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ُيَتوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد دراسِة هذا الُجْزِء، والتّفاعِل َمَع ال�أنشطِة اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى توظيف 
مهاراِت اللّغِة الَعَربيَِّة في ال�تِّصاِل َوالتَّواُصِل من خلال ما ياأتي:

ئيَسِة فيها. 1- التّعرُِّف اإِلى نْبَذٍة َعِن النُّصوِص َواأْصحابِها. 2- استنتاِج الِفَكِر الرَّ

٣- قراءِة النُّصوِص ِقراَءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة. 4- استنتاِج الِفَكِر الَفْرعيَِّة للنُّصوِص والَقصائِِد.

4- توضيِح َمعاني الُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب الَجديَدِة الواِرَدِة في النُّصوِص.

٥- تحليِل النُّصوِص اإِلى اأْفكاِرها َوَعناِصِرها.

أْسلوبِيَِّة، َوِسماِت لَُغِة الُكتّاِب. ٦- استنتاِج َخصائِِص النُّصوِص ال�

ْبداِعيِّ الُعليا الَّتي تُساِعُدُهم في نَْقِد الَمْقروِء. ٧- اكتساِب َمهاراِت التَّْفكيِر ال�إِ

ْعريَِّة الَحديَثِة. ، َوَعَشرِة اأْسُطٍر ِشْعريٍَّة ِمَن النُّصوِص الشِّ ْعِر الَعموِديِّ  ٨- حفِظ َثمانَِيِة اأْبياٍت ِمَن الشِّ

ْرفيَِّة الواِرَدِة في دروِس الَقواِعِد اللَُّغويَِّة.  ٩- التَّعرُِّف اإِلى الَمفاهيِم النَّْحويَِّة َوالصَّ

َعٍة. ْرفيَِّة في سياقاٍت َحياتيٍَّة ُمَتَنوِّ  10- توظيِف التَّْطبيقاِت النَّْحويَِّة َوالصَّ

 11- اإعراِب كلماٍت في َمواِقَع اإِْعرابيٍَّة ُمْخَتِلَفٍة.

 12- التَّعرُِّف اإِلى الَمْفهوِم الَبلاغيِّ في ُدروِس الَبلاَغِة )التَّْشبيِه(.

ْملائيَِّة الَّتي َمرَّْت َمَعُه.  1٣- تحليِل اأْمِثَلٍة َعلى التَّْشبيِه الواِرِد.  التَّْطبيِق َعلى الَقضايا ال�إِ

14-  اكتساِب َمْجموَعٍة ِمَن الَمعاِرِف، َوالِقَيِم، َوال�تِّجاهاِت، َوالعاداِت الَحَسَنِة.

الّنتاجاُت
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سلام.  الكلمُة الطّّيبة: التّوحيُد وال�إ

 اجُتثَّْت: اقُتِلَعْت.

  الَبوار: الهلاك.

 اأنداداً: اأمثال�ً.

ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ﴿ۆئ   

ی ی ی ی جئ حئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  

ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

رُّ في نَجاِح الَعلاقاِت َبْيَن النّاِس، َواْسِتمراِرها، َواأْقَصُر الطّرِق لِْلُوصوِل اإِلى  َبُة ِهَي السِّ الَكِلمُة الطَّيِّ

َوتَُقّوي  دوَر،  الصُّ َوَتْشَرُح  الِهَمَم،  َوَتْشَحُذ  الُقلوَب،  تُداوي  اإِْذ  اإيجابِيٌَّة؛  اآثاٌر  َولَها  الّساِمَيِة،  الغاياِت 

الَعزائَِم، َوَتمَنُح الُوجوَه اإِْشراقاً، َوال�أْجساَم َشباباً، َوَحَيِويًَّة.

ُث َعْن  يماِن َواأْهِل الُكْفِر، َوَتِصُف اأْحوالَُهْم، َوَتَتَحدَّ آياُت الّتي َبْيَن اأْيدينا تَُبّيُن الَفْرَق َبْيَن اأْهِل ال�إ َوال�

لاُم- الَّتي تَُعبُِّر َعْن  نَِعِم اللِّه الّدالَِّة َعلى ُوجوِدِه، َوقُْدَرتِِه، َوَوْحدانِيَِّتِه، َوَدَعواِت َسيِِّدنا اإِْبراهيَم -َعَلْيِه السَّ

َوْحَدِة الرِّسالَِة.

الَكِلَمُة ِمْفتاُح الُقلوِب  الَوحدُة 
ال�أولى

قاَل َتعالى:
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  َتهوي اإليهم: تُسرُع اإليهم َشوقاً.

 َشَخَص: َفَتَح َعْيَنْيِه َولَم َيْطِرْف. 

 ُمقِنعي رؤوِسهم: رافعيها ُمديمي

  النّظر للاأمام.
 اأفئدتُهم هواٌء: قلوُبهم خاليٌة ل� تعي

 لفرط الحْيرِة.

 ُمْهِطعين: ناظرين بذلٍّ وُخضوٍع.

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ 

ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ 

یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

ٻ  ٱ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ   ی  ی 

ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ﴾

 ِخلاٌل: موّدٌة.

  َبيٌع: فديٌة.

اإبراهيم )43-24(
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الهدف: اأن يحلّل  الطلبة النّص القراآني تحليلاً اأدبياً.

ا َيْعَمُل   قال تعالى :»َربََّنا اْغِفْر لِي َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم الِْحَساُب )41( َوَل� َتْحَسَبنَّ اللََّه َغاِفًلا َعمَّ
َطْرفُُهْم  اإِلَْيِهْم  َيْرَتدُّ  َل�  ُرُءوِسِهْم  ُمْقِنِعي  ُمْهِطِعيَن  أْبَصاُر )42(  اْل� ِفيِه  َتْشَخُص  لَِيْوٍم  ُرُهْم  ُيَؤخِّ اإِنََّما  الظَّالُِموَن 

َواأْفِئَدتُُهْم َهَواٌء« 

آيات السابقة:__________________________________ * - لنوضح الفكرة الواردة في ال�

آيات السابقة:  -  لنستخرج من ال�

* اسم فاعل:________________________ * جمع تكسير:_______________________  

* اأسلوباً لغويّاً مع بيان نوعه:______________* حال�ً مفرداً:_________________________ 

* فاعلاً مرفوعاً بعلامة فرعية:______________* ما الكافة:________________________

آيات: )ل� تحسبّن:____________، ل� يرتّد:______________ ( -  لنفّرق بين »ل�« الواردة في ال�

- ما المقصود بــ: مهطعين:_________________، واأفئدتهم هواء:_________________؟

آيتان: يوم يقوم الحساب، يوم تشخص فيه ال�أبصار :______________؟ - عن اأّي يوم تتحّدث ال�

- لنبيّن نوع الواو في:– ولوالدي:_______________، واأفئدتهم هواء:________________

- لنوظّف كلمة: )تشخص( في جملة من اإنشائنا:_______________________________

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغة

آتَِية:  اأّول�ً- نُجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

جابَة الّصحيحَة فيما َياأتي: 1 نختاُر ال�إ

ُكلََها ُكَّ ِحيِۢن"؟
ُ
     اأ- ماذا َتعني كلمُة )اأُكَلها( في قوِله َتعالى:"تُۡؤِتٓ أ

     1- اأغصاَنها.            2- اأوراَقها.            ٣- ثماَرها.              4- ُخضرَتها.

ورقة عمل
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 الَقواعُد اللَُّغِويَُّة

الحال )1(

آتَِيَة: أمِثَلَة ال�  نَقَراأ ال�

 1-  َقَفَل الحاجُّ ُمبتِهجاً.

َۡل َوٱنلََّهاَر٣٣"     )اإبراهيم: ٣٣( َر لَُكُم ٱلَّ ۖ وََسخَّ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َدآئَِبۡيِ َر لَُكُم ٱلشَّ  2-  قاَل تعالى :"وََسخَّ

بَۡصُٰر 
َ
ُرُهۡم ِلَۡوٖم تَۡشَخُص فِيهِ ٱۡل َما يَُؤّخِ ٰلُِموَنۚ إِنَّ ا َيۡعَمُل ٱلظَّ َ َغٰفًِل َعمَّ  ٣-  قال تعالى: "َوَل َتَۡسَبَّ ٱللَّ

ۡفٔ َِدُتُهۡم َهَوآء٤ٞ٣".                    )اإبراهيم:42 -4٣(
َ
٤٢ ُمۡهِطعَِي ُمۡقنِِع رُُءوِسِهۡم َل يَۡرتَدُّ إَِلِۡهۡم َطۡرُفُهۡمۖ َوأ

 4- َغْيَر اأنَّ الَفتى ُيلاقي الَمنايا       كالِحاٍت َول� ُيلاقي الَهوانا                                   )المتنّبي(

           ب-  ما الَمْقصوُد بَِقْولِِه َتعالى: "ېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئی  "؟

2- اأنَُّهما َيسيراِن في َحَرَكٍة دائَِمٍة. 1- اأنَُّهما َيسيراِن َجْنباً اإِلى َجْنٍب.  

4- اأنَُّهما َيَتعارضاِن في َحَرَكتْيهما. ٣- اأنَُّهما َيعَتِمداِن َعلى َبْعِضِهما َبْعضاً. 

          جـ- ما البلُد الَمقصوُد في َقولِه تعالى: "َرّبِ ٱۡجَعۡل َهَٰذا ٱۡلََلَ َءاِمٗنا"؟

           1- مكُّة الُمكّرَمُة.        2- الُقْدُس.          ٣- الَمديَنُة الُمنّوَرُة.     4- الَخليُل.

يَِّبِة. 2  َنْذُكُر َخصائَص الَكِلمِة الطَّ

َيَتْيِن )٣2-٣٣(. ٣  َنذكُر النَِّعَم الّدالََّة على ُقدرِة اللَِّه َتعالى في ال�آ

لاُم؟ يُة الّساِبَعُة والّثلاثوَن َعلى ِلساِن اإبراهيَم عليِه السَّ َنْتهما ال�آ عاءاِن اللَّذاِن َتَضمَّ 4  ما الدُّ

ۖ َوَمۡن َعَصاِن  ٥  ما َدل�لُة َقوِله َتعالى على ِلساِن اإبراهيَم -علْيِه الّسلاُم-: "َفَمن تَبَِعِن فَإِنَُّهۥ ِمّنِ

فَإِنََّك َغُفورٞ رَِّحيٞم"؟   
ُح الّصوَرَة الَّتي َيكوُن َعلْيها الّظاِلموَن َيْوَم الِقياَمِة. ٦  ُنوضِّ

ِل والَمْعنى الُمناِسِب َلها في الَعموِد الُمقاِبِل فيما َياأتي: وَّ َيِة في الَعموِد ال�أ ٧  ُنَوفُِّق َبْيَن ال�آ
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ِل: َكيَف قفل الحاج ؟           فيكوُن  الَجواُب:  أوَّ اإِذا َساألْنا في الِمثاِل ال�

وفي المثاِل الثّاني: كيَف سّخر اللُّه الّشْمَس والَقَمَر؟            فيكوُن  الَجواُب:   

وفي المثاِل الثّالِِث: كيَف سيبدو الظّالموَن يوَم القيامِة؟     فيكوُن الَجواُب:      

وفي المثاِل الّرابِِع: َكْيَف ُيلاقي الفتى المنايا؟             فيكوُن  الَجواُب: 

 - نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الّتي َتْحَتها ُخطوٌط َتْصلُُح كُلُّ واِحدٍة ِمْنها اأْن َتكوَن َجواباً َعْن ُسؤاٍل يبداأ بـ  

  )َكْيف(.

ِل تَبيُِّن َهْيَئَة الحاجِّ ِعْنَد قُفوله، َوَكِلَمُة )دائَبْيِن( في الِمثاِل الثّاني تَُبيُِّن  أوَّ  فَكِلَمُة )ُمبتهجاً( في الِمثاِل ال�

َيوَم  الظّالِميَن  َهْيَئَة  تَُبيُِّن  وُمْقِنعي(  )ُمْهِطعيَن،  الَكِلَمتْيِن  ِمن  وكُلٌّ  والَقمَر،  مَس  الشَّ اللِّه  َتسخيِر  َكْيفيََّة 

الِقياَمِة، َوهَكذا في المثال ال�أخير.

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

أْسماِء تَُسّمى حال�ً ُمْفَرداً )لَْيَس ُجْمَلًة، َول� ِشْبَه ُجْمَلٍة(، وَقْد َبيََّنْت كلٌّ ِمْنها َهْيَئَة اْسٍم  - َفُكلٌّ ِمْن هذِه ال�

ْفراِد والتّْثنِيِة  َقبَلها ُيَسّمى صاِحَب الحاِل، َوَياأْتي الحاُل ُمطابِقاً لِصاِحِبه ِفي التَّْذكيِر والتَّاأنيِث )الجنس(، وال�إ

والَجْمِع )العدد(.

