
§«``ëªdG
á q«Hô`©dG á¨` q∏dG »a

QGƒëdG ` ô«Ñ© qàdG äÉ q«pæ r≤pJ ` π nN ró nªdG

∫Éª©à°S’G π«dO ` :¬ª qªàj

CD á q«©ª°S äÉWÉ°ûf `            

ActivBoard á q«∏YÉØJ øjQÉªJ `            

ÜÉàc ` º««≤` qàdGh ø«µªqàdG äÉbÉ£H `            

CD ` º««≤` qàdGh ø«µªqàdG äÉbÉ£H `            

ÜÉàc ` á∏eÉ°T äGQÉÑàNG `            

CD ` á∏eÉ°T äGQÉÑàNG `            



øj qódGô°UÉf ¿É£∏°S

§«``ëªdG
á q«Hô`©dG á¨` q∏dG »a

QGƒëdG ` ô«Ñ© qàdG äÉ q«pæ r≤pJ ` π nN ró nªdG

á q«°SÉ°SC’G á©°SÉ qàdG áæ q°ùdG

` ∫ qhC’G Aõ÷G `

á q«Hô©dG á¨ q∏dG »a §«ëªdG
á q«°SÉ°SC’G á©°SÉ qàdG áæ q°ùdG

` ∫ qhC’G Aõ÷G ` 

QGƒëdG ` ô«Ñ© qàdG äÉ q«pæ r≤pJ ` π nN ró nªdG

الفكرة والّتأليف والّتنسيق
سلطان ناصرالّدين

املساعدة في الّتأليف
جورج خليل، زاهي القادري، 

 إميان كركي، جواّنا روماني،  رامي كنعان

االستشارة الّتربوّية
د. جوزف شهدا، د. ديزيره سّقال، إيلي خليل

الّرسوم
فؤاد احلسيني

الّصور الفوتوغرافّية
غادة ناصرالّدين

اإلخراج
ZAS  ـ  DFL 

جميع احلقوق محفوظة
الّطبعة الّثانية ٢٠١٥

ال ُيسمح بأّي طريقة بتصوير هذا 
الكتاب كّله أو أّي جزء منه، وال 

ُيسمح بنسخ كّل الوسائل املُْرَفقة به أو 
تصويرها. ُيطلب الكتاب والوسائل 

املُْرَفقة به من الّناشر واملكتبات

بيروت ــ لبنان ــ كورنيش بشارة اخلوري ــ بناية متارة
تلفون: (٦٤٤٤١٦ ــ ٦٣١٠٠٢ ــ ٦٣٠٩٠٦) ١ ٠٠٩٦١، 

فاكس: ٦٣٠٧٥٧ ١ ٠٠٩٦١
ص.ب.: ٤٦٩٩ ــ ١١ بيروت ــ لبنان ــ رياض الصلح: 

١١٠٧٢١٧٠ بيروت ــ لبنان
daralfikrallubnani@hotmail.com :البريد اإللكتروني

     www..dfl.com.lb :الموقع اإللكتروني



٥
á q«Hô©dG á¨ q∏dG ‘ §«ëŸG

?§«ëŸG GPÉŸ

َغُة توأماِن. غُة. اإلنساُن واللُّ كاَن اإلنساُن، وكاَنِت الكلمُة، وكاَنت اللُّ
َغُة أصواٌت،  ُر بها ُكلُّ قوٍم عن حاجاِتِهم». فاللُّ قديًما عّرَف ابُن ِجّني الّلغَة بأّنها «أصواٌت ُيعبِّ

ووساطٌة من وسائِط الّتعبير، وهي فوَق ذلك حاجٌة لإلنسان.
يحتاُج اإلنساُن للهواِء، للّطعاِم، للماِء كي يستمرَّ جسُمه في تأديِة وظائفه؛ وهو يحتاُج إلى 

المعرفِة كي يستمرَّ عقله في تأديِة وظائفه أيًضا.
إذا كان الهواُء حاجًة ضرورّيًة لإلنسان، والّطعاُم، والماُء، فإنَّ الّلغَة هي أمُّ الحاجاِت؛ فاإلنساُن 
اّلذي َيْنهُل من َمعيِن الّلغة باستمراٍر وانتظام هو إنساٌن ناٍم وقادٌر على الّتطّور الّنمائّي ومواكبة 
مراحل الّنمّو مواكبة مستمّرًة؛ فالّلغة، إًذا، نتيجٌة من نتائج الّنمّو، ومؤّديٌة إلى زيادته في الوقت 
ا من عوامل نمّوها  نفسه. وهذا ما يجعلها مظهًرا من مظاهر الّشخصّية اإلنسانّية، وعامًال أساسيًّ

وبنائها؛ إذ ما قيمُة اإلنسان جسًدا دونما فكٍر وعاطفة؟
آفاًقا واسعًة  المرِء  أماَم  تفتح  قّوة  والمعرفة  المعرفِة.  ِمْفتاًحا من مفاتيِح  ُيَعدُّ  غِة  اللُّ َم  تعلُّ إّن 
إلى  َلت  العقل، تحوَّ إًذا، رعاها  الّساكنة،  الّساكنة؛ والقدرة  القدرَة  ُك  قّوٌة تحرِّ المعرفُة  شاملًة. 
ُم  مهارة؛ والمهارة، بالّتكرار الواعي، تتحّول إلى عادة حسنة؛ والعادة الحسنة شخصّية. إًذا، تعلُّ

الّلغة مفتاح لشخصّية ناجحة.
والّلغة ليست مفتاًحا من مفاتيح المعرفة فحسب، بل هي غذاء للّدماغ. فقد أّكدت األبحاث 
الّتربوّية الّلغوّية أّن الّلغة تنّمي في اإلنسان الخاليا الّدماغّية، وتجعلها في نشاط دائم، وُتبعد 

عنها الكسل والوهن.
والّلغة نفسها منّشطة للعاطفة، ومحّفزة لها، وُمَرّشدة لوجهتها نحو اإليجابّية. الّلغة ُتحّرك 

في الّدماغ منطقة االنفعاالت؛ ألم َيِرد في الحكم العربّية:«كلمة تحّنن، وكلمة تجّنن»؟
ع،  ببساطة دونما تصنُّ بُيسر دونما تعقيد،  المرء  اكتسبها  إذا  الّلغة ساحرة  الّلغة عبقرّية،   
ع، ببسمة دونما  ك، بشمولّية دون تقطُّ ع، بكّلّية دونما تفكُّ ج وتأنٍّ دونما عشوائّية وتسرُّ بتدرُّ

عبوس، بطواعّية دونما إكراه.
ًّ متكامًال. فكما تقّدم الوردة لونها وعطرها مًعا فإّن  الّلغة ساحرة كالوردة، تقّدم ذاتها كُال
الّلغة تقّدم روحها وكلماتها مًعا. وإذا كان المرُء مزكوًما فال تكون العّلة في الوردة؛ وإذا كان 

ًدا فال تكون العّلة في الّلغة. ُمَعقَّ
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ُيَعدُّ تحديًدا  الّنوع  إّن تحديد  إذ  الّتنظيمّية،  الّطالب  قدرة  تنمية  في  ُيساهم  الّتبويب  هذا 
لمفهوم؛ وتحديد المفهوم ُيساعد في تحديد الموضوعات؛ وتحديد الموضوعات يساعد في 
تحديد األهداف اإلجرائّية؛ وتحديد األهداف اإلجرائّية يساعد في بلوغ الغايات بسرعة ونجاح.

ا، فإنَّ الّنصوص هي القلب الّنابض لهذا الكائن الحّي.  ًّ ٣ـ الّنصوص: ما دامت الّلغة كائنًا حي
مرتبطة  سامية،  ِقَيًما  تحمُل  َسِلَسٌة،  الحجم،  معتدلة  نصوص  «المحيط»  في  والّنصوص 

بالّتراث واألصالة، مواكبة للعصر.
قرأنا في المصادر والمراجع في أّمهات الكتب، وأخذنا منها ما تأخذه الّنحلة من رحيق 

الّزهرة، ووضعناه في محيطنا في الموضع المناسب وفي المحور المناسب.
في خدمة  الّلغة  قواعد  للقواعد.  منفصل  «المحيط» كتاب  في  ليس  الوظيفّية:  القواعد  ٤ـ 
المهارات. القواعد ليست مهارة. مهارات الّلغة أربع: اإلصغاء، والّتكّلم، والقراءة، والكتابة. 

