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٢

النِّتاجات
أنِْشــَطِة، اأْن َيكونــوا قاِدريــَن َعلــى توظيــِف  ُيَتَوقَّــُع ِمــَن الطَّلَبــِة َبْعــَد ال�نِْتهــاِء ِمــَن الوحــدة المتمازجــة، والتَّفاُعــِل َمــَع ال�

أْرَبــِع )ال�ْســِتماِع، والُمحاَدَثــِة، والِقــراَءِة، والِكتاَبــِة(، فــي ال�تصــاِل والتَّواُصــل ِمــْن ِخــلاِل: الَمهــاراِت ال�
ال�ستماع اإلى نصوص ال�ستماع والتفاعل معها.- ١
قراءة النصوص قراءة صامتة سريعة واعية.- ٢
استنتاج الفكرة العامة المتمثلة في كل نص.- 3
قراءة النصوص قراءة جهرة صحيحة معبرة.- ٤
استخراج ال�فكار الفرعية في كل نص.- 5
توظيف المفردات والتراكيب في جمل مفيدة.- 6
توضيح جمال التصوير في النصوص.- 7
استنتاج العواطف الموجودة في النصوص الشعرية.- 8
استنتاج الخصائص ال�أسلوبية للنصوص.- 9

القدرة على اإبداء راأيه في الشخصيات والمواقف والنصوص.- ١٠
حفظ ستة اأبيات من قصيدة )من اأجل الطفولة(.- ١١
تعرُّف السيرة الذاتية لبعض الشعراء وال�دباء.- ١٢
 التعرُّف اإلى الفعل المضارع في حالتي الرفع والنصب وعلامة اعرابه.- ١3
التعرُّف اإلى بعض المفاهيم البلاغية كالطباق والتمثيل عليه بجمل من اإنشائهم.- ١٤
التعرُّف األى حال�ت كتابة ال�ألف الفارقة.- ١5
التعرٌّف اإلى بعض ال�أخطاء الشائعة في كتابة ال�ألف.- ١6
كتابة نصوص قصيرة بخطي النسخ والرقعة.- ١7
كتابة فقرات مترابطة مع مراعاة علامات الترقيم.- ١8
نسانية الواردة في النصوص.- ١9 تمثُّل القيم الدينية وال�جتماعية وال�أخلاقية وال�إ

الُمْحَتَوياُت
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(ال�ْسِتماُع 3محطات ِمن سيَرِة الَحبيِب )

أْطفاِلالِقراَءُة ٤الرَّْحَمُة بِال�

ْعِريُّ 7ِمْن اأْجِل الطُّفولَِةالنَّصُّ الشِّ

١٠َرْفُع الِفْعِل الُمضاِرِعالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

١3ُمراَجَعٌةالَبلاَغُة

ْملاُء ألُِف الفاِرَقُةال�إِ ١٤ال�

١6ِكتاَبُة ِفْقراٍت ُمَترابَِطٍةالتَّعبيُر

١8ِسْنديانٌَة ِمْن ِفَلْسطيَنالِقراَءُة

٢١نَْصُب الِفْعِل الُمضاِرِعالَقواِعُد اللَُّغويَُّة

٢5الطِّباُقالَبلاَغُة

ْملاُء ٢8اأخطاء شائعة في كتابة ال�ألفال�إِ

٢9الَخطُّ

3٠َفنُّ التَّلخيِصالتَّعبيُر

33ورقة عمل شاملة

35ال�ختبار
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ال�ْسِتماُع:

ــِئَلِة  أْس ــِن ال� ــُب َع ــِب �( َونُجي ــيَرِة الَحبي ــن س ــاٌت ِم ــصِّ )َمَحّط ــى نَ ــَتِمُع اإل نَْس
ــِة: آتَِي ال�

؟
اأْسِئَلٌة:

نَْذكُُر الُمْعِجزاِت الَّتي َحَدَثْت ِعْنَد ميلاِد النَِّبيِّ �.١ 

نَُعلُِّل ما َياأْتي:٢ 

اأ- َوَضَعْت اأمُّ النَِّبيِّ اإِناَء الطَّعاِم َعَلْيِه َبْعَد ميلاِدِه.

ب- اأْرِسَل النَِّبّي � اإِلى باِدَيِة َبني َسْعٍد.

َكْيَف َعِلَم َعْبُد الُمطَِّلِب اأنَّ ُهناَك َمكانًَة َعظيَمًة َتْنَتِظُر َحفيَدُه؟3 

ُح َمظاِهَر َفصاَحِة النَِّبيِّ �.٤  نَُوضِّ

ما اأَثُر َجدِّ النَِّبيِّ � في َحياتِِه؟5 

نَُبيُِّن الِعْبَرَة ِمْن فُصوِل الُمعاناِة الَّتي َمرَّ بِها النَِّبيُّ �.6 

 7. نََضُع ُعْنواناً اآَخَر ُمناِسباً لِلنَّصِّ

الرَّْحَمُة ِبال�أْطفاِلالدرس ال�أول



٤

الِقراَءُة:

أَبِويَّــُة َمْجبولٌَة َعلى ِحماَيِتِهــْم، َوالرَّْحَمِة  ــِة اأْبنائِِهــْم، َفالَمشــاِعُر ال� أَبويــِن َمْفطــوٌر َعلــى َمَحبَّ َقْلــُب ال�
أَبِويَّــَة الّصاِدَقَة  ُر الُقــْراآُن الَكريــُم تِْلَك الَمشــاِعَر ال� ــَفَقِة َعَلْيِهــْم، َوال�ْهِتمــاِم بِاأْمِرِهــم، َوُيَصــوِّ بِِهــْم، َوالشَّ
نيــا، َكمــا فــي َقْولـِـِه َتعالــى: »الَْمــاُل َوالَْبُنــوَن  أول�َد زيَنــَة الَحيــاِة الدُّ اأْجَمــَل َتْصويــٍر، َفتــاَرًة َيْجَعــُل ال�

ــْكَر َعليهــا، َكمــا فــي  نَْيــا« )الكهــف: 6٤(، َوتــاَرًة َيُعّدهــم نِْعمــًة َعظيمــًة َتْســَتِحقُّ الشُّ ِزيَنــُة الَْحَيــاِة الدُّ

ســراء: 6( َقْولـِـِه َتعالــى: »َواأْمَدْدنَاكُــم بِاأْمــَواٍل َوَبِنيــَن َوَجَعْلَناكُــْم اأْكَثــَر نَِفيــًرا« )ال�إ

هــاٍت،  ــِت الِكبــاَر ِمــْن اآبــاٍء، َواأمَّ أْطفــاِل، َوَحضَّ ْســلاِميَُّة الرَّْحَمــَة بِال� ــريَعُة ال�إِ ــَخِت الشَّ َرسَّ
أْطفــاِل، َوَدليــُل ذلـِـَك اْهِتمــاُم النّبــيِّ  أْخــلاِق تُجــاَه ال� َوُمَعلِّميــَن، َوَمْســؤوليَن َعلــى التَّحلـّـي بِهــِذِه ال�

ــْم. ــْم، َوِرعاَيِتِه ــوِّ َعَلْيِه أْطفــاِل، َوالُحُن ــِة بِال� � بَِموضــوِع الرَّحَم

١- َعــْن اأنَــٍس -رضــي اللــه عنــه- قــاَل: كاَن ُغــلاٌم َيهــوِديٌّ َيْخــِدُم النّبــيَّ �، َفَمــِرَض، َفاأتــاُه النَّبــيُّ 
َيعــوُدُه، َفَقَعــَد ِعْنــَد َراأِْســِه، َفقــاَل لَــُه: "اأْســِلْم"، َفَنَظــَر اإِلــى اأبيــِه َوُهــَو ِعْنــَدُه، َفقــاَل: اأِطــْع اأبــا 

القاِســِم، َفاأْســَلَم. َفَخــَرَج النَِّبــيُّ � َوُهــَو َيقــوُل: "الَحْمــُد للــِه الـّـذي اأنَْقــَذُه ِمــَن النـّـاِر". )رواه 

البخارّي(

ــُد  ــلاِة، اأري ــي الصَّ ــوُم ف أق ــي َل� ّ ــاَل: "اإِن ــيِّ � ق ــِن النَِّب ــُه- َع ــُه َعْن ــَي الل ــاَدَة -َرِض ــي َقت ــْن اأب ٢- َع
ــي؛  ُز فــي َصلات ــوَّ ، َفاأتَّج ــيِّ ِب ــكاَء الصَّ ــَمُع ُب ل فيهــا، َفاأْس ــوِّ اأْن اأَط

ــِه".  ــى اأمِّ ــقَّ َعل ــَة اأْن اأُش َكراِهيَّ

)رواه البخارّي(

ه �، َفقالوا:  أْعـراِب َعلى َرسـوِل اللَـّ ُه َعْنهـا- قالَـْت: َقـِدَم نـاٌس ِمـَن ال� 3- َعـْن عائَِشـَة -َرِضـَي اللَـّ

اأتُقبِّلوَن ِصْبيانَُكْم؟ َفقاَل: "نََعْم"، قالوا: لَِكنّا َواللَِّه َما نَُقبُِّل. َفقاَل َرسوُل اللَِّه �: "اأَو اأْمِلُك 

ُه نَـزَع ِمـْن قُلوبُِكـم الرَّْحَمَة؟". )متّفٌق َعَلْيِه( اإِْن كاَن اللَـّ

ُز في َصلاتي: اأْسَتْعِجُل. اأتَّجوَّ

الرَّْحَمُة ِبال�أْطفاِل
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ــاِس، اإِْذ  ــُه- قــاَل: َبْينمــا َرســوُل اللــِه � ُيَصلّــي بِالنّ ــُه َعْن ــِد اللــِه بــِن َشــّداٍد -َرِضــَي اللَّ ــْن َعْب ٤- َع
ــجوَد َبْيــَن النّــاِس، َحتّــى َظنّــوا اأنَّــُه َقــْد  جــاَءُه الُحَســيُن، َفَرِكــَب ُعُنَقــُه َوُهــَو ســاِجٌد، َفاأطــاَل السُّ

َحــَدَث اأْمــٌر، َفَلّمــا َقضــى َصلاَتــُه، َســاألوُه َعــْن ذلـِـَك، َفقــاَل �: 
"اإِنَّ اْبنــي اْرَتَحَلنــي، َفَكِرْهــُت اأْن اأْعِجَلــُه َحتـّـى َيْقِضــَي حاَجَتــُه". 

)رواه النَّســائِّي(

ه قــاَل: "قــاَل َرســوُل  5- َعــْن َعْمــٍرو ْبــِن ُشــَعْيٍب، َعــْن اأبيــِه، َعــْن َجــدِّ

ــا".  ــْر َكبيَرن ــا، وُيَوقِّ ــْم َصغيَرن ــْم َيْرَح ــْن لَ ــا َم ــَس ِمنّ ــِه �: "لَْي الل

التّرمذّي( )رواه 

اْرَتَحَلني: َرِكَب َفْوَق ُعُنقي.

ُيَوقِّْر: َيْحَتِرْم.

َفائَِدٌة ُلَغِويٌَّة:
ْحــِل، َوُهــَو مــا يوَضــُع َعلــى َظْهــِر 	  ٌة ِمــَن الرَّ ، ُمْشــَتقَّ َكِلَمــُة )اْرَتَحــَل( الَّتــي َوَرَدْت ِفــي النَّــصِّ

الَجَمــِل لِلرُّكــوِب َعَلْيــِه.
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َواإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ نََضُع اإِشاَرَة )( اأماَم الِعباَرِة الصَّ ١

)       ( ِل.    أوَّ اأ- اأَمَر الَيهوِديُّ اْبَنُه األّ� ُيطيَع النَِّبيَّ � في الَحديِث ال�

)       ( أْعراِب اأْبناَءُهْم.     ب- اأَقرَّ الرَّسوُل � َعَدَم َتْقبيِل ال�

)       ( ج- َتْرَتِبُط ال�أحاديُث النََّبِويَُّة بَِحياِة النّاِس.     

)       ( أمِّ.      َل الرَّسوُل � في َصلاتِِه َراأَْفًة بِال� د- َتَعجَّ

٢ ما الَمْقصوُد بَِقوِل الرَّسوِل �: "َِرْهُت اأْن اأْعِجَلُه؛ َحتّى َيْقِضَي حاَجَتُه"؟

غيَر، َول� ُيَوقِِّر الَكبيَر؟ 3 بَِم َوَصَف الرَّسوُل � َمْن لَْم َيْرَحِم الصَّ

ًة، َواأطاَل في اأْخرى، نَُبيُِّن ذلَِك. َل الرَّسوُل � في َصلاتِِه َمرَّ ٤ َتَعجَّ

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

١ نُنَبيُِّن َدل�لََة كُلٍّ ِمّما َياأْتي:

ْبياِن َوالرَّْحَمِة. اأ - َرْبِط النَِّبيِّ � َبْيَن َتْقبيِل الصِّ

 َقْوِل والِِد الطِّْفِل الَيهوِديِّ لِ�ْبِنِه: اأِطْع اأبا القاِسِم.

أْطفاِل َعلى اآبائِِهْم؟ ٢ ما ُحقوُق ال�

ْســلاِميِّ  أْخــرى، نُْعطــي اأْمِثَلــًة ِمــْن تاريِخنــا ال�إِ أْديــاِن ال� ْســلاُم ديــُن َرْحَمــٍة عالَِمــيٌّ ُمَتســاِمٌح َمــَع ال� 3 ال�إِ
َعلــى ذلـِـَك.

الـلُّـَغـُة

نَِة فيما َياأْتي: ١- نُفرُِّق في الَمعنى َبْيَن الَكِلماِت الُمَلوَّ
اأ- "َفَلّما َقضى َصلاَتُه، َساألوُه َعْن ذلَك".

