
الرنة
نَّة أعرفك ِبنْفسي . أْھال ِبك . أَنا َحَیوان الرَّ

ھل رأْیتني ِمن َقْبل ؟ أسمى( بضم الھمزة وفتح السین والمیم) أْیًضا َوْعل أو كاریبو ِعْندَما َیُكون َحجِمي
كبیًرا . أَنا ِمن الحیوانات اَلثِدیة، َوھَذا َمْعَناه أَنِّي ُكْنت رضیًعا ِمْثل البشر ِعْندَما ُكْنت صغیًرا . ھل َتعِرف
أَْین أعیش ؟ أَسُكن ِفي المناطق الشَّمالیَّة ِمن أُوُروبا وآْسَیا وأْمریَكا الشَّمالیَّة . َننَتِشر ِفي ِمساَحات َشاِسعة

كورَوْزن،كبیرَحجِمي.العالمَحْول االذُّ ا،ِجَرامِكیلو300إِلىَیِصلِمنَّ مثالفوْزنھماإلَناثأَمَّ
ا ونعیش ِفي مْجموعات أو قُْطعان . ِمن یْفترسَنا ُھم سْبعین ِكیلوْغراًما َوَحجمَھا أقلَّ . َنْحن ِاْجتماعیُّون ِجّدً

باتات غالًبا . القبائل البدویَّة اَلِتي تعیش ِفي المناطق القْطبیَّة ى على النَّ ببة . َنَتغذَّ َئاب واْلَبشر والدِّ الذِّ
جات ویْصنعون المالبس واْألْحذیة ِمن ُجلوِدَنا وفرائَنا كَما َیأُكلون الَّ یْستْخدمونَنا ِفي جرِّ العربات والزَّ

لُحومَنا ویْشربون أْلبانَنا .

في عالم النحو

واْآلن سنأْخذ َجوَلة َجِدیَدة ِفي َعاَلم النَّْحو العَربيِّ . النَّْحو العَربيُّ َیھَتم ِباْلجمل العربیَّة اَلِتي َلَھا َمعَنى ،
َفیَضع القواعد لِنْفھم ونعبِّر ِبطریقة َدِقیَقة ُدون ُسوء َتفاُھم ( َراِجع َدْرس : لَِما َتْحتاج ُكلَّ لَُغة إِلى َقواِعد ؟

) . ھل َتعِرف أَقَسام الكَالم أْي أَنَواع الكلمات ِفي اَللَغة العربیَّة ؟ ُھَناك ِاْسم َوفَعل وحْرف األْسماء ِمن
ا عالَمات الفْعل َفِمنَھا ْنوین ( كَما ذكْرَنا ِفي َدْرس ِمن أَنا ؟ ) أُّمً عالمتَھا أَنَھا َتقَبل ال َوحُروف اَلَجر والتَّ

نَّة ، ِبنْفسي أَنَھا َتُدل على زمن . َباِقي كلمات اَللَغة العربیَّة ُتسمَّى ُحُروف . أَمِثلة لِالْسم : َحَیوان ، الرَّ
أَمِثلة لِْلفْعل : أَعِرف ، َتِجد ، راْیْت أَمِثلة لِْلحرف : اَْلباء ِفي َكلَمة ِبك ، مع ، ِمن

من خصائص االسم التنوین:



أَسِئلة ِفي النَّْحو
ِبَما َیخَتص ِعْلم النَّْحو ؟

َما ِھي أَقَسام الكَالم ِفي اَللَغة العربیَّة ؟
ِاْستْخرج ِمن اَلنَّص َخْمس أَسَماء وخْمس أَفَعال وخْمس ُحُروف .

ھات من خارج النص خمس أسماء وخمس أفعال و خمس حروف.

أَسِئلة ِفي المْحتوى
كور واْإلناث ِمن ھَذا الحیوان ؟ ھل َلھ أَسَماء أُخَرى ؟ أَذُكر أَمِثلة نَّة ؟ كمُّ َوْزن الذُّ أَْین یعیش َحَیوان الرَّ

نَّة ؟ َكْیف یْستْخدمھ اإلْنسان ؟ لِحیوانات َثدِییة أُخَرى . َما ُھو َطَعام الرَّ




