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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة
      احلمد هلل رّب العاملني، والّصالة والّسالم عىل سيد املرسلني سيدنا حمّمد وعىل آله وصحبه أمجعني.

وبعد، فانطالًقا من رؤية وزارة الّتبية والّتعليم إىل حتقيق الّتعليم النّوعّي املتمّيز عىل نحٍو يالئم حاجات الطلبة، 
وإعداد جيل من املتعلمني عىل قدر من الكفاءة يف املهارات األساسّية الاّلزمة للّتكّيف مع متطّلبات احلياة وحتّدياهتا، 

دين بمعارف ومهارات وقيم تساعد عىل بناء شخصّياهتم بصورة متوازنة. مزوَّ
      ُبنَِي هذا املحتوى التعليمّي عىل املفاهيم والنتاجات األساسّية ملبحث الّلغة العربّية وقواعدها الذي يشّكل أساس 
الكفاءة العلمّية لدى الطلبة، ويرّكز عىل املفاهيم التي ال بّد منها لتمكني الّطلبة من االنتقال إىل املرحلة الالحقة 
بعيًدا  املفهوم بصورة خمتزلة ومكّثفة ورشيقة  بناء  لذا حرصنا عىل  الّتعّلم؛  انتقااًل سلًسا من غري وجود فجوة يف 
عن التوّسع األفقّي والّسد وحشد املعارف؛ إْذ ُعني بالّتكيز عىل املهارات، وإبراز دور الّطالب يف عملية الّتعّلم، 

بتفعيل إستاتيجية التعّلم الذايّت، وإرشاك األهل يف عملية تعّلم أبنائهم.
وقواعدها،  العربّية  اللغة  مهارات  لتعّلم  األساسّية  املفاهيم  عىل  العارش  للّصّف  الّتعليمّي  املحتوى  اشتمل  وقد 

ز.  بأسلوٍب شائق ومركَّ
الّتهيئة للمفهوم بمثري للّدافعّية، مثل: لعبة علمّية،  التعليمّي عىل حتديد املحور واملفهوم، ثم         وُبني املحتوى 
أو صورة، ييل ذلك كشف املفهوم املتمثل بالنّتاجات احلرجة املتوّقعة، وبعد ذلك عرض املفهوم بصورة مكّثفة، 
يتخلَّله تقديُم تقويم تكوينّي، وينتهي بتقويم ختامّي لتعلُّم املفهوم أو املفاهيم املستهدفة؛ ليقف الطلبة عىل مدى 

ة اآلتية: حتقيقهم النتاجات املرجوَّ
- يقرأ النّص قراءة فامهة ناقدة.

- يكتب كتابة أدبّية سليمة.
- يتعّرف بعض القواعد اللغوّية؛ لتوظيفها يف سالمة القراءة والكتابة والتحّدث. 

      واهلل ويّل التوفيق
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املفهوُم : القراءُة الفامهُة، استخالُص رأِي الكاتِب

التَّْهيَِئُة 

      أقرُأ البيَتنِي اآلتَينِي الّلذيِن يوّجُههام الّشاعُر حافُظ إبراهيَم إىل الّشباِب، وأستعنُي هبام يف كتابِة رسالٍة توجيهّيٍة 
إىل أقراين: 

ُر إىِل قـــاَدٍة َتبني َوَشــعٍب ُيَعــمِّ ِرجاَل الَغِد امَلــأموِل إِّنا بِحــاَجة

روا إَِليُكم َفُسّدوا النَقَص فينا َوَشــمِّ         ِرجاَل الَغِد املــَأموِل إِّنا بِحــاَجٍة

النَّصُّ اْلِقرائِّي

املفردات
رصني: حُمَكٌم، َمتنٌي

نرباٌس: ِمصباٌح
انغامٌس: انغامٌر

اهلاجُس: ما خيطُر يف النّفِس مْن 
أفكاٍر

َتعوُق: تعّطُل

الّشباُب أساُس النَّهضِة
ُة الفاعلُة يف البناِء  عوِب، والقوَّ ِم األمِم والشُّ       الّشباُب هم األساُس يف تقدُّ
والّتنميِة، وال شكَّ يف أنَّ هلْم دوًرا إجيابيًّا يف بناِء املجتمعاِت وتطويِرها؛ حيُث 
ُتسهُم طاقُتهم املتوقِّدُة يف عملّيِة النُّهوِض؛ وذلَك باِم متتلُكُه مْن ديناميكّيٍة يف 
َرصنٍي،  جمتمٍع  تأسيِس  عىل  وإرصاٍر  بحامٍس  املدعومِة  اإلبداعيَِّة،  األفكاِر 
َم َنْحَو األفضِل، وباَت االهتامُم  يتجاوُز كلَّ سلبيَّاِت الّضياِع اّلتي َتعوُق التقدُّ

هبم شاغاًل لكلِّ الّدوِل.
ِة، وعامُد هنضتِها، وحصنُها امَلنيُع؛ وهم اّلذيَن ينهضوَن        إهّنم نرباُس األمَّ
خالِل  من  وذلَك  مستقبَلُه؛  ويصنعوَن  عنه،  فاِع  للدِّ ويتداَعوَن  بالوطِن، 
اإلسهاِم يف تشغيِل املشاريِع املتنّوعِة وإدارهِتا، وهم العنرُص األقوى يف دعِم 

؛ ولعّل احلكوماِت تستثمُر طاقاهِتم بام يعوُد بالنّفِع، وعدَم هدِرها يف استخداماٍت عبثيٍَّة  وحدِة الّصفِّ االجتامعيِّ
تؤدِّي إىل الّضياِع.

