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النّتاجاُت :

          ُيَتَوقــُع ِمــَن الطََّلَبــِة َبْعــَد اإِْنهــاِء هــذا الُجــزِء ِمــَن اْلِكتــاِب، والتّفاعــِل َمــَع اأنشــطِتِه، اأْن َيكوَنــوا قاِدريــن 
َعلــى توظيــِف اللُّغــِة الَعرَبيَّــِة فــي الاتصــاِل والتَّواُصــِل ِمــْن خــلاِل مــا ياأتي:

نسان. ١ـ توضيح اأهمية العين في حياة الاإ
٢ـ مناقشة اأهم المخاطر الصحية التي تتعرض لها العين وسبل معالجتها.

٣ـ توضيح معاني المفردات والتراكيب الواردة في الدرس.
٤ـ توضيح اأهم المعاني والدلالات والصور الفنية الواردة يف القصيدة.

٥ـ توظيف التراكيب والمفردات الجديدة في سياقات لغوية.
٦ـ توظيف الاأسماء الخمسة في سياقات لغوية مختلفة مراعيا القواعد النحوية.

٧ـ اإعراب الاأسماء الخمسة اإعرابا صحيحا.
٨ـ مناقشة اأهم الاأفكا روالمعاني الواردة في درس ) من مشاهير الاأطباء(.

٩ـ توظيف المعاني والتراكيب الجديدة الواردة  في سياقات لغوية.
١٠ـ تحليل النص الشعري اإلى اأهم الاأفكار والمعاني المتضمنة في القصيدة.

١١ـ توظيف التراكيب والمفردات الجديدة في سياقات لغوية.
١٢ـ كتابة سيرة غيرية مراعيا شروط كتابتها.

١٣- تنفيذ الاأنشطة والتدريبات الواردة في بند )مراجعة عامة( بشكل صحيح.

الفرتة الرابعة

ُة ١
ْحَد

٣الَعْيُالَو

: الشهيد الثائر ْعِريُّ ٨النَّصُّ الشِّ

ُة ٢
ْحَد

الَو

١١الَقواِعُد: األَْسامُء اخَلْمَسة

ُة ٣
ْحَد

الَو

١٧ِمْن َمشاهرِي األَطّباِء: الّرازي َواْبُن سينا

املحتويات:
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)فريق الّتأليف(

َبْيَ َيَدي النَّّص:

َعنُْه،   َ ُتَعبِّ َأْن  ُيْمِكُن  َوما  امَلجاالت،  ُمَْتِلِف  يف  الفاِعَل  َوَدْوَرها  لِْلنساِن،  الَعْيِ  يََّة  َأَهِّ النَّصُّ  هذا  ُز  ُيْبِ
حاِت؛ لِْلِحفاِظ َعىل َسالَمتِها. َوَتنُْقَلُه لِْلَخريَن ِمْن َمعاٍن، َكام َيْعِرُض َمموَعًة ِمَن امُلْقَتَ

الَوْحَدُة األوىل
اَلَعْيُ
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تي  الَّ َفِهَي  َلُه؛  اهللُ  َوَهَبها  تي  الَّ اإلنساِن  ِجْسِم  أعضاِء  أهمِّ  َأَحُد  العْيُ 
َكام  كلِّه،  العاَلِ  اْكتِشاِف  ِمَن  ومتّكنُُه  وامُلجَتَمِع،  واألَعامِل  احلياِة  يف  َتْدِمُه 
ُق  ُيقِّ ِمْن ِخاللِِه ُجلَّ معارفِِه، وعَبها  َيْكَتِسُب اإلنساُن  الَّذي  الُعْضُو  َأّنا 
ُمْتعَة الّضوِء واأللواِن، وِبا ُيطِلُّ عىل احلياِة والعاَلِ اخلارجيِّ بِمساَعَدٍة ِمَن 
، َولكْن يبقى  مِّ ْمِع، واللَّْمِس، والشَّ األعضاِء واحلواسِّ األُْخرى، ِمْثِل: السَّ
َفِمْن خالِلا يقوُم اإلنساُن باحلرَكِة، والَعَمِل  الِعْبُء األكُب متوّقفًا عليها، 
تي  والّتنّقِل، والتمّتِع بَِمشاِهِد الّطبيَعِة اخلاَّلَبِة، َوُماَرَسِة كثرٍي ِمَن األعامِل الَّ

ِة والّتكيِز. حتتاُج للّدقَّ

توازي  أّنا  إاّل  اإلنساِن،  يف  َصغرٌي  ُعْضٌو  الَعْيَ  أنَّ  مْن  غِم  الرَّ َوعىل 
َفُهَو  احلياِة؛  يف  ُتشّكُلها  تي  الَّ يَُّة  األََهِّ َأِو  امَلنَْفَعُة  َحْيُث  ِمْن  َكبريًة  أعضاًء 
َيتاُجها َطواَل الوقِت، َفَيْسَتْخِدُمها بَِشْكٍل ُمستِمرٍّ وُمباَشٍ ما داَم ُمسَتْيِقظًا؛ 
هذا  ِخالِل  ِمْن  إاّل  إتقاَنا  َنْستطيُع  يومّيًا ال  نامرُسها  تي  الَّ أعاملِنا  أكثَر  ألنَّ 
الُعْضِو الّصغرِي الَّذي َيَْتوي َعىل َماليِي اخلاَليا َواألْنِسَجِة البالغِة الّتعقيِد 
ْوِئّيَة  تي تعمُل كلُّها بِنظاٍم َدقيٍق مرتبٍِط بالّدماِغ، َفُتَحلُِّل الَعْيُ امَلْوجاِت الضَّ الَّ
ُصَوٍر  َشْكِل  َنا عىل  َوُيَكوِّ َلها،  لُِيَحلِّ للّدماِغ؛  تنُقُلها  إذ  َعْبَ هِذِه األنسجِة؛ 
خالِل  من  ُمعّقَدٍة  عديدٍة  بعملّياٍت  يقوُم  اإلنساَن  َأنَّ  َيْعني  وهذا  َنٍة؛  ُمَلوَّ

عينيِه؛ لتتحّقَق عملّيُة اإلْبصار.

تي ُنامِرُسها حتتاُج إىل َعْيٍ َسليمٍة قادرٍة  َوِمَن امُلالَحِظ أنَّ أكثَر املَِهِن الَّ
ريَن، وعاِميل  عىل الّتكيِز، والّتمييِز، وَلَعلَّ الّرّسامَي، واخلَّطاطَي، وامُلَصوِّ
يتوقَُّف  ِمَهٌن  َفِهَي  احلقاِئِق؛  لِذِه  إِْدِراكًا  َأْكَثُر  مجيَعُهْم  والّتطريِز  اخلياَطِة 
َنجاُحها عىل َنْظَرٍة ُشمولِيٍَّة، َوَتْركيٍز َدقيٍق؛ إْذ ال ُيْمِكُن مَجُْع َشتاِت األشياِء 
إاِّل  ُتْقرُأ  َوال  ُترى،  الّصورُة ال  َأِو  ْوَحُة  فاللَّ فاِحَصة،  َنْظَرًة  إليها  بالنّظِر  إاّل 
تي َتْعَمُل بَِتآُزٍر َمَع الَيِد َوالَعْقِل  َبَة الَّ يَّتِها، َوَلَعلَّ الَعْيَ امُلَدرَّ بِالنّظِر إَِلْيها يف ُكلِّ
األلواِن،  اْنسجاَم  َفَتْدُرُس  ودهشًة؛  ونورًا  َأَلقًا  األعامِل  هذِه  عىل  ُتْضفي 

ق. َشتات: َتَفرُّ

َتآُزر: َتراُبٌط، َوَتعاُون.
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واملسافاِت، وبذلَك تكوُن الَعْيُ ِسَّ النَّجاِح ِلِذِه األعامِل، ما داَم صاحُبها 
ال َيشكو ِمْن َخَلٍل يف َأْجزاِئها.

