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ت�صدير

َي  اِهِريَن، َوَر�سِ ٍد َوَعلَى اآِلِه الطَّ الُم َعلَى �َسيِِّدَنا ُمَحمَّ اَلُة َوال�سَّ الَحْمُد هلَلِ َربِّ الَعاَلِميَن، َوال�سَّ
ا َبْعُد:  َحاِبِه الـُمْنَتَجِبيَن، اأَمَّ اهلُل َعْن اأَ�سْ

ــــِة؛ ِلُتَواِكَب  ِة التَّْعِليِميَّ ــــِة ُيَعــــدُّ َتْطِويًرا ُمِهًمــــا فـِي َم�َســــاِر الَعَمِليَّ َرا�ِسيَّ اإِنَّ َتْطِويــــَر الَمَناِهــــِج الدِّ
ــــي اأَلَّ َيُكوَن َتْطويــــُر الَمَناِهِج َعَماًل  ِريــــَع فــِـــي الَجَواِنــــِب الُمْخَتِلَفِة ِلْلَحَيــــاِة، َوَهَذا َيْقَت�سِ ــــَر ال�سَّ التََّغيُّ
وَن َوالَباِحُثوَن َوالُم�ْســــِرُفوَن  َكاِديِميُّ ــــوَن َوالأَ ا، َي�ْســــَتِرُك ِفيه الُعلََماُء الُمْخَت�سُّ ا، َبْل َعَماًل َتَعاُوِنيًّ َفْرِديًّ

ُهوَن َوالُمَعلُِّموَن َواأَْوِلَياُء الأُُموِر.  وَن َوالُمَوجِّ التَّْرَبِويُّ
َة  ــــيَّ ُل �َسْخ�سِ ــــِليَمِة الَِّتي ُت�َســــكِّ َوَتْهَتــــمُّ َوَزاَرُة التَّْرِبَيــــِة َوالتَّْعِليــــِم ِبالَمَناِهــــِج؛ ِلِبَناِء الِخْبَراِت ال�سَّ
ْهــــَداِف التَّْرَبِوَيِة  ــــُل فــِـــي الأَ ِتــــي َتَتَمثَّ ِتــــي َتَتَطلَُّبَهــــا الَمَناِهــــُج الَحِديَثــــُة، َوالَّ الُمَتَعلِّــــِم ِوْفــــَق الأَْبعــــاِد الَّ
ِم، َواأَ�ســــاِليِب  الُمْن�َســــِجَمِة َمــــَع ِديِنَنــــا َوُمْجَتَمِعَنــــا، َوالإ�ْســــِتَراِتيِجيَّاِت  الُمَنا�ِســــَبِة فــِـــي التَّْعِليــــِم َوالتََّعلُّ

ِحيَحِة.  ِة ال�سَّ ِق الأَْهَداِف التَّْرَبويَّ ِد ِمْن َتَحقُّ اأَكُّ التَّْقويِم الَكِفيلَِة ِبِحَرا�َسِة الأَْجَياِل، َوالتَّ
، َوَتْعِزيِز ِنَقاِط  َوَن�ْسَعى - ِبَعْوِن اهلِل - اإَِلى َتْطِويِر الَمَناِهِج ِمْن ِخاَلِل: ِدَرا�َسِة الَواِقِع التَّْعِليِميِّ
ِة الَِّتي  را�ِسيَّ ِة الدِّ ْعِف فيها، َوَرْبِط الَمادَّ ِة الَمْوُجوَدِة فـِي الَمَناِهِج الحالية، َوُمَعاَلَجِة ِنَقاِط ال�سَّ الُقوَّ
اَهــــا الُمَتَعلِّــــُم ِبالِبيَئــــِة الَِّتي َيِعي�ُس ِفيَها، َوَتْطِويِر اأَ�ســــاِليِب التَّْدِري�ِس ِبَما َيَتَنا�َســــُب َمَع ُم�ْســــَتوى  َيَتلَقَّ
ــــِة َبْيَنُهــــْم، َوَت�ْســــِويِق الُمَتَعلِِّميَن ِلَفْهــــِم الُمْحَتــــَوى َوالْرِتَقاِء  الُمَتَعلِِّميــــَن، َوُمَراَعــــاِة الُفــــُروِق الَفْرِديَّ

فٍّ ِب�َسْكٍل ُمْمِتٍع.  فٍّ اإَِلى �سَ يِليَِّة ِمْن �سَ ِبُم�ْسَتَوَياِتِهُم التَّْح�سِ
ا  َوَل َنْن�َســــى اأَنَّ َتْنِفيَذ الَمَناِهِج َلْي�َس ِمْن َمَهامِّ الُمَعلِِّم َوْحَدُه، َبْل َل ُبدَّ اأَْن َيُكوَن َعَماًل َتَكاُمِليًّ
�َساُت الُمْجَتَمِع الَمَدِنيِّ ُكلَُّها.  ُه َوُموؤَ�سَّ َي�ْسَتِرُك ِفيِه الُمَعلُِّم َوالُمَتَعلُِّم َوَوِليُّ الأَْمِر َوالُمِديُر َوالُمَوجِّ

لِِّفيَن َوُكلِّ َمْن �َســــاَرَك فـِي َتْطِويِر الَمَناِهِج، َوُكلِّ َمْن  ُل اهلَل - َتَعاَلى - اأَْن َيْكُتَب اأَْجَر الُموؤَ َن�ْســــاأَ
ْن  َبَة، َواأَ يِّ ُلُه - َتَعاَلى - اأَْن ُيَبــــاِرَك َهِذِه الُجُهــــوَد الطَّ ْر�ِس الَواِقِع، َوَن�ْســــاأَ ُي�َســــاِرُك فــِـــي َتْنِفيِذَهــــا َعلـَـــى اأَ

ْيِدِيَنا ِلِبَناِء الأَْجَياِل ِبَناًء ُمَتكاِماًل. َياأُْخَذ ِباأَ

ْعِليِم  ِبَيِة َوالتَّ ْ  َوِزيُر التَّ
َرِئي�ُس اللَّْجَنِة الُعْلَيا ِلْلَمَناِهِج
اأ. يحيى بدر الدين احُل�ِثي
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املنتجبن.  و�سحبه  الطاهرين،  اآلــه  وعلى  �سيدنا حممد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملن،  رب  احلمد هلل 
وبعد:

اإنه ومن منطلق احلر�س من وزارة الرتبية والتعليم على تقدمي املفيد لأبنائنا الطلبة فـي ميننا احلبيب، 
فقد عملت الوزارة جاهدة فـي حتمل مهام التطوير مبفهومه ال�سامل والوا�سع والذي بدوره يق�سي اإىل مواكبة 

التطور العلمي والتقني فـي تقدمي حمتوى اأكرث جودة واأبهى حلَّة.
ومن هذا املنطلق فقد اأولينا الهتمام بخروج كتاب لغتي العربية -اجلزء الأول- لل�سف الرابع من مرحلة 
التعليم الأ�سا�سي بهذه ال�سورة. حيث مت اإعداده برغم قلة الإمكانات وق�سر الفرتة املتاحة، ويف ظل عدوان وح�سار 

على بلدنا احلبيب من قبل التحالف ال�سعودي الإماراتي الأمريكي، وقد روعي فـي هذا الكتاب املطور الآتي:
تق�سيم الكتاب اإىل ع�سر وحدات، وتق�سيم كل وحدة اإىل �سبعة درو�س.. 1
كتابة خمرجات كل وحدة يف اأولها؛ ليت�سنى ال�سري وفقها يف درو�س الوحدة ابتداًء من الدر�س الأول . 2

وانتهاء بتقومي الوحدة.
اأ�سا�سي، . 3 ب�سكل  التالميذ  لــدى  الكتابة(   ، الــقــراءة   ، التحدث   ، )ال�ستماع   اللغوية:  املــهــارات  تنمية 

وحت�سن م�ستواهم التح�سيلي الذي له ارتباط  ببقية املواد الدرا�سية الأخرى.
و�سع اأ�سئلة متنوعة للفهم وال�ستيعاب ت�ساعد املعلم واملتعلم يف حتقيق الأهداف املطلوبة.. 4
مت اإثراء الدرو�س بتدريبات لغوية ت�ساعد املتعلم على معرفة معاين الكلمات واأ�سدادها باأن�سطة �سهلة و�سيقة.. 5
اإيراد ال�سرتاك اللفظي لبع�س الكلمات؛ ليالحظ التلميذ الفرق يف املعنى للكلمة الواحدة من . 6 مت 

خالل اختالف ال�سياق.
و�سع اأ�سا�سيات النحو بطريقة �سهلة من خالل ا�ستخدام الطريقة ال�ستقرائية )الأمثلة ثم الإي�ساح . 7

ثم القاعدة( مع و�سع تدريبات نحوية مي�سرة لرت�سيخ املعلومات النحوية.
اأن . 8 التلميذ ل بد  التفا�سيل الإمالئية املعقدة؛ لأن  اإيــراد بع�س الدرو�س الإمالئية دون الإمعان يف 

ر اإىل الدرو�س املف�سلة التي يجدها يف  يتدرج -يف بناء معارفه ومهاراته واجتاهاته- من ال�سهل املي�سَّ
ال�سفوف الدرا�سية القادمة، وعلى املعلم الهتمام بالإمالء املنظور.

مت الرتكيز على خط الن�سخ وخط الرقعة من خالل جمل معطاة تت�سمن احلروف: )ج،ح،خ،د،ذ،ر،ز( . 9
وكيفية كتابتها بخط �سحيح وجميل يف اأول الكلمة وو�سطها واآخرها.

ربط التعبري ال�سفهي والتعبري الكتابي باملو�سوعات الواردة يف الوحدات الدرا�سية؛ ليتعلم التلميذ . 10
حل امل�سكالت ومعاجلة الأفكار باأ�سلوبه التعبريي.

ت�سمنت بع�س الوحدات الدرا�سية در�س "القراءة احلرة" لتنمية القراءة دون الإمعان يف التدريبات اللغوية.. 11
وت�سمنت بع�س الوحدات الدرا�سية در�س "الن�سو�س والتذوق" جلذب املتعلمن اإىل لغتهم العربية . 12

من خالل الإيقاعات املو�سيقية املرتبطة بال�سكل والدللت الرتبوية املرتبطة باملعنى.
اختتمت كل وحدة بتقومي �سامل لدرو�س الوحدة يرتبط باأهدافها وير�سخ معارفها.. 13

ن�ساأل اهلل الكرمي اأن يوفق اجلميع ملا فيه �سالح البالد والعباد، اإنه ويل ذلك والقادر عليه.

فريق التطوير.         
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وت�سمنت بع�س الوحدات الدرا�سية در�س "الن�سو�س والتذوق" جلذب املتعلمن اإىل لغتهم العربية . 12
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اختتمت كل وحدة بتقومي �سامل لدرو�س الوحدة يرتبط باأهدافها وير�سخ معارفها.. 13

ن�ساأل اهلل الكرمي اأن يوفق اجلميع ملا فيه �سالح البالد والعباد، اإنه ويل ذلك والقادر عليه.

فريق التطوير.         
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الَوْحَدُة الأُول

ُة ُة الإِمَياِنيَّ الُهِويَّ

ُع �أَْن َيُكوَن �ملَُتَعلُِّم فـِي ِنَهاَيِة َهِذِه �لَوْحَدِة َقاِدًر� َعلَى �أَْن:  ُيَتَوقَّ
ِحيَحًة َوُمَرتَّلًَة.. 1 َة ِقَر�َءًة �صَ َيْقَر�أَ �لآَياِت �لُقْر�آِنيَّ
ِحيَحٍة.. 2 وَرٍة �صَ ُيِجيَب َعن �أَ�ْصِئلَِة �لنَّ�صِّ ِب�صُ
اِمَتِة.. 3 ْر�ِص ِمْن ِخَلِل �لِقَر�َءِة �ل�صَّ َنَة فـِي �لدَّ مَّ َي�ْصَتْخِرَج �لأَْفَكاَر �ملَُت�صَ
4 .. َح َمَعاِنَ �لَكِلَماِت �لَو�ِرَدِة فـِي �لنَّ�صِّ ُيَو�صِّ
َز �أَْق�َصاَم �لَكلِم فـِي �جُلَمِل �ملُْعَطاِة.. 5 يِّ ُيَ
ِحيَحًة ِمْن ِخَلِل �لإِْمَلِء �ملَْنُظوِر.. 6 َيْكُتَب ُجَمًل ُمْعَطاًة ِكَتاَبًة �صَ
ْقَعِة َحْرَفـي ) د، ذ( فـِي ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 7 َيْكُتَب ِبَخطِّ �لرُّ
ِة �لِقَر�َءِة َتْعِبرًي� �َصَفِهيًّا.. 8 يَّ َ َعْن �أََهمِّ ُيَعبِّ
ًة ِلَتْكِويِن ِفْقَرٍة َذ�ِت َمْعَنى.. 9 ُيَرتَِّب ُجَمًل ُمَبْعَثَ

َة ِمْن ِخَلِل �ُصوَرِة �لَعلَِق.. 10 َتُه �لإَِياِنيَّ َي ُهِويَّ ُيَنمِّ

َرَجاُت َتَعلُِّم الَوْحَدِة: ُمْ
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ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الأََداُء:

اِمَتُة:  الِقَراَءُة ال�سَّ

ُة:  الِقَراَءُة اجَلْهِريَّ

وَرِة الآَياِت الَِّتي َتُدلُّ َعَلى املََعاِن الآِتَيِة:  1( ا�ْصَتْخِرْج ِمَن ال�صُّ
ْن�َصاُن َكاَن َجاِهاًل َفَعلََّمُه اهلُل. اَلإِ اأ. 

ِلٌع َعَلى اأَْعَماِلَنا. اهلُل ُمطَّ ب. 
اإَِل اهلِل امَلْرِجُع. ج. 

اِلَ ِبالِعَقاِب. َد اهلُل املُْعَتِدَي الظَّ َتَوعَّ د. 

• َلًة.	 ًة َوُمَرتَّ وَرَة ِقَراَءًة َجْهِريَّ اْقَراأ ال�صُّ

الَفْهُم َوال�ْسِتيَعاُب:

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ مَّ ِبيَّ ُمَ -  النَّ ِباأَيِّ �َصْيٍء َخاَطَب اهلُل - َعزَّ َوَجلَّ  )1
اَذا َنَتَعلَُّم الِكَتاَبَة؟ ِبَ  )2

ِمَّ َخَلَق اهلُل الإِْن�َصاَن؟   )3
َعّلَم اهلُل الإِْن�َصاَن ُكلَّ �َصْيٍء. َما الآَيُة الَِّتي َتُدلُّ َعَلى َهَذا املَْعَنى؟  )4

َما ُعُقوَبُة َمْن اأَْعَر�َض َعْن ُهَدى اهلِل؟  )5
َما اِل�ْصُم الَِّذي اأَْطَلَقُه اهلُل َعَلى َماَلِئَكِة الَعَذاِب ِف الآَيِة َرَقم )18( ِمْن �ُصوَرِة الَعَلِق؟   )6

ـِي ِظَلل الآَياِت:  ف

��ًدا ِبالِق��َراَءِة ِل�َما َعلََّم��ُه اهلُل ِقَراَءَتُه، َتْكِرمًي��ا َلُه َوَتْعِظيًم��ا ِل�َصاأِْنِه،  مَّ ��ُه ُمَ َخاَط��َب اهلُل َنِبيَّ
ِد  َزوُّ �ُصِل َوالُكُتِب، َوَقْد اأََمَرَنا اهلُل ِبالِقَراَءِة، َوالتَّ َحْي��ُث َعلََّم اهلُل الإِن�َصاَن َما َلْ َيْعَلْم ِمْن ِخاَلِل الرُّ
ِديِد،  َدُهُم اهلُل ِبالَعَذاِب ال�صَّ ِبنَي، َفَقْد َتوعَّ امِلنَِي املَُكذِّ َغاِة الظَّ ِبالِعْل��ِم؛ اإِْعاَلًء ِلِديِنِه، َوُمَواَجَهًة للطُّ
ْعَماِل اخَلْلِق، َواأنَّ  ِل��ُع َعَلى اأَ َد � �ُصْبَحاَنُه َوَتَعاَل � ِباأَنَُّه املُطَّ ٍة، َواأكَّ َفاملاَلِئَك��ُة الِك��َراُم َتاأُْخُذُهْم ِب�ِص��دَّ
اَعِة َوالِعَباَدِة. يِه ِمَن الطَّ ا ُيْر�صِ َب اإَِل اهلِل ِبَ ُد- اأَْن َت�ْصُجَد َوَتَتَقرَّ مَّ َمْرِجَعُهْم اإَِلْيِه، َفَعَلْيَك – َيا ُمَ
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ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الأََداُء:

اِمَتُة:  الِقَراَءُة ال�سَّ

ُة:  الِقَراَءُة اجَلْهِريَّ

وَرِة الآَياِت الَِّتي َتُدلُّ َعَلى املََعاِن الآِتَيِة:  1( ا�ْصَتْخِرْج ِمَن ال�صُّ
ْن�َصاُن َكاَن َجاِهاًل َفَعلََّمُه اهلُل. اَلإِ اأ. 

ِلٌع َعَلى اأَْعَماِلَنا. اهلُل ُمطَّ ب. 
اإَِل اهلِل امَلْرِجُع. ج. 

اِلَ ِبالِعَقاِب. َد اهلُل املُْعَتِدَي الظَّ َتَوعَّ د. 

• َلًة.	 ًة َوُمَرتَّ وَرَة ِقَراَءًة َجْهِريَّ اْقَراأ ال�صُّ

الَفْهُم َوال�ْسِتيَعاُب:
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ِمَّ َخَلَق اهلُل الإِْن�َصاَن؟   )3
َعّلَم اهلُل الإِْن�َصاَن ُكلَّ �َصْيٍء. َما الآَيُة الَِّتي َتُدلُّ َعَلى َهَذا املَْعَنى؟  )4

َما ُعُقوَبُة َمْن اأَْعَر�َض َعْن ُهَدى اهلِل؟  )5
َما اِل�ْصُم الَِّذي اأَْطَلَقُه اهلُل َعَلى َماَلِئَكِة الَعَذاِب ِف الآَيِة َرَقم )18( ِمْن �ُصوَرِة الَعَلِق؟   )6

ـِي ِظَلل الآَياِت:  ف

��ًدا ِبالِق��َراَءِة ِل�َما َعلََّم��ُه اهلُل ِقَراَءَتُه، َتْكِرمًي��ا َلُه َوَتْعِظيًم��ا ِل�َصاأِْنِه،  مَّ ��ُه ُمَ َخاَط��َب اهلُل َنِبيَّ
ِد  َزوُّ �ُصِل َوالُكُتِب، َوَقْد اأََمَرَنا اهلُل ِبالِقَراَءِة، َوالتَّ َحْي��ُث َعلََّم اهلُل الإِن�َصاَن َما َلْ َيْعَلْم ِمْن ِخاَلِل الرُّ
ِديِد،  َدُهُم اهلُل ِبالَعَذاِب ال�صَّ ِبنَي، َفَقْد َتوعَّ امِلنَِي املَُكذِّ َغاِة الظَّ ِبالِعْل��ِم؛ اإِْعاَلًء ِلِديِنِه، َوُمَواَجَهًة للطُّ
ْعَماِل اخَلْلِق، َواأنَّ  ِل��ُع َعَلى اأَ َد � �ُصْبَحاَنُه َوَتَعاَل � ِباأَنَُّه املُطَّ ٍة، َواأكَّ َفاملاَلِئَك��ُة الِك��َراُم َتاأُْخُذُهْم ِب�ِص��دَّ
اَعِة َوالِعَباَدِة. يِه ِمَن الطَّ ا ُيْر�صِ َب اإَِل اهلِل ِبَ ُد- اأَْن َت�ْصُجَد َوَتَتَقرَّ مَّ َمْرِجَعُهْم اإَِلْيِه، َفَعَلْيَك – َيا ُمَ
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: 2( اأَْكِمِل الَفَراَغ ف�ِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�ِصَبٍة ِمن َبنْيِ الَقْو�َصنْيِ
ُب ( ) الِقَراَءِة - الإْن�َصاَن - َمْرِجُع - َنَتَقرَّ

َعلََّم اهلُل .............. َما َلْ َيْعَلْم. اأ. 
لَّى اهلُل َعَلْيِه َواآَلُه َو�َصلََّم - ِب� .............. ًدا - �صَ مَّ ِبيَّ ُمَ اأََمَر اهلُل النَّ ب. 

يِه. ا ُيْر�صِ اإِنََّنا ............... اإِل اهلِل ِبَ ج. 
رُيُه. اإَِل اهلِل ................. الإِْن�َصاِن َوَم�صِ د. 

ِط املَِثاِل: 4( اْكُتْب َعَلى َنَ
ْعَنى: اأَْعَر�َض( اأ.  َنُقوُل: َتَولَّ الَكاِفُر َعن ُهَدى اهلِل.                )ِبَ

ْعَنى: َقاَم ِبَها( َتُه.                    ) ِبَ َوَنُقوُل: ........ املَ�ْصوؤُوُل ُمِهمَّ ب. 
ْعَنى: اْبَتَعَد( ِدَقاِئِه.                 ) ِبَ ٌد َعن اأَ�صْ مَّ ج.  َوَنُقوُل: ........ ُمَ

)اأ(
الُهَدى •	

َب َكذَّ •	
ِعْلٌم •	

الِغَنى •	

)ب(
َق دَّ �صَ •	

اَلُل ال�صَّ •	
الَفْقُر •	
َجْهٌل •	

ْل ُكلَّ َكِلَمٍة ف�ِي الَعُموِد )اأ( ب�صدها املَُنا�ِصِب ف�ِي الَعُموِد )ب(:  3(   �صِ

ْر�ُس الثَّان الدَّ

ُة: التَّْدِريَباُت اللَُّغِويَّ

)اأ(
ِبالَقَلِم( )َعلََّم  •	
) َيِة  ا�صِ )ِبالنَّ •	

)َناِدَيُه( •	
ْب( )َواْقَتِ •	

َباِنَية( )الزَّ •	

)ب(
َحاِبِه. اأَْهِلِه َو اأَ�صْ ِمْن  َحْوَلُه  َيْجَتِمُعوَن  الَِّذيَن  •	

يِه. ا ُيْر�صِ ِبَ اهلِل  اإَِل  ْب  َتَقرَّ •	
ٍة. ِة ُكلَّ َنْف�ٍض ُمْعِر�صَ دَّ َتاأُْخُذ ِبال�صِّ َرُة  املاَلِئَكُة املَُطهَّ •	

اهلُل الإِن�َصاَن الِكَتاَبَة ِبالَقَلِم. •َعلََّم  •	
اأْ�ِض. الرَّ َمِة  َقدِّ •ِبُ •	

ْعَناَها املَُنا�ِصِب ف�ِي الَعُموِد )ب(:  ْل ُكلَّ َكِلَمٍة ف�ِي الَعُموِد )اأ( ِبَ 1(   �صِ
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اِلُث ) النَّْحُو( ْر�ُس الثَّ الدَّ

اأَْق�َساُم الَكلِم

اُح: الإي�سَ

 :  اْقَراأِ  املَِثاَلنْيِ الآِتَينْيِ
َخَلَق اهلُل الإْن�َصاَن ِمْن َعَلٍق.. 1
َعلََّم اهلُل الإِن�َصاَن َما َلْ َيْعَلْم.. 2

:)اهلل، الإِْن�َصان، َعَلق(، َفُكلُّ َكِلَمٍة  � اِبَقنْيِ اِن ف�ِي امِلَثاَلنْيِ ال�صَّ َتَها َخطَّ ِل الَكِلَماِت الََّتي َتْ َتاأمَّ
��ٌد، َقَلٌم، �َصَجَرٌة،  مَّ ، َوِمْثُلَه��ا: )َحْمَزُة، َجَبٌل، ُمَ ٍ ِمْنَه��ا )ا�ْص��ٌم(؛ ِلأنََّها َتُدلُّ َعَل��ى �َصْيٍء ُمَعنيَّ

ْنَعاُء، َعَدُن، َرُجٌل...( �صَ
ِل )َخَلَق(، وِمْثُلَه��ا ) َعلَّم/ َيْعَل��ْم(   ف�ِي املَِثاِل  � َتَه��ا َخطٌّ ف�ِ��ي املَِث��اِل الأَوَّ َوالَكِلَم��ُة الَِّت��ي َتْ

لَّى،  ٍن ِبَزَماٍن، َوِمْثُلَها: )َكَتَب، َنَظَر، �َصِرَب، �صَ ، ِهَي )ِفْعٌل(؛ ِلأنََّها َتُدلُّ َعَلى َعَمٍل ُمْقَتِ اِنِ الثَّ
ْب(. ، اْقَتِ َيْلَعُب، َي�ْصَرُب، َيْعَلُم، اْقَراأْ

اِن،  ِهَي )َحْرٌف(، َفاحَلْرُف َل  � ( ف�ِي املَِثاِل الثَّ ِل، َوِمْثُلَها )َلْ َوالَكِلَمُة )ِمْن( ف�ِي املَِثاِل الأَوَّ
.)... ِه ِمَن الَكِلَماِت، َوِمْثُلُه: )َعْن، َعَلْى، ف�ِي، اإَِلْ َمْعَنى َلُه اإِلَّ َمَع َغرْيِ

اأق�صام الكالم

َحْرٌفِفْعٌلا�ْصٌم

ُناَلِْحُظ الآِتي:   �
َيْنَق�َصُم الَكاَلُم اإَِل َثاَلَثِة اأَْق�َصاٍم: ا�ْصٍم، َوِفْعٍل، َوَحْرٍف.

َحٌف، اأَ�َصٌد.. 1 ، ِمْثُل: اأَْحَمُد، ُم�صْ ٍ ال�ْصُم: َيُدلُّ َعَلى �َصْيٍء ُمَعنيَّ
ٍن ِبَزَماٍن، ِمْثُل: َكَتَب، َحِفَظ، َيْذَهُب.. 2 الِفْعُل: َيُدلُّ َعَلى َعَمٍل ُمْقَتِ
ِه ِمَن الَكِلَماِت، ِمْثُل: َعْن، َعَلْى، ف�ِي.. 3 احَلْرُف: َل َمْعَنى َلُه اإِلَّ َمَع َغرْيِ
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اِلُث ) النَّْحُو( ْر�ُس الثَّ الدَّ

اأَْق�َساُم الَكلِم

اُح: الإي�سَ

 :  اْقَراأِ  املَِثاَلنْيِ الآِتَينْيِ
َخَلَق اهلُل الإْن�َصاَن ِمْن َعَلٍق.. 1
َعلََّم اهلُل الإِن�َصاَن َما َلْ َيْعَلْم.. 2

:)اهلل، الإِْن�َصان، َعَلق(، َفُكلُّ َكِلَمٍة  � اِبَقنْيِ اِن ف�ِي امِلَثاَلنْيِ ال�صَّ َتَها َخطَّ ِل الَكِلَماِت الََّتي َتْ َتاأمَّ
��ٌد، َقَلٌم، �َصَجَرٌة،  مَّ ، َوِمْثُلَه��ا: )َحْمَزُة، َجَبٌل، ُمَ ٍ ِمْنَه��ا )ا�ْص��ٌم(؛ ِلأنََّها َتُدلُّ َعَل��ى �َصْيٍء ُمَعنيَّ

ْنَعاُء، َعَدُن، َرُجٌل...( �صَ
ِل )َخَلَق(، وِمْثُلَه��ا ) َعلَّم/ َيْعَل��ْم(   ف�ِي املَِثاِل  � َتَه��ا َخطٌّ ف�ِ��ي املَِث��اِل الأَوَّ َوالَكِلَم��ُة الَِّت��ي َتْ

لَّى،  ٍن ِبَزَماٍن، َوِمْثُلَها: )َكَتَب، َنَظَر، �َصِرَب، �صَ ، ِهَي )ِفْعٌل(؛ ِلأنََّها َتُدلُّ َعَلى َعَمٍل ُمْقَتِ اِنِ الثَّ
ْب(. ، اْقَتِ َيْلَعُب، َي�ْصَرُب، َيْعَلُم، اْقَراأْ

اِن،  ِهَي )َحْرٌف(، َفاحَلْرُف َل  � ( ف�ِي املَِثاِل الثَّ ِل، َوِمْثُلَها )َلْ َوالَكِلَمُة )ِمْن( ف�ِي املَِثاِل الأَوَّ
.)... ِه ِمَن الَكِلَماِت، َوِمْثُلُه: )َعْن، َعَلْى، ف�ِي، اإَِلْ َمْعَنى َلُه اإِلَّ َمَع َغرْيِ

اأق�صام الكالم

َحْرٌفِفْعٌلا�ْصٌم

ُناَلِْحُظ الآِتي:   �
َيْنَق�َصُم الَكاَلُم اإَِل َثاَلَثِة اأَْق�َصاٍم: ا�ْصٍم، َوِفْعٍل، َوَحْرٍف.

َحٌف، اأَ�َصٌد.. 1 ، ِمْثُل: اأَْحَمُد، ُم�صْ ٍ ال�ْصُم: َيُدلُّ َعَلى �َصْيٍء ُمَعنيَّ
ٍن ِبَزَماٍن، ِمْثُل: َكَتَب، َحِفَظ، َيْذَهُب.. 2 الِفْعُل: َيُدلُّ َعَلى َعَمٍل ُمْقَتِ
ِه ِمَن الَكِلَماِت، ِمْثُل: َعْن، َعَلْى، ف�ِي.. 3 احَلْرُف: َل َمْعَنى َلُه اإِلَّ َمَع َغرْيِ
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ا ُيَنا�ِصُبُه ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل:  2( اْماَلأِ الَفَراَغ ِبَ

ا ُيَنا�ِصُبُه ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل:  3( اْماَلأِ الَفَراَغ ِبَ

َل املَْدَر�َص��ة( اإَِل:)اأَ�ْصَماٍء، َواأَْفَعاٍل، َوُحُروٍف( َكَما  اِلٌح اإِ ��ِف اجُلْمَلَة الآِتَيَة )َيْذَهُب �صَ نِّ 4( �صَ
ف�ِي اجَلْدَوِل اأَْدَناُه:
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اِلح �صَ
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......... اهلُل ِبالِقَراَءِة.  ج. 
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	•َذَهَب 
• اأََمَرَنا
ِلُع  • َيطَّ

	•املَُعلُِّم 
َغاَة • الطُّ

• اهلُل 

	•اإَل 
• ِمن

• َعَلى 

ا ُيَنا�ِصُبُه ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل:  1( اْماَلأِ الَفَراَغ ِبَ
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اِبُع )الِكَتاَبة( ْر�ُس الرَّ الدَّ

اإِْمَلٌء َمْنُظوٌر: 

: اخلطُّ

َقاَل اهلُل َتَعاَل: 

1( اْنَتِبه اإَِل ِكَتاَبِة َحْرَف :)د، ذ(:
ذ  �ذ  د  �د                                د    

اِكًيا الِعَباَرَة الآِتَيَة: ْقَعِة ُمَ 2( اْكُتْب ِبَخطِّ الرُّ

يَنال املكذب ِبهدى اهلل عذابا شدديا

ْر�ُس اخَلاِم�ُس ) التَّْعِبري( الدَّ

َفِهي: ال�سَّ

الِكَتاِبي:

• ِة الِقَراَءِة.	 ْث - ِباأُ�ْصُلوِبَك -  َعْن اأََهميَّ دَّ َتَ

• اأَِعْد َتْرِتيَب اجُلَمِل ِلَتْكِويِن ِفْقَرٍة:	
لَّى اهلُل َعَلْيِه واآَلُه َو�َصلََّم،  - ٍد �صَ مَّ َنا ُمَ َعَلى َنِبيِّ
َواأََمَرُه ِفيَها ِبالِقَراَءِة، -
اأَْنَزَل اهلُل �ُصوَرَة الَعَلِق، -
ِلٌع َعَلى اأَْعَماِل الِعَباِد. - ُه ِباأَنَُّه ُمطَّ َواأَْخَبَ
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اِبُع )الِكَتاَبة( ْر�ُس الرَّ الدَّ

اإِْمَلٌء َمْنُظوٌر: 

: اخلطُّ

َقاَل اهلُل َتَعاَل: 

1( اْنَتِبه اإَِل ِكَتاَبِة َحْرَف :)د، ذ(:
ذ  �ذ  د  �د                                د    

اِكًيا الِعَباَرَة الآِتَيَة: ْقَعِة ُمَ 2( اْكُتْب ِبَخطِّ الرُّ

يَنال املكذب ِبهدى اهلل عذابا شدديا

ْر�ُس اخَلاِم�ُس ) التَّْعِبري( الدَّ

َفِهي: ال�سَّ

الِكَتاِبي:

• ِة الِقَراَءِة.	 ْث - ِباأُ�ْصُلوِبَك -  َعْن اأََهميَّ دَّ َتَ

• اأَِعْد َتْرِتيَب اجُلَمِل ِلَتْكِويِن ِفْقَرٍة:	
لَّى اهلُل َعَلْيِه واآَلُه َو�َصلََّم،  - ٍد �صَ مَّ َنا ُمَ َعَلى َنِبيِّ
َواأََمَرُه ِفيَها ِبالِقَراَءِة، -
اأَْنَزَل اهلُل �ُصوَرَة الَعَلِق، -
ِلٌع َعَلى اأَْعَماِل الِعَباِد. - ُه ِباأَنَُّه ُمطَّ َواأَْخَبَ

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

ي
ون

لكرت
اإل

م 
لي

تع
 لل

ــة
ام

لع
ة ا

دار
اإل



15
لغتي العربية لل�صف الرابع - اجلزء الأول

ٌة" اِد�ُس " ِقَراَءٌة ُحرَّ ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

الَفَتاُة املُْجَتِهَدُة

ِة ِم��ْن ِخالِل َوْعِيَها  � ِتَها الإِمَياِنيَّ ��ٌة ُكلَّ احِلْر�ِض َعَل��ى ُهِويَّ َتِهَدٌة، َحِري�صَ َزْيَن��ُب ِتْلِمي��َذٌة ُمْ
َواْجِتَهاِدَها.

��اَلِع َوالِق��َراَءِة، َوَتْنِفي��ِذ َواِجَباِتَها  � َلَح��َظ اأَُبوَه��ا ِمْق��َداَر َم��ا َتْبُذُل��ُه ِمْن ُجْه��ٍد ف�ِ��ي اِلطِّ
َعَها َعَلى َذِلَك.  ِة، َف�َصجَّ املَْدَر�ِصيَّ

ي  � ي َمْعُلوَماِتَه��ا، َوُيَنمِّ ِ ِْ ْعِلي��َم ُي�� ْت َزْيَن��ُب َعَل��ى َه��ِذِه احَلاِل، َحْي��ُث اأَْدَرَك��ْت اأَنَّ التَّ ا�ْصَتَم��رَّ
َتَمِعَه��ا، َواأَنََّها َمَع الِقَراَءِة  ِة؛ ِلَتْغ��ُدَو َناِفَعًة ف�ِي ُمْ ِتَها الإِمَياِنيَّ ِكَه��ا ِبَهِويَّ �صُّ  َتْفِكرَيَه��ا، َمَع َتَ

َعاَدِة. ُروِر ِوال�صَّ َواملَْعِرَفِة الَوا�ِصَعِة َت�ْصُعُر ِبال�صُّ
اِحَها، ُث��مَّ �َصاأََلَها َعْن ُطُموِحَها ف�ِي  � َنا�َصَبِة َنَ َم َلَها َهِدَيًة ِبُ �َصَكَرَه��ا اأَُبوَها َعَلى َذِل��َك، َوَقدَّ

ى اأَْن اأَُكوَن َطِبيَبًة لأُ�ْصِهَم ف�ِي َتْقِدمِي اخَلرْيِ ِلاْلآَخِريَن. نَّ املُ�ْصَتْقَبِل، َفَقاَلْت: اأََتَ
ِتي � َفاإ�ْصالُمِك ُيِتيُح َلِك َذِلَك، َوُحُكوَمُتَنا  � َق � َيا ُبَنيَّ ٌب اأَْرُجو اأَْن َيَتَحقَّ ّق��اَل الأَُب: ُطُم��وٌح َطيِّ

ِقيِق  ْعِليِم، َفُهَو َطِريُقِك اإَِل َتْ َلُة التَّ لَّ ُمَوا�صَ َرِت املََداِر�َض َواجَلاِمَعاِت، َفَما َعَلْي��ِك اإِ َق��ْد َوفَّ
ُكلِّ ُطُموَحاِتِك اإِْن �َصاَء اهلل. 

املَُناَق�َسُة:   �
1 .. ْع ِعْنَواًنا اآَخَر ِللنَّ�ضِّ �صَ
َما ُطُموُحَك ف�ِي املُ�ْصَتْقَبِل اإِْن �َصاَء اهلُل؟ . 2
ِكُن اأَْن َن�ْصَتِفيَدُه ِمَن الآَياِت الَكِرمَيِة ف�ِي �ُصوَرِة الَعَلِق؟. 3 َما الَِّذي مُيْ
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اِبُع ) َتْقِومُي الَوْحَدِة الأُوَل( ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

ِباأَيِّ �َصْيٍء َنَتَعلَُّم الِكَتاَبَة؟. 1
َماَذا َن�ْصَتِفيُد ِمَن الِقَراَءِة؟. 2
ِحيَحًة:. 3 اْقَراأِ الآَياِت الآِتَيَة ِقَراَءًة �صَ

َك الأَْكَرُم الَِّذي َعلََّم ِبالَقَلِم(. - )اْقَراأْ َوَربُّ
لَّى(. - ْيَت الَِّذي َيْنَهى َعْبًدا اإَِذا �صَ )اأََراأَ

4 .: اْماَلأِ الَفَراَغ ف�ِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة ِمْن َبنْيِ الَقْو�َصنْيِ
يٌط ( اِلَ - َتْزَداُد - ُمِ )الظَّ

ِبالِقَراَءِة .......َمْعُلوَماُت الَفْرِد، ِوَيْنُمو َتْفِكرُيُه. اأ. 
ِعْلُم اهلِل........ ِبُكلِّ �َصْيٍء. ب. 

ِديِد. َد اهلُل ....... ِبالَعَذاِب ال�صَّ َتَوعَّ ج. 
ِد ) ال�ْص��َم َوالِفْعَل َواحَلْرَف( ف�ِي اجُلْمِل الآِتَيِة:  )َعلََّم اهلُل الإْن�َصاَن َما َلْ َيْعَلْم، . 5 َح��دِّ

ْعَها ف�ِي اجَلْدَوِل اأَْدَناُه: يٌط ِبُكلِّ �َصْيٍء( َو�صَ واهلُل ُمِ

ُحُروٌفاأَْفَعاٌلاأَ�ْصَماٌء

اإِْماَلٌء َمْنُظوٌر:. 6
ْب(. - )َكالَّ َل ُتِطْعُه َوا�ْصُجْد َواْقَتِ

ْقَعِة:. 7 اْكُتْب َما َياأِْتي ِبَخطِّ الرُّ

اجتهد يف مذاكرتك ستلتفيد.
َما َراأُْيَك ف�ِي ِتْلِميٍذ ُيَذاِكُر ُدُرو�َصُه؟. 8
ُع َوْقَتُه ف�ِي اللَِّعِب؟. 9 يِّ ُح َمْن ُي�صَ اَذا َتْن�صَ ِبَ

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



16
لغتي العربية لل�صف الرابع - اجلزء الأول

اِبُع ) َتْقِومُي الَوْحَدِة الأُوَل( ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

ِباأَيِّ �َصْيٍء َنَتَعلَُّم الِكَتاَبَة؟. 1
َماَذا َن�ْصَتِفيُد ِمَن الِقَراَءِة؟. 2
ِحيَحًة:. 3 اْقَراأِ الآَياِت الآِتَيَة ِقَراَءًة �صَ

َك الأَْكَرُم الَِّذي َعلََّم ِبالَقَلِم(. - )اْقَراأْ َوَربُّ
لَّى(. - ْيَت الَِّذي َيْنَهى َعْبًدا اإَِذا �صَ )اأََراأَ

4 .: اْماَلأِ الَفَراَغ ف�ِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة ِمْن َبنْيِ الَقْو�َصنْيِ
يٌط ( اِلَ - َتْزَداُد - ُمِ )الظَّ

ِبالِقَراَءِة .......َمْعُلوَماُت الَفْرِد، ِوَيْنُمو َتْفِكرُيُه. اأ. 
ِعْلُم اهلِل........ ِبُكلِّ �َصْيٍء. ب. 

ِديِد. َد اهلُل ....... ِبالَعَذاِب ال�صَّ َتَوعَّ ج. 
ِد ) ال�ْص��َم َوالِفْعَل َواحَلْرَف( ف�ِي اجُلْمِل الآِتَيِة:  )َعلََّم اهلُل الإْن�َصاَن َما َلْ َيْعَلْم، . 5 َح��دِّ

ْعَها ف�ِي اجَلْدَوِل اأَْدَناُه: يٌط ِبُكلِّ �َصْيٍء( َو�صَ واهلُل ُمِ

ُحُروٌفاأَْفَعاٌلاأَ�ْصَماٌء

اإِْماَلٌء َمْنُظوٌر:. 6
ْب(. - )َكالَّ َل ُتِطْعُه َوا�ْصُجْد َواْقَتِ

ْقَعِة:. 7 اْكُتْب َما َياأِْتي ِبَخطِّ الرُّ

اجتهد يف مذاكرتك ستلتفيد.
َما َراأُْيَك ف�ِي ِتْلِميٍذ ُيَذاِكُر ُدُرو�َصُه؟. 8
ُع َوْقَتُه ف�ِي اللَِّعِب؟. 9 يِّ ُح َمْن ُي�صَ اَذا َتْن�صَ ِبَ

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

ي
ون

لكرت
اإل

م 
لي

تع
 لل

ــة
ام

لع
ة ا

دار
اإل



17
لغتي العربية لل�صف الرابع - اجلزء الأول

اِنَيُة الَوْحَدُة الثَّ

ُة َتاٌج حَّ ال�صِّ

ُع �أَْن َيُكوَن �ملَُتَعلُِّم فـِي ِنَهاَيِة َهِذِه �لَوْحَدِة َقاِدًر� َعلَى �أَْن:  ُيَتَوقَّ
ِحيَحًة.. 1 ْر�َس فـِي �لَوْحَدِة ِقَر�َءًة  �صَ َيْقَر�أَ  �لدَّ
ِحيَحٍة.. 2 وَرٍة �صَ ْر�ِس ِب�صُ ُيِجيَب َعن �أَ�ْصِئلَِة �لدَّ
ْر�ِس.. 3 َح َمَعاِنَ �لَكِلَماِت �َلو�ِرَدِة فـِي �لدَّ ُيَو�َصّ
َف �أَْنَو�َع �ال�ْصِم.. 4 َيَتَعرَّ
ًة.. 5 َ ِحيَحًة  ُمَعبِّ َيْقَر�أ �لنَّ�ِصيَد ِقَر�َءًة �صَ
ٍل.. 6 ِوي َهْمَزَة َو�صْ َيْكُتَب َكِلَماٍت َتْ
َيْكُتَب ِبَخطِّ �لنَّ�ْصِخ َحْرَف) د، ذ( فـِي ُجْملٍَة ُمْعَطاٍة.. 7
ِة �لنََّظاَفِة َتْعِبرًي� �َصَفِهيًّا.. 8 يَّ َ َعْن �أََهمِّ ُيَعبِّ
ِبيُب.. 9 ًة َعِن �لنَّ�َصاِئِح �لَِّتي �أَْعَطاَها �لطَّ َ َيْكُتَب ُجَماًل ُمَعبِّ

َرَجاُت َتَعلُِّم الَوْحَدِة: ُمْ
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ًرا، َوُي�َصللاِرُك ُزَمللاَءُه اأَْثَناَء  َيْحَيللى ِتْلِميللٌذ َن�ِصلليٌط، َيْذَهُب اإَِل املَْدَر�َصللِة ُمَبكِّ
ِتِه. حَّ لَّ  اأَنَُّه َل َيْهَتمُّ ِب�صِ ُرو�ِس، َوُيوؤَِدي اأَْعَماَلُه ِباإْتَقاٍن، اإِ الدُّ

ُه َل َيْعَتِني  املَُعلُِّم َم�ْصللُروٌر ِمْن َيْحَيى، َوَكاَن َيُقوُل: َيْحَيى ِتْلِميٌذ َن�ِصلليٌط؛ َوَلِكنَّ
ِتِه، َوَل َيْهَتمُّ ِبَها، َوَهَذا َل ُيْعِجُبِني ِفيِه. حَّ ِب�صِ

ُ ِمَن َذِلَك املََر�ِس. اِم َمِر�َس َيْحَيى، َوَجَل�َس فلِي الَبْيِت َي�ْصُكو َوَيَتاألَّ َوِف َيْوٍم ِمَن الأَيَّ

ُة اجِل�ْصِم حَّ �صِ
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َنا  ا - َيا َوَلِدي- َنْذَهْب اإَِل املُ�ْصَت�ْصَفى مِلَْعِرَفِة َما اأََلَّ ِبَك، َفَنِبيُّ َقاَل َلُه اأَُبوُه: َهيَّ
َلَواُت اهلِل َعَلْيِه َوَعَلى اآِلِه: ))َيا ِعَباَد  َداِوي، َفَقاَل �صَ َنللا َعَلى التَّ للٌد � َحثَّ مَّ ُمَ
َع َلُه �ِصَفاًء، َعَرَفُه َمْن َعَرَف، َوَجِهَلُه  ْع َداًء اإِلَّ َو�صَ اهلِل َتللَداَوْوا ، َفاإِنَّ اهلَل َلْ َي�صَ

َمْن َجِهَل((.

ِبيُب َعَلى َيْحَيى، ُثمَّ َقاَل:  َل املُ�ْصَت�ْصَفى، َوَك�َصَف الطَّ َذَهللَب َيْحَيى َمَع َواِلللِدِه اإِ
اَحِة فلِي املَْنِزِل  َواِء، َوَيْحَتاُج اإَِل الرَّ َدٌة، َوَيْحَتاُج اإَِل َهَذا الدَّ للُة َيْحَيى َجيِّ حَّ �صِ

ْن �َصاَء اهلُل. ُتُه اإِ حَّ ُن �صِ اأُ�ْصُبوًعا َكاِمًا، َو�َصْوَف َتَتَح�صَّ

اِئللِح، َوَعَلْيَك اأَْن  �صَ ْعِطيللَك َبْع�َس النَّ ِبيللُب اإَِل َيْحَيللى، َوَقاَل: �َصْوَف اأُ َنَظللَر الطَّ
َتْلَتِزَم ِبَها.

َقاَل َيْحَيى: َنَعْم، �َصْوَف اأَْعَمُل ِبَها َوَل اأُْهِمُلَها.

ًة،  حَّ ُد ُيْعِطللي اجِل�ْصَم �صِ للًدا؛ َفالأَْكُل اجَليِّ ِبيللُب: َعَلْيَك اأَْن َتاأُكَل َجيِّ َقللاَل الطَّ
ًة،  ًرا؛ ِلأَنَُّه ُيْعِطي اجِل�ْصَم َراَحًة َوَحَيِويَّ ْوِم ُمَبكِّ َنُع َعْنُه الأَْمَرا�َس، َوَعَلْيَك ِبالنَّ َوَيْ

نََّها َتْبِني اجِل�ْصَم. وَرٍة ُمْنَتِظَمٍة؛ ِلأَ ِة ِب�صُ َيا�صَ اَر�َصَة الرِّ َوَعَلْيَك ُمَ

َظاَفِة فلِي ِحَماَيللِة اجِل�ْصِم ِمَن  للِة النَّ يَّ َهللَك -َيللا َوَلِدي- اإَِل اأََهمِّ ْن اأَُنبِّ َوَيِجللُب اأَ
الأَْمَرا�ِس.

اِئِح. �صَ ِبيَب، َوَوَعَدُه اأَْن َيْعَمَل ِبِتْلَك النَّ �َصَكَر َيْحَيى الطَّ
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الأََداُء:

اِمَتُة:  الِقَراَءُة ال�صَّ

ُة:  الِقَراَءُة اجَلْهِريَّ

ِة اجُلْمَل الَِّتي َتُدلُّ َعَلى:   1( ا�ْصَتْخِرْج ِمَن الِق�صَّ
َداِوي. احَلثِّ َعَلى التَّ اأ. 
ًرا. ْوِم ُمَبكِّ ِة النَّ يَّ اأََهمِّ ب. 

ِتِه. حَّ َعَدِم اْهِتَماِم َيْحَيى ِب�صِ ج. 

