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للصف العارش
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كتابة مقالة

ُ
ّتاجات
الن
ُيت َّ
َوق ُع ِم َن ّ
نش َط ِتها ،أ� ْن يَكونوا قا ِدرين
ّفاعل مَعَ أ� ِ
الطلب ِة ب َْع َد َتع ُّل ِم هذه الوحد ِة ُ
المتما ِز َج ِة ،والت ِ
خلال ما ي أ�تي:
مهارات ال ّلغ ِة العَ َرب َّي ِة من
توظيف
َعلى
ِ
ِ
ِ
�1.1إدر ِاك ال آ�ثا ِر ال إ�يجاب َّي ِة للكلم ِة َّ
جتمع.
الط ِّي َب ِة في الفر ِد و ُ
الم ِ
سبحان ُه وتَعالى -علينا ،و ِمنها ِن ْعم ُة ال أ� ْمن.2.2تقدي ِر ِن َع ِم الل ِه ُ
اجهها.
الم
ِ
شكلات ا ّلتي تو ُ
3.3تع ُّر ِف مراحل ال ّتجار ِة ال ِإ�لكترون ّي ِة ،و ُ
ات ال ّتجار ِة ال ِإ�لكترون َّي ِة للحصولِ على ِس ْلع ٍة ما.
تطبيق خُ ُطو ِ
ِ 4.4
الم ْق ِد ِس).
5.5
استنتاج ال ِف َك ِر والعو ِ
اطف الوارد ِة في قصيد ِة ( َم ْر ِث ّي ُة ِ
بيت َ
ِ
المحت ّلين.
َ 6.6وعْ ِي أ� ّ
رض ،وطر ِد ُ
هم ّي ِة ال َو ْحد ِة في تحري ِر ال أ� ِ
اب الحالِ المفر ِد �ِإعراب ًا تا ّم ًا.
�7.7إعر ِ
8.8صياغ ِة أ�سما ِء آ�ل ٍة من أ�فعالٍ ُمعطا ٍة ،وبيانِ أ�وزا ِنها ال ِقياس ّي ِة.
كلمات كتاب ًة �ِإملائ ّي ًة صحيح ًة.
9.9كتاب ِة
ٍ
1010كتاب ِة مقال ٍة أ�دب َّي ٍةُ ،بمراعا ِة ُمواصفا ِتها الموضوع ّي ِة والف ِّن َّي ِة.

ال َوحد ُة
ال�أولى

تاح ال ُق ِ
لوب
ال َك ِل َم ُة ِم ْف ُ
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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 ّ
السا ِم َي ِةَ ،و َلها �آثا ٌر �إيجابِ َّي ٌة؛ �إِ ْذ تُداوي الق َ
ال َعزائِ َمَ ،و َتم َن ُح ال ُوجو َه �إِشْ راقاًَ ،وال�أ ْجسا َم شَ باباً َو َح َي ِويَّ ًة.
يات الّتي َب ْي َن �أ ْيدينا تُ َب ّي ُن ال َف ْرقَ َب ْي َن �أ ْهلِ ال�إ ِ
يمان َو�أ ْه ِل ال ُك ْفرَِ ،و َت ِص ُف �أ ْحوا َل ُه ْمَ ،و َت َت َحد ُ
َّث َع ْن
َوال�آ ُ
نِ َع ِم اللّ ِه الدّالَّ ِة َعلى ُوجو ِد ِهَ ،وقُ ْد َر تِ ِهَ ،و َو ْحدانِ َّي ِت ِهَ ،و َد َعو ِ
السلا ُم -الَّتي تُ َع ِّب ُر َع ْن
ات َس ِّي ِدنا �إِ ْبراهي َم َ -ع َل ْي ِه َّ
َو ْح َد ِة ال ِّرسا َل ِة.
قالَ َ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

اج ُتثَّ ْت :اق ُت ِل َع ْت.

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
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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ال َبوار :الهلاك.
�أنداداً� :أمثالاً.

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ

َبي ٌع :فدي ٌة.
ِخلالٌ :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 ﯬ

ﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ﴾
إ�براهيم ()4١-24
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّل َغة
جيب َعنِ ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً -نُ ُ
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 أ
كل َها ك حِيِۢن»؟
 -4خُ ضرتَها.
 -3ثما َرها.
 -2أ�ورا َقها.
 -1أ�غصانَها.
َ ّ ۡ ۡ َ ۡ َ
ب
ٱج َعل َهٰذا ٱلَ َل َءام ِٗنا"؟
ب -ما البل ُد ال َمقصو ُد في قَولِه تعالى" :ر ِ

 -1م ّك ُة ال ُمك ّر َم ُة.

ْس.
 -2ال ُقد ُ

 -3ال َمدي َن ُة ال ُمن ّو َرةُ.

الخلي ُل.
َ -4

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
 ٤ما ُّ
السلا ُم؟
السا ِب َع ُة وال ّثلاثونَ عَ لى لِسانِ �إبر َ
اهيم علي ِه َّ
الدعاءانِ ال َّلذانِ ت ََض َّم َن ْتهما ال آ�ي ُة ّ
المقاب ِِل فيما َي أ�تي:
الم ِ
ُ ٥ن َو ِّف ُق َب ْي َن ال آ� َي ِة في ال َعمو ِد ال أ� َّولِ و َ
ناس ِب َلها في ال َعمو ِد ُ
الم ْعنى ُ
أ َ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ َّ ُ ْ ۡ َ َ َّ
�« -ألم تر إِل ٱلِين بدلوا ن ِعمت ٱللِ
ُ ۡ ٗ َ َ َ ُّ ْ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ
َ
َ
كفرا وأحلوا قومهم دار ٱلوارِ»
ّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َّ ٞ
ََ
ٞ
ۡ
َ
ب« -مِن قب ِل أن يأ ِت يوم ل بيع فِيهِ ول
ٌَ
خِلٰل»
واع ُد ال َ ُّل ُ َغ ُِّو َّي ُةْٓ َ ۡ ُ َ َّ َ َ ۡ :
ال َ ِ
ت ٱللِ ل ت ُصوها ۗ
جـ-ق «ِإَون تعدوا ن ِعم
َّ ۡ َ ٰ َ ُ َ َّ
نس َن ل َظلوم ٞكفار»ٞ
ٱل
إِن ِ
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إِال�نْسا ُن َيجح ُد النِّ َع َم َعلى ك ْثر تِها بِ إِ� ْغ ِ
فال
شُ كرِها.
بات َل ُه
الكف ُر َمصي ُر ُه �إلى َزو ٍال؛ ل�أنّ ُه لا َث َ
ولا ْاس ِتقرار.
لا َين َف ُع الك ّفا َر ي ْو َم ال ِقيام ِة فداءٌ ولا َصداق ٌة.

