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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



َ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 ُأَســـــــــــِرُكْم، 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 ُأَسِرُكْم. ماِتُكْم َوُمباَدراِتُكُم الّذاِتيَّ َتَعلُّ

ُق. َوالّلُه اْلُمَوفِّ
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َلمِْقراَءُة ا

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:

 َأْقَرُأ، َوَأْفَهُم:

 ُأجيُب:

 َأْبَحُث:

ِجهاٌز َذكِيٌّ

ُهَو ِجهاٌز َصغيُر ٱْلَحْجِم، َتَسُعُه َقْبَضُة ٱْلَيِد، َلِكنَّ َعْقَلُه َكبيٌر ِجّدًا.. َفـُهَو َلْيَس هاِتفًا يوِصُل ٱْلَكالَم َبْيَن ٱْثَنْيِن 

ِمْن  فيِه  َنْرَغُب  ما  ِإلى  فاِئَقٍة  ِبُسْرَعٍة  توِصُلنا  ٱلَّتي  ْنِتْرِنِت،  ٱْلَ ِبَشَبَكَة  َنْرَتِبَط  َأْن  َنْسَتطيُع  ِبَفْضِلِه  َبْل  َفَقْط، 

َمْعلوماٍت َأّنى َحَلْلنا َأِو ٱْرَتَحْلنا.

َوَنْلَعَب  َوٱلفيْديوهاِت،  َوَر  َوٱلصُّ ٱلرَّساِئَل  َوُنْرِسَل   ، ِلَكْتروِنيَّ ٱْلِ يَد  ٱْلَبر َوَنَتَلّقى  ُنْرِسَل  َأْن  َنْسَتطيُع  َوِبواِسَطِتِه 

َكًة، َوَنْسَمَع موسيقًى َعْذَبًة في ِإقاَمِتنا َوَسَفِرنا. َكما َنْسَتطيُع َأْن  َيًة، َوُنشاِهَد ُرسومًا ُمَتَحرِّ ًة ُمَسلِّ َأْلعابًا ِذْهِنيَّ

ثينا َعلى شاَشِتِه. نا ُمشاَهَدُة ُمَحدِّ َنًة في َأيِّ َلْحَظٍة، َوِبَجْوَدٍة عاِلَيٍة. َوُيْمِكُنَ َنْلَتِقَط ِبِه ُصَورًا ُمَلوَّ

ِإْنجاُزها،  ْعِب  ٱلصَّ ٱْلَعَمِلّياِت  في  ٱْلباِرَعَة  َوحاِسَبَتنا  َهَة،  ٱْلُمَنبِّ ساَعَتنا  َنْجَعَلُه  َأْن  ِه،  ُكلِّ َهذا  َبْعَد  َوَنْسَتطيُع، 

ــَتُه ُيْمكُن َأْن ُتْؤِذَي َأْسماَعنا َوَأْبصاَرنا، َوَأْجساَدنا،  َرَتــنا ٱْلَميَنَة. َلِكْن، َيْنَبغي َأْن ُنْحِسَن ٱْسِتْعماَلُه؛ ِلَنَّ َأِشعَّ َوُمَفكِّ

روَرِة. ُر َعلى ِدراَسِتنا.. ِلَذِلَك ال َنْسَتْعِمُلُه ِإاّل ِعْنَد ٱلضَّ ْفراَط في ٱْسِتْعماِله َقْد ُيَؤثِّ َكما َأنَّ ٱْلِ

العربي بن جلون )العربي الصغير، العدد 142، ص: 31-30( )بتصرف(

• ُأَنّمي ُمْعَجمي:
َأّنى: َظْرُف َمكاٍن ِبَمْعنى: َحْيُث، َوَتكوُن َلُه َمعاٍن ُأْخرى.

َزٌة َعْنُه؛ ِمْن ِفْعِل فاَق َيفوُق َفْوقًا َوَفواقًا. فاِئَقٌة: زاِئَدٌة َعلى َغْيِرها، َوُمَتَميِّ

؟ صُّ ُث ٱلنَّ • َعّماذا َيَتَحدَّ
؟ ِلماذا؟ ِكيِّ • ما ٱْلَْضراُر ٱلَّتي َتْنُجُم َعِن ٱْسِتْعماِل ٱْلهاِتِف ٱلذَّ

؟ َوَمتى َأْمَتِنُع َعِن ٱْسِتْعماِلِه؟ ِكيَّ • فيَم َأْسَتْعِمُل ٱْلهاِتَف ٱلذَّ
. صِّ • َأصوُغ ُعْنوانًا آَخَر ِللنَّ

• َأَضُع ُعْنوانًا ِلُكلِّ ِفْقَرٍة.
ــُتُه ُيْمكُن َأْن ُتْؤِذَي َأْسماَعنا َوَأْبصاَرنا، َوَأْجساَدنا...". ُل "َأِشعَّ • ُأْبدي َرْأيي في ٱْلِفْكَرِة ٱْلِتَيِة، َوُأَعلِّ

ُرك ِلَشْكِل  َرٍة. ما َتَصوُّ يعًا؛ َحْيُث َتْظَهُر َأْجياٌل َجديَدٌة ِبِتْقِنّياٍت ُمَتَطوِّ رًا َسر ِكيِّ َتَطوُّ َتْعِرُف ِتْكنولوْجيا ٱْلهاِتِف ٱلذَّ
ُمها ُمْسَتْقَباًل؟ تي َسُيَقدِّ ٱْلهاِتِف َوٱْلِخْدماِت ٱلَّ

َوساِئُل ا�اِلتِّصاِل َوا�لتَّواُصِل
اَلمَْجاُل: 5

هاِتٌف َذِكيٌّ
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َلتَّراكيُب َاْلحاُل َوا�ْلُجْمَلُة ا�ْلحالِيَُّةا

ْوَب)......(َتْلَبِسال ِسخًا!ٱلثَّ َبـــــُقــــــٱْلَْطفاُل َأْقَبَلُمتَّ ــــوَن.َيــــَتـــاس

ُة ٱْلَمْعنى ُجْمَلــٌة تامَّ

حاٌلَمْفعوٌل ِبِهفاِعٌلِفْعٌل ُمضاِرٌعناِهَيٌة

ْوَب)....(َتْلَبِسال ِسخًا!الثَّ ُمتَّ

ُة ٱْلَمْعنى ُجْمَلــٌة تامَّ

ٌةفاِعٌل َمْرفوٌعِفْعٌل ماٍض ُجـْمَلٌة حاِليَّ

َيَتاسَبقوَن.ٱْلَْطفاُلَأْقَبَل

ٌةِاْسٌم ُمْفَرٌد َمْنصوٌبَمْجزوٌم ِفْعِليَّ ُجـْمَلٌة 

ُح - حاِماًل. َقِط حااًل ُمناِسَبًة : َتَتَفتَّ 1- َأَضُع َمكاَن ٱلنُّ

ْزهاَر ............ َة.                    • شاَهْدُت ٱْلَ • جاَء ٱْلَُب ........... ٱْلَهِديَّ  

. 2- َأْشُكُل ٱْلُجَمَل ٱْلِتَيَة، َوُأْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ

• رجع الجيش منتصرا.

• جاء التالميذ يستبشرون.

ُبَها: يستقبل الب الضيوف مبتسما. 3- َأْشُكُل ٱْلُجْمَلَة ٱْلِتَيَة، َوُأْعِر

َوساِئُل ا�اِلتِّصاِل َوا�لتَّواُصِل
اَلمَْجاُل: 5

واِهَد:  ُأالِحُظ:      َأْقَرُأ ا�لشَّ

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:

• َأْقَبَل ٱْلَْطفاُل َيــــَتـــساَبـــــُقــــــوَن. ِسخًا!    ْوَب ُمتَّ • ال َتْلَبِس ٱلثَّ  

واِهَد إِلى َعناِصِرها:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل ا�لشَّ

واِهِد في اْلَجداِوِل:   َأْكَتِشُف ا�لّظاِهَرَة:  ُأْدِرُج َعناِصَر ا�لشَّ
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اِْسُم ا�ْلَلِةاَلَصرمُْف

اِْسُم ا�ْلَلِة

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:
ذي ال ُيْؤَخُذ ِمَن ٱْلِفْعِل :  ُر َتْحَت ٱْسِم ٱْلَلِة ٱلَّ 1- ُأَسطِّ

ِمْنشاٌر  - ُرْمٌح - ِمْسَطَرٌة - َسْيٌف

ْفعاِل ٱْلِتَيِة : 2- آتي ِبَأْسماِء ٱْلَلِة، ِمَن ٱْلَ

• َبَرَد : ...........    ........ • َحَرَث : 

• َنَسَج : .......... • َنَشَر : ........   

3- َأُردُّ ٱْسَم ٱْلَلِة ِإلى ِفْعِلِه : 

   ِمَقصٌّ - ِمْذياٌع - ِمْدَفَأٌة

َوساِئُل ا�اِلتِّصاِل َوا�لتَّواُصِل
اَلمَْجاُل: 5

َقَلٌمَجَرٌسِمْبَرٌدِمْفتاٌحِمْكَنَسٌة

ُيْؤَخُذ ِمَن ٱْلِفْعِل

َوْزُنُهِاْسُم ٱْلَلِةَاْلِفْعُل

َكَنَس
َبَرَد
َفَتَح

ِمْكَنَسٌة
ِمْبَرٌد

ِمْفتاٌح

ِمْفَعَلــٌة
ِمْفَعٌل
ِمْفعاٌل

ال ُيْؤَخُذ ِمَن ٱْلِفْعِل

َفْأٌس

َجَرٌس

ُرْمٌح

َقَلٌم

واِهَد:  ُأالِحُظ:      َأْقَرُأ ا�لشَّ
• َهذا ِمْفتاٌح. • َهذا َجَرٌس.  • َهذا ِمْبَرٌد.  • َهِذه ِمْكَنَسٌة.   

واِهَد إِلى َعناِصِرها:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل ا�لشَّ

واِهِد في ا�ْلَجداِوِل:   َأْكَتِشُف ا�لّظاِهَرَة:  ُأْدِرُج َعناِصَر ا�لشَّ
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َلشَـكمُْل ذاَعُةا َاْإلِ

 ُأْنِجُز:
 َاْلَفْهُم:

، ْكِل ٱلّتامِّ صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ َأْنُقُل ٱلُجْمَلَة َوٱْلَكِلماِت ٱلَّتي َتْحَتها َسْطــــٌر، َوَأْضِبُطها ِبٱلشَّ - َأْقَرُأ ٱلنَّ

. صِّ - َأْقَتِرُح ُعْنوانًا ُمناِسبًا ِللنَّ

-  َأْبَحُث َعْن ِضدِّ َكِلَمِة "َاالْخِتالِف".

واُصِل. ّياِت ِهَي ُلَغُة ٱلّسيِنما في ٱلتَّ :   • ُلَغُة ٱْلَبَصِر صِّ ُب ٱلَْفكاَر ٱلِتَيَة، َحَسَب ُوروِدها في ٱلنَّ -  ُأَرتِّ

واُصِل. ْوِتّياُت ِهَي ُلَغُة ٱِلذاَعِة في ٱلتَّ ٌك ِلْلَفنِّ َوٱلََدِب. • َالصَّ • َاِلذاَعُة َوٱلّسيِنما ِوعاٌء ُمَتَحرِّ

واُصِل"، ِإلى ُأْسلوِب ٱاِلْسِتْفهاِم. ْوِتّياُت ِهَي ُلَغُة ٱِلذاَعِة في ٱلتَّ ُل ٱْلُجْمَلَة ٱلِتَيَة: "َالصَّ - ُأَحوِّ

- ما ٱلَّذي َحلَّ َمَحلَّ ٱلّسيِنما ٱْلَيْوَم؟

واُصِل؟ - َأْذُكُر ما َأْعِرُفُه ِمْن َوساِئِل ٱلتَّ

- ُأْبدي َرْأيي في هِذِه ٱْلَوساِئِل، َوَكْيَف َأْسَتفيُد ِمْنها؟

: ْرُس اللَُّغِويُّ  الدَّ
• ُأْعِرُب ما َيْأتي:

- َاْلُجْمَلُة: ِإنَّ ٱلُُذَن ِهَي ِعماُد ٱِلذاَعِة.    - َاْلَكِلماُت: َالَعْيُن - ُلَغَتهُ  

- آتي ِبٱْسِم آَلٍة َعلى َوْزِن "ِمْفعاٍل".

ْكِمُل ُكلَّ ُجْمَلٍة ِمَن ٱْلُجَمِل بٱْسٍم َمْنصوٍب ُمناِسٍب: -  ُأ

• َأْسَتِمُع ِإلى ٱِلذاَعِة ... )حاٌل(.          • يا )ُمنادى( ٱْلَْنِترِنِت، َأْحِسِن ٱاِلْسِتفاَدَة ِمْنُه.

- َأصوُغ ٱْسَم فاِعٍل، َوٱْسَم َمْفعوٍل ِمَن ٱلَْفعاِل ٱلِتـــَيِة : َعَرَف - اِْسَتْعَمَل- شاَهَد.

ذاَعُة َكٱلّسيِنما وعاء متحرك ِلْلَفنِّ َوٱْلََدِب.. َوِإذا كاَنِت ٱْلَعْيُن ِهَي ِعَماُد ٱلّسيِنما، َفِإنَّ ٱْلُْذَن ِهَي  َاْلِ

ُر ِبها َعْن  ّياِت ُلَغَتُه ٱلَّتي ُيَعبِّ ِخُذ ِمَن ٱْلَبَصِر ذاَعِة. وهنا نقطة ٱاِلْخِتالِف َبْيَنُهما: َفٱلّســـــــــــيِنماِئيُّ َيتَّ ِعَماُد ٱْلِ

ُر ِبواِسَطِتها في ُمشاِهديِه، لكن الذاعي يتخذ من الصوتيات لغته ٱلَّتي ُيَسْيِطُر ِبها َعلى  َمراميِه، َوُيَؤثِّ

توفيق احلكيم )فن الدب، المطالعة والنصوص، وزارة الرتبية الوطنية()بترصف(. سامعيه، وَيُشدُّ ِبها ٱْنِتباَهُهم...  

َوساِئُل ا�اِلتِّصاِل َوا�لتَّواُصِل
اَلمَْجاُل: 5

ْوِت ُر ٱلصَّ ُمَكبِّ
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َلمِْقراَءُة ا

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:

 َأْقَرُأ، َوَأْفَهُم:

 ُأجيُب:

 َأْبَحُث:

َاْلَْطفــاُل َوا�لـتِّـْقـنِـيَّـُة

َفْتَرًة  ِة  ْقِنيَّ ِللتِّ ٱْسِتْخداُمُهْم  َيَتجاَوُز  ٱلَّذيَن  َأْطفاِلِهْم،  جاَه  ٱتُّ ُمعاِرضًا  َمْوِقفًا  هاِت  َوٱْلُمَّ ٱْلباِء  ِمَن  َكثيٌر  ِخُذ  َيتَّ

روَن َذِلَك  راَسِة؛ َوُيَبرِّ َة ُيْمِكُن َأْن ُتْصِبَح َسَببًا ِلإِلْدماِن َوِإْهماِل ٱلدِّ ْقِنيَّ َدًة َيْوِمّيًا. َوَيْحَتجُّ َهُؤالِء ِبَأنَّ ٱلتِّ ًة ُمَحدَّ َزَمِنيَّ

ِة،  ِلَكْتروِنيَّ َظِر ِإلى ٱلّشاشاِت ٱْلِ ِبَأنَّ ٱْلَْطفاَل باتوا َيْقضوَن َأماَم ٱلّشاشاِت َوْقتًا َأْطَوَل. َوٱْلَمْعروُف َأنَّ ِإطاَلَة ٱلنَّ

ٍة َخطيَرٍة. ٍة َأْو َنْفِسيَّ الِت ٱْلِصاَبِة ِبَأْمراٍض ُعْضِويَّ ياَدِة ُمَعدَّ ُيْمِكُن َأْن ُيَؤّدي ِإلى ِز

ًة ال َحْصَر َلها، َحْيُث َتكوُن في ُمَتناَوِل َأْيديِهْم  ُم ِلْلَْطفاِل ُفَرصًا َتْعليِميَّ َة ُتَقدِّ ْقِنيَّ َبْيَنما َيرى آَخروَن ِبَأنَّ ٱلتِّ

ِة.. ْبداِعيَّ ِة َوٱْلِ ْهِنيَّ ِم، َوَتْطويِر ٱْلَمهاراِت ٱلذِّ َعلُّ َمْعلوماٌت هاِئَلٌة َعِن ٱْلعاَلِم؛ ُتساِعُدُهْم َعلى ٱلتَّ

َرِر  ٱلضَّ َوَمخاِطِرها،  َفَبْيَن  ٱْلْطفاِل  َحياِة  في  ِة  ْقِنيَّ ٱلتِّ ِة  يَّ َأَهمِّ َحْوَل  ِة  ٱْلَقِضيَّ َطَرَفِي  َلدى  ُحَجٌج  ِإَذْن،  َة  َثمَّ

يٍط. ِفُق ٱْلَجميُع، َعلى َضروَرِة ٱاِلْلِتزاِم ِبٱْلُحدوِد، دوَن ِإْفراٍط َأْو َتْفر َوٱْلفاِئَدِة، َيتَّ

طارق راشد )المارات( )مجلة العربية، العدد 51٦، شتنبر 2019، ص: ٦8-٦9( )بتصرف(

• ُأَنّمي ُمْعَجمي:
ِد َوَعَدِم ٱْلُقْدَرِة َعلى ٱاِلْسِتْغناِء... َعوُّ داَمِة َوٱلتَّ ذي ُيَؤّدي ِإلى ٱْلِ ْدمان: سوُء ٱاِلْسِتْعماِل ٱلَّ - َاْلِ

َدواُت َوٱْلالُت... ُة ِلْلِعْلِم َوٱْلَمْعِرَفِة في َجميِع ٱْلَمجاالِت.. َااِلْخِتراعاُت َوٱْلَ ْطبيقاُت ٱْلِعْلِميَّ ة: َالتَّ ْقِنيَّ - َالتِّ

ٍة، ُيْمِكُن َأْن َأْسَتفيَد ِمْنها، َوَأْعِرُضها َعلى َأْصِدقائي / َصديقاتي. َأْبَحُث َعْن َمواِقَع َتْعليِميَّ

َدواُت َوٱْلالُت... ُة ِلْلِعْلِم َوٱْلَمْعِرَفِة في َجميِع ٱْلَمجاالِت.. َااِلْخِتراعاُت َوٱْلَ ْطبيقاُت ٱْلِعْلِميَّ ة: َالتَّ ْقِنيَّ - َالتِّ

؟ ِة؟ ِبَم َيْحَتجُّ ْقِنيَّ ذي ُيعاِرُض ٱْسِتْعماَل ٱْلَْطفاِل ِللتِّ  • ما ٱْلَمْوِقُف ٱلَّ

ِة؟ ْقِنيَّ ِف ِللتِّ تي َقْد َتْنُجُم َعِن ٱاِلْسِتْعماِل ٱْلُمَكثَّ • ما ٱْلَْضراُر ٱلَّ

؟ ِة؟ ِبَم َيْحَتجُّ ْقِنيَّ ذي ُيداِفُع َعِن ٱلتِّ • ما ٱْلَمْوِقُف ٱلَّ

ْقِنّياِت في ُمْخَتِلِف ٱْلَمجاالِت؟ تي ُيتيُحها ٱْسِتْعماُل ٱلتِّ • ما ٱْلَفواِئُد/ ٱْلَمزايا ٱلَّ

؟ صُّ تي ٱْنَتهى ِإَلْيها ٱلنَّ • ما ٱْلُخالَصُة ٱلَّ

َة. صِّ ٱْلَساِسيَّ • َأْسَتْخِرُج َأْفكاَر ٱلنَّ

يٍط". ِفُق ٱْلَجميُع َعلى َضروَرِة ٱاِلْلِتزاِم ِبٱْلُحدوِد، دوَن ِإْفراٍط َأْو َتْفر ُل "َيتَّ • ُأْبدي َرْأيي في ٱْلِفْكَرِة ٱْلِتَيِة، َوُأَعلِّ

َوساِئُل ا�اِلتِّصاِل َوا�لتَّواُصِل
اَلمَْجاُل: 5

حاسوٌب َمْحموٌل
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َلتَّراكيُب ا

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:

َاْلُمنادى

ُد َنْوَعُه :  َقِط ُمنادى، ُثمَّ ُأَحدِّ - َأَضُع َمكاَن ٱلنُّ

َعِليُّ - َجمياًل - ساِعيًا - راِعَي

- يا ............ َصْوُتُه! - يا ......... ٱْلَغَنِم!       

