
ِبيَُّة اللَُّغُة اْلَعَر

8

الفترة الثّانية

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

الطبعة ال�أولى
٢٠٢٠م/ ١٤٤١ ھ

 moehe.gov.ps  |  mohe.pna.ps  |   mohe.ps

 https://www.facebook.com/Palestinian.MOEHE/

 +970-2-2983280 هاتــف |  +970-2-2983250 فاكس

حي المـاصيــون، شــارع الـمـعـاهــد

ص. ب 7١9 – رام الله – فلسطين

pcdc.mohe@gmail.com  | pcdc.edu.ps 



٢

النِّتاجات
ُيَتَوقَّــُع ِمــَن الطَّلَبــِة َبْعــَد ال�ْنِتهــاِء ِمــَن الوحــدة المتمازجــة، والتَّفاُعــِل َمــَع ال�أْنِشــَطِة، اأْن َيكونــوا قاِدريــَن َ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 ستة اأبيات من قصيدة )التربية وال�أمهات(.- ١١
تعرُّف السيرة الذاتية لبعض الشعراء وال�أدباء.- ١٢
التعرٌّف اإلى اأحوال بناء الفعل الماضي.- ١3
التعرُّف اإلى اأحوال بناء فعل ال�أمر.- ١٤
اإعراب ال�أفعال الماضية واأفعال ال�أمر في مواقع مختلفة.- ١5
التعرُّف اإلى مفاهيم بلاغية كالسجع والجناس.- ١6
التمثيل بجمل من اإنشائهم على السجع والجناس.- ١7
التعرُّف اإلى قواعد كتابة ال�ألف اللينة في ال�أسماء وال�أفعال.- ١8
كتابة نصوص قصيرة بخطي الرقعة والنسخ.- ١9
التعرُّف اإلى كيفية كتابة مقدمة تسبق فقرة ما .- ٢٠
كتابة فقرة عن موضوع ما مراعين اأصول قواعد كتابة الهمزة.- ٢١
نسانية الواردة في النصوص.- ٢٢ تمثُّل القيم الدينية وال�جتماعية وال�أخلاقية وال�إ
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3العمل ناموس الحياةال�ْسِتماُع

5رسالة من طفلة فلسطينية اإلى اأطفال العالمالِقراَءُة

8اأحوال بناء الفعل الماضيالَقواِعُد

١١الجناسالَبلاَغُة

ْملاُء (ال�إِ ١3ال�ألُِف اللَّيَِّنُة في اأواِخِر ال�أْفعاِل )اإملاءٌ اْختبارِيٌّ

١5ِكتاَبُة َثلاِث فِْقراٍتالتَّعبيُر

١6ورقة عمل

ْسواِر َواْبِن اآوىالِقراَءُة ١8ِحكاَيُة اللَُّبَؤِة َوال�إِ

ْعِريُّ ٢١التَّربَِيُة وال�أمَّهاُتالنَّصُّ الشِّ

٢3بناُء فِعِل ال�أْمِر )ُمراَجَعٌة(الَقواِعُد

ْجِعالَبلاَغُة ٢6السَّ

ْملاُء ٢8ال�ألُِف اللَّيَِّنُة )ُمراَجعٌة(ال�إِ

٢8الَخطُّ
َمٍة َتْسِبُق فِْقَرًة ماالتَّعبيُر ٢9َكْيِفيَُّة ِكتاَبِة ُمَقدِّ

3٠ورقة عمل شاملة
3٢ال�ختبار

الُمْحَتَوياُت
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ال�ْسِتماُع:

َنْسَتِمُع اإلى َنصِّ )الَعَمُل ناموُس الَحياِة(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة:

؟
ُحها. اأْعطى الكاتُِب الَعَمَل قيَمًة َعظيَمًة، نَُوضِّ

َكْيَف َنَظَر الكاتُِب اإِلى الَحياِة دوَن َعَمٍل؟

ُح َقْوَل الكاتِِب: الَعَمُل ناموُس الَحياِة.  نَُوضِّ

ْنساِن َغْيِر العاِمِل في الُمْجَتَمِع. ْنساِن العاِمِل، وال�إِ نُقارُِن َبْيَن اأَثِر ُكلٍّ ِمَن ال�إِ

مــاذا َنْفَهــُم ِمــْن َقــْوِل ُعَمــَر بــِن الَخطّــاِب: "اإِنـّـي َل�أرى الرَُّجــَل َفُيْعِجُبنــي، َفــاإِذا قيــَل ل� 
َعَمــَل َلــُه، َســَقَط ِمــْن َعْينــي"؟ 

ُث ِعْن اأْسباِب ُسقوِط اإِْمَبراطورِيَِّة الّروماِن. َنَتحدَّ

ــُح اأْســباَب  ــِة ال�أولــى، نَُوضِّ ــَد َهزيَمِتهــا فــي الَحــرِْب العاَلِميَّ َتهــا َبْع ــا قوَّ اْســَتعاَدْت األماني
ــَر هــِذِه ال�ْســِتعاَدِة. ــَك، َوَمظاِه ذلِ

َمتى َجرَْت ُكلٌّ ِمَن الَحْرَبْيِن العاَلِميََّتْيِن: ال�أولى، والثّانَِيِة؟

.  َنْقَترُِح ُعْنواناً اآَخَر لِلنَّصِّ
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الدرس ال�أول

رِساَلٌة ِمْن ِطْفَلٍة فَِلْسطيِنيٍَّة اإِلى اأْطفاِل العاَلِم
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــِد  ــْن َموالي ــرج )١956 - ٢٠١8(م، ِم ــود ال�أع ــى محم ــور ســميح مصطف الّدكت  

ــي  ــَل ف ــن شــمس، َعِم ــِة عي ــْن جاِمَع ــوراه ِم ــِة الّدكت ــى َدرََج ــَل َعل َعَنْبتا-طولكــرم، َحَص

. بَِيــِة والتَّْعليــِم، َوَلــُه بــاٌع َطويــٌل فــي الَمْيــداِن ال�أكاديمــيِّ التَّْرَبــوِيِّ ِســْلِك التَّْر

ُههــا ِطْفَلــٌة فَِلْســطينيٌَّة اإِلــى اأْطفــاِل العاَلــِم، فــي ِذْكــرى اإِْعــلاِن  َوهــِذِه رِســاَلٌة تَُوجِّ  

ًة ُمْســَتِقلًَّة،  ــُر فيهــا َعــْن ُحبِّهــا لِِبلاِدهــا، َواأَمِلهــا فــي ُرْؤَيِتهــا ُحــرَّ ــِة ال�ْســِتْقلاِل، تَُعبِّ َوثيَق

َوَتِصــُف ُمعاناَتهــا الّتــي ُيَســبُِّبها ال�ْحِتــلاُل َلهــا َولِ�أْقرانِهــا، ُمَتســائَِلًة َمتــى َتْنَتهــي اآل�ُم 

َشــْعِبها، َفَيعيــَش فــي َفــرٍَح َوُســروٍر.

رِساَلٌة ِمْن ِطْفَلٍة فَِلْسطيِنيٍَّة اإِلى اأْطفاِل العاَلِم

)د. سميح ال�أعرج(
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الِقراَءُة:

َعدا: َجرى.

الّراَيُة: الَعَلُم.

الَخّفاُق: الُمَرْفرُِف.

َسرى ال�أَمُل: اْنَتَشَر.

ال�ْغتياُل: الَقْتُل َعلى َغْفَلٍة.

اأزيُز الرَّصاِص: َصْوتُُه.

َجلََّل: َغطّى.

. الَوْجَنُة: الَخدُّ

قُّ الُمْسَتطيُل  ال�أْخدوُد: الشَّ
في ال�أرِْض.

اأِحّبائي اأْطفاَل العاَلِم،

لاُم َعَلْيُكم وَرْحَمُة اللِّه وَبَركاتُُه، وَبْعُد: السَّ

الُقــْدِس  ِمــَن  العاَلــِم،  اأْطفــاَل  اأِحبّائــي،  اإَلْيُكــْم  اأْكُتــُب   

فــي  َتْعــدوَن  َواأْنُتــم   ، الِفَلْســطيِنيِّ الُحُلــِم  عاِصَمــِة  ــريِف،  الشَّ

الُحقــوِل، تُســابِقوَن الَفــراَش، وتُعانِقــوَن الَجمــاَل، وَتْحِملــوَن راياِت 

َعالَِيــًة. َخّفاَقــًة  بِلاِدُكــم 

ِطْفَلٌة فَِلْسطيِنيٌَّة اأنا،

ــُت  ياَســِة َشــْيئاً، وَلكنّــي اأْعــرُِف اأنّــي بِْن ل� اأْعــرُِف فــي السِّ  
ــْعِب، وفــي َشــراييني َســرى ال�أَمــُل الِفَلْســطيِنيُّ  فَِلْســطيَن وهــذا الشَّ
ْوَلــِة الِفَلْســطيِنيَِّة، وفــي وَْعيــي اْســَتقرَّ ُحُلــٌم بَِغــٍد فَِلْســطيِنيٍّ  بِالدَّ

ُمْشــرٍِق: ل� َقْتــَل فيــِه َول� َدمــاَر، َول� ُحــْزَن فيــه َول� ُبــكاَء.

ِطْفَلٌة فَِلْسطيِنيٌَّة اأنا،

ُمْنــُذ ُولـِـْدُت اْغتالــوا ُطفوَلتــي، وَمزَّقــوا لُْعَبتــي؛ َفَخبَّاأْتُهــا فــي   

ــواُد  ، وُيَجلُِّل السَّ َقلبــي، منــُذ ُولـِـْدُت واأزيــُز الرَّصــاِص َيْخَترُق اأُذَنــيَّ

ــًة: َفهــِذِه اأمُّ َشــهيٍد، َوهــِذِه  ــاأرى ُعيونــاً باِكَي ال�أشــياءَ ُكلَّهــا َحْولــي، َف

َهْتُه قُْنُبلــٌة اْغتاَلــْت  بْنــُت اأســيٍر، َوهــِذِه اأْخــُت َمْفقــوٍد، َوهــذا ِطْفــٌل َشــوَّ

لُْعَبَتــُه، َواْنَتزََعــْت َمَعهــا َعْيَنــُه َوَقْلَبــُه َوَفرََحــُه، َفَعــرََف الُحــزُْن اإِلــى َقْلِبــِه 

َطريقــاً َلــْم َيْعرِْفهــا الَفــرَُح اأَبــداً. َوهِذِه اْمَراأةٌ شــابٌَّة َفَقــَدْت َزْوَجها؛ َفَحَفَر 

ــَر ل� َلْحــَم َعَلْيهــا. ــاأِْس بِاأظافِ الُحــزُْن فــي َوْجَنَتْيهــا اأخاديــَد الَي
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اْسَتباَح الُجْنُد الَمديَنَة: 
اْسَتْوَلْوا َعَلْيها َحرْباً، وَعّدوا 
ُكلَّ َشْيٍء فيها ُمباحاً َلُهْم.

ــًة،  ــا ُمْغَلَق ــَتباَحًة، َواأزِقََّتن ــا ُمْس ــا اأرى ُحقوَلن ــْدُت َواأن ــُذ ُولِ ُمْن  
َمــٍة، َتناَثــرَْت  َيْمشــي فيهــا الَمــْوُت َوالَعْســَكُر، َواأرى ُركاَم َمنــازَِل ُمَهدَّ
ــاُت ال�أْطفــاِل،  ــنُّ َتْحَتهــا ِذْكرَي ــزاُل َتِئ ــا فــي ال�أرْجــاِء، َومــا َت ِحجاَرتُه

َواأْحــلاُم الَعصافيــِر.