جيب عنِ ال�أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َية:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ث ّم نُ ُ
لب ِن ْعم ِة ال أ� ْم ِن ،عَ لا َم َيدُ ُّل ذ ِل َك؟
السلا ُم دُعا َءه ب َِط ِ
 1ا ْف َت َتح �إبر ُ
اهيم عَ لي ِه ّ
المشَ َّب َه ِة بال ّن ْخ َل ِة ،و َ
 ٢نَع ِقدُ ُموا َز َن ًة َب ْي َن َ
الك ِل َم ِة َّ
الك ِل َم ِة َ
نين
المشَ َّب َه ِة َ
بالح ْن َظ ِلُ ،م َب ّي َ
الخبي َث ِة ُ
الط ِّي َب ِة ُ
َّ
الم ْع َن ِو َّي َة وال ِع ْل ِم َّي َة في ِهما.
الد ِ
لالات َ
ثالثاً -اللّغة:
الصحيح َة ِم ّما َب ْي َن القوس ْي ِن فيما َي ْأ�تي:
 ن َْختا ُر ال إ�جا َب َة َّالاس ِم (وا ٍد) ِمن َح ْي ُث ال ِب ْن َي ُة؟
�أ -ما َن ْو ُع ْ

منقوص)
(مقصو ٌر ،ممدو ٌد،
ٌ

ب -ما َن ْو ُع ال�أ ْس ِ
لوب في قَو لِ ِه َتعالىَ « :ف َم ْن َت ِب َع ِني َف إِ�نَّ ُه ِمنِّي»؟

ٌ
(شرط ،استفها ٌم ،ق ََس ٌم)
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س
الم ْق ِد ِ
َم ْر ثِ َّي ُة َب ْي ِت َ
�أبو ال ُم َظ َّف ِر ال�أبِي َو ْر ِد ُّي

ص:
َب ْي َن َيدي النَّ ِّ

ُو لِد الشَّ اع ُر �أبو ال ُم َظ َّف ِر ال�أبِي َو ْر ِد ّي (460ـ507هـ) ،في �أبي َو ْرد في ُخراسان ،في �أ ْس َر ٍة َترجع
كان �إِماماً في ُعلو ِم اللُّغةَ ،و َغ ْيرِها.
في �أصو لِها �إلى بني أ�م ّيةَ ،و َ
ونَ ،و َف َتكوا بِ�أ ْه ِلها،
ِض ه ِذ ِه ال َمر ثِ َّي ُة ما أ�ل َّم بِال ُق ْد ِ
اح َتلَّها َّ
الصليب ّي َ
حين ْ
س ِم ْن َمصائِ َبَ ،
َت ْعر ُ
َو َدنَّسوا َم ْس ِجدَهاَ ،وتُ َص ِّو ُر حالَ ال�أ َّم ِةَ ،وما �أصا َبها ِم ْن َهو ٍان َو ِخ ْذ ٍ
لان ،و َي ْس َت ْصر ُِخ الشّ اع ُر �أبنا َء �أ َّم ِت ِه
لال ِ
الاح ِت ِ
الغاش ِم.
العرب ّية وال�إ سلام ّية ،وي ُحثُّهم على نُ ْصر ِة المدين ِة المقدّسةَ ،و َت ْحريرِها ِم ْن َبراثِنِ ْ
الســو ِاجــ ِم
َ -١م َز ْجــنا ِدمــا ًء بالــدُّمـــو ِع َّ

فَــ َلــ ْم َيــب ْـ َق ِمنّا ُعـــ ْر َضــ ٌة لِــل َمــر ِاجـ ِم

فيـضـ ُه
ــلاح الــ َمــ ْر ِء َد ْمــ ٌع ُي ُ
َ -٢وشَ ــ ُّر ِس ِ

الـصـوا ِر ِم
الـحـ ْر ُب شُ ـ َّب ْ
ـت نـا ُرهـا بِ َّ
�إذا َ

 -٣ف إ�يــهــاً َبــنـي ال�إ ْســلا ِم �إِ َّن َورا َءكُـــــ ْم
� -٤أ َت ْــهــوي َمــ ًة فــي ِظــ ِّل �أ ْمــنٍ َو ِغــ ْب َطــ ٍة

ــحـ ْق َـن الــ ُّذرا بِــالــ َم ِ
َوقـائِ َـع ُي ْل ِ
نـاســ ِم
الخــميــ َل ِة ِ
نــاعــــ ِم؟
و َعــ ْيـ ٍ
ش كَـــ ُنـــ ّوا ِر َ

ــف َتــنــا ُم ال َعــ ْي ُن ِم ْل َء ُجفو نِـها
َ -٥و َك ْي َ

َعـــلـى َهــ َنــو ٍ
ـت ُك َّل نائِـ ِم
ات �أ ْيقَــ َظ ْ

طون الق ِ
َشاع ِم
 -٦و �إِخْ ـوانُــ ُك ْم بالـشّ ـا ِم ُي ْضـحي َمقي ُل ُه ْم ُظــهـو َر ال َمــذاكي �أ ْو ُب َ
ِعــون �إِلـى ال ِعدا
� -٧أرى �أ َّمــتـي لا ُيـشْ ــر َ
ــن ال َّردى
َ -٨و َي ْج َتــ ِن َ
ــبون الــنّـا َر َخـ ْوفاً ِم َ
ْــضبــوا َبــ ْع َد ه ِذ ِه
 -٩فــ إ� ِْن �أنْــ ُتــ ُم َلــ ْم َتغ َ
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ّين واهي الدَّعائِـ ِم
ر َ
ِماح ُه ُمَ ،والد ُ
بون الـــعــا َر َضـــ ْربــ َة لا ِز ِم
ــس َ
َولا َي ْ
ــح َ
ــالــحرائِـــــ ِم
َر َمــ ْيـنا �إِلــى �أ ْعــدائِــنــا بِ َ

م:س َج َم ال َّد ْم ُع:
َّ
السو ِاج َ
سالَ قَليلاً �أو كَثيراً.
ُعـــ ْر َضــ ٌة لِــل َمــر ِاجـ ِم :ما
ُي ْر َج ُم ِم َن ال َق ْو ِل.
ِم:السيوف
َ
الصوار ُّ
ال َم ِ
خف
ناسم� :أ ْطراف ِّ
ال َبعير.
التَّهويمة :النَّوم الخَ فيف.
َهــ َنــو ٍ
اتُ :م ْف َر ُدها َهناةٌَ ،و ِه َي
ال َمصائِ ُبال َعظي َم ُة.
ال َمذاكي :الشّ ابة ِم َن
الخَ يل.
الق ِ
َشاعم :النُّسو ُر الخَ بي َرةُ.
الحرائِــم:جمع حريمة:
َ
َو ِهي ما ُح ِّر َم ،فَلا ُي ْن َت َه ُك.

نجيب َعنِ ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
 1ب َِم ْاس َت َه َّل الشّ اع ُر قصيد َتهُ؟
لاح في نظر الشّ اعر؟
 2ما ش ُّر ّ
الس ِ
ُ
الحال التي آ� َل �إليها أ� ُ
هل القدس بعد سقوطها؟
 ٣ما
 4ما ال َّنتيج ُة ا ّلتي خَ ُل َص �إليها الشّ اع ُر في نهاي ِة القصيد ِة؟
جيب عنِ ال�أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ث ّم نُ ُ
َ
١
جمال ال َّتصوي ِر في قولِ الشّ اع ِر:
نوض ُح
ّ
ــرب َتــرنـو ُمـ ِلـ َّحـ ًة
َد َعــ ْونـاكُــ ُم و َ
الــح ُ
نوض ُح دَلال َة العبارة ال آ� ِت َية:
ّ ٢

ِ
ــحــاظ النُّــسو ِر القَــشا ِعـــ ِم
�إِلــ ْينـا بِ�أ ْل

 مزجنا دما ًء ّ		
السواجِ م.
بالدموع ّ
 ٣ن َْذ ُك ُر هَ َد َف ْي ِن َسعى الشَّ ِاع ُر �إلى ت َْحقي ِق ِهما ِم ْن ِخلالِ ال َق َ
صيد ِة.
ثالثاً -اللّغة:

الصوارم ،ال َم ِ
ناسم ،الحرائم؟
 -ما مفرد ك ٍّل م ّما ي�أتيَّ :
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ال َقواع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
الحال
َنق َر�أ ال�أم ِث َل َة ال�آتِ َي َة:
الحاج ُمبت ِهجاً.
 -١عا َد
ُّ
 -2تُشْ َر ُب الق َْه َو ُة ِ
ساخ َن ًة.