ياِت، وقْد أصبَح البحُث عن العمِل أشَهَرها، باإلضافِة إىل انفصاِل بعِض        إنَّ الّشباَب يواجهوَن كثرًيا من الّتحدِّ
؛ بفعِل انغامِسهم يف عواملِ الّتواصِل االجتامعّي وُملهياِت َضجيِج الَعرْصنِة؛ ممّا هيدُر  الّشباِب عن واقِعهم االجتامعيِّ
طاقاهِتم يف جماالٍت ال طائَل من وراِئها، ولذلَك فإنَّ اهلاجَس ينبغي أْن يظلَّ ُمنصبًّا عىل التطلُِّع نحَو استثامِر طاقاهِتم، 

واحلرِص الّتاِم عىل توظيِف جهوِدهم للنّهوِض باملجتمِع.
عوِب(، نايف عّبوش، بترّصف  مقالة )الّشباُب أساُس هَنَْضِة األَُمِم والشُّ
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أقرُأ وُأناِقُش
ًة سليَمًة، ُمراِعًيا فيها سالمَة النُّطِق وُحْسَن األداِء. 1- أقرأ النّصَّ الّسابَق قراَءًة جهريَّ

2- أستنتُج معنى كّل من املفرداِت اآلتيِة من خالِل الّسياِق الذي وردْت فيه: 
       الّديناميكّيُة، اهلدُر، الَعرْصنُة، الّضجيُج

. 3- أستخلُص الفكرَة الّرئيسَة التي َيتضّمنها النّصُّ

ُأَحلُِّل

ُق  أتَذوَّ

ُأبدي رأيي 

1- أحّدُد الّسبيَل اّلذي جيعُل الّشباَب عامَد األّمِة يف عرِص النّهضِة والّتكنولوجيا.
2- كيَف ينهُض الّشباُب بأوطاهِنم؟

3- كيَف يمكُن أْن نستفيَد من هِذِه املقالِة يف حياتِنا؟
قبَل  شباَبَك  مخٍس:  قبَل  مخًسا  )اغتنْم  قوُلُه:  للّشباِب   وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  وصايا  مْن   -4
موتَِك(.       قبَل  وحياَتَك  شغِلَك،  قبَل  وفراَغَك  فقِرَك،  قبَل  وِغناَك  سقِمَك،  قبَل  وصّحَتَك  هرِمَك،     

          ُأوائُم بنَي مضموِن حديِث النّبّي صىل اهلل عليه وسلم والنّّص القرائّي.

ُأبنّيُ مجاَل الّتصويِر يف مجلِة )الّشباُب حصُن األّمِة املنيُع(.

1- ُأبدي رأيي يف وصِف الكاتِب الّشباَب بأهّنم نرباُس األّمِة، مَع الّتعليِل. 
2- أقتُح حلواًل تبعُد الّشباَب عن ضياِع طاقاهتم يف جماالٍت ال فائدَة فيها.

3- يويل األردّن عنايًة كبريًة بالّشباِب، ويّتجُه إىل توّليهْم مراكَز قيادّيًة. ُأبنّيُ رأيي.
موافقتي  مدى  ُأبنّيُ  الّشباُب.  يواجُهها  اّلتي  الّتحّدياِت  أهّم  مْن  العمِل  عِن  البحَث  أّن  الكاتُب  يرى   -4

       أو خُمالفتي، مَع الّتعليِل.

تاميُّ التَّْقويُم اْلِ

1- ُأخلّّص النصَّ يف حدوِد مخسِة أسطٍر، مَع امُلحافظِة عىل أفكاِرِه.
2- ما الّتفاصيُل اّلتي يمكُن إضافُتها لتصبَح املقالُة أكثَر اكتاماًل؟ 
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طور مْن دالالٍت، ألفاُظ العقوِد املفهوُم : استنتاُج ما بنَي السُّ

التَّْهيَِئُة 

     كيَف أعرُف أّن وزيَن مناسٌب لطويل؟

النَّصُّ اْلِقرائِّي

املفردات
ناقوٌس: جرٌس، ويقاُل: دقَّ 

ناقوُس اخلطِر؛ أْي أنذَر بوقوِع 
مكروٍه.

هوِن يف اجلسِم.  منُة: تراكُم الدُّ السُّ
البدانُة: ضخامُة البدِن. 

اختالٌل: اضطراٌب وعدُم توازٍن.
عراُت: مفرُدها ُسعرٌة، وحدة  السُّ

قياسيٌَّة حرارّيٌة، وهَي الكميَُّة 
الاّلزمُة مَن احلرارِة لرفِع غراٍم 

ًة واحدًة. واحٍد مَن املاِء درجًة مئويَّ
: دليٌل يمّثُل قيمًة أو نسبًة. مؤرشِّ

مفِرطُة: متجاوزٌة للحّد.

منِة ناقوُس السُّ
منَة مرٌض ُمزِمٌن حيتاُج إىل تدبرٍي  ّبيَُّة احلديثُة عىل أنَّ السُّ ِمُع التَّقاريُر الطِّ      ُتْ
دَة العوامِل، وترتبُط بكثرٍي مَن  دًة، وُمتعدِّ طويٍل يف عالِجِه؛ لكوهِنا مشكلًة معقَّ

ّحيَِّة. العواقِب الصِّ
هوِن، سبُبُه  ا َتراُكٌم غرُي طبيعيٍّ للدُّ منَة عىل أهنَّ ُف السُّ ِة العامليَُّة ُتعرِّ حَّ ُمنظَّمُة الصِّ
عراِت  ِة امُلستهَلكِة، والسُّ عراِت احلراريَّ ئيُس اختالُل توازِن الّطاقِة بنَي السُّ الرَّ

