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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 ،والتّفاعلِ َ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 ثَمانِ َي ِة �أ ْس ُط ٍر ِم ْن قصيد ِة (تقدّموا).
ِ
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�أسما ِء وال� أ ِ
فعال الثّلاث ّي ِة.
َموذج ِم ْن َخ َّط ِي ال َّن ْس ِخ َوال ُّر ْق َع ِة.
ِ 1313كتا َب ِة ن ٍ
البَ ،و َوضْ ِع ُع ْن ٍ
ص ِق َّص ٍة بِ�أ ْس ِ
لوب الطّ ِ
وان جدي ٍد لَها.
َ 1414ت ْلخي ِ

ال َو ْحدَ ُة ال�أولى

َو َت ْس َت ِم ُّر ال ُمعانا ُة...

(فريق التّ أ�ليف)
ُ

الحديـ ِ
ـت َوســائِ ُل الاتّصـ ِ
ـث؛ لِ َت ْســهيلِ
َت َن َّو َعـ ْ
ـال َوال َّن ْقــلِ فــي ال َع ْصـ ِر َ
ســافاتَ ،و َت ْوفيــ ِر ال َو ْق ِ
ِ
الج ْهــ ِد ِخ ْد َمــ ًة
َحيــا ِة َالبشَ ــرَِ ،و َت ْقصيــ ِر ال َم
ــت َو ُ
لِ إِل�نْســانِ َّي ِةَ ،والا ْرتِقــا ِء بِهــا ،بِمــا ُي َؤ ِّمــ ُن َحيــا ًة كَري َمــ ًة لِ َلبشَ ــرِ� ،إِلّا �أ َّن
َمـ ْـن َي ْن ُظـ ُـر �إِلــى َحيــا ِة الشَّ ـ ْع ِب ال ِف َل ْســطي ِن ِّي ِمـ ْـن ه ـ ِذ ِه ال ّزا ِو َي ـ ِةَ ،ي ِج ـ ُد
الاح ِتـ ِ
الص ْهيونِـ ِّـي َالي ْو ِم َّي ُة
الصــو َر َة ُمخْ َت ِل َفـ ًةَ ،ف َقـ ْد َت َر َكـ ْ
ـت ُمما َرسـ ُ
ّ
ـلال ِّ
ـات ْ
ض َو إِال�نْ ِ
ــلات َونَ َك ٍ
َو ْي ٍ
الاح ِتــلا ُل
بــات َعلــى ال� أ ْر ِ
ســانَ ،ح ْي ُ
ــث َع َمــ َد ْ
طيــع �أ ْو ِ
صــال ال�أراضــي ال ِف َل ْســطي ِن َّي ِةَ ،و َت ْج ِزئَ ِتهــا،
الص
ِّ
هيونــي �إِلــى َت ْق ِ
ُّ
الجــدارَِ ،وال ُم ْسـ َت ْو ِ
طناتَ ،غ ْيـ َـر ُمبـ ٍ
الح ِ
واجـزَِ ،وبِنــا ِء ِ
بِ َن ْصـ ِ
ـال بِ ُمعانــا ِة
ـب َ
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ين.
ال ِف َل ْســطي ِن ّي َ
الح ِ
الص ْهيون َّيــ ِة
واجــ ِز ِّ
ُيعانــي الشَّ ــ ْع ُب ال ِف َل ْســطي ِن ُّي َي ْو ِم ّيــاً َعلــى َ
هاجسـاً ُي َؤ ِّرقُـ ُهَ ،وعائِقـاً ِح ِّسـ ّياً َم ْلموسـاًَ ،و ِ
الَّتــي تُشَ ـ ِّك ُل ِ
حاجــزاً نَ ْف ِسـ ّياً،
ـث ُت َعـ ُّد َوســي َل ًة ِمـ ْـن َوســائِلِ ال َّت ْعذيـ ِ
ـب؛ �إِ ْذ ُيعانــي
َو ْاج ِتما ِع ّيـاً ُم َد ِّمــر ًاَ ،ح ْيـ ُ
ـاتَ ،و إِال�هانـ ِ
كَثي ـ ٌر ِمـ ْـن �أ ْبنائِـ ِه ِمـ َـن ال ُمضا َيقـ ِ
ـاتَ ،والا ْع ِتقـ ِ
ـالَ ،وال َق ْت ـلِ،

�أ ْوصا ٌلُ :م ْف َر ُدها ُو ْص ٌلَ ،و ِه َي
جزاء.
ال� أ ُ

س ِم ْن
هاجس :ما َيدو ُر في ال َّن ْف ِ
ٌ
�أ
حاديث َو�أ ْفكارٍ.
َ
ُي َؤ ِّرقُُ :ي ْق ِل ُق.

ـاعات ِطــوالا ً فــي طابــو ٍر َغ ْيـ ِر ُم َتجانِـسٍ ،فــي ُظـ ٍ
ـف كَثيـ ٌر ِم ْن ُهـ ْم ُم ْن َتظريـ َـن سـ ٍ
ـروف َج ِّو َّيـ ٍةَ ،و�إِنْســانِ َّي ٍة َص ْع َبـ ٍة،
َف َي ِقـ ُ
ص َوالـ ِ
الص ْهيونِـ ُّـي �إِلــى َت ْروي ِع ِهـ ْم بِ إِ� ْطـ ِ
ـك ِ
لاب ال ُم َد َّر َبـ ِة َع َل ْي ِهـ ْم.
ـلاق ال َّرصــا ِ
الاح ِتــلا ُل ِّ
ـبَ ،و َي ْع َمـ ُد ْ
تُثيـ ُـر ال َغ َضـ َ
روح إِال�نْســانِ َّي ِة َو ِ
الح ِ
ين� ،إِلّا �أ َّن إِال�نْســا َن
َو َت ْه ـ ِد ُ
واج ـ ُز �إِلــى َس ـ ْل ِب ِ
ف َ
ـس إِال�نْســانِ ِّي ِمـ َـن ال ِف َل ْســطي ِن ّي َ
الحـ ِّ
ـامخاً صابِــراًِ ،
ـف شـ ِ
الح ِ
الح ـ ِّق،
واج ـ َز َس ـ َتزو ُل فــي َي ـ ْو ٍم ِمـ َـن ال�أيّــا ِم بِانْ ِتصــا ِر َ
موقن ـاً �أ َّن ه ـ ِذ ِه َ
ال ِف َل ْســطي ِن َّي َي ِقـ ُ
َو َع ْو َدتِ ـ ِه �إِلــى �أ ْصحابِ ـ ِه الشَّ ـ ِ
ين.
ـرع ّي َ
الجــدا ُرَ ،ف َقـ ْد َت َلـ ّوى كال� أ ْف ُعـ ِ
َو�أ ّمــا ِ
ـوان َحـ ْو َل ال�أراضــي ال ِف َل ْســطي ِن َّي ِة،
الج َس ـ ِد ال ِف َل ْســطي ِني ِ
ِ
الواح ـ ِدَ ،ف َق ـ ِد ا ْب َت َل ـ َع ِمسـ ٍ
ـاحات
نافث ـاً ُس ـ َّم ُه فــي َ
ِّ
شاس ـ َع ًة ِمـ ْـن �أراضــي ال ُم ِ
ِ
واطنيـ َـنَ ،و َح ـ َّد ِمـ ْـن َح َر َك ِت ِه ـ ْمَ ،و َق َّط ـ َع �أ ِ
واصـ َـر
الاج ِت ِ
العائِـ ِ
ماع َّيـ ِة
ـلات ال ِف َل ْســطي ِن َّي ِةَ ،و�أ ْص َب َحـ ْ
ـت حالَـ ُة ال َّت َفـ ُّك ِك َوال ُع ْزلَـ ِة ْ

ال� أ ْف ُعوانَُ :ذك َُر ال� أ ْفعى.
ِ
ناف ٌث ُس َّم ُهُ :مخْ ر ُِج ُه َو ُم ْلقي ِه.

ال� أ ِ
واصـ ُـرُ :م ْف َر ُدهــا � ِآصـ َـرةٌَ ،و ِهـ َـي
ـات.
ال َعلاقـ ُ

روضـ ًة َعلــى �أ ْبنــا ِء الشَّ ـ ْع ِب ِ
َتيجـ َة إِال� ْجـ ِ
الاح ِتــلا ُل
ِسـ َم ًة َم ْف َ
ـراءات ال ُع ْن ُص ِر َّيـ ِة ال ُم َع َّقـ َد ِة الَّتــي َي ْفر ُِضهــا ْ
الواحـ ِد؛ ن َ
ـييع َجنــا َز ٍة� ،أ ْمــراً ِم ِ
الص ْهيونِـ ُّـيَ ،ف َت ْبقــى زِيــا َر ُة َقريـ ٍ
زاج ّيـاً َغ ْيـ َـر قابِــلٍ لِل َّت ْحقيــقِ
ِّ
ـب� ،أ ْو َمريـضٍ� ،أ ِو ال ُمشــا َر َك ُة فــي َتشْ ـ ِ
فــي كَثيـ ٍر ِمـ َـن ال� أ ْحيـ ِ
ـان ،كَمــا أ�ثَّـ َـر َسـ ْلباً َعلــى ال َع َم ِل َّيـ ِة ال َّتعلي ِم َّيـ ِة؛ َف َقـ ْد َحـ َـر َم كَثيــر ًا ِمـ َـن ال َّط َل َبـ ِة َوال ُم َعلِّميـ َـن ِمـ َـن
الجام ِعــي ِ
ـب ِ
ال ُوصـ ِ
الحـ ِّد ِمـ ْـن ُح ِّر َّيـ ِة اخْ تيــا ِر الطّالِـ ِ
ِّراسـ َة
ـول �إِلــى َمدار ِِسـ ِه ْمَ ،و َع ِمـ َل َعلــى َ
الجام َعـ َة الَّتــي ُيريـ ُد الد َ
ّ
ـب ال� آ َخ ـرَِ ،ف ـ إِ� َّن هــذا ِ
ـب� ،أ ّمــا ِمـ َـن الجانِـ ِ
فيهــا .هــذا ِمـ ْـن جانِـ ٍ
الاح ِتــلا ُل
الج ـ ُد َرَ ،ي َّت ِخ ـ ُذ ِم ْنهــا ْ
الجــدا َرَ ،بــلِ ُ
ـب ِمـ ْـن َورائِهــا ِح َمـ َم نيرانِـ ِه َعلــى شَ ـ ْع ٍب �أ ْعـ َز َل.
س َخ ْلفَهــا؛ َكـ ْـي َي ْح ِمـ َـي �أ ْم َنـ ُه ال َم ْزعــو َمَ ،و َي ُصـ َّ
َوســي َل ًة َي َت َم ْتـ َـر ُ
الحقـ ِ
الص ْهيونِـ َّـي َي ْن َت ِهــكُ َي ْو ِم ّيـاً �أ ْب َسـ َ
ص
ـوق ال َم َدنِ َّيـ ِة َو إِال�نْســانِ َّي ِة لِلشَّ ـ ْع ِب ال ِف َلســطي ِن ِّي بِ َرصــا ِ
الاح ِتــلا َل ِّ
�إِ َّن ْ
ـط ُ
الج ِ
ـلاق َو ِ
إِال� ْغـ ِ
الح ِ
واج ـ ِز َو ِ
ياس ـ ِة ال ِعقـ ِ
الحصــارَِ ،و ِحـ ِ
ماعـ ِّـيُ ،م َت َم ـ ِّرداً بِذلِــكَ َعلــى ُك ِّل
ـاب َ
ـراب َ
الجــدارَِ ،و ِس َ
القَوانيــنِ َوالات ِ
ـات الد َّْولِ َّي ـ ِة الَّتــي َت ْك ُف ـ ُل لِ إِل� ْنسـ ِ
ِّفاق ّيـ ِ
الس ـ َفرَِ ،وال َع َم ـلَِ ،و َغ ْيرِهــا.
ـان ُح ِّر َّي ـ َة ال َّت َن ُّق ـ ِلَ ،و َّ
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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 ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َّ
ُجيب بِـ (نَ َع ْم) �أما َم ال ِعبا َر ِة َّ
الص َ
الص َ
 -1ن ُ
ِ
(
		
الحيا ِة َالبشَ ِر َّي ِة.
�أ� -أ ّدى َت َن ُّو ُع َوسائِ ِل الات
ِّصالات َوال َّن ْقلِ �إِلى َت ْسهيلِ َ
(
			
ب -الشَّ ْع ُب ال ِف َل ْسطي ِن ُّي َي ْن ُع ُم بِ ُح ِّر َّي ِة ال َّت َن ُّقلِ َعلى �أ ْر ِض ِه.
ج -كُ ُّل ِف ِ
الح ِ
(
		
الص ْهيونِ َّي ِة.
واج ِز ِّ
ئات الشَّ ْع ِب ال ِف َل ْسطي ِن ِّي تُعاني ِم َن َ
الفاص ُل ِ
الجدا ُر ِ
دَ -ج َع َل ِ
(
			
الص ْهيونِ َّي ِكياناً ُم َح َّصناً.
الكيا َن ِّ
 -2نَ ْذك ُُر َمظا ِه َر ُمعانا ِة ِف ِ
الح ِ
الص ْهيون َّي ِة.
واج ِز ِّ
ئات الشَّ ْع ِب ال ِف َل ْسطي ِن ِّي ِم َن َ
 -3ن َُب ِّي ُن �أث ََر ِ
الجدا ِر َعلى ال َع َم ِل َّي ِة ال َّت ْعلي ِم َّي ِة.
الح ِ
الص ْهيونِ َّي ِة.
الهد َ
واج ِز ِّ
َف ِم ْن َورا ِء �إِقا َم ِة َ
 -4نَ ْذك ُُر َ
الح ِ
تاب ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِع ْندَما ُي ِ
الج ُد َر؟
واج َز َو ُ
واج ُه َ
 -5ما الشُّ عو ُر الَّذي َي ْن ُ

)
)
)
)

ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانِياً -نُ َف ِّك ُرَ ،ون ُ
الض ِّم والتّو ّس ِع َعلى الا ْق ِتصا ِد ال ِف َل ْسطي ِن ِّي.
�أ -ن َُب ِّي ُن �أث ََر ِجدا ِر ّ
الح ِ
الج ُد ِر في ال�أراضي ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة؟
واجزَِ ،وبِنا ِء ُ
ب -ما َس َب ُب ن َْص ِب َ
جَ -ك ْم َي ْبلُ ُغ ا ْرتِفا ُع ِ
الجدا ِر َعنِ ال� أ ْرضِ؟
د -ما طو ُل ِ
الجدا ِر في ال�أراضي ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة؟
ثالِثاً-
طيع �أ ْو ِ
صال ال�أراضي ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة؟
 -1ما َدلالَ ُة كُ ٍّل ِم ْن� :أَ -ت ْق ِ
الجدا ُر َح ْو َل ال�أراضي كال� أ ْف ُع ِ
بَ -ت َل ّوى ِ
وان؟
			
ساحاتَ ،ح ِ
واج ُز.
راءاتِ ،م
 -2نَ ْذك ُُـر:
ٌ
الجمو ِع ال�آتِ َي َة :أ� ْوصا ٌل� ،إ ِْج ٌ
أ�ُ -م ْف َر َد ُك ِّل َج ْم ٍع ِم َن ُ
مات ال�آتِ َي ِةَ :ق َصدََ ،تخْ ِ
ف ال َك ِل ِ
ف.
		
بُ -مرا ِد َ
ويفَ ،ص ٍّ
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ض َو إِال�نْ ِ
سان.
الض ِم َوال َّت َو ُّس ِعَ :م ْو ِق ِع ِهَ ،و�آثا ِر ِه َعلى ال� أ ْر ِ
َمه ّمة بيت ّية :نَ ْك ُت ُب َم ْوضوعاً َعنِ ِجدا ِر َّ

ص:
َب ْي َن َيدَ ِي النَّ ِّ

ين ال ُمعاصرِيـ َـن الَّذيـ َـن ا ْر َت َبـ َ
ـط ْاسـ ُم ُه ْم بِ ِشـ ْع ِر
َسـ ُ
ـميح القاســم �أ َحـ ُد �أ ْشـ َـه ِر الشُّ ـ َعرا ِء ال َعـ َـر ِب َوال ِف َل ْســطين ّي َ
َريبـ ِة ِمـ ْـن َمدي َنـ ِة َعـكّا
الثَّـ ْو َر ِة َوال ُم َ
قاو َمـ ِةُ ،ولِـ َد فــي َمدي َنـ ِة ال َّز ْرقــا ِء ال� أ ْر ُدنِ َّيـ ِة لِعائِ َلـ ٍة ِف َل ْســطي ِن َّي ٍة ِمـ ْـن َق ْر َيـ ِة ال ّرا َمـ ِة الق َ
ـطين عــا َم (1939م)َ ،وتُ ُوفِّـ َـي فــي َص َف ـ َد عــا َم (2014م).
شَ ــما َل ِف َل ْسـ َ
ّي ال ِف َل ْسطي ِن ِّي
قا َل ه ِذ ِه القَصي َد َة بِدا َي َة الانْ ِت َ
فاض ِة ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة ال�أولى عا َم ١٩٨٧مَ ،و ُت َمثِّ ُل َت َحد َ
لِ ُمما َر ِ
الاح ِت ِ
لال.
سات ْ

َت َقدَّموا

(سميح القاسم /فِ َل ْسطين)

َت َقدَّموا َت َقدَّموا
كُ ُّل َسما ٍء َف ْو َق ُك ْم َج َه َّن ُم
ض َت ْح َت ُك ْم َج َه َّن ُم
َوكُ ُّل �أ ْر ٍ
َت َقدَّموا
***
موت ِمنّا ال ِّط ْف ُل َوالشَّ ْي ُخ
َي ُ
َولا َي ْس َت ْس ِل ُم

َو َت ْسق ُُط ال� أ ُّم َعلى �أ ْبنائِها ال َق ْتلى
َولا َت ْس َت ْس ِل ُم
َت َقدَّموا َت َقدَّموا
بِنا ِق ِ
لات ُج ْن ِدكُ ْم

راج ِ
َو ِ
مات ِح ْق ِد ُك ْم
َو َهدِّدوا
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َوشَ ِّردوا
َو َي ِّتموا
َو َهدِّموا
لَ ْن َت ْك ِسروا �أ ْعما َقنا
لَ ْن َت ْهزِموا �أ ْشوا َقنا

َضاء ال ُم ْب َر ُم
ن َْح ُن الق ُ
َت َقدَّموا َت َقدَّموا

َضاء الَّذي لا
َضاء ال ُم ْب َر ُم :الق ُ
الق ُ
را َّد لَ ُهَ ،ولا َم ْه َر َب ِم ْن ُه.