ــفاَه، َواأْن ُيْقَتَلَع الُحزُْن  ُكْنُت اأَتَمنّى اأْن اأرى الَبْســَمَة َتْعلو الشِّ  
ِمــَن الُقلــوِب، َفـــُتْشرَِق الوُجــوُه، اأْحُلــُم اأْن اأعيــَش اأنــا َورِفاقــي فــي اأْمــٍن 

ــٌة. ــٌة َوَكراَم ــدوٌد، َوراَي ــٌة َوُح ــا َدْوَل ــِر، َلن ــلامٍ، َكُكلِّ الَبَش َوَس

ــٌة ل� اأخــاُف اأْن َيدوَســني  ــُم اأْن َيكــوَن لــي َمْدرََس ــُت اأْحُل ُكْن  

فيهــا ِحــذاءُ ُجْنــِديٍّ غاِصــٍب، اأْو َتْنُقــَل َلُه ُجــْدراُن الَمْدرََســِة اأْحلامي، 

ــَم َشْمســاً  ــِب، َفَيرُس ــيِّ الَقْل ــُم لِ�أمانِ ــَتجيَب الَقَل ــُم اأْن َيْس ــُت اأحُل ُكْن

تُْشــرُِق، َوَفّلاحــاً َيــْزرَُع، َوِطْفــلاً ُيمِســُك بَِيــِد ِطْفَلــٍة ُيَلــوُِّح بِهــا، َوفــي 

ْنيا. ال�أْخــرى َتْحِمــُل ُكّراَســًة َوَقَلمــاً، َوَقْلبــاً َيْحِمــُل الُحــبَّ لِ�أْطفــاِل الدُّ

ِطْفَلٌة فَِلْسطيِنيٌَّة اأنا،

ياَســِة َشــْيئاً، لِمــاذا َذَبحــوا ُطفوَلتــي اأمامــي،  ل� اأْعــرُِف فــي السِّ  

ــا،  ــوا الَفراشــاِت فــي َحدائِِقن ــاذا َقَتل ــَورَْد فــي الُحقــوِل؟ لِم ــوا ال َواْغتال

ــْمَس، َوَنَثــروا الَعَتَمــَة، َوَســّدوا  َواأْفزَعــوا الطُّيــوَر؟ لِمــاذا َحَجبــوا الشَّ

روَب؟ الــدُّ

وَلِكْن في اأْعماِق َقْلبي اْســَتَقرَّ ُحُلُم فَِلْســطيَن؛ اأْن اأعيَش في   

ُهــدوٍء َوَســلامٍ. اأْحُلــُم بـِـاأْن َتْخِفــَق رايــاُت بـِـلادي في اأُكــفِّ ال�أْطفاِل، 

 ، ــاأْن تُْشــرَِق َشــْمٌس َجديــَدةٌ، َتْحِمــُل الُحــبَّ ــُم بِ ــًة، اأْحُل َفرَحــاً َوُحرِّيَّ

َتْحِمــُل الَبْســمَة، َتْحِمــُل َغــَد اأْطفــاِل فَِلْســطيَن.
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة:- ١ جاَبِة الصَّ َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

اأ- "ُمْنُذ ُولِْدُت اْغتالوا ُطفوَلتي" َتْعني اأنَّ ال�ْحِتلاَل:

ْعلاِن الَعاَلِميِّ لُِحقوِق ال�أْطفاِل. ٢- الَتَزَم بال�إ ١- اأْعطى الطِّْفَلَة ُحقوَقها ُكلَّها. 
٤- َضيََّق َعلى الطِّْفَلِة الِفَلْسطينيَِّة، وَحَرَمها ِمْن ُطفوَلِتها. 3- َقَتَل الطِّْفَلَة الَّتي َكَتَبِت الرِّساَلَة. 

ب- "واأنتم َتْعدوَن في الُحقوِل" َتْعني:
٢- َتُعّدوَن اأْشجارَها؛ لَِتْعرِفوا َكْم تُْنِتُج ال�أرُْض. ١- َتْمشوَن فيها بُِبْطٍء.   

٤- َتْعَتدوَن َعلى َزرْع النّاِس. 3- َتْرُكضوَن فيها، َوَتْمرَحوَن.  

ُح ُمعاناَة اأْطفاِل فَِلْسطيَن، َكما َتْظَهُر في الرِّساَلِة.- ٢ نَُوضِّ

ْفَلُة في الرِّساَلِة.- 3 ُد التَّساُؤل�ِت الَّتي َطَرَحْتها الطِّ نَُحدِّ

٤ -. ، َكما َيْظَهُر في الِفْقَرِة ال�أخيَرِة ِمَن النَّصِّ ُح ُحُلَم ُكلِّ ِطْفٍل فَِلْسطيِنيٍّ نَُوضِّ

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل
نَُعبُِّر َعْن ُمعاناِة ال�أْطفاِل ال�أْسرى في ُسجوِن الُمْحَتلّيَن.- ١

َعداِء. - ٢ أْطفاِل العاَلِم السُّ َنْرُسُم صوَرًة لِ�

ُح َدل�َلَة َتْكرارِ الكاتِِب ِعبارَِة: "ِطْفلٌة فَِلْسطيِنيٌَّة اأنا".- 3 نَُوضِّ

نَُبيُِّن َدل�َلَة ُكلِّ ِعباَرٍة فيما َياأْتي:- ٤
اأ-   َعرََف الُحْزُن اإلى َقْلِبِه َطريقاً لْم َيْعرِْفها الَفرَُح اأَبداً.

ب- اأزقُّتها ُمْغَلَقٌة، َيْمشي فيها الَمْوُت والَعْسَكُر.

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي:- 5 نَُوضِّ
اأ-   َحَفَر الُحْزُن في َوجَنَتْيها اأخاديَد.

ب- َنَثروا الَعَتَمَة.

الـلُّـَغـُة

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

د- اْسَتَقرَّ.  ج- اأزيز.  ب- َخّفاَقة.  اأ- اأْطفال. 
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الَقواِعُد

اأْحواُل ِبناِء الِفْعِل الماضي

َنْقَراأ ال�أْمِثَلَة ال�آتَِيَة:

اأ- ِبناُؤُه َعلى الَفْتِح:

َحَفَر الُحْزُن في َوْجَنَتْيها اأخاديَد الَياأِْس.- ١

َرَسَمِت الطِّْفَلُة صوَرًة لِ�أْطفاٍل َيْمرَحوَن في الُحقوِل، واأرَْسَلْت َلُهم رَسائَِل َمَحبٍَّة.- ٢

الِعْلُم َوالَعَمُل َنَسجا َلْحَن الَحياِة الَعْذَب.- 3

َختا ُعروَبَة الُقْدِس.- ٤ ْخَرِة َوَكنيَسُة الِقياَمِة َرسَّ قُبَُّة الصَّ

َك.- 5 قاوِْم َمْن َسَلَبَك َحقَّ

: مِّ ب- ِبناُؤُه َعلى الضَّ

 الُجنوُد َمزَّقوا لُْعَبتي.- ١

كوِن: ج- ِبناُؤُه على السُّ
ْهَت َوْجَه الطِّْفَلِة.- ١ يا غاِصُب، َشوَّ

َراأْيُت ُعيوناً باِكَيًة.- ٢

َحِفْظُت وَضيَّْعِت الَمَوّدَة َبْيَننا      َواأْحَسُن ِمْن َبْعِض الَوفاِء َلِك الُعْذُر   )اأبو فراس - 3

الحمداني(

النِّساُء في َبَلدي ساَنْدَن الرِّجاَل في الَمواِقِع ُكلِّها.- ٤

عاَنْينا ِمْن ُظْلِم الَكْيِل بِِمْكياَلْيِن.- 5
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َنـَتــاأمَّـُل

ْلنــا اأْمِثَلــَة الَمْجموَعــِة )اأ(، َوَجْدنــا ُكلَّ فِْعــٍل ِمــَن ال�أْفعــاِل: )َحَفــَر، َرَســَم، َنَســجا،  اإِذا َتاأمَّ  

ْلنــا َحَرَكــَة الِبنــاِء  اإِذا َتاأمَّ ــَخ، َســَلَب( فِْعــلاً ماِضيــاً. َوالِفْعــُل الماضــي -َكمــا ُهــَو َمْعلــوٌم- َمْبِنــيٌّ َدْومــاً، َو َرسَّ
اإِذا َبَحْثنــا  ــًة َعلــى الَفْتــِح، َو ــِة، َوَجْدناهــا َجميَعهــا َمْبنيَّ َعلــى اآِخــِر ُكلِّ َحــرٍْف ِمــْن اأْحــرُِف الِفْعــِل ال�أْصِليَّ
َعــْن َســَبِب بِنــاِء ُكلٍّ ِمْنهــا َعلــى الَفْتــِح، َوَجْدنــا الِفْعــَل )َحَفــَر( َغْيــَر ُمتَِّصــٍل بَِشــْيٍء، َوالِفْعــَل )َرَســَمْت( 
ــَخ( َفَقــِد اتََّصــَل ال�أوَُّل فيِهمــا بِاألِــِف ال�ْثَنْيــِن   اتََّصــَل بِتــاِء التَّاأْنيــِث الّســاِكَنِة، اأّمــا الِفْعــلاِن )َنَســَج، َرسَّ
ــِن، َواأّمــا الِفعــُل )َســَلَب(، َفَقــِد اتََّصــَل بِضميــِر َنْصــٍب )الــكاف(. َوفــي  َواتََّصــَل الثّانــي بِاألِــِف ال�ْثَنَتْي

ــِح. ــَل الماِضــَي ُيْبنــى َعلــى الَفْت الحــال�ِت الّســابَِقِة َنــرى اأنَّ الِفْع

ْلنا الِمثاَل الوارَِد في الَمْجموَعِة )ب(، َوَجْدنا الِفْعَل )َمزَّق(، فِْعلاً ماِضياً، َوَقِد اتََّصَل  اإِذا َتاأمَّ َو  
اإِذا َبَحْثنا في َحَرَكِة الِبناِء َعلى اآِخِر َحرٍْف في الِفْعِل  كوِر )واُو الَجماَعِة(، َو بِواٍو َتُدلُّ َعلى َجماَعِة الذُّ

. مِّ ًة. َوُكلُّ فِْعٍل ماٍض اتََّصَلْت بِاآِخرِِه واُو الَجماَعِة َيكوُن َمْبِنيّاً َعلى الضَّ َوَجْدناها َضمَّ

ْه، َراأْي )َراأى(، َضيَّــْع، ســاَنْد،  َوحيــَن َنْنُظــُر فــي اأْمِثلــِة الَمْجموَعــِة )ج(، َنِجــُد ال�أْفعــاَل )َشــوَّ  

َكــِة  ْفــِع الُمَتَحرِّ عاَنــْي )عانــى(( اأْفعــال�ً ماِضيــًة، َوَقــِد اتََّصــَل ُكلٌّ ِمْنهــا بَِضميــِر َرْفــٍع ُمتَحــرٍِّك. َوَضمائـِـُر الرَّ

اإِذا َنَظرْنــا اإِلــى َحَرَكــِة  ِهــَي: تــاُء الفاِعــِل )ُت، َت، ِت(، َونــوُن النِّْســَوِة )َن(، َو)نــا( الفاِعليــَن. و

ــكوِن.  ــى السُّ ــاً َعل ــاُه َمْبِنيّ ــا، َوَجْدن ــٍل بِه ــٍل ُمتَِّص ــِر ُكلِّ فِْع ــيِّ فــي اآِخ ــرِْف ال�أْصِل الَح

َنْسَتْنِتُج

ُيْبنــى الِفْعــُل الماضــي َعلــى الَفْتــِح اإِذا َلــْم َيتَِّصــْل بِــِه َشــْيءٌ، اأِو اتََّصَلــْت بِــِه تــاُء التَّاأنيــِث الّســاِكَنُة، - ١

اأْو األـِـُف ال�ْثَنْيــِن اأِو ال�ْثَنَتْيــِن، اأْو َضميــُر َنْصــٍب )الهــاُء، الــكاُف، اليــاُء(.

