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المقدمة

أبناىئ التالميذ يسعدنا أن نقدم إليكم كتاب اللغة العربية الذى ارتأينا فيه أن يكون مواكًبا لعرص تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وخمتلف ألوان الوسائط التكنولوجية ىف عملية التعلم والتعليم .

لقد بىن هذا الكتاب عىل منهجية علمية تأخذ ىف اعتبارها جمموعة من األسس : 

املدخل املستخدم ىف بناء هذا الكتاب هو »املدخل الكىل« ىف تعليم وتعلم اللغات. وهو املدخل الذى يدرب املتعلمني   •
عىل مهارات اللغة األربعة - االستامع، والتحدث، والقراءة، والكتابة ، بطريقة متكاملة، من خالل كل درس وكل 

موقف.

لقد روعى ىف هذا الكتاب أن يدرب أبناءنا عىل التأمل، والتساؤل، والتفكري، والتذوق، وأن ينمى لدهيم اخليال    •
ر الواقع االفرتاىض للمستقبل. لذلك حرص هذا الكتاب عىل تنمية قدرات أبنائنا من خالل اخلامسية  املبدع، وَتَصوُّ

. الذهبية ىف عملية التعليم والتعلم، أال وهى: استمع وحتدث، انظر وتأمل، اسأل وناقش، اقرأ وفكر، اكتب وعبرّ

لقد حاولنا ىف هذا الكتاب أن نعقد نوًعا من املقاربة املعرفية، والصالت الودية، بني اللغة العربية، وبني العلوم    •
الكونية، كالعلوم احليوية، والفيزيائية، واالجتامعية، والفنية وغريها؛ لرنسخ ىف نفوس أبنائنا أن اللغة العربية لغة 

حياة، بل هى لغة احلياة فاللغة العربية كرمية كرم النهر، سخية سخاء الندى واملطر، جتود لكل عاشق، وتفيض لكل 
مريد، فتمنحه أرسارها، فاحتة خزائنها و من سحرها منحته و زادته.

لقد حاولنا - بقدر اإلمكان - أن نضع رشوًحا موجزة للنصوص، وأفكاًرا يتم مناقشتها من خالل االستامع والتحدث    •
والتساؤل واملناقشة، والتعلم الذايت؛ وبذلك حولرّنا املوقف التعليمي من موقف يعتمد عىل التلقني إىل موقف يعتمد 

عىل النشاط والتفاعل، والتفكري وحل املشكالت.

•  ومبا أن اللغة هي الرحم الذى يصنع الفكر؛ فقد عين ىف هذا الكتاب بالقيم األخالقية والسلوكيات احلضارية التي 
تتسق مع رؤية املجتمع املرصي العريب للكون واإلنسان واحلياة. 

وقد روعى ىف اختيار النصوص أن ختتلف بني الرسد واحلوار والشعر والقصة،  وذلك لتنويع جماالت النشاط اللغوى   •
ولربط ذلك بلغة التلميذ واهتامماته املناسبة هلذا الطور من حياته. 

•   لذلك جاء كتاب الصف الثالث اإلعدادى  للفصل األول من العام الدراىس وقد اشتمل عىل أربع وحدات هى عىل 
النحو اآلىت:

•   ويصاحب الكتاب أنشطة وتدريبات الطالب عىل تطبيق ما تعلمه ىف الدروس من مهارات.

•   وتقوم أنشطة الكتاب عىل البخث واملناقشة والتعلم الذاىت والتفاعل الفكرى واللفظى والتعلم التعاوىن وحل 
املشكالت وتنمية مهارات التفكري ومهارات احلياة. وتنوع األنشطة ما بني أنشطة فردية ومجاعية لتشجيع الطالب 

عىل االبتكار.

•   نرجو من الله أن جيعل هذا العمل خالًصا لوجه.

والله وىل التوفيق

املؤلفون           
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الَوْحَدُة الأو

      

يتوقع في نهايِة هذه الوحدة اأن يكون التلميُذ قادرا على اأن:

1- يقترَح أكثر ِمن ُعنواٍن للموضوعاِت.

2- يميِّز بين الحقيقِة والرأي فيما يستمع ويقرأ.

3- يصدَر ُحْكمًا على ما يستمع ويقرأ.

4- يشرَح أبياتًا شعريًة بأسلوبه محافظًا على المعنى.

َد أغراض االستفهام والنداء واألمر والنهي. 6- يحدِّ

7- يدرَك قيمَة التسامح والمواطنة.

8- يستخدم المناَدى في كتاباته مع ضبطه ضبطا صحيحًا.

9- يكتَب مراعيًا الدقة فى رسم الهمزة فى مواضعها المختلفة.

10- يكتَب قطعًة إمالئية بِدقة وسرعة.

11- يكتَب نماذج بخطي: النسخ والرقعة. 

ص الموضوعات ويعرضها تحدثا وكتابة. 12- يلخِّ

درو�ض الوحدة

3

ُة أثٍر. قصَّ

1

ِعباُد الرَّحمِن )قرآن كريم(

كن جميال!)نص شعري(.

2

َهّيا َنَتوا�سل!

اأهداف الوحدة

1
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ا�ساأل وَناِق�ض:  2

- ما ِصفاُت ِعباِد الرَّحمن؟

- كيف يَتعامُل عباُد الرحمِن مع الجاهلين؟

- »اصرف« فعل ........      يفيد: ........... )أكمل النقط(

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

َمْن  ِعباُد الرحمِن؟

   شرح اآليات

إذا خاَطبهم  ُد اآلياُت السابقُة صفاِت عباِد الرحمن، و هم الذين يمشون بسكينٍة و تواضٍع، و ُتعدِّ

الليل  الذين يقومون  فيه من اإلثم، وهم  َيْسَلمون  بقول  َيردون عليهم  بما َيكرهونه،  الجاهلون 

لِيصرَف اللُه عنهم عذاَب جهنم، و اإلنفاق عندهم َوَسط بين اإلسراف والبخل، وال يقتلون النفس 

التى حرَّم الله إال بالحق، و ال َيرتكبون فاحشَة الزنا خوًفا من عقاِب الله سبحانه و تعالى.

مواطن الجمال في اآليات

)َيْمشون على األرض هوًنا(: تعبيٌر جميٌل يدلُّ على تواُضِعهم الدائم.  •

)اصرف(: أمٌر يفيد الدعاَء.  •

ده. حه ويؤكِّ )يسرفوا - يقتروا - سيئات وحسنات(: تضادٌّ يبرز المعنى ويوضِّ  •

)يمشون، يبيتون، يقولون(: أفعاٌل مضارعٌة تفيد االستمراَر والتجدد.  •

هادة. دَق، وعدِم ِكْتمان الشَّ يهم الصِّ )والذين ال َيشهدوَن الزور(: تعبيٌر جميٌل يدلُّ على تحرِّ  •

)مروا كراًما(: تعبيٌر جميٌل يدلُّ على إعراضهم عن الكالم القبيح.  •

الدر�ض الأولالدر�ض الأول

هوًنا
اصراف

غراًما

قواًما

ُمقاًما

لم يقتروا

أثاًما

بسكينه و وقار
ابِعد

الزًما

وسًطا

موضع االستقرار واإلقامة

لم يضيقوا

جزاء اإلثم )العقاب(

معانى المفردات
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التراكيب اللغوية                                                المنادى 4

اأ- ناِق�ض زملءك ومعلمك فى معانى الآيات الآتية:

•  »إن عذاَبها كاَن غراًما«. •  »يمشوَن على األرِض هوًنا«.  

•  »وَمْن يفعْل ذلك يلَق أثاًما«. •  »َلم ُيسرفوا ولم َيقتروا«.  

ل اللُه سيئاتِهم حسناٍت«. •  »فأولئك يبدِّ •  »ويخلْد فيه ُمهاًنا«.   

ب- اتُل الآيات تلوة جهرية �سحيحة.

3     اتُل الآياِت تلوًة �سامتًة، ثم ناِق�ض ما يلى:

أ- ما داللُة األفعاِل المضارعة فى اآلياِت؟

ب- ما نتيجُة التَّوبِة واإليماِن والعمِل الصالِح كما فهمت 

       من اآلياِت؟

ا وبيِّن أثرُه فى المعنى. جـ- استخِرْج من اآليات تضادًّ

أواًل: المناَدى الُمْعرب:

فيا راغبين  بها،  تنهضوا  أن  تنتظُر منكم  إنَّ ِمصر  )يا شباَب ِمصر، 

رِْس  الدَّ إلى  بادُروا  وياطالبًا،  والعمل،  العلم  إلى  هيَّا  نهَضِتها،  في 

والتحصيل، وياعمااًل، أتِقنوا صْنعَتكم، إنكم جميعًا تملكون اإلرادة 

القوية، فهيَّا هيَّا.(

9 8

الدر�ض الأولالدر�ض الأول



9 8

الَوْحَدُة الأوىل

9 89 8

ِل الكلماِت التي تحتها خطرّ بالقطِعة تجد أنها منادى، وتسبقها أداة نداء )يا(. •بتأمُّ 	

•وهناك أدواٌت أخرى للنداِء لم ترد بالقطعة:)أْي ، الهمزة ، أَيا(،وُتْسَتْعَمُل هذه األدواُت 	

على النحِو التالي:  

- )أْي ، الهمزة( لِِنَداِء القريِب:

وت ومده؛ فإننا نستخدُم )أْي ،الهمزة -فإذا كان المنادى قريبًا بحيث ال يحتاُج إلى رفِع الصَّ

  فنقول : أي عادُل ..... ، أمحمُد.

ه؛ فإننا َنْستْخِدُم )أَيا ، هَيا( فنقول: -أما إذا كان المناَدى بعيدًا بحيُث يْحتاُج إلى رَفِع الصوِت، ومدِّ

  أَيا عادُل ... ، هَيا محمُد.

َواء. - أما )َيا( فإنها تستخدم لنداِء القريِب والبعيِد على السرّ

الحْظ ما يلي:

إعرابه: أنواع المنادى و

المنادى المضاف:

مثل: "يا شباَب الوطِن" شباَب منادى مضاف، والوطِن مضاف إليه.

•ُيْنَصُب المنادى الُمَضاُف بالفتحِة، أو ما ينوُب عنها، على النحو التالى: 	

- الفتحُة مَع المفرِد مثُل: ياطالَب العلِم.

       - ومَع جمِع التكسيِر مثُل : يا طالَب العِلم.....

- والكسرُة مَع جمِع المؤنَِّث السالِم مثُل: يا طالباِت المْجِد.....

- والياُء مَع المثنَّى مثُل: يا َطالَِبى العلِم....، يا طالبتى العلم....

     - ومع جمِع المذكِر السالِم مثُل: يا طالبي العلم.

- واأللُف مع األسماِء الخمسِة مثُل: يا َذا الماِل أْنِفْق على الفقراِء.

الدر�ض الأولالدر�ض الأول
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طُة على واو إذا كانت: ُترسُم الهمزُة المتوسِّ  •

مضمومة 

و ما قبلها 

مفتوح

مضمومة 

و ما قبلها 

مضموم

مضمومة و ما 

قبلها حرف 

صحيح ساكن

مضمومة و ما 

قبلها حرف مد

َمْفتوحٌة وما 

قبلها مَضْموم

ساكِنٌة وما 

قبلها مضموم

َهؤالء – َيؤم 

– َخَطؤه – 

يقَرؤه.

تباُطؤ – 

تجُرؤ.

يرؤف – َيلؤم.
تفاؤل – جزاؤه 

ُفَؤاد – ُسَؤال – 

ون دُّ ُيؤرّ

ُيْؤذي – ُرْؤية 

– ُمْؤتمر

طة( ُترَسُم على األلِف إذا كاَنْت: ر أنَّ )الهمزة المتوسِّ  َتَذكَّ

•  َمْفتوحًة، وقبلها فتح مثل: )َبَدَأْت  - َيَتَأثَّرون - اْمَتَلَت(. 

لغويات و تراكيب                                    تابع المنادى                    

ثانيًا: الُمنادى الشبيُه بالمضاِف:

- مثال: يا راغبين في نهضِة مصَر هيا إلى العلِم.

د معناه وهو الجارُّ والمجرور فى المثال.  راغبين: ُمنادى شبيه بالمضاف؛ ألنه جاء بعَده ما ُيحدِّ

ثالثًا: النَِّكرُة غيُر المقصودِة:

- يا طالبًا، باِدروا إلى تحصيِل الِعْلم- يا رجاًل اْحرِْص على التقدم- يا عمااًل العمُل واجٌب.

الِب، وليس  ٌه في المثال األول إلى ُعموِم الطُّ ِل األمثلة نجُد أن المناَدى )نكرٌة(، وأن النِّداَء ُموجَّ بِتأمُّ

ى المناَدى هنا )َنكرًة غير  َمْقصوَدٍة(.  ُطالبًا ُمَعيَّنيَن،  كذلك )رجاًل( )عمااًل( ولَِذلَِك ُيَسمَّ

الدرس  ينوُب عنها كما في  ما  أو  بالفتحِة  الثالثة  األنواع  المناَدى فى هذه  ُينصُب  اإلعراُب:  
السابق.

أنواُع المنادى المعرب:

-النكرُة غيُر المقصودِة.2- الشبيُه بالمضاف1- المضاف.

الدر�ض الأولالدر�ض الأول
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َمْفتوَحًة وقبَلها ساِكٌن مثل: )َنْشأة(.   •

•  ساِكَنًة وقبَلها َفْتٌح: )َمْأرِب(.

، أو ألُف اثنيِن فإنها ُترسُم  ملحوظةٌ: )إذا َكاَنت الَهْمَزُة َمْفتوَحًة، وما َقْبَلها َمْفتوحًا، وجاء َبْعَدها ألُف َمدٍّ

ألفًا عليها مدرّ مثل )َمآرب - َمآثر(.

أِجْب: لماذا رُِسَمت الهمزُة بهذه الصورِة في الكلمات اآلتية:)َرْأس - َرَأب - َمْأثور - َسَأل - َرْأَفت(؟

قال تعالى: »َواَلرِّذيَن إَِذا َأنَفُقوا َلْم ُيْسرُِفوا وََلْم َيْقُتُروا وََكاَن َبْيَن َذلَِك َقَواًما« صدق الله العظيم
   5    الكتابة:
             اأ-الإملء:

ــاب اللرّوِق فــي َقْلِب  ــُة ب ِمْنَطَق

ــارًَة َعْن  ــْت ِعب الَقاِهــرة. َكان

ــل، ُثمَّ  ــاُه النِّي أرٍْض تملهــا مي

ــُر،  ــاُه َتْنَحِس ــَدأت هذه الِمي ب

َوَظَهرَْت ُمْنَشآٌت َسَكِنيٌَّة فيها، 

المنِطقُة،  ــَلت  اْمَت ــْرَعٍة  وبُِس

ــكاِن  بالسُّ َمْأهولًة  وأْصَبحت 

ــرون بهذا المكاِن  الذين يتأثَّ

قوا َمآرَبهم.  الجميل، ليحقِّ

باب اللوق

             ب-التعبير:

عن أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيه، وماذا يجب علينا جميًعا تجاههما؟

الدر�ض الأولالدر�ض الأول

أشهر األدباء العرب على اإلطالق، حيث ينفرُد بحصولِه على جائزة نوبل 
فى اآلداب عام 1988م، ولد بحي الجمالية بالقاهرة سنة )1911م( وحصل 
األول  فؤاد  جامعة  من  1934م  عام  الفلسفة  في  اآلداب  ليسانس  على 
من  مؤلفًا  الخمسين  على  يزيد  ما  له  صدر  و  اآلن،  القاهرة(  )جامعة 
إلى 33  أعماله  ُترجمت معظم  القصصية كما  الروايات والمجموعات 

لغة،  من أهم أعماله : زقاق المدق - الثالثية - الحرافيش - خان الخليلي 
- تحت المظلة - السمان والخريف - القاهرة الجديدة(.