َ

َّ

ۡ

ٓ

َ

َّ َ

ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َّ َ ُ
َ َ َّ َ ُ ُ
ك ُم ۡ
ٱلل َوٱنلَّ َه َار »٣٣
يۖ وسخر ل
 -٣قالَ تعالى «:وسخر لكم ٱلشمس وٱلقمر دائِب ِ

(�إبراهيم)33 :

َ -٤خ َر َج المناضلون طالبين الح ّريّة.
َ -٥غ ْي َر �أ َّن الفَتى ُيلاقي ال َمنايا

كالِ ٍ
الهوانا
حات َولا ُيلاقي َ

(المتن ّبي)

ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
ف ،المقصود بِ ِه ُه َو
�إذا ت�أ ّم ْلنا ال�أ ْم ِث َل َة السابقة َوجدْناها ُجملاً تا َّم ًةَ ،وق ْد جا َء بع َد ُك ِّل ُجم َل ٍة َو ْص ٌ
صاح َب ُه َو ْقتاً َم ْحدوداً ،و ُيفارِق ُهِ ،م ْث َلُ (:م ْب َت ِهجاًِ ،
صف َغي ُر ثابِ ٍتُ ،يلا ِز ُم ِ
ساخ َن ًة ،دائِب ْي َن،
ال ُمشْ َت ُّقَ ،وهذا ال َو ُ
عينُ ،م ْق ِنعي،كالِ ٍ
س
ُم ْه ِط َ
حات)َ .و �إِذا َت�أ ّم ْلنا َهذا ال ُمشْ َت ّق َو َجدْناهْ :اسماً َم ْنصوباًَ ،ن ِك َرةً ،ف َْض َل ًة (�أي َل ْي َ
ُم ْب َتد�أً َولا َخ َبراً ًولا فِ ْعلاً َولا فا ِعلاً)ُ ،م َب ِّيناً َه ْي َئ َة ِ
صاح ِب ِه َو ْق َت ُوقو ِع ال ِف ْعلِ.

يان َه ْيئ ِة ِ
(الحاج)َ ،وفي ال ِم ِ
ف جا َء؛ لِ َب ِ
ثال
الفاعل عند وقوع الفعل
ُّ
فَفي ال ِمثال ال�أ َّول ( ُم ْب َت ِهجاً) َو ْص ٌ
يان َه ْي َئة نائِب ِ
ِ
الفاعل (الق َْه َوةُ) عند وقوع الفعلَ ،وفي ال ِم ِ
ف جا َء؛ لِ َب ِ
ثال الثّالِ ِث
الثّاني
(ساخ َن ًة) َو ْص ٌ
عول بِه (الشّ ْم َس وال َق َم َر) عند وقوع الفعلَ ،وفي ال ِم ِ
ف جا َء؛ لِ َبيان َه ْي َئ ِة ال َم ْف ِ
ثال ال ّرابِ ِع
(دائِ َب ْين) َو ْص ٌ
ثال ِ
(طالبين) ،جا َء لِ َبيان َهي ْئ ِة ِ
س (كالِ ٍ
الفاع ِل (المناضلون) عند وقوع الفعلَ ،وفي ال ِم ِ
ف
الخام ِ
حات) َو ْص ٌ
جا َء؛ لِ َبيان َه ْي َئ ِة ال َم ْف ِ
عول بِه (ال َمنايا).
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السؤالُ َع ْنها بـ ( َك ْي َف)َ ،و ُي َس ّمى الّتي َب َّي َن ِت الحالُ َه ْي َئ ُتها ِم ْن
َوتُ َس ّمى ه ِذه ال�أ ْو ُ
صاف �أحوالاًَ ،و َي ِت ُّم ّ
صاح َب الحالَ ،و َل ْو ت�أ ّم ْلنا ِ
مفعول ب ِه ِ
ِ
ٍ
السابِ َق ِة
صاح َب
فا ِعلٍ �أ ْو نائِ ِب فا ِعلٍ �أ ْو
الحال في ُك ٍّل ِم َن ال�أ ْم ِث َل ِة ّ

َل َو َجدْنا ُه َم ْع ِر َف ًة.
السابِق ِة َو َجدْنا الحالَ َق ْد َو َر َد ُمطابِقاً لِ ْل َع َد ِد؛ َف ُه َو ُم ْف َر ٌد في ال ِمثال ْينِ ال�أ ّول والثّاني،
و �إذا �أ َعدْنا النَّ َظ َر في ال�أ ْم ِث َل ِة َ
ثال ِ
وج ْم ُع ُم َؤن ٍَّث سالِ ٌم في ال ِم ِ
و ُم َثنًّى في الِ ِ
الخامسِ.
وج ْم ُع ُم َذ َّك ٍر سالِ ٌم في الِمثال ال ّرابِ ِعَ ،
مثال الثّالِ ِثَ ،
وقد َو َر َد ُمطابِقاً لِ ْل ِج ْنسِ؛ ف ُهو مذ َّك ٌر في ال�أ ْم ِث َل ِة ال�أ ّو ِل والثّالِ ِث وال ّرابِ ِع ،و ُم َؤن ٌَّث في ال ِمثا َل ْينِ الثّاني
و ِ
الخامسِ.
نس َت ْن ِت ُج:

فَ ،ن ِك َرةٌ ،ف َْض َل ٌةُ ،ح ْك ُمه النَّ ْص ُبُ ،ي َب ِّي ُن َه ْيئ َة صاح ِبه ِع ْن َد ُح ِ
دوث ال ِف ْعلِ ،وغالباً ما
 -1الحالُ َ :و ْص ٌ
ُي ْس�ألُ عنه بـ ( َك ْي َف)ِ ،م ْث َل :جاءت المعلّم ُة مسرع ًة.
ِ -2
ِ
الحالْ :اس ٌم ُي َب ِّي ُن الحالُ َه ْي َئ َت ُهِ ،م ْث َل� :أ ْق َب َل النّ ِ
اج ُح ُم ْغ َت ِبطاً ،شو ِه َد ال َق َم ُر با ِز َغاً ،اشْ َت َر ْي ُت
صاح ُب
لي َم ْسرو َر ْينِ .
ال ُب َّن َم ْطحوناًَ ،وجاء ُم َح ّم ٌد َو َع ٌّ

ِ
الحال َم ْعرِف ًة� ،أ ّما الحال فتكون نكرة.
صاحب
يكون
 -3ال�أصل �أ ْن َ
ُ
ِ
س وال َع َد ِد،
الحال المفر ُد ،وهو ما ليس جمل ًة ولا شب َه جمل ٍة،
 -4من �أنواع
ومطابق صاح َبه في الجن ِ
ٌ
بتسماًَ ،و َد َخ َل ِت ال ُمعلِّم ُة ُم ِ
ِم ْث َلَ :د َخ َل ال ُمعلِّ ُم ُم ِ
مان ُمبتس َم ْينِ َ ،د َخ َل ِت ال ُمعلِّ ِ
بتسم ًةَ ،د َخ َل المعلِّ ِ
متان
مات ُم ِ
بتس ٍ
مات.
مون
مبتسمينَ ،د َخ َل ِت المعلِّ ُ
مبتسم َت ْينِ  ،دخ َل المعلِّ َ
َ

11

َنمو َذجان إ�عراب ّيان:
نُعر ُِب ما َتح َت ُه خطوط فيما َي�أْتي:

