
َغُة الَعَربِيَُّة اللُّ
للصف احلادي عرش  

امَلساُر املِْهنِيُّ

الفرتة األوىل

١١



النّتاجاُت :

          ُيَتَوقــُع ِمــَن الطََّلَبــِة َبْعــَد اإِْنهــاِء هــذه الوحــدة المتمازجــة، والتّفاعــِل َمــَع اأنشــطِتِه، اأْن َيكوَنــوا قاِدريــن 
َعلــى توظيــِف اللُّغــِة الَعرَبيَّــِة فــي الاتصــاِل والتَّواُصــِل ِمــْن خــلاِل مــا ياأتــي:

١ـ المقارنة بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين يوم القيامة.
٢ـ توظيف المفردات والتراكيب الجديدة في سياقات لغوية جديدة.

٣ـ تمييز العطف في نصوص مختلفة.
٤ـ توضيح معاني حروف العطف.

٥ـ اإعراب الاسم المعطوف اإعراباً تاماً.
٦ـ كتابة مقالة حول اأهمية اإتقان العمل. 

٧ـ توضيح اأهم المفاهيم والاأفكار الواردة في درس صناعتنا بين الواقع والماأمول.
٨ـ  الحديث عن واقع الصناعة الفلسطينية وسبل التغلب على المعيقات التي تحول دون تقّدمها.

٩ـ استنتاج سمات زين العابدين التي ضمنها الشعر في قصيدته.

١٠ـ تحليل الدلالات والمعاني والصور الفنية الواردة في القصيدة.
١١ـ حفظ ٦ اأبيات من القصيدة.

١٢ـ توضيح مفهوم النعت.
١٣ـ توضيح العلاقة بين النعت والمنعوت.

١٤ـ اإعراب النعت والمنعوت اإعرابا صحيحا.

الفرتة األوىل

ُة ١
ْحَد

الَو

٣فبرّش عباِد

٥الَقواِعُد: الَعْطف

ُة ٢
ْحَد

: الَفَرْزَدُق َيْمَدُح َزْيَن العابِديَنالَو ْعِريُّ ١١النَّصُّ الشِّ

َفة( ١٤الَقواِعُد: النَّْعُت )الصِّ
 

املحتويات:
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، وُزمرٍة ُسعداَء من أهِل اجلنّة وُزمرِة  يقوُم الَكْوُن عىل ُثنائّياٍت ِضّدّيٍة ِمْن بِدايٍة وِنايٍة، وَخْيٍ ورشٍّ
يلجُأ  فاإلنساُن  الثُّنائّيات،  القائمُة عىل هذه  مر  الزُّ عاجلَْتُه سورُة  ممّا  تقّدم جانٌب  ما  الناِر.  أهِل  من  أشقياَء 
الذين يعلمون والذين ال  َكْرُبه، وهناك  َج  ُفرِّ إذا  ُ وُينكُر  يتكبَّ ذاُته  إذا أصابْتُه مصيبٌة، وهو  ِه يدعوُه  ربِّ إىل 

يعلمون، وهناك اجلنُّة والناُر.
األَْمِر  َوَتْوجيِه  َوالكافِريَن،  امُلْؤِمننَي  ِمَن  ُكلٍّ  َجزاِء  َعْن  َمر  الزُّ سوَرِة  ِمْن   )21-8( اآلياُت  ُث  َوَتَتَحدَّ

( بُِلزوِم َتْوحيِد اهللِ، َواإِلْخالِص َلُه َوْحَده. ٍد ) ّباِنِّ ملَُِحمَّ الرَّ
قاَل َتعاىل:

ُمنيبًا: راِجعًا، ُمستغيثًا.

َلُه: َأْعطاُه، وَمنََحُه. َخوَّ

َأْندادًا: رُشكاء.

قانٌِت: مطيٌع خاِضٌع هلل.

آناَء اللَّيل: ساعاتِِه.

أولو األَْلباب: َأْصحاُب العقوِل الّسليَمة. 

ُظَلٌل ِمَن النّار: َأْطباٌق ِمنْها ُمَتاِكَمة.

الّطاغوت: األوثاُن، وامَلْعبوداُت الباطَِلة.

َلُُم الُبْشى: َلُُم اجلَنَّة. 

َحقَّ َعَلْيه: َوَجَب َعَلْيه.

ُغَرف: َمناِزُل يف اجلَنَّة.

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ 
ىب  مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 
مج  حج  يث  ىث  جثمث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جخ  مح  جح 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

َمِر سوَرُة الزُّ اجلزء الثالث والعشون

فبرّش عباِد الَوْحَدُة األوىل
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

حيَحِة فيام َيْأيت: ( َأماَم اإِلجاَبِة َغْيِ الصَّ حيَحِة، َوإِشاَرَة  ) ( َأماَم اإِلجاَبِة الصَّ َنَضُع إِشاَرَة )  1

) ِة َوامَلَرض.                                                                                    )   دَّ ُه يف الشِّ ُر اإِلْنساُن َربَّ أ  َيَتَذكَّ

) مب ىب يب جت حت خت اجلَنَُّة.         )   امَلْقصوُد بِـ )َحَسنَة( يف َقْولِِه َتعاىل:  ب 

) كون.                         )   امُلخاَطبوَن يف َقْولِِه َتعاىل:  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ُهُم امُلْشِ ج 

ُتظهُر اآليُة الّتاسعُة َنْوَعنْيِ ِمَن النّاس، َنْذُكُرُها.  2

؟  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ما امَلْقصوُد بَِقْولِِه َتعاىل:   ٣

كنَي َيْوَم الِقياَمة.  ُه اهللُ لِْلُمْشِ َة، َوَنِصُف الَعذاَب الَّذي َأَعدَّ َنْرِجُع إىِل اآلَيِة الّساِدَسَة َعْشَ  ٤

ليَمِة يف اآليِة األخية؟  َهها اهللُ ألَصحاِب الُعقوِل السَّ تي َوجَّ ُة الَّ ما الِعْبَ  ٥

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

ُنواِزُن َبنْيَ َجزاِء امُلْؤِمننَي َوَجزاِء الكافِريَن يف اآليات.   1

َة؟ َ اهللُ ِعباَدُه بِاجلَنَِّة يف اآليِة الّسابَِعَة َعْشَ ملِاذا َبشَّ  2

حئ يف اآلياِت الّسابَِقِة؟ ما َداللُة َتكراِر َقْولِِه َتعاىل:   ٣

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

ٍط، َوُأسلوَب استفهام. َنستخرُج ِمَن اآلياِت ُأسلوَب رَشْ  1
ُر، ُقْل.  َنْرِجُع إىل امُلعجِم، َوَنكتُب ُجذوَر األَفعاِل اآلتية: َتَتََّع، َيَتَذكَّ  2

ما ُمفرُد ُكلِّ َجٍْع ِمَن اجلُموِع اآلتية:  َأْنداد، الَّذيَن، َأْنُفس، ُظَلل، َينابيع؟  ٣

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 
مج  يثحج  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت 

جح مح جخ حخ مخ جس

َسَلَكُه ينابيع: َأْدَخَلُه يف ُعيوٍن َوَماٍر.

