكْثَُر ِمْن 6 أَْخطَاٍء إِْمَلئِيٍَّة(
قََّة  نَاِدًرا َما يُرَاِعي الدِّ
. َوالتَّرْتِيَب ِفي الَخطِّ

)4-5 أَْخطَاٍء إِْمَلئِيٍَّة(
ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت َل يُرَاِعي 
. قََّة َوالتَّرْتِيَب ِفي الَخطِّ الدِّ

)2-3 أَْخطَاٍء إِْمَلئِيٍَّة(
ِفي ُمْعظَِم الَوقِْت يُرَاِعي 
. قََّة َوالتَّرْتِيَب ِفي الَخطِّ الدِّ

 )َخطَأ َواِحد(
قََّة ِفي  - َدائًِما يُرَاِعي الدِّ

قََواِعِد اإلِْمَلِء
قََّة  -َدائًِما َما يُرَاِعي الدِّ

. َوالتَّرْتِيَب ِفي الَخطِّ

كُْل َواألُْسلُوُب.األَْهَداُف يَُقيُِّم النَّصَّ ِمْن َحْيُث الشَّ ْعِم.  يََها َمَع التَّْوِجيِه َوالدَّ ْخِصيََّة؛ لُِيَقوِّ يُراِجُع الِكَتابََة الشَّ

َسُيَقيُِّم الُمَعلُِّم َحَسَب الَمَعاِييِر اآلتَِيِة: 

َمَعاِييُر تَْقِييِم الِكَتابَِة
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ِد الِحَفاِظ َعلَى الَماِل؟ نََعْم، فََمْفُهوُم األََمانَِة يَْشَمُل  »َهْل يَتَِّسُع َمْفُهوُم األََمانَِة لِيُْصِبَح أَكْبََر ِمْن ُمَجرَّ
الَكِثيَر ِمَن الَجَوانِِب َوَل يَْقتَِصُر َعلَى َما يَتََعلَُّق ِبالَماِل، فَاألََمانَُة الِْتَزاٌم ِبالَواِجبَاِت الْجِتَماِعيَِّة َواألَْخَلِقيَِّة، 
َوِهَي ُشُعوُرَك ِبالَمْسئُولِيَِّة أََماَم اللِه تَِجاَه كُلِّ َما يُوكَُل إِلَيَْك.. َواألَِميُن َل يَْصُدُر َعْنُه َما يُِخيُف النَّاَس ِمِن 
ِه ِمْن أُُموٍر َمادِّيٍَّة أَْو َمْعَنِويٍَّة، فَالِْتَزاُمَك ِبالُخلُِق الَحَسِن َوُمَعاَمَلتَُك الطَّيِّبَُة َمَع  اْعِتَداٍء َعلَى َما لَيَْس ِمْن َحقِّ
رِّ َعْنُهْم أََمانٌَة.. ِحْرُصَك  َوالَِديَْك َوأَْصِدقَائَِك َمَع ُمَراَعاِة ُحُقوِقِهْم َوإِْسَداِء النُّْصِح لَُهْم َوتَْقِديِم الَخيِْر َوكَفِّ الضُّ
َعلَى تَطِْويِر تَْفِكيِرَك َوَمَهاَراتَِك َوطَلَبَُك الِعلَْم النَّاِفَع أََمانٌَة.. ِحَفاظَُك َعلَى الِبيئَِة َونَظَافَُة الَمَكاِن الَِّذي تَِعيُش 
ِة أَْو إِتْلِفَها أََمانٌَة.. الِحَفاُظ َعلَى أَْسَراِر الَمَجالِِس َوإِتَْقاُن الَعَمِل َوالِقيَاُم  ِفيِه َوَعَدُم اإِلْضَراِر ِبالَمَراِفِق الَعامَّ
َماِويَِّة ِديِنيًّا َوإِنَْسانِيًّا، َوِهَي  َساَلِت السَّ ٌة َوَعالِيٌَة ِفي َجِميعِ الرِّ ِبِه َعلَى أَكَْمِل َوْجٍه أََمانٌَة.. لألََمانَِة َمَكانٌَة ُمِهمَّ
الِِحيَن، َوَما َحافََظ َعلَيَْها فَْرٌد أَْو َجَماَعٌة إِلَّ َوقَْد أَِمُنوا ِفي ُمْجتََمَعاتِِهْم َونَِعُموا ِبَرَغِد  ِصَفٌة ِمْن ِصَفاِت الصَّ

الَحيَاِة، فَاْحِرْص –َعِزيِزي الَقاِرئَ- أَْن تَُكوَن أَِميًنا َعلَى نَْفِسَك َوَغيِْرَك َوُمْجتََمِعَك أَيَْنَما كُْنَت«.

: ) أ ( اْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن لَِتْسَتكِْمَل ِبَها الُجَمَل اآلتَِيَة )َديٌْن، أَِديُن، األَْديَاِن(: ) أ ( اْخَتِر الكَلَِمَة الُمَناِسَبَة ِممَّ

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: ِحيَحَة ِممَّ )ب( اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

: )جـ( أَكِْمْل َما يَلِي اْسِتَناًدا لَِما َفِهْمَت ِمَن النَّصِّ

ُح َمَعانِيَها )األََمانَة، الِبيَئة، َمَشاِعر(:  ٍة تَُوضِّ )ب( اْسَتْخِدْم َما بَْيَن الَقْوَسْيِن ِفي ُجَمٍل تَامَّ

2- اْسًما:  . 1- ِفْعًل:  َونَْوُعُه:  .  
4- اْسًما َمْوُصوًل:  .  3- َحرْفًا:  َونَْوُعُه:  .  

1- األَِميُن َل يَْصُدُر َعْنُه َما  النَّاس.                    )يَْرَغُب ِفيِه – يُِخيُف – يَْحَذُر ِمْنُه(
2- األََمانَُة َمْفُهوٌم َشاِمٌل للَواِجبَاِت  .                 )األَْخَلِقيَِّة – الْجِتَماِعيَِّة – كُلُّ َما َسبََق(
)ِحرُْصَك َعلَى التََّعلُِّم – َعَدُم إِتَْلِف الَمرَاِفِق- ِحَفاظَُك َعلَى أَْسرَاِر الَمَجالِِس( 3- ِمْن أََمانَِتَك َعلَى نَْفِسَك  . 

1- ِمْن َمظَاِهِر الِْتزَاِمَك ِباألََمانَِة تَِجاَه ِبيئَِتَك:   .

2- َل يَْقتَِصُر َمْفُهوُم األََمانَِة َعلَى  .

» لَِوالَِديَّ ِبالَفْضِل الَعِظيِم، فََقْد بََذل َما ِفي ِوْسِعِهَما إلِْسَعاِدي َوقَْد أَْوَصانَا اللُه ِفي َجِميعِ  
ِة ِبالِبرِّ ِبِهَما، َوَمْهَما َحاَولَْنا َجاِهِديَن أَْن نَرُدَّ لَُهَما الَفْضَل فَلَْن نَتََمكََّن، َوَمَع َذلَِك أَقْطَُع َعلَى نَْفِسي َعْهًدا  َماِويَِّة الَحقَّ َوالرَِّساَلِت السَّ

ِبأَْن أَْجتَِهَد ِفي ِبرِّكَُما، َوَوْعُد الُحرِّ  َعلَيِْه«.

َنَشاط 2: 

أَِجْب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِيِة: َنَشاط 1: 

   . نََشاط 1:  يَْقَرأُ الِفْقرََة َويُِجيُب َعِن األَْسِئلَِة الَِّتي تُظِْهُر َفْهَمُه النَّصَّ
ُر الُمْفرََداِت الَجِديَدَة ِمْن ِخَلِل ِسَياَقاتَِها الُمْخَتلَِفِة. نََشاط 2: يَُفسِّ األَْهَداُف

. 

