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َدُة

َوْح
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ْملاُء ٦األف المد وسط الكلمةال�إِ
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ثُة
ثّال

 ال
َدُة

َوْح
١٣الخليفة والوالي الفقير الِقراَءُةال

ْملاُء ١٦الهمزة المتطرفةال�إِ
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 ال
َدُة

َوْح
١٨الرقيبالِقراَءُةال

ْعراِب الَفْرِعيَِّةالَقواِعُد اللَُّغويَُّة ٢١ِمــْن َعلامــاِت ال�إِ

سُة
خام

 ال
َدُة

َوْح
٢٣فضل المعلم النّّص الّشعرّيال

٢٤َعلاماُت الِبناِءالَقواِعُد اللَُّغِويَُّة
٢٥كتابة جمل داعمة وجملة ختامية التَّْعبيُر

سُة
اد

ّس
 ال

َدُة
َوْح

٢٦عبقري القرنال�ْسِتماُعال
٢٦الضيف المقيمالِقراَءُة
٣٠الَخّط

ال�ْسِتماِع بِتفاُعٍل َمَع ال�ْحِتفاِظ بِاأْكَبِر َقْدٍر ِمَن الَحقائِِق َوالَمفاهيِم.- ١

التََّعرُِّف اإِلى نُْبَذٍة َعِن النُّصوِص، َوُمَؤلِّفيها.- ٢

ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة صاِمَتًة.- ٣

ئيَسِة فيها.- ٤ أْفكاِر الرَّ اْسِتْنتاِج ال�

ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة.- ٥

أْفكاِر الَفْرِعيَِّة لِلنُّصوِص َوالَقصائِِد.- ٦ اْسِتْنتاِج ال�

َتْوضيِح َمعاني الُمْفَرداِت، َوالتَّراكيِب الَجديَدِة.- ٧

ْعِريَِّة.- ٨ اْسِتْنتاِج الَعواِطِف الواِرَدِة في النُّصوِص الشِّ

ِحْفِظ ِستَِّة اأْبياٍت ِمْن َقصيَدِة )فضل المعلّم(.- 9

يجابِيَِّة الواِرَدِة في النُّصوِص.- ١٠ َتَمثُِّل الِقَيِم َوال�تِّجاهاِت ال�إ

ْرِفيَِّة الواِرَدِة في الَقواِعِد اللَُّغِويَِّة.- ١١ التََّعرُِّف اإِلى الَمفاهيِم النَّْحِويَِّة َوالصَّ

َعًة.- ١٢ ْرِفيَِّة في ِكتاباتِِه َوِسياقاٍت َحياتِيًَّة ُمَتَنوِّ َتْوظيِف التَّْطبيقاِت النَّْحِويَِّة َوالصَّ

َفِة َرْسماً َصحيحاً.- ١٣ َرْسِم الَهْمَزِة الُمَتَطرِّ

ْقَعِة.- ١٤ ِكتاَبِة نَموذٍج ِمْن َخطَِّي النَّْسِخ َوالرُّ

ِكتاَبِة جمل داعمة، وختامية.- ١٥

النِّتاجاُت: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطََّلَبِة َبْعَد ال�نتهاِء ِمَن هذه الوحدة المتمازجة، والتّفاعِل َمَع ال�أنشطِة، اأْن 
َيكونوا قاِدريَن َعلى توظيِف مهاراِت اللغة العربية، ِمْن خلاِل ما ياأتي:
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َنْقراأ ما َياأْتي، َونُلاِحُظ ال�أْفعاَل الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

                                )اأ(

١- قاَل تعالى: ﴿ ھ  ھ  ے  ے ﴾                          )القمر:١(

٢- قاَل تعالى: ﴿   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ﴾                )غافر: ٥9(

عراف: ١٨٧( ٣- قاَل تعالى: ﴿وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ﴾                       )ال�أ

                  )ب(

١- قاَل تعالى: ﴿ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾            )الكهف: ١٥(

عراف: ١٣9( ٢- قاَل تعالى: ﴿   ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ﴾                      )ال�أ

٣- قاَل تعالى: ﴿  ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ ﴾                   )النساء: ٧٨( 

نُلاِحُظ الكلمَة الَّتي تحَتها خطٌّ في اأمِثَلِة المجموعِة )اأ(، وهي )الّساعة( َفَنِجُد اأنَّها جاَءت في المثاِل 

أنَّها ُسِبَقْت  (، وفي الثّالِث َمْجرورًة )ل� أنَّها اسم اإِنَّ أنَّها فاِعٌل(، وفي الِمثاِل الثّاني َمْنصوبًة )ل� ِل َمْرفوعًة )ل� أوَّ ال�

(؛ اأْي اأنَّ حركِة اآخِرها تغيَّرت بتَغيُِّر َمْوقِعها في الُجْمَلِة؛ َولِذلَك نَقوُل اإنَّها اسٌم ُمعَرٌب، اإذ اإنَّ  بحرِف َجرٍّ

. عرابيِّ ال�سَم المعَرَب هو ال�سُم الَّذي تتغيَُّر حركُة اآخِرِه بتغيُِّر موقِعِه ال�إ

اآِخِرها  اأنَّ َحَرَكَة  َفُنلاِحُظ  َوِهَي )هؤل�ء(  الَمْجموعِة )ب(،  اأمثلِة  الَّتي َتحَتها َخطٌّ في  اأّما الكلمُة   

أْصُل اأن َيكوَن َمْرفوعاً(، َوَوَقَعت  ِل )وال� أوَّ أمثلِة الثَّلاثِة، مع اأنَّها َوَقَعْت ُمبَتَداأً في الْمثاِل ال� هي الَكْسَرُة في ال�

( في المثاِل الثّاني )وال�أصُل اأن يكوَن َمْنصوباً(، وجاءت اسماً مجروراً بحرِف الَجرِّ في المثاِل  اْسماً لِـ )اإنَّ

، فال�ْسُم الَمْبنيُّ ُهَو ال�ْسُم الَّذي ل� تتغيَُّر حركُة اآخِرِه  بُب في عدِم تغيُِّر الحركِة اأنّها اسٌم مبنيٌّ الثّالِث، والسَّ

، َبْل َيْلَزُم َحَرَكًة واِحَدًة، و)هؤل�ِء( اْسُم اإشارٍة َمْبِنيٌّ َعلى الَكْسِر. ـْرابِيِّ ع بَِتَغيُِّر َمْوِقِعِه ال�إ

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ال�أسماُء الُمْعَرَبُة وال�أسماُء الَمْبِنيَُّة

الَوْحَدُة ال�أولى
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التَّْدريباُت

. ُيقسُم ال�سُم اإلى قسَمين: ُمْعَرٍب، وَمْبنيٍّ

. ْعرابِيِّ - ال�سُم الُمْعَرُب: هو ال�ْسُم الَّذي َتَتَغيَُّر َحَرَكُة اآخِرِه بتغيُِّر َمْوقِعِه ال�إ

. ْعرابيِّ : هو ال�ْسُم الَّذي ل� َتــَتغيَُّر َحَرَكُة اآخِرِه بتغيُِّر َمْوقِعِه ال�إ - ال�سُم الَْمْبِنيُّ

َنْسَتْنِتُج: 

َبِب: ، َمَع َبَياِن السَّ ل�ً- نَُصنُِّف ال�ْسَم الَّذي تحَتُه خطٌّ فيما َياأْتي اإلى ُمْعَرٍب اأو َمْبِنيٍّ اأوَّ

ْهِم تاِرَكًة َوَراَءها َخطّاً ِمْن ُغيوِم الُغباِر.١-  ّياَرُة َتْنَطِلُق َكالسَّ السَّ

أيَِّة َدْوِريٍَّة اأْن تُغاِمَر بِال�ْسِتْطلاِع في ِمْثِل هذا الَقْيِظ. ٢-  في النَّهاِر ل� ُيْمِكُن ل�

ثانِياً- 

)الطَّالَِبُة( اسٌم ُمْعَرٌب، اأوظُِّفه في ثلاِث ُجَمٍل بَِحْيُث َيكوُن في ال�أولى مرفوعاً، َوفي الثّانيِة َمْنصوباً، َوفي ١- 

الثّالثِة َمْجروراً.

، اأوظُِّفه في ثلاِث ُجَمٍل بَِحْيُث َيكوُن في ال�أولى في َمَحلِّ رفٍع، َوفي الثّانيِة في َمَحلِّ ٢-  )هذِه( اسٌم مبنيٌّ

نصٍب، وفي الثّالثِة في َمَحلِّ َجرٍّ.
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ورقة عمل

المبني والمعرب

الهدف ال�أول: التمييز بين المبني والمعرب. 

الهدف الثاني: توظيف اأسماء معربة واأسماء مبنية في جمل.

عرابّي. نتذكّر: - ال�سم المعرب: هو ال�سم الذي تتغّير حركة اآخره بتغّير موقعه ال�إ

عرابّي. - ال�سم المبني: هو ال�سم الذي ل� تتغّير حركة اآخره بتغّير موقعه ال�إ

اأعّزائي الطّلبة، هّيا:

آتية اإلى مبني ومعرب: اأول�ً- نصنّف الكلمات ال�

هؤل�ء، الكتاب، الّذين، المعلّمون، اأين، اأسامة، ُهما، اأنت، كيف، الكوثر، ساعة، هي، بداية.

ال�أسماء المبنّية ال�أسماء المعربة   

 

ثانياً- 

ــة  ــي الثّاني ــاً، وف ــى مرفوع أول ــي ال� ــث يكــون ف ــلاث جمــل، بحي ــي ث ــه ف ــرب، نوظّف ــاء( اســم مع ١- )الوب

ــة مجــروراً.  ــي الثّالث ــاً، وف منصوب

أولــى فــي محــّل رفــع، وفــي الثّانيــة  ٢- )ذلــك( اســم مبنــي، نوظّفــه فــي ثــلاث جمــل، بحيــث يكــون فــي ال�

فــي محــّل نصــب، وفــي الثّالثــة فــي محــّل جــّر. 
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ْملاُء:  ال�إِ
 األُِف الَمدِّ َوَسَط الَكِلَمِة 

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُلاِحُظ الَكِلَمَتْيِن اللََّتْيِن َتْحَتُهما َخّطاِن:

َبُة لِْلخاِرِج. ١- َتْنَحني الِمراآ ُة الُمَحدَّ

ليُم الواعي،  أْمَر لَُه َمْبداآِن: التَّْخطيُط السَّ اإِنَّ هذا ال� اإِقاَمِة الَمشاريِع، َوالُمْنَشاآِت:  ٢- َيقوُل الُمْخَتّصوَن في 

قيُق الُمَتواِصُل«. َوالَْعَمُل الدَّ

َطَة في الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َسَبَق جاَءْت َمْفتوَحًة، َوجاَء َبْعَدها  نُلاِحُظ اأنَّ الَهْمَزَة الُمَتَوسِّ  

ًة. َطُة الَمْفتوَحُة بِاألٍِف، َفاإِنَّ الَهْمَزَة تُْقَلُب َمدَّ ، واإذا تُِلَيْت الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ األُِف َمدٍّ

اإِضاَءٌة اإِْملائِيٌَّة:   

ًة. نَّها تُْقَلُب َمدَّ َطُة َمْفتوَحًة َعلى األٍِف، َوجاَءْت َبْعَدها األٌِف، َفاإِ اإِذا جاَءِت الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ  •  

آتَِيَة، َونُراعي ِكتاَبَة الَهْمَزِة فيها: ل�ً-  نَِصُل الُحروَف ال� اأوَّ

ـَ ْل َجـ َء ا ِن. ٣- م ٢- َظـ ْمـ ء ا ن.    ١- قُـ ْر ء ا ن.  

