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ديباجة
مت يف ديسمرب 1999م تـّمت إصالحات كان لها األثر اإليجـايب يف الّنظام   منذ الـمناظرة العاّمة للّتبّية اّلتي ُنظِّ

الّتبوّي الجيبويّت، من أجل إنشاء ظروف مالئـمة لربوز مدرسة جيبوتية ذات جودة عالية وديـموقراطية.

والّثانوّي،  األسايّس  الّتعليم  يف  الّدراسّية  والربامج  الـمناهج  بتحديث  الخصوص  عىل  اإلصالح  هذا  تـمّيز  وقد 

والّشوع يف تنفيذ مخّطٍط للّنشـر اّلذي مّكن لكّل تلميذ الّتوّفر عىل كتاب يف كّل مستوى، ويف كّل ماّدة طيلة 

تـَمْدُرِسِه يف مختلف الـمستويات.

قد  والربامج  الـمناهج  إعداد  فيه  تمَّ  اّلذي  ياق  السِّ فإّن  باستمرار،  لإلصالح  قاباًل  البشي  العمل  لكون  ونظراً 

ر، وألّن السياسة العاّمة لوزارة الّتبّية الوطنية والّتكوين الـمهني، يف بحٍث دائٍم عن الجودة وعن تحسني  تطوَّ

راسّية  أداءات الّتعليم والّتعّلم، وبعد خمس عشة سنة، فقد تّم انطالق مراجعة الـمناهج والربامج والكتب الدِّ

الرّفع من جودتها وتحسني فعاليتها يف الفصول، مع األخذ بعني االعتبار  الّتعليم األسـايّس، وذلك من أجل  يف 

الّتوصيات الـمنبثقة عن الّندوات حول تجويد الّتعليم والّتعّلم، اّلتي نظمت يف شهري نوفمرب وديسمرب 2016م، 

وكذا نتائج العملّيات الّتشخيصّية الـمنجزة خالل 2018م. يستهدف هذا الـمشوع الّضخم إدخال اإلصالحات 

والّتحسينات الـمالئـمة، وإثراء الّتطّورات الّتبوّية والعملّية عىل مناهج الّتعليم األسايس، وإدراج الّتكنولوجيا 

الرّقمّية يف العملّية الّتعليمّية- الّتعلُّمّية، وكفايات الحياة لدى متعّلمينا، وتطوير انفتاحهم عىل العالـم، وفق ما 

عات االجتامعّية والّثقافّية واالقتصادّية  جاء يف القانون الـُموجه للّنظام الّتعليمّي الجيبويّت يف إطار احتام الّتوقُّ

لبالدنا.

إّن هذا الكتاب الخاّص بالّسنة الّثامنة اإلعدادّية ُيعّد ثـمرة الجهود الـمشتكة بني الـمؤّطرين واألساتذة والُخرباء 

الـمحّليني، واألجانب، والـُمكّونني وتقنيي مركز البحوث واإلعالم واإلنتاج الّتبوّي، كام أّنه ينّمي مقاربات تربوّية 

متجّددة تضع الـمتعّلم كفاعٍل مستقّل يف ُصلب نشاطه الّتعليمّي.

إّن هذا الكتاب مرّفـق بوسائل داعمة تستهدف تحقيق أقىص قدر االستثامر، ويحمل إىل الـمتعّلمني ما يستكمل 

تعليمهم وتعلُّمهم.

أعّزايئ الّتالميذ، واألساتذة، وأولياء األمـور: هذا الكتاب لكم، وأنا عىل يقني أّنه سُيفيدكم استفادة شـاملة يف 

تعّلم الّلغة العربّية.

 والّله ويل الّتوفيق.

مصطفى محّمد محمود

وزير الّتبّية الوطنّية والّتكوين الـمهنّي
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العــراقة

الـحــداثة  

العالـم بني العراقة والحداثة



5

مقدمة 
ــف مــع  ــّد للكتــب مــن أن تتغــرّي لتتكيّ ــة، كان ال ب ــة العربيّ بعــد إنجــاز مراجعــة منهــاج اللّغ

ــات التّعليــم  الـــمنهاج الجديــد، وتحمــل معــه روح العــر الحديــث، ومهــارات الحيــاة، وتقنيّ

ــي اختناهــا وتبّنيناهــا وظهــرت أصداؤهــا يف الـــمنهاج الجديــد. الجديــدة الّت

مــن هنــا نضــع بــني أيــدي الـــمربنّي كتــاب اللّغــة العربيّــة للّصــّف الثّامــن مــن التّعليم األســايس، 

الـّـذي تتنــاول موضوعاتــه قضايــا علميّــة، وثقافيّــة، واجتامعيّــة، ووطنيّــة مــن  خــالل تنــّوع نــّي 

يــتاوح بــني حــوارّي ورسدّي.

يتكــّون الكتــاب مــن ســّت وحــدات تشــتمل كّل واحــدة منهــا عــى فــروع تعليــم اللّغــة العربيّــة 

كالقــراءة والّنحــو والــّرف واإلمــالء واإلنتــاج الّشــفوّي والكتــايّب وفقــا للمســتوى، باإلضافــة إىل 

نصــوص ســامعيّة.

ــا تصــّب يف  ــمذكورة  برمته ــروع الـ ــة كّل ال يتجــزأ؛ فالف ــاب عــى أســاس أّن اللّغ ويعمــل الكت

ــتح عــى  ــإّن مضمــون الوحــدات يق ــه ف ــا، وعلي ــا شــفهيًّا وكتابيًّ ــج خطابً ــمتعلّم ينت ــل الـ جع

ــة. ــم اليومي ــم يف حياته ــة مبحيطه ــات ذات صل ــى وضعي ــم ع ــطة تدّربه ــذ أنش التاّلمي

ونحــن إذ نرجــو لإلخــوة الـــمدرّسني والـــمدرّسات التّوفيــق يف أداء مهّمتهــم، فإنّنــا نرحــّب مبــا 

يبدونــه مــن مالحظــات وآراء خــالل تعاملهــم مــع محتــوى الكتــاب، لإلفــادة منهــا يف تطويــره 

مســتقباًل.

وأخــريًا وليــس آخــرًا، فــإن ُوفقنــا يف مــا ســعينا إليــه مــن وراء هــذا الكتــاب فالفضــل للـّـه وحــده، 

وإن قرنــا فيــه فالقصــور مــن لــوازم اإلنســان.

الـمؤلّفون 
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أكتشف محتوى الكتاب

16

ــذَ َرْغبَتَُهمــا، َوِهــَي يف  ا ِبواِلَديْهــا، َفُهمــا ال يَتََفوَّهــاِن ِبَكِلَمــٍة َحتَّــى تُنَفِّ فاِطَمــُة َفتــاٌة بــارٌَّة ِجــدًّ

الَوْقــِت ذاِتــِه َفتــاٌة نَجيبـَـٌة َوُمْجتَِهــَدٌة يف الـــَمْدَرَسِة، َوتُِحبُّهــا الـــُمَعلِّماُت ُكلُُّهــنَّ َوالزَّميــاُت. َلِكْن، 

كاَن يُْحِزنُهــا أَْن تـَـرى َمواِقــَف ِمــْن أَْصِدقاِئهــا تـَـُدلُّ َعــى ُعقوِقِهــْم ِلواِلَديِْهــْم.

ــْت فاِطَمــُة إىِل َمنْــِزِل َصديَقِتهــا َمهــا، َوَقــْد كانَتــا ُمتَِّفَقتَــْنِ َعــى أَْن تَذَْهبــا إىِل  ــْوٍم، ذََهبَ َوذاَت يَ

الَحديَقــِة الـــُمجاِوَرِة. َوَقبْــَل االِنِْطاِق، ناَدتُْهمــا أُمُّ َمهــا ِلتُْعطيَُهما 

ــِن تَأُْخذاِنِهمــا َمَعُهمــا. َلِكــنَّ َمهــا َلــْم تَُكــْن  َشــطريَتَْنِ ِمــَن الُجبْ

ــا.  َعه ــْن دوِن أَْن تَُودِّ ــْت ِم ــا َخَرَج ــى أَنَّه ــا َحتّ ــمُّ ِلَكاِمه تَْهتَ

ــْت:  ــكوِت، َوقاَل ــَن السُّ ــْن ِم ــْم تَتََمكَّ ــَك، َوَل ــُة ِلذَِل ــْت فاِطَم َحِزنَ

ــي  ــِك أَْن تَذَْهب ــِك. َعَليْ ــِك ِلواِلَدِت ــًة ِبُعقوِق ــِت َمْعِصيَ ــِت اِْرتََكبْ أَنْ

ــَة  ــذْ َمهــا َكاَم فاِطَم ــْم تَأُْخ ــِع َل ــَح. ِبالطَّبْ ْف ــا الصَّ ــي ِمنْه َوتَْطلُب

. ــدِّ ــِل اْلَج ــى َمْحَم َع

َويف َطريِقِهمــا إىِل الَحديَقــِة، َوَقَعــْت َمهــا، َوَجَرَحــْت ِرْجَلهــا َحتّى 

ــا  ــُة َسيًع ــْت فاِطَم . اِتََّصَل ــى الـــَمْشِ ــاِدَرًة َع ــْد ق ــْم تَُع أَنَّهــا َل

ــاَرْت  ــا؛ َوص ــى اِبْنَِته ــًة َع َف ــُض ُمتََلهِّ ــْت تَْرُك ــا، َفأَتَ ــَدِة َمه ِبواِل

ــى َظْهِرهــا  ــا َع ــي، ثُــمَّ َحَمَلتْه ــَي تَبْك ــراَح َوِه ــُد َلهــا الِج تَُضمِّ

ــا َرأَْت َمهــا مــا َحــلَّ  ــيٍّ باِكيـَـًة ُمنْهــاَرًة. َلمَّ إىِل أَْقــَرِب َمْرَكــٍز ِصحِّ

هــا ِبتَعاُمِلهــا؛ َفــا َمثيــَل ِلــْأُمِّ  ــْت َكــْم كانـَـْت تَْظِلــُم أُمَّ ِبواِلَدِتهــا ِلُمَجــرَِّد ُرْؤيَِتهــا َمْجروَحــًة، أََحسَّ

ــْت ِمــْن واِلَدِتهــا أَْن تُســاِمَحها. ــْت َمهــا َكثــريًا، َوَطَلبَ يف اْلَحيــاِة. بََك

َوِهَي ِبَدْوِرها َضِحَكْت َوقاَلْت: أَنِْت ِقْطَعٌة ِمْن َقْلبي، َكيَْف ال أُساِمُحِك؟!

