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تقدمي

م�صروع العربية للجميع
تقدمي

احلمد لله الذي ختم الرسل مبحمد صلى الله عليه وسلم، وختم الكتب بالقرآن الكرمي، 
وجعل العربية لسان هذا الدين اخلامت وبعد:

اليوم لغة تطلبها الشعوب املسلمة، وحترص على تعلمها الرتباطها بدينها  العربية  فإن 
وعبادتها، وليست كغيرها من لغات املستعمرين التي تفرض على الشعوب فرضاً.

ويتميز مشروع العربية للجميع بالشمول والتكامل ؛ فهو يستعني بجميع الوسائط التعليمية، 
من كتب وبرامج إذاعية، وتلفازية، وحاسوبية وعن طريق الشبكة الدولية »اإلنترنت« حتى 
يتحقق تعليم العربية بأفضل األساليب وأحدثها، وليجد كل دارس مايحقق رغبته، ويلبي 

حاجته. 
ِإعداداً  وِإعدادهم  العربية  اللغة  تدريب مدرسي  إلى  ناحية أخرى  املشروع من  ويهدف 
للرقي  املناسبة، وعقد دورات خاصة بهم،  العلمية  باملواّد  بإمدادهم  أينما كانوا؛  علمياً 
مبستوياتهم اللغوية والثقافية واملهنية، حتى يتمكنوا من تقدمي اللغة وفقاً ألحدث تقنيات 

تعليم اللغات.
ا غايته خدمة هذه اللغة اجلليلة، ونشر  ومشروع العربية للجميع مشروع غير ربحي، وإنمَّ
ثقافتها اإلسالمية في اآلفاق؛ وانطالقا من هذه الغاية نوجه الدعوة ِإلى كل من يرغب 
ويخرج  اجلهود،  تتضافر  حتى  لنا،  يكتب  بأن  فيه،  واملساهمة  املشروع،  هذا  دعم  في 

املشروع في الصورة التي تشرف هذه اللغة الكرمية.
ويسّر مشروع العربية للجميع أن يقّدم لعّشاق العربية من غير أبنائها سلسلته التعليمية 
»العربية بني يديك« وهي منهج تعليمي متطور، يعرض العربية عرضاً تربوياً علمياً يالئم 
لغاتهم  كانت  أّياً  بالعربية،  الناطقني  غير  الدارسني  حاجات  ويلبي  العصر،  مستجدات 

وثقافاتهم وأعمارهم وبيئاتهم، عن طريق توفير املوارد التعليمية، والبرامج املناسبة. 
 
 

                                                        امل�صرف على امل�صروع                
                                                                                               الدكتور/ ممد بن عبد الرحمن اآل ال�صيخ 
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مقدمة الكتاب

للّناِس  املَْبعوِث  الَعَرِبِيّ  النَِّبِيّ  َعلى  والّسالُم  والّصالةُ  الّصاحِلاُت،  تَِتُمّ  ِبِنْعَمِتِه  اّلذي  للِه  احلمُد 
أْجَمعنِي. وبَْعُد

ُمها ِللّراِغبنَي في تََعلُِّم  َحُة ِلِسلِْسلَِة »الَعَرِبَيُّة بنَْيَ يََديْك« نَُقِدّ َرةُ َواملُنََقّ ْبَعُة اجَلديَدةُ املَُطَوّ فَهِذِه ِهَي الَطّ
لَْت في َضْوِء  َحْت وُعِدّ ُمها في ثَْوِبها اجَلديِد، بَْعَد أْن نُِقّ الَعَرِبَيِّة وتَْعليِمها ِمَن املَُعِلّمنَي واملُتََعِلّمنَي، نَُقِدّ
لِْسلَُة إلى التَّْجريِب َواالْخِتباِر َوالتَّْقومِي  نَواِت املاِضَيِة؛ حيث َخَضَعِت الِسّ ْت ِبها َعْبَر الَسّ َتاِرَب َمَرّ
َصٍة ِمْن جاِمعاٍت وَمعاِهَد  َعٍة وُمتََخِصّ ساٍت تَْعليِمَيٍّة ُمتَنَِوّ في َمناِطَق ُمْختَِلَفٍة ِمَن العالَِم، َوفي ُمَؤَسّ
ِمَن  وَغْيُرُهْم  ُمَؤِلّفوها  لِْسلَِة  الِسّ َهِذِه  ِبتَْجريِب  وَقْد قاَم  ِبَغْيِرها.  للّناِطقنَي  الَعَرِبَيِّة  ِلتَْعليِم  وَمراِكَز 
صنَي في تَْعليِم الَعَرِبَيِّة ِلَغْيِر الّناِطقنَي ِبها وِمْن َغْيِرِهم في َشّتى أْرجاِء املَْعموَرِة ِمَن الِفِلّبنَي  املُتََخِصّ

ماِل إلى أْستُراِليا في اجَلنوِب.  ْرِق إلى الِوالياِت املُتَِّحَدِة في الَغْرِب وِمْن روِسيا في الَشّ في الَشّ

َمَع  َهِذِه املَلْحوظاُت  َكَشَفْت  َواخُلَبراِء،  الِب  َوالُطّ املَُدِرّسنَي  ِمَن  أُِخَذْت  َملْحوظاٌت َعديَدةٌ  َوُجِمَعْت 
َهِذِه  َضْوِء  َوفي  َوتَْصحيٍح،  َوتَْعديٍل  ُمراَجَعٍة  إلى  تاُج  حَتْ اّلتي  اجَلواِنَب  ِللُْمَؤِلّفنَي  التَّْجِربَِة  نَتيَجِة 
لِْسلَِة وِبتَْعديِلها؛ ِلتَْخُرَج ِبثَْوِبها  ْت َعَمِلَيُّة التَّْطويِر؛ َفقاَم املَُؤِلّفون ِبتَنْقيِح ُكتُِب الِسّ التَّْغِذيَِة الّراِجَعِة، َتَّ
َة الَفْجَوِة بنَْيَ الُكتُِب، وَدْعَم َمواِطِن التََّميُِّز فيها،  اجَلديِد بَْعَد املُراَجَعِة الّشاِملَِة التي اْقتََضْت ُمعاجَلَ
تاُج إلى ُمراَجَعٍة َوتَْعديٍل َوتَْصحيٍح، َوَقْد َشَمَل التَّطويُر والتَّْغييُر َعناِصَر  َة اجَلواِنَب اّلتي حَتْ وُمعاجَلَ

لِْسلَِة. ا أّدى إلى ِزياَدة ُدروِس الِسّ اللَُّغِة َوَمهاراِتها َونُصوَصها؛ ِمّ
َكما اْقتََضْت َهِذِه املُراَجَعُة ِزياَدةَ ِكتاٍب راِبٍع ِللّطاِلِب وِمثِْلِه ِللُْمَعِلِّم.

نتيجة التطوير: 

أصبحت الكتب أربعة لكٍلّ من الطالب واملعلم بدال عن ثالثة، وقسم كل كتاب من كتب الطالب إلى 
جزأين ، 

وأصبح عدد الدروس )576( درسا بدال عن )300( درس. 
ت حلٍدّ كبير الفجوة التي قد يجدها بعض الدارسني للطبعة األولى فيما بني كتب السلسلة.  وُسَدّ

مت تصحيح األخطاء الطباعية وغيرها، ومّت حتسني اإلخراج.

َمـة الطبعة املنقحة من سلسلة ُمَقِدّ
" العربية بني يديك "
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مقدمة الكتاب

الِب الَّذيَن أََمّدونا  ميِع اإلْخَوِة اخُلَبراِء َواملَُدِرّسنَي َوالُطّ ْكِر جِلَ َم ِبخاِلِص الُشّ َويَطيُب لَنا ُهنا أَْن نَتََقَدّ
ِبِإبداِء  اللِه؛ َسواًء  ِبَحْمِد  سيِنِه  الَعَمِل َوحَتْ َكبيٌر في تَْطويِر  أَثٌَر  لَها  اّلتي كاَن  الَقِيَّمِة  مِبَلْحوظاِتِهُم 
َفِويَِّة أو الِكتاِبَيِّة ِمْن ُزمالِئنا في امِلْهنَِة، وِمْن ُمَدِرّسي الَعَرِبَيِّة، وِمْن ُطالِبها، وِمْن  املَلْحوظاِت الَشّ
َعْبَد  ْكِر األُْستاَذ  ُكِلّ أْرجاِء املَْعموَرِة، ونَُخُصّ بالُشّ الَعَرِبَيِّة وِبتَْعليِمها في  ِبنَْشِر  يَْهتَُمّ  ْن  َغْيِرِهْم ِمَّ
اللِه بَْن ظاِفٍرٍ الَقْحطاِنّي، املَُدِرَّس في َمْعَهِد اللَُّغويات الَعَرِبيِِّة ِبجاِمَعِة املَِلِك ُسعوٍد، َعلى ما قاَم ِبِه 
ُمُه مِلَْعَهِد اللَُّغويات الَعَرِبَيِّة  ِمْن ُمراَجَعٍة ِلَهِذِه الُكتُِب في إْصداِرها اجَلديِد، وُشْكٌر خاٌصّ أيْضا نَُقِدّ
ريِب الُكتُِب في  ُفْرَصَة َتْ لَنا  َفَقْد أتاَح  ِبِعماَدِتِه وَوكالَِتِه وُمَدِرّسيِه وُطالِبِه؛  ِبجاِمَعِة املَِلِك ُسعوٍد 
ِة ُفصوٍل ِدراِسَيٍّة، أُتيَح ِللُْمَؤِلّفنَي ِمْن  ْت ِتلَْك التَّْجِربَُة ِلِعَدّ ُصفوِفِه مِبُْستََوياِتِه املُْختَِلَفِة، وَقْد اْستََمَرّ
نَي  لِْسلَِة َعلى هذه املُْستََوياِت املُْختَِلَفِة، َكما أُتيَح لَُهْم ُمناَقَشُة التَّْجِربَِة َمَع املُْختَِصّ ِخالِلها تَْطبيُق الِسّ
ْكُر َمْوصوٌل ِلَبِقَيِّة املَعاِهِد واملَراِكِز التي  لِْسلَِة، أْو ِمْن َغْيِرِهْم. والُشّ ريِب الِسّ ْن شاَرَكُهْم في َتْ ِمَّ
لِْسلَِة في ُكِلّ أْرجاِء املَْعموَرِة، ولَْم يَْبَخْل أْصحابُها َعلينا مِبَلْحوظاِتِهْم، ِلَهؤالِء  قاَمْت ِبتَْدريِس َهِذِه الِسّ

ْكُر أْجَزلُُه والِعْرفاُن ُكلُُّه، أثابَُهُم اللُه ونََفَعُهْم ونََفَع ِبِهْم َغْيَرُهْم. وَهؤالِء َجميًعا الُشّ

لِْسلَِة شاَء اللُه - ُسْبحانَُه َوتَعالى - لَها أَْن تَنْتَِشَر  َمِة نُشيُر إلى أَنّ َهِذِه الِسّ َوفي ِختاِم َهِذِه املَُقِدّ
ا ال َشَكّ فيِه، أََنّ َسَبَب َهذا  في َهِذِه الَفتَْرِة الَقصيَرِة انِْتشاراً واِسعاً في َكثيٍر ِمْن ِبقاِع العالَِم، َوِمّ
ا يَعوُد إلى لَُغِة الُقْرآِن الَكرمِي، َوَمكانَِتها الَعظيَمِة في نُفوِس املُْسِلمنَي، َوِثَقِة ُعّشاِق  االنِْتشاِر، إَنّ
ساٍت  ُمَؤَسّ في  ِدراِسًيّا  ُمَقّرراً  يَديَك«  بنَْيَ  »الَعَرِبَيُّة  ِسلِْسلَُة  اْعتُِمَدْت  َوَقْد  لِْسلَِة،  الِسّ ِبَهِذِه  الَغَرِبَيِّة 
ياض - املَْملََكُة الَعَرِبَيُّة  تَْربَِويٍَّة َعديَدٍة َعلى َرأِْسها َمْعَهُد اللَُّغويات الَعَرِبَيِّة ِبجاِمَعِة املَِلِك ُسعوٍد - الِرّ

عوِديَُّة، وَمْرَكِز َفْجٍر ِللَُّغِة الَعَرِبَيِّة - القاِهَرة - ُجْمهوِريَُّة ِمْصَر الَعَرِبَيِّة. الَسّ

والبوْسنَُة،  والّصنُي،  وأْفغاِنْستاُن،  ِمْصُر،  ِمنْها  َكثيَرٍة،  ِبالٍد  في  ًة،  َطَبعاٍت خاَصّ لِْسلَُة  الِسّ وُطِبَعِت 
وأنْدونيْسيا، وتُْرِكيا...  

