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 تقدمي

 

، مرحةل 19بسبب انتشار وابء كوروان املس تجد كوفيد  ،ال شك أ ن املرحةل اليت مير مهنا املشهد التعلميي حاليا
طارئة وصعبة بلك املقاييس. ويه مرحةل اكن من البدهييي أ ن يفرض علينا طابعها الاس تثنايئ التفكري بنسق مغاير 

  .من خالل أ ساليب ومقارابت وأ دوات معظمها مس تجدية والشمول بنوع من الرسعة والنجاعة  والتدخل
ىل وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  من هذا املنطلق ابدرت التصدي ا 

غالق املؤسسات التعلميية وتوقيف ادلراسة  وابء واحلد من أ اثره عىل املشهد التعلميي املغريب،اللتداعيات تفيش  اب 
طالق برامج لدلراسة وادلمع عن بعد من خالل بث لدلروس عرب  والتحصيل احلضوري مؤقتا ومت تعويض ذكل اب 
طار أ قسام افرتاضية، أ و عرب منصات  القنوات التلفزية الوطنية، أ و نرشها وتقامسها مع املتعلامت واملتعلمني يف ا 

 ملبدأ  الاس مترارية البيداغوجية. ضامانو وال طر الرتبوية،  حامية لصحة وسالمة التالميذ رمقية،

جراءات أ خرى تراعي حتقيق عداةل جمالية بني  أ بناء الوسطني بنات و وهكذا، واس تكامال لهذا اجملهود وتعزيزا هل اب 
املناطق النائية ابجملال القروي  وتأ خذ بعني الاعتبار افتقار بعض املتعلامت واملتعلمني يف احلرضي والقروي،

ال ماكنيات تلقي ادلروس عن بعد، قررت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي  واملناطق ذات اخلصاص
عداد كراسات لدلمع  الرتبوي والتعمل اذلايت  العايل والبحث العلمي، بتعاون مع موهجة امجلعية املغربية للنارشين، ا 

املزتامنة مع ال سدوس الثاين من الس نة  التلميذات والتالميذ أ فق دمع مكتس بات وتعلامت، يف لهذه الفئة
للمس توايت ، اللغة العربية، الرايضيات، اللغة الفرنس ية التالية: واداملادلراس ية احلالية. وختص هذه الكراسات 

 لوزارة عىل الفئات املس هتدفة.، وسوف يمت توزيع هذه الكراسات جماان من طرف االست بسكل التعلمي الابتدايئ

ذ تقدم هذه الكراسات كدعامة تربوية وزارة وال ، جديدة للتلميذات والتالميذ ال عزاء بربوع وطننا احلبيبا 
ىل مجموعة من دور النرش املنضوية حتت لواء امجلعية املغربية للنارشين مؤازرة مبؤلفهيا تتوجه ، ابلشكر والامتنان ا 

سهاهمم القمي يف  جناز هذا العملعىل ا  يف ظل الظروف الاس تثنائية والعصيبة اليت متر مهنا  يف أ رسع وقت ممكن ا 
 بالدان.

 د. سعيد أ مزازي
 وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي

 الناطق الرمسي ابمس احلكومة
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َعزيزاتي ٱْلُمَتَعّلماِت، َأِعّزائي ٱْلُمَتَعلِّميَن،

ْكويِن  ِة َوٱلتَّ ِبَيِة ٱْلَوَطِنيَّ ْر طاِر َمْشروِع ِوزاَرِة ٱلتَّ ؛ في ِإِِ ْرَبِويِّ ْعِم ٱلتَّ ُة ِبَأْنِشَطِة ٱلدَّ َتْأتي هِذِه ٱْلُكّراَسُة ٱْلخاصَّ

ْعليـــــــــــِم َعْن ُبْعٍد" ٱلَّذي ٱْنَطَلَق ُمْنُذ 16 ماِرَس 2020،  ، "ِللتَّ ْعليِم ٱْلعاِليِّ َوٱْلَبْحِث ٱْلِعْلِميِّ ٱْلِمْهِنـــــــــــيِّ َوٱلتَّ

روَن َعلى  ، ُخصوصـــــــــــًا ٱلَّذيَن ال َيَتَوفَّ ِة َبْيَن َأْبناِء ٱْلَوَســـــــــــَطْيِن ٱْلَحَضِريِّ َوٱْلَقَرِويِّ َتْحقيقـــــــــــًا ِلْلَعداَلـــــــــــِة ٱْلَمجاِليَّ

ٍة َوِمْن َتْعِبَئٍة، في  ٍة َوِوقاِئيَّ يَّ ِة، في ِظلِّ ما َتْشـــــــــــَهُدُه ِبالُدنا ِمْن َتدابيَر ٱْحِتراِز ْقِميَّ ِة ُولوِج ٱْلَبّواباِت ٱلرَّ ِإْمكاِنيَّ

. ِلهذا، كاَن ِمْن َأْبَرِز َأْهداِف ِإْخراِج هِذِه ٱلُكّراَســـــــــــِة، َتْحقيُق َتكاُفِؤ ٱْلُفَرِص َبْيَن  ْرِف ٱاِلْســـــــــــِتْثناِئيِّ َهذا ٱلظَّ

َجميِع ٱْلُمَتَعلِّميَن َوٱْلُمَتَعلِّماِت، في ساِئِر َأْنحاِء ٱْلَوَطِن.

ماِتُكْم َوُمْكَتَسباِتُكْم؛ ِلُتراِفَقُكْم، ِإلى جاِنِب ِكتاِبُكُم ٱْلَمْدَرِسيِّ  َوَقْد َتمَّ َوْضُع هِذِه ٱْلُكّراَســـــــــــِة ِلَدْعِم َتَعلُّ

ِم ٱلّذاِتيِّ َأْو ُرْفَقَة  َعلُّ ْحصيِل َوُمماَرَسِة ٱلتَّ ْرِس َوٱلتَّ ِة، َوَأْنُتْم في ُبيوِتُكْم؛ ُتواِظبوَن َعلى ٱلدَّ ِبيَّ َغِة ٱْلَعَر في ٱللُّ

لى َمداِرِســـــــــــُكْم  روِف الَّتي َنْرجو َأْن َتزوَل في َأْقَرِب َوْقٍت، َوَتعودوا َجميعًا ِإِ ُأْســـــــــــِرُكْم، في ِظلِّ َهِذِه ٱلظُّ

َوَأْقساِمُكْم.

ْعِم، َأْن َتكوَن َلُكْم َعْونًا؛ َوَمجااًل  َوِمْن َبْيِن ٱْلغاياِت الَّتي َأْمَلْت َوْضَع َأْنِشـــــــــــَطِة َهِذِه ٱْلُكّراَســـــــــــِة في ٱلدَّ

صوِص، َوٱْســـــــــــِتْثماِرها؛ ٱْنِطالقًا  ماِتِكْم؛ َحْيُث َتِجدوَن فيها ما ُيعيُنُكْم على ُمواَصَلِة ِقراَءِة ٱلنُّ ِلَدْعـــــــــــِم َتَعلُّ

ْوجيهاِت ٱْلَبســـــــــــيَطِة ٱْلُمراِفَقِة َلها. وُكلُّ َهذا، َسُيســـــــــــاِعُدُكْم َعلى ُحْسِن ٱْسِتْغالِل َوْقِتُكْم َوُمتاَبَعِة  ِمَن ٱلتَّ

ْفِع. َوِمْن ُهنا، َفِإنَّ َأْنِشـــــــــــَطَة هِذِه ٱْلُكّراَســـــــــــِة ٱلّداِعَمِة، ال َتُحلُّ َمَحلَّ  ِمُكْم َعْن ُبْعٍد، ِبما َيعوُد َعَلْيُكْم ِبٱلنَّ َتَعلُّ

ُزُكْم َعلى ُمواَصَلِة ٱْلِقراَءِة؛  ِة، ِبَقْدِر ما َسَتكوُن َرفيَقُكُم، الَّذي َسُيَحفِّ ِبيَّ َغِة ٱْلَعَر ِكتاِبُكُم ٱْلَمْدَرِســـــــــــيِّ في ٱللُّ

. َفِهيِّ َوٱْلِكتاِبيِّ ْعبيِر ٱلشَّ ُنُكْم ِمِن ٱْكِتساِب َمهاراِت ٱْلِكتاَبِة َوٱلتَّ َوما َيْرَتِبُط ِبها ِمْن َأْنِشَطٍة ُأْخرى؛ ُتَمكِّ

ْفِع ِمْن َجْوَدِة  ْفِع ِمْن ُمْســـــــــــَتوى َأداِئُكْم َوَتْنِمَيِة َمهاراِتُكْم، َوٱلرَّ َنْأُمُل َأْن ُتســـــــــــاِهَم هِذِه ٱْلُكّراَســـــــــــُة في ٱلرَّ

ِة في َمناِزِلُكْم ُرْفَقَة ُأْسِرُكْم. ماِتُكْم َوُمباَدراِتُكُم الّذاِتيَّ َتَعلُّ

ُق. َوالّلُه اْلُمَوفِّ
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َلِْقراَءُة ا

 َأْقَرُأ:

:  اِْسِتْثماُر ا�لنَّصِّ

ناَعُة َوا�لتِّجاَرُة جاُل: 4   َاْلِفالَحُة َوا�لصِّ امَلْ�

رِ ضَ َخْ بِ ا�ألْ رِ غْ طَّطُ ا�لْمَ خَ مُ

نًا ُمِهّمًا فـــــــــــي َتْنِمَيِة ٱْلَوَطِن؛ َفٱأْلَْمُن ٱْلِغذاِئيُّ  ، َوُمَكوِّ َلِت ٱْلِفالَحُة ُمْنُذ ُعقوٍد َأســـــــــــاَس ٱاِلْقِتصاِد ٱْلَمْغِرِبيِّ  َمثَّ
ِة، َوٱْســـــــــــِتْهداَف  ها؛ ِبما فيها ٱْلَمْغِرُب، َكما َأنَّ ٱْرِتفاَع َأْســـــــــــعاِر ٱْلُمْنَتجاِت ٱْلِفالِحيَّ َأْضحى ُيْقِلُق ُدَوَل ٱْلعاَلِم ُكلَّ
ِة. ِمْن َهذا ٱْلُمْنَطَلِق َأْعَلَن  ِتِه ٱْلِفالِحيَّ َظِر في ُخطَّ ْفكيِر في ِإعاَدِة ٱلنَّ ُمحاَرَبِة ٱْلَفْقِر، َدَفعا ٱْلَمْغِرَب َدْفعًا ِإلى ٱلتَّ
َك ٱْلَكبيَر ِلُنُموِّ ٱاِلْقِتصاِد  ــٌة َتْهِدُف ِإلى َجْعِل ٱْلِفالَحِة ٱْلُمَحرِّ ِط ٱْلَمْغِرِب ٱأْلَْخَضِر''، َوِهَي ُخطَّ ٱْلَمْغِرُب َعْن "ُمَخطَّ
ْغِل، َوَتْطويِر ٱلّصاِدراِت. َنواِت ٱْلقاِدَمِة، َرْغَبًة في َتْحسيِن ٱْقِتصاِد ٱْلُمواِطنيَن، َوإيجاِد ُفَرٍص ِللشُّ ٱْلَوَطِنيِّ ِللسَّ
ُة؛  ضاُمِنيَّ ُة، َوٱْلِفالَحُة ٱلتَّ يَّ َتْيِن، ُهمـــــــــــا: َاْلِفالَحُة ٱْلَعْصِر ُط َعلى َدعاَمَتْيِن َأساِســـــــــــيَّ َوَقِد ٱْرَتــــَكـــَز َهذا ٱْلُمَخطَّ
ُة ِإلى َتْنِمَيِة ِفالَحٍة ُمَتكاِمَلٍة، َتْســـــــــــَتجيُب ِلحاجاِت ٱْلُمواِطنيَن، في حيٍن َتْرمي  يَّ َوَتْهـــــــــــِدُف ٱْلِفالَحـــــــــــُة ٱْلَعْصِر

غاِر. ، َعْبَر َتْحسيِن َدْخِل ٱْلَفاّلحيَن ٱلصِّ ُة ِإلى ُمحاَرَبِة ٱْلَفْقِر في ٱْلَوَسِط ٱْلَقَرِويِّ ضاُمِنيَّ ٱْلِفالَحُة ٱلتَّ
ـــــــــــْغِل،  ، َوَذِلَك ِبإيجاِد ُفَرِص ٱلشُّ ُط ِإلى ٱْلُمســـــــــــاَهَمِة في ُنُموِّ ٱاِلْقِتصاِد ٱْلَمْغِرِبيِّ َوَيْهِدُف َهذا ٱْلُمَخطَّ

 . ، ِبٱْإلِضاَفِة ِإلى َضماِن ٱأْلَْمِن ٱْلِغذاِئيِّ ِة ِلْلُمْسَتْهِلِك ٱْلَمْغِرِبيِّ راِئيَّ َوُمحاَرَبِة ٱْلَفْقِر، َوَدْعِم ٱْلُقْدَرِة ٱلشِّ
وزارة �لفالحة والصيد �لبحري (البوابة الوطنية للمغرب األخرض)

فاِت ٱْلُمضاَفِة ِإلى َكِلَمِة )َأْمُن(.  1- َأْبَحُث َعِن ٱلصِّ

؟ َلِت ٱْلِفالَحُة في ٱاِلْقِتصاِد ٱْلَمْغِرِبيِّ 2- َأَضُع َعالَمًة َأماَم ٱْلَجواِب ٱْلُمناِسِب: ماذا َمثَّ

ْغِل. . ُجْزءًا َقلياًل ِمَن ٱاِلْقِتصاِد.َمجااًل ِلْلَبْحِث َعِن ٱلشُّ  َأساَس ٱاِلْقِتصاِد ٱْلَمْغِرِبيِّ

ذي ُيْقِلُق ُدَوَل ٱْلعاَلِم؟  3- ما ٱلَّ

ِة؟  ِتِه ٱْلِفالِحيَّ َظِر في ُخطَّ ذي َدَفَع ٱْلَمْغِرَب ِإلى ِإعاَدِة ٱلنَّ ٤- ما ٱلَّ

ِة؟ ذي َأْعَلَنُه ٱْلَمْغِرُب ِلْلِفالَحِة؟ ما َمزايا َهِذِه ٱْلُخطَّ ُط ٱلَّ ٥- ما ٱْلُمَخطَّ

: صِّ ٦- َأَضُع َعالَمًة َأماَم ٱْلِفْكَرِة ٱْلُمناِسَبِة ِلْلِفْقَرِة ٱلّثاِنَيِة ِمَن ٱلنَّ

ِط ٱْلَمْغِرِب ٱأْلَْخَضِر. ِة.َدعاماُت ُمَخطَّ ِة ٱْلَمْغِرِب ٱْلِفالِحيَّ ُمساَهَمُة ٱْلِفالَحِة في ٱاِلْقِتصاِد.َتْطويُر ُخطَّ

َأْمُن
..............

.......





اَ�َصْرُف
ناَعُة َوا�لتِّجاَرُة جاُل: 4   َاْلِفالَحُة َوا�لصِّ امَلْ�

هولِ جْ بْنِيُّ لِلْمَ لُ ا�لْماضي ا�لْمَ عْ اَلْفِ

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:

ْرُس. ٱلــدَّ ُكـِتـَب ْرَس. ٱلـدَّ ٱْألُْسـَتـاَذُة َكـَتـَبـِت

اِهَرَة: ُل:                     َأْكَتِشُف ا�لظّ
ِّ
 َأْقَرُأ، َوُأَحل

ناِئُب ٱْلفاِعِلِفْعٌل ماٍضَمْفعوٌل ِبِه َمْنصوٌبفاِعٌل َمْرفوٌع)..(ِفْعٌل ماٍض

ْستاَذُةـــــــــِتَكـــــــَتــــــــَبـــــــــــ ْرَس.ٱأْلُ ْرُس.ُكـــــــِتــــــــَبٱلدَّ ٱلدَّ

ِفْعٌل َمْبِنيٌّ 
ِلْلَمْعلوِم

ِفْعٌل َمْبِنيٌّ 
ِلْلَمْجهوِل

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:

ْفعاَل ٱْآلِتَيَة ِإلى ٱْلَمْجهوِل: 1 - َأْبني ٱْألَ

- َجَمَع: ............... - َشِرَب: ...............      