• ِبيِب َو َيْحَيى َوَواِلَدِه.	 ِثيِل َدْوِر  الطَّ ًة، َو�َصاِرْك ُزَماَءَك فلِي َتْ َ َة ِقَراَءًة ُمَعبِّ اْقَراأِ الِق�صَّ

ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الَفْهُم َوال�ْصِتيَعاُب:

ًرا اإَِل املَْدَر�َصِة؟ َمِن الَِّذي َكاَن َيْذَهُب ُمَبكِّ  )1
َئُة الَِّتي َل ُتْعِجُب املَُعلَِّم فلِي َيْحَيى؟ يِّ َفُة ال�صَّ َما ال�صِّ  )2

مِلَاَذا َذَهَب َيْحَيى َمَع اأَِبيِه اإَِل املُ�ْصَت�ْصَفى؟   )3
ِبيُب َيْحَيى؟ َماَذا اأَْعَطى الطَّ  )4

ِبيُب َيْحَيى؟ اِئُح الَِّتي اأَْعَطاَها الطَّ �صَ َما النَّ  )5
َظاَفِة؟  ُة النَّ يَّ َما اأََهمِّ  )6

ِحيَحِة ِفليَما َياأِْتي: َجاِبِة ال�صَّ ْع اإ�َصاَرَة )( اأَماَم الإِ 7( �صَ
اأ- َيْحَيى ِتْلِميٌذ :

)         ( ِعيٌف.  -    �صَ )         (          -   َن�ِصيٌط.     )         (   -  َك�ُصوٌل. 
ب- الَِّذي اأََخَذ َيْحَيى اإَِل املُ�ْصَت�ْصَفى ُهَو:

)         ( -    املَُعلُِّم.  )         (          -   الأَُخ.     )         (   -  الَواِلُد. 
َة: يَّ ِة اأََهمِّ ج - َن�ْصَتِفيُد ِمَن َهِذِه الِق�صَّ

َواِء. )         (  -ِزَياَرِة املُ�ْصَت�ْصَفى. )         (                                   ِة. )         (   -   َتَناُوِل الدَّ حَّ - الْهِتَماِم بال�صِّ
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: 2( اأَْكِمِل الَفَراَغ فلِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�ِصَبة ِمن َبْيِ الَقْو�َصْيِ
ًرا( َداِوي – ُمَبكِّ ِتِه – التَّ حَّ ) الأَْمَرا�ِس – ِب�صِ

ِتي َيْحَيى اإَِل املَْدَر�َصِة ................... َياأْ اأ. 
َيْحَيى َل َيْعَتِني ............................ ب. 

َنا َعَلى.................. لَّى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى اآِلِه َو�َصلََّم- َحثَّ ٌد - �صَ مَّ َنا ُمَ َنِبيُّ ج. 
ِمي اجِل�ْصَم ِمن ................. َظاَفُة َتْ النَّ د. 

ِط املَِثاِل: 4( اْكُتْب َعَلى َنَ
يه(. ْعَنى: ُيَنمِّ َنُقوُل: الِغَذاُء َيْبِني اجِل�ْصَم.                                                 )ِبَ اأ. 

ْعَنى: ُيِقيُمُه َوَيْرَفُعُه(. اُء........ الَبْيَت.                                            ) ِبَ َوَنُقوُل: الَبنَّ ب. 
�ُصُه(. ْعَنى: ُيوؤَ�صِّ اِبِق.     ) ِبَ ْر�َس اجَلِديَد ِوْفَق ال�صَّ َوَنُقوُل: املَُعلُِّم ........ الدَّ ج. 

)اأ(
• َتْبِني	
• ة	 حَّ ال�صِّ
• اأَْعَطى	
• َن�ِصيٌط	

)ب(
• َمَنَع	
• َتْهِدُم	
• َك�ُصوٌل	
• املََر�س	

َها  املَُنا�ِصِب فلِي الَعُموِد )ب(:  دِّ ْل ُكلَّ َكِلَمٍة فلِي الَعُموِد )اأ( ِب�صِ 3(   �صِ

ْر�ُس الثَّان الدَّ

ُة: التَّْدِريَباُت اللَُّغِويَّ

)اأ(
• اأََلَّ ِبِه.	
• َدَواء	
• َيُعوُد	
• َم�ْصُرور	
• ِحَماَية	

)ب(
• ِعاج.	
• ِدَفاع.	
• �َصِعيٌد.	
• اَبُه.	 اأَ�صَ
• َيْرِجُع.	

ْعَناَها املَُنا�ِصِب فلِي الَعُموِد )ب(:  ْل ُكلَّ َكِلَمٍة فلِي الَعُموِد )اأ( ِبَ 1(   �صِ
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اِلُث ) النَّْحُو( ْر�ُس الثَّ الدَّ

 اأَْنَواُع اِل�ْصِم

اُح: الإي�صَ

اْقَراأِ  الأَْمِثَلَة الآِتَيَة: 
َتِهٌد.. 1 َيْحَيى ِتْلِميٌذ ُمْ
َهِذِه َدَجاَجٌة، َوِتْلَك َبَقَرٌة.. 2
اَن، واملَْوَز.. 3 مَّ ي الَفاِكَهَة: الرُّ َن�ْصَتِ
َواَء ِمَن املُ�ْصَت�ْصَفى.. 4 اأََخَذ َيْحَيى الدَّ

ِل: )َيْحَيى( اإِنََّها ا�ْصللُم اإْن�َصاٍن، َوِمْثُل َذِلَك:  � َتَها َخطٌّ فلِي املَِثللاِل الأَوَّ للِل الَكِلَمللَة الَِّتي َتْ  َتاأَمَّ
اِلٌح، َو َفاِطَمُة، َو َزْيَنُب(، َفَما ا�ْصُمَك؟ ٌد،  َو�صَ مَّ ) مَُ

        َواجَلواُب: ا�ْصِمي ..................................، َهَذا ا�ْصُم اإْن�َصاٍن.
َتَها َخطٌّ فلِي املَِثللاِل الثَّاِن: )َدَجاَجٌة، َبَقَرٌة(،  َفللُكلُّ َكِلَمٍة ِمْنَها  � للِل الَكِلَمللاِت الََّتي َتْ َوَتاأمَّ

اٌن، َكْلٌب(. ٌة، ِح�صَ )ا�ْصٌم(؛ ِلأنََّها َتُدلُّ َعَلى َحَيَواٍن، َوِمْثُلَها: )اأَ�َصٌد، َبطَّ
للان، املَْوز(،  َفللُكلُّ َكِلَمٍة ِمْنَها  � مَّ اِلِث: )الرُّ َتَهللا َخطٌّ فلِي املَِثللاِل الثَّ للِل الَكِلَمللاِت الََّتللي َتْ َوَتاأمَّ

اٌح، ُبْرُتَقاٌل(. )ا�ْصٌم(؛ ِلأنََّها َتُدلُّ َعَلى َنَباٍت، َوِمْثُلَها: )َجَزٌر، ُتفَّ
َواُء، املُ�ْصَت�ْصَفى(،  َفُكلُّ َكِلَمٍة ِمْنَها  � اِبِع: )الدَّ َتَها َخطٌّ فلِي املَِثاِل الرَّ ِل الَكِلَماِت الََّتي َتْ َوَتاأمَّ

)ا�ْصٌم(؛ ِلأنََّها َتُدلُّ َعَلى َجَماٍد، َوِمْثُلَها: )َبْيٌت، َقَلٌم، ِكَتاٌب(.

ُنَاِحُظ الآِتي:   �
ْو َنَباٌت اأَْو َجَماٌد اأَْو اأَيُّ �َصْيٍء اآَخَر. ى ِبَها اإِْن�َصاٌن اأَْو َحَيواٌن اأَ ال�ْصُم: ُهَو ُكلُّ َكِلَمٍة ُي�َصمَّ
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اِلُث ) النَّْحُو( ْر�ُس الثَّ الدَّ

 اأَْنَواُع اِل�ْصِم

اُح: الإي�صَ

اْقَراأِ  الأَْمِثَلَة الآِتَيَة: 
َتِهٌد.. 1 َيْحَيى ِتْلِميٌذ ُمْ
َهِذِه َدَجاَجٌة، َوِتْلَك َبَقَرٌة.. 2
اَن، واملَْوَز.. 3 مَّ ي الَفاِكَهَة: الرُّ َن�ْصَتِ
َواَء ِمَن املُ�ْصَت�ْصَفى.. 4 اأََخَذ َيْحَيى الدَّ

ِل: )َيْحَيى( اإِنََّها ا�ْصللُم اإْن�َصاٍن، َوِمْثُل َذِلَك:  � َتَها َخطٌّ فلِي املَِثللاِل الأَوَّ للِل الَكِلَمللَة الَِّتي َتْ  َتاأَمَّ
اِلٌح، َو َفاِطَمُة، َو َزْيَنُب(، َفَما ا�ْصُمَك؟ ٌد،  َو�صَ مَّ ) مَُ

        َواجَلواُب: ا�ْصِمي ..................................، َهَذا ا�ْصُم اإْن�َصاٍن.
َتَها َخطٌّ فلِي املَِثللاِل الثَّاِن: )َدَجاَجٌة، َبَقَرٌة(،  َفللُكلُّ َكِلَمٍة ِمْنَها  � للِل الَكِلَمللاِت الََّتي َتْ َوَتاأمَّ

اٌن، َكْلٌب(. ٌة، ِح�صَ )ا�ْصٌم(؛ ِلأنََّها َتُدلُّ َعَلى َحَيَواٍن، َوِمْثُلَها: )اأَ�َصٌد، َبطَّ
للان، املَْوز(،  َفللُكلُّ َكِلَمٍة ِمْنَها  � مَّ اِلِث: )الرُّ َتَهللا َخطٌّ فلِي املَِثللاِل الثَّ للِل الَكِلَمللاِت الََّتللي َتْ َوَتاأمَّ

اٌح، ُبْرُتَقاٌل(. )ا�ْصٌم(؛ ِلأنََّها َتُدلُّ َعَلى َنَباٍت، َوِمْثُلَها: )َجَزٌر، ُتفَّ
َواُء، املُ�ْصَت�ْصَفى(،  َفُكلُّ َكِلَمٍة ِمْنَها  � اِبِع: )الدَّ َتَها َخطٌّ فلِي املَِثاِل الرَّ ِل الَكِلَماِت الََّتي َتْ َوَتاأمَّ

)ا�ْصٌم(؛ ِلأنََّها َتُدلُّ َعَلى َجَماٍد، َوِمْثُلَها: )َبْيٌت، َقَلٌم، ِكَتاٌب(.

ُنَاِحُظ الآِتي:   �
ْو َنَباٌت اأَْو َجَماٌد اأَْو اأَيُّ �َصْيٍء اآَخَر. ى ِبَها اإِْن�َصاٌن اأَْو َحَيواٌن اأَ ال�ْصُم: ُهَو ُكلُّ َكِلَمٍة ُي�َصمَّ
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ا ُيَنا�ِصُبُه ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل:  2( اْمَاأِ الَفَراَغ ِبَ

ُة: ْحِويَّ التَّْدِريَباُت النَّ

ٌب.         ٌد ِتْلِميٌذ ُموؤَدَّ مَّ مَُ اأ. 
َفُظ الُقْراآَن. َخِديَجُة َتْ ب. 

اَن َو الِعَنَب.  مَّ اأََنا اأُِحبُّ الرُّ ج. 
ِمَر فلِي احَلِديَقِة. �َصاَهدُت الأَ�َصَد َو النَّ د. 

َمِعي َقَلٌم َوَدْفٌت. هل. 
بُّ َغْر�َس الأَ�ْصَجاِر فلِي املَْدَر�َصِة. َزْيَنُب ُتِ و. 

اأنواع ال�صم
َجَمادَنَباتَحَيَواناإِْن�َصان
ممد

َزاَر َيْحَيى ........................... اأ. 
ْحَلُة ُتْعِطيَنا ..................... النَّ ب. 
فلِي َبْيِتَنا .......................... ج. 

اأَِخي ا�ْصُمُه ......................... د. 

• َدَجاَجٌة	
• ِبيَب	 الطَّ
• اأَْحَمُد	
• الَع�َصَل	

َتَها َخطٌّ فلِي اجَلْدَوِل َح�َصَب  1( اْقَراأِ اجُلَمَل الآِتَيَة، ُثمَّ اْكُتْب ُكلَّ ا�ْصٍم ِمَن الأ�ْصَماِء الَِّتي َتْ
ِط املَِثاِل: َنْوِعَها َعَلى َنَ
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اِبُع )الِكَتاَبة( ْر�ُس الرَّ الدَّ

ِل الإِْمَلُء: َهْمَزُة الَو�صْ
1( اْقَراأِ اجُلْمَلَتْيِ الآِتَيَتِي:

َناَدى الَواِلُد اْبَنُه: اْذَهْب اإَِل املُ�ْصَت�ْصَفى. اأ. 
َلُه: َما ا�ْصُمَك؟ ِبيُب الَوَلَد،  َو�َصاأَ ا�ْصَتْقَبَل الطَّ ب. 

اُح: الإي�صَ
َتَها َخللطٌّ فلِي اجُلْمَلِة الأُوَل ِهَي:)الَواِلللُد، اْبَنُه، اْذَهْب،  - َلِحللْظ اأَنَّ الَكِلَمللاِت الَِّتي َتْ

ِلًفا َهَكللَذا ) ا (، َوَل ُتْنَطُق  للٍل، َفُتْكَتُب اأَ املُ�ْصَت�ْصَفللى(، َوُكلُّ َكِلَمللٍة ِمْنَهللا َبَداأَْت ِبَهْمَزِة َو�صْ
ِل. ِعْنَد الَو�صْ

ِبيُب، الَوَلَد ،  - اِنَيِة ِهَي: )ا�ْصَتْقَبللَل، الطَّ َتَها َخطٌّ فلِي اجُلْمَلللِة الثَّ َلِحللْظ اأَنَّ الَكِلَمللاِت الَِّتي َتْ
ِل. ٍل، َفُتْكَتُب اأِلًفا َهَكَذا ) ا (، َوَل ُتْنَطُق ِعْنَد الَو�صْ ا�ْصُمَك(، َوُكلُّ َكِلَمٍة ِمْنَها َبَداأَْت ِبَهْمَزِة َو�صْ

2( اْقَراأِ اجُلْمَلَة الآِتَيَة:
• َظاَفِة.	 َقاَل املَُعلُِّم: اْحِر�ْس َعَلى النَّ

ٍل ِهَي: ................. و ........................  - الَكِلَماُت الَِّتي ِفيَها َهْمَزُة َو�صْ
و .................... .

: اخلطُّ
1( اْنَتِبه اإَِل ِكَتاَبِة َحْرَف :)د، ذ(:

لذ   ذ  لد                                       د       
اِكًيا الِعَباَرَة الآِتَيَة: �ْصِخ  ُمَ 2( اْكُتْب ِبَخطِّ النَّ

يحيى تلميذ متهد وذكّي.

ا �َصَبَق:   � َن�ْصَتْخِل�ُس ِمَّ
ِل َتُكوُن فلِي ِبَداَيِة الَكِلَمِة، َو ُتْكَتُب اأَِلًفا ِمْن ُدوَن َهْمَزٍة ) ا (.  اأَنَّ َهْمَزَة الَو�صْ
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اِبُع )الِكَتاَبة( ْر�ُس الرَّ الدَّ

ِل الإِْمَلُء: َهْمَزُة الَو�صْ
1( اْقَراأِ اجُلْمَلَتْيِ الآِتَيَتِي:

َناَدى الَواِلُد اْبَنُه: اْذَهْب اإَِل املُ�ْصَت�ْصَفى. اأ. 
َلُه: َما ا�ْصُمَك؟ ِبيُب الَوَلَد،  َو�َصاأَ ا�ْصَتْقَبَل الطَّ ب. 

اُح: الإي�صَ
َتَها َخللطٌّ فلِي اجُلْمَلِة الأُوَل ِهَي:)الَواِلللُد، اْبَنُه، اْذَهْب،  - َلِحللْظ اأَنَّ الَكِلَمللاِت الَِّتي َتْ

ِلًفا َهَكللَذا ) ا (، َوَل ُتْنَطُق  للٍل، َفُتْكَتُب اأَ املُ�ْصَت�ْصَفللى(، َوُكلُّ َكِلَمللٍة ِمْنَهللا َبَداأَْت ِبَهْمَزِة َو�صْ
ِل. ِعْنَد الَو�صْ

ِبيُب، الَوَلَد ،  - اِنَيِة ِهَي: )ا�ْصَتْقَبللَل، الطَّ َتَها َخطٌّ فلِي اجُلْمَلللِة الثَّ َلِحللْظ اأَنَّ الَكِلَمللاِت الَِّتي َتْ
ِل. ٍل، َفُتْكَتُب اأِلًفا َهَكَذا ) ا (، َوَل ُتْنَطُق ِعْنَد الَو�صْ ا�ْصُمَك(، َوُكلُّ َكِلَمٍة ِمْنَها َبَداأَْت ِبَهْمَزِة َو�صْ

2( اْقَراأِ اجُلْمَلَة الآِتَيَة:
• َظاَفِة.	 َقاَل املَُعلُِّم: اْحِر�ْس َعَلى النَّ

ٍل ِهَي: ................. و ........................  - الَكِلَماُت الَِّتي ِفيَها َهْمَزُة َو�صْ
و .................... .

: اخلطُّ
1( اْنَتِبه اإَِل ِكَتاَبِة َحْرَف :)د، ذ(:

لذ   ذ  لد                                       د       
اِكًيا الِعَباَرَة الآِتَيَة: �ْصِخ  ُمَ 2( اْكُتْب ِبَخطِّ النَّ

يحيى تلميذ متهد وذكّي.

ا �َصَبَق:   � َن�ْصَتْخِل�ُس ِمَّ
ِل َتُكوُن فلِي ِبَداَيِة الَكِلَمِة، َو ُتْكَتُب اأَِلًفا ِمْن ُدوَن َهْمَزٍة ) ا (.  اأَنَّ َهْمَزَة الَو�صْ
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ْر�ُس اخَلاِم�ُس ) التَّْعِبري( الدَّ

َفِهي: ال�صَّ

الِكَتاِبي:

• ِبيُب ِلَيْحَيى.	 اِئِح الَِّتي اأَْعَطاَها الطَّ �صَ ْث َعِن النَّ دَّ َتَ

• ِبيُب ِلَيْحَيى.	 َمَها الطَّ اِئَح الَِّتي َقدَّ �صَ �ْس -ِكَتاَبًة- النَّ َلِّ

ٌق" و�ٌس َوَتَذوُّ اِد�ُس " ُن�صُ ْر�ُس ال�صَّ الدَّ

الَوَلُد النَِّظيُفَ

 املَُناَق�َصُة:  �
َظاَفِة؟. 1 ُة النَّ يَّ َما اأََهمِّ
َكْيَف َيُكوُن الَوَلُد اللَِّطيُف؟ . 2
ا ُيَنا�ِصُبُه ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل: . 3 اْمَاأِ الَفَراَغ ِبَ

اأ- َنَظاَفُة اجِل�ْصِم .............................
َظاَفُة َتِقي اجِل�ْصَم ِمَن .................. ب- النَّ
ج- َنْغ�ِصُل اأَْيِدَيَنا َقْبَل َوَبْعَد ...................
د- الَوَلُد اللَِّطيُف َيُكوُن ......................

• ْوِم	 النَّ
• َنِظيًفا	
• الأَْمَرا�ِس	
• ٌة	 ُروِريَّ �صَ

 َنللللللللللللللللللللَظللللللاَفللللللُة الأَْبللللللللللللللللللللللَداِن
للللللللللللللللَهللللللللللللللللا َتللللللِقلللللليللللللللللللللللللللِه  ِلأنَّ
 َفللللللالللللللَوْجللللللُه َواللللَيلللللللللللللللللللللللللللللللَداِن
لللللللللللللللللللللللللللللللللللُل ُكلللللللللَّ َيللللللللْوِم  ُتلللْغللل�لللصَ
 َوالللللللَوَللللللللللللللللللللللللللللُد الللللللَّلللللِطللللليلللللُف

الإَيللللللللللللللللللللللاِنِ َعلللللللللللللَاَملللللللللللللُة    
 ِمللللللللْن ُكلللللللللِّ َملللللللللللا ُيللللوؤِْذيللللللللللللللللللللللللِه

ْجللللَاِن  اأْ�للللللللللسُ َواللللللللللللللللللللرِّ  َوالللللللللللرَّ
للللللللْوِم  َقللللللللْبللللللللَل َوَبللللللللللْعللللللللللَد الللللللللنَّ
 َعللللللللَلللللللللى املَلللللللللللللللللَدى َنلللللِظللللليلللللُف
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اِنَيِة( اِبُع )َتْقِومُي الَوْحَدِة الثَّ ْر�ُس ال�صَّ الدَّ

اأَِجْب َعِن الأَ�ْصِئَلِة الآِتَيِة:
مِلَاَذا َذَهَب َيْحَيى اإَِل املُ�ْصَت�ْصَفى؟. 1
َداِوي.. 2 اْذُكْر َحِديًثا فلِي احَلثِّ َعَلى التَّ
ِبيُب ِلَيْحَيى.. 3 اِئَح الَِّتي اأَْعَطاَها الطَّ اْذُكِر الّن�صَ
ًة:. 4 َ ِحيَحًة َوُمَعبِّ اْقَراأِ الِعَباَراِت الآِتَيَة ِقَراَءًة �صَ

َلَواُت اهلِل  َداِوي، َفَقاَل �صَ َنا َعَلى التَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َواآَلُه َو�َصلََّم - َحثَّ للٌد - �صَ مَّ َنللا ُمَ اأ- َنِبيُّ
َع َلُه �ِصَفاًء،  لَّ َو�صَ للْع َداًء اإِ َعَليللِه َوَعَلللى اآِلِه: ))َيا ِعَباَد اهلِل َتللَداَوْوا ، َفاإِنَّ اهلل َلْ َي�صَ

َعَرَفُه َمْن َعَرف، َوَجِهَلُه َمْن َجِهَل((.
ًرا؛  َنُع َعْنُه الأَْمَرا�َس، َوَعَلْيَك اأْن َتَناَم ُمَبكِّ ًة، َوَيْ حَّ ُد ُيْعِطي اجِل�ْصَم �صِ ب- الأَْكُل اجَليِّ
للوَرٍة ُمْنَتِظَمٍة؛ ِلأَنََّها َتْبِني  َة ِب�صُ َيا�صَ اِر�َس الرِّ ًة، َوُتَ ِلأَنَّللُه ُيْعِطي اجِل�ْصَم َراَحًة َوَحَيِويَّ

اجِل�ْصَم.

: 5. اْمَاأِ الَفَراَغ فلِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة ِمن َبْيِ الَقْو�َصْيِ
يَحِة( �صِ ُة - النَّ َيا�صَ ُ -الرِّ ) َن�ِصيٌط - َوَيَتاألَّ

ِبيَب ِباأَْن َيْعَمَل بل.................. اأ.    َوَعَد َيْحَيى الطَّ
َيْحَيى َوَلٌد .............. ب. 

َكاَن َيْحَيى َي�ْصُكو ................... ج. 
.................. َتْبِني اجِل�ْصَم. د. 
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اِنَيِة( اِبُع )َتْقِومُي الَوْحَدِة الثَّ ْر�ُس ال�صَّ الدَّ

اأَِجْب َعِن الأَ�ْصِئَلِة الآِتَيِة:
مِلَاَذا َذَهَب َيْحَيى اإَِل املُ�ْصَت�ْصَفى؟. 1
َداِوي.. 2 اْذُكْر َحِديًثا فلِي احَلثِّ َعَلى التَّ
ِبيُب ِلَيْحَيى.. 3 اِئَح الَِّتي اأَْعَطاَها الطَّ اْذُكِر الّن�صَ
ًة:. 4 َ ِحيَحًة َوُمَعبِّ اْقَراأِ الِعَباَراِت الآِتَيَة ِقَراَءًة �صَ

َلَواُت اهلِل  َداِوي، َفَقاَل �صَ َنا َعَلى التَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َواآَلُه َو�َصلََّم - َحثَّ للٌد - �صَ مَّ َنللا ُمَ اأ- َنِبيُّ
َع َلُه �ِصَفاًء،  لَّ َو�صَ للْع َداًء اإِ َعَليللِه َوَعَلللى اآِلِه: ))َيا ِعَباَد اهلِل َتللَداَوْوا ، َفاإِنَّ اهلل َلْ َي�صَ

َعَرَفُه َمْن َعَرف، َوَجِهَلُه َمْن َجِهَل((.
ًرا؛  َنُع َعْنُه الأَْمَرا�َس، َوَعَلْيَك اأْن َتَناَم ُمَبكِّ ًة، َوَيْ حَّ ُد ُيْعِطي اجِل�ْصَم �صِ ب- الأَْكُل اجَليِّ
للوَرٍة ُمْنَتِظَمٍة؛ ِلأَنََّها َتْبِني  َة ِب�صُ َيا�صَ اِر�َس الرِّ ًة، َوُتَ ِلأَنَّللُه ُيْعِطي اجِل�ْصَم َراَحًة َوَحَيِويَّ

اجِل�ْصَم.

: 5. اْمَاأِ الَفَراَغ فلِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة ِمن َبْيِ الَقْو�َصْيِ
يَحِة( �صِ ُة - النَّ َيا�صَ ُ -الرِّ ) َن�ِصيٌط - َوَيَتاألَّ

ِبيَب ِباأَْن َيْعَمَل بل.................. اأ.    َوَعَد َيْحَيى الطَّ
َيْحَيى َوَلٌد .............. ب. 

َكاَن َيْحَيى َي�ْصُكو ................... ج. 
.................. َتْبِني اجِل�ْصَم. د. 
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َتَها َخطٌّ فلِي اجَلْدَوِل اأَْدَناُه:  6. اْقَراأِ اجُلَمَل الآِتَيَة، ُثمَّ اْكُتْب َنْوَع ُكلِّ ا�ْصٍم ِمَن الأَ�ْصَماِء الَِّتي َتْ
َل املُ�ْصَت�ْصَفى. اأ- َذَهَب َيْحَيى َمَع اأَِبيِه اإِ

ي َبَقَرٌة َو َدَجاٌج. ب- َمَع َعمِّ
ج- �َصَجرُة الُبِّ ُمِفيَدٌة.

ٌد َقَلًما َوِكَتاًبا. مَّ ى ُمَ د- ا�ْصَتَ

ا�ْصُم َجَماٍدا�ْصُم َنَباٍتا�ْصُم َحَيواٍنا�ْصُم اإِْن�َصاٍن

ٍل: 7. اْكُتِب الِفْقَرَة الآِتَيَة، ُثمَّ ا�ْصَتْخِرِج الَكِلَماِت الَِّتي ِفيَها َهْمَزُة َو�صْ
ُة َيْحَيى  حَّ ِبيُب َعَلى َيْحَيى، َوَقللاَل: �صِ  َذَهللَب َيْحَيللى َمَع َواِلللِدِه اإَِل املُ�ْصَت�ْصَفى، َوَك�َصللَف الطَّ

اَحِة فلِي املَْنِزِل اأُ�ْصُبوًعا َكاِمًا. َواِء، َوَيْحَتاُج اإَِل الرَّ َدٌة، َوَيْحَتاُج اإَِل َهَذا الدَّ َجيِّ

ٍل: � الَكِلَماُت الَِّتي َتْبَداأُ ِبَهْمَزِة َو�صْ
........................... و ......................... 
 و ......................... و .........................

�ْصِخ: 8. اْكُتْب َما َياأِْتي ِبَخطِّ النَّ

�صحة يحيى جيدة، ويحتاج اإل دواء  
ا َعْن: ْ �َصَفِويًّ 9. َعبِّ

َداِوي. ِة التَّ يَّ اأ- اأََهمِّ
َماَيِة اجِل�ْصِم ِمَن الأَْمَرا�ِس. َظاَفِة( حِلِ ِة َو النَّ َيا�صَ ِة الرِّ يَّ ب- )اأََهمِّ
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اِلَثُة الَوْحَدُة الثَّ

ٌة ٌة َواإِْن�َساِنيَّ ِقَيٌم اأَْخَلِقيَّ

ُع �أَْن َيُكوَن �ملَُتَعلُِّم فـِي ِنَهاَيِة َهِذِه �لَوْحَدِة َقاِدًر� َعلَى �أَْن:  ُيَتَوقَّ
ًة.. 1 َ ِحيَحًةً ُمَعبِّ َيْقَر�أَ  ُدُرو�َس �لَوْحَدِة  ِقَر�َءًة �صَ
ِحيًحٍة.. 2 وَرٍة �صً ْر�ِس ِب�صُ ُيِجيَب َعن �أَ�ْصِئلَِة �لدَّ
ْر�ِس.. 3 َح َمَعاَنِ �لَكِلَماِت �َلو�ِرَدِة فـِي �لدَّ ُيَو�َصّ
َف �لِفْعَل و�أَْنَو�َعُه.. 4 َيَتَعرَّ
ٍل.. 5 ِوي َهْمَزَة َو�صْ َيْكُتَب َكِلَماٍت َتْ
ْقَعِة َحْرَفـي ) د، ذ( فـِي ُجْملٍَة ُمْعَطاٍة.. 6 َيْكُتَب ِبَخطِّ �لنَّ�ْصِخ  َو�لرُّ
ًة.. 7 َ ِحيَحًةً ُمَعبِّ ِة ِقَر�َءًة �صَ َيْقَر�أَ َدْر�َس �لِقَر�َءِة �حُلرَّ
لَِة َتْعِبرًي� �َصَفِهيًّا.. 8 يَِّة �لأَْخَلِق �لَفا�صِ َ َعْن �أََهمِّ ُيَعبِّ
ًة َعِن �لأَْخَلِق.. 9 َ َيْكُتَب ُجَمًل ُمَعبِّ

َرَجاُت َتَعلُِّم الَوْحَدِة: ُمْ
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اِلَثُة الَوْحَدُة الثَّ

ٌة ٌة َواإِْن�َساِنيَّ ِقَيٌم اأَْخَلِقيَّ

ُع �أَْن َيُكوَن �ملَُتَعلُِّم فـِي ِنَهاَيِة َهِذِه �لَوْحَدِة َقاِدًر� َعلَى �أَْن:  ُيَتَوقَّ
ًة.. 1 َ ِحيَحًةً ُمَعبِّ َيْقَر�أَ  ُدُرو�َس �لَوْحَدِة  ِقَر�َءًة �صَ
ِحيًحٍة.. 2 وَرٍة �صً ْر�ِس ِب�صُ ُيِجيَب َعن �أَ�ْصِئلَِة �لدَّ
ْر�ِس.. 3 َح َمَعاَنِ �لَكِلَماِت �َلو�ِرَدِة فـِي �لدَّ ُيَو�َصّ
َف �لِفْعَل و�أَْنَو�َعُه.. 4 َيَتَعرَّ
ٍل.. 5 ِوي َهْمَزَة َو�صْ َيْكُتَب َكِلَماٍت َتْ
ْقَعِة َحْرَفـي ) د، ذ( فـِي ُجْملٍَة ُمْعَطاٍة.. 6 َيْكُتَب ِبَخطِّ �لنَّ�ْصِخ  َو�لرُّ
ًة.. 7 َ ِحيَحًةً ُمَعبِّ ِة ِقَر�َءًة �صَ َيْقَر�أَ َدْر�َس �لِقَر�َءِة �حُلرَّ
لَِة َتْعِبرًي� �َصَفِهيًّا.. 8 يَِّة �لأَْخَلِق �لَفا�صِ َ َعْن �أََهمِّ ُيَعبِّ
ًة َعِن �لأَْخَلِق.. 9 َ َيْكُتَب ُجَمًل ُمَعبِّ

َرَجاُت َتَعلُِّم الَوْحَدِة: ُمْ
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)1( ِفَناُء الَبْيِت: �َصاَحُتُه.

اِبِع، َعاَدْت ِمَن املَْدَر�َصِة، َفَوَجَدْت ِم�ْصِكيًنا ِبَباِب الَبْيِت  ِف الرَّ ُة ِتْلِميَذٌة فـِي ال�صَّ َزِكيَّ
. ُروِفَها،  َواأَْعَطِت املِ�ْصِكنَي؛ َفَدَعا َلَها ِبَخْيٍ ى ِمْن َم�صْ ْخَرَجْت َما َتَبقَّ َدَقًة، َفاأَ َيْطُلُب �صَ

َوَكاَن َواِلُدَهــا َيْجِل�ــُس فـِــي ِفَناِء الَبْيــِت)1(، َفَراأى َهَذا املْنَظَر؛ َف�ُصــرَّ ِمــَن اْبَنِتِه 
َة، َو�َصَكَرَها. َزِكيَّ

َنا  ا�ــِس، َفَقْد َحثَّ ْن اأُْح�ِصــَن اإَِل النَّ ــُة: َلَقــْد َتَعلَّْمُت فـِي املَْدَر�َصــِة اأَ َقاَلــْت َزِكيَّ
الُقْراآُن الَكِرمُي َعَلى اأَْن َنُكوَن ِمَن املُْح�ِصِننَي ؛ ِلَيُكوَن اهلُل َمَعَنا، َقاَل اهلُل َتَعاَل: 

َعاَم َوُيْطِعُموَن الطَّ
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�ِصُنوَن� )النَّْحل: 128(.[ َقْوا َوالَِّذيَن ُهم ُمْ �اإِنَّ اهلل َمَع الَِّذيَن اتَّ
َة الَعْطِف َعَلى املِ�ْصِكنِي،  يَّ ُ َلَنا اأَِهمِّ ًة َلِطيَفًة، ُتَبنيِّ َوَقْد �َصَرَحْت َلَنا املَُعلَِّمُة ِق�صَّ

َها َعَلْيَك -َيا َواِلِدي-. َواأُِحبُّ اأَْن اأَُق�صُّ
ُة؟ ِة َيا َزِكيَّ اِحُب الِق�صَّ َقاَل الَواِلُد: َمْن �صَ

ِة ُهَو الإَِماُم َعِليُّ ْبُن اأَِبي َطاِلٍب َواأَْهُل َبْيِتِه. اِحُب الِق�صَّ ُة: �صَ َقاَلْت َزِكيَّ
ِتي-. يَها َعَليَّ -َيا ُبَنيَّ َقاَل الَواِلُد: ُق�صِّ

َم اهلُل َوْجَهُه- ُيِحبُّ الإِْح�َصــاَن  ُة: َكاَن الإَماُم َعِليُّ بُن اأَِبي َطاِلٍب - َكرَّ َقاَلْت َزِكيَّ
اإَِل الآَخِريَن، َوُيْعِطي الُفَقَراَء َو املَ�َصاِكنَي.

ــَ ِة  ــاِئًما َمَع اأَْهِل َبْيِتِه، َوَعاَد ِمْن �صَ اِم؛ َكاَن الإَِماُم َعِليٌّ �صَ يَّ َفِفــي َيْوٍم ِمــَن الأَ
َعاَم،  ْهراُء الطَّ َدُة َفاِطَمُة الزَّ يِّ َرْت َزْوَجُتُه ال�صَّ َياِمِه، َفاأَْح�صَ املَْغــِرِب ِلُيْفِطَر ِمْن �صِ
ْرِغَفٍة، َفَطَرَق  َفَجَل�ــَس ُهــَو َواأَْولُدُه ِلَياأُْكُلوا، َوَلْ َيُكْن َعَلــى املَاِئدِة َغْيُ َث َثــِة اأَ
الَبــاَب ِم�ْصِكنٌي، َفاأَْعَطاُه َرِغيًفا، ُثمَّ َطَرَق الَبــاَب َيِتيٌم، َفاأَْعَطاُه َرِغيًفا، ُثمَّ َطَرَق 

اِلَث. ِغيَف الثَّ اُر َفاأَْعَطاُه الرَّ الَباَب اأَ�ِصٌي ِمَن املُ�ْصِلِمنَي َكاَن َقْد َحَب�َصُه الُكفَّ
َرُفــوا َوُنُفو�ُصُهْم  َنَظــَر الأَْوَلُد اإَِل املَاِئــَدِة، َفَلــْم َيِجــُدوا َعَلْيَهــا �َصيًئــا، َفاْن�صَ
َعاَم َعَلى  َيــٌة، َوُقُلوُبُهْم َرِحيَمٌة، َفاأَْنَزَل اهلُل َتَعاَل َقْوَلُه: )) َوُيْطِعُموَن الطَّ َرا�صِ
ا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهلل َل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء َوَل  َ ِه ِم�ْصِكيًنا َوَيِتيًما َواأَ�ِصًيا * اإِنَّ ُحبِّ

�ُصُكوًرا(( )الإْن�َصان: 8، 9(.[
ُة- َوِفيَها  ٌة - َيا َزِكيَّ َقــاَل الَواِلُد: ّهَذا ُهَو اخُلُلُق الَعِظيُم، َوَهِذِه َتْرِبَيٌة ُقْراآِنيَّ
َك فـِي َحاَجــٍة اإَِلْيِه، َوَلْي�َس ِعْنَدَك  اأَْن َتُكــوَن ِبَحاَجٍة اإَِل �َصــْيٍء َما، َوَيُكوَن َغْيُ

ْثِل ّهِذِه الأَْخَ ِق. ُلُه َعَلى َنْف�ِصَك، َفَعَلْيَنا اأَْن َنَتَخلََّق ِبِ ُه، ُثمَّ ُتَف�صِّ َغْيُ
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�ِصُنوَن� )النَّْحل: 128(.[ َقْوا َوالَِّذيَن ُهم ُمْ �اإِنَّ اهلل َمَع الَِّذيَن اتَّ
َة الَعْطِف َعَلى املِ�ْصِكنِي،  يَّ ُ َلَنا اأَِهمِّ ًة َلِطيَفًة، ُتَبنيِّ َوَقْد �َصَرَحْت َلَنا املَُعلَِّمُة ِق�صَّ

َها َعَلْيَك -َيا َواِلِدي-. َواأُِحبُّ اأَْن اأَُق�صُّ
ُة؟ ِة َيا َزِكيَّ اِحُب الِق�صَّ َقاَل الَواِلُد: َمْن �صَ

ِة ُهَو الإَِماُم َعِليُّ ْبُن اأَِبي َطاِلٍب َواأَْهُل َبْيِتِه. اِحُب الِق�صَّ ُة: �صَ َقاَلْت َزِكيَّ
ِتي-. يَها َعَليَّ -َيا ُبَنيَّ َقاَل الَواِلُد: ُق�صِّ

َم اهلُل َوْجَهُه- ُيِحبُّ الإِْح�َصــاَن  ُة: َكاَن الإَماُم َعِليُّ بُن اأَِبي َطاِلٍب - َكرَّ َقاَلْت َزِكيَّ
اإَِل الآَخِريَن، َوُيْعِطي الُفَقَراَء َو املَ�َصاِكنَي.

ــَ ِة  ــاِئًما َمَع اأَْهِل َبْيِتِه، َوَعاَد ِمْن �صَ اِم؛ َكاَن الإَِماُم َعِليٌّ �صَ يَّ َفِفــي َيْوٍم ِمــَن الأَ
َعاَم،  ْهراُء الطَّ َدُة َفاِطَمُة الزَّ يِّ َرْت َزْوَجُتُه ال�صَّ َياِمِه، َفاأَْح�صَ املَْغــِرِب ِلُيْفِطَر ِمْن �صِ
ْرِغَفٍة، َفَطَرَق  َفَجَل�ــَس ُهــَو َواأَْولُدُه ِلَياأُْكُلوا، َوَلْ َيُكْن َعَلــى املَاِئدِة َغْيُ َث َثــِة اأَ
الَبــاَب ِم�ْصِكنٌي، َفاأَْعَطاُه َرِغيًفا، ُثمَّ َطَرَق الَبــاَب َيِتيٌم، َفاأَْعَطاُه َرِغيًفا، ُثمَّ َطَرَق 

اِلَث. ِغيَف الثَّ اُر َفاأَْعَطاُه الرَّ الَباَب اأَ�ِصٌي ِمَن املُ�ْصِلِمنَي َكاَن َقْد َحَب�َصُه الُكفَّ
َرُفــوا َوُنُفو�ُصُهْم  َنَظــَر الأَْوَلُد اإَِل املَاِئــَدِة، َفَلــْم َيِجــُدوا َعَلْيَهــا �َصيًئــا، َفاْن�صَ
َعاَم َعَلى  َيــٌة، َوُقُلوُبُهْم َرِحيَمٌة، َفاأَْنَزَل اهلُل َتَعاَل َقْوَلُه: )) َوُيْطِعُموَن الطَّ َرا�صِ
ا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهلل َل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء َوَل  َ ِه ِم�ْصِكيًنا َوَيِتيًما َواأَ�ِصًيا * اإِنَّ ُحبِّ

�ُصُكوًرا(( )الإْن�َصان: 8، 9(.[
ُة- َوِفيَها  ٌة - َيا َزِكيَّ َقــاَل الَواِلُد: ّهَذا ُهَو اخُلُلُق الَعِظيُم، َوَهِذِه َتْرِبَيٌة ُقْراآِنيَّ
َك فـِي َحاَجــٍة اإَِلْيِه، َوَلْي�َس ِعْنَدَك  اأَْن َتُكــوَن ِبَحاَجٍة اإَِل �َصــْيٍء َما، َوَيُكوَن َغْيُ

ْثِل ّهِذِه الأَْخَ ِق. ُلُه َعَلى َنْف�ِصَك، َفَعَلْيَنا اأَْن َنَتَخلََّق ِبِ ُه، ُثمَّ ُتَف�صِّ َغْيُ
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الأََداُء:

اِمَتُة:  الِقَراَءُة ال�سَّ

ُة:  الِقَراَءُة اجَلْهِريَّ

ِة َما َيُدلُّ َعَلى:   1( ا�ْصَتْخِرْج ِمَن الِق�صَّ
اأَنَّ اهلَل َمَع املُْح�ِصِن. اأ. 
ى. �صَ ْبِ َمَع الرِّ ال�صَّ ب. 

َة الإَِماِم َعِليٍّ َواإِْح�َصاِنِه. ُة ِمَن املَْدَر�َصِة ِق�صَّ َتَعلََّمْت َزِكيَّ ج. 

• ًة.	 َ ِحيَحًةً ُمَعبِّ ْر�َس ِقَراَءًة �صَ اْقَراأِ الدَّ

ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الَفْهُم َوال�ْسِتيَعاُب:

ُة املِ�ْصِكنَي؟ َماَذا اأَْعَطْت َزِكيَّ  )1
اأَْيَن َكاَن َيْجِل�ُس َواِلُد َزِكيََّة؟  )2

ُة ِمَن املَْدَر�َصِة؟  َماَذا َتَعلََّمْت َزِكيَّ  )3
ِة الإِْح�َصاِن؟ يَّ ِليُل َعَلى اأََهمِّ َما الدَّ  )4

َم اهلُل َوْجَهُه؟ َمِن الَِّذي َطَرَق َباَب بْيِت الإَِماِم َعِليٍّ َكرَّ  )5
ِل الإَِماِم َعِليٍّ َواأَْهِل َبْيِتِه؟ َما الآَيُة الَِّتي َنَزَلْت فـِي َف�صْ  )6

ِة؟  َماَذا َن�ْصَتِفيُد ِمْن َهِذِه الِق�صَّ  )7
ِحيَحِة ِفيَما َياأِْتي: َجاَبِة ال�صَّ ْع اإ�َصاَرَة )( اأَماَم الإِ 8( �صَ

فِّ : ُة ِتْلِميَذٌة فـِي ال�صَّ اأ- َزِكيَّ
اِبِع. )         ( -الرَّ   )         ( - اخَلاِم�ِس.     )         ( اِلِث.   - الثَّ

ِغيَف الأَِخَي ُهَو: ب- الَِّذي اأََخَذ الرَّ
-املِ�ْصِكنُي. )         (   )         ( - الَفِقُي.     )         ( - الأ�ِصُي.  

ج- اهلُل َيُكوُن َمَع:
-املُْح�ِصِن. )         (   )         ( اِب.  - الَكذَّ    )         ( - الَبِخيِل.  
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: 2( اأَْكِمِل الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�ِصَبٍة ِمْن َبنْيِ الَقْو�َصنْيِ
َيٌة( ) املُْح�ِصِننَي - املَاِئَدِة - الَفِقَي - َرا�صِ

َرَف الأَْوَلُد َوُنُفو�ُصُهْم ....................  اأ. اْن�صَ

اأُِحبُّ اأَْن اأُْعِطَي  ............................ ب. 
َجَل�َس الأَْوَلُد َحْوَل ........................ ج. 

َم اهلُل َوْجَهُه - ِمَن...................... الإَِماُم َعِليٌّ - َكرَّ د. 

ِط املَِثاِل: 4( اْكُتْب َعَلى َنَ
ِتَعٌة(. ْعَنى: ُمْ ٌة َلِطيَفٌة.                                                   )ِبَ َنُقوُل: َهِذِه ِق�صَّ اأ. 

ْعَنى: َظِريَفٌة(. َوَنُقوُل: َهِذِه َفتاٌة .............                                        ) ِبَ ب. 
َنُقوُل: ا�ْصُم اأُْخِتي ..............                                      ) ا�ْصُم ِبْنٍت(. ج. 

)اأ(
• الَفِقي	
• اْهَتمَّ	
• اَم	 �صَ
• َرْحَمٌة	

)ب(
• اأَْفَطَر	
• الَغِني	
• َق�ْصَوٌة	
• اأَْهَمَل	

َها  املَُنا�ِصِب فـِي الَعُموِد )ب(:  دِّ ْل ُكلَّ َكِلَمٍة فـِي الَعُموِد )اأ( ِب�صِ 3(   �صِ

ْر�ُس الثَّان الدَّ

ُة: التَّْدِريَباُت اللَُّغِويَّ

)اأ(
• الأَ�ِصُي	
• �ُصرَّ	
• ِغيف	 الرَّ
• ُمَكاَفاأة	

)ب(
• َجاِئَزة.	
• املَْحُبو�س.	
• �َصُعَد.	
• ُقْر�ُس اخُلْبِز.	

ْعَناَها املَُنا�ِصِب فـِي الَعُموِد )ب(:  ْل ُكلَّ َكِلَمٍة فـِي الَعُموِد )اأ( ِبَ 1(   �صِ
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: 2( اأَْكِمِل الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�ِصَبٍة ِمْن َبنْيِ الَقْو�َصنْيِ
َيٌة( ) املُْح�ِصِننَي - املَاِئَدِة - الَفِقَي - َرا�صِ

َرَف الأَْوَلُد َوُنُفو�ُصُهْم ....................  اأ. اْن�صَ

اأُِحبُّ اأَْن اأُْعِطَي  ............................ ب. 
َجَل�َس الأَْوَلُد َحْوَل ........................ ج. 

َم اهلُل َوْجَهُه - ِمَن...................... الإَِماُم َعِليٌّ - َكرَّ د. 

ِط املَِثاِل: 4( اْكُتْب َعَلى َنَ
ِتَعٌة(. ْعَنى: ُمْ ٌة َلِطيَفٌة.                                                   )ِبَ َنُقوُل: َهِذِه ِق�صَّ اأ. 

ْعَنى: َظِريَفٌة(. َوَنُقوُل: َهِذِه َفتاٌة .............                                        ) ِبَ ب. 
َنُقوُل: ا�ْصُم اأُْخِتي ..............                                      ) ا�ْصُم ِبْنٍت(. ج. 

)اأ(
• الَفِقي	
• اْهَتمَّ	
• اَم	 �صَ
• َرْحَمٌة	

)ب(
• اأَْفَطَر	
• الَغِني	
• َق�ْصَوٌة	
• اأَْهَمَل	

َها  املَُنا�ِصِب فـِي الَعُموِد )ب(:  دِّ ْل ُكلَّ َكِلَمٍة فـِي الَعُموِد )اأ( ِب�صِ 3(   �صِ

ْر�ُس الثَّان الدَّ

ُة: التَّْدِريَباُت اللَُّغِويَّ

)اأ(
• الأَ�ِصُي	
• �ُصرَّ	
• ِغيف	 الرَّ
• ُمَكاَفاأة	

)ب(
• َجاِئَزة.	
• املَْحُبو�س.	
• �َصُعَد.	
• ُقْر�ُس اخُلْبِز.	