َقْلُب األُمِّ

معجمي الّصغري

باّرة: رحيمة بوالديها

نجيبة: ذكيّة ونبيهة

عقوقهم: عصيانهم وجحودهم

الّصفح: العفو واملسامحة

متلّهفة: متشّوقة

تضّمد: تغّطي الجرح بما 

يناسب.
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يتألّف كتايب من سّت وحدات. كّل وحدة تتكّون من أربعة دروس تشمل 

فروع تعليم اللّغة العربيّة. مّدة كّل وحدة خمسة أسابيع. 

مجـــاالت الوحـــــدات: 
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جيُج؟! َهْل تَتَخاَصموَن يف الَفْصِل؟  الـُمَعلُِّم: ما َهذا الضَّ
ــْد  ــِه. َوَق ــُب َعَليْ ــِل، َويَْكتُ ــداَر الَفْص ــِدُش ِج ــذا كاَن يَْخ ــي َه ــْر، َزمي ــتاذُ... اُنُْظ ــا أُْس ــعيٌد: ي  َس

ــي. ــُه  يف َوْجه ــَع َصْوتَ ــٌب، َفَرَف ــذا تَْخري ــُه ِلَنَّ َه ــُت أَْن أَْمنََع حاَوْل
 خاِلٌد: ال يا أُْستاذي. ُكنُْت أَْلهو َفَقْط، َوَلْم أَْقِصِد التَّْخريَب أَبًَدا.  

ــكاِت  ــى امُلْمتََل ــاُظ َع ــُمَعلُِّم: الِحف  الـ
ــٌب  ــاريٌّ َوواِج ــلوٌك َحض ــِة ُس العامَّ
ــْم أَنَّ  ــعيُد، اِْعَل ــا َس ــْن، ي . َلِك ــيٌّ َوَطن
النَّصيَحــَة أَمــاَم النَّــاِس َفضيَحــٌة، َوال 

ــي.  ــا يَنْبَغ ــَرَض َكم ــَؤّدي الَغ تُ
ــْك  ــْم أَتَماَل ــي، َل ــذًْرا ُمَعلِّم ــعيٌد: ُع َس
ــيِّئًا  ــا َس ًف ــُت تََصُّ ــَن َرأَيْ ــي ح نَْف

ــي.  ــْن َزمي ِم
ــَيَّ؟  ــْوَم َع ــي اللَّ ــاذا تُْلق ــٌد: ِلم خاِل
اُنُْظــْر إىِل ُجــْدراِن امَلْدَرَســِة، الَجميــُع 
ــا  ــا م ــُش َعَليْه ــا َويَنُْق ــطُّ فيه يَُخ

ــاُء.  يَش
الـــُمَعلُِّم: ُعــذٌْر أَْقبَــُح ِمــْن ذَنـْـٍب يــا خاِلــُد، َعَليـْـَك أاَّل تَُقلِّــَد َغــْرََك يف الُمــوِر ُكلِّهــا، َضــْع ِفْعَلــَك 

ــواِب َوالَخَطــأِ.  هــذا َعــى ِميــزاِن الصَّ
َل َمْن يَُخطُّ َويَنُْقُش، الَجميُع يَْفَعُل ذَِلَك.  ُه الُجْدراَن يَقوُل: َلْسُت أَوَّ َسعيٌد: َجميُع َمْن يَُشوِّ

الـــُمَعلُِّم: َفْليَْعَلــِم الطََّلبـَـُة أَنَّ َهــِذِه الـــَمْدَرَسَة َوالُجــْدراَن َحقٌّ عــامٌّ ِلْلَجميــِع. يَنْبَغي الِحفــاُظ َعَليْها 
ــِة.  َكمــا نُحاِفــُظ َعــى ُمْمتََلكاِتنــا الَخاصَّ

خاِلــٌد: تَْســَلُم أُْســتاذي، َلِكــْن يَبـْـدو الَجميــُع أَمــاَم النَّــاِس َكاْلَمالِئَكــِة، َفــِإذا غــاَب َعــْن نََظِرِهــْم، 
َُّهــْم يَنْتَِقمــوَن.  وا َوَشــوَّهوا َوَكأَن َكــرَّ

َسعيٌد: أَْحَسنَْت الَقْوَل يف َهذا يا خاِلُد؛ نَْحُن نَْخىش تَأْنيَب النَّاِس َفَقْط.
مِر إِذا َفَعَلْت سوًءا، َوال تَْخىش إاِّل ِمْن خاِلِقها. ليَمِة تَخاُف تَأْنيَب الضَّ الـُمَعلُِّم: أَْصحاُب الِفَطِر السَّ

الحفاظ عىل الـممتلكات العامة 
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الّسؤال األّول:

- أجيب عن األسئلة اآلتية: 

2. أذكر نصائح الـمعّلم لكال التّلميذين؟  1. من الـمتخاصمان يف الفصل؟   
4. أيّهما عى صواب برأيك؟ 3. ما كان سبب الخالف بينهما؟   

5. ما كانت ُحّجة خالد للتّخريب؟   
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ُعَمــُر: شــاَهْدُت ُصــَوًرا الباِرَحــَة ِلبَْعــِض امَلســاِجِد يف العاِصَمــِة، َوأَْعَجبَتْنــي األَْشــكاُل َواألَْلــواُن 
الَغريبـَـُة َعــى ُجْدراِنهــا.

ــِة  ــنِّ الزَّْخَرَف ــِم َف ــَرُف ِباِْس ــذا مــا يُْع ــٌن: َه َحَس
. ــاميِّ اإِلْس

ُعَمُر: الزَّْخَرَفُة؟ ما تَْعني؟
ــنٌّ  ــُه َف َّ ــدي أَن ــي واِل ــِب مــا أَْخَبَن ــٌن: ِبَحْس َحَس

ــَدِم. ــذُ الِق ــِلموَن ُمنْ ــُه اْلُمْس اِبْتََدَع
ــا  ــُت بَْحثً ــْد أَْجَريْ ــٌح. َلَق ــِن: َصحي ــُد الرَّْحَم َعبْ
ميــِل،  َعنـْـُه، َوأَْعــِرُف الَكثــرَ َعــْن َهــذا الَفــنِّ الجَّ
ــوِش  ــذِه النُّق ــِل َه ــاِجَد ِبِمثْ ــُن امَلس ــذي يَُزيِّ َوالَّ

ــٍة. ــٍة خاصَّ ِبَجماِليَّ
ــْم أََر ُرســوًما أَْو ُصــَوًرا  ــُب أَنَّنــي َل ــُر: الَغري ُعَم

ــْط. ــيًَّة َفَق ــكاًل َهنَْدِس ــاٍت َوأَْش ــْل نَبات ــاِت، بَ ــاِس َوالَحيْوان ــِن النّ َع
ــنُّ  ــذا الَف ــمُّ َه ــَرِ َوالَحيْوانــاِت. يَْهتَ ُر الزَّخــاِرُف اإِلْســاِميَُّة مــا فيــِه روٌح َكالبَ ــوِّ َحَســٌن: ل تَُص

ــِح. ــَلِف الّصاِل ــَن السَّ ــِة ِم ــِد امُلتَواَرثَ يــِن َوالتَّقالي ــَن الدِّ ــذوِر امُلْســتَْوحاِة ِم ــِس َوالجُّ ِباألَُس
ُم ُصَوًرا ُمتَنَاِســَقًة  ُل ُهــَو الزَّْخَرَفــُة النَّباِتيَّــُة َويَُقــدِّ َعبـْـُد الرَّْحَمــِن: الزَّْخَرَفــُة َلهــا ثَاثـَـُة أَنـْـواٍع؛ األَوَّ
َدِة  َعــِن النَّباتــاِت. َوالثّانــي ُهــَو الزَّْخرفــُة الَهنَْدِســيَُّة اّلتــي تَنَْطِلــُق ِمــَن األَْشــكاِل النَّْجِميَّــِة ُمتََعــدِّ
األَْضــاِع. أَّمــا الثّاِلــُث َفُهــَو الزَّْخْرَفــُة الِكتاِبيَّــُة الَّتــي اِْعتَنـَـْت ِبتَْقِديــِم اآليــاِت الُقْرآِنيَّــِة يف َشــْكٍل 

بَديــٍع ُمتَْقــٍن، َمــَع اِْســِتْخداِم التَّْشــكيِل الَعَربــيِّ امُلَميَّــِز.
؟  ُعَمُر: َجميٌل. َمتَى َظَهَر َهذا الَفنُّ

