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٢

النِّتاجات
ُيَتَوقَّــُع ِمــَن الطَّلَبــِة َبْعــَد ال�ْنِتهــاِء ِمــَن الوحــدة المتمازجــِة، والتَّفاُعــِل َمــَع ال�أْنِشــَطِة، اأْن َيكونــوا قاِدريَن 
َعلــى توظيــِف الَمهــاراِت ال�أْرَبــِع )ال�ْســِتماِع، والُمحاَدَثــِة، والِقــراءَِة، والِكتاَبــِة(، فــي ال�تصــاِل والتَّواُصــل 

ِمــْن ِخــلاِل:
ال�ستماع اإلى نصوص ال�ستماع والتفاعل معها.- ١
قراءة النصوص قراءة صامتة سريعة واعية.- ٢
استنتاج الفكرة العامة المتمثلة في كل نص.- 3
قراءة النصوص قراءة جهرة صحيحة معبرة.- ٤
استخراج ال�فكار الفرعية في كل نص.- 5
توظيف المفردات والتراكيب في جمل مفيدة.- 6
توضيح جمال التصوير في النصوص.- 7
استنتاج العواطف الموجودة في النصوص الشعرية.- 8
استنتاج الخصائص ال�أسلوبية للنصوص.- 9

القدرة على اإبداء راأيه في الشخصيات والمواقف والنصوص.- ١٠
حفظ عشرة اأسطر من قصيدة )يا قدس(.- ١١
تعرُّف السيرة الذاتية لبعض الشعراء وال�أدباء. - ١٢
التفريق بين المبني والمعرب في ال�أسماء وال�فعال.- ١3
اإعراب ال�أسماء وال�أفعال في مواقع مختلفة .- ١٤
التعرُّف اإلى صور الفاعل والمفعول به واإعرابهما في مواقع مختلفة.- ١5
التعرُّف اإلى مفهوم البلاغة واأقسامها.- ١6
التعرُّف اإلى قواعد كتابة الهمزة المتوسطة والمتطرفة.- ١7
كتابة نصوص قصيرة بخطي الرقعة والنسخ.- ١8
كتابة فقرة عن موضوع ما مراعين قواعد كتابة الفقرة .- ١9
نسانية الواردة في النصوص.- ٢٠ تمثُّل القيم الدينية وال�جتماعية وال�أخلاقية وال�إ

الُمْحَتَوياُت

ول
أ ل�

س ا
در

ال

الصفحةالموضوعالفرع

يَُّة الَوْحَدِةال�ْسِتماُع 3اأَهمِّ

٤َوَفْوَق ُكلِّ ذي ِعْلٍم َعليٌمالِقراَءُة

ْعراُب َوالِبناُءالَقواِعُد 6ال�إِ
َمٌة في ِعْلِم الَبلاَغِةالَبلاَغُة 8ُمَقدِّ
ْملاُء َطُة )ُمراَجَعٌة(ال�إِ 9الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ
١٠ِكتاَبُة الِفْقَرِةالتَّعبيُر

١١ورقة عمل

١3ِصناَعُة النَّجاِح َوَتجاُوُز الَفَشِلالِقراَءُة

ْعِريُّ ١6يا قُْدُسالنَّصُّ الشِّ

٢٠ُصَوُر الفاِعِل َوالَمفعوِل بِِهالَقواِعُد

ْملاُء َفِةال�إِ ٢3األُِف َتْنويِن النَّْصِب َبْعَد الَهْمَزِة الُمَتَطرِّ

٢٤الَخطُّ
٢5ِكتاَبُة فِْقَرَتْينالتَّعبيُر

٢6ورقة عمل شاملة
٢8ال�ختبار
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ال�ْسِتماُع:

يَُّة الَوْحَدِة(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة: َنْسَتِمُع اإلى َنصِّ )اأَهمِّ

؟

الدرس ال�أول

َوَفْوَق ُكلِّ ذي ِعْلٍم َعليٌم

َنْذُكُر ُمْصَطَلحاٍت اأْخرى َتَتَمثَُّل فيها الَوْحَدُة.١ 

َنْذُكُر ُمَقوِّماٍت اأساِسيًَّة لِْلَوْحَدِة.٢ 

 3. يٌّ نَُبيُِّن ال�أِدلََّة الَّتي تَُؤكُِّد اأنَّ التََّنوَُّع اأْمٌر ِصحِّ

نُناِقُش النَّتائَِج الُمَتَرتَِّبَة َعلى التَّنافُِر َوالتَّنازُِع.٤ 

نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن ال�ْخِتلاِف َوالتَّنافُِر.5 

اأِْي ل� ُيْفِسُد لِلُودِّ َقِضيًَّة"؟6  ُق َمقوَلُة: "اْخِتلاُف الرَّ ُح بِِمثاٍل ِمَن الواِقِع، َكْيَف َتَتَحقَّ نَُوضِّ

7 . َنْقَترُِح ُعْنواناً اآَخَر لِلنَّصِّ



٤

َوَفْوَق ُكلِّ ذي ِعْلٍم َعليٌم

، َوِهَي  اأْكَماِمها: َجْمُع ُكمٍّ

اأْوِعَيُة الثِّماِر.

اآَذنّاَك: اأْسمعناَك، َواأْعلْمناَك.

َمحيٍص: َفراٍر َعِن النّاِر.

رُّ: الَفْقُر، َوالَمرَُض. الشَّ

َفَيئوٌس َقنوٌط: َفيائٌِس ِمْن رَْحَمِة 

عاِء. اللِه، َوِمْن اإِجاَبِة الدُّ

الِقراَءُة:

ــُب ِمــْن َعظيــِم قـُـْدَرِة اللــِه -َتبــارََك َوَتعالــى- َعلــى ُحْســِن  ــٍل لِْلَكــْوِن َيَتَعجَّ      ل� َشــكَّ فــي اأنَّ َكلَّ ُمَتاأمِّ

 ، ــزَّ َوَجــلَّ ــِه، َع ــِه مــْن َبديــِع ُصنِع ــَن الَحــواِدِث الَعظيَمــِة، َومــا اْشــَتَمَل َعلي ــِه ِم ــِه، َوَتْدبيــرِه، َففي َخْلِق

اإِحاَطِتــِه بـِـكلِّ َشــْيٍء فــي ال�آفــاِق، َوال�أْنُفــِس الّداَلــِة علــى َوْحدانِيَِّتــِه مــا ُيشــيُر اإِلــى  تـِـِه، َو وََعجائـِـِب قُْدَر

قُــْدَرِة اللــِه فــي َخْلــِق هــذا الَكــْوِن الواِســِع، َواأنَّ هــذا الَكــْوَن بُِمْعِجزاتـِـِه اإِنَّمــا ُهــَو َدليــٌل َعلــى اإِْتقــاٍن، 

ْبــداِع.  َوِحْكَمــٍة فــي الَخْلــِق، َوال�إ

     َواْل�آيــاُت الّتــي َبْيــَن اأْيدينــا َتَتنــاَوُل الَحديــَث َعــِن الّســاَعِة، َواخِتصــاِص ِعْلــِم اللــِه بِهــا، َوِعْلِمــِه 

ــَركاَء للــِه،  بِمــا تُِكنُّــُه ال�أْكمــاُم َوال�أرْحــاُم، َوَتْعــرُِض َمْشــَهَد الكافريــَن َوُهــْم ُيســاألوَن َعّمــِن اتََّخذوُهــْم شُّ

ــّراِء، َعلــى الرَّْغــِم ِمــْن  ــُرُه فــي الضَّ ْنســاِن الـّـذي َيْنســى اللــَه فــي الرَّخــاِء، َوَيَتَذكَّ َوَتْكِشــُف َحقيَقــَة ال�إ

ــٍه لِمــا َيْعُقــُب هــذا التّكذيــَب  ــَر اآبِ ُب، َوَيْكُفــُر، َغْي ْنســاِن، اإِلّ� اأنَّــُه ل� َيْحتــاُط َلهــا، َفيَكــذِّ ِحــرِْص ال�إ

ِمــْن ســوِء الُمْنَقَلــِب َوالَمــاآِل. َوَتْخِتــُم الّســوَرُة بِوَْعــِد اللــِه اأْن َيْكِشــَف لِلنـّـاِس ِمــْن اآياتـِـِه الّتــي ل� َتْنَتهــي 

فــي ال�أْنُفــِس، َوال�آفــاِق؛ َحتـّـى َيَتَبيَّنــوا، َوَيِثقــوا بَِربِّهــم.

جخ   مح   جح   حجمج   يث   ىث   جثمث   يت    ىت   ﴿مت  

ڀ   ڀ   پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   مخ    حخ  
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   
ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ڄ             ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک   ڑ  
ۀ   ڻ   ڻڻ   ڻ   ں     ں       ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ  
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. ِمْرَيٍة: َشكٍّ

ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ 
ے  ۓ ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ   
ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ  
ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې  
ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  
ی  ی  ی           جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ       جب  حب  خب  مب  ىبيب  

يت﴾ ىت   مت   خت   حت     جت     

الَفْهُم وال�ْستيعاُب
رِّ، َكما َعبَّرَْت َعْنها ال�آَيُة الواِحَدُة َوالَخْمسوَن. ١ َنِصُف َطبيَعَة النَّفِس الَبَشريِّة في الَخْيِر َوالشَّ

اِء في َقْولِِه َتعالى: ﴿ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ   رَّ ٢ ما الَفرُْق َبْيَن الرَّْحَمِة، َوالضَّ
گ  گ﴾؟

)الكهف(   ﴿ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ﴾  َتعالى:  َيقوُل   3
نَُحّدُد ال�آَيَة الُقراآنيََّة الّتي َتَتواَفُق في الَمْعنى َمَع هذِه ال�آَيِة.

٤ َنْذُكُر اأْمِثَلًة ِمَن ال�آياِت الَكريَمِة َعلىَ َسَعِة ِعْلِم اللِه. 

