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تاجاتُ :ي َت َوقَّ ُع ِم َن ال َّط َل َب ِة َب ْع َد الانتها ِء ِم َن هذه الوحدة المتمازجة ،والتّفاع ِل َم َع ال�أنشط ِة� ،أ ْن
ُ
ِ
ِ
ِ
خلال ما ي�أتي:
مهارات اللغة العربيةِ ،م ْن
توظيف
رين َعلى
َيكونوا قا ِد َ
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الاح ِت ِ
الحقائِقِ َوال َمفاهي ِم.
الاس ِتما ِع بِتفا ُعلٍ َم َع ْ
فاظ بِ�أ ْك َب ِر َق ْد ٍر ِم َن َ
ْ 1-1
2-2ال َّت َع ُّر ِف �إِلى نُ ْب َذ ٍة َعنِ ال ُّنصوصَِ ،و ُم َؤلِّفيها.
راء ًة صا ِم َت ًة.
راء ِة ال ُّنصو ِ
ص ِق َ
ِ 3-3ق َ
ئيس ِة فيها.
ْ 4-4اس ِت ْن ِ
تاج ال� أ ْفكا ِر ال َّر َ
حيح ًة ُم َع ِّب َرةً.
راء ِة ال ُّنصو ِ
راء ًة َج ْه ِر َّي ًة َص َ
ص ِق َ
ِ 5-5ق َ
ص َوالقَصائِ ِد.
تاج ال� أ ْفكا ِر ال َف ْر ِع َّي ِة لِل ُّنصو ِ
ْ 6-6اس ِت ْن ِ
ضيح َمعاني ال ُم ْف َر ِ
داتَ ،وال َّت ِ
الجدي َد ِة.
راكيب َ
َ 7-7ت ْو ِ
تاج ال َع ِ
ص الشِّ ْع ِر َّي ِة.
واط ِف الوا ِر َد ِة في ال ُّنصو ِ
ْ 8-8اس ِت ْن ِ
ِ 9-9ح ْف ِظ ِس َّت ِة �أ ْب ٍ
يات ِم ْن َقصي َد ِة (فضل المعلّم).
ِ
ِّجاهات ال�إ يجابِ َّي ِة الوا ِر َد ِة في ال ُّنصوصِ.
َ 1010ت َمثُّ ِل ال ِق َي ِم َوالات
الص ْر ِف َّي ِة الوا ِر َد ِة في الق ِ
َواع ِد اللُّ َغ ِو َّي ِة.
1111ال َّت َع ُّر ِف �إِلى ال َمفاهي ِم ال َّن ْح ِو َّي ِة َو َّ
َ 1212ت ْو ِ
الص ْر ِف َّي ِة في ِكتاباتِ ِه َو ِس ٍ
ظيف ال َّت ْط ِ
ياقات َحياتِ َّي ًة ُم َت َن ِّو َع ًة.
بيقات ال َّن ْح ِو َّي ِة َو َّ
اله ْم َز ِة ال ُم َت َط ِّر َف ِة َر ْسماً َصحيحاً.
َ 1313ر ْس ِم َ
َموذج ِم ْن َخ َّط ِي ال َّن ْس ِخ َوال ُّر ْق َع ِة.
ِ 1414كتا َب ِة ن ٍ
ِ 1515كتا َب ِة جمل داعمة ،وختامية.

ال َو ْحدَ ُة ال�أولى

ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
الم ْب ِن َّي ُة
ال�أسما ُء ال ُم ْع َر َب ُة وال�أسما ُء َ
َن ْقر�أ ما َي أ�ْتيَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال� أ ْفعالَ الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
طوط:
( أ�)

َ -1
قال تعالى ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾					
َ -2
قال تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾					
َ -3
				
قال تعالى﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾
		

(القمر)1:
(غافر)59 :
(ال أ�عراف)187 :

(ب)

َ -1
			
قال تعالى﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾
َ -2
قال تعالى ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾				
َ -3
قال تعالى ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾

			

(الكهف)15 :
(ال أ�عراف)139 :
(النساء)78 :

ن ِ
ُلاح ُظ الكلم َة الَّتي تح َتها ٌّ
ِ
المثال
جاءت في
خط في �أم ِث َل ِة المجموع ِة (�أ) ،وهي (ال ّساعة) َف َن ِج ُد �أنَّها َ
ثال الثّاني َم ْنصوب ًة (ل�أنَّها اسم �إِنَّ) ،وفي الث ِ
ال� أ َّو ِل َم ْرفوع ًة (ل�أنَّها فا ِع ٌل) ،وفي ال ِم ِ
َت
ّالث َم ْجرور ًة (ل�أنَّها ُس ِبق ْ
ِ
الج ْم َل ِة؛ َولِذلكَ نَقو ُل �إنَّها اس ٌم ُم َعر ٌب� ،إذ �إ َّن
بحرف َج ٍّر)؛ �أ ْي �أ َّن حرك ِة �آخرِها تغ َّيرت بت َغ ُّي ِر َم ْوق ِعها في ُ
ِ
ِ
عرابي.
الاس َم َ
المعر َب هو الاس ُم الَّذي تتغ َّي ُر حرك ُة �آخ ِره بتغ ُّي ِر موق ِعه ال�إ ِّ
	�أ ّما الكلم ُة الَّتي َتح َتها َخ ٌّط في �أمثل ِة ال َم ْجموع ِة (ب)َ ،و ِهي (هؤلاء) َف ُن ِ
لاح ُظ �أ َّن َح َر َك َة � ِآخرِها
َ
هي ال َك ْس َر ُة في ال�أمثل ِة الثَّلاث ِة ،مع �أنَّها َو َق َع ْت ُمب َت َد�أً في الْ ِ
مثال ال� أ َّو ِل (وال� أ ْص ُل �أن َيكو َن َم ْرفوعاً)َ ،و َو َق َعت
ِ
ِ
ِ
المثال الثّاني (وال�أص ُل �أن يكو َن َم ْنصوباً) ،وجاءت اسماً مجروراً
المثال
الج ِّر في
ْاسماً لِـ (�إنَّ) في
بحرف َ
ِ
الث ِ
الاس ُم الَّذي لا تتغ َّي ُر حرك ُة �آخ ِر ِه
ني ُه َو ْ
مبنيْ ،
ّالثَّ ،
والس ُ
فالاس ُم ال َم ْب ُّ
بب في عد ِم تغ ُّي ِر الحركة �أن ّها اس ٌم ٌّ
بِ َت َغ ُّي ِر َم ْو ِق ِع ِه ال�إ ع ْـرابِيَ ،ب ْل َي ْل َز ُم َح َر َك ًة ِ
واح َدةً ،و(هؤلا ِء) ْاس ُم �إشار ٍة َم ْب ِن ٌّي َعلى ال َك ْسرِ.
ِّ
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َن ْس َت ْن ِت ُج:
ني.
ُيقس ُم الاس ُم �إلى قس َمينُ :م ْع َر ٍب ،و َم ْب ٍّ
الاس ُم الَّذي َت َت َغ َّي ُر َح َر َك ُة �آخ ِر ِه بتغ ُّي ِر َم ْوق ِع ِه ال�إ ْعرابِ ِّي.
 الاس ُم ال ُم ْع َر ُب :هو ِْ
ِ
رابي.
 الاس ُم الْ َم ْب ِن ُّي :هو ْالاس ُم الَّذي لا َتــ َتغ َّي ُر َح َر َك ُة �آخ ِره بتغ ُّي ِر َم ْوق ِعه ال�إ ْع ِّ

ريبات
الت َّْد ُ

الاس َم الَّذي تح َت ُه ٌّ
الس َب ِب:
�أ َّولاً -ن َُص ِّن ُ
ف ْ
خط فيما َي�أْتي �إلى ُم ْع َر ٍب �أو َم ْب ِن ٍّيَ ،م َع َب َي ِان َّ
َالس ْه ِم تا ِر َك ًة َو َر َاءها َخطّاً ِم ْن ُغيو ِم ال ُغبارِ.
الس ّيا َر ُة َت ْن َط ِل ُق ك َّ
 َّ 1 2في ال َّنها ِر لا ُي ْم ِك ُن ل� أ َّي ِة َد ْو ِر َّي ٍة �أ ْن تُ ِالاس ِت ْطلا ِع في ِم ْثلِ هذا ال َق ْي ِظ.
غام َر بِ ْ
ثانِياً-
 (1ال َّطالِ َب ُة) اس ٌم ُم ْع َر ٌب� ،أو ِّظفُه في ِثلاث ُج َملٍ بِ َح ْي ُث َيكو ُن في ال�أولى مرفوعاًَ ،وفي الثّاني ِة َم ْنصوباًَ ،وفي
الثّالث ِة َم ْجروراً.
ِ
مبني� ،أو ِّظفُه في ِ
رفعَ ،وفي الثّاني ِة في َم َح ِّل
ثلاث ُج َملٍ بِ َح ْي ُث َيكو ُن في ال�أولى في َم َح ِّل ٍ
 (2هذه) اس ٌم ٌٍّ
نصب ،وفي الثّالث ِة في َم َح ِّل َج ٍّر.
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ورقة عمل
المبني والمعرب
الهدف ال�أول :التمييز بين المبني والمعرب.
الهدف الثاني :توظيف �أسماء معربة و�أسماء مبنية في جمل.
عرابي.
نتذكّر - :الاسم المعرب :هو الاسم الذي تتغ ّير حركة �آخره بتغ ّير موقعه ال�إ ّ
عرابي.
 الاسم المبني :هو الاسم الذي لا تتغ ّير حركة �آخره بتغ ّير موقعه ال�إ ّ�أع ّزائي الطّلبة ،ه ّيا:
�أولاً -نصنّف الكلمات ال�آتية �إلى مبني ومعرب:
هؤلاء ،الكتاب ،الّذين ،المعلّمون� ،أين� ،أسامةُ ،هما� ،أنت ،كيف ،الكوثر ،ساعة ،هي ،بداية.
ال�أسماء المعربة

ال�أسماء المبن ّية

ثانياً-
( -1الوبــاء) اســم معــرب ،نوظّفــه فــي ثــلاث جمــل ،بحيــث يكــون فــي ال�أولــى مرفوع ـاً ،وفــي الثّانيــة
منصوب ـاً ،وفــي الثّالثــة مجــروراً.
( -2ذلــك) اســم مبنــي ،نوظّفــه فــي ثــلاث جمــل ،بحيــث يكــون فــي ال�أولــى فــي محـ ّل رفــع ،وفــي الثّانيــة
فــي محـ ّل نصــب ،وفــي الثّالثــة فــي محـ ّل جـ ّر.
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إِ
ال� ْملا ُء:

الم ِّد َو َس َط ال َك ِل َم ِة
�ألِ ُ
ف َ

ص ال�آتِ َيَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل َم َت ْي ِن ال َّل َت ْي ِن َت ْحتَهُ ما َخ ّط ِ
ان:
َن ْق َر�أ النَّ َّ

َ -١ت ْن َحني ال ِمر�آ ُة ال ُم َح َّد َب ُة لِ ْلخار ِِج.
شاريعَ ،وال ُمنْشَ �آ ِت� :إِ َّن هذا ال� أ ْم َر لَ ُه َم ْبد� ِآن :ال َّتخْ ُ
السلي ُم الواعي،
َ -٢يقو ُل ال ُمخْ َت ّصو َن في �إِقا َم ِة ال َم ِ
طيط َّ
َوالْ َع َم ُل الدَّقي ُق ال ُم َت ِ
واص ُل».
ن ِ
اله ْم َز َة ال ُم َت َو ِّس َط َة في ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
جاء َب ْعدَها
جاء ْت َم ْف َ
ُلاح ُظ �أ َّن َ
توح ًةَ ،و َ
طوط فيما َس َب َق َ
اله ْم َز َة تُ ْق َل ُب َم َّدةً.
اله ْم َز ُة ال ُم َت َو ِّس َط ُة ال َم ْف َ
توح ُة بِ�ألِ ٍفَ ،ف إِ� َّن َ
ف َمدٍّ ،و�إذا تُ ِل َي ْت َ
�ألِ ُ
	�ِضا َء ٌة إِ� ْملائِ َّي ٌة:
إ

فَ ،ف إِ�نَّها تُ ْق َل ُب َم َّدةً.
اله ْم َز ُة ال ُم َت َو ِّس َط ُة َم ْف َ
جاء ِت َ
جاء ْت َب ْعدَها �ألِ ٌ
توح ًة َعلى �ألِ ٍفَ ،و َ
•	�إِذا َ

ريبات إِ
ال� ْملائِ َّي ُة
الت َّْد ُ

اله ْم َز ِة فيها:
الح َ
�أ َّولاً -ن َِص ُل ُ
روف ال�آتِ َي َةَ ،ونُراعي ِكتا َب َة َ
 -١قُـ ْر ء ا ن		.
		
 -٤م َـ ر ف َء ا ِن.

			
َ -٢ظـ ْمـ ء ا ن.
َ -٥خ َط َء ا ن		.

 -٣م َـ ْل َجـ َء ا ِن.

ف َء ا ٌت.
ُ -٦م ك ا َ

ثانِياً -نَخْ تا ُر ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
ناس َب َة ِم ّما َب ْي َن ال َق ْو َس ْينِ َ ،ون ََض ُعها في الفَرا ِغ:
جاءنا
َ 1-1
َ 2-2ل ْن َت ْس ُك َت

ال�آتِ ِ
يان( .ال َّن َب َئ ِان ،النّ َب�أ ِان ،ال َّنب�آ ِن).
( .الم�آ ِذنُ ،الم ِئا ِذنُ ،الم�أا ِذنُ)

3-3عانى الشَّ ْع ُب ال ِف َل ْسطي ِن ُّي ِم َن

ناء ال َّن ْك َب ِة َس َن َة 1948م(.ال َم�أاسي ،ال َم�آسي ،ال َمئاسي)
ال َك َثيرة ِ�أ ْث َ

ثالِثاً -ن َْج َم ُع ال ُم ْف َر ِ
حيح لِ َله ْم َز ِة:
دات ال�آتِ َي َةَ ،ونُراعي الشَّ ْك َل َّ
الص َ
َ     .م�أْ َخ ٌذ:
لُ ْؤلُ ٌؤ:
.
َم�أْث ََرةٌ:
6

.

ِمئْـ َز ٌر:

.