ْعَناَها املَُنا�ِصِب فـِي الَعُموِد )ب(:  ْل ُكلَّ َكِلَمٍة فـِي الَعُموِد )اأ( ِبَ 1(   �صِ
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اِلُث ) النَّْحُو( ْر�ُس الثَّ الدَّ

 اأَْنَواُع الأَْفَعاِل

اُح: الإي�سَ

 اْقَراأِ  الأَْمِثَلَة الآِتَيَة: 
ْلِميُذ ِمَن املَْدَر�َصِة.. 1 َعاَد التِّ
َنَظَر الأَْوَلُد اإَِل املَاِئَدِة.. 2
ُك املَُجاِهُد ِبِكَتاِب اهلِل.. 3 َيَتَحرَّ
َيْجِل�ُس الَواِلُد فـِي ِفَناِء الَبْيِت.. 4
اْكُتْب َدْر�َصَك.. 5
 ِا�ْصَمْع ِت َوَة الُقْراآِن.. 6

ْد اأَنَّ ُكلَّ  � اِن ) َعــاَد ، َنَظَر (  َتِ ِل َو الثَّ َتَها َخطٌّ فـِــي املَِثاَلنْيِ الأَوَّ ــِل  الأَْفَعــاَل الَِّتــي َتْ  َتاأَمَّ
ْلِميُذ َقْد َعاَد، َوالأَْولُد َقْد َنَظُروا َواْنَتَهى  ي؛ َفالتِّ َمِن املَا�صِ ِفْعــِلٍ َيِدلُّ َعَلى َعَمٍل َتَّ فـِي  الزَّ

ى، اْنَطَلَق(. َيٍة، َوِمْثُلَها: )َكَتَب، َدَر�َس، َفِهَم، َحِفَظ، ا�ْصَتَ وُع، َفِهَي اأَْفَعاٌل َما�صِ املَْو�صُ
ُك ، َيْجِل�ُس (  ِتْد اأَنَّ  � اِبِع ) َيَتَحرَّ اِلِث َو الرَّ َتَها َخطٌّ فـِي املَِثاَلنْيِ الثَّ ِل الأَْفَعاَل الَِّتي َتْ َوَتاأَمَّ

ُك ِبِكَتاِب اهلِل،  ا ِعْنَد احَلِديِث َعْنُه؛ َفاملَُجاِهُد َيَتَحرَّ ُكلَّ ِفْعٍل َيِدلُّ َعَلى َعَمٍل َماَزاَل ُم�ْصَتِمرًّ
َوالَواِلــُد َيْجِل�ــُس فـِــي ِفَناِء الَبْيِت، َفَنْحُن َنُقــوُل: ) َيْجِل�ُس( َوُهَو َجاِل�ٌس ِفْعــً ، َفِهَي اأَْفَعاٌل 
ُخُذ، َيْلَعُب، َي�ْصَتْخِرُج(. اِرع"، َوِمْثُلَها: )َيْكُتُب، َيْحِمُل، َيْر�ِصُم، َياأْ ِر " ُم�صَ َتُدلُّ َعَلى احَلا�صِ

ْد اأَنَّ  � اِد�ِس ) اْكُتب ، ا�ْصَمع ( َتِ َتَها َخطٌّ فـِي املَِثاَلنْيِ اخَلاِم�ِس َو ال�صَّ ِل الأَْفَعاَل الَِّتي َتْ َوَتاأَمَّ
ْلِميُذ َلْ َيْكُتْب َو�َصَيْكُتُب فـِي املُ�ْصَتْقَبِل،   ُكلَّ ِفْعِلٍ َيِدلُّ  َعَلى َعَمٍل �َصَيْحِدُث فـِي املُ�ْصَتْقَبِل؛ َفالتِّ

َفِهَي اأَْفَعاٌل َتُدلُّ َعَلى الأَْمِر، َوِمْثُلَها: ) اْقَراأْ، اْحَفْظ، َتَعلَّْم، اْنَطِلْق، ا�صَتْخِدْم(.

ُنَ ِْحُظ الآِتي:   �
اِرُع،  ي، َواملُ�صَ ، َوالأَْفَعاُل ِهَي: املَا�صِ ٍ الِفْعــُل: ُهَو ُكلُّ َكِلَمٍة َتُدلُّ َعَلى َعَمٍل فـِــي َزَمٍن ُمَعنيَّ

َوالأَْمُر.

34
لغتي العربية لل�صف الرابع - اجلزء الأول

2( اْمَ أِ الَفَراَغ بالكلمة املَُنا�ِصبِة ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل: 

ُة: ْحِويَّ التَّْدِريَباُت النَّ

ٌد َواِجَبُه.         مَّ َكَتَب ُمَ اأ. 
ْر�َس. َي�ْصَرُح املَُعلُِّم الدَّ ب. 

َة.  �ْس  َعَلْيَنا الِق�صَّ َقاَل الَواِلُد: اْق�صُ ج. 
َي�ْصَتِفيُد املُوؤِْمُن ِمَن الأَْحَداِث. د. 

ا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهلِل َل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء  َوَل �ُصُكوًرا ((. َ َقاَل اهلُل َتَعال: )) اإِنَّ ه. 
اْذَهْب اإَِل املَ�ْصِجِد. و. 

اأَْنواُع الِفْعِل
ي اِرعالـَما�صِ الأَْمرالـُم�صَ
�ْسَي�ْصَرُحَكَتَب اْق�صُ

�ِصيَد. اأ.  ............... الَوَلُد النَّ

ب.  ................ املِ�ْصِكنَي َماًل.
َك. فَّ ج.  ................ �صَ

َة. د.  .................. الآَياِت الُقْراآِنيَّ

ُر •  َنَتَدبَّ
•  ُنْعِطي
•  اْدُخْل
•  َحِفَظ

َتَها َخطٌّ فـِي اجَلْدَوِل َح�َصَب  ِفْعٍل ِمَن الأَْفَعاِل الَِّتي َتْ 1( اْقَراأِ اجُلَمَل الآِتَيَة، ُثمَّ اْكُتْب ُكلَّ 
ِط املَِثاِل: َنْوِعَها َعَلى َنَ
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2( اْمَ أِ الَفَراَغ بالكلمة املَُنا�ِصبِة ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل: 

ُة: ْحِويَّ التَّْدِريَباُت النَّ
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ْر�َس. َي�ْصَرُح املَُعلُِّم الدَّ ب. 

َة.  �ْس  َعَلْيَنا الِق�صَّ َقاَل الَواِلُد: اْق�صُ ج. 
َي�ْصَتِفيُد املُوؤِْمُن ِمَن الأَْحَداِث. د. 

ا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهلِل َل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء  َوَل �ُصُكوًرا ((. َ َقاَل اهلُل َتَعال: )) اإِنَّ ه. 
اْذَهْب اإَِل املَ�ْصِجِد. و. 

اأَْنواُع الِفْعِل
ي اِرعالـَما�صِ الأَْمرالـُم�صَ
�ْسَي�ْصَرُحَكَتَب اْق�صُ

�ِصيَد. اأ.  ............... الَوَلُد النَّ

ب.  ................ املِ�ْصِكنَي َماًل.
َك. فَّ ج.  ................ �صَ

َة. د.  .................. الآَياِت الُقْراآِنيَّ

ُر •  َنَتَدبَّ
•  ُنْعِطي
•  اْدُخْل
•  َحِفَظ

َتَها َخطٌّ فـِي اجَلْدَوِل َح�َصَب  ِفْعٍل ِمَن الأَْفَعاِل الَِّتي َتْ 1( اْقَراأِ اجُلَمَل الآِتَيَة، ُثمَّ اْكُتْب ُكلَّ 
ِط املَِثاِل: َنْوِعَها َعَلى َنَ
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ْوَرٍة  ِفْعً  ُمَنا�ِصًبا ِمَن الأَْفَعاِل الآِتَيِة: َت ُكلِّ �صُ ْع َتْ  3( �صَ
) ا�ْصَمُعوا - َي�ْصَمُع - �َصِمَع([               ] )اْقَراأْ - َقَراأَ - َنْقَراأُ(

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

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

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

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

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

...................................
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اِبُع )الِكَتاَبة( ْر�ُس الرَّ الدَّ

ِل الإِْمَلُء: َتْطِبيَقاٌت َعَلى َهْمَزِة الَو�سْ

: اخلطُّ

ْقَعِة  : �ْصِخِ َواأُْخَرى ِبَخّط الرُّ ًة ِبَخّط النَّ  ُاْكُتِب الِعَباَرَة الآِتَيَة َمرَّ
النفو�س اَلزاكية را�صية رحيمة. 

       النفوس اَلزاكية راضية رحيمة.

1( اْمَ أِ الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَكِلَمٍة ُمَنا�ِصَبٍة ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل: 

َوَقَف املِ�ْصِكنُي اأََماَم ................... اأ. 

....................... ِبَخطٍّ َجِميٍل. ب. 
. يَها َعَليَّ َقاَل الَواِلُد ............. ُق�صِّ ج. 
َكاَن الإَِماُم َعِليٌّ ُيِحبُّ .............. د. 

• املَ�َصاِكنَي
• اْكُتْب
• لْبَنِتِه
• الَباِب

ٍل ِمَن الَكِلَماِت الآِتَيِة: َت الَكِلَمِة الَِّتي ِفيَها َهْمَزُة َو�صْ ا َتْ ْع َخطًّ  2( �صَ
الُقْراآن  ،  اإْح�َصان  ،   اأَْعَطى  ،   الَعْطُف َعَلى الَفِقي   ِ، 

َعاَم  ،    َقاَل الَواِلُد لْبِنِه: اْكُتْب. َدُة َفاِطَمُة الطَّ يِّ َرِت ال�صَّ   اأَْح�صَ

ْر�ُس اخَلاِم�ُس ) التَّْعِبري( الدَّ

: َفِهيُّ ال�سَّ

: الِكَتاِبيُّ

• َي اهلُل َعْنُهــْم -  ِمْن ِخ ِل 	 ْخ ِق الإَِماِم َعِلــيٍّ  َواأَْهِل َبْيِتــِه - َر�صِ ْ ِباأُ�ْصُلوِبــَك َعــْن اأَ َعــبِّ
ِة. الِق�صَّ

• َة الإَِماِم َعِليٍّ َمَع املِ�ْصِكنِي َو الَيِتيِم َو الأَ�ِصِي.	 �ْس - ِكَتاَبًة- َق�صَّ خَلِّ
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اِبُع )الِكَتاَبة( ْر�ُس الرَّ الدَّ

ِل الإِْمَلُء: َتْطِبيَقاٌت َعَلى َهْمَزِة الَو�سْ

: اخلطُّ

ْقَعِة  : �ْصِخِ َواأُْخَرى ِبَخّط الرُّ ًة ِبَخّط النَّ  ُاْكُتِب الِعَباَرَة الآِتَيَة َمرَّ
النفو�س اَلزاكية را�صية رحيمة. 

       النفوس اَلزاكية راضية رحيمة.

1( اْمَ أِ الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَكِلَمٍة ُمَنا�ِصَبٍة ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل: 

َوَقَف املِ�ْصِكنُي اأََماَم ................... اأ. 

....................... ِبَخطٍّ َجِميٍل. ب. 
. يَها َعَليَّ َقاَل الَواِلُد ............. ُق�صِّ ج. 
َكاَن الإَِماُم َعِليٌّ ُيِحبُّ .............. د. 

• املَ�َصاِكنَي
• اْكُتْب
• لْبَنِتِه
• الَباِب

ٍل ِمَن الَكِلَماِت الآِتَيِة: َت الَكِلَمِة الَِّتي ِفيَها َهْمَزُة َو�صْ ا َتْ ْع َخطًّ  2( �صَ
الُقْراآن  ،  اإْح�َصان  ،   اأَْعَطى  ،   الَعْطُف َعَلى الَفِقي   ِ، 

َعاَم  ،    َقاَل الَواِلُد لْبِنِه: اْكُتْب. َدُة َفاِطَمُة الطَّ يِّ َرِت ال�صَّ   اأَْح�صَ

ْر�ُس اخَلاِم�ُس ) التَّْعِبري( الدَّ

: َفِهيُّ ال�سَّ

: الِكَتاِبيُّ

• َي اهلُل َعْنُهــْم -  ِمْن ِخ ِل 	 ْخ ِق الإَِماِم َعِلــيٍّ  َواأَْهِل َبْيِتــِه - َر�صِ ْ ِباأُ�ْصُلوِبــَك َعــْن اأَ َعــبِّ
ِة. الِق�صَّ

• َة الإَِماِم َعِليٍّ َمَع املِ�ْصِكنِي َو الَيِتيِم َو الأَ�ِصِي.	 �ْس - ِكَتاَبًة- َق�صَّ خَلِّ
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َكاَن ُهَناَك َرُجٌل َعُجوٌز َيْحِمُل ِكي�ًصا َعَلى َظْهِرِه، 

َلْيِه،  َف�َصَقــَط َعَلــى الأَْر�ِس، َفــَراآُه َح�َصٌن َفَجــَرى اإِ

َلــُه اإَِل َمْنِزِلِه، َف�َصَكَر  َوَحَمــَل َعْنُه الِكي�َس، َواأَْو�صَ

ِديَد؛  �َصــَف ال�صَّ ُجــُل َعْطَفــُه، َواأَْظَهَر َلُه الأَ َلُه الرَّ

ِلَعْجِزِه َعْن اإِْعَطاِئِه �َصْيًئا َعَلى ُم�َصاَعَدِتِه.

- ِلأَنَِّني  َفاأََجاَبــُه َح�َصــٌن: َل َتاأْ�َصــْف - َيا َعــمُّ

ِبــي ُم�َصاَعَدَة  َعاَوَنِتــَك، َفَقــْد َعلََّمِنــي اأَ َم�ْصــُروٌر ِبُ

َعَفاِء َواملُْحَتاِجنَي ُدوَن اأَْن اأَْنَتِظَر ِمْنُهْم َجَزاًء،  ال�صُّ

ْجٍر َعِظيٍم، َفَقــاَل َتَعاَل: )) ِللَِّذيــَن اأَْح�َصُنوا احُل�ْصَنى  - َوَعَد املُْح�ِصِنــنَي ِباأَ واهلل - َعــزَّ َوَجــلَّ

ِة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ((  )ُيوُن�س:  َحــاُب اجَلنَّ َوِزَيــاَدٌة َوَل َيْرَهــُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌ َوَل ِذلٌَّة اأُوَلِئَك اأَ�صْ

َدَق اهلُل الَعِظيُم. 26(. �صَ

ٌة" اِد�ُس " ِقَراَءٌة ُحرَّ ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

ِعيِف ُم�َساَعَدُة ال�سَّ

 املَُناَق�َسُة :   �
؟. 1 نِّ َما َواِجُبَك َنْحَو ِكَباِر ال�صِّ
ملاَذا َكاَن َح�َصٌن َم�ْصُروًرا ؟. 2
ِة.. 3 ْع ُعْنَواًنا اآَخَر َلْلِق�صَّ �صَ
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اِلَثِة( اِبُع ) َتْقِومُي الَوْحَدِة الثَّ ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

اأَِجْب َعِن الأَ�ْصِئَلِة الآِتَيِة:
ُة املِ�ْصِكنَي؟. 1 َماَذا اأْعَطْت َزِكيَّ
ْح َذِلَك.. 2 َم اهلُل َوْجَهُه- َرِحيًما ِباملَ�َصاِكنِي، َو�صِّ َكاَن الإَِماُم َعِليٌّ -َكرَّ
َما َمْوَقُف اأَْولِد الإَِماِم َعِليٍّ ِعْنَدَما اأَْعَطوا املِ�ْصِكنَي َوالَيِتيَم َوالأَ�ِصَي؟. 3
َما الآَيُة الَِّتي َنَزَلْت ِلَت�ْصِجيِل َهَذا املَْوِقِف؟. 4
ِحيَحًة:. 5 اْقَراأِ الآَياِت الآِتَيَة ِقَراَءًة �صَ

�ِصُنوَن (( )النَّْحل: 128(. َقْوا َوالَِّذيَن ُهم ُمْ اأ- َقاَل اهلُل َتَعاَل: ))اإِنَّ اهلَل َمَع الَِّذيَن اتَّ
ا  َ �ِصــًيا  اإِنَّ ــِه ِم�ْصِكيًنــا َوَيِتيًما َواأَ َعــاَم َعَلى ُحبِّ ب-َوَقــاَل َتَعــاَل: ))َوُيْطِعُمــوَن الطَّ

ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهلِل َل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء َوَل �ُصُكوًرا((  )الإْن�َصان: 8 ، 9(.

6 .: اْمَ أِ الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة ِمن َبنْيِ الَقْو�َصنْيِ
ُروِفَها - املُْح�ِصِننَي( َيٌة - َم�صْ اِئًما - َرا�صِ )َنَتَخلََّق - �صَ

ُة ِلْلِم�ْصِكنَي ِمْن.................. اأ- اأَْخَرَجْت َزِكيَّ
َنا الُقْراآُن َعَلى اأَْن َنُكوَن ِمَن ................ ب- َحثَّ

ج- َكاَن الإَِماُم َعِليٌّ  ...................َمَع اأَْهِل َبْيِتِه.
َرَف الأَْوَلُد َوُنُفو�ُصُهم................... د- اْن�صَ

َم اهلُل َوْجَهُه. ْخ ِق الإَِماِم َعِليٍّ َكرَّ هـ - َعَلْيَنا اأَْن .................. ِباأَ
اْمَ أ الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبِفْعٍل ُمَنا�ِصٍب:. 7

اأ- ............... الإَِماُم َعِليٌّ ِمْن �صَ ِة املَْغِرِب.
َة. ب- ............... الَواِلُد الِق�صَّ

ْوِم. ج-...............ِمَن النَّ
ٌد َواِجَباِتِه. مَّ د-............... ُمَ
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اِلَثِة( اِبُع ) َتْقِومُي الَوْحَدِة الثَّ ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

اأَِجْب َعِن الأَ�ْصِئَلِة الآِتَيِة:
ُة املِ�ْصِكنَي؟. 1 َماَذا اأْعَطْت َزِكيَّ
ْح َذِلَك.. 2 َم اهلُل َوْجَهُه- َرِحيًما ِباملَ�َصاِكنِي، َو�صِّ َكاَن الإَِماُم َعِليٌّ -َكرَّ
َما َمْوَقُف اأَْولِد الإَِماِم َعِليٍّ ِعْنَدَما اأَْعَطوا املِ�ْصِكنَي َوالَيِتيَم َوالأَ�ِصَي؟. 3
َما الآَيُة الَِّتي َنَزَلْت ِلَت�ْصِجيِل َهَذا املَْوِقِف؟. 4
ِحيَحًة:. 5 اْقَراأِ الآَياِت الآِتَيَة ِقَراَءًة �صَ

�ِصُنوَن (( )النَّْحل: 128(. َقْوا َوالَِّذيَن ُهم ُمْ اأ- َقاَل اهلُل َتَعاَل: ))اإِنَّ اهلَل َمَع الَِّذيَن اتَّ
ا  َ �ِصــًيا  اإِنَّ ــِه ِم�ْصِكيًنــا َوَيِتيًما َواأَ َعــاَم َعَلى ُحبِّ ب-َوَقــاَل َتَعــاَل: ))َوُيْطِعُمــوَن الطَّ

ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهلِل َل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء َوَل �ُصُكوًرا((  )الإْن�َصان: 8 ، 9(.

6 .: اْمَ أِ الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة ِمن َبنْيِ الَقْو�َصنْيِ
ُروِفَها - املُْح�ِصِننَي( َيٌة - َم�صْ اِئًما - َرا�صِ )َنَتَخلََّق - �صَ

ُة ِلْلِم�ْصِكنَي ِمْن.................. اأ- اأَْخَرَجْت َزِكيَّ
َنا الُقْراآُن َعَلى اأَْن َنُكوَن ِمَن ................ ب- َحثَّ

ج- َكاَن الإَِماُم َعِليٌّ  ...................َمَع اأَْهِل َبْيِتِه.
َرَف الأَْوَلُد َوُنُفو�ُصُهم................... د- اْن�صَ

َم اهلُل َوْجَهُه. ْخ ِق الإَِماِم َعِليٍّ َكرَّ هـ - َعَلْيَنا اأَْن .................. ِباأَ
اْمَ أ الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبِفْعٍل ُمَنا�ِصٍب:. 7

اأ- ............... الإَِماُم َعِليٌّ ِمْن �صَ ِة املَْغِرِب.
َة. ب- ............... الَواِلُد الِق�صَّ

ْوِم. ج-...............ِمَن النَّ
ٌد َواِجَباِتِه. مَّ د-............... ُمَ
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ِعَها ِمَن اْلَكِلَماِت الآِتَيِة:. 8 ِل فـِي َمَوا�صِ ْع َهْمَزَة الَو�صْ �صَ
اأ- ....... ْنَطَلَق  
ب-  ........ ْبٌن  
ج-  ....... ْمَراأٌَة  
د-  .... �ْصَتْخِدْم 
هـ-  ....... ْقَراأْ.

ْقَعِة:. 9 �ْصِخ َواأُْخَرى ِبَخطِّ الرُّ ًة ِبَخطِّ النَّ اْكُتْب َما َياأِْتي َمرَّ

كان خلق الإمام علي القراآن.

َكان خلق اإلمام يلع الْقرآن.
ا َعْن ِقيَمِة الإِْح�َصاِن اإَِل الآَخِريَن.. 10 ْ �َصَفِهيًّ َعبِّ
ِة الَِّتي َدَر�ْصَتَها.. 11 َم اهلُل َوْجَهُه- ِمْن ِخَ ِل الِق�صَّ اْكُتْب َعْن اإِْح�َصاِن الإَِماِم َعِليٍّ -َكرَّ
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اِبَعُة الَوْحَدُة الرَّ

 َبَداِئُع الَكْوِن

ُع �أَْن َيُكوَن �ملَُتَعلُِّم فـِي ِنَهاَيِة َهِذِه �لَوْحَدِة َقاِدًر� َعلَى �أَْن:  ُيَتَوقَّ
ًة.. 1 َ ِحيَحًة ُمَعبِّ ْر�َس فـِي �لَوْحَدِة  ِقَر�َءًة �صَ َيْقَر�أَ  �لدَّ
ِحيَحٍة.. 2 وَرٍة �صَ ْر�ِس ِب�صُ ُيِجيَب َعن �أَ�ْصِئلَِة �لدَّ
ْر�ِس.. 3 َح َمَعاِنَ �لَكِلَماِت �لَو�ِرَدِة فـِي �لدَّ ُيَو�صِّ
يَِّز �حَلْرَف  فـِي �جُلَمِل �ملُْعَطاِة.. 4 ُيَ
ِوي َهْمَزَة َقْطٍع.. 5 َيْكُتَب َكِلَماٍت َتْ
ْقَعِة َحْرَفـي )ر، ز( فـِي ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 6 َيْكُتَب ِبَخطِّ �لرُّ
ًة.. 7 َ ِة ِقَر�َءًة ُمَعبِّ َيْقَر�أَ َدْر�َس �لِقَر�َءِة  �حُلرَّ
ِر فـِي �لَكْوِن.. 8 ِة �لتََّفكُّ يَّ ا ِباأُ�ْصُلوِبِه َعْن �أَهمِّ َ �َصَفِهيًّ  ُيَعبِّ
ًة ِلَتْكِويِن ِفْقَرٍة َذ�ِت َمْعنًى.. 9 ُيَرتَِّب ُجَماًل ُمَبْعَثَ

ِر فـِي َعَظَمِة �لَكْوِن.. 10  َيْزَد�َد �إَياُنُه ِبَعَظَمِة �خَلاِلِق ِمْن ِخاَلِل �لتََّفكُّ

َرَجاُت َتَعلُِّم الَوْحَدِة: ُمْ
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اِبَعُة الَوْحَدُة الرَّ

 َبَداِئُع الَكْوِن

ُع �أَْن َيُكوَن �ملَُتَعلُِّم فـِي ِنَهاَيِة َهِذِه �لَوْحَدِة َقاِدًر� َعلَى �أَْن:  ُيَتَوقَّ
ًة.. 1 َ ِحيَحًة ُمَعبِّ ْر�َس فـِي �لَوْحَدِة  ِقَر�َءًة �صَ َيْقَر�أَ  �لدَّ
ِحيَحٍة.. 2 وَرٍة �صَ ْر�ِس ِب�صُ ُيِجيَب َعن �أَ�ْصِئلَِة �لدَّ
ْر�ِس.. 3 َح َمَعاِنَ �لَكِلَماِت �لَو�ِرَدِة فـِي �لدَّ ُيَو�صِّ
يَِّز �حَلْرَف  فـِي �جُلَمِل �ملُْعَطاِة.. 4 ُيَ
ِوي َهْمَزَة َقْطٍع.. 5 َيْكُتَب َكِلَماٍت َتْ
ْقَعِة َحْرَفـي )ر، ز( فـِي ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 6 َيْكُتَب ِبَخطِّ �لرُّ
ًة.. 7 َ ِة ِقَر�َءًة ُمَعبِّ َيْقَر�أَ َدْر�َس �لِقَر�َءِة  �حُلرَّ
ِر فـِي �لَكْوِن.. 8 ِة �لتََّفكُّ يَّ ا ِباأُ�ْصُلوِبِه َعْن �أَهمِّ َ �َصَفِهيًّ  ُيَعبِّ
ًة ِلَتْكِويِن ِفْقَرٍة َذ�ِت َمْعنًى.. 9 ُيَرتَِّب ُجَماًل ُمَبْعَثَ

ِر فـِي َعَظَمِة �لَكْوِن.. 10  َيْزَد�َد �إَياُنُه ِبَعَظَمِة �خَلاِلِق ِمْن ِخاَلِل �لتََّفكُّ

َرَجاُت َتَعلُِّم الَوْحَدِة: ُمْ
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وٍع َيْخَتاُروَنُه.  ْبَناِئِه ِلَيَتَناَق�ُصوا  ِفـي َمْو�صُ اْعَتاَد َزْيٌد -ُكلَّ َم�َصاٍء- اأَْن َيْجِل�َس َمَع اأَ
وُع الَِّذي �َصُنَناِق�ُصُه َهِذِه اللَّْيَلَة َيا اأَْبَناِئي ؟ َقاَل الَواِلُد لأَْبَناِئِه: َما الَمْو�صُ

ِة،  ْم�ِصيَّ اأَْحَمــُد: َعَر�َس َلَنا اأُ�ْصَتاُذ الُجْغَراِفَيا َهَذا الَيــْوَم َم�ْصَهًدا َعِن الَمْجُموَعِة ال�صَّ
ٍة َوِنَظاِم َحَرَكِة  ِبي ِلـَما َراأَْيُتُه ِمْن ِدقَّ َوَدَوَراِن الَكَواِكِب َحْوَل ال�َصْم�ِس، َوَقِد اْنَدَه�ْصُت َيا اأَ
وُع َهِذِه  َذا َيا اأَِبي َلْو َيُكوُن َمْو�صُ ْم�ِس، َحبَّ َهِذِه الَكَواِكِب َوَدَوَراِنَها َحْوَل َنْف�ِصَها َوَحْوَل ال�صَّ

ِر ِفـي َعَظَمِتِه !  َفكُّ اللَّْيَلِة َعِن الَكْوِن َوالتَّ
اِت،  ُجوِم َوالَمَجرَّ الَواِلُد : اأَْح�َصْنَت - َيا ُبَنيَّ - َفَهَذا الَكْوُن الَوا�ِصُع َمِليٌئ ِبالَكَواِكِب َوالنُّ
ِر  َفكُّ ي َعَدَدَها اإِلَّ اهلل، َوِهَي َجِميًعا ِمْن َمْخُلوَقاِت اهلِل الَّْتي َتْدُعوَنا اإَِلى التَّ الَِّتي َل ُيْح�صِ
ْنِعِه، َوَلَقــْد اأََمَرَنا اهلل فـِي اُلقْراآِن  ــِة اإْتَقاِن �صُ ِفيَهــا؛ ِلأَنََّها َتــُدلُّ َعَلى َعَظَمِة الَخاِلِق وِدقَّ
ي اإِيَماَنَنا  َر ِفيَها ُيَقوِّ ِر فـِــي َمْخُلوَقاِته؛ لأنَّ التَّفكُّ َفكُّ ْن َن�ْصَتْخِدَم ُعُقوَلَنا فـِي التَّ الَكِريــِم اأَ
ِبــاهلِل، َوَيْجَعُلَنا َن�ْصُعُر بَعَظَمِتِه، َوَيْزَرُع فـِي ُنُفو�ِصَنــا الَخ�ْصَيَة ِمْنُه، َقاَل َتَعاَلى:))اإِنَّ فـِي 

ـِي َعَظَمِة الَكْوِن ُر ف َفكُّ  التَّ
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أْوِلي الأْلَباِب  الَِّذيَن َيْذُكُروَن  َهاِر لآَياٍت لِّ َمَواِت َوالأَْر�ِس َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنَّ َخْلِق ال�صَّ
َنا َما َخَلْقَت  َمَواِت َوالأَْر�ِس َربَّ ُروَن فـِي َخْلِق ال�صَّ اهلَل ِقَياًما َو ُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ
اِر((  )اآل عمران: 190 ، 191(.  َفَقْد َكاَن  َر�ُصوُلَنا الَكِريُمِ  َهَذا َباِطاًل �ُصْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّ

ًرا فـِي َهَذا الَكْوِن الَعِجيِب. ي َوْقًتا َطَوياًل ُمَتَفكِّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو اآَلُه َو�َصلََّم - َيْق�صِ - �صَ
اِت،  ُجوِم َوالَمَجرَّ َقاَلــْت َخَديَجــُة: َلَقْد َذَكْرَت  اأَنَّ َهــَذا الَكْوَن َمِليٌئ ِبالَكَواِكــِب َوالنُّ

اُت َيا اأَِبي ؟  َفَما الَمَجرَّ
ُجوِم  َعاٌت َهاِئَلُة الَحْجــِم، َوَتْحَتِوي َعَلى ِمْلَيــاَراِت النُّ اُت  ِهــَي َتَجمُّ الَواِلــُد : الَمَجرَّ
ــى ِمــَن الَمْجُموَعــاِت  ٍة َعــَدٌد َل ُيْح�صَ َوالَكَواِكــِب َوالأَْقَمــاِر َوَغْيِرَهــا،  َوِفـــي ُكلِّ َمَجــرَّ
َة، َوُكلَُّهــا َت�ِصيُر ِفـي َمَداَراِتَها  ِبِنَظاٍم ُمْحَكٍم  ْم�ِصيَّ ــِة الَِّتي ُت�ْصِبُه َمْجُموَعَتَنا ال�صَّ ْم�ِصيَّ ال�صَّ

ُف . َدٍة َل َتَتَوقَّ ٍة، َوِب�ُصْرَعٍة ُمَحدَّ َوَدِقيٍق، َوِفي َحَرَكٍة ُم�ْصَتِمرَّ
َرْت �ُصْرَعُة َحَرَكِتَها َف�َصْوَف  اأَْحَمُد: َنَعْم - َيا اأَِبي -  َوَلْو َخَرَجْت َعْن َمَداَراِتَها اأَْو َتَغيَّ
ْم�ِس فـِي َم�َصــاٍر َثاِبٍت وب�ُصْرَعٍة  ْر�ُس - َمَثاًل - َتــُدوُر َحْوَل ال�صَّ َيْخَتــلُّ ِنَظاُم الَكــْوِن، َفالأَ
َدْت ِبَمــا ِفيَها، َوَلِو  َرُه اهلُل َلَهــا َلَتَجمَّ ا َقــدَّ ْم�ــِس اأَْكَثَر ِممَّ َدٍة، َفَلــِو اْبَتَعــَدْت َعِن ال�صَّ ُمحــدَّ

اْقَتَرَبْت اأَْكَثَر َلْحَتَرَقْت ِبَما ِفيَها، َف�ُصْبَحاَن الُمْبِدِع الَحِكيِم !
ِة َيا اأَْحَمُد؟   ْم�ِصيَّ َماِء ِمَن َكَواِكِب الَمْجُموَعِة ال�صَّ ُمَراُد: َوَهِل الَقَمُر الَِّذي َنَراُه فـِي ال�صَّ

ا - َوَيُدوُر َمَعَها  ْي�صً ْر�ِس، َوَيُدوُر َحْوَلَها - اأَ اأَْحَمــُد: الَقَمــُر الَِّذي َنَراُه َتاِبٌع ِلَكْوَكِب الأَ
ْم�ِس، َوِلْلَكَواِكِب الأُْخَرى اأَْقَماٌر َتُدوُر َحْوَلَها.  َحْوَل ال�صَّ

ِل. ِر َوالَتاأَمُّ َفكُّ  َخِديَجُة: اإِنَّ الَحِديَث َعِن الَكْوِن ُمْمِتٌع، َوَيْدُعو اإَِلى التَّ
ْوَدَعــُه فـِي َهَذا  ُر فـِي َعَظَمِة اهلِل ِمــْن ِخاَلِل َما اأَ َفكُّ     الَواِلــُد: َنَعــْم َيــا اأَْبَناِئــي َفالتَّ
ُلنا اإَِلــى َمْعِرَفِة ُقْدَرِتِه، َواأَنَُّه اإَِلــٌه َواِحٌد َلْي�َس َكِمْثِلِه  الَكــْوِن َيــْزَرُع ِفيَنا الإِيَماَن، َوُيو�صِ

�َصْيٌء، َف�ُصْبَحاَنُه ِمْن َخاِلٍق َعِظيٍم !
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أْوِلي الأْلَباِب  الَِّذيَن َيْذُكُروَن  َهاِر لآَياٍت لِّ َمَواِت َوالأَْر�ِس َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنَّ َخْلِق ال�صَّ
َنا َما َخَلْقَت  َمَواِت َوالأَْر�ِس َربَّ ُروَن فـِي َخْلِق ال�صَّ اهلَل ِقَياًما َو ُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ
اِر((  )اآل عمران: 190 ، 191(.  َفَقْد َكاَن  َر�ُصوُلَنا الَكِريُمِ  َهَذا َباِطاًل �ُصْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّ

ًرا فـِي َهَذا الَكْوِن الَعِجيِب. ي َوْقًتا َطَوياًل ُمَتَفكِّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو اآَلُه َو�َصلََّم - َيْق�صِ - �صَ
اِت،  ُجوِم َوالَمَجرَّ َقاَلــْت َخَديَجــُة: َلَقْد َذَكْرَت  اأَنَّ َهــَذا الَكْوَن َمِليٌئ ِبالَكَواِكــِب َوالنُّ

اُت َيا اأَِبي ؟  َفَما الَمَجرَّ
ُجوِم  َعاٌت َهاِئَلُة الَحْجــِم، َوَتْحَتِوي َعَلى ِمْلَيــاَراِت النُّ اُت  ِهــَي َتَجمُّ الَواِلــُد : الَمَجرَّ
ــى ِمــَن الَمْجُموَعــاِت  ٍة َعــَدٌد َل ُيْح�صَ َوالَكَواِكــِب َوالأَْقَمــاِر َوَغْيِرَهــا،  َوِفـــي ُكلِّ َمَجــرَّ
َة، َوُكلَُّهــا َت�ِصيُر ِفـي َمَداَراِتَها  ِبِنَظاٍم ُمْحَكٍم  ْم�ِصيَّ ــِة الَِّتي ُت�ْصِبُه َمْجُموَعَتَنا ال�صَّ ْم�ِصيَّ ال�صَّ

ُف . َدٍة َل َتَتَوقَّ ٍة، َوِب�ُصْرَعٍة ُمَحدَّ َوَدِقيٍق، َوِفي َحَرَكٍة ُم�ْصَتِمرَّ
َرْت �ُصْرَعُة َحَرَكِتَها َف�َصْوَف  اأَْحَمُد: َنَعْم - َيا اأَِبي -  َوَلْو َخَرَجْت َعْن َمَداَراِتَها اأَْو َتَغيَّ
ْم�ِس فـِي َم�َصــاٍر َثاِبٍت وب�ُصْرَعٍة  ْر�ُس - َمَثاًل - َتــُدوُر َحْوَل ال�صَّ َيْخَتــلُّ ِنَظاُم الَكــْوِن، َفالأَ
َدْت ِبَمــا ِفيَها، َوَلِو  َرُه اهلُل َلَهــا َلَتَجمَّ ا َقــدَّ ْم�ــِس اأَْكَثَر ِممَّ َدٍة، َفَلــِو اْبَتَعــَدْت َعِن ال�صَّ ُمحــدَّ

اْقَتَرَبْت اأَْكَثَر َلْحَتَرَقْت ِبَما ِفيَها، َف�ُصْبَحاَن الُمْبِدِع الَحِكيِم !
ِة َيا اأَْحَمُد؟   ْم�ِصيَّ َماِء ِمَن َكَواِكِب الَمْجُموَعِة ال�صَّ ُمَراُد: َوَهِل الَقَمُر الَِّذي َنَراُه فـِي ال�صَّ

ا - َوَيُدوُر َمَعَها  ْي�صً ْر�ِس، َوَيُدوُر َحْوَلَها - اأَ اأَْحَمــُد: الَقَمــُر الَِّذي َنَراُه َتاِبٌع ِلَكْوَكِب الأَ
ْم�ِس، َوِلْلَكَواِكِب الأُْخَرى اأَْقَماٌر َتُدوُر َحْوَلَها.  َحْوَل ال�صَّ

ِل. ِر َوالَتاأَمُّ َفكُّ  َخِديَجُة: اإِنَّ الَحِديَث َعِن الَكْوِن ُمْمِتٌع، َوَيْدُعو اإَِلى التَّ
ْوَدَعــُه فـِي َهَذا  ُر فـِي َعَظَمِة اهلِل ِمــْن ِخاَلِل َما اأَ َفكُّ     الَواِلــُد: َنَعــْم َيــا اأَْبَناِئــي َفالتَّ
ُلنا اإَِلــى َمْعِرَفِة ُقْدَرِتِه، َواأَنَُّه اإَِلــٌه َواِحٌد َلْي�َس َكِمْثِلِه  الَكــْوِن َيــْزَرُع ِفيَنا الإِيَماَن، َوُيو�صِ

�َصْيٌء، َف�ُصْبَحاَنُه ِمْن َخاِلٍق َعِظيٍم !
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ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الأََداُء:

اِمَتُة:  الِقَراَءُة ال�صَّ

ُة:  الِقَراَءُة اجَلْهِريَّ

�ِس َما َيُدلُّ َعَلى املََعاِن الآِتَيِة:    1( ا�ْصَتْخِرْج ِمَن النَّ
ِة. ْم�ِصيَّ �ُس اجُلْغَراِفَيا َم�ْصَهًدا َعِن املَْجُموَعِة ال�صَّ َعَر�َس ُمَدرِّ  اأ. 

َمَواِت َوالأْر�ِس.  ِر فـِي َخْلِق ال�صَّ َفكُّ اأََمَرَنا اهلُل فـِي الُقْراآِن الَكِرمِي ِبالتَّ ب. 
لَّى اهلل َعَلْيِه واآَله َو�َصلََّم - فـِي الَكْوِن. �ُصوِل -  �صَ ُر الرَّ ج.  َتَفكُّ
ٍة.  الَكَواِكُب َت�ِصرُي فـِي الَكْوِن ِبِنَظاٍم َدِقيٍق َوَحَرَكٍة ُم�ْصَتِمرَّ د. 

• ًة �َصِليَمًة.	 ْر�َس ِقَراَءًة َجْهِريَّ اْقَراأِ الدَّ

الَفْهُم َوال�ْصِتيَعاُب:

1(  مِلَاَذا اأََمَرَنا اهلُل ِباأَْن َنَتَفَكَر فـِي َعَظَمِة الَكْوِن؟
2( َما الَِّذي �َصَيْحُدُث َلْو َخَرِجِت الأَْر�ُس َعْن َمَداِرَها؟ 

3( َما الَِّذي َيْتَبُع الَكَواِكَب ِعْنَد َدَوَراِنَها َحْوَل ال�َصْم�ِس؟
؟ ْع ِعْنَواًنا ِلْلَفْقَرَتْيِ الأَِخرَيَتْيِ 4( �صَ
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: 2( اأَْكِمِل الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�ِصَبٍة ِمْن َبْيِ الَقْو�َصْيِ
َد( مَّ َناٌف - َتَ َذا  - اأَ�صْ ُر - َحبَّ َفكُّ ) التَّ
َلو اْبَتْعَدِت الأَْر�ُس َعْن َمَداِرَها لـ  ................ َما ِفيَها. اأ. 

ي اإِمَياَنَنا ِباهلِل. ................ ُيَقوِّ ب. 
َيِعي�ُس َعَلى الأَْر�ِس ...............َكِثرَيٌة ِمَن املَْخُلوَقاِت. ج. 

.............. َلو َيِعي الإِْن�َصاُن َعَظَمَة َخاِلِقِه. د. 

ْر�ُس الثَّان الدَّ

ُة: التَّْدِريَباُت اللَُّغِويَّ

)اأ(
ُة •  املََجرَّ

•  الـَمَداُر 
•  الأَْلَباُب

•  الَكْوُن

ُر َفكُّ •  التَّ

)ب(
ُر. َدبُّ ُل َوالتَّ •  الَتاأَمُّ

•  الَعُقْوُل.
اِء . •   ُكلُّ َما فـِي الَف�صَ

•   َم�َصاٌر َي�ِصرُي ِفيِه الَكْوَكُب َوَل َيَتَجاَوُزُه.
ِة ْم�ِصيَّ َماِء َيْتَبُعَها َعَدٌد َهاِئٌل ِمَن املَْجُموَعاِت ال�صَّ •  َمْنِطَقُة فـِي ال�صَّ

ْعَناَها املَُنا�ِصِب فـِي الَعُموِد )ب(:  ْل ُكلَّ َكِلَمٍة فـِي الَعُموِد )اأ( ِبَ 1(   �صِ
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: 2( اأَْكِمِل الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�ِصَبٍة ِمْن َبْيِ الَقْو�َصْيِ
َد( مَّ َناٌف - َتَ َذا  - اأَ�صْ ُر - َحبَّ َفكُّ ) التَّ
َلو اْبَتْعَدِت الأَْر�ُس َعْن َمَداِرَها لـ  ................ َما ِفيَها. اأ. 

ي اإِمَياَنَنا ِباهلِل. ................ ُيَقوِّ ب. 
َيِعي�ُس َعَلى الأَْر�ِس ...............َكِثرَيٌة ِمَن املَْخُلوَقاِت. ج. 

.............. َلو َيِعي الإِْن�َصاُن َعَظَمَة َخاِلِقِه. د. 

ْر�ُس الثَّان الدَّ

ُة: التَّْدِريَباُت اللَُّغِويَّ

)اأ(
ُة •  املََجرَّ

•  الـَمَداُر 
•  الأَْلَباُب

•  الَكْوُن

ُر َفكُّ •  التَّ

)ب(
ُر. َدبُّ ُل َوالتَّ •  الَتاأَمُّ

•  الَعُقْوُل.
اِء . •   ُكلُّ َما فـِي الَف�صَ

•   َم�َصاٌر َي�ِصرُي ِفيِه الَكْوَكُب َوَل َيَتَجاَوُزُه.
ِة ْم�ِصيَّ َماِء َيْتَبُعَها َعَدٌد َهاِئٌل ِمَن املَْجُموَعاِت ال�صَّ •  َمْنِطَقُة فـِي ال�صَّ

ْعَناَها املَُنا�ِصِب فـِي الَعُموِد )ب(:  ْل ُكلَّ َكِلَمٍة فـِي الَعُموِد )اأ( ِبَ 1(   �صِ
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ِط املَِثاِل: 4( اْكُتْب َعَلى َنَ
• ْعَنى: ُيْحِدُث(	 ُر ِفيَنا الإِمَياَن باهلِل.                          )ِبَ َفكُّ َنُقوُل: َيْزَرُع التَّ
• ْعَنى: َيْغِر�ُس(	 ُح الأَ�ْصَجاَر .                                  ) ِبَ َوَنُقوُل: ........ الَفالَّ
• ْعَنى: َيْدِفُن (	 .         ) ِبَ َوَنُقوُل: ........ اجَلْي�ُس اأَْلَغاًما فـِي َطِريِق الَعُدوِّ
• ْعَنى : َي�ْصَتْبِدُل(	  َوَنُقوُل : ......... الَطِبيُب ِكْلَيًة ِللَمِري�ِس.                  )ِبَ

)اأ(
• الَوا�ِصُع	
• الَباِطُل	
• ِقَياًما	
• اأْكَثُ	

)ب(
• اأََقلُّ	
• ُقُعوًدا	
• ُق	 يِّ ال�صَ
• احَلقُّ	

َها  املَُنا�ِصِب فـِي الَعُموِد )ب(:  دِّ ْل ُكلَّ َكِلَمٍة فـِي الَعُموِد )اأ( ِب�صِ 3(   �صِ
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اِلُث ) النَّْحُو( ْر�ُس الثَّ الدَّ

احَلـــْرُف

اُح: الإي�صَ

 اْقَراأِ الأَْمِثَلَة الآِتَيَة: 
ُلوَقاِت اهلِل الَعِظيَمِة.. 1 الَكْوُن ِمْن َمْ
ِة.. 2 ْم�ِصيَّ ُث املَ�ْصَهُد َعِن َهَذِه املَْجُموَعِة ال�صَّ َيَتَحدَّ
ُلوَقاِت اهلِل َعَلى الأَْر�ِس.. 3 َر فـِي َمْ َيِجُب اأَْن َنَتَفكَّ

اِن، و)فـِي-  � ِل، و)َعْن ( فـِي امِلَثــاِل الثَّ َتَهــا َخطٌّ )ِمــْن ( فـِي امِلَثــاِل الأَوَّ  الَكِلَمــاُت الَِّتــي َتْ
اِلِث، َوُكلُّ َكِلَمٍة ِمْنَها َتُدلُّ َعَلى  )َحْرٍف ( َوِمْثُلَها )اإَِل -  َما - ْل ( ِلأنََّها  َعَلى( فـي امِلَثاِل الثَّ

َها ِمَن الَكِلَماِت.  َلْي�َس َلَها َمْعَنى ِعْنَدَما َتُكوُن ُمْفَرَدًة ، َوَل َيْظَهُر َمْعَناَها اإِلَّ َمَع َغرْيِ

ُناَلِْحُظ الآِتي:   �
ِه. احَلْرُف : َلْي�َس َلُه َمْعَنًى فـِي َذاِتِه، َوَل َيْظَهُر َمْعَناُه اإِلَّ َمَع َغرْيِ

ا ُيَنا�ِصُبُه ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل:  2( اْماَلأِ الَفَراَغ ِبَ

ا ُيَنا�ِصُبُه ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل:  1( اْماَلأِ الَفَراَغ ِبَ

ُة: ْحِويَّ التَّْدِريَباُت النَّ

ِر ِفيه . َفكُّ الَكْوُن الَوا�ِصُع َيْدُعوَنا ....... التَّ اأ. 
َدْت . ْم�ِس َلَتَجمَّ َلو اْبَتَعَدِت الأَْر�ُس  .......ال�صَّ ب. 

ُلوَقاٌت َكِثرَيٌة. َيِعي�ُس ........ الأَْر�ِس َمْ ج. 

ُلوَقاِت اهلِل ِعَباَدٌة.         ُر ....... َمْ َفكُّ التَّ اأ. 
ُلوَقاِت اهلِل. َناٌف َكِثرَيٌة ..... َمْ فـِي الأَْر�ِس اأَ�صْ ب. 

َيَدلُّ الَكْوُن ....... َعَظَمِة اخَلاِلِق.  ج. 

• اإَل  	
• َعَلى	
• َعن	

• ِمْن 	
• فـِي	
• َعَلى	
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اِلُث ) النَّْحُو( ْر�ُس الثَّ الدَّ

احَلـــْرُف

اُح: الإي�صَ

 اْقَراأِ الأَْمِثَلَة الآِتَيَة: 
ُلوَقاِت اهلِل الَعِظيَمِة.. 1 الَكْوُن ِمْن َمْ
ِة.. 2 ْم�ِصيَّ ُث املَ�ْصَهُد َعِن َهَذِه املَْجُموَعِة ال�صَّ َيَتَحدَّ
ُلوَقاِت اهلِل َعَلى الأَْر�ِس.. 3 َر فـِي َمْ َيِجُب اأَْن َنَتَفكَّ

اِن، و)فـِي-  � ِل، و)َعْن ( فـِي امِلَثــاِل الثَّ َتَهــا َخطٌّ )ِمــْن ( فـِي امِلَثــاِل الأَوَّ  الَكِلَمــاُت الَِّتــي َتْ
اِلِث، َوُكلُّ َكِلَمٍة ِمْنَها َتُدلُّ َعَلى  )َحْرٍف ( َوِمْثُلَها )اإَِل -  َما - ْل ( ِلأنََّها  َعَلى( فـي امِلَثاِل الثَّ

َها ِمَن الَكِلَماِت.  َلْي�َس َلَها َمْعَنى ِعْنَدَما َتُكوُن ُمْفَرَدًة ، َوَل َيْظَهُر َمْعَناَها اإِلَّ َمَع َغرْيِ

ُناَلِْحُظ الآِتي:   �
ِه. احَلْرُف : َلْي�َس َلُه َمْعَنًى فـِي َذاِتِه، َوَل َيْظَهُر َمْعَناُه اإِلَّ َمَع َغرْيِ

ا ُيَنا�ِصُبُه ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل:  2( اْماَلأِ الَفَراَغ ِبَ

ا ُيَنا�ِصُبُه ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل:  1( اْماَلأِ الَفَراَغ ِبَ

ُة: ْحِويَّ التَّْدِريَباُت النَّ

ِر ِفيه . َفكُّ الَكْوُن الَوا�ِصُع َيْدُعوَنا ....... التَّ اأ. 
َدْت . ْم�ِس َلَتَجمَّ َلو اْبَتَعَدِت الأَْر�ُس  .......ال�صَّ ب. 

ُلوَقاٌت َكِثرَيٌة. َيِعي�ُس ........ الأَْر�ِس َمْ ج. 

ُلوَقاِت اهلِل ِعَباَدٌة.         ُر ....... َمْ َفكُّ التَّ اأ. 
ُلوَقاِت اهلِل. َناٌف َكِثرَيٌة ..... َمْ فـِي الأَْر�ِس اأَ�صْ ب. 