      
فوَن امُلَؤِلّ
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ْفصيلُيّ                        للَوَحداِت وُمْحتواها                                                               الِفْهِرُس الَتّ

القراءة املوسعة القواعد
(ب)

فهم  املسموع  
القسم الثاني 

فهم  املسموع  
القسم األّول 

القواعد
(أ) القراءة املكثفة الوحدة

حيَحِة  ِة ال�سَّ نَّ ُدرو�ٌض ِمَن ال�سُّ اأ�سلوب التعجب ق�س�ض عمرية ) 2 ( ق�س�ض عمرية ) 1 ( ا�سم الفعل الَعْومَلَُة 9

َة َدٌة ِمْن َبني اأَُمَيّ �َسِيّ اأ�سلوب املدح والذم اأبو �سفيان وهرقل النمل واحللوى اأ�سلوب النفي ظاَفُة الَنّ 10

قا�سي اجلرياِن ا�ستعمالت " ل " مثالن عربيان الطفيل بن عمرو ا�ستعمالت " ما " الباِحُث َعِن احَلقيَقِة 11

�َسِة يف الأَْر�ِض املَُقَدّ اجلمع طرفتان اإلى ال�سباب كاد واأخواتها  َطبقاُت اأَلْصِدقاِء 12

امَلجاننُي
اجلمل التي لها حمل من 

الإعراب
اأقلياتنا يف العامل ) 2 ( اأقلياتنا يف العامل ) 1 ( امل�ستقات قاَفِة  آثاُر الَثّ

ِة اإلْسالِمَيّ 13

امِلْليون الأ�سماء املرفوعة  ملاذا التجاهل ؟  هل اأ�سئلة طفلك تقلقك ؟ اجلمل التي ل حمل لها َمْفهوُم اأَلْمِن 14

ّياُد ال�سَّ الأ�سماء املجرورة  اآثار اخلالفات الزوجية اأ�سباب اخلالفات الزوجية الأ�سماء املن�سوبة ِث َلُوّ احلماَيُة ِمَن الَتّ 15

جاِبُر َعَثاِت الِكراِم مراجعات نحوية ا�ستعمالت املاء املاء اإعراب الفعل امل�سارع أْنواُع الّطاَقِة 16
 

ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ
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ْفصيلُيّ                        للَوَحداِت وُمْحتواها                                                               الِفْهِرُس الَتّ

القراءة املوسعة القواعد
(ب)

فهم  املسموع  
القسم الثاني 

فهم  املسموع  
القسم األّول 

القواعد
(أ) القراءة املكثفة الوحدة

حيَحِة  ِة ال�سَّ نَّ ُدرو�ٌض ِمَن ال�سُّ اأ�سلوب التعجب ق�س�ض عمرية ) 2 ( ق�س�ض عمرية ) 1 ( ا�سم الفعل الَعْومَلَُة 9

َة َدٌة ِمْن َبني اأَُمَيّ �َسِيّ اأ�سلوب املدح والذم اأبو �سفيان وهرقل النمل واحللوى اأ�سلوب النفي ظاَفُة الَنّ 10

قا�سي اجلرياِن ا�ستعمالت " ل " مثالن عربيان الطفيل بن عمرو ا�ستعمالت " ما " الباِحُث َعِن احَلقيَقِة 11

�َسِة يف الأَْر�ِض املَُقَدّ اجلمع طرفتان اإلى ال�سباب كاد واأخواتها  َطبقاُت اأَلْصِدقاِء 12

امَلجاننُي
اجلمل التي لها حمل من 

الإعراب
اأقلياتنا يف العامل ) 2 ( اأقلياتنا يف العامل ) 1 ( امل�ستقات قاَفِة  آثاُر الَثّ

ِة اإلْسالِمَيّ 13

امِلْليون الأ�سماء املرفوعة  ملاذا التجاهل ؟  هل اأ�سئلة طفلك تقلقك ؟ اجلمل التي ل حمل لها َمْفهوُم اأَلْمِن 14

ّياُد ال�سَّ الأ�سماء املجرورة  اآثار اخلالفات الزوجية اأ�سباب اخلالفات الزوجية الأ�سماء املن�سوبة ِث َلُوّ احلماَيُة ِمَن الَتّ 15

جاِبُر َعَثاِت الِكراِم مراجعات نحوية ا�ستعمالت املاء املاء اإعراب الفعل امل�سارع أْنواُع الّطاَقِة 16
 

ْفصيلُيّ للَوَحداِت ومُحتواها الِفْهِرُس الَتّ
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تَلِْبَيًة  العربيِة؛ ّما أّدى إلى تأليِف كتٍب وسالِسَل عديدٍة،  باللغِة  زاد االهتماُم، في هذا العصِر 
حلاجاِت طالِب العربيِة املتعّددِة واملتجّددِة. وبالّرغِم من اجلهوِد التي بُِذلَْت في هذا املجاِل، فما 

. زالِت احلاجُة ماّسًة لسالِسَل جديدٍة، تُثْري هذا احلقَل املهَمّ
وتأتي ِسلِسلُة  العربيُة بني يديك، إسهاماً في هذا امليداِن، ومشاركًة فيه. وفيما يلي تعريٌف موجز 

بأهِمّ مالِمِح هذه السلسلِة: 

أّواًل: أهداُف السلسلِة:
االتصاليِة،  والكفايِة  اللغويِة،  الكفايِة  التاليِة:  الكفاياِت  من  الدارِس  إلى تكنِي  السلسلُة  تهِدُف 

والكفايِة الثقافيِة. وفيما يلي بياٌن موجٌز ِبهذه اجلوانِب الثالثِة.  
الكفايُة اللغويُة: وتضُمّ ما يأتي:
أ- املهاراِت اللغويَة األربَع، وهي:
    1- االستماُع )فهُم املسموِع(.

    2- الكالُم )احلديُث(.
    3- القراءةُ )فهَم املقروِء(. 

    4- الكتابُة )اآلليُة واإلبداعيُة(.
ب- العناصَر اللغويَة الثالثَة، وهي:

     1- األصواُت )والظواهُر الصوتيِة املختلفِة(.
     2- املفرداُت )والتعابيُر السياقيُة واالصطالحيُة(.

     3- قواعُد النحِو والصرِف مع قدٍر مالئٍم من التراكيِب النحويِة واإلمالِء.

الكفايُة االتصاليُة: وترمي إلى إكساِب الدارِس القدرةَ على االتصاِل بأهِل اللغِة، ِمن خالِل السياِق 
وكتابًة، ومن  اللغِة مشافهًة  التفاُعِل مع أصحاِب  الدارُس من  ُن  يتمَكّ املقبوِل، بحيُث  االجتماعِيّ 

التعبيِر عن نفسه بصورٍة مالئمٍة في املواقِف االجتماعيِة املختلفِة.

الكفايُة الثقافيُة: حيُث يِتُمّ تزويُد الدارِس بجوانَب متنوعٍة من ثقافِة اللغِة، وهي هنا الثقافُة العربيُة 
اإلسالمـيُة، يُضاُف إلى ذلَك أناٌط من الثقافِة العامليِة العامِة، التي ال تخالُف أصوَل اإلسالِم.

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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ثانيًا: ُجمهوُر السلسلِة:
أو  أكانوا دارسني منتظمني في مؤسساٍت تعليميٍة،  الراشدين، سواءٌ  للدارسني  هٌة  السلسلُة موَجّ
دارسني غيَر منتظمني، يَُعِلّمون أنفَسهم بأنفِسهم، وسواًء مَتَّ تدريُس السلسلِة في برنامٍج مكّثٍف، 

َصْت له ساعاٌت قليلٌة. َصْت له ساعاٌت كثيرةٌ، أو في برنامٍج غيِر مكثٍف ُخِصّ ُخِصّ
من ناحيٍة أخرى، تخاطُب السلسلُة الدارَس الذي لم يسبْق له تعلُّم العربيـِة. وِبهذا فهي تبدأُ ِمن 
ْفِر، وتنطلُق بالدارِس ُقُدماً، حتى يُتِقَن اللغَة العربيَة، بصورٍة تعله قاِدراً على االتصاِل بالناطقني  الِصّ

نُه من االنخراِط في اجلامعاِت التي تتَِّخُذ العربيَة لغَة تدريٍس. بـها مشافهًة وكتابًة، وتِكّ

ثالثًا: ُلغُة السلسلِة:
تعتمُد السلسلُة على اللغِة العربيِة الفصيحِة، وال تستخدُم أيََّة لهجٍة من اللهجاِت العربيِة العاميِة، 

كما أنَّـها ال تستعني ِبلغٍة وسيطٍة.

ناُت السلسلِة:   رابعًا: ُمكَوّ
تتألمَُّف السلسلُة من الكتِب والـموادِّ التاليِة :

* حروف العربية.
* وكتاُب الطالِب )1( جزءان، وكتاُب املعلِم )1( - للـُمْستَوى الـُمْبتَـِدئ .
ط . * كتاُب الطالِب )2( جزءان، وكتاُب املعلِم )2(  - للـُمْستَوى الـُمتََوِسّ
م . * كتاُب الطالِب )3( جزءان، وكتاُب املعلِم )3(  - للـُمْستَوى الـُمتََقــِدّ
* كتاُب الطالِب )4( جزءان، وكتاُب املعلِم )4(  - للـُمْستَوى الـُمتََمِيّـــز .

*  الـمعجِم العربي بني يديك .
*  وتْصَحُب السلسلَة مادة صوتيٌة

هاُت السلسلِة:  خامسا: ُمَوِجّ
اللغاِت األجنبيِة، مع  تعليِم  إليها علُم  َل  توَصّ التي  الطرائِق واألساليِب،  بأحدِث  السلسلُة  تَهتدي 

مراعاِة طبيعِة اللغِة العربيِة بشخصيِتها املتميزِة، وخصائِصها املتفردِة.
هاِت التي أَخَذْت بـها السلسلُة ما يلي: وِمن املَُوِجّ

* الّتكاُمُل بني مهاراِت اللغِة وعناصِرها.
* العنايُة بالنظاِم الصوتّي للغِة العربيِة، تعّرفا وتييزا وإنتاجا.

ِج في عرِض املادِة التعليميِة. * مراعاةُ التدُرّ

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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* مراعاةُ الفروِق الفرديِة بني الدارسني.
* اختياُر نصوٍص متنوعٍة )حوارات، سرد، قصة،…( واعتمَد الكتاُب األَوّل منها على احِلوار، 

والنصوِص القصيرِة، لسهولِتها، ولكوِنـها مثيرا جّيدا للتعلِّم.
* استخداُم تدريباٍت متنوعٍة ومتعددٍة.
* مناسبُة احملتوى ملستوى الدارسني.

* ضبُط النصوِص بالشكِل، كلّما اقتضْت احلاجُة ذلك.

* ضبُط عدِد املفرداِت والتراكيِب في كل وحدٍة وكتاٍب.
* اتباُع نظاِم الوحدِة التعليميِة في عرِض املادة.

ٍة. * عرُض املفرداِت في سياقاٍت تاَمّ
* االهتماُم باجلانِب الوظيفي، عنَد عرِض تراكيِب اللغِة في املَراِحِل األُولى.

* االهتماُم باملهاراِت الشفهيِة في الِكتاِب األّول.
* التواُزُن بني عناصِر اللغِة ومهاراِتها.
* مالَءَمُة السلسلِة مِلَُعِلِّم اللغِة العربيِة.

* وضُع قوائَم باملفرداِت والتعبيراِت اجَلديَدِة الواردِة في كِلّ كتاٍب.
* اإلفادةُ من قوائِم التراكيِب النحويِة الشائعِة.

* وضُع اختباراٍت مرحليٍة في كِلّ كتاٍب.
* عرُض املفاهيِم الثقافيِة بأساليَب شائقٍة.

* االستعانُة بالصورِة، والسيما في الكتابني األّول والثاني.

ُص لتدريِس السلسلة: سادسا: الّزمُن امُلخَصّ
الدروس األساسية = 576 درسا، يضاف إليها دروس لالختبارات 24 درسا = 600 درس.

في برنامج يُتيح له 25 ساعة أسبوعيا = 24 أسبوعا.

في برنامج يُتيح له 20 ساعة أسبوعيا = 30 أسبوعا.

في برنامج يُتيح له 15 ساعة أسبوعيا = 40 أسبوعا.
في برنامج يُتيح له 10 ساعات أسبوعيا = 60 أسبوعا.
في برنامج يُتيح له 8 ساعات أسبوعيا = 75 أسبوعا.

في برنامج يُتيح له 5 ساعات أسبوعيا = 120 أسبوعا.

ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ
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ُة بني يديك« تعريٌف ِبِسْلِسَلِة  »الَعَرِبَيّ

الكتاب األول: 144 درسا أساسيا
وفـي كل وحدة من الوحدات الّست عشرة:

احلوار األول، ومفرداته وتدريباتـها             
احلوار الثاني، ومفرداته وتدريباتـها             
احلوار الثالث، ومفرداته وتدريباتـها             
تدريبات املفردات، واملفردات اإلضافية       
التراكيب النحوية وتدريباتـها                             
األصوات وفهم املسموع                      
الكالم وتدريباته                                        
القراءة وتدريباتـها                                        

الكتابة وتدريباتـها  

2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان
4 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
4 َصَفحاٍت

=  25 صفحة

الكتاب الثالث: 112 درسا أساسيا
وفـي كل وحدة من الوحدات الست عشرة:

نٌَصّ ِقرائٌيّ ُمَكثٌَّف َوتَْدِريباُت اْستيعاٍب      
مفردات وتعبيرات                   
َقواِعُد اللَُّغِة )1( َوتَْدِريباتـها            

تَْدِريباُت َفْهِم املَْسموعِ 
اإلمالء                

َفِهّي َوالِكتابّي   تَْدِريباُت التَّْعبيِر الَشّ
َقواِعُد اللَُّغِة )2( َوتَْدِريباتـها  

4 َصَفحاٍت
2 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
2 َصفحتاِن
2 صفحتان
2 صفحتان
3 َصَفحاٍت
=18صفحة

الكتاب الثاني: 208 دروس أساسية
وفـي كل وحدة من الوحدات الّست عشرة:

ِحوار )1( وتدريبات استيعاب ومفردات             
أصوات وتدريباتـها                                         
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )1(                                  
فهم املسموع وكالم )1(                           
نٌَصّ ِقرائي )1( واستيعاب ومفردات       
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )2(                                 

حوار )2( وتدريبات استيعاب ومفردات            
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )3(                                 
فهم املسموع وكالم )2(                          
نٌَصّ ِقرائي )2( واستيعاب ومفردات      
ُمالَحَظة نَْحِويَّة )4(                                 
تعبير موجه                                   

خط وإمالء  

2 صفحتان
1 صفحة
1 صفحة
1 صفحة

2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان

1 صفحة
1 صفحة

2 صفحتان
2 صفحتان
2 صفحتان

1 صفحة
= 20 صفحة

الكتاب الرابع: 112 درسا أساسيا 
 وفـي كل وحدة من الوحدات الست عشرة:

نٌَصّ ِقرائٌيّ َوتَْدِريباُت اْستيعاٍب وتلخيص        
َقواِعُد اللَُّغِة )1( َوتَْدِريباٌت 

تَْدِريباُت َفْهِم املَْسموِع
م تَْعبيٌر ُمتََقدِّ

َقواِعُد اللَُّغِة )2( َوتَْدِريباٌت
َعٌة ِقراَءةٌ ُمَوَسّ
ِكتابٌَة وبَْحٌث

4 َصَفحاٍت
3 َصَفحاٍت
2 صفحتان

1 صفحة
3 َصَفحاٍت
6 صفحات
2 صفحتان

=21 صفحة 

ْلِسَلِة  ساِبعا:  ُدروُس الِسّ
مجموع دروس كتب الطالب األربعة بأجزائها الثمانية )576 درسا أساسيا( ُوِزّعت هذه الدروس 

كما يلي: 
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وْصُف َوَحداِت الكتاِب:
فيما يلي َوْصٌف موَجٌز ِلَوَحداِت الكتاِب:

أّواًل: الُنّصوص
َم  ُل ِللِقراَءِة املَُكثََّفِة، َوالنَُّصّ الّثاني ِلَفْهِم املَْسموِع؛ وَقْد ُقِسّ تَُضُمّ ُكُلّ َوْحَدٍة ثالثَة نُصوٍص : النَُّصّ األََوّ
، ويأتي الِقْسماِن في َمْوضوٍع واِحٍد في ُمْعَظِم األْحياِن،  كُلّ نٍَصّ ِمْن نُصوِص املَْسموِع إلى ِقْسَمنْيِ
الِكتاِب.  ِنهايَِة  في  املَْسموِع  َفْهِم  نُصوُص  ُوِضَعت  وَقْد  أْحيانا.  ُمْختَِلَفنْيِ  َمْوضوَعنْيِ  في  ويأِتياِن 

عِة . والنمَّصُّ الّثاِلُث ِللِقراَءة الـُموسمَّ

ثانيًا: تدريباُت االستيعاِب 
جاءْت تَْدريباُت االْستيعاِب في ثالثِة مواِضع ، هي: 

تَْدِريباُت اْستيعاِب نَِصّ الِقراَءِة املَُكثََّفِة ، وتَْدِريباُت اْستيعاِب نَِصّ َفْهِم املَْسموِع. وتدريباٌت على نصِّ 
عِة . الِقراءِة الـُموسمَّ

َوِمْن أََهِمّ أَنْواِع ِتلَْك التَّْدريباِت، ما يَلي:
َبِب في )أ( َوالنَِّتيَجِة في )ب(. ِح اخَلَطَأ.     * واِئْم بنَْيَ الَسّ * َضْع َعالَمَة )( أَْو )( ثَُمّ َصِحّ

ئيَسِة في )أ( َوالِفْقَرِة في )ب(.    * أَِجْب ِباْخِتصاٍر َعّما يلي. * واِئْم بنَْيَ الِفْكَرِة الَرّ

َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )4)

              َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )4)

َوَحداُت الكتاِب وُدروُسُه:
َيُضُمّ ِكتاُب الطاِلِب الّراِبُع )16( َوْحَدًة، َوَقْد جاَء َتْصميُم ُكِلّ َوْحَدٍة َكما َيلي:

4 صفحات* َنٌصّ ِقرائٌيّ َوَتْدِريباُت اْستيعاٍب وتلخيص
َغِة )1( َوَتْدِريباٌت        3 صفحات* َقواِعُد الُلّ

2 صفحتان* َتْدِريباُت َفْهِم املَْسموِع
1 صفحة* تعبير متقدم

َغِة )2( َوَتْدِريباٌت 3 صفحات* َقواِعُد الُلّ
َعٌة 6 صفحات* ِقراَءٌة ُمَوَسّ
2 صفحتان* ِكتاَبٌة وَبْحٌث
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َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )4)

* أَِجْب ِبَصواٍب أَْو َخَطٍأ.                                * اْختَِر اجَلواَب املُناِسَب.
* اْمأِل الَفراَغ مِبا ُهَو ُمناِسٌب.                          * ِصْل بنَْيَ العباَرِة َواملَْوضوِع املُناِسِب.

.      * َمِن القاِئُل؟ َوما املُناَسَبُة؟ * َرتِِّب األَْحداَث الّتاِلَيَة َحَسَب ُوروِدها في النَِّصّ
* َضْع َعالَمَة )( ِبجاِنِب املَْعنى املُناِسِب ِللِعباَرِة.     * اْذُكْر ُمناَسَبَة ُكِلّ آيٍَة ِمْن اآلياِت الّتاِلَيِة.

ثالثًا: تدريباُت املفرداِت
َوِمْن أََهِمّ أَنْواِع ِتلَْك التَّْدِريباِت ما يلي :

* هاِت ِمَن النَِّصّ َكِلماٍت تَُؤِدّي َمعاني الَكِلماِت الّتاِليِة.
* اْختَْر ِمَن الَكِلماِت الّتاِلَيِة ما يُناِسُب ُكَلّ ِفْعٍل، َوأَْكِمِل اجُلْملََة.
* هاِت ِمَن النَِّصّ الَكِلماِت الَّتي تُشيُر إليها التَّْعريفاُت اآلِتَيُة.

* هاِت ِمَن النَِّصّ الِعباراِت املَْطلوبََة.
ِة )......( َوَضْعها في الَفراغاِت. * اْشتَقمَّ الَكِلماِت املُناِسَبَة ِمْن ماَدّ

* ِصْل بنَْيَ ُكِلّ َكِلَمتنِي تَْأتياِن َمعاً.
* ِصْل بنَْيَ ُكِلّ َكِلَمتنِي ُمتَضاَدتنَِي.

* هاِت ُجموَع الَكِلماِت الّتاِلَيِة.
* ابَْحْث َعْن َمعاني الَكِلماِت / التَّْعبيراِت الّتاِلَيِة في ُمْعَجٍم َعَربي.

* ِصْل بنَْيَ التَّعبيِر َواملَْعنى املُناِسِب.
* ِصْل بنَْيَ الَكِلَمتنِي املُتَراِدَفتنِي.

. * هاِت ُمْفَرَد اجُلموِع الّتاِلَيِة ِمْن النَِّصّ

ْرِف  ْحِو َوالَصّ راِبعًا : َقواِعُد الَنّ
َص ِلُكِلّ  ْرِف، ُخِصّ حْتتَوي ُكُلّ َوْحَدٍة ِمْن َوَحداِت الِكتاِب الّراِبِع َعلى َدْرَسنْيِ ِمْن ُدروِس النَّْحِو َوالَصّ
ْفَحِة األُولى لكلٍّ ِمنُْهما أَْمِثلٌَة َعلى القاِعَدِة، َويَليها َشْرٌح ُموَجٌز  َدْرٍس 3 َصَفحاٍت: ُعِرَضْت في الَصّ
ْرِفَيِّة.  ِلَهِذِه الّظاِهَرِة النَّْحويَِّة أَْو الَصّ َوتَلِْخيٍص  ِلَهِذِه الّظاِهَرِة ِمْن ِخالِل األَْمِثلَِة، َوُخِتَمْت ِبقاِعَدٍة 

ْفَحتنَْيِ الّتاِلَيتنَْيِ تَْدِريباٌت َعلى ِتلَْك الّظاِهَرِة.  َوُعِرَض في الَصّ
ْرِعَيُّة ِمْن ُقْرآٍن َوُسنٍَّة؛  ْرِفَيِّة في َهذا الِكتاِب النُّصوُص الَشّ َوَقْد َغلََب َعلى أَْمِثلَِة الَقواِعِد النَّْحِويَِّة َوالَصّ
ْرِعَيَّة نُصوٌص َحَيٌّة َوُمْستَْخَدَمٌة، َوِلثباِت ِحْفِظها في الّذاِكَرِة،  ْسباٍب ِمنْها: أََنّ النُّصوَص الَشّ َوَذِلَك ألَِ
َنّ اللَُّغَة الَعَرِبَيَّة لَُغٌة ثاِبتٌَة يَِقُلّ التَّْغييُر فيها؛ َوِمْن ثَّم َفلَْيَس فيها نُصوُص تُراٍث  َوِلوضوِح َداللَِتها، َوألَِ

َمْعزولٌَة َعْن الواِقِع، َوِلُقْرِبها ِمْن ذاِكَرِة َكثيٍر ِمْن الّدارسنَي، َوِلَرْغَبِتِهْم فيها َوتَْفِضيِلِهْم إّياها.
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خوِل  موِلَيِّة، َوَشيٍء ِمَن التَّْفصيِل ُدوَن الُدّ َوِمثُْل الِكتاِب الّثاِلِث، اّتَسَمْت َظواِهُر الِكتاِب الّراِبِع ِبالُشّ
ْرِفَيِّة الّناِدَرِة، َوُدوَن اإلْغراِق في اجُلْزئياِت. في الَقضايا النَّْحويَِّة والَصّ

ْرِفَيِّة في َهذا الِكتاِب اجلاِنُب التَّْطبيقي. َوَغلََب َعلى التَّْدريباِت النَّْحويَِّة َوالَصّ

خاِمسًا : َفْهُم املَْسموِع.
َيٍة َوفاِئَدٍة ِللّطاِلِب،  يُواِصُل الِكتاُب الّراِبُع تَْدريَب الّطاِلِب َعلى َمهاَرِة َفْهِم املُْسموِع، مِلا لَها ِمْن أََهِمّ
ى ِبها احمُلاَضراِت، إذا الْتََحَق ِبجاِمَعٍة َعَرِبَيٍّة، َكما أَنَّها األداةُ الَّتي يَتَواَصُل  َفِهَي الَوسيلَُة الَّتي يَتَلَقمَّ

ِبها َمَع َوساِئِل االِتّصاِل الَعَرِبَيِّة املَْسموَعِة ِمْن إذاَعٍة َوِتلْفاٍز َوَغْيِر َذِلَك
بَْعَد  ِبِقراَءِتها،  الّطاِلُب  ِلَيقوَم  الِكتاِب،  ِنهايَِة  املَْسموِع في  َفْهِم  ِبنُصوِص  ِجئْنا  الفاِئَدِة،  ِمَن  َومِلَزيٍد 
أَْن يَْستَِمَع إليها، ويُحلمَّ تَْدِريباِتها، ولتكوَن أماَم املعلِم الذي لم يصل إليه كتاُب املعلم؛ ليستفاد من 

دروس فهِم املسموع . 

ساِدسًا : الِكتابة
ِمَن الّداِرِس فيها تَلْخيُص نَِصّ الِقراَءِة  َص لَها ثاَلُث َصَفحاٍت : َصْفَحٌة واِحَدةٌ، ُطِلَب  َوّقْد ُخِصّ
ِل الَوْحَدِة ؛ ِلتَْدريِبِه على الِكتابَِة، وِباألَخِصّ َفِنّ الّتلْخيِص، َوَصْفَحتاِن  املَُكثَّّفِة اّلذي َدَرَسُه في أَوّ

ُطِلَب ِمَن الّداِرِس ِكتابَُة َمْوضوٍع ِفي َصْفَحٍة، َوِكتابَُة بَْحٍث في الباِقي.

ساِبعًا : الِقراَءُة. 
نَّها أََهُمّ َمهاَرٍة لََدى ُمْعَظِم دارسي اللَُّغِة الَعَرِبَيِّة،  َجَعَل الِكتاُب الّراِبُع ِمَن الِقراَءِة َهَدفاً َمْرَكِزّياً ؛ ألَِ
ُن الّطاِلَب ِمَن اإلمْلاِم ِبجواِنَب أَْكثََر  ِكّ ِمْن َغْيِر الّناِطقنَي ِبها، َكما أَنَّها ِمْن ناِحَيٍة أُْخرى، املَهاَرةُ الَّتي ُتَ

ُعْمقاً ِباللَُّغِة الَعَرِبَيِّة َوثَقاَفِتها.
ني: نَِصّ الِقراَءِة املَُكثََّفِة )َصْفحتاِن تَْقريباً( وَحِلّ تَْدريباِت  َويَقوُم الّطاِلُب في ُكِلّ َوْحَدٍة ِبِقراَءِة نَصِّ

ـَعِة ، وحّل التديبات الّتاليِة له . االْستيعاِب الّتاِلَيِة لَه ، ونَصِّ الِقراءِة الـُمـوسمَّ

قومُي: االخِتباراُت والَتّ
يَتََضّمُن ِكتاُب الّطاِلِب أْربََعَة اْخِتباراٍت: اْخِتباٌر واِحٌد بَْعَد ُكِلّ أْربَِع َوَحداٍت، َوَهِذِه االْخِتباراُت تَْرمي 
َقُه الّطاِلُب ِفْعاًل؛ َوتَُعُدّ ِمْن ِجَهٍة أُْخرى، أَداًة ِلتَْعزيِز َعَمِلَيِّة التََّعلُِّم، َوِمْن ثََمّ ِلَدْفِع  إلى تَْقومِي ما َحَقّ

الّداِرِس إلى األماِم.

