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ُ
ّتاجات
الن
ّفاعل َم َع ال�أنشط ِة �أ ْن َيكونوا قا ِدرين عَلى توظيف
الج ْز ِء ،والت ِ
ُيتَوقَّ ُع ِم َن ال ّطلبة َب ْعدَ دراس ِة هذا ُ
ِ
مهارات اللّغ ِة ال َع َرب َّي ِة في الاتِّ ِ
َّواص ِل من خلال ما ي أ�تي:
صال َوالت ُ
ئيس ِة فيها.
ص َو�أ ْصحابِها-٢ .
 -١التّع ُّر ِف �إِلى ن ْب َذ ٍة َعنِ ال ُّنصو ِ
ِ
استنتاج ال ِف َك ِر ال َّر َ
ص والقَصائِ ِد.
حيح ًة ُم َع ِّب َرةً-٤ .
استنتاج ال ِف َك ِر ال َف ْرع َّي ِة لل ُّنصو ِ
 -٣قراء ِة ال ُّنصو ِ
راء ًة َج ْه ِر َّي ًة َص َ
ِ
ص ِق َ
توضيح َمعاني ال ُم ْف َر ِ
دات َوال َّت ِ
الجدي َد ِة الوا ِر َد ِة في ال ُّنصوصِ.
-٤
راكيب َ
ِ
ص �إِلى �أ ْفكارِها َو َع ِ
ناصرِها.
 -٥تحليلِ ال ُّنصو ِ
ص ال� أ ْسلوبِ َّي ِةَ ،و ِس ِ
مات لُ َغ ِة ال ُكتّ ِ
اب.
-٦
ص ال ُّنصو ِ
استنتاج َخصائِ ِ
ِ
اكتساب َم ِ
ِ
هارات ال َّت ْفكي ِر إِال� ْبدا ِع ِّي ال ُعليا الَّتي ُتسا ِع ُد ُهم في نَ ْق ِد ال َم ْقرو ِء.
-٧
ِ -٨
حفظ ثَمانِ َي ِة �أ ْب ٍ
الحدي َث ِة.
يات ِم َن الشِّ ْع ِر ال َعمو ِد ِّيَ ،و َعشَ ر ِة �أ ْس ُط ٍر ِش ْعر َّي ٍة ِم َن ال ُّنصو ِ
ص الشِّ ْعر َّي ِة َ
س الق ِ
َواع ِد اللُّ َغو َّي ِة.
الص ْرف َّي ِة الوا ِر َد ِة في درو ِ
 -٩ال َّتع ُّر ِف �إِلى ال َمفاهي ِم ال َّن ْحو َّي ِة َو َّ
ِ
ٍ
توظيف ال َّت ْط ِ
سياقات َحيات َّي ٍة ُم َت َن ِّو َع ٍة.
الص ْرف َّي ِة في
-١٠
بيقات ال َّن ْحو َّي ِة َو َّ
كلمات في َم ِ
ٍ
� -١١إ ِ
واق َع �إِ ْعراب َّي ٍة ُمخْ َت ِل َف ٍة.
عراب
س َالبلا َغ ِة (ال َّتشْ بي ِه).
لاغي في ُدرو ِ
 -١٢ال َّتع ُّر ِف �إِلى ال َم ْفهو ِم َالب ِّ
 -١٣تحليلِ �أ ْم ِث َل ٍة َعلى ال َّتشْ بي ِه الوا ِر ِد .ال َّت ْطبيقِ َعلى القَضايا إِال� ْملائ َّي ِة الَّتي َم َّر ْت َم َع ُه.
ِ
ِ
ِ
الح َس َن ِة.
ِّجاهاتَ ،و
اكتساب َم ْجمو َع ٍة ِم َن ال َمعار ِِفَ ،وال ِق َي ِمَ ،والات
-١٤
العادات َ

ال َوحد ُة
ال�أولى

تاح ال ُق ِ
لوب
ال َك ِل َم ُة ِم ْف ُ

لاقات َب ْي َن النّاسَِ ،و ْاس ِتمرارِهاَ ،و�أ ْق َص ُر الطّ ِ
َجاح ال َع ِ
رق لِ ْل ُو ِ
صول �إِلى
الس ُّر في ن ِ
ال َك ِلم ُة ال َّط ِّي َب ُة ِه َي ِّ
ِ
الصدو َرَ ،وتُ َق ّوي
ُلوبَ ،و َتشْ َح ُذ ال ِه َم َمَ ،و َتشْ َر ُح ُّ
الغايات ّ
الس ِام َي ِةَ ،ولَها �آثا ٌر �إيجابِ َّي ٌة؛ �إِ ْذ تُداوي الق َ
ال َعزائِ َمَ ،و َتم َن ُح ال ُوجو َه �إ ِْشراقاًَ ،وال� أ ْجسا َم شَ باباًَ ،و َح َي ِو َّي ًة.
يات الّتي َب ْي َن �أ ْيدينا تُ َب ّي ُن ال َف ْرقَ َب ْي َن �أهْلِ ال�إ ِ
ف �أ ْحوالَ ُه ْمَ ،و َت َت َحد َُّث َع ْن
َوال� آ ُ
يمان َو�أ ْه ِل ال ُك ْفرَِ ،و َت ِص ُ
نِ َع ِم اللّ ِه الدّالَّ ِة َعلى ُوجو ِد ِهَ ،وقُ ْد َرتِ ِهَ ،و َو ْحدانِ َّي ِت ِهَ ،و َد َع ِ
السلا ُم -الَّتي تُ َع ِّب ُر َع ْن
وات َس ِّي ِدنا �إِ ْبراهي َم َ -ع َل ْي ِه َّ
َو ْح َد ِة ال ِّرسالَ ِة.
قا َل َتعالى:
﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ

الكلم ُة الطّ ّيبة :التّوحي ُد وال�إ سلام.

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

اج ُتث َّْت :اق ُت ِل َع ْت.

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
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َالبوار :الهلاك.
�أنداداً :أ�مثالاً.

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ

َبي ٌع :فدي ٌة.
ِخلا ٌل :مو ّدةٌ.

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

َتهوي �إليهم :تُسر ُع �إليهم شَ وقاً.

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
ﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﭑﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾
إ�براهيم ()43-24

صَ :ف َت َح َع ْي َن ْي ِه َولَم َي ْطرِفْ .
شَ َخ َ

وخضو ٍع.
ُم ْه ِطعين :ناظرين بذ ٍّل ُ
ُمق ِنعي ِ
رؤوسهم :رافعيها ُمديمي
النّظر لل�أمام.
هواء :قلو ُبهم خالي ٌة لا تعي
�أفئدتُهم ٌ
لفرط الح ْير ِة.
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ورقة عمل

النص القر�آني تحليلا ً �أدبياً.
الهدف� :أن يحلّل الطلبة ّ

اب (َ )41و َلا َت ْح َس َب َّن اللَّ َه َغ ِافلًا َع َّما َي ْع َم ُل
ين َي ْو َم َيقُو ُم الْ ِح َس
قال تعالى َ «:ر َّب َنا ا ْغ ِف ْر لِي َولِ َوالِ َد َّي َولِ ْل ُمؤ ِْم ِن
َ
ُ
ين ُم ْق ِن ِعي ُر ُء ِ
وس ِه ْم َلا َي ْر َت ُّد �إِلَ ْي ِه ْم َط ْرفُ ُه ْم
ص ِفي ِه ا ْل� أ ْب َصا ُر (ُ )42م ْه ِط ِع َ
ال ْ َّظ ِالِ ُمو َن �إِنَّ َما ُي َؤخِّ ُر ُه ْم لِ َي ْو ٍم َتشْ َخ ُ
َو�أفئ َدتُ ُه ْم َه َو ٌاء»
*  -لنوضح الفكرة الواردة في ال�آيات السابقة__________________________________:
 لنستخرج من ال�آيات السابقة:* اسم فاعل * ________________________:جمع تكسير_______________________:
* �أسلوباً لغويّاً مع بيان نوعه *______________:حالا ً مفرداً_________________________:
* فاعلا ً مرفوعاً بعلامة فرعية *______________:ما الكافة________________________:
 لنف ّرق بين «لا» الواردة في ال�آيات( :لا تحسب ّن ،____________:لا يرتدّ) ______________: ما المقصود بــ :مهطعين ،_________________:و�أفئدتهم هواء_________________:؟ عن �أ ّي يوم تتحدّث ال�آيتان :يوم يقوم الحساب ،يوم تشخص فيه ال�أبصار ______________:؟ لنب ّين نوع الواو في –:ولوالدي ،_______________:و�أفئدتهم هواء________________: لنوظّف كلمة( :تشخص) في جملة من �إنشائنا_______________________________:ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّل َغة
ُجيب َعنِ ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً -ن ُ
الصحيح َة فيما َي أ�تي:
 1نختا ُر ال إ�جاب َة ّ
ُ ۡ ٓ ُ ُ َ َ ُ َّ
أ� -ماذا تَعني كلم ُة ( أ� ُك َلها) في قو ِله تَعالى":تؤ ِت أكلها ك حِيِۢن"؟
 -3ثما َرها.
 -2أ�ورا َقها.
 -1أ�غصانَها.
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 -4خُ ضرتَها.

ب -ما ال َم ْقصو ُد بِ َق ْولِ ِه َتعالى" :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ "؟
� -٢أنَّ ُهما َي ِ
� -١أنَّ ُهما َي ِ
سيران في َح َر َك ٍة دائِ َم ٍة.
		
سيران َج ْنباً �إِلى َج ْن ٍب.
ِ
� -٣أنَّ ُهما َيع َت ِم ِ
عارضان في َح َركَت ْيهما.
� -٤أنَّ ُهما َي َت
دان َعلى َب ْع ِض ِهما َب ْعضاً.
َ ّ ۡ ۡ َ ۡ َ
ب
ٱج َعل َهٰذا ٱلَ َل َءام ِٗنا"؟
جـ -ما البل ُد ال َمقصو ُد في َقولِه تعالى" :ر ِ
الخلي ُل.
س.
 -1مكّ ُة ال ُمك ّر َم ُة.
 -3ال َمدي َن ُة ال ُمن ّو َرةَُ -4 .
 -2ال ُق ْد ُ
صائص َ
الك ِلم ِة َّ
 2ن َْذ ُك ُر خَ
الط ِّي َب ِة.
َ
 ٣نَذك ُر ال ِّن َع َم ّ
الدا َّل َة على ُقدر ِة ال َّل ِه تَعالى في ال آ� َي َت ْي ِن (.)33-32
السا ِب َع ُة والث َ
 ٤ما ُّ
السلا ُم؟
ّلاثون عَ لى لِسانِ �إ َ
براهيم علي ِه َّ
الدعاءانِ ال َّلذانِ ت ََض َّم َن ْتهما ال آ�ي ُة ّ
َ َ َ َ َ َّ ُ ّ َ َ ۡ َ َ
ان
َ ٥ما دَلال َ ُة َقو ِله تَعالى على لِسانِ �إ َ
براهيم -عل ْي ِه ّ
السلا ُم" :-فمن تبِع ِن فإِنهۥ م ِِنۖ ومن عص ِ
َّ َ
ك غ ُفورَّ ٞرح ٞ
فإِن
ِيم"؟

كون عَ ل ْيها ّ
الظا ِل َ
الصو َر َة ا َّلتي َي ُ
مون َي ْو َم ال ِقيا َم ِة.
 ٦ن ِّ
ُوض ُح ّ
المقاب ِِل فيما َي أ�تي:
الم ِ
ناس ِب َلها في ال َعمو ِد ُ
والم ْعنى ُ
ُ ٧ن َو ِّف ُق َب ْي َن ال آ� َي ِة في ال َعمو ِد ال أ� َّولِ َ
ال َقواع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
الحال ()1
ن ََقر�أ ال�أم ِث َل َة ال�آتِ َي َة:
الحاج ُمبت ِهجاً.
َ -١ق َف َل
ُّ

َ

َّ

ۡ

ٓ

َ

َّ َ

ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َّ َ ُ
َ َ َّ َ ُ ُ
ك ُم ۡ
يۖ وسخر ل
ٱلل َوٱنلَّ َه َار"٣٣
 -٢قا َل تعالى ":وسخر لكم ٱلشمس وٱلقمر دائِب ِ

(�إبراهيم)33 :

َۡ َ
َۡ َ
َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ ٰ ً َ َّ َ ۡ َ ُ َّ ٰ ُ َ َّ َ ّ ُ
ون إِن َما يُؤخ ُِره ۡم ِلَ ۡو ٖم تشخ ُص فِيهِ ٱلبۡص ٰ ُر
 -٣قال تعالى" :ول تسب ٱلل غ ِفل عما يعمل ٱلظل ِم ۚ
ٓ
َۡ
ُ
ُ ٤٢م ۡه ِطعِ َني ُم ۡقن ِع ُر ُءو ِسه ۡم َل يَ ۡرتَ ُّد إ ِ َ ۡ
(�إبراهيم)43- ٤٢:
ف َِد ُت ُه ۡم َه َواء."٤٣ٞ
ل ِه ۡم َط ۡرف ُه ۡمۖ َوأ ٔ
ِ
ِ

َ -٤غ ْي َر �أ َّن الفَتى ُيلاقي ال َمنايا

كالِ ٍ
الهوانا
حات َولا ُيلاقي َ

(المتن ّبي)
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ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
�إِذا َس�ألْنا في ال ِم ِ
َيف قفل الحاج ؟
ثال ال� أ َّو ِل :ك َ

ِ
س وال َق َم َر؟
وفي
المثال الثّانيَ :
كيف سخّ ر اللّ ُه الشّ ْم َ
ِ
كيف سيبدو الظّالمو َن يو َم القيام ِة؟
وفي
المثال الثّالِ ِثَ :
ِ
ف ُيلاقي الفتى المنايا؟
وفي
المثال ال ّرابِ ِعَ :ك ْي َ

واب:
فيكو ُن َ
الج ُ
واب:
فيكو ُن َ
الج ُ
واب:
فيكو ُن َ
الج ُ
واب:
فيكو ُن َ
الج ُ

طوط َت ْصلُ ُح كُ ُّل ِ
ن ُِلاح ُظ �أ َّن ال َك ِل ِ
واحد ٍة ِم ْنها �أ ْن َتكو َن َجواباً َع ْن ُس ٍ
مات الّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
ؤال يبد�أ بـ
( َك ْيف).
(دائب ْينِ ) في ال ِم ِ
ف َك ِل َم ُة ( ُمبتهجاً) في ال ِم ِ
ثال الثّاني تُ َب ِّي ُن
ثال ال� أ َّو ِل َتب ِّي ُن َه ْي َئ َة
ِّ
الحاج ِع ْن َد قُفولهَ ،و َك ِل َم ُة َ
مين َيو َم
عين ،و ُم ْق ِنعي) ُت َب ِّي ُن َه ْي َئ َة الظّالِ َ
َمر ،وكُ ٌّل ِمن ال َك ِل َمت ْينِ ( ُم ْه ِط َ
مس والق َ
َك ْيف َّي َة َتسخي ِر اللّ ِه الشَّ َ
ال ِقيا َم ِةَ ،وه َكذا في المثال ال�أخير.