ِة املتناَولِة. احلراريَّ
وهَو  اجلســِم،  كتلِة   ُ مؤرشِّ هَو  البدانِة  لقياِس  انتشاًرا  األكثُر  املقياُس       
عرشيَن   ُ املؤرشِّ يكوُن  فعنَدما  باملِت(.  الّطوِل  ِع  ُمربَّ عىل  بالكيلوغراِم  )الوزُن 
، أّما إذا كاَن ما بنَي  ٍع، فهو طبيعيٌّ إىل مخسٍة وعرشيَن كيلوغراًما لكلِّ مٍت مربَّ
منُة  والسُّ الوزِن،  يف  زيادٍة  مْن  يعاين  فالّشخُص  ثالثنَي،  إىل  وعرشيَن  مخسٍة 
منُة  ِ كتلِة اجلسِم، والسُّ الّزائدُة مْن ثالثنَي إىل أربعنَي وحدًة من وحداِت مؤرشِّ
أربعنَي إىل مخسنَي، وأّما اخلمسوَن فام فوَقها، فهَي سمنٌة خبيثٌة. امُلفرطُة مْن 

ماغيَِّة،  الدِّ كتاِت  والسَّ ِرّي،  كَّ السُّ مرِض  حاالِت  يف  كبرٌي  ارتفاٌع  يوَجُد    
خُص برضورِة  والنَّوباِت القلبيَِّة ُمرتبٌط بزيادِة الوزِن، وال بدَّ  من أْن يقتنَع الشَّ
ُد العالَج املناِسَب. كام ينبغي  التَّخلُِّص ِمَن الوزِن الّزائِد؛ فيتوّجَه إىل طبيٍب حُيدِّ
منِة، مثَلام ُتكافُح انتشاَر األوبئِة. للحكوماِت أْن تعمَل عىل ُمعاجلِة مشكلِة السُّ

ف                                        املستشفى العريبُّ )2018(، مقالة زيادة الوزن والبدانة )حالة مرضية عاملية قابلة للوقاية( - بترصُّ
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أقرُأ وُأناِقُش

ًة؛ مراعًيـا التَّنغيـَم املناسـَب، وحركــاِت اجلســـِد  ـًة صحيحــًة ومعـربِّ صَّ الّسـابَق قــراءًة جهريًّ 1- أقــرَأ النَـّ
وفَق املعنى.

2- أستنتُج معايَن املفرداِت اآلتيِة وفَق سياِقها الَّذي ورَدْت فيِه: ُمزِمٌن، َتدبرٌي، العواقُب، تواُزُن، ُتكافَِح.
3- ُأمثُِّل بمثاٍل واقعيٍّ عىل كلٍّ ممّا يأيت:

منِة. تي ترتبُط بالسُّ ّحيَُّة الَّ أ- العواقُب الصِّ
ِة املتناولِة. عراِت احلراريَّ ِة امُلستهَلكِة، والسُّ عراِت احلراريَّ ب- اختالُل توازِن الّطاقِة بنَي السُّ

جـ- مكافحُة احلكوماِت لألوبئِة.

ُأَحلُِّل

ُق  أتَذوَّ

ِ كتلِة اجلسِم. َ كتلِة جسمي، وفَق معادلِة مؤرشِّ 1- أحُسُب مؤرشِّ
ُ كتلِة جسِمِه يساوي 18.  2- أستنتُج وصًفا لشخٍص مؤرشِّ

البدانِة  مَن  كلٍّ  تعريِف  إىل  استناًدا  العبارَة  هذِه  ُح  أوضِّ سمنًة(  بدانٍة  كلُّ  وليَسْت  بدانٌة،  سمنٍة  )كلُّ   -3
منِة.   والسُّ

ُح ذلَك. ٌة ورسميٌَّة، أوضِّ منِة مسؤوليٌَّة فرديَّ 4-  حماربُة السُّ
ُلقْيامٍت  آدَم  ابِن  بحْسِب  بطنِِه،  مْن  ا  رشًّ وعاًء  آدميٌّ  مأَل  )ما  وسلََّم:  عليِه  اهللُ  صىّل  اهللِ  رسوُل  قاَل   -5
  ُيِقْمَن ُصلَبُه، فإْن ملْ يفعْل فُثلٌث لطعاِمِه، وُثلٌث لرشابِِه، وُثلٌث لنََفِسِه(. يمثُِّل احلديُث الرّشيُف الّسابُق جانَب    

ُح ذلَك. منِة. أوضِّ   الوقايِة مْن مشكلِة السُّ

أوّضُح الّصورَة الفنّيََّة يف كلٍّ ممّا يأيت:
منِة.           2 - مثَلام ُتكافُح انتشاَر األوبئِة.        1- ناقوُس السُّ

ُأبدي رأيي 

منِة. 1- مَن امُلمكِن أْن يكوَن لشخَصنْيِ الوزُن نفُسُه، ويكوُن أحُدمُها طبيعيًّا، بيناَم ُيعاين اآلخُر مْن أحِد أنواِع السُّ
. ُ رأيي يف ذلَك، وأقتُح عنواًنا آخَر مناسًبا للنَّصِّ 2- يرتبُط عنواُن النَّصِّ بداللِة التَّحذيِر، أبنيِّ
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القواعُد/الفاُظ العقوِد

     وردْت يف النَّصِّ األعداُد :)عرشيَن، ثالثنَي، أربعنَي، مخسوَن(، وهَي مْن مضاعفاِت العدِد )10(، ولذلَك ُتسّمى 
هذِه األعداُد ألفاَظ العقوِد وهَي: عرشوَن، ثالثوَن، ...، تسعوَن. 