أنَُّه جاء ُمْفَرداً،  أْحواَل الّسابِقَة جاَءْت كُلُّها َمْنصوَبًة، وعلامة نَْصبها الفتحُة في )ُمْبَتِهجاً(؛ ل� -  َونُلاِحُظ اأنَّ ال�

أنَُّه ُمثنًّى، َوالياُء كذلَك في: )ُمْهِطعيَن، وُمْقِنعي(؛ ل�أنَّ كُّلاً ِمْنُهما َجمُع ُمذكٍَّر سالٌِم،  اأو الياُء في: )دائَبْيِن(؛ ل�

أنَُّه َجمُع ُمؤنٍَّث سالٌِم. اأو الَكْسرة ِعَوضاً َعِن الَفتَحِة في )كالِحاٍت(؛ ل�

     اأّما صاِحُب الحاِل َفقْد َياأْتي َمْرفوعاً اأو َمْنصوباً اأْو َمْجروراً، َوْفَق َموقِعِه في الُجملِة.
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اإذا ما 

طمحت اإلى غاية  

ركبت المنى 
ونسيت الحذر

الهدف: اأن يتعرف الطلبة على مفهوم 

عرابية الحال، وصاحبه، وحال�ته ال�إ

*** لنعرّف الحال: -----------------------------------------------------

*** لنعّدد حال�ت الحال )اأنواع الحال(: ------------------------------------------

�آتية مع الرابط :  ---------------------------------------------------------------- *** لنعّين صاحب الحال في الجمل ال

اصطّف الجنود وسيوفهم مشهورةشاهدت الهلال بين السحابركبت السفينة والبحر هائج

ذهب ال�أطفال مسرورينمسرعاً جاء خالد

اأتي: 1( عاد اأخوك فرحا مستبشراً.                                                انتهت*** لنعرب ما ي

 ورقة

 العمل 

اً.                                                                       2( شربت الماء صافي

                        3( قابلت هندًا واقفًا وهي جالسة.    

ملاحظات المعلم/ ة: ....................................................................................

ملاحظات المشرف/ ة: ....................................................................................

ورقة عمل )الحال(
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نسَتْنِتُج:

 1- الحاُل: َوْصٌف، َنِكرٌة، َمنصوٌب، ُيَبيُِّن َهْيئَة صاِحِبِه، وَيْصُلُح اأْن يكوَن َجوابًا َعن ُسؤاٍل 

بـ )كيَف(.

     يكوُن الحاُل َمْنصوبًا، َوعلاَمُة َنْصِبه الَفتَحُة، ِمثُل: اأْقَبَل الطاِلُب ُمبَتِهجًا، اأِو الياُء في 

ِر الّساِلِم، ِمثل: اأقبل الّطالباِن ُمبتهَجْيِن، واأقبَل الّطلاُب ُمبَتِهجيَن،  الُمَثّنى، وَجمِع الُمذكَّ

اأو الكسرُة بدلً� من الفتحِة في جمِع المؤّنِث الّسالِم، ِمثل: اأْقَبَلِت الّطاِلباُت ُمْبَتِهجاٍت.

 2- صاِحُب الحاِل: اسٌم ُيَبيُِّن الحاُل َهْيَئَتُه، وُيْعَرُب َوْفَق َموقِعِه في الُجمَلِة، ِمثل: اأقَبَل الّطاِلُب 

ُة الّظاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ ُمْبَتِسمًا؛ فالّطاِلُب: فاِعٌل َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

 ٣- الحاُل الُمفرد: ما َلْيَس ُجملًة، َول� ِشبَه ُجملٍة، وُيطاِبُق صاِحَبُه في الّتْذكير والّتاأنيِث، 

ْفراِد والتَّْثنيِة والَجمِع. وال�إ

   نُعِرُب ما َتحَتُه خطوط فيما َياأْتي:              

نَسُٰن َضعِيٗفا ٢٨"                                         )النساء: 2٨(  1-  قاَل َتعالى: "وَُخلَِق ٱۡلِ

َمُة الّظاِهرُة َعلى اآِخرِه. ْنساُن: نائُب فاعٍل مرفوٌع، وَعلامُة َرفعِه الضَّ     ال�إ

    َضعيفًا: حاٌل َمنصوٌب، وَعلامُة َنصِبِه الَفتَحُة الّظاهرُة َعلى اآِخرِه.

ِيَن َوُمنِذرِيَن".                            )البقرة: 21٣(  ِ َۧن ُمبَّشِ ُ ٱنلَّبِّي 2-   قال تعالى:"َفَبَعَث ٱللَّ

ٍر سالٌم. ّنُه جمُع مذكَّ     النَّبّييَن: َمفعوٌل بِه َمنصوٌب، َوعلامُة َنصبِه الياُء؛ ل�أ

ٍر سالٌم. نَُّه جمُع مذكَّ ريَن: حاٌل منصوٌب، وَعلامُة نصبِه الياُء؛ ل�أ َبشِّ     ُمَ

َنموَذجان اإعرابّيان:
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 تدريباٌت: 

َتدريب )4(

  نُعِرُب ما َتحَته خطوٌط، فيما َياأْتي:

ۡلَنا َلُۥ فِيَها َما نََشآُء لَِمن نُّرِيُد ُثمَّ َجَعۡلَنا َلُۥَجَهنََّم   ن َكَن يُرِيُد ٱۡلَعاِجلََة َعجَّ اأ- قاَل َتعالى: "مَّ

سراء:1٨(  ۡدُحوٗرا١٨".            )ال�إ يَۡصلَىَٰها َمۡذُموٗما مَّ
ب-َكم َمَشْينا َعلى الُخطوِب ِكراماً   والرَّدى حاِسُر النَّواِجِذ فاِغْر                )عمر اأبو ريشة، سوريّا(

. جـ- كاَن الموظّفاِن مشغولَْيِن باإعداِد التّقريِر الّسنويِّ

ليَن.   دـ- تَُعيُِّن ِوزارُة التَّربِيِة والتَّْعليِم الُمَعلِّميَن ُمَؤهَّ

ليَن.   هـ- تَُعيُِّن ِوزارُة التَّربِيِة والتَّْعليِم الُمَعلِّميَن الُمَؤهَّ

و- اأعَلَن الّشعُب راأَيُه َصريحاً.

 التّشبيُه  

آتَِية:   أْمثلَة ال�    نقراأ ال�

ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡعَها ِف 
َ
ُ َمَثٗل َكَِمٗة َطّيَِبٗة َكَشَجَرةٖ َطّيَِبٍة أ لَۡم تََر َكۡيَف َضََب ٱللَّ

َ
1- قاَل اللُه َتعالى: "أ

ُروَن ٢٥  ۡمَثاَل لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َيَتَذكَّ
َ
ُ ٱۡل ُكلََها ُكَّ ِحيِۢن بِإِۡذِن َرّبَِهاۗ َوَيۡضُِب ٱللَّ

ُ
َمآءِ ٢٤ تُۡؤِتٓ أ ٱلسَّ

ۡرِض َما لََها ِمن قََرارٖ ٢٦" )اإبراهيم: 24-2٦(                    
َ
َوَمَثُل َكَِمٍة َخبِيَثةٖ َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة ٱۡجُتثَّۡت ِمن فَۡوِق ٱۡل

2- كاَن ُعَمُر في َرِعيَِّتِه كالميزاِن في الَعْدِل، وكاَن فيهم كالوالِد في الّرْحَمِة والَعْطِف.

راِج في الِهدايِة وتبديِد الّظلاِم. ٣- العاِلُم ِمْثُل السِّ

ّنُه الماُء الجاري في َصفاِئه ِتها، وَمَع ال�إخواِن َكاأ ّنُه الّناُر في َهوِلها وِشدَّ 4- الَكريُم في َنَظِر الحاِسِد َكاأ

   َوُعذوَبِتِه.

  الَبلاَغُة 
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ِل؟ وبَِم ُشبِّه ُعمُر في الِمثاِل  أوَّ بَِم ُشّبهت كُلٌّ ِمَن الَكلَمِة الطّيِّبِة، والَكلمِة الَخبيثِة في الِمثاِل ال�

جرِة  جرِة الطَّيِّبِة، والَكلمِة الَخبيثِة والشَّ الثّاني؟ وما العلاقُة الُمشَتَركُة َبْيَن كلٍّ ِمَن الَكلمِة الطَّيِّبِة والشَّ

راِج في الِمثاِل الثّالِث؟  ل؟ وبين ُعمَر والميزاِن في الِمثاِل الثّاني؟ َوَبْيَن العالِِم والسِّ أوَّ الَخبيثِة في الِمثاِل ال�

خواِن والماِء الجاري في الِمثاِل الّرابع؟ َوَبْيَن الَكريِم في نَظِر الحاِسِد والنّار، َوَبْيَن الكريِم َمَع ال�إ

جرِة الطَّيِّبِة ِهَي  َبْيَن كلٍّ مَن الَكلمِة الطّّيبِة والشَّ اأقاَمها الُقراآُن  اأنَّ الَعلاقَة الُمشَتركَة الّتي  نلاحُظ 

جرِة الَخبيثِة ِهَي َعدُم الرُّسوِخ وَعدُم الثّباِت، فهذِه الَعلاقُة  الرُّسوُخ والثّباُت، وَبْيَن الَكلمِة الَخبيثِة والشَّ

المشَتَركُة ِهَي ما ُيعرُف بوجه الّشبه.

اإذا تاأّمْلنا ال�أْمِثَلَة َمّرًة اأْخرى، َنِجُد اأّن التّشبيَه َيقوُم َعلى العناصِر ال�آتيِة: و

 شيٍء ُيراُد َتشبيُهُه، واإبراُز ِصفِته، وُيَسّمى الُمَشّبَه.

فُة، وُيسّمى الُمشّبَه بِه، وُيَسّمى كلٌّ من المشّبِه والمشّبِه   شْيٍء ُيَشبَُّه بِه، وتتَِّضُح فيِه تلَك الصِّ

بِه َطَرَفي الّتشبيِه. 

بِه.  ِصفٍة ُمْشَتَركٍة َبْيَن الُمشّبِه والُمشّبِه بِه، وُهَو ما ُيسّمى وجَه الشَّ

 اأداٍة للّربِط َبْيَن َطرفي الّتشبيِه، وُتسّمى اأداَة الّتشبيِه.

أربعُة الّتي َيقوُم َعليها التّشبيُه تُسّمى اأركاَن التّشبيِه. نَعوُد اإلى الِمثالْيِن )4،٣(، ونَبيُِّن  فهذِه ال�أجزاُء ال�

اأْركاَن التّشبيِه فيهما.

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

نسَتْنِتُج:

1- الّتشبيُه: َعْقُد ُمقاَرَنٍة َبْيَن َطَرفيِن اأو َشْيئيِن َيْشَتركاِن في ِصفٍة واحدٍة، باْسِتْخداِم اأداٍة للتَّْشبيه.

2- اأركاُن الّتشبيِه اأربعٌة:

يُء الُمراُد َتشبيُهُه.  اأ- الُمشبَُّه: الشَّ

يُء الذي ُنريُد اأن ُنقارَن به الُمشّبه.  ب- المشّبُه بِه: الشَّ

    وُيسّمى الُمشّبُه والمشّبُه بِه طرفي الّتشبيِه، ول� يجوُز حذُف اأيٍّ ِمنهما.
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   نُعّيُن اأركاَن التّشبيِه فيما َياأْتي:

   1- الّطلاُب في الّطابوِر الّصباحيِّ كالُجنوِد في َتنظيمهم واْنِضباِطهم.

يِف اإْن لْم َتقطْعُه َقَطَعَك.     2-  الَوقُت كالسَّ

ِتِه وَمضاِئِه.    ٣- كاأنَّ ِلساَنُه ِمْبرٌد في ِحدَّ

َشدُّ قَۡسَوٗةۚ "    )البقرة: ٧4(
َ
ۡو أ

َ
   4- قاَل َتعالى: "ُثمَّ قََسۡت قُلُوُبُكم ّمِۢن َبۡعِد َذٰلَِك فَِهَ َكٱۡلَِجاَرةِ أ

   ٥- اأْخلاُق الّصاِلحيَن ُتشِبُه النَّسيَم ِرّقًة وُلْطفًا.

 تدريباٌت: 

َمْرثيَُّة َبْيِت الَمْقِدِس

أبِيَوْرِديُّ ِر ال� : اأبو الُمَظفَّ   َبْيَن َيدي النَّصِّ

أبيَوْرِدّي )4٥٧-٥0٧هـ(، في اأبيَوْرد في ُخراسان، في اأْسَرٍة َترجع  ِر ال� ُولِد الّشاعُر اأبو الُمَظفَّ

عِر، َوكاَن اإِماماً في ُعلوِم اللُّغة،  في اأصولِها اإلى بني اأمّية، َوَقْد اأجاَد في ُمْعَظِم اأْغراِض الشِّ

َوَغْيِرها.

جـ- اأداُة الّتشبيِه: وتكوُن َحرفًا، مثل: )الكاف، كاأّن(، اأو اسمًا، مثل: )ِشْبه، ِمْثل، َشبيه...(، اأو 

فعلًا، مثل: )ُيْشِبه، ُيحاكي...(.