يف  خطرَيٍة  بُِمشكلٍة  ُتنِْذُر  َقْد  تي  الَّ األعراِض  إىل  الّتعّرِف  من  ُبدَّ  َوال 
ِقنْطاِر  ِمْن  َخرْيٌ  ِوقاَيٍة  َفِدْرَهُم  َفْوِرّيًا،  طِبِّّيًا  اْنتباهًا  َتْسَتْلِزُم  َقْد  ألّنا  ؛  الَعْيِ
َوُرْؤَيُة  َشُة،  امُلَشوَّ َأِو  بابّيُة  الضَّ الّرؤيُة  األعراِض:  هِذِه  َأَهمِّ  َوِمْن  ِعالٍج، 

َساٍب َأْو هاالٍت َحْوَل األَْضواِء.

الوسائِل  َمَع  الّتعاُمَل  علينا  فرَض  قْد  الائَل  الّتكنولوجيَّ  التقّدَم  ولعلَّ 
امَلْرِئّيِة املتمّثلِة يف احلاسوِب، واألجهزِة الّذكّيِة الَّتي ال ِغنى عنها إلنجاِز أعاملِنا 
أّنا  إاّل  اإلجيابّيِة،  تأثرياِتا  َفَرْغَم  املختلفِة،  املعارِف  احلصوِل عىل  َأِو  مجيِعها، 
تشّكُل َخَطرًا كبريًا عىل قرنّيِة العِي وَشَبِكيَّتِها، فالّتحديُق امُلْسَتِمرُّ يف األَْجهزِة 
إجهاِد  إىل  ُيَؤّدياِن  طويلٍة،  لِساعاٍت  اإللِْكتونّيِة  الُكُتِب  مطالَعُة  َأْو  الّذكّيِة، 
داِع، إضافًة إىل آالِم الَكتِِف والّرقبِة. الَعْيِ وَجفافِها، وَتشويِش الّرؤيِة، والصُّ

ِم، َفال ُبدَّ ِمَن املحافَظِة  ًة داِئَمًة ألَْعُينِنا يف ظِلِّ هذا الّتقدُّ َوإذا ما أرْدنا ِصحَّ
َي وظيَفَتها عىل الَوْجِه املطلوِب، وهذا يتطّلُب مراعاَة أموٍر ِعّدٍة،  َعَلْيها؛ لتَؤدِّ
تي ينُظُر إليها الفرُد، ومراعاُة  ها: املساَفُة الكافيُة بَي الَعْينَْيِ والّشاَشِة الَّ أهُّ
ُف النَّظِر إىل يْشٍء آَخَر  ٍر، َوَصْ تي ال ُتصيُب العَي بَِضَ اإلضاَءِة امُلناسَبِة الَّ
َبْيَ الَفْينَِة واألُخرى، َوَعَدُم االْقتصاِر َعىل الِقراَءِة اإللكتونّيِة؛ ملِا لِْلِقراَءِة 
ُقُهام الَغْوُص يف الُكُتِب اإللكتونّيِة. َوِمْن  الّتقليدّيِة ِمْن ُمْتَعٍة وَتركيٍز ال يقِّ
ِر َعِن  ْوِريُّ لِْلَكْشِف امُلَبكِّ وسائِل امُلحاَفظِِة عىل الَعْيِ الِوقايُة َوالَفْحُص الدَّ
بَِمْن  ُدُر  َوجَيْ  . الَعْيِ َكَضْغِط  ُتصيُبها،  َقْد  تي  الَّ الّصاِمَتِة  اخلَطريِة  األمراِض 
البِناء وامُلزارعَي، أْن  َكُعاّمِل  ْمِس،  ِة الشَّ َأِشعَّ َت  حَتْ َيْعَملوَن ساعاٍت طويلًة 
تي  الَّ مِسّيِة  الشَّ النّظاراِت  ِمَن  ُمناسبًا  َنْوعًا  َوخيتاروا  واقَيًة،  ُقبَّعاٍت  َيْرتدوا 
َعَدَسِة  إِْعتاَم  ُتَسّبُب  َقْد  تي  الَّ الَبنَْفَسِجّيِة  َفْوَق  األَِشّعِة  ِمَن  َأْعُينَهم  حَتْمي 
. َوال َشكَّ َأنَّ اإِلضاءَة احلاِرقَة النّاجتَة  موِر الُبْقِعيِّ ، َأْو إِصاَبَتها بِالضُّ الَعْيِ

هاالت: دوائُر ِمَن الّضوِء حُتيُط بِاألشياء.

التَّحديق: إِْمعاُن النََّظر.

َمْوَجٌة  ِهَي  الَبنَْفَسِجيَِّّة:  َفْوَق  ُة  األَِشعَّّ
َمْوِجيٍّ  طوٍل  ذاُت  َكهروِمْغناطيِسيَّة 
، لِكنَّها َأْطَوُل ِمَن  ْوِء امَلْرِئيِّ َأْقَصِ ِمَن الضَّ

ِة الّسينِيَِّة. األَِشعَّ
: َمَرٌض ُيصيُب َعَدَسَة  إِْعتاُم َعَدَسِة الَعْيِ
َعَلْيِه  َوُيْطَلُق  َشفافِيََّتها،  َوُيْفِقُدها   ، الَعْيِ

املياُه الَبْيضاء.
تي  الَّ األَْمــراِض  ِمَن  الُبْقِعّي:  موُر  الضُّ
تآُكِل  إىِل  َفُيَؤّدي   ، الَعْيِ َرَة  ُمَؤخِّ ُتصيُب 
إىِل  إِْهاُلُه  ُيَؤّدي  َوَقْد  الَعْينِيَِّة،  َبَقِة  الطَّ

اْنِفصاِل الّشَبِكيَِّة، َوالَعمى الّداِئم.
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َوهذا   ، الَبَصِ َسالمَة  ُتَّدُد  احلَّدادوَن،  َلا  يتعّرُض  تي  الَّ احلَديِد،  حِلام  عن 
َيَتَطّلب ارتداَء النّظاراِت الواقيِة َأيضًا؛ لِْلِحفاِظ َعىل َسالَمتِها.

الَعظيَم  غرَي يف َحْجِمِه،  الُعْضَو الصَّ َوَتكُمُن معجزُة اخلالِق يف أنَّ هذا 
قًا َلا َفَحْسب، َبْل َجَعَلها اخلالُق  فًا َعىل َأْعاملِنا، َوُمنَسِّ يف فِْعِله، َلْ َيُكْن ُمْشِ
َمْن  لنا  ُيِكنُُّه  ما  خاللِِه  ِمْن  َنْقَرُأ  رسوٍل  وَخرْيَ  َواملشاعِر،  لأَلحاسيِس  ِمرآًة 
ِة كلِّها، َكاحلُبِّ  حوَلنا؛ إْذ متتِلُك قدرًة عجيَبًة عىل التَّْعبرِي َعِن املشاعِر امُلتضادَّ
وقْد  ضا،  والرِّ والَغَضِب  واجلَْفَوِة،  واألُْلَفِة  والَقْسوِة،  واحلناِن  والُبْغِض، 

أصاَب الّشاعُر حيناَم قاَل:

ــاالَعْيُ ُتْبدي الَّذي يف َقْلِب صاحبِها ــبٍّ إذا كان ــناَءِة أْو ُح ــَن الشَّ ِم

ــٌة ــواُه صاِمَت ــُق َواألْف ــْيُ َتنْطِ َحّتى َترى ِمْن َضمرِي الَقْلِب تِْبياناَفالَع

                                     )أبو الفوارس الّتميمّي(

الَفْهُم َواالْستيعاب:

يََّة الَعْيِ لِْلنسان. ُ َأَهِّ ُنَبيِّ  1

إاِّل  اإلنساِن،  ِجْسِم  يف  َصغرٌي  ُعْضٌو  الَعْيَ  َأنَّ  ِمْن  ْغِم  الرَّ َعىل  ُنَعلِّل:   ٢

تي ُتشّكُلها يف  يَُّة الَّ َأّنا ُتوازي َأْعضاًء َكبريًة ِمْن َحْيُث امَلنَْفَعُة َأِو األََهِ
احلَياِة.