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل
ُح ذلَِك. ١ اأْقَسَم اللُه َتعالى اأنَُّه َسُيَثبُِّت بِال�أِدلَِّة َعلى اأنَّ اْلُقْراآَن َوْحٌي ُمَنزٌَّل َعلى رَسولِِه ، نَُوضِّ

ْنساُن َنْفَسُه؟ ٢ َكْيَف َيْظِلُم ال�إ
ُح َجماَل التَّصويِر في ال�آَيِة ال�آتَِيِة: »ڻ  ۀ  ۀ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ« 3 نَُوضِّ

٤ ما الِحْكَمُة ِمٍن اإِْخفاِء َمْوِعِد الَبْعِث، اأِو الّساَعِة َعِن الِعباِد؟

 -نْسَتخِرُج ِمَن ال�آياِت الَكريَمِة: 

ج- اأْسلوَب َتْوكيٍد. ب- فِْعلاً ُمعتّلاً اأْجوَف.  فاً.  اأ- فِْعلاً َصحيحاً ُمَضعَّ

الـلُّـَغـُة
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الَقواِعُد

ُر َنَتَذكَّ

ْعراُب: َتَغيُُّر الَعلاَمِة الَمْوجوَدِة في اآِخِر الَكِلَمِة؛ لَِتَغيُِّر الَعواِمِل الّداِخَلِة َعَلْيها. ١- ال�إِ

٢- الِبناُء: لُزوُم اآِخِر الَكِلَمِة َحَرَكًة واِحَدًة ل� َتَتَغيَُّر َمْهما َتَغيَّرَِت الَعواِمُل الّداِخَلُة َعَلْيها.

3- ُحروُف الَمعاني، َوِمْنها ُحروُف: )الَجرِّ، َوالَعْطِف، َوالنِّداِء، َوالنَّْصِب، َوالَجْزِم( َمْبِنيٌَّة َجميُعها.

٤- ال�أْفعاُل الماِضَيُة، َواأْفعاُل ال�أْمِر َمْبِنيٌَّة دائِماً.

ــَتْخَدُم  ــدا مــا ُيْس شــاَرِة )َع ــِر، َواأْســماِء ال�إِ مائِ ، َكالضَّ ــيٌّ ــٌل ِمْنهــا َمْبِن ــرٌَب، َوَقلي 5- ال�أْســماُء ُمْعَظُمهــا ُمْع

ــِتْفهاِم. ــماِء ال�ْس ــى(، َواأْس ــَتْخَدُم لِْلُمَثنّ ــا ُيْس ــدا م ــِة )َع ــماِء الَمْوصوَل ــى(، َوال�أْس لِْلُمَثنّ

كوُن. ، َوالَفْتُح، َوالسُّ مُّ 6- الَعلاماُت ال�أْصِليُِّة لِْلِبناِء ِهَي: الَكْسُر، َوالضَّ

ْعراِب َوالِبناِء ُمراَجَعُة ال�إِ
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التَّْدريباُت
التَّْدريُب ال�أوَُّل:

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، ثُمَّ نَُصنُِّف الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط اإِلى اأْسماٍء، َواأْفعاٍل، َوُحروٍف:

ْعــلامِ الَمْرئِيَّــُة َوالَمْقــروَءُة َوالَمْســموَعُة، ِمــْن اأَهــمِّ ال�أَدواِت الُمَؤثَِّرِة في َتْنميــِة الَوْحَدِة  "تَُعــدُّ َوســائُِل ال�إ  

ــُق  ــَبِة الَّتــي تَُحقِّ ــِة الُمناِس ْعلاِميَّ ِة ال�إِ ــِم المــادَّ ــَر َتْقدي ــا، َعْب ــوِب اأْبنائِن ــِن فــي قُل ــِز ُحــبِّ الَوَط ــِة، َوَتْعزي الَوَطِنيَّ

ــِل  ــَة، فــي َتَقبُّ يجابِيَّ ــِة الَّتــي تَُغــّذي الــّروَح ال�إِ ــَر َتْفعيــِل الَبراِمــِج الِحوارِيَّ الرِّســالَة، َوال�أهــداَف الَمْنشــوَدَة، وََعْب

ــِة". ــا الَوَطِنيَّ ــِة َقضايان ــلاِم؛ لِِخْدَم ْع ــِتْثمارِ َوســائِِل ال�إِ ــَل َعلــى اْس ــْن َعِم ــُس َم ــِر؛ َفالَكيِّ اأِْي ال�آَخ ــرَّ اأِْي َوال ــرَّ ال
   

التَّْدريُب الثّاني:

ْعراِب: نَُمّيُز ال�أْفعاَل الَمْبنيََّة ِمَن ال�أْفعاِل الُمْعَرَبِة فيما َياأْتي، َونَُبيُِّن َعلاماِت الِبناِء، َوَعلاماِت ال�إ

ْعراِبال�أْفعاُل  الُمْعَرَبُةَعلاماُت  الِبناِءال�أْفعاُل  الَمْبنيَُّةالُجْمَلُة َعلاماُت  ال�إ

ْم َوْقَتَك َنظِّ

ذا َيْنَتِشُر الشَّ

فاَز الُمْجَتِهُد

اْصَنْع َمْعروفًا

َيَتَرْقَرُق الماُء

ة بيتية َمهمَّ
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التَّْدريُب الثّالُِث:

َنموَذٌج اإْعراِبيٌّ َمْحلوٌل:

قاَل َتعالى: ﴿ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

َلْت:3٤( ڱ  ڱ﴾           )فُصِّ
ْعراِب. كوِن، ل� َمَحلَّ َلُه ِمَن ال�إِ ل�: َحرُْف َنْفٍي، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخرِِه. مَّ الَحَسَنُة: فاِعٌل َمرفوٌع، وََعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

كوِن، َوالفاِعُل: َضميٌر ُمْسَتِتٌر َتْقديُرُه اأْنَت. اْدَفْع: فِْعُل اأْمٍر، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

َتْدريٌب: نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:

اأْفَلَح الُمْؤِمنوَن ِبِصْدقِِهْم.
        

الَبلاَغُة

َمٌة في ِعْلِم الَبلاَغِة ُمَقدِّ

الَبلاَغُة ُلَغًة: اْسٌم ُمْشَتقٌّ ِمَن الِفْعِل َبَلَغ، بَِمْعنى اأْدرََك الغاَيَة، َوَوَصَل اإَِلْيها.
اأّمــا اْصِطلاحــًا: َفِهــَي َتاأِْديــُة الَمْعنــى الَجليــِل واِضحــاً، بِِعبــاَرٍة َصحيَحــٍة َفصيَحــٍة، َلهــا فــي النَّْفــِس اأَثــٌر 

َخــّلاٌب، َمــَع ُملاَءمــِة ُكلِّ َكلاٍم لِْلَمْوِطــِن الَّــذي ُيقــاُل فيــِه، َوال�أْشــخاِص الَّذيــَن ُيخاَطبــوَن بـِـِه. 

ــِع.  ــُم الَبدي ــي، َوِعْل ــُم الَمعان ــاِن، َوِعْل ــُم الَبي ــَي: ِعْل ــوٍم، ِه ــِة ُعل ــى َثلاَث ــِة اإِل ــُم الَبلاَغ ــُم ِعْل َوُيْقَس  

بِِدراَســِتها. َيْخَتــصُّ  َمْوضوعــاٌت  الُعلــوِم  هــِذِه  ِمــْن  ِعْلــٍم  لِــُكلِّ  َو

الَهَدُف ِمْن ِدراَسِة ِعْلِم الَبلاَغِة:

ريِف. : َيَتَمثَُّل في َتَذوُِّق َبلاَغِة الُقراآِن الَكريِم، َوالَحديِث النََّبوِيِّ الشَّ ١- َهَدٌف ديِنيٌّ
: َيَتَمثَُّل في التَّاأْليِف الَجيِِّد، َوالتَّْدريِب َعلى ِصناَعِة ال�أَدِب. ٢- َهَدٌف اأَدبِيٌّ
: َيَتَمثَُّل في الُقْدَرِة َعلى َتْمييِز الَكلاِم الَجيِِّد ِمَن الرَّديِء. 3- َهَدٌف َنْقِديٌّ
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 ، ، اأِو الَمْعَنــوِيِّ ِعْلــُم الَبديــِع: ُهــَو ِعْلــُم َتْزييــِن ال�أْلفــاِظ، اأِو الَمعانــي بِاأْلــواٍن َبديَعــٍة ِمــَن الَجمــاِل اللَّْفِظــيِّ
ــناٍت َمْعَنوِيَّــًة، َكالطِّبــاِق، َوالُمقاَبَلــِة، وََغْيرِِهما. ــْجِع، َوالِجنــاِس. َوُمَحسِّ ــناٍت َلْفِظيَّــًة، َكالسَّ َوَتْشــَمُل ُمَحسِّ

َوَسَنَتناَوُل ل�ِحقاً َشْيئاً ِمْن ِعْلِم الَبديِع.
ْملاُء ال�إِ

َطُة )ُمراَجَعٌة( الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

َنَتَذكَّر:

ــِة  ــا، َوَحَرَك ــى َحَرَكِته ــِر اإِل ــُب بِالنََّظ ــِة، َوتُْكَت ــِط الَكِلَم ــي َوَس ــرُِد ف ــَزٌة َت ــَي َهْم ــَطُة: ِه ــَزُة الُمَتَوسِّ الَهْم

الَحــرِْف الَّــذي َقْبَلهــا، َعلــى َحــرٍْف ُيناِســُب اأْقــوى الَحَرَكَتْيــِن، ِعْلمــاً اأنَّ اأْقــوى الَحــَركاِت ِهــَي: الَكْســَرُة، 

ــكوُن. ــُة، َفالَفْتَحــُة، َفالسُّ مَّ َتليهــا الضَّ

َتْدريب )١(:

ــَطِة فيــِه، ثـُـمَّ َنْذُكــُر َســَبَب رَْســِمها َعلــى الّصــوَرِة الَّتــي  ــُل َمواِضــَع الَهْمــَزِة الُمَتَوسِّ َنْقــَراأ النَّــصَّ ال�آتـِـَي، َوَنَتاأمَّ
جــاَءْت َعَلْيها.

