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النَّ ُّ
لامات إِال� ْع ِ
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ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغو َّي ُة َع ُ
راب ال� أ ْص ِل َّي ُة (ال َك ْس َرةُُّ ،

َدلا ُل ال ُمغ َْربِ ّي
ياسين
يا َد ْي َر
َ
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َ
الخ ُّط
التَّعبي ُر

ف ال َم ِّد في �أ َّو ِل ال َك ِل َم ِة
�ألِ ُ
نص ِ
سخ
بخط النّ ِ
كتاب ُة ٍّ
ِكتا َب ُة ِف ْق َر ٍة َع ْن ُص َو ٍر

النِّ
تاجات
ُ

١٦
١٧
٢١
٢٣
٢٩
٣١
٣١

ِ
توظيف
رين عَلى
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال ّط َل َب ِة َب ْعدَ الا ْن ِتها ِء ِم َن الوحد ِة ال ُمتمازج ِة ،والتَّفاع ُِل َم َع ال� أ ْن ِش َط ِة� ،أ ْن َيكونوا قا ِد َ
الم ِ
(الاس ِتما ِع ،وال ُمحا َد َث ِة ،وال ِقرا َء ِة ،وال ِكتا َب ِة) ،في الاتصال والتواصل ِم ْن ِخ ِ
لال:
هارات ال� أ ْر َب ِع ْ
َ

الاس ِتما ِعَ ،وال َّتفا ُعلِ َم َعها.
الاس ِتما ِع بِانْ ِتبا ٍه �إِلى نُصو ِ
ص ْ
ْ 1
راء ًة ِ
صام َت ًة.
راء ِة ال ُّنصو ِ
ص ِق َ
ِ 2ق َ
3
ص ِقراء ًة َج ْهر َّي ًة ُم َع ِّب َرةً.
راء ِة ال ُّنصو ِ
ِق َ
ئيس ِة في ال ُّنصوصِ.
ْ 4اس ِت ْن ِ
تاج ال� أ ْفكا ِر ال َّر َ
ص ِم ْن ِخ ِ
لال ال�أنْ ِش َط ِة ال ُمخْ َت ِل َف ِة.
 ٥ال َّتفا ُع ِل َم َع ال ُّنصو ِ
داع َّي ِة ال ُعليا الَّتي تُ ِ
هارات ال َّت ْفكي ِر إِال� ْب ِ
ساع ُد ُه ْم في نَ ْق ِد ال َم ْقرو ِء َوال َم ْسمو ِعَ ،و َح ِّل ال ُمشْ ِك ِ
ساب َم ِ
 ٦ا ْك ِت ِ
لات.
راكيب َو�أنْ ٍ
لال ال َّت َع ُّر ِف �إِلى ُم ْف ٍ
ساب َث ْر َو ٍة لُ َغ ِو َّي ٍة ِم ْن ِخ ِ
 ٧ا ْك ِت ِ
ماط لُ َغو َّي ٍة َجديد ٍة.
ردات َو َت َ
ِ ٨ح ْف ِظ َخ ْم َس ِة �أ ْب ٍ
يات� ،أ ْو ثَمانِ َي ِة �أ ْس ُط ٍر ِم ْن كُ ِّل َقصي َد ٍة ِم َن القَصائِ ِد ال ُم َق َّر َر ِة.
ظيف الق ِ
َ ٩ت ْو ِ
َواع ِد َالبسي َط ِة الَّتي َت َعلَّموها.
ظيف الق ِ
َ ١٠ت ْو ِ
حيح.
َواع ِد إِال� ْملائ َّي ِة بِشَ كلٍ َص ٍ
لال ال َّتعا ُم ِل َم َع ك ٍ
َ ١١ت ْطوي ِر َم َل َك ِت ِه ْم في ال َّت ْعبي ِر ِم ْن ِخ ِ
صير ٍة.
َلمات ِض ْم َن نصو ٍ
ص َق َ
راء ِة َو ْف َق �أ ِ
صول َخ ِّط ال َّن ْس ِخ.
ِ ١٢كتا َب ِة ُج ْم َل ٍة �أ ْو ِعبا َر ٍة ِم ْن نُصو ِ
ص ال ِق َ
ٍ
ِّجاهات �إ ْيجاب َّي ٍة ُتجا َه دي ِن ِه ْمَ ،ولُ َغ ِت ِه ْمَ ،و َو َط ِن ِه ْمَ ،و ُم ْج َت َم ِع ِه ْمَ ،وبي َئ ِت ِه ْم...
َ ١٣ت َمثُّلِ ِق َي ٍم َوات

ال َو ْحدَ ُة ال�أولى
الاس ِتما ُع
ْ

َمسالِ ُك َ
الخ ْي ِر

َص بِ ُع ْن ِ
وان ِ
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
(س ُّر َ
الج ْوهَ َر ِة)َ ،ون ُ
ن َْس َت ِم ُع �إِلى ن ٍّ
 1ماذا َ
كان وا ِل ُد أ� ْي َم َن َي ْع َم ُل؟
الصدي َق ْي ِن أ� ْص َب َح َغ ِن ّي ًا َب ْع َد أ� ْن َكبِرا؟
 ٢أ�يُّ َّ

 ٣ما َس َب ُب َف ْق ِر أ� ْي َم َن؟
ِ� ٤إلى َم ْن َت َو َّج َه أ� ْي َم ُن ِل َس ِّد ال َع ْج ِز َوال َف ْق ِر ا َّلذي أ� َل َّم ِب ِه؟
 ٥هَ ْل قا َب َل هَ ْيث ٌَم َصدي َق ُه أ� ْي َم َن في َش ِر َك ِت ِه ِع ْن َدما زا َر ُه أ� َّو َل َم َّر ٍة؟
عن مقابلته؟
 ٦ما ُ
الج ْم َل ُة ا ّلتي َر َّددَها أ� ْي َم ُن ِع ْن َدما َ
امتنع َصدي ُق ُه هَ ْيث ٌَم ْ
الج ْوهَ َر َة؟
 ٧بِماذا َب َّر َر ال َّر ُج ُل �إِعْ طا َء أ� ْي َم َن َ
ِ ٨لماذا َق َّر َر أ� ْي َم ُن أ� ْن َيزو َر هَ ْيثَم ًا َم َّر ًة ثا ِن َي ًة؟

حين َدخَ َل َش ِر َك َة هَ ْيث ٍَم؟
 ٩ب َِم ْن فوجِ َئ أ� ْي َم ُن َ
الج ْوهَ َر ِة؟
 ١٠ماذا َف َع َل أ� ْي َم ُن َم َع َصدي ِق ِه ِع ْن َدما عَ َر َف ِس َّر َ
الج ْوهَ َر َة ِل َصدي ِق ِه ُم َ
باش َر ًة؟
ِ ١١ب َر أْ�يِكِ ،لماذا َل ْم ُي َق ِّد ْم هَ ْيث ٌَم َ
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3

ال ِقرا َء ُة
الخ ْي ُر ُه َو كُ ُّل َح َسنٍ َ ،و ِ
ناف ٍع َيقو ُم بِ ِه إِال�نْسا ُن دو َن �أ ْن َي ْن َت ِظ َر ال ُمقابِ َل،
َ
َو ُي َع ُّد �إ ِْحدى ال ِق َي ِم إِال�نْسانِ َّي ِة الَّتي َيخْ تا ُرها ُم ْع َظ ُم َالبشَ رِ.
الخ ْل َق
سيرةٌَ ،و�أ ْبوا ُب ُه شَ تّىَ ،و َق ْد َم َن َح الل ُه َ
َومسالِكُ َ
الخ ْي ِر كَثير ٌة َو َي َ
فاتيح ُه بال ِف ْط َر ِةَ ،و َهدا ُهم �إِلى ُط ُر ِق ِهَ ،وه ِذ ِه ال� أ
حاديث ال َّن َب ِو َّي ُة الشَّ ري َف ُة
ُ
َم َ
ُت َب ِّي ُن َب ْعضاً ِم ْنها.
صلّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم" :-ما ِم ْن شَ ْي ٍء �أ ْث َق ُل في 1قا َل َرسو ُل اللّ ِه َ
ِ
الخلُقِ "�(.أخْ َر َج ُه �أبو داو َد َوال ِّت ْر ِم ِذ ُّي في ُس َن ِن ِهما)
ميزان ال ُم ِؤمنِ َي ْو َم ال ِقيا َم ِة ِم ْن ُح ْسنِ ُ
2
صلّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َمَ " :-ت َب ُّس ُمكَ في َو ْج ِه �أخيكَقا َل َرسو ُل اللّ ِه َ
َص َد َق ٌة لَكَ َ ،و�أ ْم ُر َك بِال َم ْع ِ
روفَ ،ون َْه ُيكَ َعنِ ال ُم ْن َك ِر َص َد َق ٌةَ ،و�إِ ْرشا ُد َك
الضلالَ ِة لَكَ َص َد َق ٌةَ ،و َب َص ُر َك لِل َّر ُجلِ ال َّردي ِء َالب َص ِر
ال َّر ُج َل في �أ ْر ِ
ض َّ
الح َج َر َوالشَّ ْو َك َة َوال َع ْظ َم َعنِ ال َّطريقِ لَكَ َص َد َق ٌة،
لَكَ َص َد َق ٌةَ ،و�إِما َط ُتكَ َ
( ُم َّت َف ٌق َع َل ْي ِه)
َو�إِ ْفراغُكَ ِم ْن َدلْ ِو َك ِفي َدلْ ِو �أخيكَ لَكَ َص َد َق ٌة".
3
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َولا َي ْز َر ُع َز ْرعاًَ ،ف َي�أْكُ ُل ِم ْن ُه �إِنْسانٌَ ،ولا دا َّب ٌةَ ،ولا شَ ْي ٌء� ،إِلّا كان َْت لَ ُه
( َروا ُه ُم ْس ِل ٌم)
َص َد َق ًة".
صلَّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم" :-اتَّقوا النّا َر َولَ ْو بِ ِش ِّق 4قا َل َرسو ُل اللّ ِه َ
( ُم َّت َف ٌق َع َل ْي ِه)
َت ْم َر ٍةَ ،ف إِ� ْن لَ ْم َت ِجدوا َف ِب َك ِل َم ٍة َط ِّي َب ٍة".
صلّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم�" :-إِ َّن اللّ َه لَ َي ْرضى َعنِ ال َع ْب ِد 5قا َل َرسو ُل اللّ ِه َ
�أ ْن َي�أْكُ َل ال� أ ْك َل َة َف َي ْح َم َد ُه َع َل ْيها� ،أ ْو َيشْ َر َب الشَّ ْر َب َة َف َي ْح َم َد ُه َع َل ْيها".
( َروا ُه ُم ْس ِل ٌم)
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�إِما َط ُتكَ � :إِزالَ ُتكَ .

ِش ِّق :نِ ْص ِف.

صلّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َمَ ": -على كُ ِّل ُم ْس ِل ٍم َص َد َق ٌة. 6قا َل َرسو ُل اللّ ِه َ
قي َل� :أ َر�أ ْي َت �إ ْن لَ ْم َي ِج ْد؟ قا َلَ :ي ْع َت ِم ُل بِ َي َد ْي ِه؛ َف َي ْن َف ُع نَ ْف َس ُهَ ،و َي َت َص َّدقُ.
هوف .قا َل:
قا َل� :أ َر�أ ْي َت �إ ْن لَ ْم َي ْس َت ِط ْع؟ َقا َلُ :يعي ُن ذا
الحاج ِة ال َم ْل َ
َ
قي َل لَ ُه� :أ َر�أ ْي َت �إِ ْن لَ ْم َي ْس َت ِط ْع؟ قا َلَ :ي�أْ ُم ُر بِال َم ْع ِ
الخ ْيرِ.
روف �أ ِو َ
َقا َل� :أ َر�أ ْي َت �إ ْن لَ ْم َي ْف َع ْل؟ َقا َلُ :ي ْم ِسكُ َعنِ الشَّ ِّر؛ َف إِ�نَّها َص َد َق ٌة".

غيث.
هوف :ال ُم ْس َت َ
ال َم ْل َ

( ُم َّت َف ٌق َع َل ْي ِه)

ال َف ْه ُم َوالت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
�أ َّولاً -نُ ُ
َ
حاديث ا ّلتي ت َُح ُّث عَ لى:
 1ن َُح ِّد ُد ال أ�
رين.
الا ْب ِتسا َم ِة في ُوجو ِه ال� آ َخ َ
زِرا َع ِة ال� أ ْشجارِ.
ال َّت َصد ُِّق بِال َك ِل َم ِة ال َّط ِّي َب ِة.
الحاج ِة َوال َّت َصد ُِّق.
ال َع َملِ ؛ لِ َس ِّد
َ
 ٢ما أ� ْك َث ُر ما ُي َر ِّج ُح َ
ميزان ال َع ْب ِد َي ْو َم ال ِقيا َم ِة؟
ص ّلى ال ّل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َمَ " :-و َب َص ُر َك ِلل َّر ُج ِل ال َّردي ِء ال َب َص ِر َل َك َص َد َق ٌة".ُ ٣ن َف ِّس ُر َق ْو َل ُه َ
ديث الثّا ِل ِث؟
الح ِ
َّواب ب َِم ْو ِت ِ
 ٤ما ال َع َم ُل ا َّلذي لا َي ْن َقطِ ُع في ِه الث ُ
فاع ِل ِهَ ،كما َن ْف َه ُم ِم َن َ
الح ُ
واب الخَ ْي ِر ،ن َْذ ُك ُرهُ ما.
ديث ال ّراب ُِع عَ لى با َب ْي ِن ِم ْن أ� ْب ِ
َ ٥ي ُد ُّلنا َ
َ ٦ك ْي َف َي ْك ِس ُب ال ِإ�ن ُ
ْسان ِرضا ال ّل ِه في َطعا ِم ِه َو َشرا ِب ِه؟
ثانِياً -نُفَكِّرُ ،وَنُجيبُ عَنِ أ
ال�سْئِلَةِ آ
ال�تِيَةِ:
السا ِب َق ِة.
واب أ�خْ رى ِل ْلخَ ْي ِر َل ْم َت ِردْ في ال أ�
ِ
 -1ن َْذ ُك ُر َثلا َث َة أ� ْب ٍ
حاديث ّ
ُ -2ن َق ِّد ُم أ� ْم ِث َل ًة أ�خْ رى ِل ِإ� َ
ماط ِة ال أ�ذى عَ ِن َّ
ريق.
الط ِ
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الح َّي ِة،
ميع الكا ِئ ِ
صيل ال َّن ْف ِع ِل َم ْخ ِ
نات َ
لوقات ال ّل ِه -تَعالىَ -يشْ َم ُل َج َ
َّ -3
الس ْع ُي في ت َْح ِ
الح َ
ديث الثّا ِل َث.
ُن َو ِّض ُح ذ ِل َك ِم ْن ِخلالِ َف ْه ِمنا َ
ص ّلى ال ّل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َمَ " :-م ْنالح ِ
السا ِد ِس ما َي َّت ِف ُق َو َق ْو َل ال َّرسولِ َ
ُ -4ن َب ِّي ُن ِم َن َ
ديث ّ
هَ َّم ب َِس ِّي َئ ٍة َو َل ْم َي ْف َع ْلها ُك ِت َب ْت َل ُه َح َس َن ٌة".
ص ّلى ال ّل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َمَ -ِ -5لماذا عَ َّد ال َّر ُ
الك ِل َم َة َّ
الط ِّي َب َة َص َد َق ًة؟
سول َ
ثالِث ًا -ال ُّل َغ ُة:
 -1ن َِص ُل ال ِعبا َر َة في ال َعمو ِد ال� أ َّو ِل بِ َمدلولِها في ال َعمو ِد الثّاني:
الح ُّث عَ لى ال َع َم ِل.
َ

 أ� ْر ُض َّالضلالِ .

ال ّتيهَُ ،و َّ
الضياعُ .

فراغ َك ِم ْن َد ْل ِو َك في َد ْل ِو أ� َ
 � ِإ ُخيك.

والم َن َع ُة.
ال ُق َّو ُةَ ،
َ
الك َر ُم.

َ -ي ْع َت ِم ُل ِب َي َد ْي ِهَ ،ف َي ْن َف ُع َن ْف َسهُ.

الج ْم َل َت ْينِ ال�آتِ َي َت ْينِ :
 -2نُ َو ِّض ُح َم ْعنى ( ُي ْم ِسكُ ) في ُ
ُي ْم ِس ُك الشُّ ْر ِط ُّي بِال ِّل ِّص.
		
الم ْؤ ِم ُن عَ ِن الشَّ ِّر.
ُي ْم ِس ُك ُ
				

الح ِ
س ِض َّد كُ ٍّل ِمن:
السا ِد ِ
 -3ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن َ
ديث ّ
 .الخَ ْي ِر:
الم ْن َك ِر:
ُ

.

َي ُض ُّر:

َن ٌ
شاط:
س لِ�ألْ ِ
فاظ القُر� ِآن ال َكري ِم (ال َو َر ِق ِّي �أ ِو ال�إ لِ ْكترونِ ِّي)
نَ ْب َح ُث في ال ُم ْع َج ِم ال ُمف َْه َر ِ
َع ْن �آ َي ٍة َت ُح ُّث َعلى ال� أ ْم ِر بِال َم ْع ِ
روفَ ،وال َّن ْه ِي َعنِ ال ُم ْن َكرِ.
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ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة:
َلامات إِ
ال� ْع ِ
راب ال�أصْ ِل َّي ُة
ع
ُ
َّ
الض َّم ُة
الحدي َث ْي ِن ال�آتِ َي ْي ِنَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّو َن َة بِال َّل ْو ِن ال� أ ْح َم ِر:
َن ْق َر�أ َ
صلّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم" :-ما ِم ْن شَ ْي ٍء �أ ْث َق ُل في ِميزان ال ُم ِؤمنِ َي ْو َم ال ِقيا َم ِة ِم ْن
 قا َل َرسو ُل اللّ ِه َالخلُقِ ".
ُح ْسنِ ُ
صلّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلّ َمَ " :-على كُ ِّل ُم ْس ِل ٍم َص َد َق ٌة .قي َل� :أ َر�أ ْي َت �إ ْن لَ ْم َي ِج ْد؟ قا َل َرسو ُل اللّ ِه َالحاج ِة
قا َلَ :ي ْع َت ِم ُل بِ َي َد ْي ِهَ ،ف َي ْن َف ُع نَ ْف َس ُهَ ،و َي َت َص َّدقُ .قا َل� :أ َر�أ ْي َت �إ ْن لَ ْم َي ْس َت ِط ْع ؟ َقا َلُ :يعي ُن ذا
َ
هوف .قا َل :قي َل لَ ُه� :أ َر�أ ْي َت �إ ْن لَ ْم َي ْس َت ِط ْع؟ قا َلَ :ي�أْ ُم ُر بِال َم ْع ِ
الخ ْيرَِ .قا َل� :أ َر�أ ْي َت �إ ْن
روف �أ ْو َ
ال َم ْل َ
لَ ْم َي ْف َع ْل؟ َقا َلُ :ي ْم ِسكُ َع ْن الشَّ ِّر َف إِ�نَّها َص َد َق ٌة".
نُ ِ
لاح ُظ
لَ ْو نَ َظ ْرنا �إِلى ال َك ِل ِ
ماءَ ،ظ َه َر ْت َعلى
مات ال ُم َل َّونَ ِة ( َرسو ُل ،اللّ ُه� ،أ ْث َق ُل) لَ َو َج ْدنا �أنَّها َجمي َعها �أ ْس ٌ
�أ ِ
الض َّم ُة َعلى �آخ ِر ِه َيكو ُن َم ْرفوعاً.
الاس ُم الَّذي َت ْظ َه ُر َّ
واخرِها َّ
الض َّم ُةَ ،و ْ
َولَو َت�أ َّم ْلنا ال� أ ْفعا َل ال ُمضا ِر َع َة ( َي ْع َت ِم ُلَ ،ي ْن َف ُعَ ،ي َت َص َّدقُُ ،يعي ُنَ ،ي�أْ ُم ُرُ ،ي ْم ِسكُ ) لَ َو َج ْدنا �أنَّها �أ ْفعا ٌل
الض َّم ُة َعلى �أ ِ
الض َّم ُة َعلى � ِآخ ِر ِه َيكو ُن َم ْرفوعاً.
واخرِهاَ ،وال ِف ْع ُل ال ُمضا ِر ُع الَّذي َت ْظ َه ُر َّ
َظ َه َرت َّ
َن ْس َت ْن ِت ُج:

الض َّم ُة َعلا َم ُة َر ْف ٍع �أ ْص ِل َّي ٌة.
 َّالض َّم ُة َعلى �أ ِ
واخ ِر ال� أ ْسما ِء ال ُم ْع َر َب ِة� ،أ ِو
 �إذا َظ َه َر ِت َّعال ال ُم ِ
ال� أ ْف ِ
ضارع ِة َف إِ�نَّها َتكو ُن َم ْرفو َع ًة.
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َّدريبات:
الت
ُ
لوب:
�أ َّولاًَ --ن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْم َل� أ َ
الج ْد َولَ بِما ُه َو َم ْط ٌ
ال َع ْف ُو شُ عو ٌر نَبي ٌلَ ،ي َت َرت َُّب َع َل ْي ِه ال َّتسا ُم ُحَ ،حتّى لَ ْو كا َن ال َم ْظلو ُم قا ِدراً َعلى ال َّن ْيلِ ِم َن الظّالِ ِم،
نيف َعلى
َوال َع ْف ُو بِهذا ال َم ْعنى ِص َف ٌة ُخلُ ِق َّي ٌة �أصي َل ٌة َت ُد ُّل َعلى �أ َد ٍب َر ٍ
ض الدّي ُن َ
الح ُ
فيعَ ،و َق ْد َح َّ
(فريق التّ�أليف)
الجميلِ الّذي لا َي ْت ُر ُك �أثَراً لِ ْل ِح ْق ِد في ال َّن ْفسِ.
َّ
الص ْف ِح َ
�أ ْسماءٌ َم ْرفو َع ٌة ّ
(الض ّمة ال ّظاهرة)