٦- ُم ك ا َف َء ا ٌت.  ٥- َخ َط َء ا ن.   ـَ ر ف َء ا ِن.   ٤- م

ثانِياً- نَْختاُر الَكِلَمَة الُمناِسَبَة ِمّما َبْيَن الَقْوَسْيِن، َونََضُعها في الَفراِغ:

آتِياِن. )النََّبَئاِن، النَّباأاِن، النَّباآِن(.- ١ جاَءنا  ال�

. )الماآِذُن، المِئاِذُن، الماأاِذُن(- ٢ لَْن َتْسُكَت  

ْعُب الِفَلْسطيِنيُّ ِمَن  الَكثيَرة ِاأْثناَء النَّْكَبِة َسَنَة ١9٤٨م.)الَماأاسي، الَماآسي، الَمئاسي(- ٣ عانى الشَّ

حيَح لِلَهْمَزِة: ْكَل الصَّ آتَِيَة، َونُراعي الشَّ ثالِثاً- نَْجَمُع الُمْفَرداِت ال�

. .       ِمْئـَزٌر:  .         َماأَْخٌذ:  .      لُْؤلٌُؤ:     َماأَْثَرٌة: 

ْملائِيَُّة التَّْدريباُت ال�إِ
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َعِشيََّة َيْوٍم َتَغلََّبْت فيِه َتَخيُّلاتي َعلى عاِقَلتي، َمَرْرُت بِاأْطراِف   

َوُحطَّْت  اأْركانُُه،  َتداَعْت  َمْهجوٍر  َمْنِزٍل  اأماَم  َوَوَقْفُت  الَمديَنِة،  اأْحياِء 

ِجْسَمُه  الُقروُح  َمَلاأِت  َوَقْد  الرَّماَد،  ُد  َيَتَوسَّ َكْلباً  َفَراأْيُت  َدعائُِمُه... 

عيَف، واْسَتْحَكَمِت الِعَلُل بَِهْيَكِلِه الَمْهزوِل... الضَّ

َيُه  أَعزِّ فاْقَتَرْبُت ِمْنُه َعلى َمْهٍل ُمَتَمنِّياً لَْو َعَرْفُت النُّْطَق بِِلسانِِه؛ لِ�  

خاَفني،  ِمْنُه  َدنَْوُت  َولَّما  ُبْؤِسِه،  في  َشَفَقًة  لَُه  َواأْبدَي  َشدائِِدِه،  في 

َوَتَحرََّك بَِبقايا َحياٍة قاَرَبْت َعلى ال�نِْحلاِل، ُمْسَتْنِجداً َقوائَِم َشلَّْتها الِعلَُّة، 

َوراَقَبها الَفناُء.

َواإِْذ لَْم َيْقَو َعلى النُّهوِض، نََظَر اإِلَيَّ نَْظَرًة فيها َمراَرُة اْسِتْرحاٍم،   

نَْظَرًة فيها ُحْزٌن َوَملاَمٌة، نَْظَرًة قاَمْت َمقاَم النُّْطِق؛ َفكانَْت اأْفَصَح ِمْن 

نْساِن، َواأْبَلَغ ِمْن ُدموِعِه. لِساِن ال�إِ

    َولَّما َتلاَقْت َعْيناَي بَِعْيَنْيِه الَحزيَنَتْيِن، َتَحرََّكْت َعواِطفي، َوَتماَيَلْت 

َكلاٍم  ِمْن  اأْجساداً  لَها  واْبَتَدْعُت  النََّظراِت،  تِْلَك  ْمُت  َفَجسَّ َتاأثُّراتي، 

ُمَتعاَرٍف َعَلْيِه َبْيَن الَبَشِر، نََظراٍت َمفاُدها: َكفى ما بَِي يا َهذا، َوَكفى 

أْمراِض. اْمِض  األَِم ال� ما عانَْيُت َمِن اْضِطهاِد النّاِس، َوما قاَسْيُت ِمْن 

الُقروُح: الُجروُح.

ُة. الُبْؤُس: الَمَشقَّ

الِعلَُّة: الَمَرُض.

َبْيَن الَوفاِء، َوسوِء العاقَِبِة

الَوْحَدُة الثانية
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ْمِس َدقائَِق الَحياِة، َفَقْد َهَرْبُت  َواْتُرْكني َوَشاأْني اأْسَتِمدُّ ِمْن َحراَرِة الشَّ

ِمْن َمظالِِم اْبِن اآَدَم، َوَقْسَوتِِه، والَْتَجاأُْت اإِلى َرماٍد اأْكَثَر نُعوَمًة ِمْن َقْلِبِه، 

واْخَتباأُْت َبْيَن َخرائَِب اأَقلَّ َوْحَشًة ِمْن نَْفِسِه. اْذَهْب َعنّي، َفما اأنَْت اإلّ� 

ِمْن ُسكّاِن اأْرٍض ما َبِرَحْت ناِقَصَة ال�أْحكاِم، خاليًة ِمَن الَعْدِل...

اأنا َمْخلوٌق َضعيٌف، لِكنَّني َخَدْمُت اْبَن اآَدَم، َوكُْنُت في َمْنِزلِِه   

َوُمْغَتِبطاً  اأْحزانِِه،  في  َشريكاً  كُْنُت  ُمَتَربِّصاً،  ُرْفَقِتِه  َوفي  َوَوفّياً،  ُمْخِلصاً 

باً ِعْنَد َمجيِئِه، َوكُْنُت اأْكَتفي بُِفتاِت  في اأْفراِحِه، ُمَتَذكِّراً اأيّاَم ُبْعِدِه، ُمَرحِّ

َوَهِرْمُت،  ِشْخُت،  لَّما  َولَِكْن،  بِاأْضراِسِه،  َدُه  َجرَّ بَِعْظٍم  َواأْسَعُد  مائَِدتِِه، 

داِرِه،  َعْن  َواأْبَعَدني  نََبَذني  اأظاِفَرها،  ِجْسمي  في  أْمراُض  ال� َواأنَْشَبِت 

أِزقَِّة الُقساِة، َوَهَدفاً لِِنباِل الِعَلِل، َوَمَحطّاً لِِرحاِل  َوَصيََّرني َمْلَعَبًة لِِصْبياِن ال�

أْقداِر. ال�

اأنا، ياْبَن اآَدَم، َمْخلوٌق َضعيٌف، لِكنّي َوَجْدُت نِْسَبًة كائَِنًة َبْيني   

َوَبْيَن َكثيريَن ِمْن اإِْخوانَِك الَبَشِر الَّذيَن اإِذا ما َضُعَفْت قُواُهْم َقلَّ ِرْزقُُهْم، 

َوساَء حالُُهْم.

     اآٍه، ما اأْظَلَمَك ياْبَن اآَدَم، َوما اأْقساَك! كانَْت نََظراُت ذلَِك الَحَيواِن 

راتي بِاأْبناِء  َتَتَكلَُّم، َوَقْلبي َيْفَهُم، َونَْفسي تُراِوُح َبْيَن َشَفَقتي َعَلْيِه َوَتصوُّ

ِجْلَدتي. َولَّما اأْغَمَض َعْيَنْيِه لَْم اأَشاأْ اإِْزعاَجُه، َفَذَهْبُت... 

 )َدْمَعٌة َواْبِتساَمٌة، ُجْبران َخليل ُجْبران، ِبَتَصرُّف( 

ُمَتَربٌِّص: حاِرٌس َيِقٌظ.

ُمْغَتِبٌط: َفِرٌح.

أْمراُض. الِعَلُل: ال�

الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ ١- نََضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

      ١- كاَن الكاتُِب واِقفاً اأْثناَء ُمروِرِه بِاأَحِد اأْطراِف الَمديَنِة اأماَم:

اأ- َحديَقٍة عاَمٍة.   ب- َمْنِزٍل َكبيٍر.  ج-  َمْقًهى َمْهجوٍر.    د- َمْنِزٍل َمْهجوٍر.  
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٢- َيُدلُّ َتَصرُُّف الكاتِِب َمَع الَكْلِب َعلى:   

د-  الَقْسَوِة. ج- الَخْوِف.     ب- الّلاُمبال�ِة.    َفَقِة.    اأ- الشَّ   

٣- الَمْقصوُد بِعاِقَلتي في: »َعشيََّة َيْوٍم َتَغلََّبْت فيِه َتَخيُّلاتي َعلى عاِقَلتي«:  

ج- ُمْسَتْقَبلي.     د- َحقيَقتي. ب-  َعْقلي.    اأ- واِقعي.       

٤- الَعلاَقُة َبْيَن َكِلَمَتْي )ِشْخُت َوَهِرْمُت(:  

د- َسْجٌع.  ب- ِجناٌس.       ج- َتراُدٌف.            . اأ- َتضادٌّ   

ُر َسَبَب اْقتراِب الكاتِِب ِمَن الَكْلِب. ٢- نَُفسِّ

٣- لِماذا نََظَر الَكْلُب اإِلى الكاتِِب نَْظَرَة ُحْزٍن َوَملاَمٍة؟

٤- لَِم َيْقَتني النّاُس الِكلاَب؟

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ثانِياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

١ -
 )الرَّحمن: ٦٠( 

 اإلْحساُن«.                              
ّ

، نُناِقُش َقْولَُه َتعالى: »َهْل َجزاُء اإلْحساِن إل في َضْوِء َفْهِمنا لِلنَّصِّ

ُح َراأَْينا فيما َفَعَلُه صاِحُب الَكْلِب َمَع َكْلِبِه.- ٢ نوضِّ

نَْذكُُر اأْمِثَلًة ِمْن واِقِعنا َتتَِّفُق َمَع َقْوِل الكاتِِب: »لِكنّي َوَجْدُت نِْسَبًة كائَِنًة َبْيني َوَبْيَن َكثيريَن ِمْن اإِْخوانَِك - ٣

الَبَشِر الَّذيَن اإِذا ما َضُعَفْت قُواُهْم َقلَّ ِرْزقُُهْم، َوساَء حالُُهْم«.

ما اأَثُر الثَّْرَوِة الَحَيوانِيَِّة في َحياتِنا؟- ٤

ثالِثاً-

١- نوظُِّف ِعباَرَة: )اأْبناُء ِجْلَدتي( في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا.

٢-  نَْسَتْخِرُج ِضدَّ كُلٍّ ِمْن: )َشبَّْت، ُخشونٌَة(.

ُح الَمْقصوَد فيما َياأْتي:  ٣- نوضِّ

أْمراُض اأظاِفَرها. اأ- اأنَْشَبِت ال�  

ب- كانَْت نََظراُت ذلَِك الَحَيواِن َتـَتَكلَُّم، َوَقْلبي َيْفَهُم.  
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

 َنْقراأ ما َياأْتي، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

١- الَّذيَن ُيراؤوَن َيْخَدعوَن اأنُْفَسُهْم َقْبَل َغْيِرِهْم.                                                                 

٢- قال تعالى: ﴿ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ﴾                           )المطففين: ٢9(                                       

٣- اأنَْت تُِحبُّ َوالَِدْيَك َكثيراً.  

٤- َكْيَف الرَّجاُء ِمَن الُخطوِب َتَخلُّصا    ِمْن َبْعِد ما اأنَْشْبَن فيَّ َمخالِبا            )الُمَتَنّبي(                                   

٥- قال تعالى: ﴿ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ﴾                                   )ال�أعلى: ١٨(     

ال�أْسماُء الَمْبِنيَُّة

َنْسَتْنِتُج:

ْعراِبيَِّة. ْسماُء الَّتي ل� َتَتَغيَُّر اأْحواُل اأواِخِرها ِبَتَغيُِّر َمواِقِعها ال�إ ْسماُء الَمْبِنيَُّة: هي ال�أ ١- ال�أ

ْسماِء الَمْبِنيَِّة ما َياأتي: ٢- ِمَن ال�أ

اأ- الّضماِئُر ِبَنْوَعْيها الُمتَِّصَلِة والُمْنَفِصَلِة، وَتْشَمُل:  

- َضمائَر الغاِئِب ِمْثَل: )ُهَو، ُهما، ُهم ...(.

- َضمائَر الُمخاَطِب ِمْثَل: )اأنَت، اأنُتما، اأنُتم ...(.

- َضمائَر الُمَتَكلِّم ِمْثَل: )اأنا، نحُن(.