سراء: ٢3( ب- قاَل َتعالى: ﴿َوَقَضىٰ َربَُّك األَّ� َتْعُبُدوا اإِلَّ� اإِيَّاُه َوبِالَْوالَِدْيِن اإِْحَساًن﴾      )ال�إ
ج- قاَل َتعالى: ﴿َفِمْنُهْم َمْن َقَضى نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر﴾                )ال�أحزاب: ٢3(

د- َقضى القاضي َبْيَن الُمَتخاِصميَن.
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــْعِر  ــِل ُهــَو )محّمــد ســليمان ال�أحمــد( )١9٠5م-١98١م(، ِمــْن اأْعــلاِم الشِّ ــَدِويُّ الَجَب َب
، وشــاَرَك فــي النِّضــاِل ِضــدَّ َفَرنْســا.  ياِســيِّ الُمعاِصــِر ِفــي ســوريا. َعِمــَل فــي الَحْقــِل السِّ
ألــف بــاء(. ِمــْن  َبــَدِويُّ الَجَبــِل لََقــٌب اأْطَلَقــُه َعَلْيــِه يوُســُف العيســى صاِحــُب َمَجلَّــِة )ال�

أْعمــاُل الكاِمَلــُة. اأْعمالـِـِه: الَبواكيــُر، َوال�

أْبيــاِت الُمْختــاَرِة َمشــاِعَر الُحــبِّ الّصــاِدِق، َوالرَّْحَمــِة،  ُل الّشــاِعُر فــي هــِذِه ال� ُيَســجِّ
أْبيــاَت  َوالَفــَرِح تُجــاَه ِطْفــٍل ِمــْن عائَِلِتــِه، َراأى فــي ُعيونـِـِه كُلَّ اأْطفــاِل بِــلاِدِه، َوَيْخَتِتــُم ال�
أْمــُن؛ َكراَمــًة لـِـُكلِّ ِطْفــٍل فــي العالَــِم، َوِمــْن  ــعاَدُة َوال� أْرَض الَخْيــُر َوالسَّ عــاِء بـِـاأْن َيُعــمَّ ال� بِالدُّ

نْســانِيَِّة. ــُه ُمْفَعَمــًة بِال�إِ ُهنــا جــاَءْت عاِطَفُت

ِمْن اأْجِل الطُّفوَلِة
َبَدوِيُّ الَجَبِل

: ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ
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ِمْن اأْجِل الطُّفوَلِة

أْطفاِل لَْول�ُه لَْم اأَخْف بــاَوسيماً ِمَن ال� ــْيِب اأْن اأنْــاأى َواأْن اأَتَغرَّ َعلــى الشَّ

ْهــُر لَــو اأنَّهــا ُدًمــــى َوَيْلَعبــاَتــَودُّ النُّجــوُم الزُّ الُمْتَرفــاِت  ِمْنهــا  لَِيْختــاَر 

َوَيْنَهبــاَوِعْنــدي كُنــْوٌز ِمــْن َحنــاٍن َوَرْحَمــٍة بِِهــنَّ  ُيْغــرى  اأْن  نَعيِمــَي 

ُمَحبَّبــاَيجــوُر َوَبْعــُض الَجــْوِر ُحْلــٌو ُمَحبٌَّب َولَــْم اأَر َقْبــَل الطِّْفــِل ُظْلمــاً 

ْفــِو اأْن َيْرضــى َعَلْينــا َوَيغَضبــاَوَيْغَضــُب اأْحيانــاً َوَيْرضــى َوَحْســُبنا ِمــَن الصَّ

اأنَّنــي َتَمنَّْيــُت  َســْقٌم  نالَــُه  بــاَواإِْن  الُمَعذَّ ــقيَم  السَّ كُْنــُت  لَــُه  ِفــداٌء 

ــداً اإِذا َخطــا ــاَد عي أْعي ــا ال� ــِزفُّ لَن َحبــاَي اإِذا  َوعيــداً  ناغــى  اإِذا  َوعيــداً 

لَِيْشــَرباَكزُْغــِب الَقطــا لَــْو اأنَّــُه راَح صاِديًا َوَقْلبــي  َعْينــي  لَــُه  َســَكْبُت 

ــَغباَواأوثِــُر اأْن َيــْروى َوَيْشــَبَع ناِعمــاً ــِه َواأْس ــى َعَلْي ــي النُّْعم ــاأ ف واأْظَم

بــاَينــاُم َعلــى اأْشــواِق َقْلبــي بَِمْهــِدِه َحريــراً ِمــَن الَوْشــِي الَيمانــي ُمَذهَّ

ـُه ُيِظلُـّ ِغطــاًء  اأْجفانــي  َواأْحَدبــاَواأْســِدُل  اأَحــنَّ  كانَــْت  لَْيَتهــا  َويــا 

ــاَويــا َربِّ ِمــْن اأْجــِل الطُّفولَِة َوْحَدها ــْرقاً َوَمْغِرب ــْلِم َش ــَركاِت السِّ ــْض َب اأِف

أْطفاِل يا َربِّ اإِنَّها ْمِل اأْعَشــباَوُصْن ِضْحَكَة ال� اإِذا َغــرََّدْت فــي ُموِحِش الرَّ

فائَِدٌة ُلَغِويٌَّة:

أنانِيََّة.	  أَثَرُة الّتي َتْعني ال� آَخريَن َعلى النَّْفِس، َوِضدُُّها ال� يثاُر: َتْفضيُل ال� ال�إ

َر َمقاِطَع  ناغى: َكرَّ
َواأْصواتاً ُمَحبََّبًة.

َعْيراُت  َزَغُب الَقطا: الشُّ
ْفُر َعلى ريِش طائِِر  الصُّ

الَقطا. 
الّصادي: الَعْطشاُن.

ُل. اأوثُِر: اأَفضِّ
النُّْعمى: النِّْعَمُة.

اأْسَغَب: َدَخَل في 
الَمجاَعِة.

الَوْشُي: الثِّياُب 
نَُة. الُمَزْرَكَشُة الُمَلوَّ

الَيماني: نِْسَبًة اإِلى الَيَمِن.

اأْسِدُل: اأْسُتُر َواأَغطّي.

أْحَدُب: َكثيُر الَعْطِف. ال�

موِحٌش: ُمْقِفٌر، َخاٍل ِمْن 
َمظاِهِر الَحياِة.
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

ِل؟ أوَّ ١-  ما الَّذي َيْجَعُل الّشاِعَر ل� َيْبَتِعُد َوَيَتَغرَُّب، َكما َيْظَهُر في الَبْيِت ال�

ها الّشاِعُر اأْعياداً؟ ُة بِالطِّْفِل الَّتي َعدَّ ٢-  ما الُمناَسباُت الَخاصَّ

ُق النَّعيُم ِمن ُوْجَهِة نََظِر الّشاِعِر؟ 3-  َكْيَف َيَتَحقَّ

٤-  بَِم َدعا الّشاِعُر لِلطِّْفِل في الَبْيَتْيِن ال�أخيَرْيِن؟

5-  نَْسَتْخِرُج الَمظاِهَر الّدالََّة َعلى الطُّفولَِة ِمَن الَقصيَدِة.

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

أْبياَت الُمَمثَِّلَة لُِكلِّ ِفْكَرٍة.- ١ ُد ال� ئِيَسَة ِمَن الَقصيَدِة، َونَُحدِّ أْفكاَر الرَّ نَْسَتْخِرُج ال�

آتَِيْيِن:- ٢ ُح َجماَل التَّْصويِر في الَبْيَتْيِن ال� نَُوضِّ

اأ- َكُزْغِب الَقطا لَْو اأنَُّه راَح صــاِديــاً      َسَكْبُت لَُه َعْيني َوَقْلبي لَِيْشَربا
ُه      َويا لَْيَتها كانَْت اأَحـنَّ َواأْحَدبـا  ب- َواأْسِدُل اأْجفــانـــي ِغطـاًء ُيـِظـلُـّ

نَْسَتْنِتُج اْثَنَتْيِن ِمَن الَعواِطِف الُمَسْيِطَرِة َعلى الّشاِعِر في الَقصيَدِة.- 3

أْبياِت.- ٤ ديِد لِلطِّْفِل َكما َيْظَهُر في ال� ُح َمظاِهَر ُحبِّ الّشاِعِر الشَّ نَُوضِّ

نَُعبُِّر َعْن اآرائِنا في َشْخِصيَِّة الّشاِعِر.- 5

الـلُّـَغـُة

َتْدريٌب:

آتَِيِة: نَْسَتْخِرُج ِمْن اأْبياِت الَقصيَدِة ِمثال�ً لُكلِّ اأْسلوٍب ِمَن ال�

اأ - اأْسلوِب نَْفٍي.

ب- اأْسلوِب اأْمٍر.
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الَقواِعُد

َرْفُع الِفْعِل الُمضارِِع

ال�أْمِثَلُة:

الَمْجموَعُة )اأ(
ْهُر لَو اأنَّها ُدًمى                 لَِيْختاَر ِمْنها الُمْتَرفاِت َوَيْلَعبا ١- َتَودُّ النُّجوُم الزُّ

ْدُق َيْسَحُق الَكِذَب. ، والصِّ ٢- ال�ْحِتراُم َيْسِبُق الُحبَّ
الَمْجموَعُة )ب(

: "َغَفْرُت لََك َعلى ما كاَن ِمْنَك َول� اأبالي". ١- جاَء في الَحديِث الُقُدِسيِّ
نْساُن بِِفْكِرِه ل� بِمالِِه.  ٢- َيْعلو ال�إِ

ْفِو اأْن َيْرضى َعَلْينا َوَيغَضبا 3- َوَيْغَضُب اأْحياناً َوَيْرضى َوَحْسُبنا             ِمَن الصَّ
الَمْجموَعُة )ج(

٢- َعْيناِك حيَن َتْبِسماِن توِرُق الُكروُم.        ١- يا قُْدُس، َهْل َتْقَبليَن الُغَرباَء؟  
فيَن:٢( 3- قاَل َتعالى: ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴾.                          )الُمَطفِّ

َنـَتــاأمَّـُل

ُد، َيْســِبُق، َيْســَحُق( نَِجُدهــا  أْفعــاَل الَمْخطــوَط َتْحَتهــا فــي اأْمِثَلــِة الَمْجموَعــِة )اأ(، )َتــوَّ لنــا ال� اإِذا َتاأمَّ  
آِخــِر؛ َفَعلاَمــُة  أ نَّهــا اأْفعــاٌل َصحيَحــُة ال� أنَّهــا لَــْم تُْســَبْق بِناِصــٍب اأْو جــاِزٍم. ولِ� اأْفعــال�ً ُمضاِرَعــًة َمْرفوَعــًة؛ لِ�

ــِر.  آِخ ــى ال� ــَرُة َعل ــُة الظّاِه مَّ ــا الضَّ َرْفِعه
أْفعــاَل )اأبالــي، َيْعلــو، َيْرضــى( اأْفعــال�ً ُمضاِرَعــًة َمْرفوَعــًة  وفــي اأْمِثَلــِة الَمْجموَعــِة )ب(، نَِجــُد ال�  
ــِة َعلــى اآخــِر كلِّ ِفْعــٍل  مَّ ألِــِف َعلــى التَّْرتيــِب، َواإِذا حاَولْنــا نُْطــَق الضَّ آِخــِر، بِاليــاِء، والــواِو، َوال� ُمْعَتلَّــَة ال�
َة  مَّ ِمْنهــا، نَِجــُد ذلـِـَك َثقيــلاً َعلــى اللِّســاِن فــي الِفْعَلْيــِن: )اأبالــي، َيْعلــو(، لِهــذا َتكــوُن َعلاَمــُة َرْفِعِهمــا الضَّ
ــِة َعلــى اآخــِرِه،  مَّ ُر نُْطــُق الضَّ آِخــِر، َمَنــَع ِمــْن ُظهوِرهــا الثَِّقــُل، اأّمــا الِفْعــُل )َيْرضــى( َفَيَتَعــذَّ َرَة َعلــى ال� الَمَقــدَّ

ُر. َرُة َعلــى اآِخــِرِه، َمَنــَع ِمــْن ُظهوِرهــا التََّعــذُّ ــُة الُمَقــدَّ مَّ وَقــْد جــاَء َمْرفوعــاً، َوَعلاَمــُة َرْفِعــِه الضَّ
ــَن،  ــَة الَمْخطــوَط َتْحَتهــا: )َتْقَبلي أْفعــاَل الُمضاِرَع ــِة )ج(، َفَنِجــُد اأنَّ ال� ــِة الَمْجموَع ــا فــي اأْمِثَل اأّم  
أْفعــاِل  َتْبُســماِن، َيْســَتْوفوَن(، اأْســِنَدت اإِلــى يــاِء الُمخاَطَبــِة، واألــِف ال�ْثَنَتْيــِن، َوواِو الَجماَعــِة، َفِهــَي ِمــَن ال�

ــُظ. ــي اآِخِرهــا َكمــا نُلاِح ــوِن ف ــوَت النّ ــا ثُب ــُة َرْفِعه ــِة، َوَتكــوُن َعلاَم الَخْمَس



١١

 
َنْسَتْنِتُج

ُيْرَفُع الِفْعُل الُمضاِرُع ما لَْم ُيْسَبْق بِناِصٍب اأْو جاِزٍم.- 
لَِرْفِع الِفْعِل الُمضاِرِع َعلاَمتاِن:- 

ــماَء(،  ــُل الّشــاِعَرُة السَّ آِخــِر، نَْحــَو: )َتَتاأمَّ ــُة، َوَتكــوُن ظاِهــَرًة اإِذا كاَن الِفْعــُل َصحيــَح ال� مَّ اأ- الضَّ
آِخــِر بِالــواِو اأِو الياِء، نَْحَو: )َيســمو  َرًة َيْمَنــُع ِمــْن ُظهوِرهــا الثَِّقــُل، اإِذا كاَن الِفْعــُل ُمْعَتــلَّ ال� َوَتكــوُن ُمَقــدَّ
ألـِـِف  آِخــِر بِال� ُر، اإِذا َكاَن الِفْعــُل ُمْعَتــلَّ ال� الَمــْرُء بِاأْخلاِقــِه، َوَيْرَتقــي بِِصْدِقــِه( َوَيْمَنــُع ِمــْن ُظهوِرهــا التََّعــذُّ

فــا والَمــْرَوِة(. نَْحــَو: )َيْســعى الحــاجُّ َبْيــَن الصَّ
أْفعــاِل الَخْمَســِة، نَْحــَو: )َبْعــُض النَّــاِس ُيْهدونَنــا الَفــَرَح، َوَيْحِملــوَن فــي  ب- ثُبــوُت النـّـوِن فــي اآِخــِر ال�

ــنيَن(. قُلوبِهــْم اأْحــزاَن السِّ
أْفعــاُل الَخْمَســُة: اأْفعــاٌل ُمضاِرَعــٌة اأْســِنَدْت اإِلــى يــاِء الُمَخاَطَبــِة نَْحــَو: )َتقوليــَن(، اأْو األـِـِف ال�ْثَنْيــِن -  ال�

اأِو ال�ْثَنَتْيــِن، نَْحــَو: )َيقــول�ِن، َتقــول�ِن(، اأْو واِو الَجماَعــِة، نَْحــَو: )َيقولــوَن، َتقولــوَن(.

