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ْ
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ال�إ ملاء

علامات الترقيم

١٥

التَّعبي ُر

كتابة سيرة ذاتيّة

١٦

ُ
ّ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
ِ
ِ
ِ
حاديث ال َّن َب ِو َّي ِة الشَ ري َف ِة �ِإلى أ� ْفكا ِرها َو َمضامي ِنها.
تحليل ال أ�
ِ
ِ 1.1
ُ
حاديث ال َّن َب ِو َّي ُة الشَّ ري َف ُة.
2.2تمث ُِّل ال ِق َي ِم َوال أ�خْ لاقِ ا ّلتي َت َت َض َّم ُنها ال أ�
ورفض ِه للاحتلالِ .
رض ِهِ ،
عب ،والتحا ِم ِه ب أ� ِ
المقاوم ِة ا ّلذي يع ِّب ُر عن ُصمو ِد الشّ ِ
3.3تذ ُّوقِ شع ِر ُ
رض وتقدي ِر الشُّ هدا ِء وتضحيا ِتهم.
ُ 4.4ح ِّب ال أ� ِ
5.5التع ّر ِف �إلى مفهو ِم الاستثنا ِء و أ�ركا ِنه و أ�نو ِاعه.

الم ْستثنى �ِإعراب ًا سليم ًا.
�6.6إعر ِ
اب أ�دا ِة الاستثنا ِء و ُ
رقيم فيما يكتبون.
توظيف
ِ 7.7
ِ
علامات ال َّت ِ
السير ِة ّ
الذات ّي ِة ،وعناص ِرها ،و ُمواصفا ِتها.
8.8تع ُّر ِف مفهوم ّ
9.9كتاب ِة سير ِتهم ّ
للحصولِ على الوظيف ِة.
الذات ّي ِة ا ّلتي تُؤ ّه ُلهم ُ

اج ِتماعي ٌة
داب ْ
آ� ٌ
داب ،وال�أخْ ِ
نجاح ال َع ِ
عات ُكلُّها بِال�آ ِ
لاقات ب ْي َن �أفرا ِدها،
لاق ،فَهي ِعما ُد َبقائِهاَ ،وس َب ُب
َتحيا ال ُمج َت َم ُ
ِ
وتُشَ ِّك ُل َم ْن َه َج حيا ٍة ُم ِ
ِ
ٍ
تكاملاً َي ْص ُل ُح لِ ُك ِّل ٍ
ماعات ،بِها َت ْن َت ِش ُر
الج
زمان
داب ضروريَّ ٌة ِلل�أفرا ِد و َ
ومكان ،وهذ ِه ال�آ ُ
ال َمح ّب ُة ،و َت ُع ُّم الفَضيل ُة ،و َيكو ُن ال ُمج َت َم ُع في من�أًى ِم َن ال ِف َتنِ والشُّ رورِ.
الس ِ
وال�أ
حاديث الّتي ب ْي َن �أيدينا َت َتناولُ بعضاً ِم ْن هذ ِه ال�آ ِ
لوكات
داب ،ف َتدعو �إل ْيها ،وتُح ِّذ ُر ِم ْن بع ِ
ُ
ض ُّ
السوي ِة.
ْ
الاجتماع ّي ِة َغ ْي ِر َّ
َ 1ع ْن �أبي ُه َر ْي َر َة َ -ر ِض َي اللَّ ُه َع ْن ُه -قالَ  :قالَ َرسولُ اللَّ ِه َ -صلّى اللَّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم �« :-إِ َّن اللَّ َه َتعالى َيقولُ
َي ْو َم القيا َم ِة :يا ْب َن �آ َد َمَ ،مر ِْض ُت َف َل ْم َت ُعدْني .قالَ  :يا َر ِّبَ ،ك ْي َف أ�عو ُدكَ َو أ�ن َْت
َت ُعدْنيَ :ت ُز ْرني.
ِض َف َل ْم َت ُع ْد ُه ،أ�ما َع ِل ْم َت
َر ُّب العا َل َ
مين؟! قالَ  :أ�ما َع ِل ْم َت أ� َّن َع ْبدي فُلاناً َمر َ
�أن ََّك َل ْو ُع ْد َت ُه َل َو َج ْد َتني ِع ْن َد ُه؟ يا ْب َن �آ َد َمْ ،اس َت ْط َع ْم ُت َك َف َل ْم تُ ْط ِع ْمني .قالَ  :يا َر ِّبَ ،ك ْي َف �أ ْط ِع ُم َك َو�أن َْت َر ُّب
ْت ذلِ َك
مين؟! قالَ � :أما َع ِل ْم َت �أنَّ ُه ْاس َت ْط َع َم َك َع ْبدي فُلا ٌن َف َل ْم تُ ْط ِع ْم ُه؟ �أما َع ِل ْم َت �أن ََّك َل ْو �أ ْط َع ْم َت ُه َل َو َجد َ
العا َل َ
مين؟! قالَ ْ :اس َت ْسقاكَ
ِع ْندي؟ يا ْب َن �آ َد َمْ ،اس َت ْس َق ْي ُت َك َف َل ْم َت ْس ِقني .قالَ  :يا َر ِّبَ ،ك ْي َف �أ ْس َ
قيك َو�أن َْت َر ُّب العا َل َ
				
ْت ذلِ َك ِع ْندي».
َع ْبدي فُلا ٌن َف َل ْم َت ْس ِق ِه� ،أما �إِن ََّك َل ْو َس َق ْي َت ُه َو َجد َ

			
الس ِاع ِد ِّي َ -ر ِض َي اللَّ ُه َع ْن ُه  -قالَ َ « :ب ْينما َن ْح ُن ِع ْن َد َر ِ
سول اللَّ ِه َ -صلّى
َ ٢ع ْن �أبي �أ َس ْي ٍد مالك بن َربيعة ّ
اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم � -إِ ْذ جا َءه َر ُج ٌل ِم ْن َبني َس َل َم َة ،فَقالَ  :يا َرسولَ اللّ ِه،
�أ َب ُّر ُهما� :أ ِص ُل ُهما َو�أ ْح ِس ُن �إِ َل ْي ِهما.
الصلا ُة
َه ْل َب ِق َي ِم ْن بِ ِّر �أ َب َو َّي شيءٌ �أ َب ُّر ُهما بِ ِه َب ْع َد َم ْو تِ ِهما؟ قالَ َ « :ن َع ْمَّ ،
�إِ ْنفَا ُذ َع ْه ِد ِهما� :إِ ْمضا ُء َو ِص َّي ِت ِهما.
اس ِتغْفا ُر َل ُهماَ ،و �إِنْفا ُذ َع ْه ِد ِهما ِم ْن َب ْع ِد ِهماَ ،و ِص َل ُة ال َّر ِح ِم
َع َل ْي ِهماَ ،وال ِ ْ
ُسيَ :ر َوا ُه ُم ْس ِلم)
ٌ
(حديث قُد ّ