- َرَفَع: ............... - َحَمَل: ...............      

ْفعاَل ٱْآلِتَيَة ِإلى ٱْلَمْعلوِم: 2 - َأْبني ٱْألَ

- ُكِسَر: ............... - ُطِلَب: ...............      

3 - َأْمَألُ ٱْلَفراَغ ِبما ُيناِسُب ِمْن َكِلماٍت: َقَرَأ - ِنيَلِت.

- ............... ٱْلَجاِئـَزُة.  

ًة. - ............... ٱْلَوَلُد ِقصَّ  





��اـكيُب ّ َل� ا

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:

َمَة. ٱْلُمَتَعلِّ ٱألُْسـَتـاَذُة َعِت َشجَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِک. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــْعـــــــــــــــــ َشــــــــجَّ

اِهَرَة: ُل:                     َأْكَتِشُف ا�لظّ
ِّ
 َأْقَرُأ، َوُأَحل

َمْفعوٌل ِبِهفاِعٌلِفْعٌل ماٍضَمْفعوٌل ِبِه َمْنصوٌبفاِعٌل َمْرفوٌعِفْعٌل ماٍض

َعِت ْستاَذُةَشجَّ َمَة.ٱأْلُ ـــــــــْعـــــــــــــــٱْلُمَتَعلِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِک.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَشــــــــجَّ

َمْفعوٌل ِبِه َضميٌرَفاِعٌل َضميٌرَمْفعوٌل ِبِه َظاِهٌرَفاِعٌل َظاِهٌر

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:

الميَذ: 1 - ُأِتمُّ �ْلَفراَغ ِبَمْفعوٍل ِبِه ُمناِسٍب:    ِكتابًا - ٱلتَّ

ْستاُذ ..........................  َم ٱأْلُ - َكلَّ  

- َأْحَضَر ٱْلُمَتَعّلُم ..........................  

ُل ٱْلَمْفعوَل ِبِه ٱلّظاِهَر، ِإلى َضميٍر، في ٱْلُجْمَلِة ٱْآلِتَيِة: 2 - ُأَحوِّ

اَر.ــــــــــــــــــــــــــــــــُتَبـــــــــَنــــــــــــــْيـــــــــــــــــــــ ٱلــــدَّ

ْيُتها. 3 - ُأْعِرُب ٱْلُجمَلَة: �ْشَتَر

ميرٌ ضَ رٌ وَ عولُ بِهِ ظاهِ فْ اَلْمَ
ناَعُة َوا�لتِّجاَرُة جاُل: 4   َاْلِفالَحُة َوا�لصِّ امَلْ�



7

اَْإل�ْمالُء

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:

�ِْمرٌؤِدْفٌء

ُلـْؤُلـٌؤَقـَرَأِبـَنـاٌء

َتــَبــاُطٌؤَبــَدَأُوُضوٌء

اِهَرَة: ُل:                     َأْكَتِشُف ا�لظّ
ِّ
 َأْقَرُأ، َوُأَحل

َفُة ُتْرَسُم ٱْلَهْمَزُة ٱْلُمَتَطرِّ

ْطِر َعلى َحْرٍف ُيناِسُب َحَرَكَة ما َقْبَلهاَعلى ٱلسَّ
ســـــــــــاِكنًا َقْبَلهـــــــــــا  مـــــــــــا  كاَن  كًاِإذا  ِإذا كان ما َقـْبـَلها ُمـَتـَحـرِّ

ِاْمــــُرٌؤَقــَرَأُبْطٌءَيجيُءُوضوٌءماٌء

ــــــــــٌت َمـــــــــــــيِّ ِلِفُسكوٌن َحيٌُّســــــكـــــــــوٌن  َعَلى ٱْلَواِوَعَلى ٱأْلَ

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:

َقِط: ْكـُتُب ٱْلَهْمَزَة َمَكاَن ٱلنُّ 1 - َأ

- ِدْف ........ - َسَما ........    - َهَد ........     

2 - َأْبَحُث َعْن َكِلَماٍت، ِمْثِل: ُبْطٌء.

3 - َأْبَحُث َعْن َكِلَماٍت، ِمْثِل: َسماٌء.

ةُ فَ تَطَـرِّ ةُ ا�لْمُ زَ مْ اَلْهَ
ناَعُة َوا�لتِّجاَرُة جاُل: 4   َاْلِفالَحُة َوا�لصِّ امَلْ�





�ـْكُل َلشّ ا

:  َالنَّصُّ

 َأْقرُأ، َوَأْسَتْثِمُر:

تونِ يْ ةُ ا�لزَّ رَ جَ شَ

َم حب ٱأْلَْرِض، َوقيَمَة َشـــــــــــَجَرِة  ْيتوِن، وطلب ِمّني َغْرُســـــــــــها، أِلََتَعلَّ خيِل َوٱلزَّ جيَء ِبَشـــــــــــْتالِت ٱلنَّ

ْتالِت  ْيتوِن... رحت أخطط األرض  وأحفر الحفر الصغيرة على أبعاد منتظمة، َوَأْغِرُس فيها ٱلشَّ ٱلزَّ

ما َتِعْبُت  ْلِو، َوَأْسقي الشـــــــــــتالت ِبَمقاديَر َمْحسوَبٍة، َوُكلَّ واِحَدًة واِحَدًة. ُكْنُت َأْســـــــــــَحُب ٱْلماَء ِبٱلدَّ

كاَنْت َشَجَرُة ٱلّتوِت َمالِذَي ٱْلُمريَح... 
عن جبرا إبراهيم جبرا (فلسطين)، �لبئر �ألولى، دار الداب، بريوت، 2009، ص ص: 172 - 173. )بترصف(.

تي َتْحَتها َسْطٌر. ْكِل ٱلّتامِّ ٱلُجْمَلَة َوٱْلَكِلماِت ٱلَّ صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ َأْضِبُط ِبٱلشَّ 1- َأْقَرُأ ٱلنَّ

صِّ ُجْمَلًة، ِفْعُلها ماٍض َمْبِنيٌّ ِلْلَمْجهوِل. 2- َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

ِبُط ِبما ُيناِسُب: 3- َأْر

ْيتوِن ِلــــ : ُطِلَب ِمَن ٱْلكاِتِب َغْرُس َشَجَرِة ٱلزَّ

َتْعليِمِه ُحبَّ ٱأْلَْرِض.•

َجْنِي ٱْلَمْحصوِل.••

ِم ِحْرَفٍة.• َتَعلُّ

: صِّ ْفكاَر ٱْآلِتَيَة َحَسَب ُوروِدها في ٱلنَّ ُب ٱْألَ ٤- ُأَرتِّ

ْتالِت ِبَمقاديَر َمْحسوَبٍة. - َأْسقي ٱلشَّ

ْتالِت واِحَدًة واِحَدًة.  - َأْغِرُس فيها ٱلشَّ

غيَرَة. - َأْحِفُر ٱْلُحَفَر ٱلصَّ

ناَعُة َوا�لتِّجاَرُة جاُل: 4   َاْلِفالَحُة َوا�لصِّ امَلْ�





�لـِْكتاِ�ّ�ُ �ْعب��ُ ا ّ َلت ريرٍا قْ ةُ تَ كِتابَ

 َأْكَتِسُب
 َأْقَرُأ:

الميِذ. ياَرًة ِإلى َحديَقِة ٱْلَحَيواناِت؛ شاَرَك فيها َجميُع ٱلتَّ َمْت َمْدَرَسُتنا، َيْوَم ٱأْلََحِد ٱْلماضي ِز َنظَّ

باِح ٱْلباِكِر، َعلى َمْتِن حاِفَلٍة، ُصْحَبَة َأساِتَذِتنا. كاَنِت ٱْنِطالَقُتنا في ٱلصَّ

واِحِف،  َوٱلزَّ يوِر  ِإلى ٱلطُّ ِبٱْإلٍضاَفِة  َوٱْلُمْفَتِرَسِة،  ٱأْلَليَفِة  ٱْلَحَيواناِت  ِمَن  ْفنا َعَددًا  َتَعرَّ ٱْلَحديَقِة،  َوفي 

ياَرُتنا ُمْمِتَعًة َوُمفيَدًة ِجّدًا. ِعِب َمَع َبْعِضنا ٱْلَبْعِض.. كاَنْت ِز َوٱْسَتْمَتْعنا ِبٱللَّ

يِر، َوَأْقَرُأها: ْقر ْكَتِشُف َعناِصَر �لتَّ  َأ

يِر ْقر َاْلُمشاِركوَنَمْوضوُع ٱلتَّ ماُن َوٱْلَمكاُن َالزَّ
َاأَلْعماُل 

ٱْلُمْنَجَزُة

َااِلْنِطباُع/ َأِو 

عوُر ٱلشُّ

ْقريُر َعناصُر ا�لتَّ

ُب:  َأَتَدرَّ
ُف فيِه ٱْلَعناِصَر ٱلّساِبَقَة. ياَرِة َمْصَنٍع؛ َوُأَوظِّ يرًا آَخَر في َمْوضوِع ِز • َأْبني َتْقر

ْفراِد ُأْسَرتي: يَر ِألَ ْقر ُع ٱلتَّ • ُأَسمِّ

 ُأْنِتُج:
ياَرِة َمْصَنٍع: يِر َحْوَل ِز ْقر • َأْقَرُأ َعناِصَر ٱلتَّ

ْحَلِة َأساِتَذُتنا. - صاَحَبنا في ٱلرِّ ِة، َوُعْدنا ِإلى َمْدَرَسِتنا.  عاُوِنيَّ - َشَكْرنا ُمديَرَة ٱلتَّ

ِة ٱْلَحليِب. ياَرًة ِإلى َتعاُوِنيَّ َمْت َمْدَرَسُتنا ِز - َنظَّ - كاَنْت ِرْحَلًة ُمْمِتَعًة، َوَمليَئًة ِبٱْلَفواِئِد.  

ياَرِة. الميِذ في ٱلزِّ - شاَرَك َجميُع ٱلتَّ ِة.     عاُوِنيَّ - اِْسَتْقَبَلْتنا ُمديَرُة ٱلتَّ

ْكياِس. َة َتْعِبَئِة ٱْلَحليِب في ٱأْلَ ْفنا َكْيِفيَّ - َتَعرَّ َة ِصناَعِة ُمْشَتّقاِت ٱْلَحليِب.   ْفنا َكْيِفيَّ - َوَتَعرَّ

يِر. ْقر ُب ٱْلُجَمَل؛ ِلــــِبــــناِء ٱلتَّ • ُأَر تِّ

• ُأراِجُع ُأْسَرتي/ َأَحَد َأْصِدقائي؛ في ما َكَتْبُتُه.

ناَعُة َوا�لتِّجاَرُة جاُل: 4   َاْلِفالَحُة َوا�لصِّ امَلْ�





َلِْقراَءُة ا

 َأْقَرُأ:

:  اِْسِتْثماُر ا�لنَّصِّ

فِ  زَ ةُ ا�لْخَ ناعَ صِ

ّليِج َوا�ْلَخَزِف. َوُتْعَتَبُر  َن ا�ْلِحَرِفّيوَن ا�ْلَمغاِرَبُة في ما ُيَســـــــــــّمى عاَدًة ِبُفنوِن ا�لّناِر؛ َكا�ْلَفّخـــــــــــاِر َوا�لزَّ َلَقـــــــــــْد َتَفنَّ

ْقليِد ا�ْلُمَتواَرِث،  َهِذِه ا�ْلُفنوُن َدلياًل َعلى َمهاَرِة َوُقُدراِت ا�لّصاِنِع ا�لَّذي ساَهَم في َتْشييِد َصْرِح َهذا ا�لتَّ

ِة َوَجماِلها. ِبيَّ قاَفِة ا�ْلَمْغِر َوشاِهدًا َعلى َأصاَلِة ا�لثَّ

ُر َكْي  ُر َوَتَتَطوَّ يَفٌة، ُتَؤّدي ِإلى ِوالَدِة َأْشـــــــــــكاٍل َجميَلٍة، َتَتَغيَّ ٌة َطر ْلصاِل ِقصَّ ـــــــــــَة َتـــــــــــزاُوِج ا�ْلماِء َوا�لصَّ ِإنَّ ِقصَّ

ٍة، َأْو  ٍة َوَنْفِعيَّ يَّ َة ا�لّصاِمَتَة ِإلى َأْشياَء َضروِر ُل ا�لمادَّ َتْأُخَذ َشـــــــــــْكَلها ا�أْلَخيَر، ِبَفْضِل ِإْبداِع ا�لّصاِنِع ا�لَّذي ُيَحوِّ

ُتَحٍف َتْحِمُل طاَبَع َوِسماِت صاِنعيها.

ِإنَّ ِصناَعَة ا�ْلَخَزِف ِحْرَفٌة َوِإْبداٌع َتْســـــــــــَتِمدُّ َجماَلها ِمْن َعَمٍل ُمَتواِصٍل َوَدقيٍق ِلْلِحَرِفّييَن، َيَضعوَنها في 

قاليَد ا�ْلَمْوروَثَة َعِن ا�أْلَْجداِد. َة، َوا�لتَّ يَّ َمقاِم ا�لَفنِّ ا�لّراقي ا�لَّذي َيْحَتِرُم َمقايـيَس ا�ْلَجماِل ا�ْلَعْصِر
�لصناعة �لتقليدية للطني، نرشة كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية )بترصف( (مرشدي يف اللغة العربية، المستوى الثاين اإلعدادي، ص: 218).

ُل(.  1- َأْبَحُث َعْن عاِئَلِة َكِلَمِة )ُيَحوِّ

ْلصاِل: ْمِل - ا�لّطوِب - ا�لصَّ َقِط: ا�لرَّ 2- َأَضُع ا�ْلَكِلَمَة ا�ْلُمناِسَبَة َمكاَن ا�لنُّ

- ُيْصَنُع ٱْلَخَزُف ِمَن .......  

ْفكاِر ٱْلِتَيِة ما ُيناِسُب ٱْلِفْقَرَة ٱلثاِلَثَة: 3- َأْختاُر ِمْن َبْيِن ٱأْلَ

- ِوالَدُة َأْشكاٍل َجميَلٍة ِمَن ٱلَفّخاِر، ِبَفْضِل ِإْبداِع ٱلّصاِنِع.

- ِصناَعُة ٱْلَخَزِف ِحْرَفٌة َوِإْبداٌع. 

. - ِصناَعُة ٱْلَخَزِف َدليٌل َعلى َمهاَرِة ٱلّصاِنِع ٱْلَمْغِرِبيِّ

ُر َعْن ُفنوِن ٱلّناِر: تي ُتَعبِّ ٤- َأَضُع َعالَمًة في ٱْلخاَنِة ٱلَّ

ْقُش َعلى ٱلَخَشِبَاْلَخَزُف ّليُجَالنَّ ْحُتَاْلَفّخاُرَالزَّ َالنَّ

تي َتُمرُّ ِمْنها ِصناَعُة ٱْلَخَزِف؟ ٥- ما ٱْلَمراِحُل ٱلَّ

ُل ٱْلَخَزُف ِحْرَفًة َوِإْبداعًا؟ ٦- َكْيَف ُيَمثِّ

ُل وِّ ُحيَ
..............