َتْعريٌف بكتاِب الطالِب )4)
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الَوْحَدُة
الــّتــاِسـَعـــــــُة

الَوْحَدُة الّتاِسَعُة

الَعــْوَلـَمــــُة

القراءة املكثفة
القواعد  )أ(   

فهم املسموع )القسم األّول(
فهم املسموع )القسم الثاني(  

القواعد )ب(
َعة القراءة املَوسَّ

الَعْومَلَُة
اسم الفعل

قصص عمرية 
قصص عمرية 

اسم اآللة
حيَحِة ّنِة الصَّ ُدروٌس ِمَن السُّ
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ما َقْبَل الِقراَءِة:
فّكر في اإلجابة عن هذه األسئلة قبل قراءة القطعة.

1- هل في العوملة خير؟ أم إن شّرها يغلب على خيرها؟!
2- هل تفيد العوملة الناس كلهم في العالم؟ كيف؟

3- من املستفيد األول من العوملة؟
4- ملاذا يرفض كثير من الناس العوملة؟

ْرُس   »57« الَوْحَدُة   »9«                                                            الدَّ
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ُهناَك َمْن يَرى في الَعْومَلَِة َدْعَوًة إلى تَْقسيِم الَعَمِل، وانِتشاِر التِّقانَِة )التكنولوجيا( احَلديثَِة ِمْن َمراِكِزها في العالَِم 
ِم اقِتصاِدّياً، إلى أْقصى أْطراِف األْرِض، ومن ثَممَّ زياَدةُ اإلنتاِج. وهو في سبيِل ذِلَك، ُمستَِعدٌّ ألَْن يَْغِفَر للَعْومَلَِة أيمَّ  املُتََقدِّ
لِْبيمَّ َعلى الُهِويمَِّة يَسيٌر، بَْل  تأثيٍر َسلِْبّي، مُيِْكُن أْن يَنْتَُج َعنْها َعلى الُهِويمَِّة الثمَّقاِفيمَِّة. بَْل ُهَو ُمْستَِعدٌّ للَقْوِل، ِبَأنمَّ َهذا األثََر السمَّ

َقْد يَذَهُب إلى الَقْوِل، بأّن الُهِويمََّة الثمَّقاِفيمََّة َسْوَف تُفيُد ِمَن الَعْومَلَِة.

وتَخزيِنها  املَعلوماِت  نَْقِل  َمجاِل  بَْل في  َفَحْسب،  يِّ  املادِّ ِبِنتاِجها  ليَس   ، عامٍّ بَوْجٍه  الَغْرِبيمَِّة  باملََدِنيمَِّة  املَفتونوَن  وهناَك 
الَغرِبيمَِّة،  بالّدميوْقراِطيمَِّة  املَفتونوَن  أولئَك   . يِّ والثمَّقافِّ واالجِتماِعيِّ  ياِسيِّ  السِّ املجاِل  في  الَغرُب  َقُه  َحقمَّ ومِبا  وتوفيِرها، 
هِذِه اإلجنازاِت،  ِبُكلِّ  اللِّحاِق  ُسْرَعَة  ِلُشعوِبِهم  ويَتََمنمَّوَن  الَغْرِب،  الثمَّقاِفّي في  وباإلنتاِج  الَغْرِبيمَِّة،  االجِتماِعيمَِّة  وبالعالقاِت 
ْخِريََة؛ َفِهي ِعنَدُهم  بيَل إلى ذلك. وِمن هؤالء َمْن ال تُثيُر لََديِهْم َمْسَألَُة الُهِويمَِّة الثمَّـقاِفيمَِّة إال السُّ ويَِجدوَن في الَعْومَلَِة السمَّ

تَعني التمََّخلَُّف واجَلْهَل والَفْقَر.

االسِتغالِل  ِمَن  َمزيداً  فيها  ألنمَّ  يَْكَرُهها  َمْن  فهناَك  الَكراِهيمَِّة؛  ِلهِذِه  أْسباٌب  َولَديِهْم  للَعْومَلَِة،  الكاِرهوَن  أيْضاً  هناَك 
خيَصِة في  ُة، ِعنِدما تَتُْرُك ِبالَدها، وتَذَهُب السِتغالِل الَعمالَِة الرمَّ ، وهذا ما تَْفَعلُُه االسِتثْماراُت األْجنَِبيمَُّة اخلاصمَّ االْقِتصاِديِّ
بِح على  َق َمزيداً ِمَن الرِّ البالِد األقلِّ ُنُّواً، َكَشِركاِت األْدِويَِة الَكبيَرِة التي تُريُد أْن تَْفتََح لها ُكلُّ ِبالِد العالَِم أبوابَها؛ ِلتَُحقِّ
ِحساِب ُمْستَْهِلكي هِذِه األْدِويَِة وُمنِْتجيها. نََعْم، الُهِويمَُّة الثمَّقاِفيمَُّة البُدمَّ أْن تُعاني ِمْن ذلك، ولِكنمَّ املُعاناةَ ُهنا ليسْت إاّل نَتيَجًة 
لَِع املستوَرَدِة ثَقاَفًة تَْختَِلُف عن ثَقافاِت األَُمِ  ِمُل ُكلُّ هِذِه االسِتثْماراِت األْجنَِبيمَِّة، وهِذِه السِّ ، إذ حَتْ لالسِتغالِل الرأِسماِليِّ

ّيِة والّثقاِفّية. وِحمايَُة الُهِويمَِّة الثمَّقاِفّيِة واِجَبٌة في نََظِر هؤالِء. َق َمزيداً ِمَن األْرباِح املادِّ املُستوِرَدِة لها، َفتَُحقِّ

، بل ِلَسَبٍب ديِنيٍّ ؛ فالَعْومَلَُة آِتَيٌة ِمْن َمراِكَز دينُها غيُر ديِننا، بل ِهَي قد  وهناَك َمْن يَْكَرهُ الَعْومَلََة ال ِلَسَبٍب اقِتصاِديٍّ
َرْت لأَلدياِن ُكلِّها، وآَمنَْت بالَعلْماِنيمَِّة التي ال تَختَِلُف َكثيراً، في نََظِر هؤالِء، عِن الُكْفِر. وِمْن ثَممَّ فَفتُْح األبواِب أماَم الَعْومَلَِة،  تَنَكمَّ
َدةُ هنا  . والُهِويمَُّة الثمَّقاِفيمَُّة املَُهدمَّ هو فتُْح األبواِب أماَم الُكْفِر. والَغْزُو ُهنا في األساِس ليَس َغْزواً اقِتصاِدّياً، بل هو َغْزٌو ديِنيٌّ

فاُع عِن الّديِن. ِهَي ديُن األُمِة وَعقيَدتُها، وِحمايَُة الُهِويمَِّة َمعناها في األساِس الدِّ

، مبعنى تَهديِد  وهناَك، ِمْن ناِحَيٍة أُخَرى، َمْن يَرى أنمَّ الَعْومَلََة لَيَسْت َغزواً اقِتصاِدّياً، أو َغْزواً َعلْماِنّياً، بَْل َغْزٌو قوميٌّ
ِة التي يَجري َغْزُوها، َولَِكنمَّ  ُد ديَن األممَّ ُن اسِتغالالً اقِتصادّياً، وَصحيٌح أّنه يَُهدِّ ٍة أُْخرى. َصحيٌح أنمَّ َهذا الَغْزَو يَتََضممَّ ُهِويمَِّة أُممَّ
َهذا وذاَك لَْيسا إال ُجزأيِن ِمْن ظاِهَرٍة أَْوَسَع، َوُهما َمْرفوضاِن ِلَسَبٍب أكَبَر َوأَْشَمَل. فاالسِتقالُل االقِتصاِديُّ لَْيَس َمْطلوباً 

ِة. ِة. والَعْومَلَُة َكذِلَك تَهديٌد للّديِن والَعقيَدِة، وِلِقَيِم األُممَّ مِلَنِع االسِتغالِل َفَحْسب، بل َمْطلوٌب لتَحقيِق نَهَضٍة شاِملٍَة لأُلممَّ

ِمَن احَلقيَقِة. نََعْم، إّن الَعْومَلََة قد تَُؤّدي  إّن ُكاّلً ِمَن املواِقِف املَُؤيَِّدِة والّراِفَضِة للَعْومَلَِة، يَحِمُل في رأِي الَبعِض ُجْزءاً 
ِة لإلنْساِن، وفي بعِض أنواِع اإلنتاِج الِعلِْمّي والَفنِّّي.  ماً في بَْعِض الُقُدراِت املُِهممَّ ثُِّل تََقدُّ إلى ِزياَدِة اإلنْتاِج، والَعْومَلَُة قد ُتَ
ِركاِت الَكبيَرِة للُمستَضَعفنَي في األْرِض.  ْيَطَرِة االقِتصاِديمَِّة ِمْن جاِنِب الشمَّ اهاً نَْحَو السمَّ ، اتِّ ُن، بال َشكٍّ ولِكنمَّ الَعْومَلََة تَتََضممَّ
ُد أْناَط احَلياِة  ، تَُهدِّ ساِتِهم. والَعْومَلَُة، بال َشكمَّ َعفاَء، بل يُعادي ُمْعتََقداِتِهم وُمَقدمَّ راِع لن يَْرَحَم الضُّ والتمَّناُفُس في هذا الصِّ

ٍ ِللَْحياِة، ُهَو الساِئُد في الُدَوِل الَقِويمَِّة.  ِة باألَُمِ احمُلاِفَظِة، ِلصاِلِح َنٍَط ُمَعنيمَّ اخلاصمَّ

 )بتصرف ِمْن مجلة املعرفة/ جالل أمني(

الَعــــــــْوَلـَمـــــُة
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َتْدريب 2: أَِجْب باخِتصاٍر َعّما َيلي:
1- ماذا يتََمّنى املفتونوَن بالَغْرِب ِلُشعوِبِهم؟.................................................................
َبُب الذي يجعُل بعَض الّناِس يَكَرهوَن الَعْومَلََة؟..................................................... 2- ما السمَّ
ح أنمَّ أْجَر العاِمِل في بعِض البالِد َقليٌل.................................... 3- هاِت ِمَن الِفْقَرِة الثالثَِة ما يَُوضِّ
4- بأيِّ َشيٍء تُؤِمُن الِبالُد التي تأتي ِمنها الَعْومَلَُة؟..........................................................

ِة؟ 5- هاِت ِمَن الِفْقَرِة اخلاِمَسِة ما يُشيُر إلى أنمَّ الَعْومَلََة لَْيَس فيها َخْيٌر للّديِن وال ِلأُلممَّ
.....................................................................................................    
6- ما رأيَُك؟ َهْل يَُؤيُِّد الكاِتُب الَعْومَلََة، أَْم يَْرُفُضها؟.........................................................

حيَح بوضِع دائرٍة حوَل احلْرِف امُلناِسب. َتْدريب 3: ِاْخَتِر اجَلواَب الصَّ
1- نَْفَهُم ِمَن الِفْقَرِة األولى: أَنمَّ الَعْومَلََة.............................

     أ- ُكلُّها َخْيرٌ                      ب- لَْيَس فيها َخْيرٌ                 ج- فيها بَْعُض اخَلْيِر
2- مركز الَعْومَلَِة يََقُع في..........................................

مالِ            ب- ُدَوِل اجَلنوبِ                           ج- الِبالِد األِقلِّ ُنُّواً      أ- ُدَوِل الشمَّ
3– نَْفَهُم ِمَن الِفْقَرِة الّثاِنَيِة: أّن املَفتوننَي بالَغرِب يَدعوَن إلى.........

ياِسيِّ   ج- اللِّحاِق بالَغْرِب في ُكلِّ إجنازاِتِه َقُه الَغْرُب في املَجاِل السِّ      أ- أَْخِذ اإلنتاِج الثمَّقافيِّ ِمَن الَغْرِب        ب- أْخِذ ما َحقمَّ
4- نَْفَهُم ِمَن الِفْقَرِة الّثاِلثَِة: أَنمَّ الَعْومَلََة.............................

مايَِة الُهويمَِّة الّثقاِفيِة بِْح الّثقافيِّ                  ج- واِجَبٌة حِلِ ُق َمزيداً ِمَن الرِّ قِّ ب- حُتَ     أ- اسِتغالٌل لالْقِتصادِ 
5- في الِفْقَرِة األخيرة: الَعْومَلَة....................................

ُد أناَط احَلياِة لُكلِّ األَُمِ        ج- تَهديٌد للّديِن والَعقيَدِة. عيِف  ب- تَُهدِّ     أ- َسْيَطَرةُ الَقِويِّ على الضمَّ

ُل ُمَؤيٌِّد للَعْومَلَِة.   1- الَفريُق األومَّ
. 2- االسِتثماراُت األجنَِبّيُة فيها اسِتغالٌل اقِتصاِديٌّ
3- الذيَن يُِحّبوَن الَغْرَب يََروَن ثَقاَفتَُه تََخلُّفاً َوَجْهاًل.

ُر ِلَبْعِض األْدياِن. 4- الَعْومَلَُة تَتَنَكمَّ
5- في الَعْومَلَِة تَْهديٌد للَعقيَدِة وِللِقَيِم. 