مائَر الُمتَِّصلِة ِمْثَل: )الكاف، الّتاء ، الّنا ...(. - الضَّ

نُلاِحــُظ اأنَّ ال�ْســَم )الَّذيــَن( َقــْد الَْتــَزَم اآِخــُرُه َحَرَكــًة واِحــَدًة وِهــَي الَفْتــُح، َمــع اأنَّــُه جــاَء فــي الِمثــاِل   

ــها جــاَء  ــِة نَْفِس آَي ــي ال� ــِم اإنَّ، وف ــِب اْس ــي َمحــلِّ نَْص ــي ف ــاِل الثّان ــي الِمث ــَداأ، وف ــِع ُمْبَت ــي َمحــلِّ َرف ِل ف أوَّ ال�

 ، ــيٌّ ــٌم َمْوصــوٌل َمْبِن ــُه اْس ــِره اأنَّ ــِة اآِخ ــر َِحَرك ــَدِم َتَغيُّ ــي َع ــَبُب ف ــْن(، والسَّ ــرِّ )ِم ــرِف الَج ــرٍّ بَِحــ ــلِّ َج ــي َمَح ف

ميــُر الُمتَِّصــُل )الــكاف( فــي َكِلَمــِة  ميــُر )اأنــت( فــي الِمثــاِل الثّالــِث فــي َمَحــلِّ َرْفــِع ُمْبَتــداأ، والضَّ وجــاَء الضَّ

ضاَفــِة، كمــا جــاَء اْســُم ال�ْســِتْفهاِم )كيــف( فــي الِمثــاِل  )والديــك( ِمــَن الِمثــاِل نَْفِســِه جــاَء فــي َمَحــلِّ َجــرٍّ بال�إ

ــِم اإنَّ.  ــي َمَحــلِّ نَْصــِب اْس ــِس ف ــاِل الخاِم ــي الِمث شــاَرِة )هــذا( ف ــُم ال�إ ــِح، وجــاَء اْس ــى الَفْت ــاً َعل ــِع َمبنّي الّرابِ
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التَّْدريباُت

شاَرِة ِمْثَل :)هذا، هذه، هؤل�ء، تلك ...(. ب- اأسماُء ال�إ

ْسماُء الَموصوَلُة ِمْثَل: )اّلذي، اّلتي، اّلذين، الّلواتي، الّلاتي(. ج- ال�أ

د- اأْسماُء ال�ْسِتْفهاِم ِمْثَل: )َكيَف، اأيَن، َمتى، َكم ...(.

ْسماِء الَمْبِنيَِّة فيما َياأْتي، َوُنَبيُِّن َنْوَعها: ل�ً- َنَضُع َخّطًا َتْحَت ال�أ اأوَّ

ِة.  مَّ باُب، اأْنُتم اأَمُل ال�أ ١- اأيُّها الشَّ

٢-  قال تعالى: ﴿ مج  جح    مح  جخ  ﴾                                    )المدثر:٤٢(                                          

َمويَِّة؟ ْوَرِة الدَّ ٣-  َمْن ُمْكَتِشُف الدَّ

٤- اأؤلِئَك اآبائي َفِجْئني ِبِمْثِلهم      اإذا َجَمَعْتنا يا َجريُر الَمجاِمُع              )الفرزدق(  

٥- قال تعالى: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ﴾                               )الماعون:١(

ثانِياً-  

ًة في َمَحلِّ َرْفٍع، وثاِنَيًة  شاَرِة )اأولِئَك(، ِبَحْيث َيكوُن َمرَّ َنْسَتْخِدُم ُكلًا ِمَن ال�ْسِم الَموصوِل )الَّذي(، واْسِم ال�إِ

. في َمَحلِّ َنْصٍب، وثاِلَثًة في َمَحلِّ َجرٍّ
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ال�أسماء المبنّية

الهدف ال�أول: نمّيز علامات البناء في ال�أسماء التي تحتها خطوط. 

الهدف الثاني: نبّين نوع ال�أسماء المبنّية.

نتذكّر: 

علامات البناء هي: )الكسرة، والضمة، والفتحة، والّسكون(.

شارة، وال�أسماء الموصولة، واأسماء ال�ستفهام(.   من ال�أسماء المبنّية: )الّضمائر، واأسماء ال�إ

اأعّزائي الطّلبة، هّيا:

اأول�ً- نحّدد علامة البناء في ال�أسماء التي تحتها خطوط فيما ياأتي: 

١- هذه مدينة عريقة. 

٢- قال تعالى: »تلك اإذْن َكّرٌة خاسرة«                        )النّازعات: ١٢(

٣- هؤل�ء الّلاعبون ُمبدعون.

٤- اأنَت مقدسّي الُهويّة.  

٥- متى تشرق شمس الحرية؟ 

٦- ذهب الّذين نعيش في اأكنافهم.

ثانياً- نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نملاأ الجدول بما هو مطلوب:

اأنــا -يــا بــن اآدم- مخلــوق ضعيــف، لكنّنــي وجــدت نســبة كائنــة بينــي وبيــن نســبة كبيــرة مــن اإخوانــك البشــر الّذيــن 
اإذا مــا َضُعفــْت قواهــم قــّل رزقهــم، وســاء حالهــم. كانــت نظــرات ذلــك الحيــوان تتكلـّـم، وقلبــي يفهــم. 

نوعهال�سم المبني

ورقة عمل
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الَوْحَدُة الثّالثة

الَخليَفُة َوالوالي الَفقيُر

ْسلاَم، َوباَيَع الرَّسوَل -َصلّى اللُّه َعليِه َوَسلََّم- اأْسَلَم َسعيُد بُن عاِمٍر قَُبْيَل َفْتِح َخْيَبَر، َوُمْنُذ عانََق ال�إ  

اأْعطاُهما َحياَتُه، َوُوجوَدُه، َوَمصيَرُه. َوَبْعَد َوفاِة الرَّسوِل -َصلّى اللُّه َعليِه َوَسلََّم- َظلَّ َسْيفاً َمْسلول�ً َبْيَن َيَدْي 

ّديِق، َوُعَمَر ْبِن الَخطّاِب. َخليَفَتْيِه اأبي َبْكٍر الصِّ
 

َوفي ِخلاَفِة ُعَمَر، َتَولّى َسعيُد ْبُن عاِمٍر ِول�َيَة ِحْمَص، ولَْم َيُمرَّ َوْقٌت َطويٌل َحتّى جاَء اإلى اأميِر الُمؤِمنيَن   

َوْفٌد ِمْن اأْهِل ِحْمَص، َفقاَل لَُهْم: اْكُتبوا لي اأْسماَء فَُقرائُِكْم؛ َحتّى اأُسدَّ حاَجَتُهْم ِمْن َبْيِت ماِل الُمْسِلميَن. 

َفَكَتبوا اإِليِه اأْسماَء فَُقرائِِهم، َوكان ِمْنُهم َسعيُد ْبُن عاِمٍر والي ِحْمَص، َفساألَُهْم: َوَمْن َسعيُد بُن عاِمٍر؟

أيّاُم الطِّواُل ل� يوَقُد في َبْيِتِه ناٌر.  قالوا: اأميُرنا. قاَل ُعَمُر: اأميُركُْم َفقيٌر؟! قالوا: نََعْم، واللِّه، اإِنَُّه لََتُمرُّ َعَليِه ال�

ٍة، َوَطَلَب ِمَن الَوْفِد اأْن ياأُْخَذها لَِسعيٍد؛ ليْسَتعيَن  َفَبكى ُعَمُر، ثُمَّ َعَمَد اإلى األِف ديناٍر َفَجَعَلها في ُصرَّ  

ِة َجَعَل ُيْبِعُدها َعَنُه كاأنَّما نََزلَْت بِِه ناِزلٌَة، َفَهبَّْت َزْوَجُتُه  رَّ بِها َعلى َقضاِء حاجاتِِه. َولَّما جاَء الَوْفُد لَِسعيٍد بِالصُّ

نْيا؛ لُِتْفِسَد اآِخَرتي، أْمِر، َفقاَل: َدَخَلْت َعليَّ الدُّ َمْذعوَرًة َتْساألُُه َعِن ال�

َوَحلَِّت الِفْتَنُة في َبْيتي، َفَطَلَبْت ِمْنُه اأْن َيَتَخلََّص ِمْنها َوِهَي لَْم َتْعِرْف 

نانيَر، ثُمَّ َوزََّعها َعلى فَُقراِء الُمْسِلميَن. نانيِر َشْيئاً، فاأَخَذ الدَّ ِمْن اأْمِر الدَّ

َمْذعوَرٌة: خائَِفٌة.

)عبُد الرَّحمِن َراأَْفت باشا(
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َوبِـ )ل�( لِْلِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نُجيُب بِـ )نََعْم( لِْلِعباَرِة الصَّ

 اأ-  )     ( اأْسَلَم َسعيُد بُن عاِمٍر َبْعَد َفْتِح َخيَبَر. 

ب- )     ( َتولّى َسعيُد بُن عاِمٍر ِول�َيَة ِحْمَص في َعْهِد الَخليَفِة ُعَمَر بِن الَخطّاِب.

ِة الماِل الَّتي َدَخَلْت َبْيَتُهْم. ج-  )     ( َفِرَحْت َزْوَجُة َسعيٍد لُِصرَّ

ِعيَِّة.  أموِر الَّتي اْشَتكى ِمْنها اأْهُل ِحْمَص ِمْن واليِهم َتْبذيُرُه لِلاأْمواِل، َوُظْلُمُه لِلرَّ د-  )     (  ِمَن ال�

هـ- )     ( كاَن َسعيُد بُن عاِمٍر ِعْنَد ُحْسِن َظنِّ الَخليَفِة ُعَمَر بِن الَخطّاِب.

ْغماُء.  الَغْشَيُة: ال�إِ

ُل.  اأَتَريَُّث: اأَتَمهَّ

َد الِول�ياِت؛ لِيْساأَل َعِن الُول�ِة، َواأْحواِل الرَّعيَِّة.  َوكاَن ِمْن عاَدِة اأميِر الُمؤِمنيَن ُعَمَر بِن الَخطّاِب اأْن َيَتَفقَّ  

َوِعْنَد زياَرتِِه لِِول�َيِة ِحْمَص، واْجِتماِعِه بِاأْهِلها، ساألَُهم َعْن اأميِرها َسعيِد بِن عاِمٍر، َفَشَكْوا اإليِه اأْرَبعاً ِمْن اأْفعالِِه، 

آَخِر، فاْسَتْدعى ُعَمُر َسعيداً، َوَجَمَع َبْيَنُه َوَبْيَنُهْم، َوقاَل ُعَمُر: ما َتْشكوَن ِمْن اأميِركُْم؟ كُلُّ واِحٍد ِمْنها اأْعَظُم ِمَن ال�

ْهِر ل� ُيقابُِل فيِه اأَحداً،  قاَلوا: ل� َيْخُرُج اإِلينا َحتّى َيَتعالى النَّهاُر، َول� ُيجْيُب اأَحداً بَِليٍل، َولَُه َيْوٌم في الشَّ  

ْن في َمْجِلِسِه. آَخَر َغْشَيٌة، َفَيغيُب َعمَّ َوتُصيُبُه ِمْن حيٍن لِ�

قاَل ُعَمُر لِواليِه َسعيٍد: ما َتقوُل في ذلك يا َسعيُد؟  

أْهلي خاِدٌم، َفاأقوُم كُلَّ َصباٍح نَُّه لَْيَس لِ� ُل: َفاإِ أوَّ أْمُر ال� قاَل َسعيٌد: اأّما ال�  

اأ،   َفاأْعِجُن لَُهم َعجيَنُهم، ثُمَّ اأَتَريَُّث َقليلاً َحتّى َيْخَتِمَر، ثُمَّ اأْخِبُزُه، ثُمَّ اأَتَوضَّ

 َواأْخُرُج لِلنّاِس.

. نّي َجَعْلُت النَّهاَر لَُهْم، َوالَّلْيَل للِّه، َعزَّ َوَجلَّ أْمُر الثّاني: َفاإِ َواأّما ال�  

 ، . َففي هذا الَيْوِم اأْغِسلُها، َواأنَْتِظُر؛ َحتّى َتِجفَّ نّي لَْيَس ِعْندي ثِياٌب َغْيَر الَّتي َعَليَّ أْمُر الثّالُِث: َفاإِ َواأّما ال�  

ثُمَّ اأْخُرُج اإِلَْيِهْم اآِخَر النَّهاِر.

أْمُر الّرابُِع: َفَقْد َشِهْدُت َمْصَرَع ُخَبْيِب بِن َعِديٍّ َواأنا ُمْشِرٌك، َوَراأْيُت قَُرْيشاً تَُقطُِّع َجَسَدُه َوَتقوُل:  َواأّما ال�  

ٌد َمكانََك، َواإِنّي ما َذَكْرُت ذلَِك الَيْوَم، َوَكْيَف اأنّي لَْم اأنُْصْرُه اإِلّ� َظَنْنُت اأنَّ اللَّه ل� َيْغِفُر  اأتُِحبُّ اأْن َيكوَن ُمَحمَّ

لي، َفاأصاَبْتني تِلَك الَغْشَيُة.

َفَلّما َسِمَع ُعَمُر َردَّ واليِه، قاَل: الَحْمُد للِّه الَّذي لَْم ُيَخيِّْب َظنَّي بَِك.  

