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بسم الله الرحمن الرحيم
 

المقدمة
الحمد لله رّب العالمين، والّصالة والّسالم على سيد المرسلين سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فانطالًقا من رؤية وزارة التّربية والتّعليم إلى تحقيق التّعليم النّوعّي المتميز على نحٍو يالئم حاجات الطلبة، 
وإعداد جيل من المتعلمين على قدر من الكفاءة في المهارات األساسيّة الاّلزمة للتّكيّف مع متطلّبات الحياة وتحّدياتها، 

دين بمعارف ومهارات وقيم تساعد على بناء شخصيّاتهم بصورة متوازنة. مزوَّ
 بُِنَي هذا المحتوى التعليمّي على المفاهيم والنتاجات األساســية لمبحث اللّغة العربيّة الذي يشــّكل أســاس الكفاءة 
العلميّة لدى الطلبة، ويرّكز على المفاهيم والمهارات التي ال بّد منها لتمكين الّطلبة من االنتقال إلى المرحلة الالحقة 
انتقــااًل سلًســا من غير وجود فجوة فــي التّعلّم؛ لذا حرصنا على بناء المفهوم بصورة مختزلة ومكثّفة ورشــيقة بعيًدا 
عن التوّســع األفقّي والّســرد وحشــد المعارف. وقد اشتمل المحتوى التّعليمّي للصّف الســابع األساسّي على المفاهيم 

ز. والمهارات األساسيّة لتعلّم مهارات اللغة العربيّة، بأسلوٍب شائق ومركَّ
وبُنــي المحتــوى التعليمّي على تحديد المحور والمهارة والمفهوم، ثم التّهيئة للمفهــوم بمثير للّدافعيّة، مثل: عبارة 
للنقــاش، أو لعبــة، أو صورة، وبعد ذلك عرض المفهوم بصورة مكثّفة ســواء أكان )نص قراءة، أم مهارة كتابة، أم 
أساليب وتراكيب لغوية(، يتخلَّله تقديُم تقويم تكوينّي، وينتهي بتقويم ختامّي لتعلُّم المفهوم والمهارة المستهدفة؛ ليقف 

الطلبة على مدى تحقيقهم النّتاج المرجّو.
وعليه فإّن النتاجات المتوقعة من الطلبة هي:

- يقرأ النّص قراءة فاهمة.
- يكتــب وصًفا لمشــهد، وقصة قصيرة، و)ما االســتفهامية محذوفــة ألفها بعد اتصالها بحــرف الجر(، و)الهمزة 

المتوسطة( كتابة سليمة.
- يتعّرف التراكيب واألساليب اللغوية: المثنّى، وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، والفعل 

الالزم والفعل المتعّدي، والفعل الصحيح والفعل المعتّل.
 

والله ولّي التوفيق
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اْلَمْفهوُم: اْلِقراَءُة اْلَجْهِريَُّة/ اْلُمَثّنى/ َحْذُف أَلِِف )ما( االْسِتْفهاِميَِّة اْلُمتَِّصلَِة ِبَحْرِف َجرٍّ

التَّْهِيَئُة

اْلِمْحَوُر: اْلِقراَءُة/ التَّراكيُب َواأْلَساليُب اللَُّغِويَُّة/ اْلِكتاَبُة

داِئَرُة اْلَمْكَتَبِة اْلَوَطِنيَُّة

لوكاِت الَّتي َيَتَعيَُّن َعلَيَّ اْلِتزاُمها ِعْنَد ِزياَرِة اْلَمْكَتَبِة. ُمُه َمْكَتَبُة َمْدَرَستي لي، وأََهمَّ السُّ أَُبيُِّن ما تَُقدِّ

داِئَرُة اْلَمْكَتَبِة اْلَوَطِنيَُّة النَّصُّ اْلِقرائيُّ

فاِت ِبالتَّْرحاِب،  ساِمٌر َوَمْرواُن َصديقاِن، اتََّفقا َعلى ِزياَرِة داِئَرِة اْلَمْكَتَبِة اْلَوَطِنيَِّة، َفاْسَتْقَبلَْتُهما إِْحدى اْلُمَوظَّ
لَْت َمَعُهما في أَْرجاِء اْلَمْكَتَبِة.  َوَتَجوَّ

َسأَلَها ساِمٌر: لَِم أُْنِشَئْت داِئَرُة اْلَمْكَتَبِة اْلَوَطِنيَُّة؟
، َوالتَّْعريِف ِبِه. َفُة: لِِحْفِظ النَّتــاِج الثَّقاِفـِّي اْلَوَطِنيِّ أَجاَبِت اْلُمَوظَّ

! ًبا: النَّتاُج الثَّقاِفيُّ اْلَوَطِنيُّ قاَل َمْرواُن ُمَتَعجِّ
راِت، َوالتَّْسجيالِت،  َفُة قاِئلًَة: َتْقَتني اْلَمْكَتَبُة اْلُكتَُب، ْواْلَمْخطوطاِت، َواْلَمْطبوعاِت، َواْلُمَصوَّ َحِت اْلُمَوظَّ َوضَّ

. الَّتي َتَتَعلَُّق ِبالتُّراِث اْلَوَطِنيِّ َواْلَحضاِريِّ َواإْلِْنساِنيِّ
يَُّة ِحْفِظ اْلَمْعلوماِت، َوِحماَيِة اْلِمْلِكيَِّة اْلِفْكِريَِّة؟ َسأََل َمْرواُن: ما أََهمِّ

ِم لِلّداِرسيَن َولِْلَْجياِل اْلقاِدَمِة. ِر، َوالتََّقدُّ ليَمِة، َوالتََّطوُّ ُل أَساَس اإْلِداَرِة السَّ َفُة: هذا يَُشكِّ ِت اْلُمَوظَّ َردَّ
؟ َسْت داِئَرُة اْلَمْكَتَبِة اْلَوَطِنيَُّة في اأْلُْرُدنِّ قاَل ساِمٌر: َمتى أُسِّ

َفُة: في عاِم أَْلٍف َوِتْسِعِمَئٍة َوأَْرَبَعٍة َوِتْسعيَن، َوتُْشِرُف َعلَْيها َوزاَرُة الثَّقاَفِة. ِت اْلُمَوظِّ َردَّ
قاَل َمْرواُن: َهاّل َذَكْرِت لَنا َنشاَطْيِن لِْلَمْكَتَبِة اْلَوَطِنيَِّة؟

ـِة؛ لَِتْقديِمها لِْلباِحثيَن  ِة َوَتْطويِر ِخْدماِتهــا اْلَمْكَتِبيّـَ َفــُة: تُْشــِرُف الّداِئَرُة َعلى اْلَمْكَتبــاِت اْلعامَّ أَجاَبــِت اْلُمَوظَّ
َوالّداِرسيَن، َوَتْسعى إِلى إِقاَمِة َعالقاِت َتعاُوٍن َمَع اْلَمْكَتباِت اْلَوَطِنيَِّة في ُدَوٍل أُْخرى.

يارِة. َفَة َعلى هِذِه اْلَمْعلوماِت، َوعادا إِلى اْلَبْيِت لِيُْخِبرا أَْهلَُهما َعْن هِذِه الزِّ ديقاِن اْلُمَوظَّ َشَكَر الصَّ
الموقع الرسمّي لدائرة المكتبة الوطنية، بتصّرف
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: 1- أُضيُف إِلى ُمْعَجمَي اللَُّغِويِّ
اْلَمْخطوطاُت: ُمْفَرُدها اْلَمْخطوَطُة، َوِهَي ِكتاٌب أَْو َنصٌّ َمْكتوٌب ِباْلَيِد، َولَْم يُْطَبْع َبْعُد. 

يَُّة َواْلَمْعَنِويَُّة لَِشْخٍص َعلى ُمَؤلَّفاِتِه اْلِفْكِريَِّة. اْلِمْلِكيَُّة اْلِفْكِريَُّة: اْلُحقوُق اْلمادِّ
ياِق: َنَتْيِن ِمَن السِّ 2- أَْسَتْنِتُج َمْعنى اْلَكلَِمَتْيِن اْلُملَوَّ

أ - َتْقَتني داِئَرُة اْلَمْكَتَبِة اْلَوَطِنيَُّة اْلُكتَُب َواْلَمْخطوطاِت.
َل الّزاِئراِن في أَْرجاِء اْلَمْكَتَبِة.  ب- َتَجوَّ

3- ما اْلَغَرُض ِمْن إِْنشاِء داِئَرِة اْلَمْكَتَبِة اْلَوَطِنيَِّة؟
4- أَْذُكُر َشْكلَْيِن لِلنَّتاِج الثَّقاِفيِّ الَّذي تُْعنى داِئَرُة اْلَمْكَتَبِة اْلَوَطِنيَُّة ِباْقِتناِئِه.