.......

ناَعُة َوا�لتِّجاَرُة جاُل: 4   َاْلِفالَحُة َوا�لصِّ امَلْ�





اَ�َصْرُف

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:

ُمَيْرَفُع .ٱْلَعَلَمٱْلُمَتَعلِّ .ٱْلَعَلُمُيْرَفُعٱْلَمْغِرِبيَّ ٱْلَمْغِرِبيُّ

اِهَرَة: ُل:                     َأْكَتِشُف ا�لظّ
ِّ
 َأْقَرُأ، َوُأَحل

َاْلَمْبِنيُّ ِلْلَمْجهوِلَاْلَمْبِنيُّ ِلْلَمْعلوِم
َنْعٌتَناِئُب ٱْلَفاِعِلفعٌل ُمضاِرٌعَنْعٌتَمْفعوٌل ِبِهفاِعٌلِفْعٌل ُمَضاِرٌع

ُمَيــْرَفُع .ٱْلَعَلَمٱْلُمَتَعلِّ .ٱْلَعَلُمُيــْرَفُعٱْلَمغِرِبـيَّ ٱْلَمغِرِبـيُّ

ِفْعٌل َمْبِنيٌّ 
ِلْلَمْعلوِم

ِفْعٌل َمْبِنيٌّ 
ِلْلَمْجهوِل

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:

ْفعاَل ٱْلُمَضاِرَعَة ٱْآلِتَيَة ِإلى ٱْلَمْجهوِل: 1 - َأْبني ٱْألَ

َم ........ - َتَعلَّ - َتْحِمُل ........    - َيْكـُتُب ........     

2 - َأْمَألُ ٱْلَفَراَغ ِبَما ُيَناِسُب ِمْن َكِلَماٍت: َيْشَرُح - ُيْحَصُد - ُيوَضُع

اِوَلِة. - ................... ٱْلِكـَتاُب َفْوَق ٱلطَّ  

ْرَس. - ................... ٱأُلسَتاُذ ٱلدَّ  

- ................... ٱْلَقْمُح.  

هولِ جْ بْنِيُّ لِلْمَ عُ ا�لْمَ ضارِ اَلْمُ
ناَعُة َوا�لتِّجاَرُة جاُل: 4   َاْلِفالَحُة َوا�لصِّ امَلْ�





��اـكيُب ّ َل� لِ ا اعِ نائِبُ ا�لْفَ

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:

ُحَغـَرَس َجَر.ٱْلـَفالَّ َجُر.ُغـِرَسٱلشَّ ٱلشَّ

اِهَرَة:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل:                     َأْكَتِشُف ا�لظّ
َناِئُب ٱْلَفاِعِلِفْعٌل َماٍضَمْفعوٌل ِبِهفاِعٌلِفْعٌل َماٍض

ُحَغـَرَس َجَر.ٱْلـَفالَّ َجُر.ُغـِرَسٱلشَّ ٱلشَّ

َاْلفاِعُل َمْعروٌف
)َيْأتي ظاِهرًا َأْو َضميرًا(

َاْلفاِعُل َمْجُهوٌل
)َيـُنوُب َعْنُه ٱْلَمْفُعوُل ِبِه(

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:

1 - َأْبني ٱْلُجَمَلَتْيِن ٱْآلِتَيَتْيِن ِإَلى ٱْلَمْجهوِل:

.................................................................... - ُح ٱْلَقْمَح.     - َحَصَد ٱْلَفالَّ  

.................................................................... - ّفاَح.     - ِاْشَتَرى ٱأْلَُب ٱلتُّ  

2 - َأْبني ٱْلُجَمَلَتْيِن ٱْآلِتَيَتْيِن ِإَلى ٱْلَمْعُلوِم:

.................................................................... - َجَرُة.      - ُسِقَيِت ٱلشَّ  

.................................................................... - ْيتوُن.      - ُجِمَع ٱلزَّ  

3 - ُأْعِرُب: ُفـِتَح ٱْلَباُب.

ناَعُة َوا�لتِّجاَرُة جاُل: 4   َاْلِفالَحُة َوا�لصِّ امَلْ�
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ـيِّــنَــةُ اَْإل�ْمالُء ـفُ ا�للَّ َلـِ اَألْ

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:
عيسىُمْسَتْشفىَوصاياَقفاِرضا

ِ�ْشـَتـرىَنوىَدناَبدا (َيْبدو)

ِإلىَعلىِإّالالَهاّل

اِهَرَة:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل:                    َأْكَتِشُف ا�لظّ
َنُة يِّ ِلُف ٱللَّ ُتْرَسُم ٱْألَ

في ٱْلُحروِففي ٱْألَْفَعاِلفي ٱْألَْسماِء

َمْمدوَدًة
ــــــــــــــــا

هالََّبدا / َدناَوصاياَقفا

ٌن ِمْن  ُمَكوَّ
َثالَثِة ُحروٍف

ْكَثَر ِمْن َثالَثِة  ٌن ِمْن َأ ُمَكوَّ
ِلِف ُحروٍف َقْبَل ٱأْلَ

ٌن ِمْن َثالَثِة  ِفْعٌل ُمَكوَّ
ُحروٍف

في ٱْلُحروِففي ٱْألَْفَعاِلفي ٱْألَْسماِء

َمْقصوَرًة
ـــــــــــــــى

إلىِاْشَترىُمْسَتْشفىَفتى

ْكَثُر ِمْن َثالَثِة ُحروٍفَثالَثُة ُحروٍف ْكَثُر ِمْن َثالَثِة ُحروٍفَأ َأ

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:
َنًة (َمْقصوَرًة َأْو َمْمُدوَدًة)، ِفي ٱْألَْفَعاِل ٱْآلِتـَيِة: َقِط َأِلفًا َليِّ 1 - َأَضُع َمَكاَن ٱلنُّ

- ِاْهـَتـد.......... - َمشـ..........   - َعفـ..........   - َأْعط..........    

2 - آِتي ِبٱْلِفْعِل ٱْلَماِضي ِلُكلِّ ِفْعٍل ِمَن ٱألَْفعاِل ٱْآلِتـَيـِة:

- َيْدُن - ُاْسُم    - ِاْرِم    َيـْدعو     

َنًة، ِفي ٱْلَكِلَماِت ٱْآلِتَيِة: َقِط َأِلفًا َليِّ 3 - َأَضُع َمكاَن ٱلنُّ

- َفْدَو.......... - ُدْنيـــــ..........   - َمْقَهــــــــ..........    

ناَعُة َوا�لتِّجاَرُة جاُل: 4   َاْلِفالَحُة َوا�لصِّ امَلْ�
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�ـْكُل َلشّ ا

:  َالنَّصُّ

 َأْقرُأ َوَأْسَتْثِمُر:

نّانُ بّاسُ ا�لْفَ اَلْجَ

تي ٱْسَتْأَجَر َلها َأبي َجّباسًا ماِهرًا. انتهي من بناء المنزل الجديد، ولم تبق إال زخرفة البهو ٱلَّ

َشِف َوٱْلُيبوَسِة.  َس ٱْلَجّباُس سقف ٱْلَبْهِو ِبٱْلِجْبِس في ُسْرَعٍة ُمْدِهَشٍة، أِلَنَّ ٱْلِجْبَس سريع ٱلنَّ  َملَّ

ًة راِئَعًة، َوَشَرَع  ُن َأْشـــــــــــكااًل َهْنَدِســـــــــــيَّ َت َصفاِئَح ِمَن ٱْلَوَرِق ٱْلُمَقّوى، ِبها ُثقوٌب ُمْنَتِظَمٌة، ُتَكوِّ َبْعَدِئٍذ  َثبَّ

ٍة. ْقِف بأزاميل حادَّ َيْعِكُسها ِبَقَلِم ٱلرَّصاِص َعلى ٱْلِجْبِس، ُثمَّ ٱْنَهَمَك ُهَو َوُمساِعدوُه في  َنْقِش ٱلسَّ

ْغِم  ، َعلى الرَّ َل ٱْلَجّباَس َسْقَف ٱْلَبْهِو َوَأعاِلَي ٱْلُجْدراِن ِإلى َلْوَحِة ِمْن َفنِّ ٱْلِمْعماِر ٱألَْنَدُلِسيِّ َحوَّ

ُف َمْبَلغًا هاّمًا. ِمْن َأنَّ ِإْنجاَز ٱْلَعَمِل َيْسَتْغِرُق َوْقتًا َطوياًل، َوُيَكلِّ

، ٱلُجْمَلَة َوٱْلَكِلماِت ٱلَّتي َتْحَتها َسْطٌر. ْكِل ٱلّتامِّ صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ َأْضِبُط ِبٱلشَّ 1- َأْقَرُأ النَّ

صِّ ُجْمَلًة؛ ِفْعُلها َمْبِنيٌّ ِلْلَمْجهوِل. 2- َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

صِّ ما َيُدلُّ َعلى َأنَّ ٱْلَجّباَس ماِهٌر. 3- َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

: صِّ ُب ٱأْلَْفكاَر ٱْلِتــَيَة َحَسَب ُوروِدها في ٱلنَّ ٤- ُأَرتِّ

ٍة. ْقَف ِبَأزاميَل حادَّ - َنَقَش ٱلسَّ

َت َصفاِئَح ِمَن ٱْلَوَرِق ٱْلُمَقّوى. - َثبَّ

َس ٱْلَجّباُس َسْقَف ٱْلَبْهِو ِبٱْلِجْبِس  - َملَّ

ناَعُة َوا�لتِّجاَرُة جاُل: 4   َاْلِفالَحُة َوا�لصِّ امَلْ�





�لـِْكتاِ�ّ�ُ �ْعب��ُ ا ّ َلت شادِيٍّا ةُ نَصٍّ إِرْ كِتابَ

 َأْكَتِسُب
 َأْقَرُأ:

ٍم؛ ِبَسَبِب ِقْطَعِة َحالوى ٱْشَتراها ِمْن َأماِم ٱْلَمْدَرَسِة.  ُزْرُت ٱْلَيْوَم َصديقي َأْحَمَد ٱلَّذي ُأصيَب ِبَتَسمُّ

ُكْل َأيَّ َشْيٍء خاِرَج ٱْلَبْيِت! ًة ُأْخرى ِإلى َهذا ٱْلِفْعِل ! َوال َتْأ َك َتعاَفْيَت! ال َتُعْد َمرَّ ِه َأنَّ - َاْلَحْمُد ِللَّ

ْرَس.. َلْن َأعوَد ِإلى َهذا ٱألَْمِر! ْمُت ٱلدَّ - ُشْكرًا َلِك يا َصديَقتي َلْمياَء! .. َتَعلَّ

ْكِل! ظاَفِة َقْبَل ٱألَ واِء ِبٱْنِتظاٍم،  َوٱْحِرْص َأْيضًا َعلى ُشروِط ٱلنَّ يبًا، َوَلِكِن  ٱْحِرْص َعلى َأْخِذ ٱلدَّ - َسُتْشفى َقر

- ُشْكرًا َلِك يا َلْمياُء َعلى َنصيَحِتِك !

، َوَأْقَرُأ: ْوجيِهيَّ ْسلوَب ٱلتَّ ْكَتِشُف ٱْألُ  َأ

ْهُي( ًة ُأْخرى ِإلى َهذا ٱْلِفْعِل!  )َالنَّ - ال َتُعْد َمرَّ

ْهُي( ُكْل َأيَّ َشْيٍء خاِرَج ٱْلَبْيِت! )َالنَّ - ال َتْأ

واِء ِبٱْنِتظاٍم!  )َاأْلَْمُر( - اِْحِرْص َعلى َأْخِذ ٱلدَّ

ْكِل ! )َاأْلَْمُر( ظاَفِة َقْبَل ٱأْلَ - اِْحِرْص َعلى ُشروِط ٱلنَّ

ُب:  َأَتَدرَّ
صاِئِح، ِإلى َصديقي/ َصديَقتي؛ ِلِحماَيِة َنْفِسِه (ها) َوُأْسَرِتِه (ها)  ْرشاداِت َوٱلنَّ ُم َمْجموَعًة ِمَن ٱْلِ • ُأَقدِّ

ِمِن ٱْنِتشاِر ٱْلَوباِء.

 ُأْنِتُج:
• َأْقَرُأ ٱْلُجَمَل ٱْآلِتَيَة:

ّكاِن:  َيِة، َيقوُل ِللسُّ - َسِمْعُت َشْيَخ ٱْلَقْر روَرِة.   - اِْلَزموا ُبيوَتُكْم! َوال َتْخُرجوا ِإاّل ِللضَّ

ها ُمْسِرَعًة. - عاَدْت َربيَعُة ِإلى ُأمِّ - َوقاَل َلُهْم: اِْجَتِنبوا َلْمَس َأْيدي َبْعِضُكْم َبْعضاً ! 

- ُخذوا ٱْلَحَذَر! َوٱْعَتنوا ِبَأْنُفِسُكْم! : َوِبَم َأْوصاُهْم َأْيضًا؟    - قاَلِت ٱألُمُّ

َيَتنا! ُد َقْر - َاْلَوباُء ُيَهدِّ - َأْوصاُهْم ِبَغْسِل َأْيديِهْم ِبٱْلماِء َوٱلّصابوِن.  

. / َتْوجيِهيٍّ ـــــُب ٱْلُجــــَمــَل؛ ِلـبـِناِء َنصٍّ ِإْرشاِديٍّ • ُأَرتِّ

• ُأراِجُع ُأْسَرتي/ َأَحَد َأْصِدقائي؛ في ما َكَتْبُتُه.

ناَعُة َوا�لتِّجاَرُة جاُل: 4   َاْلِفالَحُة َوا�لصِّ امَلْ�





َلِْقراَءُة ا

 َأْقَرُأ:

:  اِْسِتْثماُر ا�لنَّصِّ

ــةُ  اَلْغابَ

ًة؛ َفِهَي ا�لَّتي َتْمَنُع  ًة َوِصناِعيَّ ًة ا�ْقِتصاِديَّ يَّ َد ِغطاٍء شاِسٍع َأَخَضَر، َبْل ِإنَّ َلها َأَهمِّ َلْيَســـــــــــِت ا�ْلغاباُت ُمَجرَّ

ِث ا�ْلَهواِء. ِة َتَلوُّ ُف ِمْن ِحدَّ َبِة َوَتآُكَلها، َوَتْحمي َينابيَع ا�ْلِمياِه، َوُتَخفِّ ْر َتَدْهُوَر ا�لتُّ

، َوَتْضَمُن َهواًء َنِقّيًا. َكما َتْعَمُل َعلى َصدِّ  ُف ا�ْلَجـــــــــــوَّ َوُتســـــــــــاِهُم ا�ْلغاَبُة في َتْنظيِم َحَلقاِت ا�ْلماِء، َوُتَلطِّ

باتاِت َوا�ْلَحَيواناِت ا�لَّتي َلْن  ُر ا�لغابـــــــــــاُت َمواِطَن ِلَكثيٍر ِمَن ا�لنَّ َبِة ِمَن ا�اِلْنِجراِف. َوُتَوفِّ ْر يـــــــــــاِح، َوِحماَيِة ا�لتُّ ا�لرِّ

َتْسَتطيَع ا�ْلَعْيَش ِإاّل فيها.

ْنساِن،  َسٍة َعلى َشْكِل َخَشٍب دوَن ُجْهِد ا�ْإلِ َدٍة ُمَكدَّ َة ِإلى طاَقٍة ُمَتَجدِّ ْمِسيَّ ُل ا�ْلغاَبُة ا�لّطاَقَة ا�لشَّ َكما ُتَحوِّ

ٍة. ا�لَّذي َيْسَتْعِمُل ا�ْلَخَشَب ُمْنُذ ا�ْلِقَدِم، ِلما َلُه ِمْن قيَمٍة ا�ْقِتصاِديَّ

1- َأْبَحُث َعْن َشـــــــــــَبَكِة ُمْفَرداِت َكِلَمِة )َاْلغاَبُة(.