						
توص ُل �إِلّا بِ ِهماَ ،و �إِ ْكرا ُم َصدي ِق ِهما».
الَّتي َلا َ

( َروا ُه �أبو داود)
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الظّ ّن :الاعتقا ُد بِ َغ ْي ِر دليلٍ .

صلّى الل ُهَ ٣ع ْن �أبي ُه َر ْي َر َة َ -رضي الل ُه َع ْن ُه� -أ َّن َرسولَ اللَّ ِه َ
عي في
َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -قالَ �« :إيا ُك ْم وال َّظ َّن ،فا َّن ال َّظ َّن �أك َْذ ُب ا ْل َح ِ
َت َح َّسسوا :من التَّ َح ُّسس ،وهو َّ
ديثَ ،ولاَ
الس ُ
جم ِع ال�أخبارِ.
ْ
حاسدواَ ،ولاَ َتبا َغضواَ ،ولاَ َتدا َبروا،
َت َح َّسسواَ ،ولاَ َت َج َّسسواَ ،ولاَ َت َ
َت َج َّسسوا :من التَّ َج ُّسس ،وهو تت ُّب ُع ال َع ْور ِ
ات،
خاري)
َوكونوا ِعبا َد اللَّ ِه �إِخْ واناً».
(رواه ال ُب ّ
البحث عنها.
و ُ

				

َتدا َبروا :من التّدا ُبر :وهو التّعادي والتقا ُطع.

صلّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -قالَ :َ ٤ع ْن �أبي ُه َر ْي َر َة َ -رضي الل ُه َع ْن ُه� -أ َّن النَّبي َ
«والل ِه لا ُي ْؤ ِم ُن ،والل ِه لا ُي ْؤ ِم ُن ،والل ِه لا ُي ْؤ ِم ُن ،قي َلَ :م ْن يا َرسولَ الل ِه؟ قالَ :
«الَّذي لا ي�أ َم ُن جا ُر ُه َبوائِ َق ُه».
											

بوائِقُ :مفردها بائِقة ،وهي
الشُّ رور.
( ُمتَّف ٌَق َع َل ْي ِه)

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ ال�أ ْسئ َل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
حيح ِة فيما َي�أْتي:
حيح ِةَ ،و �إِشا َر َة (×) �أما َم ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َّ
َ 1ن َض ُع �إِشا َر َة (√) �أما َم ال ِعبا َر ِة َّ
الص َ
الص َ
ِ
)
(
				
ُسي لل ِه تباركَ و َتعالى.
�أ -اللّ ْف ُظ وال َم ْعنى في
الحديث ال ُقد ِّ
ب -بِ ُّر ال�إ ِ
)
(
نسان بِوالد ْي ِه ين َتهي بِمو تِ ِهما.
جَ -نفى ال ّرسولُ ِص َف َة ال�إ ِ
)
(
يمان َع َّم ْن ُيس ِّب ُب ال�أذى لِجيرانِ ِه.
ديث الّذي يدو ُر َح ْولَ ُك ٍّل ِم ّما ي�أتي:
الح َ
 ٢نُ َع ِّي ُن َ
�أَ -ح ِّق الجارِ.
الس ِ
السويّ ِة.
ب -التَّحذي ِر ِم ْن بع ِ
لوكات ْ
الاجتماع ّي ِة َغ ْي ِر َّ
ض ُّ
ج -ف َْضلِ عيادة المريضِ.
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٣
٤
٥
٦

ِ
ِ
الحديث ال�أ ّو ِل.
الفئات الّتي حثّنا الل ُه سبحا َنه وتعالى على الاهتما ِم بها في
َن ْذ ُك ُر
َن ْذ ُك ُر ُص َو َر بِ ِّر الوالدينِ َب ْع َد مو تِ ِهما.
الحديث الثالث.
نُ َع ِّد ُد ال�أمو َر الّتي َنهانا عنها
ُ
ِ
َن ْس َتخْ ر ُِج من ال�أ
فق و َمعنى ُك ِّل ِم َن ال�آيتين ال�آتيتين:
حاديث ما يتّ ُ
(ال�إ سراء)24:
�أ -قال تعالى﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾
ب -قال َتعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ (الحجرات)١٢:

جيب َعنِ ال�أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ثُ َّم نُ ُ
مات ا ْب ُن �آ َد َم ا ْن َق َط َع َع َم ُل ُه �إلّا ِم ْن َث ٍ
ِ
َ
لاث:
ارتباط
 1ن َو ِّض ُح
الحديث الثّاني بقول ِه �« :إذا َ
فق عليه)
َص َد َق ٍة جاري ٍةَ ،و ِع ْل ٍم ُي ْن َتف َُع بِ ِه ِم ْن َب ْع ِد ِهَ ،و َو َل ٍد صالِ ٍح َيدْعو َل ُه».
(متّ ٌ
ِ
ِ
بثلاث ُط ُر ٍق ،نذ ُك ُرها.
الحديث الرابع
حق الجا ِر في
� ٢أ ّك َد ال ّرسولُ َّ 
نوض ُح المقصو َد بِ ُك ٍّل ِم ّما ي�أتي:
ِّ ٣
�أ�« -أما َع ِل ْم َت �أن ََّك َل ْو ُع ْد َت ُه َل َو َج ْد َتني ِع ْن َد ُه؟».