ا، أََليَْس َكذَِلَك يا َعبَْد الرَّْحَمِن؟ َُّه َقديٌم ِجدًّ َحَسٌن: أَْعِرُف أَن
ــاِب  ــِن الَخّط ــَر ب ــَديِْن ُعَم ــْنِ الّراِش ــِد الَخليَفتَ ــُه إىِل َعْه ــوُد تاريُخ ــٌح. يَع ــِن: َصحي ــُد الرَّْحَم َعبْ
َهــْت أَنْظــاُر امُلْســِلمَن إىِل َمنـْـِح دوِر الِعبــاَدِة  َوُعثْمــاَن بــِن َعّفــاٍن، َرِضَ الّلــُه َعنُْهمــا، حــَن تََوجَّ

ــا. ــا خاصًّ طابًَع
يــِف أَْصبََحــْت َرْمــًزا ِمْعماِريًّــا راِقيـًـا،  ْخــَرِة يف الُقــْدِس الرَّ َحَســٌن: َوَكذَِلــَك ل تَنـْـَس أَنَّ ُقبَّــَة الصَّ

ِبَفْضــِل اِْهِتمــاِم الَخليَفــِة األَُمــِويِّ َعبـْـِد امَلِلــِك ِبــْن َمــْرواَن ِبهــا.
ُعَمُر: َهْل ما زاَل َهذا الَفنُّ قاِئًما َحتّى اليَْوِم؟

ــاٌت  ــِه تَْحديث ــْت َعَليْ ــْد أُْدِخَل ــِة. َوَق ــَت شــاَهْدتَُه يف َمســاِجِد العاِصَم ــِع، أَنْ ــِن: ِبالطَّبْ ــُد الرَّْحَم َعبْ
َرِة. ــوِّ ــَزِة امُلتََط ــَج يف األَْجِه ــِق بَراِم ــْن َطري ــُم َع ــَح يَُصمَّ ــُث أَْصبَ َحيْ

ُعَمُر: ُشْكًرا َلُكما. َسأَبَْحُث أَْكثََر َعْن َهذا الَفنِّ وَآثارِِه... َلَقْد َسَحَرني ِبَجماِلِه.

َفنُّ الزَّْخَرَفِة اإِلْسالِميُّ
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ــُس  ــلِّ ِعنَْدمــا يَتَنَفَّ ــُل الَعــْدوى ِبالسُّ ــٍة. َوتَنْتَِق ــْدًوى بَْكترييّ ــْن َع ــُم َع ــلُّ َمــَرٌض معــٍد يَنُْج السُّ

ــعاُل الَعــَرُض األَْكثـَـُر ُشــيوًعا،  اإِلنْســاُن َهــواًء ُمَلوَّثـًـا ِمــْن َشــْخٍص ُمصــاٍب ِباْلَمــَرِض. يَُشــكُِّل السُّ

ــعوِر  ِق اللَّيــِيِّ، َوَخســاَرِة اْلــَوْزِن، َوالشُّ ــى، َوالتََّعــرُّ َلكــن َقــْد يَْشــتَِكي اْلَمريــُض أَيًْضــا ِمــَن اْلُحمَّ

ــِك، ِباإلِضاَفــِة إىِل َعالمــاٍت أُْخــرى ُمتَنَوَِّعــٍة. ِبالتََّوعُّ

ــاِر  ــِتْخداِم اِْخِتب ــلِّ ِباْس ــُض السُّ ُص َمري ــخَّ َويَُش

ِم،  ــِد، َوتَْحليــِل َعيِّنَــٍة ِمــَن الــدَّ اْلُحْقنَــِة تَْحــَت الِجْل

. ــْدِر، َوَزْرٍع َمْخــَرِيٍّ َوإِْجــراِء ُصــَوٍر إِْشــعاِعيٍَّة ِللصَّ

يُســاِعُد التَّْشــخيُص َواْلِعــالُج اْلُمبَكِّــراِن َعــى 

ــَزُل  ــَرِض يُْع ــِر ِلْلَم ــَد اْكِتَشــاِف اْلُمبَكِّ ــِة َفِعنْ اْلِوقايَ

ــْدوى. ــِل اْلَع ــْن نَْق ــُه ِم ــا يَْمنَُع ــُض، م اْلَمري

َّــُه  ، ِعْلًمــا أَن ــْنِ ــا يف الرِّئَتَ ــلِّ غاِلبً يَُؤثِّــُر َمــَرُض السُّ

ــِة  حَّ ــْد َشــكََّل َهــذا اْلَمــَرُض واِحــَدًة ِمــْن َمشــاِكِل الصِّ ــْد يُصيــُب أَْعضــاَء أُْخــرى أَْحيانًــا. َوَق َق

ــِة القــاِدَرِة َعــى  ــِة الَخطــريَِة ُمنْــذُ َزَمــٍن بَعيــٍد. َوَلِكــْن، َمــَع اْكِتشــاِف اْلُمضــاداِت اْلَحيَِويَّ العامَّ

ــلِّ يف األَربعينــاِت ِمــَن الَقــْرِن اْلمــايض، بـَـَدأَْت ِرْحَلــُة  ُمكاَفَحــِة السُّ

اْلِنِْتصــاِر َعــى اْلَمــَرِض.

ــَن  ــِب، يف اْلُمْجتََمعــاِت اْلَفقــريَِة ِم ــُر َهــذا اْلَمــَرُض، يف اْلغاِل يَْظَه

ــِة،  ــِة العاَلِميَّ حَّ ــِة الصِّ ــْن ُمنَظََّم ــٍة ِم ــِر إِْحصاِئيَّ ــِم. َويف آِخ اْلعاَل

ــَف  ــوَن َوِنْص ــاِرُب اْلِمْلي ــا يُق ــنَة 2020، م ــلُّ َس ــَد السُّ َحَص

اْلِمْليــوِن َشــْخٍص َحــْوَل العاَلــِم. َوُهــَو َشــكََّل اْلَمــَرُض اْلُمْعــدي 

ــد 19. ــِد، كوفي ــرْيوِس اْلَجدي ــَد اْلَف ــًكا، بَْع ــُر َفتْ األَْكثَ

أَّمــا يف جيبوتــي، َفَقــْد عانــى النـّـاُس ُمنـْـذُ اْلِقــَدِم َهــذا اْلَمــَرَض. 

ــْرَض،  ــِة اْلَم ــيٌّ خــاصٌّ ِلُمعاَلَج ــٌز ِصحِّ ــَي َمْرَك ــا، َفبُِن ــْف يَْوًم ــْم تَتََوقَّ ــَرِض َل ــَة اْلَم ــنَّ ُمكاَفَح َلِك

ِق إِْفريِقيــا إىِل َهــذا  ــَداِن َشْ ُهــَو ُمْستَْشــفى َشــكيب. َويَأْتــي اْلَمــْرض ِمــْن داِخــِل جيبوتــي َوبُْل

ــَي اْلِعــالَج.  اْلُمْستَْشــفى ِلتََلقِّ

ــلُّ َمــَرٌض ُمخيــٌف، َلِكنَّنــا نَنْتـَـِرُ َعَليـْـِه ِبُخْطواِتنــا الَّتــي تَبـْـَدأُ ِبتَْعميــِم اللَّقــاِح ُمنـْـذُ الطُّفوَلِة،  السُّ

ــاِل.  ــالِج الَفّع ــِن اْلِع ــْن انِْتشــارِه، َوِبتَأْم ــدُّ ِم ــذي يَح ــَرِض، َوالَّ ــر ِلْلَم ــِف اْلُمبَّك ــاِت اْلَكْش َوِبَعَمِليّ

ْت َعــى أَْمــراٍض َكثــريٍَة َقبـْـاًل. يَّــُة َعَليـْـِه َكمــا انْتـَـَرَ َونََعــْم، َســْوَف تَنْتـَـِرُ اْلبََشِ

ـلِّ َمَرُض السُّ

معجمي الّصغري

ينجُم: يحدث- ينتُج 

شيوًعا: انتشاًرا

يُشّخص: يُحّدد - يُكتشف 

إِْحصاِئيَّة: ِدراَسٌة باألرقام
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ني. كاِمـٌل: اْليَْوَم َسِمْعُت ِمَن اْلـُمَعلِِّم ما َسَّ
يَْعقوُب: َوما ذاَك؟ َشاِرْكنا ما َسِمْعَت َلَعلَّنا نَْفَرُح ِبِه.

ًة، َودَْع َعنَْك أَساليَب التَّْشويِق َوالدَّراما. ثَُريّا: تََكلَّْم ُمباَشَ
ــديَدِة ُهــَو التَّْشــجريُ. َوُهــَو  كاِمـــٌل: أَْخَبَنــا األُْســتاذُ أَنَّ واِحــًدا ِمــَن الُحلــوِل ِلَحــراَرِة باَلِدنــا الشَّ

الَّتــي  اْلُحلــوِل  ِمــَن 
يُْمِكــُن أَْن نَْعَمــَل َعَليَْهــا 
ــِف  يْ ــَف َحــرَّ الصَّ ِلنَُخفِّ

ــُه.  َوُرطوبَتَ
ــى  ــُن يف ِغنً ــا: نَْح ثَُريّ
َعــْن َهــذِه األَْشــغاِل 

الَّتــي ال تَنَْفــُع.
أَْن  يَِجــُب  يَْعقــوُب: 
ــذا  ــاُت ِبَه ــوَم اْلبََلِديّ تَق
ــُل،  ــا كاِم ــْروِع ي اْلَم
نَْحــُن األَْفــراُد ال طاَقــَة 

ــِه. ــا ِب َلن
كاِمـٌل: تََخيَّلوا َمِعَي أَْن يَْغرَس ُكلُّ طاِلٍب َشَجَرًة، َويَْعتَني ِبها اْعِتناَء األُمِّ ِبَوَلِدها. 

يَْعقوُب: أَيَْن يَْغرُسها؟ َوَكيَْف نَْعتَني ِبها َونَْحُن ال َحْوَل َلنا َوال ُقوََّة؟
كاِمـٌل: ُكلُّ ِمنّا يف ُمحيِطِه َحيُْث يُْمِكنُُه االِْهِتماُم ِبها.