اقراأ وا�ستمتع
نجيب محفوظ:

تحدث:
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اأهداف الدر�ض :
ُع اأن يكوَن التلميُذ   في نهاية هذا الدر�ُض ُيَتَوقَّ

قادًرا على اأن:

ث فيما استمع إليه. - يحدد غرَض المتحدِّ

- يستنتج االتجاَه الفكري للمتحدث.

- يميَز بين الحقيقة والرأى فيما يستمع إليه.

- يلقى النصَّ إلقاًء معبًرا.

- يشرح النصَّ بأسلوبه.

- يدرك قيمة الجمال في الكون.

- يتعرف طرق إعراب المنادى المفرد.

- يكتب كلمات بها الهمزة المتطرفة.

- يكتب نموذجاً بخطي النسخ والرِّقعة.

الم. - التسامُح والتَّربيُة من أجل الِسَّ
حُة الوقائية والعالجية. - الصِّ

- حسن استخداِم الَموارِد وتنميتها.

القضايا المتضمنة

•َكْيَف َترى الحياة ِمْن ِوْجَهِة َنَظرَِك؟ناق�ش: 	

مها ألصدقائك. •اذكر بعض النصائح التي تقدِّ 	

ُكْن َجميًل
الشاعر : إِيِليَّا أبو ماضي  

ا�ْسَتِمْع و تذوق:  1

َداٌء بَِك  وما  اكى  الشرّ أُيَهذا 

إنَّ َشرَّ الُجناِة في األرِْض َنْفٌس

ْوَك في الُوروِد  وَتَْعمى وَترى الشَّ

َثقيل الَحَياِة  َعلى  ٌء  ِعْبْ ُهَو 

َجَماٍل بَِغيِر  َنْفُسُه  والَّذى 

ِفيه ُدْمَت  ما  ْبِح  بِالصُّ َفَتَمتَّْع 

َداٌء بَِك  َوما  اِكى  الشَّ أُيَهذا 

َكْيَف َتْغُدو إِذا َغَدْوَت َعلياًل؟

الَرحياَل الرَّحيِل  َقْبَل  ى  َتَتوقَّ

إكلياَل النَّدى  َفْوَقها  َترى  أْن 

َثقياَل ِعْبئًا  الَحياَة  َيُظنُّ  َمْن 

ال َيرى في الَحياِة َشْيئًا َجِمياَل

ال َتَخْف َأْن َيُزوَل َحتَّى َيُزوال

ُكْن َجِمياًل َتر الُوجوَد َجِمياَل

❉       ❉       ❉

★الشاعر إيليَّا أبو مايض: من كبار شعراء املهجر، ولد عام 1890م، وتويف عام1957م، والنص من ديوانه )ِتْبٌ وُتراٌب(.

★

داء
عليال
تتوقى
إكليال

مرض وجمعها )أداء(
مريًضا
نخشى

تاًجا جمعها )أكاليل(

معانى المفردات

الدر�ض الثانى
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مواطن الجمال في األبيات

•  أيهذا الشاكي : نِداٌء للتنبيه.

•  َكْيف َتْغدو إذا َغَدْوَت َعلياًل؟: اْسِتفهاٍم َغَرُضه االْسِتنكار.

يل الَرحيال: َتعبيٌر ُيوحي بالَخْوِف والَقَلِق والتشاؤم. •  تتوقَّى قبَل الرحرّ

اعُر َقطراِت النَّدى بَِتاِج الَمِلك. ر فيه الشرّ •  وَتعمى أن َترى فوَقها النَّدى إْكلياًل: َتعبيٌر َجميٌل َصَورّ

ْبِح ما ُدْمَت فيه: أمٌر َغرُضُه النُّصُح واإلرْشاد. •  فتمتَّع بالصُّ

اِعُر الُوجود؟ وما َرْأُيَك؟ َكْيَف َيرى الشرّ

. . . . . . . . . .

   شرح األبيات

بَِأن  َشْيئًا َجمياًل، وَيْنَصُحُه  الُوجوِد  َيَرى في  َيْشتكي، وال  الَّذي  أْفعاَل اإلْنساِن  اِعُر  الشرّ َيْستنِكُر 

ما َيْنَصُحُه  َيَرى األْشياَء الَجميَلة الَّتي ُتحيُط بِِه في الَكْوِن َقْبَل َأْن َتزوَل َهذه األشياُء الَجميلُة، َكَ

بَِأْن َيكوَن ُمِحبًّا لِلَجماِل َحتَّى َيرى الُوجوَد َجمياًل.

ل وناِق�ض: 2    ِا�ْساأَ

- ما صفات َشرُّ الُجناِة في األرِْض َكَما َفِهْمَت ِمَن األبياِت؟

وَك في الُوروِد«، َعالَم َيُدلُّ هذا التَّعبيُر؟ - »َوَترى الشَّ

- الِفْكَرُة الرَّئيسُة في النَّصِّ ِهَي: ..............................

اأ- ناِق�ض زملءك ومعلَّمك فى المعاني الآتية:

ى َقْبَل الررّحيِل الَرحيال. •  َنْفٌس تتوقَّ •  َكْيف َتْغدو إذا َغَدْوت َعلياًل؟  

•  والذي نَفُسه بغيِر َجماٍل. وَك في الُوروِد وتعمى.   •  وترى الشَّ

•  ُكْن َجمياًل ترى الُوجوَد َجمياًل.

ًة �سحيحًة ومعبِّرة. ب- اقراأ الن�ضَّ قراءًة جهريَّ

الدر�ض الثانى
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لغويات و تراكيب                                    تابع المنادى                     4

3    اقراأ الن�ضَّ قراءًة �سامتًة، ثم ناِق�ض ما يلى:

اِكي َكما َفِهْمَت ِمَن األبياِت؟ اِعِر فى الشَّ أ- ما َرْأُى الشرّ

تتوقَّى قبَل الرَّحيِل الرحيال(. َهل هذا البيُت ُيعبرّر عن :  ب-) إن َشرَّ الُجناِة في األرِْض نفٌس  

)حقيقة أم رأى( ولماذا؟

غرضه: ............................ ْبِح ما دمَت فيه، أسلوُب: ....................  جـ- َفَتَمتَّْع بالصُّ

.............  )أكمل مكان النقط(.

د- »داُء - الجناُة - الرحيَل« هاِت معنى األولى، ومفرد الثانية، وُمضادرّ الثالثة فى جمٍل من عندك.

هـ- »هو ِعْبٌء على الَحياة« ما الجماُل الذى َتراه فى هذا التَّعبير؟

راسيَّة؟ و- كيف يمكنك االستفادُة من النَّصِّ فى حياِتك الدِّ

ثانيًا: المنادى المبنى )المفرد(:

)يا خالُد، اْجَعْل ِشعارََك داِئمًا أْن َتْسَأَل َنْفَسَك، ماذا َفَعْلت في َوْقِت 

َهْل  طالبُة  ويا  ِعلْمًا؟  أو  مااًل؟  أو  ًة؟  ِصحَّ َكَسْبَت  َهْل  َفراِغَك؟ 

َفَقْد  َكَذلَِك  كاَن  إْن  فيها؟  وقَتِك  َصرَْفِت  َدٌة  ُمَحدَّ َغاَيٌة  َلِك  كاَنْت 

َنَجْحُتما.

أمثلة:
أ- المنادى العلم:

يا خالُد اجعْل ِشعارَك ............ ، يا خالدان .............. ، يا خالِدون ..............

الدر�ض الثانى
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ب- ثانيًا: النكرة المقصودة:

-  وهى التى توجُه حديَثك فيها لمن ُتخاِطبه بصيغة النكرة. مثل: يا طالبُة اجتهدي، يا طالبتان 

اجتهدا.....

اإليضاح:

ى  ُيَسمَّ ولَِذلَِك  بالُمضاِف،  َشبيهًا  وال  ُمضافًا،  َلْيس  فيها  المنادى  أنَّ  تجُد  السابِقِة  األمثلِة  ِل  بتَأمُّ

بالمنادى الُمْفرد كما فى "أ"  أو النكرة المقصودة فى "ب".

الحِظ األمثلَة التاليَة:

1- يا خالُد ....  ياطالبُة - يا طالباُت - يا طالُب        2- يا خالدان ....، يا طالبتان ...... 

3- يا خالدون .......

اإليضاح:

ِل إعراِب األمثلِة السابقِة تجد أنها َمْبِنيٌَّة:  بتأمُّ

رًا أو ُمؤنثًا وجمع المؤنِث السالِم، وجمِع التكسيِر في )1(. على الضمِّ مع : المفرِد، ُمذكَّ  •

وعلى األلِف مع : المثنى في )2(.  •

وعلى الواِو مع : جمِع المذكِر السالِم في )3(.  •

الدر�ض الثانى
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5    الكتابة :

اأ- الإملء:

طة على السطِر: كتابُة الَهمزِة المُتوسِّ

ْطِر إذا كانت َمْفتوحًة َبْعَد: طُة َعلى السَّ ُتْرَسُم الَهمزُة الُمتوسِّ

•  األلف مثل: )براَءة - قراَءُتها(.

•  واو ساكنة )تْوءمان - مملوءة - ضوءهم(.

•  واو مشددة )تبورّءك(.

طِر إذا كانت: وترسُم أيضًا على السَّ

•  )مفتوحًة وبعدها ألُف االثنين )جزءان - رداءان(.

•  مضمومة وَبعدها واُو مدٍّ )جاءوا - تشاءون - باءوا(.

طِر فى الجدول اآلتي: - هاِت أمثلًة ِمْن ِعْنِدك ُتَدلُِّل على َكيفية رسم الهمزِة المتوسطِة على السَّ

   َبراءة ، .......، .......، ....... .الهمزة مفتوحة بعد األلف

   َمملوءة ،..........، ......،...... .مفتوحة بعد واو ساكنة

   َتبوَّءك ،...........، ......،...... .مفتوحة بعد واو مشددة

   َجزءان.......،...........،...... .مفتوحة وبعدها ألف االثنين

   َجاءوا، ....... ، ..........،...... .مضمومة وبعدها واو مد

جـ-التعبير:

تحدث:        عن أحداث ثورتى 25 يناير و 30 يونيه، متمنًيا لمصر العزيزة االستقرار والتقدم.

الدر�ض الثانى
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•ما المواطنُة؟ناق�ش: 	

•ما أثُر الوحدِة الوطنيَة على الفرد والمجتمِع؟ 	

•ما أهمُّ القالِع الموجودِة فى مصَر؟ 	

•هل قمَت بزيارِة أحد األماكِن السياحية؟ وضح؟ 	

ُة اأََثٍر ِق�سَّ

ْث: دَّ ا�ْسَتِمْع ثم  َتَ  1

- الوعي القانونى: الحقوق والواجبات.
- التَّسامح والتربية من أجِل السالم.

- الوحدة الوطنية، ومحاربة التطرف.

القضايا المتضمنة

اأهداف الدر�ض :
ُع اأْن يكوَن التلميُذ   في نهايِة هذا الدر�ِض ُيَتَوقَّ

قادًرا على اأن:

ص فِقرًة اْستمع إِلَيها. - يلخِّ

ياق. - يستنتَج معنى كلمٍة جديدةٍ من خالِل السِّ

- يميز بين الحقيقِة والرأي.

- يذكر أدلة وبراهيَن تدعم أفكارَُه.

ة في الموضوع. - يتحدث عن التفاصيِل المهمَّ

- يصدر ُحكماً َعلى ما قرأه.

- يدرك قيمة الوحدة الوطنية علي الفرد 

والمجتمع.

-  يتعرف على كيفية نداء االسم المعرف )بال(.

-  يتعرف مواضع الهمزة المتطرفة.

-  يكتب نموذجاً بخطي النسخ والرقعة.

أ- الكنيسُة الُمَعلَّقة:
َتَقُع الَكنيَسُة الُمَعلَّقُة فى َحىِّ ِمْصَر الَقديَمِة، وِهَى َعَلى َمْقَرَبٍة ِمْن 

واياِت إلى َأنَّ الكنيَسَة ُبِنَيْت  جاِمِع َعْمرو بِن العاص، وَتْذَهُب َبْعُض الرِّ

نواِت الَّتي  َسُة فى أثناِء السَّ َعَلى أنْقاِض َمكاٍن اِْحَتَمْت فيه العاِئَلُة الُمَقدَّ

ومان. َقضوها في ِمْصَر ُهروًبا ِمَن الرُّ

َة َمراٍت، ففي َعْهِد الَخليَفِة الَعباسى  َدت الَكنيسُة ِعدَّ وقد ُجدِّ

َعْهِد  في  ُأْخرى  َمرًَّة  َدت  ُجدِّ ُثمَّ  َتجديُدها،  َتمَّ  الرَّشيد  َهارون 

، وقد َتمَّ إْطالُق اْسِم  الُمَعلََّقِة َعلى  الَخليفِة الَعزيز باللِه الفاِطِميرّ

ُبِنَيْت َعلى ُبْرَجْيِن ِمَن األْبراِج الَقديمِة لِلِحْصِن  الَكنيَسِة، ألنَّها 

ومانى )ِحْصن بابليون(.  الرُّ

َقُة ِمْن أْقَدِم الَكناِئِس الَّتى ال َتزاُل باقيًة في  وُتْعَتبُر الَكنيسُة الُمَعلَّ

ين المسيحيِّ في الَقرْنيِن  ِمْصَر، وَقْد ُدِفَن بِها َعَدٌد ِمْن رِجاِل الدِّ

الحادي َعَشر، والثرّاني َعَشر الميالدي، وال َتزاُل توجُد َلُهْم ُصوٌر 

موُع. وأيقوناٌت بالكنيسِة ُتضاُء لها الشُّ
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ب- َقْلعُة قايتباى:
مكاَن  قايتباى   ْلطاِن  السُّ َعْهِد  فى  الَقْلَعُة  َهذه  ُبِنَيْت 

 ، الَمْمُلوِكىِّ الَعْصِر  أثْناِء  فى  القديِم  اإِلْسكندريَّة  مناِر 

وعرُضُه  متًرا،   60 ُطوُله  ُمْستطيٍل  بِناٍء  َعْن  ِعبارٌَة  وِهَي 

َبْعَد عاَمْيِن ِمْن َتاريِخ  50 متًرا،وقد َتمَّ االْنتهاُء ِمَن الِبناِء 

َساِحِل  َعلى  الِقالِع  َأَهمِّ  ِمَن  ُتَعدُّ  الَقْلَعَة  وألنَّ  اإلْنشِاء، 

الَعْصِر  َفِفى  الترّاريخيِة،  الُعصوِر  َمرِّ  َعلى  ِمْصَر  وُحكاُم  َسالطيُن  بِها  اْهَتمَّ  َفَقِد  ِط،  الُمَتَوسِّ األبيِض  الَبْحِر 

لطاُن ُقنصوه الُغورى بِاْلَقْلَعِة اِْهِتماًما  الَمْملوِكىِّ اْهَتمَّ السُّ

الِح والَعتاِد. َشديًدا، َوزاَد ِمْن ُقوَِّة حاِمَيتها، وَشَحنها بالسِّ

وقد اْسَتْخَدَم الُعثمانيون َهِذِه الَقْلَعَة لِِحماَيِتِهْم، َفَجَعلوا 

ا  بِها َطواِئَف ِمَن الُجْنِد والُمَشاِة والُفْرساِن والَمْدَفِعيَِّة. وََلمَّ

أْسواِر  َتْجديَد  َتولَّى  ِمْصَر  ُحْكَم  باشا  على  د  ُمَحمرّ َتولى 

َلْجَنُة  َقاَمْت  َوَقْد  بالَمداِفِع،  َوتْزويَدها  َيَتها  وَتْقِو الَقْلَعِة 

ِحْفِظ اآلثاِر الَعَربِيَّة بَِعَمل الَعديِد ِمَن اإلْصالحاِت والتَّْجديداِت فى أْسواِر وَطوابِِق الَقْلَعِة، وقد ُبِنَيِت الَقْلَعُة 

َعلى ِمساَحٍة َقْدرُها 17550متًرا، وِهَي ِعبارٌَة َعْن َمْجموَعٍة 

ْخَمِة،  ْيِن ِمَن األْحجار الضَّ َمة َعلى ُسوَر ِمَن األْسواِر، ُمَقسَّ

وبِناء  الَغْربِيَِّة،  مالِيَِّة  الشَّ بالنَّاِحيِة  َيَقُع  رئيسيٌّ  ُبْرٌج  ولها 

ْكِل، َيْخُرُج ِمْن ُكلِّ  ُن ِمْن َثالَثِة َطوابَق ُمَربََّعِة الشَّ َيَتَكوَّ

َسْطِح  َعْن  َيرَْتِفُع  داِئِرىٌّ  ُبْرٌج  األْرَبَعِة  أركانِِه  ِمْن  رُْكٍن 

، وُتَعدُّ  ، َوَقْد ُبنَى الُبْرُج بِالَحَجِر الِجيِريِّ الُبْرِج الرَّئيِسيِّ

ِة التي َيرْتاُدها  الَقْلَعُة ِمْن َأَهمِّ الَمناِطِق األَثِريَّة الِمْصريَّ

اِئحوَن ِمْن ُمخَتِلِف ُبلداِن الَعالِم. السرّ
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ما ثماُر ُحْسِن الُخلِق؟

. . . . . . . . . .

