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مقّدمة
أبناءنا  تالميذ الّسنة الّثانية من الّتعليم المتوّسط!

نا أن نضــَع بيــن أيديكــم هــذا الكتــاب فــي »الّلغــة العربّيــة«، آِمليــن أن يكــون لكــم رفيًقــا  يُســرُّ
ــم فــي مهــارات الّلغــة العربّيــة، واالســتفادة مّمــا توّفــره  ــا فــي طريقكــم نحــو الّتَحكُّ ــا، وســَنًدا قوّيً وِفّيً
مّيــة مــن ُمعاَلجــاٍت و ُقــُدراٍت، واالســتزادِة مّمــا تتَضّمنــه الّنصــوُص المســموعة  الّنشــاطات التعلُّ

والمكتوبــة ِمــن معــارَف وتوجيهــاٍت وِقَيــٍم. 
ــي  ــور الّثان ــي الّط ــًة للمنهــاج الّرســمّي للمــاّدة ف ــاُب ترجمــًة أمين ــُح أن يكــون هــذا الكت نطَم
ــة  ــة المبثوث ــة والّتقويمّي مّي ــن خــال سلســلة الّنشــاطات التعلُّ ــط، م ــم المتوّس ــة الّتعلي ــن مرحل م

ــنة الّدراســّية. ــٍه مــن األســتاذ طــوال الّس ــذ بتوجي ــي يتناولهــا الّتامي ــه، والت في
يتألّــف هــذا الكتــاب مــن ثمانيــِة مقاطــَع تعّلمّيــٍة تامــس الحيــاة المدرســّية واالجتماعيــة 
ــم، والّرابــع لإلدمــاج والّتقويــم  للّتاميــذ؛ ُينَجــز كّل مقطــع فــي خــال أربعــة أســابيع؛ ثاثــٍة للّتعلُّ

والمعالجــة البيداغوجّيــة.
كما تتوالى الّنشاطات - خال ُكّل أسبوٍع من أسابيع الّتعّلم - على الّترتيب اآلتي:

-  »الّتعبيــر الّشــفوّي«: حّصــة أســبوعّية تتمحــَور حــول نــّص مســموع يجــده األســتاذ مكتوًبــا فــي 
ــن  ــدَر المشــَترَك م ــاب الق ــي الكت ــدون ف ــي القــرص المضغــوط، بينمــا تِج ــل، ومســّجا ف الّدلي

ــم. المناقشــة الّشــفوّية والتقوي
ــة  ــاُث ِحَصــص أســبوعّية متوالي ــّص«: ث -  »القــراءة المشــروحة« و »قواعــد الّلغــة« و »دراســة الّن

ــه. ــون باغت ــذ ويســتثمرونه ويتذّوق ــرأه الّتامي ــوٍب يق ــّص مكت تتمحــَوُر حــول ن
-  »الّتعبيــر الكتابــّي«: ِحّصــة أســبوعّية يتعــّرف خالهــا الّتاميــذ علــى تقنّيــة مــن تقنّيــات الّتعبيــر 

وُينِتجــون كتابــاٍت ُتوافــق الّنــّص المكتــوب الــذي عاشــوا فــي رحابــه طــوال األســبوع الّتعّلمــّي.
ــُص أســبوٌع لإلدمــاج؛ ينطلــق ِمــن َســَنٍد منطــوق وآخــر  بعــد كل ثاثــة أســابيع تعّلمّيــة، ُيَخصَّ
وإدمــاج  توظيــف  علــى  الّتدريــب  مرحلــة  همــا  متكاملتيــن  مرحلتيــن  ويقَطــع  مكتــوب، 
وفــي  الّتعبيــر،  هــو  فــردّي  إنتــاٍج  فــي  الــذي يظهــر  الّنهائــّي  الّتقويــم  المكتســبات، ومرحلــة 

المشــروع. هــو  إنتــاج جماعــّي 
ها: التقويم الّتشــخيصّي قبل المقاطع، والتقويم الّتحصيلّي بعدها  هناك ماحق بالِكتاب أهمُّ
وكذلــك الّرصيــد الّلغــوي الــّذي اكتســبه الّتلميــذ خــال الّســنة الّدراســّية، وتراجــم موجــزة لألدبــاء.

نأُمل أن يجد أبناؤنا التاميذ في هذا الكتاب ضالّتهم، والّشكر موصول إلى كّل َمن أعان 
على إخراجه. واهلل ولّي الّتوفيق.                                         المشرف على لجنة التأليف:

                                                                                ميلود غرمول
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06   اآلن أستطيع

المقطع ال�ّساد�س           
األعَيــــــاد    

عيٌد �سعيٌد 
ُمَباَرٌك

لأعياد
ا
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06
ما سأعرفه من خالل الّنصوص

الموضوعات
1. الّتعّرف إلى األعياد الّدينّية والوطنّية واألّيام العالمّية.

2. تثمين الِقَيم التي تتضّمُنها األعياد بأنواعها.
3. الحثُّ على اغتنام فرصة األعياد لثمين صلة الّرحم والّتكافل االجتماعّي.

الموارد الّلغوية
1.  أحرف الّتنبيه وأحرف الّزيادة.

2.  الفعل المجّرد.       
3.  أحرف الجواب.

فّنيات الّتعبير
1. الحوار الّداخلّي.

2. الحوار الّثنائّي.         
3. الحوار متعّدد األطراف.

ما سأنتجه مشافهًة وكتابًة

في نهاية كّل أسبوع
1. موضوع يحّث على المشاركة في عمل تضامنّي في المحيط المدرسّي مع اقتراب العيد.

2. موضوع يحّث على صلة الّرحم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
3. موضوع يحّث على اختيار هدّية ُتقّدُم لألّم بمناسبة عيدها الّسنوّي.

في نهاية المقطع
حــوار حــول المعانــي الّســامية لألعيــاد موّظفــا مكتســباتي خــال المقطــع ومراعيــا الّنمــط 

المناســب.

ما سُأْنِجُزُه

ــة  ــة والوطنّي أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتمّثــل فــي إنجــاز رزنامــة األعيــاد الدينّي
ــة. ــام العالمّي واألّي

  أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث

صفحة تعريف 
المقطع التعّلمّي

صورة ُمعبِّرة عن المقطع

ترتيب المقطع وعنوانه

صفحة االنطالق

صفحة الّتعبير الشفوّي

أكـتـشُف  كــتــاِبــــي

لأعياد
ا
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د الفعل الُمَجرَّ أستثمر  

أالحظ
قد عبقت أنفاسه.

فجر أطّل على الّدنيا يهدهدها.

أناقش
- الحظ المثال األول: ما نوع الكلمة )عبقت(؟

- بعد حذف تاء التأنيث؟ ماذا يبقى؟ 
- هل يمكن اآلن حذف أحد حروفه؟ لماذا؟

- كيف نسمي الفعل الذي تكون حروفه أصلية، وال يمكن حذف أحدها؟
- كم عدد حروف الفعل )عبق(؟ ما نوعه إذن؟ وما وزنه؟ 

- الحظ المثال الثاني: مانوع الفعل )يهدهد(؟ هات الماضي منه؟
-  كــم عــدد حــروف الفعــل )هدهــد(؟ هــل يمكــن حــذف أحــد حروفــه مــن غيــر إفســاد معنــاه؟ 

لمــاذا؟

أستنتج

د: مــا كانــت أحــرف ماضيــه كلهــا أصليــة، وهــو بحســب األصــل إّمــا ثالثــّي  الفعــل المجــرَّ
أو رباعــّي.

فالّثالثّي: ما تكون أحرفه األصلية ثالثة، مثل: )َعِلَم  ، َكَتَب ، َكُثَر(.
والّرباعّي: ما تكون حروفه األصلية أربعة، مثل: )َبْعَثَر ، َزْلَزَل ، َوْسَوَس، َبْسَمَل(.

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ
1.  هــات أمثلــة عــن الفعــل المجــرد بحيــث تســتوفي أوزانــه الثــالث )َفَعــَل - َفُعــَل - َفِعــَل(. 

)اســَتِعْن بالقامــوس فــي حالــة الّشــّك فــي وزن الفعــل(.
- اجعل األفعال اآلتية مجردة : استقبل  - تنجلي  - ترّدد.

2.  اكتــب فقــرة قصيــرة تتســاءل فيهــا  بينــك وبيــن نفســك عــن ســرعة انقضــاء يــوم العيــد، موّظفــا 
بعــض األفعــال المجــردة الثالثيــة منهــا والرباعيــة.

06  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ

اد
عي
لأ
ا
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َنشيُد العيد    
 لعــّل مــن أعظــم األعيــاد والمحّطــات التــي يقف عندها اإلنســان 
أعيــاد التحــّرر بعــد االســتبداد، واالنعتــاق بعــد االســتعباد.

وَتْرِديــُد أْنَغــــــــام  الَيــْوم  وَكْوُنــك  أَناِشــيد ْنـيـــا  فـالدُّ َنِشيــــَدك  ــْع  َرجِّ أثري لغتي
رّجع: رّدد 

الألالء: النور  
عبقت:  انتشرت 
رائحتها

الّروابي:   
       المرتفعات 

المخضّل: 
           المبّلل

البيد: الصحارى

َوابــي، إّنــه الِعيــُد َأْنَفاُســه فــي الرَّ بح في الأّلالء قد َعَبَقْت واْسَتْقبل الصُّ
ــُد ــه الّنْشــوان ِغّري ــي َدْوِح ــُر ف والّطي ــّل ُمْبتســم ــه الُمْخَض ــي َرْوِض ــر ف الّزْه
َممــــُدوُد اهلل  َفَضــاء  ِمــلء  والّليــُل  ُيَهْدِهُدهــا الّدنيــا  علــى  َأَطــّل  َفْجــٌر 
ــيُد َفَغّنــت الُمــدن الَخْضــراء والِبـــ ِبَمْقَدمــه الُبْشــرى  جواِنَبهــا  َهــّزْت 
َتْمـــــجيُد ُد،واألقـــــَوال  ُتَرَدّ َشــّتى  َأْســئلة  اأَلْفــَواه  فــي  وهــو  إليــه  َتْرُنــو 
والَكــْون كاألْمــس َمْغلــول وَمْصُفوُد ــوُم –واأَلْعيــاد– َعاِئــدٌة قــد ُعــْدَت يــا َي
وقــد َعــّرى ظلَمــات الّليـــــــل َتْبديُد َقاِتــــــَمة   فيــه  ظلمــات  َتْنَجلــي  ال 
وَتْنكيــُد هــّم  َوَسائــــــــره  فيــه...  َقـــائمة كـاأَلْعـــراس  االحتفــاالُت 
علــى ُخـــــــُدوٍد لهــا بالّدمــع َتْخديــُد َحائــرًة األيتــام  مــن  ُدموعــًا  َفاْمَســح 

                                                           
محّمد األخضرالّسائحّي

أفهم وأناقش
1. ما المضمون العام الذي تتناوله القصيدة؟

2. الطبيعة كلها فرحة بالعيد. أبرز تجّليات هذه الفرحة في عناصر الّطبيعة.
3. تمّثل معنى البيتين األّول والّثاني بقراءة سليمة ومنّغمة.

4. هناك صور تنّغص في بعض األحيان فرحة األعياد. وّضح بعضها من الّنّص.

أقّوم مكتسبايت
- ال تكتمل فرحة العيد، ما لم ُنْدِخل الفرحة على القلوب المنكسرة.

شارك زمالءك هذه الفكرة بحوار قصير يتناولها.

06  أقرأ َنصِّ

اد
عي
لأ
ا
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أتذّوق نّص 

ما العالقة بين )مغلول ومصفود(. كيف نسّمي هذه العالقة؟
- استخرج من الّنّص مثاال آخر.

وبيــن  بعضهــا  اســتخرج  المجازيــة.  والّتعابيــر  البيانّيــة  الّصــور  ببعــض  الّشــاعر  -  اســتعان 
ســّر الجمــال فيهــا.

- في البيتين الّسابع والّذي بعده، تحّس بنغمة موسيقية جميلة. ما السّر وراءها؟

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ

عشــت أجــواء العيــد فــي المدينــة، وعاشــها صديقــك فــي القريــة. انقل الحــوار الــذي دار بينكما 
فــي وصــف مظاهــر االحتفال.

06  أقرأ َنصِّ

اد
عي
لأ
ا
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صباح العيـد - جمال علوش

 أصغ إلى الخطاب، وسّجل رؤوس األقالم المناسبة:

أفهم وأناقــش
1.  سّم الّشخصيات المذكورة في القصيدة.

2. بم ارتبط العيد عند األطفال؟ 
3.  أجواء الفرحة ظاهرة على الفتيات. مّثل لها بكلمات أو عبارات من الّنّص.

د الفكرة العاّمة للّنّص. 4.  حدِّ

أنتج مشافهة
1.  أكمل قول الشاعر : 

قالت دعد: هذا قطار والعيُد مدينة األلعاب     
ا ............... هيَّ تزهو..............     

2. تخيل الحوار الذي دار بين الفتيات بشأن فرحة العيد.
 

ُ أَُحضِّ

لعّلــك تعيــش هــذا الجــوَّ البهيــج كلَّ عــاٍم مّرتيــن ، ولكــن ماهــي المعانــي التــي 
البهجــة؟ تلــك  مــع  تســتحضرها 

اقرأ نّص )معاني العيد( لتتعّرف عليها.

رقم المقطع التعّلمّي06   أُْصغي وأحتّدُث

عنوان المقطع التعّلمّي

رقم الّصفحة

حة صورة ُمَوضِّ

لون وأيقونة الّتعبير الّشفوّي

َسير الّدرس 

تحضير الّدرس الُموالي

ثالث صفحات لألنشطة المرتبطة بالّنّص
     القراءة المشروحة             قواعد الّلغة   دراسة الّنّص

الموارد 
المرساة

حة صورة ُمَوضِّ

المشروع

إنتاج المتعّلم
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الحوار متعّدد األطراف

عد إلى نّص )خاتم العيد( وأعد قراءته.

أتعرف
- ما نوع الّنّص؟ 

د شخصيات الحوار. -َحدِّ
- بم يمتاز الحوار  المتعّدد؟ 

- ما هي الّنصوص التي تعتمد على الحوار المتعّدد؟

ــي إنتاجــه، حــول موضــوع  ــصَّ حــواٍر يشــترك ف ــه ن ــّدد األطــراف؛ نقصــد ب -  الحــوار المتع
ــاوب وبالّترتيــب.  ــه بالّتن ــل إلي ــل والمرَس ــؤّدون أدوار المرِس دون، ي ــدِّ ــن، أطــراٌف ُمتَع معّي

- تصميم الحوار المتعّدد: يأتي وفق مقّدمة وعرض وخاتمة. 
- المقّدمة وفيها مناسبة الحوار أْي الّتمهيد للحوار وكيفية استهالله. 

- العرض وفيه عرض كالم المتحاورين بالّتعاقب وبالّترتيب. 
- الخاتمة وفيها إنهاء الحوار بما يتناسب مع الموضوع.

أستخلص 

أتدرب 
ناَلــت إعجاَبــك مســرحّيٌة هادفة شــاهدَتها بمناســبة يــوم الِعلم.

ــى  ــّم اعرضــه عل ــه بأســلوبك، ث ــْد صياغَت ــّدد األطــراف، وَأِع ــا متع ــا حوارّيً ــا مقطًع ــْر منه -  اخَت
ــي القســم. ــك ف زمالئ

أُْنِتجُ

اعترافًا بفضل أّمك قّررت وإخوتك تقديم هدّية ممّيزة.
-  اكتــب حــواراً بينــك وبيــن إخوتــك موضوعــه: اختيــار هدّيــة األم فــي عيدهــا 

الّســنوي، موّظفــا أحــرف جــواب.

06  أقرأ َنصِّ أكُتُب

التدريب على اإلدماج  في 
المشافهة والقراءة والكتابة

خالصة الّدرس

اإلنتاج الكتابي األسبوعي

صفحة الّتعبير الكتابّي

صفحات اإلدماج والّتقويم والمعالجة

                       الّسَندات       الّتدريبات    المهّمات المنتظرة
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ُب أتدرَّ

   اِْجِتالُء الِعيد - مصطفى صادق الّرافعّي 
 أفهم وأناقش

1. اكتشف الكاتب حقيقة العالقة بين العيد واألطفال، وّضحها مّما سمعت.
2.  أّكد الكاتب أن الّشعور الحقيقّي بفرحة العيد يختلف بين الكبار والّصغار، ما رأيك في هذا 

الموقف، عّلل إجابتك؟
3. أعد عرض مظاهر احتفال األطفال بالعيد؟

4. حّدد الحروف التي تدّل على معنى الّتنبيه في الّنّص.
أنتج مشافهًة

-  يوم العيد بالّنسبة لك محّطة مليئة بالفرح، لكّنها سرعان ما تنتهي. فتتمّنى لو يطول.
ا، ومن خالل حوار داخلّي، عن هذا الّشعور، ثّم استثمر ذلك للمشاركة في مناقشة  - عّبر شفهّيً

طريقة استقبال العيد عند الّصغار في ندوة داخل القسم.
  عيد العّمال - مهدي الجواهري 

وَخَصْصـُته بالمحض من َنَفحاتي شــذاتي بعطــر  ــاراً«  »أيَّ يــُت  حيَّ
كدمــاِء أحــــــراٍر بــــــه َعِطــــــراِت جــًا مضرَّ القصيــِد  نبــَع  وســقيتُه 
راياتــي عيدهــم  فــي  راياُتهــم  ... بــه  ــاٍل  وعمَّ ــاٍر«  »أيَّ َفوحــقِّ 
َصَفحــاُت تأريــٍخ، وِســفُر حيــاِة زنودهــم ُســمُر  ــاُل  الُعمَّ هــا  أيُّ يــا 
ُة اآلالِت  َصَخــُب الحديــد، وضجَّ ــهم هــا الواعــون أرَهــَف ِحسَّ يــا أيُّ
غــزاِة  ناهبيــن  عــن  بكــم  َتغنــى  ــٍة  ُأمَّ مصايــُر  كواهلكــم  وعلــى 
خيــُر الحصــون ِ وأمنــُع الثكنــاِت  كُم أنتــم جنــوُد الكــون، طــوُع أكفِّ
مأســـــــــاة وكــم  ــار  بأيَّ مــرَّت  ــاٍر« وكــم مــن ُكربــٍة   يــا عيــَد »أيَّ
ُحْمــُر المجــازر ِ مــن دٍم أشــتات عَلــٌم يــِرفُّ عليــك صاغــت لوَنــه
ــاٌق لســتِّ جهــاِت  الخفـــــــــوِق   فِإنَّــه ال بــدَّ خفَّ بــــرفــــرفــــة  فاشــمخ 
الَوَحــداِت  علــى  فرقــًا  عــوا  وتوزَّ شــمَلكْم لُّمــوا  ــاُل  الُعمَّ هــا  أيُّ يــا 
ــا تجيــُش ببّثــه خَطـــــــــــراتي عمَّ تســامٍح صفــَح  ــاُل  الُعمَّ هــا  أيُّ يــا 

06  اآلن أستطيع
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1. ما الموضوع الذي تناوله الّشاعر في هذه القصيدة؟
2. لشهر ماي مكانة كبيرة عند الّشاعر. وّضح ذلك. ولماذا خّصه بهذا الّتمجيد؟

3. خاطَب الّشاعر العّمال. ما موضوع الخطاب؟ اُذكر عناصر الّتواصل.
4. بم استحّق العّمال عيدهم؟

5. لماذا ختم الّشاعر قصيدته بطلب الّصفح والعفو من العّمال؟
6. عد إلى القاموس وابحث عن جذر كلمة )عيد( وابحث عن جميع مشتّقاتها.

7. استخرج من البيت الثاني تشبيها واشرحه.
8. استخرج من البيت الثالث: حرف تنبيه. ثم أدخل حرف تنبيه آخر على معنى البيت.

 ُأْنِتُج
في حوار لك مع أحد زمالئك حول جدوى االحتفال بيوم العلم.

- أنتــج فقــرة حوارّيــة، تعــّرُف فيهــا بيــوم العلــم وتبــرُز أهمّيــة االحتفــال بــه، موّظفــا أحــرف التنبيــه 
وأحــرف الجــواب، واألفعــال المجــّردة، محترمــا عالمــات الوقــف والّترقيــم.

أقّوُم إنتاجي
دعــاك أســتاذ المــاّدة لتبــرز لزمالئــك األعمــال التــي يقــوم بها يــوم عيد األضحى، مســتفيدا 

مــن درس األعيــاد الّدينّية.
اُكتب نّصا حوارّيا من اثني عشر )12( سطرا تضّمنه العناصر اآلتية:

- معاني العيد وقيمه الّسامية.
-  ضــرورة االســتقبال الجّيــد للعيــد واّتبــاع الّتوجيهــات الّدينيــة واالجتماعّيــة فــي هــذا 

ــن مكتســباتك. ــراه مناســبا م ــا ت ــا م ــوم، موّظف الي

06  اآلن أستطيع
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ُأقّوُم إنتاجي وفق شبكة الّتصحيح اآلتية:

الّتحّكمالمؤشراتالمعايير
النعم

الوجاهة

الّثنائــّي،  )الباطنــّي،  أنواعــه:  بمختلــف  الحــوار  توظيــف 
األطــراف(. د  متعــدِّ

دة. توظيف األفعال الُمَجرَّ
توظيف أحرف الّتنبيه وأحرف الجواب.

احترام قواعد الّنحو والّصرف واإلمالء.سالمة الّلغة
التوظيف الّسليم لعالمات الوقف.

تسلسل األفكار.االنسجام
المالءمة بين الموضوع ونوع الِحوار المستخَدم.

اإلتقان
جودة الخّط.

حسن العرض.
مراعاة المقام.

أشارك في إنجاز روزنامة األعياد الّدينّية والوطنّية واألّيام العالمّية

المواردالمهامخطوات إنجاز المشروع
الخطوة األولى

الّتكليف بالمهّمات بعد ضبطها
تشكيل األفواج    

ضبط وتحديد عناصر البحث
األعياد الوطنّية والّدينّية.

األعياد والمناسبات العالمّية.

جمع المعلومات
التواصــل  وســائل  -  اســتغالل 

االجتماعــي.

الموارد
المعرفيــة  المــوارد  تجنيــد 
)المعــارف  الاّلزمــة  والّلغويــة 

. ) لقبلّيــة ا
ضبط الخطوات المنهجّية 

الخطوة الّثانية: توزيع العناصر 
على أعضاء الفوج.

- ضبط المعلومات وتنظيمها
- الّتحقق من مرجعّية الوثائق.

الوسائل
- صور فوتوغرافية.

- استغالل االنترنت 
-  مواقــع تواصليــة تربويــة لهــا 

بالمشــروع. عالقــة 
- وسائل العرض.

الخطوة الّثالثة 
- التقاء عناصر الفوج.

-  جمع األعمال وتبادل 
المعلومات.

-   الّشروع في تنظيم العمل 
الخاص بالمشروع.

- المناقشة والّتقويم.الخطوة الرابعة: عرض المشروع

06  اآلن أستطيع

تتكّرر الّصفحات الخمس ثالث مّراٍت خالل المقطع

أكـتـشُف  كــتــاِبــــي

شبكة 
الّتقويم 

الّذاتّي

مراحل إنجاز المشروع اإلنتاج الّنهائّي
)تقويم اإلدماج(



المشروعسَند اإلدماجالتعبير الكتابّيقواعد الّلغةالّنّص المكتوبالّنص المنطوقالمقطع

1
الحياة 
العائلّية

صفحة
9 

عائلة  »َعْيِني«
صفحة 11

سهرة عائلّية
صفحة 12

المقصور 
والمنقوص
صفحة 13

عناصر الّتواصل
صفحة 15

+
تقنّية تدوين

 رؤوس األقالم
صفحة 20

+
منهجّية تصميم 

موضوع 
صفحة 25

ِذكريات 
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العودة إلى المدارس
فء ألقســامها، والّصَخــُب لســاحاتها، ورجــع  فتَحــت المــدارس أبوابهــا ِمــن جديــد، وعــاد الــدِّ  
ــات  ــوع المرتفع ــن رب ــي االســتجمام والّراحــة بي ــا البعــض ف ــة، قضاه ــة طويل ــد عطل ــذ إليها بع الّتامي
الجبلّيــة أو فــي المخّيمــات أو الّســفر مــع العائلــة إلــى الشــواطئ أو لزيــارة األقــارب، بينمــا كانــت 
ــم ِحرفــة  للبعــض اآلخــر مناَســبة ِلقضــاء الوقت فــي الّلعــب أكثــر بيــن أحيــاء المدينــة، أو فرصــة لتعّل

ــراض األســرة.  ــد أو قضــاء أغ الوال
الّدخــول المدرســّي فرحــة متكــّررة للّتاميــذ، وَهــمٌّ جديــد وعــبء ًمتجــّدد علــى أكتــاف   
الُمعيــل، يفّكــر فيــه أكثــر مــن مــّرة كيــف يختــار مدرسة مناِســبة، وكيــف ُيدّبــر تبعــات مصاريــف 

الّدخــول ويخــُرج منــه ِبســام. 
الّنشــيد  إلــى  فبعــد االســتماع  المــدارس؛  إلــى  خــرج  األوليــاء وشــاركوا األطفال عودتهــم   
الوطنــّي افتتــح المعّلــم  الّلقــاء بالترحيــب وتهنئــة الجميــع بمناســبة عودتهــم إلــى مقاعــد الدراســة، كمــا 
ــب بالمديــر الجديــد للمؤسســة، وأحال لــه الكلمــة ِليشــكر الجميــع مــن أطفــاٍل وأوليــاَء ومعلِّميــن  رحَّ
وُعّمال، وتمّنــى أن يقضــي فــي ربــوع المدينــة أوقاًتــا ســعيدة، والتمــس ِمــن الجميع الّتعــاون مــن أجــل 
الّرقــي بالمســتوى الّتعليمــّي للبلــدة عاّمــة والمؤسســة خاّصة ثــّم تنــاول بعــده أســتاذ آخــر الكلمــة فقــرأ 
موضــوع الــّدرس االفتتاحّي فــي ســاحة الِفنــاء وكان موضوعــه ُحــّب الوطــن، و أوَصــى األطفــال بــأّن 
دفاعهــم عــن وطنهــم َيكُمــن فــي علمهــم وتعّلمهــم، فالقلــم وســيلة مــن وســائل الِحمايــة والحفــاظ علــى 

الوطــن. بعدهــا انتقــل الطــاب إلــى أقســامهم َفِرِحيــن.
أقرأ الّنّص قراءة واعية، ثّم أفّكر وأجيب:

-  َحــّدد فقــرات الّنــّص، وُصــْغ األفــكار األساســّية الموافقــة لهــا، والفكــرة العاّمــة. اقتــِرْح عنواًنــا مناســًبا 
للّنــّص.

- اسَتِعن بالقاموس لتشرح الكلمات: الّصَخب، االستجمام، التَمَس، يكُمُن.
ــل  ــة(، )فع ــع )اســمّية/ فعلّي ــا الّتنوي ــا؛ مراعًي ــّدْد أركانه ــة، وَح ــًا متنّوع ــّص ُجَم ــن الّن -  اســتخِرْج م
(، )الخبــر مفــرد/ الخبــر جملــة(، )جملــة منســوخة  مــاٍض/ مضــارع(، )فعــل الزم/ فعــل متعــدٍّ

ــة منســوخة بحــرف مشــّبه بالفعــل(، ... بفعــل ناقــص/ جمل
- استخرج من الّنّص: أسماء متنّوعة )اسم إشارة، اسم موصول، ضمائر، ...(.

- استخرج من الفقرة الّثانية ثاثة أسماء مفردة، واجمعها مبّيًنا نوع الجمع.
- اضِبط الفقرة الّثالثة بالّشكل الّتاّم، وأعِرب الكلمات التي تحتها سطر.

-  مــا هــو األســلوب الغالــب فــي الّنــّص؛ الخبــرّي أم اإلنشــائّي؟ مّثــل لهمــا مــن الّنــّص. واســتنتج األنمــاط 
ــة المتوّفرة. الّنّصّي

أنِتُج: »ها هي العطلة الّصيفّية قد انقَضت، وُعدَت من جديٍد إلى مقاعد الّدراسة«
ــا يغلــب عليه الّســرد والوصــف، تتناول فيه ما ِعشــَتُه خال أّول  -  اُكُتــب - ِبُلغــة ســليمة وجميلــة - نّصً
ًفا مجاَزين مختلفين، وإنشــاءين مختلفين، وطباًقا وســجًعا. يوم من الّســنة الّدراســّية الجديدة، موظِّ

ُم ُمكَتَسباتي القبلّية ُأقوِّ



المقطع الأّول
      الحياة العائلّية



10

01
احلياة العائلّية

ما سأعرفه من خالل الّنصوص

الموضوعات
1. دور العائلة في توفير األمن و الّسعادة ألفرادها.

2. تثمين المواقف الفردّية والجماعّية التي تسعى إلى دعم الّروابط األسرّية.
3. الحثُّ على صلة الّرحم وتثمين العاقات العائلّية.

الموارد الّلغوية
1. المقصور و المنقوص.
2. حروف العطف.       

3.  الفعل المعتلُّ و أنواعه.

فّنيات الّتعبير
1. عناصر الّتواصل.

2. تقنية تدوين رؤوس األقام.        
3. منهجّية تصميم موضوع.

ما سأنتجه مشافهًة وكتابًة  
ِخالَل كّل أسبوع

1.  عــرض ملّخص/ســرد قائمــة توجيهــات تتنــاول دور األســرة فــي ترســيخ قيمــة إكــرام الّضيف 
بيــن األبناء.

2. تمثيل ِحوار/ قائمة رؤوس أقام يثّمن موقف الّتضامن مع الفئات الهّشة اجتماعيا.
3. مقارنة حوارين/ تصميم خطبة يحّث على زيارة األقارب وتثمين العاقات العائلّية.

في نهاية المقطع

رســالة توجيهّيــة تتضّمــن قيًمــا أســرّية، موّظفــا مكتســباتي خــال المقطــع ومراعيــا الّنمــط 
المناســب.

ما سُأْنِجُزُه

أشارك مع فوجي في إنجاز المشروع المتمّثل في بحث حول تصميم شجرة العائلة.

  أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث

 مخّطط لشجرة العائلة
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عائلة »َعْيِني« - محّمد ديب

بقيــت األســرة الجزائرّية وحــدة اجتماعّية متماســكة 
األجيــال  لتربيــة  الجزائــرّي  المجتمــع  نــواة  تشــّكل 
ــة، رغــم مــا  وإعدادهــم للّتكّيــف مــع الحيــاة االجتماعّي

ــل. ــا الّطوي ــالل تاريخه ــه خ ــت ل تعّرض
-  َأْصــِغ إلــى الخطــاب، وســّجل رؤوس األقــالم المناســبة 

لتعــرف بعــض مظاهــر تماســك األســرة الجزائرّيــة.

أفهم وأناقش
1. أين تَقُع دار اسبيطار؟ وبماذا يتَِّصُف ُسّكانها؟

2. اُذُكْر أوصاف البيت؛ من الخارج، ومن الّداخل.
روف المعيشّية للعائات الُمقيمة في هذا البيت؟ ْث عن الظُّ 3.  تحدَّ

4. َمِن الُمتَسبُِّب حسب رأيك في هذه الّظروف الّصعبة؟
5. ِمن أين تستمدُّ األسرة الجزائرّية مقّومات تماسكها؟ وّضح ذلك.

ُأنتج مشافهة 
الزالــت األّم فــي األســرة الجزائرّيــة هــي المنبــع الّطبيعــّي لعواطــف الــوّد والحنــان، تحافــظ علــى 

تماســك األســرة، مهمــا كانــت ظــروف الحيــاة.
ــة عينــي( تحــاوْر  ــّص )عائل ــا فهمــت مــن ن ــى م ــاء عل -  بن
مــع زمائــك مبّينــا دور ُأّمــك فــي الحفــاظ علــى األســرة.

ُأحّض
القهــر  ظــروف  رغــم  كيانهــا  علــى  حافَظــْت  قــد  الجزائرّيــة  العائلــة  أّن  عَرفــَت 
االســتعمارّي فاســتمرَّت تحــاول توفيــر األمــن والّســعادة ألفرادهــا لينشــأوا نشــأًة أصيلــة 

ــة. ــة الَحّق ــع الوطنّي ــن مناب ــوا م وينهل
ــعادة  ــن والّس ــر األم ــي توفي ــة ف ــن دور العائل ــة( لتتبّي ــهرة عائلّي ــّص )س -  اســتعن بن

ألفرادهــا.

   أُْصغي وأحتّدُث

 حي القصبة العتيق بالجزائر

 صورة ترمز إلى الدفء العائلّي
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َسهرٌة عائلّية    

ا        ال شّك أّن للجلسات والّسهرات العائلية دوًرا هاّمً
في توفير الّسعادة و االستقرار لألبناء.

ــَرُة الَوِحيــَدُة  ــأِة هــي الَفْت ــا َحــْوَل أبــي فــي الّســهرة حــول الِمْدَف ُقَن       َكاَن َتَحلُّ
ِر  ــكَّ التــي نجَتِمــُع فيهــا إَلْيــِه؛ فَنحــُن َلــْم َنُكــن َنــْأُكُل َمَعــُه، ألّن إصاَبَتــُه ِبــَداِء السُّ
ــا لــألْكِل، وِمــن ُهنــا كان  ُمنــُذ ســنواِت َشــباِبِه كاَنــْت َتفــِرُض عليــِه ِنَظاًمــا َخاّصً
َمــاِت عليــِه ِبَســَبِب  ــُب الُجُلــوَس إلــى مائَدِتَنــا َخشــَيَة أن َتمَتــدَّ َيــُدُه للُمَحرَّ يتجنَّ

الَمَرِض.
ِة فَقــد كاَن ُيَقاِســُمَنا أْحياًنــا أكَل الُبرُتَقــال  ــْتِويَّ ــَهراِت الشِّ ــا فــي السَّ        أمَّ
ــا  ــي تتواّله ــال الت ــْوِز وتقشــير البرتق ــت إجــراءاُت تكســير الَج ــْوِز، وكاَن والَج
ــُب  ُقــوس التــي نحــِرُص علــى ُحُضوِرَهــا، وُكنــُت أتَعجَّ أّمــي غالًبــا ِمــن َبيــن الطُّ
ــا فيــه نحــُن  ــُل أبــي أكَل البرتقــال الحاِمــِض، فــي الوقــت الــذي ُكنَّ كيــف ُيَفضِّ
َغــاَر نتنــاَزُع ِصنًفــا ِمــَن الُبرُتَقــاِل الُحْلــِو، َلــْم َأُعــْد َأِجــُد َلــُه َأَثــًرا فــي األْســَواِق  الصِّ

الَيــْوَم.
ــَتاِء         وَكاَن اســِتْهاُك اأُلْســَرِة ِللَجــْوِز َعاِلًيــا؛ َفُهــَو، ِزَيــاَدًة عــن ســَهراِت الشِّ
ــاِت، ألّن ُوُجــوَد َبْعــِض َأْصَنــاِف الَحْلــَوى َكاَن  ُيســَتعَمُل فــي ُصنــِع الحَلِويَّ
ــحُّ أْن  ــْن َيِص ــْم َيُك ــْط، َفَل ــاِد فَق ــي األعَي ــَس ف ــَنِة، وَلْي ــَداِر السَّ ــى َم ــا عل َضُروِرّيً
َم َلــُه َبْعــَض  ــي َأْن ُتَقــدِّ َيْأِتــَي َزاِئــٌر َعَلــى ِحيــِن َبْغَتــٍة، دوَن أْن َيُكــوَن فــي ُوْســِع ُأمِّ

ــاِت. اْلَحَلِويَّ
       َأْذُكــُر أنَّ َمنَظــَر َجــْوَزٍة َبْيَضــاَء، ِقْشــَرُتَها َناِصَعــٌة، ِاْســَتْهَواُه َذاَت َلْيَلــٍة   
َفَأَصــرَّ علــى أن َيْكِســَرَها ِبَنفِســِه، وَكــْم كاَنــْت َدْهَشــُتُه وَدْهَشــُتَنا كبيــرًة ِعنَدَمــا 
َوَجــَد ِبَداِخِلَهــا ُكْتَلــًة َســْوَداَء ال ُتْشــِبُه ُلــبَّ الَجــْوِز ِمــن َبِعيــٍد وال ِمــن َقِريــٍب.

- »َأُعوُذ باهلّل ... هذِه الَجوَزُة ِمْثُل الُمَناِفِق« كاَن َتْعِليُقُه.
ْشِبيِه. وَضِحَكْت أّمي ِلَتْعِليِقِه، وَضِحْكُت ُمعَجًبا ِبَبَداَهِة التَّعليِق وِدقَِّة التَّ

أثري لغتي                                             

ُقوس:   الطُّ
االْحِتَفاالُت 

َبْغَتة: َفَجأة

ِاْسَتْهَواُه: َأعَجبُه

ُلّب: قلب الثمرة

َبَداَهِة: تلقائية

محّمد الميلي- ضمن: مبارك الميلي- تاريخ الجزائر في القديم وحديث ج1 - ص19

  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أفهم وأناقش
1. ما هي الفترة التي تجتمع فيها العائلة؟ ما سبب ذلك.

2. حضور األب واألم في سهرة العائلة له نكهة خاّصة؟ وّضح ذلك.
3. تّدخر بعض العائات المواد لاستهاك وإكرام الّضيف. أين يتجّلى ذلك في الّنّص؟

4. ال تخلو العائلة الّسعيدة من الّطرافة و المتعة. وّضح ذلك.
َم  ــي َأْن ُتَقــدِّ 5.  قــال الكاتب:"َلــْم َيُكــْن َيِصــحُّ أْن َيْأِتــَي َزاِئــٌر َعَلــى ِحيــِن َبْغَتــٍة دوَن أْن َيُكــوَن فــي ُوْســِع ُأمِّ

ــاِت." َلــُه َبْعــَض اْلَحَلِويَّ
ِاقرأ العبارة مراعًيا الّشكل الّتاّم، واستنتج القيمة االجتماعّية و االقتصادّية لفضيلة االّدخار.

ُم مكتسبايت أَُقوِّ

هل تجد مثل هذه الّسهرة العائلّية في واقع أسرتك؟ ِصْفَها في فقرة من خمسة أسطر.

المقصور والمنقوص أستثمر  

 أُالِحُظ
َنِة.  1. إّن ُوُجوَد َبْعِض َأْصَناِف الَحْلَوى َكاَن َضُروِرّيًا على َمَداِر السَّ

َبْيــَن َزْوٍج َو َبـِنــيــــْن 2. َما أَلذَّ اْلَعْيَش الّصافي 
فـِـي َســَاٍم  آ ِمِنـيـــْن مٍّ  أ َو  َو أٍب  َراٍض،      

ُأَناِقُش
الحظ الكلمات الملونة في المثالين )1( و )2(؛ ما نوعها؟ وما آخر حرف فيها؟

ــي(  ــٍف الِزمــٍة مفتــوٍح ماقبلهــا، وكلمــة )الّصاِف ــَوى( تنتهــي بأِل ــك تبّينــت أن كلمــة )الَحْل لعّل
تنتهــي بيــاء   الزمــة مكســور مــا قبلهــا. فكيــف نســّمي كّاً منهمــا؟

ــي  ــر أّم ــنة – توّف ــدار الّس ــى م ــوى عل ــر الحل ــة: تتوّف ــي الجمــل اآلتي ــوى« ف ــرب كلمــة »الحل أع
الحلــوى مــن أجــل الّضيــوف – زّينــت أّمــي طبــق الكعــك بالحلــوى.  قــارن بيــن كلمتــي 

)الّصافــي - َراٍض(. اذكــر مــا بينهمــا مــن فــروق. مــاذا تســتنتج؟

  أقرأ َنصِّ
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أستنتج

1.   االســم المقصور هو االســم المعَرُب الذي آخره أِلٌف الِزمٌة. مثل: الُهَدى – الُمصطَفى.  
ُر علــى آخر المقصور حــركاُت اإلعراب الّثاث. ُتَقــدَّ

2.  االســم المنقــوص هــو االســم الُمعــَرُب الــذي آخــره يــاٌء الزمــٌة، مكســوٌر مــا قبلهــا، مثــل: 
ــا بـــ “أْل”، أو باإلضافــة،  ًف ــادي. تثُبــت يــاء االســم المنقــوص إذا كان ُمَعرَّ اعــي – الُمن الرَّ

مثــل: الّصافــي. وُتحــَذُف يــاُء االســم المنقــوص إذا كان نكــرًة، مثــل: َراٍض. 

ُأوّظُف تعّلاميت
1. حّدد المنقوص و المقصور فيما يأتي:

، َمعنى، المعتدي. الَعصا، مصطفى، ُمحام، ليلى ، القاضي، ساعي البريد، رجا، رضى، مصلٍّ
2. تحّلْقُتــم حــول والدكــم فــي جلســات عائلّيــة تراجعــون الــّدروس وتســتعّدون لامتحانــات، وقــد 

تولّــت اأُلّم إعــداد مــا يســاعدكم علــى الّســهر و المثابــرة بمــا لــّذ وطــاب مــن المأكــوالت.
-  اُكُتــب فقــرة َتِصــُف فيهــا جــّو الّســعادة فــي كَنــف الوالديــن، موّظفــا المقصــور تــارة والمنقــوص 

تــارة أخــرى. 

أتذّوق نّص    أعد قراءة نصّ )سهرة عائلية(، ثّم أجب عن األسئلة اآلتية: 

د الفكرة العاّمة للّنّص.           - حدِّ
- تنتشر مشاعر احترام األبناء لوالدهم في الّنّص، اذكر بعض العبارات الّدالة على ذلك. 

- استخرج من الّنّص قيمة اجتماعّية.
ــي  ــُه. وَضِحَكــْت أّم ــِق«. كاَن َتْعِليُق ــُل الُمَناِف ــوَزُة ِمْث ــاهلّل ... هــذِه الَج ــوُذ ب ــّص:  »َأُع ــي الّن ورد ف

ــِبيِه. ْش ــِة التَّ ــِق وِدقَّ ــِة التَّعلي ــا ِبَبَداَه ــُت ُمعَجًب ــِه، وَضِحْك ِلَتْعِليِق
- استخرج من الفقرة الّتشبيه الذي ُأعجب به الولد. ما سّر هذا اإلعجاب؟  

- لّخص مضمون الّنّص بأسلوبك الخاص.  

ُأوّظُف تعّلاميت
ــا مســتعمًا  ــْد صياغته ــد، وأِع ــف درس القواع ــي توظي ــا ف ــي كتبته ــرة الت ــن الفق ــزًءا م ــْر ج -  اخَت

الّتشــبيهات.

  أقرأ َنصِّ أكُتُب
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عناصر الّتواصل
أتعّرف

ــِة  ــا ِبَبَداَه ــول الكاتــب: »وَضِحْكــُت ُمعَجًب ــل ق ــّم تأّمّ ــة(، ث ــى آخــر نــصّ )ســهرة عائلّي ــْد إل -  ُع
ــاذا دّل ضحكــه؟   ــى م ــمَّ ضحــك الكاتــب؟ وعل ــِبيِه«. ِم ْش ــِة التَّ ــِق وِدقَّ التَّعلي

-  لمــاذا ُيَعــدُّ اإلعجــاب فــي هــذا الموقــف تواصــا، رغــم أن الكاتب لــم يتبادل الحديــث مع والده؟ 
- ِاسَتبِدل العبارة )ضِحكُت( بالعبارة )ُقلُت(، وأكِمْل قول الكاتب:

   »وُقلُت ُمعَجًبا ببداهة الّتعليق ودّقة الّتشبيه:...«.
- بم تسّمي الطرف المبادر بالكام في عملية الّتواصل؟ وبم تسّمي متلّقي الكام؟ 

-  بين المرسل والمرَسل إليه كام متبادل في عملّية الّتواصل، بم تسّمي هذا الكام؟ 
- حّدد عناصر الّتواصل؟ 

-  مفهوم الّتواصل: هو اإلباغ، واإلخبار، أو نقل المعلومات واألفكار واألحاســيس بوســاطة 
ــة.  ــع شــخص آخــر، تربطهمــا عاق ــد تبادلهــا م ــا( مــن شــخص يري الّلغــة )شــفوّيا أو كتابّي
متواصليــن  طرفيــن  وجــود  مــن  بــّد  ال  الّتواصــل  يتحّقــق  حتــى  الّتواصــل:  -  عناصــر 
بالّلغــة، همــا: المرِســل، والمرَســل إليــه، ومــا يــدور بينهمــا مــن كام فــي موضــوع 

معيــن ُيَســّمى الّرســالة.

أستخلص 

ُب: انقل الجدول على كّراسك، وامأله بما يناسب كّل عبارة من العبارات اآلتية:  أتدرَّ
وصف جلسة عائلّية / الوالد / الكاتب / الوالدة / القّراء  / مرض األب 

المرسل
المرَسل إليه

الّرسالة

أُْنِتجُ

غــرى وهــي تســتجيُب لتوجيهــات األّم حــول إكــرام  ُأعِجبــَت بموقــف أختــك الصُّ
الّضيــف الــذي حــّل بداركــم ذات مســاء.

-  اُكتــب فقــرة ُتثّمــُن فيهــا دور األســرة فــي ترســيخ قيمــة إكــرام الّضيــف بْيــن األبنــاء 
ًفــا المقصــور والمنقــوص، والّتشــبيه، ومحترمــا عامــات الوقــف. موظِّ

 أكُتُب
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ة - محمد ديب  ِرعاَية الَجدَّ

األســرة الجزائرّيــة خــّزان لكثيــر مــن المواقــف اّلتــي تحفــظ تماســكها؛ كاحتــرام الكبيــر 
ورحمــة الّصغيــر وتبــادل الّزيــارات و الهدايــا.

-  أصــغ إلــى الّنــّص، وســّجل رؤوس األقــالم المناســبة لتعــرف  نموذجــا مــن المواقــف اّلتــي 
تدعــم الّروابــط األســرّية.

أفهم وأناقش
-  لماذا  َأْحَضَر  االبن أّمه "ماما" لتعيش مع "عيني" وأوالدها؟ اُذُكْر سلبّيات تصّرفه.

أّمهــم؟  وّفــى إخــوة "عينــي" بوعدهــم تجــاه رعايــة  -  هــل 
ولمــاذا؟

- ما آثار تصّرفهم هذا على "عيني"؟ وما رأيك فيه.
- بم تفّسر رعاية "عيني" أُلّمها رغم ظروفها القاسية؟

                                                                                                            

                                                                                                                     لقطة من فيلم »الحريق«

ُأنتُج مشافهة
بناء على ما فهمَت من خطاب )رعاية الجّدة(، وفي أفواٍج ثنائّية.

-  أِعــْد مــع زميلــك تمثيــل الحــوار الـّـذي داَر بين"عينــي" وأخَتيهــا بخصــوص رعايــة الجــّدة، مراعًيــا 
نبــرات الّصوت.

- ما مدى التزام "عيني" و أختيها بالقيم األسرّية الّنبيلة؟ هل َتَراُهنَّ قدوة؟ عّلل إجابتك.

ُأحّض

اعتــادت المجتمعــات المعاصــرة تدعيــم مــا يقــّوي الّروابــط األســرّية، فُأنِشــَئت لهــا 
الــوزارات وُشــّجعت فــي ســبيل رعايتهــا الجمعيــات و المنتديــات.

ــط  ــم الّرواب ــي تدعي ــة ف ــف الّنبيل ــر المواق ــدرك أث ــي( لت ــة ألّم ــّص )هدّي -  اســتعن بن
األســرّية وتقويتهــا. 

   أُْصغي وأحتّدُث  أقرأ َنصِّ
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ي ٌة ِلمِّ َهِديَّ

وتمّتــن  القلــوب،  تؤّلــف  لبعــض  بعضهــم  الّنــاس  هدايــا       
الّصــالت، واألقــارب أولــى بالّتهــادي لمــا لذلــك مــن أثــر ســاحر 

فــي الحفــاظ علــى األواصــر بينهــم.

ــت  ــْت قهوَتهــا، دخَل ــٍل، وبعــد أن تناوَل اســتيقَظت األمُّ بعــد العصــر ِبقلي
ًفــا ليــس بالّصغيــر، وَدَنــْت  عليهــا »ُنــوَرة« وكانــت تحِمــُل فــي يدهــا شــيًئا ُمَلفَّ
َأن  إلحاٍح:»ِعِديِنــي  فــي  لهــا  قاَلــت  ثــّم  َلْتهــا،  وقبَّ إشــراق،  فــي  أّمهــا  ِمــن 
ــِرَف  ــُد أن أع ــْت: »أري ــَمت األمُّ وقاَل ــاه!«. فابتَس ــا ُأمَّ ــي ي ــى طَلب ــي إل ُتِجيِبين
َلْتهــا »نــورة« ُقبلــًة طويلــًة، وقاَلــت: »بــْل ِعِديِنــي  َلــب«. فَقبَّ اًل هــذا الطَّ أوَّ

قبــل أْن َتعِرِفــي!«.
ِبــا  ــِة؛ كاَنــْت تطَبُعهــا ُهنــا وُهنــاك  واْنهاَلــْت عليهــا بُقباتهــا الُجنوِنيَّ
ــْوِر:  ــْت ِرَضاهــا. فقاَلــت »نــورة« علــى الَف ، وأعلَن ــِت األمُّ ِحســاٍب ... فـأذَعَن
»إَذْن ُقوِمــي يــا أّمــي.. قومــي!«. وقاَمــت األّم فقاَلــت لهــا الفتــاُة: »ِاْخَلِعــي 
َثْوَبــِك هــذا!«. وُبِهَتــت األّم وكاَدت ترُفــُض، لــوال أن بــَدَأ َســْيُل الُقُبــات 

َينَهِمــُر َعــْوًدا علــى َبــْدٍء، ويعَمــل عَمَلــه الُمعِجــَز.
ــا  ــا َثْوًب ــا فــي َيِدَه ــورُة« فــي الحــال ِممَّ ــِت األمُّ َثْوَبهــا، وأخرَجــْت »ن فَخَلَع
ــْوِن، َبديــَع التَّفصيــِل، وطلَبــت ِمــن أّمهــا أن ترتدَيــُه، وأخَذتــُه  آخــَر جميــَل اللَّ
ُبــُه بيــن يَدْيهــا وهــي تنُظــُر تــارًة إليــه وتــارًة إلــى ابنتهــا،  ، وَجَعَلــت ُتَقلِّ األمُّ
ــت  َل ــّم تحوَّ ــَرٍة، ث ــٍة وَحْي ــراِت َدْهَش ــر نَظ ــادئ األم ــي ب ــْت نَظراُتهــا هــذه ف وكاَن
ــوِب الجديــد وُحُنــوٍّ علــى  ؛ إعجــاٍب بالثَّ بعــد ذلــك إلــى نظــرات إعجــاٍب َوُحُنــوٍّ
ُق فــي الفتــاة طويــًا وهــي صاِمَتــٌة، وقــد أخــَذت  ابنِتها...وأخيــًرا وقَفــْت ُتَحــدِّ
َدتها ِبَحديٍث  ــُة فبدَّ ِبيَّ ، وخنَقْتهــا َعبــرٌة َمكتومٌة، أســَرَعِت الصَّ ــرِّ َتفِطــُن إلــى السِّ

ــٌة.                   ــوِب وجــودة نوعــه، ومتانــة صبغتــه، كأّنهــا بائعــٌة َلِبَق َظريــٍف عــن الثَّ
محمود تيمور-قال الّراوي- ص 274 - 275

أثري لغتي

َدَنْت: ِاْقتَرَبت
إلحاٍح: ِاصرار

أذَعَنِت: ِانقادت

َينَهِمُر: ينصبُّ

ُق:  تشّدد  ُتَحدِّ
الّنظَر

َعبرٌة: دمعٌة
َلِبَقٌة: َفطنٌة.

  أقرأ َنصِّ
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احلياة العائلّية
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أفهم وأناقش
1. ماذا طلَبت البنت ِمن أّمها بعد تقبيلها؟

2.  عملت القبات التي انهالت بها البنت على أّمها عما إيجابيا. وّضح.
3.  أهدت البنت ألّمها ثوبا جديًدا. كيف كان ردُّ ِفعل األم؟

. وّضح.  4.  تنّوع موقف األّم بين الّدهشة والَحيرة، وبين اإلعجاب والُحُنوِّ
5.  حرصت البنت على أن يستمّر جو الفرحة والّسعادة الذي وّفرته الهدّية.     

      ما هو الّتصّرف الذي ظهر فيه ذلك؟
6.  استخرج من الّنّص ما يتوافق مع الحديث الّنبوّي الّشريف: »َتَهاُدوا َتَحابُّوا« رواه البخارّي.

ُم مكتسبايت أُقوِّ
- أِعْد قراءة الّنّص، وحّدْد مقاطع الحوار فيه.

-  فــي أفــواٍج ثنائّيــة، ُقــْم مــع زميلــك بتمثيــل أحــد المقاطــع الحوارّيــة الموجــودة فــي الّنــّص بــأداء 
ــٍر عــن المعنــى. ُمَعبِّ

حروف العطف   أستثمر  

أُاَلِحُظ   

  تأّمل هذا المقتطف من الّنّص، والحظ حروف العطف الواردة فيه. 
  اســتيقَظِت األمُّ بعــَد العصــر ِبقليــٍل، وبعــَد أن تناوَلــْت قهوَتهــا، دخَلــت عليهــا »ُنــوَرة« وكانــت 
َلْتهــا، ثــّم قاَلــت لهــا  ًفــا ليــس بالّصغيــر، وَدَنــْت ِمــن أّمهــا فــي إشــراق، وقبَّ تحِمــُل فــي يدهــا شــيًئا ُمَلفَّ
ــاه!«. فـابتَســَمت األمُّ وقاَلــْت: »أريــُد أن أعــِرَف  فــي إلحاٍح:»ِعِديِنــي َأن ُتِجيِبينــي إلــى طَلبــي يــا ُأمَّ

َلْتها »نــورة« ُقبلــًة طويلــًة، وقاَلــت: »بــْل ِعِديِنــي قبــل أْن َتعِرِفــي!«. َلــب«. فـَقـــبَّ اًل هــذا الطَّ أوَّ

أناقش

        حــروف العطــف الــواردة فــي المقتطــف تربــط بيــن متعاطفيــن إلصــدار حكــم معّيــن، وبعــض 

الحــروف لهــا عــّدة معــاٍن ُتفهــم مــن خــال الجملــة الّنحوّيــة.
- أِعْد قراءة المقتَطف لُتدِرَك معاني الحروف الملّونة.

- اُذُكر بقية حروف العطف الّتي تعرفها.

  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أستنتج

العطف: هو ربط لفظ بلفظ، سواء كان فعا أو اسما أو جملة. 
ِمن حروف العطف: الواو، و الفاء، وثم. 

- الواو: لمطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه.
- الفاء: للّترتيب والّتعقيب.

: للّترتيب والّتراخي. - ُثمَّ

ُف تعّلاميت أَُوظِّ
ببطاقــة  وأرفقتهــا  األم  عيــد  بمناســبة  قّيمــة  هدّيــة  لهــا  أرســلت  حيــن  ــك  ُأمُّ فرحــت 

بريدّيــة، كتْبــَت عليهــا:   
ُل ُحبـــــــــــّي    أَلْنِت نْعَم المــُــــَربِّي ــــــي ُتمثِّ أمِّ    
حَلْلِت ِمنِّي شَغافـــــــــــي    و فِي ُسويَداِء قْلبــــي    

- اُكتب فقرة تصف فرحة األم، موّظفا العبارات اآلتية:
)نظرات دهشة – نظرات حيرة – نظرة إعجاب – موقف تقدير – لمسة حنان(.

- اربط العبارات بما يناسب من حروف العطف.

أتذّوق نّص

أعد قراءة نصّ )هدّية ألّمي( ثّم أجب عن األسئلة اآلتية: 
- حّدد الفكرة العاّمة للّنّص.                      

 - ما الّنمط الوارد في الّنّص، اذكر بعض مؤّشراته.
- ما نوع العاطفة التي تلمحها في الّنّص.      

- استخرج من الّنّص قيمة اجتماعّية.
- حّدد المشّبه و المشّبه به في العبارت اآلتية:

أ - كأّن الَفَتاة بائعٌة َلِبَقٌة.                       
ب - تواَلِت الُقباُت على األّم كالّسيِل الُمنهِمِر. 

- لّخص مضموَن الّنّص بأسلوبك الخاّص.
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  أقرأ َنصِّ



20

احلياة العائلّية
01

تقنّية تدوين رؤوس القالم
 أتعّرف

-  تاحــظ أحيانــا فــي نشــرات األخبــار، لقــاء بعــض الصحافيّيــن يســمعون لــكام بعــض المســؤولين 
ــَن الصحافّيــون مــن  ثــم تجــد نفســك تقــرأ مــا ســمعته فــي جرائــد الصبــاح. والســؤال، كيــف َتَمكَّ

كتابــة كل كام المســؤول ونقلــه إلــى الجريــدة وطباعتــه بهــذه الســرعة؟ 
-  وأنــَت المتعّلــم فــي القســم أيضــا، قــد تســمع مــن معلمــك كثيــرا مــن الشــروحات، لكــن هــل 

تبقــى كّلهــا فــي ذهنــك؟ مــاذا َيعَلــق منهــا إذن؟ 
-  عملّية تسجيل األفكار األساسّية، والمعلومات المهّمة بإيجاز شديد، وبأسلوبنا، كيف نسّميها؟

- لماذا نعتمد هذه العملّية في الّتدوين؟ 
-  هــل تعلــم أن طرائــق تدويــن رؤوس األقــام متعــّددة، مــن أشــهرها الّطريقــة العمودّيــة. فــي 

ــة؟  ــذه الّطريق ــف تكــون ه ــك، كي رأي

تدويــن رؤوس األقــام عملّيــة تقــوم علــى تســجيل المعلومــات أو األفكار من نّص مســموع 
أو مقــروء تســجيا يعتمــد علــى االختــزال، واإليجــاز فــي صياغــة الــكام بأســلوب شــخصّي 
فــي موقــف تواصلــّي يتطّلــب الّســرعة فــي الّتدويــن.  مــن طرائــق تدويــن رؤوس األقــام الّطريقــة 

العمودّيــة، وهــي تقــوم علــى تدويــن مــا نســمعه أو نقــرأه وفــق اآلتــي: 
- الفكرة العاّمة للموضوع

- الّشاهد 2 أو المثال - الّشاهد 1  أو المثال  1.  الفكرة األساسّية األولى: 
- الّشاهد 2 أو المثال - الّشاهد 1 أو المثال  2. الفكرة األساسّية الّثانية: 
- الّشاهد 2 أو المثال - الّشاهد 1 أو المثال  3.  الفكرة األساسّية الّثالثة: 

- ماحظات شخصّية. - خاصات واستنتاجات. 