ثَُريّا: أَنَْت تُباِلُغ يف اْلِخياِل يا صاِحبي. َفْلنَُركِّْز َعىل ِدراَسِتنا َحتَّى ال نَتََشتََّت. 
كاِمـٌل: َفكِّْر: َكْم نَْقيض ِمْن أَْوقاِتنا يف ما ال نَْفَع فيِه؟ َعىل األََقلِّ ِلنُحاِوْل َهذِه اْلَمرََّة. 

َدقاِت الجاِريَِة.  يَْعقوُب: ُربَّما اْلِفْكَرُة َليَْسْت ُمْستَحيَلة... َسِمْعُت أَنَّ ِغراَسَة األَْشجاِر ِمَن الصَّ
ُزنا َعىل التَّْشجرِي.  كاِمـٌل: َوَهذا َسبٌَب آَخر يَُحفِّ

ــٌن أَْن  ــذا ُمْمِك ــداِن أَنَّ َه ــن، إِذا ُكنتمــا تَْعتَِق ــا ُســًدى... َلِك ــَب ُجهوُدن ــبُّ أَْن تَذَْه ــا ال أُِح ــا: أَن ثَُريّ
ــيا ُمعاَرَضتــي. ــا َمَعُكمــا. َوانَْس ــَح َفأَن يَنَْج

كاِمـــٌل: يَذَْهــُب اْلُجْهــُد ُســًدى إِذا َلــْم يَتَواَصــْل. َلِكنَّنــا َســنُواِصُل ِبِعنــاٍد َونُراِقــُب األَْشــجاَر تَصريُ 
أَْطــَوَل منّا. 

يَْعقوُب: يَِجُب أَْن نَُكلَِّم األَْصِدقاَء ِبَهذا اْلَمْوضوِع َحتَّى نَْعَمَل ُفراًدى َوَجماعاٍت. 
كاِمـٌل: رائٌع. َوِباْسِم اللَِّه نَبَْدأُ.

التَّْشجـــري
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ــرُُه  ــا تَُوفِّ ــِتْخداِم م ــَك ِباْس ــوارِِدِه، َوذَِل ــِه َوَم ــَر ُقُدراِت ــودِه تَْطوي ــِة ُوج ــذُ ِبدايَ ــاُن ُمنْ ــاَوَل اإِلنْس 1. ح

ٍ ِمــَن  اِب. َوال َشــكَّ يف أَنَّ اإِلنْســاَن اِْحتــاَج إىِل ُمْســتًَوى ُمَعــنَّ الطَّبيَعــُة ِمــَن املــاِء َوالَهــواِء َوالنـّـاِر َوالــرُّ

ــٍة.  ــٍة ُجْغراِفيَّ ــٍع أَْو بُْقَع ــاَش، َويف أَيِّ ُمْجتََم ــا ع ــاِم أَيِْنم النِّظ

2. َوالَحضــاَرُة اإِلنْســاِنيَُّة الَحديثَــُة تَعــوُد ِبُجذوِرهــا 

َوأُصولِهــا إىِل مــا قــاَم ِبــِه اإِلنْســاُن الَقديــُم: ِمــْن َســيَْطَرِتِه 

ــِة  ــِخ، َوالزِّراَع ــِة َوالطَّبْ ــِتْعماِلها يف التَّْدِفئَ ــاِر اِلْس ــى النّ َع

، َواِْكِتشــاِف الَحديــِد َوتَْصهــرِه، َواْخــِراِع الُحــروِف  َوالــرَّيِّ

ــِة  ِليَّ ــَن االِْكِتشــافاِت َواالِْخِراعــاِت األَوَّ ــِة، َوَغْرِهــا ِم األَبَْجِديَّ

َرهــا  ــَة، َوَطوَّ ــُه الِبداِئيَّ الَّتــي بَنــى َعَليْهــا اإِلنْســاُن َحضاَرتَ

ــْوَم.  ــذي نَْشــَهُدُه اليَ ِن الَّ ــدُّ ــُه إىِل التََّم إىِل أَْن قاَدتْ

َوإِنْجازاِتهــا  ِبَخْراِتهــا  ــُم  نَتَنَعَّ الَّتــي  َفالَحضــاَرُة   .3

 . ــاقٍّ ــٍل َوش ــاٍد َطوي ــُة ِجه ــَي نَتيَج ــْوَم، ِه ــِة اليَ الَعظيَم

ــَة  ــَة، َوِصناَع ــاِت الَحَجِريَّ ناع ــاَرِة أَنَّ الصِّ ــُر ِباإِلش َوالَجدي

ــًة  ــُل َمْرَحَل ــْهِم، تَُمثِّ ــْوِس َوالسَّ ــِراَع الَق ــِس، َواْخ ــِل اْلَمالِب ــِة ِلَعَم قيَق ــاِم الدَّ ــَن الِعظ ــِة ِم ــَرِة الِخياَط إِبْ

ــا،  ــْرَُة أَيًْض ــَك الَف ــَهُد ِتْل ــًة ِبالنِّْســبَِة إىِل اإِلنْســاِن الَقديــِم يف تَأْسيِســِه ِلْلَحضــاَرِة. َوتَْش َرًة َوُمِهمَّ ــوِّ ُمتََط

ــا  ــاُه. َوتََلتْه ــٍة َلَمْوت َح ــاِكَن َوأَْضِ ــوِف، َكَمس ــاِن ِلْلُكه ــِتْخداَم اإِلنْس اِْس

ــاِدِن  ــاِف امَلع ــُة اِْكِتش ــَي َمْرَحَل ــُة؛ َوِه ــُة امَلَدِنيَّ ــَك، امَلْرَحَل ــَد ذَِل بَْع

ــِص  ــْوِر الَقنْ ــْن َط ــاِن ِم ــاِل اإِلنْس ــِتْخالِصها، َواِنِْتق ــا َواِْس َوَصْهِره

ــِة. ــِة َوالزِّراَع ــْوِر الِفالَح ــِد، إىِل َط يْ َوالصَّ

ــَة يف  ــُة امَلْرَحَلــَة الَجديــَدَة َوامُلِهمَّ ــِة، كانـَـِت الثَّــْوَرُة الزِّراِعيَّ 4. يف الِبدايَ

ــِة  ــِة الخاصَّ ــُه َعــى ُصنْــِع الثَّقاَف َحيــاِة اإِلنْســاِن، أِلَنَّهــا بَيَّنَــْت ُقْدَرتَ

ــمَّ  ــاِت. ثُ ــِن، َوتَْرويــِض الَحيْوان ــِع امَلكاِئ ــْن ُصنْ ــِه، َومــا يَتْبَُعهــا ِم ِب

َر الَوْضــُع إىِل تَأْســيِس امُلــُدِن، َواِْخــِراِع الَوســاِئِل امُلْختَِلَفــِة ِمــْن  تََطــوَّ

ــعاِد  ــِة إِلِْس وِريَّ ــواِزِم الضَّ ــِن اْلَل ــٍة، َوتَأْم ــٍة َواِْقِتصاِديَّ ــٍة َوِصناِعيَّ َفنِّيَّ

ــَدأَْت  ــي بَ ــِل الَّت ــَن امَلراِح ــَلٍة ِم ــِق ِسْلِس ــْن َطري ــِع، َع ــْرِد َوامُلْجتََم الَف

ــِة  ــّذاِت الَفْرِديَّ ــِق ال ــالِق، َوتَْحقي ــِم َواألَْخ ــاِد َوالِعْل ــِر االِْقِتص ِبتَْطوي

ــِتْقالِل.  ــِة َواالِْس يَّ ــِة َوالُحرِّ ــِل الَكراَم ــْن أَْج ــِة، َوالنِّضــاِل ِم َواالِْجِتماِعيَّ

ــبُِل  ِر اليَــْوَم، إِيجــاَد السُّ ِة الِْســِتْكماِل َهــذا التََّطــوُّ 5. َوَلَعــلَّ ِمــْن أَْهــداِف الَحضــاَرِة اإِلنْســاِنيَِّة امُلعــاِصَ

ــِق  ــْن َطري ــواٌء َع ، َس ــَرِ ــَن البَ ــٍن ِم ــَدٍد ُمْمِك ــَرِ َع ــِة إىِل أَْك ــاِت التِّْكنولوِجيَّ ــاِل التِّْقِنيّ ــِة ِبِإيص الَكفيَل

ــِة.  ــِة أَْو االِتِّصاالِتيَّ ــبَكاِت الَفضاِئيَّ ــْت أَْو الشَّ اإِلنِْرِْن

ُة الَحضاَرُة الـُمعاِصَ

معجمي الّصغري
بقعــة جغرافيّــة: قطعــة 

األرض مــن 
 تصهر: تذويب
أضحة: قبور 

القنــص: الصيــد باســتعمال 
الّســهم

ترويض: تدريب
 نضال: كفاح

ّي
ائـ

ـر
قــ

ّص 
نـ

ين
لّثا

س ا
ّدر

ال

صربي الـمقديس )بترصّف(
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الـمهارات للّصف الّثامن

أَْعرُِض
أَقرأُ 

وأستجيب

أَبحُث 
يف اإلنتنت

أَستخدم 
الكمبيوتر أَكُْتُب

أَْسَتمُع 
َوأَْفَهُم

أَتحاوُر 
َمَع اآلخر

ُف  أُثَقِّ
نَْفِس
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ىل
ألو

ة ا
حد

لو
الوحــــــــدة1ا

1
دة

ـــ
ـــ

حــ
لو

ا  
القيم  الوحدة

األوىل

سأتعرّف إىل:

 حّب الوطن 

 الربّ بالوالدين 

الحقل الـمعجمّي

الـمضارع الّصحيح والـمعتّل







سأقدر عىل:

 طرح األسئلة باستعامل أدوات االستفهام

استخراج الحقول الـمعجمّية 

تحديد األفكار الـمبارشة وغري الـمبارشة

الّتخطيط لسد قّصة مكتوبة







 

يف هذه الوحدة:
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كيف ننهض بالوطن؟

)1
ع )

مـا
ست

اال
ّص 

نـ
ّول

األ
س 

ّدر
ال

أصف ما أرى يف الّصور، وأعرّب عاّم توحي به شفهيًّا:
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ىل
ألو

ة ا
حد

لو
ا الّسؤال األّول: 

- أستمع إىل الّنّص، وأجيب عن األسئلة اآلتية:
1. من الـمتحاورون يف النّّص؟ 

2. ما اّلذي ينهض بالوطن برأي أبي بكر؟

3. ما اّلذي ينهض بالوطن برأي أيمن؟

4. ما اّلذي ينهض بالوطن برأي أمجد؟

5. أّي رأي فّضل األستاذ؟

الّسؤال الّثاين:

 - أستمع إىل الّنّص مرّة أخرى، وأصّحح ما هو خطأ من الجمل اآلتية:
1. طرح الـمعّلم سؤاالً حول نهضة أوروبا. 

