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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
أن تقةدم لمةم اةاا ال اةد المتواضةا ألبنالنةا الطة     مؤسسة التحاضير الحديثةةيسر            

توصيل المعلومة بطريقة مبسطة وممتعة علمةا أنة  والك لإلساام في زيادة التحصيل الدراسي و

 .ال يغني عن المتا  المدرسي .

 

 تلخيص  ميا المواد

 مقررات (  -متوسط  -)ابتدالي 
 

 :مما توفر للمعلمين والمعلمات

 

 إدخال تحضير المستقبل على البوابة . 

 .الف ش الشامل لرياض األطفال 

  .تحضير المنظومة الموحدة 

  يظالتحف –المقررات 

  ايميل -سي دي  –طباعة 

 

أو تعطوه أحد غيرمم  إال بعلمنا الملخص نسألمم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا ااا 

 .التلخيص وموافقتنا  وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت. والك حفظاً لحقوقنا في

 ومل محتويات .التلخيص ال نحل لمم بيا ااا  ❖

 إاا لم تدفا ثمن .لخيص التال نحل لمم االستفادة من ااا  ❖

 وال نحل لام ثمن  بدون علمنا.التلخيص ال نحل للممتبات أو األشخاص بيا ااا  ❖

 : قول  تعالى تامر ❖

َ يَْ عَْل لَ ُ َمْخَر اً  َويَْرُزْق ُ ِمْن َحْيُث ال يَْحتَِس ُ  ))    (( َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ
=================================== 

 ر الحديثة للخدمات التعليميةمؤسسة التحاضي

 للشراء المترونيآ علي الرابط

www.mta.sa/c 

   او االتصال 

0555107025 

0558396004   

0558396006 

http://www.mta.sa/c
http://www.mta.sa/c
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 تقنيات  :األولى الوحدة

 

 َعاِلٌم فِيْزيَائِي  

عبقري يُدعى إسماعيل بن الرزاز الجزري * من ديار بكرر فري وبرشر  ررك ار يرا,  ران ُوِلد في القرن الثالث عشر, 

ا, اسررخًام مررن لسررألفص ارراري  ا   , وعًررى ا  رر   ا بارعرر  ا ومابدسرر  ا فررابئ ا وفيزيائيررق ا ومضلبرر  ا وًارئرر  ا اقيررق مسررًم 

 المخخرعا  العًمية العربية والابدية واإلغريقية القديمة.

 ان الجزري ًد صمم وصبع ساعا   ثيرة من مخخًف ا  كال وا حجام عبدما  ان يعمل عبرد م 1206وبحًشل العام 

ا عبشامرص ةفري معرفرة الحيرل  ا يحرشي ا خشرافااص, فرالف  خابر  مًشك آل لراق, حيث وواص لحد سرألييبام ليضلرف  خابر 

ا بكخار ةالجامع بين العًم والعمل البافع في صباعة الح  يل«.الابدسية«, والمعروف ليض 

 عًى ست فئا  بما فياا الساعا  المائية. واهرخم الجرزريب بالسراعا  
حيث ورد فيص وصُف  مسين وااٍز آلي مشزعة 

ا  لمعرفة لوًا  الصألة ولرفع ا ذان وإلًامة الشرعائر الديبيرة السربشية  الصريام والحرص , وصرمم سراعة البيرل رمرز 

 ال ا ليين وبين ا  كال المخحر ة الدالة عًى الزمن.لًايبة والجألل والثروة,  ما  امت اجمع بين الرو

وًد مشع في الرمشز الحضارية الخي اسخخدماا في صبع هذه الساعة, وًد اجًّت عبقرية الجزري في ًياس الثقب فري 

 الئاسة المخاروحة إذ  امت اسخغرك مصف ساعة  ي امخًئ واغشص ثم اُعيد الكرة ثامية .

في مر ز سشك ابن بئشية في دبي. وصبع الجزري آلة وفشء, واهرخم برالروافع لرفرع  وًد لعيد ار يب هذه الساعة

 المياه وفق القشامين البيزيائية. وصمم  مس مضخا  اعمل بالئاًة المائية.
 

 

 ِمْن آََداِر ا ْسخَِماعِ:

 ُحْسُن اإِلْمَصاِ . – 1

ثِ  – 2  .البََّظُر إِلَى اْلُمخََحّدِ

 إِْظَااُر َمألِمحِ اْلبَْاِم. – 3

 َعَدُم اْلُمقَاَيعَِة. – 4

ِث والخَّبَاُعُل َمعَصُ. – 5 ًُْمخََحّدِ  ا ْسخَِجابَةُ ِل

 

ُب إِذَا ُ ْبَت فِي َهّمٍ َوِفيٍق، َولَْم اَخََمكَّْن ِمْن الخََّحدبِث إِلَى َواِلَدْيَك، فَِإمََّك ًَْد اَكْ  ذَا ًًَرْ خُُب لَُاَما ِرَسالَة  اَْئًُُب ِمْبُاَما اْلعَْشَن. َوَهكرَ

ا َعًَرى  -إِْن لُْعِئَي اْلبُْرَصةَ -اإِلْمَساِن ِحيبَما يَُكشُن ُمخْعَب ا فَِإمَّصُ يُْمِكبُصُ  ا اَْجعًَُرصُ ًَراِدر  ا مرَ الَة  إِلَرى الئَّبِيرِب َغاِلبر  لَْن يَْكخَُب ِرسرَ

ًِيَِّة اإِلمْ   قَاِذ.َعَم

ورَ  شٌي ُمخَعَّرِ ًَِماٍ  بِرالئَّْبعِ، َولَِكبَّارا ُ ئرُ مَة  ِمْن َ  ًُْب لَْيَسْت ُمَكشَّ َسالَةُ الَّخِي يَْكخُبَُاا اْلقَ خِِص، َوالّرِ اسرَ ٍل فِري َ رَّ َش ِيبرْ بِصُ لَارْ ةٌ اُشرْ

ًِْب اْلَكْاَربَائِيَّ  ى َرْسَم اْلقَ َسالَةَ الَّخِي اَُسمَّ ًَْك الّرِ ِخيَ  َولَِكنَّ اِ ِب، َواَشرْ َن ُصشَرة  َواِفَحة  ِلَحالَِة اْلقًَرْ  اُْعِئي الئَّبِيَب اْلُمخََمّرِ

 َما بِِص ِمْن لَْمَراٍض.

بيَن َعدِ  ذُ سرِ ٍد. فَُمبرْ ٍل َواحرِ اَيِة َرورُ َدة  لَْو بَِشسرَ ْف َدْفعَرة  َواحرِ ًِْب اْلَكْاَربَائِيب لَرْم يُْكخَشرَ اَن اإِلْمسرَ َوَرْسُم اْلقَ اُن يَْعًَرُم لَنَّ يرَدٍة  رَ

 اْمِقبَاَض لَيَِّة َعَضًٍَة يَُسبُِّب ِ ْحبَة  َ ْاربَائِيَّة  َصِغيَرة .  

ًُشا الخَّيَّاَر اْلَكْاَربَا ًَْب مكشٌن مْن َعَضًٍَة، فَقَْد َحاَوَل اْلعًََُماُء لَْن يَِقيُسشا َويَُسّجِ بِّبُصُ اْمِقبَراضُ َوبَِما لَنَّ اْلقَ ِذي يُسرَ ِب  ئِيَّ الرَّ اْلقًَرْ

 لَثْبَاَء َفَربَااِِص، َوبِذَِلَك يَْكخَِشبُشَن لَيَّ َ ًٍَل فِي َعَمِل َهذا اْلعُْضِش اْلَحيَِشّيِ فَيَْبخَِدئُشَن ِعألَوصُ.

َواَء لُْسخَاذٌ ُهشلَْبِديب واْسخَْعَمَل آلَرة   َولَِكنَّ ُ لَّ ا ْ خِراَعاِ  الَّخِي ُعِمًَْت ِلَاذا اْلغََرِض ِمْن َغْيِر اْلُمْمِكِن ا ْعخَِماُد َعًَْيَاا، َحخَّى

ْر لََحٌد ِمْن ًَْبُل فِي اْسخِْعَماِلاا.    بَِسيَئة  لَْم يُبَّكِ

اِء فِري )هشلبرداأ ُمْاخَمرق  ائِِف ا َْعضرَ ِم َوظرَ خَاذُ ِعًرْ يَم لَيبخارشفنأ لُسرْ ِة افَِبي لََوائِِل اْلقَْرِن اْلِعْشِريَن َ اَن )ِويًرْ ِب ا بِِدَراسرَ ْلقًَرْ

دَِّة َيَرائِرُق َوِدير  َك اْلمرُ بب ًَْد ًَبََز ِعدَّةَ ًَبََزاٍ  َ بِيَرٍة، إِْذ اْ خُِشبَْت فِري اًِرْ ُل البََشِرّيِ. َوَ اَن الّئِ أل ِ اَْعمرَ ِخيِ  واْلعرِ َدةٌ لًخَّشرْ

 بَِكبَاَءٍة،

ًُْم إِلى َ ْشِف اْلَكثِيِر ِمْن لَْمَراِض اْلعُيشِن و َل اْلِع ئَِة واْلَمِعَدِة، وَ ذَِلَك ُعِرفَْت َيَرائُِق َوِديَدةٌ َماُْمشمَةٌ فِي َواََشصَّ اْلَحْبَجَرِة والّرِ

ا. ا َغاِمض  ًَْب بَِقَي َ َما هش ِسر   اْلِجَراَحِة وا َْمَراِض اْلُجْرثُشِميَّة، ولِكنَّ اْلقَ

ئَِل َوفِي يَْشٍم ِمَن ا َيَّاِم َ اَن )ليبخاشفنأ يَْبَحُ  لَلَة  َصبَعَ  ا سرُ ًِْب، َوَ اَن ا َِ يرُر إِذَا مرَ اا ا ُْسخَاذُ )والرأ ِلخَْسِجيِل َحَرَ ِة اْلقَ

ًَْكاِن يَ  ا سرِ ٍة لَارَ ٍة َعُمشِديرَّ ئْبَرِق فِري لُْمبُشبَرٍة ُزَواِويرَّ ْن الّزِ شٍد مرِ ْن َعمرُ ُن مرِ ِريِ  َعْن آَلَخِِص يَقُشُل: "اَخََكشَّ ِم المرَ ألِن بِِجسرْ خَّصرِ

ألنِ  ئْبَِق". <<<َويَُشّصِ  . اَيَّاَر اْلَكْاَربَاِء ِمْبصُ إِلَى الّزِ

 اْلفَْاُم اْلِقَرالِي  

 نص االستماع

 مدخل الوحدة 

http://www.mta.sa/c


 0558396006تلفون /          www.mta.sa/c        مؤسسة التحاضير الحديثة
 

 4 

 

 معنااا الملمة معنااا الملمة

 يغضب  يسوؤه أشار أومأ

 التَّْشِخيصُ 
ُف نَْوِع اْلَمَرِض بِبَْعِض األَْعَراِض  تَعَر 

 الُمَمي َِزةِ 
 االْنِقَباضُ 

ِم َداِخَل  تَقَل ُص َعَض ِت اْلَقْلِ  ِلَدْفاِ الدَّ
 شَّرايينِ ال

العُْضُو 
 اْلَحيَِوي  

  ُ ْزٌء ُمِامٌّ ِمْن ِ ْسِم اإِلْنَسانِ 
األَْمراُض 
 اْلُ ْرثُوِميَّةُ 

 َما يَْنتَِقُل َعْن َطريِق اْلَعْدَوى

ِ تَيَّار   ال ْلَفانُوِمتْر    َمْاَربَالِي    آلَةٌ تُْستَْخَدُم إلْظَااِر أَي 
 

 ِوَااُز )ليبخاشفنأ ِوَااُز )والرأ 

ًْبِ اَ  ا ْسخِْعَمالُ  ًْبِ  ْسِجيلُ اَ  ْسِجيُل َحَرَ ِة اْلقَ  َحَرَ ِة اْلقَ

 اْلعُيشرُ 

العادي   يمكبص  غير عمًية، فالئبيب ةق ا، وا ليدً ليس

اسخعمالاا، و  يمكن اسخعمالاا إ  في معمل، احخا  إلى  ثير 

 .الشًت والعباية لًخسجيل من

ا َوَغيرَ  َ انَ  ْبعِ ُمخَْقِن ا َفْخم   لصب

َيْصلُُ  بة

 