�أ ْفعا ٌل ُمضارِ َع ٌة َم ْرفو َع ٌة

ِ
لوب ِم ْن َب ْي ِن ال َق ْو َس ْي ِنَ ،م َع َّ
الض ْب ِط:
ثانِي ًاَ -ن ْم َل� أ ال َف
راغات ال�آتِ َي َة بِما ُه َو َم ْط ٌ
ُم ٌ
(اس ٌم َم ْرفوعٌ )
فيد.
-1
ْ
( ِف ْع ٌل ُمضا ِرعٌ َم ْرفوعٌ )
الم ْز َرعَ ِة.
-2
ِزيا ٌد أ�با ُه في أ�عْ مالِ َ
(اس ٌم َم ْرفوعٌ )
حيق ال أ�زْها ِر.
ُ -3ي ْن ِت ُج
ال َع َس َل ِم ْن َر ِ
ْ
(اس ٌم َم ْرفوعٌ )
قا ِر ٌس.
-4
ْ
( ِف ْع ٌل ُمضا ِرعٌ َم ْرفوعٌ )
بيع.
-5
ال أ�زْها ُر في َف ْص ِل ال َّر ِ
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ال َف ْت َح ُة
نَ ْق َر�أ ال ِف ْق َرة ال�آتِ َي َةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْح َمرِ:
جوب الشَّ وا ِر َع؛ ك َْي َت َت َف َّق َد �أ ْحوا َل النّاسَِ ،و َت ُم َّد َي َد ال َع ْو ِن
�أ َخ َذ ْت َس ّي ُ
ارات الدِّفا ِع ال َم َدنِ ِّي َت ُ
تاج ال ُمسا َع َدةَ.
لِ َم ْن َي ْح ُ
يوت ،قا َم ْت ِ
ساح ِة �أ َح ِد ُالب ِ
فاط َم ُة َو�أخوها ُع َم ُر بِ َتشْ كيلِ ُد ٍّب كَبي ٍر ِم َن الثَّ ْل ِجَ ،ظ َّل هذا
في َ
الد ُُّّب رابِضاً َمكانَ ُه بِضْ َع َة �أيّا ٍم.
نُ ِ
لاح ُظ
لَ ْو نَ َظ ْرنا �إِلى ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ ِة (الشَّ وا ِر َع� ،أ ْحوا َلَ ،يدَ ،ال ُمسا َع َدةَ ،بِضْ َع َة) ،لَ َو َج ْدنا �أنَّها
ماءَ ،ظ َه َر ْت َعلى �أ ِ
الاس ُم الَّذي َت ْظ َه ُر ال َف ْت َح ُة َعلى � ِآخ ِر ِه َيكو ُن
واخرِها ال َف ْت َح ُةَ ،و ْ
َجمي َعها �أ ْس ٌ
َم ْنصوباً.
َولَو َت�أ َّم ْلنا ال� أ ْفعا َل ال ُمضا ِر َع َة ( َت َت َف َّقدََ ،ت ُمدَّ) لَ َو َج ْدنا �أنَّها �أ ْفعا ٌل َظ َه َر ْت َعلى �أ ِ
واخرِها ال َف ْت َح ُة،
َوال ِف ْع ُل ال ُمضا ِر ُع الَّذي َت ْظ َه ُر ال َف ْت َح ُة َعلى � ِآخ ِر ِه َيكو ُن َم ْنصوباً.

َن ْس َت ْن ِت ُج:

 ال َف ْت َح ُة َعلا َم ُة ن َْص ٍب �أ ْص ِل َّي ٌة. �إِذا َظ َه َر ِت ال َف ْت َح ُة َعلى �أ ِواخ ِر ال� أ ْسما ِء ال ُم ْع َر َب ِة� ،أ ِو
ال� أ ْف ِ
ماء َوال� أ ْفعا َل َتكو ُن
عال ال ُمضا ِر َع ِةَ ،ف إِ� َّن ه ِذ ِه ال� أ ْس َ
َم ْنصو َب ًة.
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َّدريبات:
الت
ُ
لوب:
�أ َّولاًَ -ن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َة ،و َن ْم َل� أ َ
الج ْد َولَ بِما ُه َو َم ْط ٌ

ِ
صلّى اللّ ُه َع َل ْي ِهبي َ
قا َل َ
الح َس ُن َالب ْص ِر ُّي َ -رح َم ُه اللّ ُه" :-لَ ْن َت ْل َح َق بِال� أ ْبرا ِر َحتّى َت َّت ِب َع �آثا َر ال َّن ِّ
َو َسلَّ َمَ ،-و َت�أْ ُخ َذ بِ َه ْديِ ِهَ ،و َت ْق َت ِد َي بِ ُس َّن ِت ِهَ ،وتُ ْص ِب َح َوتُ ْم ِس َي َعلى َم ْن َه ِج ِهَ ،حريصاً َعلى �أ ْن َتكو َن ِم ْن
�أت ِ
ِص َعلى �أ ْن
السبي َل القَوي َمَ ،و�إِ ْن كُ ْن َت ُمق ِّ
ْباع ِهَ ،ف َت ْسلُكَ َّ
َصراً في ال َع َملَِ ،ف إِ� َّن َملا َك ال� أ ْم ِر �أ ْن َت ْحر َ
َتكو َن َعلى ْاس ِتقا َم ٍة".
(اس ِت ْنشا ُق نَسي ِم ال�أنْسِ ،ا ْب ُن َر َجب ،بِ َت َص ُّر ٍف).
						
ْ
�أ ْفعا ٌل ُمضارِ َع ٌة َم ْنصو َب ٌة

�أ ْسماءٌ َم ْنصو َب ٌة

الم ْنصو َب ِة ال ُم ِ
ِ
راغات بِال� أ ْسما ِء �أ ِو ال� أ ْف ِ
ناس َب ِة ِم ّما َب ْي َن ال َق ْو َس ْي ِن ،ثُ َّم َن ْض ِب ُطها:
ثانِي ًاَ -ن ْم َل� أ ال َف
عال َ
(رِوا َيةّ ،
صيحة� ،أز ِْعجَ ،ت ْح َت ِرم)
الشارِع َ ،ن َ

َ -1س ِم َع ْت َم ْيسا ُء
 -2عَ َل ْي َك أ� ْن

وا ِل َد ِتها.
ُم َع ِّل َ
ميك.

راهيم َش ْيخ ًا َ
كان َي ْق َط ُع
 -3ساعَ َد �ِإ ْب ُ
جيراني َب ْع َد ال َي ْو ِم.
َ -4ل ْن
ِل َغ ّسان َك َنفاني.
َ -5ق َر أْ� ُت
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لاء:
إِال� ْم ُ

وين
النّونُ َوالتَّ ْن ُ

َ
ْ
َ
حاديث ال�آتِ َي َةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ ال َك ِل ِ
�أ َّولاً -نَ ْق َر�أ ال� أ
مات ال ُم َل َّونَ َة بِاللَّ ْونَ ْينِ األح ِر َوال� أ ْز َر ِق:
َ

صلّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم" :-ما ِم ْن شَ ْي ٍء �أ ْث َق ُل في ِميزان ال ُم ِؤمنِ َي ْو َم ال ِقيا َم ِة
 قا َل َرسو ُل اللّ ِه َالخلُقِ ".
ِم ْن ُح ْسنِ ُ
ِس ُم ْس ِل ٌم َغ ْرساًَ ،ولا َي ْز َر ُع َز ْرعاًَ ،ف َي�أْكُ َل ِم ْن ُه
 قا َل َرسو ُل اللّ ِه َصلّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم" :-لا َي ْغر ُ�إِنْسانٌَ ،ولا دا َّب ٌةَ ،ولا شَ ْي ٌء� ،إِلّا كان َْت لَ ُه َص َد َق ًة".
صلّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّم ":-اتَّقوا النّا َر َولَ ْو بِ ِش ِّق َت ْم َر ٍةَ ،ف إِ� ْن لَ ْم َت ِجدوا َف ِب َك ِل َم ٍة قا َل َرسو ُل اللّ ِه ََط ِّي َب ٍة".
نُ ِ
لاح ُظ
ميزان ،ال ُمؤ ِْمنِ ُ ،ح ْسنِ ) َق ْد انْ َت َه ْت بِ ٍ
مات ال ُم َل َّونَ َة بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْح َم ِر َو ِهي ِ(م ْنِ ،
�أ َّن ال َك ِل ِ
نون،
َ
ف ِم ْن �أ ْحر ِ
ِف ال َك ِل َم ِة ال� أ ْص ِل َّي ِة� ،إِذا ُح ِذ َف ِت اخْ َت َّل َم ْعنى ال َك ِل َم ِة.
َوه ِذ ِه النّو ُن َح ْر ٌ
مات ال ُم َل َّونَ ُة بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْز َر ِق (شَ ْي ٍءُ ،م ْس ِل ٌمَ ،غ ْرساًَ ،ز ْرعاً� ،إنْسانٌ ،دا َّب ٌة ،شَ ْي ٌءَ ،ص َد َق ًة،
�أ ّما ال َك ِل ُ
َت ْم َر ٍةَ ،ك ِل َم ٍةَ ،ط ِّي َب ٍة)َ ،ف ُن ِ
لاح ُظ �أنَّها ُخ ِت َم ْت بِ َتنْوينٍ ُ ،ي ْن َط ُق نوناً سا ِك َن ًةَ ،وه ِذ ِه النّو ُن لا َت ْظ َه ُر في
ِ
الكتا َب ِةَ .وال َّتنوي ُن لا نَ ْن ِطقُها في حالَ ِة ال َو ْق ِفَ ،و�إِذا ُح ِذ َف ْت لا َيخْ َت ُّل َم ْعنى ال َك ِل َم ِة.
الس ِ
الح َر َك ِة،
إ�ِضا َء ٌة إ�ِملائِ َّي ٌة :النّونُ َ :ح ْر ٌ
كونَ ،و َ
ف �أ ْص ِل ٌّي في ال َك ِل َم ِةُ ،ي ْن َط ُق في حالَ َت ِي ُّ
َو َح ْذفُ ُه ُي ِخ ُّل بِ َم ْعنى ال َك ِل َم ِة.
وين :نو ٌن سا ِك َن ٌة زائِ َد ٌة َت ْل َح ُق بِ�آ ِخ ِر الاس ِم في ال ُّن ْطقِ لا في ِ
الكتا َب ِة،
التَّ ْن ُ
َو َح ْذفُها لا ُي ِخ ُّل بِ َم ْعنى ال َك ِل َم ِة.
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لوب:
ثانِياًَ -ن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْم َل� أ َ
الج ْد َو َل بِما ُه َو َم ْط ٌ
ِع ْندَما َي ْك َب ُر إِال�نْسانَُ ،ف إِ�نَّ ُه َي ْب َد�أ َالب ْح َث َع ْن َطريقٍ ِ
توصلُ ُه �إِلى غا َي ِت ِهَ ،ف إِ� ْن َج َّد َو ْاج َت َهدََ ،و َت َسلَّ َح
ذين َي ْنفَعو َن ال� أ َّم َة َوال َو َط َن� ،أ ّما �إِ ْن كا َن كَسولا ً ِ
خاملاًَ ،ف إِ� َّن
زين الَّ َ
بِ َعزي َم ٍة َو�إِرا َد ٍة ،كا َن ِم َن ال ُم َت َم ِّي َ
الخ ْسرانُ.
قاء َو ُ
َم َ
صير ُه الشَّ ُ
َّنوين
ال َك ِل ُ
الم ْختو َم ُة بِالت ِ
مات َ

الم ْختو َم ُة بِالنّ ِ
ون
ال َك ِل ُ
مات َ

حيح َة ِم ْن َب ْينِ ال َق ْو َس ْينِ :
ثالِثاً -نَخْ تا ُر إِال�جا َب َة َّ
الص َ
راهيم
ْ -1اش َترى �ِإ ْب ُ
ُ -2ر َّب
سطين
 -3أ� ْر ُض ِف َل َ

(حصان َْنِ ،حصان ًا)
ِ
( أ� ٍخ ،أ� ِخ ْن)
( ُم َق َّد َس ٌةُ ،م َق َّد َس ُت ْن)

عَ َر ِب ّي ًا أ�صيل ًا.
َل َك َل ْم َت ِل ْد ُه أ� ُّم َك.
.