حاَبِة، َعْبد الرَّْحمن َراأَْفت الباشا، ِبَتَصرُّف(  )ُصَوٌر ِمْن َحياِة الصَّ
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٢- ماذا َطَلَب ُعَمُر بُن الَخطّاِب ِمَن الَوْفِد الَّذي َقِدَم اإِلَيِه ِمْن ِحْمَص؟

٣- نُبيُِّن َمْوِقَف ُعَمَر بِن الَخطّاِب ِعْنَدما َعِلَم بِاأنَّ والَي ِحْمَص ِمْن فَُقراِء الُمْسِلميَن.

نْيا؛ لُِتْفِسَد اآِخَرتي، َوَحلَِّت الِفْتَنُة في َبْيتي«؟ ٤- ما الَمْقصوُد بَِقْوِل َسعيِد بِن عاِمٍر: »َدَخَلْت َعليَّ الدُّ

أموَر الَّتي اْشَتكى ِمْنها اأْهُل ِحْمَص ِمْن واليِهْم. ٥- نَُبيُِّن ال�

آَخَر؟ ٦- لِماذا كانَِت الَغْشَيُة تُصيُب َسعيَد بَن عاِمٍر ِمْن حيٍن لِ�

ِة الماِل؟ ٧- َعلاَم َيُدلُّ َمْوِقُف َزْوَجِة َسعيِد بِن عاِمٍر في اأْمِر ُصرَّ

٨- نَْسَتْخِرُج من النَّصِّ َمْوِقفاً َيُدلُّ َعلى ُزْهِد َسعيِد بِن عاِمٍر في الَحياِة.

آتَِيِة:  أْسئَلِة ال� ثانِياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

١- َعدَّ َسعيُد بُن عاِمٍر الماَل الَّذي َدَخَل َبْيَتُه ِفْتَنًة. نَُبيُِّن َراأَْينا في ذلَك. 

ْرِس؟ ٢- ما الِعَبُر الُمْسَتفاَدُة ِمْن هذا الدَّ

ّفاِفيَُّة(. آتَِيِة: )الُمساَءلَُة، النَّزاَهُة، الشَّ ٣- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ما َيتَِّفُق َمَع الَمفاهيِم ال�

. ٤- بالرُّجوِع اإلى الَمْكَتَبِة، نَْبَحُث َعْن حاِدَثِة َمْقَتِل ُخَبْيِب بِن َعِديٍّ

 

ثالِثاً-

: اأ- ُمْفَرَد َكِلَمِة )ُصَرٌر(. ١- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ

                       ب- ُمراِدَف: )َقَصَد اإِلى، ُمصيَبٌة، َمْقَتٌل( 

ها فيما َياأْتي: ٢- نَِصُل َبْيَن الَكِلَمِة َوِضدِّ

الَكِلَمُة
َطويٌل

َمْذعوَرٌة
خاِدٌم
ُيْبِعُدها

 

دُّ الضِّ
ُمْطَمِئنٌَّة
َقصيٌر
ُبها ُيَقرِّ
ٌد َسيِّ
َصغيٌر
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ْملاُء:  ال�إِ
َفُة الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ

َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

ْصلاِح،  الرَُّجُل الُكْفُء الّصالُح هو َجْوَهُر الَحياِة، َوروُح النَّْهضاِت، َوَمْنَشاأ الرِّسال�ِت، َوِمْحَوُر ال�إِ   

ًة، َول� َذَهباً، َول� لُْؤلُؤاً، َول� َجْوَهراً، َولِكنَُّه َتَمنّى  أماِن... َفِللِّه ما اأْحَكَم ُعَمَر! حيَن لَْم َيَتَمنَّ ِفضَّ َوشاِطُئ ال�

ماِء. أْرِض، َواأْبواُب السَّ ِرجال�ً ِمَن الطِّراِز الُمْمتاِز، الَّذي َتَتَفتَُّح َعلى اأْيديِهم كُنوُز ال�

أنَّها جاَءْت في اآِخِر الَكِلَمِة،  َفَة؛ لِ� نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط َتْنَتهي بَِهْمَزٍة تَُسّمى الَهْمَزَة الُمَتَطرِّ  

ْطِر؛ َوذلَِك َتَبعاً لَِحَرَكِة الَحْرِف الّذي َقْبَلها. َونُلاِحُظ اأنَّها كُِتَبْت َعلى واٍو، اأْو ياٍء، اأْو األٍِف، اأْو ُمَفَرَدٍة َعلى السَّ

         اإضاَءٌة اإْملائيٌَّة:

َفُة في اآِخِر الَكِلَمِة على َحْرٍف ُيناِسُب َحَرَكَة الَحْرِف الَّذي َقْبَلها، َفالَفْتَحُة •  تُْكَتُب الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ

َتكافُؤ(،  َتَهيُّؤ،  )اْمُرؤ،  نَْحَو:  الواُو،  َتناِسُبها  ُة  مَّ َوالضَّ َمْنَشاأٌ(،  َقَراأ،  )َيْبداأ،  نَْحَو:  ألُِف،  ال� تُناِسُبها 

ْطُر،  كوُن ُيناِسُبُه السَّ َوالَكْسَرُة تُناِسُبها الياُء َغْيُر الَمْنقوَطِة، نَْحَو:)شاِطٌئ، الّداِفُئ، هاِدٌئ(، َوالسُّ

نَْحَو: )ُبْطٌء، اإنْشاٌء، َمْوبوٌء(.

َبَب: آتَِيَة، َونُراعي ِكتاَبَة الَهْمَزِة فيها، َونَْذكُُر السَّ ل�ً- نَِصُل الُحروَف ال� اأوَّ

١- هـُ د وُء.                 ٢- هـ ا ِد ٌء.             ٣- َص ْح ر ا ُء. 
٤- َم َخ ب َ ٌء.             ٥- َت وا ُط ٌء.          ٦- َف ْي ٌء.

َبَب: ثانِياً- نَعوُد اإِلى َدْرِس )الَخليَفُة َوالوالي الَفقيُر(، َونَْسَتْخِرُج ما َياأْتي، َونَْذكُُر السَّ

َطًة َعلى واٍو. َطًة َعلى نَْبَرٍة.               ب- َهْمَزًة ُمَتَوسِّ اأ- َهْمَزًة ُمَتَوسِّ

َطًة َعلى األٍِف. َفًة َعلى األٍِف.              د- َهْمَزًة ُمَتَوسِّ ج- َهْمَزًة ُمَتَطرِّ

أولى َمْرفوعًة، َوفي الثّانَيِة َمْنصوَبًة،  ثالِثاً- نوظُِّف َكِلَمَة )اْمُرؤ( في َثلاِث ُجَمٍل ُمفيَدٍة، بِحيُث َتكوُن في ال�
َوفي الثّالَِثِة َمْجروَرًة.

ْملائِيَُّة التَّْدريباُت ال�إِ
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ورقة عمل

الهمزة المتطرّفة

أّول: نكتب الهمزة المتطّرفة كتابة صحيحة. الهدف ال�

الهدف الثّاني: بيان سبب كتابة الهمزة المتطّرفة.

نتذكّر:

- تُكَتب الهمزة المتطّرفة على حرف يماثل حركة الحرف الذي يسبقها.

اأعّزائي الطّلبة، هّيا:

آتية، ونراعي كتابة الهمزة المتطّرفة فيها: اأول�ً- نصل ال�أحرف ال�

١- ت َك ا ُف ٌء: .................................

٢- َم ْر َف ٌء: ...................................

٣- ُب ْط ء: ......................................

٤- َج ر ْي ء: ...................................

٥- َم و ا ِن ء: ..................................

آتية في الجدول، ثّم نكمل ما فيه َوفق المطلوب: ثانياً- نقراأ الجمل ال�

سبب كتابة الهمزة المتطّرفةموقع الهمزةالكلمة التي فيها همزة متطّرفةالجملة
ل� يدخل الجنة امُرٌؤ اإلّ� برحمة الله.

رسا القارب على شاِطئ الجزيرة.

ل� تعترْض على شْيء قد كتبه الله لك.

من الخَطاأ اأن تجادَل الحمقى.

الوضوء من شروط صّحة الّصلاة.
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الَوْحَدُة الّرابعة

ما   ، ُبَنيَّ يا  اإِنَّني  الَمطاِر:  في  ُعُه  ُيَودِّ َوُهَو  صالٍِح  لِ�ْبِنِه  حاِزٌم         قاَل 

اأْصحابي  ِمْن  اتََّخْذُت  اأِن  َبْعَد  اإِلّ�  لَْنَدَن  راَسِة في  لِلدِّ َسَفِرَك  َعلى  واَفْقُت 

ٍة َعْن َوْضِعَك.    ُهناََك َمْن ُيراِقُبَك، َوُيوافيني بَِتقاريَر ُمْسَتِمرَّ

َيقوُل:  اأبيِه  اإِلى  ِة ُشهوٍر، َكَتَب  َوَبْعَد ِعدَّ والَِدُه،  عاً  ُمَودِّ     اْبَتَسَم صالٌح 

»ُمْنُذ اأْن غاَدْرتُُكْم َعِمْلُت َعلى ِخداِع الرَّقيِب بِالتَّظاُهِر َوالتَّْمويِه، َحتَّى جاَء 
ِعْندي َصديقي، َوقاَل لي: َعلى ما َيْبدو اأنََّك ل� َتْعِرُف َعْن ُطُرِق الُمراَقَبِة 

راِت  َشْيئاً. اأما ل�َحْظَت اأنَّ الَمَحّلاِت التِّجاِريََّة كُلَّها ُمراَقَبٌة بَِوساَطِة الُمَصوِّ

في  اأنَُّه  َسِمْعَت  اأما  بائِِن؟  الزَّ َحَرَكَة  تُراِقُب  الَّتي  التِّليِفْزيونِيَِّة  )الكاميراِت( 

َبْعِض الُبْلداِن َتِتمُّ ُمراَقَبُة اإِشاراِت الُمروِر بَِوساَطِة اآل�ِت التَّْصويِر الَخِفيَِّة، واأنَّ 

الَمْسموَح  ْرَعَة  السُّ َتَتجاَوُز  الَّتي  ّياراِت  السَّ ُسْرَعِة  لَِمْعِرَفِة  ُيْسَتْخَدُم  َبْعَضها 

بِها؟ قُْلُت: نََعْم، َعِلْمُت بِهذا كُلِِّه، َفماذا َيْعنينا؟ قاَل: هِذِه َبْعُض ُطُرِق 

الُمراَقَبِة الَحديَثِة. 

أْفراَد، َوتُْحصي َعَلْيِهْم اأنْفاَسُهْم، َوِمْن      َوُهناَك ُطُرٌق اأْدهى ِمْنها تُراِقُب ال�

ِت ُيْمِكُن اأْن توَضَع في َبْيِتَك َواأنَْت ل� َتْدري، َفَتقوُم  ذلَِك اأنَّ اأْجِهَزَة التََّنصُّ

التَّْمويُه: الِخداُع.    

تُْحصي َعَلْيِهْم اأنْفاَسَهْم: 

تُتابُِعُهْم بِِدقٍَّة. 