أستخلص 

ُب أتدرَّ
ًنا إّياها في رؤوس أقام.  ُخذ قلًما وُكّناًشا، وأصِغ لنشرة األحوال الجوّية الخاّصة بالوطن لهذا اليوم، ُمَدوِّ

أُْنِتجُ

ــم  ــِد زمائــك حيــن اقتــرح عليكــم تقدي ــَت بموقــف أَح ــَك الفرحــُة وُأعجب غمرت
ــذي يعيــش ظــروف اليتــم والفقــر. ــة لزميلكــم الّنجيــب، ال هدّي

ْن فــي  - ِحرًصــا منــك علــى نشــر روح الّتضامــن لتحقيــق هــذا الهــدف الجماعــّي، َدوِّ
رؤوس أقــام فوائــد هــذه المبــادرة الّتضامنّيــة موظفــا حــروف العطــف والّتشــبيه.

   أُْصغي وأحتّدُث أكُتُب
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وجبة بال خبز - محّمد ديب

ظــروف الفقــر والحرمــان اّلتــي ُســّلطت علــى األســرة 
ــرارة  ــذوق م ــا  ت ــتعمار جعلته ــد االس ــي عه ــة ف الجزائرّي
ــذي  ــر ال ــة، األم ــن األوضــاع االجتماعّي ــن تحسُّ ــأس م الي
جعلهــا مــالذا للحركــة الوطنيــة اّلتــي تســعى إلــى تحقيــق 

حيــاة أفضــل.
                                                                                                   صورة الّطفل ُعَمر في فيلم »الحريق«

أصــغ إلــى الخطــاب، وســّجل رؤوس األقــالم المناســبة لتعــرف  بعــض الظــروف االجتماعّيــة 
الّتــي عاشــتها األســرة.

أفهم وأناقش

ته »عيني« ألبنائها. - ِصْف طَبق الّطعام الذي أعدَّ
-  ما الذي دفع »ُعَمر« للّصياح واالحتجاج؟ ِاعِرْض ماحظاتك الّشخصّية حول هذا الّسلوك.

ْد نصيبهم في الِحوار الّدائر بينهم. -  َسمِّ باقي أفراد األسرة، وحدِّ
ْر عن طريقة تناُول األبناء للَحساء. ولماذا كانوا ُيسرعون في تناُوله؟ -  عبِّ

- هذه الّظروف الّصعبة كانت إرهاصات ِلَحَدٍث عظيٍم. ما هو؟

ُأنتُج مشافهة  
فــي أفــواٍج صغيــرة: أ- ســتقوم بتمثيــل دوٍر تختــاره فــي الحــوار الــذي تضّمنــه الخطــاب 

المســموع.
ب- ستسمع من زمائك في فوج آخر حواراً شبيًها يوافق واقع األسرة الجزائرّية اليوم.

جـ- استنبط توجيهات من المقارنة بين الحوارين.

ُ أَُحضِّ

ــره الوَســط العائلــّي مــن ســعادٍة وأمــان، إاّل أنَّ الكثيــر مــن اأُلَســر فــي  رغــم مــا ُيوّف
ِحــم، وتْغُفــُل عــن زيــارة األقــارب بانتظــام.  ُط فــي ِصلــة الرَّ واقعنــا ُتَفــرِّ

ــّي مــن  ــره اجلــّو العائل ــالت« لتعــرف مــا يوّف ــي ســبيل العائ ــّص »ف -  ِاســَتِعن بالّن
ــاء. ســعادة وهن

   أُْصغي وأحتّدُث
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                 في َسبيل العائالِت
هــو  والبيــت  للمجتمــع،  األساســّية  الخلّيــة  هــي  األســرة 
الوَطــن الّصغيــر. والّســبيل الوحيــد للحصــول علــى وَطــٍن مزدهر 
ومجتمــع آمــن هــو االعتنــاء بالعائــالت وبــذل الجهــود فــي ســبيل 

الحفــاظ عليهــا.

و اعَتُنــوا بالعــائــــــاْت يا َبِني  الُقطر استقيمـوا،
إّنهــا ســـّر الحيــــــــــــــــاْة إّنهـا أمــٌر عظيـــــــــــــــــــــٌم،
وجميــــُع البركــــــــــــاْت في ِحمــاها ُكـلُّ خـيــــــٍر،
و َفــــَاٍح، و نجــــــــــــاْة ، في رضـاها كلُّ بـِـــــــــــــرٍّ

في سبيل العائاْت
ال تـكـونــــــوا   عاِبثــيْن ـوا الُعمـر َلْهـــــــــًوا ال ُتَقضُّ
فـي المقــاهـي ماجنيـْن ال ُتهــينوا المـال عفـــــــًوا
بيــن َزوجٍ و َبـِنــــــــــــيْن مـا ألـذَّ العيـَش َصفـــــــــًوا
في ســاٍم  آ منـيـــــــــــْن و أٍب   راٍض، و أمٍّ

في سبيل العائاْت
ُكـلُّ َمــن فيـه  سعيـــــــْد جّنـة الفـردوس بيـــــــــٌت،
بيـن أّم   وعمــــــــــــــــيْد َوَلــٌد ُحـــــــرٌّ وِبنـــــــــــــــٌت
حّبـذا العيش  الّرغيـــْد ورضـــاء اهلّل يســــــــــــري،
كــلُّ عـاٍم  يـوم عيـــــــــْد كـلُّ يوم،   كلُّ شهــــــر،

في سبيل العائاْت
كـلُّ َمـن  َيبغـي الَهنـَــــا كـّل َمن يرجـو فاًحــــــــا،
َنــى و صـاًحـا فـي الـدُّ كـلُّ َمـن َيْهَوى  َنجـاًحـــا
و يـــراه َمْوِطَنـــــــــــــــــــــا َيجـَعــُل البيت ِحــــمـــــــاُه
و ُيـَبـّلـْغـُه الُمـــــــــــــــــَنى ُيولـِــِه اهللُ  ِرضـــــــــــــــــــــاُه

في سبيل العائاْت
)مفدي زكرّيا - أمجادنا تتكّلم - ص159  - 160(

أثري لغتي

الُقطر: الوطن

ماجنيـن:  غير مبالين 
والمستحين

الّرغيـــد: الّطّيب الواسع

َنــى:  جمع مفرده  الـدُّ
الّدنيا
ُيولـِــِه: َيْمنْحُه

  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أفهم وأناقش
1. ِاقرأ القصيدة قراءة شعرّية ُمنّغمة.

2. للعائلة مكانة كبيرة عند الّشاعر. أين يتجّلى ذلك ؟
3. ما هي مظاهر الّسعادة التي تغمر البيت؟ كما ُذكرت في القصيدة.

4. سّخر اهلّل البيوت لتحقيق الّنجاح وبلوغ المنى. وّضح ذلك من الّنّص.

ُم مكتسبايت أُقوِّ

فــي أفــواٍج ثنائّيــة، ســتقوم بإعــادة قــراءة قصيــدة "فــي ســبيل العائــالت" بالّتنــاوب مــع زميلــك 
مقطًعــا بمقطــع.

ل معاني ما تقرأ. - ناِفْس زميلك في َتَمثُّ

أستثمر              الفعل المعتل وأنواعه

أُاَلِحُظ
 اقرأ األمثلة اآلتية، وتذّكر سياقها في الّنّص.

1. َوَجْدُت البيَت جّنَة ِفردوس، َباَت ُكُلّ َمْن ِفيه َسِعيًدا
َنـا َو َصـَاًحـا  ِفـي الـدُّ 2. ُكـلُّ َمـْن َيْهـَوى  َنَجـاًحا  
َو َيـــَراُه َمْوِطـــَنــــــــــا َيْجـَعــل اْلَبْيـَت ِحَمــــــــاه  

3. َوَعــى َفْضَل الَبْيِت فاّتَخَذُه َوَطًنا َصغيرا.

أَُناِقُش

-  عرفــت ســابقا أّن الفعــل الّصحيــح هــو كّل فعــل تخلــو حروفــه األصليــة مــن أحــرف العلــة ، وهــي: 
األلــف - الــواو - اليــاء.

-  إذا تأّملنــا األفعــال المعتّلــة فــي األمثلــة، ناحــظ أّن الحــرف األول مــن فعــل وجــد حــرف عّلة، وأّن 
الحــرف الثانــي مــن فعــل َبــاَت حــرف عّلــة، وكذلــك الحــرف األخيــر مــن فعــل  رأى  فهــو حــرف 
عّلــة أيضــا، كمــا ناحــظ اجتمــاع حرَفــْي عّلــة دون أن يفــرق بينهمــا حــرف آخــر صحيــح مثــل: 

هــوى، وناحــظ حرَفــْي علــة فــّرق بينهمــا حــرف صحيــح مثــل: َوَعــى.

  أقرأ َنصِّ
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 أكُتُب

أستنتج

الفعل المعتل: هو كل فعل أحد حروفه األصلّية حرف عّلة. مثل: َوَجَد، َباَت، َرَأى.
ينقسم الفعل المعتل إلى أربعة أنواع: 

1. المثال: وهو ما كانت فاؤه "الحرف األول" حرف عّلة. مثل: َوِسَع ، َيِبَس.
2.  األجوف: وهو ما كانت عينه " الحرف الثاني" حرف عّلة. مثل: َقاَل ، َباَع.

3. الناقص: وهو ما كانت المه "الحرف األخير" حرف عّلة. مثل: َرَمى ، َسَعى ، َدَعا.
4. اللفيف: وهو ما كان فيه حرفا عّلة، وينقسم إلى نوعين:

أ ـ لفيــف مقــرون: وهــو مــا اجتمــع فيــه حرفــا عّلــة دون أن يفــّرق بينهمــا حــرف آخــر صحيــح 
مثــل: َشــَوَى، َرَوى، َلــَوى.

ب ـ لفيف مفروق: وهو ما كان فيه حرفا عّلة بينهما حرف صحيح مثل: َوَقى ، َوَعى.

ُف تعّلاميت أَُوظِّ
1. هاِت ُجمًا فعلية أفعالها معتّلة متنّوعة. 

ْعُب الـُمَتَضاِمُن َدَساِئَس االْسِتْعَماِر. 2. أعرب ما يلي إعرابا مفّصا: اَل َيْخَشى الشَّ
   

أتذّوق نّص     َأِعْد قراءة نّص )في سبيل العائالت(، ثّم أجب عن األسئلة اآلتية:

ِد الفكرة العاّمة للّنّص. 1. حدِّ
ـُة الِفـْرَدْوِس َبْيـــٌت      ُكـلُّ َمــْن ِفيـِه  َسِعيــد. َجنَّ 2. ما الّصورة البيانّية في قول الّشاعر:  

3. ما نوع العاطفة التي نلمحها في الّنّص.
4. استخرج من الّنّص قيما اجتماعّية، اذكرها وبّي أثرها.

5. تكّررت عبارة )في سبيل العائات( بي مقاطع القصيدة. بّي أثرها؟
6. كيف ُتسّمى في الّشعر؟

ُف تعّلاميت أَُوظِّ
1. ما هي الزمة الّنشيد الوطنّي »َقَسًما«؟

2. ِاْخَتْر مقطًعا من مقاطع قصيدة )في سبيل العائات( نال إعجابك، واحفظُه عن َظهِر قلٍب.
3.  لّمــا انتهــت الّســنة الّدراســّية الماضيــة اكتملــت معهــا أفــراح العائلــة بنجاحــك فــي الّدراســة فاّتفق 

الوالــدان الكريمــان علــى إقامــة حفــل تكريــم لــك فــي زمــان ومــكان عليــك أن تختارهمــا.
-   اُكُتــب فقــرة تعّبــر فيهــا عــن اعترافــك بجميــل الوالديــن وفضلهمــا عليــك، موظًفــا الّنمــط 

متنوعــة. معتّلــة  وأفعــاال  المناســب 

احلياة العائلّية
  أقرأ َنص01ِّ
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منهجّية تصميم موضوع

 أتعّرف

م نصوص القراءة مقسمًة إلى فقرات. لماذا؟  1. في العادة ُتقدَّ
2. ِفيَم يساعدك ترتيب أفكار الّنّص؟ 

3. هل تنظيم الّنّص - شكا ومضمونا - عمل مقصود عند الُكتاَّب؟  
4. كيف ُيسّمى كّل بناء للّنّص يخضع للّتخطيط المسبق؟ 

5. ما هو الّتصميم إذن؟ 
م الّنّص إلى أقسام ثاثة، ما هي؟  6. في الغالب ُيَقسَّ

ــكار موضــوع  ــب عناصــر أو أف ــة ترتي ــي لكّيفي ــط الّتفصيل ــو المخّط ــم: ه ــف الّتصمي تعري
تعبيــر، يطلــب منــا  معالجتــه، حيــث يتحقــق الترابــط واالنســجام بينهــا. إنــه هيــكل الّنــّص 

وبنــاؤه. 
أقسام الّتصميم ثاثة، هي: 

-  المقّدمة: نطرح من خالها المشكلة المعالجة بإيجاز، ونمهد بها للدخول في الموضوع. 
-  صلــب الموضــوع: وهــو القســم األكبــر مــن بنــاء الّنــّص؛ ألنــه يتضّمــن األفــكار األساســّية 

مــع تحليلهــا والّتعليــل لهــا، ودعمهــا بالّشــواهد. 
- الخاتمة: هي ملّخص القول وموَجزه. 

أستخلص 

ُب    أتدرَّ

 - ُعْد إلى نّص في "سبيل العائالت"، وحّدد أقسامه.

أُْنِتجُ

ــك  ــَف زميل ــام(، ُكلِّ ــن كل ع ــمبر م ــّي لألســرة )7 ديس ــوم العرب ــرى الي ــي ذك ف
بإلقــاء خطبــة ُتَثّمــن العاقــات العائلّيــة، وتدعــو إلــى صلــة األرحــام.

ًفا مكتسباتك القبلّية. - ساِعْد زميلك بوضع تصميم مناِسٍب، موظِّ
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ُب أتدرَّ

  ذكريات جّدتي- أمين الّزاوي

َأصِغ إلى الخطاب، واسَتِعْن برؤوس األقالم لتجيب عن األسئلة اآلتية:
1. ما الّصورة الّتي رسمها الكاتب لعاقة جّدته باألطفال الّصغار.

2. يكشف الخطاب عن بعض عادات وتقاليد األسرة الجزائرّية، اِعِرْضها ُمَرتَّبًة كما سمعَتها.
3. يتجّلى في الخطاب حرص الكاتب على دعم الّروابط األسرّية، أين يظهر هذا الموقف؟

4. حّدد مقاطع الحوار الواردة في الخطاب المسموع، ثّم حّدد أطراف هذا الحوار.
5. هل ترى للّنّص عاقة بالّنصوص الّسابقة )عائلة عيني(، )رعاية الجّدة(، )وجبة باخبز(؟

أنتج مشافهًة
1. اِجَمْع رؤوس األقام، وأِعْد صياغة الخطاب مشافهة لزمائك.

ــا الحــوار واالســم  ــك، موّظًف ــات طفولت ــن بعــض ذكري ْث ع ــك، تحــدَّ ــى ســؤال زميل ــا عل 2.  جواًب
المقصــور، وأفعــااًل معتّلــة، وحــروف عطــف مختلفــة.

  ِحواٌر  في أسرة
ــًة ســعيدًة تلــك التــي  ــْت ليل ــى؛ وكاَن ــم ُيبِطْرهــا الِغَن ــم ُيفِســْدها الفقــُر، ول ــًطا؛ ل كانــت أســرًة وَس
اجتمعــوا فيهــا علــى مائــدة المنــزل يتصالحــون بعــد ِخصــاٍم، ويتعاتبــون بعــد ِنفــاٍر، وحَضــَر وليمــة 

ــه. ــه وصــدق نظــره وحســن حديث ــَعة عقل ــع ِلَس ــٌب لألســرة يحترمــه الجمي ــِح قري ل الصُّ
ْيــِن فــي الِعنايــة بــك، وســهرُت الليالــي  قــال األُب البنــه: َكــم تعبــُت فــي تربيتــك، وعاَنيــُت األَمرَّ
تــي، وحيــن  ِلَمَرِضــك، وحَرمــُت نفســي مــن الّلذائــذ ألوّفرهــا لــك. أَفِحيــَن شــاَب رأســي وَضُعَفــْت ُقوَّ

ِصــْرَت رجــًا َتهــِدُر ُكلَّ هــذه الّتضحيــات، وُتكافــُئ الجميــل بالقبيــح، واإلحســان بالُجُحــود؟
قــال االبــن: لقــد أكَثــرَت يــا أبــي ِمن ِذكــِر الّتضحية واإلحســان، والَجميــل والمعــروف، فهل فعلَت 
شــيًئا أكثــر ممــا يجــب عليــك وعلــى كّل أٍب أن يفعلــه؟ إّن زمنــي غيــر زمنــك، وآمالــي غيــر آمالــك، 
ونظرتــي إلــى الحيــاة غيــر نظرتــك، إّن الّثمــرة إذا نضَجــت فارَقــت شــجرتها، إّننــي شــابٌّ تمألنــي اآلمــال 
وتســتهويني المغامــرات، وليــس لــك مّنــي إال احترامــك وإجالــك. دعنــي أتعّلــم الســباحة فــي بحــر 

الحيــاة، فــألْن أكــون رجــا يخطــئ خيــر مــن أن أكــون حجــًرا ال يخطــئ.  
ُدِهــَش األب مــن هــذا الحديــث الّصريــح الجــريء، وأطــال الّتفكيــر، فانتَهــَزت األّم فرصــة هــذا 
الّســكوت، وخاطَبــت ابنتهــا: إّن موقفــي معــِك موقــُف أبيــِك ِمــن أخيــِك... لقد وقفــُت حياتي على 
العنايــة بــِك، وكــم خفــق قلبــي حزًنــا أللمــِك وســرورا لســرورك،... واآلن وقــد ِصرِت شــاّبًة لــم أَر قلبِك 

ــا مّنــي ال ُيقاَبــُل بحــبٍّ منــِك. يتناغــم مــع دّقــات قلبــي، وأرى ُحّبً
ــا، ولكــن ال تنتظــري أن تكونــي معقــد أملــي  قاَلــت البنــت: ُأصاِرحــُكِ يــا أّمــي أّنــي أحترمــِك أّمً
ــا ســاِمًيا  ومجــال حّبــي؛ إذا طلبــِت إجــااًل واحتراًمــا فهــذا حــقٌّ لــِك جــزاء تضحيتــك، وإذا طلبــِت ُحّبً

ا فليس ذلك لِك، وال ُتجاِبيَن إليه.     خالًصا روحّيً

  اآلَن أستطيُع
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دهَشــت األّم كمــا دهــش األُب ِمــن َقبــُل، وســاَد الجميــَع ُســكوٌن عميــق. انتهــى األكُل ولــم 
يشــعروا أّنهــم أكلــوا، ألّن الحديــث التهــم عقولهــم وأفكارهــم، وتســّلَط علــى كّل حواّســهم، ثــم 

ــم. ــى حجــرة أخــرى وانتظــروا كام الشــيخ الحكي ــوا إل انتقل
بــدَأ الشــيُخ يقــول: إّن متاعبكــم التــي ســمعُت الّليلــَة بعَضهــا ليَســت شــيًئا بجانــب مــا أعَلــم 
َمــْت، وبيــوتٍ َخِرَبــْت، وأمــراضٍ َفتَكــْت، وكانــت أمراضهــا أشــكاال وألوانــا. أّمــا أنتــم  ِمــن ُأَســرٍ تحطَّ

فمرُضكــم علــى هامــش األســرة، ال فــي صميمهــا. 
ــُر كاَم الشــيخ بما يهواه. نَزَل كاُم الشــيخ برًدا وســاًما على الجميع، وعاَد ُكلٌّ إلى مأواُه؛ ُيَفسِّ

               
  أحمد أمين - فيض الخاطر - ج4 - ص12

 ِاقرأ الّنّص، وأِجب عن األسئلة اآلتية:
1.  مّمــن تتكــّون هــذه األســرة؟ وَمــن ُهــْم ضيوفهــا فــي هذه المناســبة؟ ومــا دور ُكلٍّ منهم فــي الّنّص؟

ًنــا مــا تــراه  ِد المواقــَف المتشــابهة، والمواقــف المتناقضــة. وأْبــِد رأيــك فيهــا باختصــار، ُمَثمِّ 2.  حــدِّ
ِمــن ِقَيــٍم أســرّية.

يُف هذه األسرة مقارنة بسائر اأُلَسر؟ 3. كيف يرى الضَّ
4. لّخص مضمون الّنّص، واخَتْر عنواًنا آخر مناسًبا له.
د عناصر الّتواصل من خال حوار أفراد األسرة. 5. حدِّ

 ُأْنِتُج
-  عزمــَت علــى زيــارة أحــد أقاربــك الــذي لــم يــُزْر والديــك منــذ مــّدة طويلــة. ورأيــَت أن تحمــل 

إليــه هدّيــة ورســالة تضّمنهــا ِقَيًمــا أســرّية.
1.  ضــْع تصميًمــا مناســًبا للرســالة )مقدمــة، تعبيــر عــن الّشــوق، تثميــن قيــم العائلــة، حــّث علــى 

صلــة الّرحــم، خاتمــة(.
معتّلــة  وأفعــااًل  والمنقــوص،  المقصــور  موّظًفــا  بالحاســوب  وصّفْفهــا  الّرســالة،  ِر  َحــرِّ    .2

مختلفــة. عطــف  وحــروف  متنوعــة، 
أقّوُم إنتاجي

ر إلــى ِشــجار.  حــدَث ســوُء تفاهــٍم بيــن شــقيقين يدُرَســان بمتوّســطتكم، كاَد أن يتطــوَّ
فــي نفســك: »كيــف ألٍخ أن  بقــي يحــزُّ  الّنــزاع. ولكّنــه  لفــّك  المتدّخليــن  كنــَت مــن 

يتخاصــم مــع أخيــه، وِمّنــا َمــن يتمّنــى أن يكــون لــه أخ«.
- حّرر رسالة ُصْلحٍ بين الّشقيقين من اثني عشر سطرا، موّظفا الّنمط المناسب وما تراه 

مناسبًا من مكتسباتك، ومحترما عامات الوقف والّترقيم.

  اآلَن أستطيُع
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01
ُأقّوُم إنتاجي وفق شبكة الّتصحيح اآلتية:

الّتحّكمالمؤشراتالمعايير
النعم

الوجاهة
التزام موضوع الحياة العائلية

تحرير رسالة
االستعانة بالتصميم

توظيف االسم المقصور واالسم المنقوص والفعل المعتلسالمة الّلغة
خلو الرسالة من األخطاء

ترتيب التوجيهاتاالنسجام

جودة الخّط.اإلتقان
توظيف قيمة اجتماعية

يارة. أشارُك في إنجاز  تصميم شجرة العائلة من أجل تحديد األقارب اأَلْوَلى بالّزّ

المواردالمهامخطوات إنجاز المشروع
الخطوة األولى

- تشكيل األفواج من 3 إلى 4 تاميذ.
البحــث  عناصــر  وتحديــد  ضبــط   -
)إنجــاز قاعــدة بيانــات جمــع أســماء 
وصــور  والوفــاة  الميــاد  وتواريــخ 
إلــى  واألجداد_الرجــوع  اآلبــاء 
ســجات الحالــة المدنيــة بالبلديــة(.

معلوماتهــم  التاميــذ  يجمــع   -
المختلفــة:  مصادرهــا  مــن 
األجــداد،  األمهــات،  اآلبــاء، 
المدنيــة. الحالــة  ســجات 
التصميــم. هــدف  يحــددون   -
- ينتقــون المعلومــات المناســبة 
الرحــم(. )صلــة  للموضــوع 

الموارد - تدوين رؤوس أقام 
مناسبة للموضوع.

-  تنظيم التصميم وفق التدرج. 
مــع اآلخــر )موظــف  -  التواصــل 

العمــل.  إلنجــاز  البلديــة( 
المعرفيــة  المــوارد  -    اســتثمار 

الازمــة. والّلغويــة 

الخطوة الّثانية
أعضــاء  علــى  العناصــر  توزيــع   

لفــوج. ا

-  يحــددون مضمــون التصميــم 
مــن البدايــة إلــى النهايــة.

-  يستخدمون األمثلة 
التوضيحية )السندات(.

-  يوظفــون األســلوب المناســب 
اللغــة. قواعــد  مراعــاة  مــع 

الوسائل
- أوراق بيضاء.

- صور فوتوغرافّية لآلباء 

واألجداد واألمهات.
الحالــة  وثائــق  مــن  نســخ   -

. نيــة لمد ا
- وسائل العرض: الحاسوب، 

جهاز العرض )الداتاشو(. الخطوة الّثالثة 
-   التقاء عناصر الفوج لبناء 

التصميم وكتابته.

-  يجمعون األعمال وتبادلون 
المعلومات.

- يشرعون في تنظيم العمل.  
- يراجعون لغة الّنّص.

- تقديم المشروع داخل القسمالخطوة الرابعة: عرض المشروع
- المناقشة والّتقويم.
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المقطع الّثاني
ُحبُّ اْلوطِن
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   أُْصغي وأحتّدُث

ما سأعرفه من خالل الّنصوص

الموضوعات

1. معاني االعتزاز باالنتماء إلى الوطن.
2. ضرورة احترام رموز الوطن.

3. ضرورة االجتهاد في الّدراسة من أجل المساهمة في الّنهوض بالوطن.

الموارد الّلغوية

1. اسما الّزمان و المكان.
2. حروف القسم.       

3.  إسناد الفعل المثال إلى الّضمائر.

فّنيات الّتعبير

1. بناء فقرة.         
2. الّروابط الّنصّية.         

3. الّتوجيه.

ما سأنتجه مشافهًة وكتابًة

ِخالَل كّل أسبوع                                                                                                                         العلم الجزائري

 1. موضوع يتناول مظاهر االعتزاز باالنتماء إلى الوطن.
 2. موضوع يبرز معاني الّترابط والّتكاتف بين أبناء الوطن في سبيل أن تكون لهم راية.

 3. موضوع يحّث على االجتهاد في طلب العلم خدمًة للوطن.
في نهاية المقطع

ــا الّنمــط  ــا مكتســباتي خــال المقطــع ومراعي ــزاز بالوطــن، موّظف ــم االعت ــن قي موضــوع يتضّم
المناســب.

ما سُأْنِجُزُه

أشارك مع فوجي في إنجاز المشروع المتمّثل في بحث حول تاريخ العلم الوطنّي الجزائرّي.

  أتعّلم
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المطاردة - محمد ديب

ــن  ــه ِم ــزل ب ــا ن ــات، وم ــن نكب ــاه م ــا عان ــه فيم ــه ووطن ــرّي أهل ــن الجزائ ــارك المواط ش
ــّف   ــا الت ــوى حينم ــت البل ــب وخّف ــاَن الخط ــن ه ــم، ولك ــتعمار الغاش ــّراء االس ــب ج مصائ

الّشــعب الجزائــري حــول القضّيــة الوطنّيــة. 
-  أصــغ إلــى الِخطــاب، وســّجل رؤوس األقــالم المناســبة لتعــرف بعــض أشــكال نضــال 

الجزائــرّي. الّشــعب 

أفهم و أناقش
1. لماذا احتّل رجال الّشرطة فناء المنزل؟

2. لماذا لم يتجاوب سكان دار سبيطار مع أسئلة الّشرطة؟ أبِد رأيك في هذا الموقف.
3.  أحّس رجال الّشرطة أّن دار سبيطار أصبحت عدّوًا....من أين جاء هذا اإلحساس؟

4. لماذا تولّت عائشة الّدفاع عن حميد سراج؟
5.   ماهــي المواقــف التــي تعكــس وعــي ســكان 

الوطنّيــة؟ بالقضّيــة  دار ســبيطار 

                                                                                                                                                      
                                                                                            لقطة من فيلم »الحريق«

ُأنتج مشافهة 
َوّظْف عنوان الِخطاب في جملة من إنشائك تتضّمن توجيها إلى االعتزاز بالوطن.

 

ُ أَُحضِّ
حــّب الوطــن شــعور كامــن ينمــو فــي الّنفــس ويزداد لهبه فــي القلوب كّلما اشــتّدت 
محــن الوطــن أو ابتعــد المــرء عنــه، فمغــادرة الوطــن تثيــر الّشــجن، وفــراق األهــل 
والخــّان يوقــظ الّذكريــات، ويــؤّدي شــوق االغتــراب إلــى الّتعبير عن االعتــزاز بالوطن. 
- ِاســتِعن بالّنــّص )أرض الوطــن( لمحمــود تيمــور إلدراك شــعور  االنتمــاء إلــى 

الوطــن.
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02  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
 أرض الوطن

ــراق  ــب ف ــي تصح ــف الت ــر للعواط ــّص تصوي ــذا الّن ــي ه ف
الوطــن وتحليــل صادق للســّر الّدفين فــي الّتعّلق باألوطان. 
قــال محمــود تيمــور وقــد غــادرت بــه الّطائــرة أرض الوطن:

ــاِر... ــى المَط ــُر إل ــَي الَخاِط ــَع ب ــاِق وَرَج ــَن الطَّ ــَر ِم ــَرْعُت الَبَص وأْش
َهاأَنــَذا ُأِحــسُّ ِمــْن فــْوِري ُشــُعوَر وْحَشــٍة وانقبــاٍض، لقــْد أْيَقْنــُت اآلَن أنِّــي 

ــُت عــِن الوطــِن... ُفِصْل
وَطِنــي! فيــَم هــذاَ األَســى عَلــى ِفراِقــَك؟ كأّنــَك إْنســاٌن حــيٌّ يجــري فــِي 
ــُة الّنَســِب  ــي وبْيَنــك ُحرَم ــي؛ فبْيِن ــّدِم مــا يجــِري فــى ُعُروِق ــَك مــَن ال ُعروِق
ــُل  حي ــي الرَّ ـَـا جــدَّ ب ــى ِلزاِمَك،كّلمـ ــُن إل ــَذا الَحني ــَم َه ــى في ــُة الُقرب وُلحم
ــِي  ــى عّن ــَن تْخَف ــي حي ــا جْفِن ــدى به ــِة يْن ــذِه الّدمَع ــُب ه ــا خْط ــَك؟ م عْن
ــُت عــْن  ــراٍس، فُكّلَمــا نأْي ــِي بــَك َتُشــدُّ ِنيــاَط قْلِبــي بَأْم مشــاِرُفَك؟ َلَكأّن

ــاٍن. ــٍد وَتْحَن ــُر مــْن وْج ــِب يْنَفِط أْرِضــَك التــَوى علــى القْل
ــَجن؟  ــُج َكَوامــَن الشَّ هــا الوطــُن؟، وَمــاَذا فيــَك مــن ســرٍّ ُيهيِّ مــا أْنــَت أيُّ

وهــْل أنــَت أّوال وَأِخيــراً إاّل أرٌض ومــاٌء؟
نيَا علَى َرْحِبها واخِتاِف ِبَقاِعَها إالَّ مْثُلَك َبرٌّ وبحٌر؟ وهِل الدُّ

حّقــًا أْنــَت قْبَضــٌة مــن ُتــراٍب، َوَغْرَفــٌة ِمــْن َمــاٍء، وَلِكّنَهــا َقْبَضــٌة يْخَتِلــُط 
بَهــا عِبيــُر الّنْفــِس، وَغْرَفــٌة تمَتــِزُج بَهــا َذَمــــاُء الــّروِح. فيهمــا َتْســتِكنُّ 
ــى الّطابــع  ــزِة، وعليِهَمــا َيَتَجلَّ ِحيَحــُة لَمعاِلــم الّشــخصيِة الُمَتميِّ البــْذَرُة الصَّ

ــِه مــْن مَاِمــَح وِســمَاٍت. األِصيــُل لَمــا نْحــُن علْي
مــَا أْنــَت أّيهــَا الوطــُن إالَّ أَنــا فــِي أَجــلِّ الَمعانــي وَأْرَحِبهــا. ومــَا أَنــا إالَّ 

هــا الوطــُن فــي أرقِّ تلــَك المَعاِنــي وأْضَيِقَهــا. أْنــَت أيُّ
لْســُت أَنــا إالَّ ِبْضَعــة مْنــك، اْنَفَصَلــْت عْنــَك ولِكّنَهــا َتــُدوُر ِفــي َفَلِكَك 
ِبَجاِذِبّيِتــَك، وَســَتَظلُّ ِفــي َمَداِرَهــا حّتــى َيِحيــَن الَحْيــُن فَتْفَنــى فيــك. منــَك 

اْنَبَثْقــُت، وإليــَك أُعــوُد...ال ُمَفاصَلــَة بْيَنَنــا وال اْنِفَصام.                                             
محمود تيمور ، ضمن القراءة والنصوص األدبية. ع.س.شلبي.ص50 - 51 

أثري لغتي   

أْشَرْعُت الَبَصَر: 
وّجهته                    

اق: الّنافذة           الطَّ
األَسى: الحزُن. 

ُلحمُة الُقربى:   
صلة القرابة                

يْندى:يبتلُّ           
الّنياُط:عائُق القلب

َأْمراس: حباٌل  
نأْيُت: ابتعدُت           
الوْجُد: الّشوُق            

َجن: الحزُن والهّم    الشَّ
وح                      ُة الرُّ َماء: َبِقيَّ الذَّ

ِبْضَعة:  قطعٌة
الَحْيُن: األجُل    
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02  أقرأ َنصِّ
أفهم و أناقش

1. لماذا شَعر الكاتُب بالوحشة و االنقباض عند مغادرة الوطن؟
2. ما هي مظاهر تعّلق الكاتب بوطنه –كما وردت في الّنّص–.

3.  فــي الّنــّص حــواٌر داخلــّي موضوعــه – مكانــة الوطــن مــن الّنفــوس – حــّدِد المقطــع الـّـذي يتضّمــن 
هــذا الحــوار، ثــّم لّخصــه.

4. ِلَم َيِحّن اإلنساُن إلى وطنه؟

أقّوم  مكتسبايت  
– لّخص معاني الّنّص بأسلوبك الخاّص.

اسما الزمان و المكان أستثمر  

أالِحُظ:  اقرأ األمثلة اآلتية، وتذّكر سياقها في نّص )أرض الوطن( 
ائَرة. - وَرَجَع بَي الَخاِطُر إلى المَطار َمهِبط الطَّ

- َسَتَظلُّ ِفي َمَداِرَها حّتى َيِحيَن الَحْيُن.
َباح الَباكِر َمسَعى المَساِفر إلى َمْوِطِنه. - فِي الصَّ

- َيِجُد المسافُر نفَسُه ضِئيًا أَماَم َعَظَمة المْنَظر الّطِبيعّي الِذي َيَراُه.

أناِقُش    
الحظ الكلمات الملّونة في األمثلة، مانوعها؟ هل هي جامدة أم مشتقة؟
لعّلك الحظت أنها أسماء مشتّقة للّداللة على مكان وزمان وقوع الفعل.

أستنتج
اسما الزمان والمكان: اسمان مصوغان لزمان وقوع الفعل ومكانه.

-  ُيصاغــان مــن الفعــل الماضــي الّثاثــي علــى وزن )َمْفَعــل( بفتــح الميــم و العيــن، وســكون 
مابينهمــا، إذا كان مضارعــه مفتــوح العيــن أو مضمومهــا أو معتــّل اآلخــر. 

     مثل: َمكَرم - َمعَلم - َمسَعى - َمرَمى.
-  ُيصاغــان مــن الفعــل الماضــي الّثاثــي علــى وزن )َمْفِعــل( بكســر العيــن، إذا كان مضارعــه 

مكســور العيــن أو معتــّل األّول. مثــل: َمْضــِرب - َمْوِطــن.
- وُيصاغان من غير الّثاثي على وزن اسم مفعوله. مثل: ُمْكَرم، وُمسَتْخَرج، وُمسَتَعان.
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02  أقرأ َنصِّ أكُتُب
ُف تعّلاميت  ُأَوظِّ

1. عين اسم الّزمان واسم المكان مّما يأتي:
- مطلع الّشمس الّساعة الّسادسة. 

- مولد الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص شهر ربيع األّول.
 – غار ِحراء مهِبط الوحي.  

 -  المكتبة مرِجع المثّقفين.        
2.  طلــب منــك صديــق أجنبــّي أن تختــار لــه مواقــع ســياحّية فــي وطنــك ليقــوم بزيارتهــا، فاقترحــت 

عليــه مــا رأيتــه مناســًبا.
والمــكان.  الّزمــان  اســَمي  مــن  أمكــن  مــا  موّظفــا  اختيــارك  أســباب  تبّيــن  فقــرة  اُْكُتــْب   -

أتذّوق نّص     

أعد قراءة نّص )أرض الوطن(، ثّم أجب عن األسئلة اآلتية: 
- استخرج من الّنّص مقاطع حوارّية، اذكر بعض المؤشرات.

- ما نوع العاطفة التي تلمحها في الّنّص.
- استخرج من الّنّص قيمة اجتماعّية.

فــي  ســياقها  وتذّكــر  اآلتيــة  األمثلــة  -  اقــرأ 
الّنــّص.

هــا الوطــُن؟ مــاَذا فيــَك مــن ســرٍّ  مــا أْنــَت أيُّ
الّشــجن؟  كوامــن  ــُج  ُيَهيِّ

ومــا  المثاليــن؟  فــي  األســلوب  نــوع  -  مــا 
الباغــّي؟ غرضــه 

                                                                                       
ُف تعّلاميت    ُأَوظِّ

1.   بـّيـِن الـغـرض مـن االسـتـفـهـام فـي قول الـّشـاعر:
                    ومـاذا جـَنى لـيُذوَق الـَهــَواَن      َويـُْصبـَح عْن أْرضــه ُمـبعـَدا؟! 

2.  َشــاَهْدَت مقابلــة فــي كــرة القــدم لفريقــك الوطنــّي. اُكتــب فقــرة تعّبــر فيهــا عــن امتعاضــك مــن 
ــا مــا أمكــن مــن االســتفهام الحقيقــّي  ــى الخســارة موّظًف أســلوب الّلعــب الــذي أّدى بالفريــق إل

والمجــازّي.

 منظر عاّم لحديقة التجارب بالحامة وسط العاصمة
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02 أكُتُب
اّلروابط الّنّصية

ُف أَتعرَّ
-  ُعْد إلى الفقرة األولى من نّص )تحّية العلم الوطني(، واستخرج الّضمائر الموجودة فيها.  

- احذف هذه الّضمائر من الفقرة، ثّم اقرأها. ما الّذي تستنتجه؟ 
-  الحــظ الّروابــط الّلغويــة وغيــر الّلغويــة الموجــودة فــي الّنــّص؛ عامــات الّترقيم - وراء - االســتفهام  

الّتوكيــد - الّضمائــر.   هــل كّلهــا روابــط لغوّيــة؟      
ز الّروابط الّلغوية من غيرها.  - ميِّ

ــِر  ــا مــن تنظيــم الموضــوع الُمعّب نن ــة: هــي األحــرف، أو العبــارات التــي تمكِّ ــط الّنصّي الّرواب
عنــه فــي نــٍصّ مــا، والّربــط بيــن عناصــر ُجمِلــِه بإحــكام؛ حيــث يظهــُر نّصــًا مترابطــا ومنســجمًا.
أنــواع الّروابــط: هــي فــي الّلغــة العربّيــة كثيــرة، فمنهــا غيــر الّلغوّيــة كعامــات الّترقيــم ومنهــا 
ــة كاالســتهال، والّتفســير،  ــة كحــروف العطــف والّضمائــر، وغيــر هــا، ومنهــا المنطقّي الّلغوّي
والّتعليــل، واالســتنتاج، واإلضافــة، وغيرهــا. ومنهــا مــا يكــون كلمــة مفــردة نحــو، ثــّم، أي، 
مثل...ومنهــا مــا يكــون عبــارة نحــو: فــي البــدء، علــى ســبيل المثــال، أضــف إلــى ذلــك...

أستخلص 

ُب   أتدرَّ
ْن نوعها: ْد الّروابط الموجودة في هذه الفقرة من نّصك )تحّية العلم الوطنّي(، وبيِّ َحدِّ

َمْت ِفيَك ُروُح الَوَطِن المحُبوِب، َفَباَتْت ُتْنِشُد َأَغاِني  َها اْلَعَلُم، َتَجسَّ ٍة َوسَاٍم َعَلْيَك َأيُّ »َأْلُف َتِحيَّ
ِة ُكّلما َتَاَعَبْت   َفاِني َواْلَوَطِنيَّ ُل ُصَوَر التَّ َك الَهَواُء طّياِتَك، َوُتَمِثّ َما َحرَّ ِة ُكلَّ َرِف وَأَناِشيَد اْلَحِميَّ الشَّ

ْمِس ِبَأْلَواِنَك«. ُة الشَّ َأِشعَّ

أُْنِتجُ

َألِّْف ُجمًا تعّبر فيها عن اعتزازك باالنتماء إلى الجزائر.
- اْرِبْط هذه الجمل بالّروابط المناسبة،موّظفا االستفهام واسمي الّزمان و المكان. 



ن
ّب الوط

ح

36

02   أُْصغي وأحتّدُث  أقرأ َنصِّ
ِمن أجل حياةٍ أفضل – محمد ديب

  ســئم الّشــعب الجزائــرّي أن يعيــش ذليــال، فاســتمّر يناضــل ويضّحــي فــي مجابهــة 
ــة، والخــوف باألمــن، والّضعــف بالقــّوة. االســتعمار، وســعى إلــى تبديــل االســتعباد بالحّرّي
- أصِغ إلى الِخطاب، وســّجل رؤوس األقالم المناســبة لتعرف بعض ســبل تحقيق عّزة الوطن:

أفهم و أناقش
1.  نبرة اليأس من تحّسن األوضاع االجتماعّية واضح في حوار »عيني« وجارتها. وّضح ذلك.

2.  الّنضال من أجل الوطن يقتضي الّتضحية. وّضح ذلك بأمثلة من نضال حميد سراج.
3.  ماهي الحياة األفضل التي يسعى إليها حميد سراج من خال نشاطاته و اجتماعاته؟

ُأنتج مشافهة 
بنــاء علــى مــا فهمــت مــن الّنــّص المســموع، عّبــر عّمــا توحــي بــه الّصــورة اآلتيــة واجعلــه فــي عبــارات 

توجيهّية.

 تظاهرة االحتفال باستقال الجزائر و استرجاع الّسيادة الوطنّية

ُ أَُحضِّ

مــوز الوطنّيــة عنــوان الّســيادة واالســتقال، وبطاقــة تعريف ِللــّدول المعترف  ُتعتبــر الرُّ
بهــا، وقــد قــّدم المجتمــع الجزائــري تضحيــاٍت جســامًا مــن أجــل حيــاة أفضــل فــي ظــّل 

الّســيادة الوطنّيــة بــكّل رموزهــا.
ــن  ــّي م ــم الوطن ــه العل ــا يحمل ــة م ــي(، لمعرف ــم الوطن ــة العل ــّص )تحّي - اســتعن بالّن

إيحــاءات خاّصــة بالّتضحيــات، وتحقيــق االنتصــارات. 
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02  أقرأ َنصِّ
   تحّية العلم الوطنّي

ــي  ــك ف ــّي، يظهــر ذل ــم الوطن ــّي للعل ــد عاطف ــي هــذة القطعــة تمجي      ف
مشــهد تحّيــة العلــم  وبيــان مــا يرمــز إليــه ومــا يثيــره مــن إيحــاءات وآثــار 

فــي خــوض المعــارك وتحقيــق االنتصــار.

َعَلــى ُصــورِة الِبــاِد، عَلــى آَيــِة المْجــِد، عَلــى ُعْرُبــون الّظفــِر، علــى رايــِة 
ــَرِف، علــى ُمحــّرِك الّنْفــِس، عَلــى جامــِع القلــوب، عَلــى عَلــِم اأَلْوطــاِن  الشَّ

َأْلــُف تحّيــٍة وســَاٍم.
ــِن  ــَمْت ِفيــَك ُروُح الَوَط ــُم، َتَجسَّ ــا اْلَعَل َه ــَك َأيُّ ــٍة َوســَاٍم َعَلْي ــُف َتِحيَّ َأْل
َك  َمــا َحــرَّ ــِة ُكلَّ ــَرِف و َأَناِشــيَد اْلَحِميَّ المحُبــوِب،  َفَباَتــْت ُتْنِشــُد َأَغاِنــي الشَّ
ُة  َمــا َتَاَعَبــْت َأِشــعَّ ــِة ُكلَّ َفاِنــي َواْلَوَطِنيَّ ــُل ُصــَوَر التَّ الَهــَواُء طّياِتــَك، َوُتَمِثّ

ــَك. ــْمِس ِبَأْلَواِن الشَّ
اِهــَرِة َيْقــَرُأ اْلَخاِئــُن اْلَمــاِرُق آَيــاِت الّنقمــِة والّلْعَنــِة،  َعَلــى ُبُنــوِدَك الزَّ
ــَدَة  ــِإنَّ َقِصي ــَرِف،  َف ــُطوَر الشَّ ــِد َوُس ــاَظ اْلَمْج ــاِدُق َأْلَف ــيُّ الصَّ ــو الَوَطِن وَيْتُل

ــٍة. ــِة قــد ُرِســَمْت َعَلــى َنْســِجَك ِبُحــروٍف َخِفيَّ الَوَطِنيَّ
َخــَواِت، َوَزْرَكَشــْتَك ِدَمــاُء  َزْتــَك َيِميــُن اأْلَ َهــاِت، َوَطرَّ مَّ    َحاَكْتــَك َيــُد اأْلُ
ــي  ــًا ِف ــِن ُمَمثَّ ــي اْلَوَط ــبُّ ِف ــْن ُنِح ــُن َوُكلُّ َم ــاَت اْلَوَط ــَداِد، َفَب ــَاِء واأَلْج اآلب

اِتــَك. َفســَاُم َعَلْيــَك. َطيَّ
َوَصَهَلــِت  ُبــوُل،  الطُّ ــت  َضجَّ الُقُلــَوَب،  َفَكْهــَرَب  فيــُر  النَّ َدَقّ 
ــُح المجــِد  ــاَح َصاِئ ــَفاُه، َص ــِت الشِّ َظ ــاُه، وَتَلمَّ ــِت الِجَب ــوُل، َعَبَس الُخُي

الَيــْوم.  َهــَذا  َيْوِمــي  ِإَنّ  واهلِل  الَقــْوِم:  َبْيــَن 
ــة، وتْرَتِفــُع األْيــدي إلــى  ــُدور األبيَّ عنــَد َمــْرآك َتْخَتِلــُج القلــوُب فــي الصُّ
الّرُؤوس المحنّيِة، وَتصيُح األْفِئدُة قبل األفواِه )على الّرايِة المحبوبِة َسَاٌم(

ــَك  ــَد أن َنْخُدَم ــَنا العْه ــى أنفِس ــُذ عل ــوُب، نْأُخ ــُم المْحُب ــا الَعَل ه ونحــُن أيُّ
ــُر نْفِديــَك بالمـــُـهِج ونمــوُت هاتفيــَن:  ــَواَنا، وإَذا اْقَتَضــى اأَلْم ــُكلِّ ُقــــ ِب

ــك(. ــاِد، ســاُم اهلِل علي ــَم الِب ــا عَل ــك ي )ســاٌم علي

  أنطون جمّيل - كتاب المطالعة العربّية -ص311

أثري لغتي   

الحمّية:  االنتصار 
لألهل                    

ُبنود:ج مفرده ُبند: 
العلم الكبير  

المارق:  الخارج عن 
الّطاعة                

النَّفيُر:  قيام العاّمة 
لقتال العدو 
تلّمظت:تذّوقت               

َتْخَتِلُج القلوُب: 
تضطرُب  

ة: العزيزة - لها   األبيَّ
أنفة
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  أقرأ َنص02ِّ  أقرأ َنصِّ

أفهم و أناقش
1. تأّثَر الكاتُب بمنظِر العلِم ُيَرْفِرُف بين طّياِت الهواِء وأشّعِة الّشمس.كيف كان موقفه؟
2. ِلْلَعَلِم الوطنّي إيحاءات خاّصة بكّل فرد في المجتمع. اذكرها كما وردت في الّنّص.

3. الَعَلُم رمٌز للوحدة الوطنّية عبر الّتاريخ. أين يتجّلى ذلك في الّنّص؟
4. َلّخص مضمون الّنّص بأسلوبك الخاّص.

أقّوم مكتسبايت
ُدور األبيَّة(. )عنَد َمْرآك َتْخَتِلُج القلوُب في الصُّ

- اشــرح هــذا القــول معّبــرا عّمــا يجــب أن يكــون عليــه شــعورك الخــاص حيــن ُيرفــع العلــُم الوطنــُي 
بمتوســطتك؟

ُحروف الَقَسم أستثمر  

أالِحُظ  

تذّكر سياق المثال اآلتي في نّص )تحّية العلم الوطنّي(
َصاَح َصاِئُح المجِد َبْيَن الَقْوِم: واهلِل ِإَنّ َيْوِمي َهَذا الَيْوم.  

أستنتج

الَقَســُم أســلوٌب مــن أســاليب الّتوكيــد، وعناصــره هــي: أداة الَقَســم، والُمقَســُم بــه، وجــواُب 
ِ ال َيهــوُن َوَطِنــي. الَقَســم. مثــل: َواهللَّ

. وحروف القَســم هي: الواو، والباء، والّتاء. وهي حروف جرٍّ
وال تدُخــُل الّتــاُء إال علــى لفظ الجالة »اهلّل«.

ُف تعّلماتي أَُوظِّ

َعَك َربَُّك وما قلى(. حى، والّليِل إذا ســجى، ما َودَّ ْد حــروف الَقَســم فيمــا يلــي: )والضُّ 1- َحــدِّ
2- أعــِرْب مــا تحتــه خطٌّ فيما يلي:

)وتــاهلّل ألكيــَدنَّ أصنامكــم بعــد أن ُتَولُّوا ُمدِبِريَن(   ]ســورة األنبياء: اآلية 75[  
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02  أقرأ َنصِّ
أتذّوق نّص

 أِعْد قراءة نّص )تحّية العلم الوطنّي(، ثّم أجب عن األسئلة اآلتية 
مِس بألواِن العَلم(. هل تعبيرها حقيقّي؟ ُة الشَّ - الِحِظ العبارة: )تالَعَبْت َأِشعَّ

ا. - عّبْر عن معنى العبارة تعبيًرا حقيقّيً
- َمِن الذي يتاَعُب باأللوان في العادة؟

َه الكاِتُب أشّعة الّشمس؟ - بَمن َشبَّ
ِه ِبِه؟ ِه والُمَشبَّ - هل َتمَّ ِذكُر ُكلٍّ ِمَن الُمَشبَّ

- نسّمي الّتشبيه الذي ُحِذَف أَحُد طَرَفيه: »استعارًة«.

 جيش التحرير الوطني الجزائري يحتفل بعيد االستقال

ُف تعّلاميت  أَُوظِّ

في تاريخ الّثورة الّتحريرّية المجيدة ِقَصٌص تشهد بالبطوالت.     
ــال  ــك القصــص، بأســلوب يبعــث االنفع ــا إحــدى تل ــروي فيه ــن ســبعة أســطر ت ــرة م ــب فق -  اُكُت

ويبــثُّ الجمــال، موّظفــا حــروف القســم ومــا أمكــن مــن االســتعارة والّتشــبيه.
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02 أكُتُب   أُْصغي وأحتّدُث
بناء فقرة

ُف أَتعرَّ
ْت بــك، هــل الحظــَت أنَّ تنظيــم شــكلها يقــوم علــى التجزئــة  -  ُعــْد إلــى نصــوص القــراءة التــي مــرَّ
فــي حالــة النصــوص الطويلــة، أو االكتفــاء بالجــزء الواحــد إذا كان النــص قصيــرا. كيــف يســمى 

الجــزء الواحــد مــن شــكل الّنــّص؟ 
- الحظ الفقرة األولى من نصك )أرض الوطن(، كم فكرة رئيسة تعالجها؟   

- ما نوع األفكار التي تعقب الفكرة الرئيسة؟     - ما هي وظيفة هذه األفكار؟ 

-  الفقــرة هــي نــّص قصيــر مكتــوب يعالــج فكــرة رئيســة واحــدة، تعقبهــا أفــكار ثانوّيــة 
معطيــات. أو  شــواهد،  أو  وأمثلــة،  لاســتدالل 

- تبــدأ الفقــرة دومــا بتــرك فســحة فــي أّول الّســطر، وتنتهــي بالّضــرورة برســم نقطــة فــي آخرهــا.
- نعّبر في بداية الفقرة عن الفكرة الّرئيسة، ونضيف بعض األفكار الّثانوّية للفكرة الّرئيسة

 مع توظيف بعض األمثلة أو الّشواهد أو المعطيات ذات العاقة التي ُتدعُمها.
- نختم الفقرة بجملة تلّخص ما عّبرنا عنه، أو تمّهد لما سيأتي في الفقرة الموالية.

-  نحــرص علــى أن نربــط بيــن الجمــل المعّبــرة عــن األفــكار بروابــط لغوّيــة كحــروف 
العطــف أو الّضمائــر، أو أســماء اإلشــارة...أو بروابــط منطقّيــة كعبــارات اإلضافــة 

أو الّتفســير، أو الّتــدّرج، وغيــر ذلــك.
ــة فــي الفقــرة: تتمّثــل فــي تنمّيــة وتوســيع الفكــرة الّرئيســة؛ حيــث  وظيفــة األفــكار الّثانوّي

تشــرحها وتفّســرها لتكــون واضحــة، أو تعّلــل لهــا لتكــوَن قوّيــة الحّجــة واإلقنــاع.

أستخلص 

ُب: ِاْشَرْح كيفّية بناء الفقرة الّثانية من نّص )أرض الوطن( في الّشكل وفي المضمون. أتدرَّ

أُْنِتجُ

ــَك  َزْت هــاِت، وَطرَّ ــُد اأُلمَّ ــَك ي قــال الكاتــب )أنطــون جميــل( عــن العلــم: »حاَكْت
يميــُن األَخــواِت، وزرَكَشــْتَك دمــاُء اآلبــاِء واألجــداِد، فبــاَت الوطــُن وكلُّ َمــْن 

ــَك«.  ــَك. فســالٌم علْي اِت ــي طيَّ ــاًل ف ــِن ممثَّ ــي الوط ــبُّ ف ُنِح
ِاْبــِن فقــرة تبــرز فيهــا معانــي الّترابــط بيــن أبنــاء الوطــن موّظفــا حــروف القســم، االســتعارة 

و الّروابــط الّنصّية المناســبة.
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02   أُْصغي وأحتّدُث
درٌس في الوطنّية - محمد ديب

َأْثَمــُن مــا فــي الوجــود هــو حــّب الوطــن اّلــذي ضّحــى الّشــعب الجزائــرّي مــن أجــل حمايتــه 
فــي الّســّر والعالنّيــة، ودافــع عــن ترابــه ألّنــه يســتمّد منــه انتمــاءه وكيانــه اإلنســانّي.

-  أصــغ إلــى الخطــاب، وســّجل رؤوس األقــالم المناســبة لتعــرف بعــض أســرار نضــال الّشــعب 
الجزائرّي.

أفهم و أناقش
1. لألستاذ حسن رأٌي في مفهوم الوطن. وّضح ذلك. 

2. ما هي الّتساؤالت التي تبادرت إلى ذهن عمر؟ ما رأيك فيها؟
3. كيف توصل عمر إلى مبدإ وجوب دفاع األهالي عن الوطن. 

4. ما الّسُر الذي تّم اكتشافه بخصوص شخصّية المعّلم )حسن(. 
5. لماذا لم يتمّكن )عمر( من الّنجاح في دراسته؟ وهل تستطيع تحقيقه أنَت؟ عّلل.

ُه لوطنه في موقٍف عرفته في الخطاب المسموع. ُأنتج مشافهة: أظهَر األستاُذ )حسن( حبَّ
- من خال توجيهات تقّدُمها لزمائك، أْبِرْز طريقتك في الّتعبير عن حّبك للوطن.