َراغات ال�آتِ َي َة بِما ُي ِ
رابِعاً -نَ ْم َل� أ الف ِ
ناس ُبها ِم ْن َب ْينِ ال َق ْو َس ْينِ :
َش َج َر
َ -1ش َج َر ُة ال َّز ْيتو
َ -2
حاك ْت لي َج َّدتي َقميصـ
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ُمبا َر َكـــ

.

ُم َت َع ِّد َد ال أ� ْلوا

		
.

(ـ ٌة  ،نِ ٌ ،ة)
(نِ ً ،ا)

ِ
خامساً -نُ َق ِّد ُم ِمثالا ً َعلى كُ ٍّل ِم ّما َي�أْتي:
مات َت ْن َتهي بِال ّنونِ :
لاث َك ِل ٍ
أ�َ -ث ِ
مات ُم َن َّو َن ٍة:
لاث َك ِل ٍ
بَ -ث ِ

.
.

َ
الخ ُّط:
َن ْكت ُُب ما َي أ�ْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
ِ

.
.
.
.
.
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التَّ ْعبي ُر:
نُ َرتِّ ُب ال ِع ِ
بارات ال�آتِ َي َة؛ لِ ُن َك ِّونَ قِصَّ ًة َقصي َر ًة:
�أ َّو ُل �أ ّيا ِم ال َم َط ِر
َ -١ف َخ َر ْجنا ِم َن ال َم ْد َر َس ِة َفرِحي َن بِما َت َعلَّ ْمنا ُه هذا َالي ْو َم،
ُ -٢د َّق َج َر ُس نِهاي ِة الدَّوا ِم؛
ماء َق ِد ا ْم َت َل� أ ْت بِال ُغيو ِم،
َ -٣وفي َطريقِ ال َع ْو َد ِة �إِلى َالب ْي ِتَ ،
لاح ْظنا �أ َّن َّ
الس َ
ض ال َّن ِد َّي ِة ال ُم ْن َب ِع َث ِة ِم ْن ُملا َم َس ِة ال َم َط ِر لِل ُّت ِ
رابَ ،والشَّ وا ِر ِع،
َ -٤ف ْاس َت ْم َت ْعنا بِرائِ َح ِة ال� أ ْر ِ
ات ال َم َط ِر بِ ُمدا َع َب ِة ُر ِ
ؤوسنا َو ُوجو ِهنا بِ ِرقَّ ٍة َو ٍ
حنان،
 -٥ثُ َّم َب َد�أ ْت َح ّب ُ
الح ْم ُد للّ ِه َعلى نِ ْع َم ِة ال َم َطرِ.
 -٦قا َل �أبي� :أ ْهلا ً يا �أ ْبنائي ،كُ ُّل عا ٍم َو�أنْ ُتم بِ َخ ْيرٍَ ،
ِ -٧س ْرنا َفرِحي َن َت ْح َت َق َط ِ
الجمي َل ِة ،ثُ َّم َو َص ْلنا َالب ْي َتَ ،و َق ْد �أ َعد َّْت �أ ّمي َطعا َم
رات ال َم َط ِر َ
ال َغدا ِء،
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ورقة عمل
نقر�أ ال َّنص ال�آتي ،ثُ ّم نجيب عن ال�أسئلة الّتي تليه:

غمر ُهمــا مــن ميــا ِه البح ِر فــي نهاي ـ ِة يــو ٍم ص ْي ِفـ ّـي م ـ َّر
«كانـ ْ
ـت قدمــا ُه الحافيتــان تعبثــان بمــا َ
ـس بالذنـ ِ
ـراح يعتــذ ُر �إليــه بمداعبـ ِة قدميـ ِه
ـب تجاهــه ،فـ َ
حــا ّراً علــى �أهــلِ الجزيــر ِة ،وك�أ َّن البحـ َـر �أحـ َّ
بانسـ ٍ
س
ـوت والـ ِده غرقـاً قبـ َل خمـ ِ
ـواج النّاعمـ ِة اللطيفـ ِة ،علـّــه ينســى مـ َ
ـياب رقيــقٍ لقافلـ ٍة مــن ال�أمـ ِ
ســنوات.»...
البحر للطفلِ ؟ ................................................
َ -١
كيف اعتذ َر ُ
ِ
بالذنب تجا َه الطف ِل؟ .................................
يحس
البحر
 - ٢لماذا كا َن ُ
ُّ
(غمر ُهما)؟...............................................
 -٣ما معنى َ
 -٤نض ُع عنواناً مناسباً للفقرة............................................. .
وردت في نهاي ِة الفقر ِة علام ُة ترقي ٍم ،ما هي؟ ..........................
-٥
ْ
السابقِ :
-٦
ُ
النص ّ
نستخرج من ّ
�أ -كلم ًة تبد�أ بهمز ِة قطع...............:
ب -فعلا ً مضارعاً....................:
مرادف كلم ِة (شَ َع َر)........................:
ج-
َ
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الوحدة الثّانية
الاس ِتما ُع
ْ

َدلالُ ال ُم ْغ َر ب ِّي

َص بِ ُع ْن ِ
وان ( َف ْدوى طوقان َت ْحكي َش ْيئ ًا ِم ْن قِصَّ ِتها)َ ،ونُج ْي ُب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة
ن َْس َت ِم ُع �إِلى ن ٍّ
ال�آتِ َي ِة:
َ
طوقان؟
 1أ� ْي َن ُو ِل َد ْت َف ْدوى
َ ٢ك ْم أ�خْ ت ًا ِل َف ْدوى؟
 ٣ب َِم َش َّب َه ْت َف ْدوى أ� َّمها؟

 ٤ماذا َ
كان َي ْن ُق ُص َف ْدوى في ُطفو َل ِتها؟
َ ٥م ِن ا ّلذي أ� ْب َع َد الوا ِل َد عَ ْن أ� ْس َر ِت ِه؟

الم ْد َر َس ِة؟
َ ٦ك ْي َف كان َْت عَ لا َق ُة َف ْدوى ِب َزميلا ِتها َو ُم َع ِّلما ِتها في َ
ليمها؟
ِ ٧لماذا َل ْم ت ُْك ِم ْل َف ْدوى َت ْع َ
 ٨ب َِم كان َْت َف ْدوى ت َْح ُل ُم؟
قيق ُح ْل ِمها؟
َ ٩م ِن ا ّلذي سان ََد َف ْدوى في ت َْح ِ
وبِ ،ب َر أْ�يِك في أ�يِّ َف ْص ٍل
َ ١٠ر َب َط ْت أ� ُّم َف ْدوى تاريخَ ميلا ِد ا ْب َن ِتها ب َِم ْو ِس ِم ال َع ّك ِ
ُو ِل َد ْت َف ْدوى؟
الم ْقصو ُد ِب ِعبا َر ِة ( َي ْرعَ ى َم ْو ِه َبتي).
 ١١ما َ
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َدلالُ ال ُم ْغ َر ب ِّي
(فريق التّ�أليف)

ص
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ
داء
َي ْح َف ُل ُ
ذين َقدَّموا �أ ْر َ
تاريخنا ال ِف َل ْسطي ِن ُّي ب َكثي ٍر ِم ْن �أ ْسما ِء الشُّ َهدا ِء الَّ َ
واح ُه ْم ِف ً
لِ ْل َو َطنِ ِ ،م ْن ُه ُم الشَّ هي َد ُة َدلا ُل ال ُمغ َْربِ ّي الَّتي َس َّط َر ْت بِ ِنضالِها صو َر ًة ِم ْن ُص َو ِر ال َّت َحدّي
ص الَّذي َب ْي َن �أ ْيدينا َي َت َحد َُّث
َو ُالبطولَ ِة؛ ما َج َع َل ِذ ْك َرها خالِداً في قُلوبِنا َو ُعقولِناَ .وال َّن ُّ
سير ِة نِضالِها.
َع ْن َط َر ٍف ِم ْن َم َ
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ال ِقرا َء ُة