فما قيمُة القواعد إن لم تكن في خدمة المهارات؟
لذلك، قّدمنا دروس القواعد، بنسبة عالية، بالّتزامن مع الّنوع الّنّصّي المناسب. فعلى 
الّثابت،  الوصف  مع  االسمّية  والجملة  القّصة،  مع  الماضي  الفعل  قّدمنا  المثال:  سبيل 
والّتعّجب والّتمّني مع الوصف الوجدانّي، واإلثبات والّنفي مع المقالة، والعدد مع الّسيرة...

الّلغة. لم نخترع قواعد، ولم  الّطالب، وينّفره من  ابتعدنا عن كّل ما يشّوش عقل  وقد 
ننسف قواعد، ولم نبتدع قواعد؛ كّل ما فعلناه أّننا قّدمنا ما يحتاج إليه الّطالب من قواعد، 

بطرائق َسِلسة بسيطة غير معّقدة، تمّكنه من أن يكون كالمه سليًما مشافهًة وكتابة.
ومتى وجدنا أوجًها إلعراب كلمة ما فإّننا نختار األسهل الوارد عن أئّمة الّلغة رغم تقديرنا 

ألوجه اإلعراب األخرى؛ ومثال ذلك إعراب ما الّتعّجبّية.
ُمْحَكًما  ربًطا  ربطناها  إّنما  مستقّلة،  جامدة  بقوالب  البالغة  نقّدم  لم  الوظيفّية:  البالغة  ٥ـ 
يعرف  أن  من  الفائدة  فما  ا.  ًّ كتابي وتعبيرًا  تحليلّية  قراءة  ًما،  وتكلُّ إصغاًء  الّلغة  بمهارات 
الّطالب أركان الّتشبيه وأنواعه عن َظْهر قلب وهو ال يستطيع أن يتذّوق صورة فيها تشبيه، 
الجمل اإلنشائّية  الّطالب صيغ  الفائدة من أن يعرف  أو أن يوّظف تشابيه في كالمه؟ وما 

صيغًة صيغًة وهو ال يستطيع أن يتبّين الغرض منها في سياق ُمْرَسلة؟
وفي «المحيط» ابتعدنا عن الّتعريفات المعّقدة في البالغة، واقتصرنا على اليسير منها لحساب 
توظيفها في الّتحليل والّتعبير. فاإلنسان، بطبعه، بليغ، فلماذا ال نحفظ هذه الميزة اإلنسانّية وننّميها؟
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وأصواًتا  ونحًوا  َصْرًفا  وميزاُتها،  خصائصها  لها  العالمّيِة،  الّلغاِت  من  لغٌة  العربّيُة  والّلغُة 
، وُتواكُب صيرورَة الّتطّور. ودالالٍت. وهي لغٌة حّيٌة تنهُل من معيٍن غنيٍّ

ُع نحو الّسماء، كرمى  َكْرمى ِلعقوِل أجياِلنا العربّيِة، َكْرمى لقلوبهم، َكْرمى لعيونهم اّلتي تتطلَّ
لإلنساِن فيهم، َكْرمى للغتِهم الُهوّية، كان «المحيط في الّلغة العربّية».
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ا على طبيعته. ًّ ـ  يقّدُم الّلغَة العربّية كائنًا حي
ـ  يقّدُم الّلغَة العربّية بقلبها الّنابض ووجهها البشوش.

ـ  يقّدُم الّلغَة العربّية بوظائفها الحياتّية والجمالّية.
ـ  يقّدُم الّلغَة العربّية حاملًة الّتراَث، مواكبًة الحاضَر، مستشرفًة المستقبَل.

ـ  يقّدُم الّلغَة العربّية غنّية أصيلة َمرنة ِمطواعة.
ـ  يقّدُم الّلغَة العربّية وحدة متماسكة.
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ـ  يكسر الجمود في تعليم الّلغة العربّية وتعّلمها.
ـ  يحّبب إلى الّطّالب الّلغة العربّية.

ـ  يعّزُز فيهم الّثقة.
ـ  ينّمي فيهم قيمة الّتراث وقيمة االنفتاح على الحضارات.

ـ  ُيريحهم فكًرا وعاطفة.
غات «المحيط في الّلغة العربّية»، فما هي خصائصه؟ ما هي سماته؟ هذه ُمَسوِّ

١ ـ الّتفاعلّية في مهارات الّلغة: مهاراُت الّلغِة أربٌع: اإلصغاء، والّتكّلم، والقراءة، والكتابة. 
ا في عقل الّطالب وفكره وعاطفته وكيانه،  ًّ هذه المهارات تتفاعل في ما بينها، فتطّرد نمو

فتساهم مساهمًة فّعالة في بناء شخصّيته.
قراءة تحليلّية وتعبيًرا،  إصغاًء وتكّلًما،  المهارات وتفاعلت  وفي «المحيط» تداخلت 

وفق تقنّيات واضحة وآلّياٍت مدروسة ونشاطات فّعالة.
الّلغة. ونحن قد  الّتحبيب في  الّتنظيم عامل أساسّي من عوامل  ـ الّتبويب بحسب األنواع:   ٢
ارتأينا تبويب الكتاب بحسب األنواع الّنّصّية: القّصة، الوصف، المقالة، الّرسالة، الّسيرة...
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٩ـ ماذا أريد؟: في «المحيط»، وفي بداية كّل محور صفحة فيها «ماذا أريد؟». وفي هذه الّصفحة 
مجموعة من األهداف اإلجرائّية، تّمت صياغُتها بضمير المتكّلم. يقرأها الّطالب، يكّررها؛ 

تنتقل هذه األفعال إلى العقل الباطن، فتتحّول إلى أهداف يسعى الّطالب إلى تحقيقها.
الّربط بين  الّتركيز وعلى الّتصويب، وعلى  الّطالب على  وهذه األهداف اإلجرائّية تعّود 

الهدف والّنشاط.
الّتكوين المستمّرة. فاألهداف هذه  وهذه األهداف اإلجرائّية عامل مساعد في عملّية 

ِبنات المساعدة في بناء شخصّية الّطالب تكويًنا وتقويًما. هي اللَّ
المزاجّية.  عن  االبتعاد  وفي  الّتشخيص،  في  مساعد  عامل  اإلجرائّية  األهــداف  وهذه 
الّتكوين؛  عملّية  وتهلك  ُتحبط  والمزاجّية  والّتقويم.  الّتكوين  عملّية  يسّهل  الّتشخيص 

واالبتعاد عن المزاجّية ُيحّبب ويحفظ عملّية الّتكوين من أّي َتَشّوه.
األّول  اثــنــان:  عنوانان  وفيه  اآلن»  ــا  «أن بـ  َمــْوســوم  ــاٌب  ب محور  كــّل  نهاية  في  اآلن:  أنا  ١٠ـ 
ماهر  اآلن،  «أنا  والّثاني  المعرفة؛  اكتسابه  في  ذاته  الّطالب  فيه  ُيَقيِّم  «أنا اآلن أعرف»، 

(ماهرة)»، ُيَقيِّم فيه الّطالب ذاته من حيث المهارات.
والمعارف.  والّتقنّيات  الّنشاطات  يحضنان  بابان  اآلن»  «أنا  وباب  أريد؟»  «ماذا  باب 
فكأّننا بالباب األّول يضع الّطالب أمام األهداف، ثّم يشرع في تنفيذ الّنشاطات وفق تقنّيات 
الكتساب المعارف وتنمية المهارات. وفي الّنهاية ُيَقيِّم ذاته تقييًما عادًال: ماذا حّقق؟ أين 

