


ورّيُة الُجمهورّيُة العَربّيُة السُّ

َوزارُة التَّربَية

اللُّغُة الَعرِبيَّة 

فُّ الثَّامُن اأَلساِسّي  الصَّ

الفصُل الّثاني

 ٢٠١٧ - ٢٠١٨م

 ١٤٣٨هـ



حقوُق الّطبِع والّتوزيِع محفوظٌة

للمؤّسسِة العاّمِة للّطباعِة

حقوُق الّتأليِف والنَّشِر محفوظٌة

لوزارِة التَّربيِة في الُجمهوريَِّة العربيَِّة الّسوريَّة

ُطِبَع أّوَل مّرٍة للعاِم الّدراسيِّ ٢٠١١ - ٢٠١٢م



                    
ــري ــص ــم ــد ال ــمـ أحـ
ــخــري ف آل  ــد  أمـــجـ
ــر ــّيـ ــخـ بـــثـــيـــنـــة الـ
ــو ســمــرة ــ جــمــال أب
ــام الـــســـعـــدي ــ ــس ــ ح
ــت زغــري خــالــد  د. 
ــد ــعـ روضـــــــــة أسـ

ــغــزالــي ال ــل  زعـ د. 
صّيادي الدين  صالح 
ــة ــسـ ــاعـ عــــلــــي نـ
ــبـــدو كــــــــــارول عـ
ــد ــّمـ ــحـ ــى مـ ــ ــل ــ ــي ــ ل
ــز الــعــلــوانــي ــت ــع د.م
ــبـــري مــــيــــالء صـ

وردت األسماء بحسب الترتيب الهجائي

لجنــــــة الّتأليـــف
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الُمحتويات
رقم العنوانالمعارف والمهاراتالوحدة

رقم العنوانالصفحة
الصفحة

7/
ص

ق( 
خال

األ
رم 

مكا
ة )

ابع
لّس

ة ا
حد

لو
٨ - ١١ِفراسُة َعُضِد الّدولةاالستماع                                         ا

١١ - ١٢اتِّخاُذ الَقرارالّتعبيُر الّشفوّي

١٣ - ١5ِقَيٌم ُخلقّية  )قرآٌن كريٌم(القراءُة والنُّصوص
مكارُم اأَلخالق 

)شعر(
٢٠ - ٢٣

٢٤ - ٢٧ُمبالغُة اسِم الفاعل١6 - ١9اسُم الفاعل قواعُد اللُّغة

٢٧ - ٢٨الّتاُء الَمربوطةاإلمالء

تطبيٌق على )حرفي السين الخطُّ
والالم(

٢٨

التعبيُر الكتابّي 
) ة)اإلبداعيُّ ٢9 - ٣٢إضافُة شخصيٍَّة إلى قصَّ

33
ص/

ة( 
طني

 و
ايا

ض
 )ق

نة
ّثام

 ال
دة

وح
٣٤ - ٣6بطلٌة من بالدي االستماعال

٣6 - ٣٨َتقريٌر عن زياَرة )تعزيز(الّتعبيُر الّشفوّي

٣9 - ٤٢َيْوُم الجالء ) شعر (القراءُة والنُّصوص
سوريُة والرياح 

)شعر(
5٤٧ - ١

فُة الُمشبَّهُة باسِم الفاعل قواعُد اللُّغة 5٢ - 55اسُم الَمْفعول٤٣ - ٤6الصِّ

55 - 56الّتاُء المبسوطة اإلمالء

56تطبيٌق على )حرفي الياء والتاء(الخّط

التعبيُر الكتابّي 
5٧ - 5٨خبٌر وتعليق)الوظيفّي(

59
ص/

ٌة( 
دبيَّ

ٌن أ
نو

 )ُف
عة

اس
الّت

دة 
وح

6٠ - 65الّسيرُة الّذاتّية )نثر(القراءُة والنصوصال
للحياِة وجٌه آخر 

)نثر(
٧٣ - 69

٧٣ - ٧9اسما المكاِن والّزمان66 - 6٨اسُم اآللةقواعُد اللُّغة

٧9 - ٨٠أشهُر مواضِع زيادِة األلفاإلمالء

٨٠ تطبيٌق على خّط الرقعةالخّط

التعبيُر الكتابّي 
٨١ - ٨٤تدويُن رؤوِس األقالم)الوظيفّي(

٨5 - ٨٧من أخباِر البخالءتدريٌب تقويمّي
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رقم العنوانالمعارف والمهاراتالوحدة
رقم العنوانالصفحة

الصفحة

88
ص/

ث( 
ّترا

 ال
من

ة )
شر

لعا
ة ا

حد
لو

٨9 - 9٠آداُب َمجاِلِس الِعلماالستماعا

9١ - 9٣الموازنُة َبين رأَيْين التعبيُر الشفوّي

ديق )نثر(القراءُة والنصوص ١٠٤-١٠٧شكوى )شعر(9٤ - 9٨الصَّ

رِط الجازِم99 - ١٠٣ِاسُم التَّفضيل  قواعُد الّلغة ١٠٨-١١١أسلوُب الشَّ

تطبيٌق على حذف أحرٍف من اإلمالء
بعِض الكلمات

١١٢

١١٢تطبيق )الياء والراء والالم(الخّط

الّتعبيُر الكتابّي 
) ١١٣-١١5الّنصُّ الَوصفّي )اإلبداعيُّ

ة( 
ابّي

شب
يا 

ضا
 )ق

رة
عش

ة 
ادي

لح
ة ا

حد
لو

ا
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6/
ص

١١٧-١١٨حواُر األجيال االستماع

١١9-١٢٠عرٌض وحلٌّ لمشكلةالتعبيُر الشفوّي

١٣١-١٣5صديقي حازٌم )نثر(١٢١-١٢5الُغربة )شعر(القراءُة والنصوص

رِط بالفاء١٢5-١٣٠الّشرُط غيُر الجازمقواعُد الّلغة ١٣6-١٤٠اقتراُن جواِب الشَّ

تطبيٌق على َحذِف اأَللِف ِمْن اإلمالء
" ما " االستفهاميَّة

١٤٠-١٤١

١٤١تطبيٌق على خّط الرقعةالخّط

التعبيُر الكتابّي 
١٤٢-١٤٤تحويُل الّسرِد إلى ِحوار)الوظيفّي(

ّي( 
علم

ُف ال
شا

الكت
 )ا

رة
عش

ية 
ّثان

ة ال
حد

لو
ا

14
5/

ص

١5٢-١56ِرحلٌة إلى الَقمر )نثر(١٤6-١٤9ُحلٌم َفحقيقة )شعر(القراءُة والنصوص

١6٤-١65تدريباٌت على ما سبق  ١٤9-١5١الَجزُم ِبجواِب الّطَلبقواعُد الّلغة

التعبيُر الكتابّي 
)اإلبداعّي(

كتابُة َموضوٍع انطالقًا من 
رؤوس األقالم

١59-١5٧

١6٠-١6٣الّسّيارُة الّطائرةتدريٌب تقويمّي

١66إمالٌء اختبارّياإلمالء

١66تطبيٌق على خّط الرقعةالخّط
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الَوحدُة الّسابعة
مكارُم األخالق

ل: االستماع: ِفراسُة َعُضِد الّدولة. . 1 الدَّرُس األوَّ

الدَّرُس الّثاني:  ِقَيٌم ُخلقّية.. 2

الدَّرُس الثَّالُث: مكارُم اأَلخالق.. 3
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ِفراسُة َعُضِد الّدولة

                                                            

e  ن فيها ما َعِلَق في ذهِنَك َوْفَق ْم بطاقَة معلوماٍت في دفتِرَك، ودوِّ ، ُثمَّ صمِّ اْستِمْع إلى النَّصِّ
اآلتي:

االستماعالوحدُة الّسابعة: الدَّرُس األّول

العنوان: ...............................................................

الحوادث: ..............................................................

المكان: ................................................................

مان: ................................................................ الزَّ

خصّيات: ........................................................... الشَّ
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ابقة، ثّم حّدْد: استفْد من بطاقة المعلومات السَّ

   . ١ـ الفكرَة العاّمَة للّنصِّ

٢ـ نوَع الفّن األدبّي الذي يندرُج تحته النّص.  

e  :ُثمَّ أِجْب ، اْستِمْع مّرة ثانية إلى الّنصِّ

اًل:  أوَّ
بّيْن َسبَب إيداِع الُخراسانيِّ الِعقَد عنَد العّطاِر دوَن . ١

غيِره.

لماذا نصَح الناُس الُخراسانيَّ باللُّجوِء إلى َعُضِد . ٢

الّدولة؟

ما النهايُة التي آَل إليها العّطار؟ وما سبُب ذلَك؟. ٣

ما الذي لفَت انتباهَك في سلوِك كلٍّ من الشخصّياِت . ٤

في الّنّص؟

اقترْح عنوانًا آخَر للّنصِّ ؟. 5

ثانيًا: 
رّتِب الحوادَث اآلتيَة بَحْسِب تسلسِل وروِدها في الّنّص:  -1

    - تقريُع الناِس الخراسانيَّ على ادِّعائِه.

.     - إنكاُر العّطاِر معرفَته الخراسانيَّ

    - عبوُر عضِد الدولِة في َموكِبِه العظيم.

    - منُع العّطاِر الخراسانيَّ مَن الجلوِس على باِب دّكاِنه.

: ْر ما يأتي في َضوِء استماِعَك إلى النَّصِّ فسِّ  -2

ْن ُيوِدُع الِعْقَد عنَده!     - بحُث الخراسانّي عمَّ

    - َعَدُم اهتماِم الخراسانيِّ بَموكِب عُضِد الدولِة!

اِر بوجوِد الِعقِد عنَدُه.     - إقراُر العطَّ

    - ذهاُب الخراسانيِّ إلى عُضِد الدولِة بعَد استرجاِع العقِد .

    - اقتياُد العّطاِر باأَلصفاِد َبيَن الناس!

  فائدة

مثل  ِة،  القصَّ من  وأشمل  أعــّم  الحكاية: 

حكايات ألف ليلة وليلة.

ـ تبدأ من نقطة محّددة وتنتهي بنقطة محّددة.

ـ ينطوي تحت عباراتها الكثيُر من المروّيات 

وهي  واألسطورّية  والخرافّية  الشعبّية 

بسرد واقعّي.

قّصة  مثل  الواقع،  عن  تعّبر  ـ  القّصة: 

المغّفلة، وإذا خرجت عنه فإنها تكون وثيقة 

الّصلة بالعجائبّي أو الغرائبّي، مثل قصص 

الخيال العلمّي )األطباق الطائرة(.

ـ الزمُن فيها غير متسلسل.

ـ ال تلتزُم خّطة ثابتة.
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ثالثًا: 
َبّيْن مستعينًا بالمعجم الفرَق في المعنى بيَن كلٍّ مّما يأتي:  -1

 الِعْقد  - الَعْقد         	�

     ِفراسة  - َفراسة	�

2- ما معنى )أخذ( في ِسياِق كلٍّ من الجملَتيِن اآلتيَتين: 

ـ َأخَذ عنُه العلَم.

ـ  َأخَذ على نفِسه.

e :ًة ُأخرى ُثمَّ اكتِشْف استِمْع إلى النَّصِّ مرَّ

    ١- ِسماِت كلِّ شخصّيٍة من شخصّياِت الّنّص.

    ٢- الَمغزى مَن الّنّص.

e  :ُثمَّ َأكمِل الفراغات بما يناسب ، اْستِمْع جيِّدًا إلى الّنصِّ

- الشخصّياُت التي َوَرَدْت في الّنّص هي: ............. .

- َجرِت الحوادُث في زمِن الوزيِر  .............

- عنواُن الكتاِب الذي ُأِخَذ منه الّنّص هو ........... ومؤلُِّفه ...........  .

وتّي واإليماء الحركّي َوفَق عالماِت التَّرقيم. 1- اقرأ الِفْقرَة اآلتيَة قراءة معّبرة بالتََّنغيم الصَّ

)) فلّما انصرَف التفَت العّطاُر إليِه، فقاَل: وَيَحك! مَتى َأْودعتني هذا الِعْقَد؟ وفي َأيِّ شيٍء كاَن َملفوفًا؟ 

ًة عنَدُه، فوقَع العقُد، فقاَل: قد  ْرني لعلِّي َأذكُرُه؛ فقاَل: ِمْن صفاِتِه كذا وكذا، فقاَم وَفّتَش، وَنَفَض جرَّ فذكِِّ

كنُت نِسيُت، ولو لْم ُتذكِّرني اآلَن ما ذكْرُت((.

ائق. (( الشَّ 2- لّخْص شفوّيًا حوادَث الّنصِّ أماَم زمالئَك ُمتمّثاًل ُأسلوَب ))الحكواتيِّ

1- اختِر اإلجابَة الّصحيحَة مّما يأتي:

االستماُع واالكتشاف

   تمريُن الّذاكرة

   تنميُة األداء

 تحليُل األسلوب  



11

المراُد بكلمِة ) َوْيلك( في قوِل الكاتب: 	

     ويلك! هذا رجُل خيٍر، أما وجْدَت من تدَّعي عليِه إاّل هذا!   

     أ ـ الدُّعاُء عليه بالعذاِب.      ب ـ الدُّعاُء له بالّرحمِة.       ج ـ التَّوّجُع. 

2- إالَم ُنِسَب كلٌّ من شخصّيات الّنّص؟ وما داللُة هذه الّنسبة في العصر الذي ِقيَلْت فيه؟ 

ِدّية والجمل الِحواِرّية.  3- حدِّْد من الفقرة الّسابقة الجمَل السرَّ

اتِّخاُذ الَقرار
اِر. َض لُه الحاجُّ بعَد عودِتِه مَن الحجِّ مَع العطَّ ِة ) ِفراسُة عُضِد الدولة( الَموقَف الذي تعرَّ - اذكْر مَن قصَّ

- لو كنَت مكاَنُه، فما االحتماالُت التي ُيمكُن أن تفّكَر فيها قبَل أن تتَّخَذ أحَدها قرارًا تجاَه هذا الموقف؟

ُح فيه إيجابيَّاِت كلِّ احتماٍل وسلبيَّاتِه والقراَر الُمتََّخذ. َم تفكيٍر، توضِّ - ارسْم ُمنظِّ

- تحدَّْث أماَم رفاِقَك عّما قْمَت بِه سابقًا، وال تنَس ِسماِت الُمتحدِِّث الناجح.

- استخدِم البطاقَة اآلتيَة لتقويِم َأداِئَك في َمهارِة اتِّخاِذ القرار.

فوّي التُّعبير الشَّ
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البطاقُة التَّقويميَّة

الَمَجــــالالَمرحلة

الُحْكـــــــم

دراسة 
القرار

حّددُت الَموقَف الذي يحتاُج إلى اتِّخاِذ قراٍرفيِه بدقَّة.  

حّددُت االحتماالِت الُممكنة.

اختبرُت كلَّ احتماٍل بتحديِد إيجابيَّاِتِه وسلبيَّاِتِه.

اخترُت القراَر األمثل.

عرض 
القرار

عرضُت الموقَف بوضوح .

ِم التفكيِر لتوضيِح االحتماالِت والبدائل. استعنُت بُمنظِّ

توّجهُت بالَعرِض للحضور.

أتحُت فرصًة للحضوِر للمداخلِة على الَعرض.

استخدمُت اللغَة الفصيحَة في الَعرض.

التزمُت الوقَت الُمحدَّد لي .

ارتبكُت في َأثناِء العرض.

واجهُت الغَلَط بمرونة.

استخدمُت عباراٍت تساعُدني على اجتياِز الموقف* عنَد هروِب 
الفكرة.

              المجموع

 مثل: تحّدثنا سابقًا عن ... ، وكما أسَلْفُت سابقًا ... ، َأرَأيتم معي أّن ...

1 2 3 4
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ِقَيٌم ُخُلقّية
ِإضاَءةٌ 

   َيتجّلى تماُسُك المجتمِع وتقّدُمُه بسلوِك َأبنائِه القويم، والتزاِمهم القيَم الُخُلقّيَة التي تحّقُق التكافَل 
االجتماعيَّ في َأبرِز صوِرِه وَمعانيِه، وفي هذِه اآلياِت الكريمِة جملٌة مَن الِقَيِم الُخلقّيِة التي تبّيُن 

ذلك.

نصٌّ أدبّيالوحدُة الّسابعة: الدَّرُس الثاني

بسِم اهلِل الرحمِن الرحيم

َوال َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإاّل ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَُّه َوَأْوُفوا ِباْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد  

َخْيٌر  َذِلَك  اْلُمْسَتِقيِم  ِباْلِقْسَطاِس  َوِزُنوا  ِكْلُتْم  ِإَذا  اْلَكْيَل  َوَأْوُفوا   34 َكاَن َمْسُئواًل

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ  َوَأْحَسُن َتْأِوياًل 35 َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل 36 َوال َتْمِش ِفي اأَلْرِض َمَرحًا ِإنََّك َلْن َتْخِرَق اأَلْرَض 

 38 ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد َربَِّك َمْكُروهًا 37 َوَلْن َتْبُلَغ اْلِجَباَل ُطواًل

سورُة اإلسراء
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اًل:  أوَّ
ابقِة . ١- حّدِد الِفكَر الواِردَة في اآلياِت الكريمِة السَّ

٢- ما الحاُل التي أجاَز اهلُل تعالى فيها االقتراَب من ماِل اليتيم؟ 

٣- عمَّ يسأُل اهلُل اإلنساَن َيوَم القيامِة في اآليات الّسابقة؟  

٤- اربْط كلَّ قيمٍة ُخلقّيٍة مّما يأتي باآليِة التي تشيُر إليها في النَّّص:

      )الَعْدل - التواُضع - الَوفاء(.

ثانيًا: 
ّي اآلتي: اعِر أبي العالء المعرِّ ُدلَّ على اآليِة التي تجُد فيها معنى قول الشَّ  -١

     ِسْر إِن اسَطْعَت في الهواِء ُرَويدًا        ال اختيااًل على ُرفاِت الِعبـاِد

.ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد َربَِّك َمْكُروهًا :اشرْح بأسلوِبَك معنى اآليِة الكريمِة  -٢

، وبيِّْن وظيفَتها. اذكْر بعَض الُحَجِج والبراهيِن الَّتي ورَدْت في النصِّ القرآنيِّ  -٣

هٌة للفرِد. اذكرها، ثمَّ ناقْش مَع مجموعِتك َأثَر هذه     هٌة للجماعِة، وقيٌم موجَّ في النَّصِّ قيٌم خلقّيٌة موجَّ  -٤

القيِم في المجتمع.

1- انقِل الكلماِت اآلتيَة إلى دفتِرك، ثمَّ ضْع إشارَة )=( بين الكلمَتيِن الُمترادفَتيِن، وإشارَة )×( بيَن 

الكلمَتيِن المتضادَّتَيِن:

الميزانالقسطاط

حسنةسّيئة

ال َتْتَبْعال َتْقُف

2- بّيْن َداللَة كلمِة )عهد( في كلٍّ مّما يأتي ُمستعينًا بأحد المعجمات اللُّغويَّة:

َأوفوا بالَعْهد.	�  

هو قريُب الَعْهِد بهذا األمر.	�  

االستيعاُب والفهم

المعنى اللفظيُّ والداللّي
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توّسَعِت الفتوحاُت اإلسالمّيُة في َعْهِد الخلفاِء الراشديَن.	�  

 ذلك خيٌر وأحسُن تأوياًل  :اختْر مّما يأتي معنى كلمِة )تأوياًل( في قوله تعالى  -3

      آ- تفسير         ب- عاقبة           ج- تحليل.

ابقَة ُمراعيًا: -  اقرأ اآلياِت الكريمَة السَّ

       - ُنطَق الحروِف الهامسِة ُنطقًا سليمًا.

       - الوقَف عند فواصِل اآلياِت.

       - لفَظ حروِف المدِّ: )الواو والياء واأللف(.

كل: 1-  ِزِن الكلماِت اآلتيَة واضبِط الميزاَن بالشَّ

       تخِرَق  -  َتبُلَغ   -  أوحى .   

أيَن تجُد معنى كلِّ كلمٍة ِمَن الكلماِت اآلتيِة في ُمعجٍم يأخُذ بأوائِل الكلمات:  -2

      أوفوا  -  أشّده   -  تخرق ؟   

اذكْر سبَب حذِف النوِن في الكلمَتيِن اآلتيَتين:  -3

      وال تقربوا     -  وَأوفوا .

بّيْن مصدَر اإليقاِع في اآليِة الكريمِة اآلتية:  -1

َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوِزُنوا ِبالِقْسطاِس اْلُمْسَتقيِم ذلَك َخْيٌر وَأْحَسُن َتأوياًل      

ما َمواطُن الجماِل في اآليِة الكريمِة:  -2

     ِإنََّك َلْن َتْخِرَق اأَلْرَض ولن َتْبُلَغ اْلِجَباَل ُطواًل؟

تدريباٌت قرائيَّة

تدريباٌت ُلغوّية

  فائدة

•  َمدُّ الحرف: تطويُلُه في النُّطق أو الكتابة. 

وتسّمى ) ا ، و ، ي ( حروَف مدٍّ إذا كانت 

ساكنة وُسِبقت األلُف بفتحٍة، والواو بضّمٍة، 

والياُء بكسرٍة )َقال، يُقول، ِقيل(.

ق الّتذوُّ
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اسُم الفاعِل 
e :اقرأ الّنصَّ اآلتي، ُثمَّ أجْب

   قاَل أحُد الحكماء: )) سبعٌة إذا ُأهينوا فال يلوموا إال َأنفَسهم: 
ُر على ربِّ البيِت في بيِتِه، وطالُب الَمعروِف من َغيِر أهِلِه،  اآلتي طعامًا لم ُيْدَع إليه، والُمتَأمِّ
اجي ِمَنَن الَفْضِل ِمَن اللِّئاِم، والدَّاخُل بيَن اثنيِن لم ُيْدِخالُه، والجالُس َمجلسًا ليَس لُه بأهٍل،  والرَّ

والُمقِبُل بحديِثِه على من ال َيسمُعُه(( .                                                  نهايُة األرِب في فنوِن األدب

اأَلســئلة

1- ما اأَلعماُل التي َتجُلُب اإلهانَة لَمْن يقوُم بها؟

2- كيَف ُيكِرُم اإلنساُن نفَسُه ويجنُِّبها اإلهانة؟

- أ -

e : اقرأ المثالين اآلتيين، ثمَّ أِجْب

- الداخُل بين اثنين لم ُيدِخاله.

- الجالُس َمجِلسًا ليس لُه أهٌل.

ابقين، واذكْر وزَنه. ١- ُدلَّ على اسم الفاعل في كلٍّ من المثالين السَّ

٢- ما الفعُل الذي دّل عليه كلٌّ من اسمي الفاعل )الداخل – الجالس( ؟

٣- )دَخَل الّرجُل بين اثنين – الداخُل بين اثنين(

ابقتين.  حّدد من قام بفعل الدخول في الجملتين السَّ

٤- ما الفعُل الماضي الذي ِصيَغ منه كلٌّ منهما؟ وما عدُد أحرفه؟

  قواعُد اللُّغة

ر تذكَّ

- اسُم الفاعل: اسٌم مشتقٌّ يدلُّ على الفعل، ومْن قاَم به.

- ُيصاُغ اسُم الفاعِل مَن الفعِل الّثالثّي المبنّي للمعلوم على وزِن )فاِعل(. 
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ُدلَّ على اسِم الفاعِل فيما يأتي، ثّم اذكْر وزَنه وفعَلُه: �

قال الشاعُر محمَّد َمهدي الجواهرّي:

                 سالٌم علـى حـــاقٍد ثـائـٍر         على الحبٍٍ مـــن دٍم ســـائِر

                 سالٌم على جاعلين الحتو         َف جسرًا إلى الموكِب العابِر

- ب -

e  : اقرأ المثاَليِن اآلتيَيِن، ُثمَّ أِجب

      - المتأمُِّر على ربِّ البيِت في بيِتِه.

      - الُمقِبُل بحديِثِه على من ال يسمُعُه.

ابقين؟ ١- على َمْن يدلُّ كلٌّ ِمَن االسمين )المتأمِّر – الُمقِبل( في المثالين السَّ

٢- ماذا ُيسمَّى كلٌّ منهما؟

٣- ما الفعُل الماضي الذي صيَغ منه كلٌّ منهما ؟ وما عدُد أحرِفه؟   

٤- اذكْر مضارَع كلٍّ منهما، ثمَّ َأبِدْل بحرِف المضارعِة ميمًا مضمومًة مع َكْسِر ما قبل آخره.

. ابقِة، واستنتْج قاعدَة َصْوِغ اسِم الفاعِل من الفعل فوِق الثالثيِّ 5- استفْد من اإلجاباِت السَّ

- ُصْغ مَن األفعاِل اآلتيِة اسَم الفاعِل، ثّم ضْعُه في جملٍة مفيدة:

     تصدَّق  -  تفاَوَت  - انطلَق .

االستنتاج

حرِف  بإبداِل  للمعلوِم  المبنّي  مضارِعِه  وزِن  على  الّثالثيِّ  فوق  الفعِل  مَن  الفاعِل  اسُم  ُيصاُغ 

المضارعِة ميمًا مضمومًة وَكْسِر ما قبَل آخِره . 

الطريق الواضح

ج الحتف: الموت

تدريب

تدريب
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اعُر معروُف الرصافّي: � قال الشَّ
     ربُّوا البنيَن مع التَّعليِم تربيًة       ُيمسي بها ناقُص األخالِق ُمكتمال 

مُة المقدَّرُة على الياء. ُيمسي: فعٌل مضارٌع ناقٌص مرفوٌع وعالمُة رفِعِه الضَّ

كوِن في محلِّ جرٍّ بحرف الجّر. ، ها: ضميٌر متَّصٌل مبنّي على السُّ بها: الباءُ: حرُف جرٍّ

اهرُة على آخِرِه. ناقُص: اسم )يمسي( مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الضّمُة الظَّ

اهرُة على آخِرِه. ِه الكسرُة الظَّ األخالِق: مضاٌف إليِه مجروٌر، وعالمُة جرِّ

اهرُة على آخِرِه. ُمكتمال: خبر )يمسي( منصوٌب، وعالمُة نصِبِه الفتحُة الظَّ

1-اقرأ ما يأتي ثمَّ أجْب:
قاَل أبو تّمام مادحًا الخليفة المعتصم:  –   

        َتدبيُر ُمعَتِصٍم، ِباهلِل ُمنَتِقٍم        هلِلِ ُمــرَتِقٍب، فــي اهلِل ُمــرَتِغِب

اًل: قاَل عليُّ بُن الجهم متغزِّ  – 
       باهلِل يا ذاَت الَجماِل الفاِئِق        ال َتصِرمي َحبَل الُمِحبِّ الوامق

القاعدُة العاّمة

اسُم الفاعِل: اسٌم مشتقٌّ يدلُّ على الفعل، ومْن قاَم به.  -

ُيصاُغ اسُم الفاعِل مَن الفعِل الّثالثيِّ على وزِن )فاعل( *.   -

بإبداِل  للمعلوِم  المبنيِّ  الّثالثيِّ على وزِن مضارِعِه  فوَق  الفعِل  مَن  الفاعِل  اسُم  ُيصاُغ   -

حرِف المضارعِة ميمًا مضمومة، وكسِر ما قبَل آخِره . 

نموذٌج ُمْعرب

* ُيصاُغ اسُم الفاعِل من الفعِل المعتّل األجوِف بإبدال عينه همزًة. مثل: ) باع ـ بائع(.

الّتقويُم الّنهائّي

العاشق
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• ابقين، ثمَّ صّنفها في جدوٍل وفَق اآلتي:	 استخرْج أسماَء الفاعليَن من البيتين السَّ
 

طريقُة َصوِغهفعله اسم الفاعل

2-هات اسَم الفاعِل من كّل فعٍل مّما يأتي في جملٍة من عندك، ثّم اذكْر طريقَة صوِغِه:
    َأشرَق  -  َطَلَب  -  استخرَج.

3-هاِت اسَم الفاعِل من األفعاِل التي تحتها خطٌّ فيما يأتي:
ُأ منزلًة رفيعًة بيَن قوِمِه.   - من يصُدْق في تعامِلِه مع اآلخرين فإّنه يتبوَّ

مِت،    - الَخلوُق يعوُد مريضًا في حيِِّه، وُيكرُم ضيَفُه، وَيصمُت في موضِع الصَّ
رَح والتَّفصيَل. ويسترسُل إن  تطلََّب األمُر الشَّ

فيها  ُح  ُتوضِّ الثالثّي،  وفوق  الثالثّي  الفعِل  من  الفاعِل  اسَم  ُمستخِدمًا  ُمترابطًة  فقرًة  اكتْب   -
مكرمًة أخالقيًَّة تركت أثرًا طيِّبًا في نفِسك.

     التَّوظيف

يزور
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َمكارُم اأَلخالق
ِإضاَءةٌ 

   اأَلخالُق الحميدُة تنشُر في الُمجتمِع طيَب المحّبِة، وَعَبَق الِقَيِم التي تسمو باإلنساِن إلى 
ام خالصَة تجربِته اإلنسانّيِة . ، وفي هذا الّنصِّ يقدُِّم أبو تمَّ مصافِّ الّسلوك الحضاريِّ

نصٌّ أدبّيالوحدُة الّسابعة: الدَّرُس الّثالث

   ) ٨٠٤ ـ ٨٤6 م (
هــو حبيٌب بُن أوٍس الطائّي،  
شــاعٌر ُمجيــٌد من شــعراِء 
العصــِر العباســّي، ولد في 

جاسم من ُقرى َحوران.

أبو متّام
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مكارُم اأَلخالق

َفَأنـــَت َوَمــن ُتجـاريـــِه َســــواءُُإذا جاَريـــَت فــي ُخُلــٍق َدنيئـــًا- 1

َوَيحميـــِه َعـــِن الَغـــدِر الَوفـــاُءَرَأيـــُت الُحــرَّ َيجَتِنــُب الَمخازي   - 2

*   *   *      

َســـَيأتي       - 3 ِإال  ِشـــدٍَّة  مـــن  َلها مـــن َبعـــِد ِشـــدَِّتها َرخــــاُءَومــا 

بُت َهــذا الدَّهر َحّتـــى      - 4 َأفاَدْتنـــي التِّجـــارُب  َوالَعنــــاُءَلَقــد َجرَّ

َبـــدا َلُهـــُم ِمَن النِّـــاس الَجفــــاُءِإذا مــا َرأُس َأهــِل الَبيــِت َولَّى - 5

*   *   *  

َوَيبقى  الُعـــوُد ما َبِقـــَي اللِّحـــاُءَيعيــُش الَمرُء ما اســَتحيا ِبَخيٍر	-6

َوال الدُّنيـــا ِإذا َذَهـــَب  الَحيــــاُءَفــال َواهلِل ما فــي الَعيــِش َخيٌر	-6

َوَلم  َتْســـَتْحي فافَعـــْل ما َتشـــاُءِإذا َلــم َتخــَش عاِقَبــَة  اللَّيالـــي	-6

اًل:  أوَّ

1- إالَم يهدُف الّشاعُر من الّنصِّ ؟

: 2- استبعْد مما يأتي الفكرَة التي ال يتضّمُنها الّنصُّ
أ - التساوي بيَن سيِِّئ الطبِع ومن يتبُعه.

ب- اإلنساُن حرٌّ في سلوِكه يصنُع ما يحلو له.

ج – اقتراُن الخيِر بالحياء.

د – ِغنى تجربِة الّشاعِر في الحياة. 

، وّضْحهما. 3- تحّدَث الشاعُر عن ِصفَتيِن لإلنساِن الُحرِّ

؟ 4- بدا الشاعُر صاحَب تجربٍة في الحياة، فما سماُتُه النفسّيُة التي تجلَّت في الّنصِّ

ـ سيُِّئ الطبع.
ـ يترُك ويبتعُد.

- ِضْيق

- المشقَّة.

- قشر العود من  
الشجر.

االستيعاُب والفهم 
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ثانيًا:
1- ماذا تقوُل مَن الّنصِّ ِلَمن يشعُر باإلحباط مّما أصابه ؟

اعِر اإليجابيِّ من متاعب الحياة ؟ 2-  بَم تعّلُل موقَف الشَّ

3- قال أحُد الشعراء:

           َوِإنَّما اأُلَمُم اأَلخالُق ما َبِقيـَت     َفِإن َتَولَّْت َمَضوا في ِإثِرها ُقُدما

    - وازْن بين معنى هذا البيِت ومعنى البيِت الّسادِس في النَّصِّ .

4- ما النتيجُة التي توّصَل إليها الّشاعُر في البيِت الخامِس؟ بّيْن رأيَك فيها. 

5- ماذا يحدُث للمجتمِع لو ضعَف التزاُم أفرادِه األخالَق الحميدَة؟

ا بيَن قوَسيِن المعنى المقصود في الّنّص : 1-اختْر ممَّ

- سواء: ) االستقامُة - العدُل – المماثلُة (. 

- الَجفاء: ) ِغلظُة الطبِع- االبتعاُد عِن المرِء وعدُم االطمئناِن إليه - المعاداُة والخصومة( .

2- استخرْج من معجٍم يأخُذ بأوائِل الكلماِت معنى كلٍّ من : 

     ) ولَّى – تستحيي – جاَرْيت (.

3- أراَد الّشاعُر بالتَّركيب )عاِقَبَة اللَّيالي( في قوِله: ِإذا َلم َتخَش عاِقَبَة اللَّيالـي: 

  ) ظالَم الليِل  - الكشَف عن المساوئ – نتائج سوِء األفعاِل (.  

e :اقرأ الّنصَّ ِقراءًة ُمعبِّرًة ُمراعيًا

 أ-  األداَء الشعريَّ المناسَب للمعاني.

 ب-ُنْطَق اأَلحرِف الُمتقاِرَبِة )س - ز( و)ت - د( في الّلفِظ.

e .احفِظ الّنّص، وَأْلِقه على مسامِع رفقاِئَك

المعنى الّلفظيُّ والّداللّي

تدريباٌت قرائيَّة
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1- أكمْل ما يأتي في دفترك:

مفرُد: )الَمخازي(  .............  -  َجْمُع: )دهر( : .............  

يِن في كلمتي: ) سيأتي، استحيا (؟ 2- ما نوع السِّ

3- اختْر من القائمِة )ب( نوَع )ما( بحسِب ورودها في كلٍّ من جمِل القائمِة )أ( في الجدوِل اآلتي:

) ب () أ (

حرُف نفي يبقى الُعوُد ما بقي اللِّحاُء

اسٌم موصوٌل بمعنى )اّلذي( ما في العيش خيٌر 

مصدرّيٌة ظرفيٌَّة بمعنى )ُمّدة( اصنْع ما تشاُء 

4-استخرْج ِمَن الّنصِّ : 

أ -  صفتين، إحداهما على وزن )ُفْعل(، والثانية على وزن )فعيل(.

ب - َألفاظًا  تدلُّ على َأخالٍق حميدة.

جـ- ألفاظًا تدلُّ على أخالٍق ذميمة.

1- استخرِج من الَبيت الّثاني تضاّدًا، وبّيْن َأَثرُه الجمالّي.