س ُج ْم َل ًةَ ،ولا ِش ْب َه ُج ْم َل ٍة) ،و َق ْد َب َّي َن ْت ك ٌّل ِم ْنها َه ْي َئ َة ْاس ٍم
 َف ُك ٌّل ِم ْن هذ ِه ال� أ ْسما ِء تُ َس ّمى حالا ً ُم ْف َرداً (لَ ْي َالحالَ ،و َي�أْتي الحا ُل ُمطابِقاً لِ ِ
َقب َلها ُي َس ّمى ِ
صاح ِبه ِفي ال َّت ْذكي ِر وال َّت�أ ِ
ِ
نيث (الجنس) ،وال�إ ْفرا ِد والتّثْن ِي ِة
صاح َب

والج ْم ِع (العدد).
َ

 َون ِجاء ْت كُلُّها َم ْنصو َب ًة ،وعلامة ن َْصبها الفتح ُة في ( ُم ْب َت ِهجاً)؛ ل�أنَّ ُه جاء ُم ْف َرداً،
ُلاح ُظ �أ َّن ال� أ ْحوا َل ّ
السابِق َة َ
عين ،و ُم ْق ِنعي)؛ ل� أ َّن كُ ّلا ً ِم ْن ُهما َجم ُع ُمذكَّ ٍر سالِ ٌم،
الياء كذلكَ فيُ ( :م ْه ِط َ
الياء فيَ :
(دائب ْينِ )؛ ل�أنَّ ُه ُمث ًّنىَ ،و ُ
�أو ُ
َتح ِة في (كالِ ٍ
حات)؛ ل�أنَّ ُه َجم ُع ُمؤن ٍَّث سالِ ٌم.
�أو ال َك ْسرة ِع َوضاً َعنِ الف َ
�أ ّما ِ
ِ
الجمل ِة.
صاح ُب
الحال َفق ْد َي�أْتي َم ْرفوعاً �أو َم ْنصوباً �أ ْو َم ْجروراًَ ،و ْف َق َموق ِع ِه في ُ
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ورقة عمل (الحال)

�إذا ما

الهدف :أ�ن يتعرف الطلبة على مفهوم
الحال ،وصاحبه ،وحالاته ال�إع رابية

طمحت �إلى غاية
ركبت المنى
ونسيت الحذر

*** لنع ّرف الحال----------------------------------------------------- :

*** لنع دّد حالات الحال ( أ�نواع الحال)------------------------------------------ :
 *** ----------------------------------------------------------------لنع ّي ن صاحب الحال في الجمل ال �آتية مع ال رابط :

شاهدت الهلال بين السحاب

ركبت السفينة والبحر هائج

مسرعاً جاء خالد

*** لنعرب ما ي أ�تي )1 :عاد أ�خوك فرحا مستبش ر ًا.

اصطف الجنود وسيوفهم مشهورة
ّ

ذهب ال�أطفال مسرورين

انتهت

 )2شربت الماء صافي ًا.

ورقة

 )3قابلت هند ًا واقف ًا وهي جالسة.

العمل

ملاحظات المعلم /ة.................................................................................... :
ملاحظات المشرف /ة.................................................................................... :
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نس َت ْن ِت ُج:
ُ
صاح ِب ِه ،و َي ْص ُل ُح أ� ْن َ
-١
يكون َجواب ًا عَ ن ُسؤالٍ
نصوبُ ،ي َب ِّي ُن هَ ْيئ َة ِ
الحالَ :و ْص ٌف ،ن َِكر ٌةَ ،م ٌ
َ
(كيف).
بـ
ُ
ُ
الحال َم ْنصوب ًاَ ،وعلا َم ُة ن َْصبِه ال َف َتح ُةِ ،م ُثل :أ� ْق َب َل الطا ِل ُب ُمب َت ِهج ًا ،أ� ِو اليا ُء في
يكون
قبل ّ
السا ِل ِمِ ،مثل :أ�قبل ّ
الم َّ
بتهج ْي ِن ،و أ� َ
جين،
الط ُ
الطالبانِ ُم َ
الم َث ّنىَ ،
مع ُ
ُ
لاب ُمب َت ِه َ
ذك ِر ّ
وج ِ
أ�و الكسر ُة ً
المِ ،مثل :أ� ْق َب َل ِت ّ
جات.
الطا ِل ُ
بات ُم ْب َت ِه ٍ
جمع المؤن ِّث ّ
الس ِ
بدلا من الفتح ِة في ِ
اسم ُي َب ِّي ُن ُ
الجم َل ِةِ ،مثل :أ�ق َب َل ّ
الطا ِل ُب
ِ -٢
الحال هَ ْي َئ َتهُ ،و ُي ْع َر ُب َو ْف َق َموق ِع ِه في ُ
صاح ُب الحالِ ٌ :
الض َّم ُة ّ
ُم ْب َت ِسم ًا؛ ّ
فاع ٌل َم ْرفوعٌ َ ،وعَ لا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
الظا ِه َر ُة عَ لى �آ ِخ ِر ِه.
فالطا ِل ُبِ :
ُ
نيث،
-٣
صاح َب ُه في ال ّت ْذكير وال ّت أ� ِ
المفرد :ما َل ْي َس ُجمل ًةَ ،ولا ِشب َه ُجمل ٍة ،و ُيطاب ُِق ِ
الحال ُ
مع.
وال إ� ْفرا ِد وال َّتثْني ِة َ
والج ِ
َنمو َذجان إ�عراب ّيان:
نُعر ُِب ما َتح َت ُه خطوط فيما َي�أْتي:

َ ُ َ ۡ َٰ ُ َ ٗ
َ -١
ٱلنسن ضعِيفا "٢٨
قال تَعالى" :وخل ِق ِ

(النساء)28 :

الض َم ُة ّ
ال إ� ْن ُ
فاعل مرفوعٌ  ،وعَ لام ُة َرفع ِه َّ
الظا ِهر ُة عَ لى �آ ِخر ِه.
سانُ :
نائب ٍ
َضعيف ًاٌ :
نصوب ،وعَ لام ُة نَص ِب ِه ال َف َتح ُة ّ
الظاهر ُة عَ لى �آ ِخر ِه.
حال َم ٌ
َ

ََ َ
ث َّ ُ
ين َو ُمنذِر َ
ٱلل ٱنلَّب ّي َۧن ُمبَ ّ ِش َ
ين".
 -٢قال تعالى":فبع
ِِ
ِ
ِ

ينَ :م ٌ
جمع َّ
سالم.
النَّب ّي َ
فعول ب ِه َم ٌ
نصوبَ ،وعلام ُة نَصب ِه اليا ُء؛ ل أ� ّن ُه ُ
مذك ٍر ٌ

رينٌ :
جمع َّ
سالم.
حال
َُم َب ِّش َ
ٌ
منصوب ،وعَ لام ُة نصب ِه اليا ُء؛ ل أ� َّن ُه ُ
مذك ٍر ٌ
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(البقرة)213 :

تدريبات:
ٌ
َتدريب ()٤
ٌ
خطوط ،فيما َي�أْتي:
نُعر ُِب ما َتح َته

يد ُث َّم َج َع ۡل َنا َ ُل َ
ِيها َما ن َ َشا ٓ ُء ل َِمن نُّر ُ
�أ -قال َتعالىَّ " :من َك َن يُر ُ
يد ۡٱل َعاجلَ َة َع َّج ۡل َنا َ ُلۥ ف َ
ۥج َه َّن َم
َ
ِ
ِ
ِ
يَ ۡصلَى ٰ َها َم ۡذ ُم ٗ
وما َّم ۡد ُح ٗ
(ال�إ سراء)18:
							
ورا."١٨

واج ِذ ِ
طوب ِكراماً وال َّردى ِ
حاس ُر ال َّن ِ
الخ ِ
فاغ ْر
ب-كَم َمشَ ْينا َعلى ُ
جـ -كا َن الموظّ ِ
السنو ِّي.
فان مشغولَ ْينِ ب إ�عدا ِد التّقري ِر ّ
لين.
مين ُم َؤ َّه َ
دـ -تُ َع ِّي ُن وِزار ُة ال َّتربِي ِة وال َّت ْعلي ِم ال ُم َعلِّ َ
لين.
مين ال ُم َؤ َّه َ
هـ -تُ َع ِّي ُن وِزار ُة ال َّتربِي ِة وال َّت ْعلي ِم ال ُم َعلِّ َ

(عمر �أبو ريشة ،سوريّا)

عب ر�أ َي ُه َصريحاً.
و� -أع َل َن الشّ ُ

ال َبلا َغ ُة
التّشبي ُه
نقر�أ ال� أ ْمثل َة ال�آتِ َية:

َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ٗ َ َ ٗ َ ّ َ ٗ َ َ َ َ َ ّ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ۡ َ َ ٞ
َ
َ -1
قال الل ُه تَعالى" :ألم تر كيف ضب ٱلل مثل ك ِمة طيِبة كشجرة ٖ طيِب ٍة أصلها ثابِت وفرعها ِف
ۡ َ ّ َ َ َ ۡ ُ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ
ُ ۡ ٓ ُ ُ َ َ ُ َّ
َّ َ ٓ
َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
َّ
ِ
ضب ٱلل ٱلمثال ل ِلن ِ
ك
ا
ه
ل
ك
أ
ت
ؤ
ت
اس لعلهم يتذكرون ٢٥
ي
و
اۗ
ه
ب
ر
ن
ذ
إ
ب
ِيِۢن
ح
٢٤
ء
ٱلسما
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
َ
َ
َََُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
يثة ۡ
ٱج ُت َّث ۡ
ت مِن فَ ۡوق ۡٱل ِ َ َ َ
ۡرض ما لها مِن ق َرارٖ �( "٢٦إبراهيم)٢٦-٢٤ :
ٍ
ِ
ومثل ك ِم ٍة خبِيثةٖ كشجر ٍة خب ِ

كان عُ َم ُر في َر ِع َّي ِت ِه كالميزانِ في ال َع ْدلِ َ ،
َ -2
كالوالد في ال ّر ْح َم ِة وال َع ْط ِف.
وكان فيهم
ِ
وتبديد ّ
الظلا ِم.
راج في ال ِهداي ِة
ِ
 -3العا ِل ُم ِمث ُْل ِّ
الس ِ
َ -4
وش َّد ِتها ،و َم َع ال إ�خوانِ َك أ� ّن ُه الما ُء الجاري في َصفا ِئه
ريم في ن ََظ ِر
الحاس ِد َك أ� ّن ُه ال ّنا ُر في هَ و ِلها ِ
ِ
الك ُ
َوعُ ذو َب ِت ِه.
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ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
مر في ال ِم ِ
الخبيث ِة في ال ِم ِ
ثال
بِ َم شُ ّبهت كُ ٌّل ِم َن ال َكل َم ِة الطّ ِّيب ِة ،وال َكلم ِة َ
ثال ال� أ َّو ِل؟ وبِ َم شُ ِّبه ُع ُ
الخبيث ِة والشَّ جر ِة
الثّاني؟ وما العلاق ُة ال ُمش َت َرك ُة َب ْي َن ك ٍّل ِم َن ال َكلم ِة ال َّط ِّيب ِة والشَّ جر ِة ال َّط ِّيب ِة ،وال َكلم ِة َ
ِ
ثال الث ِ
راج في ال ِم ِ
والميزان في ال ِم ِ
الخبيث ِة في ال ِم ِ
ّالث؟
مر
َ
والس ِ
ثال الثّاني؟ َو َب ْي َن العالِ ِم ِّ
ثال ال� أ َّول؟ وبين ُع َ
ِ
الحاس ِد والنّارَ ،و َب ْي َن الكري ِم َم َع ال�إ ِ
خوان والما ِء الجاري في ال ِم ِ
ثال ال ّرابع؟
َو َب ْي َن ال َكري ِم في نَظ ِر
ُ
من ال َكلم ِة الطّ ّيب ِة والشَّ جر ِة ال َّط ِّيب ِة ِه َي
نلاحظ �أ َّن ال َعلاق َة ال ُمش َترك َة الّتي �أقا َمها القُر�آ ُن َب ْي َن ك ٍّل َ
سوخ و َعد ُم الث ِ
ّبات ،فهذ ِه ال َعلاق ُة
الخبيث ِة والشَّ جر ِة َ
ّبات ،و َب ْي َن ال َكلم ِة َ
سوخ والث ُ
ال ُّر ُ
الخبيث ِة ِه َي َعد ُم ال ُّر ِ
عرف بوجه الشّ به.
المش َت َرك ُة ِه َي ما ُي ُ
ّشبيه َيقو ُم عَلى العناص ِر ال�آتي ِة:
و إ�ذا ت أ� ّم ْلنا ال� أ ْم ِث َل َة َم ّر ًة أ� ْخرىَ ،نجِ ُد أ� ّن الت َ
المشَ ّبهَ.
شي ٍء ُيرا ُد ت ُ
َشبيههُ ،و�إبرا ُز ِصف ِته ،و ُي َس ّمى ُ
شي ٍء ُيشَ َّب ُه ب ِه ،وت َّت ِض ُح في ِه َ
المش ّب َه ب ِه ،و ُي َس ّمى ٌّ
كل من المش ّب ِه والمش ّب ِه
تلك ِّ
سمى ُ
الصف ُة ،و ُي ّ
ْ
ب ِه َط َر َفي ال ّتشبي ِه.
سمى وج َه الشَّ ب ِه.
والمش ّب ِه ب ِه ،وهُ َو ما ُي ّ
المش ّب ِه ُ
ِصف ٍة ُمشْ َت َرك ٍة َب ْي َن ُ
ُسمى أ�دا َة ال ّتشبي ِه.
أ�دا ٍة لل ّر ِ
بط َب ْي َن َطرفي ال ّتشبي ِه ،وت ّ

ونب ِّي ُن
جزاء ال�أربع ُة الّتي َيقو ُم َعليها التّشبي ُه تُس ّمى �أركا َن التّشبي ِه .نَعو ُد �إلى ال ِمثال ْينِ (َ ،)4،3
فهذ ِه ال� أ ُ
�أ ْركا َن التّشبي ِه فيهما.
نس َت ْن ِت ُج:
باس ِت ْخدا ِم أ�دا ٍة لل َّتشْ بيه.
ئين َيشْ تَركانِ في ِصف ٍة واحد ٍةْ ،
فين أ�و َش ْي ِ
 -1ال ّتشبيهُ :عَ ْق ُد ُمقا َر َن ٍة َب ْي َن َط َر ِ
 -2أ� ُ
ركان ال ّتشبي ِه أ�ربع ٌة:
َشبيههُ.
المرا ُد ت ُ
المش َّبهُ :الشَّ ي ُء ُ
أ�ُ -
ُريد أ�ن ن َ
ب -المش ّب ُه ب ِه :الشَّ ي ُء الذي ن ُ
المش ّبه.
ُقارن به ُ
ُ
المش ّبهُ والمش ّبهُ ب ِه طرفي التّشبي ِه ،ولا ُ
حذف أ� ٍّي ِمنهما.
يجوز
وي ّ
ُسمى ُ
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ُ
(ش ْبهِ ،مثْلَ ،شبيه ،)...أ�و
جـ -أ�دا ُة ال ّتشبي ِه:
وتكون َحرف ًا ،مثل( :الكاف ،ك أ� ّن) ،أ�و اسم ًا ،مثلِ :
فعل ًا ،مثلُ ( :يشْ بِهُ ،يحاكي.)...
الصف ُة ا ّلتي َي ُ
ُ
وتكون في المش ّب ِه ب ِه أ�قوى و أ� ْظه َر.
والمش ّب ُه ب ِه،
وج ُه الشَّ َب ِهِّ :
دْ -
المش ّب ُه ُ
شترك فيها ُ
تدريبات:
ٌ
نُع ّي ُن �أركا َن التّشبي ِه فيما َي�أْتي:
لاب في ّ
ّ -1
باطهم.
كالجنو ِد في تَنظيمهم وان ِْض ِ
الط ُ
الطابو ِر ّ
باحي ُ
الص ِّ
يف �إ ْن ْلم تَقط ْع ُه َق َط َع َك.
كالس ِ
 -2ال َو ُ
قت َّ
 -3ك أ� َّن ِلسا َن ُه ِم ْبر ٌد في ِح َّد ِت ِه و َمضا ِئ ِه.
َ
َ
ُ َّ َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ّ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ
َ ُّ َ ٗ
ٱل َِج َ
َ -4
ارة ِ أ ۡو أشد ق ۡس َوة ۚ " (البقرة)74 :
قال تَعالى" :ثم قست قلوبكم ِم ۢن بع ِد ذٰل ِك ف ِه ك
 -5أ�خْ ُ
سيم ِر ّق ًة و ُل ْطف ًا.
لاق ّ
الصا ِل َ
حين تُش ِب ُه ال َّن َ

س
الم ْق ِد ِ
َم ْرث َّي ُة َب ْي ِت َ
ص:
َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ

�أبو ال ُم َظ َّف ِر ال�أبِي َو ْر ِد ُّي

اعر �أبو ال ُم َظ َّف ِر ال�أبي َو ْر ِد ّي (٥٠٧-٤٥٧هـ) ،في �أبي َو ْرد في ُخراسان ،في �أ ْس َر ٍة َترجع
ُولِد الشّ ُ
ض الشِّ عرَِ ،وكا َن �إِماماً في ُعلو ِم اللُّغة،
في �أصولِها �إلى بني �أم ّيةَ ،و َق ْد �أجا َد في ُم ْع َظ ِم �أ ْغرا ِ
َو َغ ْيرِها.
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الس ِ
ــواجــ ِم َفــ َلــ ْم َيــب ْـ َق ِمنّا ُعـــ ْر َضــ ٌة لِــل َم ِ
الس ِ
ــراجـ ِم
م:س َج َم ال َّد ْم ُع:
مــاء بالــدُّمـــو ِع َّ
َ -١م َز ْجــنا ِد ً
َّ
واج َ
فيـضـ ُه �إذا الـحـرب شُ ـبـت نـارهـا بِالـصـوا ِرم سا َل َقليلا ً �أو كَثيراً.
ــلاح الــ َمــ ْر ِء َد ْمــ ٌع ُي ُ
َّ ِ
َ -٢وشَ ــ ُّر ِس ِ
َ ْ ُ َّ ْ ُ
ُعـــ ْر َضــ ٌة لِــل َم ِ
ــراجـ ِم:
ــحـ ْق َـن الــ ُّذرا بِــالــ َم ِ
راءكُـــــ ْم َوقـائِـ َع ُي ْل ِ
 -٣ف إ�يــهــاً َبــنـي ال�إ ْســلا ِم �إِ َّن َو َ
نـاســ ِم ما ُي ْر َج ُم ِم َن ال َق ْو ِل.
ِم:السيوف
الخــميــ َل ِة ِ
َ
الصوار ُّ
نــاعــــ ِم؟
� -٤أ َت ْــهــوي َمــ ًة فــي ِظــ ِّل �أ ْمــنٍ َو ِغــ ْب َطــ ٍة و َعــ ْيـ ٍ
ش كَـــ ُنـــ ّوا ِر َ
ِ
القاط َعة.
ِ
ِ
ِ
ٍ
ــف َتــنــا ُم ال َعــ ْي ُن م ْل َء ُجفونـها
َ -٥و َك ْي َ

ـت كُ َّل نائـ ِم
َعـــلـى َهــ َنــوات �أ ْيقَــ َظ ْ

 -٦و�إِخْ ـوانُــ ُك ْم بالـشّ ـا ِم ُيضْ ـحي َمقيلُ ُه ْم ُظــهـو َر ال َمــذاكي �أ ْو ُبطو َن الق ِ
َشاع ِم

ال َم ِ
خف
ناسم� :أ ْطراف ِّ
َالبعير.