ُ مخسًة وعرشيَن إىل ثالثنَي كيلوغراًما لكلِّ  َد املعدوَد يف اجلملِة اآلتيِة: )فعنَدما يكوُن املؤرشِّ      ولو حاوْلنا أْن نحدِّ
منُة الّزائدُة من ثالثنَي إىل أربعنَي  ٌر. أّما املعدوُد يف اجلملِة: )والسُّ مٍت مرّبٍع(، لوجْدناُه )كيلوغراًما(، وهَو معدوٌد مذكَّ
التَّذكرُي  العقوِد مْن حيُث  ألفاِظ  ًثا، ومع ذلَك ال يوجٌد اختالٌف عىل صورِة  وحدًة(، فهَو )وحدٌة(، وقْد جاَء مؤنَّ
ٌر، ويف الّثانيِة مؤّنٌث، فقد جرْت ألفاُظ  والتَّأنيُث يف اجلملِة األوىل عِن اجلملِة الّثانيِة، رغَم أنَّ املعدوَد يف األوىل مذكَّ

العقوِد عىل صورٍة واحدٍة، رغَم اختالِف جنِس املعدوِد تذكرًيا وتأنيًثا. 
ا مبتدٌأ، وأنَّ عالمَة رفِعها       ويف اجلملِة: )أّما اخلمسوَن فام فوَقها، فهَي سمنٌة خبيثٌة(، جاَءْت )مخسوَن( مرفوعًة؛ ألهنَّ
ا معطوفٌة عىل خرِب كاَن  ُ مخسًة وعرشيَن( جاءْت )عرشيَن( منصوبًة؛ ألهنَّ الواُو، أّما اجلملُة: )فعنَدما يكوُن املؤرشِّ
ها الياُء؛ فألفاظ العقوِد  املنصوِب، وعالمُة نصبِها الياُء، بينام جاءْت )ثالثنَي( جمرورًة بحرِف اجلرِّ )ِمْن(، وعالمُة جرِّ

ا مْن ملحقاتِِه. ِر الّساملِ؛ ألهنَّ ُتعرُب إعراَب مجِع املذكَّ
منُة الّزائدُة مْن ثالثنَي إىل أربعنَي وحدًة(، نجْد أنَّ املعدوَد جاَء مفرًدا منصوًبا؛ إذ       لنَعْد إىل اجلملِة اآلتيِة: )والسُّ

يلزُم معدوُد ألفاِظ العقوِد اإلفراَد والنَّصَب دائاًم. 

ُق مْن َفهمي أحتقَّ

تي بنَي قوَسنْيِ إىل كلامٍت يف ما يأيت: ُل األرقاَم الَّ 1- ُأحوِّ
أ- مىض عىل معركِة الكرامِة أكثُر مْن)50( عاًما، ولكنها ما زالت مصدر فخر واعتزاز.

. ا مَن عيون األدِب اجلاهيلِّ ب- دَرسُت )30( نصًّ
سُة )80( أرسًة حمتاجًة بمشاريَع صغرية. جـ- كفَلِت املؤسَّ

: 2- أضُع معدوًدا مناسًبا وأضبُط آخَرُه يف اجلملَتنْيِ اآلتيَتنْيِ
أ- تدّبرنا خالَل سنٍة سّتنَي .... مَن القرآِن الكريِم.

. ب- استضاَفِت املدرسُة عرشيَن .... للمشاركِة يف األسبوِع الطِّّبيِّ
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تاميُّ التَّْقويُم اْلِ

منِة«. 1- أستنتُج ثالَث أفكاٍر رئيسٍة مْن نصِّ »ناقوُس السُّ
منِة«. نُها نصُّ »ناقوُس السُّ 2- أستنبُط ثالَث نصاِئَح يتضمَّ

وطرائـَق  ـِة،  العامَّ ـِة  حَّ الصِّ عـىل  خطَرهـا  مبيِّنًـا  ـمنِة،  السُّ موضـوِع  حـوَل  زمالئـي  مـَع  حـواًرا  أجـري   -3
عالِجها، وكيفيََّة الوقايِة منْها.

عىل  أثَرها  تستعرُض  اّلتي  املختلفِة،  الغذائيَِّة  األصناِف  مَن  شخوَصها  أجعُل  خياليًَّة،  ًة  قصَّ أكتُب   -4
تِِه.     جسِم اإلنساِن وصحَّ

ُب اخلطأ يف كلِّ مجلٍة ممّا يأيت: 5- أصوِّ
ِة. ْت ثالثنَي دقيقًة مَن احلصَّ .     ب- مرَّ ا يف األردنِّ أ- زْرُت عرشوَن موقًعا أثريًّ

جـ- قرأُت ثالثنَي رواياٍت بوليسيًَّة.              د- حفْظُت ثالثنَي بيٍت من معّلقِة طرفَة بِن العبِد.
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املفهوُم :القراءُة الفامهُة املعّبُة، استخالُص األفكاِر الرئيسِة.

التَّْهيَِئُة 

ا أماَم زمالئي عن نعِم اهللِ علينا.      من نَِعِم اهللِ علينا نعمُة البرِص، أحتدُث شفويًّ

النَّصُّ اْلِقرائِّي

امُلفرداُت
طفيفٌة: حمدودٌة وبسيطٌة

كفيلٌة: ضامنٌة
تأرجَح: تذبذَب بينهام

عّدوها: اعتربوها

الكيميائيُّ األّوُل يف ِجسِمَك
     ُمنُْذ سنواٍت كان سائًدا لدى كثرٍي مَن النَّاِس أّنه ليَس للُكىل غرُي وظيفٍة واحدٍة، 

تتمثُل يف ختليِص اجلسِم من َفضالتِِه. أّما اليوم  فإنَّ
الُكلية أصبحوا أكثَر  تقّدًما مذهاًل يف دراسِة  الذين حققوا  الباِحثنَي املوهوبنَي       
الُكىل  حْتَتفُظ  الكيميائيَّ األوَل يف اجلسِم؛ فام وظيفتها؟  َعّدوها  إهّنم  معرفًة، حتى 
بنسبٍة من املاِء يف الّدِم واألمالِح املعدنيِة التي تعُلُه يف حالِة توازٍن حمكٍم، ؛ ممّا ُيعدُّ 
ذا أمهيٍة بالغٍة يف حفِظ احلياِة؛ فإنَّ أيَّ زيادٍة طفيفٍة يف أمالِح البوتاسيوِم مثاًل- كفيلٌة 
ا، وإّن أيَّ تأرُجٍح كبرٍي يف أيِّ اتاٍه قد يكوُن  بأْن َتوِقَف القلَب عن عمِلِه إيقاًفا تامًّ