مِّ اإِذا اتََّصَلْت بِِه واُو الَجماَعِة.- ٢ ُيْبنى الِفْعُل الماضي َعلى الضَّ

ــا - 3 ــوِة، اأْو )ن ــوُن النِّْس ــُة، اأْو ن َك ــاُء الُمَتَحرِّ ــِه: التّ ــْت بِ ــكوِن اإِذا اتََّصَل ــى السُّ ــُل الماضــي َعل ــى الِفْع ُيْبن

ــِل. ــى الفاِع ــُة َعل ــَن( الّدالَّ الفاِعلي
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َفائِدٌة َنْحِويٌَّة:

عرابِها َوْجهان، ُهما: ِعْنَد اتِّصاِل الِفْعِل الماضي بِـ )نا( الفاِعليَن، َيكوُن لِ�إ

كون، ِمْثُل: اْحَتَرْمنا الُمَعلَِّم. اأ- اإِْعراُبها فاِعلاً اإذا ُبِنَي َعلى السُّ

ب- اإْعراُبها َمْفعول�ً بِِه اإذا ُبِنَي َعلى الَفْتِح، ِمْثُل: اْحَتَرَمنا الُمَعلُِّم.

التَّْدريباُت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

ديَن َعلاَمَة ِبناِء ُكلٍّ ِمْنها: َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، ثُمَّ َنْسَتْخِرُج ال�أْفعاَل الماِضَيَة، ُمَحدِّ

"َخرَْجــُت ِمــَن الَمْنــِزِل َعْصــراً، َفصاَدَفنــي فــي الطَّريــِق َثلاَثــُة اأْول�ٍد، َعَرْفُتُهــْم وََعرَفونــي، فاْقَترَْحــُت   

ــاً اإَِلْيهــا، َفَدَخْلناهــا،  ــرْنا َجميع ــمَّ ِس ــا، ثُ ــوا بِه ــَرَة، َوَفرِح ــوا الِفْك ــواِن، َفَقِبل ــَة الَحَي ــزوَر َحديَق ــْم اأْن َن َعَلْيِه

ــا اإِلــى اأْهِلــِه َمْملــوءاً بِالنَّشــاِط". َوشــاَهْدنا مــا فيهــا ِمــْن اأْنــواِع الطَّْيــِر، َوُصنــوِف الَحَيــواِن، وَعــاَد ُكلٌّ ِمنّ

التَّْدريُب الثّاني:

نُْعرُِب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:

اأ-   َكَتَبْت: اأِحبُّ الُقْدَس َفْوَق ِجداِر الَقَمِر.

ب- قاَل َتعالى: زب ٱ  ٻ   ٻ  ٻٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ رب
سراء: 8( )ال�إ
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الَبلاَغُة

ِعْلُم الَبديِع
ناُت اللَّْفِظيَُّة الُمَحسِّ

)الِجناُس(

ــواٍن  ــي بِاأْل ــاِظ اأِو الَمعان ــِن ال�أْلَف ــُم َتْزيي ــُه ِعْل ــابَِقِة، اأنَّ ــَدِة الّس ــِع فــي الَوْح ــَم الَبدي ــا ِعْل ْفن   َعرَّ

ــناٍت  ــْجِع، َوالِجنــاِس، َوُمَحسِّ ــناٍت َلْفِظيَّــًة، َكالسَّ ، َتْشــَمُل ُمَحسِّ َبديَعــٍة ِمــَن الَجمــاِل اللَّْفِظــيِّ اأِو الَمْعَنــوِيِّ

وََغْيرِِهمــا. َوالُمقاَبَلــِة،  َكالطِّبــاِق،  ـًة،  َمْعَنوِيَـّ

َنْقَراأ اأْمِثَلَة الَمْجموَعَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن:

الَمْجموَعُة ال�أولى:

قاَل تعالى: ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ ڱ  ں        ں  ﴾  )الروم: 55(- ١

َلْول� الَيميُن َلَقبَّْلُت الَيميَن.- ٢

قاَل الّشاعُر اأبو َتّماٍم: - 3
ما ماَت ِمْن َكرَِم الزَّماِن َفاإِنَُّه         َيْحيا َلدى َيْحيى ْبِن َعْبِد اللِّه

الَمْجموَعُة الَثانَِيُة:

 قاَل الّشاعُر خليل مطران:- ١
لِْلُمْسَتهاِم وِعْبَرٍة لِلّرائي يا َللُغروِب َوما بِِه ِمْن َعْبَرٍة  

"اللُّهمَّ اآِمْن َرْوعاتِنا، واْسُتْر َعْوراتِنا".٢- 

 قاَل الّشاعُر ال�أميُر عبد اللّه الفيصل:- 3
ْهَر اإْن َمرَّ بي          ِمْن َغْيِر اأن ُيْملا َفراُغ الُعُمْر وما اأَمرَّ الدَّ

ْيخان(- ٤ لاُم: "الَخْيُل َمْعقوٌد في َنواصيها الَخْيُر اإِلى َيْوِم الِقياَمِة". )َرواُه الشَّ قاَل َعَلْيِه السَّ
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ْلنا اأْمِثَلَة الَمْجموَعِة ال�أولى، َوَجْدنا في ُكلِّ ِمثاٍل َكِلَمَتْيِن ُمَتشابَِهَتْيِن في اللَّْفِظ، ُمْخَتِلَفَتْيِن  اإذا َتاأمَّ  
َتْيِن، َول� َيْخفى َعَلْينا اأنَّ َمْعناها في ال�أولى  ِل، جاَءْت َكِلَمُة )الّساَعِة( َمرَّ في الَمْعنى؛ َففي الِمثاِل ال�أوَّ

َمِنيَُّة. ُهَو َيْوُم الِقياَمِة، َوفي الثّانَِيِة الّساَعُة الزَّ

َتْيِن، َفجاَءْت في ال�أولى بَِمْعنى الَقَسِم، َوفي          َوفي الِمثاِل الثّاني، َتَكرَّرْت َكِلَمُة )الَيميِن( مرَّ
الثَّانَِيِة بَمْعنى الَيِد الُيْمنى.

َتْيِن، َفجاَءْت في ال�أولى فِْعلاً ُمضارِعاً بَِمْعَنى          َوفي الِمثاِل الثّالِث، تَكرَّرْت َكِلَمُة )َيْحيى( مرَّ
َيعيُش، َوفي الثّانَِيِة اْسماً لَِعَلٍم ُهَو َيْحيى.

ْلنا ُكلَّ َكِلَمَتْيِن ِمّما َمضى، َوَجْدَناُهما ُمَتطابَِقَتْيِن في اأْرَبَعِة اأْشياَء، ِهَي: َعَدُد ال�أْحرُِف،  اإِذا َتاأمَّ َو
َوَنوُْعها، َوَترْتيُبها، َوَحَرَكُتها، َوُمْخَتِلَفَتْيِن في الَمْعنى، َوهذا ما ُيَسّمى الِجناَس التّامَّ.

ْلنا اأْمِثَلَة الَمْجموَعِة الثّانَِيِة، َوَجْدنا اأنَّ ُكلَّ َكِلَمَتْيِن في ُكلِّ ِمثاٍل، َقِد اْخَتَلَفتا في ُرْكٍن واِحٍد  اإِذا َتاأمَّ        َو
ِل َتشاَبَهْت )ِعْبَرة، َوَعْبَرة( في اللَّْفِظ، َولِكنَُّهما  ِمْن اأْركاِن الوِفاِق ال�أْرَبَعِة، اأْو اأْكَثَر، َففي الِمثاِل ال�أوَّ

اْخَتَلفتا في َحَرَكِتها، واْخَتلَفتا في الَمْعنى؛ َحْيُث اتََّفَقتا في َعَدِد ال�أْحرُِف، َوَترْتيِبها، َوَنْوِعها.

اأّما َكِلَمتا )َرْوعاتِنا، َوَعْوراتِنا(، َفَقِد اتََّفَقتا في َثلاَثِة اأْوُجٍه، َواْخَتَلَفتا في َترْتيِب ال�أْحرُِف، َواْخَتَلَفْت 

( في َعَدِد ال�أْحرُِف، اأّما كلمتا )الَخْيِل والَخْيِر(، َفَقِد اْخَتلَفتا في َنوِع ال�أْحرُِف. وُيَسّمى  ، َمرَّ َكِلَمتا )اأَمرَّ

ُكلُّ ِجناٍس اْخَتلَّ فيِه ُرْكٌن اأْو اأْكَثُر ِمَن ال�أْركاِن ال�أْرَبَعِة الِجناَس النّاقِِص اأْو َغْيَر التّامِّ. 

 
َنْسَتْنِتُج

١- الِجناُس: ُهَو اأْن َتَتشاَبَه َكِلَمتاِن في اللَّْفِظ، َوَتْخَتِلفا في الَمْعنى. َوُهَو َنوْعان:
- الِجنــاُس التّــامُّ: َوُهــَو مــا َتطاَبــَق فيــِه اللَّْفظــاِن فــي اأْرَبَعــِة )اأْركاٍن(، ِهــَي: َعــَدُد ال�أْحــرُِف، 

َوَنوُْعهــا، َوَترْتيُبهــا، َوَحَرَكُتهــا، َواْخَتَلَفــا فــي الَمْعنــى.

- الِجناُس النّاقُِص، اأْو َغْيُر التّامِّ: ُهَو ما اْخَتلَّ فيِه اللَّْفظاِن في ُرْكٍن اأو اأْكَثَر من ال�أْركاِن ال�أْرَبَعِة.

٢- القيَمُة الَفنِّيَُّة لِْلِجناِس: ُيضفي َعلى الَكلامِ َنَغَمًة موسيِقيًَّة ُمَتجانَِسًة، َفَتزيُد َوْقَع الُجَمِل َحلاَوًة َواأْنغاماً.
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َفائَِدٌة:
· ل� ُيْعَتدُّ بـِ )ال( التَّْعريِف في اْلَكِلَمَتْيِن الُمَتجانَِسَتْيِن.	
· ــِظ 	 ــي اللَّْف ــْد َتشــاَبَهتا ف ــا َق ــا داَمت ــاِس م ــَن الِجن ــِن ِم ــرُِج الَكِلَمَتْي ــلاِء ل� ُيْخ ْم ــي ال�إِ ــلاُف ف ال�ْخِت

ــى(. ــا، َيْحي ــى، )َيْحي ــي الَمْعن ــا ف واْخَتَلَفت
· ل� ُيســّمى مــا َبْيــَن الَكِلَمَتْيــِن ِجناســاً اإِلّ� َبْعــَد اْســتيفاِء التَّشــاُبِه فــي النُّْطــِق وال�ْخِتــلاِف فــي 	

الَمْعنــى.

َتْدريٌب:

ُد َنوَْعُه: َنْسَتْخرُِج الِجناَس ِمَن ال�أْمِثَلِة ال�آتَِيِة، ثُمَّ نَُحدِّ
)اْبُن الَورْدي(- ١ يا َليالي الَوْصِل عودي       َواْجَمعينا اأْجَمعينا      
 قاَل َمعروُف الرُّصافيُّ في اإِْنشاِء الَمدارِس:- ٢

ل� َتْجَعلوا الِعْلَم فيها ُكلَّ غاَيِتُكمْ      َبْل َعلِّموا الَنْشَء ِعْلماً ُيْنِتُج الَعَملا
 قاَل ابُن الفارِِض:- 3

ٍم بَِشقاِء َهّلا َنهاَك نُهاَك َعْن َلْوِم اْمرِئٍ   َلْم ُيْلَف َغْيَر ُمَنعَّ
َدواُم الحاِل ِمَن الُمحاِل.- ٤

ْملاُء ال�إِ

ال�ألُِف اللَّيَِّنُة في اأواِخِر ال�أْفعاِل

َنِة: َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُلاِحُظ َرْسَم ال�ألِِف في اأواِخِر ال�أْفعاِل الُمَلوَّ

"َتَولـّـى ُعَمــُر بــُن َعْبــِد الَعزيــِز الِخلاَفــَة، َفاأْحيــا ُســنََّة الُمْصَطفــى، َوَلــْم ُيــْرَو َعْنــُه اأنَّــُه اْســَتْعلى َعلــى   
ْنيــا، َوَتْقــوى الَمْولــى َجــلَّ وََعــلا، َوَدعــا اإِلــى ال�ْنِصــراِف  ْهــِد فــي الدُّ ، ُعــرَِف بِالزُّ اأَحــٍد، اأِو اْســَتْحيا فــي َحــقٍّ
َعــْن َمباِهــِج الَحيــاِة ال�أولــى، َوالَعَمــِل لِْلاآِخــَرِة، َوَنــاأى َعــْن ُكلِّ مــا ُيْغِضــُب اللـّـَه ُســْبحاَنُه َوَتعالــى، َوَقضــى 

