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INTRODUCTION

ARA221: Arabic Reader II is a 3-credit unit course. It is a 200 level course

available to Degree students. The course is also suitable for anyone who is

interested in the study of Arabic language.

WHAT YOU WILL LEARN IN THIS COURSE

The course consists of 15 units discussed under 3 modules which

involve notes on a collection of poems and prose with orthodox Arabic texts

selected from Arabic academic text books. The Arabic texts are qualified as

orthodox because they are written by original Arabians who are regarded as

authorities in the language like Imam Ali bin Abi Talib and others. In addition,

some of the texts are written in the time when Arabic language was pure, and

which all the traditional Arabic scholars agreed and accepted as orthodox era.

After introduction, pursued objectives and conclusions, the passages are

tailed with comprehensive exercises that will help you achieve the best out of

the syllabus.

Though the syllabus has been especially developed for Noun student in

Nigeria, it can be suitable for any classical Arabic student all over the world

with special consideration to levels, owing to the universality and authenticity

of the texts.

COURSE AIMS

The overall aim of ARA221: Arabic Reader II is to jack up your Arabic fluency

by introducing you to reading authentic Arabic, in order to improve your

spoken and reading ability and vocabulary acquisition.

The specific aim of this course is to make you peruse through the prosaic

and poetic orthodox texts carefully selected from academic text books

satisfied and used by different Arabic institutions such as College of Call,

Tripoli and Egyptian Ministry of Education, in order to improve your Arabic



5

speaking and writing proficiencies, and a comprehensive reading and

understanding of Arabic passages. This will be achieved by:

 Exposing you to reading Arabic passages with authentic texts.

 Introducing you to pure Arabic constructions and styles to help emulate

the original Arabians in their language.

 Helping you to enrich your Arabic vocabulary in order to trigger of

your fluency.

 Providing you with some exercises to help you make use of your

vocabulary to construct correct Arabic sentences.

 Providing you with some exercises to help you comprehend the

Arabic passages.

 Providing you with Arabic grammatical drills to help you make

correct sentences.

 Providing you with Arabic rhetoric drills in order to help you

understand the connotative meanings of some Arabic expressions

in the passages, so that you can make use of them in your own

constructions.

COURSE OBJECTIVES

To achieve the aims set out above there are overall set objectives. In

addition, each unit also has specific objectives. The unit objectives are

always included at its beginning. You will read them before you start

working through the unit. You may want to refer to them during your study

of the unit to check your progress. You should always look at the unit

objectives after completing a unit. This way you can confirm whether you

have done what was required of you by the unit.
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Stated below are the wider objectives of this course as a whole. By

meeting these objectives, you should have achieved the aims of the course

as a whole.

On successful completion of the course, you should be able to:

 Answer the questions on the passages to test your comprehension.

 Tell the correct meaning of every word in every passage.

 Give a brief narration of every story off head.

 build a bank of Arabic language vocabulary

 Make use of the acquired words and expressions and styles in your

own constructions.

 Point out the lessons and benefits of every passage.

WORKING THROUGH THIS COURSE

To complete this course, you are required to read the study units, read

recommended books and read other materials provided by the National Open

University of Nigeria (NOUN). Each unit contains self- assessment exercises,

and at points in the course, you are required to submit assignments for

assessment purposes. At the end of this course, there is a final examination.

You will find below list of all the components of the course and what you have

to do.

COURSE MATERIALS

Major components of the course are:

1 Course Guide

2 Study Units

3 Textbooks

4 Assignment File
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5 Presentation Schedule

You must obtain a copy of the materials provided by the NOUN. You may

contact your tutor if you have problems in obtaining the text-books.

SET TEXTBOOKS

-1 وآلخرون، آلكيش هللا نصوص، - تلريلات قوآهل- آلعربية: اللغة

بنغازي-ليليا،2003م ط1، آلمّتحلة، آلجليل آلكّاب دآر

-2 صالح، صبحي تحقيق عنه، ا رضي طالب أبي بن علي للمام البلغة نهج

د.ت. ،34 رقم الخطبة ط5، الهجرة، دار مؤسسة

الحديثة، العربية المؤسسة المقصود، عبد الحميد عبد ليلة، ألف حكايات سلسلة -3
د.ط،د.ت. الول، العدد

المصرية،ج1، المعارف وزارة عمر، وعلي الفتتاح عبد الرشيدة، القراءة -4

1951 .ط34،

SELF ASSESSMENT EXERCISES (SAEs)

Each unit contains a number of self-tests. In general these self- tests

examine you on the material just covered or require you to apply them in some

ways and thereby, help you to evaluate your progress and performance in your

assignments. The exercises will assist you in achieving the stated learning

objectives of the individual units and of the course.

TUTOR – MARKED ASSIGNMENTS (TMAs)

This Course contains a number of tutor-marked assignments you need

to submit. The best three (i.e. the highest three of the five marks) will be
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counted. They will constitute 30 %, of your total course mark.

You should be able to complete your assignments from the information

and materials containing in your set textbooks, reading and study units.

However, you are advised to use other references to broaden your view point

and provide a deeper understanding of the subject.

When you have completed each assignment, send it together with

Tutor-Marked Assignment (TMA) form to your tutor. Make sure that each

assignment reaches your tutor on or before the deadline given in the

assignment file. If, however, you cannot complete your work in time, contact

your tutor before the assignment is done to discuss the possibility of an

examination.

FINAL ASSESSMENT

There are two types of assessments in the course. First are the Tutor-

Marked Assignments while the second are the written examinations. In

tackling the assignment, you are expected to apply information and

knowledge acquired during this course. The assignments must be submitted

to your tutor for formal assessment in accordance with the deadlines stated in

the assignment file. The work you submit to your tutor for assessment will

count for 30% of your total course mark.

At the end of the course, you will need to sit for a final two-hour

examination. This will also count for 70 % of your course mark.

FINAL EXAMINATION AND GRADING

The final examination of ARA221 will be of two hours' duration and

70% have a value of the total course grade. The examination will consist of

questions which reflect the type of self-testing, practice exercise and tutor-

marked problems you have come across. All areas of the course will be
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assessed.

You are advised to revise the entire course after studying the last unit

before you sit for the examination. You will find it useful to review your tutor-

marked assignments and the comments of your tutor on them before the final

examination.

COURSE MARKING SCHEME

This table shows how the actual course marking is broken down.

Assessment Marks

Tutor – Marked Assignment Best three marks out of five count @

10% each = 30% marks

Final Examination 70% of overall course marks

Total 100% of course marks

Table 1: Course Marking Scheme

PRESENTATION SCHEDULE/ COURSE OVERVIEW

The presentation Schedule given below gives you the important dates

for the completion of tutor-marked assignments and attending tutorials.

Remember, you are required to submit all your assignments in good time. You

should guard against being late in submitting your work.

Units Title of work Weeks
activity

Assessment

(end of unit)
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1 Features of Arabic Language 1 Assignment 1

2 Definite article and indefinite Article 2 Assignment 2

3 Simple nominal sentences construction 3 Assignment 3

4 Simple verbal sentences construction 4 Assignment 4

5 The difference between prose and poetry in
Arabic with examples.

5 Assignment 5

6 Reading and writing ability of fully vocalized
short Arabic prose texts

6 Assignment 6

7 Reading and comprehension of vocalized
short Arabic prose texts

7 Assignment 7

8 Reading and comprehension of un-vocalized
short Arabic prose texts

8 Assignment 8

9 Reading and understanding of fully vocalized
short Arabic poetry texts

9 Assignment 9

10 Reading and understanding of un-vocalized
short Arabic poetry texts

10 Assignment 10

11 Reading and analysis of fairly difficult words
of vocalized long Arabic prose texts

11 Assignment 11

12 Reading and comprehension of un-vocalized
long Arabic prose texts

12 Assignment 12

13 Reading and understanding of vocalized long
Arabic poetry text

13 Assignment 13

14 Reading and understanding of un-vocalized
long Arabic poetry texts

14 Assignment 14

15 Reading and analysis of fairly difficult words
from vocalized and un-vocalized long Arabic
poetry texts

15 Assignment 15
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HOW TO GET MOST FROM THIS COURSE

In distance learning the study units replace the university lecturer. This

is one of the great advantages of distance learning; you can read and work

through specially designed study materials at your own pace, and at a time and

place that suit you best. Think of it as reading the lecture instead of listening to

lecturer. In the same way that a lecturer might set you some reading to do, your

study units provide exercises for you to do at appropriate points. Each of the

study units follows a common format. The first item is an introduction to the

subject matter of the unit and how a particular unit is integrated with the other

units and the course as a whole. Next is a set of learning objectives. These

objectives let you know what you should be able to do. When you have

finished the units, you must go back and check whether you have achieved the

objectives. If you make a habit of doing this, you will scientifically improve

your chances of passing the course.

The main body of the units guides you through the required reading

from other sources.

Reading Section

Remember that your tutor's job is to help you. When you need help,

don't hesitate to call and ask your tutor to provide it.

1 Read this course guide thoroughly

2 Organize a study schedule. Refer to the ‘course overview’ for more

details. Note the time you are expected to spend on each unit and how

the assignments relate to the units. Whatever method you choose to

use, you should decide on and write in your own dates for working on

each unit.

3 Once you have created your own study schedule, do everything you

can to stick to it. The major reason that students fail is that they get
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behind with their course work. If you get into difficulties with your

schedule, please let your tutor know before it is too late for help

4 Turn on unit 1 and read the introduction and the objectives for the unit.

5 Assemble the study materials. Information about what you need for

the unit is given in the "Overview” at the beginning of each unit. You

will almost always need both the study unit you are working on and

one of your set books on your desk at the same time.

6 Work through the unit itself has been arranged to provide a sequence

for you to follow. As you work through the unit you will be instructed

to read sections from your set books or other articles. Use the unit to

guide your reading.

7 Review the objectives for each study unit to confirm that you have

achieved them. If you are not sure about any of the objectives, review

the study material or consult your tutor.

8 When you are confident that you have achieved a unit's objectives, you

can then start on the next unit. Proceed unit by unit through the course

and try to face your study so that you keep yourself on schedule.

9 When you have submitted an assignment to your tutor for marking, do

not wait for its return before starting on the next unit. Keep to your

schedule. When the assignment is returned, pay particular attention to

your tutor's comments, both on the tutor-marked assignment from and

also on what is written on the assignment. Consult your tutor as soon

as possible if you have any questions or problems.

10 After completing the last unit, review the course and prepare yourself

for the final examination. Check that you have achieved the unit

objectives (listed at the beginning of each unit) and the course

objectives (listed in this course guide).
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TUTORS AND TUTORIALS

There are 8 hours of tutorials provided in support of this course. You

will be notified of the dates, times and location of these tutorials, together

with the name and phone number of your tutor, as soon as you are allocated

a tutorial group.

Your tutor will mark and comment on your assignments, keep a close

watch on your progress and on any difficulties you might encounter. He will

also provide assistance to you during the course. You must mail your tutor –

marked assignments to your tutor well before the due date (at least two

working days are required). They will be marked by your tutors and returned

to you as soon as possible.

Do not hesitate to contact your tutor by telephone, e–mail, or discuss

with him if you need help. The following might be circumstances in which you

would find help necessary.

CONTACT YOUR TUTOR IF:

 You do not understand any part of the study units or the assigned

readings.

 You have difficulty with the assessment exercises.

 You have a question or problems with an assignment, with your

tutor's comments on an assignment or with the grading of an

assignment.

You should try your best to attend the tutorials. This is the only chance

to have face to face contact with your tutor and to ask questions which

are answered instantly. You can raise any problem encountered in the

course of your study. To gain the maximum benefit from course tutorials,

prepare a questions list before attending them. You will learn a lot from

participating in discussion actively.
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SUMMARY

ARA 221 introduces you to the basic reading of vocalized and un-

vocalized Arabic texts in prose and poetry. Upon completing this course, you

will be able to read, write and understand Arabic short and long passages.

Moreover, you will improve in your reading ability and vocabulary acquisition.

We wish you success with the course and hope that you will find it both

interesting and useful.

Module1 قواعد- العربية: اللغة كتاب من المنتخبة الشعار و الخطب مجموعة
نصوص. تدريبات-

Unit 1 النتاس، استتنففار في هه وجهف ا م كرت طالب أبي بن لعليت خطبة ن مت

1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Main Content
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3.1 ت الننصت ُه عفرف

3.2 آلخطيب ترجمة
3.3 العرابي التدريب

3.4 البلغي التدريب

4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading

1.0 أتباعه استتنففار في هه وجهف اه كرم طالب أبي بن علي المام ألقاها خطبة هذه
سوفيان أبي بن معاوية أتباع من أعدائهم قتال إلى

في وتخاذلهم أهلآئهم قّال من تقاهسهم هليهم أنكر وفيها
سّلّقي آلنص هذآ وفي هنه. ا رضي هليهم ُققه وهي نصرته

في معانيها هن آللحث ال هليك ما وغامضة صعلة بكلمات
آلهامش.

2.0 Objectives:

At the end of this unit you will be able to:

= answer the questions on the passage.

= explain the meanings of the selected

vocabularies.

= use the selected vocabularies and expressions to

make correct sentences.

3.0 Main Content:

3.1 الننصت ُه عفرف Presentation



16

آسّنفار في وجهه ا كرتم طالب أبي بن لعليت خطلة ممن
آلنتاس:

( مم للكك ٍتف ّلابلككم)1"أك هم ُك ِممم سل للقللم ! )2 ةت رف الخت نف مت نيفا الدد يفاةت بتالحف يتهم ضت أفرف ، )

فننكهم أ كف يهنهكهم أفعع تع دفارف كهم ت عفدهوت ادت هف جت إتلفى تهكهم دفعفوع إتذفا وف لفففا، خف زتت العت عفنت بتالذدلتت وف ا، ضف وف عت
ةة) رف غفمع فتي وتت المف نف ةة)3مت رف سفكع فتي الذدههولت نف مت وف ي)4( ارت وف حت لفيكهم عف تفجد يفرع )5 )

( ههونف مألوسة)6ففتفععمف لكوبلككم قك فكأنن )7 لمي ّكم ألن ا مل ، لكونل قم تلعم لل ّكم فلألن )

آللنيلالمي) َل جمي سل مقلةف )8بِم افترف وف زف َف وف ، )9 ِتبتلة كف َن إت أفنتهم ا مف وف إتلفيكهم تفقفره يهفع زتة عت )

نفارت سفععره ات لفعفمره لفبتئسف ، رف آخف ن مت ت انتفشفرف انتبة جف ن مت عفتع مت جه ا ففكهلنمف ا، عفاتههف ره لن ضف
( ربت 10الحف يهنفامه َف ، ضهونف تفعت تفمع ففلف افهكهم رف أفطع تفنتفقتصه وف ، يدهونف تفكت َف وف تهكفادهونف أفنتهم. )

(، ات أفيمه وف ، لهونف اذت تفخف المه ات وف غهلتبف ، سفاههونف غففلفةة فتي أنتهم وف 11عفنكهم، أفنن بتكهم فظهند لف إتنتتي )

( وته المف رن تفحف اسع وف غفى، الوف سف مت حف 12لفو طلالمبف ألبمي آبمنم نم هل ّكم جم رل آنفل قلل )

أسم) آلرن آِم رل 13آنمفم ُك رك يلعم ، هم سم نلفم ممن ُك ون لك هل كتمنك يكمل أأ رل آمم امنن ولام . )

(ُ للل جم وليلفرمي ظمله، هل م ُك وليله مله 14لحل تع من ضه ا مف يفف عت ضف ه، عفجزه يمف لفعفظت ، )

والتضجر وآلسّنقاص للّحقير تقال كلمة : ٍتف أك -1

والخذ. اللوم العتاب: -2

الشدتة. تعني هنا والغمرة الماء، مزدحم الغمرة: -3

آلعقل. ذهاب كرة: آلست -4

ونقاشي. محاورتي ُوآري: وينلهم، يسّغلق ّق: يرت - 5

آللصيرة. همى بمعنى آلضلل، في آلّردقد آلعمه: -6

مخلوطة. مألوسة: -7

ودوامها. الليالي طول الليالي: سجيس -8

الرجل. عشيرة وهي زافرة جمع الزوافر: -9

الموقفدة النار والسعير: إيقاد، : سعره -10

قسمي. ا أيم والتقدير للقسم، اسم ا: وأيم -11

وقوي. اشتدت بمعنى الموت واستحرن الوغى، حمس -12

يلتئم. َ بحيث وانشداخه الرأس تكسر يريد -13

قه. يمزتت أديمه: أو جلده يفري -14
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َف ذفلت طفى أهعع أفن دهونف ات ففوف أنا ا فمن ففأ ، ئعتف شت إتنع َف ذفا ففكهنع أنت ه، درت صف انتحه وف جف عفلفيهت
( فتينةت رف شع بتالمف بف رع )15ضف امت الهف ُه ا ففرف نهه مت يره يفطت )16 يففععفله وف ، الفقعدفامت وف ده اعت السنوف يحه تفطت وف ، )

لفين عف قدكهم حف ا فمن ففأ ؛ قق حف عفلفين لفكهم وف ققا، حف لفيكهم عف لتي إتنن النناسه ا أفيدهف ، يفشفاءه ا مف َف ذفلت بفعدف اه
( لفيكهم عف ففيئتكهم تفوفتيره وف لفكهم، ةه يحف 17ففالننصت ا كفيمف يبهكهم تفأعدت وف لهوا، هف تفجع َف كفي كم تفععلتيمه وف ، )

ابفةت جف وافلت يبت غت المف وف دت هف شع المف فتي ةت يحف الننصت وف ، بتالبفيعفةت ففاءه ففالوف لفيكهم عف قتتي حف ا أفمن وف وا، لفمه تفعع
كهم". ره آمه ينف حت الطناعفةه وف عهوكهم، أفدع ينف حت

3.2 آلخطيب ترجمة
ابن – وجهه ا كرم – طالب أبي بن علي والحسين، الحسن أبو المرمنين أمير هو
عنها ا رضي – الزهراء فاطمة ابنته وزوج وسلم، عليه ا صلى ا رسول عم
صلى الرسول ميلد بعد – عنه ا رضي – ميلده كان الراشدين، الخلفاء ورابع –
منذ وعهرف بيان، الصتت من به آمن من أول وهو سنة، وثلثين باثنين – وسلم عليه ا
وتولتى الخطباء، إمام فكان والبلغة؛ وبالفصاحة أُ، الجف بفاطة ورت بالشدجاعة غفره صت
الفتنة اندلعت حيث أشهر ثلثة إَ سنين خمس تتجاوز لم فيها مدته ولكن الخلفة،

40هـ. عام صهومه خه أيدي على يلةف غت وقهتتلف الكبرى،

3.2 العرابي التدريب
هّابكم". سِمُ لقل لكم "أٍ

أنا، تقديره مستتر ضمير والفاعل أضجر، بمعنى مضارع فعل اسم لكم: ت أفت
الفعل. باسم متعلقان ومجرور جار لكم

فعل وسئمت: تحقيق، حرف قد المقدر، القسم جواب في واقعة اللم سئمت: لقد
في الضم على مبني متحرَ رفع بضمير َتصاله السكون على مبني ماُ

فاعل. رفع محل
على مبني المتصل والضمير مضاف، وهو منصوب، به مفعول عتاب: عتابكم:

إليه. مضاف جر محل في السكون
هوضا" آلخرة من آللنيا بالحياة "أرضيّم

ماُ، فعل ورضيتم: العراب، من له محل َ استفهام حرف الهمزة أرضيتم:
فاعل. رفع محل في السكون على مبني متصل وضمير

صفة والدنيا: المتقدم، بالفعل متعلقان ومجرور جار بالحياة الدنيا: بالحياة
اللف. على مقدرة بكسرة مجرورة

بالكسرة. مجرور اسم والخرة: جر، حرف من الخرة: من

آلُام. مُارٍ الى نسلة ّنارة آلل آلسيوٍ : آلمُرفية -15

آلصغيرة. آلرقيقة آلرؤوس هظام آلهام: فرآش -16

وآلِروة. آلغنيمة آلفيء: -17
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منصوب. حال عوضا:
آلليالي" سجيَ بِقة لي أنّم "ما

منفصل ضمير وأنتم: بليس، شبيه السكون على مبني نفي حرف ما لي: أنتم ما
ومجرور. جارت ولي: ما، اسم رفع محل في السكون على مبني

من منع مقدترة بفتحة منصوب ليس خبر وثقة: زائد، جرت حرف الباء بثقة:
الزائد. الجرت حرف بحركة المحل اشتغال ظهورها

مضاف والليالي: مضاف، وهو منصوب، زمان ظرف سجيس: الليالي: سجيس
إليه.

" ُقق هليت ولكم ُقا، هليكم لي ان آلناس "أيها
حرف وها نصب، محل في الضم على مبني مقصودة نكرة منادى أي أيدها:

تنبيه.
محلق منصوب للتباع ف لفظا مرفوع بدل الناس:

محل في جملة شبه ومجرور جار لي: ونصب، توكيد حرف إنت عليكم: لي إنت
ومجرور جارت عليكم: إن، خبر رفع

منصوب. ر مؤخت إن اسم حققا:
مقدتم. خبر رفع موضع في ومجرور جارت ولكم عطف، حرف الواو ولكم:

مجرور. جار : علين
مرفوع. ر مرخت مبتدأ : حقق

3.3 البلغي التدريب

هوضاأ". آلخرة من آللنيا بالحياة "أرضيّم
والخرة- الدتنيا وبين والنكار، للتوبيخ غرضه عن خرج استفهام أسلوب

مطابقة.
غمرة". في آلموت من كأنكم أهينكم "دآرت

بهم.- المستبدت الخوف عن كناية
رهاتها". ضلن كإبلف الت أنّم "وما

بالتتشبيه.- تصوير
تكيلون".- ول تكادون "أنّم

والمذلتة. الضتعف عن كناية

4.0 Conclusion
بتقريع ستلتقي الخطبة لهذه قراءتَ أثناء أنَت َن ش َ العزيز، الطالب أيها
منها أكثر السبت كلمات وكأنها مناسبة، غير تراها قد خشنة ولغة َذع

طه، بعد من الكلم ربت خطبة تقرأ إنَ الطالب، حبيبنا يا وتشجيعا. ترغيببا
رصانة بلغته على والعلماء الخطباء اتفق رجل كلم إنه شاعر. نعته كما
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باتنجاهاتهم المخاطبون والناس عصرَ، من يختلف فعصره عباراته.
هذا في الناس من يختلفون وتقاليدهم وعاداتهم ومفاهيمهم وشجصيتاتهم

صلى النبي وكان والمخاطبين. للمقام المقال مناسبة تعني فالبلغة العصر.
ولو عقولهم. قدر على الناس ليخاطب ثف بهعت بأنه يقول وسلنم وآله عليه ا

تصل ا ولمت المذبلة في الخطبة هذه يفت مت لره العصر هذا ولغة بمنطق خاطبهم
البلغة. َفتقادها إلينا

5.0 Summary:
ه نكيره فيها يشتدت وجهه ا كرم طالب أبي بن علي للمام البليغة الخطبة هذه في
عدم في ويلومهم مودهم، وخه مودهم جه عليهم ر يستفنكت الذين ته وخاصن وأهله قومه على
أجل من معاركه في ومساعدته وخصومه، أعدائه محاربة في وتأييده بنصرته القيام
والضلل بالذدهول ووصفهم والذدل، بالدنيا الرضى إلى فنسبهم يراه؛ الذي الحق
الخوف إلى خلودهم رأى بعدما يفعهدنهم ولم وتقصيرهم، لدفتهم تفخف من أف وتفبفرن والخلط،

ويفخر. بها يفععتفزد التي عشيرته من
سمحوآ ُينما بالوهن، فرماهم ضعفهم توكيل الى خلص ثم
في من آلذن لهم لمبك تلجم غفلة في وهم به، بالعلث آلهلآء لمكائل
أبان ُينما نفسه ُقيقة لهم وأظهر م، آهك رل أكخم في وآلخزي دنياهم
أخذ ثمرك ْم يك وانما وآلقهر؛ للظلم يسّكين ل لنه منهم؛ ليَ أنه لهم

وآلظالمين. آلهلآء مقاومة في رم اطم آلملخل ككوب ورك آلسلح،
محتومة؛ مفروضة واجبات من عليهم يجب بما وتذكيرهم نفسه بتذكير خطبته وختم
وعليهم وتعليمهم، بأمورهم والقيام لهم، النصيحة للمسلمين حاكما باعتباره فعليه

لمره. والطاعة لعهده، والنصح بالبيعة، والوفاء له، الخلص
6.0 Tutor Marked Assignment:

التية:1- المفردات معاني اشرح
ولةـ............... فم جل -
ا................ بكهمأ -
قمرأى............... -
............. مل جل ُم أل -
ا............ للهل هل فلألمم -

التية:2- السئلة عن أجب
الكهم تلخل أشللاحف ثلثةك آلعلارة: بهذُ آلُاهر يعني ماذآ -

ا؟ بكهمأ
"؟ آللنيللةم تلا " قوله: في "تا" معنى ما -
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. آذكرهما آلليلآء، لساكن نقيضّان صفّان آلقصيلة في -
من ّللملن آس وآللتلن، آللحم هلى يعيش آلصحرآوي آلرجل -
يْيتمل . آلقصيلة

آلقول هذآ
لمم؟ عم مك فقير آلرجل أنت هلى آلقصيلة من يللق ماذآ -

7.0 References/Further Reading
الكتاب دار والخرون، الكيُ عبدا نصوص، - تدريبات العربية:قواعد- اللغة

ص:183-179. بنغازي-ليبيا،2003م، ط1، المتتحدة، الجديد
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Unit 2 طبه خه أواخر من وهي ا رحمه العزيز عبد بن رف لتعهمف خطبةف من

1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Main Content

3.1 ت الننصت ُه عفرف

3.2 آلخطيب ترجمة
3.3 العرابي التدريب

3.4 البلغي التدريب

4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading

1.0 Introduction:
ما َحظت و طالب، أبي بن علي المام حطبة عن شيئفا درست السابق الدرس في

والن شجاعته، َحظت كما الفهم صعبة ومفردات عالية بلغة من الخظبة به تتميز
وهو ا- -رحمه العزيز عبد بن رف عهمف خطبة من نموذجا الطالب أيها ستدرس

الحكم. في وعدالته لدينه كذلَ يف سهمن وقد الخامس. الخليفة
2.0 Objectives:

At the end of this unit you will be able to:

= write a short note on the religious qualities of

Umar bin Abdul Azeez.

= answer the questions on the passage.
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= explain the meanings of the selected

vocabularies.

= use the selected vocabularies and expressions to

make correct sentences.