َ ُ َ ۡ
ٗ
ٱل َ ٰ
َ -١
نس ُن َ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 ٌ
 -2أ�قبل المنتصرون رافعين راية النصر.
رافعينٌ :
نصوب ،وعَ لام ُة نَص ِب ِه الياء؛ ل أ�نه جمع مذكر سالم.
حال َم ٌ
تدريبات:
ٌ
َتدريب ()1
نُع ّي ُن الحالَ ال ُمفر َد فيما َي�أْتي:
َ ٗ
يموا ْ َّ
ِين َء َام ُنوا ْ يُقِ ُ
�أ -قال تعالى« :قُل ّلِعِ َباد َِي َّٱل َ
ٱلصلَ ٰوةَ َو ُينفِ ُقوا ْ م َِّما َر َز ۡق َنٰ ُه ۡم ِ ّٗ
سا َو َعلن َِية ّمِن
َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َّ ٞ
َ َ َٰ ٌ
ٞ
ۡ
َ
(�إبراهيم)31 :
قب ِل أن يأ ِت يوم ل بيع فِيهِ ول خِلل.»٣١
ْ ََ

َ

َ

ۡ

ُ

ْ

َ

َ
ٱلصل َوٰت َو َّ
حٰف ُظوا ع َّ
وموا ِ َّلِ قٰنِت َ
ٱلصل ٰوة ِ ٱل ُو ۡس َط ٰى َوق ُ
ني .»٢٣٨
ِ
ِ
ب -قال تعالىِ « :
نيِ ،ع ْش َعزيزاً في ُمجت َم ِع َك.
جـ -يا ُب َّ
ات ال ِم َح َن صابِر ٍ
ات.
اج َه ِت النِّسا ُء ال ِف َلسطين ّي ُ
د -و َ
َهب ِ
العام ِ
لان �إلى ال َعملِ َنشي َط ْينِ  ،ثُ َّم عادا با ِد َي ًة عل ْي ِهما �آثا ُر التَّ َع ِب.
هـ -ذ َ
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(البقرة)238 :

َتدريب ()٢
عن ك ِّل ُسؤ ٍال م ّما ي�أتي ،بحيث تشتم ُل ال�إ جاب ُة على ٍ
ٍ
نويع:
حال
مع التَّ ِ
مناسب َ
نجيب ْ
ُ
 -1ك ْي َف ظه َر القائدُ ؟
َ -2
الم ْص َن ِع؟
كيف َب َد ِت العا ِم ُ
لات في َ
َ -٣
كيف ْ
الم ْيدانِ ؟
مين في َ
المع َت ِص َ
شاهد َت ُ
َتدريب ()٣
بحال ُمف َر ٍد ُم ِ
َنمل�أ ال َفر ِ
اغات ٍ
ناس ٍب فيما َي�أْتي:
ياب
س الثِّ َ
�أ� -أ ْل َب ُ
بْ -اس َت ْق َب َل ال�أ ُخ �أخا ُه
الس َف ِر
جَ -ر َج َع
ُّ
الحاج ِم َن َّ

.
.
.

َتدريب ()٤
ٌ
خطوط ،فيما َي�أْتي:
نُعر ُِب ما َتح َته
لين.
مين ُم َؤ َّه َ
�أ -تُ َع ِّي ُن ِوزار ُة التَّر بِي ِة والتَّ ْعلي ِم ال ُم َعلِّ َ
لين.
مين ال ُم َؤ َّه َ
ب -تُ َع ِّي ُن ِوزار ُة التَّر بِي ِة والتَّ ْعلي ِم ال ُم َعلِّ َ
عب ر�أ َي ُه َصريحاً.
ج� -أع َل َن الشّ ُ
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التِّجا َر ُة إِ
ال�لِ ْكترو نِ َّي ُة

ال َوحد ُة
الثانية
ص:
َب ْي َن َيدي النَّ ِّ

التِّجا َر ُة و ِاح َد ٌة ِم ْن �أ ْب َر ِز ال�أن ِْش َط ِة ال�إ نْسان َّي ِة الا ْق ِتصاديَّ ِة قَديماً َو َحديثاًَ ،ف ِه َي ال َع َم ِل َّي ُة الَّتي َي ِت ُّم
ياتَ ،و َق ْد َتط َّو ِ
ياجات ال�أ ْفرا ِد الما ِديَّ ِة ِم ْن َبضائِ َع َو ُم ْق َت َن ٍ
اح ِت ِ
رت ال َع َم ِل َّي ُة التِّجا ِريَّ ُة
ِم ْن ِخلالِها َت ْل ِب َي ُة ْ
اس بِها ال َي ْو َم َل ْي َس ْت
َع ْب َر ال ُعصو ِر ِم ْن َح ْي ُث الشّ ْك ُل َوال َم ْضمو ُن؛ َف َن ْو ِع َّي ُة ال َبضائِ ِع الَّتي َيتَّ ِج ُر ال َن ُ
َت ُط ُرقُ ُمما َر َس ِة ال َع َم ِل
ِه َي َ
ذات ال َبضائِ ِع الَّتي كا َن ْت ُم َتدا َو َل ًة في ال ُعصو ِر القَدي َم ِة ،كَما اخْ َت َلف ْ
جاري؛ َف َل َد ْينا ال َي ْو َم َم ْفهو ٌم َجدي ٌد لِلتِّجا َر ِة ُي ْع َر ُف بِالتِّجا َر ِة ال�إ لكترونيّ ِةَ ،و َق ْد َت َط َّو َر ِت ال َوسائِ ُل
التِّ ِّ

التِّ ْك ِ
س َلها.
الحدي َث ُة الَّتي َت ْع َت ِم ُد َعلى شَ َب َك ِة ال�إ نْت ْر نِ ِت َك�أسا ٍ
نولوج َّي ُة َ
الض ْو َء َعلى التِّجا َر ِة ال�إ لِ ْكترون َّي ِة ِم ْن َح ْي ُث َم ْفهو ُمها،
َوال َمقا َل ُة الَّتي َب ْي َن �أ ْيدينا تُ ْلقي َّ
لات الَّتي تُو ِاج ُهها.
َو َمر ِاح ُلهاَ ،وال ُمشْ ِك ُ
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َع َر َف إِال�نْسا ُن التِّجا َر َة ُم ْن ُذ � ِ
نين؛ َح ْي ُث تبا َدلَ ال�أ ْفرا ُد
آلاف ِّ
الس َ
الس َل َع َو ِ
الخ ْد ِ
مع
مات بِ ِنظا ِم ال ُمقا َي َض ِة �إِلى �أ ْن َت َّم اخْ ترا ُع ال ُع ْمل ِةَ .و َ
ّ
ِ
ساحات كَثي ٍر ِم َن ال ُّد َو ِل بِ َس ِ
اتِّسا ِع ِم
ياسي قَا َم ْت �أن ِْش َط ٌة تِجاريَّ ٌة َب ْي َنها� ،إ ْذ
بب التَّ َط ُّو ِر َ
الح ِّ
ضاري َو ِّ
الس ِّ
َت َعلى ْاس ِت ْب ِ
الس َل ِع النَّا ِد َر ِةَ .ح ْي ُث تُ َع ُّد َع َمل َّي ُة التِّجا َر ِة َنشاطاً
فيس ِةَ ،و َب ْع ِ
ا ْع َت َمد ْ
دال ّ
ض َّ
الس َل ِع بال َمعا ِد ِن النَّ َ
بي -صلّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم( :-ال َب ِّي ِ
الخيا ِر ما َل ْم َي َتف َّرقاَ ،ف إ� ِْن َصدَقا َو َب َّينا
عان بِ َ
�إنْسانِ ّياً َط ْوع ّياًَ ،وفي هذا َيقولُ النّ ّ
َت َب َر َك ُة َب ْي ِع ِهما)ُ ( .متَّف ٌَق َع َل ْي ِه)
بورِكَ َل ُهما في َب ْي ِع ِهماَ ،و �إ ِْن ك ََذبا َو َك َتما ُم ِحق ْ
ال ُمقا َي َض ِة :ال ُمبادل ِة.