اإليَماِن 

 

ِاْمِر 

هللاِ 

 

َضا  الر 

بِالَقَضاِء 

واْلَقَدِر 
  

اْلَعْفِو 

 

الَمِاِ  

 

بة دُ َيْفسُ 

 

الِحْقدِ 

 

ْمبِِر  التَّ

 

َضْعِف 

اإلِيَماِن 
 

 

 

 َ ْيَف لَْسخَْذِ ُر ُدُروِسي؟  

ًَْرلُ. -1  الخَّْرِ يُز فِيَما لَ

ا يَْشغَُل َعْن اْلبَْاِم َواإِلْدَراِك. -2 ْهِن ِممَّ  اَْصِبيَةُ الذِّ

ئِيَسِة. -3  البَْدُء بِاْلعَبَاِويِن الرَّ

 .اَْحِديُد ا َْفَكاِر اْلُكًِّيَّةِ  -4

 اَْحِديُد اْلُجْزئِيَّاِ  الدًَِّيقَِة. -5

ًَْمْشُفشعِ. -6  َرْبُط ُ ّلِ َهذَا َمع ا ِلبَْاٍم لَْعَمَق ِل

 إَِفاَءةٌ 

ًِْميب الَِّذي يَخَّبِعُصُ  ✓ صُ اْلِع  ُشُصشِل إِلى اْلَاَدِف.القَاِرُئ ِلًْ  يُْقَصُد بِاْسخَِرااِيِجيَِّة اْلِقَراَءِة: الئَِّريقَةُ، لَْو اْلُخئَّةُ، لَْو الخََّشوب

قٍ  ✓ شعِ بِعُمرْ ِم اْلَمْشفرُ ُدُف إِلَرى فَارْ َزةُ. َواَارْ ِص. ِمْن اْسخَِرااِيِجيَّاِ  اْلِقَراَءِة الشَّائِعَِة: اْلِقَراَءةُ اْلُمَر رَّ ًِيًرِ يِِرِه َواَْح  َواَْبسرِ

 يَِّة َواَْقشيِماا.َواُْسخَْخَدُم َعاَدة  لألْسخِْذَ اِر، لَْو ِلخَْبِسيِر ا َْعَماِل ا ََدبِ 

ُن اْسخَِرااِيِجيَّةُ ا ✓ َراَساِ . َواَخََضمَّ َس لَْو ِلبَْحِ  اْلَشثَائِِق َواْلُمعَاَهَداِ ،لَْو ِلُمبَاًََشِة اْلبُُحشِث والّدِ ْلِقَراَءِة اْلُمَر ََّزِة َ مرْ

قَةَ، َوَما بَْعَد اْلِقَراَءِة، َوالخَّْرِ يَز َوِزيَاَدةَ اْلبَْاِم.اْسخَِرااِيِجيَّاٍ :َما ًَْبَل اْلِقَراَءِة واْلِقَراَءةَ السَِّريعَةَ، والْ   ِقَراَءةَ اْلُمخَعَّمِ

َراَءةُ الْ  ✓ ي اْلقرِ خَِرااِيِجيَّةُ اْلُمخَّبَعَرةُ هرِ خِْعَداَد لألْ خِبَراِر فَا سرْ ِس إِذَا َ اَن اْلَاَدُف ِمْن اْلِقَراَءِة ا سرْ رب بََخمرْ قَرةُ، َواَمرُ ُمخَعَّمِ

ًْخَِراُح ا َْسئًَِِة، واْلِقَراَءةُ، واإِلَوابَةُ، واْلُمَراَوعَةُ.ُ ئُ   شاٍ  ِهي : ا ْسخِْئألُع، وا

قَةِ   ُ ُئَشاُ  اْلِقَراَءِة اْلُمخَعَّمِ

 لو : ا ْسخِْئألعُ 

ئِيَسِة. ✓  بِِقَراَءِة َمَئاِلعِ اْلِبْقَراِ ، ِلخَْحِديِد اْلِبْكَرِة الرَّ

ًِْخيِصَاا فِي اْلَااِمِش بَِشْفعِ َ ّطٍ اَْحَت ا ✓ ئِيَسةَ، لَْو اَ  .ْلُجْمًَِة الَّخِي اَْحِمُل اْلِبْكَرةَ الرَّ

 

 َراتِيِ يَّةُ قَِراَءة  اْستِ 
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 رثي مداء ا

 اوبص الست بالبئل الببيص   مداء واشري هل اعيص     

ًِْميب فاْْم ْ  ًِيص    َدعاَك العَالم الرَّ َل َداِ   وُ ْن ِِبًَشْعيِ لَوَّ

 .وُوْل فِياا وُ ْذ ما اَْشخَِايص    بِص الدميا لمامك فاغخبماا  

 ًَِشيّا  ِبالَمعَاِرِف اَْبخَِبيصِ            وَ يِّْد في َعشاِلِمِص بَِباء  

 إذَا َما َساَر ُ ل  يَْقخَِبيصِ   لَعًَََّك في َغٍد اَْغدو َعِظيما  

ِن اَْبخَِديصِ وبِالعَقْ   واَْرفَُع َرايَةَ الَشَيِن الُمبَدَّى  ِل الُمَحصَّ

 فَاذا ِمْبَك لَْسَبا مَْراَِضيصِ            و  اُْبِبْق بِِص ا َْوًَاَ  لَْاشا  

 وَوْوصٌ َ اِلٌح   مَْبَع ِفيصِ   لَصُ َوْوَااِن: َوْوصٌ فِيِص مَْبعٌ 

 لُُمشٍر فِيِص اَْبخَُح بَاَر اِيصِ   وَحاِذْر ِمْن َمَزاِلِقِص فَكْم ِمنْ 

 فآذَى مَْبَسصُ وَدَهى ذَِويصِ   ِمْن عابٍِث َزلَّْت ُ َئاهُ وَ ْم 

ْحَمُن َ ْامٌ   ولَْم اَُك بِالُمغَبَِّل والسَِّبيصِ   ولَْمَت اَبَاَرَك الرَّ

 وُدْمَت لََبا فََخارا  مَْراَِجيصِ   َرَعاَك هللاُ يا ِ ْبَل الَمعَالي

  اعر سعشدي معاصر بن محمد الًعبشن، لًشاعر السعشدي د. فشاز بن عبدالعزيز

 معنااا الملمة معنااا الملمة

 تسمع  تعي  الصوت العالي  اوري 

 الفام الوعي الامي النبي 

 يقتدي ب  يقتفي  ما تريده ما تشتاي 

 اللع  اللاو المحمي المحصن

 سقطت زلت قبي  مال 

  اال / أحمق سفي   اال /يسال خداع  مغفل

 نداء العالم الرقمي ألثيرنداء ا المو ات الرقمية األثير

  رح القصيدة:

لياا الئالب البجيب لقد دعاك العالم الرًمي إلى الد شل إليص، فاسخعّد و ن لول الدا ًين إليص، ولكن   ارد ل هرذا  ✓

 العالم إ  ومعك وعي  اٍف يحميك بإذن هللا من الضياع.

البداء لياا الئالب الشجاع الببيرص؟ إذَْن لورب  هباك مداء عالي الصش  يدعشك إلى د شل عالم الخقبية، فال اسمع ✓

 البداء، واْلخَِحْق بَرْ ب الخقبية.

 في هذا العالم الرًمي سخجد الدميا مجمشعة لمامك، فخجّشل فياا ولمت في مكامك، و ذا مباا ما يباسبك. ✓

 لياا الئالب إذا د ًت العالم الرًمي فشيد فيص بباء  ًشيا  اببيص بالعًم والمعرفة. ✓

 ًك لياا الئالب اصبح  خصية عظيمة يَقخدي باا الباس.لع ✓

 وارفع راية وين المبدى بالعًم والمعرفة والعقل المسخبير. ✓

لياا الئالب البجيب اسخبد من العالم الرًمي، لكن   اضع لوًاارك فيرص فيمرا   مبرع فيرص، فربحن   مرفرى لرك إ   ✓

ًْيا.  الامة العُ

 ة لمن لراد المببعة، وووص ًبيح يجًب الضرر.لًعالم الرًمي وواان: ووص فيص مببع ✓

 احذر لياا الئالب البجيب من ا محراف في العالم الرًمي، فإن فيص لمشرا  ابخح عًيك لبشار الضياع. ✓

 م من عابث مخساهل زلت لًدامص في درور ا محراف والضياع فري العرالم الرًمري، فرآذى مبسرص، وفجرع لهًرص،  ✓

 وَ يََّب رواءهم فيص.

ا الئالب البجيب فخرى ذ رّي ابرارك هللا، ويصرعب اسرخغأللك و رداعك، فامرت لسرت مغبرأل  و  سربياا  حخرى مك ليا ✓

 يسخغًك المسخغًشن، لو يخدعك المخادعشن.

حبظك هللا ورعاك يا ابرن المعرالي والمجرد، ودمرت  هًرك وويبرك مصردر فخرر بمرا احققرص مرن اميرز فري العًرم  ✓

 وا  ألك.

 

   التحليل األدبي 
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. 

ا السَُّكشُن. ةُ، فَالبَخَْحةُ، َولَِ ير  مَّ ًِيَاا الضَّ ًَْشى الَحَر اِ ، اَ  اُعَدب الَكْسَرةُ لَ

 اُقَاَرُن َحَرَ ةُ الَاْمَزِة بَِحَر ِة َما ًَْبًَاا. •

ًَْشى.  •  اُْكخَُب الَاْمَزة َعًى َحْرٍف يُْشبِصُ الَحَرَ ةَ ا َ

ةُ يُبَاِسبُاا الَشاو،الَكْسَرةُ يُبَاِسبُاا اليَاُء، ا  • مَّ  البَخَْحةُ يُبَاِسبُاا ا لُف، السبُكشُن   يُبَاِسبُص َ يٌء.  لضَّ

يَُناِسبَُاايَُناِسبَُاايَُناِسبَُاا

تُْمَتُ  

َعلى 

ْطرِ  السَّ أؤلةة

ء

 
األعضةاء فةي اولنةدا ماتمةا بدراسةة القلة  البشةري  وظةالفالقرن العشرين مان ويلم أينتاوفن أستاا علةم  أواللفي 

وتوصةل  بمفةاءة ديدة للتشخيص والع ج تعمةل  لقطراومان الط  قد قفز عدة قفزات مبيرة إا امتشفت في تلك المدة 
 ديةدة  طرالةقوالمعةدة ومةالك عرفةت  والرلةمأمراض العيون والحن رة  المؤلمةالعلم إلى مشف المثير من األمراض 

  في ال راحة واألمراض ال رثو مأمونة

 القاعدة :
 رف الاي يناس  أقوى الحرمتينأالحظ حرمة الامزة المتوسطة  وحرمة الحرف قبلاا وأرسم الامزة على الح 
 إاا مانت الامزة المتوسطة ممسورة الاينظر إلى حرمة الحرف الاي قبلاا وتمت  على ياء غير نقوطة  -1

 :تمت  الامزة المتوسطة على ياء في الحاالت التالية :  ليبق

 إاا مانت ممسورة وما قبلاا مفتوح  -1

 إاا مانت مسرة وما قبلاا سامن  -2

 . ممسورة بعد مسر -3

 إَِفاَءةٌ 
ِذي ًَْبًَارا، واُْكخَرُب َعًرى يَراٍء  ✓ ْرِف الرَّ ِة الحرَ شَرة    يُبظرُر إِلرى َحَر رَ َئةُ َمْكسرُ َغيرِر إِذَا َ امَِت الَاْمَزةُ الُمخََشّسِ

 َمْبقشيٍة.

َرةِ  ✓ ًَْشى – اُْكخَُب َهْمَزةُ َهْياَِة فِي ِظّلِ القَاِعَدِة الُمقَرَّ ةٌ َعًَى ا َِلِف فَ  –ًَاعَدِة ا َ َئةٌ َوَمْبخُشحرَ ِاي َهْمَزةٌ ُمخََشسرِّ

 َوًَْبًَاا َساِ ٌن.