3.0 Main Content:

3.4 الننصت ُه عفرف Presentation
طبه. خه أواخر من وهي ا رحمه العزيز عبد بن رف لتعهمف خطبةف

عليه: وأثنى تعالى، ا حمد أن بعد قال
إتنن وف ، لأى)18( سك ككوآ رل ّم تك ولللم ِأا، لل هل وآ للقك تكخم لمل امننككم ! آلنناسك "أيقها

جف رف خف ن مف رف ست خف وف ابف ففخف بفينفكهم؛ لف الففصع وف فتيكهم، كهمف الحه فتيهت اه لنى يفتفوف ا)19( عفادف مف لفكهم
اته وف السنمف ا هف ضه عفرع النتتي الجننةف مف رت حه وف ، شيءة كهلن عفت ست وف النتي ات ةت مف حع رف ن مت
نفافتذفا وف ، ثتيرة بتكف قفلتيلف بفاعف وف اففه، خف وف اف رف ذت حف ن لتمف ا غفدف انف الفمف أفنن وا لفمه اعع وف ، ُه الفرع وف
كهم بفععدت ن مت ا لهفههف سفيفخع وف ينف التكت الهف )20( بت أفسعلف فتي أفننكهم ونف تفرف َف أف ، انة فمف بتأ وففا خف وف ، ٍة بتبفا
يتتعهونف تفشف لفيلفةة وت يفومة كهلتت فتى إتننكهم ثهم ، ثتينف ارت الوف يرت خف إتلفى ددوا تهرف تنى حف َف كفذفلت ، البفاقهونف
فتي عهونفه تفضف ثهمن لفه، أفجف انقفضفى وف بفه، نفحع قفضفى قفد ا ائتحف رف وف ات، إتلفى يفا غفادت
قفد ، دة هن مف مه َف وف سندة وف مه غفيرف تفدفعهونفه ثهمن ، )22( دة لفحف نت بفطع فتي ُت الفرع نف مت )21(

عة دع صف
ا مف إتلفى ا ففقتيرف ، َف تفرف ا عفمن نتيقا غف سفابت، لتلحت هف جتت وه وف ، بفابف الفحع ٍف ففارف وف ، بف الفسعلف لفعف خف
ي ندت عت ا من مت أفكثفرف نكهم مت دة أفحف ندف عت لفمه أفعع َف وف قفالفةف، المف هت هفذت لفكهم فقهوله لف إتنتتي ات أفيمه وف ، قفدنمف
ن مت نفا سفدندع َن إت نفا ندف عت ا مف ا يفسفعههف ةف اجف حف نكهم مت دف أفحف يهبعلتغهنفا ا مف وف لفكهم، وف لتي اف تفغعفتره أفسع وف
ي يفدت عف مف هه يفدف أفنن ته دع دت وف َن إت نفا ندف عت ا مف لفهه عه يفتنست أفحدف َف وف ، لفيهت عف نفا رع قفدت ا مف تته اجن حف
هفذفا غفيرف دعته أفرف لفو ات أفيمه وف عفيشهكهم، وف عفيشهنفا ي تفوت يفسع تنى حف يفلهونفنتي ين النذت تتي مف لهحع وف
ننهه لفكت وف بفابتهت فسع بتأ ا عفالتمف َف ذفلهو قفا نفاطت نتتي مت بتهت اللتتسفانه لفكفانف ةة)23( ارف غفضف أفو ُة عفي ن مت

سهدفى(. َف يهتعرف أفن النسفانه سفبه يفحع )أف القرآن: وفي ل همف المه السدى: -18

القيامة يوم : المعاد -19

ونحوهما. وعتاد سلح من عليه يستولى ما وهو سلب جمع السلب: -20

. الشقت الصدع: -21

ولحود. ألحاد والجمع القبر عرُ في يكون السقت اللحد: -22

أخصب بالمال: وغضر وآلخصب، وآلسعة آلنتمعمة آلغضارة: -23
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نفهفى وف ، طفاعفتتهت عفلفى ا مف فتيهت دفلن لفةف، عفادت سهننةف وف ، قف نفاطت تفابف كت لن جف وف عفزن ات نف مت سفبفقف
." يفتتهت ععصت مف عفن ا مت فتيهت

3.2 آلخطيب ترجمة
ونشأ ولد الصالح، العادل الخليفة الموي، الحكم بن مروان بن العزيز عبد بن عمر
سنة سليمان من بعده الخلفة وولي بالشام، الملَ عبد بن سليمان استوزره بالمدينة،
ونصف، سنتين مدة بها قام أن بعد مسموما مات أنه قيل إذ مدنته تفطهلع ولم 99هـ
الراشدين الخلفاء سيرة أشبهت التي وسيرته عدله في والمحدثون القدامى كتب وقد

عنه. ا رضي – الراشدين الخلفاء خامس بأنه عرف حتى وعدلهم
3.3 العرابي التدريب

سلى". تّركوآ ولم هلِاأ، تخلقوآ لم "انكم
نصب محل في السكون على مبني المتصل والضمير ونصب، توكيد حرف إن إنكم:

إن. اسم
النون، بحذف مجزوم الخمسة الفعال من فعل تخلقوا، جزم، حرف لم تخلقوا: لم

فاعل. نائب والواو:
منصوب. حال عباثفا:

الخمسة الفعال من فعل وتتركوا جزم، أداة ولم عطف، حرف الواو تتركوا: ولم
فاعل. نائب الجماعة واو النون، حذف جزمه وعلمة مجزوم للمجهول مبني

التعذر. ظهورها من منع المقصورة اللف على مقدترة بفتحة منصوب حال سدى:
يلي" مع يلُ أن وددت ال هنلنا ما له يّسع أُل "ول

اسمها. نكرة وأحد للوحدة، نافية وَ للعطف، الواو أحد: وَ
ومجرور جارت وله: والجازم، الناصب من لتجرده مرفوع مضارع فعل له: يتسع

يتسع. بالفعل متعلقان
ظرف عند: فاعل، رفع محل في السكون على مبني موصول اسم ما عندنا: ما
مضاف جر محل في السكون على مبني متصل ضمير ونا: مضاف، وهو منصوب

إليه.
فعل وددت: العراب، من لها محل َ السكون على مبنية حصر أداة إَ وددت: إَت

رفع. محل في الضم على المبني المتصل الضمير فاعله ماُ
بالفتحة، منصوب إن اسم ويده: الفتح على مبني ونصب، توكيد حرف أن يده: أن

إليه. مضاف جز محل في الضم على مبني متصل ضمير والهاء مضاف، وهو
على مبني المتكلم وضمير مضاف، وهو مجرور اسم ويد: ، جرت حرف مع يدي: مع
أنت وجملة أن. خبر رفع موضع في الجملة وشبه إليه مضاف جرت محلت في السكون

ل)وددت(. به مفعول نصب محل في
3.5 البلغي التدريب

وكذلَ الطباٍ بكثير قليل وباع الطباٍ. والرُ: السماوات عرضها
بباٍ. نافذا
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والترَ. التفريط عن كناية ممهد: وَ موسد غير
4.0 Conclusion:
فيها قلب زمن في عاُ الجانب، ليتتن عادَ رجل كان العزيز عبد بن عمر الخليفة
ا رضي علي المام لغة من تختلف لغته ترى ولهذا السياسية والمشاكل الحروب
الخطبتين. في ظاهر الشابه فِنت الديني، والمحتوى الكلم صياغة حيث من أما عنه.

الخطبتين. بين واَحتلف الشبه أوجه معرفة تستطيع الطالب أيتها والن
5.0 Summary:
الخير، إلى المتلقين يوجه الذي السلمي الدب من تذكيرية إرشاديتة خطبة هذه
الخلفاء خامس هو الخطبة وقائل والفلح. الصلح طريق البيان برائع لهم ويرسم
عن وطعم ذاٍ ما يصرفه لم ولكن لذاتها، وطعم الحياة، أفاويق ذاٍ الذي الراشدين
فيها، زهادة الدنيا الحياة زهرة تزيدها بل الكبيرة، النفوس تمل التي الكبرى الحقائق

. المشتت وسرابها الخادع، بريقها عن وازوراراف
قنتعة. مه واضحة فكرات عدة على لينة التأمد ينية الدتت الخطبة هذه الخطيب بنى

كما فيه يعيش آلذي وآلكون آلنسان خلق ُقيقة آلولى =آلفكرة
في ّنسمان ي ل وفعله ا خلق أنن ْدنآها ومك آلكائنات، سائر تعيش

. يّللَن ول بالمصادفة يّصف ول بالعلسية، ذلك
مّلوهة هي بل نهائية، ليسُ آللنيا آلحياة أنت آلِانية =آلفكرة
آلخرة آلحياة تكن لم ولو وآلعقاب، آلِوآب فيها يّمت أخروية، بحياة
يليق ل آلذي بالعلث وآلّكوين آلخلق لتصف آللنيا، للحياة آمّلآدآ

وجلله. ا بجمال
أفعالهم هن مسْولون آلمخلوقين أن في ِنل تّم آلِالِة =آلفكرة
خيرآ همل فمن وآلكائنات، آلكون مع أهمالهم وسائر وأقوآلهم،
ُسابا وُاسله هاقله خلفه همل ومن هليه، ويِنيه ا يحملُ

هسيرآ.
هو انما آلحساب هول من آلناجي أن آلخطلة أو آلنص أفكار =من

بلنياُ. آلمخلوع غير أخرآُ، الى آلناظر آلّقي،
آلنسان اليها يهّلي ماثلة، ُقيقة الى آلمخاطلين أنظار =لفتُ
آلّأمل اليها يفضي وآلّي وفلسفّه، بنظرآته اليها يصل أو بفطرته،
وآلجيرة، وآلعُيرة آلهل من آلموآت من نُيتمعهم من أُوآل في
آلهلك دآر في سيعيش أنه يظن أن بعضه مات بمن يحسن فل
وصلُ لما وآلُعوب آلقوآم من قللنا كان لمن دآمُ فلو مخلنلآ،
اليه. وينوب ا الى يّوب أن مصيرُ هذآ كان بمن فحقيق الينا؛

آثار من أثر وهذآ – آلمقصر بمظهر نفسه آلخطيب آلخليفة =اظهار
وآلناس، ا نحو بعنقه آلمنوطة بوآجلاته آلّزآمه =وبيان آلّقوى
آلّعاون آلحياة قوآم اذ وظيفّه، ونحو نحوُ هليهم بما وتذكيرهم
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بالمعروٍ آلمر هي آلّي آلحسلة لقامة وآلرهية آلرآهي بين
آلمنكر. هن وآلنهي

6.0 Tutor Marked Assignment:

التية:1- بالعبارات المراد ما
اففه.- خف وف اف رف ذت حف ن لتمف ا غفدف انف الفمف أفنن وا لفمه اعع وف
-. بتكفثتيرة قفلتيلف بفاعف وف
-. ينف التكت الهف بت أفسعلف فتي أفننكهم ونف تفرف َف أف
ات.- إتلفى يفا غفادت يتتعهونف تفشف
-. َف تفرف ا عفمن نتيقا غف

آلتية: آلسِلة هن أجب -2
بيننا؟- كهمف الحه فتيهت اه لنى يفتفوف ا عفادف مف لنا أنت على الخطبة من الدليل ما
الولى؟- من خير الخرة أنت على تدلت الخطبة من عبارة أي
يعيُ- كان العزيز عبد بن عمر الخليفة أنت على تدلت الخطبة من عبارة أي

العوام؟ مستوى على
ا؟- كريمف ادفا جون كان أننه على تدلت الخطبة من عبارة أي
العزيز.- عبد بن عمر شخصينة فع صت الخطبة هذه خلل من

7.0 References/Further Reading
دار- والخرون، الكيُ عبدا نصوص، - تدريبات العربية:قواعد- اللغة

ص:187-184. بنغازي-ليبيا،2003م، ط1، المتتحدة، الجديد الكتاب
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Unit 3 ه" نلفسل لأا اطم خل مك ة ملاسل آلحل في اءلة آلفلجل بنم قلطرمي "قصيلة

1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Main Content

3.1 ت الننصت ُه عفرف

3.2 آلخطيب ترجمة
3.3 العرابي التدريب

3.4 البلغي التدريب

4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading

1.0 Introduction:
اَتفاٍ وأوجه العزيز، عبد بن عمر الخليفة خطبة درست السابق الدرس في

والن ، عنهما ا رضي طالب أبي بن علي المام خطبة وبين بينها واَختلف
أبي قصيدة ذلَ في لَ انتخبنا وقد العربي. الشعر من نموذجا الطالب أيها ستدرس
اللغة وجزالة المعاني كرم من فيها لما ا، مف ععدت مه ا كريمف يصف طفيئفة الحه ل روه جف لفيكفة مه
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2.0 Objectives:

At the end of this unit you will be able to:

= write a short note on the historical background

ofا the poet.

= answer the questions from the poem.

= explain the meanings of the selected

vocabularies.

= use the selected vocabularies and expressions to

make correct sentences.

3.0 Main Content:

3.1 الننصت ُه عفرف Presentation

ا: مف ععدت مه ا كريمف يصف طفيئفة الحه ل روه جف لفيكفة مه أبو قال
لت1- رمت مه البفطنت بت عفاصت ثة ثفلف ي طفاوت وف

ا سمف رف نف سفاكت بها فع يفععرت لم بتبفيدفاءف
حشفةف2- وف الهنست نف مت فيه ةة فعوف جف أخي

ى نهعمف تتهت اسف شفرف ن مت فيها البهؤسف يرى
ها3- إزاءف ا عجوزف عبة شت ففي دف أففرف وف

ا بههمف الههم تفخف أشبفاحة ثلثةه
لتةة4- مف بزف خه تفدفوا اغع ما عهراةف فاةف حه

ا. طهعمف لتقهوا خه ذ مه لتلبهرتت فهوا عفرف وَ
اعفه5- ففرف الظلم وسط ا شفبفحف رأى

ا تفمن اهع وف رف تفشفمن يففا ضف رأى ا فلمن
ى6- قترف َف و يفف ضف بناه رف هفينا فقال

ا اللنحمف اللنيلفةت تفا ه مه رت تفحع َف َف قتت بتحف
ةة7- يرف بتحف رآهه ا لفمن ابنهه فقال

ا طهععمف لفههم رع يفستت وف نتي اذعبفحع أفبفتت أفيفا
ا8- طفرف النذي عفلن بتالعهدمت رع تفذت تفعع وَ
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ا ذفمق عفنفا ستت ففيهوف َف ا مف لفنفا يفظهند
هفةف9- بهرع مف جف أفحع ثهم قليل ى ون ففرف

ا ففقفدهفمن ففتفاهه يفذبفحع لمف ههو إتن وف
عفانةف10- البهعدت عفلى عفننت ا ههمف ففبفينفا

ا نفظمف ا لتهف جف سع مت لفت خف ن مت ت انعتفظفمف قفد
هفا11- نفحوف ففانعسفابف اءف المف تهريده طفاشفا عت

ا مف أفظع ا هف دفمت إتلفى ا نهف مت أفننهه عفلفى
ا12- طفاشههف عت ت ون تفرف تنى حف ا لفهف هف فمع ففأ

ا مف سفهع نفانفتتهت كت ن مت ا فتيهف سفلف فرع ففأ
ينفةة13- سفمت ُة حع جف ذفاته وصف نفحه تع رن ففخف

ا شفحمف بنقفت طف قفد وف ا لفحمف ت تفنفزف اكع قفد
هت14- قفومت نفحوف هفا رن جف إتذع هه بتشرف ففيفا

ى مت يفدع ا هف كفلمف أفوا رف ا لفمن ههم بتشرف يفا وف
م15- يفتهت ضف قن حف قفضفوا قفد ا امف رف كت بفاتهوا وف

ا غهنمف وا غفنتمه قفد وف ا غهرمف وا مه غفرت ا مف وف
أفبفا16- تتهت بفشفاشف ن مت أفبهوههم بفاتف وف

ا أهمق هفا بتشرت ن مت الهمد وف م يفتهت لتضف
3.2 آلخطيب ترجمة
فأسلم، السلم وجاء الجاهلية في مدة عاُ العبسي الحطيئة جرول مليكة أبو هو
عدد في متنقتتل ذلَ بعد وظلت وسلم، عليه ا صلى ا برسول صحبة له تكن ولم
بن عمرف المؤمنين أمير أن المعروف ومن ا، وذمق ا مدحف بشعره يعيُ القبائل من
زال وما وهجائه، قولته فتحُ نتيجةف عليه وضينق حبفسه عنه ا رضي الخطناب
في أفوغفل ولكنه سراحه، أطلق حتى الشعر وقول بالناس إليه يستشفع طفيئة الحه
في 59هـ سنة في وفاته حين إلى ذلَ على وبقي عمر، وفاة بعد ادفى وتفمف الهجاء

سفيان. أبي بن معاوية عهد
ين، صت رف قوي شعر – والهجاء الفحُ في سلوكه لوَ – الفنية الناحية من وشعره

النص. هذا في نطالع ما نحو على والقوة بالفصاحة يتسم

3.3 العرابي التدريب

بهما تخالهم أشباح ثلثة إزاءها عجوزا شعب في وأفرد
من له محلت َ الفتح على مبني ماُ فعل وأفرد: عطف، حرف الواو وأفرد:

هو. تقديره وجوبا مستتر ضمير والفاعل العراب،
الماضي. بالفعل متعلقان ومجرور جار شعب: في



29

منصوب. به مفعول عجوزا:
مبني إليه مضاف المتصل والضمير مضاف وإزاء منصوب، مكان ظرف إزاءها:

. جرت محل في السكون على
مجرور. إليه مضاف وأشباح: مضاف. وهو مرفوع مبتدأ ثلثة أشباح: ثلثة

والناصبة اَسمية، الجمل على الداخلة القلوب أفعال من تظن بمعنى تخال تخالهم:
مبني متصل ضمير وهم أنت، تقديره وجوبا مستتر ضمير والفاعل والخبر، للمبتدأ
بتخال. منصوب ثان به مفعول وبهما أول، به مفعول نصب محل في السكون على

طعما لهم ويسر اذبحني أبت أيا بحيرة رآه لما ابنه فقال
فاعل ابن وابنه: الفتح، على مبني ماضي فعل وقال: عطف، حرف الفاء ابنه: فقال
مضاف جرت محل في الضم على مبني متصل ضمير والهاء مضاف وهو مرفوع

إليه.
على نصب محل في السكون على مبني جازم، غير شرط اسم الحينية لما رآه: لما
مبني ضمير به ومفعول مستتر، وفاعل فعل من فعلية جملة رآه: الزمانية، الظرفية

نصب. محل في الضم على
مجرور. اسم وحيرة: ، جرت حرف الباء بحيرة:

منادى وأبت: العراب، من له محل َ السكون على مبني نداء حرف أيا: أبت: أيا
المحذوفة، الياء عن عوُ المكسورة والتاء المحذوفة، المتكلم ياء إلى مضاف

التاء. فتح ويجوز
أنت، تقديره مستتر ضمير وفاعله للوقاية، والنون مبني، أمر فعل اذبح اذبحني:

به. مفعول نصب محل في مبني متصل ضمير والياء
تقديره وجوبا مستتر ضمير فاعله أمر فعل ويسر عطف، حرف الواو لهم: ويسر

أنت.
منصوب. به مفعول طعما:

أما بشرها من والم لضيفهم أبا بشاشته من أبوهم وبات
الخبر. وينصب السم يرفع كان أخوات من ناقص ماُ فعل وبات:

والضمير مضاف، وهو الخمسة السماء من اسم بالواو مرفوع بات اسم أبوهم:
إليه. مضاف جرت محل في السكون على مبني المتصل

ضمير والهاء مضاف، وهو مجرور اسم وبشاشة: ، جرت حرف من بشاشته: من
إليه. مضاف جرت محل في الكسر على مبني متصل

الظاهرة. بالفتحة منصوب بات خبر أبا:
متصل وهم:ضمير مضاف، وهو مجرور اسم ضيف: ، جرتت حرف اللم: لضيفهم:

إليه. مضاف جر محل في السكون على مبني
مرفوع. المتقدم بات اسم على معطوف اسم والم: عطف حرف الواو والم:

إليه. ومضاف ومضاف ومجرور، جارت بشرها: من
أما. بشرها من الم وباتت والتقدير منصوب، خبر أما:

3.4 البلغي التدريب
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وفيه- موحُ. مقفر مكان في الشديد الجوع عن الكناية الول: البيت في
اَبتدائي. الخبري السلوب

الخبري- والسلوب والنعمى. البؤس لفظي بين الطباٍ الثاني: البيت في
اَبتدائي.

جراء- من والعذاب والمعاناة المدقع الفقر عن الكناية الرابع: البيت في
الجوع.

النداء.- على مؤسس إنشائي أسلوب السادس: البيت في
آلنهي. هلى مْسَ انُائي أسلوب آلِامن: آلليُ في

4.0 Conclusion:
من فالشاعر الحميدة. العربية العادات من وهو الضيف إكرام حول يدور الشعر
ويبدي المحمودة، العربية والعادة الكريمة الخصلة بهذه يفخر القصيدة هذه خلل
وما .َ أم ابنه ذبح في التردد حدت إلى سبيله في وتضحيته الضيف إكرام في فناءه
البخل إهانة من وفراره والوفاء بالكرم العربي اَنسان تعلق لمدى تصوير َت إ ذلَ
أن القول يمكن بل لقدير. نصره على ذلَ بعد من ا إنت ثم حياته، كلنفته ولو والمنع

الخيرة؛ النفوس في مغروز اليثار وأن البشرية، النفس في راسخة العليا ثهل المه
من بمعاناته أحس لقد عليه، ا رف كع حف أو قاصرة تكن لم الرجل بذلَ المستبدة فالحيرة
يدعو أن إلى سارع أبنائه أحد إن بل أهله، حوله ن مف الطارٍ الضيف مساعفة أجل
وَ الناس، بين الحمد أباه يكسب ولكي الضيف، قرى ليكون ذبحه إلى الحائر أباه

من فيحسبهم الظنون بهم القادم هذا يظنت َ وكي الكرماء، بين البخل بذم يهدان
والعتب. باللوم عههم ستت ويهوف اء، حن الفشت

5.0 Summary:
معدما، فقيرا رجل الشعري الننصتت هذا في الحطيئة جرول مليكة أبو الشاعر ر صون
وسط وخياَت أشباحا والعهري وع الجه من صاروا أوَده من وثلثة زوجه مع
تلَ في ة والحاجن الخصاصة من المفزع الحال ذلَ في هم وبينما الجدباء، البيداء
الدامس، الليل في شبحا الدامسة الظلمة في أبصروا العطاء، من الخالية الصحراء
أن على والنس، الكرام وينشد فد، والرتت ى القترف منهم يطلب طارٍ ضيف أنه تيقنوا
وجمال الكرم بعزتت ساكنين كانوا دقتع، المه الفقر ذل من به ابتلوا ما مع وأهله الرجل
الكرم، إلى الصريح الميل أعماقهم في يصطرع صار هنا ومن والسخاء، البذل
ا إلى اللجوء إَ المأزٍ ذلَ من مخرج من لهم يكن فلم ففادفة، الوت حسن في والرغبة

العصيب: الموقف ذلَ في
اللحما تالليلة تحرمه َ بحقَ قرى وَ ضيف رباه هيا فقال

إَ الحوال كل في تأبى والتي ، قبله من المبتلفي الب هذا بها َذ التي ا فرحمة
َح حينما النفسي، الصراع ذلَ م سع حف في تدخلت التي وحدها هي والتيسير، اللطف
رن أفضف كما العفطفُ بتهت رن أفضف قد الوحشية مر الحه من قطيع المعتنم الصحراء أهفهق في
ولم ضيفه. وطفلتبة لتبفتتهت طف لتحقيق ةف سفانتحف فهرصةف مجيئه في فرأى الجوعه بالرجل
وتفبهلن الماء، معين من ى تترون حتى تمهنل بل فريسته، على ُف ا اَنقتضف الرجل يتعجل
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يتتها رف بعد إليها أرسل ثم الجافتة، اليابسة الرمال في دفة هت جع مه رحلة من العفطعشفى كفبتدفها
تضاعفت هنالَ وشحم، لحم من به اكتست بما ت فخرن نفانفتته، كت من يبفا صت مه ا سهمف
م، عزع دون تفنتز كع المه صيدهم من وغنتموا وضيفهم، أنفسهم أشبعوا الذين قومه فرحة
بأمومتها زوجه أحست كما أبفا باعتباره بتكفينهونفتتهت الكريم الصبور الرجل سن وأفحف

يب. صت الخف بععفهم رف يطرٍ من استقبال في ها ودت وبتحه لوَدها،
6.0 Tutor Marked Assignment

التية:1- المفردات معاني اشرح
ا. لفهف هف فمع ففأ ، مف جف أفحع ى، قترف ا، بههمف ة، فعوف جف

التية:2- السئلة عن أجب
الكهم تلخل أشللاحف ثلثةك آلعلارة: بهذُ آلُاهر يعني ماذآ -

ا؟ بكهمأ
"؟ آللنيللةم تلا " قوله: في "تا" معنى ما -

. آذكرهما آلليلآء، لساكن نقيضّان صفّان آلقصيلة في -
من ّللملن آس وآلللن، آللحم هلى يعيش آلصحرآوي -آلرجل

ما آلقصيلة
آلقول. هذآ يْيتمل

لمم؟ عم مك فقير آلرجل أنت هلى آلقصيلة من يللق ماذآ -
7.0 References/Further Reading
الكتاب دار والخرون، الكيُ عبدا نصوص، - تدريبات العربية:قواعد- اللغة

ص:195-188. بنغازي-ليبيا،2003م، ط1، المتتحدة، الجديد
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Unit 4 لأا اطم خل مك ة ملاسل آلحل في اءلة آلفلجل بنم قلطرمي "قصيلة
ه" نلفسل
1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Main Content

3.1 ت الننصت ُه عفرف

3.2 آلُاهر ترجمة
3.3 العرابي التدريب

3.4 البلغي التدريب

4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading

1.0 Introduction:
ا، مف ععدت مه ا كريمف يصف طفيئفة الحه ل روه جف لفيكفة مه أبي قصيدة درست السابق الدرس في
حدت إلى الوجه ماء على والحفاظ الضيف إكرام في العربي النسان تفاني ورأيت

من آخر جانبا الطالب أيها ستدرس والن الطعم، لتيسير ابنه ذبح في التفكير
من العدوت لقاء عند وبسالته الوغى في شجاعته في الظاهر العربي النسان شخصيتة
الشجاعة من ذروة بلغ قد القصيدة هذه في فالشاعر ة. اءف الففجف بنت ي قفطرت قصيدة خلل
منَ فالمطلوب يشاء. كيف هها يوجتت مملوكة أمة بيده صارت بل نفسه، تملكه َ حيث
واجتناب الحلل تنفيذ في الشجاعة تتعلنم أن هو القصيدة هذه قراءة بعد أيدهاالطالب

الحرب. وليس فقط، الحرام

2.0 Objectives:
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At the end of this unit you will be able to:

= explain in few words the aims of the poem

= write a short note on the historical background

of the poet.

= answer the questions from the poem.

= explain the meanings of the selected

vocabularies.

= use the selected vocabularies and expressions to

make correct sentences.

3.0 Main Content:

3.1 الننصت ُه عفرف Presentation
ه" نلفسل لأا اطم خل مك ة ملاسل آلحل في اءلة آلفلجل بنم قلطرمي "قال

شهعفاعفا1- تع طفارف قفد وف ا لفهف أفقهوله
ي اعت تهرف لفنع َف يحف وف بعطفالت الت نف مت

يفومة2- بفقفاءف فلعتت سفأ لفو َت تنن فِف
ي تهطفاعت لفم َت لف ي النذت لت الفجف عفلفى

ا3- بعرف صف وتت المه الت جف مف فتي ا بعرف ففصف
تفطفاعة سع بتمه لهودت الخه نفيله ا ففمف

زتة4- عت بتثفوبت البفقفاءت ثفوبه َف وف
اعت اليفرف نعت الخف ي أفخت عفن ى وف ففيهطع

ة5- يت حف كهلتت غفايفةه وتت المف بتيله سف
دفاعت ُت الفرع لت فهع لت يهت ففدفاعت

مع6- رف يفهع وف فمع أ يفسع تفبتطع يفعع َف ن مف وف
انقتطفاعت إتلفى نهونه المف هه لتمع تهسع وف

يفاةة7- حف فتي يرف خف ءت رع لتلعمف ا مف وف
تفاعت المف سفقطت ن مت عهدن ا مف إتذفا
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3.2 آلُاهر ترجمة
من الزارقة قادة أحد التميمي، المازني جعونة واسمه ة، اءف الففجف بنت ي قفطرت ة نفعفامف أفبهو
بقي وقد الشهعراء، طباء الخه الفهرسان من كان قطر؛ أهل من وزعمائهم الخوارج
صاحب وصفه المسلمين، وإمارة بالخلفة، عليه ويسلنم يقاتل، سنة، عشرة ثلث
في الدنيا ق صواعت من قة وصاعت كبرى، ة طامن "كان بقوله: المهتدي" "سنا كتاب

والقوة". الشجاعة
في قتل بل وقيل: ومات، فسقط فرسه به عفثترف فقيل: وفاته؛ سبب في اختهلتف وقد

البرد. بن سفيان فيها إليه توجه معركة
3.3 العرابي التدريب

بمستطاع الخلود نيل فما صبرا الموت مجال في فصبرا
المقدر المحذوف الفعل لتوكيد مطلق مفعول وصبرا عطف، حرف الفاء فصبرا:

صبرا. اصبر والتقدير بالفتحة، منصوب
الموت مضاف ومجال المتقدم بالمصدر متعلقان ومجرور جارت الموت: مجال في

مجرور. إليه مضاف
المتقدم. المطلق للمفعول مؤكد مصدر ضبرا:

وهو بها، مرفوع اسمها ونيل بليس، المشبهة وما عاطفة، الفاء الخلود: نيل فما
مجرور. إليه مضاف والخلود مضاف

لفظا مجرور بليس، المشبهة ما خبر ومستطاع زائد، جرت حرف الباء بمستطاع:
محل. منصوب

3.4 البلغي التدريب
استخدم- كما الخوف. شدة من والتلشي الذهاب عن كناية شعاعا: طارت وقد

حي كائن النفس بجعل المجازي السلوب يليه وفيما البيت هذا في الشاعر
ويجيب. يخاطب

المر.- على مؤسس إنشائي صبرا: الموت مجال في فصبرا
التصريحية.- باَستعارة التصوير عز: بثوب البقاء ثوب وَ

آلرهليل. آلجلان هن كناية آلخنع: وأخي -

4.0 Conclusion
الشعر في والفخر الحماسة شعر نصوص من يهعفدد – ه رت قتصف على – النص هذا
معاني من فيه الفجاءة بن يد قفطفرت صاحبه أفودفعفهه لما وذلَ والسلمي، العربي
والعداء. الخصوم ملقاة في والصمود الثبات إلى والدعوة والسمو، التصبر
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5.0 Summary
في المخيف البطال بمرأى واَنبهار اَنهيار خالجها التي نفسه يخاطب الشاعر

ويضع والتقهقر، الفزع عن والتجافي التماسَ إلى ويدعوها والضراب، القتال مواقع
المحددة، بآجالها إَ تفنى َ النفوس أن وهي والردت، للنقُ قابلة غير حقيقة أمامها
والبقاء الخلود سبيل وحده هو المحمود الصبر وأنت يتأخر، وَ ساعةف حينها يتقدنم فل

المحتوم المحقنق الموتف عاُ من مآل وأنت بناء، للجه يهكتب َ الذي الحسن والذكر
أراد لمن الخير كلن الخير وأنت وهرمه، شيخوخته في ُف قهبت أو شبابه، في اعتهبتط لتمن
المؤثر أما ا، سبيل في والجهاد الصبر على النفس يحبتس أن والناس ا عند الذكر

الساقط المتاع من الشاعر عند معدود فهو وبلهنيتها، الحياة وحب العيُ ففاغفة رف
الرديء.

