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٦الُجْمَلُة الاْسِميَُّة الَقواِعُد اللَُّغويَُّة
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ثُة
ثّال

 ال
َدُة

َوْح
ال

١٨اآداُب الطَّريِقال�ْسِتماُع
أْفعاِل النّاِسَخِة: كاَن واأَخواتُهاالَقواِعُد اللَُّغويَُّة ١٩ِمَن الا

ْملاُء ألِِف الُمَتَطرِّفِة في الِفْعِل الثُّلاثِيِّال�إِ ٢٢ِكتاَبُة الا
ْعلاِن(التَّْعبيُر ْعلاِن )َتْرتيُب َعناِصِر الاإِ ٢٥ِكتاَبُة الاإِ
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ْهِميُّالِقراَءُةال ٢٦َعْبُد اللِّه ْبُن ُحذاَفَة السَّ

٣٠ِمَن النَّواِسِخ: اإنَّ َواأَخواتُهاالَقواِعُد اللَُّغويَُّة
٣٤الَخطُّ

الاْسِتماِع بِِعناَيٍة َمَع الاْحِتفاِظ بِاأْكَبِر َقْدٍر ِمَن الَحقائِِق َوالَمفاهيِم.- ١

ِة الَمْسموَعِة.- ٢ ئيَسِة ِمَن المادَّ اْسِتْنتاِج الِفْكَرِة الرَّ

ِة الَمْسموَعِة.- ٣ ْمِنيَِّة في المادَّ الوصوِل اإِلى الَمعاني الضِّ

ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة صاِمَتًة.- ٤

ئيَسِة والَفْرِعيَِّة لِلنُّصوِص َوالَقصائِِد.- ٥ أْفكاِر الرَّ اْسِتْنتاِج الا

ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة.- ٦

َتْوضيِح َمعاني الُمْفَرداِت، َوالتَّراكيِب الَجديَدِة.- 7

ْعِريَِّة.- ٨ اْسِتْنتاِج الَعواِطِف الواِرَدِة في النُّصوِص الشِّ

ِحْفِظ ِستَِّة اأْبياٍت ِمْن َقصيَدِة )فلسطين روحي(.- ٩

َتَمثُِّل الِقَيِم َوالاتِّجاهاِت الَحَسَنِة الواِرَدِة في النُّصوِص.- ١٠

ْرِفيَِّة الواِرَدِة في الَقواِعِد اللَُّغِويَِّة.- ١١ توظيِف الَمفاهيِم النَّْحِويَِّة َوالصَّ

أفعاِل الثّلاثّيِة.- ١٢ فِة في الا ألِِف المتطرِّ ِكتاَبِة الا

ْقَعِة.- ١٣ ِكتاَبِة نَموذٍج ِمْن َخطَِّي النَّْسِخ َوالرُّ

كتابة اعلان وترتيب عناصره.- ١٤

النِّتاجاُت: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطََّلَبِة َبْعَد الانتهاِء ِمَن هذه الوحدة المتمازجة، والتّفاعِل َمَع الاأنشطِة، اأْن 
َيكونوا قاِدريَن َعلى توظيِف مهاراِت اللغة العربية، ِمْن خلاِل ما ياأتي:
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تُْطِفُئ الَخطيَئَة: َتْمحو اأَثَرها.

َتَتجافى: َتَتباَعُد.

َمْضَجــٌع،  ُمْفَرُدهــا  الَمضاِجــُع: 

َوُهــَو َمْوِضــُع النَّــْوِم.

أْمِر: اأساُس الّديِن. َراأُْس الا

ْيِء: اأْعلاُه. ُذْرَوُة الشَّ

َملاُك ذلَِك: اأْصلُُه، َوِقواُمُه.

ُمؤاَخذوَن: ُمعاَقبوَن.

َثِكَلْتَك: َفَقَدْتَك.

َيُكبُّ النّاَس: ُيْسِقُطُهْم.

ِحْفُظ اللِّساِن

ــزُه  ــاناً، َوَمّي ــُه لِس ــَق لَ نْســاِن اأْن َخَل ــى الاإ ــِه َعل ــِم الل ــِم نَِع ــْن اأْعَظ ِم
نْســاُن بِِلســانِِه اأْن َيْرتِقــَي  بِالــَكلاِم َعــْن باقــي الَمْخلوقــاِت، َوَيْســتطيُع الاإ
أْمــِر بِالَمْعــروِف،  ، والا ــْوِل الَحــقِّ َمنــاِزَل الُعَظمــاِء، َوَينــاَل ِرضــا اللــِه بَِق
ــِه  ــى صاِحِب ــرُّ َعل ــْد َيُج ــذا اللِّســاَن َق ــَر اأنَّ َه ــِن الُمْنكــِر، َغْي ــِي َع والنَّْه
آِخــرِة اإِْن َتَرَكــُه َيخــوُض فــي  نْيــا، والا الَويــلاِت والَمصائِــَب فــي الدُّ
نســاِن اأْن ُيمَســَك عليــه لِســانََه، واْن َيَتثبَّــَت  ْثــِم، والباِطــِل َفَحــريٌّ بالاإ الاإِ
ــاً  ــْر دائِم ــُر، َولَْيَتَذكَّ ــقُّ والَخْي ــِه الَح ــا في ــَم اإِلّا بِم ــوُل، َولا َيَتَكلَّ ــا َيق ِمّم

ــٌد( )ّق: ١٨( ــٌب َعِتي ــِه َرِقي ــْوٍل اإِلّا لََدْي ــْن َق ــُظ ِم ــُه َتعالــى: )مــا َيْلِف َقْولَ

الَحديُث ال�أوَُّل:
َعْن ُمعاٍذ ْبِن َجَبٍل -َرِضَي اللُه َعْنُه- قاَل: قُْلُت يا َرسوَل اللَِّه! اأْخِبْرني 
َعْن  َساألَْت  "لََقْد  قاَل:  النّاِر،  ِمْن  َوُيباِعْدني  الَْجنََّة،  ُيْدِخلُني  بَِعَمٍل 
َرُه اللَُّه َعَلْيِه: َتْعُبُد اللََّه لا تُْشِرْك بِِه َشْيئاً،  َعظيٍم، َواإِنَُّه لََيسيٌر َعلى َمْن َيسَّ
لاَة، َوتُْؤتي الزَّكاَة، َوَتصوُم َرَمضاَن، َوَتُحجُّ الَْبْيَت، ثُمَّ قاَل:  َوتُقيُم الصَّ
َدَقُة تُْطِفُئ الَْخطيَئَة َكما  ْوُم ُجنٌَّة، والصَّ األا اأُدلُّك َعلى اأْبواِب الَْخْيِر؟ الصَّ
ُيْطِفُئ الْماُء النّاَر، َوَصلاُة الرَُّجِل في َجْوِف اللَّْيِل، ثُمَّ َتلا: ﴿َتَتجافى 
ْجدة: ١7(،  ْجدة: ١٦( َحتّى َبَلَغ ﴿َيْعَملوَن﴾ )السَّ ُجنوُبُهْم َعِن الَْمضاِجِع﴾ )السَّ

أْمِر، َوَعموِدِه َوُذْرَوِة َسناِمِه؟ قُْلت: َبلى يا  ثُمَّ قاَل: األا اأْخِبُرك بَِراأِْس اْلا
لاُة، َوُذْرَوُة َسناِمِه  ْسلاُم، َوَعموُدُه الصَّ أْمِر اْلاإِ َرسوَل اللَِّه. قاَل: َراأُْس اْلا
الِْجهاُد، ثُمَّ قاَل: األا اأْخِبُرك بَِملاِك َذلَِك كُلِِّه؟ فُقْلت: َبلى يا َرسوَل 
اللِه، َفاأَخَذ بِِلسانِِه، َوقاَل: كُفَّ َعَلْيك َهذا. قُْلُت: يا نَِبيَّ اللَِّه، َواإِنّا 
لَُمؤاَخذوَن بِما نََتَكلَُّم بِِه؟ َفقاَل: َثِكَلْتَك اأمَُّك، َوَهْل َيُكبُّ النّاَس َعلى 
ُوجوِهِهْم -اأْو قاَل َعلى َمناِخِرِهْم-  اإِلّا َحصائُِد األِْسَنِتِهْم؟!". )َرواُه التِّْرِمِذّي( 

الَوْحَدُة ال�أولى
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

الَحديُث الثّاني:

َعْن اأنٍَس ْبِن مالٍِك -َرِضَي اللُه َعْنُه- قاَل: قاَل َرسوُل اللِه�: "لا 
َيْسَتقيُم اإيماُن َعْبٍد َحتّى َيْسَتقيَم َقْلُبُه، َولا َيْسَتقيُم َقْلُبُه َحتّى َيْسَتقيَم 

لِسانُُه"  )رواه اأْحَمُد(

آتَِيِة: أْسِئَلِة الا لاً- نُجيُب َعِن الا اأوَّ

١-  نَْمَلاأ الَفراَغ فيما َياأْتي:

ِل: أوَّ أْعماُل الَّتي تُْدِخُل الَجنََّة، َكما َبيََّنها الرَّسوُل )�( في الَحديِث الا اأ- الا

.________ ،_________ ،__________ ،___________  ، ___________    

ْسلاِم: __________________. ب- الِعباَدُة الَّتي تَُعدُّ َعموَد الاإِ

ج- ِمْن اأكَثِر الاأعماِل الَّتي تُْدِخُل النّاَر: ________________.

ْسلاِم: ____________.  أْعماِل َواأْعلاها َمْنِزلًَة في الاإِ د- اأْفَضُل الا

ِل؟ أوَّ ٢- ما اأْبواُب الَخْيِر الَّتي َذَكَرها الرَّسوُل )�( في الَحديِث الا

ريِف. ٣- نَُبيُِّن َشْرَط الِعباَدِة الخالَِصِة لِلِّه -َعزَّ َوَجلَّ ـ َكما جاَء في الَحديِث الشَّ

َدَقَة؟  ٤- بَِم َشبََّه الرَّسوُل )�( الصَّ

٥- نَْسَتْخِرُج ِمَن الَحديَثْيِن ما َيتَِّفُق َوَقْوَل الّشاِعِر:

ِم              )ُزهيُر بُن اأبي ُسلمى(     لِساُن الَفتى نِْصٌف َونِْصٌف فُؤاُدُه        َفَلْم َيْبَق اإِلّا صوَرُة اللَّْحِم َوالدَّ
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آتَِيِة: أْسَئَلِة الا ثانِياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن الا

حابِيَّ ُمعاذاً َيْساأُل الرَّسوَل )�(. ١- نَُفكُِّر في الّداِفِع الَّذي َجَعَل الصَّ

َلواِت؟ لاُة في َجْوِف اللَّْيِل َعْن َغْيِرها ِمَن الصَّ ٢- بَِم َتْفُضُل الصَّ

٣- نُْعطي اأْمِثلًة لَِكلاٍم ُيْدِخُل صاِحَبُه النّاَر.

ْسلاِم. ٤- نَْذكُُر اأْبواباً اأْخرى لَِعَمِل الَخْيِر في الاإِ

ُح ذلَِك. ٥- َرَبَط الرَّسوُل )�( اْسِتقاَمَة القْلِب بِاْسِتقاَمِة اللِّساِن، نَُوضِّ

ثالِثاً-

 ١- نَُوظُِّف ما َياأْتي في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا: 

ج- كُفَّ َعَلْيَك. ب- َتَتجافى.        اأ- ُمؤاَخذوَن.  

: )َعسيٌر، ُيْدنيني(.  ٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ِضدَّ

آتيَتْيِن: ُح َجماَل التَّصويِر في الِعباَرَتيِن الا  ٣- نَُوضِّ

اأ- "َحصائُِد األِْسَنِتِهم".

ب- "َوُذْرَوُة َسناِمِه الِْجهاُد".