فُة اّلتي َيشترُك فيها الُمشّبُه والُمشّبُه بِه، وتكوُن في المشّبِه بِه اأقوى واأْظهَر. َبِه: الصِّ د- وْجُه الشَّ
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ــواِجــِم مـــوِع السَّ 1- َمَزْجــنا ِدمــاًء بالــدُّ

2- َوَشــرُّ ِســلاِح الــَمــْرِء َدْمــٌع ُيفيـُضـُه

ْســلاِم اإِنَّ َوراَءكُـــــْم يــهــاً َبــنـي ال�إ ٣- فاإ

4- اأَتــْهــويَمــًة فــي ِظــلِّ اأْمــٍن َوِغــْبَطــٍة

٥- َوَكْيــَف َتــنــاُم الَعــْيُن ِمْلَء ُجفونِـها

٦- واإِْخـوانُــُكْم بالـّشـاِم ُيْضـحي َمقيلُُهْم

٧- َتســوُمــُهـــُم الــّروُم الــَهــواَن َواأنْــُتــــُم

٨- َوَكْم ِمْن ِدماٍء َقْد اأبيَحْت َوِمْن ُدًمى

ْرِب ِوْقَفٌة ٩- َوَبْيَن اْخِتلاِس الطَّْعِن والضَّ

10- َوتِْلَك ُحروٌب َمْن َيِغْب َعْن ِغماِرها

ــتـي ل� ُيـْشــِرعــوَن اإِلـى الِعدا 11- اأرى اأمَّ

12- َوَيْجَتــِنــبوَن الــنّـاَر َخـْوفاً ِمــَن الرَّدى

1٣- َفـَلْيــَتــُهــُم اإْذ لــْم َيــذودوا َحــِمــيَّـــًة

ـًة   14- َدَعــْونـاكُــُم والــَحــرُب َتــرنـو ُمـِلـحَّ

1٥- تُـــراِقــــُب فــيــــنـــا غــاَرًة َعــَربِـــيَّــــًة  

ْن اأنْــُتــُم لَــْم َتْغــَضبــوا َبــْعَد هِذِه 1٦- فــاإِ

ـَْق ِمنّا ُعـــْرَضــٌة لِــلَمــراِجـِم  َفــَلــْم َيــب

ـواِرِم  اإذا الـَحـْرُب ُشـبَّـْت نـاُرهـا بِالـصَّ

را بِــالــَمنـاِســِم   َوقـائِـَع ُيْلــِحـْقـَن الــذُّ

وَعــْيـٍش َكـــُنـــّواِر الَخــميــَلِة نــاِعــــِم؟

َعـــلـى َهــَنــواٍت اأْيَقــَظـْت كُلَّ نائِـِم

ُظــهـوَر الَمــذاكي اأْو ُبطوَن الَقشاِعِم

تجــّروَن َذْيــَل الَخْفِض ِفْعَل الُمسالِِم

تُــواري َحـيــاًء ُحــْسَنــهــا بِالَمعاِصـِم

َتــَظــلُّ لَــهــا الــِولْداُن شيَب الَقـواِدِم

نـــاِدِم  ِســـنَّ  َبْعَدهــا  َيْقــَرْع  لَِيْســَلَم 

عائِـــِم     ِرماَحُهــُم، َوالّديــُن واهــي الدَّ

َول� َيــْحــَسبوَن الـــعــاَر َضـــْربــَة ل�ِزِم

َعــِن الــّديــِن َضــنّـوا َغْيَرًة بالَمحـاِرِم

اإِلــْينـا بِاألْــحــاِظ النُّــسوِر الَقــشاِعـــِم

أبــاِهـِم تُـطـيُل َعـلْيـها الــّروُم َعــضَّ ال�

َرَمــْيـنا اإِلــى اأْعــدائِــنــا بِــالــَحرائِـــــِم

يوف  الَصواِرم:السُّ

  القاِطَعة.
 الَمناِسم: اأْطراف خفِّ 

  الَبعير.

 التَّهويمة: النَّوم الَخفيف. 

 ُعـــْرَضــٌة لِــلَمــراِجـِم: 
ما ُيْرَجُم ِمَن الَقْوِل.

 الَمذاكي: الّشابة ِمَن 

  الَخيل.

. لُّ   الَخْفض: الذُّ

 الَقشاِعم: النُّسوُر الَخبيَرُة.

  َضــنّـوا: تمّسكوا،   

   وثبتوا.

واِجم:َسَجَم الدَّْمُع:   السَّ

  ساَل َقليلاً اأو َكثيراً.

  الَحرائِــم:جمع حريمة:  

  َوِهي ما ُحرَِّم، َفلا ُيْنَتَهُك.

 ُدًمى: النّساء الجميلات.

 َهــَنــواٍت: ُمْفَرُدها َهناةٌ، 

َوِهَي الَمصائُِب الَعظيَمُة.
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آتَِيِة: أْسِئَلِة ال�  نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عِن ال�

1 اْسَتْنجَد الّشاعُر بالمسلميَن، ونّوَع في اأساليِب ال�ستنجاِد بْيَن استنكاِر تقاُعِسهم، واستثارِة 

ُح ذلك. ِهَمِمهم، نوضِّ

تيِة: "فََكۡيَف َتتَُّقوَن إِن َكَفۡرُتۡم يَۡوٗما َيَۡعُل ٱلۡوِۡلَدَٰن  يِة ال�آ 2 نحّدد البيت اّلذي يّتفق مع ال�آ

ل: 1٧( مِّ ِشيًبا ١٧"                                                                     )الُمزَّ
٣  نوّضُح جماَل التَّصويِر فيما ياأتي:

      َوَكْيــَف َتــنــاُم الَعــْيُن ِمْلَء ُجفوِنـها              َعـــلـى َهــَفــواٍت اأْيَقــَظـْت كُلَّ نائِـِم

عاِئــــِم      ــتـي ل� ُيـْشــِرعــوَن اإِلـى الِعدا              ِرماَحــُهُم، َوالــّديُن واهي الدَّ       اأرى اأمَّ

ـًة              اإِلــْينـا بِاألْــحــاِظ النُّــسوِر الَقــشاِعـــِم       َدَعــْونـاكُــُم والــَحــرُب َتــرنـو ُمـِلـحَّ

تية: 4 نوّضُح َدل�لَة كلٍّ مَن العباراِت ال�آ

 اأ- مزجنا دماًء بالّدموع الّسواِجم.  ب- َوَكْم ِمْن ِدماٍء َقْد اأبيَحْت. ج- َتَظلُّ َلها الِوْلداُن شيَب الَقـواِدِم.

اِعُر اإلى َتْحقيِقِهما ِمْن ِخلاِل الَقصيَدِة.   َنْذُكُر َهَدَفْيِن َسعى الشَّ
٥

َوْقِتنا الحاِضِر،  الُقْدِس في  َمْع ما َيجري في  َعناِصُرها  َتَتشاَبُه  َوثيَقًة تاريخيًَّة  الَقِصيَدُة  ُتعدُّ    ٦

ُح ذِلَك. ُنوضِّ

 القواعُد اللَُّغِويَُّة

الحال )2(

ُل ما تحَته خطوط فيما ياأتي: آتيَة، ونَتاأمَّ أمثلَة ال�  نقراأ ال�

أْبراُر تُراَب الُْقْدِس الطَّهوِر بِِدمائِِهم الزَّكيَِّة َوُهْم ُمناِفحوَن َعْنها الُْغزاَة الْعابِريَن. َخ ال�  1- َضمَّ

 2- شاَهْدُت ِفْرَقَة الَكّشاَفِة في الَمْدَرَسِة َتْرَفُع الَعَلَم.

حاِب.  ٣- َراأْيُت الِْهلاَل َبْيَن السَّ

َعٓءِ ٣٩" )اإبراهيم:٣٩( ِي َوَهَب ِل َعَ ٱۡلِكَبِ إِۡسَمٰعِيَل ِإَوۡسَحَٰقۚ إِنَّ َرّبِ لََسِميُع ٱدلُّ ِ ٱلَّ  4- قال تعالى: "ٱۡلَۡمُد لِلَّ

ٌد ُمبَتِسماً ُمبكِّراً راِكباً.  ٥- حضَر محمَّ
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أْبراُر تُراَب الُْقْدِس الطَّهوِر بِِدمائِِهم الزَّكيِة؟ َخ ال� أّوِل: كيَف َضمَّ  اإذا ساألْنا  في المثاِل ال�

        فيكون الجواُب:        

وفي المثاِل الثّاني: كيَف شاَهْدَت ِفْرَقَة الَكّشاَفِة في الَمْدَرَسِة ؟  فيكون الجواُب:  

وفي المثاِل الثّالِث: كيَف َراأْيَت الِْهلاَل؟                  فيكون الجواُب:    

وفي المثاِل الّرابِع: كيَف وهَب اللُّه تعالى سيََّدنا اإبراهيَم اإسماعيَل واإسحاَق؟ 

        فيكون الجواُب: 

أرَبَعِة ال�أولى َتصلُُح كُلُّ واحدٍة منها اأْن تكوَن جواباً عْن سؤاٍل  أمثلِة ال� نلاحُظ اأّن ما تحَته خطوٌط في ال�

بـ )كْيَف(.

أبراِر، وجملُة )ترفُع الَعَلم( في المثال الثّاني تَُبّيُن  ِل تَُبيُِّن هْيئَة ال� أوَّ  وُجملُة )وهم مناِفحوَن( في الِمثاِل ال�

َهْيَئَة الكّشافة، وشبُه الجملِة في المثاِل الثّالِث )بيَن الّسحاِب( تَُبيُِّن هيئَة الهلاِل، وفي الِمثاِل الّرابِع، 

شبُه الجملة )على الِكَبِر( تَُبيُِّن هيئَة صاحِب الحاِل سيِِّدنا اإبراهيَم.

نٌة مَن الواِو وهَي رابٌط، وتُسّمى واَو الحاِل، وَضميٍر  ِل ُمكوَّ أوَّ   واأنَّ جملَة )وُهم ُيناِفحوَن( في المثاِل ال�

منفصٍل )هم( في محلِّ رفع مبتداأ، و)منافحوَن( خبُر المبَتداأ، والُجملُة ال�سميَُّة )مَن المبتداأ والخبِر( 

نًة  تُْعَرُب في محلِّ نْصِب حال، كما اأنَّ جملَة )ترفُع الَعلَم(، في المثاِل الثّاني جاءت جملًة فعلّيًة ُمكوَّ

ميُر المستتُر فيها )وتقديره هي( هو الّرابط، وتُْعَرُب الجملُة الفعلّيُة  في  من ِفعٍل وفاعٍل وَمفعوٍل بِه، والضَّ

َمحّل نصِب حاٍل، وصاحُب الحاِل )فرقة الكّشافة(.

حاِب( شبُه جملٍة  حاُب، و)بيَن السَّ   وفي المثاِل الثّالِث نجُد َظرفاً وهَو بيَن، ومضافاً اإليِه وهَو السَّ

ناً  أمُر في المثاِل الّرابِع، فنجُد شبَه الجملِة )على الِكَبِر( مكوَّ ظرفيٍَّة في محلِّ نصِب حاٍل، وكذلَك ال�

مْن حرِف جرٍّ واسٍم مجروٍر، والجارُّ والمجروُر في محلِّ نصب حال.

  وفي المثال الخامِس، نجُد الحاَل المفرَد جاَء في كلمِة )مبتسماً(، وقْد جاءت الكلَمتان )مبكِّراً 

ٍد. وراِكباً( حالَْين اآَخَرْيِن لُِمَحمَّ

نُناقُِش َونُلاِحُظ 
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نسَتْنِتُج:

1- ياأتي الحاُل جملًة، وهي نوعاِن:

  اسميٌَّة، مثل: خَرْجُت من الَمنزِل والَمطُر نازٌل.

  فعليٌَّة، مثل: اأْقبَل الّطالُب يرفُع الَعَلَم.

وُيشترُط في الجملِة الواقعِة حال�ً اأْن تكوَن مشتِملًة على رابٍط يربُطها بصاحِبها، وهذا الّرابُط، اإّما اأْن يكوَن:

ماُم قائٌم. اأ- الواو: وتسّمى واَو الحاِل، مثل: قِدَم اأحمُد اإلى المسجِد وال�إ

ب- الضميَر الّذي يربُط الحاَل بصاحِبِه، ويطابُِقُه في النَّوِع )الِجْنِس(، والَعدِد، مثل: نظْرُت اإلى البلدِة 

شوارُعها واسعٌة.

ميَر معاً، مثل: داهَم الجيُش المنزَل واأهلُه غائِبوَن. جـ- الواَو والضَّ

2- ياأتي الحاُل شبَه جملٍة، وهي نوعاِن:

ثريَِّة. ماكِن ال�أ َل الّسائُح بيَن ال�أ  َظْرِفيٌَّة، مثل: تجوَّ

 جارٌّ ومجروٌر، مثل: راأْيُت الُعصفوَر في الَقفِص.

ُد الحاُل، وصاحُبه واحٌد، مثل: رجَع الجيُش منَتِصراً ظاِفراً.  يتعدَّ

 رجَع الُمسافُر اإلى اأهِله وُهَو ُمتَعٌب.

عراِب.   الواو: واُو الحاِل،حرٌف مبنيٌّ على الفتح، ل� محلَّ لُه ِمَن ال�إ

  هو: َضميٌر ُمنفصٌل مْبنيٌّ على الَفتِح، في َمحلِّ رفِع مبتداأ.

مُة الظّاهرُة على اآخِره.   متعٌب: خبٌر مرفوٌع، وعلامُة رفِعِه الضَّ

 والجملُة ال�سميَُّة مَن المبتداأ والخبِر في محلِّ نصِب حاٍل.