6.0 Tutor Marked Assignment

التية:1- اللفاظ معاني اشرح
ا،................. اهأ عل شك طلارلتم -

آعم،.............. آليلرل نعم آلخل ألخمي -
ْم،....................... ّللم يلعم -
........................، ألمم يلسم -

ّلاعم................... آلمل ْم ق سل -
التية:2- السئلة عن أجب

قيلُ؟ مناسلة أي وفي آلقصيلة هذُ غرض ما -
زتف هم ِلوبم بم اءم آلللقل ثلوبك وللل آلليُ: هذآ أهرب -
؟ فتميل تكوك وكيف كنيّه وما آلُاهر آسم ما -

ّكه؟ ألمل كأننها نفسه يخاطب اذ آلُاهر يريل ماذآ -
آلّصريحية. آلسّعارة آلقصيلة من آسّخرِ -

7.0 References/Further Reading
الكتاب دار والخرون، الكيُ عبدا نصوص، - تدريبات العربية:قواعد- اللغة

.198-195 ص: بنغازي-ليبيا،2003م، ط1، المتتحدة، الجديد
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Unit 5 ّلاب" وآلعم آلفلخر فمي آنميت لل مم آلحل فلرنآس لبمي لم ةة يلل قلصم "
1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Main Content

3.1 ت الننصت ُه عفرف

3.2 آلُاهر ترجمة
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3.3 العرابي التدريب

3.4 البلغي التدريب

4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading

1.0 Introduction:
نففسفه، بفا اطت خف مه اسفة مف الحف في ة اءف الففجف بنت ي قفطرت قصيدة درست السابق الدرس في

التحكم على بقدرته الشاعر افتخر فقد العلى. طلب في الشجاعة تكون كيف ورأيت
يدفةف قفصت الطالب أيها ستدرس والن أنفها، رغم على الحرب إلى وتسييرها نفسه في

، تفاب والعت الففخر فتي انتيت دف مع الحف اس ففرن فبتي لت
2.0 Objectives:

At the end of this unit you will be able to:

= write a short note on the early life, educational

background and heroic life of the poet.

= answer the questions from the poem.

= explain the meanings of the selected

vocabularies.

= use the selected vocabularies and expressions to

make correct sentences.

3.0 Main Content:

3.1 الننصت ُه عفرف
ّلاب: وآلعم آلفلخر فمي آنميت لل مم آلحل فلرنآس لبمي لم ةة يلل قلصم -

ابه1- ثفوف ندفكهنن عت يلة مت لتجف ا أفمف
تفابه مف ندفكهنن عت يءة ست لتمه َف وف
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ه2- ة يدف رت خف اهه هفوف ي وت تفحع ن مف لن ضف لفقفد
عفابه كت عفلفيهت ي تفقعضت ن مف ذفلن قفد وف

مه3- ازت حف – لت مده الحف وف – نننتي لفكت وف
قفابه رت لفههنن ذفلنت إتذفا زد أفعت

كهلنهه4- قفلعبتيف سفنفاءه الحف َه لت تفمع َف وف
شفبفابه وف قنةف رت ا لفتعهف شفمت إتن وف

دتي5- قعوف مت لف ففضع ى وف الهف ي طت أهعع َف وف ي رت أفجع وف
ابه وف صف عفلفين ففى يفخع َف وف فهو أفهع وف

لفةف6- لف مف َن إت َف رع جه يفهع لفم لد الخف إتذفا
تفابه عت ٍه ا الفترف َن إت لفهه ففلفيسف

لفةة7- قع بتمه انت مف الزن الف وف أفحع ظه أفلعحف وف
ذفابه كت ذفابه الكت وف ٍف د صت ٍه د الصتت ا بتهف

يفنهوبههه8- ا فتيمف نسفانه الت يفثتقه ن بتمف
؟ ابه حف صت يمت الكفرت رتت لتلحه أفينف ن مت وف

أفقفلدههم9- َن إت النناسه هفذفا ارف صف قفد وف
ثتيفابه نن هت سفادت أفجع عفلفى ئفابفا ذت

تتي10- بفاوف غف ففظفندوا ي قفومت عفن تفغفابفيته
ابه تهرف وف صفى حت بفانفا أفغع ٍت فعرف بتمف

م11- بتهت ففتتي ععرت مف قن حف فهونتي عفرف لفو وف
غفابهوا وف دعته شفهت أفنتتي وا عفلتمه إتذفا

هت12- لت بتفتعع ى ازف يهجف ففعنالة كهلد ا مف وف
ابه يهجف لفدفين الة قفون كهلد َف وف

رف13- عفامت وف يرف نهمف ي أفينامت سفتفذعكهره
به لف كت وف ا تتهف لف عت عفلفى وكفععبف

غفى14- الوف فتي السنيفه نفعه يفصع ا مف نفا عفمتت بفنتي
بلابك ولذك بة رل ممضم ممنهك فكلن امذلآ

3.2 آلُاهر ترجمة
الدولة شعراء من مشهور شاعر مدفان، حف بنت سعيدت بنه ثه الحارت ء العفلف أبو هو
سنة الموصل في ولد حمدان، بني دولة فراسان من وفارس العباسية،
الدولة سيف شقيق الدولة ناصر لن ا؛ يتيمف ونشأ 932م، 320هـ/سنة
بعد للشاعر وكهتتبف ورعاه، فراس أبا الدولة سيفه فكفففلف أباه؛ قتل الحمداني
و "ميافارقين" و "آمد" ديار مثل يفار الدتت من العديد في ه أمت مع يهنقفلف أن ذلَ
علومه، الموصل رأسه مسقط في أخذ قد وكان "الرقة"، و "ماردين"
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بعُ مع صراع في دخل كبر وعندما إليها، انتقل التي الديار في واستكملها
بعضها، في أسيرا وقع الروم، ضدن ضارية حروبا خاُ كما عصره، كنام حه
خاضها التي المعركة في ذلَ بعد توفي ثم افتدائه، عن الدولة سيف وتأخر

.)969/357( عام في فمات الدولة؛ سيف ابن عفالتي المف أبي ضدن

3.3 العرابي التدريب
رقاب لهن ذلت إذا أعز حازم – ل والحمد – ولكنني

الخبر، ويرفع المبتدأ ينصب استدراَ حرف ولكن للعطف، الواو ولكنني:
نصب. محل في لكن اسم المتصل والضمير للوقاية، حرف والنون

الحمد: العراب، من لها محل َ الفتح على مبنية حالية الواو ل: والحمد
خبر رفع محلت في والمجرور الجارت من بعده الجملة وشبه مرفوع، مبتدأ

للمبتدأ.
آخره. في الظاهرة بالضمة مرفوع لكن خبر حازم:

والجازم. الناصب من لتجرده مرفوع مضارع فعل أعز:
َ الفتح على مبني ماضي فعل ذلت: جازمة، غير شرط أداة إذا ذلت: إذا
محل َ السكون على مبني تأنيث حرف والتاء الساكنة، التأنيث بتاء تصاله

العراب. من له
جر. محل في الفتح على مبني ضمير هنت جر، حرف اللم لهن:

المذكور يفسره محذوف الشرط وجواب المتقدم، للفعل مرفوع فاعل رقاب:
أعز.

صحاب الكريم للحر أين ومن ينويه فيما النسان يثق بمن
جر. محل في السكون على مبني استفهام اسم من جر، حرف الباء بمن:

والجازم. الناصب من لتجرده مرفوع مضارع فعل يثق:
آخره. في الظاهرة بالضمة مرفوع فاعل النسان:

، جرت محل في السكون على مبنية الموصولية وما ، جرت حرف في ينوبه: فيما
والضمير هو، تقديره مستتر ضمير والفاعل مرفوع، مضارع فعل وينوب
موصول. صلة والجملة به. مفعول نصب محل في الضم على مبني المتصل
من له محل َ السكون على مبني جر حرف ومن عطف، حرف الواو ومن:

العراب.
مقدم. خبر والمجرور والجار استفهام اسم أين أين:

مجرور. اسم والحر: جر حرف اللم للحر:
مجرورة. المجرور وصفة للكريم صفة أو نعت الكريم:

الظاهرة. بالضمة مرفوع مبتدأ صحاب:
وذباب مضرب منه فل إذا الوغى في السيف يصنع ما نا عمت بني
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بجمع ملحق لنه بالياء منصوب وهو مقدرة، نداء بأداة منادى بني عمنا: بني
والضمير مضاف وعم مجرور، إليه مضاف عمنا: مضاف. وبني السالم، المذكر

إليه. مضاف جر موضع في السكون على مبني المتصل
مرفوع. مضارع فعل يصنع: السكون، على مبنية استفهامية ما يصنع: ما

آخره. في الظاهرة بالضمة مرفوع فاعل السيف:
مقصور اسم الوغي: العراب، من له محل َ مبني جر حرف في: الوغي: في

التعذر. ظهورها من منع المقصورة اللف على مقدرة بكسرة مجرور
جازمة غير شرط أداة إذا:

للمجهول. مبني ماُ فعل فل:
جر. محل في الضم على مبني المتصل والضمير جر، حرف من منه:

الظاهرة. بالضمة مرفوع فاعل نائب مضرب:
الفاعل. نائب على معطوف وذباب عطف حرف الواو وذباب:

3.4 البلغي التدريب
آلنُائية: آلساليب -1

وأسس الثامن، البيت وكذلَ اَستفهام، على مؤسس الول البيت
النداء. على عشر الرابع البيت

آلخلرية: آلساليب -2
والعاشر،1- والسابع، والسادس والخامس الرابع البيت اَبتدائية:

عشر. والثالث عشر والثانى عشر والحادي
والتاسع.2- والثالث الثاني البيت الطلبية:
لاُ: آلطتم -3

وقوال وغابوا، وشهدت والذل والعز ولمسيىء، لجميل قوله في
والكذاب. والصدٍ وفعال،

وذل.- ضل الثاني البيت في قوله في الجناس:
ثياب.- أجادهن على وذئابا مقودي، فضل في اَستعارة:

4.0 Conclusion
ادت تتدف واَعع الفخر في الحمداني فراس أبي الشاعر للفارس البائية القصيدة هذه
ٍت تتنفا اعع إتلفى بتهت أففعضفت بت ارت تفجف وف وفة صهره من بتهت مرن بما ازت تتزف واَعع بالنفس،
النتفوس عن َت إ تصدر َ الغالب في وهي دد تهرف َ وحكمة ، ففعه تهدع َ قفائتق حف
سفرابة. كلت وراءف تفلهفث وَ ، بفريقة بكل تخدفع َ التتي العالية مت مف والهت الكبيرة،
وخبراته فخهنت في يقع حيث بالنساء الشاعر خبرات بين القصيدة فموضوع

وأشرارهم. الرجال من بالخيار
5.0 Summary
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تفلعفب أن يهسرة فتي ون حه يفسمف ين التذت ارت رف الفغع أولئَ على َشاعر أنكفر البدء ففي
لتتمه يهسف َ فهو قف عفشت أو بن أفحف وإن وأنته ه زمف حف فبينن سفان، الحت وقلوبهم ائهم بتأهوف
س يلمف لم إذا أننه هت زمت حف رف ظفاهت مف أنت وذكر قنتهها، رت وف لدها دف كان مهما سفنفاء لتلحف قتبلفةف
الدنهر إلى ينظهر إنته بل قه، يهفارت ما فسهرعان مودتته في دقفا صت الصتديق من
ر وقرن ذبة، وكت ٍة د صت من فيها يأتتيه ما بين تهميتتزه ، يهقعظفةة لفةت قع بتمه وأحوالتهت ثته وحوادت
ذئابف عنده فأكثرهم وكذبهم، النتاس يفه زف وهو الزمان من أفاده ما ذلَ بعد
في هه وأفكندف قبلفه، الشهعراء من كثيرف الفهه أفجف التذي المعنى وهو بشفر، ثياب في

ديوانه. من المواضع من العديد
الذين الذئاب أولئَ بين الغفلة بِظهار إَ أفاده التذي ذلَ يهفتد لم والشاعر
بعقولهم وهزءا منهم، سخرية إَ فيه اعتقادهم زاده فما الغباوة، فيه اعتقدوا
في بأيامه الفخر إلى ب المجرن الفارس عاد البيات تام خت وفي القاصرة.
تعرفه، والتي إليها ينتمي التي العربية البطون تذكرها التي الحروب
ثفبفاتفه. وففلدوا أضاعوه قومه ولكن متفردا، ومثل كبيرة قيمة كان بأنه واعترف
6.0 Tutor Marked Assignment

التية:1- اللفاظ معاني اشرح
.................. ةك رميلل خل -
.................. كمعلابك -
مللة.................... -
للة..................... قم مك -
و..................... فك ألهم -

آلتية: آلسِلة هن أجب -2
موضوهاته؟ وما آلُعر غرض ما -
آلليُ: بهذآ آلُاهر يعني ماذآ -

بة رل ممضم ممنهك فكلن امذلآ * ى آلولغل فمي يفك آلسن نلعك يلصم ا مل نلا متم هل بلنمي
. بلابك ولذك

آلُاهر. ُياة هن تأريخية نلذة آكّب -
أمام لنفسه آلُاهر ضلْ هلى يللت ما آلقصيلة في -
آلذي آلليُ الى ر ألشم آلمحلتة آ هاصفة

آلمعنى. هذآ يحوي
آلعقل هنوآن هنه: ا رضي طالب أبي بن هلي قال -
ما آلقصيلة من آذكر آلناس - . ملآرآة

آلمعنى هذآ يْيتمل
7.0 References/Further Reading
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الكتاب دار والخرون، الكيُ عبدا نصوص، - تدريبات العربية:قواعد- اللغة
198-204م ص: بنغازي-ليبيا،2003م، ط1، المتتحدة، الجديد

Unit 6 ينةم" سم آلننفم هم ئمقم لل خل ا فميهل فك يلصم آلكمنلميت ننعم قل لملمك ةة يلل قلصم "
1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Main Content

3.1 آلننصمت رلضك هل
3.2 آلُاهر ترجمة
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3.3 العرابي التدريب

3.4 البلغي التدريب

4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading

1.0 Introduction:
الكرم صفات من شيئا درست السابقة الدروس في أنَ تتذكر العزلز، الطالب أيها
في الشجاعة تكون كيف ورأيت العربي، النسان عن الضيف وإكرام والشجاعة
هذه وليست النسانية. والقيمة الطينبة السمعة على الحفاظ في والكرم العلى، طلب
فِن والمروءة، الجودة نعوت من العربي النسان عن فت عهرت ما وحدها الصفات
عند المحمودة الصفات من والصدقاء الخوان تجاوزات على والصبر اليثار

. ينةت الننفعست ئتقتهت لف خف ا فتيهف فه يفصت يت ندت الكت قفننعت لتلمه ةة يدف قفصت في بوضوح ستراها كما العربي
2.0 Objectives:

At the end of this unit you will be able to:

= mention different explanations of scholar on

why the poet was given his famous nickname.

= answer the questions from the poem.

= explain the meanings of the selected

vocabularies.

= use the selected vocabularies and expressions to

make correct sentences.

3.0 Main Content:

3.1 ت الننصت ُه عفرف
: ينةت الننفعست ئتقتهت لف خف ا فتيهف فه يفصت يت ندت الكت قفننعت لتلمه ةف يدف قفصت
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ا1- إتننمف وف ي قفومت الدنينت فتي يهعفاتتبهنتي
ا دف مع حف بهههم ست تفكع يفاءف أفشع فتي دهيهونتي

ةف2- رن مف ره أهوست كفيفف ي قفومت يفرف أفلفم
ا دف هع الجف ةه رف العهسع لهغف تفبع تنى حف ره ست أهعع وف

بفا3- تفقفرد م نهه مت قعتفاره الت نتي ادف زف ا ففمف
ا بهععدف م نهه مت نفي الغت ففضله نتي ادف زف َف وف

ينعهوا4- ضف وف لفوا أفخع قفد ا مف بتهت أفشهدد
ا سهدق ا لفهف أفطفاقهوا ا مف ٍة قهو حه ثهغهورف

أفبتي5- بفنتي بينف وف بفينتي ي النذت إتنن وف
دقا جت تفلتفف خع لفمه ي عفمتت بفنتي بفينف وف

ههم6- إتن وف بتطفاءف ي رت نهصع إتلفى اههم أفرف
ا شفدق أفتفيتهههم رة نهصع إتلفى دفعفونتي

ههم7- ومف لهحه ته ففرع وف يت مع لحف يفأعكهلهوا ففِتن
ا دف جع مف لفههم بفنفيته ي دت جع مف وا مه دت يفهع إتن وف

غهيهوبفههم8- فتظعته حف غفيبتي ينعهوا ضف إتن وف
دفا شع ره لفههم يته هفوف يتتي غف وا هفوف ههم إتن وف

بتي9- رد تفمه سة بتنفحع ا طفيرف لتي وا ره جف زف إتن وف
سفععدفا م بتهت رد تفمه ا طفيرف لفههم ته رع جف زف

م10- لتيهت عف يمف القفدت قعدف الحت له مت أفحع َف وف
ا قعدف الحت له مت يفحع ن مف القفومت ئتيسه رف لفيسف وف

نفي11- غت لتي تفتفابفعف إتن التي مف لد جه لفههم
ا فعدف رت لتتفعههم أهكف لفم التي مف قفلن إتن وف

َف12- نفازت امف دف ا مت يفت الضن لفعفبعده إتنتتي وف
ا العفبعدف بتهه تهشع هفا غفيره لتي ةف يمف شت ا مف وف

3.2 آلُاهر ترجمة
لنته الكندي؛ بالمقنع المعروف ت، يت ندت الكت ففرعفانة بنت رت شفمت أفبتي بنت ةت يرف عهمف بنت ده محمن
وقال ، هت جع الوف لتثفامت لفبست على ص يحره كان إنته أي حياتته، نتي ست أكثر قفننعفا مه كان
فهو أسفهه رف غفطتة مه وكلت ه، حف لف ست بتس اللت الرجل "المقننع اللنقعب هذا تفسير في ت يت يزت التنبرت
أو لح، بالستت ى المغطتت المقنع، له: فقيل وجهه؛ يفستهر جميل كان أنته وا عفمه وزف مقننع،
وادي في بها لتدف وه حضرموت من مشهور شاعر وهو وذفةة"، خه غعففره مت رأسه على

الموي. العصر في شهره وظهر "دوعن"،
قال من ومنهم نظمه، من بأنها قال من فمنهم القصيدة؛ هذه نسبة في اختهلف وقد

للمقنع. بأنتها مف زف جف الصولي ولكنت ، َة ي شفرت بنت زت رت حع لتمه أو الطنائتي اتتم لحف بأنها
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3.3 العرابي التدريب
حمدا تكسبهم أشياء في ديواني وإنما

لها. عمل َ ومكفوفة كافة وإنما عطف، حرف الواو وإنما:
اشتغال ظهورها من منع المتكلم ياء قبل ما على مقدرة بضمة مرفوع مبتدأ ديوني:
محل في إليه مضاف المتصل والضمير مضاف وديون المناسبة، بالحركة المحل

جر.
المتقدم. المبتدأ خبر ومجرور جار من جملة شبه أشياء: في

والضمير هي، تقديره مستتر وفاعل مرفوع مضارع فعل من جملة تكسبهم:
أول. به مفعول نصب محل في السكون على مبني المتصل

لشياء. صفة جرت موضع في الفعلية والجملة تكسب، للفعل ثان مفعول حمدا:
بطاء. نصري إلى أراهم

والفاعل التعذر، ظهورها من منع مقدرة بضمة مرفوع مضارع فعل أرى أراهم:
نصب محل في السكون على مبني متصل ضمير وهو أنا، تقديره مستتر ضمير

به. مفعول
إليه. ومضاف ومضاف ومجرور، جارت نصري: إلى
به. المفعول الحال وصاحب منصوب، حال بطاء:

3.4 البلغي التدريب
الدين.- كلمة بتكرار الصدر على العجز ردد فيه الول: البيت في
وأعسر.- أوسر الكمتي بين الطباٍ الثاني: البيت في
والغنى.- القتار بين الطباٍ الثالث: البيت في
حقوٍ".- "ثغور استعاري تصوير الرابع: البيت في
بطاء".- نصري إلى "أراهم قول في الكناية السادس: البيت في
يليه.- الذي البيت في وكذلَ والعجز. الصدر بين المقابلة السابع: البيت في
بزجر- اَستخارة في الجاهلية العرب عادة إلى التلميح التاسع: البيت في

والسعد. النحس بين الطباٍ وفيه الطير،
واللطف. التواضع عن الكناية عشر: الثاني البيت في

4.0 Conclusion
قفلن الذين الشعراء من وهو الموي، العصر في شاعر الكندي المقنع الشاعر

شخصيته، معالم ر ت يصوت أن القليل الشتعر هذا من أفبعدفعف فيما استطاع ولكننه شعرهم،
وانفاقه عليه، الديون كثرة أجل من له الناس لوم حول تدور فقصيدته ذاته. وأبعاد
يؤذونه، هم إذ عليهم والصبر يمنعونه، هم إذ إليهم والحسان وأهله، قومه على
له يتمننون هم إذ لهم الخيتترة وتمنتتياته سوءا، عنه يشيعون هم إذ عوراتهم وستر

الخلٍ. هذه به فلقت قومه رئيس أنته ذلَ الهلَ.
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5.0 Summary
لوم على الكندي المقننع الشاعر لتعهنفا يهطع الشهيرة قصيدته من البيات هذه في
لهم أظهر أنه وكيف الكثيرة الدديهون رت أفسع من نفسه به ٍف طفون فيما له قومه
حال إصلح به أراد وإنما نفسه، ة لخاصت يكن لم الدنين هذا أن من الحقيقة
إذا إليهم دفانتيفا منهم، قريبا يكون فهو إزاءهم، بسلوكه وذكرهم وأهله، قبيلته
أَ على حريص فهو وأعسر أقتر وإذا وزواده، ماله فضل عليهم دن يفره لت أفيسفرف

يطيقون. َ ما يحملهم َ كي وضيقه بحاجته يشعرهم
الذين القوم هؤَء خلل بعُ على وعتبه لومه معرُ في أطلعنا كذلَ
َ ومعاذدته عونه في بطاء فهم المناصرة، في وقصروا الملمة، في أفلحوا
على نفسه وطن بينما له، الهلَ وتمني وإضاعته، وغيبته ذمه عن يتخلفون
من يتلبس لم وأنه بالشرفاء، يليق َ الحقد حمل أن وعد لهم، الخير حب

بقراه. والقيام الضيف، بِكرام إَ واَنقطاع الخدمة في العبيد أخلٍ

6.0 Tutor Marked Assignment

آلتية: آلمفردآت معاني آشرح -1
نحَ................... -
.................. زجرتك -
ُقل................... -
رفل.................... -
شيمة.................. -

آآلتية: آلسِلة هن أجب -2
بالمقننع تسميّه سلب وبليتمن كامل آلُاهر آسم آذككر -

آلكنلي؟
أشياءل في ديوني آلُاهر: قول في )أشياءل( لفظة لماذآ -

مجرورآ؟ تكون أن من بلل منصوب ُملآ، تكسلهم
و آلُاهر كرم هلى تللق أبيات آلقصيلة منى آسّخرِ -

جودُ.
آلقصيلة. موضوهات آذككر -

ُوله. آلقصيلة تلور آلذي آلغرض هو ما -

7.0 References/Further Reading

.183-179 ص: بنغازي-ليبيا،2003م، ط1، تحدة، المّ الجديد الكّاب دار والخرون، الكيش هبدا نصوص، - تدريبات العربية:قواهد- اللغة -
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187 ص:184- نفسه، المصدر -

195 ص:188- نفسه، المصدر -

198 ص:195- نفسه، المصدر -

204 ص:198- نفسه، المصدر -

208 ص:204- نفسه، المصدر -

ص:79-78. ،34 رقم الخطبة ط5، الهجرة، دار مؤسسة صالح، صبحي تحقيق هنه، ا رضي طالب أبي بن هلي للمام البلغة نهج -
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Module 2 ليلة ألف حكايات سلسلة من المنتخبة القصص مجموعة

Unit 1 آد زل رل هم وشل يلار رل هم شل
1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Main Content

3.1 آلطوآر آلغريب آلملك
3.2 آلحمار
3.3 وزوجته التاجر

4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading

1.0 Introduction:
عليَ نقصتها المشهورة الليلة و الليل ألف قصص من قطعة هذه العزيز، الطالب أيها
سفاسفان( )بفنتى َت لهو مه ن مت لتكفا مف شهريار لغة.كان منها تكسب أو عبرة منها تأخذ لعلَت
لم ودموية، غرامية علقات مملكته فتيات وبين بينه كانت وقد . ينت الصتت وف التهنعدت دت بتبتلف
وذكية، جميلة فتاة وكانت الملَ. وزير ابنة شهرزاد، إَ واحدة الحادت سيفه من تنجه
وعت. عع فاسمف الحكيمة. وتدبيرها المعسولة بلسانها الملَ قلب أسر من استطاعت قد

2.0 Objectives:

At the end of this unit you will be able to:

= write a short note about king Sharyar and the

daughter of the minister Sharzad.

= answer the questions from the passage.



49

= explain the meanings of the selected

vocabularies.

= use the selected vocabularies and expressions to

make correct sentences.