 تاميذ يرفعون العلم الوطني بإحدى المدارس

ُ أَُحضِّ

قال تعالى: )َيْرَفِع اهلُل اَلِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َواَلِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت( ]المجادلة:11[  
-  اســتعن بالّســند الّشــعري )الوطــن الحبيــب( لمعرفــة دور الُشــعور باالنتمــاء للوطــن 

وفضــل العلــم فــي تعزيــز الــّروح الوطنّيــة وتوفيــر االســتقرار االجتماعــّي.    
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02  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
الوطن الحبيب

ــا  ــة ألقاه ــة بالوطني ــدة فّياض ــن قصي ــع م ــذا مقط       ه
ــوم 5 ســبتمبر 1954 بمناســبة  ــد ي الشــاعر محمــد العي
العلمــاء  لجمعيــة  تابعــة  تربوّيــة  مؤسســة  افتتــاح 
اإلخــالص  مشــاعر  ضّمنهــا  الجزائرييــن  المســلمين 

للوطــن والّســعي إلــى طلــب العلــم للّنهــوض بــه.

ــواَيا ــِنه هـــــــ ــُت علــى مَحاِس َوَقْف ولــي َوَطــٌن حبيــٌب لــي خصيٌب
أثري لغتي   

              

اْلوَرى: الخلق من البشر   
عهد سنّي:  فترة  المعة 

مزدهرة         
رزايا: مصائب َعِظيَمٌة          

غبـايا: دخيلة علينا
الّسرايَا:  الجماعات من 

المعّلمين  
ـَا: عامة    آي

تذوُد: َتُصدُّ وتدفُع       
ُمْرِهقيَها:  من تسّبُبوا لها 

في المتاعب

لــُه ُروِحـــي ومــا مَلَكــْت يدايــا وكْنــُت لــُه من األحــراِر عْبــــــــداً
قــد وَجــْدُت بهــا ُهدايــا فإنِّـــي  إذا آنْســُت مــن بْلـــواه نـــــــــــــــاراً
خــــَزايَا باِئســـيَن  بـــــــه  َظَلْلـــــنَا  أصاَبــِك يــا جزائــُر عهــُد ســوٍء
تــِب الّســنايا ــه إلــى الرُّ ــِت ب َرقْيــــ َأِعيــدِي لْلــوَرى عْهداً سنّيـــــــا
ــا ــِك الّرزايـــ ــَنْجِلي عْن ــًدى، َس َم ــْت ــا فيــك طال والتْخَشــْي رزاي
على صـــوِت المطالِب والّشكاَيا  وتْنَقِشـــــُع المَظـــالـــُم باِئــداٍت
مجاِهــــَل مــن مآثرنــــــا غبــــــــايا وُتزهُر المعــــارُف كاشفــــــــاٍت
ِلغــــَـْنِم العلـــــِم َعّبــــــأت الّســرايَا ومــَا ِلْلجـــــــهِل ُبقيــــــا فــي بـــاٍد
ــاَيا بــأّن الّشــعب ُوّفــق فــــــيك غــ لقــد بــدت الّظــــــواهُر بّينــــــــاٍت
ــا ــلَّ آيـَــ أدلَّ شـــواِهـــــــداً وأجــــــ ِــِه فكانــْت تنافــَس فــي مدارســــــ
تحُنووالّصبايــا الّصبيــان  علــى  وآوى الّناشئــــــــات إلــى حجـــوٍر
وتحيــــــَا فــي أراِضـــــــــــيَها رَضايَا تــذوُد عــِن الجـــــــزائر ُمْرِهقيَها

محمد العيد آل خليفة  - الديوان - ص 200 - 201
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02  أقرأ َنصِّ
أفهم و أناقش

1. كيف يكون الحبُّ للوطن حسب ما يراه الّشاعر؟
2. إلى من يشير الّشاعر بقوله )أصاَبِك عْهُد ُسوءٍ(، اُذُكر  بعض مساوئ هذا العهد.

3. استبشر الّشاعر بمستقبل زاهر للجزائر، وّضح ذلك.
4. للّشاعر رأي في محاربة الجهل. أين يتجّلى ذلك؟

5. عام تعتمد األوطان في نهضتها؟ وّضح ذلك بما ورد في القصيدة.

ــى  ــى حــّب الوطــن، وعل ــًة عل ــات دالل ــر أوضــح األبي ــّص، واخت ــراءة الّن ــْد ق ــبايت: أع ُم مكتس ــوِّ ُأق
ــم. ــل الِعل فضائ

     

إسناد الفعل المثال إلى الّضمائر أستثمر  

أالِحُظ
َوَقْفُت على مَحاِسِنه هـــــــواَيا 1. ولي َوَطٌن حبيٌب لي خصيٌب    

2. َيِنَع ُعوُد َشَباِب اْلَجَزاِئِر، َفَقاَم َيْبِني اْلَوَطَن.   

أناِقُش
- ِاقرِإ المثالين، واْمإل الجدول اآلتي: 

استنتاجوزنهالفعلالعبارة
وقفت على محاسنه

ينع عود الّشباب

- حّدد الحروف األصلّية لكّل فعل منهما واستنتج نوعه.
- حّول الفعلين مّرة إلى المضارع ومّرة إلى األمر وفق الجدول اآلتي:

األمرالمضارعالفعل الماضي
َوَقَف

َيِنَع
- ماذا تستنتج؟
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02  أقرأ َنصِّ أكُتُب
أستنتج

مكســور  واوّيــا  كان  إذا  واألمــر،  المضــارع  فــي  المجــّرد  المثــال  فــاء  ُتْحــَذف   -
ِجــْد.  - َيِجــُد   - َوَجــَد   - ِعــْد   - َيِعــُد   - َوَعــَد  مثــال:  المضــارع.  فــي  العيــن 

وال ُتحذف فاؤه إذا كان يائّيا، مثل: َيِبَس - َيْيَبُس - ِاْيَبْس.

ُم مكتسبايت  أُقوِّ
حّول الفعلين )وجـد - يئس(، إلى المضارع ثم إلى األمر، بمـلء الجـدول التـالــــي:

األمرالمضارعالفعل
َوَجــَد
َيِئَس

أتذّوق نّص    أِعْد قراءة نّص )الوطن الحبيب(، ثّم أجب عن األسئلة اآلتية
- ما الّصورة البيانية في قول الّشاعر)وُتزهُر المعــــارُف كاشفــات(. 

- في البيت الثالث اقتباس من القرآن الكريم، حّدده وبّين أثره في المعنى.
- في الّنص قيم اجتماعّية. اذكرها، وبّين أثرها.

- قارن بين البيت 1 و 2  في الّنّص.
الحــظ أن الّشــاعر  يخبرنــا فــي البيــت األول عــن مشــاعره تجــاه وطنــه. والقصــد مــن ذلــك هــو 
اإلبــاغ و إفــادة المخاطــب بهــذه المعلومــات، وهــذا األســلوب ُيســّمى )خبــرًا(، وهــذه األخبــار 
التــي وردت فــي البيــت ُيحتمــُل أن تكــون صادقــة إن طابقــت الواقــع، وغيــر صادقــة إن لــم تطابقــه.
- أّمــا فــي البيــت )5( فــإّن الّشــاعر يأمــر أبنــاء وطنــه بتذّكــر عهــد الّرقــّي الحضــاري. )هــذا إنشــاء(

فالخبــر هــو كّل كام يحتمــل الصــدق أو الكــذب )يطابــق الواقــع أو اليطابقه(. 
ب...(. واإلنشاء هو كاٌم ُينشئه المتكلم للتعبير عن طلب أو شعور )أمر أو نهي أو تعجُّ

ُف تعّلاميت  أَُوظِّ

َظَلْلـنَا بـــه باِئسـيَن خــَزايَا    أصاَبِك يا جزائُر عهُد سوٍء  
- اشرح البيت في فقرة معتمدا األسلوب الخبرّي.

- استخرج من البيت أسلوبا إنشائيا.
- أّي األبيات نال إعجابك؟ ولماذا؟

- اختر ثاثة أبيات متوالية نالْت إعجابك؟ واحفظها.
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02 أكُتُب
الّتوجيه

ُف أَتعرَّ
ًنا؟  - كيف تسّمي أوامر الوالدين، إذا طلبا منك عما ُمَعيَّ

- ُيْبنى نّص توجيهّية وفق تصميم. ما هي أقسامه؟ 
- ماذا يتضّمن كّل قسم؟

ــى مرَســل إليــه  ــه الّتعليمــات إل ــى توجي ــه: هــو أســلوب تواصلــّي، يهــدف إل ــف الّتوجي تعري
)المتلّقــي؛ فــردا أو جماعــة( ودعوتــه للقيــام بعمــل معيــن، أو تركــه، أو االلتــزام بســلوك 

ــه.  مــا، أو اجتناب
تصميم الّنّص الّتوجيهّي: 

ــُم أيُّ موضــوع، ولهــذا يأتــي وفــق مقّدمــة  ــا َيْنتِظ ــّص الّتوجيهــّي فــي تصميمــه كَم ينتظــم الّن
وعــرض وخاتمــة. 

-  المقّدمــة وفيهــا مناســبة الّتوجيــه/ الّتمهيــد للّتوجيــه بدعــاء أو نــداء للفــت االنتبــاه، أو 
ــه.  بمكانــة الموجِّ

- العرض وفيه عرض لموضوع الّتوجيه. 
- الخاتمة وفيها بيان ألهمّية القول، وضرورة العمل به.

أستخلص 

انثــره  واحــد،  اّتجــاه  لــه  حــوار  الحبيــب(  )الوطــن  نّصــك  فــي  الموجــود  الحــوار   : أتدّرب 
المناســب.   الّتصميــم  لــه  َضــْع  توجهّيــة،  فقــرة  ضمــن 

أُْنِتجُ

استنادا إلى قول الّشاعر )محمد العيد آل خليفة(:
آَيــا وأَجــّل  َشــَواهًدا  َأَدّل  َفَكاَنــْت َمَداِرِســه  ِفــي  َتَناَفــَس 
علــى الّصبيان تحنــو و الّصبايا حجــوٍر إلــى  الّناِشــئات  آَوى  و 

أنِشــْئ فقــرة تتضّمــن حثــًا علــى االجتهــاد فــي الّدراســة خدمــة لمســتقبل الوطــن، موّظفا 
الّتوجيــه و مــا يناســب مــن األفعــال المعّتلة.
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02   اآلن أستطيع
ُب أتدرَّ

   ِمن مسرحية )البشير( - أبو العيد دودو

َأصِغ إلى الخطاب، واسَتِعْن برؤوس األقالم لتجيب عن األسئلة اآلتية:
- ما هو الموضوع الّذي تناوَله هذا الّنّص المسرحّي؟

- ُيصّور هذا المشهد المسرحّي بعض مظاهر صعوبة الحياة في فترة معّينة. وّضح ذلك.
- لمــاذا اعتــّزت البنــت بحديــث أهــل القــرى عن أخيها البشــير ؟، ولماذا أنكــرت خوف ُأّمها عليه؟

أنتج مشافهة: انطاقا من الخطاب المسموع، ستقوم بمايلي:
ِاخَتْر شخصية وطنّية ُأْعِجْبَت بموقٍف من مواقفها في حّب الوطن.

)فــي حــوار ثنائــّي( تنــاول الكلمــة مستفســرا تــارة ومجيبــا تــارة أخــرى قصــد اســتلهام توجيهــات 
ُهَهــا إلــى زمائــك. مــن موقفــه البطولــي ُتَوجِّ

 الوَطن والوطنّية
 اإلنســان مــن طفولتــه يحــبُّ بيَتــُه وأهــَل بيِتــِه لَمــا َيــرى مــن حاجِتــِه إليهــم واســتمداد بقائــه منهــم 

و مــا البيــت إاّل الوطــن الّصغيــر.
فــإذا دخــل ميــدان الحيــاة وعــرف الّذيــن يماثلونــه فــي ماضيــه وحاضــره ومــا ينظــر إليــه مــن 
مســتقبله، ووجــد فيهــم صورتــه بلســانه ووجدانــه وأخاقــه ونوازعــه ومنازعــه، شــعر نحوهــم مــن 
الحــّب بمثــل مــاكان يشــعر بــه ألهــل بيتــه فــي طفولتــه، و هــؤالء هــم أهــل وطنــه الكبيــر، و محّبتــه 

لهــم فــي العــرف العــام هــي الوطنّيــة.
ــت  ــه اإلنســانّية وكان ــكّل مــن يجــد فيهــم صورت ــم الّصحيــح، شــعر بالحــّب ل ــّذَي بالعل ــإذا ُغ ف

ــر.   ــه األكب ــه وهــذا هــو وطن ــا ل األرض كّلهــا وطن
والّناس إزاء هذه الحقيقة أربعة أقسام:

1.  قســم ال يعرفــون إاّل أوطانهــم الّصغيــرة، وهــؤالء هــم األنانّيــون الذيــن يعيشــون علــى أممهــم كمــا 
ــى  ــات علــى دم غيرهــا مــن الحيــوان، وهــم فــي الغالــب ال يكــون منهــم خيــر حّت تعيــش الّطفيلّي

ألقاربهــم وأهــل بيتهــم.
2.   قســم يعرفــون وطنهــم الكبيــر فيعملــون فــي ســبيله كّل مايــرون فيــه خيــره ونفعــه ولــو بإدخــال 
الّضــرر والّشــر علــى األوطــان األخــرى، بــل يعملــون دائمــا علــى امتصــاص دمــاء األمــم والّتوّســع في 
الملــك ال ترّدهــم إاّل القــوة، وهــؤالء شــّر وبــاء علــى غيــر أممهــم، فهــم مصيبــة البشــرّية جمعــاء.
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ــات األمــم، كمــا أنكــروا أديانهــا  3.  قســم زعمــوا أّنهــم اليعرفــون إال الوطــن األكبــر وأنكــروا وطنّي
وهــا مفّرقــة بيــن البشــر، وهــؤالء عاكســوا الطبيعــة جملــًة، ومــا َعَرَفتــه البشــرّية منــذ آالف  وَعدُّ

الســنين ودالئــل الفشــل علــى تجربتهــم ال تــكاد تخفــى.
4.  وقســم اعتــرف بهــذه الوطنّيــات كّلهــا ونّزلهــا منازلهــا غيــر عاديــة وال معــدو عليهــا، ورّتبهــا 
ــة لمــا بعدهــا.  ــا قبلهــا ودعام ــى م ــة عل ــي تدّرجهــا، كّل واحــدة منهــا مبنّي ــّي ف ترتيبهــا الطبيع
وآمــن بــأّن اإلنســان يجــد صورتــه وخيــره وســعادته فــي بيتــه ووطنــه الّصغيــر وكذلــك يجدهــا فــي 

أّمتــه ووطنــه الكبيــر ويجدهــا فــي اإلنســانّية كّلهــا وطنــه األكبــر.
          آثار اإلمام عبد الحميد بن باديس / ج3 - ص 366

اقرأ الّنّص قراءة واعية، وأِجب عن األسئلة اآلتية:
- ما العاقة بين حّب الّطفل ألهله وبيته، وحّبه للوطن؟

- من هم الذين اعتبرهم الكاتب مصيبًة على البشرية جمعاء؟
- أْبد رأيك في الوطنّية العادلة التي خُلص إليها ابن باديس.

صورتــه  فيهــم  يجــد  َمــن  ِلــُكّل  بالُحــّب  َشــَعر  الّصحيــح،  بالِعلــم  َي  ُغــذِّ الفقرة:"فــإذا  إليــك 
األكبــر". وطنــه  هــو  وهــذا  لــه،  وطنــا  كلهــا  األرض  وكانــت  اإلنســانّية، 

-  اضبط هذه الفقرة بالّشكل الّتاّم، والَمح فيها صورة بيانّية.
- استعن بالقاموس لمعرفة المعاني المختلفة لكلمة )الوطن(.

- استخرج من الفقرة )فعاًل مثاالً(، واشرح الّتغييرات التي طرَأت عليه.

 ُأْنِتُج
بمناســبة اليــوم الوطنــّي للهجــرة )17 أكتوبــر 1961م(، نّظــم الّنــادي الّثقافــي لمتوّســطتكم نــدوة 

تاريخّيــة، فانتاَبــَك االعتــزاز وأنــَت تــرى األعــام ترفــرف حــول متوّســطتك.
- اُكُتب كلمة توجيهّية لزمائك تدعوهم من خالها إلى االعتزاز بالوَطن، واحترام رموزه، 

وتحّثهم على االجتهاد في الّدراسة من أجل الّنهوض به، موّظفًا الّتوجيه واسم الّزمان والمكان، 
وحروف القَسم، ومحترما عامات الوقف والّترقيم. 

أقّوُم إنتاجي
الحظــت تباشــير الفــرح علــى وجــه زميلــك، فلّمــا استفســرت عــن الّســبب أخبــرك بعــودة 
أخيــه بعــد غيــاب طويــل، واعتــزام والــده إقامــة حفــل عائلــيٍّ لتكريمــه. وطلــب منــك إعــداد 

كلمــة توجيهّيــة تلقيهــا علــى الّضيــوف فــي هــذه المناســبة الّســعيدة.
اثنــي عشــر )12( مــن  تتكــّون  الحفــل،  هــذا  فــي  التــي ســُتلقيها  الكلمــة  اُكُتــب   -

المكتســبات.  مــن  مناســًبا  تــراه  مــا  موّظفــًا  ســطرا، 



ن
ّب الوط

ح

48

02   اآلن أستطيع
ُأقّوُم إنتاجي وفق شبكة الّتصحيح اآلتية:

الّتحّكمالمؤشراتالمعايير
النعم

احترام سياق الوضعيةالوجاهة
تحرير كلمة توجيهّية

توظيف اسم الزمان والمكان وحروف القسم سالمة الّلغة
إسناد الفعل المثال إلى الضمائر

توظيف توجيهاتاالنسجام
مراعاة عامات الوقف

توظيف قيم وطنّيةاإلتقان
أشارك في إنجاز  بحث حول تاريخ العلم الوطنّي الجزائرّي

المواردالمهامخطوات إنجاز المشروع
الخطوة األولى

-   تشكيل األفواج. 
حــول  البحــث  مجــال  -  تحديــد 
تاريــخ العلــم الوطنــي الجزائــري 
)تصميــم العلــم، رمزيــة األلــوان، 

خصائــص العلــم الوطنــي(.

مــن  المعلومــات  -  يجمعــون 
التاريخيــة.  الوثائــق 

إخــراج  طريقــة  -  يحــددون 
. لبحــث ا

التــي  المراجــع  -   يعينــون 
المعلومــات. منهــا  يســتقون 
-  يتفقون على طريقة الكتابة.

الموارد
فقــرة  بنــاء  فــي  -   التحكــم 

مترابطــة. توجيهّيــة 
إلضفــاء  الوســائل  -   توظيــف 
العمــل. علــى  جماليــة  قيمــة 

المعرفيــة  المــوارد  -   اســتثمار 
الازمــة. والّلغويــة 

الخطوة الّثانية
 توزيع العناصر على أعضاء 

الفوج.

-  يحددون مضمون البحث.
-  يرتبــون المعلومــات الخاصــة 

ــي. ــم الوطن بالعل
-    يوظفــون األســلوب المناســب 
الّلغــة. قواعــد  احتــرام  مــع 

الوسائل
- أوراق بيضاء.

- صور العلم الوطني.
-  مراجــع ورقّيــة ورقمّيــة حــول 

العلــم الوطنــي.
- وســائل العــرض )الحاســوب، 

جهــار العــرض(.

الخطوة الّثالثة 
الفــوج لصياغــة  التقــاء عناصــر     -
بالصــور  وارفاقــه  البحــث  نــّص 

لمناســبة. ا

-   يجمعــون األعمــال ويتبادلون 
المعلومات.

الخــاّص  العمــل  -    ينظمــون 
لمشــروع. با

-    يراجعون الّنصّ فكرة 
وأسلوب ولغة.

-   العرض الجيد.الخطوة الرابعة: عرض المشروع
-   المناقشة والّتقويم.
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   أُْصغي وأحتّدُث

ما سأعرفه من خالل الّنصوص

الموضوعات

1. الّتعّرف إلى عظماء من الجزائر، واالعتزاز بهم.
2. االّطالع على نماذج من عظماء العالم العربّي واإلسالمّي.

3. مواقف خالدة لبعض عظماء العالم.

الموارد الّلغوية

1. االسم الممدود.
2. نصب الفعل المضارع.       

3. حروف االستفهام.

فّنيات الّتعبير

1. الحوار.
2. روابط الّنّص الحوارّي.         

3. الّتواصل في وضعّية الحوار.
                                                                         صورة تذكارّية لمعطوبي الّثورة الّتحريرّية

ما سأنتجه مشافهًة وكتابًة

ِخالَل كّل أسبوع

1. موضوع يحّث علىاالعتزاز بموقف أحد أعالم الجزائر.
2. موضوع يثّمن عظمة رجال الحماية المدنّية.

3. موضوع يبرز فضل جمعية أولياء الّتالميذ في االهتمام بشؤون المعوزين من الّتالميذ.

في نهاية المقطع

ــا الّنمــط  ــا مكتســباتي خــالل المقطــع ومراعي ــرة، موّظف ــة مؤّث موضــوع حــول شــخصّية وطنّي
المناســب.

ما سُأْنِجُزُه

أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتمّثــل فــي بحــث حــول ســيرة واحــد مــن معطوبــي 
الّثــورة الّتحريرّيــة.

  أتعّلم
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ة َفاِطَمة ْنُسوَمر- منشورات المتحف الوطنّي للمجاهد   َللَّ

- أسهمت المرأة الجزائرّية في تحقيق إنجازات تاريخّية مع أخيها الّرجل.
ِاستِمْع إلى الِخطاب باهتمام، وسّجْل رؤوس األقالم المناسبة:

أفهم وأناقش
1.   ماهــي الّصفــات الّتــي أّهلــت اللــة فاطمــة لتكــون محــّط 

اختيــار أعضــاء الفــوج؟ 
2. تفاعلَت مع اختيار الفوج، بّين سبب ذلك الّتفاعل؟ 

3. بــم تفّســر اّتفــاق أطفــال المخّيــم علــى تســمّية فوجهــم 
باســم شــهيد أو شــهيدة؟ 

4.  ُصــْغ جملــة فــي تبريــر اختيــارك لمنــدوب القســم علــى 
المنــوال الّتالــي: 

    »اخترتها أّوال ألّنها امرأة وثانيا ألّنها بطلة«.
د الفكرة العاّمة للخطاب المسموع. 5. حدِّ

                                                                                البطلة فاطمة نسومر
أنتج مشافهة 

ــَم الّنــادي الّرياضــي للمتوّســطة دورة رياضّيــة بيــن األقســام، وطَلــَب منكــم أســتاذ الّتربيــة البدنّيــة  نظَّ
تســمية الِفــَرق.                                       

في شكل أفواج:
أ - ستقومون بمناقشٍة ِحوارّية حول تسمّية فريقكم، وتبرير اختياركم.

ب - تنتدبون عضوين لعرض الحوار في القسم.

ُأحّض

سّجلت المرأة الجزائرّية عبر الّتاريخ مواقف تظهر عظمتها اإلنسانّية.
ــ  استعن بالّسند المكتوب »ياجميلة« لتتعّرف على رمز من رموز المرأة الجزائرّية. 
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03  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
 يا جميلة !

             عام ثمانية وخمسين وتسعمائة وألف صدر حكم باإلعدام
 بحق المجاهدة »جميلة بوحيرد«فتجاوب معه أحرار 

العالم باالستنكار، واتخذوها  رمزا للفداء.

الَبَشــاِئْر َتْحــُدوِك  ِســْرِت  الَجَزاِئــْر َأْجــِل  ِمــْن  ُثــْرِت  أثري لغتي

تبــّا: هالكا 

لهــج: نطق وتكلم 

السـّـنـاء: الّضياءوالّنور 
قبســت: أشعلت 

ِلْلَحــــــــَراِئْر َرْمـــــًزا  ِصــْرِت  َجاِئــْر ُكــــَلّ  َقَهــــــْرِت  َقــــْد 
َما َوَهْنِت َيا َجِميَلة

ــــــــــــــا َوَسبَّ َشْتــًمــــا  ُفــــوا  َعنَّ ْـرَبــــا َضـ ِجْسَمــــِك  َأْوَجُعــــوا 
ــــــــــــا َهبَّ ِلْلـــَمـــــوِت  َنـــا  ُكلُّ ــــا َوَتبَّ ِلْلَقاِســــــي  ُسْحـًقـــــا 

َفَصَبْرِت َيا َجِميَلْه
ِبُشْكـــِرْك الَكـــوُن  ـَـــَج  َله ِذْكــــــُرْك الَعــــاَلِم  ِفــي  َطــــــــاَر 
ُعْمـــَرْك ِباْلَحــــــــقِّ  َواَْفـَتـــُدوا   َهَتُفـــــــــــوا ِمـــــْن َأْجــــِل َأْمــــِرْك

َأيَُّدوِك َيا َجِميَلْه
َوَوَفــــــــــــــاْء ُحــــــــبٌّ  َلــــِك  ِفــــَداْء ــعب  للشَّ َأْنــــــِت 
َســـــاْء النِّ ِمْنـــــُه  َقَبَســْت  ــَنـــاْء السَّ َشـــــعَّ  َقــْد  ِمْنـــــِك 

ُأْسَوًة ِفيِك ، َجِميَلْه
َفِصيـــــــــــــــــْح ِباْلُبُطــــواُلِت  َيِصيـــــْح اِمــــي  الدَّ ُجـــــْرُحِك 
ِريـــــْح الصَّ ِباْلَحـــــقِّ  َهاِتــًفــــــا  َشِحيــــــــــــــْح    َغْيــــُر  َمـــــا  ِبالِدّ

 َلْن َنِذَلّ َيا َجِميَلْه

ديوان عبدالكريم العقون ص 102 - 103



ّية
سان

لإن�
ء ا

ما
عظ

53

03  أقرأ َنصِّ
أفهم وأناقش

- ِاقرأ الّنّص بأداء حَسن، وأِجْب عن األسئلة:
1. فيم تمّثلت األعمال العظيمة لجميلة؟ اشرح ذلك من الّنّص.

2. الّصبر قيمة ألهل العزم من العظماء. وّضح ذلك من الّنّص. 
3. صارت جميلة  رمزا لرسالة إنسانّية. أين يبدو ذلك من الّنّص؟ وكيف تفاعل معها أحرار العالم؟

4. ما الّذي استلهمه الّشعب الجزائرّي من تضحية جميلة؟ 
5. بطولة جميلة جعلتها قدوة تحتذى. دّل على هذا المعنى من الّنّص.

   - أِعْد قراءة الّنّص قراءة شعرّية ُمعبِّرة.

أقّوم مكتسباتي
- ضّحت جميلة وقّدمت الكثير من أجل وطنك لتحيا فيه حياة كريمة. 

ماذا تفعل وأنت تطلب العلم من أجل وطنك و رّد فضل جميالته؟ سّجل توجيهاتك.

اِلسم الَممُدود أستثمر  

ألحظ
ْعِب ِفَداْء       َلِك ُحبٌّ َو َوَفاْء - َأْنِت ِلْلشَّ

ُأناقش
- الحظ الكلمتين الملّونتين في المثال، ما نوعهما؟ وما آخر حرف فيهما؟

- ما الحرف الّذي سبقه؟
- لعّلك تبّينت أّن آِخَرَها همزٌة َتِلي أِلًفا زائدًة. فكيف نسّمي هذا االسم؟

- هات مثاال مشابها من إنشائك الخاّص.
- ماذا تستنتج؟

أستنتج

االسم الممدوُد هو االسُم الُمعَرُب الّذي آِخُرُه همزٌة َتِلي أِلًفا زائدًة. 
َتاء - بيضاء. مثل: ِفَداء – َوَفاء - الشِّ
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03  أقرأ َنصِّ أكُتُب
أوّظُف تعّلاميت

1. إليك األسماء الممدودة اآلتية: ُثغاء – ُغثاء – اسِتقصاء – حّواء – ُمواء.
في أفواٍج ثنائّية: 

- تعاَوَنا في البحث عن معاني هذه األسماء باستعمال القاموس.
َفا كّل اسٍم ممدود في جملتين من إنشائكما. - َوظِّ

- ماِرَسا الّتقويم البينّي في الفوج الّثنائّي.
مَت في زميلك مالمح قد تؤّهله ليصير شخصّية عظيمة. 2. توسَّ

ْل إجاباته موّظًفا االسم الممدود. - حاِوْرُه لتخبره بما توّسمَت فيه، وسجِّ

أتذّوق نّص

- أِعْد قراءة نّص )يا جميلة(، ثّم أجب عن األسئلة اآلتية :
- لماذا استعمل الّشاعر ضمير المخاطب المؤّنث المفرد؟

- بَم تفّسر استعمال الّشاعر لألسلوب االنشائي بعد كل بيتين؟ 
- ماهي العاطفة الّتي عاشها الّشاعر وهو يخاطب جميلة؟

- في الّنّص قيٌم إنسانّية دّل عليها، وبّين أثرهافي الفرد والمجتمع.
- الحظ قول الّشاعر:    منك قدشّع الّسناء      قبست منه الّنساء
- ما الّذي يجمع بين لفظتي : الّسناء و الّنساء؟ وما يفّرق بينهما؟

-  لعّلــك تبّينــت أّنهمــا تجتمعــان فــي: نــوع الحــروف وعددهــا وشــكلها، وتختلفــان فــي ترتيــب 
الحــروف زيــادة علــى المعنــى.

- ماذا نسّمي هذه الّظاهرة البالغّية؟
- إّنها الجناس الّذي يعني تشابه الّلفظين في الّنطق واختالفهما في المعنى، وهو نوعان: 

تام: وهو ما اّتفق فيه الّلفظان في أمور أربعة هي: نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها.                                  
ناقص )غير تام(: وهوما اختلف فيه الّلفظان في واحد من األمور األربعة.

أوّظُف تعّلاميت
1.  ِاستخِرْج من الّنّص ِجناًسا. وبّين نوعه.

2.  »الـَمْجُد َو الـُخُلوُد ِلُشَهَداِئَنا اأَلْبَراِر« عبارة تثير مشاعر الّترّحم والعرفان، والفخر واالعتزاز.
ــة  ــر فيهــا عــن مشــاعر االعتــزاز بتضحيــات الّشــعب الجزائــرّي فــي ســبيل الحرّي -  اُكتــب فقــرة تعّب

ــاس.  واالســتقالل موّظفــا الجن
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03 أكُتُب
الِحوار

أتعرف
- كيف نسّمي طريقة الّتعبير الّتي يشترك فيها أكثر من طرف؟ 

- حّدد عناصر الحوار في نّص )يا جميلة(. 

ــُل  ــّل )الُمرِس ــى األق ــى اشــتراك شــخصين عل ــوم عل ــر، تق ــة تعبي ــو طريق ــوار: ه ــف الح تعري
والُمرَســُل إليــه(، أو مجموعــة مــن األشــخاص فــي تبــادل الحديــث وجهــا لوجــه، أو بطريقــة 

ــواع: ــه. وهــو أن ــراء موضــوع يعنيهمــا الّتحــّدث في ــر مباشــرة بغــرض إث غي
أ - الحوار الّداخلّي: هو كالم ُتحّدُث به الّشخصيُة نفَسها.

ب - الحوار الّثنائّي: وهو الكالم المباشر الذي يدور بين شخصيتين.
ت - الحوار الجماعي: وهو الكالم المباشر الذي يدور بين أكثر من شخصيتين.

عناصر الحوار: بالّتدّرب، يصبح الحوار مهارة تتحّدُد عناصره في:
1. موضوع الحوار: و يشمل في العموم مواضيع الحياة المختلفة.

2.  طرَفــي الِحــوار: وهمــا الّشــخصان أو مجموعــة األشــخاص المتحاوريــن، والذيــن يتبادلــون 
األدوار في تناول الكلمة؛ حيث يصبح كّل واحد منهم مرِسال مّرة و مرَسال إليه مّرة أخرى. 

أستخلص 

أتدّرب 
الحــوار الموجــود فــي نّصــك )يــا جميلــة( حــوار لــه اّتجــاه واحــد، حــّدد طرفيــه، ثــّم انثــره واجعلــه 

متبــادال بيــن الّطرفيــن.

أُْنِتجُ

عرضــت فــي القســم موقفــا لشــهيدة جزائرّيــة، فخاطبــك أحــد زمالئــك بقولــه: 
نســاء  »هــؤالء  آخــر:  وواصــل  مواقــف!«  مــن  ســّجلته  بمــا  فخــور  أنــا  »كــم 

برجالهــا؟«.                                                   بالكــم  فمــا  الجزائــر، 
بينــك وبيــن عَلــٍم مــن أعــالم الجزائــر،  ــال –  ــا أو متخيَّ حقيقّيً -اُكُتــب ِحــواًرا – 
ــا االســم الممــدود والجنــاس. ًف ــزازك بمواقفــه، موظِّ ــه، واعت ــه الّتعريــف ب ُتظهــر في
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03   أُْصغي وأحتّدُث  أقرأ َنصِّ
األسيُر الَمِهيب - عبدالّله صالح الجمعة

ْت في مواقفه أسمى ُصَور الّصبر واإلباء والفداء. رُجٌل تجلَّ
ــه  ــى هات ــّرف عل ــبة لتتع ــالم المناس ــّجل رؤوس األق ــاب، وس ــى الِخط ــاٍم إل ــَتِمْع باهتم - ِاس

الّصفــات.

أفهم وأناقش
1. ما هي نظرة القائد اإليطالّي إلى ُعَمر المختار؟ ما أهمُّ ِصفٍة تلَمُسها ِمن كالمه؟ 

د مقاطع الِحوار، وأطرافه في الخطاب المسموع. 2. َحدِّ
3.  ما هو األثر الذي ترَكُه موقف عمر المختار في نفس القائد اإليطالّي؟ وما سبُب ذلك مّما سمعَت؟ 

4. استنِتج الفكرة العاّمة للخطاب. 

أنتج مشافهة
فــي أفــواج ثنائّيــة، ِاســتحِضرا شــخصّيًة ِمــن العاَلــم العربــّي، وَمثِّالهــا فــي ِحــواٍر ثنائــّي؛ ُتبــِرزان فيــه 

اّتصافهــا بالّثبــات والهيبــة والّتســاُمح.

ُأحّض

يحفظ الّتاريخ صفحات مشرقة إلنسانّية عظماء األّمة العربّية، الّذين تغّلبوا على 
محن الحياة بنبل األخالق والّثبات على القيم.

- استعن بالّنّصّ )إنسانّية األمير( لتكتشف هذه القيم اإلنسانّية الّنبيلة.
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03  أقرأ َنصِّ
  إنسانّية األمير 

ــّدى  ــيحيني، تص ــلمني واملس ــني املس ــة ب ــت حادث ــق وقع ــي دمش        ف
لهــا األميــر بحنكــة العظمــاء وســّجل موقفــا تاريخّيــا ال يصــدر إال مــن 

عظيــم.

َجَمــَع اأَلِميــُر الُعَلَمــاَء والُوَجَهــاَء َو اأَلْعَيــاَن ِمــْن َأَهاِلــي ِدَمْشــَق َوَجَماَعــِة 
يُن  َمِتَهــا الدِّ الـــُمَهاِجِريَن الـــَمَغاِرَبة َوَخاَطَبُهــم َقاِئــاًل : »إنَّ اأَلدَيــاَن َوِفــي ُمَقدِّ
ِميُّ َأَجــلُّ َوأقــَدُس ِمــن أْن َتُكــوَن ِخْنَجــَر َجَهاَلــٍة َأْو ِمْعــَوَل َطْيــٍش  اإلْســالَ
ــْم َأْن  ُرُك ــْوِم. ُأَحذِّ ــْن الَق ــِة ِم ــَواُه الُحَثاَل ــا َأْف ي ِبَه ــَدِوّ ــٍة ُت ــاِت َنَذاَل َأْو َصَرَخ
ــُكْم  ــي ُنُفوِس ــُه ِف ــوَن َل ــا، َأْو َأْن َيُك ــْم َنِصيًب ــِل ِفيُك ــْيَطاِن الَجْه ــوا ِلَش َتْجَعُل

ــِبياًل«. َس
ــْوَم االْثَنيــِن 20  ــِة ِبِدَمْشــَق َي ــَع َتْحِذيــِر اأَلِميــِر ِاْنَطَلَقــْت َشــَراَرُة الِفْتَن َوَم
ــة 1276 هـــ الموافــق لـــ 9 جويليــة 1860 َوَبِقــَي اأَلِميــُر َأْرَبَعــَة َعَشــَر  ِذي الِحَجّ
َيْوًمــا ُمَتَواِلَيــًة َلــْم يْفُتــْر ِفيَهــا َلْحَظــًة َعــْن ُنْصــَرِة الـــَمْظُلوِميَن  َوِإْنَقاِذِهــْم 
َكاَلــى  ِمــَن الَقْتــِل، َوَأْشــَرَف َعَلــى َتْطِبيــِب الَجْرَحــى، َوَقــاَم َعَلــى َتْعِزَيــِة الَثّ
ُتــُه ِفــي َيــِدِه  َياِلــي َســاِهًرا َوُبْنُدِقَيّ َواأَلَراِمــِل َوالَيَتاَمــى. وَكاَن َيْقِضــي َأْكَثــَر اللَّ
ــى  ــُه ِإَل ــَنَد َرْأَس ــاُس َأْس َع ــِه الُنّ ــَب َعَلي ــإَذا َغَل ــاُه، َف ــي ِحَم ــْن ِف ــى َم ِحْرًصــا َعَل

ــا. هتهــا َقِليــاًل َوَغَف ُفوَّ
ــن الَتَجــأوا  َوَبَلــَغ َعــَدُد الِّذيــَن َأْنَقَذُهــْم األِميــُر ِمــَن الَقْتــِل َوالَعــَذاِب ِمَمّ
إَلــى َداِرِه َنْحــًوا ِمــْن َخْمَســَة َعَشــَر َأْلــِف َشــْخٍص ِمــَن الَقَناِصــِل َوَأْعَيــاِن 

ــاِت. اِهَب ــاِن َوالرَّ ْهَب ــاَرى َوالرُّ َص الَنّ
ــَرُه  ِبيــِل الِّذي َفسَّ ــًرا َعــْن َســَبِب َمْوِقِفــِه النَّ َوَكَتــَب اأَلِميــُر َبْعــَد الِفْتَنــِة ُمَعِبّ
ــاُس َتْفِســيَراٍت ُمْخَتِلَفــًة ُيَخاِطــُب َمِلَكــَة بِريَطاْنَيــا : »إَنِّنــي َلــْم َأْفَعــْل إاَلّ  النَّ

ِة«. يــِن َوَلــَواِزُم اإِلْنَســاِنَيّ َمــا ُتوِجُبــُه َعَلــَيّ َفَراِئــُض الدِّ
)نزار أباظة، األمير عبد القادر العالم المجاهد، ص 18-16(

أثري لغتي 

   
نذالة: حقارة

الُحثالة: األراذل 
  

يفتر: يضعف
الّثكالى: الّلواتي 

فقدن أوالدهنّ 

القناصل: جمع. 
مفرده قنصل؛ الّناِئُب 

عن دولة في دولة 
ُأخرى

الّرهبان: رجال 
الّدين الّنصارى
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03  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
أفهم وأناقش

ِاقرأ الّنّص قراءة سليمة بأداء حَسن، محترًما عالمات الوقف. ثّم أجب عن األسئلة:
ْح ذلك من الّنّص. 1. دعا األمير إلى الّروّية وتحكيم العقل. وضِّ

2.  أعطى األمير لألخّوة اإلنسانّية حّقها. أين يظهر ذلك من الّنّص؟ 
3. جمع األمير بين واجب الّدين ولوازم اإلنسانّية. اشرح ذلك. 

4. هاِت الفكرة العاّمة للّنّص.
ــًزا علــى ضبــط أواخــر الكلمــات بالّشــكل، ثــم أِعــْد صياغتهــا مــع  5.  اقــرأ الفقــرة األخيــرة ُمَركِّ

. الّضمائــر: هــي، ُهمــا، ُهــْم، ُهــنَّ

أقّوم مكتسباتي
خاِطــْب زمــالءك؛ ســائاًل إّياهــم تــارة، وشــاِرًحا لهــم تــارة أخــرى، حــول مظهــر عظمــة األميــر 

الموقــف. فــي هــذا  الجزائــرّي  عبدالقــادر 

َنصُب الِفعل الُمضاِرع أستثمر  

ألحظ

ُرُكْم َأْن َتْجَعُلوا ِلَشْيَطاِن الَجْهِل ِفيُكْم َنِصيًبا. ُأَحِذّ

ُأناقش
- ما نوع الجملة في المثال؟

- كيف عرفت ذلك؟ 
- أعرب الفعل )أحّذر(.

- هات مثاال مشابها.
- ما أصل الفعل )تجعلوا( إذا حذفنا )أن(؟ 

- ما الّذي حدث للفعل )تجعلوا( حين دخلت عليه )أن(؟  
- كيف نعربه؟ ولماذا؟ 

- أدخل أداة الّنصب المناسبة على الفعل )أحّذر( واقرأ الجملة. 
- ماهي باقي أدوات نصب الفعل المضارع؟ وماذا تستنتج؟
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03  أقرأ َنصِّ
أستنتج

-  ُينصــب الفعــل المضــارع إذا ســبقته إحــدى األدوات الّناصبــة، وتكــون عالمــة نصبــه الفتحــة 
فــي الفعــل المفــرد نحــو : أجتهــد كــي أنجــح وحــذف الّنــون فــي األفعــال - الخمســة نحــو:  

َلــْن َيْأُتــوا.
- األدوات الّناصبة هي: َأْن – َلْن – إذْن – َكْي.   

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ
1.  اســتخرْج فعــال مضارعــا منصوبــا مــن الّنــّص )إنســانّية األميــر( ثــّم حــّدد حــرف الّنصــب، وبّيــن 

حركــة إعرابــه مــع الّتعليــل.
2. وأنت رئيٌس لقسمك في المؤّسسة تحرص كثيرا على خدمة زمالئك بإخالص.

-  اُكتب مقّدمة مناسبة تبّين فيها قيمة خدمة اآلخرين بإخالص، موّظفا المضارع المنصوب.

أتذّوق نّص 

- َأِعْد قراءة نّص )إنسانّية األمير( ثّم أجب عن األسئلة اآلتية: 
- تنّوع الّنمط في الّنّص بين نوعين بارزين حّددهما، وعّين مقاطعهما.

ــفقة والّرحمــة. حــّدد المقاطــع  ــن بالخــوف والّش ــه لآلخري ــي حمايت ــر ف ــْت إنســانّية األمي -  ُتْرِجَم
ــي تــدّل علــى ذلــك. الّت

- ِبَم تفّسر مجيء الّنّص باألسلوب الخبرّي فقط؟ هات أمثلة له من الّنّص ودّل على معناها.
- الحظ العبارة اآلتية: “أحّذركم أن تجعلوا لشيطان الجهل فيكم سبيال”. 

- ما نوع الّصورة البيانّية فيها؟ اشرحها وبّين سّر جمالها. 
- الّتشبيه البليغ هو الّذي نحذف منه أداة الّتشبيه ووجه الّشبه معا.

- استخرج القيمة الّتي تزّين بها الّنّص، وبّين أثرها في حياة األفراد والمجتمعات. 

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ
1. ُعْد إلى الفقرة األولى من الّنّص واستخرج تشبيها بليغا.

ٍر ِلعَظَمته.  2. تابعَت حواًرا جرى بين ُمعَجٍب بموقف األمير، وبين آخر غير ُمَقدِّ
- اُكُتب ملّخًصا لذلك الحوار، موّظفا فيه الّتشبيه البليغ، والفعل المضارع المنصوب.
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   أُْصغي وأحتّدُث

روابط الّنّص الحوارّي
أتعرف

ْل أسلوبه؛ ماذا يغلب عليه؟  - ُعْد إلى نّص حوارّي قرأته، وتأمَّ
-  إذا كان الغالــب هــو توظيــف االســتفهام واألمــر والّنهــي والّنــداء والّتعّجــب، فتأّمــل الّروابــط 

المســتخدمة، ثــّم بّيــن نوعهــا. 
- اُذُكْر بعًضا من هذه الّروابط، ثّم وّظفها في جمل من إنشائك.

1. الّتعبير بالحوار ينُتُج عنه نصٌّ مترابط ومنسجم. ومن أبرز ممّيزات أسلوبه: 
- توظيف جمل االستفهام واألمر والّنهي والّنداء والّتعّجب. 

- الّتداخل بين الجمل الّناتج عن مقاطعة الكالم. 
- توظيف الحجج والبراهين. 

2.  روابــط الّنــّص الحــوارّي: يتحّقــق الّترابــط فــي الّنــّص بــأدوات تســّمى الّروابــط، وهــي 
تتناســب مــع أســلوبه، لهــذا يغلــب اســتعمال الّروابــط الّلغوّيــة اآلتيــة فيــه: 

ة، أحرف العطف، كما، أيضا، كذلك، ... - روابط الوصل، نحو: عالمة الّترقيم المطَّ
- روابط الجواب، نحو: أجل، نعم، بلى، ال، كاّل، ...

- روابط الّتفسير، نحو: أي، المقصود بذلك، أعني، ...
، ال شّك، الحقيقة، الّصواب، ... - روابط الّتأكيد والّنفي، نحو: إنَّ

روابط الّتعليل واالستنتاج، نحو: لذلك، لذا، إذا، نخلص إلى، والّنتيجة، والّضمائر

أستخلص 

ْل خطاب األمير للملكة، ثّم حّدد بعض عناصر الحوار الواردة فيه.  أتدّرب: َتَأمَّ

ــاُس َتْفِســيَراٍت ُمْخَتِلَفــًة  ــَرُه النَّ ِبيــِل الـّـِذي َفسَّ ــًرا َعــْن َســَبِب َمْوِقِفــِه النَّ      َوَكَتــَب اأَلِميــُر َبْعــَد الِفْتَنــِة ُمَعِبّ
ِة ". يــِن َوَلَواِزُم اإِلْنَســاِنَيّ ُيَخاِطــُب َمِلَكــَة بِريَطاْنَيَة:"إَنِّنــي َلــْم َأْفَعــْل إاَلّ َمــا ُتوِجُبــُه َعَلــَيّ َفَراِئُض الدِّ

أُْنِتجُ
َدَعتــَك اإلذاعــة المحّلّيــة لُحضــور جلســة نقــاش حــول دور رجــال الحمايــة المدنّيــة 

فــي اإلنقــاذ واإلغاثــة.
ــا  ــة، موّظًف ــه موضــوع الجلســة اإلذاعّي ــُل في ــا؛ تنُق ــا ِحوارّيً ــة ســليمة َنّصً ــْب بلغ - اُكُت

الّروابــط الاّلزمــة.

03 أكُتُب
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03   أُْصغي وأحتّدُث
اَلم - نيلسون مانديال صاِنع السَّ

 االعتراف بالفضل لآلخرين سلوك إنسانيٌّ نبيل ال يأتيه إاّل عظيم . 
- ِاستِمْع باهتماٍم إلى الخطاب، وسّجل رؤوس األقالم المناسبة لتّطلع على هذا الّسلوك.

أفهم وأناقش
1. وّضْح من الّنّص ما يدّل على حرص مانديال على الّتمّتع بنعمة الحّرّية.                                            

2. َمْن هم الّذين كانوا في انتظار مانديال بالخارج؟ وماذا كان شعوره عندما رآهم؟
3. ِبَم تفّسر شّدة اهتمام وسائل اإلعالم وأحرار العالم بحدث تحّرر مانديال؟

4.  اســتثمَر مانديــال جائــزة نوبــل لصنــع الّســالم فــي جنــوب إفريقيــا. اشــرح ذلــك وأبــد رأيــك فــي 
شــخصّيته.

5. ِاستنِتْج فكرًة عاّمة للِخطاب.

أنتج مشافهة
ُأعِلــَن  واالجتهــاد،  الِجــدُّ  ِملــُؤُه  عــاٍم  بعــد 
نجاُحــك وُدعيــَت للحفــل الوالئــّي لتكريــم 

َجبــاء. النُّ
الفرحــة  بمشــاعر  نفســك  ُث  ُتَحــدِّ ِبــتَّ 
بالّنجــاح واألَمــل فــي أن تصيــر رجــاًل عظيًمــا.

ا ِحوارّيًا يتضّمُن ذلك. - اُكُتْب نّصً
                                                          مانديال رجل الّسالم

ُ أَُحضِّ
األّيــام تصنــع الّرجــال وتبّوئهــم المكانــة الاّلئقــة، بفضــل مواقفهــم الخالــدة فــي 

حيــاة اإلنســانّية.
-  اســتعن بالّنــّصّ »غانــدي: الّرُجــل العظيــم« لتــدرك مواقــف جديــدة لعظمــة 

الّرجــال.
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03  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
 »غاندي« الّرجل العظيم

               يمــوت العظمــاء فــال يندثــر منهــم اال العنصــر الّترابــّي وتبقــى 
أعمالهــم خالــدة فــي حيــاة الّنــاس يســتلهمون منهــا مــا يســعفهم علــى 

الّصحيحــة.  المعرفــة 

َغاْنــِدي ُهــَو َأْعَظــُم َرُجــٍل َأْنَجَبْتــُه اْلهنــُد. َأَلْيــَس َعِجيًبــا َأْن َيْنَهــَض َهــَذا 
ــَم  ــَم َأْعَظ ــِجِه ِلُيَهاِج ــِه َوَنْس ــْن َغْزِل ــْوٍب ِم ــُع ِبَث ــَو َيَتَلفَّ ــُل َو ُه ــُل الَضِئي ُج الَرّ

ــُخ. اِري ــِهَدها التَّ ــٍة َش إمبَراُطوِرَي
َوَيْجــُدُر ِبَنــا َأْن َنْذُكــَر َعْنــُه َنَبــًأ آَخــَر ُيْلقــي َضــْوًءا َعَلــى َجاِنــِب اإِليَمــاِن 
ِمْنــُه، َفَقــْد َرَوى َعــْن َنْفِســِه ِفــي ِكَتــاِب ِســيَرِتِه َأَنّــُه َخاَطــَب َنْفَســُه َذاَت َيــْوٍم 
َقاِئاًل:»إنَّــهُ َلــْو َأْدَرَكِنــي الَقَضــاُء الـــَمْحُتوُم َلَوَقــَع ِعــْبُء َزْوِجــي َوَأْبَناِئــي َعَلى 
ــَن ِمــْن َفــْوِرِه َعَلــى َحَياِتــِه ِبَمْبَلــٍغ َجِســيٍم ِلَيْضَمــَن  َأِخــي الـــِمْسِكيِن« َو َأَمّ
ــُه َمــا َلِبــَث َأْن َقــاَل : »لــِـَماَذا َأْفــِرُض  ْهِلــِه َرَغــَد الَعْيــِش ِمــْن َبْعــِدِه ، َوَلِكَنّ أِلَ
َأنَّ الـــَمْوَت َســُيْدِرُكِني َقْبــَل ِســَواَي ؟ إنَّ اهلَل َوْحــَدُه ُهــَو الـّـِذْي َيْرَعى َزْوِجي 
ْنــُت َعَلــى َحَياِتــي ِمــْن َأْجــِل  َوَأْبَناِئــي، َوَلْيــَس َأِخــي ِبَراِعيِهــْم . ِإَنِّنــي ِإَذا َأَمّ
ْفــِس.  َزوِجــي َفَقــْد َأْحِرُمَهــا ِبَذِلــَك َكَمــا َأْحــِرُم َأْبَناِئــي ِمــَن ااِلْعِتَمــاِد َعَلــى الَنّ
ــي اَل  ــِر الِّت َس ــَرى ِلأْلُ ــاَذا َج ــِهْم ؟ َم ــوا ِبأْنُفِس ــْم َأْن ُيْعُن ــُع ِمْنُه ــاَذا اَل َأَتَوَقّ َوِلَم
ْنَيــا َشــْيًئا ؟ َو ِلــَم اَل َأُعــدُّ  َهــا الَحْصــُر َو الِّتــي اَل َتْمِلــُك ِمــْن ُحَطــاِم الدُّ َيُحدُّ

َنْفِســي َواِحــًدا ِمــْن َهــُؤاَلِء ؟« 
ِبــاَلِدِه  ِبُلَغــِة  َمْعَنــاُه  ْســًما  ِا َعَلْيَهــا  َأْطَلــَق  َصْوَمَعــًة  ِلَنْفِســِه  ْنَشــَأ  َأ
ْســُم َغاْنــِدي َيــِرنُّ ِفــي  وِح«، وحــّج إليــه األتبــاع َو َأَخــَذ ِا ُة الــرُّ »ُقــَوّ
ْســُم  ــى ُأْطِلــَق َعَليــِه ِا َلــى َأْقَصاَهــا، َحَتّ َجَواِنــِب اْلهنــِد ِمــْن َأْقَصاَهــا ِإ

الَعِظيــُم«. وُح  »الــُرّ َمْعَناَهــا  َو  »الـــَمَهاْتَما« 
)أحمد أمين - فيض الخاطر. ص280 وما بعدها(

أثري لغتي

يتلفع: يتغّطى

جسيم: كبير 
 

َيْرَعى: يهتم 
 

  
ُيعنوا: يهتموا 
الحصر:  العّد 

والحساب
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03  أقرأ َنصِّ
أفهم وُأناقش

ِاقرأ الّنّص قراءة سليمة بأداء حَسن، محترًما عالمات الوقف
1. ما األدلّة الّتي ساقها الكاتب عن عظمة غاندي؟ 

2. غاندي يرتبط بأسرته ارتباطا اجتماعيا وعاطفيا. وّضح ذلك من الّنّص. 
3. الّتواضع من صفات العظماء. أين يبدو لك في شخص غاندي؟ وما أثر ذلك في الحياة؟

4. هاِت الفكرة العاّمة للّنّص. 
5. ِاقرأ الفقرة األولى متمثِّال معاني الّتقدير واإلعجاب.

أقّوم مكتسباتي  
- دار نقــاش بينــك وبيــن زميليــن لــك حــول حكمــة اليــوم الّتــي بّثتــــها إذاعــة المؤّسســة فــي قــول 

الّشــاعر :    تواضــْع تكــن كالّنجــم الَح لناظــٍر        علــى صفحــات المــاء وهــو رفيــُع
                  وال َتُك كالّدخان يعلـــو بنفســــه         إلى طبقاِت الجّو وهو وِضيــــــــُع

اُكتب ملّخص الحوار الّذي دار بينكم، مبّينا أثر الّتواضع في بناء عظمة اإلنسان.

أستثمر                 ُحروُف اِلسِتفهام

ألحظ
ُجُل؟ 1. َأَلْيَس َعِجيًبا َأْن َيْنَهَض َهَذا الَرّ

2. َهْل َرِضَي َغاْنِدي َعَلى ِفْعِلِه؟
3. َأُتَواِفُق َغاْنِدي ِفي َمْوِقِفِه ِمَن الُفَقَراِء؟

ُأناقش
- الحظ األمثلة: ما نوع األسلوب المستخدم؟ عّرفه. هات الحرف الّدال على ذلك؟

- استخرج حرف االستفهام. هات مثاال مشابها.
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03  أقرأ َنصِّ أكُتُب
أستنتج

- االستفهام: طلب معرفة شيء معّين.  من أدوات االستفهام: هل، والهمزة.  وهما حرفان.
-  يســأل بالحــرف )هــل( عــن مضمــون الجملــة الّتــي بعدهــا، ويكــون الجــواب عنهــا بالحــرف 

)نعــم( فــي حــال اإلثبــات ،وبالحــرف )ال( فــي حــال الّنفــي.
- يســتفهم بالهمــزة عــن مضمــون الجملة بعدها، ويكون الجــواب عنها كالجواب عن )هل(.

ُف تعّلاميت  أَُوظِّ
1. ِاستفِهْم عّما يأتي، ثم عّين أداة االستفهام:

    تاريخ استقالل الجزائر  -  ساهمُت في الّنشاط المدرسّي  -  ال أعتدي على حقوق غيري.
2.  ُأعِجبُتــْم بتفانــي أســتاذكم وإخالصــه وتواضعــه فــي تعليمكــم، فقّررُتــم تكريمــه بمناســبة يــوم 

المعّلــم )الخامــس أكتوبــر مــن كّل عــام(.
-وّظف االستفهام في صياغة ِحوار ثنائّي حول اختياركم لطريقة الّتكريم.

أتذّوق نّص

- أعد قراءة نصّ »غاندي الّرجل العظيم« ثّم أجب عن األسئلة اآلتية: 
- ما الّنمط الّذي غلب على الّنّص ؟ اذكر مؤّشرا له.

- ما نوع الحوار الّذي استعمله غاندي، ونّوع فيه بين الخبر واإلنشاء؟ دّل على مقاطعه.
- ما هو الّضمير الّذي استعمله غاندي في صوغ كالمه؟ وعلى من يعود؟

- استخرج صورة بيانية من الّنّص وبّين سّر جمالها.
- في الّنّص ِقَيٌم متعّددة مّثلها غاندي. استنبطها وبّين أثرها.

- الحظ قول الكاتب على لسان غاندي: »ُهَو اّلِذي َيْرَعى َزْوِجي َوَأْبَناِئي، َوَلْيَس َأِخي ِبَراِعيِهْم«  
- ما الّذي يجمع بين »يرعى« ، »ليس براع« من حيث المعنى؟ كيف عرفت ذلك؟

ُف تعّلاميت  أَُوظِّ
ــي أداء  ــة ف ــة، المتفاني ــي حــقِّ المــرأة المعّلمــة المربّي ــي القســم ف ــَك ف ــُه زميلُت ــرَت بمــا قرأْت تأّث

ــار. ــاء أّمتهــا بتواضــٍع ووق واجبهــا لتنفــع أبن
ــة  ــرأة المعّلم ــي الم ــة ف ــات العظم ــداء بصف ــى االقت ــالءك ال ــا زم ــه فيه ــرة توّج ــرة قصي ــب فق -  اُكت

ــلب. ــاق الّس ــن طب ــا أمكــن م ــا م ــة، موّظف المتواضع
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03 أكُتُب
الّتواصل في وضعّية الحوار

أتعّرف 
- ما هي عناصر الّتواصل؟ 

- إذا وقع تبادل للّرسالة بين طرفي الّتواصل، فكيف نسّمي حلقة الّتكّلم المستمّرة؟ 
- ما هي األدوار الّتي يؤّديها المتكّلم في دورة الّتواصل؟ وما هي األنشطة الّتي يقوم بها؟ 

- في رأيك؛ حّتى ينجَح المتكّلم في أداِء أدواره، بماذا يجُب أْن َيتَِّصَف؟ 

-  المقصود بدورة الّتواصل وجود طرفين )مرِسل ومرَسل إليه( يتبادالن الّتعبير عن أفكار 
أو أحاسيس )رسالة( بواسطة الّلغة. 