َدِة: تي َتُدلُّ َعلى ا�لّطاقاِت ا�ْلُمَتَجدِّ 2- ُأحيُط ِبَخطٍّ ا�ْلَكِلماِت ا�لَّ

يُح. ْمُس.     - َاْلَفْحُم.     - َالّر - َاْلغاُز.     - َالشَّ

: صِّ تي َلْم ُتْذَكْر في ا�لنَّ َدَة؛ ا�لَّ ُن ا�لّطاقاِت ا�لُمَتَجدِّ 3- ُأَلوِّ

َاْلماُء َاْلِبْتروُل يُح َالّر ْحفوِريُّ َاْلَوقوُد ٱأْلُ

٤- َأِصُل ُكلَّ طاَقٍة ِبَمْصَدِرها: 
َاْلَوقوُد َاْلَخَشُب ُة يِحيَّ َالّطاَقُة ا�لّر ُة ْمِسيَّ َالّطاَقُة ا�لشَّ

•

•

•

•

•

•

•

•
ْمِس ُة ا�لشَّ َأِشعَّ ياُح َالرِّ َاْلِبْتروُل َاْلغاباُت

ْنساِن َوا�ْلبيَئِة َوا�ْلكاِئناِت؟ ٥- َكْيَف ُتساِهُم ا�ْلغاباُت في ِحماَيِة ا�ْإلِ

َدٍة؟ ناُت ا�ْلبيَئِة ِإلى طاقاٍت ُمَتَجدِّ ُل ُمَكوِّ ٦- َكْيَف َتَتَحوَّ

َاْلغاَبُة

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

.......
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7

هُاَ�َصْرُف أَنْواعُ حيحُ وَ لُ ا�لصَّ عْ اَلْفِ

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:

َبَن. ْفُل ��ْألُْستاَذ.َشِرَب ��لّطْفُل ��للَّ َعدَّ ��لّراعي ��ْلَغـَنَم.َيْسَأُل ٱلطِّ

َة. ُم ��ْلِقصَّ َقَرَأ ��ْلمَعلِّ

َمُة ��ْلِكتاَب. َأَخَذِت ��ْلُمَتَعلِّ

اِهَرَة: ُل:                     َأْكَتِشُف ا�لظّ
ِّ
 َأْقَرُأ، َوُأَحل

َمْفعوٌل ِبِهفاِعٌلِفْعٌلَمْفعوٌل ِبِهفاِعٌلِفْعٌلَمْفعوٌل ِبِهفاِعٌلِفْعٌل

َبَن.ٱلّطْفُلَشِرَب ُمَقَرَأٱللَّ َة.ٱْلُمَعلِّ ٱْلَغَنَم.ٱلّراعيَعدَّٱْلِقصَّ

َشِرَب 
َخَرَج

َأَخَذ - َسَأَل - َقَرَأ -
َأَمَر - َرَأَف - َمَألَ

َمدَّ - َعدَّ - َزْلَزَل
َمرَّ - َعضَّ - ...

ِفْعٌل ساِلٌم
ْضعيِف( )ما َخال ِمَن ا�ْلَهْمِز َوا�لتَّ

ِفْعٌل َمْهموٌز
ِة َهْمَزٌة( )َأَحُد ُحروِفِه ا�أْلَْصِليَّ

ٌف ِفْعٌل ُمَضعَّ
ٌر( ِة ُمَكرَّ )َأَحُد ُحروِفِه ا�أْلَْصِليَّ

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:
ُن َنْوَعُه: ُر َعلى ٱْلِفْعِل، َوُأَبيِّ 1 - َأْقَرُأ ��ْلُجَمَل ٱْآلِتَيَة، َوُأَسطِّ

مُّ ا�ْلِبساَط. ِت ا�أْلُ - ......................................َنْوُعُه:- َمدَّ
. عاَم ِبَتأنٍّ َكَل ا�ْلَوَلُد ا�لطَّ - ......................................َنْوُعُه:- َأ

- ......................................َنْوُعُه:- َكَتَب ا�ْلَوَلُد َدْرَسُه ِبِإْتقاٍن.

2 - ُأْدِرُج ُكلَّ ِفْعٍل، ِمّما َيلي، في َمكاِنِه ٱْلُمناِسِب ِمَن ٱْلَجْدَوِل: َشِرَب - َفرَّ - َيْأُمُر - َدلَّ - َبَدَأ - َمدَّ

حيَحُة ْفعاُل ٱلصَّ َاْألَ

ٌفَمْهموٌزاسِلٌم ُمَضعَّ

ُن َنْوَعها: ُهبوٌط - ُمروٌر - ُسؤاٌل. 3 - َأْسَتْخِرُج ��ْألَْفعاَل ِمَن ��ْلَكِلماِت ��ْآلِتَيِة، َوُأَبيِّ

جاُل: 5  َاْلغاَبُة امَلْ�





��اـكيُب ّ َل� لَةُا وَّ ؤَ ةُ ا�لْمُ لَ مْ ا�لْجُ عِ وَ ضارِ بُ ا�لْمُ نَصْ

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:

َجَلَس ��لّطْفُل؛ َكْي َيْسَتريَح.َأَتَمّنى َأْن ُيْرَفَع ��ْلَوباُء.َلْن َأْعَتِدَي َعلى ��ْلَحيواناِت.

اِهَرَة: ُل:                     َأْكَتِشُف ا�لظّ
ِّ
 َأْقَرُأ، َوُأَحل

َحْرٌف 
ناصٌب

ِفْعٌل ُمضاِرٌع 
جارٌّ َوَمْجروٌر(...)َمْنصوٌب

ِفْعٌل 
ِفْعٌل ُمضاِرٌع ناِصٌبفاِعٌلُمضاِرٌع

َمْنصوٌب
ناِئُب 
��ْلفاِعِل

ا�ْلوباُء.ُيْرَفَعَأْن)...(َأَتَمّنىَعلى ا�ْلَحَيواناِت.)...(َأْعَتِدَيَلْن

ِفْعٌل ُمضاِرٌع ناِصٌبفاِعٌلِفْعٌل
َمْنصوٌب

َيْسَتريَح.َكْيا�لّطْفُلَجَلَس

َلْن - َأْن - َكْي ... ُحروٌف َتْنِصُب ا�ْلِفْعَل ا�ْلُمضاِرَع

ا�ْلَوباِء.َرْفَعَأَتَمّنىا�ْلَوباُء.َأْن ُيرَفَعَأَتَمّنى
َلُة ا�ْلُمَؤوَّ َاْلُجْمَلُة 

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:
واِصِب: 1 - َأَضُع َمكاَن ��ْلَفراِغ، ناِصبًا ِمَن ��لنَّ

- .................. َأْتـُرَك َعَمَل ا�ْلَيْوِم ِإلى ا�ْلَغِد. عاَدِة.   ْم .................. َتفوَز با�لسَّ -  َتَعلَّ  

- ُأِحبُّ .................. َأْحُصَل َعلى ا�ْلجاِئَزِة.  

َقِط ِفْعاًل ُمضاِرعًا ُمناِسبًا: 2 - أَضُع َمكاَن ��لنُّ

ئًا. - َلْن .................. َعَماًل َسيِّ  

- َدَخْلُت ٱْلَمْدَرَسَة َكْي ................... ٍة.  - َيُسرُّني َأْن .................. َعلى َنتيَجٍة سارَّ  

ِتَك. 3 - ُأْعِرُب ��ْلُجْمَلَة ��ْآلِتَيَة: َيْنَبغي َأْن َتْهَتمَّ ِبِصحَّ

َلٍة. ِتَك) ِإلى ُجْمَلٍة ُمَؤوَّ ُل ��ْلُجْمَلَة (َيْنَبغي َأْن َتْهَتمَّ ِبِصحَّ 4 - ُأَحوِّ
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صولَةُاَْإل�ْمالُء وْ اءُ ا�لْمَ مَ َسْ ةِ - اَألْ ِشارَ ماءُ ا�إلْ أَسْ

 َأْقَرُأ َوَأْكَتِسُب:

َحْذُف ��لاّلم ِمَن ��ْألَْسماِء ��ْلَمْوصوَلِةَحْذُف ��ْألَِلِف ِمْن َأْسماِء ��ْلِشاَرِة

ــِذيَهِذِهَهــَذا ـتيَالَّ ـذيَنَالَّ َالَّ

َذِلَكَهـذاِن

أوَلـِئَكَهـَكذاَهـؤالِء

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:

َقِط ��ْسَم ِإشاَرٍة ُمَناِسٍب: َهذاِن- َهَذا- َهِذِه 1 - َأَضُع َمَكاَن ��لنُّ

- .................. َرجٌل َأميٌن.  

- .................. صاِنعاِن ماِهراِن.  

- .................. ُحْجَرٌة واِسَعٌة.  

ّفاَحَة. - ُخْذ .................. ا�لتُّ  

تي ذيَن - ��لَّ ذي - ��لَّ ْسَم ��ْلَمْوصوَل ��ْلُمناِسَب: ��لَّ ـَقِط ��ْالِ 2 - َأَضُع َمكاَن ��لـنُّ

ْيـُتـَها. َة .................. ا�ْشَتـَر - َقـَرْأُت ا�ْلـِقصَّ  

- َهذا ُهَو ا�ْلَبْيُت .................. َأْسُكـُنـُه.  

موِنـي. - ُأِحبُّ .................. َعلَّ  

ٌب. 3 - ُأْعِرُب ��ْلُجْمَلَة ��ْآلِتَيَة: َهذا َوَلٌد ُمَهذَّ
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�ـْكُل َلشّ ا

:  َالنَّصُّ

 َأْقرُأ، َوَأْسَتْثِمُر:

ةُ دَ تَّحِ جارُ ا�لْمُ َشْ اَألْ

ْمُس َعلى ٱْلغاَبِة؛ فأبصرت صنوبرة حزينة، وقررت أن تشملها بأشعتها الذهبية  َأْشـــــــــــَرَقِت ٱلشَّ

: ما ُيْحِزُنِك يا َصديَقتي؟ الدافئة، ُثمَّ َسَأَلْتها ِبُحُنوٍّ

ْمِس، َوقاَلْت: ِإنَّ ِبُقْربي قطعة َحديٍد ُيَسّموَنها َفْأسًا،  َلْو  َنْوَبِر َبَصَرها َنْحَو ٱلشَّ ْت  شجرة ٱلصَّ َمدَّ

َوَجَدها َحّطاٌب، َوَصَنَع َلها َيدًا ِمْن َفْرِع َشَجَرٍة، َلَقَطَع َأْشجاَر الغابة ا�ْلواِحَدَة ِتْلَو ا�أْلُْخرى... 

تي َتْحَتها َسْطــــٌر. ْكِل ٱلّتامِّ ٱلُجْمَلَة َوٱْلَكِلماِت ٱلَّ صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ َأْضِبُط ِبٱلشَّ 1 - َأْقَرُأ ٱلنَّ

ُفها في َجْدَوٍل. حيَحَة، َوُأَصنِّ ْفعاَل ٱلصَّ صِّ ٱأْلَ 2 - َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

حيَحُة ْفعاُل ٱلصَّ َاْألَ

ٌفَمْهموٌزاسِلٌم ُمَضعَّ

ُن ِفْعاًل ُمضاِرعًا َصحيحًا َمْنصوبًا: صِّ ُجْمَلًة َتَتَضمَّ 3 - َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

ْمُس ُكلَّ َصباٍح؟ 4 - ماذا َتْفَعُل ٱلشَّ

َنْوَبِر؟ َوِلماذا؟ ذي َأْزَعَج َشَجَرَة ٱلصَّ 5 - ما ٱلَّ

َلَقَطَع  َشَجَرٍة،  َفْرِع  ِمْن  َيدًا  َلها  َوَصَنَع  َحّطاٌب،  َوَجَدها  "َلْو  ا�ْلِتَيِة:  ٱْلِعباَرِة  َرْأيي في  ُأْبدي   -  6

َأْشجاَر الغابة".

جاُل: 5  َاْلغاَبُة امَلْ�





�لـِْكتاِ�ّ�ُ �ْعب��ُ ا ّ َلت دِيٍّا رْ ةُ نَصٍّ سَ كِتابَ

 َأْكَتِسُب
تي صوُف َجدَّ  َأْقَرُأ:      

َوْيَفَة ِتْلَو ا�أْلُْخرى، َوَأْكسو  ُكْنُت ُأْمِسُك ِبَعروَستي ا�لَّتي َصَنْعُتها ِمَن ا�ْلَقَصِب، َوُرْحُت َأْسِرُق ا�لصُّ

ْكَثْرُت ِمْن َأْخِذ ا�لّصوِف، َأْوَمَأْت ِإَليَّ ِبَحَرَكٍة،  تي ُمْنَهِمَكًة في ا�ْلَغْزِل.. َوحيَن َأ ِبها َعروَستي. كاَنْت َجدَّ

غيَرِة! ُه َيْصُلُح ِكساًء ِلَعروِسِك ا�لصَّ َقْت َأَحَد ا�أْلَْقِمَشِة، َوَمَنَحْتني ِإّياُه قاِئَلًة: ُخذي َهذا! ِإنَّ ُثمَّ َمزَّ

لطيفة لبصري )جمموعة أخاف من...(، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، ط، 2010، ص: 3-4 )بترصف(

ْرِد ��ْآلِتَيَة، َوَأْقَرُأها: ْكَتِشُف َأْفعاَل ��لسَّ  َأ

ْكَثْرُت ِمْن ... تي ُمْنَهِمَكًة.  - َأ - ُكْنُت ُأْمِسُك ِبـ ... – ُرْحُت َأْسِرُق ...  - َأْكسو ... - كاَنْت َجدَّ

َقْت َأَحَد ... - َمَنَحْتني... - َأْوَمَأْت ِإَليَّ ... - َمزَّ

ُب:  َأَتَدرَّ
. ُف ��ْألَْفعاَل؛ ِلِبناِء ُجَمٍل، ُثمَّ َنصٍّ َسْرِديٍّ • ُأَوظِّ

صَّ ِألُْسَرتي/ َأْصِدقائي َشَفِهّيًا. ُع ��لنَّ • ُأَسمِّ

 ُأْنِتُج:
ْرِديِّ ��ْآلتي: صِّ ��لسَّ ْتماِم ��لنَّ • َأْسَتعيُن ِبا�ْلُجَمِل ��ْآلِتَيِة؛ ِلِ

َأْفراِد ُأْسَرتي. اِْختاَرْت  َوَصْلُت ِإلى ا�ْلغاَبِة، ُرْفَقَة 

ُأّمي َمكانًا َوَسَط ا�أْلَْشجار ........................

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

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

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

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

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

- َحَمْلُت ُكَرتي، َوُرْحُت َأْلَعُب َمَع ُأْختي َفْيروَز.

- َأّما ُأّمي، َفراَحْت َتْقَرُأ ِكتابًا.

- َأْخَرَج َأبي َحصيرًا، َوَفَرَشُه َبْيَن ا�أْلَْشجاِر.