َيَدلُّ الَكْوُن ....... َعَظَمِة اخَلاِلِق.  ج. 

• اإَل  	
• َعَلى	
• َعن	

• ِمْن 	
• فـِي	
• َعَلى	
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اُح: الإي�صَ

َتْدِريٌب:

 اْقَراأِ اجُلْمَل الآِتَيَة: 
ُلوَقاِتِه .. 1 اأََمَرَنا اهلُل اأَْن َنَتَفَكَر فـِي َمْ
َظَر فـِي َم�ْصَهِد الَكْوِن.. 2 َقاَل اأُ�ْصَتاُذ اجُلْغَراِفَيا: اأَْمِعِن النَّ
ي اإِمَياَنَنا ِباهلِل.. 3 ُر ُيَقوِّ َفكُّ التَّ

َتَها َخطٌّ )اأََمَرَنا( فـِــي اجُلْمَلِة الأُْوَل، و )اأُ�ْصَتــاُذ - اأَْمِعن(  فـِي اجُلْمَلِة  � الَكِلَمــاُت الَِّتــي َتْ
ُد اأَنََّها َكِلَماٌت اْبَتَداأَْت ِباأَِلٍف َمَع الَهْمَزِة، َوَفْوَقَها  اِلَثِة َنِ اِنَيِة، و)اإِمَياَنَنا( فـِي اجُلْمَلِة الثَّ الثَّ

َتَها َمْر�ُصوَمٌة َهْمَزٌة، َوُتْكَتُب الَهْمَزُة َهَكَذا: )اأَ ، اإِ ، اأُ(. اأَْو َتْ
ْكِل فـِي اأََوِل  � ى الَهْمَزُة الَِّتي ُتْكَتُب ِبَهَذا ال�صَّ ْحِو ، َوُت�َصمَّ َوُكلُّ َكِلَمٍة َتْبَداأُ ِبَهْمَزٍة َعَلى َهَذا النَّ

الَكِلَماِت َهْمَزَة َقْطٍع.

اِبُع )الِكَتاَبة( ْر�ُس الرَّ الدَّ

الإِْمَلُء: َهْمَزُة الَقْطِع 

َتَها َخطٌّ ِفيَما َياأِْتي: ْع َهْمَزَة الَقْطِع فـِي َمَكاِنَها ِمَن الَكِلَماِت الَِّتي َتْ �صَ
ُلوَقاِتِه.  َر فـِي َمْ َقاَل الَواِلُد: اْح�َصْنَت َيا ُبَنيَّ َفاهلُل اَمَرَنا اْن َنَتَفكَّ

ُناَلِْحُظ الآِتي:   �
َتها فـِي اأََوِل الَكِلَمِة َهَكَذا: )اأَ ، اإِ ، اأُ(. َهْمَزُة الَقْطِع: ُتْر�َصُم َهْمَزًة َفْوَق الأَِلِف اأَْو َتْ
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ْر�ُس اخَلاِم�ُس ) التَّْعِبري( الدَّ

َفِهي: ال�صَّ

الِكَتاِبي:

• ْم�ِس.	 ْث - ِباأُ�ْصُلوِبَك -  َعْن َدَوَراِن الأَْر�ِس َحْوَل ال�صَّ دَّ َتَ

• اأَِعْد َتْرِتيَب اجُلَمِل ِلَتْكِويِن ِفْقَرٍة: 	
 فـِي َم�َصاٍر َثاِبٍت  ،  -
ْم�ِس ، - َبْت ِمَن ال�صَّ َوَلِو اْقَتَ
ْم�ِس، -  َتُدوُر الأَْر�ُس َحْوَل ال�صَّ
َقْت ِبُكلِّ َما ِفيَها. - َلْحَتَ

: اخلطُّ

ْقَعِة: �ْصِخ َواأُْخَرى ِبَخطِّ الرُّ ًة ِبَخطِّ النَّ  ُاْكُتِب الِعَباَرَة الآِتَيَة َمرَّ

القمر يدور حول الأر�س. 

       القمر ديور حول األرض.
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ْر�ُس اخَلاِم�ُس ) التَّْعِبري( الدَّ

َفِهي: ال�صَّ

الِكَتاِبي:

• ْم�ِس.	 ْث - ِباأُ�ْصُلوِبَك -  َعْن َدَوَراِن الأَْر�ِس َحْوَل ال�صَّ دَّ َتَ

• اأَِعْد َتْرِتيَب اجُلَمِل ِلَتْكِويِن ِفْقَرٍة: 	
 فـِي َم�َصاٍر َثاِبٍت  ،  -
ْم�ِس ، - َبْت ِمَن ال�صَّ َوَلِو اْقَتَ
ْم�ِس، -  َتُدوُر الأَْر�ُس َحْوَل ال�صَّ
َقْت ِبُكلِّ َما ِفيَها. - َلْحَتَ

: اخلطُّ

ْقَعِة: �ْصِخ َواأُْخَرى ِبَخطِّ الرُّ ًة ِبَخطِّ النَّ  ُاْكُتِب الِعَباَرَة الآِتَيَة َمرَّ

القمر يدور حول الأر�س. 

       القمر ديور حول األرض.
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ٌة" اِد�ُس " ِقَراَءٌة ُحرَّ ْر�ُس ال�صَّ الدَّ

ْم�ِس فوائُد ال�صَّ

 املَُناَق�َصُة:  �
ْم�ِس؟. 1 ِكُن اأَْن َن�ْصَتْغِنَي َعِن ال�صَّ َهْل مُيْ
ْم�ِس؟. 2 َما اأََهمُّ َفَواِئِد ال�صَّ

ي َعَمَلَها ِبَتْوِقيٍت َوِنَظاٍم،  ْم�ــُس ِنْعَمٌة ِمْن ِنَعــِم اهلِل، َوَدلْيٌل َعَلى َكَماِل ُقْدَرِتِه، َفِهَي ُتوؤدِّ     ال�صَّ

. َوَلَها اأْبَعاٌد َعِن الأَْر�ِس ُمَتَواِزَنٌة َل َتْخَتلُّ

وَر واحَلــَراَرَة، وَتْقُتُل  ْم�ِس؛ ِلأَنََّهــا ُتْعِطيَنا النُّ ــِة ال�صَّ      اإنََّنــا َل مُيِكُنَنــا اأَْن َن�ْصَتْغِنــَي َعــْن اأَ�صعَّ

ُرَها،  ِة َفُتَبخِّ ــُب الأَْمَرا�َس، وَت�ْصُقُط َعَلى ِمَياِه الِبَحــاِر املاحِلَ اجَلَراِثيــَم واملَْيُكُروَباِت الَِّتي ُت�َصبِّ

ُل اإَِل َماٍء َعْذٍب، َو َي�ْصُقُط ِبُقــْدَرِة اهلل َمَطًرا َفَي�ْصِقي  َعــُد ُبَخــاُر املَاِء اإَِل اأَْعَلى، ُثمَّ َيَتَحــوَّ َفَي�صْ

ْرَع، َف�ُصْبَحاَن اهلِل اخَلاِلِق احَلِكيِم! الإْن�َصاَن واحَلَيَواَن والزَّ
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اِبَعِة( اِبُع ) َتْقِومُي الَوْحَدِة الرَّ ْر�ُس ال�صَّ الدَّ

ا َياأِْتي:. 1 اأَِجْب َعمَّ
ُجوِم َوالَكَواِكِب ِفـي َمَداَراٍت َدِقيَقٍة؟ َعاَلَم َيُدلُّ َدَوَراُن النُّ اأ. 

ْم�ِس؟  َما الَِّذي َيْحُدُث َلْو َخَرَجِت الأَْر�ُس َعْن َمَداِرَها َحْوَل ال�صَّ ب. 
َب:. 2 َعجُّ ِحيَحًة ُتِثرُي التَّ اْقَراأِ اجُلْمَلَة الآِتَيَة ِقَراَءًة �صَ

ْتَقاٍن ! - �ُصْبَحاَن َمْن َخَلَق َهَذا الَكْوَن ِباإِ

3 .: اْماَلأِ الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة ِمن َبْيِ الَقْو�َصْيِ
ي( )َبِديِع - َم�َصاٍر - َيْق�صِ

ْم�ِس. َتُدْوُر الأَْر�ُس ِفـي  .......َثاِبٍت َحْوَل ال�صَّ اأ. 
ِر فـِي َهَذا الَكْوِن الَعِجيِب. َفكُّ �ُصوُل الَكِرمُي  ........ َوْقًتا ِللتَّ َكاَن الرَّ ب. 

ْنِع اهلِل. ُلوَقاٌت َتُدلُّ َعَلى.......�صُ فـِي الأَْر�ِس َمْ ج. 
، َواْكُتْبَها  اأََماَم ُكلِّ ُجْمَلٍة:. 4 ِد ) احَلُروَف( فـِي اجُلْمَلتْيِ  الآِتَيَتْيِ َحدِّ

............................... اأ. اأََمَرَنا اهلُل اأَْن َن�ْصَتْخِدَم ُعُقوَلَنا فـِي الَتْفِكرِي   

............................... اِت     ى ِمَن املََجرَّ ب.  فـِي الَكْوِن َعَدًد َل ُيْح�صَ
اْكُتِب اجُلْمَلَة الآِتَيَة ِبَطِريَقِة الإِْماَلِء املَْنُظوِر:. 5

ِلَهَذا الَكْوِن اإَِلٌه َعِظيٌم ُمْقَتِدٌر.  -

ْقَعِة:. 6 اْكُتْب َما َياأِْتي ِبَخطِّ الرُّ

 يف اجملرات ومجمعات شَمسية دتور يف مداراتِها دبقة. 
ِل ِفيَها َوَمْعِرَفِة الَكِثرِي َعْنَها.. 7 اأَمُّ ُلوَقاِت اهلِل الَِّتي َتْدُعوَنا اإَِل التَّ ْ ِباأُ�ْصُلوِبَك َعْن َمْ َعبِّ
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اِبَعِة( اِبُع ) َتْقِومُي الَوْحَدِة الرَّ ْر�ُس ال�صَّ الدَّ

ا َياأِْتي:. 1 اأَِجْب َعمَّ
ُجوِم َوالَكَواِكِب ِفـي َمَداَراٍت َدِقيَقٍة؟ َعاَلَم َيُدلُّ َدَوَراُن النُّ اأ. 

ْم�ِس؟  َما الَِّذي َيْحُدُث َلْو َخَرَجِت الأَْر�ُس َعْن َمَداِرَها َحْوَل ال�صَّ ب. 
َب:. 2 َعجُّ ِحيَحًة ُتِثرُي التَّ اْقَراأِ اجُلْمَلَة الآِتَيَة ِقَراَءًة �صَ

ْتَقاٍن ! - �ُصْبَحاَن َمْن َخَلَق َهَذا الَكْوَن ِباإِ

3 .: اْماَلأِ الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة ِمن َبْيِ الَقْو�َصْيِ
ي( )َبِديِع - َم�َصاٍر - َيْق�صِ

ْم�ِس. َتُدْوُر الأَْر�ُس ِفـي  .......َثاِبٍت َحْوَل ال�صَّ اأ. 
ِر فـِي َهَذا الَكْوِن الَعِجيِب. َفكُّ �ُصوُل الَكِرمُي  ........ َوْقًتا ِللتَّ َكاَن الرَّ ب. 

ْنِع اهلِل. ُلوَقاٌت َتُدلُّ َعَلى.......�صُ فـِي الأَْر�ِس َمْ ج. 
، َواْكُتْبَها  اأََماَم ُكلِّ ُجْمَلٍة:. 4 ِد ) احَلُروَف( فـِي اجُلْمَلتْيِ  الآِتَيَتْيِ َحدِّ

............................... اأ. اأََمَرَنا اهلُل اأَْن َن�ْصَتْخِدَم ُعُقوَلَنا فـِي الَتْفِكرِي   

............................... اِت     ى ِمَن املََجرَّ ب.  فـِي الَكْوِن َعَدًد َل ُيْح�صَ
اْكُتِب اجُلْمَلَة الآِتَيَة ِبَطِريَقِة الإِْماَلِء املَْنُظوِر:. 5

ِلَهَذا الَكْوِن اإَِلٌه َعِظيٌم ُمْقَتِدٌر.  -

ْقَعِة:. 6 اْكُتْب َما َياأِْتي ِبَخطِّ الرُّ

 يف اجملرات ومجمعات شَمسية دتور يف مداراتِها دبقة. 
ِل ِفيَها َوَمْعِرَفِة الَكِثرِي َعْنَها.. 7 اأَمُّ ُلوَقاِت اهلِل الَِّتي َتْدُعوَنا اإَِل التَّ ْ ِباأُ�ْصُلوِبَك َعْن َمْ َعبِّ
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الَوْحَدُة اخَلاِم�َسُة 

َراَعُة  الزِّ

ُع �أَْن َيُكوَن �ملَُتَعلُِّم فـِي ِنَهاَيِة َهِذِه �لَوْحَدِة َقاِدًر� َعلَى �أَْن:  ُيَتَوقَّ
ًة.. 1 َ ِحيَحًة ُمَعبِّ ْر�َس فـِي �لَوْحَدِة  ِقَر�َءًة �صَ َيْقَر�أَ  �لدَّ
ِحيَحٍة.. 2 وَرٍة �صَ ْر�ِس ِب�صُ ُيِجيَب َعْن �أَ�ْصِئلَِة �لدَّ
ْر�ِس.. 3 َح َمَعاِنَ �لَكِلَماِت �لَو�ِرَدِة فـِي �لدَّ ُيَو�صِّ
َة ِمْن ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 4 َد �جُلْملََة �لإِ�ْصِميَّ ُيَحدِّ
ِحيَحًة.. 5 َتِوي َهْمَزَة َقْطٍع ِكَتاَبًة �صَ َيْكُتَب ُجَماًل َتْ
ْقَعِة َحْرَفـي )ر، ز( فـِي ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 6 ِي �لنَّ�ْصِخ َو�لَرُ َيْكُتَب ِبَخطَّ
ًة.. 7 َ َيْقَر�أَ �لنَّ�ِصيَد  ِقَر�َءًة ُمَعبِّ
8 .. ا  ِباأُ�ْصُلوِبِه  َعْن  �َصَجَرِة �لُبِّ َ �َصَفِهيًّ ُيَعبِّ
ًة ِلَتْكِويِن ِفْقَرٍة َذ�ِت َمْعنًى.. 9 ُيَرتَِّب ُجَماًل ُمَبْعَثَ

َرَجاُت َتَعلُِّم الَوْحَدِة: ُمْ
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اٍت  َه��ا اإىل َجنَّ ُل��وا اأَْر�صَ َراَعِة ُمْنُذ الِق��َدِم، وَحوَّ ، َعِم��َل اأَْهُلَه��ا ِبالزِّ الَيَم��ُن َبَل��ٌد ِزَراِع��يٌّ
َراَء(  وَنَها )الَيَمَن اخَل�صْ اِظِريَن؛ َوِلَذِلَك َكاَن الُقَدَماُء ُي�َص��مُّ ��َراَء، َوَحَداِئَق َت�ُص��رُّ النَّ َخ�صْ
َوِل  َقْت ِلَنْف�ِص��َها َمَكاَنًة َعَظيَم��ًة َبْيَ الدُّ ، َوَحقَّ َوَقِد ا�ْص��َتهرْت ِباَلُدَنا َقِدمًي��ا ِبِزَراَعِة الُبِّ
وَن  ، َوا�ْص��َتَمرَّ الَيَمِنيُّ َل ِل�َص��َجَرِة الُبِّ الَقِدمَي��ِة، َفَق��ْد َكاَن��ْت ُمْرَتَفَعاُت الَيَمِن املَْوِط��َن الأَوَّ

ًة َطِويَلًة َقْبَل ِزَراَعِتَها ف�ِي اأََماِكَن اأُْخَرى. ُروَن الُبَّ اإِىَل ُبْلَداٍن اأُْخَرى َفْتَ دِّ ُي�صَ
(  ِن�ْصَبًة  وَنُه )الُبَّ الَعَرِبيَّ اُن الِباَلِد املُ�ْص��َتوِرَدِة َلُه ُي�َصمُّ َوِل�َص��هَرِة الُبِّ الَيَمِنيِّ َكاَن �ُصكَّ
وَنُه )ُبنَّ  ِعيَدِة( َوَهَو ا�ْصٌم َكاَن ُيْطَلُق َقِدمًيا  َعَلى الَيَمِن، َكَما َكاُنوا ُي�َصمُّ ِة ال�صَّ اإِىَل )الَعَرِبيَّ

ُر ِمْنُه الُبُّ اإِىَل الِباَلِد الأُْخَرى.   دَّ املََخاِء( ِن�ْصَبًة اإِىَل ِميَناِء املََخاِء الَِّذي َكاَن ُي�صَ
ى  َبٍة، َوُي�َص��مَّ َتاُز ِبِه ِمْن َنْكَهٍة َطيِّ ، ِل�َما مَيْ َوال��ُبُّ الَيَمِنيُّ ِمْن اأَْجَوِد اأَْنَواِع الُبِّ ف�ِي الَعاَلِ
��ٌة ِعْنَد الَع��َرِب َلَدَلَلِتِه  ��يٌل، َلُه َمَكاَنٌة َخا�صَّ �َص��َراُب الُبِّ الَقْهَوَة ، َوُهَو �َص��َراٌب َعَرِبيٌّ اأَ�صِ
ُيوِفِهْم ف�ِي َفَناِجَي َفاِخَرٍة،  ��وَن َعَلى تْقِدمِيِه ِل�صُ ��َياَفِة؛ َوِلَذِلَك َفُهْم َيْحِر�صُ َعَلى َكَرِم ال�صِّ

ْوَن َتْقِدمَيُه ف�ِي الأَْفَراِح َوالأَْعَياِد َواملَُنا�َصَباِت املُْخَتِلَفِة. َوَيَتَحرَّ

�َسَجَرُة الُبِّ
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اٍت  َه��ا اإىل َجنَّ ُل��وا اأَْر�صَ َراَعِة ُمْنُذ الِق��َدِم، وَحوَّ ، َعِم��َل اأَْهُلَه��ا ِبالزِّ الَيَم��ُن َبَل��ٌد ِزَراِع��يٌّ
َراَء(  وَنَها )الَيَمَن اخَل�صْ اِظِريَن؛ َوِلَذِلَك َكاَن الُقَدَماُء ُي�َص��مُّ ��َراَء، َوَحَداِئَق َت�ُص��رُّ النَّ َخ�صْ
َوِل  َقْت ِلَنْف�ِص��َها َمَكاَنًة َعَظيَم��ًة َبْيَ الدُّ ، َوَحقَّ َوَقِد ا�ْص��َتهرْت ِباَلُدَنا َقِدمًي��ا ِبِزَراَعِة الُبِّ
وَن  ، َوا�ْص��َتَمرَّ الَيَمِنيُّ َل ِل�َص��َجَرِة الُبِّ الَقِدمَي��ِة، َفَق��ْد َكاَن��ْت ُمْرَتَفَعاُت الَيَمِن املَْوِط��َن الأَوَّ

ًة َطِويَلًة َقْبَل ِزَراَعِتَها ف�ِي اأََماِكَن اأُْخَرى. ُروَن الُبَّ اإِىَل ُبْلَداٍن اأُْخَرى َفْتَ دِّ ُي�صَ
(  ِن�ْصَبًة  وَنُه )الُبَّ الَعَرِبيَّ اُن الِباَلِد املُ�ْص��َتوِرَدِة َلُه ُي�َصمُّ َوِل�َص��هَرِة الُبِّ الَيَمِنيِّ َكاَن �ُصكَّ
وَنُه )ُبنَّ  ِعيَدِة( َوَهَو ا�ْصٌم َكاَن ُيْطَلُق َقِدمًيا  َعَلى الَيَمِن، َكَما َكاُنوا ُي�َصمُّ ِة ال�صَّ اإِىَل )الَعَرِبيَّ

ُر ِمْنُه الُبُّ اإِىَل الِباَلِد الأُْخَرى.   دَّ املََخاِء( ِن�ْصَبًة اإِىَل ِميَناِء املََخاِء الَِّذي َكاَن ُي�صَ
ى  َبٍة، َوُي�َص��مَّ َتاُز ِبِه ِمْن َنْكَهٍة َطيِّ ، ِل�َما مَيْ َوال��ُبُّ الَيَمِنيُّ ِمْن اأَْجَوِد اأَْنَواِع الُبِّ ف�ِي الَعاَلِ
��ٌة ِعْنَد الَع��َرِب َلَدَلَلِتِه  ��يٌل، َلُه َمَكاَنٌة َخا�صَّ �َص��َراُب الُبِّ الَقْهَوَة ، َوُهَو �َص��َراٌب َعَرِبيٌّ اأَ�صِ
ُيوِفِهْم ف�ِي َفَناِجَي َفاِخَرٍة،  ��وَن َعَلى تْقِدمِيِه ِل�صُ ��َياَفِة؛ َوِلَذِلَك َفُهْم َيْحِر�صُ َعَلى َكَرِم ال�صِّ

ْوَن َتْقِدمَيُه ف�ِي الأَْفَراِح َوالأَْعَياِد َواملَُنا�َصَباِت املُْخَتِلَفِة. َوَيَتَحرَّ

�َسَجَرُة الُبِّ
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ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الأََداُء:

اِمَتُة:  الِقَراَءُة ال�سَّ

ُة:  الِقَراَءُة اجَلْهِريَّ

�ِص َما َيُدلُّ َعَلى املََعاِن الآِتَيِة:    ا�ْصَتْخِرْج ِمَن النَّ
• اإِْعَجاُب الُقَدَماِء ِبِباَلِد الَيَمِن.	
• 	. الَيَمُن اأََوُل َبَلٍد َزَرَع �َصَجَرَة الُبِّ
• ُر ِمْنُه الُبُّ َقِدمًيا.	 دَّ ِا�ْصُم املََكاِن الَِّذي َكاَن ُي�صَ

• ًة �َصِليَمًة.	 �َص  ِقَراَءًة َجْهِريَّ اْقَراأِ النَّ

الَفْهُم َوال�ْسِتيَعاُب:

َما احِلْرَفُة الَِّتي ِ َكاَن َيْعَمُل ِبَها اأَْجَداُدَنا الُقَدَماُء؟  )1
اَرْت اأَْر�ُص الَيَمِن َبْعَد ِزَراَعِتَها َقِدمًيا؟  َكْيَف �صَ  )2

َما ال�ْصُم الَِّذي اأَْطَلَقُه الُقَدَماُء َعَلى ِباَلِد الَيَمِن ؟  )3
َجَرُة الَِّتي ا�ْصَتَهَرِت الَيَمُن ِبِزَراَعِتَها َقِدمًيا ؟ َما ال�صَّ  )4

ى ِبَها الُبُّ الَيَمِنيُّ ِعْنَد الأَُمِ الَقِدمَية ؟  َما الأَ�ْصَماُء الَِّتي َكاَن ُي�َصمَّ  )5
6( مِلَاَذا َيُعدُّ الُبُّ الَيَمِنيُّ ِمْن اأَْجَوِد اأَْنَواِع الُبِّ ف�ِي الَعاَلِ ؟

ُيوِف؟  َعَلى اأَيِّ �َصْيٍء َيُدلُّ َتْقِدمُي �َصَراِب الَقْهَوِة ِلل�صُّ  )7
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ِط املَِثاِل: 4( اْكُتْب َعَلى َنَ
• َعاَم (	 َم َلُهُم الطَّ ْعَنى: َقدَّ ُيوَفُه.                                     )ِبَ َنُقوُل: اأَْكَرَم الَرُجُل  �صُ
• ْعَنى: اأَْح�َصَن ُمَعاَمَلَتُهْم(	 َوَنُقوُل: ........الْبُن َواِلَديِه .                                ) ِبَ
• ْعَنى: اْبَتَعَد(	 ي .           ) ِبَ ُجُل َنْف�َصُه َعِن املََعا�صِ َوَنُقوُل: ....... الرَّ

2( اأَْكِمِل الَفَراَغ ف�ِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة ِمْن َبْيِ الَقْو�َصِي:
اٍت  - املَْوِطَن( ) اأَْجَوِد - َجنَّ

َل ِل�َصَجَرِة الُبِّ . َكاَنْت ُمْرَتَفَعاُت الَيَمِن......... الأَوَّ اأ. 
ُيَعدُّ الُبُّ الَيَمِنيُّ ِمْن  ........ اأَْنَواِع الُبِّ ف�ِي الَعاَلِ ب. 
َراَء. َلْت اأَْر�ُص الَيَمِن َقِدمًيا اإِىَل .........َخ�صْ وَّ َتَ ج. 

)اأ(
• الَقِدمَيُة 	
• املُ�ْصَتوِرَدُة	
• َكَرٌم 	
• اأَفَراٌح	

)ب(
• اأَْحَزاٌن 	
• ُبْخٌل	
• اجَلِديَدُة	
• َرُة	 دِّ املُ�صَ

َها  املَُنا�ِصِب ف�ِي الَعُموِد )ب(:  دِّ ْل ُكلَّ َكِلَمٍة ف�ِي الَعُموِد )اأ( ِب�صِ 3(   �صِ

ْر�ُس الثَّان الدَّ

ُة: التَّْدِريَباُت اللَُّغِويَّ

)اأ(
• َنْكَهٌة	
• َفاِخَرٌة 	
• ى 	 َيَتَحرَّ
• َت�ُصرُّ	

)ب(
• ُتْفِرُح	
• َيْحِر�ُص	
• َدٌة	 َجيِّ
• َطْعٌم 	

ْعَناَها املَُنا�ِصِب ف�ِي الَعُموِد )ب(:  ْل ُكلَّ َكِلَمٍة ف�ِي الَعُموِد )اأ( ِبَ 1(   �صِ
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ِط املَِثاِل: 4( اْكُتْب َعَلى َنَ
• َعاَم (	 َم َلُهُم الطَّ ْعَنى: َقدَّ ُيوَفُه.                                     )ِبَ َنُقوُل: اأَْكَرَم الَرُجُل  �صُ
• ْعَنى: اأَْح�َصَن ُمَعاَمَلَتُهْم(	 َوَنُقوُل: ........الْبُن َواِلَديِه .                                ) ِبَ
• ْعَنى: اْبَتَعَد(	 ي .           ) ِبَ ُجُل َنْف�َصُه َعِن املََعا�صِ َوَنُقوُل: ....... الرَّ

2( اأَْكِمِل الَفَراَغ ف�ِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة ِمْن َبْيِ الَقْو�َصِي:
اٍت  - املَْوِطَن( ) اأَْجَوِد - َجنَّ

َل ِل�َصَجَرِة الُبِّ . َكاَنْت ُمْرَتَفَعاُت الَيَمِن......... الأَوَّ اأ. 
ُيَعدُّ الُبُّ الَيَمِنيُّ ِمْن  ........ اأَْنَواِع الُبِّ ف�ِي الَعاَلِ ب. 
َراَء. َلْت اأَْر�ُص الَيَمِن َقِدمًيا اإِىَل .........َخ�صْ وَّ َتَ ج. 

)اأ(
• الَقِدمَيُة 	
• املُ�ْصَتوِرَدُة	
• َكَرٌم 	
• اأَفَراٌح	

)ب(
• اأَْحَزاٌن 	
• ُبْخٌل	
• اجَلِديَدُة	
• َرُة	 دِّ املُ�صَ

َها  املَُنا�ِصِب ف�ِي الَعُموِد )ب(:  دِّ ْل ُكلَّ َكِلَمٍة ف�ِي الَعُموِد )اأ( ِب�صِ 3(   �صِ

ْر�ُس الثَّان الدَّ

ُة: التَّْدِريَباُت اللَُّغِويَّ

)اأ(
• َنْكَهٌة	
• َفاِخَرٌة 	
• ى 	 َيَتَحرَّ
• َت�ُصرُّ	

)ب(
• ُتْفِرُح	
• َيْحِر�ُص	
• َدٌة	 َجيِّ
• َطْعٌم 	

ْعَناَها املَُنا�ِصِب ف�ِي الَعُموِد )ب(:  ْل ُكلَّ َكِلَمٍة ف�ِي الَعُموِد )اأ( ِبَ 1(   �صِ
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اِلُث ) النَّْحُو( ْر�ُس الثَّ الدَّ

ُة اجُلْمَلُة ال�ْسِميَّ

اُح: الإي�سَ

  اْقَراأِ الأَْمِثَلَة الآِتَيَة: 
1 .. الَيَمُن َبَلٌد ِزَراِعيٌّ
البُُّ الَيَمِنُي ِمْن اأَْجَوِد اأَْنَواِع الُبِّ ف�ِي الَعاَلِ .. 2
يٌل.. 3 الَقْهَوُة �َصَراٌب َعَرِبيٌّ اأَ�صِ

َتَها َخطٌّ َوِهَي   � َل َبَداأَ بِالَكِلَمِة الَِّت��ي َتْ نَّ  املَِث��اَل الأَوَّ ْد اأَ ��اِبَقَة َتِ اَلَثَة ال�صَّ اْق��َراأِ الأَْمِثَل��َة الثَّ
اِلُث  َتَها َخطٌّ َوِهَي: )البُُّ (، َوِمْثَلُهَما املَِثاُل الثَّ اِن َبَداأَ ِبالَكِلَمِة الَِّتي َتْ )الَيَمُن( َو املَِثاَل الثَّ
َظَر ف�ِي َهِذِه  ُق النَّ ، وِهَي:  )الَقْهَوُة (؛ َوِعْنَدَما ُتَدقِّ َتَها َخطٌّ ��ا -  ِبالَكِلَمِة الَِّتي َتْ َبَداأَ - اأَْي�صً
ُد اأَنََّها اأَ�ْص��َماٌء  ،  ْمِثَلُة  َوِهَي : )الَيَمُن - الُبُّ - الَقْهَوُة (  َتِ ْت ِبَها ِتْلَك الأَ الَكِلَم��اِت الَِّت��ي َبَداأَ

َوِمْثُلَها: 
َراَء. - اٍت َخ�صْ ُلوا الأَْر�َص اإِىَل َجنَّ وَن َحوَّ الَيَمِنيُّ
ُيوِف.  - ُم ِلل�صُّ �َصَراُب الَقْهَوِة ُيَقدَّ

ْت  � ��ا -  َوُكلُّ ُجْمَلٍة َبَداأَ وَن - �َص��َراُب( َيُدلُّ ُكلٌّ ِمْنُهَما َعَلى ا�ْص��ٍم - اأَْي�صً َفالَكِلَمَتاِن :  )الَيَمِنيُّ
ًة. ى ُجْمَلًة ا�ْصِميَّ نََّها ُت�َصمَّ ِبا�ْصٍم َفاإِ

ُناَلِْحُظ الآِتي:   �
ًة. ى ُجْمَلًة ا�ْصِميَّ اجُلْمَلُة الَِّتي َتْبَداأُ ِبا�ْصٍم ُت�َصمَّ
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َت الَكِلَمِة الَِّتي ِفيَها َهْمَزُة َقْطٍع ف�ِي اجُلَمِل الأَِتَيِة: ا َتْ ْع َخطًّ �صَ
• 	. الُبُّ الَيَمِنيُّ ِمْن اأَْجَوِد اأَْنَواِع الُبِّ ف�ِي الَعاَلِ
• يٌل.	 �َصَراُب الَقْهَوِة َعَرِبيٌّ اأَ�صِ

ا ُيَنا�ِصُبُه ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل:  1( اْماَلأِ الَفَراَغ ِبَ

ُة: ْحِويَّ التَّْدِريَباُت النَّ

ٍة، َواْكُتْبَها ف�ِي َمَكاِنَها ِمَن اجَلْدَوِل  اأََماَم ال�ُصوؤَاِل: 3( اأِجْب َعِن الأَ�ْصِئَلِة الأَِتَيِة ِبُجَمٍل ا�ْصِميَّ

جملة اجلوابال�صوؤال 

..................................َما ا�ْصُم  املَْوِطِن  الأََوِل ِلِزَراَعِة الُبِّ ؟ 

ُيوِف ؟  ُمُه ِلل�صُّ َراُب الَِّذي ُنَقدِّ ..................................َما ال�صَّ

....... ا�ْصَتَهَرِت ِبِزَراَعِة الُبِّ         اأ. 
....... َمَذاُقَها َلِذيٌذ. ب. 

ِنيٌّ .  ........ ِميَناٌء مَيَ ج. 

• الَقْهَوُة  	
• املََخاُء	
• الَيَمُن	

اِبُع )الِكَتاَبة( ْر�ُس الرَّ الدَّ

ِرين َعَلى َهْمَزِة الَقْطِع الإِْمَلُء: َتَ

َن ِمْنَها ُجْمَلًة ا�ْصِميًَّة: ِب الَكَلَماِت الآِتَيَة ِلُتَكوِّ 2( َرتِّ
وا وَن -اْهَتمُّ َراَعِة - الَيَمِنيُّ            ِبالزِّ
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َت الَكِلَمِة الَِّتي ِفيَها َهْمَزُة َقْطٍع ف�ِي اجُلَمِل الأَِتَيِة: ا َتْ ْع َخطًّ �صَ
• 	. الُبُّ الَيَمِنيُّ ِمْن اأَْجَوِد اأَْنَواِع الُبِّ ف�ِي الَعاَلِ
• يٌل.	 �َصَراُب الَقْهَوِة َعَرِبيٌّ اأَ�صِ

ا ُيَنا�ِصُبُه ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل:  1( اْماَلأِ الَفَراَغ ِبَ

ُة: ْحِويَّ التَّْدِريَباُت النَّ

ٍة، َواْكُتْبَها ف�ِي َمَكاِنَها ِمَن اجَلْدَوِل  اأََماَم ال�ُصوؤَاِل: 3( اأِجْب َعِن الأَ�ْصِئَلِة الأَِتَيِة ِبُجَمٍل ا�ْصِميَّ

جملة اجلوابال�صوؤال 

..................................َما ا�ْصُم  املَْوِطِن  الأََوِل ِلِزَراَعِة الُبِّ ؟ 

ُيوِف ؟  ُمُه ِلل�صُّ َراُب الَِّذي ُنَقدِّ ..................................َما ال�صَّ

....... ا�ْصَتَهَرِت ِبِزَراَعِة الُبِّ         اأ. 
....... َمَذاُقَها َلِذيٌذ. ب. 

ِنيٌّ .  ........ ِميَناٌء مَيَ ج. 

• الَقْهَوُة  	
• املََخاُء	
• الَيَمُن	

اِبُع )الِكَتاَبة( ْر�ُس الرَّ الدَّ

ِرين َعَلى َهْمَزِة الَقْطِع الإِْمَلُء: َتَ

َن ِمْنَها ُجْمَلًة ا�ْصِميًَّة: ِب الَكَلَماِت الآِتَيَة ِلُتَكوِّ 2( َرتِّ
وا وَن -اْهَتمُّ َراَعِة - الَيَمِنيُّ            ِبالزِّ
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ْر�ُس اخَلاِم�ُس ) التَّْعِبري( الدَّ

َفِهي: ال�سَّ

الِكَتاِبي:

• 	. ْث - ِباأُ�ْصُلوِبَك -  َعْن �ُصْهَرِة الُبِّ الَيَمِنيِّ دَّ َتَ

• اأَِعْد َتْرِتيَب اجُلَمِل ِلَتْكِويِن ِفْقَرٍة: 	
ِلأَنَّ الُبَّ الَيَمِنيَّ َلُه �ُصْهَرٌة َكِبرَيٌة،  -
ا�ُص الُبَّ الَيَمِنيَّ ، - ُيِحبُّ النَّ
ُيوِفَنا  ، - ُم �َصَراَب الُبِّ ِل�صُ َوَنْحُن ُنَقدِّ
َياَفِة . - َفالَقْهَوُة َرْمٌز ِلل�صِّ

: اخَلطُّ

1( َلِحْظ َكْيَف ُيْكَتُب احَلْرَفاِن: )ر ، ز(:
     ر -  ز -  �ر -  �ز

اِكًيا الِعَباَرَة الآِتَيَة: ْقَعِة ُمَ ًة ِبْخطِّ الرُّ �ْصِخ  َوَمرَّ ًة ِبْخطِّ النَّ 2( اْكُتْب َمرَّ

اشتهر البن اليمني ألنه يمتاز بجودة مذاقه.

اشتهر النب اميلين ألنه ميتاز جبودة مذاقه.
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 املَُناَق�َسُة:  �
ْع ِعْنَواًنا اآَخَر ِللنَّ�صِّ ؟. 1 �صَ
َما الَبْيُت الَِّذي اأَْعَجَبَك ف�ِي النَّ�صِّ ؟ . 2
ُح احَلْقَل َثَمًرا؟. 3 اَلأُ الَفالَّ َكيَف مَيْ

ٌق و�ٌس َوَتَذوُّ اِد�ُس: ُن�سُ ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

ُح الَفــــلَّ
ْح  ف����ِ���ي اأَْر���������صِ ِب�������اَلِدي َف��������������������الَّ
��َج�����ًرا ����ا، ي������َ�����زَرُع ���صَ  َي����ن����ُ�ُ َح����بًّ

���ي َن����ْح����َو احَل����ْق����ِل �������صِ  َي�����ْغ�����ُدو مَيْ
اُت  ف����ِ���ي َي�����������ِدِه َت��ن�����ُم��و اخَل��������رْيَ

 ي����������َ����زَرُع َح����ْق����اًل ِل���الأَْج���َي�������������������ال
��َي�����������������ا الأَْر���������صُ ���ِت���ِه َتْ  وِب���ِه���مَّ

ُح ِب����������اَلِدي ِم���ْع���َط�����������اْء  َف�������������������الَّ
�������������������اْء ����ا وَنَ  َي����ْغ����ُم����ُرُه����ا ُح����بًّ

َي���ْرَت�����������اْح َل  َي���ْع���َم���ُل،   َي��������������ْزَرُع، 
 ُي���ْح���ِي���ي ف�����ي الأَْر���������صِ الأَْف��������َراْح

�����������اِب��ُق اأَن��������������َواَر ال���َف���ْج���ِر  وُي�����صَ
 َوَل��������������ُه َن���������ْدُع����و ُط�������وَل ال���ُع���ْم���ِر

 مي���َل�������������������وؤُُه  َث���َم�������������������ًرا وِغ������اَلل
���ُق َم���َع���������������ُه الآَم��������������ال  َت���ت�����������ح���قَّ

ْرَج�����������������اْء ��������الأُ ب���ِاخَل���ي�����������ِر الأَ  مَيْ
���َراْء ��ي��������َر ِج���َن�������اًن���ا َخ�������صْ  ِل��َت�����صِ
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 املَُناَق�َسُة:  �
ْع ِعْنَواًنا اآَخَر ِللنَّ�صِّ ؟. 1 �صَ
َما الَبْيُت الَِّذي اأَْعَجَبَك ف�ِي النَّ�صِّ ؟ . 2
ُح احَلْقَل َثَمًرا؟. 3 اَلأُ الَفالَّ َكيَف مَيْ

ٌق و�ٌس َوَتَذوُّ اِد�ُس: ُن�سُ ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

ُح الَفــــلَّ
ْح  ف����ِ���ي اأَْر���������صِ ِب�������اَلِدي َف��������������������الَّ
��َج�����ًرا ����ا، ي������َ�����زَرُع ���صَ  َي����ن����ُ�ُ َح����بًّ

���ي َن����ْح����َو احَل����ْق����ِل �������صِ  َي�����ْغ�����ُدو مَيْ
اُت  ف����ِ���ي َي�����������ِدِه َت��ن�����ُم��و اخَل��������رْيَ

 ي����������َ����زَرُع َح����ْق����اًل ِل���الأَْج���َي�������������������ال
��َي�����������������ا الأَْر���������صُ ���ِت���ِه َتْ  وِب���ِه���مَّ

ُح ِب����������اَلِدي ِم���ْع���َط�����������اْء  َف�������������������الَّ
�������������������اْء ����ا وَنَ  َي����ْغ����ُم����ُرُه����ا ُح����بًّ

َي���ْرَت�����������اْح َل  َي���ْع���َم���ُل،   َي��������������ْزَرُع، 
 ُي���ْح���ِي���ي ف�����ي الأَْر���������صِ الأَْف��������َراْح

�����������اِب��ُق اأَن��������������َواَر ال���َف���ْج���ِر  وُي�����صَ
 َوَل��������������ُه َن���������ْدُع����و ُط�������وَل ال���ُع���ْم���ِر

 مي���َل�������������������وؤُُه  َث���َم�������������������ًرا وِغ������اَلل
���ُق َم���َع���������������ُه الآَم��������������ال  َت���ت�����������ح���قَّ

ْرَج�����������������اْء ��������الأُ ب���ِاخَل���ي�����������ِر الأَ  مَيْ
���َراْء ��ي��������َر ِج���َن�������اًن���ا َخ�������صْ  ِل��َت�����صِ

  

  

  

  

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

ي
ون

لكرت
اإل

م 
لي

تع
 لل

ــة
ام

لع
ة ا

دار
اإل



59
لغتي العربية لل�صف الرابع - اجلزء الأول

اِبُع ) َتْقِومُي الَوْحَدِة اخَلاِم�َسِة( ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

ا َياأِْتي:. 1 اأَِجْب َعمَّ
ُيوِفَنا ؟ ُم ِل�صُ اأ- َماَذا ُنَقدِّ

ب- مِلَاَذا َناَل الُبُّ الَيَمِنيُّ �ُصْهَرًة َوا�ِصَعًة ؟
ِحيَحًة:. 2 اْقَراأِ العبارة الآِتَيَة ِقَراَءًة �صَ

َبٍة.  - َتاُز ِبِه ِمْن َنْكَهٍة َطيِّ الُبُّ الَيَمِنيُّ ِمْن اأَْجَوِد اأَْنَواِع الُبِّ ف�ِي الَعاَلِ ِل�َما مَيْ
3 .: اْماَلأِ الَفَراَغ ف�ِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة ِمن َبْيِ الَقْو�َصْيِ

ُر- اأَْجَوِد - املََخاِء( دَّ )ُي�صَ
الُبُّ الَيَمِنيُّ ِمْن ........... الأَْنَواِع ف�ِي الَعاَلِ . -
ى ِميَناَء .............. - ِديِر الُبِّ ُي�َصمَّ املِيَناُء الَيَمِنيُّ الَِّذي ا�ْصُتِهَر ِبَت�صْ
............ الُبُّ الَيَمِنيُّ اإِىَل َخاِرِج الَيَمِن . -

ًة، َواْكُتْبَها ف�ِي َمَكاِنَها ِمَن . 4 ِل َمَن اجَلْدَوِل ُجْمَلًة ا�ْص��ِميَّ ْن ِم��َن الَكِلَماِت َف احَلْق��ِل الأَوَّ َك��وِّ
اِن ِمَن اجِلْدَوِل اأَْدَناُه: احَلْقِل الثَّ

اجلملةالكلمات

ُم - ف�ِي - الُبُّ - املَُنا�َصَباِت  ........................................الَيَمِنيُّ - ُيَقدَّ

َبٌة - الُبُّ - َنْكَهُتُه ........................................ َطيِّ

اْكُتِب اجُلْمَلَة الآِتَيَة ِبَطِريَقِة الإِْماَلِء املَْنُظوِر:. 5
يٌل.  - الُبُّ �َصَراٌب َعَرِبيٌّ اأَ�صِ

ْقَعِة:. 6 اْكُتْب َما َياأِْتي ِبَخطِّ الرُّ

زيرع الفالح حقوال  لألجيال. 
َعبِّ َعْن َراأِْيَك َحْوَل َعاَدِة �ُصْرِب الَقْهَوِة. . 7
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اِد�َسُة  الَوْحَدُة ال�سَّ

اأَْحَداٌث َوُمَنا�َسَباٌت 

ُع �أَْن َيُكوَن �ملَُتَعلُِّم فـِي ِنَهاَيِة َهِذِه �لَوْحَدِة َقاِدًر� َعلَى �أَْن:  ُيَتَوقَّ
1 .. ِحيَحًةً ْر�َس فـِي �لَوْحَدِة  ِقَر�َءًة �صَ َيْقَر�أَ  �لدَّ
ِحيًحٍة.. 2 وَرٍة �صً ْر�ِس ِب�صُ ُيِجيَب َعن �أَ�ْصِئلَِة �لدَّ
َر�ِس.. 3 َح َمَعاِنَ �لَكِلَماِت �لَو�ِرَدِة فـِي �لدُّ ُيَو�صِّ
َد �جُلَمَل �ملُْثَبَتَة ِمْن ِخَلِل ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 4 ُيَحدِّ
ٍل.. 5 َيكُتَب ُجَمًل َتِوي َهْمَزَة َقْطٍع َوَهْمَزَة َو�صْ
ًة.. 6 َ ِحيَحًةً ُمَعبِّ َيْقَر�أَ �لنَّ�ِصيَد ِقَر�َءًة  �صَ
ْقَعِة َحْرَفـي )ر، ز( فـِي ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 7 ِي �لنَّ�ْصِخ َو�لَرُ َيْكُتَب ِبَخطَّ
ا َعْن َيْوِم �جَلَلِء.. 8 َ �َصَفِهيًّ ُيَعبِّ
ًة ِلَتْكِويِن ِفْقَرٍة.. 9 ُيَرتَِّب ُجَمًل ُمَبْعَثَ

َرَجاُت َتَعلُِّم الَوْحَدِة: ُمْ

http://E-learning-moe.edu.ye

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



60
لغتي العربية لل�صف الرابع - اجلزء الأول

اِد�َسُة  الَوْحَدُة ال�سَّ

اأَْحَداٌث َوُمَنا�َسَباٌت 

ُع �أَْن َيُكوَن �ملَُتَعلُِّم فـِي ِنَهاَيِة َهِذِه �لَوْحَدِة َقاِدًر� َعلَى �أَْن:  ُيَتَوقَّ
1 .. ِحيَحًةً ْر�َس فـِي �لَوْحَدِة  ِقَر�َءًة �صَ َيْقَر�أَ  �لدَّ
ِحيًحٍة.. 2 وَرٍة �صً ْر�ِس ِب�صُ ُيِجيَب َعن �أَ�ْصِئلَِة �لدَّ
َر�ِس.. 3 َح َمَعاِنَ �لَكِلَماِت �لَو�ِرَدِة فـِي �لدُّ ُيَو�صِّ
َد �جُلَمَل �ملُْثَبَتَة ِمْن ِخَلِل ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 4 ُيَحدِّ
ٍل.. 5 َيكُتَب ُجَمًل َتِوي َهْمَزَة َقْطٍع َوَهْمَزَة َو�صْ
ًة.. 6 َ ِحيَحًةً ُمَعبِّ َيْقَر�أَ �لنَّ�ِصيَد ِقَر�َءًة  �صَ
ْقَعِة َحْرَفـي )ر، ز( فـِي ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 7 ِي �لنَّ�ْصِخ َو�لَرُ َيْكُتَب ِبَخطَّ
ا َعْن َيْوِم �جَلَلِء.. 8 َ �َصَفِهيًّ ُيَعبِّ
ًة ِلَتْكِويِن ِفْقَرٍة.. 9 ُيَرتَِّب ُجَمًل ُمَبْعَثَ

َرَجاُت َتَعلُِّم الَوْحَدِة: ُمْ
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اَلِميَذ َقاِئاًل:  ٍة َعاِلَيٍة، وَخاَطَب التَّ فـي َطاُبوِر املْدَر�َصِة َوَقَف ُمِديُر املَْدَر�َصِة َعَلى َمَن�صَّ
َتِفُل  ٌة َعِظيَمٌة، َتْ ٌة اْحِتفاًل ِبِذْكَرى َيْوِم اجَلاَلِء، َوَهِذِه ُمَنا�َصَبٌة َوَطِنيَّ َغًدا اإَِجاَزٌة َر�ْصِميَّ
يَطاِنِّ ِمْن َمِديَنِة  ِبَهــا ِباَلُدَنــا فـِي ُكلِّ َعاٍم ِبَجــاَلِء اآِخِر ُجْنِديٍّ ِمْن ُجُنوِد الْحِتــالِل الِبِ

اَلِثنَي ِمْن ُنوَفْمَبَ َعاَم 1967 م. َعَدَن ِفـي الثَّ
ُرَقاِت، َوَت�ْصَمُعوَن  ُل املََباِنَ والطُّ مِّ يَنَة ُتَ َواْبِتَهاًجا ِبَهِذِه املَُنا�َصَبِة َفاأَْنُتْم ُت�َصاِهُدوَن الزِّ

ِة. يَّ ِه لْلُحرِّ الأََنا�ِصيَد الَِّتي َتَتَغنَّى ِبُبُطوَلِة �َصْعِبَنا، َوُمَقاَوَمِتِه ِلال�ْصِتْبَداِد َوُحبِّ
َق  ْوَلِدي، ُوِلدُتْ فـِي َعْهِد ال�ْصــِتْقالِل، َفَلْم َتَرْوا َذِلــَك الْحِتاَلَل الَِّذي َفرَّ َواأَْنُتــْم َيــا اأَ
َهَداَء، َو�َصاُروا  ُموا ال�صُّ ا اآَباوؤُُكْم فَقْد َعا�ُصوا َق�ْصَوَة الْحِتالِل، َوَقدَّ َق َوَطَنَنا. اأَمَّ �َصْعَبنا، وَمزَّ
َف َقاَدُة الْحِتالِل  اَراُت اْعَتَ ا َتَواَلِت الْنِت�صَ ــِر ِبُجْراأٍَة َو�َصــَجاَعٍة، ًولـمَّ �صْ َعَلى َطِريِق النَّ

َتُهْم �ُصِحَقْت فـِي َهِذِه املَعاِرِك َواأَنَّ ِبِريَطاِنَيا ُهِزَمْت اأَ�َصدَّ َهِزمَيٍة. اأَنَّ ُقوَّ
ــْوا ِبِدَماِئِهْم  حَّ َهــَداُء، الَِّذيَن �صَ َنَعُه ال�صُّ َواأ�ْصــَرَق َيْوُم اجَلــاَلِء َبْعَد َلْيٍل َطويــٍل، َيْوٌم �صَ

ِة الَوَطِن. يَّ َواأْرَواِحِهْم فـِي �َصِبيِل اهلل، َوِمْن اأَْجِل ُحرِّ
اإِنَّ َيْوَم اجَلاَلِء َعِزيٌز َعَلى ُقُلوِب اأَْبَناِء الَيَمِن، َوِبالُدَنا َفَخوَرٌة ِبَهَذا الَيْوِم املَِجيِد.