َجزاُء الَبخيِل

"اْشــُتِهَر اأَحــُد الُكتّــاِب بِالُبْخــِل، َحتّــى اأْصَبــَح َيْفِتِخــُر بـِـِه اأمــاَم اأْصِدقائـِـِه، ثـُـمَّ َبــدا َلــُه اأْن ُيَؤلِّــَف   

َمــُه اإِلــى اأميــٍر َجــواٍد، ُعــرَِف  ِكتابــاً فــي َمــْدِح الُبْخــِل َوالُبَخــلاِء، َفَقضــى فــي َتاأْليِفــِه َزَمنــاً َطويــلاً، ثـُـمَّ َقدَّ

ــرََف  ــُر، وََع ــَراأُه ال�أمي ــا َق ــَنٍة، َفَلّم ــاأٍة َحَس ــٍة، َوُمكاَف ــَزٍة َثميَن ــُه بِجائِ ــلاً اأْن َيْحظــى ِمْن ــاِب؛ ُمَؤمِّ ــراِم الُكتّ بِاإِْك

َشــاأَْنُه َوَفْحــواُه، َكَتــَب اإِلــى الُمَؤلِّــِف َيقــوُل: َقــَراأُْت ُمَؤلََّفــَك الثَّميــَن، َفاأْعِجْبــُت بـِـِه اإِْعجابــاً َعظيمــاً؛ لِ�أنَّــُه 

ــريعاً،  ــُه َرواجــاً َس ــى َل ــاِب، َواأَتَمنّ ــذا الِكت ــَك بِه ــا اأَهنُِّئ ــْم، َفاأن ــُه اإَِلْيِه ــاِس، َوُيَزيُِّن ــى النّ ــَل اإِل ــُب الُبْخ ُيَحبِّ

ْخــراِج اأْمثالِــِه  ــًة لِ�إ َواأرَْدُت اأْن اأكافَِئــَك َعلــى هــذا الَجْهــِد؛ َتْقديــراً لِ�أْتعابِــَك، َوَتاأْمينــاً لُِمْســَتْقَبِلَك، َوَتْهِيَئ

ــَة، َفاأْقِبــَض َيــدي َعــِن الَعطــاِء؛ لِ�أنَّــَك َمَدْحــَت  ــَع َنصائَِحــَك الّصائَِب ــُت اأْن اأتَِّب ِمــَن الُكُتــِب، لِكنّــي َراأْي

بيــَن، الَّذيــَن َيْرَبــؤوَن  الُبْخــَل َوالُبَخــلاَء. َوَمــِن اْسَترَْشــَد بـِـَراأِي الُكتـّـاِب َوالُعَلمــاِء، َفَقــْد َســَلَك َســبيَل الُمَتاأدِّ

ــاأ".  بِاأْنُفِســِهْم َعــِن الَخَط
ْملاِء، محمود صافي، ط٢، ص37، حمص، ١978م( )ُصوى ال�إ
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َتْدريب )٢(:

ْملائِيَِّة: َنْكُتُب ُمْفرََد ُكلِّ َجْمٍع ِمَن الُجموِع ال�آتَِيِة، بِالرُّجوِع اإِلى القاِعَدِة ال�إِ
الَماآِذن، الِفئات، الَمسائِل، الُفؤوس، الُبَؤر.

التَّْعبيُر

ِكتاَبُة الِفْقَرِة

َدٍة، َكَوْصــِف َطريــٍق، اأْو  َكثيــراً مــا َنْحتــاُج اإِلــى ِكتاَبــِة فِْقــَرٍة َقصيــَرٍة؛ لِلتَّْعبيــِر َعــْن اأْغــراٍض ُمَتَعــدِّ  

ــاٍم، اأْو  ــراٍب اأْو َطع ــِد َدواٍء، اأْو َش ــى َفوائِ ــاِد اإِل رْش ــا، اأِو ال�إِ ــٍة م ــواِت ُمعاَمَل ــِر ُخُط ــٍف، اأْو ِذْك ــِف َمْوِق َوْص

ُر  يَّــِة َشــْيٍء، اأْو ِذْكــِر اأْضــراِر َشــْيٍء اآَخــَر. َوالِفْقــَرُة الَقصيــَرُة َمْجموَعــٌة ِمــَن الُجَمــِل الَّتــي تَُطــوِّ َتْوضيــِح اأَهمِّ

الِفْكــَرَة الرَّئيَســَة، ُمَترابَِطــًة فيمــا َبْيَنهــا َوُمَتَسْلِســَلًة، َتْبَداأ بَِســْطٍر َجديــٍد، َوَتْنَتهــي بَِعلاَمــِة َترْقيــٍم ُمناِســَبٍة.

َوَتُمرُّ ِكتاَبُة الِفْقَرِة في َثلاِث َمراحَل، ِهَي:

ــِد  ــَرِة؛ بَِتْحدي ــِة الِفْق ــْخُص لِِكتاَب ــُط الشَّ ــِة ُيَخطِّ ــِذِه الَمرَْحَل ــي ه ــِة: َوف ــَل الِكتاَب ــا َقْب ــُة م ١- َمْرَحَل

ــاً. ــَة ثانِي ــَة الِمْفتاِحيَّ ــُح الُجْمَل ــي تَُوضِّ ــِة الَّت ــِل الّداِعَم ــِد الُجَم ــمَّ َتْحدي ــِة اأوَّل�ً، ثُ ــِة الِمْفتاِحيَّ الُجْمَل

٢- َمْرَحَلــُة الِكتاَبــِة: وفيهــا َيْكُتــُب الُمَســوََّدَة ال�أولــى لِْلِفْقــَرِة، ثـُـمَّ َيْكُتــُب ُجْمَلــَة الَمْوضــوِع، )الُجْمَلَة 

الِمْفتاِحيَّــَة اأِو الّضابَِطــَة(، ثـُـمَّ ُيضيــُف اإَِلْيهــا الُجَمــَل ال�أْخــرى الّداِعَمــَة الَّتــي تَُعبِّــُر َعــِن ال�أْفــكاِر الَّتــي 

َجَمَعهــا َواْختارَهــا فــي َمرَْحَلــِة مــا َقْبــَل الِكتاَبــِة.

ْملائـِـيُّ  3- َمْرَحَلــُة مــا َبْعــَد الِكتاَبــِة: َوَتاأْتـِـي فــي ُخْطَوَتْيــِن: ال�أولــى الُمراَجَعــُة، َوالثّانَِيــُة التَّْدقيــُق ال�إِ

ــَت ِمــَن  ــْخُص ِقــراَءَة الِفْقــَرِة؛ لَِيَتَثبَّ ، َوَتْوظيــُف َعلامــاِت التَّرْقيــِم. َوفــي الُمراَجَعــِة ُيعيــُد الشَّ َوالنَّْحــوِيُّ

ْملائـِـيُّ  ، ثـُـمَّ َياأْتــي التَّْدقيــُق ال�إِ الُوضــوِح، َوُحْســِن التَّْنظيــِم، َوالتَّرْتيــِب الَمْنِطِقــيِّ ِمــَن ال�أَهــمِّ اإِلــى الُمِهــمِّ

ــائَِعِة فــي الَهْمــزاِت، َوالتـّـاِء الَمرْبوَطــِة َوالهــاِء، َوالَكِلمــاِت  ؛ لَِيَتَنبَّــَه اإِلــى َمكاِمــِن ال�أْخطــاِء الشَّ َوالنَّْحــوِيُّ

ْعَبــِة، اأْو فــي َغْيــِر ذلـِـَك. الصَّ

ْفنــا اإلــى مــا َســَبَق، َهيـّـا نُســاِعْد اأْحَمــَد فــي َوْضــِع ُمَخطَّــٍط، ُيعيُنــُه َعلــى ِكتاَبــِة  وال�آَن، َبْعــَد اأْن َتَعرَّ  

ـلاِث الّســابَِقِة. فِْقــَرٍة َعــِن التَّســاُمِح، ُمْســَتفيديَن ِمــَن الُخْطــواِت الثَـّ
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عراب والبناء: ١- نستخرج ال�أفعال المبنية وال�أفعال المعربة فيما يلي ثم نبين علامة ال�إ

اأ- صاِح هذي قبورنا تملاأ الرّحــ           ـب فاأين القبور من عهد عاد

   خفف الوطء ما اأظن اأديم الـــ           اأرض اإل�ّ من هذه ال�أجساد

ب- اْشُتِهَر اأَحُد الُكتّاِب بِالُبْخِل، َحتّى اأْصَبَح َيْفِتِخُر بِِه اأماَم اأْصِدقائِِه.

٢- نعيّن ال�أسماء المبنية فيما يلي ونذكر علامة بنائها: 

اأ- يا اأخي ل� تمل بوجهك عنّي        ما اأنا فحمة ول� اأنت فرقد

   اأنت لم تصنع الحرير الذي           تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد

ُد ُهَو اأَحُد الُمحيَطْيِن اللَّذْيِن َيَقعاِن في الِمْنَطَقَتْيِن الّشماليَِّة َوالَجنوبيَِّة. ب-  الُمحيُط الُمَتجمِّ

3- نعرب ما تحته خط فيما ياأتي اإعراباً تاماً: 

  اأ-   » ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ«

)المجادلة:١(

ب-  ُيَعدُّ النَّجاُح َوالَتَفوُُّق ِمَن ال�أْوَلوِيّاِت الَّتي ُيَفكُِّر فيها الوالِداِن.

ورقة عمل في القواعد
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ِصناَعُة النَّجاِح َوَتجاُوُز الَفَشِل

)نصر الّدين الزّبير، بتصرّف(

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، َتنـاوَل فـي هـذا المقـاِل رسـالًة تربويـًة تتعلّـُق  نصـر الّديـن الزّبيـر كاتـٌب سـودانِيٌّ  

بهاجـِس التفـوِّق الدراسـيِّ الّـذي يـؤرُِّق الوالديـِن منـُذ دخـوِل ابنِهمـا المدرسـَة، وُيبـرُِز حجَم 

الّضغوطـاِت الّتـي تقـُع علـى الطالـِب مـَن الوالديـِن؛ لتلبيِة رغبِتهما بتفّوِقـِه، وما يترتُّب على 

ُم الكاتُب مفارقًة  تدنّـي التّحصيـِل مـن ُحكـٍم قـاٍس عليِه عندما ُيتََّهُم بالغباِء والفشـِل، وُيَقـدِّ

مـن خـلاِل استشـهادِه بقّصـِة نجـاِح اأديسـون الـذي طردتـُه المدرسـُة؛ بحجِة الغبـاِء، لكنُّه 

نيـا.  ـِه اإلـى عالـٍم عظيـٍم مـلاأِت اختراعاتُـُه الدُّ تحـوََّل بفضـِل توجيهـاِت اأمِّ

الدرس الثّاني
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ِعْنَدما عاَد )توماس اأديسون(، َوُهَو ِطْفٌل َصغيٌر اإِلى َبْيِتِه،   

قاَل لِ�أمِِّه: هِذِه رِساَلٌة َلِك ِمْن اإِداَرِة الَمْدرََسِة.

