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نبذة عن هذا الكتاب 
حرصنــا فــي هــذه الحلقــة مــن السلســلة علــى أن يســتكمل الطالــب أساســياته فــي اللغــة قبــل االنتقــال إلــى 
الحلقــة التاليــة؛ فشــهد الكتــاب توســًعا فــي كافــة عناصــر المحتــوى بشــكل َســِلس، باإلضافــة إلــى االنتقــال 
التدريجــي إلــى مرحلــة التــذوق الفنــي والجمالــي عبــر بعــض هــذه العناصــر. وقــد جــاء تنظيمــه علــى النحــو 

اآلتي: 

الوحدات
وهي ثماني وحدات، موضوعاتها كاآلتي: 

٢. األعياد والمناسبات الدينية ١. وصف الناس   
٤. الطبيعة  ا    ٣. مضحك جدًّ

٦. أمثال وتعبيرات وحكم ٥. ثقافات مختلفة    
٨. التعليم ٧. شخصيات لها تاريخ  

وتتكون كل َوْحدة من قسمين، يتكون القسم األول من:
المفردات، الحوار، القواعد، االستماع والفهم، المحادثة.

ويتكون القسم الثاني من: 
المفردات، الحوار، القواعد، القراءة والفهم، الكتابة.

* المفردات
يتــراوح عــدد المفــردات فــي القســَمين بيــن ٨٠ و١٠٠ مفــردة، وقــد احتــوى كتــاب الطالــب على عدد قليل 

مــن التدريبــات علــى طــرق اســتخدام هــذه المفــردات، أمــا الجــزء األكبــر منهــا فقــد ُعِنَي به كتــاب التدريبات.

* الحوار 
ــر  وهــو موقــف طبيعــيٌّ اســُتْخِدَمْت فيــه مفــردات الــدرس الســابق عرضهــا مــن خــال نــّصٍ حــواري يعّبِ
عــن طريقــة اســتخدام تلــك المفــردات بصــورة طبيعيــة فــي مواقــف الحيــاة اليوميــة؛ ليتَســنَّى للطالــب تمثلهــا 
واالحِتــَذاء ببعــض نماذجهــا فــي الحديــث والكتابــة. كمــا أعقــب كلَّ حــوار التركيــُز علــى بعــض التراكيــب 
ــه، وتقديمهــا فــي نمــاذج متنوعــة؛ ليســُهل علــى الطالــب  ــواردة في ــة ال ــة الشــائعة والقوالــب التعبيري اللغوي
ُمحاكاتهــا والتمثيــل علــى غرارهــا بجمــل مــن عنــده. باإلضافــة إلــى أهــم الملحوظــات الصرفيــة واللغويــة 

بشــكل موســع عمــا كان عليــه األمــر مــن قبــل. 



* القواعد
َدين رئيسيَّْين: قام وْضع محتوى القواعد في هذا الكتاب على محّدِ

- األبواب النحوية األكثر شيوًعا واستعمااًل في اللغة العربية.

- تحليل أخطاء الطاب النحوية والصرفية واالستفادة منها في وضع محتوى المنهج.

وتمثــل القواعــد الصرفيــة المقدمــة بشــكل مســتقل  ابتــداء مــن الكتــاب الثانــي قاســًما مشــترًكا مــع 
القواعــد النحويــة فــي هــذا الكتــاب، وتهــدف إلــى أن يتمكــن الطالــب مــن فهــم النظــام االشــتقاقي وإثــراء 

ــد مــن معــان.  ــا يري ــر بهــا عمَّ ــرة مــن جــذر واحــد يعب ــه مــن خــال اشــتقاق كلمــات كثي مفردات

ويســهم كتــاب التدريبــات بنصيــب وافــر فــي تعزيــز مــا تعلمــه الطالــب مــن قواعــد نحويــة وصرفيــة فــي 
كتــاب الطالــب مــن خــال تدريبــات غنيــة ومتنوعــة تُتيــح لــه الُقــدرة علــى التمكــن مــن القاعــدة فــي شــكلها 

الصحيــح.

المهارات اللغوية 
َعــت المهــارات الرئيســية األربــع علــى َمــدار الوحــدة، بواقــع مهارتيــن فــي كل قســم: االســتماع  ُوّزِ

والمحادثــة فــي القســم األول، والقــراءة والكتابــة فــي القســم الثانــي.

- االستماع
المدروســة وطــرق اســتخدامها  المفــردات  الطالــب علــى تمييــز  إقــداَر   تســتهدف مهــارة االســتماع 
فــي قوالــب وتراكيــب متنوعــة واســتيعابها وفهمهــا داخــل َنــّصٍ َســرِدي أو حــواري، إضافــة إلــى مســاعدتهم 

فــي فهــم واســتيعاب مفــردات أخــرى مــن خــال الســياق.

ويتميــز االســتماع فــي هــذا الكتــاب بتقديــم مــواد حقيقيــة مــن وســائل اإلعــام المختلفــة ســواء أكانــت 
أخبــاًرا أو برامــج تلفزيونيــة أو مــواد فيلميــة تُعــرض علــى القنــوات الفضائيــة المختلفــة، ممــا يُتيــح للطالــب 
ــن  ــي الكتابي ــه الحــال ف ــطة كمــا كان علي ــة دون نُصــوص َوســيطة ُمبسَّ ــام العربي ــا لوجــه أم أن يكــون وجًه

الســابقين. 

- المحادثة
ــم، ومــن َثــمَّ هدفــت  تُعــزز مهــارة المحادثــة دافعيــة الطــاب نحــو إكمــال مســيرتهم فــي عمليــة التعلُّ
ــواردة  ــدة ال ــرات الجدي ــى إحــكام الطالــب ســيطرَته علــى التراكيــب والتعبي ــاب إل ــة فــي هــذا الكت المحادث

قــاش فيمــا يتعلــق بموضــوع الوحــدة. ــال، باإلضافــة إلــى قدرتــه علــى إدارة النِّ واســتخدامها بشــكل فعَّ

ويُعــدُّ التعبيــر الشــفوي الُحــرُّ أبــرز مــا يميــز المحادثــة فــي هــذا الكتــاب حيــث يقــوم الطالــب بوصــف 
ــة وإلقــاء بعــض الطَّرائــف  ــر، أو َســرد حكاي ــراه مــن صــور أو التعليــق علــى بعــض رســوم الكاريكاتي مــا ي

ــرة. ــة ُمؤث ــكات بأســلوبه الخــاص، وبطريق والنِّ



- القراءة والفهم
تســبق نصــوص القــراءة الُمختــارة بعنايــة بعــُض األســئلة والصــور باعتبارهــا تهيئــة حافــزة، يعقبهــا أســئلة 
االســتيعاب والفهــم والتمييــز بيــن الخطــأ والصــواب باإلضافــة إلــى مــا ســبق كانــت القــراءة الجهريــة عامــًا 
مــن عوامــل ضبــط األداء وتصحيــح المخــارج وتنغيــم العبــارات وتطبيــق القواعــد. وقــد توســعت القــراءة 
فــي هــذا الكتــاب بحيــث يســتطيع الطالــب أن يضــع ُعنواًنــا لبعــض النصــوص الُمختــارة ويناقــش أفكارهــا، 
ــا تعلمــه مــن قواعــد النحــو والصــرف. فضــًا عــن التعليــق برأيــه حــول الموضــوع  ويســتخرج منهــا بعًضــا ممَّ
ــي  واســتخراج مظاِهــر الَجَمــال مــن بعــض الجمــل والعبــارات التــي تحتــوي علــى صــور فنيــة بديعــة ممــا يُنّمِ

ائقــة اللغويــة لديــه.  الذَّ

- الكتابة
َتعكــس الكتابــة فــي هــذه المرحلــة ُقــدرة الطالــب علــى مــدى اســتيعابه لمــا تعلمــه علــى مــدار الوحــدة  
زت الكتابــة بعناصــر مختلفة  وســيطرته علــى المفــردات والتراكيــب الــواردة فيهــا بشــكل صحيــح، لذلــك ُعــّزِ

لتخــدم هــذا الغــرض. 