-  هذه الّدورة تتحّقق في كّل حوار يقع، شريطة تبادل الّرسالة؛ أي أْن ال تصدر من طرف واحد. 
- المتكّلم يتفاعل في الحوار، ألّنه يسمع ليفهم، ويفهم ليخبر ويناقش. 

أستخلص 

أتدّرب 
ْن عناصر دورة الّتواصل فيها:  تأّمل الفقرة اآلتية، ثّم بيِّ

ِلِفْزُيوِن  َل َكاِميــَراُت التِّ ــي َأْن َأْخــُرَج َوَأْمِشــَي َمَســاَفًة َقِصيــَرًة ُمْبَتِعــًدا َعــْن الَبَواِبــِة، َكــْي ُتَســجِّ َوَطَلــَب ِمنِّ
ِر ِبَداَيــِة الَبْرَناَمِج.  َب الَقَلــُق إَلــى َنْفِســي ِلَتَأُخّ اِلَثــِة والنِّْصــِف َتَســَرّ يَِّة. ِفــي الثَّ َخَطَواِتــي َنْحــَو الـــُحِرّ

ــْم َأن  ــُد ِمْنُه ــا َواَل ُأِري ــْبَعًة َوِعْشــِريَن َعاًم ــاِري َس ــي ِاْنِتَظ ــوا ِف ــاَس َظلُّ ــِتْقَباِل: ِإَنّ النَّ ــِة ااِلْس ــُت ِلَلْجَن َفُقْل
ــَك. ــْن َذِل ــَر ِم َيْنَتِظــُروا َأْكَث

أُْنِتجُ
اُعِجبــَت بمبــادرة جمعّيــة أوليــاء الّتالميــذ حيــن قاَمــت بتقديــم نّظــارات طّبّيــة 

ِلِضعــاف الَبَصــر مــن الّتالميــذ.
ــه موقــف  ــُن في ــه؛ ُتَثّم ــا بيــن تلميــذ ووليِّ ــا متراِبًط ــا ِحوارّيً ــْب بلغــة ســليمة نّصً - اُكُت
ــُف حــروف االســتفهام، وِطبــاق الّســلب، وعالمــات الوقف المناســبة. الجمعّيــة، وتوظِّ
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03   اآلن أستطيع
ُب أتدرَّ

حيم - محّمد الّصالح الّصّديق  الُمَرّبي الرَّ

َأصِغ إلى الخطاب، واسَتِعْن برؤوس األقالم لتجيب عن األسئلة اآلتية:
1. ماهي العبارة الّدالّة على ِرّقة قلب الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص؟

ْح مّما سمعَت. 2. كيف عالَج الّنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ما حَدَث بين الفقير والغنّي؟ وضِّ
3. عّين القيم الّتي وردت في الّنّص وبّين أثرها في حياة البشر أفرادا ومجتمعات.

د الفكرة العاّمة للخطاب المسموع. 4. حدِّ
ــَك علــى مــا صَنعــَت؟ أَخِشــيَت أن َيلَصــَق  ــا حَمَل 5.  ُصــْغ علــى منــوال قــول المصطفــى ملسو هيلع هللا ىلص : »َم

فقــُرُه بــَك؟ أم خشــيَت أن َيلَصــَق ِغنــاَك بــه؟«.

أنتج مشافهة  
ــُف أحــد رّوادهــا  بينمــا ُكنــَت ُمنهِمــًكا فــي تحضيــر بحــٍث فــي قاعــة المطالعــة، طــَرَق ســمَعَك َتأفُّ

مــن زميــٍل توحــي هيئُتــُه بالفقــر. 
- َأنِتْج ِحواًرا شفوّيًا بينك وبينهما ُتعاِلُج فيه هذا الموقف..

 َسليُم الِفطرة
َجــاَء ِرَجــاٌل ِمــْن َأْشــَراِف ُقَرْيــٍش، إَلــى عــمِّ الّنبــّي ملسو هيلع هللا ىلص َأِبــي َطاِلــٍب َفَقالـُـوا َلــُه: إَِنّ اِْبــَن َأِخيــَك َقــْد َســبَّ 

ــَي َبْيَنَنــا َوَبْيَنُه. ــا َأْن ُتَخِلّ ــا َوإَِمّ ــُه َعنَّ ــا َأْن َتُكفَّ ــَل َأْبَناَءَنــا َفإَمّ َه َأْحاَلَمَنــا، َوَضلَّ آِلَهَتَنــا، َوَعــاَب ِديَنَنــا َوَســفَّ

َفَبَعــَث َأُبــو َطاِلــٍب إَِلــى َرُســوِل اهلِل َوَقــاَل َلــُه: َيــا اْبــَن َأِخــي، إِنَّ َقْوَمــَك َقــْد جاؤونــي َفَقالُــوا ِلــي َكــَذا 
ــْزٍم  ــاٍت َوَع ــي َثَب ــاَل ملسو هيلع هللا ىلص ِف ــا اَل ُأِطيــُق، َفَق ــِر َم ــَن اأَلْم ــي ِم ْلِن ــى َنْفِســَك َواَل ُتَحِمّ ــيَّ َوَعَل ــِق َعَل ــَذا، َفَأْب َوَك
ــْمَس ِفــي َيِميِنــي َوالَقَمــَر ِفــي َيَســاِري َعَلــى َأْن َأْتــُرَك َهــَذا اأَلْمــَر  ، َواهلِل َلــْو َوَضُعــوا الشَّ َوَصَراَمــٍة : »َيــا َعــمُّ

ــى ُيْظِهــَرُه اهلل َأو َأْهِلــَك ِفيــِه َمــا َتَرْكُتــُه«. َحتَّ

ــا َحْيــُث َقــْد  ــَك ِمَنّ ُد َقْوِمــِه ُعْتَبــُة ْبــُن َرِبيَعــَة َفَقــاَل َلــُه َيِعــُدُه َوُياَلِطُفــُه: َيــا اْبــَن َأِخــي ِإنَّ َوَجــاَءُه َســِيّ
ْهَت َأْحاَلَمُهــْم، َوِعْبــَت  ْقــَت ِبــِه َجَماَعَتُهــْم ، َوَســَفّ َعِلْمــَت، َوِإَنّــَك َقــْد َأَتْيــَت َقْوَمــَك َبَأْمــٍر َعِظيــٍم، َفَرّ

ــا َبْعَضَهــا.  ــَك َتْقَبــُل ِمَنّ ــي َأْعــِرْض َعَلْيــَك ُأُمــوًرا َتْنُظــُر ِفيَهــا َلَعَلّ آلـِــَهَتُهْم، َفاْســَمْع ِمِنّ
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03   اآلن أستطيع
َفَقــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُقــْل َيــا َأَبــا الَوِليــِد« َفَقــاَل ُعْتَبــُة: َيــا اْبــَن َأِخــي ِإْن ُكْنــَت ُتِريــُد ِبَمــا ِجْئــَت ِبــِه ِمــَن َهــَذا 
ْدَناَك َعَلْيَنــا  ــى َتُكــوَن َأْكَثَرَنــا َمــااًل، َوِإْن ُكْنــَت ُتِريــُد َشــَرًفا َســَوّ اأَلْمــِر َمــااًل، َجَمْعَنــا َلــَك ِمــْن َأْمَواِلَنــا َحتَّ
ْكَنــاَك َعَلْيَنــا، َوِإْن َكاَن الـّـِذي َيْأِتيــَك ُرْؤَيــا ِمــَن  ــى اَل َنْقَطــَع َأْمــًرا ُدوَنــَك َوِإْن ُكْنــَت ُتِريــُد ُمْلــًكا َملَّ َحَتّ

ــى ُنْبِرَئــَك ِمْنــُه. ــَبّ َوَبَذْلَنــا ِفيــِه َأْمَواَلَنــا َحَتّ ُه َعــْن َنْفِســَك َطَلْبَنــا َلــَك الطِّ الِجــِنّ اَل َتْســَتِطيُع َرَدّ
محّمد الّصالح الصّديق  الّرسالة ص 18 - 19 - 20  

اقرأ نّص )سليم الفطرة( قراءة صامتة وأجب عن األسئلة اآلتية:
- من جاء إلى أبي طالب وما الحوار الّذي دار بينهم؟
- كيف رّد الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص على مطلبهم؟ وما رأيك فيه؟ 

- ما الّصفاُت التي بّينت عظمة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وإنسانّيته؟ 
- استعن بالقاموس لمعرفة المعاني المختلفة لكلمة )عظيم(.

- حّول العبارة اآلتية إلى صيغة المخاطب المؤّنث والمثّنى والجمع بنوعيه: 
     »إَنَّنا َنْدُنو ِمَن الَعَظَمِة َكْي َنُكوَن ُعَظَماَء ِفي َتَواُضِعَنا«.

َم َنَماِذَج ِمْن ُمُثِلِه«. - أعرب: »َأْن ُنَقِدّ

 ُأْنِتُج
    حَضــرَت نــدوًة موضوعهــا: »َدوُر المتحــف الوطنــّي للمجاهــد فــي إبــراز جوانــب العظمــة 

فــي الّثــورة الّتحريرّيــة«.
ًفــا روابــط  ــا ُتبــِرُز فيــه مــا اســتَفدَتُه مــن الّنــدوة، ُمَوظِّ ــا ِحوارّيً - اُكُتــْب بلغــٍة ســليمة نّصً
محترًمــا  االســتفهام،  حــروف  وبعــض  المنصــوب،  والمضــارع  الممــدود،  واالســم  الِحــوار، 

والّترقيــم. الوقــف  عالمــات 

أقّوُم إنتاجي
شاركَت في مسابقة ثقافّية بمطالعة وتلخيص كتاٍب عن عظيٍم ِمن ُعظماء اإلنسانّية.

َصــَك الــذي شــاركَت بــه، ثــّم ُصْغــُه فــي نــصٍّ ِحــواريٍّ متراِبــٍط، مــن اثنــي عشــر  - راِجــْع ُمَلخَّ
ــروُف مــن المشــاركة فــي تلــك المســابقة. وّظــْف  ســطًرا، يــدور بينــك وبيــن زميــٍل منَعتــُه الظُّ

مــا تــراه مناســًبا مــن مكتســباتك.
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03   اآلن أستطيع
ُأقّوُم إنتاجي وفق شبكة الّتصحيح اآلتية:

المؤشراتالمعايير
الّتحّكم

النعم

الوجاهة
فهم التعليمة

تغليب الحوار في الملخص

سالمة الّلغة
توظيف االسم الممدود والمضارع المنصوب واالستفهام

التوظيف الّسليم لعالمات الوقف.

االنسجام
إبراز مالمح الشخصية المشاركة في الحوار

مالءمة األوصاف لموضوع العظمة 
توظيف عالمات الترقيم لتعيين أطراف الحواراإلتقان

أشارك في إنجاز  الَمْشُروع المتمّثل في بحث حول سيرة أحد معطوبي ّثورة نوفمبر 1954م.

المواردالمهامخطوات اإلنجاز
الخطوة األولى

- تشكيل األفواج.
البحــث  عناصــر  تحديــد   -
مــن  لواحــد  ســيرة  )إعــداد 
معطوبــي  ّثــورة نوفمبر 1954م(.

كيفيــة  علــى  الفــوج  أعضــاء  يتفــق   -
جمــع المعلومــات )خرجــة ميدانيــة إلــى 
زيــارة  المجاهديــن،  منظمــة  مكتــب 

أحــد المعطوبيــن فــي بيتــه(
- يجرون الحوار معه ويصورونه.

- يجمعون الوثائق الّتاريخّية والصور.

الموارد
-  التمكن من بناء النص 

الحواري.
-  حسن توظيف روابط النص 

الحواري.
-  إجادة التواصل مع الشخصية 

في وضعية الحوار.
-  استثمار الموارد المعرفية 

واللغوية المناسبة.
الخطوة الّثانية

 اجتماع أعضاء الفوج السناد 
عناصر البحث إلى كل عضو. 

- يحــددون مضمــون ســيرة الشــخصية 
مــن خــالل الحــوار - يســتخدمون مــا 

يحقــق الســيرة والحــوار.
- يوظفون األسلوب المناسب مع 

احترام قواعد اللغة.

الوسائل
- أوراق بيضاء.

- صور فوتوغرافّية للشخصية 
وبيئتها.

- مراجع لها صلة بموضوع 
السيرة ومعطوبي الحرب.

- وسائل العرض )الحاسوب، 
 ،DVD جهاز العرض، جهاز

شاشة التلفزيون، قرض 
مضغوط للحوار الذي أجري 

مع الشخصية(.

الخطوة الّثالثة 
- التقاء عناصر الفوج لبناء نص 

السيرة وكتابته.

- يجمعون األعمال ويتبادلون 
المعلومات.

بســيرة  الخــاّص  العمــل  ينظمــون   -
. لشــخصية ا

- يراجعون األفكار واألسلوب و الّلغة.
الخطوة الرابعة
 عرض المشروع

- يعرضون مضمون البحث.
- المناقشة والّتقويم.
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المقطع الّرابع
األخالق والمجتمع
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   أُْصغي وأحتّدُث

ما سأعرفه من خالل الّنصوص

الموضوعات

ن األخالق الفاضلة باعتبارها قيمة دينّية وإنسانّية. 1. تبيُّ
2. أهمّية الّتحّلي بفضائل األخالق.
3. اختيار الّصديق بمعيار األخالق.

الموارد الّلغوية

1. الجامد و المشتّق.
2. إسناد الفعل األجوف إلى الّضمائر.     

3. حروف الّنفي.

فّنيات الّتعبير

1. عناصر الّتوجيه.
2. روابط الّنّص الّتوجيهّي.         

3. الّتواصل في وضعّية الّتوجيه.                                  اختيار الصديق بمعيار األخالق

ما سأنتجه مشافهًة وكتابًة

ِخالَل كّل أسبوع

1. موضوع يدعو إلى الّتحّلي باألخالق الفاضلة.
2. موضوع يبرز قيمة األخالق ووجوب الّتحّلي بها.

3. موضوع يشّجع على الّتناصح بين األصدقاء.

في نهاية المقطع

ــي بهــا، موّظفــا مكتســباتي خــالل  ــى الّتحّل ــن األخــالق والحــّث عل ــن تثمي موضــوع يتضّم
ــا الّنمــط المناســب. المقطــع ومراعي

ما سُأْنِجُزُه

أشارك مع فوجي في إنجاز المشروع المتمّثل في إنتاج مطوية توجيهية للّسلوك القويم.

  أتعّلم
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04   أُْصغي وأحتّدُث
الُمروَءة - أبو الحَسن الماَوردي 

ــي بمحاســن األخــالق وجميــل  ــى الّتَحّل ــُع اإلنســاَن إل ــروءُة آداٌب نفســانّيٌة تدَف ــَل: الُم قي
ــادات. الع

ْل رؤوس أقــالٍم مناســبة ِلُتجيــَب عــن األســئلة  - اســتمْع باهتمــام إلــى هــذا الِخطــاب، وســجِّ
اآلتيــة:

أفهم و أناقش
1. ما الخلق  الذي تحّدث عنه الكاتب؟ وما شرُطُه؟

2. ما عالمات أصحاِب المروءات؟ ِاعِرْض بعضها على زمالئك.
د الّتوجيهــات التــي تكتمــُل بهــا مــروءُة اإلنســان حَســَب الحديــث الّشــريف الــوارد فــي  3.  َعــدِّ

المســموع. الِخطــاب 
4. ُصغ الفكرة العاّمة لما سمعَت.

ُأنتج مشافهة 
ورَد في الِخطاب المسموع: 

»ليَسِت المروءة أن ُتعين إنساًنا بمالَك أو جاِهَك فَحسُب، وإّنما...«.   
نهــا توجيهــاٍت تكتمــُل بهــا مــروءة زمالئــك فــي طَلــِب  - ِبنــاًء علــى مــا فهمــَت، أكِمــِل الفقــرة وَضمِّ

الِعلم.

ُ أَُحضِّ

إذا كانــت المــروءة هــي جامعــة الفضائــل، فــإّن معرفتهــا ال تغنــي عــن تفصيــل هــذه 
الفضائــل المجموعــة فيهــا.

ــاَد  ــي اعت ــة الت ــّم األخــالق الفاضل ــى أه َف عل ــرَّ ــُة أٍب« لتتع ــّص »وصّي -  اســتعن بالّن
ــم. ــا أوالده ــاُء أن ُيوصــوا به اآلب
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04  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
ـُة أٍب َوِصيَّ

أفَضــُل وصّيــة َيترُكهــا اآلبــاء لألبنــاء هــي األخــالق، ألّنهــا ســبُب 
الّســعادة فــي الحيــاة، وِلَمــا لهــا ِمــن َدْوٍر فــي تماُســك المجتمــع.

لمّا احتضر »ذو األصُبع الُعدوانّي« دعا ابنه »ُأَسْيداً« فقال له:

، وعــاش حّتــى َســِئم الَعيــَش؛ وإّنــي  ، إّن َأَبــاك قــد َفِنــي وهــو َحــيٌّ يــا ُبنــيَّ
ُموِصيــَك ِبمــا إْن َحِفْظَتــُه َبَلْغــَت فــي قوِمــك مــا َبَلْغُتــه، َفاْحَفــْظ عّنــي: 

ــوَك. وَتواَضــْع َلهــم َيرَفعــوك. واْبُســط  َأِلــْن َجاِنَبــك ِلَقْومــك ُيِحبُّ
ــِرْم  دوَك. وَأْك ــوِّ ــيٍء ُيَس ــَتْأِثْر عليهــم ِبَش لهــم َوْجهــك ُيِطيعــوك. وال َتْس
ِتــَك  ِصغاَرهــم َكمــا ُتْكــرُم ِكباَرهــم، ُيْكرْمــك ِكَباُرهــم، وَيْكُبــْر علــى َمَودَّ
ِصغاُرهــم. واْســَمح ِبَماِلــك. واْحــِم َحريمــك. وَأْعــِزز َجــارك. وَأِعــن 
ريــِخ، فــإّن  َمــِن ِاْســتَعان بــك. وأْكــِرم َضيفــك. وأْســِرِع النَّْهضــَة فــي الصَّ
ــمُّ  ــك َيِت ــٍد، فِبذل ــألة َأَح ــُدوك. وُصــْن وجَهــك عــن مْس ــك أجــاًل ال َيْع ل

ــؤَدُدك. ُس

أثري لغتي

َفِنَي:  ضعفت قوته 
وقارب موته 

أِلْن جانبك:  أحسن 
المعاملة

حريمك: ِنساءك
الّصريخ : الصوت 
العالي الذي يطلب 

النجدة 

]ذو األصبع العدوانّي – ضمن: جواهر األدب للسيد أحمد الهاشمّي – ج 1 – ص 188[

أفهم وأناقش                                                                                                             
اقرأ الّنّص قراءة سليمة، وأجب عن األسئلة اآلتية:

1. ِبَم ينصح األب ابنه في هذا الّنّص؟
2. َحَرَص األُب على إقناع ولده، وذلك بالّربط بين الّسبب والّنتيجة. هات أمثلة من الّنّص.

3. ضع قائمة لألخالق الواردة في الّنّص. ثم أبرز أهمها في نظرك.
4. ُيظهر الّنّص قيمة حّب اآلباء لألبناء. أين تجّلت هذه القيمة؟ 

5. مّثْل دور األب في تقديم الّتوجيهات البنه باستعمال الّنبر المناسب. 

أقّوم مكتسباتي  
 - هل تجد هذه الوصايا صالحة لعصرنا هذا؟ وّضح.
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04  أقرأ َنصِّ
أستثمر                    الجاِمد والُمشَتّق 

ُعْد إلى نّص ) وصية أب( واقرأه:

ألحظ
. 1.  إّن َأَباك قد َفِني وهو َحيٌّ

2. عاَش حّتى َسِئَم الَعْيَش.
3. ُصْن َوْجَهَك عن َمْسألة َأَحد.

أناقش  
- الحظ كلمة »أباك« ما نوعها؟ هل يمكن أن نشتق منها فعال؟ 

- كيف نسّمي االسم الذي ال يمكن أن نشتق منه؟
- هل كلمة )أب( تدل على ذات أم معنى؟

- الحظ كلمة ) العيش(. ما العالقة بينها وبين الفعل )عاش(؟ ما صيغتها الصرفية؟
- هل هي جامدة أم مشتقة؟

- هل دلّت على ذات أم معنى؟
- ُعْد إلى المثال األّول والحظ كلمة )حّي(. مانوع الكلمة؟ من أين ُأِخَذت؟ 

- كيف نسّمي االسم المأخوذ من غيره؟
- الحظ كلمة )مسألة( في المثال الّثالث. هل هي جامدة أم مشتّقة؟

- من أين ُأِخَذت؟

أستنتج
الُمشــَتقٌّ  واالســم  قَلــٌم،  مثــل:  الجامــد  االســم  همــا:  قســمين  إلــى  االســُم  ينقســم   -

كاِتــٌب. مثــل: 
- االســم الجامــد هــو الــذي لم ُيؤَخــْذ ِمن غيره، وهــو نوعان:

1- اســم ذات: مثــل َرُجل، ُغصــن، َنهر.  
2- اســم معنــى: مثــل ِعْلم، َســْمع، ِحكمة.

- االســم المشــتّق هــو مــا ُأِخــَذ ِمــن غيره، وَدلَّ على شــيٍء موصــوٍف ِبِصَفٍة.
اُت هــي: اســم الفاعــل، وِصَيــُغ الُمبالغــة، واســم المفعــول، والّصفــة الُمَشــبَّهة، واســم  والُمشــَتقَّ

الّتفضيــل، واســُم الّزمــان، واســم المــكان، واســم اآللــة.
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04  أقرأ َنصِّ أكُتُب

ُف تعّلاميت    أَُوظِّ
ْم عن كّل نوع من أنواع المشتّقات مثالْيِن؟ 1. َقدِّ

2.  اُكتب فقرة مختصرة حول: وجوب طاعة الوالدين، وذكرأفضالهما، موّظفا الجامد والمشتّق؟

أتذّوق نّص

َأِعْد قراءة الّنّص قراءة مسترسلة، وأجب عن األسئلة اآلتية:
1. لماذا بدأ األب نّصه بالّنداء؟ 

َف صاحب الّنّص أفعال األمر بكثرة. ما داللة ذلك؟ 2. َوظَّ
3. ماذا فهمت من هذه العبارة )إن أباك قد فني وهو حي(؟ وما سر جمالها ؟

4. أّي العبارتين أجمل: )أكرم صغارهم( أو )أكرم صغارهم كما تكرم كبارهم(؟ ولماذا؟
5. معظم الجمل تنتهي بحرف )الكاف(. ماذا أضاف هذا األمر للّنّص؟ وكيف نسميه؟

ُف تعّلاميت    ُأَوظِّ
1. ُعْد إلى الوصّية واقرأها قراءة معّبرة عن المعاني. ثّم استخرْج أمثلة عن األمر والّنهي.

2. اُكُتْب في فقرة موَجَزة ُجملًة ِمَن الّتوجيهات لصديقك. 

   أٌب يوصي ابنه 
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04 أكُتُب
عناصر الّتوجيه

أتعرف
ْر؛ ما هو الّتوجيه؟ - تذكَّ

 - الّتوجيه أسلوب في الّتواصل، يتضّمن موضوعا بين طرفين، حّددهما. 
- ما هي صفات كّل طرف؟ 

 عناصر الّتوجيه هي: 
1.  موضــوع الّتوجيــه: ويشــمل فــي العمــوم كل مــا لــه عالقــة بإعطــاء الّتعليمــات، والّنصائــح، 
والّنواهــي. لهــذا يكثــر فــي نصــوص الوصايــا، وطــرق اســتخدام اآلالت واألدوات، ووصفــات 

اســتعمال األدويــة، ووصفــات المأكوالت..وغيــر ذلــك. 
ــه: وهــو الّــذي يأمــر بالقيــام بالفعــل، أو الّتخلــي عنــه. ويكــون فــي العــادة صاحــب  2.  الموجِّ
خبــرة فــي الحيــاة، أو صاحــب معرفــة. ولــه ســلطة فعلّيــة، أو ســلطة معنوّيــة، يوّظفهــا للّتأثيــر 

فــي ســلوك المتلّقــي. 
3.  المتلّقــي: وهــو الــذي يتلّقــى األوامــر، وطلــب القيــام باألفعــال. ال يملــك الخبــرة وال 

بالموضــوع. الكافيــة  المعرفــة 

أستخلص 

ف إلى عناصر الّتوجيه فيه:  أتدرب: اقرأ الّنّص اآلتي، ثم تعرَّ
عــن عبــد اهلل بــن عبــاس قــال: كنــُت يومــا خلــف الّنبــي ملسو هيلع هللا ىلص فقــال: يــا غــالم؛ احفــظ اهلل يحفظــك 
احفــظ اهلل تجــده تجاهــك، إذا ســألَت فاســأل اهلل، وإذا اســتعنَت فاســتعْن بــاهلل، واعلــْم أنَّ األّمــَة لــو 
اجتمعــْت علــى أْن ينفعــوك بشــيء، لــم ينفعــوك إالَّ بشــيء قــد كتَبــُه اهلل لــَك، وإْن اجتمعــوا علــى 
ــْت الّصُحــُف.  أْن يضــروك بشــيء، لــم يضــروك إال بشــيء قــد كتبــه اهلل عليــَك. ُرِفَعــْت األقــالُم وَجفَّ
 ]رواه الترمذّي[

أُْنِتجُ

كنــت تتســّوق مــع والــدك، فهالــك مشــهد شــخصين تخاصمــا وأكثــرا مــن الّســّب 
ــّررَت أن تنصحهمــا.  ــك وق ــتم..فاْغَتْظت لذل والّش

الّنصيحــة، موّظفــا الجامــد والمشــتّق، محترمــا عالمــات  -  لّخــص مضمــون هــذه 
الوقــف.
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04   أُْصغي وأحتّدُث  أقرأ َنصِّ
ـَــاُر امرأٍة عربّيـة - إبراهيم شمس الدين إيثـ

أصغ إلى الخطاب، وسّجل رؤوس األقالم المناسبة لتتعرف على جوانب أخرى لإليثار:

أفهم و أناقش
1. ما المشكلة التي واجَهت القافلة في سفرها؟ وما الحّل المقترح لتجاوزها؟

2. لماذا رفَضت العجوز بيع الخبز للقافلة؟
3. فّضَلت العجوز أن تجود بالخبزة كاملة. ما داللة هذا الّسلوك؟

4. ما الفكرة العاّمة للخطاب المسموع؟
م؟ 5. ما الّطريقة التي تراها أنفع في باب اإلنفاق والجود والتكرُّ

ُأنتج مشافهة 
ــًزا علــى مــا يتوافــق مــع  ــْط بينهــا ُمَركِّ ِاســتلِهْم مــن الخطــاب المســموع ثالثــة توجيهــات، وارِب

الفكــرة العاّمــة.

                                                                                                               

 خيمة البدو الرحل في صحراء الجزائر: رمز الكرم العربّي األصيل

ُ أَُحضِّ
إذا كان ُخُلــق اإليثــار كبيــَر األثــر فــي الّنفــس، فــإّن هنــاك أخالقــا ال تقــّل شــأنا 

ــى األحســن. ــّيء إل ــن الّس ــر ســلوكه م ــا تغّي ــا، ألّنه ــّز به ــرء يعت ــل الم ــه، تجع عن
- استعن بالّنّص »فضائل األخالق« للّتزّود بقيم أخالقّية أخرى.
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04  أقرأ َنصِّ
فضائـل األخـالق

ــا اســتعبَد اإلْنَســاَن ِإْحَســاُن َفَطاَلَم ــاِس َتســتعِبْد ُقُلوَبُهــُم َأْحِســْن إلــى النَّ أثري لغتي
تستعبد: تستولي 

معوانا:  معينا 
ومساعدا 

نداك:  فضلك 
وتكّرمك 

حبل اهلل: صراطه   
           المستقيم 
معتصما: متمّسكا 
ومتشّبثا
 قاطبة: كلهم أو 
جميعهم

إّبان: وقت وموعد 
أفنان: أغصان 
قرير: مطمئنّ 

ْفِس ال بـِالِجـــْسِم إْنَســاُن َفأْنَت ِبـــالنَّ ْفِس واْسَتْكِمْل َفَضاِئَلَها َأْقـِبْل َعلى النَّ
ِمْعــَواُن الُحــرَّ  َــإنَّ  فـ َنــَداَك  َيْرُجــو  ْهِر ِمـــْعوانًا ِلِذي أَمـٍل وكـُْن َعـلى الدَّ
ْــَك أْرَكـــاُن ْكُن إْن َخـاَنـتـ فـــإنَُّه الـــرُّ ِــَحبِل اهللِ ُمْعَتِصًما واْشـــُدْد َيـــدْيَك بـ
ــوا ــْن َهاُن وا َوَم ــزُّ ــن َع ويْكفــِه َشــرَّ َم فـــي عواقبــِه ُيـــْحَمْد  اهلَل  َيـــّتِق  َمـــن 
وِخــْذاَلُن َعْجــٌز  َنـاِصـــَره  َفــــإنَّ  ِــَغيِر اهلِل  فــي َطلــٍب َمـــِن اْســـَتعاَن بـ
ٌن َوَأْخــَداُن َعـلـــى الـــَحِقيَقة ِخـــالَّ َلــــه فَلـــيَس  اعــًا  َمنَّ ِللخْيــِر  َكاَن  َمــْن 
اُن َــتَّ فـ لإلْنَســاِن  والـــَماُل  إَلـيـــِه،  َّـــاُس َقاِطَبًة َمـــْن َجـــاَد بالَمــاِل َجــاَد النــ
ــُر الَعْيــِن َجــْذاَلُن َوَعــاَش َوْهــَو َقِري َــالم الّناَس َيْســَلْم ِمْن َغَواِئِلِهْم َمـــْن سـ
ِإبَّـــاُن ْرع  الـــزَّ ِــَحْصِد  َولـ نـَــَداَمًة،  ــرَّ َيْحِصــْد ِفــي َعَواِقِبــِه َمـــْن َيــْزَرِع الَشّ
َــْسالُن َفَلْيــَس َيْســَعُد ِبـــالَخْيَراِت كـ َكاُسَل فـــي الَخيــَراِت َتْطُلُبهــا ــتَّ َدِع الـ
َوَصاِحُب الِحْرِص ِإْن أْثَرى َفَغْضَباُن َمِعيَشــِتِه ِمـــْن  َراٍض  الـــَقَناعِة  َوُذو 
َأْزَمــاُن َــاَءْتُه  سـ َزَمــٌن  َســـّرُه  َمـــْن  أبـــداً دائـــمًا  ُســـُروراً  َتـْحِسَبـــنَّ  اَل 

. ضمن، جواهراألدب: للسّيد الهاشمّي- الّصفحة: 770.  أُبو الفْتِح الُبْستيِّ

أفهم وأناقش
ِاقرأ الّنّص قراءة سليمة بأداء حَسٍن.

1. األبيات األربعة األولى بدأت بأفعال أمر، َمن المقصود بهذا األمر؟ وما مضمونه؟
2. ِمن تمام الّتقوى –حسب الّشاعر– االستعانة باهلّل تعالى. ما عاقبة االستعانة بغيره؟

3. اذكر األخالق األخرى الّتي يدعو إليها الّشاعر، مع استخراج حكمتين وردتا في األبيات.
4. استنتج الفكرة العامة للّنّص.

5. أِعْد قراءة الّنّص قراءة شعرّية معّبرة.
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04  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
أقـــّوم مكتسباتي  

- ِاسِرْد قائمة األخالق التي حّث عليها الّشاعر في القصيدة.
                             - رّتبها حسب أهّمّيتها من وجهة نظرك.

 
أستثمر           إسناد الفعل األجوف إلى الّضمائر

ألحظ    
َيْرجــُــو َنَداَك فـَإنَّ الـُحـرَّ ِمْعـــــَواُن ْهِر ِمـــْعوانًا لذي أمـــــــٍل  1. وكـُْن َعـلَى الدَّ

ــــــــــــــاُن إليِه، والماُل لإلنساِن َفتَّ 2. َمْن جاَد بالماِل جاَد الّناُس قــاطـــــبــــــًة  

َوَعـــاَش َوهـَُو َقِريُر الَعـْيِن َجـْذاَلُن 3. َمـْن سـَالم الَّناس َيْسَلْم ِمْن َغَوائـــــِِلِهـمْ 

أناقش
ذ األجوف منها. -استخِرْج من األمثلة األفعال المعتّلة، وَحدِّ

ْف الفعــل الماضــي )عــاَش( مــع الّضمائــر: أنــا - نحــن - أنــَت - أنــِت - أنتمــا - أنتــم - أنتــّن  -  َصــرِّ
. - هــو - هــي - همــا - هــم - ُهــنَّ

- استنتْج حاالت حذف وسط الفعل الماضي األجوف.
ْف الفعــل المضــارع )َيُجــوُد( مــع الّضمائــر: أنــا - نحــن - أنــَت - أنــِت - أنتمــا - أنتــم - أنتــّن  -  َصــرِّ

. - هــو - هــي - همــا - هــم - ُهــنَّ
- استنتْج حاالت حذف وسط الفعل المضارع األجوف.

ْف فعل األمر )ُكْن( مع الّضمائر: أنَت - أنِت - أنتما - أنتم - أنتّن. -  َصرِّ
- استنتْج حاالت حذف وسط فعل األمر األجوف.
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04  أقرأ َنصِّ
أستنتج

الفعل األجَوُف هو الفعل ُمعَتلُّ الوَسط، مثل: قاَل - يُقوُل، وَباَع - َيبيُع.
عند إسناد الفعل األجوف إلى الّضمائر، ُيحَذُف حرف العّلة في الحاالت اآلتية:

ــة إذا اّتَصــل الفعــل بتــاء الفاعــل مثــل: ُقلــُت، ِبعــَت،  1 -  فــي الماضــي: ُيحــَذف حــرُف الِعّل
ــَن، ِبْعــَن. ــا( الفاِعليــن مثــل: ِقْســَنا، أو بنــون الّنســوة مثــل: ُقْل ُرمــِت، أو بـــ )َن

ــَن،  ــل: َيُقْل ــون الّنســوة، مث ــى ن ــة إذا ُأســِنَد الفعــل إل ــارع: ُيحــَذف حــرف العّل ــي المض 2 -  ف
ــُت فيمــا عــدا ذلــك. ــَن. وَيثُب وَيِبْع

ــر  3 -  فــي األمــر: ُيحــَذُف حــرف العّلــة إذا ُأســِنَد الفعــل إلــى ضميــر المخاَطــب المفــرد الُمَذكَّ
مثــل: ُقــْل وِبــْع، أو إلــى نــون الّنســوة مثــل: )وُقْلــَن قــوال معروًفــا(.

ُف تعّلاميت  أَُوظِّ
1. صّرف الفعلْين - اَلَم ، َسـاَر – في الماضي والمضارع واألمر، مع جميع الّضمائر المناِسبة؟

ْل الجملة التالية إلى جمع اإلناث، في الماضي، ثّم في المضارع، ثم في األمر. 2.  َحوِّ
، ونالْت ما ُتِريُد(. َقْت مْطَمَحَها بالَعَمِل الجادِّ     )َوَصَلْت إلى ُمْبَتَغاَها، وحقَّ

أتذّوق نّص

- أعد قراءة قصيدة – فضائل األخالق – ثّم أجب عن األسئلة اآلتية:
1. الّنّص قصيدة شعرّية. اُذُكْر ما يمّيزها عن الّنثر.

2. لماذا استخدم الّشاعر الطباق بكثرة في القصيدة؟ مّثْل بثالثة أمثلة.
3. استخرج من الّنّص جناسا، ووّضح الغرض من توظيفه. 

4. ما الّنمط الّتعبيرّي المعتمد من ِقَبل الّشاعر؟ وّضح ذلك بأمثلة من القصيدة.
5. أِعْد قراءة القصيدة لتختار ثالثة أبيات متوالية ناَلت إعجابك وتحفظها.

ُف تعّلاميت أَُوظِّ

ألّْف فقرة من ثالثة توجيهات حول نبذ األخالق الّذميمة، تتضّمن طباًقا وجناسًا.
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04 أكُتُب   أُْصغي وأحتّدُث
روابط الّنّص الّتوجيهّي 

أتعرف 
ه، فما نوع األفعال التي يكثر توظيفك لها؟ - إذا كنَت في وضع الموجِّ

- ما هي الّضمائر التي يكثر استعمالها في الّنّص التوجيهّي؟ لماذا في رأيك؟ 
- بالمقارنة مع الّنّص الحوارّي، ما هي الّروابط التي نوّظفها في الّنّص التوجيهّي؟

روابــط الّنــّصّّّ الّتوجيهــّي: يتحّقــق الّترابــط فــي الّنــّص بــأدوات تســّمى الّروابــط، وهي تتناســب 
مــع أســلوبه، لهــذا يغلــب اســتعمال الّروابــط الّلغويــة اآلتيــة فيــه: 

- روابط الوصل، نحو: أحرف العطف، كما، أيضا، كذلك، ...
- روابط الّتفسير، نحو: أي، المقصود بذلك، أعني، ...

، ال ّشك، الحقيقة، الّصواب، ... - روابط الّتأكيد والّنفي، نحو: إنَّ
- روابط اإلغراء والّتحذير، نحو: عليك، الزم، إّياك، حذار ...

- الّروابط المنطقّية، نحو؛ الّروابط الّسببية، الّروابط الغائية، الّروابط الّتشابهية، ..

أستخلص 

أتدرب 
َواِبَط اْلَمْوُجوَدَة فيها: ْد الرَّ ِاْقَرأ الفقرة اآْلِتية، ُثمَّ َحدِّ

ــا أْن  ــَدٌة، واَل ُخُطــوٌط َحِديِديــٌة. فعلــى كلٍّ منَّ ليــس للفــاَلِح، أْي النجــاُح فــي الحيــاِة، طــُرٌق ُمعبَّ
ــاِعُر:  َيُشــقَّ الّطِريــَق بَيَدْيــِه، ولــو بعــد كــدٍّ وَعَنــاٍء َعِظيَمْيــن، ألــْم َيُقــل الشَّ

َياِلي ِبَقْدِر اْلَكدِّ ُتْكَتَسُب اْلَمَعاِلي     وَمْن َطَلَب اْلُعاَل َسَهَر اللَّ

أُْنِتجُ

تعــّرَض أحــد المــاّرة بجــوار المتوّســطة لحــادث مــرور، وتطّلــَب إســعاُفه جمــع الــّدم 
إلنقــاذه.

في إطار الحّث على الّتبّرع بالّدم:
ــل الّتعــاون  ــى نشــر فضائ ــه إل ــا تدعــو في ــا توجيهّيً ــة، نّصً ــْب، بلغــة ســليمة وفّنّي - اُكُت
ًفا روابط الّتوجيه وعدًدا من األفعال المعتّلة، ومحترًما عالمات الوقف. والّنجدة، موظِّ



مع
جت

وامل
ق 

ال
لأخ

ا

81

04   أُْصغي وأحتّدُث
أَسِفي على األخالق - محّمد الهادي الزاهرّي  

     
        تبــدر مــن بعــض الّنــاس ســلوكات ســّيئة، وتســمع منهــم كالمــا بديئــا، فيكــون هــذا ســببا 

للّتأســف علــى مــا آلــت إليــه األخــالق عندهم.
- أصغ باهتمام إلى هذا الخطاب، وسّجل ما تراه مناسبا لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

أفهم و أناقش

َف الّشاعر على ضياعها. 1. اُذُكر األخالق التي تأسَّ
2. هل فَقَد الّشاعر  األَمل في استرجاع المجتمع لألخالق الفاضلة؟

3. حّدد الفكرة العاّمة للقصيدة.
4. حّدد البيت الذي يدعو فيه الّشاعر إلى نشر األخالق، من أجل أن:

- تلقَيُه إلقاًء شعرّيًا.
- تستخرج منه قيمًة، وتشرحها.

أنِتْج مشافهًة 
عّبْر مشافهًة عن مضمون األبيات األربعة األولى.

                                                                                                                هي األخالق تنبت كالّنبات 

ُ أَُحضِّ

»الّصاِحُب ساِحٌب«: مقولٌة توحي بأهّمّية الّصديق في حياة صديقه.
- استِعن  بالّنّص  )أخالق صديق( لتتعّرَف إلى مواصفات الّرفقة الّصالحة.
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04  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
َأْخاَلُق َصِديٍق

َمــُه ِفــي  ــاِس ِفــي َعْيِنــي. َوَكاَن َرْأُس َمــا َعظَّ َكان ِلــي َأٌخ ِمــْن َأْعَظــِم النَّ
ْنَيــا ِفــي َعْيَنْيــِه؛ َكاَن َخاِرًجــا ِمــْن ُســْلَطاِن َبْطِنــِه؛ َفاَل َيْشــَتِهي  َعْينــي ِصَغــُر الدُّ
َمــا اَل َيِجــُد، َواَل ُيْكِثــُر ِإَذا َوَجــَد. َوَكاَن َخاِرًجــا ِمــْن ُســْلَطاِن ِلَســاِنِه، َفــاَل َيُقــوُل 
َمــا اَل َيْعَلــُم، َواَل ُيَمــاري ِفيَمــا َعِلــَم. َوَكاَن َخاِرًجــا ِمــْن ُســْلَطاِن الَجهالــة؛ َفــاَل 
ُم َأَبــًدا ِإالَّ َعَلــى ِثَقــٍة ِبَمْنَفَعــٍة. َوَكاَن اَل َيبطــُر عــن ِنْعَمــٍة، َواَل َيْســَتِكيُن  َيَتَقــدَّ

ِعْنــَد ُمِصيَبــٍة. 
ــا  ــَرى َضِعيًف ــزَّ الَقاِئِليــَن. َوَكاَن ُي ــَق َب ــِإَذا َنَط ــا، َف ــِرِه َصاِمًت ــَر َدْه َوَكاَن َأْكَث
ْيــُث َعاِدًيــا...  َوَكاَن اَل َيْدُخــُل ِفــي  ُمْســَتْضَعًفا، َفــِإَذا َجــدَّ الِجــدُّ َفُهــَو اللَّ
ــْداًل. َوَكاَن  ــُهوًدا َع ــا، َوُش ــا َفِهَم ــَرى َقاِضًي ــى َي ــٍة َحتَّ ــي ِبُحجَّ ــراٍء، َواَل ُيْدِل ِم
ــذُرُه. َوَكاَن  ــا ُع ــَم َم ــى َيْعَل ــِه َحتَّ ــي ِمْثِل ــْذُر ِف ــوُن الُع ــا َيُك ــًدا ِفيَم ــوُم َأَح اَل َيُل
اَلَيْشــُكو َوَجَعــُه ِإالَّ ِعْنــَد َمــْن َيْرُجــو ِعْنــَدُه الُبــْرَء، َواَل َيْسَتِشــيُر َصاِحًبــا ِإالَّ َأْن 

ــَة. ــُه النَِّصيَح ــَو ِمْن َيْرُج
ى، َواَل َيْنَتِقــُم ِمــَن الَعــُدوِّ  ُط، َواَل َيــتــَــَشهَّ ُم، َواَل يَتَســخَّ َوَكاَن اَل َيَتَبــرَّ
ــِه  ــِن ِاْهِتَماِم ــْيٍء ِم ــِه ِبَش ــُه ُدوَن ِإْخَواِن ، َواَلَيُخــصُّ َنْفَس ــيِّ ــِن الَوِل ــُل َع َواَل َيْغُف

ِتــِه...  َوِحيَلِتــِه َوُقوَّ
ــَذ الَقِليــِل  ــْن ُتِطيــَق. َوَلِكــنَّ َأْخ ــا، َوَل ــِذِه اأَلْخــاَلِق ِإْن َأَطْقَتَه ــَك ِبَه َفَعَلْي

ــْرِك الَجِميــِع. ــْن َت ــٌر ِم َخْي
ابن المقفع. ضمن، نصوص من الّتراث ألبي الحسن الّندوي، ص: 75 - 76

أثري لغتي
خارجا من سلطان 

بطنه: أي ال 
تتمّلكه بطنه

يبطر: أي يتكّبر
بّز: أفحم 

مراء:  المراء: هو 
الجدال
يدلي:  يقّدم 

ويتفّضل 
برأي

يتسّخط: يكثر
             الّشكوى
أطقتها:  استطعت 
القيام بها
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04  أقرأ َنصِّ
أفهم وأناقش

1. ما األمر الذي جعل هذا الّصديق يْعُظُم في نَظِر الكاتب؟
2. أِعْد قراءة العبارة )فال يشتهي ما ال َيِجُد، وال ُيكِثُر إذا وَجَد(، وحّلْل معناها.
3. ما الفرق في االستعمال بين : »َضِعيًفا  و ُمْستْضَعًفا«؟ لماذا وّظفها الكاتب؟

4. لماذا رّكز الكاتب على الّصفات المعنوّية  أكثر من الماّدّية – الحّسّية – ؟
5. هل هذا الكمال الذي يهدف إليه الكاتب ُمسَتحيٌل؟ ما الذي يدّل على ذلك من الّنّص؟ 

أقّوم مكتسباتي 
- ِاقترْح لكّل فقرة عنواًنا مناسًبا.

حروف الّنفي أستثمر         

ألحظ

ٍة َحتَّى َيَرى َقاِضًيا َفِهَما. 1. َوَكاَن اَل َيْدُخُل ِفي ِمراٍء، َواَل ُيْدِلي ِبُحجَّ

2.  َفَعَلْيَك ِبَهِذِه اأَلْخاَلِق ِإْن َأَطْقَتَها، َوَلْن ُتِطيَق.

أناقش
- َنَفى الَكاِتُب عن َصِديِقِه في الِمثاِل األّوِل ِصفاٍت ُمعّيَنًة، ُمْعَتِمًدا ُأْسلوًبا محّددا، اْذُكرُه؟

- ما المقصود من هذا األسلوب برأيك؟ وهل وقوع هذا األمر متعّلق بزمن؟ 
ْفُي بأداة غْيِرها؟ - ما األداة التي اعتمدها الكاتب في هذا األسلوب؟ وهل ُيمِكُنُه النَّ

- إذا توّفر في المثال الّثاني األْسلوُب نفُسه، اسَتْخرْجه، وَحّدْد األداة المستْعَمَلة فيه؟
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04  أقرأ َنصِّ أكُتُب
أستنتج

الّنفــي: هــو أســلوب مــن األســاليب الخبرّيــة، ُيفيــد اإلْنــَكاَر واإِلْخَبــاَر بعــدم وقــوع شــيٍء معّيــٍن 
فــي الماضــي، أو الحاضــر، أو المســتقبل. 

فــُي بأحــد الحــروف نذكــر منهــا: )ال - َمــا  - لــْم - لّمــَا - لــْن - لْيــَس - الَت  ويكــون النَّ
اِفيــة ِللِجنــس...(. - اَل النَّ

ُف تعّلاميت أَُوظِّ
1. وّظْف حروف الّنفي التي تعّرفَت عليها في ُجمل من إنشائك؟

2.  اُكُتــْب رســالة لصديقــك، تدعــوه فيهــا إلــى مــكارم األخــالق، واالبتعــاد عــن الّرذائــل، موّظفــا  
مــا عرفــَت ِمــن حــروف الّنفــي.

أتذّوق نّص    

  أِعْد قراءة الّنّص  »أخالق صديق« لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ْل له بعبارتين من الّنّص. 1. استعمَل الكاتب األسلوب الخبرّي بكثرة، مثِّ

2. ِاشرْح كّل عبارة من العبارتين اآلتيتين، ثّم قاِرْن بينهما:
3. »كاَن خارًجا ِمن ُسلطان بطنه«.

4. »كان خارًجا من سلطان لسانه«.
5. ِاشَرح الّصورة البيانّية الواردة في قول الكاتب: »فإذا جّد الِجدُّ فهو الّليُث عاِدًيا«.

6.  اســتخرْج المحّســنات البديعّيــة فــي قــول الكاتــب: »فعليــَك بهــذه األخــالق إن أَطقَتهــا، ولــن 
ُتطيــَق. ولكــنَّ أخــَذ القليــل خيــٌر ِمــن تــرك الجميــع«.

ُف تعّلاميت أَُوظِّ
ِتِه«. قال ابن المقّفع: »ال يُخصُّ نْفَسُه  ُدوَن إْخواِنِه بشيء ِمن اْهتَماِمِه، َوِحيَلِتِه، وُقوَّ

1. ِاشَرح القول، واستنتْج طريقة لتنمية ُخُلق اإليثار.
2.  َترِجــِم الّشــرح إلــى توجيهــات تدعــو فيهــا إلــى التــزام األدب مــع األصدقــاء، موّظًفــا الجنــاس 

والّطبــاق وحــروف الّنفــي.
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الّتواصل في وضعّية الّتوجيه

أتعرف
ْر دورة الّتواصل في الّنّص الحوارّي، هل ستكون نفسها في الّنّص الّتوجيهّي؟ - تذكَّ

ْد عناصر هذه الّدورة، وكيف يكون اتجاه الّرسالة فيها؟  - حدِّ
- ما المطلوب من المرَسِل إليِه؟

دورة الّتواصــل فــي وضــع الّتوجيــه، تســتدعي وجــود طرفيــن )مرِســل ومرَســل إليــه( أحدهمــا 
ــُر عــن األفــكار أو األحاســيس )رســالة( بواســطة الّلغــة، واآلخــر يصغي ويســتقبل بإيجابّية.  ُيعبِّ

 
اتجــاه  فــي  فيــه  الّرســالة  يقــع، وتكــون  نــّص توجيهــّي  فــي كّل  تتحّقــق  الــّدورة  - هــذه 

الّتجــاُوِب )اإلصغــاء(.  بــادرة  اآلخــر  الّطــرف  مــن  تظهــر  أن  علــى  واحــد؛ 
- المتكّلم يوجه الّرسالة، والمتلّقي يسمع ليفهم. مع احتمال تغييره لسلوكه.

أستخلص 

أتدّرب 
سالِة:  ْد طرَفْي دورة الّتواصل، ومضموَن الرِّ اقرأ الّنّص اآلتي، ثم حدِّ

ــْن ِشــْئَت َتُكــْن  َم اهلل وجهــه: أحســْن إلــى مــن شــئَت تُكــْن أِميــره، واْســتْغِن َعمَّ »قــال علــيُّ كــرَّ
ــٌة اَل َتْكُبــو، َوالَقَناَعــُة ســْيٌف اَل يْنُبــو«.  بــُر َمِطيَّ َنِظيــَرُه، الصَّ

أُْنِتجُ

منــذ نهايــة اختبــارات الفصــل األّول، لمســت مــن زميلــك نفــوراً، ووجدتــه يميــل 
لمصاحبــة رفــاق الّســوء بجــوار المتوّســطة.

إلــى  فيــه  تدعــو  مترابًطــا،  ــا  توجيهّيً ــا  نّصً  – ســليمة وجميلــة  ِبُلغــٍة   – اُكُتــب   -
ًفــا حــروف الّنفــي ومراعًيــا  اعتمــاد معيــار األخــالق فــي اختيــار األصدقــاء، موظِّ

عالمــات الوقــف.
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04   اآلن أستطيع
ُب أتدرَّ

 ُخُلُق الِحْلِم - عبد الُمحِسن الَعّباد

َأصِغ إلى الخطاب، واسَتِعْن برؤوس األقالم لتجيب عن األسئلة اآلتية:
1. لماذا ُيعتَبُر الِحلُم ِمن أشرف األخالق؟ وما حقيقته؟

ْل إجابتَك مّما سمعَت. ؟ علِّ 2. هل العفو عن الّظالم الجاهل ضعٌف أم ُذلٌّ
3. أكِمل العبارة: »ثالثٌة ال ُيعَرفون إال في ثالثة َمواِطن ...«.

4. أِعِد اإلصغاء إلى األبيات الّثالثة التي ورَدت في آخر الخطاب المسموع، من أجل:
- الوعي بمعناها.

- حفظها.
ًرا. ا ُمَعبِّ - إلقائها إلقاًء ِشعرّيً

ــْه لزمالئــَك بتوجيهــاٍت حــول فوائد الِحلم، مستشــِهًدا بأبياٍت شــعرّية مؤّثرة. أنتــج مشــافهًة:  تَوجَّ

   التربّية بالقدوة الحسنة  
رِغيــِب والترهيــِب وغيرهــا مــن الوســائِل ألنَّ  إنَّ التربيــَة بالقــدوِة قــد تكــوُن أبلــَغ مــَن التَّعليــِم والتَّ
األْخــَذ بالشــيِء عملّيــا والّتمّســَك بــِه أكثــُر إقناًعــا للمتعّلــِم مــن الحديــٍث عنــه والثنــاِء عليــه فمجــرُد 
ــٌع مشــاهٌد فــي حيــاة  ــِد بصالحيــِة هــذا الخيــِر، وهــذا واق العمــِل بالخيــِر، َتحُصــُل قناعــٌة عنــد الول
ِب  ــد َعَلــى هــذا علمــاُء اإلســالِم منــُذ القديــِم ونَقلــُوا وصّيــَة عْمــرو بــِن عتبــَة لمــؤدِّ النــاِس، وقــد أكَّ
ُل إصالِحــَك لولــِدَك إصالَحــَك ِلنْفِســَك، فــإنَّ عيوَنُهــْم معُقــوَدٌة بَعيِنــَك فالُحْســُن  أوالِده: »ليُكــْن أوَّ

عنَدُهــم مــا َصنْعــَت، والقبيــُح عْندهــْم مــا ترْكــَت«.

ــرْوَن  ــواِل، ال ي ــْدَوًة صالحــًة فــي األعمــاِل واألحــواِل واألق ــْم ُق هــَا المعّلمــُوَن لتالِميذُك ــوا أيُّ فكون
ــادَق من األقــواَِل، وإنَّ الكذَب  الــَح مــَن األْعَمــاِل واألحــواَِل وال يْســَمُعوَن مْنكــْم إال الصَّ مْنُكــْم إال الصَّ
ــُة قــد  ــه ِمــَن الكــذِب فــي األقــواِل، فاألقــواُل الكاذب ــِة ب فــي األحــواِل أضــرُّ علــى صاحبــِه وعلــى اأُلمَّ

ــا األحــواُل الَكاذبــُة فــاَل يْمِكــُن مْنَهــا االْحِتــَراُز.  ُيْحــــترُز ِمنَهــا وأمَّ

غــاِر علــى البرامــِج    أعيُذُكــْم بــاهلِل يــا أْبناِئــي المَعلِّمِيــَن أْن َتجَعُلــوا كل اعِتماِدُكــم فــي تربيــِة الصِّ
ــاًة، وإنَّمــا هــَي ضوابــُط  ُد حَي ــًة وال ُتَجــدِّ ُن أمَّ ــِني عالًمــا وال تكــوِّ ُظــَم اآلليــَة ال َتْبــ والكتــِب، فــإنَّ النُّ
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ــا العمدُة  وأعــاَلٌم ُتْرِشــُد إلــى الغايــِة وُتعيــُن علــى الُوصــوِل إلْيهــا مــْن طريــٍق قاِصــٍد وعلــى نهٍج ســويٍّ أمَّ
الحقيقيــُة فــي الوصــوِل إلــى الغايــة مــن التربيــة، فِهــَي مــا َيفِيــُض من ُنفوِســُكم عَلــى نُفــوِس تاَلمِيِذُكم 
ــي  ــوَنه ف ـــ ــا َتــُبـــثُّ ــونها منكــم، وم ــا ويْقتِبُس ــم فِيه ــٍة يحتذوَنُك ــرٍة قويم ــْن أخــاَلٍق طاه الناشــئيَن م
أرواِحهــم مــن قــوٍة وعــزٍم، وفــي أفكارهــم مــن إصابــٍة وتســديٍد وفــي نزاعاِتهــم مــن إصــالٍح وتقويــٍم، 
وفــي ألســنِتهم مــن إْفَصــاح وإباَنــٍة.              ]محمــد البشــير اإلبراهيمــي، اآلثــار، ج3، ص 268[

اقرأ الّنّص قراءة واعية ثّم أجب عن األسئلة اآلتية:
-  تكون الّتربية بالقدوة »حسب الكاتب« أبلغ من الّتعليم وأكثر إقناعا، وّضح الفكرة.

- اذكر األطراف الّتي يمكن أن تشارك في العملية الّتربوّية.
- ما األسس الّتي رّكز عليها البشير اإلبراهيمّي في وصّيته للمعّلمين؟ 

-  اســتعن بالقامــوس لشــرح الكلمــات الّتاليــة: مؤّيــدا - اقتــراف - المواعــظ - أبلــغ - الّثنــاء - يحتــرز 
- يحتــذي - يقتبــس.