منار
طوائف

العتاد
يرتادها

موضع النور المكان الذى تهتدى به السفن
جماعة من الناس مفردها )طائفة(

عدة كل شىء وجمعها : أعتدة
يطلبها ويأتيها

معانى المفردات

ل وناق�ض: 2    ا�ْساأَ

ِص الِفْقَرَة األولى في الموضوع بُِأْسلوبَك. - لخِّ

ماذا تعني كلمة » ِحْصن « في الموضوع؟ 

اأ- ناق�ض زملءك ومعلِّمك فى المعاني والعبارات الآتية:

•  تقُع الكنيسُة َعلى َمْقُرَبٍة ِمْن جاِمع عمرو بن العاص.

•  ُبنيْت الكنيسُة على أنْقاِض َمكاٍن اْحَتمت فيه العائلُة المقدسُة.

•  َتمَّ تجديُد الكنيسة في َعْهِد الخليفِة العباسى هارون الرشيد.

األبيض  البحر  ساِحِل  على  القالِع  أهِم  من  قايتباي  قلعُة  ُتعدُّ    •

المتوسط.

•  اهتم بالقلعِة سالطيُن وحكاُم ِمْصَر على َمرِّ الُعصور التاريخيَّة.

•  استخدم العثمانيوَن هذه القلعة لحمايتهم.

•  ُتعدُّ القلعُة ِمْن أهمِّ المناطِق األثريَّة المصريَّة.

ب- اقراأ المو�سوع قراءة جهرية معبرة.

3    اقراأ المو�سوع قراءة �سامتة، ثم ناِق�ض ما يلي:

أ- ما ِداللُة وجوِد جامِع عمرو بن العاص بجانب الكنيسِة المعلََّقة؟

ب- لماذا ُأطِلق على الكنيسة المعلَّقة هذا االسم؟

جـ- لِماذا اهتمَّ َسالطيُن ِمْصَر َعلى َمرِّ الُعصور بَِقْلَعِة َقايتباي؟

قرأت لك
الكلمَة  فيها  فازرْع  مزارُع  »القلوُب 

تتمتع  بثمرها  تتمتع  لم  فإن  الطيبَة 

بخضرتها«.

لقمان الحكيم

الدر�ض الثالث
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لغويات و تراكيب                                    تابع المنادى                     4

الدر�ض الثالث

وايات - القديم« هاِت َجْمَع األولى ومفرد الثَّانية ومضادُّ الثالثة في جمٍل ِمْن ِعْنِدك. هـ- »ِحْصن - الررّ

و- اذْكر بعَض الكنائِس والقالِع األخرى الموجوَدة بِِمْصَر.

ثالثًا: نداُء ما فيه اْل:

أمثلٌة:

ها الرجُل ... ، أيها الطالُب ... ، يا أللُه. أ- أيُّ

ب- أيتها الطبيبُة : أنِت رمُز الرحمِة.

جـ- يا أيُتها الطالباُت: العلُم نوٌر َيقضي على الجهل.

اإليضاُح:

الحْظ ما يلي:

مِ. المناَدى في األمثلِة السابقِة ُمْقَتِرٌن باأللِف والالَّ  •

إذا ُأريد نداُء اسٍم فيه )ال( أتي قبله بلفظة )أي( للمذكر، و)أية( للمؤنث.  •

ها بْل نقوُل: »يا أللُه«، و تصبح األلف في ألله ُويسَتْثَنى مْن ذلَِك لفُظ الجاللِة فال تْأتي بأيُّ  •

همزة قطع.

إعراب"أي" البناء على الضم، ومافيه )ال( بعدها يعرب مرفوعًا على أنه صفة، أو بدٌل. • و

إذا حذفت أداة النداء من لفظ الجاللة فإننا نضع بداًل  • يجوز حذف أداة النداء كما فى )ب( و

دة في آخر لفظ الجاللة ِعوضًا عنها، فنقول: )اللهم(. منها ميمًا مشدَّ
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تحدث:

العذراء  بها  بالفرنسية )سيدتنا( والمقصود  تعني  دام(  )نوتر  كلمة 

مريم أم السيد المسيح عليه السالم. وقد أطلقت هذه الكلمة على 

بنهر  جزيرة  في  1163م  عام  بنيت  باريس  في  ضخمة  كاتدرائية 

الذي  الجميل،  الرائع  بمبناها  مشهورة  نوتردام  وكاتدرائية  السين 

استغرق حوالى 150 سنة حتى فرغ منه البناءون والفنانون الذين 

أبدعوا في تصميمه وبنائه وزخرفته وتجميله.

اقراأ وا�ستمتع

نوتردام:

) جمال الكاشف: لكل سؤال جواب(.

الدر�ض الثالث

5    الكتابة:

اأ- الإملء:

ر أنه: َتَذكَّ

ُترَسُم الهمزُة المتطرفة حسب حركِة الحرف الذي قبلها.  •

ُترَسُم على األلف إذا سبقها فتح )قَرأ - نَشأ(.  •

ُترَسُم على الياء إذا كان قبلها كسر )شاِطئ - يخِطئ (.  •

ُترَسُم على الواو إذا كان قبلها ضم )ُلؤُلؤ - يجُرؤ(.  •

طِر إذا كاَن قبلهَا ساكٌن صحيح )جْزء - عْبء(، أو حرف علِة مثل )شيء -  •  ُترَسم مفردًة على السَّ

ضوء(.

جـ- التعبير:

      عن الشرطة والجيش والشعب يد واحدة
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يتوقع في نهاية هذه الوحدة اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

1- يميز بين الحقائق و اآلراء فيما يستمع إليه.

2- يتحدث معبًرا عن رأيه فيما يقدم إليه من موضوعات.

3- يستنتج األفكار األساسية و الجزئية في الموضوعات.

4- يقرأ الموضوعات قراءة جهرية صحيحة و معبرة.

5- يقرأ الموضوعات قراءة صامتة مستوعبة.

ر حقوق المرأة. 6- يقدِّ

7- يدرك أهمية التقدم العلمي.

8- يقدر جهود العلماء و المخترعين.

9- يتعاطف مع ذوي االحتياجات الخاصة.

10- يستخدم البدل وأنواعه فى تحدثه وكتابته.

11- يكتب كلمات، تتضمن مواضع الهمزة المتوسطة.

كتابة  الرُّقَعة  و  النسخ  بخطي:  نموذجًا  محاكًيا  يكتب   -12

صحيحة.

درو�ض الوحدة

2

سميرة موسى.

4

طريق النور.

1

رحمٌة ومحبٌة.

آيات العلم)نص شعري(.

3

ٌة َرْحَمٌة و حمبَّ

اأهداف الوحدة

2
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اأهداف الدر�ض :
 في نهاية هذا الدر�ض يتوقع اأن يكون التلميذ 

قادًرا على اأن:

- يحدد مرادف كلمات استمع إليها.

- يتحدث عن دور المرأة فى الحياة االجتماعية.

- يقرأ الموضوع قراءًة جهريًة صحيحًة .

- يستنتج األفكاَر األساسية . 

- يشرَح معاني الكلماِت الجديدة.

- يستنتج االتجاه الفكري للمتحدث. 

- يدرك أحقية المرأة فى نيل حقوقها .

- يستخدم البدل والمبدل منه مع إعرابه.

- يرسم الهمزة مع األلف فى جمل تامة.

- يكتب نموذًجا بخطي: الرقعة والنسخ.

حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها.  -
حقوق اإلنسان.  -

التسامح و التربية من أجل السالم.  -
المهارات الحياتية.  -

القضايا المتضمنة

ْث: دَّ ا�ْسَتِمْع ثم َتَ  1

•الَمرأُة نصُف المجتمِع، فكيف نفيُد من جهوِدها؟ناق�ش: 	

ٌة  َرْحمٌة ومحبَّ
قاسم أمين

★

قاِسم أمين : قاٍض وأديٌب ، ُولَِد بمصر وتعلَّم بمدارسها  ، وأتم دراَسَة الُحقوِق فيها ، َعِمَل ُمستشاراً بمحكمِة االستئناف ، توفى عام 1908. ★

ولد قاسم أمين سنة 1863م فى بيئة أرستقراطية، وحَصل على ليسانس 

سَنواٍت،   أربَع  دامت  دراسيٍة  َبْعثٍة  في  فرنسا  إلى  سافَر  ثمَّ  الحقوق، 

وُاْشُتِهَر بأنه زعيُم  الحركِة النسائيِة فى مصر، كما ُاْشُتِهَر بدفاعه عن 

الحريِة االجتماعيِة، ودعوِته إلنشاِء الجامعة المصرية. 

ومن ُجملِة إبداعاِت »قاِسم أمين«، اخترنا َلَك َهذا الجزَء :

ُمعاديٌة   ، لالستبداِد  ُمناِفرٌة  فيه  نحن  الَّذي  العصِر  "إن طبيعَة 

واحٍد،  في طريٍق  اإلنسانية  الُقوى  َسْوِق  إلى  َميرّالٌة   ، لالستعباِد 

على  طاف  الذي  الرَّحمانيُّ  ائِف  الطَّ فهذا   ، واحدٍة  غايٍة  إلى  و

نفوِس البشِر ، فنبَّه منها ما كان غافاًل ، الُبدَّ أن يناَل منه النساُء 

نصيبَهن . فمِن الواجِب علينا أن َنُمدرّ إليهن َيَد الُمساعدِة،  ونعمَل 

معهن بقوله صلى اللُه عليه وسلم : 

عيفين: المرأِة واليتيِم(، وال شىَء أدخُل  ) اتَُّقوا اللَه فى الضَّ

إعدادها  فى باِب التقوى من تهذيِب العقِل، وتكميِل النفِس ، و

بالتعليم والتربيِة إلى  معرفِة النافع، ومدافعِة الرذائِل ، ومقاومِة 

المعاشرِة،  فى  واللُّطِف  المعاملِة  حسِن  من  وال   ، الشهواِت 
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منافرة
االستبداد

مدافعة

النافع

تهذيب

كارهة وغير راضية
االنفراد بالرأى والحكم

إزالة بقوة مقاومة و

المفيد

إصالح

معانى المفردات

الدر�ض الأولالدر�ض الأول

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

للمرأة دوٌر مهٌم ىف املجتمع.

لَة بيننا وبينهن صلَة محبٍة ورحمٍة ، ال صلَة ُكْرٍه وقسوٍة ، هذا ما َتْفرضُه علينا  فعلينا أن نجعَل الصِّ

تكوَن  أداؤها؛ حتى  علينا  َفريضٌة وطنيٌة، يجب  ذلك  مع  ، وهو  ريعُة  الشَّ به  وُتطالُبنا   ، اإلنسانيُة 

جميُع أعضاِء المجتمِع عندنا َحيًَّة عاملًة قائمًة بوظاِئفها" .      

من كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين     

2    ا�ساأل وناق�ض :

- اشرح كيف أن حسَن معاملِة المرأة حقٌّ من حقوقها.

اذكر رأيك فيما يلى: )تعليم المرأة - المساواة بين الرجل

 والمرأة - الصلة بين أفراد المجتمع(.

اأ-  ناِق�ض زملَءك ومعلَمك فى معانِى العبارات التالية :

ْطُف فى المعاشرة . •  اللُّ البدرّ من أن يناَل النساُء نصيَبهن.       •

•  هذا ما تفرضه علينا اإلنسانيُة . فريضٌة وطنيٌة .        •

حتى تكوَن جميُع أعضاِء المجتمِع حيًَّة قائمًة بوظائفها.    •

ا معبرًا . ب- األِق الن�ضَّ  اإلقاًء جهريَّ

3    اقراأ الن�ضَّ قراءًة �سامتًة ، ثم ناق�ض ما يلى:

أ- ما طبيعُة عصرنا الحالي ، كما أشار الكاتُب ؟

حها، مبيِّنا رأيك.  ب- فى النصِّ قضيٌة اجتماعيٌة ، وضِّ

جـ- كيف نجَح الكاتُب فى اإلقناِع بأهميَّة ُحسِن معاملة المرأة؟

د- المرأُة الحرُة المتعلمُة أقدُر على َفهِم ما ينفُعها.
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اقرأ الفقرة التالية:

نِْصَفُه، فهل  الكتاَب  َقَرْأَت  جماٌل البنه عادل: أراك  الوالُد  )قال 

أعجبَك؟  نَعم أعجَبني الكتاُب أفكارُُه، و أسُلوبه(. 

َمتبوِعه،   بيَن  بينه و  بالحكم بال واسطٍة  تابٌع مقصوٌد  البدَل  أن  السابقة  تجد  تأمل األمثلة    •

مثل:

الثاني  المثال  ُمْبَدٌل منه ، و كذلك )نصَفه( فى  )الوالُد جماٌل( حيث )جماٌل( بدُل و)الوالُد( 

بدل، و الكتاب مبدل منه، و في المثال الثالث )أفكاره( بدل و الكتاُب مبدل منه.

االستنتاج:

•  تتكون جملة البدل من: المبدل منه، ويأتى أواًل + البدل ويأتي بعده:

البدلالُمْبَدل منه

جماُلالوالُد

نصفُهالكتاُب

أفكارُهالكتاُب

ا, مثل:) قال الوالُد جماُل  البنه (: •  وَيتبُع البدُل الُمبَدَل منه فى اإلعراِب رفعًا ونصًبا وجرًّ

قاَل :                                فعٌل ماٍض مبنى على الفتح .

الوالُد:                             فاعلٌ  مرفوعٌ  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ) مبدل منه (.

جمال :                            بدلٌ  مطابق مرفوٌع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .

5       التعبير: تحدث: عن دور المرأة فى ثورتى 25 يناير، 30 يونية مستعينا باإلنترنت.
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الدر�ض الثاين

اأهداف الدر�ض :
 في نهاية هذا الدر�ض يتوقع اأن يكون التلميذ 

قادًرا على اأن:

- يقترح أكثر من عنوان للموضوع المسموع.

- يتحدث عن سيرة العالمة سميرة موسى .

- يقرأ الدرس قراءة جهرية صحيحة معبِّرة .

- يرترّب أفكار الدرس ترتيباً منطقيًّا فى تحدثه 

وكتابته .

- يستنتج معنى كلمة جديدة من خالل السياق.

- يقدر جهود سميرة موسى .

- يتعرف البدل وأنواعه.

- يكتب كلمات تضم مواضٍع الهمزة المتوسطة.

- يكتب ملخًصا للموضوع مراعيًا عالمات 

الترقيم.

- يكتب نموذًجا بخطي النسخ والرقعة.

- حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها.
- احترام العمل وجودة اإلنتاج.

- العمل التطوعي.

القضايا المتضمنة

ْث: دَّ ا�ْسَتِمْع و َتَ  1

•ماذا تتمنرّى لَوَطِنك ؟وكيف ُتسهم في تحقيِق هذه األمنية ؟ناق�ش: 	

•ما الصفات التي يتحلى بها طالب العلم؟ 	

�سميرة مو�سى

زفتى  لمركز  التابعة  "سنبو"  بقرية    1917 عام  ُموسى  َسميرة  ولَِدْت 

ْت َتعليَمها األَوَّلى بُكترّاب الَقْريِة حيث أتمت  بمحافظة الغربية ، َوَتَلَقرّ

حفظ القرآَن الكريَم. َوَظَهر ُنبوُغها في الَمدرَسة األوليَّة بالقرية،  وبدا 

ديُد لِلعلِم والمْعرَِفِة، َوَرْغَبُتها فى الَكْشِف َعِن الَغواِمِض .  ُحبرّها الشَّ

وأدركت سميرة موسى أن الِعْلَم ُهَو الَهَدُف والِررّسالُة والَحياُة ؛ فاتََّخَذْت 

ًرا: الِعْلُم أولى ِمن ُكلِّ شىٍء وأىِّ شىٍء. َقرارها ُمَبِكرّ

َتْعليَمها  ت  َأتمَّ َحيُث  القاِهَرِة  إلى  أْسرَِتها  مَع  موسى  َسميرة  ْاَنَتَقلْت  ُثمرّ 

َوالُِدها  َواَفَق  الَجاِمَعِة ، َوأماَم إِصرارِها  َوَأَصرَّت َعلى ُدخوِل   ، الثرّاَنوىرّ

َعلى َقرارِها.

جامعة  الُعُلوِم  بُكلِّيرّة  موسى  سميرة  التحقت 

َسَنواِت  َجميِع  فى  اأُلولى  َفَكاَنِت  القاهرة، 

راسة ثم َحَصَلت على َدرََجِة الَماجستير. الدِّ

َوبْعَدها غاَدرت سميرة موسى ِمْصَر إلى إْنِجلترا  

فى َبْعَثٍة ِعْلميٍَّة لِلُحصوِل َعلى َدرََجِة الدكتوراه 

ِة َسْبَعِة َعَشر َشْهرًا َفَقْط  ثم َحَصَلت َعَلْيها فى ُمدَّ

لميرّ  السِّ االسِتخداِم  أجل  مْن  ِدراَسَتها  وَتاَبَعت 

ًة َبْعَد  رطاِن ،َخاصَّ رِة فى ُمكاَفَحِة َمرَض السَّ لِلذَّ
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ُثمَّ َحَصلت   ، ِمْصَر  الَبْعَثِة إلى  ِة  ُمدَّ اْنِتهاِء  َبْعَد  َمَع َهذا المَرض،  َوَعاَدت  ها فى ِصراٍع َطويٍل  أمُّ َدَخَلْت  أْن 

رِة بَجاِمَعِة  الدكتورة سميرة موسى َعَلى ِمنَحٍة ِدراِسيٍَّة لِلوالياِت المتَّحدة األمريكيَّة  عام 1951م لِِدراسة الذَّ

ة فى األوْساِط العلميَّة فى أمريكا   رِة ، وبِخاصَّ كاليفْورنيا ، َوأْذَهَلِت العاَلَم ُكلَّه بَِنتاِئج أبحاثها فى َمَجاِل الذَّ

د ُمؤتمٍر  رِة لَِخْيِر الَبَشريَّة ،  وََليَس لَِهدِمها،  َفَدَعت إلى َعِقْ َر ُعلوَمها فى الذَّ وأوربا ،  وَكانْت َتأمُل َأن ُتَسخِّ

الم؛  حيث َشارك فيه كباُر الُعلماِء ِمْن شترّى بِقاِع األرِْض. رة ِمْن أْجِل السرّ َدْولىرّ بُِكلِّيِة الُعلوم َتْحَت ِشعار الذَّ

َوَواَصلت   ، بَِقضيرّة بالِدها  ْعِب األمِريكىرّ  الشَّ ، ولَتعريِف  أبحاثها  أمريكا اِلسِتكماِل  إلى  َسميرُة  َذَهَبْت   

إِليه  َوَصلت  ما  أحدِث  على  لعْت  واطَّ الجاِمعاِت،  فى  اأَلساتذة  َمَع   األفكاَر  َوتباَدَلِت  رِة،  الذَّ فى  أْبحاَثها 

رِة ُهناك .  أبحاُث الذَّ

َنَبأ َوفاة  ُحِف  الِمْصريَّة   َأْعَلَنت إِْحَدى الصُّ وفى أغسطس من عام 1952م 

ِة َجَبٍل وماَتَت،  الدكتورة سميرة موسى؛ حيث َهَوْت سيارُتها َفجأًة ِمْن ِقمَّ

وَْلم َتْنَس ِمْصُر اْبَنَتها الَعظيَمَة ، َفَقْد قاَمْت ِبتكريمها ِعْندما َمَنَح الرئيُس 

بقة  ادات )اسمها( ِوساَم الُعلوِم والُفنوِن ِمَن الطَّ د أنور السرّ الراِحل ُمَحمرّ

التَّربيِة  َمدارِِس وزارة  إِحدى  َعلى  اْسُمها  وُأْطِلق  عام 1981م،   األولى 

ر إِْنشاُء َقْصِر ثقافٍة َيحمُل اسمها فى َقْريتها عام  والتَّعليم بقريتها ،  َوَتَقرَّ

1998م.

فكر وناق�ض : 

ـ أهميُة تعليِم الَمرأة .       

لميَّة  رية فى األغراِض السرّ اقة الذَّ   ـ أهميُة استخداِم الطَّ

نبوغها 
أولى

أصرَّت

أذهلت
ر تسخِّ

َعقد

تفوقها
أقرب وأحق

عزمت وثبتت

أدهشت
تذلل وتهئ

المراد إقامة

معانى المفردات
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قرأت لك

فرًدا،   علمَت  فقد  ولًدا  َعلَّمَت  »إذا 

أما إذا علمَت بنًتا فقد علمَت أمة«.

قول مأثور

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

 اخرت عنواًنا آخر للنص .

لغويات و تراكيب                                         أنواع البدل
4

2    ا�ساأل وناق�ض : 

 . م الِعلمىرّ - حاجُة ِمصَر إلى التَّقدُّ

- المرأة المصرية قادرة على تحقيق المعجزات .

اأ- ناق�ض زملءك ومعلمك فى معانى العبارات التالية : 

• كانت مهمومًة بأشياَء مختلفة .

•  حازت اْحتراَم الجميع .

رة لخيِر البشريَّة . ر علومها فى الذَّ •  ُتسِخرّ

ة معبرة . ب-  اقراأ الن�ّض قراءة جهريًّ

3     اقراأ المو�سوع قراءة �سامتة، ثم ناق�ض ما يلى : 

أ- أين نشأت َسميرة موسى ؟

عًا لها؟  ب ـ كيف كان دوُر أسرة سميرة موسى مشجِّ

جـ ـ بَِم تميَّزْت سميرُة منُذ ِصغرها؟

ح كيف كانت َسميرة موسى طْفلًة غيَر عادية . د ـ وِضرّ

هـ- هل يمكن أن تحقق البحوث فى الذرة الخير والسالم للبشرية؟ وضح رأيك. 

أ- عرفنا فى الدرس السابق البدل المطابق أو بدل الكل من الكل وهو ما يكون فيه االسمان 
يدالن على ذات واحدة ومعنى واحد مثل: الخليفة العادل عمر بن الخطاب.

وسوف نتعرف اآلن بدل البعض من الكل.

ل المثاَل اآلتى ) قرأُت الكتاَب نصَفه (،  تجْد أن البدل »نصفه« جزٌء من المبدل منه،  ب- تأمَّ

وهذا بدل البعض من الكل.

جـ- وفى المثال ) أعجبنى الكتاُب أسلوُبه ( تجْد أن البدل أسلوبه ليس جزًءا من المبدل منه 

إنما المبدل منه يشتمل على البدل وهذا بدل اشتمال. )الكتاب( وال ُمساويًا له فى المعنى، و
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إذن: أنواُع البدِل ثالثٌة:

.بدُل كلٍّ من كلٍّ أو بدٌل مطابٌق.  بدُل اْشِتمال.بدُل بعٍض من كلٍّ

123

5     التعبير  اكتب: رسالة إلى شهداء ثورتى 25 يناير و30 يونية، تقول لهم فيها : )إن مصر ال تنسى 

شهداءها(.   
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اأهداف الدر�ض :
 يف نهاية هذا الدر�ض يتوقع اأن يكون التلميذ 

قادًرا على اأن:

د فوائد العلم فيما استمع إليه. - يحدَّ

- يتحدث عن الدروس المستفادة من النص.

- يستنتج األفكار الرئيسة للنص.

- يشرح األبيات شرًحا أدبيًّا.

- يقرأ األبيات قراءة شعرية معبرة.

- يتذوق مواطن الجمال في النص.

- يدرك أهمية العلم والعلماء.

- يتعرف على البدل وأنواعه.

- يراجع مواضع الهمزة المتوسطة على السطر.

- يكتب نموذًجا بخطي الرقعة والنسخ.

ناق�ش:

اآياُت الِعلم                         
للهراوي

ا�ستمع وتذوق:  1

★

1939م. سنة  وتوفى  إبراهيم،  وحافظ  شوقي  أحمد  ين  الكبير ين  الشاعر عاصر  معاصر،  مصري  شاعر  الهراوي:  ★

- المهارات الحياتية.
- احترام العمل وجودة اإلنتاج.

- الديمقراطية.

القضايا المتضمنة

ــوا       ب َهذرّ َعلِّموهــم   ، َبنيُكــم  ــوا  َربُّ

ــُم               ُه إِذا  ــَن  الُمْعَدِمي مــاُل  ــُم  والِعْل

ــاِة َكأنَُّه ــِة فــي الَحي وَأخــو الَجهال

َوُيذلُّهــا        ــًة  ُأمَّ ــُض  َيْخِف ــل  واَلجْه

انظر إِلى األْقواِم َكْيَف َســَمت بِِهم      

ــُه       يــاح َكأنَّ ــن الرِّ ــْن راكــٍب مت ِم

ــا     َعَجاِئًب ــاِء  بالَكْهَرب ــِدٍث  ُمْح َأو 

ــواِء وُمْنِطٍق     ــٍل َوحــَي الَه    َأُو مْرِس

ِبلو ا     ــُث َفأَقْ ــُم الَحدي ــَو الِعْل َهذا ُه

ــَواِم ِق ــر  َخْي ــُم  فالِعْل  ، ــْم  َفتياِتُك

ــِر ُحطــاِم ــا بغي ني ــى الدُّ َخَرجــوا إِِل

ُحســِام ــِر  بَغْي َحــْرٍب  ــى  ال ــاٍع  َس

َمقــاِم  َأَجــلَّ  َيرَفُعهــا  ــُم  والِعل

ــامي ــى المحلِّ السرّ ــوُم إِل ــَك الُعل تِل

بِزمــاِم َأْمَرهــا  ُيَصــرُِّف   ــٌك  َمِل

ام ــورّ َع أْو  ــِك  بالُفْل ــٍص  غاِئ أَو 

وَكالِم بَِأْحــُرٍف  الَجمــاِد  ُصــمَّ 

األهــراِم َبنــي  ــا  َي ــِه  َعَلْي ــًرا  ُزَم

•ما أهميُة الِعلم ؟ 	

•ما الَعالقُة بين الِعلم وَنْهَضِة اأُلَمِم ؟ 	

❉       ❉       ❉
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فّكر وناق�ض :

- الِعلُم َثروٌة وِسالٌح . - أهميُة العلم والتَّهذيِب فى َتربيِة  األبناء.      

- أثُر العلِم فى َمياديِن الَحياِة .  - َمضارُّ الَجهل .           

- أهميُة اإلقباِل على الِعلْم.

مواطن الجمال في األبيات

الجهل يخفض - العلم يرفع: تضادرّ يظهر المعنى و يوضحه )تصوير للعلم بإنسان يرفع   •

والجهل بإنسان يخفض ويوحى بأثر العلم العظيم ومساوئ الجهل(.

•  ُصمُّ - ُمْنِطق: تضادٌّ يظهُر المعنى و يوضحه.

•  أخو الجهالة كأنه ساع: تصوير لإلنسان الجاهل بالمحارب بالسيف ويوحى بضعف الجاهل.

•  انظر إلى األقوام: أمر غرضه النصح و اإلرشاد.

   شرح األبيات

النُّهوِض باألمم ، وُيَدلُِّل الشاعُر  َيدعو الشاعُر فى قصيدِته إلى طلِب العلِم؛ ألنه ُأولى َدرَجاِت 

على أهميِة العلم بالنسبة للفراد ، فهو ماُل الُمعَدمين والُفقراء ، وهو ِسالٌح لكلِّ َمْن يبغى الرِّفعَة 

والتقدَم، وأن هناك أممًا ارتفَع قدرُها بالِعلم والمعرفِة.

د الشاعُر صوَر التَّغير، التى أحدثها الِعلُم فى حياِة الشعوب ،  وفى المقطِع الثانى من القصيدِة يعدِّ

ودوره فى اختراِع الَعديِد ِمَن اآلالت  الرّتى أراحِت البشريَة، وَطوِت المسافاِت. 

حطام
قوام
مقام

متن

زمًرا

ر من الشىء ما تكسرّ
مستقيم والمقصود أساس

ثبات واستقرار

ظْهر

أفواًجا وجماعات

معانى المفردات
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. . . . . . . . . .

بَِم ُنَسلُِّح أبناَءنا لمواجهة المستقبل؟

قرأت  لك

إال  فيه  ُجِعَل  بما  »كُل وعاٍء يضيُق 

وعاَء العلم، فإنه يتسُع«.

لغويات و تراكيب                              4

2     ا�ساأل وناق�ض:

. - اْخَتر ُعنواًنا آخَر للنصِّ

م األمِة ورقيها؟ - ما أثُر الِعلِم فى َتقدُّ

اأ-  ناِق�ض زملءك ومعلمك في معاني العبارات التالية:

•   الِعلم ماُل المعَدمين . بوا فتياتكم فالعلُم خيُر قوام .  •   هذرّ

•   مِنطق صمَّ الجماِد بأحرٍف وكالم . •   الجهُل يخفُض أمًة ويذلها .  

•   أقبلوا ُزمرًا عليه.