ال َو ْحدَ ُة الثانية

َب ْي َن ال َوفا ِءَ ،وسو ِء العاقِ َب ِة

َع ِش َّي َة َي ْو ٍم َت َغلَّ َب ْت في ِه َت َخ ُّيلاتي َعلى ِ
عاق َلتيَ ،م َر ْر ُت بِ�أ ْط ِ
راف
�أ ْحيا ِء ال َمدي َن ِةَ ،و َو َق ْف ُت �أما َم َم ْنز ٍِل َم ْهجو ٍر َتدا َع ْت �أ ْركانُ ُهَ ،و ُح َّط ْت
ُروح ِج ْس َم ُه
َدعائِ ُم ُهَ ...ف َر�أ ْي ُت َك ْلباً َي َت َو َّس ُد ال َّرما َدَ ،و َق ْد َم َل� أ ِت الق ُ
واس َت ْح َك َم ِت ال ِع َل ُل بِ َه ْي َك ِل ِه ال َم ْه ِ
زول...
َّ
الض َ
عيفْ ،
فا ْق َت َر ْب ُت ِم ْن ُه َعلى َم ْهلٍ ُم َت َم ِّنياً لَ ْو َع َر ْف ُت ال ُّن ْط َق بِ ِلسانِ ِه؛ لِ� أ َع ِّز َي ُه
دي لَ ُه شَ َف َق ًة في ُبؤ ِْس ِهَ ،ولَ ّما َدنَ ْو ُت ِم ْن ُه خا َفني،
في شَ دائِ ِد ِهَ ،و�أ ْب َ
َو َت َح َّر َك بِ َبقايا َحيا ٍة قا َر َب ْت َعلى الانْ ِح ِ
لالُ ،م ْس َت ْن ِجداً َقوائِ َم شَ لَّ ْتها ال ِعلَّ ُة،
َناء.
َورا َق َبها الف ُ
َو�إِ ْذ لَ ْم َي ْق َو َعلى ال ُّنهوضَِ ،ن َظ َر �إِلَ َّي َن ْظ َر ًة فيها َمرا َر ُة ْاس ِت ْرحا ٍم،
نَ ْظ َر ًة فيها ُح ْز ٌن َو َملا َم ٌة ،نَ ْظ َر ًة قا َم ْت َمقا َم ال ُّن ْطقِ ؛ َفكان َْت �أ ْف َص َح ِم ْن
سانَ ،و�أ ْب َل َغ ِم ْن ُد ِ
سان إِال�نْ ِ
لِ ِ
موع ِه.
الحزي َن َت ْينِ َ ،ت َح َّرك َْت َع ِ
واطفيَ ،و َتما َي َل ْت
ناي بِ َع ْي َن ْي ِه َ
    ولَ ّما َتلا َق ْت َع ْي َ
َ
َت�أثُّراتيَ ،ف َج َّس ْم ُت تِ ْلكَ ال َّن َظ ِ
رات ،وا ْب َت َد ْع ُت لَها �أ ْجساداً ِم ْن كَلا ٍم
ُم َتعا َر ٍف َع َل ْي ِه َب ْي َن َالبشَ رِ ،نَ َظ ٍ
رات َمفا ُدها :كَفى ما بِ َي يا َهذاَ ،وكَفى
ض
قاس ْي ُت ِم ْن �ألَ ِم ال� أ ْمراضِ .ا ْم ِ
ما عانَ ْي ُت َمنِ اضْ ِطها ِد النّاسَِ ،وما َ

روح.
الج ُ
ُروحُ :
الق ُ

ْس :ال َمشَ َّق ُة.
ُالبؤ ُ
ض.
ال ِعلَّ ُة :ال َم َر ُ
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الحيا ِةَ ،ف َق ْد َه َر ْب ُت
َوات ُْر ْكني َوشَ �أْني أ� ْس َت ِم ُّد ِم ْن َحرا َر ِة الشَّ ْم ِ
س َدقائِ َق َ
ِم ْن َمظالِ ِم ا ْبنِ �آ َد َمَ ،و َق ْس َوتِ ِه ،والْ َت َج�أْ ُت �إِلى َرما ٍد �أ ْك َث َر نُعو َم ًة ِم ْن َق ْل ِب ِه،
واخْ َتب�أْ ُت َب ْي َن َخرائِ َب �أ َق َّل َو ْحشَ ًة ِم ْن نَ ْف ِس ِه .ا ْذ َه ْب َعنّيَ ،فما �أنْ َت �إلّا
ض ما َبر َِح ْت ِ
ناق َص َة ال� أ ْحكا ِم ،خالي ًة ِم َن ال َع ْد ِل...
ِم ْن ُسكّ ِان �أ ْر ٍ
عيفِ ،
لك َّنني َخ َد ْم ُت ا ْب َن �آ َد َمَ ،وكُ ْن ُت في َم ْنزِلِ ِه
	�أنا َمخْ لو ٌق َض ٌ
ُمخْ ِلصاً َو َوف ّياًَ ،وفي ُر ْف َق ِت ِه ُم َت َر ِّبصاً ،كُ ْن ُت شَ ريكاً في �أ ْحزانِ ِهَ ،و ُم ْغ َت ِبطاً
في �أ ْف ِ
راح ِهُ ،م َت َذكِّراً �أيّا َم ُب ْع ِد ِهُ ،م َر ِّحباً ِع ْن َد َمجي ِئ ِهَ ،وكُ ْن ُت �أ ْك َتفي بِف ِ
ُتات
مائِ َدتِ ِهَ ،و�أ ْس َع ُد بِ َع ْظ ٍم َج َّر َد ُه بِ�أضْ ِ
راس ِهَ ،ولَ ِك ْن ،لَ ّما ِشخْ ُتَ ،و َه ِر ْم ُت،
راض في ِج ْسمي �أ ِ
ظاف َرها ،ن ََب َذني َو�أ ْب َعدَني َع ْن دا ِر ِه،
َو�أنْشَ َب ِت ال� أ ْم ُ
َو َص َّي َرني َم ْل َع َب ًة لِ ِص ْب ِ
بال ال ِع َللَِ ،و َم َحطّاً لِر ِ
يان ال� أ ِزقَّ ِة القُسا ِةَ ،و َهدَفاً لِ ِن ِ
ِحال
ال� أ ْقدارِ.
عيفِ ،
لكنّي َو َج ْد ُت نِ ْس َب ًة كائِ َن ًة َب ْيني
	�أنا ،يا ْب َن آ� َد َمَ ،مخْ لو ٌق َض ٌ
َت قُوا ُه ْم َق َّل ِر ْزقُ ُه ْم،
ذين �إِذا ما َض ُعف ْ
َثيرين ِم ْن �إِخْ وانِكَ َالبشَ ِر الَّ َ
َو َب ْي َن ك َ
ساء حالُ ُه ْم.
َو َ
الح َي ِ
وان
�     آ ٍه ،ما �أ ْظ َل َمكَ يا ْب َن �آ َد َمَ ،وما �أ ْقسا َك! كان َْت نَ َظ ُ
رات ذلِكَ َ
َت َت َكلَّ ُمَ ،و َق ْلبي َي ْف َه ُمَ ،و َن ْفسي ُتراو ُِح َب ْي َن شَ َفقَتي َع َل ْي ِه َو َتص ُّوراتي بِ�أ ْبنا ِء
عاج ُهَ ،ف َذ َه ْب ُت...
ض َع ْي َن ْي ِه لَ ْم �أشَ �أْ �إِ ْز َ
ِج ْلدَتيَ .ولَ ّما �أ ْغ َم َ

ِس َي ِق ٌظ.
ص :حار ٌ
ُم َت َر ِّب ٌ
ُم ْغ َت ِب ٌطَ :فر ٌِح.

راض.
ال ِع َل ُل :ال� أ ْم ُ

( َد ْم َع ٌة َوا ْب ِتسا َم ٌةُ ،ج ْبران َخليل ُج ْبرانِ ،بت ََص ُّرف)

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
�أ َّولاً -ن ُ
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حيح ِة فيما َي�أْتي:
 -1ن ََض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل َر ْم ِز إِال�جا َب ِة َّ
الص َ
 -1      كا َن الكاتِ ُب ِ
ناء ُمرو ِر ِه بِ�أ َح ِد �أ ْط ِ
راف ال َمدي َن ِة �أما َم:
واقفاً �أ ْث َ
	�أَ -حدي َق ٍة عا َم ٍة   .بَ -م ْنز ٍِل كَبيرٍ .جَ -م ْق ًهى َم ْهجورٍ    .دَ -م ْنز ٍِل َم ْهجورٍ.

ف الكاتِ ِب َم َع ال َك ْل ِب َعلى:
َ -2ي ُد ُّل َت َص ُّر ُ
د -الق َْس َو ِة.
الخ ْو ِف		  .
ب -ال ّلا ُمبالا ِة	  .
		
		�أ -الشَّ َف َق ِة.
جَ -
عاق َلتي فيَ « :عش َّي َة َي ْو ٍم َت َغلَّ َب ْت في ِه َت َخ ُّيلاتي َعلى ِ
 -3ال َم ْقصو ُد بِ ِ
عاق َلتي»:
		�أِ -
جُ -م ْس َت ْق َبلي 		  .دَ -حقيقَتي.
		
بَ -ع ْقلي.
واقعي		  .
 -4ال َعلا َق ُة َب ْي َن َك ِل َم َت ْي ِ
(شخْ ُت َو َه ِر ْم ُت):
دَ -س ْج ٌع.
ف	 	  .
		�أَ -تضا ٌّد		    .
ناس 	     .جَ -ترا ُد ٌ
بِ -ج ٌ
 -2نُف َِّس ُر َس َب َب ا ْق ِ
تراب الكاتِ ِب ِم َن ال َك ْل ِب.
 -3لِماذا نَ َظ َر ال َك ْل ُب �إِلى الكاتِ ِب نَ ْظ َر َة ُح ْز ٍن َو َملا َم ٍة؟
اس ِ
لاب؟
الك َ
 -4لِ َم َي ْق َتني النّ ُ
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانِياً -نُ َف ِّك ُرَ ،ون ُ
ّ
َْ َ ُ ْ
ْ ُ
ص ،ن ِ
سان
اإلح
إل
سان
اإلح
ش َق ْولَ ُه َتعالى« :هل جزاء
».
ِ
1-1في َض ْو ِء َف ْه ِمنا لِل َّن ِّ
ُناق ُ
(ال َّرحمن)60 :
نوض ُح َر�أْ َينا فيما َف َع َل ُه ِ
صاح ُب ال َك ْل ِب َم َع َك ْل ِب ِه.
ِّ 2-2
3-3نَ ْذك ُُر �أ ْم ِث َل ًة ِم ْن ِ
َثيرين ِم ْن �إِخْ وانِكَ
واق ِعنا َت َّت ِف ُق َم َع َق ْو ِل الكاتِ ِب« :ل ِكنّي َو َج ْد ُت نِ ْس َب ًة كائِ َن ًة َب ْيني َو َب ْي َن ك َ
ساء حالُ ُه ْم».
ذين �إِذا ما َض ُعف ْ
َالبشَ ِر الَّ َ
َت قُوا ُه ْم َق َّل ِر ْزقُ ُه ْمَ ،و َ
الح َيوانِ َّي ِة في َحياتِنا؟
4-4ما �أث َُر الثَّ ْر َو ِة َ
ثالِثاً-
ناء ِج ْلدَتي) في ُج ْم َل ٍة ُمفي َد ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا.
 -١نو ِّظ ُ
ف ِعبا َرةَ�( :أ ْب ُ

 -٢ن َْس َتخْ ر ُِج ِض َّد كُ ٍّل ِم ْن( :شَ َّب ْتُ ،خشو َن ٌة).
نوض ُح ال َم ْقصو َد فيما َي�أْتي:
ِّ -٣
راض �أ ِ
ظاف َرها.
	�أ� -أنْشَ َب ِت ال� أ ْم ُ
الح َي ِ
وان َتـ َت َكلَّ ُمَ ،و َق ْلبي َي ْف َه ُم.
ب -كان َْت نَ َظ ُ
رات ذلِكَ َ
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ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة

الم ْب ِن َّي ُة
ال� أ ْسما ُء َ

َن ْقر�أ ما َي أ�ْتيَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
طوط:

		
ذين ُيراؤو َن َيخْ دَعو َن �أنْف َُس ُه ْم َق ْب َل َغ ْي ِر ِه ْم.
 -1الَّ َ
 -2قال تعالى﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾
� -3أنْ َت تُ ِح ُّب َوالِ َد ْيكَ كَثيراً.

ِ ِ
الخ ِ
في َمخالِبا			
جاء ِم َن ُ
َ -4ك ْي َ
ف ال َّر ُ
طوب َت َخلُّصا م ْن َب ْعد ما �أنْشَ ْب َن َّ
			
 -5قال تعالى﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾

(المطففين)29 :

(ال ُم َت َن ّبي)
(ال�أعلى)18 :

الاسـ َم (الَّذيـ َـن) َقـ ْد الْ َتـ َز َم � ِآخـ ُـر ُه َح َر َكـ ًة ِ
ن ِ
ـاء فــي ال ِمثـ ِ
ُلاحـ ُ
ـال
ـظ �أ َّن ْ
واحـ َد ًة و ِهـ َـي ال َف ْتـ ُـحَ ،مــع �أنَّـ ُه جـ َ
ال� أ َّو ِل فــي َمح ـ ِّل َرفـ ِـع ُم ْب َت ـ َد�أ ،وفــي ال ِمثـ ِ
ـال الثّانــي فــي َمح ـ ِّل ن َْصـ ِ
ـاء
ـب ْاس ـ ِم �إنَّ ،وفــي ال� آ َي ـ ِة نَ ْف ِســها جـ َ
فــي َم َح ـ ِّل َجـ ٍّـر بِ َحـــ ِ
والسـ َـب ُب فــي َع ـ َد ِم َت َغ ُّيــر َِح َرك ـ ِة � ِآخ ـرِه �أنَّ ـ ُه ْاس ـ ٌم َم ْوصــو ٌل َم ْب ِنـ ٌّـي،
ـرف َ
الج ـ ِّر ِ(مـ ْـن)َّ ،
ـال الثّالـ ِ
الضميـ ُـر (�أنــت) فــي ال ِمثـ ِ
والضميـ ُـر ال ُم َّت ِصـ ُل (الــكاف) فــي َك ِل َمـ ِة
ـث فــي َم َحـ ِّل َر ْفـ ِـع ُم ْب َتــد�أَّ ،
ـاء َّ
وجـ َ
الاسـ ِت ْفها ِم (كيــف) فــي ال ِمثـ ِ
(والديــك) ِمـ َـن ال ِمثـ ِ
ـال
ـاء ْاسـ ُم ْ
ـاء فــي َم َحـ ِّل َجـ ٍّـر بال�إ ضا َفـ ِة ،كمــا جـ َ
ـال نَ ْف ِسـ ِه جـ َ
ـال ِ
ـاء ْاس ـ ُم ال�إ شــا َر ِة (هــذا) فــي ال ِمثـ ِ
س فــي َم َح ـ ِّل ن َْصـ ِ
ـب ْاس ـ ِم �إنَّ.
الخام ـ ِ
ال ّرابِـ ِـع َمبن ّي ـاً َعلــى ال َف ْتـ ِـح ،وجـ َ
َن ْس َت ْن ِت ُج:
الم ْب ِن َّي ُة :هي ال أ� ْسما ُء ا َّلتي لا َت َت َغ َّي ُر أ� ْح ُ
واخ ِرها ِب َت َغ ُّي ِر َموا ِق ِعها ال إ�عْ را ِب َّي ِة.
وال أ� ِ
 -١ال أ� ْسما ُء َ
الم ْب ِن َّي ِة ما َي أ�تي:
ِ -٢م َن ال أ� ْسما ِء َ
أ�ّ -
والم ْن َف ِص َل ِة ،وتَشْ َم ُل:
الم َّت ِص َل ِة ُ
الضما ِئ ُر ِب َن ْوعَ ْيها ُ
 َضمائ َر الغا ِئ ِب ِمث َْل( :هُ َو ،هُ ما ،هُ م .)...الم َ
نت ،أ�ن ُتما ،أ�ن ُتم .)...
خاط ِب ِمث َْل ( :أ� َ
 َضمائ َر ُنحن).
 َضمائ َر ُالم َت َك ِّلم ِمث َْل ( :أ�ناُ ،
 َّالم َّت ِصل ِة ِمث َْل( :الكاف ،ال ّتاء  ،ال ّنا .)...
الضمائ َر ُ
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ب -أ�سما ُء ال إ�شا َر ِة ِمث َْل (:هذا ،هذه ،هؤلاء ،تلك .)...
الموصو َل ُة ِمث َْل( :ا ّلذي ،ا ّلتي ،ا ّلذين ،ال ّلواتي ،ال ّلاتي).
ج -ال أ� ْسما ُء َ
الاس ِت ْفها ِم ِمث َْلَ :
(ك َ
يف ،أ� َينَ ،متىَ ،كم .)...
د -أ� ْسما ُء ْ