نموذُج اإْعراب:
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 تدريباٌت: 

 نُعِرُب ما تحَته خطوط فيما ياأتي:

َماِلۖ َوَكُۡبُهم َبِٰسٞط ذَِراَعۡيهِ  ۡيَقاٗظا َوُهۡم ُرقُودۚٞ َوُنَقّلُِبُهۡم َذاَت ٱۡلَِمِي َوَذاَت ٱلّشِ
َ
َسُبُهۡم أ

ۡ
1- قاَل َتعالى: "َوَت

َۡت ِمۡنُهۡم فَِراٗرا َولَُملِۡئَت ِمۡنُهۡم رُۡعٗبا ٨".                   )الكهف:1٨( لَۡعَت َعلَۡيِهۡم لََولَّ بِٱلۡوَِصيِدۚ لَوِ ٱطَّ

.
2-  ُزْرنا ال�أْسرى، َفَوجْدناهم اأقوياَء صابريَن

عِر مْن َمكسوِرها.  عر دوَن النّثِر، بِه ُيَعرُف َصحيُح اأوزاِن الشِّ ِعلُم الَعروِض مَن الُعلوِم الّتي تُْعنى بالشِّ

 ، ِة اللُّغِة وال�أدِب والموسيقا في الَقْرِن الثّاني الِهجريِّ واضُعُه الَخليُل بُن اأحمد الَفراهيِدّي الَبصرّي، اأحُد اأئمَّ

عِر الَعربيِّ في خمَسَة عشَر َوزناً، َسّماها  اإلّ� اأنَّ الَعروَض كاَن الِعلَم الّذي اشُتهَر بِه، وقْد َحصَر فيِه موسيقا الشِّ

عِر، وزاَد علْيها ال�أخَفُش ال�أوسُط سعيُد بُن َمْسعدة َبحراً واِحداً، سّماُه الُمـتداَرَك اأِو الُمْحَدَث،  ُبحوَر الشِّ

فاأْصبَحْت ستَّة عشَر َوزناً.

الباِعُث اإلى وضِع ِعلم الَعروِض:

 َيختِلُف الّرواُة بشاأِن الباعِث الّذي َدعا الَخليَل اإلى وضِع علِم الَعروِض، فِمْنهم مْن يقوُل اإنَّ الباعَث هو:         

عِر وقواعِدها. مُر اّلذي دفَعُه اإلى التَّفكيِر في اأوزاِن الشِّ  1- وجوُده في مّكَة حيُث شاَع الِغناُء، ال�أ

وزاِن الَعربّيِة، فَعَمَد اإلى خيُل على ال�أ  2- َغْيَرُته على الّشعِر الَعربّي واأوزاِنه، وَخْشَيُته اأْن يدخَل الغريُب والدَّ

   َحصِرها ِحْفظًا ِلبقائها.

، َوعلوُّ َكعِب العرِب والمسلميَن في َمجاِل التَّاأليِف. ُر الَحضاريُّ ٣- التَّطوُّ

َسبُب التّسميِة:

ناً باسِم مكَّة الّتي كانْت تُدعى )الَعروض(؛   مَن الّرواِة َمْن يرى اأنَّ الَخليَل سّماُه بهذا ال�سِم تيمُّ

ل�عِتراِضها َوْسَط الجزيرِة الَعربّيِة، حيُث األَهَم اللُّه -سبحانَه- الَخليَل هذا العلَم، ومْنهم مْن يرى اأنُّه 

سّماُه بذلَك؛ نسبًة اإلى الَعروِض مَن اأسماِء )ُعمان( بلِد الخليِل، وهناَك مْن يرى اأنَّه ُسّمي بذلَك؛ 

أنَّ الّشعَر ُيعَرُض عليِه؛ لُيعَرَف بِه صحيُحُه من مكسوِرِه. ل�

الَعروُض           
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آتية:   نقراأ الجمل ال�

ملائيَّة الكتابة العروضيَّةالكتابة ال�إ

ُدُه َكِلُفْن بَِغزالِْن ذي َهَيِفْن   َخْوفُْل  واشيَن  ُيَشْر ِر ُدهوَكِلٌف بَِغزاٍل ذي َهَيٍف    َخْوُف الواشيَن ُيَشرِّ

ُدُه ُبُه      َمْقروُح الَجْفِن ُمَسهَّ َحْيرانُْل َقْلِب ُمَعْذ َذ ُبهو  َمْقروُحْل َجْفِن ُمَسْه َهُد َحْيراُن الَقْلِب ُمَعذَّ

هو

هذا الَّذي َتْعِرُف الَبْطحاُء َوْطاأَتُه
                      َوالَبْيُت َيْعِرفُُه َوالِحلُّ َوالَحَرُم

 

ها ذْل لَذي َتْعِرفُْل َبْطحاُء َوْطاأَتهو

                   َولَبْيُت َيْعِرفُُهو َولِْحْل ُل َولَْحَرمو

اإِْقداُم َعْمرٍو في َسماَحِة حاَتٍم

                   في ِحْلِم اأْحَنَف في َذكاِء اإِياِس
اإِْقداُم َعْمِرْن في َسماَحِة حاَتِمْن

                  في ِحْلِم اأْحَنَف في َذكاِء اإِياسي

ل� َتْعِذليِه َفاإِنَّ الَعْذَل يولُِعُه

                   َقْد قُْلِت َحقاً َولِكْن لَْيَس َيْسَمُعُه
ْن نَْل َعْذَل يولُِعهو ل� َتْعِذليِه َفاإ

           َقْد قُْلِت حْق َقن َول�ِكْن لَْيَس َيْسَمُعهو

)الُحَصري القيروانّي(

)اأحمد شوقي(

)الفرزدق(

)اأبو تّمام(

)ابن ُزَرْيق البغدادّي(

آتيَة  ال� وابَِط  الضَّ نَْسَتْنِتُج  الَعروضيَِّة،  بِالِكتاَبِة  ْملائيََّة  ال�إِ الِكتاَبَة  وُمقاَرنَِتنا  الّسابَِقَة،  أْمِثَلَة  ال� ِدراَستنا  َضْوء  في 

لِلكتاَبِة الَعروضيَِّة:

 اأوَّل�ً: ما ُيْنطُق ُيكَتُب، َوِمنُه:

1- التَّْنويُن، ُيْكَتُب نونًا، ِمْثُل: َكِلٌف: َكِلُفْن، ِبَغزاٍل: ِبَغزاِلْن، َهَيٍف: َهَيِفْن.

ُبُه: ُمَعْذَذُبُهو، َحّقًا: َحْق َقْن. ُدُه: ُيَشْرِرُدُهو، ُمَعذَّ ُد، ُيَفكُّ َتْشديُدُه، ِمْثُل: ُيَشرِّ 2- الَحْرُف الُمَشدَّ

، ُتْكَتُب، ل�ِكْن، ول�ِكْن َن. ٣- اأِلُف لكْن، ولكنَّ

شاَرِة، ِمْثُل: هذا: هاذا. 4- اأِلُف اأْسماِء ال�إِ

ميِر، ِمْثُل: َيْعِرُفُه: َيْعِرُفهو.  ٥- اإِذا اأْشِبَعْت َحَرَكُة هاِء الضَّ

خيِر في َصْدِر الَبْيِت َوَعُجِزِه، ِمْثُل: ٦- ُتْشَبُع َحَرَكُة الَحْرِف ال�أ
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ُدهو -  والَحَرُم: َوْل-َحَرمو. ُدُه: ُمَسهَّ ُبهو- ُمَسهَّ ُبُه: ُمَعذَّ     ُمَعذَّ

    يوِلُعُه: يوِلُعُهو - َيْسَمُعُه: َيْسَمُعُهو

 ثانيًا: ما ل� ُيْنطُق ل� يكتُب، بْل ُيحذُف، وِمنُه:

اأ- َهْمَزُة الَوْصِل، اإِذا جاَءْت في َدْرِج الَكلاِم، ِمْثُل:

  َخْوُف الواشيَن: َخوُفْل واشيَن، َمْقروُح الَجْفِن: َمْقروُحْل َجْفِن، َفاإِنَّ الَعْذَل: فاإِْن َنلَعذَل.

ب- واُو َعْمرٍو، ِمْثُل: اإِْقداُم َعْمرٍو: اإِْقداُم َعْمرْن.

َتدريب )1(

آتيَة ِكتاَبًة َعروضيًَّة، َكما في الِمثاِل ال�آتي: ْعريََّة ال� أْبياَت الشِّ نَْكُتُب ال�

مثال:

ماِل لِواَء       َيسَتنِهُض الوادي َصباَح َمساَء              )اأحمد شوقي(     َرَكزوا ُرفاَتَك في الرِّ

    َرَكزو  ُرفاَتك فْر ِرمال لِواءا        َيسَتنِهُضْل وادي َصباَح َمساءا               

1- َمن َيفَعِل الَخيَر ل� َيعَدم َجواِزَيُه    ل� َيذَهُب الُعْرُف َبيَن اللَِّه َوالنّاِس                           )الحطيئة(

2- َيْزَدِحُم الُقّصاُد في بابِِه            والَْمْنَهُل الَْعْذُب َكثيُر الزِّحاْم                             )بّشار بن برد(

٣- َوزائَِرتي َكاأّن بها َحياًء             َفَليَس َتزوُر اإلّ� في الظَّلاِم                                    )المتنّبي(              

َفْت   لَُه َعْن َعدوٍّ في ثياِب صديِق                              )اأبو نّواس(                 نْيا لَبيٌب َتَكشَّ 4- اإِذا اْمَتَحَن الدُّ

وَق لَْم َيسَتْبِعِد الّدارا                  )العّباس بن ال�أحنف( ٥- َيْسَتْقِرُب الّداَر َشْوقاً َوْهي ناِزَحٌة   َمْن عالَج الشَّ

 
التّعبيُر

أّمِة(.   نكتُب مقالًَة اأدبيًَّة بعنوان: )الُقْدُس: مكانُتها التّاريخّيُة والّدينّيُة في وجداِن ال�
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

الّسلاَمُة الِمْهِنيَُّة الَوحدُة  
الثّالثة

الّسلامِة  اأَهميَِّة  َعلى  ْوَء  الضَّ ُيْلقي  مقاٌل  َوهذا  أِصّحاِء،  ال� ُرؤوِس  َعلى  تاٌج  ُة  حَّ الصِّ

َسلامِة  َولَِتْعزيِز  الَْعَمِل.  بيَئِة  في  َوَسلاَمَتُهم  العاِمليَن  أْفراِد  ال� َة  ِصحَّ ُن  َتَتَضمَّ الّتي  الِمْهِنيَّة 

صاباِت،  وال�إ والَحواِدِث،  أْمراِض،  ال� انِْتشاِر  لَِمْنِع  أنِْظمُة؛  وال� الَقوانيُن  تَُسنُّ  الموظَّفيَن؛ 

والَوَفياِت النّاِجَمِة َعْنها في َمكاِن الَعَمِل.

             )فريق التّاأليف(

مَن  العمِل  وُمنَشاآِت  المصانِع،  في  العامليَن  ِحمايِة  اإِلى  َتْهِدُف  ُمِهّمٌة  اإجراءاٌت  الِمْهِنيَُّة  لامُة  السَّ

وهذه  الُمْنشاأة.  لُِمْمتَلكاِت  اأضراراً  اأو  َوفاتِِه،  اأو  العاِمِل،  اإِصاَبَة  تُسبُِّب  قْد  الّتي  الُمحَتَمَلِة  الَحواِدِث 

ُخ بمعاييَر واشتراطاٍت عّدٍة يجُب اتّباُعها، للِحفاِظ َعلى َسلامِتنا، وسلامِة َمْن حولَنا. جراءاُت تترسَّ ال�إ

آل�ِت الَْحديثِة في الَْمصانِِع والَْمزاِرِع َوَمراِفِق الَْحياِة الُْمْخَتِلَفِة  ول� َيْخفى َعلى اأَحٍد، اأنَّ اْخِتراَع ال�

َة َحواِدِث الَعَمِل، واأخَذ  ْيِن، َفِمْن ِجَهٍة َوفََّر الَْوْقَت والُْجْهَد، َوِمْن ِجَهٍة اأْخرى زاَد ِحدَّ ُيَعدُّ َسْيفاً ذا َحدَّ

ْسراِع في َسنِّ َقوانيَن َوَتْشريعاٍت تُْلِزُم اأْرباَب الَْعَمِل  ُد َحياَة الْعاِمليَن، ما َحدا بِالّدوِل لِلاإ َشَبُح الَْخَطِر ُيَهدِّ

بَِتْعويِض الُْمصابيَن َعِن الَحواِدِث، َحتّى لَو كانوا َسَبباً فيها، َوحيَنِئٍذ اأَخَذ اأْصحاُب الَْمصانِِع بَِتْحسيِن 

صاباِت. فالّسلاَمُة الِمْهِنيَُّة  ُظروِف الَْعَمل، َتْقليلاً لِلتَّْعويضاِت الّتي َيْدَفعونَها لِلُمصابيَن؛ ما َقلََّل ِمْن َعَدِد ال�إِ

التَّْخطيِط  ِمْن َمظاِهِر  َوَمْظَهراً   ، داريِّ ال�إِ ِر  التَّطوُّ َملاِمِح  ِمْن  َمْلَمحاً  ُيَعدُّ  َسٍة،  ُمَؤسَّ اأيَِّة  بِها في  وال�ْهِتماُم 

ال�ْقِتصاديِّ النّاِجِح، َكما ُيَعدُّ انِْعكاساً لِلَوْعي الْعامِّ بِاأَهّمّيِة الّسلامِة، َوَدوِرها الفاِعِل في التَّْنمَيِة الُْمْسَتداَمِة، 