َيْوُم اجَلَلِء
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ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الأََداُء:

اِمَتُة:  الِقَراَءُة ال�سَّ

ُة:  الِقَراَءُة اجَلْهِريَّ

ا�ْصَتْخِرْج ِمَن النَّ�صِّ اجُلَمَل الَِّتي َتُدلُّ َعَلى املََعاِن الآِتَيِة:   
َجاَلُء الْحِتاَلِل ِمْن ِباَلِدَنا. اأ. 

َمَظاِهُر الَفْرَحِة ِبِذْكَرى َيْوِم اجَلاَلِء. ب. 
َهِزمَيُة املُْحَتلِّ ِفـي املََعاِرِك. ج. 

اُف َقاَدِة الْحِتاَلِل ِبالَهِزمَيِة. اْعِتَ د. 

• ًة �َصِليَمًة.	 اْقَراأِ النَّ�صَّ  ِقَراَءًة َجْهِريَّ

الَفْهُم َوال�ْسِتيَعاُب:

َماَذا َنْعِني ِبَيْوِم اجَلاَلِء؟  )1
َمَتى َكاَن َيْوُم اجَلاَلِء فـِي ِباَلِدَنا؟  )2

َماَذا ُت�َصاِهُد فـِي ِذْكَرى َيْوِم اجَلاَلِء؟  )3
اَذا َتَتَغنَّى الأََنا�ِصيُد؟ ِبَ  )4

َماَذا َعِمَل اآَباوؤَُنا الَِّذيَن َعا�ُصوا َق�ْصَوَة الْحِتاَلِل؟  )5
ِة؟ يَّ َهَداُء فـِي �َصِبيِل احُلرِّ َم ال�صُّ َماَذا َقدَّ  )6
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ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الأََداُء:

اِمَتُة:  الِقَراَءُة ال�سَّ

ُة:  الِقَراَءُة اجَلْهِريَّ

ا�ْصَتْخِرْج ِمَن النَّ�صِّ اجُلَمَل الَِّتي َتُدلُّ َعَلى املََعاِن الآِتَيِة:   
َجاَلُء الْحِتاَلِل ِمْن ِباَلِدَنا. اأ. 

َمَظاِهُر الَفْرَحِة ِبِذْكَرى َيْوِم اجَلاَلِء. ب. 
َهِزمَيُة املُْحَتلِّ ِفـي املََعاِرِك. ج. 

اُف َقاَدِة الْحِتاَلِل ِبالَهِزمَيِة. اْعِتَ د. 

• ًة �َصِليَمًة.	 اْقَراأِ النَّ�صَّ  ِقَراَءًة َجْهِريَّ

الَفْهُم َوال�ْسِتيَعاُب:

َماَذا َنْعِني ِبَيْوِم اجَلاَلِء؟  )1
َمَتى َكاَن َيْوُم اجَلاَلِء فـِي ِباَلِدَنا؟  )2

َماَذا ُت�َصاِهُد فـِي ِذْكَرى َيْوِم اجَلاَلِء؟  )3
اَذا َتَتَغنَّى الأََنا�ِصيُد؟ ِبَ  )4

َماَذا َعِمَل اآَباوؤَُنا الَِّذيَن َعا�ُصوا َق�ْصَوَة الْحِتاَلِل؟  )5
ِة؟ يَّ َهَداُء فـِي �َصِبيِل احُلرِّ َم ال�صُّ َماَذا َقدَّ  )6
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: 2( اأَْكِمِل الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�ِصَبٍة ِمن َبنْيِ الَقْو�َصنْيِ
َة ( يَّ ) ُمَقاَوَمًة - اجَلاَلِء - احُلرِّ

وَن ُكلَّ َعاٍم ِبِعيِد .............  َيْحَتِفُل الَيَمِنيُّ اأ. 
وَن الْحِتاَلَل.  وَن ............. َوَيْرُف�صُ وَن ُيِحبُّ الَيَمِنيُّ ب. 

ًة ِمْن ِقَبِل اآَباِئَنا.  يَطاِنُّ .............. َقَويَّ َواَجَه الْحِتاَلُل الِبِ ج. 

)اأ(
• ال�ْصِتْقاَلُل	
• ُر	 �صْ النَّ
• َق	 َفرَّ

)ب(
• الَهِزمَيُة	
• َد	 َوحَّ
• الْحِتاَلُل	

َها  املَُنا�ِصِب فـِي الَعُموِد )ب(:  دِّ ْل ُكلَّ َكِلَمٍة فـِي الَعُموِد )اأ( ِب�صِ 3(   �صِ

ْر�ُس الثَّان الدَّ

ُة: التَّْدِريَباُت اللَُّغِويَّ

)اأ(
• َجاَلٌء.	
• َل.	 مَّ َتَ
• ال�ْصِتْبَداُد.	
• �َصَحَقْت.	

)ب(
• َن.	 َتَزيَّ
• 	. َطْرُد املُْحَتلِّ
• ْت َواأََباَدْت .	 َدكَّ
• الُظْلُم.	

ْعَناَها املَُنا�ِصِب فـِي الَعُموِد )ب(:  ْل ُكلَّ َكِلَمٍة فـِي الَعُموِد )اأ( ِبَ 1(   �صِ

ِط املَِثاِل: 4( اْكُتْب َعَلى َنَ
َت ( ْعَنى: �َصتَّ ُعوِب.                                          )ِبَ َق الْحِتاَلِل َبنْيَ ال�صُّ َنُقوُل: َفرَّ اأ. 

َم ( ْعَنى: َق�صَّ َدَقًة َعَلى املُْحَتاِجنَي .           ) ِبَ َوَنُقوُل: ............املُْح�ِصُن �صَ ب. 
ْعَنى: َميََّز( َوَنُقوُل: ...........املُوؤِْمُن َبنْيَ احَلقِّ َوالَباِطِل .                       ) ِبَ ج. 
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اِلُث ) النَّْحُو( ْر�ُس الثَّ الدَّ

اجُلْمَلُة املُْثَبَتُة 

اُح: الإي�سَ

اْقَراأِ الأَْمِثَلَة الآِتَيَة: 
�َصاَهَد الآَباُء الْحِتاَلَل.. 1
ُنِحبُّ الَِّذيَن َقاَوُموا الْحِتاَلَل.. 2
يَنَة فـِي َيْوِم اجَلاَلِء. . 3 ُن�َصاِهُد الزِّ
ٌة. . 4 ِعيُد اجَلاَلِء ُمَنا�َصَبٌة َوَطِنيَّ

ُد اأَنَّ َهِذِه اجُلْمَلَة  ُتْثِبُت اأَنَّ الآَباَء  � ْلَنا اجُلْمَلَة الأُوَل: )�َصاَهَد الآََباُء الْحِتاَلَل( َنِ مَّ اإَِذا َتاأَ

اِنَيُة: )ُنِحبُّ الَِّذيَن َقاَوُموا الْحِتاَلَل( َفِهَي  ُتْثِبُت اأَنََّنا  �َصاَهُدوا الْحِتاَلَل َوِمْثُلَها اجُلْمَلُة الثَّ

يَنَة فـِي  اِلَثــِة : )ُن�َصاِهُد الزِّ ُنِحــبُّ الَِّذيَن َقاَوُمــوا الْحِتاَلَل. َوَكَذِلَك احَلاُل فـِي اجُلْمَلِة الثَّ

ُد اأَنَّ اجُلْمَلَة  ٌة( َحيُث َنِ اِبَعَة :  )ِعيُد اجَلاَلِء ُمَنا�َصَبــٌة َوَطِنيَّ َيــْوِم اجَلــاَلِء(. َواجُلْمَلَة الرَّ

ا َفِهَي  ُتْثِبُت  اِبَعُة اأَْي�صً يَنِة فـِي َيوِم اجَلــاَلِء َوَكَذِلَك اجُلْمَلُة الرَّ اِلَثــَة  ُتْثِبُت َم�َصاَهَدَة الزِّ الثَّ

ى ُجْمَلًة ُمْثَبَتًة. ٌة، َوُكلُّ ُجْمَلٍة ِمْثُل َهِذِه اجُلَمِل ُت�َصمَّ اأَنَّ ِعيَد اجَلاَلِء ُمَنا�َصَبٌة َوَطِنيَّ

ُناَلِْحُظ الآِتي:   �
ى ُجْمَلًة ُمْثَبَتًة.  ُكلُّ ُجْمَلٍة ُتِفيُد الإِْثَباَت ُت�َصمَّ
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اِلُث ) النَّْحُو( ْر�ُس الثَّ الدَّ

اجُلْمَلُة املُْثَبَتُة 

اُح: الإي�سَ

اْقَراأِ الأَْمِثَلَة الآِتَيَة: 
�َصاَهَد الآَباُء الْحِتاَلَل.. 1
ُنِحبُّ الَِّذيَن َقاَوُموا الْحِتاَلَل.. 2
يَنَة فـِي َيْوِم اجَلاَلِء. . 3 ُن�َصاِهُد الزِّ
ٌة. . 4 ِعيُد اجَلاَلِء ُمَنا�َصَبٌة َوَطِنيَّ

ُد اأَنَّ َهِذِه اجُلْمَلَة  ُتْثِبُت اأَنَّ الآَباَء  � ْلَنا اجُلْمَلَة الأُوَل: )�َصاَهَد الآََباُء الْحِتاَلَل( َنِ مَّ اإَِذا َتاأَ

اِنَيُة: )ُنِحبُّ الَِّذيَن َقاَوُموا الْحِتاَلَل( َفِهَي  ُتْثِبُت اأَنََّنا  �َصاَهُدوا الْحِتاَلَل َوِمْثُلَها اجُلْمَلُة الثَّ

يَنَة فـِي  اِلَثــِة : )ُن�َصاِهُد الزِّ ُنِحــبُّ الَِّذيَن َقاَوُمــوا الْحِتاَلَل. َوَكَذِلَك احَلاُل فـِي اجُلْمَلِة الثَّ

ُد اأَنَّ اجُلْمَلَة  ٌة( َحيُث َنِ اِبَعَة :  )ِعيُد اجَلاَلِء ُمَنا�َصَبــٌة َوَطِنيَّ َيــْوِم اجَلــاَلِء(. َواجُلْمَلَة الرَّ

ا َفِهَي  ُتْثِبُت  اِبَعُة اأَْي�صً يَنِة فـِي َيوِم اجَلــاَلِء َوَكَذِلَك اجُلْمَلُة الرَّ اِلَثــَة  ُتْثِبُت َم�َصاَهَدَة الزِّ الثَّ

ى ُجْمَلًة ُمْثَبَتًة. ٌة، َوُكلُّ ُجْمَلٍة ِمْثُل َهِذِه اجُلَمِل ُت�َصمَّ اأَنَّ ِعيَد اجَلاَلِء ُمَنا�َصَبٌة َوَطِنيَّ

ُناَلِْحُظ الآِتي:   �
ى ُجْمَلًة ُمْثَبَتًة.  ُكلُّ ُجْمَلٍة ُتِفيُد الإِْثَباَت ُت�َصمَّ
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ا ُيَنا�ِصُبَها ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل: َتِة الآِتَيِة  ِبَ 1( اْماَلأِ الَفَراَغ فـي  اجُلَمِل املَُثبَّ

ا ُيَنا�ِصُبَها ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل: َتِة الآِتَيِة ِبَ 2( اْماَلأِ الَفَراَغ فـي اجُلَمِل املَُثبَّ

ُة: ْحِويَّ التَّْدِريَباُت النَّ

ِل اأَْدَناُه: ِط املَِثاِل الأَوَّ ِف اجُلَمَل الآِتَيَة ِبَح�َصِب َمْعَناَها َعَلى َنَ نِّ 3( �صَ

 َمْعَنى اجُلْمَلِةاجُلْمَلُة

 . وَن ِبَدْحِر املُْحَتلِّ . َقاَم الَيَمِنيُّ نَي َقاُموا ِبَدْحِر املُْحَتلِّ ُتِفيُد اإِْثَباَت اأَنَّ الَيَمِنيِّ

............................................َخَرَج الْحِتاَلُل َمْهُزوًما.

اَراُت �َصْعِبَنا.  ............................................َتَواَلِت اْنِت�صَ

ٌة. ............................................َيْوُم اجَلالِء ُمَنا�َصَبٌة َوَطِنيَّ

ِة الَوَطِن.         يَّ وَن فـِي �َصِبيِل ُحرِّ ............الَيَمِنيُّ اأ. 
وَن املُ�ْصَتْعِمَر ِمْن ِباَلِدِهْم . ............ الَيَمِنيُّ ب. 

............ املُْحَتلُّ ِبالَهِزمَيِة.  ج. 

َتِفُل ِباَلُدَنا ِبَيْوِم ................ َتْ اأ. 
ِر.   �صْ َنا َعَلى ..............النَّ �َصاَر اآَباوؤُ ب. 
َيْوُم اجَلاَلِء................. َوَطِنيٌَّة. ج. 

• َدَحَر   	
• َقاَوَم	
• َف	 اْعَتَ

• َطِريِق   	
• اجَلاَلِء	
• ُمَنا�َصَبٌة 	
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ا ُيَنا�ِصُبَها ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل: 1( اْماَلأِ الَفَراَغ فـي  اجُلَمِل الآِتَيِة  ِبَ

ا ُيَنا�ِصُبَها ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل: 2( اْماَلأِ الَفَراَغ فـي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَ

يَطاِنِّ .         اَم الْحِتاَلِل الِبِ ُروَف اأَيَّ َعا�َص اآَباوؤَُنا ........... الظُّ اأ. 
ُن ............. َوالُطُرَقاُت . فـِي َيْوِم اجَلاَلِء ُتَزيَّ ب. 

ُتَغنَّى ............. الُبُطوَلِة ِل�َصْعِبَنا املَُجاِهِد.  ج. 

َهَداُء .  اأ.  َيْوُم اجَلاَلِء ..............َخلََّدُه ال�صُّ
اآباوؤَُنا ...................اأَُباٌة . ب. 
ْعِب. َيْوُم اجَلاَلِء ........... ِلل�صَّ ج. 

• املََباِن    	
• اأَْق�َصى	
• اأََنا�ِصيُد	

• اٌر   	 اْنِت�صَ
• اأَْبَطاٌل	
• ا�ْصٌم 	

: اخَلطُّ

1( اْنَتِبه اإَِل ِكَتاَبِة َحْرَف :)ر ، ز (:
    ر      ــر      ز      ــز

ْقَعِة : ًة ِبَخطِّ الرُّ �ْصِخ َوَمرَّ ًة ِبَخطِّ النَّ 2(  ُاْكُتْب َما َياأِْتي َمرَّ

ُهِزَمْت بريطانيا هزمية منكرة.
هُِزمَت بريْطانيا هزمية منركة.

اِبُع )الِكَتاَبة( ْر�ُس الرَّ الدَّ

ِل َوَهْمَزِة الَقْطِع اِريُن َعَلى َهْمَزِة الَو�سْ الإِْمَلُء: َتَ
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ا ُيَنا�ِصُبَها ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل: 1( اْماَلأِ الَفَراَغ فـي  اجُلَمِل الآِتَيِة  ِبَ

ا ُيَنا�ِصُبَها ِمَن الَعُموِد املَُقاِبِل: 2( اْماَلأِ الَفَراَغ فـي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَ

يَطاِنِّ .         اَم الْحِتاَلِل الِبِ ُروَف اأَيَّ َعا�َص اآَباوؤَُنا ........... الظُّ اأ. 
ُن ............. َوالُطُرَقاُت . فـِي َيْوِم اجَلاَلِء ُتَزيَّ ب. 

ُتَغنَّى ............. الُبُطوَلِة ِل�َصْعِبَنا املَُجاِهِد.  ج. 

َهَداُء .  اأ.  َيْوُم اجَلاَلِء ..............َخلََّدُه ال�صُّ
اآباوؤَُنا ...................اأَُباٌة . ب. 
ْعِب. َيْوُم اجَلاَلِء ........... ِلل�صَّ ج. 

• املََباِن    	
• اأَْق�َصى	
• اأََنا�ِصيُد	

• اٌر   	 اْنِت�صَ
• اأَْبَطاٌل	
• ا�ْصٌم 	

: اخَلطُّ

1( اْنَتِبه اإَِل ِكَتاَبِة َحْرَف :)ر ، ز (:
    ر      ــر      ز      ــز

ْقَعِة : ًة ِبَخطِّ الرُّ �ْصِخ َوَمرَّ ًة ِبَخطِّ النَّ 2(  ُاْكُتْب َما َياأِْتي َمرَّ

ُهِزَمْت بريطانيا هزمية منكرة.
هُِزمَت بريْطانيا هزمية منركة.

اِبُع )الِكَتاَبة( ْر�ُس الرَّ الدَّ

ِل َوَهْمَزِة الَقْطِع اِريُن َعَلى َهْمَزِة الَو�سْ الإِْمَلُء: َتَ
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ْر�ُس اخَلاِم�ُس ) التَّْعِبري( الدَّ

َفِهي: ال�سَّ

الِكَتاِبي:

• ْث - ِباأُ�ْصُلوِبَك -  َعْن َيْوِم اجَلاَلِء.	 دَّ َتَ

• اأَِعْد َتْرِتيَب اجُلَمِل ِلَتْكِويِن ِفْقَرٍة: 	
َف َقاَدُة الْحِتاَلِل ِبالَهِزمَيِة ،  - اْعَتَ
اَلِثنَي ِمْن ُنوَفْمَبَ َعاَم 1967م. - فـِي الثَّ
نَي ، - اَراُت الَيَمِنيِّ ا َتَواَلِت اْنِت�صَ لـَمَّ
َواأَ�ْصَرَق َيْوُم اجَلاَلِء ،  -
ُمْعِلًنا ُخُروَج اآِخِر ُجْنِديٍّ ِمْن َعَدَن  ، -
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 املَُناَق�َسُة:  �
؟. 1 اِعُر فـِي النَّ�صِّ  َما املَُناَدى الَِّذي ُيَناِديِه ال�صَّ
اَذا َنْفِدي ِباَلَدَنا؟. 2 ِبَ
ٍة؟. 3 َما َواِجُبَنا اإَذا َكاَنْت ِباَلُدَنا فـِي �ِصدَّ
ي الَّذيَن ُيْقَتُلوَن فـِي �َصِبيِل اهلِل؟. 4 َماذا ُن�َصمِّ

ٌق و�ٌس َوَتَذوُّ اِد�ُس: ُن�سُ ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

يْحَيا الَوَطن

ــــي ــــــــَداِك َدِم ــــــــاَلِدي ِف ــــــــاَلِدي ِب  ِب
ـــوؤَاِد الـــُف ِــي  فـــ َمــــــــا  اأَوُل  ــِك  ــَراُم ـــ ـــ  َغ
ا ــــُت َحيًّ ُدْم َمــا  ــِمــِك  ِبــا�ــصْ ــُف  ــِت ــاأَْه ــصَ � 

َجـــــاء ــْوُم  ــَي ال اإَذا  ِبــــاَلِدي   ِبــــاَلِدي 
َهــــــَواِك �َصِهيــَد  َفَتـــاِك  ي   َفَحـــيِّ
ا ُدْمـــُت َحيًّ ــا  َم ــِمــِك  ِبــا�ــصْ ْهــِتــُف  ــــــــاأَ  �ــصَ

ــَلــِمــي ـــــَدًى َفــا�ــصْ ـــُت َحــَيــاِتــي ِف ـــْب  َوَه
ــي ــِم ــــا فـــــِــي َف ـــــــــواِك اآِخــــــُر َم  َوَنْ
ــيــ�ــُص ِبــــــاَلِدي َوَيــْحــيــا الـــَوَطـــْن ــِع  َت

 
ـــَداْء ـــِف ال ــقَّ  ـــ ـــ َوَح ــــَداُء  الــــنِّ ى   َوَدوَّ
ــاْء ـــ ـــ ــَي ــى الأْوِف ــَل ــا َع ــالًم  َوُقـــــوِل �ــصَ
ــا الــَوَطــــــــْن ــَي ــْح  َتــِعــيــ�ــُص ِبـــــاَلِدي َوَي
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ــاْء ـــ ـــ ــَي ــى الأْوِف ــَل ــا َع ــالًم  َوُقـــــوِل �ــصَ
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اِد�َسِة( اِبُع )َتْقِومُي الَوْحَدِة ال�سَّ ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

اأَِجْب َعِن الأَ�ْصِئَلِة الآِتَيِة:. 1
اَلِثنَي ِمْن ُنوَفْمَبَ ِمْن ُكلِّ َعاٍم ؟ اأ- مِلَاَذا َنْبَتِهُج فـِي َيْوِم الثَّ

َي َيْوُم اجَلاَلِء ِبَهَذا ال�ْصِم ؟ ب- لـَِماَذا �ُصمِّ
َف َقاَدُة الْحِتاَلِل ِبالَهِزمَيِة ؟ ج- لـَِماَذا اْعَتَ

ِحيَحًة:. 2 اْقَراأِ الِفْقَرَة الآِتَيَة ِقَراَءًة �صَ
َق �َصْعَبنا،     َواأَْنُتْم َيا اأَْوَلِدي، ُوِلدُتْ فـِي َعْهِد ال�ْصِتْقالِل، َفَلْم َتَرْوا  َذِلَك الْحِتالَل الَِّذي َفرَّ
َهَداَء، َو�َصاُروا َعَلى َطِريِق  ُموا ال�صُّ ُكْم فَقْد َعا�ُصوا َق�ْصَوَة الْحِتاَلِل، َوَقدَّ ا اآَباوؤُ َق َوَطَنَنا. اأَمَّ َوَمــزَّ

ِر ِبُجْراأٍَة َو�َصَجاَعٍة.    �صْ النَّ

3 .: اْماَلأ الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة ِمن َبنْيِ الَقْو�َصنْيِ
ِر  - اأَْرَواَحُهْم ( �صْ )َمَعاِرِك -النَّ

�َصاَر �َصْعُبَنا َعَلى َطِريِق ............ ِب�َصَجاَعٍة. اأ. 
َفاِع َعِن الَوَطِن. اُت الْحِتاَلِل فـِي ..............الدِّ �ُصِحَقْت ُقوَّ ب. 

َهَداُء .............. فـِي �َصِبيِل اهلل . َم ال�صُّ َقدَّ ج. 

ْحِو:. 4 ا َتْعلَّْمَت فـِي َدْر�ِص النَّ اأْكِمِل الَفَراَغ ِبَكِلَمٍة ُمَنا�ِصَبٍة ِمَّ
ى اجُلْمَلَة  .................. .  - ُكلُّ ُجْمَلٍة ُتِفيُد الإْثَباَت ُت�َصمَّ

اْكُتِب اجُلْمَلَة الآِتَيَة ِبَطِريَقِة الإِْماَلِء املَْنُظوِر:. 5
اِتِهْم �ُصِحَقْت فـِي َهِذِه املََعاِرِك.  - َف َقاَدُة الْحِتاَلِل ِباأَنَّ ُقوَّ اْعَتَ

ْقَعِة:. 6 �ْصِخ َواأُْخَرى ِبَخطِّ الرُّ ًة ِبَخطِّ النَّ اْكُتْب َما َياأِْتي َمرَّ

يوم اجلالء �صنعه ال�صهداء وُهِزَم فيه الأعداء.

يوم اجلال ء صنعه الشهداء وهُِزمَ فيه األعداء.
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اِبَعُة  الَوْحَدُة ال�سَّ

ٌة َناَعاٌت َوَطِنيَّ �سِ

ُع �أَْن َيُكوَن �ملَُتَعلُِّم فـِي ِنَهاَيِة َهِذِه �لَوْحَدِة َقاِدًر� َعلَى �أَْن:  ُيَتَوقَّ
ِحيَحًة .. 1 ْر�َس  فـِي �لَوْحَدِة  ِقَر�َءًة �صَ َيْقَر�أَ �لدَّ
ِحيَحٍة.. 2 وَرٍة �صَ ْر�ِس ِب�صُ ُيِجيَب َعن �أَ�ْصِئلَِة �لدَّ
ْر�ِس.. 3 َح َمَعاِنَ �لَكِلَماِت �لَو�ِرَدِة فـِي �لدَّ ُيَو�صِّ
َة ِمْن ِخَلِل ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 4 َد �جُلْملََة �ملَْنِفيَّ ُيَحدِّ
َطَة �ملَْر�ُصوَمَة َعلَى )�أ(.. 5 َيْكُتَب ُجَمل َتِوي �لَهْمَزَة �ملَُتو�صِّ
ًة.. 6 َ ِحيَحًة ُمَعبِّ َيْقَر�أَ �لنَّ�ِصيَد ِقَر�َءًة  �صَ
ْقَعِة ُحُروَف )ج، ح، خ ( فـِي ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 7 َيْكُتَب ِبَخطِّ �لرُّ
ِة .. 8 َناَعاِت َو�حِلَرِف  �لَيَدِويَّ يَِّة �ل�صِّ ا ِباأُ�ْصُلوِبِه َعْن �أََهمِّ َ �َصَفِهيًّ ُيَعبِّ
ًة ِلَتْكِويِن ِفْقَرٍة َذ�ِت َمْعنًى.. 9 ُيَرتَِّب ُجَمًل ُمَبْعَثَ

َرَجاُت َتَعلُِّم الَوْحَدِة: ُمْ
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ــِة، الَِّتــي َكاَن  َيْحَتاُجَها فـِي  ــَناَعاِت الَيَدِويَّ َبــَرَع الإِْن�َصــاُن الَيَمِنــيُّ ُمْنــُذ الِقــَدِم ِبال�صِّ
َزُة،  ُة املَُتَميِّ اِكَمُة، َوُقُدَراُتُه احِلَرِفيَّ اُتُه املَُتَ َتْي�ِصــِر ُمَتَطلََّباِت َحَياِتِه، َوْقِد اْنَعَك�َصْت ِخْبَ
ا  َنَعَها ِبَيِدِه؛ ِمَّ اَلٍة َواإِْبَداٍع  َعَلى ِتْلَك الأَ�ْصَياِء الَِّتي �صَ ِمُلُه ِمْن اأَ�صَ ا َتْ ُة ِبَ يَّ َوَمَهاَراُتُه الَفنِّ

يُتَها فـِي ُكلِّ َمَكاٍن .  اأَْك�َصَبَها َجْوَدًة  َوَجَماًل ، َوَجَعَل َلَها �ُصْهَرًة َذاَع �صِ
ِة َوالأْحَجاِر  َناَعُة احُلِليِّ ِمَن الَذَهــِب َوالِف�صَّ ِة : �صِ َناَعــاِت الَيَدِويَّ َوَلَعــلَّ ِمْن اأََهمِّ ال�صِّ
اَغــُة فـِي َزْخَرَفِتَها  َ ال�صَّ ُن ِبَها املَــْراأَُة ِباأَْنَواِعَها املُْخَتِلَفــِة،  َفَقْد تفَننّنّ الَكِرمَيــِة الَِّتــي َتَتَزيَّ
ُيوِف  ْغَمــاِد ال�صُّ ْقَباِل َعَلى �ِصَراِئَهــا . َكَما َكاَن ِلأَ َناَعِتَهــا؛ ِمْن اأَْجــِل الإِ ــِة �صِ ِعَهــا َوِدقَّ َوَتَنوُّ
ِة الَِّتي اْزَداَنْت  يَّ ْخَرَفِة الِف�صِّ يٌب َواِفٌر ِمْن ِتْلــَك الزَّ َها َن�صِ ( َوَمَقاِب�صِ َواخَلَناِجــِر )اجَلَناِبينّ
ِة الإِْن�َصاِن الَيَمِنيِّ َوِهْنَداِمِه، َوَتُدلُّ  يَّ ْعِبيِّ الَِّذي اْرَتَبَط ِب�َصْخ�صِ ِبَهــا؛ ِلأَنََّها ِمَن املَْوُروِث ال�صَّ

ِتِه َوُتَراِثِه. َعَلى اْعِتَزاِزِه ِبَهِويَّ
َباِريــَق َوَمَزاِهــَر َواأَْكَواٍب  ُحــوٍن َواأَ ــِة - ِمْن �صُ َحا�ِصيَّ َحــِف النُّ َناَعُة التُّ َلــْت �صِ َوَقــِد اْحتَّ
َخاِرِف  َنــْت ِبالزَّ ا، َوَقْد ُزيِّ َهــا - َمَكاَنًة َمْرُموَقــًة فـِي املُْجَتَمِع الَيَمِنــيِّ  اأَْي�صً َوَمَباِخــَر َوَغْرِ

ُة   َناَعاُت َواحِلَرُف الَيَدِويَّ ال�سِّ
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ا  ِة ِمَّ ْعِر َواحِلَكِم َوالأَْمَثاِل، َوَبْع�ِض الآََياِت الُقْراآِنيَّ َوالُنُقو�ِض َوالِكَتاَباِت املَْنُحوَتِة ِمَن ال�صِّ
َيْعِك�ُض َمَدى الْهِتَماِم ِبَها .

َناَعاِت الأُْخَرى  ، َفُهَناَك الَعِديُد ِمَن ال�صِّ ُة ِعْنَد َهَذا احَلدِّ َدِويَّ َناَعاُت اليَّ َوَلْ َتِقِف ال�صِّ
َناَعِة  وُب الآََفــاَق، ِمْثَل: �صِ وَن، َوَبَرُعــوا ِفيَها، َوَكاَن َلَهــا �ُصْهَرٌة َتُ الَِّتــي اْهَتــمَّ ِبَها الَيَمِنيُّ
ــِة، َواأََدَواِت الِفَلَحِة،  اِر، َوالَقَواِرِب الَبْحِريَّ َناَعِة الَفخَّ يــِب، َو�صِ �ِصيــِج، َوالَبُخوِر، َوالطِّ النَّ

َنِة، َوَغْرِ َذِلَك.  َوِقَطِع اأَْحَجاِر الِبَناِء املَُلوَّ
اِنِع احَلِديَثِة فـِي َجِميِع  َرِة، َواْحِتَيــاِج املُْجَتَمِع  اإَِل املَ�صَ ِ احَلَياِة املَُعا�صِ َوَنِتيَجــًة ِلَتَغرُّ
ُة  ْه�صَ ِت النَّ َلْيِه، َفَقْد َبــَداأَ َناَعــِة َما َيْحَتاُج اإِ اِريَّ فـِي �صِ �َصــاُرَع احَل�صَ اجَلَواِنــِب، ِلُيَواِكَب التَّ
َناَعــِة الإ�ْصَمْنِت،  اُبــوِن، َو�صِ ِة، وال�صَّ َناَعــاِت الِغَذاِئيَّ ــُة فـِــي ِبَلِدَنا، ِمْثــَل: ال�صِّ َناِعيَّ ال�صِّ
ْعَداِئِه  َفاِع َعــِن الَوَطــِن َوَرْدِع اأَ َناَعــِة الأَ�ْصِلَحــِة احَلِديَثِة، ِللدِّ َواملََعــاِدِن، َوالأَْدِوَيــِة، َو�صِ

َواحِلَفاِظ َعَلى �ِصَياَدِتِه َواأَْمِنِه َوا�ْصِتْقَراِرِه .
ِة ِمَن الْنِدَثاِر ؛  َناَعاِت الَيَدِويَّ َ اأَنَّ املُْجَتَمــَع َل َيَزاُل ِبَحاَجٍة اإَِل ِحَماَيــِة ِتْلَك ال�صِّ اإِلَّ

َة الَوَطِن َوِهَي ُجْزٌء ِمْن َتاِريِخِه َوُتَراِثِه. ُل َهِويَّ ثِّ ِلأَنََّها ُتَ

ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الَفْهُم َوال�ْسِتيَعاُب:

ُة ؟ َناَعاُت َواحِلَرُف الَيَدِويَّ مِلَاَذا ا�ْصَتَهَرِت ال�صِّ  )1
اَغُة اإَِل َزْخَرَفِة احُلِليِّ ؟ مِلَاَذا َعِمَد ال�صَّ  )2
ِة ؟  مِلَاَذا َيْهَتمُّ الإِْن�َصاُن الَيَمِنيُّ ِباجَلْنِبيَّ  )3

ِة الَِّتي ا�ْصَتَهَرْت ِبَها الَيَمُن  ؟ َناَعاِت الَيَدِويَّ َما اأََهمُّ ال�صِّ  )4
َناَعاِت احَلِديَثِة ؟ ُة َعِن ال�صِّ َناَعُة الَيَدِويَّ َهْل ُتْغِني ال�صِّ  )5

ِة َوِحَماَيُتَها ِمَن الْنِدَثاِر ؟  َناَعِة الَيَدِويَّ مِلَاَذا َيِجُب املَُحاَفَظُة َعَلى ال�صِّ  )6
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ا  ِة ِمَّ ْعِر َواحِلَكِم َوالأَْمَثاِل، َوَبْع�ِض الآََياِت الُقْراآِنيَّ َوالُنُقو�ِض َوالِكَتاَباِت املَْنُحوَتِة ِمَن ال�صِّ
َيْعِك�ُض َمَدى الْهِتَماِم ِبَها .

َناَعاِت الأُْخَرى  ، َفُهَناَك الَعِديُد ِمَن ال�صِّ ُة ِعْنَد َهَذا احَلدِّ َدِويَّ َناَعاُت اليَّ َوَلْ َتِقِف ال�صِّ
َناَعِة  وُب الآََفــاَق، ِمْثَل: �صِ وَن، َوَبَرُعــوا ِفيَها، َوَكاَن َلَهــا �ُصْهَرٌة َتُ الَِّتــي اْهَتــمَّ ِبَها الَيَمِنيُّ
ــِة، َواأََدَواِت الِفَلَحِة،  اِر، َوالَقَواِرِب الَبْحِريَّ َناَعِة الَفخَّ يــِب، َو�صِ �ِصيــِج، َوالَبُخوِر، َوالطِّ النَّ

َنِة، َوَغْرِ َذِلَك.  َوِقَطِع اأَْحَجاِر الِبَناِء املَُلوَّ
اِنِع احَلِديَثِة فـِي َجِميِع  َرِة، َواْحِتَيــاِج املُْجَتَمِع  اإَِل املَ�صَ ِ احَلَياِة املَُعا�صِ َوَنِتيَجــًة ِلَتَغرُّ
ُة  ْه�صَ ِت النَّ َلْيِه، َفَقْد َبــَداأَ َناَعــِة َما َيْحَتاُج اإِ اِريَّ فـِي �صِ �َصــاُرَع احَل�صَ اجَلَواِنــِب، ِلُيَواِكَب التَّ
َناَعــِة الإ�ْصَمْنِت،  اُبــوِن، َو�صِ ِة، وال�صَّ َناَعــاِت الِغَذاِئيَّ ــُة فـِــي ِبَلِدَنا، ِمْثــَل: ال�صِّ َناِعيَّ ال�صِّ
ْعَداِئِه  َفاِع َعــِن الَوَطــِن َوَرْدِع اأَ َناَعــِة الأَ�ْصِلَحــِة احَلِديَثِة، ِللدِّ َواملََعــاِدِن، َوالأَْدِوَيــِة، َو�صِ

َواحِلَفاِظ َعَلى �ِصَياَدِتِه َواأَْمِنِه َوا�ْصِتْقَراِرِه .
ِة ِمَن الْنِدَثاِر ؛  َناَعاِت الَيَدِويَّ َ اأَنَّ املُْجَتَمــَع َل َيَزاُل ِبَحاَجٍة اإَِل ِحَماَيــِة ِتْلَك ال�صِّ اإِلَّ

َة الَوَطِن َوِهَي ُجْزٌء ِمْن َتاِريِخِه َوُتَراِثِه. ُل َهِويَّ ثِّ ِلأَنََّها ُتَ

ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الَفْهُم َوال�ْسِتيَعاُب:

ُة ؟ َناَعاُت َواحِلَرُف الَيَدِويَّ مِلَاَذا ا�ْصَتَهَرِت ال�صِّ  )1
اَغُة اإَِل َزْخَرَفِة احُلِليِّ ؟ مِلَاَذا َعِمَد ال�صَّ  )2
ِة ؟  مِلَاَذا َيْهَتمُّ الإِْن�َصاُن الَيَمِنيُّ ِباجَلْنِبيَّ  )3

ِة الَِّتي ا�ْصَتَهَرْت ِبَها الَيَمُن  ؟ َناَعاِت الَيَدِويَّ َما اأََهمُّ ال�صِّ  )4
َناَعاِت احَلِديَثِة ؟ ُة َعِن ال�صِّ َناَعُة الَيَدِويَّ َهْل ُتْغِني ال�صِّ  )5

ِة َوِحَماَيُتَها ِمَن الْنِدَثاِر ؟  َناَعِة الَيَدِويَّ مِلَاَذا َيِجُب املَُحاَفَظُة َعَلى ال�صِّ  )6

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

ي
ون

لكرت
اإل

م 
لي

تع
 لل

ــة
ام

لع
ة ا

دار
اإل



73
لغتي العربية لل�صف الرابع - اجلزء الأول

الأََداُء:

اِمَتُة:  الِقَراَءُة ال�سَّ

ُة:  الِقَراَءُة اجَلْهِريَّ

ْر�ِض اجُلَمَل الَِّتي َتُدلُّ َعَلى املََعاِن الآِتَيِة:    ا�ْصَتْخِرْج ِمَن الدَّ
ٌة َوَمَهاَرٌة. ْن�َصاُن الَيَمِنيُّ َلَدْيِه ِخْبَ اَلإِ اأ. 
ِة . َحا�ِصيَّ ُنوَعاِت النُّ الِكَتاَبُة َعَلى املَ�صْ ب. 

اِنِع احَلِديَثِة . الْحِتَياُج اإَِل املَ�صَ ج. 

• ًة �َصِليَمًة.	 ْر�َض  ِقَراَءًة َجْهِريَّ اْقَراأِ الدَّ

ْر�ُس الثَّان الدَّ

ُة: التَّْدِريَباُت اللَُّغِويَّ

)اأ(
• َمَكاَنٌة َمْرُموَقٌة 	
• اأََلًقا 	
• َبَرُعوا 	
• يُتَها	 َذاَع �صِ
• الِكَتاَبُة املَْنُحوَتُة 	

)ب(
• َلـَمَعاًنا	
• ُهْم	 َفاُقوا َغْرَ
• اْنَت�َصَرْت �ُصْهَرُتَها.	
• الِكَتاَبُة املَْحُفوَرُة 	
• َمْنِزَلٌة َعاِلَيٌة 	

ْعَناَها املَُنا�ِصِب فـِي الَعُموِد )ب(:  ْل ُكلَّ َكِلَمٍة فـِي الَعُموِد )اأ( ِبَ 1(   �صِ
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: 2( اأَْكِمِل الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�ِصَبٍة ِمن َبْيِ الَقْو�َصْيِ

)َرْدِع - املَْوُروِث - َذاَع - الأََباِريُق(

َخاِرِف اجَلِميَلِة. ُقو�ِض َوالزَّ َنِت................ِبالنُّ ُزيِّ اأ. 

. َناَعِة الأَ�ْصِلَحِة احَلِديَثِة ِل ................الَعُدوِّ ْوَلُة ِب�صِ َتْهَتمُّ الدَّ ب. 

ْعِبيِّ . اجَلْنِبَيُة ِمَن  ...............ال�صَّ ج. 

يُتَها. ُة ِباجَلْوَدِة َو................�صِ َدِويَّ َناَعُة اليَّ َزِت ال�صِّ يَّ َتَ د. 

)اأ(

• ُيَواِكُب	

• ُة	 ْه�صَ النَّ

• وُب	 َتُ

)ب(

• الَتَخلُُّف	

• ُكُث	 َتْ

• ُي�َصاِيُر	

َها  املَُنا�ِصِب فـِي الَعُموِد )ب(:  دِّ ْل ُكلَّ َكِلَمٍة فـِي الَعُموِد )اأ( ِب�صِ 3(   �صِ

ِط املَِثاِل: 4( اْكُتْب َعَلى َنَ

• ْعَنى: َناَلْت(	 َنُقوُل: اأَْك�َصَبَها  َجْوَدًة.                            )ِبَ

• ْعَنى: َجَعَلَها َتْرَبُح(	 َوَنُقوُل: ..............َماًل.                 ) ِبَ

• ْعَنى: َعلََّمَها(	 َوَنُقوُل: ..............ِعْلًما                  ) ِبَ
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: 2( اأَْكِمِل الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�ِصَبٍة ِمن َبْيِ الَقْو�َصْيِ

)َرْدِع - املَْوُروِث - َذاَع - الأََباِريُق(

َخاِرِف اجَلِميَلِة. ُقو�ِض َوالزَّ َنِت................ِبالنُّ ُزيِّ اأ. 

. َناَعِة الأَ�ْصِلَحِة احَلِديَثِة ِل ................الَعُدوِّ ْوَلُة ِب�صِ َتْهَتمُّ الدَّ ب. 

ْعِبيِّ . اجَلْنِبَيُة ِمَن  ...............ال�صَّ ج. 

يُتَها. ُة ِباجَلْوَدِة َو................�صِ َدِويَّ َناَعُة اليَّ َزِت ال�صِّ يَّ َتَ د. 

)اأ(

• ُيَواِكُب	

• ُة	 ْه�صَ النَّ

• وُب	 َتُ

)ب(

• الَتَخلُُّف	

• ُكُث	 َتْ

• ُي�َصاِيُر	

َها  املَُنا�ِصِب فـِي الَعُموِد )ب(:  دِّ ْل ُكلَّ َكِلَمٍة فـِي الَعُموِد )اأ( ِب�صِ 3(   �صِ

ِط املَِثاِل: 4( اْكُتْب َعَلى َنَ

• ْعَنى: َناَلْت(	 َنُقوُل: اأَْك�َصَبَها  َجْوَدًة.                            )ِبَ

• ْعَنى: َجَعَلَها َتْرَبُح(	 َوَنُقوُل: ..............َماًل.                 ) ِبَ

• ْعَنى: َعلََّمَها(	 َوَنُقوُل: ..............ِعْلًما                  ) ِبَ
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اِلُث ) النَّْحُو( ْر�ُس الثَّ الدَّ

اْقَراأ الأَْمِثَلَة الآِتَيَة: 
ِديَنِة الُقْد�ِض ِجَباٌل َعاِلَيٌة.. 1 ل ُيِحيُط ِبَ
�َصَة.. 2 َما َفَقَدْت َمِديَنُة الُقْد�ِض َمَكاَنَتَها املَُقدَّ
ى.. 3 َلْ َيْنَجِح الَيُهوُد ِفـي اإِْحَراِق املَ�ْصِجِد الأَْق�صَ
�َصاِت الَيُهوِد.. 4 ى ِمْن ُمَقدَّ َلْي�َض املَ�ْصِجُد الأَْق�صَ

اُح: الإي�سَ
ــُد اأَنَّ َهَذا املَِثاَل   � ِديَنِة الُقْد�ِض ِجَباٌل َعاِلَيٌة َنِ َل: َل ُيِحيــُط ِبَ وَّ ْلَنــا  املَِثــاَل الأَ مَّ اإَِذا َتاأَ

ْفِي ِفـي َهَذا  َيْنِفــي ُوُجــوَد اجِلَبــاِل الَعاِلَيِة َحْوَل َمِديَنِة الُقْد�ــِض، َوالَِّذي َدلََّنا َعَلــى النَّ
املَِثاِل َكِلَمُة ) ل (.

ُد اأَنَّ املَِثــاَل ُيِفيُد  � �َصــَة َتِ ــاِن: َمــا َفَقَدْت َمِديَنــُة الُقْد�ــِض َمَكاَنَتَها املَُقدَّ َوِف املَِثــاِل الثَّ
ْفِي ِفـي َهَذا املَِثاِل ُهَو َكِلَمُة  )َما(.  ْفَي، َوالَِّذي َدلََّنا َعَلى النَّ النَّ

ى  فاملَِثاُل ُيِفيُد  � اِلِث: َلْ َيْنَجِح الَيُهوُد ِفـي اإِْحَراِق املَ�ْصِجد الأَْق�صَ َوَكَذِلَك ِفـي املَِثاِل الثَّ
 .) ْفِي ُهَو َكِلَمُة )َلْ ِليُل َعَلى النَّ ْفَي َوالدَّ النَّ

ــْد اأَنَّ املَِثاَل ُيِفيُد  � �َصاِت الَيُهوِد َنِ ى ِمــْن ُمَقدَّ ْق�صَ َوِف املَِثــاَل الأَِخــِر : َلي�ــَض املَ�ْصِجُد الأَ
ْفِي ُهَو َكِلَمُة )َلْي�َض(.  ِليُل َعَلى النَّ ْفَي َوالدَّ النَّ

َوَهــِذِه الَكِلَمــاُت ) َل - َمــا - َلْ - َلْي�ــَض ( َن�ْصَتْخِدُمَهــا ِعْنَدَما ُنِريــُد اأَْن َنْنِفــَي ُوُقوَع اأَْو  �
اِبَقِة الَِّتي  ُدَواَت َنْفــٍي، َوُكلُّ ُجْمَلٍة ِمَن اجُلَمِل ال�صَّ ى اأَ ، َوِلَذِلَك  ُت�َصمَّ ٍ ُحــُدوَث �َصــْيٍء ُمَعيَّ

ًة (.  ى ) ُجْمَلًة َمْنِفيَّ ِفيِّ ُت�َصمَّ َدَخَلْت َعَلْيَها اأََداٌة ِمْن اأََدَواِت النَّ

ُة   اجُلْمَلُة املَْنِفيَّ

ُنَلِْحُظ الآِتَي:   �
ْفِي: ) َل - َما - َلْ - َلْي�َض (. . 1 ِمْن اأََدَواِت النَّ
ُة: ِهَي ُكلُّ ُجْمَلٍة َدَخَلْت َعَلْيَها اأََداٌة ِمْن َهِذِه الأََدَواِت، َوُتِفيُد اجُلْمَلُة . 2 اجُلْمَلُة املَْنِفيَّ

وِلِه.  ْيِء َوَعَدَم ُح�صُ َنْفَي ُوُقوِع ال�صَّ
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• َلْ	
• َما 	
• َلْن 	

• َما	
• َلْن 	
• َلْي�َض 	

ُة: ْحِويَّ التَّْدِريَباُت النَّ

ى.         َح الَيُهوُد ِفـي َحْرِق املَ�ْصِجِد الأَْق�صَ ....... َنَ اأ. 
يَع َحقٌّ َوَراَءُه ُمَطاِلٌب. ب.  ....... َي�صِ

.......  َتْفِقِد الُقْد�ُض َمَكاَنَتَها ِعْنَد املُ�ْصِلِمَي.  ج. 

َد اهلُل الَيُهوَد ِبالَعَذاِب َو..... ُيْخِلَف َوْعَدُه.  َتَوعَّ اأ. 
ٌة َو .....ِللَيُهوِد َحقٌّ ِفيَها.    الُقْد�ُض َعَرِبيَّ ب. 

ا ِللَيُهوِد. .....َكاَنْت ِفَل�ْصِطُي اأَْر�صً ج. 

ِط املَِثاِل ِفـي اجُلْدَوِل الآِتي: ْفِي َعَلى َنَ ٍة ِبا�ْصِتْخَداِم اأََدَواِت النَّ ِل اجُلَمَل املُْثَبَتَة اإَِل ُجَمٍل َمْنِفيَّ 3( َحوِّ

ُةاجُلْمَلُة املُْثَبَتُة اجُلْمَلُة املَْنِفيَّ

�َصاِتِهْم . �َصاِتِهْم.َن�ِصَي املُ�ْصِلُموَن ُمَقدَّ َما َن�صَي املُ�ْصِلُموَن ُمَقدَّ

..........................................الَيُهوُد َمْن َبَنى َمِديَنَة الُقْد�ِض.

