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الُمْحَتَوياُت

ى
أول �
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َدُة

َوْح
٢وَتْسَتِمرُّ الُمعاناُة...الِقراَءُةال

مواالنّّص الّشعرّي ٥َتَقدَّ

ٍة التَّْعبيُر يُة٨َتْلخيُص ِقصَّ
ثّان

 ال
َدُة

َوْح
١١ُخْطَبُة ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِزالِقراَءُةال

١٥ َتْطبيقاٌت َعلى كاَن َواأَخواتِها، َواإِنَّ َواأَخواتِهاالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

ثُة
ثّال

 ال
َدُة

َوْح
أْعراِبالِقراَءُةال ١٧ِفراَسُة ال�

٢٢الَجرُّ بَِحْرِف الَجرِّالَقواِعُد اللَُّغويَُّة
ْملاُء َحْذُفال�إِ اِن، وال ّي لالِ ِه ْوساِن ال َق مِ: ال ي رق تَّ ا ال ت لاَم ٢٦َع

سُة
خام

 ال
َدُة

َوْح
ال

٣٤َمْعَرَكُة َعْيِن جالوَتال�ْسِتماُع
ْملاُء ٌةال�إِ ٣٥َتْطبيقاٌت عامَّ

عة
ّراب

 ال
َدُة

َوْح
ْسلاِمالِقراَءُةال ٢٨الَعَمُل في ال�إِ

ضاَفِةالَقواِعُد اللَُّغويَُّة ٣١الَجرُّ بِال�إِ

ال�ْسِتماِع بِِعناَيٍة َمَع ال�ْحِتفاِظ 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 ال�

ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة.- ٦

َتْوضيِح َمعاني الُمْفَرداِت، َوالتَّراكيِب الَجديَدِة.- ٧

ْعِريَِّة.- ٨ اْسِتْنتاِج الَعواِطِف الواِرَدِة في النُّصوِص الشِّ

ِحْفِظ َثمانَِيِة اأْسُطٍر ِمْن قصيدِة )تقّدموا(.- 9

 َتَمثُِّل الِقَيِم َوال�تِّجاهاِت الَحَسَنِة الواِرَدِة في النُّصوِص.- ١٠

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

أفعاِل الثّلاثّيِة.- ١٢ فِة في ال�أسماِء وال� ألِِف المتطرِّ  ِكتاَبِة ال�

ْقَعِة.- ١٣  ِكتاَبِة نَموذٍج ِمْن َخطَِّي النَّْسِخ َوالرُّ

ٍة بِاأْسلوِب الطّالِب، َوَوْضِع ُعْنواٍن جديٍد لَها.- ١٤  َتْلخيِص ِقصَّ

النِّتاجاُت: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطََّلَبِة َبْعَد ال�نتهاِء ِمَن هذه الوحدة المتمازجة، والتّفاعِل َمَع ال�أنشطِة، اأْن 
َيكونوا قاِدريَن َعلى توظيِف مهاراِت اللغة العربية، ِمْن خلاِل ما ياأتي:
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اأْوصاٌل: ُمْفَرُدها ُوْصٌل، َوِهَي 

ال�أجزاُء.

َوَتْسَتِمرُّ الُمعاناُة...

َعــْت َوســائُِل ال�تّصــاِل َوالنَّْقــِل فــي الَعْصــِر الَحديــِث؛ لَِتْســهيِل        َتَنوَّ

َحيــاِة الَبَشــِر، َوَتْقصيــِر الَمســافاِت، َوَتْوفيــِر الَوْقــِت َوالُجْهــِد ِخْدَمــًة 

ــُن َحيــاًة َكريَمــًة لِلَبَشــِر، اإِلّ� اأنَّ  نْســانِيَِّة، َوال�ْرتِقــاِء بِهــا، بِمــا ُيَؤمِّ لِلاإِ

ــُد  ــِة، َيِج ــِذِه الّزاِوَي ــْن ه ــطيِنيِّ ِم ــْعِب الِفَلْس ــاِة الشَّ ــى َحي ــُر اإِل ــْن َيْنُظ َم

ْهيونـِـيِّ الَيْوِميَُّة  الّصــوَرَة ُمْخَتِلَفــًة، َفَقــْد َتَرَكــْت ُمماَرســاُت ال�ْحِتــلاِل الصِّ

نْســاِن، َحْيــُث َعَمــَد ال�ْحِتــلاُل  أْرِض َوال�إِ َوْيــلاٍت َونََكبــاٍت َعلــى ال�

أراضــي الِفَلْســطيِنيَِّة، َوَتْجِزئَِتهــا،  هيونــيُّ اإِلــى َتْقطيــِع اأْوصــاِل ال� الصِّ

بَِنْصــِب الَحواِجــِز، َوبِنــاِء الِجــداِر، َوالُمْســَتْوطناِت، َغْيــَر ُمبــاٍل بُِمعانــاِة 

الِفَلْســطيِنّييَن.

ْهيونيَّــِة  ــْعُب الِفَلْســطيِنيُّ َيْوِمّيــاً َعلــى الَحواِجــِز الصِّ       ُيعانــي الشَّ

ــّياً َمْلموســاً، َوحاِجــزاً نَْفِســّياً،  قـُـُه، َوعائِقــاً ِحسِّ الَّتــي تَُشــكُِّل هاِجســاً ُيَؤرِّ

ــراً، َحْيــُث تَُعــدُّ َوســيَلًة ِمــْن َوســائِِل التَّْعذيــِب؛ اإِْذ ُيعانــي  َواْجِتماِعّيــاً ُمَدمِّ

ــِل،  هانــاِت، َوال�ْعِتقــاِل، َوالَقْت ــِه ِمــَن الُمضاَيقــاِت، َوال�إِ َكثيــٌر ِمــْن اأْبنائِ

هاجٌس: ما َيدوُر في النَّْفِس ِمْن 

اأحاديَث َواأْفكاٍر.

ُيَؤرُِّق: ُيْقِلُق.

)فريُق التّاأليف(

الَوْحَدُة ال�أولى
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يَّــٍة، َواإِنْســانِيٍَّة َصْعَبــٍة،  َفَيِقــُف َكثيــٌر ِمْنُهــْم ُمْنَتظريــَن ســاعاٍت ِطــوال�ً فــي طابــوٍر َغْيــِر ُمَتجانـِـٍس، فــي ُظــروٍف َجوِّ

َبــِة َعَلْيِهــْم.   ْطــلاِق الرَّصــاِص َوالــِكلاِب الُمَدرَّ ْهيونـِـيُّ اإِلــى َتْرويِعِهــْم بِاإِ تُثيــُر الَغَضــَب، َوَيْعَمــُد ال�ْحِتــلاُل الصِّ

ــاَن  نْس ــطيِنّييَن، اإِلّ� اأنَّ ال�إِ ــَن الِفَلْس ــانِيِّ ِم نْس ــسِّ ال�إِ ــانِيَِّة َوالِح نْس ــْلِب روِح ال�إِ ــى َس ــُز اإِل ــِدُف الَحواِج     َوَتْه

 ، ــقِّ ــاِم بِانِْتصــاِر الَح أيّ ــَن ال� ــْوٍم ِم ــي َي ــَتزوُل ف ــَز َس ــِذِه الَحواِج ــاً اأنَّ ه ــراً، موِقن ــُف شــاِمخاً صابِ ــطيِنيَّ َيِق الِفَلْس

ــرِعّييَن.  ــِه الشَّ ــى اأْصحابِ ــِه اإِل َوَعْوَدتِ

أْفعى. أْفُعواُن: َذَكُر ال� ال�

ُه: ُمْخِرُجُه َوُمْلقيِه. ناِفٌث ُسمَّ

أواِصــُر: ُمْفَرُدهــا اآِصــَرٌة، َوِهــَي  ال�

الَعلاقــاُت.

أراضــي الِفَلْســطيِنيَِّة،  أْفُعــواِن َحــْوَل ال�      َواأّمــا الِجــداُر، َفَقــْد َتَلــّوى كال�

ــَع ِمســاحاٍت  ــِد اْبَتَل ــِد، َفَق ــطيِنيِّ الواِح ــِد الِفَلْس ــي الَجَس ُه ف ــمَّ ــاً ُس ناِفث

ــَع اأواِصــَر  شاِســَعًة ِمــْن اأراضــي الُمواِطنيــَن، َوَحــدَّ ِمــْن َحَرَكِتِهــْم، َوَقطَّ

العائـِـلاِت الِفَلْســطيِنيَِّة، َواأْصَبَحــْت حالَــُة التََّفــكُِّك َوالُعْزلَــِة ال�ْجِتماِعيَّــِة 

ــَدِة الَّتــي َيْفِرُضهــا ال�ْحِتــلاُل  ــِة الُمَعقَّ ْجــراءاِت الُعْنُصِريَّ ــْعِب الواِحــِد؛ نَتيَجــَة ال�إِ ِســَمًة َمْفروَضــًة َعلــى اأْبنــاِء الشَّ

، َفَتْبقــى ِزيــاَرُة َقريــٍب، اأْو َمريــٍض، اأِو الُمشــاَرَكُة فــي َتْشــييِع َجنــاَزٍة، اأْمــراً ِمزاِجّيــاً َغْيــَر قابـِـٍل لِلتَّْحقيــِق  ْهيونـِـيُّ الصِّ

أْحيــاِن، َكمــا اأثَّــَر َســْلباً َعلــى الَعَمِليَّــِة التَّعليِميَّــِة؛ َفَقــْد َحــَرَم َكثيــراً ِمــَن الطََّلَبــِة َوالُمَعلِّميــَن ِمــَن  فــي َكثيــٍر ِمــَن ال�

راَســَة  يَّــِة اْختيــاِر الطّالـِـِب الجاِمِعــّي الجاِمَعــَة الَّتــي ُيريــُد الدِّ الُوصــوِل اإِلــى َمداِرِســِهْم، َوَعِمــَل َعلــى الَحــدِّ ِمــْن ُحرِّ

ــلاُل  ــِل الُجــُدَر، َيتَِّخــُذ ِمْنهــا ال�ْحِت ــاإِنَّ هــذا الِجــداَر، َب آَخــِر، َف ــِب ال� ــَن الجانِ ــا ِم ــْن جانِــٍب، اأّم فيهــا. هــذا ِم

َوســيَلًة َيَتَمْتــَرُس َخْلَفهــا؛ َكــْي َيْحِمــَي اأْمَنــُه الَمْزعــوَم، َوَيُصــبَّ ِمــْن َورائِهــا ِحَمــَم نيرانـِـِه َعلــى َشــْعٍب اأْعــَزَل.

ــْعِب الِفَلســطيِنيِّ بَِرصــاِص  نْســانِيَِّة لِلشَّ ْهيونـِـيَّ َيْنَتِهــُك َيْوِمّيــاً اأْبَســَط الُحقــوِق الَمَدنِيَّــِة َوال�إِ     اإِنَّ ال�ْحِتــلاَل الصِّ

ــى كُلِّ  ــَك َعل داً بِذلِ ــرِّ ، ُمَتَم ــيِّ ــاِب الَجماِع ــِة الِعق ــداِر، َوِسياَس ــِز َوالِج ــراِب الَحواِج ــلاِق َوالِحصــاِر، َوِح ْغ ال�إِ

ــَفِر، َوالَعَمــِل، َوَغْيِرهــا. ــِل، َوالسَّ ــَة التََّنقُّ يَّ نْســاِن ُحرِّ ــِة الَّتــي َتْكُفــُل لِلاإِ ْولِيَّ الَقوانيــِن َوال�تِّفاِقّيــاِت الدَّ
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َوبِـ )ل�( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نُجيُب بِـ )نََعْم( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

ُع َوسائِِل ال�تِّصال�ِت َوالنَّْقِل اإِلى َتْسهيِل الَحياِة الَبَشِريَِّة.   )    (   اأ- اأّدى َتَنوُّ

ِل َعلى اأْرِضِه.    )    ( يَِّة التََّنقُّ ْعُب الِفَلْسطيِنيُّ َيْنُعُم بُِحرِّ   ب- الشَّ

ْهيونِيَِّة.   )    ( ْعِب الِفَلْسطيِنيِّ تُعاني ِمَن الَحواِجِز الصِّ   ج- كُلُّ ِفئاِت الشَّ

ناً.    )    ( ْهيونِيَّ ِكياناً ُمَحصَّ   د- َجَعَل الِجداُر الفاِصُل الِكياَن الصِّ

ْهيونيَِّة. ْعِب الِفَلْسطيِنيِّ ِمَن الَحواِجِز الصِّ ٢- نَْذكُُر َمظاِهَر ُمعاناِة ِفئاِت الشَّ

٣- نَُبيُِّن اأَثَر الِجداِر َعلى الَعَمِليَِّة التَّْعليِميَِّة.

