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1٧ اْسُم ال�آَلِةالَقواعُد اللَُّغويّة

ملاء 1٩ال�إ

1٩كتابة مقالةالتَّعبير

ُع ِمَن الّطلبِة َبْعَد َتعلُِّم هذه الوحدِة الُمتمازَِجِة، والّتفاعِل َمَع اأنِشَطِتها، اأْن َيكونوا قاِدرين  ُيَتوقَّ
َعلى توظيِف مهاراِت الّلغِة الَعَربيَِّة من خلاِل ما ياأتي:

يَِّبِة في الفرِد والُمجتمِع. . 1 يجابيَِّة للكلمِة الطَّ ثاِر ال�إ اإدراِك ال�آ

ْمن.. 2 تقديِر ِنَعِم اللِه -ُسبحانُه وَتعالى- علينا، وِمنها ِنْعمُة ال�أ

لكترونّيِة، والُمشكلاِت اّلتي تواجُهها.. 3 تعرُِّف مراحل الّتجارِة ال�إِ

لكترونيَِّة للحصوِل على ِسْلعٍة ما.. 4 تطبيِق ُخُطواِت الّتجارِة ال�إِ

ِثّيُة بيِت الَمْقِدِس(.. 5 استنتاِج الِفَكِر والعواطِف الواردِة في قصيدِة )َمْر

رِض، وطرِد الُمحتّلين.. 6 وَْعِي اأهّمّيِة الَوْحدِة في تحريِر ال�أ

اإعراِب الحاِل المفرِد اإِعرابًا تاّمًا.. ٧

صياغِة اأسماِء اآلٍة من اأفعاٍل ُمعطاٍة، وبياِن اأوزاِنها الِقياسّيِة.. 8

كتابِة كلماٍت كتابًة اإِملائّيًة صحيحًة.. ٩

كتابِة مقالٍة اأدبيٍَّة، بُمراعاِة ُمواصفاِتها الموضوعّيِة والفنِّيَِّة.. 10

الّنتاجاُت
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الَكِلَمُة ِمْفتاُح الُقلوِب  الَوحدُة 
ال�أولى
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سلام.  الكلمُة الطّيّبة: 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 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

رُّ في َنجاِح الَعلاقاِت َبْيَن النّاِس، َواْسِتمرارِها، َواأْقَصُر الطّرِق لِْلُوصوِل اإِلى  الَكِلمُة الطَّيَِّبُة ِهَي السِّ

َوتَُقوّي  دوَر،  الصُّ َوَتْشرَُح  الِهَمَم،  َوَتْشَحُذ  الُقلوَب،  تُداوي  اإِْذ  اإيجابِيٌَّة؛  اآثاٌر  َوَلها  الّساِمَيِة،  الغاياِت 

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

ُث َعْن  يماِن َواأْهِل الُكْفِر، َوَتِصُف اأْحواَلُهْم، َوَتَتَحدَّ َوال�آياُت الّتي َبْيَن اأْيدينا تَُبيُّن الَفرَْق َبْيَن اأْهِل ال�إ

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

َوْحَدِة الرِّساَلِة.

قاَل َتعالى:

الَكِلَمُة ِمْفتاُح الُقلوِب 
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  َتهوي اإليهم: تُسرُع اإليهم َشوقاً.

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 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ 

ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴾

 ِخلاٌل: موّدٌة.

  َبيٌع: فديٌة.

اإبراهيم )41-24(
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغة

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

1 نختاُر ال�إجابَة الّصحيحَة فيما َياأتي:

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

     1- اأغصاَنها.            2- اأوراَقها.            3- ثماَرها.              4- ُخضرَتها.

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

           1- مّكُة الُمكّرَمُة.        2- الُقْدُس.          3- الَمديَنُة الُمنّوَرُة.     4- الَخليُل.

يَِّبِة. 2  َنْذُكُر َخصائَص الَكِلمِة الطَّ

َيَتْيِن )33-32(. 3  َ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

ِل والَمْعنى الُمناِسِب َلها في الَعموِد الُمقاِبِل فيما َياأتي: وَّ َيِة في الَعموِد ال�أ 5  ُنَوفُِّق َبْيَن ال�آ

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة:

   ِ لُواْ نِۡعَمَت ٱللَّ ِيَن بَدَّ لَۡم تََر إَِل ٱلَّ
َ
اأ- »أ

َحلُّواْ قَۡوَمُهۡم َداَر ٱۡلََوارِ«
َ
   ُكۡفٗرا َوأ

ِتَ يَۡومٞ لَّ َبۡيٞع فِيهِ َوَل
ۡ
ن يَأ

َ
ب- »ّمِن َقۡبِل أ

     ِخَلٌٰل«

ۗٓ ِ َل ُتُۡصوَها واْ نِۡعَمَت ٱللَّ جـ- »ِإَون َتُعدُّ

ارٞ« نَسَٰن لََظلُومٞ َكفَّ       إِنَّ ٱۡلِ

ْنساُن َيجحُد النَِّعَم َعلى كْثرتِها بِاإِْغفاِل  ال�إِ
ُشكرِها.                               

الكفُر َمصيُرُه اإلى َزواٍل؛ ل�أنُّه ل� َثباَت َلُه 

ول� اْسِتقرار.

ل� َينَفُع الكّفاَر يْوَم الِقيامِة فداءٌ ول� َصداقٌة.                     
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 ثانياً- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِية:

ْمِن، َعلاَم َيُدلُّ ذِلَك؟  1 اْفَتتَح اإبراهيُم َعليِه الّسلاُم ُدعاَءه ِبَطلِب ِنْعمِة ال�أ

يَِّبِة الُمَشبََّهِة بالّنْخَلِة، والَكِلَمِة الَخبيَثِة الُمَشبََّهِة بالَحْنَظِل، ُمَبّينيَن  2 َنعِقُد ُمواَزَنًة َبْيَن الَكِلَمِة الطَّ

ل�ل�ِت الَمْعَنوِيََّة والِعْلِميََّة فيِهما. الدَّ

حيحَة ِمّما َبْيَن القوسْيِن فيما َياأْتي: جاَبَة الصَّ - َنْختاُر ال�إ

اأ- ما َنوُْع ال�ْسِم )واٍد( ِمن َحْيُث الِبْنَيُة؟                                  

ب- ما َنوُْع ال�أْسلوِب في َقولِِه َتعالى: »َفَمْن َتِبَعِني َفاإِنَُّه ِمنِّي«؟        

)مقصوٌر، ممدوٌد، منقوٌص(

)شرٌط، استفهاٌم، َقَسٌم(

 ثالثاً- اللّغة:
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ثِيَُّة َبْيِت الَمْقِدِس َمْر

ِر ال�أبِيَوْرِديُّ  اأبو الُمَظفَّ
:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

ِر ال�أبِيَوْرِدّي )460ـ50٧هـ(، في اأبيَورْد في ُخراسان، في اأْسَرٍة َترجع  اعُر اأبو الُمَظفَّ ُولِد الشَّ

في اأصولِها اإلى بني اأميّة، َوكاَن اإِماماً في ُعلوِم اللُّغة، وََغْيرِها.

