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النّتاجاُت :

ــوا  ــَع اأنشــطِتِها، اأْن َيكوَن ــَد دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة، والتّفاعــِل َم ــِة َبْع ــَن الطََّلَب ــُع ِم           ُيَتَوق

ــْن خــلاِل مــا ياأتــي: ــِة فــي الاتصــاِل والتَّواُصــِل ِم قاِدريــن َعلــى توظيــِف اللُّغــِة الَعرَبيَّ

اإنماء المال. ١ـ توضيح اأهّمية الاأمانة في تطهير و

٢ـ توضيح اأهمية الزّراعة في بناء الاقتصاد.

٣ـ التمثيل على مواقف تتجلى فيها السماحة في التعامل مع الاآخرين.

٤ـ توظيف التراكيب والمفردات الجديدة في سياقات لغوية صحيحة.

٥ـ توضيح مناسبة قصيدة فتح عمورية ودور المعتصم في تحقيق النّصر للمسلمين.

٦ـ تحليل الصور الاأدبية الوارة في القصيدة.

٧ـ توضيح مفهوم التمييز واأنواعه.

٨ـ اإعراب التمييز باأنواعه اإعرابا صحيحا.

٩ـ كتابة مقالا بعنوان )ويل لاأمة لا تاأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع(.

١٠ـ توضيح مكانة سبسطية ومكانتها السياحية في فلسطين.

١١ـ التعرف على كتابة العدد بالاأحرف كتابة صحيحة.

١٢ـ كتابة الاأعداد بالاأحرف كتابة صحيحة مراعية للقواعد النحوية.

١٣ـ اإعراب العدد والمعدود اإعرابا صحيحا.

الفرتة الثالثة

ُة 1
ْحَد

الَو

٣الَكْسُب الطَّيُِّب

٦الَقواِعُد: التَّمييُز

٩الَتْعبري: كِتاَبة َمْقال

ُة 2
ْحَد

الَو

ة : َفْتُح َعّموِريَّ ْعِريُّ 11النَّصُّ الشِّ

1٥الَقواِعُد: الَعَدُد

2٣الَتْعبري الوظيفي )الَتْقرير(

املحتويات:
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الَوْحَدُة األوىل
الَكْسُب الطَّيُِّب
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عوِب واألَُمِم، وَلُه أْخالِقّياٌت َيُِب أْن َيَتَحّل  واِم َلدى ُكلِّ الشُّ   العمُل أساُس احلياِة، وُهَو ُمَقّدٌس َعل الدَّ
( النّاَس أنَّ َخْيَ َكْسِب اإلْنساِن ُهَو َعَمُلُه اّلذي  َم النَّبِيُّ  ) . وَقْد َعلَّ ، واحِلْرِفُّ ِبا العاِمُل، وامُلَوظَُّف، واملِْهنِيُّ

َيكفيِه َمْسَأَلَة النّاس، وَيَْفُظ كراَمَتُه.

َفإِِن  َفسيَلٌة،  َأَحِدُكْم  َيِد  َوف  الّساَعُة  قاَمِت  »إِْن  قاَل:   ) ( النَّبِيِّ  َعِن   ١
اْسَتطاَع َأّل َتقوَم َحّتى َيْغِرَسها، َفْلَيْغِرْسها«.                        )رواه البخارّي(                                 
( قاَل: »َرِحَم اهللُ َرُجاًل  (  َأنَّ َرسوَل اهللِ ) َعْن جابٍِر ْبِن َعْبِد اهللِ  )  ٢

َسْمحًا إِذا باَع، َوإِذا اْشَتى، َوإِذا اْقَتىض«.                            )رواه البخارّي( 

الكْسِب،  أطَيِب  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرسوُل  ُسِئَل  قاَل:   ) ( ُعَمَر  ابِن  َعِن   ٣

ُجِل بَِيِدِه، وُكلُّ َبْيٍع َمرْبوٍر«.                      )أخرَجُه الطَّربايّن(  فقاَل: »َعَمُل الرَّ

( يقوُل: »أَلَْن َيْغُدَو  (  قاَل: سمْعُت َرسوَل اهللِ، ) َعْن َأيب ُهَرْيَرَة )  ٤

النَّاِس،  عِن  وَيْسَتْغنَِي به  ِمنُه،  َق  فَيَتَصدَّ َظهِرِه،  َفَيْحَتطَِب عل  أَحُدكم 
َخٌي له من أْن َيسأَل َرُجاًل، أعطاُه أو َمنَعُه ذلَِك، فإنَّ الَيَد الُعْليا أفَضُل 
ْفل، واْبدْأ بِمْن َتعوُل«.                                           )رواه مسلم(  من اليِد السُّ

الَفْهُم َواالْستيعاب:

حيَحِة فيام َيْأيت:  َنَضُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإِلجاَبِة الصَّ  ١

سوِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َوإِذا اْقَتىض«، َكام َوَرَد ف احلَديِث الّثالِث؟ ما َمْعنى الِفْعِل )اْقَتىض( ف َقْوِل الرَّ أ 

٤- َتَطّلَب األَْمُر. َه لِْلَقضاء.    ٣- َتَوجَّ ٢- َتداَيَن.     ْين.    ١- َطَلَب الدَّ
بَِمْن َيْبدُأ اإلْنفاُق، كام يظَهُر ف احلَديِث اخلاِمِس؟  ب 

٢- باجلياِن ف املسَكِن. بني.          ١- باألصدقاِء املقرَّ
٤- بالفقراِء، واملساكنِي. ُجِل.          ٣- بأْهِل بيِت الرَّ

ِل ف امُلْجَتَمِع؟ أيُّ األحاديِث الّسابقِة يدعو إىل ُمكاَفَحِة ظاِهَرِة التََّسوُّ ج 

ُل.          ٢- الّثاين.                 ٣- الّثالُث.                 ٤- الّرابُع. ١- األوَّ

غَيُة، َوَجُْعها فساِئل. َفسيَلٌة: النَّْبَتُة الصَّ

َسْمحًا: َسْهاًل، َبشوشًا.

فيه،  َكِذَب  ل  اّلذي  الَبْيُع  وُر:  امَلرْبُ الَبْيُع 

. ول ِخيانَة، ول ِغشَّ

َتعوُل: تلزُمك نفقُته من ِعيالك.   
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ما َأْفَضُل ِرْزٍق َيُْصُل َعَلْيِه اإِلْنساُن؟  ٢

َحّتى  َتقوَم  َأّل  اْسَتطاَع  َفإِِن  َفسيَلٌة،  َأَحِدُكْم  َيِد  الّساَعُة َوف  قاَمِت  »إِْن  سوِل ملسو هيلع هللا ىلص:  الرَّ بَِقْوِل  امَلْقصوُد  ما   ٣

َيْغِرَسها، َفْلَيْغِرْسها«؟
تي َينَْبغي َأْن َيَتَحّل ِبا الّتاِجُر ف ِتاَرتِِه، َكام َوَرَد ف احَلديِث الّثاين؟ َفُة الَّ ما الصِّ  ٤

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

ُ ثالثًا منها. َوَرَد ف األحاديِث الّسابَِقِة حثٌّ واِضٌح عل ُطُرِق الَكْسِب احلَالِل، ُنَبنيِّ  ١

٢  ُنوّضُح َدلَلُة ما حْتَتُه َخطٌّ ف ُكلٍّ ِمّا يأيت:

ْفل. الَيُد الُعْليا أفَضُل من اليِد السُّ ب  الُم- كاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِده.  إِنَّ َنبِيَّ اهللِ داوَد -َعَلْيِه السَّ أ 

امَحُة ف التَّعاُمِل َمَع اآلَخريَن. َنْذُكُر َمواِقَف ُأْخرى ِمْن واِقِع حياتِنا َتَتَجّل فيها السَّ  ٣

ُ رأَينا ف ُكلٍّ ِمّا يأيت:  ُنَبنيِّ  ٤

صاِحَبُة َمْشَغِل ِخياطٍة ُتعطي العاِمالِت ُأجوَرُهنَّ دوَن تأخٍي. أ 

تاِجٌر يبيُع األثاَث َعل َأَنه ِمْن َخَشِب الّزاِن، وهَو ليَس كذلَِك.   ب 

ٌل َيبيُع أْسامكًا فاِسدًة. ج  باِئٌع ُمَتَجوِّ

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

ما األُْسلوُب الَّذي ُتَثُِّلُه ِعباَرُة: »َفإِِن اْسَتطاَع َأّل َتقوَم َحّتى َيْغِرَسها، َفْلَيْغِرْسها«؟  ١

٢  َنْسَتْخِرُج ِمثاَلنْيِ عل الطِّباِق ِمَن احَلديِث الّرابِع.