الرَّقيُب
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اإِلى ِجهاِز اْسِتْقباٍل في َمْرَكٍز لِلُمراَقَبِة،  بَِبثِّ كُلِّ ما َيْصُدُر َعْنَك ل�ِسْلِكّياً 

كُلَّ  ُل  َفُتَسجِّ هاتِِفَك،  اأْسلاِك  على  توَضَع  اأْو  اأحاديِثَك،  كُلَّ  ُل  َفُتسجِّ

ُمكالَماتَِك، اأْو توَضَع في َسّياَرتَِك اأْو َحقيَبِتَك، ِعْنَدها َيْسَتطيُع الُمراِقُب اأْن 

َد َمكانََك دوَن اأْن َيراَك. ُيَحدِّ

غيَرُة ِخْفَيًة في )ديكوِر( الُغْرَفِة، َفَتقوُم      َوَقْد توَضُع لََك اآل�ُت التَّْصويِر الصَّ

اأْن  ُيْمِكُنني  َوَهْل  قُْلُت:  َتدْري.  ل�  َواأنَْت  َيْجري  ما  لُِكلِّ  الُمباِشِر  ْرساِل  بِال�إِ

أنَّها َصغيرٌة. قُْلُت:  أْجِهَزَة؟ قاَل: نََعْم، َولِكْن لَْيَس بُِسهولٍَة؛ لِ� اأْكَتِشَف هِذِه ال�

آَخِر  َوال� الحيِن  َوبْيَن  َكثيَرٌة،  اإِنَّها  قاَل:  الُمراَقَبِة؟  اأْخرى في  ُطُرٌق  ُهناَك  َوَهْل 

ِة اللّيَزِر، َوَغْيِرها.  نَْسَمُع َعْن ُطُرٍق َواأْجِهَزٍة َجديَدٍة َكالَّتي َتْعَتِمُد َعلى اأِشعَّ

أنَّها تُراِقُب اأْعمالََك، َول�  أْجِهَزُة َتْبقى قاِصَرًة؛ لِ� َمْت هِذِه ال�     َوَمْهما َتَقدَّ

َتطَِّلُع على نَواياَك. قُْلُت: فيَم الَخْوُف اإَِذْن؟ قاَل: يا صاِحبي، اإِنَّ الرَّقيَب 

َوالَّذي  دوُر،  الصُّ تُْخِفي  َوما  أْعُيِن،  ال� خائَِنَة  َيْعَلُم  الَّذي  ُهَو  اأخافُُه  الَّذي 

رَّ َواأْخفى، والَّذي َيْعَلُم ما في الَبرِّ َوالَبْحِر، َوما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة اإِلّ�  َيْعَلُم السِّ

أْرِض َول� َرْطٍب َول� يابٍِس اإِلّ� في ِكتاٍب  َيْعَلُمها، َول� َحبٍَّة في ُظلُماِت ال�

ُمبيٍن ِعْنَدُه... الَّذي ل� َتاأُْخُذُه ِسَنٌة َول� نَْوٌم، َوالَّذي ل� نُحيُط بِِعْلِمِه َول� 

بَِشْيٍء ِمْنُه اإِلّ� بِما شاَء، َوالَّذي ل� َمْلَجاأ ِمْنُه اإِلّ� اإِلَْيِه.

   َوَقَعْت َكِلماتُُه َعَليَّ -يا والِدي- ُوقوَع الّصاِعَقِة، َومرَّ في ُمَخيَِّلتي َشريُط 

َحياتي َسريعاً، َواأْدَرْكُت الَخساراِت الَّتي لَِحَقْتني.

َوَوْقتي،  مالََك  لََوفَّْرَت  الرَّقيِب  َعلى  َدلَْلَتني  اأنَّك  َفَلْو  اللُّه،      ساَمَحَك 

اإِلَيَّ َمْن  َفاتَِّخْذ َمْن ِشْئَت ِمَن الُمراقبيَن َفَلْن اأخاَفُهْم وما َيْفَعلوَن، َواأْرِسْل 

َترى ِمَن الُعيوِن َفَساأْخَدُعُهْم، َولِكْن اأنّى لَِي اأْن اأْخَدَع َربّي! َفاأنا َواأنَْت يا 

اإِلى اللّه ُمنيباِن، َوِمْن َعذابِِه ُمْشِفقاِن، َبْل َجميُع الَخْلِق لَِرْحَمِتِه  والِدي، 

َتْوَبتي.  َيْقَبَل  اأْن  َتعالى  َواأْساألُُه  َيَدْيِه خاِشعيَن.  َبْيَن  َوَسَيِقفوَن  ُمْحتاجوَن، 

َواإِلى اأْن نَْلَتِقَي اأْسَتْوِدُعَك اللَّه الَّذي ل� َتضيُع َودائُِعُه.  

يماِن، د. محمود نّحاس، الَعَدُد:1٧9،  الُكَوْيُت، ِبَتَصرُّف( )َبراِعُم ال�إِ

اللّيَزُر: َمْنَبٌع َضْوئِيٌّ ُيْعطي 

ُحَزماً َضْوئِيًَّة ُمتواِزَيًة َوبِاتِّجاٍه 

واِحٍد َوبِطوٍل َمْوِجيٍّ واِحٍد.

أْعُيِن: النََّظُر اإِلى ما  خائَِنُة ال�

نََهى اللُّه َعْنُه.

ِسَنٌة: اْبِتداُء النُّعاِس. 

. ُمنيٌب: راِجٌع اإِلى الَحقِّ
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

١- نَْمَلاأ الَفراَغاِت فيما َياأتي:

 اأ- ساَفَر صالٌِح اإِلى لَْنَدَن؛ لِـ  . 

 ب- َتِتمُّ ُمراَقَبُة اإِشاراِت الُمروِر في َبْعِض الُبْلداِن بَِوساَطِة  .

 . ،  اأْو  ،  اأْو  أْفراِد في  ِت؛ لُِمراَقَبِة ال�  ج- توَضُع اأْجِهَزُة التََّنصُّ

              . أنَّها  ِت؛ لِ� ْعِب اْكِتشاُف اأْجِهَزِة التََّنصُّ  د- ِمَن الصَّ

أُب اْبَنُه اأنَُّه َسُيراِقُبُه في َمكاِن ِدراَسِتِه؟   ٢-  لِماذا اأْخَبَر ال�

َوِل. ُد َبْعَض ُطُرِق الُمراَقَبِة الُمْسَتْعَمَلِة في َبْعِض الدُّ ٣- نَُعدِّ

٤- َمْن اأْعَظُم َرقيٍب َعلى الَبَشِر؟  

٥- بَِم َتْخَتِلُف ُمراَقَبُة اللِّه َتعالى َعْن ُمراَقَبِة النّاِس؟  

٦- نُناِقُش ِعباَرَة: )َولِكْن اأنّى لَِي اأْن اأْخَدَع َربّي(. 

آتَِيِة:                                                       أْسِئَلِة ال� ثانِياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

آثاُر الُمَتَرتَِّبُة َعلى انِْعداِم ِصَفِة اْستْشعاِر ُمراَقَبِة اللِّه -َتعالى- ِعْنَد النّاِس؟     ١- ما ال�

٢- نَُبيُِّن َمدى ِحْرِص الوالَِدْيِن َعلى اأْبنائِِهما في َجوانِِب الَحياِة الُمْخَتِلَفِة.                     

٣- ِعْلُم اللِّه -َتعالى- واِسٌع ل� ُيحيُط بِِه اأَحٌد. نَْذكُُر َبْعَض الَمظاِهِر الّدالَِّة َعلى ذلَِك. 
          

ثالِثاً-                                                                                 

١- نَُوظُِّف َكِلَمَة )ِخْفَيًة( في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا.                                       

٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ َكِلَمًة ُمراِدَفًة لـِ )التَّْمويِه(.                                                    

ُح الَمْقصوَد بـِ )الُعيوِن(.                                                    ٣- نَُوضِّ

٤- ما ِضدُّ َكِلَمِة )اْسِتْقباٍل(؟
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 َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتي، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

الُعيوِن  ِمَن  َترى  َمْن  اإِلَيَّ  َواأْرِسْل  يفعلون،  وما  اأخاَفُهْم  َفَلْن  الُمراقبيَن،  ِمَن  ِشْئَت  َمْن  »َفاتَِّخْذ   
َفَساأْخَدُعُهْم، َولِكْن اأنّى لَِي اأْن اأْخَدَع َربّي! َفاأنا َواأنَْت يا والِدي، اإِلى اللِّه ُمنيباِن، َوِمْن َعذابِِه ُمْشِفقاِن، َبْل 

َجميُع الَخْلِق لَِرْحَمِتِه ُمْحتاجوَن، َوَسَيِقفوَن َبْيَن َيَدْيِه خاِشعيَن«.

أولى ِمْنها َجْمَع ُمَذكٍَّر سالِماً َمْجروراً َوَعلاَمُة     نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط اأْسماٌء، جاَءِت ال�

ألُِف، َوالثَّالَِثُة َجْمَع ُمَذكٍَّر سالِماً َمْرفوعاً، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الواُو،  ِه الياُء، َوالثَّانَِيُة ُمَثنّى َمْرفوعاً َوَعلاَمُة َرْفِعِه ال� َجرِّ

ْعراِب الَفْرِعيََّة،  َوالَرابَِعُة َجْمَع ُمَذكٍَّر سالِماً َمْنصوباً، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الياُء. َوهِذِه الَعلاماُت تَُسّمى َعلاماِت ال�إ

ِة، َوالَكْسَرِة(. مَّ أْصِليَِّة )الَفْتَحِة، َوالضَّ ْت َمَسدَّ الَعلاماِت ال� َواأنَّها َسدَّ

َنْسَتْنِتُج:

)الُمَعلِّموَن  ِمْثَل:  الّسالِِم،  الُمَذكَِّر  َجْمِع  في  َرْفٍع  َعلاَمَة  َوَتكوُن  الواُو،  ِمْنها:  َفْرِعيٌَّة  َعلاماٌت  ْعراِب  لِلاإِ  

ألُِف، َوَتكوُن َعلاَمَة َرْفٍع في الُمَثنّى، ِمْثَل: )التَّاِجراِن صاِدقاِن(، َوالياُء، َوَتكوُن َعلاَمَة نَْصٍب َوَجرٍّ  ُمْخِلصوَن(، َوال�

في َجْمِع الُمَذكَِّر الّسالِِم، ِمْثَل: )اإِنَّ الُمْبدعيَن َثْرَوٌة، اْبَتِعْد َعِن الُمَتخاِذليَن(، َوالُمَثنّى، ِمْثَل:)اْحَتَرْمُت الّضْيَفْيِن، 

 اْسَتَعْنُت بِالِكتاَبْيِن(.

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ْعراِب الَفْرِعيَِّة ِمْن َعلاماِت ال�إِ

آتَِي: ل�ً- نُْكِمُل الَجْدَوَل ال� اأوَّ

ٍر سالٌِم َجْمُع ُمَذكَّ ُمَثًنى  ُمْفَرٌد
ُمشِفقاِن  ُمْشِفٌق

خاِشعوَن   
ل�ِعَبْيِن     

ُمزاِرعوَن ُمزاِرٌع 

التَّْدريباُت
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ثانِياً- نَُثنّي الَكِلماِت الََّتي َتْحَتها ُخطوٌط، ثُمَّ نَْجَمُعها، َمَع اإِْجراِء التَّْغييِر الُمناِسِب فيما َياأْتي:

اأ- َيْصُمُد الُمواِطُن في اأْرِضِه َمهما َحَصَل. 

ب- اأِحبُّ الُمؤِمَن الَّذي ُيخالُِط النَّاَس، َوَيْصِبُر َعلى اأذاُهْم.

اِدِق. ج- اأْعِجْبُت بِالبائِِع الصَّ

ْعراِب في الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي: ثالِثاً- نَُبيُِّن َعلاَمَة ال�إِ

)الَقَصُص: ٢٣(
َتْيِ تَُذوَداِن ۖ قَاَل َما َخْطبُُكَما«.      

َ
اأ-  قاَل َتعالى: »َووََجَد ِمن ُدونِِهُم اْمَرأ

ّراجاِت الَهوائِيَِّة.  ب-  َفِرَح الفائِزوَن في ِسباِق الدَّ

ج- الَمْسِجداِن واِسعاِن.
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ
، ُولَِد عاَم ١9٦٥م، حاِصٌل َعلى ليسانِس اآداِب ِقْسِم اللَُّغِة  ْمرّي شاعٌر ِمْصِريٌّ اإبراهيم َعْبُد الَعزيِز السَّ  

الَعَربيَِّة، عاَم ١9٨9م.
 َفْضُل الُمَعلِِّم

ْمرّي/ ِمْصر( )اإبراهيم َعْبد الَعزيز السَّ

ِمــْن َمْوتـِـِه َوَســَعى لِلَعْقــِل ُيْنجيــِه ِة طاَف الَكــوَن ُيْحييِه نــوُر النُُّبــوَّ -١

اأْو َزْيَغــٍة ِمــْن َضــلاِل الِفْكِر تُْرديِه ِمْن َسْطَوِة الَجْهِل اأو َقْيٍد ُيَكبِّلُه -٢

َعســاُه َيْحظــى بَِوْصٍل ِمــْن َتَدانيِه أنْــَواِر ُمْرَتِقبــاً َفقــاَم َيْهفــو اإِلــى ال� -٣

اأْجراً َعِظيماً لَدى الرَّْحمن َيْجزيِه أنْواَر ُمْحَتِسباً َعساُه اأْن َيْحِمَل ال� -٤
َتْثنيــِه اأْعــذاَر  ل�  أمانَــَة  ال� طــاَق  ـُه َرُجــٌل َوَمْبَلــُغ الِعْلــِم ِفيــِه اأنَـّ -٥

ــِه   ِة ذاك الَفْضــُل َيْكِفي ــوَّ ــى النُُّب اإِل ُهــَو الُمَعلِّــُم َمْوصــوٌل لَــُه نََســٌب -٦

َعَلى ُخطاُه َيسوُق الرَّكَب حاديِه َعلــى َيَدْيــِه َيصيــُر الَحــقُّ ُمْنَبِلجاً -٧

بِالِعْلِم َيْمضي َوَصْوُت الَحقِّ داعيِه ُهــَو اْلُمَعلِّــُم لَْيــَت النَّــاَس َتْغِبُطُه -٨

اإِلــى الِقفــاِر بِــلا َمــنٍّ َول� تيــِه َكْم ساَل نَْهراً بِماِء الِعْلِم ُيْرِسلُُه -9

ْهــُر فــي اأنْحــاِء واديــِه َواأْيَنــَع الزَّ َحتَّى نََمْت َفي ُرباُه كُلُّ َباِسَقٍة -١٠

تَُناغيــِه َواأْفــكاراً  َقشــيباً  َثْوبــاً  َواألَْبــَس الَعْقَل ِمْن اأنْواِر ِحْكَمِتِه -١١

باريِه الرَّْحمِن  اإلَّ� ِرضا  َيْرُج  لَْم  لَْم َيْبِغ ُشْكراً َعلى الَمْعروِف َيْبذلُُه -١٢

َسْطَوٌة: َتاأْثيٌر.