ْرٌف َحَرَ خُرصُ ا ✓ َئةَ والَمْبخُشَحةَ يَاٌء َساِ بَةٌ ًَْبًََاا حرَ َرةُ، فِي )َمشيئَِةأ َوَما َ ابََااا َسبَقت الَاْمَزةَ الُمخََشّسِ لَكسرْ

 فَخُْكخَُب َعًَى مَْبَرٍة.

 

 

. 

 

ْسُم الِمتَابِي   ْقعَِة.: الرَّ  َرْسُم َحْرَفي )ن  ي( ُمْنفَِرَدْين وُمتَِّصلَْين بِِخط ِ الر 

  –الرسم اإلم لي ) رسم الامزة المتوسطة على ياء 
 والمفردة على السطر ( 
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 ف  لِ أَ مَ  طٌ خَ 

ير  صِ قَ 

ةٌ يرَ بِ مَ  ونٌ نُ 
 ةٌ اايَ نِ 

ا اَ بِ  ةٌ قَ صِ تَ لْ مُ 

طةٌ قْ نُ 

 

 
  ٌ وَّ قَ مُ  طٌ خَ 

ىلَ ألعْ 

 ةٌ مَ رَ حَ 

  ُ بِ شْ تُ 

  ثَ ثَ 

اط  قَ نِ

ةٌ يرَ غِ صَ  ونٌ نُ 
 فِ رْ حَ مَ 

الِ الدَّ 
 

 

  ءِ دْ ي البَ فِ ونِ الن   الُ صَ ات  

اءِ البَ  الِ صَ مات   طِ سَ والوَ 

 ةٌ يرَ بِ مَ  ونٌ ن

ي فِ  ةٌ لَ صِ تَّ مُ 

 ةِ يَ ااَ الن  

ةِدَ رِ فَ نْ مالمُ 

 يرةٌ غِ صَ  ونٌ نُ 

(  ) قمَ رَ   ُ شبِ تُ 

قمرَ اا مَ فُ رْ طَ و

( )

نيْ لَ صِ تَّ مُ ( ن  ي) ةُ ورَ صُ نيْ دَ رِ فَ نْ مُ ( ن  ي) ةُ ورَ صُ 

 

 يرٌ غِ صَ  أ ٌ رَ 

ن مِ   ٌ قوَّ مُ 

ى لَ إِ  نِ يمِ اليَ 

ارِ سَ اليَ 

  ٌ نُ عُ 

ى لَ إِ  ورُ دُ يَ 

ارِ سَ اليَ 

    

 ر  قِ تَ سْ يَ وَ  ونَ الن    ُ بِ شْ يُ  مٌ سْ  ِ 

ان تَ طَ قْ نُ   ُ تَ حْ تَ  رِ طْ ى السَّ لَ عَ 

انتَ لَ صِ تَّ مُ 

 

    ءِ دْ ي البَ فِ اءِ اليَ  الُ صَ ات  

اءِ البَ  الِ صَ مات   طِ سَ والوَ 

ياء را عة 

متطرفة

نيْ لَ صِ تَّ مُ ( ن  ي) ةُ ورَ صُ يندَ رِ فَ نْ مُ ( ن  ي)  ةُ ورَ صُ 

 
 الببشَن واليَاَء فِي َ ّطِ البَّْس ِ يُرَسَمان َعًَى البَّحْش ا اي: :لَاَذَ َُّر لَنَّ 
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َمانِ  ًَِماُ  الدَّالَةُ َعًَى الزَّ  الَك

ا –ِ خاء   –َصْيب ا َ  –لَْيأل    مََاار 

ًَِماُ  الدَّالَةُ َعًَى الَمَكانِ   الَك

ًْفَ  –َ َما    –لََماَم   –َوَسَط   َ 

َماِن: َْ ى الظَْ لَْ ع ٌْ ورُْ صْْ نَْ م ٌْ مْْ اس َظْرُف الزَّ  ِْ وثُْ دُْ ح ِْ انَْ مَْ ى زَْ لَْ ّْ عٌْ الَْ د ِْ يةِْ فْْ رّْ

َْ مَْ ضَْ  َْ ، يِْ لْْ عِْ الف  يأ.ِْ ى )فَْ نْْ عَْ م ُْ نّْ
 

َْ ى الرظَْ لَْ ع ٌْ ورُْ صْْ نَْ م ٌْ مْْ اس َظْرُف الَمَكاِن: َْ يِْ فْْ رّْ  ِْ وثُْ حرد ِْ انَْ كَْ ى مَْ لَْ ال  عَْ د ِْ ةّْ

َْ مَْ ضَْ  َْ ، يِْ لْْ عِْ الف  ى )فيأ.َْ نْْ عَْ م ُْ نّْ

 

َْ مَْ سُْ يو ٌْ لُْ ى كّْ َْ ي الررررزَْ فْْ رَْ ظ ْْ نِْ م ّْ ؛ أأِْ يررررصِْ ف ْ  و ُْ عْْ فَْ ) م) ِْ انَْ كَْ والررررم ِْ انَْ مّْ

َْ ن َ   .ِْ هْْ يِْ ف َْ عَْ كَْ و َْ لْْ عِْ الف ّْ

  فِ رْ ظْ 
......................

  فِ رْ ظَ 
....................

.............  . ىلَ إِ  مُ سِ قَ نْ يَ 

الُ ثَ مِ 

الُ ثَ مِ 

ةةامَ مَ أَ 

ان  مَ زَ 

ان  مَ مَ 

 ً يْ لَ 

فُ رْ الظَّ 

(ي فِ ولُ عُ فْ المَ )

 
 

 

 ِْ ورُْ لْْ سا ُ  ُْ عْْ وَْ ن ُْ بارا ِْ الع

 الخََّمبِّي ليَت الَعاِلرَم ابن الجزري مشر اصاميمص في البًدان المخخًبة.

 ا ْسخِْبَاامُ  لَيب ِسّرٍ فْيَك لَيبَاا الِجَااُز الَجبَّاُر؟ 

 مَِداءُ  يا ًَاِرئِي، َياِلب ا ُ ْبَت لَْم َعاِمأل  .....

اأ ْيٍء مرَ ا لََداُء  رَ ِة )الَّخِري يُْئًَرُب بِارَ ِل الئًََّبِيرَّ خِْبَااِم،  ِمثْرَل: ا َساِليَب السَّابِقَةَ اَْبَدِرُ  اَْحَت ما يُْعَرُف بِالُجمرَ ي، ا سرْ الخََّمبّرِ

 ا مِر، البَِّداِء.

 "االْسِميَّةُ" الُ ملَةُ الَخبَِريَّةُ الَمنِفيَّةُ : األُْسلُوُ  الل َغِوي  
ًُْب  -1 مَة   لَْيَستْ الِرَسالةُ الخي يَكخُبُاا القَ ًَِماٍ . ُمَكشَّ  ِمْن َ 

 .َدًِْيق ا لَْيسَ َهذَا الخَّْسِجيُل  -2

 ما أ –ق الجمًة ا سمية بادوا  ابيد الببي مباا ما هش فعل مثل ) ليس أ ومباا ما هش حرف مثل )   اسب القاعدة :
 

  الُ ملَةُ الَخبَِريَّةُ الَمنِفيَّةُ : األُْسلُوُ  الل َغِوي  
 "االْسِميَّةُ"

ْنُف الل غَِوي   َماِن والَممَ : الص ِ  انِ ُظُروُف الزَّ
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ةُ  الُ ْملَُة الفِْعلِيَّ

..............................
َفاِعلٌ فِْعلٌ ..............................

َيُدل  َعلَىَيُدل  َعلَى

.............................. َحَدث  
..............................َمْن َقاَم بةِ 

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

َزَمان  
الفِْعلِ 

.دٌ مَّ حَ مُ   َ  َ نَ 

ِمَثالٌ 

 
 ا َْمثًَِِة 
 َعَربَةَ الَخْيِل فِي اِ ْمخِقَاِل. اإِلْمَسانُ اْسخَْخَدَم  ✓

ًْررخِبَاِء السَّيرَّراَرا ِ  البَّاسُ حررََرَص  ✓  .َعررًى ا

 لَْمَشاع ا ِمن الَحيََشامَاِ  ِلًخَّبَقبِل. الشبعُشرُ اْسخَْخَدَمْت  ✓

  ثيرة عًى رسام القًب الكاربائي   احسيبا د ًت   ✓

 القدماء يريقة صبع العجًة   المصريشنا خشف   ✓

 َل الِبْعَل.: اْسٌم يَااِي بَْعَد فِْعٍل َمْببِّيٍ ِلًَمْعًُشِم َمْرفُشٌع يَُدلب َعًَى َمْن فَعَ البَاِعلُ 
 

 يَُكشُن البَاِعُل 
ا  .1 ا َظاِهر   .ِمثَاٌل: َيًََع البُشرُ     اْسم 

ا   .2 ا بَاِرز   .ِمثَاٌل: مَْحُن فَِاْمبَا   لَْو َفِمير 

ا   .3 ا ُمْسخَخِر   .ِمثَاٌل: َياِرٌك فَِامَ  لَْو َفِمير 

4.  

 بألح إلى الحقل وزرع لرفة أالباعل إذا  ان فميرا مسخخرا يكشن  ا سخخار وائرا لو واوبا مثل : ) ذهب ال 

  ا خمًت الجمًة عًى فعًين : ا ول ) ذهبأ وفاعًص اسم ظراهر، والثرامي) زرعأ وفاعًرص فرمير مسرخخر اقرديرة

 هش أ يعشد عًى البألح ، وهبا يجشز لن يظار الباعل ، فخقشل : ) زرع البألح لرفصأ)

  محًص ، بيبما ومًة ) مسخذ ر الدرسأ الباعل فيارا لذلك يكشن حكم اسخخار الباعل وائرة ، ن ا سم الظاهر يحل

 فمير مسخخر ووشبا:  مص   يحل محًص ا سم الظاهر.

 ِسيٍرأ.لَْعًَُم لَنَّ اِ ْسَم يَْبقَِسُم ِمْن َحْيُث العََدِد إِلى: ُمْبَرٍد، وُمثَبَّى، َوَوْمعٍ )َسالٍم بَبَشَعْيِص، وَوْمعِ اَكْ 

الَفاِعلُ الُمَثنَّىالَفاِعلُ الُمْفرد
الَفاِعلُ َ ْمُا 

الِمِ  ِر السَّ الُمَامَّ

َع َمُة 

ْفِا  الرَّ

ةُ  مَّ الضَّ

الَفاِعلُ َ ْمُا 

ْمِسيرِ  التَّ

الَفاِعلُ َ ْمُا 

الِمِ الُمَؤنَّث  السَّ

َع ََمُة 

ْفِا  الرَّ

(ا)األَلِفُ 

َع ََمُة 

ْفِا  الرَّ

(و)الَواو

ٌث  ُمَؤنَّ

َسالِمٌ 
َ ْمُا 

َتْمِسير  

َفاِعلٌ 

ُمْفَردٌ 

ٌر َسالِمٌ ُمَثنَّى ُمَامَّ

 
ِل البِّْعِل الُمَضاِرعِ.إِذَا َ اَن البَاِعُل ُمضَ  َ ةٌ فِي لَوَّ  مَّث ا لَِحقَِت الِبْعَل اَاٌء َساِ بَةٌ فِي آَِ ِر الَماِفي، َواَاٌء ُمخََحّرِ

 الفَاِعلُ : الَوِظيفَةُ النَّْحِويَّةُ 
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ًِيَل ا َْسبَاِر، والبَخَائصِ الُمخَعًَِّقَِة بِاََحِد الَمَشاًِِف لْو إِحْ  اُ إِلَرى ِعْبَدَما يَُكشُن الَاَدُف اَْح ًْجرَ َدى الُمْشِكألِ  الَشاِرَدِة فِي الربَِّ ، مَ