: ُد َنْوَع الّتابِِع الَّذي حْتَتُه َخطٌّ فيام يأيت، وُحْكَمُه اإلْعرايِبَّ ٣  ُنَحدِّ

الُم- كاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِده. وإنَّ َنبِيَّ اهللِ داوَد -َعَلْيِه السَّ أ 

ُجِل بَِيِدِه، وُكلُّ َبْيٍع َمرْبوٍر. أطَيُب الكْسِب َعَمُل الرَّ ب 

َق ِمنُه.... ج   أَلَْن َيْغُدَو أَحُدكم َفَيْحَتطَِب عل َظهِرِه، فَيَتَصدَّ
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الَقواِعد: التَّْمييُز

َتُه َخّط: َنْقَرُأ األَْمثَِلَة اآلتَِيَة، َوُنَدّقُق النَّظَر فيام حَتْ

امَلْجموَعُة األوىل: 

ْلِميَِّة ِعْشوَن َأْلفًا، َأْو َيزيدون.  شاَرَك ف امَلسَيِة السِّ  ١

بِْعُت ِرْطاًل َعَساًل.     ٢

َصَدَقُة الِفْطِر ف َرَمضاَن صاٌع َقْمحًا.    ٣

ّي.  َزَرْعُت دوُناًم َزْيتونًا ُقْرَب اجِلداِر الُعنُْصِ  ٤

امَلْجموَعُة الّثانية: 

ِه احلَدُّ َبنْيَ اجِلدِّ َواللَِّعِب                   )أبو تّام( ف َحدِّ ْيُف َأْصَدُق إْنباًء ِمَن الُكُتِب   السَّ  ١

راَعِة ف فَِلْسطني. األَْغواُر ِمْن َأْكَثِر األَرايض َصالِحَيًة لِلزِّ  ٢

َتها ُخطوٌط ف َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة األوىل، َوَجْدناها َنِكَرًة َمنْصوَبًة، ُتزيُل الُغموَض  تي حَتْ ْلنا الَكِلامِت الَّ إِذا َتَأمَّ
ِل ِعنَْد الَعَدِد )ِعشوَن(،  ها، َفَلِو اْنَتهِت اجلُْمَلُة الِفْعِليَُّة ف املِثاِل األَوَّ َواإِلْباَم َعْن َأْسامٍء َقْبَلها ُتَيُِّزها َعْن َغْيِ
 ، ِه ِمَن األَْشياِء القابَِلِة لِْلَعدِّ َلَبِقَي امَلْعنى ناِقصًا، َوَلْ َنْفَهِم امَلْقصوَد، َفاْحتاَج هذا الَعَدُد إىِل اْسٍم ُيَميُِّزُه َعْن َغْيِ

َوهذا الْسُم النَِّكَرُة امَلنْصوُب الَّذي ُيزيُل الُغموَض َواإِلْباَم َعِن اْسٍم َسَبَقُه ُيَسّمى َتْييزًا.

َأْو  )َوْزنًا،  َوِمْقدارًا  األَّوِل،  املِثاِل  )َعَددًا( ف  َلَوَجْدناها  التَّْمييَز،  َتْسبُِق  تي  الَّ األَْسامِء  النََّظَر ف  َأْمَعنّا  َوَلْو 
َكْياًل، َأْو ِمساَحًة( ف األَْمثَِلِة )٢-٤(، َوُيَسّمى الْسُم الَّذي َيْسبُِق الّتْمييَز )امُلَميََّز(، َوُيْعَرُب َحَسَب َمْوِقِعِه ف 
ِر الّساِلِ، َوف املِثاِل  ُه ُمْلَحٌق بَِجْمِع امُلَذكَّ اجلُْمَلِة؛ َفجاَء ف املِثاِل األَّوِل فاِعاًل َمْرفوعًا، َوَعالَمُة َرْفِعِه الواُو؛ ألَنَّ
الّثاين َمْفعولً بِِه َمنْصوبًا، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعل آِخِرِه، َوف املِثاِل الّثالِِث َخرَبًا َمْرفوعًا، َوَعالَمُة 
َرْفِعِه الّضّمُة الّظاِهَرُة َعل آِخِرِه، َوف املِثاِل الّرابِِع َمْفعولً بِِه َمنْصوبًا، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعل آِخِرِه، 

َوُيَسّمى التَّمييُز الَّذي ُيزيُل اإِلْباَم َعْن َعَدٍد، َأْو ِمْقداٍر، َتييزًا َمْلفوظًا.
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ْلنا ِمثاَلِ امَلْجموَعِة الّثانَِيِة، َوَجْدنا الَكِلَمَتنْيِ )إِْنباًء، َصالِحَيًة(، َقْد َأزاَلتا اإِلْباَم َوالُغموَض َعْن  َوإِذا َتَأمَّ
ْيُف َأْصدُق، َلَوَجْدنا امَلْعنى ناِقصًا، َمَع َتاِم َأْركاِن  ُجَْلٍة سابَِقٍة لُِكلٍّ ِمنُْهام، َوَلْيَس َعْن َلْفٍظ بِذاتِِه؛ َفَلْو ُقْلنا: السَّ
ْيِف،  (، َوَكذلَِك احلاُل ف اجلُْمَلِة الّثانَِيِة )َأْكَثُر األَرايض(؛ لِذلَِك َوَجَب َتْييُز ِصْدِق السَّ اجلُْمَلِة )امُلْبَتَدأِ َواخلرََبِ

َوَكْثَرُة األَرايض باْسٍم َنِكَرٍة َبْعَدُها ُيزيُل اإِلْباَم َوالُغموَض، َوُيْعَرُب َتْييزًا. 

َأْو ِشْبَه  َأْو ِمْقدارًا،  ، َلَوَجْدنا َأنَّ امُلَميَّز َلْيَس اْساًم ُمْفَردًا )َلْيَس َعَددًا  َأْمَعنّا النََّظَر ف املِثاَلنْيِ الّسابَِقنْيِ َوَلْو 
ُيْعَرُف بَِتْمييِز  َأْكَثُر(، َوهذا ما  َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة األوىل، َبْل ُجَْلًة َحَوِت اْسَم َتفضيٍل )َأْصَدُق،  ِمْقداٍر(، َكام ف 

اجلُْمَلِة )امَلْلحوظ(.  

َنْسَتنْتُِج:

التَّْمييُز: اْسٌم َنِكَرٌة َمنْصوٌب ُيزيُل الُغموَض َواإِلْباَم َعْن اْسٍم َيْسبُِقُه، َأْو ُجَْلٍة َقْبَله.  ١

التَّْمييُز َنْوعان:   ٢

امُلْفَرُد )امَلْلفوُظ(، َوَيكوُن امُلَميَُّز َقْبَلُه:    
َعَددًا )١١- 99(، ِمْثَل: ِعنْدي ِعشوَن ِكتابًا ف األََدب. أ-  

ِمْقدارًا )َكْياًل، َوْزنًا، ِمساَحًة(، ِمْثَل: َنَقَل الُعاّمُل إىل امَلخازِن طنًّا َقْمحًا. ب- 
الّتْمييُز امَلْلحوُظ )اجلُْمَلُة(: ُيزيُل الُغموَض َعْن ُجَْلٍة َتْسبُِقُه، َقْد َتْشَتِمُل َعل اْسِم َتْفضيٍل،    

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                                                          )التوبة: 97(  ِمْثُل َقْولِِه َتعاىل: 
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َنامِذُج ُمْعَرَبٌة: 

َمىض َعل اْحتاِلِل فَِلْسطنَي َسْبعوَن َسنًَة.  ١

ِر الّساِل. ُه ُمْلَحٌق بَِجْمِع امُلَذكَّ فاِعٌل َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الواُو؛ ألَنَّ َسْبعوَن: 
َسنًَة: َتْييٌز َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعل آِخِرِه. 

ف امَلْكَتَبِة َثالثوَن حاسوبًا، َيْسَتْخِدُمها ِسّتوَن طالِبًا.  ٢

ِر الّساِل. ُه ُمْلَحٌق بَِجْمِع امُلَذكَّ ٌر َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الواُو؛ ألَنَّ َثالثوَن: ُمْبَتَدٌأ ُمَؤخَّ
طالِبًا:  َتْييٌز َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعل آِخِرِه. 

ْعُت ِعْشيَن َتنََكًة َزْيتًا عل امُلْحتاجني. َوزَّ  ٣

َتنََكًة: َتْييٌز َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعل آِخِرِه.  
َزْيتًا: َتْييٌز َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعل آِخِرِه.

ىئ  يئ   جب                            )الكهف: ٣٤( قاَل َتعاىل:   ٤

مالً: َتييٌز َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعل آِخِرِه.
الواو:  َحْرُف َعْطٍف َمْبنِيٌّ َعل الَفْتِح، ل َمَلَّ َل ُه ِمَن اإِلْعراب.

ُة الّظاِهَرة َعل آِخِره.  مَّ : اْسٌم َمْعطوٌف َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ َأَعزُّ
َنَفرًا: َتييٌز َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعل آِخِرِه.