َت َح َرك ُة التِّجا َر ِة َو�أ َخ َذ ْت �أشْ كالاً �أ ْك َث َر َحدا َث ًةَ ،ح ْي ُث َظه َر ِت
َو َم َع التَّ َط ُّو ِر التِّ ْك
نولوجي ال َكبي ِر َتضا َعف ْ
ِّ
الحدي َث ِة الَّتي َت ْع َت ِم ُد َعلى شَ َب َك ِة
التِّجا َر ُة ال�إ لِ ْكترون َّي ُةَ ،و ِه َي التِّجا َر ُة الَّتي َت ِت ُّم بِ ْاس ِتخْ دام ِ ال َوسائِ ِل التِّ ْكنولوج َّي ِة َ
ِ
تي ال َب ْي ِع َوالشِّ را ِء �إِل ْكترو نِ ّياً ِم ْن ِخ ِ
لال هذ ِه الشّ َب َك ِة.
ال�إ نْت ْر نِ ِت َك�أسا ٍ
س َلها� ،إِ ْذ َت ِت ُّم ُك ٌّل م ْن َع َم ِل َّي ّ
َت ُم ُّر التِّجا َر ُة ال�إ ل ْكترون َّي ُة ب َمر ِاح َل ِع َد ٍة :فَفي ال َم ْر َح َل ِة ال�أولى َي ِت ُّم فيها التَّ َع ُّر ُف �إِلى ال ُم ْن َت ِ
جات ال َم ْط ِ
لوب
اصفاتُها َو�أ ْسعا ُرهاَ ،وشُ ُ
سلوب التَّ ْسلي ِمَ ،ف ِه َي تُ َم ِّك ُن ال ُم ْس َت ْه ِل َك ِم َن التَّ َس ُّو ِق ِم ْن
َتدا ُولُها َو ُمو َ
روط َّ
السدا ِد َو�أ ُ
ِ
كان ،واخْ تيا ِر ما ُي ِ
ِخ ِ
كانَ ،و �إِلى �أ ِّي َم ٍ
اسيب َوال�أ ْج ِه َز ِة ال َّذك َّي ِة ِم ْن �أ ِّي َم ٍ
لال الحو ِ
تروني،
ناس ُب ُه َع ْب َر ال َبري ِد ال�إ ل ْك ّ
َو(الفيديو كونفرنس)َ ،و َبر ِام ِج ال َّد ْر َدشَ ِةَ .وال َم ْر َح َل ُة الثّانِ َي ُةَ ،و ِه َي َم ْر َح َل ُة َت َسلُّ ِم ال ُم ْن َت ِ
جات َح ْس َب َن ْو ِعها �إِ ّما
�إِل ْكترون ّياً في شَ ْك ِل َم َل ّف ٍ
حاسوبَ ،و �إِ ّما ِم ْن ِخ ِ
ٍ
لال الشّ ْحنِ � .أ ّما ال َم ْر َح َل ُة الثّالِ َث ُة َف َت َت َعلَّ ُق بِ َسدا ِد قي َم ِة
ات �أو َ َبر ِام ِج
الات ال َم ْصرِف َّي ِةَ ،و َع ْن َطريقِ شَ ر ِ
الحو ِ
ِكات
ال ِبضا َع ِة ال ُمش َترا ِةَ ،و َت ِت ُّم �إل ْك ْترون ّياً َع ْن َطريقِ ال َموا ِق ِع إِال�ل ْكترون َّي ِةَ ،و َ
مان (َ )Credit Cardو ِه َي ال ِبطا َق ُة الَّتي تُ ْص ِد ُرها ال ُبنوكُ لِ ْل ُعملا ِء بِالتَّعا ُو ِن َم َع شَ ر ِ
التَّ ْحويلَِ ،و بِطا َق ِة الا ْئ ِت ِ
ِكات
ال َّد ْف ِع الد َّْول َّي ِة مثل« :فيزا كارد ،وماستر كارد ،و�أميريكان �إكسبريس.»...
الس ِ
�أ ْص َب َح بِ إ� ْم ِ
الس ْع ِر
كان ال ُم ْس َته ِل ِك �أ ْن ُي ْب ِح َر في ّ
الس َل ِع بِ ِّ
طاب َل ُه ِم َن ِّ
وق إِال�لِ ْكترو نِ َّي ِةَ ،و َيخْ تا َر ما َ
ال ُم ِ
مازونَ ،و ُه َو �أ ْك َب ُر ال َمو ِاق ِع العا َل ِم َّي ِة
ناس ِب َع ْب َر َمو ِاق ِع التِّجا َر ِة ال�إ ل ْكترون َّي ِة ال ُم ْن َت ِش َر ِة َع َرب ّياً َوعا َل ِم ّياًَ ،و ِم ْنهاَ :م ْو ِق ُع �أ َ
مازون ،و َم ْو ِق ُع
في ال َب ْي ِع َوالشِّ را ِء ِم َن ال�إ ْن َت ْر نِ ِتَ ،و َم ْو ِق ُع  ،eBayو َم ْو ِق ُع َعلي بابا الَّذي ُي َع ُّد ُمنافِساً َق ِويّاً لِشَ ِر َك ِة �أ َ
ِ
َت َهذ ِه
مريكي ،و َم ْو ِق ُع �أوزون
كسبريس ،و َم ْو ِق ُع تيمول
الروسيَ .و َق ِد ا ْع َت َمد ْ
َعلي �إ ْ
الصيني ،و َم ْوق ُع وول مارت ال�أ ّ
ِّ
ِّ
الح َم ِ
لات التَّ ْسوي ِق َّي ِة َعلى ال�إ ْن َت ْر نِ ِتَ ،و ُه َو ما ُي ْع َر ُف بِالتَّسويقِ ال�إ
ئي،
ال َمو ِاق ُع َعلى َ
ّ
لكتروني (ال َمسمو ِع َ ،وال َم ْر ِّ
فيديوهات َق َنو ِ
ِ
لان َعلى ال َمو ِاق ِع َوال ُم ْن َت ِ
لي) َح ْي ُث َي ِت ُّم َنشْ ُر ال�إ ْع ِ
ِ
اليوتيوب
ات
دياتَ ،وال�إ ْعلا ُن َع ْن َطريقِ
والتَّفا ُع ِ
ماعي كَالفيس بوك َوتويتر و �إن ْْستجرا ِم َو َغ ْيرِها ِم ْن َق َنو ِ
َوقَنو ِ
ات الات ِ
اصلِ.
ات إِال� ْعلا ِم ْ
ِّصال َوالتَّو ُ
الاج ِت ّ
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َو َعلى ال َّرغ ِم ِم ْن ذلك َف إِ� َّن هناكَ ال َعدي َد ِم َن ال ُمشْ ِك ِ
لات الَّتي تُو ِاج ُه التّجا َر َة ال�إ لكترون َّي َةَ ،و َت ْك ُم ُن في �أ َّن
الاتِّفاقَ َعلى الشِّ را ِء ِخلا َلها لا ُي َم ِّك ُن ال ُم ْس َت ْه ِل َك ِم َن ال ُو ِ
قوف َعلى َخصائِ ِصها بِ َع ْي ِن ِهَ ،و ِم ْن ثُ َّم َف َق ْد َي ْك َت ِش ُف
َب ْع َد َت َسلُّ ِمها َع َد َم َص ِ
ِ
اصفات ال ُمتَّفَقِ َعل ْيهاَ ،والا ْف ِتقا َر �إِلى ُوجو ِد َقو ِاع َد قانو نِ َّي ٍة
لاح َي ِتها ،أ� ْو َع َد َم ُمطا َب َق ِتها لِلمو
حا ِك َم ٍة لِلتَّ ِ
ليديَ ،و �إِ ْمكان َّي ِة اخْ ِتر ِ
عاملِ ِم ْن ِخ ِ
اق الشَّ َب َك ِة ما َيس ْم ُح
لال التِّجا َر ِة ال�إ لكترون َّي ِة بديلاً َعنِ التَّعا ُملِ التَّ ْق ِّ
باس ِتخْ دا ِم التّجا َر ِة ال�إ لكترون َّي ِة في �إ ِْجرا ِء َتعاق ٍ
اح ٍ
تيال.
لِل َب ْع ِ
ُدات َو ْهم َّي ٍة َو َع َمل ّي ِات َن ْص ٍب َو ْ
ض ْ
ون بِالتِّجا َر ِة ال�إ لكترون َّي ِة �أّنَّها َس َت ْنمو َو َت ْز َد ِه ُر ُم ْس َت ْق َبلاً؛ َن َظراً لِا ْع ِتما ِدها َعلى �إِ ْم ٍ
كانات تِ ْق ِن َّي ٍة
َو َيرى ال ُم ْه َت ّم َ
ٍ
ٍِ
كونَ ،ولا ِس َّيما
تروني ُم َت َط ِّورٍ؛ لِ َت ْذليلِ ال َعق َ
المس َت ْه ِل َ
َبات الَّتي ُيو ِاج ُه َها التُّجا ُر و ْ
عال َية كَثي َرةَ ،و نِظا ِم َد ْف ٍع �إل ْك ٍّ
عاملات المال َّي ِة َو�أ ْم ِنها َعلى إِال� ْن َت ِ
ِ
ات تُبشِّ ُر بِ ُم ْس َت ْق َبلٍ ُمشْ ر ٍِق لِلتِّجا َر ِة
َعلى َصعي ِد ِس ِّر َي ِة ال ُم
رنتَ ،وهذ ِه ال ُمؤشِّ ر ُ
ال�إ ل ْكترون َّي ِة الَّتي أ� ْص َب َح ْت َحقي َق ًة قائِ َم ًةَ ،و أ� َّن �آفاقَها َو �إِ ْمكاناتِها لا َت ِق ُف ِع ْن َد َحدٍّ.
ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
الصحيح َة فيما َي�أْتي:
 1نختا ُر ال إ�جاب َة ّ
أ� -ما ا َّلذي ساعَ َد عَ لى ُظهو ِر ال ِّتجا َر ِة ال ِإ�لكترون َّي ِة ؟
ضاري.
ناعي -2 .التَّ َط ُّو ُر التِّ ْك
 -١التَّ َط ُّو ُر ِّ
الح ّ
نولوجي -3 .التَّ َط ُّو ُر َ
ّ
الص ّ
السوقِ ال ِإ�لكترو ِن َّي ِة العا َل ِم َّي ِة؟
الم ْو ِق ُع ال ِإ�
ب -ما َ
لكتروني ال أ� ْك َث ُر ا ْن ِتشار ًا في ُّ
ُّ
 -2تيمول -3 .علي �إكسبريس.
� -١أمازون.
 2ت َُم ُّر ال ِّتجا َر ُة ال ِإ� ِل ْكترو ِن َّي ُة ب َِمر ِاح َل ِع َّد ٍةُ ،ن َو ِّض ُحها.
لكتروني؟
 3ما َوسائِ ُل التَّ َس ُّو ِق إِال�
ّ