الخفيف.
ال َّتهويمة :ال َّنوم َ
ض ِف ْع َل ال ُمسالِ ِم
الخ ْف ِ
الــهــوا َن َو�أنْــ ُتــــ ُم تجــ ّرو َن َذ ْيــ َل َ
َ -٧تســو ُمــ ُهـــ ُم الــ ّرو ُم َ
َهــ َن ٍ
ــواتُ :م ْف َر ُدها َهناةٌ،
ــس َنــهــا بِال َم ِ
عاصـ ِم َو ِه َي ال َمصائِ ُب ال َعظي َم ُة.
َ -٨و َك ْم ِم ْن ِدما ٍء َق ْد �أ َ
ـيــاء ُح ْ
بيح ْت َو ِم ْن ُد ًمى تُــواري َح ً

َ -٩و َب ْي َن اخْ ِتلا ِ
س ال َّط ْعنِ َّ
شيب القَـوا ِد ِم
والض ْر ِب ِو ْق َف ٌة َتــ َظــ ُّل لَــهــا الــ ِولْدا ُن َ

روب َم ْن َي ِغ ْب َع ْن ِغمارِها لِ َي ْســ َل َم َي ْق َــر ْع َب ْعدَهــا ِســـ َّن نـــا ِد ِم
َ -١٠وتِ ْلكَ ُح ٌ
ِماح ُهــ ُمَ ،والدّيــ ُن واهــي الدَّعائِـــ ِم
� -١١أرى �أ َّمــتـي لا ُيـشْ ــرِعــو َن �إِلـى ال ِعدا ر َ
ــسبو َن الـــعــا َر َضـــ ْربــ َة لا ِز ِم
ــن ال َّردى َولا َي ْ
ــح َ
َ -١٢و َي ْج َتــ ِنــبو َن الــنّـا َر َخـ ْوفاً ِم َ
َ -١٣فـ َل ْيــ َتــ ُهــ ُم �إ ْذ لــ ْم َيــذودوا َحــ ِمــ َّيـــ ًة َعــنِ الــ ّديــنِ َضــنّـوا َغ ْي َر ًة بال َمحـا ِر ِم
ــحــاظ ال ُّنــسو ِر الق ِ
ِ
ـحـ ًة �إِلــ ْينـا بِ�ألْ
َــشاعـــ ِم
ــرب َتــرنـو ُمـ ِل َّ
َ -١٤د َعــ ْونـاكُــ ُم َ
والــح ُ

 -١٥تُ ِ
ــض ال�أبــا ِهـ ِم
ــــب فــيــــنـــا غــا َر ًة َع َــربِـــ َّيــــ ًة تُـطـي ُل َعـل ْيـها الــ ّرو ُم َع َّ
ـــراق ُ
ــالــحرائِـــــ ِم
ْــضبــوا َبــ ْع َد ه ِذ ِه َر َمــ ْيـنا �إِلــى �أ ْعــدائِــنــا بِ َ
 -١٦فــ إِ� ْن �أنْــ ُتــ ُم لَــ ْم َتغ َ
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ال َمذاكي :الشّ ابة ِم َن
الخيل.
َ

الخ َبيرةُ.
القَشا ِعم :ال ُّنسو ُر َ
الخ ْفض :ال ُّذ ُّل.
َ
ُد ًمى :النّساء الجميلات.

تمسكوا،
َضــنّـواّ :
وثبتوا.

الحرائِــم:جمع حريمة:
َ
َو ِهي ما ُح ِّر َمَ ،فلا ُي ْن َت َهكُ .

ُجيب عنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ن َف ِّك ُر ،ث ّم ن ُ
ْ 1اس َت ْن َ
ساليب الاستنجا ِد ب ْي َن استنكا ِر تقاعُ ِسهم ،واستثار ِة
جد الشّ اع ُر
بالمسلمين ،ون ّوعَ في أ� ِ
َ
نوض ُح ذلك.
ِه َم ِمهمِّ ،
َۡ ُ ۡ َۡ َ
َ َ َ َ ُ َ
ََ ُ
٢
ّ
نحدد البيت ا ّلذي ي ّتفق مع ال آ�ي ِة ال آ�تي ِة" :فك ۡيف ت َّتقون إِن كف ۡرت ۡم يَ ۡو ٗما ي َعل ٱلوِلدٰن
ش ً
(الم َّز ِّمل)١٧ :
ِيبا "١٧
ُ
َ
٣
جمال ال َّتصوي ِر فيما ي أ�تي:
نوض ُح
ّ
َعـــلـى َهــف ٍ
َو َك ْي َ
ـت كُ َّل نائِـ ِم
ــف تَــنــا ُم ال َعــ ْي ُن ِم ْل َء ُجفو ِنـها
َــوات �أ ْيقَــ َظ ْ
الــد ُين واهي َّ
ماح ُــه ُمَ ،و ّ
ــــم
� أرى �أ َّمــتـي لا ُيـشْ ــرِعــو َن �إِلـى ال ِعدا
ِر َ
الدعا ِئ ِ
ــحــاظ ال ُّنــسو ِر الق ِ
ِ
�إِلــ ْينـا بِ�ألْ
َــشاعـــ ِم
ـحـ ًة
ــرب َتــرنـو ُمـ ِل َّ
َد َعــ ْونـاكُــ ُم َ
والــح ُ
نوض ُح دَلال َة ٍّ
العبارات ال آ�تية:
من
ّ ٤
ِ
كل َ
بيح ْت .ج -ت ََظ ُّل َلها ال ِو ْل ُ
أ� -مزجنا دما ًء ّ
شيب ال َقـوا ِد ِم.
دان َ
بالدموع ّ
السواجِ م .بَ -و َك ْم ِم ْن ِدما ٍء َق ْد �أ َ
٥
ن َْذ ُك ُر هَ َد َف ْي ِن َسعى الشَّ ا ِع ُر �إلى ت َْحقي ِق ِهما ِم ْن ِخلالِ ال َق َ
صيد ِة.
 ٦ت ُّ
الحاض ِر،
ناص ُرها َم ْع ما َيجري في ال ُق ْد ِس في َو ْق ِتنا
ِ
ُعد ال َق ِص َيد ُة َوثي َق ًة تاريخ َّي ًة َت َتشا َب ُه عَ ِ
ُوض ُح ذ ِل َك.
ن ِّ
القواع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
الحال ()٢
نقر�أ ال�أمثل َة ال�آتي َة ،ونَت�أ َّم ُل ما تح َته خطوط فيما ي�أتي:
س ال َّطهو ِر بِ ِدمائِ ِهم ال َّزك َّي ِة َو ُه ْم ُم ِ
رين.
راب الْ ُق ْد ِ
نافحو َن َع ْنها الْ ُغزا َة الْعابِ َ
َ -1ض َّم َخ ال� أ ْبرا ُر تُ َ
 -2شا َه ْد ُت ِف ْر َق َة ال َكشّ ا َف ِة في ال َم ْد َر َس ِة َت ْر َف ُع ال َع َل َم.
الس ِ
حاب.
َ -3ر�أ ْي ُت الْ ِهلا َل َب ْي َن َّ

َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َّ َ ّ َ َ ُ ُّ ٓ
ٱل ۡم ُد ِ َّلِ َّٱلِي َو َه َ
 -4قال تعالىَ ۡ " :
ك
ٱل
ع
ل
ب
ٱدل َعءِ �( "٣٩إبراهيم)39:
ِب إِسمٰعِيل ِإَوسحٰق ۚ إِن ر ِب لس ِميع
ِ
ِ

حضر مح َّم ٌد ُمب َت ِسماً ُمب ِّكراً را ِكباً.
-5
َ
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ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ

ِ
س ال َّطهو ِر بِ ِدمائِ ِهم ال َّزكي ِة؟
�إذا س�ألْنا في
راب الْ ُق ْد ِ
المثال ال� أ ّو ِلَ :
كيف َض َّم َخ ال� أ ْبرا ُر تُ َ
الجواب:
فيكون
ُ

							
وفي ِ
الجواب:
كيف شا َه ْد َت ِف ْر َق َة ال َكشّ ا َف ِة في ال َم ْد َر َس ِة ؟ فيكون
المثال الثّانيَ :
ُ
المثال الث ِ
ِ
كيف َر�أ ْي َت الْ ِهلا َل؟
وفي
ّالثَ :

الجواب:
فيكون
ُ

ِ
وهب اللّ ُه تعالى س َّيدَنا �إبراهي َم �إسماعي َل و�إسحاقَ ؟
وفي
المثال ال ّر ِ
ابعَ :
كيف َ
الجواب:
فيكون
							
ُ
عن ٍ
ٌ
ُ
سؤال
نلاحظ �أ ّن ما تح َته
خطوط في ال�أمثل ِة ال�أر َب َع ِة ال�أولى َتصلُ ُح كُ ُّل واحد ٍة منها �أ ْن تكو َن جواباً ْ
ف).
بـ (ك ْي َ

وجمل ُة (وهم ِ
منافحونَ) في ال ِم ِ
ثال ال� أ َّو ِل تُ َب ِّي ُن ه ْيئ َة ال�أبرارِ ،وجمل ُة (ترف ُع ال َع َلم) في المثال الثّاني تُ َب ّي ُن
ُ
المثال الث ِ
الهلال ،وفي ال ِم ِ
ِ
ِ
الس ِ
ابع،
حاب) تُ َب ِّي ُن هيئ َة
َه ْي َئ َة الكشّ افة ،وشب ُه الجمل ِة في
ثال ال ّر ِ
ّالث َ
(بين ّ
شب ُه الجملة (على ِ
ِ
ِ
الحال س ِّي ِدنا �إبراهي َم.
صاحب
الك َبرِ) تُ َب ِّي ُن هيئ َة
و�أ َّن جمل َة (و ُهم ُي ِ
وهي ٌ
ِ
ِ
وضمي ٍر
واو
نافحونَ) في
الحالَ ،
رابط ،وتُس ّمى َ
المثال ال� أ َّو ِل ُمك َّون ٌة َ
من الوا ِو َ
(من المبتد�أ والخبرِ)
خبر المب َتد�أُ ،
والجمل ُة الاسم َّي ُة َ
منفصلٍ (هم) في مح ِّل رفع مبتد�أ ،و(منافحونَ) ُ
ِ
المثال الثّاني جاءت جمل ًة فعل ّي ًة ُمك َّون ًة
نص ِب حال ،كما �أ َّن جمل َة (ترف ُع ال َعل َم) ،في
تُ ْع َر ُب في مح ِّل ْ
من ِفعلٍ وفاعلٍ و َم ٍ
المستتر فيها (وتقديره هي) هو ال ّرابط ،وتُ ْع َر ُب الجمل ُة الفعل ّي ُة في
مير
فعول بِهَّ ،
ُ
والض ُ
ِ
نصب ٍ
َمح ّل ِ
الحال (فرقة الكشّ افة).
وصاحب
حال،
ُ
المثال الث ِ
ِ
الس ِ
حاب) شب ُه جمل ٍة
حاب،
وفي
َ
ّالث نج ُد َظرفاً وه َو َ
و(بين َّ
بين ،ومضافاً �إلي ِه وه َو َّ
الس ُ
ابع ،فنج ُد شب َه الجمل ِة (على ِ
ِ
نصب ٍ
الك َبرِ) مك َّوناً
ِ
حال ،وكذلكَ ال� أ ُمر في
ظرف َّي ٍة في مح ِّل
المثال ال ّر ِ
من ِ
جر واس ٍم مجرورٍ ،والجا ُّر والمجرو ُر في مح ِّل نصب حال.
ْ
حرف ٍّ
جاء في كلم ِة (مبتسماً) ،وق ْد جاءت الكل َمتان (مب ِّكراً
وفي المثال الخامسِ ،نج ُد الحا َل المفر َد َ
ورا ِكباً) حالَ ْين � َآخ َر ْينِ لِ ُم َح َّم ٍد.
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نس َت ْن ِت ُج:
ِ
نوعان:
 -١ي�أتي الحا ُل جمل ًة ،وهي
والمط ُر ٌ
نازل.
المنزلِ َ
اسم َّي ٌة ،مثل :خ َر ْج ُت من َ
فعل َّي ٌة ،مثل :أ� ْق َبل ّ
يرفع ال َع َل َم.
الب ُ
الط ُ
شترط في الجمل ِة الواقع ِة حالا ً �أ ْن تكو َن مشت ِمل ًة على ٍ
رابط يرب ُطها بصاح ِبها ،وهذا ال ّر ُ
و ُي ُ
ابط� ،إ ّما �أ ْن يكونَ:
ِ
الحال ،مثل :ق ِد َم �أحم ُد �إلى المسج ِد وال�إ ما ُم قائ ٌم.
واو
�أ -الواو :وتس ّمى َ

الضمير الّذي ُ
يربط الحا َل بصاح ِب ِه ،ويطابِ ُق ُه في ال َّنو ِع ِ
(الج ْنسِ) ،وال َعد ِد ،مثل :نظ ْر ُت �إلى البلد ِة
ب-
َ
شوار ُعها واسع ٌة.
الجيش المنز َل و�أهلُه غائِبونَ.
مير معاً ،مثل :داه َم
الواو َّ
جـَ -
والض َ
ُ
ِ
نوعان:
 -٢ي�أتي الحا ُل شب َه جمل ٍة ،وهي
ماكن ال أ�ثر َّي ِة.
الس ُ
ائح َ
َظ ْر ِف َّي ٌة ،مثل :تج َّو َل ّ
بين ال أ� ِ
فص.
جا ٌّر ومجرو ٌر ،مثل :ر أ� ْي ُت ال ُعصفو َر في ال َق ِ

الجيش من َت ِصراً ِ
ظافراً.
وصاحبه واحدٌ ،مثل :رج َع
يتع َّد ُد الحا ُل،
ُ
ُ
نموذج إ� ْعراب:
ُ
رجع ال ُمساف ُر إ�لى أ�ه ِله و ُه َو ُمت َع ٌب.
َ

ِ
مبني على الفتح ،لا مح َّل ل ُه ِم َن ال�إ ِ
عراب.
الحال
واو
ٌ
الواوُ :
،حرف ٌّ
رفع مبتد�أ.
َتح ،في َمح ِّل ِ
ني على الف ِ
هوَ :ضمي ٌر ُمنفص ٌل م ْب ٌّ
الضم ُة الظّاهر ُة على �آخرِه.
متعب :خب ٌر مرفو ٌع ،وعلام ُة رف ِع ِه َّ
ٌ

نصب ٍ
من المبتد�أ والخب ِر في مح ِّل ِ
حال.
والجمل ُة الاسم َّي ُة َ
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تدريبات:
ٌ
نُعر ُِب ما تح َته خطوط فيما ي�أتي:

َۡ
َ َۡ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ٗ َ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ّ َ ُ َ ٞ
َ َ َ ّ
َ
َ
ات
ذ
و
ني
م
ٱل
ٱلش َمالِۖ َوك ُب ُهم َبٰس ِٞط ذ َِراع ۡيهِ
ِ
 -١قا َل َتعالى" :وتسبهم أيقاظا وهم رقود ۚ ونقل ِبهم ذات ِ ِ
َ َّ
ۡ
َ
َ
َ
َ
(الكهف)18:
بِٱل َو ِصي ِ ۚد لوِ َّٱطل ۡع َت َعل ۡي ِه ۡم ل َو ۡل َت م ِۡن ُه ۡم ف َِر ٗارا َول ُمل ِۡئ َت م ِۡن ُه ۡم ُر ۡع ٗبا ."٨

صابرين
قوياء
َ
ُ -٢ز ْرنا ال� أ ْسرىَ ،ف َوج ْدناهم �أ َ

.