ْكَثَر! - يا ............. ٱْجَتِهْد َأ - يا .......... في ٱْلَخْيِر!       

داِء ُحْكُمُهَنْوُعُهُمنادىَحْرُف ٱلنِّ

ْصُبُمضاٌفٱْلُكُتِب!باِئَعيا َالنَّ

َشبيٌه َدّراَجًة!       يا            راِكبًا
ْصُبِبٱْلُمضاِف َالنَّ

ُحْكُمُهَنْوُعُهُمنادىيا

مِّ في َمَحلِّ َنْصٍبَعَلٌم ُمْفَرٌدُيوُسُف!يا ُيْبنى َعلى ٱلضَّ

َوساِئُل ا�اِلتِّصاِل َوا�لتَّواُصِل
اَلمَْجاُل: 5

ِئَعيــا ِكبــــًايــاٱْلُكُتِب!بـــــــا يــــوُسُف!يــاَدّراَجًة!را

واِهَد:  ُأالِحُظ:      َأْقَرُأ ا�لشَّ
• يــا يــــوُسُف! • يــا راِكبــــًا َدّراَجًة!    • يــا بـــــــاِئَع ٱْلُكُتِب!     

واِهَد إِلى َعناِصِرها:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل ا�لشَّ

واِهِد في اْلَجداِوِل:   َأْكَتِشُف الّظاِهَرَة:  ُأْدِرُج َعناِصَر ا�لشَّ



10

 اِْسما ا�ْلفاِعِل َوا�ْلَمْفعوِلاَلَصرمُْف

بيُب ُمْبَتِسمًاَأْقَبَل ٱلطَّ ضاِحكًا. 

ضاِحٌك ُمْبَتِسٌم

َمْسرورًا.ُمعاَلجًاجاَء ٱْلَمريُض

َمْسروٌر ُمعاَلجٌ

ِاْسُم ٱْلفاِعِلَعَدُد ُحروِفِهٱلِفْعُل

ضاِحٌك 3َضِحَك

ِاْسُم ٱْلفاِعِلُمضاِرُعُه َمْعلوٌمَعَدُد ُحروِفِهٱلِفْعُل

ِاْبَتَسَم
يُد َعلى  َتِز

الَثِة ٱلثَّ
ُمْبَتِسٌمَيْبَتِسُم

)ِإْبداِل َحْرِف ٱْلُمضاَرَعِة ميمًا َمْضموَمًة َوَكْسِر ما َقْبَل آِخِرِه(

ُمضاِرُعُه َمْبِنيٌّ َعَدُد ُحروِفِهٱلِفْعُل
ِاْسُم ٱْلَمْفعوِلِلْلَمْجهوِل

َعــــاَلـــــــــَج
يُد َعلى  َتِز

الَثِة ٱلثَّ
ُمـــــــَعـــــــاَلـــــــــٌجُيـــــــَعـــــــاَلـــــــــُج

)ِإْبداِل َحْرِف ٱْلُمضاَرَعِة ميمًا َمْضموَمًة َوَفْتِح ما َقْبَل آِخِرِه(

ِاْسُم ٱْلَمْفعوِلَعَدُد ُحروِفِهٱلِفْعُل

 َمْسروٌر3َسرَّ

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:
َم :       - َيقوُل :      - ُيساِفُر :  - َعلَّ ْفعاِل ٱْلِتــَيِة:    • َأصوُغ ٱْسَم ٱْلفاِعِل، ِمَن ٱْلَ

َم:    - ِاْسَتْقَبَل: ْفعاِل ٱْلِتــَيِة :  - َكَتَب:       - َعظَّ • َأصوُغ ٱْسَم ٱْلَمْفعوِل، ِمَن ٱْلَ

• ُأِتمُّ َمْلَء اْلَجْدَوِل ِبما ُيناِسُب :

ِاْسُم ٱْلَمْفعوِلِاْسُم ٱْلفاِعِلِفْعٌل ُمضاِرٌع َمْبني ِلْلَمْجهوِلِفْعٌل ُمضاِرٌعِفْعٌل ماٍض

َرَجَع
ُم ُيَقدِّ

ُم ُيَقدَّ

َوساِئُل ا�اِلتِّصاِل َوا�لتَّواُصِل
اَلمَْجاُل: 5

واِهَد:  ُأالِحُظ:      َأْقَرُأ ا�لشَّ
• جاَء ٱْلَمريُض ُمعاَلجًا َمْسرورًا. ضاِحكًا.   بيُب ُمْبَتِسماً  • َأْقَبَل ٱلطَّ  

واِهَد إِلى َعناِصِرها:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل ا�لشَّ

واِهِد في ا�ْلَجداِوِل:   َأْكَتِشُف ا�لّظاِهَرَة:  ُأْدِرُج َعناِصَر ا�لشَّ

ِد َعلى َوْزِن: فاِعٌل ِاْسُم ٱْلفاِعِل ِمَن ٱلثُّالِثيِّ ٱْلُمَجرَّ
           ضاِحٌك

ِد َعلى َوْزِن: َمْفعوٌل ِاْسُم ٱْلَمْفعوِل ِمَن ٱلثُّالِثيِّ ٱْلُمَجرَّ
َمْسروٌر

ِاْسُم 
ٱْلفاِعِل

ِاْسُم 
ٱْلَمْفعوِل
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َطُةاَلمِْممْالُء َاْلَهْمَزُة ا�ْلُمَتَوسِّ

يَئٌةَهُؤاَلِء  -  ُكؤوٌس  -  َمْسؤوٌلَسَأَل   -    ُسِئَل - ِبْئـــٌر  - َبر

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:

• َأْرُسُم ٱْلَهْمَزَة ِفي ٱْلَكِلماِت ٱْلِتَيِة َرْسمًا َصحيحًا.

َفــــ)ْء(ٌس   - حا)ِء(ــــــــرًا  - َر)ُء(وٌف

- داِفئٌ  :   - صاِئٌم  :      َث ٱْلَكِلماِت ٱْلِتَيِة : - َبريٌء     ْكُتُب ُمَؤنَّ • َأ

- ناَم :  ْفعاِل ٱْلِتَيِة، َوَأْشُكُلُه: - قاَل :    • َأصوُغ ٱْسَم ٱْلفاِعِل، ِمَن ٱْلَ

ِلِف ٱْلَ

َيْسَأُلُمفاَجَأٌة َكْأٌس

ِكَنٌة  سا

َبْعَد َفْتٍح

َمْفتوَحٌة

َبْعَد َفْتٍح

َمْفتوَحٌة 

َبْعَد ُسكوٍن

ْبَرِة ٱلنَّ

ــٌةِبـــْئـــٌر ُسِئَل  ِئـــــيَّ َمْر

َمْكسوَرٌة
َقْبَلها 

َمْكسوٌر

َمْكسوَرٌة 

َبْعَد ساِكٍن

ٱْلواِو

َمْسؤوٌلُكؤوٌسَهُؤاَلِء

َمْضموَمٌة 

َبْعَد َفْتٍح

َمْضموَمٌة 

َبْعَد َضمٍّ

َمْضموَمٌة 

َبْعَد ُسكوٍن

ُتْرَسُم ٱْلَهْمَزُة َوَسَط ٱْلَكِلَمِة َعلى

َوساِئُل ا�اِلتِّصاِل َوا�لتَّواُصِل
اَلمَْجاُل: 5

واِهَد:  ُأالِحُظ:      َأْقَرُأ ا�لشَّ

يَئٌة َسَأَل   -   َمْسَأَلـــٌة   -   َهُؤاَلِء  -  ُكؤوٌس  -  َمْسؤوٌل   -   ُسِئَل - ِبْئـــٌر  - َبر

واِهَد إِلى َعناِصِرها:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل ا�لشَّ

واِهِد في ا�ْلَجداِوِل:   َأْكَتِشُف ا�لّظاِهَرَة:  ُأْدِرُج َعناِصَر ا�لشَّ
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َلشـَّكمُْل ا

 َاْلَفْهُم:
. ْكِل ٱلّتامِّ • َأْنُقُل ٱْلُجْمَلَة َوٱْلَكِلماِت ٱلَّتي َتْحَتها َسْطـــٌر، ُثمَّ َأْضِبُطها ِبٱلشَّ

صاِل«. واُصِل َوٱاِلتِّ • َأْبَحُث َعْن َشَبَكِة ُمْفَرداِت »ٱلتَّ
. صِّ • َأْقَتِرُح ُعْنوانًا ُمناِسبًا ِللنَّ

 : صِّ ُب ٱْلَْفكاَر ٱْلِتـــَيَة ِبَحَسِب ُوروِدها في ٱلنَّ • ُأَرتِّ
- َحديُث ٱْلَجدِّ َعْن هاِتِفِه.  

واُصِل ِمْن جيٍل ِلَخَر.  صاِل َوٱلتَّ ُر َوساِئِل ٱاِلتِّ - َتَطوُّ  
- اِْفتخاُر ٱْلَجدِّ ِبهاِتِفِه.  

ُلُه. ْيِل، َوُأَعلِّ ٍر ِمَن ٱللَّ ِصُل ِبٱْلَغْيِر في َوْقٍت ُمَتَأخِّ • ُأْبدي َرْأيي في َمْن َيتَّ
َبَوْيِن! - ما .......... ٱاِلْعِتراَف ِبَفْضِل ٱْلَ ًة:     ِبيَّ • َأْمَلُ ٱْلَفراَغ ِبٱْلَكِلَمِة ٱْلُمناِسَبِة، ِلَْبني ُجْمَلًة َتَعجُّ

: ْرُس ا�للَُّغِويُّ  َالدَّ
- َاْلُجْمَلُة: كاَن ٱْلَجدُّ َفخورًا ِبهاِتِفِه.    - َاْلَكِلماُت: هاِتٌف / َقديٌم / ٱْنُظروا.  • ُأْعِرُب ما َيْأتي: 

ُد َنْوَعُه: َقِط ُمنادًى، ُثمَّ ُأَحدِّ • َأَضُع َمكاَن ٱلنُّ
ْكَثَر! - يا .......... اِْعَمْل َأ ريِق، اِْحَتِرْس!   - يا .......... في ٱلطَّ  

َل - َرَبَط - اِْنَتَظَر. • َأصوُغ َأْسماَء فاِعٍل َوَأْسماَء َمْفعوٍل ِمَن ٱْلَْفعاِل ٱْلِتــَيِة: َشكَّ
- ُمـــــــ)ء(ِمَنٌة - ُكـ)ء(وس      -  ِفـ)ء(ــــٌة   • َأْرُسُم ٱْلَهمزَة في ٱْلَكِلماِت ٱلِتـــَيِة َرْسمًا َسليمًا:   

هاتُِف َجّدي

 ُأْنِجُز:

، ُثمَّ ُأجيُب:  َأْقَرُأ النَّصَّ ِقراَءةً صاِمَتةً
ِلَجّدي هاِتٌف َقديٌم َيْحَتِفُظ ِبِه في ُغْرَفِتِه. ُكلَّما َدَخْلُت ُغْرَفَة َجّدي، َأْجِلُس َعلى َمْقُرَبٍة ِمَن ٱلّطاِوَلِة ٱلَّتي 

ْوِن ٱْلَْسَوِد. وضع َعَلْيها هذا ٱْلهاِتُف ذو ٱللَّ
واُصِل،  صاِل َوٱلتَّ َل، ِخالَل ٱْلَقْرِن ٱْلماضي، ثورة في عاَلِم ٱاِلتِّ كاَن َجّدي َفخورًا ِبهذا ٱْلِجهاِز ٱلَّذي َشكَّ
َوَيقوُل َلنا؛ َأنا َوُأْختي َلْمياُء: ُاْنُظروا ِإلى َهذا ٱْلهاِتِف ٱْلَجميِل! إنه وسيلـتنا العجيبة التي ربطت بين الناس 

واُصِل.. َيَقَة ٱلّناِس ٱْلَوحيَدَة في ٱلتَّ في جميع أنحاء العالم، في َوْقٍت كاَنْت فيِه الرسائل َوٱْلَبريُد َطر
واُصِل... صاِل َوٱلتَّ قاَلْت َلْمياُء: ِلُكلِّ جيٍل، يا َجّدي، وسائله في ٱاِلتِّ

َوساِئُل ا�اِلتِّصاِل َوا�لتَّواُصِل
اَلمَْجاُل: 5

َاْلهاِتُف

واُصِل  ٱلتَّ
صاِل َوٱاِلتِّ

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

هاِتٌف ِمَن ٱْلجيِل ٱْلَقديِم
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اَلمِْ�مْشاُء

 َأْقَرُأ:

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:

ُب:   َأَتَدرَّ

 ُأْنِتُج:

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:

 ُأْنِتُج:

َمهاَرُة ا�ْلَوْصِف
 َأْكَتِسُب:

عاِمُل ا�ِالتِّصاالِت
ِل. َرُجٌل  َأْقَبَل عاِمُل ٱاِلتِّصاالِت، َبْعَدما َدَعْتُه ُأّمي ِمْن هاِتِفها ٱْلَمْحموِل؛ ِلِْصالِح هاِتِفنا ٱْلَمْنِزِليِّ ٱْلُمَعطَّ

ِرَكِة،  ٱلشَّ ِشعاُر  َظْهِرها  َعلى  َبْيضاَء،  ِبْذَلًة  َيْرَتدي  ٱْلِبْنَيِة،  َقِويُّ  ٱْلقاَمِة،  َطويُل  ُعُمِرِه،  ِمْن  ٱْلَْرَبعيَن  في 

َعًة َبْيضاَء ِمْن ُقماٍش، َوَيْحِمُل َعلى َكِتِفِه ُخيوطًا َكثيَرًة ِمْن ُمْخَتِلِف ٱْلَْلواِن. َوَيَضُع َعلى َرْأِسِه ُقبَّ

ِة َعددًا ِمَن ٱْلَمفاتيِح، َوَأَخَذ  تًا على ٱْلِجداِر، ُثمَّ َأْخَرَج ِمْن َحقيَبِتِه ٱْلَيَدِويَّ َفـــَتَح ُصْندوقًا َصغيرًا كاَن ُمَثبَّ

َيْسَتْبِدُل ُخيوطًا ِبُأْخرى.. َوما ِهَي ِإاّل َدقاِئُق، َحّتى ٱْسَتعاَد هاِتُف َمْنِزِلنا َرنيَنُه ٱْلُمْعتاَد.

ساِعَيُة ا�ْلَبريِد
ِة؛ ... ٱلَْبواَب. َتْرَتدي ... ، َوَتْحِمُل َعلى َكِتِفها ِمْحَفَظَتها  واِرِع َوٱلَِزقَّ ُكْنُت َأْلقاها ُكلَّ َصباٍح، ... َبْيَن ٱلشَّ

ٱْلَمليَئَة ِبـ ...

: ُب ٱْلُجَمَل ٱْلِتَيَة؛ ِلِبناِء َنصٍّ َوْصِفيٍّ •  ُأَرتِّ

ُر َعْن َأمِّ ٱلّناِس في ُكلِّ َصالٍة/ كاَن  ّكاِن َيْحَتِرموَنُه/ ال َيَتَأخَّ َيَضُع َعلى َرْأِسِه َعماَمًة َصْفراَء/ َجميُع ٱلسُّ

ويَلُة ال ُتغاِدُر َيَدُه/ َيْرَتدي ِجْلبابًا ناِصَع ٱْلَبياِض/ َجميُل ٱْلَوْجِه،  ْلَعِة/ ُسْبَحُتُه ٱلطَّ ِإماُم ٱْلَمْسِجِد َبِهيَّ ٱلطَّ

ّتيَن.                  َوِرعًا/ َعَرْفُتُه َكْهاًل، جاَوَز ُعُمُرُه ٱلسِّ

ِبْذَلًة َبْيضاَء، َعلى َظْهِرها ِشعاُر  َيْرَتدي  ٱْلِبْنَيِة. -  ٱْلَْرَبعيَن ِمْن ُعُمِرِه. - َطويُل ٱْلقاَمِة، َقِويُّ  - َرُجٌل في 
َعًة َبْيضاَء ِمْن ُقماٍش. َيْحِمُل َعلى َكِتِفِه ُخيوطًا َكثيَرًة ِمْن ُمْخَتِلِف ٱْلَْلواِن. ِرَكِة. - َيَضُع َعلى َرْأِسِه ُقبَّ ٱلشَّ

ًة/ ساِعَيُة ٱْلَبريِد/ ٱاِلْبِتساَمُة/ ِبْذَلًة َصْفراَء/ ٱلرَّساِئَل  ْلَعِة/ جادَّ َلًة/ ٱلطَّ • َأْقَرُأ ٱْلَكِلماِت ٱْلِتــــَيَة: )ُمَتَنقِّ
روِد/ َتْقَرُع/ ُمْقَتَبِل ٱْلُعْمِر/ ٱْلَحَرَكِة/ َأْخباَر( َوالطُّ

ُعُه ِلََحِد َأْفراِد ُأْسَرتي: فًا ٱْلَكِلماِت ٱلّساِبَقَة؛ ُثمَّ ُأَسمِّ ؛ ُمَوظِّ • ُأْتِمُم ِبناَء َنصٍّ َوْصِفيٍّ

َوساِئُل ا�اِلتِّصاِل َوا�لتَّواُصِل
اَلمَْجاُل: 5
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َلمِْقراَءُة ا

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:

 َأْقَرُأ، َوَأْفَهُم:

 ُأجيُب:

 َأْبَحُث:

َفنُّ ا�ْلِمْعماِر ا�ْلَمْغِربِيِّ

ِرها ِبٱْلَحضاراِت ٱلّساِئَدِة في ُكلٍّ  ِع ٱْلَحضاراِت في ٱْلَمْغِرِب، َوٱْمِتزاِجها َوَتَأثُّ ُع ٱْلِمْعماُر ٱْلَمْغِرِبيُّ ِبَتَنوُّ َيَتَنوَّ

ْحراِء. ِمْن أوروّبا َوَجنوِب ٱلصَّ

ِع ِجهاِتها، ِبٱْلِضاَفِة ِإلى  ِة ِبَتَنوُّ ِة ِمْن بيَئِة ٱْلَمْغِرِب ٱْلَغِنيَّ كاُمُل في ٱْلَْلواِن ٱْلُمْسَتَمدَّ َوَيْظَهُر َهذا ٱْلِغنى َوٱلتَّ

ِة ٱْلَجّذاَبِة. بيِعيَّ ِة ِبٱْلَْلواِن ٱلطَّ هوِر ٱْلَغِنيَّ خوِر َوٱْلَْشجاِر َوٱلزُّ َبِة َوٱلصُّ ْر َتباُيِن ٱلتُّ

َيَتَأْرَجُح  زًا،  ُمـَتَميِّ َجمااًل  ٱْلِمْعماِريُّ  ٱْلَفنُّ  َفَكَسَب  ِة،  ْنَدُلِسيَّ ٱْلَ ٱْلِعماَرِة  ِبُفنوِن  ُة  ِبيَّ ٱْلَمْغِر ٱْلِعماَرُة  َرِت  َتَأثَّ َكما 

واِمُع َوٱْلَمداِرُس  َبْيَن ٱْلَفخاَمِة َأْحيانًا، َوٱْلَبساَطِة َأْحيانًا ُأْخرى؛ َفكاَنِت ٱْلَقَصباُت َوٱْلُقصوُر َوٱْلَمساِجُد َوٱلصَّ

ِة. ِبيَّ َوٱلّساحاُت َوٱْلَمناراُت َوٱلَْسواُر َوَغْيُرها؛ شاِهَدًة َعلى َهذا ٱْلَفنِّ في ُمْخَتِلِف ٱْلُمُدِن ٱْلَمْغِر

ُيماِرسوَن  ٱلَّذيَن  ٱْلَمَهَرِة  ّناِع  ٱلصُّ ِبَفْضِل  ٱْلِجهاِت؛  ُمْنَتِشَرًة َوشاِئَعًة في َجميِع  ُة  ِبيَّ ٱْلَمْغِر ٱْلُفنوُن  زاَلِت   وما 

ظيِر. ٱْلِحَرَف ِبِإْتقاٍن َوِإْبداٍع ُمْنَقِطَعِي ٱلنَّ

ٍة َأصيَلٍة.   عن موقع ويكيبيديا )بتصرف( ُل َمْسِجُد ٱْلَحَسِن ٱلّثاني في ٱلّداِر ٱْلَبْيضاِء َأْحَدَث ِعماَرٍة ِإْسالِميَّ َوُيَمثِّ