 ، جاَء يف النّصِّ ِذْكٌر ملَِجموَعِة ِمَهٍن َيَتَوّقُف نجاُحها عىل َسالمِة الَعْيِ  ٣

َوُقْدَرِتا عىل الّتكيِز، َنْذُكُرها.
احلاسوِب،  ألجهزِة  امُلتواِصِل  االْستِْعامِل  َعىل  َبُة  تِّ امُلَتَ امَلخاطُِر  ما   ٤

ِكيَّة؟ واألجهزة الذَّ
تي ُتنِذُر بوجوِد ُمْشِكَلٍة َخطرية يف الَعْي. ُد األَْعراَض الَّ ُنَعدِّ  ٥

ْرِس ِحْكَمٌة َعَربِيٌَّة َمْشهوَرة، َنْكُتُبها.  َوَرَدْت يف الدَّ  ٦

ناَءة: الُبْغض، َوالَعداَوة. الشَّ
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امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

تي ُتوافُِق هذا امَلْعنى. ال َيْقَتِصُ َدْوُر الَعْيِ عىل النََّظِر َفَحْسب، ُنشرُي إىِل الِعباَرِة الَّ  1

ُ العبارَة اآلتيَة: »َفَقْد َجَعَلها اخلالُق ِمرآًة لأَلحاسيِس وامَلشاعِر، وَخرْيَ رسوٍل َنْقَرُأ ِمْن خاللِِه ما ُيِكنُّه  ُنفسِّ  ٢

َلنا َمْن حوَلنا«.
ُح َقْوَل َأيب الَفوارِس:  َنْشَ  ٣

حّتى َترى مْن َضمرِي الَقلِب تِْبيانا َفالَعْيُ َتنْطُِق واألْفواُه صاِمَتٌة   
ُح مَجاَل التَّْصويِر فيام َيْأيت: ُنَوضِّ  ٤

َعُة َعىل َصَخِب األَْشياء. الَعْيُ ِهَي النّافَِذُة امُلْشَ أ 

( ِمْرآًة لأِْلَحاسيِس َوامَلشاِعر.  َفَقْد َجَعَلها )الَعْيَ ب 

ُقهام الَغْوُص يف الُكُتِب اإِللِْكتونِّيِة. لِْلِقراَءِة الّتقليدّيِة ُمْتَعٌة َوَتْركيٌز ال ُيَقِّ ج 

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

حيَحِة فيام َيْأيت: َنَضُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإِلجاَبِة الصَّ  1

يِفُّ لَِكِلَمِة )الواِقَية(؟ ْ ما امَلْعنى الصَّ أ 

اْسُم فاِعل.  -٤ اْسُم َمْفعول.     -٣ صيَغُة ُمباَلَغة.       -٢ اْسُم َتْفضيل.      -1
ضا(؟ ُن الَبديِعيُّ يف َكِلَمَتي )الَغَضب، َوالرِّ ما امُلَحسِّ ب 

َسْجع.   -٤ ِجناس.       -٣ طِباق.          -٢ َتراُدف.        -1
ما اجلَْذُر اللَُّغِويُّ لَِكِلَمِة )اجلَْفَوة(؟  ٢

. َجفَّ  -٤ َجَفَي.       -٣ َجفى.        -٢ َجَفَو.          -1
َنْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ُمراِدَف الَكِلامِت اآلتيِة:  ٣

امَلفتوَحة، ملعانًا، َتزيد. 
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ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ

الّشهيُد الّثائِر

)عبد الكريم الكرمّي(

َبْيَ َيَدي النَّّص:

َوَقَعِت  َوحَي  1907م،  عاَم  ُطوْلَكْرَم  َمدينَِة  يف  َسْلمى،  َأبو  َوُكنَْيُتُه  الَكْرِمّي،  الَكريِم  َعْبد  الّشاِعُر  ُولَِد 
َب )َزْيَتوَنَة فَِلْسطي(.  تِِه إىِل ِدَمْشَق، َوَقْد ُلقِّ النَّْكَبُة َسنََة 19٤8م، اْضُطرَّ إىِل اللُّجوِء َمَع ُأْسَ

 َ ُد( الَّذي ُأِخَذْت ِمنُْه هِذِه الَقصيَدُة، َو)ِمْن فَِلْسطَي ريَشتي(. ُتُويفِّ ها: )امُلَشَّ ٌة، َأَهُّ ٌة ِعدَّ َلُه َدواويُن ِشْعِريَّ
َسنََة 1980م، َوُدفَِن يف ِدْمْشق. 

َر َقْسًا َعْن َوَطنِِه،  هيِد الَّذي َأْصَبَح ُأْنموَذجًا لُِكلِّ فَِلْسطينِيٍّ ُهجِّ قاَل الّشاِعُر هِذِه الَقصيَدَة يف الّثاِئِر الشَّ
ّبيِه َوَأْصِدقاِئِه  ُر الّشاِعُر اْستِْشهاَد َأَحِد َأْصِدقاِئِه، َحْيُث َوَقَف االْحتاِلُل الّصهيوِنُّ حاِئاًل َبْينَُه َوَبْيَ ُمِ َوفيها ُيَصوِّ

الَّذيَن َأرادوا َأْن ُيَشيِّعوُه، َبْعَدما َهوى َشهيدًا َعىل َأَحِد اجِلباِل ُقْرَب احلُدود.   

لوحة إيامن أبو عّرة/ عّقابا

الَوْحَدُة الثانية
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عـوُد1- ْسِ َحطََّمـُه الصُّ عـوُدَجنـاُح النَـّ َوالرُّ الَعواِصـُف  َوَأْعَيْتـُه 
ُم َوالَقصيُدَعىل اجلََبِل األََشـمِّ َهوى َصيعًا٢- ْمُع َوالـدَّ َففـاَض الدَّ
اللَّـوايت٣- امَلياديـُن  الُبنــوُدَوَأْجَهَشـِت  َوَأْعَوَلــِت  بِــِه  َتتيــُه 
ُمَعطَّـالٌت٤- اجِلهـاِد  َوَأْرداُن الَعـذارى البيِض سـوُدَوسـاحاُت 
ايـا٥- السَّ ُتَشـيِّْعُه  َوَلْ  احلُشـوُدَوغـاَب  ْعـُه  ُتَودِّ َوَلْ  َوراَح 
َقْلبـي٦- َفَلَمْمـُت  َنْعُيـُه  ُحـدوُدَأتـان  َوَقَفـْت  َبْينَنـا  َولِكـْن 
َفَينْـأى7- ألمَْلَِســُه  َيــدي  َبعيـُدَأُمــدُّ  لِكنّـي  ُكنْـُت..  َقريبـًا 
عـاٌت8- ُمَفجَّ َواحلُـروُف  ُتعيـُدَبَكْيُتـَك  َأْو  ُتْبـِدُئ  َلْيـَس  َثـكاىل 
َوقـوُدَعذاُبَك َأْنَت كاَن َعذاَب َشـْعٍب9- َأْهلينـا  ِمْثـُل  َوَأنَّـَك 

َكـذاَك ُيـْيُء ِمـْن َدِمِه الّشـهيُدِجراُحـَك َقْد َأضـاَءْت ُكلَّ َقْلٍب10-
داِميــاٌت11- َوالَقــوايف  ُشـهوُدَبَكْيُتـَك  َنْكَبتِنــا  آثــاِر  َعـىل 
َنْحيـا1٢- الُقـْدِس  َروايب  يف  غيـُدَوُكنّـا  الرَّ الَعْيـُش  إِهابِنـا  َوِمـْلُء 
نـا1٣- َوِصْ َوَطـٍن  بِـال  ـجوُدَوَأْصَبْحنـا  السُّ إاِّل  َلـا  مـا  َرعايـا.. 
الَيهـوُدَومـا َأْرُض الُعروَبـِة ِل بِـَأْرٍض1٤- فَِلْسـطَي  َسـَلَبْت  إِذا 

الَفْهُم َواالْستيعاب:

الَبْيُت  ُيشرُي  َكام  الّثاِئِر،  اْستِْشهاِد  َسَبُب  َعَلْيها  َتَرتََّب  تي  الَّ النَّتاِئُج  ما   1
الّثان؟ 