ليبيّوَن، َوَفَتكوا بِاأْهِلها،  َتْعرُِض هِذِه الَمرثِيَُّة ما األمَّ بِالُقْدِس ِمْن َمصائَِب، حيَن اْحَتلَّها الصَّ

ِتِه  ِة، َوما اأصاَبها ِمْن َهواٍن َوِخْذل�ٍن، وَيْسَتْصرُِخ الّشاعُر اأبناَء اأمَّ ُر حاَل ال�أمَّ َوَدنَّسوا َمْسِجَدها، َوتَُصوِّ

سلاميّة، ويُحثُّهم على نُْصرِة المدينِة  المقّدسة، َوَتْحريرِها ِمْن َبراثِِن ال�ْحِتلاِل الغاِشِم. العربيّة وال�إ

ــواِجــِم مـــوِع السَّ 1- َمزَْجــنا ِدمــاًء بالــدُّ

2- َوَشــرُّ ِســلاِح الــَمــْرِء َدْمــٌع ُيفيـُضـُه

ْســلاِم اإِنَّ َوراَءُكـــــْم 3- فاإيــهــاً َبــنـي ال�إ

4- اأَتــْهــويَمــًة فــي ِظــلِّ اأْمــٍن َوِغــْبَطــٍة

5- َوَكْيــَف َتــنــاُم الَعــْيُن ِمْلَء ُجفونِـها

اإِْخـوانُــُكْم بالـّشـاِم ُيْضـحي َمقيُلُهْم 6- و

ــتـي ل� ُيـْشــرِعــوَن اإِلـى الِعدا ٧- اأرى اأمَّ

8- َوَيْجَتــِنــبوَن الــنّـاَر َخـْوفاً ِمــَن الرَّدى

٩- فــاإِْن اأْنــُتــُم َلــْم َتْغــَضبــوا َبــْعَد هِذِه

ـَْق ِمنّا ُعـــرَْضــٌة لِــلَمــراِجـِم  َفــَلــْم َيــب

ـوارِِم  اإذا الـَحـرُْب ُشـبَّـْت نـارُهـا بِالـصَّ

را بِــالــَمنـاِســِم   َوقـائِـَع ُيْلــِحـْقـَن الــذُّ

وَعــْيـٍش َكـــُنـــّواِر الَخــميــَلِة نــاِعــــِم؟

َعـــلـى َهــَنــواٍت اأْيَقــَظـْت ُكلَّ نائِـِم

ُظــهـوَر الَمــذاكي اأْو ُبطوَن الَقشاِعِم

عائِـِم     رِماَحُهُم، َوالّديُن واهي الدَّ

َول� َيــْحــَسبوَن الـــعــاَر َضـــرْبــَة ل�زِِم

َرَمــْيـنا اإِلــى اأْعــدائِــنــا بِــالــَحرائِـــــِم

يوف   الَصوارِم:السُّ
 الَمناِسم: اأْطراف خفِّ   

  الَبعير.

 التَّهويمة: النَّوم الَخفيف. 

ما  لِــلَمــراِجـمِ:  ُعـــرَْضــةٌ   
ُيرَْجُم ِمَن الَقْوِل.

 الَمذاكي: الّشابة ِمَن 

  الَخيل.
 الَقشاِعم: النُّسوُر الَخبيَرُة.

ْمُع:  واِجم:َسَجَم الدَّ  السَّ

  ساَل َقليلاً اأو َكثيراً.

  الَحرائِــم:جمع حريمة:  

  َوِهي ما ُحرَِّم، َفلا ُيْنَتَهُك.

 َهــَنــواٍت: ُمْفرَُدها َهناةٌ، َوِهَي 
الَمصائُِب الَعظيَمُة.
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 اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�آتَِية:

1 ِبَم اْسَتَهلَّ الّشاعُر قصيدَتُه؟

2 ما شرُّ الّسلاِح في نظر الّشاعر؟

3 ما الحاُل التي اآَل اإليها اأهُل القدس بعد سقوطها؟

4 ما النَّتيجُة اّلتي َخُلَص اإليها الّشاعُر في نهايِة القصيدِة؟

 ثانياً- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة:

1  نوّضُح جماَل التَّصويِر في قوِل الّشاعِر:

ـسوِر الَقــشاِعـــِم ـًة              اإِلــْينـا بِاأْلــحــاِظ النُـّ       َدَعــْونـاُكــُم والــَحــرُب َتــرنـو ُمـِلـحَّ

ِتَية: 2 نوّضُح َدل�لَة العبارة ال�آ

- مزجنا دماًء بالّدموع الّسواِجم.      

اِعُر اإلى َتْحقيِقِهما ِمْن ِخلاِل الَقصيَدِة. 3  َنْذُكُر َهَدَفْيِن َسعى الشَّ

 ثالثاً-  اللّغة:

وارم، الَمناِسم، الحرائم؟ - ما مفرد كلٍّ مّما ياأتي: الصَّ
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 الَقواعُد اللَُّغِويَُّة

الحال 

 َنقَراأ ال�أمِثَلَة ال�آتَِيَة:

 1-  عاَد الحاجُّ ُمبتِهجاً.

 2- تُْشرَُب الَقْهَوُة ساِخَنًة.