ُيَكبِّلُُه: ُيَقيُِّدُه.  

. َزْيَغٌة: انِْحراٌف َعِن الَحقِّ

تُْرديِه: تُْهِلُكُه.

َيْهفو: ُيْسِرُع. 

بِِه.  َتدانيِه: َتَقرُّ

أمانََة: َحَمَل الَمْسؤولِيََّة. طاَق ال�

ُه، وَتْصِرفُُه. َتْثنيِه: َتُصدُّ

ُمْنَبِلٌج: واِضٌح.

حاديِه: سائُِقُه. 

َتْغِبُطه: َتـَتَمنّى حالَُه.

أْرُض الَخلاُء.  الِقفاُر: ال�

َجَرُة ُمْرَتِفَعُة ال�أْغصان. باِسَقٌة: الشَّ

َقشيٌب: َجديٌد. 

ثُُه. تُناغيِه: تَُحدِّ

ئيَسُة الَّتي اْشَتَمَلْت َعَلْيها الَقصيدُة؟ ١- ما الِفْكَرُة الرَّ

ِل، َوالثّاني. أوَّ ٢- نَُبيُِّن الَعَمَل الَجليَل الَّذي َيقوُم بِه الُمَعلُِّم، َكما َوَرَد في الَبْيتيِن: ال�

أْبياِت ُيشيُر اإلى ذلَِك؟ ِة، فاأيُّ ال� ٣- َجَعَل الّشاِعُر نََسَب الُمَعلِِّم َمْوصول�ً بَِنَسِب النُّبوَّ

أمانََة الَّتي َحَمَلها الُمَعلُِّم َكما جاَء في الَبْيِت الخاِمِس. ٤- نَُبيُِّن ال�

الُمناَقَشُة:

الَوْحَدُة الخامسة
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٥- بَِم َشبََّه الّشاِعُر الُمَعلَِّم في الَبْيِت التّاِسِع؟ وما َوْجُه الَشَبِه َبْيَنُهما؟

٦- ما الَجزاُء الَّذي َيْنَتِظُرُه الُمَعلُِّم على الَمْعروِف الَّذي َيْبُذلُه؟ 

أْمُر. ٧- نَُفرُِّق في الَمْعنى َبيَن: األَْبَس الرَُّجُل اْبَنُه ِمْعَطفاً، َواألَْبَس َعلْيِه ال�

٨- نوظُِّف كُّلاً ِمْن: )َتْغِبُط، تُناغي( في ُجْمَلَتْيِن ُمفيَدَتْيِن ِمْن اإِنْشائِنا.

9- ما القيُم الُمْسَتفاَدُة ِمْن هِذِه الّقصيَدِة؟

ُح َجماَل التَّْصويِر في الَبْيِت الحادي َعَشَر. ١٠- نَُوضِّ

 َنْقَراأ ما َياأْتي، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

ٌة شاقٌَّة ل� َيْقِدُر َعَليها اإلّ� اأولو  َشباُب الَيْوِم ُهْم ِرَجاُل الَغِد، َواأَمُل الُمْسَتْقَبِل، َوتربيُتُهم، َوَتْعليُمُهم َمَهمَّ

ُهم  أْبناَء ِعْلِمّياً  َوُخلُقّياً  واْجِتماعّياً، وُيِعدُّ ؛ اإْذ ُيَربّي ال� الَعزائِِم الَقويِِّة، والُمَعلُِّم ُهَو الَّذي َيقوُم بِهذا الَعَمِل الُمِهمِّ

أيَّاِم، َفَيِجُب َعَلْينا -نَحُن اأْبناَء الُمْجَتَمِع- اأْن  ُة في ُمقِبِل ال� أمَّ أْن َيُكونوا ُمواِطنيَن صالِحيَن، َتْعَتِمُد َعَليِهم ال� لِ�

نَْحَتِرَم الُمَعلَِّم... َفما اأْشَرَف ِرسالَة الُمَعلِِّم! هِذِه الرِّسالُة الَّتي اأشاَر اإِليَها الرَّسوُل الَكريُم في اأحاديَث َكثيَرٍة.

أْسماَء )ُهْم،  نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط )ُهْم، ُهَو، الَّذي، نَْحُن، هِذِه( اأْسماٌء، َواأنَّ ال�

 ، مِّ كوِن، َوالثّاني َعلى الَفْتِح، والثّالَث َعلى الضَّ َل جاَء َمْبنّياً  َعلى السُّ أوَّ ُهَو، نَْحُن( َضمائُِر ُمْنَفِصَلٌة، َواأنَّ ال�

كوِن، َوَكِلَمَة )هِذِه( اْسُم اإِشاَرٍة َمْبنيٌّ َعلى الَكْسِر، اأّما َكِلمُة  َواأنَّ َكِلَمَة )الَّذي( اْسٌم َمْوصوٌل َمْبنيٌّ َعلى السُّ

)اأشاَر( َفجاَءْت ِفْعلاً ماِضياً َمْبنّياً َعلى الَفْتِح. 

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

َعلاماُت الِبناِء

َنْسَتْنِتُج:

اِخَلِة َعليِه. : ُهَو ال�ْسُم الَّذي ل� َتَتغيَُّر َحَرَكُة اآِخِرِه بَِتَغيُِّر الَعواِمِل الدَّ ال�ْسُم الَمْبنيُّ  

أْسماُء الَمْوصولَُة، ما َعدا الُمْلَحَقَة بِالُمَثنّى )اللَّذاِن،  مائُِر َجميُعها، َوال� أْسماِء الَمْبنيَِّة: الضَّ ِمَن ال�  

شاَرِة، ما َعدا الُمْلَحَقَة بِالُمَثنّى )هذاِن، هَذْيِن، هاتاِن،  هاَتْيِن(. واللََّذْيِن، اللَّتاِن، َواللََّتْيِن(، َواأْسماُء ال�إِ  

الِفْعُل الماضي الَّذي لَْم َيتَِّصْل بَِضميِر َرْفٍع َيكوُن َمْبِنّياً َعلى الَفْتِح، ِمْثُل: )َسِمَع(.   

، َوالَكْسُر. مُّ كوُن، َوالَفْتُح، َوالضَّ َعلاماُت الِبناِء: السُّ  
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ل�ً-  نَُبيُِّن َعلاَمَة بِناِء الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي: اأوَّ

)المجادلة:11 ( 
َم َدرََجاٍت«.                

ْ
ِعل

ْ
وتُوا ال

ُ
يَن أ ِ

َّ
يَن آَمنُوا ِمنُكْم َوال ِ

َّ
١-قاَلَتعالى:»يَْرفَِع اللَّـُه ال

)الَكْهُف: ١٣(
           .» َِقّ

ْ
ُهم بِال

َ
ُْن َنُقصُّ َعلَيَْك َنبَأ

َّ
٢- قاَل َتعالى: »ن

أْعراُف:١٧٥( )ال�
ي آتَيْنَاُه آيَاتِنَا«.            ِ

َّ
 ال

َ
٣- قاَل َتعالى: »َواتُْل َعلَيِْهْم َنبَأ

)ُمعيُن بسيسو/ ِفَلسطيُن(
أَجُل.      ٤- هِذِه الّريُح َوهذا الَجَبُل   َواأنا َوالُمْنَتهى َوال�

٥- اإِذا َوَعَد الُمْسِلُم َوفى بَِوْعِدِه، َواإِذا قاَل َصَدَق في َقْولِِه.

ٍة َوَحماَسٍة واأَمٍل. ْكراِم الُمْجَتَمِع انَْدَفَع بِِهمَّ ٦- َفاإِذا اأَحسَّ الُمَعلَُّم باإِ

آتَِي: أْسماَء الَمْبنيََّة، َونَُصنُِّفها َحَسَب الَجْدَوِل ال� ثانِياً- نَُعيُِّن ال�

 
)التَّْوَبُة: ٧٠(

يَن ِمن َقبِْلِهْم«             ِ
َّ

 ال
ُ
تِِهْم َنبَأ

ْ
لَْم يَأ

َ
١- قاَل َتعالى: » أ

)الَبَقَرة:٥(
ُمْفِلُحوَن«     

ْ
ئَِك ُهُم ال ـٰ ولَ

ُ
ِّهْم ۖ َوأ

بِ
ن رَّ ٰ ُهًدى ِمّ ئَِك َعَ ـٰ ولَ

ُ
٢- قاَل َتعالى: »أ

 
)طَه: ١٧(

        » َك بِيَِميِنَك يَا ُموَسٰ
ْ
٣- قاَل َتعالى: »َوَما تِل

نْيا،  لْت لَُهْم َطيِّباتُُهْم في َحياتِِهُم الدُّ لاُم- َعْن ِكْسرى َوَقْيَصَر: »هؤل�ِء َقْوٌم ُعجِّ ٤- قاَل -َعَلْيِه السَّ

 
ماُم اأْحَمُد( )رواُه ال�إِ

آِخَرِة«            َرْت لَنا َطيِّباتُنا في ال�      َونَْحُن َقْوٌم اأخِّ

٥- »لَْم َتْبِك َحْيفا

    اأنَْت َتْبكي

)َمْحموٌد َدْرويٌش، ِفَلْسطيُن(.
     نَْحُن ل� نَْنسى َتفاِصيَل الَمديَنِة«.              

٦- اإِنَّ َطبيَعَة الَحياِة ِهَي الَّتي تُْعطينا بَِقْدِر ما َتاأُْخُذ ِمنّا.

يََّة اإِلّ� الَّذي َيْسعى اإِلَْيها. ٧- ل� َيناُل الُحرِّ

 
مائُِر شاَرِةالضَّ أْسماُء الَمْوصولَُةاأْسماُء ال�إِ ال�

   

التَّْدريباُت

َبْعَد ِدراَسِتنا لِكتاَبِة فِْقَرِة الَوْصِف، َهّيا ِبنا َنْكُتُب فِْقَرًة َوْصِفيًَّة، َوُجْمَلًة ِختاميًَّة لِلُجْمَلِة الِمْفتاحيَِّة ال�آتَِيِة:  

عاَدِة، والَمَرِح.... َجَعَلِت الَحديَقُة َمْدَرَستي َخْضراَء َتفوُح ِمْنها رائَِحُة الُوروِد، َوالسَّ  

التَّْعبيُر: 
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )َعْبَقريُّ الَقْرِن(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليِه:

ِه؟١-  أمِّ ما َمْضموُن الرِّسالِة الّتي جاَء بِها الطِّْفُل لِ�

أمِّ؟٢-  ما َسَبُب ُبكاِء ال�

َهْل تَُؤيُّد ما قاَمْت بِه الَمْدَرَسُة ِمْن َطْرِد هذا الطِّْفِل؟ لِماذا؟٣- 

أمُّ ِطْفَلها ِمْن َضعيِف الَفْهِم اإِلى َعْبَقِريِّ الَقْرِن؟٤-  لَِت ال� َكْيَف َحوَّ

؟ َوما اأْشَهُر اْخِتراعاتِِه؟٥-  َمِن الطِّْفُل الَمْذكوُر في النَّصِّ

ِه الَقديَمِة ذاَت َيْوٍم.٦-  نَُعلُِّل: َتاأثََّر الطّفُل ِعْنَدما عاَد اإِلى ِخزانَِة اأمِّ

؟٧-  َبُب الَحقيِقيُّ الَّذي َدَفَعُه لِ�ْخِتراِع الِمْصباِح الَكْهُربائِيِّ ما السَّ

نْسَتْنِتُج الَعواِمَل الَّتي ساَعَدْت َعلى نُبوِغ هذا الطِّْفِل.٨- 

ُح َمْوِقَفنا لَْو كُنّا َمكاَن:9-  نُوضِّ

اأ- اأساتَِذِة الطِّْفِل.