  َما َحَدَث فِيص؟ )مَخِيَجةٌأ.  مََمِط )السَّبَِب والبَخِيَجِةأ، َوذَِلَك بِاإِلَوابَِة َعْن  ُسَضالَْين: ِلَماذَا َحَدَث َما َحَدَث؟ )َسبٌَبأ، وَما اَاْثِيرُ 

ِة لَسرررَ  َد ثأَلثرررَ ُب لَحرررَ ُع الَكاارررِ بَاِر،َويَخْبرررَ مَّ ا َسرررْ ِة، ثرررُ مرررَ ي الُمقَّدِ ِة فرررِ ْرُض البَخِيجرررَ  اليَب فررري هرررذا الررربََمِط: ا ََوُل عرررَ

بَاِر والبَخَرائِص ْرُد ا ّسرْ ُث: يَرخِمق سرَ َمِة، ثُرمَّ البَخَرائِص، الثَّالرِ ِل الَزّمبِرّيِ لَْو  ِْ الثَامِي: َعْرُض ا َْسباِر فِي الُمقَّدِ ًْسرُ َب الخََس َحسرَ

يَِّة.َحَسَب ا َهَ   ّمِ

ِة:  .بخَاي بَِحٍل.ِحَكايَةٌ لََدبِيَّةٌ مَثِْريَّةٌ َحِقيِقيَّةٌ لَْو َ يَاِليَّةٌ اَُدوُر َحْشَل َحَدٍث لَْو لَْحَداٍث اَِصُل إِلى ُعْقَدٍة اَ  َمْبُاشُم الِقصَّ

ِة لِ  ًِيِل الِقصَّ  مبحث عن:خَْح
ةِ  ✓  ُمَضلُِّف الِقصَّ

ِة:) َواًِِعيَّةٌ  ✓  َ يَاِليَّةٌأ -مَْشُع الِقصَّ

بِيقةٌ  ✓ خَصُ: )اَعَجب  إْمَكاِريَّةٌ َ بَِريَّةٌأ -الُجْمًَةُ الَّخِي بََدلَ الَكااُِب بَِاا ًِصَّ

ةِ  ✓  َزَماُن ُحُدوِث الِقصَّ

ةِ  ✓  َمكاُن ُحدوِث الِقصَّ

 الشَّْخِصيَّا ُ  ✓

 الِبْكَرةُ ا ََساِسيَّةُ  ✓

ًِاا: ✓ ًُْس ِة َحَسَب اََس  الَحلب ) البِّاايَةُأ -العُْقَدةُ )الَشَسُطأ  -ايَةُ ا َْحداِث بِدَ  لََهمب لَْحَداِث الِقصَّ

ِة َمَع الخَّْعًيلِ  ✓ لُي الشَّخصيب فِي الِقصَّ  الرَّ
 

 

ًِيَِّة الِكخابَِة   َمراحَل َعَم
 أ َمْرَحًةُ َما ًَْبَل الِكخاَبِة )ا ْسخِعداُد والخَّْخِئيُطأ1)

َدِةأأ َمْرَح2ً) ًِيَِّة )ِ خابةُ الُمَسشَّ  ةُ الِكخَابَِة الِبْع

 أ َمْرَحًةُ َما بَْعَد الِكخَابَِة  )الُمَراَوعَةُ واإِلْمخاُ أ3)
 

 ِلماذَا َسا خُُب الَمشُفشَع؟  ✓

 َما الَِّذي لُِريُد ًَْشلَصُ َوِ خَابَخَصُ فِي الَمْشُفشعِ؟  ✓

 ِلَمن َسا خُُب الَمشُفشَع؟  ✓

 ْشُفشَع؟ َ ْيَف َساْعِرُض المَ  ✓

ًَِاا لَْو اَْصحِ  -2 ًُْس  يحِ ا َْ َئاِء فِياا:لَ خُُب لَْفَكاِري َوَمْعًُشَمااِي َعًَى الَشَرِك، َ َما اَِرُد إِلَى العَْقِل ُدْوَن ا ْهخَِماِم بِخََس

 لَْوَمُع ا َْفَكاَر والَمْعًُشَماِ  الُمخََماثًِةَ َمع ا فِي ُ ّلِ َدائِرٍة: -3

 َكاَر َوالَمْعًشَماِ  فِي إِياِر الُخئَِّة الَّخِي لَْعَدْداُاا.لََفُع ا َفْ 

ًَْرلُ ا َْوَزاَء ُمخَِّصًَة .  لَْبَدلُ بِِكخِابَِة ُ ّلِ ُوْزٍء َعًَى َوامٍِب، ثُمَّ لَ

 لًَُاِرُن ُ ئَّخِي بِالُخَئِط ا ُْ َرى الَّخِي ااَّبَعَاا ُزَمألئِي، َولُمَاًُِشُام فِياا.

ًِيماِ  الَمْشُوشدةَ َعْن يَِميبِي: لَْملُ  -4 ِة لََماِمي، ثُم لَاَّبُِع الخَْع  ُمَخئََّط الِقصَّ

ةِ بَِدايُة القِصَّ
َزَماَن 

ةِ  القِصَّ

َمَماَن 

ةِ  القِصَّ

  َشْخِصيَّاتِ 

ةِ  القِصَّ

فِْمَرةَ 

ةِ  القِصَّ
ُتَوض  ُ 

 

ةِ َوَسُط القِصَّ
ِسْلِسلًَة ِمْن األَْحَداِث الُمْبَتَمَرِة ِمن الَخَياِل أَْو 

ِمَاا َحتَّى َتِصلَ إِلَى ِ لَِة ِمْن الَواقِِا َوَتأَز  .ْرَوتِااالُمَعدَّ

َتْعِرضُ 

 

ةِ نَِااَيُة القِصَّ
ُتَبي نُ 

ِة  َوَحلَّ الُعْقَدِة  (.الُمْشِملَةِ )نَِااَيَة القِصَّ
 

: تَْخِطيُط ِمتَابِة الَمْوُضوعِ   األداُء المتابي 

 التواصل المتابي : ) متابة قصة خيالية (
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 اسخراايجية الخحدث  : 

 آدار المقابًة المببذة في الحشار : 
 حسن ا سخماع ودًة الكألم، والبشا ة، ووشدة ا سئًة وحسن عرفاا.

ِب الُمقَاَيعَرِة وإفباء المخعة : إثارة الخباعل  ةٌ، ُمثِيرَرةٌ، َغِريبَرةٌ. اََجبرب َرةٌ، ُمْغًَقَرةٌ، َمْبخُشحرَ َعِة: ُمبَا رِ َيْرُح ا َْسئًِِة الُمخَبَّشِ

 َغْيِر الألئِقَِة فِي الَكألِم.

سرالة مرا لو : هيا اصال المبا ر بين  خصين لو ل ثر بادف ومع المعًشمرا  حرشل ًضرية مرا لو م مباشم المقابًة

 الخعريف بالببس وإمكاماااا  و براااا والدعاية لاا  

 الَمَااَرا ُ 
 الدبُ شُل فِي الَمشُفشعِ ُمبَاَ َرة ، ُدوَن الَخْشِض فِي اَبَاِصيَل ثَامَِشيٍَّة. 

 ُمَجاَمًَةُ الُمِجيِب. 

 .َوْشَدةُ الَخااَِمِة: القُْدَرةُ عًَى اَْرِسي ِ َما َوَرَد فِي الَمْشُفشعِ  

 :  من لمشاع ا سئًة

 لسئًة مغًقة اضئر المخحدث إلى إوابة محددة ✓

 .لَْو اَْقِديِم َما لََدْيِص ِمن لَْفَكاٍر َوَمْعًُشَما  ولسئًة مبخشحة : اعئي المخحدث فرصة لشرح وواة مظره ✓

 من  ري صياغة لسئًة المقابة  
ُع. الخسًسل –الشفشح  –اإليجاز   ، الخَبَشب

 ة من  روي اإلواب 
ةُ الًبغَِة. .ارايب ا فكار وارا بئاا –ا لخزام بالمئًشر   ا خِماُل الَمْعبَى، ِصحَّ

 

 

ْب! إِذْ  ا   بُدَّ لَمَّ فِي الُمْسخَْقبَِل القَِريِب، ِعْبَدَما اَْسَمُع َرمِيَن َهااٍِف يَااِي ِمْن َداِ َل فَِم َصِديٍق لََك، فأَل اَخَعَجَّ ا َدًِيقر  ص يََضُع َهااِبر 

ذَلِ  ِود ا بَْيَن لَْسبَامِص. اراِ  َويُْمِكُن ِلَاذَا الَاااِِف لَْن يَخًََقَّى الُمَكالَماِ  ِمْن الَاشااِِف العَاِديَِّة والبَقَّالَرِة )الَمْحُمشلَرِةأ َو رَ َك اإِل رَ

ًِْكّيِ والُكْمبيشاَرا  ًِْميَّةَ ِمْن لَْوِاَزِة الألَِّس بَامَِك،  . إِمَّصُ اْ خِراٌع َعِجيٌب.الرَّ َل لَسرْ ْزُروعِ َدا رِ ااِِف الردًَِّيِق المرَ اِم الارَ َوفِي مِظرَ

ْشِ   َماُع صرَ ْن ثَرمَّ يُْمِكبُرَك سرَ خِْقبَاٍل، َومرِ اِز اسرْ ُل َ ِجارَ َك َدْوَر الَاَشائِّيِ َوَرلُسَك يَْعمرَ ِص ُدوَن لَْن اًَعَُب ِعظاُم فَّكِ َرِس الُمبَبّرِ ورَ

ًِْت الَحاِفِر، َ ُمْسخَْقبٍِل فَقَْط.اُزْ   .ِعَص ا َ ِرين. َويَعَمُل )َهااُِف ا ْسبَاِنأ فِي الَش

 

 

 النَُّص اإِلثَْرالِي  

( اْستَِراتِيِ يَّةُ َمَااَرِة التََّحد ثِ    )إِْ َراُء ُمقَابَلَة 
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   نوادر وقيمالوحدة الثانية :  

 

 َمَشاًِعِ البَّْحِث َعًَى الَشبََكِة العَْبَكبُشاِيَِّة.

 بَْعِ  الُكخُِب ِمثَْل: 

 اِحِظ.البَُخألِء لًجَ  -

ًِين  بْن الجْشِزّيِ. -  ا َْذِ ياِء َولْ بَاِر الَحْمقَى َوالُمغَبَّ

ًِي ِلَششًِي َفْيف. - اِه  العَْصِر الجَّ

 

ا خار لحد ا غببياء في مديبخص بالكرم الشديد  اصة مع البقراء والمسا ين و ان ذا مال وفير ولكن  امت لص عاداران 

فقد  ان يخبا ر عًى المسا ين وهش يعئيام الصدًا  فإذا يًب مبص لحد دهما  ان يقشل لص بصش  عرال لمرام سيئخان 

 الباس درهم واحد ؟ لما   لعئي لحد درهما فقط  ذ هذه عشرة دراهم 

َدًَة   و ان ليضا يمن عًى البقراءبعد لن يعئيام الصردًا  فمرثأل إذا مرر عًرى فقيرر اهُ صرَ اَن ًرْد لَْعئرَ اَم  رَ يَقُرشُل لَرصُ لَمرَ

ًَْت َمَشاِ ًََك بِِص؟  ُوُل بِالِماِل الَِّذي لَْعَئيخُصُ لََك؟ َهْل َحًَ ًَْت لَيبَاا الرَّ  البَّاِس: َماذَا فَعَ

 َوِلذَِلَك َ اَن البُقََراُء يَْكَرُهشمَصُ َرْغَم لَمَّصُ يَخََصدبُك َعًَْيِام. 