َۡل َوٱنلََّهاَر ٣٣«   )اإبراهيم: 33( َر لَُكُم ٱلَّ ۖ وََسخَّ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َدآئَِبۡيِ َر لَُكُم ٱلشَّ  3-  قاَل تعالى :»وََسخَّ

 4- َخرََج المناضلون طالبين الحّريّة.

 5- َغْيَر اأنَّ الَفتى ُيلاقي الَمنايا       كالِحاٍت َول� ُيلاقي الَهوانا                                  )المتنبّي(

ًة، َوقْد جاَء بعَد ُكلِّ ُجمَلٍة َوْصٌف، المقصود بِِه ُهَو  تامَّ تاأّمْلنا ال�أْمِثَلَة السابقة َوجْدناها ُجملاً  اإذا 

، َوهذا الَوصُف َغيُر ثابٍِت، ُيلازُِم صاِحَبُه َوْقتاً َمْحدوداً، وُيفارِقُه، ِمْثَل:)ُمْبَتِهجاً، ساِخَنًة، دائِبْيَن،  الُمْشَتقُّ

َمْنصوباً، َنِكَرًة، َفْضَلًة )اأي َلْيَس  َتاأّمْلنا َهذا الُمْشَتّق َوَجْدناه: اْسماً  اإِذا  ُمْهِطعيَن، ُمْقِنعي،كالِحاٍت(. َو

ُمْبَتداأً َول� َخَبراً ًول� فِْعلاً َول� فاِعلاً(، ُمَبيِّناً َهْيَئَة صاِحِبِه َوْقَت ُوقوِع الِفْعِل.  

(، َوفي الِمثاِل  َففي الِمثال ال�أوَّل )ُمْبَتِهجاً( َوْصٌف جاَء؛ لَِبياِن َهْيئِة الفاِعل عند وقوع الفعل )الحاجُّ

الثّالِِث  الِمثاِل  َوفي  الفعل،  وقوع  عند  )الَقْهَوُة(  الفاِعل  نائِب  َهْيَئة  لَِبياِن  جاَء؛  َوْصٌف  )ساِخَنًة(  الثّاني 

الّرابِِع  الِمثاِل  َوفي  الفعل،  وقوع  عند  والَقَمَر(  )الّشْمَس  بِه  الَمْفعوِل  َهْيَئِة  لَِبيان  جاَء؛  َوْصٌف  )دائَِبْين( 

)طالبين(، جاَء لَِبيان َهيْئِة الفاِعِل )المناضلون( عند وقوع الفعل، َوفي الِمثاِل الخاِمِس )كالِحاٍت( َوْصٌف 

جاَء؛ لَِبيان َهْيَئِة الَمْفعوِل بِه )الَمنايا(. 

نُناقُِش َونُلاِحُظ 
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نسَتْنِتُج:

َوتَُسّمى هِذه ال�أْوصاُف اأحوال�ً، َوَيِتمُّ الّسؤاُل َعْنها بـ )َكْيَف(، َوُيَسّمى الّتي َبيََّنِت الحاُل َهْيَئُتها ِمْن 

فاِعٍل اأْو نائِِب فاِعٍل اأْو مفعوٍل بِه صاِحَب الحال، َوَلْو تاأّمْلنا صاِحَب الحاِل في ُكلٍّ ِمَن ال�أْمِثَلِة الّسابَِقِة 

َلَوَجْدناُه َمْعرَِفًة.

اإذا اأَعْدنا النََّظَر في ال�أْمِثَلِة الَسابِقِة َوَجْدنا الحاَل َقْد َورََد ُمطابِقاً لِْلَعَدِد؛ َفُهَو ُمْفرٌَد في الِمثالْيِن ال�أّول والثّاني،  و

وُمَثنًّى في الِمثاِل الثّالِِث، وَجْمُع ُمَذكٍَّر سالٌِم في الِمثال الّرابِِع، وَجْمُع ُمَؤنٍَّث سالٌِم في الِمثاِل الخاِمِس.

لِْلِجْنِس؛ فُهو مذكٌَّر في ال�أْمِثَلِة ال�أّوِل والثّالِِث والّرابِِع، وُمَؤنٌَّث في الِمثاَلْيِن الثّاني  وقد َورََد ُمطابِقاً 

والخاِمِس.

1- الحاُل: َوْصٌف، َنِكَرٌة، َفْضَلٌة، ُحْكُمه النَّْصُب، ُيَبيُِّن َهْيئَة صاحِبه ِعْنَد ُحدوِث الِفْعِل، وغالباً ما 

ُيْساأُل عنه بـ )َكْيَف(، ِمْثَل: جاءت المعلّمُة مسرعًة. 

2- صاِحُب الحاِل: اْسٌم ُيَبيُِّن الحاُل َهْيَئَتُه، ِمْثَل: اأْقَبَل النّاِجُح ُمْغَتِبطاً، شوِهَد الَقَمُر بازَِغاً، اْشَتَرْيُت 

الُبنَّ َمْطحوناً، َوجاء ُمَحّمٌد وََعليٌّ َمْسروَرْيِن.

3- ال�أصل اأْن يكوَن صاحُب الحاِل َمْعرِفًة، اأّما الحال فتكون نكرة. 

4- من اأنواع الحاِل المفرُد، وهو ما ليس جملًة ول� شبَه جملٍة، ومطابٌق صاحَبه في الجنِس والَعَدِد، 

ِمْثَل: َدَخَل الُمعلُِّم ُمبتِسماً، َوَدَخَلِت الُمعلِّمُة ُمبتِسمًة، َدَخَل المعلِّماِن ُمبتسَمْيِن، َدَخَلِت الُمعلِّمتاِن 

مبتسمَتْيِن، دخَل المعلِّموَن مبتسميَن، َدَخَلِت المعلِّماُت ُمبتِسماٍت. 
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   نُعرُِب ما َتحَتُه خطوط فيما َياأْتي:              

نَسُٰن َضعِيٗفا ٢٨«                                      )النساء: 28(  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.

َنموَذجان اإعرابّيان:

 2-اأقبل المنتصرون رافعين راية النصر.