 ٤- نَُبيُِّن الَفْرَق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ فيما َياأْتي:

ْوُم ُجنٌَّة".                )َرواُه التِّْرِمِذّي( اأ- "الصَّ

ب- قاَل َتعالى: "اإِنَّ اأْصحاَب الَْجنَِّة الَْيْوَم في ُشُغٍل فاِكهوَن"           )يس: ٥٥(

)الناس:٥- ٦( ج- قاَل َتعالى: "الّذي يوْسِوُس في ُصدوِر الناِس )٥( ِمَن الِْجنَِّة والناِس )٦("  

حابِيِّ الَجليِل ُمعاِذ ْبِن َجَبٍل. َنشاٌط: نَعوُد اإِلى الَمْكَتَبِة، َونَْكُتُب َتْقريراً في ُحدوِد َصْفَحٍة َعْن َحياِة الصَّ
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

الُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة

ْيِن ال�آتَِيْيِن، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط: َنْقَراأ النَّصَّ

ْســلاُم،  أْمــِر الاإِ َدَقــُة تُْطِفــُئ الَخطيَئــَة... َراأُْس الا ــْوُم ُجنَّــٌة، َوالصَّ ـَك َعلــى اأْبــواِب الَخْيــِر؟ الصَّ           » األا اأُدلُـّ
ــلاُة، َوُذْرَوُة َســناِمِه الِجهــاُد...«. َوَعمــوُدُه الصَّ

أْســَرُة اأســاُس الَمْجَتَمــِع، َيْصلُــُح بَِصلاِحهــا، َوَيْفُســُد بَِفســاِدها. َوَتْوِعَيُتهــا لاِزَمــٌة لِِبنــاِء ُمْجَتَمــٍع            »الا
حيــِح، َوالّديــِن الَقويــِم َطريقــاِن َرئيســاِن  ُمَتماِســٍك. َوهــِذِه قاِعــَدٌة َصحيَحــٌة لا َشــكَّ فيهــا. َوطريقــا الِعْلــِم الصَّ

أنَُّهــْم َجميعــاً  أْســَرِة الّصالَِحــِة. َوالُمَربـّـوَن ُمْبِدعــوَن فــي التَّْربَِيــِة، َوالُمَربِّيــاُت ُمْبِدعــاٌت َكذلـِـَك؛ لِا فــي َتْنِشــَئِة الا

َيْمَتِلكــوَن الِخْبــَرَة الّلاِزَمــَة فــي هــذا الَمجــاِل. َفيــا اأيُّهــا الُمَربـّـوَن، اْبُذلــوا مــا اْســَتَطْعُتْم ِمــْن ُجهــوٍد فــي َتْربَِيــِة 

أْجياِل، َفاأنُْتُم الّرابِحوَن فيما َتْبُذلوَن«.                                                                 )الُمَؤلِّفوَن( الا

ــوَن،  أْســَرُة، َطريقــا، الُمَربّ ــْوُم، َراأُْس، َعمــوُد، ُذْرَوُة، الا أَســماَء الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط )الصَّ     نُلاِحــُظ اأنَّ الا

الُمَربِيــاُت( جــاَءْت َمْرفوَعــًة، َواأنَّ الاْســَمْيِن )هــِذِه، اأنُْتــْم( جــاءا َمْبِنيَّْيــِن فــي َمَحــلِّ َرْفــٍع، َوكُلُّهــا َوَقَعــْت فــي 

ــْوُم(، َوَمْبِنيَّــًة،  أْســماَء جــاَءْت ُمْفــَرَدًة ُمْعَرَبــًة، ِمْثــَل: )الصَّ ِل الُجْمَلــِة، َوهــذا مــا نَُســّميِه الُمْبَتــَداأ، َواأنَّ هــِذِه الا اأوَّ

ــَدٌة، َطريقــاِن، ُمْبِدعــوَن،  ــلاُة، الِجهــاُد، اأســاُس، قاِع ْســلاُم، الصَّ ــٌة، الاإِ أْســماُء )ُجنَّ ــا الا ــَل: )هــِذِه(. َواأّم ِمْث

ــَر. َكمــا  َمــًة َمْعنــاُه، َوهــذا مــا نَُســّميِه الَخَب ــَداأِ، َوُمَتمِّ ــرًة َعــِن الُمْبَت ابِحــوَن(، َفَقــْد جــاَءْت ُمْخِب ُمْبِدعــاٌت، الرَّ

ــَداأ  ــُظ اأنَّ الُمْبَت ــَر، نُلاِح ــا النََّظ ــَل: )اأســاُس، ُمْبِدعــوَن(، َواإِذا َدقَّْقن ــاً، ِمْث ــَرداً ُمْعَرب ــَر جــاَء ُمْف ــُظ اأنَّ الَخَب نُلاِح

ــٌة(، َوُمَثنّــى ُمَذكَّــراً، َوَخَبــَرُه َكذلِــَك، ِمْثــَل: )َطريقــا الِعْلــِم  ــوُم ُجنَّ جــاَء: ُمْفــَرداً، َوَخَبــَرُه ُمْفــَرداً، ِمْثــَل: )الصَّ

ــوَن(،  ــوَن ُمْبِدع ــَل: )الُمَربّ ــراً، ِمْث ــاً ُمَذكَّ ــِر َجْمع ــَداأِ َوالَخَب ــَن الُمْبَت ــاَء كُلٌّ ِم ــاِن(، َوج ــِح، َو... َطريق حي الصَّ

ــَل: )الُمَربِّيــاُت ُمْبِدعــاٌت(. َوَجْمعــاً ُمَؤنَّثــاً، ِمْث



٧

َنْسَتْنِتُج:

ياِن َمْعًنى تاّماً، َوُهما: الُمْبَتَداأ: َوُهَو اْسٌم َمْرفوٌع في  ُن الُجْمَلُة الاْسِميَُّة ِمْن ُرْكَنْيِن اأساِسيَّْيِن ُيَؤدِّ ١- َتَتَكوَّ

ُم الَمْعنى.  ِل الُجْمَلِة، َوالَخَبُر: َوُهَو ما ُيْخَبُر بِِه َعِن الُمْبَتَداأِ َوُيَتمِّ اأوَّ

ْفُع، َولُِكلٍّ ِمْنُهما ُصَوٌر َواأْشكاٌل: ٢- ُحْكُم الُمْبَتَداأِ َوالَخَبِر الرَّ

بيُع َجميٌل(، َو)نَْحُن عائِدوَن(.    اأ- َياأْتي الُمْبَتَداأ اْسماً ُمْفَرداً، ِمْثُل: )الرَّ

َو)الُمَهْنِدساُت  َو)الطُّلاُب حاِضرون(،  لِْلَفِم(،  َمْطَهَرٌة  واُك  )السِّ ِمْثُل:  ُمْفَرداً،  اْسماً  الَخَبُر    ب-  َياأْتي 

ُمْبِدعاٌت(. َولَُه ُصَوٌر اأْخرى، َسَنَتَعرَُّف اإِلَْيها فيما َبْعُد.

ْفراِد  ٣- ُيطابُِق الَخَبُر ُمْبَتَداأُه في الَعَدِد والِجْنِس، ِمْثُل: )الفائُِز َمْسروٌر(، )الفائَِزُة َمْسروَرٌة(، َوفي حالاِت الاإِ

َوالتَّْثِنَيِة َوالَجْمِع، ِمْثُل: )الغائُِب ُمْشتاٌق، الغائِباِن ُمْشتاقاِن، الغائِبوَن ُمْشتاقوَن(.

    ١- الَوْحَدُة َطريُق النَّْصِر

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ الَوْحَدُة: ُمْبَتداأٌ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ َطريُق: َخَبٌر َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

    ٢- قاَل َتعالى: »ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ«.           )لُْقمان: ١١(

كوِن، في َمَحلِّ َرْفِع ُمْبَتَداأ.  هذا: اْسُم اإِشاَرٍة، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ َخْلُق: َخَبٌر َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

َنماِذُج اإِْعراِبيٌَّة:  

    ٣- العاِملاِن ُمْخِلصاِن في َعَمِلِهما.

أنَُّه ُمَثنّى. ألُِف؛ لِا العاِملاِن: ُمْبَتَداأٌ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الا

أنَُّه ُمَثنّى. ألُِف؛ لِا ُمْخِلصاِن: َخَبٌر َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الا

    ٤- الّداِرسوَن ُمْبِدعوَن.

أنَُّه َجْمُع ُمَذكٍَّر سالٌِم. الّداِرسوَن: ُمْبَتَداأٌ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الواُو؛ لِا

أنَُّه َجْمُع ُمَذكٍَّر سالٌِم. ُمْبِدعوَن: َخَبٌر َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الواُو؛ لِا
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التَّْدريباُت

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ لاً- نََضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز الاإِ اأوَّ

١- ما الُجْمَلُة الَّتي جاَء فيها الُمْبَتَداأ َمْبِنّياً؟

َجَرتاِن ُمْثِمَرتاِن.       ب- اأْخلاقَُك َراأُْس مالَِك.  اأ- الشَّ

ْمِس.                       د- اأولِئَك اأْصِدقاٌء اأْوِفياُء. ج- الَحقُّ واِضٌح كالشَّ

ُد الُجْمَلَة الَّتي جاَء الَخَبُر فيها َمْرفوعاً بَِعلاَمٍة َفْرِعيٍَّة: ٢- نَُحدِّ

اأ- الفائِزاُت َمْسروراٌت.                       ب- الُجْنديّاِن باِسلاِن. 

ج- نَْحُن َشْعٌب ُمكاِفٌح.                     د- ِفَلْسطيُن َعزيَزٌة َعلى قُلوبِنا.                       

آتَِيِة َغْيُر َصحيَحٍة نَْحِويّاً:  ٣- واِحَدٌة ِمَن الُجَمِل الا

اأ- الُمتسابِقاِن نَشيطاِن.                   ب- الّراياُت َمْرفوعاٌت. 

ُب َمْحبوٌب.     ج- الُمْجَتهدوَن فائِزاِن.                          د- الُمَؤدَّ

ِل، بِما ُيناِسُبُه ِمْن َخَبٍر في الَعموِد الثّاني: أوَّ ثانِياً- نَِصُل الُمْبَتَداأ في الَعموِد الا

       الَخَبُر             الُمْبَتَداأ
َعزيٌز.اأْخلاُق الُمْسِلِم
أمَّهاُت آباُء َوالا ُمباَرَكٌة.الا

تاٌج َفْوَق ُرؤوِسنا.الَوَطُن
ْيتوِن .َشَجَرُة الزَّ َراأُْس مالِِه الَحقيِقيِّ

آتَِيِة: ثالِثاً- نَُعيُِّن الُمْبَتَداأ َوالَخَبَر في الُجَمِل الا

١- قاَل َتعالى: »ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ«                 )الشورى: ١٩(

٢- َهَتَف الَفريُق: نَْحُن الفائِزوَن. 

٣- الطَّبيَبتاِن ُمْخِلَصتاِن.

٤- الَعْدُل اأساُس الُمْلِك.
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رابِعاً- نََضُع ُمْبَتَداأً، اأْو َخَبراً ُمناِسباً في كُلِّ َفراٍغ ِمّما َياأْتي:

١- الِوقاَيُة _____ ِمَن الِعلاِج.

٢-  _____ عاِصَمُة ِفَلْسطيَن.

٣- الُعّماُل _____.

٤- ُطُرقاُت الَبْلَدِة ______.

٥- ِجباُل ِفَلْسطيَن ______ َكُشموِخ اأْهِلها.

خاِمساً- نُْعِرُب الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط اإِْعراباً تاّماً:

 ١- قاَل َتعالى: »  ٱ  ٻ  ٻ«            )الفتح: ٢٩(

 ٢- هؤُلاِء ُجنوٌد ُمْخِلصوَن.

َبٌة، َوَخْيُرها َكثيٌر. أْرُض َطيِّ  ٣- الا

 ٤- النِّساُء الِفَلْسطيِنّياُت ُمكاِفحاٌت.
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ْعلاُن:  ال�إِ

َنــٍة ِمــَن الُجْمهــوِر؛ لَِتْحفيِزهــا  ، َوُهــَو اأْســلوُب َتواُصــٍل َمــَع ِفَئــٍة ُمَعيَّ ــواِع التَّْعبيــِر الَوظيِفــيِّ ــْوٌع ِمــْن اأنْ نَ

َدٍة  ــٍن، َوَيْهــِدُف اإِلــى اإيصــاِل ِرســالٍَة واِضَحــٍة ُمَحــدَّ َنــٍة تُجــاَه َعَمــٍل ُمَعيَّ َعلــى اتِّخــاِذ ُردوِد اأْفعــاٍل ُمَعيَّ

ــٍن، َوُيراعــى فيــِه الُمْســَتوى الثَّقاِفــيُّ لِْلُمخاَطــِب. اإِلــى الِفَئــِة الُمْســَتْهَدَفِة َحــْوَل َمْوضــوٍع ُمَعيَّ

ْعلاِن: َعناِصُر ال�إِ

َسًة اأْهِليًَّة، اأْو ِجَهًة ُحكوِميًَّة.                                                     ١- الُمْعِلُن: َقْد َيكوُن َشْخصاً، اأْو ُمَؤسَّ

ْعلاِن(. ٢- الُعْنواُن )َمْوضوُع الاإِ

َد بِِدقٍَّة. ماُن: َيِجُب اأْن ُيَحدَّ ٣- الزَّ

َد بِِدقٍَّة.     ٤- الَمكاُن: َيِجُب اأْن ُيَحدَّ

ْعلاِن.       ٥- الَهَدُف ِمَن الاإِ

ْعلاِن )الِفَئُة الُمْسَتْهَدَفُة(. ٦- ُجْمهوُر الاإِ

ْعلاِن. ُن ُشروطاً َتاأْتي في اآِخِر الاإِ روِط، َواأْخرى َتَتَضمَّ روُط: ُهناَك اإِْعلاناٌت َتْخلو ِمَن الشُّ 7- الشُّ

ْعلاِن الَجيِِّد: ُمَميِّزاُت ال�إِ

١- ُوضوُح الِعباراِت، َوُسهولَُة اللَُّغِة، َوُمناَسَبُتها لِروِح الَعْصِر.