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

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

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

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

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

اْستيعاب:
ِح اخَلَطأَ. ( ُثمَّ َصحِّ ( أو ) واُبَتْدريب 1: َضْع َعالَمَة  ) الصَّ

صِّ ( . ِكُنَك ااِلْسِتعاَنُة ِبالنَّ َتْدريب 1: هاِت َجْمَع الَكِلماِت الّتاِلَيِة ) ُيْ

6- الكاِره........................................

املْستَْضَعف.................................  -7

عيف.................................... الضمَّ  -8

املَْفتون......................................  -9

10- َنَط.......................................

واء................................... الدمَّ  -1

بْح.................................... الرِّ  -2

ــن..................................... 3- دي

ــرف................................... 4- َط

َمْوِقف..................................  -5

ُمْفَردات: 
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َتْدريب 2: ِصْل َبنَي الَكلمتنِي اللَتنِي تأِتياِن ِمعًا.

ْل َمعانَيها. َتْدريب 3: ِابَحْث َعِن الَكِلماِت الّتاِلَيِة يف ُمْعَجٍم َعَربي، وَسجِّ
1- التمَّناُفس: )ن، ف، س(.............................................................
2- احمُلاَفَظة: )ح، ف، ظ(............................................................
3- االسِتْغالل: )غ، ل، ل(.............................................................
4- االسِتْقالل: )ق، ل، ل .............................................................
5- نَْهَضة: )ن، هـ، ض(………….................................................
ْخِريَة: )س، خ، ر(….......................................................... 6- السُّ

أ- الّثقاِفّية
ب- املُْستَوَرَدة
ج- االْقِتصاِدّي

لِْبّي  د- السمَّ
هـ- احَلديثَة 

و- الَغرِبيمَّة
ز- اإلنْتاِج

ح- االْجِتماِعيمَّة

1- الَعالَقة
2- ِزياَدة
3- األثَر 
لَع 4- السِّ

5- احَلضاَرة
6- االسِتغالل

7- التِّقانَة
8- الُهِويمَّة

صًا َلُه.  الكتابة: أَِعْد ِقراَءَة الَنصِّ الّساِبِق، واْكُتْب ُمَلخَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

9 - فاِئَدٌة:
الَكِلماِت  َعَدَد  َوَضْع في ُحْسباِنَك داِئماً  الِكتابَِة،  في  ابَْدأْ  ِليلُُه،  َوحَتْ تَلِْخيُصُه  ِللنمَّصِّ املُراِد  بَْعَد ِقراءِتَك  أ- 

املَْطلوِب التمَّلْخيِص  ِفيها.
ِمَن األَْفَضِل أَْن يَكوَن النمَّصُّ األَْصِليُّ بَعيداً َعْن ُمتَناَوِل يَِدَك في َهِذِه املَْرَحلَِة، َحتمَّى ال تَتََأثمََّر ِبلَُغِتِه. ب- 

ُن الِفْكَرةَ األَساِسيمََّة  بَْعَد الَفراِغ ِمَن الِكتابَِة، راِجْع ما َقْد َكتَْبتَُه؛ مِبُضاهاِتِه ِبالنمَّصِّ األَْصلي، ِبَحيُث يَتََضممَّ ج- 
ْل األَْخطاَء، َوأَِضْف ما لَْم تُِضْفُه ِمْن َمْعلوماٍت َوأَْفكاٍر َرئيَسٍة ُدوَن ِزياَدٍة أَْو ِإْقحاٍم  ئيَسَة، َوَعدِّ أَِو الِفْكَرةَ الرمَّ

ِلَرأِْيَك. 
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1
} َهْيَهاَت َهْيَهاَت مِلَا تُوَعُدوَن {.

ِب. ٍق َوُمَغرِّ َشّتاَن بنَْيَ ُمَشرِّ
. ُسْرعاَن ما انَْكَشَف أَْمُر الَعُدوِّ

2

} َفاَل تَُقل لمَُّهَمآ أُفٍّ َوالَ تَنَْهْرُهَما {.
َوْي ِلَشباٍب ال يَْعَمُل.

أَّواهُ ِمْن ُقلوٍب غاِفلٍَة.
» بٍَخ بٍَخ، َخْمٌس ما أَثَْقلَُهنمَّ في امِليزاِن... «.

3

أ
» َوَمْن قاَل ِلصاِحِبِه يَْوَم اجُلُمَعِة: َصٍه َفَقْد لَغا «.

الِة، َحيمَّ َعلى الَفالِح «. » َحيمَّ َعلى الصمَّ
.» » َهلُممَّ إلى ِجهاٍد ال َشْوَكَة فيه: احَلجِّ

ب

عاِم «. » َعلَْيَك ِبُحْسِن الَكالِم َوبَْذِل الطمَّ
» َعلَْيُكْم ِبالَبياِض ِمَن الثِّياِب «.

َشُة! ُرَويَْدَك َسْوَقَك بالَقواريِر « » يا أجَْنَ
دونََك الَقلََم فاْكتُْب ِبِه.

إلَْيَك َعّني أَيُّها الَكّذاُب.
ريُق َخَطٌر. َمكانََك فالطمَّ

أماَمَك فإنمَّ احَلياةَ ِجهاٌد.

ج
َحذاِر ِفْعَل املَعاصي.

نَزاِل إلى املَْيداِن أَيُّها البََطُل.
تَراِك ِفْعَل ما يَشنُي.

ْل. اأَلْمِثَلُة: اُْدُرْس َوتََأممَّ

اْسُم الِفْعِل
َقواِعُد الُلَغِة: )أ(
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ْ َمعناُه َوَزَمَنُه: ا َيلي،  َوَبنيِّ َتْدريب 2: اْسَتْخِرْج ُكلَّ اْسِم ِفْعٍل ِمّ

َزَمُنُهَمْعناهاْسُم الِفْعِلاأَلْمِثَلُة

الةُ َخْيٌر ِمَن النمَّْوِم«. 1- »إذا بَلَْغَت َحيمَّ َعلى الَفالِح َفُقْل: الصمَّ
الِة: آمنَي، َوقالَــِت املَــالئَكُة فــي  2- »إذا قاَل أََحُدُكْم في الصمَّ
َم  ماِء: آمنَي، َفواَفَقْت إْحداُهما األُْخرى ُغِفَر لَُه ما تََقدمَّ      السمَّ

     ِمْن َذنِْبِه«.
اَعَة في ُعْسِرَك َويُْسِرَك«. ْمَع َوالطمَّ 3- »َعلَْيَك السمَّ

عيِد َفإنمَُّه يَْكفيَك«  . 4- »َعلَْيَك ِبالصمَّ
ْيطاُن َقطُّ 5- »إيِه يا ابَْن اخَلّطاِب! َواّلذي نَْفسي ِبَيِدِه ما لَِقَيَك الشمَّ

َك«.   ا َغْيَر َفجِّ ا إال َسلََك َفّجً      ساِلكاً َفّجً
ْوِم َفإنمَُّه الِمثَْل لَُه« . 6- »َعلَْيَك ِبالصمَّ

7- »َعلَْيَك ِبتَْقوى اللِه تَعالى َوالتمَّْكبيِر َعلى ُكلِّ َشَرٍف«.  
حوَر-«.  8- »َهلُممَّ إلى الَغداِء املُباَرِك -يَْعني السمَّ

عاِم« . 9- »َعلَْيَك ِبُحْسِن الَكالِم َوبَْذِل الطمَّ

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

َتُه َخٌط فيـما َيلي. ْ َمْعنى اْسِم الِفْعِل اّلذي َتْ َتْدريب 3: َبنيِّ

َمْعنى اْسِم الِفْعِلاأَلْمِثَلُة

ْعَر«.  1- »َعلَْيُكْم ِباإلثِْمِد ِعنَْد النمَّْوِم؛ فإنمَُّه يَْجلو الَبَصَر َويُنِْبُت الشمَّ
ْمِي؛ َفإنمَُّه ِمْن َخْيِر لَِعِبُكْم« . 2- »َعلَْيُكْم بالرمَّ

ِب« . واِك؛ َفإنمَُّه َمْطَيَبٌة ِللَْفِم َمْرضاةٌ ِللرمَّ 3- »َعلَْيُكْم ِبالسِّ
4- »يا ُمْؤِمُن هاَك َهذا الكاِفَر َفَهذا ِفداؤَك من الّناِر«.  

.» ْدَق يَْهدي إلى البِّرِّ ْدِق؛ َفإنمَّ الصِّ 5- »َعلَْيُكْم بالصِّ
6- »َعلَْيُكْم ِمَن األْعماِل ما تُطيقوَن؛ َفإنمَّ اللَه ال مَيَلُّ َحّتى َتَلّوا«.

7- »مه َعلَيُْكْم مِبا تُطيقوَن ِمَن األْعماِل«.
رِّ أَْقِصْر«. ، َويا باِغَي الشمَّ 8- »يا باِغَي اخَلْيِر َهلُممَّ

ْفِق َوإياِك َوالُعنَْف َوالُفْحَش«. 9- »َمْهاًل يا عائَشُة، َعلَْيِك بالرمَّ
.» 10- »َهلُممَّ إلى ِجهاٍد الَشْوَكَة فيِه: احَلجِّ

11- َهلُّموا إلى حاجاِتُكْم.

.......................
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ا َسِمْعَت. حيِح ِمّ َتْدريب 2: اْخَتِر اجَلواَب امُلناِسَب ٍبَوضِع َداِئَرٍة َحْوَل احَلْرِف الّصً

1- كاَن َعْمُرو بُْن العاِص واِلياً َعلى........
أ- املَدينَِة             ب- ِمْصَر             ج- الّشاِم  

2- كانَِت املُباراةُ في........
باَحِة           ب- اجَلْرِي           ج- ِسباِق اخَلْيِل أ- السِّ  

3- اْستَْدعى ُعَمُر ِمْن ِمْصَر........
أ- الوالَي             ب- الوالَي وابْنَُه      ج- ابَْن الوالي  

ُجِل........ 4- اْشتَرى ُعَمُر ِمَن الرمَّ
أ- َجَماًل              ب- بََقَرًة              ج- ِحصاناً  

ُجِل........ ُعَمُر              5- ِعنَْدما َحَكَم ُشريٌح ِللرمَّ
أ- َرَفَض              ب- َغِضَب            ج- ُسّر   

َ ُعَمُر ُشَريْحاً قاِضياً لـ........ 6- َعنيمَّ
أ- أَمانَِتِه             ب- َشجاَعِتِه          ج- َعْدِلِه  

َ ُعَمُر ُشَريْحاً قاِضياً َعلى........ 7- َعنيمَّ
أ- الَبْصَرِة            ب- بَْغداَد             ج- الكوَفِة  

ٌة (  ُل ) ِقَصٌص ُعَمِريَّ َفْهُم املَْسموِع: الِقْسُم اأَلوَّ

، أَِجْب َعِن األْسِئَلِة الّتاِلَيِة. صِّ َبْعَد أَِن اْستـََمْعَت إلى النَّ
ا َسِمْعَت. ) ِمّ ( أو ) َتْدريب 1: أَِجْب ِبَوْضِع َعالَمِة (

1- َخَرَج أَْسلَُم َمَع ُعَمَر في اللّْيِل.
2- كاَن في الِقْدِر َطعاٌم يَْغلي.

3- كاَن الَفْصُل َصْيفاً. 
4- َغِضَب ُعَمُر ِعنَْدما َشَكتُْه املَْرأَةُ للِه.

قيَق َعلى َظْهِرِه ِإلى بَْيِت املَْرأَِة. 5- َحَمَل ُعَمُر الدمَّ
عاَم ألَْوالِدها. 6- َطَبَخِت املَْرأَةُ الطمَّ

7- َذَهَب ُعَمُر َقْبَل أَْن يَأُكَل األَْطفاُل.         
ُجَل ُهَو أَميُر املُْؤِمننَي. 8- َعَرَفِت املَْرأَةُ أَنمَّ الرمَّ
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ا َسِمْعَت. حيِح ِمّ َتْدريب 2: اْخَتِر اجَلواَب امُلناِسَب ٍبَوضِع َداِئَرٍة َحْوَل احَلْرِف الّصً

1- لَِبَس ُعَمُر رضي الله عنه........
ج- ثاَلثََة ُقْمصان ب- َقميَصنْي    أ- َقميصاً     

2- أََخَذ ُعَمُر رضي الله عنه ِمَن األَْقِمَشِة...
ج- ثَْوباً َوأَْعطاهُ ابْنُُه ثَْوباً ب- ثَْوبنَْيِ    أ- ثَْوباً     

3- َوَصلَِت األَْقِمَشُة ِمن........   
ج- الِعراِق ب- الَيَمِن    أ- ِمْصَر     

ُزِج الَفتاةُ اللمََّبَ باملاِء........ 4- لَْم َتْ
ج- ألنمَّ ُعَمَر يَراها ها نََهتْها َعْن َذِلكَ  ب- ألنمَّ أُممَّ أ- ألنـمَّها تَخاُف اللَه    

َج الَفتاةَ........ 5- تََزومَّ
ج- عاِصُم بُْن ُعَمر           ب- َعْبُد اللِه بُْن ُعَمر   أ- ُعَمُر     

َبِه ِبُعَمَر. 6- كاَن........ َشديَد الشمَّ
ج- َعْبُد الَعزيِز بُْن َمْرواَن ب- عاِصُم بُْن ُعَمَر   أ- ُعَمُر بُُن َعْبِد الَعزيزِ   

َجَرِة ُهَو........ َت الشمَّ 7- اّلذي كاَن نائماً حَتْ
ج- ُعَمُر بُْن اخَلّطاِب ب- ِكْسرى    أ- َرسوُل ِكْسرى    

8 - كاَن ُعَمُر يَطوُف ِبَأْحياِء........ 
ج- الكوَفِة ب- املَدينَِة    َة    أ- َمكمَّ  

ٌة ( َفْهُم املَْسموِع: الِقْسُم الّثاني ) ِقَصٌص ُعَمِريَّ

، أَِجْب َعِن األْسِئَلِة الّتاِلَيِة. صِّ َبْعَد أَِن اْسَتـَمْعَت إلى النَّ
ا َسِمْعَت. ) ِمّ ( أو ) َتْدريب 1: أَِجْب ِبَوْضِع َعالَمِة (

1- تَناَزَل ُعَمُر َعْن ثَْوِبِه البِْنِه َعْبِد اللِه.
ُجُل ِبَكالِم ابِْن ُعَمَر َفَجلََس. 2- اْقتَنََع الرمَّ

3- كاَن ُعَمُر يَطوُف ِبَأْسواِق املَدينَِة بَْعَد الَفْجِر.
4- كاَن َرسوُل ِكْسرى يَْحِمُل َهدايا ِمْن ِكْسرى ِلُعَمَر.