ًعا نغماته. ًرا، ومطوِّ ا معبِّ ب-  األق الن�ّض اإلقاء جهريًّ

3     اقراأ الن�ضَّ قراءًة �سامتًة، ثم ناِق�ض ما يلي:

أ - ما أثُر العلِم في َمجاالِت الحياة ؟وما مظاهُر التَّقدم العلمي؟

ب- ما فائدُة الِعِلم لإلنسان ؟

جـ - لماذا يجُب أن نبتعد عن الجهل ؟

د - ما الَعالقُة بين العلِم واألخالِق ؟

ر الشاعُر الجاهَل ؟ وما رأُيَك فى هذا التَّصويِر؟ هـ -كيف َصوَّ

)تابع( بدل البعض من كل وبدل االشتمال أمثلة:     

البدلالمبدل منهالفعل

نصَفُهالكتاَبقرأُت

خُلقهاالفتاُةأعَجْبتنى

أفكارُُهمالتالميُذبَهرَنى

الدر�ض الأولالدر�ض الأول
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لغويات و تراكيب                              4

ْل نوَع الضميَر وعوده فى البدِل : الحْظ األمثلَة فى الجدوِل التالى وتأمَّ  •

العدد ونوعهالضميرالبدل
يعود على 

المبدل منه

نوع البدل

بعض من كل.الكتابمفرد مذكرـهنصفه

اشتمال.الفتاةمفرد مؤنثـهاخلقها

اشتمال.التالميذجمع مذكرهمأفكارهم

•  يتَّضُح مما سبق أنه :

ُيْشترُط أْن يشتمَل بدُل البعض من الكلِّ وبدُل االشتماِل على ضميٍر يعود على الُمْبَدِل منه ، 

ويطابِقُه فى النوِع والعدِد. 

5       التعبير:

مع زمالئك في إذاعة المدرسة عن: بعض األشعار التى قيلت فى ثورتى 25 يناير، 

30يونية.

تحدث:

الدر�ض الأولالدر�ض الأول
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اأهداف الدر�ض :
ُع اأن يكوَن التلميُذ   في نهاية هذا الدر�ُض ُيَتَوقَّ

قادًرا على اأن:

ـ يميز فيما استمع إليه أهمية شخصية "برايل".

ـ يتحدث عن اإلنجاز المهم لبرايل .

ـ يقرأ النص قراءة جهرية صحيحة .

ـ يقدر شخصية برايل .

يستنتج األفكار األساسية .

ـ يلخص الدرس بأسلوبه.

- يتعاطف مع ذوي االحتياجات الخاصة.

- يتعرف أسلوب المدح والذم.

- يراجع مواضع الهمزة المتوسطة.

- يكتب نموذًجا بخطي النسخ والرقعة.

ـ حقوق اإلنسان .
ـ الصحة الوقائية والعالجية .

القضايا المتضمنة

•اآلن يستطيُع الكفيُف أن يقرَأ ويكتَب.ناق�ش: 	

طريُق النوِر

فى َسنِة 1812 م وفى إحدى القرى الفرنسية َحَدث أن  ِطْفال َصغيرًا فى 

الثالثَة عشرَة من عمره ُيدعي "لويس برايل" صحب أباه صانَع السروِج 

إلى َمحلِِّه الَقريب من المنِزل ، وأخذ َيلُهو بمْثقابين َوَجَدُهما هناك،  

وأَصاب  األرض،  َعلى  َفَوَقع  َقَدُمُه  زلَّت  إذ  بِهما  َيجري  ُهو  وَبيَنما 

ها  ُكلُّ القريُة  َجِزَعِت  حيُث  منهما،  النوُر  فخبا  عينيه،  الِمثقابان 

فَل َكاَن َخَفيَف الروِح ، َحادرّ الذكِاء، َبَدَأ  للَحدث األليم ، وَلِكَنرّ الطِّ

َيَتَعلَُّم الِقراءَة والِكتابَة َعْن طريق الُحروف الَباِرزَِة الَّتي كاَنْت َمْعروَفة 

ْث: دَّ ا�ْسَتِمْع ثم َتَ  1

الدر�ض الثالثالدر�ض الرابع
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ِحيَن َذاك ، وكان ارْتفاُع ُكلٍّ ِمنها َعن َسْطح الَورِق  ثالث بوصاٍت ، وَعْرُضها ال َيِقلُّ عن بوصَتيِن ،  عَلى 

موح ، إذ أن َضَخامِة الحروِف المْستعَملة فْيها َكانت تحول  ريقَة َلْم ُتْشبع َرْغَبة الُغالِم الطَّ أنَّ هذِه الطَّ

ٍة َصغيرٍة بواِسَطِتها تْستْغرُق ِعدة ُمجلداٍت  دوَن االْنِتفاع بِها، وَكانت ِكتابة ِقصَّ

ان يحبُّ  َكَ فْقد   ، نُّ  السِّ بِه  مت  َتقدَّ ُكلما  َيْزداد  َقلَقه كان  لكنَّ 

باِط في  أْن َيْقَرأ وَيْكُتَب بُسْهولة، فاْسَتعان بِِفكرِة أَحِد الضُّ

اْستِخداِم ُنَقٍط وَعالماٍت بداًل ِمَن الُحروِف، َعلى أْن 

المَقوى  اْلَوَرِق  ِمَن  ِقطعٍة  فى  ُثُقوٍب  بِإْحِداِث  َيقوَم 

َشْرطًة  َأُهَو  ُثْقٍب  ُكلَّ  يلمس  مْن  َيْعرِف  بِحيُث 

من  والجنود  الضابط  ليتمكن  ُنْقطة  أْم 

قراءة الرسائل في الظالم.

َيْدرُس  سنواٍت  َخْمَس  برايل  َظلَّ  وقد   

تَارًة  بالنَّجاح  لل  ُتكرّ ُمَحاوالتُه  وَكاَنت   ، وُيَجرُِّب  وَيْبَحُث 

إلى  ل   َتوصَّ َبْل واَصَل حتَّى  يَتراَجْع  َلْم  َلِكنُه   ، ُأْخَرى  تارًة  بالَفَشِل  وَتواَجه 

ِة والَعالماِت الموسيقيَّة واأَلْعداِد الِحسابية، وبْعد أن ُهِدَي برايل إلى  َوضِع ُرموٍز َسهلٍة لِلُْحروِف األْبجِديَّ

ريَقة أرسلها إلى األكاديمية في باريس، فأعرضوا عنها. فعلَّمها لتالميذه الَّذين مارسوا العمَل بها  هِذه الطَّ

في أْوقاِت فراغهم لكنَّ برايل من فرط ما َبَذله من ُجهٍد ، َمرَِض َمرضًا َشديدًا، َتَزامن مع إقامِة َحْفٍل َكبيٍر 

ِفي هذا  البيانو  َعَلى  وَعزََفْت   ، باريس  في  الَقوِم  عليِة  ِمْن  َغفيًرا  َضمرّ  ُجمهوًرا 

الَحْفِل َإْحدى اَلَفَتياِت من تلميذات برايل. وما َكاْدت تَتمرّ َعْزَفها 

ِت القاَعُة بالتَّْصفيِق، وَتَسابق الُمشاهدون لِتهِنَئتها على  حترّى َضجَّ

أالرّ  يْنبِغي  تهنئتَكم  إنرّ  َلْهم:  َتقوُل  َفَوَقفْت   ، وَمْوِهبتها  بَراَعتها 

عيِف. ُهناَك رجٌل َعظيٌم أْفنى زْهرة ُعْمرِه  ُتَوَجه إلى  َشْخِصي الضَّ

في َسبيلنا َنحُن الذيَن َفَقْدنا نِْعمة الَبَصِر ، وَقْد جَاَهد بَِقْلبه ورُوِحه 

حف قصة "برايل"  وَعْبَقريِته حتى نجحت طريقته، وتناقلت الصُّ

الدر�ض الثالثالدر�ض الرابع
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قرأت في كتاب

ال  آخر  أعباء  من  يخفف  »من 

الفائدة  عديمى  من  اعتباره  يمكن 

فى هذا العالم«.

تشارلز ديكنز

ما الفكرُة الرئيسيُة للموضوع؟

. . . . . . . . . .

واختراعه، وذاع األمر فى أْرجاِء فرنسا،  وتسابقْت ُعيون الُعلَماِء لإلفادة 

 ، فرنسا  معاِهد  جميِع  في  َطريَقِته  َتْعميُم  ر  َتَقرَّ حيث  َطريقته؛  من 

ون إليه النبأ، حينها بكى  وَهْرول إلى برايل َلفيٌف ِمن َتالِميِذه َيزفُّ

َتموت  َلْن  ُجهِوِدي  أنَّ  إلى  ُمْطِمئنٌّ  وأنا  أموُت  اآلن   «  : لَهم  وقاَل 

َمِعي«. ماَت برايل وهو ِفي الثالثِة واألربعيَن ِمَن ُعْمره ، وُأِقيَم َلُه 

ِفى الْقرَيِة التي َفَقد فيها َبَصره تمثال َبدا فيه بَعْينين تفيضاِن َشَفَقًة 

ورَْحمًة، وُحقَّ َلُه أْن يُوَصف بواِهب النُّوِر للمكفوفيَن .

السروج

يلهو

تكلل
فرط
أفنى

جمع مفروها َسرج، وهو 
غطاء يوضع على الدابة

يلعب

تحاط
المقصود كثرة

أنهى وجوده

معانى المفردات

2    ا�ساأل وناق�ض :

ِة ؟ - َهْل َلَك َصديٌق ِمْن َذِوى االحتياجاِت الخاصَّ

- ما العنواُن األفضُل لَهذا الموضوِع ؟

اأ- ناق�ض معلمك فى معانى العبارات التالية :

    •  كانت محاوالته تكلل بالنجاح تارة وتواجه بالفشل تارة أخرى.   

•  مرض "برايل"،  لفرط ما بذله من جهد.      •  تسابقت عيون العلماء لقراءته. 

•   هناك رجٌل أفنى عمره في سبيلنا. ْت القاعُة بالتصفيق.       •  ضجَّ

ب- اقراأ الن�ض قراءة جهرية معّبرة.

3    اقراأ الن�ض قراءة �سامتة ، وناق�ض ما يلى :

أ- أين ُولِد "برايل" ؟

ب- كيف فقد "برايل" بصره ؟

جـ-  ما الفكرُة التى شغلت "برايل" ؟

د- من الَّذى أخذ عنه برايل الطريقَة الرمزيَّة للَكتابة ؟

الدر�ض الثالثالدر�ض الثالث
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لغويات و تراكيب                           أسلوب المدح والذمَّ 6

أواًل نِْعَم ، بِْئَس:

نِْعَم الوالُد الشفيُق ، وبِئَس الولُد العاقُّ ، قال هاتين الجملتين، 

وهو يدُخُل على أوالِده ، ثمَّ حكى لهم ما رأى ، وما َسِمَع عنَد 

ا لواِلَدْيه ، يرَفُع صوَتُه على  جارِهم ، وكيَف أن الولَد كاَن عاقًّ

ُثُه بُعْنٍف ، وهذا عقوٌق عاِقَبُتُه وخيمٌة . أبيه ، ويحِدرّ

أمثلة: 

نعم الوالُد الشفيُق.  •

. بئَس الولُد العاقُّ  •

ل برايل إلى وضِع رموٍز سهلة للحروِف األبجديِة للمكفوفين؟ هـ-كيف توصَّ

و- كيف أفاَد اختراُع "برايل" المكفوفين ؟

4    ناق�ض زملءك ومعلمك حول اأهمية م�ساعدة ذوى الحتياجات الخا�سة.

5    اقراأ وتناق�ض مع زملئك المادة 81 من الد�ستور 2014.

إقتصادًيا وثقافًيا وترفيهًيا ورياضًيا  تلتزم الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة واألقزام صحًيا و

وتعليمًيا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العاملة والبيئة المحيطة بهم، 

وممارستهم لجميع الخقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمااًل لمبادئ المساواة والعدالة 

وتكافؤ الفرص.

اإليضاُح:

ْل معنى المثالين تجد : تأمَّ

أسلوَب  يِه  ُنَسمِّ وهذا  »الشفقُة«  وهى   ، حميدٍة  بصفٍة  يتحلَّى  إنسانًا  َيمدُح  األوَل  المثاَل  أنَّ  ـ 

»َمْدٍح«.
.ِ يِه أسلوَب ذمرّ ـ والمثال الثانى يُذمُّ إنسانًا يتصُف بصفٍة سيئٍة ، وهى »العقوُق« وهذا ُنَسمِّ
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وقال الشاعر:

اقراأ وا�ستمتع
لغتنا الجميلة

ذنوبِْه على  أخاَك  اْعُذْر 

فـ السرّ بهِت  على  واصِبر 

تفضال الجواَب  ودع 

عنـ الِحلَم  بأنَّ  واعلم 

ُعيوبه على  وُغضرّ  واستُر 

ُخطوبه على  وللزماِن  ــيه 

حسيبه إلى  الظلوَم  وِكِل 

ـد الغيِظ أحسُن من ركوبِه

• يتكوُن أسلوُب المدِح أو الذمِّ من ثالثة أركان:
: »بِْئَس«. مِّ 1- فعِل المدِح: »نِْعَم« ، أو ِفْعَل الذَّ

2- الفاعلُ: وهو هنا »الوالد« ، »الولد«.
ُه ) الشفيق ـ العاق (. 3- المخصوُص: وهو ما يقصد َمْدُحه أو َذمُّ

مِّ : • إعراُب أسلوب المدح أو الذَّ
- »نعم«: فعل ماٍض جامُد للمدح.
. - »بئَس«: فعُل ماٍض جامٌد للذمِّ

- الفاعُل هو: االسُم الظاهُر بعدهما ) الوالد ـ الولد (.
- المخصوُص: مبتدُأ مؤخٌر خبرُه الجملُة الفعليُة قبَله وهى :)فعُل المدِح أو الذم +

   الفاعل (.
• الحْظ األمثلَة التاليَة :

3 ـ األمُّ ترَعى أوالَدها فنعَم العمُل. 1 ـ األميُن نِْعَم الصاحُب .   
4 ـ العاق يهمل والديه، فبئست الصفة. 2 ـ الخائن بئس الرجل.   

اإليضاُح:
1 ـ تأمْل المثالين فى رقم ) 1 ( ، )24( وابحْث عن المخصوِص ، تجده أنَّه تقدَم على ِفْعِل المدِح 

، وِفْعِل الذمَّ  ) األمين ـ الخائن (. وُيْعرَُب مبتدًأ خبُره الجملُة الِفعليُة بعَده.
2 ـ تأَّمْل المثالين) 3 - 4 ( ، وابحْث عن المخصوِص ، تجده أنه محذوٌف ، ولكْن يمكُن فهمُه ِمْن 

ُر كما يلي : سياِق الكالِم وُيَقدَّ
فنْعَم العمُل الرعاية )2( ، وبِْئست الصفُة اإلهماُل.

7      التعبير:

تحدث مع زمالئك عن مستقبل مصر فى القرن الحادى والعشرين بعد ثورتى 25 يناير، 30 يونية.
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يتوقع في نهاية هذه الوحدة اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن:

1- يستنتَج األفكاَر الرئيسيَّة والفرعيَّة فيما استمع إليه.

2- يقترح أكَثر ِمْن ُعنواٍن لِلموضوع.

ياق. 3- يستنتَج معنى كلمة جديدة من السِّ

4- يوازن بين البالغِة النبويِة والكتاباِت األخرى.

5- يشرح أبياتًا ِشعريَّة بأسلوبه.

ص موضوعًا قرأه )تحدثًا وكتابًة(. 6- يلخِّ

7- يدرَك قيمَة العلماِء وفضِل العلم.