ْهيونِيَِّة. ٤- نَْذكُُر الَهَدَف ِمْن َوراِء اإِقاَمِة الَحواِجِز الصِّ

عوُر الَّذي َيْنتاُب الِفَلْسطيِنيَّ ِعْنَدما ُيواِجُه الَحواِجَز َوالُجُدَر؟ ٥- ما الشُّ

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ثانِياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

.     اأ- نَُبيُِّن اأَثَر ِجداِر الّضمِّ والتّوّسِع َعلى ال�ْقِتصاِد الِفَلْسطيِنيِّ

    ب- ما َسَبُب نَْصِب الَحواِجِز، َوبِناِء الُجُدِر في ال�أراضي الِفَلْسطيِنيَِّة؟

أْرِض؟     ج- َكْم َيْبلُُغ اْرتِفاُع الِجداِر َعِن ال�

    د- ما طوُل الِجداِر في ال�أراضي الِفَلْسطيِنيَِّة؟

ثالِثاً- 

١- ما َدل�لَُة كُلٍّ ِمْن:    اأ- َتْقطيِع اأْوصاِل ال�أراضي الِفَلْسطيِنيَِّة؟

أْفُعواِن؟            ب- َتَلّوى الِجداُر َحْوَل ال�أراضي كال�

آتَِيَة: اأْوصاٌل، اإِْجراءاٌت، ِمساحاٌت، َحواِجُز. ٢- نَْذكُـُر:                اأ- ُمْفَرَد كُلِّ َجْمٍع ِمَن الُجموِع ال�

. آتَِيِة: َقَصَد، َتْخويِف، َصفٍّ                 ب- ُمراِدَف الَكِلماِت ال�

نْساِن. أْرِض َوال�إِ ِع: َمْوِقِعِه، َواآثاِرِه َعلى ال� ِم َوالتََّوسُّ َمهّمة بيتّية: نَْكُتُب َمْوضوعاً َعِن ِجداِر الضَّ
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: َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــَعراِء الَعــَرِب َوالِفَلْســطينّييَن الُمعاصِريــَن الَّذيــَن اْرَتَبــَط اْســُمُهْم بِِشــْعِر  َســميُح القاســم اأَحــُد اأْشــَهِر الشُّ  

أْرُدنِيَّــِة لِعائَِلــٍة ِفَلْســطيِنيٍَّة ِمــْن َقْرَيــِة الّراَمــِة الَقريَبــِة ِمــْن َمديَنــِة َعــكّا  ْرقــاِء ال� الثَّــْوَرِة َوالُمقاَوَمــِة، ُولـِـَد فــي َمديَنــِة الزَّ

ــاَم )٢٠١٤م(.  ــَد ع ــي َصَف ــَي ف ــاَم )١9٣9م(، َوتُُوفِّ ــطيَن ع ــماَل ِفَلْس َش

قاَل هِذِه الَقصيَدَة بِداَيَة ال�نِْتفاَضِة الِفَلْسطيِنيَِّة ال�أولى عاَم ١9٨٧م، َوتَُمثُِّل َتَحّدَي الِفَلْسطيِنيِّ   

لُِمماَرساِت ال�ْحِتلاِل. 

موا َتَقدَّ
)سميح القاسم/ فَِلْسطين(

موا موا َتَقدَّ  َتَقدَّ

 كُلُّ َسماٍء َفْوَقُكْم َجَهنَُّم

 َوكُلُّ اأْرٍض َتْحَتُكْم َجَهنَُّم

موا  َتَقدَّ

*** 

ْيُخ  َيموُت ِمنّا الطِّْفُل َوالشَّ

 َول� َيْسَتْسِلُم

أمُّ َعلى اأْبنائِها الَقْتلى  َوَتْسُقُط ال�

 َول� َتْسَتْسِلُم

موا موا َتَقدَّ  َتَقدَّ

 بِناِقلاِت ُجْنِدكُْم

 َوراِجماِت ِحْقِدكُْم

دوا  َوَهدِّ
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 َوَشرِّدوا

 َوَيتِّموا

موا  َوَهدِّ

 لَْن َتْكِسروا اأْعماَقنا

 لَْن َتْهِزموا اأْشواَقنا

 نَْحُن الَقضاُء الُمْبَرُم

موا موا َتَقدَّ  َتَقدَّ

*** 

َم الُمَخيَُّم  ها ُهَو ذا َتَقدَّ

بيُح َو الثّاِكُل َوالُمَيتَُّم َم الَجريُح َوالذَّ  َتَقدَّ

َمْت ِحجاَرُة الَمناِزْل  َتَقدَّ

نابِْل َمْت َبكاَرُة السَّ  َتَقدَّ

أراِمْل ُز َوال� ُع َوالُعجَّ َم الرُّضَّ  َتَقدَّ

َمْت اأبواُب جنيَن َوناُبْلْس َتَقدَّ

َمْت تُقاتِْل  َتَقدَّ

َمْت تُقاتِْل  َتَقدَّ

 ل� َتْسَمعوا

 ل� تْفَهموا

موا  َتَقدَّ

 كُلُّ َسماٍء َفْوَقُكْم َجَهنَُّم

 َوكُلُّ اأْرٍض َتْحَتُكْم َجَهنَُّم

الَقضاُء الُمْبَرُم: الَقضاُء الَّذي ل� 

رادَّ لَُه، َول� َمْهَرَب ِمْنُه.

ُل الثََّمِر. َبكاَرُة: اأوَّ



٧

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َوبِـ )ل�( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ ١- نُجيُب بِـ )نََعْم( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

)   ( موا( ُهْم اأْطفاُل الِحجاَرِة.  اأ- الَّذيَن َتَحّداُهُم الّشاِعُر بَِقْولِِه: )َتَقدَّ

)  ( أْرُدن.     ، ُولَِد في ال� ب- َسميُح القاِسم شاِعٌر ِفَلْسطيِنيٌّ

)   ( هايَِنِة.    ج-  َذَكَر الّشاِعُر الُمَخيََّم في َتَصّديه لِلصَّ

ِم ُجنوِد ال�ْحِتلاِل، َكما في اأْسُطِر الَمْجموَعِة ال�أولى؟  ٢- ما النَّتيَجُة الُمَتَرتَِّبُة َعلى َتَقدُّ

ْطَر الّدالَّ َعلى ذلَِك. ِر ِمَن ال�ْحِتلاِل، نَْكُتُب السَّ ٣- الِفَلْسطيِنّيوَن َيْطَمحوَن لِلتََّحرُّ

. ، َكما َوَرَدْت في النَّصِّ ْهيونِيُّ ُد َخْمَسَة اأْعماٍل اإِْرهابِيٍَّة قاَم بِها ال�ْحِتلاُل الصِّ ٤- نَُعدِّ

٥- َكْيَف َردَّ الِفَلسطيِنّيوَن ِصغاراً َوِكباراً َعلى اإِْرهاِب ال�ْحِتلاِل؟

؟ ، اأْيَن نَْلَمُح ذلَِك في النَّصِّ ْهيونِيِّ ٦- َتْظَهُر الَوْحَدُة َجِليًَّة في ُمقاَوَمِة ال�ْحِتلاِل الصِّ

٧- ما َدل�لَُة َتْكراِر َقْوِل الّشاِعِر: 

 كُلُّ َسماٍء َفْوَقُكْم َجَهنَُّم

َوكُلُّ اأْرٍض َتْحَتُكْم َجَهنَُّم؟

٨- نُواِزُن َبْيَن َقْوِل الّشاِعِر راِشِد ُحَسْين:

عوَب اإِذا َهبَّْت َسَتْنَتِصُر ْخَر اإِْن لَْم َيْفَهِم الَبَشرُ     اأنَّ الشُّ َسُنْفِهُم الصَّ

    َوَقْوِل ا لّشاِعِر َسميِح القاسم:  

 ل� تْسمعوا

 ل� تْفَهموا

موا  َتَقدَّ

 كُلُّ َسماٍء َفْوَقُكْم َجَهنَُّم

َوكُلُّ اأْرٍض َتْحَتُكْم َجَهنَُّم

الُمناَقَشُة:
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التَّْلخيُص:

ــى  ــاِظ َعل ــَع الِحف ، َم ــصِّ ــنُّ اإِيجــاِز النَّ ــَو َف ــًا: ُه ــِد. َواْصِطلاح ــاِر الُمفي ــُن َوال�ْخِتصــاُر بِاإِْظه ــًة: التَّْبيي  ُلَغ

ْخــلاِل  أْفــكاِر ال�أساِســيَِّة لِْلَمْوضــوِع فــي َكِلمــاٍت َقليَلــٍة، دوَن ال�إِ الَجْوَهــِر، ِمــْن ِخــلاِل التَّْعبيــِر َعــِن ال�

ياَغــِة، َوُهــَو َمهــاَرٌة لَُغِويَّــٌة ُمْكَتَســَبٌة. ْبهــاِم فــي الصِّ بِالَمْضمــوِن، اأِو ال�إِ

ُخُطواُت التَّْلخيِص:

ــُن اأْن  ــي ُيْمِك ــِة الَّت ئيَس ــَرِة الرَّ ــمُّ اإِْدراُك الِفْك ــِه، َيِت ــْن ِخلالِ : َوِم ــيِّ أْصِل ــراَءُة ال�ْسِتْكشــاِفيَُّة لِْلَمْوضــوِع ال� - الِق

ــِتْخلاُصها. ــُن اْس ــًة، اأْو ُيْمِك َتكــوَن َمْذكــوَرًة َصراَح

ــُه، َومــا  ، َوَوْضــُع ُخطــوٍط َتْحَت - الِقــراَءُة ال�ْســتيضاِحيَُّة: َوِمــْن ِخلالِهــا، َيِتــمُّ التَّْمييــُز َبْيــَن مــا ُهــَو َضــروِريٌّ

ْحصــاِء، َوال�ْقِتبــاِس؛ ل�ْســِتْثنائِِه. ، َكالتَّْمثيــِل، َوالتَّْوضيــِح، َوال�إِ ــُر َضــروِريٍّ ــَو َغْي ُه

، َعلــى َشــْكِل ِفْقــراٍت، َمــَع الُمحاَفَظــِة َعلــى التََّسْلُســِل  - اإِعــاَدُة ِصياَغــِة مــا ُهــَو َضــروِريٌّ بِاأْســلوٍب خــاصٍّ

ــِة(. ْهِنيَّ ، َوالِكتاَبــِة الذِّ أْصِلــيِّ الَمْنِطِقــيِّ )اإِْبعــاِد النَّــصِّ ال�

أْصِل. - ُمراَجَعُة التَّْلخيِص؛ لُِرْؤَيِة َمدى َتعبيِرِه َعِن ال�

ِمَن ال�أمورِ الَّتي َتِجُب ُمراعاتُها ِعْنَد التَّْلخيِص:

أْصَل، اأْو ُيَغيُِّر الَمْعنى. ُه ال� َصِة بِما ُيَشوِّ ِة الُمَلخَّ - الُبْعُد َعِن التَّْعديِل َوالتَّْحريِف في المادَّ

ــْذِف  ، َوَح ــلوِب الخــاصِّ أْس ــِة بِال� ياَغ ــاَدِة الصِّ ــِة، َواإِع ــِة َوالثّانَِويَّ ئيَس ــكاِر الرَّ أْف ــَن ال� ــِز َبْي ــى التَّْميي ــْدَرُة َعل - الُق

ــِو.  ــراِر، َوالَحْش ــِة، َوالتَّْك ــِل الُمَتراِدَف الُجَم

. أْصِليُّ شاراِت، َوالَمراِجِع، َوال�أصوِل الَّتي اْسَتعاَن بِها النَّصُّ ال� - َعَدُم َتجاُهِل ال�إِ

ُة: الِقصَّ

. ْخِصّياُت، َوالَحَدُث، َوالُعْقَدُة، َوالَحلُّ ماُن، َوالَمكاُن، َوالشَّ ِة: الزَّ َعناِصُر الِقصَّ

التَّْعبيُر: 

ٍة َتْلخيُص قِصَّ
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ْعراِبيُّ الّشاِعُر َوالَخليَفُة :        ال�أ َنموَذٌج َتطبيِقيٌّ

ٌة فاِرَغــٌة ذاِهبــًا  اْســَتْدعى اأَحــُد الُخَلفــاِء َمْجموَعــًة ِمــَن ُشــَعراِء ِمْصــَر، َفصاَدَفُهــْم شــاِعٌر َفقيــٌر، ِبَيــِدِه َجــرَّ  

هــا مــاًء، َفراَفَقُهــْم اإِلــى اأْن َوَصلــوا داَر الِخلاَفــِة، َفباَلــَغ الَخليَفــُة فــي اإِْكراِمِهــْم، َوَلّمــا َراأى  اإِلــى الَبْحــِر؛ ِلَيْمَلاأ

ــَك؟ ــا حاَجُت ــَت؟ َوم ــْن اأْن ــُه: َم ــاَل َل ــٌة، ق ــُه َرثَّ ــِه، َوِثياُب ــى َكِتِف ُة َعل ــرَّ ــَل َوالَج ُج ــُة الرَّ الَخليَف

ُجُل: ْنَشَد الرَّ َفاأ

اإِلى َبْحِرَك الّطامي اأَتْيُت ِبَجّرتي َوَلّما َراأْيُت الَقْوَم َشّدوا ِرحاَلُهْم

ًة، َفَحَسَدُه َبْعُض الحاِضريَن، َوقالوا ِلْلَخليَفِة: هذا َفقيٌر َمْجنوٌن،  َة َذَهبًا َوِفضَّ َفقاَل الَخليَفُة: اْمَلؤوا َلُه الَجرَّ

ل� َيْعِرُف قيَمَة الماِل، َوَلُربَّما َضيََّعُه.

َق الماَل ِلَجميِع الُفَقراِء،  ُتُه َذَهبًا، َوَخَرَج، َفَفرَّ َفقاَل الَخليَفُة: ُهَو ماُلُه، َيْفَعُل ِبِه ما َيشاُء، َفُمِلَئْت َلُه َجرَّ

ُجُل: َلُه َعْن ذِلَك، َفقاَل الرَّ َوَبَلَغ الَخليَفَة ذِلَك، َفاْسَتْدعاُه، َوَساأ

َنجــوُد الَخيِّريــَن  ِبمــاِل  َوَنْحــُن  ِبماِلِهــْم الَخيِّــروَن  َعَلْينــا  َيجــوُد 

ْنَشَد الَفقيُر: ُتُه َعْشَر َمّراٍت، َوقاَل: الَحَسَنُة ِبَعْشِر اأْمثاِلها. َفاأ ْعِجَب الَخليَفُة ِبَجواِبِه، َواأَمَر اأْن ُتْمَلاأ َجرَّ َفاأ
والُعْسُر والُيـْسُر اأْوقــــاٌت َوسـاعـــاُت الّنــاُس ِللّنــاِس مــا داَم الَوفــــــاُء ِبِهــْم 

تُْقضــى َعلــى َيــِدِه لِلنّــاِس حاجــاُت ــَن الــَورى َرُجــٌل ــاِس مــا َبْي َواأْكــَرُم النّ

تــاراُت أيّــاُم  وال� َتْقــِدُر  ُدمــَت  مــا  ل� َتْقَطَعــنَّ َيــَد الَمْعــروِف َعــْن اأَحــٍد

اإِلَْيــَك ل� لَــَك ِعْنــَد النـّـاِس حاجــاُت واْذكُــْر َفضيَلــَة ُصْنــِع اللـّـِه اإذ ُجِعَلــْت 

َوعــاَش قــْوٌم وُهــْم فــي الّنــاِس اأْمــواُت ــْم  ــْت فضاِئُلُه ــا ماَت ــْوٌم َوم ــاَت َق َفم

التَّْحليُل:

ُجِل الَفقيِر الّشاِعِر، َواإِْعجاُبُه ِبِه. ئيَسُة: َتَعرُُّف الَخليَفِة اإِلى الرَّ الِفْكَرُة الرَّ

ٍد. ماُن: َغْيُر ُمَحدَّ الزَّ

الَمكاُن: في َقْصِر الِخلاَفِة.