ُك َوبِ  َوَ امُشا يَخََمببشَن لَْش يَُكفب َعنْ  ي َهِذِه العَاَدِة السَّيِّئَِة َولَِكبَّصُ لَْم يَْعِدْل َعْبَاا بَْل اْسخََمرَّ يَخَبَاهى لََماَم البَّاِس بَِما يَْمًرِ ا يُْعئرِ مرَ

ا   يَبْ  َر لََحُد الظبَرفَاِء لَْن يًَُقَِّن َهذَا الغَبِريَّ َدْرسر  ا يَْبعًَُرصُ لَرْيَس البُقََراَء والَمَساِ يَن ِمْن لَْمَشاٍل. فَقَرَّ صُ لَنَّ مرَ اهُ لَبَرد ا َويُعًَِّمرَ سرَ

ا َسْشَف يَُضيُِّع ثَشابَصُ. ا بَْل يُعَدب َ َئئ ا َ ْبير   َصِحيح 

 معنااا الملمة اا معن الملمة

 مفتوحا مثقوبا يتفاخر يتبااى

 يرالي األمر المتمرر في حياتنا العادة
لَى ِخ ِف يُِري ُ أَنَّ ُ ُمتَِّصٌف ِبالَخْيِر عَ 
 َما ُاَو َعَلْي ِ 

 ِسَماِ  العُْبَشاِن الَجيِِّد:
 اإِلثَاَرةُ  ✓

 الُشُفشحُ  ✓

ْدكُ  ✓  الّصِ

 اإِليَجازُ  ✓

 الخَّْعبيُر َعْن َمْضُمشِن البَِّ . ✓

 

 

 أ ا سخئألعمن  ئشا  القراءة المخعمقة ) ا ولى الخئشة 

 أالمخعمقة ) ا سئًة  الخئشة الثامية من  ئشا  القراءة
 لخحشيل البكرة الرئيسية في البقرة إلى سضال لو ل ثر   •

 ثم  خابة السضال عًى الاامش   •

 لعين الجمًة المبخاحية لًبقرة الخالية ولبين مشفعاا :

فرة واء في  ثير من  خب العًم وا در  ثير من البشادر الخي ؤثر في الببس واحررك الرذهن وارد ل عًرى البكرر المعر

 وعًى الببس السرور فخصشل واجشل عبر لزمبة الخاري  ......  خار الئالبة ص 

 لحدد البكرة الرئيسية في البقرة الخالية  

وحا العربي : اسمص دوين بن ثابت اليربشعي و بيخص لبش الغصن يضرر بص المثرل فري الحمرق والغبًرة عربري البسرب 

مداعبة ومزاح ومشادر ارشفي فري  ألفرة الماردي العباسري  خرار فزاري القبيًة  شفي المببت عرف عبص لمص صاحب 

 .الئالبة ص

 

 الخطوة الثانية  :  قراءة الاستراتي ية 

 الفام القرالي ) الصدقة والمو   (

 مدخل الوحدة
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   اكن فيبا ثقيأل           يكره الباس لقاءك

   اكن عبئا عًيام            احمًام عباءك

 ليس من ذمب لماس         لن يكشمشا لًرباءك

 فيام مساءك فخحل الصبح فيبا          واصأل

 لمت   ادري إلى  م         ازعص الخل إزاءك

 ًد اراه مسخمدا             لك من ًشم عشاءك

 ًد اراه مسخعيرا           لك من وار غئائك

 إن ازر فًيك غبا             ثم   اكثر بقاءك

 معنااا الملمة اا معن الملمة

 الصديق       الخل     حمل       عبء 

 وعاء ماء     الزير        الضيف        مزيل

 .هر  1358هر واشفى سبة 1302:  محمد الاراوي  اعر مصري ولد سبة  ًائل الب 

 الشَّْرُح ا ََدبِّي:
 يبصح الشاعر الضيف با َّ يكشَن عبئ ا عًى الباس، ول  يحمًام ما   يئيقشن.

 يكشن  بيب ا.حذر الشاعر من لن يثقل الضيف وًشسص، ويجب عًيص لن 
 

 

 الخبشين: 
مشن سا بة اًحق آ ر ا سماء مئق ا وليس  خابة، مثرل : )عًرٌمأ بيبمرا البرشن ا صرًية حررف لصرًي فري ببيرة الكًمرة 

 .يبئق ويكخب مثل : ) انأ.

   األمثلة   
  ممانا*دخل  حا الم ل  فلم ي د من يناض للقال  أو يرح  ب  ف ل  حيث و د  ✓
 عليام      ال تحملام عناءك  عبلا* ال تمن  ✓
في ااا  دراماوعندما مر الغني أمام  قال ل  يا أخا العر  ال يممن أن تضا لي  يسيراانتظر الظريف  وقتا  ✓

 المو  ؟
 من  في الترا    زءاوأخفى  فارغاصغير  موباووضا أمام   ✓
   وأنا عن  غني (( رواه أحمد ترمت  لشريم  الاي أشرك ب شيلا)) ....ومن أشرك بي  ✓
 * قد تراه مستمدا            لك من قوم عشاءك  ✓

 ع مة تنوين النص  فتحتان وتمت  على الحرف اآلخير من الملمة  :  القاعدة
 الف التنوين ألف زالدة تلحق بعض األسماء عند تنويناا تنوين نص  

ًَِماٌ  ااََّصًَْت بَِاا لَِلُف الخَّْبِشينِ   َماٌ  لَْم اَخَِّصْل بَِاا لَِلُف الخَّْبِشينِ َ ًِ  َ 

 ِرَداء   َفْيب ا

 َ َئا   َمَكام ا

 ِعَماَمة   ِعْبئ ا

ًْخ ا  ُهَدى   َو

 

 

                                

 
 َحْرف القاف           =           وسم الببشن           +            رلس البَّاءِ 

 

 متصلين بخط الرقعة   –  ( منفردين  -الرسم المتابي ) رسم حرفي ف

 رسم الملمات المنونة تنوين نص  :الرسم اإلم لي

 النص الشعري   ) الضيف الثقيل   ( 
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ةٌ َحْرَف البَاِء فِي َ طِّ  خَِديَرةٌ ُمْبَرغرَ َاا ُمسرْ نَّ َرلَسرَ َزاِء ذَااِارا، َولَكرِ ُن ِمْن ا َورْ  البَّْس ِ يَخََكشَّ

 َ الَشاو.  

ًْعَِة.   فَة  َ َما ِهَي فِي الرب  َواَخَِّصُل بَِما بَْعَدَها لَْو ًَْبًََاا لَْو اَاْاِي ُمخََئّرِ

ْن  َْ َحرف ُن مرِ شَّ ّطِ البَّسرْ ِ يَخَكرَ َت القَاِف فِري  رَ شِن اَحرْ ُم البرب ِزُل ِوسرْ َزاِء ذَااِارا، َويَبرْ ا َورْ

 .ِْ السَّْئِر َواُْرَسُم الببْقَئخَاِن ُمخََجاِوَراَْين

 َويَخَِّبُق فِي البَْدِء َوالَشَسِط َمَع البَاِء َويُْرَسُم فِي البَِّاايَِة  الُمْببَِرِد.

 خصًخينصشرة )ف, كأ م صشرة )ف, كأ مببرداين

 

 

 

 
 

 

 َااَماَن الَغِني  

َمال  َوفِير  

الَمْوقُِا 

اإلِْعَرابِي  

الَحالَُة 

اإلِْعَرابِيَّةُ 

َع َمُة 

                 اإلِْعَرا ِ 

َخَبُر َماَن 

َمْنُصو ٌ 

األَلِفُ 

َثاِبت َيَضُا  أَبُوَظلَّ 

ِدْرَاًما َوَراَء آََخر

الَواوْ 

اْسمُ َظلَّ 

َمْرفُوعٌ 

َيا : َقالَ أََحُدُام

...الَعَرِ   

                

 

ُمَناَدى

َمْنُصو ٌ 

األَلِفُ 
 

:األَْسَماَء الَخْمَسةَ 

فُوُاوَحُموأَُبوأَُخو

      وع مة رفعاا َوِاَي ُتْرَفُا 

          وع مة نصبااوُتْنَصُ  

............َوت ر وع مة  راا 

الواو

األلةف
اليةاء

 

 الصنف اللغوي ) األسماء الخمسة (
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 لََساِليُب البَّْاي لََساِليُب البَّْبيِ 

ائُِر َبقَاَءهُ ِعْبَد الُمِضيِف. -    اَُكْن َفْيب ا ثَْقيأل   -   يُِئيُل الزَّ

 " َ اُْبِئًُشاْ َصَدًَااُِكم ِباْلَمّنِ َوا ذَى" ب ا ثَِقيأل  . َ لَُ شُن َفيْ  -

ًُِم لََ اهُ . - ًِْمُز الُمْس ِحَك" ِْ "  اُْكثِر  َ يَ  الضَّ

 لَاَبَبَّصُ إِلَى َفْبِط الِبْعِل بَْعَد ) أ فِي لُْسًُشبَي البَّْبيِ والبَّْايِ.  

  :ا. وعألمة وزمصالمضارع بعدها يكشن مجزوم   حرف وزم البعل لم :

 .(ا  ر)لم يحدث السكشن،إذا  ان صحيح -1

 .( ان معخل ا  ر)لم يخشَ  حذف حرف العًة، إذا -2

 .( ان من ا فعال الخمسة )لم يذهبشا حذف حرف البشن إذا -3
 

  :المضارع بعدها يكشن مبصشب ا. وعألمة مصبص حرف مصب البعل لن :

 .  ر بالشاو لو الياء ان صحيح ا  ر لو معخل ا البخحة الظاهرة إذا -1

 . ان معخل ا  ر با لف البخحة المقدرة إذا -2

 .من ا فعال الخمسة حذف البشن إذا  ان -3

 

 

ًِي الَشَظائِِف البَّْحِشيَِّة، َولَْوَ َل الُحُضشَر إِلَى َ ْخِصيٍَّة َعَرفََاا َرئِيسُ  صُ غاَر البَاِعُل َعْن اْوخَِماعِ ُمَمثِّ  ا ْوخَِماعِ، َولَِكبرَّ

َرضَ  ا َوعرَ َب بِارَ يَِّة فََرحرَّ ِذِه الشَّْخصرِ بَااَِاا  اْ خَبََر ذََ اَء الَحاِفِريَن بِِإيَراِد ِصبَااِاا ُدوَن الخَّْصِريحِ بِاْسِم هرَ َ  صرِ بَعرْ

بَاُ  ِهَي:   فََاا الَحاِفُرون، َوَهِذِه الّصِ  ِليَخَعَرَّ

 .َد الِبْعِل َولَِكبَّصُ   يَْحُدُث ِمْبصُ الِبْعلُ اْسٌم َمْرفُشٌع يَااِي بَعْ  ✓

 .البَاِعلِ  يَخََميَُّز بِِصبَااِِص فِي ُوُوشِد البَاِعِل ِوإِمََّما  بُدَّ ِمْن ِغيَارِ   َ  ✓

 .َعألَماُ  إِْعَرابِِص ِمثُْل َعألََماِ  إِْعَراِر البَاِعلِ  ✓

 .يَخَغَيَُّر بِبَاُء الِبْعِل َوَ ْكًُصُ َمعَصُ  ✓

 )الُكْشُر ُحِبَرْ  اَْحخَصُ ُحْبَرةٌ َعِميقَةٌأ ْن لََماِ ِن ُوُوشِدِه فِي مَّ ِ البَْاِم الِقَرائِّي:مِ  ✓

 

 ا مثًة  : 
 بِبَاُء الِبْعِل َمَع البَاِعِل )ِلًَمْعًُشِمأ: الِبْعلِ  مَْشعُ 

    وزء من الكشر في الخرارالظريف ل بي  -1مافي:  ✓

    الكشر في الخرار وزء منالظريف يخبى  -2 مضارع: ✓

✓  
 ألًمجاشلبِبَاُء الِبْعِل َمَع البَاِعِل ): الِبْعلِ  مَْشعُ 

    ل بي وزء من الكشر في الخرار -1مافي:  ✓

    يخبى وزء من الكشر في الخرار -2 مضارع: ✓

ةَ َوَحَرَ ةَ َحْرفِِص َما الخَّغييُر ِفي ِببَاِء الَماِفي َمَع مَائِِب البَاِعِل )لًَمْجُاشِلأ لَنَّ حَرَ ةَ َحْرفِِص ا َ  ✓ مَّ ِل لَْصبََحْت الضَّ وَّ