. 

. 
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َنَشاط 3:

َنَشاط ٤:

َنَشاط ٥:

َنَشاط ٦:

)ب( َجَماِهيُر الَفِريَقيِْن تَْمأَلُ الُمَدرََّجاِت. ) أ ( َهنَّأُْت تََلِميَذ الَمْدرََستَيِْن الَفائِِزيَن.    
) د ( نَْوُم األَطَْفاِل َهاِدئٌ. ِعِبيَن.    ُس اللَّ ِعيَن يَُحمِّ )جـ( ُهتَاُف الُمَشجِّ

) و ( َملَْعُب الَمْدرََسِة َواِسٌع. )هـ( ُمَعلَِّماُت الَمْدرََسِة بَارَِعاٌت.     

) أ ( اْحتَرِْم إَِشاَراِت  ِفي أَثَْناِء َسيْرَِك.              )الُمُروِر – الُمُروُر – الُمُروَر(
َهَداُء( َهَداِء – الشُّ َهَداَء – الشُّ )ب( رَأَيُْت ُصَوَر  ِفي َحرِْب أُكْتُوبَر.              )الشُّ
)جـ( ارْتََفَع َصْوُت  .                            )الَقاِذفَاَت – الَقاِذفَاِت – الَقاِذفَاُت(
ِعبَاِن( ِعبُوَن – اللَّ ِعِبيَن – اللَّ َق الُجْمُهوُر ألَْهَداِف  .                )اللَّ ) د ( َصفَّ
)هـ( أُِضيئَْت َمَصاِبيُح  .                 )الَمِديَنتَاِن – الَمِديَنتَيِْن(

 » ) أ ( انْتََهيُْت ِمْن َواِجَب الَمْدرََسِة.                       »التَّْصِويُب: 
 » )ب( اطَّلَْعُت َعلَى أَقَْدِم الَوثَائَِق.                        »التَّْصِويُب: 
 » َجرَتَاِن.                           »التَّْصِويُب:  )جـ( قَطَْفَنا ثَِماَر الشَّ
 » َناَعاُت َعلَى الزَِّراَعِة.             »التَّْصِويُب:  ) د ( تَُقوُم ُمْعظَُم الصِّ

َبَب: اْسَتْخِرجِ الُمَضاَف إِلَْيِه ِمَن الُجَمِل اآلتَِيِة َوبَيِّْن َعَلَمَة َجرِِّہ َوالسَّ

ا بَْيَن الَقْوَسْيِن: ِحيَحَة ِممَّ اْخَتِر اإلَِجابََة الصَّ

بُْه: َضْع َخطًّا تَْحَت الَخطَأ، ثُمَّ َصوِّ

َبَب: ْح َمْوِقَع َما تَْحَتُه َخطٌّ َوَحالََتُه َوَعَلَمَتُه َوالسَّ َوضِّ

بَُبَعَلَمُة َجرِِّہالُمَضاُف إِلَيِْه بَُبَعَلَمُة َجرِِّہالُمَضاُف إِلَيِْهالسَّ السَّ

َبُبَعَلَمُة اإلِْعَراِبالَحالَُةالَمْوِقُعالكَلَِمُة السَّ

ِحيَحَة. نََشاط 3: يَُميُِّز الُمَضاَف إِلَْيِه َوَعَلَمَتُه.      نََشاط 4: يَْخَتاُر اإلَِجابََة الصَّ
ُد َمْوِقَع الكَلَِمِة ِفي الُجْملَِة َوَما تَرَتََّب َعلَى َذلَِك. بُُه.      نََشاط 6: يَُحدِّ نََشاط 5: يَكَْتِشُف الَخطَأَ َويَُصوِّ

األَْهَداُف

ف الَخاِمِس ِمْن ِدَراَسة َمْنَهِج اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة، َوِفي نَِهايَِة الَعاِم قَاَم النَّاِجُحون َوَحيَُّوا الُمَعلِِّمين،  »انْتََهى تََلِميُذ الصَّ
ِة«.  َوقَالُوا: الُمَعلِّم َصانِع األُمَّ
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ْعَها َما بَْيَن  وَرِة اآلتَِيِة ِفـي َخْمِس ُجَمـٍل َونَوِّ َعبِّـْر َعـِن الصُّ
)اْسـِميٍَّة َوِفْعلِيَّـٍة(، ثُـمَّ اْضِبـِط الُمْبَتـَدأَ َوالَخَبـَر َوالَفاِعـَل 

َوالَمْفُعـوَل ِبـِه َوالُمَضـاَف إِلَْيِه َوالْسـَم الَمْجُروَر:

َنَشاط ٧: 

نََشاط 7: يَُعبُِّر ُمْسَتْخِدًما ُجَمًل َصِحيَحًة، َمَع َضْبِط بَْعِض الكَلَِماِت.
نََشاط 8: يَكُْتُب َمَقاًل إِْقَناِعيًّا ِبلَُغٍة َسلِيَمٍة.  األَْهَداُف

 
 
 

 
 
  
 
. 

:   َنَشاط ٨:  ِكَتابَُة َمَقاٍل إِْقَناِعيٍّ
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َهاَمْعَناَهاِجْذُر الكَلَِمِةاْسٌم/ ِفْعٌلالكَلَِمُة َجْمٌع/ ُمْفرٌَدُمَضادُّ
َوقٌْت/أََواٌناْسٌم إِبَّاُن
إِلَْغاٌء/تَْعِطيٌلاْعِتَماٌد/تَْقِريٌرأََخَذاْسٌماتَِّخاٌذ

اْحِترَاقَاٌتانِْطَفاٌء/ُخُموٌداْشِتَعاُل النَّاِرَحرََقاْسٌماْحِترَاٌق
ِمَن األَرَْدأ/األَْسَوأِمَن األَْجَدِر/األَفَْضِل/األَْولَىِمَن األَْحَرى

إِْخَفاٌق/فُْقَداٌن/تَْحِقيٌق/نَيٌْل/ُحُصوٌلَحَرَزاْسٌمإِْحرَاٌز
إَِضاَعٌة

ٌنَخَدَناْسٌمأَْخَداٌن أَْعَداٌء/ُخُصوٌم/أَْصَحاٌب/ُخلَّ
ُمَعاُدوَن

ِخْدٌن

ٍةَخرََقاْسٌماْخِتَاٌق ٍء آَخَر ِبُقوَّ ٍء ِف َشْ اْخِترَاقَاٌتانِْسَداٌدنََفاُذ َشْ
ٌدَخلََفاْسٌماْخِتَلٌف عٌ /تََعدُّ اْخِتَلفَاٌتتََشابٌُه/اتَِّفاٌقتََنوُّ
أََعاَن/أَنَْجَد/َساَعَدطَلََب الَعْوَن َوالنَّْجَدَةَغاَثِفْعٌلاْستََغاَث

ْيِء ِمَن الَخارِِج/نِطَاٌقأَطََراْسٌمإِطَاٌر إِطَاَراٌت/أُطٌُرَما أََحاَط ِبالشَّ
إِنَْجازَاٌتتَأِْخيٌر/تَأِْجيٌلإِتَْماٌم/إِنَْهاٌءنََجَزاْسٌمإِنَْجاٌز
انَْقطََعاْستََمرََّدَوَمِفْعٌلاْستََداَم