يجاُز َغْيُر الُمِخلِّ بِالَمْعنى. ٢- الاإ

ثاَرُة.  ٣- التَّْشويُق، َوالاإِ

َوِر، َوالرُّسوماِت الُمَعبَِّرِة. ٤- اْسِتْخداُم التِّْقِنّياِت الَحديَثِة، َواإِضاَفُة َبْعِض الصُّ

ماِويَِّة، اأْو ُحْقوِق الُمْجَتَمِع.  أْدياِن السَّ ِة، َواألّا َيَتعاَرَض َمَع الا آداِب العامَّ ٥- األّا َيكوَن ُمِخّلاً بِالا

ْعلاُن: ِمَن الَوسائِِل الَّتي َيِتمُّ ِمْن ِخلالِها ال�إِ

، َكالبريــِد  نَْترنـِـتِّ ْعــلاُن َعْبــَر الاإِ ــِة، َوالاإِ ْعــلاِن التَّْقليِديَّ ُحــُف َوالَجرائـِـُد، َوِهــَي اإِْحــدى َوســائِِل الاإِ الصُّ

، َوالتِّْلفــاُز، َوالِمْذيــاُع. ، َوَمواِقــِع التَّواُصــِل الاْجِتماِعــيِّ لِْكترونِــيِّ الاإِ

التَّْعبيُر: 
ْعلاِن ِكتاَبُة ال�إِ
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ــِح بــاِب التَّْســجيِل؛  ــِة َعــْن َفْت ــفِّ الّســابِِع الاأساســيِّ )اأ( فــي َمْدَرَســِة الَكراَم ــاُت الصَّ ــُن طالِب تُْعِل  

أْقصــى الُمبــاَرِك، َوالتََّعــرُِّف اإِلــى اأْحيــاِء َمديَنــِة الُقــْدِس، َيــْوَم ... الُمواِفــَق  .../.../... م،  لِِزيــاَرِة الَمْســِجِد الا

ــِة: آتَِي ــروِط الا ــاَرِة فــي الَمْدَرَســِة، ِضْمــَن الشُّ ي ــَقِة الزِّ ــى ُمَنسِّ ــُه اإِل ــْن َتْرَغــُب فــي الُمشــاَرَكِة التََّوجُّ َفعلــى َم
فِّ الّسابِِع في َمْدَرَسِة الَكراَمِة. ١- اأْن َتكوَن ِمْن طالِباِت الصَّ

أْمِر َخطِّّياً. ٢- ُمواَفَقِة َولِيِّ الا
. ٣- الالِتزاِم بِالزِّيِّ الَمْدَرِسيِّ

. ْحَلِة، َوتُْشِرُف َعَلْيِهنَّ ٤- اأْن َتْصَحَب الُمَعلَِّمُة الطّالِباِت ِخلاَل الرِّ

ُبْشرى 
ٌة َيْوٌم في الَمْسِجِد ال�أْقصىســارَّ

: َنموَذٌج َتطبيِقيٌّ

التَّْحليُل:
)اأ(. فِّ الّسابِِع الاأساسيِّ الُمْعِلُن: طالِباُت الصَّ

ْعلاِن: ِزياَرُة الَمْسِجِد الاأْقصى. َمْوضوُع ال�إِ

الزَّماُن: َيْوَم... الُمواِفَق ... / .../ ...م.

الَمكاُن: َمْدَرَسُة الَكراَمِة.

ْعلاِن: ِزياَرُة الَمْسِجِد الاأْقصى، َوالتََّعرُُّف اإِلى اأْحياِء َمديَنِة الُقْدِس. الَهَدُف ِمَن ال�إِ

فِّ الّسابِِع في َمْدَرَسِة الَكراَمِة. الِفَئُة الُمْسَتْهَدَفُة: طالِباُت الصَّ
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

َعْبُد الرَّحيم الَقّموِديُّ شاِعٌر َعَربِيٌّ ِمْن َقبيَلِة الَقماِمَدِة في ليبيا.

َكتَب الّشاعُر هذِه الَقصيدَة ِمْن َوْحِي هواُه لِفَلسطيَن، َبْعَد انتفاضِة الِحجارِة ١٩٨7م.

 فَِلْسطيُن روحي
/ ليبيا َعْبُد الرَّحيم الَقّموِديُّ

الُمْنِعــِم َجنَّــَة  يــا  ِفَلْســطيُن  َوَرْيحانَتــي روحــي  ِفَلْســطيُن  -١

ــِلِم ــِن الُمْس ــلاُم َع ــو  الظَّ َوَيْجل َيْنَجلــي اأْن  لِلظُّْلــِم  اآَن  اأمــا  -٢

أنُْجــِم الا اإِلــى  َمنــاراً  َونَْبنــي  اأْرِضنــا َعلــى  بِِعــزٍّ  َونَْحيــا  -٣

ِم؟! ــوَّ ــاُء َعلــى النُّ ي َوَيْجــري الضِّ نا   ــْمُس َفْوَق الدُّ َمتى تُْشــِرُق الشَّ -٤

ــِم ــى َمْبِس ــيداً َعل ــاَرْت نَش َفصـ ـــــــــَق َقْلبـــــــي بِاأْطلالِهـــــــــا َتَعلَـّ -٥

َفاأْزَهــَر فــي الَقْلــــِب َكالُبْرُعــِم ْقُت ريَح الَهوى ِمْن َشذاها َتَنشَّ -٦

ْمـــَزم الزَّ ِمــَن  اأْحلــى  َومــاُؤِك  اأْرِضــِه فــي  ـْــــِر  َكالتِّب تُراُبــِك  -7

َوَمْســرى الَحبيــِب اأبــي القاِســِم َمْرِجهــا اإِلــى  بَِشـــْوٍق  َواإِنّــي  -٨

َدمــي َويافــا  َوَحْيفــا  َوَعــكّا  خاِفقــي فــي  ـدُّ  َواللُـّ ٩-          َوبيســاُن 

الهاِشــِم َة  َغــزَّ يــا  بُِحـــبِِّك  الَهــوى اإِلَْيــِك  أْشــكو  َلا َواإِنّــي  -١٠

ُيْفَطــِم َولَــْم  الرَّضيــُع  َيـــثوُر  َســقى اللـّـهُ  اأْرضــاً َعلــى َشــطِّها -١١

ْهِر َتْبقى َهوى الُمْسِلِم َمدى الدَّ َفَمْهمــا َتوالَــْت َعَلْيهــا ُخطــوٌب -١٢

َرْيحانَتي )الرَّْيحانَُة(: نَباٌت 
َطيُِّب الّرائَِحِة.

َمناٌر: َعلامٌة ُيْهَتدى بِها في 
الطَّريِق.

ياِر، َوُمْفَرُدها  اأْطلاُل: َبقايا الدِّ
َطَلٌل.

َمْبِسٌم: َمكاُن الَبْسَمِة ِمَن 
الَوْجِه.

َشذاها: ِعْطُرها.

َهُب. التِّْبُر: الذَّ

خاِفقي: نَْبضي.

أموُر الَعظيَمُة،  الُخطوُب: الا
َومْفَرُدها الَخْطُب.

ئيَسُة في هِذِه الَقصيَدِة؟ ١- ما الِفْكَرُة الرَّ

٢- َحلَّ بِِفَلْسطيَن َواأْهِلها ُظْلٌم َعظيٌم. نَُبيُِّن ذلَِك.

أْهِل ِفَلْسطيَن؟ ٣- ما الَّذي َتَمنّاُه الّشاِعُر لِا

الُمناَقَشُة:

الَوْحَدُة الثّانيُة
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٤- َعلى َمْن َيْعِقُد الَمْظلوُم اأَمَلُه بِالنَّْصِر؟

لائَِل َعلى ِعْشِق الّشاِعِر ِفَلْسطيَن. أْبياِت الدَّ ٥- نَُبيُِّن ِمَن الا

ٍة، نَْذكُُرها. ٦- َوَرَدْت في الَقصيَدِة اأْسماُء ُمُدٍن ِفَلْسطيِنيٍَّة ِعدَّ

أْسلوِب في الَبْيِت الحاِدَي َعَشَر؟ 7- ما نَْوُع الا

ُح َجماَل التَّْصويِر في الَبْيَتْيِن: الخاِمِس، والّساِدِس. ٨- نَُوضِّ

ب-  َيـثوُر الرَّضيُع َولَْم ُيْفَطِم. ْمـَزِم.   ٩- نَُبيُِّن َدلالََة كُلٍّ ِمْن: اأ- َوماُؤِك اأْحلى ِمَن الزَّ

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

الُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة: ُصَوُر الَخَبِر

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

ــَو  ــِه، َوهــا ُه ــْت َعَلْي ــاِت الَّتــي َتوال ــلاِت َوالنََّكب ــَم كُلِّ الَوْي ــٌط َعلــى اأْرِضــِه َرْغ ــْعُب الِفَلســطيِنيُّ ُمرابِ    »الشَّ

ُم الغالـِـَي َوالنَّفيــَس ِمــْن اأْجِلهــا، فالنِّســاُء ِشــعاُرُهنَّ التَّْضِحَيــُة َوالَبــْذُل َوالَعطــاُء،  ُيداِفــُع َعْنهــا بـِـُكلِّ ِفئاتـِـِه، َوُيَقــدِّ

تـِـِه، َولا َغراَبــَة فــي ذلـِـَك، َفالِعــّزُة ِمــْن  مــوَن اأْرواَحُهــُم الطّاِهــَرَة ِدفاعــاً َعــْن َكراَمــِة َوَطِنِهــْم َوِعزَّ ــباُب ُيَقدِّ والشَّ

ــْعُب اأْســطوَرًة َخالـِـَدًة تَُتْرِجــُم الَقــْوَل الَمْشــهوَر:  َطْبِعِهــْم، َوالَكراَمــُة َتْســري فــي ُعروِقِهــْم؛ لـِـذا اأْصَبــَح هــذا الشَّ

أْصحابِــِه«.                                      )الُمَؤلِّفــوَن( ِة«، َولا ُبــدَّ اأْن َيعــوَد الَحــقُّ لِا »الَحــقُّ َفــْوَق الُقــوَّ

ــَداأِ  ــيَّْيِن )الُمْبَت ــِن الاأساِس ْكَنْي ــَن الرُّ ُن ِم ــِميٌَّة، َتَتَكــوَّ ــٌل اْس ــَل الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط ُجَم       نُلاِحــُظ اأّن الُجَم

ــَرداً،  ــراً ُمْف ــٌط( اْســماً ظاِه ــُرُه )ُمرابِ أولــى جــاَء َخَب ــِة الا ــْعُب( فــي الُجْمَل ــَداأ )الشَّ ــر(، َونُلاِحــُظ اأنَّ الُمْبَت َوالَخَب

ــْوِع. ــَدِد َوالنَّ ــَداأ فــي الَع ــَق الُمْبَت َوطاَب

ــْن  ــًة ِم نَ ــِميًَّة، ُمَكوَّ ــًة اْس ــُة( جــاَء ُجْمَل ــعاُرُهنَّ التَّْضِحَي ــُرُه )ِش ــِة )النِّســاُء(، َوَخَب ــِة الثّانَِي ــي الُجْمَل ــَداأ ف - َوالُمْبَت

ــَداأِ )النِّســاُء(. ــَع الُمْبَت ــُة( َم ــعاُرُهنَّ التَّْضِحَي ــِميََّة )ِش ــرِ الاْس ــَة الَخَب ــَط ُجْمَل ( َرَب ــنَّ ــرُ )ُه ــٍر، والَضمي ــَداأ َوَخَب ُمْبَت

نًَة ِمَن الِفْعِل َوالفاِعِل، َواأنَّ  موَن(، جاَء ُجْمَلًة ِفْعِليًَّة ُمَكوَّ باُب(، َوَخَبُرُه )ُيَقدِّ - َوالُمْبَتَداأ في الُجْمَلِة الثّالَِثِة )الشَّ
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باُب(، َوَرَبَط ُجْمَلَة الَخَبِر  موَن(، عاَد َعلى الُمْبَتَداأ )الشَّ الَخَبَر اْشَتَمَل َعلى َضميٍر ُمتَِّصٍل )الواِو( في )ُيَقدِّ

ِمَن  بِالُمْبَتَداأ، وكذلَك المبتداأ في الُجملِة الخامسِة )الكرامُة(، وخبُرُه )َتْسري( جاَء جملًة فعلّيًة مكّونًة 

الِفْعِل والفاعِل )ضمير مستتر(، واأّن الخبَر اشتمَل على ضميٍر مستتٍر )ِهَي(، عاَد على المبتداأ )الكرامُة(.