 .ًَْبَل ا َِ يِر لَْصبََحت اْلَكْسَرةَ 

مَّ   ✓ ِل لَْصبََحِت الضَّ َوَحَرَ ةَ َحْرفِِص َما  ةَ الخَّْغييُر ِفي ِبباَِء الُمَضاِرعِ َمَع مَاِئِب البَاِعِل )لًَمْجُاشِلأ لَنَّ َحَرَ ةَ َحْرفِِص ا َوَّ

 البخحة.ِ يِر لَْصبََحِت ًَْبَل ا َ 

 القاعدة : 
 مائب الباعل يبشر مبار الباعل عبد فقد الباعل لو واًص ويا ذ وميع لحكامص    -1

 ا  ياء الخي ابشر مبار الباعل :

 .الظرف –المبعشل بص   الجار والمجرور 

 

 الوظيفة النحوية  ) نال  الفاعل  ( 

 األُْسلُوُ  الل غَِوي  

 الُ ْملَةُ الَخبَِريَّةُ الَمْنِفيَّةُ )الِفْعِليَّةُ( 
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َدِث لَو ِلخَخَابُعِ الِبْقَراِ  َوا َْفَكاِر َدا ِ  َدِم إِلَرى ا َحرْ َن ا ًَرْ َدلُ مرِ ُث يُبرْ َمبِرّي )َحيرْ ُل الزَّ ًْسرُ َك: الخََّس ْن ذَلرِ َل البَّّ ِ مََظاٌم ُمعَريٌَّن، مرِ

ْن ا َْبعَردِ  ُث يُْبخَقَرُل مرِ امِيب )َحيرْ ُل الَمكرَ ًْسرُ ِةأ. َوالخََّس َداِث الخَّاِريِخيرَّ ِ ، َوا َحرْ َن  إِلرَ العَْكِس، َ َما فِي القَصرَ َرِر، لَْو مرِ ى ا ًَرْ

 ا َْعًَى إِلَى ا َْسبَِل، لَْو َعْكِسِاَما، َ َما فِي َوْصِف الَمبَاِظِر الئَّبِيِعيَِّة لَْو الشَّْخِصيَّاِ أ.  

َماِن: ذَاَ  يَْشٍم، ذَاَ  َمَساٍء، بَْعَد، ًَْبَل، ِحيبَئٍِذ، ِعْبَدَما، إِذَ  ✓  ا،...إِلَ .  ِمْن ا َْلبَاِظ الدَّالَِة َعًَى الزَّ

 ِمْن ا َْلبَاِظ الدَّالَِة َعًَى الَمَكاِن: اَْحَت، فَْشَك، لََماَم، لَْيَن، لَْيبََما، َحْيثَُما،...إِلَ .   ✓

يَّاُ ، َوَعاَدااُارا،  ْت فِيرِص الشَّْخصرِ َداُث َوَعا رَ َرْ  فِيرِص ا َحرْ ِذي ورَ ِر الرَّ اُن بِالعَصرْ مرَ اُن والزَّ رُ  َويَْراَبُِط الَمكرَ وُف بِيئَخِارا َوظرُ

 َوَمألبُِسَاا...إل .

: يريقة في الكخابة يسشك فياا الكااب حدثا لو لحداثا لو  برا لو ل بارا حقيقيرة لو  ياليرة ومرن  الب  السردي هش

 لمشاعص :
، َوِ ْعِري   ، َسْرِدي  إِْ َباِري  ًََصِصي  ، َسْرِدي    َوْصِبٌي، ِحَشاِري 

 كشن ببيخاا من اعخبر القصة مصا سرديا حيث اخ
 –اسًسرل ا حرداث لًشصرشل إلرى الحرل  –العقردة  -4اسًسرل ا حرداث  -3حردث مبراوئ  -2الشفع ا ولي امايد  -1

 المغزى من القصة     –الشفع ا  ير 

 َيِريٌق فِي الشََّجَرةِ 
بَُام  ا بَيرْ ٍة فَرااَّبَقُشا فِيمرَ ِدُر َعًَرى  َ اَن ُوَحا َمَع َوَماَعٍة ِمْن الُشبَّاِن فِري مُْزهرَ ْن يَقرْ اَءلُشا َعمرَّ ذَاَءهُ فَخَسرَ ِرًُشا حرِ َعًَرى لَْن يَسرْ

عُشِد إِلَى لَْعًَى الشََّجَرِة، فَاَْسَرَع ُوَحا بِاإِلْيَجاِر، فََردبوا َعًَْيِص بِاَمَّصُ  َ يَْقِدُر.  الصب

 

 لَُراِعي ِعْبَد الِكخَابَِة:
ِل الِبْقَرِة بِ   ًَِمٍة، َوإِْمَااَءَها بِبُْقَئٍة. اَْرَك َمَسافٍَة فِي لَوَّ  ْمقََداِر َ 

ْمًَةُ ا َِ يَرةُ الَّخِي اَْبخَِاي ِعْبَدَها الِبْكَرةُ.     لَنَّ مَِاايَةَ الِبْقَرِة ِهَي الجب

ْرُف ا َِ يرُر اَْبِظيَم الَاَشاِمِش بَِئِريقٍَة اَْجعَُل الُجْمًَةَ ا َِ يَرةَ فِي ُسُئشِر الِبْقَرِة َعًَى َ ّطٍ َرلِْسّيٍ    َواِحٍد، َوذَِلَك بِاَْن يَِقَع الحرَ

ِل َوَهَكذَا.  .                                ِمْن السَّْئِر الثَّامِي لَْسبََل الَحْرِف ا َِ يِر ِمْن السَّْئِر ا َوَّ

 

 

 يباًششن وفشعا معيبا   لقاء مبخشح يخحاور فيص ممشعة من ا  خاص اعريف البدوة

 :  لمشاع البدوة

خِْجَشابِيَّةٌ َ البَرَدَواِ  مدوة مغًقة : اقخصرر عًرى المشرار ين ولارا مردير  راص  ✓ ٍث، مَرْدَوةٌ اسرْ ةُ بَحرْ ا )ُمبَاًَشرَ ِمْبارَ

ًِِبْزيُشمِيَِّةأ.  الخِ

اِ  مَْدَوةٌ َمْبخُشَحةٌ: اَُكشُن الُمَشاَرَ ةُ فِيَاا َمْبخُشَحة  ِمَن الُجْمُاشرِ  ✓ ًِيَق َعًَْيَاا َوَيْرَح ِوْوارَ  الَِّذي يَْئَرُح ا َْسئًَِةَ والخَّْع

ًِبَِة بَْعَد اْمخَِااِء ا َْعَضاِء ِمْن مِقَاِ ِامْ   البََظِر الُمْخخَ

ًْبَاعُ   اإِل
ثُ  ا واْ خِياٍر. الخَّاْثِيُر فِي ا َ ِرين َواَْعِديُل لَْفَكاِرُهم ِلخَُشافَِق َما يَْدُعش إِلَْيِص الُمخََحّدِ  بِِرف 

 َفَماُن البَْامِ 
 )َرْبُط ا َْفَكاِر بِاْ يَاَء َمْحُسشَسٍة فِي َحيَااِبَا، اْسخِْخَداُم الَشَشاِهِد َوا َْمثًَِِةأ.

 إِثَاَرةُ ا ْمخِبَاهِ 
 )إِثَاَرةُ الخَّْبِكيِر ِمْن ِ ألِل لَْسئًٍَِة ُمثِيَرٍة.

 .َداُم لَْلبَاٍظ َغْيِر ُمبَاِ َرٍة فِي اَْشِفيحِ الَخَئِاأ.)الِكبَايَةُأ: )اْسخِخْ  الخَّْكبِيَةُ 

 

 التواصل الشفاي  استراتي ية التحدث ) إدارة ندوة(   

 الفن المتابي   -استراتي ية المتابة  

 تحويل نص سردي إلى نص حواري
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       أع م سابقون الوحدة الثالثة   : 

 

ًِمأ وهم المشاشرون المعروفشن في لي مجال  لعألم ومٌع ،مبردة )َعًٌَمأ والبعل مبص )َع

 الجمًة مشعان

 فعًية  اسمية 

 مبعشل بص علفا فعل  بر مبخدل

 الصبشِريب َيِبيٌب بَاِرعٌ 
 يَُئشُف الصبشِريب اْلبأِلدَ 

 لَْدَهَش الصبشِريب اْلبَاِحِثينَ     

 

 َحافَِظةُ اْلُمخَبَبِّي

ا َوُهش ِحيبَئٍِذ ُغألٌم، فََجاَءهُ  اًِيَن لَنَّ لَبَا الئَّيِِّب اْلُمخَبَبِّي َ اَن ِعْبَدهُ يَْشم  ْن ثأَلثِريَن َوَرًَرة  َرَوى لََحُد اْلَشرَّ ٍش مرِ ٌل بِِكخَراِر مَحرْ  َرورُ

ا َملَّ صَ  ًْبََل يَُراِوُع َصبََحااِص ُ ًََّاا، فًََمَّ  اِحُب اْلِكخَاِر ذَِلَك اْسخَْعَجًَصُ ًَائأِل :ِليَبِيعَصُ، فَاْسخَاْذََن لَبُش الئَّيِِّب فِي لَْ ِذ اْلِكخَاِر، َولَ

ًْخَبِي َعنْ    بَْيِعِص، فَِإْن ُ ْبَت اَْبِغي ِحْبَظصُ ُ ًَّصُ فِي َهِذه اْلبَخَْرِة اْلقَِصيَرِة، فَذَِلَك بَِعيٌد َعًَْيَك.يَا َهذَا لَقْد َعئَّ

 ًَاَل اْلُمخَبَبِّي: فَِإْن ُ ْبُت َحِبْظخُصُ ُ ًَّصُ فََما ِلَي َعًَْيَك؟  

ُوُل: لُْعِئيَك إِيَّاهُ.  ًَاَل الرَّ

اُك:فَاَْمَسْكتُ  خًََبَصُ فََجعًََرصُ فِري ُ مرِّ  ًَاَل الَشرَّ ِره، ثُرمَّ اسرْ ى امخَارى إِلرى آ رِ ا بِرِص َحخرَّ ِص اْلِكخَاَر لَُراِوُع َصبََحااِِص َوالغأُلُم يَخًُْرش مرَ

 َوَمَضى ِلَشاْمِِص.

 

 

 ِمن آَداِر الخأِّلَوِة:

ِويمِ  ✓  ا سخِعَاذَةُ ِمَن الشَّيَئاِن الرَّ

 َوالسَِّكيبَةُ الُخُششُع  ✓

 الخَّراِيُل َواَحِسيُن الصَّشِ . ✓

 الخََّدببُر. ✓

ْن َ بَرَر فرَ ًال اعالى: } ِص َومرَ ِ َوَمْن يَْشُكْر فَِإمََّما يَْشُكُر ِلبَْبسرِ َ َغبِري  َحِميرٌد )َولَقَْد آَاَْيبَا لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ لَِن اْ ُكْر ّلِِلَّ أ 12ِإنَّ َّللاَّ

ًٌْم َعِظيٌم ) َوإِْذ ًَاَل لُْقَمانُ  ْرَك لَُظ ِ إِنَّ الّشِ صُ 13ِ ْببِِص َوُهَش يَِعُظصُ يَا بُبَيَّ َ  اُْشِرْك بِاّلِلَّ ْمَساَن بَِشاِلَدْيِص َحَمًَخْرصُ لُمرب ْيبَا اإْلِ أ َوَوصَّ

أ َوإِْن َواَهَداَك َعًى لَْن اُْشِرَك بِي َما لَرْيَس 14 )َوْهب ا َعًَى َوْهٍن َوفَِصالُصُ فِي َعاَمْيِن لَِن اْ ُكْر ِلي َوِلَشاِلَدْيَك إِلَيَّ اْلَمِصيرُ 

ًٌْم فأََل اُِئْعُاَما َوَصاِحْبُاَما فِي الدبْميَا َمْعُروف ا َوااَّبِْع َسبِيَل َمْن لَمَاَر إِلَيَّ ثُمَّ إِلَ  يَّ َمْرِوعُُكْم فَاُمَبِّئُُكْم بَِما ُ ْبخُْم اَْعَمًُرشَن لََك بِِص ِع