له أثٌر مميٌت.
التوازَن داخَل اجلسِم، من خالِل  أماٍن يف اجلسِم؛ حيُث حتفُظ  أداُة  الُكليَة  إّن       

ختليِص الدِم من الَبوِل الذي إذا ُترَك يتجمُع كان قاتاًل، وتستطيُع الُكليتاِن أْن تقوما يف يوٍم واحٍد بتطهرِي ما يقرُب 
الُكليُة  تستطيُع  اجلسِم؛  الصحِة، ومحايِة  لصيانِة  الالزمِة  القدرِة  أمثاِل  تسعُة  فقدرهُتام  الفضالِت؛  ِمَن  ماٍء  طِنِّ  ِمْن 

ليمُة أْن تنَهَض بواجبِها املزدوِج يف ُيٍس وسهولٍة، إذا تطّلَب األمُر استئصاَل أختِها املريضِة. السَّ
     وللحفاِظ عىل صّحِة الُكىل؛ عليَك ممارسُة الّرياضِة مّدَة عرشيَن إىل ثالثنَي دقيقًة يوميًّا، واإلكثاُر مْن رشِب املاِء، 

ناِت واملضاداِت احليويِة، والنوُم بصورٍة كافيٍة. وتناوُل الغذاِء املتوازِن قليِل األمالِح، واحلذُر من تناوِل املسكِّ
من كتاِب تطبيقاٍت لغويٍة، د. عيل عبد احلميد، بترّصف
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أقرُأ وُأناِقُش

ًة ُمراِعًيا فيها سالمَة النّطِق وُحْسَن األداِء. 1- أقرأ النَّص الّسابَق قراَءًة جهرّيًة سليَمًة معرّبَ
ما  يف  اخلاطئِة:  العبارِة  أماَم   )x( وعالمَة  يأيت  فيام  صحيحٍة  مجلٍة  كلِّ  أماَم   )          ( عالمَة  ضْع  أضع   -2

يأيت:
أ   - الُكىل حتتفُظ بنسبِة املاِء يف الدِم.)      (

َم يف األمالِح املعدنّيِة التي حيتوي عليها اجلسُم. )      ( ب- ال تستطيُع الُكىل التَّحكُّ
ُط القلَب. )      ( جـ- زيادُة أمالِح البوتاسيوِم تنشِّ

ُأَحلُِّل

ُأبدي رأيي 

1- ملاذا ُتَعدُّ الُكىل من أدواِت األماِن يف اجلسِم؟
2- كيف نحافظ عىل صحة الُكىل؟

3- ما عالقة عنوان النص بمضمونه؟
ُح فيها أمهيَة احلفاِظ عىل الُكىل. ، أكتُب فقرًة أوضِّ 4- مستعينًا باألفكاِر التي وردْت يف النّصِّ

يف  موّفًقا  الكاتُب  كاَن  هل  ّحِة(،  الصِّ لصيانِة  الالزمِة  القدرِة  أمثاِل  تسعُة  )فقدرهُتُام  النصِّ  يف  ورَد   -1
استخداِم هذا التكيِب، أبنّيُ رأيي.

2- أقتُح عنواًنا آخَر مناسًبا للنّص، مبينًا سبَب اختياري.

ُق  أتَذوَّ

ليمُة أن تنهَض بواِجبِها املزدوِج يف ُيٍس وسهولٍة، إذا  أوّضُح الّصورَة الفنيَة يف قوِل الكاتِب: )تستطيُع الُكليُة السَّ
تطّلَب األمُر استئصاَل أختِها املريضِة(.

تاميُّ التَّْقويُم اْلِ

1- أناقُش مقولَة:)درهُم وقايٍة خرُي من قنطاِر عالٍج(.
2- مستعينًا بالنصِّ السابِق أخلُّص أمهيَة الُكىل يف محايِة جسِم اإلنساِن.
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التَّْهيَِئُة 

: ؛ ُمبيِّنًا أثَرُه يف استقامِة شؤوِن حياتِنا اليوميَِّة، يف قوِل اهلل عزَّ وجلَّ بايِنَّ ُل جيًِّدا الّتوجيَه الرَّ        أتَأمَّ

أِي، الـنَّـعــُت. املفهوُم: القراءُة: إِبداُء الرَّ

مَن  وفِعالِِه، ولكْن  وأهِلِه ونسبِِه  بُأرستِِه  يعتزَّ  أْن  احلميدِة، ومجيٌل  اإِلنساُن بسجاياُه وِخصالِِه  يفخَر  أْن        مجيٌل 
ِعَي امَلْرُء ما ليَس فيِه، وأْن ينِسَب إىِل نفِسِه ما ليَس لُه، وأْن يستأثَِر بكلِّ أمٍر َحَسٍن؛ ال ليشٍء إاِّل لرُِيِضَ  خِف أّن يدَّ السُّ

دافًِعا ذاتيًّا وغريًبا من أنانيَّتِِه. 
نا صفٌّ واحٌد، وبيوُتنا  ًة، يُضمُّ ُل جمموعًة ُمتآلِفًة ُمتحابَّ       كنّا بضعَة تالميَذ نشكِّ
ُمتجاورٌة؛ نذهُب إىل مدرستِنا مًعا، ونعوُد مًعا، ندرُس، ونلعُب، ونضحُك، 