ْكٍل. َرْتُه َلنا ِمْن َأ َدْت ُأّمي ما َحضَّ - َتَفقَّ

• ُأراِجُع ُأْسَرتي/ َأَحَد َأْصِدقائي؛ في ما َكَتْبُتُه.
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َلِْقراَءُة ا

 َأْقَرُأ:

:  اِْسِتْثماُر ا�لنَّصِّ

َلْوانُ  نّي ا�ألْ غَ نْدما تُ عِ

هاُر َســـــــــــريعًا  َنِت ا�ْلغاَبُة ِبُكلِّ ا�أْلَْلـــــــــــواِن: ا�أْلَْزَرُق، َوا�أْلَْخَضُر، َوا�أْلَْحَمُر، َواألَْصَفُر.. َمرَّ ا�لنَّ ذاَت َربيـــــــــــٍع، َتَلوَّ

ْمِس. ْهراُت، َوَفَتَحْت َأْوراَقها ِللشَّ َمِت ا�لزَّ ُيَغّني، َفَضِحَكِت ا�ْلُحقوُل، َوَتماَيَلِت ا�أْلَْشجاُر، َوَتَبسَّ

َنًة، َسَأَل  ـــــــــــْوداَء صاَرْت ُمَلوَّ َمرَّ ِحماٌر َوْحِشـــــــــــيٌّ في ا�ْلغاَبِة، َفَأْعَجَبْتُه ا�أْلَْلواُن، َوَتَمّنى َلْو َأنَّ ُخطوَطُه ا�لسَّ

 ، هوُر ِمَن ا�ْلِحماِر ا�ْلَوْحِشـــــــــــيِّ ـــــــــــْوداَء؟ َخِجَلِت ا�لزُّ هوَر: َهْل ُتْعطيَنني َأْلواَنــِك، َوُأْعطيِك ُخطوِطَي ا�لسَّ ا�لزُّ

ْت َعَلْيِه ِبا�ْإليجاِب، ُثمَّ َتباَدال ا�أْلَْلواَن. َوَردَّ

نًا. َنَظَر ِإلى َقْوِس  ، َفُأْعِجَب ِبَأْلواِنِه، َوَتَمّنى َأْن َيكوَن َشْعُرُه ا�ْلَمْنفوُش ُمَلوَّ َرأى ا�أْلََسُد ا�ْلِحماَر ا�ْلَوْحِشيَّ

بيَعِة، َوَغدا  َن َشـــــــــــْعُرُه ِبَأْلواِن ا�لطَّ ُقَزٍح، َوَطَلَب ِمْنُه َبْعَض َأْلواِنِه، َفَرمى َقْوُس ُقَزٍح ا�أْلَْلواَن ِلْألََســـــــــــِد، َفَتَلوَّ

ِة. َنْت ِبَأْلواِن ا�ْلغاَبِة ا�ْلَبِهيَّ َشْكُلُه راِئعًا.. َحَذِت ا�ْلَحَيواناُت َحْذَو ا�ْلِحماِر ا�ْلَوْحِشيِّ َوا�أْلََسِد، َوَتَلوَّ

يَنًة  َنُة ِإلى ا�ْلغاَبِة ا�ْلواِســـــــــــَعِة، َوُذِهَلْت حيَن َرَأْتهـــــــــــا باِهَتًة َوَحز َوذاَت َربيـــــــــــٍع، َنَظَرِت ا�ْلَحَيوانـــــــــــاُت ا�ْلُمَلوَّ

ًة، َوا�ْلَمْرُج صاَر َأْسَوَد... ْوَنْيِن ا�أْلَْبَيِض َوا�أْلَْسَوِد.. َفَقَدِت ا�أْلَْشجاُر َأْلواَنها َوصاَرْت َرماِديَّ ِبا�للَّ

ُتها ا�ْلغاَبُة. ال َنْسَتطيُع َأْن َنعيَش ِبال َشْمٍس َصْفراَء، َوَأْشجاٍر  قاَلِت ا�ْلَحَيواناُت:  َسُنعيُد َلِك َأْلواَنِك َأيَّ

َظِر ِإَلْيِك. َخْضراَء، َوَبْحٍر َأْزَرَق، َوَأْزهاٍر َحْمراَء. َأْنِت َلِك ا�أْلَْلواُن، َوَنْحُن َلنا َبْهَجُة ا�لنَّ

ُة  َهِبيَّ ـــــــــــْمُس ا�لذَّ ْهُر ُيَغّني، َوا�أْلَْشـــــــــــجاُر َتْضَحُك، َوا�لشَّ ُق، َوا�لنَّ َنًة.. ا�أْلَْزهاُر ُتَصفِّ عاَدِت ا�ْلغاَبُة ُمْبِهَجًة ُمَلوَّ

َتْرمي ُخْصالِتها َعلى ا�ْلُحقوِل...           لينا �لدسوقي (العربي الصغير(، العدد: 290، نونبر 2016، ص: 23-22.

1 - َأْبَحُث َعْن َمعاٍن ِلَكِلَمِة )َرأى(، في ا�ْلِفْقَرَتْيِن ا�لّثاِلَثِة َوا�لّراِبَعِة.

صِّ َأْلواَن ا�ْلغاَبِة؟ 2 - ِلماذا ا�ْسَتعاَرِت ا�ْلَحَيواناُت ا�ْلَمْذكوَرُة في ا�لنَّ

ذي َأصاَب ا�ْلغاَبَة، َبْعَد َأْن َأَخَذِت ا�ْلَحَيواناُت َأْلواَنها؟ 3 - ما ا�لَّ

4 - ماذا َفَعَلِت ا�ْلَحَيواناُت َبْعَدما َعَرَفْت َخَطَأها ا�تُّجاَه ا�ْلغاَبِة؟

َة ِلْلِفْقَرَتْيِن ا�ْلخاِمَسِة َوا�لّساِدَسِة. ُد ا�ْلِفْكَرَة ا�أْلَساِسيَّ 5 - ُأَحدِّ

ُتها ا�ْلغاَبُة... ُلُه: َسُنعيُد َلِك َأْلواَنــِك َأيَّ 6 - ُأْبدي َرْأيي في ا�ْلِفْكَرِة ا�ْلِتَيِة، َوُأَعلِّ

َرأى

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

.......
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هُاَ�َصْرُف أَنْواعُ تَلُّ وَ عْ لُ ا�لْمُ عْ اَلْفِ

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:

��ْلُكَرَة.��لاّلِعُبَرمىناَم ��لرَّضيُع.َوَجَد َرشيٌد ِكتاَبُه.

ِمَن ��ْلَمْرمى.��لاّلِعُبَدنا

اِهَرَة: ُل:                     َأْكَتِشُف ا�لظّ
ِّ
 َأْقَرُأ، َوُأَحل

جارٌّ َوَمْجروٌرفاِعٌلِفْعٌلفاِعٌلِفْعٌلَمْفعوٌل ِبِهفاِعٌلِفْعٌل

ِمَن ا�ْلُكَرِة.ا�لاّلِعُبَدناا�لرَّضيُع.ناَمـــــــــــُه.ِكــــتــــــاَبـــــــــــــــَرشيٌدوَجَد

َأْنواُع ٱْلِفْعِل ٱْلُمْعَتلِّ

3) ِفْعٌل ناِقٌص2) ِفْعٌل َأْجَوُف1) ِفْعٌل ِمثاٌل
َوَجَد - َوَعَد - َوَهَب
َوَصَل - َوَثَب - َيُسَر

قاَم - صاَم - قاَل
باَع - ماَل

َدعا - َنما - 
َجنى - َمشى - َسعى

ٍة ُلُه َحْرَف ِعلَّ ٍةما كاَن َأوَّ ٍةما كاَن وَسُطُه َحْرَف ِعلَّ ما كاَن آِخُرُه َحْرَف ِعلَّ

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:
ُن َنْوَعُه: ، ُثمَّ ُأَبيِّ ُر َتْحَت ُكلِّ ِفْعٍل ُمْعَتلٍّ 1 - ُأَسطِّ

- ......................................َنْوُعُه:- صاَم ٱْلُمْسِلموَن َشْهَر َرَمضاَن.
ْلميَذَة ِبجاِئَزٍة. ْستاَذُة ٱلتِّ - ......................................َنْوُعُه:- َوَعَدِت ٱأْلُ

- ......................................َنْوُعُه:- َحَمَل ٱأْلَُب ٱْلَفواِكَه ِإلى ٱْلَمْنِزِل.
ْيتوَن. - ......................................َنْوُعُه:- َجنى ٱْلَفاّلُح ٱلزَّ

َقِط ِفْعاًل ُمْعتالًّ ُمناِسبًا: 2 - َأَضُع َمكاَن ��لنُّ

- ..................... ا�ْلِقطُّ َعلى ا�ْلَفأِر. قوَد.    - ..................... ا�لّتاِجُر ا�لنُّ  

- ..................... ا�لّتاِجُر ِبضاَعَتُه.  

ُن َنْوَعها: ُوصوٌل - ِقياٌم - ُجلوٌس - َمْشٌي. 3 - َأْسَتْخِرُج ��ْألَْفعاَل ِمَن ��ْألَْسماِء ��ْآلِتَيِة، َوُأَبيِّ

جاُل: 5  َاْلغاَبُة امَلْ�
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��اـكيُب ّ َل� طِيَّةُا رْ ةُ ا�لشَّ لَ مْ عِ / ا�لْجُ ضارِ مُ ا�لْمُ زْ جَ

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:
ِحِك! ناِبُل، وَلّما ُتْحَصْد.ال ُتْكِثْر ِمَن ��لضَّ ِت ��لسَّ �ِْصَفرَّ

َلْم َيْنَقِطْع ُنزوُل ��ْلَمَطِر.ِلَنْجَتِهْد يا َصديقي!

اِهَرَة:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل:                     َأْكَتِشُف ا�لظّ
جاِزٌم

ِفْعٌل مضارٌع 
َمْجزوٌم

جاِزٌم
ِفْعٌل مضارٌع 

َمْجزوٌم
جاِزٌم

ِفْعٌل مضارٌع 
َمْجزوٌم

جاِزٌم
ِفْعٌل مضارٌع 

َمْجزوٌم
ُتـــــــْحــــــَصـــــْد!َلّماَيْنَقِطْع.َلْمــــــــــَنــــــْجـــــَتــــِهـــــْد!ِلــــــــــــــــــُتْكِثْر!ال

ْمِر - َلْم - َلّما(  َتْجِزُم ِفْعاًل ُمضاِرعًا واِحدًا )ال: الُم ا�أْلَ

َيْنَجْح.َيْجَتِهْدَمْن
َكِلَمٌة َتْجِزُم 

ِفْعَلْيِن
ِفْعُل 
ْرِط ا�لشَّ

َجواُب 
ْرِط ا�لشَّ

تي َتْجِزُم ِفْعَلْيِن: ِإْن - ما - َمْن.. ِمَن ا�ْلَكِلماِت ا�لَّ

ٌة ُجْمَلٌة َشْرِطيَّ

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:
َقِط جاِزمًا: 1 - َأَضُع َمكاَن ��لنُّ

دًا. - ........ ُتَنّظْف َيَدْيَك َجيِّ - ........ َتَنْم باِكرًا.     

- َكُبَر ا�لّطْفُل َو........ َيْذَهْب ِإلى ا�ْلَمْدرَسِة. - ........ َتْلَعْب ِبا�لّناِر!     

َقِط ِفعاًل ُمضاِرعًا َمْجزومًا: 2 - َأَضُع َمكاَن ��لنُّ

ٍم ِبواِجِبِه. - ِلـ ........ ُكلُّ ُمَتَعلِّ - ال ........ َعِن ا�ْلُحضوِر.     

ْمُر َوَلّما ......... - ُقِطَف ا�لتَّ - َلْم ........ واِجَبُه.      

َقِط ِفْعاًل ُمناِسبًا َمْجزومًا: 3 - َأَضُع َمكاَن ٱلنُّ

- ِإْن َتْجَتِهْد ..............، ِبا�ْلجاِئَزِة.  

ْرِس. - َمْن ...............، ُيشاِرْك َأْثناَء ا�لدَّ  
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�ـْكُل َلشّ ا

:  َالنَّصُّ

 َأْقرُأ، َوَأْسَتْثِمُر:

يِّ بوعِ ُسْ وقِ ا�ألْ في ا�لسّ

ٌة َعلى َمداِر ا�أْلُْســـــــــــبوِع. لم يسبق لي أن تعاطيت التجارة،  يَّ َتْنَعِقُد في ُكلِّ َمديَنٍة َأْســـــــــــواٌق َدْوِر

 . ِجَهَة ِإلى ا�لّسوِق ا�أْلُْسبوِعيِّ تَّ وال عرفت قواعدها. اتكلت على الله، وركبت الحافلة ا�لمُّ

ْبـــــــــــِح،  َوا�ْلَعْوَدِة ِإلى ا�ْلَبْيِت ِعْنَد  ْدُت َعلى َأْعماِل ا�لّســـــــــــوِق،  َوا�ْلِقياِم َلُه باِكرًا في ا�لصُّ َهَكـــــــــــذا َتَعوَّ

َئًة..  ُة َسيِّ يَّ ا�ْلُغروِب، َوَأْحيانًا َبْعَد ا�ْلِعشاِء؛ حيَن َتكوُن ا�أْلَْسواُق بعيدة، َوا�أْلَْحواُل ا�ْلَجوِّ

ميِر، َوَأعيُش ِمـــــــــــْن َكّدي َوَعَرِق  ني َأْشـــــــــــُعُر ِبراَحِة ا�لضَّ كاَن َيْغُمُرنـــــــــــي ُكلُّ ا�لرِّضـــــــــــا واالطمئنان، أِلَنَّ

َجبيني، َوُأِحسُّ ِبَأّني َنَجْحُت في َتْحقيِق َكراَمِة ا�ْلَعْيِش مثل َأيِّ ُمواِطٍن... 

ْكِل ٱلّتامِّ ا�لُجْمَلَة َوٱْلَكِلماِت ٱلَّتي َتْحَتها َسْطــــٌر. صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ َأْضِبُط ِبا�لشَّ 1- َأْقَرُأ ا�لنَّ

ُن َمْفعواًل ِبِه. صِّ ا�لُجَمَل ا�لَّتي َتَتَضمَّ 2- َأْسَتْخِرُج ِمَن ا�لنَّ

: صِّ ُب ا�أْلَْفكاَر ا�ْلِتَيَة َحَسَب ُوروِدها في ا�لنَّ 3- ُأَرتِّ

- كاَن َيعوُد ِإلى ا�ْلَبْيِت ِعْنَد ا�ْلُغروِب.

- َتْنَعِقُد في ُكلِّ َمديَنٍة َأْسواٌق.

جارِة باِكرًا. - كاَن َيقوُم ِللتِّ

جاَرِة؟ جاَرَة؟ َكْيَف ا�ْسَتَعدَّ ا�ْلكاِتُب ِلِمْهَنِة ا�لتِّ ٤- َهْل َسَبَق ِلْلكاِتِب َأْن َتعاطى ا�لتِّ

صِّ ما َيُدلُّ َعلى َنجاِح ا�ْلكاِتِب في ِمْهَنِتِه. ٥- َأْسَتْخِرُج ِمَن ا�لنَّ

ُج فيِه ِمْن َبضاِئَع. ُر َعّما ُيَروَّ َيتي/ َحّيي؛ َوُأَعبِّ ُث َعْن سوِق َقْر ٦- َأَتَحدَّ

َعْبد �لهادي �لشرايبي، )َثمن الحرية(، مطبوعات دار المغرب، 1978، ص: 30، )بتصرف( .
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�ـْكُل َلشّ ا

:  َالنَّصُّ

 َأْقرُأ َوَأْسَتْثِمُر:

ا�لْــبــيـئَــةُ ةُ وَ ـرَ ـجَ اَلــشَّ

تقـــــــــــوم األشـــــــــــجار والنباتات الجميلة التي تحيط بنـــــــــــا بتنقية الهواء الذي نتنفســـــــــــه. َكما َتْعَمُل 

، ُثمَّ ِإنَّ األشجار ُتساِعُد َعلى َتْخزيِن ٱْلماِء، َوَتقي ِمْن ُحدوِث  ٱألَْشـــــــــــجاُر َعلى َتْلطيِف َحراَرِة ٱْلَجوِّ

ها مصدر ِغذاٍء َرئيٍس  يوِر ٱْلَجميَلِة، فيها َتْبني َأْعشاَشـــــــــــها. َكما َأنَّ الفيضانات، َوِهَي َمســـــــــــاِكُن ِللطُّ

يوِر َوِلَكثيٍر ِمَن ٱْلكاِئناِت ٱألُْخرى. ِللطُّ

ِجُه عـــــــــــاَدًة ِإلى ٱأْلَماِكِن ٱلَّتي ُتَغّطيها ٱأْلَْشـــــــــــجاُر  َوَنْحـــــــــــُن  ِعْنَدما َنْرَغُب فـــــــــــي ٱلّراَحِة َوٱْلُهدوِء، َنتَّ

َوٱْلَمْزروعاُت الجميلة؛ َكٱْلغاباِت َوٱْلُحقوِل َوٱْلَحداِئِق.. 