ريبات
الت َّْد ُ
الم ْب ِن َّي ِة فيما َي ْأ�تيَ ،و ُن َب ِّي ُن َن ْوعَ ها:
�أ َّولاً -ن ََض ُع خَ ّط ًا ت َْح َت ال أ� ْسما ِء َ
باب ،أ� ْن ُتم أ� َم ُل ال أ� َّم ِة.
 -1أ� ُّيها الشَّ ُ
 -2قال تعالى ﴿ :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﴾
الد ْو َر ِة َّ
َ -3م ْن ُم ْك َت ِش ُف َّ
الد َمو َّي ِة؟
 -4أ�ؤل ِئ َك �آبائي َفجِ ئْني ب ِِم ْث ِلهم

			

				
المجا ِم ُع
�إذا َج َم َع ْتنا يا َجري ُر َ

 -5قال تعالى﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾

			

(المدثر)42:

(الفرزدق)
(الماعون)1:

ثانِياً-
واس ِم ال ِإ�شا َر ِة ( أ�ول ِئ َك) ،ب َِح ْيث َي ُ
كون َم َّر ًة في َم َح ِّل َر ْف ٍع ،وثا ِن َي ًة
الموصولِ (ا َّلذي)ْ ،
ن َْس َت ْخ ِد ُم ُكل ًا ِم َن ْ
الاس ِم َ
في َم َح ِّل ن َْص ٍب ،وثا ِل َث ًة في َم َح ِّل َج ٍّر.
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ورقة عمل

ال�أسماء المبن ّية

الهدف ال�أول :نم ّيز علامات البناء في ال�أسماء التي تحتها خطوط.
الهدف الثاني :نب ّين نوع ال�أسماء المبن ّية.
نتذكّر:
علامات البناء هي( :الكسرة ،والضمة ،والفتحة ،وال ّسكون).
من ال�أسماء المبن ّية( :الضّ مائر ،و�أسماء ال�إ شارة ،وال�أسماء الموصولة ،و�أسماء الاستفهام).

�أع ّزائي الطّلبة ،ه ّيا:

�أولاً -نحدّد علامة البناء في ال�أسماء التي تحتها خطوط فيما ي�أتي:
 -1هذه مدينة عريقة.
 -2قال تعالى« :تلك �إذ ْن َك ّر ٌة خاسرة»

(النّازعات)12 :

 -3هؤلاء ال ّلاعبون ُمبدعون.
مقدسي ال ُهويّة.
نت
� -4أ َ
ّ

 -5متى تشرق شمس الحرية؟
 -6ذهب الّذين نعيش في �أكنافهم.
ص ال�آتي ،ث ّم نمل� أ الجدول بما هو مطلوب:
ثانياً -نقر�أ النّ ّ

�أنــا -يــا بــن �آدم -مخلــوق ضعيــف ،لكنّنــي وجــدت نســبة كائنــة بينــي وبيــن نســبة كبيــرة مــن �إخوانــك البشــر الّذيــن
ـت قواهــم قـ ّل رزقهــم ،وســاء حالهــم .كانــت نظــرات ذلــك الحيــوان تتكلّــم ،وقلبــي يفهــم.
�إذا مــا َض ُعفـ ْ
الاسم المبني
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نوعه

ال َو ْحدَ ُة الثّالثة

َ
الخلي َف ُة َوالوالي ال َفقي ُر

(عب ُد ال َّرحمنِ َر�أْ َفت باشا)

	�أ ْس َل َم َسعي ُد ب ُن ِ
صلّى اللّ ُه َعلي ِه َو َسلَّ َم-عام ٍر قُ َب ْي َل َف ْت ِح َخ ْي َب َرَ ،و ُم ْن ُذ عا َن َق ال�إ ْسلا َمَ ،وبا َي َع ال َّرسو َل َ
صير ُهَ .و َب ْع َد َوفا ِة ال َّر ِ
صلّى اللّ ُه َعلي ِه َو َسلَّ َمَ -ظ َّل َس ْيفاً َم ْسلولا ً َب ْي َن َي َد ْيسول َ
�أ ْعطا ُهما َحيا َت ُهَ ،و ُوجو َد ُهَ ،و َم َ
الخطّ ِ
اب.
الص ّديقِ َ ،و ُع َم َر ْبنِ َ
َخلي َف َت ْي ِه �أبي َب ْك ٍر ِّ
َوفي ِخلا َف ِة ُع َم َرَ ،ت َولّى َسعي ُد ْب ُن ِ
نين
جاء �إلى �أمي ِر ال ُم ِؤم َ
ص ،ولَ ْم َي ُم َّر َو ْق ٌت َطوي ٌل َحتّى َ
عام ٍر وِلا َي َة ِح ْم َ
حاج َت ُه ْم ِم ْن َب ْي ِت ِ
مين.
ماء فُقَرائِ ُك ْم؛ َحتّى �أ ُس َّد َ
مال ال ُم ْس ِل َ
صَ ،فقا َل لَ ُه ْم :ا ْك ُتبوا لي �أ ْس َ
َو ْف ٌد ِم ْن �أ ْه ِل ِح ْم َ
صَ ،فس�ألَ ُه ْمَ :و َم ْن َسعي ُد ب ُن ِ
ماء فُقَرائِ ِهمَ ،وكان ِم ْن ُهم َسعي ُد ْب ُن ِ
عامرٍ؟
َف َك َتبوا �إِلي ِه �أ ْس َ
عام ٍر والي ِح ْم َ
ميركُ ْم َفقي ٌر؟! قالوا :نَ َع ْم ،واللّ ِه� ،إِنَّ ُه لَ َت ُم ُّر َع َلي ِه ال�أيّا ُم ال ِّطوا ُل لا يو َق ُد في َب ْي ِت ِه نا ٌر.
ميرنا .قا َل ُع َم ُر� :أ ُ
قالوا� :أ ُ
َف َبكى ُع َم ُر ،ثُ َّم َع َم َد �إلى �أ ِ
عين
لف دينا ٍر َف َج َع َلها في ُص َّر ٍةَ ،و َط َل َب ِم َن ال َو ْف ِد �أ ْن ي�أْ ُخ َذها لِ َسعي ٍد؛ ْ
ليس َت َ
لص َّر ِة َج َع َل ُي ْب ِعدُها َع َن ُه ك�أنَّما َن َزلَ ْت بِ ِه نا ِزلَ ٌةَ ،ف َه َّب ْت َز ْو َج ُت ُه
جاء ال َو ْف ُد لِ َسعي ٍد ب ِا ُّ
بِها َعلى َقضا ِء حاجاتِ ِهَ .ولَ ّما َ
لي ال ُّدنْيا؛ لِ ُت ْف ِس َد � ِآخ َرتي،
َم ْذعو َرةٌ :خائِ َف ٌة.
َم ْذعو َر ًة َت ْس�ألُ ُه َعنِ ال� أ ْمرَِ ،فقا َلَ :د َخ َل ْت َع َّ
ص ِم ْنها َو ِه َي لَ ْم َت ْعرِفْ
َو َحلَّ ِت ال ِف ْت َن ُة في َب ْيتيَ ،ف َط َل َب ْت ِم ْن ُه �أ ْن َي َت َخلَّ َ
مين.
َّنانير ،ثُ َّم َو َّز َعها َعلى فُقَرا ِء ال ُم ْس ِل َ
ِم ْن �أ ْم ِر الدَّناني ِر شَ ْيئاً ،ف�أ َخ َذ الد َ
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اب �أ ْن َي َت َف َّق َد الو ِ
يس�أ َل َعنِ ال ُولا ِةَ ،و�أ ْح ِ
الخطّ ِ
وال ال َّرع َّي ِة.
نين ُع َم َر بنِ َ
ِلايات؛ لِ ْ
َوكا َن ِم ْن عا َد ِة �أمي ِر ال ُم ِؤم َ
ماع ِه بِ�أ ْه ِلها ،س�ألَ ُهم َع ْن �أميرِها َسعي ِد بنِ ِ
واج ِت ِ
عامرٍَ ،فشَ َك ْوا �إلي ِه �أ ْر َبعاً ِم ْن �أ ْفعالِ ِه،
صْ ،
َو ِع ْن َد زيا َرتِ ِه لِوِلا َي ِة ِح ْم َ
كُ ُّل ِ
فاس َت ْدعى ُع َم ُر َسعيداًَ ،و َج َم َع َب ْي َن ُه َو َب ْي َن ُه ْمَ ،وقا َل ُع َم ُر :ما َتشْ كو َن ِم ْن �أمي ِركُ ْم؟
واح ٍد ِم ْنها �أ ْع َظ ُم ِم َن ال� آ َخرِْ ،
قاَلوا :لا َيخْ ُر ُج �إِلينا َحتّى َي َتعالى ال َّنها ُرَ ،ولا ُيج ْي ُب �أ َحداً بِ َلي ٍلَ ،ولَ ُه َي ْو ٌم في الشَّ ْه ِر لا ُيقابِ ُل في ِه �أ َحداً،
غيب َع َّم ْن في َم ْج ِل ِس ِه.
ماء.
َوتُ ُ
صيب ُه ِم ْن حينٍ لِ� آ َخ َر غَشْ َي ٌةَ ،ف َي ُ
ال َغشْ َي ُة :إِال� ْغ ُ
قا َل ُع َم ُر لِوالي ِه َسعي ٍد :ما َتقو ُل في ذلك يا َسعيدُ؟
باح
س لِ� أ ْهلي خا ِد ٌمَ ،ف�أقو ُم كُ َّل َص ٍ
قا َل َسعيدٌ� :أ ّما ال� أ ْم ُر ال� أ َّو ُلَ :ف إِ�نَّ ُه لَ ْي َ
َف�أ ْع ِج ُن لَ ُهم َعجي َن ُهم ،ثُ َّم �أ َت َر َّي ُث َقليلا ً َحتّى َيخْ َت ِم َر ،ثُ َّم �أخْ ِب ُز ُه ،ثُ َّم �أ َت َوضَّ�أ� ،أ َت َر َّي ُث� :أ َت َم َّه ُل.
َو�أخْ ُر ُج لِلنّاسِ.
َو�أ ّما ال� أ ْم ُر الثّانيَ :ف إِ�ن ّي َج َع ْل ُت ال َّنها َر لَ ُه ْمَ ،والَّل ْي َل للّ ِهَ ،ع َّز َو َج َّل.
ف،
ياب َغ ْي َر الَّتي َع َل َّيَ .ففي هذا َالي ْو ِم �أ ْغ ِسلُهاَ ،و�أنْ َت ِظ ُر؛ َحتّى َت ِج َّ
س ِع ْندي ثِ ٌ
َو�أ ّما ال� أ ْم ُر الثّالِ ُثَ :ف إِ�ن ّي لَ ْي َ
ثُ َّم �أخْ ُر ُج �إِلَ ْي ِه ْم � ِآخ َر ال َّنهارِ.
َو�أ ّما ال� أ ْم ُر ال ّرابِ ُعَ :ف َق ْد شَ ِه ْد ُت َم ْص َر َع ُخ َب ْي ِب بنِ َع ِد ٍّي َو�أنا ُمشْ ِر ٌكَ ،و َر�أ ْي ُت قُ َر ْيشاً تُ َق ِّط ُع َج َس َد ُه َو َتقو ُل:
ف �أن ّي لَ ْم �أنْ ُص ْر ُه �إِلّا َظ َن ْن ُت �أ َّن اللّ َه لا َي ْغ ِف ُر
�أتُ ِح ُّب �أ ْن َيكو َن ُم َح َّم ٌد َمكانَكَ َ ،و�إِن ّي ما َذ َك ْر ُت ذلِكَ َالي ْو َمَ ،و َك ْي َ
ليَ ،ف�أصا َب ْتني تِلكَ ال َغشْ َي ُة.
الح ْم ُد للّ ِه الَّذي لَ ْم ُي َخ ِّي ْب َظ َّني بِكَ .
َف َل ّما َس ِم َع ُع َم ُر َر َّد والي ِه ،قا َلَ :

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
�أ َّولاً -ن ُ
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(ص َو ٌر ِم ْن َحيا ِة الصَّ حا َب ِةَ ،ع ْبد ال َّرحْ من َر أ�ْ َفت الباشاِ ،بت ََص ُّرف)
ُ

حيح ِة فيما َي�أْتي:
حيح ِةَ ،وبِـ (لا) لِ ْل ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َّ
ُجيب بِـ (نَ َع ْم) لِ ْل ِعبا َر ِة َّ
الص َ
الص َ
 -1ن ُ
�أ� ) ( -أ ْس َل َم َسعي ُد ب ُن ِ
عام ٍر َب ْع َد َف ْت ِح َخ َيب َر.
بَ ) ( -تولّى َسعي ُد ب ُن ِ
الخطّ ِ
اب.
الخلي َف ِة ُع َم َر بنِ َ
ص في َع ْه ِد َ
عام ٍر وِلا َي َة ِح ْم َ
جَ ) ( -فر َِح ْت َز ْو َج ُة َسعي ٍد لِ ُص َّر ِة ِ
المال الَّتي َد َخ َل ْت َب ْي َت ُه ْم.
ذير ُه لِل� أ ْم ِ
والَ ،و ُظ ْل ُم ُه لِل َّر ِع َّي ِة.
ص ِم ْن والي ِهم َت ْب ُ
دِ ) ( -م َن ال�أمو ِر الَّتي ْاش َتكى ِم ْنها �أ ْه ُل ِح ْم َ
هـ ) ( -كا َن َسعي ُد ب ُن ِ
الخطّ ِ
اب.
الخلي َف ِة ُع َم َر بنِ َ
عام ٍر ِع ْن َد ُح ْسنِ َظ ِّن َ