 - ال�أْصُل في الِفْعِل الُمضاِرِع اأْن َيكوَن ُمْعَرباً، َولِكنَُّه َياأْتي َمْبِنّياً ِفي َحالََتْيِن ُهما:
فائَِدٌة َنْحِويٌَّة:

. كوِن، نَْحَو: الطّالِباُت َيْكُتْبَن ُدروَسُهنَّ اأ -  اإِذا اتََّصَل بِنوِن النِّْسَوِة، ُيْبنى َعلى السُّ
ب- اإِذا اتََّصــَل بِنونَــي التَّْوكيــِد الَخفيَفــِة اأو الثَّقيَلــِة اتِّصــال�ً ُمباِشــراً، ُيْبَنــى َعلــى الَفْتــِح، نَْحــَو: 

ْعــَب اأْو اأْبلُــَغ الُمنــى(. أْسَتْســِهَلنَّ الصَّ أداِفَعــْن َعــِن الَحــقِّ مــا َحييــُت. ونَْحــَو: َل� )َل�

َنماِذُج ُمْعَربٌة:

نْيا َتقوُل بِِمْلِء فيها    َحذاِر َحذاِر ِمْن َبْطشي َوَفْتكي       )اأبو الَفَرِج الّساوي( اأ- ِهَي الدُّ
ــَتِتٌر  ــٌر ُمْس ــُل: َضمي ــَرُة علــى اآِخــِرِه، والفاِع ــُة الظّاِه مَّ ــِه الضَّ ــُة َرْفِع ــٌل ُمضــاِرٌع َمْرفــوٌع، َوعلاَم َتقــوُل: ِفْع

ــَي. ــُرُه ِه َتْقدي
ِة َقنــاَعًة.  ب- العاِجـُز ُيَسّمي ال�ْسِتْسلاَم َتَوكُّلاً، َوِقَصَر الِهمَّ

َرُة علــى اآِخــِرِه، َمَنــَع ِمــْن ُظهوِرهــا الثَِّقــُل،  ــُة الُمَقــدَّ مَّ ُيَســّمي: ِفْعــٌل ُمضــاِرٌع َمْرفــوٌع َوعلاَمــُة َرْفِعــِه الضَّ
والفاِعــُل: َضميــٌر ُمْســَتِتٌر َتْقديــُرُه ُهــَو.

يــاَح.  ـَـخافوَن الرِّ ج- الَّذيَن ُولِدوا في الَعواِصــِف ل� ي

أْفعــاِل الَخْمَســِة، والــواُو: واُو  أنَّــُه ِمــَن ال� َيخافــوَن: ِفْعــٌل ُمضــاِرٌع َمْرفــوٌع، َوَعلاَمــُة َرْفِعــِه ثُبــوُت النـّـوِن؛ لِ�
الَجماَعــِة، َضميــٌر ُمتَِّصــٌل، َمْبِنــيٌّ علــى الّســكوِن، فــي َمَحــلِّ َرْفــِع فاِعــٍل. 
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َتْدريباٌت

آتَِيِة:  نُجيُب بـِ )نََعْم( اأو بِـ )ل�( لُِكلٍّ ِمَن الِعباراِت ال�
التَّْدريُب ال�أوَُّل:

)         ( اأ- َياأْتي الِفْعُل الُمضاِرُع ُمْعَرباً.       
)    ( ب- ُيْرَفُع الِفْعُل الُمضاِرُع اإِذا لَْم ُيْسَبْق بِناِصٍب اأْو بِجاِزٍم.   
)              ( ِة الظّاِهَرِة.    مَّ ج- ُيْرَفُع الِفْعُل الُمضاِرُع الَّذي اآِخُرُه ياٌء بالضَّ
)         ( أْفعاُل الَخْمَسُة اأْفعاٌل ُمضاِرَعٌة.       د- ال�
)          ( كوِن.   هـ- اإِذا اأْسِنَد الِفْعُل الُمضارُِع اإِلى نوِن النِّْسَوِة ُيْبنى َعلى السُّ

أْفعاَل الُمضاِرَعَة الَمْرفوَعَة، َونَُبيُِّن َعلاَمَة َرْفِعها فيما َياأْتي: نَْسَتْخِرُج ال�
التَّْدريُب الثّاني:

اأ- حيَن ُيعانُِقني النَّْوُم
َوَيْسري َخَدٌر في َجَسدي الُمْتَعْب

اأَتراَخى َفْوَق َسريري الّداِفِئ في َكَسٍل
اأْبِصُر َشْيخاً َمْقروراً ِمْن َشْعبي 

)ُحَسْين مهنّا( في لَْيِل الُغْرَبِة َيَتَقلَّْب       
ب- َتْدعو الُقلوُب بِما َتْشَتهي، َفُيجيُب اللُّه -َتعالى- بِما ُهَو َخْيٌر لَها.

)الماعون: 6،7( ج- قاَل َتعالى: ﴿ڇ ڇ ڇڍڍ ڌڌ﴾  

التَّْدريُب الثّالُِث:

نَُمثُِّل بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة لُِكلٍّ ِمّما َياأْتي:

ٌة ظاِهَرٌة. اأ- ِفْعٍل ُمضاِرٍع َمْرفوٍع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه َضمَّ

َرٌة . ٌة ُمَقدَّ ب- ِفْعٍل ُمضاِرٍع َمْرفوٍع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه َضمَّ

ج- ِفْعٍل ُمضاِرٍع َمْرفوٍع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه ثُبوُت النّوِن.

ة بيتية َمهمَّ
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التَّْدريُب الّراِبُع:

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي: 

اأ- َسَنْرَفُع ُجْرَحنا َوَطناً َونَْسُكُنُه

ْبِر بِالباروِد نَْشَحُنُه    َسَنْلَغُم َدْمَعنا بِالصَّ

)اأْحَمد َدْحبور( نُُه.                    َولَْسنا نَْرَهُب التّاريَخ لِكنّا نَُكوِّ

تاِء.      )محمود درويش( لاِحيَِّة، ل� َتْكفي لَِعْقِد َصداَقٍة َمَع الشِّ ب- اإنَّ )َكْنَزَة( صوٍف واِحَدًة ُمْنَتِهَيَة الصَّ

ج- قاَل َتَعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾                )النَّْحل:٠5(

الَبلاَغُة

)ُمراَجَعٌة(

آتَِيَة بِما ُيناِسُبها: التَّْدريُب ال�أوَُّل: نَْمَلاأ الَفراغاِت ال�

اأ - ُعلوُم الَبلاَغِة َثلاَثٌة ِهَي: ١- ..................... ٢- ...................... 
......................... -3

ب - الِجناُس النّاِقُص ُهَو:...................................................

ْجُع ُهَو:.......................................................... ج- السَّ
ْجِع: ١- ......................... ٢- ......................... د- ِمْن َفوائِِد السَّ

ٍة ِمْن اإِنْشائِنا لُِكلٍّ ِمّما َياأْتي: التَّْدريُب الثّاني: نَُمثُِّل بُِجْمَلٍة تامَّ
اأ - ِجناٍس تامٍّ ...............................................................
ب - ِجناٍس ناِقٍص َتْخَتِلُف ِفيِه الَحَركاُت ..........................................
ج- ِجناٍس ناِقٍص َيْخَتِلُف ِفيِه َتْرتيُب الُحروِف .....................................
د- َسْجٍع ..................................................................
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ْملاُء ال�إِ

ال�ألُِف الفارَِقُة
الَمْجموَعُة ال�أولى:

اأ- َيْدعو ال�أْقصى الُمْسِلميَن اإِلى َتْحريِرِه.

ب- َتْهفو قُلوُب الِفَلْسطيِنّييَن اإِلى الُقْدِس.

الَمْجموَعُة الثّانَِيُة:
اأ- سائِقو الَمْركباِت الُعموِميَِّة ُمْلَتِزموَن بَِقواِعِد الُمروِر.

روَن الَمسيَرَة الَكْشِفيََّة. أْعلاِم َيَتَصدَّ ب- حاِملو ال�

الَمْجموَعُة الثّالَِثُة:
أنَُّهم الَتَزموا بِالتَّْعليماِت التَّْرَبِويَِّة. اأ- اأْثنى الُمديُر َعلى الطََّلَبِة؛ لِ�

ب- لَْن َتنالوا ِمْن َعزيَمِة َشْعِب الَجّباريَن.

ج- َتفاَءلوا بِالَخْيِر َتِجدوُه.

َنـَتــاأمَّـُل

أولــى، نَِجُدُهمــا ِفْعَلْيــِن ُمضاِرَعْيــِن  ْلنــا الَكِلَمَتْيــِن )َيْدعــو، َتْهفــو( فــي اأْمِثَلــِة الَمْجموَعــِة ال� اإَِذا َتاأمَّ  
َيْنَتهــي كُلٌّ ِمْنُهمــا بـِـواٍو، واإِذا حاَولْنــا َحــْذَف هــِذِه الــواِو ِمــن اآِخــِر كُلٍّ ِمْنُهمــا، نَِجــُد اأنَّ الَحــْذَف َغْيــُر 
أنَّ كُلَّ ِفْعــٍل ِمْنُهمــا َيْخَتــلُّ َمْعنــاُه، َوِمــْن ُهنــا نََتَبيَّــُن اأنَّ الــواَو فــي اآِخــِر كُلِّ ِفْعــٍل ِمْنُهمــا َحــْرٌف  ُمْمِكــٍن؛ لِ�

. َوهــِذِه الــواُو ل� تُْتَبــُع بِاألـِـٍف.  اأْصِلــيٌّ

ــٍر ســالِماً،  ــِن َجْمــَع ُمَذكَّ ــِن )ســائِقو، حاِملــو(، نَِجُدُهمــا اْســَمْيِن، َمْجموَعْي َواإِذا َتاأَمْلنــا الَكِلَمَتْي  
ــالِِم. ــِر الّس ــِع الُمَذكَّ ــواُو واَو َجْم ــِذِه ال ــّمى ه ــٍف، َوتَُس ــا بِاألِ ــواُو فيِهم ــِع ال ــْم تُْتَب ــِن، لَ ــِن ُمضاَفْي َمْرفوَعْي

ْلنــا الَكِلمــاِت )الَتَزمــوا، َتَنالــوا، َتفاَءلــوا( فــي اأْمِثَلــِة الَمْجموَعــِة الثّالَِثــِة، نَِجُدهــا اأْيضــاً  ــا اإِذا َتاأمَّ اأمَّ  
اأْفعــال�ً، َوَيْظَهــُر لََنــا اأنَّ الِفْعــَل )الَتَزمــوا( ِفْعــٌل مــاٍض، َوالِفْعــَل )َتنالــوا( ِفْعــٌل ُمضــاِرٌع، َوالِفْعــَل )َتفاَءلــوا( 
نَّهــا  كــوِر، َوِعْنــَد َحــْذِف هــِذِه الــواِو، َفاإِ ِفْعــُل اأْمــٍر، َوَقــِد اتََّصَلــْت بـِـُكلٍّ ِمْنُهمــا واٌو َتــُدلُّ َعلــى َجماَعــِة الذُّ
ــَزَم، َتنــاُل، َتفــاَءْل( َوِمــْن ُهنــا  آتــي: )الَت ــُح بِْنَيُتهــا َعلــى النَّْحــِو ال� أْفعــاِل؛ اإِْذ تُْصِب ــُر َعلــى َمْعنــى ال� ل� تَُؤثِّ
َيَتَبيَّــُن لَنــا اأنَّ هــِذِه الــواَو لَْيَســْت َحْرفــاً اأْصِلّيــاً ِمــْن ُحــروِف الِفْعــِل، َواإِنَّمــا ِهــَي واُو َجماَعــٍة َضميــٌر َيتَِّصــُل 
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َنْسَتْنِتُج

أْفعــاِل؛ لِلتَّْنبيــِه َعلــى اأنَّهــا  ألـِـُف الفاِرَقــُة: األـِـٌف تُْكَتــُب َوَل� تُْلَفــُظ، تُضــاُف َبْعــَد واِو الَجماَعــِة فــي ال� اأ- ال�
لَْيَســْت واواً اأْصِليَّــًة، َواإِنَّمــا ِهــَي واُو َجماَعــٍة، نَْحــَو: َكَتبــوا، لَــْم َيْكُتبــوا، اْكُتبــوا، َوتُْحــَذُف ِعْنــَد اتِّصــاِل 

الِفْعــِل بَِضميــِر، نَْحــَو: اْكُتبــوُه، لَــْن َيْكُتبــوُه.