ٍة. ..........................................َتَقُع َمِديَنُة الُقْد�ِض َعَلى اأَْر�ٍض �َصْهِليَّ

 : ا ُيَنا�ِصُبُه ِمَن الَعُمْوِد املَُقاِبِلِ 1( اْمَلأِ الَفَراَغ ِبَ

2( اْمَلأِ الَفَراَغ  ِبالأَداِة املَُنا�ِصَبِة ِمَن الَعُمْوِد املَُقاِبِل: 
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اِبُع )الِكَتاَبة( ْر�ُس الرَّ الدَّ

َطُة املَْر�ُسوَمُة َعَلى ) اأ (ِ.  الإِْمَلُء: الَهْمَزُة املَُتَو�سِّ

اُح: الإي�سَ

ّتْدِريٌب:

  اْقَراأِ اجُلَمَل الآِتَيَة: 
ُة فـِي ِبَلِدَنا. . 1 َناِعيَّ ُة ال�صِّ ْه�صَ َبَداأَِت النَّ
ُنوَعِة.. 2 ُن املَْراأَُة ِباحُلِليِّ املَ�صْ َتَتَزيَّ
3 .. ُخَذُه اإَِل املُْتَحِف الَوَطِنيِّ ْحَمُد َواِلَدُه اأَْن َياأْ َذَن اأَ ا�ْصَتاأْ

نَّ الَهْمَزَة َفِ َهــِذِه الَكِلَمِة  � ــُد اأَ َتَهــا َخطٌّ فـِــي اجُلْمَلــِة الأُْوَل، )َبَداأَْت( َنِ  الَكِلَمــُة الَِّتــي َتْ
ى(، والَكِلَمُة الَِّتي  َمْفُتوَحــٌة َوَم�ْصُبوَقــٌة ِبَفْتَحٍة َفُكِتَبِت الَهْمــَزُة َعَلى اأَِلٍف، ِوِمْثُلَها )�َصــاأََل، َراأَ
ُد اأَنَّ الَهْمَزَة َمْفُتوَحٌة َوَما َقْبَلَها �َصاِكٌن َفُكَتَبْت  اِنَيِة )املَــْراأَُة( َنِ َتَهــا َخطٌّ فـِي اجُلْمَلِة الثَّ َتْ
َطٍة  اِلَثِة )ا�ْصَتاأَْذَن / َياأُْخــَذُه( وُكلُّ َهْمَزٍة ُمَتَو�صِّ َعَلــى اأَِلــٍف، ِوِمْثُلَها الَكِلَمَتاِن فـِــي اجُلْمَلِة الثَّ
ِلٍف.   ْو َكاَنْت �َصاِكَنًة َوَم�ْصُبوَقًة ِبَفْتٍح َفاإِنََّها ُتْكَتُب َعَلى اأَ َجاَءْت َمْفُتوَحًة َوَم�ْصُبوَقًة ِب�َصاِكٍن اأَ

ُنَلِْحُظ الآِتي:   �
ُتْكَتــُب الَهْمــَزُة املَُتَو�ِصَطــُة َعَلــى اأَِلــٍف: اإَِذا َكاَنــْت َمْفُتوَحًة َوَقْبَلَهــا َمْفُتــوٌح ،  اأو َكاَنْت 

َمْفُتوَحًة َوَم�ْصُبوَقًة ِب�َصاِكٍن ، اأَْو �َصاِكَنًة َوَم�ْصُبوَقًة ِبَفْتٍح. 

َتَها َخطٌّ ِفيَما َياأِْتي: ُع الَهْمَزَة فـِي َمَكاِنَها ِمن الَكِلْماِت الَِّتي َتْ اأ�صَ

َة املَُزْخَرَفَة.. 1 َحا�ِصيَّ َراى اأُْحَمُد فـِي املُْتَحِف الَباِريَق النُّ
؟. 2 َحا�ِصيَّ َنَع َهَذا الَكا�َض النُّ : َمْن �صَ �َصاَل  ُح�َصْيٌ
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: اخَلطُّ

1( اْنَتِبْه اإَِل ِكَتاَبِة احُلُروِف :)ج  ، ح  ، خ(:
 جـ     ـجـ    ـج
 حـ     ـحـ    ـح
 خـ     ـخـ    ـخ

اِكًيا الِعَباَرَة الآِتَيَة: ْقَعِة ُمَ 2( اْكُتب ِبْخطِّ الرُّ

اهمت اميلنيون صبناعة النسجي واخبلور واألجحار اركلمية.

ْر�ُس اخَلاِم�ُس ) التَّْعِبري( الدَّ

َفِهي: ال�سَّ

الِكَتاِبي:

• ِة .	 َناَعاِت َواحِلَرِف الَيَدِويَّ ْث - ِباأُ�ْصُلوِبَك -  َعِن ال�صِّ دَّ َتَ

• اأَِعْد َتْرِتيَب اجُلَمِل ِلَتْكِويِن ِفْقَرٍة: 	
- . َناَعُة احُلِليِّ َها �صِ َوِمْن اأََهمِّ
ُة َف الَيَمِن ، - َناَعاُت الَيَدِويَّ َوَقْد َتَعَدَدِت ال�صِّ
ِة ، - َناَعِة الَيَدِويَّ وَن ِبال�صِّ َبَرَع الَيَمِنيُّ
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 املَُناَق�َسُة:  �
َمْن ُهْم اأَْهُل احِلَرِف ؟. 1
اُع ِللِبَلِد؟ . 2 نَّ ُمَها ال�صُّ َما الَفَواِئُد الَِّتي ُيَقدِّ
َحاِب احِلَرِف؟. 3 َما َواِجُبَنا َنْحَو اأَ�صْ
َناَعِة؟. 4 ِة ِبال�صِّ ْه�صَ َما َعَلَقُة النَّ

ٌق و�ٌس َوَتَذوُّ اِد�ُس: ُن�سُ ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

َحاُب الِحَرِف   اأَ�سْ

ـــــــــَرْف ــــــاُب احِل ــــــَح ــــــصْ  َنــــــْحــــــُن اأَ�

ــــــَرْف ــــــصَّ ــــــ� ـــــــــــلُّ ال ـــــــا ُك ــــــــ ـــــــَن  َوَل

ـــْه ـــَراَع ــــ ــــ ــــ ــــ ـــَب ـــْل ـــــْحـــــُن اأَْهــــــــــٌل ِل  َن

ــْه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاَع ــصَ  َوَلـــــَنـــــا فــــــِـــي ُكـــــــلِّ �

ـــَتـــِفـــيـــــــْد ـــــــوٌم َنـــ�ـــصْ ــــ ــــ ــــ ـــــْحـــــُن َقــــ  َن

ــــــــــْزُم احَلـــــِديـــــْد ــــا َع ـــــ ـــــ ــــَن  َعــــْزُم

ــــــاِع الـــــــِبـــــــَلْد ــــــنَّ ـــــُل �ــــــصُ ـــــصْ ـــــ�  َف

َواْد ُكـــــــــــلِّ  فــــــــِـــــي   َوَلــــــــــُهــــــــــْم 

ْف َ ــــــــــتَّ ــــا ال ــــَن ــــي ــــِن ــــْع ـــــ�ـــــضَ َي ـــــْي  َل

ــْن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــَه ــــِي املِ ــــِي ــــْح ــــَنــــــــــــــا ُن  اأَنَّ

ـــْه ـــاَع ـــَن ـــصِّ ـــ� ــــاِلــــيــــِب ال  فــــِـــي اأَ�ــــصَ

ــــْن ـــــ ـــــي ُكــــــــــلِّ َف ِ ــــــ ـــــٌة ف ـــــ�ـــــصَ ـــــْه  َن

ـــا َجـــــــــــــــدَّ َجـــِديـــــــــــْد  َ ــــ ــــ ــــ ـــم ـــلَّ  ُك

َمــــــْن  َلـــــْيـــــ�ـــــضَ ُيــــْثــــِنــــيــــــــــــــِه الــــــزَّ

ــــــــــــــاْد ــــي اْزِدَي ِ ـــــ ــــــــلَّ َيـــــــــــــــْوٍم ف  ُك

ـــْن ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــَن ــــاٌت َوِم ـــــ ـــــ ــــَن ــــصَ ــــ�  َح
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اِبَعِة( اِبُع ) َتْقِومُي الَوْحَدِة ال�سَّ ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

ا َياأِْتي:. 1 اأَِجْب َعمَّ
ِة الَقِدمَيِة املَوُجوَدِة فـِي َبَلِدَك. َناَعاِت الَيَدِويَّ اأ- اْذُكْر َبْع�َض ال�صِّ

اِنُع  الَيَمِنيُّ ؟ ب- َما الَِّذي اْكَت�َصَبُه ال�صَّ

ِحيَحًة:. 2 اْقَراأِ الِعَباَرَة الآِتَيَة ِقَراَءًة �صَ
ِة ِمَن الْنِدَثاِر؛  - َناَعاِت َواحِلَرِف الَيَدِويَّ املُْجَتَمــُع َل َيَزاُل ِبَحاَجٍة اإَِل ِحَماَيِة ال�صِّ

َة الَوَطِن َوِهَي ُجْزٌء ِمْن َتاِريِخِه َوُتَراِثِه.  ُل َهِويَّ ثِّ ِلأَنََّها ُتََ

3 .: اْمَلأِ الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة ِمن َبْيِ الَقْو�َصْيِ
)ِغْمٌد - اإِْقَباٌل - الأَْحَجاِر(

َكاَن َعَلى احُلِليِّ املَُزْخَرَفِة ............. َكِبٌر. اأ. 
ٌي ُمَزْخَرٌف. ِة............ ِف�صِّ ِللَجْنِبيَّ ب. 
َنِة . وَن ِبَقْطِع .......  املَُلوَّ َبَرَع الَيَمِنيُّ ج. 

4 . : َما َنْوُع اجُلْمَلَتْيِ الآِتَيتْيِ
ُة الَقِدمَيُة. َدِويَّ َناَعاُت اليَّ اأ- َلْن َتُدوَم ال�صِّ

ُدوَدًة.  ُة احَلِديَثُة َمْ َناِعيَّ ُة ال�صِّ ْه�صَ ب- َلْي�َصِت النَّ

اْكُتِب اجُلْمَلَة الآِتَيَة ِبَطِريَقِة الإِْمَلِء املَْنُظوِر:. 5
ا َجِميًل.  - �ًصا ُنَحا�ِصيًّ َراأَى اأَْحَمُد ِفـي املُْتَحِف َكاأْ

اْكُتْب َما َياأِْتي ِبَخطِّ الَن�ْصِخ:. 6

التحف النحا�صية القدمية جميلة.

ْث باأُ�ْصُلوِبَك َعِن الآتي: . 7 دَّ َتَ
ِة الَقِدمَيِة. َناَعاِت الَيَدِويَّ ُيَك فـِي ال�صِّ اأ- َراأْ

. ِة الَقِدمَيِة فـِي الَيَمِن َمَكاَنًة َمْرُموَقًة فـِي الَعاَلِ َناَعاِت الَيَدِويَّ ب- اْحَتَلُل ال�صِّ
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اِبَعِة( اِبُع ) َتْقِومُي الَوْحَدِة ال�سَّ ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

ا َياأِْتي:. 1 اأَِجْب َعمَّ
ِة الَقِدمَيِة املَوُجوَدِة فـِي َبَلِدَك. َناَعاِت الَيَدِويَّ اأ- اْذُكْر َبْع�َض ال�صِّ

اِنُع  الَيَمِنيُّ ؟ ب- َما الَِّذي اْكَت�َصَبُه ال�صَّ

ِحيَحًة:. 2 اْقَراأِ الِعَباَرَة الآِتَيَة ِقَراَءًة �صَ
ِة ِمَن الْنِدَثاِر؛  - َناَعاِت َواحِلَرِف الَيَدِويَّ املُْجَتَمــُع َل َيَزاُل ِبَحاَجٍة اإَِل ِحَماَيِة ال�صِّ

َة الَوَطِن َوِهَي ُجْزٌء ِمْن َتاِريِخِه َوُتَراِثِه.  ُل َهِويَّ ثِّ ِلأَنََّها ُتََ

3 .: اْمَلأِ الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة ِمن َبْيِ الَقْو�َصْيِ
)ِغْمٌد - اإِْقَباٌل - الأَْحَجاِر(

َكاَن َعَلى احُلِليِّ املَُزْخَرَفِة ............. َكِبٌر. اأ. 
ٌي ُمَزْخَرٌف. ِة............ ِف�صِّ ِللَجْنِبيَّ ب. 
َنِة . وَن ِبَقْطِع .......  املَُلوَّ َبَرَع الَيَمِنيُّ ج. 

4 . : َما َنْوُع اجُلْمَلَتْيِ الآِتَيتْيِ
ُة الَقِدمَيُة. َدِويَّ َناَعاُت اليَّ اأ- َلْن َتُدوَم ال�صِّ

ُدوَدًة.  ُة احَلِديَثُة َمْ َناِعيَّ ُة ال�صِّ ْه�صَ ب- َلْي�َصِت النَّ

اْكُتِب اجُلْمَلَة الآِتَيَة ِبَطِريَقِة الإِْمَلِء املَْنُظوِر:. 5
ا َجِميًل.  - �ًصا ُنَحا�ِصيًّ َراأَى اأَْحَمُد ِفـي املُْتَحِف َكاأْ

اْكُتْب َما َياأِْتي ِبَخطِّ الَن�ْصِخ:. 6

التحف النحا�صية القدمية جميلة.

ْث باأُ�ْصُلوِبَك َعِن الآتي: . 7 دَّ َتَ
ِة الَقِدمَيِة. َناَعاِت الَيَدِويَّ ُيَك فـِي ال�صِّ اأ- َراأْ

. ِة الَقِدمَيِة فـِي الَيَمِن َمَكاَنًة َمْرُموَقًة فـِي الَعاَلِ َناَعاِت الَيَدِويَّ ب- اْحَتَلُل ال�صِّ
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اِمَنُة الَوْحَدُة الثَّ

ٌة ُمُدٌن َوَمَواِقُع اأََثِريَّ

ُع �أَْن َيُكوَن �ملَُتَعلُِّم فـِي ِنَهاَيِة َهِذِه �لَوْحَدِة َقاِدًر� َعلَى �أَْن:  ُيَتَوقَّ
ِحيَحًة .. 1 ْر�َس  فـِي �لَوْحَدِة  ِقَر�َءًة �صَ َيْقَر�أَ �لدَّ
ِحيَحٍة.. 2 وَرٍة �صَ ْر�ِس ِب�صُ ُيِجيَب َعن �أَ�ْصِئلَِة �لدَّ
ْر�ِس.. 3 َح َمَعاِنَ �لَكِلَماِت �لَو�ِرَدِة فـِي �لدَّ ُيَو�صِّ
ٍر - ُموؤَنٍَّث( فـِي ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 4 َ �َْق�َصاَم �اِل�ْصِم:)ُمَذكَّ ُيَبيِّ
ِحيَحٍة.. 5 وَرٍة �صَ َطَة َعلَى )�أ( ِب�صُ َيْكُتَب َكِلَماٍت َتِوي �لَهْمَزَة �ملَُتو�صِّ
ًة.. 6 َ ِة ِقَر�َءًة ُمَعبِّ َيْقَر�أَ َدْر�َس �لِقَر�َءِة  �حُلرَّ
ْقَعِة ُحُروَف )ج، ح، خ ( فـِي ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 7 َيْكُتَب ِبَخطِّ �لرُّ
ِة �ملََعاِلِ �لتَّاِريِخيَِّة.. 8 يَّ ا ِباأُ�ْصُلوِبِه َعْن �أََهمِّ َ �َصَفِهيًّ ُيَعبِّ
ْنَعاَء.. 9 وًعا َعْن َمِديَنِة �صَ َيْكُتَب َمْو�صُ

َرَجاُت َتَعلُِّم الَوْحَدِة: ُمْ
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ُه  ْخَبَ ْنَعاَء الَقِدمَيَة، َقاِدًما ِمْن َمِديَنِة َعَدن، َفاأَ ا فـِي �صَ ِديَقُه َعِليًّ َزاَر اأَْحَمُد  �صَ
َطِحَبُه فـِي ِزَياَرٍة  ــْنَعاَء َفا�ْصــَتاَق ِلُروؤَْيِتَها، َوَطَلَب ِمْنُه اأَْن َي�صْ اأَنَُّه َقَراأَ ِكَتاًبا َعْن �صَ
ُلوَن  ا�ِس َيَتَجوَّ ُموَعًة ِمَن النَّ ِة، َفاأََخَذُه اإَِلْيَها َف�َصــاَهَد َمْ اِريِخيَّ ِلَبْع�ــسِ َمَعاِلَها التَّ

فـِي َباِب الَيَمِن.
َوًرا ِلَهَذا الَباِب؟ ْنَعاَء َوَيْلَتِقُطوَن �صُ وَن اإِىل �صَ اأَْحَمُد: ِلَاَذا َياأِتي الَيَمِنيُّ

ــْنَعاَء ِمــْن َجِميــِع اأَْنَحــاِء الَعــاَلِ ِلِزَيــاَرِة َمَعاِلَِها  ا�ــُس اإِىل �صَ : َياأِتــي النَّ َعِلــيٌّ
ِم  َِ ــِن الإِ�ْصــ ــَنٌة ِمْن َحَوا�صِ ــِة، َوِمْنَها َهَذا الَباُب، َكْيَف َل َوِهَي َحا�صِ اِريِخيَّ التَّ

ْنَعاُء الَقِدمَيُة �صَ
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ُه  ْخَبَ ْنَعاَء الَقِدمَيَة، َقاِدًما ِمْن َمِديَنِة َعَدن، َفاأَ ا فـِي �صَ ِديَقُه َعِليًّ َزاَر اأَْحَمُد  �صَ
َطِحَبُه فـِي ِزَياَرٍة  ــْنَعاَء َفا�ْصــَتاَق ِلُروؤَْيِتَها، َوَطَلَب ِمْنُه اأَْن َي�صْ اأَنَُّه َقَراأَ ِكَتاًبا َعْن �صَ
ُلوَن  ا�ِس َيَتَجوَّ ُموَعًة ِمَن النَّ ِة، َفاأََخَذُه اإَِلْيَها َف�َصــاَهَد َمْ اِريِخيَّ ِلَبْع�ــسِ َمَعاِلَها التَّ

فـِي َباِب الَيَمِن.
َوًرا ِلَهَذا الَباِب؟ ْنَعاَء َوَيْلَتِقُطوَن �صُ وَن اإِىل �صَ اأَْحَمُد: ِلَاَذا َياأِتي الَيَمِنيُّ

ــْنَعاَء ِمــْن َجِميــِع اأَْنَحــاِء الَعــاَلِ ِلِزَيــاَرِة َمَعاِلَِها  ا�ــُس اإِىل �صَ : َياأِتــي النَّ َعِلــيٌّ
ِم  َِ ــِن الإِ�ْصــ ــَنٌة ِمْن َحَوا�صِ ــِة، َوِمْنَها َهَذا الَباُب، َكْيَف َل َوِهَي َحا�صِ اِريِخيَّ التَّ

ْنَعاُء الَقِدمَيُة �صَ
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ــوٍر  �ْصــَواٍق َوُق�صُ الأُوىَل، َوِفيَها ِمَن الََعاِلِ َما َلْي�َس فـِي �ِصــَواَها، ِمْن َم�َصــاِجَد َواأَ
اٍت. �َصاِمَ

ا ِمْن َهِذِه الَ�َصاِجِد. اأَْحَمُد: اْذُكْر ِل َبْع�صً
َمــاِم َعِليٍّ اّلِذي َكاَن  : اجَلاِمــُع الَكِبرُي ، َوُهَو ِمْن اأَ�ْصــَهر َِمَعاِلَِها، َوَجاِمُع الإِ َعِلــيٌّ
ِهيَدْيِن الَْقُتوَلْيِ ُظْلًما  ، َوَجاٍمُع ال�صَّ ٍة؛ َفَنذَرْتُه َبْيًتا ِلِ ــاِريَّ َمْنِزًل ِلْمَراأٍَة اأَْن�صَ

َها َكِثرٌي. ا�ِس، َوَغرْيُ اْبَنْي ُعَبْيِد اِل ْبِن الَعبَّ
ــِديَقاِن فـي �َصــَواِرِع الَِديَنِة، َف�َصــاَهَد اأْحَمُد َم�َصاِجَدَها،  َل ال�صَّ وَّ  َبْعَد َذِلَك َتَ

َل َجْوَلِتِهَما َتَوّقَفا فـِي �ُصوِق احَلَلَقِة. َِ َواأ�ْصَواَقَها، َوَمَتاِجَرَها، َوَمَباِنَيَها، َوِخ
وِق ِبَهَذا ال�ْصِم؟ اأَْحَمُد: َما �َصَبُب َت�ْصِمَيِة َهَذا ال�صُّ

 - اَن اْجَتَمُعوا فـِي �َصْكٍل َداِئِريٍّ ُمَتَحلِِّقَي َعَلى الإَِماِم َعِليٍّ كَّ َبُب اأَنَّ ال�صُّ : ال�صَّ َعِليٌّ
َي ِمْن َذِلَك الَيْوِم �ُصوَق احَلَلَقِة. وِلِه الَيَمَن، َف�ُصمِّ َم اُل َوْجَهُه-  ِعْنَد ُو�صُ َكرَّ

ُقو�ِس  َب ِمْن َجَماِل النُّ َي ِلأَْهِل الَبْيِت، َكَما َتَعجَّ ــَب اأَْحَمُد ِمْن ُحبِّ الَيَمِنيِّ َتَعجَّ
َخاِرِف الَُتَنا�ِصــَقِة،  ُن َواِجَهاِت الَ�َصــاِجِد، وِمَن الزَّ َنِة، الَِّتي ُتَزيِّ َعَلى الأَْحَجاِر الَُلوَّ

ُن َواِجَهاِت الََباِن. َجاِج ِبُر�ُصوَماِتَها الُْخَتِلَفِة الَِّتي ُتَزيِّ َوُعُقوِد الزُّ
َخاِرَف، َوِتْلَك الُنُقو�َس؟ َنَع َهِذِه الزَّ اأْحَمُد: َمْن �صَ

ِهُم الِْعَماِريِّ  اِئَي الُعَظَماِء، الَِّذيَن ِبَفنِّ : اأْجَداُدَنا الُقَدَماُء، َفَقْد َكاُنوا ِمَن الَبنَّ َعِليٌّ
ا، َيِجُب الَُحاَفَظُة َعَلْيِه َوَعَدُم  ــْنَعاُء الَقِدمَيُة َمْعَلًما َتاِريِخيًّ ــَبَحْت �صَ ِز اأَ�صْ الَُتَميِّ

ْفِريِط ِبِه. التَّ
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ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الأََداُء:

اِمَتُة:  الِقَراَءُة ال�صَّ

ُة:  الِقَراَءُة اجَلْهِريَّ

ْر�ِس اجُلَمَل الَِّتي َتُدلُّ َعَلى الََعاِن الآِتَيِة:  ا�ْصَتْخِرْج ِمَن الدَّ
ْنَعاَء. ِديَقاِن فـي اأََحِد اأَْبَواِب �صَ َل ال�صَّ وَّ َتَ اأ. 

ٍد �صلَّى اُل َعَلْيِه واآَلُه َو�َصلََّم. مَّ َي لآِل ُمَ ُحبُّ الَيَمِنيِّ ب. 
. َها الِْعَماِريَّ َزٌة ِبَفنِّ ْنَعاُء ُمَتَميِّ �صَ ج. 

• 	. ِثيِليٌّ ِلَدْوَرْي اأْحَمَد َوَعِليٍّ ِحَواٌر َتْ

الَفْهُم َوال�ْصِتيَعاُب:

1( ِمْن اأَْيَن َجاَء اأَْحَمُد؟
ْنَعاَء الَقِدمَيِة؟ َيِة �صَ 2( ِلَاَذا ا�ْصَتاَق اأَْحَمُد ِلُروؤْ

؟  ِديِقِه َعِليٍّ 3( َماَذا َطَلَب اأَْحَمُد ِمْن �صَ
ْنَعاَء الَقِدمَيِة الَِّتي ا�ْصَتَهَرْت ِبَها. ْد َبْع�َس َم�َصاِجِد �صَ 4( َعدِّ

5( َما َذا َتْعِرُف َعْن �ُصوِق احَلَلَقِة؟
ْنَعاَء؟  ُد الَفنَّ الِْعَماِريَّ فـِي َمِديَنِة �صَ 6( َكيَف َتِ
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ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الأََداُء:

اِمَتُة:  الِقَراَءُة ال�صَّ

ُة:  الِقَراَءُة اجَلْهِريَّ

ْر�ِس اجُلَمَل الَِّتي َتُدلُّ َعَلى الََعاِن الآِتَيِة:  ا�ْصَتْخِرْج ِمَن الدَّ
ْنَعاَء. ِديَقاِن فـي اأََحِد اأَْبَواِب �صَ َل ال�صَّ وَّ َتَ اأ. 

ٍد �صلَّى اُل َعَلْيِه واآَلُه َو�َصلََّم. مَّ َي لآِل ُمَ ُحبُّ الَيَمِنيِّ ب. 
. َها الِْعَماِريَّ َزٌة ِبَفنِّ ْنَعاُء ُمَتَميِّ �صَ ج. 

• 	. ِثيِليٌّ ِلَدْوَرْي اأْحَمَد َوَعِليٍّ ِحَواٌر َتْ

الَفْهُم َوال�ْصِتيَعاُب:

1( ِمْن اأَْيَن َجاَء اأَْحَمُد؟
ْنَعاَء الَقِدمَيِة؟ َيِة �صَ 2( ِلَاَذا ا�ْصَتاَق اأَْحَمُد ِلُروؤْ

؟  ِديِقِه َعِليٍّ 3( َماَذا َطَلَب اأَْحَمُد ِمْن �صَ
ْنَعاَء الَقِدمَيِة الَِّتي ا�ْصَتَهَرْت ِبَها. ْد َبْع�َس َم�َصاِجِد �صَ 4( َعدِّ

5( َما َذا َتْعِرُف َعْن �ُصوِق احَلَلَقِة؟
ْنَعاَء؟  ُد الَفنَّ الِْعَماِريَّ فـِي َمِديَنِة �صَ 6( َكيَف َتِ
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: 2( اأَْكِمِل الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�ِصَبٍة ِمن َبْيِ الَقْو�َصْيِ
) عدن - �صنعاء - ي�صطحبه - فا�صتاق (

ــا فـِــي ............. الَقِدمَيــَة، َقاِدًمــا ِمــْن َمِديَنــِة ...........،  ــِديَقُه َعِليًّ َز اَر اأَْحَمــُد  �صَ
ْنَعاَء ........... ِلُروؤَْيِتَها، َوَطَلَب ِمْنُه اأَْن ............ فـِي ِزَياَرٍة  ُه اأَنَُّه َقَراأَ ِكَتاًبا َعْن �صَ َفاأَْخَبَ

ِة. اِريِخيَّ ِلَبْع�ِس َمَعاِلَها التَّ

ِط الَِثاِل: 4( اْكُتْب َعَلى َنَ
• اَر(	 ْعَنى: �صَ اأ.                 )ِبَ َبَح الَيَمُن َمْعَلًما َتاِريِخيَّ َنُقوُل: اأَ�صْ
• َباح(	 ْعَنى: َدَخَل فـي ال�صَّ ْلِميُذ.                                 ) ِبَ َوَنُقوُل: ........ التِّ
• ْعَنى: اأ�ْصَعَلُه(	 َباَح.                    ) ِبَ ٌد الِ�صْ مَّ َوَنُقوُل: ........ ُمَ

)اأ(
• َياأِْتي	
• ِديَقُه	 �صَ
• َتَوّقَفا	
• ُحبٌّ	

)ب(
• ُبْغ�ٌس	
• �َصاَرا	
• َيْذَهُب	
• ُه	 َعُدوَّ

َها الَُنا�ِصِب فـِي الَعُموِد )ب(:  دِّ ْل ُكلَّ َكِلَمٍة فـِي الَعُموِد )اأ( ِب�صِ 3(   �صِ

ْر�ُس الثَّان الدَّ

ُة: التَّْدِريَباُت اللَُّغِويَّ

)اأ(
• ُة	 اِريِخيَّ َمَعالـُِمَها التَّ
• ِم الأُوىل	 َِ َنُة الإِ�ْص َحا�صِ
• َفَنذَرْتُه َبْيًتا ِلِ	
• َجاِج وُر�ُصوُمَها	 ُعُقوُد الزُّ

)ب(
• َنُة.	 اُت الَُلوَّ الَقَمِريََّ
• اآَثاُرَها الَقِدمَيُة. 	
• يِن احَلِنيِف. 	 َراِعَيُة الدِّ
• اأَْوَقَفْت َمْنِزَلَها َوَجَعَلْتُه َم�ْصِجًدا.	

ْعَناَها الَُنا�ِصِب فـِي الَعُموِد )ب(:  ْل ُكلَّ َكِلَمٍة فـِي الَعُموِد )اأ( ِبَ 1(   �صِ
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اِلُث ) النَّْحُو( ْر�ُس الثَّ الدَّ

ٍث  ٍر َوُموؤَنَّ يُم ال�ْصِم اإَِل: ُمَذكَّ َتْق�صِ

اُح: الإي�صَ
ا،  � ــِديَق، وَعِليًّ اِن ِهــي : )اأَْحَمُد، و�صَ ِل َوالثَّ وَّ َتَهــا َخطٌّ فـِــي الَِثاَلــْيِ الأَ  الَكِلَمــاُت الَِّتــي َتْ

َرٌة(؛ ِلأنََّها َتُدلُّ  والأُب(، وِمْثُلَها )ُمَعلٌِّم/َبْيُت /ُمَهْنِد�ٌس/َثْعَلٌب(، َوِهَي )اأَ�ْصَماٌء ُمْفَرَدٌة ُمَذكَّ
ــُفوٌر، َمْلَعٌب( َفَيُكوُن ال�ْصــُم ُهَنــا: )ُمْفَرًدا  ــٍر، َوِمْثُلَها: )مْكَتٌب، َقَلٌم، ُع�صْ َعَلــى َواِحــٍد ُمَذكَّ

ًرا(. ُمَذكَّ
ــْنَعاَء ، َوِمْثَلَها: الَِديَنِة فـِي الَِثاِل  � ِل: �صَ اِن فـِي الَِثاِل الأَوَّ َتَها َخطَّ ــِل الَكِلَمــاِت الََّتي َتْ َوَتاأمَّ

اِلِث، َفُكلُّ َكِلَمٍة ِمْنَها )ا�ْصــٌم َدلَّ َعَلــى ُموؤَنٍَّث(؛ ِلأنََّها  ــاِن، َو َمــْرَيُ َو�َصــْلَوى  فـِي الَِثاِل الثَّ الثَّ
ْرَوى، َداٌر،  َتــُدلُّ َعَلى َواِحــَدٍة َفَقــْط، َوِمْثُلَها: )َمْدَر�َصــٌة، َجِميَلــٌة، َزْيَنُب، اإِْبــَرٌة، �َصــَجَرٌة، اأَ

اَحٌة...( َفَيُكوُن ال�ْصُم ُهَنا: )ُموؤَنًَّثا(. ُتفَّ
ا �َصَبَق:  � َن�ْصَتْخِل�ُس ِمَّ

ٌر َوُموؤَنٌَّث. - اأَنَّ اِل�ْصَم َنْوَعاِن ُهَما ُمَذكَّ
ــحُّ اأْن َنُقوُل َلُه  - ــر، َوُكلُّ ا�ْصــٍم َي�صِ ــحُّ اأْن َنُقــوُل َلــُه َهَذا........َفُهــَو ُمَذكَّ َوُكلُّ ا�ْصــٍم َي�صِ

َهَذِه........ َفُهَو ُموؤَنٌَّث.
ِْحُظ الآِتي:   � َِ ُن

ٌر َوُموؤَنٌَّث. َيْنَق�َصُم ال�ْصُم اإِىَل ِق�ْصَمْيِ ُهَما: ُمَذكَّ
ُر: َيُدلُّ َعَلى َذَكٍر َواِحٍد �َصَواٌء َكاَن اإِْن�َصاًنا اأَْم َحَيَواًنا اأَْم َنَباًتا اأَْم َجَماًدا، . 1 ال�ْصُم الَُذكَّ

ٌن، َجَبٌل. ، ُغ�صْ ِمْثُل: اأَْحَمُد، اأَ�َصٌد، ِقطٌّ
ْم َحَيَواًنا اأَْم َنَباًتا اأَْم . 2 ْن�َصــاًنا اأَ ال�ْصــُم الُوؤَنَُّث: َيُدلُّ َعَلى اأُْنَثى َواِحَدٍة، �َصــَواٌء َكاَنْت اإِ

َجَماًدا، ِمْثُل: اآَيُة، َدَجاَجٌة، َناِفَذٌة، َلْيُموَنٌة، َحِقيَبٌة.

اْقَراأِ  الأَْمِثَلَة الآِتَيَة: 
ْنَعاَء الَقِدمَيَة.. 1 ا فـِي �صَ ِديَقُه َعِليًّ َزاَر اأَْحَمُد  �صَ
َل الأُب فـي �َصَواِرِع الَِديَنِة.. 2 وَّ َتَ
ِهيَدْيِن.. 3 َزاَرْت َمْرَيُ َو�َصْلَوى اجَلاِمَع الَكِبرَي َوَجاِمَع ال�صَّ
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اِلُث ) النَّْحُو( ْر�ُس الثَّ الدَّ

ٍث  ٍر َوُموؤَنَّ يُم ال�ْصِم اإَِل: ُمَذكَّ َتْق�صِ

اُح: الإي�صَ
ا،  � ــِديَق، وَعِليًّ اِن ِهــي : )اأَْحَمُد، و�صَ ِل َوالثَّ وَّ َتَهــا َخطٌّ فـِــي الَِثاَلــْيِ الأَ  الَكِلَمــاُت الَِّتــي َتْ

َرٌة(؛ ِلأنََّها َتُدلُّ  والأُب(، وِمْثُلَها )ُمَعلٌِّم/َبْيُت /ُمَهْنِد�ٌس/َثْعَلٌب(، َوِهَي )اأَ�ْصَماٌء ُمْفَرَدٌة ُمَذكَّ
ــُفوٌر، َمْلَعٌب( َفَيُكوُن ال�ْصــُم ُهَنــا: )ُمْفَرًدا  ــٍر، َوِمْثُلَها: )مْكَتٌب، َقَلٌم، ُع�صْ َعَلــى َواِحــٍد ُمَذكَّ

ًرا(. ُمَذكَّ
ــْنَعاَء ، َوِمْثَلَها: الَِديَنِة فـِي الَِثاِل  � ِل: �صَ اِن فـِي الَِثاِل الأَوَّ َتَها َخطَّ ــِل الَكِلَمــاِت الََّتي َتْ َوَتاأمَّ

اِلِث، َفُكلُّ َكِلَمٍة ِمْنَها )ا�ْصــٌم َدلَّ َعَلــى ُموؤَنٍَّث(؛ ِلأنََّها  ــاِن، َو َمــْرَيُ َو�َصــْلَوى  فـِي الَِثاِل الثَّ الثَّ
ْرَوى، َداٌر،  َتــُدلُّ َعَلى َواِحــَدٍة َفَقــْط، َوِمْثُلَها: )َمْدَر�َصــٌة، َجِميَلــٌة، َزْيَنُب، اإِْبــَرٌة، �َصــَجَرٌة، اأَ

اَحٌة...( َفَيُكوُن ال�ْصُم ُهَنا: )ُموؤَنًَّثا(. ُتفَّ
ا �َصَبَق:  � َن�ْصَتْخِل�ُس ِمَّ

ٌر َوُموؤَنٌَّث. - اأَنَّ اِل�ْصَم َنْوَعاِن ُهَما ُمَذكَّ
ــحُّ اأْن َنُقوُل َلُه  - ــر، َوُكلُّ ا�ْصــٍم َي�صِ ــحُّ اأْن َنُقــوُل َلــُه َهَذا........َفُهــَو ُمَذكَّ َوُكلُّ ا�ْصــٍم َي�صِ

َهَذِه........ َفُهَو ُموؤَنٌَّث.
ِْحُظ الآِتي:   � َِ ُن

ٌر َوُموؤَنٌَّث. َيْنَق�َصُم ال�ْصُم اإِىَل ِق�ْصَمْيِ ُهَما: ُمَذكَّ
ُر: َيُدلُّ َعَلى َذَكٍر َواِحٍد �َصَواٌء َكاَن اإِْن�َصاًنا اأَْم َحَيَواًنا اأَْم َنَباًتا اأَْم َجَماًدا، . 1 ال�ْصُم الَُذكَّ

ٌن، َجَبٌل. ، ُغ�صْ ِمْثُل: اأَْحَمُد، اأَ�َصٌد، ِقطٌّ
ْم َحَيَواًنا اأَْم َنَباًتا اأَْم . 2 ْن�َصــاًنا اأَ ال�ْصــُم الُوؤَنَُّث: َيُدلُّ َعَلى اأُْنَثى َواِحَدٍة، �َصــَواٌء َكاَنْت اإِ

َجَماًدا، ِمْثُل: اآَيُة، َدَجاَجٌة، َناِفَذٌة، َلْيُموَنٌة، َحِقيَبٌة.

اْقَراأِ  الأَْمِثَلَة الآِتَيَة: 
ْنَعاَء الَقِدمَيَة.. 1 ا فـِي �صَ ِديَقُه َعِليًّ َزاَر اأَْحَمُد  �صَ
َل الأُب فـي �َصَواِرِع الَِديَنِة.. 2 وَّ َتَ
ِهيَدْيِن.. 3 َزاَرْت َمْرَيُ َو�َصْلَوى اجَلاِمَع الَكِبرَي َوَجاِمَع ال�صَّ
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َر اإِىَل ا�ْصٍم ُموؤَنٍَّث ِفيَما َياأِْتي: ِل ال�ْصَم الَُذكَّ 2( َحوِّ

)اأ(
• َجَرُة	 ال�صَّ
• ِديُق	 ال�صَّ
• اِفَذُة	 النَّ
• اِئُق	 ال�صَّ
• الَفَتاُة	

)ب(
• ُمْفَرٌد ُموؤَنٌَّث	
• 	................
• 	................
• 	................
• 	................

ِط الَِثاِل :  اِت فـِي الَعُموِد ) اأ ( َعَلى َنَ ا ُيَنا�ِصُب الَكِلَمَ أِ الَفَراَغ فـِي الَعُموِد ) ب ( ِبَ َِ 3(    ِاْم

ُة: ْحِويَّ التَّْدِريَباُت النَّ

�ٌس.            ُمَدرِّ اأ. 
اأُْخٌت.              ب. 

ِكَتاٌب.         ج. 
ٌر.              َنِ د. 
َقْرَيٌة.          هـ. 
َرَباُب.           و. 

ِبْنٌت.                   اأ. 
�ٌس.                ُمَدرِّ ب. 
َطاِلٌب.              ج. 
ُفوٌر.              ُع�صْ د. 
�َصِمرٌي.              هـ. 
ٌف.              ُمَوظَّ و. 

• ٌر.	 ُمَذكَّ
• 	. ................
• 	. ................
• 	. ................
• 	. ................
• 	. ................

• َوَلٌد.	
• 	. ................
• 	. ................
• 	. ................
• 	. ................
• 	. ................

ِط الَِثاِل:  ِر َوال�ْصِم الُوؤَنَِّث َعَلى َنَ أِ الَفَراَغ ِبَتْحِديِد ال�ْصِم الَُذكَّ َِ 1( اْم
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اِبُع )الِكَتاَبة( ْر�ُس الرَّ الدَّ

اإِْمَلٌء َمْنُظوٌر: 

َطِة َعَلى الأََلِف: اِريٌن َعَلى الَهْمَزِة املَُتَو�صِّ الإِْمَلُء: َتَ

: اخَلطُّ

ُه اأَنَُّه َقَراأَ ِكَتاًبا  ْخَبَ ْنَعاَء الَقِدمَيَة، َقاِدًما ِمْن َمِديَنِة َعَدن، َفاأَ ا فـِي �صَ ِديَقُه َعِليًّ َزاَر اأَْحَمُد  �صَ
ِة،  اِريِخيَّ ــَطِحَبُه فـِي ِزَياَرٍة ِلَبْع�ــسِ َمَعاِلَها التَّ ْن َي�صْ َيِتَهــا، َوَطَلَب ِمْنُه اأَ ــْنَعاَء َفا�ْصــَتاَق ِلُروؤْ َعْن �صَ

ُلوَن فـِي َباِب الَيَمِن. ا�ِس َيَتَجوَّ ُموَعًة ِمَن النَّ َفاأََخَذُه اإَِلْيَها َف�َصاَهَد َمْ

َطًة َعَلى الأَِلِف: ِد الَكِلَماِت الَِّتي ُكِتَبْت ِفيَها الَهْمَزُة ُمَتَو�صِّ ِتي َوَحدِّ 1( اْقَراأْ َما َياأْ
ا �ُصوؤَاًل. �َصاأََل اأَْحَمُد َعِليًّ اأ. 

َعاَم. ْفُل الطَّ َياأُْكُل الطِّ ب. 

َطًة َعَلى الَياِء: ِد الَكِلَماِت الَِّتي ُكِتَبْت ِفيَها الَهْمَزُة ُمَتَو�صِّ ِتي َوَحدِّ 2( اْقَراأِ َما َياأْ
ِبْئُر الَاِء َعِميٌق. اأ. 
الِْئَذَنُة َعاِلَيٌة. ب. 

َطًة َعَلى الَواِو: ِد الَكِلَماِت الَِّتي ُكِتَبْت ِفيَها الَهْمَزُة ُمَتَو�صِّ 3( اْقَراأِ اجُلَمَل الآِتَيَة َوَحدِّ
َزِت الأُمُّ احَلْلَوى. َجهَّ اأ. 

ي الَْدَر�َصُة َدْوَرَها. ُتوؤَدِّ ب. 
اأََعدَّ ُفوؤَاٌد َدْر�ًصا. ج. 

1( اْنَتِبه اإِىَل ِكَتاَبِة احُلُروِف:)ج ، ح ، خ(:
     ج    ـح    خ    ـخ   حـ

اِكًيا الِعَباَرَة الآِتَيَة: ْقَعِة ُمَ 2( اْكُتب ِبْخطِّ الرُّ

ارلسول دمحم خَطط ملاكن اجلامع الكبري عند حتددي قبلته 
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اِبُع )الِكَتاَبة( ْر�ُس الرَّ الدَّ

اإِْمَلٌء َمْنُظوٌر: 

َطِة َعَلى الأََلِف: اِريٌن َعَلى الَهْمَزِة املَُتَو�صِّ الإِْمَلُء: َتَ

: اخَلطُّ

ُه اأَنَُّه َقَراأَ ِكَتاًبا  ْخَبَ ْنَعاَء الَقِدمَيَة، َقاِدًما ِمْن َمِديَنِة َعَدن، َفاأَ ا فـِي �صَ ِديَقُه َعِليًّ َزاَر اأَْحَمُد  �صَ
ِة،  اِريِخيَّ ــَطِحَبُه فـِي ِزَياَرٍة ِلَبْع�ــسِ َمَعاِلَها التَّ ْن َي�صْ َيِتَهــا، َوَطَلَب ِمْنُه اأَ ــْنَعاَء َفا�ْصــَتاَق ِلُروؤْ َعْن �صَ

ُلوَن فـِي َباِب الَيَمِن. ا�ِس َيَتَجوَّ ُموَعًة ِمَن النَّ َفاأََخَذُه اإَِلْيَها َف�َصاَهَد َمْ

َطًة َعَلى الأَِلِف: ِد الَكِلَماِت الَِّتي ُكِتَبْت ِفيَها الَهْمَزُة ُمَتَو�صِّ ِتي َوَحدِّ 1( اْقَراأْ َما َياأْ
ا �ُصوؤَاًل. �َصاأََل اأَْحَمُد َعِليًّ اأ. 

َعاَم. ْفُل الطَّ َياأُْكُل الطِّ ب. 

َطًة َعَلى الَياِء: ِد الَكِلَماِت الَِّتي ُكِتَبْت ِفيَها الَهْمَزُة ُمَتَو�صِّ ِتي َوَحدِّ 2( اْقَراأِ َما َياأْ
ِبْئُر الَاِء َعِميٌق. اأ. 
الِْئَذَنُة َعاِلَيٌة. ب. 

َطًة َعَلى الَواِو: ِد الَكِلَماِت الَِّتي ُكِتَبْت ِفيَها الَهْمَزُة ُمَتَو�صِّ 3( اْقَراأِ اجُلَمَل الآِتَيَة َوَحدِّ
َزِت الأُمُّ احَلْلَوى. َجهَّ اأ. 

ي الَْدَر�َصُة َدْوَرَها. ُتوؤَدِّ ب. 
اأََعدَّ ُفوؤَاٌد َدْر�ًصا. ج. 

1( اْنَتِبه اإِىَل ِكَتاَبِة احُلُروِف:)ج ، ح ، خ(:
     ج    ـح    خ    ـخ   حـ

اِكًيا الِعَباَرَة الآِتَيَة: ْقَعِة ُمَ 2( اْكُتب ِبْخطِّ الرُّ

ارلسول دمحم خَطط ملاكن اجلامع الكبري عند حتددي قبلته 
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ْر�ُس اخَلاِم�ُس ) التَّْعِبري( الدَّ

ٌة" اِد�ُس " ِقَراءٌة ُحرَّ ْر�ُس ال�صَّ الدَّ

َفِهي: ال�صَّ

الِكَتاِبي:

• ِة.	 اِريِخيَّ ِة الََعاِلِ التَّ ْث - ِباأُ�ْصُلوِبَك -  َعْن اأََهميَّ دَّ َتَ

• ــْنَعاَء، َوَمْعِرَفِة 	 ُلــُه، َبْعَد ِزَياَرِة �صَ اْكُتــِب احِلَواَر الَّــِذي َداَر َبْيَ اأَْحَمــَد َوَعِليٍّ َكَما َتَتَخيَّ
اآَثاِرَها.