2-  بَم شبََّه الّشاعُر اإلنساَن والحياَء في البيِت الّسادس؟

3- اختِر المناسَب مّما يأتي إلكمال العبارة:

  - جماُل الحكمِة في قدرِتها على اإلقناِع ألّنها:

أ -  تعّبر عن تجربٍة إنسانّيٍة صادقة.

ب- تعّبر عن عاطفٍة جّياشة .

ج-  مصوغٌة شعرًا. 

الّتذّوق

 تدريباٌت ُلغويَّة
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    ُمبالغُة اسِم الفاعل
e :اقرأ النَّصَّ اآلتَي، ُثمَّ أجْب

َأدُب الِحكمِة
   الحكمُة في تراثنا العربّي أدٌب إنسانيٌّ رفيٌع، صدَرْت عن نفِس أديٍب ذّواقٍة، عليٍم شؤوَن 
الحياِة، َفِطٍن في ُحْكِمِه على تقلُّباِتها، َشغوٍف قلُبه بمعرفِة  طبائِع النَّاِس، لطيٍف ُنصُحُه ُلطَف 
َأدبه، وعاَلُم َأدِب الِحكمة عاَلٌم جميٌل يرتقي بالقارِئ إلى أعلى مستوياِت المعرفِة، وَأمتِع تجاِرِب 

اآلخريَن الغنّيِة بِحَكِمها. 
   فما أغنى المرَء باكتنازها في عقِله وقلبِه، فيكوُن عاّلمًا أسراَر نعمِتها، ويجعُل سلوَكه في 

الحياِة ِمعطارًا بأريجها.!  

   األسئلة:
1- عدِِّد الّصفاِت التي يتمّتُع بها األديُب الحكيم.

2- اقترْح عنوانًا آخَر للّنّص.

                                       - أ -
e :اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثّم َأجْب

أ- صدرْت عن نفِس َأديٍب ذّواقٍة، عليٍم شؤوَن الحياة.  

ب-  شغوٍف قلُبه  بمعرفِة طبائِع الّناس.

ج-  يكوُن عاّلمًا أسراَر نعمِتها.

د-  ويجعُل سلوَكه ِمعطارًا بأريجها.

1- اذكـِر األفعاَل التي ِصيَغ منها كـلٌّ من األسماء: ) ذّواقة – َعليم – َشغوف - َعاّلمًا – ِمعطارًا (.

2- اذكِر اسَم الفاعِل المصوَغ من كلِّ فعٍل من هذه األفعاِل.

3- وّضحِ الفرَق في المعنى بين: 

     ) ذائق وَذّواقة ، عاِلم وعليم ، عاِلم وعاّلم ، عاطر وِمْعطار(.

4-  ماذا نسمِّي األسماَء الُمشتقََّة التي تدلُّ على اسِم الفاعِل في حاِل المبالغِة واإلكثاِر مَن القياِم بالفعل؟

  قواعُد اللُّغة
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صّمِم الجدوَل اآلتي في دفترك، ثّم امأله بالمطلوب:  	

االستنتاج

ُمبالغُة اسِم الفاعل: اسٌم مشتٌق يدلُّ على اسِم الفاعِل في حاِل المبالغِة واإلكثاِر مَن القياِم بالفعِل .

الفعُلالُجملةِصيغُة الُمبالغةالفعُل
ِصيغُة 
الُمبالغة

الجملة

َرِحَموهَب

صَدَقَقُدَم

                                       - ب -

اقرأ األمثلَة السابقة في )أ(، ثّم أجْب:  �

ابقة، واذكْر وزَن كلٍّ منها. ١- حّدْد ُمبالغَة اسِم الفاعِل في كلٍّ من األمثلِة السَّ

٢- اذكِر الفعَل الذي ِصيَغْت منه، وعدَد أحرِفه.

ابقة. ٣- اذكْر وزَن مبالغِة اسِم الفاعل في كلٍّ من األمثلة السَّ

حّدْد مبالغَة اسِم الفاعِل فيما يأتي، ثّم اذكْر وزَن كلٍّ منها: �

- األمُّ حنوٌن على أطفالها.

ديَق رحيمًا صديَقُه عند زّلته. - أرى الصَّ

- مرْرُت بمزارٍع ِمْتقاٍن عمَله. 

االستنتاج

ُتصاُغ مبالغُة اسِم الفاعِل مَن الفعِل الّثالثّي المبنّي للمعلوم على َأوزاٍن سماعّيٍة  منها: َفُعول، َفِعيل، 

َفعَّال، فّعالة، ِمْفَعال، وُتسّمى صيَغ مبالغِة اسِم الفاعل.

تدريب

تدريب
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نموذٌج ُمْعرب
صدَرْت عن َنْفِس َأديٍب عليٍم بشؤوِن الحياِة. �

صدَرْت: فعٌل ماٍض مبنّي على الفتِح الّظاهِر على آخِره، والفاعُل ضميٌر مستتٌر تقديره )هي(، والّتاء تاُء  �

الّتأنيث الّساكنِة ال محّل لها من اإلعراب.

عن: حرُف جرٍّ �

نفِس: اسٌم مجروٌر، وعالمُة جّره الكسرُة الّظاهرُة على آخِره. �

أديٍب: مضاٌف إليه مجروٌر، وعالمُة جّره الكسرُة الّظاهرة على آخره.  �

عليٍم: صفٌة مجرورٌة، وعالمُة جّرها الكسرُة الّظاهرُة على آخِرها. �

ِه الكسرُة الظاهرة على آخِرِه؛ وهو مضاٌف . � - شؤوِن: اسٌم مجروٌر، وعالمُة جرِّ بشؤوِن: الباء حرُف جرٍّ

الحياِة: مضاٌف إليه مجروٌر، وعالمُة جّره الكسرُة الّظاهرة على آخِره. �

1- اقرْأ ما يأتي، ُثمَّ صّمْم جدواًل وامأْل حقوَله بالَمطلوِب:
عراء: - قال أحُد الشَّ

َسـالٌم َعلى الدُّنيـا ِإذا  َلم َيُكن ِبها         َصديٌق َصدوٌق صاِدُق الَوعِد ُمنِصفا
- قالِت الخنساُء في رثاِء أخيها َصْخر:

حّمــاُل ألويــٍة، هّبــاُط  أوديـــٍة         شـّهــاُد  أنـديـٍة، للجيــِش جــّراُر
كأّن عينـي لذكـراه إذا خَطـَرت         فيٌض يسـيُل على الخّدين  ِمدراُر

- وقال آخُر :
 يبِني ويهـِدُم جـاِهـدًا مـا  ِمثُله         في الدَّهـِر  بّنـاٌء  وال هــّداُم  

الفعُل الذي صيَغ منهنوعهوزُنه االسم المشتّق

الّتقويُم الّنهائّي
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ْل أسماَء الفاعلين )فاهم – بارق – هادر( إلى صيِغ مبالغٍة، ثّم ضْع كاًل منها في جملٍة مفيدٍة.   ٢- حوِّ

٣- اقرأ الفقرَة اآلتيَة، ثمَّ صّمم جدواًل وامأله بالمطلوِب:      

 قال حكيم: )) المؤمُن صبوٌر شكوٌر، ال َنّماٌم  وال ُمغتاٌب، وّزاٌن كالَمه، ُمحسٌن عمَله،  ُمواٍس الفقراَء، 

رحيٌم بالضعفاء(( . 

فعلهاسم الفاعل فعُلهاوزُنها مبالغُة اسِم الفاعل 

وّظْف بعَض ِصيِغ ُمبالغِة اسِم الفاعِل في ِفْقرٍة تتحدَُّث فيها عن فضِل العلماِء في ِبناِء الحياة.

الّتاُء الَمربوطة

� : اقرأ ما يأتي، ثمَّ عّلْل كتابَة التاِء على صورِتها في الكلماِت التي وِضَع تحَتها خطُّ

1- قال اهلل تعالى:

ا َأْوَحى ِإَلْيَك َربَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة  )اإلسراء: 9٣(   َذِلَك ِممَّ

َة ُمَباَركًا َوُهًدى لِّْلَعاَلِميَن )آل عمران96( َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي ِبَبكَّ ِإنَّ َأوَّ

التاُء المربوطة: هي التي ُتلفُظ هاًء عَند الوقف.
 ُتكتُب التاُء مربوطة في:  1- االسِم المفرد المؤّنث.   2- جمع التكسير الذي ال ينتهي مفرده 

ة( . بتاٍء مبسوطة.              3 - الظرف )َثمَّ

تذّكرْ

اإلمالء

التَّوظيُف
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2- قال القائد الخالد حافظ األسد:

    )المعلمون بناٌة حقيقّيون(

3- قال جميل صدقي الزهاوي:

    وقد اضُطهدُت فزدُت َثّمَة ُشهرًة       كالعوِد ُيكِثُر َعْرَفه اإلحراُق

- اكتْب ثالثَة أسطٍر ُتعّبُر فيها عن بعِض القيِم الُخلقّيِة الُمستوحاِة من اآلياِت القرآنّيِة التي 
فًا فيها كلماٍت تنتهي بتاٍء مربوطة. درسَتها،  موظِّ

- اكتِب اآليَة الكريمَة اآلتيَة بخّط الّرقعِة ُمراعيًا قاعدَة كتابِة حرَفي السين والالم:

              	

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

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

الخّط

التَّوظيُف
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ة إضافُة شخصيٍَّة إلى قصَّ
اًل: تعّرْف أوَّ

e :َة اآلتيَة، ثمَّ تعاوْن مَع رفيِقَك في اإلجابِة عِن األسئلِة التي تِليها اقرأ القصَّ
ِمعَطُف الحفيد  ) ١(

     هي اآلَن منهِمَكٌة في َنْسِج ِمْعَطٍف من صوٍف، معطٍف صغيٍر لطفٍل ال يزيُد عمُرُه على 
عاٍم. سأَلها وهو يقترُب منها: خيٌر! هل ننتظُر طفاًل جديدًا؟ ابتسَمْت وقاَلت: بالتَّأكيِد! سأَلها: هل 
فُل إذًا ؟! قاَلْت: إنَُّه  ُر في اإلنجاِب اآلَن. قاَل: ِمْن أيَن يأتينا الطِّ حمَلْت رباُب؟ قالت: رباُب ال تفكِّ

ابُن مرواَن. 
َر ابَنُه الغائَب، إنَُّه مجهوُل مكاِن اإلقامِة      تذكَّ
حتَّى اآلن. قد يكوُن حّيًا، وقد ال يكوُن مَع األحياِء. 
ٌج؟  متزوِّ هو  هل  يعرُف  ال  فهو  حّيًا  كاَن  وإْن 

وهل لَدْيِه أبناء؟
     طلَب إليها أال ُتتِعَب نفَسها في نسِج معطٍف 
هنالك  كاَن  إْن  هذا  شيئًا،  عنُه  َتعِرُف  ال  لطفٍل 

طفٌل بالفعِل؛ فلْم توافْق على هذا الكالِم. 
قَس       واصَلْت نْسَج المعطِف لحفيِدها، ألنَّ الطَّ
إلى  يحتاُج  ُكُثٍر  من  َسِمَعْت  كما  أوروبا  في 
تاِء، وهي سترسُل المعطَف  معطٍف ثقيٍل في الشِّ

ِه ذاَت يوٍم قريٍب إلى البالِد. غيُر مَع أبيِه وأمِّ غيِر بوسيلٍة ما إْن لم يُعِد الصَّ إلى الصَّ

 الّتعبيُر اإلبداعّي

)1(  محمود شقير، قاّص سورّي معاصر
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   األسئلة:
ة؟ ١-  ما الموضوُع الَّذي تناوَلتُه القصَّ

ة؟ ياِت في القصَّ خصَّ ٢-  ما عدُد الشَّ

ة؟ ٣-  هْل يمكُن إضافُة شخصيٍَّة أخرى للقصَّ

َة بعَد إضافِة شخصيٍَّة جديدٍة إليها، ثمَّ أجْب : �  اقرأ القصَّ
   "هي اآلَن منهمكٌة في نْسِج معطٍف من صوٍف، معطٍف صغيٍر لطفٍل ال يزيُد عمُرُه على 
عاٍم. سأَلها وهو يقترُب منها: خيٌر! هل ننتظُر طفاًل جديدًا؟ ابتسَمْت وقاَلْت: بالتَّأكيِد! سأَلها: هل 
فُل إذًا ؟ قاَلْت: إنَّه  ُر في اإلنجاِب اآلَن. قاَل: ِمْن أيَن يأتينا الطِّ حمَلْت رباُب؟ قاَلْت: رباُب ال تفكِّ
َر ابَنُه الغائَب، إنَُّه مجهوُل مكاِن اإلقامِة حتَّى اآلن . قد يكوُن حّيًا وقد ال يكوُن  ابُن مرواَن. تذكَّ

ٌج وهل َلديِه أبناء؟ مَع األحياِء. وإْن كاَن حّيًا فهو ال يعرُف َهْل هو ُمتزوِّ
   طلَب إليها أالَّ ُتتِعَب نْفَسها في نْسِج معطٍف لطفٍل ال تعرُف عنه شيئًا!هذا إْن كاَن هنالَك طفٌل 

بالفعِل!
ُج،  ِه: عندما أتزوَّ    خرَج أحمُد من غرفِتِه، وقد سمَع الحديَث الذي داَر بيَن والَدْيه، وقاَل ألمِّ

وُأنِجُب أطفااًل فهْل َسَتنُسِجْيَن لهْم معاطَف يا أمِّي ؟
قاَلِت األمُّ : بالتَّأكيِد يا َولِدي، َفَسعادتي ستكوُن كبيرًة عندما أرى أوالَدَك .

ي: ولكْن أتمنَّى أْن ُترِجئي نْسَج المعطِف حتَّى نرى ابَن مرواَن. ردَّ أحمُد ِبَشيٍء مَن التَّرجِّ
قَس في أوروبَّا كما  الطَّ لحفيِدها، ألنَّ  المعطِف  نْسَج  الكالِم، وواصَلْت  توافْق على هذا  لم     
غيِر بوسيلٍة  تاِء، وهي سترسُل المعطَف إلى الصَّ سِمَعْت من ُكُثٍر، يحتاُج إلى معطٍف ثقيٍل في الشِّ

ِه ذاَت يوٍم قريٍب إلى البالِد." غيُر مَع أبيِه وأمِّ ما، إْن لم يُعِد الصَّ
  األسئلة:

ِة ؟ خصيَُّة الجديدُة التي ُأضيَفْت إلى الِقصَّ ١- َمِن الشَّ

٢- ما الحواُر الَّذي داَر بيَن أحمَد وأمِِّه؟

٣- في رأِيَك لماذا صمَتِت األمُّ، ولم تردَّ على أحمَد ؟

ْح ذلَك. ِة؟ وضِّ ٤- هل توافَقْت شخصيَُّة أحمَد مَع شخصيَّاِت الِقصَّ

ِة؟ 5- ما الذي أضاَفْتُه شخصيَُّة أحمَد إلى القصَّ
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ثانيًا: تدّرْب
e :َة اآلتيَة قراءًة صامتًة، ثمَّ أضْف شخصيًَّة جديدًة إليها ُمستعينًا باألنشطة التالية اقرأ القصَّ

انِكَسارات )1(
يَّاراِت الَكهَربائيَِّة، أخرَج من جيبِه ورقًة نقديًَّة  ، اتَّجَه َصوَب السَّ    ترّجَل عِن الحصاِن الخشبيِّ

َح بها:    كبيرًة ولوَّ
 - أريُد أْن َأرَكَب سيَّارًة بكلِّ هذِه.  

اتسَعْت عينا المسؤوِل عِن اللُّعبِة، هو ذا ولٌد يمِلُك نقودًا كثيرًة.  أجاَبُه:  
- بهذِه الورقِة يحقُّ لَك أن تمتطَي سيارًة مدََّة خمسيَن دقيقًة، لكنَّني سأجاِمُلَك وسأعطيَك ساعًة 

كاملًة.  
يَّاراِت التي تالحُقُه،     ركَب الَفتى سيَّارًة حمراَء وراَح يقوُدها بمهارٍة عجيبٍة، هاربًا مَن السَّ
العينْيِن،  خضراُء  فتاٌة  تقوُدها  التي  يَّارَة  السَّ مالِحقًا  طريَقُه،  تعترُض  التي  يَّاراِت  السَّ صادمًا 
يَّارَة إلى  عادِة، أغمَض عيَنْيِه وتمنَّى لو أنَّه يظلُّ راكبًا السَّ عِر، ضِحَك ِمن فرِط السَّ شقراُء الشَّ
يَّاراُت في أماكِنها، فتَح عيَنْيه رأى أمَّه ُتَربُِّت  ، وتوقََّفِت السَّ األبِد.  فجأًة، انقطَع التَّيَّاُر الكهربائيُّ

على كتفِه:  
- أِفْق يا حبيبي، ِصيِنيَُّة الحلوى جاهزٌة.  

َر يَدْيه المبلَّلَتْيِن على شعِرِه،  َدَعَك عيَنْيه المليئَتْيِن بالنَّوِم، قاَم إلى ُصنبوِر الماِء، غسَل وجَهُه، َمرَّ

تعلَّْم
ِة: من شروِط إضافِة شخصيٍَّة جديدٍة إلى القصَّ

ِة والحوادِث فيها. -  أْن تتناسَب مَع شخصيَّاِت الِقصَّ

ِة. -  أن تساعَد على تطويِر الحوادِث في القصَّ

)١( دالل حاتم، قاّصة معاصرة من القطر العربّي السورّي .
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َر، استداَر، أسرَع  ، حمَل صينيََّة الحلوى واتَّجَه إلى الباِب، تذكَّ وضَع قدَمْيه في ِحذاِئِه البالستيكيِّ
يقبُِّل َيَدْي أمِّه:  

- ادِعي لي يا أمِّي.  
ُه يَدْيها بالدُّعاِء:   رفَعْت أمُّ

- ِلَيرُزْقَك اهلُل.   
خرَج مَن الَبْيِت، وساَر بُخطًا حثيثٍة صْوَب مدينِة المالهي.  

١- حدِّْد حوادَث القّصِة السابقة.

ِة إلى الشخصّيِة التي قامْت به. ٢- انسْب كّل حادثٍة من حوادِث القصَّ

ا يأتي الشخصّيَة المناسبَة إلضافتها إلى شخصيَّاِت القّصِة: ٣- اختْر ممَّ

     أحد الجيران – أحد الماّرة – حارس مدينة المالهي – رفيق قديم.

٤- تخيَّل حادثًة تناسب الشخصّية المضافة.

ِة على أن يكوَن للشخصيَِّة الجديدِة أثٌر في َحْبِك حوادِثها. 5- اقترْح خاتمًة ُأخرى للقصَّ

6- أعْد كتابَة القّصِة بعَد إضافِة الشخصيَِّة الجديدِة وتغييِر خاتمِتها.

٧- اقرأ القّصَة على مسامِع رفاِقك، ثّم استمْع لنقِدهم البنَّاء.

ثالثًا: طّبق
e�:اقرأ القصَة اآلتيَة ، ثّم أضْف شخصيًَّة جديدًة إليها

)1(  سموُّ األخالق
   ترَك رجٌل زوجَتُه وأوالَدُه من أجِل وطِنِه قاصدًا أرَض معركٍة تدوُر رحاها على أطراِف البالد.

َه وجُهها كثيرًا جّراَء  وبعَد انتهاِء الحرِب، وفي أثناِء عودِتِه ُأخبَر بأنَّ زوجَتُه مرَضْت بالجدريِّ وتشوَّ
ذلك.

   تلقَّى الرجُل الخبَر بصمٍت وحزٍن عميقيِن، وفي اليوِم التالي شاهَدُه رفاُقُه مغمَض العينيِن، فرَثوا 
لحاِلِه، وَعِلموا حيَنها أنَُّه لْم يعْد ُيبِصُر، فرافقوُه إلى منزِلِه، وأكمَل الرجُل حياَتُه مَع زوجِتِه وأوالِدِه 
بشكٍل طبيعيٍّ وهو مغمُض العينين، وبعَد ما يقارُب خمَس عشرَة سنًة ُتوفِّيْت زوجُتُه، وحيَنها فوجئ 
، وأدركوا أنَُّه أغمَض عينيِه طواَل تلَك الفترِة كي ال يجرَح  كلُّ َمْن حوَلُه بأنَُّه عاَد مبصرًا بشكلٍّ طبيعيٍّ

مشاعَر زوجِتِه عنَد رؤيِتِه إّياها.
  )١( عن كتاب: كيف تؤثر في الناس. لـ: ديفيد كارنيجي.

األنشطة
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الَوحدُة الثامنة
قضايا وطنيَّة 

الّدرُس اأَلّول: االستماع: بطلٌة من بالدي .. 1  

الّدرُس الّثاني: َيْوُم الجالء. . 2  

ياح. . 3 الّدرُس الّثالُث: سورَية والرِّ  
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بطلٌة ِمْن بالدي

e :ثمَّ َأِجْب عِن اأَلسئلِة اآلتيِة ، استمْع إلى النَّصِّ
اًل: أوَّ

1- اختِر اإلجابَة الّصحيحَة مّما يأتي : 

الفكرُة العاّمُة في الّنّص:

- نشاُط نازك االجتماعّي.

- التعريُف بنازَك ونضاِلها.

- الدعوُة إلى مساواِة المرأة بالرجل.

تبُة العسكرّيُة اّلتي ُمِنَحْتها نازُك أّياَم الملِك فيصَل ؟ 2- ما الرُّ

3- أيَن كاَنْت نازُك في معركِة ميسلوَن؟ وما اّلذي فعَلْتُه ؟

ثانيًا:
1- َصّمم جدواًل وفَق اآلتي، وامألُه بالمطلوب مّما سمعت:

الُمدُن التي أقاَمْت فيها أو اللغاُت اّلتي تعّلَمْتها نازُك
مجاالُت نشاِطهاُنفَيْت إليها

ابِع، ثمَّ ُصْغ سؤاَلين عن مضموِنه. 4- استمع ِإلى المقطِع الرَّ

االستماعالوحدُة الثامنة: الدَّرُس األّول                                     

االستيعاُب والفهم
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e :استمْع إلى النَّصِّ مّرة أخرى، ثمَّ اكتشْف

   ١- الّدافَع اأَلساسيَّ وراَء تركيِز نازِك العابِد جهوَدها للعمِل في صفوِف الّنساء.

   ٢- السبَب الذي جعَل نازك تتابُع نشاطاِتها في َبيروَت بعَد زواِجها.

e اقترْح: كيَف يمكُن أْن نكشَف للقّراء عن جوانَب ليسْت معروفًة لبطالٍت من بالِدنا مثِل نازِك العابد؟

e :ثمَّ امأل كالًّ من الفراغاِت اآلتيِة ، استمْع إلى النَّصِّ

- وِلدْت نازُك العابِد عاَم ...... في مدينِة ...............................

- أصدَرْت في عاِم ١9٢٠ مجّلًة أسَمْتها ...........................

- ختَم الموُت حياَة نازك َصيَف عاِم ...........  في مدينِة ...........   

1- اقرأ مراعيًا الّنفَي واالستدراَك فيما يأتي:

جوُع إليه، لكنَّها ترَكْت كثيرًا من الُخَطِب والمقاالت. - لم تترْك أيَّ كتاٍب مطبوٍع ُيمكُن الرُّ

- لم ُترَزْق أيَّ ولٍد، لكنَّها احتضَنْت عْشَر فتياٍت في َبْيِتها . 

2- َتحّدْث في دقيقٍة عّما تعّلمَته مَن النّص.

: من ِسماِت النَّصِّ المعلوماتيِّ

١- إشارُة عنواِنِه إلى َموضوِعه.

٢- موضوعّيُتُه واهتماُمه بالحقائق.

٣- إيجاُز لغِتِه، وتكثيُفها وإيصاُلها المعنى من أقرِب طريق.

٤- تنسيُق المعلوماِت فيه في فقراٍت، وُتضمَُّن كلُّ فقرٍة فكرًة محّددة.

5- َتلخيُص َأهمِّ عناصِر الَموضوِع في الفقرِة األخيرة.

أغني معرفتي

 تمريُن الذَّاكرة

االستماُع واالكتشاف

تحليُل اأُلسلوب

 تنميُة األداء
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1- مّثْل مّما سمعَت من الّنصِّ لسمَتْيِن من سماِت النصِّ المعلوماتّي .

2- حّدْد عناصَر التشبيِه فيما يأتي، ثّم اذكِر الغرَض منه وفَق النموذج:

نازُك العابد سيٌف عربيٌّ مرّصٌع.

بقَيْت نازُك العابِد شوكًة في َأعُيِنهم.

الغرض منهالمشّبه بهالمشّبه

بياُن قّوِة نازك وأصالِتهاسيفنازك

3- أيُّهما أجمُل مّما يأتي في رأيَك ؟ ولماذا ؟ 

تتنقَُّل في الّظالم. - تتنقَُّل تحَت ُجنِح الليل            أو    

- تتنقَُّل من جريٍح إلى جريح                  أو           تتنقَُّل من جريٍح إلى آخر.

َتقريٌر عن زياَرة

قدِّْم تقريرًا شفوّيًا عن زيارٍة ُقمَت بها إلى ُمْتَحٍف َأثريٍّ ُمتَِّبعًا الخطواِت اآلتية: �

أ - اإلعداُد الُمسَبق:

 تذّكِر اإلجابَة عن اأَلسئلِة اآلتية:• 

- مْن َأيَن ستبدأ؟

- ما اأُلموُر اّلتي ستتحّدُث عنها ؟ 

- ما األموُر اّلتي رأيتها، ولن تتحّدَث عنها؟  

- ِبَم سُتنهي حديَثك؟ 

ْن فيها إعدادَك الُمسبَق للتقرير.   •  صّمم ورقًة في دفترَك، ودوِّ

فويُّ التُّعبير الشَّ
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ب- َجْمُع المعلوماِت:

 استعْن بالّصوِر اآلتيِة لتحديِد المعلوماِت المطلوبة في عرِض التقرير:• 

حـ- ترتيُب المعلوماِت بحسِب عناصِر الّتقرير.

د - تسجيُل المعلوماِت على بطاقاٍت صغيرة.

هـ- تقويم الّتقريِر ُمعتِمدًا البطاقَة التقويمّية.
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فويِّ  تقويُم مهارِة الّتعبيِر الشَّ

البطاقُة الّتقويمّية

النعمالعــــــــــبارةم

ذكرُت الّزماَن والمكاَن.١

حّددُت المشاركيَن في الّزيارِة.٢

٣. رتَّْبُت ِفَكري بشكٍل متسلسٍل وَمنطقيٍّ

تحدَّْثُت عن المراحِل الُمهّمة في  الّزيارِة.٤

توّسْعُت في الحديِث عن َأهمِّ ُنقطٍة في  الّزيارِة.5

عرْضُت التَّقريَر بلغٍة عربّيٍة فصيحٍة.6

استخدْمُت اأَللفاَظ المباشرَة.٧

تحّدْثُت عن شعوِري تجاَه  الّزيارِة.٨

تحّدْثُت بَصوٍت مسموٍع.9

تحّدْثُت بطالقٍة ومْن دوِن تلكُّؤ.١٠

لّوْنُت َصوتَي بْيَن االرتفاِع واالنخفاِض.١١

وّزْعُت َنَظري على الحضوِر .١٢

التزمِتِ الوقتِ المِحدِِدِ للعرضِ.١٣

أدمِتِ النِظرِ في البطاقاتِ المِعينةِ.١٤
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َيْوُم الجالء
ِإضاءة:

   أعلن الّشعُب العربيُّ السوريُّ الثوراِت في كّل أنحاِء البالِد ضدَّ االستعمار الفرنسّي /١9٢٠م/ 
َن الّشعُب بنضالِه وتصّديه البطولّي من تحرير سورَيَة وجالِء  الذي ارتكَب أفظَع  الجرائم، وتمكَّ

الفرنسيين عنها عام ١9٤6م.

   واأَلبياُت اآلتيُة من قصيدٍة ألقاها الشاعُر في أّوِل عيِد جالٍء عن سورَيَة ١9٤6/٤/١٧م .

نصٌّ أدبّيالوحدُة الثامنة: الدَّرُس الّثاني

بدُر الدِّيِن الحاِمد

)١9٠١-١96١م( 

شاعٌر ومربٍّ ومسرحيٌّ 
، عاَش في حماَة،  سوريٌّ
الحركاِت  فــي  شـــارَك 
الوطنيَِّة ضدَّ الفرنسيين.

لُه ديواُن ِشْعٍر مطبوٌع، 
ــٌة شــعــريَّــٌة  ــســرحــيَّ وم

بعنوان "ميسلون".



40

 َيْوُم الجالء
ذاُم     - 1 وال  َبْغـــٌي   ال  ثـــأَرِك  ـــاُمبَلْغـــِت  يا داُر، َثغـــُرِك منـــُذ اليـــوِم  بسَّ

ُممتِزٌج      - 2 بالّدمـِع   دٌم  التـراُب  َتُهـــبُّ منـــُه على اأَلجيــــاِل َأنســـاُمهذا 

فيَّ المياميـــُن آســـاُد الِحمـــى نامـوالــو َتْنِطُق اأَلرُض  قاَلْت: إّنني جَدٌث  - 3
*   *   *      

إرغــــاُميـــوُم الجــالِء هــو الدُّنيـــا وزهوُتها      - 4 وللبـاغيـــَن  ابتهـــاٌج  لنـــا 

6 ـاُميا راقــدًا في روابي )ميســلوَن( أِفْق      5- َجَلْت فرنســـا فما في الـــدِّار هضَّ
*   *   *      

6 ــام تهتــزُّ العــراُق لها      	- وتنتشـي َطربـــــــًا في ِمْصَر أهــراُممشـــارُف الشِّ

6 ترُمُقهــا      	- فاأَلقـــداُر  فلســـطيُن  َفَهـــْل يكـــوُن  لهـــا للعيــــِد ِإتمـــاُم؟َأّمــا 

6 َيـــوٍم  ُنخلِّــُدُه      	- ُبـــدَّ للُعْمـــِر مــن  َأَغـــرَّ َيبُلـــُغ فيـــه الُعْرُب ما رامـواال 

*   *   *      
6 َيْحمـــي ِحماهــــا من اأَلفـــذاِذ َأْفَهاُمهــي العروبـــُة – واأليُّــام  شــاهدٌة        	-

مُس قد طَلَعْت   مس هذي الشَّ ُدنيـــا الهنـــاَءِة  عـــاٌم  َبْعـَــدُه  عـــاُم١٠ـ   يا ُمْنِكَر الشِّ

اًل:    أوَّ
؟   1- ما الِفكرُة الرئيسة في كلِّ مقطع من مقاطِع الّنصِّ

2- حّدِد البيَت اّلذي يتضمَّن كّل ِفكرٍة مّما يأتي:

   - الجالُء فرٌح للجماهيِر وقهٌر لأَلعداء.

   - األبناء النجباُء حماُة العروبِة.

   - اكتماُل فرحِة الجالِء بتحريِر فلسطين.

   - التعاطُف القومّي بين العرب في ِمَحِنِهْم.

االستيعاُب والفهم

- شديُد 
ْلم.       الظُّ

- إذالُل.  

- ُظْلٌم.  
- َعْيُب. 

- َقْبر. 
- ج  الميمون: 
الُمباَرك.      

- مشهور؛ 
كريم.            

- ج َفهم: 
َحَسُن اإلدراك 

والتصّور

- ج الفّذ: 
المتفّرد في 
كفايته أو 

مكانته
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3- بَم وصَف الشاعُر الثأَر الذي بلَغْته سورَية ؟ ولماذا ؟

4- ما األنساُم التي تنّشَقْتها األجياُل؟ اذكِر السبب.

5- إالَم استحاَلِت اأَلرُض بعَد َنْيِل الجالء ؟

  ثانيًا:
1- ماذا تقوُل من النّص ِلكلٍّ من :

   - القائليَن: إنَّ الجالَء يهمُّ سوريَة فقط.

   - الُمشّكِكيَن بالجالِء والّتحرير.

2- اشرِح المقطَع الثالَث من النّص بُأسلوٍب َأدبيٍّ جميل.

3- قال الشاعر شفيق جبري:

     ليَت العيوَن ـ صالَح الدين ـ ناظرٌة      إلى العدوِّ الذي ترمـي بـه البيُد

    - وازن بين هذا البيت والبيت الخامس من الّنّص من حيث المعنى.

4- ما الهدُف من تذكُّر تضحياِت اآلباء واألجداد وتخليِدها في رأيك؟

1- ما الفرُق في المعنى َبْيَن:

ْمق(؟      )هاِضم ،  هّضام( -  )َبهيج   ،   َأبهج(  -  )الّراِمق  ،  الرَّ

2- ما المعنى الذي أراده الشاعر من:

   أ -  كلمة )ثأَرك( في قوله: بلغِت ثأَرك.

   ب- كلمة )أنسام( في قوله: تهبُّ منه على األجياِل أنساُم؟

َل معبِّرًا عن مشاعِر االعتزاِز. 1- اقرأ المقطَع األوَّ

2- اقرأ المقطَع األخيَر من النَّصِّ معبِّرًا عن مشاعِر االعتزاز والّتفاؤل.

3- احفِظ المقطعين الثَّاني والثَّالث، ثّم ألِقهما أمام رفقاِئَك مستخدمًا إيماءات الوجه وحركات اليدين.

المعنى الّلفظيُّ والّداللّي

 تدريباٌت قرائيَّة



42

1- ما نوُع )ما( في كلِّ َتركيٍب من الّتراكيِب اآلتية:

   - جَلْت فرنسا فما في الّداِر هّضام.

   - يبلُغ فيه الُعرُب ما راموا.

   - إذا ما بلْغِت ثأرك يا شاُم فالّثغُر بّسام.

2- ُصْغ شفوّيًا كلماٍت َوْفَق النَّموذج:

َمشاِرف                 َبسم       باسم         بّسام  َشُرَف      َمْشَرف  

 َطَلع     ........              ..........                 شهد             ........              ........

 َشَرقَ     َمْشِرق              ..........                 انكر              ينكر                 ُمنكر

 َجلَس     ........              ..........                        أحس                   ........              ........

ل والثاني، وهاِت مثااًل على كلٍّ منها. 1- اذكِر الحواسَّ التي اتَّكَأ الّشاعُر عليها في التصوير في البيتين األوَّ

2- ِلَم استخدَم الشاعُر لفظَة )ناموا( مَع الّشهداِء في البيِت الّثالِث، ولفظَة )َأِفْق( مَع الّشهيِد يوسف العظمة 

في البيِت الخامِس ؟

3- في الجملِة اآلتيِة تقديٌم وتأخيٌر. دّل عليه واذكْر فائدَته:

    َيحمـي ِحماهـا ِمَن األفـذاِذ أفهاُم.

 تدريباٌت ُلغوّية

   الّتذّوق 

 

من أغراِض التقديم والتأخير:  

  - بيان األهمّية.      -التشويق.

فائدة

 

    ) ما ( بعد أداة الّشرط زائدة.