ُز َهذا ٱْلِمْعماُر؟ يَّ ؟ِبماذا َيَتمَّ ُع  ٱْلِمْعماِر ٱْلَمْغِرِبيِّ • ِبَم َيْرَتِبُط َتَنوُّ
؟ ييِن ٱْلِمْعماِر ٱْلَمْغِرِبيِّ َفُة في َتْز ِت ٱْلَْلواُن ٱْلُمَوظَّ • ِمْن َأْيَن ٱْسُتِمدَّ

ُة؟ َوما َأْبَرُز َمظاِهِرها؟ ِبيَّ َرِت ٱْلِعماَرُة ٱْلَمْغِر • ِبَم َتَأثَّ
؟ صُّ • ما ٱْلُخالَصُة ٱلَّتي ٱْنَتهى ِإَلْيها ٱلنَّ

َة. صِّ ٱْلَساِسيَّ • َأْسَتْخِرُج َأْفكاَر ٱلنَّ   . صِّ • َأْقَتِرُح ُعْنوانًا ُمناِسبًا ِلْلِفْقَرِة ٱلّثاِلَثِة ِمَن ٱلنَّ
ّناِع ٱْلَمَهَرِة." ِة ُمْنَتِشَرًة َوشاِئَعًة؛ ِبَفْضِل ٱلصُّ ِبيَّ ُل: "ما زاَلْت ُفنوُن ٱْلِعماَرِة ٱْلَمْغِر • ُأْبدي َرْأيي في ٱْلِفْكَرِة ٱلِتَيِة، َوُأَعلِّ

ِة. ِبيَّ ِة ٱلّشاِهَدِة َعلى َفنِّ ٱْلِعماَرِة ٱْلَمْغِر - ُأِعدُّ ِمَلّفًا َعِن ٱْلثاِر ٱْلُعْمراِنيَّ

َاْلَمظاِهُر ا�ْلُعْمرانِيَُّة َوا�اِلْجتِماِعيَُّة في ا�ْلَقْرَيِة َوا�ْلَمدينَـِة
اَلمَْجاُل: 6

ِبُط َبْيَن ُكلِّ َكِلَمٍة َوَشْرِحها:  • ُأَنّمي ُمْعَجمي: - َأْر

ُك َوَيميُل ِمْن ِجَهٍة ِإلى ُأْخرى..••اِْمِتزاِج َيَتَحرَّ
ُمْنَتِشَرًة، ذاِئَعًة، َمْعروَفًة.. ••َيَتَأْرَجُح
اِْخِتالِط.••شاِئَعًة

َمْسِجُد ٱْلَحَسِن ٱلّثاني ِبٱلّداِر ٱْلَبْيضاِء
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َلتَّراكيُب ا

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:

َالتَّْمييُز ا�ْلَمْلحوُظ َوا�ْلَمْلفوُظ

ْمييِز ٱْلَمْلحوِظ؛ في ما َيلي: ْيِن َتْحَت ٱلتَّ ْمييِز ٱْلَمْلفوِظ، َوَسْطر 1- َأَضُع َسْطرًا َتْحَت ٱلتَّ

ْيتًا. ْيُت ِلْترًا َز • اِْشَتَر َب َوْجُه ٱْلعاِمِل َعَرقًا.           • َتَصبَّ

• ِبْعُت ِذراعًا َثْوبًا.

ُن َنْوَعُه: َقْمحًا - َشْيبًا - َحليبًا - ِعَنبًا ْكِمُل ِبَتْمييٍز ُمناِسٍب، َوَأَبيِّ 2- ُأ

ْيُت ُطّنًا ........    - َنْوُعُه • اِْشَتَر ْأُس ............ - َنْوُعُه        • اِْشَتَعَل ٱلرَّ  

ْيُت َنْصَف ِلْتٍر ...... - َنْوُعُه • اِْشَتَر • َزَرْعُت ِهْكتارًا  ......    - َنْوُعُه         

3- َأْشُكُل ٱْلُجْمَلَة ٱْلِتَيَة، َوُأْعِرُبها:      أشرب في الصباح كأسا حليبا.

ٌز َمْلحوٌظ ُمَميَّ

ٌز َمْلفوٌظ ُمَميَّ

ُجْمَلـــــٌة

َكِلَمٌة
َتْمييٌز َمْلحوٌظ

َمْلفوٌظ َتْمييٌز 

ٌز( َتْمييٌزَكالٌم ُمْبَهٌم )ُمَميَّ

ْهُر ماًء.فاَض ٱلنَّ

ٌز( َدالَلُتُهَتْمييٌزَكالٌم ُمْبَهٌم )ُمَميَّ

َاْلِمساَحُةَقْمحًا.ِهْكتارًاٱْلَُبَزَرَع

ْيــــ َاْلَكْيُلَعَساًل.ُعْلَبًةــــــُتِاْشَتَر

َاْلَوْزُنُذَرًة.ِقْنطارًاٱْلَفاّلُحباَع

َاْلَمظاِهُر ا�ْلُعْمرانِيَُّة َوا�اِلْجتِماِعيَُّة في ا�ْلَقْرَيِة َوا�ْلَمدينَـِة
اَلمَْجاُل: 6

واِهَد:  ُأالِحُظ:      َأْقَرُأ الشَّ
• باَع ٱْلَفاّلُح ِقْنطارًا ُذَرًة. ْيُت ُعْلَبًة َعَساًل.   • اِْشَتَر • َزَرَع ٱْلَُب ِهْكتارًا َقْمحًا. 

واِهَد إِلى َعناِصِرها:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل الشَّ

واِهِد في اْلَجداِوِل:   َأْكَتِشُف الّظاِهَرَة:  ُأْدِرُج َعناِصَر الشَّ

ْيـــــــَقْمحًا.ِهْكتارًاٱْلَُبَزَرَع َعَساًل.ُعْلَبًةـــــُتِاْشَتَر

ُذَرًة.ِقْنطارًاٱْلَفاّلُحباَع
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اَلَصرمُْف

1- َأصوُغ ٱْسَم َتْفضيٍل، ِمَن ٱْلَْفعاِل ٱْلِتَيِة:

- َعُظَم: ............... - َكُبَر: ...........     

ْكِمُل ٱْلَفراَغ ِبٱْسِم َتْفضيٍل ُمناِسٍب: ُكْبرى - َأْغلى - َأْسَرُع 2- ُأ

اَرِة. يَّ •َالّطاِئَرُة ........ ِمَن ٱلسَّ  

ْنساُن. • َاْلِعْلُم ........... َكْنــٍز َيْمِلُكُه ٱْلِ  

ِة. ِبيَّ • َالّداُر ٱْلَبْيضاُء .......... ٱْلُمُدِن ٱْلَمْغِر  

3- َأْشُكُل ٱْلُجْمَلَة ٱْلِتـــَيَة، َوُأْعِرُبها: فرنسا أكثر من المغرب سكانا.

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:

اِْسُم ا�لتَّْفضيِل

ْكَبُرَسميٌر َأَخواِتها.ُكْبرىُبْشرىِإْخَوِتِه.َأ

ْكَبُرَسميٌر َأَخواِتها.ُكْبرىُبْشرىِإْخَوِتِه.َأ

َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:

الِثيِّ )َكُبَر( ْفضيِل ِمَن اْلِفْعِل الثُّ ُيصاُغ اْسُم التَّ

ِث( ِر( - َوَعلى َوْزِن ُفْعلى / ُكْبرى )ِلْلُمَؤنَّ ْكــَبَر )ِلْلُمَذكَّ َعلى َوْزِن: َأْفَعَل / َأ

َاْلَمظاِهُر ا�ْلُعْمرانِيَُّة َوا�اِلْجتِماِعيَُّة في ا�ْلَقْرَيِة َوا�ْلَمدينَـِة
اَلمَْجاُل: 6

واِهَد:  ُأالِحُظ:      َأْقَرُأ الشَّ
• ُبْشرى ُكْبرى َأَخواِتها. ْكَبُر ِإْخَوِتِه.   • َسميٌر َأ   

واِهَد إِلى َعناِصِرها:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل الشَّ

واِهِد في اْلَجداِوِل:   َأْكَتِشُف الّظاِهَرَة:  ُأْدِرُج َعناِصَر الشَّ

ْفضيِل ُشروُط ِصياَغِة ٱْسِم ٱلتَّ

ِفْعٌل 
ُثالِثيٌّ

ِلْلَمْعلوِمَغْيُر َمْنِفيٍّ َقاِبٌل َمْبِنّيًا 
فاُضِل ِللتَّ

ٌف ُمَتَصرِّ
ْكـُبْر( )َكُبَر - َيْكــُبُر - ُا

تامٌّ
)َلْيَس ِمْن َأَخواِت كاَن(
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َلشَـكمُْل ا

 َاْلَفْهُم:
، ٱلُجْمَلَة َوٱْلَكِلماِت ٱلَّتي َتْحَتها َسْطــــٌر. ْكِل ٱلّتامِّ صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ َأْضِبُط ِبٱلشَّ - َأْقَرُأ ٱلنَّ

. صِّ - َأْقَتِرُح ُعْنوانًا ُمناِسبًا ِللنَّ

- َأْشَرُح َكِلَمَة "َبْهَجٌة". ُق".  صِّ َعْن ِضدِّ َكِلَمِة "َتَتَفرَّ - َأْبَحُث في ٱلنَّ

صِّ ِمْن ِقَيٍم. - َأْسَتْخِرُج ما في ٱلنَّ         . صِّ - َأْسَتْخِرُج َأْفكاَر ٱلنَّ

ٍة في َبَلِدنا، ِمْثُل: اْلِحّناِء. - َأْذُكُر ما َأْعِرُفُه ِمْن َمظاِهَر ٱْجِتماِعيَّ

: ْرُس اللَُّغِويُّ  الدَّ
- ُأْعِرُب ما َيْأتي:

هاُت في ِفناِء ٱْلَبْيِت ٱْلَكبيِر. ُع ٱْلُمَّ • َاْلُجْمَلُة: َتَتَجمَّ

نا. ُكفَّ َرٍة - َأ • َاْلَكِلماُت: َنْنَتِظُرُه - ُمَتَأخِّ

صِّ ِمْن َمصاِدَر. - َأْسَتْخِرُج ما في ٱلنَّ

ْكِمُل ِبٱْلُمنادى ٱْلُمناِسِب، َوَأْشُكُل ٱْلُجْمَلَة: يا .......... أسرعي لنقش كفك. - ُأ

ْكِمُل ٱْلَفراغاِت ِبما ُيناِسُب ِمَن ٱْلَكِلماِت ٱْلِتَيِة: َشَجَرًة - َغْيُر - َغْيَر. - ُأ

• َأْزَهَرِت ٱْلَْشجاُر ِإاّل ........... الميُذ ......... واِحٍد.    • فاَز ٱلتَّ

• ما ساَفَر .......... واِحٍد.

- آتي ِبَمصاِدِر ٱْلَْفعاِل ٱلِتَيِة: َهَدَأ - اِْجَتَمَع - َرَجَع - َعَزَف.

ُل ٱْلَْفعاَل ٱلِتَيَة، ِإلى صيَغِة ٱْلماضي: َيْسقي - َيْخطو - َيْرمي - َيْدعو. - ُأَحوِّ

َاْلِحنّاُء

 ُأْنِجُز:

َأْرَوَع َمظاِهِرِه  ْيِن، َوكاَنِت ٱْلِحّناُء  َنْنَتِظُرُه ِبَصْبٍر َوَشْوٍق َكبيَر ُكّنا  ِإْذ  كان للعيد في زماننا بهجة خاصة، 

َتْبَدُأ  ٱْلَعشاِء،  َوَبْعَد  ٱْلَكبيِر،  َبْيِتنا  ِفناِء  ٱْلجيراِن في  َبناُت  ُع  ٱْلَفَتياِت؛ َحْيُث  َتَتَجمَّ َنْحُن  ِإَلْينا،  ْسَبِة  ِبٱلنِّ

ْيِل، ُثمَّ َنناُم سعيدات، َوفي  َرٍة ِمَن ٱللَّ نا ِبٱْلِحّناِء، َوَنَظلُّ نغالب النوم ِإلى ساَعٍة ُمَتَأخِّ ُكفِّ هاُتنا ِبَنْقِش َأ ُأمَّ

ها. ْقَشِة في َكفِّ غيَرَة؛ لتتأكد ُكلُّ واِحَدٍة ِمّنا ِمْن َجماِل ٱلنَّ نا ٱلصَّ ُكفَّ باِح، َنْفَتُح َأ ٱلصَّ
 ليىل العثمان )القراءة، وزارة الرتبية الوطنية، مكتبة المعارف، الرباط، ص: 48( )بترصف(

َاْلَمظاِهُر ا�ْلُعْمرانِيَُّة َوا�اِلْجتِماِعيَُّة في ا�ْلَقْرَيِة َوا�ْلَمدينَـِة
اَلمَْجاُل: 6

ْيِن نقش حناء على ٱْلَكفَّ
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َلمِْقراَءُة ا

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:

 َأْقَرُأ، َوَأْفَهُم:

 ُأجيُب:

 َأْبَحُث:

ُة َوا�لتَّنِْمَيُة ْلَقَرِويَّ َاْلَفتاُة ا�

ُم  ِر َوٱْلُمساواِة. َفٱْلُمواِطُن ٱْلَيْوَم، َلْم َيُعْد ُيَقوَّ َحرُّ بيَل ٱْلَوحيَد ِللتَّ ِة ٱلسَّ ْسَبِة ِإلى ٱْلَفتاِة ٱْلَقَرِويَّ ْعليُم ِبٱلنِّ َل ٱلتَّ َشكَّ
ُة ِبناًء َعلى َكفاَءِتِه َوَمْقُدَرِتِه َعلى  ُد قيَمُتُه ٱاِلْجِتماِعيَّ ما ُتَحدَّ ٱْنِطالقًا ِمْن َخصاِئَص ُمْرَتِبَطٍة ِبِجْنِسِه َأْو َلْوِنِه، َوِإنَّ
ْبِتكاِر َوٱِلْبداِع، َوٱْلُمساَهَمِة في َتْطويِر ُمْجَتَمِعِه، َسواٌء كاَن َذَكرًا َأْم ُأْنثى. َوِمّما ال َشكَّ فيِه َأنَّ قيَمَة ٱْلَفْرِد  ٱاْلِ
َصِة. ِة ٱْلُمَتَخصِّ يَّ ِة َأِو ٱْلَفنِّ ْكويِن في ُمْخَتِلِف ٱْلَمجاالِت ٱْلَمْعِرِفيَّ ْعليِم َوٱلتَّ في ٱْلُمْجَتَمِع اْلَحديِث َتْسَتِنُد ِإلى ٱلتَّ

ِة  قاِفيَّ َوٱلثَّ ِة  ٱلّديِنيَّ ماِتِه  َوُمَقوِّ ٱْلَمْغِرِب  ِقَيِم  َمْوجوٌد ِضْمَن  ِة؛  ٱْلَقَرِويَّ ٱْلَمْرَأِة  ِبَتْعليِم  ٱلنُّهوِض  هاَن َعلى  ٱلرِّ  ِإنَّ 
ِة ِإلى  ِة ِإلى َمكاَنِة ٱْلَفتاِة، َوٱْلحاَجِة ٱْلماسَّ ْظَرِة ٱلّدوِنيَّ ِة. َوِمْن هِذِه ٱْلِقَيِم، ٱْنَبَثَقْت َضروَرُة َتْغييِر ٱلنَّ يَّ َوٱْلَحضاِر

ُمساَهَمِتها في ِبناِء ٱْلَمْغِرِب ٱْلَحديِث.
َذِلَك   . ٱْلَمْغِرِبيِّ ٱْلُمْجَتَمِع  َأْوَلِوّياِت  َوِمْن  َبْل  ماِت؛  َوٱْلُمَقوِّ روِط  ٱلشُّ َأَهمِّ  ِمْن  ٱْلَفتاِة،  َتْعليُم  َأْصَبَح  َوهَكذا 
ْأكيِد في ُصْلِب  ٍد َوهاِدٍف، َيَقُع ِبٱلتَّ َبِويٍّ َوٱْجِتماِعيٍّ ُمَحدَّ ْنساِن ٱْلُمواِطِن َوَتْكويَنُه، َوْفَق َمْشروٍع َتْر ِبَأنَّ ِبناَء ٱْلِ

َهِذِه ٱْلَمْعَرَكِة ٱْلحاِسَمِة.

ّية، سلسلة المعرفة للجميع، العدد 15، 2002( )بتصرف(  عليم والتنمية البشر مصطفى محسن )قضّية المرأة، وتحّدياُت التَّ

• ُأَنّمي ُمْعَجمي:
- َااِلْبِتكاُر: َالْبداُع َوٱاِلْخِتراُع.

ُجِل، َوِهَي َمْنسوَبٌة ِإلى دوَن... تي َتْعَتِبُر قيَمَة ٱْلَمْرَأِة دوَن قيَمِة ٱلرَّ ْظَرُة ٱلَّ ُة: َالنَّ - َالّدوِنيَّ

ُجِل؟ ِة َوُمساواِتها َمَع ٱلرَّ ِر ٱْلَفتاِة ٱْلَقَرِويَّ بيُل ِإلى َتَحرُّ • ما ٱلسَّ
• ِإالَم َتْسَتِنُد قيَمُة ٱْلَفْرِد في ٱْلُمْجَتَمِع ٱْلَحديِث؟ ُد قيَمُة ٱْلُمواِطِن ٱْلَيْوَم؟     • ِبَم ُتَحدَّ

ْغييِر؟ هاُن ٱلَّذي ٱْشَتَرَطُه ٱْلكاِتُب ِلَكْسِب َمْعَرَكِة ٱلتَّ • ما ٱلرِّ
• َأْقَتِرُح ُعْنوانًا ِلُكلِّ ِفْقَرٍة.