َ ٤ع ِّد ْد �أشْ َه ِر َمو ِاق ِع التَّ َس ُّو ِق ال�إ لكترون َّي ِة.
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 ٥ما المشكلات الَّتي تواجه التِّجا َر َة ال�إ لكترون َّي َة؟

 -4التَّ َط ُّو ُر ال َفنّ ّي.
 -4علي بابا.

جيب عنِ ال�أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َية:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ث ّم نُ ُ
ُ 1ت َع ُّد عَ َمل َّي ُة ال ِّتجا َر ِة نَشاط ًا �إنْسا ِن ّي ًا َط ْوع ّي ًاُ ،ن َو ِض ْح ذلك.
الم ْج َت َم ِع؟
ِ ٢ب َر أ�يِناَ ،ك ْي َف ت ُْس ِه ُم ال ِّتجا َر ُة ال إ� ِل ْكترون َّي ُة في ت ََط ُّو ِر ُ
الم ْه َت ّمونَ بِال ِّتجا َر ِة ال إ�لكترون َّي ِة أ�نَّها َس َت ْنمو َو َت ْز َد ِه ُر ُم ْس َت ْق َبل ًا.
ُ ٣ن َع ِّل ُلَ :يرى ُ
ُ ٤ن َو ِّض ُح َج َ
مال ال ّتصوي ِر في ال ِعبارة ال آ�تية:
الس ِ
 �أ ْص َب َح بِ إ� ْم ِوق إِال�لِ ْكترو نِ َّي ِة.
كان ال ُم ْس َته ِل ِك �أ ْن ُي ْب ِح َر في ّ

ثالثاً -اللّغة:
جات؟
اسيب ،ال ُم ْن َت ُ
 -١ما ُم ْف َر ُد ُك ِّل َج ْم ٍع ِم َن ال�آتِ َي ِة َ :وسائِ ُلَ ،
الحو ُ
 -2ما َج ْمع ُك ِّل ُم ْف َرد ِم َن ال�آتِ َي ِة :بطاقة ،موقع ،مستهلك؟
القواع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
اس ُم ال�آ َل ِة
ْ

َن ْق َر�أ ال�أم ِث َل َة ال�آت َي َةَ ،و َن َت�أ َّم ُل ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط:
� -١إِنَّ ِم ْح َف َظ َة َّ
الم ْر أ� ِة.
الذخا ِئ ِر ِل ْل أ� َّم ِة َق ْل ُب َ
عين ّ
بالمشْ َر ِط.
بيب في عَ مل ّي ِة الجِ ر َاح ِة ِ
الط ُ
َ -2ي ْس َت ُ
بالم ْنظا ِر.
َ -٣يرا ِق ُب عُ لما ُء ال َف َل ِك ال ُّنجو َم ِ
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ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
ما الّذي ت ُد ُّل علي ِه كلم ُة ِ(م ْح َف َظة) في ال ِم ِ
ثال ال�أ ّو ِل؟ و َك ِلمتا ( ال ِمشْ رط وال ِم ْنظار) في المثالين الثّاني والثالث؟
نُ ِ
لاح ُظ �أ َّن ُك ّلاً ِم َن ال�أسما ِء ّ ِ
هي �أسماءٌ ُمش َت ّق ٌة ِم ْن �أ ٍ
فعال ثُلاث ّي ٍة تد ُّل َعلى ال�آل ِة� ،أو ال�أدا ِة الّتي
السابقة َ
ري الفع ُل بِ َوسا َط ِتها؛ َو لِهذا ُس ّم َي ُك ٌّل ِم ْنها ْاس َم �آ َل ٍة؛ فَا ْل ِم ْح َف َظ ُة في ال ِم ِ
ثال ال�أ َّو ِل ُمشْ َت َّق ٌة ِم َن ال ِف ْع ِل
�أ ْج َ
(ح ِف َظ)؛ لِ َت ُد َّل َعلى ال�آ َل ِة الّتي تُ ْحف َُظ فيها ال َّذخائِ ُر َوا ْل�أ ْموالَُ ،وه َكذا في بق ّي ِة ا ْل�أ ْم ِث َل ِة ،و �إذا
لاثي َ
الثُّ ِّ
َو َزنّا هذ ِه ا ْل�أ ْسما َء ،ف ََس َن ِج ُد �أ َّن ِم ْح َف َظ ًة َعلى َو ْز ِن ِ(م ْف َع َل ٍة)ِ ،ومشْ َر َط َعلى َو ْز ِن ِ(م ْف َعلِ)ِ ،وم ْنظا َر على
َو ْز ِن ِ(م ْف ِ
عال) ،وه ِذ ِه ِه َي ال�أ ْوزا ُن القياس َّي ُة الثّلاث ّي ُة الّتي ُيصا ُغ َع َل ْيها ْاس ُم ال�آل ِة.
نس َت ْن ِت ُج:
ْ -١اس ُم ال�آ َل ِة :ه َو ْاس ٌم ُمشْ َت ٌّق للدّلال ِة َعلى ال�أدا ِة الّتي ُي َؤ ّدى بِها ال ِف ْع ُل.
ِ ِ ِ
لاثي ،و ُيصا ُغ على ثلاث ِة �أوز ٍان قياسيّ ٍة ِه َي:
ُ -٢يشْ َت ُّق ْاس ُم ال�آلة م َن الف ْعلِ الثُّ ِّ
ِم ْف َعلِ ،مثْلِ :م ْن َجلِ ،م ْغ َزلِ .
ِم ْفعالِ ،مثْلِ :مفتاحِ ،مصباح.
ِم ْف َعلةِ ،مثْلِ :م ْل َعقةِ ،م ْك َن َسة.