م الّنّص إلى ثالث وحدات، وُصْغ أفكارها. - قسِّ
د المقاطع الّتوجيهّية في الّنّص. - حدِّ

 ُأْنِتُج
ــل، إال أّنــك تجتنــب ذلــك بســبب  رغــم رغبتــك فــي الّذهــاب إلــى الملعــب لمناَصــرة فريقــك المفضَّ

قّلــة األخــالق، وشــيوع ظاهــرة العنــف فــي المالعــب.
ًفــا األســماء الجامــدة والمشــتّقة، واألفعــال  ــا مترابًطــا، موظِّ ــا توجيهّيً - اُكُتــْب رســالًة تتضّمــُن نّصً

المعتّلــة وحــروف الّنفــي، وذلــك وفــق العناصــر اآلتيــة:
1. مقّدمة: ُتبدي فيها أسفك على األخالق في المالعب.

2. صلب موضوع يتضمن: - دعوة الُمناِصرين إلى الّتَحّلي باألخالق الفاضلة.
ا بالعفو والّصفح.    - تفضيل الّصديق الَخلوق على غيره. - ضرورة الّتعاون في نشرها عملّيً

3. خاتمة: تأُمُل فيها أن تتمّكَن قريًبا من مناصرة فريقك في جوٍّ تسوده األخالق العالية.

أقّوُم إنتاجي

أثنــاء فتــرة االســتراحة بيــن الِحَصــص، لفــَت انتباَهــك اإلعــالن عــن إحالــة تلميــٍذ مشــاِغٍب 
إلــى المجلــس الّتأديبــّي للمتوّســطة.

ــه علــى التــزام  ــَدم عــن ســلوكه، وتُحثُّ ــا مترابًطــا، تدعــوه فيــه إلــى الّن ــا توجيهّيً ــْب نًصّ - اُكُت
بيــن. وّظــْف مــا  األخــالق الفاضلــة فــي المعاملــة، وتعــِرُض عليــه مصاحبــة أصدقائــك الُمَقرَّ

تــراه مناســًبا مــن مكتســباتك.
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ُأقّوُم إنتاجي وفق شبكة الّتصحيح اآلتية:

الّتحّكمالمؤشراتالمعايير
النعم

االلتزام بالّتوجيه إلى قيم أخالقيةالوجاهة

توظيف الجامد والمشتق واألفعال المعتلة والنفيسالمة الّلغة
التوظيف الّسليم لعالمات الوقف.

تسلسل العناصر )دعوة - حثَّ - عرض(.االنسجام
مالءمة األفكار لموضوع األخالق.

توظيف صورة بيانية أو محسن بديعياإلتقان

أشارك في إنجاز مطوية توجيهية للسلوك القويم في المتوسطة ومحيطها.
المواردالمهامخطوات إنجاز المشروع

الخطوة األولى
ــن 3  ــواج م - تشــكيل األف

أو 4 تالميــذ.
- ضبط وتحديد عناصر 

البحث.
- المحيط العام - السلوك 
القويــم فــي المحيــط العــام 
فــي  القويــم  الســلوك   -

المدرســي.  المحيــط 

- يتفــق أعضــاء الفــوج علــى ظاهــرة الســلوك 
والمدرســي،  العــام  المحيــط  فــي  القويــم 
إلنجــاز مطويــة توجيهيــة )افعل، ال تفعل(.

- تحديد حجم المطوية.
المحيطيــن  مــن  أماكــن مختلفــة  زيــارة   -

والمالحظــة. والمدرســي  العــام 

الموارد
- التمكــن مــن اســتخدام عناصــر 
التوجيه وحســن توظيف الروابط.
التواصــل فــي وضعيــة  إتقــان   -

التوجيــه.
-عرض التوجيهات بموضوعية. 

- استعمال الموارد المعرفية 
والّلغوية الالزمة.

الخطوة الّثانية: توزيع 
العناصر على أعضاء 

الفوج.

- يبنون شبكة لضبط العمل.
- يجمعون المعلومات من المحيطين 

)العام، المدرسي(.
- يبحثون عن أسباب السلوكات ونتائجها.

- يضبطون صورة المطوية وينظمونها.

الوسائل
- أوراق بيضاء.

- صــور مختلفة لمظاهر ســلوكية 
إيجابيــة وســلبية فــي المحيطيــن 

)العام والمدرســي(.
لهــا  تربوّيــة  تواصلّيــة  مواقــع   -

بالمشــروع. عالقــة 
)الحاســوب  العــرض  وســائل   -

العــرض(. وجهــاز 

الخطوة الّثالثة 
- التقاء عناصر الفوج 
لبناء المطوية وكتابة 

مضمونها.

يجمعــون    - وتبــادل  األعمــال  -   جمــع 
المعلومــات. ويتبادلــون  األعمــال 

- ينظمون العمل الخاّص بالمشروع.
- يعرضون المطوية حسب التوجيهات 

بالنص والصورة.
- يقــرؤون المطويــة قصد الضبط والتعديل.
-يراجعون نّص المطوية فكرة وأسلوبا ولغة.

الخطوة الرابعة: عرض 
المشروع

- تقديم مضمون المطوية.
- المناقشة والّتقويم.
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العلم واالكتشافات العلمّية
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   أُْصغي وأحتّدُث

ما سأعرفه من خالل الّنصوص

الموضوعات
1. االجتهاد في طلب العلم وإدراك فضائله.

2. الّتعّرف إلى نماذج ناجحة من طفولة العلماء.
3. أثر االكتشافات العلمّية في حياة اإلنسانّية.

الموارد الّلغوية
1. إسناد الفعل الّناقص إلى الّضمائر.

2. جزم الفعل المضارع.       
3. األفعال الخمسة.

فّنيات الّتعبير
1. آداب الحوار.

2. دليل استعمال آلة منزلّية.         
3. دليل استعمال وسيلة تعليمّية.

ما سأنتجه مشافهًة وكتابًة

ِخالَل كّل أسبوع                                                                      بعض أدوات االستكشاف في الميدان العلمي والتكنولوجي 
1. موضوع يتناول تقدير العلماء واالقتداء بهم.

2. موضوع يتناول توجيهات حول طريقة استعمال آالت صنع الكعك.
3.  موضــوع يتنــاول دور االكتشــافات العلمّيــة واالختراعــات الّتكنولوجّيــة فــي تســهيل 

طلــب العلــم.

في نهاية المقطع
موّظفــا  المجتمــع،  نفــع  فــي  وفضلهــا  العلمّيــة  االكتشــافات  قيمــة  يتضّمــن  موضــوع 

المناســب. الّنمــط  ومراعيــا  المقطــع  خــال  مكتســباتي 

ما سُأْنِجُزُه

أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتمّثــل فــي إنجــاز قائمــة ألفضــل ثاثــة اكتشــافات 
علمّيــة فــي مجــال الّتعليــم.

  أتعّلم
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05   أُْصغي وأحتّدُث
َجاِح - أحمد أمين َسِبيُل النَّ

- أصغ إلى الخطاب، وسّجل رؤوس األقالم المناسبة، لتّتعرف إلى طبيعة ذلك االهتمام.

أفهم وأناقش

- في أّي موضوع نصح أحمد أمين ابنه؟ 
- ما الّذي يصبو إليه االبن في تعّلمه؟ وكيف يحّققه؟

- إالَم وّجه ابنه في تعّلمه؟ وما أثر ذلك في حياته الدراسّية؟
- مــا هــي الّنصائــح الّتــي أســداها األب البنــه؟ ومــا أثرهــا في حياته المدرســّية؟ وعام تــدّل كثرتها؟ 

أنتج مشافهة 

- ِاعرض البرنامج اليومي الّذي ارتضاه الكاتب لولده في توجيهات عملّية مرّتبة.

 تكنولوجيا اإلعام واإلتصال  

ُأحّض
ُهــم  يحــرص اآلبــاء علــى توجيــه أوالدهــم إلــى مــا فيــه خيرهــم وســعادتهم، الســيما َحُثّ
علــى طلــب العلــم والّتفــّرغ لــه، لمــا فيــه مــن فضائــل عظيمــة وآثــار جليلــة على مســتقبل 

الفــرد والمجتمع.
- استعن بنصِّ الحديث الّشريف لُتْدِرَك فضائل العلم ومكانة طالبه.
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05  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
َفْضُل الِعلِم 

 حيــاة اإلنســان علمّيــة وعملّيــة، وكــي ينــال طالــب العلــم فيهمــا الفضــل، وجب 
عليــه أن يكــون صادقــا مثابــرا فــي تعّلمــه. وهــذا الّنــّص يبّيــن لنــا فضــل العلم.

ــِدَم َرُجــٌل  ــاَل: َق ــِن َكِثيــٍر َق ْرِمــِذيُّ ِفــي ُســَنِنِه ِبَســَنِدِه َعــْن َقْيــس ْب َرَوى التِّ
ْرَداِء َوُهــَو ِبِدَمْشــَق َفَقــاَل: َمــا َأْقَدَمــَك َيــا َأِخــي؟   ِمــَن الـــَمِديَنِة َعَلــى َأِبــي الــدَّ
ُثــُه َعــْن َرُســوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص. َقــاَل: َأَمــا َقِدْمــَت  َفَقــاَل: َحِديــٌث َبَلَغِنــي أنَّــَك ُتَحدِّ
ــَت  ــا ِجْئ ــاَل: َم ــاَل: اَل. َق ــَت ِلِتَجــاَرٍة ؟ َق ــا َقِدْم ــاَل: َأَم ــاَل: اَل. َق ــَحاَجٍة ؟  َق ِلـ
ــوُل:  ــوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُق ــِمْعُت َرُس ــي َس ــاَل: فِإنِّ ــِث! َق ــَذا الَحِدي ــِب َه ــي َطَل إالَّ ِف
ــِة، َوإنَّ  ــُه َطِريقــًا إَلــى اَلجنَّ »َمــْن َســَلَك َطِريًقــا َيْبَتِغــي ِفيــِه ِعْلًمــا، َســَلَك اهلل َل
ــُه  ــَتْغِفُر َل ــَم َلَيْس ــِم، َوإنَّ الَعاِل ــِب الِعْل ــاًء ِلَطاِل ــا ِرَض ــُع َأْجِنَحَتَه ــَة َلَتَض الَمَاِئَك
ــى اِلحيَتــاُن ِفــي الـــَماِء. َوَفْضــُل  ــَمَواِت َوَمــن ِفــي اأَلْرِض؛ َحتَّ َمــْن ِفــي السَّ
الَعاِلــِم َعَلــى الَعاِبــِد َكَفْضــِل الَقَمــِر َعَلــى َســاِئِر الَكَواِكــِب. إنَّ الُعَلَمــاَء َوَرَثــُة 
ُثــوا الِعْلــَم؛ َفَمــْن  ُثــوا ِديَنــاراً َواَل ِدْرَهًمــا، ِإنََّمــا َورَّ األْنِبَيــاِء. ِإنَّ اأَلْنِبَيــاَء َلــْم ُيَورِّ

ــَننه.  ص 48 - 49. ــٍر«.         رواه الترمــذي فــي ُس ــٍظّ َواِف ــِه َأَخــَذ ِبَح َأَخــَذ ِب

أثري لغتي

حظ وافر:  خير 
كثير

أفهم وأناقش
اقرأ نّص الحديث الّنبوّي الّشريف قراءة سليمة منّغمة، وأجب عن األسئلة:

1. ما الّذي جعل الّرجل يتكّبد مشّقة الّسفر؟ وهل نال مبتغاه؟ 
2. ما هي الجزاءات الّتي ينالها الّساعي لطلب العلم بصدق وإخاص؟

َل الَعاِلُم على العابد؟ وّضح. 3. لماذا ُفضِّ
4. أين تكمن عاقة العلماء باألنبياء؟ 

5.  فــي أفــواج ثنائّيــة؛ قــم وزميلــك بتمثيــل دورْي الشــخصيتين المتحاورتيــن فــي الّنــّص، والحــظ 
مــدى تعبيــر القــراءة علــى المعنــى.

أقّوم مكتسبايت
1. أعد قراءة الحديث الّشريف، واستنتج العاقة بين مضمونه وسلوك راويه. 

2. »وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب« .
-  انطاقــا مــن وحــي العبــارة الّشــريفة، اُذكــر ســلوكاتك اليومّيــة الّتــي تطّبــق مــن خالهــا مضمــون 

الحديــث، موّظفــا الّتوجيــه ليقتــدي بــك زمــاؤك. 
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05  أقرأ َنصِّ
أستثمر        إسناد الفعل الّناقص إلى الّضمائر

أالحظ
ِة. 1. َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْبَتِغي ِفيِه ِعْلًما َسَلَك اهلُل َلُه َطِريًقا إَلى الَجَنّ

ْرَداِء ِبَحاَجِتِه ِعْنَد ُمِضيِفِه.  2. َسَما َضْيُف َأِبي الدَّ

ُأناقش
-ما نوع الفعل »يبتغي« في المثال األّول؟ هات ماضيه.  

- ما أصل المه؟
- ما نوع الم الفعل سما مقارنة بالفعل يبتغي؟ ماذا نسّمي هذا الفعل؟

-  أســنْد الفعليــن »يبتغــي، ســما« إلــى ضمائــر الّرفــع المنفصلــة فــي الماضــي والمضــارع واألمــر. 
والحــْظ مــا طــرأ عليهمــا مــن تغييــر.

- ماذا تستنتج؟ 

أستنتج

- الفعل الّناقص هو الفعل معتّل اآلخر، مثل: دَعا - رمى - سعى.
-  ُتحــَذُف الُم الفعــل الّناقــص )الحــرف األصلــي األخيــر منــه( إذا اّتَصَلــْت بــه واو الجماعــة 

مثــل: دَعــوا - َرَمــْوا - َســَعْوا، أو اّتَصَلــْت بــه تــاُء الّتأنيــث مثــل: دَعــْت - َرَمــْت - َســَعْت.

ُأوّظُف تعّلاميت
1. - استخرْج الفعل الّناقص مّما يأتي وأسنده إلى كّل الّضمائر:

    - دعا أبو الّدرداء ضيفه إلى استماع الحديث.
    - يرمي الحديث إلى تحبيب طلب العلم.

2.  أثنــاء فتــرة االســتراحة، التقيــَت ببعــض زمائــك فــي الّنــادي، وتجاذبُتــم أطــراف الحديــث حــول 
مضمــون الحديــث الّشــريف.

بهــا  تفيــد  مناســبة  بتوجيهــات  وَأْتِبْعــُه  الّشــريف،  للحديــث  اإلجمالــّي  المعنــى  -  ُصــْغ 
ناقصــة. أفعــاال  موّظفــا  زمــاءك، 
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05  أقرأ َنصِّ أكُتُب

أتذّوق نّص

 أعد قراءة نّص الحديث الّشريف، »فضل العلم« ثّم أجْب عن األسئلة اآلتية:
- يجمع الّنّص بين نمطي الحوار والّتوجيه. عّين المقاطع الّدالة على كّل ذلك.

- بم تفّسر مجيء نّص الحديث باألسلوب الخبرّي فقط؟
- ما هي الّصورة البيانية في العبارة اآلتية؟ اشرحها وبّين سّر جمالها.

   »وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب«.
- انسج على منوالها في سياق الّنصح والّتوجيه.

- كّون جملة تتوّفر على صورة مشابهة لها.
- في الّنّص قيمة تربوّية، عّينها وبّين أثرها في المجتمع.

أوّظُف تعّلاميت
ثــك ُزمــاؤك عــن َتَباُيــِن مراتــب أهــل  احــة المســائيَّة حدَّ وأنــَت فــي ســاحة المؤسســة فــي فتــرة الرَّ

العلِم.

-  اُكتب توجيها لزمائك قصد االجتهاد في الّدراسة، موّظفا تشبيهين مختلفين.

  صورة ترمز ألهمية المطالعة في حياة اإلنسان
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05 أكُتُب
آداب الحوار

أتعرف
- حّدد أطراف الحوار. 

- ما هي الّصفات الّتي يجب الّتحّلي بها، حّتى يتحّقق الحوار؟ 
- هناك سلوكات يجب تفاديها أثناء الحوار. اذكر ما تعرفه منها.

ما دام الحوار تعبيرا نشترك مع غيرنا فيه، فيجب أن نتحّلى فيه باآلداب اآلتية: 
- أن نصغي للمتحّدث باهتمام. 

- ال نقاطعه أثناء حديثه. 
- ال نأخذ الكلمة منه حّتى ينهي فكرته. 

- ال ننفعل أثناء الّرّد عليه، وال نتهّجم على شخصه، إذا كّنا بصدد رفض رأيه. 
-  يجــب التــزام الهــدوء والّرزانــة طــوال مــّدة الحــوار، فهــذا مــن األخــاق المحمــودة الّتــي 

تســهم فــي إنجــاح الحــوار.

أستخلص 

أتدرب

ْد بعَض آداِب الِحوار الواردِة فيه:  ْل خطاب أبي الّدرداء لضيفه، ثمَّ َحدِّ تأمَّ

   »َفَقــاَل: َمــا َأْقَدَمــَك َيــا َأِخــي؟ َفَقــاَل: َحِديــٌث َبَلَغِنــي أنَّــَك ُتَحّدُثــُه َعــْن َرُســوِل اهلِلملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: َأَمــا 
َقِدْمــَت ِلـــَحاَجٍة؟ َقــاَل: اَل، َقــاَل: َأَمــا َقِدْمــَت ِلِتَجــاَرٍة؟ َقــاَل: اَل، َقــاَل: َمــا ِجْئــَت إالَّ ِفــي َطَلــِب َهــَذا 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقــوُل ...«. الَحِديــِث؟ َقــاَل: فِإنِّــي َســِمْعُت َرُســوَل اهللَّ

أُْنِتجُ

     تابعَت مع والدك شريطا وثائقّيا حول تضحّيات العلماء لخدمة اإلنسانّية.
 - اُكتــب نّصــا توجيهّيــا تضّمنــه حــّث زمائــك علــى االجتهــاد فــي الدراســة واالقتــداء 

بنمــاذج مــن مواقــف العلماء.
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05   أُْصغي وأحتّدُث  أقرأ َنصِّ
َم - فؤاد صّروف  َيِجُب أَْن َتَتَعلَّ

      ال يولــد اإلنســان عالمــا، بــل يكتســب العلــم بالّســعّي بــه فــي مراحــل عمــره حّتــى يصــل 
إلــى لحظــة العطــاء واإلبــداع.

- َأْصِغ إلى الخطاب، وسّجل رؤوس األقالم المناسبة، لتتعّرف على فكرة الموضوع.

أفهم وأناقش

1. ما الّذي كان سيسعد والد لويس باستور؟
2.  عــام يــدل اهتمــام الوالــد بمراقبــة دروس ابنــه وحّثــه علــى الــّدرس كّل ليلــة؟ وهــل يحــدث هــذا 

معــك فــي البيــت يومّيــا؟ 
3. ماذا قّدم لويس باستور لوالديه مقابل عملهما الّشاق لتمكينه من الّتعليم؟ 

4. حّدد الفكرة العاّمة للخطاب.
ْرَت بين طلب العلم وتحصيل المال؟ وّضح.  5. ما رأيك إذا ُخِيّ

6. أعرب األفعال  في قول اآلتي:
    »لم يريا قّط رؤيا الّرجل العظيم« ، »كانا يعيشان فيه«.

أنتج مشافهة 
يتمّنى اآلباء أن يحظى أبناؤهم بحياة أفضل من حياتهم. 

أمانــي  لتحقيــق  الّدراســّي  االجتهــاد  علــى  تحّثهــم  زمائــك  علــى  توجيهّيــا  خطابــا  أْلــِق   -
طفولتهــم. فــي  بالعلمــاء  االقتــداء  إلــى  وتدعوهــم  والديهــم، 

ُأحّض
لعّلك تسمع عن علماء كبار كانت لهم اهتمامات متعّددة، حّققوا من 

اإلنجازات في كبرهم ما لم يكن في حسبانهم وهم صغار.
-  اســتعن بالّنــّص الّنثــرّي )الّطــّب أمنيتــي( لتتعــّرف علــى نمــوذج ناجــح فــي رحــاب 

العلــم الواســعة وتّتخــذه قــدوة. 
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05  أقرأ َنصِّ
بُّ أْمِنَيِتي الطِّ

 العلمــاء ال يولــدون كبــارا، بــل يكونــون أطفــاال مثلكــم  يحملون 
أحالمــا عظيمــة يســعون إلــى تحقيقهــا بعــزم وإصرار .

ِاْســَمُه، َوُيْبِقــي ِذْكــَرُه  َلــُه َيْحِمــُل  ِبُقــُدوِم َمْولُــوٍد  ــَل َوْجــُه اأَلِب  َتَهلَّ
ــٍة  ْفــُل َيْنَعــُم ِبِرَعاَي ُهــْم، وَأَخــَذ الطِّ ــَرٍة ُتِظلُّ َوَباَتــْت اأُلْســَرُة ِفــي َســَعاَدٍة َغاِم
ــى ِســنِّ  ــُر َوَيِصــُل ِإَل ِفيــِس َيْكُب ــُن النَّ ــيُّ ُب ــَدَأ َعِل ــاُم و َب ْت األيَّ ــرَّ ــاٍن، وَم َوَحَن
ــاِب َكَغْيــِرِه ِمــْن ِغْلَمــاِن الَقْرَيــِة.  ْطــِق َوالــَكَاِم، َفَأْرَســَلُه َواِلــُدُه ِإَلــى الُكتَّ النُّ
الِكَتاَبــَة  ِفيــِس  النَّ ْبــُن  ا ــَم  َتَعَلّ ــى  َحتَّ َطِويــل  َوْقــٌت  َيْمــِض  وَلــْم 
ًقــا  َوَتَفوُّ َمْقــِدَرًة  َوَأْظَهــَر  الُقــْرآَن،  َيْخِتــَم  َأْن  ْســَتَطاَع  َوِا والِقــَراَءَة، 
َة َذَكاِئــِه َفَوَهَبــُه  ْبِنــِه، َوِشــدَّ َة َحاِفَظــِة ِا ُب ُقــوَّ ْقَراِنــِه، أْبَصــَر اأْلَ َعَلــى َأ

َقَدُمــُه.  وَثَبَتــْت  ُعــوُدُه،  ْســَتَوى  ِا ــى  ِلْلِعْلِم...َحتَّ
َجَلــَس اأَلُب ِبِجــَواِر ِاْبِنــِه َيُقــوُل َلــُه ِفــي َحَنــاٍن و َطــَرٍب : َهــا َقــْد َأْصَبْحــَت 
َغ  ِـــَها، َوَأَنــا اَل ُأِريــُد ِمْنــَك إالَّ َأْن َتَتَفــرَّ َعَلًمــا ِمــْن َأْعــَاِم الَقْرَيــِة َوَأْشــَهِر ِرَجالـ

ــاِس ِلَيْســَتِضيُئوا ِبِعْلِمــَك. للّتدريــِس َوَتْعِليــِم النَّ
ِفــي  الَبَقــاَء  ُأِريــُد  اَل  َأِبــي  َيــا  َأَنــا  ِاْســِتْحَياٍء:  َعَلــى  ِفِيــِس  النَّ ِاْبــُن  َقــاَل 

ِدَمْشــَق. ِإَلــى  َهــاَب  الذَّ وُأِريــُد  الَقْرَيــِة، 
ًبا: ِدَمْشَق !! و ِلَمه ؟!  َقاَل اأَلُب ُمَتَعجِّ

. بَّ َم الطِّ َتَعلَّ  َأَجاَب ااِلْبُن ِبَحَياٍء: أِلَ
بُّ ِبَعْيِنِه ؟!  بُّ !! و ِلَم الطِّ  َقاَل اأَلُب ُمْنَدِهًشا: الطِّ

ــْذُر  ــًة و اَل َيْعِرُفــُه إالَّ النَّ ــاُس َعامَّ ــبُّ يــا َأِبــي َيْحَتــاَج ِإَلْيــِه النَّ َقــاَل ااِلْبــُن: الطُّ
ــٌق َكِثيــٌر.  ــُة َفَيْعِرُفَهــا َخْل َغ ــُه َوالَحِديــُث َواللُّ ــا الِفْق الَيِســيُر، َأمَّ

ــيَّ  ــا ُبَن ــٌل َي ــَك َجِمي ــًا: َقْولُ ــا َقاِئ ــُه َطِرًب ــزَّ َرْأَس ــِه َوَه ــى ِاْبِن ــَر اأَلُب ِإَل َنَظ
اَهــا.                                         َواَل َأْســَتِطيُع َأْن َأُردَّ َلــَك َرْغَبــًة َتَتَمنَّ

موية، ص:2 - 3. ورة الدَّ م. ص. المنشاوي، ابن النَّفيس مكتشف الدَّ

أثري لغتي
غامرة: كبيرة 

أقرانه:  أترابه )من 
هم في سنه(

َعَلًما: مشهورا

الّنذر اليسير: العدد                     
                    القليل
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05  أقرأ َنصِّ
أفهم وأناقش

1. ما الّذي حمله المولود الجديد ألبيه وأسرته؟ 
2. ما الّصفات الّتي الحظها األب على ابنه؟ وما كان موقفه من ذلك؟ 

3. تحاور األب مع ابنه في شأن مستقبله. بّين كيف اقتنع األب برأي ابنه.
4.  اجتمعــت الكلمــة والموقــف فــي ســلوك ابــن الّنفيــس. دّل علــى ذلــك مــن الّنــّص وبّيــن أثــره فــي 

حيــاة األبنــاء وهــم يعاملــون أبناءهــم. 
5. استخرج من الّنّص فعا من األفعال الخمسة وأعربه. 

أقّوم مكتسبايت
- ثابر علّي بن الّنفيس كثيرا في تعّلمه حتّى صار طبيبا مشهورا.

-  تصّور خاتمة لهذا المشهد من حياته، وعودته إلى أسرته طبيبا.

جزم الِفعل المضارع أستثمر  

أالحظ
َم ِاْبُن النَِّفيسِ الِكَتاَبَة َوالِقَراَءَة. َلْم َيْمِض َوْقٌت َطِويٌل َحَتّى َتَعَلّ

ُأناقش
- ما نوع الجملة في المثال؟ كيف عرفت ذلك؟ 

- هات الفعل الماضي من الفعل )يمضي(.
- ما نوع هذا الفعل بالّنظر إلى حرفه األخير؟ 

- بم سبق الفعل في المثال؟ وما الّذي حدث له؟ وما حكم إعرابه؟، هات مثاال مشابها؟
- ما هي أدوات جزم المضارع األخرى؟ ماذا تستنتج؟

أستنتج
- يجزم الفعل المضارع المعرب إذا سبقته أداة من أدوات الجزم.

- أدوات الجزم الّتي تجزم فعا مضارعا واحدا هي: لم و لـمـّا و الم األمر و ال الّناهية. 
عامة جزم الفعل المضارع؛ 

1. السكون الّظاهر، إذا كان صحيح اآلخر. 
2. حذف حرف العّلة، إذا كان معتّل اآلخر. 

3. حذف الّنون، إذا كان من األفعال الخمسة. 

  أقرأ َنصِّ
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ُف تعّلاميت أَُوظِّ
1.  عّيــن الفعــل المضــارع المجــزوم وأداة الجــزم وبّيــن حكم إعرابه مــع الّتعليل فيما يأتي: 

- قــال اهلل تعالــى : »َلــم َيِلْد وَلم ُيوَلد« ]ســورة اإلخاص: اآلية 3[
- قــال الّشــاعر : »اَل َتنــَه َعــن ُخِلــٍق َوَتأِتَي ِمثَلُه        َعــاٌر َعليَك إَذا َفَعلَت َعِظيُم« 

- فلتتعاونــوا علــى فعل الخير .
ــاًرا« عبــارٌة ناقشــتها وزمــاَءك فــي القســم عنــد الحديــث عــن ابــن  ــُدون كب 2.  »العلمــاء ال ُيول

النَّفيــس. وعــرض كلٌّ منكــم أمنيتــه.                                                 
- وّجه زماءك إلى علّو الهّمة في طلب العلم.

أتذّوق نّص 

َأِعْد قراءة نّص »الّطّب أمنيتي« ثّم أجب عن األسئلة اآلتية:
- ما هو الّنمط الغالب على الّنّص؟ كيف تبرهن على ذلك؟

- جمع الّنّص بين الخبر واإلنشاء. هات مثااًل لكّل أسلوب منهما.
- استخرج من الّنّص قيمة خلقّية وبّين أثرها في أفراد األسرة والمجتمع.

- الحظ قول الكاتب: »َحتَّى اْسَتَوى ُعوُدُه«.
- ما نوع الّصورة البيانّية في هذا الّتعبير؟ اشرحها وبّين سّر جمالها.

- كيف نسّمي هذا الّنوع من الّتعبير في الباغة؟
- نسّميه الكناية عن صفة. وهي نوع من أنواع الكناية.

- هات مثاال مشابها لها من إنشائك الخاص.

ُف تعّلاميت أَُوظِّ
1. استخرْج من الّنّص كناية واشرحها.

حــوَل  المتوّســطة  إذاعــة  بثَّتهــا  الّتــي  الّثقافّيــة  النَّشــرة  إلــى  زمائــك  مــع  2.  اســتمعت 
كــْم مــن درس )الطــبُّ أمنيتــي(  ــة لتحقيــق األمانــي«، وقــد خرجتــم لتوِّ »الوســائل المجدي

فتحاورتــم فــي الموضــوع.
ًفــا  ــُه فيهــا زمــاءك إلــى ضــرورة اتخــاذ األســباب، لتحقيــق المطالــِب موظِّ ْر فقــرة قصيــرة، توجِّ - َحــرِّ

الكنايــة عــن صفــٍة.

05  أقرأ َنصِّ
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05 أكُتُب   أُْصغي وأحتّدُث
دليل االستعمال )1(

أتعرف
-  اشــترى والدك آلة منزلية، وأراد تشــغيلها ألّوِل مّرة، بمن يســتعين إذا كان ال يعرف عنها شــيئا؟

- في غياب العون الخبير، ماذا بوسعكم فعله لتشغيلها بأمان؟
- عّرف دليل االستعمال.

ــٌب صغيــر يشــرح لنا بالتفصيــل وبالخطوات المتتابعة كيفية اســتعمال  - دليــل االســتعمال ُكَتيِّ
الوســيلة.  وهــو يتضمــن: فهــرس المحتويــات، الّرســم التخطيطــّي لآللــة، وتركيبهــا، وكيفيــة 

التشــغيل، والنصائــح الخاصــة ببعــض األعطــاب، والمخّطــط الكهربائــّي أو اإللكترونــّي لآللــة.

أستخلص 

أتدرب 
في بيتكم أجهزة وآالت متعّددة، ولكّل منها دليل استعمال خاّص بها. 

- تصّفح واحدا منها، واسرد أهّم محتوياته )العناوين الّرئيسة(.

أُْنِتجُ

كّل األطفــال يحلمــون بمســتقبل زاهــر، لكــّن مــن ينجــح فــي تحقيــق ذلــك إّنمــا هــو 
مــن يعمــل بجــّد وإصرار. 

- ألِّــْف نّصــا توجيهّيــا يتضّمــن الحــّث علــى اغتنــام مرحلــة الطفولــة باالجتهــاد فــي 
ــي العظيمــة؛ موّظفــا الفعــل المضــارع المجــزوم،  الّدراســة مــن أجــل تحقيــق األمان

والكنايــة. 
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05   أُْصغي وأحتّدُث
دليل استعمال لوحة رقمية

شــهد هــذا العصــر تطــّورا مذهــال للوســائل واألجهــزة العلميــة؛ تتعّقــد وظائفهــا ويصغــر 
حجمهــا، وتــزداد أهّميتهــا، األمــر الــذي يجعــل مــن توجيــه المســتعمل أكثــر مــن ضــرورة.

- أصــغ إلــى الخطــاب، وســّجل رؤوس األقــالم المناســبة لتتعــّرف علــى مقتطفــات مــن 
)دليــل االســتعمال(:

أفهم وأناقش
- ما هي عناوين المقتطفات الواردة في الخطاب المسموع؟ 

- اذكر ما عِلَق بذهنك من قائمة محتويات )دليل االستعمال(. 
- ماذا تفهم من العناوين اآلتية: 

أ – تقديم الجهاز. 
ب – اإلعدادات الرئيسة. 
جـ – مواجهة المشاكل. 

- ما هو دور التعليمات الوقائية؟ 
- تأخذ التعليمية صيغا متنّوعة منها: 

    صيغة األمر، صيغة الّنهي، صيغة الّتعليل. 
- اذكر – مّما سمعت – عبارات بعض الّتعليمات الوقائية.

أنتج مشافهة 
أعــْد ســماع الخطــاب الــذي مــّر بــك، واعــرض الّتعليمتيــن المازمتيــن ألّي دليل اســتعمال )تعليمة 

الّتشــغيل، تعليمة إيقاف الّتشــغيل(.
                                                                                 

ُ أَُحضِّ
ُة إنتــاج متواصــٌل، جمــع األجيــال والّشــعوب علــى اختــاف  الحضــارة اإلنســانيَّ

ثقافاتهــا حيــن انتفعــت بمختلــف االكتشــافات العلمّيــة. 
-  اســتعن بالّنــّص الّنثــرّي: »الّضــوء العجيــب« لتقــف علــى دور االكتشــافات العلمّية 

فــي بنــاء الحضــارة اإلنســانّية الممتــّدة عبــر األجيــال.
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05  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
وُء الَعِجيُب  الضَّ

ُم َلَك َهَذا النَّصُّ َلْحَظَة ِاْكِتَشاٍف َباِهٍر ِفي َشْكل ِحَواٍر   ُيْقدِّ
ُأَسِريٍّ َبْيَن َعاَلٍم َوَزْوَجِتِه.

ــَرٍة.. »ِإّنــي  ُث ِبَطِريَقــٍة ُمَؤثِّ ْســَتاُذ ُرونْتِجــْن و َأَخــَذ َيَتَحــدَّ ... َنَهــَض اأْلُ
َأْعَتِقــُد َأّنــُه َأَعْظــُم ِاْكِتَشــاٍف ُقْمــُت ِبــِه ِإَلــى اآْلَن«. 

وَتِبَعــْت َزْوَجــُة ُرونْتِجــْن ُخَطــى َزْوِجَهــا اْلَفــذِّ ِإَلــى اْلَمْعَمِل...وَقــال 
ــٌة ُمْفَرَغــٌة، ِإّنَهــا ُمَغّطــاٌة  ــِه: »اُْنُظــِري يــا َعِزيَزِتــي َهــِذِه ُأْنبوَب ُرونْتِجــْن ِلَزْوَجِت
ــْوُء«. َوِاْســَتَمرَّ ِفــي َحديِثــِه  ــى اَل َيْخَتِرَقَهــا الضَّ ِبــَوَرٍق َأْســَوَد َســِميٍك َحتَّ
ْأِثيــِر  ْنبوَبــِة ِمــْن ِمَلــفِّ التَّ ــاٍر ِفــي َهــِذِه اأْلُ َقاِئــًا: »واآْلَن َســَأُقوُم ِبَتْمريــِر َتيَّ
َأَمامــِك  وضعُتَهــا  الَِّتــي  اَشــَة  الشَّ ُتَراِقِبــي  َأْن  وَعَليــِك  َهــَذا،  اْلَكْهَرَباِئــيِّ 
ا َلــْم َيــَرُه ِمــْن َقَبُل...»أطفأ...َضــْوَء  َفَســَتَرْيَن َعَليَهــا َشــْيًئا َأْعَتِقــُد َأنَّ َأَحــّدً
ــي الَحــاِل  ــَاٍم َداِمــٍس... َأَداَر الِمَلــفَّ َوِف ــي َظ ــُة ِف ــْت الُغْرَف ــاِح َوَغِرَق الِمْصَب

ــوم. ــاِة بالَباْرُي ــِة الُمَغطَّ اَش ــى الشَّ ــٌق َعَل ــَر َبِري َظَه
ــُه  ــْوَء اَل ُيْمِكَن ــَأنَّ الضَّ اَشــِة ِعْلًمــا ِب َوَصــاَح: »اُْنُظــِري ُهَنــاَك َضــْوٌء َعَلــى الشَّ

ــِة اأْلْســَوِد«.  ْنبوَب ــَراَق ِغَطــاِء اأْلُ ِاْخِت
.. َضْوٌء َعِجيٌب؟ ... َأَهَذا ُهَو ُكلُّ َما ُيِريُد َأْن َيْعِرَضُه َعِليَّ

اَشــِة  ْنبوَبــِة والشَّ اَشــَة. َفَســَأَضُع َيــِدي َبْيــَن اأْلُ ... َقــاَل: »و اآْلَن َراِقِبــي الشَّ
وَعَليــِك َأْن ُتْخِبِريِنــي ِبَمــا ُتَشــاِهِديَنُه«. 

ــْوَء  ــَذا الضَّ ــا. ِإنَّ َه ــي َأَرى ِعَظاًم ــَزٍع: »... ِإّن ــي َف ــُه ِف ــْت َزْوَجُت و َصاَح
ــِدَك«.  ــْحَم َي ــْد َأْحــَرَق َلـ ــدَّ َأْن َيُكــوَن َق اْلَعِجيــَب اَل ُب

وَســَحَب ُرونْتِجــْن َيــَدُه َوُهــَو َيْضَحــُك َوَقــاَل: »َكاَّ َيا َعِزيَزِتــي ِإنَّ ُكلَّ َما 
ــْوُء ُهــَو َأْن َيْســَمَح َلَنــا ِبُرْؤَيــِة اْلَعْظــِم ِمــْن ِخــَاَل اْلَيــِد«...  َيْفَعُلــُه َهــَذا الضَّ
ِة ... َيُمِكُنــِك َأْن  ِشــعَّ ــاُء ِمــْن ُرْؤَيــِة اْلِعَظــاِم ِبَهــِذِه اأْلَ ِطبَّ َفــِإَذا َتَمَكــِن اأْلَ

ِري ِمْقــَداَر َمــا َســَيْصَنُعوَنُه إِلْنَقــاِذ َحَيــاِة آاَلَِف الَمْرَضــى. َتَتَصــوَّ

                              محّمد رفعت، االكتشافات العلمية،  ص: 63 - 64.

أثري لغتي

الفّذ: الفريد 

الباريوم:  عنصر 
كيميائّي 
يستخدم 
في صنع 
الّزجاج 

والّدهانات
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05  أقرأ َنصِّ
أفهم وأناقش

اقرأ الّنّص قراءة سليمة مراعيا عامات الوقف، وأجب عن األسئلة:
1. عن أّي شيء كان رونتجن يتحّدث بطريقة مؤّثرة؟ 

2. ماذا قّدم لزوجته في المعمل؟ ولماذا اختارها هي بالّذات؟ 
3. ما كان موقفها حين رأت عظام يده؟ وكيف رّد عليها؟

4. في قراءة سريعة، امسح الّنّص بصرّيا، لتستخرج تعليمات )رونتجن( لزوجته. 
5. ما اسم االكتشاف الّذي توّصل إليه رونتجن؟ وفيم أفاد األطباَء والبشرّيَة؟ 

6. استخرج فعلين أحدها من األفعال الخمسة واآلخر مجّردا مع الّتعليل.

أقّوم مكتسبايت

َأِعــْد قــراءة الّنــّص قــراءة صامتة واعية، وحّدد أفكاره، واســتنبط قيمة تجّلت في ســلوك )رونتجن(.

األفعال الخمسة أستثمر  

أالحظ
1. َســـَتَرْيَن َعَليَها َشْيًئا، أْعَتِقُد أْن َلْم َيَرُه َأَحٌد ِمن َقْبُل.

ْجِرَبَة. 2. الَعاِلُم َوَزْوَجُتُه ُياَلِحَظاِن التَّ
ِري ِمْقَداَر َما َســـَيْصَنُعوَنـــُه إِلْنَقاِذ َحَياِة آاَلِف الَمْرَضى. 3. ُيْمِكُنِك َأْن َتَتَصَوّ

اَشَة. 4. َعَليِك َأن ُتَراِقِبــــي الشَّ

ُأناقش
- ما نوع األلفاظ المكتوبة بخّط غليظ في األمثلة؟ كيف عرفت ذلك؟

- إلى أّي الضمائر ُأْسِندْت؟ هات مثاال مشابها.
- كيف نسّمي الفعل المضارع حين يتصّرف مع هذه الّضمائر؟

- تعّلمَت أّن عامة إعراب الفعل المضارع هي الّضّمة، أتراه كذلك في هذه األمثلة؟
- ِبَم ُسِبَق الفعل المضارع في المثال الّرابع؟ وماذا حدث له؟

- كيف ُيْعَرُب إذن؟  ماذا تستنتج؟
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05  أقرأ َنصِّ أكُتُب
أستنتج

األفعــال الخمســة: هــي أفعــال مضارعــة، اّتصــل بآخرهــا ألــف االثنيــن، أو يــاء المخاطبــة، أو 
ــوِن والّنصــب، والجــزم بحذفهــا. واو الجماعــة. وحكــم إعرابهــا الّرفــع بثبــوت النُّ

ُف تعّلاميت أَُوظِّ
ْد الّضمائر الّتي إذا أسندنا إليها الفعل المضارع تحّصلنا على فعل من األفعال الخمسة. 1. َعِدّ

2. قيل »َوَراَء ُكلِّ َرُجٍل َعظيٍم ِاْمَرَأٌة«. 
ًفا األفعال الخمسة. - اُكتب فقرة تبّين فيها دور زوجة رونتجن في نجاحه العلمّي، موظِّ

أتذّوق نّص

 أعْد قراءة نّص )الّضوء العجيب(، ثّم أجب عن األسئلة  اآلتية: 
- ما هو الّشعور  الّذي عاشه رونتجن عندما قال: إّني أعتقد أّنه أعظم اكتشاف قمُت به إلى اآلن؟

- كّون جما مفيدة من إنشائك تستوفي فيها األسلوب اإلنشائي بفعل األمر . 
-  ما نوع الّصورة البيانّية في قوله: »وغرقت الغرفة في ظالم دامس« اشرحها وبّين سّر جمالها. 

- هات مثاال مشابها لهذه الّصورة من إنشائك.
- استخرج من الّنّص قيمة اجتماعّية.

ُف تعّلاميت أَُوظِّ
1. ُعْد إلى الّنّص واستخرج أفعال األمر ثّم صغها في تعليمات.

2. أثناء قيام فوجكم بتجربة علمّية مع أستاذ الفيزياء في المخبر، تّم انتدابك مراقبا وموّجها. 
- ُصْغ لزمائك في الفوج تعليمات تْضمُن نجاح الّتجربة.
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05 أكُتُب
دليل االستعمال )2(

أتعرف 
- اذكر بعض الوسائل الكهربائية أو اإللكترونية في مؤّسستك الّتربوية. 

-  مــن الوســائل المســتعملة اســتعماال دائمــا فــي مؤّسســتك الّتربويــة؛ الميــزان اإللكترونــّي، وجهــاز 
العــرض )الداتــا شــو(، والمحــرار مثــا. أيــن يتــّم االحتفــاظ بهــا؟ 

- من يسهر على ِحفظ هذه الوسائل؟ وبماذا يمكن أن يفيدنا؟
-  إذا كنــَت مّمــن ال يذكــر كيــف تــّم تشــغيل واحــدة مــن هــذه الوســائل ألّول مــّرة، فلنتابــع معــا 

هــذا الّدليــل. 
ــم ناقــش مضمــون  صفحــة الّرســم  ــح مــع معّلمــك، ث ــتعمال(، تصّف ــل االس ــِب )دلي ــي ُكَتيِّ -  ف
الّتخطيطــّي للجهــاز، للّتعــّرف إلــى مســّميات مكّوناتــه، وصفحــة تركيــب الجهــاز وكيفيــة 

االســتعمال.    

-  كلُّ وســيلة تعليميــة كهربائيــٍة أو ِإِلَكْتُروِنيــٍة أو بســيطة الّتركيــب، ُتْســَتعَمُل فــي المؤّسســة 
الّتربويــة، ُتْحَفــُظ َمْصُحوَبــًة ِبـــ )دليــل االســتعمال(.    

ــي بعــض  ِمَها، وتلق ــلُّ ــِريِّ ِلَتَس ــة، يجــب أْن نســتعين ِباْلمْخَب -  الســتعمال وســيلة تعليمي
المعلــم  مــع  نقــرأ  ثــم  االســتعمال.  كيفيــة  فــي  والّنصائــح  العاّمــة  اإلرشــادات 
التعليمــات  ــُع  نتتبَّ ثــم  ــه.  الموجِّ هــو  ألنــه  جيــدة،  قــراءة  االســتعمال(  )دليــل 

خطــوة.   خطــوة  الّتشــغيل،  كيفيــة  فــي 

أستخلص 

أتدرب
 مــن الوســائل الّتعليمّيــة التــي يتكــّرر اســتعمالها، جهــاز عــرض البيانــات. طلبــَت مــن المخبــريِّ أن 

يوّجهــك فــي بيــان كيفيــة اســتعماله. 
- اُكتب مجموع توجيهاته لَك.  

أُْنِتجُ

دخلــت المخبــر، فاحظــت عــددا مــن المجاهــر والوســائل مركونــة تنتظــر اإلصــاح. 
ولّمــا ســألت المخبــرّي أفــادك بــأّن الســبب الرئيســّي فــي أعطــال الوســائل العلميــة هــو 

ســوء االســتعمال. 
ــل االســتعمال(، وتحــّث زمــاءك  ــة )دلي ــن فيهــا وظيف ــة، تبّي ــرة توجيهي ــب فق - اُكت

ــّدوام. ــى ال ــه، واســتثماره عل ــى قراءت عل
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ُب أتدرَّ

   عبقريُّ الّرياضّيات- عاِطف محّمد

أصغ إلى الخطاب، وسّجل رؤوس أقالم، لتجيب عن األسئلة:
- أيــن نشــأ الخوارزمــّي وتعّلــم؟ ومــا هــو العلــم الّــذي كشــفه زعيــم الهنــود للخوارزمــّي؟ ومــا 

ــه؟  ــه ب عاقت
- بم اعترف زعيم الهنود للخوارزمّي؟ ولماذا فعل ذلك؟ 

- اذكر الموقف الذي تجّلت فيه عبقرية )الخوارزمي(. وماذا تستفيد منه؟
- في اكتشاف الّصفر قيمة علمية. اشرحها وبّين أثرها في علم الحساب.

أنتج مشافهة:  أعد إنتاج الخطاب المسموع مرّكزا على أهّمية االكتشافات العلمية.

 الحساب الهوائّي 
فــي الّليالــي القمرّيــة، كان الفتــى »علــّي بــُن ولــّي« يتســّلل مــن بيتــه بمدينــة الجزائــر، ليلتقــي 
بصاحَبيــِن لــه »بكيــر« و »خليــل«؛ يلعبــون حيًنــا ألعــاب االســتخفاء والبحــث عــن بعضهــم البعــض 
ــل  ــّي )بالعق ــات الحســاب الهوائ ــي عملّي ــا آخــر ف ْوَن حين ــاحلّي ويتســلَّ ــاطئ الّس ــن صخــور الّش بي

بــدون ورقــة أو قلــم( وكان علــّي بارًعــا فيهــا. 
ــم  ــٍة أو َقَل ٍة ، ُدوَن َوَرَق ــِة َجْمــٍع ِحَســاِبيَّ ــَدأ ِبَعَمِلَيّ ــا َنَتَســَلّى. َفْلَنْب ــَمّ َقاَل:َدُعوَن ــًة، ُث ــٌيّ ُبْرَه َشــرَد َعِل
ــا اأَلْســَرُع  ــْن ِمنَّ ــَداٍد، َوَســَنَرى َم ــِة أْع ــْن َأْرَبَع ــَداٍد، َوَخِليــُل َرْقًمــا ِم ــِة َأْع ــْن َأْرَبَع ــْر َبِكيــُر َرْقًمــا ِم َفْلَيْخَت

ِفــي الَجْمــِع. 
َفَقاَل َبِكيٌر: َأْرَبَعُة آاَلٍف وِتْسِعَماَئٍة َوَسْبَعٌة َوِتْسُعوَن )4997(.

َوَقاَل َخِليٌل: َخمَسُة آالٍف وأْرَبُعِماَئٍة َو َثَماِنَيٌة )5408(.
ْقَميــِن ، َوُفوِجــَئ َبِكيــُر َوَخِليــُل ِبَعِليِّ بِن َوِليٍّ َيُقــوُل َلُهَما ِبُهُدوٍء:  ــُروَن ِفــي َجْمــِع الرَّ َوَراَح الّثَاَثــُة ُيَفكِّ
اِتــُج ُهــَو: َعشــرُة آاَلٍف وأْرَبُعِماَئــٍة َو َخمَســٌة )10405(. َودهــَش َبِكيــُر َوَخِليــُل  ِلُســرَعِة َعِلــٍيّ ِفــي   الَنّ

ــْرَعِة؟  ْقَمْيــِن ِبَهــِذِه السُّ الَجْمــِع َفَصــاَح ِبــِه َبِكيــُر : َكْيــَف َجَمْعــَت الرَّ
َة َجْمِعَك. َوَقاَل َخِليُل: َأْعِطَنا ُفْرَصًة ِلَنْخَتِبَر ِصحَّ

ْت َدَقاِئُق، َصاَح َبْعَدَها َخِليُل:َجْمُعَك َصِحيٌح! َلِكْن ِمْن َأْيَن َلَك َهِذِه الُسْرَعُة؟  َوَمَرّ
. : ِباْلَعْقِل، ِبَوَساَطِة الـِحَساِب الَهَواِئيِّ َفَقاَل َلُه َعِلٌيّ

، َفَوَجــَد َأَبــاُه َقــْد َعــاَد إَلــى البيــت، وصحــب َوِلــٌيّ ِفــي َيْوِمــِه  َحــى اْســَتْيَقَظ َعَلــيُّ بــُن َوِلــيٍّ      َمــَع الضُّ
؟  : َمــاَذا َلَدْيــَك َعــْن اْبِنَنــا َعِلــيٍّ ِمــِه. َوَســَأَلُه َوِلــٌيّ ــا َوَذَهــَب َمَعــُه إَلــى َشــْيِخِه َوُمَعِلّ اْبَنــُه َعِلّيً



ّية
لم

لع
ت ا

افا
ت�ش

الك
وا

م 
عل

ال

107

05  اآلن أستطيع
، َفاْبُنــَك َلــُه ُقــْدَرٌة َعَلــى اْلِحْســاِب الَهَواِئــيِّ ُدوَن  ــْيُخ ِبُحــْزٍن: ال تحــزن َيــا َأَبــا َعِلــيٍّ ُم الشَّ َفَقــاَل َلــُه الـــُمَعِلّ

َوَرَقــٍة َأْو َقَلــٍم، َفَعَليــِه ِبَطَلــِب َهــِذِه الُعُلــوِم، َوَلَســوَف ُيْبِحــُر ِفيَهــا، َكَمــا َلــْم ُيْبِحــْر َأَحــٌد ِمــْن َقْبِلــِه. 
: َلِكــْن َكْيــَف؟ َوالَجَزاِئــُر ِبَأْســِرَها َبــل الـــَمْغِرُب ِبَأْســِرِه َلْيــَس ِفيِهَمــا ِفــي َزَماِنَنــا َعاِلــٌم       َفَقــاَل َلــُه َوِلــٌيّ
َياِضّيــاِت َيْأُخــُذ َعْنــُه ِعْلَمــُه ؟ َواَل َأُظــنُّ َأنََّنــا َســَنِجُد َحْوَلَنــا ُكُتًبــا ِفــي َهــِذِه الُعُلــوِم، َكــْي َيْدُرَســَها  ِباْلِرّ
ــُغ الِعْشــِريَن،  ــا ِحيــَن َيْبُل ــْدُه إَذْن َيْوًم ــٍة: َفَأْوِف ــْيُخ ِبَلْهَجــٍة َحِكيَم ُم الشَّ ــُمَعلِّ ــُه الـ ــاَل َل . َفَق ــيٌّ ــا َعِل َوَلُدَن

َقاَفــِة َوالُعُلــوِم.                                                                                                                  َوَيْشــَتدُّ ُعــوُدُه ِلـــَحَياِة الُغْرَبــِة إَلــى َمْدَرَســِة اســتانبول، فهــي اآلَن َعاِصَمــُة الثَّ
]سليمان فّياض، ابن حمزة رائد الّلوغاريتمات، ص 3 - 10[

اقرأ نّص )الحساب الهوائّي( قراءة صامتة وأجب عن األسئلة اآلتية :
- ما هي األلعاب الّتي كان يمارسها علّي مع زميليه؟ وفي أّية مدينة؟ 

- من كان المتفّوق فيهم؟ وما حيلته في ذلك؟ 
- كيف فّسر عملّية الحساب لزميليه؟ وما موقفهما من ذلك ؟ 

- ما رأيك في إهمال إنسان اليوم للحساب الّذهنّي واعتماده الكلّي على اآللة؟ عّلل.
- ماذا طلب األب من معّلم ابنه؟ وإالم أرشده ذلك المعّلم؟

- استخرج من الّنّص األفعال الخمسة والمجّردة والمزيدة.
-  أعرب ما يلي: راح الّثاثة يفّكرون في جمع الّرقمين.

 ُأْنِتُج
بمناســبة انتقــال أختــك إلــى الّســنة األولــى متوّســط، احتاجــت إلــى آلــة حاســبة علميــة، وصعــب 

عليهــا اســتثمار )دليــل االســتعمال( المرفــق بهــا. 
   ستقوم بإنتاج دليل استعمال مبّسط في صفحة واحدة مراعيا الضوابط اآلتية: 

1. ذكر الوظيفة األساسية لآللة في مقّدمة من سطرين. 
2. االقتصار على التعليمات الضرورية المتعّلقة بالوقاية والّتشغيل. 

3. احترام الّصياغة الّلغوية للتعليمات )األمر، الّنهي، الّربط والّتعليل(. 
4.وّظف الفعل الّناقص، والمضارع المجزوم، واألفعال الخمسة.

أقّوُم إنتاجي
   بمناســبة نجاحك في العام الدراســّي الماضي، أهدى لك والدك حاســوبا محموال جديدا. 
- اســتثمر دليــل اســتعماله إلنتــاج صفحــة مــن الّتعليمــات الضروريــة، تعّلقهــا فــي غرفــة 
المطالعــة لترشــيد اســتعماله مــن طــرف إخوتــك مــع توظيــف ما تراه مناســبا من مكتســباتك.
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ُأقّوُم إنتاجي وفق شبكة الّتصحيح اآلتية:

الّتحّكمالمؤشراتالمعايير
النعم

مراعاة سياق الوضعيةالوجاهة )المالءمة(
المناسبة بين التعليمات والوسيلة

توظيف األمر والنهي والتعليلسالمة الّلغة
التوظيف الّسليم لعامات الوقف والترقيم.

تسلسل التعليمات.االنسجام
مراعاة التدرج في التعليمات.

التصفيف بالحاسوباإلتقان
التزام الدقة والوضوح

أشــارك فــي إنجــاز قائمة ألفضل ثالثة اكتشــافات علمّية في مجــال الّتعليم.
المواردالمهامخطوات إنجاز المشروع

الخطوة األولى
-  تقسيم التاميذ إلى أفواج 

موضــوع  وتحديــد  ضبــط    -
ثاثــة  بأحــدث  البحــث 
فــي  علميــة  اكتشــافات 
مجــال التعليــم لعرضهــا علــى 

القســم.  فــي  زمائهــم 

ــوع  االكتشــافات  ــى ن ــذ عل -    يتفــق التامي
العلميــة فــي مجــال التعليــم.

)الســندات/ المعلومــات  -    يجمعــون 
الصــور(

حجــم  ويحــددون  عملهــم  -     ينجــزون 
الهــدف المقصــود. إلــى  البحــث بالنظــر 
والفيزيــاء  العلــوم  بأســاتذة  -    يســتعينون 

والمخبــري.

الموارد
الحــوار  إجــراء  فــي  التحكــم    -

آدابــه. واحتــرام 
-   يســتعملون أســاليب علميــة
دليــل  اســتعمال  -   يجيــدون 
العلمــي  االكتشــاف  فهــم 
التعليــم. مجــال  فــي  وأثــره 
المعرفّيــة  المــوارد  -   تجنيــد 

الّازمــة. والّلغوّيــة 
الخطوة الّثانية

 توزيع العناصر على أعضاء 
الفوج.

-   يضبطون  المعلومات وينظمونها.
المعلومــات  مرجعّيــة  مــن  -    يتحققــون 

المســتعملة. والوثائــق 
-    يضعــون خطــة للبحــث تســاعدهم علــى 

اإلجابــة عــن األســئلة. 
 -يحررون نّص البحث.

الوسائل
-   أوراق بيضاء.

- صور فوتوغرافّية.
صلــة  لهــا  ومجــّات  -    كتــب 

بالموضــوع.
لهــا  تربوّيــة  تواصلّيــة  -    مواقــع 

بالمشــروع. عاقــة 
-   وسائل العرض )قرص 
مضغوط لاكتشافات 

العلمية المقصودة، وشاشة 
تلفزيون للعرض، الحاسوب،  

جهاز العرض(.

الخطوة الّثالثة 
-    التقاء عناصر الفوج لضبط 

معالم البحث وكتابة 
مضمونه.

-   يجمعون األعمال ويتبادلون المعلومات
-   ينظمون موضوع البحث.

-    يراجعــون البحــث مــن حيــث مضمونــه 
وأســلوبه وســامة الّلغــة.

الخطوة الرابعة
 عرض المشروع

-   تقديم مضمون البحث في القسم.
 المناقشة والّتقويم.
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ما سأعرفه من خالل الّنصوص

الموضوعات
1. الّتعّرف إلى األعياد الّدينّية والوطنّية واألّيام العالمّية.

2. تثمين الِقَيم التي تتضّمُنها األعياد بأنواعها.
3. الحثُّ على اغتنام فرصة األعياد لثمين صلة الّرحم والّتكافل االجتماعّي.