ب�« -إيا ُك ْم وال َّظ َّن ،فا َّن ال َّظ َّن �أك َْذ ُب ا ْل َح ِ
ديث».
ماعي في الحدي َث ْينِ ال�أ ّو ِل ،والرابع.
 ٤نُ َب ِّي ُن ُص َو َر التّكافُ ِل ْ
الاج ِت ِّ
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ثالثاً -اللُّ َغ ُة:
س فيما ي�أتي:
حيحة م ّما َب ْي َن ال�أقوا ِ
 َنختا ُر ال�إ جا َب َة ّالص َ
(�أ ْمرْ ،استفهامَ ،تحذير)
سلوب الوار ُد في ِعبار ِة�( :إيا ُك ْم وال َّظ َّن)؟
�أ -ما ال�أ ُ
«اس َت ْسقاكَ َع ْبدي فُلا ٌن َف َل ْم
(اس َتسقى) في ُجمل ِةْ :
ب -ما ال َم ْعنى ال ُمستفا ُد ِم َن ال ّزيادة في ْ
لب ،ال ُمشارك ُة ،ال ُمبا َل َغ ُة)
							
َت ْس ِق ِه»؟
(الطّ ُ
ْت ذلِ َك ِع ْندي»؟
ج -علا َم يعو ُد ْاس ُم ال�إ شارة (ذلِ َك) في ُجمل ِة�« :أما �إِن ََّك َل ْو َس َق ْي َت ُه ل َو َجد َ
(الثّو ِ
اب ،ال َمريضِ ،الما ِء)

ض
ال� أ ْر ُ

ُمعين بسيسو

ص:
َب ْي َن َيدي النَّ ِّ

سطينيُ ،ول َد في َمدي َن ِة َغ َّز َة عا َم 1926م� ،أنْهى ُعلو َم ُه الابتدائ َّي َة
ُمعين بسيسو شاع ٌر فِ َل
ٌّ
والثانويَّ َة في كل َّي ِة َغ َّز َة عا َم 1948م ،نَشَ َر �أ َّولَ قصائ ِد ِه في َم َجلَّ ِة «الح ّريَّ ِة» اليافويَّ ِة عام
ندن
1946م ،تن َّو َع ْت أ�عمالُه الشِّ عريَّ ُةَ ،وال َمسرح َّي ُة ،والنَّثريَّ ُة .تُوفّ َي �إِ ْث َر َنوب ٍة قلب َّي ٍة في مدين ِة َل َ
الض ْو َء فيها َعلى
عام ١٩٨٤مَ .والقَصيد ُة الَّتي َب ْي َن أ�يدينا ِم ْن ديوانِ ِه (قَصائِ ُد ُمختا َرةٌ)َ ،سلَّط َّ
ض ال�أما ِكنِ َوال�أشجا ِر وال ُّطيورَِ ،ومدى ِ
ض َوار تِ ِ
باطه بِهاِ ،م ْن ِخ ِ
ارتباط ِه
لال استعرا ِ
ُح ِّب ِه لِل�أ ْر ِ
فيها ارتباطاً َوثيقاً ُي َج ِّس ُد َعلا َق َة ال�إ ن ِ
ْسان بال�أ ْرضِ.
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تُ ِ
ض� ،أ َّن الشَّ َج ْر
فاج ُئني ال�أ ْر ُ
ُي َخ ِّب ُئ �أ ْس ِل َح ًةَ ،وال َق َم ْر
َيقو ُم بِ َط ْب ِع ال َمناشير،
الجليل،
يا َن ْج َم ًة في َ
الخليل.
َويا تي َن ًة في َ
تُ َخ ِّب ُئ ِ
س*» َب ْين الفُرو ِع،
«باج َ
تُ َخ ِّب ُئ َم ْط َب َع ًة في ُضلوعي.
س
الس ْر ِو في ال ُق ْد ِ
َويا شَ َج َر َّ
َت ْمشي ال َمناشي ُر
َت ْمشي ال َعصافي ُر،
َت ْمشي الشَّ وا ِر ُع،
َت ْمشي ال َمطابِ ُع،
َت ْمشي النَّوافِ ُذ َف ْوقَ ُجفوني،
ُحروفاً َجديد ْة
َو َب ْيني َو َب ْي َن �أريحا قَصي َد ْة ...
س َت ْط َب ُع ك ّفي َجري َد ْة ...
َونا ُب ْل ُ
***
تُ ِ
ض
فاج ُئني ال�أ ْر ُ
هذي �أصابِ ُع َك ّفي
�أ ْقلا ُم َم ْد َر َس ٍة في َرف َْح
َو�أ ْلوا ُن ِط ْفلٍ َ ،على شَ ِّط َغ َّزةَ،

الفُرو ُع� :أ ْغصا ُن ال�أشْ جارِ.

* باجس :هو باجس �أبو َع ْطوانُ ،م ِ ِ
الخلي ِل عا َم 1950مَ ،وقَد ا ْغتي َل عا َم
طيني ُص ْل ٌبِ ،م ْن َموالي ِد دورا َ
ناض ٌل ف َل ْس ٌّ
1974م في �أ َح ِد ِج ِ
الخليلِ .
بال َ
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َي ْر ُس ُم َع ّكا،
َو َي ْر ُس ُم في َك ِّف ِه ال َك ْر ِملا
َو َي ْر ُس ُم في َكف َِّي الق َْس َطلا
َو ُي ْع ِل ُن �إ ِْضرا َب ُه ال�أ َّولا ...
***
تُ ِ
ض،
فاج ُئني ال�أ ْر ُ
َف َغ َّز َة
ِط ْف ٌل َعلى ك ِّ
َي ْر ُس ُم �أ ْر َز ْه ...
السر ِو في القدسِ،
َويا شج َر َّ
ِ
َت ْمشي العصافي ُر فوقَ
الغصون،
لن �إ ِْضرابها ال�أ َّولا
َوتُ ْع ُ
َو َت ْمشي ال َمناشي ُر َف ْوقَ ال ُج ِ
فون،
َوتُ ْع ِل ُن �إ ِْضرا َبها ال�أ َّولا
َو�أ ْمشي ...
�أ ْح ِم ُل ُك ُتبي َو�أ ْمشي،
�أ ْح ِم ُل �أ ْقلا َم ِط ْفلي َو�أ ْمشي،
�أ ْح ِم ُل صور َة �أ ّمي َو�أ ْمشي،
�أ ْح ِم ُل صو َر َة َب ْيتي َو�أ ْمشي
َو�أتْلو َبلا َغ الشَّ َج ْر ...
الح َج ْر ...
َو�أتْلو َبلا َغ َ
َو�أتْلو َبلا َغ ال َق َم ْر ...
َو�أتْلو َبلا َغ ال َمتاريسِ،
في ُك ِّل شا ِر ْع ...
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اس،
تاريسُ :م ْف َر ُدها :ال ِم ْتر ُ
ال َم ُ
يوض ُع في َطريقِ ال َعد ِّو
َو ُه َو ما َ
لِ َع ْر َق َل ِت ِه.