***
ها ُه َو ذا َت َق َّد َم ال ُم َخ َّي ُم
بيح َو الثّا ِك ُل َوال ُم َي َّت ُم
ريح َوال َّذ ُ
الج ُ
َت َق َّد َم َ
َت َق َّد َم ْت ِحجا َر ُة ال َمنا ِز ْل
السنابِ ْل
َت َق َّد َم ْت َبكا َر ُة َّ
َت َق َّد َم ال ُّر َّض ُع َوال ُع َّج ُز َوال�أرا ِم ْل
س
بواب َ
َت َق َّد َم ْت �أ ُ
جنين َونا ُب ْل ْ
َت َق َّد َم ْت تُقاتِ ْل
َت َق َّد َم ْت تُقاتِ ْل
لا َت ْس َمعوا
لا ت ْف َهموا
َت َقدَّموا
كُ ُّل َسما ٍء َف ْو َق ُك ْم َج َه َّن ُم
ض َت ْح َت ُك ْم َج َه َّن ُم
َوكُ ُّل �أ ْر ٍ
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َبكا َرةُ� :أ َّو ُل الثَّ َمرِ.

ال ُمنا َق َش ُة:

حيح ِة فيما َي�أْتي:
حيح ِةَ ،وبِـ (لا) �أما َم ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َّ
ُجيب بِـ (نَ َع ْم) �أما َم ال ِعبا َر ِة َّ
الص َ
الص َ
 -1ن ُ
ذين َت َحدّا ُه ُم الشّ ِاع ُر بِ َق ْولِ ِهَ ( :ت َقدَّموا) ُه ْم �أ ْطفا ُل ِ
)
(
الحجا َر ِة.
�أ -الَّ َ
ميح ِ
			
القاسم شا ِع ٌر ِف َل ْسطي ِن ٌّيُ ،ولِ َد في ال� أ ْر ُدن.
بَ -س ُ
			
لصهايِ َن ِة.
جَ -ذك ََر الشّ ِاع ُر ال ُم َخ َّي َم في َت َصدّيه لِ َّ

(

)

(

)

الاح ِت ِ
لال ،كَما في �أ ْس ُط ِر ال َم ْجمو َع ِة ال�أولى؟
تيج ُة ال ُم َت َرت َِّب ُة َعلى َت َق ُّد ِم ُجنو ِد ْ
 -2ما ال َّن َ
الاح ِت ِ
الس ْط َر الدّا َّل َعلى ذلِكَ .
 -3ال ِف َل ْسطي ِن ّيو َن َي ْط َمحو َن لِل َّت َح ُّر ِر ِم َن ْ
لال ،نَ ْك ُت ُب َّ
 -4نُ َع ِّد ُد َخ ْم َس َة �أ ْع ٍ
ص.
الاح ِتلا ُل ِّ
مال �إِ ْرهابِ َّي ٍة قا َم بِها ْ
الص ْهيونِ ُّي ،كَما َو َر َد ْت في ال َّن ِّ
الاح ِت ِ
ف َر َّد ال ِف َلسطي ِن ّيو َن ِصغاراً َو ِكباراً َعلى �إِ ْر ِ
لال؟
هاب ْ
َ -5ك ْي َ
الاح ِت ِ
ص؟
لال ِّ
قاو َم ِة ْ
َ -6ت ْظ َه ُر ال َو ْح َد ُة َج ِل َّي ًة في ُم َ
الص ْهيونِ ِّي� ،أ ْي َن نَ ْل َم ُح ذلِكَ في ال َّن ِّ
 -7ما َدلالَ ُة َت ْكرا ِر َق ْو ِل الشّ ِاعرِ:
كُ ُّل َسما ٍء َف ْو َق ُك ْم َج َه َّن ُم
ض َت ْح َت ُك ْم َج َه َّن ُم؟
َوكُ ُّل �أ ْر ٍ
 -8نُوا ِز ُن َب ْي َن َق ْو ِل الشّ ا ِع ِر ِ
راش ِد ُح َس ْين:
الصخْ َر �إِ ْن لَ ْم َي ْف َه ِم َالبشَ ُر
َس ُن ْف ِه ُم َّ
ميح القاسم:
َو َق ْو ِل ا لشّ ِاع ِر َس ِ
تسمعوا
لا ْ
لا ت ْف َهموا
َت َقدَّموا
كُ ُّل َسما ٍء َف ْو َق ُك ْم َج َه َّن ُم
ض َت ْح َت ُك ْم َج َه َّن ُم
َوكُ ُّل �أ ْر ٍ

عوب �إِذا َه َّب ْت َس َت ْن َت ِص ُر
�أ َّن الشُّ َ
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التَّ ْعبي ُر:

خيص قِصَّ ٍة
َت ْل ُ

خيص:
التَّ ْل ُ
الحفـ ِ
ـصَ ،م ـ َع ِ
ـاظ َعلــى
ُل َغــ ًة :ال َّت ْبيي ـ ُن َوالاخْ ِتصــا ُر بِ إِ� ْظهــا ِر ال ُمفي ـ ِدَ .و ْ
اص ِطلاحــ ًاُ :ه ـ َو َف ـ ُّن �إِيجــا ِز ال َّنـ ِّ
ــلال ال َّت ْعبيــ ِر َعــنِ ال� أ ْفــكا ِر ال� أ ِ
ساســ َّي ِة لِ ْل َم ْوضــو ِع فــي َك ِل ٍ
مــات َقلي َلــ ٍة ،دو َن إِال�خْ ِ
ــن ِخ ِ
ــلال
الج ْو َهــرِِ ،م ْ
َ
بِال َمضْ ِ
الصيا َغــ ِةَ ،و ُهــ َو َمهــا َر ٌة لُ َغ ِو َّيــ ٌة ُم ْك َت َس َــب ٌة.
مــون� ،أ ِو إِال� ْبهــا ِم فــي ِّ

خيص:
وات التَّ ْل
ُخ ُط ُ
ِ
الاس ِت ْكشـ ِ
ئيس ـ ِة الَّتــي ُي ْم ِك ـ ُن �أ ْن
ـراء ُة ْ
ـاف َّي ُة لِ ْل َم ْوضــو ِع ال� أ ْص ِلـ ِّـيَ :و ِمـ ْـن ِخلالِ ـ ِهَ ،ي ِت ـ ُّم �إِ ْدرا ُك ال ِف ْكـ َـر ِة ال َّر َ
 ال ِقـ َلاصها.
راح ـ ًة� ،أ ْو ُي ْم ِك ـ ُن ْاس ـ ِتخْ ُ
َتكــو َن َم ْذكــو َر ًة َص َ
الاسـ ِ
ـتيضاح َّي ُةَ :و ِمـ ْـن ِخلالِهــاَ ،ي ِت ـ ُّم ال َّت ْميي ـ ُز َب ْيـ َـن مــا ُه ـ َو َضــرو ِر ٌّيَ ،و َوضْ ـ ُع ُخطـ ٍ
ـوط َت ْح َت ـ ُهَ ،ومــا
ـراء ُة ْ
 ال ِقـ َلاس ـ ِتثْنائِ ِه.
ُه ـ َو َغ ْيـ ُـر َضــرو ِر ٍّي ،كَال َّت ْمثيــلَِ ،وال َّت ْوضيـ ِـحَ ،و إِال� ْحصــا ِءَ ،والا ْق ِتبــاسِ؛ ْ
ـاصَ ،علــى شَ ـ ْكلِ ِف ْقـ ٍ
 �إِعــا َد ُة ِصيا َغـ ِة مــا ُهـ َو َضــرو ِر ٌّي بِ�أ ْسـ ٍـراتَ ،مـ َع ال ُمحا َف َظـ ِة َعلــى ال َّت َس ْل ُســلِ
ـلوب خـ ٍّ
ـص ال� أ ْص ِلـ ِّـيَ ،وال ِكتا َبـ ِة ال ِّذ ْه ِن َّيـ ِة).
ال َم ْن ِط ِقـ ِّـي (�إِ ْبعــا ِد ال َّنـ ِّ
راج َع ُة ال َّت ْلخيصِ؛ لِ ُر ْؤ َي ِة َمدى َتعبي ِر ِه َعنِ ال� أ ْصلِ.
ُ -م َ

خيص:
ِم َن ال�أمورِ الَّتي َتجِ ُب ُمراعاتُها ِع ْندَ التَّ ْل
ِ
 ُالب ْع ُد َعنِ ال َّت ْعديلِ َوال َّت ْح ِريف في الما َّد ِة ال ُم َلخَّ َص ِة بِما ُيشَ ِّو ُه ال� أ ْص َل� ،أ ْو ُي َغ ِّي ُر ال َم ْعنى.
الصيا َغ ـ ِة بِال� أ ْسـ ِ
ـاصَ ،و َح ـ ْذ ِف
ئيس ـ ِة َوالثّانَ ِو َّي ـ ِةَ ،و�إِعــا َد ِة ِّ
 ال ُق ـ ْد َر ُة َعلــى ال َّت ْميي ـ ِز َب ْيـ َـن ال� أ ْفــكا ِر ال َّر َـلوب الخـ ِّ
الحشْ ـوِ.
الج َم ـ ِل ال ُم َترا ِد َف ـ ِةَ ،وال َّت ْكــرارَِ ،و َ
ُ
 َع َد ُم َتجا ُهلِ إِال� ِراج ِعَ ،وال� أ ِ
شاراتَ ،وال َم ِ
ص ال� أ ْص ِل ُّي.
صول الَّتي ْاس َتعا َن بِها ال َّن ُّ
ال ِقصَّ ُة:
َع ِ
الحد ُ
الح ُّل.
ناص ُر ال ِق َّص ِة :ال َّزمانَُ ،وال َمكانَُ ،والشَّ خْ ِص ّي ُ
َثَ ،وال ُع ْق َدةَُ ،و َ
اتَ ،و َ
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نَموذَ ٌج تَطبيق ٌِّي:

الخليفَةُ
ال�أعْ راب ُِّي الشّ اعِ رُ وَ َ

اسْ ـتَدْ عى �أحَ ــدُ الخُ لَفــا ِء م َْجموعَ ـ ًة ِمــنَ شُ ـعَرا ِء م ِْصـرَ ،فَصا َدفَهُ ــمْ شــاعِ ٌر فَقيـرٌِ ،ب َيــدِ ِه جَ ـ َّر ٌة فارِغَ ـ ٌة ذاهِبـ ًا
�إِلــى الب َْح ـرِ؛ ِليَمْ َل�أهــا مــاءً ،فَرا َفقَهُ ــمْ �إِلــى �أنْ و ََصلــوا دا َر الخِ لا َف ـةِ ،فَبا َلــغَ الخَ لي َف ـ ُة فــي �إِكْ را ِم ِهــمْ َ ،ولَمّ ــا َر�أى
ـك؟
ـت؟ وَمــا حاجَ ُتـ َ
َالج ـ َّر ُة عَ لــى كَ ِت ِف ـهَِ ،وثِيا ُب ـ ُه َر َّث ـةٌ ،قــالَ َل ـهَُ :مــنْ أ� ْنـ َ
الخلي َف ـ ُة الرَّجُ ــلَ و َ
َ
َف أ�نْشَ دَ الرَّجُ لُ :
َولَمّ ا َر أ�ي ُْت ال َق ْو َم شَ دّ وا رِحالَهُ مْ

�إِلى ب َْحرِكَ الطّ امي أ� َتي ُْت بِجَ رّتي

الحاضرينَ  ،وَقالوا ِللْخَ لي َفةِ :هذا فَقي ٌر م َْجنونٌ ،
ِ
ْض
فَقالَ الخَ لي َفةُ :ا ْملَؤوا َل ُه الجَ َّر َة ذَهَ ب ًا َوف َِّضةً ،فَحَ سَ دَ ُه َبع ُ
لا َي ْعر ُِف قيمَ َة المالِ َ ،و َل ُربَّما َض َّي َعهُ.
الخلي َفةُ :هُ َو ما ُلهَُ ،ي ْفعَلُ ِب ِه ما يَشاءُ ،فَمُ ِلئ َْت َل ُه جَ َّر ُت ُه ذَهَ باً ،وَخَ ر ََجَ ،ف َفرَّقَ المالَ لِجَ ميعِ ال ُفقَراءِ،
فَقالَ َ
الخلي َف َة ذل َِك ،فَاسْ تَدْ عاهُ ،وَسَ أ� َل ُه عَ نْ ذل َِك ،فَقالَ الرَّجُ لُ :
َو َبلَغَ َ
َونَحْ ــنُ بِمــالِ الخَ يِّريــنَ نَجــو ُد
يَجــو ُد عَ َليْنــا الخَ يِّــرونَ بِما ِلهِــمْ
ّات ،وَقالَ  :الحَ سَ َن ُة ِبعَشْ ِر أ�مْثالِهاَ .ف أ�نْشَ دَ الفَقيرُ:
الخلي َف ُة ب َِجوا ِبهَِ ،و أ� َم َر �أنْ تُمْ َل أ� جَ َّر ُت ُه عَ شْ َر َمر ٍ
َف�أعْ جِ َب َ
َسـاعـــات
ُ
ْقــــات و
والعُسْ ُر واليُـسْ ُر أ�و ٌ
ـاس مــا دا َم الوَفــــــا ُء ِب ِهــمْ
ـاس لِل ّنـ ِ
ال ّنـ ُ
ـات
س مــا َب ْيـ َـن ال ـ َورى َر ُج ـ ٌل تُ ْقضــى َعلــى َيـ ِد ِه لِلنّــا ِ
َو�أ ْكـ َـر ُم النّــا ِ
س حاجـ ُ
لا َت ْق َط َعـ َّن َيـ َد ال َم ْعـ ِ
تــارات
مــت َت ْقــ ِد ُر وال�أيّــا ُم
ُ
ـروف َعـ ْـن �أ َحـ ٍد مــا ُد َ
ـات
ـت �إِلَ ْيــكَ لا لَــكَ ِع ْنـ َد النّــا ِ
وا ْذكُـ ْر َفضي َلـ َة ُص ْنـ ِـع اللّـ ِه �إذ ُج ِع َلـ ْ
س حاجـ ُ
ـوات
ـاس أ� ْمـ ُ
ـاش ق ـ ْو ٌم وهُ ــمْ فــي ال ّنـ ِ
وَعـ َ
ـت فضا ِئلُهُ ــمْ
ـات َق ـ ْو ٌم وَمــا ما َتـ ْ
فَمـ َ
(مجاني ال�أدب في حدائق العرب ،رزق اللّه شيخو)

الت َّْحليلُ :
الفِكْ َر ُة الرَّئيسَ ةَُ :ت َعر ُُّف الخَ لي َف ِة �إِلى الرَّجُ لِ الفَقي ِر الشّ اعِ رَِ ،و�إِعْ جا ُب ُه ِبهِ.
الزَّمانُ  :غَ ْي ُر مُحَ دَّ دٍ.
المَ كانُ  :في ق َْص ِر الخِ لا َفةِ.
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الحاضرينَ .
ِ
ْض
ّات :الشّ اعِ ُر الفَقيرُ ،وَالخَ لي َفةَُ ،وم َْجموعَ ٌة مِنَ الشُّ عَراءَِ ،و َبع ُ
الشَّ ْخ ِصي ُ
داث حَ وْلَ شاعِ ٍر فَقيرٍ ،ذَهَ َب �إِلى الب َْحرِ؛ ِليَمْ َل أ� جَ َّر َت ُه ماءً ،فَا ْلتَقى بِمَ ْجموعَ ٍة مِنَ
داث :تَدو ُر ال�أحْ ُ
ال�أحْ ُ
الشُّ عَرا ِء ُم َتوَجِّ هينَ �إِلى الخَ لي َفةِ ،فَذَ هَ َب َمعَهُ مْ  ،فَا ْن َت َب َه الخَ لي َف ُة َلهُ ،وَسَ أ� َل ُه عَ نْ حاجَ ِتهَِ ،و�أخْ َب َر ُه خَ َب َرهُ،
الحاضرينَ عَ لى ذل َِك.
ِ
ْض
َف�أعْ جِ َب الخَ لي َف ُة بِذَ كا ِئهَِ ،و أ� َم َر �أنْ تُمْ َل أ� جَ َّر ُت ُه ذَهَ باً ،ف ََحسَ دَ ُه َبع ُ