في ُ م َخ َّي ِم َص ْبرا  ،أ� َح ِد ُ م َخ َّي ِ
روت النّاز ِِف �ألَ َماً ؛
مات اللُّجو ِء في  َب ْي َ
َت القائِ َد ُة ال ُم ِ
َتيج َ ة ال َّن ْك َب ِة ُ ،ولِد ِ 
ناض َل ُ ة َ دلا ُ ل ال ُمغ َْربِ ّي َ ،و َب ْع َد ُ مرو ِر قُرا َب ِة
ن َ
َع ْقدَينِ ُ :م َثنّى َع ْقد،
َو ُه َو َعشْ ُر َس َن ٍ
غيث.
داء ال َو َطنِ ال ُم ْس َت ِ
تنِ َ 
 َع ْق َد ْينِ  َ على َ م ْولِ ِدها لَ َّب ْ
وات.
ت َ دلا ُل َالب ْح َر َ  ،تقو ُ د َ م ْجمو َع َته ا ال ِفدائِ َّي َة َ  ،م ْجمو َع َة َ د ْي َر
َر ِك َب ْ 
َ
ياسين ،لَ َّب ْتْ :اس َتجا َب ْت.
كانوا ثَلا َث َة َ عشَ َر ِفدائِ ّياًَ ،و َعلى عا َد ِة َالب ْح ِر ،تا َر ًة َ ي ْرضىَ ،وتا َر ًة َ يغ َ
ْض ُب ،ال ُم ْس َت ِ
غيث :طالِ ِب
طلان ِم َ ن ال َم ْجمو َع ِة،
ت َ ز ْو َر َق ُه ُ م ال َمطّ ِاط َّي َ  ،ف َغرِقَ  َ ب ِ 
واج ُه َ ،و َق َل َب ْ 
ثا َر ْ 
ت �أ ْم ُ
ال َّن ْج َد ِة.
راء ْ 
َو َظ َّ ل َالب ِق َّي ُ ة ُ يصارِعو َ ن ال َم ْو َج َ ،و َي َتشَ َّبثو َ ن بِالقار ِ 
ت لِ ْلقائِ َد ِة
ِب َحتّ ى َ ت َ
الس ِ
اح ِ ل ال ِف َل ْسطي ِن ِّي َ  ،ف َت َسلَّلوا�إِل ى الشّ ِاط ِئَ ،ف َت َب َّس َم ْت
ضواء ّ
َو َم ْجمو َع ِته ا �أ ُ
ارات.
والب ّي ُ
لَ ُه ْم ُ
الحقو ُل َ
َتَ دلا ُل َ ي َد ْيها َ على َح ْف َن ٍة ِم ْن تُ ِ
�أ ْط َبق ْ
َتَ :ض َّم ْت.
راب َو َط ِنها الدّاميَ ،و ْاش َت َّم ْتها� أ ْط َبق ْ
ِ
ِ ٍ
َ ِ َّ َ
بشَ َغف ،ثُ َّ م انْ َتظ َرت الل ْحظ َة الحاس َم َة ،فا ْع َت َر َض ْت هي و َم ْجمو َع ُتها بِشَ َغ ٍف :بِ ُح ٍّب.
ِ
لات ال ُم َّت ِج َه ِة �إِل ى َح ْيفا و�أعا َد ْت َمسا َرها بِاتّجا ِه يافا،
الحاف ِ 
ى
�إ ِْحد 
ت ُ م ِ
فيها» :ن َْح ُ ن ل ا نُري ُد
خاط َب ًة َ م ْن 
موخ َ ،وقالَ ْ 
َ
ص ِعد َْت �إِلَ ْيه ا َ دلا ُل بِشُ ٍ
ى ف ي ُسجونِ ُك ْ م ِم ْن َ براثِنِ
ص �إِخْ وانَن ا ال� أ ْسر 
 َق ْت َل ُك ْم  ،ن َْح ُ ن ِجئْنا لِ ُن َخلِّ َ 
ت
ال� أ ْس ِر ،ن َْح ُن شَ ْع ٌب ُ يطالِ ُب بِ َح ِّق ِه في َو َط ِن ِه الّذي َس َر ْق ُتمو ُه »َ ،و�أخْ َر َج ْ
سطينَ  ،ق َّب َل ْت ُه ،ثُ َّ م َ علَّ َق ْت ُه ِ
داخ َ ل ِ
الحاف َلِة.
قيب ِتها َ ع َل َ م ِف َل َ
ِم ْن َح َ
لال بِ�أ ْم ِر ِ
(س ِّي ِدنا
الاح ِت ِ 
َع ِل َم ْت قُ ّو ُ 
ات ْ
الحاف َلِة الّتي َو َص َل ْت �إلى ِم ْن َط َق ِة َ
هاج َم ِة
الج ْي ِ
َع ِل ّي) َ ،و َكلَّف ْ
َت ِف ْر َق ًة َّ
ش َيقو ُدها (�إيهود باراك) بِ ُم َ
خاص ًة من َ
ِ
رات والد ِ
مين الطّائِ ِ
الحاف َل ِة بِال َّر ّش ِ
َّباباتَ ،و َقتْلِ
اشات َوالقَذائِ ِفُ ،م ْس َتخْ ِد َ
ض ال َم ْحرو َق ِةَ ،ف ُق ِت َل َع َد ٌد كَبي ٌر
ياس ِة ال� أ ْر ِ
كُ ِّل َم ْن فيهاَ ،وهو ما ُي ْع َر ُ
ف بِ ِس َ
من ال ُّركّ ِ
ِفاق َ م ْجمو َع ِتها
َت دلا ُل شَ هي َد ً ة ِ ه َي َوثَمانِ َي ٌة ِم ْن ر ِ 
اب؛ َوا ْر َتق ْ 
َ
ال� أ ْب ِ
طات
ذين ما زالَ ْت َجثامي ُن ُه ْم َم ْحجو َز ًة في ما تُ َس ّميه ُسلُ ُ
طال ال ّ َ
الاح ِت ِ
لال ( َم ْق َب َر َة ال� أ ْرقا ِم) َحتّى َاليوم ،فيما نَجا ِفدائِ ّي ِان.
ْ
طين
ياسين ُج ْزء اً ِم ْن َح ِّقها َ ،و َر َّو ْت �أ ْر َ 
لقد�أعا َد ْت َ دلا ُل لِ َد ْي َر
ض ِف َل ْس َ
َ
كين :لَ ْن َي ِذ َّل.
كين.
لَ ْن َي ْس َت َ
بِ ِدمائِها ال َّز ِك َّي ِة؛ لِ ُت ْز ِه َر تاريخ اً ثائِراًلَ ْن َ ي ْس َت َ
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ال َف ْه ُم َوالت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
جيب َع ِن أ
ال� ْس ِئل ِة آ
ال� ِت َي ِة:
�أ َّولاًُ -ن ُ
الج َملِ ال�آتِ َي ِة بِما ُي ِ
 ١نُ ْك ِم ُل الف ِ
ناس ُبها:
َراغات في ُ
.
�أُ -ولِد َْت َدلا ُل ال ُمغ َْربِ ّي في
بْ -اس ُم ال َم ْجمو َع ِة الّتي قا َدتْها َدلا ُل ال ُمغ َْربِ ّي َمجمو َع ُة
الس ِ
جـَ -غرِقَ ِم ْن �أ ْفرا ِد ال َم ْجمو َع ِة َق ْب َل ال ُو ِ
احلِ ال ِف َل ْسطي ِن ِّي
صول �إِلى ّ
٢
٣
٤
٥

.
.

َك ْم كا َن ُع ْم ُر َدلا َل ال ُمغ َْربِ ّي ِع ْندَما ْاس ُتشْ ِهد َْت؟
�أ ْي َن نَ َزلَ ْت َدلا ُل َو َم ْجمو َع ُتها؟
َف ِم ْن ِقيا ِم َدلا َل َو َم ْجمو َع ِتها بِ َت ْنفي ِذ ال َع َم ِل َّي ِة.
الهد َ
نُ َو ِّض ُح َ
واج َه ِة الّتي دا َر ْت َب ْي َن قُ ّو ِ
الاح ِت ِ
لال َوال َم ْجمو َع ِة ال ِفدائِ َّي ِة؟
ات ْ
َتيج ُة ال ُم َ
ما ن َ

جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانِي ًا -نُ َف ِّك ُرَ ،ونُ ُ
ياسين؟
 -١ما َمغْزى َت ْس ِم َي ِة َم ْج َمو َع ِة َدلا َل ال ِفدائِ َّي ِة َمجمو َع َة َد ْي َر
َ
ياسين ُج ْزءاً ِم ْن َح ِّقها؟
دير
َ
 -٢ك َ
َيف �أعا َد ْت َدلا ُل َو َم ْجمو َع ُتها لِ َ
َ -٣علا َم َي ُد ُّل َق ْو ُل َدلا َل" :ن َْح ُن لا نُري ُد َق ْت َل ُك ْم"؟
ص؟
 -٤لِ ْل َم ْر�أ ِة ال ِف َلسطي ِن َّي ِة َد ْو ٌر في ُم َ
قاو َم ِة ال ُم ْح َت ِّلَ ،ك ْي َ
ف َت َجلّى ذلِكَ في ال َّن ِّ
ثالِث ًا -ال ُّل َغ ُة:
َن ْست َْخ ِر ُج ِم َن ال ِف ْق َر ِة الثّانِ َي ِة:
ف ( َي َت َم َّسكونَ)
�أُ -مرا ِد َ
بِ -ض َّد ( َع َب َس ْت)
جَ -ك ِل َم َت ْينِ ُم َتضا َّد َت ْينِ

.

.
.
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بير ْينِ ال�آتِ َي ْينِ في ُج َملٍ ِم ْن �إِنْشائِنا:
 ١نُ َو ِّظ ُ
ف ال َّت ْع َ
َر ِك َب َالب ْح َر:

.

�أ ْط َب َق َعلى:

.

 ٢ما َدلالَ ُة ال ِعبا َر َت ْينِ ال�آتِ َي َت ْينِ :
ِ
ض ال َم ْحرو َق ِة)؟
ياس ِة ال� أ ْر ِ
(س َ
كين)؟
(لِ ُت ْز ِه َر تاريخاً ثائِراً لَ ْن َي ْس َت َ

َن ٌ
شاط:
بِال ُّرجو ِع �إِلى ال َم ْوسو َع ِة ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة� ،أ ِو الشَّ َب َك ِة ال َع ْن َكبوتِ َّي ِة نَ ْب َح ُث َع ّما يِ�أْتي:
بيَ ،وال َّت ْمثي ُل في ُجثَّ ِتها؟
َك ْي َ
ف َت َّم َق ْت ُل َدلا َل ال ُمغ َْر ّ
ن َُس ّمي َالب َط َل ْينِ اللَّ َذ ْينِ َغرِقا في َالب ْح ِر َق ْب َل ُو ِ
صول َدلا َل َو َم ْجمو َع ِتها �إِلى َالب ْحرِ.

20

ص ِّ
الش ْع ِر ُّي
النَّ ُّ

ياسين
يا َد ْي َر
َ

لُ ْطفي الياسيني

ياســين يا ُج ْرحــاً َغـدا فينا َر ْغـــ َم ال ُمــعــانــا ِة ما ِزلْنــا َبراكينا
يــا َد ْي َـر
َ
ِستّـو َن عاماً َمضى َوالشَّ ْو ُق َي ْح ِملُني لِقَــ ْر َيتي ال� أ ِّم �أ ْشــتا ُق ال َّطواحــينا
فيــها َت َر ْع َــر ْع ُت �أيّـــا َم الشَّ ِ
َسيت َي ْوماً َحواكيريَ ...طوابينا
باب َومــا ن ُ
واميس َر ْغماً َع ْن َتجافينا
ـــخـــ ْب ِز لِ ْل� أ ْعــرا ِ
�أ ْشتــا ُق لِ ْل ُ
س �أ ْذك ُُرها تِ ْلــكَ ال َّن َ
�أتـــو ُق لِــ ْل َبيـ ْـ َد ِر الغــالي لِــحــا َرتِنا َوبِ ْئ ِر َقـــ ْر َي ِتنا… َمــ ْوتــى �أهــالـــينا
ِس الدّا ِر ِع ْن َد ِ
الباب ناسـينا
�أتـــو ُق لِلــــدّا ِر َوال�أســـوا ُر َتـــ ْم َن ُعنـي َوحار ُ

َت َر ْع َر ْع ُت :نَشَ �أْ ُت.
ِ
العادات.
واميس:
ال َّن َ

َتجافينا :ا ْب ِتعا ِدنا.
�أتوقُ� :أشتاقُ.

يــا َر ِّب َه ْل لي قُ َب ْي َل ال َم ْو ِت �ألْ ِث ُمها �أ ُض ُّمها ن َْح َو َص ْدري لَ ْح َظ ًة حينا

َالب ْي َدرَِ :م ِ
كان َج ْم ِع
الح ِ
بوب َقديماً.
ُ

ض َوال� أ ْحــجا َر �أ ْم ِس ُكــها َو�أ ْق ِ
ـف ال َو ْر َد �أ ْشـــ َت ُّم ال ّرياحينا
ـــط ُ
�أ َق ِّبـــ ُل ال� أ ْر َ

�ألْ ِث ُمها� :أ َق ِّبلُها.