أْصِليَِّة، َو واِو الَجماَعِة، َو واِو َجْمِع الُمَذكَِّر الّسالِِم نُراِعي ما َياأْتي: ب- للتَّمييِز َبْيَن الواِو ال�
أْصِليَّــُة: ِهــَي الَحــْرُف ال�أخيــُر ِمــَن الِفْعــِل، َوَيْخَتــلُّ َمْعنــى الِفْعــِل ِعْنــَد َحْذِفهــا، َول� َتْتَبُعهــا  ١- الــواُو ال�

األـِـٌف فاِرَقــٌة نَْحــَو: َيْســمو، َيْدنــو، َيْصحــو.
أْفعــاِل، َوُيْمِكــُن َحْذفُهــا دوَن ُحــدوِث َخَلــٍل فــي الَمْعنــى، َوتُْتَبــُع بِاألِِف  ٢- َتكــوُن واُو الَجماَعــِة فــي ال�

ــروا. التَّْفريــِق نَْحــَو: اْذَهبــوا، َكَتبوا، لَْن َيَتَكسَّ
أْســماِء الَمْجموَعــِة َجْمــَع ُمَذكَّــٍر ســالِماً فــي حــاِل  3- َتكــوُن واُو َجْمــِع الُمَذكَّــِر الّســالِِم، فــي اآِخــِر ال�

َكْونـِـِه ُمضافــاً، َول� تُْتَبــُع بِاألـِـِف التَّْفرْيــِق، نَْحــَو: ُمَهْنِدســو الَمْشــروِع ُمْبِدعــوَن.

أْمــِر( َوُيْمِكــُن َحْذفُهــا، َول� َشــكَّ اأنَّنــا نُلاِحــُظ اأنَّ  بِالِفْعــِل بِاأنْواِعــِه الثَّلاَثــِة: )الماضــي، َوالُمضــاِرِع، َوال�
ألـِـِف، نَْســَتْنِتُج اأنَّهــا َتاأْتــي  َيــِة هــِذِه ال� ــؤاِل َعــْن اأَهمِّ هــِذِه الــواَو تُْتَبــُع بِاألـِـٍف تُْكَتــُب َول� تُْلَفــُظ، َوِعْنــَد السُّ
ــِة َوواِو َجْمــِع الُمذكَّــِر الّســالِِم؛ ِمــْن اأْجــِل التَّْفِريــِق َبْيــَن  أْصِليَّ َبْعــَد واِو الَجماَعــِة، َول� َتاأْتــي َبْعــَد الــواِو ال�

ألـِـَف الفاِرَقــَة(. ــِة َوواِو الَجماَعــِة، َوِمــْن ُهنــا اأَخــَذْت َتْســِمَيَتها )ال� أْصِليَّ الــواِو ال�

التَّْدريُب

ــمَّ  ــًا، ثُ ــٍة اإِْملائِّي ــَر َصحيَح ــًة اأْم َغْي ــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط َصحيَح ــِت الَكِلمــاُت الَّت ُد اإِْن كاَن ــدِّ نَُح
ــِة ِمْنهــا: حيَح ــَر الصَّ ــوُِّب َغْي نَُص

أْطفاِل. اأ- كاَن الرَّسوُل -َصلّى اللُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- َيْحنو َعلى ال�

أمَّهاُت بَِدْوِرِهنَّ النَّبيِل.  ج- ُمَبْرِمجوا هِذِه اللُّْعَبِة باِرعوَن. ب- َتْسموا ال�

د- اْسَتعينو بِالَوْحَدِة لَِتْحقيِق النَّْصِر.

هـ- اإِْن تُْهِملوا النُّْصَح َتْفَشلو.

و- ُمكاِفحو الَفساِد لَُهْم اأْجٌر َعظيٌم.
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التَّْعبيُر

َنْسَتعيُن ِبال�أْفكارِ ال�آتَِيِة لِِكتاَبِة َثلاِث فِْقراٍت ُمَتراِبَطٍة:

نْساِن اأْن َيكوَن ُمَتفائِلاً؛ لَِيْقوى َعلى الِقياِم بَِمْسؤولِّياتِِه. ْسلاُم لِلاإِ اأ - اأراَد ال�إِ
أَزماِت. َدماِت وال� أْمراِض والصَّ أْقَدُر َعلى الَعطاِء، َوُمقاَوَمِة ال� ب - الُمَتفائِلوَن ُهُم ال�

ج- الُمَتفائِلوَن ُمَقرَّبوَن ِمَن النّاِس َوُمَحبَّبوَن لَُهْم.
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

أْصــِل، ِمْن  ، َوباِحــٌث اأكاديمــيٌّ ِفَلْســطينيُّ ال�   َوليــُد َســْيف كاتـِـٌب، َوشــاِعٌر، َوقــاصٌّ

ْكتــوراه فــي اللَُّغــِة الَعَربِيَّــِة، وَعِمــَل  َمديَنــِة طولََكــْرَم، ُولـِـَد عــاَم )١9٤8م(، َحَصــَل َعلــى الدُّ

َة اأْعمــاٍل، ِمْنهــا:  ، َفاأنَْجــَز ِعــدَّ راِمــيِّ أْرُدنِيَّــِة، ثُــمَّ َتَفــرََّغ لِلَعَمــِل الدِّ ُمحاِضــراً فــي الجاِمَعــِة ال�

ُمَسْلَســُل )التَّْغريَبــُة الِفَلْســطيِنيَُّة(، َوِمــْن اأْشــَهِر اأْعمالـِـِه: َقصائـِـُد في َزَمِن الَفْتــِح، َوتغريَبُة َبني 

ــٌة ِمــْن ِكتابـِـِه )الّشــاِهُد الَمْشــهوُد(، َيَتَحدَُّث  ِفَلْســطيَن. َوالنَّــصُّ الَّــذي َبْيــَن اأْيدينــا ســيَرٌة ذاتِيَّ

تـِـِه، َوَتَعلُِّقــِه بِهــا، َوُحْزنـِـِه َعلــى َوفاتِهــا. فيــِه َعــْن ِذْكرياتـِـِه َمــَع َجدَّ

ِسْندياَنٌة ِمْن فَِلْسطيَن

د. وليد سيف

الدرس الثّاني
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الِقراَءُة:

ــلاِة      ... َول� اأْذكُــُر َجدَّتــي اإِلّ� َوِهــَي جالَِســٌة َعلــى َســّجاَدِة الصَّ
ــلاٍة،  ــي َص ــْن ف ــْم َتُك ــاإِْن لَ ــِه، َف ــمِ َوَفْرَوتِ ــِد الَغَن ــْن ِجْل ــِة ِم الَمْصنوَع
ــلاِة. َوكانَــْت َملاِمــُح َوْجِههــا  ــلاِة َوالصَّ َفِهــَي فــي ِذْكــِر اللـّـِه َبْيــَن الصَّ
َتِنــمُّ َعــْن َســكيَنٍة داِخِليَّــٍة َعميَقــٍة، َفِهــَي فــي َســلامٍ دائـِـمٍ َمــَع َربِّهــا، 
َوَمــَع نَْفِســها، َوَمــَع النـّـاِس. َفُكْنــُت اإذا قُْلــُت لَهــا: "اللـّـُه ُيخلّيــِك يــا 
ِســتّي"، انَْتَفَضــْت َكاأنَّ اأْفعــى َقــْد لََدَغْتهــا، َوَتقــوُل: " ل� َتــْدُع َعَلــيَّ 
يــا َحبيبــي". َفاأقــوُل: " اإِنَّمــا اأْدعــو لَِك يا ِســتّي "، َفَتقــوُل: " َبْل ِهَي 
ــُل لِقاَء َربـّـي"؟ لَْم  ، مــا حاَجتــي بِطــوِل الُعْمــِر، َواأنــا اأتَعجَّ َدْعــَوةٌ َعَلــيَّ
لاً لَِمْوٍت ُيريُح ِمْن َشــقاِء  َتُكــْن َتقــوُل ذلــَك َتَبرُّمــاً بِالَحيــاِة، َول� َتَعجُّ
َتها في الَحياِة،  نْيــا. َولِكنَّهــا النَّْفــُس الُمْطَمِئنَّــُة الَّتي اْســتوَفْت َمَهمَّ الدُّ

َواأصاَبــْت َحظَّهــا ِمْنها بُِحْلِوهــا َوُمرِّها.

        عاَشــْت َجدَّتــي ديَنهــا فــي ُدنْياهــا دوَن اأْن َتْصَحــَب 
ــْن ديِنهــا  ــُبها ِم ــِث، َحْس ــِه َوالتَّْفســيِر َوالَحدي ــداِت الِفْق َمَعهــا ُمَجلَّ
ســلامِ َصلاًة َوِصياماً  ــهاَدَتْيِن، َواْســَتْوَفْت اأْركاَن ال�إِ اأنَّها َشــِهَدِت الشَّ
َوَحّجــاً َوَزكاًة، َوزاَدْت َعلــى ذلـِـَك ِمــَن النَّواِفــِل مــا اْســتطاَعْت َتَقرُّبــاً 
ــْم  ــاِس، َفَل ــي النّ ــْوِض ف ــِن الَخ ــاَنها َع ــَكْت لِس َواْحِتســاباً، َواأْمَس
ــْت ِمــْن اأَحــنِّ النّــاِس َعلــى  ــُر اأَحــداً بِســوٍء، َوكانَ اأْســَمْعها َقــطُّ َتْذكُ
أْرَمَلــِة. َفــاإذا ُعِصــَر َزْيتــوُن اأْرِضنــا فــي  عيــِف َوالَيتيــمِ َوال� الَفقيــِر َوالضَّ
ــى  ــُه حتّ ــاأْكُْل ِمْن ــْم نَ ــْرَم، لَ ــا فــي طولََك ــى َبْيِتن ــِه اإِل ــِة، َوجــيَء بِ الَقْرَي

ــُه َحــقَّ العائِــِل َوالَفقيــِر. تُْخــِرَج ِمْن

ــْنِدياَنَة  أمِّ الِفَلْســطيِنيَّةِ، كانَــْت َجدَّتــي السِّ َعلــى ِمثــاِل ال�  
أْســَرةُ، َوَتْســَتِظلُّ بِِظلِّها. َوكاَن  الَقديَمَة المورَِفَة الَّتي َتْلَتفُّ َحْولَها ال�
اْحِتــرامُ اأْبنائِهــا لَهــا نَْهجــاً. َوكاَن والـِـدي اأَحدَُّهــم ِمزاجــاً، َولِكنَّــُه كاَن 
ــِه اإِذا نََهْتــُه َعــْن اأْمــرٍ َيُهــمُّ بـِـِه اإِذا َغِضــَب، اأْو اأَمَرْتــُه بَِقبوِل  َوقّافــاً ِعْنــَد اأمِّ
أمِّ الُمَتَحكَِّمةِ،  َشــْيٍء َقْد اْمَتَنَع َعْنُه. َوما كانَْت َتْفَعُل ذلَك بَِلْهَجةِ ال�

َجُر. التََّبرُُّم: الّضيُق َوالضَّ

اأْمَسَكْت لِسانَها: اْمَتَنَعْت 
َعِن الَكلاِم الفاِحِش َعلى 

النّاِس.

ْنِديانَُة: َشَجَرٌة َعظيَمٌة  السِّ
أْحراِج. ِمْن َشَجِر ال�

ُة. الموِرَفُة: الطَّويَلُة الُمْمَتدَّ

الَوقّاُف: الُمَتاأنّي، َغْيُر 
ِل. الُمَتَعجِّ
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ــَل بَِراأْيِهــا،  َفذلـِـَك اأْبَعــُد َشــْيٍء َعــْن َشــَخِصيَِّتها. كاَن َيكفــي اأْن َتَتَدخَّ
َفَيِقــَف ِعْنــَدُه. َوبِالطَّْبــِع، كُنـّـا نـُـْدرُِك ذلـِـَك اإِْذ كُنـّـا ِصغــاراً، َفَنعــوُذ بِهــا 

ِمــْن َغَضبــاِت الوالـِـِد، اأو نَْسَتْشــِفُع بِهــا لِحاَجِتنــا ِعْنــَدُه.

َولََكــْم كُْنــُت اأِحــبُّ اأْن اأْســَتْلِقَي ِعْنَدهــا، َفاأْســِنَد َراأْســي اإِلــى رُْكَبِتهــا، 

ــَد َشــْعرَِي الَخِشــَن، َوَتْرقَِيني بِالدُّعاءِ َوالذِّْكرِ. َفاإْن  َوَيْحلو لَها اأْن تَُمسِّ

ها َقْبَضٌة  األَمَّ بِي عارٌِض ِمْن َمَرٍض اأْو َغْيرِهِ، كانَْت َتْفَعُل ذلَِك َوفي َكفِّ

أنّها َتْعَتِقُد  ِمــْن ِمْلــٍح، َفــاإذا َفَرَغــْت ِمــَن الرُّْقَيةِ، نََثَرْت الِمْلَح في الَهواءِ؛ لِ�

اأ نَّــُه اْمَتصَّ ِمْن ِجْســمي الّســوَء العــارَِض.

تــي ُمْســَتْوَدَع  ِة الَماأْلــوِف، كانَــْت َجدَّ    َوَعلــى ِمثــاِل الَجــدَّ
ــْعِبيَِّة الَّتــي نَُســّميها فــي ِفَلْســطيَن " الُخّريِفّيــاْت "  الِحكايــاِت الشَّ
ألْــِف دوَن  َوكُنـّـا نُِلــحُّ َعَلْيهــا اأْن تُعيــَد َعَلْينــا َقــصَّ الِحكاَيــِة لِلَمــرَِّة ال�
ــى  ــِة اإِل ــَع الِحكاَي ــا نَْذَهــُب َم ــرٍَّة َجديــَدٍة كُنّ . َوفــي كُلِّ َم اأْن نََمــلَّ
تُخــوٍم ِســْحِريٍَّة َبعيــَدٍة، َول� ُيْخِفــُق الَقــصُّ الَمْكــروُر فــي اأْن َيْخلـُـَق 
فينــا ُعْنُصــَر التََّوتُّــِر َوالتَّْشــويِق فــي انِْتظــارِ اأْن َتْنَجِلــَي َحقيَقــُة الَمْكــِر 

اأخيــراً، َفَيْنَتِصــَف الَمْظلــوُم ِمــَن الظّالـِـِم.