نْساُن داِخَل  نْتاِج الرَّئيَسِة، َوِهَي: ال�إِ َفالّسلاَمُة الِمْهِنيَُّة بَِمْفهوِمها الَحديِث والّشاِمل َتْعني ِرعاَيَة َعناِصِر ال�إِ

نتاِج، والْبيَئُة الُمحيَطُة. َسِة وخاِرَجها، والَموادُّ الخاُم، والَْموادُّ الُمْنَتَجُة، والُمَعّداُت، واأَدواُت ال�إ الُمَؤسَّ
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الَعَمـِل  َمواِقـِع  في  نْتاِج  لِلاإِ َرئيٌس  وِمْحَوٌر  َحقيقيٌَّة،  َثْرَوٌة  فالْعاِمُل 

ِرها  َتطوُّ َدَرَجُة  َبَلَغْت  َمْهما  آل�ُت،  وال� أَدواُت  وال� أْجِهَزُة  فال� الُمْخَتِلَفـِة، 

َوَتْعقيِدها، لَْيَسْت ذاَت َجْدوى، اإِْن لَْم َيَتواَفِر الَْعْقُل الَْبَشريُّ الّذي ُيَحرِّكُها 

أَهّمّيِة،  َويوظُِّفها َوَيصونُها. َوبِما اأنَّ الَعْقَل الَْبَشريَّ َعلى َدَرَجٍة َكبيَرٍة ِمَن ال�

آِمَنـُة الَكفيَلُة بَِتْحقيِق  نْصاِف اأْن َتَتوافَر لَُه ُظروُف الَعَمِل ال� َفِمَن الَعْدِل وال�إِ

أماِن ِعْنَد ُمماَرَسِة الَعَمِل. َرَجِة الُْمناِسَبِة ِمَن ال� الدَّ

ْسلاِم بِاْهِتماٍم بالٍِغ، َفُهَو ميراُث  نْساُن في ال�إِ َفَلْيَس َغريباً اأْن َيْحظى ال�إِ

أْرِض،  ْعماِر ال� لُُه ل�إِ ِة والَعْقِل؛ ما ُيَؤهِّ حَّ ِة الّذي اأْوَدَع اللُّه فيِه ِمَن الصِّ أمَّ ال�

َوَقواِعِدها،  الّسلامِة  َمباِدِئ  ِمْن  َكثيراً  الَكريِم  الُْقراآِن  اآياُت  اأْرَسْت  َفَقْد 

الّتي تُْعنى بِالُْمحاَفَظِة َعلـى النَّْفِس الَبَشريَّة، والَحثِّ َعلى ِوقاَيِتها، وَهذِه 

آياُت تَُعدُّ ُمْنَطَلقاً لَِتْحقيِق الِوقاَيِة والّسلامِة في َمجـال�ِت الَْعَمِل، َوِمْنها  ال�

ِيَن َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُكۡم". )النِّساِء:٧1(. َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َقولُُه َتعالى:"َيٰٓ

له: ُيَمكُِّنه.  ُيؤهِّ

 اأرسى: ثّبَت.

 َجْدوى: فائدة.

 يَصون: يْحفظ.

 يوظّفها: َيستخِدمها.

 الكفيلة: الّضامنة.

ِركاِت اأِو الَمصانِِع، واإنَّما َتْدُخُل في َمجال�ِت  َول� َتْقَتِصُر الّسلاَمُة الِمْهِنيَُّة َعلى اأماِكِن الَعَمِل في الشَّ

صاباِت النّاِجَمِة َعْن َمخاِطِر بيَئِة الَعَمِل،  نْساِن ِمَن ال�إِ الَْحياِة كُلِّها. والّسلاَمُة الِمْهِنيَُّة َتْهِدُف اإِلى ِحماَيِة ال�إِ

ماِت الُعْنُصِر الماّديِّ الُمَتَمثِِّل في الُمْنشاآِت، َوما َتْحَتويِه ِمْن اأْجِهَزٍة  َكما َتْهِدُف اإِلى الِحفاِظ َعلى ُمَقوِّ

ِة الِمْهِنيَِّة  حَّ ماِر. َوِمّما َتْهِدُف اإِليِه الّسلاَمُة الِمْهِنيَُّة َتْوفيُر اْشِتراطاِت الّسلامِة والصِّ َوُمَعّداٍت ِمْن التََّلِف والدَّ

أماِن والطُّماأنيَنِة في قُلوِب الْعاِمليَن اأْثناَء ِقياِمِهْم بِاأْعمالِِهم،  أْمُر الّذي َيْكُفُل َغْرَس ال� كافًَّة، َوَتْنفيُذها، ال�

والَحـدَّ ِمْن نَْوباِت الَقَلِق والَفَزِع الّتي َتْنتاُبُهْم َوُهْم َيَتعاَيشوَن -بُِحْكِم َضروراِت الَحياِة- َمَع اأَدواٍت َوَموادَّ 

ُد َحياَتُهم، َوَتْحَت ُظروٍف َغيِر َماأْمونٍَة تَُعرُِّض َحياَتُهم َبْيَن  واآل�ٍت َيْكُمُن َبيَن َثناياها الَخَطُر الّذي َيَتَهـدَّ

َوْقٍت واآَخَر ل�أْخطاٍر فاِدَحٍة.

آل�ِت في سوِق الَْعَمِل  أَدواِت وال� نْساِن َغْيَر الرَّشيِد في َتعاُمِلِه َمع ال� َوِمّما ل� َشكَّ فيِه اأنَّ ُسلوَك ال�إِ

َموِقَع  َتْشَمُل  الّتي  الِمْهِنيَِّة  الّسلاَمِة  ُمَتطلّباِت  َعلى  التَّركيِز  ِمَن  ُبدَّ  ل�  لِذلَك  اأْخطائِِه،  َشَرِك  في  يوِقُعُه 

َسِة الِمْهِنيَِّة َوَمبانيها، َوُوَرَشها، َوصال�تِها، واأثاَثها، وُمَعّداتِها. اإِضاَفًة اإِلى ذلك، ل� ُبدَّ ل�أْصحاِب  الُمَؤسَّ

لاَمِة الِمْهِنيَِّة، ِمْنها: َتْوِعَيُة العاِمليَن بَِمْفهوِم  أْمِن والسَّ ْجراءاِت الّتي ِهَي اأساُس ال� الَْعَمِل ِمن اتِّخاِذ َبْعِض ال�إِ
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لاَمِة، َوَتْشكيُل َفريٍق  لاَمِة الِمْهِنيَِّة، َوَتْقديُر ال�أْخطاِر َوَتْخميُنها، َوَتَعرُُّف َمصاِدِرها، َوَوْضُع ُخطٍَّة لِلسَّ السَّ

أَزماِت،كُلُّ ُعْضٍو فيِه لَُه َمَهّماٌت واْخِتصاصاٌت، َوَيْظَهُر َدْوُرُه ِعْنَد ُحدوِث اأيِّ طاِرٍئ. دارِة ال� ل�إِ

لاَمِة  َسِة ُيساعُد على َضماِن السَّ الُمَؤسَّ الُمْعَتَمَدِة داِخَل  ْرشاداِت واللوائِِح  بِال�إِ الْعاِمليَن  الِْتزاَم  اإّن 

الِمْهِنيَِّة، َفلا ُيْضَرُب بِها ُعْرَض الحائِِط، َوِمْنها َعلى َسبيِل الِمثاِل ل� الَحْصِر: اْرتِداُء الزِّيِّ الُمناِسِب 

َسِة، َوِمّما َيْضَمُن  َصِة داخَل الُْمَؤسَّ أماِكِن الُمَخصَّ أْطِعَمِة والَْمْشروباِت اإِلّ� في ال� لِلَعَمِل، َوَعَدُم َتناُوِل ال�

فُُه بَِطريقٍة َجّديٍة َوَمْسؤولٍَة في اأْوقاِت الَعَمِل َجميِعها، َوَكذلِك َتَجنُُّب اْسِتْخداِم  نْساِن، َتَصرُّ َسلاَمَة ال�إِ

َسِة  أْجِهَزِة الَموجوَدِة بِالُمَؤسَّ ، َوَكذلِك َعَدُم لَْمِس ال� أْمٍر ُمِلحٍّ الَهواتِِف الَمْحمولَِة اإِلّ� في نِطاٍق َضيٍِّق، َول�

ِل ِمن َمكاٍن اإِلى اآَخَر اإِلّ� لَِضروَرٍة َيَتَطلَُّبها الَعَمُل. َوِمّما  اإِل� بَِتوجيهاٍت ِمن الَمسؤوِل َعْنها، َوَعَدُم التََّنقُّ

أْجِهَزِة  ال� اإِْطفاِء  اأماِكِنها، والتّاأكُُّد ِمن  اإِلى  أْجِهَزِة وال�أدواِت  ال� اإِعاَدُة  الِمْهِنيََّة،  نْساِن  ال�إِ َيْضَمُن َسلاَمَة 

ْبلاُغ َفْوراً َعْن ُوقوِع اأيِّ اأْمٍر  الَكهَربائيَِّة، َواإْغلاِق َصنابيِر الِمياِه وِصماماِت الغاِز َقْبَل ُمغاَدَرِة الَعَمِل، وال�إِ

ُيْنِذُر بَِخَطٍر. 

أْفراِد َوُهم َغيُر قاِدريَن َعلى الَعَمِل  ِق الّسلاَمِة الِمْهِنيَِّة، َعَدُم َتْشغيِل ال� َوِمّما ُيساِعُد َعلى َضماِن َتَحقُّ

َتدريبِه  َمع  لَُه،  الُمناِسِب  الَموِقِع  في  المناسِب  الفرِد  َوَتْعييُن  َوَسليٍم،  بَِشْكٍل َصحيٍح  اإِلْيِهم  الْموَكِل 

حيِح َقْبَل ُمباَشَرتِِه لَُه، واْسِتْمراِر ُمراَقَبِتِه لَِضماِن َسلاَمِتِه، َوَتوفيُر َوسِائِل الِوقاَيِة  َعلى اأْسلوِب الَعَمِل الصَّ

ِمَن الَْحريِق وال�نِْفجاراِت في َمواِقِع الَْعَمِل، َمَع َتدريِب الْعاِمليَن َعلى َكْيفيَِّة اْسِتْخداِمها، واأْن َيكوَن 

َق ال�أهداُف الّسابُق ِذكُرها؛ ل�بدَّ من التَّخطيِط  أْجِهَزِة. َولِكي َتَتَحقَّ ُهناَك ِصيانٌة َدوِريٌَّة لِلُمَعّداِت وال�

هذا  َتنفيِذ  اإِلى  الحاجِة  ِمَن  النّابِع  والتّشريِع  الُمنَشاآِت،  في  الِوقايِة  أُسِس  ل� والهادِف  الّسليِم  الفنّيِّ 

نشاِء، مَع توفيِر ال�أجهزِة الفنِّّيِة  ، الَمْبِنيِّ عَلى ال�أسِس الِعلميَِّة الّسليمِة عنَد عملّياِت ال�إ التَّخطيِط الفنّيِّ

اإِدارِة  َبرامَج  اأنَّ  ْكِر  الِمْهِنيَِّة. َوِمَن الَجديِر بالذِّ لامِة  َتنفيِذ َخَدماِت السَّ الُمَتخّصصِة؛ لَِضماِن استمراِر 

لامِة الِمْهنّيِة غيَر  َثِة بِاللّغِة العربّيِة َقليلٌة ِجّداً، َوُيْعزى ذلَك اإِلَى َكْوِن َمْفهوِم السَّ لامِة الِمْهِنيَِّة الُمَتحدِّ السَّ

لماِم بهذه ال�أنظمِة وتطبيقاتِها  ي اإلى َضْعِف ال�إ وِل الَعربّيِة ومنطقِة َشرِق المتوّسِط؛ ما ُيؤدِّ ناِضٍج في الدُّ

؛ وهذا ُيَؤثُّر َسْلباً في َمهاراِت َمسؤولي الّسلامِة العاّمِة في الِمْنَطقِة، واعتماِدهم اأساليَب  في العالِم العربيِّ

تقليديًة وعقيمًة في اإدارِة مفهوِم الّسلامِة الِمْهِنيَِّة.
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آتَِية: أْسِئَلِة ال�   نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عِن ال�

ناِعيَِّة؟ ساِتنا الصِّ لاَمِة الِمْهِنيَِّة في ُمَؤسَّ 1 براأِينا، هْل َتَتوافُر شروُط السَّ

لاَمِة الِمْهِنيَِّة؟ 2 ماذا َيحدُث َلْو َتجاهَل الُعّماُل َمباِدَئ السَّ

ُح َجماَل التَّصويِر فيما َياأتي: ٣  ُنوضِّ

أماِن والطُّماأنينِة في قُلوِب العاِمليَن. لامُة الِمْهِنيَُّة َتكفُل َغرَس ال�     اأ- السَّ

   ب- َيتعايُش الُعّماُل مَع اآل�ٍت واأَدواٍت َيْكمُن بيَن َثناياها الَخطُر الّذي َيتهّدُد حياَتهم.