5- ما اْلِجَهُة الَّتي تُْشِرُف َعلى داِئَرِة اْلَمْكَتَبِة اْلَوَطِنيَِّة؟
6- أَْذُكُر َنشاًطا لِداِئَرِة اْلَمْكَتَبِة اْلَوَطِنيَِّة.

أُجيُب

اْلُمَثّنى
أَْقَرأُ اْلُجَمَل اْلِتَيَة:

َفُة َنشاَطْيِن لِْلَمْكَتَبِة. 1- ساِمٌر َوَمْرواُن َصديقاِن.         2- َذَكَرِت اْلُمَوظَّ
لََع الّزاِئُر على َمْخطوَطَتْيِن في اْلَمْكَتَبِة. 3- اطَّ

إِذا َنَظْرُت إِلى اأْلَْسماِء الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في اْلُجَمِل الّساِبَقِة، أَِجُد أَنَّ ُكاّلً ِمْنها َيُدلُّ َعلى اْثَنْيِن أَِو اْثَنَتْيِن، َويَُسّمى 
اْلُمَثنّــى؛ َفاْلُمَثنّى )َصديقاِن( ُمْفَرُدُه )َصديٌق(، َواْلُمَثنّى )َنشــاَطْيِن( ُمْفــَرُده )........(، َواْلُمَثنّى )َمْخطوَطَتْيِن( 

ُمْفَرُدُه ).........(.
   )َصديقاِن( في اْلُجْملَِة اأْلولى َخَبٌر َمْرفوٌع، َفُرِفَع اْلُمَثنّى ِباأْلَلِِف، َو)َنشــاَطْيِن( في اْلُجْملَِة الثّاِنَيِة َمْفعوٌل ِبِه 

َمْنصوب، َفنُِصَب ِباْلياِء، َو)َمْخطوَطَتْيِن( في اْلُجْملَِة اأْلَخيَرِة اْسٌم َمْجروٌر، َفُجرَّ ِباْلياِء.

التَّراكيُب َواأْلَساليُب اللَُّغِويَُّة

ِة اْلَفْهِم أََتَحقَُّق ِمْن ِصحَّ

1- أَْمَلُ اْلَفراَغ ِبما يُناِسُب ِمّما َبْيَن اْلَقْوَسْيِن:
أ   -اْقَتَنْت َسناُء ........... لِِقراَءِتِهما في َوْقِت اْلَفراِغ.      )ِرواَيتاِن، ِرواَيَتْيِن(

َضَتْيِن( َضتاِن، اْلُمَمرِّ ب - ........... عاَملَتا اْلُمصابيَن ِبلُْطٍف.                 )اْلُمَمرِّ
ْفُت إِلى ........... َجديَدْيِن.                       )َصديقاِن، َصديَقْيِن( جـ - َتَعرَّ
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ِة اْلَفْهِم أََتَحقَُّق ِمْن ِصحَّ

ا َتْحَت اْلُمَثنّى في ما َيْأتي: 2- أََضُع َخًطّ

أ  - قاَل َتعالى:   )سورة الرحمن، اليتان 46، 47(

د الحنيطي أَْرَوَع اأْلَْمِثلَِة َعلى التَّْضِحيَِّة َواْلِفداِء. َر اْلُمجاِهداِن كايد عبيدات َوُمَحمَّ ب- َسطَّ
جـ- َحِفَظْت بيساُن سوَرَتْيِن ِمَن اْلُقْرآِن اْلَكريِم.

د - اْشَترى ُعَمُر ِكتاًبا أََدبِيًّا ِبديناَرْيِن.

َحْذُف أَلِِف )ما( ااِلْسِتْفهاِميَِّة ِعْنَد اتِّصالِها ِبَحْرِف اْلَجرِّ
   أَْقَرأُ اْلُجْملََة اْلِتَيَة: لَِم أُْنِشَئْت داِئَرُة اْلَمْكَتَبِة اْلَوَطِنيَُّة؟

ْفهاِميٌَّة، َوأَنَّ اْســمَ ااِلْسِتْفهاِم اْلواِرَد فيها )ما(، َولِكْن ُحِذَفْت أَلُِفها ِعْنَد اتِّصالِها ِبَحْرِف     أاُلِحُظ أَنَّ اْلُجْملََة اْســتِ
اْلَجرِّ الاّلِم )لِـ + ما ااِلْسِتْفهاِميَُّة= لَِم(. َوهَكذا )ِبَم، فيَم، َعالَم(.

اْلِكتاَبُة

   أُْنِشُئ ُجَماًل اْسِتْفهاِميًَّة َتْبَدأُ ِبـ )ما( ااِلْسْتِفهاِميَِّة اْلُمتَِّصلَِة ِبَحْرِف َجرٍّ َحَسَب اْلَمْوِقَفْيِن اْلِتَيْيِن:
. الِم اْلعالَِميِّ 1- َيْدعو اأْلُْرُدنُّ إِلى َتْحقيِق السَّ

2- َيَتناَقُش اْلُمَتحاِوروَن في أَساليِب َتْكريِم اْلُمْبِدعيَن.

يََّة داِئَرِة اْلَمْكَتَبِة اْلَوَطِنيَِّة ِبالنِّْسَبِة إِلى اْلَفْرِد َواْلُمْجَتَمِع. 1- أَْسَتْنِتُج ِمْن َنصِّ اْلِقراَءِة أََهمِّ
لََبِة َعلى االنِتفاِع ِمَن اْلَمْكَتَبِة في اْلَمداِرِس ِبَشْكٍل أَْكَبَر. 2- أَْقَتِرُح َطريَقًة لَِتْشجيِع الطَّ

ُل ِمْن صيَغِة اْلُمْفَرِد إِلى صيَغِة اْلُمَثنّى ُمَغيًِّرا ما َيْلَزُم: 3- أَُحوِّ
أ- َمثََّل اْلَفنّاُن َوَطَنُه أَْفَضَل َتْمثيٍل.    ب- اْشَترى أَْحَمُد َهِديٍَّة أِلُْخِتِه.

4- أَُميُِّز اْلُمَثنّى ِمْن َغْيِرِه في ما َيْأتي:

. سورة الرحمن، اليتان2-1 أ   - قاَل َتعالى:  
ُة، َواْلَفراُغ".  حَّ ب- قاَل َرسوُل اللِه َصلّى اللِه َعلَْيِه َوَسلََّم: "ِنْعَمتاِن َمْغبوٌن فيِهما َكثيٌر ِمَن النّاِس: الصِّ

َرواُه اْلبُخاِريُّ

جـ- أَْنَفَق اْلُمْحِسُن َعلى اْلِمْسكيِن.
5- أَْسَتْخِدُم )ما( ااِلْسِتْفهاِميََّة ُمتَِّصلًَة ِبَحْرِف اْلَجرِّ في ُسؤالَْيِن.

التَّْقويُم اْلِختاِميُّ 
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ِر الّسالُِم، َوَجْمُع اْلُمَؤنَِّث الّسالُِم، َوَجْمُع التَّْكسيِر اْلَمْفهوُم: اْلِقراَءُة اْلَجْهِريَُّة/ َجْمُع اْلُمَذكَّ

التَّْهِيَئُة

اْلِمْحَوُر: اْلِقراَءُة/ التَّراكيُب َواأْلَساليُب اللَُّغويَُّة  

إِلى أَْبناِء اْلَمداِرِس

إِلى أَْبناِء اْلَمداِرِس
النَّصُّ اْلِقرائيُّ

- أَِصُف َتْجرَبتي في التََّعلُِّم َعْن بُْعٍد في ِظلِّ جاِئَحِة كورونا.
- أُناِقُش َمْضموَن َقْوِل أَْحمد َشْوقي: 

                   اْلِعْلُم َيْبني بُيوًتا ال ِعماَد لَها                    َواْلَجْهُل َيْهِدُم َبْيَت اْلِعزِّ َواْلَكَرِم