دب في حدائق العرب، رزق الّله شيخو( )مجاني ال�أ
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َعراِء، َوَبْعُض الحاِضريَن. ْخِصّياُت: الّشاِعُر الَفقيُر، َوالَخليَفُة، َوَمْجموَعٌة ِمَن الشُّ الشَّ

َتُه ماًء، َفاْلَتقى ِبَمْجموَعٍة ِمَن  ْحداُث َحْوَل شاِعٍر َفقيٍر، َذَهَب اإِلى الَبْحِر؛ ِلَيْمَلاأ َجرَّ ْحداُث: َتدوُر ال�أ ال�أ

َلُه َعْن حاَجِتِه، َواأْخَبَرُه َخَبَرُه،  هيَن اإِلى الَخليَفِة، َفَذَهَب َمَعُهْم، َفاْنَتَبَه الَخليَفُة َلُه، َوَساأ َعراِء ُمَتَوجِّ الشُّ

ُتُه َذَهبًا، َفَحَسَدُه َبْعُض الحاِضريَن َعلى ذِلَك. ْعِجَب الَخليَفُة ِبَذكاِئِه، َواأَمَر اأْن ُتْمَلاأ َجرَّ َفاأ

الِحواُر: 

   الِحواُر الَّذي َجرى َبْيَن الَخليَفِة َوالّشاِعِر الَفقيِر ِمْن ِجَهٍة، َوالَخليَفِة َوالحاِضريَن ِمْن ِجَهٍة اأْخرى.

 : الُعْقَدُة، َوالَحلُّ

    َتَتَمثَُّل الُعْقَدُة في ُدخوِل الّشاِعِر الَفقيِر َبْيَن َيَدِي الَخليَفِة، َواْسِتْغراِب الَخليَفِة ُحضوَر هذا الَفقيِر. اأّما 

َهِب َبَدَل الماِء.   ِة ِفْعِل الّشاِعِر الَفقيِر َوَذكاِئِه في الُحصوِل َعلى الذَّ ِب الَخليَفِة ِمْن َردَّ الَحلُّ َفَيْكُمُن في َتَعجُّ

: الَخطُّ

ْقَعِة:  ًة ِبَخطِّ الرُّ ًة ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ نْكُتُب ما َياأتي َمرَّ

)الحشر: ١٤(
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نَّحوها َعنّي: اأْبِعدوها َعنّي.

ُخْطَبُة ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِز

ُرِوَي اأنَّــُه لَّمــا انَْتهــى ُعَمــُر ْبــُن َعْبــِد الَعزيــِز ِمــْن َدْفــِن ُســَلْيماَن   

أَمــِويِّ الّســابِِع، َوَخــَرَج ِمــْن َقْبــِرِه، ُســِمَع  اْبــِن َعْبــِد الَمِلــِك الَخليَفــِة ال�

ــا  ــِة ي ــُب الِخلاَف ــِذِه َمراِك ــَل: ه ــِذِه؟ َفقي ــا ه ــاَل: م ــٌة، َفق ــلاأْرِض َرجَّ لِ

َبــْت اإِلَْيــَك؛ لَِتْرَكَبهــا، َفقــاَل: مــا لــي َولَهــا؟ نَّحوهــا  اأميــَر الُمْؤِمنيــَن، قُرِّ

َبــْت اإِلَْيــِه، َفَرِكَبهــا، َوجــاَءُه صاِحــُب  بــوا اإِلَــيَّ َبْغَلتــي، َفُقرِّ َعنّــي، َقرِّ

ــْرَطِة َيســيُر َبْيــَن َيَدْيــِه بِالَحْرَبــِة، َفقــاَل: َتَنــحَّ َعنّــي، مــا لــي َولَــَك؟  الشُّ

اإِنَّمــا اأنــا َرُجــٌل ِمــَن الُمْســِلميَن، َفســاَر، َوســاَر َمَعــُه النـّـاُس، َحتـّـى َدَخــَل 

الَمْســِجَد، َفَصِعــَد الِمْنَبــَر، َواْجَتَمــَع اإِلَْيــِه النـّـاُس، َفقــاَل: »اأيُّهــا النـّـاُس، 

ــٍة  ــِر َراأٍْي كاَن ِمنّــي فيــِه، َول� ُطْلَب أْمــِر َعــْن َغْي اإِنـّـي َقــِد اْبُتِليــُت بِهــذا ال�

ــُه، َول� َمشــوَرٍة ِمــَن الُمْســِلميَن، َواإِنـّـي َقــْد َخَلْعــُت مــا فــي اأْعناِقُكــْم  لَ

أنُْفِســُكْم«، َفصــاَح النـّـاُس َصْيَحــًة واِحــَدًة: َقــِد  ِمــْن َبْيَعتــي، َفاْختــاروا لِ�

اْخَتْرنــاَك يــا اأميــَر الُمْؤِمنيــَن، َوَرِضْينــا بِــَك فــي اأْمِرنــا بِالُيْمــِن َوالَبَرَكــِة.

َخَلْعُت: نََزْعُت.

الَوْحَدُة الثانية
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أْصــواَت َقــْد َهــَداأْت، َوَرِضــَي بـِـِه النـّـاُس َجميعــاً،  َفَلّمــا َراأى ال�  

َوقــاَل:   ،)�( النَِّبــيِّ  َعلــى  َوَصلّــى  َعَلْيــِه،  َواأْثنــى  اللــَه،  َحِمــَد 

»اأوصيُكــْم بَِتْقــوى اللــِه، َفــاإِنَّ َتْقــوى اللــِه َخَلــٌف ِمــْن كُلِّ َشــْيٍء، 
نَّــُه  آِخَرتُِكــْم؛ َفاإِ - ُخْلــٌف، َواْعَملــوا ل� َولَْيــَس ِمــْن َتْقــوى اللـّـِه -َعــزَّ َوَجــلَّ

ــاُه، َواأْصِلحــوا  ــَر ُدنْي ــاَرَك َوَتعالــى- اأْم ــُه -َتب ــِه َكفــاُه اللّ آِخَرتِ ــْن َعِمــَل لِ� َم

َســرائَِركُْم ُيْصِلــِح اللـّـُه َعلانَِيَتُكــْم، َواأْكِثــروا ِمــْن ِذْكــِر الَمــْوِت، َواأْحِســنوا 

ــَة  أمَّ نَّــُه هــاِدُم اللَّــّذاِت... َواإِنَّ هــِذِه ال� ال�ْســِتْعداَد َقْبــَل اأْن َيْنــِزَل بُِكــْم، َفاإِ

ــي  ــا )�(، َول� ف ــي نَِبيِّه ، َول� ف ــلَّ ــزَّ َوَج ــا -َع ــي َربِّه ــْف ف ــْم َتْخَتِل لَ

ْرَهــِم، َواإِنـّـي، َواللـّـِه، ل� اأْعطــي  ِكتابِهــا، َواإِنَّمــا اْخَتَلفــوا فــي الّدينــاِر َوالدِّ

اأَحــداً باِطــلاً، َول� اأْمَنــُع اأَحــداً َحّقــاً، اإِنـّـي لَْســُت بِخــاِزٍن، َولِكنـّـي اأَضــُع 

ــْرُت. ــُث اأِم َحْي

ــاأْن  َتُهــْم، بِ ــّروَن َمَودَّ ــْد كاَن َقْبلــي ُول�ٌة َتْجَت َّــُه َق ــاُس، اإِن اأيُّهــا النّ  

ــِة  ــي َمْعِصَي ــوٍق ف ــَة لَِمْخل ــْم، األ� ل� طاَع ــْم َعْنُك ــَك ُظْلَمُه ــوا بِذلِ َتْدَفع

الخالـِـِق، َمــْن اأطــاَع اللـّـَه َوَجَبــْت طاَعُتــُه، َوَمــْن َعصــى اللـّـَه َفــلا طاَعــَة 

لَــُه، اأطيعونــي مــا اأَطْعــُت اللـّـَه فيُكــْم، َفــاإِذا َعَصْيــُت اللـّـَه َفــلا طاَعــَة لــي 

ــْم«.  ــي َولَُك ــَم ل ــَه الَعظي ــَتْغِفُر اللّ ــذا، َواأْس ــَي ه ــوُل قولِ ــْم، اأق َعَلْيُك

)                 )سيَرُة ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِز: اْبُن الَجْوزِيِّ

 َكفاُه: اأْغناُه.

َســرائُِركُْم: اأْقوالُُكــْم َواأْفعالُُكــْم 

ــَرِة. ــُر الظّاِه َغْي

خاِزٌن: حاِفٌظ.

َتْجَتّروَن: َتْطلُبوَن بِِحْرٍص.

فوائُِد ُلَغِويٌَّة: 
الُخْلُف: الِخلاُف، َوالنِّزاُع. -

َئُة. - يِّ ِريَُّة السَّ الَخْلُف: الذُّ

يَُّة الّصالَِحُة. - رِّ الَخَلُف: الذُّ
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ ل�ً- نََضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ اأوَّ

ٌة؛ بَِسَبِب: ١- َبْعَد َدْفِن الَخليَفِة ُسْليماَن، ُسِمَع لِْلاأْرِض َرجَّ

   اأ- الُحْزِن َعلى َمْوِت الَخليَفِة.             ب- الَفَرِح لِْلخليَفِة الَجديِد.

أْرِضيَِّة.                        د- اأْصواِت َمراِكِب الِخلاَفِة. ِة ال�    ج- الِهزَّ

أولى الَّتي اأْوصى بِها الَخليَفُة ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَعزيِز َرِعيََّتُه: ٢- الَوِصيَُّة ال�

لاِة.              ب- َتْقوى اللّه ِ. اأ- الُمحاَفَظُة َعلى الصَّ

ْكثاُر ِمْن ِذْكِر الَمْوِت. ْولَِة.             د- ال�إِ ج- الَعَمُل لَِمْصَلَحِة الدَّ

أميِر: ٣- َتكوُن طاَعُة النّاِس لِْلَخليَفِة اأِو ال�

أْمواِل َعَلْيِهْم. اأ- طاَعًة ُمْطَلَقًة.                                ب- ُمْرَتِبَطًة بَِتْوزيِع الَعطايا َوال�

ْولَِة.        د- َمْشروَطًة بِطاَعِتِه لِلِّه. ج- ُمَتَعلَِّقًة بَِمشوَرتِِه لَُهْم في اأموِر الدَّ

ْسِميَِّة. ٤- نَُبيُِّن َدل�لََة َرْفِض الَخليَفِة الرُّكوَب في َمراِكِب الِخلاَفِة الرَّ

أموُر الَّتي َعلى اأساِسها َتمَّ اْخِتياُر الَخليَفِة ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِز؟ ٥- ما ال�

نْيا؟ ٦- ما َسَبُب اْخِتلاِف النّاِس في اأموِر الدُّ

٧- بَِم َشبََّه الَخليَفُة الَمْوَت؟

٨- نَُبيُِّن َعناِصَر هِذِه الُخْطَبِة.

آتَِيِة: أْسَئَلِة ال� ثانِياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

ْرَطِة َيسيُر َبْيَن َيَدْيِه بِالَحْرَبِة« َتقاليَد َرْسِميًَّة في اأيّاِمنا هِذِه،  ١-  تَُمثُِّل ِعباَرُة: » َوجاَءُه صاِحُب الشُّ

ُح تِْلَك التَّقاليَد.      نَُوضِّ

٢- لِماذا َعدَّ ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَعزيِز َمْنِصَب الِخلاَفِة نَْوعاً ِمَن ال�ْبِتلاِء؟
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٣- نَُبيُِّن َدل�لََة الَوصايا الَّتي اأْوصى بِها الَخليَفُة النّاَس.

ِعيَِّة، نَُبيُِّن ذلَِك. ُخ ِعباَرُة: » ل� طاَعَة لَِمْخلوٍق في َمْعِصَيِة الخالِِق« َمَبداأً َعظيماً لِلّراعي َوالرَّ ٤- تَُرسِّ

أيّاِم. ٥- نُواِزُن َبْيَن نَْظَرِة ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِز اإِلى الُحْكِم، ونَْظَرِة الُحكّاِم اإِلَْيِه في هِذِه ال�

ثالِثاً - 

١- نَُوظُِّف ما َياأْتي في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا:

       اأ-َتَنّحى َعْنُه.

رائِر.       ب- السَّ

     ج- هاِدم اللَّذاِت.

٢- نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

       اأ-  ِعْنَدما َوَقَف الَخليَفُة اأماَم النّاِس، َخَلَع ِمْنُهُم الَبْيَعَة. 

      ب- قاَل الّشاعُر َقصيَدًة َجميَلًة، َفَخَلَع َعَلْيِه الَخليَفُة َعباَءًة اإِْكراماً لَُه.

 : ٣- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ

        اأ- ِضدَّ َكِلَمِة )َعلانَِيٌة(.

       ب- ُمراِدفاً لَِكِلَمِة )َحِمَد(.

َمهّمة بيتّية: نَعوُد اإِلى الَمْكَتـَبِة، َونَْكُتُب نُْبَذًة َعْن َحياِة الَخليَفِة ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِز.
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

اإِنَّ َواأَخواتِها َتْطبيقاٌت َعلى كاَن َواأَخواتِها، َو

التَّْدريباُت

أْفعاَل النّاِقَصَة )كاَن َواأَخواتِها( فيما َياأْتي، َونَُعيُِّن اأْسماَءها َواأْخباَرها: ل�ً- نَْسِتْخِرُج ال� اأوَّ

أنْفال:٣٣( )ال� ١- قاَل َتعالى: » ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ«     

)القصص: ١٠( ٢- قاَل َتعالى: »ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ«   

٣- باَت َقْلبي ُمْطَمِئنّاً بِِذْكِر اللِّه.