َييج: َيْيَبُس إىِل َأْقىص َحّد.

ًا. ُه ُفتاتًا ُمَتَكسِّ ُ َعُلُه ُحطامًا: ُيَصيِّ َيْ
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القواعد: الَعْطف

التَّوابُِع:
َفُع إِْن كاَن ما َقْبَلها َمْرفوعًا، َوُتنَْصُب إِْن  ِد، َفُتْ  َأْلفاٌظ َتْتَبُع ما َقْبَلها يف إِْعراِبا احلاِصِل وامُلَتَجدِّ
َزُم إِْن كاَن ما َقْبَلها َمْزومًا، َوِهَي:  رُّ إِْن كاَن ما َقْبَلها َمْرورًا، َوُتْ كاَن ما َقْبَلها َمنْصوبًا، َوُتَ

الَعْطُف، َوالنَّْعُت، َوالتَّْوكيُد، َوالَبَدل.

ُل ما حتَتُه َخطٌّ فيها: َنْقَرُأ األمثلَة اآلتيَة، َوَنَتَأمَّ
امَلْجموَعُة األوىل: 

قاَل َتعاىل:   ې  ې   ى  ى  ائ  ائ                             1

َصلَّْت يف امَلْسِجِد األَْقىص امُلباَرِك فاطَِمُة ُثمَّ َخدَيُة.  2

َرَة. َمَة فامَلدينََة امُلنَوَّ َة امُلَكرَّ ُزْرُت َمكَّ  ٣

َأُتِبُّ ِقراَءَة الُكُتِب َأِم امَلَجاّلِت؟  ٤

الكلمُة َثالَثُة َأْقساٍم: اْسٌم، َأْو فِْعٌل، َأْو َحْرٌف.   ٥

امَلْجموَعُة الّثانية: 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ   ک کک  قاَل َتعاىل:   1

ہ ھ ھ  ھے   قاَل َتعاىل:   2

قاَل َتعاىل:  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  جب حب خب  ىب يب جت حت خت  ٣

  ىت يت جث مث ىث يثحج 

، َأم، َأو( َأْحُرُف َعْطِف،  َتها ُخطوٌط يف َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة األوىل )الواو، الفاء، ُثمَّ تي َتْ ُنالِحُظ َأنَّ الَكِلامِت الَّ
ِل، ُنالِحُظ  َرَبَطْت َبنْيَ االْسِم الواِقِع َقْبَلها )امَلْعطوِف َعَلْيِه(، َواالْسِم الواِقِع َبْعَدها )امَلْعطوِف(، َففي املِثاِل األَوَّ
قا َنتيَجًة واِحَدًة، َوِهَي الُقنوُت، َفَبَدالً ِمَن التَّْعبي  كا يف فِْعٍل واِحٍد، َوَحقَّ َأنَّ االْسَمنْيِ )ساجدًا، وقائاًم( َقِد اْشَتَ
َعْن هذا الُقنوِت بِالَقْوِل: قانٌت ساجدًا، وقانٌت قائاًم، َرَبْطنا َبنْيَ االْسَمنْيِ بَِوساَطِة َحْرِف الواِو يف ُجَْلٍة واِحَدٍة، 

َوُقْلنا: قانٌت قائاًم وساجدًا. 
َك  الً، َوَبْعَدها بفتٍة َصلَّْت َخدَيُة، َواْشَتَ َويف املِثاِل الّثان، َصلَّْت يف امَلْسِجِد األَْقىص امُلباَرِك فاطَِمُة َأوَّ

الِة بَِوساَطِة َحْرِف الَعْطِف )ُثّم(. االْسامِن بِِفْعِل الصَّ
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ياَرِة،  الزِّ بِِفْعِل  االْسامِن  َك  َفاْشَتَ امَلدينََة،  ُزْرُت  مبارشًة  َوَبْعَدها  َمَة،  امُلَكرَّ َة  َمكَّ ُزْرُت  الّثالث،  املِثاِل  ويف 
بَِوساَطِة َحْرِف الَعْطِف )الفاء(. 

َزَة االْستِْفهاِم،  ؤاِل، مستخدمًا َهْ َه إَِلْيِه امُلخاَطُب بِالسُّ ويف املِثاِل الّرابع، َتمَّ َتْعينُي َأَحِد َأْمَرْيِن َبْعَد َأْن َتَوجَّ
بَِوساَطِة َحْرِف الَعْطِف )َأْم(. 

َم الَكالُم إىِل َثالَثِة َأْقساٍم بَِوساَطِة َحْرِف الَعْطِف )َأْو(. َويف املِثاِل اخلاِمِس، ُقسِّ

َوُيَسّمى االْسُم الواِقُع َقْبَل َحْرِف الَعْطِف )امَلَعطوَف َعَلْيِه(، َواالْسُم الواِقُع َبْعَدُه )امَلْعطوَف(، َففي املِثاِل 
َيكوُن  الّثان،  املِثاِل  َويف  امَلْعطوُف،  ُهَو  )  قائاًم(  َواالْسُم  َعَلْيِه،  امَلْعطوُف  ُهَو  )ساجدًا(  االْسُم  َيكوُن  ِل،  األَوَّ
( ُهَو امَلْعطوُف َعَلْيِه، َواالْسُم )امَلدينََة( ُهَو امَلْعطوُف، َويف املِثاِل الّثالِث، َيكوُن االْسُم )فاطَِمُة(  َةُ االْسُم )َمكَّ
ُهَو امَلْعطوُف َعَلْيُه، َواالْسُم )َخدَيُة( ُهَو امَلْعطوُف، َويف املِثاِل الّرابِِع، َيكوُن االْسُم )الُكُتِب( ُهَو امَلْعطوُف 
َعَلْيِه، َواالْسُم )امَلَجاّلِت( ُهَو امَلْعطوُف، َويف املِثاِل اخلامِس يكون االْسُم )اْسٌم( ُهَو امَلْعطوُف َعَلْيِه، واالْسُم 
)فِْعٌل( ُهَو امَلْعطوُف وكذلَك االسم )فِْعٌل( ُهَو امَلْعطوُف عليه واالْسُم )َحْرٌف( هو املعطوف؛ جِلَواِز َتوايل 

الَعْطِف. 