ِة؛ ِمْن َأَهمِّ َأْوَلِوّياِت ُمْجَتَمعاِتنا". هاَن َعلى َتْعليِم ٱْلَمْرَأِة ٱْلَقَرِويَّ • ُأْبدي َرْأيي في ٱْلِفْكَرِة ٱْلِتـــَيِة: "ِإنَّ ٱلرِّ
ُر َعْن ُحقوِق ٱْلَمْرَأِة، ٱْحِتفااًل ِبٱْلَيْوِم ٱْلعاَلِميِّ ِلْلَمْرَأِة )8 ماِرس(. ًة، ُتَعبِّ • ُأْنِجُز َلْوَحًة َتْشكيِليَّ

ُجِل َوٱْلَمْرَأِة. تي َتُدلُّ َعلى ٱْلُمساواِة َبْيَن ٱلرَّ ؛ ِبُمساَعَدِة  ُأْسَرتي؛ َعِن ٱلِعباراِت ٱلَّ ْستوِر ٱْلَمْغِرِبيِّ َأْبَحُث في ديباَجِة ٱلدُّ

َاْلَمظاِهُر ا�ْلُعْمرانِيَُّة َوا�اِلْجتِماِعيَُّة في ا�ْلَقْرَيِة َوا�ْلَمدينَـِة
اَلمَْجاُل: 6



19

َلتَّراكيُب ا

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:

َتْمييُز ا�ْلَعَدِد

• َأَضُع ُكلَّ َعَدٍد ِمَن ٱْلَْعداِد ٱْلِتَيِة، في َمكاِنِه ٱْلُمناِسِب ِمَن ٱْلُخطاَطِة:

ِاْثَنتا َعْشَرَة - َثماِنَيٌة - َثالَثَة َعَشَر - َثمانوَن - ِستٌّ - َثالَثٌة َوِعْشروَن

• ُأْعِرُب ٱْلُجْمَلَة ٱْلِتَيَة، َبْعَد َشْكِلها: اشتريت ثالثين كتابا

َأْنواُع ٱْلَعَدِد
ٌبُمْفَرٌد َمْعطوٌفُعقوٌدُمَركَّ

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

َعَدُد الُعقوٌد

ٌب َعَدٌد َمْعطوٌفَعَدٌد ُمَركَّ

َعَدٌد ُمْفَرٌد

َتْمييٌزَمْفعوٌل ِبِهفاِعٌلِفْعٌل
ْأ ًة.ِعْشريَنُتَقـــــــــَر  ِقصَّ

جارٌّ َوَمْجروٌر 
ٌم( )َخَبٌر ُمَقدَّ

ُمْبَتَدٌأ 
ٌر َتْمييٌزُمَؤخَّ

َأَحَد في ٱْلَحيِّ
ُدّكانًا.َعَشَر

جارٌّ َوَمْجروٌر 
ٌم( ٌر)َخَبٌر ُمَقدَّ َتْمييٌزُمْبَتَدٌأ ُمَؤخَّ

َنْخَلًة.ِتْسٌع َوِتْسعوَنفي ٱْلُبْستاِن

َتْمييٌزَمْفعوٌل ِبِهفاِعٌلِفْعٌل
ْيـ َأْقالٍم.َخْمَسَةـُتاِْشَتَر

َاْلَمظاِهُر ا�ْلُعْمرانِيَُّة َوا�اِلْجتِماِعيَُّة في ا�ْلَقْرَيِة َوا�ْلَمدينَـِة
اَلمَْجاُل: 6

واِهَد:  ُأالِحُظ:      َأْقَرُأ الشَّ
• في ٱْلَحيِّ َأَحَد َعَشَر ُدّكانًا. ْيُت َخْمَسَة َأْقالٍم.    • اِْشَتَر  

• في ٱْلُبْستاِن ِتْسٌع َوِتْسعوَن َنْخَلًة. ًة.    يَن ِقصَّ • َقَرْأُت ِعْشر  

واِهَد إِلى َعناِصِرها:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل الشَّ

واِهِد في اْلَجداِوِل:   َأْكَتِشُف الّظاِهَرَة:  ُأْدِرُج َعناِصَر الشَّ

ْيــــــ ْشَتَر َأْقالٍم.َأَحَد َعَشَرٱْلَحيِّفيَأْقالٍم.َخْمَسَةـــــُتاِ

يَنُتَقـــــــــَر ْأ ًةِعْشر َنْخَلًة.ِتْسٌع َوِتْسعوَنٱْلُبْستاِنفيِقصَّ
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اَلَصْرُف

واِهَد:  ُأالِحُظ:      َأْقَرُأ الشَّ

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:

َاْلَعَدُد َوا�ْلَمْعدوُد

َتْمييٌزَمْفعوٌل ِبِهفاِعٌلِفْعٌل ماٍض
ْيـ ُكُتٍب.َخْمَسَةـُتاِْشَتَر

ٌرجارٌّ َوَمْجروٌر َخَبٌر َتمييٌزُمْبَتَدٌأ ُمَؤخَّ
ِطْفاًل.ِعْشروَنفي ٱْلُحْجَرِة

ٌرجارٌّ َوَمْجروٌر َخَبٌر َتمييٌزُمْبَتَدٌأ ُمَؤخَّ
ِم ِطْفلًة.ِتْسٌع َوِتْسعوَنفي ٱْلُمَخيَّ

َتْمييٌزَمْفعوٌل ِبِهفاِعٌلِفْعٌل ماٍض

ًة.َسْبَع َعْشَرَةُتَقَرْأ ِقصَّ

1
11ِمْن 3 إلى 210

21ِمْن 20 إلى 90ِمْن 13 إلى 1219
ِمْن 23 إلى 2299

ٌبُمْفَرٌد َمْعُطوٌفُعقوٌدُمَركَّ
َاْلَمْعُدوُدَاْلَعَدُدَاْلَمْعُدوُدَاْلَعَدُدَاْلَمْعُدوُدَاْلَعَدُدَاْلَمْعُدوُدَاْلَعَدُد

ِطْفاًلَوِعْشُروَنَثاَلَثٌةِطْفاًلِعْشُروَنَفْصاًلَعَشَرَثاَلَثَةَسَنَواٍتِستُّ
ًةَعْشَرَةَسْبَعُكُتٍبَخْمَسُة ِطْفَلًةَوِتْسُعوَنِتْسٌعاْمَرَأًةِتْسُعوَنِقصَّ

ُيَخاِلُف
َاْلَمْعُدوَد

ُيخاِلُف
اْلَمْعُدوَد

ُيطاِبُق
اْلَمْعُدوَد

ُر ُيخاِلُفاَل َيَتَغيَّ
اْلَمْعُدوَد

ُر اَل َيَتَغيَّ

َاْلَعَدُد

َبٌع َوِعْشروَن - َخْمَسَة َعَشَر • ُأْتِمُم ٱْلَفراَغ، ِبما ُيناِسُب ِمَن ٱْلَكِلماِت ٱْلِتَيِة: َخْمُس - َخْمَسَة - َسْبَعُة - ِسّتوَن - َأْر
- َقَرْأُت ......... ُكُتٍب.

- في ٱْلُْسبوِع ........ َأّياٍم، َوفي ُكلِّ َيْوٍم ........ ساَعًة، َوفي ُكلِّ ساَعٍة .......... َدقيَقًة.
- ِلجاِرنا ........... َبَقراٍت، و........ َخروفًا.

• َأْسَتْبِدُل َأْرقاَم ٱْلَْعداِد، في ٱْلُجَمِل ٱْلِتَيِة، ِبٱْلُحروِف:

- َقَرْأُت )50( ِكتابًا.                - في ٱلّساَحِة )89( ِطْفاًل.

- َحَضَرِت ٱْلَوليَمَة )17( ٱْمَرَأًة.    - َغَرْسُت )3( َنْخالٍت.

ًة. • َقَرْأُت َسْبَع َعْشَرَة ِقصَّ ْيــُت َخْمَسَة ُكُتٍب.     • اِْشَتَر
ِم ِتْسٌع َوِتْسعوَن ِطْفلًة. • في ٱْلُمَخيَّ • في ٱْلُحْجَرِة ِعْشروَن ِطْفاًل.   

واِهَد إِلى َعناِصِرها:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل الشَّ

واِهِد في اْلَجداِوِل:   َأْكَتِشُف الّظاِهَرَة:  ُأْدِرُج َعناِصَر الشَّ

َاْلَمظاِهُر ا�ْلُعْمرانِيَُّة َوا�اِلْجتِماِعيَُّة في ا�ْلَقْرَيِة َوا�ْلَمدينَـِة
اَلمَْجاُل: 6
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اَْلِْمالُء

ِإذا كاَن ما َقْبَلها ساِكنًا

ُبْطٌءَيجيُءُوضوٌءماٌء

ٌت ُسكوٌن َحيٌُّسكوٌن َميِّ

كًا ِإذا كاَن ما َقْبَلها ُمَتَحرِّ

اِْمُرٌؤَقَرَأ

َعلى ٱْلواِوَعلى ٱْلَِلِف

َفُة اْلَهْمَزُة اْلُمَتَطرِّ

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:
َقِط: ْكُتُب ٱْلَهْمَزَة ٱْلُمناِسَبَة َمكاَن ٱلنُّ • َأ

- ِدْف... - َسما...   - َهَد...    

• َأْبَحُث َعْن َكِلماٍت، ِمْثِل: ُبْطٌء.

• َأْبَحُث َعْن َكِلماٍت، ِمْثِل: َسماٌء.

َفُة ُتْرَسُم ٱْلَهْمَزُة ٱْلُمَتَطرِّ

َعلى َحْرٍف ُيناِسُب َحَرَكَة ما َقْبَلها ْطِر َعلى ٱلسَّ

َاْلَمظاِهُر ا�ْلُعْمرانِيَُّة َوا�اِلْجتِماِعيَُّة في ا�ْلَقْرَيِة َوا�ْلَمدينَـِة
اَلمَْجاُل: 6

واِهَد:  ُأالِحُظ:      َأْقَرُأ الشَّ
ِبناٌء   -   ِدْفٌء   -   اْمُرٌؤ   -   َمَلَ   -   َقَرَأ   -   ُلْؤُلٌؤ   -   ُوضوٌء   -   َبَدَأ   -   َتباُطٌؤ

واِهَد إِلى َعناِصِرها:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل الشَّ

واِهِد في اْلَجداِوِل:   َأْكَتِشُف الّظاِهَرَة:  ُأْدِرُج َعناِصَر الشَّ

اْمُرٌؤِدْفٌء

ُلـــــٌؤَقَرَأِبناٌء ُلْؤ

ُطــــٌؤَبَدَأ ُوضوٌء َتبا
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َلشـَّكمُْل ا

 َاْلَفْهُم:
. ْكِل ٱلّتامِّ صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ َأْنُقُل ٱْلُجْمَلَة َوٱْلَكِلماِت ٱلَّتي َتْحَتها َسْطـــــٌر، َوَأْضِبُطها ِبٱلشَّ - َأْقَرُأ ٱلنَّ

. صِّ - َأْقَتِرُح ُعْنوانًا ُمناِسبًا ِللنَّ
- َأْبَحُث َعْن ُمراِدِف َكِلَمِة "َالّشاِمَخُة".

، َوُأناِقُشها. صِّ - آتي ِبِفْكَرٍة ِمَن ٱلنَّ
ْكَثَر؟ َبُة َأ - في َأيِّ َفنٍّ َبَرَع ٱْلَمغاِر

- َأْذُكُر ما َأْعِرُفُه َعْن ما َتَرَكُه ٱْلَمغاِرَبُة ِمْن آثاٍر في َفنِّ ٱْلِمْعماِر؟

: ْرُس ا�للَُّغِويُّ  َالدَّ
- ُأْعِرُب ما َيْأتي:

• َاْلَكِلماُت: ٱلّشاِمَخُة - َتْشَهُد. • َاْلُجْمَلُة: َبَرَع ٱْلَمغِارَبُة في َفنِّ ٱْلِعماَرِة.  
صِّ "ٱْسَم َتْفضيٍل". - َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

ُد َنْوَعُه: ْمييَز ٱْلَمْوجوَد في ٱْلُجْمَلِة ٱْلِتــَيِة، َوُأَحدِّ - َأْسَتْخِرُج ٱلتَّ
ِة َسْبَعًة َوِسّتيَن ِمْترًا. • َيْبُلُغ طوُل َصْوَمَعِة ٱْلُكْتِبيَّ

ْمييِز ٱْلَمْطلوِب: - ُأْتِمُم ٱْلَفراغاِت، ِبٱلتَّ
• َاْلِعَنُب ِمْن َأَلذِّ َأْنواِع ٱْلفاِكَهِة .......... )َتْمييٌز َمْلحوٌظ(.   

• في ٱْلَحْقِل ِعْشروَن ............  )َتْمييٌز َمْلفوٌظ(.
• َزَرْعُت ِهْكتارًا............ )َتْمييٌز َمْلفوٌظ(.

َمظاِهُر ا�ْلِمْعماِر ا�ْلَمْغِربِيِّ

 ُأْنِجُز:

 ، َأبًا َعْن َجدٍّ َالَّذي َتواَرثوُه  َأْنواِع ٱْلُفنوِن، وأروع ما برعوا فيه فن المعمار،   َبَرَع ٱْلَمغاِرَبُة في َشّتى 

َحّساَن في  َمْسِجِد  ِإلى  َأْو  ُمّراُكَش،  ِة في  ٱْلُكُتِبيَّ ِإلى  َفَسواٌء نظرت  ٱلّشاِمَخُة.  آثارهم  ِبَذِلَك  َتْشَهُد 

ٍع ِضْلُعُه ٱْثنا َعَشَر ِمْترًا َوِنْصُف  َنٌة ِمْن ُمَربَّ باِط، َوَجْدَت الروعة َوٱْلَبساَطَة. َفَصْوَمَعُة الكتبية، َمَثاًل، ُمَكوَّ ٱلرِّ

قوِش؛ ِإاّل َبْعَض َأْشكاِل ٱْلِكتاَبِة ٱْلَبسيَطِة، َأْو َبْعَض  ِة ٱْلخاِلَيِة ِمَن ٱلنُّ يَّ ٌة ِمَن ٱْلِقَطِع ٱلَحَجِر ٱْلِمْتِر، َوِهَي َمْبِنيَّ

ْوَمَعِة. ِقَطِع ٱْلُفَسْيِفساِء في َأْعلى ٱلصَّ

َاْلَمظاِهُر ا�ْلُعْمرانِيَُّة َوا�اِلْجتِماِعيَُّة في ا�ْلَقْرَيِة َوا�ْلَمدينَـِة
اَلمَْجاُل: 6

ِة ِبُمّراُكَش َصْوَمَعُة ٱْلُكُتِبيَّ
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اَلمِْ�مْشاُء

 َأْقَرُأ:

ُب:   َأَتَدرَّ

 ُأْنِتُج:

ُب:   َأَتَدرَّ

َمهاَرُة كِتاَبِة َنصٍّ ِحواِريٍّ
 َأْكَتِسُب:

َمدينَُة َمْكناَس
- خاِلٌد: َهْل َسَبَق َلِك يا َلْيلى َأْن ُزْرِت َمديَنَة َمْكناَس؟

ها َمديَنٌة َقديَمٌة؛ َتْشَهُد َعلى ما َبَرَع فيِه َأْسالُفنا ِمْن ُفنوِن ٱْلِمْعماِر. - َلْيلى: َنَعْم، ِإنَّ

- خاِلٌد: َصَدْقِت يا َلْيلى، َفِبٱْلِضاَفِة ِإلى َعَظَمِة َأْسواِرها، َلَفَت ٱْنِتباهي َجماُل ٱْلِمْعماِر ٱْلَمْغِرِبيِّ في 

ُقصوِرها َوَأْضِرَحِتها، َوَمناِزِلها ٱْلَقديَمِة.

َوٱلَخَشِب،  ٱلِجْبِس  َعلى  ْقِش  ٱلنَّ في  ٱْلِمْعماِر،  هذا  َأصاَلُة  َدْت  َتَجسَّ َلَقْد  خاِلُد،  يا  ِفْعاًل  َلْيلى:   -

ِبٱْلِضاَفِة ِإلى َأْلواِن ٱلِزّليِج ٱلّزاِهَيِة.

ِد َفنِّ ٱْلِعماَرِة في ِبالِدنا!  ِبٱلّطاَبِع ٱْلَْنَدُلِسيِّ ٱلّراِئِع. - خاِلٌد: ُكلُّ هذا َيُدلُّ َعلى َتَفرُّ

نْبوُر َمْرَيُم َوا�لصُّ
َيُم : ........................................... - َمْر

ْنبوُر : ........................................ - َالصُّ

َيُم : ........................................... - َمْر

ْنبوُر : ........................................ - َالصُّ

ُب ٱْلَمقاِطَع ٱْلِتَيَة؛ ِلِبناِء َنصٍّ ِحواِريٍّ َحْوَل َجماِل ٱْلُعْمراِن ِبَمديَنِة ِتْطواَن. • ُأَرتِّ

- َهْل ُزْرِت َمديَنَة ِتْطواَن يا َرشيَدُة؟

ِع َمشاِرِب َثقاَفِتنا! - ُكلُّ هذا َيُدلُّ يا َعِليُّ َعلى َتَنوُّ

واقي. - َوٱْلَْجَمُل في هِذِه ٱْلَمديَنِة َمجاري ٱْلِمياِه في ٱلّنافوراِت َوٱلسَّ

ُز ِبٱلّطاَبِع ٱْلَْنَدُلِسيِّ ٱلّراِئِع في ِمْعماِرها. ، ِهَي َمديَنٌة َتَتَميَّ - َنَعْم، يا َعِليُّ

ها َمديَنٌة َتْجَمُع َبْيَن ٱْلَصاَلِة َوٱْلُمعاَصَرِة في ُكلِّ َشْيٍء.. - ُثمَّ ِإنَّ

• َأْقَرُأ ٱْلَكِلماِت ٱلِتَيَة: )َاْلماُء - حاِفظي - َتَرْكتني - ُشْكرًا َلَك - َسُأْغِلُقَك - َمْفتوحًا - ِلماذا - َعْفوًا(.

، ُف ٱْلَكِلماِت ٱلّساِبَقَة؛ ِلِبناِء َنصٍّ ِحواِريٍّ • ُأَوظِّ

ُعُه ِلََحِد َأْفراِد ُأْسَرتي: ُثمَّ ُأَسمِّ

َاْلَمظاِهُر ا�ْلُعْمرانِيَُّة َوا�اِلْجتِماِعيَُّة في ا�ْلَقْرَيِة َوا�ْلَمدينَـِة
اَلمَْجاُل: 6
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َلمِْقراَءُة ا

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:

 َأْقَرُأ، َوَأْفَهُم:

 ُأجيُب:

 َأْبَحُث:

َاْلالُت ا�ْلِفالِحيَُّة

ٱْلولى.  ِة  يَّ ٱْلَحَجِر ُعصوِرِه  ِإّباَن  َفَقْد ساَعَدْتُه  ويَلِة؛  ٱلطَّ ِرْحَلِتِه  َعْبَر  َلُه،  َعْونًا  ٱْلْنساِن  َمَع  ٱْلََدواُت  ساَرِت 
َر َلُه ٱْلُحصوُل َعَلْيها، ُمعينًا  راَعِة، كاَنِت ٱْلََدواُت ٱْلَبسيَطُة، ٱلَّتي َتَيسَّ َوِعْنَدما َبَدَأ في ٱاِلْسِتْقراِر، َوُمماَرَسِة ٱلزِّ

، ُثمَّ َطْحِنها، َوِإْعداِد ٱْلُخْبِز. َلُه في ِخْدَمِة ٱْلَْرِض، َوٱْجِتثاِث ٱْلَحشاِئِش، َوفي َفْصِل ٱْلُحبوِب َعِن ٱْلَقشِّ
ُيْمِكُننا  ِإْذ ال  َمِة؛  ٱْلُمَتَقدِّ راَعِة  ٱلزِّ َأساسًا في  َفَأْصَبَحْت  آالٍت؛  ِإلى  ٱْلََدواُت  َرِت  َتَطوَّ ْنساِن،  ٱْلِ ِر  َتَطوُّ َوَمَع 
ٱْلَراضي  ِمَن  ٱلّشاِسَعِة  ٱْلِمساحاِت  ٱْسِتْصالَح  ِإنَّ  ُثمَّ  آالٍت َحديَثٍة.  َمًة، دوَن  َوُمَتَقدِّ ُمْنِتَجًة  ِزراَعًة  َر  َنَتَصوَّ َأْن 

ِة. يَّ ٱْلَجديَدِة، ال ُيْمِكُن َأْن َيِتمَّ في َأْسَرِع َوْقٍت، ِبَمْعِزٍل َعِن ٱْلالِت ٱْلَعْصِر
َعديَدًة،  َمّراٍت  ْنتاِج  ٱْلِ ِلُمضاَعَفِة  ٱْلُفْرَصَة  َمِة،  ٱْلُمَتَقدِّ َوِل  ٱلدُّ في  ِة  يَّ ٱْلَعْصِر ٱْلالِت  ٱْسِتْخداُم  هَكذا  َأتاَح 

، َوٱْلُقْدَرَة َعلى َسدِّ ٱْحِتياجاِت َأْعداٍد َكثيَرٍة ِمْن ُسّكاِن ٱْلَمْعموِر. َوِبُجْهٍد َأَقلَّ
ِة، َوَهذا ٱْلْقداُم ُيتيُح ِلِقطاعاٍت  راِعيَّ ِة ٱلزِّ ِع في ٱْلِليَّ َوسُّ ْقداَم َعلى ٱلتَّ ٍة َتْسَتْلِزُم ٱْلِ ِمْن ُهنا، َفُكلُّ َتْنِمَيٍة ِزراِعيَّ

ِر َوٱاِلْزِدهاِر. َطوُّ ناَعِة َوٱْلِخْدماِت؛ َوِبَذِلَك َيْنَطِلُق ٱْلُمْجَتَمُع في َرْكِب ٱلتَّ َه َنْحَو ٱلصِّ َوجُّ ّكاِن، ٱلتَّ ِمَن ٱلسُّ

محمد السيد عبد السالم )التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية في الوطن العربي، ص: 8٦(، )بتصرف(.