روض
ال َع ُ
حيح �أ ِ
من َمكسورِها.
ِعل ُم ال َعرو ِ
من ال ُعلو ِم الّتي تُ ْعنى بالشِّ عر دو َن النّثرِ ،بِه ُي َع ُ
وزان الشِّ ع ِر ْ
رف َص ُ
ض َ
الخلي ُل ب ُن �أحمد الفَراهي ِد ّي َالبصر ّي� ،أح ُد �أئ َّم ِة اللُّغ ِة وال� أ ِ
دب والموسيقا في ال َق ْر ِن الثّاني ال ِهجر ِّي،
واض ُع ُه َ
هر ب ِه ،وق ْد َح َ ِ
عشر َوزناًَ ،س ّماها
خمس َة َ
ربي في َ
روض كا َن ال ِعل َم الّذي اش ُت َ
�إلّا �أ َّن ال َع َ
صر فيه موسيقا الشِّ ع ِر ال َع ِّ
وسط سعي ُد ب ُن َم ْسعدة َبحراً ِ
َش ال� أ ُ
واحداً ،س ّما ُه ال ُمـتدا َر َك �أ ِو ال ُم ْحد ََث،
ُبحو َر الشِّ عرِ ،وزا َد عل ْيها ال�أخف ُ
عشر َوزناً.
ف�أ ْص َ
بح ْت ستّ َة َ
ِ
ض:
وضع ِعلم ال َعرو ِ
الباع ُث إ�لى ِ

ِ
الباعث هو:
من يقو ُل �إ َّن
ف ال ّروا ُة بش�أ ِن
َ
الباعث الّذي َدعا َ
الخلي َل �إلى ِ
وضع عل ِم ال َعروضِ ،ف ِم ْنهم ْ
َيخت ِل ُ
 -1وجودُه في ّ
مك َة ُ
وقواعدها.
حيث شاعَ ال ِغنا ُء ،ال أ�م ُر ا ّلذي دف َع ُه �إلى ال َّتفكي ِر في أ�وزانِ الشِّ ع ِر
ِ
والد ُ
ربي و أ�وزا ِنه ،وخَ شْ َي ُته أ� ْن َ
الغريب َّ
خيل على ال أ�وزانِ ال َعرب ّي ِة ،ف َع َم َد �إلى
يدخل
ُ
َ -2غ ْي َرتُه على الشّ ع ِر ال َع ّ
َحص ِرها ِح ْفظ ًا ِلبقائها.

ليف.
العرب
والمسلمين في َمجالِ ال َّت أ� ِ
عب ِ
الحضاريُّ َ ،وعل ُّو َك ِ
 -3ال َّتط ُّو ُر َ
َ
بب التّسمي ِة:
َس ُ
كانت تُدعى (ال َعروض)؛
من ال ّروا ِة َم ْن يرى �أ َّن َ
الخلي َل س ّما ُه بهذا الاس ِم تي ُّمناً باس ِم مكّ َة الّتي ْ
َ
لاع ِت ِ
من يرى �أن ّ ُه
راضها َو ْس َط الجزير ِة ال َعرب ّي ِةُ ،
حيث �أ َله َم اللّ ُه -سبحانَهَ -
الخلي َل هذا العل َم ،وم ْنهم ْ
من يرى �أنَّه ُس ّمي بذلكَ ؛
س ّما ُه بذلكَ ؛ نسب ًة �إلى ال َعرو ِ
من �أسما ِء ( ُعمان) بل ِد الخلي ِل ،وهنا َك ْ
ض َ
صحيح ُه من مكسو ِر ِه.
ف ب ِه
ض علي ِه؛ ُلي َعر َ
ُ
ل� أ َّن الشّ َعر ُي َعر ُ
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نقر�أ الجمل ال�آتية:
ال�ملائ َّية
الكتابة إ

الكتابة العروض َّية

ف بِ َغ ٍ
زال ذي َه َي ٍف
َك ِل ٌ

الواشين ُيشَ ِّر ُد ُه
ف
َخ ْو ُ
َ

َح ْيرا ُن ال َق ْل ِب ُم َع َّذ ُب ُه

الج ْفنِ ُم َس َّه ُد ُه
روح َ
َم ْق ُ

القيرواني)
(الح َصري
ُ
ّ
(�أحمد شوقي)

حاء َو ْط�أ َت ُه
هذا الَّذي َت ْعر ُ
ِف َالب ْط ُ
َو َالب ْي ُت َي ْع ِرفُ ُه َو ِ
الح َر ُم
الح ُّل َو َ

(الفرزدق)

ماح ِة حا َت ٍم
�إِ ْقدا ُم َع ْمر ٍو في َس َ
س
ف في َذكا ِء �إِيا ِ
في ِح ْل ِم �أ ْح َن َ

(�أبو ت ّمام)

واشين ُيشَ ْر ِر ُدهو
َك ِلف ُْن بِ َغزالِ ْن ذي َه َي ِف ْن َخ ْوفُ ْل
َ
روح ْل َج ْفنِ ُم َس ْه َه ُد
َح ْيرانُ ْل َق ْل ِب ُم َع ْذ َذ ُبهو َم ْق ُ
هو
حاء َو ْط�أ َتهو
ها ذ ْل لَذي َت ْع ِرفُ ْل َب ْط ُ
َو َلب ْي ُت َي ْع ِرفُ ُهو َولْ ِح ْل ُل َولْ َح َرمو
ماح ِة حا َت ِم ْن
�إِ ْقدا ُم َع ْم ِر ْن في َس َ
ف في َذكا ِء �إِياسي
في ِح ْل ِم �أ ْح َن َ

لا َت ْع ِذلي ِه َف إِ� َّن ال َع ْذ َل يولِ ُع ُه
لا َت ْع ِذلي ِه َف إ� ْن نَ ْل َع ْذ َل يولِ ُعهو
س َي ْس َم ُع ُه
َق ْد قُ ْل ِت َحقاً َول ِك ْن لَ ْي
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
س َي ْس َم ُعهو
ي
ل
ن
ك
لا
و
ن
ق
ق
ح
ت
ل
ق
د
ق
ْ
ْ
ْ
َ
َ
(ابن ُز َر ْيق البغداد ّي)

السابِ َق َة ،و ُمقا َرنَ ِتنا ال ِكتا َب َة إِال� ْملائ َّي َة بِ ِ
الضوابِ َط ال�آتي َة
الكتا َب ِة ال َعروض َّي ِة ،ن َْس َت ْن ِت ُج َّ
راستنا ال� أ ْم ِث َل َة ّ
في َض ْوء ِد َ
لِلكتا َب ِة ال َعروض َّي ِة:
طق ُيكت َُبَ ،و ِمن ُه:
أ� َّولاً :ما ُي ْن ُ
وينُ ،ي ْك َت ُب نون ًاِ ،مث ُْلَ :ك ِل ٌفَ :ك ِل ُف ْنِ ،ب َغزالٍ ِ :ب َغزا ِل ْن ،هَ َي ٍف :هَ َي ِف ْن.
 -١ال َّت ْن ُ
المشَ َّددُُ ،ي َف ُّك تَشْ ُ
ديد ُهِ ،مث ُْلُ :يشَ ِّر ُد ُهُ :يشَ ْر ِردُهُ وُ ،م َع َّذ ُبهُُ :م َع ْذ َذ ُب ُهوَ ،ح ّق ًاَ :ح ْق َق ْن.
َ -٢
الح ْر ُف ُ
ولاك ْن َن.
لاك ْنِ ،
ولكن ،ت ُْك َت ُبِ ،
لكنَّ ،
 -٣أ� ِل ُف ْ
 -٤أ� ِل ُف أ� ْسما ِء ال ِإ�شا َر ِةِ ،مث ُْل :هذا :هاذا.
ِ� -٥إذا أ� ْش ِب َع ْت َح َر َك ُة ها ِء َّ
الضمي ِرِ ،مث ُْلَ :ي ْع ِر ُفهَُ :ي ْع ِر ُفهو.
الح ْر ِف ال أ�خي ِر في َص ْد ِر ال َب ْي ِت َوعَ ُج ِز ِهِ ،مث ُْل:
 -٦تُشْ َب ُع َح َر َك ُة َ
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ح َرمو.والح َر ُمَ :و ْل َ
ُم َع َّذ ُبهُُ :م َع َّذ ُبهوُ -م َس َّه ُد ُهُ :م َس َّه ُدهو َ -
يو ِل ُعهُ :يو ِل ُع ُهو َ -ي ْس َم ُعهَُ :ي ْس َم ُع ُهو
يكتب ،ب ْل ُي ُ
حذف ،و ِمن ُه:
طق لا
ثاني ًا :ما لا ُي ْن ُ
ُ
أ� -هَ ْم َز ُة ال َو ْص ِلِ� ،إذا جا َء ْت في َد ْر ِج َ
الكلا ِمِ ،مث ُْل:
روح ْل َج ْف ِنَ ،ف ِإ� َّن ال َع ْذ َل :ف ِإ� ْن نَل َع َ
ذل.
الواشين :خَ و ُف ْل
خَ ْو ُف
الج ْف ِنَ :م ْق ُ
روح َ
واشينَ ،م ْق ُ
َ
َ
ب -وا ُو عَ ْمر ٍوِ ،مث ُْلِ� :إ ْقدا ُم عَ ْمر ٍوِ� :إ ْقدا ُم عَ ْم ْرن.
َتدريب ()١
يات الشِّ ْعر َّي َة ال�آتي َة ِكتا َب ًة َعروض َّي ًة ،كَما في ال ِم ِ
ثال ال�آتي:
نَ ْك ُت ُب ال� أ ْب َ
مثال:
َركَزوا ُرفا َتكَ في ال ِّر ِ
		
ساء
واء
ض الوادي َص َ
َيس َتن ِه ُ
باح َم َ
مال لِ َ
باح َمساءا
َركَزو ُرفا َتك ف ْر رِمال لِواءا
َيس َتن ِه ُض ْل وادي َص َ
س
ين اللَّ ِه َوالنّا ِ
َ -1من َيف َعلِ َ
الخ َير لا َيعدَم َجوا ِز َي ُه لا َيذ َه ُب ال ُع ْر ُ
ف َب َ
َثير ال ِّزحا ْم
ُصا ُد في بابِ ِه
َ -2ي ْز َد ِح ُم الق ّ
والْ َم ْن َه ُل الْ َع ْذ ُب ك ُ
يس َتزو ُر �إلّا في ال َّظلا ِم
ياء
َ -3وزائِ َرتي َك�أ ّن بها َح ً
َف َل َ
دو في ِ
ثياب صديقِ
بيب َت َكشَّ ف ْ
َت لَ ُه َع ْن َع ٍّ
� -4إِذا ا ْم َت َح َن ال ُّدنْيا لَ ٌ
عالج الشَّ وقَ لَ ْم َيس َت ْب ِع ِد الدّارا
َ -5ي ْس َت ْقر ُِب الدّا َر شَ ْوقاً َو ْهي ناز َِح ٌة َم ْن َ

(�أحمد شوقي)
(الحطيئة)
(بشّ ار بن برد)
(المتن ّبي)

(�أبو ن ّواس)

(الع ّباس بن ال�أحنف)

التّعبي ُر

ِ
وجدان ال� أ ّم ِة).
س :مكان ُتها التّاريخ ّي ُة والدّين ّي ُة في
ُ
نكتب مقالَ ًة �أدب َّي ًة بعنوان( :ال ُق ْد ُ
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السلا َم ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة
ّ

ال َوحد ُة
الثّالثة
ص:
َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ

(فريق التّ�أليف)