 ، موُع، َوِهَي َتْقَراأ َلُه: "اْبُنِك َعْبَقرِيٌّ َغَمرَْت َبريَق َعْيَنْيها الدُّ  

َوالَمْدرََسُة َصغيَرةٌ َعلى قُْدراتِِه؛ َعَلْيِك اأْن تَُعلِّميِه في الَبْيِت".

َنواُت، َوتُُوفَِّيْت اأمُّ اأديسون، الَّذي َتَحوََّل اإِلى  َمرَِّت السَّ  

. َوفي اأَحِد ال�أيّاِم، َوُهَو َيْبَحُث  اأْعَظِم ُمْخَتِرٍع في التّاريِخ الَبَشرِيِّ

ها:"اْبُنِك َغِبيٌّ ِجّدًا، َفِمْن  في ِخزاَنِة والَِدتِِه، َوَجَد رِساَلًة كاَن َنصُّ

َصباِح الَغِد َلْن نُْدِخَلُه الَمْدرََسَة". َبكى اأديسون لِساعاٍت َطويَلٍة، 

ثُمَّ َكَتَب في َدْفَتِر ُمَذكِّراتِِه:

َغِبيّاً، َولِكْن بَِفْضِل َوالَِدتِِه الّرائَِعِة َتَحوََّل اإِلى  "اأديسون كاَن ِطْفلاً 

. َكثيٌر ِمَن الفاِشليَن ُهْم اأْشخاٌص َلْم ُيْدرِكوا قُْرَبُهْم ِمَن النَّجاِح  َعْبَقرِيٍّ

ِعْنَدما َقرَّروا ال�ْنِسحاَب".
ُيَعدُّ النَّجاُح َوالَتَفوُُّق ِمَن ال�أْوَلوِيّاِت الَّتي ُيَفكُِّر فيها الوالِداِن   
ِل ل�ْلِتحاِقِه بِالَمْدرََسِة،  ِعْنَد ُدخوِل اْبِنِهما الَمْدرََسَة، َفُمْنُذ اليْوِم ال�أوَّ
ِمَن  الطََّلباِت  قائَِمُة  َوَتْكثُُر  التَّْوجيهاُت،  ُد  َوَتَتَعدَّ ال�أْحلاُم،  َتْبَداأ 
ْر في  ال�أْهِل: ل� تُْكِثْر ِمْن ُمشاَهَدِة التِّْلفازِ، ل� َتْسَهْر َطويلاً، ل� َتَتاأخَّ
اللَِّعِب َمَع رِفاِقَك، اْفَتْح ُكُتَبَك، َواْدرُْس، ماذا َتَعلَّْمَت في الَمْدرََسِة 
لَيْوِم َغٍد؟... َوَكاأنَّ ُكلَّ ما َيَتَرتَُّب  الَيْوَم؟ ما واِجباتَُك الَمْدرَسيَُّة 
راَسُة َوالُمذاَكَرُة، وََعَلْيِه اأْن َيْنسى ُكلَّ ما  َعلى الطّالِِب فِْعُلُه ُهَو الدِّ
َل اْهِتماماتِِه ُكلَّها َوِهواياتِِه  ، وُيَرحِّ راِسيِّ َعدا َذلَِك ِخلاَل العاِم الدِّ
ْيِف، َوما َعلى هذا الطّالِِب الِمْسكيِن ِسوى  ال�أْخرى اإِلى َفْصِل الصَّ

. راِسيِّ ال�ْجِتهاِد ِمْن اأْجِل َتْحصيِل التََّفوُِّق الدِّ

َوَلُكْم اأْن َتَتَخيَّلوا ِمْقداَر َخْيَبِة ال�أَمِل الَّتي ُيصاُب بِها الوالِداِن،   
حيَن َيْعَلماِن اأنَّ فِْلَذَة َكِبِدِهما َضعيُف التَّْحصيِل، ِعْنَدها َتكوُن 

الكارَِثُة في الَبْيِت، َوَتْبَداأ الُمحاول�ُت الَحثيَثُة لَِحْشِو ِدماِغ َهذا 

الَعْبَقُر: َمْوِضٌع َتزُْعُم الَعرَُب 

، َوَقْد  اأنَُّه ِمْن اأرِْض الِجنِّ

بوا  َنَسبوا اإَِلْيِه ُكلَّ َشْيٍء َتَعجَّ

ِمْن ِحْذِقِه، اأْو َجْوَدِة َصْنَعِتِه 

. تِِه، َفقالوا: َعْبَقرِيٌّ َوقُوَّ

ُر.  ُل َوُيَؤخِّ ُل: ُيَؤجِّ ُيرَحِّ

الِفْلَذة: الِقْطَعُة ِمَن الَكِبِد. 

ل�َلِة  َوَتاأْتي اأْفلاُذ ال�أْكباِد للدِّ

َعلى ال�أْبناِء.

الِقراَءُة:
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الِمْسكيِن بِالَمْعلوماِت َعلى اْخِتلافِها، َوُيْصِبُح الَبْيُت َمَحّجاً لِْلُمَدرِّسيَن 
الُخصوِصيّيَن، َوَتَتضاَفُر ُجهوُد الوالَِدْيِن َوَمْن َحْوَلُهما ِمْن اأْجِل النُّهوِض 
بُِمْسَتوى هذا الطّالِِب، َفتوَضُع ُخَطٌط َوِدراساٌت َتبوءُ ُكلُّها بِالَفَشِل، َبْعَدها 
يوَضُع هذا الطّالُِب َعلى قائَِمِة ُمَتَدنّي التَّْحصيِل، َوَتْعمى ال�أْبصاُر َعْن 
َمواِهِبِه ال�أْخرى، وُيْطرَُد الوََلُد ِمْن َجنَِّة اأَبَوْيِه، وُيْحَرُم ثِماَر َعْطِفِهما، َوَيْنسى 
يجابِيََّة ال�أْخرى  الوالِداِن اأْن َيَتساءَل�: َكْيَف َلُهما اأْن َيْسَتْنِهضا الطّاقاِت ال�إ
الكاِمَنَة في اْبِنِهما )الفاِشِل ِدراِسيّاً(؟ َوَكْيَف َلُهما اأْن ُيَعزِّزا ُمباَدراِت الَخْلِق 

ْبداِع فيِه؟ وال�إِ

هِذِه والَِدُة الُمْخَتِرِع الَعظيمِ )اأديسون( َلْم َتْبِك نائَِحًة َعَلْيِه، ِعْنَدما   

ْت َعلى  َوَصَلْتها رِساَلُة الَمْدرََسِة الَّتي َتتَِّهُم اْبَنها بِالَغباِء وَالَبلاَدِة، َبْل َشدَّ

ْبداِعيَِّة ال�أْخرى بُِكلِّ َمَحبٍَّة َوَحناٍن؛ َوَهَكذا َتَحوََّل  َيَدْيِه، َواآَمَنْت بُِقْدراتِِه ال�إِ

ٍة، َتَبدَّْت في ال�ْخِتراعاِت الَّتي َتجاَوزَْت  راِسيُّ اإِلى َعْبَقرِيٍَّة َفذَّ هذا التََّبلُُّد الدِّ

، الَّذي اأَتْت فِْكَرتُُه  رُها اْخِتراُع الِمْصباِح الَكْهرُبائِيِّ اأْلَف اْخِتراٍع، َيَتَصدَّ

ْوِء في اأْثناِء ِعلاِجها.  ديِد، َوحاَجِة الطَّبيِب اإِلى الضَّ َعِقَب َمرَِض والَِدتِِه الشَّ

َوهَكذا، ِمْن َقْلِب الِمْحَنِة َوالَماأْساِة، َيْعَمُل الَعْقُل الجاِمُح َعلى َتْمزيِق 

الَمعاييِر القائَِمِة، َوَيْبَداأ بِالتَّْفكيِر لِ�إيجاِد َحلٍّ لَِماأساٍة َقْد َتكوُن َشْخِصيًَّة، 

لِكنَّها في الُمقابِِل حاَجُة الَبَشرِيَِّة ُكلِّها. 

ِل اإِلى اْخِتراِع الِمْصباِح َيُعدُّ التَّجارَِب  كاَن )اأديسون( َقْبَل الَتَوصُّ  

الفاِشَلَة الَّتي فاَقْت )١8٠٠( َتْجرَِبٍة َغْيَر ُمْكَتِمَلِة النَّجاِح، َتَعلََّم ِمْنها 

َوُهَو  َوَتْجرَِبٌة،  فُرَْصٌة  فالَفشُل  ل�ِحَقًة،  َتْجرَِبًة  َعَلْيها  َيْبني  ثابَِتًة  َقواِعَد 

َهزيَمٌة ُمَؤقََّتٌة َتقوُدَك اإِلى فُرَِص النَّجاِح.

، َتِجـُد  راِسـيَّ َلَعـلَّ ُكلَّ والِـَدٍة َتْلَمـُس فـي ِطْفِلهـا الَفَشـَل الدِّ  

ـِة )اأديسـون(؛ لُِتـْدرَِك اأنَّ ُهنـاَك طاقـاٍت اإِْبداِعيَّـًة كاِمَنـًة  َعزاَءهـا فـي ِقصَّ

فـي ُكلِّ ِطْفـٍل، َولِكـْن ل� ُبـدَّ ِمـْن اإِْعطائِِه الّدافَِع الـلَّازَِم، َوالثَِّقَة الَكبيَرَة 

ِم في  ْخراِجهـا، َفـلا تُْرِغـُم ِطْفَلهـا َعلـى ال�ْنِسـحاِب ِمْن َمسـيَرِة التََّقدُّ ل�إِ

الَحيـاِة؛ َفالنَّجـاُح َقـْد َيْنَتِظـُرُه فـي َمَحطّـاٍت اأَخـَر.

َتبوُء: َترِْجُع.

ُز: ُيَقوّي.  ُيعزِّ

كاِء.  الَبلاَدُة: ِضدُّ الذَّ

الجاِمُح: الُمْنَدفُِع.