ب- َوليِّ اأْمِر هذا الطِّْفِل.

أْطفــاِل، َوفيــِه  ــِة ال� ــٍة َعلــى ِفَئ ــلبيََّة لِِجهــاِز التِّْلفــاِز، َوبخاصَّ ــَة والسَّ يجابيَّ ــاَر ال�إ آث ــصُّ ال� يتنــاوُل هــذا النَّ  

الِجهــاِز. لِهــذا  َوُمشــاَهَدتِِهْم  أْطفــاِل،  ال� َمــَع  التَّعاُمــِل  َكْيِفيَّــِة  فــي  هــاِت  أمَّ َوال� لِلاآبــاِء  َتْوجيهــاٌت 

ال�ْسِتماُع:

ْيُف الُمقيُم الضَّ

الَوْحَدُة الّسادسة
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َفــْت  َدَخَلــْت ُبيوَتنــا -فــي الَعْصــِر الحاِضــِر- اأْجِهــَزٌة َكثيــَرٌة، َخفَّ  

نْســاُن فيهــا اإِلــى َحــدٍّ َكبيــٍر اإِلّ�  َعنـّـا َكثيــراً ِمــْن اأْعبــاِء الَحيــاِة، َوَتَحكَّــَم ال�إِ

ِجهــازاً واِحــداً. َفمــا ُهــَو هــذا الِجهــاُز؟ اإِنَّــُه َضْيــٌف َيْدُخــُل ُبيوَتنــا َمتــى 

شــاَء، َوبـِـلا اْســِتْئذاٍن، ُيَكلُِّمنــا َوُيحاِوُرنــا، َبــْل ُيْملــي َعَلْينــا، َول� ُيْصغــي 

لَنــا، اأْو َيْســَمُع اآراَءنــا، َيْحِمــُل فــي داِخِلــه كُلَّ َشــْيٍء، ِمــْن كُلِّ َزمــاٍن، 

َّــُه التِّْلفــاُز. َوفــي كُّل َمــكاٍن، اإِن

أْجِهــَزِة الَعْصِريَّــِة الَّتــي َغــَزِت الُبيــوَت  ُيَعــدُّ ِجهــاُز التِّْلفــاِز ِمــَن ال�   

أْكثــَر َتاأثُّــراً بـِـِه؛ َكْيــَف  أْطفــاُل الِفَئــَة ال� فــي ُمْعَظــِم اأنْحــاِء العالـَـِم، َوُيَعــدُّ ال�

ــُع َعَلْيهــا كُلُّ َحــْرٍف ُيَخــطُّ فــي  ْفَحــُة الَبْيضــاُء الَّتــي َيْنَطِب ل� َوُهــُم الصَّ

ــطوِرها. ُس

نُراِقَبُهــْم  اأْن  أْطفــاِل-  ال� َعلــى  التِّْلفــاِز  اأَثــَر  -لَِنْفَهــَم  َوَيْكفــي   

ــِد  ــْم. َولََق ــِة اأماَمُه ــِة الُمْنَتِصَب ــَك الّشاَش ُيشــاِهدونَُه، َوُيَحْمِلقــوَن فــي تِْل

انَْتهــى الَعْهــُد الَّــذي اْقَتَصــَر فيــِه َدْوُر هــذا الِجهــاِز َعلــى التَّْســليِة بِالنِّْســَبِة 

ــُه ِمــْن  ــْوَء َعلــى مــا َيْتُركُ لِلاأْطفــاِل، َواأْصَبــَح الُمْخَتّصــوَن ُيَســلِّطوَن الضَّ

ــًة. أْطفــاِل خاصَّ َبَصمــاٍت َواآثــاٍر َعلــى ُمتابِعيــِه ِمــَن ال�

ُيْملي: َيْفِرُض.

َغَزْت: َدَخَلْت بَكْثَرٍة.

: َيْكُتُب. َيُخطُّ

ٍل. ُيَحْمِلقوَن: َيْنُظروَن بَِتاأمُّ

الُمْنَتِصَبُة: الماثَِلُة اأماَمُهْم.

َمُن، َوالَجْمُع: ُعهوٌد. الَعْهُد: الزَّ

ْيُف الُمقيُم الضَّ
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آبــاُء  أْطفــاِل، َفُهــُم ال� ــٍه لِهــُؤل�ِء ال�        َواإِذا كاَن ُهنــاَك ِمــْن ُمراِقــٍب َوموجِّ

هــاُت الَّذيــَن ُيْلقــى َعلــى عاتِِقِهــم اإِْرشــاُد اأْطفالِِهــم، َوَتْنظيــُم اأْوقاتِِهم،  أمَّ َوال�

َدٍة ُيشــاِهُد اأْطفالُُهــم فيهــا هــِذِه الّشاَشــَة. َوَتْخصيــُص َفَتــراٍت ُمَحــدَّ

ــِل  ــاٍت: َه ــا اإِجاب ــَد لَه ــدَّ اأْن نَِج ــَرًة، ل� ُب ــِئَلًة َكثي ــاَك اأْس اإِنَّ ُهن  

ــُه  ــٌد؟ اأْم لَ ــٌع َوُمفي ــَو ناِف ــا ُه ــا بِم ــَلاأ َفراَغن ــِة َيْم ــِه العامَّ ــاُز، بَِبراِمِج التّْلف

ــِة اأَثــٌر اإيجابــيٌّ اأْم َســْلبيٌّ َعلــى  َســْلِبّياٌت واأْضــراٌر؟ َهــْل لَِبراِمِجــِه الَكْرتونِيَّ

ــِج  ــَة الَبراِم ــْم نَْوعيَّ ــَع اأْبنائِِه ــاُت َم ه أمَّ ــاُء َوال� آب ــُش ال� ــْل ُيناِق ــاِل؟ َه أْطف ال�

أْســَرِة؟ الَمْعروَضــِة، َواأَثَرهــا َعلــى اأْفــراِد ال�

هــاِت َيْعَتِقــدوَن اأنَّ ُمشــاَهَدَة اأْطفالِِهــم  أمَّ آبــاِء وال� اإِنَّ َكثيــراً ِمــَن ال�  

ــيَلًة  ــا َوس ــوَن ِمْنه ــِه، اأْو َيْجَعل ــليِة والتَّْرفي ــواِع التَّْس ــْن اأنْ ــْوٌع ِم ــاِز نَ لِلتّْلف

ــم، َوُربَّمــا  ــٍة َتْخِدُمُهــم فــي َحياتِِه ــى اتّجاهــاٍت اإِْبداعّي ــَؤّدي اإِل ــًة تُ َتْرَبويّ

ــم.  ــم َوَضجيِجِه ــَركاِت اأْبنائِِه ــْن َح ــلاِص ِم ــيَلًة لِلَخ ــَتْخِدمونَها َوس َيْس

آثــاَر َبعيــَدَة الَمــدى الَّتــي َتـــَتَرتَُّب َعلى ُمشــاَهَدِة  َول� ُيــْدِرُك َكثيــٌر ِمْنُهــُم ال�

ـذي  أْجيــاِل، والَـّ ـذي َيْلَعُبــُه فــي َتْنِشــَئِة هــِذِه ال� ْوَر الَـّ التّْلفــاِز، والــدَّ

ــْم. ــٍة لَُه ــى حاِضَن ــاِن، اإِل أْحي ــَن ال� ــٍر ِم ــي َكثي ُل، ف ــوَّ َيَتَح

ــكاوى ِمــْن َمشــاِهِد الُعْنــِف الَمْعروَضــِة فــي  ــَرِت الشَّ َولََقــْد َكثُ  

ْعلانــاُت ِمــْن اإِثــاَرٍة لَُهــْم، َوَتَوتُّــٍر فــي نُفوِســِهْم،  التّْلفــاِز، َومــا تُْحِدثُــُه ال�إِ

ــَرَزْت  ــذا َب ؛ لِ ــيٌّ ــَو َخيالِ ــا ُه ، َوم ــيٌّ ــَو َحقيِق ــا ُه ــَن م ــم َبْي ــَدِم َتْمييِزِه َوَع

قاَبــِة َعَلْيهــا؛ لِمــا تَُشــكِّلُُه ِمــْن َخَطــٍر َيْبــُرُز فــي  َمطالـِـُب َحثيَثــٌة بُِوجــوِد الرَّ

ــَن  ــَة َيِجــُب اأْن َتكــوَن ِم ــَة الَحقيقيَّ قاَب ــَع اأنَّ الرَّ أْطفــاِل لَهــا. َم ــِد ال� َتْقلي

ــِت. ــَل الَبْي ــاِت داِخ ه أمَّ ــاِء َوال� آب ال�

ـذي َيِجــُب  َمــِن الَـّ يَّــِة َتْحديــِد الزَّ َوَيْســاأُل َكثيــروَن َعــْن اأَهمِّ  

ــوَن  ــْن َيقوم ــَة َم ــَع اأنَّ الِقلَّ ــاِز، َم ــاِل ُمشــاَهَدُة التِّْلف ــِه لِلاأْطف ــاَح في اأْن تُت

ــاً، َوالِحْرمــاَن ِمْنهــا  ــْم اأْحيان ــاأًة لَُه ــُل ِمْنهــا ُمكاَف ــْم َيْجَع بِذلِــَك، َفَبْعُضُه

اأْخــرى. لَُهــْم اأْحيانــاً  ِعقابــاً 

عاتُِقُهْم: َمْسؤولِيَُّتُهْم، والَجْمُع: 

َعواتُِق.

التَّْرفيُه: التَّْسِلَيُة.

ٌة. َحثيَثٌة: جادَّ
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ــَدَة  ــُر الفائِ ــاِز ل� ُيْنِك ــي التّْلف ــِة ف ــِج الَمْعروَض ــى الَبراِم ــَر اإِل     اإِنَّ النّاِظ

الُمْشــَتِمَلَة َعَلْيهــا َبْعــُض هــِذِه الَبراِمــِج؛ َفَقــْد ُيفيــُد الطِّْفــَل اإِذا حاَولْنــا 

ْعَبــِة، اأِو  أْحــداِث اأماَمــُه، َوَتْحديــَد َمْفهــوِم الَكِلمــاِت الصَّ َتْعليــَل ال�

الَجديــَدِة، َوَتْوضيــَح َمعانيهــا... َفهــذا كُلُّــُه ُيَؤثِّــُر اإيجابــاً َعلــى الطِّْفــِل؛ 

أنَّــُه َيكــوُن ُمَتَعطِّشــاً لِلَمْعِرَفــِة َوُحــبِّ ال�ْســِتْطلاِع. َوَقــْد نَْطلـُـُب ِمْنُهــْم  لِ�

ــْم  ــَي َذْوَقُه ــى نَُنمِّ ــِه؛ َحتّ ــْم في ــدوا راأَْيُه ــا شــاَهدوُه، َوُيْب صــوا م اأْن ُيَلخِّ

ــميِن. َفــلا ُبــدَّ ِمــْن  ــزوا َبْيــَن الَغــثِّ َوالسَّ َوَمهاَرَتُهــُم اللَُّغِويَّــَة، َوَكــْي ُيَميِّ

ــَع هــذا الِجهــاِز؛  ــِل َم ــِة فــي التَّعاُم ــُرِق َوال�أســاليِب الُملائَِم اإيجــاِد الطُّ

أمــاِن. َحتّــى نَِصــَل بِاأْطفالِنــا اإِلــى َبــرِّ ال�

باِب، َطلال اأبو َعفيَفة، ِبَتَصرُّف(  )َقضايا الشَّ

: الفاِسُد. الَغثُّ

ميُن: الَجيُِّد. السَّ

الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َوبِـ )ل�( لِْلِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نُجيُب بِـ )نََعْم( لِْلِعباَرِة الصَّ

أْجِهَزِة الَقديَمِة الَّتي َغَزِت الُبيوَت في ُمْعَظِم اأنحاِء العالَِم.  اأ-   )     ( ِجهاُز التِّلفاِز ِمَن ال�

أْوقاِت.  أنَُّهْم َيْجِلسوَن اأماَمُه ُمْعَظَم ال� أْكَثُر َتاأثُّراً بِالتِّْلفاِز؛ لِ� أْطفاُل ُهُم الِفَئُة ال� ب- )     ( ال�

ْعلاناُت ِمْن  ْكوى َحْوَل َمشاِهِد الُعْنِف الَمْعروَضِة في التِّْلفاِز، َوما تُْحِدثُُه ال�إِ ج-  )     ( َكثَُرِت الشَّ

أْطفاِل.               َتَوتٍُّر في نُفوِس ال�

َة في ُمشاَهَدِة اأيِّ نَْوٍع ِمَن  يََّة التّامَّ د-  )     ( َيِجُب َعَلْينا -اآباًء َواأمَّهاٍت- اأْن نُْعطَي اأْطفالَنا الُحرِّ

            الَبراِمِج الَمْعروَضِة في التِّْلفاِز.