اأْلُمــورا لَنــا  اْلَحيــاِة  فــي  ـُن  يَُبيّـِ
ُشــعورا ِبــِه  النُّفــوُس  َوَتْســَتْعلي 
ُقشــورا أَْمَســْت  اْلُعــال  ِبَغْيِرِهمــا 
اْلَكبيــرا اأْلََمــَل  فيُكــُم  ــُل  تؤمِّ
َنصيــرا ِمْنُكــْم  لَهــا  َوَجــدْت  إِذا 
ســورا لِْلَمْجــِد  َحْولَهــا  َوُكْنتُــْم 
َقديــرا يُْمســي  أَْهلِهــا  َفعاِجــُز 
َفقيــرا ِبهــا  َيعيــُش  َمــْن  َوَيْغنــى 

لمــات نوًرا َكفــى ِباْلِعْلــِم فــي الظُّ
َتزيــُد ِبــِه اْلُعقــوُل ُهــًدى َوُرْشــًدا
َوِعْلًمــا أََدًبــا  اْلُعــال  لُــبَّ  أَرى 
َنْفســي إِنَّ  اْلَمــداِرِس  أَأَْبنــاَء 
ا ُعلــّوً ِبُكــْم  اْلِبــالُد  َسَتْكَتِســُب 
ِحْصًنــا لِْلِعــزِّ  ِبهــا  َوأَْصَبْحتُــْم 
ِعْلــٍم ِبَفْيــِض  اْلِبــالُد  اْرَتــوِت  إِذا 
َوَيْقــوى َمــْن َيكــوُن ِبهــا َضعيًفــا

صافّي معروف الرُّ



10

أُجيُب

: 1 – أُضيُف إِلى ُمْعَجِمَي اللَُّغِويَّ
ُة  : اْلُقوَّ ُل: َتْرجو                  اْلِعزُّ َرُف           تؤمِّ ْفَعُة َوالشَّ اْلُعال: الرِّ

َرُف            لُبُّ اْلُعال: َحقيَقُة اْلُعال         َفْيُض ِعْلٍم : َغزيُر ِعْلٍم  اْلَمْجُد: النُّْبُل َوالشَّ
2 – أَْسَتْخِرُج ِمَن النّصِّ اْلَكلِماِت الَّتي تَُؤّدي اْلَمعاِنَي اْلِتَيَة:

ِهداَيًة، َمْوِضًعا َمنيًعا، ُمعيًنا
3 – أَْسَتْخِرُج ِمَن اْلَبْيَتْيِن اأْلَخيَرْيِن َكلِماٍت ُمَتضاّدًة في اْلَمْعنى.

ِل؟  4 - ِبَم َشبََّه الّشاِعُر اْلِعْلَم في اْلَبْيِت اأْلَوَّ
ُن ُكلَّ ِفْكَرٍة ِمّما َيْأتي:  ُد اْلَبْيَت الَّذي َيَتَضمَّ 5– أَُحدِّ

أ – اْلِبالُد َتْعلو إِْن أَعاَنها أَْبناُء اْلَمداِرِس.
َرُف لِْلِبالِد.  ُة َوالنُّْبُل َوالشَّ ب – أَْبناُء اْلَمداِرِس ُهم اْلقوَّ

جـ- اْلَمْنِزلَُة اْلعالَِيُة َتَتَحقَُّق ِباْلِعْلِم َواأْلََدِب.  
عيِف َواْلَفقيِر. ُح أََثَر اْلِعْلِم في ُكلٍّ ِمَن: اْلعاِجِز َوالضَّ 6 – أَُوضِّ

التَّراكيُب َواأْلَساليُب اللَُّغِويَُّة

ِر الّسالُِم، َوَجْمُع اْلُمَؤنَِّث الّسالُِم، َوَجْمُع التَّْكسيِر  َجْمُع اْلُمَذكَّ
أَْقَرأُ اْلُجَمَل اْلِتَيَة:

لماِت نوًرا. 1– َكفى ِباْلِعْلِم في الظُّ
عوَن اْسِتْقبااًل لِْلَفريِق.  2– َهَتَف اْلُمَشجِّ

3– َهنَّأَ اْلُمديُر اْلِخّريجيَن.

. سورُة األحزاب، اليُة 23 4– قاَل َتعالى:   
5– َتزيُد اْلُعقوُل ِباْلِعْلِم ُهًدى َوُرْشًدا.           

     أاُلِحــُظ أَنَّ اْلَكلَِمــَة الَّتي َتْحَتها َخــطٌّ في اْلُجْملَِة اأْلولى َتُدلُّ َعلى َجْمٍع، َوَقْد أََضْفنا اأْلَلَِف َوالتّاَء إِلى ُمْفَرِدِه 
ّمُة َكَقْولِنا: » الّطالِباُت  َوَســلَِم اْلُمْفَرُد ِمَن التَّْغييِر ِعْنَد اْلَجْمِع؛ َويَُســّمى َجْمَع ُمَؤنٍَّث ســالًِما، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ
ِه اْلَكْسَرَة أَْيًضا،  َجراِت«، َوَتكوُن َعالَمُة َجرِّ ُمْجَتِهداٌت«، َوَتكوُن َعالَمُة َنْصِبِه اْلَكْســَرَة: َكقْولِنا: »َســَقْيُت الشَّ

قاِت«.  َكَقْولِنا: »أَْثَنِت اْلُمَعلَِّمُة َعلى اْلُمَتَفوِّ
عون، اْلِخّريجيَن، اْلُمْؤِمنيَن(       أََتَنبَُّه إِلى اْلَكلِماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في اْلُجَمِل الثّانَيِة والثّالَِثِة والّراِبَعِة: )اْلُمَشــجِّ
ع، اْلِخّريج، اْلُمْؤِمن(، َوَسلَِم ِمَن التَّغييٌر، َوأاُلَحُظ أَنَّ  أَِجُد أَنَّها َجْمُع ُمَذّكٍر سالٌِم؛ أِلَنَّ ُمْفَرَدُه َدلَّ على عاِقٍل )اْلُمَشجِّ
 . ْفِع، َوالياَء َوالنّوَن في حالََتي النَّْصِب َواْلَجرِّ النّوَن آِخَرُه َمْفتوَحٌة، وأََضْفنا اْلواَو َوالنّوَن إِلى اْلُمْفَرِد في حالَِة الرَّ
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التَّْقويُم اْلِختاِميُّ 

ِل. الِم في اْلَبْيِت اأْلَوَّ 1 – أَُبيُِّن َرْأيي في َسَبِب َتْشبيِه الّشاِعِر اْلَجْهَل ِبالظَّ
2– أُناِقُش ُزَمالئي في َكْيَف َنْخِدُم َوَطَننا َبِعْلِمنا.

3– أَْسَتْخِرُج ِمَن اأْلَْبياِت أَْمِثلًَة َعلى َجْمِع التَّْكسيِر.
ُل اْلُمْفَرَد إِلى َجْمٍع َمَع إِْجراِء التَّْغييِر اْلُمناِسِب:  4 – أَُحوِّ
               . ِكيِّ أ – أَْبدى اْلُمَعلُِّم إِْعجاَبُه ِبالّطالِب الذَّ

َقَة.           َمِت اْلُمديَرُة الّطالَِبَة اْلُمَتَفوِّ ب – َكرَّ
جـ- َجَمَع اْلَفاّلُح اْلَمْحصوَل.

ِة اْلَفْهِم أََتَحقَُّق ِمْن ِصحَّ

أَْسَتْخِرُج اْلَجْمَع ِمَن اأْلَْمِثلَِة اْلِتَيِة، َوأَُبيُّن َنْوَعُه: 

.  )سورة هود، الية 114( 1 – قاَل َتعالى:   

. )سورة البقرة، الية 190( 2 – قاَل َتعالى:   

3 – أَْحِسْن إِلى اْلعاِمليَن. 

4 – أَضاَءِت اْلَمصابيُح الّطريَق.

بوَن التَّْمريَن.   5 – أَْتَقَن اْلُمَتَدرِّ

6 – َنْحَتِفُل ُكلَّ عاٍم ِبعيِد اْلُعّماِل.