الَمعاييُر: ُمْفرَُدها الِمْعياُر، 
َوُهَو الِمْكياُل اأِو الميزاُن، 

والَمْقصوُد ُهنا ال�أُسُس 
والَقواِعُد.
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

١ ما َمْضموُن الرِّساَلِة الَّتي اأْرَسَلْتها اإِداَرُة الَمْدَرَسِة اإِلى اأمِّ اأديسون؟

ُح اأَثَر اأمِّ اأديسون في َنجاِح اْبِنها. ٢ نُوضِّ

َمُه اأديسون اإِلى الَبَشِريَِّة؟  3 ما اأْبَرُز اْخِتراٍع َقدَّ

ْنجازِ اأَهمِّ اخِتراٍع َلُه؟ ٤ َكْم َعَدُد التَّجارِِب َغْيِر الُمْكَتِمَلِة الَّتي اأْجراها اأديسون لِ�إ

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

١ َنْسَتْنِتُج َثلاَثَة ُدروٍس َتَعلَّْمناها ِمْن َشْخِصيَِّة اأديسون.

ــُل ِمــْن َدورِ  َقــْد َيْفَهــُم َبْعُضنــا ِمــَن النَّــصِّ اأنَّ التَّركيــَز َعلــى َدْورِ ال�أمِّ فــي النَّجــاِح، ُيَقلِّ
ــُن اآراَءنــا فــي هــذا. ال�أِب فــي ذلِــَك، نَُبيِّ

ُمها في الَمْوقَِفْيِن ال�آتَِيْيِن: ٢ َنْذُكُر النَّصيَحَة الَّتي نَُقدِّ

راِسيَِّة. َر طالٌِب َترَْك الَمْدرََسِة؛ بَِسَبِب َتَدنّي َتْحصيِلِه في َبْعِض الَموادِّ الدِّ اأ-   َقرَّ

راِسيَِّة. َنِة الدِّ ب- اأمٌّ َتْحرُِم اْبَنها ِمَن اللَِّعِب َطواَل السَّ

ُح َجماَل التَّْصويِر في الِعباَرَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن: 3 نُوضِّ

موُع. اأ ـ   َغَمرَْت َبريَق َعْيَنْيها الدُّ

ب ـ َيْعَمُل الَعْقُل الجاِمُح َعلى َتْمزيِق الَمعاييِر القائَِمِة.

الـلُّـَغـُة

رْشاِد اأْحياناً، َفَنقوُل ناِصحيَن:  النَّْهُي َوال�أْمُر اأْسلوباِن لَُغوِيّاِن، ُيْسَتْخَدماِن لَِتْقديِم النُّْصِح، َوال�إِ  

ِحِك.     اْضَحْك في الَوْقِت الُمناِسِب. اأ ـ   ل� تُْكِثْر ِمَن الضَّ

ْخِصيَِّة. ب ـ ل� تُْهِمْل َنظاَفَة ِجْسِمَك.    حافِْظ َعلى َنظاَفِتَك الشَّ
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: ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ

يا قُْدُس

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، َوشــاِعٌر ســورِيٌّ ُمعاِصــٌر، َيْنَتمــي  نـِـزار َتْوفيــق الَقبّانــي )١9٢3-١998م( ِدْبُلوماِســيٌّ  

ــْعرِيَِّة: )قالــت لـِـَي الســمراء(، و)الرَّســم  اإِلــى اأْســَرٍة ِدَمْشــِقيٍَّة َعَربِيَّــٍة َعريَقــٍة. ِمــْن َدواويِنــِه الشِّ

بالكلمــات(، وَغْيرُهــا.

ـــريِف، واأْهِلهـــا، َوَمســـاِجِدها،  ـــْدِس الشَّ ـــاِة الُق ـــْن ُمعان ـــَدِة َع ـــَر فـــي هـــِذِه الَقصي َعبَّ  

َوَكنائِِســـها، فـــي اأْعقـــاِب اْحِتلالِهـــا َســـَنَة ١967م، َوحـــاَوَل اْســـِتْنهاَض ِهَمـــِم الَعـــرَِب 

والُمْســـِلميَن؛ لَِتْحريرِهـــا.
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يا قُْدُس

ِشْعُر: نِزار َقبّاني

موْع َبَكْيُت.. َحتّى اْنَتَهِت الدُّ

موْع َصلَّْيُت.. َحتّى ذاَبِت الشُّ

َرَكْعُت.. َحتّى َملَّني الرُّكوْع

ٍد َساأْلُت َعْن ُمَحمَّ

فيِك، وََعْن َيسوْع

يا قُْدُس.. يا َمديَنًة َتفوُح اأْنِبياْء

ماْء روِب َبْيَن ال�أرِْض َوالسَّ يا اأْقَصَر الدُّ

 ***

رائِْع يا قُْدُس.. يا َمناَرَة الشَّ

يا ِطْفَلًة َجميَلًة َمْحروَقَة ال�أصابِْع

َحزيَنٌة َعْيناِك يا َمديَنَة الَبتوْل

يا واَحًة َظليَلًة َمرَّ بِها الرَّسوْل

واِرْع َحزيَنٌة ِحجاَرُة الشَّ

َحزِينٌة ماآِذُن الَجواِمْع

واْد يا قُْدُس.. يا َمديَنًة َتْلَتفُّ بِالسَّ

َمْن َيقرَُع ال�أْجراَس في َكنيَسِة القيامْة؟

َصبيَحَة ال�آحاْد

َمْن َيْحِمُل ال�أْلعاَب لِلاأْول�ْد

في َلْيلِة الميلاْد

***

الَمســيُح،  ــيُِّد  السَّ َيســوُع: 
ــلاُم. عيســى َعَلْيــِه السَّ

َتفوُح: َتْنَتِشُر رائَِحُتها.

الَبُتوُل ِمَن النِّساِء: 
الُمْنَقِطَعُة َعِن الرِّجاِل 

ل� اأرََب َلها فيِهْم؛ َوبِها 
َيْت َمْرَيُم اأمُّ الَمسيِح،  ُسمِّ
لاُة  َعلى َنِبيِّنا، وََعَلْيها الصَّ

لاُم.  َوالسَّ

الواَحُة: الُبْقَعُة الَخْضراُء في 
اأرٍْض قاِحَلٍة.
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يا قُْدُس.. يا َمديَنَة ال�أْحزاْن

يا َدْمَعًة َكبيَرًة َتجوُل في ال�أْجفاْن

َمْن يوِقُف الُعْدواْن

َعَلْيِك، يا لُْؤلَُؤَة ال�أْدياْن؟

ماَء َعْن ِحجارِة الُجْدراْن؟ َمْن َيْغِسُل الدِّ

ْنجيْل؟ َمْن ُينِقُذ ال�إ

َمْن ُيْنِقُذ الُقْراآْن؟...

ْنساْن؟ َمْن ُيْنِقُذ ال�إِ

***

يا قُْدُس.. يا َمديَنتي

يا قُْدُس.. يا َحبيَبتي

َغداً..َغداً..َسُيْزِهُر اللَّْيموْن

نابُِل الَخْضراُء والُغصوْن  َوَتْفرَُح السَّ

َوَتْضَحُك الُعيوْن

َوَترِْجُع الَحمائُِم الُمهاِجَرْة

قوِف الطّاِهَرْة اإِلى السُّ

َوَيرِْجُع ال�أْطفاُل َيْلَعبوْن

َوَيْلَتقي ال�آباُء والَبنوْن

َعلى رُباِك الّزاِهرْة..

ْيتوْن لاِم والزَّ يا َبَلدي.. يا َبَلَد السَّ
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحــِة  اإِشــاَرَة )( ُمقاِبــَل الِعبــاَرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َو ١- َنَضــُع اإِشــاَرَة )( ُمقاِبــَل الِعبــاَرِة الصَّ

فيمــا َياأْتــي:
اأ- َوَصَف الَمْقَطُع ال�أوَُّل ِمَن الَقصيَدِة حاَل الُقْدِس، َوَمْوِقَف الّشاِعِر ِمَن ال�ْحِتلاِل.  )             (

ب- َتَقُع َكنيَسُة القياَمِة في َبْيَت َلْحَم.                            )            (

موْع" اإِشاَرةٌ اإلى اأنَّه ل� َجْدوى ِمَن الُبكاِء لِ�إِرْجاِع ج- في َقْولِِه: "َبَكْيُت َحتّى اْنَتَهِت الدُّ

       الُقْدِس.                                                                        )            (

٢- نَُبيُِّن الَمكاَنَة الّديِنيََّة لِْلُقْدِس، َكما َتْظَهُر في الَقصيَدِة.

3- َنِصُف ُمعاناَة الُقْدِس، َكما َتْظَهُر في الَمْقَطَعْيِن الثّاني، َوالثّالِِث.

٤- َبدا الّشاِعُر في الَمْقطِع الّرابِِع ُمَتفائِلاً، َنْسَتخرُج الِعباراِت الّدالََّة َعلى التَّفاُؤِل.

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

َنْسَتْنِتُج الَعواِطَف الَّتي تَُسْيِطُر َعلى الّشاِعِر في الَقصيَدِة.- ١

ُح التَّْشخيَص فيما َياأْتي:- ٢ نَُوضِّ
واِرِع، َحزيَنٌة ماآِذُن الَجواِمْع. اأ -  َحزيَنٌة ِحجاَرُة الشَّ

نابُِل الَخْضراُء َوالُغصوْن، َوَتْضَحُك الُعيوْن. ب- َوَتْفرَُح السَّ

ْمِزيََّة فيما َياأْتي:- 3 ل�َلَة الرَّ َنْسَتْنِتُج الدَّ
اأ -  يا ِطْفَلًة َمْحروَقَة ال�أصابِْع.
ب- َغداً َغداً َسُيْزِهُر الَّلْيموْن.

ج-  يا قُْدُس، يا َمديَنًة َتفوُح اأْنِبياْء.
د-   َوَترِجُع الَحمائُِم الُمهاِجَرْة.