الحِ وارُ :
َالحاضرينَ مِنْ جِ هَ ٍة �أخْ رى.
الخلي َف ِة وَالشّ اعِ ِر الفَقي ِر مِنْ جِ هَ ةٍ ،وَالخَ لي َف ِة و ِ
الحِ وا ُر الَّذي جَ رى َبيْنَ َ

الحلُّ :
العُ قْ دَ ةُ ،وَ َ
ْراب الخَ لي َف ِة حُ ضو َر هذا الفَقيرِ .أ�مّا
َتتَمَ ثَّلُ ال ُعقْدَ ُة في دُخولِ الشّ اعِ ِر الفَقي ِر َبيْنَ يَدَ يِ الخَ لي َفةِ ،وَاسْ ِتغ ِ
الخلي َف ِة مِنْ َر َّد ِة ِفعْلِ الشّ اعِ ِر الفَقي ِر َوذَكا ِئ ِه في الحُ صولِ عَ لى الذَّ هَ ِب بَدَ لَ الماءِ.
الحلُّ َفيَكْ مُ نُ في َتعَجُّ ِب َ
َ

َ
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:
(الحشر)١٤ :
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ال َو ْحدَ ُة الثانية

ُخ ْط َب ُة ع َُم َر ب ِْن َع ْب ِد ال َعزي ِز

ُر ِو َي �أنَّـ ُه لَ ّمــا انْ َتهــى ُع َمـ ُـر ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال َعزيـ ِز ِمـ ْـن َد ْفــنِ ُسـ َل ْيما َن
ا ْبــنِ َع ْبـ ِد ال َم ِلـ ِ
الســابِ ِعَ ،و َخـ َـر َج ِمـ ْـن َق ْبـ ِر ِهُ ،سـ ِم َع
ـك َ
الخلي َفـ ِة ال� أ َمـ ِو ِّي ّ
ـب ِ
الخلا َف ـ ِة يــا
لِــل� أ ْر ِ
ض َر َّج ـ ٌةَ ،فقــا َل :مــا ه ـ ِذ ِه؟ َفقي ـ َل :ه ـ ِذ ِه َمرا ِكـ ُ
ـت �إِلَ ْيــكَ ؛ لِ َت ْرك ََبهــاَ ،فقــا َل :مــا لــي َولَهــا؟ ن َّحوهــا
�أميـ َـر ال ُم ْؤ ِمنيـ َـن ،قُ ِّر َبـ ْ
جــاء ُه ِ
ــب
ــي َب ْغ َلتــيَ ،ف ُق ِّر َب ْ
صاح ُ
ــت �إِلَ ْيــ ِهَ ،ف َر ِك َبهــاَ ،و َ
َعنّــيَ ،ق ِّربــوا �إِلَ َّ
الح ْر َبـ ِةَ ،فقــا َلَ :ت َنـ َّـح َعنّــي ،مــا لــي َولَــكَ ؟
ـير َب ْيـ َـن َي َد ْيـ ِه بِ َ
الشُّ ـ ْر َط ِة َيسـ ُ
ـاسَ ،حتّــى َد َخـ َل
�إِنَّمــا �أنــا َر ُجـ ٌل ِمـ َـن ال ُم ْسـ ِل َ
مينَ ،فســا َرَ ،وســا َر َم َعـ ُه النّـ ُ
ـاس،
ـاسَ ،فقــا َل�« :أ ُّيهــا النّـ ُ
ال َم ْسـ ِـجدََ ،ف َص ِعـ َد ال ِم ْن َبـ َـرَ ،و ْاج َت َمـ َع �إِلَ ْيـ ِه النّـ ُ
ـت بِهــذا ال� أ ْم ـ ِر َعـ ْـن َغ ْي ـ ِر َر�أْ ٍي كا َن ِمنّــي في ـ ِهَ ،ولا ُط ْل َب ـ ٍة
�إِنّــي َق ـ ِد ا ْب ُت ِليـ ُ
ـت مــا فــي أ� ْعنا ِق ُك ـ ْم
مينَ ،و�إِنّــي َق ـ ْد َخ َل ْعـ ُ
َل ـ ُهَ ،ولا َمشــو َر ٍة ِمـ َـن ال ُم ْس ـ ِل َ
ـاس َص ْي َحـ ًة ِ
واحـ َدةًَ :قـ ِد
ِمـ ْـن َب ْي َعتــيَ ،فاخْ تــاروا لِ�أنْف ُِسـ ُك ْم»َ ،فصـ َ
ـاح النّـ ُ
اخْ َت ْرنــا َك يــا �أميـ َـر ال ُم ْؤ ِمنيـ َـنَ ،و َر ِض ْينــا بِــكَ فــي �أ ْمرِنــا بِ ُالي ْمــنِ َو َالب َر َكـ ِة.

نَ ّحوها َعنّي� :أ ْب ِعدوها َعنّي.

َخ َل ْع ُت :نَ َز ْع ُت.
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ـاس َجميعـاً،
َف َل ّمــا َر�أى ال� أ ْصـ َ
ـوات َقـ ْد َهـ َد�أ ْتَ ،و َر ِضـ َـي بِـ ِه النّـ ُ
ِ
ــي ()َ ،وقــا َل:
َح ِمــ َد اللــ َهَ ،و�أ ْثنــى َع َل ْيــهَ ،و َصلّــى َعلــى ال َّن ِب ِّ
ــي ٍء،
ــف ِم ْ
«�أوصي ُكــ ْم بِ َت ْقــوى اللــ ِهَ ،فــ إِ� َّن َت ْقــوى اللــ ِه َخ َل ٌ
ــن كُ ِّل شَ ْ
ـفَ ،وا ْع َملــوا ل� آ ِخ َرتِ ُكـ ْم؛ َف إِ�نَّـ ُه
ـس ِمـ ْـن َت ْقــوى اللّـ ِه َ -عـ َّز َو َجـ َّلُ -خ ْلـ ٌ
َولَ ْيـ َ
َمـ ْـن َع ِم ـ َل لِ� آ ِخ َرتِـ ِه كَفــا ُه اللّـ ُه َ -تبــا َر َك َو َتعالــى� -أ ْمـ َـر ُدنْيــا ُهَ ،و�أ ْص ِلحــوا
َســرائِ َركُ ْم ُي ْص ِلـ ِـح اللّـ ُه َعلانِ َي َت ُكـ ْمَ ،و�أ ْك ِثــروا ِمـ ْـن ِذ ْكـ ِر ال َمـ ْو ِتَ ،و�أ ْح ِســنوا
الاسـ ِت ْعدا َد َق ْبـ َل �أ ْن َي ْنـ ِز َل بِ ُكـ ْمَ ،ف إِ�نَّـ ُه هــا ِد ُم اللَّـ ّذ ِ
اتَ ...و�إِ َّن هـ ِذ ِه ال� أ َّمـ َة
ْ

ــف فــي َر ِّبهــا َ -عــ َّز َو َجــ َّلَ ،ولا فــي نَ ِب ِّيهــا ()َ ،ولا فــي
لَــ ْم َتخْ َت ِل ْ
ِكتابِهــاَ ،و�إِنَّمــا اخْ َت َلفــوا فــي الدّينــا ِر َوال ِّد ْر َهـ ِمَ ،و�إِنّــيَ ،واللّـ ِه ،لا �أ ْعطــي
ـت بِخــاز ٍِنَ ،و ِ
أ� َحــد ًا ِ
لكنّــي أ� َضـ ُع
باطــلاًَ ،ولا أ� ْم َنـ ُع أ� َحــد ًا َح ّقـاً� ،إِنّــي َل ْسـ ُ
ـث أ� ِم ـ ْر ُت.
َح ْيـ ُ
ـاس� ،إِنَّـ ُه َق ـ ْد كا َن َق ْبلــي ُولا ٌة َت ْج َت ـ ّرو َن َم َو َّد َت ُه ـ ْم ،بِـ�أ ْن
	�أ ُّيهــا النّـ ُ
َت ْد َفعــوا بِذلِــكَ ُظ ْل َم ُهــ ْم َع ْن ُكــ ْم� ،ألا لا طا َعــ َة لِ َمخْ ٍ
لــوق فــي َم ْع ِص َيــ ِة
ـت طا َع ُتـ ُهَ ،و َمـ ْـن َعصــى اللّـ َه َفــلا طا َعـ َة
الخالِــقِ َ ،مـ ْـن �أطــا َع اللّـ َه َو َج َبـ ْ
ـت اللّـ َه َفــلا طا َعـ َة لــي
ـت اللّـ َه في ُكـ ْمَ ،فـ إ�ِذا َع َص ْيـ ُ
َلـ ُه� ،أطيعونــي مــا �أ َط ْعـ ُ
َع َل ْي ُك ـ ْم� ،أقــو ُل قولِـ َـي هــذاَ ،و�أ ْس ـ َت ْغ ِف ُر اللّ ـ َه ال َعظي ـ َم لــي َولَ ُك ـ ْم».
الج ْوز ِِّي)
(سي َر ُة ع َُم َر ب ِْن َع ْب ِد ال َعزيزِ :اب ُْن َ

فوائِ ُد ُل َغ ِو َّي ٌة:

فِ :
لافَ ،وال ِّنزا ُع.
 ُ -الخ ُ
الخ ْل ُ
الس ِّي َئ ُة.
 َ -الخ ْل ُ
ف :ال ُّذ ِر َّي ُة َّ
الصالِ َح ُة.
 َ -ف :ال ُّذ ِّر َّي ُة ّ
الخ َل ُ
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كَفا ُه� :أ ْغنا ُه.
َســرائِ ُركُ ْم� :أ ْقوالُ ُكــ ْم َو�أ ْفعالُ ُكــ ْم
َغ ْيـ ُـر الظّا ِهـ َـر ِة.

خا ِزنٌ :حا ِف ٌظ.
َت ْج َت ّرونََ :ت ْطلُبو َن بِ ِح ْرصٍ.

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
حيح ِة فيما َي�أْتي:
�أ َّولاً -ن ََض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل َر ْم ِز إِال�جا َب ِة َّ
الص َ
ض َر َّج ٌة؛ بِ َس َب ِب:
الخلي َف ِة ُس ْليمانَُ ،س ِم َع لِ ْل� أ ْر ِ
َ -1ب ْع َد َد ْفنِ َ
الخلي َف ِة		.
الح ْز ِن َعلى َم ْو ِت َ
�أُ -
ج -ال ِه َّز ِة ال� أ ْر ِض َّي ِة.

الجدي ِد.
ب -الف ََر ِح لِ ْلخلي َف ِة َ
وات َمرا ِك ِب ِ
د� -أ ْص ِ
الخلا َف ِة.

ج -ال َع َم ُل لِ َم ْص َل َح ِة الد َّْو َل ِة		 .
س لِ ْل َخلي َف ِة �أ ِو ال�أميرِ:
َ -3تكو ُن طا َع ُة النّا ِ

د -إِال� ْكثا ُر ِم ْن ِذ ْك ِر ال َم ْو ِت.

الخلي َف ُة ُع َم ُر ْب ُن َع ْب ِد ال َعزي ِز َر ِع َّي َت ُه:
 -2ال َو ِص َّي ُة ال�أولى الَّتي �أ ْوصى بِها َ
بَ -ت ْقوى اللّه ِ.
الصلا ِة		 .
�أ -ال ُمحا َف َظ ُة َعلى َّ

�أ -طا َع ًة ُم ْط َل َق ًة.

زيع ال َعطايا َوال� أ ْم ِ
وال َع َل ْي ِه ْم.
بُ -م ْر َت ِب َط ًة بِ َت ْو ِ
دَ -مشْ رو َط ًة بِطا َع ِت ِه لِلّ ِه.

جُ -م َت َعلِّ َق ًة بِ َمشو َرتِ ِه لَ ُه ْم في �أمو ِر الد َّْولَ ِة.
كوب في َمرا ِك ِب ِ
الخلا َف ِة ال َّر ْس ِم َّي ِة.
 -4ن َُب ِّي ُن َدلالَ َة َر ْف ِ
ض َ
الخلي َف ِة ال ُّر َ
 -5ما ال�أمو ُر الَّتي َعلى �أ ِ
الخلي َف ِة ُع َم َر ْبنِ َع ْب ِد ال َعزيزِ؟
ساسها َت َّم اخْ ِتيا ُر َ
 -6ما َس َب ُب اخْ ِت ِ
س في �أمو ِر ال ُّدنْيا؟
لاف النّا ِ
الخلي َف ُة ال َم ْو َت؟
 -7بِ َم شَ َّب َه َ
 -8ن َُب ِّي ُن َع ِ
الخ ْط َب ِة.
ناص َر ه ِذ ِه ُ

ُجيب َعنِ ال� أ ْس َئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانِياً -نُ َف ِّك ُرَ ،ون ُ
جاء ُه ِ
الح ْر َب ِة» َتقالي َد َر ْس ِم َّي ًة في �أيّ ِامنا ه ِذ ِه،
سير َب ْي َن َي َد ْي ِه بِ َ
صاح ُب الشُّ ْر َط ِة َي ُ
 -1تُ َمثِّ ُل ِعبا َرةَُ « :و َ
نُ َو ِّض ُح تِ ْلكَ ال َّتقاليدَ.
 -2لِماذا َع َّد ُع َم ُر ْب ُن َع ْب ِد ال َعزي ِز َم ْن ِص َب ِ
الخلا َف ِة نَ ْوعاً ِم َن الا ْب ِتلا ِء؟
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اس.
 -3ن َُب ِّي ُن َدلالَ َة ال َوصايا الَّتي �أ ْوصى بِها َ
الخلي َف ُة النّ َ
 -4تُ َر ِّس ُخ ِعبا َرةُ « :لا طا َع َة لِ َمخْ ٍ
لوق في َم ْع ِص َي ِة الخالِقِ » َم َبد�أً َعظيماً لِل ّراعي َوال َّر ِع َّي ِة ،ن َُب ِّي ُن ذلِكَ .
الحكّا ِم �إِلَ ْي ِه في ه ِذ ِه ال�أيّا ِم.
الح ْك ِم ،ونَ ْظ َر ِة ُ
 -5نُوا ِز ُن َب ْي َن نَ ْظ َر ِة ُع َم َر ْبنِ َع ْب ِد ال َعزي ِز �إِلى ُ
ثالِثاً -
ف ما َي�أْتي في ُج َملٍ ُمفي َد ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا:
 -1نُ َو ِّظ ُ
�أَ -ت َن ّحى َع ْن ُه.
السرائِر.
بَّ -
ج -ها ِدم اللَّ ِ
ذات.

 -2نُ َف ِّر ُق في ال َم ْعنى َب ْي َن ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
الخلي َف ُة �أما َم النّاسَِ ،خ َل َع ِم ْن ُه ُم َالب ْي َع َة.
ف َ
�أِ -ع ْندَما َو َق َ

باء ًة �إِ ْكراماً لَ ُه.
اعر َقصي َد ًة َجمي َل ًةَ ،ف َخ َل َع َع َل ْي ِه َ
ب -قا َل الشّ ُ
الخلي َف ُة َع َ

ص:
 -3ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال َّن ِّ
�أِ -ض َّد َك ِل َم ِة ( َعلانِ َي ٌة).