وتتضمن مهارُة الكتابة في هذا الكتاب العناصر التالية: 

ــط: يركــز الكتــاب فــي هــذه المرحلــة مــن السلســلة علــى أدوات الربــط  بشــكل خــاص  أ- أدوات الرب
ــى مســتوى الجمــل  ــر عل ــة مــن التعبي ــي الكتاب ــًدا لنقلهــم ف نظــًرا لتطــور مســتوى الطــاب اللغــوي وتمهي
القصيــرة، إلــى التعبيــر علــى مســتوى الجمــل الطويلــة الممتــدة وحســن االنتقــال مــن معنــى إلــى معنــى آخــر 

وربــط، المقدمــات بالنتائــج واألســباب بالمســببات.

ــر اإلبداعــي: وهــو تعبيــر ُحــرٌّ لكنــه ُمنظــم يهــدف إلــى إقــدار الطالــب علــى ترتيــب أفــكاره،  ب- التعبي
ــول والِقَصــر مــع تأكيــد مــا  وعرضهــا فــي شــكل منظــم وتقســيمها علــى مســتوى فقــرات متنوعــة بيــن الطُّ

يطرحــه مــن أفــكار بشــواهد وأدلــة وقرائــن، وتعزيزهــا بضــرب األمثــال واســتخدام الصــور البيانيــة.

: ُروِعــَي فــي هــذا الكتــاب إعطــاء الطــاب نمــاذج بديعــة بخطــي النســخ والرقعــة مرتبطــة  ــطُّ ت- الَخ
ــل. ــن بشــكل ُمفصَّ ــن ِســمات ِكا الخطي ــة بي ــه المقارن بموضــوع الوحــدة، ليتســنَّى ل
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َوْصُف النَّاِس

اْلَوْحَدُة اأْلُوَلى
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Character Descriptions



ة؟    أ. َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ

ب. اْبنِي َخُجوٌل َواْنطَِوائِيٌّ





ة؟1 أ. َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ

يَّة
١٨. َعَسِليَّة  ١9. سوداء  ٢٠. َزْرقاء   ٢١. بُنِّ

َقة ٢٢. خضراء      ٢٣. واِسعة     ٢٤. َضّيِ

العيون
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1921

22

20

2324

اقرأ وافهم أ          

- ذو َشاِرب
- ذو ِلْحَية / ُمْلَتٍح

- َحِليق
َبة - ُمَحجَّ
- ُمْنَتِقَبة

َجة / َساِفَرة - ُمَتَبّرِ
- عليه أَثُر ُجُروح / نُُدوب

- ذو - ذات َشاَمة / ذو - ذات َخاٍل
- أَْصَلع )َصْلَعاء(

- أَْقَرع )َقْرَعاء(

ِسَمات ُأخرى

١. ُمستِدير   ٢. َبْيَضاِوّي 

الوجه
12

١٥. قِوّي)ة(   ١٦. ضعيف)ة(
١٧. ذو َعَضات

البِنَْية

1517 16

٥٢. َغالية                ٥٣. َرخيَصة  
٥٤. جديدة              ٥٥. َباِلية / َرثَّة / قديمة  

٥٦. ُمَهْنَدَمة / ُمَرتََّبة    ٥٧. غير ُمَرتََّبة 

المالبس

د   ٣. ناِعم    ٤. َخِشن  ٥. ُمَجعَّ
ج  ٧. أَْسود   ٨. أَْشَيب  9. أَْشقر ٦. ُمَموَّ

ْعر الشَّ

3456

9 ١٠. طويل)ة(    ١١. قصير)ة(  78
ط)ة( / معتِدل)ة(  ١٢. متوّسِ
١٣. ُمستقيم      ١٤. ُمْنَحٍن

الَقاَمة

13

14 12 1011

٢٥. َدِقيق / َصغير
٢٦. كبير / أَْفَطس

25األنف

26

٢٧. َداِكنة     ٢٨. َفاِتحة     ٢9. َقْمِحيَّة / ِحْنِطيَّة
٣٠. بيضاء    ٣١. َشْقراء     ٣٢. شاِحبة

الَبَشَرة

272829

303132

٣٣. ِطفل
٣٤. ُمراِهق

٣٥. شابٌّ

٣٦. َكْهل
٣٧. عُجوز

٣٨. ُمِسنٌّ

٣9. في الِعْشرينيَّات
٤٠. في الثَّاِثينيَّات

٤١. في األْرَبعينيَّات

نُّ السِّ

35
36

37

38
394041

33
34

٤٢. َوِسيم
٤٣. َقِبيح / َدِميم

٤٤. أَِنيق
٤٥. َسِمين
٤٦. َنِحيف

ط الَوْزن ٤٧. ُمَتَوّسِ

٤٨. َحاِمل
٤9. ُمَعاق

٥٠. أَْعَمى / َفاِقد الَبَصر / َكِفيف
ْمع ٥١. أََصّم / فاِقد السَّ

ْكل الشَّ

51

4244

47

48

49

43

50

52
53

545556

57 46 45

المفردات



وصف الناس  1Character Descriptionsأ

أكمْل كما في النموذج ت          

انظْر وأْكمل بالوصِف المناسب ب          

ر الصفَة المشتَركة مرتين( امأل الفراغات بالكلمة المناسبة َحَسَب الِجنس )يُمِكن أن تَُكّرِ ث          
اء - ُمحجبة - ُمْنَتِقَبة - في الِعشرينيات - عُجوز - شابٌّ 3ُملَْتح - ذو شارِب - حاِمل - أَْصلَع - َصمَّ

هذا الرجُل قامُته ____ 

هذا الطفُل َبشرتُه ____هذه البنُت شعُرها _____

هذا الرجُل ذو ___ كِثيفٍة.هذه المرأة _______ هذا الشابُّ في ____ من ُعْمره.

هو

هي

ذو شْعٍر أشقَر شعرُه أشقُر   أشقُر الشعِر هذا الولد
عُر / أشقر الشَّ

ذاُت شعٍر أشقَر شعرُها أشقُر شقراُء الشعِر هذه البنُت

هذا الولد
هذه البنُتالقاَمُة / طويل

هذا الولد
هذه البنُتالَوْزن / ثقيل

هذا الولد
هذه البنُتالِبْنَية / ضعيف

هذا الولد
هذه البنُتالشكُل / َوِسيم

هذا الولد
هذه البنُتالمابُس / أَِنيق

هذا الولد
هذه البنُتالوجه / ُمستِدير

هذا الولد
هذه البنُتالرأس / أَْصَلع

هذا الولد
نُّ / كبير هذه البنُتالّسِ



ة؟ تدريباتأ. عم تبحثين يا َحاجَّ 1
الُمْفَرَداُت اًل َأوَّ

ضع كلَّ كلمة مما يأتي في جملة من عندك           3

د           : _________________________________________________________ ُمَجعَّ

ُمستِقيم        : _________________________________________________________

أَْشَقر            : _________________________________________________________

في الثَّالثِينيات : _________________________________________________________

َخْضَراء          : _________________________________________________________

نَاِعم             : _________________________________________________________

امأل الفراغ بمَضادِّ ما بين القوسين           1

)ُمسَتقيم( ي شيٌخ _______ القاَمة.  ١. جّدِ

)َخِشٌن( ٢. يُوَلُد الطفُل وشعُرُه ______ 

)َضعيف( ٣. الرَياضيُّ _________ الِبْنَية. 

٤. هل زوجُتك ________؟        )ُمَتَبرَِّجة(

٥. أبي ________ وذو شارب.        )َحلِيق(

باِب.        )األبيض( عُر ______ دليُل الشَّ ٦. الشَّ

امأل الفراغ بُمرادِف ما بين القوسين           2

اِفرة( )السَّ َبة؟  ُل المرأَة ________ أِم الُمَحجَّ ١. أَتَُفّضِ

)القديمة( ة للمابِس ______  ٢. توجُد أسواٌق خاصَّ

)الُمرَتََّبة(  ٣. المابُس _____ َتُدلُّ على َشْخصيَّة صاحِبها. 