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة

1
٢
٣
٤
٥

1
٢

٣
٤
٥

نجيب َعنِ ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
ما الفكر ُة العا ّم ُة الّتي تدو ُر َح ْو َلها القَصي َدةُ؟
َت ْح ِم ُل القَصي َد ُة عدداً ِم ْن �أ ْسما ِء ال ُمد ُِن ال ِف َل ْسطين َّي ِةَ ،ن ْذ ُك ُرها.
نُع ّد ُد النَّ ِ
باتات الّتي َتغنّى بِها الشّ اع ُر.
َن ْذ ُك ُر ِم ْن ِخ ِ
لسطين َّي ِة.
لال القَصيد ِة َوسائِ َل ال ُمقا َو َم ِة ال ِف ْ
ماذا َي ْر ُس ُم ِط ْف ُل َغ َّز َة في َك ّف ِه؟
جيب َعنِ ال�أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ثُ َّم نُ ُ
ما ِ
العاط َف ُة الَّتي َت ْطغى على القَصي َد ِة؟
نُ َو ِّض ُح َجمالَ التَّ ْصوي ِر فيما َي�أْتي:
أ� -أ�نَّ الشَّ َج ْر ُيخَ ِّب ُئ أ� ْس ِل َح ًة.
صابع َك ّفي أ� ْقلا ُم َم ْد َر َس ٍة في َر َفح.
ب -هذي أ� ُ
نُبيّ ُن َدلال َة َت ْكرا ِر ُج ْم َل ِة « تُ ِ
ض».
فاج ُئني ال�أ ْر ُ
كانت ِ
الس َب َب.
الج ْغرافيا ْ
َ
حاض َر ًة في ِش ْع ِر ُمعينِ بسيسو ،نُب ِّي ُن َّ
َك ْي َف َي ِص ُل الشَّ ْع ُب �إِلى َت ْحري ِر �أ ْر ِض ِه في َن َظ ِر الشّ ِاعرِ؟

ثالثاً -اللّغة:
 -1ما ُم ْف َر ُد ُك ٍّل ِم َن ال َك ِل ِ
تاريسُ ،جفون؟
مات ال�آتِ َي ِة� :أصابِ ُعَ ،م ُ
مات ال َمخْ ِ
 -٢نُ َف ِّرقُ في ال َم ْعنى َب ْي َن ال َك ِل ِ
طوط َت ْح َتها في ُك ٍّل ِم َن ال ُج َملِ ال�آتِ َي ِة:
المناشي ِر.
أ�َ -يقو ُم ب َِط ْب ِع َ
المناشي َر.
بَ -ي ْس َت ْخ ِد ُم ال َّن ّجارونَ َ
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القواع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
تح َت ُه ُخ ٌ
طوط فيما ي�أْتي:
َن ْقر�أَ ،و َن َت�أ َّم ُل ما ْ

الاس ِت ْثناء
ْ

الاس ِت ْثناء بـ ( إ�لا)
ْ
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الاس ِت ْثناء بـ (غير ،سوى)
ْ

أ� َّو َلاً

أ� َّو َلاً

 -عا َد ال�أ ْص ِدقا ُء �إلّا خالِداً.

 -عا َد ال�أ ْص ِدقا ُء َغي َرِ /سوى خالِ ٍد.

ثاني ًا

ثاني ًا

�أ -ما عا َد ال�أصدقا ُء �إلّا خالدٌ /خالداً.
ب -هل عا َد ال�أ ْص ِدقا ُء �إلا خالِدٌ /خالِداً؟

�أ -ما عا َد ال�أصدقا ُء َغي ُرَ /غي َر خال ٍد.
بَ -ه ْل عا َد ال�أ ْص ِدقا ُء َغ ْي ُرَ /غ ْي َر خالِ ٍد؟

ثالث ًا

ثالث ًا

�أ -ما عا َد �إلا خالِدٌ.
ب -هل عا َد �إلا خالِدٌ؟
ج -ما ر�أ ْي ُت �إلا خالِداً.

�أ -ما عا َد َغ ْي ُر خالِ ٍد.
ب -هل عا َد َغ ْي ُر خالِ ٍد؟
ج -ما ر�أ ْي ُت َغ ْي َر خالِ ٍد.

ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
عرفت �أ َّن
لت معنى (عا َد ال�أصدقا ُء �إلّا خالداً ).في العمو ِد ال�أيمن من المجموع ِة ال�أولىُ ،
�إذا ت�أ ّم ُ
سلوب الاستثناء ،ويتك ّو ُن
سلوب �أ َ
ال ُمراد هو �أ َّن ك َّل ال�أصدقاء قد عادوا باستثناء خالد ،و ُيس ّمى هذا ال�أ ُ
من ثلاث ِة عناص َر رئيس ٍة هي:
�أ -ال ُمستثنى ِم ْن ُه ،وهو كلمة ( ال�أصدقاء) في هذه الجملة.
ب� -أداة الاستثناء ،وهي (�إلّا) في هذه الجملة.

جـ -ال ُمستثنى ،وهو (خالداً) في هذه الجملة �أيضاً.