اجَلاِمُع الَكِبرُي

ِم  � َِ ُل َم�ْصــجٍد ُبِنَي فـِي الَيَمِن، َوَثاِلُث َم�ْصــِجٍد ُبِنَي فـي الإِ�ْصــ ــْنَعاَء- اأَوَّ اجَلاِمُع الكبرُي- ِب�صَ
َحابيُّ  َرِة. َبَناُه ال�صَّ ــِريِف( فـي الَِدينِة الُنوَّ َبِويِّ ال�صَّ َبْعَد َم�ْصــِجَدي )ُقَباَء( َو)الَ�ْصــِجِد النَّ
ِبيِّ  اِد�َصِة ِلْلِهْجَرِة )6هـ(، ِباأَْمٍر ِمَن النَّ َنِة ال�صَّ ( فـي ال�صَّ ــاِريُّ اجَلِليُل )َوْبُر ْبُن َيْحُن�َس الأَْن�صَ
ِر َغْمَداَن، واأََمَر  ْخَرِة الَُلْمَلَمِة وَق�صْ ْن ُيْبَنى َبْيَ ال�صَّ ــلَّى اُل َعَلْيِه َواآَلُه َو�َصلََّم، َفَقْد اأََمَر اأَ �صَ
ــْنَعاَء، َعَلى ُبْعِد )3٠( ِكيُلو  ــي( الَِّذي َيَقُع �َصــَماَل �صَ اأَْن َتُكوَن ِقْبَلُة اجَلاِمِع ِجَهَة َجَبِل)�صِ

ا. ِمْتً
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 املَُناَق�َصُة:  �
1 .. ْع ِعْنَواًنا اآَخَر ِللنَّ�سِّ �صَ
ُل فـي ِفَناِء اجَلاِمِع الَكِبرِي؟ . 2 ْنَت َتَتَجوَّ َما �ُصُعوُرَك َواأَ
ْر�ِس؟. 3 ِكُن اأَْن َن�ْصَتِفيَدُه ِمَن الدَّ َما الَِّذي مُيْ

َل َم�َصاِجِد الَيَمِن؛ ِلأنَُّه ُبِنَي ِباأَْمِر  � وَن اجَلاِمَع الَكِبرَي اأَْف�صَ َكاَن اأَْهُل الَيَمِن- َوَل َيَزاُلوَن- َيُعدُّ
�ُصوِل باأَْمٍر  اِه الِقْبَلِة كاَن ِمْن ِقَبِل الرَّ َ لَّى اُل َعَلْيِه َواآَلُه َو�َصلََّم؛ ِلأنَّ ْتِديَد اتِّ �ُصوِل �صَ الرَّ
َي الَِّذيَن اأَْوَقُفوا الَكِثرَي  ٍة فـي ُنُفو�ِس الَيَمِنيِّ َكاَنٍة ُروِحيَّ ِمَن اِل، َوَذِلَك َما َجَعَلُه َيْحَظى ِبَ

ْدَمِتِه، َوَتْوِفرِي ُمتَطلََّباِتِه. يِهْم ِلِ ِمْن اأَرا�صِ
ُل  � ثِّ اِريِخ، َومُيَ ــوِر التَّ ــْنَعاَء َمَناَرَة اإِ�ْصــَعاٍع ِديِنيٍّ َوِعْلِميٍّ َعَلى َمَدى ُع�صُ ُيَعدُّ اجَلاِمُع الَكِبرُي ِب�صَ

ًة َعِريَقًة. ٍة فـي اليمِن، َوَجاِمَعًة ِعْلِميَّ اأْقَدَم َمْدَر�َصٍة اإ�ْصِميَّ
ِة؛ َما َجَعَل َعَدًدا  � ٍة فـي ُنُفو�ِس الُ�ْصــِلِمَي فـي الُبْلــَداِن الَعَرِبيَّ َكاَنٍة ديِنيَّ َكَمــا َكاَن َيْحَظى ِبَ

ْهِد،  ِمــْن ُعَلِماِء الُ�ْصــِلِمَي َيَتواَفُدوَن اإَلْيِه؛ ِلأَْخــِذ الِعْلِم ِمْن ُعَلَماِئِه الَ�ْصــُهوِريَن ِبالِعْلِم والزُّ
( الَّذي ا�ْصــَتَهَر َقْوُلُه: ل ُبدَّ ِمْن  ــاِفِعيُّ �ْصــَهِر الُعَلَمــاِء الَِّذيَن َوَفُدوا اإَِلْيِه )َالإماُم ال�صَّ َوِمــْن اأَ

َفر. ْن َطاَل ال�صَّ ْنَعاء َواإِ �صَ
�ِس،  � ــْنَعاَء، ِباجَلاِمِع الُقدَّ َخ�سِّ اأََهاِل �صَ َكاَن َذِلــَك اجَلاِمُع ُيْعَرُف ِعْنــَد اأَهاِل الَيَمِن، وِبالأَ

َي  ْو�ِصَعِة فـي َهذا ال�ْصِجِد، �ُصمِّ اِت التَّ ــْنَعاَء، اإىَل َجاِنِب َعَمِليَّ ِت ال�َصــاِجُد فـي �صَ وِعْنَدَما َكُثَ
ْنَعاَء. ِة َم�َصاِجِد �صَ َز َعْن َبِقيَّ ِباجَلاِمِع الَكِبرِي؛ ِليَتَميَّ

ــُط ِم�َصــاَحَتُه ِفَناٌء  � ًعا، َوَيَتو�صَّ ا ُمَربَّ ــْنَعاَء )66٠7( ِمْتً َتْبُلــُغ ِم�َصــاَحُة اجَلاِمِع الَكِبــرِي ِب�صَ
اِت  ْكِل، ُيْحَتَفُظ ِفيَها ِبَوْقِفيَّ َعُة ال�صَّ ٌة ُمَربَّ ُطُه ُكْتَلٌة ِمْعَماريَّ ْوَح(، َتَتَو�صَّ ى)ال�صَّ َمْك�ُصوٌف ُي�َصمَّ
ِة، والأُْخَرى  اِحَيــِة اجَلُنوِبيَّ ُطوَطاِتِه، ولْلَجاِمِع ِمْئَذَنَتــاِن، اإْحَدَاُهَما فـي النَّ اجَلاِمــِع وَمْ
َنِة، الَّتي ُر�ِصــَمْت  يَّة الَُلوَّ َخــاِرِف الَفنِّ ُز �َصــْقُفُه الُْرَتِفُع ِبالزَّ ــِة. وَيَتَميِّ اِحَيِة الَغْرِبيَّ فـــي النَّ
ــْقِف اآَياٌت ِمــَن الُقْراآِن الَكــِرِي، ُكِتَبْت  بَطِريَقــِة احَلْفــِر، وُكِتَب فـي َكِثرٍي ِمْن اأْخ�َصــاِب ال�صَّ

َحْفًرا ِباَلطِّ الُكوِفِّ الَقِدِي. َويْبُلُغ َعَدُد َدَعاِئِمِه )183( َدَعاَمًة.
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 املَُناَق�َصُة:  �
1 .. ْع ِعْنَواًنا اآَخَر ِللنَّ�سِّ �صَ
ُل فـي ِفَناِء اجَلاِمِع الَكِبرِي؟ . 2 ْنَت َتَتَجوَّ َما �ُصُعوُرَك َواأَ
ْر�ِس؟. 3 ِكُن اأَْن َن�ْصَتِفيَدُه ِمَن الدَّ َما الَِّذي مُيْ

َل َم�َصاِجِد الَيَمِن؛ ِلأنَُّه ُبِنَي ِباأَْمِر  � وَن اجَلاِمَع الَكِبرَي اأَْف�صَ َكاَن اأَْهُل الَيَمِن- َوَل َيَزاُلوَن- َيُعدُّ
�ُصوِل باأَْمٍر  اِه الِقْبَلِة كاَن ِمْن ِقَبِل الرَّ َ لَّى اُل َعَلْيِه َواآَلُه َو�َصلََّم؛ ِلأنَّ ْتِديَد اتِّ �ُصوِل �صَ الرَّ
َي الَِّذيَن اأَْوَقُفوا الَكِثرَي  ٍة فـي ُنُفو�ِس الَيَمِنيِّ َكاَنٍة ُروِحيَّ ِمَن اِل، َوَذِلَك َما َجَعَلُه َيْحَظى ِبَ

ْدَمِتِه، َوَتْوِفرِي ُمتَطلََّباِتِه. يِهْم ِلِ ِمْن اأَرا�صِ
ُل  � ثِّ اِريِخ، َومُيَ ــوِر التَّ ــْنَعاَء َمَناَرَة اإِ�ْصــَعاٍع ِديِنيٍّ َوِعْلِميٍّ َعَلى َمَدى ُع�صُ ُيَعدُّ اجَلاِمُع الَكِبرُي ِب�صَ

ًة َعِريَقًة. ٍة فـي اليمِن، َوَجاِمَعًة ِعْلِميَّ اأْقَدَم َمْدَر�َصٍة اإ�ْصِميَّ
ِة؛ َما َجَعَل َعَدًدا  � ٍة فـي ُنُفو�ِس الُ�ْصــِلِمَي فـي الُبْلــَداِن الَعَرِبيَّ َكاَنٍة ديِنيَّ َكَمــا َكاَن َيْحَظى ِبَ

ْهِد،  ِمــْن ُعَلِماِء الُ�ْصــِلِمَي َيَتواَفُدوَن اإَلْيِه؛ ِلأَْخــِذ الِعْلِم ِمْن ُعَلَماِئِه الَ�ْصــُهوِريَن ِبالِعْلِم والزُّ
( الَّذي ا�ْصــَتَهَر َقْوُلُه: ل ُبدَّ ِمْن  ــاِفِعيُّ �ْصــَهِر الُعَلَمــاِء الَِّذيَن َوَفُدوا اإَِلْيِه )َالإماُم ال�صَّ َوِمــْن اأَ

َفر. ْن َطاَل ال�صَّ ْنَعاء َواإِ �صَ
�ِس،  � ــْنَعاَء، ِباجَلاِمِع الُقدَّ َخ�سِّ اأََهاِل �صَ َكاَن َذِلــَك اجَلاِمُع ُيْعَرُف ِعْنــَد اأَهاِل الَيَمِن، وِبالأَ

َي  ْو�ِصَعِة فـي َهذا ال�ْصِجِد، �ُصمِّ اِت التَّ ــْنَعاَء، اإىَل َجاِنِب َعَمِليَّ ِت ال�َصــاِجُد فـي �صَ وِعْنَدَما َكُثَ
ْنَعاَء. ِة َم�َصاِجِد �صَ َز َعْن َبِقيَّ ِباجَلاِمِع الَكِبرِي؛ ِليَتَميَّ

ــُط ِم�َصــاَحَتُه ِفَناٌء  � ًعا، َوَيَتو�صَّ ا ُمَربَّ ــْنَعاَء )66٠7( ِمْتً َتْبُلــُغ ِم�َصــاَحُة اجَلاِمِع الَكِبــرِي ِب�صَ
اِت  ْكِل، ُيْحَتَفُظ ِفيَها ِبَوْقِفيَّ َعُة ال�صَّ ٌة ُمَربَّ ُطُه ُكْتَلٌة ِمْعَماريَّ ْوَح(، َتَتَو�صَّ ى)ال�صَّ َمْك�ُصوٌف ُي�َصمَّ
ِة، والأُْخَرى  اِحَيــِة اجَلُنوِبيَّ ُطوَطاِتِه، ولْلَجاِمِع ِمْئَذَنَتــاِن، اإْحَدَاُهَما فـي النَّ اجَلاِمــِع وَمْ
َنِة، الَّتي ُر�ِصــَمْت  يَّة الَُلوَّ َخــاِرِف الَفنِّ ُز �َصــْقُفُه الُْرَتِفُع ِبالزَّ ــِة. وَيَتَميِّ اِحَيِة الَغْرِبيَّ فـــي النَّ
ــْقِف اآَياٌت ِمــَن الُقْراآِن الَكــِرِي، ُكِتَبْت  بَطِريَقــِة احَلْفــِر، وُكِتَب فـي َكِثرٍي ِمْن اأْخ�َصــاِب ال�صَّ

َحْفًرا ِباَلطِّ الُكوِفِّ الَقِدِي. َويْبُلُغ َعَدُد َدَعاِئِمِه )183( َدَعاَمًة.
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اِمَنِة( اِبُع ) َتْقِومُي الَوْحَدِة الثَّ ْر�ُس ال�صَّ الدَّ

؟. 1 ْنَعاَء ِمْن َجِميِع اأَْنَحاِء الَعاَلِ ا�ُس اإىِل �صَ ِلَاَذا َياأِْتي النَّ
َماَذا َن�ْصَتِفيُد ِمْن َمْعِرَفِة ُتَراِثَنا؟. 2
وؤَاِل:. 3 ِة ال�صُّ ِحيَحًة ِبَنْبَ اْقَراأِ اجُلْمَلَة الآِتَيَة ِقَراَءًة �صَ

َخاِرَف، َوِتْلَك الُنُقو�َس؟ - َنَع َهِذِه الزَّ َمْن �صَ
4 .: أِ الَفَراَغ فـِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبالَكِلَمِة الَُنا�ِصَبِة ِمْن َبْيِ الَقْو�َصْيِ َِ اْم

ُلوَن -ا�ْصَتاَق( ) َمْعَلًما - َيَتَجوَّ
ْنَعاَء. ..................... اأَْحَمُد ِلُروؤَْيِة �صَ اأ. 
ْنَعاَء. َباُب ................ فـِي �َصَواِرِع �صَ ال�صَّ ب. 
ا. ُيَعدُّ اجَلاِمُع الَكِبرُي ............... َتاِريِخيًّ ج. 

ــى َواجَلْمَع( فـِي اجُلَمــِل الآِتَيِة )اجَلاِمــُع الَكِبرُي، َوَجاِمُع . 5 ِد ) ال�ْصــَم الُْفَرَد َوالَُثنَّ َحــدِّ
ْعَها فـِي اجَلْدَوِل اأَْدَناُه: ْنَعاَء( َو�صَ الإَِماِم َعِليٍّ َمْعَلَماِن ِمْن َمَعاِلِ �صَ

اجَلْمُعالَُثنَّىالُْفَرُد

ٌء َمْنُظوٌر:. 6 َِ اإِْم
َي ِلأَْهِل الَبْيِت(. - َب اأَْحَمُد ِمْن ُحبِّ الَيَمِنيِّ )َتَعجَّ

ْقَعِة:. 7 اْكُتْب َما َياأِْتي ِبَخطِّ الرُّ

اجلامع الكبري -صبنعاء- ثالث  بين يف اإلسالم.
؟. 8 َما اجَلاِمُع الَِّذي ُيَعدُّ َمَناَرَة اإِ�ْصَعاٍع ِديِنيٍّ َوِعْلِميٍّ
ُز �َصْقُف اجَلاِمِع الَكِبرِي؟. 9 ِبَ َيَتَميَّ
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َعُة ا�سِ الَوْحَدُة التَّ

ْعَلٌم اٌت َواأَ يَّ �َسْخ�سِ

ُع �أَْن َيُكوَن �ملَُتَعلُِّم فـِي ِنَهاَيِة َهِذِه �لَوْحَدِة َقاِدًر� َعلَى �أَْن:  ُيَتَوقَّ
ِحيَحًة .. 1 ْر�َس  فـِي �لَوْحَدِة  ِقَر�َءًة �صَ َيْقَر�أَ �لدَّ
ِحيَحٍة.. 2 وَرٍة �صَ ْر�ِس ِب�صُ ُيِجيَب َعن �أَ�ْصِئلَِة �لدَّ
ْر�ِس.. 3 َح َمَعاِنَ �لَكِلَماِت �لَو�ِرَدِة فـِي �لدَّ ُيَو�صِّ
َ َنْوَع �اِل�ْصِم )ُمْفَرٍد - ُمَثنَّى - َجْمٍع ( ِمْن ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 4 ُيَبيِّ
ِحيَحٍة.. 5 اِكَنَة �أَِو �لتَّْنِويَن ِكَتاَبًة �صَ وَن �ل�صَّ َنًة �لنُّ مِّ َيْكُتَب َكِلَماٍت ُمَت�صَ
ًة.. 6 َ ِة ِقَر�َءًة ُمَعبِّ  َيْقَر�أَ َدْر�َس �لِقَر�َءِة  �حُلرَّ
ْقَعِة َو�لنَّ�ْصِخ ُحُروَف )ج، ح، خ ( فـِي ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 7 َيْكُتَب ِبَخطِّ �لرُّ
8 .. َرِة �ملُ�ْصِلَمِة ِلْلَحقِّ ِة ُن�صْ يَّ ا ِباأُ�ْصُلوِبِه َعْن �أََهمِّ َ �َصَفِهيًّ ُيَعبِّ
يَِّدِة َخِديَجَة.. 9 وًعا َعِن �ل�صَّ َيْكُتَب َمْو�صُ

َرَجاُت َتَعلُِّم الَوْحَدِة: ُمْ
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َعُة ا�سِ الَوْحَدُة التَّ

ْعَلٌم اٌت َواأَ يَّ �َسْخ�سِ

ُع �أَْن َيُكوَن �ملَُتَعلُِّم فـِي ِنَهاَيِة َهِذِه �لَوْحَدِة َقاِدًر� َعلَى �أَْن:  ُيَتَوقَّ
ِحيَحًة .. 1 ْر�َس  فـِي �لَوْحَدِة  ِقَر�َءًة �صَ َيْقَر�أَ �لدَّ
ِحيَحٍة.. 2 وَرٍة �صَ ْر�ِس ِب�صُ ُيِجيَب َعن �أَ�ْصِئلَِة �لدَّ
ْر�ِس.. 3 َح َمَعاِنَ �لَكِلَماِت �لَو�ِرَدِة فـِي �لدَّ ُيَو�صِّ
َ َنْوَع �اِل�ْصِم )ُمْفَرٍد - ُمَثنَّى - َجْمٍع ( ِمْن ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 4 ُيَبيِّ
ِحيَحٍة.. 5 اِكَنَة �أَِو �لتَّْنِويَن ِكَتاَبًة �صَ وَن �ل�صَّ َنًة �لنُّ مِّ َيْكُتَب َكِلَماٍت ُمَت�صَ
ًة.. 6 َ ِة ِقَر�َءًة ُمَعبِّ  َيْقَر�أَ َدْر�َس �لِقَر�َءِة  �حُلرَّ
ْقَعِة َو�لنَّ�ْصِخ ُحُروَف )ج، ح، خ ( فـِي ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 7 َيْكُتَب ِبَخطِّ �لرُّ
8 .. َرِة �ملُ�ْصِلَمِة ِلْلَحقِّ ِة ُن�صْ يَّ ا ِباأُ�ْصُلوِبِه َعْن �أََهمِّ َ �َصَفِهيًّ ُيَعبِّ
يَِّدِة َخِديَجَة.. 9 وًعا َعِن �ل�صَّ َيْكُتَب َمْو�صُ

َرَجاُت َتَعلُِّم الَوْحَدِة: ُمْ
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َكاَن��ْت َخِديَج��ُة ِبْنُت ُخَوْيِلٍد اْمَراأًَة ِمْن اأْح�َص��ِن ِن�َص��اِء ُقَرْي���ٍش، َلِبيَبًة َعاِقَلًة 
��اِم،  اِلَها اإَِل الَيَمِن َوال�صَّ َجاَل ِبَ �ِص��ُل الرِّ َحاِزَم��ًة، َوَكاَن َلَه��ا َم��اٌل ُتَتاِجُر ِبِه، َفُتْ
ِريَقِة َعا�َص��ْت ِعي�َص��ًة َكِرمَيًة،  ْجَرُهْم ُمَقاِب��َل َعَمِلِهْم َلَها، َوِبَهِذِه الطَّ َوُتْعِطيِه��ْم اأَ

اِدٌق اأَِمنٌي. ًدا �َصابٌّ �صَ مَّ َوَكاَنْت َخِديَجُة َت�ْصَمُع اأَنَّ ُمَ
َهاَرِة، َكاَن  ��ِة َوالطَّ ��ُد ْبُن َعْبِداهلِل �َص��ابٌّ ف�ِي َرْيَعاِن �َص��َباِبِه، ُع��ِرَف بالِعفِّ مَّ ُمَ
��َناَم، َوَل َيْفَعُل املُْنَك��َراِت، َبْل  �صْ ��ِل ف�ِي الَك��ْوِن الَف�ِص��يِح، َل َيْعُب��ُد الأَ اأَمُّ َكِث��َر التَّ
ُح َمْن  ْكَرُم الِعَباِد، َواأَْف�صَ ِبيَلِة، َفُه��َو اأَ َلِة، َوالِقَيِم النَّ َكاَن َيَتَحلَّ��ى ِبالأَْخَلِق الَفا�صِ
��َدِة َخِديَجَة ِبْنِت ُخَوْيِلٍد، َوِهَي  يِّ َفاٌت َلَفَتِت اْنِتَباَه ال�صَّ ��اِد؛ اإِنََّها ُمَوا�صَ َنَط��َق ِبال�صَّ

َبٌة اإَِل َقْلِبَها. بَّ َفاٌت ُمَ ُمَوا�صَ
��ا ف�ِي َقْوِمَه��ا ِبَذاِت املَ��اِل َواجَلَم��اِل َواجَلاِه  ْي�صً ��ُة الَِّت��ي ُعِرَف��ْت اأَ ابَّ َوِه��َي ال�صَّ

َخِديَجُة ِبْنُت ُخَوْيَلٍد
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لَّى اهلُل َعَلْيِه  ِبيِّ -�صَ َج ِبالنَّ نََّها َكاَنْت َقْبَل اأَْن َتَت��َزوَّ َوالَعْق��ِل، َوَبَل��َغ ِمْن ُعُلوِّ �َصاأِْنَها اأَ
َدِة ِن�َصاِء ُقَرْي�ٍش  ِتَه��ا ًوا�ْصِتَقاَمِتَها، َوِب�َصيِّ اِهَرِة ِلِعفَّ َوَعَل��ى اآِلِه و�َصلََّم - ُتْعَرُف ِبالطَّ
ْتُهْم؛  ، َوِه��َي ِم��ْن اأَْثِرَياِء ُقَرْي���ٍش، َواأَْو�َصِعِهْم َجاًها، َخَطَبَها ُزَعَم��اُء ُقَرْي�ٍش َفَرَف�صَ

اِدِق الأَِمنِي. ِلأَنََّها َكاَنْت ُتَتاِبُع ِب�َصَغٍف اأَْخَباَر ال�صَّ
طَّ اإْعَجاِب اجَلِميِع؛ َفاأَْر�َصَلْت  اَر َمَ ابِّ الَِّذي �صَ َب��َداأَْت َخِديَجُة َتِثُق  ِبَهَذا ال�صَّ
اَرِتَها، َمَع ُغَلِمَها َمْي�َصَرَة، َفَواَف��َق َعَلى َطَلِبَها َبْعَد ا�ْصِت�َصاَرِة  َحَل ف�ِي ِتَ اإَِلْي��ِه ِلَرْ
ٍد َبْعَد  مَّ ْحَواِل ُمَ َه��ا ِباأَ ��ِه اأَِبي َطاِل��ٍب، َوَكاَنْت َقْد َطَلَبْت ِمْن َمْي�َصَرَة اأَْن ُيْخِبَ َعمِّ
َقًة ِب�َصْكٍل َلْ  اَرِتِه َناِجَح��ًة َوُمَوفَّ َف��ِر،  َوَقْد َكاَنْت ِرْحَلُة ِتَ ُمَراَفَقِت��ِه َلُه ف�ِي ال�صَّ

ْق َلُه ِرْحَلٌة َقْبَلَها. ُتَوفَّ
��َدِة َخِديَج��َة َوَنْظَرِتَها الَبِعي��َدِة، اأَنََّها اأَْدَرَك��ْت َعَظَمَة  يِّ ِة َذَكاِء ال�صَّ َوِم��ْن ِح��دَّ
نَّ��ُه َيْنَتِظُرُه  �َصاَل��ِة، َواأَ �ُص��وِل ، َو�ُصُم��وِّ اأَْخَلِق��ِه َقْب��َل َتْكِليِف��ِه ِبالرِّ ��ِة الرَّ يَّ �َصْخ�صِ
َج��اِل. َوِعْنَدَم��ا ُبِعَث َر�ُصوُل  ُم�ْصَتْقَب��ٌل َعِظي��ٌم، َفاْخَتاَرْت��ُه َزْوًج��ا َلَها ِمْن ُدوِن الرِّ
اهلِل َلْ َتَتَفاَج��اأْ َخِديَج��ُة ِبَذِلَك، َفَق��ْد َكاَنْت ُتْدِرُك املُ�ْصَتْقَب��َل الَواِعَد، َفَلْم 
اَرَتَها ُكلََّها ف�ِي �َصِبيِل  َرْت ِتَ ِديِق ِبَدْعَوِتِه، َبْل �َصخَّ ْد ف�ِي الإِمَياِن ِبِه، َوالتَّ�صْ دَّ َتَتَ

يِن الَعِظيِم.  ِة ِلإَِقاَمِة َهَذا الدِّ َماِت الأَ�َصا�ِصيَّ اهلِل، َفَكاَنْت ِبَحقٍّ ِمَن املَُقوِّ
ِة ِمْن  َر َخِديَج��َة ِبَبْيٍت ف�ِي اجَلنَّ ْن ُيَب�صِّ ي��ُل َيْوًما َواأََمَرُه اأَ َوَق��ْد َنَزَل َعَلْيِه ِجْبِ

َب. َخَب ِفيِه َوَل َن�صَ ٍف( َل �صَ وَّ ُلوؤٍ ُمَ ٍب )ُلوؤْ َق�صَ
ُلَها  َيْت َخِديَجُة َحِزَن َعَلْيَها َر�ُصوُل اهلل ِِ ُحْزًنا �َصِديًدا، َوَكاَن ُيَف�صِّ ا ُتُوفِّ َوَل�مَّ
َبِني  َقْتِني اإِْذ َكذَّ دَّ ا�ُش، َو�صَ ْذ َكَفَر ِبي النَّ َعَلى �َصاِئِر ِن�َصاِئِه، َوَيُقوُل: ))اآَمَنْت ِبي اإِ
ا�ُش، َوُرِزْقُت ِمْنَه��ا الَوَلَد((. َوِمْن َوَفاِئِه  اِلَه��ا اإِْذ َحَرَمِني النَّ ا���ُش، َوَوا�َصْتِني ِبَ النَّ
َها َحتَّى َماَتْت، َوَكاَن َيْذُكُرَها ِبَخْرٍ ، َوُيْثِني َعَلْيَها،  ِج اْمَراأًَة َغْرَ َلَه��ا اأَنَّ��ُه َلْ َيَتَزوَّ
اَها. َي َعْنَها َواأَْر�صَ َدَة َخِديَجَة اأُمَّ املُوؤِْمِننَي َوَر�صِ يِّ ُل اأَْرَحاَمَها. َرِحَم اهلُل ال�صَّ َوَي�صِ
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لَّى اهلُل َعَلْيِه  ِبيِّ -�صَ َج ِبالنَّ نََّها َكاَنْت َقْبَل اأَْن َتَت��َزوَّ َوالَعْق��ِل، َوَبَل��َغ ِمْن ُعُلوِّ �َصاأِْنَها اأَ
َدِة ِن�َصاِء ُقَرْي�ٍش  ِتَه��ا ًوا�ْصِتَقاَمِتَها، َوِب�َصيِّ اِهَرِة ِلِعفَّ َوَعَل��ى اآِلِه و�َصلََّم - ُتْعَرُف ِبالطَّ
ْتُهْم؛  ، َوِه��َي ِم��ْن اأَْثِرَياِء ُقَرْي���ٍش، َواأَْو�َصِعِهْم َجاًها، َخَطَبَها ُزَعَم��اُء ُقَرْي�ٍش َفَرَف�صَ

اِدِق الأَِمنِي. ِلأَنََّها َكاَنْت ُتَتاِبُع ِب�َصَغٍف اأَْخَباَر ال�صَّ
طَّ اإْعَجاِب اجَلِميِع؛ َفاأَْر�َصَلْت  اَر َمَ ابِّ الَِّذي �صَ َب��َداأَْت َخِديَجُة َتِثُق  ِبَهَذا ال�صَّ
اَرِتَها، َمَع ُغَلِمَها َمْي�َصَرَة، َفَواَف��َق َعَلى َطَلِبَها َبْعَد ا�ْصِت�َصاَرِة  َحَل ف�ِي ِتَ اإَِلْي��ِه ِلَرْ
ٍد َبْعَد  مَّ ْحَواِل ُمَ َه��ا ِباأَ ��ِه اأَِبي َطاِل��ٍب، َوَكاَنْت َقْد َطَلَبْت ِمْن َمْي�َصَرَة اأَْن ُيْخِبَ َعمِّ
َقًة ِب�َصْكٍل َلْ  اَرِتِه َناِجَح��ًة َوُمَوفَّ َف��ِر،  َوَقْد َكاَنْت ِرْحَلُة ِتَ ُمَراَفَقِت��ِه َلُه ف�ِي ال�صَّ

ْق َلُه ِرْحَلٌة َقْبَلَها. ُتَوفَّ
��َدِة َخِديَج��َة َوَنْظَرِتَها الَبِعي��َدِة، اأَنََّها اأَْدَرَك��ْت َعَظَمَة  يِّ ِة َذَكاِء ال�صَّ َوِم��ْن ِح��دَّ
نَّ��ُه َيْنَتِظُرُه  �َصاَل��ِة، َواأَ �ُص��وِل ، َو�ُصُم��وِّ اأَْخَلِق��ِه َقْب��َل َتْكِليِف��ِه ِبالرِّ ��ِة الرَّ يَّ �َصْخ�صِ
َج��اِل. َوِعْنَدَم��ا ُبِعَث َر�ُصوُل  ُم�ْصَتْقَب��ٌل َعِظي��ٌم، َفاْخَتاَرْت��ُه َزْوًج��ا َلَها ِمْن ُدوِن الرِّ
اهلِل َلْ َتَتَفاَج��اأْ َخِديَج��ُة ِبَذِلَك، َفَق��ْد َكاَنْت ُتْدِرُك املُ�ْصَتْقَب��َل الَواِعَد، َفَلْم 
اَرَتَها ُكلََّها ف�ِي �َصِبيِل  َرْت ِتَ ِديِق ِبَدْعَوِتِه، َبْل �َصخَّ ْد ف�ِي الإِمَياِن ِبِه، َوالتَّ�صْ دَّ َتَتَ

يِن الَعِظيِم.  ِة ِلإَِقاَمِة َهَذا الدِّ َماِت الأَ�َصا�ِصيَّ اهلِل، َفَكاَنْت ِبَحقٍّ ِمَن املَُقوِّ
ِة ِمْن  َر َخِديَج��َة ِبَبْيٍت ف�ِي اجَلنَّ ْن ُيَب�صِّ ي��ُل َيْوًما َواأََمَرُه اأَ َوَق��ْد َنَزَل َعَلْيِه ِجْبِ

َب. َخَب ِفيِه َوَل َن�صَ ٍف( َل �صَ وَّ ُلوؤٍ ُمَ ٍب )ُلوؤْ َق�صَ
ُلَها  َيْت َخِديَجُة َحِزَن َعَلْيَها َر�ُصوُل اهلل ِِ ُحْزًنا �َصِديًدا، َوَكاَن ُيَف�صِّ ا ُتُوفِّ َوَل�مَّ
َبِني  َقْتِني اإِْذ َكذَّ دَّ ا�ُش، َو�صَ ْذ َكَفَر ِبي النَّ َعَلى �َصاِئِر ِن�َصاِئِه، َوَيُقوُل: ))اآَمَنْت ِبي اإِ
ا�ُش، َوُرِزْقُت ِمْنَه��ا الَوَلَد((. َوِمْن َوَفاِئِه  اِلَه��ا اإِْذ َحَرَمِني النَّ ا���ُش، َوَوا�َصْتِني ِبَ النَّ
َها َحتَّى َماَتْت، َوَكاَن َيْذُكُرَها ِبَخْرٍ ، َوُيْثِني َعَلْيَها،  ِج اْمَراأًَة َغْرَ َلَه��ا اأَنَّ��ُه َلْ َيَتَزوَّ
اَها. َي َعْنَها َواأَْر�صَ َدَة َخِديَجَة اأُمَّ املُوؤِْمِننَي َوَر�صِ يِّ ُل اأَْرَحاَمَها. َرِحَم اهلُل ال�صَّ َوَي�صِ
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ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الأََداُء:

اِمَتُة:  الِقَراَءُة ال�سَّ

ُة:  الِقَراَءُة اجَلْهِريَّ

ْر�ِس اجُلَمَل الَِّتي َتُدّل َعَلى املََعاِن الآِتَيِة:  ا�ْصَتْخِرْج ِمَن �لدَّ
َواَج ِمْن ُزَعَماِء ُقَرْي�ٍش.. 1 َدِة َخِديَجَة الزَّ يِّ َرْف�ُش ال�صَّ
�ُصوِل  َقْبَل ِبْعَثِتِه. . 2 ِة الرَّ يَّ اإْدَراُك َعَظَمِة �َصْخ�صِ
َدِة َخِديَجَة ف�ِي �َصِبيِل اهلِل.. 3 يِّ اَرِة ال�صَّ َت�ْصِخُر ُكلِّ ِتَ

• ِحيَحٍة:	 ًة �صَ َ  ِاْقَراأْ َما َياأِتي ِقَراَءًة ُمَعبِّ

�ُص��وِل َو�ُصُموِّ  ِة الرَّ يَّ ��َدِة َخِديَج��َة َوَنْظَرِتَها الَبِعي��َدِة، اأَنََّها اأَْدَرَك��ْت َعَظَمَة �َصْخ�صِ يِّ ِة َذَكاِء ال�صَّ َوِم��ْن ِح��دَّ
َجاِل.  �َصاَلِة، َواأَنَُّه َيْنَتِظ��ُرُه ُم�ْصَتْقَبٌل َعِظي��ٌم، َفاْخَتاَرْتُه َزْوًجا َلَها ِم��ْن ُدوِن الرِّ اأَْخَلِق��ِه َقْب��َل َتْكِليِف��ِه ِبالرِّ
ْد  دَّ َوِعْنَدَما ُبِعَث َر�ُصوُل اهلِل  َلْ َتَتَفاَجاأْ َخِديَجُة ِبَذِلَك، َفَقْد َكاَنْت ُتْدِرُك املُ�ْصَتْقَبَل الَواِعَد، َفَلْم َتَتَ

اَرَتَها ُكلََّها ف�ِي �َصِبيِل اهلِل، َفَكاَنْت ِبَحقٍّ ِمَن  ��َرْت ِتَ ِديِق ِبَدْعَوِتِه، َبْل �َصخَّ ف�ِ��ي الإِمَي��اِن ِبِه َوالتَّ�صْ

يِن الَعِظيِم. ِة ِلإَِقاَمِة َهَذا الدِّ َماِت الأَ�َصا�ِصيَّ املَُقوِّ

الَفْهُم َوال�ْسِتيَعاُب:

َدِة َخِديَجَة؟ يِّ َمْن ُهَو َزْوُج ال�صَّ  )1
َدِة َخِديَجَة؟ يِّ ِبيَلُة الَِّتي َلَفَتِت اْنِتَباَه ال�صَّ ما الِقَيُم النَّ  )2

اَذا ُعِرَفْت اأُمُّ املُوؤِْمِننَي َخِديَجُة  ف�ِي َقْوِمَها؟  ِبَ  )3
َفاُت؟ ُف ِبَها، َقْبَل َزَواِجَها، َماِهَي َهِذِه ال�صِّ َفاٌت َتتَّ�صِ َدِة َخِديَجَة �صِ يِّ َكاَن لل�صَّ  )4

َواَج ِمْن �َصاَدِة ُقَرْي�ٍش؟ ْت َخِديَجُة الزَّ مِلَاَذا َرَف�صَ  )5
َمِن الَِّذي ا�ْصَت�َصاَرُه َر�ُصوُل اهلِل  ِعْنَدَما َطَلَبْت ِمْنُه الَعَمَل َمَعَها؟   )6
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: 2( اأَْكِمِل الَفَراَغ ف�ِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�ِصَبٍة ِمن َبنْيِ الَقْو�َصنْيِ
ِتَها( ُة - َقْوِمَها - ِلِعفَّ ابَّ ) َكاَنْت - ال�صَّ

ا ف�ِي....... ِبَذاِت املَ��اِل َواجَلَماِل َواجَلاِه َوالَعْقِل، َوَبَلَغ ِمْن  َوِه��َي........ الَِّتي ُعِرَفْت اأَْي�صً
لَّ��ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى اآِل��ِه و�َصلََّم - ُتْعَرُف  ِبيِّ - �صَ َج ِبالنَّ نََّه��ا ........ َقْبَل اأَْن َتَت��َزوَّ ُعُل��وِّ �َصاأِْنَه��ا اأَ

اِهَرِة........ وا�ْصِتَقاَمِتَها. ِبالطَّ

ِط املَِثاِل: 4( اْكُتْب َعَلى َنَ
• ْعَنى: َهاَجَر(	 َة .              )ِبَ �ُصوُل  َعْن َمكَّ َنُقوُل: َرَحَل الرَّ
• ْعَنى: �َصاَر(	 ْلِميُذ اإَِل املَْدَر�َصِة.                  ) ِبَ َوَنُقوُل: ........ التِّ
• ْعَنى: اْنَتَقَل(	 اِلُب اإَِل َبْيٍت َجِديٍد.            ) ِبَ َوَنُقوُل: ........ الطَّ

)اأ(
•  َكِثٌر	
• َبٌة 	 بَّ ُمَ
• اِدُق 	 ال�صَّ
• َناِجَحٌة	

)ب(
•  الَكاِذُب 	
• َقِليٌل 	
• َخا�ِصَرٌة 	
• ٌة	 ُمْبَغ�صَ

َها املَُنا�ِصِب ف�ِي الَعُموِد )ب(:  دِّ ْل ُكلَّ َكِلَمٍة ف�ِي الَعُموِد )اأ( ِب�صِ 3(   �صِ

ْر�ُس الثَّان الدَّ

ُة: التَّْدِريَباُت اللَُّغِويَّ

)اأ(
• اِد	 ُل َمْن َنَطَق ِبال�صَّ اأَْف�صَ
• �َصابٌّ ف�ِي َرْيَعاِن �َصَباِبِه	
• ُل ف�ِي الَكْوِن	 اأَمُّ التَّ
• َل َيْفَعُل املُْنَكَراِت	

)ب(
• ُلوَقاِت اهلِل.	 ُر ف�ِي َمْ َفكُّ التَّ
• ِة.	 اأَْعَظُم ِمْن َتَكلََّم ِباللَُّغِة الَعَرِبيَّ
• َي.	 َل َيْعَمُل املََعا�صِ
•  َفَتًى ف�ِي ُعْنُفَواِن �َصَباِبِه.	

ْعَناَها املَُنا�ِصِب ف�ِي الَعُموِد )ب(:  ْل ُكلَّ َكِلَمٍة ف�ِي الَعُموِد )اأ( ِبَ 1(   �صِ
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: 2( اأَْكِمِل الَفَراَغ ف�ِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�ِصَبٍة ِمن َبنْيِ الَقْو�َصنْيِ
ِتَها( ُة - َقْوِمَها - ِلِعفَّ ابَّ ) َكاَنْت - ال�صَّ

ا ف�ِي....... ِبَذاِت املَ��اِل َواجَلَماِل َواجَلاِه َوالَعْقِل، َوَبَلَغ ِمْن  َوِه��َي........ الَِّتي ُعِرَفْت اأَْي�صً
لَّ��ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى اآِل��ِه و�َصلََّم - ُتْعَرُف  ِبيِّ - �صَ َج ِبالنَّ نََّه��ا ........ َقْبَل اأَْن َتَت��َزوَّ ُعُل��وِّ �َصاأِْنَه��ا اأَ

اِهَرِة........ وا�ْصِتَقاَمِتَها. ِبالطَّ

ِط املَِثاِل: 4( اْكُتْب َعَلى َنَ
• ْعَنى: َهاَجَر(	 َة .              )ِبَ �ُصوُل  َعْن َمكَّ َنُقوُل: َرَحَل الرَّ
• ْعَنى: �َصاَر(	 ْلِميُذ اإَِل املَْدَر�َصِة.                  ) ِبَ َوَنُقوُل: ........ التِّ
• ْعَنى: اْنَتَقَل(	 اِلُب اإَِل َبْيٍت َجِديٍد.            ) ِبَ َوَنُقوُل: ........ الطَّ

)اأ(
•  َكِثٌر	
• َبٌة 	 بَّ ُمَ
• اِدُق 	 ال�صَّ
• َناِجَحٌة	

)ب(
•  الَكاِذُب 	
• َقِليٌل 	
• َخا�ِصَرٌة 	
• ٌة	 ُمْبَغ�صَ

َها املَُنا�ِصِب ف�ِي الَعُموِد )ب(:  دِّ ْل ُكلَّ َكِلَمٍة ف�ِي الَعُموِد )اأ( ِب�صِ 3(   �صِ

ْر�ُس الثَّان الدَّ

ُة: التَّْدِريَباُت اللَُّغِويَّ

)اأ(
• اِد	 ُل َمْن َنَطَق ِبال�صَّ اأَْف�صَ
• �َصابٌّ ف�ِي َرْيَعاِن �َصَباِبِه	
• ُل ف�ِي الَكْوِن	 اأَمُّ التَّ
• َل َيْفَعُل املُْنَكَراِت	

)ب(
• ُلوَقاِت اهلِل.	 ُر ف�ِي َمْ َفكُّ التَّ
• ِة.	 اأَْعَظُم ِمْن َتَكلََّم ِباللَُّغِة الَعَرِبيَّ
• َي.	 َل َيْعَمُل املََعا�صِ
•  َفَتًى ف�ِي ُعْنُفَواِن �َصَباِبِه.	

ْعَناَها املَُنا�ِصِب ف�ِي الَعُموِد )ب(:  ْل ُكلَّ َكِلَمٍة ف�ِي الَعُموِد )اأ( ِبَ 1(   �صِ
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اِلُث ) النَّْحُو( ْر�ُس الثَّ الدَّ

يُم ال�ْسِم اإَِل: ُمْفَرٍد، َوُمَثنَّى، َوَجْمٍع َتْق�سِ

اُح: الإي�سَ

اْقَراأِ اجُلْمَل الآِتَيَة: 
�ُصوُل ِمْن َخِديَجَة اأُمِّ املُوؤِْمِننَي.. 1 َج الرَّ َتَزوَّ
اَرِة َخِديَجَة.. 2 �ُصوُل و َمْي�َصَرُة َعاِمَلنْيِ ف�ِي تَِ َكاَن الرَّ
َناَم، َوَل َيْفَعُل املُْنَكَراِت.. 3 �ُصوُل َقْبَل الِبْعَثِة َل َيْعُبُد الأَ�صْ الرَّ

اَرٌة  � �ُصوُل َو َخِديَج��ُة َواأُمُّ َو َمْي�َصَرُة َو ِتَ َتَها َخطٌّ ف�ِي الأَْمِثَلِة ِهي : )الرَّ الَكِلَم��اُت الَِّت��ي َتْ
َوالِبْعَثُة( ، َوِهَي )اأَ�ْصَماٌء ُمْفَرَدٌة(؛ ِلأنََّها َتُدلُّ َعَلى َواِحٍد اأَْو َواِحَدٍة َوِمْثُلَها: )َمْكَتٌب، َقَلٌم، 

اَحٌة( َفَيُكوُن ال�ْصُم ُهَنا: )ُمْفَرًدا(. ، َمْلَعٌب، ُتفَّ ُفوٌر، َمْرَيُ ُع�صْ
اِن ف�ِي املَِث��اِل الثَّان: َعاِمَلنْيِ ، َوِمْثُلَه��ا: َعاِمَلَتاِن، َفُكلُّ َكِلَمٍة  � َتَها َخطَّ ��ِل الَكِلَم��َة الَِّتي َتْ َوَتاأمَّ

 ، ��َداِن، َقَلَمنْيِ مَّ (؛ َوِمْثُلَه��ا: )َمْدَر�َصَتاِن، َجَب��لِن، ُمَ ِو اْثَنَت��نْيِ ِمْنُهَم��ا )ا�ْص��ٌم َدلَّ َعَل��ى اْثَن��نْيِ اأَ
، َرُجَلِن...( َفَيُكوُن ال�ْصُم ُهَنا: )ُمَثنَّى(. �َصَجَرَتنْيِ

َناُم  � اِلِث: الأَ�صْ ِل: ) املُوؤِْمِننَي( َوِف املَِث��اِل الثَّ َتَه��ا ِنَقاٌط ف�ِي املَِث��اِل الأَوَّ َوالَكِلَم��اُت الَِّتي َتْ
اٌت / ُمَهْنِد�ِصنَي(، َوِهَي  ��اَرَ وَن / �َصيَّ ِنيُّ َواملُْنَك��َراُت(، َوِمْثُلَه��ا ) ِجَب��اٌل / اأَْوَراٌق / اأَ�ْصَج��اٌر / مَيَ

(، َفَيُكوُن ال�ْصُم ُهَنا: )َجْمًعا(. )اأ�صماٌء َدلَّت َعَلى اأَْكَثَ ِمِن اْثَننْيِ اأَِو اْثَنَتنْيِ

ُنَلِْحُظ الآِتي:   �
َيْنَق�َصُم ال�ْصُم اإَِل َثَلَثِة اأَْق�َصاٍم: ُمْفَرٍد، َوُمَثنَّى، َوَجْمٍع.

ال�ْصُم املُْفَرُد: َيُدلُّ َعَلى َواِحٍد اأَْو َواِحَدٍة، ِمْثُل:  ِكَتاٌب ، �َصَجَرٌة. . 1
2 .. ، ِمْثُل: ِكَتاَباٍن ، �َصِجَرَتاِنِ ال�ْصُم املَُثنَّى: َيُدلُّ َعَلى اْثَننْيِ اأَِو اْثَنَتنْيِ
�َصاٌت.. 3 ، ِمْثُل: �َصَواِرُع، ُمَعلُِّموَن، ُمَدرِّ ِمِن اْثَننْيِ اأَِو اْثَنَتنْيِ اجَلْمُع: َيُدلُّ َعَلى اأَْكَثِ
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ِط الأَْمِثَلِة الآِتَيِة: 2( َهاِت ُجَمًل ٍمْن ِعْنِدَك َعَلى َنَ

)اأ(
• َجَرُة	 ال�صَّ
• ِديَقاِن	 ال�صَ
• اِفَذَتاِن	 النَّ
• اِئُقوَن	 ال�صَّ
• التَّلِميُذ	
• الَفَتياُت	
• يُك	 الدِّ

)ب(
• ُمْغَلَقَتاِن	
• ُم�ْصِرُعوَن	
• َباٌت	 ُموؤَدَّ
• ُمَتَعاِوَناِن	
• ٌح	 ُم�َصبِّ
• ُمْثِمَرٌة	
• ُقوَن	 ُمَتَفوِّ

ا ُيَنا�ِصُبَها ِمَن الَعُموِد )ب(:  ْل ُكلَّ َكِلَمٍة ف�ِي الَعُموِد )اأ( ِبَ 3(   �صِ

ُة: ْحِويَّ التَّْدِريَباُت النَّ

ٍل�ٌش.            ِديٌق ُمْ ِل �صَ اأ. 
اِهَدٌة.        ِل اأُْخٌت ُمَ ب. 

ِل ِكَتاٌب ............. .      ج. 
ِل ............. َوا�ِصٌع.     د. 

الَباُب َقِدٌي.              اأ. 
الَباَباِن َقِدمَياِن.              ب. 

الأْبَواُب َقِدمَيٌة           ج. 
املَُعلَِّماُت َن�ِصيَطاٌت.  د. 

• اِن.	 ِل�صَ ِديَقاِن ُمْ ِل �صَ
• ِل اأُْخَتاِن................ .	
• ِل ......... َجِديَداِن.	
• ِل َبْيَتاِن............... .	

• 	. .................................
• 	. .................................
• 	. .................................
• 	. .................................

ِط املَِثاِل:  1( اْمَلأِ الَفَراَغ ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة َعَلى َنَ
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ِط الأَْمِثَلِة الآِتَيِة: 2( َهاِت ُجَمًل ٍمْن ِعْنِدَك َعَلى َنَ

)اأ(
• َجَرُة	 ال�صَّ
• ِديَقاِن	 ال�صَ
• اِفَذَتاِن	 النَّ
• اِئُقوَن	 ال�صَّ
• التَّلِميُذ	
• الَفَتياُت	
• يُك	 الدِّ

)ب(
• ُمْغَلَقَتاِن	
• ُم�ْصِرُعوَن	
• َباٌت	 ُموؤَدَّ
• ُمَتَعاِوَناِن	
• ٌح	 ُم�َصبِّ
• ُمْثِمَرٌة	
• ُقوَن	 ُمَتَفوِّ

ا ُيَنا�ِصُبَها ِمَن الَعُموِد )ب(:  ْل ُكلَّ َكِلَمٍة ف�ِي الَعُموِد )اأ( ِبَ 3(   �صِ

ُة: ْحِويَّ التَّْدِريَباُت النَّ

ٍل�ٌش.            ِديٌق ُمْ ِل �صَ اأ. 
اِهَدٌة.        ِل اأُْخٌت ُمَ ب. 

ِل ِكَتاٌب ............. .      ج. 
ِل ............. َوا�ِصٌع.     د. 

الَباُب َقِدٌي.              اأ. 
الَباَباِن َقِدمَياِن.              ب. 

الأْبَواُب َقِدمَيٌة           ج. 
املَُعلَِّماُت َن�ِصيَطاٌت.  د. 

• اِن.	 ِل�صَ ِديَقاِن ُمْ ِل �صَ
• ِل اأُْخَتاِن................ .	
• ِل ......... َجِديَداِن.	
• ِل َبْيَتاِن............... .	

• 	. .................................
• 	. .................................
• 	. .................................
• 	. .................................