 . َوِل، َوضُع الرَُّجِل الُمناِسِب في الَمكاِن الُمناسِب، ُندلُِّل َعلى ذلَك مَن الّنصِّ راِت َنجاِح الدُّ 4 ِمْن ُمَؤشِّ

٥ اإْن َوَقَع على اأحِدنا ال�ختيار؛ ليكوَن ُعضوًا في فريق الّسلامة الِمْهِنيَّة، ما عناصُر الُخّطِة اّلتي 

نقترُحها؛ للحفاظ على سلامِة الّطلبِة، والعامليَن في مدرسِتنا؟

 القواعُد اللَُّغِويَُّة

النِّداُء

آتَِيَة: أمِثَلَة ال�  نَقراأ ال�

ناِعيَِّة، ما اأْحَوَجُكم اإلى ُمراعاِة َقواِعِد الّسلاَمِة! 1- يا اأْرباَب الُمْنشاآِت الصِّ

2- اأِسْرَب الَقطا َهْل َمْن ُمعيٍر جناَحُه     َلَعّلي اإلى َمْن َقْد َهويُت اأطيُر؟              )قيس بن الُمَلّوح(

٣- اأْي ُبَنّي، ما الَحياُة ِبلا َذْوٍق؟ َوما الّدْنيا ِبلا َجماٍل؟

لاَمِة. 4- اأيا ساِئقًا سّيارَتَك، َعلْيَك اتِّباَع َقواعِد السَّ

ٰكِعَِي ٤٣".         )اآل عمران:4٣( ٥- قاَل تعالى: "َيَٰمۡرَيُم ٱۡقُنِت لَِرّبِِك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكِع َمَع ٱلرَّ

(-: "يا ُغلاُم، اإّني اأَعلُِّمَك َكِلماٍت: احَفِظ اللَه يحفْظَك، احَفِظ اللَه َتِجْدُه  ٦- قاَل َرسوُل اللِه -)

ُتجاَهَك".                                                                      )سنن الّترِمذّي(

. هيوِنيِّ يا للاْحِتلاِل الصِّ ٧- يا ُمناِضلاِن، َتَصدَّ

٨- يا عاِبدوَن، اتَّقوا الّلَه.

ْقصى. ٩- يا ُمْسِلماُت، َصّليَن في ال�أ
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نداء: ----------------------------------------- نعرف ال ** ل

نداء: ------------------------------- نعدد اأحرف ال *** ل

اء على الضم: -------------------------- ن ب �ت ال نذكر حال *** ل

نكمل الجدول حسب المطلوب:  **** ل

الحكمحرف النّداءالمنادىالجملة

يا رجل، خذ بيدي 

يا غافلا، تنبه 

يا متطلعا للمجد، اجتهد

يا فاعل الخير، اأقبل 

اأيا سعيد، هل تسمعني؟ 

*** لنناِد- معَا- على ما ياأتي:

با علم- ذو الفضل- محسنة- محمد- المعلمات- مسجدا- واعظة غيرها( )فائزون- طال

�آتية مع بيان الحكم :  **** لنعرب المنادى في الجمل ال

اأ( يا شاهدان، اشهدا بالعدل. 

ب( اأجارتنا اإنا غريبان هاهنا       وكّل غريب للغريب نسيب.           

ج( يا طيبا قلبه، لك الجنة.   د( يا عليون، اجتهدوا                                            

ملاحظات المعلم/ ة: .................................................................

ملاحظات المشرف/ ة: ..............................................................

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

أداُة الّتي اْسُتعِمَلْت في َتْنبيِه الُمخاَطِب اإلى  أْمُر الّذي نُبِّه اإلَْيِه؟ َوما ال� ِل؟ َوما ال� أوَّ َمِن الُمخاَطُب في المثاِل ال�

ما ُيريُدُه الُمَتكلُِّم؟

أداَة )يا(، وتُسّمى حرَف النِّداِء، وَيتلوها  ُن َشيئْيِن: ال� ِل َيتضمَّ أوَّ نلاحُظ اأنَّ اأْسلوَب الِخطاِب في المثاِل ال�

الُمخاَطُب )اأرباب(، وُيسّمى الُمنادى.

ورقة عمل )النداء(
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ُد حرَف النِّداِء والُمنادى في كلٍّ ِمنها . أمِثلِة، ونُحدِّ نعوُد اإلى بقيَِّة ال�

أّول )اأرباَب(:  ُمنادى  ِل، والثّاني، والثّالِث، جاَء المنادى ُمضافاً اإلى اْسٍم َبعَدُه، َففي الِمثاِل ال� أوَّ أْمِثَلِة: ال� وفي ال�

ُمضاف اإلى اسم ظاهٍر )الُمنشاآِت(، َوفي الِمثاِل الثّاني )سرَب(: ُمضاف اأيضاً اإلى اسٍم ظاهٍر، ُهَو )القطا(، َوفي الِمثال 

(: ُمضاف اإلى ياِء الُمتكلِّم، اأّما في الِمثاِل الّرابع فجاَء الُمنادى َشبيهاً بِالُمضاِف، َفكلمُة )سائقاً(: اسم  الثّالِث )ُبنيَّ

أمِثلِة جاَء َمنصوباً؛ لِكونِِه  فاعٍل، َويعمُل فيما َبعَدُه، َفَنَصَب هنا َمفعول�ً بِه )سّيارَتَك(. ونُلاِحُظ اأنَّ الُمنادى في هِذِه ال�

ُمضافاً، اأْو َشبيهاً بالُمضاِف.

ُل الُمنادى في المثالْيِن الخامِس والّسادِس، فُنلاِحُظ اأنَُّه جاَء في الِمثاِل الخامِس َعَلماً ُمفرداً )َمرَيم(؛ اأْي:  نَتاأمَّ

نَِكرًة، لكنَُّه َيدلُّ َعلى ُغلاٍم  بالُمضاِف، َوفي الِمثاِل الّسادِس، جاَء الُمنادى )غلام( اْسماً  لْيَس ُمضافاً، َول� َشبيهاً 

مِّ في َمحلِّ  ٍد. وِكلاُهما جاَء َمْبنّياً َعلى الضَّ بِعْيِنِه، )وتَُسّمى نَِكَرًة َمقصودًة(؛ اأْي: اأنّها َتدلُّ َعلى َشيء ُمعيٍَّن اأْو ُمحدَّ

ألِف في )ُمناِضلان(؛  نَْصٍب، َوقْد َياأتي َمبِنّياً َعلى ما ُيرفُع بِِه )يا ُمناِضلاِن، ويا عابِدوَن، ويا ُمسِلماُت(، َفُيْبنى َعلى ال�

أنَُّه جمُع ُمؤنٍَّث سِالٌم. ّم في )مسلماُت(؛ ل� أنَُّه َجمُع ُمذكٍَّر سالٌم، َوعلى الضَّ أنُّه مثنًّى، َوعلى الواِو في )عابِدون(؛ ل� ل�

نسَتْنِتُج:

 الّنداُء: َتنبيُه المخاَطِب ِلسماِع ما ُيريُدُه الُمتكلُِّم ِبوساَطِة َحرٍف ِمن اأحُرِف النِّداِء، وِمنها: )الَهمَزُة َواأْي(، 
كَثُر ُشيوعًا، وُتسَتعَمُل للُمنادى الَقريِب  وُتسَتعملاِن للُمنادى الَقريِب، و)اأيا( للُمنادى الَبعيِد، و)يا(، َوِهَي ال�أ

والَبعيِد.
 الُمنادى: ال�سُم اّلذي ُيذَكُر بعَد اأداِة الّنداِء.

  الُمنادى َياأتي َعلى حالْيِن: منصوٍب، اإذا جاَء ُمضافًا،مثل: يا َصلاَح الّديِن، تاَقْت لَك البلاُد، اأو َشبيهًا 
ِبالُمضاِف، مثل: يا واسعًا سلطاُنه، انُصْر ُكلَّ َمْظلوٍم. َوَمبنيٍّ َعلى ما ُيرَفُع ِبِه في َمحلِّ َنصٍب، اإذا جاَء 
، اإّن النجاَح ُمثابرٌة، يا علّيان، اإّن الّنجاَح مثابرٌة، يا علّيون، اإّن النجاَح مثابرٌة،  َعلمًا ُمفردًا، مثل: يا عليُّ
ّياَم ُدَوٌل. ّياَم ُدَوٌل، يا شامتون، اإّن ال�أ ّياَم ُدَوٌل، يا شامتان، اإّن ال�أ اأْو َنِكرًة َمقصوَدًة، مثل: يا شامُت، اإّن ال�أ
  المنادى في ال�أصل مفعول به منصوب، بفعل محذوف تقديره: اأنادي، اأو اأدعو، وهذا الفعل ل� يظهر مطلقًا، 

ينوُب عنه حرف النِّداء، ويعمُل عمَله.

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

 تدريباٌت: 

  نُعرُب ما تحَته ُخطوط فيما ياأتي:
. ديَق الَوفيَّ جياِل، اأبشْر بالَفوِز.    2- اأْي صالُح، اختِر الصَّ 1- اأُمعلَِّم ال�أ

لَع. ٣- اأيا بائُع، ل� تحَتِكِر السِّ
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

ساَحُة الَحناطيِر الَوحدُة   
الثّالثة

  اأنَْور اأبو ُمْغلي قاصٌّ ِمْن َمديَنِة ناُبلُس، ُولَِد عاَم 1٩٥1م، َوَتلّقى َتْعليَمُه في َمداِرِسها، َحَصَل 

ًة، َوِمْن اأْعمالِِه  َعلى )الماِجْستير( في اللَُّغِة الَعَربيَِّة ِمْن جاِمَعِة َبْيروَت الَعَربيَِّة، َعِمَل في التَّْعليِم ُمدَّ

َد فيها ُحبُّ  ُة، الّتي َتَجسَّ الَمْجموَعُة الَقَصصيَُّة )ساَحُة الَحناطيِر( الّتي اأِخَذْت ِمْنها هِذِه الِقصَّ

َيْسعى  الَّذي  ال�ْحِتلاِل  ُمحاَول�ِت  ِمْن  ْغِم  الرَّ َعلى  اأْبناَءها،  ُيفاِرُق  ل�  هاِجساً  وَظلَّ  ِفَلْسطيَن، 

بعاِد والتّشريد والطّرِد؛ لُيَوطَِّن الغاِصبيَن الُغَرباَء مكانهم.  لَسْلِخهم َعْنها بال�إ

  ساَحُة الَحناطيِر كانَْت ُجْزءاً َمْرَكِزيّاً ِمْن َحياِة النّاِس في َحْيفا، ُسّميْت بِهذا ال�ْسِم نِْسَبًة لِلَحناطير 

آَخَر. ثُمَّ َتَغيََّر هذا ال�ْسُم َبْعَد النَّْكَبِة اإِلى  )َجْمُع َحْنطور( الّتي كانَْت َتْنُقُل النّاَس ِمْن َمكاٍن ل�

ساَحِة باريَس، اإِلّ� اأنَّ اأْهَل الَمدينِة ما زالوا ُمْحَتِفظيَن بال�ْسِم الَعَربيِّ جزءاً ِمْن اْرتِباِطِهم بِالَمكاِن، 

ًة؛ َففيها كانَْت تَُنظَُّم التَّظاُهراُت َوال�ْحِتجاجاُت ِضدَّ  َحَمَلْت هِذِه الّساَحُة َمعانَي َوِذْكَرياٍت ُمِهمَّ

ْهيونيَِّة، َوفيها َجَرْت اآِخُر َمْعَرَكٍة ِمْن َمعاِرِك َحْيفا عاَم 1٩4٨م. بريطانيا َوالَحَرَكِة الصِّ

اأِعِر  َولَْم  اأْشياَء َكثيرًة،  ُل في َشوارِع حيفا  اأَتَجوَّ َواأنا  اأنْسى  ِكْدُت 
ال�نِْتباَه لِْلُوجوِه الَغريبِة الّتي كانَْت َتُمرُّ بي، َول� اإِلى اللَُّغِة الَغريبِة الّتي 
تُعانُِق  واِرَع...  الَمبانَِي والشَّ َتْلِثُم  ُعيوني كانَْت  بِها...  َيْرُطنون  كانوا 

ال�أْشجاَر في َحْيفا...
اإِلى ِذْهني بُِسْرَعٍة َعجيَبٍة، َتذكَّْرُت ِعْنَدما كُْنُت  َتَتواَرُد  َوالَخواِطُر 
َثني َعْن هِذِه الَمديَنِة الَجميَلِة، َوَعْن  اأنِْصُت اإِلى والِدي الّذي طالَما َحدَّ
ُل فيها اأنّي اأْعِرفُها َجيِّداً، َواأنَّ  آَن َواأنا اأَتَجوَّ ِذْكَرياتِِه، َحتّى لَُيَخيَُّل اإِليَّ ال�

 
  يرُطنون: يتكلّمون بال�أعجمّية.

