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النِّ
تاجاتُ :ي َت َوقَّ ُع ِم َن ال َّط َل َب ِة َب ْع َد الانتها ِء ِم َن هذه الوحدة المتمازجة ،والتّفاع ِل َم َع ال�أنشط ِة� ،أ ْن
ُ
ِ
ِ
ِ
خلال ما ي�أتي:
مهارات اللغة العربيةِ ،م ْن
توظيف
رين َعلى
َيكونوا قا ِد َ
الاح ِت ِ
الحقائِقِ َوال َمفاهي ِم.
الاس ِتما ِع بِ ِعنا َي ٍة َم َع ْ
فاظ بِ�أ ْك َب ِر َق ْد ٍر ِم َن َ
ْ 1-1
ئيس ِة ِم َن الما َّد ِة ال َم ْسمو َع ِة.
ْ 2-2اس ِت ْن ِ
تاج ال ِف ْك َر ِة ال َّر َ
ِ
الض ْم ِن َّي ِة في الما َّد ِة ال َم ْسمو َع ِة.
3-3
الوصول �إِلى ال َمعاني ِّ
راء ًة صا ِم َت ًة.
راء ِة ال ُّنصو ِ
ص ِق َ
ِ 4-4ق َ
ص َوالقَصائِ ِد.
ئيس ِة وال َف ْر ِع َّي ِة لِل ُّنصو ِ
ْ 5-5اس ِت ْن ِ
تاج ال� أ ْفكا ِر ال َّر َ
حيح ًة ُم َع ِّب َرةً.
راء ِة ال ُّنصو ِ
راء ًة َج ْه ِر َّي ًة َص َ
ص ِق َ
ِ 6-6ق َ
ضيح َمعاني ال ُم ْف َر ِ
داتَ ،وال َّت ِ
الجدي َد ِة.
راكيب َ
َ 7-7ت ْو ِ
تاج ال َع ِ
ص الشِّ ْع ِر َّي ِة.
واط ِف الوا ِر َد ِة في ال ُّنصو ِ
ْ 8-8اس ِت ْن ِ
ِ 9-9ح ْف ِظ ِس َّت ِة �أ ْب ٍ
يات ِم ْن َقصي َد ِة (فلسطين روحي).
ِ
الح َس َن ِة الوا ِر َد ِة في ال ُّنصوصِ.
َ 1010ت َمثُّ ِل ال ِق َي ِم َوالات
ِّجاهات َ
ِ
الص ْر ِف َّي ِة الوا ِر َد ِة في القَوا ِع ِد اللُّ َغ ِو َّي ِة.
1111
توظيف ال َمفاهي ِم ال َّن ْح ِو َّي ِة َو َّ
ِ 1212كتا َب ِة ال�ألِ ِف المتط ِّرف ِة في ال� أ ِ
فعال الثّلاث ّي ِة.
َموذج ِم ْن َخ َّط ِي ال َّن ْس ِخ َوال ُّر ْق َع ِة.
ِ 1313كتا َب ِة ن ٍ
1414كتابة اعلان وترتيب عناصره.

ال َو ْحدَ ُة ال�أولى

ِح ْف ُظ ال ِّل ِ
سان

ِمـ ْـن �أ ْع َظ ـ ِم نِ َع ـ ِم الل ـ ِه َعلــى ال�إ نْسـ ِ
ـان �أ ْن َخ َل ـ َق لَ ـ ُه لِســاناًَ ،و َم ّيــز ُه
بِالـ َكلا ِم َعـ ْـن باقــي ال َمخْ لوقـ ِ
ـاتَ ،و َي ْســتطي ُع ال�إ نْســا ُن بِ ِلســانِ ِه �أ ْن َي ْرت ِقـ َـي
الح ـ ِّق ،وال� أ ْم ـ ِر بِال َم ْعـ ِ
ـروف،
َمنــا ِز َل ال ُع َظمــا ِءَ ،و َينــا َل رِضــا الل ـ ِه بِ َق ـ ْو ِل َ
وال َّن ْهـ ِـي َعــنِ ال ُم ْنك ـرَِ ،غ ْيـ َـر �أ َّن َهــذا اللِّســا َن َق ـ ْد َي ُج ـ ُّر َعلــى ِ
صاح ِب ـ ِه
ال َو ِ
خــوض فــي
ــب فــي ال ُّدنْيــا ،وال� آ ِخــر ِة �إِ ْن َت َركَــ ُه َي
يــلات وال َمصائِ َ
ُ
إِال� ْثـ ِمِ ،
والباطـ ِل َف َحــر ٌّي بال�إ نسـ ِ
ـت
مســكَ عليــه لِســانَ َه ،وا ْن َي َتث َّبـ َ
ـان �أ ْن ُي َ
والخ ْيـ ُـرَ ،ولْ َي َت َذكَّ ـ ْر دائِم ـاً
الح ـ ُّق َ
ِم ّمــا َيقــو ُلَ ،ولا َي َت َكلَّ ـ َم �إِلّا بِمــا في ـ ِه َ
َق ْولَ ـ ُه َتعالــى( :مــا َي ْل ِفـ ُ
ـب َع ِتي ـدٌ) (قّ)18 :
ـظ ِمـ ْـن َق ـ ْو ٍل �إِلّا لَ َد ْي ـ ِه َر ِقيـ ٌ
الح ُ
ديث ال� أ َّولُ :
َ
َع ْن ُمعا ٍذ ْبنِ َج َبلٍ َ -ر ِض َي الل ُه َع ْن ُه -قا َل :قُ ْل ُت يا َرسو َل اللَّ ِه! �أخْ ِب ْرني
بِ َع َملٍ ُي ْد ِخلُني الْ َج َّن َةَ ،و ُي ِ
باع ْدني ِم ْن النّارِ ،قا َل" :لَ َق ْد َس�ألْ َت َع ْن
َعظي ٍمَ ،و�إِنَّ ُه لَ َيسي ٌر َعلى َم ْن َي َّس َر ُه اللَّ ُه َع َل ْي ِهَ :ت ْع ُب ُد اللَّ َه لا تُشْ ِر ْك بِ ِه شَ ْيئاً،
الصلاةََ ،وتُؤْتي ال َّزكاةََ ،و َتصو ُم َر َمضانََ ،و َت ُح ُّج الْ َب ْي َت ،ثُ َّم قا َل:
َوتُقي ُم َّ
�ألا �أ ُدلُّك َعلى �أ ْب ِ
والص َد َق ُة تُ ْط ِف ُئ الْ َخطي َئ َة كَما
الص ْو ُم ُج َّن ٌةَّ ،
واب الْ َخ ْيرِ؟ َّ
ماء النّا َرَ ،و َصلا ُة ال َّر ُجلِ في َج ْو ِف اللَّ ْيلِ  ،ثُ َّم َتلاَ ﴿ :ت َتجافى
ُي ْط ِف ُئ الْ ُ
ُجنو ُب ُه ْم َعنِ الْ َم ِ
(الس ْجدة،)17 :
حتّى َب َل َغ ﴿ َي ْع َملونَ﴾ َّ
ضاج ِع﴾ َّ
(الس ْجدةَ )16 :
س ا ْل� أ ْمرَِ ،و َعمو ِد ِه َو ُذ ْر َو ِة َس ِ
نام ِه؟ قُ ْلتَ :بلى يا
ثُ َّم قا َل� :ألا �أخْ ِب ُرك بِ َر�أْ ِ
ْ
الصلاةَُ ،و ُذ ْر َو ُة َس ِ
نام ِه
س ا ْل� أ ْم ِر ا ْل إِ� ْسلا ُمَ ،و َعمو ُد ُه َّ
َرسو َل اللَّ ِه .قا َلَ :ر�أ ُ
الْ ِجها ُد ،ثُ َّم قا َل� :ألا �أخْ ِب ُرك بِ َم ِ
لاك َذلِكَ كُلِّ ِه؟ ف ُق ْلتَ :بلى يا َرسو َل
ُف َع َل ْيك َهذا .قُ ْل ُت :يا نَ ِب َّي اللَّ ِهَ ،و�إِن ّا
الل ِهَ ،ف�أ َخ َذ بِ ِلسانِ ِهَ ،وقا َل :ك َّ
اس َعلى
لَ ُم َ
ؤاخذو َن بِما نَ َت َكلَّ ُم بِ ِه؟ َفقا َلَ :ث ِك َل ْتكَ �أ ُّمكَ َ ،و َه ْل َي ُك ُّب النّ َ
ُوجو ِه ِه ْم �-أ ْو قا َل َعلى َم ِ
ناخ ِر ِه ْم� -إِلّا َحصائِ ُد �ألْ ِ
س َن ِت ِه ْم؟!"َ ( .روا ُه ال ِّت ْر ِم ِذ ّي)

الخطي َئ َةَ :ت ْمحو �أث ََرها.
تُ ْط ِف ُئ َ
َت َتجافىَ :ت َتبا َعدُ.
ال َم ِ
ضاجــ ُعُ :م ْف َر ُدهــا َمضْ َجــ ٌع،
َو ُهــ َو َم ْو ِضــ ُع ال َّنــ ْو ِم.
ْ
ساس ال ّدينِ .
س ال� أ ْمرِ� :أ ُ
َر�أ ُ

ُذ ْر َو ُة الشَّ ْي ِء� :أ ْعلا ُه.
َملا ُك ذلِكَ � :أ ْصلُ ُهَ ،و ِقوا ُم ُه.
ؤاخذونَُ :معا َقبونَ.
ُم َ
َث ِك َل ْتكَ َ :ف َق َدتْكَ .
اسُ :ي ْس ِق ُط ُه ْم.
َي ُك ُّب النّ َ
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الح ُ
ديث الثّاني:
َ
س ْبنِ مالِ ٍك َ -ر ِض َي الل ُه َع ْن ُه -قا َل :قا َل َرسو ُل الل ِه" :لا
َع ْن أ�نَ ٍ
َي ْس َتقي ُم �إيما ُن َع ْب ٍد َحتّى َي ْس َتقي َم َق ْل ُب ُهَ ،ولا َي ْس َتقي ُم َق ْل ُب ُه َحتّى َي ْس َتقي َم
لِسانُ ُه" (رواه � ْأح َمدُ)

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
�أ َّولاً -ن ُ
 -1نَ ْم َل� أ الفَرا َغ فيما َي�أْتي:
الح ِ
ديث ال� أ َّو ِل:
الج َّن َة ،كَما َب َّي َنها ال َّرسو ُل () في َ
�أ -ال� أ ْعما ُل الَّتي تُ ْد ِخ ُل َ
___________ .________ ،_________ ،__________ ،___________ ،
ب -ال ِعبا َد ُة الَّتي تُ َع ُّد َعمو َد إِال� ْسلا ِم.__________________ :
جِ -م ْن �أك َث ِر ال� أ ِ
عمال الَّتي تُ ْد ِخ ُل النّا َر.________________ :
د� -أ ْف َض ُل ال� أ ْع ِ
مال َو�أ ْعلاها َم ْن ِزلَ ًة في إِال� ْسلا ِم.____________ :
الح ِ
ديث ال� أ َّو ِل؟
واب َ
الخ ْي ِر الَّتي َذك ََرها ال َّرسو ُل () في َ
 -2ما �أ ْب ُ
ديث الشَّ ِ
الح ِ
ريف.
جاء في َ
 -3ن َُب ِّي ُن شَ ْر َط ال ِعبا َد ِة الخالِ َص ِة لِلّ ِه َ -ع َّز َو َج َّل ـ كَما َ
الص َد َق َة؟
 -4بِ َم شَ َّب َه ال َّرسو ُل () َّ
الحدي َث ْينِ ما َي َّت ِف ُق َو َق ْو َل الشّ ِاعرِ:
 -5ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن َ
َف َل ْم َي ْب َق �إِلّا صو َر ُة اللَّ ْح ِم َوال َّد ِم
ف فُؤا ُد ُه
ف َونِ ْص ٌ
لِسا ُن الفَتى نِ ْص ٌ
4

هير ب ُن �أبي ُسلمى)
( ُز ُ

ُجيب َعنِ ال� أ ْس َئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانِياً -نُ َف ِّك ُرَ ،ون ُ
الصحابِ َّي ُمعاذاً َي ْس�أ ُل ال َّرسو َل ().
 -1نُ َف ِّك ُر في الد ِّاف ِع الَّذي َج َع َل َّ
الص َل ِ
وات؟
الصلا ُة في َج ْو ِف اللَّ ْيلِ َع ْن َغ ْيرِها ِم َن َّ
 -2بِ َم َت ْف ُض ُل َّ
 -3نُ ْعطي �أ ْم ِثل ًة لِ َكلا ٍم ُي ْد ِخ ُل ِ
صاح َب ُه النّا َر.
الخ ْي ِر في إِال� ْسلا ِم.
 -4نَ ْذك ُُر �أ ْبواباً �أخْ رى لِ َع َملِ َ

َ -5ر َب َط ال َّرسو ُل () ْاس ِتقا َم َة الق ْل ِب بِ ْاس ِتقا َم ِة اللِّ ِ
سان ،نُ َو ِّض ُح ذلِكَ .

ثالِثاً-
ف ما َي�أْتي في ُج َملٍ ُمفي َد ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا:
 -1نُ َو ِّظ ُ
ُف َع َل ْيكَ .
		
بَ -ت َتجافى.
ؤاخذونَ.
�أُ -م َ
ج -ك َّ
ص ِضدََّ ( :عسي ٌرُ ،ي ْدنيني).
 -2ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال َّن ِّ
 -3نُ َو ِّض ُح َجما َل ال َّتصوي ِر في ال ِعبا َرتَينِ ال�آتي َت ْينِ :
"حصائِ ُد �ألْ ِس َن ِت ِهم".
�أَ -
ب"َ -و ُذ ْر َو ُة َس ِ
نام ِه الْ ِجها ُد".
 -4ن َُب ِّي ُن ال َف ْرقَ في ال َم ْعنى َب ْي َن ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْح َتها َخ ٌّط فيما َي�أْتي:
								
"الص ْو ُم ُج َّن ٌة".
�أَّ -
			
حاب الْ َج َّن ِة الْ َي ْو َم في شُ غُلٍ فا ِكهونَ"
ب -قا َل َتعالى�" :إِ َّن �أ ْص َ
س (")6
س (ِ )5م َن ا ْل ِج َّن ِة والنا ِ
ِس في ُصدو ِر النا ِ
ج -قا َل َتعالى" :الّذي ْ
يوسو ُ

( َروا ُه ال ِّت ْر ِم ِذ ّي)
(يس)55 :
(الناس)6 -5:

َن ٌ
الجلي ِل ُمعا ِذ ْبنِ َج َبلٍ.
شاط :نَعو ُد �إِلى ال َم ْك َت َب ِةَ ،و َن ْك ُت ُب َت ْقريراً في ُحدو ِد َص ْف َح ٍة َع ْن َحيا ِة َّ
الصحابِ ِّي َ
5

ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
الاس ِم َّي ُة
ُ
الج ْم َل ُة ْ
َن ْق َر�أ النَّصَّ ْي ِن ال�آتِ َي ْي ِنَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
طوط:
ْ
« �ألا �أ ُدلُّــكَ َعلــى �أ ْب ِ
س ال� أ ْمــ ِر إِال� ْســلا ُم،
ــئ َ
ــواب َ
الصــ ْو ُم ُج َّنــ ٌةَ ،و َّ
الخ ْيــرِ؟ َّ
الص َد َقــ ُة تُ ْط ِف ُ
الخطي َئــ َةَ ...ر�أ ُ
الصــلاةَُ ،و ُذ ْر َو ُة َس ِ
ــنام ِه ِ
الجهــا ُد.»...
َو َعمــو ُد ُه َّ
ــح بِ َص ِ
لاحهــاَ ،و َي ْف ُســ ُد بِفَســا ِدهاَ .و َت ْو ِع َي ُتهــا لا ِز َمــ ٌة لِ ِبنــا ِء ُم ْج َت َم ٍــع
ســاس ال َم ْج َت َم ِــعَ ،ي ْصلُ ُ
«ال� أ ْس َــر ُة �أ ُ
ـكَ .وهـ ِذ ِه ِ
ُم َت ِ
ـان َرئيسـ ِ
الصحيـ ِـحَ ،والدّيــنِ القَويـ ِم َطريقـ ِ
ماسـ ٍ
ـان
حيحـ ٌة لا شَ ــكَّ فيهــاَ .وطريقــا ال ِع ْلـ ِم َّ
قاعـ َد ٌة َص َ
ـات كَذلِــكَ ؛ لِ�أنَّ ُهـ ْم َجميعـاً
ـات ُم ْب ِدعـ ٌ
الصالِ َحـ ِةَ .وال ُم َربّــو َن ُم ْب ِدعــو َن فــي ال َّت ْربِ َيـ ِةَ ،وال ُم َر ِّبيـ ُ
فــي َت ْن ِشـ َئ ِة ال� أ ْسـ َـر ِة ّ
َي ْم َت ِلكــو َن ِ
الخ ْبـ َـر َة ال ّلا ِز َمـ َة فــي هــذا ال َمجـ ِ
ـالَ .فيــا �أ ُّيهــا ال ُم َربّــونَ ،ا ْب ُذلــوا مــا ْاسـ َت َط ْع ُت ْم ِمـ ْـن ُجهــو ٍد فــي َت ْربِ َيـ ِة

ال� أ ْج ِ
يالَ ،ف�أنْ ُت ُم ال ّرابِحو َن فيما َت ْب ُذلونَ».
ْ
ن ِ
ـماء الَّتــي َت ْح َتهــا ُخطـ ٌ
ُلاحـ ُ
سَ ،عمــو ُدُ ،ذ ْر َوةُ ،ال� أ ْسـ َـرةَُ ،طريقــا ،ال ُم َربّــونَ،
ـوط َّ
ـظ �أ َّن ال� أ َسـ َ
(الص ـ ْو ُمَ ،ر�أ ُ
ـت فــي
الاسـ َم ْينِ (هـ ِذ ِه� ،أنْ ُتـ ْم) جــاءا َم ْب ِن َّي ْيــنِ فــي َم َحـ ِّل َر ْفـ ٍـعَ ،وكُلُّهــا َو َق َعـ ْ
ال ُم َربِيـ ُ
ـاء ْت َم ْرفو َعـ ًةَ ،و�أ َّن ْ
ـات) جـ َ
(الصـ ْو ُم)َ ،و َم ْب ِن َّيـ ًة،
ـاء ْت ُم ْفـ َـر َد ًة ُم ْع َر َبـ ًةِ ،م ْثـ َلَّ :
�أ َّو ِل ُ
ـماء جـ َ
الج ْم َلـ ِةَ ،وهــذا مــا ن َُسـ ّمي ِه ال ُم ْب َتـ َد�أَ ،و�أ َّن هـ ِذ ِه ال� أ ْسـ َ
ـاسِ ،
قاع ـ َدةٌَ ،طريقـ ِ
الصــلاةُِ ،
ـانُ ،م ْب ِدعــونَ،
(ج َّن ـ ٌة ،إِال� ْســلا ُمَّ ،
ـماء ُ
ِم ْث ـ َل( :ه ـ ِذ ِه)َ .و أ� ّمــا ال� أ ْسـ ُ
الجهــا ُد� ،أسـ ُ
الخ َبـ َـر .كَمــا
ـاء ْت ُمخْ ِبــر ًة َعــنِ ال ُم ْب َت ـ َد أ�َِ ،و ُم َت ِّم َم ـ ًة َم ْعنــا ُهَ ،وهــذا مــا ن َُس ـ ّمي ِه َ
ُم ْب ِدعـ ٌ
ـات ،ال َّرابِحــونَ)َ ،ف َق ـ ْد جـ َ
ـاسُ ،م ْب ِدعــونَ)َ ،و�إِذا َدقَّ ْقنــا ال َّن َظـ َـر ،ن ِ
ن ِ
ُلاحـ ُ
ُلاحـ ُ
ـظ �أ َّن ال ُم ْب َت ـ َد�أ
ـظ �أ َّن َ
الخ َبـ َـر جـ َ
ـاء ُم ْفـ َـرداً ُم ْع َرب ـاًِ ،م ْث ـ َل�( :أسـ ُ
(الصــو ُم ُج َّنـ ٌة)َ ،و ُم َثنّــى ُم َذكَّــراًَ ،و َخ َبـ َـر ُه كَذلِــكَ ِ ،م ْثـ َلَ ( :طريقــا ال ِع ْلـ ِم
ـاءُ :م ْفـ َـرداًَ ،و َخ َبـ َـر ُه ُم ْفـ َـرداًِ ،م ْثـ َلَّ :
جـ َ
الصحيـ ِـحَ ،وَ ...طريقـ ِ
الخ َب ـ ِر َج ْمع ـاً ُم َذكَّــراًِ ،م ْث ـ َل( :ال ُم َربّــو َن ُم ْب ِدعــونَ)،
ـاء كُ ٌّل ِمـ َـن ال ُم ْب َت ـ َد�أِ َو َ
َّ
ـان)َ ،وجـ َ
(ال ُم َؤلِّفونَ)

ـات).
ـات ُم ْب ِدعـ ٌ
َو َج ْمع ـاً ُم َؤنَّث ـاًِ ،م ْث ـ َل( :ال ُم َر ِّبيـ ُ
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َن ْس َت ْن ِت ُج:
الاس ِم َّي ُة ِم ْن ُر ْك َن ْينِ �أ ِ
ساس َّي ْينِ ُي َؤ ِّد ِ
يان َم ْع ًنى تا ّماًَ ،و ُهما :ال ُم ْب َت َد�أَ :و ُه َو ْاس ٌم َم ْرفو ٌع في
َ -1ت َت َك َّو ُن ُ
الج ْم َل ُة ْ
الخ َب ُرَ :و ُه َو ما ُيخْ َب ُر بِ ِه َعنِ ال ُم ْب َت َد�أِ َو ُي َت ِّم ُم ال َم ْعنى.
الج ْم َل ِةَ ،و َ
�أ َّو ِل ُ
الخ َب ِر ال َّر ْف ُعَ ،ولِ ُك ٍّل ِم ْن ُهما ُص َو ٌر َو�أ ْشكا ٌل:
ُ -2ح ْك ُم ال ُم ْب َت َد�أِ َو َ
�أَ -ي�أْتي ال ُم ْب َت َد�أ ْاسماً ُم ْف َرداًِ ،م ْث ُل( :ال َّربي ُع َجمي ٌل)َ ،و(ن َْح ُن عائِدونَ).
لاب ِ
سات
بَ -ي�أْتي َ
حاضرون)َ ،و(ال ُم َه ْن ِد ُ
الخ َب ُر ْاسماً ُم ْف َرداًِ ،م ْث ُلِّ :
(السوا ُك َم ْط َه َر ٌة لِ ْل َف ِم)َ ،و(ال ُّط ُ
ف �إِ َل ْيها فيما َب ْعدُ.
ُم ْب ِد ٌ
عات)َ .و َل ُه ُص َو ٌر أ�خْ رىَ ،س َن َت َع َّر ُ
ِ
الخ َب ُر ُم ْب َت َد�أ ُه في ال َع َد ِد ِ
حالات إِال� ْفرا ِد
والج ْنسِِ ،م ْث ُل( :الفائِ ُز َم ْسرو ٌر)( ،الفائِ َز ُة َم ْسرو َرةٌ)َ ،وفي
ُ -3يطابِ ُق َ
بان ُمشْ ِ
الج ْم ِعِ ،م ْث ُل( :الغائِ ُب ُمشْ تاقٌ ،الغائِ ِ
تاقان ،الغائِبو َن ُمشْ تاقونَ).
َوال َّت ْث ِن َي ِة َو َ

َنما ِذ ُج إِ� ْعرا ِب َّي ٌة:
 -1ال َو ْح َد ُة َطري ُق ال َّن ْص ِر
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
ال َو ْح َدةُُ :م ْب َتد�أ ٌ َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
َطري ُقَ :خ َب ٌر َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ

 -2قا َل َتعالى« :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ».
الس ِ
كون ،في َم َح ِّل َر ْف ِع ُم ْب َت َد�أ.
هذاْ :اس ُم �إِشا َر ٍةَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ُّ
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
َخ ْل ُقَ :خ َب ٌر َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
لان ُمخْ ِل ِ
 -3العا ِم ِ
صان في َع َم ِل ِهما.
ِ
العام ِ
ف؛ لِ�أنَّ ُه ُم َثنّى.
لانُ :م ْب َت َد�أ ٌ َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه ال�ألِ ُ
ُمخْ ِل ِ
ف؛ لِ�أنَّ ُه ُم َثنّى.
صانَ :خ َب ٌر َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه ال�ألِ ُ
 -4الدّارِسو َن ُم ْب ِدعونَ.
الواو؛ لِ�أنَّ ُه َج ْم ُع ُم َذكَّ ٍر سالِ ٌم.
الدّارِسونَُ :م ْب َت َد�أ ٌ َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه ُ
الواو؛ لِ�أنَّ ُه َج ْم ُع ُم َذكَّ ٍر سالِ ٌم.
ُم ْب ِدعونََ :خ َب ٌر َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه ُ

(لُ ْقمان)11 :
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ريبات
الت َّْد ُ

حيح ِة فيما َي�أْتي:
�أ َّولاً -ن ََض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل َر ْم ِز إِال�جا َب ِة َّ
الص َ

جاء فيها ال ُم ْب َت َد�أ َم ْب ِن ّياً؟
 -1ما ُ
الج ْم َل ُة الَّتي َ
تان ُم ْث ِم َر ِ
�أ -الشَّ َج َر ِ
					
تان.
الح ُّق ِ
واض ٌح كالشَّ ْمسِ.
جَ -

		

الخ َب ُر فيها َم ْرفوعاً بِ َعلا َم ٍة َف ْر ِع َّي ٍة:
جاء َ
 -2ن َُح ِّد ُد ُ
الج ْم َل َة الَّتي َ
			
رورات.
زات َم ْس ٌ
�أ -الفائِ ُ
ج -ن َْح ُن شَ ْع ٌب ُم ِ
			
كاف ٌح.
ِ -3
حيح ٍة ن َْح ِويّاً:
الج َملِ ال�آتِ َي ِة َغ ْي ُر َص َ
واح َد ٌة ِم َن ُ

ْ
س مالِكَ .
ب� -أخْ لاقُكَ َر�أ ُ
ياء.
د� -أول ِئكَ �أ ْص ِد ٌ
قاء �أ ْو ِف ُ
الج ْنديّ ِان ِ
باس ِ
لان.
بُ -
دِ -ف َل ْسطي ُن َعزي َز ٌة َعلى قُلوبِنا.

ِ
�أ -ال ُمتسابِ ِ
َشيطان.
قان ن
ج -ال ُم ْج َتهدو َن فائِ ِ
بوب.
		
زان.
د -ال ُم َؤ َّد ُب َم ْح ٌ
ثانِياً -ن َِص ُل ال ُم ْب َت َد�أ في ال َعمو ِد ال� أ َّو ِل ،بِما ُي ِ
ناس ُب ُه ِم ْن َخ َب ٍر في ال َعمو ِد الثّاني:
			

ال ُم ْبتَدَ �أ
�أخْ لا ُق ال ُم ْس ِل ِم
هات
باء َوال� أ َّم ُ
ال� آ ُ
ال َو َط ُن
شَ َج َر ُة ال َّز ْي ِ
تون

فوعات.
ايات َم ْر ٌ
ب -ال ّر ُ

َ
الخ َب ُر

َعزي ٌز.
ُمبا َر َك ٌة.
تاج َف ْوقَ ُر ِ
ؤوسنا.
ٌ
ْ
الحقي ِق ِّي.
س مالِ ِه َ
َر�أ ُ

الج َم ِل ال�آتِ َي ِة:
ثالِثاً -نُ َع ِّي ُن ال ُم ْب َت َد�أ َو َ
الخ َب َر في ُ
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 -1قا َل َتعالى« :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ»
ف الفَري ُق :ن َْح ُن الفائِزونَ.
َ -2ه َت َ
تان ُمخْ ِل َص ِ
 -3ال َّط َبيب ِ
تان.
ساس ال ُم ْل ِك.
 -4ال َع ْد ُل �أ ُ

(الشورى)19 :

رابِعاً -ن ََض ُع ُم ْب َت َد�أً� ،أ ْو َخ َبراً ُم ِ
ناسباً في كُ ِّل َفرا ٍغ ِم ّما َي�أْتي:
لاج.
 -1الوِقا َي ُة _____ ِم َن ال ِع ِ
ِ _____ -2
طين.
عاص َم ُة ِف َل ْس َ

 -3ال ُع ّما ُل _____.
قات َالب ْل َد ِة ______.
ُ -4ط ُر ُ
موخ �أ ْه ِلها.
طين ______ َكشُ ِ
ِ -5جبا ُل ِف َل ْس َ

خا ِمساً -نُ ْعر ُِب ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
طوط �إِ ْعراباً تا ّماً:

							
 -1قا َل َتعالى « :ﭑ ﭒ ﭓ»
 -2هؤ ُلا ِء ُجنو ٌد ُمخْ ِلصونَ.
ض َط ِّي َب ٌةَ ،و َخ ْي ُرها كَثي ٌر.
 -3ال� أ ْر ُ
ات ُم ِ
حات.
كاف ٌ
ساء ال ِف َل ْسطي ِن ّي ُ
 -4ال ِّن ُ

(الفتح)29 :
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التَّ ْعبي ُر:

ال� ْع ِ
ِكتا َب ُة إِ
لان

إِ
ال� ْعلانُ :
الج ْمهــورِ؛ لِ َت ْحفيزِهــا
ـلوب َت ُ
واصــلٍ َمـ َع ِف َئـ ٍة ُم َع َّي َنـ ٍة ِمـ َـن ُ
نَـ ْو ٌع ِمـ ْـن �أنْــوا ِع ال َّت ْعبيـ ِر ال َوظي ِفـ ِّـيَ ،و ُهـ َو �أ ْسـ ُ
ـال رِســالَ ٍة ِ
ف �إِلــى �إيصـ ِ
َعلــى اتِّخــا ِذ ُردو ِد �أ ْفعـ ٍ
واض َحـ ٍة ُم َحـ َّد َد ٍة
ـال ُم َع َّي َنـ ٍة تُجــا َه َع َمــلٍ ُم َع َّيــنٍ َ ،و َي ْهـ ِد ُ
�إِلــى ال ِف َئـ ِة ال ُم ْسـ َت ْه َد َف ِة َحـ ْو َل َم ْوضــو ٍع ُم َع َّيــنٍ َ ،و ُيراعــى فيـ ِه ال ُم ْسـ َتوى الث ِ
َّقافـ ُّـي لِ ْل ُمخا َطـ ِ
ـب.