الض ْو َء َعلى �أ َهم َّي ِة ال ّسلام ِة
تاج َعلى ُرؤو ِ
س ال� أ ِص ّحا ِءَ ،وهذا مقا ٌل ُي ْلقي َّ
ِّ
الص َّح ُة ٌ
ال ِم ْه ِن َّية الّتي َت َت َض َّم ُن ِص َّح َة ال� أ ْفرا ِد ِ
لين َو َسلا َم َت ُهم في بي َئ ِة الْ َع َم ِلَ .ولِ َت ْعزي ِز َسلام ِة
العام َ
ِ
والحوا ِد ِث ،وال�إ
صابات،
فين؛ تُ َس ُّن القَواني ُن وال�أنْ ِظم ُة؛ لِ َم ْن ِع انْ ِتشا ِر ال� أ ْمراضَِ ،
الموظَّ َ
اج َم ِة َع ْنها في َم ِ
وال َو َف ِ
يات النّ ِ
كان ال َع َملِ .
من
العاملين في
ف �إِلى ِحماي ِة
السلام ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة �إ
ٌ
جراءات ُم ِه ّم ٌة َت ْه ِد ُ
ِ
المصانع ،و ُمنشَ �آ ِت العم ِل َ
َ
َّ
الحوا ِد ِث ال ُمح َت َم َل ِة الّتي ق ْد تُس ِّب ُب �إِصا َب َة ِ
العاملِ � ،أو َوفاتِ ِه� ،أو �أضراراً لِ ُم ْمت َل ِ
كات ال ُم ْنش�أة .وهذه
َ
للح ِ
يجب اتّبا ُعهاِ ،
ٍ
ال�إ
فاظ َعلى َسلام ِتنا ،وسلام ِة َم ْن حولَنا.
بمعايير
تترس ُخ
ُ
َ
واشتراطات ع ّد ٍة ُ
جراءات َّ
لات الْ َحديث ِة في الْ َمصانِ ِع والْ َمزا ِر ِع َو َم ِ
ولا َيخْ فى َعلى �أ َح ٍد� ،أ َّن اخْ ِترا َع ال� آ ِ
رافقِ الْ َحيا ِة الْ ُمخْ َت ِل َف ِة
ُي َع ُّد َس ْيفاً ذا َح َّد ْينِ َ ،ف ِم ْن ِج َه ٍة َوفَّ َر الْ َو ْق َت والْ ُج ْهدََ ،و ِم ْن ِج َه ٍة �أخْ رى زا َد ِح َّد َة َحوا ِد ِث ال َع َم ِل ،و�أخ َذ
وانين َو َتشْ ٍ
لين ،ما َحدا بِالد ِ
باب الْ َع َم ِل
ّول لِل�إ ْسرا ِع في َس ِّن َق َ
شَ َب ُح الْ َخ َط ِر ُي َه ِّد ُد َحيا َة الْعا ِم َ
ريعات تُ ْل ِز ُم �أ ْر َ
حاب الْ َمصانِ ِع بِ َت ْحسينِ
بِ َت ْعوي ِ
صابين َعنِ َ
ض الْ ُم َ
الحوا ِد ِثَ ،حتّى لَو كانوا َس َبباً فيهاَ ،وحي َن ِئ ٍذ �أ َخ َذ �أ ْص ُ
ُظ ِ
ِ
ِ
صابات .فال ّسلا َم ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة
صابين؛ ما َقلَّ َل ِم ْن َع َد ِد إِال�
روف الْ َع َملَ ،ت ْقليلا ً لِل َّت ْع
ويضات الّتي َي ْد َفعونَها لِل ُم َ
والا ْه ِتما ُم بِها في �أ َّي ِة ُم َؤ َّس َس ٍةُ ،ي َع ُّد َم ْل َمحاً ِم ْن َملا ِم ِح ال َّتط ُّو ِر إِال�دار ِّيَ ،و َم ْظ َهراً ِم ْن َمظا ِه ِر ال َّتخْ ِ
طيط
اج ِح ،كَما ُي َع ُّد انْ ِعكاساً لِل َو ْعي الْعا ِّم بِ�أ َه ّم ّي ِة ال ّسلام ِةَ ،و َدورِها ِ
الا ْق ِتصاد ِّي النّ ِ
مي ِة الْ ُم ْس َتدا َم ِة،
الفاع ِل في ال َّت ْن َ
ئيس ِةَ ،و ِهي :إِال�نْسا ُن ِ
ديث والشّ ا ِمل َت ْعني رِعا َي َة َع ِ
الح ِ
داخ َل
السلا َم ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة بِ َم ْفهو ِمها َ
ناص ِر إِال�نْ ِ
َف ّ
تاج الرَّ َ
َ
نتاج ،والْبي َئ ُة ال ُمحي َط ُة.
ّات ،و�أ َد ُ
ال ُم َؤ َّس َس ِة وخار َِجها ،وال َموا ُّد الخا ُم ،والْ َموا ُّد ال ُم ْن َت َج ُة ،وال ُم َعد ُ
وات ال�إ ِ
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تاج في َم ِ
فالْ ِ
واق ِـع ال َع َمـلِ
ئيس لِ إِل�نْ ِ
عام ُل َث ْر َو ٌة َحقيق َّي ٌةِ ،وم ْح َو ٌر َر ٌ
لاتَ ،م ْهما َب َل َغ ْت َد َر َج ُة َتط ُّورِها
وات وال� آ ُ
ال ُمخْ َت ِلفَـ ِة ،فال� أ ْج ِه َز ُة وال� أ َد ُ
َج ْدوى :فائدة.
ذات َج ْدوى� ،إِ ْن لَ ْم َي َتوا َف ِر الْ َع ْق ُل الْ َبشَ ر ُّي الّذي ُي َح ِّركُها
َو َت ْعقي ِدها ،لَ ْي َس ْت َ
يوظّفهاَ :يستخ ِدمها.
َبير ٍة ِم َن ال� أ َه ّم ّي ِة،
َويو ِّظفُها َو َيصونُهاَ .وبِما �أ َّن ال َع ْق َل الْ َبشَ ر َّي َعلى َد َر َج ٍة ك َ
يحفظ.
يصونْ :
َ
وال�نْ ِ
َف ِم َن ال َع ْد ِل إِ
روف ال َع َملِ ال� آ ِم َنـ ُة ال َكفي َل ُة بِ َت ْحقيقِ
وافر لَ ُه ُظ ُ
صاف �أ ْن َت َت َ
الكفيلة :الضّ امنة.
ال َّد َر َج ِة الْ ُم ِ
ناس َب ِة ِم َن ال� أ ِ
مان ِع ْن َد ُمما َر َس ِة ال َع َملِ .
ُ
ميراث
س َغريباً �أ ْن َي ْحظى إِال�نْسا ُن في إِال� ْسلا ِم بِا ْه ِتما ٍم بالِ ٍغَ ،ف ُه َو
َف َل ْي َ
الص َّح ِة وال َع ْقلِ؛ ما ُي َؤ ِّهلُ ُه إِل� ْعما ِر ال� أ ْرضِ،
ال� أ َّم ِة الّذي �أ ْو َد َع اللّ ُه في ِه ِم َن ِّ
ُيؤ ِّهلهُ :ي َم ِّك ُنه.
آيات الْقُر� ِآن ال َكري ِم كَثيراً ِم ْن َمبا ِد ِئ ال ّسلام ِة َو َق ِ
�أرسى :ث ّب َت.
واع ِدها،
َف َق ْد �أ ْر َس ْت � ُ
والح ِّث َعلى وِقا َي ِتها ،و َهذ ِه
الّتي تُ ْعنى بِالْ ُمحا َف َظ ِة َعلـى ال َّن ْف ِ
س َالبشَ ر َّيةَ ،
ِ
جـالات الْ َع َملَِ ،و ِم ْنها
يات تُ َع ُّد ُم ْن َط َلقاً لِ َت ْحقيقِ الوِقا َي ِة وال ّسلام ِة في َم
ال� آ ُ
َ
َّ
ْ ُ ْ ۡ ُ
يأ ُّي َها ٱل َ
َقولُ ُه َتعالىٰٓ َ ":
ِين َء َام ُنوا ُخذوا حِذ َرك ۡم"( .ال ِّنسا ِء.)71:
ِ
َولا َت ْق َت ِص ُر ال ّسلا َم ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة َعلى �أما ِكنِ ال َع َملِ في الشَّ ر ِ
جالات
ِكات �أ ِو ال َمصانِ ِع ،و�إنَّما َت ْد ُخ ُل في َم
اج َم ِة َع ْن َم ِ
ف �إِلى ِحما َي ِة إِال�نْ ِ
ِ
صابات النّ ِ
خاط ِر بي َئ ِة ال َع َملِ،
سان ِم َن إِال�
والسلا َم ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة َت ْه ِد ُ
الْ َحيا ِة كُلِّهاّ .
الح ِ
ف �إِلى ِ
فاظ َعلى ُم َق ِّو ِ
مات ال ُع ْن ُص ِر الما ّد ِّي ال ُم َت َم ِّث ِل في ال ُم ْنش�آ ِتَ ،وما َت ْح َتوي ِه ِم ْن �أ ْج ِه َز ٍة
كَما َت ْه ِد ُ
فير ْاش ِت ِ
َو ُم َعد ٍ
والص َّح ِة ال ِم ْه ِن َّي ِة
ّات ِم ْن ال َّت َل ِف والدَّمارَِ .و ِم ّما َت ْه ِد ُ
السلام ِة ِّ
راطات ّ
ف �إِلي ِه ّ
السلا َم ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة َت ْو ُ
ناء ِق ِ
لوب الْ ِ
س ال� أ ِ
مان وال ُّطم�أني َن ِة في قُ ِ
يام ِه ْم بِ�أ ْعمالِ ِهم،
عام َ
لين �أ ْث َ
كافَّ ًةَ ،و َت ْنفي ُذها ،ال� أ ْم ُر الّذي َي ْك ُف ُل َغ ْر َ
الحيا ِةَ -م َع �أ َد ٍ
بات ال َق َلقِ وال َف َز ِع الّتي َت ْنتا ُب ُه ْم َو ُه ْم َي َتعا َيشو َن -بِ ُح ْك ِم َض ِ
والحـ َّد ِم ْن نَ ْو ِ
وات َو َموا َّد
رورات َ
َ
ْ
الخ َط ُر الّذي َي َت َهـ َّد ُد َحيا َت ُهمَ ،و َت ْح َت ُظ ٍ
و� ٍ
ض َحيا َت ُهم َب ْي َن
ين ثَناياها َ
آلات َي ْك ُم ُن َب َ
روف َغي ِر َم�أمو َن ٍة ُت َع ِّر ُ
َو ْق ٍت و� َآخ َر ل�أخْ طا ٍر فا ِد َح ٍة.
َو ِم ّما لا شَ كَّ في ِه �أ َّن ُسلو َك إِال�نْ ِ
لات في ِ
وات وال� آ ِ
سان َغ ْي َر ال َّرشي ِد في َتعا ُم ِل ِه َمع ال� أ َد ِ
سوق الْ َع َم ِل
ِ
يوق ُع ُه في شَ َر ِك �أخْ طائِ ِه ،لِذلكَ لا ُب َّد ِم َن ال َّتركي ِز َعلى ُم َتطلّ ِ
السلا َم ِة ال ِم ْه ِن َّي ِة الّتي َتشْ َم ُل َم ِوق َع
بات ّ
ال ُم َؤ َّس َس ِة ال ِم ْه ِن َّي ِة َو َمبانيهاَ ،و ُو َرشَ هاَ ،وصالاتِها ،و�أثاثَها ،و ُم َعدّاتِها� .إِضا َف ًة �إِلى ذلك ،لا ُب َّد ل� أ ْص ِ
حاب
والسلا َم ِة ال ِم ْه ِن َّي ِةِ ،م ْنهاَ :ت ْو ِع َي ُة ِ
ض إِال� ْج ِ
لين بِ َم ْفهو ِم
الْ َع َملِ ِمن اتِّخا ِذ َب ْع ِ
العام َ
ساس ال� أ ْمنِ َّ
راءات الّتي ِه َي �أ ُ
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لسلا َم ِةَ ،و َتشْ كي ُل َفريقٍ
دير ال�أخْ طا ِر َو َتخْ مي ُنهاَ ،و َت َع ُّر ُ
ف َمصا ِدرِهاَ ،و َوضْ ُع ُخ َّط ٍة لِ َّ
َّ
السلا َم ِة ال ِم ْه ِن َّي ِةَ ،و َت ْق ُ
صاصاتَ ،و َي ْظ َه ُر َد ْو ُر ُه ِع ْن َد ُح ِ
إِل�دار ِة ال� أ َز ِ
دوث �أ ِّي طار ٍِئ.
ات واخْ ِت
ٌ
مات،كُ ُّل ُعضْ ٍو في ِه لَ ُه َم َه ّم ٌ
شادات واللوائِ ِح ال ُم ْع َت َم َد ِة ِ
�إ ّن الْ ِتزا َم الْ ِ
داخ َل ال ُم َؤ َّس َس ِة ُيساع ُد على َض ِ
لين بِ إِال� ْر ِ
السلا َم ِة
عام َ
مان َّ
داء ال ِّز ِّي ال ُم ِ
ض الحائِ ِطَ ،و ِم ْنها َعلى َسبيلِ ال ِم ِ
ناس ِب
ثال لا َ
الح ْصرِ :ا ْرتِ ُ
ال ِم ْه ِن َّي ِةَ ،فلا ُيضْ َر ُب بِها ُع ْر َ
ناو ِل ال� أ ْط ِع َم ِة والْ َمشْ ِ
روبات �إِلّا في ال�أما ِكنِ ال ُم َخ َّص َص ِة داخ َل الْ ُم َؤ َّس َس ِةَ ،و ِم ّما َيضْ َم ُن
لِل َع َملِ َ ،و َع َد ُم َت ُ
َسلا َم َة إِال�نْ ِ
سانَ ،ت َص ُّرفُ ُه بِ َطريق ٍة َجدّي ٍة َو َم ْسؤولَ ٍة في �أ ْو ِ
قات ال َع َملِ َجمي ِعهاَ ،وكَذلِك َت َج ُّن ُب ْاس ِتخْ دا ِم
الهواتِ ِف ال َم ْحمولَ ِة �إِلّا في نِ ٍ
س ال� أ ْج ِه َز ِة ال َموجو َد ِة بِال ُم َؤ َّس َس ِة
طاق َض ِّيقٍ َ ،ول� أ ْم ٍر ُم ِل ٍّحَ ،وكَذلِك َع َد ُم لَ ْم ِ
َ
سؤول َع ْنهاَ ،و َع َد ُم ال َّت َن ُّق ِل ِمن َم ٍ
ٍ
وجيهات ِمن ال َم ِ
كان �إِلى � َآخ َر �إِلّا لِ َضرو َر ٍة َي َت َطلَّ ُبها ال َع َم ُلَ .و ِم ّما
�إِلا بِ َت
َيضْ َم ُن َسلا َم َة إِال�نْ ِ
سان ال ِم ْه ِن َّي َة� ،إِعا َد ُة ال� أ ْج ِه َز ِة وال� أ ِ
دوات �إِلى �أما ِك ِنها ،والتّ�أكُّ ُد ِمن �إِ ْطفا ِء ال� أ ْج ِه َز ِة
لاق َصنابي ِر ال ِميا ِه ِ
هربائ َّي ِةَ ،و�إ ْغ ِ
وص ِ
مامات الغا ِز َق ْب َل ُمغا َد َر ِة ال َع َملِ  ،إِ
وال� ْبلا ُغ َف ْوراً َع ْن ُوقو ِع �أ ِّي �أ ْم ٍر
ال َك َ
ُي ْن ِذ ُر بِ َخ َطرٍ.
َو ِم ّما ُي ِ
ساع ُد َعلى َض ِ
رين َعلى ال َع َم ِل
السلا َم ِة ال ِم ْه ِن َّي ِةَ ،ع َد ُم َتشْ غيلِ ال� أ ْفرا ِد َو ُهم َغ ُير قا ِد َ
مان َت َح ُّققِ ّ
المناسب في ال َم ِوق ِع ال ُم ِ
ِ
ناس ِب لَ ُهَ ،مع َتدريب ِه
حيح َو َسلي ٍمَ ،و َت ْعيي ُن الفر ِد
الْمو َكلِ �إِل ْي ِهم بِشَ ْكلٍ َص ٍ
واس ِت ْمرا ِر ُمرا َق َب ِت ِه لِ َض ِ
َعلى �أ ْس ِ
وفير َوس ِائلِ الوِقا َي ِة
لوب ال َع َملِ َّ
الص ِ
حيح َق ْب َل ُمباشَ َرتِ ِه لَ ُهْ ،
مان َسلا َم ِت ِهَ ،و َت ُ
لين َعلى َك ْيف َّي ِة ْاس ِتخْ ِ
دريب الْ ِ
جارات في َم ِ
ِ
واق ِع الْ َع َم ِلَ ،م َع َت ِ
دامها ،و�أ ْن َيكو َن
ِم َن الْ َحريقِ والانْ ِف
عام َ
كرها؛ لاب َّد من ال َّت ِ
ُهنا َك ِصيان ٌة َدو ِر َّي ٌة لِل ُم َعد ِ
خطيط
ّات وال� أ ْج ِه َز ِةَ .ولِكي َت َت َح َّق َق ال� أ ُ
هداف ّ
الساب ُق ِذ ُ
ِ
ابع ِم َن الحاج ِة �إِلى َتنفي ِذ هذا
السلي ِم
والهادف ل� أ ُس ِ
شريع النّ ِ
س الوِقاي ِة في ال ُمنشَ �آ ِت ،والتّ ِ
الفنّ ِّي ّ
ال َّت ِ
س ال ِعلم َّي ِة ال ّسليم ِة عن َد عمل ّي ِ
ات ال�إ نشا ِء ،م َع توفي ِر ال�أجهز ِة الف ِّن ّي ِة
خطيط الفنّ ِّي ،ال َم ْب ِن ِّي ع َلى ال�أس ِ
خصص ِة؛ لِ َض ِ
مان استمرا ِر َتنفي ِذ َخد ِ
رامج �إِدار ِة
ال ُم َت ّ
الجدي ِر بال ِّذ ْك ِر �أ َّن َب َ
السلام ِة ال ِم ْه ِن َّي ِةَ .و ِم َن َ
َمات َّ
غير
السلام ِة ال ِم ْه ِن َّي ِة ال ُم َتح ِّد َث ِة بِاللّغ ِة العرب ّي ِة َقليل ٌة ِج ّداًَ ،و ُي ْعزى ذلكَ �إِلَى َك ْو ِن َم ْفهو ِم َّ
َّ
السلام ِة ال ِم ْهن ّي ِة َ
ِ
ُّول ال َعرب ّي ِة ومنطق ِة شَ ِ
ناض ٍج في الد ِ
المتوس ِط؛ ما ُيؤ ِّدي �إلى َض ْع ِف ال�إ لما ِم بهذه ال�أنظم ِة وتطبيقاتِها
رق
ّ
العربي؛ وهذا ُي َؤثّ ُر َس ْلباً في َم ِ
ساليب
في العال ِم
هارات َمسؤولي ّ
السلام ِة العا ّم ِة في ال ِم ْن َطق ِة ،واعتما ِدهم �أ َ
ِّ
السلام ِة ال ِم ْه ِن َّي ِة.
تقليدي ًة وعقيم ًة في �إدار ِة مفهو ِم ّ
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ُجيب عنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َية:
ن َف ِّك ُر ،ث ّم ن ُ
ُ
 1بر أ�يِناْ ،
الصنا ِع َّي ِة؟
هل َت َتواف ُر
السلا َم ِة ِ
الم ْه ِن َّي ِة في ُم َؤ َّسسا ِتنا ِّ
شروط َّ
حدث َل ْو ت َ
 ٢ماذا َي ُ
الم ْه ِن َّي ِة؟
السلا َم ِة ِ
َجاهل ال ُع ّم ُال َمبا ِد َئ َّ
ُوض ُح َج َ
مال ال َّتصوي ِر فيما َي أ�تي:
 ٣ن ِّ