ِل، َوالّثالث، كاَن امَلْعطوُف  : األَوَّ ، َففي املِثاَلنْيِ االْسُم امَلْعطوُف تابٌِع لِْلَمْعطوِف َعَلْيِه يف َمْوِقِعِه اإِلْعراِبِّ
امَلْعطوُف  الّثان، كاَن  املِثاِل  َمنْصوبًا. َويف  امَلْعطوُف  الَفْتَحُة، لِذلَِك جاَء االْسُم  َنْصبِِه  َمنْصوبًا، َوَعالَمُة  َعَلْيِه 
ُة َكذلَِك، َويف املِثاِل الّرابِع، كاَن امَلْعطوُف  َعَلْيِه َمْرفوعًا ، لِذلَِك جاَء امَلْعطوُف َمْرفوعًا، َوَعالَمُة َرْفِعِه الّضمَّ
املِثاِل  َكذلَِك، َويف  ُة  الَكْسَ ِه  َجرِّ َوَعالَمُة  َمْرورًا،  امَلْعطوُف  لِذلَِك جاَء  ُة،  الَكْسَ ِه  َجرِّ َوَعالَمُة  َمْرورًا،  َعَلْيِه 

، لِذلَِك جاَء امَلْعطوُف َمْرفوعًا. ُةُ مَّ اخلاِمِس، جاَء امَلْعطوُف َعَلْيِه َمْرفوعًا، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ

ِل َبنْيَ  (، َرَبَطْت يف املِثاِل األَوَّ َوُنالِحُظ يف َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة الّثانَِيِة َأنَّ َأْحُرَف الَعْطِف )الواو، َوالفاء، َوُثمَّ
الّثان،  املِثاِل  تِِهْم ُظَلُل(، َويف  َتْ َفْوِقِهْم ُظَلٌل وِمْن  ، ِمْن ِخالِل َحْرِف الَعْطِف )الواو(: )ِمْن  اْسِميََّتنْيِ ُجَْلَتنْيِ 
َرَبَطْت َبنْيَ ُجَْلَتنْيِ فِْعِليََّتنْيِ ِمَن األَْفعاِل اخلَْمَسِة: )َيْسَتِمعوَن، َفَيتَّبِعوَن(، َويف املِثاِل الّثالِِث، َرَبَطْت َبنْيَ ُجَْلَتنْيِ 

، فِْعُلهام ماٍض: )َأْنَزَل َفَسَلَك(، َأْو َثالِث ُجٍَل فِْعِليٍَّة، فِْعُلها ُمضاِرٌع: )ُيِْرُج، ُثمَّ َييُج، ُثمَّ َيَْعُل(.  فِْعِليََّتنْيِ

ِمْن َحْيُث اإِلْعراُب،   ، َبنْيَ اجلُْمَلَتنْيِ االْسِميََّتنْيِ الّثانَِيِة، ُنالِحُظ َتشاُبًا  َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة  التَّْدقيِق يف  َوِعنَْد 
َكام َنِجُد َتشاُبًا يف إِْعراِب اجلَُمِل الِفْعِليَِّة يف املِثاَلنْيِ الّثان َوالّثالِِث، َففي املِثاِل الّثان، ُيْعَرُب الِفْعُل امُلضاِرُع 
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الِفْعُل  َوَكذلَِك  اخلَْمَسِة،  األَْفعاِل  ِمَن  ُه  ألَنَّ النّوِن؛  ُثبوُت  َرْفِعِه  َوَعالَمُة  َمْرفوعًا،  ُمضاِرعًا  فِْعاًل  )َيْسَتِمعوَن( 
تيَب َوالتَّْعقيَب. َويف املِثاِل الّثالِِث، ُيْعَرُب  ْ امُلضاِرُع )َيتَّبِعوَن(، َوَرَبَط َبْينَُهام َحْرُف الَعْطِف )الفاُء( الَّذي َأفاَد التَّ
الِفْعُل املايض )َأْنَزَل( َمْبنِّيًا َعىل الَفْتِح، َوَكذلَِك الِفْعُل )َسَلَك(، َوَرَبَط َبْينَُهام َحْرُف الَعْطِف )الفاُء( الَّذي َأفاَد 
ُة، َوَكذلَِك  مَّ تيَب َوالتَّْعقيَب، َوَكذلَِك ُيْعَرُب الِفْعُل امُلضاِرُع )ُيِْرُج( َمْرفوعًا، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ ْ -َأْيضًا- التَّ

الِفْعالِن )َييُج، َيَْعُل(، َوَرَبَط َبْينَها َحْرُف الَعْطِف )الواُو( الَّذي َأفاَد اجلَْمَع َوامُلشاَرَكَة.   

َنْسَتنْتُِج:

، َأْو ُجَْلَتنْيِ )امَلْعطوِف َعَلْيِه َوامَلْعطوِف( يف ُحْكٍم واِحٍد، بَِوساَطِة َأْحُرٍف  الَعْطُف: اْشِتاٌك َبنْيَ اْسَمنْيِ  1

ُتَسّمى َأْحُرَف الَعْطِف، َوِمنْها: 
ُتفيُد اجلَْمَع َوامُلشاَرَكَة يف احلُْكِم، ِمْثُل: َأْكَرْمُت َسعيدًا َوَمْمودًا.  الواُو:   

 . َة َسْعٌد َفَعِلٌّ تيَب َوالتَّْعقيَب، ِمْثُل: َقَرَأ الِقصَّ ْ ُتفيُد التَّ الفاُء:   
اخي، ِمْثُل: َدَخَل احلََكُم امَلْلَعَب ُثمَّ الاّلِعبون.  تيَب َوالتَّ ْ : ُتفيُد التَّ ُثمَّ  

َأْو:  ُتفيُد التَّخيَي، ِمْثُل: اْدُرِس الطِّبَّ َأِو الَنَْدَسَة.   
أْم:  َوُتفيُد التَّْعينَي، ِمْثُل: َأَزْيٌد ِعنَْدَك َأْم َعْمٌرو؟  

إِذا كاَن َمْرفوعًا، َوَيكوُن َمنْصوبًا  َفَيكوُن َمْرفوعًا  ؛  َعَلْيِه يف ُحْكِمِه اإِلْعراِبِّ َيْتَبُع امَلْعطوُف امَلْعطوَف   2

تعاىل:  كقوله  مزومًا،  كان  إذا  مزومًا  َويكون  َمْرورًا،  كاَن  إِذا  َمْرورًا  َوَيكوُن  َمنْصوبًا،  كاَن  إِذا 
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ                                                                    )ممد: ٣6(           

٣   ُيْعرُب امَلْعطوُف َعَلْيِه َحسَب موقعِه يف اجلملة.
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َنامِذُج ُمْعَرَبٌة:

  . َتَوىّل اخِلالَفَة َأبو َبْكٍر ُثّم ُعَمُر   1

ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره.  مَّ اْسٌم َمْعطوٌف َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ ُعَمُر: 
مر:1٥( )الزُّ قاَل َتعاىل:  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ    2

َأْنُفَس: َمْفعوٌل بِِه َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف.  َأْنُفَسُهْم: 
كوِن، يف َمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيه. ُهْم: َضمٌي ُمتَِّصٌل َمْبنِيٌّ َعىل السُّ

الواُو:  َحْرُف َعْطٍف، َمْبنِيٌّ َعىل الَفْتِح، ال َمَلَّ َلُه ِمَن اإِلْعراِب. 
ِر الّساِلِ، َوُهَو ُمضاٌف. ُه ُمْلَحٌق بَِجْمِع امُلَذكَّ َأْهليِهْم:  َأْهل: اْسٌم َمْعطوٌف َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الياُء؛ ألَنَّ

كوِن، يف َمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيه. َوُهْم: َضمٌي ُمتَِّصٌل َمْبنِيٌّ َعىل السُّ
)البوصيّي( ِن َوالَفريَقنْيِ ِمْن ُعْرٍب َوِمْن َعَجمِ              ـ   ٌد َسيُِّد الَكْوَننْيِ َوالثََّقَلْي ُمَمَّ  ٣

ُه ُمَثنّى.  ِه الياُء؛ ألَنَّ ُمضاٌف إَِلْيِه َمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ  : الَكْوَننْيِ
الواُو:  َحْرُف َعْطٍف، َمْبنِيٌّ َعىل الَفْتِح، ال َمَلَّ َلُه ِمَن اإِلْعراِب. 

ُه ُمَثنّى.  ِه الياُء؛ ألَنَّ : اْسٌم َمْعطوٌف َمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ الثََّقَلنْيِ
الواُو: َحْرُف َعْطٍف، َمْبنِيٌّ َعىل الَفْتِح، ال َمَلَّ َلُه ِمَن اإِلْعراِب. 
ُه ُمَثنّى. ِه الياُء؛ ألَنَّ اْسٌم َمْعطوٌف َمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ  : الَفريَقنْيِ

التَّْدريبات: 

ُ َحْرَف الَعْطِف، َوامَلْعطوَف، َوامَلْعطوَف َعَلْيِه فيام َيْأيت: ُنَبنيِّ  1

)األحزاب: ٥6(  قاَل َتعاىل:  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ              أ 

َأُتّفاحًا َأَكْلَت َأْم ِعنَبًا؟    ب 

َوَصَل االْحتِفاَل خالٌِد ُثمَّ َسمٌي. ج 

َأراِكبًا ِجْئَت َأْم ماِشيًا؟  د 

امَلْعطوُف َعَلْيِهامَلْعطوُفَحْرُف الَعْطِفاجلُْمَلُة
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َنَضُع اْساًم َمْعطوفًا ُمالِئاًم يف الَفراِغ:   2

ُد ُثمَّ ............. َنَزَل الَبَ أ 

)املتنّبي(  ْمُح َوالِقْرطاُس َوالَقَلُم    ْيُف َوالرُّ َوالسَّ ْيُل َو........ َتْعِرُفني  َفاخلَْيُل َواللَّ ب 

َأِكتاَب الُبَخالِء َقَرْأِت َأْم..........؟  ج 

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت:  ُنْعِرُب ما َتْ  ٣

قاَل َتعاىل:   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ أ 
)األحزاب: 60(

يوِف       ُييبوَن َصْوتًا َلنا َأْو َصدى            )عل ممود طه(  َوَلْيسوا بَِغْيِ َصليِل السُّ ب 

َرَجَع ِمَن الُغْرَبِة َسعيٌد ُثمَّ َلْيىل. ج 

ۀ  ہ  ہ  ہ     ھ  ے  ے            )األعراف: ٤1( قاَل َتعاىل:  د 

     

التَّْعبري: 

(: »إِنَّ اهللَ ُيِبُّ إِذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ُيْتِقنَُه« )أخرَجُه الطَّباّن(، يف  قاَل َرسوُل اهلل )
ضوِء ذلَِك، َنْكُتُب َمقاالً َعْن إِْتقاِن الَعَمِل. 
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ورقة عمل

السؤال األول : أ.نوّفق بني الكلمة ومعناها فيام يأيت:                    ٥عالمات
 

معناهاالكلمة
راجعًاقانت

تركواُظَلٌل من النار 
وجَب عليه ُمنيبًا

مطيع خاضع هلل حقَّ عليه
أطباق منها متاكمة اجَتنَبوا

نستخرج من اآليات التي درسنا:                                     ٣ عالمات
1- اسم فاعل فوق ثالثي. 

2- منادى منصوبًا.  
٣- ظرف زمان. 

السؤال الثاين: أ ـ كيف وصف اهلل جزاء امُلتَّقني كام جاء يف اآلية )20( من سورة الزمر ؟              عالمة
؟                             عالمة قل تتع بكفرك قلياًل إنك من أصحاب النار                          ب ـ ما داللة األية: 
الّسؤال الثالث: نعني حرف العطف يف اجلمل اآلتية ونكتب فائدته :                                                   ٥ عالمات

ْنَساَن يِف َأْحَسِن َتْقِويٍم )٤( ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َسافِِلنَي  1- قال تعاىل : َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ
احِلَاِت َوَتَواَصْوا  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ْنَساَن َلِفي ُخْسٍ )2( إاِلَّ الَّ َواْلَعْصِ )1( إِنَّ اإْلِ 2- قال تعاىل : 

ْبِ )٣(   بِاحْلَقِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ
َفَسبِّْح  َأْفَواًجا )2(  اهللَِّ  ِديِن  يِف  َيْدُخُلوَن  النَّاَس  َوَرَأْيَت  َواْلَفْتُح )1(  اهللَِّ  َنْصُ  َجاَء  إَِذا  تعاىل:  قال   -٣

اًبا )٣(   ُه َكاَن َتوَّ بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنَّ
٤- اخت ختصصًا ُيرضيك أو استش والديك ومعلميك .