(ح ِمدَ).
بُ -مرا ِدفاً لِ َك ِل َم ِة َ

الخلي َف ِة ُع َم َر ْبنِ َع ْب ِد ال َعزيزِ.
َمه ّمة بيت ّية :نَعو ُد �إِلى ال َم ْك َت َـب ِةَ ،ونَ ْك ُت ُب نُ ْب َذ ًة َع ْن َحيا ِة َ
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ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
بيقات عَلى كانَ َو�أ َخواتِهاَ ،و إِ� َّن َو�أ َخواتِها
َت ْط ٌ

ريبات
الت َّْد ُ

ْ
ماءها َو�أخْ با َرها:
�أ َّولاً -ن َْس ِتخْ ر ُِج ال� أ ْفعا َل النّ ِاق َص َة (كا َن َو�أ َخواتِها) فيما َي�أتيَ ،ونُ َع ِّي ُن �أ ْس َ
				
 -1قا َل َتعالى « :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ»

(ال�أنْفال)33:

 -2قا َل َتعالى« :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ» 		
بات َق ْلبي ُم ْط َم ِئنّاً بِ ِذ ْك ِر اللّ ِه.
َ -3
س ال ُم ِ
ناف ُق صا ِدقاً.
 -4لَ ْي َ
 -5ما َيزا ُل ال َكري ُم َم ْحبوباً َب ْي َن النّاسِ.
ْ
ماءها َو أ�خْ با َرها:
ثانِياً -ن َْس َتخْ ر ُِج ال� أ ْح ُر َ
ف النّ ِاس َخ َة (�إِ َّن َو أ� َخواتِها) فيما َي�أتيَ ،ونُ َع ِّي ُن أ� ْس َ
 -1لَ ْي َت ال ُم ِ
«و�إِن ّي َق ْد َخ َل ْع ُت ما في �أ ْعنا ِق ُك ْم ِم ْن َب ْي َعتي».
ريبَ -3 .
ساف َر َيعو ُد -2 .لَ َع َّل الف ََر َج َق ٌ
ف ِم ْن كُ ِّل شَ ْي ٍء».
« -4لَ ْس ُت بِخاز ٍِنَ ،ول ِكنّي �أ َض ُع َح ْي ُث �أ ِم ْر ُت»� « -٥ .إِ َّن َت ْقوى الل ِه َخ َل ٌ
الج ْد َو ِل ال�آتيَ ،ونُ َغ ِّي ُر ما َي ْل َز ُم:
الاس ِم َّي ِة في َ
ثالِثاً -نُ ْد ِخ ُل كا َن �أ ْو �إ ِْحدى �أ َخواتِها ،ثُ َّم �إِ َّن �أ ْو �إ ِْحدى �أ َخواتِها َعلى ُ
الج َم ِل ْ
إِ� َّن �أ ْو إ� ِْحدى �أ َخواتِها
كانَ �أ ْو إ� ِْحدى �أ َخواتِها
الاس ِم َّي ُة
ُ
الج ْم َل ُة ْ
جاح.
ال َّتعاو ُن َسبي ُل ال َّن ِ
الاح ِت ِ
لال.
شَ ْع ُبنا صا ِم ٌد في َو ْج ِه ْ
العا ِملو َن ُم َوفَّقو َن
ديقان ُمت�آلِ ِ
الص ِ
الخ ْيرِ.
فان َعلى َ
َّ
رابِعاً -نُ ْعر ُِب ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
(القصص)10 :

		
»
 -1قا َل َتعالى« :
			
 -2قا َل َتعالى « :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ »
َ -3ظ َّل ال ِع ْل ُم َمناراً ُي ْه َتدى بِ ِه في ُظلُ ِ
الج ْهلِ .
مات َ
هات صانِ ِ
 -4ما ِ
عات ال� أ ْج ِ
يال َعلى َم ِّر ال ُعصورِ.
زالت ال� أ َّم ُ

(النّور.)10 :

(المائدة.)52 :
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ورقة عمل

تطبيقات على كان و أ�خوتها و إ� ّن و أ�خواتها
الهدف ال�أول :نستخرج الفعل الناسخ والحرف النّاسخ ،ونع ّين اسمه ،وخبره.
الهدف الثاني :نُكمل الفراغ بالنّاسخ المناسب.
نتذكّر:
�إ ّن و�أخواتهــا �أحــرف ناســخة ،تدخــل علــى الجملــة الاســمية ،فتنصــب المبتــد�أ ،و ُيسـ ّمى اسـ َمها ،وترفــع
خبرهــا.
الخبـ َـر ،و ُيسـ ّمى َ
�إ ّن و�أخواتها ستّة �أحرف ،هي�( :إنّ� ،أنّ ،ك�أنّ ،لك ّن ،ليت ،لع ّل).
�أع ّزائي الطّلبة ،ه ّيا:
�أ ّولاً -نع ّين الحرف النّاسخ ،واسمه ،وخبره فيما ي�أتي:
الجملة
الح ُّر شديداً.
صا َر َ
لع ّل المس�أل َة سهل ٌة.
الجمع ُغفي ٌر لك ّن القاع َة واسع ٌة.
كان المجاه ُد �أسداً.
علمت �أ ّن الطري َق وعرةٌ.
الشقاء يزو ُل.
ليت
َ
َ

الفعل الناسخ

الحرف النّاسخ

ثانياً -نضبط �أواخر الكلمات التي تحتها خطوط فيما ي�أتي:
 -١لع ّل باب التوبة مفتوح.
� -٢أيقنت �أ ّن النجاح حليف المثابر.
 -٣كانت الحقيقة ساطعة.
 -٤الطريق طويلة ،لك ّن السفر ممتع.
 -٥ليت القمر طالع.
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اسمه

خبره

ال َو ْحدَ ُة الثالثة

راس ُة ال� أ ْع ِ
راب
فِ َ

ش َم ِلـ ِ
ـض
(قا َع ـ ُة َع ـ ْر ِ
ـس َعلــى كُ ْر ِسـ ِّـي ال َع ـ ْرشَِ ،و َح ْولَ ـ ُه َب ْعـ ُ
ـك ن َْجــرانَ ،ال َم ِلــكُ يِ ْج ِلـ ُ
ِ
ِ
لاي ال َم ِلــكُ ).
حاشـ َـي ِت ِهَ ...ي ْد ُخ ـ ُل
ـبَ :م ـ ْو َ
الحاجـ ُ

ِ
الحاج ُب؟!
راء َك �أ ُّيها
ال َم ِلكُ  :ماذا َو َ
ِ
لايَ -ر ُج ـ ٌل ِمـ َـن ال� أ ْعـ ِ
ـب :بِالبـ ِ
ـب إِال� ْذ َن
ـاب -يــا َم ـ ْو َ
ـراب َي ْطلُـ ُ
الحاجـ ُ
بِال ُمثـ ِ
ـول َب ْيـ َـن َي ـ َد ِي َم ـ ْولاي� ..إِ َّن لَ ـ ُه ِشــكا َي ًة َي ْبغــي َع ْر َضهــا َع َل ْي ُك ـ ْم،
َي َّت ِه ـ ُم �أ ْر َب َع ـ َة رِجـ ٍ
ـال �أ َت ـ ْوا َم َع ـ ُه بِ َس ـ ِر َق ِة َبعي ـ ِر ِه.
ال َم ِلكُ � :أ ْد ِخ ْل ُه ْم حالاً.

ِ
خاص ُت ُه،
حاش َي ُت ُه :بِطانَ ُت ُه َو َّ
الج َم ُع ِ
ياتَ ،و َحواشٍ.
حاش ٌ
َو َ
ِ
اب.
الحاج ُبَ :الب ّو ُ

السلا َم َعلى ال َم ِل ِك).
( ُي ْد ِخ ُل َ
س ال� أ ْعرابِ َّي َوال ِّرجا َل ال� أ ْر َب َع َةَ ،و ُيلقو َن َّ
الح َر ُ

لايَ ...بعيــري ضــا َع يــا َمــ ْولايَ ...س َــر َق ُه
ال َّر ُجــ ُلَ :بعيــري يــا َمــ ْو َ
�أ ْر َب َع ـ ٌة ِمـ َـن ال َعـ َـر ِب يــا َم ـ ْولاي.
ال َم ِلــكُ  :ا ْط َم ِئـ َّن يــا َر ُجـ ُلَ ...سـ ُنعي ُد لَــكَ َح َّقــكَ َ ،و ِ
ِف
لكـ ْـنَ ،هـ ْل َت ْعـر ُ
ـف؟
َمـ ْـن َسـ َـر َق ُه؟ َو�أ ْيـ َـن؟ َو َك ْيـ َ
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ـاح
ـت َق ـ ْد َت َر ْك ُت ـ ُه ُم ْن ـ ُذ َّ
ال َّر ُج ـ ُل� :أ َج ـ ْل� ...أ َج ـ ْل يــا َم ـ ْولاي ،كُ ْنـ ُ
الصبـ ِ
ـت َع ْنـ ُه فــي كُ ِّل َمـ ٍ
ـكان
َي ْرعــى الـ َك َل�أَ ،و ِع ْندَمــا َط َل ْب ُتـ ُه لَـ ْم �أ ِجـ ْد ُهَ ،و َب َح ْثـ ُ
دو َن فائِـ َد ٍةَ ،و َف ْجـ�أةًَ ،و َجـ ْد ُت فــي ال َّطريــقِ �أ ْر َب َعـ َة رِجـ ٍ
ـال ِمـ َـن ال َعـ َـر ِب،
َس ـ�ألْ ُت ُه ْم َعـ ْـن َبعيــريَ ،ف�أ ْدلــى كُ ٌّل ِم ْن ُه ـ ْم بِ ِص َف ـ ٍة ِمـ ْـن ِصفـ ِ
ـات َبعيــري،
ـت ِم ْن ُه ـ ْم �أ ْن َي ُدلّونــي َع َل ْي ـ ِهَ ،ز َعمــوا �أنَّ ُه ـ ْم لَ ـ ْم َيـ َـر ْو ُه َقـ ُّ
ـط،
َو ِع ْندَمــا َط َل ْبـ ُ
َفلا َز ْم ُت ُهـ ْم �إِ َل ْيــكَ يــا َمـ ْولاي؛ لِ َتــرى في ِهـ ْم َر أ�ْ َيــكَ .
ال َم ِلــكُ ( ُيشـ ُـير �إِلــى ال َّر ُجــلِ) :هــذا ال َّر ُجـ ُل َي ْز ُعـ ُم �أنَّ ُكـ ْم َسـ َـر ْق ُت ْم َبعيــراً لَـ ُه،

مــا َق ْولُ ُكـ ْم؟
ْ
ض
ــي ُج ْرمــاً كَهــذا فــي �أ ْر ِ
ُم َض ُــر :حاشــا للّــ ِه -يــا َمــ ْو َ
لاي� -أ ْن نَ�أتِ َ
َم ْولانــا� ..أ َعــ َّز ُه اللّــ ُه.
ال َم ِلــكُ ِ :
لك َّنـ ُه َيقــو ُل� :إِنَّ ُكـ ْم َو َص ْف ُتـ ْم َبعيـ َـر ُه بِصفاتِـ ِهَ .فمــاذا َتقولــو َن
فــي ذلِــكَ ؟
عير ُه َح ّقاًِ ،
لكنّا لَ ْم ن ََر ُه َق ُّط.
ُم َض ُر :يا َم ْولاي� ،إِنَّنا َو َص ْفنا لَ ُه َب َ
ـف َيكــو ُن ذلِــكَ ؟ َت ِصفــو َن شَ ـ ْيئاً َلـ ْم َتـ َـر ْو ُهَ ،هـ ْل
ال َم ِلــكُ َ :ع َجبـاً! َو َك ْيـ َ
أ� ْن ُتـ ْم ِمـ َـن ال ُم َن ِّجميـ َـن الَّذيـ َـن َيجوبــو َن ال ِبــلا َد َط َلبـاً لِلـ ِّر ْز ِق؟
لايَ « ،ل َق ْد َع َر ْف ُت أ�نَّ ُه َبعي ٌر أ� ْع َو ُر».
ُم َض ُر :لا يا َم ْو َ
لايَ « ،ع َر ْف ُت �أنَّ ُه َبعي ٌر �أ ْز َو ُر».
َربي َع ُةَ :و�أنا يا َم ْو َ
�إِيا ٌدَ :و�أنا يا َم ْولا َيَ « ،ع َر ْف ُت �أنَّ ُه �أ ْز َع ُر».
لايَ « ،ع َر ْف ُت أ�نَّ ُه شَ رو ٌد».
َس ْعدٌَ :و أ�نا يا َم ْو َ
فات َبعي ِر َك يا َر ُج ُل؟
ال َم ِلكُ (لِل َّر ُجلِ)َ :ه ْل ه ِذ ِه ِص ُ
ال َّر ُج ُل� :أ َج ْل يا َم ْولايِ ،ه َي بِ َع ْي ِنها.

ِ
( َت ْسري َه ْم َه َم ٌة َب ْي َن ر ِ
الجمي ُع).
ِجال
الحاش َي ِةَ ،و ِع ْندَما َي ْر َف ُع ال َم ِلكُ َي َد ُه َي ْص ُم ُت َ
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ال َك َل�أ :ال ُعشْ ُب.

ذين َيدَّعو َن َم ْع ِر َف َة
ال ُم َن ِّجمونَ :الَّ َ
ال َغ ْي ِب.
راف،
�أ ْز َو ُر :في �أ َح ِد �أ ْطرا ِف ِه انْ ِح ٌ
ِجاج.
َوا ْعو ٌ
�أ ْز َع ُرَ :م ْقطو ُع ال َّذن َِب.
شَ رو ٌد :نا ِف ٌر.

زاء َم ْن َي�أْتي ُج ْرماً كَهذا في �أ ْرضي؟ هذا لَ ْم َي ْحد ُْث ِم ْن َق ْب ُل.
ال َم ِلكُ � :أ َت ْع َلمو َن َج َ
ُم َض ُر :ن َْح ُن لا نَ ْك ِذ ُب َعلى َم ْولانا ال َم ِل ِك� ،أ َع َّز ُه اللّ ُهَ ،و�إِنَّما َع َر ْفنا ِصفاتِ ِه ِم ْن �آثا ِر ِه الَّتي َدلَّ ْت َع َل ْي ِه.
ف؟!
ال َم ِلكُ ِ :م ْن �آثا ِر ِهَ ،ك ْي َ
لاي �أنَّـ ُه �أ ْع ـ َو ُر؛ لِ�أنَّـ ُه كا َن َي ْرعــى جانِب ـاًَ ،و َي ْتـ ُـر ُك جانِب ـاًَ ،وهــذا مــا َر�أ ْي ُت ـ ُه فــي ال َمـ ِ
ـكان
ُم َضـ ُـرَ :ع َر ْفـ ُ
ـت يــا َم ـ ْو َ
الَّــذي كا َن َي ْرعــى في ـ ِه.

ف َع َر ْف َت �أنَّ ُه �أ ْز َو ُر؟
ال َم ِلكُ ( ُم َه ْم ِهماً) :هذا جائِ ٌزَ ...و�أنْ َ
شير �إِلى َربي َع َة)َ :ك ْي َ
ت ( ُي ُ
ـت ال�أخْ ــرى ِ
ـت �إ ِْحــدى َي َد ْي ـ ِه ثابِ َت ـ َة ال� أ َث ـرَِ ،ب ْي َنمــا كانَـ ِ
فاس ـ َد َة
لاي ،حيـ َـن َر�أ ْيـ ُ
َربي َع ـ ُةَ :ع َر ْفـ ُ
ـت ذلِــكَ  ،يــا َم ـ ْو َ
َو ْط ِئ ِهَ :د ْو ِس ِه.
ـت أ�نَّ ـ ُه أ� ْف َس ـدَها بِ ِش ـ َّد ِة َو ْط ِئ ـ ِه لا ْزوِرا ِر ِه.
ال� أ َث ـرَِ ،ف�أ ْد َر ْكـ ُ
ف َع َر ْف َت أ�نَّ ُه
ال َم ِلكُ َ :ح َس ٌن َح َس ٌنَ ...و أ� ْن َ
شير �إِلى �إِيا ٍد)َ :ك ْي َ
ت ( ُي ُ
ف ذلِكَ ؟
�أ ْز َع ُر؟ �ألَ ْس َت �أنْ َت الَّذي َع َر َ
اج ِتما ِع َب ْع ِر ِهَ ،ولَ ْو كا َن ذا َذ ْيلٍ لَ َت َف َّرقَ َب ْع ُر ُه في ال َّطريقِ .
�إِيا ٌدَ :بلى يا َم ْولاي� ،إِن ّما َع َر ْف ُت ذلِكَ بِ ْ

ف َع َر ْف َت �أنَّ ُه شَ رو ٌد؟
ال َم ِلكُ َ(و َق ْد زا َل غ ََض ُب ُه َتماماً)َ :ح َسناًَ ،و�أنْ َت َك ْي َ
ـت �أنَّـ ُه شَ ــرو ٌد؛ لِ�أنَّـ ُه كا َن َي ْرعــى فــي ال َمـ ِ
ـكان ال َكثيـ ِ
ـف ال َّنبـ ِ
ـات ،ثُـ َّم
َسـ ْعدٌ� :أ َعـ َّز اللّـ ُه َم ْولانــا ال َم ِلــكَ  ،لَ َقـ ْد َع َر ْفـ ُ
َيتجـ َـاو ُز ُه �إِلــى َمـ ٍ
ـكان �أ َقـ َّل نَباتـاً.
ِجال ِ
ال َم ِلكُ (لِر ِ
حاش َي ِت ِه)َ :ي ْبدو �أ َّن ه ُؤلا ِء ال ِّرجا َل صا ِدقونَ.
ناء نِزا ِر ْبنِ َم ْع ٍد.
ُم َض ُر :ن َْح ُن -يا َم ْو َ
لاي� -أ ْب ُ
ال َم ِلــكُ  :نِــزا ُر ْب ـ ُن َم ْع ـ ٍد؟! �إِنَّ ُك ـ ْم َح ّق ـاً ِمـ ْـن �أ ْشـ ِ
ـراف ال َعـ َـر ِبَ ،ب ـ ْل ِمـ ْـن ســا َدتِ ِهم ال� أ ْك َرميـ َـن� ،أ ْهــلا ً بِ ُك ـ ْم فــي
ـوف َعلــى ال َّر ْحـ ِ
الس ـ َع ِة.
ِديارِنــاَ ،و َم ْر َحب ـاً� ،أنْ ُت ـ ْم ُضيـ ٌ
ـب َو َّ

�أ ّما �أنْ َت �أ ُّيها ال َّر ُج ُلَ ،فا ْذ َه ْبَ ،وا ْب َح ْث َع ْن َبعي ِر َكَ ،ف إِ�نَّ ُه ْم لَ ْم َي َر ْو ُه.
ُم َض ُر :الشُّ ْك ُر لِ َمولانا ال َم ِل ِكَ ،م ِل ِك ن َْجرانَ� ،أدا َم اللّ ُه ُم ْل َك ُه.
								