8- يتعرَّف ُأسلوبى المدح والذم.

9- يتعرف الممنوَع من الصرف وطرق إعرابه.

10- يتعرَف الكلماِت التي بها حروف تكتب وال تنطق.

11- يكتب نماذَج بخطي النسخ والرُّقَعة.

درو�ض الوحدة

2

  ِزراَعُة الفضاء.

1

َفْضُل العلِم )حديٌث َشريٌف(.

الِكتاُب )نص شعري(.

3

طريُق الِعْلِم

اأهداف الوحدة

3
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اأهداف الدر�ض :
 في نهاية هذا الدر�ض يتوقع اأن يكون التلميذ 

قادًرا على اأن:

- يحدد مرادف كلمات استمع إليها.

- يلقي الحديَث إلقاًء معبراً.

- يقرأ الحديث قراءة جهرية صحيحة.

- يدرك قيمَة الِعلم والجد في طلبه.

- يتعرف أسلوبي المدح والذم.

- يتعرف الحروَف التي تُكتب وال تُنطق.

ي النسخ والرقعة. - يكتب نموذجاً بخطِّ

ْث: دَّ ا�ْسَتِمْع و َتَ  1

عوِب؟ناق�ش: م الشُّ •ما َأهميَُّة الِعْلِم في َتقدُّ 	

ريُف؟ •ما الَّذي ُيْرِشُدنا إليه الَحديُث الشَّ 	

ُل الِعْلِم َف�سْ

وِل،  م الدُّ َيْحرُِص اإلْسالُم َعلى الِعْلِم وَيْدعو إَِلْيِه بِاعتبارِه َسَببًا في َتقدُّ

وَيربُط اإِلسالُم َبْيَن الِعْلِم وُدخوِل الَجنِة َتْحفيزًا لَِطَلِبِه واالْجِتهاِد فيه.

نن وسنده جيٌد. أْخرَجُه أحمد، وأصحاُب السُّ

َيقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اللُه  َصلرّى  اللِه  رَسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:  َعْنُه  اللُه  رَِضَي  ْرداِء  الدَّ أبي  َعْن 

إنَّ الَمالِئَكَة لَتَضُع  )َمْن َسَلَك َطِريقًا َيْبَتغي فيِه ِعلًما َسَلَك اللُه بِِه َطِريقًا إلى الَجنَِّة، و

ماواِت وَمْن في األرِْض  إنَّ الَعالَِم َلَيْسَتْغِفُر َلُه َمْن في السرّ َأْجِنَحَتها رِضاًء لِطالِِب الِعْلِم، و

ْضُل الَعالِِم َعَلى الَعابِِد َكَفْضِل الَقَمِر َعلى َساِئِر الَكواِكِب،  َحترّى الِحيتاُن في الَماِء، وَفَ

إنَّما َورَّثوا الِعْلَم  إنَّ األْنبياَء َلْم ُيَورِّثوا ِديناًرا وال ِدرْهمًا، و إنَّ الُعَلماَء َورََثُة األْنبياِء، و َو

َفَمْن َأَخَذ بِِه َأَخَذ بِحظٍّ َواِفٍر(.

- احترام العمل وجودة اإلنتاج.
- حسن استخدام الموارد وتنميتها.

- المهارات الحياتية.

القضايا المتضمنة

الدر�ض الأولالدر�ض الأول
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مواطن الجمال فى الحديث الشريف

•  وَفْضُل العالِِم َعلى العابِِد َكَفْضِل الَقَمِر َعلى ساِئِر الَكواكِب: )َتشبيٌه(  ُيشبِّه فيه العالَِم بالقمِر، 

و العابد بالكواكب، تعظيًما لشأن العلم.

ِة َعَلى َطَلِب الِعْلِم. • إنَّ الُعلماَء ورثُة األْنبياِء: )أسلوُب توكيدٍ( الَغرَُض ِمْنُه َتحفيُز اأُلمرَّّ

مواِت: )أسلوُب توكيدٍ(، الَغْرُض منه الحثُّ َعلى َطلِب الِعلِم. •إن العالَِم ليستغفُر َلُه َمْن في السَّ

إن األنبياَء َلْم يوررّثوا ِديناًرا: )أسلوُب توكيٍد(، والَغرَُض ِمْنُه التأكيد على قيمة الِعلِم ونزاهة العلماء. • و

َعْن  الَمالِئكِة  ِمْنُه رضاُء  الِعْلِم: )تصوير جميل( والغرض  لِطالِِب  أْجِنَحتها  المالِئكَة لتضع  إنَّ   •

َطالِِب الِعْلِم.

َمْن َسَلَك َطِريقًا َيْبَتغي فيِه ِعلًما  : تنكير )طريًقا للشمول والعموم، )وعلًما( للتعظيم.

   شرح الحديث الشريف

ريُف إلى َطَلِب الِعْلِم، ألنَّه باٌب ِمْن أْبواِب الَجنَِّة، وَأنَّ طالَِب الِعْلِم َيْستغفُر َلُه  َيْدعونا الَحديُث الشَّ

ماواِت وَمْن في األرِْض َحترّى الِحيتان في الِبحاِر، ولِلُعلماِء َفْضٌل َكبيٌر في َنْهضِة اأُلَمِم،  َمْن في السرّ

وَفْضُل الُعلماء َعلى َغْيرِِهْم َكَفْضِل الَقَمِر َعلى ساِئِر الَكواِكِب، وألنَّ األْنِبياَء ُهْم َمَصابيُح الِهداَيِة 

َكَذلَِك الُعَلماُء ُهم النرّوُر الَّذي َيْسَتِضىء بِِه النَّاُس.

َسلك 
يبتغى
سائر

أخذ به

وافر

اتخذ أو سار
يطلب

بقية

اتبعه وعمل به

كثير ونافع

معانى المفردات

الدر�ض الأولالدر�ض الأول
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قرأت لك 

بالنفِس  العالَم  استقبلت  »إذا 

السرور  حقائَق  الواسعة...رأيت 

الهموم  وحقائَق  وتتسع  تزيد 

أن  وأدركَت  وَتضيق..  تصغر 

ال  الضيق  فأنَت  ضاقْت  إن  دنياك 

هى«.

مصطفى صادق الرافعى

43 42

............... ضع عنوانا آخر للحديث.                      

ر وناِق�ض: فكِّ

- ما المقصوُد بـ »أخذ بحظٍّ وافٍر«؟ - ما الذي يدعونا إليه الَحديُث؟  

2      ا�ْساأل وناِق�ض:

- َكْيَف َتْخِدُم َبَلَدَك وَتْنَفُع َنْفَسَك؟

- اْذُكر َحِديًثا آَخَر في َفْضِل الِعلِم.

اآ- ناِق�ض زمَلءك ومعلِّمك في َمعاني العباراِت الآتية:

ماواِت واألرِْض. •  إنَّ العالَِم ليستغفر َلُه َمْن في السَّ

•  إنَّ الَمالِئكَة لتَضع أْجِنَحَتها لِطالِب الِعْلِم.

•  َسَلَك اللُه بِِه َطريًقا إلى الَجنَّة.

ا معبًرا. ب- األق الن�ضَّ اإلقاًء جهريًّ

3    اقراأ احلديث قراءًة �سامتة، ثم اأِجْب َعِن الأَ�ْسِئَلِة الّتاِلية:

 أ- ما الجماُل في َقْوِل رَسوِل اللِه "َصلرّى اللُه َعَليه وَسلَّم" )وَفْضُل 

العالِِم َعلى الَعابِِد َكَفْضِل الَقَمِر(.

ب- ما ميراث اأَلْنبياِء َكما َفِهْمت ِمَن الَحديِث؟

جـ- الكواِكب - الَجنرّة - واِفر( هاِت ُمْفرَد األولى، وَجمع الثَّانية، ومضاد الثالثة في جمٍل من تعبيرك.

الدر�ض الأولالدر�ض الأول
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لغويات و تراكيب                                      فاعل نعم و بئس
4

أسلوب المدح والذم:

لهذا األسلوب فعالن: نعم للمدح ، و بئس للذم، و لكل منهما فاعل.

. - بِْئَس الوََلُد العاقُّ 1- نِْعَم الوالُِد العالُِم.   

- بِْئَس َطْبُع الَمرِء الِخياَنة. 2- نِْعَم ُخلُق الررُّجِل األمانُة.  

- بِْئَس ِصَفًة الُبْخُل. 3- نِْعَم ِصفًة الَكرُم.   

- بِْئَس ما َتتَِّصُف بِِه الُجْبُن. 4- نِْعَم ما تتصف به الشجاعُة.  

- بِْئَس َمْن ُتصاِحبُه الَكسوُل. 5- نِْعَم َمْن ُتصاِحُبُه الُمْجَتِهد.  

اإليضاُح:

ابقَة، واْبحْث َعِن أنواع فاعل نعم، و بئس تجد: ل األْمِثلَة السَّ َتَأمَّ  •

رف بأل. - في ) 1 (: الفاعل )الوالُِد - الولُد(، وهو ُمعََّ

- وفي ) 2 (: الفاعل )خلُق - طبُع(، وهو مضاٌف لمافيِه ال )الرجل، المرء (، ويسمى )معرفًا باإلضافة(.

ُر مطابِقًا للمخصوِص نوعًا، وعددًا )هو، هي،هما،هم، هن(. - وفي ) 3 (:  ضميٌر مستتٌر، ُيقدَّ

- وفي ) 4 (:  )ما( الموصولُة، أو )َمْن( الموصولُة. 

الدر�ض الأولالدر�ض الأول
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• إَذْن: فاعُل نعَم، أو بئَس أربعُة أنواٍع:

2- مضاٌف إلى ما فيه ال. 1- معرٌف بال.      

3- مستتٌر يأتي بعده نكرٌة تعرُب تمييزًا له.                           4- )ما( الموصولُة، أو )َمْن( الموصولة.

5    الكتابة:

اأ- الإملء:

)الحروُف التي ُتكتُب وال ُتْنطق(:

 

الِفعل الماضي:

 مثل )َشِربوا - 

صاموا - كتبوا(.

1

الِفعل األمر:

 مثل  )اشربوا - 

صوموا - اْكُتبوا(.

2

الفعل المضارع الَّذي

ُحذفت منه النون: مثل

  )لن يشربوا - لم يكتبوا(.

3

األلف

ُتزاُد األلُف َبْعَد واِو الجماعِة في:

الدر�ض الأولالدر�ض الأول
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َتْدريب:  •

بب: ا يْأتي الَكلماِت التي بِها َحْرٌف ُيْكتُب وال ُيْنَطُق مع ذِْكِر السَّ - اسَتْخِرج ِممَّ

)َخَرَجوا - أقاموا - اْجَتِهدوا - اطُلبوا - َلْن َيْستطيعوا(.

ب- التعبير:

عن حب مصر فى ثورتى 25 يناير و30 يونية مستخدًما أساليب مدح مختلفة.

 ماذا تعلمت من قراءتك نبذة عن لكاتب يوسف إدريس؟

تحدث : 

اقراأ وا�ستمتع
يوسف ادريس

ِة الَقصيرِة،  يوسف إدريس: أديٌب ِمصريٌّ ُمعاِصٌر، اشُتِهَر بكتابِة الِقصَّ

ُولَِد   ،1954 عام  ليالي(  )أرخص  بُِعنوان  اأُلولى  َمْجموعتُه  وأْصَدَر 

طِة الحاِل عام 1927، وتتميَّز ِكتاباُته  رقية أُلْسَرٍة ُمَتوسِّ بُمحافظِة الشَّ

شين ِمْن  ر الَحياَة الَيوميََّة، والسيما المهمَّ بالواقعيَِّة َحْيُث َأَخَذ ُيصوِّ

َطبقاِت الُمجتمِع، 0قاَل َعْنُه َعميُد األدِب الَعربي طه حسين )َأِجُد 

وق، وِصْدق الُمالحظة،  ة الذَّ ، ورقَّ ة الحسِّ فيه ِمَن الُمْتعِة والقوَّة ودقَّ

َعلى  ليالي(  )أرخص  ل  األوَّ ما وجدت في كتابِه  مثل  األداء  وبراعة 

ٍق لِلحياِة، وِفْقه لدقاِئقها، وَتسجيٍل صارٍِم لما َيحدُث فيها. َتعمُّ

الدر�ض الأولالدر�ض الأول
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اأهداف الدر�ض :
 يف نهاية هذا الدر�ض يتوقع اأن يكون التلميذ 

قادًرا على اأن:

- يدرك أوجه التَّناقض فيما استمع إليه.

ح أفكاره بتفصيالٍت مناسبٍة. - يوضرّ

- يلخص فقرة قرأها تحدثا.

- يفهم بعض الموضوعات العلميَّة.

- يدرك أهمية المعرفة واالطالع.

. مِّ - يتعرف أسلوبى المدح والذَّ

- يتعرف الحروف التي تكتب والتنطق.

ي النسخ والرقعة. - يكتب نموذجاً بخطَّ

ناق�ش:

ِزراَعُة الَف�ساِء

ا�ستمع و تدث:  1

الدر�ض الثاينالدر�ض الثاين
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ُمنُذ نِْصِف َقْرٍن َتقريبًا كاَن اإلْنساُن ال َيْعرُِف إال الَقليَل َعِن 

َهاِب  الَفضاِء، واآلن َلْم َيُعْد التَّفِكيُر ُمْنَصبًّا َعلى ُمَجرَِّد الذَّ

ى التَّْفِكيُر إلى َكيفيَِّة اإلِفاَدِة ِمْن َحْجِم  إلى الفضاِء، َبل َتعدَّ

َحيُث   ، الَخارِجيِّ الَفضاِء  في  الَموجوَدِة  الهاِئلِة  الَموارِد 

َكواكَب  ُوجوِد  َعْن  ًرا  ُمَؤخَّ الِعْلِميَُّة  األْبحاُث  َكَشَفت 

َحدا  ا  ِممرّ الَمْعِدنِيَِّة،  الثََّرواِت  ِمَن  َكبيَرٍة  يَّاٍت  َكمِّ َتحتوي 

الثَّرواِت،  َهذِه  ِمْن  اإلفاَدِة  التَّْفكير في كيفيَِّة  إِلى  بالُعلماِء 

ْف ُجهوُد الُعلماِء ِعْنَد َهذا الَحدِّ َفَقْط، َبْل َجرَت َتجارُِب  ولم َتَتوقَّ

اُد  ها ُروَّ ناِجَحٌة اِلْسِتْنباِت ِزراعاٍت في َمرَْكباِت الَفضاِء الَّتي َيْسَتِقلُّ

الَفضاِء إلى الَقَمِر.

َمرَْكِز  في  الُعَلماِء  َبْعُض  قاَم  الَهَدِف  هذا  إلى  الُوصول  َسبيِل  وفي 

الكيمياِء  ُخَبراِء  َأَحِد  بَوْضع  َسَنواٍت  ُمْنُذ  الَفَضاِئيِّ  )جونسون( 

أْمتاٍر،  َعْشَرُة  ِضْلِعها  ُطوُل  كِل،  الشَّ ُمَربََّعِة  ُمْحَكَمٍة،  ُحْجَرٍة  في 

َعْشرَة  ِمساَحُتها  َتتجاوُز  ال  ِغيَرٍة  َصَ َقْمٍح  َمْزَرَعِة  َعلى  اْحَتَوْت  َوَقِد 

الُحْجَرِة  ِتلك  ِمْن  الكيميائيُّ  َذلَِك  َخَرَج  ُأْسبوٍع  َوَبْعَد  ُمَربََّعة،  أمتاٍر 

في اْعِتماُدُه  كاَن  َفَقْد  َجيَِّدٍة،  ٍة  ِصحَّ في  وُهَو  الَهواِء،  ِمَن  َغِة  الُمَفرَّ

 

غيَرُة،وقد  ِس َعلى غاِز اأُلكُسجيِن الَّذي أْفَرزَْتُه الَمْزَرَعُة النَّباِتيَُّة الصَّ التَّنفُّ

الُعَلماُء  َر  ُيَفكِّ َأْن  في  التَّْجِرَبُة  َهِذِه  َقْتُه  َحقَّ الذي  الهائُل  النجاُح  َشَجَع 

ِمْن َخزاناِت  َبَداًل  َمْزروَعٍة  َنباتاٍت  إِْحالُل  اتِّساعًا، وِهَي  أْكَثر  بَِطريَقٍة 

- احترام العمل وجودة اإلنتاج.
- العولمة.