ْكِل ٱلّتامِّ ٱلُجْمَلَة َوٱْلَكِلماِت ٱلَّتي َتْحَتها َسْطٌر. صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ َأْضِبُط ِبٱلشَّ 1- َأْقَرُأ ٱلنَّ

ُفها في َجْدَوٍل. َة، َوُأَصنِّ صِّ ٱألَْفعاَل ٱْلُمْعَتلَّ 2- َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

ُة ْفعاُل ٱْلُمْعَتلَّ َاْألَ

ْجَوُفَاْلِمثاُل َالّناِقُصَاْألَ

ُن ِفْعاًل ُمضاِرعًا َصحيحًا، َوُأضيُف ِإَلْيِه َأداَة َجْزٍم )ال- َلْم- ِلـ (. صِّ ُجْمَلًة َتَتَضمَّ 3- َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

ُة ٱأْلَْشجاِر في ِحماَيِة ٱْلبيَئِة؟ يَّ ٤- ما َأَهمِّ

ْرفيِه َعْنُهْم؟ ْسعاِد ٱلّناِس َوٱلتَّ َجَرُة ِإلِ ٥- ما ٱأْلَْدوار ٱلَّتي َتقوُم ِبها ٱلشَّ

ـــِجُه عاَدًة ِإلى ٱألَماِكِن  ٦- ُأْبدي َرْأيي في ٱْلِعباَرِة ٱْلِتـــَيِة: "ِعْنَدما َنْرَغُب في ٱلّراَحِة َوٱْلُهدوِء، َنـــتَّ

ٱلَّتي ُتَغّطيها ٱأْلَْشجاُر َوٱْلَمْزروعاُت ٱْلَجميَلُة."

هدى جيار �لطيب )بيئتي وكيف ُأحافُظ َعليها(، َأرامكو، السعودية، ط 1، 1993، ص: 8 )بتصرف(.
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�لـِْكتاِ�ّ�ُ �ْعب��ُ ا ّ َلت يٍّا وارِ ةُ نَصٍّ حِ لَ مِ تَكْ

 َأْكَتِسُب
َشَجَرٌة ناِطَقٌة  َأْقَرُأ:      

ُب ِبِه: َب حيَن َنَطَقْت، َوِهَي ُتَرحِّ َجَلَس ُعَمُر َتْحَت ِظلِّ َشَجَرِة ٱأْلَْرِز؛ َفَتَعجَّ

- َأْهاًل ِبَك يا ُعَمُر!

- َأْهاًل ِبِك يا َصديَقتي، َهْل َتْنِطقيَن ِمْثلي؟

- َنَعْم، يا َصديقي.. َأنا َمْخلوٌق َحيٌّ ِمْثُلَك.. 

َجَرُة؟! ُتها ٱلشَّ - َوما ِغذاُؤِك َأيَّ

ِة. بيِعيَّ - َأَتَغّذى َعلى ٱْلماِء َوٱأْلَْسِمَدِة ٱلطَّ

- يا َلِك ِمْن َشَجَرٍة َعظيَمٍة، َوُمفيَدٍة!

- ُشْكرًا َلَك يا ُعَمُر! َأنا َوَأْنَت َصديقاِن.

ِة ِبناِء ٱْلِحواِر. ُف ٱْلَكِلماِت ٱْآلِتَيَة؛ ِلَتِتمَّ ُب: • ُأَوظِّ  َأَتَدرَّ
ُتها ٱْلُعْصفوَرُة! - َفْيروُز: .......... أيَّ

- َاْلُعْصفوَرُة: .......... يا َفْيروُز.

- َفْيروُز: .......... َتْسُكنيَن َأْنِت َوِفراُخِك؟

َجَرِة. - َاْلُعْصفوَرُة: .......... َهِذِه ٱلشَّ

- َفْيروُز: .......... ُتْطِعميَن ِصغاَرِك؟

- َاْلُعْصفوَرُة: .......... ٱْلَحَشراِت، َوُأْطِعُمُهْم ِبها.

- َفْيروُز: ِإَذْن .......... َلِك َحّباِت ٱْلَقْمِح.

- َاْلُعْصفوَرُة: .......... َلِك يا َفْيروُز ! يا َصديَقَة ٱْلَعصافيِر!!

 ُأْنِتُج:
ُص ٱْلِحواَر َمَع َأَحِد َأْصِدقائي، َأْو َأَحِد َأْفراِد ُأْسَرتي. • ُأَشخِّ

• ُأراِجُع ُأْسَرتي/ َأَحَد َأْصِدقائي؛ في َتْشخيِص ٱْلِحواِر.

َسَأْحِمُل.. َنْسُكُن.. َأْصطاُد

َمْرَحبًا ِبِك.. َأْهاًل ِبِك

ُشكرًا.

َوَكْيَف.. َأْيَن.
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َلِْقراَءُة ا

 َأْقَرُأ:

:  اِْسِتْثماُر ا�لنَّصِّ

اكُشُ رّ مُ

ِة؛ َكثيَرُة ا�ْلِجناِن َوا�ْلَبســـــــــــاتيِن،  يَّ ُمّراُكـــــــــــُش عاِصَمُة ا�ْلَمْغِرِب َقديمًا، َوِمـــــــــــْن َأْعَظِم ُمُدِن ا�ْلَمْغِرِب ا�ْلَحضاِر

ـــــــــــواقي، َوَتْأتيها ا�أْلَْرزاُق ِمَن ا�ْلُمُدِن َوا�ْلَبوادي، َمَع ما فيها ِمَن ا�أْلَْشجاِر َوا�ْلُكروِم الَّتي  َتْخُرُق خاِرَجها ا�لسَّ

ُث ِبطيِبها في ا�ْلفاِق. ُيَتَحدَّ

ْخَمِة، ا�لَّتي َأْصَبَحْت ميَزًة  ِة، ا�لَّتي ُأقيَمْت ُمْنُذ َنْشَأِتها، َوُقصوِرها ا�ْلضَّ يَّ َثِر ُز ُمّراُكُش ِبَأْسواِرها ا�أْلَ َوَتَتَميَّ

لها؛ وِمْنها َقْصُر ا�ْلَمْنصوِر )ا�ْلَبديُع(.

ِة؛ َوُهَو ِعباَرٌة َعْن َمْبنًى َضْخِم ا�ْلِمساَحِة،  َكما َتْنَتِشـــــــــــُر ِبها َمساِجُد َعديَدٌة؛ ِمْن َأْشـــــــــــَهِرها جاِمُع ا�ْلُكْتِبيَّ

ِة. ْسالِميَّ ، ِمْن َرواِئِع َفنِّ ا�ْلِعماَرِة ا�ْإلِ ْكِل. َوُتْعَتَبُر ِمْئَذَنُتُه، ِبَحقٍّ ُمْسَتطيِل ا�لشَّ

َوِإلـــــــــــى جاِنِب َهـــــــــــذا، َفُمّراُكُش َظلَّْت، َوال َتزاُل، عاِصَمًة ِلَنْشـــــــــــِر ا�ْلِعْلـــــــــــِم َوا�ْلداِب، َوُمْلَتقًى ِلُمْخَتِلِف 

قافاِت َوا�ْلُفنوِن، َعلى َمرِّ ا�أْلَْزماِن َوا�ْلُعصوِر. ا�لثَّ

.) 1- َأْبَحُث َعْن ِسياِق َكِلَمِة )َفنِّ

2- آتي ِبعاِئَلِة َكِلَمِة )َمْبنى(.

بيَعِة َوا�ْلَجماِل. َأْذُكُر ما َوَصَفها ِبِه ا�ْلكاِتُب. 3- ُمّراُكُش َمديَنُة ا�لطَّ

زاُتُه؟ ؟ ما َأْشَهُر َمْسِجٍد ِبُمّراُكَش؟ ما ُمَميِّ صِّ تي ُذِكَرْت في ا�لنَّ ُة ا�لَّ ٤- ما ا�ْلثاُر ا�ْلُعْمراِنيَّ

ُة؟ َبِويَّ ْر ُز َأْهُلها؟ ما َأْدواُر ُمّراُكَش ا�لتَّ ّياُح َمديَنَة ُمّراُكَش؟ ِبَم َيَتَميَّ ٥- ِلماذا َيْقِصُد ا�لسُّ

ِة ا�ْلِتَيِة: يَّ َثِر ِة ا�أْلَ َد َمعاِلَم َمديَنِة ُمّراُكَش ِمْن َبْيِن ا�ْلَمعاِلِم ا�ْلُعْمراِنيَّ ٦- ُأَحدِّ

ْعِدّييَنَمْسِجُد ا�ْلَقْرِوّييَن َةُقبوُر ا�لسَّ َمْدَرَسُة اْبِن يوُسَفباُب شالَّ

ُز ُكلَّ واِحَدٍة ِمْنها. ٌة، َجميَلــٌة، َأْذُكُر َبْعَضها، َوما ُيَميِّ يِخيَّ ٧- في ا�ْلَمْغِرِب ُمُدٌن َوُقرًى ُأْخرى تار

صَّ َشَفِهّيًا. ُص ا�لنَّ ٨- ُأَلخِّ

َمْبىن

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

.......

في رحاب �للغة �لعربية، المستوى السادس عن موقع )رواد اإلسالم(.
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��اـكيُب ّ َل� لِيَّةُا عْ خُ ا�لْفِ اَلنَّواسِ

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:
كاَن ��ْلَقَمُر ُمنيرًا.َاْلَقَمُر ُمنيٌر.

وُب َقصيٌر. وُب َقصيرًا.َالثَّ صاَر ��لثَّ

ماُء صاِفَيٌة. ماُء صاِفَيًة.َالسَّ َأْصَبَحِت ��لسَّ

اِهَرَة:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل:                     َأْكَتِشُف ا�لظّ
ُة َاْلُجْمَلٌة ��ِالْسِميَّ

َخَبُر (صاَر)�ِْسُم (صاَر)ناِسٌخَخَبٌر َمْرفوٌعُمْبَتَدٌأ َمْرفوٌع

ْوُب ْوُبصاَرَقصيٌر.ا�لثَّ َقصيرًا.ا�لثَّ

ِة: واِسِخ ا�ْلِفْعِليَّ ِمَن ا�لنَّ
باَت - كاَن - صاَر - َأصَبَح - َظلَّ

ِة؛ َتْرَفُع ا�ْلُمْبَتَدَأ َوُيَسّمى  ْسِميَّ َتْدُخُل َعلى ا�ْلُجْمَلِة ا�اْلِ
ا�ْسَمها، َوَتْنِصُب ا�ْلَخَبَر َوُيَسّمى َخَبَرها.

. صاَر: ناِسٌخ ِفْعِليٌّ

ِة. مَّ ْوُب: ِاْسُمها َمْرفوٌع ِبا�لضَّ ��لثَّ

َقصيرًا: َخَبُرها َمْنصوٌب ِبا�ْلَفْتَحِة.

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:
: َقِط َكِلماٍت ُمناِسَبًة، ُثمَّ ُأْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ 1 - َأَضُع َمكاَن ��لنُّ

- .................. ا�ْلَمريُض َصحيحًا. ْستاُذ .................. .     - َظلَّ ا�أْلُ  

- باَت .................. ُمْشَتِعاًل. - كاَن .................. َصْحوًا.      

ْعراِب ��ْآلتي: 2 - ُأِتمُّ ��ْلَفراَغ في ��ْلِ

- صاَر: ِفْعٌل ماٍض ناِقٌص.  

- ا�ْلِعَنُب: ............................................................................  

- َزبيبًا: ................................................................................  

3 - َأْشُكُل ��ْلْجْمَلَة ��ْآلِتَيَة، َوُأْعِرُبها:

- ظل المطر غزيرا.  
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�ـْكُل َلشّ ا

:  َالنَّصُّ

 َأْقرُأ َوَأْسَتْثِمُر:

بِ رِ غْ ةُ في ا�لْمَ ياحَ اَلسِّ

َة ِلِقطاِع ٱْلِخْدماِت؛  واَة ٱأْلَساِسيَّ ياَحِة ُمْنُذ ُعقوٍد دور هامٌّ في ٱْقِتصاِد ٱْلَمْغِرِب، َوال َتزاُل ٱلنَّ كاَن ِللسِّ

َحْيُث  يركز النشاط السياحي على الموروث الثقافي الذي تعرضه المدن العتيقة الغنية بمآثرها 

ِة...  ْعِبيَّ ِة، َوَثقاَفِتها ٱلشَّ ْقليِديَّ التاريخية، َوِصناعاِتها ٱلتَّ

يَقَة...، َوَهِذِه  َفَهـــــــــــِذِه فـــــــــــاُس، ُتْعَتَبُر َمْتَحفًا َمْفتوحـــــــــــًا َيْنِبُض ِبٱلّتاريِخ، َوَيُضـــــــــــمُّ جامعة ٱْلَقْرِوّييـــــــــــَن ٱْلَعر

ِة، َوُيثيـــــــــــُر ٱْهِتماَم ُزّواِرها َقْصُر ٱْلَبديِع، َواْســـــــــــِتراَحُة ٱْلَمناَرِة،  ـــــــــــُطها َصْوَمَعُة ٱْلُكْتِبيَّ مراكـــــــــــش ٱْلَحْمراُء َتَتَوسَّ

َفْتها "ٱليونيْسكو" ُتراثًا ِإْنساِنّيًا  َوَحداِئُق َأْكداَل، َوَيْبقى َقْلُبها ٱلّناِبُض في ساَحِة "جاِمِع ٱلفنا"، ٱلَّتي َصنَّ

ِط  ماِل، المطلة َعلى ٱْلَبْحِر ٱأْلَْبَيِض ٱْلُمَتَوسِّ ِة. َوَهِذِه َطْنَجُة، َعروُس ٱلشَّ َفِهيَّ عاَلِمّيًا ِلْآلداِب َوٱْلُفنوِن ٱلشَّ

. َوٱْلُمحيِط ٱأْلَْطَلِسيِّ

تي َتْحَتها َسْطٌر. ْكِل ٱلّتامِّ ٱلُجْمَلَة َوٱْلَكِلماِت ٱلَّ صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ َأْضِبُط ِبٱلشَّ 1- َأْقَرُأ ٱلنَّ

َة. واِسَخ ٱْلِفْعِليَّ صِّ ٱلنَّ 2- َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

ُن ِفْعاًل ُمضاِرعًا َمْبِنّيًا ِلْلَمْجهوِل. صِّ ُجْمَلًة َتَتَضمَّ 3- َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

. صِّ ٤- َأْسَتْخِرُج َأْسماَء ٱْإلِشاَرِة وٱأْلَْسماَء ٱْلَمْوصوَلَة ِمَن ٱلنَّ

ياَحِة في ٱْقِتصاِد ٱْلَمْغِرِب؟ ُة ٱلسِّ يَّ ٥- ما َأَهمِّ

؟ َأْذُكُر ُمُدنًا ُأْخرى َأْعِرُفها، َأْو ُزْرُتها... صِّ تي َوَرَدْت في ٱلنَّ ِة ٱلَّ ياِحيَّ ٦- ما َأَهمُّ ٱْلُمُدِن ٱلسِّ

ذي َتْعِرُضُه  قاِفيِّ ٱلَّ ياِحيُّ َعلى ٱْلَمْوروِث ٱلثَّ شاُط ٱلسِّ ُز ٱلنَّ ٧- ُأْبدي َرْأيي في ٱْلِعباَرِة ٱْلِتَيِة: "ُيَركِّ

ٱْلُمُدُن ٱْلَعتيَقُة".