ُقْرَب  َسَقَط  اّلذي  هيِد  الشَّ َعِن  الّشاِعِر  ُقْرِب  إىِل  الّسابُِع  الَبْيُت  ُيشرُي   ٢

ُح ذلَِك.  احلُدوِد، َوُبْعِدِه َعنُْه يف الَوْقِت َنْفِسِه، ُنَوضِّ
؟ ما َأَثُر َضياِع الَوَطِن، َكام ُيشرُي الَبْيُت الّثالَِث َعَشَ  ٣

َحُل َعْن َأْرِضِه إِذا اْحَتلَّ الَيهوُد  ما الَبْيُت الَّذي ُيشرُي إىِل َأنَّ الّشاِعَر َسرَيْ  ٤

َأْرَض فَِلْسطَي؟
تي َتدوُر َحْوَلا األَبيات. َة الَّ َنْسَتنْتُِج الِفْكَرَة العامَّ  ٥

ما العاطَِفُة امُلَسْيطَِرُة َعىل الّشاِعِر يف األَْبياِت الّسابَِقة؟  ٦

، َوذو االْرتِفاع. : األيَِبُّ األََشمُّ

يََّأ لِْلُبكا، َبَدَأ. َأْجَهَش: َتَ

بِالُبكاِء  َصــْوَتــا  ــَعــْت  َرَف ــت:  ــَوَل َأْع

ياح. َوالصِّ

الُبنوُد: الّرايات.

َأْو  امَلْغزوُل،  َوُهَو  َرَدٌن،  ُمْفَرُدها  َأْردان: 

َنْوٌع ِمنْه.

ايا: َمْموعاُت اجلُنوِد. السَّ
النَّْعي: َخَبُ َمْوِت امَليِّت.

َفَقَدْت  تي  الَّ َوِهَي  َثْكىل،  ُمْفَرُدها  َثكاىل: 

َوَلدًا، َأْو َحبيبًا.

ِبا  َوُيْقَصُد  القافَِيُة،  ُمْفَرُدها  الَقوايف: 
ْعر. الشِّ

إِهابنا: ِجْلدنا.

َوُمْفَرُدها  خاِضعي،  ُخّدامًا،  َرعايا: 

َرِعيَّة.
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امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

ُحهام. ، ُنَوضِّ َوَصَف الّشاِعُر يف الَبْيَتْيِ الّثاِنَ َعَشَ َوالّثالَِث َعَشَ حاَلْيِ ُمَتناِقَضْيِ  1

ُح مَجاَل التَّْصويِر فيام َيْأيت: ُنَوضِّ  ٢

َثكاىل َلْيَس ُتْبِدُئ َأْو ُتعيُد عاتٌ   َبَكْيُتَك َواحلُروُف ُمَفجَّ أ 

ِجراُحَك َقْد َأضاَءْت ُكلَّ َقْلٍب. ب 

ُيَعّد الّشاِعُر َعْبُد الَكريِم الَكْرِميُّ ِمْن َأْعالِم ِشْعِر النَّْكَبِة، َنْكِشُف َعْن ذلَِك ِمْن ِخالِل َفْهِمنا لأِْلبيات.  ٣

نُها َمْطَلُع الَقصيَدة. تي َيَتَضمَّ َة الَّ ْمِزيَّ الَلَة الرَّ ُح الدَّ ُنَوضِّ  ٤

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

تها ُخطوٌط يف اجلَُمِل اآلتَِية: تي حَتْ ُق يف امَلْعنى َبْيَ الَكِلامِت الَّ ُنَفرِّ  1

َعىل اجلََبِل األََشمِّ َهوى َصيعًا.  -1 أ 

إنَّ َهوى النَّْفِس َأَشدُّ َأْعداِء اإِلْنساِن َخَطرًا َعَلْيِه.  -٢
َأْجَهَشِت امَلياديُن َوَأْعَوَلِت الُبنوُد.  -1 ب 

اْشَتَمَل االّتفاُق َعىل الُبنوِد األَساِسيَِّة ُكلِّها.  -٢
كيَب: )ِمْلء إِهابِنا( يف مُجَْلٍة ُمفيَدٍة ِمْن إِْنشاِئنا. ْ ُنَوظُِّف التَّ  ٢

َعىل آثاِر َنْكَبتِنا ُشهوُد(؟ ما َنْوُع الواِو يف َقْوِل الّشاِعِر: )َبَكْيُتَك َوالَقوايف داِمياتٌ    ٣
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َبْيَ َيَدي النَّّص:

، ُها: اْبُن سينا، َوالّرازّي. ْوَء َعىل اْثنَْيِ ِمْن َأْشَهِر األَطِّباِء يف الَعْصِ الَعّباِسِّ ْرُس الضَّ ُيَسلُِّط هذا الدَّ

، َوَصَفْتُه )سيغريد هوْنَكه( يف ِكتاِبا )َشْمُس  يِّ الّرازّي )٢٥0هـ- ٣11هـ(: عاِلٌ َوَطبيٌب ُمْسِلٌم ِمَن الرِّ
َف ِكتاَب )احلاوي يف الطِّّب(.  ُه »َأْعَظُم َأطِّباِء اإِلْنسانِيَِّة َعىل اإِلْطالق«، َألَّ الَعَرِب َتْسَطُع َعىل الَغْرب(: َأنَّ

يف  ُولَِد  ِباِم.  َواْشَتَغَل  َوالَفْلَسَفِة،  بِالطِّبِّ  اْشُتِهَر  ُمْسِلٌم،  َوَطبيٌب  عاِلٌ  ٤٢7هـ(:   - )٣70هـ  سينا  اْبُن 
َف ِكتاَب )القانون يف الطِّّب(. ٍة، َألَّ ُبخارى ِمْن َأٍب ِمْن َمدينَِة َبْلخ، َوُأمٍّ َقَرِويَّ

الَوْحَدُة الّثالثة
ِمْن َمشاهرِي األَطّباِء: الّرازي َواْبُن سينا
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يِّ َمْسَقِط َرْأِسِه، َوِهَي  ُد ْبُن َزَكِرّيا، نِْسَبًة إىِل الرِّ الّرازيُّ ُهَو َأبو َبْكٍر ُمَمَّ
ِب َعىل العوِد، ُثمَّ َتَرَك  ْ َبْلَدٌة َقريَبٌة ِمْن َطْهراَن عاِصَمِة إيراَن. َبَدَأ حياَتُه بِالضَّ
َمًة. َذَكَرُه اْبُن النَّديِم  الِغناَء، َواْهَتمَّ بِالطِّبِّ َوالَفْلَسَفِة، َوَبَرَع فيِهام َبراَعًة ُمَتَقدِّ
ِه-، َوَقْد مَجََع امَلْعِرَفَة بُِعلوِم الُقَدماِء، َوال  ُه كاَن -َأْوَحَد َدْهِرِه، َوَفريَد َعْصِ َأنَّ

ِسيَّام الطِّّب. 

ُه كاَن جُيْري  إِنَّ َوامَلْرىض، َحّتى  الُفَقراِء  الّرازيُّ َكرياًم، َعطوفًا َعىل  كاَن 
تي كاَنْت جاِرَيًة َعىل  َعَلْيِهُم اجِلراياِت الواِسَعَة، َوُيعاجِلُُهْم. َوِمَن األَْمثاِل الَّ
َمْعدومًا  الطِّبُّ  كاَن  َقْوُلُْم:  لِلّرازّي  امَلْرموَقِة  امَلكاَنِة  َعىل  َوَتُدلُّ  األَْلِسنَِة، 
اْبُن  َلُه  َفَكمَّ ناِقصًا  َوكاَن   ، الّرازيُّ َفَجَمَعُه  قًا  ُمَتَفرِّ َوكاَن  َفَأْحياُه جالينوُس، 
، َوُعِرَف َبْيَ ُمعاِصيِه بِاْسِم  َأبا الطِّبِّ الَعَريِبِّ سينا-، َولِذلَِك ُيَعدُّ الّراِزيُّ 
ُه َطبيُب امُلْسِلمَي  جالينوِس الَعَرِب، َوقيَل َعنُْه يف ِكتاِب )َطبقات األَُمِم(: إِنَّ

َغرْيَ ُمداَفع. 