َبْيــَن الُمْســِلميَن".
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ــاأى، َقضــى( َوَجْدناهــا  ــَة )َتَولّــى، اْســَتْعلى، اْســَتْحيا، َعــلا، َدعــا، َن َن ْلنــا الَكِلمــاِت الُمَلوَّ اإِذا َتاأمَّ  
اأْفعــال�ً، َوِعْنــد ُملاَحِظــة الَحــرِْف الَّــذي َيْنَتهــي بـِـِه ُكلٌّ ِمْنهــا َنِجــُدُه األِفــاً ســاِكَنًة، َيْســِبُقها َحــرٌْف َمْفتــوٌح، 
َوهــِذِه ِهــَي ال�ألـِـُف اللَّيَِّنــُة الَّتــي َتاأْتــي فــي َوَســِط الَكِلَمــِة َواآِخرِهــا. َوِعْنــَد َتْقســيِم ال�أْفعــاِل الّســابَِقِة ُيْمِكُننــا 
ــَتْعلى،  ــى، اْس ــٍة )َتَولّ ــِر ثُلاثِيَّ ــاٍل َغْي ــاأى، َقضــى(، َواأْفع ــا، َن ــلا، َدع ــٍة )َع ــاٍل ثُلاثِيَّ ــى اأْفع ــا اإِل اأْن نَُصنَِّفه

ــَتْنِتُج مــا َياأْتــي: ــِة ُكلٍّ ِمْنهــا َنْس ــِف فــي نِهاَي ــَم ال�ألِ ــا رَْس ْلن اإِذا َتاأمَّ ــَتْحيا(، َو اْس

ــَل - ١ ــِه واواً، ِمْث ــاً َوكاَن اأْصــُل األِِف ــُل ثُلاثِيّ ــًة، اإِذا كاَن الِفْع ــِر ال�أْفعــاِل قائَِم ــُة فــي اآِخ ــُف اللَّيَِّن ــُم ال�ألِ تُرَْس
)َدعــا، َيْدعــو(.

ــاً، َوكاَن اأْصــُل األِِفــِه - ٢ تُرَْســُم ال�ألِــُف اللَّيَِّنــُة فــي اآِخــِر ال�أْفعــاِل يــاًء َغْيــَر َمْنقوَطــٍة، اإِذا كاَن الِفْعــُل ثُلاثِيّ
يــاًء )َقضــى - َيْقضــي(.

ُيْعرَُف اأْصُل ال�ألِِف في الِفْعِل بِاإِْحدى الطُّرُِق ال�آتَِيِة:3- 

ْتياُن بُِمضاِرِع الِفْعِل )َنجا - َيْنجو، َمشى - َيْمشي(. اأ-   ال�إِ
ْتياُن بِالَمْصدِر )َعفا - َعْفواً، َمشى - َمْشياً(. ب- ال�إِ

ج-  اإِْسناُد الِفْعِل اإِلى َضميِر َرْفٍع ُمَتَحرٍِّك )َنجا - َنَجْوُت، َمشى - َمَشْيُت(.

تُرَْســُم ال�ألـِـُف اللَّيَِّنــُة فــي اآِخــِر ال�أْفعــاِل )َيــاًء َغْيــَر َمْنقوَطــٍة( اإِذا كاَنــْت رابَِعــًة َفاأْكَثــَر، بَِصــرِْف النََّظــِر َعــْن - ٤
ــٍة  ــٍف َليَِّن ــُل بِاألِ ــَتْدعى، اْرَتضــى(، اإِلّ� اإِذا اْنَتهــى الِفْع ــَتْلقى، اْس ــَل: )اْس ــاًء، ِمْث ــا اأكاَن واواً، اأْم ي اأْصِله

َمْســبوَقٍة بِيــاٍء، َفحيَنهــا َوَجــَب اأْن تُرَْســَم ال�ألـِـُف قائَِمــًة، ِمْثــَل: )اْســَتْحيا، اأْعيــا(.
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التَّْعبيُر

ِكتاَبُة َثلاِث فِْقراٍت

ــِة َتْحقيــِق  َنْســَتعيُن بال�أْفــكارِ الــوارَِدِة فــي الرَّْســِم ال�آتــي؛ لِِكتاَبــِة َثــلاِث فِْقــراٍت عــْن َكْيِفيَّ

النَّجــاِح فــي الَحيــاِة:

َواْجَعْل َخياَلَك َساِميًا َفَلطاَلما    َسَمِت الَحِقيَقُة ِباْمِتطاِء َخياِل

واِم َفُكلَّمـا    داَن النََّجاُح َعَلْت ُمنى ال�أبطاِل اأْبِعْد ُمناَك َعلى الدَّ

                                      )خليل ُمطران(

الطُّموُح العالي ُهَو الَوقوُد الَّذي 

ْنساَن َعلى الُوصوِل اإِلى  ُيساِعُد ال�إ

طريِق النَّجاِح.

النَّجاُح في الَحياِة

ُق َلنا ال�أْهداَف الَّتي  ُهَو الَّذي ُيَحقِّ

ْطنا َلها. َرَسمْناها، َوَخطَّ
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ملاء ورقة عمل في ال�إِ

جابة الصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أول: نختار ال�إ

........... الطالب اآيات من الذكر الحكيم ) تلى ، تلا ، تلي(  -١

........... الله المؤمنين الى عمل الخير ) هدى ، هدي ، هدا(  -٢

اعتنيت بالزرع فـ............) نما ، نمى ، نمي(  -3

السؤال الثاني: نعلِّل كتابة ال�ألف اللَّيِّنة في اأواخر ال�أفعال على الصور ال�آتية:

يحيا ........................................................  -١

هوى........................................................  -٢

اأعيا.........................................................  -3

استلقى.....................................................  -٤

السؤال الثالث: نضع ال�ألف اللَّيِّنة في صورتها المناسبة فيما ياأتي:

١- َنَجـ ... الطفل من الغرق باأعجوبة.

٢- اْسَتدعـ...القاضي المتَّهم اإلى المحكمة.

3- َرَو...الجدُّ حكاية جميلة ل�أحفاده.
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ْسوارِ ِحكاَيُة اللَُّبَؤِة َوال�إِ
َواْبِن اآوى

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــُن ِحكايــاٍت تُرِْشــُد اإِلــى الِحْكَمــِة َوال�أْخــلاِق، َيْرويهــا  َكليَلــة َوِدْمَنــة ِكتــاٌب َيَتَضمَّ  

الَفْيَلســوُف )َبْيَدبــا( َعلــى اأْلِســَنِة الَحَيوانــاِت. َويعــوُد الِكتــاُب اإِلــى اأصــوٍل ِهْنِديَّــٍة، َترَْجَمــُه 

ــِة. ــِة الَعَربِيَّ ــى اللَُّغ ــيَِّة اإِل ــِة الفارِِس ــَن اللَُّغ ــِع ِم ــُن الُمَقفَّ ــِه ب ــُد اللّ ــُه َعْب َب وََعرَّ

ْنســاَن ُيجــازى بِِمْثــِل َعَمِلــِه،  َوتُشــيُر فِْكــَرُة الِحكاَيــِة الَّتــي َبْيــَن اأْيدينــا، اإِلــى اأنَّ ال�إِ  

َوخيَمــٌة. الظُّْلــِم  عاِقَبــَة  َواأنَّ 

الدرس الثاني
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َبْيَدبــا: زََعمــوا اأنَّ َلُبــَؤًة  الَفْيَلســوُف  قــاَل 
كاَنــْت فــي اأَجَمــٍة، َولهــا ِشــْبلاِن، َواأنَّهــا َخرََجــْت فــي َطَلــِب 
ــرَّ بِِهمــا اإِْســواٌر، َفَحَمــَل  ــِد، َوَخلََّفْتُهمــا فــي الَكْهــِف، َفَم ْي الصَّ
ــا،  ــا َفاْحَتَقَبُهم ــَلَخ ِجْلَدْيِهم ــا، َوَس ــا، َفَقَتَلُهم َعَلْيِهمــا، َورَماُهم
لـِـِه، ثـُـمَّ اإِنَّهــا رََجَعــْت. َفَلّمــا َراأْت ما َحلَّ  َواْنَصــرََف بِِهمــا اإِلــى َمْنِز
ــْت َظْهــراً لَِبْطــٍن، َوصاَحــْت،  ــِر الَفظيــِع، اْضَطَرَب بِِهمــا ِمــَن ال�أْم
ــْت. َوكاَن اإِلــى جانِِبهــا اْبــُن اآوى. َفَلّمــا َســِمَع ِصياَحهــا  َوَضجَّ
ــِه.  ــِك؟ َفاأْخِبرينــي بِ ــزََل بِ ــا َن ــَن؟ َوم ــذي َتْصَنعي ــا الَّ ــاَل َلهــا: م ق

َوَســَلَخ  َفَقَتَلُهمــا،  اإِْســواٌر،  بِِهمــا  َمــرَّ  ِشــْبلاَي  اللَُّبــَؤُة:  قاَلــِت 
ــُن اآوى:  ــراِء. قــاَل َلهــا اْب ِجْلَدْيِهمــا فاْحَتَقَبُهمــا، َوَنَبَذُهمــا بِالَع
ــْيٍء  ــِك بَِش ــاأِْت اإَِلْي ــْم َي ْســواَر َل ل� َتِضّجــي، َواْعَلمــي اأنَّ هــذا ال�إِ
ــٍد  ــِر واِح ــى َغْي ــَن اإِل ــُه، َوَتاأْتي ــرِِك ِمْثَل ــَن بَِغْي ــِت َتْفَعلي ــْد ُكْن اإِلّ� َوَق
ــَل  ــِه ِمْث ــزُّ َعَلْي ــْن َيِع ــْن كاَن َيِجــُد بَِحميِمــِه، َوَم ــَل ذلِــَك، ِممَّ ِمْث
ــَر  ــرِِك، َكمــا َصَب ــِل َغْي ــري َعلــى فِْع ــْبَلْيِك. َفاْصِب ــَن بِِش مــا َتِجدي
َغْيــرُِك َعلــى فِْعِلــِك، َفاإِنَّــُه َقــْد قيــَل: "َكمــا َتديــُن تـُـداُن". َولـِـُكلِّ 
َعَمــٍل َثَمــَرٌة ِمــَن الثَّــواِب َوالِعقــاِب. َوُهمــا َعلــى َقــْدرِِه فــي الَكْثــَرِة 
رِْع اإِذا َحَضــَر الَحصــاُد اأْعطــى َعلــى َحْســِب َبــْذرِِه.  َوالِقلَّــِة، َكالــزَّ
ــاَرتِِه.  ــْن اإِش ــا َتقــوُل، َواأْفِصــْح لــي َع ــْن لــي م ــَؤُة: َبيِّ ــِت اللَُّب قاَل
ــُة  ــَؤُة: ِمَئ ــِت اللَُّب ــِر؟ قاَل ــَن الُعْم ــِك ِم ــْم اأتــى َل ــُن اآوى: َك ــاَل اْب ق
َســَنٍة. قــاَل اْبــُن اآوى: مــا كاَن قوتُــِك؟ قاَلــِت اللَُّبــَؤُة: َلْحــُم 
الَوْحــِش. قــاَل اْبــُن اآوى: َمــْن كاَن ُيْطِعُمــِك اإِيـّـاُه؟ قاَلــِت اللَُّبــَؤُة: 
ُكْنــُت اأصيــُد الَوْحــَش، َواآُكُلــُه. قــاَل اْبــُن اآوى: اأَراأْيــِت الُوحــوَش 
الَّتــي ُكْنــِت َتاأُْكليــَن، اأمــا كاَن َلهــا اآبــاءٌ َواأمَّهــاٌت؟ قاَلــْت: َبلــى. 
قــاَل اْبــُن اآوى: َفمــا بالــي ل� اأرى َول� اأْســَمُع لِ�أولِئــَك ال�آبــاِء 
ــِك؟ اأمــا  جيــِج مــا اأرى َواأْســَمُع َل ــَن الَجــزَِع َوالضَّ َوال�أمَّهــاِت ِم

ــْم َيْنــزِْل بِــِك مــا َنــزََل اإِلّ� لِســوِء اإِنَّــُه َل

اللَُّبَؤُة: اأْنثى ال�أَسِد.