َماَواِ  لَْو فِري اْ َْرِض يَراْ أ يَا بُ 15) ْخَرٍة لَْو فِري السرَّ َ بَيَّ إِمََّاا إِْن اَُك ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َ ْرَدٍل فَخَُكْن فِري صرَ ُ إِنَّ َّللاَّ ا َّللاَّ ِ  بِارَ

أَلةَ َولُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْمصَ َعِن اْلُمْبَكِر 16لَِئيٌف َ بِيٌر ) شِر أ يَا بُبَيَّ لًَِِم الصَّ َواْصبِْر َعًَى َما لََصابََك إِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزِم اْ ُمرُ

شٍر )17) لَّ ُمْخخَراٍل فَخرُ بب  رُ َ َ  يُحرِ ا إِنَّ َّللاَّ ْر َ دََّك ِلًبَّاِس َوَ  اَْمِش فِي اْ َْرِض َمَرحر  يَِك 18أ َوَ  اَُصعِّ ْد فِري َمشرْ ًْصرِ أ َوا

 {أ  19اْ َْصَشاِ  لََصْشُ  اْلَحِميِر ) َواْغُضْ  ِمْن َصْشاَِك إِنَّ لَْمَكرَ 

 معنااا الملمة معنااا الملمة

 متمبر مختال مع با مرحا

 فِطاُم ُ  فَِصالُ  اعتَِدل َوتََوسَّط داقِص 

ا الِحمَمةَ  ِبالطَّاَعةِ  يَنَصُح ُ َوَيأُمُرهُ  يَِعُظ ُ   ِل الِعلُم النَّافُِا َوالعََمُل الصَّ

 أقب  أَنَمرَ  هُ ْْ ُمفَّ ُ َواخِفض اغُضض

لوصى لقمان اببص: بخجبب الشرك باهلل، وإًامة الصألة، وا مر برالمعروف، والباري عرن المبكرر، والخشافرع،  ✓

واجبب الخكبر، ولهمية الخادر مع هللا والباس، والصبر عًى ما يخعب الببس؛  ن هذه الشصايا وامعة لصرألح 

 دين المرء ودمياه  ًياما.

برِ بِ  ا َيا ُ  ِْ َيالَبَت ✓  ن ا مر بالمعروف والباي  الَمَصاِر بَعَد ا َمِر بِالَمعُروِف َوالبَّاي َعن الُمبَكرِ  َعًَى الصَّ

عن المبكر فيص مشقة عًى الببس؛ إذ يألًي في سبيًص ا بخألء وا ذى، لذا لمره بالصبر وعدم الخخًي عن هذا 

 الشاوب.

 الفام القرالي  ) مواعظ لقمان البن    (

 مدخل الوحدة 
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قَِة )ا َسئًَِةُأ.  الُخئَشِة الثَّ   امِيَِة ِمن ُ ُئَشاِ  الِقَراَءِة الُمخَعَّمِ

قَِة:  الُخئَشةُ الثَّاِلثَةُ ِمن ُ ُئَشاِ  الِقَراَءِة الُمخَعَّمِ

 ِلًَمشُفشعِ بِخَرِ يٍز َوامخِبَاٍه ِلًبَحِث َعن لَوِشبٍَة ِللَسئًَِِة الَمئُروَحِة.القراءة  ✓

 بِبَاء  َعًَى مَخَائِصِ الِقَراَءِة.ِلخَعِديِل ا َسئًَِِة القراءة  ✓

 لعين الجمًة الخي احمل البقرة الرئيسية في البقرة الخالية : 

 لسخئًع البقرا  لخحديد البكرة الرئيسية ثم لحشل البكرة إلى سضال  

لبسر  صالح المامشن مًك الروم عًى لن يا ذ ما عبده من  خب القدماء ولرسل بعشثا من ثقا  المسرًمين والبصرارى 

 ما يضن مًك الروم بإ راوص من الكخب فاوخمع لًمامشن بذلك  زامة عظيمة من الكخب  

:  ًد   اجيب البقرة عن السضال المئرح لو اجيب عبص وعن ل ياء ل رى فإذا  ان  رذلك يجرب اعرديل السرضال إو  اببيص

 .إفافة سضال آ ر إليص

 

 

 هللا عبصأ )عمر بن الخئار رفي  
اميز عمر رفي هللا عبص بالقشة والشرجاعة ، والعردل والرحمرة ، والغيررة والبئبرة ، واإليمران الشثيرق فكًارا صربا  

مكيبة فيص   اخبى عًى لحد ؛ لذا وصف بالعبقرية مظرا  إلى لعمالرص الخري ًردماا ، وسراعده عًرى ذلرك اكشيبرص الرذي 

 قدرة .وعًص مسخعدا  لخًك ا عمال مضئًعا  بخًك ال

فاا هي ًصخص مع الصبية الجياع الخي رواها مش ه لسًم دليل عًى رحمخص ، إذ يقشل  روبا مرع عمرر رفري هللا عبرص 

 إلى َحّرة ولًم حخى إذا  بّا بضرار إذا مار اَُضّرث ، فقال : يا لسًم ، إمي لرى ها هبا ر باما ًَُصَر بام الًيل والبرد.

،فرإذا برامرلة معارا صربياٌن لاا،َوًِرْدٌر مبصرشبة عًرى مرار، وصربياماا يخضراغشن.فقال فخروبا مَُارول حخى ّدمْشما مبام

عمر:السرألم عًرريكم يالهرل الضررشء.و ره لن يقشل:يرا لصررحار البرار. فاوابخررص:وعًيكم السررألم.فقال:للدمش؟فقالت :لدُن 

 بخير لو دْع. فدما مباا فقال:ما بالكم؟ ًالت:ًَُصر ببا الًيل والبرد.  

خام برص حخرى ًال: وما  ّكِ برال هرض ء الصربية يخضراغشن؟ًالت:الجشع! ًرال ولي  ريٍء فري هرذه القردر؟ًالت: مراٌء لُسرَ

يبامشا.وهللا بيببا وبين عمر! فقال: لْي رحمك هللا، وما يُدري عمر بكم؟! فقالرت: يخرشلى لمرمرا ثرم يغبرل عبرا؟! فاًبرل 

 ...........................عًيَّ فقال:امئًق ببا.

 معنااا الملمة معنااا الملمة

 المصال  النالبات ضر  من السير بين العدو والمشي الارولة)نارول(

 صفة لمل حاا  قوي الفطنة الان  واألثم   الوزر )وزري(

 أحر  
تحضير حريرة واي الحساء من 

 الدقيق والدسم
 ال د  وقلة الخير قحط 

 

ُف الَكااَِب:  لَاَعَرَّ
م. ران عضرشا  فري مجمرع 1889ومبكر وصحبي و اعر مصري، ولد في لسشان عام  عباس محمشد العقاد: هش لديب

ويعرد العقراد لحرد لهرم  خرار القررن العشررين فري مصرر، وًرد سراهم بشركل  بيرر فري الحيراة ا دبيرة  الًغة العربية. 

 م.1964والسياسية، ولفاف لًمكخبة العربية ل ثر من مائة  خار في مخخًف المجا  . اشفي في القاهرة عام 

 

 

 ا مثًة    
 عنده .  األطباءرشيد الدين فعين  رلي   يمافئفرأى الملك الناصر أن  -1
 قليل من أشراا ) متا  األدوية ( . شيئترك رشيد الدين مصنفات مثيرة لم يصلنا مناا إال  -2
 من ... امرؤالروم وابوا ب  إلى ملمام قالوا ل  إن  عندما أسر ) عبد هللا بن حااقة ( في حر  المسلمين ما  -3
 بن حيوة  ر اءالفتى  المندي  نشأوقد  -4
 صد  لام  ميعا  ردءومان  -5
 طويت   بسوءفوصف للخليفة ر ل  -6

 على واو  على ياء   -على ألف –الامزة المتطرفة لاا صور تعددة مناا على السطر : القاعدة 

 لتي تمت  علياا الامزة المتطرفة وحرمةالحرفالاي قبلاااناك ع قة بين الصورة ا

 الرسم اإلم لي ) الامزة المتطرفة  (   

 ) الوزير الحميم ( التحليل األدبي

 تراتي ية قراءة الخطوة الثالثة  اس
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. 

 ُصشَرة ُالَحرِف َوَما فِي ُحكِمِص ُمخَِّصأل   ُصشَرةُ الَحرِف َوَما فِي ُحكِمِص ُمببَِرد ا  

 

 

 

 
 

 

 لَفعَاُل لَمرٍ  اٌل ُمَضاِرَعةٌ لَفعَ  لَفعَاٌل َماِفيَةٌ 

 َصَدًُشا

 َصًَّى

 اوخََمعَت

 اَسخَقبِلُ 

 يَدُعش

 يَُئشفُ 

 َصاِحب

 اصبِر

 ادعُ 

 

ًَِمةُ الدَّالَّةُ َعًَى َحَدٍث ُمقخََرٍن بَِزَمٍن.  الِبعلُ   :  ُهَش الَك

 َويَبقَِسُم إِلَى: 
 َماٍض، َوُمَضاِرعٍ، َولَمٍر.  

 

:   يَبقَِسُم الِبعُل ِمن َحيثُ  َحِة َوا عخأِلِل إِلَى َصِحيحٍ َوُمعخَّلٍ  الّصِ

ًِيَّةُ ِمن لَحُرِف الِعًَِّة، َوُهَش ثأَلثَةُ لًََساٍم: الِبعُل الصَِّحيُح: -1  َما َ ًَت ُحُروفُصُ ا َص

ًِيَِة َهمَزة .  ✓  الَماُمشُز: َما َ اَن لََحُد لَحُرفِِص ا َص

لَصُ َمَع ثَاِلثِِص َوثَامِيِص َمَع َرابِِعِص.  الُمَضعَُّف: الثبألثِيب الَِّذي اََما ✓ : َما اََشابَصَ لَوَّ بَاِعيب  ثََل ثَامِيِص َوثَاِلثُص َولُدِغما، َوالرب

ًِيَّةُ ِمن الَامَزِة َوالخَّضِعيِف.   ✓ ًَِمت لَحُرفُصُ ا َص  السَّاِلُم: َما َس

 الِبعُل الُمعخَلب:  –2
 ًِيَِّة َحرَف ِعًٍَّة، َولًََساُمصُ:  َما َ اَن لََحُد لَحُرفِِص ا َصهش 

لُصُ َحرَف ِعًٍَّة.   ✓  الِمثَاُل: َما َ اَن لَوَّ

 ا َوَشُف: َما َ اَن َحرُف الِعًَِّة فِي َوَسِئِص.  ✓

 البَّاًُِ : َما َ اَن َحرُف الِعًَِّة فِي آِ ِرِه.  ✓

 

 

 ) األفعال الصحيحة والمعتلة  (: الصنف اللغوي

 ض (  -ص -ش-ف )   و رسم حر:  الرسم المتابي
 متصلين بخط الرقعة     –منفردين 

http://www.mta.sa/c


 0558396006تلفون /          www.mta.sa/c        مؤسسة التحاضير الحديثة
 

 20 

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

....... 

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

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

...........

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

...........

أِنيِث َتاُء  التَّ

اِمَنةُ  السَّ

ماضٍ 
مضارعٍ 

لمر

أدوات النص  أنيت

وال زم

   

وفس

َظِر إَِلى َزَمِن ِ أَقَسامُ الفِعِل  ِبالنَّ

َع َماتُ ُ 

الَفاِعِل َتاُء 

َمةِ  الُمَتَحر 

نون 

التوميد

 
  

ِة لًََساُم البِعِل ِمن َحيُث  حَّ َوا عخأِللِ الص 

َسالِمٌ 

َماُمشزٌ 

ُمَضعَّفٌ 

ُربَاِعي  

ُمعخَل  

ِمثَالٌ 

مَاًِ ٌ 

َصِحي ٌ 

أ وف
يَ ث ث

 
 

 

 باا مع مجمشعخي لسًشر الخش يد  لًرل البقرة الخالية ولسخخً  م
في حزمة  سشياوفماا   ًااعًى المش  دعا لبباءه ولمر بإحضار رماحام  عيبصعبدما ل رف الماًب بن لبي صبرة 

فًم يسخئع لحد مبام ذلك فئًب مبام لن يبرًشها ثم لمرر  رل  مجخمعةربئاا ثم يًب من  ل مبام لن يكسرها  ولحكم

يرا لببرائي لمكرم مثرل هرذه الرمراح لرن  اعًمشابساشلة فقال لام : اعًمشا  وميعالرماح مبام لن يكسر رمحص فكسروا ا

 مبكم لعداء م ما دمخم مجخمعين .... لن يباليبال 

 لصشغ  بايا عًى غرار ا مثًة  
 اببخا الصديق    ًخاهماعائشة ولسماء  ✓

 .مضسس عًم العروض عيبصالخًيل بن لحمد البراهيد  ✓

 إفاءة
لغشي اسخعمل فية للباظ مخصشصة من لول اثبيت معبى معين في مبس السامع ،وإزالرة مرا يسراوره الخش يد لسًشر  

 من  كشك حشلص .