ولنا عامُلنا اخلاصُّ بِنا؛ مِمّا قّوى ِرباط صداقتِنا الَوثيَق. 
ُة مُتَيُِّزُه عـِن اآلخــِر؛فأحُدنا رزيٌن عاِقٌل،        كانْت لكلٍّ منّا شخصيٌَّة مستِقلَّ
ـَعـــٌة ليَس لُه رأٌي وال موقٌف يف احلياِة، وكاَن  وغرُيُه َفِكٌه َضّحاٌك، وذاَك إِمَّ
، ليَس مْن حادٍث يف األرِض إاِّل ولُه بِه ِعلٌم! وما مْن أمٍر  ٍع أنايِنٌّ بينَنا واحٌد  ُمدَّ
مهمٍّ إاّل كاَن هَو حِموَرُه! وما مْن َخـْطـــٍب   َجَلٍل إاِّل وَحلُّ ُعَقِدِه عنَدُه! فهَو - 
ٌر، وفـيـلســـوٌف،  يف نظِر نفِسِه - َمرموُق امَلكانِة يف كلِّ يشٍء، وخُمِتٌع، وُمفكِّ
علينا  فرَض  لقد  وُشــــجاٌع!  وبطٌل،  وخفاياها،  األُموِر  َبواطِِن  يف  وعامِلٌ 
صاِحُبنا هذا - بادِّعاءاتِِه العجيبِة تلَك - أْن ننُظَر إِليِه نظرَة استغراٍب وإِْشفاٍق 

يف الوقِت نفِسِه.
والّثقِة  القناعِة،  مَن  قريًبا  والَكِذِب،  والتَّزييِف،  االدِّعاِء،  بعيًدا عِن  اإِلنساُن كام هَو؛  يكوَن  أْن  أمجَل  ما  ا         حقًّ

عِي اجلادِّ نحَو تنميِة الّذاِت وتطويِرها باألفعاِل ال األقواِل.     بالنَّفِس، والسَّ
ف.      اإلنشاء الواضح، عيل رضا، بترصُّ

النَّصُّ اْلِقرائِّي
ال تلبْس غرَي َعباَءتَِك

املفرداُت:
      َسجايا: مجُع سجيٍَّة، وهي 

ْبُع واخلُُلُق. الطَّ
ِء: خَيُصُّ نفَسُه  َيستأثُِر باليشَّ

باليّشِء،، وينفِرُد فيِه.
َعُة: امُلَقلُِّد دوَن وعٍي، وَمْن         اإِلمَّ

ال رأَي لُه.
عُم واالفتخاُر بام ليَس  عاُء: الزَّ االدِّ

خِص. عنَد الشَّ
اخلَطُب اجلََلُل: امُلصيبُة الكبريُة.

)سورة اإلرساء، آية 36(
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أقرُأ وُأناِقُش
ًة؛ ُمراِعًيا فيها سالمَة النُّطِق وُحْسَن األَداِء. َ ًة سليمًة ُمَعربِّ 1- أقرُأ النّصَّ الّسابَق قراَءًة جهِريَّ

ياِق الَّذي ورَدْت فيِه:  2- أستنتُج معايَن املفرداِت اآلتيِة؛ وفَق السِّ
ْخُف، بِْضَعٌة، بواطُِن األُموِر(.  )الَوثيُق، َرزيٌن، السُّ

ًحا إِجابتي. 3- هل حِيقُّ لإِلنساِن أْن يفخَر باِم لديِه مْن أخالٍق محيدٍة؟ موضِّ
ُح الّصورَة امُلثىل التي جيُب عىل اإلنساِن أْن يلتزَم جانَبها يف ما خيتصُّ ببناِء شخصيَّتِِه، وكيفيَِّة تقديِم نفسِه إىِل   4- ُأوضِّ

دِق يف ذلَك.          اآلخريَن؛ ُمرِبًزا أمهيََّة الصِّ
ُ بعَض أنواِع الّشخصّياِت؛ كام ورَدْت يف النَّصِّ الّسابِق.   5- ُأبنيِّ

ُأَحلُِّل

ُق  أتَذوَّ

ُأبدي رأيي 

تي تدلُّ عىل كلِّ فكرٍة مِمّا يأيت: ُد الِفقرَة الَّ 1- ُأحدِّ
ُة الَّتي مجَعِت الكاتَب مَع زمالِئِه الّتالميِذ ِصغاًرا.  أ- الّصداقُة امُلخِلَصُة القويَّ

ب- اختالُف شخصّياِت كلٍّ مَن الكاتِب وأصدقاِئِه؛ عىل نحٍو ُيميُِّز بينَُهم بوضوٍح.  
جـ- أمجُل ما يف اإلنساِن ثقُتُه بنفِسِه، وِصدُقُه، وُبعُدُه عِن الَكِذِب واالدِّعاِء. 

عاًء باألقواِل؟       ا باألفعاِل ال ادِّ َرها حقًّ َي ذاَتُه، وُيطوِّ 2- كيَف ُيمِكُن لإِلنساِن أْن ُينَمِّ
تي تقوُد صاحَبها أِلَْن يكوَن شخًصا خُماِدًعا لنفِسِه قبَل اآلخريَن؛ بادِّعاءاتِِه  الفارغِة اجلَوفاِء  3- أستنتُج األسباَب الَّ

        الَّتي ال مَتُتُّ إىِل احلقيقِة بِِصلٍة.  