داً التُّراَب. 5- كاَن ُعَمُر ُمتََوسِّ
6- قاَل ِكْسرى َعَدلَْت َفَأِمنَْت َفِنْمَت يا ُعَمُر.
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باملمارسة  تأتي  بل  واحدة،  دفعة  تأتي  ملكة ال  التدّرب على مارسة اخلطابة: فاخلطابة   -1
وباملران إلى جانب الصفات الذاتية للخطيب من االستعداد الفطري والسليقة الطبيعية من 

طالقة لسان وثبات جنان.
2 - اإللقاء اجليد: فلصحة النطق، وملجانبة اللحن، وللتمّهل في اإللقاء، والستعمال احلركات 
كالم  وقبول  السامعني،  انتباه  شد  في  دورها  املناسبة  واجلسمية  الصوتية  واإلشــارات 

اخلطيب.
السامعني، أن  إلى  والسآمة  امللل  التأثير، وتطرق  نبرة الصوت: فمن أسباب ضعف  تغيير   -3

يتحدث اخلطيب بطبقة رتيبة على وتيرة واحدة.
4_ حسن مظهر اخلطيب ؛ يبعث على احترامه، ويجعله قدوة للمستمعني.

5- جرأة اخلطيب وثباته وانطالقه دون خوف: جلرأة اخلطيب وشجاعته دور كبير في استرساله 
وثباته واستحضاره ملادة خطبته وشواهدها، وهذا بخالف املرتبك اخلائف الذي يضيع خوفه 

كثيرا من معلوماته.
6- اجتناب اخلوض فيما ال علم للخطيب فيه، أو علمه فيه قليل، ال ميكنه من إشباع املوضوع 

وإقناع السامعني، بل يربكه، ويجعل حديثه غير مفهوم ؛ فيفقد الهيبة والوقار.
7- مخاطبة الناس مبا يعلمون، ومراعاة مقتضى احلال وأحوال السامعني. فلكل مقام مقال، 

ولكل جماعة لسان وحال.
7_ موافقة القول العمل: حيث ينبغي للخطيب أن يكون ملتزماً مبا يدعو إليه ؛ فال يخادع وال 

يتملّق.
8- عدم تكرار الكالم وترديده ؛ فهذا مل للسامعني، وداٍع إلى انصرافهم عنه.

9_ احلكمة والبعد عن التجريح وإثارة الفتنة: بل ينبغي أن تثير العواطف نحو اخلير والفضيلة 
وأن يكسب اخلطيب السامعني.

10_ االرتال، فهو أوقع في نفوس السامعني من القراءة من الورق، ولكن بشرط أن تكون معدة ؛ لئال 
يقع اخلطيب في االرتباك والتخبط واحليرة ؛ فيفقد اهتمام السامعني. ) للموضوع بقية = (

َتْدريب: ِاْخَتْر َمْوضوعًا، وأِعدَّ فيِه ُخْطَبًة، وأْلِقها َعلى ُزمالِئَك ِاْرِتاال.

توجيهات الزمة لصحة اخلطبة وكمال اخلطيب:
التعبير املتقّدم: ) اخلطابة (
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ْوِر الّثاني بامِلْصَعِد. 1_ أَْصَعُد إلى الدمَّ
2_ ثََقَب العاِمُل اللمَّْوَح بامِلثَْقِب.

. 3_ يَْستَْعِمُل اجَلّراُح امِلْشَرَط، َوامِلْبَضَع َوامِلَقصمَّ
4_ اْستَعاَن احَلّداُد بامِلْبَرِد.

ب
5_ يَْحتاُج احَلّداُد إلى ِملْقاٍط َوِمنْفاٍخ.

6_ ُخِذ امِلْفتاَح َوأَْحِضْر ِلَي امِلنْشاَر َوامِلنْظاَر.
7_ َحَرَث املُزاِرُع أَْرَضُه باحمِلْراِث.

ج
ْب ِللّطاِلِب احمِلَْبَرةَ َوامِلْسَطَرةَ. 8_ َقرِّ

9_ نَْستَْعِمُل في َمناِزِلنا امِلْكنََسَة، َوامِلْكواةَ.
10_ َمْطَبُخنا يَنُْقُصُه ِمْطَحنٌَة، َوِمْفَرَمٌة، َوِمْغَرَفٌة.

د
11_ اْشتََريُْت مِلَنِْزلي اجَلديِد َغّسالًَة، َوَشّوايًَة، َوثاَلَجًة، َوبَّراَدًة.

ُجِل َفلَِبَس النمَّّظاَرةَ. 12_ َضُعَف بََصُر الرمَّ
ّراَجَة. 13_ تَِعَب ِمَن املَْشِي َفَرِكَب الدمَّ

هـ

ُجُل الَقّدوَم ِلَقْطِع احَلَطِب. 14_ اْستَْعَمَل الرمَّ
كنِي. َع اللمَّْحَم بالسِّ 15_ َقطمَّ

سالََة بالَقلَِم األْزَرِق. 16_ اْكتُِب الرِّ
17_ ُخْذ َفْأَسَك َواْحتَِطْب َوال تَْسَأِل الّناَس.

َقواِعُد الُلَغِة: )ب(
ْل. اأَلْمِثَلُة: اُْدُرْس َوتََأممَّ

ْد أَنمَّها تَُدلُّ َعلى  تَها َخطٌّ في األَْمِثلَِة الّساِبَقِة، َتِ َة اّلتي حَتْ ِل األَْسماَء املُْشتَقمَّ تََأممَّ
اآللَِة اّلتي يَِتمُّ ِبها الِفْعُل، فالِفْعُل ) َصَعَد ( يَِتمُّ ِبواِسَطِة ) امِلْصَعِد ( َوَهَكذا... َوَهذا يَُسّمى 

اْسَم اآللَِة.
ْدها جاَءْت في طائَفِة ) أ ( َعلى َوْزِن »ِمْفَعل« َوفي طائَفِة  ْل َهِذِه األَْسماَء َتِ تََأممَّ
)ب( َعلى َوْزِن »ِمْفَعال«، َوفي طائَفِة )ج( َعلى َوْزِن » ِمْفَعلَة «، َوفي طائَفِة )د( َعلى َوْزِن 

»َفّعالَة «. َوجاَء بَْعُض أَْسماِء اآللَِة ِمْن َغْيِر ِقياٍس، َكما في ) هـ (.

ْرح:  الشَّ

اْسُم اآلَلِة
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َتْدريب 3: ُصِغ اْسَم اآلَلِة ِمَن األْفعاِل الّتاِلَيِة يف ُجَمٍل ُمفيَدٍة.

1- َوَسَم.....................................................................................

2- َقّص.....................................................................................

3- َسّن......................................................................................

َفّك......................................................................................  -4

5- َجَمَع.....................................................................................

َحَصَد...................................................................................  -6

7- بََذَر......................................................................................

8- َقَطَع.....................................................................................

9- َصَرَف...................................................................................

10- َجَرَف...................................................................................

11- َرَفــَع...................................................................................

 تدريب 4: هاِت يف ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة َثالَثَة أَْسماِء آَلٍة َعلى ُكلِّ َوْزٍن ِمَن اأَلْوزاِن الّتاِلَيِة:

ْفعال ِمِ
1
2
3

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

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

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

َفّعاَلة
4
5
6

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

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

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

ِمْفَعلة
7
8
9

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

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

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

ِمْفَعل
10
11
12

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

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

.................................................................................
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ُل: أَْصحاُب الغاِر. ْرُس اأَلوَّ الدَّ

ْن كاَن َقْبلَُكْم، َحتمَّى أََوُوا املَبيَت ِإلى غاٍر، َفَدَخلوهُ،  قاَل النمَِّبيُّ #: »انَْطلََق ثاَلثَُة َرْهٍط ِممَّ  
ْخَرِة، ِإال  َهِذِه الصمَّ ِمْن  يُنْجيُكْم  ِإنمَُّه ال  الْغاَر، َفقالوا  َعلَْيِهُم  ْت  َبِل، َفَسدمَّ اجْلَ ِمَن  َفانَْحَدَرْت َصْخَرةٌ 
أَْن تَْدعوا اللَه ِبصاِلِح أَْعماِلُكْم. َفقاَل َرُجٌل ِمنُْهُم: »اللمَُّهممَّ كاَن ِلي أَبَواِن َشيْخاِن َكِبيراِن، َوُكنُْت ال 
أَْغِبُق َقْبلَُهما أَْهاًل َوال ماالً، َفنََأى ِبي ِفي َطلَِب َشْيٍء يَْوًما َفلَْم أَُرْح َعلَْيِهما َحتمَّى ناما، َفَحلَْبُت لَُهما 
، َوَكِرْهُت أَْن أَْغِبَق َقْبلَُهما أَْهاًل أَْو ماالً. َفلَِبثُْت َوالَْقَدُح َعلى يََديمَّ أَنْتَِظُر  َغبوَقُهما َفَوَجْدتُُهما ناِئَمنْيِ
اْستيقاَظُهما َحتمَّى بَِرَق الَْفْجُر َفاْستَْيَقظا َفَشِربا َغبُوَقُهما. اللمَُّهممَّ ِإْن ُكنُْت َفَعلُْت َذِلَك ابِْتغاَء َوْجِهَك، 

ُروَج منها. ْخَرِة. َفانَْفَرَجْت َشْيًئا ال يَْستَِطيُعوَن اخْلُ ْج َعّنا ما نَْحُن ِفيِه ِمْن َهِذِه الصمَّ َفَفرِّ

 قاَل النمَِّبيُّ # َوقاَل اآلَخُر اللمَُّهممَّ كانَْت ِلي ِبنُْت َعمٍّ كانَْت أََحبمَّ الّناِس ِإلَيمَّ َفَأَرْدتُها َعْن 
ِننَي َفجاَءتِْني َفَأْعَطْيتُها ِعْشِريَن َوِمئََة ِديناٍر َعلى أَْن  نَْفِسها َفاْمتَنََعْت ِمنِّي َحتمَّى أمََلمَّْت ِبها َسنٌَة ِمَن السِّ
ِه  تَُخلَِّي بَْيِني َوبنَْيَ نَْفِسها َفَفَعلَْت َحتمَّى ِإذا َقَدْرُت َعلَْيها قالَْت ال يُِحلُّ لََك أَْن تَُفضمَّ اخْلامَتَ ِإال ِبَحقِّ
َهَب المَِّذي أَْعَطْيتُها.  ْجُت ِمَن الُْوُقوِع َعلَْيها. فانَْصَرْفُت َعنْها َوِهَي أََحبُّ الّناِس ِإلَيمَّ َوتََرْكُت الذمَّ َفتََحرمَّ
ْخَرةُ َغْيَر أَنمَُّهْم ال  اللمَُّهممَّ ِإْن ُكنُْت َفَعلُْت هذا ابِْتغاَء َوْجِهَك، َفاْفُرْج َعّنا ما نَْحُن ِفيِه. َفانَْفَرَجِت الصمَّ

ُروَج ِمنْها. يَْستَِطيُعوَن اخْلُ

قاَل النمَِّبيُّ #: َوقاَل الّثاِلُث اللمَُّهممَّ ِإنِّي اْستَْأَجْرُت أَُجراَء َفَأْعَطْيتُُهْم أَْجَرُهْم َغْيَر َرُجٍل واِحٍد 
ْرُت أَْجَرهُ َحتمَّى َكثَُرْت ِمنُْه األَْمواُل َفجاَءِني بَْعَد ِحنٍي َفقاَل: يا َعْبَد اللِه أَدِّ  تََرَك المَِّذي لَُه َوَذَهَب. َفثَممَّ
ِقيِق. َفقاَل: يا َعْبَد اللِه ال  ِإلَيمَّ أَْجِري. َفُقلُْت لَُه: ُكلُّ ما تََرى ِمْن أَْجِرَك ِمَن اإِلِبِل َوالَْبَقِر َوالَْغنَِم َوالرمَّ
تَْستَْهِزْئ ِبي. َفُقلُْت: ِإنِّي ال أَْستَْهِزُئ ِبَك. َفَأَخَذهُ ُكلمَُّه َفاْستاَقُه َفلَْم يَتُْرْك ِمنُْه َشْيًئا: اللمَُّهممَّ َفِإْن ُكنُْت 