الخطّ ِ
ص؟
 -2ماذا َط َل َب ُع َم ُر ب ُن َ
اب ِم َن ال َو ْف ِد الَّذي َق ِد َم �إِلَي ِه ِم ْن ِح ْم َ
الخطّ ِ ِ
ِ
مين.
ف ُع َم َر بنِ َ
ص ِم ْن فُقَرا ِء ال ُم ْس ِل َ
 -3نُب ِّي ُن َم ْو ِق َ
والي ِح ْم َ
اب ع ْندَما َعل َم بِ�أ َّن َ
ِ
ِ
لي ال ُّدنْيا؛ لِ ُت ْف ِس َد � ِآخ َرتيَ ،و َحلَّ ِت ال ِف ْت َن ُة في َب ْيتي»؟
 -4ما ال َم ْقصو ُد بِ َق ْو ِل َسعيد بنِ عامرٍَ « :د َخ َل ْت َع َّ
ص ِم ْن والي ِه ْم.
 -5ن َُب ِّي ُن ال�أمو َر الَّتي ْاش َتكى ِم ْنها �أ ْه ُل ِح ْم َ
صيب َسعي َد َبن ِ
عام ٍر ِم ْن حينٍ لِ� آ َخ َر؟
 -6لِماذا كان َِت ال َغشْ َي ُة تُ ُ
ف َز ْو َج ِة َسعي ِد بنِ ِ
عام ٍر في �أ ْم ِر ُص َّر ِة ِ
المال؟
َ -7علا َم َي ُد ُّل َم ْو ِق ُ
ص َم ْو ِقفاً َي ُد ُّل َعلى ُز ْه ِد َسعي ِد بنِ ِ
الحيا ِة.
عام ٍر في َ
 -8ن َْس َتخْ ر ُِج من ال َّن ِّ
ُجيب َعنِ ال� أ ْسئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانِياً -نُ َف ِّك ُرَ ،ون ُ
َ -1ع َّد َسعي ُد ب ُن ِ
عام ٍر الما َل الَّذي َد َخ َل َب ْي َت ُه ِف ْت َن ًة .ن َُب ِّي ُن َر�أْ َينا في ذلكَ .
 -2ما ال ِع َب ُر ال ُم ْس َتفا َد ُة ِم ْن هذا ال َّد ْرسِ؟
ساءلَ ُة ،ال َّنزا َه ُة ،الشَّ ّف ِاف َّي ُة).
ص ما َي َّت ِف ُق َم َع ال َمفاهي ِم ال�آتِ َي ِة( :ال ُم َ
 -3ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال َّن ِّ
 -4بال ُّرجو ِع �إلى ال َم ْك َت َب ِة ،نَ ْب َح ُث َع ْن حا ِد َث ِة َم ْق َتلِ ُخ َب ْي ِب بنِ َع ِد ٍّي.
ثالِثاً-
(ص َر ٌر).
ص� :أُ -م ْف َر َد َك ِل َم ِة ُ
 -1ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال َّن ِّ
صيب ٌةَ ،م ْق َت ٌل)
                       بُ -مرا ِد َ
فَ ( :ق َص َد �إِلىُ ،م َ
 -2ن َِص ُل َب ْي َن ال َك ِل َم ِة َو ِضدِّها فيما َي�أْتي:
ِّ
الض ُّد
ال َك ِل َم ُة
ُم ْط َم ِئ َّن ٌة
َطوي ٌل
َقصي ٌر
َم ْذعو َر ٌة
ُي َق ِّر ُبها
خا ِد ٌم
َس ِّي ٌد
ُي ْب ِعدُها
َصغي ٌر
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إِ
ال� ْملا ُء:

الهَ ْم َز ُة ال ُم َت َط ِّر َف ُة

َن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
طوط فيما َي أ�ْتي:
روح ال َّن ْه ِ
ضاتَ ،و َمنْشَ �أ ال ِّر ِ
لاح،
	 
ف ُء ّ
ال َّر ُج ُل ال ُك ْ
سالاتَ ،و ِم ْح َو ُر إِال� ْص ِ
الحيا ِةَ ،و ُ
الح هو َج ْو َه ُر َ
الص ُ
حين لَ ْم َي َت َم َّن ِف َّض ًةَ ،ولا َذ َهباًَ ،ولا لُ ْؤلُؤاًَ ،ولا َج ْو َهراًَ ،و ِ
َو ِ
شاط ُئ ال� أ ِ
لك َّن ُه َت َمنّى
مانَ ...ف ِللّ ِه ما �أ ْح َك َم ُع َم َر! َ
السما ِء.
واب َّ
رِجالا ً ِم َن ال ِّطرا ِز ال ُم ْمتازِ ،الَّذي َت َت َف َّت ُح َعلى �أ ْيدي ِهم كُنو ُز ال� أ ْرضَِ ،و�أ ْب ُ
ن ِ
ُلاح ُظ �أ َّن ال َك ِل ِ
جاء ْت في � ِآخ ِر ال َك ِل َم ِة،
مات الَّتي َت ْح َتها ُخطو ٌط َت ْن َتهي بِ َه ْم َز ٍة تُ َس ّمى َاله ْم َز َة ال ُم َت َط ِّر َف َة؛ لِ�أنَّها َ
َون ِ
الح ْر ِف الّذي َق ْب َلها.
الس ْطرِ؛ َوذلِكَ َت َبعاً لِ َح َر َك ِة َ
ُلاح ُظ �أنَّها كُ ِت َب ْت َعلى واوٍ� ،أ ْو يا ٍء� ،أ ْو �ألِ ٍف� ،أ ْو ُمف ََر َد ٍة َعلى َّ
إ�ضا َء ٌة إ� ْملائ َّي ٌة:
اله ْم َز ُة ال ُم َت َط ِّر َف ُة في � ِآخ ِر ال َك ِل َم ِة على َح ْر ٍف ُي ِ
الح ْر ِف الَّذي َق ْب َلهاَ ،فال َف ْت َح ُة
ناس ُب َح َر َك َة َ
	•تُ ْك َت ُب َ
الض َّم ُة َت ِ
تُ ِ
الواو ،ن َْح َو( :ا ْم ُرؤَ ،ت َه ُّيؤَ ،تكافُؤ)،
ف ،ن َْح َوَ ( :ي ْبد�أَ ،ق َر�أَ ،منْشَ �أٌ)َ ،و َّ
ناس ُبها ُ
ناس ُبها ال�ألِ ُ
الياء َغ ْي ُر ال َم ْنقو َط ِة ،ن َْح َو ِ
السكو ُن ُي ِ
َوال َك ْس َر ُة تُ ِ
الس ْط ُر،
ناس ُب ُه َّ
(:شاط ٌئ ،الد ِّاف ُئ ،ها ِدئٌ)َ ،و ُّ
ناس ُبها ُ
بوء).
شاءَ ،م ْو ٌ
ن َْح َوُ ( :ب ْط ٌء� ،إنْ ٌ

ريبات إِ
ال� ْملائِ َّي ُة
الت َّْد ُ

الس َب َب:
الح َ
�أ َّولاً -ن َِص ُل ُ
روف ال�آتِ َي َةَ ،ونُراعي ِكتا َب َة َ
اله ْم َز ِة فيهاَ ،ونَ ْذك ُُر َّ
ص ْح ر ا ُء.
 -2هـ ا ِد ٌء.
وء.
 -1ه ُـ د ُ
َ -3
ف ْي ٌء.
َ -5ت وا ُط ٌء.
َ -4م َخ ب َ ٌء.
َ -6
الس َب َب:
ثانِياً -نَعو ُد �إِلى َد ْر ِ
س َ
َقير)َ ،ون َْس َتخْ ر ُِج ما َي�أْتيَ ،ونَ ْذك ُُر َّ
(الخلي َف ُة َوالوالي الف ُ
بَ -ه ْم َز ًة ُم َت َو ِّس َط ًة َعلى واوٍ.
أ�َ -ه ْم َز ًة ُم َت َو ِّس َط ًة َعلى نَ ْب َر ٍة.
دَ -ه ْم َز ًة ُم َت َو ِّس َط ًة َعلى �ألِ ٍف.
جَ -ه ْم َز ًة ُم َت َط ِّر َف ًة َعلى �ألِ ٍف.
ف َك ِل َم َة (ا ْم ُرؤ) في ث ِ
حيث َتكو ُن في ال�أولى َم ْرفوع ًةَ ،وفي الث َّاني ِة َم ْنصو َب ًة،
َلاث ُج َملٍ ُمفي َد ٍة ،بِ ُ
ثالِثاً -نو ِّظ ُ
َوفي الثّالِ َث ِة َم ْجرو َرةً.
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ورقة عمل
الهمزة المتط ّرفة
الهدف ال� أ ّول :نكتب الهمزة المتط ّرفة كتابة صحيحة.
الهدف الثّاني :بيان سبب كتابة الهمزة المتط ّرفة.
نتذكّر:
 تُك َتب الهمزة المتط ّرفة على حرف يماثل حركة الحرف الذي يسبقها.�أع ّزائي الطّلبة ،ه ّيا:
�أولاً -نصل ال�أحرف ال�آتية ،ونراعي كتابة الهمزة المتط ّرفة فيها:
ف ٌء................................. :
 -1ت َك ا ُ
ف ٌء................................... :
َ -2م ْر َ
ُ -3ب ْط ء...................................... :
َ -4ج ر ْي ء................................... :
َ -5م و ا ِن ء.................................. :
ثانياً -نقر�أ الجمل ال�آتية في الجدول ،ث ّم نكمل ما فيه َوفق المطلوب:
الجملة
امر ٌؤ �إلّا برحمة الله.
لا يدخل الجنة ُ
رسا القارب على ِ
شاطئ الجزيرة.
شيء قد كتبه الله لك.
لا
ْ
تعترض على ْ
من الخ َط�أ �أن تجاد َل الحمقى.
الصلاة.
صحة ّ
الوضوء من شروط ّ

الكلمة التي فيها همزة متط ّرفة موقع الهمزة سبب كتابة الهمزة المتط ّرفة
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ال َو ْحدَ ُة ال ّرابعة

قيب
ال َّر ُ

       قا َل حا ِز ٌم لِا ْب ِن ِه صالِ ٍح َو ُه َو ُي َو ِّد ُع ُه في ال َمطارِ� :إِنَّني يا ُب َن َّي ،ما
ِّراس ِة في لَ ْن َد َن �إِلّا َب ْع َد �أ ِن ات ََّخ ْذ ُت ِم ْن �أ ْصحابي
وا َف ْق ُت َعلى َس َف ِر َك لِلد َ
ُهناَ َك َم ْن ُي ِ
قارير ُم ْس َت ِم َّر ٍة َع ْن َوضْ ِعكَ    .
راق ُبكَ َ ،و ُيوافيني بِ َت َ
صالح ُم َو ِّدعاً والِ َد ُهَ ،و َب ْع َد ِع َّد ِة شُ هورٍَ ،ك َت َب �إِلى �أبي ِه َيقو ُل:
    ا ْب َت َس َم
ٌ
« ُم ْن ُذ �أ ْن غا َد ْرتُ ُك ْم َع ِم ْل ُت َعلى ِخدا ِع ال َّر ِ
جاء
قيب بِال َّتظا ُه ِر َوال َّت ْموي ِهَ ،ح َّتى َ
ِف َع ْن ُط ُر ِق ال ُمرا َق َب ِة
ِع ْندي َصديقيَ ،وقا َل ليَ :على ما َي ْبدو �أنَّكَ لا َت ْعر ُ
ات ال ِّتجا ِر َّي َة كُلَّها ُمرا َق َب ٌة بِ َوسا َط ِة ال ُم َص ِّو ِ
لاح ْظ َت �أ َّن ال َم َح ّل ِ
رات
شَ ْيئاً� .أما َ
(الكاميرات) ال ِّتلي ِف ْزيونِ َّي ِة الَّتي تُ ِ
ِ
راق ُب َح َر َك َة ال َّزبائِنِ ؟ �أما َس ِم ْع َت �أنَّ ُه في
ض ُالب ْل ِ
ِشارات ال ُمرو ِر بِ َوسا َط ِة � ِ
دان َت ِت ُّم ُمرا َق َب ُة �إ ِ
الخ ِف َّي ِة ،و�أ َّن
َب ْع ِ
آلات ال َّت ْصوي ِر َ
الس ّي ِ
موح
الس ْر َع َة ال َم ْس َ
ارات الَّتي َت َت َ
جاو ُز ُّ
َب ْع َضها ُي ْس َتخْ َد ُم لِ َم ْع ِر َف ِة ُس ْر َع ِة َّ
ض ُط ُر ِق
بِها؟ قُ ْل ُت :نَ َع ْمَ ،ع ِل ْم ُت بِهذا كُلِّ ِهَ ،فماذا َي ْعنينا؟ قا َل :ه ِذ ِه َب ْع ُ
الحدي َث ِة.
ال ُمرا َق َب ِة َ
فاس ُه ْمَ ،و ِم ْن
َ
    و ُهنا َك ُط ُر ٌق �أ ْدهى ِم ْنها تُرا ِق ُب ال� أ ْفرا َدَ ،وتُ ْحصي َع َل ْي ِه ْم �أنْ َ
توض َع في َب ْي ِتكَ َو�أنْ َت لا َت ْدريَ ،ف َتقو ُم
ذلِكَ �أ َّن �أ ْج ِه َز َة ال َّت َن ُّص ِت ُي ْم ِك ُن �أ ْن َ
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ال َّت ْموي ُهِ :
الخدا ُع    .

فاس َه ْم:
تُ ْحصي َع َل ْي ِه ْم �أنْ َ
تُتابِ ُع ُه ْم بِ ِدقَّ ٍة.