ال�أَجَمُة: َمْوِضٌع َيْكثُُر فيِه 
. َجُر، َوَيْلَتفُّ الشَّ

ْبُل: اْبُن ال�أَسِد. الشِّ

ْمِي  ْسواُر: الَجيُِّد الرَّ ال�إِ
هاِم.  بِالسِّ

ُهما في  اْحَتَقَبُهما: َشدَّ
ِر رَْحِل َركوَبِتِه، اأْو  ُمَؤخَّ

َحَمَلُهما.

اْبُن اآوى: َحَيواٌن ِمْن 
َفصيَلِة الَكْلِبيّاِت، اأْصَغُر 

ْئِب،  َحْجماً ِمَن الذِّ
َوُيْجَمُع َعلى َبناِت اآوى.

َنَبَذُهما: َطرََحُهما.

الَوْجُد: الُحْزُن

الَجزَُع: ما ُيِحسُّ بِِه الَمْرُء 
َمَن الَقَلِق َوال�ْضِطراِب، 

ْدِر. َوضيِق الصَّ

الِقراَءُة:
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َنَظــرِِك فــي الَعواِقــِب، َوِقلَّــِة َتْفكيــرِِك فيهــا، َوَجهاَلِتــِك بِمــا َيرِْجــُع 
َعَلْيــِك ِمــْن ُضرِّهــا.

َفَلّمــا َســِمَعِت اللَُّبــَؤُة ذلـِـَك ِمــْن َكلاِم اْبــِن اآوى، َعَرَفــْت   

اأنَّ ذلِــَك ِمّمــا َجَنــْت َعلــى َنْفِســها، َواأنَّ َعَمَلهــا كاَن َجــْوراً 

ْيــَد، َواْنَصَرَفــْت َعــْن اأْكِل اللَّْحــِم اإِلى الثِّماِر  َوُظْلمــاً، َفَتَرَكــِت الصَّ

َوالنُُّســِك َوالِعباَدِة. َفَلّما َراأى ذلَِك )َوَرشــاٌن( الَّذي كاَن َيْعتاُش 

ــا  ــَجَر فــي عاِمن ــُت اأُظــنُّ اأنَّ الشَّ ــْد ُكْن ــَن الثِّمــاِر، قــاَل َلهــا: َق ِم

هــذا َلــْم َيْحِمــْل؛ لِِقلَّــِة المــاِء، َفَلّمــا اأْبَصْرتُــِك َتاأُْكليَنهــا، َواأْنــِت 

ــَجَر هــذا العــاَم اأْثَمــَر َكمــا فــي ُكلِّ  اآِكَلــُة اللَّْحــِم، َعِلْمــُت اأنَّ الشَّ

ــَجِر، َوَوْيــٌل  اإِنَّمــا اأَتــْت ِقلَّــُة الثََّمــِر ِمــْن ِجَهِتــِك. َفَوْيــٌل لِلشَّ عــاٍم، َو

لِلثِّمــاِر، َوَوْيــٌل لَِمــْن َعْيُشــُه ِمْنهــا! مــا اأْســرََع َهلاَكُهــْم اإِذا َدَخــَل 

َعَلْيِهــْم فــي اأرْزاِقِهــْم، وََغَلَبُهــْم َعَلْيهــا َمــْن َلْيــَس َلــُه فيهــا َحــظٌّ َوَلــْم 

َيُكــْن ُمْعتــاداً َعلــى اأْكِلهــا!

َفَلّمــا َســِمَعِت اللَُّبــَؤُة َكلاَم الَورَشــاِن، َتَرَكــْت اأْكَل الثِّمــارِ،   
َوالِعبــاَدِة. الَحشــيِش،  اأْكِل  َعلــى  َواأْقَبَلــْت 

اإِنَّمــا َضَرْبــُت َلــَك اأيُّهــا الَمِلــُك هــذا الَمَثــَل؛ لَِتْعَلــَم اأنَّ  َو  
الجاِهــَل ُربَّمــا اْنَصــرََف بُِضــرٍّ ُيصيُبــُه َعــْن ُضــرِّ النّــاِس، َكاللَُّبــَؤِة 
الَّتــي اْنَصَرَفــْت، لِمــا َلِقَيــْت فــي ِشــْبَلْيها، َعــْن اأْكِل اللَّْحــِم بـِـاأْكِل 
الثِّمــاِر، بَِقــْوِل اْبــِن اآوى، ثـُـمَّ َعــْن اأْكِل الثِّمــاِر بـِـاأْكِل الَحشــائِِش، 
بَِقــْوِل الَورَشــاِن، َواأْقَبَلــْت َعلــى النُُّســِك َوالِعبــاَدِة. َوالنـّـاُس اأَحــقُّ 
بُِحْســِن النََّظــِر فــي ذلـِـَك؛ َفاإِنَّــُه َقــْد قيــَل: مــا ل� َترْضــاُه لَِنْفِســَك 
ل� َتْصَنْعــُه لَِغْيــرَِك؛ َفــاإِنَّ فــي ذلـِـَك الَعــْدَل، َوفــي الَعــْدِل رِضــا اللـّـِه 

، وََعــلا- َورِضــا النّــاِس. -َجــلَّ

عن )كليلة ودمنة، بتصرّف(

َورَشاٌن: َطْيٌر ِمْن َفصيَلِة 
الَحماِم.

ُد َوالتََّعبُُّد. النُُّسُك: التََّزهُّ
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة:- ١ اإِشاَرَة )( ُمقاِبَل الِعباَرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َو َنَضُع اإِشاَرَة )( ُمقاِبَل الِعباَرِة الصَّ

ِع.        )      ( اأ-   ُمَؤلُِّف ِكتاِب َكليَلة َوِدْمَنة ُهَو اْبُن الُمَقفَّ  

ْيِد.         )      ( ب- َتَرَكِت اللَُّبَؤُة ِشْبَلْيها؛ َطَلباً لِلصَّ  

ج- َطَلَب اْبُن اآوى ِمَن اللَُّبَؤِة اأْن َتْصِبَر َعلى فِْعِل َغْيرِها، َكما َصَبَر َغْيرُها َعلى فِْعِلها. )      (  

ْيِد، َواأْكَل الثِّماِر.         )      ( ُة بَِقراِر اللَُّبَؤِة اْعِتزاَل الصَّ د-  اْنَتَهِت الِقصَّ  

ْبَلْيِن؟- ٢ ْسواُر ِبالشِّ ماذا َفَعَل ال�إِ

ُة فِْعِل اللَُّبَؤِة ِعْنَدما َراأْت ما َحلَّ ِبِشْبَلْيها؟- 3 َكْيَف كاَنْت َردَّ

ما الَقراُر الَّذي اتََّخَذْتُه اللَُّبَؤُة َبْعَد َتَفكُِّرها في َكلاِم اْبِن اآوى؟- ٤

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

نُْبدي اآراَءنا في َقرارِ اللَُّبَؤِة ال�أخيِر.- ١

ْت اإِلى َتَغيُِّر َنْظَرِة اللَُّبَؤِة اإِلى الَحياِة.- ٢ نُناقُِش ال�أْسباَب الَّتي اأدَّ

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْولِِه: "لُِكلِّ َعَمٍل َثَمَرٌة ِمَن الثَّواِب".- 3 نَُوضِّ

ْسواُر. - ٤ َفَة الَّتي تُناِسُبها ِمن بين الَقوَْسْيِن: اللَُّبَؤةُ، اْبُن اآوى، ال�إِ نُْعطي ُكلَّ َشْخِصيٍَّة ِمّما َياأْتي الصِّ
)الِحْكَمُة، َتَغيُُّر الطَّْبِع، الَقْسَوُة، الُجْبُن(.

الـلُّـَغـُة

ْبَل. ١- نُْطِلُق َعلى اأْنثى ال�أَسِد: اللَُّبَؤَة، َوَعلى َصغيِرها: الشِّ

َونُْطِلُق َعلى اأْنثى الظَّْبِي: ...............، وََعلى َصغيرِها: ................

وََعلى اأْنثى الَجَمِل: .................، وََعلى َصغيرِها: .....................

٣- نَُفرُِّق في الَمْعنى:

ْسواُر. اأ-   َوَجَدِت اللَُّبَؤُة َعلى ِشْبَلْيها َبْعَد اأْن َفَتَك بِِهما ال�إِ

ب- َوَجَدِت الطّالَِبُة ضالََّتها في هذا الِكتاِب.



٢١

:                     َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، ُولَِد في العاِصَمِة الِعراِقيَِّة َبْغداَد عاَم ١875م، له  َمْعروف الرُّصافِيُّ شاِعٌر ِعراِقيٌّ  

ْنساِن، َوَدْوَر ال�أمِّ  يََّة ال�أْخلاِق في بِناِء ال�إِ . َوالَقصيَدُة الَّتي َبْيَن اأْيدينا َتَتناَوُل اأَهمِّ َديواٌن ِشْعرِيٌّ

ُم في الَقصيَدِة صوَرًة ُمْشرَِقًة لِلاأمِّ َعلى اْمِتداِد الُعصوِر. ِدها، َوُيَقدِّ في َغرِْس ُبذورِها، َوَتعهُّ

     التَّْربَيُة وال�أمَّهاُت

ـبــــــــاِت     اإِذا ُسِقَيْت بِمـاِء الَمـْكُرمـــــاِت ِهَي ال�أْخلاُق َتْنُبـُت َكالنَـّ

ـــَدهـا الـُمـَربّـــــــي     َعلى ساِق الَفضيــَلِة ُمْثــِمــــــراِت َتــقـــــوُم اإِذا َتَعهَّ

ــهــــــاِت ُبهـــا َكِحـْضــِن ال�أمَّ ـِـــِق ِمـْن َمــَحــــــلٍّ     ُيَهذِّ َوَلْم اأَر لِْلَخـلائ

ـَنــــــــاِت بِـَيـــِة الَبـنيــــَن اأِو الـب َفِحْضُن ال�أمِّ َمْدرََســٌة َتساَمـــــــْت    بِـَتـْر

ســـــاِء الوالِـــــداِت َواأْخلاُق الَولـيـِد تُقــاُس ُحـْســنــــــاً     بِــاأْخــلاِق الـنِـّ

َفَكْيــف َتُظــــنُّ بِال�أْبنــــاِء َخــْيــــراً    اإذا َنَشؤوا بِِحْضــِن الجاِهــــلاِت

ْسـلاِم َفـرْضـــاً    َعلى اأْبـنـــائـِِه وََعـلـى الـَبـنـــــــاِت اأَلْيـَس الِعـْلـُم في ال�إِ

ــنــا في الِعـْلــم َبـْحــــراً    َتُحـــلُّ لِسـائِليها الُمــْشــِكـــلاِت َوكــاَنـْت اأمُّ

ـبـِـيُّ اأَجـــلَّ ِعـْلــــــٍم     َفـكـاَنـــْت ِمـْن اأَجـــلِّ العـالِمـاِت وََعـلََّمـهـــا الــنَـّ

اأَلْم َنَر في الِحسـاِن الغيــِد َقْبـــــلاً     اأوانِــَس كـاتِـبـــاٍت شـاِعــــراِت؟

َوَقــْد كاَنــْت نِســــاُء الَقــْوِم ِقـْدمــــاً     َيرُْحــَن اإِلــى الُحــروِب َمــَع الُغــزاِة 

اِميــاِت َيُكــنَّ َلُهــْم َعلــى ال�أْعــداِء َعـْونـــــاً     َوَيْضِمــْدَن الُجــروَح الدَّ

َوَكــْم ِمْنُهـنَّ َمْن اأِســرَت َوذاَقـــْت     َعـذاَب الـهـوِن في اأْســِر الُعـداِة

ـَْتــنــــا     اإِلـى اأْسـلافِـنــا َبـْعـَض الـِتـفـــاِت َفمــاذا الَيـوم َضــــرَّ َلـــِو اْلَتف

)ديواُن الرُّصافّي(

الَمْكرُماُت: ُمْفرَُدها َمْكُرَمٌة، 
َوِهَي فِْعُل الَخْيِر.