4.0 Main Content:

3.1 ت الننصت ُه عفرف
الطوار الغريب الملَ

)بفنتى َت لهو مه ن مت َف لت مف ، انت الفوف وف رت العفصع سفالتفت وف ، انت مف الزن يمت قفدت فتى .. كفانف أفننهه كفى يهحع
.. ينت الصتت وف التهنعدت دت بتبتلف سفاسفان(

.. انت وف الفعع وف ندت الجه كفثتيرف َه لت المف َف ذفلت كفانف وف
.. اعفانت شهجف نت بفطفلف سفانت ففارت ، لفدانت وف لفهه كفانف َه لت المف هفذفا أفنن كفى يهحع وف

.. بفادت العت بفينف بتالعفدلت كفمف حف وف دف، البلف َف لف مف قفد وف ريفار( )شفهع َه لت المف ههوف بفره الفكع كفانف
بفينف ا أفيضف بتالعفدلت كفمف حف وف قفند( رف )سفمع َف لف مف قفد وف ان( مف زف )شفاهه َه لت المف ههوف غفره الفصع كفانف وف

بفاد.. العت
يفار(، رف )شفهع َت لت المف اله حف فتيهت تفغفينرف يفومف اءف جف تنى حف ، لتكفينت المف ينت وف بتالفخف اله الحف رن تفمف اسع هفكفذفا
جه ون يفتفزف ارف ففصف ، ارت وف الفطع يبف غفرت ، لهقت الخه يتتقف ضف عفنتيففا، أفصبفحف َف عفادت ا مف اكت حف كفانف أفن ففبفعدف

.. بفاحه الصن يفلهوحف أفن قفبلف ا يفقعتهلفهف أفن يناففهه سف ره يفأعمه ثهمن يدفةف، دت جف ةف وجف زف لفيلفةة كهلن
م، بفنفاتتهت عفلفى النناسه عف ففزف تنى حف ، اتة سفنفوف َف ذفلت عفلفى يفار( رف )شفهع َت لت بتالمف اله الحف رن تفمف اسع وف
ةف دف احت وف بتنعتف ينفةت دت المف فتى يفبعقف لفم وف يفار(.. رف )شفهع يفةت الطناغت يفدت عفلفى وتت المف نف مت نن بتهت بهوا هفرف وف

اجت.. ون لتلزف لهحه تفصع
عت بتقفطع هه هفدندف وف يدفةة، دت جف ةة وجف بتزف يفأتتيفهت أفن هه يرف زت وف يفار( رف )شفهع َه لت المف رف أفمف يفومة كهلن تتهت كفعفادف وف

ا.. بتهف يفأعتتهت لفم إتن قفبفتتهت رف
لهحه تفصع ةة دف احت وف بتنتة عفلفى يفععثهرع ففلفم ، ينفةت دت المف فتى بفيتة كهلتت فتى ُف ففتن وف يره زت الوف جف رف خف

.. وتت المف نف مت هت نففعست عفلفى ائتففا خف وف ا، قعههورف مف ينفا زت حف بفيتتهت إتلفى ففعفادف اجت، وف لتلزن
يف هت ةه يرف غت الصن وف اد( زف رف )شفهع هتيف ةه بتيرف الكف .. الت مف الجف وف نت سع الحه فتى غفايفةف بتنعتفانت يره زت لتلوف كفانف وف

اد(.. )دهنيفازف
ا ومف مه هع مف أفبفاهفا أفتع رف ا ففلفمن ، ينف مت تفقفدتت المه يفرف ست وف يخت، التنارت كهتهبف أفتع قفرف قفد اد( زف رف )شفهع كفانفتع وف

لفهه: قفالفت
ععنفى: المف هفذفا فتى اءت الشدعفرف ده أفحف قفالف قفد وف ا، ومف مه هع مف ينفا زت حف يزف العفزت أفبتيف َف ا أفرف التي مف

يفدهومه َف ا هفمق إتنن ا هفمق له مت يفحع ن لتمف قهلع
ومه.. الههمه تففعنفى هفكفذفا وره السدره يففعنفى ا ثعلهمف مت

)شهريار( َت لت المف عف مف لفهه ى رف جف ا مف ا لفهف كفى حف ، نفتتهت ابع نت مت مف الكفلف هفذفا يره زت الوف عف سفمت ا ففلفمن
ا.. هف جه ون يفتفزف ففتفاةة عفلفى لفهه ثهرع يفعع لفولفم وتت بتالمف هه هفدندف أفننهه كفيفف وف

اد(: زف رف )شفهع لفهه ففقفالفتع
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يفار(..- رف )شفهع َف لت المف نتيف جع ت وت زف أفبتي، يفا َف و جه أفرع
ا: رف تفنكت سع مه احف صف وف ، يرت زت الوف لفونه تفقفعف ففامع

يناففهه- سف ره يفأعمه وف ، سفاءت المف فتى َت جف ون يفتفزف تنى حف ، اءة مف دت صناصت مف يفةة طفاغت ن مت ينف جت ون تفتفزف
بفاحت؟ الصن طهلهوعت قفبلف َت أست بترف يحف يهطت أفن

.. يق حف أفنفا وف ، يفكهونف لفن وف دهثف يفحع لفن هفذفا إتنن
اد(: زف رف )شفهع ففقفالفتع

سفا..- دفرع يفةف الطناغت َف ذفلت هلفقتتنف أ أفن ي أفنعوت فنننتي لت طفلفبتي، لتي نففتتذع أفبتى، يفا َف و جه أفرع
: ابعنفتتهت عفلفى فتقفا شع مه يره زت الوف ففقفالف

-.. َت يفقعتهله سف
: ارة رف إتصع فتي اد( زف رف )شفهع ففقفالفتع

بفبفا- سف أفكهونه وف ، يفةت الطناغت َف ذفلت ي يفدت عفلفى وتت المف نف مت ي نست جت بفنفاتت هنعقتذف ففأ ، حه أفنعجف قفد
.. يفدفيهت ن مت نن هت صت لف لتخف

: يره زت الوف ففقفالف
يفةه..- الطناغت هفذفا َت مف حف يفرع لفن .. وتتينف تفمه قفد وف

اد(: زف رف )شفهع ففقفالفتع
سفاعفةف..- ي بفعدت ُه ي يفعت كفهه أفتعره لفن فنننتي لت ، النناست بفنفاتت لت اءف فتدف فكهونه أ سف تد مت إتذفا

رت الفمع هفذفا ن مت ا ففهف ت وت يهخف أفن وف ا، هف مت عفزع عفن ابعنفتفهه يهثعنتيف أفن ا ارف رف مت يره زت الوف لف اوف حف وف
لعيفكهنع وف بفةف، رت التنجع ُف و تفخه فن بتأ يرف طت الخف هفا ارف قفرف ذفت اتنخف قفد كفانفت ا ننهف لفكت ، يرت طت الخف

.. يفكهونه ا مف
أفبهوهفا: ا لفهف قفالف ا هف احت إتلعحف وف هفا، ارت رف إتصع امف أفمف وف

ا- مف َت لف دهثه ففيفحع ، َت بتنففعست ي رت اطت تهخف أفن َت عفلفي شفى أفخع فنفا ففأ يفابهنفينتتي، َف ذفلت ففعفلعتت إتن
.. الثنورت عف مف ارت مف لتلحت دفثف حف

لفهه: قفالفتع وف اد( زف رف )شفهع بفتع ففتفعفجن
أفبتي؟- يفا الثنورت عف مف ارت مف لتلحت ى رف جف اذفا مف وف

3.2 آلحمار قصة

: يره زت الوف ا لفهف ففقفالف
-.. َت أعيف رف ي ففتهغفيتترت ظفةف، العت وف ةف بعرف العت ا فتيهف ينف دت تفجت َت لفعفلن ةف، القتصن هت هفذت َت عفلفي فقهصد أ سف

: قفائتلف بعنفتتهت َت ةف القتصن ي كت يفحع يره زت الوف أف بفدف وف
دف- َف أفو وف ةف وجف زف لفهه كفانفت وف .. ُة ا وف مف وف اله وف أفمع ارت التدجن دت فحف لت كفانف

.. انت يفوف الحف وف الطنيرت لهغفاتت ففةت ععرت بتمف ره التناجت هفذفا عفلفى نن مف قفد تفعفالفى اه كفانف وف بدههم.. يهحت
.. ثفورف وف ارف مف حت ا بتهف ةف يرف ظت حف رت التناجت َف ذفلت دفارت فتي كفانف وف

ا بفينفمف دقا، جت القفلتيلت َن إت لت العفمف نف مت فههه لتت يهكف َت وت ، تتهت احف رف وف ارت مف الحت عفامت تطع بِت تفمد يفهع ره التناجت كفانف وف
.. القفلتيلت َن إت الطنعفامت نف مت ده يفجت َف وف ، ارت الننهف الف طفوف قعلت بتالحف اثت رف حع المت رتت جف فتي له يفععمف الثنوره

وشهوشفا، مف نهوسفا كع مف هه دف جف ففوف ةت، يرف ظت الحف فتي ارت مف الحت كفانت مف إتلفى الثنوره هف جن توف يفومة ذفاتف وت
بف ففتفعفجن ا، يحف تفرت سع مه اقتدفا رف ارف مف الحت أفى رف وف ا، كفثتيرف تفبنفا وف يففا، نفظت ا يرف شفعت ارت مف الحت امف أفمف دف جف وف وف

ا: رف تفنكت سع مه قفالف وف ، ارت مف الحت الت حف وف التهت حف ن مت الثنوره
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ا!!- يحف تفرت سع مه ههنفا لتسه تفجع أفنتف وف ، قعلت الحف فتي أفتععفبه وف أفكهدد أفنفا ، اره مف الحت ا أفيدهف َف لف هفنتيئفا
ا مف ده أفجت َف وف قفبفتتي، رف لنخف تفتفسف تنى حف ونفةف، الطناحه وف السناقتيفةف وف اثف رف حع المت رد أفجه أفنفا
التنبنف وف يفف الننظت يرف الشنعت تفأعكهله أفنتف ا بفينفمف ، بتصهعهوبفةة َن إت ي وعت جه يفسهدد وف يفقهوتهنتي

!! نعتف سفمت تنى حف ، ثتيرف الكف
لفهه: قفالف وف ، الثنورت عفلفى اره مف الحت ففقف فشع ففأ

ةت- احف بتالرن ي عت مف تف مع نفعت وف ، العفنفاءت هفذفا ن مت تف حع تفرف سع َف ا تفهف نففنذع لفو ، طنةة خه عفلفى َف لد أفده أفنفا
ةت.. نفاءف الهف وف

ففا: تفلفهتت مه الثنوره ففقفالف
-.. طنةت الخه هت ذت بتهف فعنتي عت أفسع ي، أفخت يفا َف و جه أفرع

: اره مف الحت ففقفالف
ن- مت َه رن تفتفحف َف وف قهدع ففارع ، َف قفبفتت رف عفلفى الننافف عهوا ضف وف وف ، قعلت الحف إتلفى تف جع رف خف إتذفا

، ُت رع المف وف الت زف بتالهف تفظفاهفرع وف ثفانتيفةف قهدع ففارع تف قهمع إتذفا وف ، َف بهو رف ضف لفو وف تنى حف ، َف كفانت مف
تفظفاهفرع تفأعكهلعهه.. ففلف الطنعفامف َف لف عهوا ضف وف وف ةت، يرف ظت الحف إتلفى َف بت عهوا جف رف تذفا فِف
.. لت العفمف نف مت َف ونف يحه يهرت م ففِتننهه ، أفينامة ةف دن عت لت الفكع عفنت تفنتعع امع وف ، ُت رع المف وف ععفت بتالضد
كهلنهه، ا يثفههمف دت حف عف ففسفمت ا، مف نهه مت يبفا قفرت يفقتفه كفانف رف التناجت أفنن ارت مف الحت ظتت حف سهوءت ن مت وف

.. دت احت الوف فت رع بتالحف ا مف بفينفهه دفارف ا مف مف ففهت وف
هه دف جف ففوف ، قعلت الحف إتلفى الثنورف ذف يفأعخه لت ةت يرف ظت الحف إتلفى له العفامت اءف جف التنالتي اليفومت فتي وف

: ره التناجت ففقفالف أفى، رف ا بتمف هه بفرف أفخع وف رت التناجت إتلفى ففذفهفبف ، يفأعكهلع لفم ، يلف هفزت يففا عت ضف
بفدفلف- ، ارت الننهف الف طفوف ثه ره يفحع عفلعهه اجع وف ، قفبفتتهت رف فتي اثف رف حع المت عفلتتقع وف ارف مف الحت ذت خه

.. الثنورت
إتلفى عفادف ا ندفمف عت وف ، بف تفعت تنى حف ، ارت الننهف الف طفوف اثت رف حع المت رتت جف فتي اره مف الحت لف ففعفمت
، اليفومت َف ذفلت فتي التنعبت نف مت تعهه احف أفرف النتتي تتهت رف فتكع عفلفى الثنوره هه شفكفرف لفيلف ةت يرف ظت الحف
الثنورف تت احف أفرف النتتي ، تتهت يحف نفصت عفلفى النندفمت أفشفدن مف نفدت وف ، اره مف الحت عفلفيهت دن يفره ففلفم

.. ههوف أفتفعفبفتعهه وف
يفدهوره ففظفلن ، السناقتيفةت فتي أفلعقفاهه وف ، قعلت الحف إتلفى ارف مف الحت له العفامت قفادف التنالتي اليفومت فتي وف
الثنوره هه ففشفكفرف هه، مه سع جت لف هفزت وف قفبفتههه، رف تع تفسفلنخف وف بف تفعت تنى حف ، ارت الننهف الف طفوف ا بتهف

: هت نففعست فتي قفالف وف اره مف الحت عفلفيهت دن يفره ففلفم ، تتهت رف فتكع عفلفى
يئفةف،- رت جف ةف رف فتكع اتفتعهه وف ثهمن عفقعلتي.. قتلنةه وف ولتي فهضه َن إت نتي رن ضف ا ففمف ا، يحف تفرت سع مه كهنته

: الثنورف بفا اطت خف مه ففقفالف
إتذفا- : التهت لتعهمن يفقهوله اليفومف بفنفا احت صف ععته سفمت لفقفد .. ينف أفمت حف نفاصت َف لف إتنتتي ي أفخت يفا لفمع اتعع

تنى حف ، ارت زن لتلجف طهوهه فعع ففأ غفدفا، لت لتلعفمف جع ره يفخع لفمع وف ، هت ضت اره تفمف فتي الثنوره رن تفمف اسع
.. كفسعولة يلة هفزت ثفورة إتلفى بتي ةف اجف حف َف فنننتي لت هه، بفحف يفذع
: قفالف وف هت نففعست فتي افف خف ارت مف الحت مف كفلف الثنوره عف سفمت ا ففلفمن

عفلفى- الثنوره فف عفكت وف .. ارت زن الجف ينت كتت ست ن مت مه حف أفرع له العفمف .. قعلت الحف إتلفى عف رف أفسع ا غفدف
ا، ههمف ارف وف حت عه مف يفسع ره التناجت وف َف ذفلت كهلد شفيئفا.. نهه مت يفبعقف لفم وف كهلنهه، لفهه أفكف تنى حف ، عفلففتهت

لفففهه.. عف يفأعكهله ههوف وف ، الثنورف ى يفرف وف
3.3 وزوجته التاجر قصة
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قفد الثنورف أفى رف ا ففلفمن ةت، يرف ظت الحف إتلفى تههه وجف زف وف ره التناجت اءف جف التنالتي اليفومت بفاحت صف فتي وف
.. َت حف الضن نف مت عفينفاهه عفت دفمت تنى حف ، ره التناجت َف حت ضف عفافتيفتفهه، دن تفرف اسع

ا: هف وجت لتزف قفالفتع وف ةه وجف الزن بفت ففتفعفجن
؟- َه حف تفضع شفيءة ت أفيت ن مت

: ره التناجت ا لفهف ففقفالف
-.. وته فمه ففأ بتهت َت لف أفبهوحف أفن أفقعدفره َف وف ععتههه، سفمت وف أفيتههه رف شفيءة ن مت

بفةف: غفاضت ةه وجف الزن ففقفالفتت
هفكفذفا؟- نتتي مت رف خف تفسع تنى حف أفيتفهه رف شفيءة ففأفيد نتتي، مت َن إت َع حف تفضع لفم أفنتف

أفننهه وف كفهه، حف أفضع ي النذت بتالشنيءت ا لفهف قفةف عفلف َف أفننهه تفهه وجف زف مف يهفعهت أفن ره التناجت لف اوف حف وف
َف تنى حف ) الطنيرت وف انت يفوف الحف لتلهغفةت هه مف ففهع ده )يفقعصه الشنيءت َف بتذفلت ا لفهف يفبهوحف أفن نه كت يهمع َف
كفهه.. حف أفضع ي النذت الشنيءت َف ذفلت ففةت ععرت مف عفلفى ةف رن مهصت كفانفت ةف وجف الزن لنت ، يفمهوتف

هه نفاءف أفبع رف ضف أفحع ، رن الستت ففةت عرت مف عفن بتالسدكهوتت تتهت وجف زف نفاعت إتقع فتي ره التناجت لف ففشت ا ففلفمن
عفلفى هفا ارف رف إتصع وف تتهت وجف زف عف مف ى رف جف ا مف لفههم كفى حف وف ، تتهت وجف زف بف أفقفارت وف بفهه أفقفارت وف
عفن ةت وجف الزف إتثعنفاءت يعه مت الجف لف اوف حت وت ، وتتهت مف َف ذفلت فتي كفانف لفو وف تنى حف ، رتت الستت ففةت ععرت مف

ةف.. رن مهصت كفانفت ا ننهف لفكت ا، أيتهف رف
يفبهوحه ثهمن ، كفعفتفينت رف لتتيف يهصف تنى حف ف، أ ضن يفتفوف لت ره التناجت ُف نفهف ، ةت وجف الزن اره رف إتصع ا أفمن وف

.. يفكهونه ا مف َف ذفلت بفعدف لتيفكهنع وف ، رتت بتالستت
، يحه يفصت َف ي الدتت ذف فخف ففأ ةف، اجف دفجف سهونف مع خف عفه مف َف ي دت وف كفلبف الدنارت حنت صت فتي كفانف وف

: قفائتلف ه يفلهومه الكتلبه ذف أفخف وف
-.. وته يفمه وف رتت بتالستت تتهت وجف لتزف يفبهوحه سف بهنفا احت صف وف ان، حف ففرع يدف سفعت أفنتف

: قفائتلف الكفلعبت عفلفى دد يفره ههوف وف َف ي الدتت ره التناجت عف ففسفمت
ةة- وجف زف عفلفى أفغعضفبه َف وف ةة وجف زف سهونف مع خف لتي أفنفا ، العفقلت قفلتيله هفذفا بفنفا احت صف إتنن

ا عفصف ذه يفأعخه َف اذفا لتمف ا.. التهف حف حف لف إتصع يعه تفطت يفسع َف وف دفةف، احت وف ةف وجف زف لفهه ههوف وف ةة دف احت وف
؟ شفيءة ت أتيت عفن التهت سهؤف عفن تفكهفن تنى حف ا بههف رت يفضع وف

ا: لفهف قفالف وف ، تتهت وجف زف إتلفى هف جن تفوف ، َت ي الدتت مف كفلف ره التناجت عف سفمت ا ففلفمن
-.. َف ا حف رتت بتالستت َت لف أفبهوحه سفوفف وف لعفتي، خف تفعفالتي

ا، لفيهف عف ا بتهف الف ففانعهف اهه، عفصف َف سف أفمع وف ، تتهت وجف زف عفلفى وف عفلفيهت ا لفقفهف أفغع وف تفهه رف جع حه لف دفخف وف
لفهه: قفالفتع تنى حف

-.. النف بفعدف شفيءة عفن َف فلف أ أفسع لفن
عفلفى هفا اره رف إتصع ادف زف ، يرت زت الوف هفا التدت وف ن مت كفايفةف الحت هت هفذت اد( زف رف )شفهع عفتع سفمت ا ففلفمن

اد(: )دهنيفازف ةت يرف غت الصن ا تتهف هخع لت قفالفتع وف يفار( رف )شفهع َت لت المف ن مت اجت وف الزن
تذفا- فِف ، َت ره ضت يهحع ن مف له أهرست سفوفف يفار( رف )شفهع َت لت المف عفلفى ففافتي زف يفتتمن أفن بفعدف

ا بتهف نفقعطفعه ، يففةت الطنرت َت قتصفصت ن مت ةف قتصن لفنفا ي كت اتحع تتي أهخع يفا ففقهولتي: لفين عف لعتت دفخف
ن مت اء وف حف بفنفاتت كهلتت صه لف خف وف ي صت لف خف فتيهت يفكهونه يثفا دت حف َت ثه دتت أهحف أفنفا وف ، اللنيلف

يفار(.. رف )شفهع يفةت الطناغت َف ذفلت ُت بفطع
عف مف ةف يدف حت وف ت ارف صف ا ففلفمن ا، تتهف ادف بتِترف يفار( رف )شفهع َت لت المف إتلفى اد( زف رف )شفهع فنت زه هفكفذفا وف

يفار(: رف )شفهع ا لفهف ففقفالف ، بفكفتع َت لت المف
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؟- وتت المف نف مت ائتففةف خف أفنتت هفلع ؟ ينف تفبعكت َت الف مف
آد(: زل رل هم )شل الُل فلقل

-.. وتف أفمه أفن قفبلف ا تعفهف أهودت أفن يده أهرت وف ةف، يرف غت صف تفا أهخع لتي نن لفكت وف ، َه لت المف ا أفيدهف َف
ا تتهف أهخع عفلفى لفت دفخف ا ففلفمن اد( )دهنيفازف ةف يرف غت الصن رف ضف أفحع ن مف يفار( رف )شفهع َه لت المف ففأفرسفلف

اد(: )دهنيفازف ففقفالفتع هفا، ارت وف بتجت ا تعهف لفسف أفجع وف ةة دن بتشت ا عفانفقفتعهف اد( زف )شفهرف
-، يففةت الطنرت َت قتصفصت ن مت ةف قتصن لفنفا ي كت اتحع تتي، أهخع يفا لتي َت بتت حه وف ، َت لف بتتي حه ت قت بتحف

بتعدف ا بتهف َت أفذعكهرف تنى حف لتي ا كفيتتهف حف ا طفالفمف النتتي ، يففةت الطنرت َت كفايفاتت حت ن مت كفايفةف حت وف
.. َت ففاتت وف

أفدفبة: فتي اد( زف رت )شفهع ففقفالفت
-.. تفشفائتينف ا مف َت عفلفي ته قفصفصع َف بتذفلت َه لت المف رف أفمف إتذفا

: قفائتلف ا إتلفيهف يفار( رف )شفهع َه لت المف ففنفظفرف
.؟- كفايفاتت الحت كفايفةف حت وف ، القفصفصف قفصن ينف يدت تهجت هفلع

اد(: زف رف )شفهع ففقفالفت
ئفات..- المت وف فف َف ال ا نهف مت فه رت أفعع وف

: لتتلف تفهف مه يفار( رف )شفهع ففقفال
-.. لفلة مف َف وف رة جف ضف بفلف لفيلفنفا ي نفقعضت وف نفا، ره سفمف لهو يفحع تنى حف لفنفا، ي كت اتحع إتذفن

اد(: زف رف )شفهع ففقفالفت
.. يتت فعرت العت وف رت التناجت ةت بتقتصن أه فبعدف أ سف ، يف َف و مف نف أفذت لفو

4.0 Conclusion
بالملَ الزواج من ابنته ليمنع أخرة وتخويف تارة بحكمة الوزير حاول الوزير هكذا
الملَ على بفى غفضع كانت شهرزاد لن جدوى. غير من ولكن سوءه عنها وليصرف
البتينة المرأة هذه تستسلم ولم عهيهوبه. ولستر غريزته لشباع المدينة بنات لتصفيته
ومنه الملَ بزواج جلدتها بنات نصرة نفسها على أخذت بل الجريمة لهذه الغيدورة

شهوته. لجل الدميتات إهلَ في التمادي من

5.0 Summary
يستضيف كان ة. شرعيت غير وبطريق دمويقا حاجته يقضي شهويفا شهريار الملَ كان
تشفنى أن بعد الجحيم إلى يرسلها ثم ليلة كلت مملكته شابنات من طرينة غضيضة شابنة
عدد قلن حتى أخرى تلو ليلة الجريمة واستمرت الغلمة. حدنة من نفسه وسكنت منها
وا فرد حتتى بالخبر المملكة أهل عرف إن فما المفقودات. عدد وكثر المملكة شابنات
هي شهرزاد الوزير ابنة ولكنت . يبطشهنت ثم الملَ بهنت يطمث أن من خوفا ببناتهم

أبيها. من وهنة هنة على وذلَ الملكي، الغول بهذا الزواج طلبت التي الوحيدة

6.0 Tutor Marked Assignment
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التية:1- العبارات اشرح
آلوزير............................... لون آمّقع -
برأسك..............................., يطيح أن -

درسا......................... آلطاغية ذلك نك ألقتم -
آلّجربة............................... تخوض أن -
وآلمرض......................... بالضنعفم رم تلظلاهل -

آلتية: آلسِلة هن أجب -2
هنيفا؟ أصلح هنلما شهريار آلملك خلق كان كيف آشرح -
بُّ آلملينة في تلق لم هنلما شهريار آلملك فعل ماذآ -

للزوآِ؟ صالحة
شهريار؟ آلملك من آلزوآِ شهرزآد آلوزير آبنة أرآدت لماذآ -
آلحمار قصة من آلوزير قصلُ آلذي آلُاهل وجه ما -

وآلِور؟
هذآ آشرح ف. شرت في نفسه فأوقع خيرآ بالِور آلحمار أرآد -

وآلِور؟ آلحمار قصة خلل من آلكلم
7.0 References/Further Reading
العربية المؤسسة المقصود، عبد الحميد عبد ليلة، ألف حكايات سلسلة

د.ت. د.ط، الول، العدد الحديثة،



55

Unit 2 وآلصيناد آلمارد
1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Main Content

3.1 السمَ صيد في

3.2 سحرُ آلجنت وقوة هقله آللُر قوة
3.3 بالوعد الوفاء

4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading

1.0 Introduction:
مع الطوار الغريب شهريار ملَ قصة الكريم الطالب أيها قرأت السابق الدرس في

كما وشجاعتها، شهرزاد وتضحية الملَ فجور ورأيت شهرزاد، الوزير ابنة
استفدت كما النتار وتدخلهم الناس تغوي قد المتناهية السلطة أن القصة من استفدت
عن شيئا ستقرأ والن ضيق. في الناس كان أو الرُ فسد إذا منقذا يرسل ا أنت
صيناد حول وتدور والليلة الليل ألف قصة من جزء القصة هذه والمارد. الصيتاد
العنق طويلة قارورة في سليمان النبيت فسجنه ا طاعة على المارد والجنت َ السمف

ا. شاء إن بها ستتمتع ا وحتمف القصة إايَ ا. قهمقهمف ى تهسمن
2.0 Objectives:

At the end of this unit you will be able to:

= narrate the story of the hunter and the jinn of

head

= answer the questions from the passage.

= explain the meanings of the selected

vocabularies.
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= use the selected vocabularies and expressions to

make correct sentences.