ٍ
مسبوق بنفي� ،أو بنهي،
و ُيس ّمى الاستثنا ُء الذي ُيذكر فيه ال ُمستثنى منه الاستثنا َء التا َّم ،ف إ� ْن كان غي َر
�أو استفهام ،س ّمي استثنا ًء تا ّماً موجباً ،و ُي ُ
لاحظ �أ َّن حك َم ال ُمستثنى في ِمثلِ هذه الحالة ،عندما تكون
�أداة الاستثناء (�إلّا) هو وجوب النصب.
و �إذا ت�أملنا المثالين في المجموعة الثانية في العمود ال�أيمن ،وجدنا �أ َّن عناص َر الاستثناء الثلاث َة قد
توافرت فيها ،غير �أ َّن هذين المثالين ُسبقا بنفي (ما)� ،أو باستفهام ( هل) ،و ُيس ّمى مثل هذا اللون من
كون بدلاً� ،أو ينصب على
الاستثناء الاستثناء التام غير الموجب ،وحكم المستثنى فيه �أنَّه يجو ُز �أ ْن َي َ
الاستثناء.
�أ ّما �أمثلة المجموعة الثالثة في العمود ال�أيمن ،فقد خلت ك ُّل جملة منها من المستثنى منه ،وتقدم
عليها نفي �أو استفهام ،و ُيسمى هذا اللون من الاستثناء الاستثناء ال ُمف َّرغ؛ �أي �أن ما قبل(�إلّا) يتف َّر ُغ
للعمل فيما بعدها ،فك�أنّها غي ُر موجودة ،فـ (خالد) في الجملة (�أ) فاعل ،وكذلك في الجملة (ب)،
وهو في الجملة (ج) مفعول به ،وهو ما يس ّمى �أسلوب الحصر في اللّغة.
و �إذا نظرنا �إلى المجموعة ال�أولى في العمود ال�أيسر ،وجدنا �أ َّن ك َّل جملة من جملها قد اشتملت
على المستثنى منه ،وهو (ال�أصدقاء) ،و�أداة الاستثناء وهي (غير �أو سوى) ،ومستثنى في الحقيقة
(خالد) ،غير �أ َّن كلم َتي غير وسوى من الكلمات الواجبة ال�إ ضافة ،فتج ّران ما بعدهما ،وت�أخذان حكم
المستثنى الواقع بعد �إلا ،فهما في ك ّل جملة من جمل المجموعة ال�أولى منصوبتان على الاستثناء؛ ل�أ ّن
الاستثناء تا ّم موجب.
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وفي المجموعة الثانية من العمود ال�أيسر ،نجد �أ َّن المستثنى منه موجود ،و�أ َّن �أداة الاستثناء هي (غير)،
لكن الاستثناء تا ّم غير موجب ،فيجوز في (غير) ما يجوز فيما بعد ( �إلّا) لو وجدت ،وهو ال�إ تباع على �أنَّه
بدل� ،أو النصب على الاستثناء ،فتعرب ( غير) في هذين المثالين بدلاً �أو مستثنى ،والبدلُ هو �أح ُد التوابع؛
�أي �أنَّه يتبع متبوعه ( المستثنى منه) هنا في ال�إ عراب.
وفي المجموعة الثالثة في العمود ال�أيسر ،نجد �أ ّن المستثنى منه قد ُحذف ،وقد ُسبقت الجملة بنفي
�أو شبه النفي( الاستفهام) ،فالاستثناء ُمف ّرغ ،فتعرب غير في الجملتين(�أ،ب) فاعلاً ،وفي الجملة ( ج)
مفعولاً به.
نس َت ْن ِت ُج:
الاستثناء� :إخراج ما بعد (�إلّا) و�أخواتها من حكم ما قبلها.
سلوب الاستثناء من ثلاث ِة عناص َر رئيس ٍة ،هي:
يتك ّون �أ ُ
أ� -المستثنى منه ،مثل :فاز المشاركون في المسابقة �إلّا واحد ًا.
ب -أ�داة الاستثناء� :إلّا ،غير ،سوى.
ج -مستثنى :فاز المشاركون �إلّا واحد ًا.
أ�نواع الاستثناء:
ِ
هي� ،أو استفهام،
نفي� ،أو َن ٌ
�أ-الاستثناء التا ّم الموجب :وهو ما ُذك َر فيه المستثنى منه ،ولم يتقدم عليه ٌ
وحكم ما بعد (�إلّا) وجوب النصب ،مثلَ :ت َفتَّ َح ْت ال�أ ْزها ُر �إلا َز ْه َرةً.

ب -الاستثناء التا ّم غير الموجب :وهو ما ذكر فيه المستثنى منه ،وتقدّم عليه نفي� ،أو نهي� ،أو
استفهام ،وحكم ما بعد (�إلّا) جواز �إعرابه بدلاً من ال ُمستثنى منه� ،أو نصبه على الاستثناء ،مثل :ما
نفسك.
علي /عل ّياً ،هل ت�أخر �أحد �إلا هاش ٌم /هاشماً ،لا تلو َم َّن �أحداً �إلا َ
تقدّم �أحد �إلّا ّ
ج -الاستثناء ال ُمف َّرغ (الحصر) :وهو ما ُح ِذ َف فيه ال ُمستثنى منه ،وقد تقدّم عليه نفي� ،أو ما يشبه
تفوقت �إيما ُن؟
نجحت �إلّا سعاد ،هل
النفي ،ويكو ُن �إعرابه َو ْف َق موقعه في الكلام ،مثل:ما
ْ
ْ
12

أ�دوات الاستثناء:
مبني على السكون ،لا محل له من ال�إ عراب.
�أ�( -إلّا) :وهي حرف استثناء ّ

ب( -غير)( ،سوى) :وهما اسمان واجبا ال�إ ضافة ،فما بعدهما مجرور بهما ،و�أ ّما هما (غير ،وسوى)
فحكمهما في باب الاستثناء هو حكم المستثنى بعد (�إلّا) ،مثل:ص ّفق الطلاب غي َر
عصا ٍم ،ما صفق الطلاب غي ُر /غي َر عصا ٍم ،وهل حضر غي ُر عصا ٍم؟

نماذج إ� ْعراب ّي ٌة:
ُ
� -1أ ْث َم ِ
رت ال�أشْ جا ُر �إلّا شَ َج َرةً.

ال�أشجار :فاعل مرفوع ،وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على �آخره.

مبني على السكون ،لا محل له من ال�إ عراب.
�إلّا :حرف استثناءّ ،

شجرة :مستثنى منصوب ،وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على �آخره.

 -2ما �أثمرت ال�أشجار غي ُر /غي َر شجرة.

غي ُر :بدل من (ال�أشجار) مرفوع ،وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على �آخره.