َكَتَب  َمْن  ُل  َأوَّ ُه  َأنَّ َكام  اجِلراَحِة،  يف  الَفتيَلِة  اْخِتاُع  الّراِزيِّ  إىِل  ُينَْسُب 
َأنَّ  َذَكَر  َحْيُث   ، الّروحاِنِّ الطِّبِّ  َقواِعَد  َوَوَضَع  َواحلَْصَبِة،  اجلَُدِريِّ  َعِن 
ُل فيام َبْينَها َوَبْيَ الَبَدِن ِمْن ِصَلٍة، َولِذلَِك َأْوَجَب َعىل  ْأُن األَوَّ النَّْفَس َلا الشَّ
َطبيِب اجِلْسِم َأْن َيكوَن َطبيبًا لِلّروِح َأْيضًا. َوَلُه َرساِئُل َجديَدٌة يف امُلداواِة، 
ِة، ِمّا َأَخَذ بِِه ِعْلُم الطِّبِّ احلَديث.  َكاْستِْخداِم املاِء الباِرِد يف احِلْمياِت امُلْسَتِمرَّ

ُفِقَد   ، الطِّبِّ يف  نِْصُفها  ِكتاٍب،  َوِمَئَة  َوَثالثَي  واِحدًا  الّراِزيُّ  َف  َألَّ
َوإّما  ُد،  ُيَسوِّ إِّما  النَّْسَخ،  ُيفاِرُق  َيُكْن  َلْ  ُه  إِنَّ َعنُْه:  قيَل  َولِذلَِك  ُمْعَظُمها؛ 
يف  َتَقُع  َضْخَمٍة،  َمعاِرَف  داِئَرُة  َوُهَو  )احلاوي(،  ُكُتبِِه  َأْشَهِر  َوِمْن  ُيَبيُِّض. 
َتْيِه ما َوَصَل إَِلْيِه اإِلْغريُق، َوالُفْرُس، َوالُنوُد يف  ِعْشيَن ُجْزءًا، مَجََع َبْيَ َدفَّ
، َوُمْبَتَكراتِِه، َوُتْرِجَم هذا الِكتاُب إىِل الاّلتينِّيِة َسنََة َأْلٍف َوِمَئَتْيِ َوتِْسٍع  الطِّبِّ
َوَسْبعَي لِْلميالِد يف ِصِقّلَيَة، َوُطبَِع َكذلَِك َسنََة َأْلٍف َوَأْرَبِعِمَئٍة َوِستٍّ َوَثامنَي 
ة. َوَكذلَِك ِكتاُب )امَلنْصوِرّي( الَّذي َأْرَسَلُه  لِْلميالِد، َوُأعيَد َطْبُعُه َمّراٍت ِعدَّ

َبَرَع: َأْبَدَع.

صاُت املالِيَُّة. اجِلرايات: امُلَخصَّ

امَلْرموَقة: ذاُت امَلنِْزَلِة العالَِية. 

يوناِنٌّ  َوَفْيَلسوٌف  َطبيٌب،  جالينوس: 

َمشهوٌر.

احِلْميات: اإِلْقالُل ِمَن الطَّعاِم َوَنْحِوِه ِمّا 

، َوُمْفَرُدها: ِحَْية.  َيُضُّ

النَّْسخ: الِكتاَبة. 

ْفَحة. ٍء، َأِو الصَّ فَّة: اجلَنُْب ِمْن ُكلِّ يَشْ الدَّ
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ِمَن  َحْجِمِه  ِصَغِر  ِعىل  َوُهَو   ، الّساماِنِّ إِْسحَق  ْبِن  َمنْصوِر  األَمرِي  إىِل 
فاِت  الُكُتِب الَفريَدِة امُلْختاَرِة، مَجََع فيِه َبْيَ الِعْلِم َوالَعَمِل. َوُيْسَتنَْبُط ِمْن ُمَؤلَّ
َواألَْدِوَيِة  َواألَْجِهَزِة،  األََدواِت،  بُِمْخَتِلِف  زًا  ُمَهَّ كاَن  َمْعَمَلُه  َأنَّ  الّرازيِّ 

الاّلِزَمِة ملِِْهنَِة الطِّّب. 

َوَيْظَهُر ِمْن مناِهِج جاِمَعِة لوفاَن يف َبْلجيكا َأنَّ ُكُتَب الّرازيِّ َواْبِن سينا 
كاَنْت امَلصاِدَر امُلْعَتَمَدَة ِعنَْد َأساتَِذِة هِذِه اجلاِمَعِة َحّتى َأواِئِل الَقْرِن الّسابَِع 
، َفَقْد َأْطَلَقْت جاِمَعُة بِْرنِْستوَن األَْمريِكيَُّة َعىل  . َوَتْقديرًا جِلُهوِد الّرازيِّ َعَشَ

َأْفَخِم ناِحَيٍة يف َأمْجَِل َأْبنَِيتِها اْسَمُه؛ ملِآثِِره. 

ُه َفَقَد الَبَصَ يف آِخِر حياتِِه، َوَرَفَض َأْن  خو حياِة الّرازّي َأنَّ َوَيْروي ُمَؤرِّ
ْنيا َحّتى َمَلْلُت«.  ُت يف الدُّ جُتْرى َلُه َعَمِليٌَّة ِجراِحيٌَّة، َوقاَل: »ال، َقْد َأْبَصْ

َع يف الطِّبِّ َأْيضًا، َوُهَو َأبو َعيِلّ احلَُسْيُ ْبُن َعْبِد اهللِ، ُولَِد  َأّما اْبُن سينا َفَبَ
َق  َتَفوَّ َوَقْد  لُِشْهَرتِِه.  ئيِس؛  الرَّ ْيِخ  بِالشَّ َوُلّقَب  ُبخارى،  إىل  َواْنَتَقَل  َبْلَخ،  يف 
الَفْلَسَفِة،  يف  َعَلْيِه  َق  َتَفوَّ سينا  اْبَن  َولِكنَّ   ، الطِّبِّ يف  سينا  اْبِن  َعىل  الّراِزيُّ 
ُة ُعلوٍم يف َشْخِصيَِّة اْبِن سينا؛ َفكاَن َطبيبًا، َوَفْيَلسوفًا، َوُلَغِوّيًا،  َعْت ِعدَّ مَّ َوجَتَ
َبْعُضها  ُيَعدُّ  َوِرساَلة،  ِكتاٍب  ِمَئِة  َعىل  َيزيُد  ما  فيها  َوَضَع  َوَقْد  َوشاِعرًا، 
»إِنَّ  الَقْوِل:  إىِل  البفِسور )ساَرَت(  َدَفَع  ما  َمعاِرف،  َوَدواِئَر  َمْوسوعاٍت، 

اْبَن سينا َأْعَظُم ُعَلامِء اإِلْسالِم، َوِمْن َأْشَهِر الُعَلامِء العامَلِّيَي«. 

َوَأْشَهُر ُكُتِب اْبِن سينا يف هذا املِْضامِر ِكتاُب )القانون يف الطِّّب(، َوَظلَّ 
هذا امُلَؤلَُّف، َوَكذلَِك اجلُْزُء الّتاِسُع ِمْن َمْوسوَعِة الّرازيِّ َأساَس امُلحاَضاِت 

. تي ُأْلِقَيْت َعِن الطِّبِّ يف اجلاِمعاِت األوروبِيَِّة َحّتى الَقْرِن الّساِدَس َعَشَ الَّ

َفْيِليَِّة امَلْوجوَدِة  ُل َمْن َكَشَف َعِن الّدوَدِة الطُّ َأوَّ ُه  َأنَّ اْبِن سينا  ُينَْسُب إىِل 
يف اإِلْنساِن امُلَساّمِة بِاألَْنكِلْستوما )الّدوَدِة اخلُطافِّية(، َوامَلَرِض النّاِشِئ َعنْها 

َسُة )روْكِفَلر( األَْمريِكيَُّة َأنَّ اْبَن سينا  ْت ُمَؤسَّ َهقاِن، َوَقْد َأَقرَّ امُلَسّمى بِالرَّ

مآثِر: َأْفعاٌل َحيَدٌة، وُمْفَرُدها: َمْأَثَرة.