ُة(، َوَخَبُرُه )ِمْن َطْبِعِهْم( جاَء ِشْبَه ُجْمَلٍة جاّراً َوَمْجروراً. - َوالُمْبَتَداأ في الُجْمَلِة الّرابَِعِة )الِعزَّ

ِة( جاَء ِشْبَه ُجْمَلٍة َظْرِفيٍَّة.  (، َوَخَبُرُه )َفْوَق الُقوَّ - َوالُمْبَتَداأ في الُجْمَلِة الاأخيَرِة )الَحقُّ

َنْسَتْنِتُج:

ُن الُجْمَلُة الاْسِميَُّة ِمْن ُرْكَنْيِن اأساِسيَّْيِن، ُهما: الُمْبَتَداأ، َوالَخَبُر.  ١- َتَتَكوَّ

ْفُع.  ٢- ُحْكُم الُمْبَتَداأِ َوالَخَبِر الرَّ

 ٣- ُصَوُر الَخَبِر ِهَي: 

أذاِن َجريَمٌة.    اأ- اْسٌم ظاِهٌر )ُمْفَرٌد(؛ اأْي لَْيَس ُجْمَلًة، َولا ِشْبَه ُجْمَلٍة، ِمْثُل: َمْنُع الا

  ب- ُجْمَلٌة: ١-  اْسِميٌَّة، ِمْثُل: الاأْقصى ساحاتُُه واِسَعٌة. 

أْطفاَل.  ْهيونِيُّ ُيْرِهُب الا               ٢-  ِفْعِليٌَّة، ِمْثُل: الصِّ

لوِع.   ج- ِشْبُه ُجْمَلٍة: ١- َظْرِفيٍَّة، ِمْثِل: ِفَلْسطيُن َبْيَن الضُّ

 .                   ٢- جارٍّ َوَمْجروٍر، ِمْثِل: الُقْدُس في اأنْفاِس كُلِّ ِفَلْسطينيٍّ

٤- ُيْشَتَرُط في الَخَبِر الُجْمَلِة اأْن َيْشَتِمَل َعلى َضميٍر َيعوُد َعلى الُمْبَتَداأِ، َوَيْربَِطُه بِِه، ِمْثِل: )الطّالُِب 

اأْسلوُبُه ُمَهذٌَّب(.
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ْيُت ِعماُد الَبْيِت.    ١- الزَّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ ْيُت: ُمْبَتَداأٌ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ   الزَّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ  ِعماُد: َخَبٌر َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

ُة َوالَكراَمُة.     ٢- الِفَلْسطيِنيُّ ِشعاُرُه الِعزَّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ : ُمْبَتَداأٌ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ  الِفَلْسطيِنيُّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف. مَّ  ِشعاُرُه: ِشعاُر: ُمْبَتَداأٌ ثاٍن َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

، في َمَحلِّ َجرٍّ ُمضاٍف اإِلَْيِه. مِّ  َوالهاُء: َضميٌر ُمتَِّصٌل، َمْبِنيٌّ َعلى الضَّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ ُة: َخَبُر الُمْبَتَداأِ الثّاني َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ الِعزَّ

ِل. أوَّ ُة( في َمَحلِّ َرْفِع َخَبِر الُمْبَتَداأِ الا        َوالُجْمَلُة الاْسِميَُّة )ِشعاُرُه الِعزَّ

    ٣- الُمؤِمنوَن في َجنّاِت النَّعيِم.

أنَُّه َجْمُع ُمَذكٍَّر سالٌِم. الُمؤِمنوَن: ُمْبَتَداأٌ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الواُو؛ لِا

عراِب.  كوِن، لا محلَّ لُه ِمَن الاإ ، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ في: َحْرُف َجرٍّ

ِه الَكْسَرُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف. َجنّاِت: اْسٌم َمْجروٌر، َوَعلاَمُة َجرِّ

َوِشْبُه الُجْمَلِة في َمَحلِّ َرْفِع َخَبٍر.

التَّْدريباُت

لاً- نَُعيُِّن الَخَبَر فيما َياأْتي، َونُبيُِّن نَْوَعُه:   اأوَّ

 ١- قاَل َتعالى: »  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ «                                    )البقرة:٢٥7(

َدَقُة تُْطِفُئ الَخطيَئَة«.              )َرواُه التِّْرِمذّي(                                                                             ٢- قاَل الرَّسوُل )�(: »الصَّ

يماِن.  ٣- ُحبُّ الَوَطِن ِمَن الاإ

ُق. ٤- الاْجِتهاُد ثِماُرُه النّجاُح َوالتََّفوُّ

َنماِذُج اإِْعراِبيٌَّة:  
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آتَِيِة اإِلى ُجْمَلٍة، َوالُجْمَلَة اإِلى ُمْفَرٍد:  ُل الَخَبَر الُمْفَرَد في الُجَمِل الا   ثانِياً- نَُحوِّ

            ١- الِقراَءُة تَُغّذي الَعْقَل.

داَقِة. ْخلاُص ُعْنواُن الصَّ             ٢- الاإِ

َة. حَّ ُر الصِّ             ٣- التَّْدخيُن ُيَدمِّ

ٌك بِاأْرِضِه.            ٤- الِفَلْسطيِنيُّ ُمَتَمسِّ

آتَِيَة بَِخَبٍر ُمناِسٍب َكما ُهَو َمْطلوٌب َبْيَن الَقْوَسْيِن:  ثالِثاً- نُْكِمُل الُجَمَل الا

         ١- الاْقِتصاُد في النََّفَقِة __________ الَعْيِش. )َخَبٌر ُمْفَرٌد(.

أمَّهاُت الِفَلْسطيِنّياُت ______________ اأْجيالاً َعظيَمًة. )ُجْمَلٌة ِفْعِليٌَّة(.          ٢- الا

         ٣- الَحديَقُة _______________ )ُجْمَلٌة اْسِميٌَّة(.

         ٤- النَّظاَفُة _______________ )ِشْبُه ُجْمَلِة جارٌّ َوَمْجروٌر(.

        ٥- الُمَعلُِّم _______________ )ِشْبُه ُجْمَلٍة َظْرِفيٍَّة(.
 

ُن ُجَملاً اْسِميًَّة ِمْن اإِنْشائِنا، َيكوُن الَخَبُر فيها:   رابِعاً- نَُكوِّ

                 اأ- ُمْفَرداً.

                ب- ُجْمَلًة.

                ج- ِشْبَه ُجْمَلٍة.

 خاِمساً- نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

)النّور:٣٥(           اأ-  قاَل َتعالى:»  ہ  ھ  ھ   ھ «      

أْعراِق         )حاِفظ اإِْبراهيم(  أمُّ َمْدَرَسٌة اإِذا اأْعَدْدَتها          اأْعَدْدَت َشْعباً َطيَِّب الا         ب- الا

        ج- القائُِد اأماَم الُجنوِد.  

ْسلاُم اأْحكاُمُه واِضَحٌة.          د- الاإ



1٧

ُصَور الخبر

الهدف الاأول: نعّين الخبر، ونبّين صورته.

الهدف الثاني: نحّول الخبر المفرد اإلى جملة، وبالعكس.

نتذكّر: 

الخبر هو ما يكمل معنى المبتداأ، بحيث يشكّل معه جملة مفيدة، ويكون مرفوعاً، اأو في محّل رفع.

صور الخبر: اسم مفرد، وجملة اسمية، اأو فعلية، وشبه جملة ظرفية، اأو جاّر ومجرور.

اأعّزائي الطّلبة، هّيا:

اأّولاً- نعّين الخبر، ونبّين صورته فيما ياأتي:

ْقم صورة الخبرالخبرالجملةالرَّ

الّلاجئ محروم من وطنه.١-

الثّائر كرامته محفوظة.٢-

الحارس اأمام العمارة.٣-

الفّلاح يزرع اأرضه.٤-

الوطن للجميع.٥-

ثانياً- نحّول الخبر المفرد اإلى جملة، والجملة اإلى مفرد في كّل مّما ياأتي:

١- خمس صلوات كُِتَبْت على المسلم: ..................................................

٢- دخول المنفعة بين الاأصدقاء ُيفسد الّصداقة: .............................................

٣- قائد الجند يرفع معنويات عناصره: ....................................................

ُه نشُر المحّبة بين النّاس: .................................................. ٤- الّداعية همُّ

ورقة عمل
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الَوْحَدُة الثّالِثُة

َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )اآداُب الطَّريِق(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئلِة ال�آتَِيِة:  

آداِب الَّتي َيِجُب الالِْتزاُم بِها في الطَّريِق. ١- نَْذكُُر اأَهمَّ الا

٢- ما الَمْقصوُد بَِقْوِل الرَّسوِل )�(: »... َوتُميُط الاأذى َعِن الطَّريِق َصَدَقٌة«؟                  )ُمتََّفٌق َعَلْيِه(

٣- نَُعلُِّل: نَهانا الرَّسوُل )�( َعِن الُجلوِس في الطُُّرقاِت.

ألْعاِب النّاِريَِّة َوالُمَفْرَقعاِت.  أْضراَر النّاِجَمَة َعِن اْسِتْخداِم الا ٤-  نَُبيُِّن الا

ِة.  ٥- نَْذكُُر َبْعَض الظَّواِهِر الُمْسَتْهَجَنِة الَّتي انَْتَشَرْت بَِشْكٍل َكبيٍر في الطُُّرِق العامَّ

يَُّة الالِْتزاِم بِاآداِب الطَّريِق؟ ٦- ما اأَهمِّ

آتَِيِة: لوكاِت الا 7- نَُبيُِّن َراأَْينا في السُّ

 اأ- اأْطفاٍل َيْلَعبوَن َوَسَط الطَّريِق، َوَيْكِسروَن الَمصابيَح.

ِد لِْلُمشاِة. ْيِر في الَمكاِن الُمَحدَّ ب- السَّ

جـ- اْصِطحاِب ِكلاٍب اأْو َحَيواناٍت تُْرِهُب المارََّة.

ِث بَِصْوٍت ُمْرَتِفــــٍع، َواْسِتْخداِم األْفاٍظ نابَِيٍة.  د- التََّحدُّ

 هـ- اإِلْقاِء النُّفاياِت في الطُُّرقاِت.

٨- َكْيَف ُيَؤّدي الالِْتزاُم بِاآداِب الطَّريِق اإِلى اْسِتْقراِر الُمْجَتَمِع؟ 

ال�ْسِتماُع:
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ِمَن ال�أْفعاِل النّاِسَخِة: كاَن َواأَخواتُها

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

كاَن الحاِكــُم ُمتَِّفقــاً َمــَع الاْقِتصاِديّيــَن َعلــى اأنَّ التَّكاُمــَل الاْقِتصــاِديَّ َحقيَقــٌة ماثَِلــٌة، َومــا زاَل    

أنَّ  ؛ لِا الحاِكــُم ُمْؤِمنــاً بِاأنَّــُه َضــروَرٌة لاِزَمــٌة، َولا ُبــدَّ اأْن ُيَتْرَجــَم اإِلــى ســوٍق تُْســِهُم فــي بِنــاِء الاْقِتصــاِد الَوَطِنــيِّ

ــَم كُلَّــُه صــاَر ِكيانــاً واِحــداً، َفَقــْد اأْضَحــِت الُمْنَتجــاُت َســْهَلَة الُوصــوِل اإِلــى كُلِّ الُمْســَتْهِلكيَن، لِــذا لا  العالَ

ــِد؛ لَِيَظــلَّ الَوَطــُن ُمحاِفظــاً َعلــى ُمْســَتواُه لِلَّحــاِق بَِرْكــِب التَّنافُــِس. نْتــاِج الَجيِّ ُبــدَّ ِمــَن الاْهِتمــاِم بِالاإِ

نَــٍة ِمــْن ُمْبَتــَداأ َوَخَبــٍر، َولا  أْفعــاَل الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط َدَخَلــْت َعلــى ُجَمــٍل اْســِميٍَّة، ُمَكوَّ نُلاِحــُظ اأنَّ الا  

َيْكَتِمــُل َمْعناهــا بِالاْســِم الَمْرفــوِع َبْعَدهــا، َبــْل َتْحتــاُج اإِلــى مــا ُيْكِمــُل َمْعناهــا )الَخَبــِر(؛ لِذلـِـَك تَُســّمى هــِذِه 

أْفعــاُل اأْفعــالاً ناِقَصــًة. َواإِذا نََظْرنــا اإِلــى َحَرَكــِة اْســِمها َوَخَبِرهــا، َوَجْدنــا اأنَّهــا َقــْد َغيَّــَرْت اإِْعــراَب الَخَبــِر ِمــَن  الا

أْفعــاُل اأْفعــالاً ناِســَخًة. ْفــِع اإِلــى النَّْصــِب؛ لِذلِــَك تَُســّمى هــِذِه الا الرَّ

َنْسَتْنِتُج:

- كاَن َواأَخواتُهــا اأْفعــاٌل ناِقَصــٌة ناِســَخٌة، َتْدُخــُل َعلــى الُجْمَلــِة الاْســِميَِّة، َفَتْرَفــُع الُمْبَتــَداأ، َوُيَســّمى 

اْســَمها، َوَتْنِصــُب الَخَبــَر، َوُيَســّمى َخَبَرهــا.