  َتْلِثُم: تُقّبُل.
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َعْنها ...  والِدي  اأشاِهُدها... َحديُث  الّتي  أولى  ال� َة  الَمرَّ لَْيَسِت  هِذِه 
أماِكِن  وارِع وال� اأْسماَء الشَّ ُمَخيَِّلتي، َحتّى  في  لَها َشْكلاً  اأْرُسُم  َجَعَلني 
واِرَع، اأنِْبُش َعْن ِذْكرياِت اأّمي الَحبيَبِة في َشواِرِع  اأْذكُُرها... اأْذَرُع الشَّ
ُق اأْمِنيََّة والِدي الّذي ماَت َقْبَل اأْن َيَتَمكََّن ِمْن َتْحقيِقها...  الَمديَنِة... اأَحقِّ
َتَوقَّْفُت ِعْنَد اإِْحدى الّساحاِت، ل� َشكَّ في اأنَّ هِذِه ِهَي ساحُة الَحناطيِر  
أْساأْل هذا الرَُّجَل. كاَن َكْهلاً، اأْشَقَر الَبَشَرِة،  َحْتماً... ل� ُبدَّ اأنَّها هي، ل�
اإِلَيَّ نَْظَرًة قاِسَيًة َكَمْن  أْوداِج، َهْل هِذِه ساَحُة الَحناطيِر؟ نََظَر  ُمْحَمرَّ ال�
َرِة... َبْعَد اأْن لََمَح الَحْيَرَة  اأصاَبُه الَمَرُض، واأجاَبني بَِلْهَجِتِه الَعَربيَِّة الُمَكسَّ
: )ل� يوَجُد في َحْيفا َمكاٌن َيْحِمُل ِمْثَل هذا ال�ْسم(،  واللَّْهَفَة في َعْيَنيَّ
وَتَعّداني ُمْسِرعاً، َغْيَر ُمباٍل بِما َتَرَكُه هذا الرَّدُّ في نَْفسي... ِمْن َدْهَشٍة 
تِْلَك  في  َغريٌب  اإِْحساٌس  كاَن  اأْمٍر،  ِمْن  َيُكْن  َمْهما  َولكْن  وَحْيَرٍة... 
اللَّْحَظِة َيْجَعلُني اأْجِزُم بِاأنَّها ِهَي، َواأنَّ الرَُّجَل اأراَد ُمغالََطتي لَِسَبٍب ما... 
َوَقَعْت َعيناَي َعلى َمْسِجٍد، َيْمتاُز بَِشْكِلِه الَقديِم، وِحجارتِِه الُمتاآِكَلِة، 
في حيَن ارَتَفَعْت َحْولَُه الِبناياُت ال�أْخرى ِمْن كُلِّ جانٍِب، ل� َشكَّ في 

َثني اأبي َعْنُه. اأنَُّه جاِمُع ال�ْسِتْقلاِل  الّذي طالَما َحدَّ
اإِنَُّه  دائِماً،  والِدي  لي  َيقوُل  كاَن  َحْيفا،  في  َبْيَتنا  َتَذكَّرُت  َوَفْجاأًة 
َقريٌب ِمْن هذا الَمْسِجِد، واإنَُّه ِمْن طابَِقْيِن ِحجاَرتُُه َسْوداُء، َونَواِفُذُه تُِطلُّ 
ٍة  َعلى الّشاِرِع ِمْن ناِحَيتْيِن... َيِجُب اأْن اأْذَهَب اإِليِه، َشَعْرُت بَِرْغَبٍة ُمِلحَّ

في اأْن اأرى الَبْيَت الّذي كاَن َيعيُش فيِه َجّدي َواأْبناُؤُه.
اْسَتَدْرُت َخْلَف الَمْسِجِد، َعيناَي َتَتَحرَّكاِن في َمْحِجرْيِهما بُِسرعٍة 
بالَِغٍة... َوَفجاأًة ... هذا ُهَو الَبْيُت... اأَجْل، اإنَُّه ُهَو... وانَْدَفْعُت َعْبَر 
الَبواَبِة الخارجيَِّة ل� األوي َعلى َشْيٍء... َوِمْن َثمَّ َعْبَر الباِب الّداِخليِّ اإِلى 

داِخِل الَبْيِت الّذي انَْطَبَقْت َعَلْيِه الُمواَصفاُت.
اْعَتَرَضْتني اْمَراأٌة َشْقراُء. لَِكنّي في َغْمَرِة لَْهَفتي لَْم األَْتِفْت اإِلْيها، ثُمَّ 

... ما لَِبَثْت اأْن َتراَجَعْت اإِلى الَخْلِف َوغاَبْت َعْن ناِظريَّ
ْرَطِة  لَْم َتْمِض ُبْرَهٌة َحتّى َوَجْدُت نَْفسي َمحوطاً بَِعَدٍد ِمْن ِرجاِل الشُّ
الّذيَن َيْبدو اأنَّ الْمَراأَة قاَمْت بِاْسِتْدعائِِهم، َقَبَض اْثناِن ِمْنُهم َعلى َيَديَّ 
الَخْلِف...  ِمَن  َيْدَفُعني  ثالٌِث  اأَخَذ  َبْيَنما  الَحَرَكِة،  ِمَن  َمَنعاني  بَِحْيُث 

بَِضَرباٍت َقويٍَّة ِمْن َكْعِب ِسلاٍح كاَن في َيِدِه...
ال�أرِض، وَيْنَتِصُب  ُمْلًقى َعلى  ُغْرَفٍة َصغيرٍة  َواأنا في  اإِلّ�  اأْسَتِفْق  لَْم 

 
    اأْذَرُع: اأْقَطُع.

 
 َكْهل: جاَوز الثََّلاثِيَن،  وَوَخَطه

ْيُب.    الشَّ

 ال�أوداُج: ُعروق في العنق.

 
  المغالطة: عدم معرفة الّصواب.

 
  ل� األوي: ل� اأقصد شيئاً اآخر. 
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  الَمْنِكب: ُمْجَتَمُع راأِْس الَكِتِف

   والَعُضِد.

َيِتمَّ  لَْم  النُّهوَض،  حاَولُْت  الَمنِكَبْيِن...  َعريُض  اأْشَقُر  شابٌّ  اأمامي 
ذلَِك اإِلّ� بُِصعوَبٍة. 

آَن، َسَناأُْخُذ َفَقْط َكفالًة ِمْن اأْهِلَك في  َحَسناً َسُنْطِلُق َسراَحَك ال�
ًة  ياَرِة َمرَّ الُقْدِس، وَسَتْذَهُب اإِلى الِجْسِر ُمباَشَرًة، َولَْن ُيْسَمَح لََك بالزِّ
اأْوراقي  اأنَّها  لي  َتَبيََّن  الّتي  أْوراِق،  ال� َبْعَض  َوناَولَني  ُخْذ،  اأْخرى... 

ُة الّتي لَْم اأُعْد اأْذكُُر َمتى اأْو َكْيَف اأَخذوها ِمنّي... الخاصَّ
لِكْن لَِم...؟

أنََّك َمْجنوٌن.  أنََّك َتْقَتِحُم ُبيوَت النّاِس، ل� - األ� َتْدري لَِم...؟ ل�
لِكنّي  شْيٍء،  كُلَّ  اأَتَذكَُّر  اأَتَذكَُّر...  َبداأُْت  أنّي  لِ� ْمِت؛  بِالصَّ لُْذُت 

َوَجْدُت نَْفسي اأَتْمِتُم.
اإِنّي لََمْجنوٌن، اأَولَْيَس َمْن ُيْطَرُد ِمْن َوَطِنِه، ثُمَّ َيْرضى اأْن  - َحّقاً 
اً؟                                                                           َيعوَد اإِلْيِه َضْيفاً َعلى اللُّصوِص الّذيَن َتَملَّكوُه... َمْجنوناً َحقَّ

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتيِة:  نَفكُِّر، ثّم نُجيُب َعن ال�أسئلِة  ال�

ُح ذلك. 1  تحمُل ساحُة الحناطيِر معانَي وِذكرياٍت ُمهّمًة في مسيرة تاريِخ مدينة حيفا، نوضِّ

ّني َبداأُت اأتذّكُر... اأتذّكُر ُكلَّ شيٍء. مِت؛ ِل�أ َرُه الّراوي في قوِلِه: ُلذُت بالصَّ 2  نبّيُن ما  َتَذكَّ

٣  ما دل�لُة َقْوِل الّراوي: َعيناَي َتَتَحرَّكاِن في َمْحِجريِهما ِبُسرعٍة باِلَغٍة؟

ّنَك مجنوٌن؟ ّنَك تقتحُم بيوَت الّناِس؛ ل�أ 4  ما وجُه الغرابة في رّد رجِل الّشرطة: ل�أ

حاسيُس اّلتي َنشُعر بها بعَد دراسِتنا للقّصِة؟ ٥  ما ال�أ

٦  لماذا َوَصَف الّراوي نفَسه بالُجنوِن في نهايِة القّصِة؟

ُح جماَل التَّصويِر فيما َياأتي: ٧  ُنَوضِّ

    اأ- عيوني كانْت َتْلِثُم المبانَي والّشوارَع.          

   ب- واأجابني بلهجته الُمكّسرة.  

   جـ- وقعْت عيناَي على مسجٍد قديم.



28

الكتابة العروضّية

  المقاطع الّصوتّية

آتيين:   نقراأ البيتين ال�

أْوطاُن اإِلّ� بِاأْهِلها         َوما َرَقدوا فيها ُسهاًة لَواِهيا             )هاني الجّلاد( 1- َوَهْل َتْعُمُر ال�

2- َغَذْوتَُك َمْولوَداً َوُعْلُتَك ياِفعاً           تَُعلُّ بِما اأْدني اإِلَْيَك َوَتْنَهُل              )اأمّية بن اأبي الّصلت(                  

اإذا اأصَغينا ونحُن نْنِطق كلماِت البْيَتْيِن الّسابَقْين، َسَنِجُد اأنّها َتَتَكّوُن من وحدات صوتّيٍة صغيرٍة 

أْوطاُن( سنجد اأنّها تَتَكّوُن من ال�أصواِت: َو، َهْل، َتْع، ُم،  ُمتتاليٍة، فمثلاً: لو نطقنا: ) َوَهْل َتْعُمُر ال�

ُرْل، اأْو، طا، ُن، فلا نستطيُع اأْن ننطَقها بغير هذه الّصورة، فهذه ال�أصوات تُسّمى مقاطع صوتّية.

واإذا ُعدنا مّرة اأخرى، لوجدنا اأّن هذه المقاِطَع، اإّما ُمتحرِّك وحده، مثل: )َو(، وهذا ُيسّمى مقطعاً 

قصيراً، ُيعبَُّر عنه بالّرمز )ب(، واإّما متحّرك فساكن، مثل: )َهْل(، وهذا ُيسّمى مقطعاً طويلاً، ُيعبَُّر 

عنه بالّرمز )-(. نعوُد اإلى البْيَتْين الّسابَقْين ونَُقطُِّعهما َعروضّياً، ونضُع رمَز كلِّ مقطٍع، ونكتب نوَعُه.

نسَتْنِتُج:

1- الَمْقَطُع اأصغُر َوحدٍة َصوتّية.

2- الَمْقَطُع نوعاِن:

  اأ- قصيٌر: وهو صوٌت ُمتحّرٌك، وُيْرمُز له بالّرمز )ب(، مثل: ُت، َت.

 ب- طويٌل: وهو صوٌت متحّرٌك يليه صوٌت ساكٌن، وُيرمُز له بالّرمز )-(، مثل: اأْو، َتْع، ني.
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 تدريباٌت: 

آتيْين كتابًة َعروضّيًة، ونََضُع تحَت كلِّ مقطٍع َرمَزُه، ونَْوَعه:  نَْكُتُب البيتْين ال�

) أبِيَوْرِديُّ ِر ال�       1- َوَكْيــَف َتــنــاُم الَعــْيُن ِمْلَء ُجفونِـها    َعـــلـى َهــَنــواٍت اأْيَقــَظـْت كُلَّ نائِـِم  )اأبو الُمَظفَّ

ــْكِو لَـْم اأبِْت      لَِشــْكــواَك اإلّ� سـاِهــراً اأَتــَمــْلــَمــُل    )اأمّية بن اأبي الّصلت(       2- اإِذا لَْيــَلٌة ناَبْتــَك بِالشَّ

1-  نُحّدُد الجملَة الّصحيحَة في كُلِّ جملتين متقابلتين فيما ياأتي:

 اأ- هذان طالباِن ُمؤّدبان وُمْجَتِهداِن.             هاذان طالباِن ُمؤّدبان وُمْجَتِهداِن.

 ب- تجاَوْزُت َعّمْن اأساَء لي.                   تجاَوْزُت َعْن َمْن اأساَء لي.  

 جـ- باْسِم اللِه نبداأ عَمَلنا.                      ِبْسِم اللِه نبداأ عَمَلنا.   

     د- اأولئَك الّطّلاُب مجتهدون،                  اأول�ئَك الّطّلاُب مجتهدون، ل�كنَّ طاه

ٌق عليِهم. ٌق عليِهم.                     ُمَتَفوِّ          لكنَّ طه ُمَتَفوِّ

 هـ - ذاُت الّنطاقيِن هي اأسماُء ابنُة اأبي بكٍر.      ذاُت الّنطاقيِن هي اأسماُء بنُة اأبي بكٍر.

2- نُبّيُن سبَب َعَدِم حذف همزة )ابن( فيما ياأتي:

       اأ- ابُن الخطّاِب خليفٌة عادٌل.               ب- الحسُن والُحسيُن ابنا عليٍّ بن اأبي طالب.

ملاء:     ال�إ

 

نكتُب كلمًة عن يوِم النّكبِة، ُمستفيدين مّما َسبَق ِمن معلوماٍت عن كيفّيِة كتابِة الكلمِة 

واإلقائِها في الّدرس الّسابق.