ُح مَجاَل التَّصوير يف قوِل الكاتِِب: » وما من َخْطٍب َجَلٍل إاّل وَحلُّ ُعَقِدِه عنَدُه«.   أوضِّ

اللِيَِّة  ِة يف التَّشبيِه(، والنّاحيِة الدَّ قَّ ؛ مَن النّاحيِة اجلامليَِّة )اإِلصابِة يف الَوصِف، والدِّ ُ رأيي يف ُعنواِن النَّصِّ 1- ُأَبنيِّ
   .)         )َمدى تعبرِي الُعنواِن عْن حُمتوى النَّصِّ

2- أقِتُح ُحلواًل عمليًَّة وفاِعلًة لِتقويِم شخصيَِّة اإِلنساِن الكّذاِب امُلتظاِهِر باِم ليَس لديِه مَن اخِلصاِل واألفعاِل.
ِة املنطقيَِّة:                           اًم باحلُجِج العقِليَِّة واألدلَّ 3- ُأناِقُش القوَل اآليَت للكاتِب؛ ُمْبِدًيا رأيي بوضوٍح، ُمَدعَّ

الوقِت  وإِْشفاٍق يف  استغراٍب  نظرَة  إِليِه  ننُظَر  أْن   - تلَك  العجيبِة  بادِّعاءاتِِه   - علينا صاِحُبنا هذا  فرَض  »لقد 
نفِسِه«.
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ُد ُكالًّ مَن النَّعِت واملنعوِت يف اجلمِل اآلتيِة: 1- ُأحدِّ
       أ - هذا عامُلنا اخلاصُّ بِنا.     ب - مِمّا قّوى ِرباَط صداقتِنا الوثيَق.      جـ- يفَخُر اإِلنساُن بخصالِِه احلميدِة. 

تي حتَتها خطٌّ يف اجلملِة اآلتيِة: استغَربنا كثرًيا ِمِن ادِّعاءاتِِه العجيبة. 2- َأْضبُِط آخَر الكلمِة الَّ
ا: 3- ُأعِرُب ما حتَتُه خطٌّ يف اجلمِل اآلتيِة إِعراًبا تامًّ

       أ - لُكلٍّ منّا شخصيٌَّة مستِقلٌَّة.
ُل جمموعًة ُمتآَلَفًة.       ب - نشكِّ

      جـ- ما من َخْطٍب َجَلٍل إاِّل وَحلُّ ُعَقِدِه عنَدُه!

ُق مْن َفهمي أحتقَّ

القواعُد/النّعُت 

نا صفٌّ  مثِل قولِِه: يضمُّ فِة(؛ وذلَك يف  )الصِّ النَّعِت  الكاتِب مفهوَم  الّسابِق توظيُف  النَّصِّ        ظهَر بوضوٍح يف 
ا: نعٌت  (؛ لذلَك فإِنَّ كلمَة )واحٌد( ُتَسّمى نعًتا/ صفًة، وُتعَرُب عىل أهنَّ واحٌد، فكلمُة )واحٌد( َوصفْت كلمَة )صفٌّ
( َمنعوًتا/ موصوًفا. ومــَن  مِّ الّظاهُر عىل آخِرِه. وُتَسّمى كلمُة )صفٌّ ( مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه تنويُن الضَّ لـ )صفٌّ
ا: نعٌت لـ )دافًِعا( منصوٌب، وعالمُة  األمـثلــــِة األُخرى قوُلُه: لرُِيِضَ دافًِعا ذاتِيًّا، فتعَرُب كلمُة )ذاتِيًّا( عىل أهنَّ

نصبِِه تنويُن الفتِح الّظاهُر عىل آخِرِه.
ِه تنويُن الكِس  ا: نعٌت لـ )أمٍر( جمروٌر، وعالمُة جرِّ وقوُلُه: أْن يستأثَِر بكلِّ أمٍر حسٍن، فُتعرُب كلمُة )َحَسٍن( عىل أهنَّ

 . عِي اجلادِّ الّظاهُر عىل آخِرِه. وأيًضا نحَو قولِِه: قريًبا مَن السَّ
ا، كام نجُدُه موافًِقا له يف اإِلفراِد  ِه أنَّ النَّعَت يتبُع املنعوَت يف حالتِِه اإِلعرابيَِّة رفًعا ونصًبا وجرًّ        ونستنتُج من ذلَك ُكلِّ

والتَّثنيِة واجلمِع، ويف التَّعريِف والتَّنكرِي، ويف التَّذكرِي والتَّأنيِث.

تاميُّ التَّْقويُم اْلِ

َة يف النَّصِّ الّسابِق.   1- أستنتُِج الفكرَة العامَّ
يَِّة أْن يكوَن اإلنساُن واِقِعيًّا وصادًقا مَع ذاتِِه  2- ُأجري ِحواًرا مَع َأَحِد زمالئي؛ َيَتَبنّى فيِه َأَحُدنا الّرأَي القاِئَل بأمهِّ
واآلخريَن، بيناَم ُيَمثُِّل فيِه الطَّرُف الّثاين الّرأَي اآلَخَر اّلذي َمفــاُدُه أنَّ تظاُهَر اإِلنساِن بام ليَس فيِه ما هَو إاِّل فنٌّ 
أِي اآلخِر، وتدعيَمُه بالرباهنِي  . ُمراِعًيا يف احلواِر َتَقبَُّل الرَّ كاِء االجتامعيِّ من ُفنوِن إِدارِة احلياِة، ولوٌن من ألواِن الذَّ

واحلُجِج العقليَِّة. 
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ُق الصوِر الفنّيِة. ُة: تذوُّ املفهوُم : القراءُة الفامهُة النّاقدُة املعبِّ

التَّْهيَِئُة 

ّدْت ِصعاَب احلياِة.  ِة نجاٍح سمعُت عنها أو شاهدهُتا، حَتَ ا أماَم زمالِئي عْن ِقصَّ ُث شفويًّ       أحتدَّ