        َهزَّنــي نََبــاأ َوفــاِة َجدَّتــي، َوحاَولْــُت اأْن اأْكُتــَب ُحْزنــي، َولِكنَّــُه 
ــْنِديانََة الَعظيَمَة اإِلّ� َقْلبي  كاَن اأْكَبَر ِمَن الِعباَرِة، َولَْيَس َيَســُع تِْلَك السِّ
َوِوْجداني َوذاِكَرتي الَّتي َتْحَتِضُن اإِْرَثها الّدائَِم. غاَيُة ما اْسَتَطْعُت اأْن 
اأْفَعَلــُه َوفــاًء لِِذْكراهــا َبْعــَد حيٍن ِمــَن الدَّْهِر، اأنـّـي األَْقْيُت َبْعَض َملاِمِح 
َشــْخِصيَِّتها َعلــى َشــْخِصيَِّة "اأمِّ اأْحَمــَد" في"التَّْغريَبــِة الِفَلْســطيِنيَِّة". 
ــْنِدياُن الِفَلْســطيِنيُّ ُمَتشــابِهاً َراأى الُمشاِهُد الِفَلْسطيِنيُّ  َولَّما كاَن السِّ
أمِّ الِفَلْســطيِنيَِّة. تِْلَك الَّتي َســْوَف نَراها فيما  في "اأمِّ اأْحَمَد" ِمثاَل ال�
َبْعــُد َتْحَتِضــُن ِجــْذَع َزْيتونَــٍة َقديَمــٍة، َكمــا َتْحَتِضــُن َولَداً ُيوِشــُك اأْن 
َيَتَخطََّفــُه الُغــزاُة "المــارّوَن َبْيــَن الَكِلماِت العابَِرِة"، َواإِِن اْســَتباحوا اإِلى 

حيــٍن لَْحَمنا َوَدَمنــا َوَقْمَحنا.
من كتاب )الشاهُد والمشهوُد(

ُد: َتْمَسُح. تَُمسِّ

ُذني بَِقْولِها  َتْرقيني: تَُعوِّ

)بِْسِم اللِّه اأْرقيَك َواللُّه 

َيْشفيَك(. 

التُّخوُم: ُمْفَرُدها تُْخٌم، َوُهَو 

الَحدُّ الفاِصُل َبْيَن اأْرَضْيِن.



٢٠

الَفْهُم وال�ْستيعاُب

ِة؟ ١- ما الّصوَرُة الَّتي كاَن الكاتُِب َيَتَذكَُّرها دائِماً لِلَجدَّ

؟ ِة َتِنمُّ ٢- َعمَّ كانَْت َملاِمُح َوْجِه الَجدَّ

عيِف. ِة َعلى الَفقيِر َوالضَّ 3- نَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ما َيُدلُّ َعلى َحناِن الَجدَّ

ِة ِعْنَد حاَجِتِهْم لِذلَِك؟ أْبناُء َيْسَتْشِفعوَن بِالَجدَّ ٤- َمتى كاَن ال�

أْحفاِدها؟ ِة الَّتي كانَْت َتْرويها لِ� 5- بَِم اتََّسَمْت ِحكاياُت الَجدَّ

ُة َتْفَعُل ِعْنَدما كاَن ُيْسِنُد الكاتُِب َراأَْسُه اإِلى ُرْكَبِتها؟ 6- ماذا كانَْت الَجدَّ

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

١- نَُعلِّــُل مــا َياأْتــي:
ِة الِمْلَح في الَهواِء َبْعَد ُرْقَيِتها لَِحفيِدها. اأ- نَْثَر الَجدَّ

ألِْف. ِة ال� ِة لِِقَصِصها لِلَمرَّ أْبناِء ِمْن اإِعاَدِة الَجدَّ ب- َعَدَم َمَلِل ال�

. تِِه َكما َيْبدو في النَّصِّ 3- نَْسَتْنِتُج َعواِطَف الكاتِِب تُجاَه َجدَّ

آتَِيِة: ُح َجماَل التَّْصويِر في الِعباراِت ال� ٤- نَُوضِّ
اأ- انَْتَفَضْت َكاأنَّ اأْفعى َقْد لََدَغْتها.

أْسَرُة، َوَتْسَتِظلُّ بِِظلِّها. ْنِديانََة الَقديَمَة الموِرَفَة الَّتي َتْلَتفُّ َحْولَها ال� تي السِّ ب - كانَْت َجدَّ
ٍة َجديَدٍة كُنّا نَْذَهُب َمَع الِحكاَيِة اإِلى تُخوٍم ِسْحِريٍَّة َبعيَدٍة. ج- َوفي كُلِّ َمرَّ

آتَِيَتْيِن: 5 - نَْشَرُح َدل�لََة الِعباَرَتْيِن ال�

اأ- الماّروَن َبْيَن الَكِلماِت العابَِرِة.   ب- اْسَتباَح الُغزاُة لَْحَمنا َوَدَمنا َوَقْمَحنا.

الـلُّـَغـُة

١ - نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن التَّْركيَبْيِن الَمْخطوِط َتْحَتُهما فيما َياأْتي:

آِخَرِة. نْيا َوال� اأ -  َمْن ُيْمِسْك لِساَنُه َعِن الَخْوِض في اأْعراِض النّاِس، َيْسُتْرُه اللُّه في الدُّ

أموِر في اإِداَرِة َمْدَرَسِتِه. ب- الُمديُر النّاِجُح  ُيْمِسُك ِبِزماِم ال�



٢١

الَقواِعُد

َنْصُب الِفْعِل الُمضارِِع

ال�أْمِثَلُة:

الَمْجموَعُة )اأ(

تي َحياَتها دوَن اأْن َتْصَحَب َمَعها ُمَجلَّداِت الِفْقِه والتَّْفسيِر.- ١ عاَشْت َجدَّ

أْجياِل.- ٢ َلْن َتموَت ِفَلْسطيُن ِمْن ذاِكَرِة ال�

تي َكْي اأْسَتْشِفَع بِها ِعْنَد والِدي.- 3 َذَهْبُت اإِلى َجدَّ

الَمْجموَعُة )ب(

ْوُك زاِرَعُه ُوروداً.- ١ َلْن ُيْعِطَي الشَّ

َبْيَن الَخْوِف َوالُجْراأِة اأْن َتْخُطَو الُخْطَوَة ال�أولى.- ٢

أَبِد.- 3 لَْن َتْبقى الُقْدُس َرهيَنَة الُقيوِد اإِلى ال�

الَمْجموَعُة )ج(

تَسلَّحي بِالِعْلِم َكْي تُشارِكي في بِناِء الُمْجَتَمِع.- ١

ديقاِن، َلْن َتْخَتِلفا اإِذا اتَّخْذتُما الِحواَر َسبيلاً.- ٢ اأيُّها الصَّ

قاَل َتعالى: ﴿پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾.     )النساء:7٢(- 3

 الَمْجموَعُة )د(

الِْغ الَحَسَد ِمْن َحياتَِك؛ لَِتعيَش َسعيداً. - ١

َق اأْهداَفَك.  - ٢ ثابِْر َحتّى تَُحقِّ



٢٢

َنـَتــاأمَّـُل

َمــرَّ بِنــا ســابِقاً اأنَّ الِفْعــَل الُمضــاِرَع َياأْتــي َمْرفوعــاً مــا لَــْم ُيْســَبْق بناِصــٍب اأو بِجــاِزٍم، ومــا لَــْم َيُكــْن   

ــًة،  ــِة )اأ(، نَِجُدهــا اأْفعــال�ً ُمضاِرَع ــِة الَمْجموَع ــا الَكِلمــاِت الَمْخطــوَط َتْحَتهــا فــي اأْمِثَل ْلن ــاً، َواإِذا َتاأمَّ َمْبِنّي

َوِعْنــَد ُملاَحَظــِة الَحَركــِة َعلــى اآِخــِر كُلٍّ ِمْنهــا نَِجُدهــا َفْتَحــًة، َوهــذا َيْعنــي اأنَّهــا جــاَءْت َمْنصوَبــًة، َفمــا 

ــَبُب نَْصِبهــا؟ َس

أْفعــاِل َقــْد ُســِبَق بَِحــْرٍف ِمــْن اأْحــُرِف النَّْصــِب، َفالِفْعــُل  نُلاِحــُظ اأنَّ كُلَّ ِفْعــٍل ِمــَن هــِذِه ال�  
ــْي(. ــِبَق بـــِ )َك ــِفَع( ُس ــُل )اأْسَتْش ــْن(، والِفْع ــِبَق بـِــ )لَ ــُل )َتمــوَت( ُس ــِبَق بـــِ )اأْن(، والِفْع ــَب( ُس )َتْصَح

آِخــِر؛ لِهــذا نُِصَبــْت َوَعلاَمــُة نَْصِبهــا  أْفعــاِل نَِجُدهــا اأْفعــال�ً َصحيَحــَة ال� ــِل اأواِخــِر َهــِذِه ال� َوِعْنــَد َتاأمُّ  
الَفْتَحــُة الظّاِهــَرُة َعلــى اآِخِرهــا. 

آِخــِر؛ َفَقــْد  أْفعــاَل الَمْخطــوَط َتْحَتهــا ُمْعَتلَّــُة ال� ْلنــا اأْمِثَلــَة الَمْجموَعــِة )ب(، نُلاِحــُظ اأنَّ ال� واإِذا َتاأمَّ  
آِخــِر بِاليــاِء، وَعلاَمــُة نَْصِبــِه الَفْتَحــُة الظّاِهــَرُة َعلــى اآِخــِره، والِفْعُل)َيْخُطــَو(  جــاَء الِفْعــُل )ُيْعِطــَي( ُمْعَتــلَّ ال�
آِخــِر بِال�ألف،  آِخــِر بِالــواو، وَعلاَمــُة نَْصِبــِه الَفْتَحــُة الظّاِهــَرُة َعلــى اآِخــِرِه، َوالِفْعــُل )َتْبقــى( ُمْعَتــلَّ ال� ُمْعَتــلَّ ال�

َر ذلـِـَك؛ لِهــذا جــاَء الِفْعــُل َمْنصوبــاً، َوَعلاَمــُة نَْصِبــِه الَفْتَحُة  آِخــِر لََتَعــذَّ َولَــْو حاَولْــَت نُْطــَق الِفْعــِل َمْفتــوَح ال�

ِر. َرُة َعلــى اآِخــِرِه لِلتََّعــذُّ الُمَقــدَّ

ــِة،  ــاِء الُمخاَطَب ــاً بِي ــاِركي(، جــاَء َمْختوم ــَل )تُش ــُظ اأنَّ الِفْع ــِة )ج( نُلاِح ــِل الَمْجموَع ــَد َتاأمُّ َوِعْن  
َمْحــذوَف النـّـوِن ِمــْن اآِخــِرِه، َوالِفْعــُل فــي الُجْمَلــِة الثّانَِيِة )َتْخَتِلفــا( جاَء َمْختوماً بِاألـِـِف ال�ْثَنْيِن، َوَمْحذوَف 
النـّـوِن ِمــْن اآِخــِرِه، َوالِفْعــُل فــي الُجْمَلــِة الثّالَِثــة )َتميلــوا( جــاَء َمْختومــاً بـِـواِو الَجماَعــِة، َوَمْحــذوَف النـّـوِن 
أْفعــاِل الَخْمَســِة، الَّتــي َتكــوُن َعلاَمــُة نَْصِبهــا َحــْذَف  أْفعــاَل ِمــَن ال� ِمــْن اآِخــِرِه، َولََعلَّنــا نَْســَتْنِتُج اأنَّ هــذِه ال�

النـّـوِن ِمــْن اآِخِرهــا.

َوفــي الَمْجموَعــِة )د( نُلاِحــُظ الِفْعــَل الُمضــاِرَع )َتعيــَش( َقــْد ُســِبَق بِــلاٍم ُيْطَلــُق َعلْيهــا ل�ُم   
ــَق( ُســِبَق بِالَحــْرِف َحتَّى،  ــُن َســَبَب ُحــدوِث الِفْعــِل الّســابِِق لَهــا، َوَكذلـِـَك الِفْعــُل )تَُحقِّ التَّْعليــِل؛ الَّتــي تَُبيِّ
َونُلاِحــُظ اأنَّ هذْيــِن الِفْعَلْيــِن جــاءا َمْنصوَبْيــِن. َولِكــْن، َهــْل عاِمــُل النَّْصــِب ُهمــا الَحْرفــان ل�ُم التَّْعليــِل 
ــَش(،  أْن َتعي ــى: )لِ� أول ــِة ال� ــُر الُجْمَل ــا؛ َفَتْقدي ــَرُة َبْعَدُهم ــَو )اأْن( الُمْضَم ــا ُه ــِب ُهن ــُل النَّْص ــى؟ َفعاِم وَحتّ

ــَق(. َوالثَّانَِيــِة: )َحتّــى اأْن تَُحقِّ
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َنْسَتْنِتُج

١-ُيْنَصُب الِفْعُل الُمضاِرُع ُمباَشَرًة اإِذا ُسِبَق بَِحْرٍف ِمْن اأْحُرِف النَّْصِب.