إ�ضا َء ٌة:
لُ ْطفي الياسيني ِ
ياسينَ ،و�إِلَ ْيها َي ْن َت ِس ُبُ ،ولِ َد عا َم
شاع ٌر ِف َل ْسطي ِن ٌّي ِم ْن َق ْر َي ِة َد ْي َر
َ
1922مَ ،ولُ ِّق َب بِ ِ
ض ال ُم ْح َتلَّ ِة ُم ْن ُذ عا ِم 1967مَ ،وما زا َل َي ْن ِظ ُم الشِّ ْع َر
شاع ِر ال� أ ْر ِ
عين عاماًَ ،والقَصي َد ُة الَّتي َب ْي َن �أ ْيدينا َي َت َجلّى فيها َحني ُن الشّ ِاع ِر �إِلى
َم َع �أنَّ ُه َتجاو َز تِ ْس َ
الجمي َل ِة فيها.
دير
ياسينَ ،و ِذ ْكرياتِ ِه َ
َ
َق ْر َي ِت ِه ال ُم َد َّم َر ِة َ
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ال َف ْه ُم َوالت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
ياسين لِ ْل ُمعانا ِة الّتي َحلَّ ْت بِ ِه ْم ،ن َُح ِّد ُد ِم َن َالب ْي ِت ال� أ َّو ِل ما َي ُد ُّل
 1لَ ْم َي ْس َت ْس ِل ْم �أ ْه ُل َد ْي َر
َ
َعلى ذلِكَ .
َ ٢ر َس َم الشّ ِاع ُر صو َر ًة لِ َمظا ِه ِر َحياتِ ِه في َق ْر َي ِت ِه ،نَ َت َحد َُّث َع ْن ُم َك ِّو ِ
الصو َر ِة في
نات ه ِذ ِه ّ
ّالث �إِلى ِ
يات ِم َن الث ِ
ال� أ ْب ِ
الخامسِ.
٣
السابِ ِع َوالث ِّامنِ ؟
ما الّذي َي َت َمنّا ُه الشّ ِاع ُر كَما نَ ْف َه ُم ِم َن َالب ْي َت ْينِ ّ
 ٤ن ََض ُع �إِشا َر َة ( ) �أما َم ال َم ِ
ص ِم ّما َي�أْتي:
شاع ِر الّتي َس ْي َط َر ْت َعلى الشّ ِاع ِر في ال َّن ِّ
(

الحني ُن.
) الشَّ ْو ُق َو َ

(

) ال َغ َض ُب َوال ِّن ْق َم ُة.
الاس ِت ْسلا ُم.
) َّ
الض ْع ُ
ف َو ْ

(
(

ماء.
فاء َوالانْ ِت ُ
) ال َو ُ

ياسين كَما نَ ْف َه ُم ِم َن ال� أ ْب ِ
يات؟
 ٥ما ال َم�أْسا ُة الّتي َحلَّ ْت بِ َد ْي َر
َ
ركيب ( َر ْغماً َع ْن) في ُج ْم ٍلة ِم ْن �إِنْشائِنا.
 ٦نُ َو ِّظ ُ
ف ال َّت َ
.
حيح َة ِم ّما َب ْي َن ال َق ْو َس ْينِ :
 ٧نَخْ تا ُر إِال�جا َب َة َّ
الص َ
ف (�أتوقُ)�( :أ ْشتاقُ� ،أ ْب َت ِعدُ� ،أ َت َمنّى)
ُمرا ِد ُ

واكير)ِ :
(ح َك ٌر ،حاكو َرةٌِ ،ح ْك َرةٌ)
ُم ْف َر ُد َ
(ح َ
َج ْم ُع ( َب ْي َدرٍ)َ ( :بوا ِد ُرَ ،بيا ِد ُرُ ،بدو ٌر)
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ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة:
َلامات إِ
ال� ْع ِ
راب ال�أصْ ِل َّي ُة
ع
ُ
ال َك ْس َر ُة
نَ ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْح َمرِ:
ف ال�أضْ وا ِءِ ،م ْث َل ُجذو ِر الشَّ َج َر ِةَ ،و َيكونو َن
َس َر َح ِذ ْهني َبعيداً في كَثي ٍر ِم َن النّا ِ
س َيكونو َن َخ ْل َ
خرين َو َسعا َدتِ ِه ْم دو َن أ� ْن َيف َط َن �إِلَ ْي ِه ْم �أ َحدٌ.
َس َبباً في ن ِ
َجاح ال� آ َ
ناجحاًَ ،و ِ
راء ن ِ
َترى َر ُجلا ً ِ
جاح،
باب النّ ِ
َجاح ِه ا ْم َر�أ ٌة َهيَّ�أ ْت لَ ُه �أ ْس َ
لك َّنكَ لا َت ْدريَ ،ف َق ْد َيكو ُن َو َ
راء ن ِ
َو َترى َس ِّي َد ًة ِ
َجاحها َر ُج ٌل �آث ََرها َعلى نَ ْف ِس ِهَ ،ف َو َص َل ْت �إِلى هذا
ناج َح ًةَ ،ولا َت ْع َل ُمَ ،ف َق ْد َيكو ُن َو َ
جاح.
ال َّن ِ
تُ ْب ِه ُر َك انْ
راء ا ْن ِتصاراتِ ِه ُم ْس َتشا ٌر �أمي ٌن لا �أ َح َد
ُ
تصارات قائ ٍد َعظي ٍمَ ،وما ُيدريكَ ؛ َف َق ْد َيكو ُن َو َ
َي ْع ِرفُ ُه� ،أ ْو ُجنو ٌد َم ْجهولو َن لَ ْم َي ْس َم ْع بِ ِه ْم �أ َحدٌ.
نُ ِ
لاح ُظ
لَو نَ َظ ْرنا �إِلى ال َك ِل ِ
جاح ،نفسِ ،قائ ٍد،
مات ال ُم َل َّونَ ِة (كثيرٍ،النّاسِ ،ال�أضْ وا ِءُ ،جذورِ ،الشَّ َج َر ِة ،ال َن ِ
ماءَ ،ظ َه َر ْت َعلى �أ ِ
ِ
الاس ُم ال ُم ْع َر ُب
عظي ٍم،
واخرِها ال َك ْس َرةَُ ،و ْ
انتصارات) لَ َو َج ْدنا �أنَّها َجمي َعها �أ ْس ٌ
ص
الَّذي َت ْظ َه ُر ال َك ْس َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه َيكو ُن َم ْجروراًَ ،وال َك ْس َر ُة ِه َي َعلا َم ُة َ
الج ِّر ال� أ ْص ِل َّي ُةَ ،و َتخْ َت ُّ
بِال� أ ْسما ِء دو َن ال� أ ْف ِ
عال.
َن ْس َت ْن ِت ُج:

ال َك ْس َر ُة َعلا َم ُة َج ٍّر �أ ْص ِل َّي ٌةَ ،ت ْظ َه ُر َعلى �أ ِ
واخ ِر ال� أ ْسما ِء.

23

َّدريبات:
الت
ُ
الم ْجرو َر ِة:
�أ َّولاًَ -ن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،و َن َض ُع َخ ّط ًا َت ْح َت ال� أ ْسما ِء َ
َي ْن َتمي ِ
الخ ِ
يولَ ،و ُه َو َي َت َم َّي ُز بِال� أ ْر ُجلِ ال َّطوي َل ِةَ ،وبِاتِّسا ِع
الحصا ُن ال َع َربِ ُّي �إِلى َفصي َل ٍة َم ْرمو َق ٍة ِم َن ُ
الص ْو ِتَ ،وبِ َم ْع ِر َف ِة َم ْص َد ِر ِهَ ،و َيشْ َت ِه ُر بِ ِش َّد ِة َح ِ
ساس َّي ِت ِه لِلشَّ ِّم.
ال َعينِ َ ،وبِ ُق َّو ِة َسما ِع َّ
راغات بِما ُي ِ
ِ
ناس ُبها ِم ْن �أ ْسما ٍء ِم ّما َب ْي َن ال َق ْو َس ْي ِن:
ثانِي ًاَ -ن ْم َل� أ ال َف
ِ -1
الصلاةَ)
.
حاف ْظ يا ُب َن َّي َعلى
الصلا ِةَّ ،
(الصلاةَُّ ،
َّ
الص َغرِ)
الح َجرِ.
 -2ال ِع ْل ُم في
كَال َّن ْق ِ
الص َغ ُرِّ ،
(الص َغ َرِّ ،
ِّ
ش في َ
(�أ ْق َد ِم� ،أ ْق َد َم� ،أ ْق َد ُم)
ال ُمد ُِن في العالَ ِم.
ُ -3ت َع ُّد َمدي َن ُة �أريحا ِم ْن
( َم ْد َر َس ًةَ ،م ْد َر َس ٌةَ ،م ْد َر َس ٍة)
َجدي َد ٍة.
 -4انْ َت َق َل ُم َه َّن ٌد �إِلى
لوب( :مه ّمة بيت ّية)
ثالِ ًثاَ -ن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْم َل� أ َ
الج ْد َولَ بِما ُه َو َم ْط ٌ
الحشَ ِ
َثيرةً ،نَ ْع َل ُم
خاص ًة في َف ْص ِل َّ
راتَ ،و َّ
نَ َتضا َي ُق كَثيراً ِم َن َ
الص ْي ِفَ ،غ ْي َر �أ َّن لَها َفوائِ َد ك َ
َب ْع َضهاَ ،ون َْج َه ُل كَثيراً ِم ْنهاَ ،ف َل ْولا ال َّن ْح َل ُة لَ ْم ن َْح ُص ْل َعلى ال َع َسلِ َ ،ولَ ْولا دو َد ُة ال َق ِّز لَ ْم ن َْح ُص ْل
الحريرِ.
َعلى َ

الم ْرفو َع ُة
ال� أ ْسما ُء َ
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الم ْنصو َب ُة
ال� أ ْسما ُء َ

الم ْجرو َر ُة
ال� أ ْسما ُء َ

َلامات إِ
ال� ْع ِ
راب ال�أصْ ِل َّي ُة
ع
ُ
السكونُ
ُّ
نَ ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْح َمرِ:
يخ َر ْغ َم ِك َب ِر َح ْج ِمهاَ ،وثِ َقلِ َو ْزنِها ،لَ ْم َت ِج ْد
قا َل الْف
ُ
يخَ :ث َم َر ُة ال ِبطّ ِ
َيلسوف ُم َت�أ ِّملا ً ثِما َر ال ِبطّ ِ
َم ْن َي ْحنو َع َل ْيها� ،إِلّا تِ ْلكَ ال� أ ْغصا ُن الوا ِه َن ُة ال َّرخْ َو ُة ال ُم َم َّد َد ُة َعلى ال� أ ْرضِ!
َو َب ْي َنما ُه َو كَذلِكَ َه َو ْت ِ
واح َد ٌة ِم ْن ثِما ِر َالبلّ ِ
ص طائِشَ ٍةَ ،ف�أصا َب ْت ُه ال َثمرة
صاص ِة َقنّا ٍ
َظير َر َ
وط ن َ
�إِصا َب ًة ُم ِ
باش َر ًة في �أنْ ِف ِه الشّ ِام ِخَ ،ف َل ْم َي َت َح َّم ْل ِش َّد َة ال�ألَ ِم.
و ُهنا َفق َْطَ ،ر َف َع ِ
الح ْم ُد للّ ِه الّذي
صاح ُبنا َك َّف ْي ِه َح ْمداً َوشُ ْكراً للّ ِه َعلى َب ِ
ديع َخ ْل ِق ِهَ ،فقا َلَ :
َخ َل َق َف َس ّوىَ ،والّذي َق َّد َر َف َهدىَ ،ولَ ْم َي ْج َع ْل َث َم َر َة َالبلُّ ِ
يخ ِة.
وط بِ َح ْج ِم ال ِبطّ َ
نُ ِ
لاح ُظ
لَ ْو نَ َظ ْرنا �إِلى ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ ِة ( َت ِج ْدَ ،ي َت َح َّم ْلَ ،ي ْج َع ْل) لَ َو َج ْدنا �أنَّها َجمي َعها �أ ْفعا ٌل ُمضا ِر َع ٌة،
َظ َه َر ْت َعلى �أ ِ
السكو ُن َعلى � ِآخ ِر ِه َيكو ُن
السكونَُ ،وال ِف ْع ُل ال ُمضا ِر ُع الَّذي َت ْظ َه ُر ُّ
واخرِها ُّ
ص بِال� أ ْف ِ
عال ال ُمضا ِر َع ِة.
السكو ُن ِه َي َعلام ُة َ
َم ْجزوماًَ ،و ُّ
الج ْز ِم ال� أ ْص ِل َّي ُةَ ،و َتخْ َت ُّ