الجزيـ َـر ِة
ـوب َ
ن َْجــرانَُ :مــكا ٌن ُجنـ َ
ال َع َربِ َّي ـ ِة َعلــى ُحــدو ِد َالي َمــنِ .
( َب ِ
راع ُم ال�إ يمانِ  :سامي عبد الوهابِ ،بت ََص ُّر ٍ
ف)
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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:
 -1ن ََض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل َر ْم ِز إِال�جا َب ِة َّ
الص َ

عير َم ْقطو ُع ال َّذ ْي ِل ِه َي:
�أِّ -
الص َف ُة الَّتي َت ُد ُّل َعلى �أ َّن َالب َ
� -2أ ْح َو ُل.

� -1أ ْع َو ُر.

 -4شَ رو ٌد.
 -3أ� ْز َع ُر.
ف َع َر ْف َت �أنَّ ُه �أ ْز َو ُر؟):
ب -ال َم ْقصو ُد بِال� أ ْز َو ِر في ِعبا َر ِةَ ( :ك ْي َ
صير ال َّذ ْيلِ.
َ -1ق ُ

			

َ -2م ْقطو ُع ال� أ ُذ ِن.
 -4نا ِف ٌر.

 -3في �إ ِْحدى ر ِْج َل ْي ِه َع َو ٌج.
زاء َم ْن َي�أْتي ُج ْرماً كَهذا في �أ ْرضي؟) َعلى:
جَ -ي ُد ُّل َق ْو ُل ال َم ِل ِك�( :أ َت ْع َلمو َن َج َ
					
واض ِع.
 -1ال َّت ُ
				
 -3الفَسا ِد.

 -2ال َع ْد ِل.
ِ -4
الخدا ِع.

 -2نَ ْذك ُُر شَ خْ ِص ّي ِ
ات ال َم ْس َر ِح َّي ِة.
 -٣نُ َع ِّد ُد ِص ِ
فات َالبعيرِ ،كَما َذك ََرها ال ِّرجا ُل ال� أ ْر َب َع ُةَ ،و َعلا َم َي ُد ُّل ذلِكَ ؟
راء َت ُه ْم ِم َن اتِّها ِم ال� أ ْعرابِ ِّي؟
َ -٤ك ْي َ
ف �أ ْث َب َت ال ِّرجا ُل ال� أ ْر َب َع ُة َب َ

َ -٥علا َم َي ُد ُّل ُحضو ُر ال ِّر ِ
جال ال� أ ْر َب َع ِة َم َع ال� أ ْعرابِ ِّي َب ْي َن َي َد ِي ال َم ِل ِك؟
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ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانِياً – نُ َف ِّك ُرَ ،ون ُ
ف �إِذا َف َق ْدنا مالاً؟
ف نَ َت َص َّر ُ
َ -1ك ْي َ
ِ
ض ال َوسائِلِ َوال� أ ِ
الحاضرِ.
الجري َم ُة في ال َو ْق ِت
ف بِها َ
ساليب الَّتي تُ ْكشَ ُ
 -2نُ َع ِّد ُد َب ْع َ
ثالِثاً-

ف ما َي�أْتي في ُج َملٍ ُمفي َد ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا:
 -1نُ َو ِّظ ُ
ج� -أ ْدلى بـِ.
راف ال َع َر ِب.
�أَ -ي ْز ُع ُم.
ب� -أ ْش ُ
ص:
 -2ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال َّن ِّ
(الحضورَِ ،ي َت َج َّولونَ).
�أُ -مرا ِدفاً لِ َك ِل َم ِة ُ

َمه ّمة بيت ّية

ب ُ -ج ْم َل ًة َت ْح ِم ُل َم ْعنى الدُّعا ِء.
ِ
(اله ْم َه َم ِة) في ِعبا َر ِةَ ( :ت ْسري َه ْم َه َم ٌة َب ْي َن ر ِ
الحاش َي ِة).
ِجال
 -3نُ َو ِّض ُح ال َم ْقصو َد بـِ َ
السؤالَ ْينِ ال�آتِ َي ْينِ بِـال�إ ِ
يجاب �أ ْو ال َّن ْف ِي:
ُجيب َعنِ ُّ
 -4ن ُ
�أ� -أ َل ْس َت �أنْ َت الفائِ َز؟
س ِ
واضحاً؟
بَ -ه ْل �أ ْص َب َح ال َّد ْر ُ
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ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
الج ُّر ب َِح ْر ِ
الج ِّر
ف َ
َ
 نَ ْق َر�أ ما َي�أْتيَ ،ون ُِلاح ُظ ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
طوط:
َو َك�أنَّهــا �أ ْكــوا ٌم ِمـ َـن ال َّذ َهـ ِ
ـبَ ،بعيــداً َعـ ْـن َص َخـ ِ
ـدوء ِمـ ْـن كُ ِّل جانِـ ٍ
ـب ال ُم ـد ُِن،
ـب ال ُم َت َل�أْلِـ ِـئَ ،يلُفُّهــا ال ُهـ ُ
ـث َي ْل َج ـ�أ �إِلَ ْيهــا كَثي ـ ٌر ِمـ َـن ِ
الاس ـ ِت ْمتا ِع بِال َّطبي َع ـ ِةَ ،و َت ْبــدو ِمـ ْـن
الباحثيـ َـن َوال ُم ْه َت ّميـ َـن؛ لِ َغـ َـر ِ
َح ْيـ ُ
ِّراس ـ ِة� ،أ ْو ْ
ض الد َ
ـات َصغيـ َـر ٌة لِ ِخيــا ٍم َم ْصنو َعـ ٍة ِمـ ْـن َو َبـ ٍر َوشَ ـ ْع ٍر َوصـ ٍ
َب ْيــنِ تِ ْلــكَ ال ُكثْبـ ِ
ـوفَ ،و ُي ْط َلـ ُق َعلــى هــذا
ـان ال َّر ْم ِل َّيـ ِة َت َج ُّمعـ ٌ
ال َّت َج ُّمـ ِـع ْاس ـ ُم القَبي َل ـ ِة.
ن ِ
ُلاحـ ُ
ـبُ ،ك ِّلَ ،ص َخـ ِ
ـماء (ال َّذ َهـ ِ
َت
ـماء ُم ْع َر َبـ ٌة ُسـ ِبق ْ
ـبَ ،غـ َـرضِ ،ال َّطبي َعـ ِةَ ،ب ْيــنِ ِ ،خيــا ٍمَ ،و َبـرٍ) �أ ْسـ ٌ
ـظ أ� َّن ال� أ ْسـ َ
الاسـ َم ِ
(الباحثيـ َـن) ْاسـ ٌم ُم ْعـ َـر ٌب ُسـ ِب َق بِ َحـ ْر ِف
بِ�أ ْحـ ُـر ِف َجـ ٍّـرَ ،و ُجـ َّر ْت بِ َعلا َمـ ِة َجـ ٍّـر �أ ْص ِل َّيـ ٍةَ ،و ِهـ َـي ال َك ْسـ َـرةَُ ،و�أ َّن ْ
ـاء؛ لِ�أنَّـ ُه َج ْمـ ُع ُم َذكَّـ ٍر ســالِ ٌمَ ،ون ِ
ُلاحـ ُ
الضميـ َـر (هــا) فــي َك ِل َمـ ِة
ـظ �أ َّن َّ
َجـ ٍّـرَ ،و ُجـ َّر بِ َعلا َمـ ِة َجـ ٍّـر َف ْر ِع َّيـ ٍةَ ،و ِهـ َـي اليـ ُ
السـ ِ
ـمان َم ْب ِن ّيـ ِ
�إِلَ ْيهــاَ ،و ْاسـ َم إِال�شــا َر ِة (هــذا) ْاسـ ِ
الجـ ِّر.
ـكون ،فــي َم َحـ ِّل َجـ ٍّـر بِ َحـ ْر ِف َ
ـان َعلــى ُّ
َن ْس َت ْن ِت ُج:
ِ -1م ْن ُح ِ
الكاف ،ال ّلا ُم)
الباء،
ُ
روف َ
الج ِّرِ ( :م ْن� ،إِلىَ ،ع ْنَ ،على ،فيُ ،
الج ِّر َت ْد ُخ ُل َعلى ال� أ ْسما ِء ال ُم ْع َر َب ِةَ ،وال َم ْب ِن َّي ِة.
ُ -2ح ُ
روف َ
ماء ال ُم ْع َر َب ُة بِ َعلا َم ِة َج ٍّر أ� ْص ِل َّي ٍة ،أ� ْو َف ْر ِع َّي ٍة.
 -3تُ َج ُّر ال� أ ْس ُ
ماء ال َم ْب ِن َّي ُة في َم َح ِّل َج ٍّر.
َ -4تكو ُن ال� أ ْس ُ
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َنما ِذ ُج إِ� ْعرا ِب َّي ٌة:
ِ -1
باب ِم ْن �أ ْب ِ
الج َّن ِة.
واب َ
الجها ُد ٌ
الس ِ
كون ،لا َم َح َّل لَ ُه ِم َن إِال� ْع ِ
راب.
ِم ْنَ :ح ْر ُ
ف َج ٍّرَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ُّ
�أ ْب ِ
وابْ :اس ٌم َم ْجرو ٌرَ ،و َعلا َم ُة َج ِّر ِه ال َك ْس َر ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
لوب ك ِ
َالحجا َر ِة لا َت ِر ُّق
َ -2ولِل ُم ْس َت ْع ِم َ
رين َو�إِ ْن أ�لانوا قُ ٌ
ف َج ٍّرَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ال َك ْسرِ ،لا َم َح َّل لَ ُه ِم َن إِال� ْع ِ
راب.
رين :ال ّلا ُمَ :ح ْر ُ
لِل ُم ْس َت ْع ِم َ
الياء؛ لِ�أنَّ ُه َج ْم ُع ُم َذكَّ ٍر سالِ ٌم.
اَل ُم ْس َت ْع ِم َ
رينْ :اس ٌم َم ْجرو ٌرَ ،و َعلا َم ُة َج ِّر ِه ُ

(� ْأح َمد شَ ْوقي)

 -3قا َل َتعالى« :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ »
السـ ِ
ـكون ،لا َم َحـ َّل لَـ ُه ِمـ َـن إِال� ْعـ ِ
ـاءَ :ضميـ ٌر ُم َّت ِصـ ٌل،
�إِلَ ْيـ ِه� :إِلــىَ :حـ ْر ُ
ف َجـ ٍّـرَ ،م ْب ِنـ ٌّـي َعلــى ُّ
ـرابَ ،والهـ ُ
الجـ ِّر.
َم ْب ِنـ ٌّـي َعلــى ال َك ْسـرِ ،فــي َم َحـ ِّل َجـ ٍّـر بِ َحـ ْر ِف َ
ف)33:
(يوس ُ
ُ

ريبات
الت َّْد ُ

ماء ال َم ْجرو َر َة فيما َي�أْتي:
�أ َّولاً -ن َْس َتخْ ر ُِج �أ ْح ُر َ
ف َ
الج ِّر َوال� أ ْس َ
 -1قا َل َتعالى« :ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ »
 -2عا َد الغائِ ُب �إِلى ال َو َطنِ .

(البق ََرة)147:
َ

س َمدي َن ٌة َعري َق ٌة ،فيها َع َد ٌد ِم َن ال�أما ِكنِ الدّي ِن َّي ِة.
 -3ال ُق ْد ُ
 -4لِ ُك ِّل �إِنْ ٍ
سان َع ْق ٌل ُي َف ِّك ُر بِ ِه.
كالب ْن ِ
يان ال َم ْرصوصِ.
 -5ال ُم ْؤ ِمنو َن ُ

الصلا ِة َعلى ال َّر ِ
سول ().
َ -6ي ِج ُب �أ ْن ن َُر ِّط َب �ألْ ِس َن َتنا بِ َّ
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ماء ال َم ْجرو َرةََ ،ون َُب ِّي ُن َع ِ
لامات َج ِّرها فيما َي�أْتي:
ثانَياً -نُ َع ِّي ُن ال� أ ْس َ

					
 -1قا َل َتعالى« :ﰑ ﰒ ﰓ »

زاب)43 :
(ال� أ ْح ُ

			
 -2قا َل َتعالى « :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ»

(�آل ِع ْمرانَ)185:

				
 -3قا َل َتعالى « :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ»
س �إِلى ال َمدي َن ِة ال ُم َن َّو َر ِة.
اج ِم َن ال ُق ْد ِ
الح ّج ُ
 -4انْ َط َل َق ُ

(ال ّر ْحم ُن)14 :

 -5لِل� أ َّم ِ
هات َعلى ال ُم ْج َت َم ِع َفضْ ٌل كَبي ٌر.
 -6ال َم ْر ُء بِ�أ ْص َغ َر ْي ِهَ :ق ْل ِب ِهَ ،ولِسانِ ِه.

َراغات ال�آتِ َي َة بِ�أ ْح ُر ِف َج ٍّر ُم ِ
ثالِثاً -نَ ْم َل� أ الف ِ
ناس َب ٍة.
بيع _____ ْينا _____ َجدي ٍد.
 -١عا َد َف ْص ُل ال َّر ِ

الص َد َق ُة _____ ال� أ ْغ ِنيا ِءَ ،وتُ َو َّز ُع _____ ال ُفقَرا ِء.
 -٢تُؤ َْخ ُذ َّ
ِ -٣ف َل ْسطي ُن _____ قُلوبِنا.

الح ِ
واج ِز بِ َرشا َق ٍة َو ُمرونَ ٍة.
َ -٤ق َف َز ال ُم َتسابِ ُق _____ َ
رابِعاً -نُ ْعر ُِب ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
							
 -1قا َل َتعالى « :ﯢ ﯣ»
							
 -2قا َل َتعالى« :ﮆ ﮇ ﮈ»
الصديقِ ال َو ِف ِّي بِ�أ ِ
موال ال ُّدنْيا.
 -3لا �أبي ُع ُص ْح َب َة َّ
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(النّور)26 :
(المدثر)٣٠ :

ورقة عمل
الج ّر بحرف الج ّر
الهدف ال�أول :نع ّين ال�أسماء المجرورة ،ونب ّين علامات ج ّرها.
الهدف الثاني :نمل� أ الفراغات ب�أحرف ج ّر مناسبة.
نتذكّر:
�أحرف الج ّر تدخل على ال�أسماء المعربة ،والمبن ّية.
تُ َج ّر ال�أسماء المعربة بعلامة ج ّر �أصلية� ،أو فرعية.
تكون ال�أسماء المبن ّية في مح ّل ج ّر.
�أع ّزائي الطّلبة ،ه ّيا:
�أولاً -نع ّين ال�أسماء المجرورة ،ونب ّين علامة ج ّرها فيما ي�أتي:
ال َّر ْقم
-1

-2
-3
-4
-5

الجملة

الاسم المجرور

علامة الجر

السجن ِ.
سير من ّ
خرج ال� أ ُ
للفائزين جائزةً.
المدير
ق ّد َم
َ
ُ
مت ال�أشجا َر بال ِمنشارِ.
قلّ ُ
ق ّب ُة المسج ِد كالخوذ ِة.

حفي في المسا ِء.
ال�إ يجا ُز ّ
الص ُّ

ثانياً -نمل� أ الفراغات ب�أحرف ج ّر مناسبة:
ِ
الاحتلال  --------جدي ٍد.
قوات
داه َم ْتنا ُ
نوافيك ْم -------النّشر ِة الج ّويّ ِة -------ـهذا اليو ِم.
علن  ----------مصادرتِها.
الاحتلا ُل يص ّع ُد  ---------عدوانِه  ---------ال�أراضي التي �أ َ
المالي.
القبض  -------المتّه ِم  -------قض ّي ِة الفسا ِد
الشّ رط ُة تُلقي
َ
ّ
سنان ال ِم ِ
اس سواسي ٌة  ---------أ� ِ
شط.
النّ ُ
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إِ
ال� ْملا ُء:

سان الهِلالِ ّي ِ
عَلا َمتا التَّرقي ِم:ال َق ْو ِ
الح ْذ ُف ()...
ان ( )َ ،و َ

َن ْق َر�أ ال� أ ْم ِث َل َة ال�آتِ َي َةَ ،ونُ ِ
الح ْذ َف ...فيما َي أ�ْتي:
لاح ُظ عَلا َمت َِي التَّرقي ِم :ال َق ْو َس ْي ِن الهِلالِ َّي ْي ِن ( )َ ،و َ
َ -1م ْن َجدَّ؛ (�أ ِي ْاج َت َهدَ) َو َجدَ.
 -2ال ِب ُّر (بِ َك ْس ِر البا ِء) ُه َو إِال� ْحسانَُ ،والطّا َع ُة.