خ: َمْن َيْكُتُب الّتاريخ.  امُلَؤرِّ

َبْلخ َوُبخارى: َمْوِضعاِن. 
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َكام  عام.  بِتِْسِعِمَئِة  )دوبيني(  اإليطاِلِّ  الطَّبيِب  َقْبَل  امَلَرَض  هذا  َعَرَف 
ِكتاِب  َويف  احلَيَِّة.  ُسمِّ  ِضدَّ  الّثوِم  ِة  ُقوَّ ِمْن  جَتريبِّيٍة  بَِطريَقٍة  سينا  اْبُن  َق  قَّ حَتَ
 ، َئِويَّ الرِّ لَّ  السُّ َعَرفوا  امُلْسِلمَي  األَطِّباَء  َأنَّ  إىِل  ُيشرُي  ما  القانوِن الْبِن سينا 
ُل  ُل َوْصٍف لِداِء الفيالريا )َمَرِض الفيل(، َواْنتِشاِرِه يف اجِلْسِم، َوَأوَّ َوبِِه َأوَّ
 َ َبيَّ َوَقْد  الفاِرِسيََّة،  النّاَر  الَعَرُب  َعَلْيها  َأْطَلَق  تي  الَّ اخلَبيَثِة  لِْلَجْمَرِة  َوْصٍف 
اْبُن سينا يف ِكتابِِه َتشيَح مَجيِع َأْعضاِء اجِلْسِم َحّتى َتشيِح األَْسناِن، َوِعظاِم 
َفِة،  َوالشَّ  ، َواخلَدِّ َواجلَْفِن،  َوامُلْقَلِة،  َواجلَْبَهِة،  الَوْجِه،  َوَأْعصاِب   ، ْيِ الَفكَّ

ْدر. َواللِّساِن، َوَأْعصاِب النُّخاِع، َوالصَّ

ِمْن  ِه  َوَغرْيِ الطِّبِّ  َماِل  يف  ُهْم  َغرْيَ َسبقوا  َقْد  امُلْسِلموَن  َيكوُن  َوِبذا 
َذْيِن َأجادا يف هذا  ْيِن اللَّ َماالِت الُعلوِم األُْخرى، بَِفْضِل هَذْيِن العاملَِْيِ الَفذَّ
َلِم، َوَبَلَغْت ُشْهَرُتُام َأْرجاَء  ام إِجاَدٍة، َفَبَزَغ َنْجُمُهام يف َدياجي الظُّ املِْضامِر َأيَّ

امَلْعموَرِة.   

)تاريخ احلضارة اإلسالمّية، أ. د. خلقي خنفر، بتّصف(

َدياجي: ُظُلامت.
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

بَِم َبَرَع ُكلٌّ ِمَن الّراِزيِّ َواْبِن سينا؟  1

اتََّصَف الّراِزيُّ بِِصفاٍت إِْنسانِيٍَّة، َنْسَتْخِرُجها ِمَن النَّّص.   ٢

ما َدالَلُة ُكلٍّ ِمّا َيْأيت:   ٣

َتْأليِف ُكلٍّ ِمَن الّراِزيِّ َواْبِن سينا َعَددًا َكبريًا ِمَن الُكُتب.  أ 

ُس يف َبْعِض اجلاِمعاِت األَْمريِكيَِّة َواألوروبِيَّة.  ُكُتُب الّراِزيِّ َواْبِن سينا ُتَدرَّ ب 

َقْوِل )سارَت(: إِنَّ اْبَن سينا َأْشَهُر الُعَلامِء العامَلّيَي.  ج 

َنْذُكُر َأْبَرَز ُكُتِب ُكلٍّ ِمَن الّراِزيِّ َواْبِن سينا يف َماِل الطِّّب.   ٤

ُدها. ُينَْسُب إىِل ُكلٍّ ِمَن الّراِزيِّ َواْبِن سينا َعَدٌد ِمَن االْخِتاعاِت، ُنَعدِّ  ٥

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

؟  ما امَلْقصوُد بِالطِّبِّ الّروحاِنّ  1

واِء، ما َدليُلنا َعىل ذلِك؟  ُهْم إىِل اْكتِشاِف الّداِء َوالدَّ َسَبَق امُلْسِلموَن َغرْيَ  ٢

بَِرْأِيك، ما الَّذي َأّدى إىِل َتراُجِع الَعَرِب َوامُلْسِلمَي يف ُمَْتِلِف َماالِت امَلْعِرَفِة هِذِه األَّيام؟    ٣

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

َنْسَتْخِرُج َمْعنى الَكِلامِت اآلَتِيَة ِمَن امُلْعَجِم الَوسيط:  الِغناء، الطِّّب، ُيْسَتنَْبط، املِضامر، امُلْقَلة.  1
ل، اجِلْسم، اْستِْخدام، اْبن، َأْرجاء؟ ما َنْوُع الَْمَزِة فيام َيْأيت:  َأوَّ  ٢

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت:  ُنْعِرُب ما حَتْ  ٣

اْبُن سينا ُهَو َأبو َعيِلّ احلَُسْيُ ْبُن َعْبِد اهللِ. أ 

كاَنْت لِلّراِزيِّ َمكاَنٌة َمْرموَقٌة يف العاَلِ. ب 

َف الّراِزيُّ واِحدًا َوَثالثَي َوِمَئَة ِكتاٍب. َألَّ ج 

تي ُأْلِقَيْت َعِن الطِّّب. َظلَّ هذا امُلَؤلَُّف َأساَس امُلحاَضاِت الَّ د 
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ورقة عمل
س1- أ- نصل بي الكلمة ومعناها فيام يأيت:                                           ٦ عالمات

هاالت                           اجِللُد
تآزر                            البغض والكراهية

أعولت                         األيّب املرتفع
األشّم                           رفعْت صوَتا بالبكاء.

الشناءة                         دوائُر ضوء حتيُط  بالعي
اإلهاب                         ترابٌط  وتعاُون

ب ـ نضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:                                ٤ عالمات
1ـ من أّي دواوين عبد الكريم الكرمي أخذت قصيدة )الشهيد الّثائر(؟

      أ- زيتونة فلسطي.        ب ـ املّشد.     جـ من فلسطي ريشتي.           دـ احلصار.
٢ـ ما املعنى الصيف لكلمة )التحديق(؟

     أ- صيغة مبالغة.     ب ـ صفة مشبهة.         ج ـ اسم مرة.      د. مصدر صيح.
٣ـ ما املحّسن البديع يبي كلمتي )التآزر والتعاضد(؟

      أـ جناس.                 ب ـ ترادف.                     ج ـ طباق.             د. سجع.
٤ـ ما اجلذر اللغوي لكلمة )امللاّمت(؟

      أـ ملَل.                     ب ـ ملم.                        ج.   مللم.              د. ململ.

س٢ أـ نوضح الصور الشعرية يف األبيات اآلتية:                                                   ٣ عالمات 
1ـ بكيتـُك والقوايف دامياٌت  عىل آثار نكبتنا  ُشهود

      وُكنّا يف روايب القدس نحيا       وِملء إهابنا العيُش الّرغيد.
٢ـ فالعُي تنطُِق واألفواُه صامتٌة      حّتى ترى ِمن َضمري القلِب ُبنيانا.