نه جمع مذكر سالم.    رافعين: حاٌل َمنصوٌب، وَعلامُة َنصِبِه الياء؛ ل�أ

 تدريباٌت: 

َتدريب )1(

  نُعيُّن الحاَل الُمفرَد فيما َياأْتي:

ا وََعَلنَِيٗة ّمِن  ا َرزَۡقَنُٰهۡم ِسّٗ لَٰوةَ َوُينفُِقواْ ِممَّ ِيَن َءاَمُنواْ يُقِيُمواْ ٱلصَّ اأ-  قال تعالى: »قُل ّلِعَِبادَِي ٱلَّ

ِتَ يَۡومٞ لَّ َبۡيٞع فِيهِ َوَل ِخَلٌٰل٣١«.                                         )اإبراهيم: 31(
ۡ
ن يَأ

َ
َقۡبِل أ

ِ َقٰنِتَِي ٢٣٨«.   )البقرة: 238( لَٰوةِ ٱلۡوُۡسَطٰى َوقُوُمواْ لِلَّ لََوِٰت َوٱلصَّ ب-  قال تعالى: »َحٰفُِظواْ َعَ ٱلصَّ

، ِعْش َعزيزاً في ُمجتَمِعَك. جـ- يا ُبنيَّ

د- واَجَهِت النِّساُء الِفَلسطينيّاُت الِمَحَن صابِراٍت.

هـ- َذهَب العاِملاِن اإلى الَعمِل َنشيَطْيِن، ثُمَّ عادا باِدَيًة علْيِهما اآثاُر التََّعِب.
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َتدريب )3(

  َنملاأ الَفراغاِت بحاٍل ُمفَرٍد ُمناِسٍب فيما َياأْتي:

.  اأ- اأْلَبُس الثِّياَب  

           . ب- اْسَتْقَبَل ال�أُخ اأخاُه 

. َفِر  ج- رََجَع الحاجُّ ِمَن السَّ

َتدريب )4(

  نُعرُِب ما َتحَته خطوٌط، فيما َياأْتي:

ليَن.   اأ- تَُعيُِّن وِزارُة التَّربِيِة والتَّْعليِم الُمَعلِّميَن ُمَؤهَّ

ليَن.   ب- تَُعيُِّن وِزارُة التَّربِيِة والتَّْعليِم الُمَعلِّميَن الُمَؤهَّ

ج- اأعَلَن الّشعُب راأَيُه َصريحاً.

َتدريب )2(

جابُة على حاٍل مناسٍب مَع التَّنويِع:    نجيُب عْن كلِّ ُسؤاٍل مّما ياأتي، بحيث تشتمُل ال�إ

1- كْيَف ظهَر القائُد؟

2- كيَف َبَدِت العاِملاُت في الَمْصَنِع؟

3- كيَف شاهْدَت الُمعَتِصميَن في الَمْيداِن؟
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

لِْكترونِيَُّة التِّجاَرُة ال�إِ الَوحدُة  
الثانية

ْنسانيَِّة ال�ْقِتصاديَِّة َقديماً َوَحديثاً، َفِهَي الَعَمِليَُّة الَّتي َيِتمُّ  التِّجاَرُة واِحَدٌة ِمْن اأْبَرِز ال�أْنِشَطِة ال�إ

ِمْن ِخلالِها َتْلِبَيُة اْحِتياجاِت ال�أْفراِد الماِديَِّة ِمْن َبضائَِع َوُمْقَتَنياٍت، َوَقْد َتطوَّرِت الَعَمِليَُّة التِّجارِيَُّة 

َعْبَر الُعصوِر ِمْن َحْيُث الّشْكُل َوالَمْضموُن؛ َفَنْوِعيَُّة الَبضائِِع الَّتي َيتَِّجُر الَناُس بِها الَيْوَم َلْيَسْت 

ِهَي ذاَت الَبضائِِع الَّتي كاَنْت ُمَتداَوَلًة في الُعصوِر الَقديَمِة، َكما اْخَتَلَفْت ُطرُُق ُممارََسِة الَعَمِل 

رَِت الَوسائُِل  لكترونيِّة، َوَقْد َتَطوَّ ؛ َفَلَدْينا الَيْوَم َمْفهوٌم َجديٌد لِلتِّجاَرِة ُيْعرَُف بِالتِّجاَرِة ال�إ التِّجاريِّ

ْنتْرنِِت َكاأساٍس َلها.  التِّْكنولوِجيَُّة الَحديَثُة الَّتي َتْعَتِمُد َعلى َشَبَكِة ال�إ

َمْفهوُمها،  َحْيُث  ِمْن  لِْكترونيَِّة  ال�إ التِّجاَرِة  َعلى  ْوَء  الضَّ تُْلقي  اأْيدينا  َبْيَن  الَّتي  َوالَمقاَلُة 

َوَمراِحُلها، َوالُمْشِكلاُت الَّتي تُواِجُهها. 
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ال�أْفراُد  تباَدَل  َحْيُث  نيَن؛  السِّ اآل�ِف  ُمْنُذ  التِّجاَرَة  ْنساُن  ال�إِ َعرََف 

َومَع  الُعْملِة.  اْختراُع  َتمَّ  اأْن  اإِلى  الُمقاَيَضِة  بِِنظاِم  َوالِخْدماِت  الّسَلَع 

اإْذ  َبْيَنها،  تِجاريٌَّة  اأْنِشَطٌة  َقاَمْت  ياسيِّ  َوالسِّ الَحضاريِّ  ِر  التََّطوُّ بَِسبِب  َوِل  الدُّ ِمَن  َكثيٍر  ِمساحاِت  اتِّساِع 

َلِع النَّاِدَرِة. َحْيُث تَُعدُّ َعَمليَُّة التِّجاَرِة َنشاطاً  اْعَتَمَدْت َعلى اْسِتْبداِل الّسَلِع بالَمعاِدِن النَّفيَسِة، َوَبْعِض السَّ

اإْنسانِيّاً َطْوعيّاً، َوفي هذا َيقوُل النّبّي -صلّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم-: )الَبيِّعاِن بِالَخياِر ما َلْم َيَتفرَّقا، َفاإِْن َصَدقا َوَبيَّنا 

اإِْن َكَذبا َوَكَتما ُمِحَقْت َبَرَكُة َبْيِعِهما(. )ُمتََّفٌق َعَلْيِه( بورَِك َلُهما في َبْيِعِهما، َو

َحْيُث َظهرَِت  اأْكَثَر َحداَثًة،  اأْشكال�ً  َواأَخَذْت  التِّجاَرِة  َحَركُة  الَكبيِر َتضاَعَفْت  التِّْكنولوجيِّ  ِر  التََّطوُّ َوَمَع 