نُناقُِش َدل�َلَة َتْكرارِ الّشاِعِر اأساليَب ال�ْسِتْفهاِم، َوالنِّداِء.- ٤



٢٠

الَقواِعُد

ُصَوُر الفاِعِل

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َوَنَتاأمَُّل الُمناَقَشَة الَّتي َتليِه:

 . ــَنواُت، َوتُُوفَِّيــْت اأمُّ اأديســون، الَّــذي َتَحــوََّل اإِلــى اأْعَظــِم ُمْخَتــِرٍع فــي التّاريــِخ الَبَشــرِيِّ َمــرَِّت السَّ  

هــا: "اْبُنــِك َغِبــيٌّ ِجــّدًا، َفِمــْن  َوفــي اأَحــِد ال�أيـّـاِم، َوُهــَو َيْبَحــُث فــي ِخزاَنــِة والَِدتـِـِه، َوَجــَد رِســاَلًة كاَن َنصُّ

ــِه:  ــِر ُمَذكِّراتِ ــمَّ َكَتــَب فــي َدْفَت ــٍة، ثُ ــُه الَمْدرََســَة". َبكــى اأديســون لِســاعاٍت َطويَل ــْن نُْدِخَل َصبــاِح الَغــِد َل

. َكثيــٌر ِمــَن الفاِشــليَن ُهــْم  ائَِعــِة َتَحــوََّل اإِلــى َعْبَقــرِيٍّ "اأديســون كاَن ِطْفــلاً َغِبيّــاً، ولِكــْن بَِفْضــِل َوالَِدتـِـِه الرَّ

ــرَّروا ال�ْنِســحاَب". ــْم ُيْدرِكــوا قُْرَبُهــْم ِمــَن النَّجــاِح ِعْنَدمــا َق اأْشــخاٌص َل

َنـَتــاأمَّـُل

َمــرَّ بِنــا ســابِقاً الُجْمَلــُة الِفْعِليَّــُة، َول�َحْظنــا اأنَّ الِفْعــَل َيْحتــاُج فاِعــلاً اإِْن كاَن ل�زِمــاً، وفاِعــلاً   

يــاً. ُمَتَعدِّ كاَن  اإِْن  بِــِه  َوَمْفعــول�ً 

ــًة لِْلَمْعلــوِم،  ــَة: )َمــرَّ، َتَحــوََّل، َيْبَحــُث، ُيْدرِكــوا(، َوَجْدناهــا اأْفعــال�ً َمْبِنيَّ ْلنــا ال�أْفعــاَل ال�آتَِي اإِذا َتاأمَّ و  

اإِذا اأرَْدنــا َتْحديــَد فاِعــِل ُكلٍّ ِمْنهــا، َفُيْمِكُننــا اأْن َنْســاأَل: لَِمــْن اأْســِنَدْت هــِذِه ال�أْفعــاُل؟ اأْو َمــْن قــاَم بِهــا؟  و

ــرٌَب،  ــٌر َوُمْع ــٌم ظاِه ــَو اْس ــَنواُت؛ َوُه ــَو السَّ ــرَّ( ه ــِل )َم ــُل الِفْع ــذا َيكــوُن فاِع ــا؟ وبِه ــَف بِه ــْن اتََّص اأْو َم
اأّمــا فاِعــلا الِفْعَلْيــِن )َتَحــوََّل( َو)َيْبَحــُث( َفَغْيــُر ظاِهَرْيــِن. َولِ�أنَّــُه ل� ُبــدَّ اأْن َيكــوَن لـِـُكلِّ فِْعــٍل فاِعــٌل، َفــاإِنَّ 
الفاِعــَل فــي ِكَلْيِهمــا َضميــٌر ُمْســَتِتٌر َتْقديــُرُه )ُهــَو(، اأّمــا فاِعــُل الِفْعــِل )ُيــْدرُِك( َفُهــَو واُو الَجماَعــِة، َوُهــَو 

َضميــٌر ُمتَِّصــٌل الَتَصــَق بِالِفْعــِل.

الـلُّـَغـُة

َنعوُد اإِلى الُمْعَجِم، َوَنْبَحُث َعِن الَجْذِر الُمْعَجِميِّ لِْلَكِلماِت ال�آتَِيِة:

اأ- َمنارَة.   ب- ال�أْعداء.   ج- الَحمائِم.



٢١

ُصَوُر الَمْفعوِل ِبِه

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َوَنَتاأمَُّل الُمناَقَشَة الَّتي َتليِه: 

هــِذِه والـِـَدُة الُمْخَتــِرِع الَعظيــِم اأديســون َلــْم َتْبــِك نائَِحــًة َعَلْيــِه، ِعْنَدمــا َوَصَلْتهــا رِســاَلُة الَمْدرََســِة   

ــُكلِّ  ــِة ال�أْخــرى بِ ْبداِعيَّ ــِه ال�إِ ــْت بُِقْدراتِ ــِه َواآَمَن ْت َعلــى َيَدْي ــدَّ ــْل َش ــلاَدِة، َب ــاِء َوالَب ــُم اْبَنهــا بِالَغب الَّتــي َتتَِّه

ْت فــي ال�ْخِتراعــاِت الَّتــي  ٍة، َتَبــدَّ ــٍة َفــذَّ راِســيُّ اإِلــى َعْبَقرِيَّ ــُد الدِّ ــٍة َوَحنــاٍن؛ َوَهَكــذا َتَحــوََّل هــذا التََّبلُّ َمَحبَّ

ــراٍع. ــَف اْخِت َتجــاَوَزْت اأْل

ْت اإِلــى َمْفعــوٍل  ــًة لِلَمْعلــوِم، َوَتَعــدَّ ْلنــا ال�أْفعــاَل )َوَصــَل، َتتَِّهــُم، َتجــاَوَز(، َنِجُدهــا َمْبِنيَّ اإِذا َتاأمَّ  

ــُل(.  ــِه الِفْع ــَع َعَلْي ــْن َوَق ــى َم ــِة، َدلَّ َعل ــِة الِفْعِليَّ ــي الُجْمَل ــِه ف ــوٍل بِ ــُر ُوجــوَد َمْفع ــَتْلَزَم ال�أْم ــِه؛ )اأِي اْس بِ

مــاً َعلــى  ميــُر الُمتَِّصــُل )الهــاُء(، َوَقــْد جــاَء ُمَتَقدِّ َوالُملاَحــُظ اأنَّ الَمْفعــوَل بـِـِه فــي الِفْعــِل )َوَصــَل(، ُهــَو الضَّ

فاِعِلــِه )الرِّســاَلُة(، َوَنِجــُد اأَن الَمْفعــوَل بِــِه لِْلِفْعــِل )َتتَِّهــُم( ُهــَو )اْبــَن(، َوُهــَو اْســٌم ظاِهــٌر، َوالَمْفعــوَل بِــِه 

ــٌر اأْيضــاً. ــَو اســٌم ظاِه ــَف(، َوُه ــَو )اأْل ــِل )َتجــاَوَز( ُه لِْلِفْع

َنْسَتْنِتُج

الفاِعُل: اْسٌم َمرْفوٌع، اأْسِنَد اإِليِه فِْعٌل َمْبِنيٌّ لِْلَمْعلوِم؛ لَيُدلَّ َعلى َمْن قاَم بِالِفْعِل، اأِو اتََّصَف بِِه.- ١

ــُه َضميــٌر ُمتَِّصــٌل )َســَعْيُت - ٢ ، َوِمْن ِة ُصــَوٍر، ِمْنهــا: اْســٌم ظاِهــٌر ُمْعــرٌَب، َوَمْبِنــيٌّ َياأْتــي الفاِعــُل فــي ِعــدَّ

ــِة(. ســاِت الّديِنيَّ ــُظ َعلــى الُمَقدَّ ــٌر ُمْســَتِتٌر )نُحافِ ــِر(، َوَضمي فــي الَخْي

الَمْفعوُل ِبِه: اْسٌم َمْنصوٌب، َيَقُع َعَلْيِه فِْعُل الفاِعِل.- 3

، َوَضميٌر ُمتَِّصٌل.- ٤ ِة ُصَوٍر، ِمْنها: اْسٌم ظاِهٌر، ُمْعرٌَب، َوَمْبِنيٌّ َياأْتي الَمْفعوُل بِِه في ِعدَّ



٢٢

التَّْدريباُت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

ُد الّصوَرَة الَّتي جاَء َعَلْيها ُكلٌّ ِمْنُهما في النَّصِّ ال�آتي: نَُعيُِّن الفاِعَل والَمْفعوَل ِبِه، ثُمَّ نَُحدِّ

ــْت  ــي فاَق ــَلَة الَّت ــدُّ التَّجــارَِب الفاِش ــاِح، َيُع ــراِع الِمْصب ــى اْخِت ــِل اإِل ــَل التََّوصُّ "كاَن )اأديســون( َقْب  
ــًة ل�ِحَقــًة؛ فالَفَشــُل  ــًة َيْبنــي َعَلْيهــا َتْجرَِب ــَم ِمْنهــا َقواِعــَد ثابَِت ــِة النَّجــاِح، َتَعلَّ ــَر ُمْكَتِمَل ــٍة َغْي )١8٠٠( َتْجرَِب

فُرَْصــٌة َوَتْجرَِبــٌة، َوُهــَو َهزيَمــٌة ُمَؤقََّتــٌة َتقــوُدَك اإِلــى فُــرَِص النَّجــاِح".