تدريبات:
ٌ
َتدريب ()١
َن ْس َتخْ ر ُِج �أ ْسما َء ال�آ َل ِة ِم َن ال ُجملِ ال�آتي ِة ،ونُ َح ِّد ُد ا ْل�أ ْفعالَ الّتي اش ُتق َّْت ِم ْنها:
اث ال أ�ساس َّي ُة َش ُّق ال ّترب ِةَ ،و َت ْف ُ
كيك أ�جزا ِئها ،وت َْه ِوي ُتها.
المحر ِ
َ -١وظيف ُة ِ
الح ّي ُة ّ
ُ -٢تشاهَ دُ
بالم ْج َه ِر.
ُ
الصغير ُة ِ
الدقيق ُة ،وال أ� ْجسا ُم َّ
الكائنات َ
 -٣ا ْل َم ْر ُء ِم ْر آ� ُة أ�خي ِه.
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َتدريب ()٢
َنصو ُغ ْاس َم ال�آل ِة ِم َن ال�أ ْف ِ
عال ال�آتي ِة ،ونُ َح ِّد ُد َو ْز َنهاَ :ط َرقَ َ ،محاَ ،خ َر َط ،كالَ .
َتدريب ()٣

َن َض ُع ْاس َم �آل ٍة ُم ِ
ناسباً في الفرا ِغ فيما ي�أتي:
َ -١ي ْح َت ِف ُظ ال ّلاجِ ئونَ ال ِف َل ْسطين ّيونَ ُك ٌّل ِم ْن ُه ْم بِـ
 -٢لا َي ِت ُّم عَ َم ُل ال َّن ّجا ِر بلا
ُ -٣ي َق ُّص ال ُق ُ
ماش بِـ

.
.

َب ْي ِت ِه َح ّتى عَ ْو َد ِت ِه.

ال�ملاء:
إ
الصحيح َة في ُك ِّل جملت ْينِ ُمتقابلت ْينِ فيما ي�أتي:
�أ -نُ َح ِّد ُد ال ُجمل َة ّ
ُضات ثِقاةٌ.
قات.
ُه ْم ق ٌ
ُه ْم قُضا ٌة ثِ ٌ
َصلَّينا َعلى ُر ِ
فات الميّ ِت.
َصلَّ ْينا َعلى ُرفا ِة الميّ ِت.
تب ُّو ُؤ المسؤوليّ ِة �أمان ٌة.
ت َب ُّوء ال َمسؤوليّ ِه �أمان ٌه.

ِ
الكلمات ال�آتي ِة:
ب -نُب ِّي ُن س َب َب ِكتاب ِة التّا ِء َمفتوح ًة �أو َم ْربوط ًة في ُك ِّل َك ِلم ٍة ِم َن
بوت.
قُ ْل ُتَ ،ب ْي ٌت ،وردةٌُ ،حفاةٌُ ،م ْج َت ِه ٌ
داتَ ،ع ْن َك ُ
التّعبي ُر
نكتب مقا َل ًة �أدب َّي ًة في واح ٍد من الموضوعين ال�آتيين:
ُ

الخبيثة.
 -١ال َكلمة ال َّط ِّيبة وال َكلمة َ

ِ
وجدان ال�أ ّمة.
ْس :مكان ُتها التّاريخ ّي ُة والدّين ّي ُة في
 -٢ال ُقد ُ
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التدريب ال�أول:

ورقة عمل شاملة

أ�) نع ّي ُن الحالَ المفر َد وصاح َبه فيما ي أ�تي:
 -١خرج ال�أسير من السجن منتصر ًا على س ّجانه.
� -٢أقبل ال�أولاد �إلى الملعب متح ّمسين.
 -٣يواجه ال�أب وال�أم �أعباء الحيا ِة متعاو َن ْين فيما بينهما.

ب) نكم ُل الجمل ال�آتية بحال مفرد مناسب مع الضبط كما في المثال:

ض من دوامه ُمـــ ْر َهــــقـــاً.
َ
رجع المم ّر ُ

رجع المم ّرضون من دوامهم _______________________.
َ -

امهن _____________________.
 رج َعت المم ّرضات من دو ّرجع المم ّرضان من دوامهما ______________________.
 َنعرب ما تحته ّ
خط في الجملة ال�آتية:
ج) ُ
قضى ال�أطفال نهارهم في الحديق ِة َم ْسرورين.
التدريب الثاني:
نستخرج أ�سماء ال�آلة من الجمل ال�آتية ،ونح ّد ُد ال�أفعال الّتي اش ُت ّق ْت منها:
أ�)
ُ
الطالب بال ِم ْس َط َر ِة ليسطّ َر دفت َره للكتابة.
يستعين
.1
ُ
ُ
ِ
للوصول �إلى الطّوابقِ العليا في البناي ِة.
اس ال ِم ْص َع َد
ُ .2يستخد ُم النّ ُ
الكهربائي.
باح
 .3اخت َر َع توماس �أديسون ال ِم ْص َ
ّ
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المناسب في الفراغ:
اسم ال�آل ِة
ب) ُ
نضع َ
َ

الصغيرة.
ُ -١يستخد ُم  ........................لتكبير الجسا ِم ّ
� -٢أعادت المر�أ ُة النقود �إلى  ..................بعدما دفعت ثمن الملابس.
الخشب بال ِم ْنشار.
يقص الن ّجا ُر
َ
ّ -٣
ال�ملائ ّية في كل مما ي أ�تي:
التدريب الثالث :نص ّو ُب ال�أخطا َء إ

 الجنود ُحمات الوطن ،وعلى عاتقهم يحملون هذه ال�أمانه بكل �إخلاص. -تعم ُل العنكبو ُة على اصطياد الحشرا ِة الضا ّره.