2. كان رأي أبي بكر أّن الـمعرفة تنهض بالوطن.

3. يرى أمجد أّن العمل أساس النّهوض بالوطن.

4. فّضل الـمعّلم رأياً محّدداً.

الّسؤال الّثالث: 

- أستمع إىل الّنّص من جديد، ثّم أمأل الفراغ بالكلمة الّصحيحة:

- برأيكم، كيف ننهض ......؟

- و......... يخربنا أّن تقّدم األمم ارتبط بحملها راية الـمعرفة.

- فنحن نحتاج إىل ........ النّشيطني والحرفينّي الـمبدعني حتّى نرقى بوطننا.

- وكّل ما قلتم أسايّس ورضورّي للنّهوض بالوطن. أنا ........ بكم.

الّسؤال الّرابع: 

- أجيب عن األسئلة اآلتية وأدّون إجابايت يف الكّراسة:

1. أعرّب عن رأيي برضورة العلم للنّهوض بالوطن بالتّفصيل؟ 

2. اعترب أمجد أّن التّعاون أساس نهضة الوطن، لـماذا؟

3. رأى الـمعّلم أّن اإلجابات كّلها صحيحة،  هل أوافقه؟

الّسؤال الخامس:

- ننقســم يف الّصــّف ثــاث مجموعــات. كّل مجموعــة تؤيّــد رأيًــا مــن آراء الّطــّاب يف الحــوار 

الـمسموع.

ــا  ــرض م ــاه، ونع ــذي اخرتن ــّرأي اّل ــة ال ــن صّح ــة ع ــات وأمثل ــي رشوح ــع ومجموعت - أض

حرّضنــاه شــفهيًّا أمــام الـــمجموعتني الـــمختلفتني.
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جيُج؟! َهْل تَتَخاَصموَن يف الَفْصِل؟  الـُمَعلُِّم: ما َهذا الضَّ
ــْد  ــِه. َوَق ــُب َعَليْ ــِل، َويَْكتُ ــداَر الَفْص ــِدُش ِج ــذا كاَن يَْخ ــي َه ــْر، َزمي ــتاذُ... اُنُْظ ــا أُْس ــعيٌد: ي  َس

ــي. ــُه  يف َوْجه ــَع َصْوتَ ــٌب، َفَرَف ــذا تَْخري ــُه أِلَنَّ َه ــُت أَْن أَْمنََع حاَوْل
 خاِلٌد: ال يا أُْستاذي. ُكنُْت أَْلهو َفَقْط، َوَلْم أَْقِصِد التَّْخريَب أَبًَدا.  

ــكاِت  ــى امُلْمتََل ــاُظ َع ــُمَعلُِّم: الِحف  الـ
ــٌب  ــاريٌّ َوواِج ــلوٌك َحض ــِة ُس العامَّ
ــْم أَنَّ  ــعيُد، اِْعَل ــا َس ــْن، ي . َلِك ــيٌّ َوَطن
النَّصيَحــَة أَمــاَم النَّــاِس َفضيَحــٌة، َوال 

ــي.  ــا يَنْبَغ ــَرَض َكم ــَؤّدي الَغ تُ
ــْك  ــْم أَتَماَل ــي، َل ــذًْرا ُمَعلِّم ــعيٌد: ُع َس
ــيِّئًا  ــا َس ًف ــُت تََصُّ ــنَي َرأَيْ ــي ح نَْف

ــي.  ــْن َزمي ِم
ــَيَّ؟  ــْوَم َع ــي اللَّ ــاذا تُْلق ــٌد: ِلم خاِل
اُنُْظــْر إىِل ُجــْدراِن امَلْدَرَســِة، الَجميــُع 
ــا  ــا م ــُش َعَليْه ــا َويَنُْق ــطُّ فيه يَُخ

ــاُء.  يَش
الـــُمَعلُِّم: ُعــذٌْر أَْقبـَـُح ِمــْن ذَنـْـٍب يــا خاِلــُد، َعَليـْـَك أَ اّل تَُقلِّــَد َغــْرََك يف األُمــوِر ُكلِّهــا، َضــْع ِفْعَلــَك 

ــواِب َوالَخَطــأِ.  هــذا َعــى ِميــزاِن الصَّ
َل َمْن يَُخطُّ َويَنُْقُش، الَجميُع يَْفَعُل ذَِلَك.  ُه الُجْدراَن يَقوُل: َلْسُت أَوَّ َسعيٌد: َجميُع َمْن يَُشوِّ

الـــُمَعلُِّم: َفْليَْعَلــِم الطََّلبـَـُة أَنَّ َهــِذِه الـــَمْدَرَسَة َوالُجــْدراَن َحقٌّ عــامٌّ ِلْلَجميــِع. يَنْبَغي الِحفــاُظ َعَليْها 
ــِة.  َكمــا نُحاِفــُظ َعــى ُمْمتََلكاِتنــا الَخاصَّ

خاِلــٌد: تَْســَلُم أُْســتاذي، َلِكــْن يَبـْـدو الَجميــُع أَمــاَم النَّــاِس َكاْلَماِئَكــِة، َفــِإذا غــاَب َعــْن نََظِرِهــْم، 
َُّهــْم يَنْتَِقمــوَن.  وا َوَشــوَّهوا َوَكأَن َكــرَّ

َسعيٌد: أَْحَسنَْت الَقْوَل يف َهذا يا خاِلُد؛ نَْحُن نَْخىش تَأْنيَب النَّاِس َفَقْط.
مِر إِذا َفَعَلْت سوءاً، َوال تَْخىش إاِّل ِمْن خاِلِقها. ليَمِة تَخاُف تَأْنيَب الضَّ الـُمَعلُِّم: أَْصحاُب الِفَطِر السَّ

الحفاظ عىل الـممتلكات العامة 

ّول
األ

س 
ّدر

ال
)1

ر )
ـوا

ـــ
حــ

الّسؤال األّول:

- أجيب عن األسئلة اآلتية: 

2. أذكر نصائح الـمعّلم لكا التّلميذين؟  1. من الـمتخاصمان يف الفصل؟   
4. أيّهما عى صواب برأيك؟ 3. ما كان سبب الخاف بينهما؟   

5. ما كانت ُحّجة خالد للتّخريب؟   
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ىل
ألو

ة ا
حد

لو
ا الّسؤال الّثاين:

 - أصّحح الخطأ يف العبارات اآلتية إن ُوجد:   
1. الـمدرسة حّق خاّص ينبغي الحفاظ عليه.

2. أصحاب الفطر الّسليمة تخاف تأنيب النّاس.
3. النّصيحة أمام النّاس تؤّدي الغرض كما يجب. 

4. خالد تلميذ ال يقّلد النّاس يف األمور الّسيّئة. 
الّسؤال الّثالث:

- أحــّر مــع زميــيل حــواًرا اســتفهاميًّا حــول مــا يزعجــه يف الـــمدرسة، وكيــف ميكــن تحســني هــذه األمــور. 

نقــّدم الحــوار أمــام الزّمــالء.

- أكمل الفراغات اآلتية بكلامت مناسبة من عندي:
َســَمَع الـــمعّلم ....... فدخــل الفصــل ورأى تلميذيــن  ....... رفــع أحدهمــا  ....... عــى اآلخــر 
ــا أّن  ....... عــى املــإ  ً ــا إّن تّصفــه غــر  ....... لكــن الـــمعّلم نهــره عــن ذلــك مبيّن صائًح

فضيحــة. ونصــح اآلخــر بــأّن ....... عــى الـــممتلكات العاّمــة ســلوك حضــارّي.
- أكتب عىل مثال الجملة اآلتية: عليك أاّل تقّلد غرك يف األمور كّلها.

عليَك أاّل ....................................................
عليِك ........................................................
...............................................................

- وجــدُت زميلتــي تقــوم بعمــل غــري صحيــح يف الفصــل، وقــد أزعــج ذلــك الجميــع. أحــّر لكتابــة 
الحــدث مســتعماًل الّتصميــم اآليت:

- متى وأين: ........................................................

- من: ................................................................
- ماذا كانت تفعل: ................................................
- ما كان أثر فعلها يف الّزماء: ..................................
- ماذا فعلُت: .......................................................
- كيف انتهى الـموضوع: .......................................

التّعبري الكتابيّ 

ننّظــم زيــارة إىل مــرح ســالني ونتعــّرف إىل تاريخــه، ونصــّور تفاصيلــه 
الجميلــة، ونعرضهــا يف الّصــّف.