     أاُلِحــُظ أَنَّ َكلَِمــَة )اْلُعقول( فــي اْلِمثاِل اأْلَخيِر َجْمٌع، َوُمْفَرُدُه )َعْقل(، وأَنَّ اْلُمْفــَرَد َتَغيََّر ِعْنَد اْلَجْمِع؛ َفْهَو 
ِة، َويُْنَصُب ِباْلَفْتَحِة، َويَُجرُّ ِباْلَكْســَرِة. َوِمْثلُُه: اْلُكتُب، اْلَمقاِعد، اْلَمفاتيح ، اْلَمواّد،  َجْمُع َتْكســيٍر، يُْرَفُع ِبالّضمَّ

اأْلَْرِغَفة، اأْلَْرُجل، اأْلَْطفال.
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ُة اْلَقصيَرُة اْلَمْفهوُم: اْلِقراَءُة اْلَجْهِريَُّة/ اْلِفْعُل الّلِزُم َواْلِفْعُل اْلُمَتَعّدي/ اْلِقصَّ

التَّْهِيَئُة

اْلِمْحَوُر: اْلِقراَءُة/ التَّراكيُب َواأْلَساليُب اللَُّغويَُّة/ اْلِكتاَبُة

َتْقديُر اْلَجماِل

َتْقديُر اْلَجماِل النَّصُّ اْلِقرائيُّ

- أُناِقُش َمْضموَن َقْوِل َرسوِل اللِّه َصلّى الّلُه َعلَْيِه َوَسلََّم: "إِنَّ اللَّه َجميٌل يُِحبُّ اْلَجماَل". رواه مسلم
ؤالَْيِن اْلِتَيْيِن: ماذا َيْعني لَِي اْلَجماُل؟ وما أَْنواُع اْلَجماِل؟ - أُناِقُش السُّ

ُه ُمْتَعًة ِمْن ُمَتِع ساعاِت اْلَكَسِل  ِمَن اْلَخَطأِ أَْن َنُعدَّ اْلَجماَل ِمْن َكمالِيّاِت اْلَحياِة، َفإِنَُّه ِمْن َضروِريّاِتها، َوأَْن َنُعدَّ
ـُه ال بُدَّ ِمْن أَْن َيْمَلَ َحياَتنا، َوِمْن ِقَصِر النََّظِر أَْن َنْقِصَرُه َعلى أَْنواٍع ِمَن الّزيَنِة، َوَعلى ُضروٍب  َواْلَفــراِغ، َفإِنّـَ

ِمَن اأْلَْشكاِل، َوَعلى أَْنماٍط ِمَن اْلَمظاِهِر.
ــعوُر ِبِه لََبِقَيِت اْلَمغاراُت َواْلُكهوُف  ْنيا إِذا َفَقَدِت اْلَجماَل َوَفَقْدنا ُشــعوَرنا ِباْلَجماِل؟ َفلَْوال اْلَجماُل َوالشُّ ما الدُّ
ِل، َولَْوال اْلَجماُل ما كاَنِت اْلَحداِئُق َواْلَبساتيُن، َولَْوال  َمســاِكَن اإْلِْنســاِن اْلَن َكما كاَنْت َمســاِكَن اإْلِْنســاِن اأْلَوَّ

، َفال أََدَب َوال َتْصويَر َوال َنْقَش َوال موسيقا. اْلَجماُل اَلْخَتفى ُكلُّ َفنٍّ
ــعوِر ِباْلَجماِل أَْكَثَر ِمْن أَيِّ َشْيٍء آَخَر. لََقْد َتَنبََّه  َم اإْلِْنســاِنيَِّة في اْلَحضارِة َواْلِعْلِم َوااِلْخِتراِع َيديُن لِلشُّ إِنَّ َتَقدُّ
يََّة َواإْلِخاَء  ْلِم َقبيًحا، َفَنَفَر ِمْنُه، َفاْســَتْجَمَل اْلَعْدَل َواْلُحرِّ ُشــعوُر اإْلِْنســاِن ِباْلَجماِل ُرَوْيًدا ُرَوْيًدا َفَرأى َوْجَه الظُّ

َواْلُمساواَة؛ َفهاَنْت َعلَْيِه التَّْضِحَيُة في َسبيِل َجمالِها. 
أحمد أمين، فيض الخاطر، بتصّرف
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: 1-أُضيُف إِلى ُمْعَجِمَي اللَُّغِويِّ
ٍل     َيديُن: َيْعَتِرُف ِباْلَفْضِل               ُرَوْيًدا: ِبَتَمهُّ

2- أَْسَتْخِرُج ِمَن اْلَفْقَرِة اأْلولى َكلَِمَتْيِن ِبَمْعنى )أَْنواع(.
3- أَْسَتْبِدُل ِباْلَكلَِمِة الَّتي َتْحَتها َخطٌّ ما يَُؤّدي اْلَمْعنى َنْفَسُه في ما َيْأتي:

ْلِم َقبيًحا، َفَنَفَر ِمْنُه. أ - َرأى اإْلِْنساُن َوْجَه الظُّ
يَِّة. ب- هاَنْت َعلَْيِه التَّْضِحَيُة في َسبيِل َجماِل اْلُحرِّ

جـ- ِمْن ِقَصِر النََّظِر أَْن َنْقِصَر اْلَجماَل َعلى أَْنواٍع ِمَن الّزيَنِة.
4- أَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ أَْضداَد اْلَكلِماِت اْلِتَيِة:

أ. النَّشاُط )اْلَفْقَرُة اأْلولى(      ب. َوَجَد )اْلَفْقَرُة الثّاِنَيُة(      ج. َجمياًل )اْلَفْقَرُة الثّالَِثُة(         
5- َيرى اْلكاِتُب أَنَّ اْلَجماَل ِمْن َضروِريّاِت اْلَحياِة. أَُصنُِّف ما َيْأتي إِلى َكمالِيّاٍت أَْو َضروِريّاٍت:

عاُم.  يّاَرُة، اْلماُل، َطلَُب اْلِعْلِم، اْلهاِتُف النَّّقاُل، الذَّهاُب إِلى َمديَنِة اأْلَْلعاِب، الطَّ     السَّ
6- ما َداللَُة اْسِتْخداِم )ِقَصِر النََّظِر( لِلتَّْعبيِر َعْن َعَدِم إِْدراِك اأْلُموِر إِْدراًكا َصحيًحا؟

. 7- أَْذُكُر َثالَثًة ِمْن َمظاِهِر اْلَجماِل َوَرَدْت في النَّصِّ

أُجيُب

التَّراكيُب َواأْلَساليُب اللَُّغِويَُّة
اْلِفْعُل الّلِزُم َواْلِفْعُل اْلُمَتَعّدي

أَْقَرأُ اْلُجْملََتْيِن اْلِتَيَتْيِن:
- َتَنبََّه ُشعوُر اإْلِْنساِن ِباْلَجماِل.          - َيْمَلُ اْلَجماُل َحياَتنا.

ما َنْوُع ُكلِّ ُجْملٍَة؟ إِنَُّهما ُجْملَتاِن ِفْعلِيَّتاِن؛ أِلَنَّ ُكاّلً ِمْنُهما َبَدأَْت ِبِفْعٍل.
   أاُلِحُظ أَنَّ َمْعنى اْلُجْملَِة اأْلولى َقْد َتمَّ ِباْلِفْعِل )َتَنبََّه( َوفاِعلِِه )ُشعوُر(، َفاْكَتفى اْلِفْعُل ِبفاِعلِِه، َوفي هِذِه اْلحالَِة 

يَُسّمى ِفْعاًل الِزًما.
    أَّمــا فــي اْلُجْملَِة الثّاِنَيِة َفإِنَّ اْلِفْعَل )َيْمَلُ( لَْم َيْكَتِف ِبفاِعلِِه )........(، َبِل اْحتاَج إِلى َمْفعوٍل ِبِه )........( لَِيِتمَّ 
َمْعنــى اْلُجْملَــِة، َفلَْو ُقْلُت )َيْمَلُ اْلَجماُل( لََظلَّ اْلَمْعنى ناِقًصا، َوَوَجَب أَْن أَْســأََل )مــاذا َيْمَلُ اْلَجماُل؟(، َفَتَعّدى 

ًيا.   اْلِفْعُل فاِعلَُه إِلى َمْفعوٍل ِبِه )َحياَتنا( لَِيِتمَّ اْلَمْعنى، َويَُسّمى ِفْعاًل ُمَتَعدِّ
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ُة اْلَقصيَرُة اْلِقصَّ

ُة اْلَقصيَرُة َفنٌّ ِكتاِبيٌّ َيْشَتِمُل َعلى اْلَعناِصِر اْلِتَيِة:     اْلِقصَّ
ْخِصيّاِت: َوِهَي َنْوعاِن: َرئيسٌة، َوثاَنِويٌَّة. 1- الشَّ