َعَواِقُبَدَعياْسٌمتََداِعيَاٌت
 الَماِضيالَحالِيُّرهَناْسٌمالرَّاِهُن
تَْجِريٌفَغرُْس األَْشَجاِرَشَجَراْسٌمتَْشِجيٌر
َح قََرأَ ِقرَاَءًة َسِريَعًة/طَالََعَصَفَحِفْعٌلتََصفَّ
َعاقََب/أَْدرََكتََجاَهَل/تََغافََلَعِمَيِفْعٌلتََعاَمى
َم َرَهَشَمِفْعٌلتََهشَّ تََحطََّم/تََكسَّ
تَبِْديٌد/إَِضاَعٌةقَطٌْف/َحْصٌداْسٌماْسٌمَجْنٌي

َحَجبٌَة/َحارٌِس أَْو بَوَّاٌبَحَجَباْسٌمَحاِجٌب
اٌب ُحجَّ

َحافَاٌتَمرْكٌَز/ُمْنتََصٌفطَرٌَفاْسٌمَحافٌَة
كََشَف/أَظَْهَر/أَبَْرَزَستََر/َمَنَع/َحاَل بَيَْنَحَجَبِفْعٌلَحَجَب

ُحُروٌربَرٌْدُسُخونٌَة َوَحرَارٌَةَحَرَراْسٌمَحرٌّ

طَلِيٌق/ُمْستَِقلٌّاْسٌمُحرٌّ
َعبٌْد/َسِجيٌن/

َحِبيٌس/
ُمْستَْعبٌَد

أَْحرَاٌر

يٌَّة َعَدُم الُخُضوِع لَِقيٍْد أَْو قَْهٍر أَْو َغلَبٍَة/أَْن َحَرَراْسٌمُحرِّ
يَّاٌتأَْسٌر/ُعبُوِديٌَّةنَتََصرََّف ِبِإَراَدٍة ُحرِّ
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َهاَمْعَناَهاِجْذُر الكَلَِمِةاْسٌم/ ِفْعٌلالكَلَِمُة َجْمٌع/ ُمْفرٌَدُمَضادُّ
/ثَبََتِفْعٌلَداَم تََغيََّر/تََحوََّلاْستََمرَّ

َداَمِت 
َماُء أَْمطَرَْتِفْعٌلالسَّ

تََكاَسَل/تََهاَوَن/كَفََّواظََب/َواَصَل/َلزََمَدَوَمِفْعٌلَداَوَم

ٌة/َعيٌْب/نَْقٌصاْسٌمَدنِيٌَّة فَِضيلٌَة/َمأْثَرٌَة/ِخسَّ
َدنَايَاَمْكرَُمٌة

َواِمَدَوَماْسٌمَدْوًما ُمَؤقَّتًا/أَْحيَانًاِباْسِتْمرَاٍر َوَعلَى الدَّ
ٌتَصَواٌب/اْسِتَقاَمٌةإَِساَءٌة/َخِطيئٌَةاْسٌمزَلٌَّة زَلَّ

/اْحتَرََم/َوقََّراْستَْهزَأَ/أََهاَنَسِخَرِفْعٌلَسِخَر أََجلَّ
َر ََّل/أَْخَضَعِفْعٌلَسخَّ َذلل

ْكِل َل لَْوَن لََهااْسٌمَصَفائُِح َصِفيَحٌةُجَسيَْماٌت َغيُْر ُمْنتَِظَمِة الشَّ
/َعاقََب/َجاَزىَعَفا/َساَمَحَصَفَحِفْعٌلَصَفَح اقْتَصَّ

َضاِبٌطقََواِعُد أَْو َمَعاِييُر تَْضِبُط األُُموَرَضبََطاْسٌمَضَواِبُط
/تَبَاطٌُؤ/تََريٌُّثُسْرَعٌة َواْسِتْعَجاٌلَعِجَلاْسٌمُعَجالٌَة تَأَنٍّ

ِبَدايٌَة/اْسِتْهَلٌل/نَتَائُِج/َخَواتِيُم/أََواِخُراْسٌمَعَواِقُب
َعاِقبٌَةُشُروٌع

ُمَؤٌنطََعاٌم يَُخزَُّن لْسِتْهَلكِِه َوقَْت الَحاَجِة/قُوٌتَمأََناْسٌمَمئُونٌَة
بُوَنُمَحاِيٌدُمْنَحاٌز/ُمتََعاِوٌن ِضدََّحزََباْسٌمُمتََحزٌِّب ُمتََحزِّ
ُمَصافََحاٌتُمَقاطََعٌةتَْسلِيٌم ِباألَيِْديَصَفَحاْسٌمُمَصافََحٌة
َحٌة َفائِِح الَمْعِدنِيَِّة أَِو الُفوَلِذاْسٌمُمَصفَّ ٌة ِبالصَّ َحاٌتَمْكُسوَّ ُمَصفَّ
َمَعاِويُنَخاِذٌل/ُمتََخلٍّكَِثيُر الَمُعونَِة للنَّاِساْسٌمِمْعَواٌن
ٌم/ُمْعطًىَمأُْخوٌذ ِمْن/ُمْستَْوًحىقَبََساْسٌمُمْقتَبٌَس ُمْقتَبََساٌتُمَقدَّ

ُمَناِقٌض/ُمَخالٌِف/َشِبيٌه/ُمَواِفٌقَمثََلاْسٌمُمَمثٌِل
ُمَعاكٌِس

ُمَمثِلُوَن/
ُمَمثَِلٌت

نَتَطَرَُّق إَِل 
نَتََناَولُُه طَرََقِفْعٌلَمْوُضوٍع َما

ٌ/َشِحيٌحكَِريٌم/ِمْعطَاٌء/َسِخيٌّنََدااْسٌمنَِديٌّ بَِخيٌل/ُمَقتِّ

يَتََقاَعُس/يَتََهاَوُن/يَُدقُِّق/يَبَْحُث/يَُفتُِّشَحرَاِفْعٌليَتََحرَّى
يَتََخلَّ َعِن البَْحِث
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نُُصوُص االْسِتَماِع

الُبورَْصُة
الِمْصِريَُّة 

ِفْكٌر َصِغيٌر.. 
َمْشُروٌع َكِبيٌر 
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ُكْن َداِعًما
ًطا َوَل َتُكْن ُمَثبِّ

اْحِتَراُم الَكِبيِر
 َيْعِني الَكِثيَر

183



َمَلِبَس  لِِشَراِء   ِ َوالِدهِ َمَع  لُِخُروِجِه  اْسِتْعَداًدا  إَِجاَزتِِه  يَْوِم  َسِعيًدا ِفي  بَاكًِرا فَِرًحا  اْستَيَْقَظ »سليمان« 
ُ ألََحِد َميَاِديِن َوَسِط  ُ اْرتََدى َمَلِبَسُه َواْصطََحبَُه َوالِدهُ ُ أَبُوُه، َوبَْعَد أَْن تَـَناَوَل فَطُورهَ َجِديَدٍة كََما َوَعدهَ

َراِء ِمْن َمَحالِّ الَمَلِبِس الَمْوُجوَدِة ُهَناَك. الَقاِهَرِة للشِّ
  ِفي أَثَْناِء الَمْشِي َوقََف »سليمان« فَْجأًَة أََماَم أََحِد األَبَْراِج الَعالِيَِة لَِشِركٍَة ِعْمَلقٍَة، َونَظََر إِلَيِْه َولََمَعْت 
ِركَِة، يَبُْدو أَنََّها َشِركٌَة َضْخَمٌة.. أَتََمنَّى ِحيَن أَكْبَُر أَْن تَُكوَن  ِ الشَّ َعيَْناُه َوقَاَل ألَِبيِه: يَا أَِبي، انْظُْر إِلَى َهذهِ