٤. هل يمكُن ِعاج األنِف ______؟    )الكبير(

٥. يتميَُّز الِمصريُّون ِبَبْشَرِتهم _____    )الِحْنِطيَّة(

٦. ساِعد _______ عند عبور الطريق. )األْعَمى(

ن من األحُرِف اآلتية المطلوَب بين القوسين كما في المثال كوِّ           4

)أ - ب-  ت - ح - د - ر - س - ص - ض - ط - ع - ف - ق - ل - م - ن - و - ي(

١. )أَْرَبَع صفاٍت للقاَمة(     :________     ________     ________     ________     ________

٢. )صفتين للِبْنَية(            :________     ________ 

٣. )صفتين للَوْجه(           :________     ________

٤. )ِصفتين لألْنِف(           :________     ________

كل(  :________     ________     _________ ٥. )ثاَث صفاٍت للشَّ

٦. )ثاَث صفاٍت للعين(    :________     ________     ________

ُمستِقيم



وصف الناس1أ Character 
Descriptions

ضْع دائرًة حْوَل الغريب من الصفات           5

ماذا َنْعنِي بِـ......؟           6

ت. ال يرى ب. ال يرى ليًا  أ. يرى قليًا   1. َأْعَمى                  : 
ت. ليس له ِلْحَية ب. له شارب كبير  أ. ذو ِلْحَية   2. ُمْلَتٍح                   : 
ت. ليَس له َشعٌر ب. َشْعُرُه َخِفيف  أ. ذو َشعٍر   3. َأْقَرع                   : 
ت. َطويل األنف ب. صِغير األنف  أ. كبير األَْنف   4. َأْفَطس األْنِف     : 

ت. من ٣٠ إلى ٣9 ب. من ٢٠ إلى ٢9  أ. ِمن ١٠ إلى ١9  5. في الِعشرينيات : 

َضّيِقة واسعة  َدة  ُمَجعَّ َسْوداء  َعَسِليَّة  1. الُعيون  :  

َأْشقر َأسود  َناِعم   ُمْنحنٍ  َخِشن  عر   :   2. الشَّ

َنِحيف َسِميٌن   َأِنيق  َوِسيم  واسع  كُل :    3. الشَّ

ُمستقيمة بيَضاء  َقْمِحيَّة  فاِتحة  َداِكنة  4. الَبَشرة  :  

ط الوزن ُمتوّسِ َعجوز   شابٌّ  ُمراهق  طفلٌ  5. الُعْمر   :  





ة؟1 الحوارأ. َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ

استمع وافهم ²أ          

اقرأ مارس الحوار مع زميلكب           ت          

ة؟ َخيًرا، َعمَّ تبحثين يا حاجَّ
أَبحُث عن ابنتي يا َوَلِدي.

ابنُتِك! كم سنُّها؟
في العشرينيات من عمرها.

إنها شابة، لعلها هنا أو هناك؛ َفِلَم تبحثين عنها؟
ور الثاني من السوق،  ل مًعا في الدَّ لقد كنَّا َنَتجوَّ
َيَتَوكَّأ  عجوًزا  رجًا  وجدنا  المصعد  وبجواِر 
النُّزول  في  مساعدَته  ِمنَّا  ويطلب  َعصا،  على 
َرج. بالمصعد، ألنه ال يستطيُع النزول على الدَّ

ثم ماذا حدث؟
ثـُـم قــال لنــا: إنــه ال يســتطيع اســتعماَل المصعــد، 
النــزول،  فــي  تســاِعَده  أن  ابنتــي  مــن  فطلبــُت 
ســاعٌة  ت  مــرَّ ولقــد  تعــود،  َرْيَثَمــا   وانتظرتهــا 

ا َتُعْد؟ أو أكثر َوَها ِهي ِذي لمَّ
هل اتصلِت بها على المحمول؟

مع األسف، لقد ترَكْته مِعي.
ة؟ كيف شكُلها يا حاجَّ

إنها بيضاُء وطويلُة القاَمة.
يَّة ومعطًفا  هل هي نحيفٌة وترتدي نظارًة ِطّبِ

أسوَد؟
بط. نعم، بالضَّ

وما شكُل الرجِل العجوز؟
إنه أَْصَلُع ووجهه مستدير، وعيناه ضيقتان، 
وظهره ُمْنَحٍن، وذو ِلْحَيٍة وشارٍب خفيفين. 
ه األيمِن نُْدَبة أو أثُر ُجرٍح قديم؟ هل في َخّدِ
فــي الحقيقــة يــا وَلــِدي لــم أاُلِحــظ جيــًدا، 
ــه -كمــا قلــُت- عجــوز، ويرتــدي ِحــَذاًء  لِكنَّ

ــب. ــر ُمَرتَّ ــه غي ــا، وِهْنَداُم بالًي

: حارس األمن 
: األم  
: حارس األْمن 
: األم  
: حارس األمن 
: األم  

: حارس األمن 
: األم  

: حارس األمن 
: األم  
: حارس األمن 
: األم  
: حارس األمن 

: األم  
: حارس األمن 
: األم  

: حارس األمن 
: األم  

أخشى أن ابنَتِك قد ُخِطَفْت يا حاجة..
ُخِطَفت! كيف ذلك؟ هل رأيَتُهما؟ أخبرني. 
منذ ساعٍة تقريًبا، خرج عجوٌز ومعه فتاةٌ 
بهذه األوصاف من المصعد، وبدأ يصيُح 
ساِعدوني!  »ساِعدوني!  عالًيا:  صياًحا 
لقد أُْغِمَي على ابنتي«. وكان يبدو عليه 
فأسرْعنا  ها؛  جدُّ أو  أبوها  كأنه  التَّأثُّر 
وأركبناهما  البنت،  معه  وحملنا  إليه، 

سيارة كانت تنتظرهما أمام الباب.
يا َوْيِلي! لقد ضاعت ابنتي، ضاعت 

ابنتي! ماذا أفعل اآلن؟
َغ  هيَّا بنا نذهب إلى قسم الشرطة ِلنَُبّلِ

عن الحادثة. 

: حارس األمن 
 : األم  
 : حارس األمن 

: األم  

 : حارس األمن 



ة؟ َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ



وصف الناس  1Character Descriptionsأ

الحظ  استعمال التعبيرات في الجمل اآلتية وهات جماًل على ِغرارها ث          

الحظ معنى الرابط في الجمل التالية وهات جماًل على غرارها  ج          

َرْيَثَما = ِمقدار الوقت الذي / حتى
- انتظرتُها َرْيَثَما تعود.

- سأَنتهي من كتابِة التقريِر َرْيَثَما تتناول قهوَتك.
_______________________________ -
_______________________________ -

الحظ ما يأتي خ

عن + ما = َعمَّ      ِمن + ما = ِممَّ         بـ + ما = بَِم
إلى + ما = إاَلَم     في + ما = فِيَم        لـ + ما = لَِم

- تُْحذف ألف »ما« االستفهامية عندما تَلِي َحرًفا من حروِف الجر.

1. َخيًرا
ماذا حدث؟

ما األمُر؟
ماذا بك؟

ماذا يوجد؟
ماذا لديك من أخبار؟

= َفَقَد َوْعَيُه 2. ُأْغِمَي َعَليه 
أُْغِمى عَلى ابنتي.         ____________________________
أُْغِمي عَلْيه من الخوِف. ____________________________
أُْغِمي عَليَّ عندما رأيته. ____________________________

ْكل  4. الشَّ
َشْكل الرجل؟ كيف             
ما                             شْكل البنِت؟

شكله. ِصف لنا   
شكلها؟ هل تستطيع أن تصف 

3

أ على.... = َيْسَتنِد إلى.... 3. َيَتَوكَّ
َيَتَوكَّأ على عصا / ُعكَّاز / الحاِئط.