ماُن ْواْلَمكاُن. 2- الزَّ
ُة اْلَقصيَرُة ِمَن اْلِحواِر. ْخِصيّاِت، َويُْمِكُن أَْن َتْخلَُو اْلِقصَّ 3- اْلِحواُر: اْلَحديُث الَّذي َيدوُر َبْيَن الشَّ

ِة إِلى ِنهاَيِتها. ِة ِمْن أَْحداٍث َتَتَسْلَسُل َمْنِطِقيًّا ِمْن ِبداَيِة اْلِقصَّ 4- اأْلَْحداُث: ما َيَقُع في اْلِقصَّ
بيَعِة ُمَعبًِّرا َعــْن جمالِها، ُمراِعًيا َعناِصَر  ــًة َقصيَرًة أَِصُف فيها ِرْحلَــًة عاِئلِيًَّة في أَْحضاِن الطَّ     أَْكتُــُب ِقصَّ

ِة، ُمْسَتفيًدا ِمَن اأْلَْفكاِر اْلِتَيِة: اْلِقصَّ
ْحلَِة. - التَّشاُوُر في َتْحديِد َمكاِن الرِّ

بيَعِة. ْحلَِة َوااِلْسِتْمتاُع ِبَجماِل الطَّ ُل في َمكاِن الرِّ - التََّجوُّ
- اْلِتقاُط ُصَوٍر عاِئلِيٍَّة َتْذكاِريٍَّة.

ْحلَِة. عاَدِة الَّتي َغَمَرِت اْلَجميَع في الرَّ - أَْجواُء السَّ

التَّْقويُم اْلِختاِميُّ 
ْنيا إِذا َفَقَدِت اْلَجماَل َوَفَقْدنا ُشعوَرنا ِباْلَجماِل"؟ 1- ماذا أَْسَتْنِتُج ِمَن اْلِعباَرِة: "ما الدُّ

ِم اإْلِْنساِنيَِّة َحضاِريًّا؟ 2- َكْيَف يُْسِهُم اْلَجماُل في َتَقدُّ
ُف ُكلَّ ِفْعٍل ِمّما َيْأتي في ُجْملٍَة ُمفيَدٍة، َوأَْذُكُر َنْوَعُه ِمْن َحْيُث اللُّزوُم َوالتََّعّدي: 3- أَُوظِّ

       َيْشَرُب، اْنَتَصَر، اْطَمأَنَّ

: أَُميُِّز اْلِفْعَل الاّلِزَم ِمَن اْلِفْعِل اْلُمَتَعّدي في ما َتْحَتُه َخطٌّ
1 - شاَهَد اْلُجْمهوُر َمْسَرِحيّاٍت هاِدَفًة.        2 - َتْنُشُر الّشاِعَرُة َقصاِئَدها في َمَجاّلٍت َوَطِنيٍَّة. 

يَِّة. ْلِم.                    4 - هاَنِت التَّْضِحَيُة َعلى اإْلِْنساِن في َسبيِل اْلُحرِّ 3 - َنَفَر اإْلِْنساُن ِمَن الظُّ
.      6 - اْسَتْجَمَل اإْلْنساُن اْلَعْدَل. 5 - لَْوال اْلَجماُل اَلْخَتفى ُكلُّ َفنٍّ

ِة اْلَفْهِم أََتَحقَُّق ِمْن ِصحَّ

اْلِكتاَبُة
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حيُح واْلِفْعُل اْلُمْعَتلُّ اْلَمْفهوُم: اْلِقراَءُة اْلَجْهِريَُّة/ اْلِفْعُل الصَّ

التَّْهِيَئُة

اْلِمْحَوُر: اْلِقراَءُة/ التَّراكيُب َواأْلَساليُب اللَُّغِويَُّة

ٍة َقَرأَها  ِه، َوُعْنواِن ِكتاٍب أَْو ِقصَّ ُع اْلُمَعلُِّم ِبطاقاٍت َعلى َطلََبِتِه، َوَيْطلُُب إِلى ُكلِّ واِحٍد ِمْنُهْم ِكتاَبَة اْســمِ    يَُوزِّ
ُف ُكلُّ طالٍِب ِبِبطاَقِة َزميلِِه َواْلكتاِب الَّذي َقَرأَُه.  لََبُة اْلِبطاقاِت، َويُعرِّ في الِبطاقاِت، ثُمَّ َيَتبادُل الطَّ

َخْيُر َجليٍس

النَّصُّ اْلِقرائيُّ
َخْيُر َجليٍس

 ، ، يُْؤِنُس في اْلَوْحَدِة، َويُْمِتُع في اْلَخْلَوِة، َنوادُرُه تُْضِحُك، َوَغرائبُُه تُســرُّ َجليٌس ال يَُملُّ َمْهما طاَل ُجلوُســهُ
َوصاِحٌب ال يُْفشي أَْسراَرَك إِذا َهَجْرَتُه، إنَُّه اْلِكتاُب، ِمْفتاُح اْلَمْعِرفِة.

عاُم اْلِجْسَم ِبالّطاَقِة َوالنَّشاِط، ِفإِنَّ اْلِكتاَب يَُغّذي النُّفوَس َواْلُعقوَل؛ أِلَنَُّه َيُمدُّها ِباْلِعْلِم َواْلَمْعِرَفِة،  ِمْثلَما َيُمدُّ الطَّ
جاَعُة، واْلَكراَمُة.  ْبُر، َوالشَّ َويَُنّمي ِخصااًل َطيَِّبًة، ِمْنها: الصَّ

اْلِعْلــُم اْلَمْســطوُر َبْيَن َثنايا اْلِكتاِب َكْنٌز َثميٌن أَْوَدَعــُه اللُه فيِه، َواْلقاِرُئ اْلَجيُِّد َيْســَتطيُع اْلُحصوَل َعلى هذا 
اْلَكْنِز، َوَيْقَتني ِمْنُه ما َيشاُء، َوَمتى أَراَد.

ُكلَّما زاَد اإْلِْنساُن َشْوًقا إِلى اْلَمْعِرَفِة، َسعى إِلى إِْدراِكها واْلُحصوِل َعلَْيها ِبِكتاٍب ُمفيٍد، َفالنّاِظُر إِلى َمْن َيْقَرأُ 
في َمَجلٍَّة أَْو َجريَدٍة أَْو ِكتاٍب، َيْسَتطيُع أَْن َيْلَحَظ َمدى َثقاَفِتِه.

َوأِلَنَّ اْلُمطالََعــةَ ِغذاُء اْلَعْقِل، َوَجَب َعلَْينا أَْن نُْحِســَن اْخِتياَر هــذا اْلِغذاِء، فلُِكلِّ َعْقٍل ِغذاُؤُه اْلُمالِئُم لَُه، َفَكما 
َنْختاُر اأْلَْصِدقاَء َعلَْينا أَْن نُْحِسَن اْنِتقاَء ما َنْقَرأُ.

نعيم حداد، اإلنشاء الواضح، بتصّرف
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أُجيُب
: 1- أُضيُف إِلى ُمْعَجِمَي اللَُّغِويِّ

عوَر ِباْلَوْحَدِة. يُْؤِنُس: ياُلِطُف َويُزيُل الشُّ
الَخْلَوُة: َمكاُن االْنِفراِد ِبالنَّْفِس.

راَفِة َوالتَّْسلَِيِة. النَّواِدُر: ُمْفَرُدها: النّاِدَرُة، َوِهَي ِقَصٌص َوأَْقواٌل َتَتَميَُّز ِبالطَّ

التَّراكيُب َواأْلَساليُب اللَُّغِويَُّة
حيُح واْلِفْعُل اْلُمْعَتلُّ اْلِفْعُل الصَّ

2- أَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ِضدَّ اْلَكلِماِت اْلِتَيِة: 
يَْكتُُم، َرخيٌص، اْلَكَسُل.

َنِة َكلِماٍت تَُؤّدي اْلَمْعنى َنْفَسُه في ما َيْأتي: 3- أَْسَتْبِدُل ِباْلَكلِماِت الُملَوَّ
أ  - يُنَّمي اْلِكتاُب ِخصااًل طَيِّبَةً، ِمْنها: الّصْبُر، والّشجاَعةُ، واْلَكراَمةُ.