عن موقع ويكيبيديا )بتصرف(
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�لـِْكتاِ�ّ�ُ �ْعب��ُ ا ّ َلت رٌّا بيرٌ حُ عْ تَ

 ُأالِحُظ

 َأْقَرُأ:
ُة ا�ْلَمْوجوَدُة في ا�لّصوَرِة. ياِحيَّ ُة ا�لسِّ - َاْلَمعاِلُم ا�لّتاريِخيَّ

ِة. ياِحيَّ ياَرِة َهِذِه ا�ْلَمواِقِع ا�لسِّ ياِح ا�ْلَمغاِرَبِة َوا�أْلَجاِنِب ِبِز - اِْهِتماُم ا�لسُّ

ِة ِعْنَد ا�أْلَْطفاِل. ِف َهِذِه ا�ْلَمواِقِع ا�لّتاريِخيَّ ُة َتَعرُّ يَّ - َأَهمِّ

ُب:  َأَتَدرَّ
َر َشَفِهّيًا: ُف ��ْألَْحداَث ��ْآلِتَيَة ِألَُعبِّ • ُأَوظِّ

- ساَحُة "جاَمْع ا�لْفنا" ِبُمّراُكَش.  

ِة. - َصْوَمَعُة ا�ْلُكُتِبيَّ  

ّياِح َعلى َمْتِن ا�ْلَعَرباِت. ُل ا�لسُّ - َتَجوُّ  

 ُأْنِتُج:
ُف فيِه ��ْألَْحداَث ��لّساِبَقَة. • َأْبني َنّصًا َمْكتوبًا؛ ُأَوظِّ

• َأْعِرُض ما َكَتْبُتُه َعلى َأَحِد َأْفراِد ُأْسَرتي، َأْو َأَحِد َأْصِدقائي / َصديقاتي.
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َلِْقراَءُة ا

 َأْقَرُأ:

:  اِْسِتْثماُر ا�لنَّصِّ

رودِ دينَةُ الْوُ .. مَ ةَ ونَ كّ ةُ مَ عَ لْ قَ

ٍة ِإلى ا�ْلَمناِطِق ا�ْلُمجاِوَرِة ِلَمديَنِة  َرْت عاِئَلتي ا�ْلُخروَج في ِرْحَلٍة ا�ْسِتْكشاِفيَّ في َأَحِد َأّياِم َشْهِر مايو، َقرَّ
َث َلنا َأبي َعْن َقْلَعِة َمّكوَنَة، َوقاَل: ِهَي  ريِق، َتَحدَّ )ِتْنغيَر(؛ ا�لَّتي  َتَقُع َجنوَب َشـــــــــــْرِق ا�ْلَمْمَلَكِة. َوفي ا�لطَّ
ُم ِمْهَرجاٌن،  َمديَنٌة َصغيَرٌة َتْبُعُد َعْن ِتْنغيَر ِبَســـــــــــْبعيَن كيلوِمْترًا، َوِهَي عاِصَمُة ا�ْلُوروِد ِبا�ْلَمْغِرِب، َوِبها ُيَنظَّ

ٌف ُتراثًا عاَلِمّيًا.. ُيْعَتَبُر ِمْن َأْجَمِل ا�ْلِمْهَرجاناِت في ا�ْلعاَلِم؛ َوُهَو ُمَصنَّ
ني َعلى  ٌة ِبا�ْلُوروِد، ِلَدَرَجِة َأنَّ َوَصْلنا ِإلى َقْلَعِة َمّكوَنَة، َفكاَنِت ا�ْلُمفاَجَأُة: َمديَنٌة َجميُع ُحقوِلها َمْكُسوَّ
َة. اِْقَتَرْبُت ِمْن َفاّلٍح ِبَأَحِد ا�ْلُحقوِل، َوُقْلُت َلُه: يا َلُه ِمْن َوْرٍد َجميٍل!  ِكـيَّ َمدًى َبعيٍد َأُشـــــــــــمُّ راِئَحَة ا�ْلَوْرِد ا�لزَّ
؛ َيْصُلُح ماُؤُه ِلَبَشـــــــــــَرِة ا�ْلَوْجِه،  ِة! َردَّ ُمْبَتِســـــــــــمًا: يـــــــــــا ُبَنيَّ َهَذا ا�ْلَوْرُد ُيْدعى ا�ْلَوْرَد ا�ْلَبَلِديَّ ِكيَّ َويا ِلراِئَحِتِه ا�لزَّ

َوُيْسَتْعَمُل َكّمادًا في َخْفِض َدَرَجِة َحراَرِة ا�ْلِجْسِم.
َشَكْرُتُه َعلى َتْوضيحاِتِه، َفَطَلَب ِمّنا َأاّل ُنغاِدَر ا�ْلَمديَنَة، َحّتى َنْحُضَر ِمْهَرجاَنها ِلْلُوروِد؛ َفا�لَيْوَم َمْوِعُدُه... 
َدعانا ِإلى َبْيِتِه َحْيُث َشـــــــــــِرْبنا ا�لّشاَي ِبَمذاِق ا�ْلَوْرِد، َوَأْهداني ِقّنيَنَتْيِن ِمْن ماِءِه ... َوَقْبَل َأْن ُنغاِدَر َبْيَت 

ُجِل ا�ْلَكريِم، َشَكْرناُه َعلى َكَرِمِه َوُحْسِن ِضياَفِتِه. ُزهير قاسيمي، (العربي الصغير)، العدد 296، مايو 2017.َهذا ا�لرَّ

َفِة ا�ْلُمضاَفِة ِإلى َكِلَمِة "ِرْحَلـــٌة". 1- َأْبَحُث َعْن ا�لصِّ

ْرِض. - َتَقُع في َيْوِم/ َشْهِر/ َسَنِة... ْكِمُل ِسياَق ا�ْلَكِلَمِة "َتَقُع"، ِبما ُيناِسُب: - َجنوَب َشْرِق ا�ْلَمْمَلَكِة. - َتَقُع َعلى ا�أْلَ 2- ُأ

- َتَقُع .......................................................................  

بيَعِة َوا�ْلَجماِل. َأْذُكُر ما َوَصَفها ِبِه ا�ْلكاِتُب. 3- َقْلَعُة َمّكوَنَة َمديَنُة ا�لطَّ

تي قَاَمْت ِبها ُأْسَرُة ا�ْلكاِتِب: ياَحِة ا�لَّ ُد َنْوَع ا�لسِّ ٤- ُأَحدِّ

ٌة ٌةِسياَحٌة َجَبِليَّ ٌةِسياَحٌة داِخِليَّ ٌةِسياَحٌة ا�ْسِتْكشاِفيَّ ِسياَحٌة َتْرفيِهيَّ

: صِّ َد َمعاِلَم َمديَنِة َقْلَعِة َمّكوَنَة، ِمْن ِخالِل ما َوَصَفُه ا�ْلكاِتُب في ا�لنَّ ٥- ُأَحدِّ

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

ُز ُكلَّ واِحٍد ِمْنها. ٦- في ا�ْلَمْغِرِب ِمْهَرجاناٌت ُأْخرى َمْشهوَرٌة، َأْذُكُر َبْعَضها، َوما ُيَميِّ

صَّ َشَفِهّيًا َوِكتاِبّيًا في ِبْضِع ُجَمٍل. ُص ا�لنَّ ٧- ُأَلخِّ

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

.......

ِرْحَلٌة
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��اـكيُب ّ َل� رفِيَّـةُا خُ ا�لْحَ اَلنَّواسِ

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:
ِإنَّ ��ْلَجَمَل َصبوٌر.َاْلَجَمُل َصبوٌر.

َلَعلَّ ��ْلِكتاَب ُمفيٌد.َاْلِكتاُب ُمفيٌد.

اِهَرَة: ُل:                     َأْكَتِشُف ا�لظّ
ِّ
 َأْقَرُأ، َوُأَحل

ُة ْسِميَّ َاْلُجْمَلٌة ��ْالِ

َخَبُرُه�ِْسُمُهَحْرٌف ناِسٌخَخَبٌر َمْرفوٌعُمْبَتَدٌأ َمْرفوٌع

َصبوٌر.ا�ْلَجَمَلِإنََّصبوٌر.َاْلَجَمُل

ُة: واِسُخ ا�ْلَحرِفيَّ َالنَّ

ِإنَّّ - َأنَّ - َلَعلَّ - َلْيَت - َكَأنَّ - َلِكنَّ
ِة؛ َتْنِصُب ا�ْلُمْبَتَدَأ َوُيَسّمى  ْسِميَّ َتْدُخُل َعلى ا�ْلُجْمَلِة ا�اْلِ

ا�ْسَمها، َوَتْرَفُع ا�ْلَخَبَر َوُيَسّمى َخَبَرها.

: َحْرُف َنْصٍب َوَتْوكيٍد. ِإنَّ

��لجمَل: ِاْسُم ِإنَّ َمْنُصوٌب.

َصبوٌر: َخَبُر ِإنَّ َمْرُفوٌع.

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:
: ـَقِط ناِسخًا َحْرِفـّيًا: َلْيَت - َلَعلَّ - إنَّ 1 - َأَضُع َمكاَن ��لـنُّ

ـَظاَفَة َواِجَبٌة. - .................. ا�لـنَّ  

اِجَر َراِبٌح. - .................. ا�لتَّ  

- .................. ا�ْلُمَتهاِوَن ُمْنـَتـبٌه.  

2 - َأْشُكُل ��ْلُجَمَل ��ْآلِتَيَة:

- انقطع المطر، لـكن السماء غائمة.  

- كأن القمر مصباح.  

3 - ُأْعِرُبُ ��ْلُجْمَلَة ��ْآلِتَيَة:

- ِإنَّ ا�ْلِعْلَم ناِفـٌع.  
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�ـْكُل َلشّ ا

:  َالنَّصُّ

 َأْقرُأ، َوَأْسَتْثِمُر:

يَّـةُ رانـِ مْ باطِ ا�لْعُ آثارُ ا�لرِّ

توصف مدينة الرباط بأنها مدينة ســـــــــــياحية، اشتهرت بآثارها اإلسالمية الخالدة؛ َففيها جاِمُع 

ٌم  حســـــــــــان ِبَصْوَمَعِتِه ٱلّشـــــــــــاِمَخِة ٱلَّتي َيْبُلُغ ٱْرِتفاُعها َخْمَســـــــــــًة َوَأْرَبعيَن َوِماَئَة َقَدٍم، في َوَسِطها ُسلَّ

. زاِت ٱْلَفنِّ ٱْلَمْغِرِبيِّ َيْرقى ِإلى َأْعالها. ِإنَّ بناءها ِمَن ٱْلَحَجِر ٱْلَمْنحوِت،  َوَزخاِرَفها ِمْن ُمَميِّ

َوَقْد َأْظَهَرِت الحفريات َأنَّ َشـــــــــــْكَل َهذا ٱْلجاِمِع ُمْســـــــــــَتطيٌل، َعْرُضُه ِتْســـــــــــَعٌة َوِعْشروَن َوِماَئُة ِمْتٍر، 

َدٌة ِبَدعاماٍت باِرَزٍة، َوفي َحَرِمِه َأْعِمَدٌة  َة َعَشَر بابًا، ُمَزوَّ َوطوُلُه َثماِنَيٌة َوَثمانوَن َوِماَئُة ِمْتٍر، َوفيِه ِســـــــــــتَّ

باِط َيْومًا.  ٌة... َلْيَتني َأزوُر َمديَنَة ٱلرِّ ُأْسُطواِنيَّ

ْكِل ٱلّتامِّ ٱْلُجْمَلَة َوٱْلَكِلماِت ٱلَّتي َتْحَتها َسْطــــٌر.. صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ َأْضِبُط ِبٱلشَّ 1- َأْقَرُأ ٱلنَّ

َة. واِسَخ ٱْلَحْرِفيَّ صِّ ٱلنَّ 2- َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

ُفها في َجْدَوٍل. َة، َوُأَصنِّ حيَحَة َوٱأْلَْفعاَل ٱْلُمْعَتلَّ صِّ ٱأْلَْفعاَل ٱلصَّ 3- َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

حيَحُة ْفعاُل ٱلصَّ ُةَاْألَ ْفعاُل ٱْلُمْعَتلَّ َاْألَ

ُفَاْلَمْهموُزَالاّسِلُم ْجَوُفَاْلِمثاُلَاْلُمَضعَّ َالّناِقُصَاْألَ

باِط؟ َوِبَم ٱْشَتَهَرْت؟ ُز َمديَنُة ٱلرِّ ٤- ِبَم َتَتَميَّ

٥- ما َأَهمُّ َمالِمِح جاِمِع َحّساَن؟ 

زاِتها. ًة، َوَأِصُف َمآِثَرها َوُمَميِّ ِبيَّ ٦- َأْختاُر َمديَنًة َمْغِر

". زاِت ٱْلَفنِّ ٱْلَمْغِرِبيِّ ٧- ُأْبدي َرْأيي في ٱْلِعباَرِة ٱْلِتــَيِة: "َزخاِرُفها ِمْن ُمَميِّ

ياَحُة جاُل: 5  َالسِّ امَلْ�
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�لـِْكتاِ�ّ�ُ �ْعب��ُ ا ّ َلت رٌّا بيرٌ حُ عْ تَ

 ُأالِحُظ

 َأْقَرُأ:
فوا َبَلَدُهْم. - اِْصِطحاُب َأْطفاِلِهْم؛ ِلَيَتَعرَّ ِة ُكلَّ َصْيٍف ِإلى ِبالِدِهْم.  ِبيَّ - َعْوَدُة َأْفراِد ا�ْلجاِلَيِة ا�ْلَمْغِر

ِط. - َضخاَمُة ميناِء َطْنَجَة ا�ْلُمَتَوسِّ يَن ا�ْلَمغاِرَبِة.    - ُحْسُن ا�ْسِتْقباِل ا�ْلُمهاِجر

ُب:  َأَتَدرَّ
َر َشَفِهّيًا. َعبِّ ْحداَث ��لّساِبَقَة ِألُ ُف ��ْألَ • ُأَوظِّ

 ُأْنِتُج:
• َأْقَرُأ ��ْلُجَمَل ��ْآلِتَيَة:

ويَرِة. - َجماُل شاِطِئ َمديَنِة ا�لصَّ  

ِة ِبا�ْلَمديَنِة. ْقليِديَّ ناعاِت ا�لتَّ - َأْنواُع ا�لصِّ  

ويَرِة. ْرُث ا�لّتاريِخيُّ ِلَمديَنِة ا�لصَّ - َاْإلِ  

ْحداَث ��لّساِبَقَة. ُف فيِه ��ْألْ • َأْبني َنّصًا َمْكتوبًا؛ ُأَوظِّ

• َأْعِرُض ما َكَتْبُتُه َعلى َأَحِد َأْفراِد ُأْسَرتي، َأْو َأَحِد َأْصِدقائي / َصديقاتي.
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�ْطب�ِ�ّيُ ّ َل� �ّصُ ا ّ َل� ا

ْسِئَلِة ٱلّتاِلَيِة: صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ ُأجيُب َعِن ٱْألَ  َأْقَرُأ ٱلنَّ

ْرَوُة. 1- َأْشَرُح: َاْلكاِئناُت − َالثَّ
ُخْطَبـٌة  َمقاَلـٌة      : صِّ 2- َأَضُع َعالَمَة )×( َأماَم َنْوِعَيِة ٱلنَّ

. صِّ 3- َأْختاُر ُعْنوانًا ُمناِسبًا آَخَر ِللنَّ

صِّ ِفْكَرًة ِرئيَسًة. ٤- َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ
ْسلوِب ٱْلتي: ُد َنْوَع ٱأْلُ ٥- ُأَحدِّ

ِة". بيِعيَّ ْرَوِة ٱلطَّ "فلنحافظ َعلى َهِذِه ٱلثَّ   

ًة. صِّ قيَمًة إيجاِبيَّ ٦- َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ
٧- ما َتْعليُقك َعلى َقْوَلِة ٱْلكاِتِب: َاْلماُء َأَهمُّ َمْصَدٍر ِلْلَحياِة؟

صَّ ِقراءًة صاِمتًة، ُثمَّ َأْشُكُل: ْكُل: َأْقَرُأ ٱلنَّ ٨- َالشَّ
تي َتْحَتها َسْطـــــٌر: )عنصر – َاإلنسان – َالغذاء – فلنحافظ(. − ٱْلَكِلماِت ٱلَّ   

− َاْلُجْمَلَة ٱْلِتَيَة:   

فبمقدورنا أن نصوم عن الطعاِم مدة طويلة، لكننا ال نستطيع أن نعيش دون ماء 

أكثر من بضعة أيام.