َ - -3حي ْب ُن َي ْقظا َن ( ُم ِ
الج ْمهو َر)� :أ َت ْع ُبدو َن اللّ َه �أ َحداً لا شَ ريكَ لَ ُه؟
خاطباً ُ
ُّ
الج ْمهو ُر (بِ�أ ْص ٍ
وات ُمخْ َت ِل َط ٍة) :نَ َع ْم! نَ ْع ُب ُد ُه �أ َحداً لا شَ ريكَ لَ ُه.
 ُالصهاي َن ُة ال َمسج َد ال�أقصى َس َن َة (١٩٦٩م).
 -٤أ�حرقَ ّ
ياس َّي ٍةَ ،و ْاج ِت ِ
ضوعات ِع َّد ٍةِ :س ِ
ٍ
ماع َّي ٍة... ،
َ -٥ك َت َب ِت الطّالِ َب ُة في َم ْو

ن ِ
ُلاحـ ُ
الج ْم َلـ ِة ال�أولــى ِعبــا َر ُة (�أ ِي
ـظ �أ َّن َعلا َمـ َة ال َّترقيـ ِم ( ) تُ َسـ ّمى ال َق ْو َسـ ْينِ ال ِهلالِ َّي ْيــنِ ُ ،و ِضـ َع َب ْي َن ُهمــا فــي ُ
الج ْم َلـ ِة الثّانِ َيـ ِةُ ،و ِضـ َع َب ْي َن ُهمــا (بِ َك ْسـ ِر البــا ِء)؛ لِ َل ْفـ ِ
ـت الانْ ِتبــا ِه،
(جـدَّ)َ ،وفــي ُ
ْاج َت َهـدَ)َ ،و ِهـ َـي ُمف َِّسـ َـر ٌة لِمــا َق ْب َلهــا َ
الج ْم َلـ ِة الثّالِثـ ِةَ ،ف َقـ ْد ُو ِضـ َع َب ْي َن ُهمــا ( ُم ِ
ـوات ُمخْ َت ِل َطـ ٍة)؛ لِ َتـ ُد َّل َعلــى َحـ َـر ٍ
الج ْمهــو َر)َ ،و(بِ�أ ْصـ ٍ
كات
خاطبـاً ُ
وفــي ُ
الس ـ َن ِة التّــي �أ ْحــرقَ فيهــا
لِ ْل ُم َمثِّليـ َـن� ،أ ّمــا فــي ُ
الج ْم َل ـ ِة ال ّرابِ َع ـ ِة ،فقــد ُو ِض ـ َع َبي َن ُهمــا (١٩٦٩م)؛ للدّلال ـ ِة علــى َّ
الح ـ ْذ ِف،
ّ
الج ْم َل ـ ِة الخا ِم َس ـ ِةَ ،ف ُت َس ـ ّمى َعلا َم ـ َة َ
الصهاي َن ـ ُة المســج َد ال�أقصــى� .أ ّمــا َعلا َم ـ ُة ال َّترقي ـ ِم ( )...فــي ُ
ـلاث نُقـ ٍ
ـت َمــكا َن كَلا ٍم َم ْحـ ٍ
َو ِهـ َـي َثـ ُ
ـذوف؛ لِ َسـ َـب ٍب ُم َع َّيــنٍ .
ـاط ُم َتتالِ َيـ ٍة فــي ال ِعبــا َر ِة ال ّرابِ َعـ ِةَ ،ف َقـ ْد ُو ِض َعـ ْ
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إ�ِضا َء ٌة إِ� ْملائِ َّي ٌة:
ان يوضَ ِ
سان الهِلالِ ّي ِ
 ال َق ْو ِعان لِ َح ْص ِر:
أ� -ال� أ ْلفـ ِ
ـاظ ال ُم َف َّسـ َر ِةَ ،وذلِـ ِ
ـب ال ِم ْن َبـ َـر ،ثُـ َّم َب ْسـ َم َل
ـك ِع ْنـ َد َت ْفســي ِر َك ِل َمـ ٍة فــي ُج ْم َلـ ٍةِ ،م ْثـلَِ :ص ِعـ َد َ
الخطيـ ُ
ـب� .أ ْو �ألْفـ ِ
الاح ِتــراسِِ ،م ْثـلِ :ال ُم َهـ َّذ ُب (بِ َتشــدي ِد الـ ّذ ِال
ـاظ ْ
(قــا َل بِ ْسـ ِم اللـ ِه ال َّر ْحمــنِ ال َّرحيـ ِم)َ ،و َبـ َد�أ َيخْ ُطـ ُ
و َف ْت ِحهــا) ُم ْح َتـ َـر ٌم.
ب -ال ِع ِ
ت النَّ َظ ِر إِ� َل ْيهاِ ،م ْثلَِ :ك َّذ ْب َتني َ(و َل ْس ُت بِكا ِذ ٍب)َ ،فانْ َت ِب ْه �إِلى هذا ال� أ ْمرِ.
بارات ا َّلتي ُيرا ُد َل ْف ُ
الحــ َر ِ
ج -الت ََّص ُّر ِ
الم ْســ َر ِح َّي ِةِ ،م ْث ـلِ :ال َم ِلــكُ
فــاتَ ،و َ
كات ال ُم َع َّي َنــ ِة الَّتــي َيقــو ُم بِهــا ال ُم َمثِّلــونَ فــي َ
( ُم َه ْم ِهم ـاً) :هــذا جائِ ـ ٌز.
صلّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -عا َم (11هـ).اريخِ ،م ْثلِ :تُ ُوفِّ َي ال َّرسو ُل َ
د -ال� أ ْرقا ِم ،والتَّ َو ِ
توضـ ُع لِلدَّلالَـ ِة َعلــى كَلا ٍم َم ْحـ ٍ
السـ ِ
ـياقِ ،م ْثـلَِ :قــا َل ال َّن ِبـ ُّـي
الحـ ْذ ِف (َ )...
 َعلا َمـ ُة َـذوف؛ لِ�أنَّـ ُه َم ْفهــو ٌم ِمـ َـن ِّ
توضـ ُع فــي َمـ ِ
ـكان الـ َكلا ِم الَّــذي لَـ ْم َي ْعثُـ ِر
ـت ثَلا َثـ ٌة� :أ ْهلُـ ُهَ ،و َمالُـ ُهَ ،و( »...رواه البخــار ّي)� .أ ْو َ
()َ « :ي ْت َبـ ُع الم ِّيـ َ
النّ ِاقـ ُل َع َل ْيـ ِه؛ َوذلِــكَ َت ْنبيهـاً لِل َّن ْقـصِِ ،م ْثـ ُل :لَ َقـ ْد زا َرنــا فــي َذلِــكَ َاليـ ْو ِم خالِـ ٌد َو َم َعـ ُهْ ...بـ ُن ُم َح َّمـ ٍد.

ريبات إِ
ال� ْملائِ َّي ُة
الت َّْد ُ

لامات ال َّترقي ِم ال ُم ِ
ناس َب َة في ال ُم َر َّب ِ
�أ َّولاً -ن ََض ُع َع ِ
عات ال�آتِ َي ِة:
 -1ات ََّه َمني ِ
َو َي ْع َل ُم اللّه ُ �أن ّي ُم ِج ٌّد َ ،ف َظ َل َمني.
صاح ُب ال َع َملِ بِال َّت ْقصي ِر
 -2قا َل َرسو ُل اللّ ِه ()�« :آ َي ُة ال ُمنا ِفقِ ثَلاثٌ � :إِذا َحد ََّث َك َذ َبَ ،و .
ِ -3
الْ َق ْل ُب.
بِ َف ْت ِح الجي ِم
الجنا ُن
بِ َك ْس ِر الجي ِم
الجنا ُن
َج ْم ُع الْ َج َّن ِةَ ،و َ
الس ِ
ِ
حاجات َالب ْي ِتَ ،ف ْاش َترى ُخ ْبزاًَ ،و َس ْمناًَ ،و َز ْيتاً ،و .
وق؛ لِ َيشْ َت ِر َي
َ -4خ َر َج ُم َح َّم ٌد �إِلى ّ
الجزائِ ِر عا َم
1961م .
َ -5خ َر َج ْت َف َرنْسا َم ْدحو َر ًة ِم َن َ

( َروا ُه ُالبخا ِر ُّي)

الح ْذ ِف.
ثانِياً -نُ َمثِّ ُل بِ ُج َملٍ ُمفي َد ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا ،ن َْس َتخْ ِد ُم فيها ال َق ْو َس ْينِ ال ِهلالِ َّي ْينِ َ ،و َعلا َم َة َ
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ال َو ْحدَ ُة الرابعة

ال َع َم ُل في إِ
ال� ْسلا ِم

(فريق التّ أ�ليف)
ُ

ال َع َم ُل َم ْجهو ٌد َي ْب ُذلُ ُه ال َف ْر ُد؛ لِ ْل ُح ِ
صول َعلى َم ْن َف َع ٍة� ،أ ْو فائِ َد ٍة ُم َح َّد َد ٍة،
ـاس الدّيــنِ َ ،و َركي ـ َز ُة
َو ُي َع ـ ُّد قي َم ـ ًة ِمـ ْـن ِق َي ـ ِم إِال� ْســلا ِم ال ُع ْليــاَ ،ف ُه ـ َو �أسـ ُ
ال�إ يمـ ِ
الحيــا ِة ال َّط ِّي َب ـ ِة؛ لِذلِــكَ أ�حا َط ـ ُه إِال� ْســلا ُم بِ َضمانـ ٍ
ـات
ـانَ ،و ِقــوا ُم َ
َت ْك ُف ـ ُل َت ْحقي ـ َق غاياتِ ـ ِه؛ لِ ْلحفـ ِ
الجما َع ـ ِةَ ،و ُه ـ َو
ـاظ َعلــى َحيــا ِة ال َف ـ ْر ِد َو َ

ســاسَ ،و َعــ َّد ُه إِال� ْســلا ُم �أ ْف َضــ َل �أنْــوا ِع ال َك ْس ِ
ــب،
ُع ْن ُص ُــر إِال�نْ ِ
تــاج ال� أ ُ
ـث الشَّ ـ ِ
ـريف« :مــا �أ َك َل �أ َح ـ ٌد َقـ ُّ
الحديـ ِ
ـط َطعام ـاً َخ ْيــراً ِمـ ْـن �أ ْن
َففــي َ
ْ
ـب َعـ ْـن
َيـ�أكُ َل ِمـ ْـن َع َمــلِ َيـ ِد ِه» َ(صحيـ ُـح ُالبخــا ِر ّي)َ ،و ُت َحـ ِّر ُم الشَّ ــري َع ُة ال َك ْسـ َ
َطريــقِ ال�أنْ ِشـ َط ِة َغ ْيـ ِر ال َمشْ ــرو َع ِة؛ لِمــا َينْشَ ـ�أ َع ْنهــا ِمـ ْـن َت ْعطيـ ِل َم َلـ ِ
ـكات
الحصــو َل َعلــى المـ ِ
ـال بِال ُّطـ ُـر ِق َغ ْيـ ِر
ال َع ْقــلِ َ ،وانْ ِتها ِكهــا ِق َيـ َم الشَّ ـ َـر ِفَ ،و ُ
ال َمشْ ــرو َع ِة.
َو َدعــا إِال� ْســلا ُم �إِلــى �إِتْقـ ِ
الحصـ ِ
ـول
ـان ال َع َمـلَِ ،و َت ْطويـ ِر ِه؛ ِمـ ْـن �أ ْجـ ِل ُ
َعلــى ك َْس ٍ
ــب �أ ْعلــىَ ،وعائِــ ٍد �أ ْك َب َــرَ ،ونَ ْو ِع َّيــ ٍة �أ ْف َضــ َلَ ،فقَــ ْد قــا َل َع َل ْيــ ِه
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ـب �إِذا َع ِمـ َل �أ َح ُدكُـ ْم َع َمــلا ً �أ ْن ُي ْت ِق َنـ ُه» ( َروا ُه َالب ْي َه ِقـ ّـي)،
َّ
الســلا ُم�« :إِ َّن اللّـ َه ُي ِحـ ُّ

ساسَ ،و َج ْم ُعها َركائِ ُز.
َركي َزةٌ� :أ ٌ
ِقوا ُم :نِظا ُم.

ال َك ْس ُب :الدَّخْ ُل.
انْ ِتهاكُهاَ :ت َعدّيها.

الج ـ ْو َد ِة الَّتــي َعدَّهــا إِال� ْســلا ُم ِمـ ْـن ِق َي ِم ـ ِه ال� أ ِ
الج ْه ـ ِد؛ لِ ْلوصـ ِ
ساس ـ َّي ِة،
ـول �إِلــى َ
َو إِال�تْقــا ُن َيكــو ُن بِ َب ـ ْذ ِل �أ ْقصــى ُ
ـث ال ُم ِ
َو َتكــو ُن بِ َالب ْحـ ِ
تواصــلِ لِا ْب ِتــكا ِر أ� ْف َض ـ ِل ال�أسـ ِ
ـاليب؛ لِ َت ْحســينِ ال ُم ْن َتـ ِـجَ ،وزِيــا َد ِة عائِ ـ ِد ِهَ ،وال َّت ْقلي ـ ِل ِمـ ْـن
َت ْكلُ َف ِت ـ ِه.
َوبِ إِ�تْقـ ِ
واح َوال� أ ْمــوا ُلَ ،و َت َت َقـ َّد ُم ال ُعلــو ُمَ ،و َتشــي ُع
ـاجَ ،و َت ْز َد ِهـ ُـر ال ِّتجــا َرةَُ ،و ُتصــا ُن ال� أ ْر ُ
ـان ال َع َمــلِ َ ،يـ ْزدا ُد إِال�نْتـ ُ

ضَ ،و َكثُـ َـر ال َم ْحصــو ُلَ ،و َر ُخ َصـ ِ
اح َع َم َل ـ ُه� ،أخْ َص َبـ ِ
ـوب
ـت ُ
الثِّ َق ـ ُة َب ْيـ َـن النّــاسَِ ،ف ـ إ�ِذا �أ ْت َقـ َـن ال َف ـ ّل ُ
الحبـ ُ
ـت ال� أ ْر ُ
َوالثِّمــا ُرَ ،و َت َح َّس ـ َن ِت ال� أ ْحــوا ُلَ ،و�إِذا �أ ْت َقـ َـن التّ ِ
ـت تِجا َرتُ ـ ُهَ ،وا ْزدا َد
راجـ ْ
ـب ثِ َق ـ َة النّــاسَِ ،و َ
اجـ ُـر َع َم َل ـ ُه ،ا ْك َت َسـ َ
الحصــو ُل َعلــى َحوائِ ِج ِه ـ ْمَ ،و�إِذا أ� ْت َقـ َـن ال ُم َعلِّ ـ ُم َع َم َل ـ ُه ،أ� َح َّب ـ ُه َط َل َب ُت ـ ُهَ ،و أ� ْق َبلــوا َعلــى
ِر ْز ُق ـ ُهَ ،و َت َي َّسـ َـر لِلنّــا ِ
س ُ
َد ْر ِسـ ِهَ ،ون ََجـ َـح فــي َت ْعلي ِم ِهـ ْم؛ مــا ُيـ َؤ ّدي �إِلــى ُر ِقــي ال� أ َّمـ ِةَ ،و َتكويــنِ ال ُم ِ
ـب
واطــنِ ّ
الصالِـ ِـحَ ،و�إِذا �أ ْت َقـ َـن الطّالِـ ُ
ِّ
الخلُــقِ
الحيــا ِة ُم َت َســلِّحاً بِال ِع ْلــ ِم النّ ِاف ِــعَ ،و ُ
دير ُهــ ْمَ ،و َخ َــر َج �إِلــى َ
َع َم َلــ ُه ،نــا َل رِضــا ُم َعلِّميــ ِهَ ،و ْاســ َت َح َّق َت ْق َ
الح َســنِ َ ،فــكا َن ُم ِ
واطن ـاً صالِح ـاً َت ْع َت ـ ُّز بِـ ِه �أ َّم ُت ـ ُه.
َ

ــن العا ِمــلِ َو ِ
الص ِ
صاح ِ
ــب
لَقَــ ِد ا ْه َتــ َّم إِال� ْســلا ُم بِ َت ْنظيــ ِم ِّ
ــلات َب ْي َ
ال َع َمــلَِ ،و َدعــا لِ� أ ْن َتكــو َن ال َعلا َق ـ ُة َب ْي َن ُهمــا َتســو ُدها ال َم ـ َو َّد ُة َوال َّر ْح َم ـ ُة
ـلاص؛ لِ ُي ْق ِبـ َل ِ
س ِ
راض َيـ ٍةَ ،و َر ْغ َب ٍة صا ِد َق ٍة،
العامـ ُل َعلــى َع َم ِلـ ِه بِ َن ْف ٍ
َو إِال�خْ ـ ُ
َولِ َئـ ّلا َي ْحـد َُث َب ْي َن ُهمــا نِــزا ٌعَ ،ف َقـ ْد َج َعـ َل إِال� ْســلا ُم لِهــذا ِ
العامــلِ ُحقوقـاً
العامــلِ �أ ْجـ َـر ُه َق ْب ـ َل ِق ِ
تُ ـ َؤ ّدىَ ،ك َم ْع ِر َف ـ ِة ِ
يام ـ ِه بِال َع َمــلِ َ ،ف َق ـ ْد قــا َل َع َل ْي ـ ِه
الســلا ُمَ « :مــنِ ْاسـ َت�أْ َج َر �أ ْجيــراًَ ،ف ْل ُي َسـ ِّم لَـ ُه �إِجا َر َتـ ُه» ( ُم َص َّنـ ُـف َع ْبـ ِد الـ َّر ّزاق)،
َّ
ريح
َو�أ ْن َي ْح ُصــ َل َعلــى ثِمــا ِر ُجهــو ِد ِه دو َن ُمما َط َلــ ٍةَ ،وبِذلِــكَ َت ْســ َت ُ

َتسو ُدهاَ :ت ْح ُك ُمهاَ ،وتُ َس ْي ِط ُر َع َل ْيها.
نِزا ٌعِ :خصا ٌم.