قال تعالى: ﴿َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى َقاَل ِهَي َعَصاَي أََتَوكَّأُ َعَلْيَها َوأَُهشُّ 
                 ِبَها َعَلى َغَنِمي﴾.

5. في العشرينيات
في العشرينيات من عمرها.     سنُّها من ٢٠ إلى ٢9 عاًما.
في الثاثينيات من عمرها.      سنُّها من ...  إلى ... عاًما.
في _______ من عمرها.     سنُّها من ٤٠ إلى ٤9 عاًما.
________________      ________________

( في المثالين اآلتيين واستخدمها في ما تحته خط بعدهما  الحظ )َكَأنَّ ح

    كان يبدو عليه التأثُّر، كأنه أبوها.
    أحب هذا المعلم كثيًرا، كأنه أبي.
١. يبدو عليك التعُب، أنت مريٌض.
٢. لماذا يصيح هكذا؟ هو مجنون.

٣. من هذه الطالبة؟ هي طالبة جديدة.
٤. ال تْسَتِندوا إلى طاوالِتكم، أنتم نائمون. 

3
3

) - )كأنَّ من أخوات إنَّ
- الطالُب جديٌد.    - كأنَّ الطالَب جديٌد. 

- سأنتظرك أسفَل البيت َرْيَثَما ترتدي مابَسك.
- كيف تُساعد الُمصاب في حادثٍة َرْيَثَما يحضر الطبيب؟
________________________________ -
________________________________ -



ة؟ تدريباتأ. عم تبحثين يا َحاجَّ 1

الِحَواُر َثانًِيا

)أ( أجب عن األسئلة اآلتية           7

ْن تبحُث المرأُة؟ ___________________________________________________ ١. عمَّ

جَل؟ ________________________________________________ ٢. بَم وصفِت المرأُة الرَّ

٣. كم مَن الوقِت َمرَّ على ِغياب الفتاِة؟ __________________________________________

٤. أين َتَقاَبل الرجُل مع المرأِة وابنِتها؟ __________________________________________

٥. ماذا حَدَث للفتاِة داِخَل الِمْصعد؟ ___________________________________________

ر  )ب( بَِم ُتَفسِّ

َرج؟ _____________________________________________ ١. عدَم نُزوِل الرجِل على الدَّ

٢. عدم استخَداِم الرجِل للمصعد؟ _____________________________________________

٣. َقَلق األّمِ على ابنِتها؟ ___________________________________________________

٤. عدم اتَصاِل األّمِ بالمْحُمول؟ ______________________________________________

ب حاِرس األمِن ِمن البْحِث عن الفتاة؟ _____________________________________ ٥. تَعجُّ

تناَقش مع زميِلك ُثم أجب عن األسئلة اآلتية           8

١. كيف حدَث ِإْغماُء الفتاة؟ ________________________________________________

٢. لماذا صاَح الرجُل وطلَب الُمساعدة؟ _________________________________________

ر ُوجوَد سيارٍة تنتِظُرهما؟ ____________________________________________ ٣. بَم تُفّسِ

٤. ما الهدُف من َخْطِف الفتاة؟ _______________________________________________

؟ ________________________________________________ ِف األُّمِ ٥. ما رأيُك في َتَصرُّ

هاَية التي َتَتَوقَُّعها لهذه القصة؟ __________________________________________ ٦. ما النِّ

ُهها للنِّساء في مثِل هذا الحال؟ __________________________________ ٧. ما النَّصيحُة التي تُوّجِ



وصف الناس1أ Character 
Descriptions

هات من الحوار موقًفا أو تعبيًرا أعجَبك / لم يْعجْبك ُمبيًنا السبب           9

استخرْج من الحوار ما يأتي           10

اختْر أفضل ُعنواٍن للدرس مما يلي ُمبينًا السبب           11

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

١. أسلوَب استفهام: ______________ 

٢. مصدًرا صريًحا: __________ ومصدًرا ُمؤواًل: __________

٣. حرًفا ناسًخا: ________ )اسمه(: ________ )َخبره(: ________

٤. فعَل أمٍر: ________ فعًا مبنيًّا للَمجهول: ________ اسَم تْفضيٍل: ________

٥. اسَم فاِعل: __________ )ِفعله(: ________ واسم مفعول: _________ )ِفعله(: ________

١. ُمساعدة اآلخرين         ٢. قلُق أّمٍ على ابنتها          ٣. اْنَتِبه          ٤. َخْطُف النِّساِء في األسواق

_________________________________________________________________

ب أخطاءك بنفسك اختر جزًءا من الحوار، ثم اقرأه جيًدا، واطلْب من زميلِك أْن ُيملِيه عليَك، ثم صوِّ           12

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________





ة؟1 القواعدأ. َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ

األسماء الخمسة  )َأٌب، أٌخ، َحٌم، ُفو، ُذو(
الحظ األمثلة مع المعلم أ          

ا( 1. إعراب األسماء الخمسة بالواو )رفًعا( واأللف )نصًبا( والياء )جرًّ

ا( 2. ما ال ُيعرب من هذه األسماء بالواو )رفًعا( واأللف )نصًبا( والياء )جرًّ

المثنَّى

الجمع

غير المضافة

المضافة إلى المتكلم

الفم )بالميم(

- وجدت محموًدا عند حموْيه.

ب الشركُة بذِوي الخبرة. - تُرّحِ
- اتصَلت المدرسة باألِب اليوم.

- كتبُت رسالة إلى أبي.
- التدخيُن ضارٌّ بالفِم واألسناِن.

- قابلت أخَوْي مليح.
مِت الدولُة آباء الشهداء. - كرَّ

- كم أًخا لك؟
- استقبلت أخي في المطار.

ي الشفتان الفَم. - تُغطِّ

- هذان أبوا سليم.
- لي ثالثُة إخوٍة.

- الَحُم هو والد الزوج.

- َحِمي يعمل مهندًسا.
- الَفُم ُعنوان الصحة.

ضع دائرة حول األسماء الخمسة كما في المثال اكتب ما بين القوسين بالشكل المناسب كما في المثالب           ت          
    هل رجع ___ك من العمرة يا علي؟        )أب(
١. ال تفتْح _____َك عندما تأكُل.        )فو(
٢. هذا الرجل لم يكن _____ البنِت.        )أب(
٣. هل تبحثيَن عن ____ـِك الصغير يا آنسة؟       )أخ(
٤. كان الرجل العجوز _____ ِلْحَيٍة وشارٍب.       )ذو(
٥. ساِعْد _____َك في النزوِل بالمصعد يا سليم.       )حم(
٦. احترم ___َك األكبر واعطف على ___ـَك األصغر. )أخ(

أبو3

استخرج ما ال يعرب إعراب األسماء الخمسة  في ما يأتي وبين عالمة إعرابه كما في المثال ث          
    أرسلت رسالة إلى أخي بالبريد.     ____  ______________
١. أعرف أنَّ أخاك مسافٌر.      ____  ______________
٢. اْستَفدُت ِمْن أبي أَْشياَء كثيرًة.     ____  ______________
َب سيُدنا عثماُن  بذي النُّوَرين.     ____  ______________ ٣. لُّقِ
ْر قبَل أن تُخِرَج الكاَم من ِفيك.     ____  ______________ ٤. َفّكِ
٥. كان الُمَتَنّبِي من أكبر شعراء العربية.      ____  ______________
ئَة.     ____  ______________ ٦. التدخيُن يسبب َسَرَطان الفم والّرِ
٧. قال تعالى: ﴿ِإنََّما الُمْؤِمنُوَن ِإْخَوةٌ﴾.     ____  ______________
٨. الُمْسِلُم أَُخو الُمْسِلِم اَل َيْظِلُمه واَل يُْسِلُمه. ____  ______________

أخي      مجرور بالكسرة المقدرة3

    كان يبدو عليه التأثر كأنه أبوها .
١. ماذا يعمل أبوَك؟

٢. أنت ذو ُخلٍق كريٍم.  
٣. هل تعرُف حما عادل؟

٤. سلَّمُت على أخيَك في الجامعة.
٥. زرت أخا عمٍرو في المستشفى. 