ـيَّـةُ ا�لْماءِ مِّ أَهَ

:  َالنَّصُّ

 َاْلِقراَءُة:

باَت. ِة، َيْحَفُظ اإلنسان َوٱْلَحَيواَن َوٱلنَّ َاْلماُء عنصر َأساِسيٌّ ِلَجميِع ٱْلكاِئناِت ٱْلَحيَّ

فبمقدورنـــــــــــا أن نصـــــــــــوم عن الطعاِم مدة طويلة، لكننا ال نســـــــــــتطيع أن نعيش دون مـاء أكثر من 

واَء، َوُيساِعُدنا َعلى َتْنظيِف َأْجساِمنا َوِثياِبنا، َوِبِه  ذي َيْضَمُن َلنا الغذاء َوٱلدَّ بضعة أيام، َفُهَو ٱلَّ

ْرُع. ْرُض َوَيْنمو ٱلزَّ َتْخَضرُّ ٱأْلَ

ها َأَهمُّ َمْصَدٍر ِلْلَحياِة.. نَّ ُه َلنا، أِلَ َرها ٱللَّ تي َسخَّ ْعَمِة ٱلَّ ِة، َوٱلنِّ بيِعيَّ ْرَوِة ٱلطَّ فلنحافظ َعلى َهِذِه ٱلثَّ
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راكيُب:  ٱلتَّ

1- ُأْعـِرُب.

صِّ : )مدة – وينمو – أهم(. − َما ُكِتَب ِبَلْوٍن ُمغاِيٍر ِفي ٱلنَّ  

ُه َلنا(. َرها ٱللَّ − َاْلُجْمَلَة ٱْلِتَيَة : )َسخَّ  

ْرسيَمِة ٱْلِتَيِة: صِّ ُجْمَلًة َتْنَدِرُج َعناِصُرها في ٱلتَّ 2- َأْسَتْخـِرُج ِمَن ٱلنَّ

َنْعٌت ُمضاٌف ِإَلْيِه جـارٌّ َوَمْجـروٌر َنْعـٌت َخـَبٌر ُمْبَتـَدٌأ

ْحويُل: ْرُف َوٱلتَّ  َالصَّ

ُل ٱْلُجْمَلَة ٱْلِتَيَة: "النستطيع أن نعيش دون ماء؛ ألنه يضمن لنا الغذاء والدواء". 1- ُأَحـوُّ

ماِئِر : َأْنُتما − َأْنُتنَّ − ُهْم. ِإلى ٱلضَّ  

َر. 2- َأَضـُع ٱْسَم َمْفعوٍل ِمَن ٱأْلَْفعاِل ٱْلِتَيِة:  َحِفَظ − اِْسَتَطاَع − َضِمَن − َسخَّ

. َماِئِر ٱْلِتَيِة: َنْحُن − َأْنُتمَا − ُهْم − ُهنَّ ثًا( ِإلى ٱلضَّ ُل : )َوَرَد َعْنُه ُمَتَحدِّ 3- ُأَحوِّ

ْمالُء:  ٱْلِ

َقِط تـاًء ُمناِسَبًة )َمْربوَطًة / َمْبسوَطًة(. 1- َأَضـُع َمكاَن ٱلنُّ

َتْرشيِد  ِمْن  ِم، َفالُبدَّ  َقدُّ ٱلتَّ َوَرْمُز  ـ...،  ٱْلَحيَّ ٱْلكاِئنا....  ُه َأساُس َحيا...  أِلَنَّ ٱْلحاِضِر؛  َثْرَو...  َاْلماُء   −  

ٱْسِتْعماال...ٱْلماِء.

ْطِر، ِمْثَل: ماٌء. َفٍة َمْكتوَبٍة َعلى ٱلسَّ 2- آتـي ِبَكِلماٍت ُمْشَتِمَلـٍة َعلى َهْمَزٍة ُمَتَطرِّ

ْنـــشاُء: َاْلِ  

ُر ٱْلماَء، َوَيْسَتْعِمُلُه في َغْيِر َمْوِضِعِه. • َرَأْيُت َشْخصًا ُيَبذِّ

تيَجُة؟ ُث في ِبْضَعِة َأْسُطٍر َعّما َرَأْيُتُه، َوِبَم َنَصْحُتُه؟ َوماذا كاَنِت ٱلنَّ َأَتَحدَّ  

: ْرُس ا�للَُّغِويُّ  َالدَّ
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ِ��اَءُة �َّصٍ

 َأْقَرُأ:

، َوا�ْلَفواكُِه في َطَبقٍ آَخَر، َعلى طاِوَلِة ا�ْلَمْطَبِخ؛  اِم، َبْينَما كاَنِت ا�ْلُخَضُر في َطَبقٍ فــي َيْومٍ ِمَن ا�ْألَيّ

َقَفَزْت َحبَُّة ا�لطَّماطِِم ِمْن َطَبِق ا�ْلُخَضِر إِلى َطَبِق ا�ْلَفواكِِه!

ةٌ اَلطَّماطِمُ فاكِهَ
ياَحُة جاُل: 5  َالسِّ امَلْ�
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اَحُة َتْعَتِرُض َعلى َحبَِّة ا�لطَّماطِِم: َمكاُنِك َلْيَس  ِف، َفقاَمِت ا�لتُّفّ َتضاَيَقِت ا�ْلَفواكُِه ِمْن َهذا ا�لتََّصرُّ

َبْينَنا يا َحبََّة ا�لطَّماطِِم! َأْنِت ِمَن ا�ْلُخَضِر! عودي إِلى َطَبِقِك ِمْن َفْضلِِك!

، َوِمْن َحقّي َأْن َأكوَن في َهذا ا�لطَّـَبـِق! َحبَُّة ا�لطَّماطِِم: َأنا فاكَِهةٌ

 َبِقَيــِت ا�ْلُخَضُر فــي َطـَبـِقـها ُتراِقُب ما َيْحُدُث، في حينٍ قاَمِت ا�ْلَمْوَزُة َتْحَتجُّ ِهَي ا�ْألُْخر َعلى 

نا َنْعِرُفِك ِمــَن ا�ْلـُخـَضِر،  ! َوبَِم ِصْرِت َكَذلِــَك؟! ُكلُّ َحبَّـــِة ا�لطَّمـاطِـــِم: ها ها هــا! َأْنِت فاكَِهــةٌ

َيَضعوَنِك في ا�لطَّنَْجَرِة، َوَيْطُبخوَنِك َفْوَق ا�لنّاِر!!

3
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اَصــُة ا�ْلَحكيَمُة، َوقاَلــْت: ال َبْأَس يا َحبَّـَة ا�لطَّماطِِم! َوَلكِْن ال ُبدَّ َأْن َتْشــَرحي َلنا  جّ َلــِت ا�ْإلِ َتَدخَّ

، َوَنْحُن َنْعِرُفِك ِمْن َأْنواِع ا�ْلُخَضِر. َكْيَف َأْنِت فاكَِهةٌ

ةٌ لَِذلَِك. َحبَُّة ا�لطَّماطِِم: َوَأنا ُمْسَتِعدَّ
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، َوباقي ا�ْلَفواكِِه ِمْن ِجَهةٍ  َاْلُفْلُفُل: َســنَْجلُِس َجميًعا َأماَم َمْحَكَمةٍ َتْحُكُم َبْيَن ا�لطَّماطِِم ِمْن ِجَهةٍ
!! ...ُأْخر

ْلُبْرُتقاَلِة. َوَجَلَس في ا�ْلقاَعِة باقي ا�ْلُخَضِر َتَألََّفِت ا�ْلَمْحَكَمُة ِمْن ُكلٍّ ِمَن ا�ْلباِذْنجاَنِة، َوا�ْلَجَزَرِة، َوا�
َوا�ْلَفواكِِه، َبْيـنَما َوَقَفِت ا�ْلَيْقطينَُة، َوناَدْت في ا�ْلحاِضريَن: َمْحَكَمة!

4



4

قاَم ا�ْلَجميُع؛ ا�ْحتِراًما لِْلُقضاِة، َوا�ْنَطَلَقِت ا�ْلَجْلَسُة:
اَحُة؟ ُتها ا�لتُّفّ قاَلِت ا�ْلَجَزَرُة: ماذا َتقوليَن َأيَّ

اَحُة: يا َسيَِّدتي ا�ْلقاِضَيَة!      َالتُّفّ
َنْحُن َنْعِرُف َجميًعا َأنَّ ا�لطَّماطَِم ِمَن ا�ْلُخَضِر، َوَلْيَسْت فاكَِهًة!

َاْلَجَزَرُة: َوماذا َتقوليَن يا َحبََّة ا�لطَّماطِِم؟

4
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َوَقَفْت َحبَُّة ا�لطَّماطِِم، َوقاَلْت: يا َسيَِّدتي ا�ْلقاِضَيَة! َأنا فاكَِهةٌ ِمْن ِجَهِة ُبذوري ا�لَّتي َنَشْأُت ِمنْها. 
َوا�لطَّبّاخوَن ُهُم ا�لَّذيَن َحَشــروني َمَع ا�لُخَضــِر. َوَأنا َفخوَرةٌ َبَأْن َأكوَن ِمــَن ا�ْلُخَضِر؛ ِألَنّي َأْمنَُح 

ًة. ا�ْألَْطباَق َلذَّ
َوَلكِْن، َيِجُب َأْن َيْعَلَم ا�ْلَجميُع بَِأنَّني ِمَن ا�ْلَفواكِِه َأْيًضا.

43
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، َوِهَي َأْيًضا ِمَن ا�لُخَضِر؛  َتشاَوَر ا�لُقضاُة في ما َبْينَُهْم، َفنََطَقِت ا�ْلَجَزَرُة بِا�ْلُحْكِم: َالطَّماطُِم فاكَِهةٌ
ها ا�ِالْنتِقاُل ِمْن َطَبِق ا�ْلُخَضِر إِلى َطَبِق ا�ْلَفواكِِه، َوِمْن َطَبِق ا�ْلَفواكِِه إِلى َطَبِق ا�ْلُخَضِر! لَِذلَِك ِمْن َحقِّ

44
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نا  اَحُة َوا�ْلَمــْوَزُة َوُهمــا ُيعانِقاِن َحبَّــَة ا�لطَّماطِِم: ُكلُّ ــَق ا�ْلَجميــُع لَِهــذا ا�ْلُحْكِم، َوقاَلــِت ا�لتُّفّ َصفَّ
ـيَّـًة. ْنساِن َتْغِذَيًة ِصحِّ َمْوجودوَن ألَْجِل َتْغِذَيِة ا�ْإلِ

4
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�ّص� ةٌِاْس�ِثْماُر ال� اَلطَّماطِمُ فاكِهَ

:( ُف َعناِصَر ا�لنَّصِّ (فِْقراُت ا�لنَّصِّ   َأَتَعرَّ

ا�ْلَفراغاِت بِما ُيناِسُب: • َأْمَألُ 
- َحبَّـُة ا�لطَّماطِِم - َطَبُق ا�ْلَفواكِِه

اِم - في َيْومٍ ِمَن ا�ْألَيّ

:(   (بِـنْـَيـَة ا�لـنَّـصِّ

• َأْربُِط َبْيَن ا�ْلَمْقَطِع َوا�ْلُجْمَلِة ا�ْلُمناِسَبِة:

.............. -

.............. -

.............. -

َاْلَمكاُن

َالطَّماطُِم 
فاكَِهةٌ ماُن َالزَّ

ْخِصيّاُت َالشَّ

َاْألَْحداُث

َاْلُجَمُل

ِف. َوَقــَف ا�ْلَجميُع َأماَم َمْحَكَمٍة َتْحُكُم  َتضاَيقــِت ا�ْلَفواِكُه ِمْن َهذا ا�لتََّصرُّ
.َبْيَن ا�لطَّماطِِم ِمْن ِجَهٍة، َوباقي ا�ْلَفواِكِه ِمْن ِجَهٍة ُأْخر

، َوِهَي َأْيضاً ِمَن ا�ْلُخضِر.  َنَطَقِت ا�ْلَجَزَرُة بِا�ْلُحْكِم: َالطَّماطُِم فاِكَهةٌ

ْنســاِن َتْغِذَيةً  نا َمْوجودوَن ألَْجِل َتْغِذَيِة ا�ْإلِ َق ا�ْلَجميُع لَِهذا ا�ْلُحْكِم: ُكلُّ َصفَّ
. يَّةً ِصحِّ

َاْلَمْقَطُع

َاْلبِداَيُة

ُل َالتََّحوُّ

َاْلُمْشِكُل

َاْلَحلُّ

َالنِّهاَيُة

، َوِهَي َأْيضًا ِمَن ا�ْلُخَضِر.  َنَطَقِت ا�ْلَجَزَرُة بِا�ْلُحْكِم.   َالطَّماطُِم َفاكَِهةٌ

ْلُبْرُتقاَلِة."  قاَم ا�ْلَجميُع ا�ْحتِرامًا لْلُقضاِة.    "َتَألََّفِت ا�ْلَمْحَكَمُة ِمَن ا�ْلباِذْنجاَنِة َوا�ْلَجَزَرِة َوا�

، بَِوْضِع ا�ْألَْرقاِم (1 - 2 - 3 - 4): ا�ْألَْحداَث ا�ْآلتَِيَة بَِحَسِب ُوروِدها في ا�لنَّصِّ • ُأَرتُِّب 
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3  َأْكُتُب ُجَماًل ُمْخَتلَِطًة:

ُنها: • ُأْكِمُل َرْسَم َأْجزاِء الطَّماطِِم ، ُثمَّ ُأ َلوِّ

• َاْلبِداَيُة: - كاَنِت   ........  في َطَبٍق، َو   ........ في َطَبٍق آَخَر، َعلى طاِوَلِة  

. ........ 

ُل: - َقَفَزْت   ........ ِمْن َطَبِق ا�ْلُخَضِر إِلى َطَبِق  ........... . • َالتََّحوُّ
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