الّثقافة:

أجمــع صــوًرا مــن اإلنرتنــت عــن املاعــب اّلتــي قــام فيهــا الجمهــور باملحافظة 

عــى نظافــة امللعــب، بعــد انتهــاء املبــاراة. وأطبــع تحتهــا جملــة تحيـّـة لهــم. 

الّتكنولوجيا:
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ــذَ َرْغبَتَُهمــا، َوِهــَي يف  ا ِبواِلَديْهــا، َفُهمــا ال يَتََفوَّهــاِن ِبَكِلَمــٍة َحتَّــى تُنَفِّ فاِطَمــُة َفتــاٌة بــارٌَّة ِجــدًّ

الَوْقــِت ذاِتــِه َفتــاٌة نَجيبـَـٌة َوُمْجتَِهــَدٌة يف الـــَمْدَرَسِة، َوتُِحبُّهــا الـــُمَعلِّماُت ُكلُُّهــنَّ َوالزَّميــاُت. َلِكْن، 

كاَن يُْحِزنُهــا أَْن تـَـرى َمواِقــَف ِمــْن أَْصِدقاِئهــا تـَـُدلُّ َعــى ُعقوِقِهــْم ِلواِلديِهــْم.

ــْت فاِطَمــُة إىِل َمنْــِزِل َصديَقِتهــا َمهــا، َوَقــْد كانَتــا ُمتَِّفَقتَــنْيِ َعــى أَْن تَذَْهبــا إىِل  ــْوٍم، ذََهبَ َوذاَت يَ

الَحديَقــِة الـــُمجاِوَرِة. َوَقبْــَل االِنِْطاِق، ناَدتُْهمــا أُمُّ َمهــا ِلتُْعطيَُهما 

ــِن تَأُْخذاِنِهمــا َمَعُهمــا. َلِكــنَّ َمهــا َلــْم تَُكــْن  َشــطرَتنَْيِ ِمــَن الُجبْ

ــا.  َعه ــْن دوِن أَْن تَُودِّ ــْت ِم ــا َخَرَج ــى أَنَّه ــا َحتّ ــمُّ ِلَكاِمه تَْهتَ

ــْت:  ــكوِت، َوقاَل ــَن السُّ ــْن ِم ــْم تَتََمكَّ ــَك، َوَل ــُة ِلذَِل ــْت فاِطَم َحِزنَ

ــي  ــِك أَْن تَذَْهب ــِك. َعَليْ ــِك ِلواِلَدِت ــًة ِبُعقوِق ــِت َمْعِصيَ ــِت اِْرتََكبْ أَنْ

ــَة  ــذْ َمهــا َكاَم فاِطَم ــْم تَأُْخ ــِع َل ــَح. ِبالطَّبْ ْف ــا الصَّ ــي ِمنْه َوتَْطلُب

. ــدِّ ــِل اْلِج ــى َمْحَم َع

َويف َطريِقِهمــا إىِل الَحديَقــِة، َوَقَعــْت َمهــا، َوَجَرَحــْت ِرْجَلهــا َحتّى 

ــا  ــُة َسيًع ــْت فاِطَم . اِتََّصَل ــى الـــَمْشِ ــاِدَرًة َع ــْد ق ــْم تَُع أَنَّهــا َل

ــاَرْت  ــا؛ َوص ــى اِبْنَِته ــًة َع َف ــُض ُمتََلهِّ ــْت تَْرُك ــا، َفأَتَ ــَدِة َمه ِبواِل

ــى َظْهِرهــا  ــا َع ــي، ثُــمَّ َحَمَلتْه ــَي تَبْك ــراَح َوِه ــُد َلهــا الِج تَُضمِّ

ــا َرأَْت َمهــا مــا َحــلَّ  ــيٍّ باِكيـَـًة ُمنْهــاَرًة. َلمَّ إىِل أَْقــَرِب َمْرَكــٍز ِصحِّ

هــا ِبتَعاُمِلهــا؛ َفــا َمثيــَل ِلــْأُمِّ  ــْت َكــْم كانـَـْت تَْظِلــُم أُمَّ ِبواِلَدِتهــا ِلُمَجــرَِّد ُرْؤيَِتهــا َمْجروَحــًة، أََحسَّ

ــْت ِمــْن واِلَدِتهــا أَْن تُســاِمَحها. ــْت َمهــا َكثــرًا، َوَطَلبَ يف اْلَحيــاِة. بََك

َوِهَي ِبَدْوِرها َضِحَكْت َوقاَلْت: أَنِْت ِقْطَعٌة ِمْن َقْلبي، َكيَْف ال أُساِمُحِك؟!

َقْلُب األُمِّ

معجمي الّصغري

باّرة: رحيمة بوالديها

نجيبة: ذكيّة ونبيهة

عقوقهم: عصيانهم وجحودهم

الّصفح: العفو واملسامحة

متلّهفة: متشّوقة

تضّمد: تغّطي الجرح بما 

يناسب.

ّي
ائـ

ـر
قــ

ّص 
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ين
لّثا

س ا
ّدر

ال



17

ىل
ألو

ة ا
حد

لو
ا الّسؤال األّول:

- أقرأ الّنّص وأجيب عن األسئلة اآلتية:   

1. ماذا يدّل عى أّن فاطمة باّرة بوالديها؟

2. ملاذا نادت أّم مها ابنتها؟

3. ماذا أزعج فاطمة يف صديقتها؟

4. ماذا فعلت أّم مها عندما علمت أّن ابنتها مصابة؟

5. بَم شعرت مها يف نهاية القّصة؟

الّسؤال الّثاين:

- أدّون إجابات ما ييل عىل كّراستي:

1. أجمــع مــن الفقــرة األوىل الكلمــات والتّعابــر اّلتــي تــدّل عــى صفــات فاطمــة )الحقــل 

ــّي(. املعجم

2. يف الفقــرة الثّالثــة وصــٌف لـــما شــعرت بــه األّم وفعلتــه عنــد إصابــة ابنتهــا. أجمــع الحقل 

ــاص بهذا. ــّي الخ املعجم

3. أستنتج من النّّص صفات مها.

الّسؤال الّثالث: 

- يف ضوء الّنّص، أدّون عىل كّراستي:

1. رأيي يف طريقة تعامل مها مع أّمها؟ 

2. لم يفاجئني تّصف والدة مها بعد إصابة ابنتها، لأسباب اآلتية: .........................

3. ثاثة أشياء أقوم بها، وتدّل عى ِبّري بوالدّي. 

الّسؤال الّرابع: 

- أعيد كتابة الفقرة األوىل، مستبداًل فاطمة بـ »سالـم«، وأغرّي ما يلزم.

ســالم فتـًـى ............................................................................................................

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

............................................................................................................................
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فائدة لغويّة

أقرأ وأالحظ:
الـمضارعالـمايض

تحبُّ اْلمعّلماُت فاطمَة.أحبّت اْلمعّلماُت فاطمَة.

يُحزُن فاطمَة موقُف صديقتها.أَحزن فاطمَة موقُف صديقتها.

نُحرُض هديّة لوالدتنا اليوَم.أحرضنا هديًة لوالدتنا البارحة.

أطيُع والدّي وأحبّهما.أطعُت والدّي وأحببتهما.

الفعل املضارع يدّل عى حدث يقع اآلن، أو سوف يقع يف املستقبل.
نحّول املايض إىل املضارع بزيادة واحد من األحرف اآلتية يف أّوله: أ- ن- ي- ت.

املضارع يف األصل مرفوع، وعامة رفعه الضّمة.

الّسؤال األّول: أحّول األفعال الـامضية إىل مضارعة، وأحرّك آخر الفعل:

- ساعدُت أبي يف الحديقة: ...............................
- اجتمعنا عى طاولة الطعام: ...........................
- سامحت األمُّ ابنتها: .....................................
- أحّب األُب عائلته: ........................................

الّسؤال الّثاين: أستعمل األفعال اآلتية يف جمل مفيدة:
- يكتُب: ..............................
- تزوُر: ..............................
- أحفُظ: .............................
- نمارُس: ............................

الّسؤال الّثالث: أعيد كتابة الفقرة اآلتية، مستبداًل كلمة »البارحة« بكلمة »اليوم«، وأغرّي ما يلزم:

البارحــة ذهبــُت مــع أّمــي إىل الّســوق. طلبــت منّــي البقــاء قربهــا. مشــينا يف الّســوق وبحثنــا 
عــن أغــراض محــّددة. ابتعــدُت عــن أّمــي مــن دون انتبــاه. قِلَقــت أّمــي كثــرًا. عــدُت إليهــا 

معتــذًرا.

أستنتج أّن:

الّتطبيقات
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ىل
ألو

ة ا
حد

لو
ا

- أكمل الفراغات اآلتية بكلامت مناسبة من عندي:

ــّب  ــه بح ــا ل ــي يقّدمانه ــّدر ...... اّلت ــا، ويق ــا دائًم ــو ...... كامهم ــر ......، فه ــو بك ــرّب أب ي

ــاص.  وإخ

ــر أن  ــن غ ــن .......، م ــه م ــراض ألّم ــة، و...... األغ ــال الحديق ــده يف أعم ــر وال ــو بك ...... أب

ــا. ــا أو ضيًق ــدي انزعاًج يب

- أكتب عىل مثال الجملة اآلتية: أحّب البحر كثرًا، لكنّني ال أجيد الّسباحة.

أحّب ...............................، لكنّني .......................

أحّب ................................، ..............................

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

- ترصّف صديقي بطريقة غري مناسبة مع أهله، ونّبهُتُه إىل خطئه. 