فائدة
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فُة الُمشبَّهُة باسِم الفاعل  الصِّ
e :اقرأ الّنصَّ اآلتي، ثمَّ أجْب

مآَن  عَب الظَّ    صنَع أجداُدنا َملحمَة االستقالِل بِعشِق الوطِن والّتضحيِة في سبيِلِه، وقد أدرَك الُمستعِمُر أنَّ الشَّ

للحريَِّة لن ُتوِقَفه جيوُش األعداِء.

ًا حّتى تحّقَق الجالُء لُيصِبَح َيوُم الّسابَع عشَر من َنيساَن يوَم ُعرٍس وطنيٍّ طوى     وقد ظلَّ النِّضاُل ُمستمرَّ

وراَءُه أيامًا ُسودًا، أثَبَت فيها المناضُل الّسوريُّ لكلِّ من يريُد أْن يمسَّ األّمَة بسوٍء أنَّ العربيَّ َشْهٌم في مواقِف 

يِم.  الّشهامِة، شجاٌع عنَد الملّماِت، ُصْلٌب في مواقِفِه، وأنَُّه ليَس بالَجباِن اّلذي يناُم على الضَّ

   وحريٌّ بنا أن نتذّكَر في كلِّ ُمناسبٍة، َأنَّ هناَك ُمحتاًل صهيونّيًا أبكَم ما زاَل جاثمًا فوَق صدِر األّمِة، وال بدَّ 

من أن يجيَء يوٌم عظيٌم وقُعُه كيوِم الجالِء، تعوُد فيِه الحقوُق المسلوبُة إلى أصحاِبها.

األســئلة
 ما الّدروُس اّلتي نتعلَُّمها من ذكرى الجالء؟

- أ -   

e :اقرأ المثاَلْيِن اآلتَيْيِن، ثمَّ نّفِذ األنشطَة اّلتي تليهما

هامة.    - المناضُل َشْهٌم في مواقِف الشَّ

   - المناضُل ُشجاٌع عنَد الملّمات.

1- ُدّل على اسم الفاعل في كلٍّ من المثاَلْيِن الّسابَقْيِن.

2- في المثالين الّسابقين اسمان يدلُّ كلُّ منهما على صفٍة. حدِّدهما.

فتين على َمْن قام بالفعل؟ 3- َأتدلُّ كلٌّ من هاتين الصِّ

4- أتدلُّ كلٌّ منهما على صفة ثابتٍة في )المناضل( أم غير ثابتٍة؟

5- أيدلُّ اسُم الفاعِل )المناضل( على صفٍة ثابتٍة أم غيِر ثابتٍة؟

6- ما الفرُق َبْيَن اسِم الفاعِل وهاَتْيِن الّصفَتْيِن من حيُث الدَّاللُة؟

  قواعُد اللُّغة

االستنتاج

الّصفُة المشّبهُة باسِم الفاعِل اسٌم مشتقٌّ يدلُّ على صفٍة ثابتٍة في الموصوِف، ولها معنى اسِم الفاعِل.
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مّيز الصفة المشّبهة من اسم الفاعل فيما يأتي:
، كتَب قصيدًة جميلًة عن الجالء قال فيها:  بدر الدين الحامد شاعٌر ومربٍّ

شــاهدٌة         واأليُّــام    – العروبـــُة  َيْحمـــي ِحماهــــا من اأَلفـــذاِذ َأْفَهاُمهــي 

- ب -

e :اقرأ الّنصَّ اآلتي، ثمَّ أجْب
    إبراهيم هنانو مجاهٌد عربيٌّ سوريٌّ شجاٌع لم َيعرِف التهاوَن يومًا، وكاَن بطاًل ُصْلبًا في 
نضاِلِه َشْهَم النفِس في مواقِفِه َفِطنًا في رؤاه، فلقد كاَن على َيقيٍن أنَّ نضاَل شعِبِه سُيفضي إلى 
َيوٍم عظيٍم، يناُل فيه الظمآُن للحّرّيِة ما يصبو إليه، ويطوي زمنًا أسوَد زمَن االحتالِل اّلذي َأراَد 

لكلٍّ مّنا أن يكوَن جبانًا اليحّرُك ساكنًا، أبكَم الَينِبُس ِبِبْنِت َشَفٍة .
   ولكْن هيهاَت، فلقد تحّرْرنا، وَزها الوطُن في يوم الجالِء باسَم الوجِه َأحوَر العينين. 

1- ُدلَّ على الّصفاِت المشّبهِة باسم الفاعل الواردِة في الّنّص، واذكر وزن كلٍّ منها.
2- اذكِر الفعَل اّلذي ِصيَغ منُه كلٌّ منها، وعدَد َأحرِفه، ثّم بيِّْن أهو الزٌم أم متعدٍّ ؟

فُة المشبَّهُة )ظمآن( على وزن )فعالن(. اذكِر المؤنََّث منها، ووزَنها. 3- الصِّ
4- وزُن الّصفاِت المشّبهِة اآلتيِة: )أسود – أبكم – أحور( أفعل. ما مؤّنث كلٍّ منها، وما وزنه؟ َعالَم يدلُّ 

الفعُل الذي ِصيَغ منه كلٌّ منها؟

          

1- هاِت مؤّنَث كلٍّ من الّصفَتْيِن المشبَّهَتْيِن الواردَتْيِن في البيِت اآلتي: 

  -  قال أحمد شوقي في الربيع

با َلّماِح       َمنشوَرٌة َأعالُمُه ِمن َأحَمٍر*       قاٍن َوَأبَيَض في الرُّ

تدريب

االستنتاج

ُتصاُغ الّصفُة المشّبهُة من الفعِل الّثالثيِّ اّلالزِم على عّدِة أوزاٍن منها:
)ُفَعال- َفَعل - ُفْعل- َفْعل - َفِعل -  َفعيل– َفعال( .  -

َفعالن ُمؤّنثُه َفعلى.  -
أَفَعُل مؤّنثُه َفْعالء إذا كان فعله يدلُّ على َلوٍن أو َعيٍب أو ِحْليٍة.  -

تدريب

* للضرورة  الّشعرّية.
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2- ُصْغ من األفعاِل اآلتيِة صفاٍت مشبَّهًة باسِم الفاعِل، واذكْر وزَن كلٍّ منها: 

     َعِشَي – َهِيَف – َفِرَح – َقَدَر.

نموذٌج ُمَعرٌب
z .المجاهُد الّسورّي ُصلٌب في مواقِفِه 
المجاهُد: مبتدأ مرفوٌع، وعالمُة رفعه الّضّمة الّظاهرة على آخره. �
: صفٌة مرفوعٌة، وعالمُة رفِعها الّضّمة الّظاهرةُ على آخرها. � وريُّ السُّ
ُصلٌب: خبٌر مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الّضّمُة الّظاهرُة على آخره. �
� . في: حرُف جرٍّ
ِه الكسرُة الّظاهرُة على آخرِه، والهاُء ضميٌر  � مواقِفِه: )مواقف( اسٌم مجروٌر، وعالمُة جرِّ

مّتصٌل مبنيٌّ على الكسر في محلِّ جرٍّ مضاف إليه.

الّصفُة المشبَّهُة باسِم الفاعِل اسٌم ُمشَتقٌّ يدلُّ على صفٍة ثابتٍة في الَموصوِف، ولها معنى اسِم  �

الفاعِل.

ُتصاغ الّصفُة المشبَّهُة من الفعِل الّثالثيِّ اّلالزِم على ِعّدِة أوزاٍن منها:  ُفَعال - َفَعل - ُفْعل - َفْعل  �

- َفِعل -  َفعيل - َفعال( وَفْعالن مؤّنثُه َفْعلى - َأفَعُل مؤّنثُه َفْعالء إذا كان فعُلُه يدلَّ على لوٍن أو 

عيٍب أو ِحْليٍة. *

القاعدُة العاّمة

فُة المشّبهُة باسم الفاعِل في صيغة الجمع َوجَب الرجوُع إلى المفرِد عند تحديِدها. * إذا ُذكرِت الصِّ
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1- ُصِغ الصفَة المشّبهَة من كلٍّ من األفعاِل اآلتيِة: ) َنُبَل– َشِبَع ـ طاَل– َضِجَر (.

2- هاِت وزَن كلٍّ من الصفاِت المشّبهِة اآلتيِة، واذكْر َأفعاَلها:

    ) َجْوعان – َخِشٌن – َرزاٌن – جميٌل (.

3- هات من عندك صفة مشبهة باسم الفاعل على كٍل وزن مما يأتي ثّم ضع كاّلً منها في جملة مفيدة:  

     فعالن   ـ   أفعل   ـ   َفِعل   ـ  ُفْعل

4- قاَل حّساُن بُن ثابت:

ِل راِز اأَلوَّ    ِبيُض الُوجوِه َكريَمٌة َأحساُبُهم       ُشمُّ اأُلنوِف ِمَن الطِّ

ابَق.    أ - اشرِح البيَت السَّ

فاِت المشبَّهَة، واذكْر أوزانها وَأفعاَلها.    ب- استخرِج الصِّ

ابق.    ج- َأعرْب ما تحَته خطٌّ في البيت السَّ

• استخدْم ِصَيَغ الّصفِة المشّبهِة بالفعِل في فقرٍة تصُف فيها احتفااًل بمناسبِة عيِد الجالِء.

الّتقويُم الّنهائّي

    التَّوظيف
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سورَيُة والّرياح

  ِإضاءة
   على مدى التَّاريِخ العربيِّ ظّلت سورَيُة العربّيُة قلعَة صموٍد ومحطَّ آماٍل وَمعِقَد رجاء. وفي 
الخمسينات من القرن العشرين يؤّكد شاعٌر مصريٌّ طليعّي هذه الحقيقة مبّينًا أّن دور سورية 

الّريادّي متجّدٌد باستمرار، وفي أّيام الوحدة مع مصَر كانت سورية ُتسّمى )القطر الشمالّي( .

نصٌّ أدبّيالوحدُة الثامنة: الدَّرُس الّثالث                             

 أحمد عبد المعطي 
حجازي

  شاعٌر عربّي من جمهورّية 

عام  ــد  ُول العربّية،  مصر 

١9٣5م في ريف مصر .

عديدة  شعرّية  ــن  دواوي له 

منها : ) مدينة بال قلب ـ لم 

يبَق إالَّ االعتراف (.   
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سورَية والّرياح
                                            ـ 1 ـ 
الورُد، واألحالُم، والّرجاْل،

يقاومون في الّشماْل،
ريحًا ِبدائّيه 

الورُد، واألحالُم.. صوٌت اليزاْل
يرّن في قلِب اللياْل

يقوُل: سورّيْة *
تقاوُم الّريَح البدائّيْة

     ـ 2 ـ
يا أرَض سورّية !

يا ُحْلَم عينّي !
تصّوري أّني إلى هذا األوان لم أَرْك 

بينا صديقتي الجميلُة الّدمشقيَّة
شّدت على يدي، وقالت في المطاْر،

ياصانَع األشعاْر،
البّد أن تأتي

ففي األعالي من ُكوى بيتي
تمّد كّفًا، تمسُك القمْر !

لكّنني ما زرُت حّتى اآلن سورّيْة
     ـ 3 ـ

يا موطني الذي وددُت أن أراه !
حلمُت أن أدوَر في عاله !

أقوَل أغنّية 
أضاحَك الجند الذين يسهرون،

* سورَية، وُشّددْت الستقامة الوزن الشعرّي.



49

في ليلة المفاجآْت
في ليلة انتظارهم لمولد الجريمْة
وددُت يا صديقَة القلِب الدمشقّيْة

لو أّنني التقطت بندقّيًة قديمْة
كانت لفارس شهيد من أهالي بورسعيْد

ثّم انتفضُت طائرًا لبابك العتيْد
يا موطني ! يا أرَض سورّيْة !

                                                                                مدينة بال قلب / دار اآلداب ـ بيروت ١959

اًل:    أوَّ
1- ماذا يقوُل الّصوُت الذي يرنُّ في قلِب الليالي ؟

2- ِبَم وصَف الشاعُر أرَض سورية ؟ وعالَم يدلُّ ذلك ؟

3- صديقة الشاعِر الدمشقّية دعته إلى سورَية، ِبَم رّغبته لزيارتها ؟

4- تحّدَث الشاعُر في القصيدة عن حلٍم راوده وأمنّيٍة. حّددهما .

5- ما فكرُة كلٍّ من المقطعين الًثاني والًثالث ؟

   ثانيًا:
1- عّبَر الّشاعر عن االرتباط القومّي بين سورية ومصر، حّدِد األسطَر الّشعرّيَة التي تدلُّ على ذلك .

2- بَم تعّلل:

    أ – تكراَر الّشاعر ) يا أرَض سوريَّْة ( في الّنّص ؟

   ب– مخاطبَة الّشاعر أرَض سورية بـ) ياوطني ( ؟ 

3- ِبَم تفّسُر حبَّ العرِب سورَيَة، وتالحمهم معها ؟ 

4- ما اسُم البطل السورّي الذي فّجر البارجة الفرنسّية ) جان بارت ( في أثناء العدوان الثالثّي على مصر 

عام 1956؟

5- في القصيدِة إشارٌة إلى الظروف التاريخّية التي هّيأت لوالدة القصيدة، وّضح ذلك .

6- انثِر المقطَع الثاني كتابّيًا بأسلوٍب جميل .

االستيعاُب والفهم
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: 1- ما الُمرادُف المناسُب لما تحَتُه خطٌّ مّما يأتي في َضوِء الّنصِّ

   • تصّوري أّني إلى هذا األوان لم أَرْك 

   • ففي األعالي من كوى بيتي

   • حلمُت أن أدوَر في عاله !

2- اختر مّما بين القوسيِن المقصوُد بالتَّركيب ) ريحًا بدائّية ( : 

    ) األعاصير الهائجة ـ االعتداءات الهمجّية ـ الحروب القديمة ـ انطالق المعارك ( .

3- هاِت مفرَد كلٍّ من الجموِع اآلتيِة:  ) أحالم -  كوى - ُمفاجآت - األعالي (.

4- ُعْد إلى المعجِم ثمَّ استخرْج معنى الفعل في كلٍّ مّما يأتي:

     ضحَك الشيُب برأسي .                  ضحكِت األرُض عن النبات .

     ضحَك الّسحاُب .                         ُأضاحُك الُجنَد .

1- اقرأ المقطَع الثاني والفِظ الّتاَء المربوطَة ) هاًء ( عنَد الوقِف في نهاية األسطِر الّشعرّية .

عًا نبرَة صوِتك ِلما يناسُب مشاعَر االعتزاز . 2- ألِق على مسامِع رفاقَك المقطَع األّول مطوِّ

3- احفِظ المقطعين األّول والّثالث من الّنّص، ثّم ألِقهما على مسامِع رفقاِئَك معّبرًا عن مضموِنهما بإيماءاِت 

الوجِه وحركاِت اليدين. 

1- ثنِّ الكلمَة اّلتي تحَتها خطٌّ فيما يأتي، ثّم اذكِر المحذوَف منها، وأجِر التغيير المناسب: 

   ))  يا صانَع األشعار، ال بّد أن تأتي ((.

2- استبدْل بما تحَتُه خطٌّ فيما يأتي ما يناسُبُه ُمسترِشدًا بالنَّموذج:

   ـ يا موطني الذي وددُت أن أراه !                    ـ يا موطني الذي وددُت رؤيَته !                  

  ـ وددُت يا صديقة القلب لو أّنني التقطت بندقّية .  ـ  وددُت يا صديقَة القلِب التقاطي بندقيَّة.             

   ـ حلمُت أن أدوَر في عاله !                   ـ حلمُت  ....  في عاله !  

   ـ تصّوري أّني لم أَرْك .                        ـ تصّوري .........  .

المعنى الّلفظيُّ والّداللّي

  تدريباٌت قرائيَّة

 تدريباٌت ُلغوّية
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   ـ يا صانَع األشعار، ال بّد أن تأتي.           ـ يا صانَع األشعار، ال بّد ...... .    

3- سمِّ نوَع كلٍّ من المشتّقاِت اآلتيِة:

    صنع   -   قديمة   -   عتيد

 

1- أيُّهما َأجمُل مّما يأتي في رأيَك ؟ ولماذا ؟

   - ثّم انتفضُت طائرًا لبابك العتيْد .

   - ثّم انطلقُت طائرًا لبابك العتيْد .

2- اختِر الّداللَة المناسبَة من القائمة )ب( لكلٍّ من الرموز الواردة في القائمة )آ( كما وردت في الّنص: 

    أ  ( الرمز: الورد ـ األحالم ـ الشمال ـ المفاجآت.

   ب (  داللته:  سورَية ـ االعتداءات ـ الجمال ـ المستقبل.    

3- ُدلَّ على التَّشخيِص في العبارِة اآلتية:

   ) يرنُّ في قلِب اللياْل (. 

4- حدِِّد المحذوَف من كلمة ) اللياْل (في قوله : ) في قلب اللياْل (، ثّم اذكِر الّسبب.

الّتذّوق
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اسُم الَمْفعول 

e :اقرأ الّنصَّ اآلتي، ثمَّ َأجْب
   علينا َأْن ُنربَِّي َأبناَءنا على الُمقاَوَمِة ماداَم هناَك ِشبٌر ُمغَتَصٌب ِمْن َأرِضنا، وَأْن ُنَعلَِّمُهم أنَّ 

ِة.  ِة ال ُيسَتَردُّ ِبَغيِر الُقوَّ الحقَّ الَمْسلوَب ِبالُقوَّ
   وعَلينا َأْن نعَي تمامًا أنَّ النِّضاَل في سبيِل الوَطِن ليس مقصورًا على ِحَمايِة الُحدوِد، ولكنَُّه 
َعٍة تتطلَُّع إلى تحقيِق َأهداٍف َمْنشوَدٍة َتغرُس ِقَيمًا َمْأُمولًة في أبناِء جيٍل منَتَظٍر. عمٌل بآفاٍق ُمَوسَّ

   - كيَف يؤّدي المناضُل واجبُه في سبيِل الوطن؟

- أ -

e : اقرأ المثاَلْيِن اآلتَيْيِن، ثمَّ َأِجْب

ِة.    - الحقُّ المسلوُب بالقّوِة ال ُيسَتردُّ ِبَغيِر الُقوَّ

   - النِّضاُل في َسبيِل الَوَطِن ليَس َمْقصورًا َعلى ِحماَيِة الُحدوِد.

1- ُدلَّ على اسِم المفعوِل في كلٍّ من المثالين الّسابقين، واذكر وزَنه.

2- دلَّ اسم المفعول على )الذي ُسِلَب. عالم دلَّ اسُم المفعول )المقصور(؟ 

3- ما الفعُل اّلذي دّل عليه كلٌّ من  االسمين )المسلوب ـ مقصورًا(؟

     ما عدد أحرفه؟

     أهو فعل متعدٍّ أم فعل الزم؟

       

  قواعُد اللُّغة

تذّكر

اسُم المفعول: اسٌم مشتقٌّ يدلُّ على الفعل ومن وقَع عليِه.  -
ُيصاُغ اسُم المفعوِل من الفعِل الّثالثيِّ المتعّدي على وزن )مفعول(.   -
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هاِت الفعَل الذي ِصيَغ منه اسُم المفعول في كّل من الجمل اآلتية وغّيْر ما يلزم:

    - ما زالت أبواُبنا َمفتوحًة أماَم من أحبَّ دمشَق.

    - سنحّقُق األهداَف المرسومَة ما ُدْمنا حريصيَن على تحقيِقها.

    - لْن نستكيَن حّتى نسترجَع حقَّنا المسلوَب.

- ب -
e :اقرأ  المثاَلْيِن اآلتَيْيِن، ثمَّ أجْب

   - ستبقى الُمقاَوَمُة سائدًة ماداَم هناَك شبٌر ُمغَتَصٌب.

   - نتطلَُّع ِإلى جيٍل ُمنَتَظٍر.

ابقين. ماذا نسمِّي ُكاًل ِمْنهما؟ 1- ُدلَّ على االسمين اللَّذين وقَع عليهما فعُل الفاعِل في المثالين السَّ

2- اذكر الفعَل المضارَع الذي صيغ منه كلٌّ منهما، ثمَّ اذكْر عدَد أحرِفِه.

3- هات مضارع كلٍّ منهما، ثمَّ أبدل بحرف المضارعة ميمًا مضمومة مع فتح ما قبل آخره. ماذا تستنتج؟

صّنِف اسَم المفعوِل الوارَد فيما يأتي بحسِب الفعِل المصوِغ منه: �

    - يقوُل خالد الّشّواف في القلم:

          وناصٌح بمراقي الخيـــِر ُمؤتَمنٌ         وفاضٌح لمهاوي الّشّر ُمنتِقُد

     - يقول أحمد محّرم:

روَر وما بها           للَخيِر والمعروِف باٌب ُمغَلُق            َمَنعْت َمغاِلُقها الشُّ

تدريب

االستنتاج

حرِف   بإبداِل  للمجهوِل  المبنيِّ  مضارِعِه  وزِن  على  الّثالثّي  فوق  الفعِل  من  المفعوِل  اسُم  ُيصاُغ   -

المضارعِة ميمًا مضمومًة وفتح ما قبل اآلخر.

.1(  يُبنى الفعُل املضارع للمجهول بضمِّ أّوله وفتح ما قبل آخره 

تدريب
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  نموذٌج ُمْعَرب
قال الُمتنّبي ماِدَحًا:

      وإّني َلتعدو بي عطاياَك في الَوغى       فال أنا مذموٌم و ال أنَت نادُم
ال: نافيٌة ال عمَل لها. �
أنا: ضمير رفع منفصل مبنّي على السكون في محّل رفع مبتدأ. �
مذموٌم: خبر مرفوع، وعالمُة رفعه الضّمة الظاهرة. �

- اقرأ الفقرَة اآلتيَة، ثمَّ أجْب:
   يقوُل ابُن الُمقفَِّع: إنَّ العرَب َحكَمْت على غيِر مثاٍل ُممثٍَّل لها، وال آثاٍر مأثورٍة قبَلها، يجوُد 

ُل بمجهوِدِه، ويشاِرُك بميسوِرِه ومعسوِرِه. والعرُب مَؤدَّبٌة نفوُسُهم،  ِتِه، ويتفضَّ أحُدُهم بقوَّ
مرفوعٌة ِهمُمُهم، فَمْن وضَع حقَُّهم َخِسَر، ومْن أنكَر فضَلُهْم ُخِصَم.

 ١  - استخرْج أسماَء المفعوِل الواردَة في الفقرِة الّسابقِة، ثّم اذكِر المطلوَب َوْفَق الجدول اآلتي: 

طريقةُُ صوغهفعُلُهاسُم المفعول

- اسُم المفعول: اسٌم مشتقٌّ يدلُّ على الفعل، ومن وقَع عليِه.
- ُيصاُغ اسُم المفعوِل من الفعِل الّثالثيِّ المتعّدي على وزن )مفعول(. 

- ُيصاُغ اسُم المفعوِل من الفعِل فوق الّثالثّي على وزِن مضارِعِه بإبداِل حرِف  المضارعِة 
ميمًا مضمومًة وفتح ما قبل آخره. 

القاعدُة العاّمة

الّتقويُم الّنهائّي
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2- ُصغ اسَم المفعوِل من كّل مّما يأتي، ثّم َضْعُه في جملٍة من إنشائك:

    ) فّتح – استخرج – غَصب – شارك – حّب (.

3- ُصْغ اسَم المفعول من كلٍّ من األفعاِل الملّونِة فيما يأتي مراعيًا الضبط بالشكل:

ُس للطالِب.     - إنَّ العلوَم الحديثة ُتدرَّ

سوَن وُيربَّون على المقاومِة مادامْت أرُضنا ُتْغَتَصُب وُتستباُح.     - التالميُذ ُيؤسَّ

ابقِة. 4- أعرْب ما تحَته خطٌّ في الفقرِة السَّ

- )العلُم باٌب من أبواِب الّنضاِل في سبيِل ِرفعِة الوطِن(. اكتْب ِفقرًة ُمترابطًة ُمستخدمًا اسَم المفعوِل في 

توضيِح هذه الفكرة.

الّتاُء المبسوطة
  أ- في األفعال

e :َمّيِز التاَء الَمربوطَة من التاِء المبسوطِة فيما يأتي ُمعلِّاًل كتابَة كلٍّ منها

   - التالميُذ في مدارِسهم ُبناٌة للوطِن وُحماٌة لُمستقَبِلِه .

   - ناضلِت المرأُة في سبيِل إسهاِمها في بناِء الُمجتَمع.

َة.    - غنَّيُت مثلما غنَّى اأَلحراُر في العاَلِم لصموِد َأطفاِل غزَّ

   - كما ُتشِرُق الزهرُة  زاهيًة في التربِة الطّيبِة، ُيشِرُق الحلُم في وجِه الناجحيَن والناجحاِت.

   - َينبُت الزرُع َحيُث يكوُن المناُخ  والتربُة مناسَبْين وحيُث تكوُن الرعايُة كافيًة .

    التَّوظيُف

اإلمالء

تذّكر

التاُء المبسوطة: هي التي ُتلفُظ تاًء عند الوقِف عليها.

التاَء المتحركَة  التأنيِث الساكنِة.   2-   تاَء  التاُء مبسوطًة في آخِر األفعاِل إذا كانت: 1-   تكتُب 

)ضميَر الرفع(. 3- تاَء الفعِل األصليِة .
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ب- في األسماء:*

1- اقرْأ ما يأتي، ثّم امأل جدواًل مماثاًل بالمطلوِب :

 - قال الشاعر نزار قبانّي:

      ولـو فتحتـْم شـراييني بمديِتُكْم        سمْعُتُم في دمي أصواَت من راحوا

 - قال الشاعر بشارة الخوري يعّبر عن الوقوف إلى جانب فلسطين:

      وأنينـًا باحـِت النجوى به            عربّيـًا رشـفته مقلتـانـا

 - أفضُل األوقاِت هو الوقُت الذي ُأمضيِه بعمٍل ُمثمٍر.

 - مدينُة تدمَر آيٌة من آياِت الحضارِة العربّيِة الخالدِة. 

سبب كتابتها على صورتهانوع التاءالكلمة المنتهية بتاء

2- اكتْب ِفقرًة تعّبُر فيها عن أهّمّيِة المشاركة في ِبناِء الُمجتمِع ُمستخِدمًا  َكلماٍت تنتهي بتاٍء مربوطٍة  أو 

مبسوطٍة.

 

 - اكتْب ما يأتي ِبَخطِّ الّرقعِة ُمراعيًا ِكتابَة َحرَفي )الياء والتاء(: 

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

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

تذّكر

تكتُب التاُء مبسوطًة إذا جاءت في آخر: 
االسِم الثالثّي الساكِن الوسِط .  -١

جمِع المؤّنِث السالِم .  -٢
جمِع التكسيِر الذي ينتهي مفرُده بتاٍء  مبسوطة.  -٣

* وُتكَتب التاء مبسوطًة في أواخر الكلمات اآلتية ) ليت ـ الت ـ ُثمَّت ـ ..... ( 

الخّط
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                     خبٌر وتعليق
التُّعبير الوظيفّي

اًل: تعّرْف   أوَّ
الخبر: النفايات اإللكترونية الخطر القادم من االستيراد.*

التعليق:  

)اإللكترونّية(  األجهزِة  من  مختلفٍة  بأنواٍع  التقنيِّ  التطّوِر  نتيجَة  الّسورّيُة  الّسوُق  ُأتخَمِت      
المطابقِة  وغيِر  الثَّمِن  ورخيصِة  الجدوى  عديمِة  والُمّدخراِت  األطفاِل  وألعاِب  والكهربائّيِة 

ل إلى نفاياٍت بكّمّياٍت ضخمٍة وخطيرٍة. للمواصفاِت القياسّية الوطنّيِة، والتي تتحوَّ
   أدركْت وزارُة البيئِة ما لهذه النفاياِت من ُمنعكساٍت سلبّيٍة على صّحة المواطِن أّواًل والبيئِة 
المحيطِة به ثانيًا، فباشَرت المراسلَة والتنسيَق مع الوزاراِت والجهاِت المعنّيِة من أجل الحّد من 

مخاطر هذه النفاياِت )اإللكترونّية(. 
    وقد تّمْت مراسلُة جميِع الجهاِت لتسميِة اختصاصيين للمشاركة في فريق عمٍل قانونيٍّ فّنّي 
من أجل تدوير مختَلِف الموادِّ والنفاياِت القابلِة إلعادِة االستخدام واإلفادِة  منها، وكذلك  يتّم 

تحديُد حجِم المشكالِت البيئّيِة والصحّيِة التي يمكُن أن َتنتَج عن النفاياِت )اإللكترونّية(. 
السلبّية  ومنعكساتها  )اإللكترونّية(  النفاياِت  إدارِة  حوَل  عمٍل  ورقَة  البيئِة  وزارُة  وأعّدْت     
ُب اّتخاذها للوصوِل إلى إدارٍة متكاملٍة لها، ووضَعْت هذِه الورقَة  تضّمنت اإلجراءاِت التي يتوجَّ

في يِد اللجنِة الوطنّيِة التي تمَّ تشكيُلها لهذه الغاية .
1- ما مضموُن الخبر؟

2- ما الّسبُب الذي أّدى إلى كثرة النفايات اإللكترونية؟

3- أكمْل ما يأتي :

اشتمل التعليُق على الخبر ِذْكَر:

* المصدر: جريدة البعث العدد: ١٤٢69 - تاريخ:٢٨/6/٢٠١١
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َنها الخبُر ..........................    - الجهِة المعنيَِّة بالظاهرة التي تضمَّ

   - اإلجراءاِت المّتخذِة لمواجهة الّظاهرة ...............................

   - الحلوِل المقترحِة ...................................................

4- ما الفرُق بين مضموِن الخبر والتعليِق عليه؟

 

ثانيًا: تدّرْب

e� اقرأ الخبَر اآلتي قراَءًة متأّنيًة، ثمَّ تعاوْن أنت ورفيقَُِك في التَّعليِق عليه مستعينًا باألسئلة
اّلتي تليه:

   " تعيُش المحافظاُت الّسوريَُّة على امتداِد مساحِة الوطِن أفراَح الجالِء اّلذي صنَعُه الُمجاهدوَن 
في الّسابَع عشَر من َنيساَن من العاِم ١9٤6 بعَد أن خرَج آخُر ُجنديٍّ فرنسيٍّ ُمحَتلٍّ من َأرِض 
الوطِن، وتمَّ إعالُن استقالِل كامِل التُّراِب الّسوريِّ لتبدَأ بعَد معركِة االستقالِل معركُة الّتنميِة 

والِبناء" )١ (.

األسئلة:
1-  ما العوامُل اّلتي أدَّْت إلى جالِء الُمحَتلِّ عن أرِض الوطن؟ 

2-  ما الّنتائُج اّلتي ترتََّبْت على الجالء ؟

3-  ما اإلجراءاُت اّلتي ُيمكُن اّتخاُذها لتحقيِق الّنصِر في معركِة الّتنميِة والبناء؟

4-  اجمِع اإلجاباِت الّسابقَة في نصٍّ متماسٍك ُتعلُِّق فيه على الخبر:

  ثالثًا: طّبق

e�:ا سبَق اقرأ الخبَر اآلتي، ثمَّ علِّْق عليه مستفيدًا ممَّ

لبّي.   - وفاُة ستِّمئِة ألِف إنساٍن سنوّيًا في العاَلِم بسبِب التَّدخيِن السَّ

                                                                                                     )المصدُر جريدُة تشرين ١٢/١٣/٢٠٠9(

 

التَّعليُق على الخَبِر ينطلُق من مضموِن الخبِر إلى توضيِح النَّتائِج واأَلسباِب والُحلوِل 
وغيِرها...

تعلَّْم

)١( جريدة البعث ـ العدد/ ١٣9٢١/ تاريخ ٢٠١٠/٤/١6 



59

الَوحدُة الّتاسعة
ُفنوٌن أدبيَّة

ل: الّسيرُة الّذاتّية. . 1 الدَّرُس األوَّ  

  الدَّرُس الّثاني : للحياِة وجٌه آخر.. 2

 الدَّرُس الثَّالث : البخالء )تدريب تقويمّي( .. 3



60

الّسيرُة الّذاتّية
  ِإضاءٌة:

فنُّ الّسيرِة ) ترجمُة الحياة(: 
   هي فنٌّ َأدبيٌّ يجمُع بين البحث الّتاريخّي، واإلمتاِع الَقصصّي، الهدُف منه دراسةُ  حياِة إنساٍن 

ما وعرُض تجاربه، ُمعتمدًا الّصدق في الّرواية. وهي َنْوعان:
1- الّسيرُة الّذاتّية: وهي ِقّصُة حياةٍ ، يكتبها أديٌب ما، عن نفسه. 

2- التراجم "الّسيرُة َغْيُر الّذاتّية": ِقّصة حياٍة، يكتبها أديٌب عن شخصّيٍة ما . 

الَوحدُة الّتاسعة: الدَّرُس األّول                                           

عبُد الّسالم الُعَجيلّي
1918ـ2006

ــورّي، ولد  كــاتــٌب عــربــيٌّ سـ

الّطبِّ  فــي  عمل  الــرقــة.  فــي 

األدب  إلى  إضافًة  والسياسِة 

والّشعر  والرواية  القّصة  كتَب 

والمقالة. من َأهمِّ أعماله: 

باسمة بين الدموع )رواية(

بنت الّساحرة )قصص(
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َأشياُء شخصّية *

- 1-
    وِلْدُت في الرّقة، وهي بلدٌة صغيرٌة، أو قريٌة كبيرٌة على شاطئ الُفرات، َبين حلَب وديِر 
الّزور. ُسّكاُنها في َأّيام َمْولدي كانوا يتأّلفون من ِبْضِع ُأَسٍر عربّية، وهي - في األغلب- ُأَسٌر 
تعيُش الحياَة البدوّيَة؛ ألّنها من أصٍل بدوّي، أو كائنٍة في َوَسٍط بدوّي.  فمن الّناحيِة االجتماعّيِة 
ُتَسيِطُر الَعصبّيُة القَبلّيُة على حياِة الّناس، فالقوانيُن الّسائدُة هي القوانيُن العشائرّيُة الّتقليدّيُة: الثأُر 
والّدَيُة والُمقاضاُة َأماَم العواِرِف، والعوارُف َجْمُع عارفة، وهو قاضي العشيرِة أو الّرجُل الّثقُة 
عند القبائل. ومن الّناحية االقتصادّيِة كان أغلُب أهِل الرّقِة -وُأسرِة الُعَجيليِّ منهم- يعيشون حياًة 
البادية  البْلدة، فإذا جاء الّربيع، خرجوا إلى  ُيقيمون في الّشتاء في  ِنصَف َحَضرّية، ذلك أّنهم 
َيرَعْوَن فيها َأغناَمهم، ويتنّقلون بين مراعي الكأل حّتى َأوائِل الخريف. وقد ِعشُت هذه الحياَة في 

ِصباَي، فأّثرْت فّي كثيرًا، وَقبسُت منها كثيرًا فيما كتبُت. 
 -2-                                 

     بدأُت دراستي االبتدائّيَة ُمبّكرًا في الّرّقة، وقد ِنلُت الّشهادَة االبتدائّيَة عام ١9٢9، وانتسبُت 
في الّسنة الّتاليِة إلى َتجهيز حلَب، وفي ليلٍة َلْيالء ُأِصبُت بَمرٍض حاَل َبيني وَبين متابعِة دراستي، 
غم من ِشفائي ـ مّدَة أربِع سنيَن . مّما أتاَح  فرجعُت إلى الرّقة وانقطعُت عن المدرسة ـ على الرُّ
لَي االنصراَف إلى القراءة واالّطالِع على كّل ما َوَقَع بين يديَّ من كتٍب قرأُتها ِبَنَهٍم: كتٍب دينّيٍة، 
وِقصٍص شعبّيٍة مّما يمكُن أن يوجَد بين َأيدي الّناس في بْلدٍة مثِل الّرّقة، وُكُتٍب من اأَلدب القديم، 
القراءاِت  ُعدُت بذخيرٍة كبيرة ٍمن هذه  إلى تجهيز حلَب  ُعدُت  العربّي. وحين  الّتاريخ  وُكتِب 
الّتاريخ واأَلدب، وَأكثَر منهم ِحفظًا  َأكثَر اطالعًا من ِرفاقي كلِّهم، في  المتنّوعِة، مّما جعلني 

للّشعر، ومعرفًة بالّشعراء. 