ُق ذلَك؟ ٢- َعلى عاتِِق َمْن َيَقُع َدْوُر الُمراَقَبِة والتَّْوجيِه لِلاأْطفاِل في اْسِتْخداِم هذا الِجهاِز؟ َوَكْيَف َيَتَحقَّ

آباِء؟ أمَّهاِت َوال� ٣- ماذا ُيَمثُِّل التِّْلفاُز لَِكثيٍر ِمَن ال�

ْكوى النّاتَِجُة َعْن ُمشاَهَدِة َبراِمِج التِّْلفاِز؟ ٤- ما اأْسباُب الشَّ

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ثانياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

ْيِن. نُناِقُش هِذِه الِعباَرَة.  ١- التِّْلفاُز ِسلاٌح ذو َحدَّ
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: الَخطُّ
ْقَعِة:  ًة بَِخطِّ الرُّ ًة بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ

َلُة لََدْيَك؟ َولِماذا؟ ٢- ما الَبراِمُج الُمَفضَّ

٣- نَُعلُِّل: َيْصُعُب َوْضُع َرقاَبٍة َحقيقيٍَّة َعلى التِّْلفاِز.

٤- َكْيَف ُيْسَتْخَدُم التِّْلفاُز َوسيَلَة ِعقاٍب َوَثواٍب لِلاأْبناِء؟

٥- َكْيَف نَْجعُل لِلتِّْلفاِز اأَثراً اإيجابِّياً في بِناِء َشْخِصيَِّة اأْطفالِنا؟

ْلِبّياُت لُِكلٍّ ِمْنُهما.  يجابِّياُت َوالسَّ نَْتْرنِِت( ِمْن َحْيُث ال�إ َبَكِة الَعْنَكبوتِيَّة )ال�إِ ٦- نُواِزُن َبْيَن التّْلفاِز َوالشَّ

أيّاِم(. نُناِقُش هذا الَقْوَل. ٧- )لَْم َتُعِد التِّْكنولوجيا ُمْقَتِصَرًة َعلى التِّْلفاِز َهِذِه ال�

ثالِثاً-

آتَِيِة: ُح الَمْقصوَد بِالِعباراِت ال� ١- نوضِّ

ميِن. اأ- َكْي ُيَميِّزوا َبْيَن الَغثِّ َوالسَّ

ْفَحُة الَبْيضاُء الَّتي َيْنَطِبُع َعَلْيها كُلُّ َحْرٍف ُيَخطُّ في ُسطوِرها. ب- َكْيَف ل� َوُهُم الصَّ

آتَِيِة: ٢- نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط في الِعباراِت ال�

ْفَحُة الَبْيضاُء الَّتي َيْنَطِبُع َعَلْيها كُلُّ َحْرٍف.       اأ- ُهُم الصَّ

)َصحيُح الُبخاري َوُمْسِلٍم(.
   .»      ب- قاَل َرسوُل اللِّه، َصلّى اللُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن اأْبدى لَنا َصْفَحَتُه اأَقْمنا َعَلْيِه الَحدَّ

َة اأيّاٍم. ديقاِن َصْفَحًة َجديَدًة َبْعَد ِخصاٍم داَم ِعدَّ     ج- َفَتَح الصَّ

٣- نَْسَتْخِرُج ِضدَّ َكِلَمِة )اإيجابِّي(.

٤- نوظُِّف ما َياأْتي في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا:

 )َيَتَرتَُّب َعَلْيِه، َيَقُع َعلى عاتِِقِه(.
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 دولــــة فلســــــــطين                                                                المبحث: اللغة العربية

 وزارة التربية والتعليم                                                               الصف: السابع ال�أساسي

 مديرية التربية والتعليم/                                                             التاريخ:   /       / 

الّسؤال ال�أّول: نقراأ النّّص ال�آتي، ونجيب عن ال�أسئلة التي تليه:                                               )4 علامات(

ــن، واأكلهمــا، فاجتمــع  ــوم خطــف الثّعلــب منهــّن دجاجتي ــر فــي مزرعــة، وذات ي عاشــت تســع دجاجــات يرعاهــّن ديــك كبي
الّديــك بالّدجاجــات قائــلاً بغضــب: يجــب اأن نُبعــَد الثّعلــب عــن المزرعــة، وتســاءلت الّدجاجــة الحمــراء: وكيــف ذلــك؟ فقــال الديــك: 

عنــدي خطّــة. 

         وفــي اليــوم التّالــي، كان الثّعلــب يحــوم حــول المزرعــة، فشــاهد دجاجتيــن ســمينتين تــاأكلان الَحــّب المنتشــر علــى ال�أرض، فهجــم 
عليهمــا يريــد خطفهمــا، فهربتــا، ودخلتــا فــي الِقــّن، وتبعهمــا الثّعلــب، فحشــر راأســه فيــه وهــو يحــاول اللّحــاق بهمــا، حينهــا بــداأ الّديــك 
يصيــح، وهجــم هــو وباقــي الدجاجــات علــى الثّعلــب، ونقــروه فــي كّل مــكان مــن جســده، حتـّـى ولـّـى هاربــاً، وهــو يصــرخ متاألّمــاً، ومــن 

يومهــا لــم َيُعــْد اإلــى المزرعــة.

                                                                                                                                                    

١- اأين عاشت الّدجاجات؟ ............................................................................ )علامة(                                                                    

٢- لماذا اجتمع الديك بالّدجاجات؟  ..................................................................... )علامة(

٣- كيف تخلّص الّديك والّدجاجات من الثّعلب؟ ........................................................... )علامة(

ن٤- كتب عبرة مستفادة من النّّص.  ..................................................................... )علامة(

********

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:                    )4 علامات؛ لكّل َفرع نصف علامة( الّسؤال الثّاني: نضع دائرة حول رمز ال�إ

١- ما ضّد كلمة )الغّث(؟ 

ج- الحاسد.           د- الّصغير.  ب- الّسمين.                اأ- الفاسد.      

٢-ما جنسية الّشاعر جبران خليل جبران؟

اأ- فلسطينّية.                  ب- سوريّة.                    ج- لبنانّية.                     د- ِمصريّة. 

٣- في درس )الّرقيب(، اإلى اأين سافر صالح؟ 

اأ- باريس.                     ب- واشنطن.                  ج- عّمان.                     د- لندن.

آتية؟ ٤- ما ال�سم المبني من ال�أسماء ال�

اأ- ذلك.                      ب- الّصيف.                   ج- المعلّم.                     د- القدس.

٥- متى اأسلم سعيد بن عامر؟

اأ- بعد فتح مكّة.                   ب- بعد فتح ِمْصر.                       ج- بعد فتح خيبر.                        د- بعد فتح القدس.
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٦- في درس )بين الوفاء وسوء العاقبة(، علاَم يدّل تصّرف الكاتب مع الكلب؟

اأ- على الهروب.                    ب- على ال�فتخار.                  ج- على الّشفقة.                د- على الثّقة. 

٧- متى تُكَتب الهمزة المتطرفة على األف؟

اأ- اإذا ُسِبَقْت بحرف ساكن.        ب- اإذا ُسِبَقْت بحرف مضموم.         

ج- اإذا ُسِبَقْت بحرف مفتوح.        د- اإذا ُسِبَقْت بحرف مكسور.

٨- ما الفئة ال�أكثر تاأثّراً بالتّلفاز؟

اأ- النّساء.                           ب- الّشيوخ.                        ج- الّشباب.                   د- ال�أطفال.  

**********

المحفوظات )3 علامات(

الّسؤال الثالث: نقراأ ال�أبيات ال�آتية، ونجيب عن ال�أسئلة التي تليها:                                

              نور النّبّوة طاف الكون يحييه          من موته وسعى للعقل ينجيِه

             من سطوة الجهل اأو قيد يكّبله          اأو زيغة من ضلال الفكر تُرديِه

             على يديه يصير الحّق منبلجاً            على ُخطاه يسوق الّركب حاديِه

             كم سال نهراً بماء العلم يرسله         اإلى القفار بلا َمنٍّ ول� تيــــــــــِه

١- لمْن وّجه الّشاعر هذه القصيدة؟                                                                                     )علامة(

اأ- للمعلّم.             ب- للطّالب.                   ج- للمزارع.                         د- للتّاجر. 

أبيات السابقة قيمتين نافعتين.                                                                        )علامة(                                         ٢- نستخرج من ال�

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

٣- نكتب بيتين اإضافيين مّما نحفظ من اأبيات القصيدة.                                                                )علامة(

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

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

********

  القواعد )4 علامات(

الّسؤال الّرابع: 

١- نمّيز ال�أسماء المبنّية من ال�أسماء المعربة في الكلمات التي تحتها خطوط فيما ياأتي:                      )علامتان(

اأ- قراأُت القصَة.                                ...............................................

أمِة.                  ............................................... ب- اأولئَك الشباُب اأمُل ال�

ج- محمٌد سّيُد الكونيِن والثقليِن.              ...............................................

د- اإّن مدينَة القدس ِفي خطٍر.                ...............................................
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٢- نقراأ النّّص ال�آتي، ونستخرج منه ما ياأتي:                                                                   )علامتان(                      

ويكفــي -لنفهــم اأثــر التّلفــاز علــى ال�أطفــال- اأن نراقبهــم يشــاهدونه، ويحملقــون فــي تلــك الّشاشــة. ولقــد انتهــى العهــد الــذي   
اقتصــر فيــه دور هــذا الجهــاز علــى التســلية بالنســبة للاأطفــال، واأصبــح المختّصــون يســلّطون الّضــوء علــى مــا يتركــه مــن بصمــات واآثــار 

علــى متابعيــه مــن ال�أطفــال خاّصــة. 

اأ- فعلاً مضارعاً علامة اإعرابه اأصلية: .........................  

ب- فعلاً مضارعاً علامة اإعرابه فرعية: ......................................

ج- فعــلاً ماضيــاً، ونعّيــن علامــة بنائــه: .............................، واســماً معربــاً، ونعّيــن علامــة اإعرابــه: ................
...........................................................

ملاء )علامتان( ال�إ

الّسؤال الخامس: 

أولــى علــى كلمــة فيهــا همــزة متطرفــة علــى يــاء، وتحتــوي الثّانيــة علــى كلمــة فيهــا همــزة متطرفــة  ١- نكتــب جملتيــن مــن اإنشــائنا تحتــوي ال�
منفردة.                                                                                              )علامة(

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

آتية:                                                             )علامة( ٢- نضع الكلمة المناسبة مّما بين القوسين في الفراغات ال�

أّمهات بـ............ اأطفالهّن الّصغار في الّشتاء.         )ِدْفِء، ِدْفىِء، ِدْفاأِ( اأ- تهتّم ال�

ب- اأصبحت الخيمة.............. للمشّردين.                    )َمْلَجاأً، َمْلَجًئ، َمْلَجًؤ(

**************

الخّط )علامة(           

الّسؤال الّسادس: نكتب ما ياأتي بخّطي النّسخ والرّقعة: 

واألقي بها في مهاوي الّردى ساأحمل روحي على راحتي 

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

التّعبير )علامتان(

آتيِة: نكتب ِفقرًة وصفيًة، وجملة ًختامية ًللجملِة المفتاحيِة ال�

       لقد اأضفى المتنّزه الجديد على مدينتنا منظراً خّلاباً، تفوح منه رائحة الورود... .

انـتهـــــت ال�أســئلة