أخفق؟ ما نسبة الّتحقيق؟ كيف يطّور نفسه؟
١١ـ كتاب واحد: المحيط كتاب واحد. لماذا هو واحد؟ من أصعب المسائل اّلتي كّنا نواجهها 
في تعليم الّلغة العربّية تدريس القواعد بمعزل عن الّتحليل والّتعبير، وكذلك تدريس البالغة 
بمعزل عن الّتحليل والّتعبير. وكّنا نعتب على الّطالب ونوّجه إليه الّسؤال اآلتي:«لماذا ال 

توّظف القواعد في الّتعبير؟ لماذا ال توّظف البالغة في الّتعبير؟».
نحن كّنا نوّجه هذا الّسؤال وننسى أّن توظيف القواعد في الّتعبير، وكذا توظيف البالغة 

في الّتعبير، كفاية تحتاج إلى تقنّية ونشاطات وتدريبات وتقويم.
الّلغة  وقّدمنا  الّلغة،  فروع  بين  أّلفنا  اطمئنان،  الميدانّية، وبكّل  الّتجارب  وبعد  لذلك، 

العربّية وحدة متماسكة في كتاب واحد هو «المحيط».
الّتكاملّية  «الّطريقة  عمدتها  العربّية،  الّلغة  تعليم  في  ميدانّية  تجربة  «المحيط» 

المتوازنة»، نأمل أن يّتسع مداها وتعّم فائدتها.
سلطان ناصرالّدين

٨
á q«Hô©dG á¨ q∏dG ‘ §«ëŸG

فالّتربية ال تؤمن  الّتراكمّي؛  الّتدريجّي  الّنمّو االّطرادّي  الّتدّرج: اعتمدنا في المحيط مبدأ  ٦ـ 
بتعريض الّطالب لعشرات األهداف دفعة واحدة. الّتربية تؤمن بأن يوضع أمام الّطالب هدف 
واحد، يتدّرب، من خالل نشاطات، لتحقيقه. ومتى نجح في تحقيق الهدف أصبح لديه 
ُمْنَجز؛ حينئٍذ ينتقل إلى هدف ثاٍن فثالث، ويصبح لديه ُمْنَجز ثاٍن فثالث... وهكذا يتدّرج 

في تحقيق الُمْنَجزات وتراكمها.
َلَعْمري، إّن هذه الخصيصة من أهّم الخصائص، اّلتي تمّيز «المحيط»، إذ إّنك ترى هدًفا 

ًّا عليه مجموعٌة من الّنشاطات يتلوه هدف آخر؛ حّتى تتراكم األهداف. أُحادي
وإذا نجح الّطالب في تحقيق الهدف شعر بالفرح، الفرح بالقدرة على اإلنجاز، والفرح 
ويسعى  ها،  يحبُّ كيانه،  في  الّلغة  فُتصبح  الّلغة،  إليه  يحّبب  الّشعور  وهذا  الّذات.  بتقدير 
ِللَعبِّ من َمْنهلها؛ وُتضحي هي في خدمته، ووساطًة للّتعبير عن آرائه وأفكاره ومشاعره، 

ووساطة للّتواصل االجتماعّي.
٧ـ تقنّيات الّتفكير: ورد في الِحَكم:«َأْن ُتعّلَم المرَء كيف يصطاُد خيٌر من أن ُتهدَيه سمكًة 

كلَّ يوم».
لكّن  المعرفة،  على  الّطالب  يحُصُل  فقد  الحكمة.  هذه  وفق  عملنا  «المحيط»  وفي 
المعرفَة وحدها ال تؤّدي إلى تنمية الّشخصّية؛ وحّتى المعرفُة نفسها ال تدوم وال تصبح في 
العقل الباطن ما لم ترافقها عادُة الّتفكير. قال كونفوشيوس:«ال يمكن للمرء أن يحُصَل على 

المعرفِة إّال بعد أن يتعّلم كيف يفّكر».
إّال من خالل تقنّيات  أّي شيٍء  المعرفة وال يدرُك  الّطالب  وفي «المحيط» ال يكتسُب 
الّتفكير. لذلك يزخر المحيط بهذه الّتقنّيات: كيف ندرس شخصّية؟ كيف نضع عنواًنا لنّص؟ 

كيف ندرس عاطفًة؟ كيف نضبط الكلمات بالّشكل المناسب؟ كيف نشرح تشبيًها؟...
الّتحليلّية،  والقراءة  والّتكّلم،  اإلصغاء،  األربع:  الّلغة  مهارات  تشمل  الّتقنّيات  وهذه 

والكتابة.
عادات  الّطالب  في  تنّمي  نشاطات  تتبعها  لم  إن  الّتفكير  لتقنّيات  قيمة  ال  الّنشاطات:  ٨ـ 
في شخصّيته،  ثقة  ذلك  وانعكس  الّطالب،  عقل  كبر  نمت  متى  العادات  وهذه  الّتفكير. 

وتعزيًزا لقدراته وإلنسانّيته.
 والّنشاطات في «المحيط» هادفة مدروسة مرتبطة باألهداف ارتباًطا وثيًقا، متدّرجة، 
سلسة، واضحة؛ تشّكل في بنيتها وهندستها عامًال محّفًزا للّطالب واستثماًرا حسًنا للوقت.



∫ qhC’G QƒëŸG

π nN rónŸG



١٣
á q«Hô©dG á¨ q∏dG ‘ §«ëŸG

π nN rónŸG :∫ qhC’G QƒëŸG       

QÉµaC’G :∫ qhC’G ¢SQ qódG

١٩ .......................................................................... ـ  الّنشاط األّول: سلوى
ـ  الّنشاط الّثاني: أبو بكر الّرازي.............................................................. ٢٠
ـ  الّنشاط الّثالث: تدوين رؤوس األقالم................................................... ٢٢
٢٧ .......................................................... ـ  الّنشاط الّرابع: الحقل الُمْعَجمّي
٢٩ ...................................................................... ـ  الّنشاط الخامس: اإللقاء
٣٠ ................................ ـ  الّنشاط الّسادس: أّيتها األرض (خالصة للّدرس)

ô© q°ûdGh Ì qædG :ÊÉ qãdG ¢SQ qódG
ـ  الّنشاط األّول: الفراشُة البيضاء............................................................. ٣٥
ـ  الّنشاط الّثاني: َوْجُه دورّي................................................................... ٣٦
٣٧ ....................................................................... ـ  الّنشاط الّثالث: المحّبة
ـ  الّنشاط الّرابع: الكتابة نثر أو شعر......................................................... ٣٨
٣٨ .................................. ـ  الّنشاط الخامس: نصوص نثرّية ونصوص ِشْعرّية
ْيف والوردة......................................................... ٤١ ـ  الّنشاط الّسادس: السَّ
ـ  الّنشاط السّابع: استنتاج معاني كلمات / تدريب............................... ٤٢
٤٥ ......................................................... ـ  الّنشاط الّثامن: في عاَلِم االبتكار
٤٧ .......................... ـ  الّنشاط التّاسع: أنا العصفور (خالصة أولى للّدرس) 
ـ  النّشاط العاشر: نحو اإلبداع (خالصة ثانية للّدرس)............................ ٤٩

»°TGƒ◊G :ådÉqãdG ¢SQ qódG

٥١ ...................................................................... ـ  الّنشاط األّول: الحواشي
٥٢ ...................................................................... ـ  الّنشاط الثّاني: في لبنان
ـ  الّنشاط الثّالث: جبهة الحياة................................................................ ٥٥
٥٧ ................................................................. ـ  الّنشاط الرّابع: سأذكره دوًما
٥٨ ........................................................ ـ  الّنشاط الخامس: األنغام المؤتلفة
ـ  الّنشاط الّسادس: ترسيمة الحواشي...................................................... ٥٩