٥- َأعلّيًا رافقَت يف رحلِة احلّج أم أخيه ؟
                                                                         انتهت األسئلة

)التني: ٤-٥(  

)العص: 1-٣(  

)الفتح: 1-٣(  
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ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ

الَفَرْزَدُق َيْمَدُح َزْيَن العابِديَن

َبْيَ َيَدي النَّّص:

، َوُيكنّى بَِأب فِراس، ُولَِد يف الَبْصة عاَم )٣8هـ(، َوَنَشَأ يف باِدَيتِها،  اُم ْبُن غالٍِب التَّميِميُّ الَفَرْزَدُق: ُهَو َهّ
ِة، َواجلَزاَلِة.  َوماَت فيها َسنََة )11٤هـ(، َواْمتاَز ِشْعُرُه بِالُقوَّ

يَِّدُة فاطَِمُة  ُتُه السَّ (، َجدَّ : ُهَو َعِلُّ ْبُن احلَُسنْيِ ْبِن َعِلِّ ْبِن َأب طالٍِب ) َزْيُن العابِديَن ْبُن احلَُسنْيِ ْبُن َعِلّ
َب امَلَثُل بِِعْلِمِه، َوفِْقِهه. ( َوَقْد َحِفَظ القرآَن كاماًل يف ِسنٍّ َصغَيٍة، َوُضِ ( اْبنَُة َرسوِل اهللِ ) ْهراُء ) الزَّ

َوَقْد َنَظَم الَفَرْزَدُق هِذِه الَقصيَدَة مَلّا َحجَّ ِهشاُم ْبُن َعْبِد امَلِلِك يف ِخالَفِة َأبيه، َفطاَف بِالَبْيِت احلَراِم، َوحاَوَل 
حاِم، َفَجَلَس َينُْظُر إىِل النّاِس، َوَمَعُه َأْعياُن  َأْن َيِصَل إىِل احلََجِر األَْسَوِد؛ لَِيْسَتِلَمُه، َوُيَقبَِّلُه، َفَلْم َيْقِدْر؛ لَِكْثَرِة الزِّ
الّشاِم، َفَبْيناَم ُهَو َكذلَِك إِْذ َأْقَبَل َزْيُن العابِِديَن، َفطاَف بِالَبْيِت احلراِم، َفَلاّم َوَصَل إىِل احلََجِر األَْسَوِد َتنَّحى َلُه 
النّاُس َحّتى اْسَتَلَم احلََجَر، َفقاَل َرُجٌل ِمْن َأْهِل الّشاِم: َمْن هذا الَّذي هاَبُه النّاُس هِذِه الَْيَبَة؟ َفقاَل ِهشام: ال 

َأْعِرُفُه، َوكاَن الَفَرْزَدُق حاِضًا، َفقاَل: َأنا َأْعِرُفُه، ُثمَّ َأْنَشَد هِذِه الَقصيَدة.

الَوْحَدُة الثانية
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ة. الَبْطحاُء:  َمْوِضٌع ُقْرَب َمكَّ

، َوُيساَعُد  بِِه امُلْضَطرُّ ِغياٌث: ما ُيغاُث 

ِمْن َطعاٍم َأْو َنْجَدة.

الَغْيُث  ِمنُْهام  ُيْطَلُب  ُيْسَتْوَكفاِن: 

الَلِة َعىل الَكَرم. َوامَلَطُر؛ لِلدَّ

َيْعروُها: ُيصيُبُهام.

ُة،  احِلدَّ َوِهَي  ــاِدَرٍة،  ب َجُْع  ــواِدُره:  َب

َوالَغَضب.

ة: اخلَْلق.  يَّ الَبِ

ْلَمُة.  الَغياِهُب: ُمْفَرُدها َغْيَهٌب، َوِهَي الظُّ

اإلْمالُق: االْفتِقار.

ُيْغيض: ُيْطبُِق َجْفنَْيِه، َوينُْظُر إىِل األَْرض.

اخليُم: األَْصُل.

اخلُُلُق،  َوِهَي  شيَمٌة،  ُمْفَرُدها  َيُم:  الشِّ

َوالطَّبيَعُة.

ْلَمُة. واُد، َوالظُّ جى: السَّ الدُّ

َتنْجاُب: َتنَْكِشُف. 

الَفَرْزَدُق َيْمَدُح َزْيَن العابِديَن

)الَفَرْزَدق(

َوْطأَتُه1- الَبْطحاُء  َتعِرُف  الَّذي  ــَرُمَهذا  َواحلَ ــلُّ  َواحِل يْعِرُفُه  َوالَبْيُت 
ُكّلِهُم2- اهللِ  ِعباِد  ــِي  َخ ــُن  اب الَعَلُمهــذا  الّطاِهُر  النَِّقيُّ  الّتِقيُّ  هذا 
جاِهَلُه٣- ُكنَْت  إْن  فاطَمٍة،  ابُن  ُختِمواهذا  ــْد  َق اهلل  ــاُء  ــَي ــبِ أْن ــّدِه  ــَج بِ
بَضائِرِه٤- هذا؟  َمْن  َقْوُلَك:  َوالَعَجُمَوَلْيَس  أنَكْرَت  من  َتعِرُف  الُعْرُب 
َنفُعُهام٥- ــمَّ  َع ِغــيــاٌث  ــِه  ــَدْي َي َعــَدُمِكْلتا  َيْعروُها  َوال  ُيْسَتْوَكفاِن، 
ــواِدُرُه6- َب خُتْشى  ال  اخلَليَقِة،  َيُمَسْهُل  َوالشِّ اخلَْلِق  ُحْسُن  اْثناِن:  َيزينُُه 
ِدِه٧- َتَشهُّ يف  إاِّل   ، ــطُّ َق ال  ــاَل:  ق َنَعُمما  الَءُه  كاَنْت  ُد  الّتَشهُّ ــْوال  َل
فاْنَقَشَعْت8- بِاإلحساِن،  َة  يَّ الَبِ والَعَدُمَعمَّ  واإلْمالُق  الَغياِهُب  َعنْها 
قاِئُلها٩- ــاَل  ق ــٌش  ــَرْي ُق َرأْتـــُه  الَكَرُمإذا  َينَْتهي  هــذا  ــكــاِرِم  َم إىل 

َمهاَبتِِه10- ِمْن  َوُيغىض  َحياًء،  َيْبَتِسُمُيْغيض  ــنَي  ح إاِّل  ــُم  ــلَّ ــَك ُي ــام  َف
َنْبَعُتُه11- اهللِ  َرســوِل  ــْن  ِم َيُمُمْشَتّقٌة  َوالشِّ َواخليُم  َمغاِرُسُه  طاَبْت 
تِِه12- ُغرَّ نوِر  َعْن  جى  الدُّ َثْوُب  َلُمَينَْشقُّ  كالّشْمِس َتنجاُب َعْن إرِْشاِقها الظُّ
َتُهْم1٣- َأِئمَّ كانوا  التَُّقى  َأْهُل  ُعدَّ  أْو قيل: »َمْن َخْيُ َأْهِل األَْرِض؟« قيَل: ُهُمإْن 
جوِدِهُم1٤- َبْعَد  ــواٌد  َج َيْسَتطيُع  َكُرمواال  َوإِْن  ــْوٌم،  َق ُيدانيِهُم  َوال 

الَفْهُم َواالْستيعاب:

حيَحِة فيام َيْأيت:  َنَضُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإِلجاَبِة الصَّ  1

y ما َمْعنى )َوْطَأَتُه( يف: )هذا الَّذي َتْعِرُف الَبْطحاُء َوْطَأَتُه(؟  
ُتُه. ُقوَّ ب-  َمْوِضُع َقَدِمه.             أ-  

َكَرُم َيِده. د-  ُحْسُن ُخُلِقه.        ج- 
y بَِم َوَصَف الّشاِعُر مَمْدوَحُه  يف َقْولِِه: »ِكْلتا َيَدْيِه ِغياٌث َعمَّ َنْفُعُهام«؟  

بِالَكَرم. ب-  ة.                    بِالُقوَّ أ - 
ِع َعِن الّرذاِئل. فُّ َ بِالتَّ د-  جاَعة.        بِالشَّ ج- 
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ما اْسُم اخلَليَفِة الَّذي ُنظَِمِت الَقصيَدُة يف َزمانِه؟  2

ل؟ ما )الَبْيُت( الَّذي َقَصَدُه الّشاِعُر يف الَبْيِت األَوَّ  ٣

تي ُمِدَح ِبا َزْيُن العابِديَن ْبُن َعِلٍّ يف األَْبياِت األَْرَبَعِة األَخَية. فاِت الَّ َنْذُكُر َأْرَبعًا ِمَن الصِّ  ٤

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

ُ َعْن ُكلِّ َمْعنًى مِمّا َيْأيت: َنْذُكُر الَبْيَت الَّذي ُيَعبِّ  1

َزْيُن العابِديَن ْبُن َعِلٍّ َيْعِرُفُه النّاُس َجيعًا. أ 

ديِد، َوَبشاَشِة الَوْجه.  َزْيُن العابِديَن َيْمتاُز بِاحلَياِء الشَّ ب 

ُسل. ٌد َرسوُل اهللِ خاَتُم األَْنبِياِء َوالرُّ ُمَمَّ ج 

ُح ذلِك. ِب، َوال َينَْطبُِق ذلَِك َعىل الَفَرْزَدِق يف هِذِه الَقصيَدِة، ُنَوضِّ َعراِء ِشْعَر امَلْدِح َوسيَلًة للتََّكسُّ اخّتََذ َكثٌي ِمَن الشُّ  2

َدٌة، َنْذُكُر َثالثًا ِمنْها. َسْيَطَرْت َعىل الّشاِعِر يف الَقصيَدِة َمشاِعُر َوَعواطُِف ُمَتَعدِّ  ٣

ُد كاَنْت الَءُه َنَعُم؟ َعالَم َيُدلُّ َقْوُل الّشاِعِر: َلْوال التََّشهُّ  ٤

ُح َجاَل التَّْصويِر فيام َيْأيت: ُنَوضِّ  ٥

َنْبَعُتُهأ اهللِ  َرســوِل  ــْن  ِم َيُمُمْشَتّقٌة  َوالشِّ َواخليُم  َمغاِرُسُه  طاَبْت 

ب تِِه    جى َعْن نوِر ُغرَّ َثْوُب الدُّ َلُمَينَْشقُّ  كالّشْمِس َتنجاُب َعْن إرِْشاِقها الظُّ

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

َتُه َخّط فيام َيْأيت: ما َنْوُع الّتابِِع الَّذي َتْ  1
َنْبَعُتــُه اهللِ  َرســوِل  ِمــْن  ــَيُم؟ُمْشــَتّقٌة  ــُم َوالشِّ ــُه َواخلي ــْت َمغاِرُس طاَب

ما َجْذُر ُكلٍّ ِمْن: )التَِّقّي، ُيْسَتْوَكفاِن(؟  2٣
ُنَوظُِّف َكِلَمَة )الَعَلم( يف ُجَْلَتنْيِ ُمفيَدَتنْيِ بَِمْعنََينْيِ ُمَْتِلَفنْي.  ٣
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َفة( القواعد: النَّْعُت )الصِّ

َنْقَرُأ األمثلَة اآلتيَة، وندّقُق النّظَر فيام حتَتُه َخّط:

املختلفِة، وكاَن  الّصناعاِت  أنواِع  ِمْن  ها  َوَغْيَ اجِلْلِدّيَة،  َوالّصناعاِت  جاِج،  الزُّ ِصناَعَة  فَِلْسطنُي  َعَرَفْت   1

ِهْم. نّاُع الِفَلْسطينّيوَن ُقْدَوًة لَِغْيِ الصُّ
بنَي، َتكوُن امَلْعِرَفُة الِعْلِميَُّة  ، ُمَسلَّحًا بِشباٍب ِحْرفِّينَي ُمَدرَّ ناِعيُّ َوَيْبقى األََمُل َيْدونا بَِأْن َيْرقى الِقطاُع الصِّ  2

ًة ِصناِعيًَّة. ِعامَدُهْم، َواحلُُلُم الَوَطنِيُّ دافَِعُهْم، َواألَْخالُق زاَدُهْم؛ لِيْبنوا ُصوحًا اْقتِصاِديَّ
اخلَليُل َوناُبُلُس َمدينَتاِن ِصناِعّيتاِن.  ٣

َتها ُخطوٌط، َوَجْدناها َتِصُف ما َقْبَلها )امَلنْعوَت(، َوَتْتَبُعُه يف اإِلْعراِب: َرْفعًا،  تي َتْ ْلنا الَكِلامِت الَّ إِذا َتَأمَّ
َوَنْصبًا، َوَجّرًا؛ لِذلَِك ُتَسّمى ُنعوتًا.

الّسابَِقِة،  والنُّعوِت  امَلنْعوتاِت،  يف  النََّظَر  َأْمَعنّا  َفَلْو  َوالتَّنْكِي،  التَّْعريِف  يف  َأْيضًا  امَلنْعوَت  َيْتَبُع  َوالنَّْعُت 
ناعاِت( ِكْلتاُها َمْعِرَفٌة، َوَكِلَمتا )ِحْرفِّينَي(  َة( َو)الصِّ َلَوَجْدناها ُمَتطابَِقًة يف التَّْعريِف َوالتَّنْكِي؛ َفَكِلَمتا )اجِلْلِديَّ

َو)َشباٍب( ِكْلتاُها َنِكَرٌة.