٦. اتصلُت بمحمود فوجدتُه عند حميه.

3

الحظ ما ييل ج          

 زار أبو بكٍر أخاه عند َحِميِه. 

َفاِعٌل َمرُْفوٌع    

الواو 

َمْفُعوٌل ِبِه َمْنُصوٌب

األلف

مضاف إليه مجرور

 الياء 

t

t

t

مجرور بالياء منصوب باأللف مرفوع بالواو
فُت على َحِميَك. - َتَعرَّ

- يشكو الطفل من ألٍم في ِفيه.

- رأيُت أخاك في المسجد.

- افتح فاك في هذا الحرف.

- هل رجع أبوك من السفر؟

- هذا موظف ذو خبرة.





وصف الناس  1Character Descriptionsأ

اتِه مع المعلم الحظ الَجْذَر وُمْشَتقَّ أ          

1. ك  ت  ب  : يْكُتُب - اُْكُتْب - ِكَتاَبة - َكاِتٌب - ِكَتاٌب - ُكتَّاٌب - ُكُتٌب - َمْكَتٌب - َمْكَتَبٌة.
ٌم - َتْعِليٌم 2. ع  ل  م     : َيْعَلُم - اْعَلْم - ِعْلٌم - َعاِلٌم - ُعلَماُء - َمْعُلوٌم - َمْعُلوَمٌة - َمْعُلوَمات - َتَعلََّم - ُمَتَعّلِ

َمة - اْسَتْعَلَم - اْسِتْعَاَمات. ٌم - َعَاَمٌة - َعِليٌم - َعاَّ          ُمَعّلِ

هاِت الجذر من الكلمات اآلتية كما في المثال ب          

الَجْذُر

الِمْصعد:______      
عُجوز  :_____    أوَصاف :_____    سيارة    :_____    الحاِدثة       :_____    استْعَمال :_____
عمارة   :_____    ُمشترك  :_____    ِذكريات :_____    المواصات :_____    حاسوب :_____
فْكرة    :_____    ُمرتَّب    :_____    ِصياح   :_____    َمذُكور        :_____    منظر      :_____
فنا   :_____    اْطمئَنان :_____    مطبخ         :_____    مستْقَبل   :_____ ِهنَدام   :_____    تشرَّ

ص ع د

ْمتها من الجذور اآلتية هات كلمات تعلَّ ت          
_______      _______      _______      _______      _______      _______  : د ر س 
_______      _______      _______      _______      _______      _______  : ع م ل 
_______      _______      _______      _______      _______      _______  : ن ظ ر 
_______      _______      _______      _______      _______      _______  : ر س ل 
 _______      _______      _______      _______      _______      _______  : ط ل ب 

ا من كل جذر مما يأتي وضْعه في جملٍة مفيدة من عندك هات مشتقًّ ج          

  الجذر          المشتق                                                     الجملة
____________________________________________  ________  : ع ط ف 
____________________________________________  ________  : ج و ل 
____________________________________________  ________  : ق ر ب 
____________________________________________  ________  : و ظ ف 
____________________________________________  ________  : ح د ث 
____________________________________________  ________  : س م ع 

امأل الفراغات في الجمل اآلتية بالُمْشَتقِّ المناسب من الجذر )ح س ب( مما بين القوسين ث          
     )حاسوبًا - الِحساب - مُحاسًبا - تُحاَسب - َحَسٍب - َحَسَب(

١. أبي يعمُل ________ في شركة كبيرة.
٢. تزوجُت فتاًة ذات ِديٍن و _________

٣.  ________ الطالُب درجاِته في االمتحان.

3
٤. َحاِسْب نْفسَك قبل أْن ________

٥. اشتريُت  __________ جديًدا أمِس.
٦. درسُت  ________ والعلوم في االبتدائية.



ة؟ تدريباتأ. عم تبحثين يا َحاجَّ 1
الَقَواِعُد َثالًِثا

األسماُء الَخمسة,
عيِّن األسماَء الخمسة في الُجمِل اآلتية وبيِّن عالمَة إعرابِها كما في المثال           13

العالمة االسم الجملة

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

    ُعِرَف أَُخوَك ِبِحْلِمِه.

١. هذا شابٌّ ذو ُخُلٍق.

٢. اْعَمْل بَنِصيحِة أَِبيَك. 

٣. أخو حِميك رجٌل عجوٌز.

٤. رأيُت أخاَك في مركِز التسوِق.

٥. َتعلَّمُت مع شيٍخ ِذي ِعْلٍم َغِزيٍر.

أخوك                         الواو3

امأل الفراغ باسٍم من األسماء الخمسة مما بين القوسين           14

١. إن ______ كريٌم.          )أخاك - أخوك - أخيك(

ْر _____ بذْكِر الّلِ.      )َفاَك - َفَمَك - ِفيَك( ٢. َعطِّ

٣. أَْحِسن إلى ___ وَحَماِتَك. )حماَك - حميك - حماي(

٤. ____ هريرَة صَحاِبيٌّ جِليٌل.         )أبا - أبو - أب(

٥. اْجِلس مع ____ األَْخاِق والِعْلِم. )ذا - ذو - ذي(

٦. ____ ابنتي وحماتُها ُمتقاِعدان.     )حٌم - َحمو - َحَماَي(

أْدِخل على كل جملة النَّاِسخ الذي بين القوسين وغير ما يلزم كما في المثال           15

___________________________________  ) )لَعلَّ     حُموك حَسُن األَخاِق. 

___________________________________  ) )لعلَّ ١. أبو محمٍد بخيٍر. 

___________________________________ )ليَت(  ٢. فوَك كامُل األسناِن. 

___________________________________ )كاَن(  ٣. أبي معلم للغة العربية. 

___________________________________ )ما زال(  اًرا.  ٤. أخو زوجتي يعمُل نجَّ

___________________________________  ) )إنَّ ٥. ذو الُخلِق َمحبوٌب بين الناِس. 

لَعلَّ حَماك حَسُن األَخالِق. 3

ة ُأخرى، وغيِّر ما يلزم كما في المثال احذْف ما تحته خّط، وأعد كتابَة الجملة مرَّ           16
______________________________     إنَّ أباك يُشاِرك في أعماِل الخيِر دائًما.  

______________________________ ُث بالخيِر دائًما.    ١. إنَّ فاَك يتحدَّ

 ______________________________ ٢. َلعلَّ أخاك َيتَعلَُّم العربية جيًدا.   

______________________________ ب.   ٌص في الطِّ ٣. لَعلَّ أَخا َعِلّيٍ ُمتَخّصِ

______________________________ ٤. ما زاَل أبوَك يُساعد َذا الَحاَجِة الضعيف.  

______________________________ ٥. قديًما كان حمو الُموظََّفِة وحماتُها يْعَتنُوَن بأطفاِلها. 

أبوك يشارُِك في أعماِل الخيِر دائًما. 3



وصف الناس1أ Character 
Descriptions

امأل الفراغ بـ)ُذو( مع ضبطها الضبط المناسب في ما يأتي           17

١. َمن هو ____ النُّوَريِن؟      ٢. ماذا تعِرُفون عن ____ الَقْرَنْيِن؟     ٣. هل قابلَت رجًا ____ ِلْحيٍة بيضاَء؟ 

ح األخطاَء الواِردَة في إعراِب األسماء الخمسة في ما يأتي صحِّ           18

ذهَب رجٌل وأخيه إلى القاضي، فقال: إنَّ أبونا مات، وإنَّ أخينا أخذ مال أبانا كله.   