٤- لَْيَس الُمناِفُق صاِدقاً.

٥- ما َيزاُل الَكريُم َمْحبوباً َبْيَن النّاِس.

أْحُرَف النّاِسَخَة )اإِنَّ َواأَخواتِها( فيما َياأْتي، َونَُعيُِّن اأْسماَءها َواأْخباَرها: ثانِياً- نَْسَتْخِرُج ال�

١- لَْيَت الُمساِفَر َيعوُد.   ٢- لََعلَّ الَفَرَج َقريٌب.    ٣- »َواإِنّي َقْد َخَلْعُت ما في اأْعناِقُكْم ِمْن َبْيَعتي«.

٤- »لَْسُت بِخاِزٍن، َولِكنّي اأَضُع َحْيُث اأِمْرُت«.    ٥-  » اإِنَّ َتْقوى اللِه َخَلٌف ِمْن كُلِّ َشْيٍء«.

ثالِثاً- نُْدِخُل كاَن اأْو اإِْحدى اأَخواتِها، ثُمَّ اإِنَّ اأْو اإِْحدى اأَخواتِها َعلى الُجَمِل ال�ْسِميَِّة في الَجْدَوِل ال�آتي، َونَُغيُِّر ما َيْلَزُم:

اإِنَّ اأْو اإِْحدى اأَخواتِهاكاَن اأْو اإِْحدى اأَخواتِهاالُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة
 التَّعاوُن َسبيُل النَّجاِح.

َشْعُبنا صاِمٌد في َوْجِه ال�ْحِتلاِل.

العاِملوَن ُمَوفَّقوَن
ديقاِن ُمتاآلِفاِن َعلى الَخْيِر. الصَّ

رابِعاً- نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

«       )النّور: ١٠(. ١- قاَل َتعالى: »  

٢- قاَل َتعالى: »  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ «     )المائدة: ٥٢(.

٣- َظلَّ الِعْلُم َمناراً ُيْهَتدى بِِه في ُظلُماِت الَجْهِل.

أْجياِل َعلى َمرِّ الُعصوِر. أمَّهاُت صانِعاِت ال� ٤- ما زالِت ال�
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اإّن واأخواتها تطبيقات على كان واأخوتها و

الهدف ال�أول: نستخرج الفعل الناسخ والحرف النّاسخ، ونعّين اسمه، وخبره.

الهدف الثاني: نُكمل الفراغ بالنّاسخ المناسب.

نتذكّر:

اإّن واأخواتهــا اأحــرف ناســخة، تدخــل علــى الجملــة ال�ســمية، فتنصــب المبتــداأ، وُيســّمى اســَمها، وترفــع 

الخبــَر، وُيســّمى خبَرهــا.

اإّن واأخواتها ستّة اأحرف، هي: )اإّن، اأّن، كاأّن، لكّن، ليت، لعّل(.

اأعّزائي الطّلبة، هّيا:

اأّول�ً- نعّين الحرف النّاسخ، واسمه، وخبره فيما ياأتي:

خبرهاسمه الحرف النّاسخالفعل الناسخالجملة

صاَر الَحرُّ شديداً.

لعّل المساألَة سهلٌة.

الجمع ُغفيٌر لكّن القاعَة واسعٌة.

كان المجاهُد اأسداً.

علمت اأّن الطريَق وعرٌة.

ليَت الشقاَء يزوُل.

ثانياً- نضبط اأواخر الكلمات التي تحتها خطوط فيما ياأتي: 

١- لعّل باب التوبة مفتوح. 

٢- اأيقنت اأّن النجاح حليف المثابر.

٣- كانت الحقيقة ساطعة.

٤- الطريق طويلة، لكّن السفر ممتع.

٥- ليت القمر طالع.

ورقة عمل
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ُتُه،  حاِشَيُتُه: بِطانَُتُه َوخاصَّ

َوالَجَمُع حاِشياٌت، َوَحواٍش. 

فِراَسُة ال�أْعراِب

ــُض  ــُه َبْع ــْرِش، َوَحْولَ ــيِّ الَع ــُس َعلــى كُْرِس ــُك يِْجِل ــراَن، الَمِل ــِك نَْج ــْرِش َمِل ــُة َع )قاَع

ــُك(. ــْول�َي الَمِل ــُب: َم ــُل الحاِج ــَيِتِه... َيْدُخ حاِش

الَمِلُك: ماذا َوراَءَك اأيُّها الحاِجُب؟!

ْذَن  ــُب ال�إِ ــراِب َيْطلُ أْع ــَن ال� ــٌل ِم ــْول�َي- َرُج ــا َم ــاِب -ي ــُب: بِالب الحاِج

ــُه ِشــكاَيًة َيْبغــي َعْرَضهــا َعَلْيُكــْم،  ــْول�ي.. اإِنَّ لَ ــَدِي َم ــَن َي بِالُمثــوِل َبْي

ــِرِه. ــِرَقِة َبعي ــُه بَِس ــْوا َمَع ــَة ِرجــاٍل اأَت ــُم اأْرَبَع َيتَِّه

الَمِلُك: اأْدِخْلُهْم حال�ً.

لاَم َعلى الَمِلِك(. أْرَبَعَة، َوُيلقوَن السَّ أْعرابِيَّ َوالرِّجاَل ال� )ُيْدِخُل الَحَرُس ال�

الرَُّجــُل: َبعيــري يــا َمــْول�َي... َبعيــري ضــاَع يــا َمــْول�ي... َســَرَقُه 

ــْول�ي. ــا َم ــَرِب ي ــَن الَع ــٌة ِم اأْرَبَع

ــَك، َولِكــْن، َهــْل َتْعــِرُف  الَمِلــُك: اْطَمِئــنَّ يــا َرُجــُل... َســُنعيُد لَــَك َحقَّ

َمــْن َســَرَقُه؟ َواأْيــَن؟ َوَكْيــَف؟

الحاِجُب: الَبّواُب.

الَوْحَدُة الثالثة



18

بــاِح  ــُذ الصَّ ــُه ُمْن ــْد َتَرْكُت ــُت َق ُجــُل: اأَجــْل... اأَجــْل يــا َمــْول�ي، كُْن  الرَّ

َيْرعــى الــَكَلاأ، َوِعْنَدمــا َطَلْبُتــُه لـَـْم اأِجــْدُه، َوَبَحْثــُت َعْنــُه فــي كُلِّ َمــكاٍن 

دوَن فائـِـَدٍة، َوَفْجــاأًة، َوَجــْدُت فــي الطَّريــِق اأْرَبَعــَة ِرجــاٍل ِمــَن الَعــَرِب، 

ــْن ِصفــاِت َبعيــري،  ــٍة ِم ــْم بِِصَف ــْن َبعيــري، َفاأْدلــى كُلٌّ ِمْنُه ــاألُْتُهْم َع َس

 ، ــَرْوُه َقــطُّ ــْم َي َوِعْنَدمــا َطَلْبــُت ِمْنُهــْم اأْن َيُدلّونــي َعَلْيــِه، َزَعمــوا اأنَُّهــْم لَ

َفلاَزْمُتُهــْم اإِلَْيــَك يــا َمــْول�ي؛ لَِتــرى فيِهــْم َراأَْيــَك.

ُجــُل َيْزُعــُم اأنَُّكــْم َســَرْقُتْم َبعيــراً لَــُه،   الَمِلــُك )ُيشــيُر اإِلــى الرَُّجــِل(: هــذا الرَّ

مــا َقْولُُكــْم؟

 ُمَضــُر: حاشــا للّــِه -يــا َمــْول�َي- اأْن نَاأْتِــَي ُجْرمــاً َكهــذا فــي اأْرِض 

ُه اللّــُه. َمْول�نــا.. اأَعــزَّ

ــُه َيقــوُل: اإِنَُّكــْم َوَصْفُتــْم َبعيــَرُه بِصفاتِــِه. َفمــاذا َتقولــوَن   الَمِلــُك: لِكنَّ

فــي ذلـِـَك؟

.  ُمَضُر: يا َمْول�ي، اإِنَّنا َوَصْفنا لَُه َبعيَرُه َحّقاً، لِكنّا لَْم نََرُه َقطُّ

 الَمِلــُك: َعَجبــاً! َوَكْيــَف َيكــوُن ذلـِـَك؟ َتِصفــوَن َشــْيئاً لَــْم َتــَرْوُه، َهــْل 

ْزِق؟ ميــَن الَّذيــَن َيجوبــوَن الِبــلاَد َطَلبــاً لِلــرِّ اأنُْتــْم ِمــَن الُمَنجِّ

 ُمَضُر: ل� يا َمْول�َي، »لََقْد َعَرْفُت اأنَُّه َبعيٌر اأْعَوُر«.

 َربيَعُة: َواأنا يا َمْول�َي، »َعَرْفُت اأنَُّه َبعيٌر اأْزَوُر«.

 اإِياٌد: َواأنا يا َمْول�َي، »َعَرْفُت اأنَُّه اأْزَعُر«.

 َسْعٌد: َواأنا يا َمْول�َي، »َعَرْفُت اأنَُّه َشروٌد«.

 الَمِلُك )لِلرَُّجِل(: َهْل هِذِه ِصفاُت َبعيِرَك يا َرُجُل؟

 الرَُّجُل: اأَجْل يا َمْول�ي، ِهَي بَِعْيِنها.  

)َتْسري َهْمَهَمٌة َبْيَن ِرجاِل الحاِشَيِة، َوِعْنَدما َيْرَفُع الَمِلُك َيَدُه َيْصُمُت الَجميُع(.

الَكَلاأ: الُعْشُب.

موَن: الَّذيَن َيدَّعوَن َمْعِرَفَة  الُمَنجِّ

الَغْيِب.

اأْزَوُر: في اأَحِد اأْطراِفِه انِْحراٌف، 

َواْعِوجاٌج.

نَِب. اأْزَعُر: َمْقطوُع الذَّ

َشروٌد: ناِفٌر.
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 الَمِلُك: اأَتْعَلموَن َجزاَء َمْن َياأْتي ُجْرماً َكهذا في اأْرضي؟ هذا لَْم َيْحُدْث ِمْن َقْبُل.

ُه اللُّه، َواإِنَّما َعَرْفنا ِصفاتِِه ِمْن اآثاِرِه الَّتي َدلَّْت َعَلْيِه.  ُمَضُر: نَْحُن ل� نَْكِذُب َعلى َمْول�نا الَمِلِك، اأَعزَّ

 الَمِلُك: ِمْن اآثاِرِه، َكْيَف؟!

ــُه فــي الَمــكاِن  ــاً، َوهــذا مــا َراأْيُت ــُرُك جانِب ــاً، َوَيْت أنَّــُه كاَن َيْرعــى جانِب  ُمَضــُر: َعَرْفــُت يــا َمــْول�َي اأنَّــُه اأْعــَوُر؛ لِ�

الَّــذي كاَن َيْرعــى فيــِه.

 الَمِلُك )ُمَهْمِهماً(: هذا جائٌِز... َواأنَْت )ُيشيُر اإِلى َربيَعَة(: َكْيَف َعَرْفَت اأنَُّه اأْزَوُر؟

ــَدَة  أْخــرى فاِس ــِت ال� ــِر، َبْيَنمــا كانَ أَث ــَة ال� ــِه ثابَِت ــُت اإِْحــدى َيَدْي ــَن َراأْي ــْول�َي، حي ــا َم ــَك، ي ــُت ذلِ ــُة: َعَرْف  َربيَع

ــِه ل�ْزِوراِرِه. ِة َوْطِئ ــدَّ ــَدها بِِش ــُه اأْفَس ــُت اأنَّ ــِر، َفاأْدَرْك أَث ال�

 الَمِلُك: َحَسٌن َحَسٌن... َواأنَْت )ُيشيُر اإِلى اإِياٍد(: َكْيَف َعَرْفَت اأنَُّه 

اأْزَعُر؟ األَْسَت اأنَْت الَّذي َعَرَف ذلَِك؟

 اإِياٌد: َبلى يا َمْول�ي، اإِنّما َعَرْفُت ذلَِك بِاْجِتماِع َبْعِرِه، َولَْو كاَن ذا َذْيٍل لََتَفرََّق َبْعُرُه في الطَّريِق.

 الَمِلُك )َوَقْد زاَل َغَضُبُه َتماماً(: َحَسناً، َواأنَْت َكْيَف َعَرْفَت اأنَُّه َشروٌد؟

أنَّــُه كاَن َيْرعــى فــي الَمــكاِن الَكثيــِف النَّبــاِت، ثُــمَّ   َســْعٌد: اأَعــزَّ اللـّـُه َمْول�نــا الَمِلــَك، لََقــْد َعَرْفــُت اأنَّــُه َشــروٌد؛ لِ�

َيتجــاَوُزُه اإِلــى َمــكاٍن اأَقــلَّ نَباتــاً.

 الَمِلُك )لِِرجاِل حاِشَيِتِه(: َيْبدو اأنَّ هُؤل�ِء الرِّجاَل صاِدقوَن.

 ُمَضُر: نَْحُن -يا َمْول�َي- اأْبناُء نِزاِر ْبِن َمْعٍد.