١٥
á q«Hô©dG á¨ q∏dG ‘ §«ëŸG

ô£°SC’G ÚH Ée IAGôb :¢ùeÉÿG ¢SQ qódG

١٠٥ ......................................................... ـ  الّنشاط األّول: الّطبيعة في خطر
١٠٧ ....................... ق بنّص مسموع اني: اإلجابة عن أسئلة تتعّل شاط الّث ـ  الّن
١٠٧ .................................................... ـ  الّنشاط الّثالث: رضا وشجرة الكرز
١٠٩ .......................................... ـ  الّنشاط الّرابع: المستويات األربعة للقراءة
١٠٩ ................................................................... ـ  الّنشاط الخامس: العنوان
١١١ ..................................................... ـ  الّنشاط الّسادس: اإلعراب الّنحوّي
ـ  الّنشاط الّسابع: ُقِطْعِت...................................................................... ١١٢
موح (خالصة أولى للّدرس)................ ١١٥ امن: البنفسجة الّط شاط الّث ـ  الّن
١١٧ ......................... اسع: نحو اإلبداع (خالصة ثانية للّدرس) شاط الّت ـ  الّن

¢ü«î∏qàdG :¢SOÉ q°ùdG ¢SQ qódG

١١٩ ...................................................................... ـ  الّنشاط األّول: ُسَلحفاة
١٢٠ ................................................................... ـ  الّنشاط الّثاني: الّتلخيص
عادة................................................ ١٢١ ـ  الّنشاط الّثالث: وأدرك البيُت السَّ
١٢٢ ...................... ازي (خالصة أولى للمحور) ابع: أبو بكر الّر شاط الّر ـ  الّن
ـ  الّنشاط الخامس: اختيار وتلخيص (خالصة ثانية للمحور)............... ١٢٤

... ≈∏Y IòaÉf :áMGÎ°SG

ـ  الّصورة غذاء العين والعقل................................................................. ١٢٦
ـ  وخير جليس في األنام كتاب.............................................................. ١٢٧
١٢٩ .............................................................. ـ  الحكمة غذاء الفكر والقلب
١٣١ ........................................................................................... ـ  للمطالعة

¿B’G ÉfCG  :Ëƒ≤J

ـ  أنا، اآلن، أعرف................................................................................. ١٣٢
أنا، اآلن، ماهر/ ماهرة في.................................................................. ١٣٧ ـ  

١٤
á q«Hô©dG á¨ q∏dG ‘ §«ëŸG

ـ  الّنشاط الّسابع:  داللة العنوان.............................................................. ٦٠
٦١ ............................................... ـ  الّنشاط الّثامن: داللة عناوين / تدريب
٦٢ ...................... ـ  الّنشاط الّتاسع: العالقة بين عنوان الّنّص وعنوان الكتاب
ـ  الّنشاط العاشر: عناوين نصوص وعناوين كتب.................................... ٦٣
ـ  الّنشاط الحادي عشر: بالد األحالم (خالصة أولى للّدرس)................. ٦٤
٦٥ ..................... ـ  الّنشاط الّثاني عشر: اختيار نّص (خالصة ثانية للّدرس)

äÉª qªàŸGh ¿ÉcQC’G -á q«ª°S’G á∏ª÷Gh á«∏©ØdG á∏ª÷G :™HG qôdG ¢SQ qódG
٦٧ ......................................................................... ـ  الّنشاط األّول: الجملة
٦٩ .............. ـ  الّنشاط الّثاني: لماذا الجملة الفعلّية؟ لماذا الجملة االسمّية؟
ـ  الّنشاط الّثالث: االسم المجرور............................................................ ٧١
ـ  الّنشاط الّرابع: المفعول فيه.................................................................. ٧٣
٧٥ ........................................................... ـ  الّنشاط الخامس: كان وأخواتها
٧٦ .............................................................. ـ  الّنشاط الّسادس: إّن وأخواتها
٧٩ .............................................................. ـ  الّنشاط الّسابع: كاد وأخواتها
٨٠ ................................................................ ـ  الّنشاط الّثامن: ِصَيغ األفعال
ـ  الّنشاط الّتاسع: الّصفات (الخبر، الّنعت، الحال)................................ ٨٤
٨٧ ................................................................... ـ  الّنشاط العاشر: المعطوف
٨٩ ............................................... ـ  الّنشاط الحادي عشر: المفعول الُمْطَلق
٩٠ .................................................... ـ  الّنشاط الّثاني عشر: المفعول ألجله
٩١ ...................................................... ـ  الّنشاط الّثالث عشر: المفعول معه
٩٢ ............................................. ـ  الّنشاط الّرابع عشر: الممنوع من الّصرف
٩٥ .............................................. ـ  الّنشاط الخامس عشر: األسماء الخمسة
ـ  الّنشاط الّسادس عشر: الّتوكيد............................................................ ٩٦
ـ  الّنشاط الّسابع عشر: البدل.................................................................. ٩٨
٩٩ .............................. ـ   الّنشاط الّثامن عشر: عالمات اإلعراب في األسماء
ـ   الّنشاط الّتاسع عشر: تقنّية الّضبط بالّشكل...................................... ١٠١
ـ   الّنشاط العشرون: دالل (خالصة للّدرس)........................................ ١٠٣



١٧
á q«Hô©dG á¨ q∏dG ‘ §«ëŸG

?ójQoCG GPÉe

في نهاية هذا المحور (الَمْدخل) ِمَن الُمتوّقع أن أكون قادًرا/ قادرًة على أن:
أ ـ في الّتواصل الّشفوّي:

ـ ُأعيد سرد نّص.
ًرا. ـ ُأْلقي قصيدة إلقاًء صحيًحا معبِّ

ُق بُمْسَتند مسموع. ـ ُأجيب عن َأسئلة َتَتَعلَّ
ـ ُأْجري حواًرا َمَع رفيقي/ رفيقتي.

ن رؤوس أقالم لنّص. ـ ُأَدوِّ
ب ـ في القراءة الّتحليلّية:

ا قراءة فهم واستيعاب: ـ أَقرأ نّصً
ا. • ُأَوثِّق نّصً

• َأَتَبيَّن داللة عنوان نّص أو عنوان كتاب.
• َأَتَبيَّن العالقة بين عنوان نّص واسم كتاب.

• َأذُكر األفكار الّرئيسة لفقرات نّص أو ألقسام نّص.
• َأْسَتْنِتج معاني كلمات.

• َأذُكر الحقل الُمعجمّي لمفهوم ُمعّين.
ْعُر). ْثُر والشِّ • َأذُكر نوع الّنّص من حيث الّشكل (النَّ

ُق بنّص. ـ ُأجيب عن أسئلة مباشرة تَتَعلَّ
ـ ُأجيب عن أسئلة أفكاُرها ضمنّيٌة (بين األسطر وخلف األسطر).

ـ َأْقَتِرح عنواًنا مناسًبا لنّص، وأعّلل اقتراحي.
ُق بالمستويات األربعة للقراءة. ـ ُأجيب عن أسئلة تَتَعلَّ

ج ـ في القواعد والبالغة:
ـ ُأميِّز أركان الجملة االسمّية والجملة الفعلّية.

ـ َأذُكر عالمات اإلعراب والبناء في األفعال.
ـ َأذُكر عالمات اإلعراب في األسماء.

ـ َأذُكر النواسخ (كان، إّن، كاد )، وُأَبيِّن وظيفة ُكلٍّ منها.
المجرور،  االســم  المعطوف،  الحال،  الّنعت،  مات:  المتمِّ ببعض  ــرِّف  ُأَع ـ    
المفعول  ألجله،  المفعول  الُمْطَلق،  المفعول  فيه،  المفعول  إليه،  المضاف 

معه، الّتوكيد، البدل.
ـ َأضبط بالّشكل الُمناسب أواخر الكلمات في جمل.
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اَألفكار  حتديد  على  قادرًة  قــادًرا/  ُأصبح  َكْي  الّنشاطات،  ِمَن  عدًدا  الــّدرس،  هذا  في  سُأجري، 
الفرعّية، َوِذْكِر اَألفكار الّرئيسة، وتدوين روؤس األقالم، َوَرصد احلقل اُملعجمّي؛ ُكّل هذا ُيساعدني 

كثيًرا في الّتحليل وفي الّتعبير.