* عبد السالم العجيلّي:  أشياء شخصّية ، الطبعة الثانية ١9٨٠، دار الحقائق، بيروت، ومؤسسة الكرمل، دمشق. 
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   كنُت من َأوائِل الّطاّلب في الفيزياء والّرياضّيات، كما كنُت أّوَل َدْورتي في )البكالوريا( بين 
أّنني فّضلُت  إاّل  ُيفّضُل أن أدرَس الحقوَق،  جي. كان والدي  طاّلب سورَيَة كلِّها في عاِم تخرُّ
، وهكذا انتسبُت إلى كلّية الّطبِّ  الّدراسَة الِعلمّيَة، ولم يكْن ُمَتَيّسرًا من العلوم في سوريَة إاّل الّطبُّ

في دمشَق. 
   ما بقَي من ذاكرتي عِن الُمحاوالِت اأُلولى للكتابة، هي أّنها كانْت َمزيجًا من ُمحاولة الّتعبيِر 
عّما في الّنفس، والّتقليِد ِلما كنُت َأقرُأ. وقد ظّلِت الكتابُة عندي َنشاطًا َخفّيًا، إذ كنُت أنشُر القصائَد 
والِقصَص والّتعليقاِت في الّصحف والمجاّلت، ولكن بأسماٍء ُمستعارٍة، إلى َأِن اكتشَف ُأستاذي 
)سعيد الجزائري( في أثناءِ دراستي الّطّب، ذلك الّطالَب اّلذي كان يدخُل المسابقاِت، فيفوُز بها، 

ثّم ال يتقّدُم أَلخِذ الجائزِة كي ال ُيعَرَف اسُمُه!
لي كُتٌب تربو على األربعيَن كتابًا، في الّروايِة، والِقّصِة، والّرحلِة، والَمقالة، َفْضاًل عن ديواِن 

شعٍر وحيٍد، وكتاٍب في الَمقاَمِة. 
 -3-                                 

اّلتي  القاَلُب، هو شكُل الحكايِة  الِقّصِة، من حيُث  أَمدًا طوياًل، وَأبسُط أشكاِل  الِقّصَة     كتبُت 
ُترافُق الّزمَن في َتَسلُسِلِه، فتبدأُ بوالدِة البطِل فيها، وتنتهي بَمْوتِه. أو تبدأ بوالدِة الحادثِة وتنتهي 
بَموتها، إاّل أّنني قّلما َأكتُب ِقصصًا على شكل الحكاية هذه، فالّزمُن عندي عامٌل من عوامِل 
القّصِة قد َأقِفُز به، َأو َأتراجُع فيه، أو َأروُح به جيئًة وذهابًا، حّتى َأستطيَع أن ُأعطَي للحادثِة 

اّلتي أكتُب عنها َوْقعًا ُمعّينًا في نفِس القارئ. 
الّصراَع  وَتِصُف  طبّي،  جّو  في  حوادُثها  تدوُر  أفكاري  بناِت  من  كثيرًة  ِقصصًا  كتبُت     
المعروفِة  عوامِلِه  بمالييِن  المرِض  وبين  الحديِث،  الِعلِم  بسالح  الُمسّلِح  اإلنساِن  الّطبيِب  بين 
ِلمجتمٍع  الاّلزمة  الَخيَِّرِة، وبضرورته  وبُمعطياِته  بالعلم  إيماني  من  الّرغِم  والمجهولة. وعلى 
كمجتمعنا العربّي في َأّياِمنا الحاضرِة. كنُت َأجعُل الَغَلَبَة في ِقصصي للمجهول على المعلوم، 

وَأضُع الّطبيَب أو العاِلَم َمْوضَع الَقِلِق الحائِر أو الَمغلوِب الّضائِع. 
 -4-                                 

   ِرْحالتي كثيرٌة، لقد زرُت دوَل أوربا وأمريكا، وزرُت ما بين البحِر اأَلسوِد وإنكلترا.  كما 
ُزرُت البالَد العربّيَة كلَّها.  

أّما ذكرياتي عن الّرْحالت، فإّني أجُد من العسيِر تعييَن أّيها أجمُل، كلُّ الُذكرياِت جميلٌة، 
ُر زواياها، وَيسَتِلُب من أحداِثها المرارَة، وال ُيبقي منها غيَر  والسّيما حينما َيْبُعُد بها الّزمُن فُيدوِّ
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الحالوة. وكثيرًا ما َتِثُب إلى خاطري ذكرى حادٍث كان كامنًا في َأعماق وجداني، ثّم هاَجُه في 
الّنفس توارُد خواطَر أو تداعي َأفكاٍر، فَأراُه في ساعِتها َأجمَل ما مّر في فترٍة من حياتي.

 -5-                                 
   لم َأنتسْب إلى وظيفٍة من وظائِف الّدولِة، ولكّني َعملُت في الحقِل العامِّ كسياسّي. مّثلُت الّرّقَة 
كنائٍب في َمجلس الّنواب عام ١9٤٧، وتوّليُت الوزارَة عاَم ١96٢، في وزارة الّثقافِة ووزارِة 
الخارجّيِة ووزارِة اإلعالِم. لكنَّ َأهمَّ ِذكرياتي الّسياسّيِة َتنِتسُب إلى الُمشاركِة اّلتي ُأتيحْت لي 
َجيِش اإلنقاِذ،  َحْمَلِة  نائٌب- في  العاِم تطّوعُت- وَأنا  َأوائِل ذلك  في فلسطيَن عاَم ١9٤٨. ففي 
وهي الَحْملُة اّلتي كان ُمقّررًا لها أن تدخَل فلسطيَن قبل أن ُيصبَح قراُر الّتقسيِم نافَذ المفعول في 

الخامَس َعَشَر من أّيار ١9٤٨، لُتنِقَذ فلسطيَن وُتعيَدها إلى أهِلها. 
   لقد أتاَح لي تطوُّعي في فلسطيَن، وعملي في مياديِن المعارِك تجربًة فّذًة، ومعرفًة غنّيًة بكلٍّ 

من الحياة العاّمِة، ودواخِل اإلنساِن العميقِة. 

  أواًل: 
١- ما الجوانُب التي تناوَلها الكاتُب في الّنّص؟

٢- السيرُة عرٌض لحوادَث شخصّية مرَّ بها الكاتب. مّثل لذلك من النًّص.

ْح ذلك. ٣- ِلَفنِّ السيرِة أكثر من هدف. وضِّ

٤- ما أنواعُ  الكتِب اّلتي اّطلَع عليها الُعَجيلّي في َأثناء َمرِضِه ؟ وماذا أفادتُه ؟

5- ما أنواعُ  الفنوِن األدبّية اّلتي كتب فيها الُعجيلّي ؟

6- ما المناصُب الّسياسّيُة اّلتي شغلها الكاتُب في حياته ؟ وما أهمُّ ذكرياِتِه عنها؟

  ثانيًا: 
١- اطرْح أسئلًة تتناوَل فيها َما ورَد من ِفَكٍر جزئيٍَّة في المقطع الثَّالث.

٢- نلمُح في الّنّص دالالٍت تاريخّيًة وُأخرى اجتماعّيًة. هاِت ِمثااًل لكّل منها. 

٣- َتَتبَِّع المساَر الّتاريخيَّ للّسيرة اّلتي كتبها العجيلّي محّددًا ما فيها من   حوادث مهّمة. 

٤- هاِت ما يدلُّ على ِصدق الكاتِب في سيرته. 

. َة والِفَكَر الرئيسَة للّنصِّ 5- ارسْم خريطًة معرفّية توّضح فيها الفكرَة العامَّ

6- إذا َأردَت أن تكتَب سيرَتَك الّذاتّية، ما الخطواُت التي تّتبُعها؟

االستيعاُب والفهم
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1- وّضِح المعنى السّياقّي للفعل )تربو( فيما يأتي:

   - لي ُكُتٌب تربو على األربعين كتابًا.

   - َيربو الماُل بالعمِل المثمر.

2- استبعْد مّما َبين القوَسْين الكلمَة الغريبَة عن سائِر الكلماِت األخرى: 

بو - الّرابية – الّربوة (. با - الرَّ      ) الرُّ

3- اختِر اإلجابَة الّصحيحَة مما يأتي :

  آ-  كلمُة ) فّذة ( في قوله: )) لقد أتاَح لي تجربًة فّذًة (( تعني:

    )شاّذة - فريدة - عظيمة - متواضعة(.          

  ب-  كلمُة ) َقَبسُت ( في قوله: )) قَبسُت منها كثيرًا فيما كتبُت (( توحي بـ:

    )االشتعال – اإلفادة – االستنارة -  اإلعطاء( . 

ج-  كلمُة ) دواخل( في قوله: )) تجربتي غنّيًة بكلٍّ من الحياة العاّمِة، ودواخِل اإلنساِن العميقة ((  جمٌع، 

ومفردها هو: ) دخيل - دخيلة - داِخل - َدْخل (.  

- اقرأ المقطَع اأَلّوَل قراءًة سليمًة ُمراعيًا:

    أ -  ُنطَق حرِف القاف ُنطقًا صحيحًا . 

   ب -  ُنطَق الم )الـ( الّتعريف قبل الحروف القمرّية . 

   ت - عالماِت الّترقيم وَأحكاَم الَوقف .

1- َأكمْل شفوّيًا َوفَق النََّمِط:

   ليلٌة َلْيالُء         توحي بقسوِة الليلة وشّدتها.

   بدر البدور       . . . . . . . . . . . . . .  

   داهيٌة َدْهياُء      . . . . . . . . . . . . . .  

   فتُح الفتوِح       . . . . . . . . . . . . .  . 

المعنى الّلفظيُّ والّداللّي

  تدريباٌت قرائيَّة

 تدريباٌت ُلغوّية
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2- اختْر من القائمة )ب( ما يدلُّ على كلِّ تركيٍب في القائمِة ) آ(: 

بناُت الّدهربناُت الّصدربناُت الّشفةبناُت اليمِّبناُت األفكاِرآ

الّسُفُنالمصائُباآلراُءالهموُمالكلماُتب

3- انقل الّجدوَل اآلتَي إلى دفترَك، ُثمَّ ِصْل بين التركيب ونوِعِه:

 َنوُعُهالّتركيُب

تركيٌب إسنادّي )جملٌة اسمّيٌة(المحاوالُت اأُلولى

تركيٌب عدديٌَّمْوضُع الَقِلِق 

تركيٌب وصفيٌّالخامَس عشَر

تركيٌب إضافيٌّيتأّلفون 

تركيٌب إسنادّي )جملة فعلّية(الذكرياُت جميلٌة

1- ما المشاعُر العاطفّيُة اّلتي تثيرها في نفسك قراءُة سيرِة الُعجيلّي ؟

2- وّضْح مّما بين القوسين )تفصيل- تعليل- نتيجة( شكَل العالقِة بين ما تحَته خطٌّ بما قبَله :

- كاَن َيستعدُّ للُمسابقاِت ويدخلها، فيفوُز بها. 

- فالقوانيُن الّسائدُة هي القوانيُن العشائرّيُة الّتقليدّيُة: الثأُر والدَِّيُة والمقاضاُة أماَم العوارِف. 

- ال يتقّدُم ألخِذ الجائزة كي ال ُيعرَف اسُمه!

الّتذّوق
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اسُم اآللة 
e : اقرأ الّنصَّ اآلتي، ثّم أجْب

   كانت الّرقُة بلدًة صغيرًة، أو قريًة كبيرًة، يعيُش أهُلها حياًة بدوّيًة أو نصَف حضرّيٍة،  فمنهم َمن 
بالِمجَرَفِة،  التربَة  َيجُرُف  الفاّلُح  وكاَن  األرِض،  بزراعِة  يعمُل  من  ومنهم  األغناِم،  ِبَرعي  يعمُل  
القمِح  بالِمبَرِد، وكان يدرُس سنابَل  الِمحراِث كاَن يبرُدها  ُة  تثّلمْت سكَّ بالِمحراِث، وإذا ما  ويحرُثها 
بالنَّْورِج بعَد حصاِدها بالِمنَجِل،  أّما اليوَم فقد حلَّ الجّراُر محّل الِمحراِث، وحّلِت الحّصادُة والدّراسُة 

محلَّ الِمنَجِل والنَّْورِج. 
  األسئلة

ما أشهُر اآلالِت اّلتي كاَن يستخدُمها الفاّلُح قديمًا؟ وماذا حلَّ محلَّها الَيْوَم ؟ �

اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثّم أجْب : �

   -  َيجُرُف التربَة بالِمْجَرَفِة. 

   - حلَّ الجّراُر محلَّ الِمحراِث.

   -  كاَن َيْبُرُدُه بالِمْبَرد. 

   -  حّلِت الحّصادُة والدّراسُة محلَّ الِمنَجِل والنَّْوَرِج. 

ابقِة؟ هل تعرُف أسماَء آالٍت ُأخرى؟  أ- ما اآلالُت المذكورُة في الجمِل السَّ

ب- اذكر َداللة كلٍّ منها وفق النموذج: 

     المجرفة: آلُة ِفْعِل الجرِف.

ابقين في َمْلء حقول جدوٍل تصّممه في دفترك وفق اآلتي:  ؤالين السَّ جـ- استفْد من إجاباِت السُّ

  الزٌم أو متعدٍّعدُد حروِف الِفعِلالفعُل الذي ِصيَغ منُهوزُنُهاسُم اآللِة

د - الحِظ الجدوَل بعد مْلِء حقولِه، ثمَّ امأل الفراغاِت لتصوَغ قاعدًة صرفيًَّة تساعُدك على تنفيذ األنشطة :

   يأتي اسُم اآللِة على وزِن ............. و............و............. و......... و............ وُيصاُغ من الفعِل......... 

الـ ......... )غالبًا(.

هـ ـ مّيز أسماَء اآللِة الُمشتقِة الواردِة في األمثلة السابقِة من الجامدة.

  قواعُد اللُّغة



67

اقرأ ثّم أجْب : �

  - قال المتنّبي: الخيُل والّليُل والبيداُء تعرفني      والّسيُف والّرمُح والِقرطاُس والَقلُم

   - قال جورج صيدح وابنتُه في المشفى:

           ِرفقــًا بهــــا يا ِمبضَع الجـّراح          جّرحَت  قلـَب الوالــِد  الُملتاِح

           َوْيِحْي َدَفْعُت إلى المشارِط ِفلذًة          كنُت الّضنيَن بها على األرياِح 

وايا.    - يستعيُن الطالُب بالِمنقلِة في َرْسم الزَّ

رِت السّيارُة ِلتزيَد من راحِة اإلنساِن وأماِنه.    - ُطوِّ

   أ- دّل على أسماء اآللة الواردة فيما سبق، ثمَّ مّيز المشتّق منها من غير المشتّق.

   ب ـ زن المشتّق منها، واذكر فعل كلٍّ منها.

اقرأ األبياَت اآلتيَة، ثمَّ أجب: �
     أ- قاَل األخطُل الّصغيُرعلى لسان أدوات الحرب:

        أدواُت الحرِب عنها َأضَرَبـْت          والتقــــْت أجمُعهـــا في َمْحِفِل

       وقــَف الفــوالُذ فيـهْم خــاطبـًا           بـــكـــالٍم كالّرحيـقِ  الّسلسـِل 

       قاَل: لو ُأنِصْفُت ما ُكنُت ِسوى           ِســّكــٍة أو ِمـعــوٍل أو ِمنَجــِل 

االستنتاج

اسُم اآللِة: اسٌم مشتٌق أو جامد يدلُّ على آلِة حدوِث الفعِل . 

ُيصاُغ اسُم اآللِة المشتق من الفعِل الثالثّي المتعّدي )غالبًا( )1( على أحِد األوزاِن الخمسِة اآلتية : 

ِمْفعل – ِمْفعال – ِمفَعَلة – َفّعال – َفّعالة )2( .

تدريب

١- هناَك أسماُء آلٍة مصوغٌة من أفعاٍل الزمٍة، مثل: الّبراد من َبُرد، والسّيارة من سار، والمصفاة من صفا. 
٢- هناَك أسماُء آلٍة جامدٌة )غيُر مشتقٍّة( مثل: الّنورج – القلم – السيف – الرمح ....   . 

وهناَك َأسماُء آلٍة سماعيٌّة لم ترْد على أوزاِن اسِم اآللِة مثل: ساطور – سّكين – حاسوب- َمْركبة - َمْسمع  

الّتقويُم الّنهائّي
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    ب- قاَل الشاعُر عبُد الّرحيِم الحصني في حرب تشرين التحريرّية:

       تشريُن ما كحَل الّزماُن جفوَنُه           إال وكنَت لمقـــلَتْيِه الِمـــرودا 

   ج- قاَل أحمُد عبد المعطي حجازي مخاطبًا الفاّلح:

         لو أّنني ناٌي بكفَِّك تحَت َصفصافْه

         أوراُقها في األفِق ِمْروحٌة 

         خضراُء هفهافْه

    د- وفَّرْت مصفاُة الّنفط في حمَص الوقوَد.

الُة والِمْدفأُة على رفاهّيِة اإلنساِن.       هـ- ساَعَد البّراُد والغسَّ

م جدواًل وفق اآلتي، وامأله مّما سبق بالمطلوب .  1- صمِّ

  الزٌم أو متعدٍّعدُد حروِف الِفعِلالفعُل الذي ِصيَغ منُهوزُنُهاسُم اآللِة

2- أعرْب ما تحَتُه خطٌّ فيما سبق . 

3- اذكْر ثالثَة أسماِء آلٍة سماعّيٍة غير مشتّقة، َوَضْع كالًّ منها في جملٍة مفيدٍة .

4- اذكْر خمسَة أسماِء آلٍة مشتّقة وغير مشتّقة ُتستخَدُم في المنزِل غير ما ورد . 

5- اكتْب ِفقرًة ِمْن ثالثِة َأسطٍر عن أهمِّ الِمَهِن اّلتي يعمُل فيها سّكاُن بلدِتَك، واآلالِت اّلتي يستخدمونها .     



69

للحياِة وجٌه آخر 

ِإضاَءة
بسبِب  إعاقته  كانت  من  ومنهم  َخلقّية،  إعاقُتُه  كانْت  من  منهم  المجتمع،  من  أفراٌد  المعّوقون 
ٍة، واستطاعوا تجاوَز  ير، وقد ظِفَر المعّوقون في وطننا بعنايٍة خاصَّ الحروِب أو حوادِث السَّ

لبُة واإلرادُة القوّية.   ِمَحٍن ال يَد لهم فيها، زاُدهم في ذلَك العزيمُة الصُّ

نصٌّ أدبّيالَوحدُة الّتاسعة: الدَّرُس الّثاني                                           

ممدوح عدوان

)١9٤١-٢٠٠٤م (
ومسرحيٌّ  وشاعٌر  كاتٌب    

   . سوريٌّ
الَمخاض،   مؤّلفاِته:  مــن 
الظلُّ األخضر، ليُل العبيد، 
)اللمبة(  مسرحّيِة  ــن  وم

أخذنا  هذا المشهد.
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للحياِة وجٌه آخر 
   في هذا المشهِد يدخُل يوُسُف وسالٌم معهَد تعليِم الَمعوقين، ويشرُح يوسُف لسالٍم  كيَف استطاَع هؤالِء 

يِر على نهِجِهم.  التَّغلَُّب على إعاقِتِهم داعيًا إياُه إلى االقتداِء بهم والسَّ

يوُسُف: والمهمُّ اآلَن.  لماذا ال تكوُن مثَل هؤالِء. 
سالم: هؤالِء َمَهرة. 

يوسف: كانوا مثَلَك.  كانوا ال يعرفوَن شيئًا، وبعَد ذلَك تعلَّموا. 
سالم: وكيَف تعّلموا هـذا كلَُّه؟

يوسف: انتسُبوا إلى هذا المعهد، ولم ُيضيِّعوا أوقاَتهم بـالتَّسّول وليَس هذا ما لديِهْم فقط. هذا 
اّلذي رأيَتُه ُشغٌل. هناك أيضًا الِهواياُت. )) ُينادي شخصًا ومَعُه عوٌد((. أسِمْعنا شيئًا ))َيعِزُف 

الّشخُص على العوِد((.
يوسف: )يتابُع( وبعَد شهٍر لدينا حفلٌة موسيقيٌَّة وغنائيٌَّة.  وُكلُّ مْن سيشتِرُك فيها مثُلنا. 

سالم: أحُد زمالِئنا يعزُف على )البيانو(.  لكنَُّه ضريٌر. 
يوسف: نجلُبُه، ويشترُك معنا في الحفلة. 

سالم: ال َيسَمُح لُه الُمعلُِّم. 
يوسف: أيُّ ُمعلٍِّم ؟

سالم: سعيد أفندّي الَّذي ......  يوسف: لماذا؟
سالم: ألنََّك ألَهْيَتني اليوَم، ولم تترْكني أتسّول. 

ْلَتُه )) يمدُّ يَدُه بقطعٍة نقديٍَّة ورقيٍَّة ((.  يوسف: )انتظْر(.  ُخْذ هذا المبلَغ.  ُقْل َلُه إّنَك تسوَّ
سالم: ولماذا آخُذ ِمْنَك؟. 

يوسف: أنت ابُن عمِّي. مثُل أخي. ُخْذ لكيال ُتحَرَج أماَمُه.  
سالم: شكرًا. ولكْن...  
يوسف: ولكْن ماذا ؟ 

سالم: اصرْفها إلى قطع مفّرقة. 
يوسف: لماذا؟

ل يجُب أن يكوَن ُكلُُّه ُمفّرقًا.  سالم: لكيال َتنَكِشَف الكذَبُة. إذا كاَن المبلُغ مجموعًا مَن الّتسوُّ
ريق. وسأذهُب معَك لكي أرى كيَف  . تعاَل. سنصرُفها في الطَّ يوسف: ) يضحُك( معَك حقٌّ

تعيشون. 
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ُة األولى اّلتي أخجُل فيها ألنَّني آخُذ مْن أحٍد.  سالم: ولكْن. أتعِرُف؟ هذِه هي المرَّ
يوسف: ولماذا تخجُل؟ 

سالم: ألنََّك مثلي، معوٌق مثلي، فلماذا آخُذ ِمْنَك؟ 
يوسف: يجُب أْن تخجَل ألنََّك لْسَت مثلي. وحيَن ُتصِبُح مثلي وتشتِغُل لْن تقبَل أْن تأُخَذ مْن 

أَحد. 
)) يخرجان((.

اًل :   أوَّ
1- ما الِفكرُة العاّمُة اّلتي يطرُحها المشهُد المسرحّي ؟

2- أيَن َتعّلَم ساِلم؟

3-  ِبَم كاَن سعيد أفندي يستِغلُّ الْمَعّوقين؟

4- ُدلَّ على العبارة اّلتي تعِكُس إحساَس سالم بَذْنِبِه، وردَّ يـُوُسَف عليه.

5- ما مالمُح شخصيَِّة سعيٍد الخارجّية والنفسّية كما تراءى لك من الحوار بين الشاّبين؟

   ثانيًا :
1- مّيِز الحقيقَة من الّرأي فيما يأتي : 

-  يصلُح المعّوُق للعمل في مجاالِت الحياِة كلِّها. 

-  أوَلِت الُحكومُة المعّوقين عنايًة كبيرًة. 

-  تنتشُر مراكُز رعايِة المعّوقين في المحافظات كلِّها. 

-  ُيسِهُم المعّوُق في بناِء المجتمِع وتطّورِه.  

2- كيَف ُيمكُن لإلنسان أن يتجاوَز إعاَقَتُه؟ اذكر أسماء شخصّيات معّوقة خّلدها التاريخ.

لبيََّة، ثمَّ اذكِر السلوَك الذي أكسَب كلَّ    خصيََّة السَّ خصيََّة اإليجابيََّة والشَّ 3- حدِّْد مَن المسرحيَِّة الشَّ

مة.  شخصّيٍة منهما هذه السِّ

حيحَة مّما يأتي : 4-  اختِر اإلجابَة الصَّ

- نوُع المسرحيَِّة: )سياسيٌَّة – اجتماعيٌَّة – علميٌَّة(. 

- هدُف المسرحيَّة: )التَّسلَيُة – اإلصالُح  - إظهاُر براعِة الكاتب(. 

5-  اقترْح عنوانًا آخَر للمسرحيَّة.   

االستيعاُب والفهم
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حيَح لُكلٍّ مّما يأتي : 1- اختِر المعنى الصَّ

ألهْيَتني:          أ- أثبتَّني                   ب- شغْلَتني• 

                       ج- شاهْدَتني                 د- ناظْرَتني

َمَهرة:            أ- أوالُد الَفرس           ب- الحاذقون• 

                       ج- األختاُم                   د- المغامرون

2- اذكْر نوَع كلٍّ من الجموع اآلتية، ثّم حّدْد مفرَد كلٍّ منها : 

     )هوايات -  َمعّوقون  -  َمساِجد(.

3- امأل الفراَغ بما ُيناسب :

    ضدُّ :  َضرير . . . . .      ،     غنّي . . . . . .  

    مرادُف:  مواَجَهة . . . .    ،     هوايات . . . . . 

e : اقرأ ما يأتي ُمعبِّرًا عن 

 االستنكاِر: لماذا ال تكوُن مثَل هؤالء؟ �

ُة األولى اّلتي أخجُل فيها؛ ألنَّني آخُذ مْن أحٍد.           �  اإلحساِس بالذَّنب: هذِه هي المرَّ

 اللَّوم: لو أنَُّكم استأجْرُتم أفضَل ِشقٍَّة في هذا البلِد لما دفْعُتم إيجاَرها ما تدفعوَنُه لسعيٍد أفندّي.           �

 الحضِّ والتَّرغيِب: يجُب أْن تخجَل ألنََّك لْسَت مثلي، وحيَن ُتصِبُح مثلي، وتشتِغُل لْن تقبَل أْن تأُخَذ  �

مْن أَحد.                                 

ْح ُمستعينًا بالُمعجِم  معنى الفعِل )عزَف( في كلٍّ من الجمِل اآلتيِة: 1- وضِّ

- َعَزَف على العوِد. 

يُح.  - َعَزَفِت الرِّ

فِر.  ُجُل عِن السَّ - َعَزَف الرَّ

المعنى الّلفظيُّ والّداللّي

  تدريباٌت قرائيَّة

  تدريباٌت ُلغوّية
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)جمع(.  2- كلمُة )مجموع( اسٌم مشتقٌّ من الجذِر اللغويِّ

     استخرْج مْن أحِد معاجِم اللغِة العربيَِّة أربعَة أسماٍء مشتقٍَّة من الجذِر اللغويِّ نفِسِه. 

3- اضِبْط َعْيَن الفعِل في اأَلفعاِل الُمضارعِة اآلتيِة مستعينًا بالمعجم:

     نصرف -   نسكن  -   تكشف .

4- علِّْل كتابَة الهمزِة على صورتها في ُكلٍّ ِمْن :

     َرَأيته  - زمالُؤك   -  شْيَئًا.

حيحَة مّما يأتي: 1- اختِر اإلجابَة الصَّ

اتَّسَم أسلوُب الكاِتب بـ: �

     )الُغموِض -  اإلسراِف في التَّصويِر - البساَطِة  - استخداِم األلفاِظ الفخمِة(.

عاَدُة   - األَمُل( . � : )االعِتزاُز  - الَغَضُب  - السَّ شعوُر الكاِتِب في النَّصِّ

 . 2- استخدَم الكاتُب ألفاظًا قريبًة مَن العاميَّة،  دلَّ على ذلَك مَن النَّصِّ

   نشاط 
ِة تغلََّب على إعاَقِتِه.  - اكتْب ِفْقرًة قصيرًة تتحدَُّث فيها عْن شخٍص تعرُفُه من ذوي االحتياجاِت الخاصَّ

اسما المكاِن و الّزمان

e :اقرأ النَّصَّ اآلتي، ُثمَّ أجْب 

قيَن، ولدى وصوِلنا إلى َمْدَخِل الجمعيَِّة     رافْقُت ُمعلِّمي في زيارٍة إلى جمعّيِة رعايِة الُمعوَّ
عايِة واالهِتماِم،  اصَطَحبنا المديُر في جولٍة على أجزاِئها، وَقْفنا مْن خالِلها على مدى الرِّ

شاَهْدنا الَمْلَعَب وقاعاِت الدُّروِس وكلَّ ما يحتاُج إليِه الُمعّوُق. 
َكِة.  ّياراِت وَمْمشًى فسيٌح لسيِر العرباِت الُمتحرِّ    وفي ُركٍن آخَر مْنها يوَجُد َموِقُف السَّ

قيَن وُمْجَتَمَعُهْم، يحظوَن فيه ـ إضافًة إلى ما ُذِكَرـ بالرعايِة   وبذلَك تكوُن الجمعّيُة َمْنِزَل الُمعوَّ
النَّفسيِِّة، فيتخّطوَن ِمْحَنَتُهْم، ويستعيدوَن الثِّقَة بأنفِسِهم. 

قين.  � اذكِر الفوائَد اّلتي تقّدُمها جمعّيُة رعايِة الُمعوَّ

الّتذّوق

  قواعُد اللُّغة
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- أ -
e : اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ُثمَّ أجْب

        أ- وَصْلنا إلى َمْدَخِل الجمعيَِّة . 

        ب- َمْدَخُل الّتالميِذ إلى الجمعيَِّة الّساعَة الّسابعَة. 

1- اذكِر المصدَر الذي اشُتقَّْت منه كلمة )مدخل( في المثالين الّسابقين:

2- كلمة )مدخل( دّلت على مكان الدخول مّرة، وعلى زمان الّدخول مّرة أخرى. مّيز بينهما.

e :حدِِّد اسَمي الّزماِن والمكاِن فيما يأتي 

- قاَل اهلُل تعالى:  سالٌم هي حّتى مطَلِع الفجر  )القدر: 5 (

حاِم.  - الَموِرُد الَعْذُب كثيُر الزِّ

- ب -
e :اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ُثمَّ أجْب

أ -  دخَل التَّالميُذ إلى  الَملَعِب. 

ب- كان المدَخُل إلى الجمعيَّة صباحًا. 

ج- الجمعيَُّة َمْنِزُل الَمعّوقيَن. 

َكِة.  د-  يوَجُد َمْمشًى لسيِر الَعرباِت الُمتحرِّ

هـ- وفي ُركٍن آخَر مْنُه يوَجُد َموِقُف الّسّياراِت. 

1- حدِّد أسماء الّزمان والمكان في األمثلة الّسابقة.    

ابقِة وفَق اآلتي: 2- صّمْم جدواًل في دفترَك، وامأل حقوَلُه بالكلماِت السَّ

االستنتاج

اسُم المكاِن: اسٌم مشتقُّ َيُدلُّ على مكاِن ُحدوِث الفعل. 

اسُم الّزمان: اسٌم مشتقُّ َيُدلُّ على زماِن ُحدوِث الفعل. 

تدريب
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االسُم 
الُمشتقُّ

نوُعُه
ماضيه 

الثُّالثّي 

نوُعُه 

)صحيح / معتّل(

الفعُل 

الُمضارع ِمْنُه

حركُة عيِنِه 

في المضارع

وزُن 

االسِم

َمْفَعلالفتحُةَيْلَعُبصحيٌحَلِعَباسُم مكاٍنَمْلَعب

ابَق بعَد ملِء حقولِه، ثّم استنتْج: 3- الحِظ الجدوَل السَّ

e :اقرأ الجمَل اآلتيَة، ُثمَّ أجب

- الثُّكنُة َمْسَكُن الُجنوِد. 

- في َمديَنتي َمْسَرٌح كبيٌر. 

- َموِعُدنا الّساعَة الّسابعَة. 

- َمْجِلُس الُعلماِء معموٌر بالفواِئِد كلِّ يوٍم. 

االستنتاج

ماِن من الفعل الثالثّي: *  ُيصاُغ اسما المكاِن و الزَّ

أ - على وزِن )َمْفَعل( إذا كاَن: 

   - مفتوَح العيِن أو مضموَمها في المضارِع .

   - ُمعتلَّ الالم. 

ب - على وزِن )َمْفِعل( إذا كاَن: 

   - مكسوَر العيِن في المضارِع .

   - ُمعتلَّ الفاِء صحيَح الالم. 

تدريب

* - شذَّت بعض األسماء في صوغها، مثل: مسِجد – مطِلع – منِبت - مغِرب. 
   - قد تلحق أسماء الزمان والمكان تاء التأنيث: مدرسة – مقبرة - محطة   .
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e :م جدواًل وفق اآلتي، ثّم امأله بالمطلوب مّما سبق صمِّ

الّسبُبفعُلُهوزُنُهاسُم الّزماناسُم المكان

ما نوُع المشتق )َمْوِلد( في كلٍّ من الجملتين اآلتيتين:

ل.      - َموِلُد الّنبيِّ )صّلى اهلُل عليِه وسلََّم( شهَر ربيِع األوَّ

مِة؟  َة المكرَّ     - َموِلُد الّنبيِّ )صّلى اهلُل عليِه وسلََّم( في مكَّ

- ج -

e :الحِظ المثالين اآلتيين، ُثمَّ أجْب

    أصبَحِت الجمعّيُة ُمْجَتَمَع الُمعّوقين.            -  ُمجَتَمُع الُمعّوقين عصرًا.

 1- ُدلَّ على اسِم المكاِن واسم الزمان في المثالين الّسابقين. 

 2- اذكِر الفعَل الماضي اّلذي صيَغ ِمْنه كلٌّ منهما، ثمَّ حدِّد عدَد أحرِفِه .

 3- اسم المفعول من الفعل )اجتمع( )مجتمع(. كيف نمّيز بين اسم المفعول واسمي الّزمان والمكان إذا  

صيغ كلٍّ منهما من الفعل فوق الّثالثي؟

االستنتاج

ماِن: مْن الفعل فوِق الثُّالثيِّ على وزِن )اسِم المفعول(. - ُيصاُغ اسما المكاِن والزَّ

- ُيميَّز بين اسم المفعول واسمي المكان والزمان من سياق الكالم. 
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e :ماِن المناسَبْين أكمِل الجمَل اآلتيَة باسِم المكاِن أو الزَّ

حلِة عنَد. . . . . .  -   بَلْغنا نهايَة الرِّ

-   . . .  . . . . . التَّالميِذ مساًء.