ــْم فــي  أْكَرميــَن، اأْهــلاً بُِك ــْن ســاَدتِِهم ال� ــْل ِم ــَرِب، َب ــْن اأْشــراِف الَع ــاً ِم ــٍد؟! اإِنَُّكــْم َحّق ــُن َمْع ــزاُر ْب ــُك: نِ  الَمِل

ــَعِة. ــوٌف َعلــى الرَّْحــِب َوالسَّ ــْم ُضي ــاً، اأنُْت ــا، َوَمْرَحب ِدياِرن

نَُّهْم لَْم َيَرْوُه. اأّما اأنَْت اأيُّها الرَُّجُل، َفاْذَهْب، َواْبَحْث َعْن َبعيِرَك، َفاإِ

ْكُر لَِمول�نا الَمِلِك، َمِلِك نَْجراَن، اأداَم اللُّه ُمْلَكُه.  ُمَضُر: الشُّ

يماِن: سامي عبد الوهاب، ِبَتَصرٍُّف(                   )َبراِعُم ال�إ

ــَرِة  ــوَب الَجزي ــكاٌن ُجن ــراُن: َم نَْج

ــِن. ــدوِد الَيَم ــى ُح ــِة َعل الَعَربِيَّ

َوْطِئِه: َدْوِسِه.
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

حيَحِة فيما َياأْتي:  جاَبِة الصَّ ١- نََضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

ْيِل ِهَي: َفُة الَّتي َتُدلُّ َعلى اأنَّ الَبعيَر َمْقطوُع الذَّ اأ- الصِّ

   ١- اأْعَوُر.            ٢- اأْحَوُل.       

٣-  اأْزَعُر.             ٤- َشروٌد.  

أْزَوِر في ِعباَرِة: )َكْيَف َعَرْفَت اأنَُّه اأْزَوُر؟(: ب- الَمْقصوُد بِال�

أُذِن.             ْيِل.              ٢- َمْقطوُع ال�      ١- َقصيُر الذَّ

    ٣-  في اإِْحدى ِرْجَلْيِه َعَوٌج.                    ٤- ناِفٌر.

ج- َيُدلُّ َقْوُل الَمِلِك: )اأَتْعَلموَن َجزاَء َمْن َياأْتي ُجْرماً َكهذا في اأْرضي؟( َعلى:

     ١- التَّواُضِع.        ٢- الَعْدِل.

     ٣- الَفساِد.         ٤- الِخداِع.

٢- نَْذكُُر َشْخِصّياِت الَمْسَرِحيَِّة.

أْرَبَعُة، َوَعلاَم َيُدلُّ ذلَِك؟ ُد ِصفاِت الَبعيِر، َكما َذَكَرها الرِّجاُل ال� ٣- نَُعدِّ

؟ أْعرابِيِّ أْرَبَعُة َبراَءَتُهْم ِمَن اتِّهاِم ال� ٤- َكْيَف اأْثَبَت الرِّجاُل ال�

أْعرابِيِّ َبْيَن َيَدِي الَمِلِك؟ أْرَبَعِة َمَع ال� ٥- َعلاَم َيُدلُّ ُحضوُر الرِّجاِل ال�



21

آتَِيِة:  أْسِئَلِة ال� ثانِياً – نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

١-  َكْيَف نََتَصرَُّف اإِذا َفَقْدنا مال�ً؟

ُد َبْعَض الَوسائِِل َوال�أساليِب الَّتي تُْكَشُف بِها الَجريَمُة في الَوْقِت الحاِضِر.  ٢- نَُعدِّ

ثالِثاً- 

١- نَُوظُِّف ما َياأْتي في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا:

اأ- َيْزُعُم.       ب- اأْشراُف الَعَرِب.       ج- اأْدلى بـِ.        

: ٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ

لوَن(.       اأ- ُمراِدفاً لَِكِلَمِة )الُحضوِر، َيَتَجوَّ

عاِء.       ب - ُجْمَلًة َتْحِمُل َمْعنى الدُّ

ُح الَمْقصوَد بـِ )الَهْمَهَمِة( في ِعباَرِة: )َتْسري َهْمَهَمٌة َبْيَن ِرجاِل الحاِشَيِة(. ٣- نَُوضِّ

يجاِب اأْو النَّْفِي:  آتَِيْيِن بِـال�إ ؤالَْيِن ال� ٤- نُجيُب َعِن السُّ

           اأ- األَْسَت اأنَْت الفائَِز؟ 

ْرُس واِضحاً؟            ب- َهْل اأْصَبَح الدَّ

َمهّمة بيتّية
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

الَجرُّ ِبَحْرِف الَجرِّ

- نَْقَراأ ما َياأْتي، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

ــُدِن،  ــِب الُم ــْن َصَخ ــداً َع ــٍب، َبعي ــْن كُلِّ جانِ ــدوُء ِم ــا الُه ه ــِئ، َيلُفُّ ــِب الُمَتَلاأْلِ َه ــَن الذَّ ــواٌم ِم ــا اأْك     َوَكاأنَّه

ــْن  ــدو ِم ــِة، َوَتْب راَســِة، اأْو ال�ْســِتْمتاِع بِالطَّبيَع ــَرِض الدِّ ــَن َوالُمْهَتّميــَن؛ لَِغ ــَن الباِحثي ــٌر ِم ــُث َيْلَجــاأ اإِلَْيهــا َكثي َحْي

عــاٌت َصغيــَرٌة لِِخيــاٍم َمْصنوَعــٍة ِمــْن َوَبــٍر َوَشــْعٍر َوصــوٍف، َوُيْطَلــُق َعلــى هــذا  ــِة َتَجمُّ ْمِليَّ َبْيــِن تِْلــَك الُكْثبــاِن الرَّ

ــِة. ــِع اْســُم الَقبيَل التََّجمُّ

، َصَخــِب، َغــَرِض، الطَّبيَعــِة، َبْيــِن، ِخيــاٍم، َوَبــٍر( اأْســماٌء ُمْعَرَبــٌة ُســِبَقْت  َهــِب، كُلِّ أْســماَء )الذَّ    نُلاِحــُظ اأنَّ ال�

، َوُجــرَّْت بَِعلاَمــِة َجــرٍّ اأْصِليَّــٍة، َوِهــَي الَكْســَرُة، َواأنَّ ال�ْســَم )الباِحثيــَن( اْســٌم ُمْعــَرٌب ُســِبَق بَِحــْرِف  بِاأْحــُرِف َجــرٍّ

ميــَر )هــا( فــي َكِلَمــِة  أنَّــُه َجْمــُع ُمَذكَّــٍر ســالٌِم، َونُلاِحــُظ اأنَّ الضَّ ، َوُجــرَّ بَِعلاَمــِة َجــرٍّ َفْرِعيَّــٍة، َوِهــَي اليــاُء؛ لِ� َجــرٍّ

ــكوِن، فــي َمَحــلِّ َجــرٍّ بَِحــْرِف الَجــرِّ. شــاَرِة )هــذا( اْســماِن َمْبِنّيــاِن َعلــى السُّ اإِلَْيهــا، َواْســَم ال�إِ

َنْسَتْنِتُج:

١- ِمْن ُحروِف الَجرِّ: )ِمْن، اإِلى، َعْن، َعلى، في، الباُء، الكاُف، الّلاُم(

أْسماِء الُمْعَرَبِة، َوالَمْبِنيَِّة. ٢- ُحروُف الَجرِّ َتْدُخُل َعلى ال�

أْسماُء الُمْعَرَبُة بَِعلاَمِة َجرٍّ اأْصِليٍَّة، اأْو َفْرِعيٍَّة. ٣- تَُجرُّ ال�

أْسماُء الَمْبِنيَُّة في َمَحلِّ َجرٍّ.  ٤- َتكوُن ال�
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َنماِذُج اإِْعراِبيٌَّة:  

    ١- الِجهاُد باٌب ِمْن اأْبواِب الَجنَِّة. 

ْعراِب. كوِن، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ ، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ ِمْن: َحْرُف َجرٍّ

ِه الَكْسَرُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. اأْبواِب: اْسٌم َمْجروٌر، َوَعلاَمُة َجرِّ

    ٢- َولِلُمْسَتْعِمريَن َواإِْن األ�نوا     قُلوٌب َكالِحجاَرِة ل� َتِرقُّ                         )اأْحَمد َشْوقي(

ْعراِب. ، َمْبِنيٌّ َعلى الَكْسِر، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ لِلُمْسَتْعِمريَن: الّلاُم: َحْرُف َجرٍّ

أنَُّه َجْمُع ُمَذكٍَّر سالٌِم. ِه الياُء؛ لِ� اَلُمْسَتْعِمريَن: اْسٌم َمْجروٌر، َوَعلاَمُة َجرِّ

    ٣- قاَل َتعالى: »ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  «                     )يوُسُف:٣٣(

ْعــراِب، َوالهــاُء: َضميــٌر ُمتَِّصــٌل،  ــكوِن، ل� َمَحــلَّ لَــُه ِمــَن ال�إِ ، َمْبِنــيٌّ َعلــى السُّ اإِلَْيــِه: اإِلــى: َحــْرُف َجــرٍّ

. َمْبِنــيٌّ َعلــى الَكْســِر، فــي َمَحــلِّ َجــرٍّ بَِحــْرِف الَجــرِّ

التَّْدريباُت

أْسماَء الَمْجروَرَة فيما َياأْتي: ل�ً- نَْسَتْخِرُج اأْحُرَف الَجرِّ َوال� اأوَّ

١-  قاَل َتعالى: »ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  «                                  )الَبَقَرة:١٤٧(

٢- عاَد الغائُِب اإِلى الَوَطِن.

أماِكِن الّديِنيَِّة. ٣- الُقْدُس َمديَنٌة َعريَقٌة، فيها َعَدٌد ِمَن ال�

٤- لُِكلِّ اإِنْساٍن َعْقٌل ُيَفكُِّر بِِه. 

٥- الُمْؤِمنوَن كالُبْنياِن الَمْرصوِص.

لاِة َعلى الرَّسوِل )�(. ٦- َيِجُب اأْن نَُرطَِّب األِْسَنَتنا بِالصَّ
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رابِعاً- نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

١- قاَل َتعالى: » ۉ  ۉ«         )النّور: ٢٦(

٢- قاَل َتعالى: » ڎ  ڎ  ڈ«         )المدثر: ٣٠(

نْيا. ديِق الَوِفيِّ بِاأمواِل الدُّ ٣- ل� اأبيُع ُصْحَبَة الصَّ

أْسماَء الَمْجروَرَة، َونَُبيُِّن َعلاماِت َجرِّها فيما َياأْتي: ثانَياً-  نَُعيُِّن ال�

أْحزاُب: ٤٣( )ال� ١- قاَل َتعالى: »جث  مث  ىث «        

)اآل ِعْمراَن:١٨٥( ٢- قاَل َتعالى: » ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ«     

٣- قاَل َتعالى: »  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ«       )الّرْحمُن: ١٤(

َرِة. ٤- انَْطَلَق الُحّجاُج ِمَن الُقْدِس اإِلى الَمديَنِة الُمَنوَّ

٥- لِلاأمَّهاِت َعلى الُمْجَتَمِع َفْضٌل َكبيٌر.

٦- الَمْرُء بِاأْصَغَرْيِه: َقْلِبِه، َولِسانِِه.

آتَِيَة بِاأْحُرِف َجرٍّ ُمناِسَبٍة. ثالِثاً- نَْمَلاأ الَفراغاِت ال�

١- عاَد َفْصُل الرَّبيِع _____ْينا _____ َجديٍد. 

أْغِنياِء، َوتَُوزَُّع _____ الُفَقراِء. َدَقُة _____ ال� ٢- تُْؤَخُذ الصَّ

٣- ِفَلْسطيُن _____ قُلوبِنا. 

٤- َقَفَز الُمَتسابُِق _____ الَحواِجِز بَِرشاَقٍة َوُمرونٍَة.
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الجّر بحرف الجّر

الهدف ال�أول: نعّين ال�أسماء المجرورة، ونبّين علامات جّرها.

الهدف الثاني: نملاأ الفراغات باأحرف جّر مناسبة.

نتذكّر:

اأحرف الجّر تدخل على ال�أسماء المعربة، والمبنّية.

تَُجّر ال�أسماء المعربة بعلامة جّر اأصلية، اأو فرعية.

تكون ال�أسماء المبنّية في محّل جّر.

اأعّزائي الطّلبة، هّيا:

اأول�ً- نعّين ال�أسماء المجرورة، ونبّين علامة جّرها فيما ياأتي:

ْقم علامة الجرال�سم المجرورالجملةالرَّ

خرج ال�أسيُر من الّسجن ِ.١-

قّدَم المديُر للفائزيَن جائزًة.٢-

قلّمُت ال�أشجاَر بالِمنشاِر.٣-

قّبُة المسجِد كالخوذِة.٤-

يجاُز الّصحفيُّ في المساِء.٥- ال�إ

ثانياً- نملاأ الفراغات باأحرف جّر مناسبة:

داهَمْتنا قواُت ال�حتلاِل -------- جديٍد.

نوافيكْم------- النّشرِة الجّويِّة -------ـهذا اليوِم.

ال�حتلاُل يصّعُد --------- عدوانِه --------- ال�أراضي التي اأعلَن ---------- مصادرتِها.

الّشرطُة تُلقي القبَض -------  المتّهِم ------- قضّيِة الفساِد المالّي.

النّاُس سواسيٌة --------- اأسناِن الِمشِط.

ورقة عمل



26

ْملاُء:  ال�إِ

َعلاَمتا التَّرقيِم:الَقْوساِن الِهلالِّياِن ) (، َوالَحْذُف )...(

َنْقَراأ ال�أْمِثَلَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ َعلاَمَتِي التَّرقيِم: الَقْوَسْيِن الِهلالِيَّْيِن ) (، َوالَحْذَف... فيما َياأْتي:

؛ )اأِي اْجَتَهَد( َوَجَد. ١-  َمْن َجدَّ

ْحساُن، َوالطّاَعُة. ٢-  الِبرُّ  )بَِكْسِر الباِء( ُهَو ال�إِ

٣-    - َحيُّ ْبُن َيْقظاَن )ُمخاِطباً الُجْمهوَر(: اأَتْعُبدوَن اللَّه اأَحداً ل� َشريَك لَُه؟ 

      - الُجْمهوُر )بِاأْصواٍت ُمْخَتِلَطٍة(: نََعْم! نَْعُبُدُه اأَحداً ل� َشريَك لَُه.

٤- اأحرَق الّصهايَنُة الَمسجَد ال�أقصى َسَنَة )١9٦9م(.