ِط املَِثاِل:  1( اْمَلأِ الَفَراَغ ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة َعَلى َنَ

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

ي
ون

لكرت
اإل

م 
لي

تع
 لل

ــة
ام

لع
ة ا

دار
اإل



99
لغتي العربية لل�صف الرابع - اجلزء الأول

اِبُع )الِكَتاَبة( ْر�ُس الرَّ الدَّ

اإِْمَلٌء َمْنُظوٌر: 

ْنِويُن اِكَنُة َوالتَّ وُن ال�سَّ الإِْمَلُء: النُّ

ِل  اأَمُّ َهاَرِة، َكاَن َكِثَر التَّ ِة َوالطَّ ُد ْبُن َعْبِداهلِل �َصابٌّ ف�ِي َرْيَعاِن �َصَباِبِه، ُعِرَف بالِعفَّ مَّ ُمَ
َناَم، َوَل َيْفَعُل املُْنَكَراِت، َب��ْل َكاَن َيَتَحلَّى ِبالأَْخَلِق  �صْ ف�ِ��ي الَكْوِن الَف�ِصيِح، َل َيْعُب��ُد الأَ
َدِة َخِديَجَة ِبْنِت ُخَوْيِلٍد،  يِّ َفاٌت َلَفَت��ِت اْنِتَباَه ال�صَّ ِبيَلِة، اإِنََّها ُمَوا�صَ َل��ِة َوالِقَيِم النَّ الَفا�صِ

َبٌة اإَِل َقْلِبَها. بَّ َفاٌت ُمَ َوِهَي ُمَوا�صَ

 اأَْمِثَلُة املَْجُموَعِة الأْوَل :
�َصِمَعْت َخِديَجُة َعْن َر�ُصوِل اهلِل. 1
َخِديَجُة َلْ َتُكْن ُتَخاِلُف َر�ُصوَل اهلِل.. 2
ِل اهلِل َعَلى َخِديَجَة اأَنََّها اأُوَل املُ�ْصِلَماِت.. 3 ِمْن َف�صْ
ْت َخِديَجُة اأْن ُتْنِفَق ف�ِي �َصِبيِل اهلِل.. 4 اأََحبَّ

اِنَيِة :  اأَْمِثَلُة املَْجُموَعِة الثَّ
1 .. ٌد �َصابٌّ مَّ مَُ
َدُة ِن�َصاِء ُقَرْي�ٍش.. 2 َخِديَجُة �َصيِّ
َداِت َمَقاًما واأُولُهنَّ اإ�ْصلًما.. 3 يِّ َكاَنْت َخِديَجُة اأَْعَظَم ال�صَّ

• ْد 	 َتَها َخطٌّ ف�ِي املَْجُموَعِة الأُوَل ) َعْن ، َتُكْن ، ِمْن ، اأَْن (، َتِ اِت الَِّتي َتْ  َلِحِظ الَكِلَمَ
ٌة.  ِليَّ اأَنَّ ُكلاًّ ِمْنَها َتْنَتِهي ِبُنوٍن �َصاِكَنٍة ، ُتْنَطُق َوُتْكَتُب ، َفِهَي ُنْوٌن اأَ�صْ

• ٌد ، �َصابٌّ ، ُقَرْي�ٍش، 	 مَّ اِنَيِة ) ُمَ َتَها َخطاًّ ف�ِي املَْجُموَعِة الثَّ اِت الَِّتي َتْ ُث��مَّ َلِح��ِظ الَكِلَمَ
ْنِويُن: ُهَو ُنْوُن �َصاِكَنٌة ُتْنَطُق  نَّ ُكلاًّ ِمْنَه��ا َتْنَتِهي ِبَتْنِويٍن ، َوالتَّ ْد اأَ َمَقاًم��ا ، اإِ�ْصلًما (، َتِ

اِت َهَكَذا :)���ٌ  ����ٍ ����ً(. َوَل ُتْكَتُب ، َوَتْكَتُب َعَلَمَتُه ف�ِي ِنَهاَيِة الَكِلَمَ

اُح: الإي�سَ
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ْر�ُس اخَلاِم�ُس ) التَّْعِبري( الدَّ

َفِهي: ال�سَّ

الِكَتاِبي:

• 	. َرِة احَلقِّ ِة املَْراأَِة املُ�ْصِلَمِة ف�ِي ُن�صْ ْث - ِباأُ�ْصُلوِبَك -  َعْن اأََهميَّ دَّ َتَ

• �ُصوِل  َزْوًجا َلَها.	 اْكُتِب اأَ�ْصَباَب اْخِتَياِر َخِديَجَة ِللرَّ

ْنِويِن ِفيَما َياأِْتي: َت التَّ نْيِ َتْ اِكَنِة، َوَخطَّ وِن ال�صَّ َت النُّ ا َتْ ْع َخطاًّ �صَ
ٌد َعاِمًل ف�ِي َماٍل ِمْن َماِل َخِديَجَة. مَّ َكاَن ُمَ اأ. 

ْزِق.  اِم َطَلًبا ِللرِّ َة اإَل ال�صَّ �ُصوُل  ِمْن َمكَّ �َصاَفَر الرَّ ب. 

: اخلطُّ

1( اْنَتِبْه اإَِل ِكَتاَبِة احُلُروِف:)ج ، ح ، خ(:
     ج    �ح    خ    �خ   ح�

ْقَعِة: �ْصِخ َواأُْخَرى ِبَخطِّ الرُّ ًة ِبَخطِّ النَّ 2( اْكُتْب َما َياأِْتي َمرَّ

اأدركت خديجة عظمة �صخ�صية الر�صول و�صمو اأخلقه
أدركت خدجية ظَعمة  اْلرسول ومسو أالخقه 

ُنَلِْحُظ الآِتي:   �
اِكَنُة: ِهي ُنوٌن ُتْنَطُق َوُتْكَتُب .. 1 وُن ال�صَّ  النُّ
ْنِويُن: ُهَو ُنوٌن �َصاِكَنٌة ُتْنَطُق َوَل ُتْكَتُب .. 2  التَّ

َتْدِريٌب:
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ْر�ُس اخَلاِم�ُس ) التَّْعِبري( الدَّ

َفِهي: ال�سَّ

الِكَتاِبي:

• 	. َرِة احَلقِّ ِة املَْراأَِة املُ�ْصِلَمِة ف�ِي ُن�صْ ْث - ِباأُ�ْصُلوِبَك -  َعْن اأََهميَّ دَّ َتَ

• �ُصوِل  َزْوًجا َلَها.	 اْكُتِب اأَ�ْصَباَب اْخِتَياِر َخِديَجَة ِللرَّ

ْنِويِن ِفيَما َياأِْتي: َت التَّ نْيِ َتْ اِكَنِة، َوَخطَّ وِن ال�صَّ َت النُّ ا َتْ ْع َخطاًّ �صَ
ٌد َعاِمًل ف�ِي َماٍل ِمْن َماِل َخِديَجَة. مَّ َكاَن ُمَ اأ. 

ْزِق.  اِم َطَلًبا ِللرِّ َة اإَل ال�صَّ �ُصوُل  ِمْن َمكَّ �َصاَفَر الرَّ ب. 

: اخلطُّ

1( اْنَتِبْه اإَِل ِكَتاَبِة احُلُروِف:)ج ، ح ، خ(:
     ج    �ح    خ    �خ   ح�

ْقَعِة: �ْصِخ َواأُْخَرى ِبَخطِّ الرُّ ًة ِبَخطِّ النَّ 2( اْكُتْب َما َياأِْتي َمرَّ

اأدركت خديجة عظمة �صخ�صية الر�صول و�صمو اأخلقه
أدركت خدجية ظَعمة  اْلرسول ومسو أالخقه 

ُنَلِْحُظ الآِتي:   �
اِكَنُة: ِهي ُنوٌن ُتْنَطُق َوُتْكَتُب .. 1 وُن ال�صَّ  النُّ
ْنِويُن: ُهَو ُنوٌن �َصاِكَنٌة ُتْنَطُق َوَل ُتْكَتُب .. 2  التَّ

َتْدِريٌب:
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ٌة" اِد�ُس " ِقَراءٌة ُحرَّ ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

ُعَمُر املُْخَتاُر

ِة، َعِمَل ُمَعلًِّما ِلْلُق��ْراآِن الَكِرِي، َوَوَقَف  � يَّ ِمًنا ِبَحقِّ الَوَطِن ف�ِ��ي احُلرِّ َكاَن ُموؤِْمًن��ا ِب��اهلِل، َوُموؤْ

دَّ  ، َوَناَدى ِبَحقِّ اأَْبَناِء ِليِبَيا ف�ِي اِل�ْصِتْقَلِل، َوَرْفِع َراَيِة اجِلَهاِد �صِ دَّ اِل�ْصِتْعَماِر الإِيَطاِلِّ �صِ

ِب، اأََتْدُروَن َمْن ُهَو؟ اإِنَُّه ُعَمُر املُْخَتاُر، �َصْيُخ املَُجاِهِديَن. الَعُدوِّ املُْغَت�صِ

ُعْف، َوَلْ َيِلْن  � َقاَتَل َهَذا املَُجاِهُد ِع�ْصِريَن َعاًما، َخا�َش ِفيَها َما ُيَقاِرُب ِماَئَة َمْعَرَكٍة، َفَلْم َي�صْ

. اأََماَم الَعُدوِّ الَعِنيِد، َحاَرَب ِب�َصَجاَعٍة، َحتَّى اأَْرَهَق املُ�ْصَتْعِمَر الإِيَطاِلَّ

��ٍب َكِبٍر، َفَرَف�َش َما ُعِر�َش  � َهِب، َوِبِوَلَيِة َمْن�صِ ِمِرِه ِبالذَّ َح��اَوَل الَعُدوُّ اإِْغَراَءُه، َو�ِص��َراَء �صَ

َحاِبِه املَُجاِهِديَن،  ُموَعٍة ِمْن اأَ�صْ ، َفاأَ�َصُروُه َمَع َمْ َرُه ُجُنوُد الَعُدوِّ ٍة َواإَِباٍء. َحا�صَ َعَلْيِه ف�ِي ِعزَّ

ٌل ِباحَلِديِد. َم الَبَطُل ِلْلُمَحاَكَمِة، َوُهَو ُمَكبَّ َوُقدِّ

اأْ���ِش، َمْرُف��وَع اجَلِب��نِي، َوَلْ َت�ْصَف��ْع َل��ُه �َصْيُخوَخُتُه، َفُحِك��َم َعَلْيِه  � َم اإَِلْيَه��ا َع��اِلَ الرَّ  َفَتَق��دَّ

َهَداِء الأَْبَراِر. ِبالإِْعَداِم �َصْنًقا َعاَم 1931م َرْحَمُة اهلِل َعَلْيِه، َوَعَلى َجِميِع ال�صُّ

 املَُناَق�َسُة:  �
ْر�ِش.. 1 ْع ِعْنَواًنا اآَخَر ِلَهَذا الدَّ �صَ
َما الَِّذي َتْعِرُفُه َعْن �َصْيِخ املَُجاِهِديَن؟ . 2
َكْيَف َحاَوَل الَعُدوُّ اإِْغَراَء ُعَمَر املُْخَتاِر؟. 3
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َعِة( ا�سِ اِبُع ) َتْقِومُي الَوْحَدِة التَّ ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

َدَة ِن�َصاِء ُقَرْي�ٍش؟. 1 َدُة َخِديَجُة �َصيِّ يِّ مِلَاَذا َكاَنِت ال�صَّ
�ُصوَل  ُدوَن �ِصَواُه؟. 2 ملَاَذا اْخَتاَرِت َخِديَجُة الرَّ
وؤَاِل:. 3 ِة ال�صُّ ِحيَحًة ِبَنْبَ اْقَراأِ اجُلْمَلَة الآِتَيَة ِقَراَءًة �صَ

َمِن الَِّذي َتاَجَر ف�ِي َماِل َخِديَجَة؟ -
4 .: اْمَلأِ الَفَراَغ ف�ِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة ِمْن َبنْيِ الَقْو�َصنْيِ

) جنود - املجاهدين - مكبل(
. َرُه .......... الَعُدوِّ َحا�صَ اأ. 

َحاِبِه............... ُموَعٍة ِمْن اأَ�صْ َفاأَ�َصُروُه َمَع َمْ ب. 
َم الَبَطُل ِلْلُمَحاَكَمِة، َوُهَو ............ِباحَلِديِد. َوُقدِّ ج. 

لَّى اهلُل َعَلْيِه . 5 �ُص��وُل �صَ ��ى َواجَلْمَع( ف�ِي اجُلْمِل الآِتَيِة )الرَّ ِد ) ال�ْصَم املُْفَرَد َواملَُثنَّ َح��دِّ
ْعَها ف�ِي اجَلْدَوِل اأَْدَناُه: َوَعَلى اآلِه و�َصلََّم َوَخِديَجُة اأُمُّ املُوؤِْمِننَي ُقْدَوَتاِن َفِريَدَتاِن( َو�صَ

اجَلْمُعاملَُثنَّىاملُْفَرُد

اإِْمَلٌء َمْنُظوٌر:. 6
اِر ِلَتْحِريِر ِليِبَيا(.  - وَّ ) ُعَمُر املُْخَتاُر َقاِئُد الثُّ

ْقَعِة:. 7 اْكُتْب َما َياأِْتي ِبَخطِّ الرُّ

-رمحه  اهلل- شنًقا. ُأعْدم معر 
لَّى اهلُل َعَلْيِه َواآَلُه َو�َصلََّم؟. 8 �ُصوَل �صَ َما ا�ْصُم ُغَلِم َخِديَجَة الَِّذي َراَفَق الرَّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َواآَلُه َو�َصلََّم َقْبَل ِبْعَثِتِه؟. 9 �ُصوُل �صَ َز الرَّ يَّ اَذا َتَ ِبَ
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َعِة( ا�سِ اِبُع ) َتْقِومُي الَوْحَدِة التَّ ْر�ُس ال�سَّ الدَّ

َدَة ِن�َصاِء ُقَرْي�ٍش؟. 1 َدُة َخِديَجُة �َصيِّ يِّ مِلَاَذا َكاَنِت ال�صَّ
�ُصوَل  ُدوَن �ِصَواُه؟. 2 ملَاَذا اْخَتاَرِت َخِديَجُة الرَّ
وؤَاِل:. 3 ِة ال�صُّ ِحيَحًة ِبَنْبَ اْقَراأِ اجُلْمَلَة الآِتَيَة ِقَراَءًة �صَ

َمِن الَِّذي َتاَجَر ف�ِي َماِل َخِديَجَة؟ -
4 .: اْمَلأِ الَفَراَغ ف�ِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبالَكِلَمِة املَُنا�ِصَبِة ِمْن َبنْيِ الَقْو�َصنْيِ

) جنود - املجاهدين - مكبل(
. َرُه .......... الَعُدوِّ َحا�صَ اأ. 

َحاِبِه............... ُموَعٍة ِمْن اأَ�صْ َفاأَ�َصُروُه َمَع َمْ ب. 
َم الَبَطُل ِلْلُمَحاَكَمِة، َوُهَو ............ِباحَلِديِد. َوُقدِّ ج. 

لَّى اهلُل َعَلْيِه . 5 �ُص��وُل �صَ ��ى َواجَلْمَع( ف�ِي اجُلْمِل الآِتَيِة )الرَّ ِد ) ال�ْصَم املُْفَرَد َواملَُثنَّ َح��دِّ
ْعَها ف�ِي اجَلْدَوِل اأَْدَناُه: َوَعَلى اآلِه و�َصلََّم َوَخِديَجُة اأُمُّ املُوؤِْمِننَي ُقْدَوَتاِن َفِريَدَتاِن( َو�صَ

اجَلْمُعاملَُثنَّىاملُْفَرُد

اإِْمَلٌء َمْنُظوٌر:. 6
اِر ِلَتْحِريِر ِليِبَيا(.  - وَّ ) ُعَمُر املُْخَتاُر َقاِئُد الثُّ

ْقَعِة:. 7 اْكُتْب َما َياأِْتي ِبَخطِّ الرُّ

-رمحه  اهلل- شنًقا. ُأعْدم معر 
لَّى اهلُل َعَلْيِه َواآَلُه َو�َصلََّم؟. 8 �ُصوَل �صَ َما ا�ْصُم ُغَلِم َخِديَجَة الَِّذي َراَفَق الرَّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َواآَلُه َو�َصلََّم َقْبَل ِبْعَثِتِه؟. 9 �ُصوُل �صَ َز الرَّ يَّ اَذا َتَ ِبَ
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َرُة الَوْحَدُة الَعا�شِ

ُفَكاَهاٌت َوَطَراِئُف

ُع �أَْن َيُكوَن �ملَُتَعلُِّم فـِي ِنَهاَيِة َهِذِه �لَوْحَدِة َقاِدًر� َعلَى �أَْن:  ُيَتَوقَّ
ِحيَحًة .. 1 ْر�َس  فـِي �لَوْحَدِة  ِقَر�َءًة �صَ َيْقَر�أَ �لدَّ
ِحيَحٍة.. 2 وَرٍة �صَ ْر�ِس ِب�صُ ُيِجيَب َعن �أَ�ْصِئلَِة �لدَّ
ْر�ِس.. 3 َح َمَعاِنَ �لَكِلَماِت �لَو�ِرَدِة فـِي �لدَّ ُيَو�صِّ
ٍر َوُموؤَنٍَّث( َو)ُمْفَرٍد َوُمَثنَّى َوَجْمٍع(ِمْن ِخَلِل . 4 يَِّز �ال�ْصَم ِمْن ِخَلِل �أَْنَو�ِعِه: )ُمَذكَّ ُيَ

�لتََّماِريِن �ملُْعَطاِة.
5 .. اِكَنَة �أَِو �لتَّْنِويَنً وَن �ل�صَّ َد ِمْن ِخَلِل ُجَمٍل ُمْعَطاٍة  �لنُّ ُيَحدِّ
ًة.. 6 َ ِحيَحًة ُمَعبِّ َيْقَر�أَ �لنَّ�ِصيَد ِقَر�َءًة  �صَ
ْقَعِة َحُروَف ) ج، ح، خ( فـِي ُجَمٍل ُمْعَطاٍة.. 7 َيْكُتَب ِبَخطِّ �لرُّ
ِة �لُفَكاَهِة َتْعِبرًي� �َصَفِهيًّا.. 8 يَّ َ َعْن �أََهمِّ ُيَعبِّ
ِة �لُفَكاَهِة َو�أَثِرَها فـِي �لّنَّْف�ِس.. 9 يَّ َ ِكَتاَبًة َعْن �أََهمِّ ُيَعبِّ

َرَجاُت َتَعلُِّم الَوْحَدِة: ُمْ
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ا���ُس ِبَنَواِدِرِهَما، َوَلُهَما  ��ِحَك، َوَي�ْص��َتْمِتُع النَّ اِن ال�صَّ ُجَحا َواأَ�ْص��َعُب َرُجالِن ُيِحبَّ

ِحَكٌة، َوَهِذِه َبْع�ُس َنَواِدِرِهَما الَِّتي ُرِوَيْت َعْنُهَما:  �ٌس ُم�َصلَِّيٌة، َوِحَكاَياٌت ُم�صْ ِق�صَ

َهاِتَها ِت�ْصَعًة َوَل َتْزَعْل

َراأَى ُجَحا ِفي َمَناِمِه اأَنَّ َجاَرُه اأَْعَطاُه 9 َدَراِهَم َبَدًل ِمْن 10 َدَراِهَم َكاَن َيْطُلُبَها 

ا اْحَتَدَم َبْيَنُهَما الِجَداُل اْنَتَب��َه ِمْن َنْوِمِه َمْذُعوًرا، َفَلْم َيِجْد  ِمْن��ُه. َفاْخَتَلَفا، َوَلمَّ

َر َوَلَم َنْف�َصُه َعَلى َطَمِعِه. ِفي َيِدِه �َصْيًئا. َفَتَكدَّ

َها اإَِلى  ��ُه َع��اَد َفا�ْص��َتْلَقى ِفي الِفَرا���ِس، َواأَْنَزَل َيَدُه َتْح��َت اللَِّح��اِف، َوَمدَّ َوَلِكنَّ

ِمِه الَمْوُهوِم َقاِئاًل: َهاِتَها ِت�ْصَعًة َوَل َتْزَعْل. َخ�صْ

ِمْن َنَواِدِر ُجَحا َو اأَ�ْشَعَب
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ا���ُس ِبَنَواِدِرِهَما، َوَلُهَما  ��ِحَك، َوَي�ْص��َتْمِتُع النَّ اِن ال�صَّ ُجَحا َواأَ�ْص��َعُب َرُجالِن ُيِحبَّ

ِحَكٌة، َوَهِذِه َبْع�ُس َنَواِدِرِهَما الَِّتي ُرِوَيْت َعْنُهَما:  �ٌس ُم�َصلَِّيٌة، َوِحَكاَياٌت ُم�صْ ِق�صَ

َهاِتَها ِت�ْصَعًة َوَل َتْزَعْل

َراأَى ُجَحا ِفي َمَناِمِه اأَنَّ َجاَرُه اأَْعَطاُه 9 َدَراِهَم َبَدًل ِمْن 10 َدَراِهَم َكاَن َيْطُلُبَها 

ا اْحَتَدَم َبْيَنُهَما الِجَداُل اْنَتَب��َه ِمْن َنْوِمِه َمْذُعوًرا، َفَلْم َيِجْد  ِمْن��ُه. َفاْخَتَلَفا، َوَلمَّ

َر َوَلَم َنْف�َصُه َعَلى َطَمِعِه. ِفي َيِدِه �َصْيًئا. َفَتَكدَّ

َها اإَِلى  ��ُه َع��اَد َفا�ْص��َتْلَقى ِفي الِفَرا���ِس، َواأَْنَزَل َيَدُه َتْح��َت اللَِّح��اِف، َوَمدَّ َوَلِكنَّ

ِمِه الَمْوُهوِم َقاِئاًل: َهاِتَها ِت�ْصَعًة َوَل َتْزَعْل. َخ�صْ

ِمْن َنَواِدِر ُجَحا َو اأَ�ْشَعَب

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

ي
ون

لكرت
اإل

م 
لي

تع
 لل

ــة
ام

لع
ة ا

دار
اإل



105
لغتي العربية لل�صف الرابع - اجلزء الأول

�َصاَلَمُة ُجَحا

اَع، َفَخَرَج ُجَحا  ِبْ َيا ُجَحا َفاإِنَّ ِحَماَرَك َقْد �صَ َقاَلْت َزْوَجُة ُجَحا ِلَزْوِجَها: ا�صْ

اَع ِحَماِري. يُح َفَرًحا: احَلْمُد هلِل َعَلى �َصاَلَمِتي، �صَ َي�صِ

َياِعِه؟!  َمُد اهلَل َعَلى �صَ ِديُقُه: َوَهْل َتْ َلُه �صَ َف�َصاأَ

ْعُت َمَعُه َوَلْ اأَِجْد َنْف�ِصي! َقاَل ُجَحا: َنَعْم، َلْو اأَنَِّني ُكْنُت َراِكًبا َعَلْيِه َل�صِ

نُي اأَ�ْصَعُب والتِّ

ُجَل  ��َر الرَّ ا اأَْب�صَ اأَْقَبَل َرُجٌل َي�ْص��اأَُل َعْن اأَ�ْص��َعَب، َوَب��نْيَ َيَدْيِه َطَبٌق ِمْن ِتنٍي، َفَلمَّ

ُجُل  َبنْيَ َيَدْي  ُجُل ُياَلِحُظُه، َفَجَل�َس الرَّ نَي ِبِك�َص��اِئِه، َوالرَّ ى التِّ َقاِدًما َنْحَوُه، َغطَّ

�ِصُن �َصْيًئا ِمَن الُقْراآِن الَكِرمِي؟ �ْصَعُب: َهْل ُتْ اأَ�ْصَعَب، َفَقاَل َلُه اأَ

ُجُل: َنَعْم. َفَقاَل الرَّ

َقاَل  اأَ�ْصَعُب: اْقَراأْ.

ْيُتوِن َوُطوِر �ِصيِننَي ((. ُجُل: ))..... َوالزَّ َفَقَراأَ الرَّ

نُي؟! َقاَل  اأَ�ْصَعُب: َفاأَْيَن التِّ

َت ِك�َصاِئَك َيا َبِخيُل ! نُي َتْ ُجُل: التِّ َقاَل الرَّ
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ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الَفْهُم َوال�ْشِتيَعاُب:

َماَذا َراأَى ُجَحا ف�ِي َمَناِمِه ف�ِي احِلَكاَيِة الأُوَل؟  )1
َر ُجَحا َوَلَم َنْف�َصُه؟ ِلَاَذا َتَكدَّ  )2

َماَذا َفَعَل ُجَحا ِعْنَدَما َعاَد َوا�ْصَتْلَقى ف�ِي الِفِرا�ِس؟ َوَماَذا َقاَل ؟   )3
اِنَيِة؟ َماَذا َقاَلْت َلُه َزْوَجُتُه ف�ِي احِلَكاَيِة الثَّ  )4

َياِع ِحَماِرِه؟ 5(  َكْيَف ا�ْصَتْقَبَل ُجَحا َنَباأَ �صَ
ِديُقُه؟ 6(  َماَذا َقاَل َلُه �صَ

ِديِقِه؟ اِل �صَ اَذا اأََجاَب ُجَحا َعْن �ُصوؤَ ِبَ  )7
اِلَثِة؟ ُجُل ف�ِي احِلَكاَيِة الثَّ وَرُة الَِّتي َقَراأََها الرَّ َما ال�صُّ  )8

،ُهَما: نْيِ َنِت احِلَكاَيُة الأُوَل  �َصْخ�صَ مَّ َت�صَ  )9
................. )2            ................. )1         

اِنَيِة َحَيَواٌن، ُهَو......................... 10( ف�ِي احِلَكاَيِة الثَّ
11( ُاْكُتْب ُنْكَتًة ُم�َصلَِّيًة َهاِدَفًة.

ِحيَحٍة: وَرٍة �صَ ْع اإ�َصاَرَة )( اأَماَم الَكِلَمِة الَْكُتوَبِة ِب�صُ 12( �صَ
َر: اأ- َمْعَنى تَكدَّ

َفِرَح.           )         (  -1
اْنَزَعَج.      )         (  -2
اْعَتَذَر.      )         (  -3

: اِنَيِة اأَنَّ ب- َنْفَهُم ِمَن احِلَكاَيِة الثَّ
ا.                 )         ( ُجَحا َكاَن َجادًّ  -1
ُجَحا َكاَن َماِزًحا.              )         (  -2
اًل.              )         ( ُجَحا َكاَن ُمَغفَّ  -3
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ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الَفْهُم َوال�ْشِتيَعاُب:

َماَذا َراأَى ُجَحا ف�ِي َمَناِمِه ف�ِي احِلَكاَيِة الأُوَل؟  )1
َر ُجَحا َوَلَم َنْف�َصُه؟ ِلَاَذا َتَكدَّ  )2

َماَذا َفَعَل ُجَحا ِعْنَدَما َعاَد َوا�ْصَتْلَقى ف�ِي الِفِرا�ِس؟ َوَماَذا َقاَل ؟   )3
اِنَيِة؟ َماَذا َقاَلْت َلُه َزْوَجُتُه ف�ِي احِلَكاَيِة الثَّ  )4

َياِع ِحَماِرِه؟ 5(  َكْيَف ا�ْصَتْقَبَل ُجَحا َنَباأَ �صَ
ِديُقُه؟ 6(  َماَذا َقاَل َلُه �صَ

ِديِقِه؟ اِل �صَ اَذا اأََجاَب ُجَحا َعْن �ُصوؤَ ِبَ  )7
اِلَثِة؟ ُجُل ف�ِي احِلَكاَيِة الثَّ وَرُة الَِّتي َقَراأََها الرَّ َما ال�صُّ  )8

،ُهَما: نْيِ َنِت احِلَكاَيُة الأُوَل  �َصْخ�صَ مَّ َت�صَ  )9
................. )2            ................. )1         

اِنَيِة َحَيَواٌن، ُهَو......................... 10( ف�ِي احِلَكاَيِة الثَّ
11( ُاْكُتْب ُنْكَتًة ُم�َصلَِّيًة َهاِدَفًة.

ِحيَحٍة: وَرٍة �صَ ْع اإ�َصاَرَة )( اأَماَم الَكِلَمِة الَْكُتوَبِة ِب�صُ 12( �صَ
َر: اأ- َمْعَنى تَكدَّ

َفِرَح.           )         (  -1
اْنَزَعَج.      )         (  -2
اْعَتَذَر.      )         (  -3

: اِنَيِة اأَنَّ ب- َنْفَهُم ِمَن احِلَكاَيِة الثَّ
ا.                 )         ( ُجَحا َكاَن َجادًّ  -1
ُجَحا َكاَن َماِزًحا.              )         (  -2
اًل.              )         ( ُجَحا َكاَن ُمَغفَّ  -3
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الأََداُء:

اِمَتُة:  الِقَراَءُة ال�شَّ

ُة:  الِقَراَءُة اجَلْهِريَّ

ْر�ِس اجُلَمَل الَِّتي َتُدلُّ َعَلى الََعاِن الآِتَيِة:   ا�ْصَتْخِرْج ِمَن الدَّ
اأنَّ َجاَر ُجَحا اأَْعَطاُه ِت�ْصَعَة َدَراِهَم. اأ. 

َعْوَدِة ُجَحا اإَل ِفَرا�ِصِه. ب. 
َياِع ِحَماِرِه. ج.  َمْعِرَفِة ُجَحا ِب�صَ

َياِع ِحَماِرِه. َفَرِح ُجَحا ِب�صَ د. 
ه�.  َجِلي�ُس اأَ�ْصَعَب َيْكَت�ِصُف احِليَلَة.

ِثيِليٌّ ِلَدْوِر. ِحَواٌر َتْ
• ُجَحا َوَجاِرِه.	
•  اأَ�َصْعَب َوَجِلي�ِصِه.	

ْر�ُس الثَّان الدَّ

ُة: التَّْدِريَباُت اللَُّغِويَّ

)اأ(
• َبْع�ُس َنَواِدِرِه	
• َلَمِ	
• َمْذُعوٌر. 	
• َلْ اأَِجْد َنْف�ِصي	

)ب(
• َعاَتَب.	
• ُجْزٌء ِمْن ُفَكاَهاِتِه.	
• اِئًعا.	 ْرُت �صَ �صِ
• َمْفُجوٌع.	

ْعَناَها الَُنا�ِصِب ف�ِي الَعُموِد )ب(:  ِل الَكِلَماِت  ف�ِي الَعُموِد )اأ( ِبَ 1(   �صِ
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: 2( اأَْكِمِل الَفَراَغ ف�ِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�ِصَبٍة ِمن َبنْيِ الَقْو�َصنْيِ

)الَّوُهوِم  - َبَدًل - اجِلَداُل - َنْف�َصُه - الِفَرا�ِس (

َراأَى ُجَح��ا ِف َمَناِم��ِه اأَنَّ َج��اَرُه اأَْعَط��اُه 9 َدَراِه��َم ...... ِم��ْن 10 َدَراِه��َم َكاَن َيْطُلُبَه��ا ِمْن��ُه. 

َر  َّ��ا اْحَتَدَم َبْيَنُهَما ....... اْنَتَب��َه ِمْن َنْوِمِه َمْذُعوًرا، َفَلْم َيِجْد ِف َيِدِه �َص��ْيًئا. َفَتَكدَّ َفاْخَتَلَف��ا، َوَل

َوَلَم ....... َعَلى َطَمِعِه.

��ِمِه .......  َل َخ�صْ َها اإِ َت اللَِّحاِف، َوَمدَّ ��ُه َعاَد َفا�ْص��َتْلَقى ِف ........، َواأَْنَزَل َي��َدُه َتْ َوَلِكنَّ

َقاِئاًل: َهاِتَها ِت�ْصَعًة َوَل َتْزَعْل.

)اأ(

• َذَهَب	

• َفِرَح	

• اأَْعَطى	

• ِحَك	 �صَ

)ب(

• َبَكى	

• اأَخَذ	

• اآَب	

• َحِزَن	

َها الَُنا�ِصِب ف�ِي الَعُموِد )ب(:  دِّ ْل ُكلَّ َكِلَمٍة ف�ِي الَعُموِد )اأ( ِب�صِ 3(   �صِ

ِط الَِثاِل: 4( اْكُتْب َعَلى َنَ

ْعَنى: ُفِقَد( اَع.               )ِبَ َقاَلْت َزْوَجُة ُجَحا:اإِنَّ ِحَماَرَك َقْد �صَ اأ. 

ْعَنى: َتِلَف( َوَنُقوُل: َما........ َحقٌّ َوَراَءُه ُمَطاِلٌب.               ) ِبَ ب. 

ْعَنى:َتاَل�َصى( اِء.                ) ِبَ َراُخُه ف�ِي الَف�صَ َوَنُقوُل: ........ �صُ ج. 

ْعَنى: اْنَت�َصَرْت َراِئَحُتُه( َوَنُقوُل: ........ الِ�ْصُك.                                        ) ِبَ د. 
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: 2( اأَْكِمِل الَفَراَغ ف�ِي اجُلَمِل الآِتَيِة ِبَكِلَماٍت ُمَنا�ِصَبٍة ِمن َبنْيِ الَقْو�َصنْيِ

)الَّوُهوِم  - َبَدًل - اجِلَداُل - َنْف�َصُه - الِفَرا�ِس (

َراأَى ُجَح��ا ِف َمَناِم��ِه اأَنَّ َج��اَرُه اأَْعَط��اُه 9 َدَراِه��َم ...... ِم��ْن 10 َدَراِه��َم َكاَن َيْطُلُبَه��ا ِمْن��ُه. 

َر  َّ��ا اْحَتَدَم َبْيَنُهَما ....... اْنَتَب��َه ِمْن َنْوِمِه َمْذُعوًرا، َفَلْم َيِجْد ِف َيِدِه �َص��ْيًئا. َفَتَكدَّ َفاْخَتَلَف��ا، َوَل

َوَلَم ....... َعَلى َطَمِعِه.

��ِمِه .......  َل َخ�صْ َها اإِ َت اللَِّحاِف، َوَمدَّ ��ُه َعاَد َفا�ْص��َتْلَقى ِف ........، َواأَْنَزَل َي��َدُه َتْ َوَلِكنَّ

َقاِئاًل: َهاِتَها ِت�ْصَعًة َوَل َتْزَعْل.

)اأ(

• َذَهَب	

• َفِرَح	

• اأَْعَطى	

• ِحَك	 �صَ

)ب(

• َبَكى	

• اأَخَذ	

• اآَب	

• َحِزَن	

َها الَُنا�ِصِب ف�ِي الَعُموِد )ب(:  دِّ ْل ُكلَّ َكِلَمٍة ف�ِي الَعُموِد )اأ( ِب�صِ 3(   �صِ

ِط الَِثاِل: 4( اْكُتْب َعَلى َنَ

ْعَنى: ُفِقَد( اَع.               )ِبَ َقاَلْت َزْوَجُة ُجَحا:اإِنَّ ِحَماَرَك َقْد �صَ اأ. 

ْعَنى: َتِلَف( َوَنُقوُل: َما........ َحقٌّ َوَراَءُه ُمَطاِلٌب.               ) ِبَ ب. 

ْعَنى:َتاَل�َصى( اِء.                ) ِبَ َراُخُه ف�ِي الَف�صَ َوَنُقوُل: ........ �صُ ج. 

ْعَنى: اْنَت�َصَرْت َراِئَحُتُه( َوَنُقوُل: ........ الِ�ْصُك.                                        ) ِبَ د. 
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اِلُث ) النَّْحُو( ْر�ُس الثَّ الدَّ

ٌة ُمَراَجَعٌة َعامَّ
َرَة َو الأَ�ْصَماَء الُوؤَنََّثَة:  1(  اْقَراأِ اجُلْمَل الآِتَيَة، ُثمَّ ا�ْصَتْخِرِج الأَ�ْصَماَء الَُذكَّ

ْنَعاَء الَقِدمَيِة. ِديِقِه َيْحَيى ف�ِي �صَ َزاَر َزْيٌد َمْنِزَل �صَ اأ. 
َلْت �ُصَعاُد َوَزِميَلُتَها َمْرَوُة ف�ِي احَلِديَقِة. وَّ َتَ ب. 

ِح َبَقَرٌة َوَثْوٌر َوَدَجاَجاٌت َوِديٌك. ِلْلَفالَّ ج. 

ِط الَِثاِل:  3( اْماَلأِ الَفَراَغ ِبالَكِلَمِة الَُنا�ِصَبِة َعَلى َنَ
َباِن.              ٌب.                     	•ِل َجاَراِن َطيِّ ِل َجاٌر َطيِّ اأ. 

ِل ِكَتاٌب..............                           	••ِل....................... ب. 
ِل ....................                         	••ِل ...................... ج. 
ِل ....................                         	••ِل ...................... د. 

َت ال�ْصِم الَُثنَّى، َوَداِئَرًة َعَلى اجَلْمِع: نِي َتْ َت ال�ْصِم الُْفَرِد، َوَخطَّ ا َتْ ْع َخطًّ 2( �صَ

التَّالِميُذ ُمَذاِكُروَن.              اأ. 
ِميالِن ُمَتَناِف�َصاِن.              الزَّ ب. 

الِعْلُم ُنوٌر.           ج. 
الَُعلَِّماُت َن�ِصيَطاٌت.  د. 

• 	. ...................................
• 	. ...................................
• 	. ...................................
• 	. ...................................

• َجَبٌل.	
• َوْرَدَتاِن.	
• �َصَواِرُع.	

• اَدْيِن.	 يَّ �صَ
• اِفرُي.	 َع�صَ
• اأَْغَناٌم.	

• ُمَهْنِد�ُصوَن.	
• اُء.	 اأِطبَّ
• ُمَزاِرِعنَي.	

ِط الأَْمِثَلِة الآِتَيِة: 4( َهاِت ُجَماًل ٍمْن ِعْنِدَك َعَلى َنَ
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اِبُع )الِكَتاَبة( ْر�ُس الرَّ الدَّ

ْنِويِن اِكَنِة َوالتَّ وِن ال�شَّ الإِْمَلُء: َتِرين َعَلى النُّ
اِت الَِّتي ِفيَها َتْنِويٌن : اِت الَِّتي ِفيَها ُنوٌن �َصاِكَنٌة، َوالَكِلَمَ ِد الَكِلَمَ ف�ِي اجَلْدَوِل الآِتي َحدِّ

اِكَنُةالأمثلة وُن ال�صَّ ْنِويُنالنُّ التَّ
�َصاَفَر ُح�َصاٌم ِمْن َقْرَيِتِه

َبَحَث َعِليٌّ َعْن َعَمٍل
ِتَعٌة ْحَلُة ُمْ الرِّ

ْر�َس �َصْهال ِن اأْن َراأْيُت الدَّ �َصرَّ

يُح َفَرًحا:  اَع، َفَخَرَج ُجَحا َي�صِ ِبْ  َيا ُجَحا َفاإِنَّ ِحَماَرَك َقْد �صَ َقاَلْت َزْوَجُة ُجَحا ِلَزْوِجَها: ا�صْ
اَع ِحَماِري. احَلْمُد هلِل َعَلى �َصاَلَمِتي، �صَ

: اخَلطُّ

اإِْمَلٌء َمْنُظوٌر: 

1( اْنَتِبه اإَِل ِكَتاَبِة احُلُروِف:)ج ، ح ، خ(:
     ج    �ح    خ    �خ   ح�

اِكًيا الِعَباَرَة الآِتَيَة: ْقَعِة ُمَ 2( اْكُتب ِبْخطِّ الرُّ
أخبار احَلمىق واملغفلني مجعت يف  كتاب كبري

)اأ(
• الِكَتاُب	
• ِديَقاِن	 ال�صَّ
• َتاِن	 الِق�صَ
• اِئُقوَن	 ال�صَّ
• الَفَتياُت	

)ب(
• رائعتان	
• ُم�ْصِرُعوَن	
• َباٌت	 ُموؤَدَّ
• ُمَتَعاِوَناِن	
• جديُدُُُُ	

ا ُيَنا�ِصُبَها ف�ِي الَعُموِد )ب(:  ْل ُكلَّ َكِلَمٍة ف�ِي الَعُموِد )اأ(  ِبَ 5(   �صِ
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اِبُع )الِكَتاَبة( ْر�ُس الرَّ الدَّ

ْنِويِن اِكَنِة َوالتَّ وِن ال�شَّ الإِْمَلُء: َتِرين َعَلى النُّ
اِت الَِّتي ِفيَها َتْنِويٌن : اِت الَِّتي ِفيَها ُنوٌن �َصاِكَنٌة، َوالَكِلَمَ ِد الَكِلَمَ ف�ِي اجَلْدَوِل الآِتي َحدِّ

اِكَنُةالأمثلة وُن ال�صَّ ْنِويُنالنُّ التَّ
�َصاَفَر ُح�َصاٌم ِمْن َقْرَيِتِه

َبَحَث َعِليٌّ َعْن َعَمٍل
ِتَعٌة ْحَلُة ُمْ الرِّ

ْر�َس �َصْهال ِن اأْن َراأْيُت الدَّ �َصرَّ

يُح َفَرًحا:  اَع، َفَخَرَج ُجَحا َي�صِ ِبْ  َيا ُجَحا َفاإِنَّ ِحَماَرَك َقْد �صَ َقاَلْت َزْوَجُة ُجَحا ِلَزْوِجَها: ا�صْ
اَع ِحَماِري. احَلْمُد هلِل َعَلى �َصاَلَمِتي، �صَ

: اخَلطُّ

اإِْمَلٌء َمْنُظوٌر: 

1( اْنَتِبه اإَِل ِكَتاَبِة احُلُروِف:)ج ، ح ، خ(:
     ج    �ح    خ    �خ   ح�

اِكًيا الِعَباَرَة الآِتَيَة: ْقَعِة ُمَ 2( اْكُتب ِبْخطِّ الرُّ
أخبار احَلمىق واملغفلني مجعت يف  كتاب كبري

)اأ(
• الِكَتاُب	
• ِديَقاِن	 ال�صَّ
• َتاِن	 الِق�صَ
• اِئُقوَن	 ال�صَّ
• الَفَتياُت	

)ب(
• رائعتان	
• ُم�ْصِرُعوَن	
• َباٌت	 ُموؤَدَّ
• ُمَتَعاِوَناِن	
• جديُدُُُُ	

ا ُيَنا�ِصُبَها ف�ِي الَعُموِد )ب(:  ْل ُكلَّ َكِلَمٍة ف�ِي الَعُموِد )اأ(  ِبَ 5(   �صِ
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ٌق و�ٌس َوَتَذوُّ اِد�ُس: ُن�شُ ْر�ُس ال�شَّ الدَّ

يُك ْعَلُب َو الدِّ الثَّ  
�����ْع�����َل�����ُب َي������ْوًم������ا 1- ف�����ِ����ي ِث������َي������اِب ال����َواِع����ِظ����ي����َن����اَب�������������َرَز ال�����ثَّ
��ى ف����ِ���ي الأَْر����������سِ َي���ْه���ِدي 2- �������بُّ الَ������اِك������ِري������َن������اَف��َم�����صَ َوَي���������������صُ
ال������َع������الِ������ي������َن������ا3- اإَل�����������������������������������������ِه  هلِل  احَل�����������ْم�����������ُد  َوَي��������������ُق��������������وُل 
ُت������وُب������وا 4- اهلِل  ���اِئ���ِب���ي���َن���اَي�������اِع�������َب�������اَد  َف�����ْه�����َو َك�����ْه�����ُف ال���تَّ
ْن 5- ي�����َك ُي���������وؤَذِّ ����ْب����ِح ِف���ي���َن���اَواْط�����ُل�����ُب�����وا ال�����دِّ �����اَلِة ال���������صُّ ِل�����������صَ
������وٌل 6- ي�������َك َر�������صُ ���ِك���ي���َن���اَف�������اأََت�������ى ال�������دِّ ���ا����صِ ِم��������ْن اإَِم�������������اِم ال���نَّ
ي������ُك ُع���������ْذًرا7- ��������لَّ الُ����ْه����َت����ِدي����َن����اَف��������اأََج��������اَب ال������دِّ َي�������ا اأَ���������صَ
����ي8- ������ْع������َل������َب َع����نِّ َع������ْن ُج�����������ُدوِدي ال���َع���اِرِف���ي���َن���اَب�������لِّ�������ِغ ال������ثَّ
�������ُه�������ْم َق������اُل������وا َوَخ�����������رْيُ ال���� 9- ����������َق����ْوِل َق��������ْوُل ال���َع���اِرِف���ي���َن���ااأَنَّ  
������ِط������ٌئ َم��������ْن َظ��������نَّ َي�����ْوًم�����ا 10- ِدي�����َن�����اُمْ �����ْع�����َل�����ِب  ِل�����ل�����ثَّ اأَنَّ 

 املَُناَق�َشُة:  �
اِبِق؟. 1 ُل اخَلرْيَ ف�ِي النَّ�سِّ ال�صَّ ثِّ َمِن الَِّذي مُيَ
لُّ الُْهَتِديَنا؟ . 2 َمْن اأَ�صَ
؟. 3 َمْن َقاِئُل النَّ�سِّ

اِعُر : اأَْحَمد �َصْوِقي.   ال�صَّ

ْر�ُس اخَلاِم�ُس ) التَّْعِبري( الدَّ
َفِهي: ال�شَّ

الِكَتاِبي:

• ْث – ِباأُ�ْصُلوِبَك-  َعْن ُفَكاَهٍة اأَْعَجَبْتَك.	 دَّ َتَ

• ْف�ِس.	 َثِرَها ِف النَّ ِة الُفَكاَهِة َواأَ يَّ َهمِّ اْكُتْب ِباأُ�ْصُلوِبَك َعْن اأَ
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َرِة( اِبُع ) َتْقِومُي الَوْحَدِة الَعا�شِ ْر�ُس ال�شَّ الدَّ

َما الَِّذي َتْعِرُفُه َعْن ُجَحا؟. 1
اِحِك؟. 2 َماَذا َن�ْصَتِفيُد ِمْن َمْعِرَفِة ُتَراِثَنا ال�صَّ
وؤَاِل:. 3 ِة ال�صُّ ِحيَحًة ِبَنْبَ اْقَراأِ اجُلْمَلَة الآِتَيَة ِقَراَءًة �صَ

َياِعِه؟!  - َمُد اهلَل َعَلى �صَ ِديُقُه: َوَهْل َتْ َلُه �صَ َف�َصاأَ
4 .: اْماَلأِ الَفَراَغ ف�ِي  الَبْيَتنْيِ الآِتَينْيِ ِبالَكِلَمِة الَُنا�ِصَبِة ِمن َبنْيِ الَقْو�َصنْيِ

يُك - الُْهَتِديَنا( )َر�ُصوٌل - الدِّ

�ْصِلَيُة اأَداَتاِن . 5 ْرَفُة والتَّ ِد ) ال�ْصَم الُْفَرَد َوالَُثنَّى َواجَلْمَع( ف�ِي اجُلْمَلِة الآِتَيِة )الطُّ َحدِّ
ْعَها ف�ِي اجَلْدَوِل اأَْدَناُه: �َصاِئِل واحِلَكاَياِت( َو�صَ ِتَعَتاِن ف�ِي الرَّ ُمْ

اجَلْمُعالَُثنَّىالُْفَرُد

اإِْماَلٌء َمْنُظوٌر:. 6
َعٍة(. - لََّداٍت ُمَتَنوِّ )َنَواِدُر ُجَحا ُجِمَعْت ف�ِي ُمَ

ْقَعِة:. 7 اْكُتْب َما َياأِْتي ِبَخطِّ الرُّ

أشعب رجُل طفييل كتاد نوادره تغلب نوادر حجا.
َما الُكُتُب الَِّتي َتْرَغُب ف�ِي ُمَطاَلَعِتَها ؟. 8
ِه ِمْن ُرُموِز الأََدِب الَعَرِبي؟. 9 ُز ُجَحا َعْن َغرْيِ ِبَ َيَتَميَّ

............. ي����َك  ال����دِّ ف����اأََت����ى 

ُع�������ْذًرا  ..........  َف������اأََج������اَب 

���ِك���ي���َن���ا ���ا����صِ  ِم��������ْن اإَِم���������������اِم ال���نَّ

.............. ������لَّ  اأَ�������صَ  َي�����ا 
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َرِة( اِبُع ) َتْقِومُي الَوْحَدِة الَعا�شِ ْر�ُس ال�شَّ الدَّ

َما الَِّذي َتْعِرُفُه َعْن ُجَحا؟. 1
اِحِك؟. 2 َماَذا َن�ْصَتِفيُد ِمْن َمْعِرَفِة ُتَراِثَنا ال�صَّ
وؤَاِل:. 3 ِة ال�صُّ ِحيَحًة ِبَنْبَ اْقَراأِ اجُلْمَلَة الآِتَيَة ِقَراَءًة �صَ

َياِعِه؟!  - َمُد اهلَل َعَلى �صَ ِديُقُه: َوَهْل َتْ َلُه �صَ َف�َصاأَ
4 .: اْماَلأِ الَفَراَغ ف�ِي  الَبْيَتنْيِ الآِتَينْيِ ِبالَكِلَمِة الَُنا�ِصَبِة ِمن َبنْيِ الَقْو�َصنْيِ

يُك - الُْهَتِديَنا( )َر�ُصوٌل - الدِّ

�ْصِلَيُة اأَداَتاِن . 5 ْرَفُة والتَّ ِد ) ال�ْصَم الُْفَرَد َوالَُثنَّى َواجَلْمَع( ف�ِي اجُلْمَلِة الآِتَيِة )الطُّ َحدِّ
ْعَها ف�ِي اجَلْدَوِل اأَْدَناُه: �َصاِئِل واحِلَكاَياِت( َو�صَ ِتَعَتاِن ف�ِي الرَّ ُمْ

اجَلْمُعالَُثنَّىالُْفَرُد

اإِْماَلٌء َمْنُظوٌر:. 6
َعٍة(. - لََّداٍت ُمَتَنوِّ )َنَواِدُر ُجَحا ُجِمَعْت ف�ِي ُمَ

ْقَعِة:. 7 اْكُتْب َما َياأِْتي ِبَخطِّ الرُّ

أشعب رجُل طفييل كتاد نوادره تغلب نوادر حجا.
َما الُكُتُب الَِّتي َتْرَغُب ف�ِي ُمَطاَلَعِتَها ؟. 8
ِه ِمْن ُرُموِز الأََدِب الَعَرِبي؟. 9 ُز ُجَحا َعْن َغرْيِ ِبَ َيَتَميَّ

............. ي����َك  ال����دِّ ف����اأََت����ى 

ُع�������ْذًرا  ..........  َف������اأََج������اَب 

���ِك���ي���َن���ا ���ا����صِ  ِم��������ْن اإَِم���������������اِم ال���نَّ

.............. ������لَّ  اأَ�������صَ  َي�����ا 
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