، باَت، ما زاَل، ما داَم، لَْيَس، صاَر(. - ِمْن اأَخواِت كاَن: )اأْصَبَح، اأْضحى، اأْمسى، َظلَّ

ــَع  ــاُج َم ــْل َتْحت ــِة، َب ْتمــاِم َمْعنــى الُجْمَل أْفعــاُل الَّتــي لا َتْكَتفــي بَِمْرفوِعهــا؛ لاإِ ــَي الا أْفعــاُل النّاِقَصــُة: ِه - الا

ــى َمْنصــوٍب. الَمْرفــوِع اإِل

أْفعــاُل النّاِســَخُة: لا ُيْمِكــُن اإِقاَمــُة ُجْمَلــٍة ِمْنهــا َوِمــْن َمْرفوِعهــا، َبــْل لا ُبــدَّ ِمــْن اإِضاَفــِة الَمْنصــوِب َكــْي  - الا

َيْكَتِمــَل الَمْعنــى، َفُيْصِبــُح الُمْبَتــَداأ اْســماً َمْرفوعــاً لَهــا، َوالَخَبــُر َخَبــراً َمْنصوبــاً لَهــا.

فائَِدتاِن ُلَغِويَّتاِن: 
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َنماِذُج اإِْعراِبيٌَّة:  

    ١- كاَن الجاِحُظ كاتِباً.

        كاَن: ِفْعٌل ماٍض ناِقٌص، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح.

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ         الجاِحُظ: اْسُم كاَن َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

        كاتِباً: َخَبُر كاَن َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه.

    ٢- اأْصَبَح كُلُّ َشْيٍء ُمْبَتِهجاً بِالعيِد.

         اأْصَبَح: ِفْعٌل ماٍض ناِقٌص، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح الظّاِهِر َعلى اآِخِرِه.

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ : اْسُم اأْصَبَح َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ       كلُّ

     ُمْبَتِهجاً: َخَبُر اأْصَبَح َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه.

ألْعاُب النّاِريَُّة ظاِهَرًة ُمْقِلَقًة.     ٣- باَتِت الا

، لا  باَتِت: باَت: ِفْعٌل ماٍض ناِقٌص، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح الظّاهِر على اآخِرِه، َوالتّاُء لِلتَّاأْنيِث: َحْرٌف َمْبِنيٌّ
ْعراِب. َمَحلَّ لَُه ِمَن الاإِ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ ألْعاُب: اْسُم باَت َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ      الا

     ظاِهَرًة: َخَبُر باَت َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه.

أمُل موجوداً.  ٤- ما زاَل الا

عراب. ما: حرُف نفٍي، مْبنيٌّ على الّسكوِن، لا محلَّ له ِمَن الاإِ

زاَل: ِفْعٌل ماٍض ناِقٌص، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح الظّاهِر على اآخِرِه.

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ أمُل: اْسُم ما زاَل َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ الا

موجوداً: َخَبُر ما زاَل َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه.
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التَّْدريباُت

لاً- نَُعيُِّن كاَن َواأَخواتِها، َونَُبيُِّن اْسَم كُلٍّ ِمْنها َوَخَبَرُه: اأوَّ

١- قاَل َتعالى: »ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  «          )النَّْحُل: ٥٨(

٢- َواإِذا كانَِت النُّفوُس ِكباراً     َتِعَبْت في ُمراِدها الاأْجساُم                       )المتنبي( 

٣- اأْصَبَح التِّْلفاُز َضْيفاً ُمقيماً.

٤- َيْحَتِرُمَك النّاُس ما ُدْمَت َكريَم الُخلُِق.

٥- لَْيَس التََّكبُُّر َمْحموداً.

٦- ما زالَِت الزَّكاُة َحّلاً لَِمْساألَِة الَفْقِر.

آتَِيِة، َونُْجري التَّْغييَر الّلاِزَم َعَلْيها: ثانِياً- نُْدِخُل كاَن اأْو اإِْحدى اأْخواتِها َعلى الُجَمِل الاْسِميَِّة الا

ٌم َعلى الماِل. أْسَرُة الَعَربِيَُّة ُمَتماِسَكٌة.                             ٢- الَعْقُل ُمَقدَّ ١- الا

باُب اأَمُل الُمْسَتْقَبِل. ٣- الَمْسِجداِن واِسعاِن.                                 ٤- الشَّ

كوَن بُِكلِّ ِشْبٍر ِمْن اأْرِضِهْم.        ٦- الُقْدُس َزْهَرُة الَمدائِِن. ٥- الِفَلْسطينّيوَن ُمَتَمسِّ

آتَِيَة اأْخباراً لِكاَن، اأْو اإِْحدى اأَخواتِها في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا:  أْسماَء الا ثالِثاً- نَْجَعُل الا
١- باِرٌد:      ____________________ ٢- عاِدلاِن:   ____________________

٣- صاِمدوَن:  ____________________

رابِعاً- نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

١- اأْصَبَح العالَُم َقْرَيًة َصغيَرًة.

٢- كاَن الَمْسِجُد الاأْقصى ِقْبَلَة الُمْسِلميَن الاأولى.

٣- اأْمسى الُمَتخاِصماِن ُمَتصالَِحْيِن.

٤- ما زاَل الاْحِتلاُل ُمَتَغْطِرساً.
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ْملاُء:  ال�إِ

َفِة في الِفْعِل الثُّلاثِيِّ ِكتاَبُة ال�ألِِف الُمَتَطرِّ

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُلاِحُظ الَكِلَمَتْيِن اللََّتْيِن َتْحَت ُكلٍّ ِمْنُهما َخطٌّ فيما َياأْتي:

نَّــُه َضعيــٌف فــي هــذا الَكــْوِن الَفســيِح. َفــاإِذا َراأى فــي  نْســاِن، َواْرَتَفَعــْت َمكانَُتــُه، َفاإِ َوَمْهمــا َعــلا َمْرَكــُز الاإِ  

َم لَــُه الَعــْوَن. اأْثنــاِء َســْيِرِه عاِجــزاً، اأْو َشــْيخاً، اأْو اأْعمــى، اأْو ُمْحتاجــاً اإِلــى ُمســاَعَدٍة، َوَجــَب َعَلْيــِه اأْن ُيَقــدِّ

نُلاِحــُظ اأنَّ الَكِلَمَتْيــِن )َعــلا، َراأى( جاَءتــا ِفْعَلْيــِن ثُلاثِيَّْيــِن، ُخِتــَم كُلٌّ ِمْنُهمــا بِاألـِـٍف، َفالِفْعــُل )َعــلا( ِفْعــٌل   

أنَّ اأْصَلهــا واٌو، َواأنَّ الِفْعــَل )َراأى( ِفْعــٌل مــاٍض، جــاَءِت  ألـِـُف قائَِمــًة )ا(؛ لِا مــاٍض، ُمضاِرُعــُه )َيْعلــو(؛ لـِـذا جــاَءِت الا

أنَّ اأْصَلهــا يــاٌء، َتْظَهــُر فــي الِفْعــِل ِعْنــَد اإِْســناِدِه اإِلــى َضميــِر  ألـِـُف فيــِه َعلــى َشــْكِل اليــاِء َغْيــِر الَمْنقوَطــِة )ى(؛ لِا الا

ــُت(. ــِل: )َراأْي ٍك، ِمْث ــٍع ُمَتَحــرِّ َرْف

  كان واأخواتها 

الهدف الاأول: نُدخل كان واأخواتها على الجملة الاسمية.

نتذكّر:

١- كان واأخواتها اأفعال ناقصة ناسخة، تدخل على الجملة الاسمية، فترفع المبتداأ، وُيسّمى اسَمها، 

    وتنصب الخبر، وُيسّمى خبَرها.

٢- من اأخوات كان )اأصبح، اأضحى، اأمسى، ظّل، بات، ما زال، ما دام، ليس، صار(.

اأعّزائي الطّلبة، هّيا: 

آتية، مع تغيير ما يلزم: اأولاً- نُدِخل كان اأو اإحدى اأخواتها على الجمل الاسمية الا

المشروُع جاهٌز: ...................................................................

أمُّ مدرسٌة: ...................................................................... الا

النجماِن ساطعاِن: .................................................................

الُعّماُل مخلصوَن في عملهم: ........................................................

ورقة عمل
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اإِضاَءٌة اإِْملائِيٌَّة:  

أْفعاِل الثُّلاثِيَِّة: ألُِف في اآِخِر الا - تُْكَتُب الا

١- األِفاً قائَِمًة، اإِذا كاَن اأْصلُها واواً، ِمْثُل: )َزها، َجفا، َرجا، َصفا(.

٢- ياًء َغْيَر َمْنقوَطٍة، اإِذا كاَن اأْصلُها ياًء، ِمْثُل:)َقضى، نَهى، َسرى، َثنى(.

ألِِف في الِفْعِل الثُّلاثِيِّ ِمْن ِخلاِل:   -  ُيْعَرُف اأْصُل الا

ْتياِن بُِمضاِرِع الِفْعِل، ِمْثِل: )َرجا: َيْرجو، َمشى: َيْمشي(. ١- الاإِ

ٍك، ِمْثِل: )َراأى: َراأْيُت، َسعى: َسَعْيُت، َدنا: َدنَْوُت(. ٢- اإِْسناِد الِفْعِل اإِلى َضميِر َرْفٍع ُمَتَحرِّ

ْتياِن بِالَمْصَدِر، مثل: َسعى: َسْعياً. ٣- الاإِ

آتَِيِة: أْفعاِل الُمضاِرَعِة الا لاً- نَْكُتُب الِفْعَل الماِضَي ِمَن الا اأوَّ

َيْلهو:    ـــــــــــــــــــــــــ.   َياأْتي:  ـــــــــــــــــــــــــ.    َيْغفو:  ـــــــــــــــــــــــــ.   

َيْسقي:  ـــــــــــــــــــــــــ. َيْهدي: ـــــــــــــــــــــــــ.     َيْسهو: ـــــــــــــــــــــــــ.     

ْكِل: أْفعاَل الثُّلاثِيََّة الَمْختوَمَة بِاألٍِف، ثُمَّ نَُبيُِّن َسَبَب ِكتاَبِتها بِهذا الشَّ آتي الا ثانِياً- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ الا

، َفالنَّهــاُر َقــِد انَْقضــى، َوَشــَبُح اللَّْيــِل َقــْد َبــدا، َمــْن ذا الَّــذي َثنــى َعَلْيــَك اأْطــراَف النُّعــاِس                »انَْهــْض يــا ُبَنــيَّ
ــَم  ــَلاأ العالَ ــِه؛ لَِيْم ــُل الَّــذي َخطــا اأولــى ُخُطواتِ - الطِّْف ــيَّ ــا ُبَن ــَت -ي ــى ُرْحــَت َتِغــطُّ فــي ُســباٍت َعميــٍق؟ اأنْ َحتّ

بِاأْســِرِه. اأنْــَت فُــؤادي الَّــذي َصحــا َعلــى َصْوتـِـَك اللَّطيــِف، َفاأنــا الَيــْوَم اأرى الُعْمــَر فيــَك...« 

ْملاِء، ناصيف يّمين( ُل في ال�إِ )الُمْعَجُم الُمَفصَّ

ْملائِيَُّة التَّْدريباُت ال�إِ

حيَحِة اإِْملائِّياً ِمّما َبْيَن الَقْوَسْيِن:  ثالِثاً– نَْمَلاأ الَفراَغ بِالَكِلَمِة الصَّ

ْن اأساَء اإِلَْيِه. )َعفى، َعفا( ١-_____ اأبي َمْنِزلاً َكبيراً. )َبنى، َبنا(                   ٢-_____ الُمْحِسُن َعمَّ

ٌد ِمَن الحاِدِث. )نَجى، نَجا( ٣-____ الرَُّجُل َيْبَحُث َعْن لُْقَمِة َعْيِشِه. )َمضى، َمضا(   ٤-_____ ُمَحمَّ

٥-_____ اللّهُ ُ الِبلاَد َغْيثاً. )َسقا، َسقى(

آتَِيِة: أْفعاِل الا ألِِف الُمناِسَب )ا، ى( في اآِخِر الا رابِعاً– نَْكُتُب َشْكَل الا

 َرو_____    َجنـ_____   َغز_____   َكو_____  َرنـ_____     َجر_____ 



24

كتابة ال�ألف المتطرّفة في الفعل الثّلاثي

الهدف الاأول: نمّيز كتابة الاألف القائمة والاألف على شكل ياء غير المنقوطة في اآخر الفعل الثلاثي.