الَوسائِِل التِّْكنولوجيَِّة الَحديَثِة الَّتي َتْعَتِمُد َعلى َشَبَكِة  لِْكترونيَُّة، َوِهَي التِّجاَرُة الَّتي َتِتمُّ بِاْسِتْخدام ِ التِّجاَرُة ال�إ

راِء اإِلْكترونِيّاً ِمْن ِخلاِل هذِه الّشَبَكِة. ْنتْرنِِت َكاأساٍس َلها، اإِْذ َتِتمُّ ُكلٌّ ِمْن َعَمِليَّتّي الَبْيِع َوالشِّ ال�إ

اإِلى الُمْنَتجاِت الَمْطلوِب  َيِتمُّ فيها التََّعرُُّف  لْكترونيَُّة بَمراِحَل ِعَدٍة: َففي الَمرَْحَلِة ال�أولى  َتُمرُّ التِّجاَرُة ال�إ

ِمْن  التََّسوُِّق  ِمَن  الُمْسَتْهِلَك  تَُمكُِّن  َفِهَي  التَّْسليِم،  َواأسلوُب  داِد  السَّ َوُشروُط  َواأْسعارُها،  َوُمواَصفاتُها  َتداُولُها 

لِْكترونّي،  اإِلى اأيِّ َمكاٍن، واْختياِر ما ُيناِسُبُه َعْبَر الَبريِد ال�إ كيَِّة ِمْن اأيِّ َمكاٍن، َو ِخلاِل الحواسيِب َوال�أْجِهَزِة الذَّ

اإِّما  َنْوِعها  َحْسَب  الُمْنَتجاِت  َتَسلُِّم  َمرَْحَلُة  َوِهَي  الثّانَِيُة،  َوالَمرَْحَلُة  رَْدَشِة.  الدَّ َوَبراِمِج  َو)الفيديو كونفرنس(، 

اإِّما ِمْن ِخلاِل الّشْحِن. اأّما الَمرَْحَلُة الثّالَِثُة َفَتَتَعلَُّق بَِسداِد قيَمِة  اإِلْكترونيّاً في َشْكِل َمَلّفاٍت اأوَ َبراِمِج حاسوٍب، َو

لْكترونيَِّة، َوالَحوال�ِت الَمْصرِفيَِّة، وََعْن َطريِق َشرِكاِت  الِبضاَعِة الُمشَتراِة، َوَتِتمُّ اإلْكْترونيّاً َعْن َطريِق الَمواِقِع ال�إِ

التَّْحويِل، َوبِطاَقِة ال�ْئِتماِن )Credit Card( َوِهَي الِبطاَقُة الَّتي تُْصِدرُها الُبنوُك لِْلُعملاِء بِالتَّعاُوِن َمَع َشرِكاِت 

ْوليَِّة مثل: »فيزا كارد، وماستر كارد، واأميريكان اإكسبريس...«.    ْفِع الدَّ الدَّ

ْعِر  بِالسِّ َلِع  السِّ ِمَن  َلُه  طاَب  ما  َوَيْختاَر  لِْكترونِيَِّة،  ال�إِ الّسوِق  في  ُيْبِحَر  اأْن  الُمْسَتهِلِك  بِاإْمكاِن  اأْصَبَح 

لْكترونيَِّة الُمْنَتِشَرِة َعرَبيّاً وَعاَلِميّاً، َوِمْنها: َمْوِقُع اأمازوَن، َوُهَو اأْكَبُر الَمواِقِع العاَلِميَِّة  الُمناِسِب َعْبَر َمواِقِع التِّجاَرِة ال�إ

ْنَتْرنِِت، َوَمْوِقُع eBay، وَمْوِقُع َعلي بابا الَّذي ُيَعدُّ ُمنافِساً َقوِيّاً لَِشرَِكِة اأمازوَن، وَمْوِقُع  راِء ِمَن ال�إ في الَبْيِع َوالشِّ

. َوَقِد اْعَتَمَدْت َهذِه  ، وَمْوِقُع وول مارت ال�أمريكّي، وَمْوِقُع اأوزون الروسيِّ َعلي اإكْسبريس، وَمْوِقُع تيمول الصينيِّ

 ، لكترونّي )الَمسموِع ، َوالَمرْئيِّ ْنَتْرنِِت، َوُهَو ما ُيْعرَُف بِالتَّسويِق ال�إ الَمواِقُع َعلى الَحَملاِت التَّْسويِقيَِّة َعلى ال�إ

ْعلاُن َعْن َطريِق فيديوهاِت َقَنواِت اليوتيوِب  ْعلاِن َعلى الَمواِقِع َوالُمْنَتدياِت، َوال�إ والتَّفاُعلِي( َحْيُث َيِتمُّ َنْشُر ال�إ

اإْنْستجراِم وََغْيرِها ِمْن َقَنواِت ال�تِّصاِل َوالتَّواُصِل.  ْعلاِم ال�ْجِتماعّي َكالفيس بوك َوتويتر و َوَقنواِت ال�إِ

   الُمقاَيَضِة: الُمبادلِة.
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لكترونيََّة، َوَتْكُمُن في اأنَّ  وََعلى الرَّغِم ِمْن ذلك َفاإِنَّ هناَك الَعديَد ِمَن الُمْشِكلاِت الَّتي تُواِجُه التّجاَرَة ال�إ

راِء ِخلاَلها ل� ُيَمكُِّن الُمْسَتْهِلَك ِمَن الُوقوِف َعلى َخصائِِصها بَِعْيِنِه، َوِمْن ثُمَّ َفَقْد َيْكَتِشُف  ال�تِّفاَق َعلى الشِّ

َبْعَد َتَسلُِّمها َعَدَم َصلاِحَيِتها، اأْو َعَدَم ُمطاَبَقِتها لِلمواصفاِت الُمتََّفِق َعلْيها، َوال�ْفِتقاَر اإِلى ُوجوِد َقواِعَد قانونِيٍَّة 

َبَكِة ما يَسْمُح  اإِْمكانيَِّة اْخِتراِق الشَّ ، َو لكترونيَِّة بديلاً َعِن التَّعاُمِل التَّْقليديِّ حاِكَمٍة لِلتَّعاِمِل ِمْن ِخلاِل التِّجاَرِة ال�إ