لوب ِ
رس ال� أ ِ
مان وال ُّطم�أنين ِة في قُ ِ
لين.
العام َ
�أَّ -
السلام ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة َتكف ُل َغ َ
آلات و�أ َد ٍ
تعايش ال ُع ّما ُل م َع � ٍ
طر الّذي َيته ّد ُد حيا َتهم.
بين ثَناياها َ
وات َي ْكم ُن َ
الخ ُ
بَ -ي ُ
ناسب ،نُد ِّل ُل عَ لى َ
َجاح ُّ
من ال ّن ِّص.
ِ ٤م ْن ُم َؤ ِّش ِ
الم ِ
الم ِ
الد َولِ َ ،و ُ
المكانِ ُ
ناس ِب في َ
ضع ال َّر ُج ِل ُ
ذلك َ
رات ن ِ
َ
الم ْه ِن َّية ،ما عناص ُر الخُ ّط ِة ا ّلتي
حدنا الاختيار؛
السلامة ِ
� ٥إ ْن َو َق َع على أ� ِ
ليكون عُ ضو ًا في فريق ّ
نقترحها؛ للحفاظ على سلام ِة ّ
والعاملين في مدرس ِتنا؟
الطلب ِة،
ُ
َ
القواع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
النِّدا ُء

نَقر�أ ال�أم ِث َل َة ال�آتِ َي َة:
السلا َم ِة!
ناع َّي ِة ،ما أ� ْح َو َج ُكم �إلى ُمراعا ِة َق ِ
الص ِ
 -١يا أ� ْر َ
الم ْنش آ� ِت ِّ
باب ُ
واع ِد ّ
ويت أ�طي ُر؟
جناح ُه َل َع ّلي �إلى َم ْن َق ْد هَ ُ
 -٢أ� ِس ْر َب ال َقطا هَ ْل َم ْن ُمعي ٍر َ
الحيا ُة بِلا َذ ْوقٍ ؟ َوما ّ
الدنْيا بِلا َجمالٍ ؟
 -٣أ� ْي ُب َن ّي ،ما َ

السلا َم ِة.
 -٤أ�يا سا ِئق ًا س ّيارت ََك ،عَ ل ْي َك ا ِّتباعَ َق ِ
واعد َّ
َٰ َ ۡ َ ُ ۡ
ٱر َكع َم َع َّ
ٱلرٰكِع َ
ٱق ُنت ل َِر ّب َ ۡ ُ
َ ۡ
َ -٥
ني ."٤٣
ِ
ِ ِ
ك وٱسجدِي و ِ
قال تعالى" :يمريم ِ
قال َر ُ
َ -٦
سول الل ِه (-
ُتجاهَ َك".

(�آل عمران)43:

مات :اح َف ِظ الل َه ْ
يحفظ َك ،اح َف ِظ الل َه َتجِ ْد ُه
)" :-يا ُغلا ُم� ،إنّي أ�عَ ِّل ُم َك َك ِل ٍ

الصهيو ِن ِّي.
 -٧يا ُم ِ
للاح ِتلالِ ِّ
ناضلانِ  ،ت ََص َّديا ْ
 -٨يا عاب َ
ِدون ،اتَّقوا ال ّلهَ.
ماتَ ،ص ّل َين في ال أ� ْقصى.
 -٩يا ُم ْس ِل ُ
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الم َل ّوح)
(قيس بن ُ

(سنن ال ّترمِذيّ )

ورقة عمل (النداء)

** لنعرف النداء----------------------------------------- :
*** لنعدد �أحرف النداء------------------------------- :
*** لنذكر حال ات البناء على الضم-------------------------- :
**** لنكمل الجدول حسب المطلوب:
الجملة

المنادى

حرف النّداء

الحكم

يا رجل ،خذ بيدي
يا غافلا ،تنبه
يا متطلعا للمجد ،اجتهد
يا فاعل الخير� ،أقبل
�أيا سعيد ،هل تسمعني؟

*** لننا ِد -مع َا -على ما ي أ�تي:
(فائزون -طالبا علم -ذو الفضل -محسنة -محمد -المعلمات -مسجدا -واعظة غيرها)
**** لنعرب المنادى في الجمل ال �آتية مع بيان الحكم :
�أ) يا شاهدان ،اشهدا بالعدل.
وك ّل غريب للغريب نسيب.
ب) �أجارتنا �إنا غريبان هاهنا
ج) يا طيبا قلبه ،لك الجنة .د) يا عليون ،اجتهدوا
ملاحظات المعلم /ة................................................................. :
ملاحظات المشرف /ة.............................................................. :
ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
ِ
المثال ال� أ َّو ِل؟ َوما ال� أ ْم ُر الّذي نُ ِّبه �إلَ ْي ِه؟ َوما ال�أدا ُة الّتي ْاس ُتع ِم َل ْت في َت ْنبي ِه ال ُمخا َط ِب �إلى
َمنِ ال ُمخا َط ُب في
ما ُيري ُد ُه ال ُم َتكلِّ ُم؟
لوب ِ
ِ
ُ
الخ ِ
حرف ال ِّندا ِء ،و َيتلوها
المثال ال� أ َّو ِل َيتض َّم ُن شَ يئ ْينِ  :ال�أدا َة (يا) ،وتُس ّمى
طاب في
َ
نلاحظ �أ َّن �أ ْس َ
ال ُمخا َط ُب (�أرباب) ،و ُيس ّمى ال ُمنادى.
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ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ

حرف ال ِّندا ِء وال ُمنادى في ك ٍّل ِمنها .
نعو ُد �إلى بق َّي ِة ال�أم ِثل ِة ،ونُح ِّد ُد َ
وفي ال� أ ْم ِث َل ِة :ال� أ َّو ِل ،والثّاني ،والث ِ
جاء المنادى ُمضافاً �إلى ْاس ٍم َبع َد ُهَ ،ففي ال ِم ِ
رباب)ُ :منادى
ثال ال� أ ّول (�أ َ
ّالثَ ،
ُمضاف �إلى اسم ظاه ٍر (ال ُمنش�آ ِت)َ ،وفي ال ِم ِ
(سرب)ُ :مضاف �أيضاً �إلى اس ٍم ظاهرٍُ ،ه َو (القطا)َ ،وفي ال ِمثال
ثال الثّاني
َ
فجاء ال ُمنادى شَ بيهاً بِال ُم ِ
الث ِ
ني)ُ :مضاف �إلى يا ِء ال ُمتكلّ ِم� ،أ ّما في ال ِم ِ
ضافَ ،فكلم ُة (سائقاً) :اسم
ثال ال ّرابع َ
ّالث ( ُب َّ
فاعلٍ َ ،ويعم ُل فيما َبع َد ُهَ ،ف َن َص َب هنا َمفعولا ً ب ِه (س ّيار َتكَ ) .ون ِ
جاء َمنصوباً؛ لِكونِ ِه
ُلاح ُظ �أ َّن ال ُمنادى في ه ِذ ِه ال�أم ِثل ِة َ
ُمضافاً� ،أ ْو شَ بيهاً بال ُم ِ
ضاف.
والسادسِ ،ف ُن ِ
جاء في ال ِم ِ
س َع َلماً ُمفرداً ( َمر َيم)؛ �أ ْي:
ثال الخام ِ
نَت�أ َّم ُل ال ُمنادى في المثال ْينِ الخام ِ
س ّ
لاح ُظ �أنَّ ُه َ
س ُمضافاًَ ،ولا شَ بيهاً بال ُم ِ
ضافَ ،وفي ال ِم ِ
جاء ال ُمنادى (غلام) ْاسماً نَ ِكرةً ،لك َّن ُه َيد ُّل َعلى ُغلا ٍم
ثال ال ّسادسَِ ،
ل ْي َ
الض ِّم في َمح ِّل
جاء َم ْبن ّياً َعلى َّ
بِع ْي ِن ِه( ،وتُ َس ّمى نَ ِك َر ًة َمقصودةً)؛ �أ ْي� :أن ّها َتد ُّل َعلى شَ يء ُمع َّينٍ �أ ْو ُمح َّد ٍد .و ِكلا ُهما َ
ناض ِ
مات)َ ،ف ُي ْبنى َعلى ال� أ ِ
لف في ( ُم ِ
ن َْص ٍبَ ،وق ْد َي�أتي َمب ِن ّياً َعلى ما ُيرف ُع بِ ِه (يا ُم ِ
ناضلان)؛
لان ،ويا عابِدونَ ،ويا ُمس ِل ُ
(مسلمات)؛ ل�أنَّ ُه جم ُع ُمؤن ٍَّث س ِال ٌم.
الض ّم في
ل�أن ّ ُه مث ًّنىَ ،وعلى الوا ِو في (عابِدون)؛ ل�أنَّ ُه َجم ُع ُمذكَّ ٍر سال ٌمَ ،وعلى َّ
ُ

نس َت ْن ِت ُج:
المتك ِّل ُم ب َ
َ
(الهم َز ُة َو أ� ْي)،
ال ّندا ُء :تَنبي ُه
ِوساط ِة َح ٍ
رف مِن أ�ح ُر ِف ال ِّنداءِ ،ومِنهاَ :
ِسماع ما ُيريدُ ُه ُ
المخاط ِب ل ِ
ريب
للمنادى ال َق ِ
للمنادى ال َق ِ
عم ُل ُ
للمنادى ال َبعيدِ  ،و(يا)َ ،وه َِي ال أ�ك َث ُر ُشيوع ًا ،وتُس َت َ
ريب ،و( أ�يا) ُ
وتُستَعملانِ ُ
وال َبعيدِ .
الاسم ا ّلذي ُي َ
ذك ُر بعدَ أ�دا ِة ال ّنداءِ.
المنادى:
ُ
ُ
لاح الدّ ِين ،تا َق ْت َ
لك البلادُ ،أ�و َشبيه ًا
المنادى َي أ�تي عَ لى حال ْي ِن:
ٍ
منصوب� ،إذا جا َء ُمضاف ًا،مثل :يا َص َ
ُ
ْ
ُ
بني عَ لى ما ُير َف ُع ِب ِه في َم ِّ
َصب� ،إذا جا َء
ِالم ِ
حل ن ٍ
ضاف ،مثل :يا واسع ًا سلطانُهُ ،
ب ُ
انص ْر ك َّل َمظلو ٍمَ .و َم ٍّ
النجاح مثابر ٌة،
جاح مثابر ٌة ،يا عل ّيون� ،إ ّن
علي� ،إ ّن
َ
النجاح ُمثابر ٌة ،يا عل ّيان� ،إ ّن ال ّن َ
َ
عَ لم ًا ُمفرد ًا ،مثل :يا ُّ
شامت� ،إ ّن ال أ� ّيا َم ُد َو ٌل ،يا شامتان� ،إ ّن ال أ� ّيا َم ُد َو ٌل ،يا شامتون� ،إ ّن ال أ� ّيا َم ُد َو ٌل.
أ� ْو َنكِ ر ًة َمقصو َد ًة ،مثل :يا
ُ
المنادى في ال أ�صل مفعول به منصوب ،بفعل محذوف تقديره :أ�نادي ،أ�و أ�دعو ،وهذا الفعل لا يظهر مطلق ًا،
ُ
ويعمل عم َله.
ينوب عنه حرف ال ِّنداء،
ُ

تدريبات:
ٌ
ُعرب ما تح َته ُخطوط فيما ي�أتي:
ن ُ
في.
الص َ
صالح ،اخت ِر َّ
 -١أ� ُمع ِّل َم ال أ�جيالِ  ،أ�بش ْر بال َفو ِز -٢ .أ� ْي ُ
ديق ال َو َّ
الس َلع.
 -٣أ�يا ُ
بائع ،لا تح َت ِك ِر ِّ
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الحناطي ِر
َ
ساح ُة َ

ال َوحد ُة
الثّالثة
ص:
َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ

قاص ِم ْن َمدي َن ِة نا ُبلُسُ ،ولِ َد عا َم 1951مَ ،و َتل ّقى َت ْعلي َم ُه في َمدار ِِسهاَ ،ح َص َل
�أنْ َور �أبو ُمغْلي ٌّ
(الماج ْستير) في اللُّ َغ ِة ال َع َرب َّي ِة ِم ْن ِ
ِ
روت ال َع َرب َّي ِةَ ،ع ِم َل في ال َّت ْعلي ِم ُم َّدةًَ ،و ِم ْن �أ ْعمالِ ِه
َعلى
جام َع ِة َب ْي َ
الحناطيرِ) الّتي �أ ِخ َذ ْت ِم ْنها ه ِذ ِه ال ِق َّص ُة ،الّتي َت َج َّس َد فيها ُح ُّب
ال َم ْجمو َع ُة الق ََصص َّي ُة
(ساح ُة َ
َ
حاو ِ
الاح ِت ِ
طين ،و َظ َّل ِ
لال الَّذي َي ْسعى
لات ْ
ناءهاَ ،على ال َّر ْغ ِم ِم ْن ُم َ
ِف َل ْس َ
هاجساً لا ُيفا ِر ُق �أ ْب َ
لس ْل ِخهم َع ْنها بال�إ بعا ِد والتّشريد والطّر ِد؛ ُلي َو ِّط َن ِ
باء مكانهم.
الغاص َ
َ
بين ال ُغ َر َ
لحناطير
الحناطي ِر كان َْت ُج ْزءاً َم ْر َك ِزيّاً ِم ْن َحيا ِة النّا ِ
س في َح ْيفاُ ،س ّم ْ
الاس ِم نِ ْس َب ًة لِ َ
ساح ُة َ
َ
يت بِهذا ْ
اس ِم ْن َم ٍ
الاس ُم َب ْع َد ال َّن ْك َب ِة �إِلى
َ
كان ل� آ َخ َر .ثُ َّم َت َغ َّي َر هذا ْ
(ج ْم ُع َح ْنطور) الّتي كان َْت َت ْن ُق ُل النّ َ
بالاس ِم ال َع َربي جزءاً ِم ْن ا ْرتِ ِ
باط ِهم بِال َم ِ
كان،
ساح ِة
َ
باريس� ،إِلّا �أ َّن �أ ْه َل ال َمدين ِة ما زالوا ُم ْح َت ِف َ
ظين ْ
َ
ِّ
عاني َو ِذ ْك َر ٍ
جاجات ِض َّد
الاح ِت
ُ
يات ُم ِه َّم ًة؛ َففيها كان َْت تُ َن َّظ ُم ال َّتظا ُه ُ
رات َو ْ
الس َ
َح َم َل ْت ه ِذ ِه ّ
اح ُة َم َ
الص ْهيون َّي ِةَ ،وفيها َج َر ْت � ِآخ ُر َم ْع َر َك ٍة ِم ْن َمعار ِِك َح ْيفا عا َم 1948م.
الح َر َك ِة ِّ
بريطانيا َو َ

ياء كَثيرةًَ ،و َل ْم �أ ِع ِر
ِك ْد ُت أ� ْنسى َو أ�نا أ� َت َج َّو ُل في شَ وار ِع حيفا أ� ْش َ
الانْ ِتبا َه لِ ْل ُوجو ِه ال َغريب ِة الّتي كان َْت َت ُم ُّر بيَ ،ولا �إِلى اللُّ َغ ِة ال َغريب ِة الّتي
كانوا َي ْر ُطنون بِهاُ ...عيوني كان َْت َت ْل ِث ُم ال َمبانِ َي والشَّ وا ِر َع ...تُعانِ ُق
ال� أ ْشجا َر في َح ْيفا...
الخ ِ
جيب ٍةَ ،تذكَّ ْر ُت ِع ْندَما كُ ْن ُت
َو َ
واط ُر َت َتوا َر ُد �إِلى ِذ ْهني بِ ُس ْر َع ٍة َع َ
الجمي َل ِةَ ،و َع ْن
�أنْ ِص ُت �إِلى والِدي الّذي طالَما َح َّدثَني َع ْن ه ِذ ِه ال َمدي َن ِة َ
ِ ِ
ِلي ال� آ َن َو�أنا �أ َت َج َّو ُل فيها �أن ّي �أ ْع ِرفُها َج ِّيداًَ ،و�أ َّن
ذ ْك َرياتِهَ ،حتّى لَ ُي َخ َّي ُل �إ َّ