الموارد الّلغوية
1.  أحرف الّتنبيه وأحرف الّزيادة.

2.  الفعل المجّرد.       
3.  أحرف الجواب.

فّنيات الّتعبير
1. الحوار الّداخلّي.

2. الحوار الّثنائّي.         
3. الحوار متعّدد األطراف.

ما سأنتجه مشافهًة وكتابًة

ِخالَل كّل أسبوع
1. موضوع يحّث على المشاركة في عمل تضامنّي في المحيط المدرسّي مع اقتراب العيد.

2. موضوع يحّث على صلة الّرحم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
3. موضوع يحّث على اختيار هدّية ُتقّدُم لألّم بمناسبة عيدها الّسنوّي.

في نهاية المقطع
حــوار حــول المعانــي الّســامية لألعيــاد موّظفــا مكتســباتي خــال المقطــع ومراعيــا الّنمــط 

المناســب.

ما سُأْنِجُزُه

أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتمّثــل فــي إنجــاز روزنامــة األعيــاد الدينّيــة والوطنّيــة 
واألّيــام العالمّيــة.

  أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث

  شعار العيد



اد
عي
لأ
ا

111

صباح العيـد - جمال علوش

 أصغ إلى الخطاب، وسّجل رؤوس األقالم المناسبة:

أفهم وأناقــش
1.  سّم الّشخصيات المذكورة في القصيدة.

2. بم ارتبط العيد عند األطفال؟ 
3.  أجواء الفرحة ظاهرة على الفتيات. مّثل لها بكلمات أو عبارات من الّنّص.

د الفكرة العاّمة للّنّص. 4.  حدِّ

أنتج مشافهة
1.  أكمل قول الّشاعر : 

قالت دعد: هذا قطار والعيُد مدينة األلعاب     
ا ............... هيَّ تزهو..............     

2. تخيل الحوار الذي دار بين الفتيات بشأن فرحة العيد.
 

ُ أَُحضِّ

لعّلــك تعيــش هــذا الجــوَّ البهيــج كلَّ عــاٍم مّرتيــن ، ولكــن ماهــي المعانــي التــي 
البهجــة؟ تلــك  مــع  تســتحضرها 

اقرأ نّص )معاني العيد( لتتعّرف عليها.

06   أُْصغي وأحتّدُث
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مة  رَحَ يوم الَمَ

ــون، اْذُكــروا الّذيــن ال َيِجــدون مــا ُيْنفُقــون، ويــا أّيهــا  هــا الُمْتَرف يــا أيُّ
ــجون، ويــا أّيها اآلباء الذيــن مازالوا  ــُدوا فــي السُّ ــُدوَن اُْذُكــروا الذيــن َعيَّ الُمَعيِّ
ــْمل، وُرْؤيــة اأَلْوالد واألْهــل، اُْذُكــروا الَيَتامــى الذيــن  َيَتَمّتُعــون باْجِتمــاع الشَّ

اْغَتــال الَمــْوت آَباَءهــم، واأَلَياَمــى الّائــي َحَصــد الّرصــاُص أْزَواَجُهــّن.
ويــا أّيهــا الُمســلُمون جميعــًا، ال َتْخَدْعكــم الَمظاهُر واألْزيــاء،  وأْمِعنوا 
َتكــم هــي كُلّ مــا َتــَرْون، فــإّن  َظــر فــي َبَواطــن األْشــَياء، وال َتْحَســُبوا أنَّ أمَّ الَنّ
ــْن  ــَرْون، مــن هــذا الَعــَدِد الّضئيــِل، َعــَدداً ليــس بالَقليــِل، ِممَّ ِمــن َوَراِء مــا َت
ُعــِدَم الِكَســاء والُقــوَت، وَلَفَظْتــه الُبُيــوُت، ولــم َيْبــق إاّل أن َيُمــوَت، واْعَلمــوا 
ــْن  ــٍد لَم ــٍد، وأّي ِعي ــس ِبِعي ــا وإاّل فلي ــة كّله ــّم األّم ــد، يجــب أن َيُع أّن الِعي
ــٍد َجهيــٍد؟ وكيــف  ــه فــي ُجْه ــه إخــواٌن ل ِغيــد، وِمــن َحوِل َيْنَعــم بالَعيــش الرَّ
َيْنَعــم ِبالِعيــد، َمــن يــرى أطفــاَل َجــاره، الــذي ُأْبِعــد عنهــم، دون أن َيْعَلُمــوا 

لــه ُرجوعــا، َيْقُضــون َلْيَلهــم َيَتَضــّورون ُجوعــًا، وال َيُذوُقــون ُهجوعــا.
واُْذُكــروا كيــف كان ِعيُدكــم الّدنيــا بأْجَمعهــا، إْذ كان َعَلُمكــم ُيَرْفــِرف 
وَتَعُاونكــم  ِبَتَضاُمنكــم  إاّل  ذلــك،  َبَلْغتــم  ومــا  بأْجَمعهــا،  ِبقاِعهــا  علــى 
وَعَملكــم بقــول َنبّيكــم: »الُمؤمــن للُمؤمــن كالُبنيــان َيُشــّد َبعضــه َبعضــا« 

ــى ُيحــّب ألخيــه مــا ُيِحــّب لنفســه«. وبقولــه: »ال ُيْؤمــن َأَحُدكــم حّت
ــُل عْهــٍد َجديــد، وَتُلــوُح فــي  ولكــن تبــدو علــى مامــح هــذا العيــد، َمَخاِي
األُفــق الَقريــب - ال البعيــد - طائــُع مســتقبٍل ســعيٍد. حّقــَق اهلل األمــل 

ــن ِضيقهــم َفَرجــًا. ــدل المســلمين ِم ــى الّرجــاَء، وأب وأدن
           
   ]أحمد سحنون، دراسات إسالمية، ص: 123[ 

أثري لغتي   
المترفون: األغنياء

اأَليامى: األرامل    

لفظته: رمته    

يتضّورون: يتألّمون

06  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ



اد
عي
لأ
ا

113

أفهم وأناقش
1.  ما الفكرة العاّمة التي يدور حولها الّنّص؟

2.  لــم خــّص األغنيــاء بالخطــاب فــي الفقــرة األولى مــن الّنّص؟ ثم لمــاذا خاطب المســلمين جميعا؟
3.  قارن بين عيد المسلمين في الماضي والحاضر معتمدا على ما ورد في الّنّص.

4.  حّدد العبارات التي تستدعي الّرفع في الّصوت أثناء القراءة. عّلل.
5.  يحمل الّنّص قيما اجتماعّية وإنسانية. اذكرها وما عاقتها بالعيد؟

أقـــّوم مكتسبايت: هل تجد للّتوجيهات التي قّدمها الكاتب حضورا في واقعنا المعيش؟ عّلل. 

أحرف التنبيه وأحرف الزيادة أستثمر   

أعد قراءة نّص )يوم املرحمة(، ثّم تابع:
أالحظ

ها الُمْتَرفون، اْذُكروا الذين ال َيِجدون ما ُيْنفُقون.    1.  يا أيُّ
)أ(

    
             2.  فإن من وراء ما ترون من هذا العدد الضئيل عددا ليس بالقليل ممن عدم الكساء. 

       1.  إذا ما َذَكرنا اليتامى، فلن نهَنأ بالعيد إاّل وهم يفرحون.
         2. ما ِمن يتيم في المجتمع إال وعلينا واجب رعايته.      

 )ب(  3. ليس الوالد الفقيُر بمستسِلٍم للظروف حتي ُيشيَع فرحة العيد في بيته.
            4.  إّنه ليس كمثل أيام العيد من يوم يفرح فيه الّناس.

            5.  ما إن يحل العيد حتى ترى الفرحة بادية على الوجوه.
أناقش

، لماذا؟ تأّملها في المثال األّول. - نستعمل في النداء حرف الهاء مع أيُّ
- نستعمل الهاء مع كلمات أخرى، اذكر بعضها.     

- في مجموعة األمثلة )ب( أحرف تفيد الّتوكيد، ويمكن حذفها دون إخال بالمعنى.حّددها.

أستنتج 

1.  حروف التنبيه: حروف تأتى في بدء الكام إلثارة انتباه المخاطب ِلما بعدها، وهي: 

      )هــا(؛ وتأتــى  بعــد )أي - أيــة(،  مثــل ]يــا أّيهــا اإلنســان مــا غــّرك برّبــك الكريــم[ 
ــد  ــا ق ــب الرســالة[، كمــا تأتــي مســتقلة؛ مثــل ]ه ــا أكت ــا أن وقبــل الضميــر؛ مثــل ]ه
ظهــر الحــق[. وتكــون محذوفــة األلــف وذلــك قبــل أســماء اإلشــارة. )هــذا - هــذه....(.
2.  حــروف الزيــادة: أهّمهــا؛ إْن، ومــا، وِمــن  و البــاء، والــكاف، تفيــد الّتوكيــد، ويمكــن 

حذفهــا دون إخــاٍل بالمعنــى.

06  أقرأ َنصِّ
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ُف تعّلاميت    ُأَوظِّ
ــذه  ــم ه ــد جاءتك ــا ق ــلمون ه ــا المس ــا أيه ــة: )ي ــارة اآلتي ــن العب ــه م 1.  اســتخرج أحــرف التنبي

األعيــاد لتفرحــوا بهــا، أال فاغتنموهــا(.
-  اســتخرج األحــرف الزائــدة مــن المثــال اآلتــي: )طالمــا كان عيــد الفطــر مناســبة ليــس كمثلهــا 
مناســبة، ليــس للفرحــة فقــط، فمــا إن يحــّل حتــى يعــم التكافــل فمــا يبقــى مــن بيــت إاّل 

ويحــس الفرحــة. أليــس هــذا األمــر بمفــرح  للقلــوب(.
2.  اّدعــى أحــد زمائــك أّن كثــرة األعيــاد يســّبُب اضطرابــا فــي الدراســة، واألفضــل االكتفــاء بعيــدْي 
الفطــر واألضحــى فقــط. اكتــب حــوارا قصيــرا دار بينــك وبينــه، تبّيــن مــن خالــه أهّميــة بقيــة 
األعيــاد بأنواعهــا، ودورهــا فــي إنعــاش الذاكــرة وغــرس قيــم التضامــن. موظفــا أحــرف االســتفتاح 

والتنبيــه.

أتذّوق نّص 

أعْد قراءة نّص )يوم المرحمة(  قراءة منّغمة ثّم أجب عن األسئلة اآلتية:
1. استخرج من الّنّص ثاثة أساليب إنشائية مختلفة واذكر أنواعها؟

2. حّدْد أركان التشبيه في المثال اآلتي: »الُمؤمن للُمؤمن كالُبنيان َيُشّد َبعضه َبعضا«
3.  قــارن بيــن الّتعبيريــن: )َحَصــد الّرصــاُص أْزَواَجُهــّن(. )قتــل الّرصــاص أزواجهــّن( أّيهمــا أبلغ 

وأجمــل فــي التعبير؟
4.  مانوع المحّسن البديعّي الغالب في الفقرة الّثانية؟ هات مثاال.

فائدة 
 - األيامى: من فَقْدَن أزواجهّن. 
- الّثكالى: من فَقْدَن أوالدهّن.
- اليتامى: من فقدوا واِلِديهم.

ُف تعّلاميت  ُأَوظِّ
ــْه نصيحــة لزمائــك تذّكرهــم مــن خالهــا بــأن ال ينســوا فــي غمــرة فرحتهــم، زماءهــم الفقراء  -  وجِّ

يــوم العيــد، موّظفــا الّســجع، ومــا تــراه مناســبا مــن صــور فّنيــة.

 أكُتُب06  أقرأ َنصِّ
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 الحوار الّداخلّي
أتعرف 

ى الحوار إذا كان بين المتكّلم ونفسه؟  - كيف ُيَسمَّ
- لماذا يلجأ المتكّلم لمثل هذا الحوار؟ 

- ما هي عناصر الحوار الّداخلي، بناء على درسك للحوار؟ 
- ماذا يتضمّن كّل قسم من أقسام الّنّص الحوارّي الداخلّي؟

ــا للّتنفيــس حيــن يستشــعر  ــم أحيان ــّي: هــو طريقــة تعبيــر، يمارســها المتكّل الحــوار الّداخل
الواقــع المعيــش  الّتواصــل مــع اآلخريــن. فــي وضعيــات  القــدرة علــى  المضايقــة أو عــدم 
أو علــى خشــبة المســرح. وهــو بهــذا ســيؤّدي دور )المرِســل( ودور )المرَســل إليــه(. 
ــذي  ــُل ال ــا اســتحضار عناصــر الحــوار؛ الموضــوع، والمرِس ــا علين ــى ننتــج حــوارا داخلّي -  حت

ــي الوقــت نفســه.   ــاوب ف ــه( بالّتن ــُل إلي ســيؤدي دور الّطــرف اآلخــر )المرَس
تصميم الحوار المكتوب الّداخلّي: يأتي وفق مقّدمة وعرض وخاتمة. 

- المقّدمة وفيها مناسبة الحوار / الّتمهيد للحوار وكيفية استهاله. 
-  العــرض وفيــه عــرض كام المتكّلــم الــذي ســيؤّدي دوري المرســل والمرســل إليــه بالّتنــاوب. 

مــع غلبــة عبــارات الّتنفيــس )ســوف ......، ســـ ......، أّفٍ ......(.   
- الخاتمة وفيها إنهاء الحوار بإبراز األثر المقصود تركه لدى المخاَطب.

أستخلص 

أتدرب 
ليلة العيد جلست تفّكر بينك وبين نفسك ماذا ستفعل يوم َغٍد.

ُر من خاله عّما جاَل في خاطرك تلك الّليلة. ا ُتَعبِّ أنشئ حوارا داخلّيً

أُْنِتجُ

بمناســبة اقتــراب العيــد، زار أعضــاء جمعيــة أوليــاء الّتاميــذ المتوّســطة بغــرض 
ــر بعــض  ــدا ســعيدا. فاســتدعى المدي ــذ كــي يقضــوا عي ــن التامي ــراء م مســاعدة الفق
رؤســاء األقســام وحاورهــم فــي كيفيــة إشــراكهم فــي العمليــة، وكنــت مــع الحاضريــن.

- اُنقل الحوار الّذي دار بين مختلف األطراف.

06 أكُتُب
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ليلة االحتفال - عمر بن قينة 

أْصِغ إلى الخطاب وسّجل رؤوس األقالم المناسبة:

أفهم وأناقش
1.  رسم الكاتب لفرحة الّشعب بعيد االستقال صورة خاّصة. اشرحها.

2.  نشوة االعتزاز باالستقا ل عّمت جميع الّنفوس. وّضح ذلك بأمثلة من الخطاب المسموع.
3.  بم تفّسر مشاركة جميع الجزائريين في االحتفال بهذا العيد؟

4.  امتزجــت فرحــة الشــعب بالمحافظــة علــى القيــم الوطنّيــة. حــّدد العبــارات الّدالــة علــى ذلــك مــن 
خــال ما ســمعت.

أنتج مشافهة
تخّيل الحوار الذي دار بين الكاتب وأحد أبنائه عند عودته إلى البيت، حول مضمون االحتفال.

ُ أَُحضِّ

األعياد تنشر الفرحة بين الّناس حتى يحّسوا أّن كل شيء في الكون يفرح لفرحهم.
اقرأ نّص )فرحة العيد( لتحّس بهذا المعنى.

  صورة الحتفاالت الجزائر باسترجاع الّسيادة الوطنية

  أقرأ َنص06ِّ   أُْصغي وأحتّدُث
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َنشيُد العيد    
 لعــّل مــن أعظــم األعيــاد والمحّطــات التــي يقف عندها اإلنســان 
أعيــاد التحــّرر بعــد االســتبداد، واالنعتــاق بعــد االســتعباد.

وَتْرِديــُد أْنَغــــــــام  الَيــْوم  وَكْوُنــك  أَناِشــيد ْنـيـــا  فـالدُّ َنِشيــــَدك  ــْع  َرجِّ أثري لغتي
رّجع: رّدد 

الألالء: النور  
عبقت:  انتشرت 
رائحتها

الّروابي:   
       المرتفعات 

المخضّل: 
           المبّلل

البيد: الصحارى

َوابــي، إّنــه الِعيــُد َأْنَفاُســه فــي الرَّ بح في الأّلالء قد َعَبَقْت واْسَتْقبل الصُّ
ــُد ــه الّنْشــوان ِغّري ــي َدْوِح ــُر ف والّطي ــّل ُمْبتســم ــه الُمْخَض ــي َرْوِض ــر ف الّزْه
َممــــُدوُد اهلل  َفَضــاء  ِمــلء  والّليــُل  ُيَهْدِهُدهــا الّدنيــا  علــى  َأَطــّل  َفْجــٌر 
ــيُد َفَغّنــت الُمــدن الَخْضــراء والِبـــ ِبَمْقَدمــه الُبْشــرى  جواِنَبهــا  َهــّزْت 
َتْمـــــجيُد ُد،واألقـــــَوال  ُتَرَدّ َشــّتى  َأْســئلة  اأَلْفــَواه  فــي  وهــو  إليــه  َتْرُنــو 
والَكــْون كاألْمــس َمْغلــول وَمْصُفوُد ــوُم –واأَلْعيــاد– َعاِئــدٌة قــد ُعــْدَت يــا َي
وقــد َعــّرى ظلَمــات الّليـــــــل َتْبديُد َقاِتــــــَمة   فيــه  ظلمــات  َتْنَجلــي  ال 
وَتْنكيــُد هــّم  َوَسائــــــــره  فيــه...  َقـــائمة كـاأَلْعـــراس  االحتفــاالُت 
علــى ُخـــــــُدوٍد لهــا بالّدمــع َتْخديــُد َحائــرًة األيتــام  مــن  ُدموعــًا  َفاْمَســح 

                                                           
محّمد األخضرالّسائحّي

أفهم وأناقش
1. ما المضمون العام الذي تتناوله القصيدة؟

2. الّطبيعة كلها فرحة بالعيد. أبرز تجّليات هذه الفرحة في عناصر الّطبيعة.
3. َتَمّثْل معنى البيتين األّول والّثاني بقراءة سليمة ومنّغمة.

4. هناك صَور تنّغص في بعض األحيان فرحة األعياد. وّضح بعضها من الّنّص.

أقّوم مكتسبايت
- ال تكتمل فرحة العيد، ما لم ُنْدِخل الفرحة على القلوب المنكسرة.

شارك زماءك هذه الفكرة بحوار قصير يتناولها.

06  أقرأ َنصِّ
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د الفعل الُمَجرَّ أستثمر  

أالحظ
َقْد َعَبَقْت َأْنَفاُسُه.

ْنَيا ُيَهْدِهُدَها. َفْجٌر َأَطلَّ َعلَى الُدّ

أناقش
- الحظ المثال األول: ما نوع الكلمة )عبقت(؟

- بعد حذف تاء التأنيث؟ ماذا يبقى؟ 
- هل يمكن اآلن حذف أحد حروفه؟ لماذا؟

- كيف نسّمي الفعل الذي تكون حروفه أصلية، وال يمكن حذف أحدها؟
- كم عدد حروف الفعل )عبق(؟ ما نوعه إذن؟ وما وزنه؟ 

- الحظ المثال الّثاني: مانوع الفعل )يهدهد(؟ هات الماضي منه؟
-  كــم عــدد حــروف الفعــل )هدهــد(؟ هــل يمكــن حــذف أحــد حروفــه مــن غيــر إفســاد معنــاه؟ 

لمــاذا؟

أستنتج

د: مــا كانــت أحــرف ماضيــه كلهــا أصليــة، وهــو بحســب األصــل إّمــا ثاثــّي  الفعــل المجــرَّ
أو رباعــّي.

فالّثالثّي: ما تكون أحرفه األصلية ثاثة، مثل: )َعِلَم  ، َكَتَب ، َكُثَر(.
والّرباعّي: ما تكون حروفه األصلية أربعة، مثل: )َبْعَثَر ، َزْلَزَل ، َوْسَوَس، َبْسَمَل(.

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ
1.  هــات أمثلــة عــن الفعــل المجــرد بحيــث تســتوفي أوزانــه الّثــاث )َفَعــَل - َفُعــَل - َفِعــَل(. 

)اســَتِعْن بالقامــوس فــي حالــة الّشــّك فــي وزن الفعــل(.
- ِاْجَعل األفعال اآلتية مجردة : استقبل  - تنجلي  - ترّدد.

ْر فقــرة قصيــرة تتســاءل فيهــا  بينــك وبيــن نفســك عــن ســرعة انقضــاء يــوم العيــد، موّظفــا  2.  َحــرِّ
بعــض األفعــال المجــردة الّثاثيــة منهــا والرباعيــة.

06  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أتذّوق نّص 

ما العاقة بين )مغلول ومصفود(. كيف نسّمي هذه العاقة؟
- استخرج من الّنّص مثاال آخر.

وبيــن  بعضهــا  اســتخرج  المجازيــة.  والّتعابيــر  البيانّيــة  الّصــور  ببعــض  الّشــاعر  -  اســتعان 
ســّر الجمــال فيهــا.

- في البيتين الّسابع والّذي بعده، تحّس بنغمة موسيقية جميلة. ما السّر وراءها؟

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ

عشــت أجــواء العيــد فــي المدينــة، وعاشــها صديقــك فــي القريــة. انقل الحــوار الــذي دار بينكما 
فــي وصــف مظاهــر االحتفال.

06  أقرأ َنصِّ
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ناِئيُّ الحوار الثُّ
أتعرف

-  كثيــرا مــا َتقــف مناقشــا زميــا لــك أو يناقشــك أَحــُد والديــك قصــد توجيهــك. كيــف نســّمي 
هــذا الحديــث الّثنائــّي؟

- هل تختلف عناصر الحوار الّثنائّي عن عناصر الحوار عموما؟ اذُكرها. 
- ما هي أقسام تصميم موضوع لحوار ثنائي؟

- ماذا يتضّمن كل قسم؟

-   نــّص الحــوار الّثنائــّي نقصــد بــه نــّص حــوار يشــترك فــي إنتاجــه، حــول موضــوع معيــن، طرفــان 
همــا المرِســل والمرَســل إليه. 

- عناصر الحوار الّثنائّي هي عناصر الحوار؛أي الموضوع، وطرفا الحوار. 
أّي  تصميــم  ألقســام  تصميمــه  فــي  ينتظــم  المكتــوب:  الّثنائــّي  الحــوار  -  تصميــم 

والخاتمــة. والعــرض،  المقّدمــة،  أْي  موضــوع؛ 

أستخلص 

أتدرب 
فــي حّصــة الّتعبيــر طلــب منكــم األســتاذ أداء تمثيلّيــة بيــن أب وابنــه، حيــث أّن األب فقيــر          

اليســتطيع شــراء أضحيــة العيــد، فــي حيــن ُيِصــّر االبــن علــى شــرائها أســوة بالجيــران.
- انقل الحوار في بضعة أسُطر.

أُْنِتجُ
- العيد فرصة للّتراحم والّتزاور وتذّكر المحتاجين والفقراء.

- اُكتــب نــّص الحــوار الــذي تداولتــه مــع أبيــك، وأّمــك فــي ســهرتكم العائليــة حــول 
هــذه الفكــرة.

06 أكُتُب   أُْصغي وأحتّدُث
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عيد األّم  - أحمد زكّي

أصغ إلى الخطاب وسّجل رؤوس األقالم المناسبة:

أفهم وأناقش
1. ما مضمون الحوار في بداية الخطاب المسموع؟ وما عاقته بالموضوع؟

2. الّتمجيد في األمومة ال ينقطع. وّضح ذلك مّما سمعت.
3. بم استحّقت األمُّ الّتمجيد والّتكريم؟

4. أعد عرض فكرة الحوار المسموع في جمل سليمة.

أنتج مشافهة

بعد معرفتك لعظمة األّم. 
ِاعــرض حــوارا تتبادلــه تمثيــا مــع زمائــك، يوّضــح 
الفكــرة، وتدعــو مــن خالــه إلــى اإلحســان إلــى األّم.

                                                                                    إهداء الّزهور لألّمهات في عيدهّن الّسنوّي

ُ أَُحضِّ
، غيــر أّن األحــداث كثيــرا مــا ُتنّبهنــا، وتظهــر لنــا صــورا عــن  نغفــل عــن عظمــة األمِّ

هــذه العظمــة، فنعتــرف صاغريــن بفضلهــا.
اقرأ نّص )خاتم العيد( لتدرك بمشاعرك قبل عقلك هذه العظمة.

06   أُْصغي وأحتّدُث
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خاتم العيد

ال يوجــد أكثــر تأثيــرا فــي نفــوس الوالديــن مــن منظــر أبنائهمــا حيَن 
ال يســتطيعون االســتمتاع بفرحــة العيد.

ُد في ثياب قديمة. ليلى: ال أعيِّ
حّسان: ال ُأَعّيُد في ِثَياٍب قِديَمة.

األب: )للَولدين( هل َأْنَت َأميٌر وَحْضَرُتها َأميَرة؟!
األمُّ : )للولدين( ُكلُّ أْمثاِلنا ُيَعيُِّدون ِبِثَياٍب َقِديمة.

ــة،  ــي َمْعمــل الِخَياَط ــي ف ــيج وُأمِّ ــل الّنِس ــي َمْعَم ــَتِغل ف ــت َتْش ــل . . . أن ــل، ال َأْقَب ــان: ال َأْقب حّس
ونحــن ِبِثَيــاب َقِديمــة؟!

األب: نحن ال َنْملُك الَمَعاِمل يا َوَلدي. أنا عاِمُل وَأّمك َعاِمَلة.
حّسان: )يبتعد جانبا وَيشُكو وَيْبكي(. دائمًا ِبِثَياٍب قديمة، دائمًا بثياٍب قديمة.

ليلى: )تبتعد جانبا وتشكو وتبكي(. أنا أيضا مثل حّسان. لن ُأَعيِّد بثياٍب َقديمة.
األّم: )ُمقَتِربة من األب(. ياَحْسرِتي على الَوَلَدْين. من ِسّتة َأعياد ما َفّرْحَناُهما ِبِثَياٍب جديدة.

األب: )ُمبتعدا عن األّم(.
، لكن أخاُف أن َتْزَعل. األّم: عندي حلٌّ

؟ األب: لن َأْزَعَل، ما هذا الحلُّ
األّم: )َتْخلع َخاتم الّزواج من أصبعها(.أبيُع الخاتم.
واج؟! أنِت ال َتْمِلكين َغْيره. األب: تبيعين خاتم الزَّ

ف به وِبَثَمِنه. األّم: وأنا ُحّرُة في التََّصرُّ
األب: احتفِظي به لوقِت الَحاَجة. قد يلزمنا لشيء أهّم.

األّم: َفْرَحُة الَوَلدين اآلن هي اأَلَهّم.
األب: أنا ال ُأَوافُق.

األّم: )تخلع الخاتم(. َيِجُب أن ُتواِفَق.

                      سالم اليماني )الكلمة اليتيمة( ص 105

06  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أناقش
1. ما مضمون الحوار بين أفراد األسرة؟

2. أْبد رأيك في اعتراض الولدين على أن ُيَعيِّدا في ثياب قديمة. عّلل.
3. َتَمثَّْل معاني ما قاله )حسان( وجواب األب له، من خال تمييز الّنبر في القراءة.

4. كيف تبدو لك حالة األّم أمام إلحاح الولدين؟
5. الّنّص يحمل قيما إنسانّية راقية. استنتج واحدة منها وبّين عاقتها باألّم.

أقــّوم مكتسبايت
تخّيل أّن األم باعت خاتمها واشترى األبناء ثوبا جديدا. ما الحوار الذي سيدور بينهم. 

أحرف الجواب أستثمر  

أالحظ        
األم: هل ُتَعّيدان في ثيابكما القديمة؟

ُد في ثياب قديمة. ليلى: ال ُأَعيِّ
حسان: نعم ُأَعيِّد بثياٍب َقديمة.

األب: ألم أقل لك إّن حسان سيقبل؟
األم: بلى قد ُقلَت.

أناقش
الحظ الحوار الّدائر بين أفراد األسرة: 

كيف جاء جواب ليلى؟
كيف جاء جواب حسان؟ 

انتقْل إلى المثال الّثالث وتأّمل جواب األّم؟
ما هي أحرف الّنفي األخرى التي تعرفها؟

06  أقرأ َنصِّ
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أستنتج

أحــرف الجــواب ُتســَتْعَمُل فــي الــردِّ علــى أســاليِب االســتفهام وغيرهــا ممــا َيقتضــي جوابــًا معينًا  
وقــد تقــوُم هــذِه الحــروف مقــاَم ُجملــِة الجــواِب، َوَتــُدّل علــى جملــِة الجــواِب المحذوفِة. 

أو قد ُتْذَكُر مع ُجملِة الجواِب كاملًة. 
وهذه الحروُف هي: َنَعم وأَجل وَبلى، وإي، وال، وكاّل.

َنَعــْم وَأَجــْل: حرفــا جــواب مبنيــان علــى الســكون. وُيســتعمان للّداللــِة علــى جملــِة الجــواِب 
المحذوفــِة، وَيســّدان َمَســّدها.

إْي: وهي مبنية على الّسكون وال ُتستعمل إاّل قبَل الَقَسِم، توكيداً له.
بلى: حرف مبني على الّسكون وُتستعمُل في إجابِة سؤاٍل منفيٍّ َفَتْجَعُلُه ُمْثَبتًا.   

ال و كاّل: وهما مبنيان على الّسكون وتكونان لنفي الجواِب.

ُف تعّلاميت  ُأَوظِّ
1. أجب عن األسئلة اآلتية مرة بالنفي ومرة باإلثبات:

هل العيد يوم واحٌد وينقضي؟
أليست صاُة العيد ُسّنًة مؤكدة؟

ــْب حــوارا بينــك وبيــن زميلــك حــول الهــدف مــن االحتفــال بعيــد الشــجرة، موّظًفــا أحــرف  2.  ركِّ
الجــواب.

أتذّوق نّص 

- ما نوع نّصك )خاتم العيد(؟ عّرف به؟ واذكر خصائصه؟
استخرج أنواع الحوار في هذا الّنّص ؟ 

استخرج األساليب اإلنشائّية الواردة في الّنّص.
واج؟!( الحظ هذه الجملة. ما عامة الوقف في آخرها؟ ما الغرض منها؟ )تبيعين خاتم الزَّ

- استخرج من الّنّص الجمل المنفية. وحّدد أدوات النفي.

ُف تعّلاميت  ُأَوظِّ
فــي وضعّيــة توجيــه، اُكتــب حــوارا بيــن األســتاذ وأحــد زمائــك يفهمــه معانــي العيــد، وعــدم 

المبالغــة فــي االشــتراط علــى الوالديــن.

06  أقرأ َنصِّ أكُتُب
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الحوار متعّدد األطراف

ُعْد إلى نّص )خاتم العيد( وأعد قراءته.

أتعرف
- ما نوع الّنّص؟ 

د شخصيات الحوار. -َحدِّ
- بم يمتاز الحوار  المتعّدد؟ 

- ما هي الّنصوص التي تعتمد على الحوار المتعّدد؟

ــي إنتاجــه، حــول موضــوع  ــصَّ حــواٍر يشــترك ف ــه ن ــّدد األطــراف؛ نقصــد ب -  الحــوار المتع
ــاوب وبالّترتيــب.  ــه بالّتن ــل إلي ــل والمرَس ــؤّدون أدوار المرِس دون، ي ــدِّ ــن، أطــراٌف ُمتَع معّي

- تصميم الحوار المتعّدد: يأتي وفق مقّدمة وعرض وخاتمة. 
- المقّدمة وفيها مناسبة الحوار أْي الّتمهيد للحوار وكيفية استهاله. 

- العرض وفيه عرض كام المتحاورين بالّتعاقب وبالّترتيب. 
- الخاتمة وفيها إنهاء الحوار بما يتناسب مع الموضوع.

أستخلص 

أتدرب 
ناَلــت إعجاَبــك مســرحّيٌة هادفة شــاهدَتها بمناســبة يــوم الِعلم.

ــى  ــّم اعرضــه عل ــه بأســلوبك، ث ــْد صياغَت ــّدد األطــراف، وَأِع ــا متع ــا حوارّيً ــا مقطًع ــْر منه -  اخَت
ــي القســم. ــك ف زمائ

أُْنِتجُ

اعترافًا بفضل أّمك قّررت وإخوتك تقديم هدّية ممّيزة.
-  اُكتــب حــواراً بينــك وبيــن إخوتــك موضوعــه: اختيــار هدّيــة األم فــي عيدهــا 

الّســنوي، موّظفــا أحــرف جــواب.

06 أكُتُب
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ُب أتدرَّ

   اِْجِتالُء الِعيد - مصطفى صادق الّرافعّي 
َأصِغ إلى الخطاب، واسَتِعْن برؤوس األقالم لتجيب عن األسئلة اآلتية:

 أفهم وأناقش
1. اكتشف الكاتب حقيقة العاقة بين العيد واألطفال، وّضحها مّما سمعت.

2.  أّكد الكاتب أن الّشعور الحقيقّي بفرحة العيد يختلف بين الكبار والّصغار، ما رأيك في هذا 
الموقف، عّلل إجابتك؟

3. أعد عرض مظاهر احتفال األطفال بالعيد؟
4. حّدد الحروف التي تدّل على معنى الّتنبيه في الّنّص.

أنتج مشافهًة
-  يوم العيد بالّنسبة لك محّطة مليئة بالفرح، لكّنها سرعان ما تنتهي. فتتمّنى لو يطول.

ا، ومن خال حوار داخلّي، عن هذا الّشعور، ثّم استثمر ذلك للمشاركة في مناقشة  - عّبر شفهّيً
طريقة استقبال العيد عند الّصغار في ندوة داخل القسم.

  عيد العّمال - مهدي الجواهري 
وَخَصْصـُته بالمحض من َنَفحاتي شــذاتي بعطــر  ــاراً«  »أيَّ يــُت  حيَّ
كدمــاِء أحــــــراٍر بــــــه َعِطــــــراِت جــًا مضرَّ القصيــِد  نبــَع  وســقيتُه 
راياتــي عيدهــم  فــي  راياُتهــم  ... بــه  ــاٍل  وعمَّ ــاٍر«  »أيَّ َفوحــقِّ 
َصَفحــاُت تأريــٍخ، وِســفُر حيــاِة زنودهــم ُســمُر  ــاُل  الُعمَّ هــا  أيُّ يــا 

ُة اآلالِت  َصَخــُب الحديــد، وضجَّ ــهم هــا الواعــون أرَهــَف ِحسَّ يــا أيُّ
غــزاِة  ناهبيــن  عــن  بكــم  َتغنــى  ــٍة  ُأمَّ مصايــُر  كواهلكــم  وعلــى 
خيــُر الحصــون ِ وأمنــُع الثكنــاِت  كُم أنتــم جنــوُد الكــون، طــوُع أكفِّ
مأســـــــــاة وكــم  ــار  بأيَّ مــرَّت  ــاٍر« وكــم مــن ُكربــٍة   يــا عيــَد »أيَّ
ُحْمــُر المجــازر ِ مــن دٍم أشــتات عَلــٌم يــِرفُّ عليــك صاغــت لوَنــه
ــاٌق لســتِّ جهــاِت  الخفـــــــــوِق   فِإنَّــه ال بــدَّ خفَّ بــــرفــــرفــــة  فاشــمخ 
الَوَحــداِت  علــى  فرقــًا  عــوا  وتوزَّ شــمَلكْم لُّمــوا  ــاُل  الُعمَّ هــا  أيُّ يــا 
ــا تجيــُش ببّثــه خَطـــــــــــراتي عمَّ تســامٍح صفــَح  ــاُل  الُعمَّ هــا  أيُّ يــا 

06  اآلن أستطيع



اد
عي
لأ
ا

127

1. ما الموضوع الذي تناوله الّشاعر في هذه القصيدة؟
2. لشهر ماي مكانة كبيرة عند الّشاعر. وّضح ذلك. ولماذا خّصه بهذا الّتمجيد؟

3. خاطَب الّشاعر العّمال. ما موضوع الخطاب؟ اُذكر عناصر الّتواصل.
4. بم استحّق العّمال عيدهم؟

5. لماذا ختم الّشاعر قصيدته بطلب الّصفح والعفو من العّمال؟
6. عد إلى القاموس وابحث عن جذر كلمة )عيد( وابحث عن جميع مشتّقاتها.

7. استخرج من البيت الّثاني تشبيها واشرحه.
8. استخرج من البيت الّثالث: حرف تنبيه. ثم أدخل حرف تنبيه آخر على معنى البيت.

 ُأْنِتُج
)فــي أفــواج( كّلفكــم أســتاذكم منّشــط الحفــل بإعــداد ســيناريو لتمثيلّيــة حــول معانــي 

االحتفــال بيــوم العلــم. 
- ألُِّفوا – بلغة سليمة– نّصا حوارّيا متعّدد األطراف مراعيا ما يلي: 

1. اختيار شخصيات تتفاعل مع جّو االحتفال. 
2. غلبة الحوار وتنّوعه. 

3. توظيف أحرف الّتنبيه وأحرف الجواب واألفعال المجّردة وعامات الوقف والّترقيم.

أقّوُم إنتاجي

خــال األّيــام العشــر األولــى مــن شــهر ذي الحجــة، واســتعدادا لاحتفــال بعيــد األضحــى 
المبــارك. - ألّــف نّصــا حوارّيــا يــدور بينكــم فــي جلســة عائلّيــة، يتنــاول اســتعدادات 

األســرة لتتشــاَرَك فرحــة العيــد. مــع توظيــف مــا تــراه مناســًبا مــن مكتســباتك.

06  اآلن أستطيع
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ُأقّوُم إنتاجي وفق شبكة الّتصحيح اآلتية:

الّتحّكمالمؤشراتالمعايير
النعم

تنويع الحوار وماءمته لموضوع األعياد والمناسباتالوجاهة

توظيف أحرف التنبيه والجواب واألفعالسالمة الّلغة
التوظيف الّسليم لعامات الوقف والّترقيم.

توظيف روابط الحواراالنسجام
إظهار تفاعل الّشخصّيات المتحاورةاإلتقان

أشارك في إنجاز روزنامة األعياد الّدينّية والوطنّية واألّيام العالمّية

المواردالمهامخطوات إنجاز المشروع
الخطوة األولى

-   تقسيم التاميذ إلى أفواج.
البحــث  عناصــر  -   تحديــد 
والدينيــة،  الوطنيــة  )األعيــاد 
العالميــة(. واأليــام  األعيــاد 

-   التكليف بالمهمات بعد ضبطها.
-   يجمعون المعلومات موثقة.

-   يحددون الهدف من إنجاز الروزنامة 
بتنوعها.

- يحــاورون مــن لهــم درايــة بالموضــوع 
كـ )أســتاذ التاريخ، التربية اإلســامية، 
األعيــاد  طبيعــة  لمعرفــة  اإلمــام...( 

والمناســبات.

الموارد
-   حســن توظيف أنواع الحوار من 
إلــى متعــدد األطــراف. ثنائــي 
-    التحكــم فــي بنــاء الروزنامة وفق 

ترتيب األعياد والمناسبات.
-   مراعــاة االختصــار واإليجــاز فــي 

حجــم مضمــون الروزنامــة.

الخطوة الّثانية
أعضــاء  علــى  العناصــر  توزيــع 

الفــوج.

وينظمونهــا  المعلومــات  -   يضبطــون 
وفــق نــوع االعيــاد والمناســبات.

المعلومــات  دقــة  مــن  -     الّتحقــق 
. تيبهــا تر و

-    بناء الروزنامة بما يتناسب مع أنواع 
األعياد.

الوسائل
-    أوراق بيضاء.

-    صور معبرة عن األعياد.
-   استغال األنترنات.

صلــة  لهــا  ومجــّات  -   كتــب 
. ع ضــو لمو با

)الحاســوب  العــرض  -   وســائل 
العــرض(. وجهــاز 

الخطوة الّثالثة 
-   التقــاء عناصــر الفــوج لضبــط 
وكتابــة  الروزنامــة  معالــم 

. نهــا مضمو

ويتبادلــون  األعمــال  -    يجمعــون 
بنــاء. حــوار  فــي  المعلومــات 

-   يتأكــدون مــن انســجام األعمــال مــع 
تنــوع األعيــاد. 

-   يعدلون ما يجب تعديله.
-   يتحققون من سامة الّلغة التعبيرية.

الخطوة الرابعة
 عرض المشروع

داخــل  الروزنامــة  مضمــون  -    تقديــم 
القســم.

-   المناقشة والّتقويم.

06  اآلن أستطيع
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   أُْصغي وأحتّدُث

ما سأعرفه من خالل الّنصوص

الموضوعات

1.  تأّمل الّطبيعة واكتشاف أسرارها.
2.  الحفاظ على الّطبيعة في المحيط المدرسّي.

3. اّتخاذ الّطبيعِة َمْصَدَر راحٍة واطمئناٍن.

الموارد الّلغوية

1.  األفعال المتعّدية إلى مفعولين.
2.  الفعل المزيد و أوزانه.       

3.  أحرف المفاجأة والّتفسير واالستقبال.

فّنيات الّتعبير

بناء فقرة توجيهّية.
الموازنة بين الحوار و الّتوجيه.                      طيور بالمحمية الطبيعة للقالة شرق الجزائر  

ما سأنتجه مشافهًة وكتابًة                                                      

ِخالَل كّل أسبوع

1. موضوع يحّث على زيارة الفضاءات الّطبيعّية.
2. موضوع يدعو إلى الحفاظ على مظاهر الّطبيعة.

3. موضوع يتناول الحّث على الّتمّتع بجمال الّطبيعة.

في نهاية المقطع

موضــوع يحــّث علــى المشــاركة فــي حملــة تشــجير محيــط المؤّسســة الّتربوّيــة، و الحفــاظ علــى 
نظافتــه وجمالــه، موّظفــا مكتســباتي خــال المقطــع، وُمراعًيــا الّنمــط المناســب.

ما سُأْنِجُزُه

أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتمّثــل فــي رســم خريطــة ألهــّم المحميــات الّطبيعّيــة 
فــي الجزائــر. 

  أتعّلم
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07   أُْصغي وأحتّدُث
َحقُل ِتِغْزَران - مولود فرعون

للّطبيعــة أســرار تحتفــظ بهــا، وال تبــوح بهــا إاّل فــي الوقــت المناســب، وحينهــا تصبــح 
ــّذوق. الّطبيعــة مقصــد اإلنســان بــكل جوارحــه؛ تجــذُب منــه الّســمع والبصــر و ال

-  أصــغ باهتمــام إلــى الخطــاب، وســّجل رؤوس األقــام المناســبة لتعــرف بعــض مناظــر 
ــر. ــة الفك ــن و نزه ــة العي ــان متع ــح لإلنس ــي تتي ــة الت الّطبيع

أفهم و أناقش
1.  يتغّيــر منظــر الحقــل مــع أّيــام الحــرث فيصيــر جميــا، مــا هــي مظاهــر هــذا الّتغّيــر في قريــة تغزران؟

2. ماذا الحظ الكاتب على أشجار البرتقال؟
فيــه. رأيــك  واْبــِد  ذلــك  وّضــح  تغــزران.  حقــل  فــي  ُبعثــت  قــد  الحيــاة  أن  الكاتــب  3.  أّكــد 
4.  َبــَرَع الكاتــب فــي تأّمــل الّطبيعــة مــن خــال دّقــة الماحظة في بعض ثمار األشــجار. ِاشــرح ذلك.

5. استخرج من الّنّص مقطعا توجيهّيا، اذكر بعض مؤّشراته.
6.  ما الّسّر الذي اكتشفه الكاتب في آخر الّنّص؟ هل توافقه الرأي، عّلل إجابتك.

أنتج مشافهة

ــع  ــث م ــادل الحدي ــا فهمــت، تب ــى م ــاء عل ــع. بن ــة بأســرارها كّلمــا حــّل فصــل الّربي ــوُح الّطبيع  تب
ــتاء الُمنصــرم. ــي فصــل الّش ــا ف ــع وحاله ــي فصــل الّربي زميلــك عــن هــذه األســرار ف

ُ أَُحضِّ
واألرض  والمــاء  الجبــال  نــرى  فقــد  الّنفــس،  تثيــر  التــي  أســرارها  للّطبيعــة 
والّســماء، والّصحــراء بجالهــا، والحقــول والمــزارع ببهائهــا، فننبهــر باألشــجار 

الهادئــة. الّطيــور  أللحــان  ونطــرب  الهائجــة،  البحــار  مــن  ونتعّجــب  الّرائعــة، 
- استعن بنّص )يوم الّربيع( لتعرف بعض أسرار الّطبيعة وأثرها في الّنفس.

 منظر  للورود الجميلة في فصل الربيع  بوالية قالمة
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07  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
يوُم الّربيع

عنــَد  الَجديــُد  الَقــاِدُم  وَهاُهــَو  وَرْجِلــِه،  بخْيِلــِه  الّشــَتاُء  َرَحــَل 
ــْن  ــِه، وهــَي فــِي حيــرٍة ِم ــات ْلُماَقاِت ــاُس َزَراَفـــ ــواِب، وَخَرَجــِت الّن اأَلْب
أمِرهــَا متَســاِئلًة »هــــْل هـــَذا الَقـــاِدُم الَجديــُد أرَحــُم وأْلَطــُف ِمــن َســَلِفِه، 

ــْواًل ؟«. ــًا وَهـ أْم َأشــدُّ وقع
َمة َمستْفِسرًة. ُم وْفًدا وْفًدا ُمسلِّ َأَخَذِت الُوُفوُد تتقدَّ

تقّدم وْفُد الُكُهوِل:
هــا القــاِدُم الكريــُم! مــاَذا هّيــأَت لَنــا نحــُن الُكُهول؟ وقْد  -  أهــا ومرحًبــا أيُّ
ــِه  ــَل أْجســامَنا بمَتاِعِب ــا، فثّقـ ــا عــْن أْعَماِلَن ــا، وَعاقَن ــتاُء ُقواَن ــَك الّش أْنه

وماِبِســِه  وهــَي ثِقيلــٌة مــن قبــُل بَأْعَماِلنــا الَكِثيــرة.
-  أَتْيُتُكــْم أّيهــا الُكهــوُل بااِلْعِتــداِل والّراَحــِة واالْطِمئَنــان، فســُأَخّفُف 
ــُل لكــم األشــَجاَر بالَفواكــِه  ــاِة الّثقيــَل، حيــُث ُأجمِّ عْنُكــم عــْبَء الحَي
ــُدرُّ  ــَبُع مواشــِيُكم فَت ــاد، فتْش ــى والوه َب الُمختِلفــِة، وُأعِشــُب لكــم الرُّ
ي ِزراعَتُكــم  علْيُكــم أْلَباَنَهــا وُتْمِتُعُكــم ِبُلُحوِمَهــا وأْصوافَهــا، َســُأَغذِّ
وا  ِبَنســيِمي الَعِليــل، فَأْتُرُكَهــا تْنُمــو، وهــَي تْحِمــُل َأْفَيــَد الثِّمــاِر، فاْطَمئنُّ

ــّباِن: ــُد الشُّ ــّم تقــّدم وْف سُأْنِســيكم مَتاِعَبُكــْم وآالَمُكــْم. ث
ــتاُء وكاَد يقِضــي  ــا الشِّ ــَك أْتعَبَن ــّباٌن مْثُل ! نحــُن ُش ــا القــاِدُم الّشــابُّ -  أّيَه
علْيَنــا فَذَهــَب بَنَضارِتَنــا وروَنِقَنــا، وذُبَلــْت زْهــرُة شــَباِبَنا، فِبــأيِّ شــيٍء 

قِدْمــَت لنــا؟
َلُكــم  َفَرشــُت  جَماَلُكــم،  لكــم  ســَأُردُّ  والجَمــاِل،  الحَيــاِة  ربيــُع  -  أَنــا 
الفَياِفــي الّشاِســَعَة بَأْجَمــِل الّزَرابــي، َتمرُحــون فيَهــا وتلعبــون، َأَتْيُتُكــم 
بأْنظــِف الّنســيِم وَأْعَذِبــه، فَســتْرَتاُح ُقُلوُبُكــم، وَتْهــدُأ َأفكاُركــم وتْنُمــو 

اُن. ــبَّ ــا الشُّ ــا رِبيُعكــم أّيَه ــاُمُكم؛ فَأَن أْجَس
ُقون ساِئُحوَن: ثمَّ تقّدَم وْفُد اأَلْطفاِل وُهم مصفِّ

بيــُع نحَوُهــم وضّمُهــم إلــى  ــا َرِبيــُع جــاَء... فتقــّدَم الرَّ ــا َرِبيــُع جاَء..َباَب َباَب
هــوِر والفَواِكــه الّلذيــَذة،  صــْدِره، قــّدم لهــم أْجمــَل الَهداَيــا مــن باَقــاِت الزُّ

ــاِة الّربِيــع. فاْنصَرُفــوا مْســُروريَن ُمَناديــَن بحَي

أثري لغتي

وَرْجِلِه: جيشه
َزَراَفات: جماعات

الُكُهول: الرجال
أْنهَك: أتعَب

الوهاد: المنخفضات 

بَنَضارِتَنا: بجمالنا

الفَياِفي: الّصحاري

ساِئُحوَن: ُمتنّزهون

أحمد رضا حوحو، األعمال الكاملة، ص193- 194
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07  أقرأ َنصِّ
أفهم و أناقش

1.  بم شّبه الكاتب فصل الّشتاء عند رحيله؟
2.  ما هي آثار الّشتاء على الكهول؟

3.  ما هي األسرار التي كشف عنها الّربيع للكهول؟
4.  كشف الّربيع لفئة الّشباب عن أسرار الحياة و الجمال، وّضح ذلك من الّنّص.

5. َأِعْد قراءة الفقرة األخيرة من الّنّص متمّثا معاني االبتهاج.
6.  قّسم الّنص إلى أفكاره األساسّية وَضْع لها العنوان المناسب.

أقّوم مكتسبايت
تقّدم وفد متوّسطتكم الستقبال الّربيع، طرحتم انشغاالتكم عليه فأجابكم ...

- لّخض مضمون هذه المحاورة بلغٍة سليمة موّظًفا بعض مكتسباتك الّلغوّية والفّنيية.

األفعال المتعّدية إلى مفعولين 
أالِحُظ        

اقرأ األمثلة اآلتية وتذّكر سياقها في نّص )يوم الّربيع(.
َتاِء. اُس الّرِبيَع َأْرَحَم ِمَن الشِّ 1.  َوَجَد النَّ

ِبيَع َفْصَل اْطِمْئنان وراَحٍة. 2.  َحِسَب الُكهوُل الرَّ
ي َمَزاِرَعُكْم ِبَنِســيِمي  3.  قــال الّربيــُع: »َســَأْجَعُل ِعــْبَء الَحَيــاِة َخِفيًفــا، ســأَُرّدُ مَتاِعَبُكْم راحًة، ســُأَغذِّ

الَعِليــل َفـَأْتُرُكـَهــا َحَداِئَق َتْحِمــُل َأْفَيَد الثِّمار.
بى َو الِوَهاَد ُحّلًة َجِميلًة. 4.  َكَسا الّربيُع الرُّ

أناقش
 تعّلمــت أّن الفعــل باعتبــار معنــاه قســمان؛ الزم 

ــه. ــا اكتفــى بفاعل ــّازم هــو م ومتعــدٍّ وأّن ال
الحــظ األفعــال الملّونــة  فــي األمثلــة )3-2-1(، 
ــم تكتــف برفــع الفاعــل بــل  لعّلــك تبّينــت أّنهــا ل
مبتــدأ  أصلهمــا  مفعوليــن  نصــب  إلــى  تعــّدت 
وخبــر، أّمــا المثــال )4( فــإّن الفعــل قــد نصــب 

مفعوليــن ليــس أصلهمــا مبتــدأ وخبــرا.
 ماذا تستنتج؟

أستثمر

 صور االخضرار في فصل الربيع
 ببلدية عمي موسى، والية غليزان
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07  أقرأ َنصِّ أكُتُب
أستنتج

ــا ينصــب مفعــوال  ــه م ــه؛ ومن ــا تجــاوز الفاعــل، ونصــب المفعــول ب ــّدي: م ــل المتع الفع
ــل. ــة مفاعي ــن أو ثاث ــا ينصــب مفعولي ــه م واحــدا، ومن

الفعــل المتعّدي إلــى مفعولين نوعان:
أ - المتعــّدي إلــى مفعوليــن أصلهمــا مبتــدأ وخبــر ، وهي:

- أفعــال اليقيــن ومنهــا: وجــد ، علــم، رأى ، ألفى، درى.
- أفعــال الّرجحــان والّظــّن ومنها : حســب ، ظــّن ، خال، زعم، عّد.
- أفعــال الّتحويــل ومنهــا: جعــل ، رّد ، تــرك ، صّيــر ، أحال ، حّول. 

ب -  المتعــّدي إلــى مفعوليــن ليــس أصلهمــا مبتــدًأ وخبــرا وتحمــل معنــى العطــاء ومنهــا: 
كســا، ألبــس ، رزق، منــح، أعطــى، ســقى. 

ُأوّظف تعّلاميت
1. ضْع األفعال اآلتية في جمل مفيدة : رأى – ظّن – حّول – منح.  

2. طلــب منــك أخــوك الصغيــر أن ُتحّدثــُه عــن برنامــج الّزيــارة التــي ســتقوم بهــا العائلــة خــال 
العطلــة األســبوعّية قبــل انقضــاء الّربيــع، إلــى أحــد الفضــاءات الّطبيعيــة. اُكتــْب فقــرة تشــرح فيهــا 

ــى مفعوليــن. ــة إل ــا األفعــال المتعّدي هــذا البرنامــج موّظف

أعد قراءة نّص )يوم الّربيع(، ثّم أجب عن األسئلة اآلتية:  أتذّوق نّص  

- استخرج من الّنّص مقاطع حوارّية، اذكر بعض المؤّشرات.
- ما نوع العاطفة المسيطرة على الكاتب في وصفه للّربيع.

-  اســتخرج الّصــورة البيانّيــة الــواردة فــي قــول الكاتــب: )َفَرشــُت َلُكــم الفَياِفــَي الّشاِســَعَة بَأْجَمــِل 
الّزَرابــي(، اشــرحها، ومــا أثرهــا فــي نفســك؟

- بّين مظاهر البيئة من خال الّنّص.

ُأوّظف تعلاميت 
قال أحمد رضا حوحو: »أَنا ربيُع الحَياِة والجَماِل، سَأُردُّ لكم جَماَلُكم«.

ِصْف  أجمَل منظٍر َسَحَرْتَك فيه زينُة الّربيع  بأسلوب فّنّي توّظف فيه صورة بيانّية.



عة
طبي
ال

135

07 أكُتُب
بناء فقرة توجيهّية )1(

ُف  أَتعرَّ
ْر، كلُّ َنصٍّ يخَضُع ِلَتْصِميٍم. ما هي أقسام تصميم الموضوع؟  - تذكَّ

- إذا كان الموضوع نصا توجيهّيا، ففي أّي قسم سيكون الّتوجيه؟ 
- ما هو مضمون المقدمة؟ 

- بماذا نختم الّتوجيه؟ 
- ما هي الّروابط التي نحتاج إلى توظيفها أكثر من غيرها؟ 

لبناء نّص توجيهّي في جانبه الّشكلي )الّتصميم وكيفية التحرير(، يجب:
دة. - تحديد الموضوع، وتصّور فكرته العامة ذهنّيا، ثم نقلها على المسوَّ

- تحديد مناسبة الموضوع، ويستحسن ضبطها في المقدمة.
ر نصِّ التَّوجيِه، وتحديُد أسلوب تقديمه من ِقَبِل المرِسِل. - تصوُّ

اِبقة وتنظيمها. - ِإْعداُد التَّْصميِم لترتيِب العناصِر السَّ

أستخلص 

أتدرب
إليك العبارة اآلتية: الّسياحة إنجاز نمارسه، ال أن نتفرَّج عليه في استرخاء وكسل.

اجعل منها موضوع نّص ُتنتجه، تتوّجه به إلى زمائك تنصحهم من خاله بضرورة الممارسة.

أُْنِتجُ

ــي نفســك  ــْت ف ــة والشــّك أّنهــا ترَك ــَك مناظُرهــا الّطبيعّي ــة َأْعجبت ُزرَت بلــدًة ريفّي
ــا.  أثــرا إيجابّي

- أنِشــْئ فقــرة تحــاور فيهــا زمــاءك لتقتــرح عليهــم زيــارة فضــاء طبيعــيِّ جميــل 
ــا أمكــن مــن  ــى مفعوليــن وم ــة إل ــه، موّظفــا األفعــال المتعّدي وُتوِصيهــم بالحفــاِظ علي

الّصــور البيانّيــة.
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ااِلْسِتنباُت - عبد اّلرزاق الزهراني

قــال أحــد المفّكريــن: " البــّد لإلنســان فــي تحصيــل رزقــه مــن شــريك، فطوبــى لمــن اّتخــذ 
األرض شــريكة، ألّنــه ينــام مــلء أجفانــه".

-  أصــغ باهتمــام إلــى الخطــاب، وســّجل رؤوس األقــام المناســبة لتعــرف دور اســتثمار 
ــرّية. ــّدم البش ــي تق ــة ف الّطبيع

أفهم و أناقش
1.  ما المقصود بدورة الحياة؟

2.  استفاد اإلنسان من الّنبات منذ القديم. وّضح ذلك من الّنّص.
3.  اكتشف اإلنسان فوائد تربة األرض. كيف حدث ذلك؟
4.  للمرأة دور كبير في استثمار فوائد الّطبيعة. وّضح ذلك.