 الّنشاط األّول: سلوى
 المطلوب:

ِة. ُق ِبالِفْكَرِة َمَع الّشاِهِد َوالُخُطواِت الَمْنَهِجيَّ َأْقَرُأ ما َيَتَعلَّ

٭ الفكرة جملة واضحة تاّمة املعنى.
٭ الفكرة    رئيسة لفقرة / أو لنّص.

    فرعّية / تفصيلّية.

� شاهد:     
سلوى

سلوى طفلة في الّسادسة من عمرها. عيناها تّتقدان ذكاًء. صوتها يؤنس. كالمها ُيريح.
األفكار الفرعّية: ـ سلوى طفلة في الّسادسة من عمرها.

  ـ عيناها تّتقدان ذكاًء.
  ـ صوتها يؤنس.
  ـ كالمها يريح.

الفكرة الّرئيسة: سلوى طفلة جميلة ذكّية مهّذبة.

الخطوات المنهجّية لِذْكر األفكار الفرعّية: 
١ـ أقرأ الفقرة.

ا مائًال. ٢ـ أحّدد، باملعنى، نهاية كلّ جملة، وأضع خطًّ
٣ـ أصوغ / أنقل الفكرة الفرعّية.

١٩
á q«Hô©dG á¨ q∏dG ‘ §«ëŸG

١٨
á q«Hô©dG á¨ q∏dG ‘ §«ëŸG

د ـ في الّتعبير الكتابّي:
ـ ُأعيد إنشاء نصوص انطالًقا من رؤوس أقالم.

ـ ُأنشئ ُنصوًصا َوفَق استراتيجّية «األسئلة الّتسعة».
ـ َأنشئ موضوعات بالـُمحاكاة.

ص نصوًصا َوفَق آلّية واضحة في الّتلخيص. ـ ُألخِّ
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ًّا  ٍة واِسَعٍة شاِمَلٍة. َوكاَن في َسْعٍي داِئٍم َوراَء الَمْعِرَفةِ، عاب يَّ ٥ـ َلَقِد اْمتاَز الّرازي ِبَمعاِرَف ِطبِّ
ِة الَمْرضى، َوفي التَّجاِرِب  ُه، باِحًثا َعْنها في َصَفحاِت الُكُتِب، َوَعلى َأِسرَّ ِمْنها ُكلَّ ما ُيْمِكُن َعبُّ

ًقا ُعرى الَمْعِرَفِة َبْيَنُه َوَبْيَن ُعَلماِء َعْصِرِه. ِة، قاِطًعا اآلفاَق ِمْن َأْجِلها، ُمَوثِّ الكيِميَّ
ِمْهَنِة  َة  ُقْدِسيَّ لهم  ًدا  ُمَؤكِّ اَألْخــالِق،  َوُحْسَن  الَفضيَلَة  َتالميِذِه  ُنفوِس  في  َيــْزَرُع  َوكاَن  ٦ـ 
ْعَوَذِة، في َأيِّ َمكاٍن كاَنت َوفي َأيَِّة صوَرٍة َظَهَرت. ، ُمحاِرًبا، َقْوًال َوَعَمًال، ُكلَّ َأْنواِع الشَّ بِّ الطِّ

ْأِن، َوَأًبا ِللُفَقراِء الَّذيَن كاَن َيَهُبُهْم َبْعَد الِعالِج  ٧ـ َوَأْصَبَح هذا الَفتى الياِفُع َطبيًبا َعظيَم الشَّ
ا في َتواُضٍع َوَبساَطٍة ال َمثيَل َلَهما. ًّ ماًال، في َوْقٍت كاَن َيعيُش َشْخِصي

                                                                                        المستشرقة األلمانّية زيغريد هونكه
                                                                                  «شمس العرب تسطع على الغرب»

                                                                              (تعريب: فاروق بيضون، كمال دسوقي)
 

لتحديد  مفتاح  وهو  الكاتب،  يتناوله  اّلذي  المفهوم  هو  لنّص  العاّم  ٢ـ   الموضوع 
موضوعات تتعّلق به. قد ُيعَرُف من العنوان، وقد ُيستنتج من معاني الّنّص.

ُد الموضوَع العاّم للّنّص. ٭ ُأَحدِّ
 

َة ِللِفقَرِة األولى. ُل اَألفكاَر الَفرِعيَّ ٣ـ ُأسجِّ
 
 
 

٤ـ ُأسّجل الِفكرة الّرئيسَة ِللِفْقرة األولى.
 

ثّم أسّجل األفكار  الّنّص،  فقرٍة من فقرات  الفرعّية في كّل  ًّا، األفكار  ُأحّدد، شفوي ٥ـ 
ئيسة في كّل فقرة.  الّر
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الخطوات المنهجّية لِذكر الفكرة الّرئيسة: 
١ـ أقرأ الفقرة.

ا). ًّ ٢ـ أحّدد، باملعنى، األفكار الفرعيّة (شفهي
٣ـ أعّني الكلمة األساسّية (من خالل رصد تكرارها بأكثر من وجه).

٤ـ أستنتج الّصفة/ الّصفات املناسبة للكلمة األساسّية.
(خبر  صفة/صفات   + (مبتدأ)  األساسّية  الكلمة  بجملة:  الّرئيسة  الفكرة  ٥ـ  أصوغ 

املبتدأ).
٭  الفكرة الّرئيسة جملة توجز أفكار الفقرة.

✦ ✦ ✦  الّنشاط الّثاني: أبو بكر الّرازي
 المطلوب:

١ـ َأْقَرُأ َنّص «َأبو بكر الّرازي» قراءة أولى.

َأبو َبكر الّرازي
َطْهراَن  َشْرِقيَّ  ُخراسان،  في  ّي  الرَّ مدينِة  في  الّرازي  َبْكر  َأبو  ُوِلَد  ١ـ 
اْهَتمَّ  َحياِتِه،  ِبداَيِة  في  ِللميالِد.  وسّتيَن  َوَخْمٍس  ثماِنِمَئٍة  َسَنَة  ا،  ًّ حاِلي
َفَبَرَع  الموسيقى،  َتعاطى  ُثمَّ  ِة،  ياِضيَّ َوالرِّ ِة  َغِويَّ َواللُّ ِة  الَفْلَسِفيَّ راساِت  ِبالدِّ

فيها.
َفَعزَم َعلى تغييِر  ُعْمِرِه،  ِمْن  الثَّالثيَن  الحاَلِة َحّتى  َوَظلَّ َعلى هِذِه  ٢ـ 
فاِء  الشِّ َمديَنِة  ِإلى  ُطموِحِه،  َتْحقيِق  َوراَء  َسْعًيا  َفاْنَطَلَق،  ًّا؛  َجذِْري َحياِتِه 
ْنيا قاِطَبًة، َوَكْعَبِة ُكلِّ ذي ُطموٍح َوُكلِّ  الِم، ِإلى َبْغداَد، عاِصَمِة الدُّ َوالسَّ

. ُموَّ ْفَعَة َوالسُّ ذي قلٍب َيْبغي الرِّ
اإلْغريِقيِّ  الِعالِج  َفنَّ  َم  َفَتَعلَّ ؛  بِّ الطِّ ِدراَسِة  في  اْنَدَفَع  اَألكيد،  َوَتْصميِمِه  ِقواه  وِبُكلِّ  ٣ـ 
َعلى  الُحصوِل  ِإلى  َسعى  ُثمَّ  ا.  ًّ َعب ِمْنُه  َوَعبَّ  الَعْهِد،  الَحديِث  َوالَعَرِبيِّ  َوالِهْنِديِّ  َوالفاِرِسيِّ 

باَبِة في الُمْسَتْشفى في َبْغداَد، َوفاَز ِبَمْطَلِبِه َبْيَن الَكثيِر ِمْن ُمناِفسيِه. َمْنِصِب َرئيِس الطِّ
َقِت اآلفاق،  ٤ـ َوَلْم َيْمِض َوْقٌت َطويٌل َحّتى ذاَعْت ُشْهَرُتُه في طوِل الِبالِد َوَعْرِضها، َوَطبَّ
، َوَمْرِجًعا َأْخيًرا ِلُكلِّ الحاالِت الُمْسَتْعِصَيِة، َوُمعاِيًنا حاِذًقا َيْسعى  بِّ ًة في ِعْلِم الطِّ َوَأْصَبَح ُحجَّ

َوراَءُه الَجميُع ِمْن ُكلِّ َحْدٍب َوَصْوٍب.
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٤ـ الّرازي يدرس الّطّب:  ـ اندفع في دراسة الّطّب.
ـ درس الّطّب   اإلغريقّي.
الفارسّي.
الهندّي.