ُمما َط َل ٌةَ :ت�أْجي ٌل َم َّر ًة َب ْع َد َم َّر ٍة.

ـف َع َمــلا ً َف ـ ْوقَ طا َق ِت ـ ِه.
َن ْف ُس ـ ُهَ ،و َيزي ـ ُد �إِ ْقبــالا ً َعلــى ال َع َمــلِ َ ،و�أ ْن ُيعا َم ـ َل ُمعا َم َل ـ ًة كَري َم ـ ًةَ ،و أ�لّا ُي َكلَّـ َ
َو َعلــى ال ُم ْسـ ِل ِم �إِتْقــا ُن َع َم ِلـ ِه فــي ُمخْ َت ِلـ ِ
ـب َم َح َّبـ َة
ـف َمياديــنِ ال َع َمــلِ؛ َحتّــى َينــا َل ِرضْ ــوا َن اللّــه َِ ،و َي ْك َت ِسـ َ
الســعا َد ِة فــي ال ُّدنْيــا َوال� آ ِخـ َـر ِة.
النّــاسَِ ،وثِ َق َت ُهـ ْمَ ،و ُيبــا ِر َك اللّـ ُه لَـ ُه فــي ِر ْز ِقـ ِهَ ،و َيفــو َز بِ َّ
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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 ُ
 -1ن َِص ُل َب ْي َن ال ِعبا َر ِة في ال َعمو ِد ال� أ ّو ِلَ ،وما ُي ِ
ناس ُبها في ال َعمو ِد الثّاني:
� -1إِذا �أ ْتق ََن الطّالِ ُب َع َم َل ُه
َم ْع ِر َف ُة �أ ْج ِر ِه.
العاملِ َعلى ِ
قوق ِ
ِ -2م ْن ُح ِ
ُي ْك ِس ُب ُه ثِ َق َة النّاسِ.
صاح ِب ال َع َملِ
� -3إِتْقا ُن التّ ِ
اج ِر َع َم َل ُه
الحيا ِة ُم َت َسلِّحاً بِال ِع ْل ِم النّ ِاف ِع.
َخ َر َج �إِلى َ
ُي َؤ ّدي �إِلى َه ِ
لاك ال ُم ْج َت َم ِع.
 -4ال َك ْس ُب َع ْن َطريقِ ال�أنْ ِش َط ِة َغ ْي ِر ال َمشْ رو َع ِة
ُي َع ِّط ُل َم َل ِ
كات ال َع ْقلِ .
ش في ال َع َملِ
5ـ ال ِغ ُّ
َم ْسؤولِ َّي ُة الد َّْولَ ِة.
 -2نُ َو ِّض ُح قي َم َة ال َع َملِ في إِال� ْسلا ِم.
ص إِال� ْسلا ِم َعلى �إِت ِ
ْقان ال َع َملِ َو َت ْطوي ِر ِه.
 -3ن َُب ِّي ُن َس َب َب ِح ْر ِ
 -4ما ال َّنتائِ ُج ال ُم َت َرت َِّب ُة َعلى �إِت ِ
ْقان ال َع َملِ ؟
 -5نَضْ ر ُِب �أ ْم ِث َل ًة َعلى �إِت ِ
ْقان ال َع َملِ .
الحقو ُق الَّتي َح ِف َظها إِال� ْسلا ُم لِ ْلعا ِملِ ؟
 -6ما ُ
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانِياً -نُ َف ِّك ُرَ ،ون ُ
ش دو َن َع َملٍ ؟ لِماذا؟
َ -1ه ْل َي ْس َتطي ُع إِال�نْسا ُن ال َع ْي َ
 -2نَ َت َخ َّي ُل َل ْو أ� َّن َالبشَ َر َت َوقَّفوا َعنِ ال َع َملِ  ،ماذا َس َي ْحد ُُث؟
تيج ُة؟
ناء َم ْد َر َس ٍة �أ ْو ِعما َر ٍة َس َك ِن َّي ٍة ،ماذا َس َتكو ُن ال َّن َ
 -3نَ َت َص َّو ُر �أ َّن َبنّ ًاء َل ْم ُي ْت ِق ْن بِ َ
واح َوال� أ ْم ِ
وال؟
ف ُي َؤ ّدي �إِتْقا ُن ال َع َملِ �إِلى ِح ْف ِظ ال� أ ْر ِ
َ -4ك ْي َ
30

ثالِثاً-

ساس) في ُج َم َل ٍة ُمفي َد ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا.
ف ِعبا َرةَُ ( :ع ْن ُص ُر إِال�نْ ِ
 -١نُ َو ِّظ ُ
تاج ال� أ ُ

ص:
 -2ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال َّن ِّ
�أ ُ -مرا ِدفاً لِـ( :تَضْ َم ُن ،ال ُم ْس َت ِم ُّر).
داءةَُ ،يخْ َس ُر).
ب ِ -ض َّد َك ِل َم ِة (ال َّر َ
 -3نُ َو ِّض ُح َجما َل ال َّتصوي ِر في ِعبا َر ِةُ ( :م َت َسلِّحاً بِالْ ِع ْل ِم النّا ِف ِع).
الج َم ِل ال�آتِ َي ِة:
 -4نُ َو ِّض ُح َم ْعنى َك ِل َم ِة (عائد) في ُ
أ�َ -دعا إِال� ْسلا ُم �إِلى �إِت ِ
الح ِ
صول َعلى عائِ ٍد �أ ْك َبر.
ْقان ال َع َملَِ ،و َت ْطوي ِر ِه؛ ِم ْن �أ ْجلِ ُ
طين.
دين �إِلى ِف َل ْس َ
ب -كا َن �إِ ْبراهي ُم ِم َن العائِ َ

ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
الج ُّر ب إِ
ِال�ضا َف ِة
َ
َن ْقر�أ ما َي أ�ْتيَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
طوط:
لحفـ ِ
ـات َت ْك ُف ـ ُل َت ْحقي ـ َق غاياتِـ ِه؛ لِ ِ
لِذلِــكَ �أحا َط ـ ُه إِال� ْســلا ُم بِ َضمانـ ٍ
الجما َع ـ ِة،
ـاظ َعلــى َحيــا ِة ال َف ـ ْر ِد َو َ
ـث الشَّ ـ ِ
الحديـ ِ
ـاسَ ،و َعـ َّد ُه إِال� ْســلا ُم أ� ْف َضـ َل أ� ْنــوا ِع ال َك ْسـ ِ
ـريف« :مــا �أ َك َل
ـبَ ،ففــي َ
َو ُهـ َو ُع ْن ُصـ ُـر إِال� ْنتـ ِ
ـاج ال�أسـ ُ
�أ َحــ ٌد َق ُّ
حيــح ُالبخــا ِر ِّي)
ــن َع َمــ ِل َيــ ِد ِه».
َ
(ص ُ
ــن �أ ْن َيــ�أْ ُك َل ِم ْ
ــط َطعامــاً َخ ْيــراً ِم ْ
ن ِ
ـظ أ� َّن ال َك ِلمـ ِ
ـات الَّتــي َت ْح َتهــا ُخطـ ٌ
ُلاحـ ُ
ـاء ْاســماً َم ْجــروراً
فالاس ـ ُم َ
ـماءْ ،
ـوط كُلُّهــا أ� ْسـ ٌ
(حيــا ِة) جـ َ
ـاء َخ َبــراً َم ْرفوعـاً،
بِ َحـ ْر ِف َ
الجـ ِّر ( َعلــى)َ ،و أ�ضيـ َ
ـف �إِلــى ْاسـ ٍم ظا ِهـ ٍر َب ْعـ َد ُهَ ،و ُهـ َو (ال َفـ ْر ِد)َ ،و ْ
الاسـ ُم ( ُع ْن ُصـ ُـر) جـ َ
ـف �إِلــى ْاسـ ٍم ظا ِهـ ٍر َب ْعـ َد ُهَ ،و ُهـ َو إِ
ـت �إِلــى
ـاء ْت ُمضافـاً �إِ َل ْيـ ِه َم ْجــروراًَ ،و�أضي َفـ ْ
(ال�نْتـ ِ
َو�أضيـ َ
ـاج)َ ،و َك ِل َمـ ُة ( َيـ ِد) جـ َ
الضميـ ِر ال ُم َّت ِصــلِ (الهــا ِء).
َّ
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َن ْس َت ْن ِت ُج:
إِال�ضا َف ُةِ :ه َي �إِضا َف ُة ْاس ٍم �إِلى ْاس ٍم � َآخ َر َب ْع َد ُهُ ،ي َس ّمى ال� أ َّو ُل ُمضا َفاًَ ،و ُي ْع َر ُب َح َس َب َم ْو ِق ِع ِه في
(حدي َق ُة ال َم ْد َر َس ِة َجمي َل ٌة) ،أ� ْو في َم َح ِّل َج ٍّر� ،إِذا
الج ْم َل ِةَ ،والثّاني ُمضافاً �إِ َل ْي ِهَ ،و َيكو ُن َم ْجرور ًاِ ،م ْث ُلَ :
ُ
كا َن َضميراًِ ،م ْث َلَ ( :دعا ال ُمؤ ِْم ُن َر َّب ُه).
ضاف بِال ُم ِ
ريف ال ُم ِ
صيص ُه �إِ ْن كا َن ن َِك َرةً.
ضاف �إِلي ِه �إِ ْن كا َن َم ْع ِر َف ًةَ ،و َتخْ ُ
َوغا َي ُة إِال�ضا َف ِة َت ْع ُ

تان ُل َغ ِوي ِ
فائِدَ ِ
َّتان:

باس ٍم َق ْب َل ُهُ ،ي ْع َر ُب في َم َح ِّل َج ٍّر ُمضافاً �إِلَ ْي ِه.
� -1إِذا ات ََّص َل َّ
مير ْ
الض ُ
الج ْم َلــ ِة نَ ْف ِســهاِ ،مثْــلَ :عــ َّد إِال� ْســلا ُم ال َع َمــ َل
ضــافَ ،وال ُم
َ -2قــ ْد َي َت َعــ َّد ُد ال ُم
ُ
ُ
ضــاف �إِ َل ْيــ ِه فــي ُ
أ� ْف َضــ َل أ�نْــوا ِع ال َك ْس ِ
ــب.

َنما ِذ ُج إِ� ْعرا ِب َّي ٌة:
				
 -1قا َل َتعالى« :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ»
ضاف.
صوبَ ،و َعلا َم ُة ن َْص ِب ِه ال َف ْت َح ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِهَ ،و ُه َو ُم ٌ
�أ ْبصا َر ُه ْم� :أ ْبصا َرَ :م ْفعو ٌل بِ ِه َم ْن ٌ
كون ،في َم َح ِّل َج ِّر ُم ٍ
الس ِ
ضاف �إِلَ ْي ِه.
		
ُه ْم َ
:ضمي ٌر ُم َّت ِص ٌلَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ُّ

(البقرة)20 :

ِ -2
الحاج ِة �أ ْولى بِ َح ْم ِلها.
صاح ُب
َ
ضاف �إِلَ ْي ِه َم ْجرو ٌرَ ،و َعلا َم ُة َج ِّر ِه ال َك ْس َر ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
الحاج ِةُ :م ٌ
َ
� -3إِ ْكرا ُم الوالِ َد ْينِ ِ
واج ٌب.
الياء؛ ل�أنَّ ُه ُم َثنّى.
الوالِ َد ْينِ ُ :م ٌ
ضاف �إِلَ ْي ِه َم ْجرو ٌرَ ،و َعلا َم ُة َج ِّر ِه ُ
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ريبات
الت َّْد ُ

ضاف �إِلَ ْي ِه:
ضافَ ،وال ُم َ
ص ال�آتِ َيَ ،ون َْس َتخْ ر ُِج ِم ْن ُه ال ُم َ
�أ َّولاً -نَ ْق َر�أ ال َّن َّ
الخطّـ ِ
ـاب دائِـ َم ال َّرقا َبـ ِة لِلّـ ِه فــي َن ْف ِسـ ِه ،وفــي َر ِع َّي ِتـ ِهَ ،بـ ْل �إِنَّـ ُه لَ َيشْ ـ ُع ُر بِ َو ْطـ�أ ِة ال َم ْســؤولِ َّي ِة َع َل ْيـ ِه
كا َن ُع َمـ ُـر ْبـ ُن َ
«واللّــه ِ لَ ـ ْو �أ َّن َب ْغ َل ـ ًة َع َثـ َـر ْت بِشَ ـ ِّ
ـط ال ُفـ ِ
ـت َم ْســؤولا ً َع ْنهــا
ـرات ،لَ ُك ْنـ ُ
َحتّــى تُجــا َه َالبهائِـ ِم ال َع ْجمــا ِءَ ،ف َيقــو ُلَ :
�أمــا َم اللّــه ِ ،لِمــاذا لَـ ْم �أ َع ِّبـ ْد لَهــا ال َّطريـ َق؟»
الج ْد َو ِل ال�آتي:
ثانِياً -نُ َع ِّي ُن ال ُم َ
(اسماً ظا ِهراًَ ،و َضميراَ ُم َّت ِصلاً) َو ْف َق َ
ضاف �إِلَ ْي ِهَ ،ون َُب ِّي ُن نَ ْو َع ُه ْ
 -1قا َل َتعالى« :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ »
 -2قا َل َتعالى « :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ»
َ -3حيا ُة إِال�نْ ِ
سان القار ِِئ لا ُحدو َد لَها.
سان في ِح ْف ِظ اللِّ ِ
َ -4سلا َم ُة إِال� ْن ِ
سان.
مين ال�أولى.
 -5ال َم ْس ِج ُد ال� أ ْقصى ِق ْب َل ُة ال ُم ْس ِل َ
ال ُم ُ
(اس ٌم ظا ِه ٌر ،ضَ مي ٌر ُمت َِّص ٌل)
ضاف إِ� َل ْي ِه
َن ْو َع ُه ْ
ثالِثاً -ن ََض ُع ُمضافاً �إِلَ ْي ِه ُم ِ
الج َملِ ال�آتِ َي ِة:
ناسباً في ُ
راج َع ال َعد ُّو �أما َم َض َر ِ
بات _______.
َ -1ت َ
دو ِه ْم.
حاب _______ في َو ْج ِه َع ِّ
َ -2ي ِق ُ
ف �أ ْص ُ
 -3طالِ ُب _______ ُم َه َّذ ٌب.
 -4اللّ ُه ُي ِ
حاس ُب َالبشَ َر َعلى �أ ْع ِ
مال ________ .
َ -5م ْر َح َل ُة ________ ِم ْن �أ ْج َم ِل َم ِ
راحلِ ال ُع ُمرِ.
رابِعاً -نُ ْعر ُِب ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط �إِ ْعراباً تا ّماً:
 -1قا َل َتعالى « :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ»
َ -2و َّز َع ِ
الحدي َق َت ْينِ تُ ّفاحاً َعلى ال ُفقَرا ِء.
صاح ُب َ
صين.
َ -3ي ْسمو َو َطني بِ�أ ْبنائِ ِه ال ُمخْ ِل َ

(النّاس)1:
إِ
(ال� ْسراء)44:

َمه ّمة بيت ّية

(ال َع َلق)1:
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ال َو ْحدَ ُة الخامسة

جالوت
َم ْع َر َك ُة َع ْي ِن
َ
الاس ِتماعُ:
ْ
ص ِب ُع ْن ِ
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئل ِة ال�آتِ َي ِة:
وان ( َم ْع َر َك ُة َع ْي ِن
َ
َن ْس َت ِم ُع إ�ِلى َن ٍّ
جالوت)َ ،ونُ ُ
جالوت؟ َو َمتى َح َدث َْت؟
� -1أ ْي َن َح َدث َْت َم ْع َر َك ُة َع ْينِ
َ
الخ َّط ُة الَّتي ا ْع َت َم َد َع َل ْيها القائِ ُد (قُ ُط ُز) في َح ْربِ ِه ِض َّد ال َّتتارِ؟
 -2ما ُ
مين ه ِذ ِه ال ُع ْق َدةَ؟
ف َ
واج َه قا َد ُة ال ُم ْس ِل َ
مين ُع ْق َد ٌة نَ ْف ِس َّي ٌة ِم َن ال َّتتارَِ ،ك ْي َ
 -3كان َْت ِع ْن َد ال ُم ْس ِل َ
جالوت ِم َن ال َمعار ِِك ِ
طين.
الفاص َل ِة ،نَ ْذك ُُر َم ْع َر َك َت ْينِ �أخْ َر َي ْينِ َح َدثَتا َعلى �أ ْر ِ
 -4تُ َع ُّد َم ْع َر َك ُة َع ْينِ
َ
ض ِف َل ْس َ
جالوت؟
 -5لِماذا انْ َت َص َر ال ُم ْس ِلمو َن في َم ْع َر َك ِة َع ْينِ
َ
مين َالي ْو َم.
 -6نُوا ِز ُن َب ْي َن َم ْو ِق ِف قُ ُط َز ِم َن ال� أ ْعدا ِءَ ،وقا َد ِة ال ُم ْس ِل َ
جالوت؟
ُّروس ال ُم ْس َتفا َد ُة ِم ْن َم ْع َر َك ِة َع ْينِ
َ
 -7ما الد ُ
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إِ
ال� ْملا ُء:

بيقات عا َّم ٌة
َت ْط ٌ

ريبات إِ
ال� ْملائِ َّي ُة
الت َّْد ُ

ص ال�آتي ال َك ِل ِ
الج ْد َو ِل ال�آتي:
مات ال َمخْ تو َم َة بِال�ألِ ِفَ ،ون َُص ِّنفُها َو ْف َق َ
�أ َّولا ً  -ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال َّن ِّ
�أ َخ ـ َذ ال َعجــو ُز ال� أ ْعمــى َي َت َعثَّـ ُـر فــي َمشْ ـ ِي ِه ،وفــي َي ـ ِد ِه َع ًصــاَ ،فدنــا ِم ْن ـ ُه ُم َح َّم ـدٌَ -و ُه ـ َو َف ًتــى َخلــوقٌَ -ف�أ ْم َســكَ
بِ َي ـ ِد ِهَ ،و�أ ْو َص َل ـ ُه �إِلــى ال َمـ ِ
«جــزى اللّ ـ ُه ُم َح َّمــداً َخ ْيــراً� ،إِنَّــكَ َف ًتــى شَ ـ ْـه ٌم»،
ـكان الَّــذي ُيري ـدَُ ،فقــا َل ال َعجــو ُزَ :
«سـ�أكو ُن َد ْومـاً فــي َع ْونِــكَ يــا شَ ـ ْي َخنا»َ ،و َمضــى فــي َ
طري ِقـ ِه .إِ
ـلاء ال ُم َي َّسـ ُـر :زهــدي �أبــو خليــل)
(ال� ْمـ ُ
َف َخ ِجـ َل ُم َح َّمـدٌَ ،وقــا َلَ :
ال ِف ْع ُل الثُّلاثِ ُّي
ال َمخْ تو ُم بِ�ألِ ٍف
قائِ َم ٍة (ا)

الاس ُم الثُّلاثِ ُّي ال َمخْ تو ُم بِ�ألِ ٍف
الاس ُم الثُّلاثِ ُّي
ال ِف ْع ُل الثُّلاثِ ُّي ال َمخْ تو ُم بِ�ألِ ٍف
ْ
ْ
َعلى شَ ْكلِ اليا ِء غ ْي ِر ال َم ْنقو َط ِة ال َمخْ تو ُم بِ�ألِ ٍف قائِ َم ٍة ع َلى شَ ْكلِ اليا ِء غ ْي ِر ال َم ْنقو َط ِة
(ا)
(ى)
(ى)

ثانِياً -ما �أ ْص ُل ال�ألِ ِف في �أ ِ
واخ ِر ال َك ِل ِ
مات ال�آتِ َي ِة:
كَسا.______________ :
َسها.______________ :
ُربا.______________ :
َسنا.______________ :

ُمنى.______________ :
�أبى.______________ :
َصدى._____________ :
َرنا.______________ :

ـات ال َّت ْرقي ـ ِم ال ُم ِ
ثالث ـاً -ن ََض ـ ُع َعلا َمـ ِ
ـص« » ،والشَّ ـ ْر َط َة  )-فــي
ناسـ َـب َة( :ال َق ْوس ـ ْينِ ال ِهلالِ َّي ْيــنِ ( )َ ،و َ
الح ـ ْذ َفَ ،...وال َّت ْنصيـ َ
ال ُم َر َّبعـ ِ
ـات ال�آتِ َي ـ ِة:
ـت ِم ْن ُه ـ ْم
الحلي ـ ِم َع ّبــاس :كا َن َمشــايِ ُخنا
ـث َعــنِ
الحديـ َ
َر ِح ـ َم اللّــه ُ ال َم ِّيـ َ
ُي ْك ِثــرو َن َ
 -1قــا َل َع ْب ـ ُد َ
الص ـ ْو ِمَ ،و ِ
الح ْكم ـ ِة في ـ ِه.
َّ
عاو َن َجميعاً كَطائِ ٍر ِ
واح ٍد .
الحما َم ُة:
ِ -2ع ْن َدئِ ٍذ قالَ ِت َ
َع َل ْينا �أ ْن نَ َت َ
ثانَ ،و َي َتبا َد ِ
السرو ُر حي َن َس ِم ْع ُت ه َذ ْينِ ال َّر ُج َل ْينِ َي َتحا َد ِ
لان ال َّنصائِ َحَ ،ف َيقو ُل �أ َح ُد ُهما. :
َ -3ت َملَّ َكني الف ََر ُحَ ،و ُّ
ال َم ْس ِج َد ال� أ ْقصى َ ،و َصلَّ ْي ُت في ِه.
الح َر َم ْينِ
َ -4د َخ ْل ُت ثالِ َث َ
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ورقة عمل

بال�ضافة ،ومراجعة الاسم المجرور
الج ّر إ

الهدف ال�أول :نع ّين المضاف �إليه ،ونب ّين نوعه .الهدف الثاني :نضع مضافاً �إليه مناسباً في جمل معطاة.
الهدف الثالث :نم ّيز بين ال�أسماء المجرورة بحرف الج ّر ،وال�أسماء المجرورة بال�إ ضافة.

�أع ّزائي الطّلبة ،ه ّيا:
�أولاً -نع ّين المضاف �إليه ،ونب ّين نوعه (اسماً ظاهراً� ،أو ضميراً متّصلاً) فيما ي�أتي:
ال َّر ْقم

الجملة

-1

افتتاح المشرو ِع.
الوزير في
ِ
شار َك ُ
يبار ُك الل ُه في �أ ِ
المحسنين.
موال
َ

-2

المضاف �إليه

نوعه

الضبط التّامّ في الجمل ال�آتية:
ثانياً -نضع مضافاً �إليه مناسباً ،مع ّ
والسعي الجا ّد لتحقيقها.
ُ -1مستقب ُل َ -----------مرهو ٌن بتحديد �أهدافهّ ،
 -2انتظرتُـ ---------طويلا ً فل ْم يحض ْر.
للمسلمين ك َّل �أمورِ.-----
 -3نظّ َم ال�إ سلام
َ
ثالثاً -نصنّف ال�أسماء التي تحتها خطوط َوفق الجدول ال�آتي:
ـف الد َّْولـ ُّـي تُجــا َه القضي ـ ِة الفلســطيني ِة غيـ َـر منصـ ٍ
ـف؛ ل�أن ّ ـ ُه يتعام ـ ُل بمكياليــنِ  :مكيـ ِ
ـال
ُي َع ـ ُّد الموقـ ُ
السـ ِ
ـال �إهمـ ِ
ـكوت عـ ْـن جرائِ ِمـ ِه ،ومكيـ ِ
الصهيونـ ّـي مـ ْـن خـ ِ
ـال القضيـ ِة الفلســطيني ِة،
الانحيــا ِز للمحتـ ّل ّ
ـلال ّ
وعــد ِم تطبيــقِ القـ ِ
ـرارات التــي تتعلّ ـ ُق بح ـ ّق الشـ ِ
ـب لا خيـ َـر فيــه،
ـطيني ،وهــذا موقـ ٌ
ـف متقلّـ ٌ
ـعب الفلسـ ّ
ـوق ال�إ نسـ ِ
ـض لحقـ ِ
ـان ،ولقـ ِ
ـرارات ال�أم ـ ِم المتّحــد ِة.
ومناقـ ٌ
المجرور بحرف الج ّر
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المجرور بال�إ ضافة

دولــــة فلســــــــطين
وزارة التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم/

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

ص ال�آتي ،ث ّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
ّ
السؤال ال�أ ّول :نقر أ� النّ ّ

( 5علامات)

ـتيقظت فجــر يــوم مــن ال�آيــام علــى صــوت ه ـ ّرة تمــوء ،وتتم ّســح بــي ،وتلـ ّـح فــي ذلــك �إلحاح ـاً غريب ـاً ،فرابنــي �أمرهــا ،و�أه ّمنــي
اسـ
ُ
ّ
أ
ً
أ
ه ّمهــا ،وقلــت :لعلهــا جائعــة ،ف�حضــرت لهــا طعامـا ،فعافتــه ،وانصرفــت عنــه ،فقلــت :لعلهــا عطشــى ،ف�رشــدتها �إلــى المــاء ،فلــم تحفــل
ـف مصيبتهــا .وكان بــاب
بــه ،ونظـ ْ
ـت ســليمان� ،أفهــم لغــة الحيــوان؛ ل�أعـ َ
ـرت �إلـ ّـي نظــرات حزينــة حتّــى تمنّيــت لــو كنـ ُ
ـرف حاجتهــا ،و�أخ ّفـ َ
ـت �أن ّهــا تريــد �أن �أفتـ َـح البــاب،
ـت غرضهــا ،وعرفـ ُ
الغرفــة مغلق ـاً ،ور�أيتهــا تُطيــل النّظــر �إليــه ،وتلتصــق بــي كلّمــا ر�أتنــي �أتّجــه �إليــه ،ف�أدركـ ُ
ـت تركــض فــي ســبيلها،
ف�أســرعت �إلــى فتحــه ،فل ّمــا وقــع نظرهــا �إلــى الفضــاء ،تغ ّيــرت حالتهــا مــن حــزن وهـ ّم �إلــى فــرح وســرور ،وانطلقـ ْ
تمســحت بــي �إلاّ
فقلـ ُ
ـت فــي نفســي :هــل تفهــم هــذه اله ـ ّرة معنــى الح ّريّــة ،فهــي تحــزن لفقدانهــا ،وتفــرح بلقياهــا� ...أجــل� ،إن ّهــا مــا ّ
ســعياً لنيلهــا؛ فالح ّريّــة هــي الحيــاة.

(علامة)
ص؟
 -١ما الفكرة الرئيسة في النّ ّ
د -التّسامح.
ج -الح ّريّة.
ب -العودة.
�أ -النّظافة.
 -٢لماذا تمنّى الكاتب �أن يكون سليمان؟ ( ........................................علامة)
(تتمسح بي)؟ ( ....................................علامة)
 -٣ما دلالة التّركيب اللّغو ّي
ّ
(علامة)
يفتح لها الكاتب الباب ،وبعده.
 -٤نوازن بين حال اله ّرة قبل �أن َ
.................................................................................
.................................................................................
ص �أعلاه كلمتين متضا ّدتين( ................................ .علامة)
 -٥نستخرج من النّ ّ
السؤال الثاني :نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصّ حيحة فيما ي أ�تي 3( :علامات؛ لك ّل َفرع نصف علامة)
ّ

 -١ما المعركة التي اس ُتش ِه َد فيها �أبو دجانة؟
ج� -أ ُحد.
ب -بدر.
�أ -الخندق.
 -٢ما المقصود بال�أزور في عبارة« :كيف عرفت �أن ّه �أزور؟»؟
ج -مقطوع ال� أ ُذن.
�أ -في �إحدى رجليه َع َوج .ب -مفقوء العين.
 -٣ما الوص ّية الّتي �أوصى بها الخليفة عمر بن عبد العزيز رع ّيته؟
الصلاة .ج -تقوى الله.
�أ -المحافظة على الدّولة .ب -المحافظة على ّ

د -اليمامة.
د -نافر.
د -ذكر الموت.
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الصهيونية؟
 -٤كيف يقف
الفلسطيني �أمام الحواجز ّ
ّ
ب -ذليلاً.
�أ -شامخاً.
 -٥ما عمو ُد ال�إ سلام؟
الصلاة.
�أ -الشّ هادتان.
بّ -

ج -خائفاً.

د -مترقّباً.

ج -ال ّزكاة.

الصوم.
دّ -

الصحيحة نحويّاً من بين الجمل ال�آتية؟
 -٦ما الجملة ّ
ِ
العاملان نشيطان.
�أ� -إ ّن

ِ
العاملان نشيطينِ .
ب� -إ ّن العاملينِ نشيطان .ج� -إ ّن العاملينِ نشيطينِ  .د� -إ ّن
المحفوظات:

السؤال الثّالث :نقر أ� ال�أبيات ال�آتية ،ث ّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليها 3( :علامات؛ لك ّل َفرع نصف علامة)
ّ

فلسطين روحي وريحانتي

فلســـطين يا جـنّــة المـنعـ ِم

�أمــا �آ َن للظّـلـم �أن يـنجلـي

ويجلو الظّلام عن ال ُمســــل ِم

تـعـلّق قـلـبـي بـ�أطـــلالـــها

فصارت نشيداً على مبسمي

ِ
ِ
وماؤك �أحلــــى مــن الـ ّزمـــز ِم
تـرابـك كـالـتّبـر في أ�رضـ ِه
السابق؟ ..................................
 -١علا َم يعود ّ
ص ّ
الضمير الّذي تحته خ ّط في النّ ّ
نوضح جمال التصوير في البيت ال�أخير............................................. .
ّ -٢
 -٣نشرح البيت الثاني شرحاً �أدب ّياً وافياً.
..............................................................................
 -٤في ال�أبيات السابقة عبارة تد ّل على قدسية فلسطين وطهارتها ،نذكرها.
...............................................................................
 -٥ما العاطفة الّتي سيطرت على الشّ اعر في هذه القصيدة؟
.................................................................................
 -٦نكتب بيتاً �آخر م ّما نحفظ من �أبيات القصيدة.
.....................................
................................

القواعد ( 4علامات)

		
السؤال ال ّرابع:
ّ
(علامــة)
 -١نع ّيــن الخطــ�أ ال َّنحــو ّي الــوارد فــي العبــارات ال�آتيــة ،ثــ ّم نص ّوبــه:
الصواب................. :
الخط�أ........... :
صبح الجنو ُد مرابطو َن في الميدان.
ّ
�أ� -أ َ
الصواب................. :
الخط�أ............ :
ِواجب.
ب -احترا ُم الوالدان
ّ
ٌ
 -٢نُدخــل كان �أو �إحــدى �أخواتهــا ،ثـ ّم �إ ّن �أو �إحــدى �أخواتهــا علــى الجمــل الاســمية ال�آتيــة ،مــع تغييــر مــا
يلــزم 3( :علامــات)
الجملة الاسم ّية
ِ
ُالقلوب.
الابتسامة ُلغة
ِ
ِموفقان.
العاملان
ُمجتهدات.
الطالبات
ٌ

كان �أو �إحدى �أخواتها

�إ ّن �أو �إحدى �أخواتها

ال�ملاء (علامتان)
إ

السؤال الخامس:
ّ
(علامة)
 -١نب ّين سبب كتابة ال�ألف على شكلها الحالي في �آخر الكلمات التي تحتها خطوط:
�أ -دنا الذئب من القطيع............................................................ .
ب� -أوى الطّائر �إلى عشّ ه........................................................... .
(علامة)
 -٢ما �أصل ال�ألف في �أواخر الكلمات ال�آتية:
�أ -شَ كا....................................... :
بُ -منى..................................... :؟
ّ
الخط (علامة)
السؤال الخامس :نكتب البيت ال�آتي بخ َّطي النّسخ ،وال ّرقعة:
ّ
وما نيل المطالب بالتّمنّي

ولكن تؤخذ الدّنيا ِغلابا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التّعبير (علامتان)
ص ال�آتي م ّرة �أخرى ،ث ّم نحدّد عناصر القصة فيه:
نقر�أ النّ ّ
وتتمســح بــي ،وتلـ ّـح فــي ذلــك �إلحاح ـاً
ـتيقظت فجــر يــوم مــن ال�آيــام علــى صــوت ه ـ ّرة تمــوء،
اسـ
ُ
ّ
غريبـاً ،فرابنــي �أمرهــا ،و�أه ّمنــي ه ّمهــا ،وقلــت :لعلهــا جائعــة ،ف�أحضــرت لهــا طعامـاً ،فعافتــه ،وانصرفــت عنــه،
ـرت �إلـ ّـي نظــرات حزينــة حتّــى تمنّيــت لــو
فقلــت :لعلّهــا عطشــى ،ف�أرشــدتها �إلــى المــاء ،فلــم تحفــل بــه ،ونظـ ْ
ـف مصيبتهــا .وكان بــاب الغرفــة مغلقـاً ،ور�أيتهــا
ـت ســليمان� ،أفهــم لغــة الحيــوان؛ ل�أعـ َ
كنـ ُ
ـرف حاجتهــا ،و�أخ ّفـ َ

ـت �أن ّهــا تريــد �أن �أفتـ َـح البــاب،
ـت غرضهــا ،وعرفـ ُ
ُتطيــل النّظــر �إليــه ،وتلتصــق بــي كلّمــا ر�أتنــي �أتّجــه �إليــه ،ف�أدركـ ُ
ف�أســرعت �إلــى فتحــه ،فل ّمــا وقــع نظرهــا �إلــى الفضــاء ،تغ ّيــرت حالتهــا مــن حــزن وه ـ ّم �إلــى فــرح وســرور،
ـت فــي نفســي :هــل تفهــم هــذه اله ّرة معنــى الح ّريّــة ،فهي تحــزن لفقدانها،
وانطلقـ ْ
ـت تركــض فــي ســبيلها ،فقلـ ُ
وتفــرح بلقياهــا� ...أجــل� ،إن ّهــا مــا تم ّســحت بــي �إلّا ســعياً لنيلهــا؛ فالح ّريّــة هــي الحيــاة.
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