- المهارات الحياتية.

القضايا المتضمنة

•ما أَهميَُّة الَخياِل في االْخِتراعاِت واالكِتشافاِت؟ 	

•ما الَمقصوُد بزراِعة الَفضاِء؟ 	
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واُد لِلَفضاِء . اأُلْكسجيِن الَّتي َيْحِمُلها الرُّ

َوَقْد َوَقَع اْختياُر الُعَلماِء َعلى َنباِت الَبطاطا، َمَع َوْضِعِه في َخزاناٍت ُمْغَلقٍة بَِهَدِف الُوصوِل إلى 

إلى  إضاَفًة  رِْحَلِتهْم،  الَفضاِء ِخالَل  ُرواِد  اِْحتياجاِت  توفر  التي  اأُلْكسجيِن  يَّة  كمِّ

َتوفِيِر الِغذاِء.

وَتْكُمُن الُمْشِكَلُة الُكْبرى في إْنجاح ِمْثل َهِذه األْبحاِث فى الُوصوِل 

إلى َمدِّ الَفترِة الزََّمِنيَِّة الَّتي ُيْمِكُن َأْن َتُمدَّ بِها َهِذِه الَمْزروعاُت 

َأْن  َبْعَد  ٍة  وبِخاصَّ واألْكُسجين،  الِغذاِء  ِمَن  الَفَضاِء  اَد  ُرورّ

واُد في الَفضاِء. طالِت الَفَتراُت الزَّمنيَُّة التي َيْقضيها الرُّ

َبَلَغْت  والتي  الِوراِثيَِّة،  الَهْنَدَسِة  لِتْقنياِت  وَسَيكوُن 

، َدْوٌر فاِعٌل فى  راِعيِّ رًَة فى الَمَجاِل الزِّ َمراِحَل ُمَتَطوِّ

. َعِة في َهذا المجاِل الَحَيويِّ َحلِّ الَمشاكِل الُمَتَوقَّ

إداَمِة َحياِتها َخالَل رِْحالِت  إنَّ ِزراعَة النرّباتاِت و

َيْنبغي ُمراعاُتها،  التي  ة  الُمهمَّ ِمَن اأُلموِر  الَفضاِء 

إِلى  ي  َسُيؤدِّ َصغيرًا  َكاَن  َمْهما  َخَلٍل  أيرّ  َفوقوُع 

ِمَن  ِسْلِسَلًة  الُعَلماُء  َتبنَّى  ولَِهذا  َوخيَمٍة،  َعواِقَب 

ُمْخَتلَفٍة  أْصَناٍف  ِزراعِة  ِمْثُل  ِة،  الُمِهمَّ اإلْجراءاِت 

لِلهالِك  الُمَعرَّضِة  األْنواِع  لِتعويِض  النَّباتاِت  ِمَن 

َتزيُد  ُطُرٍق  واْبِتكاِر   ، الَخارِجىِّ الَفضاِء  ُظروِف  في 

الَفضاِء  في  ائدِة  السرّ لَِلْمراِض  النَّباتاِت  َهِذه  ُمقاَوَمِة  ِمْن 

. الخارِجيِّ

واالْخِتراعاِت  االْكِتشافاِت  َهِذِه  ُمْعَظَم  َأنَّ  ا  َحقًّ لِلنََّظِر  الَّالِفُت 

ُمَجرََّد  بِداياتها األولى  الَبَشِريُّ كاَنْت في  الَعْقُل  َأْبَدَعها  الَحديَثِة، والَّتي 

دوها  َقْت َعلى َأْيِدى الُعَلماِء الَّذيَن َجسَّ َخَياٍل عابٍِر، ُثمَّ ما َلبَثْت َبْعَد َذلَِك أْن َتَحقَّ

َواِقعًا َحيًّا وَملموسًا في َحياِة الَبَشِر.

نبات البطاطا
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ما الفكرة العامة للموضوع؟

. . . . . . . . . .

2    ِا�ْساأل وناق�ض:

؟ - لِماذا َتَتسابُق اأُلمُم في الَبْحِث الِعلميِّ

- لماذا يبَحُث الُعلماُء فى ِزراعِة الَكواِكِب؟

اأ- ناِق�ض زملءك ومعلمك في معاني الجمل الآتية:

•  االْكِتشافاُت واالْخِتراعاُت في بِداياتها ُمَجررّد َخياٍل.

•  هناَك تجارُب ناجحٌة الستنباِت ِزراعاٍت فى الفضاِء.

•  ُتساِعُد الَهنَدَسُة الوراثيَُّة في ِزيادة إْنتاِج َبْعِض الَمْزروعاِت.

ب- اقراأ الن�ضَّ قراءة جهرية معبرة.

3    اقراأ المو�سوَع قراءًة �ساِمتًة، وناِق�ض ما يلي:

أ- ما المقصوُد بِِزراعة الفضاِء؟

ب- لِماذا َيسعى الُعَلماُء لِلُحصوِل على اأُلْكسجين ِمَن الَفضاِء؟

ِسِه بالَحْجرة؟ جـ- ما الذي اْعَتَمَد َعَليه َخبيُر الِكيمياِء في َتنفُّ

ويلِة؟ ُع أن ُتواجه الُعلماَء في الرِّحالِت الفضائيَِّة الطَّ  د- ما المشكلُة التي يتوقَّ

؟ هـ- لماذا َيسعى الُعلماُء لِلُحصوِل َعلى الَموارِد ِمن الَفضاِء الَخارجيِّ

 و- اذكر أوصاَف الُغْرفِة الُمْغَلقِة التي ُاسُتْخِدَمت في التَّْجربِة.

راعِة.  ز- اذكر َبْعَض َنتائِج اْسِتخداِم الَهْنَدَسِة الِوراثيَِّة في الزِّ

قرأت لك

فاشٌل،  رجٌل  الحياِة  فى  ُيوجُد  »ال 

القاِع  من  بدأ  رجٌل  يوجد  ولكن 

وبقى فيه«.

فولتير

منصبَّا
استنبات
يستقلها

تكمن
فاعل

عواقب

متجَها
استزراع

يركبها

تعود
مؤثر

مصائر وخواتيم

معانى المفردات

الدر�ض الثاينالدر�ض الثاين
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ذا، ال حّبذا لغويات و تراكيب                                          حبَّ 4

ِة ديد وقوَّ »إذا ُكْنَت َقْد ُقمَت بإنجاِز بعِض االْكِتشافاِت الَقيمة، فإن الَفْضَل في ذلك َيعوُد إلى االنتباِه الشَّ

 

الُمالحظِة أكثُر من أية موهبٍة ُأْخرى«.

اقراأ وا�ستمتع
من أروع ما قيل

إسحاق نيوتن

أمثلة:

ب- ال حبَّذا إمهاُل األبحاِث العلميِة. أ- حبَّذا التَّعاوُن ىف أبحاِث الفضاِء.     

. مِّ :  املثاَل األوَل: للمدِح.   والثاين للذَّ ل املثالني نجْد أنَّ بتأمُّ اإليضاُح:   • 

مِّ هنا ِمْن: • ويتكوُن فعُل املدِح أو الذَّ

مِّ حرُف النَّفي ال عند الذم. : فعُل ما ٍض جامد.   2- وذا: اسُم إشارٍة فاعل، وَيْسِبُق ِفْعَل الذَّ 1- َحبَّ

رًا خبُه اجلملُة الفعليُة قبَله املَكوََّنُة ِمن )حبَّ + ذا(  عند  3- املخصوُص: ويعرُب مبتدًأ مؤخَّ

. املْدح، أْو )ال حبذا( يف الذمِّ

ِملحوظة: ال يجوُز تقديُم المخصوِص على حبَّذا، أوال حبَّذا.

5    الكتابة: اأ- الإملء: الُحروُف التي ُتْكتب وال ُتْنَطق:
األلف: 1- َيجوُز زيادُة األلف في َكِلمة مائة.  •

ن مثل: )كتابًا - جيدًا - واقفًا(. 2- ُتزاد أيضًا األلُف في آخر االسم المنصوِب المنوَّ
ا َيْأتي الَكلماِت الرّتي بها َحْرٌف ُيكتُب وال ُينطق وبيِّن السبَب: استخِرج ِممرّ

)أْنَفَق التَّالميُذ ماِئَة ُجنيٍه في التَّجهيِز لِلَحفِل، وَنَصحوا ُزمالَءُهْم بِأْن يلزموا  أماِكَنِهْم؛ لحيِن 
االنتهاِء ِمَن الَحْفِل(.

الواو:  - ُتزاُد فى كلمة )عمرو( مرفوعة أو مجرورة.  •
- وكذلك ُتْكَتُب وال تنطق فى )أولئك، أوالء ، أولي ، أوالت(.

جـ- التعبير:

عن أمهيِة احلصوِل عىل موارَِد متجددٍة للطاقة موضًحا كيف ترشد استهالك الكهرباء 
ىف املنزل والشارع والعمل؟

علق على العبارة السابقة

الدر�ض الثاينالدر�ض الثاين
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اأهداف الدر�ض :
ُع اأن يكوَن التلميُذ   في نهاية هذا الدر�ُض ُيَتَوقَّ

قادًرا على اأن:

- يميز فيما استمع إليه أهمية الكتاب.
-يستنتج االتجاه الفكري للشاعر.

- يكشف األخطاء فيما يقرأ.
- يلقى النص إلقاًء معبًرا.

- يحدد مواطن الجمال فيما يقرأ.
- يتعرف الممنوع من الصرف.

- يتعرف على الكلمات التي بها حروف تكتب 
وال تنطق

- يكتب نموذجاً بخطي النسخ والرقعة.

- المهاراُت الحياتيَّة.
- احتراُم العمل وجودة اإلنتاج.

- العمل التطوعي.
- التربية من أجل المواطنة.

القضايا المتضمنة

•لِماذا ُنِحبُّ الُكُتَب؟ناق�ش: 	

اِحِب والِكتاِب؟ •ما الِميزاُت الُمْشتركُة َبْيَن  الصَّ 	

الكتاب
)ألمير الشعراء : أحمد شوقى(

ْث: دَّ ا�ْسَتِمْع ثم َتَ  1

حاَبا ــِب الصِّ َل بِالُكْت ــدَّ ــْن َب ــا َم أن

ــْم َتِعْب- ــُه أْو َل صاِحــٌب -إن ِعْبَت

َدنــي َجدَّ ــُه  أْخَلْقُت ُكلَّمــا 

ــًة يَب ِر ِمْنهــا  ــُك  َأْش ــْم  َل ــٌة  ُصْحَب

ــْد َيِج أْو  ْث،  َيَتَحــدَّ ــي  َيِجْدن إن 

ــِد، َكما ــَب َعلــى النَّْق ــُد الُكْت َتِج

ــارُُه َتْخت َكمــا  َفَتَخيَّْرهــا 

قــى التُّ ــَك  َيْبغي اإلْخــواِن  ــُح  صالِ

ــا ــا إال الِكتاب ــي واِفًي ــْد ل ــْم أِج َل

ــا اِحــِب عاب ــِد لِلصرّ ــَس بِالواِج َلْي

ــى الَفْضــِل ِثيابا وَكســاني ِمْن ُحَل

ــا ِعتاب ُيَكلِّْفنــي  ــْم  َل ِوداٌد  و 

ــَث اْقِتضابا ــاًل َيْطــوى األحادي َمَل

ــا ــا وِكَذاب ــُد اإلخــواَن، ِصْدًق َتِج

بابا  ْحِب والُكْتِب اللُّ ِخْر في الصَّ َوادرّ

وابا ــِب َيْبغيــك الصَّ ــيُد الُكْت ورَش

❉       ❉       ❉

 أمحد شوقي:شاعٌر مرصٌي معارص، ولد عام 1868 وذاع صيُته يف الشعر واألدب ألف  املرسحيات الشعرية مثل "جمنون 
ليىل" ومرسحية "كليوباترا"  توىف سنة 1932م ولقب بأمري الشعراء.

★

★

الدر�ض الثالثالدر�ض الثالث
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مواطن الجمال في األبيات

لم أجد لي وافًيا إال الكتاب:  ُأسلوُب استثناٍء يفيد القصر والتوكيَد.  •

. ديِق الوفىِّ احِب أو الصَّ ره بالصَّ •  صاحب:  ُيقصُد به الكتاُب حيث صوَّ

•  إن ِعْبَتُه أْو َلْم َتِعْب:  أسلوُب شرٍط يفيُد المدَح.

ُح المعني ويقويه. د( تضادٌّ  يوضِّ •  كلما أخلقته جددني: )أخلق - جدَّ

ُح المعنى ويقويه. •  )صدقًا وكذابا(: تضادٌّ يوضِّ

ُث. َر الكتاَب بإنساٍن يتحدَّ ث(: تعبيٌر جميٌل حيث َصورّ •  )إن  يجدني يتحدرّ

يحس،  بإنساٍن  الكتاَب  ر  صوَّ حيث  جميٌل  تعبيٌر  اقتضاًبا:  األحاديَث  يطوى  ملاًل  يجد  أو    •

وينتابه الملُل.

   شرح األبيات

األْوصاِف  ِمْن  بالَعديِد  َذلك  على  ُمَدلِّاًل  الِكتاِب،  أَهميَِّة  َعْن  النَّصِّ  في  عراِء  الشُّ أميُر  ُث  َيَتحدَّ

َل َصداقَة الُكتب  اِعَر بسبِب هذه األوْصاِف بدَّ فاِت الَمحمودِة التي َتتوافُر بالكتِب. وأن الشرّ والصِّ

إن َترَكه  بصداقِة اإلنساِن حيث لم يجد َأحًدا أكثر وفاًء من الُكُتِب، فالِكتاُب ال ُيعاِتُب َصديَقُه، و

يبة،  ، والُبعِد َعْن الرِّ كِّ ال يتركه، وُصحبة اإلْنساِن بالِكتاِب ُصحبٌة مبنيٌة َعلى اإلخالِص وَعَدم الشَّ

وَعالقُة اإلْنسان بِالكتاِب َعالقٌة طيبٌة حيُث الراحُة معه أكثر ِمَن األْصدقاِء والنُّدماِء.

بدل الكتب
أخلقته

االقتضاب

اللباب

يبغيك

اتخذ الكتب بدياًل للصحاب
أبليته وأكثرت قراءته

قطع الحديث

) من كل شىء خالصه ومفردها )لبٌّ

مضارع )أبغاه( والمقصود أعانه على طلبه

معانى المفردات

الدر�ض الثالثالدر�ض الثالث
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قرأت لك
النهر الخالد  لمحمود حسن 

إسماعيل:

فــي  كلماتهــا  تنتشــر  أن  ــد  »الب

الوجــدان و موســيقاها في الفؤاد ، 

ــة الطمي.. و الكلمات  ففيها عذوب

تتهادى كما  تتهــادى حبات المياه 

في النهر«.