الَخلائُِق: ُمْفرَُدها َخليَقٌة، 

َوِهَي الطَّبيَعُة الَّتي ُيْخَلُق 

الَمْرُء بِها.

َتساَمْت: َتَرفََّعْت.

الغيُد: َجْمُع الَغْيداِء، َوِهَي 

الَمْراأُة الرَّشيَقُة النّاِعَمُة.

ال�أوانُِس: َجْمُع ال�آنَِسِة، َوِهَي 

الَفتاُة الِبْكُر.

ماَدِة  ُه بِالضِّ َد الُجرَْح: َشدَّ َضمَّ

واِء. ماِد، اأْو َدَهَنُه بِالدَّ اأِو الضِّ

)معروف الرُّصافّي( ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ



٢٢

الَفْهُم وال�ْستيعاُب

١ -: نُْكِمُل الَفراغاِت ال�آتَِيَة ِبما ُيناِسُبها ِمَن النَّصِّ

اأ- اأْفَضُل َمَحلٍّ لَِتْهذيِب الَخلائِِق ............

ْسلاِم ................... ب- َطَلُب الِعْلِم في ال�إِ

ج- َيَتسامى ِحْضُن ال�أمِّ بِـ...................

د- ل� َنْرَتجي ِمَن ال�أْبناِء َخْيراً اإِذا َنَشؤوا بِِحْضِن ...................

يَِّبِة في نُفوِس ال�أْبناِء.- ٢ ُح َدْوَر ال�أمِّ في َغْرِس ال�أْخلاِق الطَّ نَُوضِّ

َنْذُكُر الِمْقياَس الَّذي تُقاُس ِبِه اأْخلاُق الَوليِد.- 3

َنْسَتْخِرُج ِمَن ال�أْبياِت ما َيَتواَفُق َوَمْعنى َقْوِل اأْحَمَد َشْوقي:- ٤

اأْعَدْدَت َشْعباً َطيَِّب ال�أْعراِق    ال�أمُّ َمْدرََسٌة اإِذا اأْعَدْدَتها  

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

َبَه َبْيَن النَّباِت َوال�أْخلاِق الفاِضَلِة. ١- َنْسَتْنِتُج الشَّ

ُح َجماَل التَّْصويِر في الَبْيَتْيِن ال�آتَِيْيِن: ٢- نَُوضِّ

َوَكْم ِمْنُهنَّ َمْن اأِسرَْت َوذاَقْت        َعذاَب الهوِن في اأْسِر الُعداِة  

نـا في الِعْلـِم َبـْحــراً        َتُحــلُّ لِسائِليهـا الُمْشِكـلاِت َوكاَنْت اأمُّ  

ــِة اأْبنائِهــا َوَبناتِهــا َعلــى ال�أْخــلاِق الَحميــَدِة،  ِبَي ــَن اأْســَرَتْيِن، اإِْحداُهمــا تُْعنــى ِبَتْر ــوازُِن َبْي ٣- نُ
َواأْخــرى ل� َتْلَتِفــُت اإِلــى ُســلوِك ِصغارِهــا.

ُم اأْمِثَلًة ِمَن التّاريِخ لِِنساٍء كاَن َلُهنَّ َبْصَمٌة واِضَحٌة في الَحياِة. ٤- نَُقدِّ

الـلُّـَغـُة

َنْذُكــُر ُمْفــَرَد ُكلِّ َجْمــٍع ِمــَن الُجمــوِع ال�آتَِيــِة:

الّسائِليَن، الِحساُن، الُجروُح، الّداِمياُت، الُمْشِكلاُت، العالِماُت.



٢3

 
الَقواِعُد

ِبناُء فِْعِل ال�أْمِر

َنْقَراأ ال�أْمِثَلَة ال�آتَِيَة:

اإِْن ُكْنَت ِمْن اأْهِل الَمشوراِت      )اأبو الحسن الجرجاني(- ١  َشاوِْر ِسواَك اإذا َناَبْتَك نائَِبٌة        َيْوماً َو

٢ - . ْبَن اأْول�َدُكنَّ  َهذِّ

 تَجنََّبنَّ الِمزاَح الَكثيَر.  - 3

 اأْحِسَنْن اإِلى النّاِس.- ٤

ْدَق فيما َتقوُل. - 5  َتَحرَّ الصِّ

 اأْصِغ اإِلى نُْصِح الُحَكماِء.- 6

)النحل:١٢5(- 7  قاَل َتعالى: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾  

)كثيّر عزّة(- 8 َة فاْعِقلا     َقلوَصْيُكما ثُمَّ اْبِكيا َحْيُث َحلَِّت    َخليَليَّ هذا َرْبُع َعزَّ

)البقرة:٤3(- 9  قاَل َتعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں﴾     

وََعييُت َعْن رَدِّ الَجـوابِ  ١٠- قولــي اإِذا نـاَدْيِتـنـــي 
)اأبو فراس الَحْمدانّي( بــاِب    ْع بِالشَّ ٍس لــْم ُيَمتَـّ باِب اأبو فِرا       َزْيُن الشَّ

َنـَتــاأمَّـُل

ْلنــا ال�أْفعــاَل الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط فــي ال�أْمِثَلــِة الّســابَِقِة، َوَجْدناهــا اأْفعــاَل اأْمــٍر، َوَقــْد َمــرَّ بِنــا في  اإِذا َتاأمَّ  

رِْس اأْحــواَل بِنــاِء فِْعــِل ال�أْمــِر َعلــى النَّْحــِو ال�آتــي: ، َوَســَنَتَبيَُّن فــي هــذا الــدَّ َمْوِضــٍع ســابٍِق اأنَّ فِْعــَل ال�أْمــِر َمْبِنــيٌّ

ــِل  ِل، جــاَء فِْعــُل ال�أْمــِر )شــاوِْر( َصحيــَح ال�آِخــِر، َوَلــْم َيتَِّصــْل بـِـِه َشــْيءٌ، َوِعْنــَد َتاأمُّ اأ- فــي الِمثــاِل ال�أوَّ

ــكوَن. َحَرَكــِة الِبنــاِء َعلــى اآِخــرِِه، َنِجُدهــا السُّ

ْبــَن( ُمتَِّصــلاً بِنــوِن النِّْســَوِة، َوِهــَي َمْفتوَحــُة ال�آِخــِر، َوِعْنــَد  ب- فــي الِمثــاِل الثّانــي، جــاَء الِفْعــُل )َهذِّ

ــكوَن. ــِل َحَرَكــِة الِبنــاِء َعلــى اآِخــِر الَحــرِْف ال�أْصِلــيِّ َوُهــَو البــاُء، َنِجُدهــا السُّ َتاأمُّ



٢٤

َنْسَتْنِتُج

١- ُيْبنى فِْعُل ال�أْمِر َعلى ما ُيْجَزُم ِبِه ُمضارُِعُه.

كوِن في حاَلَتْيِن: ٢- ُيْبنى فِْعُل ال�أْمِر َعلى السُّ
اأ -  اإِذا كاَن َصحيَح ال�آِخِر، َوَلْم َيتَِّصْل بِِه َشْيءٌ.

ب- اإِذا كاَن َصحيَح ال�آِخِر، َواتََّصَلْت بِِه نُوُن النِّْسَوِة. 

٣- ُيْبنى فِْعُل ال�أْمِر َعلى الَفْتِح، اإِذا اتََّصَلْت ِبِه نوُن التَّْوكيِد الَخفيَفُة اأِو الثَّقيَلُة.
٤- ُيْبنى فِْعُل ال�أْمِر َعلى َحْذِف َحْرِف الِعلَِّة، اإِذا كاَن ُمْعَتلَّ ال�آِخِر.

٥- ُيْبنــى فِْعــُل ال�أْمــِر َعلــى َحــْذِف النـّـوِن ِمــْن اآِخــِرِه، اإِذا اتََّصَلــْت ِبــِه األـِـُف ال�ْثَنْيــِن اأِو ال�ْثَنَتْيِن،  
اأْو واُو الَجماَعــِة، اأْو يــاُء الُمخاَطَبِة. 

ج- فــي الِمثاَلْيــِن الثّالـِـِث، َوالّرابـِـِع، اتََّصــَل الِفْعــُل فــي ُكلٍّ ِمْنُهمــا بِنــوِن التَّْوكيــِد، َحْيــُث اتََّصــَل الِفْعُل 

َدِة(، اأّمــا الِفْعــُل )اأْحِســَنْن( َفَقــِد اتََّصــَل بِنــوِن  ( بِنــوِن التَّْوكيــِد الثَّقيَلــِة )الَمْفتوَحــِة الُمَشــدَّ )َتَجنََّبــنَّ

التَّْوكيــِد الَخفيَفــِة )الّســاِكَنِة(، َوفــي الحاَلَتْيــِن َنِجــُد اأنَّ الِفْعلْيــِن ال�أوََّل َوالثّانــي ُبِنيــا َعلــى الَفْتــِح 

الَموجــوِد َفــْوَق الَحــرِْف الّســابِِق لِنــوِن التَّْوكيــِد.

د- فــي ال�أْمِثَلــِة الخاِمــِس، والّســاِدِس، والّســابِِع، َنِجــُد اأنَّ الِفْعــَل )َتَحــرَّ( ُحــِذَف ِمــْن اآِخــرِِه َحــرُْف 

ال�ألِــِف، بَِدليــِل ُمضاِرِعــِه )َيَتَحــرّى(، وَُعــوَِّض َعْنــُه بِالَفْتــِح، َوالِفْعــُل )اأْصــِغ( ُحــِذَف ِمــْن اآِخــرِِه 

ــُه بِاْلَكْســِر، اأّمــا الِفْعــُل )اْدُع(، َفُحــِذَف  ــوَِّض َعْن َحــرُْف اليــاِء، بَِدليــِل ُمضاِرِعــِه )ُيْصغــي(، وَُع

ِمــْن اآِخــرِِه َحــرُْف الــواوِ، بَِدليــِل ُمضاِرِعــُه )َيْدعــو(، ول� َيْخفــى َعَلْينــا اأنَّهــا اأْفعــاٌل ُمْعَتلَّــُة ال�آِخــِر. 

َوَنْخُلــُص ِمــْن هــذا اإِلــى اأنَّ َعلاَمــَة بِنــاءِ الِفْعــِل النّاِقــِص ُمْعَتــلِّ ال�آِخــرِ ِهــَي َحــْذُف َحــرِْف الِعلَّــِة.