ب- اْلِعْلُم اْلَمْسطوُر بَْيَن ثَنايا اْلِكتاِب َكْنٌز ثَميٌن أَْوَدَعهُ اللهُ فيِه.
ْنساُن َشْوقًا إِلى اْلَمْعِرفَِة، َسعى إِلى إِْدراِكها. جـ- ُكلَّما زاَد اإْلِ

د - فََكما نَْختاُر اأْلَْصِدقاَء َعلَْينا أَْن نُْحِسَن اْنتِقاَء ما نَْقَرأُ.
4- أَْذُكُر ِصَفَتْيِن لِْلِكتاِب ِمَن اْلِفْقَرِة اأْلولى.

 . 5- أَْذُكُر ِخصااًل أُْخرى يَُنّميها اْلِكتاُب َغْيَر الواِرَدِة في النَّصِّ
6- ما اْلَكْنُز الّذي َقَصَدُه اْلكاِتُب في َقْولِِه: "اْلقاِرُئ اْلَجيُِّد َيْسَتطيُع اْلُحصوَل َعلى هذا اْلَكْنِز"؟ 

7- َكْيَف َنْسَتطيُع أَْن َنْلَحَظ َمدى َثقاَفِة اْلَفْرِد؟

: أَْقَرأُ اْلُجَمَل اْلِتَيَة ُمالِحًظا اأْلَْفعاَل الّتي َتْحَتها َخطٌّ
)أ(

- اْلِكتاُب ال يُْفشي أَْسراَرَك إِذا هََجْرتَهُ.                                        
- ِمْثلَما يَُمدُّ الطَّعاُم اْلِجْسَم بِالطّاقَِة َوالنَّشاِط، فِإِنَّ اْلِكتاَب يَُغّذي النُّفوَس َواْلُعقوَل.

- النّاِظُر إِلى َمْن يَْقَرأُ في َمَجلٍَّة أَْو َجريَدٍة أَْو ِكتاٍب، يَْستَطيُع أَْن يَْلَحظَ َمدى ثَقافَتِِه.
)ب(

ْنساُن َشْوقًا إِلى اْلَمْعِرفَِة، َسعى إِلى إِْدراِكها َواْلُحصوِل َعلَْيها. - ُكلَّما زاَد اإْلِ
- أِلَنَّ اْلُمطالََعةَ ِغذاُء اْلَعْقِل، َوَجَب َعلَْينا أَْن نُْحِسَن اْختِياَر هذا اْلِغذاِء.                                                                    



17

ِة اْلَفْهِم أََتَحقَُّق ِمْن ِصحَّ

تََعلَّْمــُت ســابقًا أَنَّ أَْحُرَف اْلِعلَِّة ثاَلثَــةٌ، ِهَي: ) اأْلَلُِف، َواْلواُو، َواْلياُء( َومــا َعداها ُحروٌف َصحيحةٌ. وإِذا 
أَْنَعْمــُت النَّظَــَر في ُكلٍّ ِمَن اأْلَْفعاِل الّتي تَْحتَها َخطٌّ في أَْمثِلَِة اْلَمْجموَعِة ) أ(: ) هََجَر( و) يَُمّد( و)يَْقَرأ( أَِجُدها 
ِل اْلفِْعلَْيِن ) يَُمّد( َو )يَْقَرأ(  أَْفعااًل َخلَْت أَْحُرفُها اأْلَْصليَّةُ ِمْن أَْحُرِف اْلِعلَِّة، فَِهَي أَْفعاٌل َصحيحةٌ، َو)اْلياُء( في أَوَّ
ُد لِْلفِْعلَْيِن هَُو )َمدَّ( و)قََرأَ(. وأاُلِحظُ أَنَّ  ِهَي ياٌء زائَِدةٌ لِْلُمضاَرَعِة، َولَْيَســْت ِمْن أَْصِل اْلفِْعِل، فَاْلماضي الُمجرَّ
اْلفِْعــَل )هََجــَر( َخال ِمْن التَّْضعيِف واْلهَْمَزِة، لِذا يَُســّمى فِْعاًل َصحيًحا ســالًِما، َوأَنَّ اْلفِْعَل )َمدَّ( جاَء َصحيًحا 

ًدا، أَّما اْلفِْعُل )قََرأَ( فقْد جاَء َصحيًحا َمْهموًزا.   فًا أَْي ُمَشدَّ ُمَضعَّ
َوإِذا أَْنَعْمــُت النَّظَــَر في ُكلٍّ ِمــَن اأْلَْفعاِل الّتي تَْحتَها َخــطٌّ في أَْمثِلَِة اْلَمْجموَعــِة ) ب(: ) َوَجَب( و) زاَد( 
و)َســعى(  أَِجــُد أنَّ أََحَد أَْحُرفِها اأْلَْصلِيَِّة َحْرُف ِعلٍَّة، لِذا فَِهــَي أَْفعاٌل ُمْعتَلَّةٌ، فَاْلفِْعُل )َوَجَب( جاَء َحْرُف اْلِعلَِّة 
لِِه؛ فَيَُسّمى فِْعاًل ِمثااًل، َواْلفِْعُل )زاَد( جاَء َحْرُف اْلِعلَِّة في َوَسِطِه، فَيَُسّمى فِْعاًل أَْجَوَف، َواْلفِْعُل )َسعى(  في أَوَّ

جاَء َحْرُف اْلِعلَِّة في آِخِرِه، فَيَُسّمى فِْعاًل ناقًِصا.
ِد، فَاْلفِْعُل )يأُْخُذ( مثاًل  هُ إِلى اْلماضــي اْلُمجرَّ ، َعلَْينا أَْن نَُردَّ    َولَِمْعِرفَــِة نَــْوِع اْلفِْعــِل، أََصحيٌح هَُو أْم معتلٌّ

ُد هََو ) أََخَذ(. لِِه زائَِدةٌ لِْلُمضاَرَعِة، َولَْيَسْت َحْرفًا أَْصلِيًّا، َوماضيهُ اْلُمَجرَّ يَُعدُّ فِْعاًل َصحيًحا، أِلَنَّ اْلياَء في أَوَّ

حيَح ِمَن اْلِفْعِل اْلُمْعَتلِّ في ما َيْأتي:    أَُميُِّز اْلِفْعَل الصَّ

1– قاَل َتعالى:   )سورة العلق، الية 2(.
2– َوَجَد اْلعاِقُل اْلِكتاَب َصديًقا.                    3– يُْنِفُق اْلُمْحِسُن مالَُه في ُوجوِه اْلَخْيِر.

بّاِر في تُْرَبٍة جاّفٍة.           5– يُْفِسُد اْلَفراُغ اْلُعقوَل.  4– َيْنمو َنباُت الصَّ
6– َصَنَع النَّّجاُر أَْبواًبا.

التَّْقويُم اْلِختاِميُّ 
1-  أُناِقُش َمْعنى َقْوِل اْلكاِتِب: "اْلِكتاُب ِمْفتاُح اْلَمْعِرَفِة".
ًحا ما َيْأتي: ، ُمَوضِّ 2- أَعوُد إِلى اْلِفْقَرِة الثّانَيِة ِمَن النَّصِّ

أ  - ِبَم َشبََّه اْلكاِتُب اْلِكتاَب؟       ب- َكْيَف يَُغّذي اْلِكتاُب اْلُعقوَل َوالنُّفوَس؟ 
3-  أَْقَتِرُح َوساِئَل لَِجْعِل اْلِقراءِة َعادًة َحياِتيًَّة.

4- أَْسَتْخِرُج ِمَن اْلِفْقَرِة اأْلولى ِمَن النَّصِّ ِفْعاًل ُمْعَتاّلً ُمَبيًِّنا َنْوَعُه. 
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ِث: َوِر اْلِتَيِة َبْعَض أَْنواِع التَّلَوُّ أَْسَتْنِتُج ِمَن الصُّ

اْلَمْفهوُم: اْلِقراَءُة اْلَجْهِريَُّة/ َوْصُف َمْشَهٍد
اْلِمْحَوُر : اْلِقراَءُة/ اْلِكتاَبُة

ُث اْلِلِْكتروِنيُّ التَّلَوُّ

النَّصُّ اْلِقرائيُّ
ُث اْلِلِْكتروِنيُّ التَّلَوُّ

ةً تَُضرُّ بِِه  ْنســاِن َوَســالَمتِِه؛ أِلَنَّها تَْحتَوي َموادَّ َعديدةً ســامَّ ِة اإْلِ لِْكترونِيَّةُ َخطًَرا َعلى ِصحَّ تَُعدُّ النُّفاياُت اإْلِ
َوبِاْلبيئَِة، نَْحَو: اْلفِلِّزاِت الثَّقيلَِة، َواْلَموادِّ البالســتيكيَِّة، َواْلغازاِت، َعالَوةً َعلى اْلقِطَِع الَّتي تُْستَْخَدُم في ِصناَعِة 
ُب اْلَموادُّ  لِْكترونِيَِّة الَّتي تُْصبُِح َمْصَدَر َخطٍَر حيَن يَْجري التََّخلُُّص ِمْنها َعْشوائِيًّا بَْعَد تَلَفِها، فَتَتََسرَّ اأْلَْجِهَزِة اإْلِ