غي َر :مستثنى منصوب ،وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
-3ما َن َزلَ ِم َن القار ِِب �إلّا �أ ْح َمدُ.
�أحمدُ :فاعل مرفوع ،وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على �آخره.
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تدريبات:
ٌ
َتدريب ()١
حيح َة فيما َي�أْتي:
نَخْ تا ُر ال�إ جا َب َة ّ
الص َ
بالاستثنا ِء ال ُم َف َّر ِغ؟
 -١ماذا َن ْعني ْ

الم ْس َتثْنى.
أ� -ما ُح ِذ َف في ِه ُ
الم ْس َتثْنى ِم ْنهُ.
ج -ما ُذ ِك َر في ِه ُ
� -٢أ ُّي ال�آتي ِة َل ْي َس ْت ِم ْن �أ َدو ِ
الاس ِت ْثنا ِء؟
ات ْ
أ�ِ -سوى.

الم ْس َتثْنى ِم ْنهُ.
ب -ما ُح ِذ َف في ِه ُ
د -ما ُح ِذ َف في ِه أ�دا ُة الاس ِتثْناءِ.

ب -غير

ج� -إ ّلا.

ِ
الموجب؟
الاس ِت ْثنا ِء التّا ِّم
الاس ُم الو ِاق ُع َب ْع َد �إلّا في ْ
 -٣ماذا ُي ْع َر ُب ْ
جً -
بً -
حالا.
بدلا.
أ�ُ -م ْس َتثْنى.

د� -إنّما.
د -فاعل ًا.

اقع َب ْع َد �إلّا بِ َو ْجهين؟
الاس ُم الو ُ
� -٤أ ّي ال ُج َملِ ال�آتِ َي ِة ُي ْع َر ُب فيها ْ
ب -لم ُي َو ِاسني في ِش َّدتي �إ ّلا ال أ�صدقاء.
الم َت َك ِّسب.
أ� -ن ُِح ُّب ال أ�دَبا َء �إ ّلا ُ
ج -لا ُت ْعجِ ُبني ُ
د -لا َت ْل َق أ� َ
باس ٍم.
الك ُت ُب �ِإ ّلا ال ّنا ِفع.
خاك �إ ّلا ِب َو ْج ٍه ِ
َتدريب ()٢
الاس ِت ْثنا ِء فيما ي�أْتي:
نُب ّي ُن �أ ْر َ
كان ْ
�أ -قال َتعالى﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾
ض ال�إ ْصغا َء لِ ْل َح ِّق �أ َح ٌد غي ُر الظّالِم.
ب -لا َي ْرفِ ُ
جُ -ك ُّل ال َم ِ
صائب َتهو ُن على الفَتى َغ ْي َر شَ ما َت ِة ال�أ ْعدا ِء.
د� -أن َْه ِت ال ِف َرقُ ال ّرياض ّي ُة َتدْريباتِها ِسوى َفريقٍ و ِاح ٍد.
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(الزخرف)٦٧ :

َتدريب ()٣
الاس ِت ْثنا ِء في ال ُج َملِ ال�آتي ِة:
نُ َب ِّي ُن َن ْو َع ْ
المصا ِئ ِب �إ ّلا ال ّن ْف َس َ
الخبي َث َة.
أ�َ -ت َتصافى ال ُّن ُ
فوس أ�ما َم َ
عوب �ِإل َّا بال أ�خْ لاقِ .
ب -لا تَسو ُد الشُّ ُ
صاح ِب ال َو ْج َه ْي ِن.
اس سوى ِ
ج -أ� ْح َت ِر ُم ال ّن َ
الجاحدُ .
ميل �إنسانٌ �ِإ ّلا
ِ
دَ -ل ْن َي َت َن َّك َر ِل ْل َج ِ
َتدريب ()٤

نُ ْعر ُِب ما َت ْح َت ُه خطوط فيما َي�أْتي:
بات ِسوى ا ْثن ْين.
أ�َ -ح َّل الطلبة الواجِ ِ

الد ْر َس أ� ٌ
ب -ما َح َض َر َّ
حد غي ُر جاب ٍر.

ُ َّ ۡ َ َّ َ ٗ
َ ٰٓ َ ُّ َ ۡ ُ ّ ُ
ج -قال تعالى« :يأيها ٱلمزمِل  ١ق ِم ٱلل إِل قل ِيل		»٢

(الم َّزمل)٢-١ :

ال�ملاء:
إ
علامات التّرقي ِم ال ُم ِ
ِ
ناس َب َة في الفراغات:
ص ال�آتي ،و َن َض ُع
 نقر�أ النّ َّلين ذاكَ وما لي َعمو ُد
قا َل ِت ا ْمر�أ ُة خال ِد ْبنِ َصفوان َل ُه َي ْوماً ( ) ما �أ ْج َم َل َك ( ) قالَ ( ) َو لِم َتقو َ
الج ِ
الج ِ
مال؟ وما رِداؤه؟ وما ُب ْرنُ ُس ُه ( )
مال ،ولا َع َل َّي رِداؤ ُه ،ولا ُبرنُ ُس ُه ( ) قا َل ْت ( ) ما َعمو ُد َ
َ
الج ِ
ض()
قالَ ( ) �أ ّما َعمو ُد َ
ياض ،و َل ْس ُت ب�أ ْب َي َ
وفي ِق َص ٌر ( ) و�أ ّما رِداؤ ُه فال َب ُ
مال فَطولُ ال َقوا ِمّ ،
و�أ ّما ُب ْرنُ ُس ُه فَسوا ُد الشَّ َعرِ ،و�أنا �أ ْص َل ُع ( ) َو ِ
كان �أولى ( )
لك ْن لو قُ ْل ِت :ما �أ ْحلاكَ ! َوما �أ ْم َل َح َك! َ
15