ّيارات. -   ُزْرُت . . . . . .  . . السَّ

َجرة.  -   هذِه التُّربُة. . .  . . . . . الشَّ

-   لُكلِّ ِسرٍّ . . . . .  . . . 

ّياح.  -   سورَيُة. . . .  . . . . السِّ

نموذٌج ُمْعَرب
z  .َمْطَلُع الفجِر خيُر َوقٍت للقراَءِة

ُة الّظاهرُة على آخِرِه، وهو مضاٌف.   � َمْطَلُع: مبتدأ مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه الّضمَّ

ِه الكسرُة الّظاهرُة على آخِرِه. � الفجِر: مضاٌف إليِه مجروٌر، وعالمُة جرِّ

ُة الّظاهرُة على آخِرِه، وهو مضاٌف. � خيُر: خبٌر مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الّضمَّ

ِه الكسرُة الّظاهرُة على آخِرِه. � وقٍت: مضاٌف إليِه مجروٌر وعالمُة جرِّ

ِه الكسرُة الّظاهرُة على آخِرِه. � . القراءِة: اسم مجرور بالالِم، وعالمُة جرِّ للقراءِة: الالم حرُف جرٍّ

تدريب

اسُم المكاِن: اسٌم مشتقٌّ َيُدلُّ على مكاِن ُحدوِث الفعِل.  �
اسُم الّزماِن: اسٌم مشتقٌّ َيُدلُّ على زماِن ُحدوِث الفعِل.  �
ماِن: � ُيصاُغ اسما المكان و الزَّ

   : ِمَن الفعل الثُّالثيِّ  -١
   أ-على وزِن )َمْفَعل( إذا كاَن: 

     - مفتوَح العيِن أو مضموَمها في المضارِع.         - ُمعتلَّ الالم. 
   ب- على وزِن )َمْفِعل( إذا كاَن: 

     - مكسوَر العيِن في المضارِع.         - ُمعتلَّ الفاِء صحيَح الالم. 
: على وزِن )اسِم  المفعوِل(.  ِمَن الفعل فوِق الثُّالثيِّ  -٢

    - ُيميَّز بين اسم المفعول واسمي المكان والزمان من سياق الكالم

القاعدُة العاّمة
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ماِن أو اسَم المكاِن الُمناِسَب، وأجِر التغييَر الالزَم: 1- ضْع بدَل الفعِل في الجمِل اآلتيِة اسَم الزَّ

لبُة في أوقاِت الفراغ.       - تسُكُن أسرُتنا في دمشَق.       -     الّنادي يلتقي فيِه الطَّ

بيُع َتْنُبُت فيِه األزهاُر.      - الحصُن يلجأ إليِه الجيُش.      -     الرَّ

2- مّيز اسَم الزمان من اسِم المكاِن فيما يأتي:

ائرِة المدّرُج.    َمهِبط الطَّ

ائرِة العاشرَة صباحًا.    َمهِبط الطَّ

3- اقرأ ما يأتي، ُثمَّ أجب:  

    - قاَل اهلُل تعالى: 

ْبُح ِبَقريٍب   )هود : ٨١( ْبُح أليَس الصُّ   إنَّ َموِعَدُهُم الصُّ

  واقُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد  )التوبة : 5(

ها وُمْسَتوَدَعها ُكلٌّ في ِكتاٍب ُمِبيٍن)هود: 6(                                                                                             وما ِمْن داَبٍة في األرِض إال على اهلِل ِرْزُقها وَيعَلُم ُمْسَتَقرَّ

نَفرى:  - قاَل الشَّ
وفي األرِض َمنأى للكريِم عِن األذى       وفيها ِلَمْن خاَف الِقلَى ُمَتحّوُل

- صّمْم جدواًل  وفق اآلتي وامألُه بالمطلوِب مّما سبق:  

الّسبُبفعُلُهوزُنُهاسُم الّزماناسُم المكان

e  ياضيَِّة مستخدمًا فيها األسماَء اكتْب ِفقرًة ُمترابَطًة تتحدَُّث فيها عْن زيارٍة ُقْمَت بها إلى إحدى الُمدِن الرِّ

اآلتيَة:

               )َمْدَخل -  َمْمَشى -  َمْسَبح – ُمْنَتَظر- َمْعِرض - َموِقف(.

الّتقويُم الّنهائّي

الُبغُض
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أشهُر مواضِع زيادِة األلف
e :اقرأ النَّصَّ اآلتي، ُثمَّ أجْب

َنصَح أٌب أبناَءُه، فقاَل:
   ) حاِفظوا على سالمِة أخالِقُكْم، أِحبُّوا بعَضُكْم َبْعًضا، التدعوا الُبغَض ُيسيطُر عليُكْم، 

رَقِة، والكاِذَب عِن  ساِمحوا اّلذيَن َسبَّبوا األذيََّة لُكْم، َعلِّموا الجاِهَل، أبِعدوا الّساِرَق عِن السَّ
الَكِذِب. فإْن َتْفَعلوا هذا َترَبحوا أْنُفَسُكْم وُمْجَتَمَعُكْم . 

إنِّني أدعو ُكاًل ِمْنُكم أن َيشكو نفَسُه إلى ربِِّه، وإلى َضميِرِه حيَن َيقوُم بعمٍل غيِر شريٍف، 
وهكذا ُيحاِسُب ذاَتُه وُيصِلُحها. اسَمعوا ما أدعو إليِه، وما أرجو تنفيَذُه، َتْبنوا وَطنًا سليمًا (. 

، وبّين إالَم ُأسنَد كلٌّ منها.    1- استخرِج األفعاَل اّلتي ورَدْت في النَّصِّ
يها؟ 2- ماذا ِزيَد بعَد الواِو في هذِه األفعاِل في الِفقرة األولى؟ وماذا ُنسمِّ

3- هل الكلماُت اآلتيُة: )بعضًا – وطنًا  -  سليمًا  - ُكاًل ( أسماٌء أم أفعاٌل؟ ما حركُة آخِر ُكلٍّ منها؟
4- هل انتهى ُكلٌّ منها بـ :

    - تاء مربوطة.              - ألٌف مقصورة.         - ألٌف ممدودة.
    - همزة على األلف.       - همزة قبَلها ألف.

5- كيف ُكِتَب تنويُن الّنصب فيها ؟
6- ماذا تستنتج ؟

اإلمالء

االستنتاج

ُتزاُد األلُف فُتكتُب من دوِن أن ُينطَق بها في الَمواِضِع اآلتيِة:
1- بعَد واِو الجماَعِة في الفعِل:)الماضي – األمر- المضارع المنصوب أو المجزوم(. 

ِن غيِر الُمنتهي بتاٍء مربوطٍة، أو بهمزٍة على األلِف، أو بهمزٍة قبَلها  2- في آخِر االسِم المنصوِب الُمنوَّ
ألٌف أو ألٌف )مقصورٌة أم ممدودٌة(.
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1-  ضْع خّطًا تحَت اللفِظ الذي زيَدْت فيه ألٌف، واذكِر الّسبَب:

أرُض الوطِن ُمقدََّسٌة، عاَش فيها آباؤنا وأجداُدنا، زَرعوا ُحقوَلها، وَبنوا بيوَتها، وداَفعوا َعْنها دفاَع 

الُمستميِت. ماتوا وتركوا لنا إرًثا علينا المحافَظُة عليه. 

إنَُّهم صاِنعو أمجاٍد وبطوالٍت ضدَّ األعداِء،  ونحُن نرجو أْن نسيَر على ُخطاُهْم،  فُندافَع كما دافعوا، 

وُنسِهَم كما أسَهموا في إبقاِء أرِضنا عزيزًة كريمًة.

2-  اختِر اإلجابَة الصحيحَة إمالئّيًا مّما ورَد بيَن قوَسيِن:

سالَة قبَل َعْوَدتي.  - أيُّها األصدقاُء ) التكتبو- ال تكتبوا ( الرِّ

- ) ثاِبروا - ثاِبرو ( على الِجدِّ واالجتهاِد. 

- لْن ) تساِفرو -  تساِفروا( بالقطاِر بْل بالّطاِئرة. 

بوا كثيرًا قبَل المباراِة. - ) الِعبوا – الِعبو( كرِة القدِم َتدرَّ

: 3- اقرأ الجملَة اآلتيَة، ثمَّ عّلْل حذَف األلِف وزيادتها في ُكلٍّ من الكلمتيِن اللتين تحَتهما خطٌّ

      طالبو العلِم لم يْرَتووا ولن يْرَتووا من المعرفِة. 

e  .اكتْب ما يأتي بخطِّ الّرقعـِة، مراعيًا رسَم األحرِف َوْفَق القاعدِة الخاّصِة بكلِّ حرٍف

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

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

الخّط
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تدويُن رؤوِس األقالم
  أواًل: تعّرف 

e :اقرأ الّنصَّ اآلتي قراءًة متأّنيًة، ثّم أجْب
القراءُة وَأهّمّيُتها*

ـ١ـ
   إنَّ القراءَة هي الَمدَخُل الطبيعيُّ لتنميِة اإلنساِن، وُحْسِن استثماِر طاقاِته، والركيزُة األساسّيُة 
لكّل عملّياِت التنميِة الشاملِة ِفْكرًا ووجدانًا وسلوكًا... والقراءُة للجميع جهٌد من الجهود الخاّلقِة 
عايِة  الّرائدِة والرِّ بالَحَرَكِة  وَدْفِعها وتوجيهها  العمل مع األطفاِل  لتنشيط مجاالِت  والمتواصلِة 
وتنميِته  تنشئِته  في  الُمثلى  واإلنسانّية  الحضارّية  المستوياِت  إلى  به  وصواًل  للطفل  الفّعالة 
الّنظام  الحاصلِة في  الُمجتمعاِت اإلنسانّية والتغييراِت  الحاصلِة في  الَتْغييراِت  َوَسَط  ورعايِته 

العالميِّ الجديد وما تفِرُضُه عليه من ُمتطّلباِت تنميِة ذاِته الحضارّية.
ـ٢ـ

   إّن مستقبَل األَمِم والشعوِب يرتبُط باألجياِل الصاعدة، أّما أسمى واجباتنا فتكمُن في غْرِس 
داقة بينها وبيَن الكتاِب، فاأُلّمُة الواعيُة هي األّمُة  عادِة القراءة لدى هذه األجيال وتعميِق الصَّ

القارئُة.
َوْفَق مقولة  الَمْيِل للقراءِة عند اإلنساِن     وُتَعدُّ مرحلُة الطفولِة َأهمَّ مرحلٍة من مراحِل تنميِة 
))الِعْلُم في الّصَغر كالّنقش في الحجر(( لكّن البيَت وَرْوضَة األطفال والمدرسَة ومكتباِت األطفاِل 

وُمحيَط الطفَل لها أثٌر مهمٌّ، وِمحَوريٌّ في هذا المجال.
فيجُب أن يتعاوَن الجميُع على تحقيِق هذه الغايِة النبيلِة. 

  األسئلُة: 
ْن رؤوَس األقالِم للّنّص الّسابِق متتّبعًا الخطواِت اآلتيَة : تعاوْن أنَت ورفيُقك ودوَّ

ئيسَة.  ْن : عنواَن الّنّص-  الكلمَة المفتاحّيَة- الِفَكَر الرَّ 1-  َدوِّ

ئيسة مّتبعًا طريقَة التَّرقيِم على النحو اآلتي: 2-  قّسْم ِفَكَر الّنصِّ إلى ِفَكٍر رئيسٍة، وِفَكٍر َفرعّيٍة متعّلقة بالِفَكِر الرَّ

    الفكرُة الّرئيسُة األولى: القراءُة مطلٌب ضروريٌّ لإلنسان.

الّتعبيُر الوظيفّي

* /فّن القراءة/ د. عبد اللطيف الصوفي
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   أ - الِفكرُة الفرعيَُّة األولى: أثُر القراءِة في توجيه الطفل.

   ب- الفكرُة الفرعيَُّة الثَّانيُة: ........

ئيسُة الثَّانيُة: ...............  الفكرُة الرَّ

لِة بين الطفل والكتاب.    أ-  ضرورُة تعميِق الصِّ

   ب- ....................

بِط بين ِفْكَرٍة فرعّيٍة وفكرٍة تاليٍة لها  بط اّلتي استخدَمها الكاتُب للرَّ ٣- حّدْد من الفقرة الثَّانية من الّنّص أداَة الرَّ

َوْفَق النَّموذج:

الفكرُة الثَّانيةأداُة الّربطالفكرُة األولى

الهدُف من توجيِه األطفال للقراءةوضرورُة القراءة لتنمية اإلنسان

ب الغلط: � حيحَة من اإلجابة المغلوط فيها فيما يأتي، ثّم صوِّ مّيِز اإلجابة الصَّ

  تدوين رؤوس األقالم يتطّلُب:

- القراءَة السريعَة لمعرفِة موضوِع الّنّص.       

- تمييز الِفَكِر الرئيسِة من الِفَكِر الفرعّيِة.     

- حسَن الربِط بين النِّقاط المدّونِة.              

- الّدقَة في تحديِد الِفَكِر الرئيسِة.  

اختر مّما يأتي األهداَف المحّققَة من تطبيِق مهارِة َتدوين رؤوِس األقالم: �

  تنميُة القدرِة على:

- التفريِق بيَن الِفَكر الرئيسِة والِفَكِر الفرعّيِة.

- كتابِة الّرسائِل والخطاباِت.

- تركيِز َحاّسِة السمِع ثّم البصر، وحصِر االنتباِه لهما.

- سهولة االستذكاِر ومراجعِة الدروس.

- متابعِة المحاضراِت والَنَدواِت والّنصوِص المسموعِة.

- ِإعادِة الجمِع والّربِط َبْيَن الِفَكِر المدّونِة.          - إعادِة الّصياغِة والتلخيِص.

. - توليِد ِفَكٍر جديدٍة ُمتعلِّقٍة بموضوٍع محّدٍد.        - اكتشاِف مفاصِل النصِّ

 

من أدوات الربط:  
-  أحرف العطف.

-  لكّن. 
-  أّما.

تعلَّْم
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   ثانيًا: تدّرْب
e  :دّوْن رؤوَس األقالِم للّنصِّ اآلتي مستعينًا بما َسبَق

يرُة الذاتّيُة في اأَلدِب العربّي السِّ
-1-

   إنَّ كلمَة الّسيرِة تعني ِحكايَة ُعْمٍر، أّما كلمُة الّذاتّيِة أو )الّذاِت( فتعني النفَس والشخَص كما 
ذكَرْتها معاجُمنا العربّيُة الحديثُة.

ُد حياَة كاتِبها الخاّصَة، وَتسَتبِطُن    فالّسيرُة الذاتّيُة هي تأريُخ حياِة إنساٍن كتَبها بنفِسه، وتؤكِّ
ِفْكَرُه، ودوافَعُه ومشاعَره الذاتّية.

   وللّسيرِة الذاتّيِة َأهمّيٌة تاريخّيٌة. فهي مصدٌر َقيٌِّم ألخِذ معلوماٍت تتعّلُق بالحياِة البشرّيِة المهّمِة 
في التاريخ، ألّن كاتَب الّسيرِة الذاتّيِة يقدُِّم روَح العصِر الحقيقّية بسرِد حياِته الخاّصة.

 

تدويُن رؤوِس اأَلقالم: عملّيٌة ِتْقِنّيٌة تقوُم على التقاِط َأبرِز الِفَكِر في الّنّص المسموِع • 
أو المقروِء وتدويِنها.

 • ، من شروِط نجاِح تدويِن رؤوِس اأَلقالِم: القراءُة الُمتأّنيُة لمعرفِة موضوِع الّنصِّ
واختياُر الِفَكِر الرئيسِة بدّقٍة، والتمييُز بينها وبين الِفَكر الفرعّيِة وكذلك ُحسُن الربِط 

بيَن النِّقاِط الُمدّونِة.                    
وطريقُة •  الترقيِم،  طريقُة  منها:  ــّدٍة  ع بطرائَق  األقــالِم  رؤوِس  تدويُن  يتمُّ 

راُت)الخرائُط المعرفّية(. الُمشجَّ
من األهداف المحّققة من تدوين رؤوس األقالم:

١- التدريب على مهارِة استخالِص الِفَكِر األساسّية، وإعادة صوِغها بطريقٍة منّظمٍة.
ِر. ِل الّنشِط والدّقِة وسرعِة التذكُّ ٢- تقويِة التركيز السمعيِّ والبصريِّ الذاتّي، والتأمُّ

٣- المساعدُة على َفهِم المحاضراِت والّنصوِص.
 - ٤- التمكُُّن من مهارِة استثمار المعلوماِت في نصٍّ مكتوٍب عن حضوِر عمٍل مسرحيٍّ

ٍة – المشاركة في نقاٍش – جولة في مكاٍن أثرّي ...(. مطالعِة قصَّ

تعلَّْم

تعرف 
باطنه
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   إّن التكلَُّم على الذاِت قديٌم ِقَدَم اإلنساِن على هذه األرِض، ولكْن لم تظهْر ِسيرٌةٌ ذاتّيٌة بالمعنى 
القديِم  العربّي  أدِبنا  أّننا نستطلُع جذوَرها في  َغير  الماضي  الَقرن  إال في عشرينّيات  الحديث 

ولكّنها لم تكن فّنًا ُمستقاًل عنَد الَعرِب القدماِء.
َب نفَسه مّنا، ولعّل اإلنساَن بغريزِتِه ُيِحبُّ التحّدَث  َة حياِته، ليقرِّ ويقصُّ كاتُب السيرِة الذاتّيِة قصَّ

عن نفسه.
-2-

ثقافِتنا  واختالِط  بالغرب،  احتكاِكنا  عن  ناتٌج  العربيِّ  أدِبنا  في  الذاتّيِة  الّسيرِة  ظهوَر  ولعلَّ    
الِع ُكّتابنا على آداِب الغرِب، إّما عن طريِق الّلغِة اأُلّم، أو عن  بالثقافاِت الغربّيِة المختلفة، واطِّ
طريِق الترجمِة التي ازدادْت بكثرٍة عجيبٍة َبدءًا من عصِر النهضِة إلى عصِرنا الحالّي، مّما 
جعَل الكاتَب العربيَّ يحاوُل َأن يوقَظ كوامَن الماضي في نفِسه، وحّبِه الذي َوِرَثُه عن األجداد 

في كتابِة السيرِة ليمارَس كتابَة هذا الفنِّ العربيِّ بجذوِره األصيلة.
   هناَك َأسباٌب َمنعْت ُكّتاَبنا من التحليِق في عاَلِم السيرِة الذاتّيِة الحديثِة، ال لنقٍص في ُقُدراتهم 
العقلّيِة، وال ِلَضعٍف في َتفكيِرهم.. وال في ثقافِتهم، لكْن رّبما َيرِجع ذلك إلى مجتمِعنا القاسي، 

وقارِئنا الذي ال يتقّبُل الصراحَة والصدَق الّلَذين يجُب أن يكشَف عنهما األديُب في حياته. 
   ولكّننا َنأُمُل َأن يتابَع كّتاُبنا ُخطا الّسيرِة الذاتيِة الغربّيِة الحديثِة في كتابتهم لهذا الفنِّ الُممتِع 
بالّصراحِة  الُمغّطى  القديَم،  الّتاريخيِّ  وجَهها  العربّيِة  الذاتّيِة  الّسيرِة  إلى  ِلُيعيدوا  والشائِق، 

والّصِدق...
                                                                                       د. مها فائق العطار

  ثالثًا: طّبْق
e  ُحِف اليوميَِّة أو من أيِّ كتاٍب في مكتبِة اختْر نّصًا من كتاِبَك المدرسيِّ أو من الصُّ

المدرسة، ثمَّ دّوْن رؤوَس األقالِم فيه.
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ِمْن أخباِر الُبخالء

e :اقرأ النَّصَّ اآلتي، ثمَّ أجْب
 -1-                                                     

   زعُموا أنَّ رُجاًل قد َبلَغ في الُبخِل غاَيَتُه، وصاَر إمامًا فيِه، وَأنَُّه كاَن ِإذا صاَر في يِدِه الدِّرهُم، 
ا يقوُل لُه: خاطَبُه وناَجاُه وَفدَّاُه واسَتْبطَنُه، وكاَن ممَّ

 " كْم ِمْن أرٍض قد َقطْعَت، وكْم ِمْن كيٍس قد فارْقَت، وكْم ِمْن خاِمٍل 
َرفْعَت، وِمْن رفيٍع قد أخمْلَت. لَك عندي أال َتْعرى وأال َتراَك شمٌس ، 
)) ُثمَّ ُيلقيِه في كيِسِه ويقوُل: (( اسُكْن على اسِم اهلِل في مكاٍن ال ُتهاُن 

وا عليِه في  ألحُّ أهَلُه  فَأْخرَجُه وَأنَّ  فيِه درهٌم َقطُّ  ُيدَخْل  لم  ُتزَعُج منُه". وإنَُّه  فيِه وال  ُتَذلُّ  وال 
شهوِة طعاٍم، وأْكثُروا عليِه في ِإنفاِق درهٍم، َفَماَطَلُهم ما َأمَكَن ذلك. ُثمَّ حمَل درهمًا فَقْط، َفَبْينما 

اًء قد أرسَل على َنْفِسِه أفعى لدرهٍم يأخُذُه، فقاَل في  هو ذاهٌب ِإذ رأى َحوَّ
َنْفِسِه: َأُؤْتِلُف شيئًا ُتبَذُل فيِه النَّْفُس بأكلٍة أو ُشربٍة؟ واهلِل ما هذا إال موعَظٌة 

لي مَن اهلِل. َفرَجَع ِإلى أهِلِه وَردَّ الدِّرهَم ِإلى كيِسِه. فكاَن َأهُلُه منُه في َبالٍء، وكاُنوا يَتمنَّوَن موَتُه 
والخالَص منُه، والحياَة بدوِنِه . 

تدريٌب تقويمّي

- الذي ال نباهَة لُه.
  - شريف.

جامُع الحيَّاِت،  
الحاوي: الذي يرّبي 

الحيََّة.
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ما يستمرأ به الخبز

 -2-                                                     
ا ماَت، وَظنُّوا َأنَُّهم قِد استراُحوا منُه، َقِدَم ابُنُه فاسَتولى على ماِلِه وداِرِه، ُثمَّ قاَل :  "ما كاَن     فَلمَّ

ُأْدُم َأبي؟ فِإنَّ أكثَر الَبْذِل ِإنَّما يكوُن في اإلَداِم ". قاُلوا :" كان يتأدَُّم ِبُجبَنٍة 
عنَدُه"  قاَل: " َأروِنيها " فِإذا فيها َحزٌّ كالَجدوِل مْن َأَثِر َمْسِح اللُّقَمِة. قاَل: 

" ما هذِه الُحفَرُة ؟ " قاُلوا: " كاَن ال يقَطُع الُجْبَن، وِإنَّما كاَن يمسُح على ظهِرِه، فيْحِفُر كما ترى 
" قاَل: " بهذا أهَلَكني، وبهذا َأقَعَدني هذا المـَْقعَد، َلو عِلْمُت ذلك ما خَرْجُت في َجنازِتِه". قاُلوا: 

" َفَأنَت كيف تريُد َأْن تصَنَع ؟ " قاَل  " أَضُعها ِمْن بعيٍد، َفُأشيُر عليها باللُّقَمِة " 
ٍف ِمْن كتاِب )الُبَخالء ( للجاِحِظ بتصرُّ

اًل:     أوَّ
1-  ِلَم َلْم يصِرِف البخيُل الدِّرهم ؟ 

2-  أوَرَد الجاحُظ في الحكايِة ما يُدلُّ على ُبْخِل االبن. هاِت عبارَتْيِن تشيراِن إلى ذلك.

3-  ضْع في دفترك كاّلً من الصفات اآلتية: )التَّحايل – الُعبودّيُة للمال – محاربُة الرَّغبات –  الولُع بالمال( 

مقابل العبارة التي توحي بها فيما يأتي: 

    أ -  َأْكَثُروا عليِه في ِإنفاِق ِدرَهٍم، فماطَلُهْم ما َأمَكَن في ذلَك . 

   ب- حَمَل ِدرهمًا فقْط .  

   ج- إذا صاَر الدِّرهُم في يِدِه خاطَبُه وناجاُه وفدَّاُه واسَتْبطَنُه . 

   د - رَجَع إلى َأهِلِه، وَردَّ الدِّرهم إلى كيِسِه .

ٌر بارٌع، َأْنطَق شخصيَّاِتِه بلساِنها. هاِت ِمثااًل على ذلك من الحكايِة السابقة . 4- الجاحُظ ُمصوِّ

   ثانيًا:  
1- ما الَفرُق بيَن الُبخِل واالقتصاد ؟

ا بين القوَسْيِن )اإلدام – ناجاُه - الحاوي( الكلمَة الدَّالََّة على كلٍّ من:  2- اْخَتْر ممَّ

   - جاِمِع الحيَّاِت . 

   - ما ُيجَعُل مع الُخبِز فُيطيُِّبُه . 

ُه بما في ُفؤاِدِه مَن العواطِف .     - سارَّ

3- اقرْأ قراءًة ُمعبِّرًة مبرزًا معنى )كْم( في كلٍّ من العبارَتْيِن اآلتيَتْيِن : 

     كْم كيٍس قد فارْقَت !          كْم كيسًا قد فارْقَت ؟ 
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   ثالثًا: 
1- للتَّركيِب اآلتي َمعَنيان: َقريٌب وبعيٌد. اذكْرهما.

    لَك عندي َأال َتْعرى، وَأال تراَك شْمٌس .

ـمَتْيِن اآلتيَتْين أُلسلوِب الجاحِظ:  2- هاِت ِمَن النَّصِّ دلياًل على ُكلٍّ من السِّ

       آ- الُمـبالغُة.        ب - اإِلقناُع .

   رابعًا: 
1- َصنِِّف المشتقَّاِت اآلتيَة في جدول مماثل لما يأتي:

    خامٍل – رفيٍع – َحّواء – الَمقَعد .

وزن فعلهفعُلُهنوُعُهوزُنُهالمشتقُّ

2- ُصْغ ما يمكُن من مشتقَّاٍت من األفعاِل اآلتيِة:

   استبطَنُه – ُيْدَخُل – َيْقَطُع – َسِوَد – رفعت.

3- حدِّد معنى األدوات الملّونة فيما يأتي:

   - كم من أرٍض قد قطعَت.

   - زعموا أنَّ رجاًل قد بلغ في البخِل غايته.

   - أؤتلُف شيئًا تبذُل فيه النفُس بأكلٍة أو شربٍة ؟!

4- أعرْب ما تحَته خّط في الّنصِّ السابق.

5- عّلْل:

   آ - زيادَة األلف في )ظّنوا – شيئًا( .

   ب- كتابة الهمزة األّولّية على صورتها في )اسكْن – اسم – أخرج – إنفاق(. 

   ج- كتابة الهمزة على صورتها في )َأؤْتِلُف – بالء(. 
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الَوحدُة العاشرة
مَن التُّراث

ل:االستماع: آداُب َمجاِلِس الِعلم. . 1 الدَّرُس األوَّ  

ديق .. 2 الدَّرُس الّثاني : الصَّ  

الدَّرُس الثَّالث : شكوى.. 3  
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آداُب َمجاِلِس الِعلم

   أّواًل :

e :ُثّم دّوْن ، استمْع إلى الّنصِّ

   - ما َعِلَق في ذهِنَك من ِفَكٍر.            - ما َلَفَت انتباَهَك.              - ما َصُعَب عليك َفهُمه.

e :استمْع إلى الّنصِّ مّرًة ثانيًة، ُثّم أجْب

1- اختر اإلجابة المناسبة مّما بين القوسين )قّصة – مقالة – وصّية – مسرحّية(:   - الفّن األدبيُّ الذي 

ينتمي إليِه هذا النّص: .........

2- أكمْل ما يأتي:

   أ -  النَّصيحُة اّلتي ابتدَأ بها ابُن َحْزٍم في توجيِهِه طالَب الِعلِم ...................

   ب- الحاالُت اّلتي يجُب أْن تتوافَر في طالب الِعلم وهو في َمجلِس العلِم ....... 

   ج-  اآلداُب اّلتي يجُب أن تتحّلى بها إذا أرْدَت أن تسأَل سؤااًل ..................

3-  متى يجُب على طارح الّسؤاِل َأن يقطَع الكالَم؟

4- ما الفائدُة اّلتي أضاَفها ابُن َحْزٍم إلى سؤاِل َمْن يسأُل سؤاَل الُمتعّلم ؟

5- ِلَم َحّذَر ابُن َحْزٍم من سؤاِل الُمكاِبر والُمعتدِّ برأيه؟

   ثانيًا:  

1- اختر مّما يأتي التتّمَة المناسبَة ليكتمَل معنى كلٍّ من:

• من َيسُكْت ُسكوَت الُجّهاِل يحُصْل على:

   -  الّثناِء بقّلة الُفضول.   -   الَغيِظ والَعداوة.        -  زيادِة الِعلم.

   -  َكرِم الُمجاَلسة.    -   موّدِة من ُيجالس .    -  أجِر الّنّيِة في الُمشاهدة.

•  صفُة ُمراَجعِة العاِلم :

    الّتعنُُّت والُمكابرة  - معارضة الجواب بما ينقضه  - فرُض اآلراِء والمواقف. 

االستماعالوحدُة العاشرة: الّدرُس األّول                                          

االستيعاُب والفهم
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2- ما اّلذي َأكسَب الوصّيَة ذلَك الّتأثير في رأيك ؟

ح الفرق بين معنيي الكلمَتْيِن الُملّونَتْين في الُجملة اآلتيِة: 3- وضِّ

   إّنَك ال تحصُل بَتكراِر ذلَك على َأجٍر، وال على َتعليٍم، وال على َتعلٍُّم. 

٤- ابحْث عن معاني الكلماِت اآلتيِة في ُمعجٍم يأخُذ بأوائِل الكلماِت:

   )أروُح -  الُفضول   -  الغيظ   -  المكابر(.  

5- ما مفرُد كلمِة )ُجّهال(؟ هاِت جمعًا آخر يماِثُله. 

e :استمْع إلى المقطِع األّول، ُثمَّ اكتشْف

   - ِفعاًل ُمضارعًا مرفوعًا بثبوت الّنون        -  اسَم فاعٍل من فعٍل ثالثيٍّ 

قوط(       - مرادفًا لـ)ذاع وانتشر(       -  اسمًا موصواًل    - كلمًة بمعنى)الّزّلة والسُّ

e  : أكمْل  َوْفَق ما سمعَت من النصِّ

   - كاتُب المقالِة هو........

   - إذا أردَت أن تستزيَد من العلِم فاسأل سؤاَل ......   .

e :ِاقرأ الجمَل اآلتيَة ُمراعيًا أداَء ُأسلوِب

رط: َفِإْن َأجاَبَك اّلذي َسَألَت ِبما ِفيِه كفاَيٌة َلَك فاقَطِع الكالَم.    - الشَّ

   - الّتحذير: إّياَك وُسؤاَل الُمعتدِّ برأيه، وُمراَجَعَة الُمكاِبِر الَّذي َيطُلُب الَغَلَبَة بغيِر ِعلٍم. 

ؤاَل عّما  َتدريِه ُسخٌف َوِقلَُّة َعقٍل.     - اإلرشاد: وِصَفُة ذلَك أْن تسأَل َعّما التدري، العّما تدري، فإنَّ السُّ

1- َأْكَثَر الكاتُب من استخداِم َأفعاِل األمر، ما عالقة ذلك بموضوع الّنفي؟

2- اختِر اإلجابَة الّصحيحَة مّما يأتي: 

مْن سماِت ُأسلوِب الكاتب : 	

.)    )العنايُة بالخيال - الّتأنُُّق باأَللفاظ  - استخداُم األلفاِظ بما ُيناسُب المعنى -   بروُز العنصِر الّذاتيِّ

االستماُع واالكتشاف

 تمريُن الّذاكرة

 تنميُة األداء

تحليُل األسلوب
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الموازنُة َبين رأَيْين 

e : اقرأ ما يأتي، ثّم َأجْب
   )) يرى بعُضهم أنَّ الِحواَر والتفاهَم مع الُمراهِق ، وإسناَد ِعّدِة َمهامَّ له ُيشِعُره بالمسؤولّية 
االجتماعّية، لذلك ال بدَّ ِلتكويِن شخصّيِة الُمراهِق من تبصيرِه بَعَظَمِة المسؤولّياِت التي تقُع على 
كاِهِلِه، وكيفّيِة الوفاِء باألماناِت، وإشغالِه بالَخير واأَلعماِل الُمثمرِة البّناءة، وتعزيِز الُمبادراِت 
اإليجابّيِة لديِه. إّن استقاللّيَة الُمراهقِ  الشخصّيَة ال َعالقةَ  لها بتعدِّيِه على اآلخريَن، ألنَّ ذلك 
شٍة وصَلْت إليِه مَن المحيِط االجتماعيِّ الذي يعيُش فيه((.  الّتعّدي َينشُأ ِمن مفاهيَم مغلوطٍة ومشوَّ

وَيرى آخروَن:  
الشعوِر  إلى حالٍة من  به  ُتؤّدي  الُمراهَق  ُتصيُب  التي  والنفسيََّة   الجسدّيَة  التغيُّراِت  إنَّ   ((    
التصّرفاِت  بعُض  عنه  َتصُدُر  لذلك  واإلرباَك؛  القلَق  له  َفُتسبُِّب  والتراخي،  والَكسِل  بالُخمول 
ليشُعَر  الوالَدْين،  َسيطرِة  من  ِر  التحرُّ بمحاوالِت  ويبدُأ  اآلخريَن،  وعلى  نفسِه  على  الُعدوانّيِة 
باالستقاللّيِة واالعتماِد على النفِس وبناِء المسؤولّيِة االجتماعّيِة َمدفوعًا بشعوٍر قويٍّ  بالقدرِة 
َل المسؤولّيِة ال لشيٍء إال  ِل كامِل المسؤولّياِت وااللتزاِم بأّي أمٍر، إاّل َأّنه يتجّنُب تحمُّ على تحمُّ
لَخوفِه من الَفَشِل وَتوبيِخ اأَلبَوين؛ لذلك ال بدَّ من ِإعطاِء الُمراهِق بعَض المسؤولّياِت وبصورٍة 

تدريجّيٍة مع اإلشراِف والُمراقبِة الدائمِة له((.

   األسئلة 
ل : 1- َحّدْد ِمَن الرَأي اأَلوَّ

- قيمَة الحواِر والتفاُهِم في حياِة الُمراهق.

- سبَب السلوِك العدوانّي عنَد الُمراهق.

- أثَر الَوَسِط االجتماعيِّ ) اأَلهل- الُمجتمع( في تكويِن َشخصّيِة الُمراهق.

2- فّسر من الرأي الثاني :

- السلوَك العدوانيَّ عنَد الُمراهِق.

- محاوالِت المراهِق التحّرَر من ُسلطِة الوالَدين.

- إحجاَم المراهِق عن َتحّمِل المسؤولّية.