2.0 Main Content

2.1 آلسمك صيل في
كفانف ننهه لفكت ، دة َف أفو ثفةه ثفلف وف ةف وجف زف لفهه فنفت وكفا ينادفا.. صف له يفععمف كفانف لف جه رف أفنن كفى يهحع

ا.. ففقتيرف
ففقفط.. اتة رن مف بفعف أفرع اءت المف فتي تفهه بفكف شف يف مت يفرع أفن ينادت الصن َف ذفلت ةت عفادف ن مت كفانف وف

، اءت المف فتي شفبفكفةف ى مف رف وف ، يفومة ذفاتف ، رت البفحع ِت شفاطت إتلفى جف رف خف قفد ينادف الصن هفذفا أفنن كفى يهحع وف
ةة.. بتيرف كف شفقنةة بتمف َن إت ا بتهف ذع جف عفلفى يفقعدفرع لفم وف دقا، جت ثفقتيلفةف دفهفا جف وف ا بفهف ذع جف لف اوف حف ا ففلفمن

يناده، الصن نف زت ففحف الشنبفكفةف، ٍف زن مف يتتتفا، مف ا ارف مف حت ا فتيهف دف جف وف ِت الشفاطت إتلفى ا هف جف رف أفخع ا ندفمف عت وف
رت البفحع فتي الشنبفكفةت حف طفرع أفعفادف وف قفةف، زن مف المه يهوطف الخه تفقف رف ثهمن ، الشنبفكفةت نف مت ارف مف الحت لنصف خف وف

ى.. رف أهخع ةف رن مف
ا يرف زف ا فتيهف دف جف وف تفهه بفكف شف يناده الصن ذفبف جف ا ندفمف ففعت .. بف جف أفعع كفانف ةت رن المف هت هفذت فتي دفثف حف ا مف وف

ل.. مف الرن وف ينت بتالطتت يئفا لت مف
يدفا، شفدت زنفا حه نف زت ففحف ةف، ارف جف حت وف صفى حف تتهت بفكف شف فتي يناده الصن دف جف وف ثفةت الثنالت ةت رن المف فتي وف
فتي قفالف وف ، اءت السنمف إتلفى يهت يفدف ففعف رف ثهمن .. اليفومف هه مه زت يهلف ي النذت الننحست هفذفا ن مت بنهه رف تفغفففرف اسع وف

: اعفةة رف ضف
ثف ثفلف ا يتههف مف رف قفد وف ، اليفومت فتي اتة رن مف بفعت أفرع غفيرف شفبفكفتتي ي مت أفرع َف أفنتتي لفمه تفعع َف إتنن من اللنهه -

ةف.. دف احت وف كفةف سفمف طفدع أفصع لفم نننتي لفكت ، اتة رن مف
نتتي.. عف سف الننحع هفذفا ففعع ارع من اللنهه

ا ذفبفهف جف ثهمن ، قفلتيلف ا عفلفيهف انتفظفرف وف ، اءت المف فتي تفهه بفكف شف أفلعقفى ثهمن ات، عفلفى يناده الصن كنلف تفوف وف
يناده: الصن ففقفالف دقا.. جت ثفقتيلفةف دفهفا جف ففوف

بتالت.. َن إت ةف قهون َف وف ولف حف َف -
ففتفحف ا ندفمف عت فةه، أ ففاجف المه كفانفتت وف ، اءت المف نف مت ا هف جف رف أفخع تنى حف الشنبفكفةف، يهعفالتجه يناده الصن ظفلن وف
يناده الصن آهه رف ا ففلفمن .. صفاصة بترف عفلفيهت ا تهومف خع مف ، اسة نهحف ن مت ا قهمف قهمع ا فتيهف دف جف وف الشنبفكفةف، يناده الصن

: هت نففعست فتي قفالف وف يدفا، شفدت ا حف ففرف بتهت حف ففرت
.. يدت الصن عفنت ا ضف وف عت إتلفين اه سفاقفهه ٍف زع رت قهمف القهمع هفذفا -

ذفهفبفا.. نفانتيرف دف ة رف بتعفشع ٍت السدو فتي فبتيعههه سفأ
لنكفهه ففتفمف ، فهوهفتتهت عفلفى صناصت الرن اتفمف خف أفى رف وف ، ثفقتيلف هه دف جف ففوف ، قهمف القهمع يناده الصن لف مت حف وف

: هت نففعست فتي قفالف وف ، عه الطنمع
بهدن َف هفكفذفا.. صفاصت بتالرن عفلفيهت تتمف خه ا لتمف َن إت وف بتالذنهفبت، يئفا لت مف قهمه القهمع هفذفا يفكهونف أفن بهدن َف -

.. َف أفون فتيهت ا مف ذف آخه وف هه أففعتفحف أفن
لت بتدفاخت ا مف سفكعبف لف اوف حف ثهمن ت، انففتفحف تنى حف ، قهمت القهمع ةف دفادف ست بتهت عفالفجف ينفا كتت ست يناده الصن جف رف أفخع وف
ففلفم ، لتهت بتدفاخت يفنظهره وف كههه رتت يهحف ففأخذف ، القمقمت نف مت لع يفنعزت لفم شيئفا نن لفكت ، ُت الر عفلفى قهمت القهمع

شيئفا.. فتيهت يفرف
.. اءت السنمف عفنفانت إتلفى اعفده ويفتفصف ، القمقمت فهوهفةت ن مت جه ره يفخع انفا دهخن الصياده أفى رف فةف أ ففجع وف
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بت.. التنعفجد غفايفةف يناده الصن بف ففتفعفجن
فتي هه جلف رت وف ابت السنحف فتي أسههه رف ٍة لف مع عت دة ارت مف هفيئفةت عفلفى يفتفشفكنله انف الددخف أفى رف قفلتيلة بفعدف وف
ةت، غفارف كفالمت ففمة وف ي، ارت وف كفالصن جلفينت رت وف ، أتفينت ذعرف كفالمت يفدفينت وف ، كفالقهبنةت أسة بترف دف ارت مف ابت.. التدرف

.. ينف اجت كفالسنرف عفينفينت وف ، يقت بعرت كفالت أفنفة وف ةت، ارف جف كفالحت نفانة أفسع وف

3.2 سحرُ آلجنت وقوة هقله آللُر قوة
فن جف وف نفانههه، أفسع اصفطفكنتع وف هه، ائتصه ففرف تفعفدفتع اترع ، َف ذفلت ينه كت سع المف يناده الصن أفى رف ا ففلفمن

عت.. الففزف وت ععبت الرد نف مت يقتهت طفرت عفن يف عهمت وف يقههه، رت
: دة اعت رف بتصفوتة قفالف الت الحف هت هفذت عفلفى ده ارت المف آهه رف ا ففلفمن

يناده.. الصن ا أفيدهف رع أفبعشت -
: شفةة بتدفهع يناده الصن ففقفالف

ده؟ ارت المف ا أفيدهف نتي رع تهبفشتت اذفا بتمف -
ده: ارت المف ففقفالف

يناده الصن ففقفالف ا.. بدهف تهحت النتتي وتفةف المف تفرع اخع .. قفتعلفةة شفرن السناعفةت هت هفذت فتي َف بتقفتعلت َف تره أهبفشت -
: وفت الخف نف مت ده تفعت يفرع ههوف وف

هفذفا ن مت َف احف سفرف لفقعته أفطع وف ، قهمت القهمع فتي َف نت جع ست نف مت َف ته لفصع خف ي النذت أفنفا وف تهلهنتي، تفقع اذفا لتمف -
؟ رت الفسع

ده: ارت المف ففقفالف
الننبتىن يته عفصف قفد وف ، قتينف ارت المف نتت الجت نف مت أفنفا وف نتتي الجت ) رف خع )صف أفنتتي يناده الصن ا أفيدهف لفمع اتعع -
فتي عفنتي ضف وف وف عفلفين ُف ففقفبف يفا( خت بفرع بعنت فف )آصت هت يرت زت وف إتلفى سفلف فرع ففأ د، دفاوه بعنف انف سهلفيمف
، ته ففضع ففرف ، انت يمف الت فتي ولف الددخه لفين عف ُف ففعفرف هفا، رف كع مه انف سهلفيمف إتلفى نتي قفادف وف ، لف ست السنلف
، الفععظفمت هت اتفمت بتخف هه تفمف خف وف ، صفاصت بتالرن لفين عف لفقفهه أفغع ثهمن ، فتيهت بفسفنتي حف وف ، قهمف القهمع هفذفا رف ضف ففأفحع

.. البفحرت فتي يهلعقهونتي وف لهونتيت، مت يفحع أفن نن الجت رف أفمف ثهمن
يناده: الصن ففقفالف

ائتي؟ زف جف َف ذفلت يفكهونه ل ففهف ، رت الفسع نف مت َف ته لنصع خف قفد وف -
ده" ارت المف ففقفالف

ي: نففعست فتي قهلعته وف ، عفامة ائفةف مت رت البفحع فتي ته أفقفمع لفقفد .. كفايفةت الحت ينةف بفقت فف تفععرت تنى حف رع انعتفظت -
دف.. أفحف نتي لتتصع يهخف لفم وف ، عفامة ائفةه مت تع رن ففمف ؟! الفبفدت إتلفى نفيتههه أفغع رت الفسع نف مت نتي لتتصع يهخف ن مف
ففلفم ، ُت الفرع كهنهوزف لفهه ته ففتفحع نتي لتتصع يهخف ن مف ي: نففعست فتي ففقهلعته ى، رف أهخع عفامة ائفةف مت لعته دفخف وف
نتي لتتصع يهخف نع مف ي: نففعست فتي ففقهلعته ى، رف أهخع عفامة ائفةت بفعهمت أفرع لفين عف تع رن ففمف دف.. أفحف نتي لتتصع يهخف
ا يدف شفدت بفا غفضف بعته ففغفضت دف.. أفحف نتي لتتصع يهخف ففلفم .. نتيناتتهت أهمع كهلن لفهه تقع قت أهحف وف ، تتهت اجف حف كهلن لفهه ُت أفقع

ا.. بدهف يهحت النتتي يتفةف المت تفارف يفخع أفن تههه ينرع خف وف تههه قفتفلع نتي لنصف خف ن مف : قهلعته وف
: قفالف وف بف تفعفجن كفايفةف الحت هت هفذت يناده الصن عف سفمت ا ففلفمن
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اععفه ده ارت المف ا أفيدهف .. ست الننحع سناعفةت هت هفذت فتي َف لتتصف هخف لت آتتيف أفن ي ظتت حف سهوءت وف ي ست نفحع ن مت -
لفقعته أفطع لفقفد .. َف لتكه يههع ن مف َف عفلفي اه ففيهسفلتتطف ذفنبة، بتغفيرت لتكهنتي تههع َف وف ، َف عفن اه يفععفه نتتي عف

ةت.. سفاءف بتالت وفف ععره المف تهقفابتله وف دفا، احت جف تفكهن ففلف ، َف احف سفرف
: ارة رف إتصع فتي ده ارت المف ففقفالف

تفرع ففاخع ، السناعفةت هت هفذت فتي َف قفتعلت ن مت بهدن َف -
.. َف وتت مف قفبلف َف لف ا قههف قتت أهحف نتينةف أهمع نن تفمف وف ا، بدهف تهحت النتتي وتفةف المف

: هت نففعست فتي قفالف ، قفتعلتهت عفلفى هه ارف رف إتصع وف ، دت ارت المف نتتي الجت ودف حه جه يناده الصن أفى رف ا ففلفمن
نف مت وف أفنعجه تنى حف ، دت ارت المف َف ذفلت عفلفى تفالف أفحع أفن بهدن َف وف ، بتالعفقعلت – تفعفالفى – اه نتي ينزف مف لفقفد -

.. القفتعلت
: قفائتلف دت ارت المف إتلفى هف ففاتنجف ةف، رف فتكع اتفتعهه وف وف

لتي.. ا قفهف قتت تهحف أفن و أفرجه وف وتتي، مف قفبلف ةف دف احت وف نتينةف أهمع لتي
ده: ارت المف ففقفالف

.. َف وتف مف لف تفعفجتت مه فنننتي لت عع رت أفسع وف ، ئعتف شت ا مف نن تفمف -
يناده: الصن ففقفالف

َف وف َف يفدف يفسفعه َف ى أفرف ا كفمف ههوف وف ، يرت غت الصن قهمت القهمع هفذفا لف دفاخت بهوسفا حع مف كهنتف كفيفف -
؟ َف كهلن َف يفسفعه ففكفيفف ، َف لف جع رت

ده: ارت المف ففقفالف
. لف سفهع َف ذفلت
يناده: الصن قفالف

بتعفينتي.. ى أفرف تنى حف ٍه دتت أهصف َف -
: بتغفبفاءة ده ارت المف ففقفالف

.. َف وتف مف ا بتهف ره ختت تهؤن ةف جن حه َف لف تفكهونف َف تنى حف ، َف ا حف ى تفرف سفوفف -
بفحف أفصع ا ففلفمن .. قهمت القهمع لف دفاخت عه من يفتفجف أف بفدف ثهمن انفا.. دهخف ارف صف تنى حف ده، ارت المف ُف تففف انع الت الحف فتي وف
فهوهفةت عفلفى ا عفهف ضف وف وف ، ينةت صناصت الرن ةت دفادف الستت يناده الصن َف سف أفمع ، قهمت القهمع لف دفاخت كهلهد انه الددخف

: قفائتلف دف ارت المف نفادفى ثهمن ، قهمت القهمع
رت البفحع هفذفا فتي َف ي مت أفرع سفوفف ا.. وتههف تفمه وتفةة مف أفين لفين عف أفنتف نن تفمف ، ره الغفادت ا أفيدهف افلنف -
لفهه: أفقهوله وف ، يدت الصن ن مت نفعههه أفمع ، طفادف لتيفصع اءف جف ن مف كهلد وف ههنفا، بفيتفا لتي أفبعنتي ثهمن .. يقت العفمت

.. قتتعلفةة شفرن يفقعتهلعهه رت البفحع نف مت هه جع رت يهخع ن مف كهل وف ، رف غفادت يتف فعرت عت ههنفا
لف اوف حف وف ، جنت الستت لف دفاخت بتغفبفائتهت بتسف حه أتننهه َف رف أفدع ، ينادت الصن مف كفلف ده ارت المف عف سفمت ا ففلفمن
سنلف ففتفوف ، رت البفحع فتي يفةه يهلعقت لت ، قهمف القهمع يناده الصن لف مف حف وف فهه.. طفأ خف َف رف فدع ففأ .. يفقعدفرع ففلفم ، وجف ره الخه

: قفائتلف ده ارت المف إتلفيهت
.. الفبفدت إتلفى نهنتي جه تفسع َف بتذفلت َف إتنن .. تففععفلع َف يتتبه الطن يناده الصن ا أفيدهف .. َف .. َف -

يناده: الصن ففقفالف هه.. مف حف يفرع أفن ينادت الصن إتلفى لف ستت تفوف مه ي يفبعكت ذف أفخف وف
قفتعلتي؟ عفلفى ا رق مهصت كهنتف َف نن لفكت تهلفنتي، تفقع َن أف َف إتلفي سنلع أفتفوف -أفلفم
.. انت رف الندكع وف ودت حه بتالجه سفانتي إتحع ففقفابفلعتف ، َف إتلفي سفنعته أفحع لفقفد

ده: ارت المت ففقفالف
.. َف إتلفي نف ست أهحع تنى حف لتي، اتفعتفحع -
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يناده: الصن ففقفالف
النف .. النف َف فبعقفيته لت أفبعقفيتفنتي كهنتف لفو .. قتتعلفةة شفرن تفقعتهلفنتي لت يلفةف حت هت هفذت .. لععهونه مف يفا به ذت تفكع -

: بتقفولتهت لف ستت تفوف مه ي يفبعكت ذف أفخف وف ، قهمت القهمع لت دفاخت ن مت ده ارت المف َف رف ففصف .. رت البفحع إتلفى اذعهفبع
اه نه ست يهحع نع ست أفحع ةت.. سفاءف بتالت تتي إتسفاءف تفقعبفله َف وف نفا، ست حع مه أفنتف ففكهنع يئفا، ست مه أفنفا كهنته إتن -

.. َف إتلفي
يناده: الصن ففقفالف

؟ سفانت حع الت عفنت دنثه تفتفحف وف ، سنله تفتفوف وف ي تفبعكت النف -
ده: ارت المف ففقفالف

أفو ، َف بت دفره أفغع َن أف َف ده أهعفاهت وف َف لف مه أفقعست أفنفا وف ي، احت سفرف لتقع أفطع وف نتتي، مت ةف وءف ره مه ثفرف أفكع كهنع -
لفن َف إتنن ثهمن .. الفبفدت إتلفى َف يهغعنتي يقت طفرت عفلفى َف لد أفده وف ، َف أفنففعه بفل أفبفدفا، بفعدفهفا َف إتلفي يءه أهست

شفيئفا.. ي بعست حف وف وتتي مف ن مت تففتيدف تفسع

.. َف ذفلت عفلفى لفهه مه يهقعست ده ارت المف ذف أفخف وف
نهه مت ذف أفخف وف لفهف، بههه قفلع ٍن رف ، هت مت كفلف فتي ٍت دع بتالصتت شفعفرف وف هه، بهكفاءف وف تتهت سدلف تفوف يناده الصن عف سفمت ا ففلفمن

.. دت عع بتالوف ففاءت الوف عفلفى وف ، الغفدفرت عفدفمت عفلفى اثتيقف الوف وف العهههودف
ارف صف تنى حف ، لف تفكفامف وف ، انه الددخف نهه مت جف رف ففخف ، قهمت القهمع فهوهفةت عفن صناصت الرن ةت دفادف ست ففعف رف ثهمن

هه.. امف أفمف اقتففا وف ده ارت المف ارف صف وف غفا، ففارت قهمه القهمع

3.2 بالوعد الوفاء
اءة مف فتي اهه مف ففرف ، هت بفقفدفمت قهمف القهمع بف رف ضف أفننهه ههوف ، هت وجت ره خه بفعدف ده ارت المف ففعفلفهه شفيءة له أفوت كفانف وف

: هت نففعست فتي قفالف وف ، ععبه الرد لنكفهه تفمف َف ذفلت يناده الصن أفى رف ا ففلفمن .. البفحرت
أفبفدفا.. يرت الخف عفلفى تفدهلد َف وف يتتبفةف، طف بتدفايفةف لفيسفتع هت -هفذت

: دت ارت لتلمف قفالف وف تفهه اعف شهجف عف مف تفجف اسع ننهه لفكت
تنى حف ، َف دفوره اءف جف النف وف ، َف نت جع ست ن مت َف ته جع رف أفخع قفد وف بي، تفغعدفرف َن أف عفلفى تفنتي عفاهفدع لفقفد

.. عفلفيهت تفنتي عفاهفدع ا بتمف لتي تففتي
: قفالف وف ده ارت المف َف حت ففضف

ففقفط .. الفبفدت إتلفى َف يهغعنتي شفيءة عفلفى َف لد أفده سفوفف وف ي، دت عع وف ندف عت أفنفا يناده.. الصن ا أفيدهف فع تفخف َف
اتنبتععنتي..

يناده الصن شى مف وف ده، ارت المف شفى مف
ثهمن .. بفلف جف دفا عت صف وف ، ينفةت دت المف نف مت ا جف رف خف وف .. وتت المف نف مت ا نفجف أفننهه ٍه دتت يهصف َف ههوف وف لففهه، خف
يناده الصن نفظفرف ا ففلفمن ، اءة مف كفةه بترع ا هف سفطت وف فتي بفلت الجف لفف خف عفةة شفاست ُة أفرع إتلفى ثعنفانت َت ا لف نفزف
ٍه رف الفزع وف ره مف الفحع وف ُه يف الفبع نهه: ففمت .. انة أفلعوف بفعفةت فرع بتأ ا ثتيرف كف كفا سفمف ا فتيهف أفى رف ة كت التبعرف لف دفاخت

.. ففره الفصع وف
لفهه: ده ارت المف ففقفالف .. نظفرت المف َف ذفلت ن مت يناده الصن بف ففتفعفجن

طفاد.. لتتفصع كفةت البترع فتي َف تف بفكف شف حع رف اطع هفينا
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بفعفةت فرع بتأ ، كفاتة سفمف بفعف أفرع ا فتيهف دف جف وف تتهت حف ففرع ةت دن شت ن مت وف ا.. ذفبفهف جف وف شفبفكفتفهه، يناده الصن حف ففطفرف
ده: ارت المف ففقفالف .. ففةة تفلت خع مه انة أفلعوف

َف ا مف َف ي يهععطت ففسفوفف ، ينفةت دت المف هت هفذت َف لت مف إتلفى ا بتهف اذعهفبع وف بفعفةف، الفرع كفاتت السنمف هت هفذت ذع خه
ى وف ست ا نهف مت طفدع تفصع َف وف ، اليفومت فتي ةف دف احت وف ةف رن مف َن إت كفةت البترع هت هفذت إتلفى تفأعتت َف ن لفكت وف .. َف يهغعنتي

.. َف قه زع رت كفانف ا مف هع مف دفةف، احت وف ةف رن مف
.. بتيلتهت سف الت حف إفلفى ده ارت المف ذفهفبف ا بفينفمف ، َت لت المف رت قفصع عفن ثفا بفاحت سفارف وف يناده، الصن هه ففشفكفرف

. ثعلتهت مت يفاتتهت حف فتي يفرع لفم ي النذت ، َت السنمف نظفرت مف ن مت َه لت المف بف تفعفجن
إتلفى هف جن تفوف وف يناده، الصن ذفهفا فخف ففأ ذفهفبفا، ينفارة دت ائفةت بفعفمت أفرع ينادت لتلصن يف يهععطت أفن هه يرف زت وف رف أفمف وف

.. إتلفيهت ونف تفاجه يفحع ا مف كهلن يفالتهت عت وف تتهت وجف لتزف ى تفرف ففاشع ا، ورف ره سع مف لتهت نزت مف
َف سفمف يناده الصن لفهف بفاعفهه ي النذت َف السنمف أفنن ى رت يفدع َه لت المف يفكهنت لفم ظفة اللفحع هت هفذت تنى حف وف

.. يفالت الخت نف مت به رف أفغع يف هت بفلع بيفةف، غفرت ةف قتصن وف يبفةف، عهجع كفايفةف حت هه اءف رف وف أفنن وف ، ورف حه سع مف

4.0 Conclusion
الصيتاد أنت ولو الدعاء. فائدة ها أهمت ومن دروس عدنة تفيدَ الطالب أيها القصة هذه
ينجيه من يقتل بأن وعد قد لنه المارد من نجا ما الشبكة يرمي عندما ربته يدع لم
كان لنه المارد كيد من بها يتخلص حيلة في فكتر ما دعاؤه لوَ وكذلَ القمقم، من
استخدام النسان يستطيع َ الحالة هذه مثل ففي الغماء، حدت إلى شديدا خوفا خائفا
لها لن الجنتتيات من تجد التي بالحسنات تثق َ أن أيضا وتستفيد ا. بعناية إَ فكره

محمودة. غير عواقب
5.0 Summary
المارد والجنت َ السمف صيناد حول وتدور والليلة الليل ألف قصة من جزء القصة هذه
عليه وسدن ا قهمقهمف ى تهسمن العنق طويلة قارورة في سليمان النبيت فسجنه ا طاعة على
حتتى السجن هذا من يخرجه مساعد بدون لسنوات القمقم في المارد مكث لقد السداد,
يصطاد به فِذا السمَ يصطاد أن فبدل النحيس. يومه في السمَ ليسطاد الصياد أتى
فول القمقم من خرج فقد المنذرين. صباح فساء القمقم فتح غباوته ومن . الجنت قمقم
وتنجيته القمقم من لتحريره يشكره أن فبدل المنظر، قبيح الجثة كبير القامة طويل

وخداعة. غواية مع ار نتمن ست جزاء يجازيه أخذ الموت، من

6.0 Tutor Marked Assignment

التية: المفردات اشرح -1
............ آللحر شاطئ -
زيرآ...................... -
قمقما.................... -
فرآئصه.................. -
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جاُلآ................... -
آلتية: آلسِلة هلى ألجب -2

فيها؟1- وجد ماذا الخيرة ة المرن في شبكته الصيناد رمى لما
بنفسه.2- حكاها كما حكايته اكتب القمقم؟ في المارد دخل كيف
الصيناد؟3- قتل عليه يجب أنه المارد رأى لماذا
والصيناد؟4- المارد قصة خلل من أعقل أيهما والجنتتي النسان
والصيناد؟5- المارد ة قصت من استفدت ماذا

7.0 References/Further Reading
العربية المؤسسة المقصود، عبد الحميد عبد ليلة، ألف حكايات سلسلة

د.ت. د.ط، الثعالث، العدد الحديثة،
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Unit 3 آلمسحور آلسمك
1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Main Content

3.1 المسحور والسمَ الطاهية

3.2 آلمسحور وآلسمك آلوزير
3.3 والساحرة الملَ

4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading

1.0 Introduction:
العبر من فيها ما والمارد الصيفاد قصة الكريم الطالب أيها قرأت السابق الدرس في
َ مأكول. غير لكنه وجميلة مختلة ألوان ذات المسحور السمَ ة قصت ستفرأ والن
إذا بَ وتعجد شكدَ سيزول ما سرعان لكن السمَ من النوع هذا من بَ تعجت من َت ش

هنيئفا. بالقصة تمتنعع الصيناد. إلى المارد الجنت من هدينة أنه علمت
2.0 Objectives:

At the end of this unit you will be able to:

= narrate the story of the magic fish of head.

= answer the questions from the passage.
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= explain the meanings of the selected

vocabularies.

= use the selected vocabularies and expressions to

make

correct sentences.

3.0 Main Content

3.1 المسحور والسمَ الطاهية
إتلفى َف السنمف لف مت يفحع أفن هه يرف زت وف َه لت المف رف فمف ففأ ، فف رف انعصف وف نف لفون المه َف السنمف يناده الصن َف تفرف
إتلفى َف السنمف يره زت الوف لف مف ففحف .. نة طفاجت فتي هه بهخف تفطع أفن يفةت الطناهت نف مت لهبف يطع وف بفخت، طع المف

: يفةت الطناهت ففقفالفتت .. َت لت المف رف أفمع تهنففتتذف أفن هفا رف أفمف وف ، يفةت الطناهت
0.4... يره زت الوف ي يتتدت سف طفاعفةف، وف عفا سفمع

عفتت ضف وف وف ، نت الطناجت فتي عفتعهه ضف وف ثهمن ، اءت بتالمف غفسفلفتعهه وف يتتدفا جف َف السنمف يفةه الطناهت نفظنففتت
هت جع الوف عفلفى قفلنبفتعهه ثهمن ، نت لتلطناجت قه صت لف المه هه هه جع وف جف نفضت تنى حف ، الننارت عفلفى نف الطناجت

بفا.. عفجف أفتع رف تنى حف َف ذفلت ن مت غفتع ففرف إتن ا مف وف .. رت الخف
، الت مف الجف وف نت سع الحه فتي غفايفةف ففتفاةف نهه مت تع جف رف خف وف ، الت الحف فتي بفخه طع المف ائتطه حف انعشفقن ففقفد
ره أفسفاوت ا يفدفيهف فتي وف الذنهفبت، يهوطت بتخه ُت كف رع زف المه ، يرت رت الحف نف مت ةف مف ففخع بتسف لف مف ي تفدت تفرع
ت ففتفقفدنمف ، انت رف يزه الخف نف مت ا عفصف هفا بتيفدت َه ست تهمع الففتفاةه وف ، ينفةت الثنمت ارت جف بتالفحع عفةف صن رف مه اتتمه وف خف وف

قفائتلفةف: َت السنمف فتي اهفا عفصف سفتع غفرف وف ، نت الطناجت نف مت
قتيمف؟0.5 مه يمت القفدت دت العفهف عفلفى أفنتف هفلع .. َه سفمف يفا .. َه سفمف يفا

ففعف ففرف وعفةف، فعزه مف دهثه يفحع ا مف إتلفى تفنظهره يفةه الطناهت وف ، اتة رن مف ةف دن عت القفولف َف ذفلت ره تهكفرتت ظفلنتع وف
الففتفاةف: بفا اطت خف مه قفالف وف نت الطناجت نف مت أسفهه رف َه السنمف

نفعفم..0.6 نفعفم..
َه السنمف ففقفالف .. غفيبهوبفةة فتي تع احف رف وف ا، لفيهف عف يف مت أهغع َت السنمف مف كفلف يفةه الطناهت عفتت سفمت ا ففلفمن

الففتفاةه: بفا اطت خف مه
تفكفاففينفا.0.7 ففِتننا تف رع هفجف إتن وف اففينفا، وف اففيتف وف إتن وف نفا عهدع عهدتن إتن

ي النذت ، دفارت الجت نف مت بفخف طع المف تت غفادفرف وف ، َه السنمف ٍف تفرف احع تنى حف ، نف الطناجت الففتفاةه ففقفلنبفتت
.. دهثع يفحع لفم شفيئفا فنن كفأ وف هفا، اءف رف وف امت لعتتحف َت ا إتلفى دفاره الجت عفادف ثهمن نهه.. مت لفتع دفخف

3.2 المسحور والسمَ الوزير
تففععفلههه، ا فتيمف ةف ائترف حف قفففتع ففوف ، مت كفالففحع وقفا ره حع مف َف السنمف دفتت جف ففوف ، قفلتيلة بفعدف يفةه الطناهت أفففاقفتت

.. َت السنمف عفنت ا فلفهف سفأ إتذفا َت لت لتلمف تفقهوله اذفا مف وف
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، الغفضفبه لنكفهه تفمف وقفا ره حع مف َف السنمف أفى رف ا ففلفمن بفخف طع المف يره زت الوف لف دفخف ا تتهف يرف حف فتي هتيف ا بفينفمف وف
افف خف وف .. دفثف حف ا مف يفةه الطناهت عفلفيهت ففقفصنتع ، رت القفصع نف مت هفا دت بتطفرف ا دف دتت هف مه دنةة، بتشت هفا رف نفهف وف
ن مف سفلف أفرع َف لتذفلت وف ا، لففنقفتعهف يفةف الطناهت أفنن ظفنن افلنتتي ، كفايفةت الحت هت ذت بتهف َف لت المف بترف يهخع أفن يره زت الوف

لفهه: قفالف رف ضف حف ا ففلفمن .. الففورت عفلفى ينادف الصن لفهه رف ضف أفحع
َن0.8 إت وف ، اليفومف َت لت لعمف لت ا تفهف رع ضف أفحع النتتى ثعلف مت نفةف، لفون مه كفاتة سفمف بفعف أفرع رع ضت أفحع وف اتذعهفبع