5.  ســار اإلنســان نحــو الّتقــّدم بفضــل اســتنبات الّنبــات. اشــرح ذلــك مــن الّنــّص. وأبــِد رأيــك 
فــي هــذا الموقــف.

ُأنتج مشافهة 
- فهمــت نــص ) االســتنبات(؛ ناقشــت أفــكاره وتفاعلــت معهــا فتذّكــرت الحديــث الّنبــوّي 

الشــريف.
َقــاَل َرُســوُل الَلِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمــا ِمــْن ُمْســِلٍم َيْغــِرُس غْرًســا، 
ْنَســاٌن  ِإ َطْيــٌر أو  ِمْنــُه  ُكُل  َفَيــْأ ًعــا،  ْر َز َيــْزرُع  أو 

.» ــٌة َق ـِـِه َصَد بــ ــُه  َل ــٌة، إالَّ َكاَن  َبِهيَم أو 
الحديــث  بيــن  المشــتركة  المعانــي  بيــن  -  َواِزْن 

الّنــّص. ومضمــون  الّشــريف 
-  ِاْعــرْض الموازنــة علــى زمائــك مشــافهة، وأحســن 

مواجهــة المناقشــة.             
رع                                                                                تنّوع الزَّ

ُ أَُحضِّ

ــا  ــوّي ووســُطك المدرســّي؛ فيه ــك الّترب ــل هــي محيُط ــك، ب ــل بيت ــطُتك مث متوّس
العلــُم والّتربيــة، وفيهــا البيئــة الّنقّيــة الجميلــة والّطبيعــة التــي يمكــن أن تصنَعَهــا 

ــا.   ــاح له ــا وترت ــَع به ــك  لتتمتَّ بنفِس
( لتعــرف  بعــَض ســبل الحفــاظ علــى مظاهــر الجمــال  ــُن َوْردٍ ــّص )ُغْص -  اســتعن بن

ــه.  ــع ب والّتمّت
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07  أقرأ َنصِّ
ُغْصُن َوْرٍد

بقلبــه  معــه  فعــاش  الــورد،  مــن  غصًنــا  الكاتــب  غــرس 
ــن حــّي  ــُه كائ ــُه كأّن ــاة فشــّخصه وكّلم ــه الحي ووجدانه،بعــث في

ويتحــّدُث. ويفّكــُر  يحــسُّ 

عَلــى كِتــِف هــَذا الــَوادي الــذي رّدَد ُصراِخــي وِغناِئــي صغيــراً، فــي 
هــذِه األرض التــي َهَجْرُتهــا، غرْســُت ُغْصــَن ورد، وكــْم مــّرًة زرُتــه 
وهَزْزُتــُه فلــْم تْبــُد علْيــه ال إشـــارُة المــوِت وال عامــُة الحيـــاِة! كــْم مــّرًة 
ــّرة وقفــُت  ــاَره! كــم مـ ــرَف ُمْســتقِصيًا أخب ــه الّط ــُت في ــه وقّلب افتقدُت

ــاِء.  ــأِس والّرَج ــَن الَي ُج بي ــُه والفــؤاُد َيَتمــوَّ أماَم
اجتَهــاِدي  عْيِنهــا  فــي  َحُســن  فقــْد  َأْجــَدِادي،  أْرُض  َتَباَرَكــْت 
ــي!  ـِـي وهمِّ ــَوْرَد علــَى ُغْصــِن َتَعِبــ ــِني ال ــي، فَسُتريــــ تبارَكــْت أرُض َأمِّ
ِــي؛ رّدَدِت اأَلْرُض َصَدى  ِــي، أجاَبت األرُض ُسْؤلـ َمْتنــ َنَعـــْم، األرُض كَلّ

. ُحـــــِبّي
إّن ُغصَن الورِد َيْنطـُق كالّطْفِل، بــَدْت على َشفتــْيِه لفظُة الحيــــاِة، 
ــُة التــي َتَســاقَطْت ِمــن أَناِمِلــي وِمــْن  ــِه الكلَمــُة الحّي وأثـــمَرْت فــي قْلِبــ
ِـــّية، وفي َصَباح  َجبــِينــِـي، فــي َفِمــِه لُـْؤلُـــَؤٌة َصِغيــَرة َمْلُفوَفــٌة ِبُلَفاَفــة َذَهبـ
َدًة َنـــدّية، وبْعــَد  الَغــِد تْســَتِحيُل لَُفافـــًة اَلَزَوْرِدّيــًة وَتْبــُدو الُلـؤلـــؤُة زُمــــرُّ
ُـــوٌر  دة َصــــدفٌة َخْضـــــراء فــي َقْلِبَهــا بـُحـ غــــٍد أو َبعـــَدُه َيْنشـــُأ مــن الّزمــــرُّ
ــا أْوراٌق  ــي َقْلِبَه . ف ــدُّ َـ ــاِة ال ُتعـــ ــن الَحي ــاٌل مـ ــَرى، وأجي ــَوْرِد ال ُت ــَن ال م
، ال َيْعـــــِرُف –بعــُد–  ــة َحــْوَل ِعــرٍق نحِيــٍف َطــِريٍّ َخِضلــٌة َصغيــَـرٌة ُملتفَّ
ــْوِك والَمْعَنــاه، فــِي َقْلِبـــَها أْغَصــاُن َوْرٍد، وفــي قلــِب الـــَوْرِد  اْســَم الشَّ

ّــُة والُخـُلــــوُد. ُبــذوٌر، وفــي الُبــذوِر األَبِديـ
الَبراِعــم  هــذه  ُمشــاَهَدِة  فــي  غريبــة  شــهّيًة  لــــــــّذًة  ألِجــُد  إّنــي   
- ِمــَراراً  ِ َــا-واللَّ َهــا، َعَدْدُتهــ الَجديــَدِة، وفــي ُمراقَبــِة ُنُشــوِئها ونموِّ
الّطُيــوُر  َتْفتِقــُد  َكَمــا  اْفَتقدُتهــا  ِطْفِلَهــا،  َأْســَناَن  األمُّ  َتـُعـــدُّ  َكَمــا 
ِمْنَهــا.  الّريــاُح  نثــَرْتــــُه  واِحــٍد  ُبْرُعــٍم  علــى  تلّهْفــُت  ُعُشوَشــَها، 

أمين الريحاني، نقًا عن: المطالعة العربّية، ص 29.

أثري لغتي

هَزْزُتُه: حّركُته
دُته افتقدُته: تفقَّ

الّطرف: البصر

الّلفافة: ِقشرة الّنبات
اَلَزَوْرِدّيًة:  َما َكاَن ِبَلْوِن َحَجِر 

َزَوْرِد وهو معدن  الاَّ
ُيتَّخذ للحلّي

َدة: حجٌر كريٌم أخضُر  زُمـرُّ
الّصَدفُة:  الغاُف الخارجيُّ 

للّنباِت
األبديـُّة: ما ال نهاية لها
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07  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
أفهم و أناقش

1.  لم يْنَس الكاتب أرض األجداد التي هجرها، فماذا فعل؟ ما رأيك في هذا الموقف؟
2.  ما هي الّصفات التي أسبغها الكاتب على األرض؟

ورة التي رسمها الكاتب لهذا االنبعاث؟ 3.  انبعثت الحياة في غصن الورد من جديد. ما هي الصُّ
4.  أين يظهر حّب الكاتب لاستمتاع بجمال الطبيعة والحفاظ عليها؟ وّضح ذلك من الّنّص.

    ما القيم الّتي يمكن استخاصها من هذا الّتصّرف؟
5.  قّسْم الّنّص إلى إفكاره األساسّية وَضْع لها العنوان المناسب.

ُأقّوم مكتسبايت 
يمكنك أن تصنع طبيعتك الجميلة في محيطك المدرسّي، تتمّتع بها وترتاح لها.  

اُْكُتْب فقرًة تقترُح فيها الّتوجيهات المناسبة ِلَما ُيْمِكُن ِفْعُلُه في هذا المجال.

الِفعُل الَمزيُد و أوزانه  أستثمر   

أالِحُظ
اقرأ الفقرة اآلتية وتذّكر سياقها في نّص )غصن ورد(   

التــي  األرض  هــذِه  فــي  صغيــراً،  وِغناِئــي  ُصراِخــي  رّدَد  الــذي  الــَوادي  هــَذا  كِتــِف  عَلــى 
ــارُة المــوِت وال  ــه إاّل إشـ ــُد علْي ــْم تْب ــُه فل ــه وهَزْزُت ــّرٍة زرُت ــُت ُغْصــَن ورد، وكــْم م َهَجْرُتهــا، غرْس
ــّرة وقفــُت  ــاَره! كــم مـ ــتقِصيًا أخب ــرَف ُمْس ــه الّط ــُت في ــه وقّلب ــّرًة افتقدُت ــاِة! كــْم م ــُة الحيـ عام

ُج بيــَن الَيــأِس والّرَجــاِء.  أماَمــُه والفــؤاُد َيَتمــوَّ
ــي، فَسُتريــــــِني  َتَباَرَكــْت أْرُض َأْجــَدِادي، فقــْد َحُســن فــي عْيِنهــا اجتَهــاِدي، تبارَكــْت أرُض َأمِّ
ِــي؛ رّدَدِت اأَلْرُض  ِــي، أجاَبــت األرُض ُسْؤلـ َمْتنــ ــي! َنَعـــْم، األرُض كَلّ ِــي وهمِّ الــَوْرَد علــَى ُغْصــِن َتَعِبــ

ــِبّي. َصَدى ُحـــــ
- الحظ األفعال المسّطرة في الفقرة.

- جّرد هذه األفعال من حروف الّزيادة لتعرف الحروف األصلّية.
- ماذا تستنتج؟
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07  أقرأ َنصِّ
أستنتج

الفعل المزيد: هو ما زيد على حروفه األصلية حرف أو أكثر.
مزيد الّثاثّي 

ــزاد عليــه حــرٌف واحــد، أو حرفــان، أو ثاثــٌة؛ ألن الحــدَّ  الفعــل المجــّرد الثاثــيُّ َيقبــل أن ُي
اهــا. األقصــى فــي عــدد أحــرف الفعــل ســتُة أحــرٍف ال يتعدَّ
- للمزيد بحرف واحد ثاثة أوزان: َأفعل – فّعل – فاَعَل.

- للمزيد بحرفين خمسة أوزان: انفعل – افتعل – افعّل – تفاعل – تفّعل. 
 . - للمزيد بثاثة أحرف أربعة أوزان: استفعل – اْفعْوعل – اْفَعَولَّ – افعالَّ

 مزيد الّرباعّي: الفعل المجّرد الّرباعّي يقبل أن يزاد عليه حرف أو حرفان.
- المزيد بحرف واحد له وزن واحد: تفعلل.

. - للمزيد بحرفين وزنان: اْفَعْنَلَل – اْفَعَللَّ

ُف تعّلاميت  أَُوظِّ
دخلــَت قســمَك فوجدتــُه علــى غيــر مــا تركتــه ســابقا؛ فقــد ُرفعــت على جدرانــه اآليــات الكريمة 

والِحَكــم الجليلــة، وُزيَِّنــت بالّصور الّطبيعّيــة الجميلة...
ــذا  ــى ه ــرة عل ــاءك بالمثاب ــُح زم ــف، وَتْنَص ــذا الموق ــن اْسِتحســان ه ــا ع ــُر فيه ــرًة ُتعّب ــْب فق - اُْكُت

ــدة. ــال المزي ــن األفع ــا أمكــن م ــا م ــوّي موّظف ــلوك الّترب الّس

أتذّوق نّص 

أِعْد قراءة نّص )ُغْصُن َوْرٍد(، ثّم أجب عن األسئلة اآلتية:
1. ما هو األسلوب الغالب على الّنّص؟ ما سبُب ذلك؟
2. ما نوع العاطفة المسيطرة على الكاتب في الّنّص؟

3. استخرج من الّنّص صورة بيانّية أعجبتك، اشرحها وبّين سّر جمالها.

أقّوم مكتسبايت
 قال الكاتب: )إّني ألِجُد لـــّذًة شهّيًة غريبة في ُمشاَهَدِة هذه الَبراِعم الَجديَدِة(.

- تعكس هذه العبارة ميل الكاتب إلى الّتمّتع بالّطبيعة، اشرح ذلك بإيجاز.
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07 أكُتُب   أُْصغي وأحتّدُث
بناء فقرة توجيهّية )2(

ُف  أَتعرَّ
- لبناء الّنّص الّتوجيهّي في جانبه الّشكلّي، يجب استعمال المسّودة. في رأيك، لماذا؟

ُه لكامه الّتوجيهّي في الموقف الّتواصلّي القبول، ما هو المطلوب منه؟ - حّتى يضمن الموجِّ
َف؟ ِه متماسكا ومنسجما، ماذا يجب أْن يوظِّ - وحّتى يكون كام هذا الموجِّ

لبناء نّص توجيهّي في جانبه المضمونّي )الّلغة واألفكار(، يجب:
- ترتيب األفكار، وتقديمها واضحة للمتلّقي.

- اختيار األلفاظ والعبارات المناسبة للموقف الّتواصلّي. وتوظيفها بأسلوب غير مباشر.
- تدعيــم الــكام أحيانــا باآليــات القرآنّيــة الكريمــة، أواألحاديــث الّنبوّيــة الّشــريفة، أوأقــوال 

العلمــاء والحكمــاء إلعطائــه المصداقّيــة لــدى المتلّقــي وتحقيــق القبــول عنــده. 
- توظيف روابط الّتوجيه المناسبة بأنواعها.

أستخلص 

أتدرب
إليك العبارة اآلتية: قال الّشاعر )عبد الكريم العقون(:

أنَت أْلهْمتنا الجماَل َفُرْحَنا  َنْهِتُف اليوَم ِباْسِمِه المنشوِد   
-  انثــر البيــت فــي فقــرة موجــزة، توّجــه مــن خالهــا بعــض أصدقائــك لتجّنــب القيــام بســلوك متهــّور 

فــي البحــر، مســتهديا بفكــرة الّشــاعر.

أُْنِتُج
ِــي، رّدَدِت  َمْتِنـــي، أجاَبت األرُض ُسْؤلـ قــال الكاتــب أميــن الّريحانــي: )األرُض كلَّ

اأَلْرُض َصَدى ُحــــــِبّي(.
اُْكُتــْب نّصــا تتخّيــُل فيــه الحــوار الّــذي دار بيــن الكاتــب الّــذي يحــرُص علــى الحفــاظ 
علــى مظاهــر جمــال الّطبيعــة واألرض الّتــي تشــكو اإلهمــال موّظفــا أفعــاال مزيــدة 

ــة مناســبة.  وصــورا بيانّي
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07   أُْصغي وأحتّدُث
ما أجمَل الحياة ! - أحمد حسن الّزّيات

الحيــاة جميلــة، و أجمــل منهــا أن ُتــدرك جمالهــا وتســتوعبه، ولّلطبيعــة جمالهــا، فلمــاذا 
يحــّس بــه بعــض الّنــاس ويتمّتعــون بــه، بينمــا يخفــى عــن البعــض اآلخــر؟.

-  أصــغ باهتمــام إلــى الخطــاب، وســّجل رؤوس األقــام المناســبة لتعــرف بعــض ســبل الّتمّتــع 
بالّطبيعة.

أفهم و أناقش
1. للكاتب رأي في جمال الّطبيعة. وّضحه.

2. ما هي مظاهر الّشعور بجمال الّطبيعة و الحياة؟ حّددها من الّنّص.
4. ذكر الكاتب ثمرة الّتمّتع بجمال الّطبيعة. اشرح ذلك من الّنّص.

5. ما هي العبارة التي ترّددت في فقرات الّنّص؟ عام يدّل ذلك؟
6. ماذا يقترح علينا الكاتب لُندرك المتعة الّنفسية في رحاب الّطبيعة؟

ُأنتج مشافهة
في أفواج: ستقومون بمقارنة مظاهر الجمال في الّريف و مظاهره في المدينة.

ــْوِج  ــا أحــُد أعضــاء الَف ــّم ِلَيْعِرْضَه ــة، ث ــذه المقارن ــا ه ــون فيه ــة منســجمة  ُتْنِتُج ــرة بلغ ــوا فق - اْبُن
ــِل الخــاِف. محترمــا أداب تنــاول الكلمــة و منتهًجــا أســلوب الحــوار و َتَقبُّ

 
ُ أَُحضِّ

قال تعالى )َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحيَن ُتِريُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَن(    ]النحل:6[
فكمــا لمنظــر األنعــام جمــال فــي الّنفــوس، فــإّن ألمواج البحر ونســمات الّنهــر  والخمائل 

المبتســمة فــي الحديقــة الفيحــاء والغابــة الغّنــاء األثر الُممتــَع في الّنفس البشــرّية.
ــرّي عبــد الكريــم العقــون لتــدرك المتعــة  ــي البحــر( للّشــاعر الجزائ اســتعن بنــّص )ف

الّنفســّية فــي رحــاب الّطبيعــة.
 

 حقول الربيع المحيطة بقرية »عين الروى«
والية سطيف
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07  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
ُمَناَجاُة الَبْحر

تعــب الّشــاعر عبــد الكريــم العقــون مــن المدينــة فذهــب إلــى البحــر 
يريــح نفســه مّمــا تعانيــه مــن األحــزان و اآلالم، فراعــه المنظــر فأخــذ 

يناجــي األمــــواج فقال: أثري لغتي
أناجيك:  أخّصك 

بالحديث
نتناغى: نتاطف
سميـري: مرافقي

نجيبي: الُمفّضل عندي

مفزعا: ملجأ
العباب: موج البحر

ــِدي ــْع ِلَنِشيـ ــُر فاْسَتِمــــ ــا َبْحــ َأيـَـ َهــا أَنـــا الَيــوَم َقــْد َوَقْفــُت أَناِجيــَك
ـــْرِديــــِد التَّ ِسحرّيـــِة  ِبأَغـــاٍن  َنَتَناَغــى َـْوِقــــٍف  مـ ِفــي  َفِكَانـَــا 
يا َنجِيبـي، ِفي َقْفـِر َهذا الُوجـُـوِد ِــــي و َســِميِري إّنـــَك الَيــْوَم ُمْؤِنسـ
ــِد ِــ ـِـع الَفــريـ ـِـَك الَبِديــ إلــى ُحْسنـ َسَكَنـْت َنْفِسي الَحـِزيَنُة واْرتـَاَحْت
ـــــلِّ ِرَفــاِقـي َقـِديِمِهـم والَجِديــد آثـَـَرْت ُقْرَبـَك الَحِبيـَب َعلـَـى ُكــــــــــ
َما ُتَعاِنيــــــــه ِمـــــــْن َبـــاٍء َشــِديـِد ـــــَها ِفي ِجــــَواِرَك الَيــــْوَم َتْنـــَسى َعلَّ
ــوِدي؟ ــْن ُقُيـ ًرا ِم ـَـرُّ ــي َتحـ َأْو ُأاَلِقـ هْل أَرى ِفيـَك َبْلَسًما ِلُجـُروحـِـي؟
رِيــــِد َواجـِــــٌد ِفيـــَك َمْفَزعــًـا للشَّ ـي ِجْئُت َأْقِضـي النـََّهاَر ِفيـــَك َلَعلِّ
ـــَدى اَلمْمُدوِد ِتــــِن ِلْلَمــــْوِج ِللصَّ ِالَفـــا ِلْلَمْنَظــر  ِلْلُعَبــاِب  َشـــاِدًيا 
ِـــِد ! ْعــــِر الَغريـ ـــــــــــــاِم ُمـــوٍح للِشّ إيٍه، َيا َبْحـُر أْنَت َفْيــــٌض ِمَن اإِلْلهـَـــ
َنْهِتـُف اليـَـْوَم ِباْسِمـــِه اَلْمنُشــوِد ! َأْنــَت َأْلَهْمَتـــــَنا اْلَجَمــاَل َفُرْحَنـــا
َعِنيــــِد َـــاٍء  وِكْبــِريــ ِبجـَــَاٍل  َـــِة، ُمْغـــٍر ِبيعـ َأْنــَت ِســـــرٌّ ِمــَن الطَّ

عبد الكرمي العقون، نقًا عن تاريخ األدب اجلزائرّي حملمد الّطمار، ص316 - 317
أفهم و أناقش

1. بين الّشاعر و البحر موقف صداقة وموّدة. اشرح ذلك من القصيدة.
2. ارتاح الّشاعر إلى البحر و اطمأّنت نفُسه إليه. ما هي المواقف التي تدّل على ذلك؟

3. اذكر المناظر التي استمتع بها الّشاعر في وقوفه أمام البحر.
4. البحر مصدر إلهام. اشرح ذلك كما ذكره الّشاعر.

ْد أفكارها األساسية. 5. ِاْقتِرْح عنوانا آخر مناسبا للقصيدة وحدِّ
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07  أقرأ َنصِّ
أقّوم مكتسبايت

ص األبياَت الَخمسَة اأُلولى بُأسلوِبك الخاّص. َلخِّ

أحُرُف المفاجأة والّتفسير و االستقبال   
أالحظ

اقرأ األمثلة اآلتية، وتذّكر سياقها في الّنّص.
1. َكاَن ُيَشاِهُد الَبَراعَم الَجديَدَة َفِإَذا الّرياُح تنثُر البعَض ِمنَها.

2. َبْيَنَما َكاَن َيَتَفّقُد الحقَل إْذ سقَط المطُر  واْسَتْبَشَر الفّاُحون.
3. تقّدَم وْفُد الُكُهوِل أي الّرجاُل فوَق الثَّاِثين مَن الُعْمِر. 

4. قال الّربيُع: »أَتْيُتُكْم أّيها الُكهوُل بااِلْعِتداِل... فسُأَخّفُف عْنُكم عْبَء الحَياِة الّثقيل...
وا سوف ُأْنِسيكم مَتاِعَبُكْم وآالَمُكْم«. اْطَمئنُّ

أناقش
الحظ المثال )1-2( ماذا أفاد حرف )إذا(؟ وماذا أفاد الحرف إْذ؟  

- لقد أفاد معنى المفاجأة  
الحــظ المثــال )3(، مــاذا أفــادت أي؟ لقــد اْســُتعِملت فــي تفســير المعنــى الــذي تحملــه لفظــة 

ــن. ــوق الثاثي ــو الّرجــل ف ــل( وه )الكه
 الحــظ المثــال )4( مــاذا أفــاد حرفــا )الّســين – ســوف( لقــد دخــل كّل منهمــا علــى الفعــل 
القريــب  المســتقبل  إلــى  الحاضــر  زمــن  مــن  فنقلتهمــا  ُأْنِســيكم(   – )ُأَخّفــُف  المضـــــارع 

البعيــد. والمســتقبل 

أستثمر

 شاطئ قورايا والية تيبازة
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أستنتج

من حروف المعاني ما يُدلُّ على معنى المفاجأة، وأهّمها "إذا" و "إْذ".
مثــل: كنــُت مســتِظّاً تحــت  اســمّية.  َتِبَعْتَهــا جملــة  إذا  المفاجــأة   إذا :  تفيــد معنــى 

فــوق رأســي. بالّتّفاحــة تســُقُط  وإذا  الّشــجرة، 
إذ:  تفيــد معنــى المفاجــأة إذا جــاَءْت بعــد: )بينمــا(، مثــل: )بينمــا الّتاميــذ منتبهــون 

لشــرح الــّدرس، إْذ دَخَلــْت حمامــٌة  مــن نافــذة القســم(.
ومن حروف المعاني أيضا ما يلي:

)أي(: حرف تفسير ُنفّسر بها المفردات والجمل كما ورد في المثال )3(.
)الّسين(:  حــرف اســتقبال تختــصُّ بالفعــل المضــارع فتنقلــه مــن زمــان الحال إلى المســتقبل 

القريــب، ُتســّمى )حرف تنفيس(.  
)سوف(:  حــرف اســتقبال تختــّص بالفعــل المضــارع فتنقلــه مــن زمــان الحــال إلى المســتقبل 

البعيد، ُتســّمى )حرف تســويف(.

ُف تعلاميت أَُوظِّ
فازت متوّسطتكم بجائزة أفضل مؤسسة تربوّية في نظافة المحيط المدرسّي.

بم تساهم للحفاظ على المكانة التي احتّلتها؟
ــى هــذه  ــك أفضــل ســبِل الحفــاظ عل ــى زمائ ــرح فيهــا عل ــة تقت ــرة توجيهّي ــي فق ــك ف ــْح ذل - وّض

المكانــة، توّظــُف فيهــا أحــرف الّتفســير واالســتقبال.

أتذّوق نّص 

أِعْد قراءة نّص )في البحر(، ثّم أجب عن األسئلة اآلتية:
1. ما الّنمط الغالب على الّنّص، اذكر بعض مؤّشراته.

2. تنّوع أسلوب الّشاعر بين الخبر و اإلنشاء. َمثِّْل لكلٍّ منهما.
3. ما نوع العاطفة المسيطرة على الّشاعر في الّنّص.  

4. استخرج من الّنّص تشبيها أعجبك، اشرحه وبّين سّر جماله.

الطبيعة
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07 أكُتُب
الموازنة بين الِحوار والّتوجيه

ُف أَتعرَّ
-  إذا كانــت الموازنــة بيــن الّشــيئين فــي الّلغــة هــي الّنظــر فــي أّيهمــا أوزن؛ فمــاذا نفهــم مــن الموازنــة 

بيــن الحــوار والّتوجيه؟ 
- ال تتحّقق الموازنة إاّل بإجراء المقارنة. فما هي األوجه الّتي نقارن بينها؟

- قارن بين الحوار والّتوجيه.

-  الموازنــة هــي النظــر فــي موضوعيــن لترجيــح أحدهمــا، بعــد تبيــن فائدتــه. والموازنــة 
بيــن الحــوار والّتوجيــه، هــي الّنظــر فــي فائــدة أّي الّنمطيــن الّنصييــن أكثــر تحقيقــا لغــرض 

ــا.  ــي موضــوع م ــم ف المتكّل
- ال تتحقق الموازنة إال بعد الّنظر في أوجه الّتشابه، وأوجه االختاف بين الّنمطين:

1. أوجه الّتشابه
- الحوار والّتوجيه كاهما أسلوب للّتواصل.

- الحوار والّتوجيه كاهما نمط نصّي.
- الحوار والّتوجيه كاهما يستدعي وجود طرفين متواصلين هما المرِسل والمرَسل إليه.

2. أوجه االختاف
- الحوار يقوم على تبادل األدوار في الحديث بين الطرفين )المتكّلم والمتلّقي(.

- الّتوجيه يقوم على طلب تنفيذ تعليمات موجهة من المرِسل إلى المتلّقي.
- الحوار يقبل تبادل األفكار واآلراء.

ــه، لاســتفادة  ــه إلــى الموجَّ -  الّتوجيــه يقــوم علــى نقــل الخبــرة والّتجربــة فــي الحيــاة، مــن الموجِّ
   . منها

أستخلص 

أتدّرب 
َبْيــَن أن تعالــَج موضــوع الغــّش فــي االمتحانــات وفــق الّنمــط الحــوارّي، أو وفــق الّنمــط الّتوجيهّي. 

- أجــِر موازنــة ثــّم حــّدد الّنمــط الـّـذي تفّضلــه.

أُْنِتجُ

خرجــت مــع أســرتك فــي نزهــة عائليــة إلــى مدينــة ســاحلّية، وراَفْقــَت إخوتــك إلــى 
شــاطئ البحــر إلراحــة الّنفــس فــي رحــاب الّطبيعــة، وقّدمــت لهــم جملــة مــن الّنصائــح.

ْر فقرة توجيهّية في خمسة أسطر موّظفا ما تراه مناسبا من مكتسباتك.  - َحرِّ
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ُب أتدرَّ

   بجاية الّناصرّية - ابن الفّكون القسنطينّي

-  أصغ باهتمام إلى الخطاب، وسّجل رؤوس األقام المناسبة:
1. بماذا استهّل الّشاعر خطابه، و إلى من توّجه به.

2. اذكر المناظر التي جعلت الّشاعر يعتزُّ بمدينة بجاية، اْبِد رأيك في هذا الموقف.
3. تنتشُر في الخطاب كلمات ترتبط بالّطبيعة ومظاهرها، اُْذُكْر أربًعا منها.

4. استعمل الّشاعر مجموعة من حروف الّربط ، حّدْد بعضها.
5. يكشف البيت األخير عن عاطفة و إحساس الّشاعر، وّضح ذلك.

أنتج مشافهة : ُزْرَت مدينة شاطئّية في فصل الصيف فتذّكرت قو ل ابن الفّكون: 
  َبــرٌّ وَبحـــٌر وَمــــوٌج ِللُعيـــوِن ِبِه        َمســـاِرُح َبــاَن عنهـا الهـــمُّ والّنَكـُد

 فشعْرَت بمتعِة المنظر و أثره في الّنفس.
ــِن فقــرة تشــرُح فيهــا أثــر اجتمــاع منظــر )البــّر و البحــر والمــوج( فــي الّنفــس موّظفــا األفعــال  - ِاب

ــّم اعرضهــا علــى زمائــك. ــى مفعوليــن وأحــرف الّتفســير، ث ــة إل المتعّدي

  الّطبيعُة ِكَتاٌب
الّطبيعــُة ُأّمنــا الــّرؤوم، منهــا لُحوُمنــا وعظاُمنــا، ومنهــا أنفاُســنا وأنباضنــا، ومنهــا غذاُؤنــا وكســاُؤنا 

ومأوانــا، ومنهــا ُمهوُدنــا ولُحوُدنــا.
ننــا  تبــارك مــن ســّواها فجعلهــا كتاًبــا ومدرســة ومعّلمــا، ثــّم أعطانــا مقــدرة الّنطــق و الّتمييــز، ولقَّ
الهجــــاء، فــكان باســتطاعتنا أن نقــرأ فــي كتابهــا قــراءة ال انقطــاَع  فيهــا وال فتــور، وال ملــَل والســأم.

وكتاب الّطبيعة كتاب عجيب، ما لصفحاته عــّد وال لصوره ومواّده حصر.
ــم  ــا وأفئَدُته ــي كتابه ــَة فيدرســوَن ف ــُقون الّطبيع ــن َيَتعّش ــاس م ــن الّن ــل م ــل القلي ]...[ والقلي

ــا يدرســون. ــى فهــم م ــُذوُب شــوًقا إل ت
]...[ وهكــذا تتحــّوُل الّطبيعــة فــي أعُيــِن الّنــاس مــن مدرســة شــاملة وكتــاب عجيــب إلــى مخزن 

هائــٍل َيَتهافُتــوَن علــى مافيــه مــن متعــٍة للبطــن غيــر آِبهيــَن بمــا فيــه مــن غــذاء للفكــر و الوجــدان.  
واألفظــع مــن ذلــك أّن الكثيــر منهــم يعَبُثــوَن بَمــا فــي مخــُزون الّطبيعــِة ِمــْن ُتحــٍف غاليــة، فيقُتلوَن 
جميــَل الّطيــِر والحيــوان ال ألّنهــم جيــاٌع بــل ِلُمجــّرِد الّتســلية أو الّترويــِح عــن الّنفــِس وُيتلفــوَن بديــَع 
ُهــم أن يعبثــوا بالجمــاِل وأقداســِه  الّنبــاِت، ال ألّنهــم فــي حاجــة إلــى حطــٍب أو خشــب، بــل ألّنــُه يلذُّ

كمــا تعبــُث الخنازيــُر بحديقــٍة مــن األزهــاِر ســواًء بســواٍء.
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ون  ِبُشــجْيرة مغروَســٍة علــى جانــِب الّطريــِق فَيْقِصفونَهــا  َلَكــْم رأيــُت بعينــي صغــاراً و كبــاراً يُمـــرُّ
ويطرُحوَنهــا أرًضــا ويمُضــون غيــر ُمباليــَن بنضارتهــا وجمالهــا وال بأّنهــا – لــو ُهــْم أبقــوا علــى حياتهــا 
–  ســُتصبُح يومــا مــن األّيــام متعــًة ألبصارهــم وأبصــاِر غيرهــم مــن الّنــاِس ومظّلــًة يتظــــّلُلها الُمتَعُبــون 

مــن عابــري الّســبيل. 
كتــاٌب عجيــٌب هــي الّطبيَعــُة، ولكــن ِلّلذيــَن ُيحِســُنوَن الِقــراءَة فيــه ويفهُمــون مــا يقــرؤون ]...[ 
وَن بأكثــَر مــن أُنوفــــهم.  وِلَقــْوٍم يســمُعون بأكثــر مــن آذانهــم، وُيبِصــُرون بأكثــر مــن ُعُيونهــم و يُشــمُّ

وهــُؤالء هنيئــًا لهــم مــا يْشــتاقوَن ويقــَرؤون وَيَتذّوقــوَن.
ميخائيل نعيمة –كتاب الّطبيعة، ص: 8 و 9.

اقرأ الّنّص قراءة صامتة، وأِجب عن األسئلة اآلتية:
- اعتبر الكاتب الّطبيعة ُأّمــــًا وكتاًبا.اشرح ذلك.

- أجرى الكاتب مقارنة بين فئتين من الّناس تتعامل مع الّطبيعة. وّضح ذلك.
-  رفــض الكاتــب أعــذار مــن لهــم مواقــف ســلبّية مــن الّطبيعــة. أيــن يتجّلــى ذلــك؟ مــا موقفــك مــن 

هــذا الّرفــض؟
-  ذكر الكاتب مناظر مؤّثرة عن جناية اإلنسان على الّطبيعة. بّين ذلك، أبِد رأيك في هذا الموقف.

- اشرح الّصفات التي استحق بها بعض الّناس الّتهاني التي قّدمها الكاتب.
- عّين مقاطع الّتوجيه في الّنّص.  

 ُأْنِتُج
َمْت متوّسطتكم حملة تشجير بالّتنسيق مع المحافظة الّسامية للغابات، وكاَنت هذه الخرجة  َنظَّ
جديــدًة علــى زمائكــم تاميــذ الّســنة األولــى، فَدَعــت الحاجــة إلــى محاورتهــم قصــد توجيههــم.

)في أفواٍج(: ستتعاونون على تأليف نصٍّ حوارّي توجيهّي، ُمراعين ما يلي:
1. توظيف الحوار في إبراز أهمّية الّطبيعة وفوائدها على اإلنسان.
2. تخليل الحوار بتوجيهات تتضّمن الّدعوة إلى الحفاظ عليها.

3. توظيف األفعال المتعّدية إلى مفعولين، واألفعال الَمزيدة، وطائفة من حروف المعاني.

أقّوُم إنتاجي
فــي نزهــة مدرســّية نحــو إحــدى المناطــق الّســياحّية، اســتمتعُتم بالمناظــر الّطبيعّيــة 

أْثــَرْت مناقشــاتكم. الجّذابــة، واســَتلَهمُتم منهــا معانــي 
ــة  ــروات الّطبيعّي ــر الّث ــُن تقدي ــا يتضّم ــا توجيهّيً ــا ِحوارّيً ــة – نّصً ــْف – ِبُلغــة ســليمة وفّنّي - ألِّ

ــا، والحــّث علــى االعتنــاء بهــا. مــع توظيــف مــا تــراه مناســًبا مــن مكتســباتك. لبادن



الطبيعة

148

07  اآلن أستطيع
ُأقّوُم إنتاجي وفق شبكة الّتصحيح اآلتية:

النعمالمؤشراتالمعيار

الوجاهة  
إنتاج نّص حواري يتخلله التوجيه

تقدير الطبيعة باستعمال الحوار
الحّث على االعتناء بها باستعمال التوجيه

سامة الّلغة
خلّو الّنّص من األخطاء

توظيف األفعال المتعدية إلى مفعولين وحروف المعاني

االنسجام 
التوافق بين الحوار والتوجيه

ُحسُن االستهال
توظيف ُصَور بيانّيةاإلتقان

أشارك في رسم خريطة ألهّم الَمْحِمّيات الّطبيعّية في الجزائر
المواردالمهامخطوات إنجاز المشروع

الخطوة األولى
-  تشــكيل األفــواج مــن 3 إلــى 

4 تاميــذ.
عناصــر  وتحديــد  ضبــط    -
المحميــات  )دور  البحــث 
التنــوع  فــي  الطبيعيــة 
ــر( ــات الجزائ ــي، محمي البيئ
-  إنجاز خريطة المحميات.

- يجمعون المعلومات موثقة. 
-  يتصلون بالهيئات المكلفة بالمحميات.
-  يجمعــون الصــور المختلفــة للمحميــات.

- يخرجون ميدانيا لمحمية قريبة.
-  ينتقــون المعلومــات المناســبة للموضوع.

الموارد
الفقــرة  بنــاء  فــي  -    التحكــم 

. جيهيــة لتو ا
-  براعة التواصل مع اآلخر .

-   إتقان رسم معالم الخريطة.
المعرفّيــة  المــوارد  -   اســتعمال  

المناســبة. والّلغوّيــة 

الخطوة الثانية
-  توزيع العناصر على 

أعضاء الفوج.

- يضبطون  المعلومات وينظمونها
- يتحققون من مرجعّية الوثائق.

- يبوبون أنواع المحميات.
-  يرســمون خريطــة المحميــات ويحــررون 

المعلومــات المســاعدة علــى فهمهــا.

الوسائل
-  أوراق بيضاء.

ألنــواع  فوتوغرافّيــة  -   صــور 
 . ت لمحميــا ا

-  مراجع لها صلة بالموضوع.
لهــا  تربوّيــة  تواصلّيــة  -   مواقــع 

بالمشــروع.  عاقــة 
العــرض )الحاســوب،  -   وســائل 

جهــاز العــرض(

الخطوة الّثالثة
-  التقــاء عناصــر الفوج لرســم 
خريطــة المحميــات وكتابــة 

معلوماتها.

- يجمعون األعمال ويتبادلون المعلومات.
-  يتأكدون من انسجام األعمال .

-  يجرون التعديات على العمل المنجز.
- يتحققون من سامة المعلومات ودقتها.

- ينظمون العمل الخاّص بالمشروع.
الخطوة الرابعة

عرض المشروع.
-تقديم مضمون الخريطة داخل القسم

- المناقشة والّتقويم.
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الشهوة: ُحبُّ ُكل لِذيٍذ.

أفهم وأناقش

1. بماذا ُيْبِقي اإلنسان على نفسه حيا؟ 
2. لماذا َعدَّ الكاتُب المعدَة مخَزَن الغذاِء، وبيَت الّداِء في الوقت نفسه؟ 

3. أين تجد هذا المعنى في النص: )إذا أكل ال يشبع(؟ 
4. حدد العبارات في النص التي تدل على معنى الحديث الشريف أعاه.  

ُم  ُأَقوِّ

وازن بيــن الشــراهة فــي األكل، واالعتــدال فيــه، فــي فقــرة مــن خمســة أســطر مــن إنشــائك، 
مســتعينا بمــا ورد فــي النــص. 

المقطع الّثامن
ة والّرياضة حَّ الصِّ
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ما سأعرفه من خالل الّنصوص

الموضوعات

1. حاجة جسم اإلنسان لضروريات الحياة.
2. كيفية بناء الجسم الّسليم وفق نظام غذائّي صحّي.

3. ضرورة ممارسة الّرياضة للمحافظة على الصّحة.

الموارد الّلغوية

1. »َأْفَعُل« الّتفضيل.
2. األحرف المصدرّية.       

3. أحرف االستفتاح والّتمّني.

فّنيات الّتعبير

1. روابط المقّدمة والختام.
2. إنتاج نّص حوارّي توجيهّي )استعمال نشرة الّدواء(.        

3. تنّوع األنماط.

ما سأنتجه مشافهًة وكتابًة

ِخالَل كّل أسبوع

1. موضوع توجيهّي يحّث على االعتدال في األكل.
2. موضوع حوارّي توجيهّي يحّث على تجّنب بعض الّسلوكات الّسّيئة في الّتغذية.

3. موضوع يبّين دور رابطة الّرياضة المدرسّية.

في نهاية المقطع

موّظفــا  الّرياضــة،  ممارســة  وضــرورة  اإلنســان  بصّحــة  االعتنــاء  أهمّيــة  حــول  موضــوع 
المناســب. الّنمــط  ومراعيــا  المقطــع  خــال  مكتســباتي 

ما سُأْنِجُزُه

      أشارك مع فوجي في إنجاز مصفوفة تتضّمن إنجازات الفريق الوطني األولمبي للمعاقين.

  أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث

 أعضاء الفريق الوطني أللعاب القوى للمعاقين في بطولة العالم )قطر- 2015(



ضة
ا�

ّري
وال

ة 
حَّ

�ضِّ
ال

151

الّصّحة - عبدالّله المشنوق
     في إطار الفحص الّسنوّي لطبيب المؤّسسات الّتربوّية، وبعد الّتوجيهات اّلتي سمعتها 

منه، تبّين لك أّن للّصّحة أسسا يجب االهتمام بها.    
-  أصغ باهتمام إلى الخطاب، وسّجل رؤوس األقام المناسبة.

  التغذية والرياضة
أفهم وأناقش

1. ما هي األسس الّضرورية للّصّحة؟ 
ر لنا بالفطرة«؟  2. ماذا تفهم من قول المتكّلم: »وبعضها ُمسخَّ
3. وما المقصود بقوله: »حياة كثير من أهل المدن ُجلوسّية«؟ 

4.  ما هو الّنشاط الذي يقترحه علينا المتكّلم، لُنعّوض به بعض ما نفقده من ضروريات الّصّحة؟ 
5. ما حاجة اإلنسان إلى المابس؟ 

أنتج مشافهة

ِاعرض ترِتيَب األُسِس الّضروِريِة ِللّصّحِة مرّتبة َحسِب اأْلَهّمَيِة.

   

ُ أَُحضِّ
ليحافــَظ اإلنســان علــى صّحتــه، يحتــاُج إلــى أن ُيْلِزم جســَمُه بالّضرورّيات األساســّية 

للحيــاة، ولعــّل أبرزهــا الغذاء.
-  اســتعن بالّنــّص )نظــام الغــذاء( لتكتشــف حاجــة جســم اإلنســان لضروريــات 

الحيــاة، وأثــر تنظيمهــا. 

08   أُْصغي وأحتّدُث
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ِنَظاُم اْلِغَذاِء

ا ِمــْن َبْطــٍن. ِبَحْســِب ِاْبــِن آَدَم ُأْكَاٌت   »َمــا َمــَأَ آَدِمــيٌّ ِوَعــاًء َشــّرً
ُيِقْمــَن َصْلَبــُه، َفــِإْن َكاَن اَل َمَحاَلــَة َفُثُلــٌث ِلَطَعاِمــِه، َوُثُلــٌث ِلَشــَراِبِه، 
ــال حســن صحيــح[. ــره، وق ــِه(.    ]رواه الّترمــذّي وغي ــٌث ِلَنَفِس َوُثُل

ــُف بَقــاُء هــذا اْلَبــَدِن َوَصاُحــُه علــى اْلِغــذاِء، وقــْد َجَعــَل اللُ ِفيــِه  يتوقَّ
اِء، وعلى  ِلذلــَك ِوَعــاًء وَأيَّ ِوَعــاٍء، ُهــَو اْلَمِعــَدُة: َمْخــَزُن اْلِغــَذاِء َوَبْيــُت الــدَّ

ــقُم والشــقاُء.  ــُة َواْلَمــَرُض والسَّ حَّ ِحْفــِظ ِنَظــاِم هــذا اْلِوعــاِء َتَتَرّتــُب الصِّ
فــِإَذا َمــَأ اْبــُن آَدَم َبْطَنــُه كان َعلْيــِه َشــرَّ ِوَعــاٍء، َواْنَبَعَثْت ِمْنُه َشــرُّ اأْلَْدَواِء: 
ــَب علــى  ــِل، َفاْنَقَل ــاٌت ِلْلَعْق وِح، وُظُلَم ــرُّ ــاٌل علــى ال ــَدِن، َوأثَق ــقاٌم ِلْلَب أْس

ْنِتَفــاِع ِبــِه إلــى َأْصَعــِب الّشــرِّ وأْقَســى اْلَبــَاِء.  ْنَســاِن ِمــن ااْلِ اإْلِ
ْلــَب وُتْمِســُك اْلَبــَدَن، َحَصــَل ِمن  وإَذا اْقَتَصــَر علــى َأْكَاٍت ُتِقيــُم الصَّ
ــِة، وكان  ــَم ِباْلَعاِفَي ــَرِض، َوَنِع ــْن آاَلِم اْلَم ــِلَم ِم ــِل، وَس ــدِن علــى اْلَعَم اْلَب

ــَرِر.  ِاْنِتَفاُعــُه ِباآْلَلــِة اْلَبَدِنّيــِة َخاِلًصــا ِمــْن َشــَواِئِب الضَّ
ِة، َفْلَيِقــْف  ــذَّ ــْهَوُة، وكان – اَل َمَحاَلــَة – ُمْنَقــاًدا ِللَّ وإَذا َغَلَبْتــُه الشَّ
ــي  ــا ِف ــَل َحَرَكُتَه ــى اَل َتْثُق ــَدَة َحتَّ ــْلِء اَلَمِع ــَأْ ُكلَّ اْلَم ــَبِع َواَل َيْم ُدوَن الشَّ
َفــِس، وِبذلــَك  ــى اَل َتْنَتِفــَخ ِفــي اْلَبْطــِن َفُتْفِســَد َمْجــَرى النَّ اْلَهْضــِم، وَحتَّ
ــَراِبِه  ــِه َوَش ــِة؛ َطَعاِم ــِة الّثَاث ــاِة اْلَبَدِنّي ــوِل اْلَحَي ــَن ُأُص ــَدَل َبْي ــْد َع ــوُن َق َيُك

ــِه.  ــْن َبْطِن ــَث ِم ــٍد الثُل ــُكلِّ َواِح ــى ِل ــِه، َفَأْعَط َوَنَفِس
َلــُه  َفُشــِرَع  ــْهَوُة...  الشَّ َتْغِلُبــُه  َهَكــذا  كان  ِإَذا  ْنَســاَن  اإْلِ َأنَّ  غْيــَر 
ــٍة  ــاٍء َوتْرِبي ــدِة وَنَق ــٍة ِلْلَمِع ــْن َراَح ــِه ِم ــَك ِبمــا ِفي ــرَّ َذِل ــاِوَم َش ــْوُم، ِلُيَق الصَّ
اِت، علــى ِاْســِتَطاَعِة  ــَهَواِت واْلَملــذَّ ــاِم َنْفِســِه عــن الشَّ علــى ِاْمِتــاِك ِزَم

ْقِتَضــاِء«.  َحْمِلهــا علــى اْلُجــوِع َواْلَعَطــِش ِعْنــَد ااْلِ
عبد الحميد بن باديس. مجالس التذكير. ص: 141 و 142

أثري لغتي

وعاء:  ما ُيْجَمُع فيه 
الّشيء وُيْحَفُظ
قم: الّداء، المرض السَّ

العافية: الّصّحة

الشهوة: ُحبُّ ُكّل لِذيٍذ

أفهم وأناقش
ا؟  1. بماذا ُيْبِقي اإلنسان على نفسه حّيً

2. لماذا َعدَّ الكاتُب المعدَة مخَزَن الغذاِء، وبيَت الّداِء في الوقت نفسه؟ 
3. أين تجد هذا المعنى في الّنّص: )إذا أكل ال يشبع(؟ 

4. حّدد العبارات في الّنّص التي تُدّل على معنى الحديث الّشريف أعاه.  
5. ما هو رأيك في اإلكثار من الّطعام؟

08  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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ُم مكتسبايت ُأَقوِّ

وازْن بيــن الّشــراهة فــي األكل، واالعتــدال فيــه، فــي فقــرة مــن خمســة أســطر مــن إنشــائك 
مســتعينا بمــا ورد فــي الّنــّص. 

أفَعل الّتفضيل أستثمر    

أالحظ
أعْد قراءة نّصك )نظام الغذاء(، ثّم تابع:

 . ْنِتَفاِع ِبِه إلى َأْصَعِب الّشرِّ ْنَساِن ِمن ااْلِ - َفاْنَقَلَب على اإْلِ
- أْن تقّلَل من األكل، هذا سلوٌك حسٌن، وأحسُن منه أْن تأكَل بانتظام. 

- البطُن الكبيُر - فارًغا- ثقيٌل على الجسم، والبطُن الممتلئ أثقُل. 
- َتناُوُل الغذاِء مطلوٌب، وأْلَيُق باإلنسان المحافظُة على الّصّحِة. 

أناِقُش
- بّين الكاتب أّن اإلكثار من األكل شّر. ماذا قال؟ 

- لكْن، ما هو األصعب شّرا؟ 
-  لعّلــك تبّينــت أّن كلمــة )أصعــب( تــدّل علــى أّن شــيئين قــد اشــتركا فــي صفــة، وزاد أحدهمــا 

علــى اآلخــر فيهــا، ولــذا تســّمى هــذه الّصفــة التــي تأتــي علــى وزن ) أْفَعــَل( اســم تفضيــل. 
ن مــن أربعــة أحــرف ، ويبــدأ بــــ ) أ - - - ( ، علــى وزن  مــن الواضــح أن اســم الّتفضيــِل اســم مكــَوّ

)َأْفَعــل(، ونأتــي بــه مــن الفعــل الماضــي الّثاثــّي، مثــل:  صُعــب / حُســن / ثُقــل / الق. 
- كيف نأتي باسم الّتفضيل من فعل زاد على ثاثة أحرف مثل : اّتقد - أخلص؟

  نأتــي باســم تفضيــل مناســب، مثــل: )أشـــّد - أكثــُر – أعظــُم(، ثــّم نأتــي بالمصــدر منصوبــًا مــن 
الفعــل بعــد اســم التفضيــل األّول مباشــرة، فنقــول:
- وطنّيَة الّشباب أكثُر اّتقاًدا عند الّشدائد.       

- المؤمن الحقيقّي أشدُّ إخاًصا لدينه.

08  أقرأ َنصِّ
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أستنتج

اســُم الّتفضيــل: اســم مصــوغ ٌ علــى وزن )أفَعــل( للّداللــة علــى أّن شــيئين اشــتركا فــي صفــٍة 
وزاد أحدهمــا علــى اآلخــر فيهــا.

ــوم  ــة للمعل ــة، المبنّي ــة، المثبت ــة، الّتاّم ــة، المتصّرف ــال الّثاثّي ــن األفع ــل م يصــاغ اســم الّتفضي
ــاء(. ــه )فع ــذي مؤنث ــل( ال ــى وزن )أفع ــا عل ــس الوصــف منه ــاوت، لي ف ــة للتَّ القابل

ــًا علــى الّتمييــز بعــد  ُيتوّصــُل إلــى الّتفضيــل مّمــا لــم يســتوف الّشــروَط بذكــِر مصــدرِه منصوب
ــق للّشــروط. اســم تفضيــل مســاعد مطاب

ُف تعلاميت  أَُوظِّ
َم – َجاَد. 1. هــات اســَم تفضيــل مــن األفعــال اآلتيــة فــي جملــة مــن إنشــائك: اْقَتــَرَب – اْحَمرَّ – َتَقــدَّ

ــُه فــي فقــرة تكتبهــا فــي  ْه 2. فاجــأك مشــهد زميلــك يتنــاول لمجتــه، ويــداه ملّطختــان بالحبــر. نبِّ
خمســة أســطر، إلــى ضــرورة تنظيــف يديــه قبــل األكل، موّظفــا مــا أمكــن مــن أســماء الّتفضيــل. 

أِعْد قراءة الّنّص )نظام الغذاء(، ثم أجب عن األسئلة التالية:  أتذّوق نّص  
- ما عاقة البطن بالوعاء؟ 

- ماذا ينتج عن تجّمع األطعمة المتحلِّلة؟ هات من الّنّص ما يدّل على ذلك.
- فيَم يتمّثُل نظام الغذاء من خال الّنّص؟ 

- في الّنّص توجيه للحفاظ على الّصّحة. هات عبارات دالة على ذلك.  
ــَبِع َواَل  -  مــا األســلوب الــذي وّظَفــُه الكاتــب ليحقــق الّتوجيــه فــي هــذه الجمــل؛ )َفْلَيِقــْف ُدوَن الشَّ

َيْمــْأ ُكلَّ اْلَمــْلِء اَلَمِعــَدَة(؟ 
 الّتوجيه؛ هو إعطاء أوامر أو تعليمات وإرشادات لغرض الّنصح واإلفادة.  

- في الحديث الشريف الوارد تشبيه، حدده. واذكر أركانه. ما نوع هذا التشبيه؟ 
 كل تشبيه اقُتِصَر فيه على ِذكر المشّبه والمشّبه به، هو تشبيه بليغ. 

ْق اْلَجــْرَس اْلُموِســيِقّي فــي الجمــل المتتاليــة فــي قــول الكاتــب: )َمْخــَزُن اْلِغــَذاِء َوَبْيــُت  -  تــذَوَّ
ــُة َواْلَمــَرُض(. مــا مصــدر هــذه الموســيقى؟  حَّ ــُب الصِّ ــِظ ِنَظــاِم هــذا اْلِوعــاِء َتَتَرّت ــّدَاِء، وعلــى ِحْف ال

ْجع. وهو الذي تنُتُج عنه الموسيقى أثناء النطق.   ُيسّمى تشابه أواخر الجمل في النطق بالسَّ
-  هات من الّنّص عبارات أخرى فيها هذا الجْرَس الموسيقي.   

ْص نظام الغذاء في فقرة، توّظف فيها الّتشبيه البليغ والّسجع.  ُف تعلاميت :  لخِّ أَُوظِّ

 أكُتُب08  أقرأ َنصِّ
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مة والختام روابط المقدِّ
أتعرف 

- بماذا نحفظ للّنّص ترابطه؟ 
- كيف توزع أدوات الرّبط في الّنّص؟ 

- اذكر بعض أدوات الّربط المتعّلقة بالمقّدمة. 
- اذكر بعض أدوات الّربط المتعّلقة بالخاتمة.  

   روابــط المقّدمــة والختــام هــي روابــط نّصيــة منطقّيــة، تحفــظ للّنــّص ترابطــه وتماســكه.  
فروابــط المقدمــة؛ هــي كلمــات أو عبــارات لاســتهال ُيؤتــى بهــا فــي مقدمــة كل موضــوع. 
غــة، نذكــر منهــا: بــدءا...، فــي البدايــة...، أول األمــر...، قبــل كل  وهــي كثيــرة فــي اللُّ

شــيء...، فــي مســتهل الحديــث...، وغيرهــا. 
وروابط الختام؛ هي كلمات أو عبارات، تشير إلى أن المتكّلم على وشك إنهاء كامه. 
لذا، يؤتى بها في خاتمة كل موضوع. وهي كثيرة في الّلغة، نذكر منها: وأخيرا...، وفي 

النهاية...، وفي الختام...، وخاصة القول...، وفي إيجاز...، والحاِصُل...، وغيرها.    

أستخلص 

أتدرب 
 »قال زميلك محاورا: لي شراهة كبيرة ألكل الحلويات.

فقلَت: ................«.
ه زميلك، في حوار بسيط، ال يتجاوز خمسة أسطر، إلى ضرورة االلتزام بالنظافة واالعتدال  - وجِّ

في األكل، وممارسة الّرياضة.

أُْنِتجُ
ــه  يعتبــر الغــذاء مــن ضروريــات الحيــاة لإلنســان. وأنــت تــرى أن بعــض زمائــك ل

ــي األكل.  شــراهة ف
ــا تدعوهــم ِمــن خالــه إلــى االعتــدال فــي األكل ُمبــِرزا فوائــد  - اُكتــب موضوعــا توجيهّيً

ذلــك، وموّظفــا فيــه أفعــل الّتفضيــل، والّتشــبيه البليــغ، والّســجع.   

08 أكُتُب
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َنأُكُل ِلَنِعيَش - ميتشل ولسن

ــَك  ــدرات، فأثارت ــاول الكربوهي ــب المدرســّي ضــرورة تن ــي توجيهــات الّطبي       ســمعَت ف
الكلمــة! 

ــة  ــوم كلم ــْن مفه ــبة، وتَبيَّ ــام المناس ــّجل رؤوس األق ــاب، وس ــى الخط ــام إل ــغ باهتم -  أص
)الكربوهيــدرات(، بعــد إجابِتــك عــن األســئلة المواليــة:

أفهم وأناقش
1. للخلّية وظيفتان، ما هما؟

2. على ماذا تتغذى الخلّية حتى تقوم بوظيفتيها؟
3. أين توجد الكربوهيدرات؟ سمِّ بعض األطعمة التي تحتويها.

ر هذه األهّمّية؟ 4. إذا كنَت ُتوافق على أنَّ الكربوهيدرات هاّمة لجسم اإلنسان، فكيف تفسِّ
5. هل نعيش لنأكل أم نأكل لنعيش؟

أنتج مشافهة
ْجِربة العلمّية، التي سمعتها في الفقرة األخيرة من الخطاب.  ْص التَّ لخِّ

ِاعرضها في جمل منطوقة وفق الّنمط الّتوجيهّي.   

 
          

08   أُْصغي وأحتّدُث  أقرأ َنصِّ

ُ أَُحضِّ
يَّة.  حِّ وظائف اإلنسان الحيوّية مرهونة بنظام غذائه، وسامة سلوكاته الصِّ

اســتعن بالّنــّص )ّصّحــة أطفالنــا والعــادات الخاطئــة( لُتــدِرك آثــار اختــال نظــام 
الغــذاء عنــد األطفــال. 