ع ِ
ال� ْع ِ
َناص ُر إِ
لان:
 -1ال ُم ْع ِل ُنَ :ق ْد َيكو ُن شَ خْ صاً� ،أ ْو ُم َؤ َّس َس ًة �أ ْه ِل َّي ًة� ،أ ْو ِج َه ًة ُح ِ
كوم َّي ًة.
 -2ال ُع ْنوا ُن ( َم ْوضو ُع إِال� ْع ِ
لان).
 -3ال َّزمانَُ :ي ِج ُب أ� ْن ُي َح َّد َد بِ ِدقَّ ٍة.
 -4ال َمكانَُ :ي ِج ُب �أ ْن ُي َح َّد َد بِ ِدقَّ ٍة.
َف ِم َن إِال� ْع ِ
لان.
الهد ُ
َ -5
ُ -6ج ْمهو ُر إِال� ْع ِ
لان (ال ِف َئ ُة ال ُم ْس َت ْه َد َف ُة).
لانات َتخْ لو ِم َن الشُّ ِ
روطَ ،و�أخْ رى َت َت َض َّم ُن شُ روطاً َت�أْتي في � ِآخ ِر إِال� ْع ِ
 -7الشُّ ُ
لان.
روطُ :هنا َك �إِ ْع ٌ
ال� ْع ِ
زات إِ
الج ِّي ِد:
ُم َم ِّي ُ
لان َ
ضوح ال ِع ِ
روح ال َع ْصرِ.
ناس َب ُتها لِ ِ
ُ -1و ُ
باراتَ ،و ُسهولَ ُة اللُّ َغ ِةَ ،و ُم َ
 -2ال�إ يجا ُز َغ ْي ُر ال ُم ِخ ِّل بِال َم ْعنى.
 -3ال َّتشْ وي ُقَ ،و إِال�ثا َرةُ.
ِ
ْ -4اس ِتخْ دا ُم ال ِّت ْق ِن ّي ِ
سومات ال ُم َع ِّب َر ِة.
الص َورَِ ،وال ُّر
الحدي َث ِةَ ،و�إِضا َف ُة َب ْع ِ
ض ُّ
ات َ
ض َم َع ال� أ ْد ِ
السما ِو َّي ِة� ،أ ْو ُح ْق ِ
� -5ألّا َيكو َن ُم ِخ ّلا ً بِال� آ ِ
وق ال ُم ْج َت َم ِع.
يان َّ
داب العا َّم ِةَ ،و�ألّا َي َتعا َر َ
ِم َن ال َوسائِ ِل الَّتي َي ِت ُّم ِم ْن ِخلالِها إِ
ال� ْعلانُ :
10

الجرائِـدَُ ،و ِهــي �إ ِْحــدى َوســائِلِ إِال� ْعـ ِ
ـت ،كَالبريـ ِد
ـلان ال َّت ْقلي ِد َّيـ ِةَ ،و إِال� ْعــلا ُن َع ْبـ َـر إِال�نْ َترنِـ ِّ
ُّ
ـف َو َ
الص ُحـ ُ
َ
الاج ِت ِ
إِال�لِ ْكترونِــيَ ،و َم ِ
ماعـ ِّـيَ ،وال ِّت ْلفــا ُزَ ،وال ِم ْذيــا ُع.
واصـ ِل ْ
واقـ ِـع ال َّت ُ
ِّ

َنمو َذ ٌج َتطبي ِق ٌّي:

ُب ْشرى
ســا َّر ٌة

الم ْس ِج ِد ال� أ ْقصى
َي ْو ٌم في َ

الســابِ ِع ال�أساسـ ِّـي (�أ) فــي َم ْد َر َس ـ ِة ال َكرا َم ـ ِة َعـ ْـن َف ْتـ ِـح بـ ِ
ـاب ال َّت ْســجيلِ؛
تُ ْع ِل ـ ُن طالِبـ ُ
ـات َّ
الصـ ِّ
ـف ّ
لِزِيــا َر ِة ال َم ْسـ ِـج ِد ال� أ ْقصــى ال ُمبــا َر ِكَ ،وال َّت َعـ ُّر ِف �إِلــى �أ ْحيــا ِء َمدي َنـ ِة ال ُقـ ْدسَِ ،يـ ْو َم  ...ال ُم ِ
وافـ َق  .../.../...م،
ـب فــي ال ُمشــا َر َك ِة ال َّت َو ُّج ـ ُه �إِلــى ُم َن ِّس ـ َق ِة ال ِّزيــا َر ِة فــي ال َم ْد َر َس ـ ِةِ ،ض ْمـ َـن الشُّ ـ ِ
ـروط ال�آتِ َي ـ ِة:
َفعلــى َمـ ْـن َت ْر َغـ ُ
� -1أ ْن َتكو َن ِم ْن طالِ ِ
السابِ ِع في َم ْد َر َس ِة ال َكرا َم ِة.
بات َّ
الص ِّ
ف ّ
ُ -2موا َف َق ِة َولِ ِّي ال� أ ْم ِر َخ ِّط ّياً.
 -3الال ِتزا ِم بِال ِّز ِّي ال َم ْد َر ِس ِّي.
� -٤أ ْن َت ْص َح َب ال ُم َعلِّ َم ُة الطّالِ ِ
ِف َع َل ْي ِه َّن.
بات ِخلا َل ال ِّر ْح َل ِةَ ،وتُشْ ر ُ
الت َّْحلي ُل:
ساسي(�أ).
ال ُم ْع ِل ُن :طالِ ُ
بات َّ
الص ِّ
ف ال ّسابِ ِع ال� أ ِّ

ال� ْع ِ
َم ْوضو ُع إِ
لان :زِيا َر ُة ال َم ْس ِج ِد ال� أ ْقصى.
ال َّزمانُ َ :ي ْو َم ...ال ُم ِ
واف َق ... /... / ...م.

المكانُ َ :م ْد َر َس ُة ال َكرا َم ِة.
َ
ال� ْع ِ
الهَ دَ ُف ِم َن إِ
ف �إِلى �أ ْحيا ِء َمدي َن ِة ال ُق ْدسِ.
لان :زِيا َر ُة ال َم ْس ِج ِد ال� أ ْقصىَ ،وال َّت َع ُّر ُ
ف ال ّسابِ ِع في َم ْد َر َس ِة ال َكرا َم ِة.
ال ِف َئ ُة ال ُم ْست َْهدَ َف ُة :طالِ ُ
بات َّ
الص ِّ
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ال َو ْحدَ ُة الثّاني ُة

ص:
َب ْي َن َيدَ ِي النَّ ِّ

شاع ٌر َع َربِي ِم ْن َقبي َل ِة الق ِ
َع ْب ُد ال َّرحيم ال َق ّمو ِد ُّي ِ
َمام َد ِة في ليبيا.
ٌّ
سطينَ ،ب ْع َد انتفاض ِة ِ
الحجار ِة ١٩٨٧م.
اعر هذ ِه القَصيد َة ِم ْن َو ْح ِي هوا ُه لِف َل َ
َتب الشّ ُ
ك َ

طين روحي
فِ َل ْس ُ

َع ْب ُد ال َّرحيم ال َق ّمو ِد ُّي /ليبيا

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-9
-10
-11
-12

ِف َل ْســطي ُن روحــي َو َر ْيحانَتــي
�أمــا �آ َن لِل ُّظ ْلــ ِم �أ ْن َي ْن َجلــي
َون َْحيــا بِ ِعــ ٍّز َعلــى �أ ْر ِضنــا
س َف ْوقَ الدُّنا
َمتى تُشْ ـ ِر ُق الشَّ ـ ْم ُ
َت َعلَّـــــــــ َق َق ْلبـــــــي بِ�أ ْطلالِهـــــــــا
الهوى ِم ْن شَ ذاها
َت َنشَّ ْق ُت َ
ريح َ
تُرا ُب ِ
ــك كَال ِّتب ْـــــ ِر فــي �أ ْر ِضــ ِه
َو�إِنّــي بِشَ ـــ ْو ٍق �إِلــى َم ْر ِجهــا
َوبيســا ُن َواللُّــ ُّد فــي ِ
خافقــي
َو�إِنّــي َل� أ ْشــكو �إِلَ ْي ِ
الهــوى
ــك َ
َســقى اللّــه ُ �أ ْرضـاً َعلــى شَ ـ ِّطها
ـوب
َف َم ْهمــا َتوالَـ ْ
ـت َع َل ْيهــا ُخطـ ٌ

ال ُمنا َق َش ُة:
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ِف َل ْســطي ُن يــا َج َّنــ َة ال ُم ْن ِعــ ِم
َو َي ْجلــو ال َّظــلا ُم َعــنِ ال ُم ْس ـ ِل ِم
َونَ ْبنــي َمنــاراً �إِلــى ال�أنْ ُجــ ِم
ـاء َعلــى ال ُّن ـ َّو ِم؟!
َو َي ْجــري ِّ
الضيـ ُ
َفصـــا َر ْت نَشــيداً َعلــى َم ْب ِس ـ ِم
َف�أ ْز َه َــر فــي ال َق ْل ِ
َالب ْر ُعــ ِم
ــــب ك ُ
ــن ال َّز ْمـــ َزم
َومــاؤ ُِك �أ ْحلــى ِم َ
ـب �أبــي ِ
الحبيـ ِ
القاسـ ِم
َو َم ْســرى َ
َو َعــكّا َو َح ْيفــا َويافــا َدمــي
ِ
الهاشــ ِم
بِ ُحـــ ِّب ِك يــا َغــ َّز َة
َيـــثو ُر ال َّرضيــ ُع َولَــ ْم ُي ْف َطــ ِم
َمدى ال َّد ْه ِر َت ْبقى َهوى ال ُم ْس ِل ِم

ئيس ُة في ه ِذ ِه القَصي َد ِة؟
 -1ما ال ِف ْك َر ُة ال َّر َ
طين َو�أ ْه ِلها ُظ ْل ٌم َعظي ٌم .ن َُب ِّي ُن ذلِكَ .
َ -2ح َّل بِ ِف َل ْس َ
طين؟
 -3ما الَّذي َت َمنّا ُه الشّ ِاع ُر لِ�أهْلِ ِف َل ْس َ

َبات
َر ْيحانَتي (ال َّر ْيحانَ ُة) :ن ٌ
َط ِّي ُب ال ّرائِ َح ِة.
َمنا ٌرَ :علام ٌة ُي ْه َتدى بِها في
ال َّطريقِ .
�أ ْطلا ُلَ :بقايا الدِّيارَِ ،و ُم ْف َر ُدها
َط َل ٌل.
َم ْب ِس ٌمَ :مكا ُن َالب ْس َم ِة ِم َن
ال َو ْج ِه.
شَ ذاهاِ :ع ْط ُرها.
ال ِّت ْب ُر :ال َّذ َه ُب.
خا ِفقي :نَ ْبضي.

طوب :ال�أمو ُر ال َعظي َم ُة،
ُ
الخ ُ
الخ ْط ُب.
َوم ْف َر ُدها َ

َ -4على َم ْن َي ْع ِق ُد ال َم ْظلو ُم �أ َم َل ُه بِال َّن ْصرِ؟
 -5ن َُب ِّي ُن ِم َن ال� أ ْب ِ
طين.
يات الدَّلائِ َل َعلى ِعشْ قِ الشّ ِاع ِر ِف َل ْس َ
ماء ُمد ٍُن ِف َل ْسطي ِن َّي ٍة ِع َّد ٍة ،نَ ْذك ُُرها.
َ -6و َر َد ْت في القَصي َد ِة �أ ْس ُ
 -7ما نَ ْو ُع ال� أ ْس ِ
لوب في َالب ْي ِت الحا ِد َي َعشَ َر؟
 -8نُ َو ِّض ُح َجما َل ال َّت ْصوي ِر في َالب ْي َت ْينِ ِ :
والسا ِدسِ.
الخامسِّ ،
		
 -9ن َُب ِّي ُن َدلالَ َة كُ ٍّل ِم ْن� :أَ -وماؤ ُِك �أ ْحلى ِم َن ال َّز ْمـ َز ِم.

بَ -يـثو ُر ال َّرضي ُع َولَ ْم ُي ْف َط ِم.

ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
الاس ِم َّي ُةُ :ص َو ُر َ
الخ َب ِر
ُ
الج ْم َل ُة ْ
ص ال�آتِ َيَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
طوط:
َن ْق َر�أ النَّ َّ
ـلات َوال َّن َكبـ ِ
ـط َعلــى �أ ْر ِض ـ ِه َر ْغ ـ َم كُ ِّل ال َو ْيـ ِ
«الشَّ ـ ْع ُب ال ِف َلســطي ِن ُّي ُمرابِـ ٌ
ـت َع َل ْي ـ ِهَ ،وهــا ُه ـ َو
ـات الَّتــي َتوالـ ْ
ُي ِ
ـاء،
ـاء ِشــعا ُر ُه َّن ال َّتضْ ِح َيـ ُة َو َالبـ ْذ ُل َوال َعطـ ُ
ـس ِمـ ْـن �أ ْج ِلهــا ،فال ِّنسـ ُ
دافـ ُع َع ْنهــا بِـ ُك ِّل ِفئاتِـ ِهَ ،و ُي َقـ ِّد ُم الغالِـ َـي َوال َّنفيـ َ
واح ُهـ ُم الطّا ِهـ َـر َة ِدفاعـاً َعـ ْـن كَرا َمـ ِة َو َط ِن ِهـ ْم َو ِع َّزتِـ ِهَ ،ولا َغرا َبـ َة فــي ذلِــكَ َ ،فال ِعـ ّز ُة ِمـ ْـن
ـباب ُي َقدِّمــو َن �أ ْر َ
والشَّ ـ ُ
َط ْب ِع ِهـ ْمَ ،وال َكرا َمـ ُة َت ْســري فــي ُع ِ
روق ِهـ ْم؛ لِــذا �أ ْص َبـ َـح هــذا الشَّ ـ ْع ُب �أ ْســطو َر ًة َخالِـ َد ًة تُ َت ْر ِجـ ُم ال َقـ ْو َل ال َمشْ ــهو َر:
(ال ُم َؤلِّفــونَ)
الحـ ُّق لِ� أ ْصحابِـ ِه».
«الحـ ُّق َفـ ْوقَ ال ُقـ َّو ِة»َ ،ولا ُبـ َّد �أ ْن َيعــو َد َ
َ
ن ِ
ساس ـ َّي ْينِ (ال ُم ْب َت ـ َد�أِ
ـوط ُج َم ـ ٌل ْاس ـ ِم َّي ٌةَ ،ت َت َك ـ َّو ُن ِمـ َـن ال ُّر ْك َن ْيــنِ ال� أ ِ
الج َم ـ َل الَّتــي َت ْح َتهــا ُخطـ ٌ
ُلاحـ ُ
ـظ �أ ّن ُ
الخ َبــر)َ ،ون ِ
ـاء َخ َبـ ُـر ُه ( ُمرابِـ ٌ
ُلاحـ ُ
ـط) ْاســماً ظا ِهــراً ُم ْفـ َـرداً،
َو َ
ـظ �أ َّن ال ُم ْب َت ـ َد�أ (الشَّ ـ ْع ُب) فــي ُ
الج ْم َل ـ ِة ال�أولــى جـ َ
َوطا َب ـ َق ال ُم ْب َت ـ َد�أ فــي ال َع ـ َد ِد َوال َّن ـ ْو ِع.
ـاء)َ ،و َخ َبـ ُـر ُه ِ
ـاء ُج ْم َل ـ ًة ْاس ـ ِم َّي ًةُ ،م َك َّونَ ـ ًة ِمـ ْـن
 َوال ُم ْب َت ـ َد�أ فــي ُ(شــعا ُر ُه َّن ال َّتضْ ِح َي ـ ُة) جـ َ
الج ْم َل ـ ِة الثّانِ َي ـ ِة (ال ِّنسـ ُ
الاس ـ ِم َّي َة ِ
والضميـ ُـر ( ُه ـ َّن) َر َبـ َ
ـاء).
ـط ُج ْم َل ـ َة َ
ُم ْب َت ـ َد�أ َو َخ َب ـرٍَ ،
الخ َب ـ ِر ْ
(شــعا ُر ُه َّن ال َّتضْ ِح َي ـ ُة) َم ـ َع ال ُم ْب َت ـ َد�أِ (ال ِّنسـ ُ
جاء ُج ْم َل ًة ِف ْع ِل َّي ًة ُم َك َّونَ ًة ِم َن ال ِف ْعلِ َو ِ
الفاعلَِ ،و أ� َّن
 َوال ُم ْب َت َد أ� في ُالج ْم َل ِة الثّالِ َث ِة (الشَّ ُ
باب)َ ،و َخ َب ُر ُه ( ُي َقدِّمونَ)َ ،
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الخ َب ِر
باب)َ ،و َر َب َط ُج ْم َل َة َ
َ
الخ َب َر ْاش َت َم َل َعلى َضمي ٍر ُم َّت ِصلٍ (الواوِ) في ( ُي َقدِّمونَ) ،عا َد َعلى ال ُم ْب َت َد�أ (الشَّ ُ
جاء جمل ًة فعل ّي ًة مك ّون ًة ِم َن
بِال ُم ْب َت َد�أ ،وكذلكَ المبتد�أ في ُ
الجمل ِة الخامس ِة (الكرام ُة)ُ ،
وخبر ُه ( َت ْسري) َ
الخبر اشتم َل على ضمي ٍر مستت ٍر ( ِه َي) ،عا َد على المبتد�أ (الكرام ُة).
ال ِف ْعلِ والفاعلِ (ضمير مستتر) ،و�أ ّن َ
جاء ِش ْب َه ُج ْم َل ٍة جا ّراً َو َم ْجروراً.
 َوال ُم ْب َت َد�أ في ُالج ْم َل ِة ال ّرابِ َع ِة (ال ِع َّزةُ)َ ،و َخ َب ُر ُه ِ(م ْن َط ْب ِع ِه ْم) َ
جاء ِش ْب َه ُج ْم َل ٍة َظ ْر ِف َّي ٍة.
خير ِة َ
 َوال ُم ْب َت َد�أ في ُالج ْم َل ِة ال� أ َ
(الح ُّق)َ ،و َخ َب ُر ُه ( َف ْوقَ ال ُق َّو ِة) َ
َن ْس َت ْن ِت ُج:
الاس ِم َّي ُة ِم ْن ُر ْك َن ْينِ �أ ِ
الخ َب ُر.
ساس َّي ْينِ ُ ،هما :ال ُم ْب َت َد�أَ ،و َ
َ -1ت َت َك َّو ُن ُ
الج ْم َل ُة ْ
الخ َب ِر ال َّر ْف ُع.
ُ -2ح ْك ُم ال ُم ْب َت َد�أِ َو َ
الخ َب ِر ِه َي:
ُ -3ص َو ُر َ
س ُج ْم َل ًةَ ،ولا ِش ْب َه ُج ْم َل ٍةِ ،م ْث ُلَ :م ْن ُع ال� أ ِ
ذان َجري َم ٌة.
أ�ْ -اس ٌم ظا ِه ٌر ( ُم ْف َر ٌد)؛ أ� ْي لَ ْي َ
بُ -ج ْم َل ٌةْ -1 :اس ِم َّي ٌةِ ،م ْث ُل :ال� أ ْقصى ساحاتُ ُه ِ
واس َع ٌة.
الص ْهيونِ ُّي ُي ْر ِه ُب ال� أ ْطفا َل.
ِ -2ف ْع ِل َّي ٌةِ ،م ْث ُلِّ :
الضلو ِع.
جِ -ش ْب ُه ُج ْم َل ٍةَ -1 :ظ ْر ِف َّي ٍةِ ،م ْث ِلِ :ف َل ْسطي ُن َب ْي َن ُّ
ِ
طيني.
س في �أنْفا ِ
 -2جا ٍّر َو َم ْجرورٍِ ،م ْثلِ :ال ُق ْد ُ
س كُ ِّل ف َل ْس ٍّ
الج ْم َل ِة �أ ْن َيشْ َت ِم َل َعلى َضمي ٍر َيعو ُد َعلى ال ُم ْب َت َد�أَِ ،و َي ْربِ َط ُه بِ ِهِ ،م ْث ِل( :الطّالِ ُب
ُ -4يشْ َت َر ُط في َ
الخ َب ِر ُ