الخطأ

الصواب

فيك: ________________     حُموك: __________________     ذا: __________________

ا يأتي في جملة مع المحافظة على شْكلها ضع كلَّ كلمٍة ممَّ           19

ة وبالحروف ُأخرى اجعل كلمَة )فم( في جملتين من عندك، بحيث ُتعَرب بالحركات مرَّ           20

_____________________________ .١. _____________________________      ٢

الجذر,
صل بيَن الجذِر في العموِد )أ( واالسم المشتق منه في العموِد )ب( كما في المثال            21

)أ(
- )ض ب ط(

- )ح ط ط(
- )و ص ل(
- )س ف ر(

- )ل و ن(
- )ع ل ن(

- )ق ب ل(
- )ح ف ظ(

- )ن د ب(
- )ح ب ط(
- )ش ك ل(

)ب(
ن - ُمَلوَّ

- ُمسافِر
- َضابِط

- الوُصول
- َمحطَّة

- ِمحَفظة
- َمنُْدوب

- إْعَلنات
- ُمْشِكَلة
- مقابلة
- ُمْحَبط



ة؟ تدريباتأ. عم تبحثين يا َحاجَّ 1

٣. هل _____ بأَلٍم في َبْطِنك؟                 )ش ع ر( 

َبة يوميًّا.         )ع ل ن( ٤. أَْقَرأُ َصْفَحة _____ الُمَبوَّ

٥. من َفْضِلك كيَف _____ ِلهذه الَوِظيفِة؟  )ق د م(

امأل الفراغ بُمشَتقٍّ مناسٍب من الجذِر الذي بيَن القوَسْيِن كما في المثال           24

وق. )س و ق(  هرية من السُّ     َنشَتِري َحاِجياِتنا الشَّ

١. َعْفًوا، هذه الطَّاِوَلة _____.        )ح ج ز(

٢. اَل _____ الَقْهَوَة قبَل النَّوِم.        )ش ر ب(

3

ا بين القوسين لَِما تحته خّط كما في المثال اختِر الجذَر الصحيَح ممَّ           22

)ق م د - ق د م - م د ق(      قابلُت أمِس جيراني الُقَدَماء.        

)ل ك م - م ل ك - ك ل م( ١. ال تتكلَّْم أثناَء الدرِس.                   

)و ظ ف - و ف ظ - ف ظ و( ٢. ما ُممّيِزات هذه الَوِظيفة؟               

)ح م د - ح م ر - ح م ل( ٣. يعمُل الَمْحمول بالَبطَّاِرية.              

)م ر س - م س ر - ر م س( ياَضَة.               ٤. حاِوْل أْن تُماِرَس الّرِ

)ش ك ر - ش ر ك - ك ش ر( كن.    ٥. َمْطلوب شابٌّ للُمشاَركة في السَّ

3

ضع دائرًة حْول الكلمِة الغريبة عن الجذِر الذي بين القوَسيِن كما في المثال           23

    )ش ر ك(   َشارَك - اْشَترََك - ُمَشاَركَة - َشكََر - ُمْشَترٌِك 

ر - اْشرَْب - َشرِْب ١. )ش ر ب(  َمْشُروبَات - َشَراٌب - بَشَّ

٢. )ج م ع(    يَْجَمُع - َجاِمَعة - َمْجموٌع - الُجُمُعة - َمَعاِجم

٣. )د ف ع(    َفَدْع - َدَفَع - ِدَفاٌع - ِمْدَفع- يَُداِفع

غ - يُْفِرُغ ٤. )ف ر غ(    َفاِرٌغ - َفَراٌغ - َغَفَر- ُمَتَفرِّ

٥. )أ ذ ن(      اْسَتأَْذَن - ُمَؤذِّن - َذنَأَ - يَأَْذُن - أَِذَن

3

امأل الفراغ بكلمٍة ُمناسبة، ثم اكتْب جذَرها كما في المثال           25

  )_________(     أَْنَتِظُر الصاَة بعَد الصاِة.   

)_________( ى في _________ كلَّ يوٍم.   ١. أَتَغدَّ

)_________( ٢. _________ أخي القرآَن في شهٍر.  

)_________( ٣. آسٌف، ال أستطيُع __________ اآلن.  

)_________( ٤. __________ أصدقاِئي الرياَضة دائًما.  

)_________( ٥. يدرُس الطاُب في __________ األزهِر.  

ن ظ ر3

هات فعاًل ماضًيا من كلِّ جْذٍر مما يأتي ثم ضعه في جملة مفيدة            26

الجملة الفعل الماضي الجذر
ر س م

س م ر

م ر س





ة؟1 االستماع والفهمأ. َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ

اكتْب رقم العبارة التي تسمعها أمام الكلمة / الكلمات المناسبة مما يأتي ت          

مساَعدة َرج الدَّ عجوز قسم الشرطة َخيًرا ة َحاجَّ أََصّم َشابَّة الكلمات

األرقام

استمع إلى األوصاف واكتب أمام كل رقم اسَم الشخصية المناسبة ب          

ل َماَلِمَح األشخاص فيها انظر إلى هذه الصور وتأمَّ أ          

____________________ .1
____________________ .2
____________________ .3

____________________ .4
____________________ .5
____________________ .6

____________________ .7
____________________ .8
____________________ .9

²

²

باللصهيبعمر

الزبيررفيدةعبد اللَّه

سلمانسلمىعبير





وصف الناس  1Character Descriptionsأ

أواًل: استمع إلى هذا الحوار جيًدا، ثم أجب عن األسئلة ²ث          

ثانًيا: اكتب الحرف الدالَّ على اإلجابة الصحيحة في المربع
١. هذا الحواُر في ................

   أ. المطعم
ب. السوق  

ت. الصيدلية  
ث. حديقة الحيوانات  

َته منذ ......... ٣. َفَقَد الصغير جدَّ
   أ. نصف ساعة

ب. ربع ساعة  
ت. ساعة  

ث. ساعة ونصف  

٥. ترتدي العجوز.................
   أ. نظارة حمراء
ب. نظارة صغيرة  

ت. نظارة طبية  
ث. نظارة شمسية  

٢. يبكي الصغيُر ألنَّه ..................
   أ. سقط على األرض

ب. َفَقَد أُمه  
ت. ال يستطيع أن يجَد جدَته  

ث. َفَقَد أخته  

٤. فقد الولد جدَته عندما ..............
   أ. ذهب ليشتري لعبة

ب. خرج من حديقة األلعاب   
ت. رجع من السوبرماركت  
ث. تركها وَجَرى بعيًدا عنها  

ور ............. ٦. غرفة اإلدارة في الدَّ
   أ. األول

ب. األرضي    
ت. الثاني  

ث. األخير  





ة؟1 أ. َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ

خطوات اللعبة
١. يختار أحُد الطاب شخصيًة من زمائه في الصف وال يُخبر زميَله بها.

ف اآلخر على الشخصية. ٢. يسأله زميُله اآلخر أسئلًة بـ)هل( ويُجيب الطالب المسؤوُل بـ)نعم / ال( فقط حتى يتعرَّ
ملحوظة: عدُد األسئلة ال يزيُد على خمسة، وعندما ال يعِرف زميُلك، صف له أنَت الشخصية حتى يعرَفها.

ِصْف نفَسك أ          
ِصْف لنا شخًصا تعرفه ب          

كل والمالبس هاتان صورتان لشخٍص واحٍد في ِسنَّْيِن مختلفتين. َقاِرن بينهما من حيُث الشَّ ت          

العْب مع زميلِك / زمالئك اللعبتين اللغويتين اآلتيتين ث          

اللعبة األولى*

من هو؟



المحادثة



وصف الناس  1Character Descriptionsأ

ُخطوات اللعبة
١. ينظر أحُد الطاب إلى الشخصيات الواردة في صفحة االستماع ويختاُر شخصيًة منها وال يُخبر زماءه بها.

٢. يصُف الطالب لزمائه الشخصية التي اختارها بعكس صفاتها حتى يتعرف عليها الطاب اآلخرون.