التّعبي ُر
السير ُة ال ّذات َّي ُة
ّ

السي َر ُة ال ّذاتي ُة فِي َع ْصرِنا الحالِي َمهار ًة لا ِغ ًنى َع ْنها؛ لِ ْل ُحصول َعلى فُ ْرص ِة َعملٍ ُم ِ
ناسب ٍة في ظ ِّل
�أ ْص َب َح ِت ّ
ِّ
ِّمين في ِ
سوق ا ْل َعم ِل .
التّنافُ ِ
بين ال ُم َتقد َ
س ال َم ْحمو ِم َ
السير ِة ال ّذات ّي ِة:
َت ْع ُ
ريف ّ
خص ْ ِ ِ
السير ُة ال ّذات ّي ُة ِه َي بِطاق ُة َت ٍ
ٍ
هي ا ْل َوسي َل ُة
عريفَ ،ت َت َض ّم ُن َم
ّ
علومات تفصيل ّي ًة ُم َوثَّ َق ًة ُيد ِّونُها الشَّ ُ
عن َن ْفسهَ ،و َ
ِ
ِ
باب ال َعملِ و�أ ْص ِ
الّتي تُ َم ِّك ُن صاح َبها م ْن ُمقاب َل ِة �أ ْر ِ
حاب ال َقرارِ ،و َت ْعري ِفهم ب ُمؤ ِّهلاتِ ِه وقُ ُدراتِ ِه .وتُ َق َّد ُم ُم ْر َف َق ًة بِ َط َل ِب
الوظيف ِة� ،أ ْو َط َل ِب الال ِت ِ
حاق ب إ� ِْحدى ال ُم َؤ َّس ِ
سات ال�أ ْه ِل َّي ِة �أ ِو ال َّر ْسم ّي ِة� ،أ ْو لِ�أيّ ِة ِج َه ٍة �أخْ رى َت ْط ُل ُبها ِم ْن ُه.
السي َر ِة ال ّذات ّي ِة:
عناص ُر ّ
السي َر ُة ال ّذات َّي ُة على ال َعدي ِد ِم َن العناصرِ� ،أ ْب َر ُزها:
َتشْ َت ِم ُل ّ
لات ال ِعلم َّي ُة ،و ِ
الخاص ُة
ايات
ال َم
ات ،والهو ُ
ات التّدريب ّية ،وال َمهار ُ
ات ،والدّور ُ
الخ ْبر ُ
علومات الشّ خْ ص َّي ُة ،وال ُم َؤ ِّه ُ
ُ
ّ
غات الّتي يتق ُنها ،و�أ ْسما ُء ال ُم َع ِّرفين وعناوي ُنهم.
بالمتق ِّد ِم ،واللّ ُ
السير ِة ال ّذات ّي ِة وخصائِ ُصها:
ُم
ُ
واصفات ّ
المعلومات و ِد َّق ُتها.
ِصدْ ُق
ِ
الس ْي َر ِة ّ
ُ
الذات ّي ِة.
يشتمل عليها
العناوين ا ّلتي
المعلومات وترتي ُبها َو ْفقَ العناص ِر و
تنظيم
ِ
ُ
ُ
نموذج ّ
ِ
ات ُ
لومات الواردة فيها بالوظيفة.
الم ْع ِ
ّصال َ
المعلومات.
تقديم
الوضوح وال ّتركي ُز في
ِ
ُ
ِ
نسيق.
سلام ُة ال ّلغ ِةُ ،
وح ْس ُن ال ّت ِ
السي َر ِة ب إ�رفاقِ صو ٍر ُم َصدَّ َق ٍة من الشّ
ات،
توثيق
ات ،والدّ ور ِ
الخبر ِ
ِ
ِ
هادات ،و ِ
ُ
المعلومات الوارد ِة في ّ
بالم َت َق ِّد ِم.
وال أ�نشطة
ّ
الخاصة ُ
ال إ�يجازُ ،وعد ُم ال إ�طال ِة.

ب لِ َوظي َف ِة ُم ِ
ب في إ� ْحدى َّ
الش ِر ِ
كات ،ا ْكت ُْب سي َر َتك ال ّذات ّي َة الّتي
حاس ٍ
َت َق َّد ْم َت ِب َط َل ٍ
تُ َؤ ِّه ُل َك لِ ْل ُح ِ
صول عَلى ا ْل َوظي َف ِة.
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ورقة عمل
ال�جاب ِة الصّ حيح ِة فيما َي أ�تي:
نضع دائر ًة حولَ رم ِز إ
التدريب ال�أولُ :
 -1ما ال ُم ْس َت ْثنى ِم ْن ُه في جمل ِة( :ما حض َر الاحتفالَ ِسوى اث َن ْينِ )؟
د -محذوف.
ج -اث َن ْينِ .
بِ -سوى.
�أ -الاحتفالَ .
الض ُ
السلي ُم لكلم ِة (ال ُمجتهد) في جمل ِة( :ما كاف�أْ ُت �إلّا ال ُمجتهد)؟
 -2ما ّ
بط َّ
د -ال ُمجته َد �أو ال ُمجتهدُ.
ج  -ال ُمجته ِد.
ب -ال ُمجتهدَ.
�أ -ال ُمجتهدُ.
موج ٍب؟
� -3أ ُّي الجملِ ال�آتي ِة تشتم ُل على ْاستثنا ٍء تا ٍّم َ
القانون غي ُر ِ
ِ
الفاس ِد.
ب -ما َت َم َّر َد على
لاب سوى واح ٍد.
�أَ -ن َج َح ال ُّط ُ
د -لم َت ُق ْل �أ َم ُل �إلّا الحقيق َة.
ج -هل �أثم َر ْت �إلّا شجرةٌ؟
التّدريب الثّاني :نُب ّي ُن نوعَ الاستثنا ِء فيما ي أ�تي:
َ -1ح َل ْل ُت المسائِ َل غي َر واحد ٍة.
ْ -2لن يتف َّوقَ �إلّا ال ُمثابِ ُر.
جميع ال�ألو ِان �إلّا ال�أسو َد.
حب
َ
� -3أ ُّ
ِ
حافظات ِسوى ِجنين.
 -4ل ْم �أ ُز ْر ِم َن ال ُم
الج ْم ِل ال�آتي ِة:
التّدريب الثّالث :نُ ْع ِر ُب ما تحتَه َخ ٌّط في ُ
بيات القصيد ِة غي َر َب ْي ٍت واح ٍد.
 -1حف ْظ ُت �أ َ
ِ
الكتاب.
 -2ل ْم �أ ِج ْد ُم ْؤ نِساً في الو ِْحد ِة ِسوى
 -3لا ُيك ِر ُم النِّسا َء �إلّا كري ٌم.