بِ َب ِّث كُ ِّل ما َي ْص ُد ُر َع ْنكَ ِ
لاس ْل ِك ّياً �إِلى ِجها ِز ْاس ِت ْق ٍ
بال في َم ْر َك ٍز لِل ُمرا َق َب ِة،
توض َع على �أ ْس ِ
لاك هاتِ ِفكَ َ ،ف ُت َس ِّج ُل كُ َّل
سج ُل كُ َّل �أحادي ِثكَ � ،أ ْو َ
َف ُت ِّ
قيب ِتكَ ِ ،ع ْندَها َي ْس َتطي ُع ال ُم ِ
راق ُب �أ ْن
ُمكالَماتِكَ � ،أ ْو َ
توض َع في َس ّيا َرتِكَ �أ ْو َح َ
ُي َح ِّد َد َمكانَكَ دو َن �أ ْن َيرا َك.
غير ُة ِخ ْف َي ًة في (ديكورِ) ال ُغ ْر َف ِةَ ،ف َتقو ُم
توض ُع لَكَ � ُ
َ   و َق ْد َ
آلات ال َّت ْصوي ِر َّ
الص َ
سال ال ُم ِ
بِ إِال� ْر ِ
باش ِر لِ ُك ِّل ما َي ْجري َو�أنْ َت لا َتد ْري .قُ ْل ُتَ :و َه ْل ُي ْم ِك ُنني �أ ْن
�أ ْك َت ِش َف ه ِذ ِه ال� أ ْج ِه َزةَ؟ قا َل :نَ َع ْمَ ،و ِ
لك ْن لَ ْي َس بِ ُسهولَ ٍة؛ لِ�أنَّها َصغيرةٌ .قُ ْل ُت:
َثيرةٌَ ،وب ْي َن الحينِ َوال� آ َخ ِر
َو َه ْل ُهنا َك ُط ُر ٌق �أخْ رى في ال ُمرا َق َب ِة؟ قا َل� :إِنَّها ك َ
ن َْس َم ُع َع ْن ُط ُر ٍق َو�أ ْج ِه َز ٍة َجدي َد ٍة كَالَّتي َت ْع َت ِم ُد َعلى �أ ِش َّع ِة اللّي َزرَِ ،و َغ ْيرِها.
قاص َرةً؛ لِ�أنَّها تُ ِ
َ    و َم ْهما َت َق َّد َم ْت ه ِذ ِه ال� أ ْج ِه َز ُة َت ْبقى ِ
راق ُب �أ ْعمالَكَ َ ،ولا
ف �إِ َذ ْن؟ قا َل :يا ِ
قيب
َت َّط ِل ُع على نَوايا َك .قُ ْل ُت :في َم َ
الخ ْو ُ
صاحبي� ،إِ َّن ال َّر َ
الصدو ُرَ ،والَّذي
الَّذي �أخافُ ُه ُه َو الَّذي َي ْع َل ُم خائِ َن َة ال� أ ْع ُينِ َ ،وما تُخْ ِفي ُّ
الس َّر َو�أخْ فى ،والَّذي َي ْع َل ُم ما في َالب ِّر َو َالب ْحرَِ ،وما َت ْسق ُُط ِم ْن َو َر َق ٍة �إِلّا
َي ْع َل ُم ِّ
َي ْع َل ُمهاَ ،ولا َح َّب ٍة في ُظلُ ِ
س �إِلّا في ِك ٍ
تاب
مات ال� أ ْر ِ
ض َولا َر ْط ٍب َولا يابِ ٍ
ُمبينٍ ِع ْن َد ُه ...الَّذي لا َت�أْ ُخ ُذ ُه ِس َن ٌة َولا نَ ْو ٌمَ ،والَّذي لا ن ُ
ُحيط بِ ِع ْل ِم ِه َولا
شاءَ ،والَّذي لا َم ْل َج�أ ِم ْن ُه �إِلّا �إِلَ ْي ِه.
بِشَ ْي ٍء ِم ْن ُه �إِلّا بِما َ
الص ِاع َق ِةَ ،وم َّر في ُم َخ ِّي َلتي شَ ُ
ريط
   و َق َع ْت َك ِلماتُ ُه َع َل َّي -يا والِديُ -وقو َع ّ
َ
الخ ِ
سارات الَّتي لَ ِح َق ْتني.
َحياتي َسريعاًَ ،و�أ ْد َر ْك ُت َ
    سا َم َحكَ اللّ ُهَ ،ف َل ْو �أنَّك َدلَ ْل َتني َعلى ال َّر ِ
قيب لَ َوفَّ ْر َت مالَكَ َو َو ْقتي،
راقبين َف َل ْن �أخا َف ُه ْم وما َي ْف َعلونََ ،و�أ ْر ِس ْل �إِلَ َّي َم ْن
َفات َِّخ ْذ َم ْن ِشئ َْت ِم َن ال ُم َ
َترى ِم َن ال ُع ِ
يون َف َس�أخْ َد ُع ُه ْمَ ،ول ِك ْن �أن ّى لِ َي �أ ْن �أخْ َد َع َربّي! َف�أنا َو�أنْ َت يا
نيبانَ ،و ِم ْن َعذابِ ِه ُمشْ ِف ِ
والِدي� ،إِلى اللّه ُم ِ
الخ ْلقِ لِ َر ْح َم ِت ِه
قانَ ،ب ْل َجمي ُع َ
ُم ْحتاجونََ ،و َس َي ِقفو َن َب ْي َن َي َد ْي ِه ِ
عينَ .و�أ ْس�ألُ ُه َتعالى �أ ْن َي ْق َب َل َت ْو َبتي.
خاش َ
َو�إِلى �أ ْن نَ ْل َت ِق َي �أ ْس َت ْو ِد ُعكَ اللّ َه الَّذي لا َتضي ُع َودائِ ُع ُه.
( َب ِ
راع ُم إِال� ِ
يمان ،د .محمود ن ّحاس ،ال َعدَ ُد ،179:ال ُك َوي ُْتِ ،بت ََص ُّرف)

اللّي َز ُرَ :م ْن َب ٌع َض ْوئِ ٌّي ُي ْعطي
ُح َزماً َض ْوئِ َّي ًة ُمتوا ِز َي ًة َوبِاتِّجا ٍه
طول َم ْو ِجي ِ
ِ
واح ٍد َوبِ ٍ
واح ٍد.
ٍّ
خائِ َن ُة ال� أ ْع ُينِ  :ال َّن َظ ُر �إِلى ما
ن ََهى اللّ ُه َع ْن ُه.
داء ال ُّنعاسِ.
ِس َن ٌة :ا ْب ِت ُ

نيبِ :
الح ِّق.
راج ٌع �إِلى َ
ُم ٌ
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
�أ َّولاً -ن ُ
 -1نَ ْم َل� أ الفَرا َغ ِ
ات فيما َي�أتي:
.
أ -� سا َف َر صالِ ٌح �إِلى َل ْن َدنَ؛ لِـ
ض ُالب ْل ِ
بَ -ت ِت ُّم ُمرا َق َب ُة �إ ِ
.
دان بِ َوسا َط ِة
ِشارات ال ُمرو ِر في َب ْع ِ
� ،أ ْو
� ،أ ْو
توض ُع �أ ْج ِه َز ُة ال َّت َن ُّص ِت؛ لِ ُمرا َق َب ِة ال� أ ْفرا ِد في
جَ -
            .
شاف �أ ْج ِه َز ِة ال َّت َن ُّص ِت؛ لِ�أنَّها
الص ْع ِب ا ْك ِت ُ
دِ -م َن َّ
 -2لِماذا �أخْ َب َر ال� أ ُب ا ْب َن ُه �أنَّ ُه َس ُي ِ
راق ُب ُه في َم ِ
راس ِت ِه؟
كان ِد َ
ض الد َُّو ِل.
ض ُط ُر ِق ال ُمرا َق َب ِة ال ُم ْس َت ْع َم َل ِة في َب ْع ِ
 -3نُ َع ِّد ُد َب ْع َ
َ -4م ْن �أ ْع َظ ُم َر ٍ
قيب َعلى َالبشَ رِ؟
ف ُمرا َق َب ُة اللّ ِه َتعالى َع ْن ُمرا َق َب ِة النّاسِ؟
 -5بِ َم َتخْ َت ِل ُ
ش ِعبا َرةَ(َ :و ِ
 -6ن ِ
لك ْن �أن ّى لِ َي �أ ْن �أخْ َد َع َربّي).
ُناق ُ

.

ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة                                                      :
ثانِياً -نُ َف ِّك ُرَ ،ون ُ
 -1ما ال�آثا ُر ال ُم َت َرت َِّب ُة َعلى انْ ِعدا ِم ِص َف ِة ْاستشْ عا ِر ُمرا َق َب ِة اللّ ِه َ -تعالىِ -ع ْن َد النّاسِ؟    
الحيا ِة ال ُمخْ َت ِل َف ِة                     .
 -2ن َُب ِّي ُن َمدى ِح ْر ِ
ص الوالِ َد ْينِ َعلى �أ ْبنائِ ِهما في َجوانِ ِب َ
ِ -3ع ْل ُم اللّ ِه َ -تعالىِ -
واس ٌع لا ُي ُ
ض ال َمظا ِه ِر الدّالَّ ِة َعلى ذلِكَ .
حيط بِ ِه �أ َحدٌ .نَ ْذك ُُر َب ْع َ
          
ثالِثاً                                                                                 -
ف َك ِل َم َة ِ
(خ ْف َي ًة) في ُج ْم َل ٍة ُمفي َد ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا                                       .
 -1نُ َو ِّظ ُ
ص َك ِل َم ًة ُمرا ِد َف ًة لـِ (ال َّت ْموي ِه)                                                    .
 -2ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال َّن ِّ
 -3نُ َو ِّض ُح ال َم ْقصو َد بـِ (ال ُع ِ
يون)                                                   .
(اس ِت ْق ٍ
بال)؟
 -4ما ِض ُّد َك ِل َم ِة ْ
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ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
ِ
َلامات إِ
ال� ْع ِ
راب ال َف ْر ِع َّي ِة
ِم ْن ع
ص ال�آتيَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
طوط:
َن ْق َر�أ النَّ َّ
« َفات َِّخ ْذ َم ْن ِشئ َْت ِم َن ال ُمراقبينََ ،ف َل ْن �أخا َف ُه ْم وما يفعلونَ ،و�أ ْر ِس ْل �إِلَ َّي َم ْن َترى ِم َن ال ُع ِ
يون
َف َس�أخْ َد ُع ُه ْمَ ،و ِ
نيبانَ ،و ِم ْن َعذابِ ِه ُمشْ ِف ِ
لك ْن �أن ّى لِي �أ ْن �أخْ َد َع َربّي! َف�أنا َو�أنْ َت يا والِدي� ،إِلى اللّ ِه ُم ِ
قانَ ،ب ْل
َ
الخ ْلقِ لِ َر ْح َم ِت ِه ُم ْحتاجونََ ،و َس َي ِقفو َن َب ْي َن َي َد ْي ِه ِ
عين».
َجمي ُع َ
خاش َ
   ن ِ
ُلاح ُظ �أ َّن ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
جاء ِت ال�أولى ِم ْنها َج ْم َع ُم َذكَّ ٍر سالِماً َم ْجروراً َو َعلا َم ُة
طوط �أ ْس ٌ
ماءَ ،
الواو،
فَ ،والثَّالِ َث ُة َج ْم َع ُم َذكَّ ٍر سالِماً َم ْرفوعاًَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه ُ
الياءَ ،والثَّانِ َي ُة ُم َثنّى َم ْرفوعاً َو َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه ال�ألِ ُ
َج ِّر ِه ُ
لامات ُت َس ّمى َع ِ
لامات ال�إ ْع ِ
راب ال َف ْر ِع َّي َة،
الياءَ .وه ِذ ِه ال َع ُ
َو َالرابِ َع ُة َج ْم َع ُم َذكَّ ٍر سالِماً َم ْنصوباًَ ،و َعلا َم ُة ن َْص ِب ِه ُ
َو�أنَّها َسد َّْت َم َس َّد ال َع ِ
الض َّم ِةَ ،وال َك ْس َر ِة).
لامات ال� أ ْص ِل َّي ِة (ال َف ْت َح ِةَ ،و َّ
َن ْس َت ْن ِت ُج:
لِ إِل� ْع ِ
لامات َف ْر ِع َّي ٌة ِم ْنها :الوا ُوَ ،و َتكو ُن َعلا َم َة َر ْف ٍع في َج ْم ِع ال ُم َذكَّ ِر ال ّسالِ ِمِ ،م ْث َل( :ال ُم َعلِّمو َن
راب َع ٌ
ران صا ِد ِ
فَ ،و َتكو ُن َعلا َم َة َر ْف ٍع في ال ُم َثنّىِ ،م ْث َل( :ال َّت ِاج ِ
الياءَ ،و َتكو ُن َعلا َم َة ن َْص ٍب َو َج ٍّر
ُمخْ ِلصونَ)َ ،وال�ألِ ُ
قان)َ ،و ُ
الض ْي َف ْينِ ،
(:اح َت َر ْم ُت ّ
لين)َ ،وال ُم َثنّىِ ،م ْث َل ْ
دعين َث ْر َوةٌ ،ا ْب َت ِع ْد َعنِ ال ُم َتخا ِذ َ
في َج ْم ِع ال ُم َذكَّ ِر ال ّسالِ ِمِ ،م ْث َل�( :إِ َّن ال ُم ْب َ
ْاس َت َع ْن ُت بِ ِ
الكتا َب ْينِ ).

ريبات
الت َّْد ُ
الج ْد َو َل ال�آتِ َي:
�أ َّولاً -نُ ْك ِم ُل َ
ُم ْف َر ٌد
ُمشْ ِف ٌق
ُمزا ِر ٌع

ُم َث ًنى
ُمش ِف ِ
قان
ِ
لاع َب ْينِ

َج ْم ُع ُم َذ َّك ٍر سالِ ٌم
ِ
خاشعو َن
ُمزارِعو َن
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طوط ،ثُ َّم ن َْج َم ُعهاَ ،م َع �إ ِْجرا ِء ال َّتغْيي ِر ال ُم ِ
ثانِياً -نُ َثنّي ال َك ِل ِ
مات الَّ َتي َت ْح َتها ُخ ٌ
ناس ِب فيما َي�أْتي:

�أَ -ي ْص ُم ُد ال ُم ِ
واط ُن في �أ ْر ِض ِه َمهما َح َص َل.
اسَ ،و َي ْص ِب ُر َعلى �أذا ُه ْم.
ب� -أ ِح ُّب ال ُم ِؤم َن الَّذي ُيخالِ ُط ال َّن َ
الصا ِد ِق.
ج� -أ ْع ِج ْب ُت بِالبائِ ِع َّ

راب في ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
ثالِثاً -ن َُب ِّي ُن َعلا َم َة إِال� ْع ِ
طوط فيما َي�أْتي:
َ

ُ

َ َ

ُ

ُ ُ َْ َْ َ َ
ََ َ َ
		
ان ۖ قال َما َخ ْطبُك َما».
ي تذود ِ
�أ -قا َل َتعالى« :ووجد ِمن دونِ ِهم امرأت ِ
بَ -فر َِح الفائِزو َن في ِس ِ
باق ال َّد ّر ِ
الهوائِ َّي ِة.
اجات َ
دان ِ
واس ِ
ج -ال َم ْس ِج ِ
عان.
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ص)23 :
(الق ََص ُ

ال َو ْحدَ ُة الخامسة

ص:
َب ْي َن َيدَ ِي النَّ ِّ

الس ْمر ّي شاع ٌر ِم ْص ِر ٌّيُ ،ولِ َد عا َم 1965مِ ،
س� ِ
آداب ِق ْس ِم اللُّ َغ ِة
حاص ٌل َعلى ليسان ِ
	�إبراهيم َع ْب ُد ال َعزي ِز َّ
ال َع َرب َّي ِة ،عا َم 1989م.