العربّي احلديث العهد.
ـ فاز مبنصب رئيس الّطبابة في املستشفى/ بغداد.

٥ـ الّشهرة: ذاعت شهرُتهُ    حّجة في الّطّب.
مرجع أخير للحاالت املستعصية.

ُمعاين حاذق.
ّية (سعي دائم نحو املعرفة): ٦ـ الّرازي موسوعة طبِّ

ـ يبحث في صفحات الكتب.
ـ يبحث على أسّرة املرضى.

ـ يقوم بتجارب.
ـ يوّطد العالقة مع علماء عصره.

٧ـ الّرازي يقّدس مهنة الّطّب:  ـ يزرع في نفوس تالميذه  الفضيلة واألخالق.
 قدسّية مهنة الّطّب.

 ـ يحارب الّشعوذة.
٨ـ الّرازي أبو الفقراء:   يعالج الفقراء.

َيَهُبُهم ماًال.
يعيش في تواضع وبساطة.

✦ ✦ ✦

٢ـ بعـد أن اّطـــَلْعُت على نــموذج في تــدوين رؤوس األقـالم، أقــرُأ، اآلن، الّتــــعريف
     بــ «تدوين رؤوس األقالم» وطرائقه.

هو  ما  مع  الّنّص  في  األفكار  أبرز  التقاط  يعني  األقالم  رؤوس  تدوين  به:   الّتعريف 
ضرورّي من كلمات أو تعابير أو جمل، واالحتفاظ بها بوساطة الّتدوين، رغبة في 

استذكارها ثانية وإعادة صياغتها إن لزم األمر.
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 الّنشاط الّثالث: تدوين رؤوس األقالم
 المطلوب:

١ـ َأقرُأ رؤوس األقالم لنّص «أبو بكر الّرازي».
توثيق الّنّص:  ٭ العنوان: أبو بكر الّرازي.

٭ المؤّلفة: املستشرقة األملانّية زيغريد هونكه.  

شمس العرب تسطع على الغرب. ٭ المصدر:   
٭ تعريب: فاروق بيضون، كمال دسوقي.  

١ـ والدة الّرازي: ـ المكان: مدينة الّري/ خراسان.
     ـ الّزمان: ٨٦٥ م.

٢ـ
البداية ـ اهتمام الّرازي

الموسيقى الّرياضّياتالّلغةالفلسفة
٣ـ الّرازي في نقطة تحّول:   ٭ متى؟ ـ في الــ ٣٠ .

مدينة الّشفاء والّسالم. ٭ ماذا؟ ـ قصد بغداد    
عاصمة الّدنيا.  

مقصد كّل ذي ُطموح.  
٭ ملاذا؟ ـ لتحقيق أحالمه.  
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مالحظات:
١ـ َقد ُيعتمُد في الّنّص الواحد أكثر من طريقة. المطلوب َأْن يكون الّتدوين واضًحا دقيًقا 
ُحها،  ًقا. ال يقتصُر الّتدوين على كلماٍت وعناوين، إّنما على أفكار رئيسة وما ُيَوضِّ ُمَوثَّ

بحيث ِإنَّنا ال داعي للعودة إلى الّنّص األساسّي.
ا. ٢ـ تدوين رؤوس األقالم كفاية مُفيدة جدًّ

٣ـ تدوين رؤوس األقالم قد يكون لنّص مسموع، وقد يكون لنّص مكتوب.
الّتحليل،  الّتركيز،  اإلصغاء،  المهارات:  من  بمجموعة  الِقيام  تتطّلب  الكفاية  هذه  ٤ـ 

ياغة، الكتابة، الّسرعة. الصِّ
٥ـ تدوين رؤوس األقالم ال يعني «إمالء»، إّنما يعني استنتاج األفكار الّرئيسة وتدوينها مع 

ما هو ضرورّي من مفردات أو تعابير أو أفكار فرعّية.
٦ـ ترتيب رؤوس األقالم يساعد المتعّلم على استثمار ما دّون استثماًرا ناجًحا.

٧ـ من حّق المتعّلم أن يختار الّطريقة اّلتي يريد في تدوين رؤوس األقالم، بشرط أن يلتزم 
ًبا واضًحا. بأصول الكفاية، وأن يكون تدوينه مرتَّ

٨ـ استثمار رؤوس األقالم:
ا له. ًّ َن، ويعود إلى ذلك دائًما، فتكون هذه األفكار غذاءً معرفي ٭ يرّتب المتعّلم ما َدوَّ

٭ يعرض المتعّلم رؤوس األقالم كما دّونها أمام رفاقه.
٭ يقّدم المتعّلم رؤوس األقالم مكتوبًة مرّتبة، فيّطلع عليها المعّلم، َوُيبدي مالحظاته.

٭ قد تكون رؤوس األقالم ُمْنطَلًقا لموضوع مناقشة.
٭ قد تكون رؤوس األقالم ُمْسَتَنًدا لإلجابة عن أسئلة َتَتَعلَّق بنّص مسموع.

٭ قد تكون رؤوس األقالم َتصميًما (ُمْنطَلًقا) إلنشاء نّص متماسك.

٣ـ باالستناد إلى رؤوس األقالم، أعيد كتابة نّص «أبو بكر الّرازي».
ُن رؤوس األقالم فيه. ٤ـ َأْقَرُأ َنّص «البالبل والجراد»، وُأَدوِّ

أتذّكر أّن رؤوس األقــالم هي أفــكار رئيـــسة مع ما هو ضـــرورّي من كلمات أو تعـــابير
أو جمل.

٢٤
á q«Hô©dG á¨ q∏dG ‘ §«ëŸG

طرائق تدوين رؤوس األقالم:
١ـ طريقة الّتسلسل العمودّي:

١ـ أ ـ
    ب ـ 

٢ـ أ ـ 
    ب ـ 
    ج ـ 

٣ـ أ ـ
   ب ـ 

٢ـ طريقة الّدوائر:

٣ـ طريقة الخانات اُألفقّية:
معلومات إضافّيةاألفكار الفرعّيةاألفكار الّرئيسة

رات: ٤ـ طريقة المشجَّ

٭

٭
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 الّنشاط الّرابع: احلقل املُْعجمّي
 المطلوب:

١ـ  أتأّمل ما هو أمامي.

البحر: مياه، أمواج، مّد وجزر، رمال، أسماك، أعماق، ثمار البحر، ملح، سفن وبواخر...
٢ـ أقرأ الّتعريف اآلتي:

الحقل المعجمّي هو كلمات وتعابير تتعّلق بمفهوم معّين.

٣ـ أقرأ أهّمّية َجْمع احلقل املعجمّي.

٤ـ أجمع احلقل املعجمّي للّشجرة اخلضراء.
ـ        باالستناد إلى احلقل املعجمّي اّلذي جمعُت، أنشُئ فقرة أبّني 

فيها فوائد الّشجرة اخلضراء.
٥ـ أجمع احلقل املعجمّي لزهرة األقحوان.

ـ         باالستناد إلى احلقل املعجمّي اّلذي جمعُت، أنشُئ فقرة أصف 
فيها زهرة األقحوان.