ب ـ نكتب ثالثة أمثال شعبية تتحّدث عن دور العي وأهّيتها يف حياة اإلنسان.                             ٢ عالمات

انتهت األسئلة
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الَقواِعد: األَْسامُء اخَلْمَسة

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

َأبو َبْكِر الطَّْرطويِشُّ صاِحُب ِكتاِب ِساج امُللوك.  1

َحوك َرُجٌل َكريم.  ٢

ُر ُمَّمٌد َأباه. ُيَقدِّ  ٣

إنَّ فاك َلَطيُِّب امَلنْطِق.  ٤

ْرنا ِمْن َكَرِم َأخيك. ُسِ  ٥

امَلْجموَعُة الّثانَِية  

ڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ                        )يوسف:80( قاَل َتعاىل:   1

ژ       ڑ  ڑ                            )يوسف: 100( قاَل َتعاىل:   ٢

َمَرْرُت بَِأٍخ َينَْصُح إِْخَوَته.  ٣

َوإِذا  ُمضاَفًة.  َأْسامًء  َحو(  )َأبو،  َخّطاِن  َتهام  حَتْ َتْيِ  اللَّ الَكِلَمَتْيِ  َوَجْدنا  األوىل،  امَلْجموَعِة  َأْمثَِلَة  ْلنا  َتَأمَّ إِذا 
؛ ألَنَّ )َأبو( َو)َحو( يف املِثاَلْيِ األّوِل َوالّثان ُمْبَتَدٌأ َمْرفوٌع، َوَوَجْدنا )َأبا،  ْلناها َجيِّدًا، َوَجْدناها َمْرفوَعَتْيِ َتَأمَّ
فا( يف املِثاَلْيِ الّثالِث وَاالّرابِِع َأْسامًء َمنْصوَبًة َوُمضاَفًة، َفَكِلَمُة )أبا( يف املِثاِل الّثالِِث َمْفعوٌل بِِه َمنْصوٌب، َو)فا( 
َتها َخطٌّ يف املِثاِل اخلاِمِس )أخي( َمْروَرًة َوُمضاَفًة،  تي حَتْ يف املِثاِل الّرابع اْسُم إنَّ َمنْصوب، َوَوَجْدنا الَكِلَمَة الَّ

َفَكِلَمُة )َأخي( ُتْعَرُب ُمضافًا إَِلْيِه َمْرورًا.

ِل َوالّثان ِمْن َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة األوىل )أبو، َحو(،  ْقنا النََّظَر يف الَكِلَمَتْيِ امَلْرفوَعَتْيِ يف املِثاَلْيِ األَوَّ َوَلْو َدقَّ
َوَأنَّ  األَلُِف،  ُتالِزُمهام  فا(  )أبا،  َنْفِسها  امَلْجموَعِة  ِمَن  امَلنْصوَبَتْيِ  الَكِلَمَتْيِ  َوَأنَّ  ُتالِزُمهام،  الواَو  َأنَّ  َلَوَجْدنا 

الَكِلَمَة امَلْجروَرَة ِمَن امَلْجموَعِة َنْفِسها )َأخي( ُتالِزُمها الياء.

ِط َأْن  ها، بَِشْ َوَأنَّ الواَو ِهَي َعالَمُة َرْفِع هذا النَّْوِع ِمْن األَْسامِء، َواألَلَِف َعالَمُة َنْصبِها، َوالياَء َعالَمُة َجرِّ  
َتكوَن ُمضاَفًة إىِل َغرْيِ ياِء امُلَتَكلِِّم؛ َأْي ُتْعَرُب بِاألَْحُرِف، َوَلْيَس بِاحلََركاِت )بِالَعالماِت الَفْرِعيَِّة ال األَْصِليَِّة(.
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َتها َخطٌّ يف املِثاِل األَّوِل، جاَءْت  تي حَتْ نا ُنالِحُظ َأنَّ َكِلَمَة )أيب( الَّ ِل َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة الّثانَِية، َفإِنَّ َولِكْن ِعنَْد َتَأمُّ
ا ُمضاَفٌة إىِل ياِء امُلَتَكلِّم.  ا فاِعٌل، َوَلْ ُتْرَفْع بِالواِو َكام َسَبَق؛ ألنَّ َرُة؛ ألَنَّ ُة امُلَقدَّ مَّ َمْرفوَعًة، َوَعالَمُة َرْفِعها الضَّ

َمنْصوبًا،  بِِه  َمْفعوالً  َفَقْد جاَءْت  َنْفِسها،  امَلْجموَعِة  ِمَن  الّثان  املِثاِل  َتها َخطٌّ يف  حَتْ تي  الَّ )َأَبَوْيِه(  َكِلَمُة  َأّما 
ا َمْلَحَقٌة بِامُلَثنّى. َوَعالَمُة َنْصبِِه الياُء؛ ألَنَّ

َتها َخطٌّ يف املِثاِل الّثالِِث يف امَلْجموَعِة َنْفِسها، جاَءِت اْساًم َمْرورًا بَِحْرِف اجلَرِّ الباِء،  تي حَتْ َوَكِلَمُة )َأٍخ( الَّ
ا جاَءْت ُمْفَرَدًة َغرْيَ ُمضاَفٍة. ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره؛ ألنَّ ِه الَكْسَ َوكاَنْت َعالَمُة َجرِّ

ياِء  َغرْيِ  إىِل  َأْن َتكوَن ُمضاَفًة  ِط  بَِشْ بِاحلََركاِت،  بِاألَْحُرِف ال  ُتْعَرُب  َأٌخ، َحٌم، فو، ذو(  َفاألَْسامُء )َأٌب، 
امُلَتَكلِِّم، َوَأْن َتكوَن ُمْفَرَدًة ال ُمَثنّاًة َوال َمْموَعة. 

َنْسَتنْتُِج:

األَْسامُء اخلَْمَسُة ِهَي: َأٌب، َأٌخ، َحٌم، فو، ذو.  1

ْوَجِة، َوَمْن كاَن ِمْن ِقَبِلِهام، َوذو: بَِمْعنى صاِحب. ْوِج َأِو الزَّ َحٌم: َأبو الزَّ   
ُتْعَرُب األَْسامُء اخلَْمَسُة بِاألَْحُرِف، ال بِاحلََركاِت، َفَتكوُن َعالمُة َرْفِعها الواَو، َنْحَو: الِعْلُم ِسالٌح    
ها الياَء،  ْين. َوَتكوُن َعالَمُة َنْصبِها األَلَِف، َنْحَو: اْنُصْ َأخاَك امَلْظلوَم، َوَتكوُن َعالَمُة َجرِّ ذو َحدَّ

َنْحَو: ُيْعِجُبني إِْخالُص َأخيَك.
َوَأْن َتكوَن  امُلَتَكلِِّم،  َأْن َتكوَن ُمضافًة إىِل َغرْيِ ياِء  إِلْعراِب األَْسامِء اخلَْمَسِة بِاألَْحُرِف ُشوٌط، ِمنْها:   ٢

ُمْفَرَدًة، ال ُمَثنّاًة، َوال َمْموَعة.     

َنامِذُج ُمْعَرَبٌة: 

)صحيح البخارّي( (: »ال ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحّتى ُيِبَّ أِلَخيِه ما ُيِبُّ لِنَْفِسِه«       قاَل َرسوُل اهللِ )  1

، ال َمَلَّ َلُه ِمَن اإِلْعراب. ، َمْبنِيٌّ َعىل الَكْسِ الاّلم: َحْرُف َجرٍّ
َضمرٌي  َوالاُء:  ُمضاٌف،  َوُهَو  اخلَْمَسِة،  األَْسامِء  ِمَن  ُه  ألنَّ الياُء؛  ِه  َجرِّ َوَعالَمُة  َمْروٌر،  اْسٌم  َأخيِه:  َأخي: 

، يف َمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيِه. ُمتَِّصٌل، َمْبنِيٌّ َعىل الَكْسِ
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ذو الَفْضِل َيْسمو بَِفْضِلِه.  ٢

ُه ِمَن األَْسامِء اخلَْمَسِة، َوُهَو ُمضاٌف. ذو: ُمْبَتَدٌأ َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الواُو؛ ألَنَّ
ُة الّظاِهَرة َعىل آِخِره. ِه الَكْسَ الَفْضِل: ُمضاٌف إَِلْيِه َمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ

ة. ُأشاِوُر َأخي يف األُموِر امُلِهمَّ  ٣

اْشتِغاُل  ُظهوِرها  ِمْن  َمنََع  الياِء؛  َقْبَل  ما  َعىل  َرُة  امُلَقدَّ الَفْتَحُة  َنْصبِِه  َوَعالَمُة  َمنْصوٌب،  بِِه  أخي:  َمْفعوٌل 
ُة، َوُهَو ُمضاف.  امَلَحلِّ بَِحَرَكِة امُلناَسَبِة، َوِهَي الَكْسَ