ِ
الفراغات ال�آتي ِة:
نضع علام َة التَّرقي ِم ال ُمناسب َة في
التّدريب ال ّرابعُ :
ض ( ) ال َت ِز ْم بال َوصف ِة ال ِّط ِّب َّي ِة ( ) وراجعني بعد �أسبو ٍع ( )
بيب للمري ِ
 -1قال ال َّط ُ
حب ال�أماكنِ � َ
إليك ( )
 -2ما �أ ُّ
حسن نعم َة العافية ( )
 -3ما �أ َ
انتهت ورقة العمل
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اختبار نهاية الوحدة
ال ُمطالعة ( 8علامات)

السؤال ال�أ ّول:
ّ
الصحيح ِة فيما َي�أتي:
نضع دائر ًة حولَ رم ِز ال�إ جاب ِة ّ
�أُ -
َ -1ع َّم َنهى ال َّرسولُ ُمح ّم ٌد
�أ -عن الاعتقا ِد بِغي ِر دليلٍ .
جمع ال�أخبارِ.
الس ْع ِي في ِ
ج -عن َّ

في قوله« :لا َت َج َّس ُسوا»؟

(علامتان)
ب -عن َت َت ُّب ِع ال َع ْور ِ
ات.
د -عن التَّعادي والتَّقا ُط ِع.

السلا ُمَ « :مر ِْض ُت َف َل ْم َت ُعدْني»؟
 -٢ما ُمر ُ
ادف ( َت ُعدْني) في قو لِ ِه علي ِه َّ
ج -تُ ْر ِج ْعني.
ب -تُشْ ِفني.
�أَ -ت ُز ْرني.

د -تُ ْط ِع ْمني.

ب -نقر�أ
( 6علامات)
نجيب عن ال�أسئل ِة الّتي تلي ِه:
ريف ال�آتِ َي ،ث َّم
َ
الحديث الشَّ َ
ُ
َع ْن �أبي ُه َر ْي َر َة َ -ر ِض َي الل ُه َع ْن ُه� ،-أ َّن النَّ ِب َّي -صلّى الله ُ عليه وسلّم -قالَ « :والل ِه لا ُي ْؤ ِم ُنَ ،والل ِه لا ُي ْؤ ِم ُنَ ،والل ِه
لا ُي ْؤ ِم ُن ،قي َلَ :م ْن يا َرسولَ الل ِه؟ قال« :الَّذي لا َي�أْ َم ُن جا ُر ُه َبوائِ َق ُه».
(علامة)
السلا ُمَ « :والل ِه لا ُي ْؤ ِم ُن»؟
 -١ماذا يفي ُد التّكرا ُر في قو لِ ِه علي ِه َّ
(علامة)
 -٢نوظِّ ُف كلم َة ( َبوائِق) في ُج ْمل ٍة من �إنشائِنا.
ص لا َي ْرعى َح َّق جارِه.
عن ر�أيِنا في شخ ٍ
 -٣نُع ِّب ُر ْ
الح ِ
السابقِ ِمثالاً علىَ :ح ْر ِف َن ْف ٍي ،واس ٍم َم ْو ٍ
صول ،و ْاس ِم اس ِت ْفها ٍم.
-٤نستخرج من َ
ُ
ديث ّ

الشعري ( 5علامات)
ص
ّ
النّ ّ
جيب عن ال�أسئل ِة الّتي تليها:
السؤال الثّاني :نقر�أ ال�أ ْسط َر الشِّ عري َة ال�آتي َة ْ
ّ
من قصيد ِة (ال�أ ْرض) ،ثم نُ ُ
تُ ِ
ض
فاج ُئني ال�أ ْر ُ
هذي �أصابِ ُع َك ّفي
�أ ْقلا ُم َم ْد َر َس ٍة في َرف َْح
َو�أ ْلوا ُن ِط ْفلٍ َ ،على شَ ِّط َغ َّزةَ،
َي ْر ُس ُم َع ّكا،
َو َي ْر ُس ُم في َك ِّف ِه ال َك ْر ِملا
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َو َي ْر ُس ُم في َكف َِّي الق َْس َطلا
َو ُي ْع ِل ُن �إ ِْضرا َب ُه ال�أ َّولا ...

(علامة)

( 3علامات)

 -1ما الفكر ُة العا ّم ُة الّتي تدو ُر حو َلها القصيدةُ؟
السابق ٍة.
 -2نكتب �أسما َء �أربعة ِ ُمد ُِن فلسطين ّي ِة ذك َرها الشاع ُر في ال�أسط ِر ّ
 -3نُ َو ِّض ُح َجمالَ التَّ ْصوي ِر في ال ِعبار ِة ال�آتي ِة( :هذي �أصابِ ُع َك ّفي �أ ْقلا ُم َم ْد َر َس ٍة في َرف َْح).
 -4ك ّر َر الشّ اع ُر في القصيد ِة عبار َة (تُ ِ
ض) �أكث َر ِم ْن م ّر ٍة ،ما دلال ُة ذلك؟
فاج ُئني ال�أ ْر ُ

(علامة)
(علامتان)
(علامة)
(علامة)

ال َقواعد ( 5علامات)
السؤال الثّالث:
ّ

�أ -نُب ّي ُن نو َع الاستثنا ِء فيما ي�أتي:
 -1لن ُي ْن ِك َر الحقيق َة �إلّا ال ُمكابِ ُر.
باب �إلّا ال ُم َتوا ِك َل.
ُ -2ي ْع ِج ُبني الشَّ ُ
 -3ما ت�أ َّه َل في ُمسابق ِة كتاب ِة ال ِق َّص ِة القَصير ِة �أح ٌد غير ِه ْن ٍد.

			

ب -نُ ْعر ُِب ما تح َته َخ ٌّط في ال ُج ْمل ِة ال�آتي ِة:

(3علامات)

(علامتان)

لا ُي َض ّحي في سبيلِ َسعاد ِة ال�أبنا ِء ِسوى ال�أ َّمهات.
ال�إ ملاء (علامتان)

السؤال ال ّرابعَ :ن ّض ُع علام َة التَّرقي ِم ال ُمناسب َة بينِ القَوس ْينِ في ال ِعبار ِة ال�آتي ِة:
ّ
ُس ِئ َل َر ُسولُ اللَّ ِه َصلّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم ( ) �أ ُّي ال�أ ْع َم ِال �أ ْف َض ُل( ) قَالَ (

الصلا ُة َعلى َو ْق ِتها(
) َّ

)
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