َجْمع الحقل المعجمّي ُيساعد في تحليل ُمرَسلة أو في تأليف ُمْرَسلة (الّتحليل والّتعبير):
أ ـ تفسيًرا.
ب ـ وصًفا.

ج ـ تصويًرا لعالقة (سببّية، ضّدّية...).
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الَبالِبل والَجراد
ماِن كاَن ِسْرٌب ِمَن البالِبِل يعيُش على شجرٍة ضخمٍة ُمْثِمَرٍة. ١ـ في ماضي ماضي الزَّ

ت ُمناَقَرُتها، َفَتباَعَدت  ٢ـ َوذاَت َيْوٍم َتناَقَرِت الَبالِبل، واْشَتدَّ
َجَرُة َأْغصاًنا َأْغصاًنا َأْغصاًنا... حاِقَدة، واْنَقَسَمِت الشَّ

٣ـ َبْيَن هِذِه الِبالِبِل كاَن ُبْلُبٌل َصغيٌر َجميٌل َأْخَضُر الَعْيَنْيِن، 
غلول. َغِب، ُيْشِبُه َفْرَخ الَحمام، َوكاَن اْسُمُه الزُّ َأْبَيُض الزَّ

الَمساِء  في  داَهَمت  حيَن  ُحْزُنُه  واْزداَد  غلوُل  الزُّ َحــِزَن  ٤ـ 
َجَرَة الُمْثِمَرَة، ُثمَّ احتلََّت ِمْنها ُغْصًنا. َجماَعٌة ِمَن الَجراِد الشَّ

٥ـ َوُذِعَرِت الَبالبُل، وآلَمها َصريُر الَجراِد الُمتواِصل؛ َفَوَقَف 
غلول َفَقْد َنَفَض الخـَْوَف  ُكلُّ ُبْلُبٍل َعلى ُغْصِنِه ُمْرَتِجًفا. َأّما الزُّ
الَجراِد  ِمــَن  ِص  َخلُّ ِللتَّ َوسيَلٍة  في  ُر  ُيَفكِّ َوراَح  َجناَحْيِه،  َعــْن 

الُمْغَتِصب.
ِه ِمْن ُغْصٍن ِإلى ُغْصٍن، َوَتَرَك في  ٦ـ َوَلَمَعْت َأخيًرا في َعْيَنْيِه المستديرتيِن ِفْكَرٌة، َفطاَر ِلَتوِّ

ا. ًّ ُأُذِن ُكلِّ ُبلبٍل سر
َيْصَدُح عاِلًيا عاِلًيا  َوراَح  ُغْصِنِه،  َطَرِف  َعلى  غلوُل  الزُّ َجَثَم  باُح حّتى  الصَّ َأْقَبَل  ِإْن  َوما  ٧ـ 

عاِلًيا...
عاِلية...  عاِلَيًة  واِحــَدًة  َتْرتيَلًة  الّزْقَزقاُت  َفاْرَتَفَعِت  َحــْذَوُه،  َجميُعها  الَبالبُل  َوَحــَذِت  ٨ـ 

ْت َلها اَألْوراق. َجَرُة، واْرَتفَّ اْرَتَعَشْت َلها الشَّ
ْوِت الواِحِد الَّذي اْبَتَلَع َصريَرُه، َوَزْلَزَل ُغْصَنُه، َفَهزَّ َأْجِنَحَتُه الَّتي  ٩ـ َوخاَف الَجراُد ِمَن الصَّ

ُتْشِبُه اإلَبر، َوَوّلى ُمْدِبًرا.
َجَرُة َمْجموَعَة َأْغصاٍن واِرَفة. ًدا... َوَبِقَيْت َلها الشَّ ١٠ـ َوهكذا عاَدِت الَبالِبُل ِسْرًبا واِحًدا ُمَغرِّ
كوليت الخوري

«كيـان»

٥ ـ باالستناد إلى رؤوس األقالم أحّول الّنّص «البالبل والجراد» إلى رسومات.
ا. ًّ ٦ ـ باالستناد إلى رؤوس األقالم أعيد سرد نّص «البالبل والجراد»، كتابي

٧ ـ أستمع إلى نّص «عطر األقحوان»، وأدّون رؤوس األقالم فيه.
٨ـ باالستناد إلى رؤوس األقالم في نّص «عطر األقحوان» أعيد إنشاء الّنّص بأسلوبي.
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٨ ـ  أجمع، من القصيدة، الحقل المعجمّي الّداّل على طمأنينة الّشاعر.
 
 

٩ـ  باالستناد إلى ما جمعُت من حقل معجمّي ُأنشُئ فقرة أصف فيها حال الّشاعر.
 
 
 

✦ ✦ ✦

 الّنشاط اخلامس: اإللقاء
 المطلوب:

 ١ـ أستِمُع إلى قصيدة «الّطمأنينة» للّشاعر ميخائيل نعيمة.
٢ـ أقرأ مرتكزات اإللقاء الّصحيح المعّبر.

بطاقة تقييم ذاتّي ـ اإللقاء الّصحيح المعّبر
مالحظاتدرجة المتعّلمالّنسبة المئوّيةالمرتكزات
١٥ ٪١ـ َأْلِفُظ احلروف من مخارجها.

١٥ ٪٢ـ َأْضِبُط احلركات القصيرة والّطويلة.
١٠ ٪٣ـ َأصل وأقف في املواضع املناسبة.

١٠ ٪٤ـ ُأواِزُن في إلقائي.

٥ـ ُأنّغم في إلقائي: 
َأخفض الّصوت أو أرفعه أو أعتدل.• 
ُأسرع أو ُأبطُئ أو أعتدل.• 
ُأمثِّل املعنى.• 
َأْنِبر (أضغط على كلمة أو تعبير أو جملة).• 

٪ ٣٠

٦ـ أستعمل احلركات اجلسدّية املناسبة:
باجلسم.• 
باليدين.• 
بالوجه.• 

٪ ٢٠

١٠٠ ٪املجموع

ًرا. ٣ـ ُأِعدُّ القصيدَة «الّطمأنينة» لإللقاء، ُثمَّ ألقيها إلقاًء صحيًحا ُمَعبِّ
✦ ✦ ✦
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٦ـ أجمع احلقل املعجمّي للكتاب، واحلقل املعجمّي للّدماغ.
ـ         باالستناد إلى ما جمعُت، أؤّلف فقرة أبّيُن فيها فوائد الكتاب على دماغ اإلنسان.

٧ـ أقرأ نّص «الّطمأنينة» لميخائيل نعيمة.

َمْأنيَنُة الطُّ

٭٭٭

٭٭٭

ميخائل نعيمة
«همس الجفون»

ــْيــتــي َحــَجــْر ُرْكـــــُن َب
َواْنــَتــِحــْب يــا َشــَجــْر
ـــي ِبـــاَملـــَطـــْر ـــل ـــِط َواْه
َخَطْر َأْخشى  َلْسُت 
ــْيــتــي َحــَجــْر ُرْكـــــُن َب

ــــِمــــدُّ الـــَبـــَصـــْر َأْســــَت
ـــَشـــْر ـــَت ـــــالُم اْن ـــــظَّ َوال
ـــَحـــْر ـــَت ــــهــــاُر اْن ــــنَّ َوال
ــْر ــَم َواْنـــَطـــِفـــْئ يـــا َق
ــــِمــــدُّ الـــَبـــَصـــْر َأْســــَت

ــْن ُصــنــوِف الــَكــَدْر ِم
ــْر ــَح ــسَّ ــســا َوال فــي اَمل
ـــَجـــْر ــقــا َوالـــضَّ ــشَّ ــال ِب
ــَشــْر ــَب ــا ُخـــطـــوَب ال ي
ــْن ُصــنــوِف الــَكــَدْر ِم

َحديْد َبْيتي  َسْقُف 
َفــاْعــِصــفــي يــا ِريـــاْح
ــا ُغــيــوْم ــحــي ي ــَب َواْس
ــِصــفــي يــا ُرعـــوْد َواْق
َحديْد َبْيتي  َسْقُف 