من كتاب صحبة العشاق

للروائي خيري شلبي.

ها؟ ولماذا؟ أي الكتب ُتِحبُّ

. . . . . . . . . .

ر وناق�ض: فكِّ

- َتَخيَّل َصديًقا َلَك ال يْقَرُأ، وآخَر ُيِحبُّ الِقراءَة وَيْقرُأ َكِثيًرا. ما الَفْرُق بينهما؟

ِع في الِقراءِة؟ - ما فاِئدُة التَّنوُّ

2    ِا�ْساأل وناِق�ض:

؟ - ما الِفكرُة األساسيَُّة للنَّصِّ

داقِة والُكُتب؟ - ما الَعالقُة َبْيَن الصَّ

اأ- ا�ستخرج معاني الكلمات التي تحتها خط فيما يلي من الك�ساف:

َدني. • ُكلرّما أخلقتُه َجدَّ حاَبا.    َل بِالُكْتِب الصِّ •  أنا َمْن َبدَّ

بابا. ْحِب والُكْتِب اللُّ ِخْر في الصَّ •  َوادرّ •   َيْطوِى األحاديَث اْقِتضابا.   

•  صالُِح اإلْخواِن َيْبغيَك التُّقى.

ب- ناق�ض ُزملَءك ومعلِّمك في معاني العبارات الآتية:

َدني.                     •  ُكلَّما أْخَلْقُتُه َجدَّ حاَبا.    َل بِالُكْتِب الصِّ •  أنا َمْن َبدَّ

•  َتِجُد الُكْتَب َعلى النَّْقِد َكما َتِجُد اإلخواَن. •   و ِوداٌد َلْم ُيَكلِّْفني ِعتابا.           

وابا. •  ورَشيُد الُكْتِب َيْبغيَك الصَّ •  صالُِح اإلْخواِن َيْبغيَك التُّقى.     
جـ- اقراأ الن�ضَّ قراًءة جهرًية معبرًة.

3     اقراأ النَّ�ضَّ قراَءًة �سامتًة، ثم ناق�ض:

حابا«؟  ل بالكتِب  الصِّ أ- ماذا يَقصُد الكاتُب بقوله: »أنا من َبدَّ

وما رأيك في هذا التركيب اللغوي؟

. اِعُر بالنصِّ دها الشرّ ب- اذكر بعض صفاِت الُكُتِب التي َعدَّ

دني(؟ جـ- ما الجمال في قوله )كلما أخلقته َجدَّ

َيطوي  َمَلاًل  َيِجد  »أْو  اعر:  الشَّ َقْوِل  فى  الَجماُل  عيِّن  د- 

األحاديَث اْقِتضابا«

في  الِعلرّة  َحْرُف  ُحِذف  لِماذا  ريبًة  ِمْنها  أْشُك  لم  ُصحبٌة  هـ- 

الِفْعِل »أشك«؟

ا وبيِّن َأثره في المعنى. و- استخرج من النصِّ تضادًّ
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لغويات و تراكيب                          الممنوع من الصرف 4

 الممنوُع ِمَن الصرِف لسبب واحد، و هو نوعان:

النوُع األول: صيغُة ُمنتهى الُجموِع: اقرأ الفقرة التالية:

ُثُكْم َعْن َمباِدَئ، ومفاهيَم، هي مفاتيُح  باُب إني ُمَحدِّ ها الشَّ أيُّ

باُب  الشَّ ها  أيُّ نوا  المباِدِئ:َتَيقَّ هذه  وأهمُّ  الحياِة،  في  النجاِح 

ا منهما  أيًّ َتْنسُبوا  أْيديُكم، فال  ِمْن ُصْنع  الَفَشَل  النَّجاَح أو  أنَّ 

َمرًَّة  فيها  َتَقعوا  ال  َحترّى  أخطاِئُكم،  ِمْن  وَتَعلَّموا   ، الحظِّ إلى 

أخرى.

تأمل أمثلة:

ُثُكْم َعْن مبادَئ، ومفاهيَم. - إني ُمَحدِّ

- ِهي َمفاتيُح.

. - َكَشَف القاِئُد أالعيَب الَعُدوِّ

اإليضاُح:

الحْظ ما يلي:

ابقِة َيْمَتنُع أْن َتْضِبَط آِخَرها بالتَّنوين.  الَكِلماُت التي َتْحتها َخطٌّ في األمثلِة السرّ  •

رف، أي َمْمنوعًة ِمَن التَّنويِن؛ ألن الصرف هو التنوين. ى َمْمنوعًة ِمَن الصَّ •  وهي بهذا ُتَسمَّ

رِف، َوَجْدَنا أنَّها َجْمُع َتْكسيٍر وسطه ألف  إذا َبَحثناعن السبب في َمْنِع َهِذِه الَكِلماِت ِمَن الصَّ و  •

الجمع، و بعدها حرفاٍن، أو ثالثة وسُطها ساكٌن.

إعراُب الممنوِع من الصرِف:

الحْظ إعراَب الكلماِت التي تحَتها خطٌّ فيما يلي:

مبادَئ : مجروٌر بَِعْن، وعالَمُة جره الفتحُة، ألنه مجرد من )ال( واإلضافة.

الدر�ض الثالثالدر�ض الثالث
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مفاهيَم : مجروٌر بالعطِف، وعاَلمُة جرِّه الفتحُة.

مفاتيح: خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

أالعيَب : مفعوٌل به منصوٌب بفتحٍة واحدٍة.

إذن : إعراُب الممنوِع ِمَن الصْرِف كما يلي:

ُيرفُع بضمٍة واحدٍة، وُيْنصُب بفتحٍة واحدٍة ويجرُّ بالفتحِة نيابًة عن الكسرِة.

 ويشترُط لجره بالفتحِة َشْرطاِن:

1- أال يكوَن ُمْقترِنًا باْل.   

رطيِن ُيَجرُّ بالكسرِة بدوِن تنويٍن مثُل: 2- أال يكوَن ُمضافاً، فإْن فقَد أحَد الشَّ

- ُأصلرّي في المساجِد الجامعةِ.            - َيْفَخُر الِمصريون بكناِئس القاهرِة األثريِة.

)_تابع( : الممنوع من الصرف لسبب واحد:

1- االسم  الذى لحقته ألُف التأنيث المقصورُة

2- االسم  الذى لحقته ألُف التأنيث الممدودُة

َتْمتلُئ  خضراَء،  حداِئَق  على  وُتِطلُّ  ُعْليا،  هَضبٍة  في  منازُِلنا  تقُع 

إنَُّه َلَمْسَكٌن  ا إنَُّه لمنظٌر َبديٌع، و بُزهوٍر بيضاَء، ووروٍد َحْمراَء. حقًّ

راِئٌع.

تأمل الكلمات : ُعْلَيا - َخْضراء - َبْيضاء - َحْمراء.

اإليضاُح:

ْرِف ألنَّها َمْخُتوَمٌة بـ: ابقُة َمْمنوعٌة ِمَن الصَّ الَكِلماُت السرّ

- ألف التأنِيِث المقصورِة : عليا، ومثل: كبرى ، صغرى.

- ألف التأنِيِث الممدودِة : خضراء - بيضاء - حمراء.
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االسم الممنوُع من الصرِف لسببين، نوعان: األعالم، والصفات

أواًل : األعالُم:

األعالُم الممنوعُة من الصرِف ستٌَّة:

)1( علٌم ُمَؤنٌَّت:

أمثلٌة:

َمْت مديرُة المدرسِة إلى فاطمَة جائزَة التفوُِّق في األدِب. أ- قدَّ

باِق. َم مديُر اإلدارِة إلى َحْمَزَة جائزَة الفوِز بالسِّ ب- وقدرّ

َة وَقَضْيُت فيها أسبوعًا. جـ- سافرُت إلى جدَّ

رسُة إلى سعاَد نظرَة تقديٍر واحترام. د- َنَظرَت المدِّ

هـ-وَصْلُت إلى طنطا بعَد ساعٍة مْن َتحرُِّك القطاِر.

و- اجتمعْت المديرُة مع َسَحَر و َقَمَر.

ز- اجتمعُت المدير مع هْنَد )أو هنٍد(.

اإليضاح:

األعالُم التى تحتها خطٌّ في األمثلة السابقة أسماء ممنوعٌة من الصرف لسببين ألنها:)1( علم

)2( مؤنث وبتأمِل هذه األمثلِة نجد أنَّ جميَع األعالِم المؤنثِة ُتْمَنُع من الصرِف أيًّا كان نوعها:

1- بها تاء التأنيث مثل: هبة، فاطمة. أو خالية منها مثل: سعاد ، ليلى.

2- المؤنث الحقيقي مثل: سعاد، أو لمذكر مثل: حمزة، طلحة.

3-إلنساٍن مثل: بسمة، أو لمكاٍن مثل: غزة، جدة، طنطا.

4- مكوٍن من ثالثِة أحرف مثل: سَحر، وقمر أو أكثَر من ثالثِة: ليلى، وسناء.

ماعدا: المؤنث الثالثىَّ ساكَن الوسِط مثل: هْند، فإنه يجوز صرفه؛ فنقول جلست مع هْنٍد،

أو منعه من الصرف فنقول: جلست مع هْنَد.
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تابُع : األعالم الممنوعة من الصرِف:

: 2- العلُم األعجميُّ

األمثلٌة:

إقاِمة موسى، ويوسَف عليهم السالم. أ- َشُرَفْت مصُر بزيارِة إبراهيَم الخليِل، و

ب-  باريُس، ولندُن مْن أْجمِل المدِن السياحيِة.

اإليضاح:

 ، الكلماُت التي تحتها خطٌّ ممنوعٌة من الصرِف، لسببين )1( علٌم )2(أعجمي، أْي غير َعربِيٍّ

ا: وهي إمَّ

•  علم على إنسان، مثل : إبراهيم – موسى – يوسف ، ومثل جورج، وبطرس.

•  أو علم على مكان مثل : باريس – لندن.

نالحظ أن هذه األعالم أكثُر من ثالثِة أحرف، فإن كان العلُم األعجميُّ ثالثيًّا ساكن الوسط 

فإنه يصرف، مثل: نوح ، لوط.

3- علم علي وزن الفعل، مثل: أحمد، أمجد، أيمن، يثرب.

فهذه األعالُم أحمد، أمجد على وزِن )أفعَل(، أو على وزن )َيْفِعل( َيْثرِب، والفعُل يأتي على 

هذا الوزِن كثيرًا مثُل: )أْفهَم، أقَرأ – َيْجِري(.

تابع: األعالم الممنوعة من الصرف:

1- قضيُت في بورسعيد أيامًا رائعًة

2- لعثمان فضائل كثيرة.   

3- أخي يسكن مجاورًا لعمرض

4- الطالب يزيذ يجب آن يزيد ثقافته بالقراءة.

الدر�ض الثالثالدر�ض الثالث
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اإليضاح:

تأمل األعالَم التي تحتها خط في األمثلِة السابقِة، تجد آنها ممنوعه من الصرف.

كلــمتين  مـن  تتكـون  فهى  مزجًيا  تركيًبا  مركب  علم  بورسعيد  كلمة   )1( رقم  المثال  ففى   •

بت الكلمتان مع بعضهما، فصارتا كلمة واحدة، لها إعراب واحد مثل  )بور + سعيد(، وقد ركِّ

)بورفؤاد – حضرموت(.

• وفى المثال رقم )2( كلمة)عثمان( مختومة بألف ونون زائدتين، مثل : )سليمان – عمران(.

وفى المثال رقم )3( كلمة)عمر( على وزن ُفَعل، مثل: )مضر – زحل(.  •

وفى المثال رقم )4( كلمة )يزيد( على وزن )الفعل( ومثلها )آحمد - ُتْشَكر(  •

•  تآمل إعراب هذه الكلمات تجد آنها مجرورة وعالمة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة ألنها     

ممنوعه من الصرف.

وطبقا لهذا التحليل نجد أن: 

األعالم المركبة تركيًبا مزجًيا، والمنتهية بآلف ونون زائدتين، والتى على وزن )فعل( والتى  على 

وزن الفعل، ُتمنع من الصرف .

وعلى هذا فاألعالُم الممنوعة من الصرف ستة.

       
الَعَلم ُيمنع من الصرف في الحاالت اآلتية:

 مختوم بألف ونون زائدتين

الذى على وزن ُفَعلالمركب تركيبًا مزجيا

العلم المؤنث

العلم األعجميرّ

 علم على وزن الفعل
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ثانيًا: الممنوع من الصرف من الصفات:

أمثلة:

أ- قد مُت الماء، والطعام إلى فقير جوعاَن وعطشاَن.

ب- ُأعِجَبْت السيدُة بثوٍب أحمر، وبحذاٍء أسوَد.

جـ- قدمت التحية الحارة لرجل أفضَل وأكرَم من المحيطين به.

د- يذهب التالميذ إلى المدرسة ُأحاد ُأحاد، ويعودون َمْثَنى َمْثَنى.

اإليضاح:

تأمل إعراب الكلمات التي تحتها خط في األمثلة السابقة تجد أنها صفاٌت مجرورة بالفتحة 

نيابة عن الكسرة ألنها ممنوعة من الصرف وقد منعت من الصرف لما يلي:

جوعى،  جوعان  فنقول:  )َفعلى(:  وزن  على  ومؤنثة  )َفْعالن(  وزن  على  األولى  الصفة   •

عطشان:عطشى.

•  والثانية على وزن أفعل َفْعالء: أحمر حمراء – أسود سوداء )ألوان(.

•  والثالثة على وزن أفعل مثل: أفضل . أكرم. أكبر. أصغر

•  والرابعة على وزن ُفعال، أو َمْفعل: من 1- 10.

إعراب الصفة من 1-10 كما يلي:

تعرب في األغلب حااًل: ُأَحاد األولى حال، والثانية توكيد.  •

وكذلك مثنى األولى حال، والثانية توكيد.  •

وهكذا في مثنى، وُثاَلث إلى ُعَشار، وَمْعشر.  •
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5    الكتابة:

اأ  - الإملء:

ُحروٌف ُتنطُق وال ُتكتب:

•  في أسماِء اإلشارِة )حرف األلف( مثل:

)هذا - هذه - ذلك - هذان - أولئك - هؤالء(.

•  ألف )لكن - السموات - الله - إله(.

•  ألف ما االستفهامية إذا سبقَت بحرِف الجر )مم- لِم - عمَّ - إالَم؟(.

استخرج الكلمات التي بها همزة قطع وألف الوصل فيما يلي:

1- إن السعادَة أفضُل هدٍف يرجوه اإلنسان في الحياة.

2- استطاع العرُب إنجاَز كثيٍر من المشروعات التنموية.

3- أحسنُت إلى الفقير إحسانًا، وانطلقُت إلى فعل الخير.

4- استمر األندلسيون العرب متقدمين لفترة طويلة.

ب-التعبير:             

عن حكاية لبطل من آبطال ثورتى 25 يناير، 30يونية.

•  علق موضًحا رايك على هذه الفقرة.

ُز طاقَة مواجهِة ُكلِّ صور معاداِة الحياة، وتمنُح  ، فهي التي ُتعزِّ "الِقراءُة أهمُّ ممارساِت الُوجوِد اإلنسانيِّ

استشرافنا  وتشحذ  للحاِضِر،  إدراَكنا  ق  وتعمِّ للماضي،  َفهمنا  تصوِّب  فالقراءُة  التواصَل،  إمكانيَة  الحياة 

للمستقبل، لذا ستظلُّ دوًما دعوتي أن نقرأ لجوِدة الحياِة".

لغتنا الجميلة
اقراأ وا�ستمتع
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