التَّْدريُب الثّاني:

ــلاً،  ــُث َتكــوُن فــي ال�أولــى فاِع ــِن، ِبَحْي ــِن ُمْخَتِلَفَتْي ــِن فــي ُجْمَلَتْي ــِن ال�آتَِيَتْي ــَتْخِدُم الَكِلَمَتْي َنْس

ــْدُس، هــُؤل�ِء(. ــِه: )الُق ــِة َمْفعــول�ً ِب َوفــي الثّانَِي

التَّْدريُب الثّالُِث:

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:
النّجاُح َقْد َيْنَتِظُرُه في َمَحطّاٍت اأَخَر.- ١

موُع َوِهَي َتْقَراأ َلُه.- ٢ َغَمَرْت َبريَق َعْيَنْيها الدُّ

اْختاَر الُمَعلِّموَن طالَِبْيِن؛ لِْلُمشاَرَكِة في ُمساَبَقِة َتَحّدي الِقراَءِة.- 3

ُث َعْن تاريِخ يافا الَعظيِم.- ٤ َة الَّتي َتَتَحدَّ َقَراأُْت تِْلَك الِقصَّ

ة بيتية َمهمَّ



٢3

ْملاُء ال�إِ

َفِة األُِف َتْنويِن النَّْصِب َبْعَد الَهْمَزِة الُمَتَطرِّ

اإِنَّمــا  َفــِة، َوقُْلنــا: اإِنَّنــا فــي ِكتاَبِتهــا ل� َنْنُظــُر اإِلــى َحَرَكِتهــا، َو َمــرّْت بِنــا اأْحــواُل ِكتاَبــِة الَهْمــَزِة الُمَتَطرِّ  

اإِْن  ــْطِر، َكمــا فــي )ُبــْطء(، َو َنْنُظــُر اإِلــى َحَرَكــِة الَحــرِْف الَّــذي َقْبَلهــا، َفــاإِْن كاَن ســاِكناً ُكِتَبــْت َعلــى السَّ

اإِْن كاَن َمْفتوحــاً ُكِتَبــْت علــى ال�ألِــِف، َكمــا فــي  كاَن َمْضمومــاً ُكِتَبــْت َعلــى واٍو، َكمــا فــي )لُْؤلُــؤ(، َو

ــاِدئ(. ــٍة، َكمــا فــي )الَمب ــاٍء ُمْهَمَل ــْت َعلــى ي اإِْن كاَن َمْكســوراً ُكِتَب )َنَشــاأ(، َو

اإِذا َنَظرْنــا اإِلــى ال�ْســَمْيِن اللََّذْيــِن َتْحــَت ُكلٍّ ِمْنُهمــا َخــطٌّ فــي ُجْمَلَتــي )اأْحِمــُل ِعْبئــاً، َواأْعــرُِف  َو  

ــْطِر  ــوَمٍة َعلــى السَّ ــَزٍة َمرْس ــَي بَِهْم ــَم الُمْنَتِه ــَرٍة؛ لِ�َنَّ ال�ْس ــَمْت َعلــى َنْب ــَزَة فيِهمــا رُِس ــا الَهْم ــْيئاً( َوَجْدن َش

اأْصــلاً، َتاأْتــي َهْمَزتـُـُه َعلــى َنْبــرٍة، ِعْنَدمــا ُيَنــوَُّن فــي حاَلــِة النَّْصــِب، َوَيكــوُن الَحــرُْف الّســابُق لِْلَهْمــَزِة ِمــَن 

ــا َبْعَدهــا. ــرُِف الَّتــي َتتَِّصــُل بِم ال�أْح

لِنــا:  اأّمــا اإِذا كاَن الَحــرُْف الَّــذي َقْبَلهــا ل� يوصــُل بِمــا َبْعــَدُه، َفاإِنَّهــا ل� توَصــُل بِــِه، َكمــا فــي َقْو  

"اأشــاِهُد َضــْوءاً فــي الَبْيــِت الَمْهجــوِر، َتناَوْلــُت ُجــْزءاً ِمــْن رَغيــٍف".

وال�أْحــرُف الَّتــي ل� توَصــُل بِمــا َبْعَدهــا ِســتٌَّة، هــي: ال�ألـِـُف، َوالــّداُل، َوالــّذاُل، َوالــّراُء، َوالــّزاُي،   

.) ذا ُودٍّ )ُزْر  َوَيْجَمُعهــا َقولُنــا:  َوالــواُو، 

َفــِة: ال�ْســُم  فائِدٌة: ِمــَن الحــال�ِت الّتــي ل� تُــزاُد فيهــا األِــُف َتْنويــِن النَّْصــِب َبْعــَد الَهْمــَزِة الُمَتَطرِّ

ــاأً. ــل: َمرْف ــٍف، ِمث ــْوَق األِ ــَزٍة َف ــي بَِهْم ــُم الُمْنَته ــواًء، وال�ْس ــل: َه ــٍف، ِمث ــَد األِ ــَزٍة َبْع ــي بَِهْم الُمْنَته

َتْدريٌب:

نُضيُف َتْنويَن النَّْصِب في اآِخِر ال�أْسماِء ال�آتَِيِة: ِدْفء، َنْشء، َجزاء، ُبْؤُبؤ، َخَطاأ، َسماء.



٢٤

الَخطُّ

 ، ، َوالكوفيُّ ، َوالّديوانِيُّ ْقَعــُة، َوالنَّْســُخ، َوالثُُّلُث، َوالفارِِســيُّ لِلَخــطِّ الَعرَبــيِّ اأْنــواٌع َكثيــَرٌة، ِمْنهــا: الرُّ  

ــِتْخداِمِهما. ــَرِة اْس ــَهِر الُخطــوِط؛ لَِكْث ــْن اأْش ــِة ِم ْقَع ــِخ َوالرُّ ــا النَّْس ــدُّ َخطّ َوُيَع

َي  َخــطُّ النَّْســِخ: ُهــَو ِمــْن اأْبَســِط اأْنــواِع الُخطــوِط؛ لُِســهوَلِة ِقــراَءِة اأْحُرفـِـِه، َوَجمالِيَّــِة َشــْكِلِه َورَصاَنِتِه، َوُســمِّ

بِهــذا ال�ْســِم؛ لَِكْثــَرِة اْســِتْعمالِِه فــي َنْســِخ الُكُتــِب، َوِمْنهــا: الُقــْراآُن الَكريــُم، َوالُكُتــُب الَمْدرَِســيَُّة، وََغْيرُها.

ِة  ــوَّ ــَن الُق ــِه َبْي ــُع فــي ُحروفِ ــِه، َيْجَم ــرَْعِة فــي ِكتاَبِت ــاُز بِالسُّ ــيٌّ َســْهٌل، َيْمت بِ ــَو َخــطٌّ َعَر ــِة: ُه ْقَع َخــطُّ الرُّ

ــٍة. ــدوٍد َضيَِّق ــكيِلِه اإِلّ� فــي ُح ــمُّ بَِتْش ــٍد، ل� ُيْهَت َوالَجمــاِل فــي اآٍن واِح

ْقَعِة: َنْكُتُب الَبْيَت ال�آتَِي َمرَّتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّتْيِن ِبَخطِّ الرُّ

   )المتنبي(

     



٢5

الَخطُّ

 ، ، َوالكوفيُّ ، َوالّديوانِيُّ ْقَعــُة، َوالنَّْســُخ، َوالثُُّلُث، َوالفارِِســيُّ لِلَخــطِّ الَعرَبــيِّ اأْنــواٌع َكثيــَرٌة، ِمْنهــا: الرُّ  

ــِتْخداِمِهما. ــَرِة اْس ــَهِر الُخطــوِط؛ لَِكْث ــْن اأْش ــِة ِم ْقَع ــِخ َوالرُّ ــا النَّْس ــدُّ َخطّ َوُيَع

َي  َخــطُّ النَّْســِخ: ُهــَو ِمــْن اأْبَســِط اأْنــواِع الُخطــوِط؛ لُِســهوَلِة ِقــراَءِة اأْحُرفـِـِه، َوَجمالِيَّــِة َشــْكِلِه َورَصاَنِتِه، َوُســمِّ

بِهــذا ال�ْســِم؛ لَِكْثــَرِة اْســِتْعمالِِه فــي َنْســِخ الُكُتــِب، َوِمْنهــا: الُقــْراآُن الَكريــُم، َوالُكُتــُب الَمْدرَِســيَُّة، وََغْيرُها.

ِة  ــوَّ ــَن الُق ــِه َبْي ــُع فــي ُحروفِ ــِه، َيْجَم ــرَْعِة فــي ِكتاَبِت ــاُز بِالسُّ ــيٌّ َســْهٌل، َيْمت بِ ــَو َخــطٌّ َعَر ــِة: ُه ْقَع َخــطُّ الرُّ

ــٍة. ــدوٍد َضيَِّق ــكيِلِه اإِلّ� فــي ُح ــمُّ بَِتْش ــٍد، ل� ُيْهَت َوالَجمــاِل فــي اآٍن واِح

ْقَعِة: َنْكُتُب الَبْيَت ال�آتَِي َمرَّتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّتْيِن ِبَخطِّ الرُّ

   )المتنبي(

     

 
التَّْعبيُر

ِكتاَبُة فِْقَرَتْيِن

َكْيَف َنْكُتُب فِْقَرًة تالَِيًة لِِفْقَرٍة َتْسِبُقها؟
رْنا اأْن َنْكُتَب فِْقَرَتْيِن َعْن ُحقوِقنا، بَِوْصِفنا اأْطفال�ً في الَمْدرََسِة.  َهْب اأنّنا َقرَّ

ؤاُل ال�أوَُّل الَّذي َيَتباَدُر اإِلى اأْذهانِنا: ماذا َنْكُتُب؟ َوَكْيَف َنْكُتُب؟ السُّ
َوُهنا ل� ُبدَّ ِمَن التَّْفكيِر، َوَطرِْح ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة ُمَرتََّبًة:

ما الَمْقصوُد بُِحقوِقنا؟ - ١

ما ُحقوقُنا؟- ٢

ِمْن اأْيَن َنْعرُِف الُحقوَق الُمتاَحَة َلنا في الَمْدرََسِة؟ - 3

َكُل ُجَمٌل، َنْربُِطها َمعاً؛ لُتَكوَِّن فِْقَرًة ُمَترابَِطًة َوذاَت َمْعنى. جاَبِة َعْن هِذِه ال�أْسِئَلِة َتَتشَّ ِعْنَد ال�إِ  

َمــًة بِاأْمِثَلــٍة،  ْحنــا بِهــا َمفهــوَم الُحقــوِق الَمْدرَِســيَِّة، ُمَدعَّ َبْعــَد ال�ْنِتهــاِء ِمــَن الِفْقــَرِة ال�أولــى الَّتــي َوضَّ  
َنْبــَداأً التَّْفكيــَر بِمــا َيِجــُب اأْن َنْكُتَبــُه فــي الِفْقــَرِة الثّانَِيــِة، َوهــذا َيحتــاُج اإِلــى َتْفكيــٍر َبســيٍط ُيَخطَّــُط َلــُه َعلــى 
ــٍة، َفَلُربَّمــا َيْخُطــُر فــي بالِنــا َتســاُؤل�ٌت َجديــَدٌة، َوِمْنهــا: لِمــاذا َتغيــُب ُحقوقُنــا؟ مــا اأْســباُب  َوَرَقــٍة خارِِجيَّ

ــا َعَلْيهــا؟ َوَمــِن الَمْســؤوُل َعــْن َتْوفيــِر ُحقوِقنــا؟ َعــَدِم ُحصولِن

َوِمــْن اإِجابــاِت هــِذِه ال�أْســِئَلِة َتَتَشــكَُّل الِفْقــَرُة الثّانَِيــُة، َوبِهــذا َتكــوُن ُمْنَســِجَمًة َمــَع الِفْقــَرِة ال�أولــى   
َوَمْبِنيَّــًة َعَلْيهــا بِنــاًء َمْنِطِقيّــاً. َول� َنْنســى اأْن َنْتــرَُك َمســاَفًة َبْيــَن الِفْقَرَتْيــِن؛ اإِْذ ل� َيجــوُز اأْن َتكــوَن ُملاِصَقــًة 

لِْلِفْقــَرِة ال�أولــى.