َف ْض ُل ال ُم َع ِّل ِم

ريِ /م ْصر)
( إ�براهيم َع ْبد ال َعزيز َّ
الس ْم ّ

طاف ال َكــو َن ُي ْحيي ِه
نــو ُر ال ُّن ُبـ َّو ِة َ
الج ْه ِل �أو َق ْي ٍد ُي َك ِّبلُه
ِم ْن َس ْط َو ِة َ
َفقــا َم َي ْهفــو �إِلــى ال�أنْـ َوا ِر ُم ْر َت ِقبـاً
َعسا ُه �أ ْن َي ْح ِم َل ال�أنْوا َر ُم ْح َت ِسباً
َو َم ْب َلــ ُغ ال ِع ْلــ ِم ِفيــ ِه أ�نَّــ ُه َر ُجــ ٌل
ـب
ُهـ َو ال ُم َعلِّـ ُم َم ْوصــو ٌل لَـ ُه ن ََسـ ٌ
الحـ ُّق ُم ْن َب ِلجاً
َعلــى َي َد ْيـ ِه َيصيـ ُـر َ

ِمـ ْـن َم ْوتِـ ِه َو َسـ َعى لِل َع ْقــلِ ُي ْنجيـ ِه
�أ ْو َز ْي َغـ ٍة ِمـ ْـن َضـ ِ
ـلال ال ِف ْك ِر تُ ْردي ِه
َعســا ُه َي ْحظــى بِ َو ْصلٍ ِمـ ْـن َتدَاني ِه
�أ ْجراً َع ِظيماً لَدى ال َّر ْحمن َي ْجزي ِه
طــاقَ ال�أمانَــ َة لا أ� ْعــذا َر َتثْنيــ ِه
�إِلــى ال ُّن ُب ـ َّو ِة ذاك الفَضْ ـ ُل َي ْك ِفي ـ ِه
كب حادي ِه
َع َلى ُخطا ُه َيسو ُق ال َّر َ

ـاس َت ْغ ِب ُط ُه
ُ -٨هـ َو اْل ُم َعلِّـ ُم لَ ْيـ َ
ـت ال َّنـ َ
َ -٩ك ْم سا َل ن َْهر ًا بِما ِء ال ِع ْل ِم ُي ْر ِسلُ ُه
َ -١٠ح َّتى نَ َم ْت َفي ُربا ُه كُ ُّل َب ِاس َق ٍة
ـس ال َع ْق َل ِم ْن �أنْوا ِر ِح ْك َم ِت ِه
َ -١١و�ألْ َبـ َ
 -١٢لَ ْم َي ْب ِغ شُ ْكراً َعلى ال َم ْع ِ
روف َي ْبذلُ ُه

َث ْوبــاً َقشــيباً َو�أ ْفــكاراً تُ َناغيــ ِه
لَ ْم َي ْر ُج �إ َّلا رِضا ال َّر ْحمنِ باري ِه

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧

الح ِّق داعي ِه
ب ِال ِع ْل ِم َي ْمضي َو َص ْو ُت َ
ــن َولا تيــ ِه
�إِلــى ال ِقفــا ِر بِــلا َم ٍّ
َو أ� ْي َنــ َع ال َّز ْه ُــر فــي أ� ْنحــا ِء واديــ ِه

َس ْط َوةٌَ :ت�أْثي ٌر.
ُي َك ِّبلُ ُهُ :ي َق ِّي ُد ُه.
الح ِّق.
َز ْي َغ ٌة :انْ ِح ٌ
راف َعنِ َ
تُ ْردي ِه :تُ ْه ِل ُك ُه.
َي ْهفوُ :ي ْس ِر ُع.
َتداني ِهَ :ت َق ُّربِ ِه.
طاقَ ال�أما َن َةَ :ح َم َل ال َم ْسؤولِ َّي َة.
َتثْني ِهَ :ت ُص ُّد ُه ،و َت ْص ِرفُ ُه.
ُم ْن َب ِل ٌجِ :
واض ٌح.
حادي ِه :سائِ ُق ُه.
َت ْغ ِب ُطهَ :تـ َت َمنّى حالَ ُه.
لاء.
ض َ
الخ ُ
ال ِقفا ُر :ال� أ ْر ُ
ِ
باس َق ٌة :الشَّ َج َر ُة ُم ْر َت ِف َع ُة ال� أ ْغصان.
شيبَ :جديدٌ.
َق ٌ
ُتناغي ِهُ :ت َح ِّدثُ ُه.

ال ُمنا َق َش ُة:

ئيس ُة الَّتي ْاش َت َم َل ْت َع َل ْيها القَصيدةُ؟
 -1ما ال ِف ْك َر ُة ال َّر َ
الجلي َل الَّذي َيقو ُم ب ِه ال ُم َعلِّ ُم ،كَما َو َر َد في َالب ْيتينِ  :ال� أ َّو ِلَ ،والثّاني.
 -2ن َُب ِّي ُن ال َع َم َل َ
َ -3ج َع َل الشّ ِاع ُر ن ََس َب ال ُم َعلِّ ِم َم ْوصولا ً بِ َن َس ِب ال ُّنب َّو ِة ،ف�أ ُّي ال� أ ْب ِ
شير �إلى ذلِكَ ؟
يات ُي ُ
جاء في َالب ْي ِت ِ
الخامسِ.
 -4ن َُب ِّي ُن ال�أمانَ َة الَّتي َح َم َلها ال ُم َعلِّ ُم كَما َ
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 -5بِ َم شَ َّب َه الشّ ِاع ُر ال ُم َعلِّ َم في َالب ْي ِت التّ ِاس ِع؟ وما َو ْج ُه الشَ َب ِه َب ْي َن ُهما؟
زاء الَّذي َي ْن َت ِظ ُر ُه ال ُم َعلِّ ُم على ال َم ْع ِ
روف الَّذي َي ْب ُذلُه؟
 -6ما َ
الج ُ
س َعل ْي ِه ال� أ ْم ُر.
 -7نُ َف ِّر ُق في ال َم ْعنى َب َ
س ال َّر ُج ُل ا ْب َن ُه ِم ْع َطفاًَ ،و�ألْ َب َ
ين� :ألْ َب َ
ف كُ ّلا ً ِم ْنَ ( :ت ْغ ِب ُط ،تُناغي) في ُج ْم َل َت ْينِ ُمفي َد َت ْينِ ِم ْن �إِنْشائِنا.
 -٨نو ِّظ ُ
 -٩ما القي ُم ال ُم ْس َتفا َد ُة ِم ْن ه ِذ ِه ال ّقصي َد ِة؟
 -١٠نُ َو ِّض ُح َجما َل ال َّت ْصوي ِر في َالب ْي ِت الحادي َعشَ َر.

ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
َلامات البِنا ِء
ع
ُ
َن ْق َر�أ ما َي أ�ْتيَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
طوط:
باب َالي ْو ِم ُه ْم ر َِجا ُل ال َغ ِدَ ،و�أ َم ُل ال ُم ْس َت ْق َب ِلَ ،وتربي ُت ُهمَ ،و َت ْعلي ُم ُهم َم َه َّم ٌة شاقَّ ٌة لا َي ْق ِد ُر َع َليها �إلّا �أولو
شَ ُ
واج ِتماع ّياً ،و ُي ِع ُّد ُهم
ناء ِع ْل ِم ّياً َو ُخلُق ّياً ْ
ال َعزائِ ِم القَو ِّي ِة ،وال ُم َعلِّ ُم ُه َو الَّذي َيقو ُم بِهذا ال َع َملِ ال ُم ِه ِّم؛ �إ ْذ ُي َربّي ال� أ ْب َ
لِ� أ ْن َي ُكونوا ُم ِ
ناء ال ُم ْج َت َم ِع� -أ ْن
نين صالِ َ
واط َ
حينَ ،ت ْع َت ِم ُد َع َلي ِهم ال� أ َّم ُة في ُمق ِبلِ ال� أ َّيا ِمَ ،ف َي ِج ُب َع َل ْينا -نَح ُن �أ ْب َ
ِليها ال َّرسو ُل ال َكري ُم في �أ
َثير ٍة.
َ
ن َْح َت ِر َم ال ُم َعلِّ َمَ ...فما �أ ْش َر َ
ف رِسال َة ال ُم َعلِّ ِم! ه ِذ ِه ال ِّرسال ُة الَّتي �أشا َر �إ َ
حاديث ك َ
ن ِ
ُلاح ُظ �أ َّن ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
ماء ( ُه ْم،
طوط ( ُه ْمُ ،ه َو ،الَّذي ،ن َْح ُن ،ه ِذ ِه) �أ ْس ٌ
ماءَ ،و�أ َّن ال� أ ْس َ
الس ِ
ُه َو ،ن َْح ُن) َضمائِ ُر ُم ْنف ِ
الض ِّم،
كونَ ،والثّاني َعلى ال َف ْت ِح ،والث َ
ّالث َعلى َّ
جاء َم ْبن ّياً َعلى ُّ
َص َل ٌةَ ،و�أ َّن ال� أ َّو َل َ
ٍ
ِِ
الس ِ
ني َعلى ال َك ْسرِ� ،أ ّما َك ِلم ُة
ني َعلى ُّ
كونَ ،و َك ِل َم َة (هذه) ْاس ُم �إِشا َرة َم ْب ٌّ
َو�أ َّن َك ِل َم َة (الَّذي) ْاس ٌم َم ْوصو ٌل َم ْب ٌّ
جاء ْت ِف ْعلا ً ِ
ماضياً َم ْبن ّياً َعلى ال َف ْت ِح.
(�أشا َر) َف َ
َن ْس َت ْن ِت ُج:
واملِ الد ِ
الاس ُم الَّذي لا َت َتغ َّي ُر َح َر َك ُة � ِآخ ِر ِه بِ َت َغ ُّي ِر ال َع ِ
َّاخ َل ِة َعلي ِه.
نيُ :ه َو ْ
ْ
الاس ُم ال َم ْب ُّ
ماء ال َم ْوصولَ ُة ،ما َعدا ال ُم ْل َح َق َة بِال ُم َثنّى (اللَّ ِ
ذان،
ِم َن ال� أ ْسما ِء ال َم ْبن َّي ِةَّ :
الضمائِ ُر َجمي ُعهاَ ،وال� أ ْس ُ
(هذان ،ه َذ ْينِ ِ ،
ِ
واللَّ َذ ْينِ  ،اللَّ ِ
هاتان ،ها َت ْينِ ).
ماء إِال�شا َر ِة ،ما َعدا ال ُم ْل َح َق َة بِال ُم َثنّى
تانَ ،واللَّ َت ْينِ )َ ،و�أ ْس ُ
(س ِم َع).
ال ِف ْع ُل الماضي الَّذي لَ ْم َي َّت ِص ْل بِ َضمي ِر َر ْف ٍع َيكو ُن َم ْب ِن ّياً َعلى ال َف ْت ِحِ ،م ْث ُلَ :
الض ُّمَ ،وال َك ْس ُر.
السكونَُ ،وال َف ْت ُحَ ،و َّ
َع ُ
لامات ال ِبنا ِءُّ :
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ريبات
الت َّْد ُ
�أ َّولاً -ن َُب ِّي ُن َعلا َم َة بِنا ِء ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
ُ ْ َ َّ
َ ْ َ َّ ُ َّ
آمنُ
ين أُوتُوا الْعلْ َم َد َر َ
ين َ
ال َ
ال َ
ج
و
م
نك
م
وا
 -١قا َل َتعالى« :يرف ِع اللـه
ات».
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ ْ ُ َ ُ ُّ َ َ ْ َ َ َ َُ
َ ّْ
					
 -٢قا َل َتعالى« :نن نقص عليك نبأهم بِال ِق».
َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ
َْ
َ
َ
َ
ُ
					
الي آتيناه آياتِنا».
 -٣قا َل َتعالى« :واتل علي ِهم نبأ ِ
				
		 و�أنا َوال ُم ْن َتهى َوال� أ َج ُل.
الج َب ُل
يح َوهذا َ
 -٤ه ِذ ِه ال ّر ُ
َ
� -٥إِذا َو َع َد ال ُم ْس ِل ُم َوفى بِ َو ْع ِد ِهَ ،و�إِذا قا َل َصدَقَ في َق ْولِ ِه.
ماس ٍة و�أ َملٍ .
س ال ُم َعلَّ ُم ب إِ� ْكرا ِم ال ُم ْج َت َم ِع انْ َد َف َع بِ ِه َّم ٍة َو َح َ
َ -٦ف إ�ِذا �أ َح َّ

(المجادلة11:)
ف)13 :
(ال َك ْه ُ
ْراف)175:
(ال�أع ُ
( ُمعي ُن بسيسوِ /ف َلسطي ُن)

الج ْد َو ِل ال�آتِ َي:
ثانِياً -نُ َع ِّي ُن ال� أ ْس
ماء ال َم ْبن َّي َةَ ،ون َُص ِّنفُها َح َس َب َ
َ
َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ َّ
َ
ْ
ْ
َ
الين ِمن قب ِل ِهم»					
 -١قا َل َتعالى « :ألم يأتِ ِهم نبأ ِ
(ال َّت ْو َبةُ)70 :
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ُ ُ ُ ُ َ
ُ َٰ َ ََٰ ُ
ّ
ً
ّ
ْ
َّ
َ
ٰ
			
 -٢قا َل َتعالى« :أولـئِك ع هدى ِمن ربِ ِهم ۖ وأولـئِك هم المف ِلحون»
(البق ََرة)5:
َ
ََ ْ َ َ َ
ك يَا ُم َ ٰ
وس
 -٣قا َل َتعالى« :وما تِلك ِبي ِمي ِن
							
»
(ط َه)17 :
لت لَ ُه ْم َط ِّيباتُ ُه ْم في َحياتِ ِه ُم ال ُّدنْيا،
السلا ُمَ -ع ْن ِك ْسرى َو َق ْي َص َر« :هؤلا ِء َق ْو ٌم ُع ِّج ْ
 -٤قا َل َ -ع َل ْي ِه َّ
						
َون َْح ُن َق ْو ٌم �أخِّ َر ْت لَنا َط ِّيباتُنا في ال� آ ِخ َر ِة»
(روا ُه إِال�ما ُم � ْأح َمدُ)
« -٥لَ ْم َت ْب ِك َح ْيفا
�أنْ َت َت ْبكي
ن َْح ُن لا َن ْنسى َت ِ
						
فاصي َل ال َمدي َن ِة».
ويشِ ،ف َل ْسطي ُن).
( َم ْحمو ٌد َد ْر ٌ
الحيا ِة ِه َي الَّتي ُت ْعطينا بِ َق ْد ِر ما َت�أْ ُخ ُذ ِمنّا.
� -٦إِ َّن َطبي َع َة َ
الح ِّر َّي َة �إِلّا الَّذي َي ْسعى �إِ َل ْيها.
 -٧لا َينا ُل ُ
الضمائِ ُر
َّ

ماء إِال�شا َر ِة
�أ ْس ُ

ماء ال َم ْوصولَ ُة
ال� أ ْس ُ

التَّ ْعبي ُر:
َب ْعدَ ِدر َاس ِتنا لِكتا َب ِة فِ ْق َر ِة ال َوصْ ِ
لج ْم َل ِة ال ِم ْفتاح َّي ِة ال�آتِ َي ِة:
فَ ،ه ّيا بِنا َن ْكت ُُب فِ ْق َر ًة َوصْ ِف َّي ًةَ ،و ُج ْم َل ًة ِختام َّي ًة لِ ُ

السعا َد ِة ،وال َم َر ِح....
راء َت ُ
َج َع َل ِت َ
فوح ِم ْنها رائِ َح ُة ال ُورو ِدَ ،و َّ
الحدي َق ُة َم ْد َر َستي َخضْ َ
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السادسة
ال َو ْحدَ ُة ّ