َكام َيْتَبُع النَّْعُت امَلنْعوَت يف اجلنِس )التَّْذكِي، َوالتَّْأنيِث(؛ َفَكِلَمُة )امَلْعِرَفُة( َمنْعوٌت ُمَؤنٌَّث، َوَكِلَمُة )الِعْلِميَُّة( 
ٌر َلا. ( َنْعٌت ُمَذكَّ ر، َوَكِلَمُة )الَوَطنِيُّ َنْعٌت ُمَؤنٌَّث َلا َأْيضًا، َوَكِلَمُة )احلُُلُم( َمنْعوٌت ُمَذكَّ

امُلثنّى  وَنعُت   ، ناِعيُّ الصِّ الِقطاُع  َيْرقى  ِمْثُل:  ُمْفَرد،  املفرِد  َفنَْعُت  الَعَدِد؛  امَلنْعوَت يف  النَّْعُت  َيْتَبُع  َكذلَِك 
نّاُع الِفَلسطينِّيوَن ُقْدَوة.  ُمثنّى، ِمْثُل: اخلَليُل َونابُلُس َمدينَتاِن ِصناِعّيتاِن، وَنعُت اجلَْمِع َجْع، ِمْثُل: كاَن الصُّ

ًة ِصناِعّيًة؛ فائَِدتان: َيْكُثُر يف َجِْع َغْيِ العاِقِل َأْن ُينَْعَت بُِمْفَرٍد ُمَؤنٍَّث، ِمْثِل: لَِيْبنوا ُصوحًا اْقتِصاِديَّ  1

ًة( ُمْفَرٌد ُمَؤنٌَّث جِلَْمٍع َغْيِ عاِقٍل )ُصوحًا(.  َفالنَّْعُت )اْقتِصاِديَّ
ْولِيَُّة ُفْرَصٌة إِلْطالِع العاَلِ  ناِعيَُّة الدَّ ُد النَّْعُت َوامَلنْعوُت واِحُد، ِمْثُل: امَلعاِرُض الصِّ َقْد َيَتَعدَّ  2

ْولِّيُة َنْعٌت ثاٍن  ٌل لِْلَمنْعوِت )امَلعاِرُض(، َوالدَّ ناِعيَُّة َنْعٌت َأوَّ َعىل ِصناَعتِنا الَوَطنِيَِّة؛ فالصِّ
لِْلَمنْعوِت َنْفِسه.
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َنْسَتنْتُِج:

ُل َمتبوَعُه بَِدالَلتِِه َعىل َمْعنًى فيِه.  النَّْعُت:  الّتابُِع الَّذي ُيَكمِّ  1

2 الّتابُِع َيْتَبُع َمنْعوَتُه يف التَّْعريِف َأِو الّتنْكي، َواجِلنِْس )التَّْذكِي  أِو التَّْأنيِث(، َوالَعَدِد )اإلْفراِد َأِو التَّْثنَِيِة َأِو 

اجلَْمِع(، واإلعراب.
ُيْعَرُب امَلنْعوُت َوْفَق َمْوِقِعِه يف اجلُْمَلِة.  2

 

 
َنامِذُج ُمْعَرَبٌة:

ُعْه؟              )عبد الرحيم ممود( ياِع ُتَودِّ َأْم ِجْئَت ِمْن َقْبِل الضَّ امَلْسِجُد األَْقىص َأِجْئَت َتزوُرُه     1

ُر. َرُة َعىل آِخِرِه، َمنََع ِمْن ُظهوِرها التََّعذُّ ُة امُلَقدَّ مَّ َنْعٌت َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ األْقىص: 
ِة. ناعاِت اخلََزفِيَِّة َوالَفّخاِريَّ َتْشَتِهُر اخلَليُل بِالصِّ  2

ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه. ِه الَكْسَ َنْعٌت َمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ اخلََزَفيَِّة: 
َفُع ِشْبٌل الَعَلَم الِفَلْسطينِيَّ َعىل َأْسواِر الُقْدِس.  َسَيْ  ٣

: َنْعت َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه. الِفَلْسطينِيَّ

التَّْدريبات: 

ُ النَّْعَت َوامَلنْعوَت يف اجُلَمِل اآلتَِية: الّتدريُب األّول: ُنَعيِّ

مر: 1٣( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ                         )الزُّ قاَل َتعاىل:   1

«. )رواه مسلم( عيِف، ويف ُكلٍّ َخْيٌ (: »امُلْؤِمُن الَقِويُّ َخْيٌ َوَأَحبُّ إىِل اهللِ ِمَن امُلْؤِمِن الضَّ قاَل َرسوُل اهللِ، )  2

ىئ   ىئ  ی                             )الرمحن: 66( قاَل َتعاىل:   ٣

ناَعِة الَوَطنِيَّة. ال ُبدَّ ِمْن َرْفِع ُمْستوى الَوْعي َلدى امُلْسَتْهِلِك، بَِضوَرِة َدْعِم الصِّ  ٤

فَِلْسطنُي َأْرٌض ُمباَرَكٌة َعزيَزٌة َعىل ُقلوِب َأْبناِئها امُلْخِلصنَي.  ٥
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ْبط: الّتدريُب الّثاين: َنَضُع ُنعوتًا ُمناِسَبًة يف الَفراغاِت اآلتَِيِة، َمَع الضَّ

ة. يَّ هداُء ................. َبَذلوا َأْرواَحُهْم َرخيَصًة يف َسبيِل احلَقِّ َواحلُرِّ الشُّ  1

هاِت .................. ُيَربنَي َأْوالَدُهنَّ َعىل ُحبِّ الِعْلم. إنَّ األُمَّ  2

ال َيزاُل امُلَعلِّموَن ............. ُقْدَوًة لَِطَلَبتِِهْم يف الَعطاِء َوالتَّفان.  ٣

ِت األَْنقاض. فاِع امَلَدِنِّ عاِمَلنْيِ ............... ِمْن َتْ َأْنَقَذ ِرجاُل الدِّ  ٤

راٍت .............. يف الَعْقَدْيِن ................. ناَعُة الِفَلْسطينِيَُّة َتطوُّ َشِهَدِت الصِّ  ٥

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت: الّتدريُب الّثالِث: ُنْعِرُب ما حَتْ

َمر: 1٥( ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ       )الزُّ چ  چ  چ  ڃ ڃ چ  قاَل َتعاىل:   1

َقليٌل داِئٌم َخْيٌ ِمْن َكثٍي ُمنَْقطٍِع.  2

ّي. مِّ الُعنُْصِ ُتعان األَُسُ الِفَلْسطينِيَُّة ُمعاناًة َشديَدًة؛ بَِسَبِب ِجداِر الضَّ  ٣

ْبُت كوَب َحليٍب ساِخٍن. رَشِ  ٤

ْبُت كوَب َحليٍب َكبيًا. رَشِ  ٥
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ورقة عمل 

السؤال األول:
أـ نستخدم التاكيب اآلتية يف ُجل مفيدة من إنشائنا:   ٤ عالمات.