ناتِها: اْلَحْيواِن، َوالنّباِت، َواْلماِء، َواْلهَواِء. ةُ فيها إِلى اْلَمواِرِد الطَّبيعيَِّة ُمَؤثَِّرةً في اْلبيئَِة بُِكلِّ ُمَكوِّ الّسامَّ
، َويَُعــدُّ تَلَّوثًا َغْيَر َمْرئِيٍّ يَْنتُُج ِمــَن اْلَمْوجاِت الّصاِدَرِة َعِن  لكترونيُّ باُب اإْلِ أَّمــا اْلَخطَُر اْلَخــُر، فَهَُو الضَّ
ناِعيَِّة، َوأَْجِهَزِة تَْقِويَِة اْلبَثِّ الاّلِســْلِكيِّ لِْلهَواتِِف  اأْلَْجِهــَزِة اْلَكْهَربائيَِّة، ِمْثــَل: اْلِمْذياِع، َوالتِّْلفاِز، َواأْلَْقماِر الصِّ
َكنيَِّة، َوفَْوَق اْلبُيوِت، فَْضاًل َعِن اْلهَواتِِف النَّقّالَِة نَْفِسها، َوأَْجِهَزِة  النَّقّالِّة الَّتي صاَر لَها أَْبراٌج قُْرَب اأْلَْحياِء السَّ

)اْلَمْيكروويف( اْلَمْنِزلِيَِّة، َوَغْيِرها ِمَن اأْلَْجِهَزِة الَّتي ال يِْستَطيُع َكثيٌر ِمَن النّاِس أَْن يَْستَْغنَِي َعْنها.

ٍف ُرُسل علي عبد الواحد/ ُكليّة اْلَهْندسة/ جامعة الكوفة، ِبَتصرُّ
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أُجيُب

1- أَْسَتْنِتُج َمْعنى اْلَكلِماِت الَّتي َتْحَتها  َخطٌّ ِمَن الّسياِق:
أ - َعالَوًة َعلى اْلِقَطِع الّتي تُْسَتْخَدُم في ِصناَعِة اأْلَْجِهَزِة اإْلِلِْكتروِنيَِّة الَّتي تُْصِبُح َمْصَدَر َخَطٍر حيَن 

َيْجري التََّخلُُّص ِمْنها َعْشواِئيًّا. 
بيعيَِّة.  ُب اْلَموادُّ الّساّمُة إِلى اْلَمواِرِد الطَّ ب- َتَتَسرَّ

جـ- ِمْن َمصاِدِر التَّلّوِث َغْيِر اْلَمْرِئيِّ أَْجِهَزُة َتْقِوَيِة اْلَبثِّ الاّلِسْلِكيِّ لِْلَهواِتِف النَّّقالِّة. 
: 2- أَْكتُُب ِضدَّ اْلَكلِماِت اْلِتَيِة اْلواِرَدِة في النَّصِّ

، َتْقِوَية، ِصّحة، صاِدَرة َتُضرُّ
ُق في اْلَمْعنى َبْيَن اْلَكلَِمَتيِن اْلَمْخطوِط َتْحَتُهما في ما َيْأتي: 3- أَُفرِّ

َيْجري التََّخلَُّص ِمَن النُّفاياِت َعْشواِئًيّا.
َيْجري اأْلَْطفاُل في الّساَحِة.

، ما ُهما؟  4- َوَرَد في النَّصِّ َنْوعاِن لِلتَّلّوِث اإْلِلكترونيِّ
5- أَُعلُّل ما َيْأتي: 

ِة اإْلِْنساِن َوَسالَمِتِه. أ  - تَُعدُّ النُّفاياُت اإْلِلِْكتروِنيَُّة َخَطًرا َعلى ِصحَّ
. باُب اإللِكترونيِّ ِبالتَّلّوِث َغْيِر اْلَمْرئيِّ َي الضَّ ب- ُسمِّ

6- أَُبيُّن أََثَر التَّخلُِّص اْلَعْشوائيِّ ِمَن اأْلَْجِهَزِة اإْلِلكترونيَِّة َبْعَد َتلَِفها. 

اْلِكتاَبُة
 َوْصُف َمْشَهٍد

أَِصُف في ِفْقَرٍة َمْشَهَد اْلَعْوَدِة إِلى اْلَمْدَرَسِة َبْعَد اْنِقطاٍع ِبَسَبِب جائحِة اْلكورونا، ُمْسَتْخِدًما اأْلَساليَب 
َعَة، ُمْسَتعيًنا ِبما َيْأتي: اللَُّغِويََّة اْلُمَتنوِّ

لََبِة.          2 - َمسافاُت التَّباُعِد. 1 - َقْرُع اْلَجَرِس واْصِطفاُف الطَّ
َمالِء َواْلُمَعلِّميَن.  ْوُق لِلزُّ .            4 - الشَّ باِحيُّ 3- َتِحيَُّة اْلَعلَِم َوالّطابوُر الصَّ

التَّْقويُم اْلِختاِميُّ 

. باُب اإْلِلكترونيُّ ُر َكْيَف َيْنتُُج الضَّ 1- أَُفسِّ
ِم اأْلَْجِهَزِة اإْلِلكترونيَِّة ِبَحياِتنا. 2- أُناِقُش ُزَمالئي في َمدى َتَحكُّ

. ِث اإْلِلكترونيِّ 3- أَْقَتِرُح َطريَقَتْيِن لَِتَجنُِّب التَّلَوُّ
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يَِّة في َحياِة اإلْنساِن، َوماذا َيْحُدُث إِْن ُسلَِبْت ِمْنُه. أُناِقُش أََثَر اْلُحرِّ

َطُة  اْلَمْفهوُم: اْلِقراَءُة اْلَجْهِريَُّة/ اْلَهْمَزُة اْلُمَتَوسِّ
 اْلِمْحَوُر: اْلِقراَءُة/ اْلِكتاَبُة

يَُّة   اْلُحرِّ

يَُّةالنَّصُّ اْلِقرائيُّ اْلُحرِّ

راِئُع َوَيْحميها اْلَعْدُل،  بيَعِة، َتصونُها الشَّ يَُّة َتْبَعُث اأْلَمَل إِلى َقْلِب ُكلِّ إِْنســاٍن، َوَقْد َنَشأَْت َمَع نُشوِء الطَّ اْلُحرِّ
فاِع َعْنها؛ َفهَي َمْطلٌَب َطبيِعيٌّ يُْولَُد َمَع اإْلِْنساِن. َفُوِضَعِت اْلَقوانيُن لِلدِّ

يَِّة ما َيَتعاَرُض َوالنُّصوَص  َوَدَعــِت اأْلَْدياُن ُكلُّها إِلى اْحِتراِم ُحّريَِّة اإْلِْنســاِن َوِصياَنِتها؛ إِْذ لَْيَس فــي اْلُحرِّ
الّدينيَّة.