التّعبيُر
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 القواعُد اللَُّغِويَُّة

اْسما الزَّماِن والَمكاِن

آتيَة: أمثلَة ال�  نَقراأ ال�

ْصليَّ ِشْبُه الجزيرِة الَعربيَِّة. 1- اأفاَد الباِحثوَن اأنَّ َمْنشاأ الّتين ال�أ

ْوِدَيِة. 2- َتْنمو اأْشجاُر الّتين بِفَلْسطيَن َعلى ُسفوِح الِجباِل، َوفي َمْجرى اْل�أ

راعيَِّة في ِفَلْسطيَن. ٣- َموِسُم َقْطِف الّتين ِمْن اأْجَمِل اْلَمواِسِم الزِّ

هازيِج الِفَلْسطينّيِة. 4- َيَتَغّنى الفّلاحون في َمْجِلِسهم ِبال�أ

٥- َتْنَضُج ثماُر الّتيِن في ُمْسَتَهلِّ َشْهِر تّموَز.

ْت ِمْنُه كُلُّ َكِلَمة،  أمثلِة، اأِهَي اأْسماٌء اأْم اأفعاٌل؟ َوما الِْفْعل الّذي اْشُتقَّ نة في ال� ما نَْوُع الكلماِت الملوَّ

اأثُلاثيٌّ اأْم َغْيُر ثُلاثّي؟ َوما َدل�لُة كُلِّ َكِلَمة َعلى الّزماِن اأو الَمكاِن؟

أّوِل، ِهَي اْسٌم ُمْشَتّق ِمْن ِفْعٍل ثُلاثِيٍّ ُهَو )نَشاأ، ينشاأ(، َوِهَي َعلى َوْزِن  نُلاِحُظ اأنَّ )َمْنشاأ( في الِْمثاِل ال�

،ُهَو  )َمْفَعل(، َوَتُدلُّ َعلى َمكاِن ُحدوِث الِْفْعل. َوَكِلَمة )َمْجرى( في الِْمثاِل الثّاني ُمْشَتّقة من ِفْعٍل ثُلاثيٍّ

)َجرى(، ووزنُها )َمْفَعل( وَتُدلُّ َعلى َمكاِن الَْجرياِن. َوفي الِْمثاِل الثّالِث، جاَءْت َكِلَمُة )َموِسم( ُمْشَتّقة 

ِمْن )َوَسم( َوِهَي َعلى َوْزِن )َمْفِعل(، اأّما )َمْجِلس( في الِْمثاِل الّرابع، فهي اسم ُمْشَتّق من الِْفْعِل الثّلاثّي 

( في الِْمثاِل الخامس  )َجَلس(، وَدلَّْت َعلى َمكاِن الُجلوِس، وجاَءْت َعلى َوْزِن )َمْفِعل(، َوَكِلَمة )ُمْسَتَهلُّ

ُمْشَتّقة ِمَن الِْفْعِل َغْيِر الثّلاثّي )اْسَتَهّل( َوجاَءْت في الِْمثاِل دالًَّة َعلى زماِن الِْفْعِل. َوِهَي َعلى َوْزِن اسم 

المفعول )ُمْسَتْفَعل(.

نُناقُِش َونُلاِحُظ 
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نسَتْنِتُج:

ماِن والَمكاِن: اْسماِن ُيْشَتّقاِن َعلى َوْزٍن واحٍد، وَيُدلّ�ِن َعلى َزَمِن وقوِع الِْفْعل، اأْو َمكانِِه،      اْسما الزَّ

   وذلك كما ياأتي: 

حيح مضموم الَعْيِن، اأو مفتوِحها في المضارع، ومن الفعل  1- ُيْشَتّقاِن من الِفْعِل الثُّلاثّي الصَّ

معتّل ال�آخر، َعلى َوْزِن )َمْفَعل( مثل: ماأَكل، َمْشَرب، َمْسَعى. اأو َعلى َوْزِن )َمْفِعل( من 

حيِح َمْكسوِر الَعْيِن في المضارع، مثل َمْجِلس، ومن الفعل المثال الواوي، مثل  اْلِفْعِل الصَّ

جوف اليائي، مثل: َمسيل. َمْوِقف، ومن ال�أ

 2- ُيْشَتّقاِن ِمَن اْلِفْعِل َغْيِر الّثلاثيِّ َعلى َوْزِن ُمضاِرِعِه، َمْع اإِْبداِل َحْرِف الُمضاَرَعِة ميمًا َمْضموَمًة 

ِخِر )على وزن اسم المفعول(، ِمْثل: اأْخَرَج: ُمْخَرج، التقى: ُمْلَتقى. َوَفْتِح ما َقْبَل ال�آ

٣- ُيْعَرباِن َوفق َمْوِقِعِهما في الُجْمَلِة، َفُيْمِكُن اأْن َيكونا ُمْبَتداأ، مثل: مهِبُط الطائرِة الّساعَة الّسابعَة 

. ثريُّ مساًء، اأو اأْن َيكونا فاِعلًا مثل: اأْعَجَبني َمْسِجُد القريِة ال�أ

 تدريب: 

 نُْعِرُب الكلماِت الّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ ٥".                                     )القدر:٥( 1-  قال تعالى: "َسَلٌٰم ِهَ َحتَّ

ْيِه. ُجِل َبْيَن َفكَّ 2- َمْقَتُل الرَّ

ۡبُح بَِقرِيٖب ٨١"                       )هود: ٨1( لَۡيَس ٱلصُّ
َ
ۡبُحۚ أ ٣- قال تعالى: "إِنَّ َموِۡعَدُهُم ٱلصُّ
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اختبار نهاية الوحدة

)التعبير(

آتيين.  السؤال ال�أول: نكتب في واحد من الموضوعين ال�

2- القدس عروس عروبتنا.     1- الكلمة الطّيبة والكلمة الخبيثة.  

)المطالعة(

أيوبي(، ونجيب عما يليها من اأسئلة: آتية من نص )صلاح الدين ال�  السؤال الثاني: نقراأ الفقرة ال�

ُرُهْم لَِيْوٍم  اإِنََّما ُيَؤخِّ ا َيْعَمُل الظَّالُِموَن  قال تعالى: »َربََّنا اْغِفْر لِي َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم الِْحَساُب )41( َوَل� َتْحَسَبنَّ اللََّه َغاِفًلا َعمَّ
أْبَصاُر )42( ُمْهِطِعيَن ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم َل� َيْرَتدُّ اإِلَْيِهْم َطْرفُُهْم َواأْفِئَدتُُهْم َهَواٌء«  َتْشَخُص ِفيِه اْل�

آيات السابقة:__________________________________ * - لنوضح الفكرة الواردة في ال�

آيات السابقة:  -  لنستخرج من ال�

* اسم فاعل:________________________ * جمع تكسير:_______________________  

* اأسلوباً لغويّاً مع بيان نوعه:______________* حال�ً مفرداً:_________________________ 

* فاعلاً مرفوعاً بعلامة فرعية:______________* ما الكافة:________________________

آيات: )ل� تحسبّن:____________، ل� يرتّد:______________ ( -  لنفّرق بين »ل�« الواردة في ال�

- ما المقصود بــ: مهطعين:_________________، واأفئدتهم هواء:_________________؟

آيتان: يوم يقوم الحساب، يوم تشخص فيه ال�أبصار :______________؟ - عن اأّي يوم تتحّدث ال�

- لنبيّن نوع الواو في:– ولوالدي:_______________، واأفئدتهم هواء:________________

 السؤال الثالث: نقراأ النص ال�آتي من درس )الّسلامة المهنّية(، ونجيب عما يليه من اأسئلة:

ِرها  َتطوُّ َدَرَجُة  َبَلَغْت  َمْهما  آل�ُت،  وال� أَدواُت  وال� أْجِهَزُة  فال� الُمْخَتِلَفـِة،  الَعَمـِل  َمواِقـِع  في  نْتاِج  لِلاإِ َرئيٌس  وِمْحَوٌر  َحقيقيٌَّة،  َثْرَوٌة  »فالْعاِمُل 

َوَتْعقيِدها، لَْيَسْت ذاَت َجْدوى، اإِْن لَْم َيَتواَفِر الَْعْقُل الَْبَشريُّ الّذي ُيَحرِّكُها َويوظُِّفها َوَيصونُها«.

1- ما اللون ال�أدبي الذي ينتمي اإليه النص؟

2- المفردات )العامل، المختلفة، جدوى، يصونها( نبّين المعنى الّصرفي للاأولى __________________________________ واإعراب 
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الثانية ________________________________________________________ ومعنى الثالثة ______________________ 
والمادة المعجمية للرابعة ___________________________

٣- لماذا يعّد العامل ثروة حقيقية؟

4- ما دل�لة العبارة: »مهما بلغت درجة تطورها وتعقيدها، ليست ذات جدوى«.

)النصوص(

آتية من قصيدة )مرثية بيت المقدس(، ونجيب عما ياأتي: أبيات ال�  السؤال الرابع: نقراأ ال�

1- تسومهم الروم الهوان واأنتـــــــم             تجرون ذيل الخفض فعل المســـالم 

2- وكم من دماء قد اأبيحت  ومن دمى       تواري حياء  حســــــــنها بالمعاصم 

٣- ويجتنبون النار خوفاً من الردى           ول� يحســـــــــــبون العار ضربة ل�زم 

4- دعوناكم والحرب ترنو ملحة               اإلينا باألحاظ النســـــــور القشـــــــاعم 

     1- ما الفكرة الواردة في البيت ال�أول؟_______________________________________________

     2- نبيّن حال المسلمين في القدس كما وردت في البيت الثاني:______________________________

     ٣- ما الدعوة التي وجهها الشاعر في نهاية القصيدة؟ ولمن وجهها؟ _________________________

_______________________________________________________________________

4- نوّضح جمال التصوير في البيت ال�أخير: ___________________________________________

عرابي  ٥- الكلمات )تسومهم، ترن، تجرون، القشاعم(، نبّين معنى ال�أولى:_______، والمادة المعجمية للثانية:_______، والموقع ال�إ
للثالثة:_____________________، وضد الرابعة:__________

)القواعد(

 السؤال الخامس: )اأ( نقراأ النّص ال�آتي ونجيب عّما يليه من اأسئلة.

»توّجه الوالدان لحضور حفل تخريج ابنهما في الجامعة، وهما فرحان، فوقفا بين المتفرّجين، وشاهدا ابنهما يتسلّم شهادة 
التّفوّق مغتبطًا مسرورًا، فقال�: ما اأجمل فرحة النّجاح!«

  1 - نضع عنواناً مناسباً للفقرة الّسابقة.

  2- نستخرج من النّص: حال�ً مفردًة، واأخرى شبه جملة.

  ٣- نعرب ما تحته خّط في الفقرة الّسابقة.

      )ب( نقراأ النّص ال�آتي ونجيب عّما يليه من اأسئلة.
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آتية، مع بيان حكمه:  1- نبين المنادى في الجمل ال�
    1- يا الله، اغفر لنا.

 2- قال تعالى: )يوسف اأعرض عن هذا(.

 ٣- اأمعشر الطلاب، اإّن في ال�جتهاد نجاح.

آتية ونذكر نوعه..      )ج( نعّين الحال في الجمل ال�

 1- اأقبل الطالب فرحاً.

 2- استقبل المعلم طلابه، وهو يبتسم.

 ٣- راأيت العصفور في القفص.

 السؤال السادس: )اأ( نمثل على ما ياأتي بجمل مفيدة مع الضبط التّام:

1- حال جملة فعلية ________________________
2- حال شبه جملة ________________________

٣- منادى شبيه بالمضاف ________________________
4- منادى نكرة مقصودة ________________________

     )ب( نعرب ما تحته خّط:

         1- يا حافظات الشعر، اأسمعننا بعضه.

         2- يا عابد، اتقِّ الله.

         ٣- اأقبل الرجل ثغره باسٌم.

         4- شوهدت الشمس غاربة.

)البلاغة(

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

 1- المشّبه في جملة )الصحة تاج على رؤوس ال�أصحاء(: الصحة، ال�أصحاء، تاج، رؤوس.

النشر مسك والوجوه دنانير         واأطراف ال�أكّف عنم  2- عدد التشبيهات في العدد الشعري ال�آتي: 
    )اثنان، ثلاث، اأربع، واحد(

آتية.    )ب( نستخرج اأركان التشبيه في الجمل ال�

كالطيف ليس له اإقامة  1- العمر مثل الضيف اأو   

سنّة تمشي في مفاصل نعس  2- فكاأّن لّذة صوته ودبيبها  
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)العروض(

آتية:  السؤال الثامن: )اأ( نجيب عن ال�أسئلة ال�

     1- من واضع علم العروض؟

     2- ما البحر الذي اأضافه ال�أخفش ال�أوسط؟

   )ب( نكتب البيت الشعري ال�آتي كتابة عروضية:

والمنهل العذب كثير الّزحام     يزدحم الناس على بابه       

ملاء( )ال�إ

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

آتية صحيحة ما عدا: )زيد هو ابن عمي(، )زيد ابن عمي(، )ابن عمي هو زيد(، ) زيد بن عمي(.     1- الجمل ال�

    2- تحذف ال�ألف في: )اأولئك، هذا، لكن(، )اأولئك، هاذا، لكن(، )هاؤل�ء، هذا، لكن(، )لكّن، ل�كن، هاذا(.

   )ب( نبّين سبب حذف األف )ابن( فيما ياأتي:

   1- عمر بن الخطاب، ثاني الخلفاء الراشدين.

   2- يا بن الكرام، األ� تدنو فتبصر.