َق َهَذا الُحلُْم يَا أَِبي؟ لََديَّ َشِركٌَة ِمثْلَُها أَْو أَكُوَن َشِريًكا ِفيَها! َهْل يُْمِكُن أَْن يَتََحقَّ
ابْتََسَم األَُب َوقَاَل: »سليمان«، أَنَْت َشِريٌك ِبالِفْعِل، فَلََقِد اْشتََريُْت ألُْسَرتَِنا َعَدًدا ِمَن األَْسُهِم ِفيَها.
ا يَا أَِبي نَْحُن ُشَركَاُء ِفيَها؟! َوَماَذا تَْعِني كَلَِمَة أَْسُهٍم؟  اتََّسَعْت َعيَْنا »سليمان« َوقَاَل ُمْنَدِهًشا: َحقًّ

ى َمًعا إِلَى َمَكاٍن َونَبَْدأَ ِمْنُه ِحَكايَتََنا. األَُب: تََعاَل يَا »سليمان« لَِنتََمشَّ
، َوكَاَن »سليمان« يَطِْوي األَْرَض طَيًّا ِفي الطَِّريِق الَِّذي كَانَا يَْمِشيَاِن  ِ َمَشى األَُب َمَع ابِْنِه ُمْمِسًكا ِبيَدهِ
ُ َحتَّى َوقََفا أََماَم َمبًْنى قَِديٍم َمْكتُوٍب َعلَيِْه ِبَخطٍّ َعَرِبيٍّ َجِميٍل  ِفيِه َوُهَو َل يَْعلَُم إِلَى أَيَْن َسيَْصطَِحبُُه َوالِدهُ

)البُوْرَصُة الِمْصِريَُّة(.
 ، ُروا إِنَْشاَء ُسوٍق لبَيْعِ َوِشَراِء الُقطِْن الِمْصِريِّ اِر قَرَّ األَُب: ِمْن ُهَنا نَبَْدأُ ِحَكايَتََنا.. كَاَن ُهَناَك َعَدٌد ِمَن التُّجَّ
وُق ِفي َذاَك الَوقِْت بُوْرَصَة الُقطِْن، ثُمَّ تَمَّ نَْقلُُه  َي السُّ َوكَاَن َذلَِك ِبَمِديَنِة اإِلْسَكْنَدِريَِّة َعاَم 1883م َوُسمِّ
ًة ِبالُقطِْن فََقْط َوإِنََّما ِبَجِميعِ  ِ البُوْرَصُة َخاصَّ ى البُوْرَصِة الِمْصِريَِّة َعلَى أَلَّ تَُكوَن َهذهِ للَقاِهَرِة تَْحَت ُمَسمَّ
ِريَفيِْن ِبَوَسِط الَقاِهَرِة َوِهَي الَِّتي نَِقُف أََماَمَها اآلَن. البََضائِعِ الِمْصِريَِّة، َوكَاَن َهَذا َعاَم 1٩28م ِبَشاِرِع الشَّ

َراِء.. َولَِكْن، َماَذا يَِبيُعوَن َويَْشتَُروَن؟ »سليمان«: َمْعَنى َهَذا أَنَّ البُوْرَصَة ُسوٌق للبَيْعِ َوالشِّ
األَُب: يَِبيُعوَن َويَْشتَُروَن أَْسُهًما َوَسَنَداٍت.

بًا َوقَاَل: أَِبي، أَنَا أَْحتَاُج ألَْن أَفَْهَم أَكْثََر.   فَتََح »سليمان« فَاُه ُمتََعجِّ

الُبورَْصُة 
الِمْصِريَُّة 
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ِ األَْمَواُل تَأْتِي ِمْن ِخَلِل بَيْعِ  األَُب: أَيُّ َشِركٍَة يَا بَُنيَّ تَْحتَاُج إِلَى أَْمَواٍل، َهذهِ
ِ األَْسُهَم  ى أَْسُهًما، َونَْشتَِري نَْحُن َهذهِ ِركَِة ِفي َشْكِل أَنِْصبٍَة َوتَُسمَّ ُجْزٍء ِمَن الشَّ
ُمبَاِشٍر،  ِبَشْكٍل  أَْمَواًل  تَطْلُُب  أَنََّها  أَْو  نَْفِسَها  ِركَِة  ِبالشَّ ُشَركَاَء  نُْصِبُح  َوِبالتَّالِي 
ِركََة قَِد  ِ الشَّ فَيُْقِرُضُهْم بَْعُض األَْشَخاِص الَماَل ُمَقاِبَل َوَرقٍَة َمْكتُوٍب ِبَها أَنَّ َهذهِ

َنَد. ى السَّ ُ ... َوَهَذا َما يَُسمَّ اقْتََرَضْت ِمْن فَُلٍن َمبْلًَغا َوقَْدرهُ
ِركَِة  »سليمان«: بََدأُْت أَفَْهُم يَا أَِبي، َوَهَذا يَْعِني أَنََّك اْشتََريَْت أَْسُهًما ِفي الشَّ

الِعْمَلقَِة الَِّتي َرأَيَْناَها ُمْنُذ قَلِيٍل َوَسيُْصِبُح َمَعَنا أَْمَواٌل كَِثيَرٌة!
ُد  تَُحدِّ الَِّتي  ِهَي  األُُموِر  ِمَن  كَِثيٌر  فَُهَناَك  »سليمان«،  يَا  ْل  تَتََعجَّ َل  األَُب: 

الَمْكَسَب أَِو الَخَساَرَة. 
ِ األُُموُر يَا أَِبي؟ »سليمان«: َما َهذهِ

ِركَِة ُهَما الَعْرُض َوالطَّلَُب، َوَمْعَناُهَما  ُد َمْكَسَب َوَخَساَرَة الشَّ األَُب: َما يَُحدِّ
ِ األَْسُهَم  أَنَّ ُهَناَك ِزيَاَدًة ِفي األَْسُهِم َوِقلًَّة ِفي َعَدِد األَفَْراِد الَِّذيَن يَْشتَُروَن َهذهِ
يُِريُدوَن  الَِّذيَن  األَفَْراِد  َعَدُد  َويَِزيُد  األَْسُهِم  َعَدُد  يقل  أَْو  ْهِم  السَّ ِسْعُر  فَيَِقلُّ 

ْهِم. َراَء فَـيَْرتَِفُع ِسْعُر السَّ الشِّ
»سليمان«: إممممم! َسأُْصِبُح َشِريًكا ِفي أََهمِّ َشِركَاِت ِمْصَر. 

ِغيَر، فَالَمَحالُّ أَْوَشَكْت أَْن تُْغلََق َونُِريُد  األَُب )َضاِحًكا(: َهيَّا يَا َشِريِكي الصَّ
ِشَراَء َمَلِبِسَك الَجِديَدِة.