عوَب إِلى اأْلَماِم، َوال يُْمِكُن أَْن تُناَل إاِّل ِباْلَعَمِل الّداِئِب، َواْلُجْهِد الّصاِدِق،  يَُّة َوْحَدها ِهَي الَّتي َتْدَفُع الشُّ َواْلُحرِّ
فاَع َعْنها أَْسمى َمظاِهِر اإْلِْنساِن  ، وال َشــكَّ في أَنَّ االْعِتزاَز ِباْلُحّريَِّة، َواْلُمحاَفَظَة َعلَْيها، َوالدِّ َواْلِكفاِح الّشــاقِّ
ها، َوُحقوٍق ال َيْقَبُل اْنِتقاَصها، َوُحّريٍّة  الَّذي َيْحَتِرُم ذاَتُه، َويُْدِرُك َمْعنى ُوجوِدِه اْلُمَتَمثِِّل في َكراَمٍة ال َيْسَمُح ِبَمسِّ

ْوِد َعْنها. َيْبُذُل َدَمُه َوَحياَتُه في َسبيِل الذَّ
َف في ُشؤوِنها. َوِمَن الّدالِئِل َعلى  ُة َكاْلَفْرِد لَْن تُْسِهَم في اْلَحضاَرِة اإْلِْنساِنيَِّة إاِّل إِذا اْمَتلََكْت َحقَّ التَّصرُّ اأْلُمَّ
ــِة في ِمْضماِر اْلَحضــاَرِة ِمْقداُر َنصيِبها ِمَن اْلُحّريَِّة الّتي َيَتَمتَُّع ِبهــا أَْبناُؤها، َوَصَدَق ُجْبران خليل  ُرقــيِّ اأْلُمَّ

َشِة".  ُجبران حيَن قاَل: "اْلَحياُة ِبَغْيِر اْلُحّريَِّة َكِجْسٍم ِبَغْيِر روٍح، َواْلُحّريَُّة ِبَغْيِر ِفْكٍر َكالّروِح اْلُمَشوَّ

ٍف. اإِلْنشاُء اْلواِضُح، علي ِرضا، ِبَتَصرُّ
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: 1 - أُضيُف إِلى ُمْعَجِمَي اللَُّغِويِّ
َتصونُها: َتْحميها 

الّداِئُب: الّداِئُم 
فاُع َعْنها ْوُد َعْنها: الدِّ الذَّ

2 - أْسَتْبِدُل ِبما َتْحَتُه َخطٌّ َكلَِمًة تَُؤّدي اْلَمْعنى َنْفَسُه: 
ها،     أ  - أَْسمى َمظاِهِر اإْلِْنساِن الّذي َيْحَتِرُم ذاَتُه، َويُْدِرُك َمْعنى ُوجوِدِه اْلُمَتَمثِِّل في َكراَمٍة ال َيْسَمُح ِبَمسِّ

َوُحقوٍق ال َيْقَبُل اْنِتقاَصها.
ْوِد َعْنها. ب - َوُحّريٍّة َيْبُذُل َدَمُه َوَحياَتُه في َسبيِل الذَّ

ِة في ِمْضماِر اْلَحضاَرِة ِمْقداُر َنصيِبها ِمَن اْلُحّريَِّة الَّتي َيَتَمتَُّع ِبها أَْبناُؤها. جـ- َوِمَن الّدالِئِل َعلى ُرقيِّ اأْلُمَّ
: 3 - أَْسَتْخِرُج ِضدَّ ُكلِّ َكلَِمٍة ِمَن اْلَكلِماِت اْلتَيِة ِمَن النّصِّ

ُك، اْلُهجوُم.  اْلَيْأُس، التََّمسُّ
فاِع َعِن اْلُحّريَِّة؟  4– لِماذا ُوِضَعِت اْلَقوانيُن لِلدِّ

ُح َكْيَف تُناُل اْلُحّريَُّة.       5 – أَُوضِّ
6 – ما أَْسمى َمظاِهِر اْحِتراِم اإْلِْنساِن ذاَتُه؟ 

ُة في اْلَحضاَرِة اإْلْنسانيَِّة؟ 7 – َمتى تُْسِهُم اأْلُمَّ

اْلِكتاَبُة
َطُة ُمَتَوسِّ َهْمزَُة اْل اْل

: َكلِماِت الّتي َتْحَتها َخطٌّ َيَة، وَأاُلِحُظ اْل ُجَمَل اْلِت رَأُ اْل أَْق
بيَعِة.  ِة كاَنْت َمَع نُشوِء الطَّ ُحّريَّ ْشأَُة اْل 1- َن

َصرَُّف في ُشؤوِنها. ُة َحقَّ التّ َكِت اأْلُمَّ لَ َت 2- اْم
َعْدُل.  ُع َوَيْحميها اْل راِئ ها الشَّ ُة َتصونُ يَّ 3- اْلُحرِّ

ُل اْلَكلِماِت الّتي َتْحَتها َخطٌّ في اْلُجَمِل الّساِبَقِة؟ أَْيَن َتَقُع اْلَهْمَزُة في ُكلٍّ ِمْنها؟ إِنَّها َتَقُع في َوَسِط اْلَكلَِمِة؛  أََتأَمَّ
َطًة.  لِذا تَُسّمى اْلَهْمَزُة فيها ُمَتَوسِّ

ًة جاَءْت َمْكتوَبًة َعلى أَلٍِف  أاُلِحــُظ أَنَّ اْلَهْمَزَة في ُكلِّ َكلَِمٍة في اْلُجَمِل الّســاِبَقِة جاَءْت ِبُصــَوٍر ُمْخَتلَِفٍة، َفَمرَّ
راِئُع(. َكما في َكلَِمِة )َنْشأَُة(، َوَمّرًة َعلى واو َكما في َكلَِمِة )ُشؤون(، َوأُْخرى َعلى َنْبَرٍة َكما في َكلَِمِة )الشَّ

أُجيُب
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ِة اْلَفْهِم أََتَحقَُّق ِمْن ِصحَّ

ِعْنَد َرْســِم اْلَهْمَزِة في َوَســِط اْلَكلَِمِة أَْنُظُر إِلى َحَرَكِتها َوَحَرَكِة اْلَحْرِف الَّذي َقْبلَها، ثُمَّ أَْكتُبُها َعلى اْلَحْرِف 
ُة تُناِسبُها  مَّ الَّذي يُناِســُب أَْقوى اْلَحَرَكَتْيِن؛ َفُكلُّ َحَرَكٍة لَها َحْرٌف يُناِســبُها )َفاْلَكْســَرُة تُناِســبُها النَّْبَرُة( َو)الضَّ
ُة،  مَّ ِتها وِهَي: اْلَكْســَرُة، َتليها الضَّ اْلــواُو(، َو) اْلَفْتَحُة تُناِســبُها اأْلَلِــُف( ُمراِعًيا َتْرتيَب اْلَحَركاِت ِبَحَســِب قوَّ

كوُن الَّتي لَْيَسْت َحَرَكًة. َفاْلَفْتَحُة، ثُمَّ السُّ

حيِح في  ْســَم اْلُمناِســَب لَِشــْكِل اْلَهْمَزِة ِمّما َبْيَن اْلَقْوَســْيِن ) أ، ؤ، ئــ(، ثُمَّ أََضُعُه في َمكاِنِه الصَّ 1 - أَْختاُر الرَّ
اْلُجَمِل اْلِتَيِة:

....ــِة  ضيًقا في التََّنفُِّس.  أ   - يَُسبُِّب اْلِتهاُب الرِّ
ب - تُْسَتْخَدُم اْلِمْدَفـــ...ـُة  في اأْلَْجواِء اْلباِرَدِة.

جـ- "يُْؤتى اْلَحِذُر ِمْن َمـــ....َمِنِه" 
....يا ما َيراُه النّاِئُم في َنْوِمِه. د - الرُّ

هـ- يُــ ....َخُذ اْلَمْطعوُم ِوقاَيًة ِمَن اأْلَْمراِض.
و- َغَرَس اْلَفاّلُح ِمـ....ـــَة َشَجَرٍة ُمْثِمَرٍة.

ز- َقَرأَ َمـ....موٌن َخْمسيَن ِكتاًبا لِْلُمشاَرَكِة في ُمساَبَقِة أَواِئِل اْلُمطالِعيَن.

التَّْقويُم اْلِختاميُّ 

1 - أَُبيُِّن اْلَعالَقَة َبْيَن ُحّريَِّة اْلَفْرِد َوُرِقيِّ اْلُمْجَتَمِع. 
َشِة".  2 - أَُبيُِّن اْلَمْقصوَد ِبـِعباَرِة: "اْلُحّريَُّة ِبَغْيِر ِفْكٍر َكالّروِح اْلُمَشوَّ

ْكِل اْلُمناِسِب لِْلَهْمَزِة في ُكلِّ َكلَِمٍة ِمَن اْلَكلِماِت اْلِتَيِة: 3 - أَْمَلُ اْلَفراَغ ِبالشَّ
      َفْجـ....ة،   ُفــــ....اد،   ِذ....ب،   سـَ ....َل.

2 - أَْكتُُب ُمْفَرَد ُكلِّ َكلَِمٍة ِمَن اْلَكلِماِت اْلِتَيِة: آباٌر، َمآِخُذ، ُكؤوٌس، َمآِذُن، َمســاِئُل، ُمَتَنبًِّها إِلى َرْســِم اْلَهْمَزِة 
َطِة َرْسًما َصحيًحا. اْلُمَتَوسِّ



َتمَّ ِبَحْمِد اللِّه َتعالى