�أ ْسلو ُب ُه ُم َه َّذ ٌب).
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َنما ِذ ُج إِ� ْعرا ِب َّي ٌة:

 -١ال َّز ْي ُت ِعما ُد َالب ْي ِت.
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
ال َّز ْي ُتُ :م ْب َت َد�أ ٌ َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
ِعما ُدَ :خ َب ٌر َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
 -٢ال ِف َل ْسطي ِن ُّي ِشعا ُر ُه ال ِع َّز ُة َوال َكرا َم ُة.
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
ال ِف َل ْسطي ِن ُّيُ :م ْب َت َد�أ ٌ َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
ِشعا ُر ُهِ :شعا ُرُ :م ْب َت َد�أ ٌ ٍ
ضاف.
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِهَ ،و ُه َو ُم ٌ
ثان َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
الض ِّم ،في َم َح ِّل َج ٍّر ُم ٍ
ضاف �إِلَ ْي ِه.
الهاءَ :ضمي ٌر ُم َّت ِص ٌلَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى َّ
َو ُ
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
ال ِع َّزةَُ :خ َب ُر ال ُم ْب َت َد�أِ الثّاني َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
الاس ِم َّي ُة ِ
(شعا ُر ُه ال ِع َّزةُ) في َم َح ِّل َر ْف ِع َخ َب ِر ال ُم ْب َت َد�أِ ال� أ َّو ِل.
َو ُ
الج ْم َل ُة ْ
 -٣ال ُم ِؤمنو َن في َجنّ ِ
ات ال َّنعي ِم.
الواو؛ لِ�أنَّ ُه َج ْم ُع ُم َذكَّ ٍر سالِ ٌم.
ال ُم ِؤمنونَُ :م ْب َت َد�أ ٌ َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه ُ
الس ِ
كون ،لا مح َّل ل ُه ِم َن ال�إ ِ
عراب.
فيَ :ح ْر ُ
ف َج ٍّرَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ُّ
َجنّ ِ
ضاف.
اتْ :اس ٌم َم ْجرو ٌرَ ،و َعلا َم ُة َج ِّر ِه ال َك ْس َر ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِهَ ،و ُه َو ُم ٌ
الج ْم َل ِة في َم َح ِّل َر ْف ِع َخ َبرٍ.
َو ِش ْب ُه ُ

ريبات
الت َّْد ُ

الخ َب َر فيما َي�أْتيَ ،ونُب ِّي ُن نَ ْو َع ُه:
�أ َّولاً -نُ َع ِّي ُن َ
		
 -1قا َل َتعالى « :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ »
			
الخطي َئ َة».
«الص َد َق ُة تُ ْط ِف ُئ َ
 -2قا َل ال َّرسو ُل ()َّ :
ُ -3ح ُّب ال َو َطنِ ِم َن ال�إ ِ
يمان.
جاح َوال َّت َف ُّوقُ.
ْ -4
الاج ِتها ُد ثِما ُر ُه النّ ُ

(البقرة)257:
		

( َروا ُه ال ِّت ْر ِمذ ّي)
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الج ْم َل َة �إِلى ُم ْف َر ٍد:
ثانِياً -ن َُح ِّو ُل َ
الج َم ِل ال�آتِ َي ِة �إِلى ُج ْم َل ٍةَ ،و ُ
الخ َب َر ال ُم ْف َر َد في ُ
راء ُة تُ َغ ّذي ال َع ْق َل.
 -1ال ِق َ
الصدا َق ِة.
لاص ُع ْنوا ُن َّ
 -2إِال�خْ ُ
الص َّح َة.
 -3ال َّت ْدخي ُن ُي َد ِّم ُر ِّ
 -4ال ِف َل ْسطي ِن ُّي ُم َت َم ِّسكٌ بِ�أ ْر ِض ِه.
الج َم َل ال�آتِ َي َة بِ َخ َب ٍر ُم ِ
لوب َب ْي َن ال َق ْو َس ْينِ :
ثالِثاً -نُ ْك ِم ُل ُ
ناس ٍب كَما ُه َو َم ْط ٌ
(خ َب ٌر ُم ْف َر ٌد).
 -1الا ْق ِتصا ُد في ال َّن َف َق ِة __________ ال َع ْيشَِ .
(ج ْم َل ٌة ِف ْع ِل َّي ٌة).
هات ال ِف َل ْسطي ِن ّي ُ
 -2ال� أ َّم ُ
ات ______________ �أ ْجيالا ً َعظي َم ًةُ .
(ج ْم َل ٌة ْاس ِم َّي ٌة).
الحدي َق ُة _______________ ُ
َ -3
 -4ال َّنظا َف ُة _______________ ِ
(ش ْب ُه ُج ْم َل ِة جا ٌّر َو َم ْجرو ٌر).
 -5ال ُم َعلِّ ُم _______________ ِ
(ش ْب ُه ُج ْم َل ٍة َظ ْر ِف َّي ٍة).
الخ َب ُر فيها:
رابِعاً -نُ َك ِّو ُن ُج َملا ً ْاس ِم َّي ًة ِم ْن �إِنْشائِناَ ،يكو ُن َ
�أُ -م ْف َرداً.
بُ -ج ْم َل ًة.
جِ -ش ْب َه ُج ْم َل ٍة.
ِ
خامساً -نُ ْعر ُِب ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
						
�أ -قا َل َتعالى «:ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ »
�أ ْع َد ْد َت شَ ْعباً َط ِّي َب ال� أ ْع ِ
راق		
ب -ال� أ ُّم َم ْد َر َس ٌة �إِذا �أ ْع َد ْد َتها
الجنو ِد.
ج -القائِ ُد �أما َم ُ
د -ال�إ ْسلا ُم �أ ْحكا ُم ُه ِ
واض َح ٌة.
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(النّور)35:
(حا ِفظ �إِ ْبراهيم)

ورقة عمل
الهدف ال�أول :نع ّين الخبر ،ونب ّين صورته.

ُص َور الخبر

الهدف الثاني :نح ّول الخبر المفرد �إلى جملة ،وبالعكس.
نتذكّر:
الخبر هو ما يكمل معنى المبتد�أ ،بحيث يشكّل معه جملة مفيدة ،ويكون مرفوعاً� ،أو في مح ّل رفع.
صور الخبر :اسم مفرد ،وجملة اسمية� ،أو فعلية ،وشبه جملة ظرفية� ،أو جا ّر ومجرور.
�أع ّزائي الطّلبة ،ه ّيا:
�أ ّولاً -نع ّين الخبر ،ونب ّين صورته فيما ي�أتي:
ال َّر ْقم
-١
-٢
-٣
-٤
-٥

الجملة

ال ّلاجئ محروم من وطنه.

الخبر

صورة الخبر

الثّائر كرامته محفوظة.
الحارس �أمام العمارة.
الف ّلاح يزرع �أرضه.
الوطن للجميع.

ثانياً -نح ّول الخبر المفرد �إلى جملة ،والجملة �إلى مفرد في ك ّل م ّما ي�أتي:
 -1خمس صلوات كُ ِت َب ْت على المسلم.................................................. :

الصداقة............................................. :
 -2دخول المنفعة بين ال�أصدقاء ُيفسد ّ

 -3قائد الجند يرفع معنويات عناصره.................................................... :
نشر المح ّبة بين النّاس.................................................. :
 -4الدّاعية ه ُّم ُه ُ
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ال َو ْحدَ ُة الثّالِث ُة

الاس ِتماعُ:
ْ
ص ِب ُع ْن ِ
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئل ِة ال�آتِ َي ِة:
َن ْس َت ِم ُع إ�ِلى َن ٍّ
وان ( آ� ُ
داب ال َّطريقِ )َ ،ونُ ُ

 -1نَ ْذك ُُر �أ َه َّم ال� آ ِ
داب الَّتي َي ِج ُب الالْ ِتزا ُم بِها في ال َّطريقِ .
 -2ما ال َم ْقصو ُد بِ َق ْو ِل ال َّر ِ
سول ()َ ...« :وتُ ُ
ميط ال�أذى َعنِ ال َّطريقِ َص َد َق ٌة»؟
س في ال ُّط ُر ِ
قات.
الجلو ِ
 -3نُ َعلِّ ُل :نَهانا ال َّرسو ُل () َعنِ ُ
عاب النّا ِر َّي ِة َوال ُم َف ْر َق ِ
 -4ن َُب ِّي ُن ال�أضْ را َر النّ ِ
اج َم َة َعنِ ْاس ِتخْ دا ِم ال�ألْ ِ
عات.
ض ال َّظوا ِه ِر ال ُم ْس َت ْه َج َن ِة الَّتي انْ َتشَ َر ْت بِشَ ْكلٍ كَبي ٍر في ال ُّط ُر ِق العا َّم ِة.
 -5نَ ْذك ُُر َب ْع َ
 -6ما �أ َه ِّم َّي ُة الالْ ِتزا ِم بِ�آ ِ
داب ال َّطريقِ ؟
الس ِ
لوكات ال�آتِ َي ِة:
 -7ن َُب ِّي ُن َر�أْ َينا في ُّ
�أ� -أ ْط ٍ
صابيح.
فال َي ْل َعبو َن َو َس َط ال َّطريقِ َ ،و َي ْك ِسرو َن ال َم َ
الس ْي ِر في ال َم ِ
كان ال ُم َح َّد ِد لِ ْل ُمشا ِة.
بَّ -
لاب �أ ْو َح َي ٍ
حاب ِك ٍ
اص ِط ِ
وانات تُ ْر ِه ُب الما َّرةَ.
جـْ -
ــــعَ ،و ْاس ِتخْ دا ِم �ألْ ٍ
فاظ نابِ َي ٍة.
د -ال َّت َحد ُِّث بِ َص ْو ٍت ُم ْر َت ِف ٍ
فايات في ال ُّط ُر ِ
هـ� -إِلْقا ِء ال ُّن ِ
قات.
ف ُي َؤ ّدي الالْ ِتزا ُم بِ�آ ِ
داب ال َّطريقِ �إِلى ْاس ِت ْقرا ِر ال ُم ْج َت َم ِع؟
َ -8ك ْي َ
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( ُم َّت َف ٌق َع َل ْي ِه)

ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
عال النّ ِ
ِم َن ال� أ ْف ِ
اس َخ ِة :كانَ َو�أ َخواتُها
ص ال�آتِ َيَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
طوط:
َن ْق َر�أ النَّ َّ
يــن َعلــى �أ َّن ال َّتكا ُمــ َل الا ْق ِتصــا ِد َّي َحقيقَــ ٌة ماثِ َلــ ٌةَ ،ومــا زا َل
كا َن الحا ِكــ ُم ُم َّت ِفقــاً َمــ َع الا ْق ِتصا ِديّ َ
الحا ِكـ ُم ُمؤ ِْمنـاً بِ�أنَّـ ُه َضــرو َر ٌة لا ِز َمـ ٌةَ ،ولا ُبـ َّد �أ ْن ُي َت ْر َجـ َم �إِلــى سـ ٍ
ـوق ُت ْسـ ِه ُم فــي بِنــا ِء الا ْق ِتصــا ِد ال َو َط ِنـ ِّـي؛ لِ� أ َّن
العالَـ َم كُلَّـ ُه صــا َر ِكيانـاً ِ
واحــداًَ ،ف َقـ ْد �أضْ َحـ ِ
ـات َسـ ْـه َل َة ال ُوصـ ِ
كين ،لِــذا لا
ـت ال ُم ْن َتجـ ُ
ـول �إِلــى كُ ِّل ال ُم ْسـ َت ْه ِل َ
الج ِّيــ ِد؛ لِ َي َظــ َّل ال َو َطــ ُن ُم ِ
حافظــاً َعلــى ُم ْســ َتوا ُه لِلَّ ِ
حــاق بِ َر ْك ِ
ــب ال َّتنافُــسِ.
تــاج َ
ــن الا ْه ِتمــا ِم بِ إِال�نْ ِ
ُبــ َّد ِم َ
ن ِ
ـظ أ� َّن ال� أ ْفعــا َل الَّتــي َت ْح َتهــا ُخطـ ٌ
ُلاحـ ُ
ـت َعلــى ُج َمــلٍ ْاسـ ِم َّي ٍةُ ،م َك َّونَـ ٍة ِمـ ْـن ُم ْب َتـ َد�أ َو َخ َبـرٍَ ،ولا
ـوط َد َخ َلـ ْ
(الخ َبـرِ)؛ لِذلِــكَ تُ َسـ ّمى هـ ِذ ِه
ـاج �إِلــى مــا ُي ْك ِمـ ُل َم ْعناهــا َ
الاسـ ِم ال َم ْرفــو ِع َب ْعدَهــاَ ،بـ ْل َت ْحتـ ُ
َي ْك َت ِمـ ُل َم ْعناهــا بِ ْ
الخ َبـ ِر ِمـ َـن
ـراب َ
ال� أ ْفعــا ُل أ� ْفعــالا ً نا ِق َصـ ًةَ .و�إِذا نَ َظ ْرنــا �إِلــى َح َر َكـ ِة ْاسـ ِمها َو َخ َبرِهــاَ ،و َج ْدنــا أ�نَّهــا َقـ ْد َغ َّيـ َـر ْت �إِ ْعـ َ
ـب؛ لِذلِــكَ ُت َس ـ ّمى ه ـ ِذ ِه ال� أ ْفعــا ُل أ� ْفعــالا ً ِ
ال َّر ْفـ ِـع �إِلــى ال َّن ْصـ ِ
ناسـ َـخ ًة.
َن ْس َت ْن ِت ُج:
 كا َن َو�أ َخوا ُتهــا �أ ْفعــا ٌل ِناق َصــ ٌة ِ
الاســ ِم َّي ِةَ ،ف َت ْر َفــ ُع ال ُم ْب َتــ َد�أَ ،و ُي َســ ّمى
ناس َ
ــخ ٌةَ ،ت ْد ُخــ ُل َعلــى ُ
الج ْم َلــ ِة ْ
الخ َب َــرَ ،و ُي َســ ّمى َخ َب َرهــا.
ــب َ
ْاســ َمهاَ ،و َت ْن ِص ُ
 ِم ْن �أ َخ ِس ،صا َر).
وات كانَ�( :أ ْص َب َح� ،أضْ حى� ،أ ْمسىَ ،ظ َّلَ ،
بات ،ما زا َل ،ما دا َم ،لَ ْي َ