185



اليَْوَم َسَنْنُقُل لَِحَضَراتُِكْم فََعاليَّاِت اليَْوِم األَِخيِر ِمْن ُمَسابََقِة أَفَْضِل َمْشُروٍع َصِغيٍر لَِهَذا الَعاِم، َونَْحُن ِفي 
انِْتظَاِر إِْعَلِن النَِّتيَجِة.. َوِفي أَْجَواٍء َمْشُحونٍَة ِبالتََّوتُِّر َدْعَنا نَْسأَْل أََحَد أَْعَضاِء لَْجَنِة التَّْحِكيِم َعْن َرأِْيِه ِفي 

. ِ َرِة َهذهِ ٍة أَنَُّه يََقُع َعلَى َعاتِِقِهْم َمْسئُولِيٌَّة كَِبيَرٌة أََماَم طَاقَاِت النُّوِر الُمتََفجِّ َمِة، َوِبَخاصَّ الَمْشُروَعاِت الُمَقدَّ
َمِة؟ َوَعلَى أَيِّ أََساٍس يَِتمُّ الْخِتيَاُر؟ أُْستَاُذ »يوسف«: َما َرأْيَُك ِفي الَمْشُروَعاِت الُمَقدَّ

َمُة كُلَُّها َمْشُروَعاٌت  بَاُب ُهْم ِعَماُد الُمْستَْقبَِل، فَالَمْشُروَعاُت الُمَقدَّ َما أََراُه اليَْوَم ُهَو الُمْستَْقبَُل، َوالشَّ
ُم َهَذا  ِة َوكَيَْف َسيَُقدِّ ِة َوالَعامَّ َهائِلٌَة، ِبالِفْعِل طَاقَاُت نُوٍر ُمْنبَِعثٌَة، الْخِتيَاُر يَِتمُّ َعلَى أََساِس الَمْنَفَعِة الَخاصَّ

ًة. ًة َوللُمْجتََمعِ َعامَّ ْخِص َخاصَّ الَمْشُروُع َمْنَفَعًة للشَّ
ُشْكًرا أُْستَاُذ »يوسف«، يَبُْدو أَنَُّه َحاَن َوقُْت إِْعَلِن الَفائِِز.

ِبالِفْعِل تَمَّ اإِلْعَلُن َعِن الَفائِِز ِبالَجائَِزِة، َوِهَي األُْستَاَذُة »سارة« َصاِحبَُة َمْشُروِع ِصَناَعِة لُبِّ الَوَرِق ِمْن 
. قَشِّ األَُرزِّ

أَْهًل َوَسْهًل أُْستَاَذُة »سارة«، ِصِفي لِي ُشُعوَرِك اآلَن.
أَْشُعُر ِبَفْرَحٍة َعاِرَمٍة َل أَْستَِطيُع َوْصَفَها.

ِ الِفْكَرُة. اْشَرِحي لِي ِفْكَرَة َمْشُروِعِك َوكَيَْف أَتَْت إِلَيِْك َهذهِ
ا ِبالِبيئَِة، َوكََذلَِك ِهَي  ِة ِجدًّ ارَّ َلَحظُْت ِمْن ِخَلِل ِدَراَسِتي أَنَّ ظَاِهَرَة َحْرِق قَشِّ األَُرزِّ ِمَن الظََّواِهِر الضَّ
ْرُت أَْن أَْستَْخِدَم َهَذا الُمْنتََج ِفي ِصَناَعِة الَوَرِق  ِحيَن تَُسبُِّب لَُهْم ُمْشِكلًَة ِفي التََّخلُِّص ِمْنَها، فََقرَّ لََدى الَفلَّ
أَْو )لُبِّ الَوَرِق(، َونَظًَرا ألَنَّ َحاَجَة ِمْصَر ِمَن الَوَرِق أَكْبَُر ِمْن إِنْتَاِجَها لَُه فََقْد َلقَى َمْشُروِعي تَْرِحيبًا َوَدْعًما 

كَِبيَريِْن.
َهْل َساَعَدِك أََحٌد َعلَى إِتَْماِم الِفْكَرِة؟

ْولَِة  نََعْم، أَْصِدقَائِي َوأُْسَرتِي َوبَْعُض الُمَعلِِّميَن الَِّذيَن كَانُوا لِي َخيَْر َعْوٍن، َوكََذلَِك الْهِتَماُم الَملُْحوُظ للدَّ
ِ الَمْشُروَعاِت  ًة لَِهذهِ ْولََة أَْصَدَرْت ِمَنصَّ ِغيَرِة ِمْن ِبَدايَِة التَّْفِكيِر ِفي الَمْشُروِع؛ َحيُْث إِنَّ الدَّ ِبالَمْشُروَعاِت الصَّ
تَُساِعُدَك َعلَى التَّْفِكيِر ِفي ِدَراَسِة َجْدَوى الَمْشُروِع، كََما أَنَّ تَْخِصيَص40% ِمَن الُمْشتََريَاِت الُحُكوِميَِّة لَِصالِِح 
ِ الَميَْزُة تَُمكُِّنَك ِمْن تَْوِريِد إِنْتَاِجَك للَمْشُروَعاِت  َغِر، َهذهِ طَِة َوُمتََناِهيَِة الصِّ ِغيَرِة َوالُمتََوسِّ الَمْشُروَعاِت الصَّ

الُحُكوِميَِّة فَتَْضَمُن تَْسِويَقَها َعلَى أَكَْمِل َوْجٍه.
قَاٍت كَِثيَرًة، اْذكُِري لِي أََحَدَها.           أَْعِرُف أَنَُّه ِمَن الُمَؤكَِّد أَنَِّك َواَجْهِت ُمَعوِّ

         ِفي ِبَدايَِة أَيِّ أَْمٍر َل بُدَّ ِمْن ُوُجوِد ُصُعوبَاٍت، لَِكْن َعلَيَْك أَْن تَْصُمَد َما ُدْمَت تُْؤِمُن ِبِفْكَرتَِك.. 

ِفْكٌر َصِغرٌي..
 َمْشُروٌع َكِبرٌي 
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ـــى  ـــا َعلَ ـــا َوأَثَِرَه يَِّتَه ـــُعوِر ِبأََهمِّ ـــَدَم الشُّ ـــي َوَع ـــا لِِفْكَرتِ ـــِة َرفًْض ـــي الِبَدايَ ـــُت ِف ـــْد َواَجْه فََق
ـــعِ. الُمْجتََم

َوكَيَْف تََغلَّبِْت َعلَيَْها؟
َفَحاِت  الصَّ ِمَن  الَعِديِد  ِفي  لَِمْشُروِعي  َوالتَّْرِويِج  ِباإِلْعَلِن  بََدأُْت  ِبالَعْكِس  بَْل  أَيْئَْس،  لَْم 
ُس للِفْكَرِة، َوبَْعَد أَْن كُْنُت أَْعَمُل ِبُمْفَرِدي  اإِللِْكتُُرونِيَِّة َوَشيْئًا فََشيْئًا بََدأَ الَكِثيُر يَْسأَُل َويَتََحمَّ
اِل َوَسَنْعَمُل َونَْجتَِهُد َحتَّى نَْستَِطيَع التَّْصِديَر للَخاِرِج.  أَْصبََح اآلَن ِفي َمْصَنِعي الَعِديُد ِمَن الُعمَّ

ِ الِفْكَرِة؟ بَاَب الُمْقِبلِيَن َعلَى َهذهِ ِبَم تَْنَصِحيَن الشَّ
وِق، ثُمَّ أَْن يَبَْحَث  أَنَْصُحُه ِبأَْن يَْختَاَر الَعَمَل التَِّجاِريَّ الُمَناِسَب لَُه ِبَشْرِط أَْن يَُكوَن َجاِذبًا للسُّ
ِ َويَِثُق  ْن يُْؤِمُنوَن ِبِفَكرهِ ِ الِجَهُة أََحَد األَْصِدقَاِء أَِو األَقِْربَاِء ِممَّ َعْن ِجَهٍة تَْدَعُمُه، َوقَْد تَُكوُن َهذهِ
ُهَو ِبِهْم، ثُمَّ َعلَيِْه-بَْعَد َذلَِك-أَْن يََضَع الْسِتَراتِيِجيَّاِت َوالُخطََّة الَجيَِّدَة قَبَْل البَْدِء ِفي َمْشُروِعِه، 
يَن، َوَل تَْعِني  َوكََذلَِك ِدَراَسُة الَجْدَوى قَبْلََها، َواألََهمُّ ُهَو أَْن يَْستَِعيَن ِبَذِوي الِخبَْرِة أَِو الُمْختَصِّ
َسيَُوفُِّرونََها  الَِّتي  الَمْعلُوَماِت  ُمَقاِبَل  ِمَن األَْمَواِل  الَكِثيَر  َسيُْنِفُق  أَنَُّه  ُهَنا  ِبالُخبََراِء  الْسِتَعانَُة 
ُم ِخْدَماتَِها نَِظيَر َمبَالَِغ  بِْحيَِّة تَُقدِّ ِركَاِت َغيِْر الرِّ َساِت َوالشَّ لَُه؛ إِْذ إِنَّ ُهَناَك الَعِديَد ِمَن الُمَؤسَّ