لكترونيَِّة في اإِْجراِء َتعاقُداٍت َوْهميٍَّة وََعَمليِّات َنْصٍب َواْحتياٍل. لِلَبْعِض باْسِتْخداِم التّجاَرِة ال�إ

لِ�ْعِتماِدها َعلى اإِْمكاناٍت تِْقِنيٍَّة  لكترونيَِّة اأّنَّها َسَتْنمو َوَتْزَدِهُر ُمْسَتْقَبلاً؛ َنَظراً  َوَيرى الُمْهَتّموَن بِالتِّجاَرِة ال�إ

ِسيَّما  َول�  التُّجاُر والمْسَتْهِلكوَن،  ُيواِجُهَها  الَّتي  الَعَقباَت  لَِتْذليِل  ٍر؛  ُمَتَطوِّ اإلْكترونيٍّ  َدْفٍع  َونِظاِم  َكثيَرٍة،  عالَِيٍة 

ُر بُِمْسَتْقَبٍل ُمْشرٍِق لِلتِّجاَرِة  راُت تُبشِّ ْنَترنِت، َوهذِه الُمؤشِّ َيِة الُمعاملاِت الماليَِّة َواأْمِنها َعلى ال�إِ َعلى َصعيِد ِسرِّ

 . اإِْمكاناتِها ل� َتِقُف ِعْنَد َحدٍّ لْكترونيَِّة الَّتي اأْصَبَحْت َحقيَقًة قائَِمًة، َواأنَّ اآفاَقها َو ال�إ

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

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

1 نختاُر ال�إجابَة الّصحيحَة فيما َياأْتي:

لكترونيَِّة ؟ اأ- ما الَّذي ساَعَد َعلى ُظهوِر التِّجاَرِة ال�إِ

ُر الَفنّّي. ُر الَحضارّي.     4- التََّطوُّ ُر التِّْكنولوجّي.    3- التََّطوُّ ناعّي.    2- التََّطوُّ ُر الصِّ 1- التََّطوُّ

لكتروِنيَِّة العاَلِميَِّة؟ وِق ال�إِ ْكَثُر اْنِتشارًا في السُّ لكترونيُّ ال�أ ب- ما الَمْوِقُع ال�إِ

    1- اأمازون.                   2- تيمول.    3- علي اإكسبريس.      4- علي بابا.    

ُحها. ٍة، ُنَوضِّ ِلْكتروِنيَُّة ِبَمراِحَل ِعدَّ 2  َتُمرُّ التِّجاَرُة ال�إِ

لكترونّي؟ 3  ما َوسائُِل التََّسوُِّق ال�إِ

لكترونيَِّة. ْد اأْشَهِر َمواِقِع التََّسوُِّق ال�إ 4  َعدِّ       

لكترونيََّة؟  5 ما المشكلات الَّتي تواجه التِّجاَرَة ال�إ       
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1 ُتَعدُّ َعَمليَُّة التِّجاَرِة َنشاطًا اإْنساِنّيًا َطوْعّيًا، ُنَوِضْح ذلك.

ِر الُمْجَتَمِع؟ ِلْكترونيَُّة في َتَطوُّ 2 ِبَراأِينا، َكْيَف ُتْسِهُم التِّجاَرُة ال�إ

لكترونيَِّة اأنَّها َسَتْنمو َوَتْزَدِهُر ُمْسَتْقَبلًا. 3 ُنَعلُِّل: َيرى الُمْهَتّموَن ِبالتِّجاَرِة ال�إ

تية: ُح َجماَل الّتصويِر في الِعبارة ال�آ 4  ُنَوضِّ

لِْكترونِيَِّة.   - اأْصَبَح بِاإْمكاِن الُمْسَتهِلِك اأْن ُيْبِحَر في الّسوِق ال�إِ

 ثانياً- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِية:

 ثالثاً- اللّغة:

1- ما ُمْفرَُد ُكلِّ َجْمٍع ِمَن ال�آتَِيِة:َ وسائُِل، الَحواسيُب، الُمْنَتجاُت؟

2- ما َجْمع ُكلِّ ُمْفرَد ِمَن ال�آتَِيِة: بطاقة، موقع، مستهلك؟

 القواعُد اللَُّغِويَُّة

 اْسُم ال�آَلِة

 َنْقَراأ ال�أمِثَلَة ال�آتَيَة، َوَنَتاأمَُّل ما َتْحَتُه ُخطوٌط:

ِة َقْلُب الَمْراأِة. مَّ خاِئِر ِلْلاأ 1- اإِنَّ ِمْحَفَظَة الذَّ

2- َيْسَتعيُن الّطبيُب في َعملّيِة الِجراَحِة بالِمْشَرِط.

3- َيراِقُب ُعلماُء الَفَلِك النُّجوَم بالِمْنظاِر.
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ما الّذي تُدلُّ عليِه كلمُة )ِمْحَفَظة( في الِمثاِل ال�أّوِل؟ وَكِلمتا ) الِمْشرط والِمْنظار( في المثالين الثّاني والثالث؟

نُلاِحُظ اأنَّ ُكّلاً ِمَن ال�أسماِء الّسابقِة هَي اأسماءٌ ُمشَتّقٌة ِمْن اأفعاٍل ثُلاثيٍّة تدلُّ َعلى ال�آلِة، اأو ال�أداِة الّتي 

ٌة ِمَن الِفْعِل  ِل ُمْشَتقَّ اأْجرَي الفعُل بَِوساَطِتها؛ َولِهذا ُسّمَي ُكلٌّ ِمْنها اْسَم اآَلٍة؛ َفاْلِمْحَفَظُة في الِمثاِل ال�أوَّ

اإذا  خائُِر َواْل�أْمواُل، َوهَكذا في بقيِّة اْل�أْمِثَلِة، و الثُّلاثيِّ )َحِفَظ(؛ لَِتُدلَّ َعلى ال�آَلِة الّتي تُْحَفُظ فيها الذَّ

َوَزنّا هذِه اْل�أْسماَء، َفَسَنِجُد اأنَّ ِمْحَفَظًة َعلى َوْزِن )ِمْفَعَلٍة(، وِمْشرََط َعلى َوْزِن )ِمْفَعِل(، وِمْنظاَر على 

َوْزِن )ِمْفعاِل(، وهِذِه ِهَي ال�أْوزاُن القياسيَُّة الثّلاثيُّة الّتي ُيصاُغ َعَلْيها اْسُم ال�آلِة.