.. َف عهنقت عت بتقفطع ته رع أفمف
، كفاتة سفمف بفعف أفرع ا فتيهف دف جف ففوف ا ذفبفهف جف وف شفبفكفتفهه، فلعقفى ففأ ، كفةت البترع إتلفى الت الحف فتي يناده الصن عف رف فسع ففأ

ذفهفبفا.. ينفارة دت ائفةت بفعفمت أفرع طفاهه أعع ي النذت ، يرت زت الوف إتلفى ا لفهف مف ففحف ، بتلفونة ةة دف احت وف كهلد
: يفةت لتلطناهت قفالف وف بفخت، طع المف إتلفى بتهت هف جن تفوف وف َف السنمف يره زت الوف لف مف حف ثهمن

0.9.. تفقفولتينف ا من مت قنقف أفتفحف تنى حف ي امت أفمف َف السنمف ي بهخت اطع هفينا
تت جف رف خف وف ائتطه، الحف انشفقن ، الننارت عفلفى نف الطناجت عفتت ضف وف ا ندفمف عت يفةف الطناهت أفنن بت العفجف نف مت وف
فتي قفالفتعهه ي النذت مت الكفلف بتنففعست إتلفيهت دنثه تفتفحف وف َف السنمف تهقفلتتبه ذفتع فخف ففأ ا، العفصف كفةف ست مع مه الففتفاةه

.. َه السنمف ٍف تفرف احع تنى حف ، مت الكفلف بتنففعست ا عفلفيهف دد يفره َه السنمف وف الهولفى، ةت رن المف
دفثف حف ا بتمف هه بفرف فخع ففأ ، َت لت المف إتلفى هف جن تفوف وف ، به العفجف لنكفهه تفمف َف ذفلت يره زت الوف أفى رف ا ففلفمن

3.3 المسحور والسمَ الملَ
: لمكك آلمل الل فلقل

بتعفينتي..0.10 ى أفرف أفن بهدن َف وف .. رق ست هه اءف رف وف َه السنمف هفذفا أفنن بهدن َف
النتتي ثعلف مت نفةف، لفون مه كفاتة سفمف بفعف أفرع لفهه رف ضت يهحع أفن هه رف أفمف وف ، ينادت الصن إتلفى َه لت المف سفلف أفرع ثهمن

.. قفبله ن مت هفا رف ضف أفحع
َف لت المف شفةت دفهع ةت دن لتشت وف بفخت، طع المف فتي َت السنمف يت طفهع ينةت لت عفمف عفلفى هت بتنففعست فه رت يهشع َه لت المف قففف وف وف

.. السنابتقفتفينت تفينت رن المف فتي دفثف حف ا مف دفثف حف
: َه لت المف ففقفالف
نهه0.11 مت فف نفععرت تنى حف ينادف، الصن وا ره ضت أفحع .. عفلفيهت السدكهوته نه كت يهمع َف رف أفمع هفذفا

يبت.. الغفرت َت السنمف َف ذفلت رن ست
: قفائتلف َه لت المف فلفهه سفأ يناده الصن رف ضف حف ا ففلفمن

؟0.12 َف السنمف هفذفا ره ضت تهحع أفينف ن مت
يناده: الصن ففقفالف

0.13.. َه لت المف ا أفيدهف َف ينفتت دت مف لعفف خف يفقفعه ي النذت ، بتيرت الكف بفلت الجف لعفف خف كفةة بترع ن مت
: َه لت المف ففقفالف

ههنفا؟0.14 عفن كفةه البترع هت هفذت تفبععهده ا يفومف كفم
يناده: الصن ففقفالف

ففقفط..0.15 سفاعفةة فت نتصع ةت يرف ست مف ن مت ثفره أفكع تفبععهده َف ا إتننهف
عفلفى يفدهلدههم لت يناده، الصن مه هه يفتفقفدنمه وف ، انه وف الفعع وف نهوده الجه بتهت يطه يهحت بتهت وكت مف وجت ره بتخه َه لت المف رف فمف ففأ
َف السنمف َه لت المف أفى رف ا ففلفمن ، كفةت البترع َف تتلع إتلفى لهوا صف وف تنى حف ده، ارت المف يفلععفنه ههوف وف ، كفةت البترع َف تتلع
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، قفبعله ن مت كفةف البترع هت هفذت أفى رف قفد دهههم أفحف كفانف إتذفا ا عفمن أفتعبفاعفهه، فلف سفأ انفا، أفلعوف وف َف كفا أفشع ا فتيهف
: َه لت المف ففقفالف ا.. يفتفهف ؤع ره يعه مت الجف فنعكفرف ففأ

فف0.16 رت أفعع تنى حف ، لفكفةت مع المف ت يت ست كهرع عفلفى لتسع أفجع َف وف ينفتتي، دت مف لع خه أفدع َف اه وف
يبت.. الغفرت ا هف كت سفمف وف كفةت البترع هت هفذت قتيقفةف حف

.. كفةت البترع ولف حف لهوا يفنعزت وف يفمف الخت بهوا رت يفضع بتأفن نهودف الجه َه لت المف رف أفمف وف
ذفاهتبف أفننهه هه يرف زت وف بفرف أفخع وف سفيففهه، تفقفلندف أفن بتعدف ، تتهت يمف خت ن مت ا جف ارت خف َه لت المف تفسفلنلف اللنيلت فتي وف

.. َف بتذفلت ا دف أفحف بترع يهخع َن أف نهه مت طفلفبف وف ، كفةت البترع ولف حف قفةت نطت المف عت تتطعلف سع َت
احف تفرف ففاسع ، رد الحف عفلفيهت تفدن اشع تنى حف هه سفيرف لف اصف وف ثهمن بفاحت، الصن تنى حف ، لفيلفتتهت ينةف بفقت َه لت المف سفارف
إتلفى لف صف وف التنالتي اليفومت بفاحت صف فتي وف الثنانتيفةف، لفيلفتفهه وف هت يفومت ينةف بفقت هه سفيرف لف اصف وف ثهمن ، قفلتيلف
دف جف وف هت ظتت حف نت سع حه ن مت وف .. يدت دت بتالحف فنحف صف مف بفابف عفلفيهت وف ، السنودفاءت ةت ارف بتالتحجف ة بعنتيت مف رة قفصع

ا.. فعتهوحف مف رت القفصع بفابف
رت القفصع لت دفاخت إتلفى هف جن تفوف َف لتذفلت وف دف، أفحف بعهه يهجت ففلفم ، اتة رن مف ةف دن عت رت القفصع بفابف َه لت المف ٍف طفرف

: قفائتلف
0.17.. اءت المف وف الطنعفامف لهبه يفطع بتيلة سف عفابتره .. رت القفصع لف أفهع يفا .. رت القفصع لف أفهع يفا

فلههه أ يفسع ا دف أفحف دع يفجت لفم فننهه لت ينفا زت حف ، رت القفصع لف دفاخت َه لت المف سفارف َف لتذفلت وف دف.. أفحف عفلفيهت دن يفره ففلفم
ا.. فتيهف ي النذت نت لفون المه َت السنمف وف كفةت البترع َف تتلع رتت ست عفن

يفأعتتي عفا، تفقفطتت مه بهكفاءف وف افتتفا خف أفنتينفا عف سفمت تنى حف ، قفلتيلف رت القفصع لف دفاخت يره يفست َه لت المف يفكفدت لفم وف
هت جع الوف سفنف حف شفابفا أفى ففرف ، ففةت الغهرع بفابت إتلفى الت الحف فتي هف جن ففتفوف نهه، مت يبفةة قفرت ففةة غهرع ن مت
، َه لت المف آهه رف ا ففلفمن ةة دن بتشت ي يفبعكت ههوف وف ، ُت الفرع عفنت تففتعة رع مه يرة سفرت فتي لتسه يفجع ، رت هف ظع المف وف

: قفائتلف فلفهه سفأ وف هت، نظفرت مف ن مت بف تفعفجن
ا0.18 هف كت سفمف وف كفةت البترع هت هفذت رتت ست عفن وف ، َف ائت بهكف سفبفبت عفن الشنابه ا أفيدهف نتي بترع أفخع

.. نت لفون المه
: قفالف وف َه لت المف بف ففتفعفجن يدفا، شفدت بهكفاءف الشنابه ففبفكفى

هفكفذفا؟0.19 الشنابف ا أفيدهف َف ي يهبعكت ي النذت ا مف
: سدرة تفحف فتي الشنابه ففقفالف

؟0.20 اتة سفنفوف نعذه مه التي حف هت هفذت وف ي أفبعكت َف كفيفف
.. بفشفرف لفى الفعع ففهه نتصع وف ، رف جف حف ففلف الفسع ففهه نتصع أفنن َه لت المف أفى ففرف ثتيفابفهه، الشنابه ففعف رف وف

3.3 والساحرة الملَ
: قفائتلف تفهه قتصن ي كت يفحع الشنابه أف بفدف ثهمن

0.21.. ينفةت دت المف هت هفذت عفلفى لتكفا مف ي التدت وف كفانف لفقفد يبفةف.. عفجت َت السنمف هفذفا ةف قتصن إتنن
َف أفنفا وف ا، تههف جع ون ففتفزف عفمتة نفةه ابع لتيف كفانفت وف هت.. بفععدت ن مت َف لع المه أفنفا ثعته رت وف فتتيف تهوه ا ففلفمن
ا مف ي رت أفدع َف أفنفا وف ، اتة سفنفوف سف مع خف ا عفهف مف كفثعته مف قفد وف ا.. شفرق لتي ي تفنعوت ا أفننهف ي رت أفدع

.. ففاءت الخف فتي لتي هه بتتره تهدف
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، بتقفلتيلة رت الففجع قفبعلف َن إت تفعهوده َف وف نفائتمف، أفنفا وف ، لفيلف رف القفصع ره تهغفادت ا أفننهف ظعته حف َف قفد وف
لفقفد .. تفقهمع لفم َف لفيلفتف نفمع : تفقهوله ا تههف عع ففسفمت ، بتالننومت لفيلفةف ته ففتفظفاهفرع ، الظدنهونه تعنتي لنكف ففتفمف

.. َف تت رف شع عت ن مت ي نففعست لنتع مف وف ، َف تف صهورف هعته كفرت وف َف ته هع كفرت
عفةف، رت سع مه رف القفصع تت غفادفرف ثهمن ينةف، رت حع ست يذفةف تفععوت تفلفتع وف ا ثتيفابفهف لف مف أفجع تفدفتع ارع ثهمن
ٍف ففو ته دع عت ففصف قهبنةف، عفلفيهت نفا صع حت لعته دفخف وف ينفةف، دت المف ته غفادفرع تنى حف ا، لعففهف خف ته جع رف ففخف

.. دهثه يفحع ا مف اقتبه أهرف لفسعته جف وف ، القهبنةت
: قفائتلف َه لت المف ففقفاطفعفهه

؟0.22 دفثف حف اذفا مف وف
: الشنابه ففقفالف

0.23، اتة بتسفنفوف أفبتي قفبعلف اتف مف أفننهه به ست أفحع كهنعته ي النذت هفا، التدت وف عفلفى لفتع دفخف لفقفد
عف قفمف أفبتي نن لفكت ، َت لع المه عفلفى تفولتيف يفسع تنى حف أفبتي، قفتعلت لت ةف رف امف ؤف مه بنرف دف ينف حت
ا: لفهف يفقهوله تههه عع سفمت التدفهفا وف عفانفقفتع أفن بفعدف وف .. اتف مف أفننهه يعه مت الجف ظفنن وف تفهه، رف امف ؤف مف
نهه؟ مت َف بفدف ُت العرف عفلفى أفنفا لتسه أفجع وف ، َت وجت زف ن مت ي لنصت تفتفخف تنى حف ، انه الفوف آنف ا أفمف
أفنتف لتسه تفجع وت ، فتيهت أفقعتهلههه ي النذت اليفومه سفيفأعتتي .. َف لتذفلت ةف العهدن دد أهعت إتنننتي لفهه: ففقفالفتع
َف تنى حف ، َف لتذفلت َف أفون الشنععبف ِف يتت نههف أفن به يفجت أفبتي.. يفا نهه مت َف بفدف ُت العفر عفلفى

.. َف دن ضت ةف ثفورف دهثه تفحع
: قفائتلف فثدرة تفأ فتي يثفهه دت حف لف اصف وف ثهمن ، الشنابه سفكفتف وف

عع0.24 تفطت أفسع لفم ي، دتت ضت أفبهوهفا وف هتيف ةة رف امف ؤف مه ن مت هه بتتره تهدف ا مف ععته سفمت ا ندفمف عت
بفةف رع ضف عهنقتهت، عفلفى بتسفيفتي تههه بع رف ضف وف القفلععفةت لف دفاخت إتلفى ففتفسفلفلعته ي، نففعست َف اله تفمف
نف صع الحت ته غفادفرع وف ، فه يفنعزت تههه كع ففتفرف ففقفط، هه لعقهومف حه قفطفعفتت ا ننهف لفكت قفتفلفتعهه، ا أفننهف ظفنفنعته
عفادفت لفقفد ا.. فتيهف نه نفحع النتتي ائتبت صف المف كهلد ثفتع دف حف اللنيلفةت َف تتلع فتي وف عفا.. رت سع مه
ذفتع أفخف تنى حف أفتعنتي، رف إتن ا ففمف ا.. فبتيهف بتأ تههه ففعفلع ا من مت ينفةف زت حف ، رت القفصع إتلفى تتي وجف زف
ي رت حع ست اف عفلف جف قفائتلفةف: إتلفين تع نفظفرف ثهمن ععنفاهه، مف مع أففعهف لفم يبفا، غفرت ا مف كفلف ده دتت تهرف

ا.. بفشفرف رت الخف َف فف نتصع وف ا رف جف حف َف فف نتصع
بفعفةف أفرع ي تفوت تفحت ينفتهنفا دت مف كفانفتع وف .. يتتتف مف أفنفا َف وف يق حف أفنفا َف انتي، تفرف ا كفمف ته رع ففصت
كهلنههم تعههم رف ففسفحن ، وسف جه مف وف يفههودف، وف ى ارف نفصف وت ينف لتمت سع مه : البفشفرت نف مت نفافة أفصع

.. كفةت البترع فتي تفهه أفيع رف ي النذت ههوف وف كفا، سفمف
يطه تهحت ا أفيتفهف رف النتتي يف هت وف ، بفالت جت بفعفةت أفرع إتلفى بفعفةت الفرع لفكفةت مع المف رف زه جه تع رف سفحن وف
فتي قعتف الوف ي تفقعضت وف ، رة اوت جف مه رة قفصع إتلفى يحف رت الجف التدفهفا وف نفقفلفتع قفد وف .. كفةت بتالبترع
بتالسنوطت بهنتي رت ففتفضع ةف، رن مف لفيلفةة كهلن ههنفا إتلفى تفأعتتي ا ننهف لفكت ، هت جت لف عت وف هت يضت رت تفمع
عفلفى أفقعدهرف أفن دهونف ، َه ره أفصع وف ي أفبعكت أفنفا وف ي، سفدت جف ن مت الدنمه يلف يفست تنى حف بهنتي، تهعفذتت وف

نتتي.. عف أفذفاهفا فععت دف
: قفالف ثهمن يفتههه.. لفحع ابعتفلنتع تنى حف بفكفى وف ، ورت حه سع المف الشنابت مت كفلف ن مت َه لت المف فثنرف ففتفأ

ن0.25 مت وف ةت، يرف الشنرت ةت رف السناحت هت هفذت ن مت َف لتتصه أهخف – تفعفالفى – اه شفاءف إتن
أفذفاهفا..
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يبت تفععذت لت ةت، يرف الشنرت ةت وجف الزف َف تتل ورت ضف حه ده وعت مف انف حف وف ، سفاءه المف لن حف تنى حف َه لت المف انعتفظفرف وف
التدفهفا، وف فتيهت ِه بتت تهخف ي النذت رت القفصع إتلفى لف صف وف تنى حف ، كفانف المف ا رف غفادت مه تفسفلنلف ثهمن ا.. هف وجت زف
ا ففلفمن ، هت اشت فترف فتي نفامف وف بتسفهه لف مف تفدفى ارع وف ثنتفهه جه ففى أفخع ثهمن ففقفتفلفهه، ، فتيهت يهقتيمه ي النذت القفبعوف لف دفخف وف
َه لت المف آهفا رف ا ففلفمن ، القفبعوت فتي ا أفبتيهف إتلفى عفادفتع ا هف وجت زف يبت تفععذت ن مت ةت يرف الشنرت ةت وجف الزن انعتفهفتت

: قفالف وف ا أفبتيهف صفوتف قفلندف عفلفيهت لفهه دفاخت
بتالت..0.26 َن إت ةف قهون َف وف ولف حف َف بتالت.. َن إت ةف قهون َف وف ولف حف َف

حة: ففرف فتي قفالفتع وف ا، أفبتيهف صفوتف ظفننتعهه وتفهه، صف عفت سفمت ا ففلفمن
أفبتي؟0.27 يفا ففاءت لتلشتت اثفله تفتفمف أعتف بفدف هفلع

: َه لت المف ا لفهف ففقفالف
نتي0.28 مه رتت يهحف هه اخه صهرف وف ، يبتهت تفععذت وف َت وجت زف بت رع ضف عفلفى ينف رتت تهصت َت نن لفكت وف نفعفم،

ي عت تهسفارت أفن به يفجت ةة.. ففتعرف نذه مه تفعفاففيته لفكهنعته هفذفا َف لفو وف ، اللنيلت طهولف الننومف
ي.. نفومت يهقعلتقف َف تنى حف ، رت حع الستت هفذفا ن مت هت لتيصت بتتفخع

وف ا هف وجت زف إتلفى هفت جن تفوف ثهمن ا، لفيهف عف أفتع قفرف وف ، اءت بتالمف لتيئفةف مف طفاسفةف ةه يرف الشنرت ةه وجف الزن ذفتت فخف ففأ
.. ينةت الدفمت تتهت صهورف إتلفى عفادف وف ، الت الحف فتي ره حع الستت عفنهه الف ففزف هت هت جع وف فتي اءف المف شنتت رف

ا: أفبتيهف صفوتف قفلتتدفا مه َه لت المف ا لفهف ففقفالف ، القفبوت إتلفى عفادفتع ثهمن
سهكنانت وف ينفةت دت المف هت هفذت لت أفهع .. لت الفصع نف مت ينتي يحت تهرت لفم وف عت، الففرف نف مت تفنتى حع أفرف لفقفد
عهو يفدع وف أسفهه رف َه السنمف ففعه يفرع اللنيلت نعتفصففت مه ندف عت لفيلفةة كهلتت فتي ، بفعفةت الفرع رت زه الجه

بتالعفذفابت.. لفين عف
ةه: يرف الشنرت ةه وجف الزن ففقفالفتت

أفبتي..0.29 يفا َف يحه يهرت َف ذفلت أفنن ا طفالفمف م، هت رت حع ست ن مت ههم لتتصه أهخف َف ا حف
عفنت ره السنحع َن فف ففانع بفعت، الفرع اتت هف الجت فتي تعهه شف رف ثهمن ، لفيهت عف أفت ففقفرف اءت المف ُف بفع ذفتع أفخف وف
فتي يفاةه الحف بنتت دف وف .. ى رف أهخع ةف رن مف يتتينف مت آدف إتلفى َه السنمف لف ون تفحف وف بفعت، الفرع رت زه الجه وف ينفةت دت المف
أفننهه تفظهند هتيف وف ، القفبعوت فتي َت لت المف إتلفى ةه يرف الشنرت ةه وجف الزن عفادفتت ..وف لفكفةت مع المف اءت أفرجف كهلتت

هفا.. رت حع ست وف هفا شفرتت ن مت النناسف احف أفرف وف ا ففقفتفلفهف بتهت ا طفعفنفهف وف سفيففهه، َه لت المف جف رف فخع ففأ أفبهوهفا،
4.0 Conclusion

لجل المخاطر، من إراحتهم على ويعمل شعبه مصلحة ه يهمد شجاعفا كان الملَ
وأعجب مسحور. أنه يعلم أنه مع الغريب السمَ حقيقة طلب في جنوده مع خرج
خلنفهم بل الزمن، هذا في الجنود قادة كعادة خلفهم يكن ولم جنوده تقدنم أنه الشِ
وسط قصر في عجب من المسحور السمَ وراء ما يتفقند بمفرده وذهب وراءه

لشعبه. ومحبقا قدوة ذا الرئيس يكون هكذا مهجور. الغابة
5.0 Summary
حقيقة طلب في جنوده مع خرج السمَ، بغرابة الملَ بعده ومن الوزير شاهد أن بعد

لتهم حون كاملة مدينة شعب السماَ تلَ أن المطاف آخر في فاكتشف الدت. المر
هذه أخبره فقد الحاكمة. السرة بين السياسية المشاكل أجل من السماَ إلى الساحرة
الساحرة عن بواسطته عرف كما مهجور، قصر في صادفه مسحور شابق الحقيقة
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من والشعب الشابت وتخليص الساحرة قتل من الملَ تمكنن فقد المشكلة. رأس
سحرها

6.0 Tutor Marked Assignment

التية:1- الكلمات اشرح
آلطاجن.............. -
آلطاهية............... -
آلمزركش............... -
مرصنعة،.............. -
آللّحام.............. -

التية:2- السئلة على أجب
آلطاجن؟ في آلسمك نضّ أن بعل للطناهية ُلث ماذآ -
بالعهل آلجنتمية آسّوفّه بعلما آلسمك أجاب بماذآ -

آلقليم؟
بلل آلسمك تحّرُ أن آلجنتمينة فضنلُ لماذآ رأيك، في -

آللُر؟ من أُل أو آلملك يأكله أن من
آلسمك؟ آُّرآُ بقصنة هلم هنلما آلوزير فعل ماذآ -

جنودُ وأنزل آللركة مكان آكُّف لمنا آلملك فعل ماذآ -
ُولها؟

7.0 References/Further Reading
العربية المؤسسة المقصود، عبد الحميد عبد ليلة، ألف حكايات سلسلة

د.ت. د.ط، الرابع، العدد الحديثة،
Unit 4 والستاحرة الشتابت

1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Main Content

3.1 والشنابت الملَ

3.2 وآلساُرة آلملك
4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment
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7.0 References/Further Reading

1.0 Introduction:
مختلة ألوان ذات المسحور السمَ ة قصت الكريم الطالب أيها قرأت السابق الدرس في
وهي القصة ة تفتتمن ستقرأ والن السمَ، أصل عرفت وقد مأكول. غير لكنه وجميلة

القصتة. هذه في عنهما ستعرف الساحرة؟ هذه ومن الشنابت هذا من والساحرة. الشابت
2.0 Objectives:

At the end of this unit you will be able to:

= narrate the story of the yung man and the

female magician.

= answer the questions from the passage.

= explain the meanings of the selected

vocabularies.

= use the selected vocabularies and expressions to

make

correct sentences.

3.0 Main Content

3.1 والشنابت الملَ
عفا، تفقفطتت مه بهكفاءف وف افتتفا خف أفنتينفا عف سفمت تنى حف ، قفلتيلف رت القفصع لف دفاخت يره يفست َه لت المف يفكفدت لفم وف
هت جع الوف سفنف حف شفابفا أفى ففرف ، ففةت الغهرع بفابت إتلفى الت الحف فتي هف جن ففتفوف نهه، مت يبفةة قفرت ففةة غهرع ن مت يفأعتتي
، َه لت المف آهه رف ا ففلفمن ةة دن بتشت ي يفبعكت ههوف وف ، ُت الفرع عفنت تففتعة رع مه يرة سفرت فتي لتسه يفجع ، رت هف ظع المف وف

: قفائتلف فلفهه سفأ وف هت، نظفرت مف ن مت بف تفعفجن
كلةم آللمرم ُم ذم هل م رت سم ن ولهل ، بككلائمكل للبم سل ن هل ابك ُن آل ا أليقهل نمي لمرم -ألخم

.. للوننم آلمك ا كمهل مل ولسل
: قفالف وف َه لت المف بف ففتفعفجن يدفا، شفدت بهكفاءف الشنابه ففبفكفى
آ؟ كلذل هل ابل ُن آل ا أليقهل يكلمكميكل آلنذمي ا -مل

: سدرة تفحف فتي الشنابه ففقفالف
نلولآتف؟ سل ذك نم مك المي ُل ُم ذم ولهل ألبمكمي لل -كليفل
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ثهمن .. بفشفرف لفى الفعع ففهه نتصع وف ، رف جف حف ففلف الفسع ففهه نتصع أفنن َه لت المف أفى ففرف ثتيفابفهه، لشنابه ا ففعف رف وف
: قفائتلف تفهه قتصن ي كت يفحع الشنابه أف بفدف

ُم ذم هل للى هل لمكأا مل ولآلملمي كلانل للقلل .. جميللةة هل ملكم آلسن آ ذل هل قمصنةل -امنن
متف هل آبمنلةك لميل ولكلانُل .. ُم لم بلعم ممن لمكل آلمك ألنلا ُك ولرمثم فتميل تكوك ا فلللمن .. ينلةم آلمللم
ا هل عل مل ُك ِم كل مل ولقلل آ.. رر شل لمي ومي تلنم ا ألننهل رمي ألدم لل ألنلا ول ا، هل ّك ونجم ّلزل فل

.. اءم فل آلخل فمي لمي ُك بتمرك تكلل ا مل رمي ألدم لل ألنلا ول نلولآتف، سل َل مم خل
رم آلفلجم قللملل املن ودك تلعك وللل ، نلائممة ألنلا ول ، لليلأ رل آلقلصم رك ادم تكغل ا ألننهل ُك ظم ُل لل ولقلل
: ولك تلقك ا هل ّك عم مم فلسل ، بمالننومم لليللةأ تك رم ّلظلاهل فل ، آلظقنكونك نمي ّم لنكل ّلمل فل ، لميلف بمقل
ممن نلفمسمي ُم لن ولمل ، تلكل ورل صك ُك ولكلرمهم ّككل كلرمهم للقلل .. مم تلقك للم ّلكل لليلل نلمم

.. تمكل رل ُم هم
ته جع رف ففخف عفةف، رت سع مه رف القفصع تت غفادفرف ثهمن ينةف، رت حع ست يذفةف تفععوت تفلفتع وف ا ثتيفابفهف لف مف أفجع تفدفتع ارع ثهمن
لفسعته جف وف ، القهبنةت ٍف ففو ته دع عت ففصف قهبنةف، عفلفيهت نفا صع حت لعته دفخف وف ينفةف، دت المف ته غفادفرع تنى حف ا، لعففهف خف

.. دهثه يفحع ا مف اقتبه أهرف
: قفائتلف َه لت المف ففقفاطفعفهه
؟ ثل لل ُل اذلآ -ولمل

: الشنابه ففقفالف
ألبمي قللملل ملاتل ألننهك بك سم ُم أل ُك نم كك آلنذمي ا، ولآلملمهل للى هل ُم لل دلخل -للقلل
، لمكم آلمك للى هل ّلولميل يلسم ّنى ُل ألبمي، لم ّم لمقل ةأ رل ْلآمل مك دلبنرل ينل ُم نلولآتف، بمسل
ُم انلقل هل ألن ولبلعلل .. ملاتل ألننهك يعك مم آلجل ولظلنن ، تلهك رل ْلآمل مل عل قلمل ألبمي للكمنن
، كم وجم زل ممن لنصمي ّلخل تل ّنى ُل ، آللولآنك آنل ا ألمل ا: للهل ولك يلقك هك ّك عم مم سل ا هل ولآلملل
ةل لن آلعك لق أكهم امنننمي : للهك ُم الل فلقل ؟ نهك مم لأ بللل آلعرلشم للى هل ألنلا َك لم ألجم ول
آلعلرشم للى هل ُل ألن َك لم ومتلجم ، فميهم لكهك ّك ألقم آلنذمي آليلومك تمي يلأم سل .. لمكل لمذل
ثك لك تلحم لل ّنى ُل ، لمكل لمذل ألونلأ بل عم ُن آل يتمئل نكهل ألن يلجمبك ألبمي.. يلا ممنهك لأ بللل

.. كل لن ضم ةة ثلورل
: قفائتلف فثدرة تفأ فتي يثفهه دت حف لف اصف وف ثهمن ، الشنابه سفكفتف وف