تان ُل َغ ِوي ِ
فائِدَ ِ
َّتان:

 ال� أ ْفعــا ُل النّ ِاق َص ـ ُةِ :هــي ال� أ ْفعــا ُل الَّتــي لا َت ْك َتفــي بِ َم ْر ِـاج َم ـ َع
الج ْم َل ـ ِةَ ،ب ـ ْل َت ْحتـ ُ
فوعهــا؛ إِل�تْمــا ِم َم ْعنــى ُ
َ
ال َم ْرفــو ِع �إِلــى َم ْنصـ ٍ
ـوب.
 ال� أ ْفعــا ُل النّ ِاسـ َـخ ُة :لا ُي ْم ِكـ ُن �إِقا َمـ ُة ُج ْم َلـ ٍة ِم ْنهــا َو ِمـ ْـن َم ْر ِفوعهــاَ ،بـ ْل لا ُبـ َّد ِمـ ْـن �إِضا َفـ ِة ال َم ْنصـ ِ
ـوب َكـ ْـي
الخ َبـ ُـر َخ َبــراً َم ْنصوبـاً لَهــا.
َي ْك َت ِمـ َل ال َم ْعنــىَ ،ف ُي ْص ِبـ ُـح ال ُم ْب َتـ َد�أ ْاســماً َم ْرفوعـاً لَهــاَ ،و َ
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َنما ِذ ُج إِ� ْعرا ِب َّي ٌة:
ِ
الجاح ُظ كاتِباً.
 -1كا َن
ض ِ
صَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ال َف ْت ِح.
كانَِ :ف ْع ٌل ما ٍ
ناق ٌ
ِ
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
الجاح ُظْ :اس ُم كا َن َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
صوبَ ،و َعلا َم ُة ن َْص ِب ِه ال َف ْت َح ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
كاتِباًَ :خ َب ُر كا َن َم ْن ٌ
� -2أ ْص َب َح كُ ُّل شَ ْي ٍء ُم ْب َت ِهجاً بِالعي ِد.
ض ِ
صَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ال َف ْت ِح الظّا ِه ِر َعلى � ِآخ ِر ِه.
�أ ْص َب َحِ :ف ْع ٌل ما ٍ
ناق ٌ
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
ك ُّلْ :اس ُم �أ ْص َب َح َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
صوبَ ،و َعلا َم ُة ن َْص ِب ِه ال َف ْت َح ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
ُم ْب َت ِهجاًَ :خ َب ُر �أ ْص َب َح َم ْن ٌ
عاب النّا ِر َّي ُة ظا ِه َر ًة ُم ْق ِل َق ًة.
 -3با َت ِت ال�ألْ ُ
ض ِ
صَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ال َف ْت ِح الظّاه ِر على �آخ ِر ِهَ ،والتّ ُاء لِل َّت�أْ ِ
ف َم ْب ِن ٌّي ،لا
باتِ :ف ْع ٌل ما ٍ
نيثَ :ح ْر ٌ
با َت ِتَ :
ناق ٌ
َم َح َّل لَ ُه ِم َن إِال� ْع ِ
راب.
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
بات َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
عابْ :اس ُم َ
ال�ألْ ُ
صوبَ ،و َعلا َم ُة ن َْص ِب ِه ال َف ْت َح ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
ظا ِه َرةًَ :خ َب ُر َ
بات َم ْن ٌ

 -٤ما زا َل ال�أم ُل موجوداً.

نفي ،م ْب ٌّني على ال ّس ِ
كون ،لا مح َّل له ِم َن إِال�عراب.
ماُ :
حرف ٍ
صَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ال َف ْت ِح الظّاه ِر على �آخ ِر ِه.
زا َلِ :ف ْع ٌل ما ٍ
ض نا ِق ٌ
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
ال�أم ُلْ :اس ُم ما زا َل َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
صوبَ ،و َعلا َم ُة ن َْص ِب ِه ال َف ْت َح ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
موجوداًَ :خ َب ُر ما زا َل َم ْن ٌ
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ريبات
الت َّْد ُ

�أ َّولاً -نُ َع ِّي ُن كا َن َو�أ َخواتِهاَ ،ون َُب ِّي ُن ْاس َم كُ ٍّل ِم ْنها َو َخ َب َر ُه:

			
 -1قا َل َتعالى« :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ »
فوس ِكباراً
َت ِع َب ْت في ُمرا ِدها ال� أ ْجسا ُم
		
َ -2و�إِذا كان َِت ال ُّن ُ
� -3أ ْص َب َح ال ِّت ْلفا ُز َض ْيفاً ُمقيماً.
الخلُقِ .
اس ما ُد ْم َت كَري َم ُ
َ -4ي ْح َت ِر ُمكَ النّ ُ
س ال َّت َك ُّب ُر َم ْحموداً.
 -5لَ ْي َ
 -6ما زالَ ِت ال َّزكا ُة َح ّلا ً لِ َم ْس�ألَ ِة ال َف ْقرِ.
ْيير ال ّلا ِز َم َع َل ْيها:
ثانِياً -نُ ْد ِخ ُل كا َن �أ ْو �إ ِْحدى �أخْ واتِها َعلى ُ
الج َملِ ْ
الاس ِم َّي ِة ال�آتِ َي ِةَ ،ون ُْجري ال َّتغ َ
 -1ال� أ ْس َر ُة ال َع َربِ َّي ُة ُم َت ِ
ماس َك ٌة.
دان ِ
واس ِ
 -3ال َم ْس ِج ِ
عان.
 -5ال ِف َل ْسطين ّيو َن ُم َت َم ِّسكو َن بِ ُك ِّل ِش ْب ٍر ِم ْن �أ ْر ِض ِه ْم.

(ال َّن ْح ُل)58 :
(المتنبي)

 -2ال َع ْق ُل ُم َق َّد ٌم َعلى ِ
المال.
باب �أ َم ُل ال ُم ْس َت ْق َبلِ.
 -4الشَّ ُ
س َز ْه َر ُة ال َمدائِنِ .
 -6ال ُق ْد ُ

ماء ال�آتِ َي َة �أخْ باراً لِكانَ� ،أ ْو �إ ِْحدى �أ َخواتِها في ُج َم ٍل ُمفي َد ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا:
ثالِثاً -ن َْج َع ُل ال� أ ْس َ
____________________  -2عا ِد ِ
لان____________________ :
 -1با ِر ٌد:
ِ -٣
صامدونَ____________________ :
رابِعاً -نُ ْعر ُِب ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
غيرةً.
� -1أ ْص َب َح العالَ ُم َق ْر َي ًة َص َ
مين ال�أولى.
 -2كا َن ال َم ْس ِج ُد ال� أ ْقصى ِق ْب َل َة ال ُم ْس ِل َ
خاص ِ
� -3أ ْمسى ال ُم َت ِ
مان ُم َتصالِ َح ْينِ .
الاح ِتلا ُل ُم َت َغ ْطرِساً.
 -4ما زا َل ْ
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ورقة عمل
كان و أ�خواتها
الهدف ال�أول :نُدخل كان و�أخواتها على الجملة الاسمية.
نتذكّر:
 -١كان و�أخواتها �أفعال ناقصة ناسخة ،تدخل على الجملة الاسمية ،فترفع المبتد�أ ،و ُيس ّمى اس َمها،
خبرها.
وتنصب الخبر ،و ُيس ّمى َ
 -٢من أ�خوات كان ( أ�صبح ،أ�ضحى ،أ�مسى ،ظ ّل ،بات ،ما زال ،ما دام ،ليس ،صار).
أ�ع ّزائي الطّلبة ،ه ّيا:
أ�ولاً -ن ِ
ُدخل كان أ�و �إحدى أ�خواتها على الجمل الاسمية ال�آتية ،مع تغيير ما يلزم:
المشرو ُع جاه ٌز................................................................... :
ال� أ ُّم مدرس ٌة...................................................................... :
ِ
ِ
ساطعان................................................................. :
النجمان
ال ُع ّما ُل مخلصو َن في عملهم........................................................ :

إِ
ال� ْملا ُء:

ِكتا َب ُة ال�ألِ ِ
ف ال ُم َت َط ِّر َف ِة في ال ِف ْع ِل الثُّلاثِ ِّي

ص ال�آتِ َيَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل َم َت ْي ِن ال َّل َت ْي ِن َت ْح َت ُك ٍّل ِم ْنهُ ما َخ ٌّط فيما َي أ�ْتي:
َن ْق َر�أ النَّ َّ
َو َم ْهمــا َعــلا َم ْر َكـ ُز إِال�نْسـ ِ
ـيحَ .فـ إ�ِذا َر�أى فــي
ـانَ ،وا ْر َت َف َعـ ْ
ـف فــي هــذا ال َكـ ْو ِن الفَسـ ِ
ـت َمكانَ ُتـ ُهَ ،ف إِ�نَّـ ُه َضعيـ ٌ
أ� ْثنــا ِء َســ ْي ِر ِه ِ
ــب َع َل ْيــ ِه �أ ْن ُيقَــ ِّد َم لَــ ُه ال َعــ ْونَ.
عاجــز ًا ،أ� ْو شَ ــ ْيخاً ،أ� ْو أ� ْعمــى ،أ� ْو ُم ْحتاجــاً �إِلــى ُمســا َع َد ٍةَ ،و َج َ
ن ِ
جاءتــا ِف ْع َل ْيــنِ ثُلاثِ َّي ْيــنِ ُ ،خ ِتـ َم كُ ٌّل ِم ْن ُهمــا بِ�ألِـ ٍ
ُلاحـ ُ
ـفَ ،فال ِف ْعـ ُل ( َعــلا) ِف ْعـ ٌل
ـظ أ� َّن ال َك ِل َم َت ْيــنِ ( َعــلاَ ،ر أ�ى) َ
ـاء ِت
ـاء ِت ال�ألِـ ُ
ـف قائِ َمـ ًة (ا)؛ لِ� أ َّن �أ ْص َلهــا وا ٌوَ ،و�أ َّن ال ِف ْعـ َل ( َر�أى) ِف ْعـ ٌل مــاضٍ ،جـ َ
مــاضٍُ ،مضا ِر ُعـ ُه ( َي ْعلــو)؛ لِــذا جـ َ
ـاءَ ،ت ْظ َهـ ُـر فــي ال ِف ْعـ ِل ِع ْنـ َد �إ ِْســنا ِد ِه �إِلــى َضميـ ِر
ال�ألِـ ُ
ـف فيـ ِه َعلــى شَ ـ ْك ِل اليــا ِء َغ ْيـ ِر ال َم ْنقو َطـ ِة (ى)؛ لِ� أ َّن �أ ْص َلهــا يـ ٌ
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ـت).
َر ْفـ ٍـع ُم َت َح ـ ِّر ٍكِ ،م ْث ـلَِ ( :ر�أ ْيـ ُ

إ�ِضا َء ٌة إِ� ْملائِ َّي ٌة:

ف في � ِآخ ِر ال� أ ْف ِ
عال الثُّلاثِ َّي ِة:
 تُ ْك َت ُب ال�ألِ ُ� -1ألِفاً قائِ َم ًة� ،إِذا كا َن �أ ْصلُها واواًِ ،م ْث ُلَ ( :زهاَ ،جفاَ ،رجاَ ،صفا).
ياءِ ،م ْث ُلَ (:قضى ،نَهىَ ،سرى ،ثَنى).
ياء َغ ْي َر َم ْنقو َط ٍة� ،إِذا كا َن �أ ْصلُها ً
ً -2
ف �أ ْص ُل ال�ألِ ِف في ال ِف ْعلِ الثُّلاثِ ِّي ِم ْن ِخ ِ
لال:
 ُي ْع َر ُ -1إِال�ت ِ
ْيان بِ ُمضا ِر ِع ال ِف ْعلِِ ،م ْثلِ َ ( :رجاَ :ي ْرجوَ ،مشىَ :ي ْمشي).
� -2إ ِْسنا ِد ال ِف ْعلِ �إِلى َضمي ِر َر ْف ٍع ُم َت َح ِّر ٍكِ ،م ْثلِ َ ( :ر�أىَ :ر�أ ْي ُتَ ،سعىَ :س َع ْي ُتَ ،دناَ :دنَ ْو ُت).
 -٣إِال�ت ِ
ْيان بِال َم ْص َدرِ ،مثلَ :سعىَ :س ْعياً.

ريبات إِ
ال� ْملائِ َّي ُة
الت َّْد ُ

ِ
الماض َي ِم َن ال� أ ْف ِ
عال ال ُمضا ِر َع ِة ال�آتِ َي ِة:
�أ َّولاً -نَ ْك ُت ُب ال ِف ْع َل
			
َيغْفو :ـــــــــــــــــــــــــ.
			
َي�أْتي :ـــــــــــــــــــــــــ.
َي ْسهو :ـــــــــــــــــــــــــ		 .
			
َي ْهدي :ـــــــــــــــــــــــــ.

َي ْلهو :ـــــــــــــــــــــــــ.
َي ْسقي :ـــــــــــــــــــــــــ.

ص ال�آتي ال� أ ْفعا َل الثُّلاثِ َّي َة ال َمخْ تو َم َة بِ�ألِ ٍف ،ثُ َّم ن َُب ِّي ُن َس َب َب ِكتا َب ِتها بِهذا الشَّ ْكلِ:
ثانِياً -ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال َّن ِّ
س
ـراف ال ُّنعــا ِ
ـض يــا ُب َنـ َّـيَ ،فال َّنهــا ُر َقـ ِد انْقَضــىَ ،وشَ ـ َـب ُح اللَّ ْيـ ِل َقـ ْد َبــداَ ،مـ ْـن ذا الَّــذي ثَنــى َع َل ْيــكَ �أ ْطـ َ
«انْ َهـ ْ
ـط فــي ُسـ ٍ
ـت َت ِغـ ُّ
ـت -يــا ُب َنـ َّـي -ال ِّط ْف ـ ُل الَّــذي َخطــا �أولــى ُخ ُطواتِـ ِه؛ لِ َي ْم ـ َل� أ العالَ ـ َم
ـبات َعميــقٍ ؟ �أنْـ َ
َحتّــى ُر ْحـ َ
ـت فُــؤادي الَّــذي َصحــا َعلــى َص ْوتِــكَ اللَّطيـ ِ
ـفَ ،ف�أنــا َاليـ ْو َم �أرى ال ُع ْمـ َـر فيــكَ »...
بِ�أ ْسـ ِر ِه� .أنْـ َ
(ال ُم ْع َج ُم ال ُم َفصَّ ُل في إِ
ال� ْملا ِء ،ناصيف ي ّمين)

حيح ِة �إِ ْملائِ ّياً ِم ّما َب ْي َن ال َق ْو َس ْينِ :
ثالِثاً– نَ ْم َل� أ الفَرا َغ بِال َك ِل َم ِة َّ
الص َ

ساء �إِلَ ْي ِهَ ( .عفىَ ،عفا)
� _____-1أبي َم ْنزِلا ً كَبيراًَ ( .بنىَ ،بنا)
 _____-2ال ُم ْح ِس ُن َع َّم ْن �أ َ
 ____-3ال َّر ُج ُل َي ْب َح ُث َع ْن لُ ْق َم ِة َع ْي ِش ِهَ ( .مضىَ ،مضا) ُ _____-4م َح َّم ٌد ِم َن الحا ِد ِث( .نَجى ،نَجا)
(سقاَ ،سقى)
 _____-5اللّه ُ ال ِبلا َد َغ ْيثاًَ .