َن ْس َت ْن ِت ُج:

السكو ُن َعلا َم ُة َج ْز ٍم �أ ْص ِل َّي ٌة.
 ُّالسكو ُن َعلى �أ ِ
واخ ِر ال� أ ْف ِ
عال ال ُمضا ِر َع ِةَ ،ف إِ� َّن
 �إِذا َظ َه َر ِت ُّال�أفعا َل ال ُمضا ِر َع َة َتكو ُن َم ْجزو َم ًة.
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َّدريبات:
الت
ُ
ِ
راغات ال�آتِ َي َة ِب ِف ْع ٍل ُمضارِ ٍع َم ْجزو ٍم ِم ّما َب ْي َن ال َق ْو َس ْي ِنَ ،و َن ْض ِب ُط ُه:
�أ َّولاًَ -ن ْم َل� أ ال َف
( َي ْح ُصدَ ،ت ْس َت ِمع� ،أ ْت َعبَ ،ت ْق َطعَ ،ت ْس َبح)
.
َ 1مشَ ْي ُت َكثير ًا َو َل ْم
الميا ِه ال َعمي َق ِة.
 ٢لا
في ِ
.
َ ٣م ْن َي ْز َرعْ
شا ِرع ًا َق ْب َل أ� ْن َت ْل َت ِف َت َي ْم َن ًة َو َي ْس َر ًة.
 ٤لا
صيح ِة ُت ْف ِل ْح.
ِ� ٥إ ْن
�ِإلى ال َّن َ
لوب:
ثانِي ًاَ -ن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْم َل� أ َ
الج ْد َولَ بِما ُه َو َم ْط ٌ
يا ُب َني ،ك َْي ُت ِ
ِ
الص ِّح َّي َة :لا َت ْب َت ِل ْع َطعاماً دو َن
حاف َظ َعلى ِص َّح ِتكَ َ ،ع َل ْيكَ �أ ْن َت َّت ِب َع
العادات ِّ
َّ
َمضْ ٍغَ ،ولا تُ ْس ِر ْع في ال� أ ْكلِ َ ،ولا َت ْم َل� أْ َم ِع َد َتكَ بِال َّطعا ِمَ ،و َي ِج ُب َع َل ْيكَ �أ ْن َتغ ِْس َل َي َد ْيكَ َق ْب َل
ال� أ ْكلِ َو َب ْع َد ُهَ ،ف إِ� َّن ذلِكَ ُي ِ
ساع ُد َعلى َسلا َم ِة ِج ْس ِمكَ َ ،ولْ َت ْب َد�أْ َطعا َمكَ بِال َّت ْس ِم َي ِةَ ،و َتخْ ِت ْم ُه بِ َح ْم ِد
اللّ ِه.
فِ ْع ٌل ُمضارِ ٌع َم ْرفو ٌع

26

صوب
فِ ْع ٌل ُمضارِ ٌع َم ْن ٌ

فِ ْع ٌل ُمضارِ ٌع َم ْجزو ٌم

لوب:
ثالِث ًاَ -ن ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْم َل� أ َ
الج ْد َولَ بِما ُه َو َم ْط ٌ
َر ِك َب ْت َدلا ُل َالب ْح َرَ ،تقو ُد َم ْجمو َع َتها ال ِفدائِ َّي َةَ ،و َعلى عا َد ِة َالب ْحرِ؛ تا َر ًة َي ْرضىَ ،وتا َر ًة َيغ َْض ُب،
واج ُهَ ،و َق َل َب ْت َز ْو َر َق ُه ُم ال َمطّ ِاط َّيَ ،ف َغرِقَ َب َط ِ
لان ِم َن ال َم ْجمو َع ِةَ ،و َظ َّل َالب ِق َّي ُة ُيصارِعو َن
ثا َر ْت �أ ْم ُ
ضواء ال ّس ِ
اح ِل ال ِف َل ْسطي ِن ِّيَ ،ف َت َسلَّ َل ْت
راء ْت لِ ْلقائِ َد ِة َو َم ْجمو َع ِتها �أ ُ
ال َم ْو َجَ ،و َي َتشَ َّبثو َن بِالقار ِِب َحتّى َت َ
ارات ُالب ْرتُ ِ
قال.
ال َم ْجمو َع ُة �إِلى الشّ ِاط ِئَ ،...و َت َب َّس َم ْت لَ ُه ْم َب ّي ُ
الم ْرفو َع ُة
ال�أسما ُء َ

الم ْنصو َب ُة
ال�أسما ُء َ

الم ْجرو َر ُة
ال�أسما ُء َ

المفاهي ِم َّي َة بِما ُي ِ
رابع ًا -نُ ْك ِم ُل َ
ناس ُبها:
الخري َط َة َ
َلامات إِ
ال� ْع ِ
راب ال�أصْ ِل َّي ُة
ع
ُ
ال ِف ْع ُل ال ُمضا ِر ُع

الاس ُم
ْ
َمرفو ٌع
َعلا َم ُت ُه

َعلا َم ُت ُه

َعلا َم ُت ُه
ال َك ْس َر ُة

َعلا َم ُت ُه

صوب
َم ْن ٌ

َم ْجزو ٌم

َعلا َم ُت ُه

َعلا َم ُت ُه

الض َّم ُة
َّ
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ورقة عمل
ال�عراب ال�أصلية
علامات إ
ِ
علامات ال�إ ِ
عراب ال�أصل ّية:
الطالب بين
الهدف� :أن يم ّي َز
ُ
عن ال�أسئل ِة التي تليها:
َنقر أ� ال ِفقر َة ال�آتي َة ثم نجيب ِ
�أرا َد ِت ا ْم َر�أ ٌة َعجو ٌز ُعبو َر الشَّ ار ِعَ ،ولك َّنها لم َتقد ْر على ال ُعبورِ؛ ل� أ َّن الس ّي ِ
بسر َع ٍة،
ارات كان َْت ًت ُم ّر ُ
وكان َْت كلّما �أرا َد ِت ال ُعبو َر َترى َس َّيار ًة َت ُم ُّر على ِشمالِها ،ثُ َّم َس ّيار ًة َت ُم ُّر على َيمي ِنهاَ ،فتعو ُد �إلى َمكانِها.
الس ِ
يارات ،ثُ َّم ذ َه َب �إلى ال َعجو ِز
َر�أى شُ ْر ِط ُّي ال ُمرو ِر هذه ال َعجو َزَ ،ف َر َف َع َي َد ُه ،و�أ َ
وقف حرك َة ُمرو ِر َّ
قطع الشَّ ارع.
وسا َعدها في ِ
و�أ ْمسكَ َبي ِدهاَ ،

نقترح عنوناً مناسباً للفقرة.
-١
ُ
........................................................................
ص:
-٢
ُ
نستخرج من النّ ِّ
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ال� ْملا ُء:
إ
الم ِّد في �أ َّو ِل ال َك ِل َم ِة
�ألِ ُ
ف َ

�أ َّولاً -نَ ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْح َمرِ:
راء ن ِ
َو َترى َس ِّي َد ًة ِ
َجاحها َر ُج ٌل �آث ََرها َعلى نَ ْف ِس ِهَ ،ف َو َص َل ْت
ناج َح ًةَ ،ولا َت ْع َل ُمَ ،ف َق ْد َيكو ُن َو َ
جاح.
�إِلى هذا ال َّن ِ
ِكين في ِهَ ،و ِ
ذين َخ َّططوا،
لك َّنكَ َق َّل �أ ْن َت ْف َط َن لِ�أول ِئكَ ال ّ َ
َت ْح ُض ُر ِم ْه َرجاناً � ِآسراًَ ،ف ُت َص ِّف ُق لِ ْل ُمشار َ
َو َس ِهرواَ ،و َد َّربوا لِ� أ ْو ٍ
ض ال ُم ْب ِهرِ.
جاح ال َع ْر ِ
ذين َعلى عاتِ ِق ِه ْم َم ْسؤولِ َّي َة �إِنْ ِ
قات َطوي َل ٍةِ � ،آخ َ
نُ ِ
لاح ُظ
ن ِ
ُلاح ُظ �أ َّن ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْح َم ِر (�آث ََرِ � ،آسرِ � ،آخذ) َق ْد َب َد�أ ْت بِ�ألِ ٍف َع َل ْيها َم َّد ٌة (�آ)،
َو�إِذا ما �أ َع ْدنا ه ِذ ِه ال َك ِل ِ
مات �إِلى �أ ْص ِلهاَ ،ف َس َن ِج ُد �أ َّن كُ ّلا ً ِم ْنها َب َد�أ ْت بِ َه ْم َز ِة َق ْط ٍع (�أث ََر� ،أ َس َر،
َتيج ًة لِزِيا َد ِة �ألِ ٍف َب ْع َد َه ْم َز ِة ال َق ْط ِع
السابِ َق ِة ن َ
�أ َخ َذ)َ ،وكُ ِت َب ِت ال َم َّد ُة َعلى ال�ألِ ِف في ال� أ ْم ِث َل ِة ّ
اله ْم َز ِةَ ،فصا َرتا �ألِفاً ِ
واح َد ًة َع َل ْيها َم َّدةٌ.
ال َم ْف َ
ف بِ َ
توح ِة (�أاث ََر� ،أ ِاسر� ،أ ِاخذ)َ ،ح ْي ُث ُد ِم َج ِت ال�ألِ ُ
إ�ِضا َء ٌة إ�ِملائِ َّي ٌة:
توح ٍة بِ�ألِ ٍف.
ف ال َم ِّد في �أ َّو ِل ال َك ِل َم ِة ناتِ َج ٌة َع ْن َد ْم ِج َه ْم َز ِة َق ْط ٍع َم ْف َ
�ألِ ُ
ثانِياً -نُ ْك ِم ُل كَما في ال ِم ِ
ثال:
أ� ِس َف
أ� َم َر
أ� َك َل
أ� ِم َل

�آ ِس ٌف.
		
.
		
.
.

أ� ِز َف
أ� ِم َن

.
.
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َراغات ال�آتِ َي َة بِ ِف ْعلٍ ُم ِ
ثالِثاً -نَ ْم َل� أ الف ِ
عينين بِما َب ْي َن ال َق ْو َس ْينِ :
ناس ٍب َي ْب َد�أ بِ�ألِ ِف ال َمدُِّ ،م ْس َت َ
-1

ال َّر ُج ُل ِب َر ِّب ِه.

( أ� ِم َن)

-2

صاب.
الم َ
َ
الج ْر ُح ُ

( أ� ِل َم)

-3

َو ٌ
ليد أ�خا ُه عَ لى َن ْف ِس ِه.