*
اللُّعبة الثانية

عكس الصفات 





ة؟1 أ. َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ

ُل مدرسٍة األمُّ هي أوَّ

اقرأ النص اآلتي ب          

َياسيين والُملوك وُرَؤساء الجمهوريات،  ج فيها ِكباُر العلماء، وكباُر الّسِ األم هي المدرسُة األُولى التي يَتخرَّ
ير.  ّرِ وكباُر الفنَّانين والُموِسيقيين، والعامل والُجندي، والَهاِمل والكاِمل، والطَّيب والّشِ

صات السياسية أو الثقافية كافًة. وهي المدرسة الوحيدة الجامعة للتَّخصُّ
وإذا كانت األم اجتماعيًة مع الناس فإن أبناءها يُصبحون مثلها اجتماعيين، وإذا كانت اْنِطَواِئيًة وُمْنَعِزَلًة عن 

الناس والمجتمع فإنَّ أبناءها يُصبحون مثَلها أو يتأثرون بالجو الُمـحيط بهم.
ه،  من هنا أقول ليس شرًطا أن يكون الَمَثُل القائل )الولُد ِسرُّ أبيه( صحيًحا، بل غالًبا ما يكون الولُد ِسرَّ أُّمِ
ج فيها الطفل ومعه َشهادة لَُغِويَّة وُسلوكية  ًقا بها، فاألمُّ هي المدرسة األُولى التي يتخرَّ وُخصوًصا إذا كان متعّلِ

ُمَوقََّعة من َصْدر األم. 
ر، إِن اْسُتِغلَّْت في الخير أصبحت َمْحِضًنا يَُربِّي األْجيال  فاألم َطاقة َعظيمة، وقوةٌ كبيرة في الخيِر أو في الشَّ

ج األبطال، فهي مدرسة إيمانية كما قال حاَفُظ إبراهيم شاعر النيل: ويُخّرِ
األُمُّ َمْدَرَسٌة ِإَذا أَْعَدْدَتها               أَْعَدْدَت َشْعًبا َطّيَِب األَْعَراِق    

بعد قراءة هذا النص أجب عما يأتي ت          
- ما أبرُز صفٍة في أمك كان لها تأثير في شخصيتك حتى اآلن؟

أجب عما يأتي قبل قراءة النص أ          

١- هل بين شخصية األم وشخصية األبناء عاقة؟ كيف؟
٢- اذكر ثاث شخصيات مشهورة تعرفها تأثرت بأمهاتها.

٣- صِف الصورَة السابقة بأسلوبك.



القراءة والفهم



وصف الناس  1Character Descriptionsأ

أسئلة وتدريبات حول النص ث          

1. تناقش مع زمالئك ثم أجب
أ. هل يُعجبك ُعنوان النص؟ ولماذا؟  ____________________________________________
ب. لماذا كانت األم مدرسة؟ _________________________________________________
ت. كيف تُؤثر األم على شخصية األبناء؟ __________________________________________
ث. هل تُوافق الكاتَب على أن الولد ِسرُّ أمه؟ ولماذا؟  __________________________________
ج. ماذا استفدَت من هذا النص؟ _______________________________________________

2. ابحث مع زمالئك عن المطلوب ثم ضعه في جملة
أ. مفرد         الملوك :_______    األدباء     :_______    األجيال   :_______    األعراق :_______
ب. مجع        األم     :_______    المدرسة  :_______    شعب     :_______    طاقة      :_______
ت. مرادف    ُمنعزلة  :_______    يُصبحون  :_______    طاقة       :_______    أعَدْدت   :_______
ث. مضاد      كبار    :_______    صحيًحا   :_______    خصوًصا  :_______    طيب      :_______

 

3. ضع عالمة )×( أمام الفْكَرة التي لم تِرد في النص
)    ( أ. الولُد ِسر أمه.  
)    ( ب. لألم تأثيٌر كبير في شخصية األبناء.  
)    ( ت. يأتي َدور األم قبل َدوِر األب في تربية األبناء.  
)    ( ث. كان حاِفُظ إبراهيم شاعُر النيل ُمتأثًرا بشخصية أمه.  
)    ( ج. علينا االهتماُم بتربية البناِت لكي يصبْحَن أمهاٍت ُفْضَليات. 

4. َتحاور مع زمالئك حول ِسرِّ جمال التعبيرات اآلتية
ب. الولد سر أبيه. أ. األم مدرسة.  

5. استخرج من النص ما يأتي 
أ. مبتدأ مرفوًعا بالضمة:  __________________

ب. مضاًفا إليه مجروًرا بالياء: _________________
ت. مفعواًل به منصوًبا بالفتحة: __________________

ث. اسًما على وزن »َمْفَعلة«: _______________________
ج. فاعاًل: _________ وبين عالمة رفعه: _________ واذكر فعله: ________

ج« و»الجمهوريات«: _____________           ____________ 6. هات الجذر من كلمتي »يتخرَّ





ة؟1 الكتابةأ. َعمَّ َتْبَحثِيَن َيا َحاجَّ

أِعْد كتابَة الجمل اآلتية بشكٍل صحيح أ          

١. كانت البنُت في عشرينيات من عمرها.
_______________________________________________________________

٢. األم هي المدرسة األولى التي يتخرج الطفل.
_______________________________________________________________

٣. جسمه ضخم، وعيناه واسعة، وطويلة رقبة، وظهر ُمنحٍن، ويعمل في شركة الكبيرة.
_______________________________________________________________

٤. الشركة تبحث فتاة متخصص في الحاسوب محجبة ومظهرها حسنة، ويعمل كل يوم ثماني ساعة.
_______________________________________________________________

٥. ضاعت حقيبة السائحة وهي ال يستطيع يعثر عليها حتى اآلن.
_______________________________________________________________

٦. عندما تكون األم اْنِطَواِئية يكون هم أيًضا اْنِطَواِئيون وعندما تكون اجتماعية يكون هم أيًضا مثلها.
_______________________________________________________________

٧. قضيت األُْطلة السنة ماضي في القريتي.
_______________________________________________________________

٨. أستيقظ كل يوم في الساعة الخامس والنسف صباًح.
_______________________________________________________________

9. جلست مع أسرتي. أسبوعين ثم زرتم أقاريب. يومة الجمعة ذهبت في مساجد.
_______________________________________________________________

١٠. أكتب لك ألخبرك عطلتي، أنا هنا في ألبانيا في تيرانا عاصمة.
_______________________________________________________________

الحظ استخدام هذه الروابط في الجمل اآلتية ب          

1. بْل         : ال تصاحْب األحمَق بْل العاقل. - أنا لسُت غنيًّا بْل فقير.
 . 2. لكنَّ       : الغيوُم كثيفة في السماء لكنَّ الجو معتدٌل. - الولد شِقيٌّ لكنه ذِكيٌّ

ْث﴾. ا ِبِنْعَمِة َرِبَّك َفَحِدّ اِئَل َفَا َتْنَهْر َوأَمَّ ا السَّ ا اْلَيِتيَم َفَا َتْقَهْر َوأَمَّ ا ... َفـ  : قال تعالى: ﴿َفأَمَّ 3. َأمَّ
4. خصوًصا : الطقس الليلة رطٌب بارد خصوًصا على السواحل. - أحب الفواكَه خصوًصا التفاَح.

5. كما           : عاِمل الناس كما تحبُّ أن يعاِملوك. - خديجة معلمة في الثانوية كما أنها زوجة وأم لثاثة أطفال.
6. في حين  : يتراجُع سعُر اليورو في حين يرتفُع سعُر الدوالر. - لماذا ينجُح بعُض الناس في حين يفشُل اآلخرون؟





وصف الناس  1Character Descriptionsأ

اقرأ القطعة اآلتية وامأل الفراغات بالرابط المناسب مما يأتي ت          

اكتب موضوًعا ُتقاِرن فيه بين شخصيتين ُمتشابهتين في بعض الصفات وُمختلِفتين في األُخرى باتباع الخطوات اآلتية ث          

١. اجمع معلوماِتك وماحظاِتك عن صفات هاتين الشخصيتين ودونها في ورقة خارجية قبل أن تكتب الموضوع.
ل هذه األفكار. ٢. رتِّْب هذه المعلومات والماحظات َوْفق ثاثة أو أربعة أفكاٍر رئيسية وسّجِ

٣. اكتب فقرة عن كل فكرة ُمراعًيا عامات الترقيم المختلفة، كما في التدريب »ت«.
٤. حاِول أن تستخدَم أدواِت الربط السابقة في أثناء كتابة الفقرات.