ئيْل الضَّ ِسراجي  ِمْن 
ــاْل ــُل ط ــْي ــلَّ ــمــا ال ُكــلَّ
مــاْت الــَفــْجــُر  َوِإذا 
ــي يـــا ُجنـــوْم ــف ــَت ــاْخ َف
ئيْل الضَّ ِسراجي  ِمْن 

َحصْني َقــْلــبــي  ـــاُب  ب
ُهموْم يــا  َفاْهُجمي 
ُنحوْس يا  ــفــي  َواْزَح
ـــوْف ـــاُألل ــــي ِب ــــِزل َواْن
َحصْني َقــْلــبــي  ـــاُب  ب
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٤ـ ما َأْكَرَمِك َأيَُّتها اَألْرُض، َوما َأْطَوَل َأناَتِك(٤)!
الُمْنَصِرفيَن  َأْبناِئِك  َعلى  َحناَنِك  َأَشدَّ  ما 
َعْن َحقيَقِتِهْم ِإلى َأْوهاِمِهْم، الّضاِئعيَن َبْيَن ما 

روا َعْنُه... َبَلغوا ِإَلْيِه، َوما َقصَّ
ـــِت  ــَف(٥)؛ َوَأْن ــَي ــِج ــِك ال ــْوِدُع ــَت ــْس ــْحــَن َن َن

َتْغِسليَن َوجوَهنا ِبالَكْوَثِر(٦).
َنْحُن َنَتناَوُل َعناِصَرِك ِلَنْصَنَع ِمْنها الَمداِفَع 
نيَن  َوالَقذاِئَف؛ َوَأْنِت َتَتناَوليَن َعناِصَرنا، َوُتَكوِّ

ناِبَق. ِمنْها الُوروَد َوالزَّ
ما َأْوَسَع َصْبَرِك َأيَّتُها اَألْرُض، َوما َأْكَثَر اْنِعطاَفِك!

جبران خليل جبران
«البدائع والّطرائف»

  
١ـ امتثال: اتّباع، قبول األمر.   

داء الّطويل.  ٢ـ متَّشحة: البسة الوشاح، وهو الّر
٣ـ أهول: أعظم، أفزع. 

٤ـ أناتك: صبرك.
٥ـ الِجَيف: ج. جيفة، أي جّثة المّيت من الحيوان خصوًصا.

٦ـ الَكْوثر: الماء الَعْذب. 

ن روؤس األقالم لنّص «أّيتها األرض». ٢ـ ُأَدوِّ

٭ هوّية الّنّص: ـ العنوان :   
    ـ الكاتب:   
    ـ المصدر :  

١ـ األرض جميلة كاملة                بالّنور والّشمس.
      ........... و............ .

      ............ و ........... .
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 الّنشاط الّسادس: أّيتها األرض (خالصة للّدرس)
 المطلوب:

١ـ أقرأ نّص «أّيتها األرض» للكاتب جبران خليل جبران.

َأيَُّتها اَألْرُض
١ـ ما َأْجَمَلِك َأيَُّتها اَألْرُض، َوما َأْبهاِك!

ْمِس! ما َأَتمَّ اْمِتثاَلِك(١) ِللّنوِر، َوَأْنَبَل ُخضوَعِك ِللشَّ
َأْمَلَح  َوما   ، لِّ ِبالظِّ ِشَحًة(٢)  َمتَّ َأْظَرَفِك  ما 

جى! ًعا ِبالدُّ َوْجَهِك ُمَقنَّ
ــْجــِرِك، َومــا َأْهـــَوَل(٣)  ــَي َف ـــَذَب َأغــاِن ما َأْع

َتهاليَل َمساِئِك!
ما َأْكَمَلِك َأيَُّتها اَألْرُض، َوما َأْسناِك!

٢ـ َلَقْد ِسْرُت في ُسهوِلِك، َوَصِعْدُت َعلى 
ْقُت  َوَتَسلَّ ــِك،  ــِت َأْوِدَي ِإلــى  َوَهَبْطُت  ِجباِلِك، 
ُصخوَرِك، َوَدَخْلُت ُكهوَفِك ، َفَعَرْفُت ِحْلَمِك 
ْهِل، َوَأَنَفَتِك َعلى الَجَبِل، َوُهدوَءِك في  في السَّ
في  َمِك  َوَتَكتُّ ْخِر،  الصَّ في  َوَعْزَمِك  الــوادي، 

َنُة ِبَصالَبِتها،  يِّ ها، اللَّ ِتها، الُمَتعاِلَيُة ِبَتواُضِعها، الُمْنَخِفَضُة ِبُعُلوِّ الَكْهِف؛ َفَأْنِت الُمْنَبِسَطُة ِبُقوَّ
الواِضَحُة ِبَأْسراِرها َوَمكنوناِتها!

ِإلى  ــَرنــي  َوَســيَّ َربيُعِك،  َأْيَقَظني  َلــَقــْد  ٣ـ 
َبخوًرا.  َأْنفاُسِك  َتَتصاَعُد  َحْيُث  غاباِتِك، 
ــِك، َحــْيــُث  ــُفــِك فــي ُحــقــوِل ــَســنــي َصــْي َوَأْجــَل
َخريُفِك  َوَأْوَقَفني  َأْثماًرا.  اْجِتهاُدِك  َيَتَجْوَهُر 
عاِفَيًة.  ـــِك  َدُم َيسيُل  َحــْيــُث  ــِك،  ــروِم ُك فــي 
َيَتناَثُر  َحْيُث  َمْضَجِعِك،  ِإلى  ِشتاُؤِك  َوقاَدني 

ُة ِبِشتاِئها. ِقيَّ ُطْهُرِك َثْلًجا. َفَأْنِت الَعِطَرُة ِبَربيِعها، الَجّواَدُة ِبَصْيِفها، الَفّياَضُة ِبَخريِفها، النَّ
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د ـ ماذا تعّلم الكاتب من كّل من: الّسهل، الجبل، الوادي، الّصخور، الَكْهف؟
 

 

 

 

 

 

هـ ـ ماذا يقّدم كّل َفْصٍل لإلنسان؟
 

 

و ـ جبران يدعو اإلنسان إلى أن يكون كالفصول. ِإالَم يدعوه إًذا؟
 

ز ـ أذكر الفكرة الّرئيسة في القسم الّرابع من الّنص.
 

ًرا. ٦ـ أستمع إلى نص «أّيتها األرض» وُأعّده لإللقاء، ثّم ألقيه إلقاًء صحيًحا معبِّ
ا، ُمستعيًنا/ ُمستعينًة بأسلوب  ٧ـ تحت عنوان «أّيتها الّشمس» أو «أيُّها الّنهر» أؤلّف نصًّ

جبران في نّصه «أّيتها األرض».
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٢ـ 
َدَخلَتَسلَّقَهَبطَصِعدسارِفعل الكاتب

الّسهولأين؟

اِحلْلمماذا عرف؟

منبسطة بقّوةكيف رآها؟

٣ـ 
الّشتاءاخلريفالّصيفالّربيعالفصل

غابات وَبخورمظهُره

َأْيَقَظهتأثيره في الكاتب

َعِطرصفة عاّمة للفصل

٤ـ األرض كريمة َصبورة:
٭ أهلها   

٭ ِهَي   

نُت من رؤوس أقالم، أجيب عن األسئلة اآلتية: ٥ـ باالستناد إلى نّص «أّيتها األرض» وإلى ما َدوَّ
أ ـ أستخرُج من الفقرة األولى الحقل المعجمّي للّطبيعة.

      

ها جبران. بـ  باالستناِد إلى الحقل المعجمّي اّلذي جمعُتُه في الّسؤال األّول، أصّوُر األرَض اّلتي يِحبُّ
 

 

 

ج ــ في الفقرة الّثانية مجموعة من األفعال.
١ـ أستخرجها.

 

ُد الفاعل لها. ٢ـ أحدِّ
 