 ًخرا أ ويخصرل بارذه  - رأل - رل –وميرع -عرين  –لص مشعان : لبظي ،سمعت ا ذان ، ا ذان معبشي: وللباظة ) مبرس 

ي اإلفرراد الخثبيرة والجمرع ، وفري الخرذ ير والثاميرت ا لباظ فمير يعشد عًى المض د ، ويئابقص في وميع لحشالرص : فر 

 وفي اإلعرار مثل: حبظت السشرة  ًاا.

 األسلو  اللغوي ) التوميد ( 
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 :   األمثلة 
   نال الصوري شارة     -1
   أداش رشيد الدين الباحثين     -2
 ترك رشيد الدين مصنفات    – 3
   دعا ملك الروم أسيرين من المسلمين     -4
 اد المسلمون إلى المدينة أخبروا أبا حفص بالاي حدث  ولما ع -5
 لقد ثنى الوزير خلفاء بني أمية على الشر وأوصد دونام أبواب    -   6

 القاعدة : 
 المفعول ب  او من وقا علي  فعل الفاعل   -1
 المفعول ب  قد يأتي مفردا ومثنى و معا سالما بنوعي  و ما تمسير واسما من األسماء الخمسة    -2
   المفعول ب  دالما  ينص -3

 

 

كِل، الًرَّ   شِن، ا سرخِعَماِل،....إلَ .ِلًُمقَاَرمَِة بَيَن ا َ يَاِء َوالبَّاِس َوا ََماِ ِن َوا َفَكاِر، اُسرخَخَدُم َمعَرايِيُر، ِمثرَل: الَحجرِم، الشرَّ

ًِيِل.ُوُصش   إِلَى لَوُوِص ا اِّبَاِك لَو ا  خأِلِف بَي  بََاا، إِلصَداِر ُحكٍم َعًَياا َمَع الخَّع

عَ  غِم، مرَ ا، بِرالرب ًُِف َعبصُ، يُشربِصُ، ِمثًُرصُ اََمامر  ن مَاِحيَرٍة *ِمن ا َلبَاِظ الدَّالَِّة فِي َهذَا ا ُسًُشِر: ُمقَاَرمَة  بِ، يَخخَ ، َومرِ نَّ ، لَكرِ  لَنَّ

 لُ َرى... إِلَ .

 

 مَّ ٍ ِحَشاِرّيٍ إِلَى مَّ ٍ َسرِدّيٍ  اَحِشيلُ : البَنب الِكخَابِيب 

لُ   البَّ ب ا َوَّ

بُام ُمقَااِرٌل ًَرِشي   ًُِمشَن، َومرِ ِذي َحبَرَرهُ الُمسر  يََخافُرصُ فِي َغزَوِة الَخبَدِك ا خََرَك بَعُ  فُرَساِن الُمشِر يَِن الَخبرَدَك الرَّ

ًِِميَن؛ ِليَخُرَ  إِلَيِص مَ  يب برُن لَبِري الشبجعَاُن، فَبَاَدى َعًَى الُمس َرَ  إِلَيرِص َعًرِ ٌد، ثُرمَّ مَراَدى فَخرَ ن يُبَاِرُزهُ، فًََم يَخُر  لَحرَ

ُسشلُ  ي  َعًَرى  -َصًَّى هللاُ َعًَيِص َوَسًَّمَ - َياِلٍب َرِفَي هللاُ َعبصُ ِليُبَاِرَزهُ، َوالرَّ َرَض َعًرِ مَّ لَِعبرصُ َعًَيرِصَ عرَ يَقُشُل: ”الًَّارُ

ا.الُمشِرِك اإِلسألَم لَكِ  ًُِمشَن فََرح  قِر فَقَخًََصُ َوَ بََّر الُمس ًِي  َ الصَّ  بَّصُ َرفََ  فََاَجَم َعًَيِص َع

 البَّ ب الثَّامِي

ُر مُ  -َرِفَي هللاُ َعبصُ -َ َرَ  لَِميُر الُمضِمبِيَن ُعَمُر بُن الَخئَّاِر   فَامَحَدَر إِلَيِص َراعٍ ِمن الَجبَِل، فَقَاَل لَصُ ُعمرَ
ا: إِلَى َمكَّةَ مخَِحبر 

 يَا َراعٍ، بِعبِي َ اة  ِمن َهِذه الغَبَِم.  

قَاَل: إمِّي َراعٍ َو  لَمًُُك الغَبََم.
 فَ

ئُب.    فَقَاَل ُعَمُر: ًُل ِلَصاِحبَِاا لََ ًََاا الذِّ

اِعي: فَاَيَن هللاُ؟   فَقَاَل الرَّ

 فَبََكى ُعَمُر. 

لُ  يشود فياما  البَّ ب ا َوَّ

  خصيا ،

 .بداية ومااية

 البَّ ب الثَّامِي

يخكشن من ،   سردي يعخمد عًى الحكايةم

 .حدث محرك، وعقدة، وحل

م  حشاري، يعخمد عًى السضال : مشعص

 والجشار يخكشن من ردود  ألميَّة.

 

 

 التواصل المتابي 
 ) تحويل نص حواري  إلى نص سردي   ( 

 النحوية  ) المفعول ب  ( الوظيفة
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   اعريف اإللقاء

  وسدية وحر ية اسراعد عًرى إيضراح البكررة هي الئريقة الخي ابئق باا الجمل والعبارا  وما يصاحباا من اعبيرا

 .ومقل اإلمبعا   العايبية  

اءُ بَ الثَّ وَ  مدُ الحَ 

اناَ ادَ اَ الشَّ 

ى ًَ عَ  ألةُ الصَّ 

ي  بِ البَّ 

 ادِ اَ سخِشا رضِ العَ ةِ مَ د  قَ المُ 

ةِ لَّ دِ ا َ بِ 

ةِ مَ ااِ الخَ 

شلِ القَ  ةُ ألصَ  ُ 

 اءُ عَ الدب 

والشكر 

 ايِ قَ مِ  رحُ  َ 

 شعِ شفُ المَ 

  عَ ا مَ اَ يًُ حًِ اَ وَ 

 ادِ شاَ ا سخِ 

 ةِ يَّ قًِ العَ  ةِ لَّ دِ ا َ بِ 

ةِ يَّ قًِ البَّ وَ 

الُخئبَةبِبَاُء 

يخكشن من

 
 

 إِلقَاُء الُخئبَِة يَعخَِمُد َعًَى:

 الُجرلَةِ  ✓

 الئَّألًَة ✓

 الثِّقَة ✓

 الخَّبِغيم ✓

 َسألََمِة الَمشًِِف. ✓

بِط. ✓  َسألََمِة الضَّ

 اسخِخَداِم َحَرَ اِ  الَشوِص َوالَجَسِد. ✓

 الُجمُاشِر ُدوَن َ شٍف لَو َ َجلٍ القُدَرةُ َعًَى ُمَشاَوَاِة  ✓

 فََصاَحةُ الببئِق وامِسيَاُر ا َلبَاِظ َوا َفَكاِر. ✓

 

 التواصل الشفاي   
 استراتي ية التحدث ) إلقاء خطبة محفلية  (   
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صحابية وًيًة ،  بيرة بعقًاا ، وعزة مبساا ، وًشة إرادااا ، هي اببة لبي بكر رفري هللا عبرص ، وزوورة الزبيرر برن 

 لجبة ، ووالدة عبد هللا بن الزبير رفي هللا عباا  .  العشام ، لحد العشرة المبشرين با

ا ، وهاور  وزوواا الزبير وهي حامل بشلدها عبرد هللا ، فشفرعخص بقبراء لول مقردمام  لسًمت بعد سبعة عشر  خص 

 المديبة . 

 ولاا عدة مشاًف ادل عًرى حسرن اصررفاا وذ ائارا ، مبارا : عبردما  رر  رسرشل هللا صرًى هللا عًيرة وسرًم  ومعرص

صاحبص لبش بكر رفي هللا عبص، وواء لبش وال إلى مبزل لبي بكر يسال ويخشعد ، فكخمت السر  رفري هللا عبارا ولرم 

 اخبره بمكاماما.  

و امت اصبع الئعام واحمًص مع ًربة ماء إلى غار ثشر حيث يخخبيء الرسشل صًي هللا عًيص وسرًم ولبرش بكرر رفري 

 ا ما يربئشا بص السبرة والقربة ، فقالت لسماء :هللا عبص ، وعبد وصشلاا إلياما لم يجدو

ًالت  بي بكر : ما لود إ  مئاًي ؟ فقال :  قيص باثبين فراربئي بشاحرد مبارا السرقاء وبرا  ر السربرة. وبسربب ذلرك 

 لسماها رسشل هللا صًى هللا عًيص وسًم  ذا  البئاًين . 

فقرال : وهللا إمري  -وًرد ذهرب بصرره-ًيبا ودي لبش ًحافة ومن مشاًباا ليضا ما رواص ، بعد هجرة الصاحبين ، د ل ع

 راه ًد فجعكم بمالص مع مبسص . ًالت : ًًت:  أل يا لبص ، إمص ًد ارك لبا  يرا  ثيرا. ًالت : فا ذ  لحجارا فشفرعخاا 

 في  شة في البيت  

عًى هذا المرال . ًالرت : فشفرع  ان لبي يضع فياا مالص ، ثم وفعت عًياا ثشبا ثم ل ذ  يد، فقًت : فع يدك يا لبت 

 يده ، فقال :   باس إن  ان ارك لكم هذا، فقد لحسن ، فبي هذا لكم بألغ .

َل عبارا لمارا ًالرت :  لما المشًف ا اي فيحدد سيرااا مع زوواا الزبير رفي هللا عبص ووًشفاا إلى وامبرص ، حيرث مُقرِ

ئ غير فرسص . ًالت : فكبت لغًف فرسص ول بيرص مضمخرص ، ازووبي الزبير وما لص في ا رض مال،و  ممًشك ، و   

 ولدك البشى لبافحص ، و بت لمقل البشى من لرض الزبير.

 

ا مديد ا ًارر المائة سبة ولم يسقط لاا سن ، ولم يبكر لاا عقل ، و اد  مقخرل اببارا ،  وعا ت رفي هللا عباا عمر 

  .فصبر  ، واعد  اامة َمن ما  من المااورين والمااورا

وعرفت باماا ذا  وشد و رم   اد ر  يئ ا لغد، فكامت امررض المرفرة فخعقرق فيارا  رل ممًرشك لارا ، و امرت اقرشل 

لبباااا و هًاا : لمبقشا لو لمبقن واصدًن و  اببظرن البضل فإمكن إن امخظران البضل لم ابضرًين لرم ابضرًن  ريئ ا 

 .وإن اصدًن لم اجدن فقده.

 حديث ا.56وًيل  58 عًيص وسًم عدة لحاديث بًغت وًد رو  عن الببي صًى هللا

هذه هي لسماء الخي  امت سيرااا مشاًف وصمشدا وثبااا عًى المبدل ، و رجاعة عبرد المشاوارة ،   اخراف فري هللا  

 لشمة  ئم.  

 

 )أسماء بنت أبي بمر( اات النطاقين

http://www.mta.sa/c