الهدف الثاني: نبّين سبب كتابة الاألف المتطّرفة في الفعل الثلاثي على صورتها الواردة.

نتذكّر: 

أفعال الثلاثية في صورتين، ُهما: األف قائمة )ا(، واألف على شكل ياء )ى(. ١- تُكَتب الاألف المتطرّفة في الا

٢- ُيعَرف اأصل الاألف المتطّرفة في الفعل الثلاثي من خلال:

اأ- تحويل الفعل الماضي الثلاثي اإلى المضارع )شكا، يشكو(.

ب- اإسناد الفعل اإلى ضمير رفع متحّرك )راأى، راأْيُت(.

تيان بمفرده اإن كان جمعاً. ٣- ُيعَرف شكل الاألف في اآخر الاأسماء الثلاثية بتثنية الاسم، اأو جمعه، اأو الاإ

اأعّزائي الطّلبة، هّيا:

اأّولاً- نملاأ الفراغ بالكلمة الّصحيحة اإملائّياً مّما بين القوسين:

)نما، نمى( ١- ..............  الّزرُع بعد رعايته.                                           

)هوا، هوى( ٢- .............   الطّالُب قراءَة القصص.                                       

)دنا، دنى( ٣- .............   المتسابُق من تحقيق الفوز.                                

)روا ـــ روى( ٤- .............   جّدي لنا اأجمل الحكاياِت عن بلدتنا الاأصلية.              

)سعا، سعى( صلاح بين المتخاصمين.                        ٥- .............   الّرجُل في الاإ

آتية على صورتها الواردة:  أفعال الثلاثية الا ثانياً- نبّين سبب كتابة الاألف المتطّرفة في الا

١- بنى: .......................................................................

٢- محا: .......................................................................

٣- علا: .......................................................................

٤- قضى: ......................................................................

٥- رعى: .......................................................................                        

ورقة عمل
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التَّْعبيُر: 

نُعيُد َتْرتيَب الَعناِصِر ال�آتَِيِة ِبَشْكٍل َصحيٍح؛ لَِتْكويِن اإِْعلاٍن:

آتَِيِة: روِط الا َوْفَق الشُّ

َعْن حاَجِتها لَِتْنظيِم بازاٍر لِْلَمْنتوجاِت النِّْسِويَِّة،

َيْوَم ... الُمواِفَق .../ .../ ... م َحتّى َيْوِم ... الُمواِفِق .../ .../ ...م

َتْنظيُم بازاٍر لِْلَمْنتوجاِت النِّْسِويَِّة.

تُْعِلُن ِوزاَرُة ُشؤوِن الَمْراأِة ِضْمَن َفّعالِّياِت الثّاِمِن ِمْن اآذاَر - َيْوِم الَمْراأِة العالَِميِّ 

الّساَعَة العاِشَرَة َصباحاً 

 ، في َمديَنِة البيَرِة - َمْرَكِز َبلِدنا الثَّقاِفيِّ

روِط، َوُمَتَطلَّباِت الَعَمِل.     -  لَْن َيِتمَّ النََّظُر في الُعروِض َغْيِر الُمْسَتْوِفَيِة لِلشُّ

    - اآِخُر َمْوِعٍد لِلتَّْقديِم َيْوُم ... الُمواِفُق.../ .../ ....م، لِغاَيِة الّساَعِة...:... َصباحاً.

    - َتْسليُم الُعروِض الَفنِّيَِّة َوالمالِيَِّة ُمْنَفِصَلًة في َظْرَفْيِن ُمْغَلَقْيِن، َوَمْختوَمْيِن اإِلى َمَقرِّ ِوزاَرِة  

داِريَِّة َوالمالِيَِّة.       ُشؤوِن الَمْراأِة في البيَرِة - البالوِع - َعماَرِة َمكََّة - الّشؤوِن الاإِ

اإِْعلان
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َتناهى: َبَلَغ َسْمَعُه. 

َظِفروا بِِه: َتَمكَّنوا ِمْنُه.

َخلَّْيُت َسبيَلَك: اأْطَلْقُت َسراَحَك.

ْهِميُّ َعْبُد اللِّه بُن ُحذاَفَة السَّ

ــَعَة  ــَنِة التّاِس ــي السَّ ــِن الَخطّاِب )�( ف ــَر ْب ــِة ُعَم ــي ِخلاَف ف  

َعْشــَرَة لِْلِهْجــَرِة، َبَعــَث ُعَمــُر َجْيشــاً لَِحــْرِب الــّروِم، فيــِه َعْبــُد اللـّـِه اْبــُن 

ــاُر  ــِه اأْخب ــْت اإِلَْي ــْد َتناَه ــّروِم َق ــُم ال ــُر َعظي ، َوكاَن َقْيَص ــْهِميُّ ــَة السَّ ُحذاَف

يمــاِن، َوُرســوِخ  ـْوَن بِــِه ِمــْن ِصــْدِق الاإ ُجْنــِد الُمْســِلميَن، َومــا َيَتَحلَـّ

الَعقيــَدِة، َواْســِتْرخاِص النَّْفــِس فــي َســبيِل اللـّـِه َوَرســولِِه، َفاأَمــَر ِرجالَــُه اإِذا 

َظِفــروا بِاأســيٍر ِمــْن اأْســرى الُمْســِلميَن اأْن َياأْتــوُه بـِـِه َحّيــاً. َوشــاَء اللـّـه ُ اأْن 

َيَقــَع الَبَطــُل اأســيراً فــي اأْيــدي الــّروِم، َفَحَملــوُه اإِلــى َمِلِكِهــْم، َوقالــوا لَــُه: 

ـــٍد الّسابِقيَن اإِلــى ديِنــِه َقــْد َوَقــَع اأســيراً فــي  اإِنَّ هــذا ِمْن اأْصحــاِب ُمَحمَّ

ــِه. ــاَك بِ ــا، َفاأَتْين اأْيدين

نََظــَر َمِلــُك الــّروِم اإِلــى َعْبــِد اللـّـهِ  َطويــلاً، ثـُـمَّ بــاَدَرُه قائـِـلاً: اإِنـّـي   

اأْمــراً.     َعَلْيــَك  اأْعــِرُض 

- قاَل: َوما ُهَو؟ 

َفَعْلــَت َخلَّْيــُت َســبيَلَك،  ْن  َفــاإِ َتْتــُرَك ديَنــَك،  اأْن  َعَلْيــَك  اأْعــِرُض   -

اِبعُة الَوْحَدُة الرَّ
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َواأْكَرْمــُت َمْثــواَك، َفقــاَل َعْبــُد اللـّـه ِ فــي َحــْزٍم َواأنََفــٍة َوَثبــاٍت: َهْيهــاَت، 

ــِه. ــي اإِلَْي ــا َتْدعونَن ٍة ِمّم ــرَّ ــَف َم ــيَّ األْ ــبُّ اإِلَ أَح ــْوَت َلا اإِنَّ الَم

ْن اأَجْبَتنــي اإِلــى مــا اأْعِرُضــُه  ــاإِ أراَك َرُجــلاً َشــْهماً، َف َفقــاَل َقْيَصــُر: اإِنـّـي َلا

ــــَم الاأســيُر  َعَلْيــَك اأْشــَرْكُتَك فــي اأْمــري، َوقاَســْمُتَك ُســْلطاني، َفَتَبسَّ

الُمَكبَّـــــُل بُِقيــوِدِه، َوقــاَل: َواللّــه ِ، لَــْو اأْعَطْيَتنــي َجميــَع مــا َتْمِلــُك، 

ــَة  ــٍد َطْرَف ــ ــِن ُمَحمَّ ــْن دي ــَع َع ــى اأْن اأْرِج ــَرُب َعل ــُه الَع ــا َمَلَكْت ــَع م َوَجمي

ــُت. ــا َفَعْل ــٍن م َعْي

َفقاَل َقْيَصُر: اإَِذْن اأْقُتَلَك. 

ــْم َيَتراَجــْع َعــْن َمْوِقِفــِه  ــِه َفُصِلــَب، َفَل ــمَّ اأَمــَر بِ ــَت َومــا تُريــُد. ثُ قــاَل: اأنْ

ْيــُت، َوُرِفَعــْت َعلــى  قيــَد اأنُْمَلــٍة، ثـُـمَّ َدعــا بِِقــْدٍر َعظيَمــٍة، َفُصــبَّ فيهــا الزَّ

ــَر  ــِلميَن، َفاأَم ــرى الُمْس ــْن اأْس ــيَرْيِن ِم ــا بِاأس ــمَّ َدع ــْت، ثُ ــى َغَل ــاِر َحتّ النّ

بِاأَحِدِهمــا اأْن ُيْلقــى فيهــا َفاألِْقــَي، ثـُـمَّ الَْتَفــَت اإِلــى َعْبــِد اللـّـهِ ، َوَدعــاُه اإِلــى 

َتــْرِك ديِنــِه ِمــْن َجديــٍد، َفــكاَن اأَشــدَّ اإِبــاًء ِمــْن َقْبــُل.

       َفَلّمــا َيِئــــَس ِمْنــُه، اأَمــَر بِــِه اأْن ُيْلقــى فــي الِقــْدِر الَّتي األِْقــَي 

ــَر  ــاُل َقْيَص ــاَل ِرج ــاُه، َفق ــْت َعين ــِه، َدَمَع ــَب بِ ــا ُذِه ــا صاِحُبُه، َفَلّم فيه

 ، َّــُه َقــْد َبكــى، َفَظــنَّ اأنَّــُه خــاَف َوَجــِزَع، َوقــاَل: ُرّدوُه اإِلَــيَّ لَِمِلِكِهــْم: اإِن

ــَض  ــٍد، َفَرَف ــْن َجدي ــِه ِم ــْرَك ديِن ــِه َت ــَرَض َعَلْي ــِه، َع ــَن َيَدْي ــَل َبْي ــا َمثُ َفَلّم

ـذي اأْبــكاَك اإَِذْن؟!  الَعــْرَض، َفقــاَل: َوْيَحــَك، َفمــا الَـّ

ــْدِر،  ــِذِه الِق ــي ه آَن ف ــى الا ــي نَْفســي: تُْلق ــُت ف ــي قُْل ــي اأنّ ــاَل: اأْبكان ق

ــي  ــا ف ــَدِد م ــي بَِع ــوَن ل ــتهي اأْن َيك ــُت اأْش ــْد كُْن ــَك، َوَق ــُب نَْفُس َفَتْذَه

َجَســدي ِمــْن َشــْعٍر اأنْفــاٌس تُْلقــى كُلُّهــا فــي هــِذِه الِقــْدِر فــي َســبيِل اللـّـِه.

ــَل َراأِْســَي، َواأَخلِّــَي َعْنــَك؟ َفقــاَل  َفقــاَل الطّاِغَيــُة َقْيَصــُر: َهــْل لَــَك اأْن تَُقبِّ

لَــُه َعْبــُد اللـّـهِ : َوَعــْن َجميــِع اأْســرى الُمْســِلميَن اأْيضــاً. 

َمْثواَك: َمْنِزلَُتَك.
ٌة، َوَحِميٌَّة.  اأنََفٌة: ِعزَّ

َهْيهاَت: اْسُم ِفْعٍل ماٍض، بَِمْعنى 
)َبُعَد(.

ــُدلُّ َعلــى  ــٍن: لَْمَحــٌة، َوَت ــُة َعْي َطْرَف
ــْرَعِة. السُّ

ْصَبِع. قيَد اأنُْمَلٍة: ِمْقداَر َطَرِف الاإِ

اإِباٌء: َرْفٌض.

َجِزَع: َقِلَق.

َوْيَحَك: َكِلَمُة َزْجٍر.

الطّاِغَيُة: َشديُد الظُّْلِم.
ـَي َعْنــَك: اأْتــُرَكَك َوَشــاأْنََك،  اأَخلِـّ

ــَرَك.  ــكَّ اأْس اأفُ
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قاَل: َوَعْن َجميِع اأْسرى الُمْسِلميَن. ثُمَّ َدنا ِمْنُه، َوَقبََّل َراأَْسُه، َفَخلّى َعْنُه، َوَعْن َجميِع اأْسرى الُمْسِلميَن.