التَّْدريبات: 

ُ َنْوَع امُلَميَّز: ُ امُلَميََّز َوالتَّمييَز يف اجُلَمِل اآلتَِية، َوُنَبيِّ الّتدريُب األّول: ُنَعيِّ

قاَل َتعاىل:  ې   ى    ى  ائ  ائ                               )يوسف: ٤(   ١

َأْطَعْمُت ِحصاين صاعًا َشعيًا.  ٢

ْيُت ِذراعًا َحريرًا. اْشَتَ  ٣

ْبُت لِْتًا َحليبًا. َشِ  ٤

فَِلْسطنُي َأْفَضُل الباِلِد ُمناخًا.   ٥
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َلٍة ُمناِسَبة: الّتدريُب الّثاين: َنْجَعُل ُكلَّ اْسٍم ِمَن األَْسامِء اآلتَِيِة َتْييزًا يف ُجْ

ة، ِشْعرًا. طالِب، َلْيمون، ِكتاب، َيْوم، فِضَّ

الّتدريُب الّثالِث: َنْقَرُأ الِفْقَرَة اآلتَِيَة، ُثمَّ ُنجيُب َعاّم َيليها ِمْن َأْسئَِلٍة:

ُعها َعل اْثنَي  جِلاِرنا َمْزَرَعُة َأْبقاٍر، فيها اْثنَتاِن َوَأْربعوَن َبَقَرًة، ُتنْتُِج ُكلُّ َبَقَرٍة َأْرَبعنَي لِْتًا َحليبًا َيْوِمّيًا، ُيَوزِّ
َر ِمَن النََّفقاِت،  َعَشَ َماَّل لَِبْيِع احلَليِب َوُمنَْتجاتِِه، َوُيْطِعُم ُكلَّ َبَقَرٍة ِعْشيَن كيلو ِغرامًا تِْبنًا َوَعَلفًا، َولَِكْي ُيَوفِّ
ِم تِْسعنَي َأْلفًا؛  ُد امَلْزَرَعَة بَِثالثنَي كوبًا ماًء، َوَبَلَغْت َأْرباُحُه ف العاِم امُلنَْصِ َزَرَع دوُنَمنْيِ َشعيًا، َوَحَفَر بِْئرًا ُتَزوِّ

ما َجَعَلها َأْكَثَر امَلزاِرِع ِرْبحًا ف امَلنْطَِقة. 

َنْسَتْخِرُج ِمثالً َعل ما َيْأيت:  ١

َتْييٍز لْسٍم ُمْفَرٍد.   أ-  
َتْييٍز جِلُْمَلٍة. ب- 

  . َتُه َخطٌّ ُنْعِرُب ما حَتْ  ٢

التَّْعبري: 

ٍة ل َتْأُكُل ِمّا َتْزَرُع، َول َتْلَبُس ِمّا َتْصنَُع«. َنْكُتُب َمقالً بُِعنوان: »َوْيٌل ألُمَّ
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ورقة عمل
س1- 

أ- نضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:                     )٥ عالمات(
١ـ من النبي الذي كان يأكل من عمل يده كام جاء ف حديث املقدام بن معد يكرب؟

             أ- هود.                         ب- يعقوب.                       ج- داود.                         د- سليامن.  
٢ـ  كيف يمكن التكفي عن اليمني الغموس؟   

            أ-  باحلج.                        ب-  بالتوبة والستغفار.        ج- بدفع كفارة.              د- ل كفارة له.
٣ـ ما األسلوب الذي وّظفه الرسول عليه السالم ف احلديث )رحم اهلل رجاًل سمًحا إذا باع، 

             وإذا اشتى، وإذا اقتىض(؟ 
           أ- الدعاُء.                         ب- الستفهام.                         ج- الشط.              د- التمني. 

٤ـ ما السم النكرة الذي يزيل الغموض واإلبام عند جلة قبله ؟
           أ- التمييز امللفوظ.           ب- التمييز املفرد .                 ج- التمييز امللحوظ.       د- التمييز النكرة. 

٥ـ نستخرج التمييز ف بيت الشعر ) دع األيام تفعل ما تشاء        وطب نفسًا إذا حكم القضاء (
          أ- القضاء.                       ب- نفسًا.                                 ج- حكم.                           د- تشاء. 

ب ـ نضع تييزًا مناسبًا يف كل من الفراغات اآلتية ونضبطه :                  ) ٥ عالمات(
١- زرعت دوناًم -----.           ٢- شب الطفُل كأسًا  ----------.
٤- الرجاُل أكثر من الشباب  -------. ٣- فاضت العنُي ------.      

٥- الشباُب أقوى  ------- وأشّد  ------.

السؤال الثاين: نعرب ما حتته خط فيام يأيت:                                     ) ٥ عالمات(
١ـ قال تعاىل: )كال سيعلمون ثم كال سيعلمون( )النبأ:٤٥(
٢ـ قال تعاىل: )فَسجد املالئكة ُّكلهم أجعون( ) احلجر:٣0(

٣ـ قال تعاىل): سبحاَن الذي خلق األزواج كّلها مّا تنبت األرض ومن أنفسهم ومّا ل يعلمون(.
٤ـ قال تعاىل: ) كال إذا دّكت األرض دّكا دّكًا(  ) الفجر:٢١(

انتهت األسئلة
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ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ

َة َفْتُح َعّموِريَّ

)أبو تّام(

َبْيَ َيَدي النَّّص:

ة عاَم )١88هـ(،  َأبو َتّام: ُهَو الّشاِعُر َحبيُب ْبُن َأْوس الّطاِئّي، َأَحُد ُأمراِء الَبياِن، ُولَِد ف َقْرَيِة جاِسَم ف سوريَّ
َ َسنََة )٢٣١هـ(. ِه. كاَن َفصيحًا ُحْلَو الَكالم. ُتُوفِّ َمُه َعل ُشَعراِء َعْصِ َواْسَتْقَدَمُه امُلْعَتِصُم إىِل َبْغداَد، َوَقدَّ

َأنَّ  امُلْعَتِصِم  َتناهى إىِل َمساِمِع  َبْعَدما  َة،  َفْتَح َعّموِريَّ ِمْن ِشْعِر احلاَمَسِة، َتِصُف  َأْيدينا  َبنْيَ  تي  الَّ َوالَقصيَدُة 
َة  ْبِي َواإِلهاَنِة َوالتَّْحقِي، َفَهَتَفْت )واُمْعَتِصامه!(، َفَأْقَسَم َأْن َيْفَتَح ِحْصَن َعّموِريَّ َضْت لِلسَّ ًة َتَعرَّ اْمَرَأًة َعَربِيًَّة ُحرَّ
منَي  ، اْنتِقامًا ِلِذِه امَلْرَأِة، َوَرْفعًا لِلظُّْلم، ُرْغَم َتنَبُِّؤ امُلنَجِّ امَلنيَع ف ُتْرِكّيا احلالِيَِّة، َمْسَقَط َرْأِس اإِلْمرباطوِر الّرومايِنّ

َوالَعّرافنَي َأنَّ النَّْصَ َلْن َيكوَن َحليَفُه.

َر ُبطولِت امُلْعَتِصِم َوُجنوِدِه فيها، َوما َأْحَدَثُه  َوكاَن َأبو َتّاٍم ُمرافِقًا لِْلَجْيِش الفاتِِح، َفَوَصَف امَلْعَرَكَة، َوَصوَّ
ألَْحداِث  َتأرخيًا  بَِوْصِفها  تارخِييٌَّة،  يٌَّة  َأَهِّ َولِْلَقصيَدِة  امُلْسِلَمِة.  الَعَربِيَِّة  لِْلَمْرَأِة  اْنتِقامًا  َوَتْدمٍي،  َحْرٍق  ِمْن  فيها 

امَلْعَرَكِة َوُمَْرياِتا.

الَوْحَدُة الثانية
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ِه: َشْفَرتِِه. َحدِّ

. : احلاِجُز َبنْيَ َشْيَئنْيِ احلَدُّ
يوف. فائِح: َجُْع َصفيَحة، َوِهَي السُّ الصَّ
حائِف: َجُْع َصحيَفة، َوِهَي الُكُتب. الصَّ

يوف.  ُمتون: َجُْع َمْتن، َوِهَي َظْهُر السُّ
ماح.   ُشُهُب األَْرماِح: َأِسنَُّة الرِّ

اخلَميساِن: اجلَْيشاِن.
تي  الَّ ْبَعُة  السَّ الَكواِكُب  ُهب:  الشُّ ْبَعُة  السَّ

موَن ف َأْخباِرِهْم.  اْسَتنََد إَِلْيها امُلنَجِّ
امَلالبُس  َوِهــَي  َقشيب،  َجُْع  الُقُشب: 

اجلَديَدُة اجلَميَلة.
تي  الَّ النّوق  َوِهَي  حافِل،  َجُْع  ل:  ُحفَّ

اْمَتَلَت َأْضاُعها بِاللََّبن.

َمْعسوَلة: ُحْلوة َكالَعَسل.
احلََلب: ما ُحِلَب ِمَن اللََّبن.

يُل الَّذي ل َضْوَء فيه. بيُم اللَّيِل: اللَّ
ُبُه إىِل اهلل. ُمْرَتِغب: َيْرَغُب فيام ُيَقرِّ

َينَْهد: َينَْهض.

ى:  ى: آساد: َجُْع َأَسد، َوالشَّ آساُد الشَّ
َمْوِضٌع َكْثُي األُْسد. 

َسْعيَك: َعَملَك.
ُجْرثوَمة: َأْصل.

الّراحة: الْرتِياح.

َبنو األْصَفر: الّروم.
املِْمراض: َكثيو امَلَرض.