رابِعاً– نَ ْك ُت ُب شَ ْك َل ال�ألِ ِف ال ُم ِ
ناس َب (ا ،ى) في � ِآخ ِر ال� أ ْف ِ
عال ال�آتِ َي ِة:
َرو_____

َجنـ_____ َغز_____ كَو_____ َرنـ_____

َجر_____
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ورقة عمل

كتابة ال�ألف المتط ّرفة في الفعل الثّلاثي
الهدف ال�أول :نم ّيز كتابة ال�ألف القائمة وال�ألف على شكل ياء غير المنقوطة في �آخر الفعل الثلاثي.
الهدف الثاني :نب ّين سبب كتابة ال�ألف المتط ّرفة في الفعل الثلاثي على صورتها الواردة.
نتذكّر:
ُ -١تك َتب ال�ألف المتط ّرفة في ال�أفعال الثلاثية في صورتينُ ،هما� :ألف قائمة (ا) ،و�ألف على شكل ياء (ى).
ُ -٢ي َعرف �أصل ال�ألف المتط ّرفة في الفعل الثلاثي من خلال:
�أ -تحويل الفعل الماضي الثلاثي �إلى المضارع (شكا ،يشكو).
ب� -إسناد الفعل �إلى ضمير رفع متح ّرك (ر�أى ،ر�أ ْي ُت).
ُ -٣ي َعرف شكل ال�ألف في �آخر ال�أسماء الثلاثية بتثنية الاسم� ،أو جمعه� ،أو ال�إ تيان بمفرده �إن كان جمعاً.
�أع ّزائي الطّلبة ،ه ّيا:
الصحيحة �إملائ ّياً م ّما بين القوسين:
�أ ّولاً -نمل� أ الفراغ بالكلمة ّ
(نما ،نمى)
 .............. -١ال ّزر ُع بعد رعايته.
(هوا ،هوى)
الب قراء َة القصص.
 ............. -٢الطّ ُ
(دنا ،دنى)
 ............. -٣المتساب ُق من تحقيق الفوز.
ِ
(روا ـــ روى)
الحكايات عن بلدتنا ال�أصلية.
 ............. -٤جدّي لنا �أجمل
(سعا ،سعى)
 ............. -٥ال ّرج ُل في ال�إ صلاح بين المتخاصمين.
ثانياً -نب ّين سبب كتابة ال�ألف المتط ّرفة في ال�أفعال الثلاثية ال�آتية على صورتها الواردة:
 -١بنى....................................................................... :
 -٢محا....................................................................... :
 -٣علا....................................................................... :
 -٤قضى...................................................................... :
 -٥رعى....................................................................... :
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التَّ ْعبي ُر:
تيب ال َع ِ
وين إِ� ْع ٍ
لان:
حيح؛ لِ َت ْك ِ
ناص ِر ال�آتِ َي ِة ب َِش ْك ٍل َص ٍ
نُعي ُد َت ْر َ

إِ� ْعلان

َو ْف َق الشُّ ِ
روط ال�آتِ َي ِة:
حاج ِتها لِ َت ْنظي ِم بازا ٍر لِ ْل َم ْن ِ
توجات ال ِّن ْس ِو َّي ِة،
َع ْن َ
واف َق  ... /... /...م َحتّى َي ْو ِم  ...ال ُم ِ
َي ْو َم  ...ال ُم ِ
وافقِ ... /... /...م
َت ْنظي ُم بازا ٍر لِ ْل َم ْن ِ
توجات ال ِّن ْس ِو َّي ِة.
تُ ْع ِل ُن وِزا َر ُة شُ ِ
ؤون ال َم ْر�أ ِة ِض ْم َن َف ّعالِ ّي ِ
ات الثّا ِمنِ ِم ْن �آذا َر َ -ي ْو ِم ال َم ْر�أ ِة العالَ ِم ِّي
ال ّسا َع َة ِ
العاش َر َة َصباحاً
البير ِة َ -م ْر َك ِز َبل ِدنا الثَّقا ِف ِّي،
في َمدي َن ِة َ
ض َغ ْي ِر ال ُم ْس َت ْو ِف َي ِة لِلشُّ ِ
روطَ ،و ُم َت َطلَّ ِ
بات ال َع َملِ.
 لَ ْن َي ِت َّم ال َّن َظ ُر في ال ُعرو ِ � ِآخ ُر َم ْو ِع ٍد لِل َّت ْقدي ِم َي ْو ُم  ...ال ُم ِواف ُق.... /... /...م ،لِغا َي ِة ال ّسا َع ِةَ ...:...صباحاً.
ض ال َف ِّن َّي ِة َوالمالِ َّي ِة ُم ْنف ِ
َص َل ًة في َظ ْر َف ْينِ ُم ْغ َل َق ْينِ َ ،و َمخْ تو َم ْينِ �إِلى َم َق ِّر وِزا َر ِة
 َت ْسلي ُم ال ُعرو ِالبير ِة  -البالو ِع َ -عما َر ِة َم َّك َة  -الشّ ِ
شُ ِ
ؤون إِال�دا ِر َّي ِة َوالمالِ َّي ِة.
ؤون ال َم ْر أ� ِة في َ
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ال َو ْحدَ ُة ال َّرابِع ُة

الس ْه ِم ُّي
بن ُحذا َف َة َّ
َع ْب ُد اللّ ِه ُ

الخطّ ِ
الس ـ َن ِة التّ ِاس ـ َع َة
فــي ِخلا َف ـ ِة ُع َمـ َـر ْبــنِ َ
اب () فــي َّ
ـث ُع َمـ ُـر َج ْيشـاً لِ َحـ ْر ِب الـ ّرو ِم ،فيـ ِه َع ْبـ ُد اللّـ ِه ا ْبـ ُن
َعشْ ـ َـر َة لِ ْل ِه ْجـ َـر ِةَ ،ب َعـ َ
ـت �إِلَ ْي ـ ِه �أخْ بــا ُر
السـ ْـه ِم ُّيَ ،وكا َن َق ْي َصـ ُـر َعظي ـ ُم ال ـ ّرو ِم َق ـ ْد َتنا َهـ ْ
ُحذا َف ـ َة َّ
ــن ِصــ ْد ِق ال�إ ِ
ســوخ
مينَ ،ومــا َي َت َحلَّــ ْو َن بِــ ِه ِم ْ
يمــانَ ،و ُر ِ
ُج ْنــ ِد ال ُم ْســ ِل َ
س فــي َســبيلِ اللّـ ِه َو َرســولِ ِهَ ،ف�أ َمـ َـر رِجالَـ ُه �إِذا
ال َعقيـ َد ِةَ ،و ْاسـ ِت ْرخا ِ
ص ال َّن ْفـ ِ
ْ
ـاء اللّــه ُ �أ ْن
َظ ِفــروا بِ�أســي ٍر ِمـ ْـن �أ ْســرى ال ُم ْسـ ِل َ
مين �أ ْن َي�أتــو ُه بِـ ِه َح ّيـاًَ .وشـ َ
َي َقـ َع َالب َطـ ُل �أســيراً فــي �أ ْيــدي الـ ّرو ِمَ ،ف َح َملــو ُه �إِلــى َم ِل ِك ِهـ ْمَ ،وقالــوا لَـ ُه:
�إِ َّن هــذا ِم ْن� أ ْصحـ ِ
قين �إِلــى دي ِنـ ِه َقـ ْد َو َقـ َع �أســيراً فــي
ـاب ُم َح َّمــ ٍد ال ّسابِ َ

�أ ْيدينــاَ ،ف�أ َت ْينــا َك بِ ـ ِه.
نَ َظـ َـر َم ِلــكُ الـ ّرو ِم �إِلــى َع ْبـ ِد اللّــه ِ َطويــلاً ،ثُـ َّم بــا َد َر ُه قائِــلاً� :إِنّــي
ِض َع َل ْيــكَ �أ ْمــراً.
�أ ْعــر ُ
 قا َلَ :وما ُه َو؟ــت َســبي َلكَ ،
ِض َع َل ْيــكَ �أ ْن َت ْت ُــر َك دي َنــكَ َ ،فــ إِ� ْن َف َع ْل َ
ــت َخلَّ ْي ُ
� -أ ْعــر ُ
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َتناهىَ :ب َل َغ َس ْم َع ُه.

َظ ِفروا بِ ِهَ :ت َم َّكنوا ِم ْن ُه.

راحكَ .
َخلَّ ْي ُت َسبي َلكَ � :أ ْط َل ْق ُت َس َ

ـت َم ْثــوا َكَ ،فقــا َل َع ْبـ ُد اللّــه ِ فــي َحـ ْز ٍم َو�أنَ َفـ ٍة َوثَبـ ٍ
ـات،
ـاتَ :ه ْيهـ َ
َو�أ ْك َر ْمـ ُ
ـف َم ـ َّر ٍة ِم ّمــا َت ْدعونَنــي �إِلَ ْي ـ ِه.
ـب �إِ َلـ َّـي أ� ْلـ َ
�إِ َّن ال َم ـ ْو َت َل� أ َحـ ُّ
َفقــا َل َق ْي َصـ ُـر� :إِنّــي َل�أرا َك َر ُجــلا ً شَ ـ ْـهماًَ ،ف ـ إِ� ْن أ� َج ْب َتنــي �إِلــى مــا أ� ْعر ُِض ـ ُه
ســير
قاســ ْم ُتكَ ُســ ْلطانيَ ،ف َت َب َّســــ َم ال� أ ُ
َع َل ْيــكَ أ� ْش َــر ْك ُتكَ فــي أ� ْمــريَ ،و َ
ال ُم َك َّبـــــ ُل بِقُيــو ِد ِهَ ،وقــا َلَ :واللّــه ِ ،لَــ ْو �أ ْع َط ْي َتنــي َجميــ َع مــا َت ْم ِلــكُ ،
َو َجمي ـ َع مــا َم َل َك ْت ـ ُه ال َعـ َـر ُب َعلــى �أ ْن �أ ْر ِج ـ َع َعـ ْـن ديــنِ ُم َح َّمــ ـ ٍد َط ْر َف ـ َة
ـت.
َع ْيــنٍ مــا َف َع ْلـ ُ
َفقا َل َق ْي َص ُر� :إِ َذ ْن �أ ْق ُت َلكَ .
راج ـ ْع َعـ ْـن َم ْو ِق ِف ـ ِه
قــا َل� :أنْـ َ
ـبَ ،ف َل ـ ْم َي َت َ
ـت َومــا تُري ـدُ .ثُ ـ َّم �أ َمـ َـر بِـ ِه َف ُص ِلـ َ
ـت َعلــى
ـتَ ،و ُر ِف َعـ ْ
ـب فيهــا ال َّز ْيـ ُ
قيـ َد أ� ْن ُم َلـ ٍة ،ثُـ َّم َدعــا بِ ِقـ ْد ٍر َعظي َمـ ٍةَ ،ف ُصـ َّ
مينَ ،ف�أ َمـ َـر
النّــا ِر َحتّــى َغ َلـ ْ
ـت ،ثُ ـ َّم َدعــا بِ�أسـ َـير ْينِ ِمـ ْـن �أ ْســرى ال ُم ْس ـ ِل َ
ـت �إِلــى َع ْبـ ِد اللّــه َِ ،و َدعــا ُه �إِلــى
بِ�أ َح ِد ِهمــا �أ ْن ُي ْلقــى فيهــا َف�ألْ ِقـ َـي ،ثُـ َّم الْ َت َفـ َ
ـاء ِمـ ْـن َق ْبـ ُل.
َتـ ْر ِك دي ِنـ ِه ِمـ ْـن َجديـ ٍدَ ،فــكا َن �أشَ ـ َّد �إِبـ ً
َف َل ّمــا َي ِئ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ــي
ــــس م ْنــ ُه� ،أ َم َــر بِــه �أ ْن ُي ْلقــى فــي القــ ْد ِر الَّتي� ألْق َ
فيهــا ِ
ــت َعينــا ُهَ ،فقــا َل رِجــا ُل َق ْي َص َــر
ــب بِــ ِهَ ،د َم َع ْ
صاح ُب ُهَ ،ف َل ّمــا ُذ ِه َ

ـاف َو َجـ ِز َعَ ،وقــا َلُ :ر ّدو ُه �إِلَـ َّـي،
لِ َم ِل ِك ِهـ ْم� :إِنَّـ ُه َقـ ْد َبكــىَ ،ف َظـ َّن �أنَّـ ُه خـ َ
ـض
ض َع َل ْي ـ ِه َت ـ ْر َك دي ِن ـ ِه ِمـ ْـن َجدي ـ ٍدَ ،ف َر َفـ َ
َف َل ّمــا َمثُ ـ َل َب ْيـ َـن َي َد ْي ـ ِهَ ،عـ َـر َ
ضَ ،فقــا َلَ :و ْي َحــكَ َ ،فمــا الَّــذي أ� ْبــكا َك �إِ َذ ْن؟!
ال َعــ ْر َ
ـت فــي نَ ْفســي :تُ ْلقــى ال� آ َن فــي ه ـ ِذ ِه ال ِق ـ ْدرِ،
قــا َل� :أ ْبكانــي �أنّــي قُ ْلـ ُ
ــت �أ ْشــتهي �أ ْن َيكــو َن لــي بِ َعــ َد ِد مــا فــي
ــب نَ ْف ُســكَ َ ،و َقــ ْد كُ ْن ُ
َف َت ْذ َه ُ
ـاس تُ ْلقــى كُلُّهــا فــي هـ ِذ ِه ال ِقـ ْد ِر فــي َســبيلِ اللّـ ِه.
َج َســدي ِمـ ْـن شَ ـ ْع ٍر �أنْفـ ٌ
َفقــا َل الطّ ِاغ َيـ ُة َق ْي َصـ ُـرَ :هـ ْل لَــكَ �أ ْن تُ َق ِّبـ َل َر�أْ ِسـ َـيَ ،و�أ َخلِّـ َـي َع ْنــكَ ؟ َفقــا َل
مين �أ ْيضـاً.
لَـ ُه َع ْبـ ُد اللّــه َِ :و َعـ ْـن َجميـ ِـع �أ ْســرى ال ُم ْسـ ِل َ

َمثْوا َكَ :م ْن ِزلَ ُتكَ .
�أنَ َف ٌةِ :ع َّزةٌَ ،و َح ِم َّي ٌة.
هاتْ :اس ُم ِف ْعلٍ ماضٍ ،بِ َم ْعنى
َه ْي َ
( َب ُعدَ).

َط ْر َف ـ ُة َع ْيــنٍ  :لَ ْم َح ـ ٌةَ ،و َت ـ ُد ُّل َعلــى
الس ـ ْر َع ِة.
ُّ

قي َد �أنْ ُم َل ٍةِ :م ْقدا َر َط َر ِف إِال� ْص َب ِع.

ض.
ِباءَ :ر ْف ٌ
�إ ٌ

َج ِز َعَ :ق ِل َق.
َو ْي َحكَ َ :ك ِل َم ُة َز ْجرٍ.