ُث في ال�أولى  َنْكُتــُب فِْقَرَتْيــِن ُمْســَتِقلََّتْيِن، َتَتَكــوَُّن َكلُّ واِحــَدٍة ِمْنُهمــا ِمــْن اأْرَبَعــِة اأْســُطٍر، َنَتَحــدَّ

ريَقــِة الُمناِســَبِة ل�ْســِتعاَدِة هــِذِه  َعــْن َســْلِب ال�ْحِتــلاِل ُحقوَقنــا، َوفــي الثّانَِيــِة َعــْن اآرائِنــا فــي الطَّ

الُحقوِق.
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ورقة عمل شاملة

اأول�ً: المطالعة 

عزيزي الطالب :نقراأ الفقرة التالية ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها . 

الصداقــة تولـّـد المحبــة التــي هــي كالكائــن الحــي ، وتحتــاج دومــاً اإلــى غــذاء وري ، وتتعهدهــا دائمــاً كمــا يتعهــد 
اإذا اأحــّب اللــه اإنســاناً جعــل باقــي النــاس يحبونــه لقولــه - صلــى اللــه  البســتاني الحــاذق زهــور الحديقــة وثمارهــا . و
عليــه وســلم - : » اإذا اأحــب اللــه العبــد نــادى جبريــل : اإن اللــه تعالــى يحــب فلانــاً فاأحبــه ، فيحبــه جبريــل ، فينــادي 
فــي اأهــل الســماء : اإن اللّــه يحــب فلانــاً فاأحبــوه ، فيحبــه اأهــل الســماء ، ثــم يوضــع لــه القبــول فــي ال�أرض » . 
ويلاحــظ اأن محبــة الجليــس لجليســه فــي اللــه تتضمــن محبــة اللــه تعالــى ورســوله – عليــه الصــلاة والســلام - بــل 
اإن اللــه تعالــى يبــذل محبتــه للمتحابيــن فيــه ، قــال رســول اللـّـه - صلــى اللــه عليــه وســلم – : » قــال اللــه - تبــارك 
وتعالــى – فــي الحديــث القدســي : » وجبــت محبتــي للمتحابيــن فــّي ، والمتجالســين فــّي ، والمتزاوريــن فــّي ، 

والمتباذليــن فــّي«. 

ال�أســـــئلة:

١- ما الذي يولد المحبة بين ال�أصحاب؟...........…………..……………………………….....

٢- ما واجب الصديق تجاه صديقه كي تدوم المحبة بينهما؟ ……...……..……................

نسان بمحبة الناس ؟ ...................................................... 3- متى يحظى ال�إ

٤- ما جزاء المتحابين في اللّه؟…....………………..……………..…………………………

5- من الذين يحبهم الله كما جاء في الحديث القدسي…………………………………...……… 

6- يبدو من الحديث النبوي اأن جبريل مقرب من الله سبحانه . نبين ذلك . 

………………………………………………………………………………………………

نسان ؟  7- من المقصود باأهل السماء ؟ وكيف تكون محبتهم للاإ

………………………………………………………………………………………………
8- نســتخرج مــن الفقــرة الســابقة مــا يلــي:

٠١ ضميراً منفصلاً........... ٠٢اسماً مبنياً .......... ٠3جمع مذكر سالم.................
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ثانيًا: القواعد 

السؤال ال�أول: نعّين الفاعل والمفعول به ثم نحدد الصورة التي جاء عليها كل منهما فيما يلي:

١- قراأت ذلَك الكتاَب بمتعة كبيرة. 

٢- اإن لم اأكن اأخلصتُ في طاعتك        فاإنّني اأطمع في رحمتك

3- احترمُتَك لحسن خلقك.

٤- اأرى الدهر كنزاً ناقصاً كل ليلة          وما تنقص ال�أيام والدهر ينفد

السؤال الثاني: نعيِّن المفعول به ونذكر علامة اإعرابه فيما ياأتي:

١- كرَّمت المديرةُ الطالبتينِ المتفوقتيِن.

٢- اأوصلُت هذه ال�أمانَة اإلى اأصحابها.

3- يحترم الطلبٌة المعلماِت ويستمعون اإلى نصائحهن.

السؤال الثالث: نعرب ما تحته خط:

  اأ-  قال تعالى: » واتخذ الله اإِبراهيَم خليلاً«

  ب-  كثيٌر من الفاشلين لم يدركوا قربهم من النجاح.

ملاء ثالثًا: ال�إ

١- نعلِّل سبب كتابة الهمزة المتطرفة على الصور التالية :

النَباأ..................،        تنبُّؤ..................،   

رجاء..................،       دْفء...................  

٢- نصوُِّب اأخطاء الهمزة المتطرفة فيما ياأتي:

طاِرء....................      تُْنِباأ ...................   

كْفىء ................        مرَفىء....................  
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اختبار الفترة ال�أولى
)١٤علامة( اأول�ً: المطالعة                  

السؤال ال�أول: نقراأ ال�آيات ال�آتية، ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:    

﴿ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
ڱ  ں      ں    ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ﴾  )فصلت: 5٠(

راء، كما ورد في ال�آيات الّسابقة؟  ١- ما الفرق بين الرحمة والضَّ

ح جمال التصوير في قوله تعالى: ﴿ہ  ہ  ھ  ھ﴾.         )فصلت: 5٠( ٢- نوضِّ

3- نستخرج من ال�آيات الكريمِة السابقة: طباقاً، اسماً موصول�ً، اأسلوب نفي.

٤-  نعرب ما تحته خط:

السؤال الثاني: نقراأ الفقرة ال�آتية من َنصِّ )صناعة النجاح وتجاوز الفشل(، ثم نجيب عّما يليها من اأسئلة:

ــا وصلتهــا رســالة المدرســة التــي تتهــم ابنهــا  ــه، عندم ــِك نائحــة علي ــم تب ــرع اأديســون، ل ــدة المخت      »هــذه وال
بداعيــة بــكل محبــة وحنــان، وهكــذا مــن قلــب المحنــة والماأســاة، يعمــل  بالغبــاء والبــلادة، بــل اآمنــت بقدراتــه ال�إ

ــر القائمــة«. العقــل الجامــح علــى تمزيــق المعايي

١- ما الفكرة التي يتناولها النص؟

٢- نذُكْر اأثر اأم اأديسون في نجاح ابنها.

3- نوّضح جمال التصوير في عبارة: »يعمل العقل الجامح على تمزيق المعايير القائمة«.

٤- نستخرج من الفقرة السابقة: ترادفاً، اسماً مبنياً.

ثانيًا: النصُّ الّشعرّي                                                                             ) 7علامات(

السؤال ال�أول: نقراأ ال�أسطر الشعرية ال�آتية من قصيدة )يا قدس(، ثم نجيب عما يليها من اأسئلة:

يا قدس.. يـــا منـــارة الشرائـــع 

يا طفلة جميلة محروقة ال�أصابع

حزينة عيناك يا مـــدينة البتـول 

يا واحة ظليلة مّر بها الرسـول 

حزينـــة حجـــارة الشــــوارع

حزينــــة مـــــاآذن الجوامــــع
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١-  ما المعاناة التي تعانيها مدينة القدس، كما يظهر في النص السابق؟

ح التشخيص في قول الشاعر: »حزينة عيناك يا مدينة البتول«. ٢- نوضِّ

3- نذكر الدل�لة الرمزية في عبارة »يا طفلة جميلة محروقة ال�أصابع«.

٤- نكتب ثلاثة اأسطر شعرية اأخرى من القصيدة نفسها.

ثالثًا: القواعد اللغويَّة             )١٢علامة( 

السؤال ال�أول: نقراأ الفقرة ال�آتية، ثم نجيب عما يليها من اأسئلة:

     »الحــرب الصهيونيــة علــى الذاكــرة الفلســطينية تاأتــي فــي ضــوء اإدراك العــدو لخطــورة بقــاء هــذه الذاكــرة؛ 
ل�أنهــا تشــكل حصنــاً لهــذا الشــعب وبوصلــة ل� تضــلُّ اأبــدًا، وممــا زاد فــي كبريــاء العــدوِّ وصلفهــم، اأّن دول العالــم 

تقــف داعمــة لمــا يعيثــه اليهــود فــي فلســطين مــن فســاد.«

اأ- نستخرج من الفقرة ما ياأتي:

١- فعلاً مضارعاً معرباً.  ٢- اسماً مبنيّاً.   3- حرفاً من حروف المعاني.   ٤- مفعول�ً به.      5- فاعلاً مؤخرًا.

ب - نعرب ما تحته خط: 

السؤال الثاني: نمثِّل لما ياأتي بجمل مفيدة من اإنشائنا:

١.مفعول به )اسم ظاهر(   ٢.فاعل )ضمير متصل(   3.اسم معرب )مرفوع(  ٤.ضمير منفصل مبني على الفتح. 

السؤال الثالث: نعرب ما تحته خط فيما ياأتي: 

١.فاز المتسابقوَن بالجائزة.                   ٢.اأشفق الرجل على المراأة وهو َيتاأمُلَها.

3.حضرت تلَك المديرُة ال�جتماع.          ٤.اصنْع معروفاً تجده.

رابعًا: البلاغة                             )٤علامات(

 السؤال ال�أول: نكمل الفراغ فيما ياأتي:

١.تُعرَّف البلاغة لغة:  ............... .ومن اأهداف دراستها:............... 

٢.يعرّف علم البديع:...............   ومن اأقسامه: ....................

) 3علامات( ملاء          خامسًا: ال�إ

ملائية، ما مفرد كلِّ من الجموع ال�آتية؟ السؤال ال�أول: بالرجوع اإلى القاعدة ال�إ

الماآذن..............   اأسئلة .................. رؤوس.................

السؤال الثاني: نبّين سبب كتابة الهمزة على الصورة التي وردت عليها فيما ياأتي: 

مروءة ........           دفء ............         بؤبؤ ...........