٢- ِمْن اأْحُرِف النَّْصِب:
ْعراِب. كوِن ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ اأ- اأْن: َحْرٌف َمْصَدِرٌي َونَْصٌب، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

ْعراِب. كوِن ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ ب- لَْن: َحْرُف نَْفٍي َونَْصٍب َواْسِتْقباٍل، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ
ْعراِب. كوِن ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ ج- َكْي: َحْرٌف َمْصَدِرٌي َونَْصٌب، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

3- ُيْنَصُب الِفْعُل الُمضاِرُع بِاأِن الُمْضَمرِة َبْعَد ل�ِم التَّْعليِل َوَحتّى، ِمْثَل:
اأ- َتعاَونوا لُِتْفِلحوا.

ب- اْزَرْع اأَملاً َحتّى َتْحُصَد َفَرحاً.

٤- لَِنْصِب الِفْعِل الُمضاِرِع َعلاَمتاِن:
آِخــِر بِالــواِو اأْو بِاليــاِء، َوالَفْتَحــُة  آِخــِر، اأْو ُمْعَتــلَّ ال� اأ- الَفْتَحــُة الظّاِهــَرُة َعلــى اآِخــِرِه اإِْن كاَن َصحيــَح ال�

ألـِـِف. آِخــِر بِال� َرُة َعلــى اآِخــِرِه، اإِْن كاَن ُمْعَتــلَّ ال� الُمَقــدَّ

أْفعاِل الَخْمَسِة. ب- َحْذُف النّوِن ِمْن اآِخِرِه اإِْن كاَن ِمَن ال�

َنموَذجاِن ُمْعَرباِن:

َد َشْعِرَي الَخِشَن.   تي اأْن تَُمسِّ اأ - كاَن َيْحلو لَِجدَّ

ْعراِب. كوِن، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ اأْن: َحْرٌف َمْصَدِريٌّ َونَْصٌب، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

ــَد: ِفْعــٌل ُمضــاِرٌع َمْنصــوٌب بـِـاأْن، وَعلاَمــُة نَْصِبــِه الَفْتَحــُة الظّاِهــَرُة َعلــى اآِخــِرِه. والفاِعــُل: َضميــٌر  تَُمسِّ
ُمْســَتِتٌر َتْقديــُرُه ِهــَي.

ْيتوِن َحتّى نُْخرَِج ِمْنُه َحقَّ العائِِل. ب- لَْم نَُكْن نَاأْكُُل ِمَن الزَّ

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

نُْخــِرَج: ِفْعــٌل ُمضــاِرٌع َمْنصــوٌب بـِـاأْن الُمْضَمــرِة َبْعــَد َحتـّـى، َوَعلاَمــُة نَْصِبــِه الَفْتَحــُة الظّاِهَرُة َعلــى اآِخِرِه. 

والفاِعــُل: َضميــٌر ُمْســَتِتٌر َتْقديــُرُه نَْحُن.



٢٤

َتْدريباٌت
التَّْدريُب ال�أوَُّل:

نُْكِمُل الِعباراِت ال�آتَِيَة ِبما ُيناِسُبها:

اأ-  ُيْنَصُب الِفْعُل الُمضاِرُع اإِذا ُسِبَق .............................
ب- اأْحُرُف النَّْصِب ِهَي: ........ و ............ و .........

ج-  ُيْنَصُب الِفْعُل الُمضاِرُع َبْعَد ل�ِم التَّْعليِل بـِ...................

ِر اإِذا كاَن ......... ُر الَفْتَحُة على اآِخِر الِفْعِل الُمضاِرِع الَمْنصوِب للتََّعذُّ د- تَُقدَّ
أْفعاِل الَخْمَسِة ِهَي ............................. هـ- َعلاَمُة نَْصِب ال�

التَّْدريُب الثّاني:

َنْسَتْخِرُج الِفْعَل الُمضارَِع الَمْنصوَب، ُمَبيِّنيَن َعلاَمَة َنْصِبِه فيما َياأْتي:

اأ-  قاَل َتعالى: ﴿ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾             )القصص:8(

ب- لَْن اأْرقى اإِلى الَمْجِد، َوَخّدي ُمْلَتِصٌق بِالِوساَدِة.

عاَدِة اأْن تُْنِشَد الَكِلماِت. ألَِم، ثُمَّ نَْنَتِظُر ِمَن السَّ ج- نَْعِزُف األْحانََنا َعلى اأْوتاِر ال�

التَّْدريُب الثّالُِث:

نَُوظِّــُف ُكلَّ فِْعــٍل ِمــَن ال�أْفعــاِل ال�آتَِيــِة فــي ُجْمَلــٍة ُمفيــَدٍة، ِبَحْيــُث َيكــوُن َمْنصوبــًا ِباأَحــِد اأْحــُرِف 

النَّْصــِب، َمــع َتْغييــِر مــا َيْلــَزُم:

ُيشاِرُك.             َتْزَرعوَن.             َيْبقى.                  َيْسمو.

ة بيتية َمهمَّ



٢5

التَّْدريُب الّراِبُع:

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ في الُجَمِل ال�آتَِيِة:

)37: ١- قاَل َتعالى: ﴿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ﴾      )الَحجُّ

ماِء ِمْعَطفاً، َيقيَك َبْرَد اللَّيالي الحالِكاِت. ٢- َتَمنَّْيُت اأْن اأْغِزَل لََك ِمْن َسحاِب السَّ

3- اإِيّاِك اأْن َتكوني اأْرضاً َيباباً، َتْهواها الطُّيوُر اليائَِسُة. 

 . َي ِمْن اأْجِل َصديٍق َوِفيٍّ ْعِب اأْن تَُضحِّ ٤- لْيَس ِمَن الصَّ

5- َوَعَلْيَك اأْن َتْحيا َوَتْحيا َواأْن  

ْيتوِن ِجْلَدَك.                             )َمْحمود  َتْغِرَس ُمقابَِل َحبَِّة الزَّ

َدْرويش(

الَبلاَغُة

باُق الطِّ
ال�أْمِثَلُة

الَمْجموَعُة )اأ(

نْيا.- ١ لاً لَِمْوٍت ُيريُح ِمْن َشقاِء الدُّ لَْم َتُكْن َتقوُل ذلَِك َتَبرُّماً ِبالَحياِة، ول� َتَعجُّ

َمْن َطَلَب الَكماَل َوَقَع في النُّْقصاِن.- ٢

َمْن َخَفَض َجناَحُه، ُرفَِع َقْدُرُه.- 3

في الّصالِحاِت اأروُح اأْو اأْغدو                 )َدْوَقَلةُ الِمْنَبجّي(- ٤ َولََقْد َعِلْمِت بِاأنَّني َرُجلٌ 

الَمْجموَعُة )ب(

َمْواأُل( ١- َونُْنِكُر اإِْن ِشْئنا َعلى النّاِس َقْولَُهْم      َول� ُيْنِكروَن الَقْوَل حيَن نَقوُل               )السَّ

ْسراُء:3٢( ٢- قاَل َتعالى: ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾           )ال�إِ
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َنـَتــاأمَّـُل

ــُن َكِلَمَتْيــِن ُمَتقابَِلَتْيــِن فــي الَمْعنــى؛  ْلنــا اأْمِثَلــَة الَمْجموَعــِة )اأ(، نَِجــُد كُلَّ ُجْمَلــٍة ِمْنهــا َتَتَضمَّ اإِذا َتاأمَّ  

ــُر  أْم ــَك ال� ــِن فــي الَمْعنــى، َوَكذلِ ــَمْيِن ُمَتقابَِلْي ــْوٍت( اْس ــاِة، َم ــْي )الَحي أولــى نَِجــُد َكِلَمَت ــِة ال� َففــي الُجْمَل

ــْي )َخَفــَض،  ــِة نَِجــُد َكِلَمَت ــِة الثّالَِث ــْي )الَكمــاَل، النُّْقصــاِن(، َوفــي الُجْمَل ــِة فــي َكِلَمَت ــِة الثّانَِي فــي الُجْمَل

َرَفــَع( ِفْعَلْيــِن ُمَتقابَِلْيــِن فــي الَمْعنــى، َوَكذلـِـَك الحــاُل فــي الُجْمَلــِة الّرابَِعــِة َبْيــَن الِفْعَلْيــِن )اأروُح، اأْغــدو(، 

َوتَُســّمى الَعلاَقــُة َبْيــَن الَكِلَمَتْيــِن الُمَتقابَِلَتْيــِن فــي الَمْعنــى ِطباقــاً. َوَقــْد جــاَءِت الَكِلَمــُة الثّانَِيــُة ُمغايـِـَرًة فــي 

أولــى فــي اأْمِثَلــِة الَمْجموَعــِة الّســابَِقِة، َوَغْيــَر ُمْســبوَقٍة بَِنْفــٍي، َوُيَســّمى َهــذا النَّــْوُع ِمــَن  لَْفِظهــا لِلَكِلَمــِة ال�

يجــاِب. الطِّبــاِق ِطبــاَق ال�إ

ــٌة،  ــا ُمْثَبَت ــِن، اإِْحداُهم ــي َكِلَمَتْي ــاَق جــاَء ف ــُظ اأنَّ الطِّب ــِة )ب(، َفُنلاِح ــِة الَمْجموَع ــي اأْمِثَل ــا ف اأّم  

أولــى  ــٌة، َكمــا فــي َكِلَمَتــْي )نُْنِكــُر، ل� ُيْنِكــروَن(، َوفــي الُجْمَلــِة الثّانِيــِة فــي َكِلَمَتْيــِن؛ ال� أْخــرى َمْنِفيَّ َوال�

ــِة  ــي هــِذه الحالَ ــاُق ف ــّمى الطِّب ــْل(، َوُيَس ــْل، قُ ــِر َوُهمــا: )ل� َتُق أْم ــِة ال� ــرى بِصيَغ أْخ ــِي، َوال� ــِة النَّْه بِصيَغ

ــْلِب. ِطبــاَق السَّ

 
َنْسَتْنِتُج

ٌن َبديِعيٌّ َمْعَنِويٌّ َيْجَمُع َبْيَن لَْفَظْيِن ُمَتقابَِلْيِن في الَمْعنى، َوُهَو نَْوعاِن: باُق: ُمَحسِّ الطِّ

يجــاِب: َوَيْعنــي الَجْمــَع َبْيــَن َكِلَمَتْيــِن ُمَتقابَِلَتْيــِن فــي اللَّْفــِظ َوالَمْعنــى، َول� نَْفــَي َبْيَنُهمــا،  1- ِطبــاُق ال�إ

ــرَّ َوالَعلانَِيــَة ِمــْن َعَمِلنــا(. ِمثــاُل ذلـِـَك: )ُهــَو ُيْحيــي َوُيميــُت(، )اللـّـُه َيْعَلــُم السِّ

أْخــرى  ــٌة، َوال� ــُظ نَْفُســُه، اإِْحداُهمــا ُمْثَبَت ــِن لَُهمــا اللْف ــَن َكِلَمَتْي ــَع َبْي ــَو اأْن ُيْجَم ــْلِب: َوُه ــاُق السَّ 2- ِطب

أْخــرى بِصيَغــِة النَّْهــِي، ِمْثــَل: )قُــِل الَحقيَقــَة َول� َتُقــْل َغْيَرها  أْمــِر، َوال� َمْنِفيَّــٌة، اأْو َتكــوُن اإِْحداُهمــا بِصيَغــِة ال�
َمْهمــا كانَــِت النَّتيَجــُة(.
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َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

باَق فيما َياأْتي: نَُعيُِّن الطِّ

اأ- قاَل َتعالى: ﴿ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾.    )الَبَقَرة: ١٠٢(

ماُم العاِدُل َيْنُصُر الَحقَّ َعلى الباِطِل. ب- ال�إِ

ج- قاَل َتعالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾                            )المائَِدُة: ٤٤(

ــٍق  ــُن ُزَرْي ــُه                          )اب ُع ــاِة َواأنّــي ل� اأَودِّ ــُو الَحي ُعنــي    َصْف ــْو ُيَودِّ ــُوّدي لَ ــُه َوبِ ْعُت د-  َودَّ

ــداِدّي( الَْبْغ

التَّْدريُب الثّاني:

باِق. نَُمثُِّل بَثلاِث ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِْنشائِنا ُمْشَتِمَلٍة َعلى الطِّ
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ْملاُء ال�إِ

اأْخطاءٌ شائَِعٌة في ِكتاَبِة ال�ألِِف

ُر َنَتَذكَّ

ألُِف، والواُو، والياُء. ** اأْحُرُف الِعلَِّة ِهَي: ال�

أْفعاِل:  ** الِفْعُل الُمضارُِع الُمْعَتلُّ ال�آِخُر: ُهَو الِفْعُل الَّذي َيْنَتهي بَِحْرٍف ِمْن اأْحُرِف الِعلَِّة، َكال�
َيْرمي، َيْهَتدي، َيْلَتقي ...

َيْهفو، َيْنجو، َيْدعو ...
َيْرضى، َيْحيا، َيَتمادى ...