ْخَرةُ َفَخَرُجوا مَيُْشوَن «. َفَعلُْت َذِلَك ابِْتغاَء َوْجِهَك َفاْفُرْج َعّنا ما نَْحُن ِفيِه. َفانَْفَرَجِت الصمَّ

ُمتمََّفٌق َعلَْيِه

ْنيا، َوَكْيَف ُيْعَمُل فيها. ْرُس الّثاني: االْبِتالُء ِبالدُّ الدَّ

وقاَل #: » ِإنمَّ ثاَلثًَة ِفي بَِني ِإْسراِئيَل: أَبَْرَص َوأَْقَرَع َوأَْعمى، َفَأراَد اللُه أَْن يَْبتَِلَيُهْم َفَبَعَث 
ِإلَْيِهْم َملًَكا َفَأتَى األَبَْرَص َفَقاَل: أَيُّ َشْيٍء أََحبُّ ِإلَْيَك؟ قاَل لَْوٌن َحَسٌن َوِجلٌْد َحَسٌن َويَْذَهُب َعنِّي 

حيَحِة  ّنِة الصَّ ُدروس ٌ ِمَن السُّ

قراءة موّسعة
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المَِّذي َقْد َقِذَرِني الّناُس. قاَل َفَمَسَحُه َفَذَهَب َعنُْه َقَذُرهُ، َوأُْعِطَي لَْوًنا َحَسًنا، َوِجلًْدا َحَسًنا. قاَل: 
َفَأيُّ امْلاِل أََحبُّ ِإلَْيَك؟ قاَل: اإِلِبُل قاَل: َفأُْعِطَي ناَقًة ُعَشراَء َفقاَل باَرَك اللُه لََك ِفيها. قاَل: َفَأتَى 
األَْقَرَع َفقاَل أَيُّ َشْيٍء أََحبُّ ِإلَْيَك؟ قاَل: َشَعٌر َحَسٌن، َويَْذَهُب َعنِّي َهذا المَِّذي َقْد َقِذَرِني الّناُس. 
قاَل: َفَمَسَحُه َفَذَهَب َعنُْه، َوأُْعِطَي َشَعًرا َحَسًنا. قاَل: َفَأيُّ امْلاِل أََحبُّ ِإلَْيَك؟ قاَل: الَْبَقُر. َفأُْعِطَي 
بََقَرًة حاِماًل. َفقاَل: باَرَك اللُه لََك ِفيها. قاَل: َفَأتَى األَْعَمى َفقاَل أَيُّ َشْيٍء أََحبُّ ِإلَْيَك؟ قاَل: أَْن يَُردمَّ 
اللُه ِإلَيمَّ بََصِري َفأُبِْصَر ِبِه الّناَس. قاَل: َفَمَسَحُه َفَردمَّ اللُه ِإلَْيِه بََصَرهُ. قاَل: َفَأيُّ امْلاِل أََحبُّ ِإلَْيَك؟ 
قاَل: الَْغنَُم. َفأُْعِطَي شاًة واِلًدا؛ َفَأنْتََج َهذاِن َوَولَد َهذا. قاَل: َفكاَن ِلَهذا َواٍد ِمَن اإِلِبِل، َوِلَهذا واٍد 
ِمَن الَْبَقِر، َوِلَهذا واٍد ِمَن الَْغنَِم. قاَل: ثُممَّ ِإنمَُّه أَتَى األَبَْرَص ِفي ُصوَرِتِه َوَهْيئَِتِه، َفقاَل: َرُجٌل ِمْسِكنٌي 
باُل ِفي َسَفِري، َفال باَلَغ ِلَي الَْيْوَم إال ِباللِه ثُممَّ ِبَك. أَْسَألَُك ِبالمَِّذي أَْعطاَك اللمَّْوَن  َقِد انَْقَطَعْت ِبَي احْلِ
ُقوُق َكِثيَرةٌ. َفقاَل لَُه َكَأنِّي  َسَن، َوامْلاَل بَِعيًرا أَتََبلمَُّغ َعلَْيِه ِفي َسَفِري. َفقاَل: احْلُ لَْد احْلَ َسَن، َواجْلِ احْلَ
ا َوِرثُْت َهذا امْلاَل كاِبًرا َعْن  أَْعِرُفَك. أَلَْم تَُكْن أَبَْرَص يَْقَذُرَك الّناُس؟ َفِقيًرا َفَأْعطاَك اللُه؟ َفقاَل: ِإنمَّ
كاِبٍر. َفقاَل ِإْن ُكنَْت كاِذًبا َفَصيمََّرَك اللُه ِإلَى ما ُكنَْت. قاَل: َوأَتَى األَْقَرَع ِفي ُصوَرِتِه، َفقاَل لَُه ِمثَْل ما 
قاَل ِلَهذا، َوَردمَّ َعلَْيِه ِمثَْل ما َردمَّ َعلى َهذا. َفقاَل ِإْن ُكنَْت كاِذًبا َفَصيمََّرَك اللُه ِإلَى ما ُكنَْت. قاَل: َوأَتَى 
باُل ِفي َسَفِري َفال باَلَغ  األَْعَمى ِفي ُصوَرِتِه َوَهْيئَِتِه َفقاَل: َرُجٌل ِمْسِكنٌي َوابُْن َسِبيٍل انَْقَطَعْت ِبَي احْلِ
ِلَي الَْيْوَم ِإال ِباللِه ثُممَّ ِبَك أَْسَألَُك ِبالمَِّذي َردمَّ َعلَْيَك بََصَرَك شاًة أَتََبلمَُّغ ِبها ِفي َسَفِري َفقاَل: َقْد ُكنُْت 
أَْعَمى َفَردمَّ اللُه ِإلَيمَّ بََصِري َفُخْذ ما ِشئَْت َوَدْع ما ِشئَْت. َفَواللِه ال أَْجَهُدَك الَْيْوَم َشْيًئا أََخْذتَُه ِللِه. 
َا ابْتُِليتُْم َفَقْد َرِضَي َعنَْك َوَسِخَط َعلى صاِحَبْيَك «. رواه مسلم    َفقاَل أَْمِسْك مالََك َفِإنمَّ

 

ْرُس الّثاِلُث: أَْصحاُب اأُلْخدوِد. الدَّ

وقاَل النمَِّبيُّ #: »كاَن َمِلٌك ِفيَمْن كاَن َقْبلَُكْم َوكاَن لَُه ساِحٌر َفلَّما َكِبَر قاَل ِللَْمِلِك ِإنِّي َقْد 
ْحَر. َفَبَعَث ِإلَْيِه ُغالًما يَُعلُِّمُه، َفكاَن ِفي َطِريِقِه ِإذا َسلََك راِهٌب  َكِبْرُت َفابَْعْث ِإلَيمَّ ُغالًما أَُعلِّْمُه السِّ
َفَقَعَد ِإلَْيِه َوَسِمَع َكالَمُه. َفَأْعَجَبُه؛ َفكاَن ِإذا أَتَى الّساِحَر َمرمَّ ِبالّراِهِب َوَقَعَد ِإلَْيِه، َفِإذا أَتَى الّساِحَر 
َضَربَُه. َفَشكا َذِلَك ِإلَى الّراِهِب َفقاَل: ِإذا َخِشيَت الّساِحَر، َفُقْل َحَبَسِني أَْهِلي، َوِإذا َخِشيَت أَْهلََك 
َفُقْل َحَبَسِني الّساِحُر. َفَبْينَما ُهَو َكَذِلَك ِإْذ أَتَى َعلى دابمٍَّة َعِظيَمٍة َقْد َحَبَسِت الّناَس، َفقاَل الَْيْوَم 
أَْعلَُم آلّساِحُر أَْفَضُل أَِم الّراِهُب أَْفَضُل. َفَأَخَذ َحَجًرا َفقاَل: اللمَُّهممَّ ِإْن كاَن أَْمُر الّراِهِب أََحبمَّ ِإلَْيَك 
َفَأتَى  الّناُس،  َوَمَضى  َفَقتَلَها  َفَرماها  الّناُس.  مَيِْضَي  َحتمَّى  الّدابمََّة  َهِذِه  َفاْقتُْل  الّساِحِر؛  أَْمِر  ِمْن 
الّراِهَب َفَأْخَبَرهُ َفقاَل لَُه الّراِهُب: أَْي بُنَيمَّ أَنَْت الَْيْوَم أَْفَضُل ِمنِّي، َقْد بَلََغ ِمْن أَْمِرَك ما أََرى، َوِإنمََّك 
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. َوكاَن الُْغالُم يُْبِرُئ األَْكَمَه َواألَبَْرَص َويُداِوي الّناَس ِمْن ساِئِر  َستُْبتَلَى؛ َفِإِن ابْتُِليَت َفال تَُدلمَّ َعلَيمَّ
األَْدواِء. َفَسِمَع َجِليٌس ِللَْمِلِك كاَن َقْد َعِمَي، َفَأتاهُ ِبَهدايا َكِثيَرٍة َفقاَل ما َهاُهنا لََك أَْجَمُع ِإْن أَنَْت 
ا يَْشِفي اللُه َفِإْن أَنَْت آَمنَْت ِباللِه َدَعْوُت اللَه َفَشفاَك. َفآَمَن  َشَفْيتَِني َفقاَل ِإنِّي ال أَْشِفي أََحًدا، ِإنمَّ
ِباللِه َفَشفاهُ اللُه. َفَأتَى امْلَِلَك َفَجلََس ِإلَْيِه َكما كاَن يَْجِلُس. َفقاَل لَُه امْلَِلُك َمْن َردمَّ َعلَْيَك بََصَرَك؟ قاَل 
بُُه َحتمَّى َدلمَّ َعلى الُْغالِم. َفِجيَء  َربِّي قاَل َولََك َربٌّ َغْيِري؟ قاَل: َربِّي َوَربَُّك اللُه. َفَأَخَذهُ َفلَْم يََزْل يَُعذِّ
ِبالُْغالِم َفقاَل لَُه امْلَِلُك: أَْي بُنَيمَّ َقْد بَلََغ ِمْن ِسْحِرَك ما تُْبِرُئ األَْكَمَه َواألَبَْرَص َوتَْفَعُل َوتَْفَعُل. َفقاَل 
بُُه َحتمَّى َدلمَّ َعلى الّراِهِب. َفِجيَء ِبالّراِهِب  ا يَْشِفي اللُه َفَأَخَذهُ َفلَْم يََزْل يَُعذِّ ِإنِّي ال أَْشِفي أََحًدا ِإنمَّ
ُه َحتمَّى َوَقَع ِشّقاهُ.  نْشاَر ِفي َمْفِرِق َرأِْسِه َفَشقمَّ نْشاِر َفَوَضَع امْلِ َفِقيَل لَُه اْرِجْع َعْن ِديِنَك َفَأبَى َفَدعا ِبامْلِ
ُه ِبِه َحتمَّى  نْشاَر ِفي َمْفِرِق َرأِْسِه َفَشقمَّ ثُممَّ ِجيَء ِبَجِليِس امْلَِلِك َفِقيَل لَُه اْرِجْع َعْن ِديِنَك، َفَأبَى َفَوَضَع امْلِ

َوَقَع ِشّقاهُ.