ــروِر،  َوِعْنَدمــا َقــِدَم َعْبــُد اللـّـه ِ َعلــى ُعَمــَر ْبــِن الَخطّــاِب )�( َواأْخَبــَرُه َخَبــَرُه، ُســــرَّ بـِـِه الفــاروُق اأْعَظــَم السُّ

ــَل َراأَْس َعْبــِد اللـّـهِ  ْبــِن ُحذاَفــَة، َواأنــا اأْبــَداأ بِذلـِـَك،  أْســرى قــاَل: َحــقٌّ َعلــى كُلِّ ُمْســِلٍم اأْن ُيَقبِّ َولَّمــا نََظــَر اإِلــى الا

ــَل َراأَْســُه. ثُــمَّ قــاَم، َوَقبَّ

ْسلاِميَِّة، ِبَتَصرٍُّف(                           )َمْوسوَعُة النّاُبْلِسيِّ لِلُعلوِم ال�إِ

الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة:  أْسِئَلِة الا لاً- نُجيُب َعِن الا اأوَّ

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َوبِـ )لا( اأماَم الِعبارِة َغْيِر الصَّ ١- نُجيُب بِـ )نََعْم( اأماَم الِعبارِة الصَّ

َنِة الّساِدَسِة لِْلِهْجَرِة.    )       (  ْهِميُّ في الَجْيِش الَّذي ُبِعَث في السَّ اأ- كاَن َعْبُد اللِّه ْبُن ُحذاَفَة السَّ

ب-  َعَرَض َقْيَصُر الّروِم َعلى َعْبِد اللِّه ْبِن ُحذاَفَة َتْرَك ديِنِه.         )       (

ج- لَْم َيَتراَجْع َعْبُد اللِّه ْبُن ُحذاَفَة َعْن ديِنِه َطْرَفَة َعْيٍن.         )       (

)       (      . ْيِت الَمْغِليِّ د- ِعْنَدما َيِئَس َقْيَصٌر ِمْن َعْبِد اللِّه، اأَمَر ِرجالَُه اأْن ُيْلقوُه في ِقْدِر الزَّ

هـ- َرَفَض َعْبُد اللِّه اأْن ُيَقبَِّل َراأَْس َقْيَصٍر، َفقاَم َقْيَصٌر بِاإِْعداِم اأْسرى الُمْسِلميَن.       )       (

َب بِالفاروِق ُهَو ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَعزيِز، َرِحَمُه اللُّه.       )       ( و-  الَخليَفُة الَّذي لُقِّ

ْهِميُّ ِعْنَدما َعَرَض َعَلْيِه َقْيَصٌر َتْرَك ديِنِه؟ َم َعْبُد اللِّه السَّ ٢- لِماذا َتَبسَّ

٣- ما التَّْهديداُت الَّتي اأْطَلَقها َقْيَصٌر لَِعْبِد اللّه ِ؟

٤- لِماذا َظنَّ َقْيَصُر اأنَّ َعْبَد اللِّه خاَف، َوَجِزَع؟ 

٥- ما الَعْرُض الَّذي َقِبَلُه َعْبُد اللّه ِِ؟ َولِماذا َقِبَلُه؟ 

٦- ما الَقْوُل الَمْشهوُر الَّذي قالَُه الفاروُق َبْعَد َعْوَدِة َعْبِد اللّهِ ، َواأْسرى الُمْسِلميَن اإِلى ِدياِرِهْم سالِميَن؟  

ُح َجماَل التَّصويِر في ِعباَرِة: )اْسِتْرخاُص النَّْفِس في َسبيِل اللّه ِ َوَرسولِِه(. 7- نَُوضِّ



29

آتَِيِة: أْسِئَلِة الا ثانِياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن الا

؟  ْهِميِّ ١- َكْيَف نََتَصرَُّف لَْو كُنّا َمكاَن َعْبِد اللّه ْبِن ُحذاَفَة السَّ

ُح ذلَِك. ْهيونِيُّ األْواناً ِمَن الَعذاِب بَِحقِّ الاأْسرى َوالاأسيراِت في ُسجونِِه، نَُوضِّ ٢- َيْسَتْخِدُم الاْحِتلاُل الصِّ

ْسلاِم، َوالاأْسرى ِعْنَد َغْيِر الُمْسِلميَن. ٣- نُواِزُن َبْيَن ُمعاَمَلِة الاأْسرى في الاإِ

؟ روُس الُمْسَتفاَدُة ِمْن هذا النَّصِّ ٤- ما الدُّ

ُحُهما.  ٥-  اْسَتْخَدَم َقْيَصُر نَْوَعْيِن ِمَن الَعذاِب بَِحقِّ َعْبِد اللّه ِ، َواأْسرى الُمْسِلميَن، نَُوضِّ

ثالِثاً- 

١- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ما َياأْتي: 

  اأ- ُمراِدفاً لِـ )َثباٌت، ُمْعَتَقٌل(.   

ُك، َبكى(.   ب- ِضدَّ )َتَتَمسَّ

٢- نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

        اأ- َعَرَض َعَلْيِه َتْرَك ديِنِه، َفَرَفَض الَعْرَض.

ّياُد في ُعْرِض الَبْحِر. ب- اأْبَحَر الصَّ  

ْهيونِيَّ ِدفاعاً َعِن الِعْرِض.   ج- ُيقاتُِل الِفَلْسطيِنّيوَن الاْحِتلاَل الصِّ  
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ِمَن النَّواِسِخ

اإِنَّ َواأَخواتُها

 َنْقَراأ ما َياأْتي، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

َيــدوُم  اأَثَرهــا  اأْجَمــُع، َتْحــُدُث فــي َوْمَضــِة َعْيــٍن، َولِكــنَّ  َيْفَهُمهــا العالَــُم  لَُغــٌة          اإِنَّ الاْبِتســاَمَة 

ــَة، َوتُْســِهُم فــي  ــَط الاْجِتماِعيَّ ــعاَدِة، َوالنَّجــاِح، َوتَُقــّوي الرَّوابِ ــْن اأْســباِب السَّ ــدُّ َســَبباً ِم ــُث تَُع َطويــلاً... َحْي

ْغــِم ِمــْن ُشــعوِرَك  ــْحِريُّ لِلُقلــوِب الُمْغَلَقــِة، لَْيَتــَك َتْبَتِســُم، َعلــى الرَّ َحــلِّ الُمْشــِكلاِت، َوَكاأنَّهــا الِمْفتــاُح السِّ

ــَوٌة؛  ــاَة ُحْل ــاِح، َفَســْوَف َتِجــُد اأنَّ الَحي ب ــِة الصَّ ــاِء َتِحيَّ لْق ــَداأْ بِاإِ ــى الّشــارِع، َواْب ــِم، َوالُحــْزِن... اْخــُرْج اإِل ألَ بِالا

ــَك. ــاً تُجاَه ــلاً، َوَرّداً اإيجابِّي ــًدى َجمي ــى َص ــَك َتْلق ــاَمَتَك، َفَلَعلَّ ــْرَت اْبِتس ــَك اإِذا اأْظَه أنَّ لِا

      نُلاِحــُظ اأنَّ الَكِلمــاِت الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط اأْحــُرٌف َدَخَلــْت َعلــى الُجَمــِل الاْســِميَِّة، َوَغيَّــَرْت ُحْكَمهــا، 

أولــى، الَحــْرُف النّاِســُخ  َي َخَبَرهــا، َففــي الُجْمَلــِة الا َي اْســَمها، َوَرَفَعــِت الَخَبــَر، َوُســمِّ َفَنَصَبــِت الُمْبَتــَداأ، َوُســمِّ

ــُة  ــَرُة، َوَكِلَم ــُة الظّاِه ــِه الَفْتَح ــُة نَْصِب ــُم اإِنَّ َمْنصــوٌب، َوَعلاَم ــُة )الاْبِتســاَمَة( اْس ــَد، َوَكِلَم ــاَد التَّْوكي ( اأف ــَو )اإِنَّ ُه

( اأفــاَد الاْســِتْدراَك، َونََصــَب  ــُة الظّاِهــَرُة، َوالَحــْرُف الثّانــي )لِكــنَّ مَّ )لَُغــُة(، َخَبــُر اإِنَّ َمْرفــوٌع، َوَعلاَمــُة َرْفِعــِه الضَّ

( اأفــاَد التَّْشــبيَه،  ، َوالَحــْرُف الثّالـِـُث )َكاأنَّ ــُة )َيــدوُم( فــي َمَحــلِّ َرْفــِع َخَبــِر لِكــنَّ الاْســَم )اأَثــَر(، َوالُجْمَلــُة الِفْعِليَّ

ــُر َكاأنَّ َمْرفــوٌع،  ــاُح( َخَب ، َو)الِمْفت ــكوِن، فــي َمَحــلِّ نَْصــِب اْســِم َكاأنَّ ــيٌّ َعلــى السُّ ــٌر ُمتَِّصــٌل َمْبِن َو)هــا( َضمي

ــُة، َوالَحــْرُف الّرابـِـُع )لَْيــَت( اأفــاَد التََّمنِّــَي، َوالــكاُف َضميــٌر ُمتَِّصــٌل َمْبِنــيٌّ َعلــى الَفْتــِح، فــي  مَّ َوَعلاَمــُة َرْفِعــِه الضَّ

 ،) َمَحــلِّ نَْصــِب اْســِم لَْيــَت، َوالُجْمَلــُة الِفْعِليَّــُة )َتْبَتِســُم( فــي َمَحــلِّ َرْفــِع َخَبــِر لَْيــَت، َواأّمــا الَحــْرُف الخاِمــُس )اأنَّ

ــَوٌة( َمْرفــوٌع،  ــَرُة، َوَخَبُرهــا )ُحْل ــِه الَفْتَحــُة الظّاِه ــُة نَْصِب َفاأفــاَد التَّْوكيــَد، َو)الَحيــاَة(، اْســُم اأنَّ َمْنصــوٌب، َوَعلاَم

ــٌر  ــَي، َو)الــكاُف( َضمي ــاَد التََّرجِّ ــْد اأف (، َوَق ــلَّ ــَو )لََع ــُر، َفُه ــا الَحــْرُف الاأخي ــَرُة، اأّم ــُة الظّاِه مَّ ــِه الضَّ ــُة َرْفِع َوَعلاَم

. ، َوالُجْمَلــُة الِفْعِليَّــُة )َتْلقــى( فــي َمَحــلِّ َرْفــِع َخَبــِر لََعــلَّ ُمتَِّصــٌل، َمْبِنــيٌّ َعلــى الَفْتــِح، فــي َمَحــلِّ نَْصــِب اْســِم لََعــلَّ
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َنْسَتْنِتُج:

١- اإِنَّ َواأَخواتُها: اأْحُرٌف ناِسَخٌة، َتْدُخُل َعلى الُجْمَلِة الاْسِميَِّة، َفَتْنِصُب الُمْبَتَداأ، َوُيَسّمى اْسَمها، 

    َوَتْرَفُع الَخَبَر، َوُيَسّمى َخَبَرها؛ لِذا تَُسّمى ناِسَخًة.

.) ، لَْيَت، لََعلَّ ، لِكنَّ ، َكاأنَّ ، اأنَّ أْحُرُف النّاِسَخُة )اإِنَّ َواأَخواتُها(: ِهَي )اإِنَّ ٢- الا

٣- َمعاني اإِنَّ َواأَخواتِها:

ُمْنَتِصــٌر. الَحــقَّ  اأنَّ  َعِلْمــُت  ِعبــاَدٌة،  الَعَمــَل  اإنَّ  ِمْثــُل:  التَّْوكيــَد،  ُيفيــداِن  َحْرفــاِن   : َواأنَّ اإِنَّ   - 

: َحْرٌف ُيفيُد التَّْشبيَه، ِمْثُل: َكاأنَّ َوْجَه الَفتاِة َبْدٌر. - َكاأنَّ

َفَر ُمْمِتٌع. : َحْرٌف ُيفيُد الاْسِتْدراَك، ِمْثُل: الطَّريُق َطويٌل، لِكنَّ السَّ - لِكنَّ

- لَْيَت: َحْرٌف ُيفيُد التََّمنَِّي، ِمْثُل: لَْيَت الّشباَب َيعوُد.

َي، ِمْثُل: لََعلَّ الَفَرَج َقريٌب. : َحْرٌف ُيفيُد التََّرجِّ - لََعلَّ

٤- َياأْتي َخَبُر اإِنَّ َواأَخواتِها ُمْفَرداً، َوُجْمَلًة )اْسِميًَّة اأْو ِفْعِليًَّة(، َوِشْبَه ُجْمَلٍة )َظْرِفيٍَّة، اأْو جاّراً َوَمْجروراً(.