آِخِر اإِذا كاَن َمْجزوماً. ** َكما َتَعلَّْمنا َفاإِنَّ َحْرَف الِعلَِّة ُيْحَذُف ِمْن اآِخِر الِفْعِل الُمضاِرِع الُمْعَتلِّ ال�
** نََضــُع َبــَدَل الَحــْرِف الَمْحــذوِف الَحَرَكــَة الَّتــي تُقابِلـُـُه؛ َفَنَضــُع َمكاَن اليــاِء الَمْحذوَفِة َكْســَرًة، َفَنقوُل: 
ــًة، َفَنقــوُل: لــْم َيْنــُج ِمَن الُمْعَتديــَن اأَحٌد،  ل� َتْمــِش َمــَع َقريــِن الّســوِء، َونََضــُع َمــكاَن الــواِو الَمْحذوَفــِة َضمَّ

ألـِـِف الَمْحذوَفــِة َفْتَحــًة، َفَنقــوُل: لَِتــْرَض بِما َقَســَم اللُّه. َونََضــُع َمــكاَن ال�

التّْدريُب ال�أوَُّل

ِل النَّْفَي اإِلى َنْهٍي، ونُْجري التَّْغييَر الُمناِسَب فيما َياأْتي:  نَُحوِّ

اأ- الُمْؤِمُن ل� َيْخشى في اللِّه لَْوَمَة ل�ئٍِم.
أْرِض ُمْختال�ً. ب- الّصالُِح ل� َيْمشي في ال�

ِكيُّ ل� َيْدنو ِمْن اأْصِدقاِء الّسوِء. ج- الذَّ

التّْدريُب الثّاني

ُح ال�أْفعاَل الُمضارَِعَة الَمْوجوَدَة َبْيَن ال�أْقواِس فيما َياأْتي، َوَنْضِبُط َحَرَكَة اآِخِر ُكلٍّ ِمْنها: نَُصحِّ

١- ل� )َتْرجو( َخْيراً ِمْن ُمناِفٍق.
ُه. ٢-  لِـ )تُْعطي( كلَّ ذي حقٍّ َحقَّ

3-  لَْم )َيْرضى( الِفدائِّيوَن بَِغْيِر النَّْصِر.
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الَخطُّ

ْقَعِة: َنْكُتُب الِعباَرَة ال�آتَِيَة َمرَّتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّتْيِن ِبَخطِّ الرُّ

                                                                                           

                                                                                             

                                                                                            

                                                                                             
       



3٠

التَّْعبيُر

َفــنُّ التَّْلخيــِص:

أْصِلــيِّ ِصياَغــًة َجديــَدًة، فــي َعــدٍد اأَقــلَّ ِمــَن الَكِلمــاِت َوالِعبــاراِت  التَّْلخيــُص: اإِعــاَدُة ِصياَغــِة النَّــصِّ ال�
ْبقــاِء َعلــى َمعانيــِه َواأْفــكاِرِه ال�أساِســيَِّة.   أْصِلــيِّ وال�إِ َوالُجَمــِل، َمــَع الُمحاَفَظــِة َعلــى َجْوَهــِر النَّــصِّ ال�

اأَهِميَُّة التَّْلخيِص: 

ــِة للَمْوضــوِع ِمــْن  ١- َتْمكيــُن القــاِرىِء ِمــَن ال�ْســتيعاِب َوالتَّْركيــِز، َوالُقــْدَرِة َعلــى التقــاِط الَعناِصــِر الُمِهمَّ

ئيَســِة. أْفــكاِر الرَّ ِخــلاِل َحْصــِر ال�

ــا  ــي اخَتَزنَه ــاِت الَّت ــٌم لِلَمْعلوم ــِة، َواســِتْرجاٌع ُمَنظَّ ــِة الُمَكثََّف ــى الِكتاب ــيٌّ َعل ــٌب َعَمِل ــُص َتْدري ٢- التَّْلخي

ــتيعابِيَِّة. ــِه ال�ْس ــاٌر لُِقْدراتِ ــاِرىُء، َواْختب الق

3- َضروَرٌة َحياتِيٌَّة؛ ل�ْسِتْثماِر الَوْقِت، َوَتْوفيِر الُجْهِد.

َصِة. ٤- َتْعميُق نَْظَرِة الكاتِِب والقاِرِئ في الَمْوضوعاِت الُمَلخَّ

5- التَّْلخيُص َتْوليٌد لِلثَِّقِة بِالنَّْفِس. 

. 6- َضروِريٌّ في النََّدواِت والُمْؤَتَمراِت، َوالَبْحِث الِعْلِميِّ

الُخُطــواُت الَّتي َيِجــُب اتِّباُعها في التَّْلخيِص:

، َوتُســّمى هــِذِه الُخْطــَوُة الِقــراَءَة ال�ْسِتْكشــاِفيََّة، َوفيهــا َيِتــمُّ  أْصِلــيِّ الُخْطــَوُة ال�أولــى: ِقــراَءُة النَّــصِّ ال�
، وَوْضــُع ُخطــوٍط َتْحَتهــا. ئيَســِة فــي النَّــصِّ أْفــكاِر الرَّ َتْحديــُد ال�

ــي  َدْت ف ــدِّ ــي ُح ــِة الَّت ئيَس ــكاِر الرَّ أْف ــَن ال� ــمٌّ ِم ــو ُمِه ــا ُه ــَن م ــِز َبْي ــي التَّْميي ــُل ف ــُة: َتَتَمثّ ــَوُة الثّانَِي الُخْط
ــا.  ــِويٌّ ِمْنه ــو ثانَ ــا ُه ــابَِقِة، َواإِْهمــاِل م ــَوِة الّس الُخْط

ــُب  ــاً، َوُيْكَت ــيُّ جانِب أْصِل ــصُّ ال� ــُب النَّ ــُث ُيْحَج ــِص، َحْي ــُة التَّْلخي ــمُّ ِكتاَب ــا َتِت ــُة: فيه ــَوُة الثّالَِث الُخْط
التَّْلخيــُص ِمــَن ال�ْســتيعاِب الُكلّــي لِلِفْكــَرِة. 
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ــِة التَّْلخيــِص  ــِق ِمــْن ِصحَّ ، َوذلِــَك لِلتََّحقُّ أْصِلــيِّ ــصِّ ال� ــُة التَّْلخيــِص َمــَع النَّ ــُة: ُمواَزنَ الُخْطــَوُة الّراِبَعـ
ــَبِة. ــلاِت الُمناِس ــراِء التَّْعدي أْصــِل، َواإْج ــَع ال� َوانِْســجاِمِه َم

َمباِدىُء اأساِســيٌَّة َيِجُب اأْن تُراعى في التَّْلخيِص )ُشــروُط التَّلخيِص(:

. أْصِليُّ ــَر الَمْعنى ال� َه، اأْو َيَتغيَّ َصــِة َحتّى َل� َتَتَشــوَّ ِة الُمَلخَّ ١- ل� َيجــوُز التَّْعديــُل َوالتَّْحريــُف فــي المــادَّ

 ، ــمِّ ، فالُمِه ــمِّ أَه ــلاِل ال� ــْن ِخ ــكاَر ِم أْف ــُب ال� ، َفُنِرتِّ ــِويِّ ــيِّ َوالثّانَ ئيِس ــَن الرَّ ــِز َبْي ــى التَّْميي ــْدَرُة َعل ٢- الُق

أَقــلِّ اأَهِميَّــًة.  َفال�

َدِة الَّتي ل� َضروَرَة لَها.  أْمِثَلــِة الُمَتَعدِّ 3- التََّخلُّــُص ِمــَن ال�ْســِتْطراِد، َوالَهواِمــِش، والَحْشــِو، وال�

، َوَتْثبيُتهــا فــي  أْصِلــيُّ شــاَرِة اإِلــى الَمراِجــِع َوال�أصــوِل الَّتــي اْســَتعاَن بِهــا النَّــصُّ ال� ٤- َعــَدُم َتجاُهــِل ال�إ
الَمْتــِن. 

آَخِر.   ِص َعلى ال� 5- التَّــواُزُن َبْيــَن ِفْقــراِت التَّْلخيــِص، بَِحْيــُث ل� َيْطغى ِقْســٌم ِمَن الَمْوضــوِع الُمَلخَّ

أْفكاِر. 6- التََّسْلُســُل في َعْرِض ال�

7- الُمحاَفَظُة َعلى َجْوَهِر الِفْكَرِة بِاأَقلِّ ما ُيْمِكُن ِمَن الِعباراِت الُمْقِنَعِة.

8- َيِجُب اأْن َتكوَن ِصياَغُة النَّصِّ بِاأْسلوِب َمْن قاَم بِالتَّْلخيِص.

َنمــوَذٌج َتطبيِقيٌّ َعلى التَّْلخيِص:

الَمْدَرِسيَُّة ُة  حَّ الصِّ

أنَّهــا َتْنَعِكــُس اإيجابــاً َعلــى الَمهــاراِت التَّْعليِميَّــِة  ا؛ لِ� ــٌة ِجــدًّ ــَدُة للطُّــّلاِب ُمِهمَّ ــُة الَجيِّ حَّ الصِّ  

عيَفــَة تُــَؤّدي اإِلــى نَتائِــَج َســْلِبيٍَّة، َكالِغيــاِب،  ــَة الضَّ حَّ ، فــي الُمقابِــِل َفــاإِنَّ الصِّ راِســيِّ َوالتَّْحصيــِل الدِّ
َوَغْيِرهــا... التَّْحصيــِل  َوَتَدنّــي  َوالرُّســوِب،  الَمْدَرَســِة،  ِمــَن  َوالتََّهــرُِّب 

ــلاَمِة الَبَدنِيَّــِة  َيــِة فــي َضمــاِن السَّ أَهمِّ ــُة الَمْدَرِســيَُّة َدْوراً بالـِـَغ ال� حَّ عيــِد َتْلَعــُب الصِّ َوَعلــى هــذا الصَّ  

أنَّ الطُّــلاَب ُيْمضــوَن ُجــْزءاً َكبيــراً  َوال�ْجِتماِعيَّــِة َوالنَّْفِســيَِّة ِمــْن ِخــلاِل الَبراِمــِج ال�ْجِتماِعيَّــِة َوالتَّْثقيِفيَّــِة؛ لِ�

ــَن ُجــْدراِن الَمْدَرَســِة. ــْم َبْي ــْن َحياتِِه ِم

ــِتْقراِر  ــِن ال�ْس ــراِض، َوَتاأْمي أْم ــَن ال� ــِة ِم ــّلاِب لِْلِوقاَي ــِة الطُّ ــى َتْوِعَي ــِدُف اإِل ــيَُّة َتْه ــُة الَمْدَرِس َح َوالصِّ  

ــِة  حَّ ِتِهــم. َولِلصِّ ــيِّ َوالنَّْفِســيِّ َوالعاِطِفــيِّ َوالَعْقِلــيِّ بَِحْيــُث َيْنَعِكــُس اإيجابــاً َعلــى َتْحصيِلِهــم َوِصحَّ حِّ الصِّ
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ــّلاِب  ــدى الطُّ ــيِّ التَّْثقيِفــيِّ لَ حِّ ــِع َدَرَجــِة الَوْعــِي الصِّ الَمْدَرِســيَِّة َمَهّمــاٌت اأْخــرى ِمْنهــا: الَعَمــُل َعلــى َرْف
يَّــِة الَمْوجــوَدِة فــي الَمــداِرِس، َواأْخــُذ ِقياســاِت  حِّ ــْلِبّياِت الصِّ َوالَهْيئــاِت التَّْدريِســيَِّة، َوُمتاَبَعــُة كُلِّ السَّ

الطـّـوِل َوالــَوْزِن، َواإِْجــراُء َفْحــِص النََّظــِر لَِجميــِع الطُّــلاِب بِال�ْســِتعانَِة بِالُمَعلِّميــَن َوالُمَعلِّمــاِت، َوذلـِـَك فــي 

يَّــِة، َوُمتاَبَعــُة  حِّ ــٍة اإِلــى الَمراِكــِز الصِّ يَّ ، َوَتْحويــُل َمــْن ُهــْم بِحاَجــٍة اإِلــى نَظـّـاراٍت ِطبِّ بِداَيــِة كُلِّ عــاٍم ِدراِســيٍّ

أْســناِن،  ــِة لُِطــّلاِب الَمــداِرِس َكَفْحــِص ال� ْوِريَّ ْشــراُف َعلــى اإِنْجــاِز الُفحــوِص الدَّ َعَمِلّيــاِت التَّْطعيــِم، َوال�إِ

أْمــراِض الّســاِرَيِة، َوالِعناَيــُة بِالبيَئــِة الَمْدَرِســيَِّة. َوالتَّْبليــُغ َعــِن ال�

ْكتوُر اأنَْور نِعمة/ َمَجلَُّة َبْلَسم َعَدد )١7٤( الدَّ

َتْلخيُص الَمْوضوِع:

ــُة  حَّ ، َوالصِّ راِســيِّ ــَدُة اإيجابــاً َعلــى الطُّــلاِب، َوَمهاراتِِهــم َو َتْحصيِلِهــِم الدِّ ــُة الَجيِّ حَّ َتْنَعِكــُس الصِّ  

عيَفــُة تُــَؤّدي اإِلــى نَتائِــَج َســْلِبيٍَّة ِمْنهــا: الِغيــاُب، َوالرُّســوُب، َوَتَدنّــي التَّْحصيــِل...  الضَّ

ــِة الَبَدنِيَّــِة، َوال�ْجِتماِعيَّــِة، َوالنَّْفِســيَِّة، ِمْن ِخلاِل  حَّ ــُة الَمْدَرِســيَُّة َتْلَعــُب َدْوراً َكبيــراً فــي َضمــاِن الصِّ حَّ َوالصِّ

أنَّ الطُّــّلاَب ُيْمضــوَن ُجــْزءاً َكبيــراً ِمــْن َوْقِتِهــْم داِخــَل الَمْدَرَســِة. َوِمــْن  الَبراِمــِج ال�ْجِتماِعيَّــِة َوالتَّْثقيِفيَّــِة؛ لِ�

ــيِّ التَّْثقيِفــيِّ  حِّ أْمــراِض، َوَرْفــُع َدَرَجــِة الَوْعــِي الصِّ ــِة الَمْدَرِســيَِّة؛ َتْوِعَيــُة الطُّــّلاِب لِْلِوقاَيــِة ِمــَن ال� حَّ َمهــامِّ الصِّ

، َوَفْحــُص اأْســنانِِهْم، َوالِعناَيــُة بِالبيَئِة الَمْدَرِســيَِّة. لََدْيِهــْم، َوُمتاَبَعــُة اأْوزانِِهــْم َواأْطوالِِهــْم بَِشــْكٍل َدْوِريٍّ
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اأول�ً- المطالعة 

السؤال ال�أول:

آتية، ثمَّ نناقش مع اأفراد المجموعة القضايا المطروحة للنقاش:                عزيزي الطّالب، نقراأ الفقرة ال�

نســان، فاأصــدرت هيئــة ال�أمم المتحــدة اتفاقية  أولــى مــن حيــاة ال�إ اهتمــت المؤسســات الدوليــة بالطفولــة؛ لكونهــا الرحلــة ال�
حقــوق الطفــل، وممــا تضمنتــه هــذه ال�تفاقيــة اأن الطفــل هــو كل اإنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره، مــا لــم 
يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك. وانطلاقــاً مــن التعريــف الســابق للطفــل، فقــد ُعــدَّ المجتمــع الفلســطيني مــن المجتمعــات 
الفتيــة؛ اإذ يشــكل ال�أطفــال اأكثــر مــن نصــف المجتمــع الفلســطيني، حيــث بلغــت نســبتهم اثنيــن وخمســين فــي المئــة 

مــن مجمــوع الســكان حتــى عــام األفيــن وثلاثــة للميــلاد.