الطّا ِغ َي ُة :شَ دي ُد ال ُّظ ْل ِم.
ــي َع ْنــكَ � :أت ُْــركَكَ َوشَ ــ�أْنَكَ ،
�أ َخلِّ َ
�أفُــكَّ �أ ْسـ َـر َك.
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مين.
مين .ثُ َّم َدنا ِم ْن ُهَ ،و َق َّب َل َر�أْ َس ُهَ ،ف َخلّى َع ْن ُهَ ،و َع ْن َج ِ
قا َلَ :و َع ْن َج ِ
ميع �أ ْسرى ال ُم ْس ِل َ
ميع �أ ْسرى ال ُم ْس ِل َ
الخطّـ ِ
الســرورِ،
َو ِع ْندَمــا َقـ ِد َم َع ْبـ ُد اللّــه ِ َعلــى ُع َمـ َـر ْبــنِ َ
ـاب () َو�أخْ َبـ َـر ُه َخ َبـ َـر ُهُ ،ســـ َّر بِـ ِه الفــارو ُق �أ ْع َظـ َم ُّ
ْ
س َع ْبـ ِد اللّــه ِ ْبــنِ ُحذا َفـ َةَ ،و�أنــا �أ ْبـ َد�أ بِذلِــكَ ،
َولَ ّمــا نَ َظـ َـر �إِلــى ال� أ ْســرى قــا َلَ :حـ ٌّق َعلــى كُ ِّل ُم ْسـ ِل ٍم �أ ْن ُي َق ِّبـ َل َر�أ َ
ثُـ َّم قــا َمَ ،و َق َّبـ َل َر�أْ َسـ ُه.
ال� ْسلا ِم َّي ِةِ ،بت ََص ُّر ٍ
( َم ْوسو َع ُة النّا ُب ْل ِس ِّي لِل ُعلو ِم إِ
ف)

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
أ� َّولاً -ن ُ
حيح ِة فيما َي�أْتي:
حيح ِةَ ،وبِـ (لا) �أما َم ال ِعبار ِة َغ ْي ِر َّ
ُجيب بِـ (نَ َع ْم) �أما َم ال ِعبار ِة َّ
الص َ
الص َ
 -1ن ُ
)
الس َن ِة ال ّسا ِد َس ِة لِ ْل ِه ْج َر ِة( .
الج ْي ِ
الس ْه ِم ُّي في َ
ش الَّذي ُب ِع َث في َّ
�أ -كا َن َع ْب ُد اللّ ِه ْب ُن ُحذا َف َة َّ
)
(
			
ض َق ْي َص ُر ال ّرو ِم َعلى َع ْب ِد اللّ ِه ْبنِ ُحذا َف َة َت ْر َك دي ِن ِه.
بَ -ع َر َ
)
(
				
راج ْع َع ْب ُد اللّ ِه ْب ُن ُحذا َف َة َع ْن دي ِن ِه َط ْر َف َة َع ْينٍ .
ج -لَ ْم َي َت َ
)
(
س َق ْي َص ٌر ِم ْن َع ْب ِد اللّ ِه� ،أ َم َر رِجالَ ُه �أ ْن ُي ْلقو ُه في ِق ْد ِر ال َّز ْي ِت ال َم ْغ ِل ِّي.
دِ -ع ْندَما َي ِئ َ
)
(
ض َع ْب ُد اللّ ِه �أ ْن ُي َق ِّب َل َر�أْ َس َق ْي َصرٍَ ،فقا َم َق ْي َص ٌر بِ إِ� ْعدا ِم �أ ْسرى ال ُم ْس ِلمي َن.
هـَ -ر َف َ
ِ
الخلي َف ُة الَّذي لُ ِّق َب بِ
)
(
الفاروق ُه َو ُع َم ُر ْب ُن َع ْب ِد ال َعزيزَِ ،ر ِح َم ُه اللّ ُه		.
وَ -
ض َع َل ْي ِه َق ْي َص ٌر َت ْر َك دي ِن ِه؟
 -2لِماذا َت َب َّس َم َع ْب ُد اللّ ِه َّ
الس ْه ِم ُّي ِع ْندَما َع َر َ
ديدات الَّتي �أ ْط َلقَها َق ْي َص ٌر لِ َع ْب ِد اللّه ِ؟
 -3ما ال َّت ْه
ُ
خافَ ،و َج ِز َع؟
 -4لِماذا َظ َّن َق ْي َص ُر �أ َّن َع ْب َد اللّ ِه َ
ض الَّذي َق ِب َل ُه َع ْب ُد اللّه ِِ؟ َولِماذا َق ِب َل ُه؟
 -5ما ال َع ْر ُ
مين؟
مين �إِلى ِديا ِر ِه ْم سالِ َ
 -6ما ال َق ْو ُل ال َمشْ هو ُر الَّذي قالَ ُه الفارو ُق َب ْع َد َع ْو َد ِة َع ْب ِد اللّه َِ ،و أ� ْسرى ال ُم ْس ِل َ
س في َسبيلِ اللّه ِ َو َرسولِ ِه).
خاص ال َّن ْف ِ
 -٧نُ َو ِّض ُح َجما َل ال َّتصوي ِر في ِعبا َر ِةْ :
(اس ِت ْر ُ
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ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانِياً -نُ َف ِّك ُرَ ،ون ُ
الس ْه ِم ِّي؟
ف نَ َت َص َّر ُ
َ -1ك ْي َ
ف لَ ْو كُنّا َمكا َن َع ْب ِد اللّه ْبنِ ُحذا َف َة َّ
ذاب بِ َح ِّق ال� أ ْسرى َوال� أ ِ
الص ْهيونِ ُّي �ألْواناً ِم َن ال َع ِ
سيرات في ُسجونِ ِه ،نُ َو ِّض ُح ذلِكَ .
الاح ِتلا ُل ِّ
َ -2ي ْس َتخْ ِد ُم ْ
مين.
 -3نُوا ِز ُن َب ْي َن ُمعا َم َل ِة ال� أ ْسرى في إِال� ْسلا ِمَ ،وال� أ ْسرى ِع ْن َد َغ ْي ِر ال ُم ْس ِل َ
ص؟
ُّروس ال ُم ْس َتفا َد ُة ِم ْن هذا ال َّن ِّ
 -4ما الد ُ
ْ -5اس َتخْ َد َم َق ْي َص ُر نَ ْو َع ْينِ ِم َن ال َع ِ
مين ،نُ َو ِّض ُح ُهما.
ذاب بِ َح ِّق َع ْب ِد اللّه َِ ،و�أ ْسرى ال ُم ْس ِل َ
ثالِثاً-
ص ما َي�أْتي:
 -1ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال َّن ِّ
َباتُ ،م ْع َت َق ٌل)		.
�أُ -مرا ِدفاً لِـ (ث ٌ
بِ -ض َّد ( َت َت َم َّسكُ َ ،بكى).
 -2نُ َف ِّر ُق في ال َم ْعنى َب ْي َن ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
طوط:
ض.
ض َع َل ْي ِه َت ْر َك دي ِن ِهَ ،ف َر َف َ
ض ال َع ْر َ
�أَ -ع َر َ
ض َالب ْحرِ.
الص ّيا ُد في ُع ْر ِ
ب� -أ ْب َح َر َّ
الص ْهيونِ َّي ِدفاعاً َعنِ ال ِع ْرضِ.
الاح ِتلا َل ِّ
جُ -يقاتِ ُل ال ِف َل ْسطي ِن ّيو َن ْ
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ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
ِم َن النَّ ِ
واس ِخ
إِ� َّن َو�أ َخواتُها
َن ْق َر�أ ما َي أ�ْتيَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
طوط:
�إِ َّن الا ْب ِتســا َم َة لُ َغــ ٌة َي ْف َه ُمهــا العالَــ ُم �أ ْج َمــ ُعَ ،ت ْحــد ُُث فــي َو ْم َضــ ِة َع ْيــنٍ َ ،و ِ
لكــ َّن �أث ََرهــا َيــدو ُم
الاج ِت ِ
ـاحَ ،وتُ َق ـ ّوي ال َّروابِـ َ
ـث تُ َع ـ ُّد َسـ َـبباً ِمـ ْـن �أ ْسـ ِ
ماع َّي ـ َةَ ،وتُ ْس ـ ِه ُم فــي
َطويــلاًَ ...ح ْيـ ُ
ـط ْ
الســعا َد ِةَ ،وال َّنجـ ِ
ـباب َّ
َحـ ِّل ال ُمشْ ـ ِ
ـك ِ
السـ ْـح ِر ُّي لِلقُلـ ِ
ـوب ال ُم ْغ َل َقـ ِة ،لَ ْي َتــكَ َت ْب َت ِسـ ُمَ ،علــى ال َّر ْغـ ِم ِمـ ْـن شُ ــعو ِر َك
لاتَ ،و َك�أنَّهــا ال ِم ْفتـ ُ
ـاح ِّ
الحيــا َة ُح ْل ـ َوةٌ؛
ـاحَ ،ف َس ـ ْو َ
الح ـ ْز ِن ...اخْ ـ ُـر ْج �إِلــى الشّ ــار ِعَ ،وا ْب ـ َد�أْ بِ إِ�لْقــا ِء َت ِح َّي ـ ِة َّ
الصبـ ِ
ف َت ِج ـ ُد �أ َّن َ
بِال�ألَ ـ ِمَ ،و ُ
لِ�أنَّــكَ �إِذا �أ ْظ َهــ ْر َت ا ْب ِتســا َم َتكَ َ ،ف َل َعلَّــكَ َت ْلقــى َصــدًى َجميــلاًَ ،و َر ّداً �إيجابِ ّيــاً ُتجا َهــكَ .
ن ِ
ـظ �أ َّن ال َك ِلمـ ِ
ـات الَّتــي َت ْح َتهــا ُخطـ ٌ
ُلاحـ ُ
الاسـ ِم َّي ِةَ ،و َغ َّيـ َـر ْت ُح ْك َمهــا،
ـوط �أ ْحـ ُـر ٌ
ف َد َخ َلـ ْ
ـت َعلــى ُ
الج َمـ ِل ْ
ـت ال ُم ْب َتـ َد�أَ ،و ُسـ ِّم َي ْاسـ َمهاَ ،و َر َف َعـ ِ
َف َن َص َبـ ِ
ف النّ ِاسـ ُـخ
ـت َ
الحـ ْر ُ
الج ْم َلـ ِة ال�أولــىَ ،
الخ َبـ َـرَ ،و ُسـ ِّم َي َخ َب َرهــاَ ،ففــي ُ
ـوبَ ،و َعلا َم ـ ُة ن َْص ِب ـ ِه ال َف ْت َح ـ ُة الظّا ِهـ َـرةَُ ،و َك ِل َم ـ ُة
ُه ـ َو (�إِنَّ) �أفــا َد ال َّت ْوكي ـدََ ،و َك ِل َم ـ ُة (الا ْب ِتســا َم َة) ْاس ـ ُم �إِ َّن َم ْنصـ ٌ
ف الثّانــي ِ
ـب
(لُ َغـ ُة)َ ،خ َبـ ُـر �إِ َّن َم ْرفــو ٌعَ ،و َعلا َمـ ُة َر ْف ِعـ ِه َّ
الحـ ْر ُ
الض َّمـ ُة الظّا ِهـ َـرةَُ ،و َ
(لكـ َّن) �أفــا َد ْ
الاسـ ِت ْدرا َكَ ،ون ََصـ َ
الج ْم َلـ ُة ال ِف ْع ِل َّيـ ُة ( َيــدو ُم) فــي َم َحـ ِّل َر ْفـ ِـع َخ َبـ ِر ِ
ـث ( َك�أنَّ) �أفــا َد ال َّتشْ ــبي َه،
ف الثّالِـ ُ
الحـ ْر ُ
لكـ َّنَ ،و َ
الاسـ َم (�أ َثـ َـر)َ ،و ُ
ْ
السـ ِ
ـكون ،فــي َم َح ـ ِّل ن َْصـ ِ
ـاح) َخ َبـ ُـر َك�أ َّن َم ْرفــو ٌع،
ـب ْاس ـ ِم َك�أنََّ ،و(ال ِم ْفتـ ُ
َو(هــا) َضمي ـ ٌر ُم َّت ِص ـ ٌل َم ْب ِنـ ٌّـي َعلــى ُّ
ـكاف َضميـ ٌر ُم َّت ِصـ ٌل َم ْب ِنـ ٌّـي َعلــى ال َف ْتـ ِـح ،فــي
َو َعلا َمـ ُة َر ْف ِعـ ِه َّ
ـت) �أفــا َد ال َّت َم ِّنـ َـيَ ،والـ ُ
الحـ ْر ُ
ف ال ّرابِـ ُع (لَ ْيـ َ
الض َّمـ ُةَ ،و َ
ف ِ
َم َحـ ِّل ن َْصـ ِ
ـس (�أنَّ)،
الحـ ْر ُ
الج ْم َلـ ُة ال ِف ْع ِل َّيـ ُة ( َت ْب َت ِسـ ُم) فــي َم َحـ ِّل َر ْفـ ِـع َخ َبـ ِر لَ ْيـ َ
ـب ْاسـ ِم لَ ْيـ َ
ـتَ ،و�أ ّمــا َ
ـتَ ،و ُ
الخامـ ُ
(ح ْل ـ َوةٌ) َم ْرفــو ٌع،
ـوبَ ،و َعلا َم ـ ُة ن َْص ِب ـ ِه ال َف ْت َح ـ ُة الظّا ِهـ َـرةَُ ،و َخ َب ُرهــا ُ
َف�أفــا َد ال َّت ْوكي ـدََ ،و َ
(الحيــاةَ)ْ ،اس ـ ُم �أ َّن َم ْنصـ ٌ
ـكاف) َضمي ـ ٌر
َو َعلا َم ـ ُة َر ْف ِع ـ ِه َّ
ف ال�أخيـ ُـرَ ،ف ُه ـ َو (لَ َع ـ َّل)َ ،و َق ـ ْد �أفــا َد ال َّت َر ِّجـ َـيَ ،و(الـ ُ
الح ـ ْر ُ
الض َّم ـ ُة الظّا ِهـ َـرةُ� ،أ ّمــا َ
ُم َّت ِصـ ٌلَ ،م ْب ِنـ ٌّـي َعلــى ال َف ْتـ ِـح ،فــي َم َحـ ِّل ن َْصـ ِ
الج ْم َلـ ُة ال ِف ْع ِل َّيـ ُة ( َت ْلقــى) فــي َم َحـ ِّل َر ْفـ ِـع َخ َبـ ِر لَ َعـ َّل.
ـب ْاسـ ِم لَ َعـ َّلَ ،و ُ
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َن ْس َت ْن ِت ُج:
ف ِ
الاس ِم َّي ِةَ ،ف َت ْن ِص ُب ال ُم ْب َت َد�أَ ،و ُي َس ّمى ْاس َمها،
� -1إِ َّن َو�أ َخواتُها� :أ ْح ُر ٌ
ناس َخ ٌةَ ،ت ْد ُخ ُل َعلى ُ
الج ْم َل ِة ْ
الخ َب َرَ ،و ُي َس ّمى َخ َب َرها؛ لِذا تُ َس ّمى ِ
ناس َخ ًة.
َو َت ْر َف ُع َ
ف النّ ِاس َخ ُة (�إِ َّن َو أ� َخواتُها)ِ :هي (�إِنَّ� ،أنََّ ،ك�أنَِّ ،
لك َّن ،لَ ْي َت ،لَ َع َّل).
 -2ال� أ ْح ُر ُ
َ
َ -3معاني �إِ َّن َو أ� َخواتِها:
ِ
 �إِ َّن َو أ�نََّ :ح ْر ِالحــ َّق ُم ْن َت ِصــ ٌر.
فــان ُي
فيــدان ال َّت ْوكيــدَِ ،مثْــ ُل� :إ َّن ال َع َمــ َل ِعبــا َدةٌَ ،ع ِل ْم ُ
ــت أ� َّن َ
ف ُيفي ُد ال َّتشْ بي َهِ ،م ْث ُلَ :ك�أ َّن َو ْج َه الفَتا ِة َب ْد ٌر.
 َك�أنََّ :ح ْر ٌالاس ِت ْدرا َكِ ،م ْث ُل :ال َّطري ُق َطوي ٌلِ ،
 ِالسف ََر ُم ْم ِت ٌع.
لك َّنَ :ح ْر ٌ
ف ُيفي ُد ْ
لك َّن َّ
باب َيعو ُد.
 لَ ْي َتَ :ح ْر ٌف ُيفي ُد ال َّت َم ِّن َيِ ،م ْث ُل :لَ ْي َت الشّ َ
ريب.
 لَ َع َّلَ :ح ْر ٌف ُيفي ُد ال َّت َر ِّج َيِ ،م ْث ُل :لَ َع َّل الف ََر َج َق ٌ
(اس ِم َّي ًة �أ ْو ِف ْع ِل َّي ًة)َ ،و ِش ْب َه ُج ْم َل ٍة ( َظ ْر ِف َّي ٍة� ،أ ْو جا ّراً َو َم ْجروراً).
َ -4ي�أْتي َخ َب ُر �إِ َّن َو�أ َخواتِها ُم ْف َرداًَ ،و ُج ْم َل ًة ْ

َنما ِذ ُج إِ� ْعرا ِب َّي ٌة:
			
 -1قا َل َتعالى« :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ»
ف َت ْوكي ٍد َون َْص ٍبَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ال َف ْت ِح ،لا َم َح َّل لَ ُه ِم َن إِال� ْع ِ
راب.
�إِنََّ :ح ْر ُ
صوبَ ،و َعلا َم ُة ن َْص ِب ِه ال َف ْت َح ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
ال ّسا َع َةْ :اس ُم �إِ َّن َم ْن ٌ
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
�آتِ َي ٌةَ :خ َب ُر �إِ َّن َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
(طه)15 :

 -2تُ َح ِّدثُني ال� أ ْحلا ُم �أَن ّي أ�را ُك ُم َفيا لَ ْي َت �أ ْحلا َم ال َمنا ِم َيقي ُن
ف َت َم ٍّن َون َْص ٍبَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ال َف ْت ِح ،لا َم َح َّل لَ ُه ِم َن إِال� ْع ِ
راب.
لَ ْي َتَ :ح ْر ُ
صوبَ ،و َعلا َم ُة ن َْص ِب ِه ال َف ْت َح ُة الظّا ِهر ُة َع َلى � ِآخ ِر ِه.
�أحلا َمْ :اس ُم لَ ْي َت َم ْن ٌ
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
يقي ُنَ :خ َب ُر لَ ْي َت َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ

(قيس بن ذريح)
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 -3لَ َع َّل خالِداً ِ
ناج ٌح.