َّ
ف ال ُمقي ُم
الض ْي ُ
الاس ِتماعُ:
ْ
ص ِب ُع ْن ِ
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتلي ِه:
وان ( َع ْب َق ُّ
َن ْس َت ِم ُع إ�ِلى َن ٍّ
ري ال َق ْر ِن)َ ،ونُ ُ
جاء بِها ال ِّط ْف ُل لِ� أ ِّم ِه؟
 1ما َمضْ مو ُن ال ِّرسال ِة الّتي َ 2ما َس َب ُب ُبكا ِء ال� أ ِّم؟ َ 3ه ْل تُ َؤيّ ُد ما قا َم ْت بِه ال َم ْد َر َس ُة ِم ْن َط ْر ِد هذا ال ِّط ْفلِ؟ لِماذا؟ف َح َّولَ ِت ال� أ ُّم ِط ْف َلها ِم ْن َض ِ
عيف الف َْه ِم �إِلى َع ْب َق ِر ِّي ال َق ْر ِن؟
 َ 4ك ْي َص؟ َوما �أ ْش َه ُر اخْ ِتراعاتِ ِه؟
 َ 5منِ ال ِّط ْف ُل ال َم ْذكو ُر في ال َّن ِّذات َي ْو ٍم.
 6نُ َعلِّ ُلَ :ت�أثَّ َر الطّف ُل ِع ْندَما عا َد �إِلى ِخزانَ ِة �أ ِّم ِه القَدي َم ِة َباح ال َك ْه ُربائِ ِّي؟
الحقي ِق ُّي الَّذي َد َف َع ُه لِاخْ ِترا ِع ال ِم ْص ِ
الس َب ُب َ
 7ما َّنس َت ْن ِت ُج ال َع ِ
وام َل الَّتي سا َعد َْت َعلى نُبو ِغ هذا ال ِّط ْف ِل.
ْ 8ُوض ُح َم ْو ِقفَنا لَ ْو كُنّا َمكانَ:
 9ن ِّ�أ� -أساتِ َذ ِة ال ِّط ْفلِ .
لي �أ ْم ِر هذا ال ِّط ْفلِ .
بَ -و ِّ

ص:
َب ْي َن َيدَ ِي النَّ ِّ

بخاص ـ ٍة َعلــى ِف َئ ـ ِة ال� أ ْطفـ ِ
ـالَ ،وفي ـ ِه
والســلب َّي َة لِ ِجهــا ِز ال ِّت ْلفــازَِ ،و َّ
ـص ال�آثــا َر ال�إ يجاب َّي ـ َة َّ
يتنــاو ُل هــذا ال َّنـ ُّ
جيهــات لِل�آبــا ِء َوال� أ َّم ِ
هــات فــي َك ْي ِف َّيــ ِة ال َّتعا ُمــلِ َمــ َع ال� أ ْط ِ
فــالَ ،و ُمشــا َه َدتِ ِه ْم لِهــذا ِ
الجهــازِ.
َت ْو
ٌ
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َّ
ف ال ُمقي ُم
الض ْي ُ

ِ
ـت
ـت ُبيو َتنــا -فــي ال َع ْصـ ِر
الحاضـرِ� -أ ْج ِهـ َز ٌة كَثيـ َـرةٌَ ،خ َّف َفـ ْ
َد َخ َلـ ْ
الحيــا ِةَ ،و َت َح َّكـ َم إِال�نْســا ُن فيهــا �إِلــى َحـ ٍّد كَبيـ ٍر �إِلّا
َعنّــا كَثيــراً ِمـ ْـن �أ ْعبــا ِء َ
ِجهــازاً ِ
واحــداًَ .فمــا ُهـ َو هــذا ِ
ـف َي ْد ُخـ ُل ُبيو َتنــا َمتــى
الجهــا ُز؟ �إِنَّـ ُه َض ْيـ ٌ
ـاءَ ،وبِــلا ْاسـ ِتئ ٍ
ْذانُ ،ي َكلِّ ُمنــا َو ُيحا ِو ُرنــاَ ،بـ ْل ُي ْملــي َع َل ْينــاَ ،ولا ُي ْصغــي
شـ َ
آراءنــاَ ،ي ْح ِمـ ُل فــي ِ
داخ ِلــه كُ َّل شَ ـ ْـي ٍءِ ،مـ ْـن كُ ِّل َزمـ ٍ
ـان،
لَنــا� ،أ ْو َي ْسـ َم ُع � َ
َوفــي كُ ّل َمـ ٍ
ـكان� ،إِنَّـ ُه ال ِّت ْلفــا ُز.
ـوت
	 
ُي َعـ ُّد ِجهــا ُز ال ِّت ْلفــا ِز ِمـ َـن ال� أ ْج ِهـ َز ِة ال َع ْص ِر َّيـ ِة الَّتــي َغـ َز ِت ُالبيـ َ
ـف
فــي ُم ْع َظـ ِم �أنْحــا ِء العالَـ ِمَ ،و ُي َعـ ُّد ال� أ ْطفــا ُل ال ِف َئـ َة ال� أ ْكثـ َـر َت�أثُّــراً بِـ ِه؛ َك ْيـ َ
ـاء الَّتــي َي ْن َط ِب ـ ُع َع َل ْيهــا كُ ُّل َح ـ ْر ٍف ُي َخـ ُّ
ـط فــي
لا َو ُه ـ ُم َّ
الص ْف َح ـ ُة َالب ْيضـ ُ
ُســطورِها.
َو َي ْكفــي -لِ َن ْف َهــ َم �أث ََــر ال ِّت ْلفــا ِز َعلــى ال� أ ْط ِ
فــال� -أ ْن نُرا ِق َب ُهــ ْم
ُيشــا ِهدونَ ُهَ ،و ُي َح ْم ِلقــو َن فــي تِ ْلــكَ الشّ اشَ ـ ِة ال ُم ْن َت ِص َب ـ ِة �أما َم ُه ـ ْمَ .ولَ َق ـ ِد
انْ َتهــى ال َع ْهـ ُد الَّــذي ا ْق َت َصـ َـر فيـ ِه َد ْو ُر هــذا ِ
الجهــا ِز َعلــى ال َّت ْســلي ِة بِال ِّن ْسـ َـب ِة
لِل� أ ْطفـ ِ
الضـ ْو َء َعلــى مــا َي ْت ُركُـ ُه ِمـ ْـن
ـالَ ،و�أ ْص َبـ َـح ال ُمخْ َت ّصــو َن ُي َسـلِّطو َن َّ
َب َص ٍ
ــن ال� أ ْط ِ
خاصــ ًة.
فــال َّ
مــات َو�آثــا ٍر َعلــى ُمتابِعيــ ِه ِم َ

ِض.
ُي ْمليَ :ي ْفر ُ

َغ َز ْتَ :د َخ َل ْت ب َكث َْر ٍة.
َي ُخ ُّطَ :ي ْك ُت ُب.

ُي َح ْم ِلقونََ :ي ْن ُظرو َن بِ َت�أ ُّملٍ .
ال ُم ْن َت ِص َب ُة :الماثِ َل ُة �أما َم ُه ْم.
الج ْم ُعُ :عهو ٌد.
ال َع ْهدُ :ال َّز َم ُنَ ،و َ
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َو�إِذا كا َن ُهنــا َك ِمـ ْـن ُم ِ
موجـ ٍه لِهـ ُؤلا ِء ال� أ ْطفـ ِ
راقـ ٍ
ـاء
ـب َو ِّ
ـالَ ،ف ُهـ ُم ال�آبـ ُ
ـات الَّذيـ َـن ُي ْلقــى َعلــى عاتِ ِق ِهــم �إِ ْرشــا ُد �أ ْطفالِ ِهــمَ ،و َت ْنظيـ ُم �أ ْوقاتِ ِهم،
َوال� أ َّمهـ ُ
ـص َف َتـ ٍ
ـرات ُم َحـ َّد َد ٍة ُيشــا ِه ُد �أ ْطفالُ ُهــم فيهــا هـ ِذ ِه الشّ اشَ ـ َة.
َو َتخْ صيـ ُ
	�إِ َّن ُهنــا َك �أ ْس ـ ِئ َل ًة كَثيـ َـرةً ،لا ُب ـ َّد �أ ْن ن َِج ـ َد لَهــا �إِجابـ ٍ
ـاتَ :هــلِ
رام ِجــ ِه العا َّمــ ِة َي ْمــ َل� أ َفرا َغنــا بِمــا ُهــ َو ِ
التّ ْلفــا ُز ،بِ َب ِ
نافــ ٌع َو ُمفيــدٌ؟ �أ ْم لَــ ُه
ِ
ِ ِ ِ
بي َعلــى
َسـ ْل ِب ّي ٌ
ات و�أضْ ــرا ٌر؟ َهـ ْل ل َبرام ِجـه ال َك ْرتونِ َّيـة �أ َثـ ٌر �إيجابـ ٌّـي �أ ْم َسـ ْل ٌّ
ـات َم ـ َع �أ ْبنائِ ِه ـ ْم نَ ْوع َّي ـ َة َالب ِ
ـال؟ َه ـ ْل ُي ِ
ال� أ ْطفـ ِ
رامـ ِـج
ـاء َوال� أ َّمهـ ُ
ـش ال�آبـ ُ
ناقـ ُ
روضــ ِةَ ،و�أث ََرهــا َعلــى �أ ْفــرا ِد ال� أ ْس َــر ِة؟
ال َم ْع َ
	�إِ َّن كَثيــراً ِمـ َـن ال�آبــا ِء وال� أ َّمهـ ِ
ـات َي ْع َت ِقــدو َن �أ َّن ُمشــا َه َد َة �أ ْطفالِ ِهــم
لِلتّ ْلفــا ِز َن ـ ْو ٌع ِمـ ْـن �أنْــوا ِع ال َّت ْســلي ِة وال َّت ْرفي ـ ِه� ،أ ْو َي ْج َعلــو َن ِم ْنهــا َوســي َل ًة
َت ْر َبويّ ـ ًة تُ ـ َؤ ّدي �إِلــى اتّجاهـ ٍ
ـات �إِ ْبداع ّي ـ ٍة َتخْ ِد ُم ُهــم فــي َحياتِ ِهــمَ ،و ُر َّبمــا
ص ِمـ ْـن َحـ َـر ِ
كات �أ ْبنائِ ِهــم َو َض ِ
جيج ِهــم.
لخــلا ِ
َي ْس ـ َتخْ ِدمونَها َوســي َل ًة لِ َ
َولا ُيـ ْد ِر ُك كَثيـ ٌر ِم ْن ُهـ ُم ال�آثــا َر َبعيـ َد َة ال َمــدى الَّتــي َتــ َت َرت َُّب َعلى ُمشــا َه َد ِة
التّ ْلفــازِ ،والــد َّْو َر الَّــذي َي ْل َع ُبــ ُه فــي َت ْن ِشــ َئ ِة هــ ِذ ِه ال� أ ْج ِ
يــال ،والَّــذي
َي َت َح ـ َّو ُل ،فــي كَثي ـ ٍر ِمـ َـن ال� أ ْحيـ ِ
ـان� ،إِلــى ِ
حاض َن ـ ٍة لَ ُه ـ ْم.
َولَ َق ـ ْد َكثُـ َـر ِت الشَّ ــكاوى ِمـ ْـن َمشــا ِه ِد ال ُع ْنـ ِ
روض ـ ِة فــي
ـف ال َم ْع َ
ـات ِمـ ْـن �إِثــا َر ٍة لَ ُهـ ْمَ ،و َت َوتُّـ ٍر فــي ن ِ
ُفوسـ ِه ْم،
التّ ْلفــازَِ ،ومــا تُ ْح ِدثُـ ُه إِال� ْعلانـ ُ
َو َع ـ َد ِم َت ْميي ِز ِهــم َب ْيـ َـن مــا ُه ـ َو َحقي ِقـ ٌّـيَ ،ومــا ُه ـ َو َخيالِـ ٌّـي؛ لِــذا َبـ َـر َز ْت
ـب َحثي َثـ ٌة بِ ُوجــو ِد ال َّرقا َبـ ِة َع َل ْيهــا؛ لِمــا تُشَ ـ ِّكلُ ُه ِمـ ْـن َخ َطـ ٍر َي ْبـ ُـر ُز فــي
َمطالِـ ُ
َت ْقلي ـ ِد ال� أ ْطفـ ِ
ـب �أ ْن َتكــو َن ِمـ َـن
ـال لَهــاَ .م ـ َع �أ َّن ال َّرقا َب ـ َة َ
الحقيق َّي ـ َة َي ِجـ ُ
ـات ِ
ال�آبــا ِء َوال� أ َّمهـ ِ
داخ ـ َل َالب ْيـ ِ
ـت.
ــب
َو َي ْســ�أ ُل كَثيــرو َن َع ْ
ــن �أ َه ِّم َّيــ ِة َت ْحديــ ِد ال َّز َمــنِ الَّــذي َي ِج ُ
ـاح في ـ ِه لِل� أ ْطفـ ِ
ـال ُمشــا َه َد ُة ال ِّت ْلفــازَِ ،م ـ َع �أ َّن ال ِقلَّ ـ َة َمـ ْـن َيقومــو َن
�أ ْن تُتـ َ
بِذلِــكَ َ ،ف َب ْع ُض ُه ـ ْم َي ْج َع ـ ُل ِم ْنهــا ُمكا َف ـ�أ ًة لَ ُه ـ ْم �أ ْحيان ـاًَ ،و ِ
الح ْرمــا َن ِم ْنهــا
ِعقابــاً لَ ُهــ ْم �أ ْحيانــاً �أخْ ــرى.

والج ْم ُع:
عاتِ ُق ُه ْمَ :م ْسؤولِ َّي ُت ُه ْمَ ،
َعواتِ ُق.

ال َّت ْرفي ُه :ال َّت ْس ِل َي ُة.

َحثي َث ٌة :جا َّدةٌ.

�    إِ َّن النّ ِاظـ َـر �إِلــى َالب ِ
روض ـ ِة فــي التّ ْلفــا ِز لا ُي ْن ِكـ ُـر الفائِ ـ َد َة
رامـ ِـج ال َم ْع َ
ـض هـ ِذ ِه َالب ِ
حاولْنــا
رامـ ِـج؛ َف َقـ ْد ُيفيـ ُد ال ِّط ْفـ َل �إِذا َ
ال ُمشْ ـ َت ِم َل َة َع َل ْيهــا َب ْعـ ُ
ــداث �أما َمــ ُهَ ،و َت ْحديــ َد َم ْفهــو ِم ال َك ِل ِ
َت ْعليــ َل ال� أ ْح ِ
الص ْع َبــ ِة� ،أ ِو
مــات َّ
الجديـ َد ِةَ ،و َت ْوضيـ َـح َمعانيهــاَ ...فهــذا كُلُّـ ُه ُي َؤثِّـ ُـر �إيجابـاً َعلــى ال ِّط ْفـ ِل؛
َ
ـب ِم ْن ُهـ ْم
ـب ْ
لِ�أنَّـ ُه َيكــو ُن ُم َت َع ِّطشـاً لِل َم ْع ِر َفـ ِة َو ُحـ ِّ
الاسـ ِت ْطلا ِعَ .و َقـ ْد نَ ْطلُـ ُ
�أ ْن ُي َلخِّ صــوا مــا شــا َهدو ُهَ ،و ُي ْبــدوا ر�أْ َي ُه ـ ْم في ـ ِه؛ َحتّــى نُ َن ِّمـ َـي َذ ْو َق ُه ـ ْم
الســمينِ َ .فــلا ُبـ َّد ِمـ ْـن
َو َمها َر َت ُهـ ُم اللُّ َغ ِو َّيـ َةَ ،و َكـ ْـي ُي َم ِّيــزوا َب ْيـ َـن ال َغـ ِّ
ـث َو َّ
ـاليب ال ُملائِ َم ـ ِة فــي ال َّتعا ُمــلِ َم ـ َع هــذا ِ
�إيجــا ِد ال ُّطـ ُـر ِق َوال�أسـ ِ
الجهــازِ؛
َحتّــى ن َِصـ َل بِ�أ ْطفالِنــا �إِلــى َبـ ِّر ال�أمـ ِ
ـان.