ٍة: ِسياِسيٍَّة، َواْجِتماِعيٍَّة، ...  ٥- َكَتَبِت الطّالَِبُة في َمْوضوعاٍت ِعدَّ

أولــى ِعبــاَرُة )اأِي        نُلاِحــُظ اأنَّ َعلاَمــَة التَّرقيــِم ) ( تَُســّمى الَقْوَســْيِن الِهلالِيَّْيــِن، ُوِضــَع َبْيَنُهمــا فــي الُجْمَلــِة ال�

(، َوفــي الُجْمَلــِة الثّانَِيــِة، ُوِضــَع َبْيَنُهمــا )بَِكْســِر البــاِء(؛ لَِلْفــِت ال�نِْتبــاِه،  ــَرٌة لِمــا َقْبَلهــا )َجــدَّ اْجَتَهــَد(، َوِهــَي ُمَفسِّ

وفــي الُجْمَلــِة الثّالِثــِة، َفَقــْد ُوِضــَع َبْيَنُهمــا )ُمخاِطبــاً الُجْمهــوَر(، َو)بِاأْصــواٍت ُمْخَتِلَطــٍة(؛ لَِتــُدلَّ َعلــى َحــَركاٍت 

ــي اأْحــرَق فيهــا  ــَنِة التّ ــِة، فقــد ُوِضــَع َبيَنُهمــا )١9٦9م(؛ للّدل�لــِة علــى السَّ ــِة الّرابَِع ــا فــي الُجْمَل لِْلُمَمثِّليــَن، اأّم

ــَة الَحــْذِف،  ــِة الخاِمَســِة، َفُتَســّمى َعلاَم ــُة التَّرقيــِم )...( فــي الُجْمَل ــا َعلاَم ــُة المســجَد ال�أقصــى. اأّم الّصهايَن

َوِهــَي َثــلاُث نُقــاٍط ُمَتتالَِيــٍة فــي الِعبــاَرِة الّرابَِعــِة، َفَقــْد ُوِضَعــْت َمــكاَن َكلاٍم َمْحــذوٍف؛ لَِســَبٍب ُمَعيَّــٍن. 
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اإِضاَءٌة اإِْملائِيٌَّة:  

- الَقْوساِن الِهلالِّياِن يوَضعاِن لَِحْصِر:

ــَرِة، َوذلِــِك ِعْنــَد َتْفســيِر َكِلَمــٍة فــي ُجْمَلــٍة، ِمْثــِل: َصِعــَد الَخطيــُب الِمْنَبــَر، ثُــمَّ َبْســَمَل  اأ- ال�أْلفــاِظ الُمَفسَّ

ُب )بَِتشــديِد الــّذاِل  )قــاَل بِْســِم اللــِه الرَّْحمــِن الرَّحيــِم(، َوَبــَداأ َيْخُطــُب. اأْو األْفــاِظ ال�ْحِتــراِس، ِمْثــِل: الُمَهــذَّ

وَفْتِحهــا( ُمْحَتــَرٌم.

أْمِر. ْبَتني )َولَْسُت بِكاِذٍب(، َفانَْتِبْه اإِلى هذا ال� ب- الِعباراِت الَّتي ُيراُد َلْفُت النََّظِر اإَِلْيها، ِمْثِل: َكذَّ

ــُك  ــِل: الَمِل ــَرِحيَِّة، ِمْث ــي الَمْس ــوَن ف ــا الُمَمثِّل ــوُم ِبه ــي َيق ــِة الَّت ــَركاِت الُمَعيََّن ــاِت، َوالَح ج- التََّصرُّف

ــٌز. ــذا جائِ ــاً(: ه )ُمَهْمِهم

د- ال�أْرقاِم، والتََّواريِخ، ِمْثِل: تُُوفَِّي الرَّسوُل -َصلّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم- عاَم )١١هـ(. 

ــياِق، ِمْثــِل: َقــاَل النَِّبــيُّ  أنَّــُه َمْفهــوٌم ِمــَن السِّ ل�لَــِة َعلــى َكلاٍم َمْحــذوٍف؛ لِ� - َعلاَمــُة الَحــْذِف )...( توَضــُع لِلدَّ

ــَت َثلاَثــٌة: اأْهلـُـُه، َوَمالـُـُه، َو...« )رواه البخــارّي(. اأْو توَضــُع فــي َمــكاِن الــَكلاِم الَّــذي لَــْم َيْعثُــِر  )�(: »َيْتَبــُع الميِّ

ــٍد.      النّاِقــُل َعَلْيــِه؛ َوذلـِـَك َتْنبيهــاً لِلنَّْقــِص، ِمْثــُل: لََقــْد زاَرنــا فــي َذلـِـَك الَيــْوِم خالـِـٌد َوَمَعــُه... ْبــُن ُمَحمَّ

ْملائِيَُّة التَّْدريباُت ال�إِ

آتَِيِة: ل�ً- نََضُع َعلاماِت التَّرقيِم الُمناِسَبَة في الُمَربَّعاِت ال� اأوَّ

، َفَظَلَمني. ١- اتََّهَمني صاِحُب الَعَمِل بِالتَّْقصيِر  َوَيْعَلُم اللّهُ  اأنّي ُمِجدٌّ 

) .                        )َرواُه الُبخاِريُّ َث َكَذَب، َو  ٢- قاَل َرسوُل اللِّه )�(: »اآَيُة الُمناِفِق َثلاٌث: اإِذا َحدَّ

٣- الِجناُن  بَِكْسِر الجيِم  َجْمُع الَْجنَِّة، َوالَجناُن   بَِفْتِح الجيِم    الَْقْلُب.

 . ٌد اإِلى الّسوِق؛ لَِيْشَتِرَي حاجاِت الَبْيِت، َفاْشَترى ُخْبزاً، َوَسْمناً، َوَزْيتاً، و  ٤- َخَرَج ُمَحمَّ

. ٥- َخَرَجْت َفَرنْسا َمْدحوَرًة ِمَن الَجزائِِر عاَم  ١9٦١م 

ثانِياً- نَُمثُِّل بُِجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا، نَْسَتْخِدُم فيها الَقْوَسْيِن الِهلالِيَّْيِن، َوَعلاَمَة الَحْذِف.



28

الَوْحَدُة الرابعة

َركيَزٌة: اأساٌس، َوَجْمُعها َركائُِز.

ِقواُم: نِظاُم.

ْسلاِم الَعَمُل في ال�إِ

َدٍة،     الَعَمُل َمْجهوٌد َيْبُذلُُه الَفْرُد؛ لِْلُحصوِل َعلى َمْنَفَعٍة، اأْو فائَِدٍة ُمَحدَّ

ــَزُة  ــِن، َوَركي ــاُس الّدي ــَو اأس ــا، َفُه ــلاِم الُعْلي ْس ــِم ال�إِ ــْن ِقَي ــًة ِم ــدُّ قيَم َوُيَع

ــاٍت  ــلاُم بَِضمان ْس ــُه ال�إِ ــَك اأحاَط ــِة؛ لِذلِ َب ــاِة الطَّيِّ ــواُم الَحي ــاِن، َوِق يم ال�إ

ــَو  ــِة، َوُه ــْرِد َوالَجماَع ــاِة الَف ــِه؛ لِْلحفــاِظ َعلــى َحي ــَق غاياتِ ــُل َتْحقي َتْكُف

ْســلاُم اأْفَضــَل اأنْــواِع الَكْســِب،  ُه ال�إِ نْتــاِج ال�أســاُس، َوَعــدَّ ُعْنُصــُر ال�إِ

ــْن اأْن  ــراً ِم ــاً َخْي ــطُّ َطعام ــٌد َق ــا اأَكَل اأَح ــريِف: »م ــِث الشَّ ــي الَحدي َفف

ــريَعُة الَكْســَب َعــْن  ُم الشَّ َيــاأْكَُل ِمــْن َعَمــِل َيــِدِه« )َصحيــُح الُبخــاِرّي(، َوتَُحــرِّ

أنِْشــَطِة َغْيــِر الَمْشــروَعِة؛ لِمــا َيْنَشــاأ َعْنهــا ِمــْن َتْعطيــِل َمَلــكاِت  َطريــِق ال�

ــَرِف، َوالُحصــوَل َعلــى المــاِل بِالطُّــُرِق َغْيــِر  الَعْقــِل، َوانِْتهاِكهــا ِقَيــَم الشَّ

الَمْشــروَعِة.

ْســلاُم اإِلــى اإِْتقــاِن الَعَمــِل، َوَتْطويــِرِه؛ ِمــْن اأْجــِل الُحصــوِل        َوَدعــا ال�إِ

َعلــى َكْســٍب اأْعلــى، َوعائِــٍد اأْكَبــَر، َونَْوِعيَّــٍة اأْفَضــَل، َفَقــْد قــاَل َعَلْيــِه 

ــلاُم: »اإِنَّ اللـّـَه ُيِحــبُّ اإِذا َعِمــَل اأَحُدكُــْم َعَمــلاً اأْن ُيْتِقَنــُه« )َرواُه الَبْيَهِقــّي(،  السَّ

ْخُل. الَكْسُب: الدَّ

انِْتهاكُها: َتَعّديها.

)فريُق التّاأليف(
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َتسوُدها: َتْحُكُمها، َوتَُسْيِطُر َعَلْيها.

نِزاٌع: ِخصاٌم.

ٍة. ًة َبْعَد َمرَّ ُمماَطَلٌة: َتاأْجيٌل َمرَّ

ْســلاُم ِمــْن ِقَيِمــِه ال�أساِســيَِّة،  هــا ال�إِ ــْذِل اأْقصــى الُجْهــِد؛ لِْلوصــوِل اإِلــى الَجــْوَدِة الَّتــي َعدَّ ْتقــاُن َيكــوُن بَِب َوال�إِ

ــْن  ــِل ِم ــِدِه، َوالتَّْقلي ــاَدِة عائِ ــِج، َوِزي ــكاِر اأْفَضــِل ال�أســاليِب؛ لَِتْحســيِن الُمْنَت َوَتكــوُن بِالَبْحــِث الُمتواِصــِل لِ�ْبِت

ــِه. َتْكلَُفِت

ُم الُعلــوُم، َوَتشــيُع  أْمــواُل، َوَتَتَقــدَّ أْرواُح َوال� نْتــاُج، َوَتْزَدِهــُر التِّجــاَرُة، َوتُصــاُن ال� ْتقــاِن الَعَمــِل، َيــْزداُد ال�إِ      َوبِاإِ

ــوُب  ــَر الَمْحصــوُل، َوَرُخَصــِت الُحب أْرُض، َوَكثُ ــِت ال� ــُه، اأْخَصَب ــّلاُح َعَمَل ــَن الَف ــاإِذا اأْتَق ــاِس، َف ــَن النّ ــُة َبْي الثَِّق

ــُه، َواْزداَد  ــْت تِجاَرتُ ــاِس، َوراَج ــَة النّ ــَب ثَِق ــُه، اْكَتَس ــُر َعَمَل ــَن التّاِج ــواُل، َواإِذا اأْتَق أْح ــَنِت ال� َوالثِّمــاُر، َوَتَحسَّ

ــى  ــوا َعل ــُه، َواأْقَبل ــُه َطَلَبُت ــُه، اأَحبَّ ــُم َعَمَل ــَن الُمَعلِّ ــْم، َواإِذا اأْتَق ــى َحوائِِجِه ــاِس الُحصــوُل َعل ــَر لِلنّ ــُه، َوَتَيسَّ ِرْزقُ

ــِة، َوَتكويــِن الُمواِطــِن الّصالـِـِح، َواإِذا اأْتَقــَن الطّالـِـُب  أمَّ َدْرِســِه، َونََجــَح فــي َتْعليِمِهــْم؛ مــا ُيــَؤّدي اإِلــى ُرِقــيِّ ال�

َعَمَلــُه، نــاَل ِرضــا ُمَعلِّميــِه، َواْســَتَحقَّ َتْقديَرُهــْم، َوَخــَرَج اإِلــى الَحيــاِة ُمَتَســلِّحاً بِالِعْلــِم النّاِفــِع، َوالُخلُــِق 

ــُه. ُت ــِه اأمَّ ــزُّ بِ الَحَســِن، َفــكاَن ُمواِطنــاً صالِحــاً َتْعَت

ــًة َكريَمــًة، َواألّ� ُيَكلَّــَف َعَمــلاً َفــْوَق طاَقِتــِه. نَْفُســُه، َوَيزيــُد اإِْقبــال�ً َعلــى الَعَمــِل، َواأْن ُيعاَمــَل ُمعاَمَل

ــَة        َوَعلــى الُمْســِلِم اإِْتقــاُن َعَمِلــِه فــي ُمْخَتِلــِف َمياديــِن الَعَمــِل؛ َحتـّـى َينــاَل ِرْضــواَن اللـّـه ِ، َوَيْكَتِســَب َمَحبَّ

آِخــَرِة.  نْيــا َوال� ــعاَدِة فــي الدُّ النـّـاِس، َوثَِقَتُهــْم، َوُيبــاِرَك اللـّـُه لَــُه فــي ِرْزِقــِه، َوَيفــوَز بِالسَّ

ــلاِت َبْيــَن العاِمــِل َوصاِحــِب  ْســلاُم بَِتْنظيــِم الصِّ      لََقــِد اْهَتــمَّ ال�إِ

ُة َوالرَّْحَمــُة  ــُة َبْيَنُهمــا َتســوُدها الَمــَودَّ أْن َتكــوَن الَعلاَق الَعَمــِل، َوَدعــا لِ�

ْخــلاُص؛ لُِيْقِبــَل العاِمــُل َعلــى َعَمِلــِه بَِنْفٍس راِضَيــٍة، َوَرْغَبٍة صاِدَقٍة،  َوال�إِ

ْســلاُم لِهــذا العاِمــِل ُحقوقــاً  َولَِئــّلا َيْحــُدَث َبْيَنُهمــا نـِـزاٌع، َفَقــْد َجَعــَل ال�إِ

ــِه  ــاَل َعَلْي ــْد ق ــِل، َفَق ــِه بِالَعَم ــَل ِقياِم ــَرُه َقْب ــِل اأْج ــِة العاِم ــَؤّدى، َكَمْعِرَف تُ

ــلاُم: »َمــِن اْســَتاأَْجَر اأْجيــراً، َفْلُيَســمِّ لَــُه اإِجاَرَتــُه« )ُمَصنَّــُف َعْبــِد الــرَّّزاق(،  السَّ

َواأْن َيْحُصــَل َعلــى ثِمــاِر ُجهــوِدِه دوَن ُمماَطَلــٍة، َوبِذلِــَك َتْســَتريُح 
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الَفْهُم والتَّْحليُل َواللَُّغُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ل�ً- نُجيُب َعِن ال� اأوَّ

أّوِل، َوما ُيناِسُبها في الَعموِد الثّاني: ١- نَِصُل َبْيَن الِعباَرِة في الَعموِد ال�

َمْعِرَفُة اأْجِرِه.اإِذا اأْتَقَن الطّالُِب َعَمَلُه ١-

ُيْكِسُبُه ثَِقَة النّاِس.ِمْن ُحقوِق العاِمِل َعلى صاِحِب الَعَمِل ٢-

َخَرَج اإِلى الَحياِة ُمَتَسلِّحاً بِالِعْلِم النّاِفِع.اإِْتقاُن التّاِجِر َعَمَلُه ٣-

أنِْشَطِة َغْيِر الَمْشروَعِة ٤- ُيَؤّدي اإِلى َهلاِك الُمْجَتَمِع.الَكْسُب َعْن َطريِق ال�

ُيَعطُِّل َمَلكاِت الَعْقِل.الِغشُّ في الَعَمِل  ٥ـ

ْولَِة. َمْسؤولِيَُّة الدَّ

ْسلاِم. ُح قيَمَة الَعَمِل في ال�إِ ٢- نَُوضِّ

ْسلاِم َعلى اإِْتقاِن الَعَمِل َوَتْطويِرِه. ٣- نَُبيُِّن َسَبَب ِحْرِص ال�إِ

٤- ما النَّتائُِج الُمَتَرتَِّبُة َعلى اإِْتقاِن الَعَمِل؟

٥- نَْضِرُب اأْمِثَلًة َعلى اإِْتقاِن الَعَمِل. 