الُكُتِب١- ِمَن  إِْنباًء  َأْصَدُق  ْيُف  َواللَِّعِبالسَّ اجِلدِّ  َبنْيَ  احلَدُّ  ِه  َحدِّ ف 

حاِئِف ف٢- فاِئِح ل سوُد الصَّ َيِببيُض الصَّ َوالرِّ كِّ  الشَّ َجالُء  ُمتوِنِنَّ 

لَِمَعًة٣- األَْرماِح  ُشُهِب  ف  ُهِبَوالِعْلُم  ْبَعةِ الشُّ َبنْيَ اخلَميَسنْيِ ل ف السَّ

َوما٤- النُّجوُم  َأْيَن  َبْل  واَيُة  الرِّ صاغوه ِمْن ُزْخُرٍف فيها َوِمْن َكِذِبأْيَن 

بِِه٥- ُييَط  َأْن  َتعاىل  الُفتوِح  ْعِر َأْو َنْثٌر ِمَن اخلَُطِبَفْتُح  َنْظٌم ِمَن الشِّ

َلُه6- ــامِء  الــسَّ ــواُب  َأْبـ َتَفتَُّح  الُقُشِبَفْتٌح  َأْثواِبا  األرُض ف  ُز  َوَترْبُ

َفْت7- اْنَصَ َة  َعّموريَّ َوْقَعِة  َيْوَم  اًل َمْعسوَلَة احلَـَلِبيا  ِمنَْك امُلنى ُحفَّ

ِبا8- امُلْؤِمننَي  ــَي  َأم َتــَرْكــَت  ْخِر َواخلََشِبَلَقْد  لِلنّاِر َيْومًا َذليَل الصَّ

اللََّهِبغاَدْرَت فيها َبيَم اللَّيِل َوهَو ُضًحى9- ِمَن  ُصْبٌح  َوْسَطها  ُه  َيُشلُّ

ُمنَْتِقـــِم١0- باهللِ  ُمْعَتِصـــٍم  ُمْرَتِغـــِبَتْدبيـــُر  اهللِ  ف  ُمْرَتِقـــٍب  هللِ 

َبَلٍد١١- إىِل  َينَْهْد  وَلْ  َقْومًا  َيْغُز  ُعِبَلْ  الرُّ ِمـَن  َجْيٌش  َمُه  َتَقدَّ إِّل 

َمها١٢- َفَهدَّ ُبْرَجْيها  اهللُ  بِــَك  ُيِصِبَرمــى  َلْ  اهللِ  َغْيُ  بَِك  َرمى  َوَلْو 

ى َنِضَجْت١٣- ُجلوُدُهْم َقْبَل ُنْضِج الّتنِي َوالِعنَِبتِْسعوَن َأْلفًا َكآساِد الشَّ

َعْن١٤- َسْعَيَك  اهللُ  جازى  اهللِ  ُجْرثوَمِة الّديِن َواإِلْسالِم َواحلََسِبَخِليَفَة 

َتَرها١٥- َفَلْم  الُكرْبى  بِالّراَحِة  َت  التََّعِبَبُصْ ِمَن  ِجْسٍ  َعل  إِّل  ُتناُل 

ِبا١6- َت  ــِصْ ُن الــاّليت  أّياِمَك  النََّسِبفَبنْيَ  ــَرُب  َأْق َبــْدٍر  أّيــاِم  َوَبــنَي 

ُصْفَر الُوجوِه َوَجلَّْت َأْوُجُه الَعَرِبَأْبَقْت َبني األَْصَفِر املِْمراِض كاْسِمِهُم١7-
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

حيَحِة فيام َيْأيت:  َنَضُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإِلجاَبِة الصَّ  ١

َة؟ َمِن اخلَليَفُة الَعباِسُّ الَّذي َفَتَح َعّموِريَّ أ 

َأبو َجْعَفِر امَلنْصور.  -٤ شيد.    هاروُن الرَّ  -٣ امُلْسَتْعِصم.    -٢ امُلْعَتِصم.    -١
ى؟ َمِن امَلقصوُد بِآساِد الشَّ ب 

مون. امُلنَجِّ  -٤ ُأسوُد الغاَبة.     -٣ َجْيُش الّروم.     -٢ َجْيُش امُلْسِلمني.     -١
ُعِب؟ َمُه َجْيٌش ِمَن الرُّ ما َدلَلُة َقْوِل الّشاِعِر: َلْ َيْغُز َقْومًا وَلْ َينَْهْد إىل َبَلٍد     إّل َتـَقدَّ ج 

ْعِب َعل الّشاِعِر َأْثناِء َتْغطَِيتِِه َأْحداَث امَلْعَرَكة.    َسْيَطَرُة اخلَْوِف َوالرُّ  -١
َجْيُش امُلْعَتِصِم ُيْرِعُب األَْعداَء َقْبَل ُوصولِه.   -٢

ويِع امُلْسِلمنَي َوَتْعذيبِِهْم. حاِكُم الّروِم َيقوُم بَِتْ  -٣
ذيِر اخلَليَفِة ِمْن َخْوِض امَلْعَرَكة. منَي َدَفَعُهْم إىِل حَتْ َخْوُف امُلنَجِّ  -٤

منَي؟ ُد َنتيَجَة امَلْعَرَكِة َحَسَب َرْأِي ُكلٍّ ِمَن: الّشاِعِر، َوامُلنَجِّ ما الَّذي ُيَدِّ  ٢

َوَصَف الّشاِعُر اخلَليَفَة امُلْعَتِصَم بِِصفاٍت َكثَيٍة، َنْذُكُر َثالثًا ِمنْها.  ٣

َبَرَزْت ف الَقصيَدِة َعواطُِف َعديَدٌة، َنْذُكُر اْثنََتنْيِ ِمنْها.  ٤

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

َأيُّ َأبياِت الَقصيَدِة ُيشُي إىِل امَلعاين اآلتَِية:  ١

َة َنْصٌ ِمَن اهللِ َوْحَده. َفْتُح َعّموِريَّ أ 

عاُء لِْلَخليَفِة َأْن ُياِزَيُه اهللُ َخْيًا. الدُّ ب 

امُء ُتباِرُك َفْتَح َعّموِريَّة. السَّ ج 

مني. ْخِرَيُة ِمَن امُلنَجِّ ُم َوالسُّ التََّهكُّ د 

َة ُيْشبُِه اْنتِصاَرُهْم ف َمْعَرَكِة َبْدر. اْنتِصاُر امُلْسِلمنَي ف َمْعَرَكِة َعّموِريَّ ـ  ه
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ُح َجاَل التَّْصويِر ف األَْبياِت اآلتَِية: ُنَوضِّ  ٢

َلُهأ ــامِء  الــسَّ ــواُب  َأْبـ َتَفتَُّح  الُقُشِبَفْتٌح  َأْثواِبا  األرُض ف  ُز  َوَترْبُ

َفْتب اْنَصَ َة  َعّموريَّ َوْقَعِة  َيْوَم  اًل َمْعسوَلَة احلَـَلِبيا  ِمنَْك امُلنى ُحفَّ

َبَلٍدج إىِل  َينَْهْد  وَلْ  َقْومًا  َيْغُز  ُعِبَلْ  الرُّ ِمـَن  َجْيٌش  َمُه  َتَقدَّ إِّل 

ْونِيَُّة لِـُكلٍّ ِمّا َيْأيت:  لَلُة اللَّ ما الدَّ  ٣

حاِئف، ُصْفُر الُوجوه؟ بيض الّصفاِئح، سوُد الصَّ
ْعِي؛ ألَنَّ الّراَحَة ل َتكوُن إِّل َبْعَد طوِل َتَعٍب، ُنشُي إىل هذا الَبْيت.  ف الَقصيَدِة َحثٌّ َعل الَعَمِل َوالسَّ  ٤

ِة اإِلْسالِميَِّة َزَمَن امُلْعَتِصِم، َوحاِلا هِذِه األَّيام. ُنواِزُن َبنْيَ حاِل األُمَّ  ٥

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت: ُن الَبديِعيُّ فيام حَتْ ما امُلَحسِّ  ١

الُكُتِبأ ِمَن  إِْنباًء  َأْصَدُق  ْيُف  َواللَِّعِبالسَّ اجِلدِّ  َبنْيَ  احلَدُّ  َحّدِه  ف 

حاِئِف فب فاِئِح ل سوُد الصَّ َيِببيُض الصَّ َوالرِّ كِّ  الشَّ َجالُء  ُمتوِنِنَّ 

ُد األَسامِء اآلتَِيِة: ما ُمَرَّ  ٢

لِمَعة، ِمْراض، ِرواَية؟ 
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الَقواِعد: الَعَدُد

َنْقَرُأ األمثلَة اآلتيَة، وندّقُق النّظَر فيام حتَتُه َخّط:
امَلْجموَعُة األوىل:

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ                         )احلاّقة: ١٤( قاَل َتعاىل:   ١

ْحَلِة َدليٌل واِحٌد. لِلرِّ  ٢

َشِهَد َرُجالِن اْثناِن َعل َعْقِد الَبْيِع.  ٣

ّثاِن َعل اإِلْخالِص ف الَعَمِل. َتنْيِ اْثنََتنْيِ حَتُ َقَرْأُت ِقصَّ  ٤

امَلْجموَعُة الّثانية:

)احلاقة:7( ائ  ەئ     ۇئ  ۇئ                  قاَل َتعاىل:   ١

قاَل َبّشاُر ْبُن ُبْرد:   ٢

ْيِت َتُصبُّ اخلَــلَّ بِالزَّ ـُة الَبْيــِت   َرباَبُة َربَّ
ْوِت َوديٌك َحَسُن الصَّ َلا َعْشُ َدجاجاٍت  
ِة َأْعوام. َحِفْظُت َصحيَح الُبخاِريِّ ف َعْشَ  ٣

    
( َأْعداٌد،  َتها ُخطوٌط ف َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة األوىل )واِحَدًة، واِحٌد، اْثناِن، اْثنََتنْيِ تي حَتْ      ُنالِحُظ َأنَّ الَكِلامِت الَّ
َوَأنَّ هِذِه األَْعداَد َتُعدُّ َأْسامًء جاَءْت َقْبَلها، َوُيْطَلُق َعل ُكلِّ اْسٍم ِمْن هِذِه األَْسامِء )امَلْعدود(، َوَلْو َنَظْرَت إىِل 
ِمْن   ) َتنْيِ َوِقصَّ َوَرُجالِن،  َوَدليٌل،  ًة،  )َدكَّ امَلْعدوِد  َمَع  َتطاَبقا   )١، ٢( الَعَدَدْيِن  َلَوَجْدنا  ُكلِّها،  الّسابَِقِة  األَْمثَِلِة 

ُر، َوامُلَؤنَُّث(؛ َفالَعَدداِن )١، ٢( ُيطابِقاِن امَلْعدوَد داِئاًم. َحْيُث اجِلنُْس )امُلَذكَّ
)َلياٍل،  َمْعدوَدْياِم  خاَلفا  َقْد  ِل،  األَوَّ املِثاِل  ف   )8  ،7( الَعَدَدْيِن  َأنَّ  الّثانَِيِة،  امَلْجموَعِة  َأْمثَِلِة  ف  َوُنالِحُظ 
امُلَؤنَِّث،  امَلْعدوِد  َمَع  ُر  امُلَذكَّ الَعَدُد  َفجاَء  َيْوم(،  )َلْيَلة،  امُلْفَرِد  إىِل  بِالنََّظِر  َوالتَّْأنيُث،  التَّْذكُي،  َحْيُث  ِمْن  َأّياٍم(، 
َبْعَدُها  امَلْعدوُد  َتنَْطبُِق َعل األَْعداِد )٣-9(، َوَيكوُن  القاِعَدُة  ِر، َوهِذِه  امُلَذكَّ امَلْعدوِد  َمَع  امُلَؤنَُّث  الَعَدُد  َوجاَء 

َجْعًا، َوُيْعَرُب ُمضافًا إَِلْيِه َمْرورًا.
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رًا َمَع  ( جاَء ُمَذكَّ َوِعنَْد إِْمعاِن النََّظِر ف املِثاَلنْيِ الّثاين َوالّثالِِث ِمَن امَلجموَعِة َنْفِسها، ُنالِحُظ َأنَّ الَعَدَد )َعْشُ
ِر  ِة( َمَع امَلْعدوِد امُلَذكَّ ثًا )َعَشَ امَلْعدوِد امُلَؤنَِّث )َدجاجاٍت(، َحْيُث خاَلَف الَعَدُد امَلْعدوَد. َوجاَء ف املِثاِل الّثالِِث ُمَؤنَّ
ٍب َمَع َعَدٍد آَخَر. )َأْعواٍم(، َحْيُث خاَلَف الَعَدُد امَلْعدوَد؛ ألَنَّ الَعَدَد )١0( خُيالُِف امَلْعدوَد إِذا كاَن ُمْفَردًا َغْيَ ُمَركَّ

َنْسَتنْتُِج:

 . ْيُت َقَلاًم واِحدًا، َوِمْسَطَرَتنْيِ اْثنََتنْيِ ُيطابُِق الَعدداِن )١، ٢( امَلْعدوَد داِئاًم ف اجِلنِْس، ِمْثُل: اْشَتَ  ١

َوُيْعَرُب  ُكُتٍب،  َوِستََّة  ِرواياٍت،  َثالَث  َقَرْأُت  ِمْثُل:  اجِلنِْس،  داِئاًم ف  امَلْعدوَد  األَْعداُد )٣-9(  ُتالُِف   ٢

امَلْعدوُد َبْعَدها ُمضافًا إَِلْيِه. 
بًا، َوُيْعَرُب ما َبْعَدُه َتييزًا، ِمْثل َقْولِِه  الَعَدُد )١0( خُيالُِف امَلْعدوَد إِذا كاَن ُمْفَردًا، ويطابُقُه إِذا كاَن ُمَركَّ  ٣

ې   ى    ى  ائ  ائ )يوسف: ٤(، َوُيْعَرُب امَلْعدوُد َبْعَدُه ُمضافًا إَِلْيِه، ِمْثل: َصّل ف امَلْسِجِد  َتعاىل: 
ُة ِرجاٍل.  األَْقىص َعْشُ نِساٍء، َوَعَشَ
ُيْعَرُب الَعَدُد َوْفَق َمْوِقِعِه ف اجلُْمَلة.  ٤

ثًا، َكام ف َقْولِنا: َعْشُ نِساٍء، َوُتْفَتُح الّشنُي إِذا كاَن  ة( إِذا كاَن امَلْعدوُد ُمَؤنَّ ُن الّشنُي ف َكِلَمِة )َعْشَ ُتَسكَّ  ٥

ُة ِرجاٍل. رًا، َكام ف َقْولِنا: َعَشَ امَلْعدوُد ُمَذكَّ

َنامِذُج ُمْعَرَبٌة: 

)البقرة: ١6٣( ی      حئ مئ ىئ يئ    جب  حب               قاَل َتعاىل:   ١

ُة الّظاِهَرُة َعل آِخِره.  مَّ إِلٌه: َخرَبٌ َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ
ُة الّظاِهَرُة َعل آِخِره. مَّ واحد:  َنْعٌت َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ

)التوبة: ٢( ڀ  ڀ  ڀ  ٺ                        قاَل َتعاىل:   ٢

ُة الّظاِهَرُة َعل آِخِره. ِه الَكْسَ  أشُهر: ُمضاٌف إَِلْيِه َمْروٌر، َوَعالمة َجرِّ
َة آلِف ديناٍر ُأْرُديِنٍّ َفَقْط.  يِِّد خالٍِد َعَشَ اْدَفعوا ألَْمِر السَّ  ٣

َة: َمْفعوٌل بِِه َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعل آِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف. َعَشَ
ُة الّظاِهَرُة َعل آِخِره.  ِه الَكْسَ آلِف:  ُمضاٌف إَِلْيِه َمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ
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التَّْدريبات: 

ْبط: الّتدريُب األّول: َنَضُع َمْعدودًا ُمناِسبًا َبْعَد ُكلِّ َعَدٍد فيام َيْأيت، َمَع الضَّ

ْيُت ِمَن امَلْكَتَبِة َثالَث ...........، َوَخَْسَة .............  اْشَتَ  ١

َلنا ف الفالوَجِة َأْرَبَعُة ...........، َزَرْعنا فيها تِْسَع ............   ٢

ف الُفروِع املِْهنِيَِّة الَيْوَم َثامين ...........، َوَنْأُمُل َأْن ُتْصبَِح العاَم القاِدَم اْثنَي َعَشَ .........  ٣

َل األَْعداَد اآلتَِيَة إىِل َأْحُرٍف، ُمراعَي َضْبَط الَعَدِد َوامَلْعدوِد: الّتدريُب الّثاين: ُنَحوِّ

( )١0 َسنَة(، َو)6 َشْهر(، َو)٥ َيْوم(. ْت ِخالَفُة ُعَمَر ْبِن اخلَّطاِب ) اْسَتَمرَّ  ١

ل )٤ َأخ(، َو)6 ُأْخت(.  ٢

( َوُعُمُرُه )6٣ َسنَة(. سوُل ) َ الرَّ ُتُوفِّ  ٣

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت: الّتدريُب الثالث: ُنْعِرُب ما حَتْ

ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ         )يوسف:٤٣( قاَل َتعاىل:   ١

ثالثُة أصحاٍب: فؤاٌد مشّيٌع        وأبيُض إصليٌت وصفراُء عيطُل               )الّشنفرى(  ٢
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الَقواِعد: الَعَدُد 

َتُه َخّط: َنْقَرُأ األمثلَة اآلتيَة، َوُندّقُق النّظَر فيام حَتْ
امَلْجموَعُة األوىل:

َة َقصيَدًة، داَرْت َحْوَل َأَحَد َعَشَ َمْوضوعًا. َيُضمُّ ديواُن الّشاِعِر إِْحدى َعْشَ  ١

ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ        ڈڈ             )البقرة:60( قاَل َتعاىل:   ٢

َرة.  َقَرْأُت اْثنَي َعَشَ ِكتابًا َعِن الُقرى امُلَدمَّ  ٣

امَلْجموَعُة الّثانَِية:

ناِعيَِّة ف َبْلَدتِنا. َة َسنًَة َعل اْفتِتاِح امَلْدَرَسِة الصِّ ْت تِْسَع َعْشَ َمرَّ  ١

َعَدُد اخلَُلفاِء األَُمِوّينَي َأْرَبَعَة َعَشَ َخليَفًة.   ٢

امَلْجموَعُة الّثالَِثة:

ُجلوُدُهْم َقْبــَل ُنْضـِج الّتنِي َوالِعنَِب               )أبو تّام( ى َنِضَجْت    تِْسعوَن َأْلفًا َكآساِد الشَّ  ١

ماِن الََمذايِنُّ َأْكَثَر ِمْن َخْسنَي َمقاَمًة. َف َبديُع الزَّ َألَّ  ٢

ڈ  ژ ژ     ڑک                        )البقرة: ٢6١( قاَل َتعاىل:   ٣

ُة َأْرَبعنَي َفقيًا َأْلَف دينار.   يَّ َوَهَبِت اجلَْمِعيَُّة اخلَْيِ  ٤

امَلْجموَعُة الّرابَِعة:

َة.  َصَدَر َوْعُد بِْلفوَر امَلْشؤوُم َسنََة َأْلٍف َوتِْسِعِمَئٍة َوَسْبَع َعْشَ  ١
ُولَِدِت الّشاِعَرُة َسْلمى اجلَّيوِسّ عاَم َأْلٍف َوتِْسِعِمَئٍة َوَثامنَِيٍة َوِعْشيَن.   ٢

شاَرَك ف ِسباِق الّضاِحَيِة ِمَئٌة َوتِْسعوَن ُمَتسابِقًا.   ٣

َلْت باْسِم َأديسوَن َأْلٌف َوتِسعوَن َبراَءَة اْخِتاع. ُسجِّ  ٤
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 َوَلْو َأْمَعنّا النََّظَر ف َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة األوىل، َلَوَجْدنا َأنَّ الَعَدَدْيِن )١١، ١٢( َقْد َتطاَبقا َمَع َمْعدوَدْياِم ف 
ل، َمْبنِيٌّ َعل َفْتِح اجلُْزَأْيِن، ف َمَلِّ  َة( ف املِثاِل األَوَّ ِكال اجلُْزَأْيِن، َوِعنَْد إِْعراِباِم، َنِجُد َأنَّ الَعَدَد )إِْحدى َعْشَ

(، َمْبنِيٌّ َعل َفْتِح اجلُْزَأْيِن، ف َمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيِه.      َنْصِب َمْفعوٍل بِه، ف حني َأنَّ الَعَدَد )َأَحَد َعَشَ

َمْرفوعًا،  فاِعاًل  َنْفِسها  امَلْجموَعِة  ِمَن  الّثاين  املِثاِل  ف  َة(  َعْشَ )اْثنَتا  الَعَدِد  ف  ُل  األَوَّ اجلُْزُء  جاَء  حني  ف 
َة(، اْساًم َمْبنِّيًا َعل الَفْتِح ل مل  ُه ُمْلَحٌق بِامُلَثنّى، ف حني ُأْعِرَب اجلُْزُء الثّاين ِمنُْه )َعْشَ َوَعالَمُة َرْفِعِه األَلُِف؛ ألَنَّ
ُل َمْفعولً  ( ف املِثاِل الّثالِِث، الَّذي جاَء ُجْزُؤُه األَوَّ لا من اإلعراب. َوَكذلَِك احلاُل بِالنِّْسَبِة لِْلَعَدِد )اْثنَي َعَشَ
ُه ُمْلَحٌق بِامُلَثنَى، ف حني جاَء ُجْزُؤُه الّثاين َكذلَِك اْساًم َمْبنِّيًا َعل الَفْتِح ل  بِِه َمنْصوبًا، َوَعالَمُة َنْصبِِه الياُء؛ ألَنَّ

مل لا من اإلعراب.  

( َأْعداٌد، َوَأنَّ  َة، َأْرَبَعَة َعَشَ َتها ُخطوٌط ف مثاَلِ امَلْجموَعِة الّثانَِيِة )تِْسَع َعْشَ تي حَتْ وُنالِحُظ َأنَّ الَكِلامِت الَّ
هِذِه األَْعداَد َتُعدُّ َأْسامًء جاَءْت َبْعَدها، َوُيَطلُق َعل ُكلِّ اْسٍم ِمْن هِذِه األَْسامِء )امَلْعدوُد(، َوَلْو َأَعْدنا النََّظَر ف 
املِثاَلنْيِ ذاِتاِم، َلَوَجْدنا الَعَدَدْيِن )١9، ١٤( خاَلفا امَلْعدوَد )َسنَة، َخليَفة( ِمْن َحْيُث اجِلنُْس )التَّْذكُي، َوالتَّْأنيُث( 
ِل َفَقْط، َوطاَبقاُه ف اجلُْزِء الّثاين. َوهِذِه القاِعَدُة َتنَْطبُِق َعل األَْعداِد )١٣-١9(، َمَع ُمالَحَظِة َأنَّ  ف اجلُْزِء األَوَّ
َة( ف املِثاِل األَّوِل، اْساًم  هِذِه األَْعداَد ِعنَْد إِْعراِبا َتكوُن َمْبنِيًَّة َعل َفْتِح اجلُْزَأْيِن، َحْيُث ُيْعَرُب الَعَدُد )َتْسَع َعْشَ
( ف املِثاِل الّثاين، اْساًم َمْبنِّيًا َعل  َمْبنِّيًا َعل َفْتِح اجلُْزَأْيِن، ف َمَلِّ َرْفِع فاِعل، ف حني ُيْعَرُب الَعَدُد )َأْرَبَعَة َعَشَ

َفْتِح اجلُْزَأْيِن، ف َمَلِّ َرْفِع َخرَب.

َوَلْو َأْمَعنّا النََّظَر ف امَلْعدوَدْيِن )َسنَة، َخليَفة(، َلَوَجْدناُها ُمْفَرَدْيِن َنِكَرَتنْيِ َمنْصوَبنْيِ َعل التَّمييز، َوَكذلَِك 
احلاُل َمَع ُكلِّ َمْعدوٍد َيْأيت َبْعَد األَْعداِد )١٣-١9(.

َوُنالِحُظ ف َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة الّثالَِثِة، َأنَّ األَْعداَد )تِْسعوَن، َخْسنَي، ِمَئُة، َأْرَبعنَي، َأْلَف(، َقْد َلِزَمْت حاَلًة 
َمَع  َوالتَّْأنيِث(،  )التَّذكِي،  اجِلنِْس  َعِن  النََّظِر  ِف  بَِصْ ديناٍر(،  َفقيًا،  َحبٍَّة،  َمقاَمًة،  )َأْلفًا،  امَلْعدوِد  َمَع  واِحَدًة 
َجِْع  َإْعراَب  َوالّرابِِع  َوالّثاين  ِل  َأْرَبعنَي( ف األَْمثَِلِة األَوَّ ُتْعَرُب )تِْسعوَن، َخْسنَي،  إِْذ  اإِلْعرابِيَِّة؛  ُمراعاِة احلاَلِة 
ِل ُمْبَتَدًأ َمْرفوعًا، َو)َخْسنَي( ف املِثاِل الّثاين َمْروَرًة  ِر الّساِلِ، َوُتْلَحُق بِِه؛ َفجاَءْت )تِْسعوَن( ف املِثاِل األوَّ امُلَذكَّ
بَِحْرِف اجلَرِّ ِمْن، َو)َأْرَبعنَي( ف املِثاِل الّرابِع َمْفعولً بِِه َأّولً َمنْصوبًا. َبْيناَم ُيْعَرُب الَعدداِن )ِمْئُة، َأْلَف( بَِعالماِت 
اإِلْعراِب األَْصِليَِّة؛ َفجاَءْت )ِمَئُة( ف املِثاِل الّثالِِث ُمْبَتَدًأ ُمَؤّخرًا َمْرفوعًا، َو)َأْلَف( ف املِثاِل الّرابِِع مفعولً بِِه 
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ثانِيًا َمنْصوبًا.

َوَلْو َأْمَعنّا النََّظَر ف امَلْعدوِد )َأْلفًا، َمقاَمًة، َفقيًا(، َلَوَجدناها ُمْفَرَدًة َنِكَرًة َمنْصوَبًة َعل الّتمييِز، َأّما َمعدوُد 
األَْعداِد )ِمَئُة، َأْلَف(، َقْد ُأْعِرَب ُمضافًا إَِلْيِه َمْرورًا ُمْفَردًا َأْيضًا. 