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

 
نسَتْنِتُج:

 1- اْسُم ال�آَلِة: هَو اْسٌم ُمْشَتقٌّ للّدل�لِة َعلى ال�أداِة الّتي ُيَؤّدى بِها الِفْعُل.

، وُيصاُغ على ثلاثِة اأوزاٍن قياسيٍّة ِهَي:  2- ُيْشَتقُّ اْسُم ال�آلِة ِمَن الِفْعِل الثُّلاثيِّ

  ِمْفَعل، ِمْثل: ِمْنَجل، ِمْغَزِل. 

  ِمْفعال، ِمْثل: ِمفتاح، ِمصباح. 

  ِمْفَعلة، ِمْثل: ِمْلَعقة، ِمْكَنَسة.

 تدريباٌت: 

َتدريب )1(

ْت ِمْنها: ُد اْل�أْفعاَل الّتي اشُتقَّ  َنْسَتْخرُِج اأْسماَء ال�آَلِة ِمَن الُجمِل ال�آتيِة، ونَُحدِّ

ساسيَُّة َشقُّ الّتربِة، َوَتْفكيُك اأجزاِئها، وَتْهوِيُتها. 1- َوظيفُة الِمحراِث ال�أ

غيرُة بالِمْجَهِر. ْجساُم الصَّ 2- ُتشاَهُد الكائناُت الَحّيُة الّدقيقُة، وال�أ

3- اْلَمْرُء ِمْراآُة اأخيِه.
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َتدريب )2(

ُد َوْزَنها:  َطرََق، َمحا، َخرََط، كاَل.  َنصوُغ اْسَم ال�آلِة ِمَن ال�أْفعاِل ال�آتيِة، ونَُحدِّ

َتدريب )3(

 َنَضُع اْسَم اآلٍة ُمناِسباً في الفراِغ فيما ياأتي:

1- َيْحَتِفُظ الّلاِجئوَن الِفَلْسطينّيوَن ُكلٌّ ِمْنُهْم ِبـ  َبْيِتِه َحّتى َعْوَدِتِه.  

. 2- ل� َيِتمُّ َعَمُل النَّّجاِر بلا 

. 3- ُيَقصُّ الُقماُش ِبـ 

 
التّعبيُر

  نكتُب مقاَلًة اأدبيًَّة في واحٍد من الموضوعين ال�آتيين: 

1- الَكلمة الطَّيِّبة والَكلمة الَخبيثة.

2- الُقْدُس: مكانُتها التّاريخيُّة والّدينيُّة في وجداِن ال�أّمة.

ُد الُجملَة الّصحيحَة في ُكلِّ جملتْيِن ُمتقابلتْيِن فيما ياأتي: اأ- نَُحدِّ

ُهْم قُضاٌة ثِقاٌت.                                 ُهْم قُضاٌت ثِقاٌة.                        

َصلَّْينا َعلى رُفاِة الميِّت.                      َصلَّينا َعلى رُفاِت الميِّت. 

ُؤ المسؤوليِّة اأمانٌة. ء الَمسؤوليِّه اأمانٌه.                         تبوُّ تَبوُّ

ب- نُبيُِّن سَبَب ِكتابِة التّاِء َمفتوحًة اأو َمرْبوطًة في ُكلِّ َكِلمٍة ِمَن الكلماِت ال�آتيِة:

قُْلُت،َبْيٌت، وردٌة، ُحفاٌة، ُمْجَتِهداٌت، َعْنَكبوُت.

ملاء:  ال�إ
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ورقة عمل شاملة

 التدريب ال�أول:

اأ( نعّيُن الحاَل المفرَد وصاحَبه فيما ياأتي:

1- خرج ال�أسير من السجن منتصراً على سّجانه.

2- اأقبل ال�أول�د اإلى الملعب متحّمسين.

3- يواجه ال�أب وال�أم اأعباء الحياِة متعاوَنْين فيما بينهما.

ب( نكمُل الجمل ال�آتية بحال مفرد مناسب مع الضبط كما في المثال:

                  رجَع الممرُّض من دوامه ُمـــْرَهــــقـــاً.

- رجَع الممرّضون من دوامهم _______________________.

- رجَعت الممرّضات من دوامهّن _____________________.

- رجَع الممرّضان من دوامهما ______________________.

ج( نعرُب ما تحته خّط في الجملة ال�آتية:

قضى ال�أطفال نهارهم في الحديقِة َمْسرورين.

التدريب الثاني:

 اأ( نستخرُج اأسماء ال�آلة من الجمل ال�آتية، ونحّدُد ال�أفعال الّتي اشُتّقْت منها:

1. يستعيُن الطالُب بالِمْسَطَرِة ليسطَّر دفترَه للكتابة.

2. ُيستخدُم النّاُس الِمْصَعَد للوصوِل اإلى الطّوابِق العليا في البنايِة.

3. اخترََع توماس اأديسون الِمْصباَح الكهربائّي.



21

ب( نضُع اسَم ال�آلِة المناسَب في الفراغ:

1- ُيستخدُم ........................ لتكبير الجساِم الّصغيرة.

2- اأعادت المراأُة النقود اإلى .................. بعدما دفعت ثمن الملابس.

3- يقّص النّجاُر الخشَب بالِمْنشار.

ملائّية في كل مما ياأتي: التدريب الثالث: نصوُّب ال�أخطاَء ال�إ

- الجنود ُحمات الوطن، وعلى عاتقهم يحملون هذه ال�أمانه بكل اإخلاص.

- تعمُل العنكبوُة على اصطياد الحشراِة الضارّه.

انتهت ورقة العمل
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اختبار نهاية الوحدة

الُمطالعة )8علامات(

 الّسؤال ال�أّول:

جابَة الّصحيحَة فيما َياأتي:                                     )3علامات( اأ( نختاُر ال�إ

لاُم-: » َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ ( في قولِِه َتعالى على لساِن اإْبراهيَم -علْيِه السَّ 1- َمِن الَمقصوُد بكلمِة )َبِنيَّ  
اأْن َنْعُبَد اْل�أْصَناَم«؟

          اأ- اأبناُء َسيِِّدنا اإْبراهيَم الَّذيَن اأْنَجَبُهْم.                    ب- النّاُس َجميعاً.