فوّي التُّعبير الشَّ
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ل الُمراهِق مسؤولّياِته؟ 3- ما رأُي ِكال الفريَقْين في َتحمُّ

4- أيُّ الرَأَيْين السابَقْين وافَق رأَيَك ؟ عّلْل إجابَتَك.

5- وازْن َبين الرَأَيْين السابَقْين ُملتِزمًا ُمتطلَّباِت مهارِة )الموازنِة َبين رأَيْين(.

6- اعرْض موازنَتك َأماَم رفاِقك شفوّيًا ُملتزمًا الوقَت المحّدَد لك.

 

الموازنُة َبين رأَيْين تتطّلب اآلتي :
ًا ـ من حيُث المضموُن:

  -  توضيُح كلٍّ من الرَأَيْين .
  -  تحديُد نقاِط التشابِه واالختالِف َبين الرأَيْين.

  -  تحديُد الرأي الشخصّي الموافِق أو المخالِف لِكال الرأَيْين أو َأحِدهما.
2ًـ من حيث األسلوُب:

  -  استخداُم األلفاِظ الواضحِة والسهلِة، والتعبيراِت المباشرِة المفهومة.
  -  الدّقُة والوضوُح في الَعْرض.

أِي الُمقِنِع:  دالئُل الرَّ
  -  االستناُد إلى األمثلِة الواقعيَِّة.

  -  العْرُض الَمنطقيُّ للِفَكِر )أسبابًا ونتائَج(.
  -  الموضوعيَُّة والُبعُد عِن الخياِل والعاطفِة.

تذّكرْ
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ْم أداَءَك وَأداَء رفقاِئَك ُمستعينًا ببطاقِة التقويِم اآلتية: ٧- َقوِّ

 المجــــاُل

الحكــُم

جدا
ّيد 

 ج
جة

در
ب

جيد
ة 

رج
بد

سط
تو

 م
جة

در
ب

وّضْحُت ُكاّلً من الرأَيين المطلوب الموازنة بينهما.

ذَكْرُت نقاَط التشابِه َبيَن الرأَيين. 

ذَكْرُت نقاَط االختالف َبيَن الرأَيين.

َحّدْدُت رأيي الشخصّي. 

استخدْمُت األلفاَظ الواضحَة الّسهلة.

استخدْمُت التراكيَب الُمباشرَة المفهومة.

عّلْلُت سبَب اقتناعي ِبكال الرأَيين أو بأحِدهما.

عّللُت سبَب َرفضي ِكال الرأَيْين أو أحِدهما.

التزْمُت الوقَت المحّدَد لي .

تقّبْلُت آراَء الحضوِر بَعْرضي.

ارتبْكُت في أثناِء الَعْرض.

واجْهُت الخطَأ بمرونة.

استخدْمُت عباراٍت تساعُدني عنَد هروِب الِفْكرة أو نسياِنها.

َأقبْلُت على الحضوِر بوجهي.

أطْلُت النظَر بالبطاقاِت الُمعدَِّة ُمسبقًا للموازنِة.
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ديق الصَّ

  ِإضاَءة

مأنينَة، وتسمو به إلى َأرقى العالقاِت  داقُة حاجٌة ِإنسانيٌَّة رفيعٌة، َتمنُح اإلنساَن الدِّفَء والطُّ    الصَّ
ليمِة ...  االجتماعيَِّة السَّ

نصٌّ أدبّيالوحدُة العاشرة:الدَّرُس الّثاني                                                                                

فا   إخواُن الصَّ

فالسفِة  ــن  م ــاعــٌة  ــم َج  
المسلمْيَن، سكنوا الَبصرَة 
في الَقرِن الثَّالِث الِهجرّي. 
يــاضــيَّــاِت  ــوا بــالــرِّ اهــتــمُّ
َأعمالهم:  من  والــَفــَلــِك، 

فا(. )َرسائُل إخواِن الصَّ
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ديق الصَّ
-1-

   ينبغي لَك، إذا أرْدَت أْن َتتَّخَذ صديقًا أو أخًا، أْن تنتِقَدُه كما تنَتِقُد الدَّراهَم 
رِع والَغرِس، واعلْم َأنَّ الَخْطَب في اتِّخاِذ  يِّبَة للزَّ والدَّنانيَر، واأَلَرضْيَن الطَّ
ْدِق ُهِم اأَلعواُن  األصدقاِء أَجلُّ وأعظُم َخَطرًا ِمْن هذِه كلِّها؛ ألنَّ ُأخَوَة الصِّ

ُة الَعيِن، ونعيُم الدُّنيا؛  ْك بِه، فإنَُّه ُقرَّ على أموِر الدِّيِن والدُّنيا جميعًا، فإذا وجدَت واحدًا منُهم فَتَمسَّ
دائِد والبلوى، وَظْهٌر  دِق ُنْصَرٌة على َدْفِع األعداِء، وَأركاٌن ُيْعَتَمُد عليهم عنَد الشَّ ألنَّ ُأخوَة الصِّ

اِء، وَكنٌز َمذخوٌر لَيوِم الحاجِة  رَّ اِء والضَّ رَّ ُيْسَتَنُد إليهم عنَد الَمكاِرِه في السَّ
فإذا  ْوِع،  الرَّ َيوَم  إليِه  ُيلَتَجأ  وِحْصٌن َحصيٌن  المعالي،  إلى  عوِد  للصُّ وُسلٌَّم 
قمُعوُه.  لَك  عدّوًا  َرَأْوا  وِإْن  َعَضدوَك،  تَضْعَضْعَت  وِإْن  حفظوَك،  ِغْبَت 
وأَظلَّْتَك  ِبَثَمِرها،  إليَك  أغصاُنها  تَدلَّْت  الُمَباَرَكِة  جرِة  كالشَّ منُهم  والواحُد 

َرَك، يأُمُرَك  أوراُقها ِبِطيِب رائَحِتها، وَسَتَرْتَك بجميِل َفْيِئها، فإْن َذكْرَت أعاَنَك، وإْن َنسيَت ذكَّ
عليِه،  ويدلَُّك  إليِه،  وُيباِدُرَك  الخيِر،  في  ُبَك  وُيَرغِّ عليِه،  وُيسابُقَك   ، ِبالِبرِّ

ويبُذُل ماَلُه، ونفَسُه دوَنَك .

-2-

   فإْن أسَعَدَك اهلُل - يا أخي- ِبَمْن هذِه صفُتُه، فابُذْل لُه نْفَسَك وماَلَك، وافِرْش لُه جناَحَك وَأْوِدْعُه 
َك، وشاوْرُه في أمِرَك، وداِو بُرؤيِتِه عيَنَك، واجعْل ُأْنَسَك – إذا غاَب عنَك – ِذْكَرُه، وإْن هفا  سرَّ
هفوًة فاغِفْر لُه، وإْن زلَّ َزلًَّة فصغِّْرها عنَدُه، واذُكْر ِمْن ساِلِف إحساِنِه عنَد إساَءِتِه ؛ لَيأَنَس بَك، 

فإنَّ ذلَك أْسَلُم ِلِودِِّه، وأْدَوُم إلخاِئِه . 

-3-

ِة والُمقارَبِة الَبتََّة، فاْنُظْر َمْن  داقِة واأُلُخوَّ    واعَلْم - يا أخي- أنَّ ِمَن النَّاِس َمْن ال يصُلُح للصَّ
ُتصاِحُب وُتعاِشُر، وال َتغَترَّ بظاهِر األموِر ِمْن غيِر معرَفِة بواِطِنها، فإذا 
وشمائِلِه  عاداِتِه  في  وانُظْر  أخالَقُه،  فاْختِبْر  صِديٍق،  أو  أٍخ  اتِّخاَذ  َأرْدَت 

وحَركاِتِه .

-  تمييُزجيِِّدِه من 
رديِئه.  
- الشأَن. 

ميلة:  مفرُده الشَّ

بع الطَّ

 - ُمَخبَّأ.   
 - الفزع. 

- ذلَّ وَضُعَف.
- أعاَنُه ونَصَره.                                     

ـ أسرَع وسبَق.                                    
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َفّظًا َغليظًا، أو َحُسودًا َحُقودًا،  ُمْعَجبًا َصِلفًا، أو  ُجَل     فإذا رأْيَت الرَّ
ارًا َغِدرًا، أو متكبِّرًا جبَّارًا،  أو ُمنافقًا ُمراِئّيًا أو بخياًل شحيحًا، أو مكَّ
داقِة ؛ ألنَّ هذِه األخالَق ُمْفِسَدٌة للمودَِّة، َوُمَنغَِّصٌة  فاعَلْم أنَُّه ال َيصُلُح للصَّ

للَعيِش، وُمَبغَِّضٌة للحياِة .

-4-

ِخيُّ  دَّيِن ال يجتِمعاِن؛ ِمثاُل ذلَك السَّ ْبِع، أَلنَّ الضِّ داقَة ال َتِتمُّ بيَن ُمختِلَفيِن بالطَّ    واعَلْم َأنَّ الصَّ
إذا  الَمَودَُّة؛  ألنَُّه  َلُهما  داَقُة، وال تصُفو  بينُهما الصَّ َتِتمُّ  بِع، فال  فِإنَُّهما ُمَتضادَّاِن بالطَّ والبخيُل، 
ا ُيوِجُبُه َسخاُؤُه ِمْن َبْذِل الماِل َأِو المعروِف رآُه البخيُل ِبُصوَرِة الُمَضيِِّع  ِخيُّ شيئًا ممَّ َفَعَل السَّ
ا ُيوِجُبُه ُبخُلُه،  قد َفَعَل ما ال ينَبغي وال َيجوُز، وِإذا َفَعَل البخيُل ِبَطْبِعِه شيئًا ِمْن ِإْمساِك الماِل ممَّ
خيُّ بُصورِة َمْن أتى ُمْنَكرًا ال َيْحُسُن ِفعُلُه، فيصيُر ذلك سببًا ِلَعْيِب ُكلِّ واِحٍد منُهما على  رآُه السَّ
ْأِي، َوَتضِييَع الماِل، َوَتْرَك النََّظِر في العواقِب،  خيِّ ُسْخَف الرَّ صاحِبِه، حتَّى يعَتِقَد البخيُل في السَّ

ِة .  خيُّ في البخيِل ِصَغَر النَّْفِس، َوُقصوَر الِهمَّ ويعتِقَد السَّ

-5-

ديِق ِحْفَظُه،     ينَبغي لَك َأْن يكوَن َأْكثُر َكدَِّك وِعنايِتَك بعَد اتِّخاِذ الصَّ
داقُة عداوًة بعَد ُطوِل  وُمراعاَة َأمِرِه، وَأداَء ُحقوِقِه، حتَّى ال تصيَر الصَّ

ْحبِة ِبَمالَلٍة َأو َضَجٍر، َأو ُشُكوٍك َأو ُظُنوٍن، َأو ُشْبَهٍة َتدُخُل في الَمَودَِّة، َأو َنميَمٍة وِوشاَيٍة ِمْن  الصُّ
ُمخاِلٍف لُه يسعى بينُكما للَفساِد.

ابُع  فا- الُمجلَُّد الرَّ                                                                                                     ِمْن رساِئِل إْخواِن الصَّ

ٍف(                                                                                                      )ص٤٤ - ص٧٤ ِبتصرُّ

اًل:     أوَّ
1- ما الكلمُة المفتاحّيُة للّنّص؟

ئيسُة في المقطع األّول؟ 2- ما الفكرُة الرَّ

3- لماذا يدعو إخواُن الصفا إلى التمّسك بأخّوة الصدق؟

دوق التي وردت في المقطع األّول؟ ديق الصَّ 4- ما صفاُت الصَّ

5- ما واجُبنا تجاه الصديق ؟

الُمدَّعي بما ليس فيه 

أو عنَده

كدَّ: اشتدَّ في العمِل.                                               

االستيعاُب والفهُم
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ا يأتي ُمستعينًا بالنَّصِّ : 6- أكمْل في دفترَك ُكاًل ممَّ
داقِة َمْن : ١- .......    ٢- .......    ٣- .......     - ال َيصُلُح للصَّ

- ِمْن واجباِتنا ِتجاَه األصدقاِء : - .......    ٢- .......    ٣- .......    

7- رتِِّب الِفكَر اآلتيَة ِبحْسِب تسلُسِل وروِدها في النَّصِّ :
باع.  - إخفاُق الصداقِة مع اختالِف الطِّ

ديِق ومراعاِتِه. - تعاوُن األصدقاِء على األعداِء.      - ضرورُة ِحْفِظ الصَّ

- وجوُب التَّساُمِح مَع األصدقاِء.      - تسابُق األصدقاِء إلى الخيِر. 

   ثاِنيًا :  
1- َقدِّْم ُمستِعينًا بالنَّصِّ َتفسيرًا ِلَما يأتي :

ديِق النَّظُر في عاداِتِه وَشمائِلِه وَحركاِتِه . - ِمْن ُشروِط اتِّخاِذ الصَّ

دِيِق عنَد إساَءِتِه.  - عليَك أْن َتذُكَر إحساَن الصَّ

- ال َصداقَة بيَن َسِخيٍّ وبخيٍل.

ِب العباراِت المغلوَط فيها فيما يأتي: 2- من فهِمك النَّصَّ صوِّ
- َحْصُر َعوِن اأَلصدقاِء على ُأموِر الدُّنيا. 

ديِق يكوُن بَبْذِل الماِل.  - ِحْفُظ الصَّ

ِة.  ِخيِّ ِصَغَر النَّفِس وقصوَر الهمَّ - َيعتِقُد البخيُل في السَّ

٣- قاَل أبو الَعتاِهَيِة : 

إذا ما َبَدْت ِمْن صاِحٍب لَك َزلٌَّة           َفُكْن َأنَت ُمحتااًل ِلزلَِّتِه ُعذَرا      

- حدِّْد مَن المقطِع الّثاني العبارَة التي تلتقي فكرُتها مَع ِفكرِة هذا الَبيِت، ثمَّ واِزْن بينُهَما 

ِمْن حيُث الَمعنى. 

ا يأتي:  حيحَة لكّل ممَّ 1- اخَتِر اإلجابَة الصَّ

األمجاُد  ـ  النبيلة  الغـايــاُت  ـ  الّسامية  )األهــداُف  الَمـعَاِلي:  معنى  المعالي(،  إلى  الوصوِل  )سّلم   -

الرفيعـةُ ـ كلُّ ما سبَق صحيح ( .

لَُّة والغلط - الُجْوُع ( ْرَعُة - الَخَفقاُن - الزَّ - )إْن هفا هفوًة فاغفْر له(، َمْعَنى َهْفَوٌة: )السُّ

 : 2- هاِت ِمَن النَّصِّ

عبِة.      ب-  َتراكيَب َتُدلُّ على الُمساعَدِة.  آ - ألفاظًا تُدلُّ على اأُلموِر الصَّ

المعنى الّلفظيُّ والّداللي

   ـ َخِطيَئٌة
   ـ طاِلبًا
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3- هاِت ُمستعينًا بالمعجِم ِمْن َكلمِة )َتْصُفو( كلماٍت تدلُّ على كلٍّ من: 

ائقِ .        -  مكانِ  َتكريِر النِّفِط .  - الماِء الرَّ

ْخرِ  األْملس. - أنقى األشياِء.        -  الصَّ

   

كِل ُمراِعيًا ما يأتي :  َل ِقراَءًة َجهريًَّة مضبوطًة بالشَّ 1- اقرأ المقطَع األوَّ

- ُنْطَق اأَلحُرِف اآلتيِة : )ذ ـ ز ـ ظ ـ س ـ ص ( .

- تنغيَم القراَءِة ِبحْسِب طوِل الُجمِل وِقَصِرها .

2ـ احفظ المقطع الخامس، ثّم ألِقه أمام رفاقك مطّوعًا نبرة صوتك لما يناسب النصَح واإلرشاَد.

1- َصنِِّف الجموَع اآلتيَة في دفترك ِبحْسِب الجدَوِل :
    الدَّنانير  -  األَرِضْيَن  -  ُظنوٌن  -  عاداِتِه 

الِم الِمالُملَحق ِبجمِع المذكَِّر السَّ َجْمُع التكِسيِرَجْمُع الُمؤنَِّث السَّ

2- أكمْل ما يأتي في دفترَك وفَق النموذج:
- الَحقوُد هو َشديُد الحْقِد

- الجبَّاُر هو ............

- ....... هو َشديُد الَمْكرِ   

3- هات المضارع من األفعال اآلتية، ثّم اضبط عيَن الفعِل بالحركة المناسبة مستعينًا بالمعجم:
    ابُذْل  –  افِرْش  –  َزلَّ  -  َأَنَس

جرة المباركة.  دوق بالشَّ ديق الصَّ 1- شّبه )إخوان الصفا( الصَّ
ديق؟    - فماذا تمثِّل كلُّ من: ))الثمار – األوراق – الفيء(( في الصَّ

   - هاِت تشبيهًا آخر للصديق من عندك.  
ابِع عبارتين متضاّدتين، وَبيِّْن أثَر التَّضاِد في الَمعنى .   2- استخِرْج ِمَن المقطِع الرَّ

نشاط:
ديِق.   -  اكُتْب في ِفْقَرٍة ُمَتراِبَطٍة َخْمَس َنصاِئَح ُترشُد َصديَقَك فيَها إلى كيفيِّة اختيارالصَّ

  تدريباٌت قرائيَّة

 تدريباٌت ُلغوّية

الّتذّوق

 

في  الّسالم  المذّكر  بجمع  يلحق 

لم  ألنها  عّدة  ألفاظ  اإلعراب 

ال  فبعضها  شروطه،  تستوِف 

مفرد له من لفظه وبعضها مفرده 

مؤّنث وبعضها ال يدلُّ على عاقل.

فائدة
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اسُم التَّفضيل 
e :اقرأ النَّصَّ اآلتي، ُثمَّ أِجْب

فتنساُب في  والشباب،  الطفولِة  َتحكي ِقصَص  كثيرٌة،  َتْسُكُن ذكرياٌت  قلوِب األصدقاء     في 
َخواطِرِهْم كلماٌت أرقُّ من نسماٍت عليلة وضحكاٌت أْعَذُب مَن النَّغمات. يجتمعون على لعبٍة 

فيها تنافٌس كبير.
ٌة، فحيَن يتفارُق األصدقاُء تصبُح  ٌة فِلأَلحزاِن ِحصَّ    هذِه هي ُدْنيا األصدقاء ... فَكما للفَرِح ِحصَّ
الدموُع أشدَّ إيالمًا من كلماِت الوداِع. ويصيُر األمُل باللقاِء ربيعًا  َأكثَر اخِضرارًا ِمْن طبيَعٍة 

ُموِرقٍة ُمْزداَنٍة. 

األسئلُة 
١- ما الذِّكرياُت التي َتسُكُن قلوَب األصدقاء ؟ 

٢- ما الذكرى الُفضلى في نفوسهم ؟

- آ -
e          : اقرأ المثاَل اآلتي، ُثمَّ َأِجْب

    كلماُت األصدقاِء أرقُّ مَن الّنَسماِت .

1- ما الَوصُف الُمشتَرُك َبيَن كلمتي ) الكلمات والّنَسماِت (؟  

فِة ؟ َأيُُّهما زاَد على اآلَخِر فيها؟  2- َأُهما ُمتساِوَيتاِن في هذِه الصِّ

لت الكلمات على الّنَسماِت؟ ما وزُنها؟  3- ما الكلمُة التي َفضَّ

؟ ما مصدُره؟  4- أهي اسُم جامٌد أم مشتقٌّ

ابقِة، واستنتْج تعريَف اسم التفضيل. 5- استِفْد من إجاباِت األسئلِة السَّ

  قواعُد اللُّغة

االستنتاج

ِ يُدلُّ على َأنَّ َشْيَئْيِن اشَتَركا في ِصفٍة واحدٍة وزاَد َأحُدُهما على  اآلَخِر في  اسُم التَّفضيِل: اسٌم مشتقٌّ

فِة .   هذِه الصِّ
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حًا الَمعنى الذي َأدَّاُه:  � اقرأ الجمَل اآلتيَة، وُدلَّ على اسِم التَّفضيِل في ُكلٍّ منها، ُمَوضِّ

ٍل .    - ِقراَءٌة في ِكتاٍب َأفضُل مْن جلوٍس في تَأمُّ

ُب في الَحياِة َأْعَلُم ِمْن سامٍع في شؤوِنها.     - الَخبيُر الُمجرِّ

   - حاتُم الطائّي أَجَوُد العرِب.

- ب -
e  : ِاقرأ المثاَلْيِن اآلتَيْيِن، ُثمَّ َأِجْب

   - ضحكاُت األصدقاِء أْعَذُب مَن النَّغماِت . 

   - اللقاُء األفضُل والذِّكرى الُفْضَلى هما حيَن يجتمعوَن على لعبٍة. 

ابَقْيِن، واذكْر وزَن ُكلٍّ منها .  1- ُدلَّ على أسماء التَّفضيِل في الِمثاَلْيِن السَّ

2- ما الفعُل الذي صيَغ منُه ُكلٌّ ِمْن هذه األسماء؟ ما َعَدُد َأحرِفِه ؟

3- َأُكلٌّ ِمْن هذْيِن الفعَلْيِن اللَّذْيِن صيغْت منُهما أسماء التفضيل : 

ٌف أْم جاِمٌد )٢(؟ - َمبِنيٌّ  ؟ - ُمَتَصرِّ تامٌّ أْم ناِقٌص )١(؟ - ُمْثَبٌت أْم َمْنفيٌّ

للمعلوِم أْم َمبِنيٌّ للمجهوِل؟   - الوصُف منُه على وْزِن )َأْفَعل( )٣(؟   

- قاِبٌل للتَّفاُوِت )٤(؟

4- استنتْج مّما سبَق شروَط الفعِل الذي ُيصاُغ منه اسُم التفضيل.

تدريب

فائدة

ُتــَردُّ  ــوف  األجـ الفعل 
ــى أصــلــهــا  ــ عــيــنــه إل
اسم  منه  ــَغ  ــْي ِص إذا 

التفضيل.
مثل: ) ضاق: أضَيق( 

-  ) طال: أطَول(.

١- أراد من الناقص )كان( وأخواتها.
٢- الفعل المتصّرف هو ما يجيء منه الماضي والمضارع  واألمر، والفعل الجامد ما يلزم صيغة الماضي مثل: )ليَس، ِنْعَم، عسى(.

٣- أي ال ُتصاغ منه الصفة المشّبهة على وزِن )أْفَعل(  الذي مؤّنثه )َفْعالء( فيما دّل على: لْوٍن أو َعْيٍب أو ِحلَيٍة . 
٤- الفعل القابل للتفاوت ال يحدث بدرجة واحدة مثل )َعُذب( بخالف األفعال التي ال تقبل المفاضلة مثل: )َفِني ، مات( .

االستنتاج

روَط  ُيصاُغ اسُم التَّفضيِل ِمَن الفعِل على وْزِن )َأْفَعل( للُمذكَِّر و)ُفْعَلى( للُمؤنَِّث وذلك ِإذا اْسَتوفى الشُّ

فُة منُه على  فًا – َمبنّيًا للمعلوِم – ليَسِت الصِّ بعَة اآلتيَة : أْن يكوَن: ُثالثّيًا – تاّمًا – ُمْثَبتًا – ُمَتَصرِّ السَّ

وزِن )َأْفَعل( – قاباًل للتَّفاُوِت . 
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ا يأتي َأسماَء التَّفضيِل، واذكْر ِفعَل كلٍّ منها :  1- استخرْج ممَّ
    - قال أبو فراٍس الحْمدانّي :

     َأَعزُّ َبني الدُّنيا وَأْعلى َذوي الُعال      وَأكَرُم َمْن فوَق التُّراِب وال فْخُر

    - قال عمُر بن أبي ربيعة : 

    قالِت الُكبرى أتعِرْفَن الَفتى؟              قالِت الُوسطى َنَعْم هذا ُعَمْر

2- ُصغ اسَم التَّفضيِل ِمن كلِّ فعٍل مَن األفعاِل اآلتيِة، واذكْر طريقَة صوِغِه ُمعلِّاًل: 
    َنُبَل  –  َجُمَل  –  لَمَع  –  َبِخَل    

- ج -
e  : اقرأ المثاَلْيِن اآلتَيْيِن، ُثمَّ أِجْب

    - الدموُع أشدُّ إيالمًا من كلماِت الوداِع.

    - يصيُر األمُل ربيعًا  َأكثَر اخِضرارًا ِمْن طبيَعٍة ُموِرقٍة. 

ِل.  فِة التي اْشَتَركْت فيها الدموُع وكلماُت الوداع في المثاِل األوَّ 1- ُدلَّ على الصِّ
فِة ؟  2- أيٌّ منُهما زاَد على اآلَخِر في هذِه الصِّ

بيعُة الُموِرَقُة في المثاِل الثَّاني. أيٌّ منُهما زاَد على اآلخر  فِة التي اْشَتَرَك فيها األمُل والطَّ 3- ُدلَّ على الصِّ
فِة ؟  في هذِه الصِّ

4- ما ِفْعُل ُكلٍّ مَن الَمْصدَرْيِن : إيالمًا – ِاخِضرارًا ؟ ما عدد أحرفه ؟ 
ابَقْيِن مباشرًة اسَم تفضيٍل ؟ وِلماذا ؟  5- أُيمِكُن أْن ُيصاَغ مْن ُكلٍّ مَن الفعَلْيِن السَّ

كيَف صيغ اسُم التَّفضيِل منُهما ؟  -6

- ُصْغ مع التعليل اسَم التَّفضيِل ِمْن ُكلٍّ مَن األفعاِل اآلتيِة في جمٍل من إنشائك : 

   كاَن  –  َخِرسَ  –  ِاْقَتَنَع  –  َحِمَر . 

تدريب

* ُحِذَفْت همزُة)أْفَعل( جوازًا في كلماٍت أشهرها: )َخْير – َشّر – َحّب( ِلَكْثرِة االستعماِل.

االستنتاج

على  َمنصوبًا  َمصَدِره  ِبِذْكِر  ُكلَّها  ابقَة  السَّ روَط  الشُّ َيسَتْوِف  لم  إذا  الفعِل  مَن  التَّفضيِل  اسُم  ُيصاُغ 
التَّمييِز بعَد اسُم على وزن )أفَعل( ِمْثِل: أَشّد – َأْعَظم – َأكَثر.. أو ما شاَبَهَها . )*(

تدريب
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  نموذٌج معَرٌب

z  .ِلُتصبَح أكثَر ارِتقاًء ِبالعْلِم، وبه َتْسمو  ُتَك أسبُق األمِم  ُأمَّ

اهرُة على آِخِرِه. والكاُف ضميٌر ُمتَّصٌل َمْبِنيٌّ على  � ُة الظَّ مَّ ُتَك: مبتدٌأ مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه الضَّ  ُأمَّ
الفْتِح في َمَحلِّ جرٍّ باإلضاَفِة . 

اهرُة على آِخِرِه . � ُة الظَّ مَّ أسبُق: خبٌر مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه الضَّ

اهَرُة على آخِرِه . � ِه الكْسَرُة الظَّ األمِم: مضاٌف إليِه مجرور، وعالمُة جرِّ

اهرُة على آخرِه. والجارُّ  � ِه الكسرُة الظَّ . العْلِم: اسٌم مجروٌر بالباِء وعالمُة جرِّ ِبالعْلِم: الباُء حرُف جرٍّ
)أسبق(. بـ  متعّلقان  والمجروُر 

، والهاُء: َضميٌر ُمتَّصٌل َمْبِنيٌّ على الكسِر في َمَحلِّ جرٍّ  � وبِه: الواو حرُف عطٍف، والباُء حرُف َجرٍّ  
)تسمو(. بالفعل  متعّلقان  والمجروُر  والجاّر   ، الجرِّ بحرِف 

ُة الُمقدََّرُة على الواِو َمَنَع مْن ظهوِرها الّثقل . � مَّ َتْسمو: فعٌل مضاِرٌع مرفوٌع وعالمُة رفِعِه الضَّ  

الِم  � بعَد  الُمْضَمَرِة  بـ)أْن(  ناِقٌص منصوٌب  فعٌل مضاِرٌع   : ُتصِبَح   . التَّعليِل  الُم   : الالُم  ِلُتصبَح:   
تقديُرُه )هي(. اهرُة على آخِرِه. واسُمُه ضميٌر مْسَتِتٌر جَوازًا  الظَّ الفتحُة  التَّعليِل، وعالمُة نصِبِه 

اهرُة على آخِرِه . � أكثَر: خبُر )ُتصِبح( منصوٌب، وعالمُة نصِبِه الفتَحُة الظَّ

اهَرُة على آخِرِه .  � الفتحُة الظَّ َتمِييٌز منصوٌب، وعالمُة نصِبِه  اْرِتقاًء: 

* ال ُيصاُغ اسُم التَّفضيِل ُمْطَلقًا مَن الفعِل الجاِمِد وغيِر القاِبِل ِللتَّفاُوِت .  

اسُم التَّفضيِل: اسٌم ُمشَتقُّ يُدلُّ على َأنَّ َشْيَئْيِن اشَتَركا في ِصفٍة واحدٍة وزاَد َأحُدُهما على اآلَخِر في 

فِة .   هذِه الصِّ

ِر و)ُفْعَلى( للُمؤنَِّث وذلك ِإذا اْسَتوفى  ُيصاُغ اسُم التَّفضيِل ِمَن الفعِل الثالثي على وْزِن )َأْفَعل( للُمذكَّ  -

فُة  فًا – َمبنّيًا للمعلوِم – ليَسِت الصِّ بعَة اآلتيَة: أْن يكوَن: ُثالثّيًا – تاّمًا – ُمْثَبتًا – ُمَتَصرِّ روَط السَّ الشُّ

منُه على وزِن )َأْفَعل( – قاباًل للتَّفاُوِت .

ِبِذْكِر َمصَدِره َمنصوبًا على  ُكلَّها  ابقَة  السَّ روَط  الشُّ َيسَتْوِف  لم  إذا  الفعِل  التَّفضيِل مَن  ِاسُم  ُيصاُغ   -

التَّمييِز بعَد اسٍم على وزن )أفَعل(  ِمْثِل: أَشّد – َأْعَظم – َأكَثر.. أو ما شاَبَهَها .*  

القاعدُة العاّمة
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1- ُدّل على اسِم التفضيِل في كلٍّ من األبيات اآلتيِة، واذكِر الِفعَل الذي ِصيَغ منه:

    - قال إبراهيم طوقان:

          كم  ُقلـِت َشـوقي  كثيـٌر                  أظــــنُّ  َشــــوقــَي  َأكثـــــَر

    - قال ابُن الوردي:

          الشوُق َأعظُم أن ُيحيَط بوِصفِه          ُكُتـٌب وتبُلـــَغ حـدَُّه األقـالُم

    - قال ابُن معتوقٍ :

          لم نـدِر َأيُّهما أشـدُّ إصابـًة                ُمَقُل الغواني أم ِسهاُم ُرماِتِه؟

    - قال ابُن الرومي:

          أُيمَطُر من ُصغرى بنانَك جانبي        وقد أمطَرْت قومًا أنامُلك العشُر؟

2- ضْع في كلِّ فراٍغ من الجمِل اآلتيِة اسَم تفضيٍل مناسبًا، ثّم اقرأها :

    - اأَلقربون .......... بالمعروِف.

    - المَوُت .......... من سؤاِل اللَّئيِم.

    - الّصبُر .......... من الجزع.

3- َأعِرْب : َعْثَرُة الَقَدِم أْسَلُم ِمْن َعْثَرِة اللِّساِن. 

4- َعبِّْر عن المعاني اآلتيِة باستخدام اسم تفضيٍل مناسٍب:

كاء. يب والزَّ ائحِة، ويزيُد الُفلُّ عليها في الطِّ     - الوروُد كلُّها طيِّبُة الرَّ

دُق عليها فضيلًة.     - الِخصاُل الحَسنُة كلُّها محمودٌة، ويزيُد الصِّ

    - القمُر جميٌل في كلِّ منازِلِه، ولكنه يزداد جمااًل وُحْسنًا عندما يكون بدرًا.

5- ُاكُتْب ِفْقرًة من ثالثة أسطر ُتبرز أهّمّية الصديق في الحياة، وتسَتْخِدُم فيها اسَم التَّفضيِل في ِصياغاِتِه 

الُمختِلَفِة .

الّتقويُم الّنهائّي
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شكوى

  ِإضاَءة

ْت في    تناَقَل النَّاُس على َمرِّ األيَّاِم ِقصَص عشِق بني ُعْذرَة التي امتألت بها البوادي، فاستقرَّ
الذَّاكرِة العميقِة لِصدِقها وُعْمِق أحاسيِس أْصحاِبها. 

نصٌّ أدبّيالوحدُة العاشرة: الدَّرُس الّثالث                                                                                                       

قْيُس بُن الملوَّح

الغزِل  شعراِء  ِمن  شاعٌر 
ــِف فـــي الــعــصــِر  ــي ــف ــع ال
، عاش في ربا نجد،  اأُلمويِّ
وُعِرَف بحبِِّه ليلى وُوِصَف 
َبني  مجنوِن  أو  بمجنوِنها 

عامٍر ...
ُتوفِّي سنَة 6٨٨م.  
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شكوى

    ـ١ـ

فـقـلـــُت  وِمـثلـــي بالُبــكاِء َجـــديُر شَكْوُت إلى ِسْرِب الَقطا إْذ مَرْرَن بي   - 1

َلعـــلِّي إلى َمـــْن  قـد هـِويـــُت أطيُر أِسْرَب الَقطا هْل ِمْن  ُمعيٍر جنـاَحُه    6-2

ُمـعــــيُر فجاَوْبَنِني ِمْن  فوِق ُغصِن أراكـٍَة     6-3 ُمسَتـعيـــُر  يـــا  كـلُّنـــا  َأال 

فعاَشـــْت بـُِضـــرٍّ والجنـــاُح كـسـيُر وَأيُّ قطـــاٍة لـم ُتـِعـــْرَك جناَحها     6-4

َشـُكـــوُر وإاّل فَمْن هـــذا ُيـــؤدِّي رسالــًة      6-5 الُمـِحـــبَّ  إنَّ  فــَأشُكـــَرُه 

    ـ٢ـ
ونيـراُن َشـوقـي مـــا ِبِهـنَّ  ُفُتـوُرإلى اهلّلِ أشُكو َصْبَوتي بعَد ُكْرَبتي       - 	

فـــيِر زفــيُر٧- فــإْن لم َأُمْت َغّمــًا وَهّمًا وُكْربــــًة         ُيعـاِوُدنـــي بعــــَد الزَّ

َغـــداَة  َغـٍد  ِفيمـَــْن يسيــُر تسـيُر٨ـ  فِإنِّي َلقاســي القلِب ِإْن ُكنُت صابرًا       

ِمَن  الـُوْرِق  ِمْطـراُب الَعِشيِّ َبُكـوُر9- أَظـــلُّ بُحـــزٍن إْن َتغنَّــْت حمامـــٌة      

فكأّنمــا يســعْدنها  رفقــٌة  لهــا  َتعـــاَطْيَن كـأســـًا بينـَــُهنَّ تـــدوُر ١٠- 

اًل :    أوَّ
اعُر إلى ِسْرِب الَقطا ؟ اذكِر الّسبَب. 1- ماذا طلَب الشَّ

ا يأتي : حيحَة ِممَّ 2- اخترِ اإلجابَة الصَّ

    أ-  يتناوُل الّنصُّ الّسابُق : 

وَق والحنيَن.  َل والحكمَة   -   االعتذاَر  -   الشَّ           الِعتاَب  -  التَّأمُّ

ِل هي :  ئيسُة في المقطِع األوَّ   ب - الفكرُة الرَّ

اعِر.           - ُمروُر الَقطا بالشَّ

         - معاناُة طيوِر القطا .