َنماِذُج اإِْعراِبيٌَّة:  

)طه: ١٥(     ١- قاَل َتعالى: »ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ«     

ْعراِب. : َحْرُف َتْوكيٍد َونَْصٍب، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح، لا َمَحلَّ لَُه ِمَن الاإِ       اإِنَّ

      الّساَعَة: اْسُم اإِنَّ َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه.

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ        اآتَِيٌة: َخَبُر اإِنَّ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

أْحلاُم اأَ نّي اأراكُُم   فَيا لَْيَت اأْحلاَم الَمناِم َيقينُ       )قيس بن ذريح( ثُني الا     ٢- تَُحدِّ

ْعراِب.      لَْيَت: َحْرُف َتَمنٍّ َونَْصٍب، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح، لا َمَحلَّ لَُه ِمَن الاإِ

     اأحلاَم: اْسُم لَْيَت َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهرُة َعَلى اآِخِرِه.

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ      يقيُن: َخَبُر لَْيَت َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ
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٣- لََعلَّ خالِداً ناِجٌح.  

ْعراِب. : َحْرُف َتَرجٍّ َونَْصٍب، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح، لا َمَحلَّ لَُه ِمَن الاإِ لََعلَّ       

   خالِداً: اْسُم لََعلَّ َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه.

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِره. مَّ    ناِجٌح: َخَبُر لََعلَّ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

أْهراماِت اآثاٌر خالدٌة.     ٤- اإّن الا

أنَُّه َجْمُع ُمَؤنٍَّث سالٌِم. أْهراماِت: اْسُم اإنَّ َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَكْسَرُة ِعَوضاً َعِن الَفْتَحِة؛ لا الا   

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ اآثاٌر: َخْبُر اإِنَّ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ   

ْمَس َوالَقَمَر اآَيتاِن َمْن اآياِت اللِّه في الَكْوِن.     ٥- اإِنَّ الشَّ

أنّه مثنّى. اآيتان: َخَبُر اإنَّ َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الاألف؛ لا   

أْعداِء.     ٦- كاأّن الِفَلْسطينّييَن اأسوٌد في ِقتاِل الا

ْعراِب.  كاأّن: َحْرُف َتْشبيه َونَْصٍب، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح، لا َمَحلَّ لَُه ِمَن الاإِ   

أنّه َجْمُع مذكٍّر سالٌِم. الفلسطينيين: اْسُم كاأّن َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الياُء؛ لا   
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التَّْدريباُت

حيَحَة ِمّما َبْيَن الَقْوَسْيِن: جاَبَة الصَّ لاً- نَْختاُر الاإِ اأوَّ

١- اإِنَّ َمديَنَة الُقْدِس ُمباَرَكٌة؛ بَِسَبِب َمكانَِتها الّديِنيَِّة َوالتّاريِخيَِّة. َخَبُر اإِنَّ  ُهَو )الُقْدِس، ُمباَرَكٌة، بَِسَبِب، َمكانَِتها(.

٢- الَكِلَمُة الُمناِسَبُة لَِمْلِء الَفراِغ في َقْولِنا: لََعلَّ ____ قاِدٌم.  )النَّْصَر، النَّْصِر، النَّْصُر، النَّْصْر(.

، لَْيَت(. ، لََعلَّ ، لِكنَّ ٣- الَحْرُف النّاِسُخ الّذي ُيفيُد َمْعنى الاْسِتْدراِك ُهَو: )َكاأنَّ

(. )ُمْفَرٌد، ُجْمَلٌة اْسِميٌَّة، ُجْمَلٌة ِفْعِليٌَّة، ِشْبُه ُجْمَلٍة(. ْمَس قُْرُصها َذَهِبيٌّ ٤- نَْوُع الَخَبِر في ُجْمَلِة: )َكاأنَّ الشَّ

 ثانِياً- نَْقَراأ ما َياأْتي، ثُمَّ نَْسَتْخِرُج الَحْرَف النّاِسَخ، َواْسَمُه، َوَخَبَرُه َوْفَق الَجْدَوِل الاآتي:

ْوِء. ١- اإِنَّ اْبِتساَمَة الَمْرِء ُشعاٌع َتفوُق ُسْرَعُتُه ُسْرَعَة الضَّ

٢- َكاأنَّ اأْحراَر ِفَلْسطيَن ِجباٌل شاِمَخٌة.

ٌر. ٣- الَحْفُل َبهيٌج، لِكنَّ الَوْقَت ُمَتاأخِّ

٤- لَْيَت ِحمى الُمْسِلميَن َمصونٌَة.

لاَم َيُعمُّ اأْرجاَء الَمْعموَرِة. ٥- لََعلَّ السَّ

ْبِط: آتَِيِة َحْرفاً ناِسخاً ُمناِسباً، َمَع الضَّ   ثالِثاً- نُْدِخُل َعلى كُلِّ ُجْمَلٍة ِمَن الُجَمِل الا

يماِن.  ١- الَحياُء َشْطُر الاإ

ٌة.  ٢- الماُء ِفضَّ

 ٣- الّلاِعبوَن ماِهروَن.

ديقاِن ُمْخِلصاِن.  ٤- الصَّ

ْمُس طالَِعٌة.  ٥- الَمَطُر َيْهِطُل،... الشَّ

٦- الِعْلُم َيْنَفُع صاِحَبُه.

َخَبُرهُ اْسُمُه الَحْرُف النّاِسخُ



34

رابِعاً: نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط:

 ١- قاَل َتعالى: »ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  «.        )الحشر:١٨(

داً َرسوُل اللّهِ .  ٢- اأْشَهُد اأنَّ ُمَحمَّ

٣- َكاأنَّ الُمَعلِّماِت اأمَّهاٌت.

: الَخطُّ

ْقَعِة:  ًة ِبَخطِّ الرُّ ًة ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ
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الّسؤال ال�أّول: نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نجيب عّما يليه من اأسئلة:                                                 )4 علامات(

      اأعــرض عليــك اأن تتــرك دينــك، فــاإن فعلــت خلّيــُت ســبيلك، واأكرمــُت مثــواك، فقــال عبــد اللــه فــي حــزم واأنفــة وثبــات: هيهــات، 
اإّن المــوت اأحــّب اإلــّي األــف مــّرة مّمــا تدعوننــي اإليــه. 

أراك رجــلاً شــهماً، فــاإن اأجبتنــي اإلــى مــا اأعرضــه عليــك اأشــركتك فــي اأمــري، وقاســمتك ســلطاني، فتبّســم الاأســير        فقــال قيصــر: اإنـّـي لا
المكّبــل بقيــوده، وقــال: واللــه، لــو اأعطيتنــي جميــع مــا تملــك، وجميــع مــا ملكتــه العــرب علــى اأن اأرجــع عــن ديــن محمــد طرفــة عيــن مــا 

فعلــت. قــال القيصــر: اإذن اأقتلــك. قــال: اأنــت ومــا تريــد. ثــّم اأمــر بــه، فُصِلــَب، فلــم يتراجــع عــن موقفــه قيــد اأنملــة.

١- نستخرج الفكرة الرئيسة المستفادة من النّّص. ........................................................)علامة(

٢- لماذا تبّسم عبد الله عندما عرض عليه القيصر ترك دينه؟...............................................  )علامة(

٣- نوّضح معاني الكلمات والتّراكيب الّتي تحتها خّط في النّّص الّسابق.                                                 )علامة(

     مثواك: ............................ اأنفة: ................................

٤- نوظّف التّركيب اللّغوّي )قيد اأنملة( في جملة مفيدة من اإنشائنا. .......................................   )علامة(

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:           )4 علامات( الّسؤال الثاني: نضع دائرة حول رمز ال�إ

سلام؟                                                                                             )علامة( ١- ما ذروة سنام الاإ

اأ- الّشهادتان.                 ب- الّصلاة.                     ج- الّصوم.                 د- الجهاد. 

٢- ما القرية الّتي هدمها الاحتلال الّصهيوني في منطقة اللّطرون؟                                                   )علامة(

اأ- عمواس                    ب- الّدوايمة.                     ج- كفر قاسم.              د- الكرمل. 

نسان عند الابتسامة؟                                                         )علامة( ٣- كم عدد العضلات التي يستخدمها الاإ

اأ- خمس عشرة عضلة.       ب-  ثلاث عشرة عضلة.         ج- اأربع عشرة عضلة.     د- تسع عضلات.

٤- ما صورة الخبر في جملة: )الفّلاُح محصولُُه وفيٌر(؟                                                                 )علامة(

اأ- شبه جملة ظرفية.         ب- جملة فعلّية.                    ج- جملة اسمّية.        د- اسم ظاهر )مفرد(.

المحفوظات    

الّسؤال الثّالث: نقراأ ال�أبيات ال�آتية، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:            )3 علامات؛ لكّل َفرع نصف علامة(                        

فلسطيـن روحــــي وريحـانـتي                  فلسطيـن يـا جنـّة المنعـــِم

اأمـــا اآن للظـّــلـم اأن ينـجـلــي                  ويجلو الظلام عن المسلِم

تنّشقُت ريح الهوى من شذاها                   فاأزهر في القلب كالبرعـِم

سقى الله اأرضــاً علـى شطّها                  يثور الّرضيـع ولــم ُيفَطــِم 

 دولــــة فلســــــــطين                                                                المبحث: اللغة العربية

 وزارة التربية والتعليم                                                               الصف: السابع الاأساسي

 مديرية التربية والتعليم/                                                             التاريخ:   /       / 
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١- ما الّذي تمنّاه الّشاعر لاأهل فلسطين؟ .....................................................................   

٢- ما الظّلم العظيم الذي حّل باأهل فلسطين؟ ..................................................................

٣- نوّضح جمال التصوير في البيت الثالث. ...................................................................

٤- ما دلالة العبارة الّتي تحتها خّط. ..........................................................................

٥- يحمل المقطع الّشعرّي الّسابق فكرة معّينة، نوّضحها. .......................................................

٦- نكتب بيتاً اآخر من اأبيات القصيدة.         ...............................           .............................

القواعد                                                  )4 علامات(

     

الّسؤال الّرابع:    

آتية، مع الّضبط التّامّ:                                                    )علامة( ١- نُدخل كان مّرة، واإّن اأخرى على الجملة الا

   الطالبان نجيبان.

   كاَن: .......................................... 

    اإنَّ: ...........................................                                

آتية، مع بيان صورته:                                                                                          )علامة( ٢- نعّين الخبر في الجمل الا

اأ- النساُء الفلسطينياُت مكافحاٌت.                                        

ب- الحقُّ يعلو ولا يعلى عليه. 

٣- نُعرب ما ياأتي: المهندسون بارعون.                                                                                                          )علامة(

المهندسون: ...........................................................................................

بارعون: ...............................................................................................

ملاء: ال�إ

الّسؤال الخامس: نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نكتشف ما فيه من اأخطاء اإملائية، ونصّوبها:                           )علامتان(

أيـّـام، اســتيقظت ُهــدا علــى صــوت ذئــب قــد َعــوي علــى ُذرى التِّــلال القريبــة مــن منزلهــا، ذلــك الذئــب  فــي صبــاح يــوم مــن الا
الــذى طالمــا طغــى وَبغــا علــى قطيــع خــراف مزرعــة والدهــا، حــاول والدهــا التّخلّــص منــه، لكــن دون فائــدة، ففــي المــّرة الّســابقة كان 
قــد نجــا مــن المــوت المحّقــق فــي اآخــر لحظــة، وذلــك عندمــا َجــرا بــكّل قّوتــه لّمــا دنــى منــه اأحــد الّرعــاة، ُمطِلقــاً عليــه عــّدة رصاصــات 

كادت اأن تقتلــه.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

صورة الخبرالخبر 
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...........................................................

الخّط )علامة(

الّسؤال الّسادس: نكتب النّّص ال�آتي بخطَّي النّسخ والرّقعة:              

درهم وقاية خير من قنطار علاج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التّعبير )علامتان(

 الّسؤال الّسادس: نُعيد ترتيب العناصر ال�آتية؛ لتكوين اإعلان:              

اإعلان

آتية: َوفق الشروط الا

لزيارة مرضى الُكلى في المشفى،

يوم في عيادة الُكلى في المشفى.

يعلن طلبة الّصّف الّسابع الاأساسّي في مدرسة عّمار بن ياسر الاأساسية للبنين،

والاطّلاع على اأحوالهم، ومواساتهم، واأخذ فكرة عن هذا المرض: اأعراضه، واأسبابه، وسبل الوقاية منه.

عن فتح باب التسجيل؛ 

١- اأن يكون من طلبة الّصّف الّسابع في مدرسة عّمار بن ياسر.

٢- موافقة ولّي الاأمر.

٣- الالتزام بالّزّي المدرسّي.

يوم .......... الموافق ......./....../........م،

فعلى الّراغبين في المشاركة تسجيل اأسمائهم عند منّسق الّزيارة في المدرسة،

                                                       انتهت الاأسئلة