ــِن،  ــِف ال�ْثَنْي ــى األِ ــَنداً اإِل ــْل( ُمْس ــُل )اْعِق ــِر، جــاَء الِفْع ــِع، والعاِش ــِن، والتّاِس ــِة الثّاِم ــي ال�أْمِثَل هـــ- ف

ــى واِو  ــَنداً اإِل ــْم( ُمْس ــُل )اأِق ــلاِن(، َوجــاَء الِفْع ــِه )َيْعِق ــِل ُمضارِِع ــرِِه، بَِدلي ــْن اآِخ ــوِن ِم َمْحــذوَف النّ

الَجماَعــِة، َمْحــذوَف النّــوِن ِمــْن اآِخــرِِه، بَِدليــِل ُمضارِِعــِه )ُيقيمــوَن(، َوجــاَء الِفْعــُل )قُــْل( ُمْســَنداً 

اإِلــى يــاِء الُمخاَطَبــِة َمْحــذوَف النّــوِن ِمــْن اآِخــرِِه، بِدليــِل ُمضارِِعــِه )َتقوليــَن(. َوَنْخُلــُص ِمــْن هــذا 

ــِة،  ــِن، َويــاِء الُمخاَطَب ــِن َوال�ْثَنَتْي ــٍر ُمْســَنٍد اإِلــى واِو الَجماَعــِة، اأْو األِــِف ال�ْثَنْي ــِل اأْم اإِلــى اأنَّ ُكلَّ فِْع

ــوِن ِمــْن اآِخــرِِه. ُيْبنــى َعلــى َحــْذِف النّ
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التَّْدريباُت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

ُد َعلاَمَة ِبناِء ُكلٍّ ِمْنها: نَُعيُِّن في الِفْقَرِة ال�آتَِيِة اأْفعاَل ال�أْمِر، َونَُحدِّ

اإِذا زارََك َصديٌق، َفاْلَقُه بِالِبْشِر، َوبالِْغ في اإِْكراِمِه، َواأْصِغ اإِلى َحديِثِه، َواْجَعَلنَُّه َيْشُعُر َكاأنَُّه في   

اإِذا اأراَد ال�ْنِصراَف َفَشيَِّعنَُّه اإِلى الباِب، َواْشُكَرنَُّه َعلى زياَرتِِه، َوارُْج اأْن َيعوَد اإِلى  لِِه، َوَبْيَن اأْهِلِه، َو َمْنِز

زِياَرتَِك في الُفرَِص الَقريَبِة.

التَّْدريُب الثّالُِث:

 نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

)اأحمد شوقي( ْنصاِف فِْتياَن الِحمى    َتِجدوُهُم َكْهَف الُحقوِق ُكهول�  ١- َرّبوا َعلى ال�إِ

َة( ـَْدها    َوبيتاً َوَظّلا َحْيُث باَتْت َوَظلَِّت    )ُكَثيِّر َعزَّ ٢- وُمّسا تُراباً كاَن َقْد َمـسَّ ِجل

التَّْدريُب الثّاني:

نَُمثُِّل ِبُجْمَلٍة ُمفيَدٍة َعلى ُكلٍّ ِمّما َياأْتي:

كوِن. اأ -   ُجْمَلٍة َتْبَداأ بِِفْعِل اأْمٍر َمْبِنيٍّ َعلى السُّ

ب-  ُجْمَلٍة َتْبَداأ بِِفْعِل اأْمٍر، َتْطُلُب فيها ِمْن َصديِقَك القياَم بَِعَمٍل ُيْكِسُبُه رِضا والَِدْيِه.

جـ-  ُجْمَلٍة َتْبَداأ بِِفْعِل اأْمٍر َمْبنيٍّ َعلى َحْذِف النّوِن.

ة بيتية َمهمَّ
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الَبلاَغُة

ناُت اللَّْفِظيَُّة )٢( الُمَحسِّ
ْجُع السَّ

َنْقَراأ ال�أْمِثلَة ال�آتَِيَة:
اِحُب بُن َعبّاٍد اإِلى َقاضي َمديَنِة )قُم(: "اأيُّها القاضي بُِقْم، َقْد َعزَْلناَك، َفُقْم".- ١ َكَتَب الصَّ
: "َمْن عاَش ماَت، َوَمْن ماَت فاَت، َوُكلُّ ما ُهَو اآٍت اآٍت".- ٢ قاَل َخطيٌب جاِهِليٌّ
َمــِة ِكتابـِـِه )َشــرُْح ُدروِس الَبلاَغــِة(: "الَحْمــُد لِلَّــِه - 3 ــٌد بــُن صالـِـٍح الُعَثْيميــِن فــي ُمَقدِّ ــْيُخ ُمَحمَّ َكَتــَب الشَّ

ــواه  ــَن اأْفَضــُل ُمْكَتَســٍب، َوَتْق ــُه لِْلعاَلمي ــَلَب، َوطاَعُت ــا َس ــَي لِم ــَب، َول� ُمْعِط ــا َوَه ــَع لِم ــذي ل� مانِ الَّ
لِْلُمتَّقيــَن اأْعلــى َنَســٍب".

َوَصــَل الــّراوي اإِلــى نــاٍد َرحيــٍب، ُمْحَتــٍو َعلــى زِحــاٍم َوَنحيــٍب، َفَوَلــَج غاَبــَة الَجْمــِع، لَِيْســُبَر - ٤
ْمــِع.         ْنعانِيَُّة، بَِتَصرٍُّف(َمْجَلَبــَة الدَّ      )الَمقاَمُة الصَّ

َنـَتــاأمَّـُل

اإِذا َتاأَمْلنــا ال�أْمِثَلــَة الســابَِقَة، َوَجْدنــا الِمثــاَل ال�أوََّل ِمْنهــا ُمَركَّبــاً ِمــْن ُجْمَلَتْيــِن، ُهمــا: )اأيُّهــا   
القاضــي بُِقــم(، و)َقــْد َعزَْلنــاَك، َفُقــم(، َوَقــِد اتََّحــَدِت الُجْمَلتــاِن فــي الَحــرِْف ال�أخيــِر، َوُهــَو )الميــُم( فــي 
ــْم فِْعــُل ال�أْمــِر. َوَوَجْدنــا الِمثــاَل الثّانِــَي ُمَركَّبــاً ِمــْن َثــلاِث ُجَمــٍل،  ــْم )الَمديَنــُة الفارِســيَُّة(، َوقُ َكِلَمَتــي قُ
ِهــَي: )َمــْن عــاَش مــاْت(، َو)َمــْن مــاَت فــاْت(، َو)ُكلُّ مــا ُهــَو اآٍت اآٍت(. َوَقــِد اتََّحــَدْت ُجَمُلــُه الثـّـلاُث 
فــي الَحــرِْف ال�أخيــِر فــي ُكلٍّ ِمْنهــا، َوُهــَو التـّـاُء في)مــات، وفــات، واآت(، َوَوَجْدنــا الِمثــاَل الثّالـِـَث ُمَركَّبــاً 
مــن اأْرَبــِع ُجَمــٍل، ِهــَي: )ل� مانِــَع لِمــا َوَهــَب(، َو)ل� ُمْعِطــَي لِمــا َســَلَب(، َو)طاَعُتــُه لِْلعاَلميــَن اأْفَضــُل 
ُمْكَتَســٍب(، َو)َتْقــواه لِْلُمتَّقيــَن اأْعلــى َنَســٍب(. َوَقــِد اتََّحــَدِت ُجَمُلــُه ال�أْرَبــُع فــي الَحــرِْف ال�أخيــِر فــي ُكلٍّ 

ِمْنهــا، َوُهــَو البــاُء فــي )َوَهــْب، َوَســَلْب، َوُمْكَتَســْب، وَنَســْب(.

ــُة، ُهمــا:  ــى َوالثّانَِي ــاِن ال�أول ــٍل، الُجْمَلت ــِع ُجَم ــْن اأْرَب ــاً ِم ــاُه ُمَركَّب ــَع َوَجْدن ــاَل الّرابِ ــا الِمث اإِذا َتاأَمْلن  
ــا:  ــُة، ُهم ــُة َوالّرابَِع ــاِن الثّالَِث ــٍب(، َوالُجْمَلت ــاٍم َوَنحي ــى زِح ــٍو َعل ــٍب، ُمْحَت ــاٍد رَحي ــى ن ــّراوي اإِل ــَل ال )َوَص

ــُة، فــي الَحــرِْف  ــاِن ال�أولــى َوالثّانَي ــِد اتََّحــَدِت الُجْمَلت ــْع(، َوَق ْم ــَة الدَّ ــَة الَجْمــْع، لَِيْســُبَر َمْجَلَب ــَج غاَب )َفَوَل

ــُة فــي  ــُة والّرابَِع ال�أخيــِر فــي ُكلٍّ ِمْنُهمــا، َوُهــَو البــاُء فــي )رَحيــْب، َوَنحيــْب( َواتََّحــَدِت الُجْمَلتــاِن الثّالَِث

ــِع(. ْم ــِع، َوالدَّ ــي )الَجْم ــُن ف ــَو الَعْي ــا، َوُه ــي ُكلٍّ ِمْنُهم ــِر ف ــرِْف ال�أخي الَح
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ــناِت اللَّْفِظيَّــِة ُيَســّمى )َســْجعاً(؛ نِْســَبًة اإِلــى َصــْوِت الَحمــاِم، اأْو َســْجِع  َوهــذا اللَّــوُن ِمــَن الُمَحسِّ  

الُكّهــاِن، َفَلــِو اســَتَمْعنا اإِلــى الَحمــاِم، اأِو الكاِهــِن فــي َتراتيِلــِه، َلوَِجْدنــاُه َيْخِتــُم ُكلَّ فاِصَلــٍة ِمــْن َفواِصِلــِه 

يقــاِع  الَفواِصــِل  ــُل ل�إ ــْجِع موســيِقيٌَّة، َتْعَم ــُة السَّ ٍة، َوغاَي ــرَّ ــُه فــي ُكلِّ َم ــٍد، َيلَتِزُم ــْرٍف واِح ِبَح

ــِل. َوالَقوافــي فــي الُجَم

َنْسَتْنِتُج

ْجُع: ُهَو َتواُفُق فاِصَلَتْيِن، اأْو اأْكَثَر في الَحْرِف ال�أخيِر. السَّ

ــْجِع النَّْثــُر، َغْيــَر  ــْعِر، َفُنجيُبــُه: اإِنَّ َمْوِطــَن السَّ ــْجَع ل� َياأْتــي فــي الشِّ َوَقــْد َيْخُطــُر بِبــاِل اأَحــٍد اأنَّ السَّ  
اإِْن كاَن َقليــلاً، َكَقــْوِل الُمَتَنبّــي: ــْعِر، َو ـُه َقــْد َياأْتــي فــي الشِّ اأنَـّ

َوالَبّر في ُشُغٍل، َوالَبْحُر في َخَجِل َفَنْحُن في َجَذٍل، َوالّروُم في َوَجٍل  

ــراِر  ــَن التَّْك ــاً ِم ــِف، خالِي ــَن التََّكلُّ ــليماً ِم ــُه، َوكاَن َس ــا َتســاَوْت ُجَمُل ــْجِع م ــُل السَّ َواأْفَض  

فائِــَدٍة. َغْيــِر  فــي 

َتْدريٌب:

ْجَع في ال�أْمِثَلِة ال�آتَِيِة: نَُبيُِّن السَّ

: "الِحْقُد َصَداأ الُقلوِب، َواللَّجاُج َسَبُب الُحروِب".  ١- قاَل الثَّعالِِبيُّ

ْيُل: "اللُّهمَّ اإِْن ُكْنَت َقْد اأْبَلْيَت، َفاإِنََّك َقْد عاَفْيَت".  ٢- قاَل اأْعرابِيٌّ َذَهَب بِاْبِنِه السَّ

ــِد  ــُه فــي ِشــفائَِك، َوَتلّقــى داَءَك بَِدوائِــَك، َوَمَســَح بَِي 3- َكَتــَب ابــُن الّرومــي اإِلــى َمريــٍض: "اأِذَن اللّ

ــًة لُِذنوبِــَك، ُمضاِعَفــًة لَِمثوَبِتــَك". ــَد الّســلاَمةِ اإَِلْيــَك، َوَجَعــل ِعلََّتــَك ماِحَي ــَه َوْف ــةِ َعَلْيــَك، َوَوجَّ العافَِي

اإِذا َمَلَك َعفا. اإِذا اأعاَن َكفى، َو ٤- الُحرُّ اإِذا وََعَد َوفى، َو

فائَِدٌة:

كوِن، َمْهما كاَنْت َحَرَكُة اآِخرِها. َيِجُب اأْن َنِقَف َعلى اآِخِر الَفواِصِل بِالسُّ
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الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ َنْكُتُب الَمقوَلَة ال�آتَِيَة َمرَّ

اإملاءٌ اْخِتبارِيٌّ )ُيْؤَخُذ ِمْن َدليِل الُمَعلَِّم(

ْملاُء ال�إِ

ال�ألُِف اللَّيَِّنُة في ال�أْسماِء َفْوَق الثُّلاثِيَِّة
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التَّْعبيُر