( أ� َث َر)

-4

كين في َب ْي ِت ِه.
ُمعا ٌذ ِ
الم ْس َ

( أ� َوى)

رابِعاً -ن َْج َم ُع ال َك ِل ِ
مات ال�آتِ َي َة كَما في ال ِم ِ
ثال:

�أ َم ٌل
�أ َج ٌل
�أ َث ٌر
أ� َل ٌم
�أ َح ٌد
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آ�ما ٌل

َ
الخ ُّط:
َن ْكت ُُب ما َي أ�ْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ.
َ

َ

؛ ُ

ً
ً

َ.

التَّ ْعبي ُر:
الص َو َر ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم نَ ْك ُت ُب ِف ْق َر ًة ِم ْن �أ ْر َب َع ِة �أ ْس ُط ٍر بِ ُع ِ
نوان (لَ َّب ْيكَ يا �أ ْقصى).
نَ َت�أ َّم ُل ُّ
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اختبار نهاية الوحدة
الفهم والاستيعاب
ُجيب عنِ ال�أسئل ِة التي تليه 10( :علامات)
النص ال�آتي ،ث ّم ن ُ
�أولاً -نقر�أ َّ
ِ
المساحات التي تستطي ُع �أ ْن تق َط َعها َس ْيراً على قد َم ْيك»،
ض ك َّل
�أرا َد ملكٌ �أ ْن
من ال� أ ْر ِ
يكافئ �أح َد مواطنيه ،فقا َل له« :امتلك َ
َ
ِ
ليمنحه ُالمساحة
للملك
فتعب ،وفكّ َر في �أ ْن يعو َد
ففرح ال ّرج ُل وشر َع يمشي في ال�أر ِ
َ
َ
ض ُم ْسرعاً ومهرولا ً في جنون ،وسا َر مساف ًة طويل ًة َ
ِ
ٍ
للملك مكتفياً بما
مسافات �أطو َل و�أطو َل ،وفكّ َر في �أ ْن يعو َد
السي ِر ليحص َل على المزي ِد ،وسا َر
َالتي قط َعها ،ولكنّ ُه غ ّي َر ر�أ َي ُه ،وق ّر َر مواصل َة ّ
ويسير ،ولم ْ َيع ْد �أبداً ،فق ْد ض َّل طري َق ُه
يسير
وص َل �إلي ِه ،لكنّه ُتر ّد َد م ّر ًة �أخرى ،وق ّر َر مواصل َة ّ
ُ
السي ِر ليحص َل على المزيد ِوالمزي ِد .ظ َّل ال ّرج ُل ُ
من ج ّرا ِء ال�إ ِ
ْ
ِوالسعاد ِة ،ل�أن ّه ُفاق ٌد للقنا َع ِة.
نهاك الشّ دي ِد ،ول ْم
وضا َع في الحيا ِة ،و ُيقا ُل �أن ّ ُه وق َع صريعاً ْ
يمتلك شيئاً ،ول ْم يشع ْر بالاكتفاء ّ
�أ� -أض ُع دائر ًة حو َل رم ِز ال�إ جاب ِة الصحيح ِة 5( :علامات)
ص؟
 -1ما نو ُع هذا النّ ِّ
�أ -مقا ٌل.

ب -مسرحي ٌة.

ج .قص ٌة قصيرة.

د -رسال ٌة.

يكافئ �أح َد مواطنيه ؟
من �أراد َ�أن
ْ -2
َ
�أ -الملكُ .

مير.
ب -ال� أ ُ

ج -المزار ُع.

د -الجار.

 -3ما معنى كلمة ال�إ نهاك ؟
نهاء.
�أ -ال�إ ُ

عب.
ب -التّ ُ

ِ
الملك
�أ -

ب -ال�أرضِ.

الفرح.
جُ -

الضمير المتّص ُل (الهاء) في جملة (ل�أن ّه فاق ٌد للقناعة)؟
� -4إلى َم ْن يعو ُد
ُ

ج -الاكتفا ِء.

د -الحزنُ.
د� -أح ِد المواطنيين.

نذكر ض َد كلمة (فقير)؟
ُ -5
غني.
�أّ -

ب -سعيدٌ.

ج -حزي ٌن.

مريض.
د-
ٌ

ص ( .....................................علامة)
ب-
ُ
نقترح عنواناً مناسباً للنّ ِّ
( 3علامات)
ص:
ج-
ُ
نستخرج من النّ ّ
حرف عطف......................... :
 -1فعلا ً ماضياًَ -2 ...................... :
 -3اسماً مرفوعاً...................... :
نوظف كلمة شَ َر َع في جمل ٍة مفيد ٍة من �إنشائي ( ................................علامة)
د-
ُ
ُجيب عن ال�أسئلة ِالتي تليها  15( :علامة)
ثانياً� -أقر�أ الفقر َة ال�آتي َة ال�آتي ،ث ّم ن ُ
الناس بحذ ٍر ،بعدما ت�أهبوا لذلك التقطوا الصو َر ،وهم يتراشقون بالثلج.
وبزغت الشمس من بين الغيوم ،
ّلج،
ْ
َ
«توقف هطو ُل الث ِ
َ
وخرج ُ
ِ
يحتاج المساعدة».
سيارات الدّفا ِع المدني تجوب الشوارع؛ كي تتفقد �أحوال الناس ،وتم ّد ي َد العون لمن
خذت
�أ ْ
ُ
ُ
ص؟ (علامتان).................................
 -1ما عنوا ُن الدّر ِ
س الذي �أخذ منه النّ ُّ
ِ
ّلوج وبعده ؟ (علامتان)
ثناء
تساقط الث ِ
 -2ما الدو ُر الذي يقو ُم به الدّفا ُع المدني �أ َ
...............................................................................
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ِ
س من ُبيوتِهم بحذ ٍر شدي ٍد بعد ِ
الثلوج؟ (علامتان)
تساقط
توقف
 -3نُعل ُل
خروج النّا ِ
َ
ِ
...............................................................................
ُ
 -4نحاكي النّ َ
درجات الحرار ِة ؟ (علامتان)
انخفضت
منتصف الليلِ ،بعدما
تتساقط
ّلوج
ْ
ُ
مط ال�آتي :بد�أ ْت الث ُ
َ
بد�أت  ،...............................................بعدما .............
 -6نستخرج من الفقرة السابقة 5( :علامات)
�أ -اسماً مرفوعاً....................................:
ب -فعلا ً مضارعاً مرفوعاً ........................:
مرادف كلمة (ظهرت)............................:
ج-
َ
د -كلمة معرفة بال التعريف............................ :
هـ -حرف جر................................... :
نتعجب م ّما ي�أتي  (:علامتان )
-٧
ُ
ِ
جمال الحديق ِة.......................................:
�أ-
ب -شجاع ِة القائ ِد....................................... :
المحفوظات  10( :علامات)
جيب عنِ ال�أسئلة ِالتي تليها:
نقر�أ ال� أ َ
بيات ال�آتية َ ،ث ّم �أ ُ
ياسين يا جرحــاً غــدا فينا
دير
َ
يا َ

ِ
الموت �ألثمها
يارب ه ْل لي قبي َل

رغــــ َم المعانا ِة ما زلنـــا براكيــنا
�أضمها نح َو صدري لحظ َة حينا

َ -1م ْن قائ ُل هذه ال� أ ِ
بيات؟................................................
دير ياسين للمعانا ِة التي حلّت بهم  ،نحد ُد ِمن ِ
البيت ال� أ ِ
ول ما َيد ُّل على ذلك ......................... .
 -2لم يستسل ْم �أه ُل َ
..........................
نوضح جما َل التّصوي ِر في ِ
البيت الثّاني.
-3
ُ
...............................................................................
التركيب (رغما ًعن) في جمل ٍة مفيد ٍة من �إنشائي.
نوظف
-4
ُ
َ
.......................................................................
من ال� أ ِ
بيات:
-5
ُ
نستخرج َ
سلوب نداء............................. :
�أ� -أ َ
ب -فعلا ً مضارعاً................................. :
نكتب �أربع َة �أ ٍ
بيات �أخرى نحف ُظها من قصيدة (الثلج).
ُ -6
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القواعد ( 20علامة)
السؤال ال�أول :نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة 4( :علامات)
ِ
علامات ال�إ ِ
عراب ال�أصلي ِة:
 -1من
ج -الواو.
ب -ال�ألف.
�أ  -الضم ُة.
 -2ما علام ُة رفع ال�أسماء؟
ج -الفتحة.
ب -الكسرة.
�أ -السكون.
� -3أ ّي نو ٍع من ال� أ ِ
فعال ال�آتي ِة يكون معرباً:
ج -فعل ال�أمر.
ب -الفعل المضارع.
�أ -الفعل الماضي.
(اجلس)؟
 -4ما علام ُة بناء فعل ال�أمر
ْ
ج -الفتحة.
ب -الكسرة.
�أ -السكون.
السؤال الثاني :نكم ُل الجدو َل ال�آتي مع الشكل 6( :علامات)

الفعل المضارع

في حالة الرفع

د -الياء.
د -الضمة.

د -الضمة.

في حالة النصب

في حالة الجزم

يحفظ
�أسمع
ِ
الضبط:
الفراغات ال�آتية بما هو
السؤال الثالث :نمل� أ
مطلوب من بينِ القوسين ،مع َّ
ٌ
قارس.
ٌ .................. -1
بيع.
 ................... -2ال�أزها ُر في فصلِ ال َّر ِ
 -3قر�أ ُت  .....................لغسان كنفاني.
 -4عليك �أ ْن  .....................معلِّميك.
بني على ....................
 -5حافظ ْيا ّ
 -6لا  ...................في الما ِء.
السؤال الرابع :نقر�أ ُال�آي َة ،ال�آتي َة ثم �أ
ستخرج منها ما ي�أتي 4( :علامات)
ُ
قال تعالى« :فمن يعم ْل مثقا َل ذ ّر ٍة خيراً ير ُه».
 -1اسم منصوب ............................
 -2اسم مجرور ............................
 -3فعل مضارع مرفوع .........................
 -٤فعل مضارع مجزوم .............................
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(6علامات)
(اسم مرفوع)
(فعل مضارع مرفوع)
(اسم منصوب)
(فعل مضارع منصوب)
(اسم مجرور)
(فعل مجزوم)

ال�إ ملاء ( 10علامات)
خطاء الوارد َة في الجمل ِال�آتي ِة 3( :علامات )
السؤال ال�أول :ن ُ
ُصحح ال� أ َ
امن الرجل بربّه.
� -١أ َ
......................................
� -٢أ
يانع.
ُ
مسكت بغصنن ٍ
......................................
 -٣حضرت مهرجاناً �أسراً.
.......................................
السؤال الثاني :نجيب بـ (نعم) �أمام العبارة الصحيحة ،وبـ (لا) �أمام العبارة غير الصحيحة فيما ي�أتي:
) جم ُع كلم ِة �أ َجل هو ( �آجال) .
( -1
لف الم ّد في �أ ِ
دمج همزة ِوصلٍ مفتوحة ب�ألف.
( -2
ول الكلم ِة ناتج ٌة ْ
عن ِ
) �أ ُ
) التنوي ُن نو ٌن �أصلي ٌة في الكلم ِة وتلح ُق ب�آخ ِر ال�أسما ِء.
( -3

( 3علامات)
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