عم ّلطم ألسم للم لتمي، ضم ا ألبكوهل ول هميل ةف رل ْلآمل مك ممن ُك بتمرك تكلل ا مل ُك عم مم سل ملا نلل -هم
للى هل يفمي بمسل هك ّك بم ولضلرل ةم لمعل آلقل لل دلآخم امللى ُك لللم ّلسل فل سمي، نلفم الككل تلمل
هك ّك كم ّلرل فل فلقلْ، هك ومل لمقك ُك ُم قلطلعل ا للكمننهل ، هك ّم ّللل قل ا ألننهل ُك نم ظلنل بلةأ ضلرم هم، نقم هك
ككلق ُم ثل لل ُل آللنيللةم تملمكل ولفمي ا.. رمهأ مكسم نل صم آلحم تك ادلرم ولغل ، ٍك زم يلنم
زمينلةأ ُل رم، آلقلصم امللى ّمي وجل زل ادلت هل للقلل ا.. فميهل نك نلحم مي آلّن آلملصلائمبم
للم رميلأا، غل ا مأ كللل دك دتم تكرل تم ذل ألخل ّنى ُل ألتمنمي، رل امن ا فلمل ا.. بمألبميهل هك ّك لم فلعل ا من مم
آ رأ جل ُل فلكل نمصم رمي حم سم ال عللل جل : قلائمللةأ امللين تم نلظلرل ثكمن ، ُك نلا عم مل مم هل ألفم

آ.. رأ ُل بل رم آلخل فلكل ولنمصم
نفافة أفصع بفعفةف أفرع ي تفوت تفحت ينفتهنفا دت مف كفانفتع وف .. يتتتف مف أفنفا َف وف يق حف أفنفا َف انتي، تفرف ا كفمف ته رع ففصت
ي النذت ههوف وف كفا، سفمف كهلنههم تعههم رف ففسفحن ، وسف جه مف وف يفههودف، وف ى ارف نفصف وت ينف لتمت سع مه : البفشفرت نف مت

.. كفةت البترع فتي تفهه أفيع رف
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.. كفةت بتالبترع يطه تهحت ا أفيتفهف رف النتتي يف هت وف ، بفالت جت بفعفةت أفرع إتلفى بفعفةت الفرع لفكفةت مع المف رف زه جه تع رف سفحن وف
، هت جت لف عت وف هت يضت رت تفمع فتي قعتف الوف ي تفقعضت وف ، رة اوت جف مه رة قفصع إتلفى يحف رت الجف التدفهفا وف نفقفلفتع قفد وف
ن مت الدنمه يلف يفست تنى حف بهنتي، تهعفذتت وف بتالسنوطت بهنتي رت ففتفضع ةف، رن مف لفيلفةة كهلن ههنفا إتلفى تفأعتتي ا ننهف لفكت

نتتي.. عف أفذفاهفا فععت دف عفلفى أفقعدهرف أفن دهونف ، َه ره أفصع وف ي أفبعكت أفنفا وف ي، سفدت جف
3.2 وآلساُرة آلملك

: قفالف ثهمن يفتههه.. لفحع ابعتفلنتع تنى حف بفكفى وف ، ورت حه سع المف الشنابت مت كفلف ن مت َه لت المف فثنرف ففتفأ
ولممن ، ةم رميرل ُن آل ةم رل ُم ا آلسن ُم ذم هل ممن لتمصككل أكخل – اللى تلعل – اك اءل شل -امن

ا.. ألذلآهل
يبت تفععذت لت ةت، يرف الشنرت ةت وجف الزف َف تتل ورت ضف حه ده وعت مف انف حف وف ، سفاءه المف لن حف تنى حف َه لت المف انعتفظفرف وف
التدفهفا، وف فتيهت ِه بتت تهخف ي النذت رت القفصع إتلفى لف صف وف تنى حف ، كفانف المف ا رف غفادت مه تفسفلنلف ثهمن ا.. هف وجت زف
ا ففلفمن ، هت اشت فترف فتي نفامف وف بتسفهه لف مف تفدفى ارع وف ثنتفهه جه ففى أفخع ثهمن ففقفتفلفهه، ، فتيهت يهقتيمه ي النذت القفبعوف لف دفخف وف
َه لت المف آهفا رف ا ففلفمن ، القفبعوت فتي ا أفبتيهف إتلفى عفادفتع ا هف وجت زف يبت تفععذت ن مت ةت يرف الشنرت ةت وجف الزن انعتفهفتت

: قفالف وف ا أفبتيهف صفوتف قفلندف عفلفيهت لفهه دفاخت
.. بمالم املن ونةل قك وللل ولل ُل لل .. بمالم املن ونةل قك وللل ولل ُل -لل

حة: ففرف فتي قفالفتع وف ا، أفبتيهف صفوتف ظفننتعهه وتفهه، صف عفت سفمت ا ففلفمن
ألبمي؟ يلا اءم فل م ُت لمل اثللك ّلمل تل أمتل بللل لم -هل

: َه لت المف ا لفهف ففقفالف
نمي ممك رت يكحل هك آخك رل ولصك ، يلمهم ذم ولتلعم كم وجم زل بم ضلرم للى هل مينل رت تكصم للكمننكم ول -نلعلم،
ألن يلجمبك .. ةف رل ّم فل نذك مك ُك افلي تلعل ُك نم للكك آ ذل هل ولللولل ، آللنيلم طكولل آلننومل

نلوممي.. لمقل يكقم لل ّنى ُل رم، حم م آلست آ ذل هل ممن هم لميصم ّلخم بم ارمهمي تكسل
وف ا هف وجت زف إتلفى هفت جن تفوف ثهمن ا، لفيهف عف أفتع قفرف وف ، اءت بتالمف لتيئفةف مف طفاسفةف ةه يرف الشنرت ةه وجف الزن ذفتت فخف ففأ

.. ينةت الدفمت تتهت صهورف إتلفى عفادف وف ، الت الحف فتي ره حع الستت عفنهه الف ففزف هت هت جع وف فتي اءف المف شنتت رف
ا: أفبتيهف صفوتف قفلتتدفا مه َه لت المف ا لفهف ففقفالف ، القفبوت إتلفى عفادفتع ثهمن

سهكنانت وف ينفةت دت المف هت هفذت لت أفهع .. لت الفصع نف مت ينتي يحت تهرت لفم وف عت، الففرف نف مت تفنتى حع أفرف لفقفد
عهو يفدع وف أسفهه رف َه السنمف ففعه يفرع اللنيلت نعتفصففت مه ندف عت لفيلفةة كهلتت فتي ، بفعفةت الفرع رت زه الجه

بتالعفذفابت.. لفين عف

ةه: يرف الشنرت ةه وجف الزن ففقفالفتت
ألبمي.. يلا كل يكرميحك ذللمكل ألنن ا طلاللمل رمهمم، حم سم ممن م لتمصكهك أكخل الأ ُل -

عفنت ره السنحع َن فف ففانع بفعت، الفرع اتت هف الجت فتي تعهه شف رف ثهمن ، لفيهت عف أفت ففقفرف اءت المف ُف بفع ذفتع أفخف وف
فتي يفاةه الحف بنتت دف وف .. ى رف أهخع ةف رن مف يتتينف مت آدف إتلفى َه السنمف لف ون تفحف وف بفعت، الفرع رت زه الجه وف ينفةت دت المف
أفننهه تفظهند هتيف وف ، القفبعوت فتي َت لت المف إتلفى ةه يرف الشنرت ةه وجف الزن عفادفتت ..وف لفكفةت مع المف اءت أفرجف كهلتت

هفا.. رت حع ست وف هفا شفرتت ن مت النناسف احف أفرف وف ا ففقفتفلفهف بتهت ا طفعفنفهف وف سفيففهه، َه لت المف جف رف فخع ففأ أفبهوهفا،
4.0 Conclusion
من تتبعها وما السلطة فحبت الحاكمة، السرة أفراد بين دائما الخصومة تكون هكذا
ذات ٍ وتهمزتت الناس تفتن التي المور من للقادة وتقديرهم الناس واحترام الموال
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كونهما ناهيَ واحدة أسرة من والشاب فالساحرة القصة. هذه في رأيت كما البين
غيره. قتل منهما كلق يريد عدوين أصبحا فقد زوجين،

5.0 Summary
المهجور القصر في شابقا صادف المسحور السمَ حقيقة لكشف سبيله في الملَ

زوجته وهو المشكلة أصل إلى أشار كما المطلوبة الخبار أفاده والذي الغابة، داخل
العذاب. سوء من الساحرة سامته لما الشاب على الملَ فأشفق الساحرة.

ذلَ. في فتتقف فوه لقتلها مكويدة فدبنر
6.0 Tutor Marked Assignment

آلتية: آلمفردآت معاني آشرح -1
آلُريرة...................... آلزوجة -

آلملينة............. هن آلسحر آنفكن -
فيها..................... آلحياة دبُن -
آلقلو................................ -
آلربع آلجهات في ّه رشن ثم -
آلتية: آلسِلة هن أجب -2

بالساُرة؟ اب ُت آل هلقة ما -
ُجرآ؟ اب ُت آل نصف ُونلُ آلساُرة لماذآ -

آلساُرة؟ وآلل أمنية هي ما -
وآللها؟ أمنية تحقيق آلساُرة أرآدت كيف -

آلمنية؟ هذُ ابطال من آلملك تمكتنُ كيف آشرح -

7.0 References/Further Reading
العربية المؤسسة المقصود، عبد الحميد عبد ليلة، ألف حكايات سلسلة

د.ت. د.ط، الرابع، العدد الحديثة،

Unit 5 والفيل الصبيت ة \قصت النخلة وصف
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1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Main Content

3.1 النخلة وصف

3.2 وآلفيل آلصليت قصتة
4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading

1.0 Introduction:
كيف ورأيت والساحرة، الشابت ة قصت الكريم الطالب أيها قرأت السابق الدرس في
أن أيضا وفهمت انسانفا، بقي الخر والنصف حجرا الشنابت نصف الساحرة لت حون
إلى سحرها بقوة الشريرة الساحرة هذه لتها حوت بأكملها مدينة هو السماَ تلَ أصل

وصففا عزيزي يا ستقرأ والن الولى. حالها إلى المدينة عت رجت وأنها السماَ
ا. شاء إن جديدا شيئا منهما وستتعلتم ، والفيل الصبيت ة وقصت للنخلة

2.0 Objectives:

At the end of this unit you will be able to:

= mention the different stages of date fruit.

= narrate the story of the Elaphant and the Small

boy off head

= answer the questions from the passage.

= explain the meanings of the selected

vocabularies.
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= use the selected vocabularies and expressions to

make

correct sentences.

3.0 Main Content

3.1 النخلة وصف
سفعفف فتيهت وف كفبتيرف ره ضف أفخع أعسف رف ا لفهف وف ا. يرف قفصت يفكهونه قفدع وف . يلف طفوت تفقتيمف سع مه عف ذت جت ا لفهف وف
السننفةت فتي ةف رن مف ةف عفادف ره تهثعمت وف بت. العفرف دت بتلف ي اضت أفرف كهل فتي تفنبهته يف هت وف ؛ وصه الخه عفلفيهت
ففشفيئفا، شفيئفا لفونههه يفتفغفينره ثهمن أت، بعدف المف فتي ا مف رت صع حت ا بهزق رف ضف أفخع ا بفلفحف ثهمن ، َف لف خف يفكهونه ا رف ثفمف
بفعدف لت فكع لتلع لهحه يفصع َف ذفلت ندف عت وف . هت نفوعت سفبت حف عفلفى رف مف أفحع غفيرف أفو رف مف أفحع ا رف بهسع يرف يفصت تنى حف
سفنف أفحع ففكفانف طفبفا ره ارف صف وف لفونههه تفغفينرف الننخلفةت عفلفى بفقتيف إتذفا وف . يفتهت لتتفنعظت اءت بتالمف يهغعسفلف أفن

ا. رف تفمع ارف صف فن جف وف ةت رف الشنجف عفلفى َف ذفلت بفعدف َف تهرت إتذفا وف . نفانت لتلفسع وأفلعيفنف ا طهععمف
ضهوا. رف يفمع َت تنى حف رف ضف أفخع ههوف وف البفلفحف يفأعكهلهوا أفن دت َف لتلفو ي يفنعبفغت َف وف

3.0 والفيل الصبيت ة قصت
أفن الفتيله هفمن ا لفمن وف . ةة بتتهفناحف إتلفيهت هف يفدف دن ففمف . انت يفوف الحف يقفةت دت حف فتي الفتيلف يفنظهره لفدف وف كفانف
ةت بتالتدففاحف هه يفدف دن مف وف عفادف ثهمن . ةت التدفناحف إتلفى الفتيله لف يفصت َف تنى حف هه يفدف بتيد الصن ُف قفبف ذفهفا. يفأعخه
تنى حف بتيد الصن عفلفى بفرف صف ننهه لفكت وف . الفتيله بف ففغفضت ةة. رن مف لف أفون لف عفمت ا كفمف لف عفمت وف ثفانتيفةف. ةف رن مف
هه رطهومف خه الفتيله دن ففمف بفكفى. وف لفده الوف قف عت ففزف بهوشفهه. طفرع طففف خف وف هه رطهومف خه دن مف وف عفنهه. ا سفهف
عف مف ههوف لف عفمت ا كفمف عفهه مف لف عفمت وف هه طهومف رع خه ُف قفبف ذفهه. يفأعخه أفن لفده الوف هفمن ا لفمن وف . ُت بتالطنربهو
ي النذت أفنن لتمف عف وف . هت بوشت طفرع يفاعت ضف عفلفى لفده الوف بفكفى وف نهه. مت ا ثتيرف كف النناسه َف حت ففضف . الفتيلت

. الشنرن يفلعقفى الشنرتت يففععفله
4.0 Conclusion
طقسها لحرارة الصحراء بلد في تنبت فهي ومتعدتدتها، الفوائد متنوعة شجرة النخلة

عن يعرفون ما قليل ولكن ة، العامن لدى بالتمر معروفة وثمرتها أخرى. واسباب
الطالب. أيها ذلَ عرفت وقد تمرا تصير أن قيل الثمرة هذه درجات

ولذلك آلطللُ، هلى آلحوآنات أذكى من فهو للفيل وبالنسلة
للنسان. آلّي بّلك مُابهة بّصرفات آلُاين بعض في يأتي
وبين بينه لما آلنسان تخلم آلّي آلهلية آلحيوآنات من فهو

مكروهات يفهم ذكائه فضل ومن وسلمية ودتيتة هلقة من آلنسان
آلقصة. في رأيُ كما يأتيها أو فيّجنها آلنسان ومحلوبات

5.0 Summary
ومراحل درجات ولثمراتها العرب، بلد مثل الصحراوية البلد في تنبت النخلة إن
يفتفغفينره ثهمن أت، بعدف المف فتي ا مف رت صع حت ا بهزق رف ضف أفخع ا بفلفحف ثهمن خلَ تكون فهي والنضج، النمو من
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تكون ثمت ، هت نفوعت سفبت حف عفلفى رف مف أفحع غفيرف أفو رف مف أفحع ا رف بهسع يرف يفصت تنى حف ففشفيئفا، شفيئفا لفونههه
تمرا. تصبح أن قبل رطبفا

من يمنعه ثم بالّفتاح ويسّميله به، يلعب آلولل فكان آلفيل أما
أيضا. به ولعب قلنسوته منه فنزع غفلّه ُين آلفيل فانّظر آلكل.

6.0 Tutor Marked Assignment

التية:1- الكلمات اشرح
ذمع................ جم -
سعف............... -
آلخوص.............. -
آ.................. بكزر -
ا.............. رممأ صم ُم -

التية:2- السئلة على أجب
آلنخلة؟ تنلُ أن -

آلسنة؟ في آلنخلة تِمر ة مرن كم -
آ. تمورأ تصير أن قلل آلنخلة أثمار تحوقل مرآُل آذكر -

آلّمور؟ من وآللسر آلللح بين آلفرُ ما -
لوولد؟ ينلغي ل آلّمور من نوع أيت -

اللتية:1- الكلمات اشرح
.................. قل هم زل -
قلض................. -
سها.................. -
خرطومه............... -
طربوشه............... -

التية:2- السئلة على أجب
بالفيل؟ يفعل آلولل كان ماذآ -

آلفيل؟ غضب لماذآ -
آلولل؟ سها هنلما آلفيل فعل ماذآ -

آلولل؟ من أخذ آلذي بالطربوش آلفيل فعل ماذآ -
هذآ أيضا، به وآللعب طربوشه وأخذ آلولل هلى آلفيل صلر -

فيه. شئ أيت هلى يللت آلفيل من آلسلوك
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7.0 References/Further Reading
آلمقصود، هلل آلحميل هلل ليلة، ألف ُكايات سلسلة -

د.ط،د.ت. آلول، آلعلد آلحليِة، آلعربية آلمْسسة
د.ت. د.ط، آلِالث، آلعلد نفسه، آلمصلر -
د.ت. د.ط، آآلربع، آلعلد نفسه، -آلمصلر
د.ت. د.ط، آلرآبع، آلعلد نفسه، -آلمصلر

ص:17-16. و ص:18-17، ،1951 ط34، المصرية،ج1، المعارف وزارة همر، وهلي تاح الفّ هبد الرشيدة، القراءة -

Module 3 الرشيدة القراءة كتاب من المنتخبة القاصيص مجموعة

Unit 1 والعنز الثتعلب \ الشتبناَ

1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Main Content

3.1 الشتبناَ

3.2 وآلعنز آلِتعلب

4.0 Conclusion

5.0 Summary
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6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading

1.0 Introduction:
أحد َ نتع صه منذ وكأنه يتكلتم. شهبتاَ من ستستغرب أنَ نعلم قلوبنا! حبيب يا
لفائدة النصيحة وتقديم بنسه للناس تلخيصها إلى اضطرت حتتى فوائده يذكر

أكبر.
ل آلعنز أمِال ولكنت مكنار بأنه لمق خك أن منذ رٍ هك قل آلِتعلب

ما تحويان قصّان فهّان أبلآ. ومكيلته مكرُ من ينجو
هليلة. أيتامأا هلما ويفيلك هذآ يومك يسعلك

.0 Objectives:

At the end of this unit you will be able to:

= mention the importance of a window.

= narrate the story of the Fox and the Goat off

head

= answer the questions from the passage.

= explain the meanings of the selected

vocabularies.

= use the selected vocabularies and expressions to

make

correct sentences.

3.0 Main Content

3.1 الشتبناَ
هفا. أهنتيره أفنفا وف نف اكت الفمف لتمه يهظع وف ففهه هه. رف رف ضف فتتفه أهخف وف . دفارف الجت يتتنه أهزف َه الشدبنا أفنفا

. يدهونف تهرت ا مف ءهونف تفقعرف وف ا. فتيهف ا مف كهلن ونف ره ففتهبعصت
. ونف تفنفامه أفو ا فتيهف لتسهونف تفجع النتتي اتت رف جع الحه نف مت كهم يفضهرد ي النذت دف الففاست اءف وف الهف فه رت أفصع
دف. الففاست اءف وف الهف لن حف مف لن يفحه لت نتكهم، اكت أفمف فتي أفنتهم وف لفكهمع لف خه ففيفدع . يتتدت الجف اءت وف لتلعهف يقف الطنرت أففعتفحه وف



78

فتي ارتت الحف اءت وف الهف وف تناء، الشتت فتي ارن الضن دف البفارت اءف وف الهف عفنكهمه نفعه أفمع اجت جف الزد ةت سفاعفدف بتمه وف
ئفلن لت . تفاءت الشتت أفوت يفت الصن فتي ى أهخرف نافتذفةة بفينف وف بفينتي تفقتفهوا َف أفن كهم حه أفنصف وف . يفت الصن

الننافتذفةت. هت هفذت بفينف وف بفينتي ارتت المف اءت وف الهف تفيناره كهم ضه رتت يهمف

3.2 وآلعنز آلِتعلب
ففلفمع وجف ره الخه ادف أفرف بف شفرت ا لفمن وف ا. فتيهف ففسفقفطف بف رف يفشع لت بتئرة إتلفى ذفهفبف وف . ثفعفلفبف ُف عفطت
ا. فتيهف الثنعفلفبه أفتت ففرف ا. نهف مت بف رف تفشع لت نعزف عف أفتفتع قفلتيلة بفعدف وف . البتئعرت دفارت جت تتففاعت رع َت يفقعدفرع
طهولف ذهقعته ا مف ذفبه أفعع ههوف بفلع "نفعفم الثنعفلفبه ففقفالف ." عفذعبف البتئعرت هت هفذت اءه مف "هفلع فلفتعهه أ ففسف
." فتيهت ينتي لتتهشفاركت لتي اتنعزت لتي تفففضن . وجف ره الخه يده أهرت َف ههنفا بفاقتيفا ينفنتي تفرف َف لتذفلت وف ي. رت عهمع
ا أفمن وف يفت. وت رف تنى حف به رف تفشع ذفتع أفخف وف . البتئعرت لت دفاخت إتلفى ثفبفت وف وف . مت الكفرف ذفا بتهف العفنعزه تت تفرن ففاغع
ي رت تفدع َف ةف ائترف حف العفنعزه بفقتيفتت وف . ُت الفرع هت جع وف إتلفى جف رف خف وف ها رت ظفهع عفلفى ثفبف ففوف الثنعفلفبه

دفهفا. يهسفاعت لت يفعهودف أفن إتلفيهت ففطفلفبفتع . جه ره تفخع كفيفف
كفت رف فدع ففأ ." لفةت اهت الجف ا أفيدهف َف تت سفاعفدف مه فتي ةف ففائتدف لتي لفيسف وف ي. بتنففعست وته نفجف "أفنفا ا لفهف ففقفالف

. َف ذفلف عفلفى ت مف نفدت ا. دفعفهف خف أفننهه العنز
4.0 Conclusion
في يبعث والتقدير الشكر لن ذلَ على تقديره يجب ة وهامت ة جمن الشتبتاَ ففوائد إذن

المزيد. على عه يشجت العمل لتكرار طاقة النسان نفس
والمصائب المشاكل نفسه عن يدرأ بذكائه المنفعة على يحصل دائما المكتار الثعلب و
الخرين حساب على ذكاءَ تستخدم َ أن الطالب، أيها القصة هذه في رأيت كما
سلوَ وذلَ اَنسان سلوَ فهذا الناس. منعة في استخدمه بل الثعلب، فعل كما

الحيوان.
5.0 Summary
الهواء ويصرف البيت ويهنيرا هه، رف رف ضف فتتفه يهخف وف . دفارف الجت يتتنه يهزف فهو ة. جمت فوائد للشبتاَ
وضرر الصيف في البارد الهواء ضرر ويمنع الجديد. للهواء المجال ويفتح الفاسد
والشتتاء. الصيف في الشبتاَ فتح كما النافذة فتح ويجب الشتاء. في ىالحارت الهواء

الذاتية لمنفعته ذكائه استخدام في وكعادته منه. يشرب وهو البئر في وقع قد والثعلب
البئر دخول على العنز أغرت والذكاء، الحيلة الضعيفة الخرى الحيوانات حساب على
عاب ثم الخارج، إلى البئر جدار وتسلتق ظهره على الثعلب قفز دخل وحين للشرب.

عقله. ضعف عليه
6.0 Tutor Marked Assignment

التية:1- الكلمات اشرح
........................ أكزيتمنك -
....................... يكظملممك -
ها....................... أكنميرك -
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تينار....................... -
رتمضككم................... يكمل -

التية:2- السئلة عن أجب
آلليُ؟ كنان لسك آلُلناك فوآئل آذككر -

ها؟ يكنميرك آلذي ومن آلماكن يكظلممك آلذي من -
آ؟ جيتملأ يكون ومّى فاسلآ آلهوآء يكون مّى -

ّناء؟ آلُ في لتاك ُت لل آلزجاِ فائلة ما -
آلصيف. في لاك ُت لل أخرى نافذة فائلة ما -

التية:1- المفردات اشرح
هظمش................. -
ب................. ذم هل -
.................. ُك قم ذك -
فاغّرنت................ -
وثلُ.................. -

التية:2- السئلة عن أجب
آللِر؟ الى آلِعلب ذهب لماذآ -

آللِر؟ من ليُرب آلِعلب ذهب هنلما ُلث ماذآ -
آلعنز؟ آلِعلب خلع كيف -

آللِر؟ من آلِعلب خرِ كيف -
آلماء. شرب بعل آللِر في للعنز ُلث ماذآ -

7.0 References/Further Reading

ط34، المصرية،ج1، المعارف وزارة عمر، وعلي الفتتاح عبد الرشيدة، القراءة

ص:37-36. و ص:18-17، ،1951
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Unit 3 الصدٍ جزاء \ الحدناد

1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Main Content

3.1 الحدادة

3.2 آلصلُ جزآء

4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading

1.0 Introduction:
وحيلة الشتبتاَ فوائد عن أشياء تعلتمت الماضي الدرس في قلوبنا! حبيب يا

أعمال إنجاز وكيفية الحدادة وأدوات الحدناد عن ستقرأ اليوم وذكائه، الثعلب
على الصدٍ خصلة تفضيل الصدٍ جزاء قصتة من تتعلتم كذلَ الحدادة،

الخصال. من ها دتت ضت
.0 Objectives:

At the end of this unit you will be able to:

= mention the important instruments of a

blacksmith.

= narrate the story of the Reword of Truth off

head
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= answer the questions from the passage.

= explain the meanings of the selected

vocabularies.

= use the selected vocabularies and expressions to

make

correct sentences.