ِبُط َبْيَن ُكلِّ َكِلَمٍة َوَشْرِحها:  • ُأَنّمي ُمْعَجمي: - َأْر

ِإْصالُح، َوِإْعداُد.••اِْجِتثاُث
اِْقِتالُع، َأْو َقْطُع.. ••َاْلَمْعموِر
َالَْرُض ٱْلعاِمَرُة.••اِْسِتْصالُح

ُة ٱْلَيْوَم؟  ْوُر ٱلَّذي ُتَؤّديِه ٱْلالُت ٱْلِفالِحيَّ ُة ِإلى آالٍت، ما ٱلدَّ َرِت ٱلََدواُت ٱْلِفالِحيَّ • َتَطوَّ
؟ راِعيِّ َة؟ َوفيَم ُتساِهُم َوْفَرُة ٱٍلْنتاِج ٱلزِّ راِعيَّ ْنِمَيَة ٱلزِّ َبَط ٱْلكاِتُب ٱلتَّ • ِبَم َر

ِة؟ ْقليِديَّ ُة َعِن ٱْلِفالَحِة ٱلتَّ يَّ ُز ٱْلِفالَحُة ٱْلَعْصِر • ِبَم َتَتَميَّ
ُح ِبَأْمِثَلٍة ِمْن ُمحيطي. ُة؟ ُأَوضِّ ِر ٱلالُت ٱْلِفالِحيَّ ُة، ِإذا َلْم َتَتَطوَّ راِعيَّ ْنِمَيُة ٱلزِّ ُق ٱلتَّ • َهْل َتَتَحقَّ

. صِّ • َأْقَتِرُح ُعْنوانًا ُمناِسبًا ِللنَّ
ُن ِمْنها َتْلخيصًا. َكوِّ َة، َوُأ صِّ ٱْلَساِسيَّ ُد َأْفكاَر ٱلنَّ • ُأَحدِّ

ْنتاِج َمّراٍت َعديَدًة." • ُأْبدي َرْأيي في ٱْلِفْكَرِة ٱْلِتـــــَيِة: "َأتاَح ٱْسِتْخداُم َهِذِه ٱْلالِت ٱْلُفْرَصَة ِلُمضاَعَفِة ٱْلِ

زاِت ُكلٍّ ِمْنُهما. ٍة َحديَثٍة، َوَأْذُكُر ُمَميِّ ِة، َوَأْسماِء آالٍت ِفالِحيَّ ْقليِديَّ ِة ٱلتَّ َدواِت ٱْلِفالِحيَّ - ُأقاِرُن َبْيَن َأْسماِء ٱْلَ

ْنتاِج ناَعِة َوا�ْلِ عاَلُم ا�ْلِفالَحِة وا�لصِّ
اَلمَْجاُل: 7

ٌة يَّ َحّصاَدٌة َعْصِر
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َلتَّراكيُب ا

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:
ْكِمُل ٱْلُجَمَلَتْيِن ٱْلِتــَيَتْيِن ِبُمْسَتْثنًى ُمناِسٍب، ُثمَّ َأْشُكُلُه: - ُأ

• َأْقَبَل ٱْلُمَتَعلِّموَن، ِإاّل ...........  

• َلْم َيْحُضِر ٱْلَمْدُعّووَن، ِإاّل .........  

ُر َتْحَت ٱْلُمْسَتْثنى: - َأْشُكُل ٱْلُجَمَلَتْيِن ٱْلِتــَيَتْيِن، َوُأَسطِّ

• اقتلعت العاصفة الشجار إال النخيل.  

• ما حضر الضيوف إال واحد.  

- ُأْعِرُب ٱْلُجْمَلَة ٱْلِتـــــَيَة:   َحَضَر َأْفراُد ٱْلُْسَرِة، ِإاّل واِحدًا.

َحْرٌف
َاْلُمْسَتْثنى َاْلُجْمَلُة

ِإْعراُب ٱْلُمْسَتْثنىَاْلُمْسَتْثنىَاْلَحْرُفِمْنُه ٌة ُمْثَبَتٌةَمْنِفيَّ

"ِإاّل"
َحْرُف 
ٱْسِتْثناٍء

الميُذَنَجَح ُيْنَصُب ُوجوبًاٱْلُمَتهاِوَنِإالٱلتَّ
الميُذَنَجَحما ُه ُمْسَتْثنًىٱْلُمَتهاِوَنِإالٱلتَّ ُيْنَصُب َعلى َأنَّ
الميُذَنَجَحما َبَدٌلٱْلُمَتهاِوُنِإالٱلتَّ

ْنتاِج ناَعِة َوا�ْلِ عاَلُم ا�ْلِفالَحِة وا�لصِّ
اَلمَْجاُل: 7

واِهَد:  ُأالِحُظ:      َأْقَرُأ الشَّ
الميُذ، ِإاّل ٱْلُمَتهاِوَن. • ما َنَجَح ٱلتَّ الميُذ، ِإاّل ٱْلُمَتهاِوَن.   • َنَجَح ٱلتَّ  

الميُذ، ِإاّل ٱْلُمَتهاِوُن. • ما َنَجَح ٱلتَّ        

واِهَد إِلى َعناِصِرها:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل الشَّ

واِهِد في اْلَجداِوِل:   َأْكَتِشُف الّظاِهَرَة:  ُأْدِرُج َعناِصَر الشَّ

الميُذَنَجَح الميُذ،َنَجَحماٱْلُمَتهاِوَن.ِإالٱلتَّ ٱْلُمَتهاِوَن.ِإالٱلتَّ

الميُذ،َنَجَحما ٱْلُمَتهاِوُن.ِإالٱلتَّ
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اَلَصرمُْف

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:

ماِن َوا�ْلَمكاِن اِْسما ا�لزَّ

ُد َوْزَنُه:  َسَبَح - اِْسَتْشفى - َطَبَخ - َكَتَب - َأصوُغ ٱْسَم ٱْلَمكاِن ِمَن ٱْلَْفعاِل ٱْلِتَيِة، َوُأَحدِّ

ْيِن َتْحَت ٱْسِم ٱْلَمكاِن، في ٱْلُجَمِل ٱْلِتَيِة: ماِن، َوَخطَّ - َأَضُع َخّطًا َتْحَت ٱْسِم ٱلزَّ

َمُة، َمْهِبُط ٱَلَوْحِي. ُة ٱْلُمَكرَّ • َمكَّ • َمديَنُة ٱلّداِر ٱْلَبْيضاِء، َمْسِقُط َرْأسي.    

ِد. • َحَضْرُت في ٱْلَمْوِعِد ٱْلُمَحدَّ  

َمْفَعٌلَمْفِعٌل

ِد.ٱْلَمْوِعِدفيٱْلِقطاُرَيْنَطِلُق َمْطَعٌم.ٱْلَمْعَمِلفي َفضاِءٱْلُمَحدَّ

ماِن َوٱْلَمكاِن ِاْسما ٱلزَّ

: ُثالثيٌّ

َمْفَعٌل: 

- َاْلُمضاِرُع َمْفتوُح ٱْلَعْيِن : َيْسَبُح، َمْسَبٌح.

- َاْلُمضاِرُع َمْضموُم ٱْلَعْيِن : َيْخُرُج، َمْخَرٌج.

- َاْلِفْعُل ٱلّناِقُص : َجَرى، َمْجَرًى.

: َغيُر ُثالثيٍّ

َعلى ُصوَرِة ٱْسِم 

ٱْلَمْفعوِل:

ُمْفَتَرٌق، ُمْنَطَلٌق.

َمْفِعٌل: 

- َاْلُمضاِرُع َمْكسوُر ٱْلَعْيِن: َيْجِلُس، َمْجِلٌس.

: َوَقَف، َمْوِقٌف. - َاْلِفْعُل ٱْلِمثاُل ٱْلواِويُّ

ْنتاِج ناَعِة َوا�ْلِ عاَلُم ا�ْلِفالَحِة وا�لصِّ
اَلمَْجاُل: 7

واِهَد:  ُأالِحُظ:      َأْقَرُأ الشَّ
• في َفضاِء ٱْلَمْعَمِل َمْطَعٌم. ِد.   • َيْنَطِلُق ٱْلِقطاُر في ٱْلَمْوِعِد ٱْلُمَحدَّ  

واِهَد إِلى َعناِصِرها:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل الشَّ

واِهِد في اْلُخطاَطِة:   َأْكَتِشُف الّظاِهَرَة:  ُأْدِرُج َعناِصَر الشَّ
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َلشَـكمُْل ا

 َاْلَفْهُم:
. ْكِل ٱلّتامِّ صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ َأْنُقُل ٱْلُجْمَلَة َوٱْلَكِلماِت ٱلَّتي َتْحَتها َسْطـــــٌر،َوَأْضِبُطها ِبٱلشَّ - َأْقَرُأ ٱلنَّ

صِّ َعْن ِضدِّ َكِلَمِة "َاْلَقليِل". -  َأْبَحُث في ٱلنَّ    . صِّ -  َأْقَتِرُح ُعْنوانًا ُمناِسبًا ِللنَّ

: صِّ ُب ٱْلَْفكاَر ٱْلِتَيَة، َحَسَب ُوروِدها في ٱلنَّ - ُأَرتِّ

عاِم.  ُة َمواِرِد ٱلطَّ • ِقلَّ

ْفكيُر في ِتْقِنّياٍت َجديَدٍة؛ ِلَحلِّ ُمْشِكَلِة َنْقِص ٱْلِغذاِء. • َالتَّ

• َتزاُيُد ُسّكاِن ٱلعاَلِم. 

ْقِي؟ ما إيجاِبّياُتها؟ ُة ٱْلُمْسَتْعَمَلُة ٱْلَيْوَم في ٱلسَّ يَّ ُة ٱْلَعْصِر ْقِنيَّ - ما ٱلتِّ

: ْرُس اللَُّغِويُّ  الدَّ
ِة ٱْلَْطِعَمِة. َب في ِقلَّ • َاْلُجْمَلُة: ِإنَّ َتزاُيَد َعَدِد ُسّكاِن ٱْلعاَلِم، َتَسبَّ - ُأْعِرُب ما َيْأتي: 

• َاْلَكِلماُت: َلْم َيْبَق - اْلَكثيُر - ًأْن ُيْصِبَح.     

. صِّ - َأْسَتْخِرُج ٱْلَمصاِدَر ٱْلَمْوجوَدَة في ٱلنَّ صِّ "ٱْسَم َمْفعوٍل".   -  َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

ُن َنْوَعُه: - َأْمَلُ ٱْلَفراَغ ِبَتْمييٍز ُمناِسٍب، ُثمَّ ُأَبيِّ

ْمييِز: ... َنْوُع ٱلتَّ ْيُت ِلْترًا.........      •  اِْشَتَر

ْمييِز: ... َنْوُع ٱلتَّ • في َجْيبي َسْبعوَن.........    

ْمييِز: ... َنْوُع ٱلتَّ َجَرِة َأَحَد َعَشَر ..........   • شاَهْدُت َعلى ٱلشَّ

- آتي ِبَكِلماٍت ِمْثِل: ُبْطٌء ...                -  آتي ِبَكِلماٍت ِمْثِل: ماٌء ...

عاَلُمنا َوا�ْلِفالَحُة

 ُأْنِجُز:

 ِإنَّ َتزاُيَد َعَدِد ُسّكاِن ٱْلعاَلِم  َأّدى ِإلى َأْن تصبح موارد الطعام غير كافية، َوَأْن ُيْصِبَح ٱْلَكثيُر ِمْن َمناِطِق 

َدًة ِبٱْلَمجاَعِة. ٱْلعاَلِم ُمَهدَّ

ْنساِن ِإاّل َأْن يفكر بجدية في َحلِّ مشكلة ٱْلِغذاِء؛ َوَذِلَك ِبٱللُّجوِء  َوَأماَم َهِذِه ٱْلُمْشِكالِت، َلْم َيْبَق ِلإْلِ

َوُمبيداِت  َوٱْلَْسِمَدِة   ، ٱْلَعْصِريِّ ْقِي  ِتْقِنّياِت ٱلسَّ ِبٱْسِتْعماِل  ٱْلَراضي الزراعية؛  ِإْنتاِج  ياَدِة في  ٱلزِّ ِإلى 

عن )القراءة(، وزارة الرتبية الوطنية، السنة الرابعة، دار النرش المغربية، ص: 83، )بترصف(. ٱْلَحَشراِت.    

ْنتاِج ناَعِة َوا�ْلِ عاَلُم ا�ْلِفالَحِة وا�لصِّ
اَلمَْجاُل: 7

ْقِي ِبٱلرَّشِّ ُة ٱلسَّ ِتْقِنيَّ
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َلمِْقراَءُة ا

 ُأالِحُظ، َوَأْقَرُأ:

 َأْقَرُأ، َوَأْفَهُم:

 ُأجيُب:

 َأْبَحُث:

ْرديِن َمْعَمُل ا�لسَّ

ِة، ِعْنَدما ُتْلَفُظ ُعَلُب  هاِئيَّ َدًة، َتْنَصبُّ في َوْحَدِتها ٱلنِّ ْغِل، ُمَعقَّ َعًة ِمَن ٱلشُّ كاَن ٱْلَمْعَمُل َيُضمُّ َأْنماطًا ُمَتَنوِّ
ِبُتَؤَدٍة؛  ُكها ِحزاٌم َيدوُر َتْحَتها  ًة بٱْنِتظاٍم في ُصفوٍف ُيَحرِّ ُة، ساِخَنًة، زاِهَيَة ٱْلَْلواِن، ُمَتراصَّ فيِحيَّ ْرديِن ٱلصَّ ٱلسَّ

ِة، وُتْحَمَل في ٱلّشاِحناِت ِإلى ٱْلميناِء. ناديِق ٱْلَخَشِبيَّ َأ في ٱلصَّ ِلُتَعبَّ
ٱْلجاِهَزِة،  ٱْلُعَلِب  ْكياَس  َأ َتْحِمُل  ٱلَّتي  هاِتِه  َفَعدا  داِئَبٍة.  َحَرَكٍة  في  ْخَمُة،  ٱلضَّ َهِذِه  ٱلّشاِحناُت  َوكاَنْت 
َلًة  ُمَحمَّ ٱْلَجنوِب؛  َمواِنِئ  َأْقصى  ِمْن  َأْم  يِب  ٱْلَقر ٱْلَمْرسى  ِمَن  َسواٌء  َوْقٍت،  ُكلِّ  في  ُتْقِبُل  ُأْخرى  ُهناَك 
ْت َعَلْيِه؛ َتفاِديًا ِلَفساِدِه، َقْبَل َأْن  ُلُه َطَبقاُت ٱْلِمْلِح، ٱلَّتي ُرشَّ ْرديِن، ُمَتراِكما َعلى َبْعِضِه، َتَتَخلَّ ِبَصناديِق ٱلسَّ
ٱْلَعَمِل  ُمَعّدًا ٱلْسِتْقباِلها؛ َفطاِوالُت  ُيكوَن ُكلُّ َشْيٍء  َتِصُل، َحّتى  ْرديِن  َتكاُد ُحموَلُة ٱلسَّ ٱْلَمْعَمَل. َوما  َيِصَل 

جاِهَزٌة َنظيَفٌة، َوٱْلُعّماُل َوٱْلعاِمالُت في ٱاِلْنِتظاِر.. 
ٌة ُيشاِرُك فيها ٱْلَجميُع؛ ِنساًء  ٍة، َوِهَي َعَمِليَّ ُة ِإْفراِغ ٱلّشاِحناِت ِمْن ُحموَلِتها ِبواِسَطِة َصناديَق َخَشِبيَّ وَتْبَدُأ َعَمِليَّ
ظاِم؛ ِإْذ َيْقِصُد ُكلٌّ َمكاَنُه،  َوِرجااًل، في َهَرٍج َوَضجيٍج َوُسْرَعٍة؛ َحّتى ِإذا ٱْنَتهى َذِلَك،  ساَد ٱْلَمْعَمَل َشْيٌء ِمَن ٱلنِّ

َوَيْنَصِرُف ِإلى َأداِء َدْوِرِه.   مبارك ربيع )الريح الشتوية، مطبعة النجاح الجديدة،ط 3، 199٦، ص: 189-190( )بتصرف(

• ُأَنّمي ُمْعَجمي:
-ُتْلَفُظ: ُتْرمى، وُتْقَذُف - َأْنماطًا: َأْنواعًا، َوَأْصنافاً 

ٍة، َوُمواِظَبٍة..  - داِئَبٍة: ُمْسَتِمرَّ ٍل   - ُتَؤَدٍة: َرزاَنٍة، َوَتَمهُّ

ْرديِن؟ ُة َتْصبيِر ٱلسَّ • ما ٱْلَمراِحُل ٱلَّتي َتُمرُّ ِبها َعَمِليَّ

ُع ٱْلَْدواُر َبْيَن ٱْلُعّماِل؟ ُن؟ ِلماذا ُيَرشُّ ِبٱْلِمْلِح؟ َكْيَف كاَنْت ُتَوزَّ َمِك؟ َكْيَف كاَن ُيَخزَّ • ِمْن َأْيَن كاَن ُيؤتى ِبٱلسَّ

ُل ما ُيْمِكُن َأْن َيدوَر َبْيَن ٱْلُعّماِل َوُهْم ُيْفِرغوَن ُحموَلَة ٱلّشاِحناِت. • َأَتَخيَّ

• َأْقَتِرُح ُعْنوانًا ُمناِسبًا ِلْلِفْقَرِة ٱلّثاِنَيِة.    

صَّ َشَفِهّيًا َوِكتاِبّيًا. ُص ٱلنَّ • ُأَلخِّ

ظاِم، ِإْذ َيْقِصُد ُكلٌّ َمكاَنُه،  َوَيْنَصِرُف ِإلى َأداِء َدْوِرِه". ُل : "ساَد ٱْلَمْعَمَل َشْيٌء ِمَن ٱلنِّ • ُأْبدي َرْأيي في ٱْلِفْكَرِة ٱلِتَيِة، َوُأَعلِّ

رًا َعْن َأْنواِع ٱْلَْسماِك ٱلَّتي َيْزَخُر ِبها ٱْلَمْغِرُب. - َتجوُد َأْعماُق ٱْلَبْحِر ِبَأْنواٍع َكثيَرٍة ِمَن ٱْلَْسماِك. َأَضُع ِمَلّفًا ُمَصوَّ

ْنتاِج ناَعِة َوا�ْلِ عاَلُم ا�ْلِفالَحِة وا�لصِّ
اَلمَْجاُل: 7

ْرديِن َسَمُك ٱلسَّ
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َلتَّراكيُب ا

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:

َاْلُمْسَتْثنى بَِغْيِر َوِسوى

ُر َتْحَت ٱْلُمْسَتْثنى: - َأْشُكُل ٱْلُجَمَلَتْيِن ٱْلِتــَيَتْيِن، َوُأَسطِّ

• حضر الالعبون، غير واحد.  

• ما حضر الالعبون، غير واحد.  

- ُأْعِرُب ٱْلُجْمَلَة ٱْلِتـــــَيَة:     َحَضَر ٱْلُعّماُل، َغْيَر واِحٍد.

َاْلُمْسَتْثنى ِبَغْيِر َوِسوى

َأْسماٌء
َاْلُمْسَتْثنى َاْلُجْمَلُة

ِإْعراُب ٱْلُمْسَتْثنىُمضاٌف ِإَلْيِهَاْلُمْسَتْثنىِمْنُه
ٌة ُمْثَبَتٌةَمْنِفيَّ

َغْيَر 

ِسوى

الميُذَنَجَح َغْيَر: ُمْسَتْثنىواِحٍدَغْيَرٱلتَّ

الميُذَنَجَحما َغْيَر: ُمْسَتْثنىواِحٍدَغْيَرٱلتَّ

الميُذَنَجَحما َغْيُر: َبَدٌلواِحٍدَغْيُرٱلتَّ

ْنتاِج ناَعِة َوا�ْلِ عاَلُم ا�ْلِفالَحِة وا�لصِّ
اَلمَْجاُل: 7

واِهَد:  ُأالِحُظ:      َأْقَرُأ الشَّ
الميُذ، َغْيُر واِحٍد. • ما َنَجَح ٱلتَّ الميُذ، َغْيَر واِحٍد.   • َنَجَح ٱلتَّ  

الميُذ، َغْيَر واِحٍد. • ما َنَجَح ٱلتَّ  

واِهَد إِلى َعناِصِرها:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل الشَّ

واِهِد في اْلَجداِوِل:   َأْكَتِشُف الّظاِهَرَة:  ُأْدِرُج َعناِصَر الشَّ

الميُذَنَجَح الميُذ،َنَجَحماواِحٍد.َغْيَرٱلتَّ واِحٍد.َغْيُرٱلتَّ

الميُذَنَجَحما واِحٍد.َغْيَرٱلتَّ
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اَلَصرمُْف

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:

َمْصَدُر ا�لثُّالثِيِّ َوَغْيـِر ا�لثُّالثِيِّ

َق - ِاْشَتدَّ - شاَرَك - َكَتَب ْفعاِل ٱْلِتَيَة:     َخَرَج - َعِلَم - َتَألَّ • َأصوُغ َمصاِدَر ٱْلَ

ُل اْلَمصاِدَر ٱْلِتَيَة ِإلى َأْفعاِلها:  ِاْنِسجاٌم  - ِإْقباٌل - َصْبـــــٌر -  َنظاَفٌة - ِصياَنٌة - ِاْسِتْكماٌل • ُأَحوِّ

ِقياِسَيٌة: ما كاَن َلُه ضاِبٌط )قاِعَدٌة(َسماِعَيٌة )ما َلْم ُتْذَكْر فيِه قاِعَدٌة(

ٱْلِحصاِن.َصهيَلَسِمْعُت

َبـــــــــــ ُسعاٌل.ـــــــــُهَأصا

ْكراُم ْيِفِإ واِجٌب.ٱلضَّ

ُم َفْرٌض.ٱْلِعْلِمَتَعلُّ

ِمْن َمصاِدِر:

ْنتاِج ناَعِة َوا�ْلِ عاَلُم ا�ْلِفالَحِة وا�لصِّ
اَلمَْجاُل: 7

واِهَد:  ُأالِحُظ:      َأْقَرُأ الشَّ
ْيِف واِجٌب. ْكراُم ٱلضَّ • ِإ • َسِمْعُت َصهيَل ٱْلِحصاِن.    