أصّمم القّصة كي أكتبها الحًقا.

- متى وأين: ......................................................

- من: ...............................................................

- ماذا فعل: .......................................................

- ما كان أثر فعله يف والديه: ..................................

- ماذا قلُت له: ....................................................

- كيف انتهى املوضوع: ........................................

التّعبري الكتابيّ 

ــّصف الّصحيــح مــع األهــل، وأرى مرادفهــا  أجمــع ســبع كلمــات عــن التّ
ــة. بلغــة أجنبيّ

الّثقافة:

أبحــث عــن مقولــة عــن بــّر الوالديــن، وأطبعهــا مزيّنــة، وألصقهــا عــى لوحــة 
الحائــط الصّفيّــة.

الّتكنولوجيا:
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َحّصاَلتي تَنَْفُعني

)2
ع )

مـا
ست

اال
ّص 

نـ
ث

ّثال
 ال

س
ّدر

ال

أصف ما أرى يف الّصورة، وأعرّب عاّم توحي به شفهيًّا:
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لو
ا الّسؤال األّول: 

- أستمع إىل الّنّص، وأجيب عن األسئلة اآلتية:
1. كم عدد املتحاورين يف النّّص؟

2. ما املوضوع اّلذي يتحّدثون عنه؟

3. ماذا أرادت الفتاة من أبيها؟

4. من أين حصلت عى املال لتشرتي الهديّة؟

5. ماذا قّرر الوالد يف النّهاية؟

الّسؤال الّثاين:

 - أستمع مجّدداً إىل الّنّص، وأصّحح الخطأ من الجمل اآلتية:
1. طلبت الفتاة مرافقة والدها إىل الحديقة.

2. أرادت الفتاة رشاء هديّة لعيد األب.

3. جمعت الفتاة مبلًغا لرشاء دّراجة جديدة.

4. لم تقم الفتاة بجمع املال الكايف لرشاء هديّة لعيد األّم.

5. سيدفع األب ثمن هديّة الولد ألّمه.

الّسؤال الّثالث: 

- أتذكّر ما سمعت من الحوار، وأكمل الجمل بالكلمة الـمناسبة:

1. يا أبي، أريدك أن تأخذني إىل .................

2. باألمس، عندما سألتك هل لديك ........... قلِت يل: ليس لدّي.

3. أحسنِت يا ابنتي، وأرجو منك يا بُنّي أن تتعّلم ........... من أختك.

الّسؤال الّرابع:

 - أجيب عن األسئلة اآلتّية، وأدّون إجابايت يف الكّراسة:

1. جمعت الفتاة املال لتشرتي هديّة ألّمها ال لها. أعرّب عن رأيي بتّصفها.

2. من الحوار الّسابق، أستنتج صفات األب.

3. أوضــح: هــل أحــّب أّمــي يف يــوم محــّدد مــع هديّــة ماديّــة، أم يجــب أن أعــرّب لهــا يوميّــا 

عــن هــذا الحــّب.

الّسؤال الخامس:

- أحــرّض حــواًرا مــع صديــق حــول موضــوع اّدخــار املــال والحّصالــة: واحــد مــع واآلخــر 

ضــّد.

- نتدّرب عى الحوار ونقّدمه أمام الّزماء.
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ــواُر  ــُم الِح ــى، َوداَر بَيْنَُه ِف َواملــاِل يف َمْقًه َ ــِم َوالــرشَّ ــَن الِعْل ــَس ُكلٌّ ِم ــاِم، َجَل ــَن األَيّ ــْوٍم ِم يف يَ

اآلتــي:

ــا أُســاِعُدُهْم يف َحــلِّ الَكثــِر  غــرُ. َوأَن ــْحِر يف النّــاِس. يُِحبُّنــي الَكبــرُ َوالصَّ املــاُل: تَأْثــري َكالسِّ

ــعوَر ِبقيَمــِة َهــذِه الَحيــاِة،  ِمــَن األََزمــاِت الَّتــي يَُمــّروَن فيهــا. ِبدونــي، َلــْن يَْســتَطيَع النـّـاُس الشُّ

َوَسيَعيشــوَن يف تَعاَســٍة.

ــَن  ــِر ِم ــلِّ الَكث ــاِعُد يف َح ــرَِة، َوأُس ــوِل الَكب ــاِب الُعق ــخاِص أَْصح ــَع األَْش ــُل َم ــُم: أَتَعاَم الِعْل

ــَة  ــي األَِدلَّ ــِق. أُْعط ــِة َوامَلنِْط ــاِكِل ِبالِحْكَم امَلش

ُل  َوالرَباهــنَي َعــى ُكلِّ مــا ُهــَو ُمبَْهــٌم. َوَهــَديف األَوَّ

ــْم يف ُكلِّ  ــاُع َعنُْه ف ــرَشِ َوالدِّ ــُة البَ ــرُ ِحمايَ َواألَخ

ــُق َلُهــُم الرَّفاِهيَّــَة: ِمــْن  أُمــوِر َحياِتِهــْم؛ َفأَنــا أَُحقِّ

ِم  ــدُّ ــِة، َوالتََّق ــاَد األَْدِويَ ــتَطيعوَن إِيج ــايل يَْس ِخ

ــاِر. ــيِّ َواالِْزِده َوالرُِّق

ــذا  ٍء يف َه ــَى َشْ ــا أَْغ ــي، َفأَن ــا َعنّ ُف: أَّم َ ــرشَّ ال

ــى  ــَرَص َع ــْن َح ــاِل. َوَم ُر ِبامل ــدَّ ــوِد، َوال أَُق الُوج

ــى  ــُه يف أَْع ــْدرِه، َوَجَعْلتُ ــْن َق ــُت ِم ــودي َرَفْع ُوج

ــُه ِبــا  ــُت ِمــْن َشــأِْنِه َوَجَعْلتُ امَلنــاِزِل َوأَْســماها. َوَمــْن حــاَوَل التَّْفريــَط يِفَّ َواالِْســِتهانََة بــي، َقلَّْل

ــْدُق َواْحــرِتاُم الَكِلَمــِة َواتِّخــاذُ الَقــراِر الّصاِدِق،  قيَمــٍة. أَنــا َمْجموَعــُة أَْشــياَء يف َكِلَمــٍة واِحــَدٍة: الصِّ

ــُة! ــا الثَِّق ــِف. أَن عي ــَع الضَّ ــوُف َم َوالُوق

َويف النِّهايَِة، َعنَْدما َقرَّروا الذَّهاَب، تَساَءلوا: َكيَْف َلنا أَْن نَْلتَِقَي َمرًَّة أُْخرى.

قاَل املاُل: إِْن أََرْدتُْم إيجادي، يُْمِكنُْكما البَْحَث َعنّي يف الُقصوِر.

َوقاَل الِعْلُم: يُْمِكنُُكما إيجادي يف أَماِكِن الِعْلِم َودوِر الِحْكَمِة.

ْمَت. َفَسأاَلُه: ِلَم ال تَتََكلَُّم؟ ُف َفاْلتََزَم الصَّ َ أَّما الرشَّ

قاَل: أِلَنَّني إِْن ذََهبُْت، َفا َعْوَدَة يل َمرًَّة أُْخرى.

ِحـــواٌر يف َمْقـًهى
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الّسؤال األّول:

- أجيب عن األسئلة اآلتية: 

2. كيف عّرف الرّشف نفَسه؟ 1. من املتحاورون يف النّّص؟ 
4. ملاذا قال الرّشف إنّه إن غادر فا عودة له؟ أرشح. 3. بَم يفيد العلم النّاس؟  
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ىل
ألو

ة ا
حد

لو
ا الّسؤال الّثاين:

 - أصّحح الخطأ يف العبارات اآلتية إن ُوجد:   

1. العلم يساعد يف حّل الكثر من األزمات. 
2. بدون املال يستطيع النّاس العيش يف هذه الحياة.

3. الجهل يحّقق الّرفاهية والتّقّدم والّرقّي واالزدهار. 
4. التّّرع والتّهّور يزيدان من شأن اإلنسان وقيمته. 

الّسؤال الّثالث:

ــا،  ــات عنه ــة، واإلجاب ــئلة املختلف ــّر األس ــنا. نح ــف بأنفس ــدف إىل التعري ــواًرا يه ــني ح ــع زميل ــّر م أح

ــّف. ــوار يف الص ــّدم الح ــا لنق ــدّرب عليه ونت

1. أكمل الفراغات اآلتية بكلامت مناسبة من عندي: 

أجّمــع مــايل القليــل يف .........، وذلــك حتـّـى .......... ألبــي هديـّـة يف عيــد العّمــال. أبــي رجــل 
لطيــف، يشــرتي يل ......... الّلذيــذة كّل يــوم. ويســألني عــن ......... املدرســيّة. 

2. أكتب عىل مثال الجملة اآلتية: 
إن أردتم إيجادي، يمكنكما البحث عنّي يف القصور.

إن .......................... يمكنَك ...................................................................................

إن .......................................................................................................................

...........................................................................................................................
3.  صديقي ال يحافظ عىل أغراض املدرسة. وقلُت له إّن هذا العمل ال يفيد املجتمع والوطن.

أوّسع هذه الحادثة يف ثاثة أسطر، مستعما الكلمات والتعابر اآلتية: 
ممتلــكات عاّمــة - تفيــد الجميــع - املدرســة هــي الوطــن الّصغــر - حــّب الوطــن بالفعــل ال 

. لقول ا
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

التّعبري الكتابيّ 

ــا إىل  ــة، وأُحرِضه ــي القديم ــات جيبوت ــن عم ــي ع ــار عائلت ــد كب ــث عن أبح
ــة  ــدّون يف ســجٍل األشــكاَل املختلف ــا أحــرضه رفاقــي، ون الّصــّف، وأقارنهــا بم

ــات. ــى العم ع

الّثقافة:

أبحــث عــن تطــّور شــكل النّقــود تاريخيًّــا يف العالــم، وأجمــع الّصــور للعمــات 
الورقيـّـة والنّقديـّـة القديمــة، وأعرضهــا يف الّصــّف. 