َعَلْيها  َتنَْطبُِق   ،)١090  ،١90  ،١9٢8  ،١9١7( األَْعداَد  َأنَّ  الّرابَِعِة،  امَلْجموَعِة  َأْمثَِلِة  ف  ُنالِحُظ  َكام 
َأْن  َأَرْدنا  َفإِذا  َوَجّرًا،  َوَنْصبًا،  َرْفعًا،  الّسابِِق؛  الَعَدِد  الَعْطِف َعل  ِعنَْد  اإِلْعراِب  ُمراعاِة  َمَع  الّسابَِقُة،  الَقواِعُد 
ُة الّظاِهَرُة  ِه الَكْسَ َة(، َنقوُل: )َأْلٍف: ُمضاٌف إَِلْيِه َمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ ُنْعِرَب الَعَدَد )َأْلٍف َوتِْسِعِمَئٍة َوَسْبَع َعْشَ
اْسٌم َمْعطوٌف َمْروٌر،  َوتِْسٍع:  ِمَن اإِلْعراِب،  َلُه  الَفْتح،ِ ل َمَلَّ  َمْبنِيٌّ َعل  َوالواُو: َحْرُف َعْطٍف،  َعل آِخِره، 
آِخِرِه،  َعل  الّظاِهَرُة  ُة  الَكْسَ ِه  َجرِّ َوَعالَمُة  َمْروٌر،  إَِلْيِه  ُمضاٌف  َوِمَئٍة:  ُمضاٌف،  َوُهَو  ُة،  الَكْسَ ِه  َجرِّ َوَعالَمُة 
َفْتِح  َمْبنِيٌّ َعل  ٌب  ُمَركَّ َعَدٌد  َة:  َعْشَ َوَسْبَع  اإِلْعراِب،  ِمَن  َلُه  َمَلَّ  الَفْتِح، ل  َمْبنِيٌّ َعل  َعْطٍف  َحْرُف  َوالواُو: 
اجلُْزَأْيِن، ف َمَلِّ َجرِّ اْسٍم َمْعطوٍف(. َوَكذلَِك احلاُل بِالنِّْسَبِة لِْلَعَدِد )َأْلٍف َوتِْسِعِمَئٍة َوَثامنَِيٍة َوِعْشيَن(، َوإِذا 
الّظاِهَرُة َعل آِخِرِه،  ُة  مَّ َرْفِعِه الضَّ َمْرفوٌع، َوَعالَمُة  ِمَئٌة: فاِعٌل  َنقوُل:  الَعَدَد )ِمَئٌة َوتِْسعوَن(،  ُنْعِرَب  َأْن  َأَرْدنا 
َوَعالَمُة  َمْرفوٌع،  َمْعطوٌف  اْسٌم  َوتِْسعوَن:  اإِلْعراِب،  ِمَن  َلُه  َمَلَّ  الَفْتِح، ل  َمْبنِيٌّ َعل  َعْطٍف  َحْرُف  َوالواُو: 
ِر الّساِلِ، َوإِذا َأَرْدنا َأْن ُنْعِرَب الَعَدَد )َأْلٌف َوتِسعوَن(، َنقوُل: َأْلٌف: ناِئُب  ُه ُمْلَحٌق بَِجْمِع امُلَذكَّ َرْفِعِه الواُو؛ أِلَنَّ
ُة الّظاِهَرُة َعل آِخِرِه،  َوالواُو: َحْرُف َعْطٍف َمْبنِيٌّ َعل الَفْتِح، ل َمَلَّ َلُه ِمَن  مَّ فاِعٍل َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ

ِر الّساِلِ. ُه ُمْلَحٌق بَِجْمِع امُلَذكَّ اإِلْعراِب، َوتِْسعوَن: اْسٌم َمْعطوٌف َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الواُو؛ أِلَنَّ

َفنَقوُل: فائَِدة: ١9٢9م،  َسنََة  الرُباِق  َثْوَرُة  َوَقَعْت  ِمْثُل:  الَيساِر،  إىِل  الَيمنِي  ِمَن  الَعَدِد  ِقراَءُة  َيوُز 
َوَقَعْت َثْوَرُة الرُباِق َسنََة تِْسٍع َوِعْشيَن َوتِْسِعِمَئٍة َوَأْلٍف لِْلميالد.    
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َنْسَتنْتُِج:

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   الَعَدداِن )١١، ١٢( ُيطابِقاِن امَلْعدوَد ف ِكال اجلُْزَأْيِن، ِمْثُل َقْولِه َتعاىل:   ١

ھ   ھ )الّتوبة: ٣6(، َوُيْعَرُب امَلْعدوُد َبْعَدُها َتييزًا. 
ُل َمْعدوَدُه، َوُيطابُِق ُجْزُؤها الّثاين َمْعدوَدُه، ِمْثُل َقْولِه َتعاىل:  األَعداُد )١٣-١9( خُيالُِف ُجْزُؤها األَوَّ  ٢

َ                                                                                                                    )املدثر: ٣0( َعَلْيَها تِْسَعَة َعَشٺ
ف  الّساِلِ  ِر  امُلَذكَّ بَِجْمِع  َوُتْلَحُق  َوامُلَؤنَِّث،  ِر  امُلَذكَّ َمَع  واِحَدًة  حاَلًة  َتْلَزُم   )90-٢0( الُعقوِد  َأْلفاُظ   ٣

پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺٺ                                 )الّتوبة: 80( اإِلْعراِب، ِمْثُل َقْولِه َتعاىل: 
َة جاِئَزًة ف  َعْشَ َثالَث  َمْدَرَسُتنا  َحَصَدْت  ِمْثُل:  َمنْصوبًا،  َتييزًا  ُيْعَرُب  األَْعداِد )١١-99(،  َمعدوُد   ٤

ياِضيَِّة.  امُلسابقاِت الرِّ
ِر َوامُلَؤنَِّث، َوَيكوُن ما َبْعَدها ُمضافًا  َأْلفاُظ الُعقوِد )١00، ١000، ...( َلِزَمْت حاَلًة واِحَدًة َمَع امُلَذكَّ  ٥

ْهِر ِمَئَة ديناٍر. إَِلْيِه َمْرورًا، ِمْثُل: َأْدَفُع ُأْجَرَة الَبْيِت ف الشَّ
َتْلَحُق األَْعداُد امَلْعطوَفُة إِْعراَب ما َقْبَلها؛ َرْفعًا، َوَنْصبًا، َوَجّرًا.  6

َنامِذُج ُمْعَرَبٌة: 

)القدر: ٣( ڀ  ٺ  ٺ  ٺ                          قاَل َتعاىل:   ١
ُة الّظاِهَرُة عل آِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف.  ِه الَكْسَ َأْلِف: اْسٌم َمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ

ُة الّظاِهَرُة َعل آِخِره. ِه الَكْسَ َشْهٍر: ُمضاٌف إَِلْيِه َمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ
زاَرْت َخٌْس َوِعْشوَن طالَِبًة امَلْسِجَد اإِلْبراهيِميَّ ف َمدينَِة اخلَليل.  ٢

ُة الّظاِهَرُة َعل آِخِره.  مَّ َخٌْس: فاِعٌل َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ
الواُو: َحْرُف َعْطٍف، َمْبنِيٌّ َعل الَفْتِح، ل َمَلَّ َلُه ِمَن اإِلْعراب.

ِر الّساِل. ُه ُمْلَحٌق بَِجْمِع امُلَذكَّ اْسٌم َمْعطوٌف َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الواُو؛ ألَنَّ ِعْشوَن: 
اْحُتلَّْت فَِلْسطنُي َسنََة َأْلٍف َوتِْسِعِمَئٍة َوَثامٍن َوَأْرَبعنَي.    ٣

َسنََة: َظْرُف َزماٍن َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعل آِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف. 
ُة الّظاِهَرُة َعل آِخِره. ِه الَكْسَ ألٍف: ُمضاٌف إَِلْيِه َمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ

الواُو: َحْرُف َعْطٍف َمْبنِيٌّ َعل الَفْتِح، ل َمَلَّ َلُه ِمَن اإِلْعراب. 
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َوِمَئٍة:  َوُهَو ُمضاٌف.  آِخِرِه،  الّظاِهَرُة َعل  ُة  الَكْسَ ِه  اْسٌم َمْعطوٌف َمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ تِْسِعِمَئٍة:  تِْسِع: 
ُة الّظاِهَرُة َعل آِخِره. ِه الَكْسَ ُمضاٌف إَِلْيِه َمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ

الواُو: َحْرُف َعْطٍف َمْبنِيٌّ َعل الَفْتِح، ل َمَلَّ َلُه ِمَن اإِلْعراب. 
ُه اْسٌم َمنْقوص.  َرُة َعل الياِء امَلْحذوَفِة؛ ألَنَّ ُة امُلَقدَّ ِه الَكْسَ ثامٍن: اْسٌم َمْعطوٌف َمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ

الواُو: َحْرُف َعْطٍف َمْبنِيٌّ َعل الَفْتِح، ل َمَلَّ َلُه ِمَن اإِلْعراب. 
ِر الّساِل. ُه ُمْلَحٌق بَِجْمِع امُلَذكَّ ِه الياُء؛ ألَنَّ َأْرَبعنَي: اْسٌم َمْعطوٌف َمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ

التَّْدريبات: 

الّتدريُب األّول:  َنَضُع َعَددًا ُمناِسبًا َمَع ُكلٍّ َمْعدوٍد فيام َيْأيت، ُمراعَي َقواِعَد الَعَدد:

ًة. ْيُت ............. َهِديَّ وِق ........... َماَّل، َفاْشَتَ َدَخْلُت ف السُّ  ١