انتهت ورقة العمل
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اختبار نهاية الوحدة
السؤال ال�أ ّول:
ّ

ال ُمطالعة (8علامات)

ال�جاب َة الصّ حيح َة فيما َي أ�تي:
أ�) نختا ُر إ
المقصو ُد بكلم ِة ( َب ِن َّي) في قولِ ِه َتعالى على ِ
اج ُن ْب ِني َو َب ِن َّي
السلا ُمَ « :-و ْ
ْراهيم -عل ْي ِه َّ
لسان إ�ب َ
َ -١م ِن َ
�أ ْن َن ْع ُبدَ ا ْل�أصْ َنا َم»؟
اس َجميعاً.
ذين �أن َْج َب ُه ْم.
�أ� -أبنا ُء َس ِّي ِدنا �إ ْبراهي َم الَّ َ
ب -النّ ُ
عون ِملَّ َته.
جَ -بنو �إسرائي َل.
نون الّذين َيتَّ ِب َ
د -ال ُم ِؤم َ
(3علامات)

سلوب في َق ْو لِ ِه َتعالىَ « :و إ� ِْن َت ُعدُّوا نِ ْع َم َة ال َّل ِه َلا تُ ْح ُصوهَ ا»؟
 -٢ما ال�أ ُ

ب -الشَّ ْرط.
الاس ِتفهام.
�أْ -
ِ
كلات الَّتي تُ ِ
ال�لكترون َّية؟
 -٣أ� ٌّي ِم َن ال�آتي ِة َل ْي َس ْت ِم َن ال ُم ْش
واج ُه التِّجار َة إ
الس ْلعة.
�أ -لا يتم َّك ُن ال ُم ْس َت ْه ِلكٌ ِم ْن ُمعا َي َن ِة ِّ
ج -الق ََسم.

د -التَّ ْوكيد.

ب -الافتقا ُر �إلى ُوجو ِد َقواع َد قانون َّي ٍة حا ِك َم ٍة لل ُمعا َم ِ
لات.

ِ
ج� -إمكان َّي ُة َنشْ ِر ال�إ
اقع وال ُم ْن َتدَيات.
علانات على ال َمو ِ
ُدات َو ْه ِم ّي ٍة و َع َم ِل ّي ِ
د� -إمكان َّي ُة �إجرا ِء َتعاق ٍ
اح ِتيال.
ات َن ْص ٍب و ْ

(5علامات)
جيب ع َِن ال�أسئل ِة الّتي تلي ِه:
س (التِّجار ُة إ
ص ال�آتِ َي ِم ْن در ِ
ب) نقر�أ النَّ َّ
ال�لكترون َّي ُة) ،ث َّم نُ ُ
الس ْع ِر ال ُم ِ
الس ِ
�أ ْص َب َح بِ إ� ْم ِ
ناس ِب
كان ال ُم ْس َته ِل ِك �أ ْن ُي ْب ِح َر في ّ
الس َل ِع بِ ِّ
طاب َل ُه ِم َن ِّ
وق ال�إ لِ ْكترو نِ َّي ِةَ ،و َيخْ تا َر ما َ
مازونَ ،و ُه َو �أ ْك َب ُر ال َمو ِاق ِع العا َل ِم َّي ِة في ال َب ْي ِع
َع ْب َر َمو ِاق ِع التِّجا َر ِة ال�إ ل ْكترون َّي ِة ال ُم ْن َت ِش َر ِة َع َرب ّياً َوعا َل ِم ّياًَ ،و ِم ْنهاَ :م ْو ِق ُع �أ َ
َوالشِّ را ِء ِم َن ال�إ ْن َت ْر نِ ِتَ ،و َم ْو ِق ُع  ، yaBeو َم ْو ِق ُع َعلي بابا الَّذي ُي َع ُّد ُمنافِساً َق ِويّاً لِشَ ِر َك ِة �أمازون.
 -١ما ال َم ْو ِق ِ
(علامتان)
عان ال�إ لكترون ّي ِان ال�أش ُّد ُمنافَس ًة في التِّجار ِة ال�إ لكترون َّي ِة عال ِم ّياً؟
الس ِ
نوض ُح َجمالَ التَّ ْصوي ِر في ال ِعبار ِة�( :أ ْص َب َح بِ إ� ْم ِ
وق ال�إ لِ ْكترو نِ َّي ِة)( .علامة)
ِّ -٢
كان ال ُم ْس َته ِل ِك �أ ْن ُي ْب ِح َر في ّ
(علامتان)
السابق ِة ِمثالاً على :ال ِّطباقْ ،اس ِم التَّ ْفضيل.
 -٣نستخر ُِج ِم َن الفقر ِة ّ
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عري (5علامات)
ص الشّ ّ
النّ ّ
بيات ِّ
جيب ع َِن ال�أسئل ِة الّتي تليها:
السؤال الثّاني :نقر�أ ال�أ َ
الشعر َّي َة ال�آتي َة ِم ْن ( َم ْر ثِ ّي ِة ب ْي ِت ال َم ْق ِد ِ
ّ
س) ،ثُ َّم نُ ُ
ّين واهي الدَّعــــائِـــــ ِم
ِعــون �إِلى ال ِعــــدا
�أرى �أ َّمـتـي لا ُيشْ ـر َ
ر َ
ِماحـ ُه ُمَ ،والد َ
بـون الـنّا َر َخــ ْوفــاً ِم َن الــ َّردى
ـجـ َت ِن َ
َو َي ْ
ف إ� ِْن �أ ْن ُتــــ ُم َلــــ ْم َتغ َْضـــبوا َبــ ْع َد ه ِذ ِه

ـبـون العــا َر َضـــ ْربــ َة لا ِز ِم
َولا َيـــحـ ْـ َس َ
الحـــــرائِـــ ِم
َر َم ْينا �إِلـــى �أ ْعـــــدائِــــنا بِ َ

ِ
البيتان ال�أ َّولُ والثّاني؟
 -١ما الفكر ُة الّتي يدو ُر حو َلها
الخاص ِة.
الث بِل َغ ِتنا
البيت الثّ َ
َّ
 -٢ننثُ ُر َ

 -٣نُ ْعر ُِب ما تح َته َخ ٌّط �إعراباً تا ّماً.
َ -4ن ْك ُت ُب ُمفر َد ُك ٍّل ِم ْن :رِماحَ ،حرائِم.

ال َقواعد (5علامات)
ِ
المطلوب:
وفق
جيب ع َِن ال�أسئل ِة ال�آت َي ِة َ
ّ
السؤال الثّالث  :أ�) نُ ُ

(علامة)
(علامة)
(علامة)
(علامتان)
(3علامات)
(نُ ْك ِم ُل الفرا َغ ٍ
بحال ُم ْف َر ٍد ُم ٍ
ناسب).

رجع ال ُع ّمالُ ِم ْن عم ِل ِهم ......................
َ -1
الص َلا ِة ا ْل ُو ْس َطى َوقُو ُموا لِلَّ ِه قَانِ ِت َين»( .نُ َع ِّي ُن ِ
الص َل َو ِ
ِ
الحال الّذي تح َته َخ ٌّط).
صاح َب
ات َو َّ
«حافِ ُظوا َع َلى َّ
َ -2
( َن ْك ُت ُب ال َو ْز َن الّذي جا َء علي ِه اس ُم ال�آل ِة الَّذي تح َته َخ ٌّط).
َ -3ت ْبري الطّالب ُة �أقلا َمها بال ِم ْبرا ِة.
ب) نُ ْع ِر ُب ما تحتَه َخ ٌّط في الجملتين ال�آتيتين:
دين.
مين ال ُمتقا ِع َ
-1ك َّر َم ِت ال َمدرس ُة ال ُمعلّ َ

(علامتان)

اح ال ِم ْن َجل ل َق ْط ِع النَّ ِ
باتات.
َ -2يستخ ِد ُم الف ّل ُ

ال�إ ملاء (علامتان)
الج ْمل ِة ال�آتي ِة:
السؤال ال ّرابع :نُصّ ِّو ُب ال�أخطا َء إ
ال�ملائ َّي َة في ُ
ّ
نتيج َت ال ُمسابقه.
َت َوقَّ َع ال ُجمهو ُر َ
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