3.0 Main Content

3.1 الحدناد
ا. يفهف ت مت لتيفحف الننارت فتي ا عفهف ضف وف وف . الكفبتيرت هت لعقفطت بتمت ةف يدف دت الحف ذف أفخف وف . ٍف الطنرع َف تفرف قفد النف وف

. ٍت الطنرع لفةف سفهع يرف تفصت وف رن مف ففتفحع
تنى حف يرت بتالكت نفففخف وف هت. كهورت فتي يلفةة طفوت يدة دت حف عفةف قتطع عف ضف وف ا ارف مف سع مت نفعف يفصع أفن ادف أفرف تذفا فِف
يرف تفصت تنى حف ةة. بتقهون قفةت رف طع بتالمت قفها ره يفطع ثهمن ندفاد. الستت عفلفى ا عفهف يفضف وف هت لعقفطت بتمت ذفهفا ففيفأعخه . رن مف تفحع

يدههه. يهرت ي النذت لت بتالشنكع
اده دن الحف هفذفا أفنن عف مف وف دقا. جت بف تععت مه فننهه لت ةة. بتيرف كف ةة قهون وف يلة طفوت بعرة صف إتلفى تفاجه يفحع هفذفا هه لعمه عت وف
به ست يفكع إتننهه يهقفاله َف لتذفلت وف . هت هت جع وف عفلفى يله يفست ٍف العفرف ففِتنن لت العفضف يده شفدت اعفينت رف الذتت فعتهوله مف

. بتينتهت جف ٍة بتعفرف عفيشفهه
3.2 آلصلُ جزآء

هت لت قع حف فتي حف القفمع ابف أفصف ا مف إتلفيهت ا شفكف وف ، يدت بتالصن ولتعف مه غفنتيق لفهه ارة جف إتلفى حف ففلن ذفهفبف
. فتيهت بتهت لف كت ولت دهخه ةت كفثعرف بتسفبفبت ، التنلففت نف مت

شفيئفا سفبنبفت ا بنمف ره وف ، َت قعلت حف فتي بتي لف كت لفت نفزف ا مف ا ثتيرف كف بتي، احت صف يفا قتيقفةف "حف : ارد الجف ففقفالف
." َف تت سفارف خف ُت ي تفعوت لت دق تفعت سع مه أفنفا وف ، التنلففت نف مت

يرت لتتفقعدت لتي يقفا دت صف دفعفوته ، التنلففت نف مت ي ضت فرع بتأ لن حف ا مف أفيته رف ا "لفمن : حه الففلن ففقفالف
. ُت وف العت نف مف طفلفبف ا مف يد السنرت إتلفيهت ففقفدنمف ا". نفيهف جه ثتينف ثفلف لهغه تفبع ا أفننهف ى نفرف وف ةت، سفارف الخف

. لة اصت حف سفنت فحع بتأ أفتفى ففا تفالت ننهه ظف ي النذت ءف زع الجه أفنن حه الففلن دف جف وف ، صادت الحف قعته وف اءف جف ا لفمن وف
ى يفرف َف فننهه لت بعلفغت، المف دتت لترف أفتفى قفد إتننهه : قفالف وف ، الت الحف قتيقفةت بتحف هه لفمف أفعع وف ت، يت السنرت إتلفى ففذفهفبف

. فتيهت ققا حف هت لتنففعست
." لت جه الرن وف لت جه الرن بفينف ي يفنعبفغت ا مف "هفذفا : يد السنرت ففقفالف

: قفائتلف حت الففلن إتلفى هه قتدنمف وف بعلفغت، المف ثفالت أفمع سفةه مع خف عفهه مف وف عفادف وف ى، رف أهخع ةة رف جع حه إتلفى ذفهفبف ثهمن
، إتلفيهت هه لتتمع سف َف ذفا إتذع وف سفنفةف؛ ينف رت شع عت وف دفى إتحع َف نت ابع ره عهمع يرف يفصت تنى حف ، بعلفغف المف هفذفا رع "اتدنخت

تفهه". قتصن عفلفيهت قهصن وف
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4.0 Conclusion
البشر، خدمة به يهراد فالكلت هفن، المت من غيرها عن الهمية من تقلت َ الحدادة مهنة
المختلفة الَت صناعة في بالكهرباء واستعانت تطورت التي الهندسة أساس فهي
الهندسة غياب في القرى أهل حاجات تسدت الحدادة زالت ما الن وإلى البشر. لخدمة

رة. المتطوتت
و الصدٍ له عهرُ ا لمت ولكن ، للستريت العفو يرد ولم َف ما أراد قبل من ح الفلت إنت
له دليل ليكون الدنيا في لصدقه ا فجزاه فاختاره، الصدٍ إلى نفسه مالت الكذب

القيامة. يوم وأفضل أكبر لجزاء ولغيره
5.0 Summary

فهو والنار. والسنداد والكير والكور الملقط أدواته ومن قديمة، هندسة الحدادة إن
المجتمع يفيد وسذلَ يريده، الذي الشكل إلى يطرقه ثم ليلين الحديد ر ويحمت يحمي

بصناعته.
دفع بل يجادله لم الفلح شكا وعندما ح. الفلت زرع كلبه أفسدت لطيف رجل الستريت

إلى المبلغ وردت الفلح تات بخيرالزرع الفاسد المكان أصبح عندما الفساد. غرام
نورا للفلح به ى فضحت حقتته على الصدٍ خصلة فضتل اللطيف الستريت ولكن ، الستريت

الصادقين. ا يجزي كذلَ نور، على
6.0 Tutor Marked Assignment

التية:1- الكلمات اشرح
ملقطه................ -
كورُ................. -
آلكير............... -

آلسنلآد.............. -
آلذرآهين....... مفّول -

التية:2- السئلة على أجب
بالملقْ؟ آد آلحلن يفعل ماذآ -

طرقها؟ قلل آلحليلة آلحلتآد متمي يحل لماذآ -
آ؟ مسمارأ يصنع أن آلحلتآد أرآد اذآ آلعمل كيف -

بالكير؟ آلحلتآد يفعل ماذآ -
جلينه؟ بعرُ هيُه يكسب آد آلحلن انت يقال لماذآ -

التية:1- المفردات اشرح
مولمع............... -
بالصنيل............. -
ّنللف.............. آل -
ولض............. آلعم -



83

آلحلصاد............. -
التية:2- السئلة عن أجب

؟ تلللفة ح آلفلن قمح أصاب لماذآ -
آلقصنة؟ خلل من ريت آلسن شخصية آشرح -
آلقصنة؟ خلل من ح آلفلن شخصية آشرح -

بأُسن أتى آلّالف آلجزء أنت وجل لما ح آلفلن فعل ماذآ -
ُاصل؟

آلمللغ؟ ح آلفلن اليه ردن لما آلسريت فعل ماذآ -
7.0 References/Further Reading

ط34، المصرية،ج1، المعارف وزارة عمر، وعلي الفتتاح عبد الرشيدة، القراءة

3 ص: ط28، ج2، و ص:51-49، ،1951

Unit 3 والقهوة البهنت الخفتاُ\

1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Main Content

3.1 الخفناُ

3.2 وآلقهوة آللنق
4.0 Conclusion
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5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading

1.0 Introduction:
وكيفية الحدادة وأدوات الحدناد حول دار الماضي الدرس الكريم! الطالب أيتها

خصلة وتفضيل الصدٍ جزاء قصتة حول كذلَ الحدادة، أعمال إنجاز
كما طائر، أم هو أحيوان الخفناُ، عن ستقرأ واليوم ها، دتت ضت على الصدٍ
صناعة في العمل وكيف يهزرع أين القهوة، منه يهنع الذي البنت عن ستقرأ

القهوة؟
.0 Objectives:

At the end of this unit you will be able to:

= explain why Bath is called a fox?

= explain the process it takes to make coffee drink

= answer the questions from the passage.

= explain the meanings of the selected

vocabularies.

= use the selected vocabularies and expressions to

make

correct sentences.

3.0 Main Content

3.1 الخفناُ
البهيهوتف له خه يفدع وف ، انتهت لتطفيفرف َف وف لفهه صفوتف َف ، بتالطنيرت شفبتيهف انف يفوف حف اللنيلت فتي يره يفطت
انه يفوف الحف هفذفا ههوف ا ففمف . عفةت السدرع بتغفايفةت جف رف خف ا نهورف دف جف وف إتذفا وف ، فت الغهرف بتكهلتت ففيفطهوفه يفانفا أفحع

ى؟ تهرف يفا
ا عههف ضت يهرع وف دفه َف أفو يفلتده وف . فتيهت ُف ي رت َف وف تتينة مف قتيقة رف لعدة جت ن مت ةف نتحف أفجع لفهه . ُه فنا الخه ههوف هفذفا
َف انه يفوف الحف هفذفا وف الثندعي. ي ذت انت يفوف الحف نف مت ههوف بفلع ، بتطفائترة لفيسف َف بتذفلت وف ففهه . لفبفنتهت ن مت
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لفهه وف عت، السنمع ادد حف ننهه لفكت وف . ره يهبعصت ففلف عفينفيهت ي ذت يهؤع ارت الننهف وءف ضف فنن لت . بتاللنيلت َن إت يره يفطت
. َف لتذفلت تفانت بتيرف كف أهذعنفانت

ا، بتهف يفتفعفلنقه هه ره شفجف نة غهصع أفو بفةة شف خف فتي ا بههف يهنعشت سفةف، ت تفقفوت مف ففارف أفظع وف ابتعه أفصف ا مف فتيهت اهه قفدفمف وف
الثنعفلفبف ى يهسفمن َف لتذفلت وف ، هت هت جع وف فتي الثنعفلفبت بتهه يهشع ا مف ُت ففافتي الخف ن مت يفنفامف. أفن ادف أفرف إتذفا
ةت، يرف غت الصن اتت شفرف الحف وف بتالذدبفابت يفتفغفذنى ا مف ا نهف مت وف هفا. نفحوه وف ذفانه رع الجه هه ذفاؤه غت وف ، الطنائترف

. انت يفوف الحف نف مت هت غفيرت دفمف تفصد يفمع ا مف ا نهف مت وف ، ةت هف الففاكت يفأعكهله ا مف ا نهف مت وف

3.2 وآلقهوة آللنق
ره ثفمف البهند وف ، البهنتت نف مت نفعه تهصع ، يهوفت لتلضد ا هف مه نهقفدتت وف بهيهوتتنفا، فتي ا بههف رف نفشع النتتي ةه وف القفهع
هفرف زف بتهه يهشع ُه يف أفبع هفرف زف وف ، ره ضف أفخع كفبتيرف ٍف رف وف ا لفهف ، تفارة أفمع بفعفةف أفرع ا تتففاعههف ارع لهغه يفبع َف ةة رف شفجف
، نهوبتينةت الجه يكفا أفمرت وف بت، العفرف دت بتلف ثعلت مت الددنيفا، اتت هف جت ن مت كفثتيرة فتي تفنعبهته يف هت وف ينف مت اليفاست
هفا، هفارف أفزع ةه رف الشنجف أفلعقفتت هفا، ارت إتثعمف انه أفوف آنف تفى مف وف . الفقعطفارت نف مت هفا غفيرت وف ، بفشفةت الحف دت بتلف وف
تفى مف وف . رف ضف أفخع لعبة صه فة لف غت فتي ا نهف مت اثعنفتفينت كهلد عفةف، ت مت تفجف مه بهوبف حه ا كفانفهف مف ت ظفهفرف وف
له مف تهحع ائترف غفرف فتي عفت ضت وه وف ا، غهلفتهف ن مت ا هف اجت رف خع ت لت دهقنت ثهمن عفت مت جه ، بهوبه الحه هت هفذت فنتع جف
ةت، وف القفهع لت عفمف لت فجع لت وف ةت ارف لتلتتتجف نيفا الدد دت بتلف سفائترت إتلفى سفلف تهرع لت نه حف تهشع ثهمن ، تة لف عفجف عفلفى
ةت. رف مع الحه إتلفى بفا ارت ضف دف وف أفسع يرف يفصت تنى حف يهقفلنبه وف َه رن يهحف وف ، يففةة عت ضف نفارة عفلفى البهند يهقعلفى
. بتهت تفلتطه ففيفخع غعلفى مه اءة مف عفلفى نهه مت قفلتيلف عه يهوضف وف ا مف نفاعت يرف يفصت تنى حف نه حف يهطع دف يفبعره أفن بفعدف وف

ا. عفلفيهف السدكنرت نف مت شفىءة اففةت بتِتضف لنى تهحف يفانفا أفحع وف ا. رق مه ةت وف القفهع طهععمه يفكهونه وف
ا. غفارف صت كفانهوا إتذفا ةف عفادف يهوفت لتلضد ةه وف القفهع تهقفدنمه َف وف

4.0 Conclusion
ناهيَ الحياة فيها وليس الجوت في تطير فالطائرة طائر، ت الجوت في طار ما كلت فليس
على دبن كلت وليس حيوان. وهو الجوت في الخفتاُ يطير كذلَ طائرا،ر تكون أن
أن الحيوان فصفة الطيور. من وهي الرُ على تدبت فالدجاجة حيوان، الرُ

يهفرخه. أو البيُ يضع أن الطائر وصفة أبناءه، يلد أو أبناءه يرضع
بفضل نائية بلدان من إلينا تصدنر لصحابها تجارية ومادة عالميت مشروب والقهوة

أنت إَ المذاٍ منه ينفر الطعم مرن كان وإن العالمي. التجاري والنظام الحضارة
الناس. إلى بها تقرتت فوادها

5.0 Summary
النور. من ويفرد الظلم ل ويفضتت الطبران، أثناء الصوت خفيف طائر حيوان اُ الخن

لن الطائر الثنعلب يف سمتت وقد أنواعه، هاى والفواكه والحشرات الجرذان غذاؤه
الثعلب, يشبه وجهه

ومنها العالم. أنحاء من وغيرها العرب بلد وفي الجنوبية المريكة في يهزرع البند
َه رن يهحف وف ، يففةة عت ضف نفارة عفلفى يهقعلفى ، البنت من القهوة إعداد وف العالم, في أسواقه إلى يهصدنر
مف نفاعت يرف يفصت تنى حف نه حف يهطع دف يفبعره أفن بفعدف وف ةت. رف مع الحه إتلفى بفا ارت ضف دف وف أفسع يرف يفصت تنى حف يهقفلنبه وف

الملمس.
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6.0 Tutor Marked Assignment

التية:1- المفردات اشرح
مّقوتمسة................ أظفار -
لكها....................... ُم يكن -
رزآن....................... آلجك -
يّغذنى....................... -
........................ يمّصق -

التية:2- السئلة عن أجب
آلخفناش؟ جناح يكون كيف -

بطائر؟ ليَ فناش آلخك أنت ُك تكِلم كيف -
بالننهار؟ آلخفناش يطير ل لماذآ -

آلخفناش؟ ينام كيف -
آلطائر؟ بالِعلب آلخفناش يكسمنى لماذآ -

التية:1- الكلمات اشرح
آلقطار............... -
غلٍ............... -
قنُ................ دك -
غرآئر................ -
يكغللى................ -

التية:2- السئلة عن أجب
؟ آلقهوةك تكصنلع شئف أيت من -

؟ آللنتم هن تعرٍ ماذآ -
اثمارها؟ أوآنك آنل اذآ آللنتم شجرة تفعل ماذآ -

؟ آلقهوةك لق تكعل كيف -
آلقهوة؟ طعم يكون -

7.0 References/Further Reading

ط28، المصرية،ج2، المعارف وزارة عمر، وعلي الفتتاح عبد الرشيدة، القراءة

.6-4 ص: ط28، ج2، و ص:8-6، ،1951
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Unit 4 )2( العندليب \)1( العندليب

1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Main Content

3.1 )1( العندليب

3.2 )2( العندليب

4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading

1.0 Introduction:
حيوان أنه وعلمت الخفناُ، حول دار الماضي الدرس الكريم! الطالب أيتها
القهوة أنت تعلمت كذلَ الطائر، الثعلب تسميته سسب علمت كما الثدي، ذات
أنت الذي الدرس هذا وفي العالم. إلى ويهصدنر خاصة بكيفية البنت من يهصنع
اَسم وما هو طائر أي العندليب، عن الجديد ستعرف فيه، الشروع بصدد
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اللطيف الطائر بهذا المتعلتتقة المسائل من وغيرهما به؟ اشتهر الذي البديل
الصوت.

.0 Objectives:

At the end of this unit you will be able to:

= mention the alternative name for Nightingale

= answer the questions from the passage.

= explain the meanings of the selected

vocabularies.

= use the selected vocabularies and expressions to

make

correct sentences.

3.0 Main Content

3.1 )1( العندليب
ا. عفهف مف بت اللنعت إتلفى يله تفمت وف الطديهورف بد تهحت كفانفتع وف . اتة سفنفوف انتي ثفمف ا ندهف ست بتنعتف يلفةه عفدت

ا. نهف مت ا ثتيرف كف ى تفرف لت ، انت يفوف الحف يقفةت دت حف إتلفى الكفبتيرت ا يهف أفخت عف مف ا لههف ست يهرع َف لتذفلت أفبهوهفا ففكفانف
أعسف رف لفهه ، مت سع الجت يره غت صف ههوف وف يله مت الجف لههه شفكع ا بفهف جف أفعع ، َف ههنفا ا طفائترف يفومة ذفاتف أفت ففرف
ا يهف أفخت رف نفظع يلفةه عفدت هفتع جن ففوف هه. ره دع صف َف كفذفلت وف ، كفنه أفدع ٍه رف فزع ففأ هه ره ظفهع ا أفمن ، دفانت وف أفسع ذفنفبف وف
يفا فتينتهه تفععرت "أفنتت ا: لفهف ففقفالف عفنهه بتشفيءة هفا بترف يهخع أفن نهه مت طفلفبفتع وف ، يلت مت الجف الطنائترت هفذفا إتلفى
. الطنائترت َف ذفلت مت بتاسع تفأعتت لفم وف ةة، كفثتيرف طهيهورة اءف مف أفسع لفهه تع ففذفكفرف هه". مف اسع فتينف تفععرت وف يلفةه عفدت
، النف قفبعلف مف سع َت ا هفذفا عع مف أفسع لفم "أفنفا : ففقفالفتع يلفةه". عفدت يفا العفندفلتيبه "ههوف ا: لفهف قفالف ا يرف أفخت وف

شفيئفا". عفنهه فه أفععرت َف َف ذفلت لت وف
." البهلعبهله ههوف ره آخف مف اسع الطنائترت ذفا "لتهف : ففقفالف

طهيهورت ن مت طفائترة مه اسع أفننهه لفمه أفعع وف ، مف اَسع هفذفا ععته سفمت "نفعفم : قفالفتع وف ا حف ففرف يلفةه عفدت لنلفتع ففتفهف
ده؟" يفغفرتت َف اذفا ففلتمف ، دت الغفرف

3.2 )2( العندليب
فتي بهوسف حع مف فننهه لت النف ده يهغفرتت َف لتيبه "العفندف ا: لفهف قفالف يلفةف عفدت الف سهؤف َه الف عف سفمت ا ندفمف عت
." اتف مف ا بنمف ره وف هه مه سع جت لف هفزه ، بهوسف حع مف ههوف وف انه مف الزن عفلفيهت طفالف إتذفا وف . القففعصت
فنن لت عفهه. مف أفسع أفن يده أهرت ففِتنتتي بفةف؟ رت طع المه انفهه أفلعحف عه مف نفسع أفينف وف تفى مف "إتذفن يلفةه: عفدت ففقفالفت
َف "ههوف وهفا: أفخه ففقفالف ." وتتهت صف الت مف بتجف عفهه سفمت ن مف كهلن تفوقتفه يفسع أفننهه ا يتومف نتي بفرف أفخع ي التدت وف
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ثفره أفكع بفاحت الصن فتي يدههه تفغعرت وف . ارت جف الفشع غهصهونت عفلفى ، الفنعظفارت عفنت ى ارف تفوف إتذفا َن إت ده يهغفرتت
َف ا مف شت يفذعهفبه وف بتيعت، الرن طت است أفوف فتي نفا دت بتلف ن مت ره اجت يههف ههوف وف ارت الننهف فتي هت يدت تفغعرت ن مت لفى أفحع وف

" يفت الصن طت است أفوف فتي يفعهوده ثهمن َف ههنفا َه يهفعرت وف ، انت الفلعمف وف وست الرد دت بتلف إتلفى

4.0 Conclusion
فرصة لهم إتاحة من فلبدت تربيتهم. من جزء واللعب اللعب، يحبون عادة الصغار

هو الخبير فالمربي ، سويت غير طقل فيصبح خلل الطفل شخصيتة تصاب وإَ اللعب
حديقة إلى أرسلها إذ عديلة والد فعل ما هذا تعليمهم. في الطفال نشاط يستغلت الذي
تعلتمت فقد حصل. ما هذا وفعل جديدة. أشياء ولتتعلتم الرغبة هذه لتهشبع الحيوان

إلى وما أحلى تغريده يكون ومتى يكون، وأين د، يغرت ومتى للعندليب، البديل اَسم
الجديدة. المور من ذلَ

5.0 Summary
أخيها بصحبة الحيوان حديقة إلى ترسلها والدها كان ولذلَ اللعب. تحبت بنت عديلة
لها يبق فلم الصغير. وجسمه وشكله بلونه العندليب أعجبها فقد الرغبة. هذه لشباع
بأن أخوها أخبرها إذ يئست لكنها البلبل، تغريد اَ التنزه عذا سعادة لتستكمل شِ

القفص. داخل في وَ الناس وجود في يغرد َ البلبل
6.0 Tutor Marked Assignment

التية: الكلمات معاني اشرح
ا................ ُأ فلرل تهلنلُ -
آلغرد................. طكيكور -
مد...................... رت يكغل -
ألزرُ...................... -
ألدكلن...................... -

آلتية: آلسِلة هن أجمب -2
كثيرا؟0.30 الطيور تحبت كانت من
الحيوان؟0.31 حديقة إلى أخيها مع ترسلها عديلة أبو كان لماذا
الحيوان.0.32 حديقة في عديلة رأته الذي الطائر صف
للعندليب؟0.33 الخر اَسم هو ما
َ؟0.34 أم قبل من الطائر هذا تعرف عديلة كانت هل

التية:1- الكلمات اشرح
.................. لل زك هل -
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محلوس................ -
يسّوقف.............. -
يكهاجر................ -
يكفرخ................. -

التية:2- السئلة عن ب أفجت
سْآلها؟ سمع هنلما هليلة أخو قال ماذآ -

آلعنلليب؟ صوت لجمال بالنسلة أبوها هليلة أخلر ماذآ -
صوت سماع طللُ هنلما هليلة أخي جوآب كان ماذآ -

آلعنلليب؟
أُلى؟ آلعنلليب تغريل يكون مّى -

آلربيع؟ أوآسْ في آلعنلليب يهاجر أين الى -

7.0 References/Further Reading

ط28، المصرية،ج2، المعارف وزارة عمر، وعلي الفتتاح عبد الرشيدة، القراءة

ص:12-11، ،1951

Unit 5 نك اوك ّنهل آل \ احم آلننجل اسك ألسل آللدلبك
1.0 Introduction

2.0 Objectives

3.0 Main Content

3.1 احت الننجف أفسفاسه الفدفبه

3.2 نه اوه التنهف
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4.0 Conclusion

5.0 Summary

6.0 Tutor Marked Assignment

7.0 References/Further Reading

1.0 Introduction:
وما هو طائر أي العندليب، حول دار الماضي الدرس الحبيب! الطالب أيتها

الطائر بهذا المتعلتتقة المسائل من وغيرهما به؟ اشتهر الذي البديل اَسم
الدب فوائد إحدى على ستطتلع الجديد الدرس هذا في الصوت، اللطيف

الهمال خسارة على تطتلع كما عليه، والحفاظ كسبه في وتجتهد به لتتمسَ
منه. لتتجنب البشر، حياة فسي

.0 Objectives:

At the end of this unit you will be able to:

= mention the benefit of moral conduct as it is

stated in the passage above.

= mention the negative result of negligence as it is

stated in the passage above.

= answer the questions from the passage.

= explain the meanings of the selected

vocabularies.

= use the selected vocabularies and expressions to

make correct sentences.

3.0 Main Content

3.1 احت الننجف أفسفاسه الفدفبه
نف مت عفدفدف يففةت ظت الوف هت ذت لتهف ففتفقفدنمف كفاتتبفا شفابقا هه نعدف عت مف دت تفخع يفسع أفن يده يهرت أفننهه رف تفاجت لفنف أفعع

تفبتهت كع مف إتلفى عهوههمع يفدع ره التناجت ففكفانف . عفيننفةة مه سفاعفةة فتي قفابفلفتتهه لتمه وا ره ضف حف وف ، قفلتيلة غفيره الشدبنانت
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تفارف اخع ا يرف أفخت وف م. ابتهت وآدف مع ففطفنتهت قعدفارف مت يفعفلفمف لت ةة، كفثتيرف سفائتلف مف فتي ثهههم ادت يهحف وف دفا، احت وف دفا احت وف
قفالف وف ا، رف اضت حف كفانف لفهه يقف دت صف عفةت السدرع هت هفذت من بف تفغعرف ففاسع ةة. يرف قفصت ثفةة ادف حف مه بفعدف دفههم أفحف

؟" قفلتيلف َن إت ثعهه ادت تهحف لفم َف تنن فِف ، الشنابف هفذفا َف تتيفارف اخع بفنفيتف شفيءة ت أفيت "عفلفى لفهه:

، سهكهونة وف بتلهطعفة البفابف أفقعففلف وف ، ولتهت دهخه ندف عت ةت سفحف مع المت عفلفى نفععلفيهت سفحف مف "إتننهه : ففقفالف
أفننهه ته مع ففففهت ، امة تترف احع وف بتنفشفاطة بفنتي اوف جف وف ، مة بتسفلف إتلفين أفشفارف ثهمن مف. نتفظت مه وف يفف نفظت أفننهه ته مع ففففهت
أفننهه ته مع ففففهت ، يفدفين بفينف ضهورت لعحه لت هه غفيرف يهدفافتعع لفم وف هه، دفورف ره يفنعتفظت لفبتثف قفد وف الفدفبت. سفنه حف

. عف اضت تفوف مه
اهه". وف ست ن مف مت لف أففعضف كفانف ، صة شفخع فتي ففاته الصتت هت هفذت عفت تفمف اجع تفى مف وف

3.2 نه اوه التنهف
ادف أفرف وف ةة يرف غت صف شفبة خف عفةت قتطع فتي ةف دهودف ا دف جف ففوف سففتينفةة نععت صه ففي نت لف تفغت يفشع نت لف جه رف كفانف
بتنفاءت فتي ا لفهف تفأعثتيرف َف ةف يرف غت صف شفبفةف خف ا "إتننهف قفالف وف يلفهه مت زف ُف يفرع ففلفم ا يفهف مت يفرع أفن ا دهههمف أفحف
تفغعدهو تع ارف صف وف السنفتينفةه تت تفمن وف بفةه شف الخف لفتت خت هدع ففأ عفلفينفا" ةف سفارف خف ا يتهف مع رف فتي وف السنفتينفةت
قفلعبف أفكفلفتع ةة ثتيرف كف انفا يدف دت ةه الددودف لفدفتت وف قفلتيلفةة نتينف ست بفععدف وف . مة بتسفلف رت البفحف فتي وحه تفره وف
السنفتينفةف ادففف صف وف هفنف وف تنى حف شفبف الخف نف مت هفا رف اوف جف ا فتيمف تع سفرف وف ا تعهف رف نفخف تنى حف بفةت شف الخف
عت تفطت يفسع لفمع تنى حف مه رف الخف اتنسفعف ثهمن اءه المف نهه مت لف دفخف ا يرف غت صف ا مف رف خف ا هف مف رف خف يدف شفدت نفوءف
الت وف الفمع نف مت ا فتيهف ا بتمف قفتع غفرت وف ففتفثفاقفلفتع السنفتينفةت فتي لت الدناخت اءت المف يفف رت تفصع ونف حه لن المف

. الفنفهست وف
ةه الددودف ا فتيهف كفانفتع النتتي ةت يرف غت الصن بفةت شف الخف َف تتلع نع مت َن إت أع يفنشف لفم م رف الخف هفذفا أفنن َن شف َف وف
يرف غت الصن لف العفمف ففِتنن نفةه زت حع المه يبفةه صت المه هت هفذت لفتع صف حف ا لفمف ا عفيبههف رف ظفهف ا ندفمف عت يفت مت ره لفو وف

يمه. العفظت لفهه يجه يفهت ا من مت ا دفقتيقههف ورف الهمه إتنن كفبتيرف تفأعثتيرف ا لفهف يفكهونه بتنفتفائتجت يفأعتتي ا مف ا ثتيرف كف

4.0 Conclusion
به تحلتى إذا الدب وكذلد النفوس، وتستميل القلوب تجب ينة والزت العلم زينة الدب
حظا لصاحبه يجلب وكذلَ الناس لدى ومعجب السلوَ جذاب يكون فِنه اَنسان.
كان وكما عظيم خلق على وسلتم وآله عليه ا صلى النبيت كان قد و كان. حيثما

قبوله باب وفتح امتحانه باب سدت قد الشاب هذا فأدب الخلٍ. مكارم مف ليهتمتت مبعوثفا
تردد. بل

في جميعا فنحن والخرة. الدنيا في هم تضرت المهملين من البشر فآفة التهاون أما
عن والنهي بالمعروف المر بِطاعة تعاونتا فِذا الطالب. أيها قرأت كما واحدة سفينة

كمصير جميعا المهملين فمصير وإَ الجحيم نار قي الغرٍ من نجونا المنكر
قرأت. مما السفينة أصحاب

5.0 Summary
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تأهيل المأهنلين المدينة شباب لها فتقدتم تجارته في شاغرة وظيفة عن أعلن تاجر
شابق إَ منهم ينجح ولم والعلم. الدب يريد والرجل الدب فاقدين ولكن أكاديميقا

مؤدتب. واحد
بخُة آلمّعلتقة آللودة منهم أُل فرآى آلسفينة رجال ركب
أمر نسوآ ثم غيرُ، فمنعه طرُها فأرآد آلسفينة من صغيرة

ُّى آلسفينة جلآر فأكلُ كِيرة آللودة تولتلت ُّتى آلخُلة
ا جميعأ فغرقوآ آلسفينة الى آلماء منه فلخل آنخرم

6.0 Tutor Marked Assignment

التية:1- الكلمات اشرح
.................. لل زك هل -

محلوس................ -
يسّوقف.............. -
يكهاجر................ -
يكفرخ................. -

التية:2- السئلة عن ب أفجت
سْآلها؟ سمع هنلما هليلة أخو قال ماذآ -

آلعنلليب؟ صوت لجمال بالنسلة أبوها هليلة أخلر ماذآ -
صوت سماع طللُ هنلما هليلة أخي جوآب كان ماذآ -

آلعنلليب؟
أُلى؟ آلعنلليب تغريل يكون مّى -

آلربيع؟ أوآسْ في آلعنلليب يهاجر أين الى -

التية:1- الكلمات معاني اشرح
نخرتها...................... -
صادٍ................... -
نوء....................... -
-آلخرم......................
ُون.................. -لملت

التية:2- السئلة عن أجب
دودة؟ بها آلّي آلخُلة برمي آلزميلين أُل يرضل لم لماذآ -

قليلة؟ سنين بعل آللودة فعلُ ماذآ -
آلسفينة؟ تِاقلُ لماذآ -

آلسفينة؟ تِاقلُ هنلما ُصل ماذآ -
آلقصة؟ من تسّفيل درس أيت -
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