        1ـ اإلمالق              2ـ َتنجاُب                ٣ـ  َيعروُه                  ٤ـ ُيدان. 
ب ـ  نستخرج من القصيدة )الفرزدق يمدح زين العابدين( حروف العطف ونعنّي األكثر تكرارًا.  عالمتان
ج ـ َمن )جّدِه( املقصود يف قول الشاعر: هذا ابُن فاطَمٍة، إْن ُكنَْت جاِهَلُه،   بَِجّدِه أْنبَِياُء اهلل َقْد ُختُِموا؟ عالمة

د ـ أكثرالشاعر من استخدام اسم اإلشارة )هذا( يف القصيدة، نكتب داللة ذلك؟                                     عالمة 

السؤال الثاين:
أ ـ نعرب ما تته خط يف االبيات اآلتية:                                                                                                 ٤عالمات

       َهذا اّلذي َتعِرُف الَبْطحاُء َوْطأَتُه                َوالَبْيُت يْعِرُفُه َواحِللُّ َواحلــََرُم 
       هــذا ابُن َخِي ِعباِد اهلل ُكّلِهـُم                   هذا الّتقّي النّقّي الّطاِهُر الَعَلُم

ب ـ نضع خطًا تت النعت، وخطني تت املنعوت  يف اآليات اآلتية :                                            ٣ عالمات
اَمِء َوالطَّاِرِق )1( َوَما َأْدَراَك َما الطَّاِرُق )2( النَّْجُم الثَّاِقُب )٣( إِْن ُكلُّ َنْفٍس مَلَّا َعَلْيَها َحافٌِظ )٤(  َوالسَّ       
ُه َعىَل َرْجِعِه  اِئِب )٧( إِنَّ َ ْلِب َوالتَّ ُرُج ِمْن َبنْيِ الصُّ ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق )٥( ُخِلَق ِمْن َماٍء َدافٍِق )6( َيْ َفْلَينُْظِر اإْلِ
ْجِع )11( َواأْلَْرِض َذاِت  اَمِء َذاِت الرَّ ٍة َواَل َناِصٍ )10( َوالسَّ اِئُر )٩( َفاَم َلُه ِمْن ُقوَّ َ َلَقاِدٌر )8( َيْوَم ُتْبىَل السَّ
ُْم َيِكيُدوَن َكْيًدا )1٥( َوَأِكيُد َكْيًدا )16(  ُه َلَقْوٌل َفْصٌل )1٣( َوَما ُهَو بِاْلَْزِل )1٤( إِنَّ ْدِع )12( إِنَّ الصَّ

ِل اْلَكافِِريَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا )1٧(  َفَمهِّ
                                                                            

انتهت األسئلة 
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اختبار

السؤال األول:
أ-  نضع دائرة حول  رمز اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:                             ٧ عالمات 

1- عم تتحدث اآليات التي درستها من سورة )الّزمر(؟ 
    أـ تتحّدث عن مزامي اليهود وطقوسهم.       ب ـ تفّصل تنظيَم جيش املسلمني يف املعارك.

   ج ـ تتحدث عن ُزمَر أهل اجلنّة والنار.        د ـ توازن بني املؤمنني يف الّدنيا واآلخرة.

2- بَم يتبِع املعطوُف املعطوَف عليه؟
   أـ يف اإلفراد والتثنية واجلمع.         ب ـ يف اإلعراب.

  ج ـ يف التعريف والتنكي.             د ـ يف اإلعراب والتعريف والتنكي.

٣ - ماذا أفاد حرف العطف )الفاء( يف اجلملة ) دعا اإلماُم للُمتوّف فَأّمن املصّلون وراءه(؟
  أـ الّتعيني.               ب ـ اجلمع.                  ج ـ الّتتيب والّتعقيب.          د ـ الّتتيب مع املهلة.  

٤- كيف نعرب املنعوت؟
  أـ املنعوت منصوب دائام.   ب ـ املنعوت مرفوع دائام. 

  ج ـ َوفق موقعه يف اجلملة.    د ـ املنعوت مبني يف مل نصب.

٥- بم يمدُح الشـّاعُر ممدوَحه يف قوله )ِكلتا يديه غياٌث عمَّ نفعهام(؟
   أـ بالقوة.          ب ـ بالّشجاعة.        ج ـ بالكرم.        د. بالّتفع عن الّرذائل.

6- ما اجلذر الثالثي لكلمة ُيستوكفان؟
 أـ كفَن.           ب ـ كفا.               ج ـ كفَو.           د ـ َوَكَف.

٧- ما إعراب كلمة ) دائٌم( يف جلة ) قليٌل دائٌم خٌي من كثٍي ُمنقطٍع(؟
 أـ  ُمبتدأ ثاٍن.        ب ـ نعُت منصوٌب.       ج ـ نعٌت مرفوٌع.        د ـ توكيٌد مرفوٌع.
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ب ـ من خالل دراستك لآلية اآلتية أجب عاّم يليها من أسئلة:                                                         ٤ عالمات
ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب   ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  يت  جث  مث   

ىث    يثحج  مج     جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس 

أـ ما الِفكرة الرئيسة يف اآلية؟                                                                       عالمة
ب ـ ما معنى: فسَلكُه ينابيَع، أوىل األلباب؟                                                                                            عالمة
ثّم ثالَث مّرات يف اآلية؟                                                  عالمة ج ـ عالَم يدّل استخدام حرف العطف 
د ـ ما إعراب الكلمَة التي تتها خط؟                                                                                                      عالمة

السؤال الثاين:
أ ـ نقرُأ األبيات اآلتية ثم نجيُب عاّم يليها ِمن أسئلة:                                                                            6 عالمات

يقول الفرزدُق:      وليس قولك : َمن هذا؟ بضائرِه      الُعرُب تعِرُف َمن أنكْرَت والَعَجُم
َيُم.                                  سهُل اخلليقة ال خُتشى بوادُرُه         يزينه اثنان: حسُن اخلٌلق والشِّ

                                  ما قال: ال قّط إاّل يف تشّهِده           لـوال الـّتشـهد كانـت الؤه َنـَعـُم
ُح ُمناسبة القصيدة.                                                                                                                         عالمة    1ـ ُنوضِّ
   2ـ نكُتُب ِسمتنِي للَممدوِح كام َوَرَدت يف األَبيات.                                                                                  عالمة
   ٣ـ نستخرج من األبيات: حرَف نفي، أسلوَب رشط.                                                                             عالمة
   ٤ـ نكتب ثالثة أبيات أخرى من القصيدة.                                                                                        ٣ عالمات
ب ـ نضع حرف العطف املناسب لكل فراغ يف اجلملة اآلتية:                           عالمة

   َوَصلُت البْيَت، ..... طَرقُت الباَب، ....... تناوْلُت الغداَء.
ج ـ أعرب ما حتته خط إعرابا تامًا:                                                                   عالمتان

1- رشبُت كوَب حليٍب كبيًا.
2- أراكبًا جئت أم ماشيًا؟

                                            
                                                                     انتهت األسئلة
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