ُم ٱْلِعْلِم َفْرٌض. • َتَعلُّ ُسعاٌل.     َأصاَبــــــــــــــُه   •  

واِهَد إِلى َعناِصِرها:  َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل الشَّ

واِهِد في اْلَجداِوِل:   َأْكَتِشُف الّظاِهَرَة:  ُأْدِرُج َعناِصَر الشَّ

الميُذَنَجَح الميُذ،َنَجَحماواِحٍد.َغْيَرٱلتَّ واِحٍد.َغْيُرٱلتَّ

الميُذَنَجَحما واِحٍد.َغْيَرٱلتَّ

الِثيُّ الِثيَُّاْلِفْعُل ٱلثُّ َاْلِفْعُل َغْيُر ٱلثُّ
َوْزُنُهَاْلَمْصَدُرَاْلِفْعُلَوْزُنُهَاْلَمْصَدُرَاْلِفْعُل
َكَل َأ

َجَلَس
َصَنَع
َشَغَل
َصَهَل

ْكٌل َأ
ُجلوٌس
ِصناَعٌة
ُشْغٌل
َصهيٌل

َفْعٌل
ُفعوٌل
ِفعاَلـٌة
ُفْعٌل
َفعيٌل

َكَرَمُرباِعيٌّ ِإْفعاٌلِإْكراٌمَأ

َمُخماِسيٌّ ٌمَتَعلَّ ٌلَتَعلُّ َتَفعُّ

اِْسِتْفعاٌلاِْسِتْخالٌصاِْسَتْخَلَصُسداِسيٌّ
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اَلمِْممْالُء

ٌن ِمْن  ُمَكوَّ
َثالَثِة ُحروٍف

ٌن ِمْن  ِفْعٌل ُمَكوَّ
َثالَثِة ُحروٍف

ْكَثَر ِمْن َثالَثِة  ٌن ِمْن َأ ُمَكوَّ
ِلِف ياٌء ُحروٍف َوَقْبَل ٱْلَ

ْكَثُر ِمْن َثالَثِة  َأ
ُحروٍف

ْكَثُر ِمْن َثالَثِة  َأ
ُحروٍف

ــيِّـــنَـــُة َاْلَلُِف ا�للَّ
واِهَد:  ُأالِحُظ:       َأْقَرُأ الشَّ

عيىسُمْصَطفىَزواياَعصاَفىت

َأْحياَسما

ِإالال

ِاْلَتقىَبىن

ِإىلَعىل

 َأْقَرُأ، َوُأْنِجُز:
ْفعاِل ٱْلِتَيِة: َنًة )َمْقصوَرًة َأْو َمْمدوَدًة( في ٱْلَ َقِط َأِلفًا َليِّ • َأَضُع َمكاَن ٱلنُّ

- ِاْهَتد... - َمشـ...  - َعفـ...  َأْعط...    

َيْدعو - ِاْرِم - أْسمو - َيْدنـو ْفعاِل ٱْلِتَيِة:   • آتي ِبٱْلِفْعِل ٱْلماضي ِلُكلِّ ِفْعٍل ِمَن ٱْلَ

َخبايــــ... ُدْنيـ...   َمْقهـ...   َنًة :     َقِط َأِلفًا َليِّ • َأَضُع َمكاَن ٱلنُّ

َنُة: ُتْرَسُم ا�ْلَلُِف ا�للَّيِّ

ٱاِلْسِم

ٱاِلْسِم

ٱْلَحْرِفٱْلِفْعِل

ٱْلَحْرِفٱْلِفْعِل

َزوايا َعصا

َعلىِاْسَتْدعىُمْصَطفى ُهدى

ال ِإالَعال َسما َمْمدوَدًة في:

َمْقصوَرًة في:

َثالَثُة ُحروٍف

  َأْكَتِشُف الّظاِهَرَة: َأْقَرُأ، َوُأَحلُِّل:

ْنتاِج ناَعِة َوا�ْلِ عاَلُم ا�ْلِفالَحِة وا�لصِّ
اَلمَْجاُل: 7
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َلشـَّكمُْل ا

 َاْلَفْهُم:
. ْكِل ٱلّتامِّ صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ َأْنُقُل ٱْلُجْمَلَة َوٱْلَكِلماِت ٱلَّتي َتْحَتها َسْطٌر،َوَأْضِبُطها ِبٱلشَّ - َأْقَرُأ ٱلنَّ

جاِح". .         - َأْبَحُث َعْن ِضدِّ َكِلَمِة "َالنَّ صِّ - َأْقَتِرُح ُعْنوانًا ُمناِسبًا ِللنَّ
. صِّ - َأْشَرُح َكِلَمَة "َاْكَتَسَحْت".             - َأْسَتْخِرُج َأْفكاَر ٱلنَّ

ِت ٱْلَلُة في َهِذِه ٱْلَمجاالِت َمَحلَّ ٱْلَيِد ٱْلعاِمَلِة"، ِإلى ُأْسلوِب ٱاِلْسِتْفهاِم. ُل ٱْلُجْمَلَة: "َحلَّ - ُأَحوِّ
ٍة َأْخرى، َحلَّْت فيها ٱلَلُة َمَحلَّ ٱْلَيِد ٱْلعاِمَلِة.  ٍة َوِصناِعيَّ - َأْذُكُر َمجاالٍت ِفالِحيَّ

ْكنولوْجيا في ٱْلِفالَحِة. - ُأْبدي َرْأيي في ٱْسْتْعماِل ٱلتِّ

: ْرُس اللَُّغِويُّ  الدَّ
راَعَة. ْوَرَة ٱْكَتَسَحِت ٱلزِّ - ُأْعِرُب ما َيْأتي:   - َاْلُجْمَلُة: َاْلَحقيَقُة َأنَّ ِتْلَك ٱلثَّ

َة. ناِعيَّ ْوَرَة ٱلصِّ         - َاْلَكِلماُت: َعَرَفْتها - َالثَّ
َقِط َمْنصوباِت ٱْلَْسماِء ٱْلَمْطلوَبِة: - َأَضُع َمكاَن ٱلنُّ

يوُف ِإاّل ....... )ُمْسَتْثنى ِمْنُه(. • ًأْقَبَل ٱلضُّ • اِْقَتَصْدُت َخْمسيَن ....... )َتْمييٌز َمْلفوٌظ(.  
• َقَصْدُت ٱْلَمْدَرَسَة ........ ِلْلِعْلِم. )َمْفعوٌل ِلَْجِلِه(.

• َأْقَبَل ٱْلُْستاُذ ....... )حاٌل ُمْفَرَدٌة َمْنصوَبٌة(. ْكنولوْجيا ... ُمْذِهاًل. )َمْفعوٌل ُمْطَلٌق(.  َرِت ٱلتِّ • َتَطوَّ
ماِن ٱلِتــــَيَة، في َمكاِنها ِمَن ٱْلَجْدَوِل: َمْسَبٌح - َمْوِعٌد - َمْلَعٌب - ُأْدِرُج َأْسماَء ٱْلَمكاِن َأِو ٱلزَّ

اِْسُم َمكاٍن اِْسُم َزماٍن

َاْلَحليُب ا�ْلُمَبْسَتـُر

 ُأْنِجُز:

ناعاِت  َة ٱلَّتي عرفتها أوُروّبا في ٱْلُعصوِر ٱْلَحديَثِة، ٱْقَتَصَر َأَثُرها َعلى ٱلصِّ ناِعيَّ ْوَرَة ٱلصِّ َيُظنُّ ٱْلَبْعُض َأنَّ  ٱلثَّ

ّياراِت، َوٱْلُقُطِر، َوٱلّطاِئراِت.. قيَلِة؛ َكٱلسَّ ٱلثَّ

راَعَة َوُمْنَتجاِتها َأْيضًا؛ َفَقْد َحلَّ الجرار َمَحلَّ ٱلّثيراِن، َوٱْلَحّصاداُت   َوٱْلَحقيَقُة َأنَّ ِتْلَك الثورة ٱْكَتَسَحِت ٱلزِّ

واِجِن َوُمْسَتْخَرجاِت ٱْلَْلباِن. ، َوُقْل ِمْثَل َذِلَك في ٱلدَّ وابِّ َمَحلَّ ٱْلَمناِجِل َوٱلدَّ

َع َكثيٌر ِمَن  ِة ٱْلَحْلِب. َوَتَوقَّ لقد  حلت اللة في هذه المجاالت محل اليد العاملة، َوَتَجّلى َذِلَك في َعَمِليَّ

ٱْلُمزاِرعيَن َفَشَل َهذا ٱاِلْخِتراِع، َغْيَر َأنَّ ٱْلَحْلَب ٱلِليَّ ما َلِبَث َأْن شاَع َوٱْنَتَشَر.
يوسف زعبالوي )احلق العريب، عدد 243، مارس 1980( )بترصف(

ْنتاِج ناَعِة َوا�ْلِ عاَلُم ا�ْلِفالَحِة وا�لصِّ
اَلمَْجاُل: 7

ُمَبْسَتٌر َحليٌب 
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اَلمِْ�مْشاُء

 َأْقَرُأ:

ُب:   َأَتَدرَّ

 ُأالِحُظ َوَأْقَرُأ:

 ُأْنِتُج: ُأْنِتُج:

َمهاَرُة كِتاَبِة َنصٍّ َسْرِديٍّ
 َأْكَتِسُب:

َيْوِمياُت َفاّلحٍ
َة،  ٱلّضارَّ ٱْلَْعشاَب  َعْنها  ُيزيُل  ِبٱْلَمْزروعاِت:  َيْعَتني  َحْقِلِه؛  باِكٍر، َنشيطًا في  ُكلَّ َصباٍح  َتراُه  هَكذا 

ُم َأْغصاَنها، َوُيْغني ُتْرَبَتها ِبما  ْقِي. ُثمَّ َيْلَتِفُت، َبْعَد ذِلَك، ِإلى َأْشجاِر ٱْلُبْرُتقاِل؛ ُيَقلِّ ها ِبِمياِه ٱلسَّ َوَيُمدُّ

َتْحتاُج ِإَلْيِه ِمْن َأْسِمَدٍة ناِفَعٍة. ُكلُّ هذا، َوَعْيُنُه ال َتْغُفُل َعْن َقطيِع ٱْلَغَنِم الَّذي َيْرعى َعلى َمْقُرَبٍة ِمَن 

ٱْلَحْقِل..

َفَيضاُن النَّْهِر
َبَة َوٱْلَْشجاَر، َو...........  ْر ّكاِن. ........... ٱْلِمياُه ٱلتُّ ْهُر ٱْلُمجاِوُر ِللسُّ َيِة؛ َفـ........... ٱلنَّ ........... ٱلَْمطاُر َعلى ٱْلَقْر

ُة، َو...........  ُرقاُت َوٱْلَمساِلُك ٱْلَقَرِويَّ ُة، َو........... ٱلطُّ راِعيَّ ٱلّناُس في َمناِزِلِهْم، َكما ........... ٱْلَمحاصيُل ٱلزِّ

ْقليِل ِمْن َهْوِل ٱْلكاِرَثِة. َيِة ........... ، َوَتضاَمنوا؛ ِللتَّ ٱْلَمْدَرَسُة َأْبواَبها. َلِكنَّ  ُسّكاَن ٱْلَقْر

: ُب ٱْلُجَمَل ٱلِتـــَيَة؛ ِلِبناِء َنصٍّ َسْرِديٍّ - ُأَرتِّ

ُة /  َدَخَل ٱْلَعروساِن ٱْلقاَعَة / َبَدَأ ٱْلَمْدُعّووَن في ٱْلُحضوِر؛ َيْحِملوَن َهداياُهْم/ َوَصَلِت ٱْلِفْرَقُة ٱْلموسيِقيَّ

ساِء/ َاْلَيْوَم َحْفُل ِزفاِف جاَرِتنا ُسعاَد /  َتعاَوَن ٱْلجيراُن َعلى َتْنظيِم قاَعِة ٱْلَحْفِل/ اِْنَطَلَقْت َزغاريُد ٱلنِّ

ِة. اِْرَتَفَعْت َأْصواُت ٱْلالِت ٱْلموسيِقيَّ

- َأْعِرُض ِإْنتاجي َعلى َأَحِد َأْفراِد َأْسَرتي َو / َأْو َعلى َأَحِد َأْصِدقائي.

َر(. َرِت / فاَض / َتَضرَّ • َأْقَرُأ ٱْلَْفعاَل ٱْلِتـــَيَة: )ُقِطَعِت / َجَرَفِت / َتعاَونوا / َتهاَطَلِت / َأْغَلَقِت / َتَضرَّ
ُعُه ِلََحِد َأْفراِد ُأْسَرتي: ؛ ُثمَّ ُأَسمِّ ُف ٱْلَْفعاَل ٱلّساِبَقَة؛ ِلُْتِمَم ِبناَء َنصٍّ َسْرِديٍّ • ُأَوظِّ

ها  َة/ َيُمدُّ َتراُه َنشيطًا في َحْقِلِه/ َيْعَتني ِبٱْلَمْزروعاِت/ ُيزيُل َعْنها ٱْلَْعشاَب ٱلّضارَّ

ُم َأْغصاَنها/ ُيْغني ُتْرَبَتها ِبما َتْحتاُج  ْقِي/ َيْلَتِفُت ِإلى َأْشجاِر ٱْلُبْرُتقاِل/ ُيَقلِّ ِبِمياِه ٱلسَّ

ِإَلْيِه ِمْن َأْسِمَدٍة ناِفَعٍة/ َعْيُنُه ال َتْغُفُل َعْن َقطيِع ٱْلَغَنِم...

ْنتاِج ناَعِة َوا�ْلِ عاَلُم ا�ْلِفالَحِة وا�لصِّ
اَلمَْجاُل: 7
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�لمِْقرا�ِّ�ُ َل�َّّصُ ا ا

 َأْقَرُأ:

َسـَفـُر ُغـالمٍ
ياَضُة ُة َوا�لتَّْغِذَيُة َوا�لرِّ حَّ َالصِّ

اَلمَْجاُل: 8

َأْن  َعلى  ْت  َفَأَصرَّ َمساٍء،  َذاَت  تي،  َجدَّ ُزْرُت 

ني ال َأْسَتطيُع  ْيَلَة، َفٱْعَتَذْرُت ِبَأنَّ َأْقِضَي ِعْنَدها ٱللَّ

ِوَساَدتي.  َعلى  َرْأِسي  َوَضْعُت  ِإذا  ِإاّل  َأناَم  َأْن 

تي في َطَلِب ٱْلِوَساَدِة. َوُمْنُذ ِتْلَك  َفَأْرَسَلْت َجدَّ

َمكاٍن  َأيِّ  ِإلى  َتْتَبُعني  ِوَساَدتي  َظلَّْت  ْيَلِة،  ٱللَّ

ْيَل َخاِرَج َمْنِزِلنا. َأْقِضي فيِه ٱللَّ

َوَلّما ُكْنُت َيْومًا َعلى ُأْهَبِة ُمغاَدَرِة ٱْلِبالِد، َلْم َيُكْن ِمَن ٱْلُمْسَتْغَرِب َأْن َأْحِمَل َمعي ِتْلَك ٱْلِوَساَدَة. 

تي ٱْلباِكَيُة، َوَقَذَفْت في َوْجهي َبْعَض ٱْلِمْلِح؛ َلَقْد  َوِعْنَدما َهَمْمُت ِبٱْخِتراِق ٱْلَباِب، ٱْسَتْوَقَفْتِني َجدَّ

َب آَماَلها؛ َفماَتْت َبْعَد َسَفري ِبُشهوٍر. ًة ُأْخرى، َولِكنَّ ٱْلَمْوَت َخيَّ َأراَدْت ِبَذِلَك َأْن َتْضَمَن ُرْؤَيتي َمرَّ

ِة ٱْلِقطاِر؛ َوِهَي ُعْرَضٌة  َعُه ِعْنَد َمَحطَّ باِب؛ ِلُتَودِّ الِم، َحْوَل ُغالٍم َعلى َعَتَبِة ٱلشَّ َساَرِت ٱْلقاِفَلُة، في ٱلظَّ

ِة، َوٱْلُغْرَبِة، َوٱْلُبْعِد، َوٱاِلْسِتْعماِر! ِلْلَخواِطِر َوٱْلَهواِجِس: َاْلُفُتوَّ

َأْمري.  ِمْن  َحْيَرٍة  َأْلَف  َجبيِنِه  َقَرْأُت في  َالَّذي  َأبي؛  َوْجَه  ُل  َأَتَأمَّ َأَخْذُت  َوفي َصْمٍت  ٱْلِقطاُر،  َر  َتَأخَّ

يَرًة! َوَتواَرَدْت في  ْرُت ُأّمي ٱْلَحُنوَن، َلْو كاَنْت َعلى َقْيِد ٱْلَحياِة، َلكاَنْت ِبجاِنبي َتْذِرُف ُدموعًا َغز َوَتَذكَّ

ِة... آِه َكْم َسَتدوُم ِرْحَلتي هِذِه؟.. يَّ َفِر إلى ِمْصَر، ِلاِلْلِتحاِق ِبِإْحدى َمداِرِسها ٱْلَعْصِر َنْفسي َخواِطُر ٱلسَّ

َر  َف، َفَعاَنَقني َواِلدي ِعناقًا َطوياًل. ُثمَّ َصفَّ ْن َتَوقَّ َوَفْجَأًة َسِمْعُت َصْوَت َصفيِر ٱْلِقطاِر! ُثمَّ َما َلِبَث َأَ

الِم ِبُصراِخِه ٱْلُمْرِعِب! في ِرْحَلٍة ُمْبَهَمٍة َتْقَتِحُم َباَب ٱْلَمْجُهوِل!.. ٱْلِقطاُر َوَتَزْحَزَح، َوٱْنَطَلَق في ٱلظَّ
عبد المجيد بن جلون، )في الطفولة(، ص: 177 )بتصرف(.
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 َأْقَرُأ، َوَأْفَهُم:

 ُأجيُب:

 َأْبَحُث:

ْفُل؟ ماذا َطَلَبْت ِمْنُه؟ ِبَم ٱْعَتَذَر؟ َهْل َقِبَلِت ٱْعِتذاَرُه؟ • َمِن ٱلَّتي زاَرها ٱلطِّ

ُة ٱْلِمْلَح في َوْجِه َحفيِدها؟ • ِلَم َقَذَفِت ٱْلَجدَّ

ُبها؟ ِة، َأْم َحَدَث ما ُيَكذِّ َقْت آماُل ٱْلَجدَّ • َهْل َتَحقَّ

َع ٱْلَْهُل ٱْلُغالَم؟ َكْيَف عاَنَق ٱْلَُب َوَلَدُه؟ • َأْيَن َودَّ

َفِر. • ساَفَر ٱْلكاِتُب ِلَْجِل َطَلِب ٱْلِعْلِم. َأْذُكُر ُأمورًا ُأْخرى َتْدعو ِإلى ٱلسَّ

ْسَبِة ِإلى ٱْلَفْرِد؟ َفِر ِبٱلنِّ • ما فاِئَدُة ٱلسَّ

. صِّ • َأْقَتِرُح ُعْنوانًا آَخَر ِللنَّ

ئيَسَة. صِّ ٱلرَّ ُد َأْفكاَر ٱلنَّ • ُأَحدِّ

تي ٱْلباِكَيُة، َوَقَذَفْت في َوْجهي َبْعَض ٱْلِمْلِح". ُل: "اِْسَتْوَقَفْتني َجدَّ • ُأْبدي َرْأيي في ٱْلِفْكَرِة ٱْلِتـَيِة، َوُأَعلِّ

َبُة؛ ِلَطَلِب ٱْلِعْلِم، َوَأْذُكُر َعواِصَمها. َلَبُة ٱْلَمغاِر ُه ِإَلْيها ٱلطَّ َوِل ٱلَّتي َيَتَوجَّ - َأْذُكُر َبْعَض ٱلدُّ

• ُأَنّمي ُمْعَجمي:

ِبُط َبْيَن ُكلِّ َكِلَمٍة َوَشْرِحها:  - َأْر

َثـَبَتْت َعَلْيِه َوَلِزَمْتُه، َوَلْم َتْرَض َبدياًل ِبِه...••َهواِجُس

ْت َعلى ٱْلَْمِر ُة.••َأَصرَّ ٱْلُعدَّ

ْفِس ِمَن ٱْلَخواِطِر َوٱْلَْفكاِر.••ُأْهَبٌة ُكلُّ ما َيدوُر في ٱلنَّ
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ُلَغُة ا�ْلَحَيواِنتَقمْويمٌ
ياَضُة ُة َوا�لتَّْغِذَيُة َوا�لرِّ حَّ َالصِّ

اَلمَْجاُل: 8

ِة ٱلَّتي َتعيُش َعلى َوْجِه ٱْلَْرِض. َوَلُه ُلَغٌة َتْعَتِمُد َعلى ٱْلَْلفاِظ َوٱْلَْصواِت.  َالْنساُن ِمْن َأْرقى ٱْلكاِئناِت ٱْلَحيَّ

نيِن. غُة ِهَي ٱلَّتي ساَعَدْتُه َعلى َتْحسيِن َأْحواِلِه َوُنُموِّ َحضارِتِه َعْبَر ٱلسِّ َهِذِه ٱللُّ

إن الحيوان إن لم يتكلم كاإلنسان، فله لغته الخاصة التي تعتمد على الصوت، واللون، واإلشارة، َوَتْسَتْعِمُل 

واُصِل َمَع َغْيِرها ِمَن ٱْلَحَيواناِت في ٱْلبيَئِة. َة ِللتَّ ْفرازاِت ٱْلكيماِويَّ َة.. َوٱْلِ ْوِئيَّ كل َشْيٍء؛ الومضات ٱلضَّ

ُمخاَطَبِة  في  ِمْنها  واالستفادة  َوَأْلغاِزها  ُرموِزها  َحلَّ  ْنساُن  ٱْلِ َيْسَتطيُع  َوَهْل  ٱْلَعجيَبُة؟  اللغة  َهِذِه  َفما 

ٱْلَحَيواناِت؟

:  َالنَّصُّ

مجلة الفيصل، العدد: 31، دجنبر 1979

صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ ُأجيُب:  - َأْقَرُأ ٱلنَّ

: َأْرقى - َتعيُش. • َأْبَحُث َعْن ِضدِّ

ٌة  َمقاَلٌة ِعْلِميَّ ٌة   ٌة       َمقاَلٌة ٱْجِتماِعيَّ : َمقاَلٌة َأَدِبيَّ صِّ ِة ٱلنَّ ( َأماَم َنْوِعيَّ • َأَضُع َعالَمَة )

صِّ ِمْن َبْيِن ٱْلَْفكاِر ٱْلِتــــَيِة: َة ِللنَّ • َأْختاُر ٱْلِفْكَرَة ٱْلعامَّ

ْنساِن َوٱْلَحَيواِن. واُصِل ِعْنَد ٱْلِ ْنساِن / ُلَغُة ٱْلَحَيواِن / ُلَغُة ٱلتَّ ُلَغُة ٱْلِ  

ْنساِن.  ْغُز - ُلَغُة ٱْلَحَيواِن - ُلَغُة ٱْلِ َغُة ٱْلَعجيَبُة ٱللُّ : َاللُّ صِّ ُب ٱْلَْفكاَر ٱْلِتـــَيَة َحَسَب ُوروِدها في ٱلنَّ • ُأَرتِّ

. صِّ ُد ٱْلُْسلوَب ٱْلُمْسَتْعَمَل في ٱْلِفْقَرِة ٱْلَخيَرِة ِمَن ٱلنَّ • ُأَحدِّ

ٌب لوِكّياِت ٱْلِتــــَيَة في َمكاِنها ِمَن ٱْلَجْدَوِل َأْسَفَلُه: َتواُصٌل - اِْنِغالٌق - َتْمييٌز - اِْعِتداٌل - َتعاُرٌف - َتَعصُّ • ُأْدِرُج ٱلسُّ

ُسلوٌك ِسْلِبيٌّ ُسلوٌك إيجاِبيٌّ

ْنساُن ِإلى َفكِّ ُرموِز ُلَغِة ٱْلَحَيواِن؟ َل ٱْلِ - َهْل َتَوصَّ

: صِّ ْكِل ٱلّتامِّ ما َيْأتي في ٱلنَّ - َأْضُبُط ِبٱلشَّ

- َاْلَكِلماُت:  كل - الومضات - اللغة - االستفادة  

- َاْلُجْمَلـُة:   - إن الحيوان إن لم يتكلم كالنسان، فله لغته الخاصة التي تعتمد على: الصوت، واللون والشارة.  

 َاْلِقراَءُة:
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: ْرُس ا�للَُّغِويُّ  َالدَّ
راكيُب:  َالتَّ

• ُأْعِرُب ما َتْحَتُه َسْطــــــٌر.

ْوِت... • ُأْدِرُج ٱْلُجْمَلَة ٱْلِتــــَيَة في َتْرسيَمٍة ُمناِسَبٍة: ُلَغُة ٱْلَحَيواِن َتْعَتِمُد َعلى ٱلصَّ

ْكُتُب ٱْلَْعَداَد ِبٱْلُحروِف في ٱْلُجَمِل ٱْلِتــــَيِة َوَأْشُكُلها. • َأ

- في ٱْلَمْسَمِك )25(..................... َسَمَكًة.

- ِعْندي )5( ............... ُتّفاحاٍت.

ّياُد )12( ......................... َسَمَكًة. - اِْصطاَد ٱلصَّ

ْحويُل:  َالّصْرُف َوٱلتَّ

َم" َأْسماَء ٱْلفاِعِل َوْأَسماَء ٱْلَمْفعوِل، َوَأْشُكُلها. • َأصوُغ ِمَن ٱْلَْفعاِل: "َيْسَتطيُع - َيْعَتِمُد - َتَكلَّ

ياَدِة: ساَعَد - َيْسَتطيُع. ُد ٱْلَْفعاَل ٱْلِتـــــَيَة ِمْن ُحروِف ٱلزِّ • ُأَجرِّ

. صِّ ِفْعاًل َصحيحًا ساِلمًا، َوآَخَر ُمْعَتالاًّ • َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

ْكِل. ْنساِن" ِإلى ٱْلَجْمِع ِبَنْوَعْيِه، َمَع ٱلشَّ ْم َكٱْلِ ُل ٱْلُجْمَلَة: "َلْم َيَتَكلَّ • ُأَحوِّ

ْمالُء:  َاإْلِ

• َأْجَمُع ٱْلَْسماَء ٱْلِتـــــَيَة َجْمَع َتْكسيٍر: ساٍع - قاٍض - راٍم.

ْكُتُب ُمْفَرَد ٱْلُجموِع ٱْلِتـــــَيِة: َقَنواٌت - َصَلواٌت - ُبيوٌت - َلَسعاٌت. • َأ

ْسِم. صِّ َكِلماٍت ُمشاِبَهٍة ِلــــــــ "ساِئراٌت - َمشيَئٌة"، في ٱلرَّ • َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

ْنشاُء:  َاإْلِ

تاِء. ّراِر ٱْلَكسوِل في َفْصِل ٱلشِّ ِة َوٱلصَّ ْمَلِة ٱْلُمِجدَّ ُل ٱْلِحواَر ٱلَّذي َجرى َبْيَن ٱلنَّ - َأَتَخيَّ

ْرقيِم. ْكُتُب َهذا ٱْلِحواَر في َأَقلَّ ِمْن َثماِنَيِة َأْسُطٍر، َمَع ٱْحِتراِم َعالماِت ٱلتَّ - َأ
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َالّساعاُت ا�ْلبِيولوِجيَّـُةتَقمْويمٌ
ياَضُة ُة َوا�لتَّْغِذَيُة َوا�لرِّ حَّ َالصِّ

اَلمَْجاُل: 8

صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ ُأجيُب:  - َأْقَرُأ ٱلنَّ

• َأْشَرُح: َيْخُلُد - َتباشيُر

: صِّ َة ٱلنَّ ( َأماَم َنْوِعيَّ • َأَضُع َعالَمَة )

ٌة  َمقاَلٌة ٱْجِتماِعيَّ ٌة    َمقاَلٌة ِعْلِميَّ ُخْطَبٌة     

. صِّ • َأْقَتِرُح ُعْنوانًا آَخَر ُمناِسبًا ِللنَّ

: صِّ ُب ٱْلَْفكاَر ٱْلِتـــَيَة َحَسَب ُوروِدها في ٱلنَّ • ُأَرتِّ

. - َزَمُن ِبداَيِة َنشاِط ٱْلَحَيواِن ٱْلَيْوِميِّ  

ْوَرِة. - اِْخِتالُف ٱْنِتظاِم َحياِة ٱْلَحَيواناِت ِلَهِذِه ٱلدَّ  

هاِر. ْيِل َوٱلنَّ - اِْسِتجاَبُة ٱْلَحَيواناِت ِلَدْوَرِة ٱللَّ  

ُل ٱْلُجْمَلَة »َيْخُلُد ٱْلبوُم ِإلى ٱلّراَحِة َنهارًا« ِإلى ُأْسلوِب ٱاِلْسِتْفهاِم. • ُأَحوِّ

ُة ٱْلُمْسَتْخَلَصُة ِمْن َنشاِط ٱْلَحَيواِن؟ • ما ٱْلقيَمُة ٱْليجاِبيَّ

ٌد َيْبَدُأ فيِه ٱْلِغناَء.« ُق َعلى ٱْلُجْمَلِة: »ِلُكلِّ طاِئٍر َوْقٌت ُمَحدَّ - ُأَعلِّ

: صِّ ْكِل ٱلّتامِّ ما َيلي في ٱلنَّ - َأْضُبُط ِبٱلشَّ

- َاْلَكِلماُت:  - جميع - الليفة - عدة - كل.

- َاْلُجْمَلـُة: - كل الحيوانات تنظم حياتها تبعا لهذه الدورة، فمنها ما ينشط في الليل ويخلد إلى الراحة نهارا.

ها ال َتْسَتعيُن ِبساعاٍت  ْغِم ِمْن َأنَّ هاِر، ِبٱلرَّ ْيِل َوٱلنَّ ٍة ِلَدْوَرِة ٱللَّ الَحَظ ٱْلُعَلماُء َأنَّ جميع ٱْلَحَيواناِت َتْسَتِجيُب ِبِدقَّ
ٍة؛ فـــكل الحيوانات تنظم حياتها تبعا لهذه الدورة؛ فمنها ما ينشط في الليل ويخلد إلى الراحة  ٍة َمْرِئيَّ َزَمِنيَّ
َلْياًل؛  ٱلّراَحِة  ِإلى  َوَيْخُلُد  هاِر  ٱلنَّ َيْنُشُط في  ما  َوِمْنها  ْحراِء.  ٱلصَّ َوٱْلَقواِرِض في  َوٱْلَخفافيِش،  َكٱْلبوِم،  نهارا؛ 

ِة. يَّ ِة ٱْلَحَيواناِت األليفة َوٱْلَبرِّ َكَأْغَلِبيَّ
يوِر، َمَثاًل، َتــْبَدُأ َنشاَطها َمَع َتباشيِر  ُة ٱلطُّ ٍد ُكلَّ َيْوٍم؛ َفَأْغَلِبيَّ َوفي ٱْلعاَدِة َيْبَدُأ ٱْلَحَيواُن َنَشاَطُه في َزَمٍن ُمَحدَّ
ٌد  َضَح َلُهْم ِبَأنَّ كل طاِئٍر َلُه َوْقٌت ُمَحدَّ باِح ِبٱْلِغناِء. َوَقْد َأْجرى ٱْلُعَلماُء عدة َتجاِرَب َعلى َهِذِه ٱلّظاِهَرِة، وٱتَّ ٱلصَّ

- ال َيزيُد َوال َيْنُقُص ثاِنــَيًة واِحَدًة ِمْن َيْوٍم ِإلى آَخَر - َيْبَدُأ فيِه ٱْلِغناَء.

:  َالنَّصُّ

 َاْلِقراَءُة:
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راكيُب:  َالتَّ

• ُأْعِرُب ما َتْحَتُه َسْطــــــٌر.

ُد َنْوَع ٱْلَْسماِء ٱْلَمْرفوَعِة ٱْلِتَيِة: • ُأَحدِّ

- الَحَظ ٱْلُعَلماُء.  

يوِر. ُة ٱلطُّ - َفَأْغَلِبيَّ  

باِح. • ُأْدِخُل ٱْلُجْمَلَة ٱْلِتَيَة في َتْرسيَمٍة: َتْبَدُأ َنشاَطها في ٱلصَّ

ْحويُل:  َالّصْرُف َوٱلتَّ

ُن َنْوَعها. ، َوُأِبيِّ صِّ َة في ٱلنَّ • َأْسَتْخِرُج ٱْلَْفعاَل ٱْلُمْعَتلَّ

ياَدِة في ٱْلَْفعاِل:  اِْسَتجاَب - اِْسَتعاَن - الَحَظ.   ُد ُحروَف ٱلزِّ • ُأَحدِّ

: اِْسَم فاِعٍل - َمْصَدرًا - اِْسمًا َمْنسوبًا. صِّ • َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

ْكِل. ـــِث، َمَع ٱلشَّ ـــِث َوٱْلَجْمِع ٱْلُمَؤنَّ َة َتجاِرَب« ِإلى ٱْلُمْفَرِد ٱْلُمَؤنَّ ُل ٱْلُجْمَلَة: »َأْجرى ٱْلُعَلماُء ِعدَّ • ُأَحوِّ

ْمالُء:  َاإْلِ

حيِح: ْكِل ٱْلُمناِسِب ٱلصَّ ْكُتُب ما َبْيَن ٱْلَقْوَسْيِن ِبٱلشَّ • َأ

َف( ............. ِبيَئَتُهْم. - ُهْم )َنظَّ - َلْم )َيْدنو( ............... ِمَن ٱْلَْشراِر.    

ُر( ............... ٱْلماَء. - ُهْم َلْم )ُيَبذِّ  

َفِة. َطِة، َوٱْلَهْمَزِة ٱْلُمَتَطرِّ صِّ ِمْن َكِلماٍت ُمْشَتِمَلٍة َعلى ٱْلَهْمَزِة ٱْلُمَتَوسِّ • َأْسَتْخِرُج ما في ٱلنَّ

ْنشاُء:  َاإْلِ

ْمِس. باِح َحّتى ُغروِب ٱلشَّ • راَقْبُت طاِئرًا ُحّرًا َطليقًا ِخالَل َيْوٍم؛ ِمْن َتباشيِر ٱلصَّ

ْفُتُه ِمْن َأْنِشَطِة َهذا ٱلّطاِئِر ِخالَل َهذا ٱْلَيْوِم. - َأْحكي، في َثماِنَيِة َأْسُطٍر، ُكلَّ ما َتَعرَّ

: ْرُس ا�للَُّغِويُّ  َالدَّ



40

تَقمْويمٌ

صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، َوُأجيُب: َأْقَرُأ ٱلنَّ
ُب ِفي ُجْمَلٍة: 1 - − َأْشَرُح َماَيْأتي، َوُأَركِّ

َد − َحِفيٌد. َوَرَد − َشيَّ  
   − َأْرِبُط ِبما يوَجُد في ُمّراُكَش ِمْن َمعاِلَم:

•ُمّراُكَش

ِماَئــٌة َوَثالَثٌة َوِعْشروَن َمْسِجدًا•

اَن• َصْوَمَعُة َحسَّ

ـِة• َمْسِجُد ٱلُكُتِبيِّ

ين• جاِمُع ٱْلَقرِويِّ

. صِّ َة ٱلنَّ ُد َنْوِعيَّ 2 - ُأَحدِّ
؟ صُّ ُة ٱلَّتي ُيَعاِلُجها ٱلنَّ 3 - َما ٱْلِفْكَرُة ٱْلَعامَّ

َة. صِّ ٱْلَساِسيَّ ُد َأْفكاَر ٱلنَّ 4 - ُأَحدِّ
. راِث ٱْلُعْمراِنيِّ ُر َعْن ِقيَمِة ٱْلُمحاَفَظِة َعلى ٱلتُّ صِّ ُجْمَلًة ُتَعبِّ 5 - َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ َأْشُكـُل. 6 - َأْقَرُأ ٱلنَّ
− َاْلَكِلماِت : صالة - مفخرة - خمسمائة.   

− َاْلُجْمَلَة : كانت هذه الصومعة، أعظم صوامع مراكش.   

ْجماِل ِماَئــٌة  ثًا َعْن َمســـــــــــاِجِد ُمّراُكَش، َفقـــــــــــاَل: َفِهَي َعلى ٱْلِ ِريِّ في ِكتاِب )َنْفِح ٱلّطيِب(، ُمَتَحدِّ َوَرَد َعـــــــــــِن ٱْلَمقَّ

َوَثالَثٌة َوِعْشروَن َمْسِجدًا، َوُتقاُم صالة ٱْلُجُمَعِة في ٱْثَنْيِن َوِعْشريَن.

 ، ْســـــــــــالِم ٱْلخاِلَدِة؛ َبناُه َعْبـــــــــــُد ٱْلُمْؤِمِن ْبُن َعِليٍّ ٱْلكوِميُّ ِة، ٱلَّذي ُيَعدُّ مفخرة ِمْن َمفاِخِر ٱلِْ ِمْنها َمْســـــــــــِجُد ٱْلُكُتِبيَّ

، َسَنَة َخْمِسِماَئٍة  ِديُّ َد َصْوَمَعَتُه، ِمْن َبْعِدِه، َحفيُدُه َيْعقوُب ٱْلَمْنصوُر ٱْلُمَوحِّ َسَنَة خمسمائة َوَسْبٍع َوَثالِثيَن، ُثمَّ َشيَّ

َوِإْحدى َوِسّتيَن؛ َفَجَعَل طوَلها ِماَئًة َوَعْشَر َأْذُرٍع. فكانت هذه الصومعة، أعظم صوامع مراكش طواًل َوِإْتقانًا.

ابن المؤقت − السعادة البدية. ص: 7 بتصرف.

َمْسِجُد ا�لُكُتبِيِّـِة
 النص:

 َاْلِقراَءُة:

ياَضُة ُة َوا�لتَّْغِذَيُة َوا�لرِّ حَّ َالصِّ
اَلمَْجاُل: 8
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راكيُب:  َالتَّ

ْمييِز. ُن َنْوَع ٱلتَّ صِّ َثاَلَث َكِلَماٍت ُتْعَرُب َتْمييزًا، َوُأَبيِّ 1 - َأْسَتْخِرُج ِمَن ٱلنَّ

ْمييِز: 2 - أْكُتُب ٱْلَْعَداَد ٱْلِتــــَيَة ِبٱْلُحروِف، َوُأْتِمُم ٱْلُجْمَلَة ِبٱلتَّ

− فاَز في ٱاِلْمِتحاِن 40 ................ ِتْلِميذًا َوِتْلِميَذًة.  

− َأْعَطِت ٱْلَْرُض 25 ..................... ِقْنَطارًا في ٱْلِهْكَتاِر ٱْلواِحِد.  

َيِتَنا ناِقَلـــٌة ُتِقلُّ 17 .................. َساِئحًا و 19 .................. َساِئَحًة. ْت ِبَقْر − َحلَّ  

َيًة و 4 ........... َأْبَواٍب، َو115 ............. ُمْصَحفًا نا 11 ................ َساِر − في َمْسِجِد َحيِّ  

:  )ِماَئٌة − َيْعقوُب − َأْذُرٍع(. صِّ − َما َتْحَتُه َسْطـــــٌر ِفي ٱلنَّ 3 - ُأْعِرُب: 

ِة(.  ِتَيَة: )ِمْنها َمْسِجُد ٱْلُكُتِبيَّ − َاْلُجْمَلَة ٱْلَ   

ْحويُل:  َالّصْرُف َوٱلتَّ

1 - َأْرِبُط َبْيَن ٱْلَعَدِد َوَنوِعِه:
َخْمسوَنَسْبَعَة َعْشَراِْثَنْيِن َوِعْشريَنَعَشَرٌة

••••
••••

ٌبُمْفَرٌدَمْعطوٌفُعقوٌد ُمَركَّ

ْفراِد. ُف ِفْعَل: )َبنى( في ٱْلماضي َوٱْلُمضاِرِع، ِبٱْسِتْعماِل َضماِئِر ٱْلِ 2 - ُأَصرِّ

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

ْمالُء:  َاإْلِ

حيِح: ْكِل ٱْلُمناِسِب ٱلصَّ 1 - َأْرُسُم ٱْلَهْمَزَة ٱلَّتي َبْيَن ٱْلَقْوَسْيِن ِبٱلشَّ

َم  - ُسـ)ِء(ـَل - ِفـ)َء(ـٌة - َهـ)ُء(ـالِء - َيـ)ْء(ُكُل - َتـ)َء(لَّ  

ي - َيْجري - َيْسَتْدعي - َيْبني ُل ٱْلَْفعاَل ٱْلِتـــَيَة ِإلى صيَغِة ٱْلماضي: - َيْعُلو - ُيَغنِّ 2 - ُأَحوِّ

صِّ ِمْن َكِلماٍت ُمْشَتِمَلٍة َعلى َهْمَزِة َقْطٍع. 3 - َأْسَتْخِرُج ما في ٱلنَّ

ْنشاُء:  َاإْلِ

ُث في ِبْضَعِة َأْسُطٍر َعْن مآِثـِرها، َوَحداِئِقها َوَأْنِشَطِة ُسّكاِنها، َوَأْخِتُم  َة. َأَتَحدَّ ياِحيَّ ُزْرُت َمديَنَة ُمّراُكَش ٱلسِّ

ِبُشعوري َنْحَو َهِذِه ٱْلَمديَنِة.