َزِهيَدٍة.
ا ِبلَِقائِِك َوأَتََمنَّى لَِك التَّْوِفيَق َوالنََّجاَح ِفي َمْشُروِعِك َهَذا. أُْستَاَذُة »سارة«، َسِعْدُت ِجدًّ

ْخَمَة الَمْعُروفََة  ِركَاِت َوالَمَحالَّ الضَّ ُشْكًرا لََك، َولَِكْن لََديَّ َشْيٌء آَخُر أََودُّ قَْولَُه ُهَو أَنَّ الشَّ
َوَذكَاٍء،  َوَصبٍْر  ِبِجدٍّ  الَعَمُل  ُهَو  يَُميُِّزَها  َما  أَنَّ  إِلَّ  َصِغيٍر،  َماٍل  ِبَرأِْس  بََدأَْت  قَْد  اليَْوَم  لََديَْنا 
ًة  ُق الَكِثيَر ِمَن النََّجاِح َواألَْربَاِح.. َمرَّ َوتَطِْويُر َمْشُروَعاتَِها َحتَّى َصاَرْت َمْشُروَعاٍت َضْخَمًة تَُحقِّ

أُْخَرى، ُشْكًرا لَِك أُْستَاذَُة »سارة« َونَتََمنَّى لَِشبَاِبَنا َمِزيًدا ِمَن النََّجاحِ َوالتََّميُِّز لِِرفَْعِة َوطَِنَنا. 
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ي، يَا َخاااالِي، لََقْد بََدأَ الِفيلُْم... إِنََّها التَّاِسَعُة يَا أُمِّ
عِ الَعائِلِيِّ َوُهَو ِمْن أَفَْضِل أَيَّاِم األُْسبُوِع، فَِفيِه نَْجتَِمُع كُلَّ أُْسبُوٍع ِبَمْنِزِل أََحِدنَا، َوِفي َهَذا   إِنَُّه يَْوُم التََّجمُّ
اليَْوِم تَِجُد أَْشَهى األَطِْعَمِة الَِّتي تَُعدُّ َوفَْق َرَغبَاِت الَجِميعِ، َوأََهمُّ ِفْقَراِت َهَذا اليَْوِم ُمَشاَهَدُة أََحِد األَفَْلِم 

الَوثَائِِقيَِّة.
ي َوقَْد كَاَن ِفيلًْما قَيًِّما َذا َمَعاٍن َساِميٍَة، َوَهِذِہ َعاَدتُُه  ِة كَاَن الِفيلُْم الَوثَائِِقيُّ ِمِن اْخِتياِر َجدِّ  ِفي َهِذِہ الَمرَّ
الَعالَِميَِّة،  الَحْرِب  بَْعِض األَُسِر ِفي ِظلِّ  َحيَاِة  َشْكَل  يَْعِرُض  كَاَن  نَُشاِهُدَها، فََقْد  الَِّتي  اْخِتيَاِرِہ األفَْلَم  ِفي 
ْغِم ِمْن ِصَغِرِہ فََقْد لََفَت انِْتبَاَهَنا ألَْخَلِقيَّاٍت  فَبَطَُل َهَذا الِفيلِْم كَاَن ِطْفًل َصِغيًرا اْسُمُه »نعمان«، َوَعلَى الرَّ
َملِيئًا  َرائًِعا  َمْشَهًدا  نََرى  الِفيلِْم  ِبَدايَِة  َوَمَع   .. نِّ السِّ كَِبيُر  َرُجٌل  ِبِجَواِرِہ  يَْسُكُن  كَاَن  َحيُْث  ٍة؛  َوُمِهمَّ كَِثيَرٍة 
ُجَل الَكِبيَر ِفي ُشْرفَِة َمْنِزلِِه-َوُهَو الَمْنِزُل الُمَجاِوُر لَُه- فَأَلَْقى َعلَيِْه  ِبالْحِتَراِم، فََقْد َرأَى »نعمان« َهَذا الرَّ
التَِّحيََّة ِبُكلِّ اْحِتَراٍم َولَِكنَُّه َوَجَد َعلَى َوْجِهِه نَظَْرَة ِضيٍق، فََسأَلَُه الطِّْفُل َعْن َسبَِب ِضيِقِه فَأَْخبََرُہ ِبأَنَُّه يَُعانِي 
ْوِت الَعالِي، فََنظََر »نعمان« َحْولَُه فَِإَذا ِببَْعِض األَطَْفاِل يَلَْعبُوَن ِبالُكَرِة ِفي إِْحَدى الَحَدائِِق  أََرقًا ِبَسبَِب الصَّ

الُمَجاِوَرِة َوأَْصَواتُُهْم ُمْرتَِفَعٌة.
َصِة  فَيَْنِزُل »نعمان« لَِهُؤَلِء األَطَْفاِل َويُْخِبُرُهْم ِبَذلَِك، فَيَْحتَِرُموَن األَْمَر َويَْذَهبُوَن للَِّعِب ِباألََماكِِن الُمَخصَّ
َكِنيَِّة، َوِمْن ُهَنا تَبَْدأُ أَْحَداُث الِفيلِْم لِيَُعلَِّق أَِبي َعلَى الَمْشَهِد قَائًِل: إِنَّ الْحِتَراَم  لَِذلَِك بَِعيًدا َعِن األََماكِِن السَّ
ا َوُهَو األََساُس ِفي تَْقِويَِة الَعَلقَاِت بَيَْن النَّاِس لَِنَجاِح الَعَلقَِة الْجِتَماِعيَِّة للَفْرِد، َوُهَو األََساُس  ِقيَمٌة َغالِيٌَة ِجدًّ
لِتَْوِطيِد األَْخَلِق الَقيَِّمِة بَيَْن األَفَْراِد، َويَُساِعُد َعلَى الَعيِْش ِفي َمَحبٍَّة َوَسَلٍم، َغيَْر أَنَّ الِكبَاَر يَْحتَاُجوَن ِمنَّا 
ي -كََما  للْحِتَراِم ِبُصوَرٍة أَكْبََر.. َوتَْستَِمرُّ أَْحَداُث الِفيلِْم ِبُدوِن ُمَقاطََعٍة ِمْن أََحٍد َحتَّى يَْنتَِهَي َويَْسأَلََنا َجدِّ