ير ُطنون :يتكلّمون بال�أعجم ّية.
َت ْل ِث ُم :تُق ّب ُل.
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ديث والِدي َع ْنها ...
ه ِذ ِه لَ ْي َس ِت ال َم َّر َة ال�أولى الّتي �أشا ِهدُهاَ ...ح ُ
ماء الشَّ وار ِع وال�أما ِكنِ
َج َع َلني �أ ْر ُس ُم لَها شَ ْكلا ً في ُم َخ ِّي َلتيَ ،حتّى �أ ْس َ
ش َع ْن ِذ ْك ِ
الح َبيب ِة في شَ وا ِر ِع
ريات �أ ّمي َ
�أ ْذك ُُرها� ...أ ْذ َر ُع الشَّ وا ِر َع� ،أنْ ِب ُ
مات َق ْب َل �أ ْن َي َت َم َّك َن ِم ْن َت ْحقي ِقها...
ال َمدي َن ِة� ...أ َح ِّق ُق �أ ْم ِن َّي َة والِدي الّذي َ
الس ِ
الحناطي ِر
احات ،لا شَ كَّ في �أ َّن ه ِذ ِه ِه َي ساح ُة َ
َت َوقَّ ْف ُت ِع ْن َد �إ ِْحدى ّ
َح ْتماً ...لا ُب َّد �أنَّها هي ،ل� أ ْس�أ ْل هذا ال َّر ُج َل .كا َن ك َْهلاً� ،أ ْشق ََر َالبشَ َر ِة،
الحناطيرِ؟ نَ َظ َر �إِلَ َّي نَ ْظ َر ًة ِ
قاس َي ًة َك َم ْن
ساح ُة َ
داجَ ،ه ْل ه ِذ ِه َ
ُم ْح َم َّر ال� أ ْو ِ
الح ْي َر َة
ض ،و�أجا َبني بِ َل ْه َج ِت ِه ال َع َرب َّي ِة ال ُم َك َّس َر ِةَ ...ب ْع َد �أ ْن لَ َم َح َ
�أصا َب ُه ال َم َر ُ
الاسم)،
واللَّ ْه َف َة في َع ْي َن َّي( :لا َ
يوج ُد في َح ْيفا َمكا ٌن َي ْح ِم ُل ِم ْث َل هذا ْ
و َت َعدّاني ُم ْسرِعاًَ ،غ ْي َر ُم ٍ
بال بِما َت َر َك ُه هذا ال َّر ُّد في نَ ْفسيِ ...م ْن َدهْشَ ٍة
ريب في تِ ْلكَ
وح ْي َر ٍةَ ...و ْ
َ
ساس َغ ٌ
لكن َم ْهما َي ُك ْن ِم ْن �أ ْمرٍ ،كا َن �إ ِْح ٌ
اللَّ ْح َظ ِة َي ْج َعلُني �أ ْج ِز ُم بِ�أنَّها ِه َيَ ،و�أ َّن ال َّر ُج َل �أرا َد ُمغالَ َطتي لِ َس َب ٍب ما...
َو َق َع ْت َعينا َي َعلى َم ْس ِج ٍدَ ،ي ْمتا ُز بِشَ ْك ِل ِه القَدي ِمِ ،
وحجارتِ ِه ال ُمت�آ ِك َل ِة،
نايات ال�أخْ رى ِم ْن كُ ِّل جانِ ٍب ،لا شَ كَّ في
حين ار َت َف َع ْت َح ْولَ ُه ال ِب ُ
في َ
�أنَّ ُه ِ
الاس ِت ْق ِ
لال الّذي طالَما َح َّدثَني �أبي َع ْن ُه.
جام ُع ْ
رت َب ْي َتنا في َح ْيفا ،كا َن َيقو ُل لي والِدي دائِماً� ،إِنَّ ُه
َو َف ْج�أ ًة َت َذكَّ ُ
داءَ ،ون ِ
َواف ُذ ُه تُ ِط ُّل
َق ٌ
ريب ِم ْن هذا ال َم ْس ِج ِد ،و�إنَّ ُه ِم ْن طابِ َق ْينِ ِحجا َرتُ ُه َس ْو ُ
َعلى الشّ ا ِر ِع ِم ْن ِ
ناح َيت ْينِ َ ...ي ِج ُب �أ ْن �أ ْذ َه َب �إِلي ِه ،شَ َع ْر ُت بِ َر ْغ َب ٍة ُم ِل َّح ٍة
عيش في ِه َجدّي َو�أ ْبنا ُؤ ُه.
في �أ ْن �أرى َالب ْي َت الّذي كا َن َي ُ
يناي َت َت َح َّر ِ
كان في َم ْح ِجر ْي ِهما بِ ُسرع ٍة
ف ال َم ْس ِج ِدَ ،ع َ
ْاس َت َد ْر ُت َخ ْل َ
بالِ َغ ٍةَ ...و َفج�أ ًة  ...هذا ُه َو َالب ْي ُت� ...أ َج ْل� ،إنَّ ُه ُه َو ...وانْ َد َف ْع ُت َع ْب َر
ِ
َالبوا َب ِة الخارج َّي ِة لا �ألوي َعلى شَ ْي ٍءَ ...و ِم ْن َث َّم َع ْب َر ِ
لي �إِلى
الباب الدّاخ ِّ
ِ
فات.
داخلِ َالب ْي ِت الّذي انْ َط َبق ْ
واص ُ
َت َع َل ْي ِه ال ُم َ
راء .لَ ِكنّي في َغ ْم َر ِة لَ ْهفَتي لَ ْم �ألْ َت ِف ْت �إِل ْيها ،ثُ َّم
ا ْع َت َر َض ْتني ا ْم َر�أ ٌة شَ ْق ُ
الخ ْل ِف َوغا َب ْت َع ْن ِ
ناظر َّي...
راج َع ْت �إِلى َ
ما لَ ِب َث ْت �أ ْن َت َ
ض ُب ْر َه ٌة َحتّى َو َج ْد ُت نَ ْفسي َمحوطاً بِ َع َد ٍد ِم ْن ر ِ
ِجال الشُّ ْر َط ِة
لَ ْم َت ْم ِ
ض ا ْث ِ
نان ِم ْن ُهم َعلى َي َد َّي
ال ّ َ
ذين َي ْبدو �أ َّن ال ْم َر�أ َة قا َم ْت بِ ْاس ِت ْدعائِ ِهمَ ،ق َب َ
الخ ْل ِف...
الح َر َك ِةَ ،ب ْي َنما �أ َخ َذ ثالِ ٌث َي ْد َف ُعني ِم َن َ
بِ َح ْي ُث َم َنعاني ِم َن َ
بِ َض َر ٍ
لاح كا َن في َي ِد ِه...
بات َقو َّي ٍة ِم ْن َك ْع ِب ِس ٍ
لَ ْم �أ ْس َت ِف ْق �إِلّا َو�أنا في ُغ ْر َف ٍة َصغير ٍة ُم ْلقًى َعلى ال�أرضِ ،و َي ْن َت ِص ُب
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�أ ْذ َر ُع� :أ ْق َط ُع.
ينَ ،وو َخ َطه
ك َْهلَ :
جاوز الثَّلَاثِ َ
الشَّ ْي ُب.
وداجُ :عروق في العنق.
ال� أ ُ

الصواب.
المغالطة :عدم معرفة ّ

لا �ألوي :لا �أقصد شيئاً �آخر.

ريض ال َم ِ
هوض ،لَ ْم َي ِت َّم
نك َب ْينِ َ ...
�أمامي ٌّ
شاب �أ ْشق َُر َع ُ
حاولْ ُت ال ُّن َ
ذلِكَ �إِلّا بِ ُصعو َب ٍة.

س ال َك ِت ِف
ال َم ْن ِكبُ :م ْج َت َم ُع ر�أْ ِ
وال َع ُض ِد.

راحكَ ال�آنََ ،س َن�أْ ُخ ُذ َفق َْط كَفال ًة ِم ْن أ� ْه ِلكَ في
َح َسناً َس ُن ْط ِل ُق َس َ
وس َت ْذ َه ُب �إِلى ِ
الج ْس ِر ُمباشَ َرةًَ ،ولَ ْن ُي ْس َم َح لَكَ بال ِّزيا َر ِة َم َّر ًة
ال ُق ْدسَِ ،
ض ال� أ ْو ِ
راق ،الّتي َت َب َّي َن لي �أنَّها �أ ْوراقي
�أخْ رىُ ...خ ْذَ ،و َ
ناولَني َب ْع َ
ف �أ َخذوها ِمنّي...
َّ
الخاص ُة الّتي لَ ْم �أ ُع ْد �أ ْذك ُُر َمتى �أ ْو َك ْي َ
ِ
ِ
لك ْن ل َم...؟
يوت النّاسِ ،ل�أنَّكَ َم ْجنونٌ.
 �ألا َت ْدري لِ َم...؟ ل�أنَّكَ َت ْق َت ِح ُم ُب َْ
ِ
شي ٍءِ ،
لكنّي
لُ ْذ ُت بِ َّ
الص ْم ِت؛ ل�أن ّي َبد�أ ُت �أ َت َذكَّ ُر� ...أ َت َذكَّ ُر كُ َّل ْ
َو َج ْد ُت نَ ْفسي �أ َت ْم ِت ُم.
س َم ْن ُي ْط َر ُد ِم ْن َو َط ِن ِه ،ثُ َّم َي ْرضى �أ ْن
 َح ّقاً �إِن ّي لَ َم ْجنونٌ� ،أ َولَ ْي َذين َت َملَّكو ُهَ ...م ْجنوناً َح َّقاً؟
َيعو َد �إِل ْي ِه َض ْيفاً َعلى اللُّصو ِ
ص ال ّ َ
ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
ُجيب َعن ال�أسئل ِة ال�آتي ِة:
ن َف ِّك ُر ،ث ّم ن ُ
1
٢
٣
٤
٥
٦
٧

ُ
نوض ُح ذلك.
تاريخ مدينة حيفاِّ ،
معاني و ِذ ٍ
كريات ُم ّ
تحمل ساح ُة الحناطي ِر َ
هم ًة في مسيرة ِ
تذك ُر ...أ� ّ
مت؛ ِل أ�نّي َبد أ� ُت أ� ّ
تذك ُر ُك َّل شيءٍ.
نب ّي ُن ما ت ََذ َّك َر ُه ال ّراوي في قو ِل ِهُ :ل ُ
بالص ِ
ذت َّ
يناي َت َت َح َّركانِ في َم ْحجِ ري ِهما ب ُِسرع ٍة با ِل َغ ٍة؟
ما دلال ُة َق ْولِ ال ّراوي :عَ َ
ٌ
مجنون؟
اس؛ ل أ�ن َّك
رجل الشّ رطة :ل أ�ن َّك
تقتحم َ
ُ
بيوت ال ّن ِ
ما وج ُه الغرابة في ر ّد ِ
حاسيس ا ّلتي نَش ُعر بها َ
للقص ِة؟
ما ال أ�
بعد دراس ِتنا ّ
ُ
القص ِة؟
بالجنونِ في نهاي ِة ّ
نفسه ُ
لماذا َو َص َف ال ّراوي َ
َ
جمال ال َّتصوي ِر فيما َي أ�تي:
ُن َو ِّض ُح
المباني والشّ وار َع.
كانت َت ْل ِث ُم
�أ -عيوني ْ
َ
كسرة.
ب -و�أجابني بلهجته ال ُم ّ
عيناي على مسج ٍد قديم.
وقعت
جـْ -
َ
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الكتابة العروض ّية

المقاطع الصّ وت ّية
نقر�أ البيتين ال�آتيين:
َ -1و َه ْل َت ْع ُم ُر ال� أ ْوطا ُن �إِلّا بِ�أ ْه ِلها
َ -2غ َذ ْوتُكَ َم ْولو َداً َو ُع ْل ُتكَ يا ِفعاً

َوما َر َقدوا فيها ُسها ًة لَوا ِهيا

(هاني الج ّلاد)

تُ َع ُّل بِما �أ ْدني �إِلَ ْيكَ َو َت ْن َه ُل
ِ
الساب َق ْينَ ،س َن ِج ُد �أن ّها َت َت َك ّو ُن من وحدات صوت ّي ٍة صغير ٍة
�إذا �أص َغينا ونح ُن ن ْن ِطق
كلمات الب ْي َت ْينِ ّ
ُمتتالي ٍة ،فمثلاً :لو نطقناَ ( :و َه ْل َت ْع ُم ُر ال� أ ْوطانُ) سنجد �أن ّها ت َت َك ّو ُن من ال� أ ِ
صواتَ :وَ ،ه ْلَ ،ت ْعُ ،م،
الصورة ،فهذه ال�أصوات تُس ّمى مقاطع صوت ّية.
ُرلْ� ،أ ْو ،طا ،نُ ،فلا نستطي ُع �أ ْن ننطقَها بغير هذه ّ
ِ
المقاط َع� ،إ ّما ُمتح ِّرك وحده ،مثل(َ :و) ،وهذا ُيس ّمى مقطعاً
و�إذا ُعدنا م ّرة �أخرى ،لوجدنا �أ ّن هذه
قصيراًُ ،يع َّب ُر عنه بال ّرمز (ب) ،و�إ ّما متح ّرك فساكن ،مثلَ ( :ه ْل) ،وهذا ُيس ّمى مقطعاً طويلاًُ ،يع َّب ُر
مقطع ،ونكتب نو َع ُه.
عنه بال ّرمز ( .)-نعو ُد �إلى الب ْي َت ْين ال ّساب َق ْين ونُ َق ِّط ُعهما َعروض ّياً ،ونض ُع رم َز ك ِّل ٍ
الصلت)
(�أم ّية بن �أبي ّ

نس َت ْن ِت ُج:
صغر َوحد ٍة َصوت ّية.
 -١ال َم ْق َط ُع �أ ُ
ِ
نوعان:
 -٢ال َم ْق َط ُع
صوت ُمتح ّر ٌك ،و ُي ْرم ُز له بال ّرمز (ب) ،مثلُ :تَ ،ت.
أ� -قصي ٌر :وهو
ٌ
بٌ -
ساكن ،و ُيرم ُز له بال ّرمز ( ،)-مثل :أ� ْو ،ت َْع ،ني.
صوت
صوت متح ّر ٌك يليه
طويل :وهو
ٌ
ٌ
ٌ
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تدريبات:
ٌ
مقطع َرم َز ُه ،ونَ ْو َعه:
نَ ْك ُت ُب البيت ْين ال�آتي ْين كتاب ًة َعروض ّي ًة ،ون ََض ُع َ
تحت ك ِّل ٍ
ــف َتــنــا ُم ال َعــ ْي ُن ِم ْل َء ُجفونِـها
َ -١و َك ْي َ
� -2إِذا لَ ْيــ َل ٌة نا َب ْتــكَ بِالشَّ ــ ْك ِو لَـ ْم �أبِ ْت

َعـــلـى َهــ َن ٍ
ـت كُ َّل نائِـ ِم
ــوات �أ ْيقَــ َظ ْ
لِشَ ــ ْ
الصلت)
كــوا َك �إلّا سـا ِهــراً �أ َتــ َمــ ْلــ َمــ ُل (�أم ّية بن �أبي ّ
(�أبو ال ُم َظ َّف ِر ال�أبِي َو ْر ِد ُّي)

ال�ملاء:
إ
الصحيح َة في كُ ِّل جملتين متقابلتين فيما ي�أتي:
 -١نُح ّد ُد الجمل َة ّ
هاذان طالبانِ ُمؤدّبان و ُم ْج َت ِهدانِ .
أ� -هذان طالبانِ ُمؤدّبان و ُم ْج َت ِهدانِ .
تجا َوز ُْت عَ ْن َم ْن أ�سا َء لي.
ب -تجا َوز ُْت عَ ّم ْن أ�سا َء لي.
عم َلنا.
عم َلنا.
جـْ -
ب ِْس ِم الل ِه نبد أ� َ
باس ِم الل ِه نبد أ� َ
ولائك ّ
ولئك ّ
أ� َ
د -أ� َ
لاكن طاه
اب مجتهدون،
الط ّل ُ
الط ّل ُ
اب مجتهدونَّ ،
ُم َت َف ِّو ٌق علي ِهم.
لكن طه ُم َت َف ِّو ٌق علي ِهم.
َّ
طاقين هي أ�سما ُء بن ُة أ�بي بك ٍر.
طاقين هي أ�سما ُء ابن ُة أ�بي بك ٍر.
ُ
هـ ُ -
ذات ال ّن ِ
ذات ال ّن ِ
سبب َع َد ِم حذف همزة (ابن) فيما ي�أتي:
 -2نُب ّي ُن َ
�أ -اب ُن الخطّ ِ
علي بن �أبي طالب.
اب خليف ٌة عاد ٌل.
ب -الحس ُن ُ
والحسي ُن ابنا ٍّ
التّعبي ُر
ٍ
معلومات عن كيف ّي ِة كتاب ِة الكلم ِة
نكتب كلم ًة عن يو ِم النّكب ِةُ ،مستفيدين م ّما َسب َق ِمن
ُ
السابق.
و�إلقائِها في الدّرس ّ
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القواع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة

نَقر�أ ال�أمثل َة ال�آتي َة:

والم ِ
اسما ال َّز ِ
كان
ْ
مان َ

الباح َ
لي ِش ْب ُه الجزير ِة ال َعرب َّي ِة.
 -١أ�فا َد ِ
ثون أ� َّن َم ْنش أ� ال ّتين ال أ� ْص َّ

فوح الجِ بالِ َ ،وفي َم ْجرى ْال أ� ْو ِد َي ِة.
َ -٢ت ْنمو أ� ْشجا ُر ال ّتين ب ِف َل ْس َ
طين عَ لى ُس ِ
طين.
َ -٣م ِ
وس ُم َق ْط ِف ال ّتين ِم ْن أ� ْج َم ِل ا ْل َم ِ
واس ِم ال ِّزراع َّي ِة في ِف َل ْس َ
هازيج ال ِف َل ْسطين ّي ِة.
َ -4ي َت َغ ّنى الف ّلاحون في َم ْج ِل ِسهم بِال أ� ِ
َ -5ت ْن َض ُج ثما ُر ال ّت ِين في ُم ْس َت َه ِّل َش ْه ِر ّتموزَ.
ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
ِ
ماء �أ ْم �أفعا ٌل؟ َوما الْ ِف ْعل الّذي ْاش ُتق َّْت ِم ْن ُه كُ ُّل َك ِل َمة،
ما نَ ْو ُع
الكلمات المل َّونة في ال�أمثل ِة� ،أ ِه َي �أ ْس ٌ
مان �أو ال َم ِ
ُلاثي؟ َوما َدلال ُة كُ ِّل َك ِل َمة َعلى ال ّز ِ
كان؟
ُلاثي �أ ْم َغ ْي ُر ث ّ
�أث ٌّ
ن ِ
ُلاح ُظ �أ َّن ( َم ْنش�أ) في ا ْل ِم ِ
ثال ال� أ ّو ِلِ ،ه َي ْاس ٌم ُمشْ َت ّق ِم ْن ِف ْعلٍ ثُلاثِ ٍّي ُه َو (نَش�أ ،ينش�أ)َ ،و ِه َي َعلى َو ْز ِن
ِ
( َم ْف َعل)َ ،و َت ُد ُّل َعلى َم ِ
كان ُح ِ
دوث الْ ِف ْعلَ .و َك ِل َمة ( َم ْجرى) في الْ ِم ِ
ُلاثيُ ،ه َو
ثال الثّاني ُمشْ َت ّقة من ف ْعلٍ ث ٍّ
جاء ْت َك ِل َم ُة ( َم ِ
كان الْ َج ِ
(جرى) ،ووزنُها ( َم ْف َعل) و َت ُد ُّل َعلى َم ِ
ريانَ .وفي الْ ِم ِ
وسم) ُمشْ َت ّقة
َ
ثال الثّالِثَ ،
ِم ْن َ(و َسم) َو ِه َي َعلى َو ْز ِن ( َم ْف ِعل)� ،أ ّما ( َم ْج ِلس) في ا ْل ِم ِ
ّلاثي
ثال ال ّرابع ،فهي اسم ُمشْ َت ّق من ا ْل ِف ْعلِ الث ّ
(ج َلس) ،و َدلَّ ْت َعلى َم ِ
وجاء ْت َعلى َو ْز ِن ( َم ْف ِعل)َ ،و َك ِل َمة ( ُم ْس َت َه ُّل) في ا ْل ِم ِ
ثال الخامس
كان ُ
َ
الجلوسَِ ،
ِ
ثال دالَّ ًة َعلى ِ
جاء ْت في الْ ِم ِ
زمان الْ ِف ْعلَِ .و ِه َي َعلى َو ْز ِن اسم
ّلاثي ْ
(اس َت َه ّل) َو َ
ُمشْ َت ّقة م َن الْ ِف ْعلِ َغ ْي ِر الث ّ
المفعول ( ُم ْس َت ْف َعل).
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نس َت ْن ِت ُج:
مان ُيشْ َت ّق ِان َعلى َو ْز ٍن واح ٍد ،و َي ُدلّ ِ
كانْ :اس ِ
مان وال َم ِ
ْاسما ال َّز ِ
ان َعلى َز َمنِ وقو ِع الْ ِف ْعل� ،أ ْو َمكانِ ِه،
وذلك كما ي�أتي:
مفتوحها في المضارع ،ومن الفعل
الصحيح مضموم ال َع ْي ِن ،أ�و
ِ
ُّلاثي َّ
ُ -١يشْ َت ّقانِ من ال ِف ْع ِل الث ّ
ّ
معتل ال آ�خر ،عَ لى َوزْنِ ( َم ْف َعل) مثل :م أ� َكلَ ،مشْ َربَ ،م ْس َعى .أ�و عَ لى َوزْنِ ( َم ْف ِعل) من
حيح َم ْكسو ِر ال َع ْي ِن في المضارع ،مثل َم ْج ِلس ،ومن الفعل المثال الواوي ،مثل
ا ْل ِف ْع ِل َّ
الص ِ
َم ْو ِقف ،ومن ال أ�جوف اليائي ،مثلَ :مسيل.
المضا َرعَ ِة ميم ًا َم ْضمو َم ًة
ّلاثي عَ لى َوزْنِ ُمضا ِر ِع ِهَ ،م ْع �ِإ ْبدالِ َح ْر ِف ُ
ُ -٢يشْ َت ّقانِ ِم َن ا ْل ِف ْع ِل َغ ْي ِر الث ِّ
َو َف ْت ِح ما َق ْب َل ال آ� ِخ ِر (على وزن اسم المفعول)ِ ،مثْل :أ�خْ َر َجُ :م ْخ َرج ،التقىُ :م ْل َتقى.
السابع َة
ُ -٣ي ْع َربانِ َوفق َم ْو ِق ِع ِهما في ُ
الساع َة ّ
الج ْم َل ِةَ ،ف ُي ْم ِك ُن أ� ْن َيكونا ُم ْب َتد أ� ،مثل :مهب ُِط الطائر ِة ّ
فاعل ًا مثل :أ�عْ َج َبني َم ْسجِ ُد القري ِة ال أ�ثريُّ .
مسا ًء ،أ�و أ� ْن َيكونا ِ

تدريب:
ِ
الكلمات الّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
نُ ْعر ُِب
َ

َ

ۡ

 -1قال تعالىَ " :سل ٰ ٌم ِ َ
ه َح َّ ٰ
ت َم ۡطلعِ ٱل َف ۡج ِر ."٥
َ -2م ْق َت ُل ال َّر ُج ِل َب ْي َن َف َّك ْي ِه.

َّ َ ۡ َ ُ ُ ُّ ۡ ُ َ َ
ُّ ۡ ُ َ
ۡ
َ
يب "٨١
 -3قال تعالى" :إِن موعِدهم ٱلصب ۚ
ح أليس ٱلصبح بِق ِر ٖ

(القدر)5:

(هود)81 :
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اختبار نهاية الوحدة
(التعبير)
السؤال ال�أول :نكتب في واحد من الموضوعين ال�آتيين.

		
 -١الكلمة الط ّيبة والكلمة الخبيثة.

 -٢القدس عروس عروبتنا.

(المطالعة)
السؤال الثاني :نقر�أ الفقرة ال�آتية من نص (صلاح الدين ال�أيوبي) ،ونجيب عما يليها من �أسئلة:

اب (َ )41و َلا ت َْح َس َب َّن اللَّ َه غ َِافلًا َع َّما َي ْع َم ُل ال َّظالِ ُمو َن �إِنَّ َما ُي َؤخِّ ُر ُه ْم لِ َي ْو ٍم
قال تعالىَ « :ر َّب َنا ا ْغ ِف ْر لِي َولِ َوالِ َد َّي َولِ ْل ُمؤ ِْم ِن َ
ين َي ْو َم َيقُو ُم ا ْل ِح َس ُ
ين ُم ْق ِن ِعي ُر ُء ِ
وس ِه ْم َلا َي ْر َت ُّد �إِلَ ْي ِه ْم َط ْرفُ ُه ْم َو�أ ْف ِئ َدتُ ُه ْم َه َو ٌاء»
ص ِفي ِه ا ْل� أ ْب َصا ُر (ُ )42م ْه ِط ِع َ
َتشْ خَ ُ
*  -لنوضح الفكرة الواردة في ال�آيات السابقة__________________________________:
 لنستخرج من ال�آيات السابقة:* اسم فاعل * ________________________:جمع تكسير_______________________:
* �أسلوباً لغويّاً مع بيان نوعه *______________:حالا ً مفرداً_________________________:
* فاعلا ً مرفوعاً بعلامة فرعية *______________:ما الكافة________________________:
 لنف ّرق بين «لا» الواردة في ال�آيات( :لا تحسب ّن ،____________:لا يرتدّ) ______________: ما المقصود بــ :مهطعين ،_________________:و�أفئدتهم هواء_________________:؟ عن �أ ّي يوم تتحدّث ال�آيتان :يوم يقوم الحساب ،يوم تشخص فيه ال�أبصار ______________:؟ لنب ّين نوع الواو في –:ولوالدي ،_______________:و�أفئدتهم هواء________________:السؤال الثالث :نقر�أ النص ال�آتي من درس (ال ّسلامة المهن ّية) ،ونجيب عما يليه من �أسئلة:

ْتاج في َم ِ
لاتَ ،م ْهما َب َلغ َْت َد َر َج ُة تَط ُّورِها
وات وال� آ ُ
واق ِـع ال َع َمـ ِل ال ُمخْ َت ِلفَـ ِة ،فال� أ ْج ِه َز ُة وال� أ َد ُ
ئيس لِ إِل�ن ِ
«فالْعا ِم ُل َث ْر َو ٌة َحقيق َّي ٌة ،و ِم ْح َو ٌر َر ٌ
ذات َجدْوى� ،إِ ْن لَ ْم َي َتوا َف ِر الْ َع ْق ُل الْ َبشَ ر ُّي الّذي ُي َح ِّركُها َويو ِّظفُها َو َيصونُها».
َو َت ْعقي ِدها ،لَ ْي َس ْت َ
 -١ما اللون ال�أدبي الذي ينتمي �إليه النص؟
الصرفي لل� أولى __________________________________ و�إعراب
 -٢المفردات (العامل ،المختلفة ،جدوى ،يصونها) نب ّين المعنى ّ
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الثانية ________________________________________________________ ومعنى الثالثة ______________________
والمادة المعجمية للرابعة ___________________________
 -٣لماذا يع ّد العامل ثروة حقيقية؟
 -٤ما دلالة العبارة« :مهما بلغت درجة تطورها وتعقيدها ،ليست ذات جدوى».

(النصوص)
السؤال الرابع :نقر�أ ال�أبيات ال�آتية من قصيدة (مرثية بيت المقدس) ،ونجيب عما ي�أتي:

تجرون ذيل الخفض فعل المســـالم
 -١تسومهم الروم الهوان و أ�نتـــــــم
تواري حياء حســــــــنها بالمعاصم
 -٢وكم من دماء قد �أبيحت ومن دمى
ولا يحســـــــــــبون العار ضربة لازم
 -٣ويجتنبون النار خوفاً من الردى
�إلينا ب�ألحاظ النســـــــور القشـــــــاعم
 -٤دعوناكم والحرب ترنو ملحة
 -١ما الفكرة الواردة في البيت ال�أول؟_______________________________________________
 -٢نب ّين حال المسلمين في القدس كما وردت في البيت الثاني______________________________:
 -٣ما الدعوة التي وجهها الشاعر في نهاية القصيدة؟ ولمن وجهها؟ _________________________
_______________________________________________________________________
 -٤نوضّ ح جمال التصوير في البيت ال�أخير___________________________________________ :
 -٥الكلمات (تسومهم ،ترن ،تجرون ،القشاعم) ،نب ّين معنى ال�أولى ،_______:والمادة المعجمية للثانية ،_______:والموقع ال�إ عرابي
للثالثة ،_____________________:وضد الرابعة__________:

(القواعد)
النص ال�آتي ونجيب ع ّما يليه من �أسئلة.
السؤال الخامس�( :أ) نقر�أ ّ

«تو ّجه الوالدان لحضور حفل تخريج ابنهما في الجامعة ،وهما فرحان ،فوقفا بين المتف ّرجين ،وشاهدا ابنهما يتسلّم شهادة
التّف ّوق مغتبط ًا مسرور ًا ،فقالا :ما أ�جمل فرحة النّجاح!»
السابقة.
 - 1نضع عنواناً مناسباً للفقرة ّ
النص :حالا ً مفردةً ،و�أخرى شبه جملة.
 -2نستخرج من ّ
السابقة.
 -3نعرب ما تحته خ ّط في الفقرة ّ
النص ال�آتي ونجيب ع ّما يليه من �أسئلة.
(ب) نقر�أ ّ
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 -1نبين المنادى في الجمل ال�آتية ،مع بيان حكمه:
 -١يا الله ،اغفر لنا.
 -2قال تعالى( :يوسف �أعرض عن هذا).
� -3أمعشر الطلاب� ،إ ّن في الاجتهاد نجاح.
(ج) نع ّين الحال في الجمل ال�آتية ونذكر نوعه..

� -١أقبل الطالب فرحاً.
 -٢استقبل المعلم طلابه ،وهو يبتسم.
 -٣ر�أيت العصفور في القفص.
السؤال السادس�( :أ) نمثل على ما ي�أتي بجمل مفيدة مع الضبط التّام:

 -١حال جملة فعلية ________________________
 -٢حال شبه جملة ________________________
 -٣منادى شبيه بالمضاف ________________________
 -٤منادى نكرة مقصودة ________________________
(ب) نعرب ما تحته خ ّط:

 -١يا حافظات الشعر� ،أسمعننا بعضه.
 -٢يا عابد ،ات ِّق الله.
� -٣أقبل الرجل ثغره باس ٌم.
 -٤شوهدت الشمس غاربة.

(البلاغة)
السؤال السابع�( :أ) نختار ال�إ جابة الصحيحة.

 -١المش ّبه في جملة (الصحة تاج على رؤوس ال�أصحاء) :الصحة ،ال�أصحاء ،تاج ،رؤوس.
كف عنم
النشر مسك والوجوه دنانير
 -٢عدد التشبيهات في العدد الشعري ال�آتي:
و�أطراف ال� أ ّ
(اثنان ،ثلاث� ،أربع ،واحد)
(ب) نستخرج �أركان التشبيه في الجمل ال�آتية.

		
 -١العمر مثل الضيف أ�و
		
 -٢فك�أ ّن ل ّذة صوته ودبيبها
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كالطيف ليس له �إقامة
سنّة تمشي في مفاصل نعس

(العروض)
السؤال الثامن�( :أ) نجيب عن ال�أسئلة ال�آتية:

 -١من واضع علم العروض؟
 -٢ما البحر الذي �أضافه ال�أخفش ال�أوسط؟
(ب) نكتب البيت الشعري ال�آتي كتابة عروضية:

		
يزدحم الناس على بابه

والمنهل العذب كثير ال ّزحام

(ال�ملاء)
إ
السؤال التاسع�( :أ) نختار رمز ال�إ جابة الصحيحة:

 -١الجمل ال�آتية صحيحة ما عدا( :زيد هو ابن عمي)( ،زيد ابن عمي)( ،ابن عمي هو زيد) ( ،زيد بن عمي).
 -٢تحذف ال�ألف في�( :أولئك ،هذا ،لكن)�( ،أولئك ،هاذا ،لكن)( ،هاؤلاء ،هذا ،لكن)( ،لك ّن ،لاكن ،هاذا).
(ب) نب ّين سبب حذف �ألف (ابن) فيما ي�أتي:

 -١عمر بن الخطاب ،ثاني الخلفاء الراشدين.
 -٢يا بن الكرام� ،ألا تدنو فتبصر.
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