٥. راجع موضوعك بعد كتابته من النواِحي اآلتية: القواعد النحوية والصرفية، األخطاء اإلمائية واألسلوبية، 
    عامات الترقيم.

  خصوًصا - لكن - بل - كما - في حين - أما ... فـ ...
زينب وحفصة أختان توأَم تتشابهان في كثير من الصفات الشكِليَّة ________ لوَن الشعِر، والعينين 

والَبَشرة كما أنَّ طوَلهما واحٌد تقريًبا.
ل حفصة  ا غيُر ذلك من الصفات فهما تختلفان فيه تماًما. فزينُب تحب اللوَن األحمر ______ تفّضِ أمَّ
اللوَن األزرق خصوًصا األزرق الفاتح. وزينُب هادئة قليلُة الكام ال تحب الخروَج كثيًرا ________ 
تفضُل البقاء في البيت، ________ حفصة َمِرحة وَثْرَثارة ال تحب البقاء في البيت بل تحب الخروَج 

ق والرحات.  دائًما وقَضاَء العطلة وأوقاِت الفراغ في التسوُّ
قتان، لكن حفصَة تحب دراسَة اللغات األجنبية خصوًصا  أما الُمستوى الِعلمّي والدراسّي فهما متفّوِ
العربية واإلنجليزية كما تحب مشاَهدة األفام والمسلسات التلفزيونية بهاتين اللغتين. ______ زينُب 
___ـَتِميل إلى دراسة المواّدِ العلمية مثل الفيزياء والكيمياء واألحياء وال تفضُل مشاهدَة التلفزيون بل 
اع خصوًصا القصص القصيرة والمجات العلمية. َوَواِلدا زينَب وحفصَة يحترمانهما  تحب القراءة واالطِّ

قان بينهما في المَعاَملة. ويحبان كلَّ واحدٍة منهما ______ يحبان األُخرى وال يُفّرِ

3



ة؟ تدريباتأ. عم تبحثين يا َحاجَّ 1
القراءة والكتابة َرابًِعا

آُل ياِسٍر
ــا اآلخــُر  ــا أحُدُهمــا فأســوُد، طويــُل القاَمــة، وأمَّ ثــاِن أمــاَم داِر األَْرَقــِم بــن أَِبــي األْرَقــم: أمَّ وقــف رجــاِن يتحدَّ

ــط القاَمــة بيــَن الطُّــوِل والِقَصِر.  فأشــقُر اللَّــوِن، ُمتوّسِ

قال األسوُد ِلصاِحبه: ماذا َتصَنُع ُهنا؟ فأجاَب األشقُر: وأَنَت ماذا َتصنُع هنا؟ 

قال األسوُد: جئُت أِلْدُخل عَلى محمٍد فأَْسَمَع ِمنه وأَْعَلَم ِعْلَمه. 

وقاَل األَْشقُر: وأنا جئُت لذلَك أيًضا. 

ودخَل الرجاِن وَجَلَسا مَع الرسوِل الكريم  وَسِمَعا ِمنه وأَْعَلَنا ُدُخوَلهما في اإلسام. 

 .) وِميُّ اُر بُن ياِسٍر(، وكان الرجُل األشقُر هو )ُصَهْيٌب الرُّ كاَن الرجُل األَسوُد هو )َعمَّ

ــه قــْد أَْســلَمْت، َوكانــت  ــَر أََبَوْيــِه )َياســًرا وُســَميََّة(؛ فلــْم َيِجــْد أََبــاُه ولِكنَّــه وجــَد أُمَّ ــار إلــى َبْيِتــه ِلُيَبّشِ ذهــَب َعمَّ

ُســَميَُّة أََمــًة َســْوَداَء ِفيهــا َجَمــاٌل َقاِتــٌم )َداِكــن(. 

ــار  ُمْبَتِســَمًة َيْظهــُر نُــوُر اإليمــاِن علــى َوْجِهَهــا. وَدَعــاُه ابنُــُه عمَّ َلِقَيْتــُه َزْوجُتــه ُســَميَّة  ــا َعــاَد األُب   ولمَّ

إلى اإلسام. 

غيــَرُة إلــى َرُســوِل اللَّ  فــي داِر األَْرَقــِم بــِن أِبــي األَْرَقــم ِلُتْعِلــَن أََماَمــه إْســَاَمَها،  وَذَهَبــِت األســرُة الصَّ

ــام.   ــِكينِة والسَّ ــَم أُُمــوَر ِديِنهــا، وَتْنَعــَم باألَْمــِن والسَّ وَتْســَمَع ِمنــه القــرآَن الكِريــَم، وَتَتَعلَّ

)بتصرف من كتاب سيف الّل المسلول / للدكتور علي عبد المنعم عبد الحميد( 



وصف الناس1أ Character 
Descriptions

١. أيَن تقابَل الرجاِن؟ _____________________________________________________

٢. لماذا ذهَب الرجاِن إلى محمٍد ؟ ____________________________________________

٣. مــاذا َتْعــِرف عــن ُســَميَّة؟ ___________________________________________________

جَليِن؟ ________________________________________________ ٤. ِبَم َوَصَف الكاِتُب الرَّ

٥. ما ِجْنِسيَُّة الرجِل األَْشَقر؟ __________________________________________________

أجب عن األسئلة اآلتية           23

ب الخطَأ ضع عالمَة )√( أو )×( ثم صوِّ           24

__________________  )    ( ُط القاَمة، واآلخُر أشقُر اللَّوِن، طويُل القاَمة.  ١. الرجُل األوُل أسوُد، ُمتوّسِ

__________________  )    ( ٢. تقابَل الرجاِن أماَم داِر األَْرَقم بِن أبي َبْكٍر.   

__________________  )    ( َر أبَويِه ياِسر وُسَميَّة.    ار إلى بيِته ِلُيَبّشِ ٣. ذهَب عمَّ

__________________  )    (   . ٤. دخَل الرجاِن في اإلساِم بعَد َسَماِعِهَما ِمن محمد

__________________  )    ( ار سبًبا ِلدخوِل أسرِته في اإلسام.    ٥. كان عمَّ

ا يلي مبينًا السبب اختْر عنواًنا آخَر للقطعة ممَّ           25

١. إساُم ُصَهْيٍب.             ٢. إساُم آِل ياِسر.           ٣. داُر األرقِم بِن أبي األرقم.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ة أخرى واستخرْج ما يلي  اقرأِ القطعَة مرَّ           26

١. فعًا ماِضًيا: __________ وآخر ُمضارًعا: __________

٢. صفًة وردْت ُمذكًَّرا: ____________ وُمؤنًَّثا: ____________

٣. ُمثنَّى مرفوًعا: ____________ وآخر منصوًبا: ______________

٤. اسًما ُمعرًبا بالحروف: ____________ وبّيِن السبَب: ______________

ْرف: ____________ وآخَر َمْصروًفا: ______________ ٥. اسًما َمْمنُوًعا من الصَّ

٦. ِصفتيِن للبَشَرِة: __________، __________ وصفتيِن للقاَمة: __________، __________ 

اْحِك للصِف قصًة أخرى عن إسالِم أحِد الشخصيات التي َتعِرُفها أو َقَرأَت عنها            27



ة؟ تدريباتأ. عم تبحثين يا َحاجَّ 1
اكتب ما يأتي مرة بخط النسخ ومرة بخط الرقعة             28
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