ا أَْعَجبََنا ِفيِه، اْعتَاَد- َعمَّ
، فََكاَن كُلََّما بََدأَ ِبالَحِديِث  ُجِل الُمِسنِّ ي »خالد« قَائًِل: أَْعَجبَتِْني طَِريَقُة الطِّْفِل ِفي ُمَعاَملَِة الرَّ فَيُبَاِدر َعمِّ
ٍة، فَالِكبَاُر لَُهْم َهيْبٌَة  الْتََفَت إِلَيِْه َوكَأَنَُّه لَْم يَْسَمْع ِمثَْل َهَذا الَكَلِم ِمْن قَبُْل، كََما أَنَُّه لَْم يَُقاِطْعُه ِفي أَيِّ َمرَّ
إِلَيَْنا تََجاِرَب الَحيَاِة َوالِخبَْرَة الَكِبيَرَة ِفي  َولَِكَلِمِهْم ِقيَمٌة تَُحتُِّم َعلَيَْنا أَْن نَِعَي َذلَِك َجيًِّدا؛ ألَنَُّهْم يَْنُقلُوَن 
ٌف أُْغَرْمُت ِبِه، فََقْد كَاَن »نعمان« كُلََّما َدَخَل َعلَيِْه َمْن ُهَو أَكْبَُر ِمْنُه ِسنًّا كَاَن يَِقُف  الُمْجتََمعِ، َوُهَناَك تََصرُّ

ِم أََماَمُه ِفي أَثَْناِء الَمْشِي. ُب ِبِه اْحِتَراًما لَُه، َويَْحِرُص َعلَى َعَدِم التََّقدُّ َويَُرحِّ

اْحِتَاُم الَكِبرِي
 َيْعِني الَكِثرَي
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ًل َحتَّى  ٌع كَاَن يَْنتَِظُر أَوَّ َوَعلََّق َخالِي »سامي« قَائًِل: أَْعَجبَِني أَنَُّه كَاَن كُلَُّما كَاَن ُهَناَك تََجمُّ
يَْجلَِس َمْن ُهْم أَكْبَُر ِمْنُه ِسنًّا-َهَذا إِْن َدَخلُوا َمًعا-َوإِْن َدَخلُوا َعلَيِْه كَاَن يَتََناَزُل َعْن َمَكانِِه 

لَِمْن ُهَو أَكْبَُر ِمْنُه تَْقِديًرا َواْحِتَراًما. 
ِغيُر  ي قَائِلًَة: َما أَْعَجبَِني ُهَو َمْشَهٌد ِفي ِبَدايَِة الِفيلِْم، َوُهَو كَيَْف بَاَدَر الصَّ َوَعلََّقْت أُمِّ

َلِم َعلَى الَكِبيِر ِبُكلِّ أََدٍب َوَوقَاٍر، َوَذلَِك ِمْن بَاِب اْحِتَراِم الَكِبيِر َوتَْقِديِرِہ. ِبِإلَْقاِء السَّ
نِّ  ُث َمَعُه كَاَن يُْحِسُن الِخطَاَب؛ فَيَِجُب ُمَناَداُة كَِبيِر السِّ ٍة كَاَن يَتََحدَّ كََما أَنَُّه ِفي كُلِّ َمرَّ
ِبأَلْطَِف ِخطَاٍب َوأَْعَذِب َكَلٍم، َوَل بُدَّ ِمِن اْسِتْخَداِم الِعبَاَراِت الَِّتي تَُدلُّ َعلَى قَْدِرِہ َوَمَكانَِتِه 

.) ِفي الُمْجتََمعِ؛ كَأَْن تَِتمَّ ُمَناَداتُُه ِبَكلَِمِة )الَعمِّ
ا أَنَا »هادي« فََقْد أَْعَجبَِني كَِثيًرا ِحيَن أََخَذ الطِّْفُل أَْصِدقَاَءُہ لِيَْسأََل َعْن َجاِرِهْم ألَنَُّه  أَمَّ
ِة يَْوَميِْن ُمتَتَالِيَيِْن، َوأَنَُّه كَاَن يَُساِعُدُہ ِبأَْن يَْشتَِرَي لَُه ُمتَطَلَّبَاِت الَمْنِزِل َويََضَعَها  لَْم يََرُہ لُِمدَّ

أََماَم البَاِب.
ي نَاِهيًا الِحَواَر قَائًِل: يَا أَبَْنائِي، كُلُّ كَِبيٍر كَاَن ِمْن قَبُْل َصِغيًرا، فَيَِجُب َعلَيُْكْم  َعلََّق َجدِّ
اِميَُة  ا تََربَّيَْنا َعلَيِْه، فَأَْخَلقَُنا السَّ تَْقِديُر الَكِبيِر َوإكَْراُمُه، َوَما َرأَيْتُُموُه َهَذا لَيَْس ِسَوى ُجْزٍء ِممَّ
الَكِريَمَة  الِخَلَل  تِلَْك  تَْستَِعيُدوا  أَْن  ِشَعاُركُْم  َولَيَُكْن  ُعوِب،  الشُّ بَيَْن  ِبَها  ُعِرفَْنا  الَِّتي  ِهَي 
َماِء َوأَْزَهاُرَها َوثَِماُرَها تَُعطُِّر األَْرَجاَء، فََقْد يَْدُخُل  فَِهَي ِمثُْل نَبْتٍَة َعِطَرٍة ُجُذوُرَها ِفي السَّ
إِْذ تَْكِفيِه ِصَفاتُُه الَكِريَمُة  ِبَكلَِمٍة َواِحَدٍة؛  اإِلنَْساُن قُلُوَب اآلَخِريَن َوُعُقولَُهْم ُدوَن النُّطِْق 

َوأَْخَلقُُه الَحِميَدُة.
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ُكْن َداِعًما َوَل 
ًطا َتُكْن ُمَثبِّ

قََنَواِت  ُمتَابََعَة  َويَْهَوى  ا  ِجدًّ كَِبيٍر  ِبَشْكٍل  التَّاِريَخ  يُِحبُّ   ، البِْتَدائِيِّ الـَخاِمِس  فِّ  ِبالصَّ تِلِْميٌذ  »أحمد« 
َعلَيِْه  فََعَرَض  الَمْعلُوَماِت،  ِبَهِذِہ  النَّاَس  يَْنَفَع  أَْن  َر  فََقرَّ َوالَحَضاَرِة،  َوالِعلِْم  الطَِّبيَعِة  َعِن  الَوثَائِِقيَِّة  األَفَْلِم 
، فاْشتََرَط َعلَيِْه أَْن يَْعِرَض ِفيَها فََقْط َما يََراُه  َوالُِدُہ ِفْكَرَة َعَمِل قََناٍة َعلَى إِْحَدى َوَسائِِل التََّواُصِل الْجِتَماِعيِّ
ُم ِفيِه بَْعَض الَمْعلُوَماِت  نَاِفًعا للنَّاِس.. بََدأَ »أحمد« يُِعدُّ للِفْكَرِة َوأَنَْشأَ قََناًة َوبََدأَ يَْعِرُض ِفيديُو أُْسبُوِعيًّا يَُقدِّ
ابًَة، َوكَاَن بَْعُض الُمَشاِهِديَن يَْنتَِظُروَن َهَذا  َل إِلَيَْها، َوكَْم كَانَْت َهِذِہ الِفيديُوَهاُت َشائَِقًة َوَجذَّ الَِّتي تََوصَّ
الِفيديُو كُلَّ أُْسبُوٍع، َوَمَع الَوقِْت تََزايََد َعَدُد الـُمْشتَِركِيَن ِفي َهِذِہ الَقَناِة، َوكُْنُت أَنَا ِمْن ُمِحبِّيِه َوَدائًِما ِفي 