َمٍة لَِمْوضوٍع ما َكْيِفيَُّة ِكتاَبِة ُمَقدِّ

ــَة بِــُكلِّ  ْنجــاِز الخاصَّ ــِف الثّاِمــِن َقــرَّروا اأْن َيقومــوا بِاأْنِشــَطٍة َتْدَعــُم َمَلّفــاِت ال�إِ َهــْب اأنَّ َطَلَبــَة الصَّ  

ــْزرَُع بِاأْصنــاِف الــُوروِد َوال�أْزهــاِر، َوالنَّباتــاِت، َولَِتْحقيــِق  ــيٍَّة تُ ــٍة َمْدرَِس واِحــٍد ِمْنُهــْم، َفَفّكــروا بَِعَمــِل َحديَق
ــِذِه: ــْم ه تِِه ــْوَل فِْكَر ــِر َح ــى الُمدي ــوا اإِل ــرَّروا اأْن َيْكُتب ــَك، َق ذلِ

لـِـِه، َوقــاَل: بـِـَم اأْبــَداأ؟  َنَهــَض َزْيــٌد، َواأْحَضــَر َوَرَقــًة، َوَهــمَّ بِالِكتاَبــِة، َفاْلَتَفــَت اإِلــى الطََّلَبــِة ِمــْن َحْو  

ُدهــا؟  ــفِّ الثّاِمــِن- َنْطُلــُب اأْن َتاأَْذنــوا َلنــا بِاإِْنشــاِء َحديَقــٍة، َنْزرَُعهــا، َوَنَتَعهَّ َهــْل اأْكُتــُب: َنْحــُن ـ َطَلَبــَة الصَّ
ــَرْوَن؟ ــاذا َت اأْم م

، َوقــاَل: ل�. الَمْنِطــُق َيقــوُل: اإِنَّ َلَدْينــا َمْدرََســًة َواأرْضــاً َغْيــَر ُمْســَتَغلٍَّة، َوُهنــاَك  َوَقــَف الطّالـِـُب َعِلــيٌّ  

داَرِة،  ــلاإِ ــِع: لِ ــَدٌة لِلَجمي ــِر فائِ ــيَِّة َوَتْجميِلهــا، َوفــي اإِْنجــاِز هــذا ال�أْم ــا الَمْدرَِس ــى َتْحســيِن بيَئِتن ــٌة اإِل حاَج

 ، ــيٍّ ــراِح َعِل ــُة َعلــى اْقِت ــَق الطََّلَب ــًة لِْلَمْوضــوِع. واَف َم ــُه ُيْمِكــُن اأْن َيكــوَن ُمَقدِّ ــَن، َومــا قُْلُت ائِري ــِة، َوالزَّ َوالطََّلَب

ــَة. َم ــوَن الُمَقدِّ ــرَعوا َيكُتب َوَش

لــوا اإِلْيهــا  َمــٍة، ِمــْن ِخــلاِل َرْبــِط ال�أْفــكاِر الّتــي َتَوصَّ ــِف الثّاِمــِن فــي ِصياَغــِة ُمَقدِّ نُســاِعُد َطَلَبــَة الصَّ  
ــُطٍر. ــتَِّة اأْس ــْن ِس ــَرٍة ِم ــي فِْق ف
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اأول�ً:المطالعة

 نقراأ الفقرة التالية ثم نجيب عما يليها من اأسئلة:

ــن اأعضــاء ال�أســرة الواحــدة وهــو  ــا بالتماســك بي ــذي يذكرن ــن اأفرادهــا نوعــاً مــن التماســك ال ــة بي » وتخلــق المهن

تماســك يحمــي المجتمــع مــن ال�أنانيــة البغيضــة الضــارة ؛ فاأفــراد المهنــة الواحــدة كاأنهــم يحيــون معيشــة واحــدة، 

ــراء اللتيــن تتعــرض لهمــا مهنتهــم«٠ ــراء والضَّ ويشــتركون فــي السَّ

ال�أسئلة:

١- بم شبه الكاتب التماسك بين اأفراد المهنة الواحدة؟

٢- ما اهمية هذا التماسك بين اأفراد المهنة الواحدة؟

راء والضَّراء . العلاقة بين ما تحته خط )جناس ناقص ، تضاد ، ترادف ،اأ+ب( 3- يشتركون في السَّ

٤- )يحمي المجتمع من ال�أنانية البغيضة ( نكمل:

مضاد كلمة )ال�أنانية (................. معنى كلمة )البغيضة(...................

5- ما القيم المستفادة من الفقرة السابقة .........................................

ثانيًا: القواعد

د علامة بنائها: السؤال ال�أول :نستخرج اأفعال ال�أمر فيما ياأتي ثم نحدِّ

اإذا تحدثــت مــع صديقــك اأصــِغ اإلــى حديثــه واجعلنَّــه يشــعر بمكانتــه عنــدك ،وناقشــه بهــدوء وارُج منــه اأن يتفهمــك 

ول� تجعــل نقاشــك معــه يفســد للــودِّ قضيــة.

السؤال الثاني: نمثّل بجملة مفيدة من اإنشائنا على كلٍّ مما ياأتي:

١- فعل اأمر مبني على حذف النون.

ورقة عمل شاملة
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٢- فعل اأمر مبني على السكون.

السؤال الثالث: نعرب ما تحته خط فيما ياأتي:

١- ادُع اإلى عمل الخير .

٢- اأْكرَِمْن الضيف فاإنَّ اإكرامه واجب.

ثالثًا: البلاغة

جع فيما ياأتي: نعيّن السَّ

١- الحمد للّه القديم بلا بداية ، والباقي بلا نهاية.

٢- قيل ل�أعرابي : ما خير العنب؟ قال: ما خضر عوده ، وطال عموده، وعظم عنقوده.

3- فنحن في جدل ، والروم في وجل       والبّر في شغل ، والبحر في خجل

ملاء رابعًا: ال�إ

السؤال ال�أول : نُعلُِّل سبب كتابة ال�ألف اللَّيِّنة في الصورة التي وردت عليها فيما ياأتي:

موسى ................................... هدايا.........................................

 اأنتما..................................... اأمريكا......................................

السؤال الثاني: نضع ال�ألف اللَّيِّنة في صورتها المناسبة فيما ياأتي:

ـَ.......... ُمْنَتَهـ...... ُصْغَر......... َنَواَيـ.......... ُعْلي
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اختبار نهاية الوحدة

اأول�ً: المطالعة               )١٠علامات(

السؤال ال�أول: نقراأ الفقرة ال�آتية، ثم نجيب عّما يليها من اأسئلة:     
     »منــذ ولــدُت اغتالــوا طفولتــي، ومزّقــوا لعبتــي؛ فخبَّاأتهــا فــي قلبــي، منــذ ولــدُت واأزيــز الرصــاص يختــرق 
اأذنــّي، ويجلـّـل الّســواد ال�أشــياء كلّهــا حولــي، فــاأرى عيونــاً باكيــة.. فهــذه اأّم شــهيد، وهــذه بنــت اأســير، وهــذه 

اأخــت مفقــود، وهــذا طفــٌل شــوّهته قنبلــة اغتالــت لعبتــه.«

١- نذُكر معاناة اأطفال فلسطين كما تظهر في النص.....................................

٢- نوضح جمال التصوير في عبارة »هذا طفٌل شوّهته قنبلة اغتالت لعبته«......................

3- ما دل�لة العبارة ال�آتية: » ويجلّل الّسواد ال�أشياء كلّها حولي«؟ ............................

٤- نستخرج من النص مرادَف: يغطي ..................... يقتل على غفلة..............

سوار وابن اآوى( ثم نجيب عما يليها:  السؤال الثاني: نقراأ الفقرة ال�آتية من )حكاية اللبؤة وال�إ
ــن اآوى، عرفــت اأّن ذلــك ممــا جنــت علــى نفســها، واأّن عملهــا كان جــوراً  ــؤة كلام اب ــا ســمعت اللب »لّم

ــادة.« ــى الثمــار والنّســك والعب ــد وانصرفــت عــن اأكل اللحــم اإل وظلماً،فتركــت الصي

١- نذكر ال�أسباب التي اأدت اإلى تغيّر نظرة اللبؤة اإلى الحياة................................

٢- ما القرار الذي اتخذته اللبؤة عندما راأت ما حّل بشبليها؟ ................................

3- ما راأيك في قرار اللبؤة ال�أخير؟ ....................................

٤- نستخرج من الفقرة: ترادفاً ......................... اسماً مبنيَّاً............

ثانيًا: النَّصُّ الّشعرّي                                                     )5علامات(

السؤال ال�أول: نقراأ ال�أبيات ال�آتية من قصيدة »التربية وال�أمهات« ثم نجيب عما يليها:
بها كحضن ال�أمَّهات ولم اأَر للخلائق من محّل              يهذِّ

فحضن ال�أمِّ مدرسة تسامت            بتربية البنين اأو البنات

واأخلاق الوليد تقاس حسناً            باأخلاق النّساء الوالدات
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ح دور ال�أم في غرس ال�أخلاق الطيبة في نفوس ال�أبناء. .............................. ١- نوضِّ

ح الصورة الجمالية الواردة في البيت الثاني. ١- نوضِّ

٢- نستخرج من ال�أبيات: مرادف كلمة ترفعت.......، اسماً مجروراً. .........................

3- نكتب ثلاثة اأبيات اأخرى من القصيدة نفسها..........................................

)١١علامة(  ثالثًا: القواعد اللغويَّة                

ْد الفعل الماضي وفعل ال�أمر فيما ياأتي، ونذكر علامة بناء كلٍّ منهما:   السؤال ال�أول: نحدِّ

١- تجنََّبنَّ الكذب والرِّياء...........

٢- عانْيَنا من ظلم ال�حتلال...................

3- اإذا زارََك صديق، فالَقُه بالبشر...............

٤- النساء سانْدَن الرجال في المواقع كلِّها..................

السؤال الثاني: نمثّل لما ياأتي بجمل مفيدة من اإنشائنا:   
١- فعٍل ماٍض مبنيٍّ على الكسر.......

٢- فعِل اأمٍر مبنيٍّ على حذف حرف العلة. ..............

3- فعٍل ماٍض اتَّصل باألف ال�ثنين........

٤- فعِل اأمٍر اتَّصل بواو الجماعة...

السؤال الثالث: نعرب ما تحته خط في الجمل ال�آتية:
١- اأصِغ اإلى نُْصح الحكماء.

٢- الجنود اأفزُعوا ال�أطفال.

3- قولِي خيراً اأيتها الفتاة اأو اصمتي.
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رابعاً: البلاغة                                                                           )8علامات(

السؤال ال�أول: نعّين الجناس ونذكر نوعه فيما ياأتي:     
١- قال تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة، اإلى ربها ناظرة﴾ .....................

٢- قال تعالى: ﴿ويوم تقوم الساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة﴾ ..............

جع فيما ياأتي:    السؤال الثاني: نعّين السَّ
اإذا ملك عفا. اإذا اأعان كفى، و ١- الحرُّ اإذا وعد وفى، و

٢- »رحم الله عبداً قال خيراً فغنم، اأو سكت فسلم«.

ملاء                                                                       )٥علامات( خامسًا: ال�إ
السؤال ال�أول: نضع ال�ألف اللَّيِّنة في صورتها المناسبة في الكلمات ال�آتية:                               

اســتلقـ...........       ............. تــولَّ مشـــ..............     دعـــ...........       
انتهـــ.......... اســتحيـ..............  

السؤال الثاني: نذكر سبب كتابة ال�ألف اللَّيِّنة على الصورة التي وردت عليها فيما ياأتي:                    )علامتان(

١- القرى........................................................ 

٢- الصغرى.................................................

3- الدنيا......................................................... 

٤- فرنسا..................................................

سادسًا: التعبير                                                                                        )5 علامات(
)الطبيعــة الفلســطينية جمــاٌل تجلـّـى فيهــا اإِبــداع الخالــق( نوظِّــف هــذه العبــارة فــي وصــف رحلــة تجولنــا فيهــا 

بيــن اأحضــان الطبيعــة مــن خــلال كتابــة ثــلاث فقــرات مترابطــة.

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

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