 رسم كاريكاتيري حول التوازن في التغذية
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             ِصّحُة أطفاِلنا والعاداُت الخاِطئة

ــة لدرجــٍة ُتضــرُّ بهــم.  يبالــُغ األْبَنــاُء فــي تنفيــذ اْلَقواعــِد الّصحيَّ
ويســاعد علــى ذلــك مــا نشــاهده علــى شاشــات التلفزيونــات مــن 
رســائل تحــّث علــى الحفــاظ علــى الّصّحــة، وخاّصــة لأطفــال 
والمراهقيــن. لِكــْن عــاَدًة مــا ُيســيُء هــؤالِء اســتقبال الّرســائل اّلتــي 

ــْم إلــى المبالغــات.     ُه تُجرُّ
ــي  ــيِس الِت ْخِس ــاِليِب التَّ ــِر أَس ــْن َمَخاِط ــاَهْدُتَها َع ــي َش ــِة الَِّت ــن اأْلْمِثَل ِم
ْحــَدى اْلَفَتَياِت  ِبُعَهــا َأْبَناُؤَنــا ُدوَن َوْعــٍي َأو اِْسِتَشــاَرِة َطِبيــٍب، َمــا َحَدَث إِلِ َيتَّ
وُعْمُرَهــا َخْمَســَة عَشــَر َعاًمــا، ِعْندَمــا أُِصيَبــْت ِبِإْعياٍء شــديٍد، َوُصــَداٍع ... 
لــْت إلــى  ِبيــُب أنَّهــا َتَحوَّ ــَدِة اِْكتَشــَف الطَّ اِئ وِمــْن ُمَاَحَظــِة َنَحاَفِتَهــا الزَّ
ُحــوَم ِبجِميــِع أْنَواِعهــا اْلَحْمــَراِء  َنَباِتيــٍة مْنــُذ مــا َيْقــرُب اْلعــاَم؛ فَقاطَعــْت اللُّ
ِزَمِة  ِتيَجــُة َعــَدَم ُحُصوِلَهــا على اْلُبُروِتيَنــاِت الاَّ واْلَبْيَضــاِء!... وَكانــْت النَّ

ِم واْلِعَظــاِم.  ِلِبنــاِء وُنُمــوِّ اأْلْنِســَجِة، واْلعَضــَاِت، والــدَّ
ــَنَواِت  ــِة اِْبَنِتي َذاِت السَّ ُســُلوٌك ُمَعاِكــٌس قــْد ُيَســبُِّب اْلمَتاِعَب...َكِقصَّ
ِبيــُب عــْن أيِّ  ٍة، َوِعْندَمــا َســأَلها الطَّ َضــْت ِلَنْوَبــِة َبــْرٍد َحــادَّ ْســِع الِتــي َتَعرَّ التِّ
يــاٍت َكِبيَرًة  َتْغِييــٍر قــْد َتــمَّ فــي ِنظاِمهــا اْلِغَذاِئــيِّ َقاَلــْت إنََّها َتتَنــاَوُل َيْوِمًيا َكمِّ
، أِلَنََّهــا َســِمَعْت َأنَّ ِتْلَك اْلُجْرَعــاِت َتْحِميَها  ِبيِعــيِّ ِمــْن َعِصيــِر اْلُبْرُتَقــاِل الطَّ
ٍة َشــِديَدٍة َنِتيَجــَة إِْفَراِطَهــا فــي َتَنــاُوِل  َضــْت... ِلَحَساِســيَّ ِمــن اْلَبــْرِد. َفَتَعرَّ

ــْتِريِك.    َحاِمِض السِّ
ــوِل  ــْعِي ِلْلُحُص ــا ُمحــاَوالُت السَّ ــُل َتْحَتَه ــا - َتْدُخ ــاُت - أْيًض َواْلُمَباَلغ
َياَضــِة. َفاْلُمَراِهــُق... َيْســَعى ِلِبَنــاِء َعَضاِتــِه الِتــي  علــى َجَســٍد َرِشــيٍق ِبالرِّ
ُجوَلــِة، َوِحيــَن ُيْقــِدُم علــى ذلــك ُدوَن َتْوِجيــٍه َيَتعــرَُّض ِلْلخَطــِر؛  ُتوِحــي ِبالرُّ

ِه َوِبَنــاِء ِجْســِمِه.  ْمِريَنــاُت َغْيــَر ُمَاِئَمــٍة ِلِســنِّ َفقــْد َتُكــوُن التَّ
ِغيــُر الَّــِذي َأْعِرُفــُه َأْقــَدَم علــى َرْفــِع اأْلَْثَقاِل َوُعْمُرُه َثاَثَة َعَشــَر َعاًما،  َوالصَّ
َرَر ِبَجَســِدِه  ــُه ِباْلِفْعــِل َأْلَحــَق الضَّ ــا ِمْنــُه َأنَّــُه ِبَذِلــك َيْبِنــي َعَضاِتــِه. وَلِكنَّ َظّنً
ِحيــِل؛ أِلَنَّ اْلُهْرُموَنــاِت التــي ُتَســاِعُد علــى ذلــك اْلِبنــاِء َلْم َتْكَتِمــْل َبْعُد،  النَّ
ِتيَجــُة علــى اْلَفَتــى، ولــْم تظهــْر تلــَك  ــْم َتْظَهــْر النَّ ــْم ُتوَجــْد أْصــًا! َفَل َأْو َل

اْلعَضــاُت التــي َيْطَمــُح ِفــي اْلُحُصــوِل عَلْيَها«.       
دينا توفيق. مجلة العربي. ص: 156 - 157 - 158      

أثري لغتي
التَّْخِسيِس: نظام غذائي 

َبُع إلزالة الدهون  ُيتَّ
والشحوم من الجسم

اْلُبُروِتيَناِت: مفردها 
بروتين؛ وهو عنصر 
ضروري يدخل في 

تركيب الخلية ووظيفتها، 
ويحتوي على األحماض 
المفيدة للنمو والصحة. 

نجده في اللحوم، 
ومشتقات الحليب، 

وبمقادير أقل في الحبوب 
والخضار.

نوبة برد:  نزلة برد، 
وعكة.
ِإْفَراِطَها: إكثارها.

ْتِريِك: أو  َحاِمِض السِّ
ملح الليمون، وهو حمض 
يوجد في  الموالح. كما 
أنه مادة حافظة طبيعية. 
ويستخدم إلضافة مذاق 
حمضي في المشروبات 

المصّنعة.

08  أقرأ َنصِّ
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أفهم وأناقش
1. لماذا أصيبْت الفتاة بإعياء شديد وصداع؟
لْت إلى نباتّية(؟ 2. ما المقصود بعبارة )تحوَّ

3. هات من الّنّص الّنتيجة الُمترّتبة عن مقاطعة أكل الّلحوم؟ وكيف تقيُِّمها؟
4. ذكرت الكاتبة سلوكات أخرى، لها تأثيرات ِسلبّية على الّصّحة، ما هي؟

يٍّ خاصٍّ به؟ 4. ما هو المطلوب من اإلنسان الذي يريد ِاتَِّباَع ِنظاٍم ِصحِّ

اًل. َعلِّْل. َم أوَّ ُهما ُيْمِكن أْن ُيَقدَّ ُم مكتسبايت: بين الغذاء الجيِّد وممارسة الّرياضة، أيُّ ُأَقوِّ

األحــرف المصدرّية   أستثمر  

أالحظ: أعد قراءة نّصك )صّحُة أطفالنا واْلعاداُت اْلخاِطَئُة(، ثّم تابع:
لْت إلى َنَباِتيٍة. ـَها َتَحوَّ ِبيُب أّن 1. ِاْكتَشَف الطَّ

2. ُمْنُذ َما َيْقرُب اْلعاَم. 
ا ِمْنُه َأّنـُه ِبَذِلك َيْبِني َعَضاِتِه.  3. َظّنً

أناقش
بيب؟  ؛ بماذا تعلق اكتشاف الطَّ ْل المثال األول في سياق النَّصِّ - تأمَّ

َلْت( بالكلمة المناسبة.  - أعْد صياغة المثال باستبدال العبارة )أنَّها َتحوَّ
َل( هــي مصــدر. والحــرف المشــّبه بالفعــل  ــوَّ ــا الفعــل )َتَح ــي اشــُتقَّ منه ِل( الت ــوُّ -  كلمــة )التَح

( يســمى حرفــا مصدرّيــا.  )أنَّ
ْد الحرفين المصدرّيين في المثاَلْيِن اآلخرْيِن، ثم أعد صياغتهما بتوظيف مصدرين مناسبين.  -  حدِّ

ْفها في جمل من إنشائك. - اذكر حروفا مصدرية أخرى، ووظِّ

أستنتج
ــه محــّل مــن اإلعــراب.  الحــرف المصــدرّي هــو الــذي يــؤّول مــع مــا بعــده بمصــدر يكــون ل

ــو. ــا، كــي، ل ــة هــي: أْن، أّن، م واألحــرف المصدرّي
ني أْن تازم الفضيلة. مثال )أْن( المصدرّية الناصبة للمضارع قولنا: َسرَّ

ذيلَة. ومثال )أّن( الحرف المشّبه بالفعل كقولك: ُأحبُّ أَنَّك تجتنُب الرَّ
 ومثال )ما( المصدرّية قول الل تعالى: ﴿واهلل خلقكم وما تعملون﴾.

 ومثال )كي( الّناصبة للمضارع القول: ارحْم لكي ُتْرَحَم.
ومثال )لو( المصدرّية القول: أودُّ لو تجتهُد.

  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنص08ِّ
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ُف تعلاميت  أَُوظِّ
1. أِعْد صياغة الجمل اآلتية بتوظيف الحرف المصدرّي، أو بتأويل عبارته بما يناسب:

- الّتغيير في نظامها الغذائّي هو أّنها تتناول كّمّيات كبيرة من العصائر. 
- تعرَّضْت لحساسّية شديدة نتيجة إفراطها في تناول حامض الّستريك. 

ٌف يُدّل على الجهل. - أْن تلحق الّضرر بجسدك، َتَصرُّ
ــُه فيهــا أخــاك إلــى تجّنــب اإلفــراط فــي تنــاول  2.  مــن العبــارات الّســابقة فــي )1(، صــغ فقــرة ُتَوجِّ

ــَة.     ــُرَف اْلَمْصَدِريَّ ــا اأْلْح ًف ــر، ُمَوظِّ العصائ

أتذّوق نّص  

أِعْد قراءة الّنّص )صحة أطفالنا والعادات الخاطئة(، ثم أجب عن األسئلة اآلتية: 
1. يجتهد األبناء في الحفاظ على ّصّحتهم وبناء أجسامهم، فماذا يفعلون؟ 

2. من أخطار الّتخسيس الّنحافة الزائدة. فهل الّنحافة الّطبيعّية في اإلنسان سلبّية؟ 
3. ما العاقة بين الّنحافة والّرشاقة؟ 

ٌة.  ٌة َوَقَواٌم َواْعِتَدال، فهي ِصحَّ َشاَقُة ِخفَّ  الّنحافة الزائدة ُضْعٌف وُهَزاٌل فهي َمَرٌض، والرَّ
4. َوَرَد في النَّصِّ ِذْكُر بعِض اْلعناِصِر اْلُعْضِويَِّة المساعدة في بناء الجسم، اذكرها. 

ــو  ــا ه ــة. وم ــات أمثل ــات(؟ ه ــرد )الهرمون ــو مف ــا ه ــن(، فم ــو )البروتي ــات( ه ــرد )البروتين 5.  مف
جمــع )حامــض الّســتريك(؟ 

ُمــه الكاتبــُة.  ، حيــث وردْت بعــد كل مثــال تقدِّ 6.  الحــْظ َتْكــَراَر كلمــة )نتيجــة( فــي فقــرات النــّصّّ
لمــاذا اســتعملْت هــذا الّرابــط المنطقــّي؟ 

ــُر بهــا عــن الّنتائج. وهــي مثل: وقد    كلمــة )نتيجــة( هــي رابــط مــن الّروابــط المنطقّيــة الّتــي نعبِّ

نجــم عــن ذلــك .. - .. وقــد انجــرَّ عــن ذلــك .. -  .. ومــن َثــمَّ .. - .. وبالتالــي.. وغيرها. 
ْد عبارات الحوار في الّنّص. ما نوع أسلوبها؟  7. حدِّ

 األسلوب إذا قام على اإلخبار فهو خبرّي، وإذا قام على الّطلب فهو إنشائّي. 

ُف تعلاميت  أَُوظِّ
ــُن ِمــْن خالهــا  ــك، فقــرة حواريــة َداَر َمْوُضوعهــا بينــك وبيــن زميلــك، ُتَبيِّ -  اُكُتــب، مســتعينا بنصِّ

ــة.  واِبــط اْلمْنِطِقيَّ ًفــا الرَّ ــة اْلعناِصــر اْلُمســاِعدة فــي بنــاء اْلِجْســم، ُمَوظِّ َيَّ أَهمِّ

08   أقرأ َنصِّ
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إنتاج نّص توجيهّي حوارّي
)استعمال نشرة الّدواء(

أتعرف 
َر لها وصفة دواء. من أين ستقتنيه؟  - كشف الّطبيب عن الفتاة المصابة بنوبة برد، ثم حرَّ

- ما هو دور الصيدالني؟  
-  قــد تنســى بعــض الّتعليمــات واإلرشــادات التــي يقّدمهــا لهــا الصيدالنــّي. أيــن يمكــن أن نجــد 

هــذه التعليمــات واإلرشــادات؟
ِئيَسة، واذكرها.      -  عد إلى نموذج نشرة )أو وصفة أو بيان( الّدواء، وَعاِيْن عَناِويَنه الرَّ

ــٍن مــن طبيــب، ُيشــترى مــن الصيدالنيــة؛ حيــث يســهر الصيدالنــّي علــى  -  كّل دواء معيَّ
تقديــم النصائــح واإلرشــادات الخاّصــة بكيفّيــة االســتعمال. 

- كل علبة دواء مصحوبٌة بالضرورة بنشرة تبين كيفية االستعمال.
-  ال نســتعمل الــّدواء حتــى نقــرأ هــذه الّنشــرة قــراءة جّيــدة. وفــي حالــة الغمــوض أو عــدم الفهم 

لمــا نقــرأ علينــا أن نستشــير الصيدالنّي.    

أستخلص 

أتدرب: إليك الكلمات اآلتية؛ امإل الفراغات بما يناسب منها في الّنّص اآلتي: 
الّدواء - وصفة - الصيدالنّي - مرض - الجرعات - كيفية - نشرة الّدواء.

َصــَرَف الوالــد...... الّطبيــب، وعــاد إلــى البيــت مــع ابنتــه وعامــات اإلرهــاق باديــة عليهــا، لمــا 
ــَرْت فــي ِفراِشــها، وَراَحــْت األمُّ تقــوُم علــى َتْطِبيِبهــا. طلبــْت ِمــن األخــِت  أصابهــا مــن ........ تدثَّ
ِزمــَة. فبادرْت  َل ِلُتعِطيــه منهــا .............المناســبة، أو األقــراَص الاَّ ُمَناَولَتَهــا ......... األوَّ
ــُة  اًل، ففيهــا المواصفــاُت الخاصَّ ــاُع علــى ...................أوَّ بتذكيرهــا أنَّــه يجــُب االطِّ
ــَح الُعْلبــِة  ــمَّ باَشــْرْت فْت ــِه، وااِلْســِتْئَناُس ِبُشــُروَحاِت ............ ُث ــدُ مــن تاريــخ صاحيِت أكُّ والتَّ
ــِة الَواِلــَدِة ..............ااِلْســِتعماِل.    التــي أَشــاَر إليهــا َواِلــِدي، َفَفَتَحْتهــا، َوراَحــْت تْقــَرُأ ِبَمِعيَّ

ُأنِتُج
فــي طريقــك صباحــا إلــى المؤّسســة الّتربويــة، التقيــت زميلك الذي بدت علــى وجهه بعض 
مامــح الّتعــب والعيــاء. تبّيــن لــك بعــد حديــث موجــز معــه، أنــه لــم يتنــاوْل فطــوَر الّصبــاِح. 
كمــا أنَّــُه َيْســَتْبِعد كثيــرا مــن الخضــراوات والفواكــه مــن وجباته. فأثــارك موقفــه، ورحت تقارن 

اّدعاءاتــه بِبنيته الجســدّية الضعيفة. 
ْر فقــرة مــن ثمانيــة أســطر، منّوعــا فيهــا بيــن الّنمطيــن الّتوجيهــّي والحــوارّي، تدعــوه فيهــا  - َحــرِّ

واِبــط المنطقّية.  ًفــا األحــرَف اْلمصدرّيــة، والرَّ ليتجّنــب هــذا الّســلوك، موظِّ

08 أكُتُب   أُْصغي وأحتّدُث
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ماِرس الّرياضة تكتشْف نفَسك - أورنت برس

حّتى تكون رياضّيا تحتاج إلى قدرات. ُترى ما هي؟
-  أصغ باهتمام إلى الخطاب، وسّجل رؤوس األقام المناسبة:

أفهم وأناقش
؟  1. ما هي القدرات التي يتمّتع بها كل إنسان، ويحتاجها الرياضيُّ

2. ما الذي يجب توّفره بين هذه القدرات الّثاث؟ 
3. ما عاقة التعّلم والّتدريب بهذه القدرات؟  

4. ما الذي يساعد اإلنسان على اكتشاف هذه القدرات؟ 
5. هل اكتشفتها أنت؟ ما دليلك؟ 

أنتج مشافهة
    قدرات اإلنسان متعّددة، ويميل الخبراء إلى القبول بأهمّية مصدريهما. 

- حّدد هذين المصدرين، معّبرا عنهما في جمل معدودة، ومترابطة من إنتاجك.     

ُ أَُحضِّ
ِمــن لــوازم الحفــاظ علــى الّصّحــة ُحســن اســتغال اإلنســان لقدراتــه عنــد ممارســة 

الّرياضــة. 
-  اســتعن بالّنــّص الشــعرّي )الّرياضــُة راحــٌة للعقــِل والبــدِن( لتتعــّرف علــى أثــر 

الّرياضــة فــي الحفــاظ علــى صّحــة اإلنســان. 

08   أُْصغي وأحتّدُث
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َمالِعُب الُكَرة

لعبــة  الجماهيــر، ُتغــري الِفتيــاَن والّشــباب؛ 
فــا يــكاد يوجــد فــرٌد مــن أفــراد المجتمــع إال 

ولــه فــي ماعــب الكــرة ذكريــاٌت.

ــدان ــة الَمْي ــدون ِبَحْوَم َيَتجاَل َلــْم َأْنــَس َمْوقَفهــم وقــد َشــاَهدتهم يتجالدون:يتضاربون بالكرة 
حومة الميدان: ساحة الملعب

يتلقفون: يتناولون الكرة بس
رعة                                   
حائم: ما يحوم من الّطيور في 

الّسماء
العقبان:  جمع عقاب وهو من 

الّطيور الجارحة
الورى: الّناس                      

أطلعت: أظهرت، أخرجت                    
الّنهى: العقول

الجاني: الكاسب، الفائز

ُكــَرًة َتِطيــر َكَحاِئــِم الِعْقَبــان َيَتَلّقـُفـــون ِبِحْكَمـــــــٍة وَمَهــــــــــارة
ِلْلُعــْرب ُتْنِبــُت ُنْخَبــة الِفْتيــان إّنهــا الَمَاعــُب  تلــك  َحّبــَذا  يــا 
ِبُقــّوة األْبــَدان َعَمــُروا الحيــاة  كــْم مــن ِرَجــال َأْخَرَجْتهــم لْلــَوَرى
وهــي الّســِبيُل إلــى ُعُلــّو الّشــاِن َهْيَهــات أن َتْرقى الّشــُعوب ِبُدوِنها
ِبأَمــان ِغَمــاَره  الَقــِوّي  َخــاَض  َزاِخـــــــٌر ِخَضـــــمٌّ  بْحـــــٌر  َفَحَياُتنــا 
َثَمــَر الَمَعــارف َياِنًعــًا للَجاِنــي إْن َصّحِت األْجَسام َأْطَلَعت النُّهى
ِبالِعْرفــان َيْحــَظ  َلــْم  ــٍة  علَّ ذا  ما الَعْقل إاّل في الّسليم فمن َيُكن

الّشاعر علّي الجندّي
أفهم وأناقش 

1. على من يعود الضمير )هم( في مطلع القصيدة؟
2. عاطفة اإلعجاب بارزة في ثنايا الّنّص؟ ما أسباب هذا اإلعجاب؟
3. ذكر الّشاعر بعض فوائد ممارسة كرة القدم؟ اذكر فائدتين منها؟

4. يقال :)العقل السليم في الجسم السليم(. ما األبيات التي تشير إلى هذا المعنى؟ وّضح.
5. ما القيمة األبرز في هذه القصيدة؟ وضحها.

ُم مكتسبايت ُأَقوِّ
1.  اشرح البيت األخير بأسلوبك.

2.  اُكُتْب فقرة من خمسة أسُطٍر تشرح فيها معنى العبارة )العقل الّسليم في الجسم الّسليم(.

08  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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ي منِّ أحُرُف االستفتاح و التَّ أستثمر  

أالحظ
يلــي: فيمــا  بعــض عباراتــه  إعــادة صياغــة  تأّمــْل  ثــّم  الُكــَرة(،  ــَك )َماِعــُب  َنصِّ قــراءة  أِعــْد 
ــة  ــه البدنّي ــر صّحت ــى الّاعبيــن وهــم يحتوشــون الكــرة، فتذّك 1.  نظــر الّشــيخ حاجــب المدرســة إل
ْلُت  أّيــام الّشــباب، وقــال: أال َلْيــَت قــدرة الّشــباب كانــت متوّفــرة، لكنــُت اختطفــت الكــرة وســجَّ

الهــدف. 
ُج عليهــم بمهارتــه فــي المراوغــة، فقــال: َلــْو أّن الفرصــة أتيحــْت لــي مــن  2.  واْفَتخــَر َزِميُلــك اْلُمَتفــرِّ

ْنــُت مــن تحقيــِق اْلَفــْوِز.  قبــل لَتَمكَّ
ْعِويــِض؟ أمــا والل  ــابقِة الّتــي لِعْبَتَهــا أَمــٌل فــي التَّ 3.  فــَردَّ علْيــِه اآلخــُر َقاِئــا: َهــْل لنــا ِمــن المبــاراِة السَّ

لــو كنــَت فعلــَت، ألرحــَت المشــّجعين.

أناقش
َر؟  - بعد ماحظتك للمثال األول؛ عاد الحاجب بذاكرته إلى الّزمن الماضي، ماذا تذكَّ

- بماذا استفتح كامه؟ ما الّذي أفادته كلمة )أال(؟ بماذا أتبعها؟ هل يمكنه تحقيق قوله؟ لماذا؟ 
- بالّنظر إلى ما استنتجته مّما سبق، مّيز حروف االستفتاح من حروف الّتمّني.  

د الكلمات الّتي أفادته.  - األسلوب نفسه محّقق في المثالين المواليين. حدِّ

أستنتج

أحرف الّتمني هي: َلْيَت وَلْو وَهْل. 
فليَت موضوعٌة للّتمّني؛ وهو طلُب مستحيل لن يتحّقق، أوهو صعب الحصول. 

و»َلْو و َهْل« قد ُتفيداِن الّتمّني أحيانا، َوُيعَرُف ذلك من سياق الكام. 
وحرفا االستفتاح هما )أال( و )أما(، ويأتيان في بداية الكام لتأكيده.  

ُف تعلاميت  أَُوظِّ
ْيــَت فيهــا عضويَتــك فــي أحــد الفريقيــن  ــْف أحــرف االســتفتاح والّتمّنــي فــي جمــل تمنَّ 1.  وظِّ

المتنافســْين.  الّرياضيْيــن 

ــه  2.  عــاب زميلــك علــى أعضــاء الفريــق الّرياضــّي لمؤّسســتكم الّتربوّيــة انصرافهــم إلــى الّلهــو. وجِّ
ًفــا أحــرف االســتفتاح والّتمّنــي.  ــُن مــن خالهــا الحاجــة إلــى الّترويــح والّلهــو، موظِّ كلمــة تبيِّ
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أتذّوق نّص

َك )َماِعُب الُكَرة(، ثم أجب عن األسئلة اآلتية:  أِعْد قراءة َنصِّ
- ما نوع الّنّص؟ 

- ما األسلوب الغالب على القصيدة؟ 
َور البيانية.  - جاَءت القصيدة بلغة جميلة وكثرت فيها الصُّ

- استخرج صورتين مختلفتين، واشرحهما.
- في البيت األخير محسن بديعي. استخرجه واشرحه.

- كيف يسمى المقطع األخير من البيت؟ وكيف نسمي الحرف األخير من كل بيت؟
- ما هو َرِويُّ هذه القصيدة؟ وكيف نسّميها؟

ــُج عــن َتْكــَراِر اْلَحــْرِف نفســه فــي أواخــر األبيــات، ويســّمى  ــْعِر َينُت    اْلَجــْرُس اْلُموِســيقيُّ فــي الشِّ
ــدة  ــًا فالقصي ــا« مث ــّروّي »ميًم ــإذا كان حــرف ال ــدة؛ ف ى القصي ــمَّ ــه ُتَس ــّروّي«. وب ــرف ال »ح

ميمّيــٌة، وإذا كان بــاًء، فالقصيــدة بائّيــٌة، ... وهكــذا.

ُف تعلاميت  أَُوظِّ
ــُن  ــة َداَر َمْوُضوعهــا بينــك وبيــن زميلــك، ُتَبيِّ ــة حوارّي ــك، فقــرة توجيهّي اُكتــب، مســتعينا بنصِّ

ــة.  واِبــط اْلمْنِطِقيَّ ًفــا الرَّ ــة اْلعناِصــر اْلُمســاِعدة فــي بنــاء اْلِجْســم، ُمَوظِّ يَّ ِمــْن خالهــا أَهمِّ

 أدوات رياضّية متنّوعة
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تنّوع األنماط
أتعرف 

- تعّرفَت إلى أنماط نّصّية عديدة. فهل الّنمط طريقة أم لغة نّص؟ 
- اذكر بعض األنماط الّتي تعرف. 

- هل تتعّدد األنماط في الّنصوص، أم إنَّه يمكن إيجاد نصٍّ أحاديِّ النََّمط؟
- ما الغاية من تعّدد األنماط في الّنّص الواحد؟

      الّنمــط هــو الّطريقــة الّتقنّيــة المســتخدمة فــي إنتــاج الّنــّص وكتابتــه، بغــرض الّتعبيــر عــن 
األفــكار واآلراء، واألحاســيس بمــا يضمــن وصولهــا واضحــة إلــى المتلّقــي. 

   ال يخلو نّص من تعدد األنماط، ولكن يهيمن فيه بالضرورة نمط على بقية األنماط. 
   توظيف األنماط وإتقان الربط بينها، يتطلب مهارة في التعبير الفني وطرائق الكتابة.    

أستخلص 

أتدرب
اُكتب نّصا ال يتجاوز اثني عشر سطرا، تبرز فيه لزمائك كيفية استغال أوقات الفراغ. على 

أن توظف فيه أنماط السرد، والوصف، والحوار، والتوجيه.   

أُْنِتجُ
اّتفقــت وزمــاءك فــي القســم علــى تأســيس فريــق رياضــّي مدرســّي. اكتــب فقــرة 
متنّوعــة األنمــاط، تبّيــن فيهــا أســباب وأهــداف هــذا االّتفــاق، وأثــر ذلــك علــى تنشــيط 
ــي، وبعــض  ــن أحــرف االســتفتاح والّتمّن ــددا م ــا ع ــّية. موّظف ــة الّرياضــة المدرس رابط

ــي المشــتركة. المفــردات ذات المعان
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ُب أتدرَّ

  الخلّية العجيبة - ميتشل ولسن  
عرفــت فــي حصــص العلــوم أّن الخلّيــة هــي المكــّون الّرئيــس لــكّل المخلوقــات الحّيــة. لكــْن 

هــل عرفــَت أّن الخلّيــة تفــرح وتحــزن؟ 
-  أصــغ باهتمــام إلــى الخطــاب )الخلّيــة العجيبــة(، وســّجل رؤوس األقــام المناســبة، وأجب 

عــن األســئلة اآلتية:
-  فــي الّنــّص ذكــر للّضروريــات األساســية للحيــاة. مــا هــي؟ أعــْد ترتيبهــا مــع مــا مــرَّ بــك مــن 

ســابقة.   ضرورّيــات 
- ما الفرق بين جسم اإلنسان وسائر األحياء األخرى؟ 

- أْن يتكّون جسمك من خلّية واحدة، أو من خايا كثيرة، أّيهما تفّضل؟ عّلل. 
- ما الّذي يحّققه للخلّية نظام االعتدال في الغذاء، وممارسة الّرياضة؟ 

أنتج مشافهة: إذا كانت الخلّية تؤّدي وظائفها الّطبيعّية، فكيف تكون عجيبة؟ عّلق.

  اْلَحَياُة ِنَظاٌم
هــاك وصايــا نافعــة مختصــرة علــى وجــه اإلجمــال... هــاك آدابــا تقتضيهــا إنســانيتك، ويفرضهــا 
ــْكَت ِبــِه  ُكنــَت إنســاَن  عليــك دينــك، وتســتدعيها مصلحتــك فــي هاتــه الحيــاة. هــاك مــا إن تمسَّ

ًدا حقيقيــا ُيْرَمــُق مــن كل أحــد بعيــن االحتــرام والتعظيــم.  اْلمدِنَيــِة، ورجــل السياســة، وســيِّ
حافــظ علــى صّحتــك فهــي أســاس ســعادتك، وشــرط قيامــك باألعمــال النافعــة لنفســك ولغيــرك. 
تجنــب العفونــة فإنهــا مصــدر جراثيــم األمــراض، ومثــار نفــور وبغــض لطلعتــك، ومجلبــة ســب 

لجنســَك ولدينــك الشــريف البــريء منــك فــي مثــل هــذه الحــال. 
ــُة والنشــاط فــي نفســَك، وتْنُبــُل فــي عيــن غيــرك  نظــف بدنــك، نظــف ثوبــك، ُتْبَعــُث الِخفَّ

بمعاشــرتك.  لاســتئناس  وتجلبــه 
ــيٍّ وقانــون  ْرهم علــى نظــام صحِّ ِقــِه أهلــك وولــَدَك ومــن إلــى رعايتــَك مّمــا تقــي منــه نفســك، وســيِّ

أدبــي تكفــل ســعادة وهنــاء عائلتــك ورخــاء عيشــك، وهــدوء بالــك. 
حافظ على عقلك فهو النور اإللهي الذي ُمِنْحَتُه لتهتدَي به إلى طريق السعادة في حياتك.

حافــظ علــى حياتــك، وال حيــاة لــك إال بحيــاة قومــك ووطنــك ودينــك ولغتــك وجميــل 
عاداتــك، وإذا أردت الحيــاة لهــذا كلــه، فكــن ابــن وقتــك، تســير مــع العصــر الــذي أنــَت فيــه بمــا 
يناســبه مــن أســباب الحيــاة وطــرق المعاشــرة والّتعامــل...       عبــد الحميــد بــن باديــس. اآلثــار.
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اقرأ نّصك )الحياة نظام( قراءة صامتة وواعية، ثّم أجب عن األسئلة اآلتية: 
- كيف تصّنف هذا الّنّص؛ وصايا، أو خطبة. 

- ما هو أساس الّسعادة في الحياة؟ وما عاقة الّصّحة بالعقل؟ 
- اضبط بالّشكل الّتاّم الفقرة الّثانية من الّنّص. 

- اْستِعْن بالقاموس لبيان معاني كلمة )مجلبة( ومشتّقاتها. 
ي الذي ساد في الفقرة الّثانية؟   - ما النَّمط النَّصِّ

ْر ما يجُب تغييره.  - خاِطْب بهذه الفقرة جماعة اإلناث، موّظفا الحرف المصدرّي )كي( وغيِّ
-  مــا عســاك تقــول فــي فقــرة تكتبهــا فــي ثمانيــة أســطر، وأنــَت توّظــف أفعــل الّتفضيــل، لــو حــاورَت 

الكاتــب فــي قولــه: ليتــك ُتحاِفــُظ علــى حَياِتــَك، وتكــون ابــن وقتك؟ 

 ُأْنِتُج
ا بمناســبة اليــوم العالمــّي للّصّحــة )7 أفريــل مــن كّل عــام(؛  نّظَمــت متوّســطتكم لقــاًء تحسيســّيً
َعــْت عليكــم  حضــَرُه أِطّبــاُء وأوليــاء، وكان ِشــعاُرُه: »الّصّحــة نظــام غــذاء وممارســة رياضــة«، وُوزِّ
خالــه مطوّيــاٌت توجيهّيــة. لكــّن مصطلحــاٍت َغُمَضــْت عليــَك، فألَجَأتــَك إلــى طَلــِب َمزيــد 

ــطين. الّتوضيــح مــن الُمَنشِّ
ا ِحوارّيًا، مراعًيا ما يلي: ا توجيهّيً - أنِشْئ – ِبلغة سليمة وواضحة–  نّصً

1.  توظيف الّتوجيه في الحّث على االعتناء بالّصّحة، والوقاية من األمراض.
2.  توظيف مقاطع حوارّية لشرح ما َغُمَض من مصطلحات.

3.  توظيف أفعل الّتفضيل، والمصادر المؤّولة، وطائفة من حروف المعاني.

أقّوُم إنتاجي

الحظــَت فــي مؤّسســِتك الّتربويــة، أنَّ بعضــا مــن زمائــك – بنيــن وبنــات – قــد عزفــوا عــن 
ممارســة الّرياضــة، متذّرعيــن بمبــّررات غيــر مقنعــة. فحرصــَت علــى توجيههــم إلــى ممارســة 

الّرياضــة، شــارًحا لهــم فوائدهــا.
ــا يتضّمــن الحــّث علــى ممارســة  ــا حوارّيً ــا توجيهّيً - أنشــئ – بلغــة ســليمة وواضحــة – نّصً

إحــدى الّرياضــات، مــع شــرح فوائدهــا الّصّحّيــة، موّظًفــا مــا تــراه مناســًبا مــن مكتســباتك. 
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ُأقّوُم إنتاجي وفق شبكة الّتصحيح اآلتية:
الّتحّكمالمؤّشراتالمعايير

النعم

الوجاهة
إنتاج نّص توجيهي يتخلله الحوار

الحّث على ممارسة الرياضة باستعمال التوجيه
شرح بعض التوجيهات باستعمال الحوار

توظيف أفعل التفضيل وطائفة من حروف المعانيسامة الّلغة
وضوح اللغة وخلّوها من األخطاء

التوافق بين التوجيه والحواراالنسجام
حسن الختام

جودة الخّط، وتنظيم الفقرات.اإلتقان
أشارك في إنجاز مصفوفة  إلنجازات الفريق الوطنّي األولمبي للمعاقين. 

المواردالمهامخطوات إنجاز المشروع
الخطوة األولى  

ــى  - تشــكيل األفــواج مــن 3 إل
ــذ. 4 تامي

عناصــر  وتحديــد  ضبــط   -
بالفريــق  )التعريــف  البحــث 
للمعاقيــن  األولمبــي  الوطنــي 
الّرياضــات،   مختلــف  فــي 

تــه(. إنجازا

- يجمعــون المعلومــات والصور  والســندات 
المناســبة لوضــع المصفوفة.

الوطنــي  الفريــق  إنجــازات  -  يصّنفــون 
األولمبــي للمعاقيــن حســب نــوع الرياضة.
المناســبة  المعلومــات  علــى  - يتفقــون 

. ع ضــو للمو

توظيــف  فــي  -   التحكــم 
والختــام. المقدمــة  روابــط 
-   إتقــان إنجــاز الّنــّص في كيفية 
الفريــق  بعناصــر  االقتــداء 
الوطنــي األولمبــي للمعاقين.
التعبيريــة. األنمــاط  -   تنويــع 
المعرفّيــة  المــوارد  -   تجنيــد 

الّازمــة. والّلغوّيــة 
الخطوة الثانية 

علــى  العناصــر  -  توزيــع 
الفــوج أعضــاء 

- يحددون مضمون المصفوفة. 
- يســتخدمون األمثلــة التوضيحيــة  )صــور 
ألبطــال  فيديــو  مقاطــع  اإلنجــازات، 

للمعاقيــن(. الوطنــي  الفريــق 
-يضبطون  المعلومات وينظمونها .

-  يوظفــون األســلوب المناســب مــع مراعــاة 
قواعــد الّلغــة.

الوسائل
- أوراق بيضاء.

ومجــّات  متنّوعــة  -  جرائــد 
بالموضــوع. صلــة  لهــا 

ألبطــال  مختلفــة  -  صــور 
للمعاقيــن الوطنــي  الفريــق 
صلــة  لهــا  فيديــو  -  أشــرطة 

لموضــوع. با
-  اســتغال المواقــع الّتواصلّيــة 

الّرياضّية.
-  وســائل العــرض )الحاســوب 

وجهــاز العــرض(.

الخطوة الّثالثة 
- التقاء عناصر الفوج 

إلنجاز المصفوفة وكتابة 
مضمونها.

-  يجمعــون األعمال ويتبادلون المعلومات 
وينظمونهــا وفق المصفوفة. 

- يجرون التعديات المناسبة.
- يتحققون من سامة المعلومات.

الخطوة الرابعة 
عرض المشروع

- تقديم مضمون المصفوفة
- المناقشة والّتقويم.

08   اآلن أستطيع
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  اقرأ الّنّص قراءة واعية، وأِجْب عن األسئلة اآلتية:
ة، ال أجِلُس على  الَورُد:  أنا الَورُد َمِلُك الّرَياحيِن، وَنِديُم الُخَلفاِء والّساطين، المرفوُع أَبًدا على اأَلِسرَّ

ُترٍب واَل ِطين، ولهذا قال عّني الّشاِعر:
ِللَورِد ِعنِدي َمَحلُّ      ألنَُّه ال ُيَمــــــــلُّ  
َياحيِن ُجنٌد    وْهَو األميُر األَجلُّ ُكلُّ الرَّ  

حّتى إذا غاَب َذلُّــوا وا وَتاُهوا                 إن جاَء َعزُّ  
َياض، والموسوُم في الوجه بالَبَياض، والبياُض َشْطُر الُحسِن. الياسمين:  أنا ِزيُن الرِّ

َلُطفُت، َفِنْلُت الُمَنـــى أنا الياسميُن الذي    
وَعيِني ِلَمن َقْد َدَنـــــــا َفِريِحي ِلَمن َقْد َنَأى    
ِبَصْبِري على َمن َجَنى وَقد َشُرَفْت َحْضَرِتي    

فاِت، َمناِفِعي ال ُتْحَصى، وما أودَعُه ِفيَّ خالِقي ال ُيسَتْقَصى.  البنفسج:  أنا اللَّطيُف الّذاِت، الَبديُع الصِّ
وأنا مع ذلك حَسُن الفاِل، بديُع الَجَماِل. َمن رآني آَذَن باالنِشراِح، وَتفاَءَل باالنِفَساِح. أما 

َسِمعُتْم َقْوَل َمن باَح وصاح:
يرتاُح صدري لُه وينَشِرُح يا ُمهِدًيا لي َبَنفَسًجا َأِرًجا    
بأّن ِضيَق األموِر ينَفِســــُح ُفُه   َرِني عاِجًا ُمَصحَّ َبشَّ   

)المقامات األدبّية الّطّبّية لجال الدين الّسيوطّي 14 - 50(
أفّكر وأجيب: 

- اشرح الّصفات التي افتخَرت بها الّرياحين ِمن ِخال الّنّص. واقترح عنواًنا مناسبا للّنّص.
- ما نوع الحوار الوارد في الّنّص؟ هل ُيمِكن تمثيُله في القسم؟

- حّدد في الّنّص مقاطع سردية، وصفّية، وتوجيهّية. وأبِد رأَيك في تنّوع فقرات الّنّص.
- اسَتِعن بالقاموس لتشرح الكلمات اآلتية: نديم، الموسوم، البديع، االنشراح.

- اشرح األبيات الّشعرية الواردة على لسان كّل واحٍد من أطراف الِحوار؟
ــع )مضــارع منصــوب/ مضــارع  ــا الّتنوي ــّدْد أركانهــا؛ ُمراعًي ــًا متنّوعــة، وَح ــّص ُجَم -  اســتخِرْج مــن الّن
مجــزوم(، )الزم/ فعــل متعــدٍّ إلــى مفعوليــن/ األفعــال الخمســة/ مجــّرد/ مزيــد/ صحيــح/ معتــّل(.

]فــي حالــة عــدم وجــود أمثلــة فــي الّنــّص، ُيؤَتــى بالمثــال ويوَضــع فــي جملــة مــن إنشــائك[.
ْفها في جملة من إنشائك. - استخرج من الّنّص ُحروف المعاني، وَصنِّفها حسب معناها، ثّم وظِّ

- اضِبط الّنّص بالّشكل الّتاّم، وأعِرب الكلمات التي تحتها سطر.
- ما هو األسلوب الغالب في الّنّص؛ الخبرّي أم اإلنشائّي؟ مّثل لهما من الّنّص. 

أنِتُج:»انتهــت امتحانــات نهايــة الّســنة الّدراســية، ومعهــا انفتحــت آمــال الّنجــاح ومواصلــة الجــّد 
واالجتهــاد لتحقيــق الّطموحــات«.

ــا يغلــب عليــه الحــوار )بيــن ثاثــة أطــراف( و الّتوجيــه  - اُكُتــب - ِبُلغــة ســليمة وجميلــة - نّصً
ًفــا  ر برنامــٍج َمــا ِلقضــاء الُعطلــة الّصيفّيــة، موظِّ )مــن أحــد األطــراف إلــى اآلخَريــن(، حــول َتَصــوُّ

ــَور البيانيــة. الّرصيــد الّلغــوّي المناســب ومــا أمكــن مــن الصُّ

ُم ُمكَتَسباتي ُأقوِّ
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محمــد ديــب )1920 / 2003( كاتــب وأديــب جزائــري كتــب فــي 
مجــال الروايــة والقصــة القصيــرة و المســرح والشــعر بالّلغــة الفرنســية. 
مــن أهــم مؤلفاتــه: ثاثيــة الجزائــر: الــدار الكبيــرة  1952 م / الحريــق 

ــول 1957 م. 1954 م / الن

الصفحات
  16 - 11
 31 - 21
41 - 36

محمــد الميلــي  ) 1929 / 2016 ( محمــد بــن مبــارك بــن محمــد 
الميلــي مجاهــد وكاتــب جزائــري لــه عــدة مؤلفــات فــي التاريــخ 
المديــر  وكان  وثقافيــة،  سياســية  ومقــاالت  الفكريــة  والدراســات 
العــام للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، وعضــو المجلــس 

اليونســكو. بمنظمــة  التنفيــذي 

12

محمــود تيمــور ) 1894 / 1973( أول مــن كتــب القصــة وتــرك لنــا 
أكثــر مــن خمســين مؤلفــا خصوصــا فــي األقصوصــة أو القّصــة الطويلة 

وبعضهــا خواطــر مجموعــة وبعضهــا اآلخــر دراســات وبحــوث.
32 - 17

ومؤلــف  الجزائريــة  الثــورة  شــاعر   )1977  /  1908( زكريــا  مفــدي 
ــروس  ــذي نظمــه بســجن برب ــري » قســما« ال ــي الجزائ النشــيد الوطن
فــي الزنزانــة 69 بتاريــخ 25 أفريــل مــن أهــم مؤلفاتــه تحــت ظــال 
الزيتــون )ديــوان شــعر(/ اللهــب المقــدس )ديــوان شــعر( / مــن 
وحــي األطلــس )ديــوان شــعر( / إليــاذة الجزائــر )ديــوان شــعر(.

22

ــن أحمــد أميــن إبراهيــم الطبــاخ )1886 /  1954 ( أديــب  أحمــد أمي
ومفكــر ومــؤرخ وكاتــب مصــري مــن أهــم مؤلفاتــه

فجــر اإلســام / ضحــى اإلســام / ظهــر اإلســام / يــوم اإلســام / 
كتــاب األخــاق /  حياتــي / فيــض الخاطــر.

  91 - 26

ــل )1887 / 1948( ألــف  أنطــون جمّيــل  َأْنُطــون بــن جميــل بــن اْلُجَمِيّ
عــدداً مــن الكتــب والمســرحيات منهــا »أبطــال الحريــة« و »وفــاء 

الســموأل« .
37

محمــد العيــد آل خليفــة  ) 1904 /  1979 ( شــاعر جزائــري مــن رواد 
الحركــة اإلصاحيــة مــن آثــاره أنشــودة الوليــد / روايــة بــال بــن ربــاح 

)مســرحية شــعرية( / ديــوان محمــد العيــد.
42

عبــد الحميــد بــن باديــس )1889 / 1940( رائــد النهضــة الوطنيــة 
الجزائريــة ومؤســس جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن جمعــت 

أعمالــه فــي )آثــار  بــن باديــس(.

152 - 46
  166

الشــاعر الشــهيد عبــد الكريـــم  العقــون )1918 / 1959( مــن شــعراء 
الحركــة اإلصاحيــة الجزائريــة مــن أهــم آثــاره »يــا رفيقــي« »تباشــير 
الصبــاح« »ذكريــات وعهــود« »فــي مولــد الربيــع« »تحيــة المغــرب«.

  142 - 52

تراجم أهم األدباء
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تراجم أهم األدباء

محمــد الصالــح الصديــق مفكــر وأديــب ومجاهــد جزائــري أهــم 
مؤلفاتــه: المصلــح المجــدد عبــد الحميــد بــن باديــس/ الجزائــر بيــن 
ــر / أوراق  ــدة مــن جهــاد الجزائ الماضــي والحاضــر / صفحــات خال
فــي الديــن واألدب واألخــاق/ أيــام خالــدة فــي حيــاة الجزائــر / 

ــن. ــن الغربيي ــي نظــر المفكري محمــد ف

الصفحات

56

أبــو الفتــح البســتي علــي بــن محمــد بــن الحســين بــن يوســف بــن 
ــز البســتي )330 هـــ - 400 هـــ 942 م / 1010  ــد الَعِزي ــن َعْب محمــد ب
م( هــو شــاعر بــارع وكاتــب مجيــد يهتــم كثيــرا بتجويــد ألفاظــه فــي 
نثــره وشــعره وهــو صاحــب القصيــدة المشــهورة التــي مطلعهــا: زيــادة 

المــرء فــي دنيــاه نقصــان

77

محمــد الهــادي السنوســي الزاهــري ) 1902 / 1947 (  مــن شــعراء 
الحركــة اإلصاحيــة فــي الجزائــر وخريــج مدرســة ابــن باديــس ال يــزال 
شــعره منثــورا بيــن صفحــات الجرائــد لــم يجمــع ولــم يطبــع فــي ديــوان 

ولــه كتــاب شــعراء الجزائــر فــي العصــر الحاضــر.

81

محمــد البشــير اإلبراهيمــي ) 1889 / 1965 ( علــم مــن أعــام الفكــر 
واألدب وهــو رفيــق عبــد الحميــد بــن باديــس فــي قيــادة الحركــة 
اإلصاحيــة الجزائريــة وجمعيــة العلمــاء المســلمين وكاتــب تبنــى 
أفــكار تحريــر الشــعوب مــن االســتعمار وتحريــر العقــول مــن الجهــل 
ــر وهــي مجموعــة مــن  ــه : عيــون البصائ ــات مــن أهــم مؤلفات والخراف

ــة األوراس. ــة كاهن ــه ورواي مقاالت

86

ســليمان فيــاض محمــد ســليمان عبــد المعطــي فيــاض )1929 / 
2015 ( أديــب مــن أهــم آثــاره : مجموعــة قصــص وبعدنــا الطوفــان / 

ــاب. ــن الصمــت والضب ــون / زم ــران / العي أحــزان حزي

 106

ــة أحمــد ســحنون )1907 / 2003( مــن رواد الحركــة  الشــيخ العام
اإلصاحيــة فــي الجزائــر أديــب وشــاعر وداعيــة مــن أهــم آثــاره: كتــاب 
شــعر  ديــوان  كتــاب كنوزنــا /  إســامية /  وتوجيهــات  دراســات 

ــوان” حصــاد الســجن”. بعن

112

عمــر بــن قينــة ) 1944( أســتاذ جامعــّي وكاتــب جزائــري وروائــي لــه 
116ســبعة وثاثــون كتابــا مطبوعــا.

محمــد األخضــر الســائحي )1918 / 2005( أديــب وشــاعر جزائــري 
مــن أهــم مؤلفاتــه / بقايــا وأوشــال / الراعــي وحكايــة ثــورة  / ديــوان  

شــعر لأطفــال.
117
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أحمــد زكــي أبــو شــادي )1892 / 1955( شــاعر وطبيــب مصــري مــن 
أهــم أعمالــه: الشــفق الباكــي / إحســان  / أشــعة وظــال / الشــعلة.

الصفحات

121

قصــص  مؤلفاتــه  أهــم  ســوري  أديــب   )1945( اليمانــي  ســام 
الوســام/اللؤلؤة. منهــا:  لأطفــال  122ومســرحيات 

محمــد مهــدي الجواهــري ) 1899 / 1997( شــاعر عراقــي يعتبــر 
ــاره:  ــي العصــر الحديــث مــن أهــم آث مــن بيــن أهــم شــعراء العــرب ف
بيــن العاطفــة والشــعور / ديــوان الجواهــري / ديــوان الجواهــري 

)مجلــدان( بريــد الغربــة.

126

مولــود فرعــون ) 1913 / 1962 ( كاتــب وأديــب وروائــي جزائــري 
مــن أهــم مؤلفاتــه: أيــام قبائليــة / ابــن الفقيــر / الذكــرى / الــدروب 

ــاء. ــى األصدق ــدم / رســائل إل الوعــرة / األرض ال
131

أحمــد رضــا حوحــو ) 1910 / 1956 ( أديــب ومصلــح جزائــري مــن 
أهــم مؤلفاتــه: غــادة أم القــرى / مــع حمــار الحكيــم / صاحبــة 

الوحــي / نمــاذج بشــرية.
132

أميــن الريحانــي )1876 / 1940( أميــن فــارس مفكــٌر وأديــٌب وروائــي 
ومــؤرخ ورحالــة ورســام كاريكاتيــر لبنانــي مــن أهــم مؤلفاتــه: ديــوان 

شــعر / الريحانيــات / ملــوك العــرب /خالــد )روايــة(.
137

أحمــد حســن الزيــات )1885 / 1968( مــن كبــار رجــال النهضــة 
الثقافيــة فــي مصــر والعالــم العربــي ومؤســس مجلــة الرســالة اختيــر 
عضــوا فــي المجامــع الّلغويــة فــي القاهــرة ودمشــق وبغــداد مــن أهــم 

مؤلفاتــه: تاريــخ األدب العربــي  وحــي الرســالة.

141

ميخائيــل نعيمــة )1889 / 1988( مفكــر لبنانــي مــن قــادة النهضــة 
الفكريــة والتجديــد فهــو شــاعر وقــاّص ومســرحّي وناقــد وكاتــب مقال 

ومتأّمــل فــي الحيــاة والنفــس اإلنســانية مــن أهــم مؤلفاتــه: الغربــال.
146

معــروف الرصافــي )1875 / 1945( شــاعر عراقــي كــردي األصــل مــن 
162أهــم أعمالــه ديــوان شــعري.

تراجم أهم األدباء
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رصيدي الّلغوّي

لف - أ -
أ
حرف ال

الصفحةاللّفظرقم

ص 42آيـَــة1

ص 77إبّان2

ص 137األبديـُّة3

ص 37األبية4

ص 32األَس5

ص 112األَيَاَمى6

حرف الباء - ب -

الصفحةاللفظرقم

ص 102الباريوم7

ص 12بََداَهِة8

ص 157الُْبُوتِيَناِت9

ص 82بَز10َّ

ص 32ِبْضَعة11

ص 82يَبْطَر12

ص 12بَْغتَة13

ص 37بنودك14

ص 62بوذا15

ص 117الِبيد16

حرف التاء - ت -

الصفحةاللفظرقم

ص 52تبّــا17

ص 112الُمترَفُون18

حرف الثاء - ث -

الصفحةاللّفظرقم

ص 57الثّكالى19

حرف الجيم - ج -

الصفحةاللّفظرقم

ص 62َجِسيم20

ص 162يتجالدون21

ص 162الجاني22

حرف الحاء - ح -

الصفحةاللفظرقم

ص 77حبل اللّه23

ص 57ُحثالة24

ص 17تُحِدُق25

ص 72حريمك26

ص 62الَحصر27

ص 92حظ وافر28

ص 157حامض الستريك29

ص 37الَحِميّة30

ص 162حومة الميدان31

ص 162حائم32

ص 32الَحيْن33

حرف الخاء - خ -

الصفحةاللّفظرقم

ص  157التّخسيس 34

ص  117الُمْخَضّل35

ص 37تْختَلُِج36

ال - د -
ّ

حرف الد

الصفحةاللّفظرقم

ص 82يدلى37

ص  17َدنَْت38

نَى39 ص  22الدُّ

: هــذا َمســَرٌد لألفاظ الّتي ُأثــِرَي بها الّرصيد  هــامٌّ
الّلغــوي للّتلميــذ خــال الّســنة الّدراســّية. ُيحيل 
شــرًحا  شــرحها  موضــع  علــى  الّصفحــة  رقــُم 
ا فــي إطــار معالجــة الّنــّص. وهــي ُمَرتَّبــٌة  ســياقّيً
ــا، لُيمِكــَن  علــى حــروف المعجــم ترتيًبــا ألفبائّيً
ــى  اســتثمارها فــي الّشــرح المعجمــّي بالعــودة إل

ــى معانيهــا المختلفــة.  ف عل القامــوس والّتعــرُّ
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رصيدي الّلغوّي

ال - ذ -
ّ

حرف الذ

الصفحةاللّفظرقم

ص 17أذَعَنت40

ماء41 ص 32 الذَّ

ص 42تَذوُد42

حرف الّراء - ر -

الصفحةاللّفظرقم

ْع43 ص 117رَجِّ

ص 132رَْجلِِه44

ص 42الرَّزايا45

ص 62يَرَعى46

ص 22الرَِّغيـْد47

ص 57الرّهبان48

ص 42ُمرِْهقيَها49

ص 117الّروابي50

حرف الّزاي - ز -

الصفحةاللّفظرقم

ص 132َزَرافَـــات51

ص 137زُمـــرَُّدة52

حرف الّسين - س -

الصفحةاللّفظرقم

ص 82يتسّخط53

ص 42الّسرايا54

قم55 ص 152السَّ

ص 142سميري56

ص 52السـّـنـــاء57

ص 132سائُِحوَن58

ين - ش -
ّ

حرف الش

الصفحةاللّفظرقم

َجن59 ص 32الشَّ

ص 32أْشَرْعُت60

ص 152الّشهوة61

حرف الّصاد - ص -

الصفحةاللّفظرقم
ص  137الّصــَدفة62
ص 72الّصريخ63

حرف الّضاء - ض -

الصفحةاللّفظرقم

ص  112يتضّورون64

اء - ط -
ّ
حرف الط

الصفحةاللّفظرقم

ص 137الطّرف65

ص 162أطلعت66

ص 12الطُُّقوس67

ص 32الطَّاق68

ص 82أطقتها69

حرف العين - ع -

الصفحةاللّفظرقم

ص 142الُعباب70

ص 77تستعبد71

ص 17َعبة72

ص 117عبَقت73

ص 77معتصما74

ص 152العافية75

ص 162العقبان76

ص 97َعلًَم77

ص 62يُعُنوا78

ص 42َعْهد79

ص 77معوانا80

حرف الغين - غ -

الصفحةاللّفظرقم

ص 42غبايا81

ص 97غامرة82
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رصيدي الّلغوّي
حرف الفاء - ف -

الصفحةاللّفظرقم
ص 57يَفُت83ُ
ص 102الفّذ84
ص 157إِفْرَاطَها85
ص 142َمفَزع86
ص 137اِفتَقدتُه87
ص 72فني88
ص 77أفنان89
ص 132الفيَاِف90

حرف القاف - ق -

الصفحةاللّفظرقم
ص 52قَبََســـت91
ص 77قرير92
ص 97أقرانه93
ص 77قاطبة94
ص 22الُقطْر95
ص 57الَقناِصل96

حرف الكاف - ك -

الصفحةاللّفظرقم

ص 132الُكُهول97

م - ل -
ّ

حرف الل

الصفحةاللّفظرقم
ص 72ألن جانبك98
َْلُء99 ص 117اللَّ
ص 137لََزْورَِديًّة100
ص 12لُّب101
ص 17لَِبَقٌة102
ص 17إلَْحاح103
ص 32لُحمُة104
ص 112لََفظَتُْه105
ُع106 ص 62يَتَلَفَّ
ص 137اللّفافة107
ظَت108 ص 37تَلَمَّ
ص 52لَهـَـَج109
ص 162يتلقفون111

حرف الميم - م -

الصفحةاللّفظرقم
ص 22َماِجِنيْن112
ص 82ِمراء113
ص 32أَْمراس114
ص 37الماِرق115

حرف الّنون - ن -

الصفحةاللّفظرقم
ص 32نأيُْت117
ص 142نَِجيبـِـي118
ص 142أناجيك119
ص 32يَْنَدى120
ص 77نَداك121
ص 57نذالة122
ص 97الّنذر اليسير123
ص 132نََضارَتَُنا124
ص 37النفير125
ص 132أنَْهَك126
ص 157نَْوبة بَرْد127
ص 142نَتَنـاَغى128
ص 162الّنهى129
ص 32النِّيَاُط130

- حرف الهاء - هـ
الصفحةاللّفظرقم
ص 137هَززْتُُه131
ص 17يَنَهِمُر132
ص 12اِْستَْهَواُه133

حرف الواو - و -
الصفحةاللّفظرقم
ص 32الَوْجد134
ص 162الورى135
ص 152ِوَعاء136
ص 22يُولِِه137
ص 132الِوَهاد138
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