َثِ :
الفاسدُ.
الغ ُّ
الج ِّيدُ.
السمي ُنَ :
َّ

( َقضايا َّ
الش ِ
بابَ ،طلال �أبو عَفي َفةِ ،بت ََص ُّرف)

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
�أ َّولاً -ن ُ
حيح ِة فيما َي�أْتي:
حيح ِةَ ،وبِـ (لا) لِ ْل ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َّ
ُجيب بِـ (نَ َع ْم) لِ ْل ِعبا َر ِة َّ
الص َ
الص َ
 -1ن ُ
يوت في ُم ْع َظ ِم �أنحا ِء العالَ ِم.
�أِ ) ( -جها ُز ال ِّتلفا ِز ِم َن ال� أ ْج ِه َز ِة القَدي َم ِة الَّتي َغ َز ِت ُالب َ
ب ) ( -ال� أ ْطفا ُل ُه ُم ال ِف َئ ُة ال� أ ْك َث ُر َت�أثُّراً بِال ِّت ْلفازِ؛ لِ�أنَّ ُه ْم َي ْج ِلسو َن �أما َم ُه ُم ْع َظ َم ال� أ ْو ِ
قات.
لانات ِم ْن
روض ِة في ال ِّت ْلفازَِ ،وما تُ ْح ِدثُ ُه إِال� ْع ُ
جَ ) ( -كثُ َر ِت الشَّ ْكوى َح ْو َل َمشا ِه ِد ال ُع ْن ِف ال َم ْع َ
س ال� أ ْط ِ
فال.
َت َوتُّ ٍر في نُفو ِ
آباء َو�أ َّم ٍ
الح ِّر َّي َة التّا َّم َة في ُمشا َه َد ِة �أ ِّي نَ ْو ٍع ِم َن
طي �أ ْطفالَنا ُ
دَ ) ( -ي ِج ُب َع َل ْينا ً �-
هات� -أ ْن نُ ْع َ
َالب ِ
روض ِة في ال ِّت ْلفازِ.
رام ِج ال َم ْع َ
َ -2على عاتِقِ َم ْن َي َق ُع َد ْو ُر ال ُمرا َق َب ِة وال َّت ْوجي ِه لِل� أ ْط ِ
فال في ْاس ِتخْ دا ِم هذا ِ
ف َي َت َح َّق ُق ذلكَ ؟
الجهازِ؟ َو َك ْي َ
 -٣ماذا ُي َمثِّ ُل ال ِّت ْلفا ُز لِ َكثي ٍر ِم َن ال� أ َّم ِ
هات َوال�آبا ِء؟
باب الشَّ ْكوى النّاتِ َج ُة َع ْن ُمشا َه َد ِة َب ِ
رام ِج ال ِّت ْلفازِ؟
 -٤ما �أ ْس ُ
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانياً -نُ َف ِّك ُرَ ،ون ُ
ش ه ِذ ِه ال ِعبا َرةَ.
 -1ال ِّت ْلفا ُز ِس ٌ
لاح ذو َح َّد ْينِ  .نُنا ِق ُ

29

 -2ما َالب ِ
َض َل ُة لَ َد ْيكَ ؟ َولِماذا؟
رام ُج ال ُمف َّ
 -3نُ َعلِّ ُلَ :ي ْص ُع ُب َوضْ ُع َرقا َب ٍة َحقيق َّي ٍة َعلى ال ِّت ْلفازِ.
قاب َوث ٍ
ف ُي ْس َتخْ َد ُم ال ِّت ْلفا ُز َوسي َل َة ِع ٍ
َواب ِلل� أ ْبنا ِء؟
َ -4ك ْي َ
ف ن َْجع ُل لِل ِّت ْلفا ِز �أثَراً �إيجابِ ّياً في بِنا ِء شَ خْ ِص َّي ِة �أ ْطفالِنا؟
َ -5ك ْي َ
 -6نُوا ِز ُن َب ْي َن التّ ْلفا ِز َوالشَّ َب َك ِة ال َع ْن َكبوتِ َّية إِ
ات لِ ُك ٍّل ِم ْن ُهما.
الس ْل ِب ّي ُ
(ال�نْ َت ْرنِ ِت) ِم ْن َح ْي ُث ال�إ يجابِ ّي ُ
ات َو َّ
( -٧لَ ْم َت ُع ِد ال ِّت ْكنولوجيا ُم ْق َت ِص َر ًة َعلى ال ِّت ْلفا ِز َه ِذ ِه ال�أيّا ِم) .ن ِ
ش هذا ال َق ْو َل.
ُناق ُ
ثالِثاً-
نوض ُح ال َم ْقصو َد بِال ِع ِ
بارات ال�آتِ َي ِة:
ِّ -1
السمينِ .
�أ -ك َْي ُي َم ِّيزوا َب ْي َن ال َغ ِّث َو َّ
ضاء الَّتي َي ْن َط ِب ُع َع َل ْيها كُ ُّل َح ْر ٍف ُي َخ ُّط في ُسطورِها.
ف لا َو ُه ُم َّ
بَ -ك ْي َ
الص ْف َح ُة َالب ْي ُ
طوط في ال ِع ِ
 -2نُ َف ِّر ُق في ال َم ْعنى َب ْي َن ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
بارات ال�آتِ َي ِة:
ضاء الَّتي َي ْن َط ِب ُع َع َل ْيها كُ ُّل َح ْر ٍف.
�      أُ -ه ُم َّ
الص ْف َح ُة َالب ْي ُ
الحدَّ».
     ب -قا َل َرسو ُل اللّ ِهَ ،صلّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َمَ « :م ْن �أ ْبدى لَنا َص ْف َح َت ُه �أ َق ْمنا َع َل ْي ِه َ
حيح ُالبخاري َو ُم ْس ِل ٍم).
َ
(ص ُ
الص ِ
ديقان َص ْف َح ًة َجدي َد ًة َب ْع َد ِخصا ٍم دا َم ِع َّد َة �أيّا ٍم.
    جَ -ف َت َح َّ
 -3ن َْس َتخْ ر ُِج ِض َّد َك ِل َم ِة (�إيجابِ ّي).
ف ما َي�أْتي في ُج َملٍ ُمفي َد ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا:
 -4نو ِّظ ُ
( َي َت َرت َُّب َع َل ْي ِهَ ،ي َق ُع َعلى عاتِ ِق ِه).

َ
الخ ُّط:

ن ْك ُت ُب ما َي�أتي َم َّر ًة بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخَ ،و َم َّر ًة بِ َخ ِّط ال ُّر ْق َع ِة:
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المبحث :اللغة العربية
الصف :السابع ال�أساسي
/
التاريخ/ :

دولــــة فلســــــــطين
وزارة التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم/
ص ال�آتي ،ونجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
ّ
السؤال ال�أ ّول :نقر أ� النّ ّ

( 4علامات)

عاشــت تســع دجاجــات يرعاه ـ ّن ديــك كبيــر فــي مزرعــة ،وذات يــوم خطــف الثّعلــب منه ـ ّن دجاجتيــن ،و�أكلهمــا ،فاجتمــع
الدّيــك بالدّجاجــات قائــلا ً بغضــب :يجــب �أن نُبعـ َد الثّعلــب عــن المزرعــة ،وتســاءلت الدّجاجــة الحمــراء :وكيــف ذلــك؟ فقــال الديــك:
عنــدي خطّــة.
ـب المنتشــر علــى ال�أرض ،فهجــم
وفــي اليــوم التّالــي ،كان الثّعلــب يحــوم حــول المزرعــة ،فشــاهد دجاجتيــن ســمينتين تـ�أكلان َ
الحـ ّ
عليهمــا يريــد خطفهمــا ،فهربتــا ،ودخلتــا فــي ال ِقـ ّن ،وتبعهمــا الثّعلــب ،فحشــر ر�أســه فيــه وهــو يحــاول اللّحــاق بهمــا ،حينهــا بــد�أ الدّيــك
يصيــح ،وهجــم هــو وباقــي الدجاجــات علــى الثّعلــب ،ونقــروه فــي ك ّل مــكان مــن جســده ،حتّــى ولّــى هاربـاً ،وهــو يصــرخ مت�ألّمـاً ،ومــن
يومهــا لــم َي ُعـ ْد �إلــى المزرعــة.
� -1أين عاشت الدّجاجات؟ ( ............................................................................علامة)
 -2لماذا اجتمع الديك بالدّجاجات؟ ( .....................................................................علامة)
 -3كيف تخلّص الدّيك والدّجاجات من الثّعلب؟ ( ...........................................................علامة)
ص( ..................................................................... .علامة)
ن -4كتب عبرة مستفادة من النّ ّ
********
( 4علامات؛ لك ّل َفرع نصف علامة)
السؤال الثّاني :نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصّ حيحة فيما ي أ�تي:
ّ
(الغث)؟
 -1ما ض ّد كلمة
ّ
�أ -الفاسد		.

السمين.
بّ -

ج -الحاسد.

الصغير.
دّ -

-٢ما جنسية الشّ اعر جبران خليل جبران؟
�أ -فلسطين ّية.

ب -سوريّة.

ج -لبنان ّية.

دِ -مصريّة.

 -٣في درس (ال ّرقيب)� ،إلى �أين سافر صالح؟
�أ -باريس.

ب -واشنطن.

ج -ع ّمان.

د -لندن.

 -٤ما الاسم المبني من ال�أسماء ال�آتية؟
�أ -ذلك.

الصيف.
بّ -

ج -المعلّم.

د -القدس.

 -٥متى �أسلم سعيد بن عامر؟
�أ -بعد فتح مكّة.

ب -بعد فتح ِم ْصر.

ج -بعد فتح خيبر.

د -بعد فتح القدس.
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 -٦في درس (بين الوفاء وسوء العاقبة) ،علا َم يد ّل تص ّرف الكاتب مع الكلب؟
�أ -على الهروب.

ج -على الشّ فقة.

ب -على الافتخار.

د -على الثّقة.

 -٧متى تُك َتب الهمزة المتطرفة على �ألف؟
َت بحرف ساكن.
�أ� -إذا ُس ِبق ْ

َت بحرف مضموم.
ب� -إذا ُس ِبق ْ

َت بحرف مفتوح.
ج� -إذا ُس ِبق ْ

َت بحرف مكسور.
د� -إذا ُس ِبق ْ

 -٨ما الفئة ال�أكثر ت�أثّراً بالتّلفاز؟
�أ -النّساء.

ب -الشّ يوخ.

د -ال�أطفال.

ج -الشّ باب.
**********
المحفوظات ( 3علامات)

السؤال الثالث :نقر أ� ال�أبيات ال�آتية ،ونجيب عن ال�أسئلة التي تليها:
ّ
نور النّب ّوة طاف الكون يحييه
من سطوة الجهل �أو قيد يك ّبله
على يديه يصير الح ّق منبلجاً
كم سال نهراً بماء العلم يرسله

من موته وسعى للعقل ينجي ِه
�أو زيغة من ضلال الفكر تُردي ِه

على خُ طاه يسوق ال ّركب حادي ِه
�إلى القفار بلا َم ٍّن ولا تيــــــــــ ِه

لمن و ّجه الشّ اعر هذه القصيدة؟
ْ -١
�أ -للمعلّم.

ب -للطّالب.

(علامة)
ج -للمزارع.

د -للتّاجر.

 -٢نستخرج من ال�أبيات السابقة قيمتين نافعتين.

(علامة)

...........................................................................................................
 -٣نكتب بيتين �إضافيين م ّما نحفظ من �أبيات القصيدة.

(علامة)

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

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

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

.....................................................
********

القواعد ( 4علامات)
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السؤال ال ّرابع:
ّ
(علامتان)
 -١نم ّيز ال�أسماء المبن ّية من ال�أسماء المعربة في الكلمات التي تحتها خطوط فيما ي�أتي:
...............................................
�أ -قر�أ ُت القص َة.
ب� -أولئكَ
...............................................
الشباب �أم ُل ال�أم ِة.
ُ
...............................................
ج -محم ٌد س ّي ُد الكونينِ والثقلينِ .
...............................................
د� -إ ّن مدين َة القدس ِفي خطرٍ.

(علامتان)
ص ال�آتي ،ونستخرج منه ما ي�أتي:
 -٢نقر�أ النّ ّ
ويكفــي -لنفهــم �أثــر التّلفــاز علــى ال�أطفــال� -أن نراقبهــم يشــاهدونه ،ويحملقــون فــي تلــك الشّ اشــة .ولقــد انتهــى العهــد الــذي
المختصــون يس ـلّطون الضّ ــوء علــى مــا يتركــه مــن بصمــات و�آثــار
اقتصــر فيــه دور هــذا الجهــاز علــى التســلية بالنســبة لل� أطفــال ،و�أصبــح
ّ
خاصــة.
علــى متابعيــه مــن ال�أطفــال ّ
�أ -فعلا ً مضارعاً علامة �إعرابه �أصلية......................... :
ب -فعلا ً مضارعاً علامة �إعرابه فرعية...................................... :
ج -فعــلا ً ماضيـاً ،ونع ّيــن علامــة بنائــه ،............................. :واســماً معربـاً ،ونع ّيــن علامــة �إعرابــه................ :
...........................................................
ال�إ ملاء (علامتان)

السؤال الخامس:
ّ
 -١نكتــب جملتيــن مــن �إنشــائنا تحتــوي ال�أولــى علــى كلمــة فيهــا همــزة متطرفــة علــى يــاء ،وتحتــوي الثّانيــة علــى كلمــة فيهــا همــزة متطرفــة
(علامة)
منفردة.
..........................................................................................................
...................................................................................................
(علامة)
 -٢نضع الكلمة المناسبة م ّما بين القوسين في الفراغات ال�آتية:
( ِدفْ ِءِ ،د ْفى ِءِ ،د ْف ِ�أ)
الصغار في الشّ تاء.
�أ -تهت ّم ال� أ ّمهات بـ� ............أطفاله ّن ّ
( َم ْل َج�أًَ ،م ْل َج ًئَ ،م ْل َج ًؤ)
ب� -أصبحت الخيمة ..............للمش ّردين.
**************
ّ
الخط (علامة)
السادس :نكتب ما ي أ�تي بخ ّطي النّسخ وال ّرقعة:
السؤال ّ
ّ
س�أحمل روحي على راحتي و�ألقي بها في مهاوي ال ّردى
...............................
...............................
التّعبير (علامتان)
نكتب ِفقر ًة وصفي ًة ،وجملة ًختامية ًللجمل ِة المفتاحي ِة ال�آتي ِة:
لقد �أضفى المتن ّزه الجديد على مدينتنا منظراً خ ّلاباً ،تفوح منه رائحة الورود. ...

انـتهـــــت ال�أســئلة
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