كوِن، يف َمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيه. َوالياُء: َضمرٌي ُمتَِّصٌل، َمْبنِيٌّ َعىل السُّ

التَّْدريبات: 

ُ َعالَمَة إِْعراِبا: الّتدريُب األّول: َنْسَتْخِرُج األَسامَء اخَلْمَسَة فيام َيْأيت، َوُنَبيِّ

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى             )املائدة: ٣0( قاَل َتعاىل:   1

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ                                                                                                )املسد: 1( قاَل َتعاىل:   ٢

قاوِة َينَْعمُ                )املتنّبي( َوَأخو اجلَهاَلِة يف الشَّ ذو الـَعْقِل َيـْشقى يف النَّعيـِم بِـَعْقِلِه     ٣

الّتدريُب الّثاين: ُنْكِمُل الَفراَغ فيام َيْأيت بِالَكلَِمِة امُلناِسَبِة ِمّا َبْيَ الَقْوَسْي:

)ذا، ذو، ذي( َشيََّد أيب َبْيتًا ...... طاَبٍع ِمْعامِريٍّ إِْسالِمّي.     1

)أخوك، أخاك، أخيك(           . ْم ...... األَْكَبَ اْحَتِ  ٢

)أبوها، أباها، أبيها(   كلُّ َفتاٍة بـِ...... ُمْعَجَبة.  )مثل(        ٣

)حا، حو، حي( ....... امَلْرَأِة َأبو َزْوِجها.          ٤

، ُثّم َنْسَتْخِرُج األخطاء النحوّية، ثّم نصّوبا: الّتدريُب الّثالِث: َنْقَرُأ النَّصَّ اآليِتَ

اْرَتَفَع إىل ِزياِد اْبِن َأبيِه َرُجٌل َوَأخوُه يف مرياث، َفقاَل: إِنَّ َأبونا ماَت، َوإنَّ َأخينا َوَثَب عىل ماِل َأبانا، َفَأَكَلُه. 
َفقاَل ِزياٌد: الَّذي َأَضْعَت ِمْن لِسانَِك َأَضُّ َعَلْيَك ِمّا َأضاَعُه َأخوَك ِمْن مالَِك. َوَأّما القايض َفقاَل: َفال َرِحَم 

اهللُ َأباَك، َوال َأراَح َعْظَم َأخيك.

)نزهة األلّباء يف طبقات األدباء، أبو البكات األنبارّي، بتّصف(       
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َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت:  الّتدريُب الّرابِع: ُنْعِرُب ما حَتْ

)مريم:٢8( ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ  چ                      قاَل َتعاىل:   1

)ص: ٢٣( ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ                  قاَل َتعاىل:   ٢

ی  ی  ی  ی  جئ                         )يوسف: 78( قاَل َتعاىل:   ٣

َفَهْل َتَرَك اجلَامُل َلُه َصوابا              )أحد شوقي( َوُيْسَأُل يف احلَواِدِث ذو َصواٍب    ٤

َعطِّْر فاَك بِالَكالِم الطَّيِِّب.  ٥

التَّْعبري: 

ناَعِة.  ًة َعْن َشْخِصيٍَّة فَِلْسطينِيٍَّة َبَرَعْت يف َمْيداِن التِّجاَرِة، َأِو الصِّ يَّ َنْكُتُب سرَيًة َغرْيِ
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ورقة عمل 
 

س1-
( أمام العبارة اخلاطئة:                ٥ عالمات ( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة ) أـ  نضع اشارة )

)      (     1- كان الّرازي أول من اختع القنبلة اجلرامية وكتب عن اجلدري واحلصبة.   
    ٢- األسامء اخلمسة هي )أب، أخ، عم، ذو، فو(.               )      (
    ٣- المزتان الواردتان يف كلمتي )استخدام وأجواء( ها هزتا قطع.        )     (
    ٤- كتاب )شمس العرب تسطع عىل الغرب( ِمن أشهر كتب ابن سينا.        )     (

    ٥-  إعراب ما حتته خط يف )العلم سالح ذو حّدين( خب مرفوع عالمة رفعه الواو ألنه من األسامء اخلمسة. )   (

ب ـ  نعّي األخطاء يف اجلمل اآلتية ونصّححها:                                              8 عالمات
 1ـ ذي العقل يشقى يف احلياة بعقله    وأخا اجلهالة يف الشقاوة ينعم

 ٢ـ قرأت ديوان أبو الطيب املتنبي
 ٣ـ عّطر فيك بذكر اهلل.

٤ـ شيد أيب بيتا ذي طابع إسالمي معامري.

ج ـ نكتب ملحة موجزة عن عاملِي مسلمي اشتهرا يف القرن العرشين باكتشافاهتام العلمية.                عالمتان

انتهت األسئلة

الفتيلة اجلراحية،
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اختبار هناية الوحدة

السؤال االول:
أ. نضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:                                                ٥ عالمات

1-  َمن صاحُب كتاب )احلاوي يف الطب(؟
      أ- ابن تيمية.               ب ـ ابن سينا.                      ج ـ أبو حيان التوحيدي.           د- الرازي.

٢- ما املرض الذي أطلق عليه العرُب )النّاَر الفارسية(؟
     أ- السّل.                      ب-  امَلالريا.                        ج ـ  اجلَمرُة اخلبيثُة.                   د ـ احلصَبة.

٣- ماذا يكتُب كاتُب الّسرية الَغريّية؟
    أ- سريته الذاتية.          ب- سرية أحد معارفه أو أصدقائه.    ج ـ قصة خيالية.        د - أخطاء اآلخرين.

٤-  ما اجلذُر الّلغوي لكلمة )اجلَفَوة(؟
.      أ- جَفَي.                     ب-  جَفَو.                              ج-  جفى.                                 د- جفَّ

٥-  َمن صاحب قصيدة )الّشهيد الّثائر(؟
     أ- ابراهيم طوقان.     ب ـ عبد الكريم الكرمي.     ج ـ أحد دحبور.                     د- ممود درويش.

( أمام العبارة اخلاطئة فيام ييل:          ٣ عالمات ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة ) ب- نضع إشارة )
1- )      ( ُتعرب األسامُء اخلمسَة باحلروف عندما تتصل بغري ياء املتكلم وتكون مفردة ال مثناة وال مجعا.

٢- )      ( ُلّقب ابن سينا بالّشيخ الّرئيس لشهرته العلمية وتفّوقه.
٣- )      ( اجلذر الثُّالثي لكلمة التحديق هو )دَقَق(.

السؤال الثاين:
أ- من خالل دراستنا لدرس )العي، ومن مشاهري األطباء(، نجب عن األسئلة اآلتية:                 ٣ عالمات 

1- ُنعّدد اختاعي اثني لكل من الرازي وابن سينا.                                                                            عالمتان
٢- كيف يمكننا احلفاظ عىل عيوننا سليمة يف ظل االستخدام املتزايد لألجهزة االلكتونية؟                عالمة
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ب- نستخدم املفردات والرتاكيب اآلتية يف مجل مفيدة من إنشائنا:                                                     ٣عالمات
    1- مآثِر.                  ٢- ثكاىل.              ٣- تآُزر.

ج- نوضح مجال التصوير يف العبارات اآلتية:                                                                                       ٣ عالمات
1- ِجراُحك قد أضاءت كّل قلب     كذاك ييُء ِمن دمه الّشهيُد.

٢- العُي هي النّافذة امُلشعُة عىل صَخِب األشياء.
٣- بَزَغ نجام الرازي وابن سينا يف دياجي الّظلم. 

د- ُنعرب ما حتته خط يف اجُلمل اآلتية:                                                                                                       عالمتان
     1- قال عليه الصالة والسالم: ) ال يؤمن أحدكم حتى يب ألَخيِه ما يب لنفسه(.

     ٢- قال تعاىل : ) إنَّ لُه أبًا شيخًا كبريا(.

انتهت األسئلة
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