 ثُممَّ ِجيَء ِبالُْغالِم َفِقيَل لَُه اْرِجْع َعْن ِديِنَك َفَأبَى َفَدَفَعُه ِإلَى نََفٍر ِمْن أَْصحاِبِه َفقاَل اْذَهبُوا ِبِه 
َبَل َفِإذا بَلَْغتُْم ُذْرَوتَُه َفِإْن َرَجَع َعْن ِديِنِه َوِإال َفاْطَرُحوهُ. َفَذَهبُوا  ِإلَى َجَبِل َكذا َوَكذا َفاْصَعُدوا ِبِه اجْلَ
َبُل َفَسَقُطوا َوجاَء مَيِْشي ِإلَى  َبَل َفقاَل: اللمَُّهممَّ اْكِفِنيِهْم مِبا ِشئَْت َفَرَجَف ِبِهُم اجْلَ ِبِه َفَصِعُدوا ِبِه اجْلَ
امْلَِلِك. َفقاَل لَُه امْلَِلُك: ما َفَعَل أَْصحابَُك؟ قاَل: َكفاِنيِهُم اللُه. َفَدَفَعُه ِإلَى نََفٍر ِمْن أَْصحاِبِه، َفقاَل: 
ُطوا ِبِه الَْبْحَر، َفِإْن َرَجَع َعْن ِديِنِه، َوِإال َفاْقِذُفوهُ. َفَذَهبُوا ِبِه  اْذَهبُوا ِبِه َفاْحِملُوهُ ِفي ُقْرُقوٍر َفتََوسمَّ
ِفينَُة َفَغِرُقوا. َوجاَء مَيِْشي ِإلَى امْلَِلِك. َفقاَل لَُه  َفقاَل: اللمَُّهممَّ اْكِفِنيِهْم مِبا ِشئَْت. َفانَْكَفَأْت ِبِهُم السمَّ
امْلَِلُك: ما َفَعَل أَْصحابَُك؟ قاَل: َكفاِنيِهُم اللُه. َفقاَل ِللَْمِلِك: ِإنمََّك لَْسَت ِبقاِتِلي َحتمَّى تَْفَعَل ما آُمُرَك 
َمُع الّناَس ِفي َصِعيٍد واِحٍد َوتَْصلُبُِني َعلى ِجْذٍع. ثُممَّ ُخْذ َسْهًما ِمْن ِكنانَِتي  ِبِه. قاَل: َوما ُهَو؟ قاَل: َتْ
ْهَم ِفي َكِبِد الَْقْوِس، ثُممَّ ُقْل ِباْسِم اللِه َربِّ الُْغالِم، ثُممَّ اْرِمِني َفِإنمََّك ِإذا َفَعلَْت َذِلَك َقتَلْتَِني.  ثُممَّ َضِع السمَّ
ْهَم ِفي  َفَجَمَع الّناَس ِفي َصِعيٍد واِحٍد َوَصلََبُه َعلى ِجْذٍع، ثُممَّ أََخَذ َسْهًما ِمْن ِكنانَِتِه، ثُممَّ َوَضَع السمَّ
ْهُم ِفي ُصْدِغِه َفَوَضَع يََدهُ ِفي ُصْدِغِه  َكِبِد الَْقْوِس ثُممَّ قاَل: ِباْسِم اللِه َربِّ الُْغالِم، ثُممَّ َرماهُ َفَوَقَع السمَّ
ْهِم َفماَت. َفقاَل الّناُس آَمّنا ِبَربِّ الُْغالِم، آَمّنا ِبَربِّ الُْغالِم، آَمّنا ِبَربِّ الُْغالِم. َفأُِتَي  ِفي َمْوِضِع السمَّ
َذُر، َقْد َواللِه نََزَل ِبَك َحَذُرَك. َقْد آَمَن الّناُس. َفَأَمَر ِباألُْخُدوِد ِفي  امْلَِلُك َفِقيَل لَُه أََرأَيَْت َما ُكنَْت حَتْ
ْت، َوأَْضَرَم النِّيراَن. َوقاَل: َمْن لَْم يَْرِجْع َعْن ِديِنِه َفَأْحُموهُ ِفيها أَْو ِقيَل لَُه اْقتَِحْم،  َكِك َفُخدمَّ أَْفَواِه السِّ
َفَفَعلُوا َحتمَّى جاَءِت اْمَرأَةٌ َوَمَعها َصِبيٌّ لَها، َفتَقاَعَسْت أَْن تََقَع ِفيها، َفقاَل لَها الُْغالُم: يا أُّماه اْصِبِري 

  .» قِّ َفِإنمَِّك َعلى احْلَ

رواه مسلم           
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ُل(  ْرُس اأَلوَّ َتْدريب 1: أَِجْب َعِن األْسِئَلِة الّتاِلَيِة باْخِتصاٍر. )الدَّ
جاُل الثمَّالثَُة ِمِن الغاِر؟..................................................... 1- َكْيَف جَنا الرِّ
ُل؟............................................... ُجُل األَومَّ 2- ما الَعَمُل الّصاِلُح اّلذي َفَعلَُه الرمَّ
ْخَرةُ بَْعَد َكالِمِه؟ َكْيَف؟............................................... 3- َهِل انَْفَرَجِت الصمَّ
ُجُل الّثاني؟............................................. 4- ما الَعَمُل الّصاِلُح اّلذي َفَعلَُه الرمَّ
َكْيَف؟.............................................. بَْعَد َكالِمِه؟  ْخَرةُ  انَْفَرَجِت الصمَّ َهِل   -5
ُجُل الّثاِلُث؟............................................ 6- ما الَعَمُل الّصاِلُح اّلذي َفَعلَُه الرمَّ
ْخَرةُ بَْعَد َكالِمِه؟ َكْيَف؟............................................... 7- َهِل انَْفَرَجِت الصمَّ
8- أَيُّ األَْعماِل أَْفَضُل في َرأْيَُك؟ ملاذا؟....................................................
ِة............................................................. 9- َضْع ُعنْواناً ُمناِسباً ِللِقصمَّ
ِة؟.......................................... روُس اّلتي اْستََفدتَها ِمْن َهِذِه الِقصمَّ 10- ما الدُّ

ْرُس الّثاني( َتْدريب 2: أَِجْب َعِن األْسِئَلِة الّتاِلَيِة باْخِتصاٍر. )الدَّ

ِة َواجَلماِل؟.............................................. حمَّ 1- ماذا أُْعِطَي األَبَْرُص ِمَن الصِّ

2- ماذا أُْعِطَي األَبَْرُص ِمَن املاِل؟...........................................................

..................................................... ْح َذِلــكَ 3- َهْل َشَكَر األَبَْرُص َربمَُّه؟ َوضِّ

4- ماذا َحلمَّ ِباألَبَْرِص ِمْن ِعقاِب اللِه؟......................................................

ِة َواجَلماِل؟................................................ حمَّ 5- ماذا أُْعِطَي األَْقَرُع ِمَن الصِّ

6- ماذا أُْعِطَي األَْقَرُع ِمَن املاِل؟...........................................................

..................................................... ـــكَ ْح َذِل 7- َهْل َشَكَر األَْقَرُع َربمَُّه؟ َوضِّ

اللِه؟...................................................... ِمْن ِعقاِب  ِباألَْقَرِع  8- ماذا َحلمَّ 

ِة َواجَلماِل؟................................................ حمَّ 9- ماذا أُْعِطَي األَْعمى ِمَن الصِّ

10- ماذا أُْعِطَي األَْعمى ِمَن املاِل؟............................................................

ْح َذِلَك...................................................... 11-  َهْل َشَكَر األَْعمى َربمَُّه؟ َوضِّ

12- ملاذا لَْم يَُحلمَّ ِبِه ِمَن الَعذابِ ما َحلمَّ ِباألَبَْرِص واألَْقَرِع؟.................................

ِة؟......................................... روُس اّلتي اْستََفدتَها ِمْن َهِذِه الِقصمَّ 13- ما الدُّ

اًل: االْسِتيعاُب َوامُلناَقَشُة: أوَّ
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ْرُس الّثاِلُث( َتْدريب 3: أَِجْب َعِن األْسِئَلِة الّتاِلَيِة باْخِتصاٍر. )الدَّ

ْحَر؟.................................. يَُعلُِّمُه السِّ 1- ملاذا َطلََب الّساِحُر ِمَن املَِلِك ُغالماً 

الُغالَم؟.................................................... الّراِهِب  َكالُم  أَْعَجَب  ملاذا   -2

الُغالَم؟.................................................... يَْضِرُب  الّساِحُر  كاَن  ملاذا   -3

4- َكْيَف َعَرَف الُغالُم أَنمَّ الّراِهَب أَْفَضُل ِمَن الّساِحِر؟..................................

ِمّني؟.......................................... أَْفَضُل  أَنَْت  ِللُْغالِم:  الّراِهُب  5- ملاذا قاَل 

ِباللِه؟.......................................... يُْؤِمُن  املَِلِك  َجليَس  الُغالُم  َجَعَل  َكْيَف   -6

املَِلِك؟............................................. الّراِهِب وَجليِس  ِنهايَُة  َكْيَف كانَْت   -7 

الُغالِم؟..................................................... َقتِْل  َعْن  املَِلُك  َعِجَز  8- ملاذا 

ريَقُة اّلتي َطلََب الُغالُم أَْن يُْقتََل ِبها؟........................................... 9- ما الطمَّ

ريَقَة؟..................................................... 10- ملاذا اْختاَر الُغالُم َهِذِه الطمَّ

ْح َذِلَك............................................... َق ما أَراَدهُ الُغالُم؟ َوضِّ قمَّ 11- َهْل حَتَ

ِة؟........................................ روُس اّلتي اْستََفدتَها ِمْن َهِذِه الِقصمَّ 12- ما الدُّ

َتْدريب 4: َمِن القاِئُل؟ وما امُلناَسَبُة؟

1- »أَْي بُنَيمَّ أَنَْت الَْيْوَم أَْفَضُل ِمنِّي«......................................................

2- »ِإنمََّك لَْسَت ِبقاِتِلي َحتمَّى تَْفَعَل ما آُمُرَك ِبِه«..........................................

َغبُوَقُهما«...................................... َفَشِربا  َفاْستَْيَقظا  الَْفْجُر  بَِرَق  »َحتمَّى   -3

4- »لَْوٌن َحَسٌن َوِجلٌْد َحَسٌن«..............................................................

ا يَْشِفي اللُه«.................................................. 5- »ِإنِّي ال أَْشِفي أََحًدا ِإنمَّ

..............................................» 6- »َفانَْصَرْفُت َعنْها َوِهَي أََحبُّ الّناِس ِإلَيمَّ

....................................................» قِّ 7- »يا أُّماه اْصِبِري َفِإنمَِّك َعلى احْلَ

8- »أَْن يَُردمَّ اللُه ِإلَيمَّ بََصِري َفأُبِْصَر ِبِه الّناَس«..........................................

9- »اْذَهبُوا ِبِه ِإلَى َجَبِل َكذا َوَكــذا«.......................................................

ْرُت أَْجَرهُ َحتمَّى َكثَُرْت ِمنُْه األَْمواُل«............................................. 10- »َفثَممَّ
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. َتْدريب 1: ِصْل َبنْيَ الَكِلَمَتنْيِ امُلَتراِدَفَتنْيِ

1- جاَء
2- َجَعَل

3- يَْطَرُح
4- أَراَد

5- َغِضَب
6- أَْرَسَل
7- يُعاِلُج
8- َقَطَع

9- اْمتََحَن
10- َذَهَب

أ- َمضى
ب- ابْتَلى
ج- بََعَث
د- شاَء

هـ- يُلْقي
و- َصّيَر
ز- َشقمَّ
ح- أَتى

ط- يُداوي
ي- َسِخَط

َتْدريب 2: ما َمْعنى َكِلَمِة )َذَهَب( يف اجُلَمِل الّتاِلَيِة؟
1- َذَهَب أَْحَمُد ِإلى املَْسِجِد.........................................................
2- َذَهَب ُعَمُر َمَع َصديِقِه...........................................................
3- َذَهَب املُساِفُر بالِقطاِر............................................................
ِبنوِرِهْم................................................................ اللُه  َذَهَب   -4
5- َذَهَب َعنُْه املََرُض.................................................................
6- َذَهَب املُساِفُر عنَد الَفْجِر........................................................

. تدريب 3: اْبَحْث َعْن َمعاني الَكِلماِت الّتاِلَيِة يف ُمْعَجٍم َعَرِبيٍّ
امِلْسكني...........................................................................  -1
2- الَفقير.............................................................................
األَْقَرع.............................................................................  -3
األَبَْرص...........................................................................  -4
األَْكَمه.............................................................................  -5
بيِل........................................................................ 6- ابْن السمَّ

ْعبيراُت. ثاِنيًا: امُلْفرداُت َوالتَّ

ْرُس   »62« الَوْحَدُة   »9«                                                            الدَّ



255

بع
لرا

ب ا
ـالـ

لط
ب ا

كتا
     

ك  
دي

ني ي
ة ب

ربي
لع

ا

ة األولى: أصحاب الغار القصَّ
• دخول الغار.

خرة تُسدُّ مدخل الغار. • الصمَّ
ل. جل األومَّ الح الذي قام به الرمَّ • العمل الصمَّ

جل الثاني. الح الذي قام به الرمَّ • العمل الصمَّ
جل الثالث. الح الذي قام به الرمَّ • العمل الصمَّ

جال من الغار. • خروج الرِّ

نيا ة الثانية: االبتالء بالدُّ القصَّ
• ابتالء الّرجل األبرص.
• ابتالء الّرجل األقرع.
• ابتالء الّرجل األعمى.

ة الثالثة: أصحاب األخدود القصَّ
• امللك وساحره.

اهب. احر الرمَّ • الغالم والسمَّ
ابمَّة حتبس النمَّاس. • الدمَّ

ابمَّة. • موت الدمَّ
• جليس امللك األعمى.

اهب وجليس امللك. • قتل الرمَّ
• الغالم واجلبل.
• الغالم والبحر.

• ربُّ الغالم.

اًل: الكتاَبة أَوَّ
خلِّص بأسلوبك القصص الثالث التي قرأتَها في القراءة املوسعة في آخر الوحدة .   •

مستعيناً بالعناصر.

الكتابُة والَبحث
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الية: استعن بالعناِصر التَّ
• العومَلة الّثقافّية.
• العومَلة اللغويمَّة.

ياِسيمَّة. • العومَلة السِّ
• العومَلة االقتصاِديمَّة.

• أهداف العومَلة.
• مؤيِّدو العومَلة.

• معارضو العومَلة.
ول الفقيرة من العومَلة. • موقف الدُّ
ول الغنيمَّة من العومَلة. • موقف الدُّ

• سلبيمَّات العومَلة.
• إيجابيمَّات العومَلة.

مراجع البحث

• استعن باملراجع الّتالية أو غيرها.
1- املسلمون والعوملة، صراع أم حوار، د. يوسف القرضاوي

2- الغزو الثقافي، محمد الغزالي 
3- العوملة ما لها وما عليها، د. عبد القادر حامت

4- تقومي نظريه احلداثة، عدنان علي رضا النحوي
5- أساليب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي، علي محمد جريشة - محمد شريف الزيبق

6- الغزو الفكري، محمد جالل كشك

َبكة الّدولّية عن العناوين الّساِبقة، واجمع املعلومات املالئمة للبحث. • ابحث في الشمَّ

ثانيًا: الَبحث

اكتب بحثاً بعنوان: )العومَلة(  •
ل الوحدة . أعد قراءة النمَّص الوارد في القراءة املكثفة في أومَّ  •

َبكة الّدولّية •  الشَّ
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