         ج- َبنو اإسرائيَل.                                         د- الُمؤِمنوَن الّذين َيتَِّبعوَن ِملََّته.

وا نِْعَمَة اللَِّه َل� تُْحُصوَها«؟ اإِْن َتُعدُّ 2- ما ال�أسلوُب في َقْولِِه َتعالى: » َو

رْط.               ج- الَقَسم.                د- التَّْوكيد. اأ- ال�ْسِتفهام.               ب- الشَّ

لكترونيَّة؟ 3- اأيٌّ ِمَن ال�آتيِة َلْيَسْت ِمَن الُمْشكلاِت الَّتي تُواِجُه التِّجارَة ال�إ

ْلعة.    اأ- ل� يتمكَُّن الُمْسَتْهِلٌك ِمْن ُمعاَيَنِة السِّ

ب- ال�فتقاُر اإلى ُوجوِد َقواعَد قانونيٍَّة حاِكَمٍة للُمعاَملاِت.

علاناِت على الَمواقِع والُمْنَتَديات. ج- اإمكانيَُّة َنْشِر ال�إ

د- اإمكانيَُّة اإجراِء َتعاقُداٍت َوْهِميٍّة وَعَمِليّاِت َنْصٍب واْحِتيال.

لكترونيَُّة(، ثمَّ نُجيُب َعِن ال�أسئلِة الّتي تليِه:           )5علامات( ب( نقراأ النَّصَّ ال�آتَِي ِمْن درِس )التِّجارُة ال�إ

ْعِر الُمناِسِب َلِع بِالسِّ لِْكترونِيَِّة، َوَيْختاَر ما طاَب َلُه ِمَن السِّ  اأْصَبَح بِاإْمكاِن الُمْسَتهِلِك اأْن ُيْبِحَر في الّسوِق ال�إ
لْكترونيَِّة الُمْنَتِشَرِة َعرَبيّاً وَعاَلِميّاً، َوِمْنها: َمْوِقُع اأمازوَن، َوُهَو اأْكَبُر الَمواِقِع العاَلِميَِّة في الَبْيِع َعْبَر َمواِقِع التِّجاَرِة ال�إ

ْنَتْرنِِت، َوَمْوِقُع yaBe ، وَمْوِقُع َعلي بابا الَّذي ُيَعدُّ ُمنافِساً َقوِيّاً لَِشرَِكِة اأمازون. راِء ِمَن ال�إ َوالشِّ

لكترونيَِّة عالِميّاً؟                       )علامتان( لكترونيّاِن ال�أشدُّ ُمناَفسًة في التِّجارِة ال�إ  1- ما الَمْوِقعاِن ال�إ

لِْكترونِيَِّة(. )علامة( ُح َجماَل التَّْصويِر في الِعبارِة: )اأْصَبَح بِاإْمكاِن الُمْسَتهِلِك اأْن ُيْبِحَر في الّسوِق ال�إ   2- نوضِّ

                                 3- نستخرُِج ِمَن الفقرِة الّسابقِة ِمثال�ً على: الطِّباق، اْسِم التَّْفضيل.                               )علامتان(
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النّّص الّشعرّي )5علامات(

ثِّيِة بْيِت الَمْقِدِس(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أسئلِة الّتي تليها: عريََّة ال�آتيَة ِمْن )َمْر الّسؤال الثّاني: نقراأ ال�أبياَت الشِّ

عــــائِـــــِم ـتـي ل� ُيْشـرِعــوَن اإِلى الِعــــدا                 رِماَحـُهُم، َوالّديَن واهي الدَّ     اأرى اأمَّ

ـَْسـبـوَن العــاَر َضـــرْبــَة ل�زِِم َوَيـْجـَتِنبـوَن الـنّاَر َخــْوفــاً ِمَن الــرَّدى                 َول� َيـــحـ

فاإِْن اأْنُتــــُم َلــــْم َتْغَضـــبوا َبــْعَد هِذِه                 َرَمْينا اإِلـــى اأْعـــــدائِــــنا بِالَحـــــرائِـــِم

1- ما الفكرُة الّتي يدوُر حوَلها البيتاِن ال�أوَُّل والثّاني؟                                   )علامة(

ِة.                                                 )علامة(  2- ننثُُر البيَت الثّالَث بِلَغِتنا الخاصَّ

3- نُْعرُِب ما تحَته َخطٌّ اإعراباً تاّماً.                                                   )علامة(

4- َنْكُتُب ُمفرَد ُكلٍّ ِمْن: رِماح، َحرائِم.                                              )علامتان(

الَقواعد )5علامات(

الّسؤال الثّالث : اأ( نُجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�آتَيِة وفَق المطلوِب:                         )3علامات(

1- رجَع الُعّماُل ِمْن عمِلِهم ......................           )نُْكِمُل الفراَغ بحاٍل ُمْفَرٍد ُمناسٍب(.

.) َلاِة اْلُوْسَطى َوقُوُموا لِلَِّه َقانِِتيَن«.   )نَُعيُِّن صاِحَب الحاِل الّذي تحَته َخطٌّ َلَواِت َوالصَّ 2- »َحافُِظوا َعَلى الصَّ

.) 3- َتْبري الطّالبُة اأقلاَمها بالِمْبراِة.                )َنْكُتُب الَوْزَن الّذي جاَء عليِه اسُم ال�آلِة الَّذي تحَته َخطٌّ

ب( نُْعِرُب ما تحَته َخطٌّ في الجملتين ال�آتيتين:                                             )علامتان(

1-كرََّمِت الَمدرسُة الُمعلّميَن الُمتقاِعديَن. 

2-َيستخِدُم الفّلاُح الِمْنَجل لَقْطِع النَّباتاِت.

ملاء )علامتان( ال�إ

ملائيََّة في الُجْملِة ال�آتيِة: الّسؤال الّرابع: نُّصوُِّب ال�أخطاَء ال�إ

                 َتَوقََّع الُجمهوُر نتيَجَت الُمسابقه.