: ْرُس ا�للَُّغِويُّ  َالدَّ
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تَقمْويمٌ

صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ ُأجيُب: - َأْقَرُأ ٱلنَّ

1 - َأْشَرُح: َتْسَتْوِعُب − ٱاِلْخِتزاِن.

ٌة  - ُخْطَبٌة              - َمقاَلٌة              - ِقصَّ   : صِّ َة ٱلنَّ ( َأماَم َنْوِعيَّ 2 - َأَضُع َعالَمَة )

. صِّ 3 - َأْقَتِرُح ُعْنوانًا َجديدًا ِللنَّ

. صِّ َة ِللنَّ ُد ٱلِفْكَرَة ٱْلَساِسيَّ 4 - ُأَحدِّ

: صِّ ْفكاَر ٱْلِتـــَيَة، ِبَحَسِب ُوروِدها في ٱلنَّ ُب ٱْلَ 5 - ُأَرتِّ

ْنساِن  ُة ذاِكَرِة ٱْلِ ِة      َمْحدوِديَّ ناِعيَّ ِة       َضروَرُة ٱاِلْسِتعاَنِة ِبٱلّذاِكَرِة ٱلصِّ ناِعيَّ ِخْدماُت ٱلّذاِكَرِة ٱلصِّ

ُل ٱْلُجْمَلَة ٱْلِتَيَة، ِإلى ُأْسلوِب ٱاِلْسِتْفهاِم: »َتْسَتْوِعُب ِمَن ٱْلَمْعلوماِت، ما ال َتْسَتْوِعُبُه ُألوُف ٱْلُعقوِل  6 - ُأَحوِّ

ِة ُمْجَتِمَعًة.« يَّ ٱْلَبَشِر

( في ٱْلخاَنِة ٱْلُمناِسَبِة: 7 - َأَضُع َعالَمَة )

ْدميِر ْكنولوِجيا ِللتَّ َتْسخيُر ٱلتِّ َتْخليُق ٱْلِعْلِم  ْدِوَيِة ناُفُس في ُصْنِع ٱْلَ ٱلتَّ ُحبُّ ٱْلِعْلِم َوَطَلُبُه
ٌة قيَمٌة إيجاِبيَّ

صَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ُثمَّ َأْشُكُل:  ْكُل : َأْقـَرُأ ٱلنَّ 8 - َالشَّ

− ٱْلَكِلماِت: )ثوان – االستعانة – كمية – استيعابها(.  

− َاْلُجَمَلَة : فإن العقول اإللكترونية تسدي إلى العلم خدمة كبرى؛ إذ تقدم إلى اإلنسان، ذاكرة صناعية.  

طاِق، َوُقْدَرُتها َعلى ٱاِلْســـــــــــتيعاِب َوٱاِلْخِتزاِن َتِقُف ِعْنَد  ُتها − َمْحدوَدُة ٱلنِّ ْنســـــــــــاِن − َمْهما كاَنْت ُقوَّ ِإنَّ ذاِكَرَة ٱلِْ

ُحـــــــــــدوٍد ال َتَتَعّداها. َوِمْن ُهنا، فإن العقول اإللكترونية تســــــــــدي إلى العلم خدمة كبرى؛ إذ تقدم إلى اإلنســــــــــان ذاكرة 

ما  ُمها ِإلى ٱْلباِحِث، ُكلَّ ِة ُمْجَتِمَعًة، َوُتَقدِّ يَّ صناعية؛ َتْسَتْوِعُب ِمَن ٱْلَمْعلوماِت، ما ال َتْسَتْوِعُبُه آالُف ٱْلُعقوِل ٱْلَبَشِر

ٱْحتاَج ِإَلْيها في ثوان َمْعدوداٍت، َمَع َتْرتيِبها َوَتْصنيِفها.

ُم ٱْلهاِئِل في كمية  َضخُّ ـــــــــــِة، ُهَو ٱلتَّ ناِعيَّ روِريِّ االســــــــــتعانة ِبِمْثِل َهِذِه ٱلّذاِكَرِة ٱلصِّ ذي َجَعَل ِمَن ٱلضَّ ـــــــــــَبُب ٱلَّ َوٱلسَّ

روِريِّ اســــــــــتيعابها في ٱْلَعْصِر ٱْلحاِضـــــــــــِر. َفَعْصُرنا َهذا َلْيَس َفَقْط َعْصَر ٱاِلْنِفجاِر  تي َأْصَبَح ِمَن ٱلضَّ ٱْلَمْعلومـــــــــــاِت ٱلَّ

، َأِو ٱْنِفجاِر ٱْلَمْعلوماِت َكما ُيَسّموَنُه. ، َبْل ُهَو َأْيضًا َعْصُر ٱاِلْنِفجاِر ٱْلَمْعِرِفيِّ ّكاِنيِّ ٱلسُّ

ذاكَِرٌة
:  َالنَّصُّ

 َاْلِقراَءُة:

ياَضُة ُة َوا�لتَّْغِذَيُة َوا�لرِّ حَّ َالصِّ
اَلمَْجاُل: 8
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راكيُب:  َالتَّ
ُمها. ِة – َوُتَقدِّ يَّ صِّ : َمْحدوَدُة – ٱْلَبَشِر − َما َتْحَتـُه َسْطــــٌر ِفي ٱلنَّ 1 - ُأْعـِرُب : 

− َاْلُجْمَلـَة : َتِقُف ِعْنَد ُحدوٍد.   
ْكُتُب ٱْلَْعداَد ٱْلِتـــَيـَة ِبٱْلُحروِف: 2 - َأ

− َقَرْأُت )7( .......... َقَصٍص.         − في َفْصِلنا )30( .......... ِتْلميذًا.  
ُد َنْوَع ٱْلَمْنصوباِت في ٱْلُجَمِل : ُمْسَتْثنًى − َمْفعوٌل َمَعُه − حاٌل − َمْفعوٌل ِلَْجِلِه − َمْفعوٌل ُمْطَلٌق: 3 - ُأَحدِّ

− َوَقْفُت ٱْحِترامًا ِلْلُْستاِذ. ).............( − ساَفَرُت َوُطلوَع ٱْلَفْجِر. ).............(   
− َرَجَع ٱْلُجْنِديُّ ِمَن ٱْلَمْعَرَكِة ُمْنَتِصرًا. ).............( ــَتْيِن. ).............(  ِت ٱلّساَعُة َدقَّ − َدقَّ  

ْحويُل:  َالّصْرُف َوٱلتَّ
ُق. ياَدِة: َتْسَتْوِعُب − َيَتَعلَّ ُد ٱْلِفْعَلْيِن ٱْلِتــَيْيِن ِمْن َأْحُرِف ٱلزِّ 1 - ُأَجرِّ

. صِّ ِفْعـاًل َصحـيحًا، َوآَخـَر ُمْعَتالاًّ 2 - َأْسَتْخـُِرُج ِمَن ٱلنَّ
ْسِم في ٱْلخاَنِة ٱْلُمناِسَبِة: اِْسُم فاِعٍل - اِْسُم َتْفضيٍل - ِنْسَبٌة - َمْصَدٌر ْكُتُب َنْوَع ٱاْلِ 3 - َأ

ٌةَااِلْخِتزاُن يَّ ُكْبرىباِحٌثَبَشِر

ُل ِإلى ٱْلُمَثّنى َوٱْلَجْمِع ِبَنْوَعْيِه: "َاْلباِحُث ُيْسدي ِخْدَماٍت ِإلى ٱْلُمْجَتَمِع". 4 - َأَحوِّ
ْمالُء:  َاإْلِ

حيِح: ْكِل ٱْلُمناِسِب ٱلصَّ ْكُتُب ما َبْيَن ٱْلَقْوَسْيِن، ِبٱلشَّ 1 - َأ
− )َعْن + ما( َيَتساَءلوَن؟ − ال )َتْدنو( ِمَن ٱْلَْشراِر.         

َقِط: "ْبُن" َأْو "اِ ْبُن":    − داُوُد ...... عاِئَشَة.      − َأ ...... َأخيَك ُهَو ٱْلفاِئُز؟ ْكُتُب َمكاَن ٱلنُّ 2 - َأ
َقِط ٱلّتاَءَ ٱْلُمناِسَبَة )َمْبسوَطًة َأْو َمْربوَطًة(: 3 - َأَضُع َمكاَن ٱلنُّ

كو.... ِحْكَمــــــ.....". − َأْعَمُل ِبٱْلَقْولـــــــ..... ٱْلَمْشهوَر......: "َالسُّ  
ْنشاُء:  َاإْلِ

ِكيِّ َوٱْلهاِتِف ٱلّثاِبِت. ُل ِحوارًا َجرى َبْيَن ٱْلهاِتِف ٱلذَّ - َأَتَخيَّ
ْوفيِق َبْيَنُهما. ْكُتُب َهذا ٱْلِحواَر، َوُأْبِرُز فيِه إيجاِبّياِت َوِسْلِبّياِت ُكلٍّ ِمْنُهما، وَأْخِتُمُه ِبٱلتَّ َأ

، وُحْسِن ٱْسِتْعماِل َأَدواِت  ، َوَتْوضيِح ٱْلَخطِّ ْنشاِئيِّ ِر ٱْلِ َأْثناَء َهذا ٱْلِحواِر، َأْحِرُص َعلى َتْنظيِم ٱْلُمَحرَّ  -
ْرقيِم، َوَعَدِم َتجاُوِز َعْشَرِة َأْسُطٍر. ْبِط، َوَعالماِت ٱلتَّ ٱلرَّ

: ْرُس ا�للَُّغِويُّ  َالدَّ
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ِقراَءةٌ ُحرَّةٌ

 َأْقَرُأ:
ْتُه )سوسو(؛ اِْعَتنَْت بِِه  ُتِحبُّ َأْس��ماُء ا�ْلَحَيواناِت ُحبًّا َكبيًرا. كاَن َلَدْيها ِقطٌّ َجميٌل، َس��مَّ

ْلَبْيَطِريَّ لَِتْلقيِحِه. ُمنْ��ُذ كاَن َصغيًرا، َتْهَتمُّ بِنَظاَفتِِه َوبَِأْكلِِه َوُش��ْربِِه، َوَتْحِرُص َعلى َأْن َتزوَر ا�

��ْت، َوَيْفَهُم َحَركاتِها  َل��ْم َيُكِن ا�ْلِقطُّ )سوس��و( ُيفاِرُق َصديَقَتُه َأْس��ماَء؛ ُيرافُِقه��ا َأْينَما َحلَّ

َوإِشاراتِها..

َوذاَت َيْوٍم، جاَء َأخوها )يوُسُف( بَِقَفٍص، بِداِخلِِه طائٌِر َجميٌل، َأْلواُن ريِشِه ُمْخَتلَِفٌة؛ 

َخْض��راُء، َوَزْرق��اُء، وَصْفراُء، َوَحْم��راُء، َوقاَل: اِْش��َتَرْيُت َهذا ا�لّطائَِر ِم��ْن بائٍِع؛ لَِيكوَن 

ْر بَِأنَّ ا�ْلَعصافيَر ال َتكوُن َسعيَدًة إاِلّ  َصديًقا لي! قاَلْت َأْسماُء: َهذا رائٌِع يا َأخي! َوَلكِْن َتَذكَّ

ٌة َطليَقٌة! َوِهَي ُحرَّ

- يوُسُف: اِْعَتني بِِه يا َأْسماُء في ِغيابي! َسَيكوُن ُهَو َوسوسو َصديَقْيِن َكبيَرْيِن!

ُم َلُه ا�ْلَحبَّ َوا�ْلماَء، َوُتْكثُِر  َأْصَبَحْت َأْس��ماُء َتْهَتمُّ بِا�لّطائِِر ا�ْلَجميِل؛ ُتنَظُِّف َقَفَصُه، َوُتَق��دِّ

ا�ْلُجلوَس بِا�ْلُقْرِب ِمنُْه؛ َتْسَتْمتُِع بَِتْغريِدِه.. ُكلُّ َهذا، َأْيَقَظ َغْيَرَة ا�ْلِقطِّ )سوسو(، ا�لَّذي َتضاَيَق 

ْيِف.. َلَقْد َأَحسَّ بَِأنَّ َصديَقَتُه َلْم َتُع��ْد َتْهَتمُّ بِِه َكما كاَنْت. صاَر ا�لّطائُِر  ِم��ْن ُوجوِد َهذا ا�لضَّ

َضْيًفا َثقيال َعلى َصْدِر ا�ْلِقطِّ )سوسو( !!

َضْيٌف َنبيٌل ...
ياَضُة ُة َوا�لتَّْغِذَيُة َوا�لرِّ حَّ َالصِّ

اَلمَْجاُل: 8
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َوذاَت َلْيَلٍة، َوَبْينَما ا�ْلِقطُّ )سوس��و( نائٌِم، َحَلَم بَِأنَّ َصديَقَتُه َنِسَيْت باَب ا�ْلَقَفِص َمْفتوًحا؛ 

ِة نافَِذِة ا�ْلَمْطَبِخ. قاَل )سوس��و(، َوُهَو ُيراِقُب  َفَخ��َرَج ا�ْلُعْصفوُر، ُثمَّ طاَر، َوَح��طَّ َعلى حافَّ

ْيُف ا�لثَّقيُل! ها ا�لضَّ ا�لّطائَِر: حاَن َمْوِعُد نِهاَيتَِك َأيُّ

َوَث��َب ا�ْلِقطُّ َوْثَبًة واِحَدًة َعلى ا�لّطائِِر؛ ُيريُد ا�ْفتِراَس��ُه، َلكِنَّ ا�لّطائِ��َر َقَفَز إِلى َأْعلى، َوَنجا؛ 

َفَسَقَط ا�ْلِقطُّ )سوسو( في بِْرَكِة ا�ْلماِء ا�لَّتي كاَنْت َوراَء ا�لنّافَِذِة.. َأَخَذ ا�ْلِقطُّ )سوسو( َيْصُرُخ 

َوَيْصُرُخ: َأْنِقذوني! َأْنِقذوني! حينَذاَك َأْس��َرَع ا�ْلُعْصفوُر إِلى َأْس��ماَء؛ يوِقُظها لُِتنِْجَد ا�ْلِقطَّ 

ا�ْلِمْسكيَن..

ْحَظِة ا�ْسَتْيَقَظ ا�ْلِقطُّ ِمْن ُحْلِمِه، َفَوَجَد ا�لّطائَِر في َمكانِِه داِخَل ا�ْلَقَفِص؛ َيْقِفُز،  َوفي تِْلَك ا�للَّ

ْيِف  ُد؛ َوقاَل؛ َوُهَو َيَتَصبَُّب َعَرًقا: يا َلُه ِمْن ُحْلٍم ُمْزِعٍج! َلَقْد َأْخَطْأُت في َحقِّ َهذا ا�لضَّ َوُيَغرِّ

ا�لنَّبي��ِل. قاَلْت َأْس��ماُء؛ َوِهَي َتنُْظُر إِل��ى ا�ْلِقطِّ َوا�ْلُعْصف��وِر: »ُاْنُظْر يا يوُس��ُف! َلَقْد َأْصَبحا 

َصديَقْيِن َحميَمْيِن!«.
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تِثمْمارٌ ِاسمْ

: ْل�َف�نِّ�يَّ�َة لِلنَّصِّ ُف ا�ْلَعناِصَر ا� - َأَتَعرَّ

ا�ْلَفراغاِت بِما ُيناِسُب: • َأْمَلُ 

• ُأْكِمُل بِما ُيناِسُب، ُثمَّ َأْربُِط َبْيَن ا�ْلَمْقَطِع َوا�ْلُجْمَلِة ا�ْلُمناِسَب�ِة: ا�لّطائُِر - ُمْزِعٍج - طائٌِر

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

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

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

َاْلَمكاُن

َضْيٌف
َنبيٌل ... ماُن َالزَّ

ْخِصّياُت َالشَّ

َاْلَْحداُث

ْكِمُل ِبما ُيناِسُب، َوَأْقَرُأ َاْلُجَمُل: ُأ

جاَء يوُسُف بَِقَفٍص، بِداِخلِِه ......... َجميٌل.

.  صاَر ......... َضْيًفا َثقياًل َعلى َصْدِر ا�ْلِقطِّ

اِْس��َتْيَقَظ ا�لِقطُّ ِمْن ُحْلٍم ......... ، َفَوَجَد ا�لّطائَِر في َمكانِِه داِخَل ا�ْلَقَفِص؛ َيْقِفُز، 

ْيِف ا�لنَّبيِل. ُد؛ وقاَل: َلَقْد َأْخَطْأُت في َحقِّ َهذا ا�لضَّ َوُيَغرِّ

َاْلَمْقَطُع

َاْلبِداَيُة

ُل َالتََّحوُّ

َاْلُمْشكُِل
َاْلَحلُّ

َالنِّهاَيُة

َضْيٌف َنبيٌل ...
 ُأْنِجُز:

 ُأْنِجُز:

ياَضُة ُة َوا�لتَّْغِذَيُة َوا�لرِّ حَّ َالصِّ
اَلمَْجاُل: 8

 بِناُء َصداَقٍة َبْيَن ا�ْلِقطِّ َوا�لّطائِِر.   اِْعتِناُء َأْسماَء بِِقطِّها ا�ْلَجميِل.

 َتْفكيُر ا�ْلِقطِّ في ا�اِلْنتِقاِم ِمَن ا�لّطائِِر.   إِْحضاُر َأخيها لِطائٍِر َجميٍل ذي ريٍش َأْحَمَر َوَأْصَفَر َوَأْزَرَق.

ْيِف.  َتضاُيُق ا�ْلِقطِّ ِمْن ُحضوِر َهذا ا�لضَّ

َالنَّصُّ ا�ْلَجديُد : .........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

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

، بَِوْضِع ا�ْلَْرقاِم )1 - 2 - 3 - 4 - 5(، ُثمَّ َأْربُِط َبْينَها لِبِناِء َنصٍّ َجديٍد: • ُأَرتُِّب ا�ْلَْحداَث ا�ْلتَِيَة بَِحَسِب ُوروِدها في ا�لنَّصِّ
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َأْبني َمقاطَِع َجديَدًة:

• َأْمَلُ ا�ْلَفراَغ بِما ُيناِسُب ِمَن ا�ْلَكلِماِت ا�ْلتَِيِة: ا�ْلعيِد – َحْمَزَة - ا�ْلَخروُف - َلْيلى

• َأْبني نِهاَيًة َجديَدًة لِنَصِّ : )َضْيٌف َنبيٌل(

َأْرَبَعَة ا�ْختاِلفاٍت َمْوجوَدٍة في َرْسَمِي ا�ْلَبْبغاِء، : • َأْسَتْخِرُج 

ُم َلُه ا�لتِّْبَن َوا�ْلماَء، َوُتْكثُِر ا�ْلُجلوَس بِا�لُقْرِب  َأْصَبَحْت ......... َتْهَتمُّ بَِخروِف ......... ؛ ُتنَظُِّف َمكاَن ُجلوِسِه، َوُتَقدِّ

ْيِف. َلَقْد َأَحسَّ بَِأنَّ ُأْخَتُه َلْم َتُعْد َتْلَعُب  ِمنُْه؛  َوُكلُّ َهذا، َأْيَقَظ َغْيَرَة َأخيها .........  ا�لَّذي َتضاَيَق ِمْن ُوجوِد َهذا ا�لضَّ

َمَعُه َكما كاَنْت. صاَر ......... َضْيًفا َثقياًل َعلى َصْدِر َحْمَزَة.

 ُأْنِجُز:

 ُأْنِجُز:

 َتْرفيٌه:
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