ْسلاُم لِْلعاِمِل؟ ٦- ما الُحقوُق الَّتي َحِفَظها ال�إِ

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ثانِياً- نَُفكُِّر، َونُجيُب َعِن ال�

نْساُن الَعْيَش دوَن َعَمٍل؟ لِماذا؟ ١- َهْل َيْسَتطيُع ال�إِ

٢- نََتَخيَُّل لَْو اأنَّ الَبَشَر َتَوقَّفوا َعِن الَعَمِل، ماذا َسَيْحُدُث؟

ُر اأنَّ َبنّاًء لَْم ُيْتِقْن بِناَء َمْدَرَسٍة اأْو ِعماَرٍة َسَكِنيٍَّة، ماذا َسَتكوُن النَّتيَجُة؟ ٣- نََتَصوَّ

أْمواِل؟ أْرواِح َوال� ٤- َكْيَف ُيَؤّدي اإِْتقاُن الَعَمِل اإِلى ِحْفِظ ال�
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ثالِثاً-

نْتاِج ال�أساُس( في ُجَمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا. ١- نَُوظُِّف ِعباَرَة: )ُعْنُصُر ال�إِ

             

: ٢- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ

                    اأ - ُمراِدفاً لِـ: )َتْضَمُن، الُمْسَتِمرُّ(.

                    ب - ِضدَّ َكِلَمِة )الرَّداَءُة، َيْخَسُر(.

ُح َجماَل التَّصويِر في ِعباَرِة: )ُمَتَسلِّحاً بِالِْعْلِم النّاِفِع(. ٣- نَُوضِّ

آتَِيِة: ُح َمْعنى َكِلَمِة )عائد( في الُجَمِل ال� ٤- نَُوضِّ

ْسلاُم اإِلى اإِْتقاِن الَعَمِل، َوَتْطويِرِه؛ ِمْن اأْجِل الُحصوِل َعلى عائٍِد اأْكبَر.         اأ- َدعا ال�إِ

       ب- كاَن اإِْبراهيُم ِمَن العائِديَن اإِلى ِفَلْسطيَن.

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة

ضاَفِة الَجرُّ ِبال�إِ

َنْقراأ ما َياأْتي، َونُلاِحُظ الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط:

ــْرِد َوالَجماَعــِة،  ْســلاُم بَِضمانــاٍت َتْكُفــُل َتْحقيــَق غاياتِــِه؛ لِلِحفــاِظ َعلــى َحيــاِة الَف لِذلِــَك اأحاَطــُه ال�إِ  

ــريِف: »مــا اأَكَل  ْســلاُم اأْفَضــَل اأنْــواِع الَكْســِب، َففــي الَحديــِث الشَّ ُه ال�إِ نْتــاِج ال�أســاُس، َوَعــدَّ َوُهــَو ُعْنُصــُر ال�إِ

) اأَحــٌد َقــطُّ َطعامــاً َخْيــراً ِمــْن اأْن َيــاأْكَُل ِمــْن َعَمــِل َيــِدِه«.                             )َصحيــُح الُبخــاِريِّ

ــروراً  ــماً َمْج ــاَء اْس ــاِة( ج ــُم )َحي ــماٌء، فال�ْس ــا اأْس ــوٌط كُلُّه ــا ُخط ــي َتْحَته ــاِت الَّت ــُظ اأنَّ الَكِلم         نُلاِح

بَِحــْرِف الَجــرِّ )َعلــى(، َواأضيــَف اإِلــى اْســٍم ظاِهــٍر َبْعــَدُه، َوُهــَو )الَفــْرِد(، َوال�ْســُم )ُعْنُصــُر( جــاَء َخَبــراً َمْرفوعــاً، 

نْتــاِج(، َوَكِلَمــُة )َيــِد( جــاَءْت ُمضافــاً اإِلَْيــِه َمْجــروراً، َواأضيَفــْت اإِلــى  َواأضيــَف اإِلــى اْســٍم ظاِهــٍر َبْعــَدُه، َوُهــَو )ال�إِ

ميــِر الُمتَِّصــِل )الهــاِء(. الضَّ
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ميُر باْسٍم َقْبَلُه، ُيْعَرُب في َمَحلِّ َجرٍّ ُمضافاً اإِلَْيِه. ١- اإِذا اتََّصَل الضَّ

الَعَمــَل                ْســلاُم  ال�إِ َعــدَّ  ِمْثــل:  نَْفِســها،  الُجْمَلــِة  فــي  اإِلَْيــِه  َوالُمضــاُف  الُمضــاُف،  ُد  َيَتَعــدَّ َقــْد   -٢

الَكْســِب. اأنْــواِع  اأْفَضــَل 

َنْسَتْنِتُج:

ُل ُمضاَفاً، َوُيْعَرُب َحَسَب َمْوِقِعِه في  أوَّ ضاَفُة: ِهَي اإِضاَفُة اْسٍم اإِلى اْسٍم اآَخَر َبْعَدُه، ُيَسّمى ال� ال�إِ

، اإِذا  الُجْمَلِة، َوالثّاني ُمضافاً اإِلَْيِه، َوَيكوُن َمْجروراً، ِمْثُل: )َحديَقُة الَمْدَرَسِة َجميَلٌة(، اأْو في َمَحلِّ َجرٍّ

كاَن َضميراً، ِمْثَل: )َدعا الُمْؤِمُن َربَُّه(.

ضاَفِة َتْعريُف الُمضاِف بِالُمضاِف اإِليِه اإِْن كاَن َمْعِرَفًة، َوَتْخصيُصُه اإِْن كاَن نَِكَرًة.  َوغاَيُة ال�إِ

َنماِذُج اإِْعراِبيٌَّة:  

    ١- قاَل َتعالى: »ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ«           )البقرة: ٢٠(

اأْبصاَرُهْم: اأْبصاَر: َمْفعوٌل بِِه َمْنصوٌب، َوَعلاَمُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف.   

كوِن، في َمَحلِّ َجرِّ ُمضاٍف اإِلَْيِه. ُهْم:َضميٌر ُمتَِّصٌل، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ   

    ٢- صاِحُب الحاَجِة اأْولى بَِحْمِلها. 

ِه الَكْسَرُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. الحاَجِة: ُمضاٌف اإِلَْيِه َمْجروٌر، َوَعلاَمُة َجرِّ  

    ٣- اإِْكراُم الوالَِدْيِن واِجٌب.

أنَُّه ُمَثنّى.  ِه الياُء؛ ل� الوالَِدْيِن: ُمضاٌف اإِلَْيِه َمْجروٌر، َوَعلاَمُة َجرِّ  

فائَِدتاِن ُلَغِويَّتاِن: 
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التَّْدريباُت

آتَِي، َونَْسَتْخِرُج ِمْنُه الُمضاَف، َوالُمضاَف اإِلَْيِه: ل�ً- نَْقَراأ النَّصَّ ال� اأوَّ

َّــُه لََيْشــُعُر بَِوْطــاأِة الَمْســؤولِيَِّة َعَلْيــِه  ِتــِه، َبــْل اإِن قاَبــِة لِلـّـِه فــي نَْفِســِه، وفــي َرِعيَّ     كاَن ُعَمــُر ْبــُن الَخطـّـاِب دائـِـَم الرَّ

ــُت َمْســؤول�ً َعْنهــا  ــَرْت بَِشــطِّ الُفــراِت، لَُكْن ــًة َعَث ــْو اأنَّ َبْغَل ــى تُجــاَه الَبهائِــِم الَعْجمــاِء، َفَيقــوُل: »َواللّــه ِ لَ َحتّ

ــْد لَهــا الطَّريــَق؟« اأمــاَم اللـّـهِ ، لِمــاذا لَــْم اأَعبِّ

آتي: ثانِياً- نَُعيُِّن الُمضاَف اإِلَْيِه، َونَُبيُِّن نَْوَعُه )اْسماً ظاِهراً، َوَضميراَ ُمتَِّصلاً( َوْفَق الَجْدَوِل ال�

١- قاَل َتعالى: »ڇ  ڇ   ڍ  ڍ «                                                        )النّاس:١(

ْسراء:٤٤( ٢- قاَل َتعالى: » ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ«                         )ال�إِ

نْساِن القاِرِئ ل� ُحدوَد لَها. ٣- َحياُة ال�إِ

نْساِن في ِحْفِظ اللِّساِن. ٤- َسلاَمُة ال�إِ

٥- الَمْسِجُد ال�أْقصى ِقْبَلُة الُمْسِلميَن ال�أولى.

َنوَْعُه )اْسٌم ظاِهٌر، َضميٌر ُمتَِّصٌل(الُمضاُف اإَِلْيِه

آتَِيِة: ثالِثاً-  نََضُع ُمضافاً اإِلَْيِه ُمناِسباً في الُجَمِل ال�
١- َتراَجَع الَعدوُّ اأماَم َضَرباِت _______.

ِهْم. ٢- َيِقُف اأْصحاُب _______ في َوْجِه َعدوِّ
٣- طالُِب _______ ُمَهذٌَّب.

٤- اللُّه ُيحاِسُب الَبَشَر َعلى اأْعماِل ________ .
٥- َمْرَحَلُة ________ ِمْن اأْجَمِل َمراِحِل الُعُمِر.

رابِعاً- نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط اإِْعراباً تاّماً:

١- قاَل َتعالى: » چ  چ  چ  ڇ  ڇ«                                                       )الَعَلق:١(
٢- َوزََّع صاِحُب الَحديَقَتْيِن تُّفاحاً َعلى الُفَقراِء.                                               

٣- َيْسمو َوَطني بِاأْبنائِِه الُمْخِلصيَن.

َمهّمة بيتّية
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َمْعَرَكُة َعْيِن جالوَت

الَوْحَدُة الخامسة

َنْسَتِمُع اإِلى َنصٍّ ِبُعْنواِن )َمْعَرَكُة َعْيِن جالوَت(، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئلِة ال�آتَِيِة: 
 

١- اأْيَن َحَدَثْت َمْعَرَكُة َعْيِن جالوَت؟ َوَمتى َحَدَثْت؟

٢- ما الُخطَُّة الَّتي اْعَتَمَد َعَلْيها القائُِد )قُُطُز( في َحْربِِه ِضدَّ التَّتاِر؟

٣- كانَْت ِعْنَد الُمْسِلميَن ُعْقَدٌة نَْفِسيٌَّة ِمَن التَّتاِر، َكْيَف واَجَه قاَدُة الُمْسِلميَن هِذِه الُعْقَدَة؟

٤- تَُعدُّ َمْعَرَكُة َعْيِن جالوَت ِمَن الَمعاِرِك الفاِصَلِة، نَْذكُُر َمْعَرَكَتْيِن اأْخَرَيْيِن َحَدَثتا َعلى اأْرِض ِفَلْسطيَن.

٥- لِماذا انَْتَصَر الُمْسِلموَن في َمْعَرَكِة َعْيِن جالوَت؟

أْعداِء، َوقاَدِة الُمْسِلميَن الَيْوَم. ٦- نُواِزُن َبْيَن َمْوِقِف قُُطَز ِمَن ال�

روُس الُمْسَتفاَدُة ِمْن َمْعَرَكِة َعْيِن جالوَت؟ ٧- ما الدُّ

ال�ْسِتماُع:
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ْملاُء:  ال�إِ
َتْطبيقاٌت عامٌَّة

ْملائِيَُّة التَّْدريباُت ال�إِ

ألِِف، َونَُصنُِّفها َوْفَق الَجْدَوِل ال�آتي: آتي الَكِلماِت الَمْختوَمَة بِال� ل�ً - نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ال� اأوَّ

ــٌد- َوُهــَو َفًتــى َخلــوٌق- َفاأْمَســَك  ــُه ُمَحمَّ ــِدِه َعًصــا، َفدنــا ِمْن ــُر فــي َمْشــِيِه، وفــي َي أْعمــى َيَتَعثَّ    اأَخــَذ الَعجــوُز ال�

ــْهٌم«،  ــى َش ــَك َفًت ــراً، اإِنَّ ــداً َخْي ــُه ُمَحمَّ ــزى اللّ ــاَل الَعجــوُز: »َج ــُد، َفق ــذي ُيري ــكاِن الَّ ــى الَم ــُه اإِل ــِدِه، َواأْوَصَل بَِي

ــُر: زهــدي اأبــو خليــل( ْمــلاُء الُمَيسَّ ــٌد، َوقــاَل: »َســاأكوُن َدْومــاً فــي َعْونـِـَك يــا َشــْيَخنا«، َوَمضــى فــي َطريِقــِه. )ال�إِ َفَخِجــَل ُمَحمَّ

الِفْعُل الثُّلاثِيُّ
 الَمْختوُم بِاألٍِف

 قائَِمٍة  )ا(

الِفْعُل الثُّلاثِيُّ الَمْختوُم بِاألٍِف 
َعلى َشْكِل الياِء غْيِر الَمْنقوَطِة 

)ى(

ال�ْسُم الثُّلاثِيُّ
 الَمْختوُم بِاألٍِف قائَِمٍة 

 )ا(

ال�ْسُم الثُّلاثِيُّ الَمْختوُم بِاألٍِف 
عَلى َشْكِل الياِء غْيِر الَمْنقوَطِة

)ى(

آتَِيِة: ألِِف في اأواِخِر الَكِلماِت ال� ثانِياً- ما اأْصُل ال�
 

َكسا: ______________.                 ُمنى:  ______________.