الّتكنولوجيا:
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ــــيُف يَحتَِضـــــُر قـاَلْت أِلَتْراِبها َوالصَّ ــِة األَْفـــناِن باِســـــَقةٍ  1. َوتيـنٍَة َغضَّ

ِعنــدي الَجمـاُل َوَغري ِعنـــَدُه النََّظـــُر 2. ِبئَس الَقضـاُء الَّذي يف األَْرِض أَْوَجــَدني 

َفـــا يَبـنُي َلــها يف َغـــْرِها أَثَــــــُر 3. أَلَْحِبَســنَّ َعـى نَْفســي َعـــــواِرَفها 

َوَليَْس يل بَْل ِلَغـْري الَفــــْيُء َوالثََّمــــُر 4. َكـْم ذا أَُكلُِّف نَْفي َفـْوَق طـــاَقِتـــها 

َفـــا يَكـوُن ِبِه طـــــوٌل َوال ِقَصــــُر ـَلٌة ِظـّي َعـى َجَســــــدي  5. إِنّي ُمَفصِّ

أن َليْـَس يَْطــُرُقني َطـــْرٌ َوال بََشـــــُر 6. َوَلْســُت ُمثِْمـــَرًة إاِّل َعـى ِثَقــــــةٍ 

َجـــُر نْـــُدِس الشَّ يَّنَْت َواِْكتََسـْت ِبالسُّ َفاِزَّ 7. عــاَد الرَّبيـُع إىِل الدُّنــيا ِبَمـوِكــــِبهِ 

هـا َوتَــــٌد يف األَْرِض أَْو َحَجــــــُر َكأَنَـّ 8. َوَظـلَِّت التّيــنَُة الَحْمــقاُء عـــــاِريَةً 

ها َفَهـَوْت يف النّــــاِر تَْستَـِعــــُر َـّ َفاِْجتَث 9. َوَلم يُِطـْق صـاِحُب البُْسـتاِن ُرْؤيَتَــها 

َفـِإنَُّه أَْحَمــٌق ِبالِحــــْرِص يَنْتَِحـــــُر 10. َمْن َليَْس يَْسخو ِبما تَْسخـو الَحـياُة ِبهِ 

التّينَُة الَحْمـقاُء

بع
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الّشاعر: إيليَا أبو مايض

معجمي الّصغري
ل نفي أكثر من قدرتها أَُكلُِّف نَفي َفوَق طاَقِتها: أحمِّ ِة األَفناِن: طريّة األغصان   َغضَّ

يسخو: يجود- يعطي َفاِجتَثَّها: قطعها من جذورها  
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ىل
ألو

ة ا
حد

لو
ا الّسؤال األّول:

- أجيب عن األسئلة اآلتية: 

1. من يتحّدث يف النّّص؟ ومتى؟  
2. مَم كانت التّينة تشكو؟   

3. ماذا قّررت أن تفعل؟
4. كيف كان شكلها يف الّربيع؟

5. ماذا فعل صاحب البستان؟

الّسؤال الّثاين:

 - أقرأ الجمل اآلتية، وأصّحح الخطأ منها:   

1. كانت التّينة مرورة أنّها تعطي اآلخرين الجمال والثّمار الّلذيذة.

2. قّررت التّينة أن تخرّض يف الّربيع وتعطي الثّمار.

3. لم يعجب منظُر التّينة صاحَب البستان.

4. كانت التّينة شديدة الّذكاء.

الّسؤال الّثالث:

أستخرج من الّنّص البيت الداّل عىل املعنى اآليت:

1. بقاء التّينة عارية يف فصل الّربيع.

2. غرور التّينة بجمالها وتفّوقها عى اآلخرين.

3. اخرضار األشجار يف فصل الّربيع.

4. نهاية البخيل سيّئة.

الّسؤال الّرابع:

 - أدّون إجابايت عىل كّراستي: 

1. أعرّب عن رأيي يف موقف الّشاعر اّلذي اعترب التّينة حمقاء.

2. أوّسع: هل تّرع صاحب البستان، أم كان يجب أن ينتظر التّينة أكثر؟

3. ماذا يجب أن نقّدم -نحن البرش- للّطبيعة تعبرًا عن امتناننا لكرمها؟

السؤال الخامس: أعيد كتابة األبيات 7-8-9 عى شكل قّصة قصرة.
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فائدة لغويّة

أقرأ وأالحظ:
الـمضارع الـمعتّل اآلخرالـمضارع الّصحيح اآلخر

يسعىيجتّث

يسخوتحترض

تعطينأكل

حروف العّلة هي: األلف والياء والواو.
ــة: يذهــب-  ــاء أو ألــف أو واو أصليّ ــذي ال ينتهــي بي الفعــل املضــارع الّصحيــح اآلخــر هــو اّل

يركــض- يمنــح...
الفعل املضارع املعتّل اآلخر هو الذي ينتهي بأحد أحرف العّلة: يحيا- يدنو- يشوي...

ال تظهر الحركات عى األلف، بينما تظهر الفتحة فقط عى الياء والواو.

الّسؤال األّول: 

- أضع األفعال الـمضارعة اآلتية يف الجدول:

نُقبُل – يقطُع – يكوي- يعفو – يرى – يبتسُم- يجري- يرمي- يُسلُِّم- يغفو- يسعى

الـمضارع الـمعتّل اآلخرالـمضارع الّصحيح اآلخر

الّسؤال الّثاين:
- أختــار مــن الّتمريــن الّســابق فعلــني معتــيلَّ اآلخــر وفعلــني صحيَحــي اآلخــر، وأســتعمل كالًّ منهــا 

يف جملــة مفيــدة:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

أستنتج أّن:

الّتطبيقات
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ىل
ألو

ة ا
حد

لو
ا

الّسؤال األّول:

 - أكتب عىل مثال الجملة اآلتية:

َوَظلَِّت التينَُة الَحمقاُء عاِريًَة َكأَنَّها َوتٌَد يف األَرِض أَو َحَجُر.

وقَف التّلميذ ..................................... كأنّه ...............................................................

ركَضت ............................................ كأنّها .............................................................

...................................................... كأنّهم .............................................................

الّسؤال الّثاين:

ــا عــى األرض بــا حــراك.  ــا إىل الّســوق، حــني الحــظ أبــي رجــًا مســنًّا مرميً ــا يف طريقن  كنّ

ــة عــى  ــب القّص ــا الّرجــَل، وأكت ــف أنقذْن ــاذه. أرشح مــا حــدث، وكي ــا ملســاعدته وإنق فتدّخلن

ــتي. كّراس

ال أنىس أن أذكر: الّزمان واملكان- الّشخصيّات- املشكلة – تّصفنا – كيف انتهت الحادثة.

أراجع ما كتبُت، وأسأل الـمعّلم عن الـمفردات اّلتي أحتاج إليها، واإلماء الّصحيح.

التّعبري الكتابيّ 

ــن  ــة ع ــرّبوا بجمل ــم أن يع ــب منه ــني، ونطل ــا املغرتب ــع أقربائن ــل م نتواص
ــّف. ــم يف الّص ــادل جمله ــي. ونتب ــم لجيبوت محبّته

الّثقافة:

أســتعمل الربيــد اإللكرتونــّي يف التّمريــن الّســابق، وأطلــب بالعربيـّـة الُجَمــَل 
مــن املغرتبني.

الّتكنولوجيا:
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الّتقـــــــويم  

إنتاج شفهّي: 

ًعا  غــرَ أَْحَمــَد يَذَْهــُب ُمْرِ ذاَت يـَـْوٍم ُكنـْـُت أَســرُ يف َطريقــي إىِل اْلَمْدَرَســِة، َفشــاَهْدُت أَخــي الصَّ

ِلُمســاَعَدِة أَْعًمــى يف َوَســِط َطريــٍق ُمْزَدِحــٍم. أََخــذَ ِبيـَـدِه، َوســاَعَدُه َعــى ُعبــوِر الطَّريــِق، فََشــَكرَُه 

ــِت،  األَْعمــى. َردَّ أَخــي: ال ُشــْكَر َعــى واِجــٍب يــا َعّمــي، َوَهــذا واِجبــي. َوِعنْــَد َعْوَدِتنــا إىِل البَيْ

ــذِه األَْخــاُق  ، َه ــدي َكثــرًا، َوقــاَل: أَْحَســنَْت يــا بُنَــيَّ ــِرَح واِل ــُت؛ َفَف ــدي ِبمــا َرأَيْ ــرَبُْت واِل أَْخ

. الَحَســنَُة َحثَّنــا َعَليْهــا دينُنــا اإِلْســاِميُّ

- أحكي لوالدي ما رأيته أثناء ذهابي إىل املدرسة من تّصف أخي. وال أنىس أن أذكر:

الّزمــان واملــكان - وصــف حالــة الّطريــق - ســبب سعــة أخــي - العمــل الــذي قــام بــه أخــي 

ــل األعمى ــر- رّدة فع الّصغ

إنتاج كتايّب: 

تّصَف صديقي بطريقة غر مناسبة مع مرشف النّشاط الـمدريّس، فنبّهتُُه إىل خطئه.

أكتب ما حدث مستعينًا بإجابات ما يأتي:
-متى وأين؟

- من؟
- ماذا فعل؟

- ما كان أثر فعله يف الـمرشف؟
- ماذا قلت له؟

- كيف انتهى الـموضوع؟