النَّصُّ اْلِقرائِّي

املفردات
انزوى: انطوى عىل نفسه

َتنَخُر: ُتفتُِّت وُتْبيل
 كّور نفَسُه: لّفها بحيُث تشبه الُكرة

ا  يناجي: يتحّدُث رِسّ
ُشّح: ُنْدرة

يف قلبي حديقٌة

ُه يردُّ عنُه  شعوَرُه بالربودِة، التي   َتنَْخُرعظاَمُه،        انزوى زيٌد حتَت اللِّحاِف لعلَّ
اخليمِة   إىل  برَصُه  يرفُع  ثمَّ  وإخوتِِه  ِه  ألمِّ ينظُر  وإخوتِِه،  أبوْيِه  أهِلِه:  وعظاَم 
َسقِفَها ، ولكنَّ فكَرُه  يذهُب بعيًدا خارَج اخليمِة وما حوهَلا ِمْن ِخَيِم املخّيِم، 
تتناوُب عىل قلبِِه مشاعُر اخلوِف من الشتاِء قسوتِِه، وكيَف سيكوُن، ومشاعُر 
أمٍل واشتياٍق للعودِة إىل الوطِن والقريِة والرفاِق واحلاكورِة، فيتساَءُل: أيَن أنا 
وحاجايت وإخويت ورفاقي، أين منّي ُلَعبِي اّلتي كنُت ُأالِعُبَها فِرًحا مسوًرا؟ 

أيَن وطني؟
ُه ُمشريًة إىل  ُه كاَن ُيناجي نفَسُه فرفَع صوَتُه بالسؤاِل، فقالْت َلُه ُأمُّ        َنِسَ أنَّ

ُه شمعًة فآَنَس بعَض دفٍء  َر نفَسُه باحًثا عْن ِدْفٍء فأشعلْت َلُه ُأمُّ قلبِِه: هذا وطنَُك، فْلَيْبَق منرًيا باألمِل والرجاِء. َكوَّ
ا. ُربَّام يكوُن َومْهً

ُتُه من اخلبِز القليِل حتَت أكناِف هِذِه  ُه ذلَك يف َعينيِه فأعطْتُه طعاَمُه ُرْبَع رغيٍف هي ِحصَّ       أحَس باجلوِع فقرأْت أمُّ
ُه: ُرْغَم  ُه ِمْن َبقايا ُقامٍش فأحسَّ ببعِض السعادِة املمزوجِة باحلسِة، قالْت َلُه ُأمُّ َر َلِعَبُه بُِكَرٍة صنعْتَها َلُه أمُّ اخليمِة. تذكَّ
ِة ما نحصُل علْيِه فإنَّ عليَك أْن تزرَع يف قلبَك زهرًة ُمقابَِل ما  ِقلَّ ُشحِّ اإلمكاناِت، فنحُن أفضُل ِمْن غرِينا، وُرْغَم 
حتصُل عليِه ِمْن ُخْبٍز وشمعٍة وُكرِة َلِعٍب، وستى يا بنّي أنَّ قلَبَك سُيْصبُِح حديقًة فيها كلُّ أنواِع الزهوِر بِألواهِنا 

اجلميلِة.
يف قلبي حديقة- لألديبة عائشة احلارثّي- لبنان، )بترّصف(
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أقرُأ وُأناِقُش
ًة ُمراِعًيا فيها سالمَة النّطِق وُحْسَن األداِء. 1- أقرأ النّصَّ الّسابَق قراَءًة جهرّيًة سليَمًة معرّبَ

2- مِلَ كان زيٌد خياُف الشتاَء؟
3- أحدُد معنى كّل ممّا يأيت يف النّصِّ وفَق سياِقها: آَنَس، تتناوُب.

4- أصُف مظاهَر احلياِة التي يعيُشها الطفُل.
ُد الفنَّ األديبَّ الذي ينتمي إليِه النصُّ السابُق. 5- ُأَحدَّ

ُأَحلُِّل

ُق  أتَذوَّ

ُأبدي رأيي 

تاميُّ التَّْقويُم اْلِ

1- أصُف شخصيَة كلٍّ ِمَن األمِّ والطفِل يف النّصِّ السابِق.
ُ داللَة اجلمِل اآلتية، حسب ورودها يف القّصة: 2- أبنيِّ

أ- فأعطْتُه طعاَمُه ربَع رغيٍف هي ِحّصُتُه ِمَن اخلبِز القليِل. 
ب- وستى يا بنيَّ أنَّ قلَبَك سيصبُح حديقًة فيها كلُّ أنواِع الزهوِر بِألواهِنا اجلميلِة.

َر نفَسُه باحًثا عن دفٍء. جـ- كوَّ
3- يف عنواِن النصِّ ما يشرُي إىل مضمونِِه، فام هي احلديقُة التي يف القلِب؟

4- أشارِت األمُّ إىل قلِب ابنِها وقالْت َلُه: )هذا وطنُك(، ما عالقة القلِب بالوطِن؟
5- أرسُم صورًة للخيمِة التي كاَن يعيُش فيها زيٌد وأهُلُه بمحتوياهتِا.

ُه ذلَك يف عينْيِه(. أوّضُح الصورَة الفنّّيَة يف ما يأيت:  )أحسَّ باجلوِع فقرأْت أمُّ

1- أقتُح عنواًنا آخَر مناسًبا للنصِّ السابِق، معلِّاًل سبَب اختياري.
ِه؟ 2- ما رأُيَك باحلياِة التي يعيُشها كلٌّ ِمَن الطفِل وأمِّ

ِة السابقِة من وحي خيايل. 1- أكتُب هنايًة للقصَّ
ُعُهْم عىل التفاؤِل واألمِل. 2- أوّجُه رسالًة شفوّيًة جلميِع األطفاِل ال ِسيَّام الذيَن يعيشوَن حياًة قاسيًة، ُتشجِّ





َتمَّ َبَحْمِد اهللِ َتعاىل