اعِر الَقطا.           - ُمناجاُة الشَّ

اعِر َمْن أدَّى رسالًة لمحبوبِتِه           - ُشْكُر الشَّ

االستيعاُب والفهم

- هو شجٌر 
اِق،  طويُل السَّ

كثيُر الوَرِق 
واألغصاِن.

وُق  -  الشَّ
والَحنيُن.        

- جْمُعها: ُكَرٌب:   
الغمُّ والحزُن.  

لوُن  لوُنه  الذي   -
ماِد.     الرَّ

يء:  الشَّ تعاطى   -
تناوَله .  
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3- رتِِّب الِفكَر اآلتيَة بحْسِب وروِدها في النَّصِّ : 

اعِر.       - تلبيُة الَقطا طَلَب الشَّ

اعر بَسجِع الحمامة.      - اّتقاُد حزِن الشَّ

اعر.  وِق والحنيِن لدى الشَّ      - تأُجُج مشاعِر ُمعاناِة الشَّ

اعِر َصبَرُه.       - ِفقداُن الشَّ

   ثاِنيًا :   
1- َضْع ُعنوانًا ُمناسبًا للمقَطِع الثَّاني 

2- اختر التتّمَة الصحيحَة مّما بين القوسين:

اعُر إلى اهلِل :    )َشوَقُه بعَد ُحزٍن - َشوَقُه الُملتِهَب - صدوَد محبوَبِتِه (.      - َشكا الشَّ

     - َسَبُب َسعادِة الحَمامِة هو: )ِغناُؤها في الَعِشيِّ - تعاِطْيها كأسًا ِمَن الخمِر- ِرفَقُتها(.

     - َمصيُر الَقطاِة الَّتي لم ُتِعِر الشاعَر جناَحها هو: )الَعْيُش ِبُضرٍّ - َكْسُر الجناِح - الموُت (.

3- قال أبو ِفراسٍ الَحْمدانّي : 

        َأقوُل وقد ناَحْت بُقربي حمامٌة         أَيا جاَرتا هْل َتشُعريَن ِبحالي  

     - وازْن بيَن هذا البيت والبيِت األّول من الّنّص من حيث المعنى.

اعِر ؟  ُر َموِقَف الَقطا ِمَن الشَّ 4- ِبَم ُتفسِّ

ابِق. ابَع والثَّامَن مَن النَّصِّ السَّ 5- اشَرْح بُأسلوِبَك البيَتْيِن السَّ

1- استْبِعِد الكلمَة الغريبَة عن أسرة الكلمات اآلتية:

ْبَوُة  (.        )الُكْربُة - الَغمُّ - الَهمُّ - البكاُء - الصَّ

2- إذا كانت كلمُة )كسير( تعني في المعجم )مكسور(، فما داللتها في كلٍّ من السياقات اآلتية:

    - َعُدوٌّ َكسيٌر.         - طرٌف َكسيٌر.       - جناٌح َكسيٌر. 

3-  )الُوْرُق( ، )الَوَرُق( ، )الَوِرُق( كلماٌت لها جذٌر لغويٌّ واحد.

    ـ ابحث عن معانيها في المعجم.

المعنى الّلفظيُّ والّداللّي
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1- اقرأ النَّصَّ قراَءًة سليمًة ُمراعيًا: 

   - التَّنغيَم والحركَة في أَداِء الَمعاني .

ِل . ْعريَّ الُمناِسَب للِحواِر في الَمقطِع اأَلوَّ    - اأَلداَء الشِّ

2- احفظ المقطَع األّوَل من القصيدة، وألقِه غيبًا أماَم رفقاِئَك في الصف.

1- ما نوُع كلِّ من المشتقَّات ) صابر ـ ُمعير ـ شكور ـ مطراب(؟

2- اجمْع كلمَة )قاسي( في قول الشاعر: )إّني لقاسي القلب(. ثّم اذكْر جمعًا على نمِطه واكتْبه في دفترك.

ْكِل : 3- ِزِن الكلماِت اآلتيَة، واضِبِط الِميزاَن بالشَّ

    عاَشْت  -  ُيؤدِّي  -  ُكْرَبة  -  جديٌر  -  َأُمْت .

1- أيُّ التَّركيَبْيِن اآلتيين َأقوى في الدَّاللِة على الَمعنى؟ ولماذا؟ 

   - َأنا قاسي القلِب.           - إنِّي َلقاسي القلِب. 

2- ُدلَّ على َمواِطِن الجماِل في كّل من العبارات اآلتية: 

   - كلُّنا يا ُمسَتعيُر ُمعيُر. 

   - َغداَة َغٍد فيَمْن َيسيُر َتسيُر.

ًا...    - إْن لم أُمْت َهّمًا وغمَّ

  تدريباٌت قرائيَّة

 تدريباٌت ُلغوّية

الّتذّوق

 من مواطِن الجماِل في العبارِة:  

 - اإليقاُع الموسيقيُّ النابع من تكرار األحرف والكلمات.

 - الّتضادُّ في األلفاِظ. 

 - تشابه اللفظ واختالف المعنى.

تذّكرْ
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رِط الجازم   أسلوُب الشَّ

e :اقرِأ النَّصَّ اآلتي، ثمَّ َأجْب
    ُكلُّ شجرٍة ِمْن ِثماِرها ُتْعَرُف... َوما َأْحَلى َأْن َتَتَلذََّذ ِبِثماِر المحّبة الحقيقيَِّة، فإنَّك إْن َتِجْد رفيقًا 
َيْصُدُق َمَعَك تأمْن َلُه، َوإْن َتصنْع َخيرًا َيْعُضْدَك. َفَمْن َيْحَظ ِبَرفيِق َدْرٍب َيِجْد َسَندًا. َوَمتى يظلْمَك 
الرفقاء،  من  األوفياَء  اختِر  لذلك  مشاِرُبَك...  َتْصُف  الحياُة  ُتَكدِّْرَك  َوَأنَّى  َيْنُصْرَك،  اآلَخروَن 
َفَمْهَما َيْفعِل الَوِفيُّ يؤمْل ِمْنُه الخيُر، وحافْظ عليه، أَلنَّ األيَّاَم َقلَّما َتُجوُد ِبالَوفيِّ فكْيَفما َتْحَفْظُه 

َيْحفْظَك، َوأيُّ ِإْنساٍن ُيخلْص ودَّه ترَض صحبَته وتأنْس به.

  األسئلُة 
1- َما ِصَفاُت الرفيِق الوِفيِّ ؟ 

2- َمِن اإلنساُن الذي ال َيستِحقُّ َصداقَتَك ؟ 
- أ -

e  : اقرأ المثاَل اآلتي ُثمَّ َأجْب
     ِإْن َيْصُدْق َمَعَك تأمْن لُه . 

اِبِق. ما شرُط حدوِث الفعِل الّثاني؟ 1- ُدلَّ على الفعَليِن الواِرَديِن في المثاِل السَّ
ابقَيِن ؟  2- ما الَعالَقُة المعنوّية التي َتجُدها بيَن الفعَليِن السَّ

3- نسمِّي الفعل األّول فعَل الشرط، فماذا نسّمي الفعل الثَّاني ؟ 
رط ؟  4- ما األداُة التي أفاَدت معنى الشَّ

رِط ؟ ُن أسلوُب الشَّ 5- ِممَّ يتكوَّ

  قواعُد اللُّغة

االستنتاج

ِل َشرٌط ِلُحصوِل الفعِل الثَّاني .  رِط ِمْن َأداِة َشرٍط َوِفعَليِن، ُحصوُل الفعِل األوَّ ُن ُأسلوُب الشَّ َيتكوَّ

رِط.  رِط، َوُيسمَّى الفعُل الثَّاني جواَب الشَّ ُل ِفْعَل الشَّ ُيَسمَّى الِفعُل اأَلوَّ
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رِط والجواِب في الجملِة اآلتيِة :    � رِط وِفعَلي الشَّ حدِّْد أداَة الشَّ

    إْن تواظْب على المطالعِة تتَّسْع معارُفك.

- ب -
e : اْقَرأ الِمثاَل اآلِتي ُثمَّ أِجْب 

    إْن َيصدْق معَك َتأمْن َلُه

1- في المثال السابق أسلوب شرط . حّدد أداَته وِفْعَلُه وَجواَبُه.

2- ما نوُع كلٍّ من الفعَليِن من حيث الّزمن؟ ما عالمُة إعراِب كلٍّ منهما؟ 

3- ما األداُة التي َجَزَمْت كاًل من الفعلين )تصنْع – َيْعُضْدَك( ؟

حّدْد فعَل الشرط وجواَبُه فيما يأتي، ثّم أعربهما: �

    - قال صفّي الدين الحّلي:

      إْن ُتبَتَدْر غايٌة يومًا لمكرمٍة          تلَق السوابَق مّنا والمصّلينا

- ج -
e : اْقَرأ األْمِثَلَة اآلِتَيَة، ُثمَّ أِجْب

فيق يعضْدك .  أ- إْن تصنْع خيرًا مع الرَّ

ب - َمْن َيْحَظ ِبَرِفيِق َدرٍب َيِجْد َسَندًا . 

ت - َمْهَما َيفَعِل الَوِفيُّ ُيؤمْل ِمنُه الَخيُر . 

ث - َمتى ُيَعاِدَك اآلَخروَن َيْنُصْرَك الّرفيُق . 

ج - أنَّى ُتَكدِّْرَك الَحَياُة َتْصُف َمَشاِرُبك. 

تدريب

االستنتاج

رِط الجازمِة تجِزُم فعَليِن مضارَعيِن )1(  َأدواُت الشَّ

تدريب

رِط أو جواُبُه ِفعاًل ماِضيًا، وِيكوُن في َمَحلِّ َجزٍم: نحو: َمْن َجدَّ وَجَد. )١( قد َيأتي ِفعُل الشَّ
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    ح- كيَفما َتحفْظ رفيَقَك يحفْظَك .

    خ- َأيُّ ِإْنساٍن يخِلْص وّدُه ترَض صحبَتُه وَتْأَنْس ِبِه . 

1- في كلٍّ من األمثلة الّسابقة أسلوب شرط حّدد أداته وفعليه. أأدواُته جازمة أم غير جازمة؟ 

2- هل يمكن استبدال أداة الّشرط في المثال األول باسم؟

3- مّيز أداة الّشرط التي دّلت على عاقٍل من أداة الّشرط التي دّلت على غير العاقل في المثالين الّثاني 

والثالث؟

4- أدّلت أداُة الّشرط الجازمة )متى( على زماِن أم مكان؟ استبدل بها )أّياَن(، هل تغّير المعنى؟

5- أدّلت أداُة الّشرط الجازمة )َأّنى( على زماٍن أم مكاٍن؟ استبدل بها )أين ـ حيثما(، هل تغّير المعنى؟

6- أدّلت أداُة الّشرط الجازمة )كيفما( على حاِل حفظ الرفيق أم على شيء آخر؟

7- استبدل األدوات السابقة جميعها بـ )أّي(، هل يتغّير المعنى؟

كِل :  رِط وآخَر جواِبِه بالشَّ رِط اآلِتيَة، واضِبْط آخَر ِفعِل الشَّ 1-  َأتِمْم أساليَب الشَّ

   - إْذما َتظِلِم النَّاَس ................. .

   - ........ َتزرْعُه اليوَم َتْحُصْدُه غدًا .

   - َمتى ........... َتْجِن ثماَر النَّجاِح .

   - ........ تذهْب.................. .

   - كيفما تعامِل النَّاَس .............. .

ابقِة .  ا ورَد في الجمِل السَّ 2-  اذُكْر داللَة كلِّ أداٍة ممَّ

االستنتاج

ْرِط الجازَمُة هي:  أَدواُت الشَّ
 ـ )إْن (: َحرٌف. )1(

ماِنيَِّة .  رِفيَِّة الزَّ ـ  وساِئُر األدواِت َأسماٌء وهي: )َمْن( للعاِقِل – )ما ، َمْهما( ِلَغيِر العاِقِل. )َمتى، أيَّاَن( للظَّ

ابقِة جميِعها. رِفيَِّة المكاِنيَِّة )كيفما( )2( للحال – )أّي( )3(  تصلُح للدَّالالِت السَّ   )أنَّى، أيَن، َحيُثما( للظَّ

)١( ومثلها )إْذ ما( وهي حرف شرط جازم.
)٢( كيفما: يأتي فعُل شرطها وجواُبُه من لفٍظ واحٍد.

)٣( ُتستعَمُل )أّي( مضافًة ، وتحدُِّد اإلضافُة دالالِتها.

تدريب
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  نموذٌج ُمْعَرب
z . َمْن تْصُف نْفُسه يُكْن َخيَر رفيٍق

كوِن.  � َمْن: اسُم شرٍط جازٍم مبنيٌّ على السُّ

رِط، وعالمُة جزِمِه حذُف حرِف العلَِّة من آخِره  � تصُف: فعٌل مضارٌع مجزوٌم ألنَّه فعُل الشَّ

اهرُة على آخرِه . والهاء : ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ في  � ُة الظَّ مَّ نْفُسه: فاعٌل مرفوٌع, وعالمُة رفِعِه الضَّ  

محلِّ جرٍّ باإلضافِة . 

اهر على آخِره .  � كوُن الظَّ رِط وعالمُة جزِمِه السُّ يُكْن: فعٌل مضارٌع ناقٌص مجزوٌم ألنَُّه جواُب الشَّ

واسُمه ضميٌر مستِتٌر تقديُره ) هو ( .

اهرُة على آخِره .  � خيَر: خبُر يكن منصوٌب, وعالمُة نصِبِه الفتحُة الظَّ

اهرُة على آخِره .   � ه الكسرُة الظَّ رفيٍق: مضاٌف إليِه مجروٌر, وعالمُة جرِّ

رِط الجازمَة:  1- ِاقرْأ ما يأتي، ثمَّ ِاستخِرْج أساليَب الشَّ

  - قال النابغة الذبياني:

       متى تأِتِه َتْعُشـو إلى َضْوِء ناِرِه      َتِجْد خْيَر ناٍر عنَدها خْيُر ُموِقِد 

  - قال أبو القاسم الشابّي:

ْهــِر بيَن الُحَفــْر         وَمْن  َيَتَهيَّْب ُصعـوَد  الِجبـاِل        َيِعْش أَبــَد الدَّ

  - قال زهير بن أبي سلمى:

       وَمْهما تُكْن عنَد ِامِرٍئ ِمْن خليَقٍة     وإْن خاَلها َتخفى على النَّاِس ُتْعَلِم 

رِط والَجواب :  رِط في الَبيِت اآلتي وَأعِرْب ِفعَلي الشَّ 2- ِاستخِرْج ُأسلوَب الشَّ

ِك منِّي أنَّ حبَّـِك قاتلـي          وأنَّــِك َمْهما تأُمري القلَب يْفَعــِل         َأَغـرَّ

رفيَِّة المكانيَِّة في األولى، واألداَة  اّلَة على الظَّ ْن ثالَث جَمٍل َشرطيٍَّة جازمٍة ُمستعِماًل األداَة الدَّ 3- كوِّ

الدالََّة على العاقِل في الثَّانيِة، واأَلداَة الدالََّة على َغيِر العاقِل في الثَّالثِة. 

رِط والجواِب فيها. 4- استخِدْم )كيفما( في جملٍة مفيدٍة ، وَأعِرْب ُكالًّّ من ِفعَلي الشَّ

5- َأعِرْب ما يأتي : 

    " َمتى ُتَؤدُّوا حقوَق اآلخرْيَن ُتْعَطوا حقوَقُكْم " 

الّتقويُم الّنهائّي
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ِد الحرَف المحذوف كتابًة من بعِض كلماتها: 1- اقرأ الجمَل اآلتية، ثّم حدِّ

   - مجنوُن ليلى هو قيُس بُن الملّوح.

ٌة. ٌة لألحزاِن حصَّ    - هذه هي دنيا المحبِّين، فكما للفرِح حصَّ

   - وأولئك هُم المشتاقون لهم قلوٌب أرقُّ من هذا النسيم.

حيح في الفراغ مّما يأتي: 2- اكتِب األفعاَل التي بين قوسين بشكلها الصَّ

     ) يرجو – يسعى – يقضي (

   - من ....... وراء رزقه يجْدُه.

   - إن المحبِّين لم ....... غير لقاِء األحبَِّة.

الُب أوقاِت فراِغهم في غيِر ذي نفٍع.      لم ....... الطُّ

قعِة مراعيًا كتابَة أحرف )الياء والراء والالم( :  اكتْب ما يأتي بخطِّ الرُّ

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

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

اإلمالء

تطبيٌق على حذِف أحرٍف من بعِض الكلمات.

إمالٌء اختبارّي

تدريب

الخّط
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الّنصُّ الَوصفّي 
  أواًل: تعّرف                                                                        )وصُف الّشخصّية(

e :اقرأ المقطَع اآلتي، ثمَّ نفِِّذ األنشطَة التي َتليه
فًا بسيطًا في شِركٍة تجاريٍَّة ُكبرى، ال     وكاَن فؤاٌد أقرَب إلى الَفقِر منُه إلى الِغنى، كاَن موظَّ
ابِّ الموِسِر، ِلَفْرِط ما َيْحِرُم نفَسُه  يزيُد معاُشُه على الثَّالثْيَن ليرًة، ولكنَُّه كاَن يظهُر بَمظهِر الشَّ
ضروراِت الحياِة، وُيغِدُق عليها الكماليَّاِت. وكاَن ُيْؤِثُر أْن يأكَل في بيِتِه صحنًا مَن الفوِل، وقلياًل 
يتوِن، ويشتري بمعاِشِه المالبَس الحريريََّة، واألحذيَة اللَّمَّاعَة، وكاَن رأُيُه في ذلك أنَّ ما  مَن الزَّ
ا ما يكسوُه فهو ُعْرضٌة ألنظاِر الجميِع، وكاَن ال َيحيُد عن فلسفِتِه  يدُخُل الجسَد ال يراُه النَّاُس، أمَّ
ٍة جديدٍة،  هذه ِقْيَد َشعرٍة. يطبُِّقها بحذافيِرها، ويبدو هاِنئًا في حياِتِه –خاّصًة- إذا فتَح اهلُل عليه بقصَّ

أو ُدِعَي إلى سهرٍة، أو تسنَّى له حضوُر اجتماٍع يضمُّ طبقًة مَن النَّاِس. 
ِة ) في َمَهبِّ الغراِم (. خليل تقيِّ الدِّين: مْن قصَّ

  األسئلُة 
فاِت الدَّاخليََّة والخارجيََّة ِلشخصيَِّة "فؤاد"، واكتبها في جدوٍل مماثٍل للجدوِل اآلتي: 1- حدِِّد الصِّ

فاُت الدَّاخليَُّة الصِّ

فاُت الخارجيَُّة الصِّ

2- حدِّد األلفاَظ التي استخدَمها الكاتُب لتكويِن الحقِل المعجمّي لصفٍة من صفاِت شخصّيِة ) فؤاد( الداخلّية 

أو الخارجّية .

َأِضْف ألفاظًا ُأخرى تناسب شخصّية ) فؤاد(.  -3

الّتعبيُر اإلبداعّي

فائدة

الحقل المعجمّي: هو مجموعُة الكلماِت التي يستعمُلها األديُب وتنتمي إلى مجاِل لفٍظ واحٍد. 

مثال: الكلمات اآلتية تنتمي إلى مجال )البحر(:

       )يسبح – غّواص – سمك القرش – باخرة – موج(
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حيحَة فيما يأتي: اخَتِر اإلجابَة الصَّ  -4

• استخَدَم الكاتُب في النصِّ الفعَل المضارَع للدَّاللِة على:

مِن الحاضِر.                   ـ   اإلعجاب بالموصوف.    -   وقوِع الحوادِث في الزَّ

   -   الحركِة واالستمراِر.                                     -    ُبْعِد وقوِع الحوادِث.

• َدلَّ استخداُم الكاتِب الفعَل الماضي على:

   - وقوِع الحوادِث في الماضي.          ـ الرتابة والملل.

   - الحسرِة واأللِم.                          - النَّشاِط والحيويَِّة.

خصيَِّة مستخِدمًا: • كَشَف الكاتُب عْن صفاِت الشَّ

   - الفعَل الماضي.    -    الخَبَر.     -    الحاَل.        ـ     كّل ما سبق.

  ثانيًا: تدّرب
e  فاِت الدَّاخليََّة والخارجيََّة ِلشخصيَِّة )عامٍر( في المقطِع اآلتي في جدوٍل تصمِّمه حدِِّد الصِّ

في دفترك:

   كاَن عامٌر وسيَم الوْجِه، طويَل القاَمِة، مفتوَل الَعَضالِت، وكاَنْت ِمشَيُتُه الُمَتثاِقَلُة ال َتُنمُّ عْن 
ِتِه الَجسديَِّة! وكاَنْت ذهبيَُّة ُكلَّما أْبَصَرْتُه تتمنَّى لو أنَُّه يعتِدُل في ِمشيِتِه، وُيْبِرُز قامَتُه قلياًل إال  قوَّ
دًا َأنَُّه يستطيُع أْن ُيثيَر اإلعجاَب مْن دوِن أْن يتصنََّع، ِإنَُّه  أنَُّه لْم يُكْن َيحِفُل بذلك كما لو كاَن ُمتأكِّ

أنيٌق، ولكْن من َغيِر تَكلٍُّف، وُمتكبٌِّر، ولكنَُّه تكبُُّر اإلنساِن الُمتواِضِع الُمِجدِّ في العمِل.  
 مولود فرعون: من رواية ) الدُّروب الَوِعَرة (.

اللفظ أو التركيب المناسبنوعهاالصفة

e .حاِك في فقرٍة من إنشائَك صفاِت )شخصّية عامر( بإضافة صفاٍت أخرى إليها
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  ثالثًا: طّبق
e  النََّمِط ِبدالئِل  ُمسَتعينًا  بيئتك  تختاُرها من  نّصًا وصفّيًا في عَشرِة أسطٍر ِلشخصيٍَّة  اكتْب 

. الوصفيِّ

 

 : تعريُف النَّمِط الوصفيِّ

ُتْنَقُل فيِه صورُة العاَلِم الخارجيِّ أِو الدَّاخليِّ باستخدام اأَللفاِظ     هو نَمٌط في الّتعبير 

َوِر. والتراكيب والصُّ

: ِمْن دالئل النَّمِط الَوصفيِّ

فاِت التي ُيعبَّر عنها بصيغ كالخَبِر  والحاِل .... اإلكثاُر مَن الصِّ  -   

اسِتخداُم الفعِل المضارِع للدَّاللِة على االستمراِر والحركِة.  -   

اسِتخداُم الفعِل الماضي ِلوصِف حَدٍث ُمعيٍَّن قد مضى.  -   

تكويُن حقٍل ُمعجميٍّ خاصٍّ بالموصوِف.  -   

وصف شخصّية ما يتطّلب:

ِذْكَر الّصفاِت الداخلّيِة )النفسّية( والخارجّيِة )المحسوسة(.  -   

وِر المناسبِة لصفاِت الشخصّيِة. استخداَم اأَللفاِظ والتراكيِب والصُّ  -   

تعلَّْم
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الَوحدُة الحاِدَيَة َعْشَرة
َقضايا شبابيَّة

ل: االستماع: حواُر األجيال .  . 1 الدَّرُس اأَلوَّ  

الدَّرُس الثَّاني: الُغربة . . 2  

الدَّرُس الثَّالث: صديقي حازم .. 3  
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ِحواُر األجيال

e :ثمَّ أِجْب ، اسَتِمْع إِلى النَّصِّ

اًل:   أوَّ
١- ماذا يعني ِحواُر اأَلجيال ؟

٢- لماذا ُيَعدُّ االختالُف َبيَن اأَلجياِل َشيئًا ِصّحّيًا ؟

٣- كيَف ُيقابُل الشباُب َرْفَض الكباِر لهم ؟

٤- ما السبيُل إلى كسِر الجداِر بيَن الجيَلْين ؟

  ثانيًا: 
e :اسَتِمْع إِلى المقطِع الثاني، ثمَّ أِجْب عن السؤالين اآلتيين

١- ما نظرُة األجياِل السابقِة إلى القديم ؟ وما رأُيك في ذلك ؟

٢- بَم تعّلُل تعّلَق الشباِب بالجديد ؟

االستماعالوحدُة الحاديَة عْشرة: الّدرُس األّول                                       

االستيعاُب والفهُم
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e :ابع، ثمَّ نفِِّذ األنشطة اآلتية اسَتِمْع إِلى المقطعين الثالِث والرَّ

ر. ١- بّيْن دوَر كلٍّ من التربيِة ووسائِل اإلعالِم في تغييِر سلوِك الشباِب لمواكبِة التطوُّ

٢- تعاوْن أنَت وَأفراُد مجموعِتَك على َصوِغ ثالثِة أسئلٍة عن كيفّيِة التَّعامِل مَع الشباِب على ضوِء ما سمعَت.

ا يأتي: ٣- َأبِد رأَيَك في كلٍّ ممَّ

   أ - َرْفُض اأَلجياِل الجديدِة القديَم كوَنه قديمًا فقط.

   ب- تلقُُّف الناشئِة كلَّ ما هو جديٌد.

e :ابِع، واكتشْف فيه استمْع إلى المقطِع الرَّ

١- السبَب الذي جعَل الكاتَب يُحثُّنا على َطَلِب المساعدِة من الشباِب.

٢- كلمَتيِن متقابلَتيِن في المعنى.

٣- ِضدَّ كلمِة )نجاحها(.

٤- َجمَع مؤّنٍث سالمًا.

5- اسمًا على وزِن ) أْفَعل(.

e : َأكمِل العباراِت اآلتيَة من ذاكرتك َوْفَق ما جاء في الّنصِّ

     علينا التعامُل مَع الشباِب بَنوٍع من ........ وليَس بَنوٍع من ........ ألنَّ ........ 

e :اقرْأ ما يأتي ُمعبِّرًا عن شعوِر التفاؤل

والُمشاركِة  الحواِر  إلى  الجديدِة، وشدِّها  باأَلجياِل  والثقِة  التفاؤِل  إلى  ماّسٍة  بحاجٍة  نحُن   ((
باّتجاِه آفاٍق َأفضَل للمجتمِع واأَلجياِل، وَأكثَر توافقًا مَع ُمتغيِّراِت الحياِة الجديدِة ((.

e  اذكْر من الفقرِة الواردِة في النشاِط الّسابق ما يدلُّ على كلٍّ من الّسمَتْيِن اآلتيَتيِن أُلسلوِب
الكاتِب:

     ١- األلفاُظ السهلُة.      ٢- العباراُت الطويلة.

االستماُع واالكتشاف

 تمريُن الّذاكرة

 تنميُة األداء

تحليُل األسلوب
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عرُض مشكلٍة وحلُّها

e :اقرأ الُمشكلَة اآلتيَة، ثمَّ َتعاوْن مَع أفراِد مجموعِتَك على َتنفيِذ اأَلنشطِة التي تليها
    " ُتَعدُّ ُمشكلُة التدخيِن إحدى ُمشكالِت العصِر الحالّي على ُمستوى دوِل العاَلِم. "

1- ما مشكلُة العصر الحالّي ؟

2- َمن المعنيُّ بهذِه المشكلة ؟

3- ُطِلَب إليك طرُح هذه المشكلِة، فما الخطواُت التي ستّتِبُعها؟

  أّواًل: تعّرْف
خطواُت طرِح المشكلِة :

   أ- جمُع المعلوماِت والبياناِت الخاّصِة بمشكلِة التدخيِن من مصادَر ُمختلفة:

1-  بياناٌت وإحصائّياٌت خاّصُة بمشكلِة التدخيِن في:

    - الدوِل الناميِة.

    -الدوِل المتقّدمِة.

2- َنصيُب الفرِد من َلفائِف الّتبغ.

3- أضراُر التدخين: الصحّية – االقتصادّية – التدخين السلبّي.

  ب- صوُغ المعلوماِت والبياناِت بأسلوٍب جميٍل، وِفَكٍر ُمتسلسلة:
ّحِة العالمّيِة أنَّ أكثَر من ثالثِة ماليين شخٍص في العاَلِم      - َذَكَرْت آخُر تقاريِر ُمنّظمِة الصِّ
ُيَتوفَّوَن نتيجَة أمراٍض ُمتعّلقٍة بالتدخيِن سنوّيًا. ومن المتوّقِع أن تزيَد َوَفياُت التدخيِن لتصَل 
إلى َعَشرِة ماليين إنساٍن في العام ٢٠٢٠، وُتضيُف هذه التقاريُر أنَّ /٢٠٠/ مليون إنساٍن 
إلى  َيصُل  الّتبِغ  من  الفرِد  نصيَب  أنَّ  ظهَر  وقد  الناميِة.  الدوِل  في  التدخيُن  َيقتُلهم  سوَف 
بضعِة كيلو غراماٍت في العاِم في كثيٍر من دوِل العالِم خصوصًا دوَل العالِم الثالِث، فعلى 
سبيِل المثاِل َنصيُب الفرِد في كوبا )٢٠٤( كغ من التبِغ سنوّيًا، وفي سورية )٢( كغ وفي 

اأَلرجنتين )٢٠٣( كغ.  
     ـ استكمِل المعلومات الناقصة )أضرار الّتدخين(.

                                                                                      د. لطفي عبد العزيز الشربيني
                                                                                                              مشكلُة التدخيِن والحّل

فوّي الّتعبيُر الشَّ
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  حـ- الحلوُل المقترحُة:

     - زيارُة الطبيب.

     - َتوضيُح اأَلضراِر العاجلِة واآلجلة للتدخين.

ِن مع الطبيِب على موعٍد زمنّي ُمحدٍَّد لِبدايِة اإلقالع.      - اتفاُق الُمدخِّ

     - متابعُة َعملّيِة اإلقالِع عن التدخيِن في الزياراِت التاليِة التي تعقُب بدايَة التوّقف.

     ـ أصف حلواًل أخراى تراها مناسبًة.

  د – َصوغ الحلوِل: أِعْد صوغ الحلوِل السابقة في فقرة مترابطة بأسلوبك.

  ثانيًا: تدّرب:
     - َتحّدْث شفوّيًا َأماَم رفقاِئَك عن ُمشكلِة التدخيِن، وال تنَس صفاِت الُمتحدِِّث الناجح.

  ثالثاًً: طّبْق
ُأخرى،  مصادَر  من  َأو  مدرسِتَك  مكتبِة  من  عنها  المعلوماِت  واجمِع  بيئيًَّة،  ُمشكلًة  اختْر   -

وتحّدْث عنها َأماَم رفقاِئَك في الّصّف.

    عرُض المشكلة يتطّلب: 
  - جمَع المعلوماِت حوَل المشكلة )دوافعها – مظاهرها – نتائجها(.

.  - َصوَغ المعلوماِت بأسلوٍب جديٍد، وعرَضها بتسلسٍل منطقيٍّ
 - وضَع الحلوِل وصوَغها.

تذّكرْ
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الُغْربة

 ِإضاَءة

   البحُث عن المعرفة وكشُف المجهول رغبٌة وطموٌح ُيراِوُد الشباَب.. ولكن يبقى الوطُن هو 
الِحْضُن الدافُئ لإلنساِن؛ فال يشعُر باألمِن واالطمئناِن ، وال ُيحسُّ بوجوِدِه آمنًا إاّل في أحضاِنِه.

نصٌّ أدبّيالوحدُة الحاديَة عْشرة: الدَّرُس الّثاني                                                               

زكي ُقْنُصل

)١9١6-١99٤م (
شاعٌر عربيٌّ سوريٌّ 
هاجَر إلى اأَلرجنتين.

مْن مؤّلفاتِه:
شظايا  قنصل–  زكي  ديواُن   (
– في متاهات الطريق ...... (. 
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الُغْربة

فــال  َتُلْمــُه  ِإذا  فاَضــْت  مآقيــِهَأَثْرَت في القلب َشجوًا كان ُيخفيِه- 1

َحــُه الذكــرى وَتكويِه؟ويَح الغريــِب َأَما َتكفيــِه ُغربُتُه 6-2 حّتــى ُتجرِّ

بارقــًة واديــِه  مــن  شــاَم  َهفــا  وَصفَّــَق   َتحنانــًا   ِلواديــِه؟ َأكّلمــا 

*   *   *      

لــوال بصيــُص رجــاٍء فــي َلياليِه اهلَل فــي نــازٍح َأودى الحنيــُن به- 3

جعى وَيخدُعها    جعــى  َأمانيِه؟5- ُيعّلُل النفــَس بالرُّ فهــل  َتَحقَّــُق  بالرُّ

*   *   *      

هاَضــْت جناحَي واْجَتثَّــْت َخوافيِه6- يا شاعَر الّزهِر ال ُذْقَت الّنوى فلقْد

َمقاِصــُر  الُخْلــِد ِظلٌّ  مــن روابيِه٧ـ َيهنيَك َترتُع  بشَّ النفِس في َوَطٍن

وتســتفيُق علــى  َألحـــاِن  راعْيِه٨- تغفــو الحقــوُل على َأنغــاِم ُبلبلِه

*   *   *      

َتردُّ روحي إلى َصــدري و ُتبريِه  9- واهًا على َنفحٍة من َســفِح َربَوتِه

َفــَدْع  ُرفاتــَي  َيرُقْد  فــي  َمغانيِه!١٠- َيهنيَك َترتُع بشَّ النفِس في َوَطٍن

اًل :   أوَّ
1- َمن الُمخاطب في البيِت األوِل؟ وماذا أثار في الّشاعر ؟

2- حّدْد َموطَن الِفكرَتين الرئيسَتين اآلتيَتين :

   - شجوُن ُمغتِرٍب .    -    لوعٌة وَأمٌل بالعودة.      

ـ نظَر

- َخَفَق.

فات: الُحطام،    الرُّ
والمقصود الجّثة. 

- ُكِسَرْت.
 - الريش الُمسَتِتر 

تحَت قوادم الريش 
الظاهر.

- تنَعم.
- الطالقة واألنس.

االستيعاُب والفهم

م        - كلمُة ترحُّ
وتوّجع.
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3- حّلْل الفكرتين الّرئيستين الّسابقتين إلى فكرهما الفرعّية وفق ما جاء في األبيات.

4- ما ُأمنّيُة الشاعِر اأَلساسّيُة؟

5- متى يلجُأ الشاعُر إلى نفسِه ؟ ولماذا؟

6ـ استخرج من األبيات: ـ الصفات الّداخلّية للّشاعر ـ صفات المكان.