َسها:  ______________.                اأبى:   ______________.

ُربا:   ______________.                 َصدى: _____________.
َسنا:  ______________.                 َرنا:   ______________.

ــْرَطَة -( فــي  ــِن ) (، َوالَحــْذَف...، َوالتَّْنصيــَص» «، والشَّ ــَبَة: )الَقْوســْيِن الِهلالِيَّْي ــِم الُمناِس ــاِت التَّْرقي ــاً- نََضــُع َعلاَم ثالث

ــِة: آتَِي الُمَربَّعــاِت ال�

ــِن  ــَث َع ــروَن الَحدي ــْم  ُيْكِث ــَت ِمْنُه ــه ُ الَميِّ ــَم اللّ ــاس: كاَن َمشــايُِخنا  َرِح ــِم َعّب ــُد الَحلي ــاَل َعْب ١- ق

ــِه. ــْوِم، َوالِحْكمــِة في الصَّ

 . ٢- ِعْنَدئٍِذ قالَِت الَحماَمُة:  َعَلْينا اأْن نََتعاَوَن َجميعاً َكطائٍِر واِحٍد 

 . ُجَلْيِن َيَتحاَدثاِن، َوَيَتباَدل�ِن النَّصائَِح، َفَيقوُل اأَحُدُهما:  روُر حيَن َسِمْعُت هَذْيِن الرَّ ٣- َتَملََّكني الَفَرُح، َوالسُّ

، َوَصلَّْيُت فيِه. ٤- َدَخْلُت ثالَِث الَحَرَمْيِن  الَمْسِجَد ال�أْقصى 
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ضافة، ومراجعة ال�سم المجرور الجّر بال�إ

الهدف ال�أول: نعّين المضاف اإليه، ونبّين نوعه. الهدف الثاني: نضع مضافاً اإليه مناسباً في جمل معطاة.

ضافة. الهدف الثالث: نمّيز بين ال�أسماء المجرورة بحرف الجّر، وال�أسماء المجرورة بال�إ

اأعّزائي الطّلبة، هّيا:

اأول�ً- نعّين المضاف اإليه، ونبّين نوعه )اسماً ظاهراً، اأو ضميراً متّصلاً( فيما ياأتي: 

ْقم نوعهالمضاف اإليهالجملةالرَّ

شارَك الوزيُر في افتتاِح المشروِع.١-

يبارُك اللُه في اأمواِل المحسنيَن.٢-

آتية:  ثانياً- نضع مضافاً اإليه مناسباً، مع الّضبط التّامّ في الجمل ال�

١- ُمستقبُل ----------- َمرهوٌن بتحديد اأهدافه، والّسعي الجاّد لتحقيقها.

٢- انتظرتُـ---------  طويلاً فلْم يحضْر.

سلام للمسلميَن كلَّ اأموِر-----. ٣- نظَّم ال�إ

ثالثاً- نصنّف ال�أسماء التي تحتها خطوط َوفق الجدول ال�آتي:

ــاِل  ــِن: مكي ــُل بمكيالي ــُه يتعام ّ أن ــَر منصــٍف؛ ل� ــِة الفلســطينيِة غي ــاَه القضي ــيُّ تُج ْول ــُف الدَّ ــدُّ الموق      ُيَع

ال�نحيــاِز للمحتــّل الّصهيونــّي مــْن خــلاِل الّســكوِت عــْن جرائِِمــِه، ومكيــاِل اإهمــاِل القضيــِة الفلســطينيِة، 

ــه،  ــَر في ــٌب ل� خي ــٌف متقلّ ــذا موق ــُق بحــّق الشــعِب الفلســطينّي، وه ــي تتعلّ ــراراِت الت ــِق الق ــدِم تطبي وع

ــدِة. ــِم المتّح أم ــراراِت ال� نســاِن، ولق ــوِق ال�إ ــٌض لحق ومناق

ضافةالمجرور بحرف الجّر المجرور بال�إ

ورقة عمل
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 دولــــة فلســــــــطين                                                                المبحث: اللغة العربية

 وزارة التربية والتعليم                                                               الصف: السابع ال�أساسي

 مديرية التربية والتعليم/                                                             التاريخ:   /       / 

الّسؤال ال�أّول: نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليه:                                            )5 علامات(

آيــام علــى صــوت هــّرة تمــوء، وتتمّســح بــي، وتلــّح فــي ذلــك اإلحاحــاً غريبــاً، فرابنــي اأمرهــا، واأهّمنــي        اســتيقظُت فجــر يــوم مــن ال�
هّمهــا، وقلــت: لعلهــا جائعــة، فاأحضــرت لهــا طعامــاً، فعافتــه، وانصرفــت عنــه، فقلــت: لعلّهــا عطشــى، فاأرشــدتها اإلــى المــاء، فلــم تحفــل 
بــه، ونظــرْت اإلــّي نظــرات حزينــة حتـّـى تمنّيــت لــو كنــُت ســليمان، اأفهــم لغــة الحيــوان؛ ل�أعــرَف حاجتهــا، واأخّفــَف مصيبتهــا. وكان بــاب 
الغرفــة مغلقــاً، وراأيتهــا تُطيــل النّظــر اإليــه، وتلتصــق بــي كلّمــا راأتنــي اأتّجــه اإليــه، فاأدركــُت غرضهــا، وعرفــُت اأنّهــا تريــد اأن اأفتــَح البــاب، 
فاأســرعت اإلــى فتحــه، فلّمــا وقــع نظرهــا اإلــى الفضــاء، تغّيــرت حالتهــا مــن حــزن وهــّم اإلــى فــرح وســرور، وانطلقــْت تركــض فــي ســبيلها، 
ــة، فهــي تحــزن لفقدانهــا، وتفــرح بلقياهــا... اأجــل، اإنّهــا مــا تمّســحت بــي اإلّ�  فقلــُت فــي نفســي: هــل تفهــم هــذه الهــّرة معنــى الحّريّ

ســعياً لنيلهــا؛ فالحّريّــة هــي الحيــاة. 

١- ما الفكرة الرئيسة في النّّص؟                                                                                   )علامة(

اأ- النّظافة.              ب- العودة.               ج- الحّريّة.                     د- التّسامح.

٢- لماذا تمنّى الكاتب اأن يكون سليمان؟ ........................................ )علامة(

٣- ما دل�لة التّركيب اللّغوّي )تتمّسح بي(؟ ....................................     )علامة(

٤- نوازن بين حال الهّرة قبل اأن يفتَح لها الكاتب الباب، وبعده.                                               )علامة(

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

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

٥- نستخرج من النّّص اأعلاه كلمتين متضاّدتين. ................................     )علامة(

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: )3 علامات؛ لكّل َفرع نصف علامة( الّسؤال الثاني: نضع دائرة حول رمز ال�إ

١- ما المعركة التي اسُتشِهَد فيها اأبو دجانة؟

اأ- الخندق.                  ب- بدر.                       ج- اأُحد.                       د- اليمامة.

٢- ما المقصود بال�أزور في عبارة: »كيف عرفت اأنّه اأزور؟«؟ 

أُذن.             د- نافر.  اأ- في اإحدى رجليه َعَوج.   ب- مفقوء العين.              ج- مقطوع ال�

٣- ما الوصّية الّتي اأوصى بها الخليفة عمر بن عبد العزيز رعّيته؟ 

اأ- المحافظة على الّدولة.  ب- المحافظة على الّصلاة.    ج- تقوى الله.             د- ذكر الموت.



٤- كيف يقف الفلسطينّي اأمام الحواجز الّصهيونية؟

اأ- شامخاً.                  ب- ذليلاً.                      ج- خائفاً.                     د- مترقّباً.

سلام؟ ٥- ما عموُد ال�إ

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

آتية؟ ٦- ما الجملة الّصحيحة نحويّاً من بين الجمل ال�

اأ- اإّن العاملاِن نشيطان.       ب- اإّن العامليِن نشيطان.   ج- اإّن العامليِن نشيطيِن.   د- اإّن العاملاِن نشيطيِن.

المحفوظات: 

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

                          فلسطين روحي وريحانتي           فلســـطين يا جـنّــة المـنعـِم 

                          اأمــا اآَن للظّـلـم اأن يـنجلـي          ويجلو الظّلام عن الُمســــلِم

                          تـعـلّق قـلـبـي بـاأطـــلالـــها           فصارت نشيداً على مبسمي

                          تـرابـِك كـالـتّبـر في اأرضـِه          وماؤِك اأحلــــى مــن الـّزمـــزِم 

١- علاَم يعود الّضمير الّذي تحته خّط في النّّص الّسابق؟ .................................. 

٢- نوّضح جمال التصوير في البيت ال�أخير. .............................................

٣- نشرح البيت الثاني شرحاً اأدبّياً وافياً. 

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

أبيات السابقة عبارة تدّل على قدسية فلسطين وطهارتها، نذكرها.   ٤- في ال�

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

٥- ما العاطفة الّتي سيطرت على الّشاعر في هذه القصيدة؟     

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

٦- نكتب بيتاً اآخر مّما نحفظ من اأبيات القصيدة.            

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



القواعد )4 علامات(                                                                                        

الّسؤال الّرابع:                                                                                 
آتيــة، ثــّم نصّوبــه:               )علامــة( ١- نعّيــن الخطــاأ النَّحــوّي الــوارد فــي العبــارات ال�

اأ- اأصبَح الجنوُد مرابطوَن في الميدان.      الخطاأ: ...........     الّصواب: .................

ب- احتراُم الوالدان ِواجٌب.                الخطاأ: ............    الّصواب: .................

آتيــة، مــع تغييــر مــا  ٢- نُدخــل كان اأو اإحــدى اأخواتهــا، ثــّم اإّن اأو اإحــدى اأخواتهــا علــى الجمــل ال�ســمية ال�

يلــزم:  )٣ علامــات(

اإّن اأو اإحدى اأخواتهاكان اأو اإحدى اأخواتهاالجملة ال�سمّية

ال�بتسامة ُلغة ُالقلوِب.

العاملان ِموفقاِن.

الطالبات ُمجتهداٌت.

ملاء )علامتان( ال�إ

الّسؤال الخامس:                                                                                                                                              

١- نبّين سبب كتابة ال�ألف على شكلها الحالي في اآخر الكلمات التي تحتها خطوط:       )علامة(

اأ- دنا الذئب من القطيع. ............................................................

ب-  اأوى الطّائر اإلى عّشه. ...........................................................

آتية:                                                           )علامة( ٢- ما اأصل ال�ألف في اأواخر الكلمات ال�

اأ- َشكا: .......................................                            

ب- ُمنى:  .....................................؟

      الخّط )علامة(

الّسؤال الخامس: نكتب البيت ال�آتي بخطَّي النّسخ، والرّقعة: 

وما نيل المطالب بالتّمنّي          ولكن تؤخذ الّدنيا ِغلابا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



التّعبير )علامتان(

آتي مّرة اأخرى، ثّم نحّدد عناصر القصة فيه: نقراأ النّّص ال�

ــّح فــي ذلــك اإلحاحــاً  ــام علــى صــوت هــّرة تمــوء، وتتمّســح بــي، وتل آي ــوم مــن ال� اســتيقظُت فجــر ي  

غريبــاً، فرابنــي اأمرهــا، واأهّمنــي هّمهــا، وقلــت: لعلهــا جائعــة، فاأحضــرت لهــا طعامــاً، فعافتــه، وانصرفــت عنــه، 

فقلــت: لعلّهــا عطشــى، فاأرشــدتها اإلــى المــاء، فلــم تحفــل بــه، ونظــرْت اإلــّي نظــرات حزينــة حتـّـى تمنّيــت لــو 

كنــُت ســليمان، اأفهــم لغــة الحيــوان؛ ل�أعــرَف حاجتهــا، واأخّفــَف مصيبتهــا. وكان بــاب الغرفــة مغلقــاً، وراأيتهــا 

تُطيــل النّظــر اإليــه، وتلتصــق بــي كلّمــا راأتنــي اأتّجــه اإليــه، فاأدركــُت غرضهــا، وعرفــُت اأنّهــا تريــد اأن اأفتــَح البــاب، 

ــرح وســرور،  ــى ف ــرت حالتهــا مــن حــزن وهــّم اإل ــى الفضــاء، تغّي ــع نظرهــا اإل ــا وق ــى فتحــه، فلّم فاأســرعت اإل

وانطلقــْت تركــض فــي ســبيلها، فقلــُت فــي نفســي: هــل تفهــم هــذه الهّرة معنــى الحّريـّـة، فهي تحــزن لفقدانها، 

وتفــرح بلقياهــا... اأجــل، اإنّهــا مــا تمّســحت بــي اإلّ� ســعياً لنيلهــا؛ فالحّريّــة هــي الحيــاة. 

ــان: ............................................................................ الزم

ــكان: ........................................................................... الم

الّشخصّيات: .......................................................................

الحدث: ...........................................................................

العقدة، والحّل: .....................................................................

انتهت ال�أسئلة