اْنَدَلَعِت الْنتِفاَضُة األوىل عاَم ......................   ٢

ُل األَْعداَد اآلتَِيَة إىِل َأْحُرٍف، ُمراعَي َضْبَط الَعَدد: الّتدريُب الّثاين:  ُنَحوِّ

عًا َسَكنِّيًا. مُّ ف َمنْطَِقِة األَْغواِر الِفَلسطينيَِّة ٢7 َتَ  ١

اْسَتَمرَّ ِحصاُر َبْيوَت 80 َيْومًا.   ٢

ْي.  اْسَتْقَبَل َمْشفى َرفيديا اجِلراِحيُّ ١000 َمريٍض ف ُأْسبوع، ِمنُْهْم ١8 َجريًا َنتيَجَة َحواِدِث السَّ  ٣

ُبا: الّتدريُب الّثالِث: َنْسَتْخِرُج األَْخطاَء الواِرَدَة يف اجُلْمِل اآلتَِيِة، َوُنَصوِّ

َكِة َثالثوَن َأْلفًا َوَثالُثِمَئٍة َوِسّتًا َوتِْسعوَن ديناٍر. ِ َبَلَغْت َأْرباُح الشَّ  ١

كاِة واِحَدُة َوَثامننَي غرامًا َذَهبًا.  نِصاُب الزَّ  ٢

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت: الّتدريُب الّرابِع: ُنْعِرُب ما حَتْ

ۆ  ۈ  ۋ   ۋ                   )الّصافات: ١٤7( قاَل َتعاىل:   ١

َسِئْمُت َتكاليَف احلَياِة َوَمْن َيِعْش       َثامننَي َحْولً ل َأبا َلَك َيْسَأِم         )زهي بن أيب سلمى(  ٢

چ  چ   چ  چ   ڇڇ                     )املائدة: ١٢( قاَل َتعاىل:   ٣
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        التَّْعبري: 

َنْكُتُب َتْقريرًا َعِن اآلثاِر الّتارخِييَِّة َوالّدينِّية امَلْوجوَدِة ف َبْلَديت َأْو َمدينَتي، بِالْستِعاَنِة بِالنَّموَذِج امُلْرَفق:

التَّْعبرُي الَوظيِفيُّ )التَّْقريُر(
الُعنوان
امَلكان: 
مان:  الزَّ

امُلشاِركون: 

َوقاِئُع اجلَْلَسة: 
َغِة َوَأساليِب الِكتاَبة، َول ُبدَّ َأْن َيكوَن التَّقريُر  )َأْثناَء ِكتاَبِة التَّْقريِر، َيُِب الْهتاِمُم بِقواِعِد اللُّ

واِضحًا َوُمَلَخّصًا َوكاِماًل، َوَأْن َيكوَن ُأسلوُب الِكتاَبِة ُمناِسبًا لِْلقاِرئ(.

اخلاتَة:

التَّوقيع:  

23



ورقة عمل

س١-
( أمام العبارة غري الصحيحة فيام يأيت:      )٤ عالمات( ( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة  ) أ ـ نضع إشارة )

١ـ بني كلمتي صحائف وصفائح جناس تاّم. )      (
٢ـ ولد أبو تام الطائي ف قرية جاسم ف سوريا سنة ١88 ه. )      (

٣ـ اجلذر الثالثي لكلمة متونّن هو )وهن(. )      (
٤ـ يتبع العدد املعدود ف إعرابه رفعًا ونصبًا وجرًا. )      (.

ب ـ نرشح البيتي اآلتيي رشحا أدبيًا وافيًا:                                                    )عالمتان (

اًل معسولة ََ احللِب َفْت            منَك امُلنى ُحفَّ ة َ اْنَصَ وريَّ يا َيْوَم َوْقَعة ِ َعمُّ
َتْدبيــُر ُمْعَتصــٍِم بِاهللَِّ ُمنَْتِقـــِم           هللِ مــرتقــٍب ف اهلل ُمرتغــــِب

س٢-
أـ نحّول األعداد يف اجُلمل اآلتية إىل حروف، مع مراعاة القواعد النحوية:                                       )4 عالمات(

          ١- نجَح ف الثانوية العامة ف مدرستنا ١7٣ متقدمًا، منهم 8١ طالبًا،  و9٢ طالبة.
          ٢- حصَل الفائزون عل 6 شهادات تقدير، و٤ دروع ومبلغ 600 دينار أردين.

ب ـ  نعرب ما حتته خط يف اجلمل اآلتية:                                                        )٥ عالمات(
اٍم ُحُسوًما  )احلاقة:7( َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع َلَياٍل َوَثاَمنَِيَة َأيَّ ١- قال تعاىل:  َسخَّ

٢- قال بشار بن برد:
           ربابة ربة البيت           تصبُّ اخللَّ ف الزيت

           لا عُش دجاجاٍت       وديٌك حسن الصوت 
.  )آل عمران:60( ٣- قال تعاىل: فانفجرت منه اثنتا عشَة عينًا

انتهت األسئلة
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اختبار
السؤال األول:

 أـ نضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:                                            )٣عالمات(
١ـ ما معنى  )اقتىض( ف قوله عليه الصالة والسالم : "رحم اهلل رجاًل َسمحًا  إذا باع وإذا اشتى وإذا اقتىض "؟

           أ- َتداَيَن.                 ب- طلب الدين.              ج- توجه للقضاء.          د- كتب الدين. 
؟ قال ريب إين وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبًا ول أكن بدعائك ريب شقيًا ٢ـ ما التمييز ف الية األتية:

          أ- شقيًا.                   ب- َوَهَن.                          ج- اشَتَعَل.                     د- شيبًا.
٣ـ ما اجلملة الصحيحة من بني اجلمل اآلتية؟

         أ- نصاب الزكاة ثالث آلف وخسمئة دينار.             ب- نصاب الزكاة ثالثة آلف وخسة مئة دينار. 
        ج- نصاب الزكاة ثالثة آلف وخسمئة دينار.                د- نصاب الزكاة ثالُث آلف وخسة مئة دينار.

( أمام العبارة اخلاطئة فيام ييل :    ٣ عالمات. ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة ) ب ـ نضع إشارة )
   ١ـ  )        ( اليمنُي الَغموس ِمن الكبائر التي نى عنها اهلل تعاىل. 

   ٢ـ  )        ( العدد )١0( خيالف املعدود ف التذكي والتأنيث دائام. 
أنا أكثر منك مالً  مثال ٌ عل التمييز امللفوظ.    ٣ـ  )        ( كلمة )مالً( ف قوله تعاىل

السؤال الثاين :
أ-  نقرأ احلديث الشيف، ونجيب عام يليه من أسئلة :                                                                     )٣ عالمات(
        َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: "إِنَّ اهللََّ َيْرَض َلُكْم َثالًثا، َوَيْسَخُط َلُكْم َثالًثا، َيْرَض َلُكْم َأْن َتْعُبُدوُه 
َأْمَرُكْم، َوَيْسَخُط َلُكْم: ِقيَل  َتْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَِّ َجِيًعا، َوَأْن ُتنَاِصُحوا َمْن َوىلَّ اهللَُّ  ُكوا بِِه َشْيًئا، َوَأْن  َول ُتْشِ

َؤاِل".  َوَقاَل، َوإَِضاَعَة امْلَاِل، َوَكْثَرَة السُّ
١- نوّضح املقصود بـ )قيل وقال، وإضاعة املال، وكثرة السؤال (.                                                     )عالمة( 
٢- ما األمور التي دعانا احلديث إىل اللتزام با ؟                                                                                               )عالمة( 
٣- كيف ُيمكن لإلنسان أن ُيضيع ماله كام فهمت من احلديث؟                                                                      )عالمة( 
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    ب ـ نقرأ األبيات اآلتية من فتح عمورية، ثم نجيب عام يليها من أسئلة:                                         )٥ عالمات(

َبُصَت بالّراحِة الُكربى فلم ترها             ُتناُل إّل عل جٍس من الَتَعِب 
فَبنَي أياِمَك الاّليت ُنِصَت بــــا             وبني أّياِم بدٍر أقرُب النََســِب   

١- ما الراحة الكربى التي يسعى لا املعتصم؟                                                                                                  )عالمة(
٢- ما املقصود بـ )أيامك ( ف البيت الثاين؟                                                )عالمة(
٣- ما إعراب الكلمة التي حتَتها خّط؟                                                         )عالمة(
٤- نكتب بيتني آخرين من القصيدة.                                                           )عالمتان(

السؤال الثالث: 
أـ  نحّول األرقام الواردة ف اجلمل اآلية إىل حروف، مع مراعاة القواعد النحوية الصحيحة:              )عالمتان(

     غَرسُت ١٢٢ زيتونة.
    ترج ف املدرسة الثانوية ١٣00 طالب توجيهي خالل األعوام ال ٥ املاضية.

ب ـ ُنعرب ما حتته خط ف اجلملة اآلتية: )نحُن أطوُل النّاس يدًا باملعروف(.                                   )عالمتان(
جـ نجعُل السمني اآلتيني تييزًا ف جلة ِمن إنشائنا:                                                                           )عالمتان(

      ليمون، شعر.

                                                                                انتهت األسئلة
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