ائَِقِة، لَِكْن فَْجأًَة تََوقََّفِت الَقَناُة َولَْم تَُعْد تَْنُشُر ِفيديُوَهاٍت كَالُمْعتَاِد. انِْتظَاِر َمْوُضوَعاتِِه الشَّ
البَِريِد  َعبَْر  َمَعُه  التََّواُصَل  ْرُت  َوقَرَّ ِبالَقلَِق  َشَعْرُت  َجِديٍد،  أَيُّ  يَظَْهْر  َولَْم  اآلَخَر  تِلَْو  أُْسبُوًعا  انْتَظَْرُت 
َعلَى  يَا »هيثم«  أَْشُكُرَك  قَائًِل:  َردِِّہ  َعلَى  أَِخيًرا  َحَصلُْت  َحتَّى   ، الْجِتَماِعيِّ التََّواُصِل  َوَوَسائِِل  اإِللِْكتُُرونِيِّ 
اْهِتَماِمَك َوُمَحاَولَِة الُوُصوِل إِلَيَّ َوُمتَابََعِتَك لَِقَناتِي، لَِكنَِّني لألََسِف تََوقَّْفُت فََقْد تَِعبُْت ِمْن ُسْخِريَِة َواْسِتْهَزاِء 
َما  َوُهَو  َولَْهَجتَُنا تَْختَلُِف َعْن بَْعِضِهْم  ِعيِد  أَتَيُْت ِمْن إِْحَدى قَُرى الصَّ لَْهَجِتي، فَلََقْد  ِمْن  الُمتَاِبِعيَن  بَْعِض 

َجَعلَِني أُْغلُِق الَقَناَة.
َك ِباللَّْهَجِة يَُعدُّ  ْرُت الُوقُوَف ِبَجانِِب »أحمد« َوكُلِّ َمْن يَُعانِي َهَذا األَْمَر؛ ألَنَّ التََّمسُّ يِق َوقَرَّ َشَعْرُت ِبالضِّ

ِمَن التََّشبُِّث ِباألُُصوِل، فَِإَذا تََكلَّْمَنا َجِميًعا ِبلَْهَجٍة َواِحَدٍة فََكيَْف َسيَظَْهُر الْخِتَلُف بَيَْنَنا؟ 
َث -َعلَى  فَكَّـْرُت ِفـي إِقَاَمِة ُمَسـابََقٍة للتَّْفِريِق بَيَْن اللََّهَجاِت الِمْصِريَِّة، َوَعلَى كُلِّ ُمْشـتَِرٍك ِفيَهـا أَْن يَتََحدَّ
- ِبأَْربَـعِ لََهَجـاٍت ُمْختَلَِفـٍة ِفـي كَلَِمٍة يُلِْقيَهـا ِبالُمَسـابََقِة َويَُكوُن  األَقَـلِّ
الُحـكَّاُم ِمـْن أُُصـوٍل تَْمتَـدُّ لَِهـِذِہ الُمَحافَظَـاِت؛ لِيَُقيُِّمـوا الُمْشـتَِركِيَن 
ِم فََعَرَضَهـا َعلَـى  َعلَـى أَكَْمـِل َوْجـٍه، َوَعَرْضـُت الِفْكـَرَة َعلَـى الُمَعلِـّ

بُـوا ِبَهـا أََشـدَّ تَْرِحيٍب. إَِداَرِة الَمْدَرَسـِة فََرحَّ
ِبَها  لِيَْشتَِرَك  َعلَيِْه  َوأَلْـَحْحُت  الـُمَسابََقِة   ِ ِبَهذهِ »أحمد«  أَْخبَْرُت 
َوِبالِفْعِل اْشتََرَك، َويَْوَم الُمَسابََقِة كَاَن َجـِميُع الُمْشتَِركِيَن يُـَحاِولُوَن 
إِتَْقاَن اللََّهَجاِت كَْي يَُفوُزوا.. انْتََهِت الُمَسابََقُة َوَحَصَل »أحمد« َعلَى 
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ِل َوالَفائُِز ِبالَمْركَِز الثَّانِي »ندى« َوِهَي ِمْن َصِعيِد ِمْصَر أَيًْضا، فَاْستََغلَّ  الَمْركَِز األَوَّ
َمْسئُوُل الَعَلقَاِت الْجِتَماِعيَِّة ِبالَمْدَرَسِة َهَذا الَمْوِقَف نَاِصًحا إِيَّانَا قَائًِل: يَا أَْوَلِدي، 
ُر  التََّنمُّ َوُهَو  اإِللِْكتُُرونِيِّ  ِر  التََّنمُّ أَنَْواِع  أََحُد  ُهَو  »أحمد«  َصِديُقَنا  لَُه  َض  تََعرَّ َما 
أَْو  ُمَضايََقِة  أَْو  إِْزَعاِج  إِلَى  تَْهِدُف  الَِّتي  يِّئَِة  السَّ التَّْعلِيَقاِت  اْسِتْخَداِم  َعبَْر  اللَّْفِظيُّ 
ُر اللَّْفِظيُّ أَيًْضا اْسِتْخَداَم  ُن التََّنمُّ إِيَذاِء َشْخٍص أَْو َمـْجُموَعٍة ِمَن األَْشَخاِص، َويَتََضمَّ
األَلَْفاِظ َوالِعبَاَراِت الَِّتي تَُحضُّ َعلَى الَكَراِهيَِة أَِو الُعْنُصِريَِّة.. كُلُّ َما َعلَيَْك ُهَو أَْن 
ُم َشيْئًا َهاِدفًا  ِ التَّْعلِيَقاِت الُمِسيئََة َما ُدْمَت تَُقدِّ تَِثَق ِبَنْفِسَك َجيًِّدا َوأَْن تَتََجاَهَل َهذهِ
ًرا َوَل تَُردَّ َعلَى اإِلَساَءِة ِبِمثْلَِها، َوفَكِّْر َجيًِّدا قَبَْل أَْن  يَْنَفُع الـُمْجتََمَع َوَل تَُكْن ُمتََنمِّ
تَْكتَُب َمْنُشوًرا أَْو تُْرِسَل ِرَسالًَة أَْو تَُشاِرَك ِفيديُو أَْو قَبَْل أَْن تَْضَغَط ِخيَاَر اإِلْعَجاِب 

َعلَى َمْنُشوٍر ُمِسيٍء.
 َعاَد »أحمد« إِلَى نََشاِطِه َعلَى قََنَواِت التََّواُصِل الْجِتَماِعيِّ َوَزاَد َعَدُد الُمْشتَِركِيَن 
إِنَّ  قَائًِل:  ِبالنَّْفِس  الثَِّقِة  َعِن  ِفيَها  َث  تََحدَّ َحلَْقٍة  ُل  َوأَوَّ ِبلَْهَجِتِه،  أَكْثََر  َواْعتَزَّ  لََديِْه 
بِْر َوالُمثَابََرِة، َوأَْن تَِثَق ِبَنْفِسَك قَبَْل  الَحيَاَة لَيَْسْت َسْهلًَة، لَِكْن َعلَيَْك أَْن تَتََحلَّى ِبالصَّ
َجاَعُة ِهَي أَْن تَُكوَن ُمتََقبًِّل لَِذاتَِك َوَواثًِقا ِبَها َوإِلَّ فََسْوَف تُـْهَزُم ِفي  كُلِّ َشْيٍء، َوالشَّ
ِ الَحيَاِة، لَِكْن ِحيَن تَُكوُن َواثًِقا ِمْن نَْفِسَك َستَُفوُز قَبَْل أَْن تَبَْدأَ، َوتَِحيَُّة تَْقِديٍر  َهذهِ

َوُشْكٍر لَِصِديِقي »هيثم« لَِما فََعلَُه َمِعي. 
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يحظر طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أو توزيع
أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية 

أو بالتصوير أو خالف ذلك.

العام الدراسي 2022 - 2023م

طبع بمطابع دار نهضة مصر للنشر بالسادس من أكتوبر