١- نستخرج من الفقرة السابقة ما ياأتي: 

اأ-  معنى كلمة )يفوق(..............   

ب- ضّد كلمة )اأْهَمَلْت(............. 

جـ- مفرد كلمة )َحَيوات(...............

آتية:  ٢- نحاول تفسير الظواهر ال�

اأ- اهتمام المؤسسات الدولية بالطفولة.

ب- اإصدار هيئة ال�أمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل.

جـ- ُيعدُّ المجتمع الفلسطيني من المجتمعات الفتيَّة.

ثانيًا- القواعد اللّغوية

السؤال الثاني:

آتية، ثمَّ نجيب بصورة فردية:  عزيزي الطّالب، نقراأ الفقرة ال�

       يشــكو المجتمــع الفلســطيني قســوَة ال�حتــلال الــذي يقضــي علــى الحقــوق. فهــا هــو يعربــُد؛ ليغلــَق المــدارس، 
ويقيــَم الحواجــز علــى الطرقــات التــي تــؤدي اإليهــا، ويســعى اإلــى حرمــان ال�أطفــال فلســطين مــن الوصــول اإليهــا، فالمحتــل 
يمــارس البطــش والتنكيــل والقتــل وال�عتقــال بحقهــم، مهينــاً طفولتهــم غيــر اآبــه باإنســانيتهم، فاأيــن العالــُم المتحّضــُر ليــرى 

عنجهيتــه؟!

١- نستخرج من الفقرة السابقة ما ياأتي: 

اأ- فعلاً مضارعاً صحيحاً مرفوعاً.....................، وعلامة رفعه...................................

ب- فعلاً مضارعاً معتلَّ ال�آخر بالياء مرفوعاً....................، وعلامة رفعه..........................

ورقة عمل شاملة
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جـ- فعلاً مضارعاً معتلَّ ال�آخر بال�ألف مرفوعاً...................، وعلامة رفعه..........................

د- فعلاً مضارعاً معتلَّ ال�آخر بالواو مرفوعاً...................، وعلامة رفعه............................

هـ- فعلاً مضارعاً صحيحاً منصوباً.........................، وعلامة نصبه............................

و- فعلاً مضارعاً معتلَّ ال�آخر بال�ألف منصوباً...................، وعلامة نصبه.........................

٢- المحتل يمارس البطش. )اجمع كلمة المحتّل، ثمَّ اأعد كتابة الجملة مغيراً ما يلزم.(                  

3- نمثّل لما ياأتي في جمل مفيدة: 

أفعال الخمسة منصوب . اأ- فعل مضارع من ال�

ب- فعل مضارع منصوب باأن المضمرة بعد ل�م التعليل

٤- نعرب ما تحته خّط الخّط اإعراباً تاّماً

ملاء ثالثًا- ال�إ

السؤال الثالث:

اأ- نحّدد الكلمة المرسومة اإملائياً رسماً صحيحاً من المرسومة رسماً غير صحيح فيما تحته خّط مّما ياأتي:   

أمُّ تحنو على اأطفالها:.................................... ١- ال�

٢- تسموا ال�أخلاُق بالقيم النبيلة:....................... 

ٍة من اإنشائنا لما ياأتي:         ب- نمثّل بجملٍة تامَّ

١-فعٍل ينتهي بواٍو اأصليَّة:.......................            

٢. فعٍل ينتهي بواو الجماعة:............................

رابعًا: البلاغة

السؤال الرابع:

اأ- نوّضح السجع والجناس فيما ياأتي:

1- قال صلى الله عليه وسلم: »رحم الله عبدًا قال خيرًا فغنم، اأو سكت فسلم«.

2- صليت المغرب في المغرب.

ب- نمثّل لما ياأتي:

1- جملة تشتمل على طباق اإيجاب:.........................

2- جملة تشتمل على طباق سلب:.........................



35

اختبار الفترة الثالثة
اأول�ً- المطالعة                               )1٠ علامات(

الّسؤال ال�أّول:           

آتية من نص )الرَّحمة بال�أطفال(، ثُّم نجيب عن ال�أسئلة الّتي تليه:      ١- نقراأ الفقرة ال�
ــُة مجبولــٌة علــى حمايتهــم والرَّحمــة بهــم،  أبويَّ ــِة اأبنائهــم، فالمشــاعُر ال� أَبَوْيــِن َمْفطــوٌر علــى محبَّ »قلــُب ال�  
ــة اأجمــَل تصويــٍر، فتــارًة  أبويَّ ــفقِة عليهــم، وال�هتمــام باأمرهــم، ويصــّور القــراآن الكريــم تلــك المشــاعر ال� والشَّ
نيــا﴾، وتــارًة يعدُّهم  نيــا، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿المــال والبنــون زينــة الحيــاة الدُّ أول�َد زينــة الحيــاة الدُّ يجعــل ال�

ــْكر عليهــا.« نعمــًة عظيمــًة تســتحقُّ الشُّ

١- نستخرج من الفقرة السابقة كلمة بمعنى )مخلوق(...............، وجمع كلمة )ابن(.

أبوية؟ ................................ ٢- علاَم جبَل اللُه المشاعَر ال�

نيا﴾. ...............   3- نوّضح جمال التَّصوير في قوله تعالى: ﴿المال والبنون زينة الحياة الدُّ

آتية من نص )سنديانة من فلسطين(، ثُّم نجيب عن ال�أسئلة الّتي تليها:    ب- نقراأ الفقرة ال�
ــا النَّفــُس  ــا، ولكنَّه ني ــُح مــن شــقاء الدُّ ــلاً لمــوٍت ُيري ــاة، ول� تعّج ــاً بالحي ــوُل ذلــك تبّرم ــْن تق ــْم َتُك      »ل

تهــا فــي الحيــاة، واأصابــْت حظَّهــا منهــا بُحْلِوهــا وُمّرهــا«. المطمئنَّــة التــي اســتْوَفْت َمهمَّ

١- )تبّرماً، اأصابْت(، ما مرادف الكلمة ال�أولى؟ ...................، وما ضدُّ الثّانية؟ ...........

خصيَّة التي يدور الحديث حولها في الفقرة الّسابقة؟ ............... ٢- من الشَّ

ــًة  ــِك َراِضَي ــى َربِّ ــُة اْرِجِعــي اإِلَ 3- نســتخرج مــن الفقــرة مــا يتوافــق وقولــه تعالــى: ﴿يــا اأيَُّتَهــا النَّْفــُس الُْمْطَمِئنَّ
ــاِدي َواْدُخِلــي َجنَِّتــي﴾  ــًة َفاْدُخِلــي ِفــي ِعَب ْرِضيَّ مَّ
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ثانيًا: النصُّ الّشعرّي                                                                    )5 علامات(

ــّم نُجيــب عــن ال�أســئلة الّتــي  ــة(، ثُ آتيــة مــن نــّص )مــن اأجــل الطفول أبيــات الّشــعريّة ال� الّســؤال الثانــي: نقــراأ ال�
تليهــا:  

أعيـاَد عيـداً اإذا خطـا          وعيداً اإذا ناغى وعيـــــــداً اإذا حبـــا            يزفُّ لنا ال�

كُزْغِب القطا لو اأنَّه راَح صادياً          سكبـــُت لـــه عينــي وقلبي ليشَربــــا

واأوثـُر اأْن َيروى ويشبـَع ناعمــــاً       واأْظماأ فــــي النُّعمى عليـــه واأْسَغبـــــا

بــا  يناُم على اأشواِق قلِبي بمهــــِده           حـــريراً مــن الَوشي اليمــاني مذهَّ

ـَت اأحــــنَّ واأحـــــدَبا  ــه            ويا لَيتهـــا كانـ واأسدُل اأجفانِـــي غطاًء يظلُـّ

جابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة:                                 اأ- نختار ال�إ

١- ما مفرد كلمة ال�أعياد؟    

د- عائد.  ج- عيد.         ب- عديدة.         اأ- عادة.         

آتية تدلُّ على كثرة العطف؟  ٢- اأيُّ الكلمات ال�

د- اأْحَدب.  ج- غطاء.           اأ- صادياً.         ب- ناعماً.           

3- بم شبَّه الّشاعر الطّفل في البيت الثاني؟

فر على ريش طائر القطا.             ج-  بطائر القطا الجائع.             اأ-  بالشعيرات الصُّ

د- بطائر القطا الذي يسكب الماء.             فر.       ب- بطائر القطا العطشان ذي الشعيرات الصُّ

٤- اإل�َم تُْنسُب كلمة اليمانّي؟ 

اأ-  نسبة اإلى اليمين.                       ج-  نسبة اإلى الَيَمن.            

ب- نسبة اإلى ال�أيمن.                د-  نسبة اإلى الُيْمن.            

ب- نجيب عّما ياأتي:               

ها الّشاعر اأعياداً؟ ... ة بالطّفل التي عدَّ ١- ما المناسبات الخاصَّ

يثار. أَثَرِة وال�إ ٢- نذكر الفرق بين ال�

3- نستخرج من البيت الثالث محسناً بديعياً، محّدداً نوعه



37

ثالثًا- القواعد اللغويَّة                                   )11 علامة( 

آتية، ثمَّ نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:            الّسؤال الثالث: نقراأ الفقرة النثرية ال�
نـّـي اأتــوُق اإلــى اأْن اأَتراخــى فــوق ســريري الّدافــئ فــي كســل،  حيــن َيْســري خــدر فــي جســدي الُْمْتَعــب فاإ     
ــر همــوم  ــَر غي ــْن اأْبِص ــي َجســدي ل ــدِّفء النّاعــم ف ــل ال ــن َخل ــي م ــارًة اأَتَمطّى...واأخــرى اأتثاءب...لكنّ فت
ــه؛ لينتصــَر  ــُه اإل�ّ لل ــه لــن يشــكو همَّ ــة يتقلّــب، ولكنّ شــعبي المعّذب...فــذاك شــيٌخ مقــروٌر فــي ليــل الغرب

علــى جلاّديــه، فُهــم لــن يذوقــوا طعــم الراحــة فــي وطنــي مــا حيينــا.«

١- نستخرج من ال�أسطر الشعريَّة السابقة ما ياأتي:       

١ - فعلاً مضارعاً صحيحاً مرفوعاً....................، وعلامة رفعه.....................

٢- فعلاً مضارعاً معتلَّ ال�آخر بال�ألف مرفوعاً..............، وعلامة رفعه................

3- فعلاً مضارعاً معتلَّ ال�آخر بالواو منصوباً......................، وعلامة نصبه............

أفعال الخمسة منصوباً.....................، وعلامة نصبه........... ٤- فعلاً مضارعاً من ال�

٢- نعرب ما تحته خّط اإعراباً تاّماً.

ب- نمثّل لما ياأتي في جمل مفيدة:                                                                   

١- فعٍل مضارٍع مرفوع، وعلامة رفعه الضّمة الظاهرة   ٢- فعٍل مضارٍع مرفوع، وعلامة رفعه الضّمة المقدَّرة

3- فعل مضارع منصوب باأن المضمرة بعد حتّى.   ٤- فعل مضارع منصوب باأن المضمرة بعد ل�م التعليل

ج- نعرب ما تحته خّط اإعراباً كاملاً:        

بر بالبارود نشحنه.      ١- سنرفع جرحنا وطناً ونسكنه .........سنلغم دمعنا بالصَّ

٢- ﴿قالوا لن نبرَح عليه عاكفين حتى يرجع اإلينا موسى﴾

ملاء                                      )5 علامات( رابعًا- ال�إ

السؤال الرابع:

اأ- نحّدد الكلمة المرسومة اإملائياً بصورة صحيحة من المرسومة بصورة خطاأ فيما تحته خّط مّما ياأتي:

١- كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يحنو على ال�أطفال.

أّمهات بدورهنَّ النبيل.  ٢- تسموا ال�
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ٍة من اإنشائنا لما ياأتي:  ب- نمثّل بجملٍة تامَّ

١- فعٍل ينتهي بواٍو اأصليَّة.

٢- فعٍل ينتهي بواو الجماعة.

3- جمع مذكّر سالم مرفوع مضاف.

خامسًا- البلاغة                                  )4 علامات(

الّسؤال الخامس:

 اأ- نوّضح الّسجع والجناس فيما ياأتي:  

 ١- الُحرُّ اإذا َوَعَد َوفى، واإِذا اأعاَن َكفى، واإَِذا َمَلَك َعفا.

نَّه     يْحيا لَدى يْحيى ْبِن عبد اللِه  ٢- ما مات ِمْن كرِم الزمان فاإِ

ب- نمثّل لما ياأتي:                           

١- جملة تشتمل على طباق اإيجاب:..................................................

٢- جملة تشتمل على طباق سلب:...................................................

سادسًا- التّعبير                                   )5 علامات(

الّسؤال السادس:        

آتية لكتابة ثلاث فقرات مترابطة:                         نستعين بال�أفكار ال�

اأ- حقيقة المراأة واأهميتها في المجتمع. 

ب- الدور الذي تقوم به المراأة الفلسطينية.

جـ- كيف تكون المراأة الفلسطينية عنواناً للصمود والتحدي والفداء. 

انتهت ال�أسئلة