ف َت َر ٍّج َون َْص ٍبَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ال َف ْت ِح ،لا َم َح َّل لَ ُه ِم َن إِال� ْع ِ
راب.
		 لَ َع َّلَ :ح ْر ُ
صوبَ ،و َعلا َم ُة ن َْص ِب ِه ال َف ْت َح ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
خالِداًْ :اس ُم لَ َع َّل َم ْن ٌ
ِ
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخرِه.
ناج ٌحَ :خ َب ُر لَ َع َّل َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
� -٤إ ّن ال� أ ْه ِ
رامات �آثا ٌر خالدةٌ.
		 ال� أ ْه ِ
صوبَ ،و َعلا َم ُة ن َْص ِب ِه ال َك ْس َر ُة ِع َوضاً َعنِ ال َف ْت َح ِة؛ ل�أنَّ ُه َج ْم ُع ُم َؤن ٍَّث سالِ ٌم.
راماتْ :اس ُم �إ َّن َم ْن ٌ
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
		�آثا ٌرَ :خ ْب ُر �إِ َّن َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
س َوال َق َم َر �آ َي ِ
تان َم ْن � ِ
آيات اللّ ِه في ال َك ْو ِن.
� -٥إِ َّن الشَّ ْم َ
		�آيتانَ :خ َب ُر �إ َّن َم ْرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه ال�ألف؛ ل�أن ّه مثنّى.
ين �أسو ٌد في ِق ِ
تال ال� أ ْعدا ِء.
 -٦ك�أ ّن ال ِف َل ْسطين ّي َ
ف َتشْ بيه َون َْص ٍبَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ال َف ْت ِح ،لا َم َح َّل لَ ُه ِم َن إِال� ْع ِ
راب.
		 ك�أنَّ :ح ْر ُ
الياء؛ ل�أن ّه َج ْم ُع مذكّ ٍر سالِ ٌم.
		 الفلسطينيينْ :اس ُم ك�أ ّن َم ْن ٌ
صوبَ ،و َعلا َم ُة ن َْص ِب ِه ُ

32

ريبات
الت َّْد ُ

حيح َة ِم ّما َب ْي َن ال َق ْو َس ْينِ :
�أ َّولاً -نَخْ تا ُر إِال�جا َب َة َّ
الص َ
س ُمبا َر َك ٌة؛ بِ َس َب ِب َمكانَ ِتها الدّي ِن َّي ِة َوالتّ ِ
اريخ َّي ِةَ .خ َب ُر �إِ َّن ُه َو (ال ُق ْدسُِ ،مبا َر َك ٌة ،بِ َس َب ِبَ ،مكانَ ِتها).
� -1إِ َّن َمدي َن َة ال ُق ْد ِ
 -2ال َك ِل َم ُة ال ُم ِ
ناس َب ُة لِ َم ْل ِء الفَرا ِغ في َق ْولِنا :لَ َع َّل ____ قا ِد ٌم( .ال َّن ْص َر ،ال َّن ْصرِ ،ال َّن ْص ُر ،ال َّن ْص ْر).
راك ُه َوَ ( :ك�أنَِّ ،
الاس ِت ْد ِ
لك َّن ،لَ َع َّل ،لَ ْي َت).
الح ْر ُ
َ -3
ف النّ ِاس ُخ الّذي ُيفي ُد َم ْعنى ْ
س قُ ْر ُصها َذ َه ِب ٌّي)ُ ( .م ْف َر ٌدُ ،ج ْم َل ٌة ْاس ِم َّي ٌةُ ،ج ْم َل ٌة ِف ْع ِل َّي ٌةِ ،ش ْب ُه ُج ْم َل ٍة).
 -4نَ ْو ُع َ
الخ َب ِر في ُج ْم َل ِةَ ( :ك�أ َّن الشَّ ْم َ
الج ْد َو ِل ال�آتي:
الح ْر َ
ف النّ ِاس َخَ ،و ْاس َم ُهَ ،و َخ َب َر ُه َو ْف َق َ
ثانِياً -نَ ْق َر�أ ما َي�أْتي ،ثُ َّم ن َْس َتخْ ر ُِج َ
الض ْو ِء.
� -1إِ َّن ا ْب ِتسا َم َة ال َم ْر ِء شُ عا ٌع َتفو ُق ُس ْر َع ُت ُه ُس ْر َع َة َّ
طين ِجبا ٌل ِ
شام َخ ٌة.
َ -2ك�أ َّن �أ ْحرا َر ِف َل ْس َ
هيجِ ،
لك َّن ال َو ْق َت ُم َت�أخِّ ٌر.
الح ْف ُل َب ٌ
َ -3
مين َمصونَ ٌة.
 -4لَ ْي َت ِحمى ال ُم ْس ِل َ
جاء ال َم ْعمو َر ِة.
 -5لَ َع َّل َّ
السلا َم َي ُع ُّم �أ ْر َ

الح ْر ُف النّ ِ
اسخُ
َ

اس ُم ُه
ْ

َخ َب ُرهُ

ناسخاً ُم ِ
الج َم ِل ال�آتِ َي ِة َح ْرفاً ِ
الض ْب ِط:
ناسباًَ ،م َع َّ
ثال ِثاً -نُ ْد ِخ ُل َعلى كُ ِّل ُج ْم َل ٍة ِم َن ُ
ياء شَ ْط ُر ال�إ ِ
يمان.
َ -1
الح ُ
الماء ِف َّض ٌة.
ُ -2
 -3ال ّل ِ
اعبو َن ما ِهرونَ.
ديقان ُمخْ ِل ِ
الص ِ
صان.
َّ -4
س طالِ َع ٌة.
 -5ال َم َط ُر َي ْه ِط ُل ...،الشَّ ْم ُ
 -6ال ِع ْل ُم َي ْن َف ُع ِ
صاح َب ُه.
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رابِعاً :نُ ْعر ُِب ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط:
						
 -1قا َل َتعالى« :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ».
� -2أ ْش َه ُد �أ َّن ُم َح َّمداً َرسو ُل اللّه ِ.
َ -3ك�أ َّن ال ُم َعلِّ ِ
هات.
مات �أ َّم ٌ

َ
الخ ُّط:
ن ْكت ُُب ما َي أ�تي َم َّر ًة ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخَ ،و َم َّر ًة ب َِخ ِّط ال ُّر ْق َع ِة:

34

(الحشر)18:

المبحث :اللغة العربية
الصف :السابع ال�أساسي
/
التاريخ/ :

دولــــة فلســــــــطين
وزارة التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم/

( 4علامات)
ص ال�آتي ،ث ّم نجيب ع ّما يليه من أ�سئلة:
ّ
السؤال ال�أ ّول :نقر أ� النّ ّ
ـت مثــواك ،فقــال عبــد اللــه فــي حــزم و�أنفــة وثبــات :هيهــات،
ـت ســبيلك ،و�أكرمـ ُ
�أعــرض عليــك �أن تتــرك دينــك ،فـ�إن فعلــت خلّيـ ُ
ـب �إلـ ّـي �ألــف مـ ّرة م ّمــا تدعوننــي �إليــه.
�إ ّن المــوت �أحـ ّ
فتبســم ال�أســير
فقــال قيصــر� :إنّــي ل�أراك رجــلا ً شــهماً ،فـ�إن �أجبتنــي �إلــى مــا �أعرضــه عليــك �أشــركتك فــي �أمــري ،وقاســمتك ســلطانيّ ،
المك ّبــل بقيــوده ،وقــال :واللــه ،لــو �أعطيتنــي جميــع مــا تملــك ،وجميــع مــا ملكتــه العــرب علــى �أن �أرجــع عــن ديــن محمــد طرفــة عيــن مــا
ـب ،فلــم يتراجــع عــن موقفــه قيــد �أنملــة.
فعلــت .قــال القيصــر� :إذن �أقتلــك .قــال� :أنــت ومــا تريــد .ثـ ّم �أمــر بــهُ ،
فص ِلـ َ
ص(........................................................ .علامة)
 -1نستخرج الفكرة الرئيسة المستفادة من النّ ّ
 -2لماذا تب ّسم عبد الله عندما عرض عليه القيصر ترك دينه؟( ...............................................علامة)
ص ال ّسابق.
 -3نوضّ ح معاني الكلمات والتّراكيب الّتي تحتها خ ّط في النّ ّ

(علامة)

مثواك� ............................ :أنفة................................ :
 -4نوظّف التّركيب اللّغو ّي (قيد �أنملة) في جملة مفيدة من �إنشائنا( ....................................... .علامة)
السؤال الثاني :نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصّ حيحة فيما ي أ�تي				 :
ّ

( 4علامات)

 -1ما ذروة سنام ال�إ سلام؟

(علامة)

�أ -الشّ هادتان.

الصلاة.
بّ -

د -الجهاد.

الصوم.
جّ -

الصهيوني في منطقة اللّطرون؟
 -2ما القرية الّتي هدمها الاحتلال ّ
�أ -عمواس

ب -الدّوايمة.

(علامة)
د -الكرمل.

ج -كفر قاسم.

 -3كم عدد العضلات التي يستخدمها ال�إ نسان عند الابتسامة؟
�أ -خمس عشرة عضلة.

(علامة)
ج� -أربع عشرة عضلة.

ب -ثلاث عشرة عضلة.

د -تسع عضلات.

اح محصولُ ُه وفي ٌر)؟
 -4ما صورة الخبر في جملة( :الف ّل ُ
�أ -شبه جملة ظرفية.

(علامة)

ب -جملة فعل ّية.

ج -جملة اسم ّية.

د -اسم ظاهر (مفرد).

المحفوظات
السؤال الثّالث :نقر أ� ال�أبيات ال�آتية ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:
ّ

( 3علامات؛ لك ّل َفرع نصف علامة)

فلسطيـن روحــــي وريحـانـتي

فلسطيـن يـا جنـّة المنعـــ ِم

�أمـــا �آن للظـّــلـم �أن ينـجـلــي
قت ريح الهوى من شذاها
تنشّ ُ

ويجلو الظلام عن المسل ِم
ف�أزهر في القلب كالبرعـ ِم

سقى الله �أرضــاً علـى شطّها

يثور ال ّرضيـع ولــم ُيف َطــ ِم
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 -١ما الّذي تمنّاه الشّ اعر ل�أهل فلسطين؟ .....................................................................
 -٢ما الظّلم العظيم الذي ح ّل ب�أهل فلسطين؟ ..................................................................
 -٣نوضّ ح جمال التصوير في البيت الثالث................................................................... .
 -٤ما دلالة العبارة الّتي تحتها خ ّط.......................................................................... .
 -٥يحمل المقطع الشّ عر ّي ال ّسابق فكرة مع ّينة ،نوضّ حها....................................................... .
 -٦نكتب بيتاً �آخر من �أبيات القصيدة.

...............................
القواعد

.............................
( 4علامات)

السؤال ال ّرابع:
ّ

 -١نُدخل كان م ّرة ،و�إ ّن �أخرى على الجملة ال�آتية ،مع الضّ بط التّامّ:

(علامة)

الطالبان نجيبان.
كانَ.......................................... :
�إنَّ........................................... :
 -٢نع ّين الخبر في الجمل ال�آتية ،مع بيان صورته:
مكافحات.
الفلسطينيات
النساء
�أ-
ٌ
ُ
ُ

(علامة)
الخبر

صورة الخبر

ب -الح ُّق يعلو ولا يعلى عليه.
 -٣نُعرب ما ي�أتي :المهندسون بارعون.

(علامة)

المهندسون........................................................................................... :
بارعون............................................................................................... :
ال�إ ملاء:
ص ال�آتي ،ث ّم نكتشف ما فيه من أ�خطاء إ�ملائية ،ونص ّوبها:
ّ
السؤال الخامس :نقر أ� النّ ّ

(علامتان)

فــي صبــاح يــوم مــن ال�أيّــام ،اســتيقظت ُهــدا علــى صــوت ذئــب قــد َعــوي علــى ُذرى ال ِّتــلال القريبــة مــن منزلهــا ،ذلــك الذئــب
الــذى طالمــا طغــى و َبغــا علــى قطيــع خــراف مزرعــة والدهــا ،حــاول والدهــا التّخلّــص منــه ،لكــن دون فائــدة ،ففــي الم ـ ّرة ال ّســابقة كان
قــد نجــا مــن المــوت المح ّقــق فــي �آخــر لحظــة ،وذلــك عندمــا َجــرا بــك ّل ق ّوتــه ل ّمــا دنــى منــه �أحــد ال ّرعــاةُ ،مط ِلقـاً عليــه عـدّة رصاصــات
كادت �أن تقتلــه.
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..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

...........................................................
ّ
الخط (علامة)
ص ال�آتي بخ َّطي النّسخ وال ّرقعة:
السؤال ّ
ّ
السادس :نكتب النّ ّ
درهم وقاية خير من قنطار علاج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التّعبير (علامتان)
السادس :نُعيد ترتيب العناصر ال�آتية؛ لتكوين إ�علان:
السؤال ّ
ّ

						

�إعلان
َوفق الشروط ال�آتية:
لزيارة مرضى ال ُكلى في المشفى،
يوم في عيادة ال ُكلى في المشفى.
ساسي في مدرسة ع ّمار بن ياسر ال�أساسية للبنين،
يعلن طلبة ّ
الص ّ
ف ال ّسابع ال� أ ّ

والاطّلاع على �أحوالهم ،ومواساتهم ،و�أخذ فكرة عن هذا المرض� :أعراضه ،و�أسبابه ،وسبل الوقاية منه.

عن فتح باب التسجيل؛
ف ال ّسابع في مدرسة ع ّمار بن ياسر.
� -1أن يكون من طلبة ّ
الص ّ
ولي ال�أمر.
 -2موافقة ّ

المدرسي.
 -3الالتزام بال ّز ّي
ّ

يوم  ..........الموافق ......../....../.......م،
فعلى ال ّراغبين في المشاركة تسجيل �أسمائهم عند من ّسق ال ّزيارة في المدرسة،

انتهت ال�أسئلة
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