   ثانيًا : 
1- حّدِد السبَب لكلِّ نتيجٍة مّما يأتي ُوِضَع تحَته خطٌّ في جدوٍل مماثٍل:

السبُب             البيُت 

أكّلما شاَم من واديه بارقًة
            هفا  وصّفَق   َتحنانًا   لوادْيِه 

يا شاعَر الزهِر ال ذقَت النوى فلقْد
         هاضْت جناحَي واجتّثْت خوافيِه

واهًا على نفحٍة من سفِح ربوتِه
         تردُّ روحي إلى صدري وُتبريِه   

الّشاعر يورُدها في    الذي جعل  السبَب  اذكر  ثّم  الطبيعِة. حّدْد بعضها،  ِذكِر عناصِر  الشاعُر من  َأكثَر   -2

قصيدته.

3- قاَل الشاعُر ِإلياس َأبو َشَبَكة:

     إْن لم ُيَتْح لي قصٌر في ُربا وطني     َرضيُت عنُه بقبٍر في َبراريِه

    وازْن َبيَن هذا الَبيِت والَبيِت اأَلخيِر من َنصِّ زكي ُقنصل من َحيُث المعنى.

4- َأعْد ترتيَب كلماِت السطِر اآلتي حّتى َتحصَل على بيٍت شعرّي:

    جرٌح - بقلِبي - وقاَك اهلُل - لفحَته - فيِه - وحاَر المبتلى - حاَر الطبيُب.

. 5- اشرْح بُأسلوِبَك البيَتيِن السابَع والثامَن من الّنصِّ

6-عرَض الكاتُب قضّية الغربة. ناقش تلك القضّية مع أفراد مجموعتك بطريقة حّل المشكالت.

1- استخرْج من الّنصِّ كلماٍت َتدلُّ على الُحزِن، وُأخرى َتدلُّ على الَفرِح.

المعنى الّلفظيُّ والّداللّي
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ي( معنى كّل كلمٍة مّما  2- اختْر مّما بين القوسين )تشفيه – البعد- سحابٌة ذاُت برٍق – أتلّهف- يشغل وُيَلهِّ

يأتي:

       واهًا  –  بارقة  –  يعّلل  –  النوى  –  ُتبريه . 

3- اضبْط َعين الفعل )زعم( مستعينًا بالمعجم ليكون معناه مناسبًا لما يقابُلُه:

       زعم َزْعماً       قاَل قواًل 

       زعم مزعمًا        طمَع مطمعًا

       زعَم زعامًة            ساَد وترأَس

4- ما الَفرُق في المعنى َبيَن: الَحنيِن والتَّحناِن؟

رِط. 1- اقرأ البيتين الثالث والعاشر مطّوعًا نبرة صوِتَك لما يناسُب أسلوَب الشَّ

2- احفظِ القصيدَة كاملًة ثّم ألقها على مسامع زمالئَك مطّوعًا نبرَة صوِتك إلظهار:

ِب.     أ- مشاعِر اللوعِة والحنيِن.       ب- التعجُّ

1- استبدْل بالكلمِة التي تحَتها خطٌّ فيما يأتي تركيبًا بمعناها:

       رّباه إن لم َأعد حّيًا إلى وطني.

2- اختْر مّما يأتي الَمعنى الّصحيَح الذي َأفادتُه )ال( في كلٍّ مّما يأتي:

      - ال ُذقَت الّنوى: )النفي- النهي- الدعاء(.

      - ال تلْمُه: )النفي- النهي- الدعاء(.

3- امأل كاًل من الفراغاِت اآلتية في دفترك بما يناسب:

   ـ ُمفرد: مآقي  ...........    ، مغانيه .........   .

   ـ ُمرادف: بارقة .........    ، يرقد   .........   .

باَق من البيَتيِن الثامِن والعاشِر، ثّم بّيْن فائدَته . 1- استخرِج الطِّ

2- تنّوَعِت المشاعُر في النصِّ بيَن الحزِن والفرِح، فما سبُب ذلك؟

  تدريباٌت قرائيَّة

 تدريباٌت ُلغوّية

الّتذّوق
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3- قال أحمد شوقي في الوطن:

    وإذا مّثلتُه في خاطري       صّفَق القلُب إليه وهفا.

هذه  اسُم  ما  وأحمد شوقي.  قنصل  الشاعرين زكي  بين  كلماٌت  فيه  تماثلت  الّنّص  من  بيٍت  إلى  أشْر   -

الظاهرة ؟ 

ُأسلوُب الّشرِط غيِر الجازم
e : أقرأ األمثلة اآلتية

    يقوُل الّشاعُر زكي ُقنصل:

       َأثرَت في القلِب شجوًا كان ُيخفيه              فال  تلْمـــه إذا  فاضـْت مآقيـه

       أكّلمـا  شــاَم من واديـــه بارقـــًة              هفـا وصّفق  تحنــانًا لواديـــه؟

       اهلَل  في نازٍح  َأودى الحنيُن بــه              لوال  َبصيُص رجاٍء  في لياليـه

- أ -
فيما يَأتي معاٍن ورَدت في األبياِت السابقِة، اقرْأها، ثّم أجْب :

إذا َذكَر الغريُب الوطَن فاضْت عيناه بالدموِع. �

كّلما رأى ما يذّكُره بالوطِن طاَر قلُبه شوقًا إليه. �

لّما ابتعَد عن وطنِه نسَج قصائَد الحنيِن إليه. �

لو خيِّرُت بيَن الغربِة والوطِن الخترُت الوطَن. �

لوال األمُل بالعودِة لقتلُه الّشوُق. �

1- هل تجُد معنى الّشرِط في كّل من األمثلة الّسابقة؟ وّضْح ذلك.

2- ما األداُة التي أفاَدِت الّشرَط في كلٍّ منها؟

3- دلَّ على فعِل الشرِط وجواِبِه في كلٍّ من العبارات السابقة، ما نوُع كلِّ منها ؟  

4- َأعملْت هذه األدواُت في كلٍّ من فعِل الّشرِط وجواِبِه كما عملْت أدواُت الشرِط الجازِم؟

 

َنه في كالِمك. الّتضميُن: هو َأْن تأخَذ من كالِم َغيِرك َشطرًا أو بيتًا أو جملًة وتضمِّ

تعلَّْم

  قواعُد اللُّغة
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   - حّوِل كاًل من العباراِت اآلتيَة إلى أسلوِب شرٍط، مستِخدمًا أدواِت شرٍط غيَر جازمٍة، وَأجِر التغييَر الالزَم.

   - يدعونا الوطُن إلى الَعيِش في َأحضانِه ونلّبي نحن الدعوَة.   - يقرأ اإلنساُن عن وطنِه فيزداُد َفخارًا.

   - نشعُر باالنتماِء فيزداُد فينا حبُّ الوطِن.

- ب -
e :اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثّم أجْب

      إذا َعرْفَت فضَل الوطِن قّدمَت ِمْن َأجِلِه كلَّ غاٍل. )١(

      كّلما هبَّْت رياُح الوطِن َأخَذني الحنيُن إليِه.

      لّما عدُت إلى الوطِن َنسيُت َشقاَء الغرَبِة. 

1- حّدْد أداَة الّشرِط غيَر الجازمِة في كلٍّ من األمثلِة الّسابقِة.
2- مّيز األداَة التي تدّل على ما ُيستقَبل من الزمان من األداِة التي تدلُّ على ما مضى منه.

رط وجواَبه في كلٍّ من األمثلِة الّسابقِة. 3- حّدْد فعَلي الشَّ
4- ما زمُن الفعل الذي يلي كاّلً من هذه األدوات شرطًا وجوابًا ؟

5- هذه األدوات ظرفّية، فما محلُّ جملِة فعِل الشرِط التي تليها من اإلعراب؟ )2(

االستنتاج

) إذا – كّلما – لّما – لوال – لو (.
َأدواٌت ُتفيُد الّشرَط َغيَر َأّنها غير جازمة. 

تدريب

)١( يجوُز أن يأتي جواب )إذا( فعاًل مضارعًا.    *  كّلما: ُيفيد التكرار ـ لّما : بمعنى )حين(، وتسّمى )الظرفّية الحينّية(.       
)٢( ُيترك للمعّلم إعراُب جملِة جواِب الّشرِط غيِر الجازِم، وإعراُب االسِم المرفوِع في حاِل ورودِه بعَد هذه األدواِت.

االستنتاج

مانيَِّة، وتختصُّ بالدُّخوِل على الجمِل  رفيَِّة الزَّ إذا – كّلما – لّما : َأدواُت شرٍط غيُر جازمٍة تدلُّ على الظَّ
الفعلّيِة َشرطًا وَجوابًا .

إذا: ظرٌف ِلما ُيسَتقَبُل ِمَن الّزماِن، وَيغِلُب َأْن يلَيها الفعل الماضي شرطًا وجوابًا.
ا *: ظرفاِن َيداّلِن على الّزماِن الماضي، وال يليهما إال الفعل الماضي شرطًا وجوابًا.  كلَّما، لمَّ

 جملُة فعِل الّشرِط لهذه األدواِت: في محلِّ جرٍّ باإلضافِة.
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)١( لو: حرف امتناع المتناع، أي امتنع وقوع الجواب المتناع وقوع الّشرط.
)٢( لوال: حرف امتناع لوجود، أي امتنع وقوع الجواب لوجود الّشرط.

)٣( يقترن جواب ) لو – لوال ( بالالم – أحيانًا- وتسّمى ) الالم الواقعُة في جواب لو ، لوال (.         

e :ا َبيَن الَقوَسيِن فيما يأتي حيَح ممَّ اختِر الصَّ

   - كّلما ابتعْدُت عِن الوطِن )أشتاُق- اشتْقُت( إليه.

   - لّما )تقلُع- أقلَعِت( الّطائرُة عَرْفنا أّننا عائدوَن إلى ربوِع الوطِن.

- ج -
e :اقرأ الِمثاَلْيِن اآلتَيْيِن، ثمَّ أجْب

    لو خيِّرُت َبيَن الغربِة والوطِن الخترُت الوطَن.

    لوال اأَلمُل بالعودِة لقتَلُه الّشوُق.

1- في كلِّ مثاٍل من المثالين السابقين أسلوب شرط: حّدد: األداة ـ جملتي الشرط والجواب ـ زمن األفعال.

2- ما زمُن فعِل الشرط وفعل جواب الشرط لألداة )لو( ؟

3- ماذا جاء بعد حرِف الشرط غيِر الجازم )لوال( ؟ وما إعراُبه ؟

4- ما زمُن فعِل جواِب الشرط لألداة )لوال( ؟

5- )لو( حرف شرط يفيد امتناع الّجواب المتناع فعل الّشرط. فهل أفادت )لوال( امتناع الّجواب المتناع   

فعل الشرط أو لوجود الّشرط؟

تدريب

االستنتاج

   لو ـ لوال: من أدواِت الّشرِط غير الّجازمة.
-  لو: وهي حرُف امتناٍع المتناع)١(، وفعال الّشرِط والجواِب ماضياِن.

-  لوال: وهي حرُف امتناٍع لوجود )٢(، ويليها اسٌم مرفوٌع ويعرب مبتدأ خبره محذوف وجوبًا، 
وفعل جواِب الّشرِط هو فعٌل ماٍض.)٣(
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1- استخدْم )لو، لوال( في فقرة تعّبر فيها عن واجِبَك تجاَه الوطِن.

2- بّيْن داللَة أداِة الشرط غير الجازمة، ثّم حّدْد جملتي الشرط والجواب في كلٍّ مّما يأتي:

   - قال حّطان بن المعّلى: 

           لوال بنّيـاٌت َكُزغـِب القطـا               ُرِددَن مـن  بعــٍض  إلـى  بعــِض

           لكاَن لي ُمضَطـَرٌب واسـٌع              في األرِض ذاِت الطوِل والعرِض

   - قال العباس بن األحنف:

        أيا َفْوُز لو أبصرِتني ما عرفِتني      ِلطوِل نحولي بعَدكم وشحوبي

أدواُت الّشرِط غيُر الجازمِة هي:  -
        ) إذا – كّلما – لّما – لوال – لو (.

لهذِه األدواِت دالالٌت هي:  -
إذا: ظرٌف لما يستقبُل ِمَن الّزماِن، ويغلُب َأْن يليها الفعل الماضي شرطًا وجوابًا. �
ا: ظرفاِن يداّلِن على الّزماِن الماضي، وال يليهما إال الفعل الماضي شرطًا  � كلَّما، لمَّ

وجوابًا.
لو: حرُف امتناٍع المتناع، وفعال الّشرِط والجواِب ماضيان. �
لوال: حرُف امتناٍع لوجود، ويليها اسٌم مرفوٌع ويعرب مبتدأ خبره محذوف وجوبًا ،  �

وجواِب الّشرِط هو فعٌل ماٍض.
جملُة فعِل الّشرِط لألدواِت )إذا – لّما – كّلما(: في محلِّ جرٍّ باإلضافِة. �

القاعدُة العاّمة

تدريب
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  نموَذجان ُمعَربان
z .لّما ابتعَد عن الوطِن َنسَج قصائَد الحنيِن

لّما: ظرفيٌَّة شرطيٌَّة غيُر جازمٍة مبنّيٌة على السكوِن في محلِّ نصٍب. �
ابتعَد: فعٌل ماٍض َمبنّي على الفتحة الظاهرة. �
وجملة )ابتعد(: في محّل َجرٍّ باإلضافة. �
عن الوطِن: عن حرُف جّر، الوطِن : اسٌم مجروٌر وعالمُة جّره الكسرُة الظاهرُة، والجارُّ  �

والمجروُر ُمتعلِّقاِن بالفعِل ابتعَد.
نسَج: فعٌل ماٍض َمبنّي على الفتحة الظاهرة. والفاعُل ضميٌر مستتٌر جوازًا تقديره )هو(.     �

وجملُة )نسج( جواُب الشرِط َغير الجازم ال َمحّل لها من اإِلعراب.
َقصائَد: مفعول به َمنصوب، وعالمُة نصبِه الفتحُة الظاهرة. �
الحنيِن: مضاُف إليه مجرور، وعالمُة جّرِه الكسرِة الظاهرة . �

z .لوال اأَلمُل َلَقتَلُه الشوُق

لوال: حرُف شرٍط َغير جازم �

مُة الظاهرُة والخبُر محذوٌف وجوبًا تقديرُه  � اأَلمُل: مبتدٌأ مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الضَّ
)موجوٌد(.

لقتلُه: الالُم واقعٌة في جواب )لوال(، َقتَله: فعٌل ماٍض مبنّي على الفتحِة الظاهرة والهاُء  �
َضميٌر ُمّتصٌل َمبّنّي على الضمِّ في محّل نصٍب مفعول به مقّدم.

مُة الظاهرُة . � الشوُق: فاعٌل ُمؤّخر َمرفوع، وعالمُة رفعِه الضَّ
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e :اقرأ ما يأتي ُثمَّ امأْل الجدوَل بالمطلوِب

- قال تعالى:  ولو شاَء اهلُل لجمَعُهم على الُهدى   )األنعام: ٣5(

   - أكّلمــا شــاَم مـن واديـه بارقـًة         هفـــا وصّفـق  تحنانـــًا  لواديـــِه

بــا فيهـا َفحّنـوا لذلكــا    - إذا ذكـــروا أوطاَنُهـم ذكَّرتهـُم         ُعهـوَد الصِّ

   - َرصانُة ُخلـٍق َكالِجباِل َتَوقَّـَرْت         َفلو خاَلَطْت َبحرًا َلما جاَش ُمزِبدا

   - َلّما َوَقفُت َعلى اأَلطالِل َأبكاني         مــا كاَن َأضَحَكنـي ِمنها َوَألهـاني

- قال المتنبي:

         إذا برقوا لم ُتعَرف البيُض منهم        ثياُبهــُم مــن ِمثــلهـــا والعمـائـــُم

أداة الشرط غير الجازمة
داللتها

  فعل 

الشرط
زمنه

جواب 

الشرط
زمنه

ظرفحرف 

e . )اكتْب ثالَث ِعباراٍت شرطّيٍة ُمستخدمًا اأَلدواِت اآلتيَة: )لّما – لوال – لو

e .َأعرِب الَبيَت اأَلّوَل من األبياِت الّسابقِة

الّتقويُم الّنهائّي
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صديقي حازم

  ِإضاَءة

   قّوُة اإلنساِن ليسْت بَجَسِدِه فحسُب، وإّنما بإرادِتِه التي يتغلَُّب بها على الَمصاعِب وُيحّقُق َأهداَفُه 
وطموحاِته. 

   وصديقي حازٌم ِمثاٌل حيٌّ لتحّدي اإِلعاقِة الجسدّيِة وَمنِعها من إعاقِة طموِحه الذي قاَدُه إلى 
ُسُبِل النجاِح في الحياة.

نصٌّ أدبّيالوحدُة الحاديَة عْشرة: الّدرُس الّثالث                                           
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صديقي حازم

-1-
مُن أن يمُحَو بعَض الذكرياِت التي ما زاَلْت تتربَُّع على ِضفاِف حياتي، ُتداِعُبني     لم يستِطِع الزَّ
، وصديٍق أميٍن جَمَعتنا سنواُت  تارًة، تستلقي ثانيًة، تستِظلُّ بأفياِء روحي.... ذكرياِت ِخلٍّ وِفيٍّ

ُعْمٍر جميٍل... واَجَهتُه المصائُب فواَجَهها، عاَنَدتُه الظروُف فتحّداها، ساَبَقتُه األيَّاُم فساَبَقها....
طٍة بإتقاٍن، ُمعلَّقٍة على واجَهِة َأحِد المكاِتِب ُسِطَرْت ُهوّيُة صديقي     هناَك على َلوَحٍة زاهَيٍة مخطَّ

وسيرُة حياته....
ُق فيه. رَبطْتني بِه َوشاِئُج     إنَُّه حازٌم ذلَك الِعصاميُّ الذي علََّمتُه األيَّاُم َأنَّ َمن ُيتِقُن عَملُه يتفوَّ
َجْت َجذَوَة َوْجٍد أشَرَقْت بها حياُتنا عندما كنَّا زَمالَء في جامعِة دمشَق، حيُث  صداقٍة حميمٍة وهَّ
تقاَسْمنا  كما  الُخبِز  تقاَسْمنا رغيَف  العربيَّةِ،  اللُّغِة  قسِم  في  وأنا  اإلنكليزيَِّة  اللُّغِة  قسِم  في  كاَن 
األفراَح واألتراَح.. لم يكْن هناك شيٌء ُينغُِّص على حازٍم فرحَته بالدِّراسِة وتفاؤَلُه، حتَّى الكرِسيُّ 

ُك الذي كاَن يستعمُلُه بسبِب شلِل األطفاِل الذي ألمَّ به عندما كاَن في الثَّانيِة من عمِرِه. المتحرِّ
ُه تحقيَق طموحاِتِه في ِخَضمِّ تحدِّياِت الحياِة، وهو يؤِمُن أنَّ َمن سعى إلى بلوِغ هدِفِه     كاَن َهمُّ
عوباُت تتالشى أماَمُه، ُيقبُل على الحياِة مهما عبَسْت في وجِهِه، ال يسمُح لمصيبٍة أْن تنفَِّرُه  فالصُّ

ّي: وكأنَّ حاَل واقِعِه يقوُل ما قالُه أبو العالِء المعرِّ
ْنُت الُخطوَب َعَليَّ حتَّى         كأنِّي ِصْرُت أمَنُحها الِوَدادا  وهوَّ

-2-
الِب األواِئِل في الدِّراسِة، وكاَن َيْعزو ذلك إلى َوَلِعِه باللُّغِة اإلنكليزيَِّة منُذ     كاَن حازٌم ِمَن الطُّ
غِم ِمْن أنَّ درجاِتِه  نعوَمِة أظفاِرِه، مؤِمنًا بقناَعِتِه القائلِة: إذا أقدْمَت على عَمٍل فأتِقْنُه، وعلى الرَّ
ُلُه لدراَسِة الهندَسِة الَمَدِنيَِّة إال أنَُّه لم يتَخلَّ عْن ُحُلِمِه في  هادِة الثَّانويَِّة كاَنْت تؤهِّ في امتحاِن الشَّ
أْن يصبَح ُمترجمًا، راِفعًا ِشعاَر: إْن تجَعْل ِمَن الكتاِب صديقًا فِنْعَم ما فَعْلَت؛ ألنَُّه ُيْغني ثقاَفَتَك 

وُيَعبُِّد سبيَل َمساعيَك .
لمواصلِة  ِمنحٍة  على  حازٌم  حصَل  ثمَّ  الَبصِر،  َكلْمِح  الجامعيَِّة  الدِّراسِة  سنواُت  انقَضْت     
الدِّراساِت الُعليا في الخارِج، حيُث درَس هناَك عدََّة أعواٍم لم ُيِطْق في أثناِئها الُبعَد عن بلِدِه وأهِلِه 
وِق تتوقَُّد بيَن جواِنِحِه؛ وقلُبُه يصفُِّق تحنانًا إلى وطِنِه سوريَة؛ فعاَد إلى  كثيرًا، فقد كاَنْت ناُر الشَّ

دمشَق على أجنحِة الفرِح بعَد حصوِلِه على شهادِة الدراساِت الُعليا في التَّرجمِة. 
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-3-
ماِت الدَّوليَِّة، ولكْن بعَد أْن ُأِجيَز في التَّرجمِة الُمحلَّفِة     في البدايِة عِمَل حازٌم مع إحدى الُمنظَّ
مِن،  َر أْن يفتَح َمكتبًا خاّصًا بِه يعمُل فيِه بمهنِة التَّرجمِة. وبعَد ُمدٍَّة مَن الزَّ مْن وزارِة العدِل، قرَّ
الحكوميَِّة  الوزاراِت  مَن  كثيٌر  بِخْدماِتِه  َتستعيُن  حيُث  دمشَق،  في  الُمترِجِمْيَن  أكَفِأ  ِمن  َأصبَح 

الٍع في مجاالٍت شتَّى . ماِت الدَّوليَِّة ِلَما يمتِلُكُه مْن ِخبرٍة ِمهنيٍَّة، وَسَعِة اطِّ والُمنظَّ
ائُع بانتظاِر كلِّ َمن أراَد أْن يركَب بحاَر العلِم ِلُيشاَر إليِه بالَبناِن، فإْن فَتَرْت  نَعْم هذا المستقبُل الرَّ
عزيَمُتَك فقد حكْمَت على نفِسَك باإلخفاِق، وأيَنما توِقْد حماسَة العمِل فسوَف تقِطُف ِثماَر النَّجاِح، 

وَأذكُر كلماِتِه حيَن قاَل:
التي  الدَّرجاِت  بناًء على  أحَبْبُتُه منُذ ِصَغري وليَس  الذي  الفرِع  )) رغْبُت في دراسِة هذا     
ِة  صيَِّة والعامَّ هادِة الثَّانويَِّة. وها أنا اآلن أواِظُب على قراءِة الُكُتِب التَّخصُّ حَصلُت عليها في الشَّ

كي ُأنمِّي معارفي اللُّغويََّة وَأنجَح في التَّرجمِة ((. 
   لم يكْن حازٌم راغبًا َيومًا في أن يحصَل على وظيفٍة حكوميٍَّة دائمٍة، لكنَُّه سعى إلى أْن يعمَل 
سٍة  ُلُه إلى مؤسَّ ُعُه ويحوِّ لحساِبِه الخاصِّ ِضْمَن مكتِبِه، بحيُث يكوُن لُه مشروُعُه الذي ُيديُرُه ويوسِّ

باِب. لقد كاَنْت روُح ريادِة اأَلعماِل دائمَة التَّوقُِّد لديِه. صغيرٍة تضمُّ مجموعًة مَن العامليَن الشَّ

-4-
ارِع لم أكْن أشُعُر بإعاقِتِه فقد كاَن دائَم االعتماِد على نفِسِه،     حيَن كْنُت َأمشي مَع حازٍم في الشَّ
عوِد إلى رصيٍف أو َدَرٍج. كاَن دومًا  ولم يكْن يتوانى في طلِب المساعدِة إذا احتاَج إليها في الصُّ
ينما والحدائِق  يحُلُم بَيوٍم يستطيُع فيِه أْن يصعَد إلى كلِّ اأَلبنيِة واأَلرصفِة والمسارِح ودوِر السِّ

وحَدُه من دوِن معوَنٍة من أحٍد. 

-5-
ُة َمْن أَحبَّ الحياَة فأَحبَّتُه، استعاَن باهلِل فما خاَب، استجاَر باألمِل فحقََّق ما أراَد، أخَذ     تلك قصَّ
الجبِل شموَخُه، لم يرَض لحياِتِه إال أن تكون ربيعًا، فتعلَّْم كيَف  ندياِن صالَبَتُه، وِمَن  السِّ مَن 

َر حياُتَك، وُكْن حازمًا في َسعيَك كحازٍم في حياِتِه. تْستنِبُت حدائَق نفِسَك كيال تتصحَّ
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اًل :   أوَّ
1- ما الفكرُة العاّمُة للّنصِّ ؟ 

2- اذكْر سبَب َتفّوِق حازٍم.
3- كيَف استطاَع حازٌم أن يتغّلَب على إعاقِتِه الحركّيِة؟

4- ما ٌحْلُم حازم؟ وكيَف حقَّقه؟
5- ما األثُر الذي ترَكه حازٌم في نفِس صديقه؟

  ثانيًا : 
1- مّتى ُتقّدُم المساعدَة للشخِص الُمعّوق ؟

2- من العوامِل التي تؤّدي إلى نجاِح اإلنساِن في حياِتِه المهنّيِة: )حبُّ الِمهنِة- التأهيُل الُمتواصُل- القراءُة 
والمطالعُة(. وّضْح دوَر كلٍّ منها. 

فاِت الَّتي تتميَُّز بها شخصّيُة )حازٍم( كما وردت في الّنّص: 3- اختر مّما يأتي الصِّ
        ُمعتمـٌد على نفسـِه.   -   متفـّوٌق.   -   محبٌّ عمَله.    -    متشـائٌم. 

        متواصٌل مع أصدقائه.   -   محبٌّ الُعزلـَة.   -   مواظٌب على القراءة.

4- ما الصعوباُت التي تعترُض حركَة الُمعّوقيَن في: المدرسة - المنزل - الشارع.  اقترْح حلواًل لها.

   نشاط
- في َأدِبنا العربيِّ شخصيَّاٌت ُأِصيَبْت بإعاقٍة جسديٍَّة لكنَّها َأبدَعْت فيما كتَبْت، وما ِزْلنا نتغنَّى بإبداعاِتهم. اجمْع 

معلوماٍت عن شخصّية منها باالستعانة بُمدّرسك، ثّم تحدَّْث عنهاٍ ، وَسمِّ بعَض إنجازاتها.

رّتِب الكلماِت اآلتيَة بحسِب َتسلسِل وروِدها في الُمعجِم المدرسّي:  -1
    )حازم- جامعة- مخّططة- حميمة- الخبز(.

اختر من الحقل )أ( المعنى المناسب لكلمة )عالقة(  في الحقل )ب( ثمَّ دّونها في دفترك:    -2

   )ب( )أ(
 َعالقة
 ُعالقة
 ِعالقة

   َصداقة 
يف    ما ُيَعلَُّق به السَّ

   ما َعِلَق على الشجرِة من َثَمٍر بعد ِقطافِه

االستيعاُب والفهم

المعنى الّلفظيُّ والّداللّي
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1- اقرأ مقدِّمَة الّنّص قراءًة ُمعبِّرًة عن الّشعوِر الُمصاِحِب السترجاِع الّذكرياِت الجميلِة.

2- اقرأ المقطَع الخامَس ُمراِعيًا ُنطَق َأصواِت اأَلحُرِف الّصافرِة )س – ص- ز(. 

١-  زْن كالًّ من اأَلفعاِل اآلتيِة :  )استجار- يعزو- انقْضت(.

٢- اشرْح معنى كلٍّ ِمَن التركيَبْيِن اآلتيين :

   أ - َلَمَح الَبصُر.                     ب - َلَمَح النجُم.

3- ما المعنى الذي أفادتُه الزيادة في كلٍّ من الِفعلين الملّوَنين في الجملتين اآلتيتين:

   - عاَنَدتُه الظروُف فسايرها.        - عاَنَدتُه الظروُف فسيَّرها.

ِل الّتعبيَر الَمجازيَّ إلى َتعبيٍر َحقيقيٍّ في جدول مماثل َوفَق الّنموذِج: 1- حوِّ

   الّتعبير الحقيقي   الّتعبير المجازي

١- منُذ نعومِة َأظفاِره. 

٢- يصفُِّق قلُبُه تحنانًا. 

٣- كَلْمِح البصِر.

٤- َأشَرَقْت حياُتنا.

   منُذ الّصَغِر. 

   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

2- تلمَّْس جوانَب جماِل الّصورِة في قوِل المعرِّي:

ْنُت الُخطوَب)1( َعَليَّ حتَّى         كأنِّي ِصْرُت أمَنُحها الِوَدادا      وهوَّ

ْن عبارًة على نمِط العبارِة اآلتية:   3- كوِّ

َجْت بيَننا َجذَوَة َوْجٍد(.        )رَبطْتني بِه َوشاِئُج َصداقٍة َحميمٍة وهَّ

)١( المصائب المتتالية.

  تدريباٌت قرائيَّة

 تدريباٌت ُلغوّية

الّتذّوق
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رِط بالفاء اقتراُن جواِب الشَّ
   

e :اقرِأ الّنصَّ اآلتي، ثمَّ أجْب
اعِة ال نستطيُع إيقاَفها ونحُن نرقُبها بخوٍف. فَمن  مَن ال يرجُع إلى الوراِء، وعقارَب السَّ    إنَّ الزَّ
ُيدرِك الوقَت يغتِنْم ُفَرصًا. الثِّماُر مبذولٌة، وما علينا إال َأْن َنقِطَفها ناضجًة... إْن يبَسْت َأوراُق 
هوُر فربيُع نفسَك دائُم االخضراِر، ومتى غاَبت َشمُس  اأَلشجاِر فجذوُرها رّيا، وإذا َذُبَلِت الزُّ

الَكوِن فانتِظْر إشراقَتها من جديٍد، وَأينما جارْيَت األمَل فِنْعَم اإلنساُن أنَت . 
   تجارُب الحياِة وُفَرُصها كثيرٌة، َمن فتَح نوافَذ ُحُجراِتها فما خسَر حتَّى لو تقلََّبت فصوُلها، فال 
تاِء وثلوِجِه أيضًا ...  يَف فإنَُّه يشتاُق إلى عواصِف الشِّ بأَس في ذلك، فاإلنساُن كما يعشُق الصَّ

ومتى وِثْقَت بنفِسَك فلْن َتندَم ألنَّ َمن َحُسَن َقصُدُه فقد حُسَن ِفعُلُه.
   ال ُتعثِّْر ُخطواِتَك، ال توِقْف سفيَنَتَك، وال تصطِنْع َطْوَق نجاٍة ألنََّك إْن ُغْصَت في بحاِر العْلِم 

فسَتْغَنُم الآلِلَئ الثَّميَنَة، وَستِصُل إلى َبرِّ األماِن .

  األسئلُة 
١- ماذا عليَك أْن تفعَل ِلُتجارَي الزمَن، وتحفَظ دقائَق وقِتَك ؟ 

٢-  كيَف تستطيُع َأْن تغنَم آلِلَئ العلِم الثمينَة ؟       

- أ -
e    :اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثّم أجْب

   - َمن يدرِك الوقَت يغتِنْم ُفَرصًا .

   - إْن يبَسْت َأوراُق اأَلشجاِر فجذوُرها رّيا.

   - إذا ذُبَلِت األزهاُر فربيُع نفسَك دائُم االخضراِر .

1- ُدلَّ على أدوات الّشرط في األمثلة الّسابقة، ثّم مّيز الجازمة منها من غير الجازمة.

ِل، ثمَّ حّدْد نوَع جملة الّجواب، فعلّية أم اسمّية؟ رِط وجواَبه في المثاِل األوَّ 2- حدَّْد فعَل الشَّ

3- حّدد جملَة جواِب الشرط في المثالين الثاني والثالث، أجاءت اسمّيًة أم فعلّية؟

رِط في المثاَليِن الثَّاني والثَّاِلِث؟ ولماذا؟  4-  ِبَم اقترنْت جملُة جواِب الشَّ

  قواعُد اللُّغة
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أكمِل الفراَغ فيما يأتي بجواِب شرٍط يكوُن جملًة اسميًَّة:

إْن تزرِع الِجدَّ ..................  

مْن يتقْن مهنَتُه ..................  

إذا ساعدَت الّناَس ...............

- ب -
e     :اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ نفِِّذ اأَلنشطَة التي تليها

   - متى غاَبْت شمُس الَكوِن فانتِظْر إشراقَتها من جديٍد .

   -  َأينما جارْيَت اأَلمَل فِنْعَم اإلنساُن َأنَت .

   -  َمن فتَح نوافَذ ُحُجراِتها فما خسَر .

   -  متى وِثْقَت بنفِسَك فلْن تندَم .

   -  َمن حُسَن قصُدُه فقد حُسَن ِفعُلُه .

   -  إْن جدَّْفَت في بحاِر العْلِم فسَتْغَنُم الآلِلَئ الثَّميَنَة . 

1-  حدِّْد جملَة جواِب الّشرِط في كلٍّ مَن األمثلة الّسابقة، وبيِّْن نوَعها. أجاَء جواُب الّشرِط فعاًل مضارعًا 

مجزومًا؟

2- جاَء جواُب الّشرِط في المثال األول فعاًل طلبّيًا )أمرًا( ، ما الحرف الذي ربَط بينُه وبيَن فعل الّشرط؟

    ماذا نسّميه؟

3- جاَء جواُب الّشرِط فعاًل جامدًا في المثال الّثاني، ما الحرف الذي ربَط بينُه وبيَن فعل الّشرط؟ 

4- حّدد فعَل جواِب الّشرِط في األمثلِة )3 ـ 4 ـ 5 ـ 6(. ما األداة التي سبقت كاّلً من هذه األفعال؟ بَم اقترَن 

ّجواب الّشرط؟

االستنتاج:
 إذا جاَء جواُب الّشرط )الجازم وغير الجازم( جملًة اسمّيًة َوَجَب اقتراُنه بالفاء .

تدريب
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1- علِِّل اقتراَن جواِب الّشرِط بالفاِء في كلٍّ مّما يأتي:

    ـ َمْن َأهدَر وقَتُه فقد َخِسَر َعمَلُه.

    ـ إْن نتابْع َأعماَلنا فسنحقُِّق َأهداَفنا.

    ـ من َيفعِل الَخيَر فلْن يعدَم الجزاَء     

ْرِط ِبالفاِء في ِكتاَبِة ِفْقَرٍة َعْن َفْضِل الِعْلِم في َتَقدُِّم الُمْجَتَمِع. 2-استخِدْم حاالِت اْقِتراِن َجواِب الشَّ

تدريب

رِط بالفاِء إذا كاَن:* يجُب اقِتراُن جواِب الشَّ

ُجْملًة اسميًَّة. �

التسويف  � النَّافَيِة- لن- قد-  بـ : ما  َمْسُبوٌق  َطَلِبيٌّ أو جاِمٌد، أو  ِفْعُلها  ِفْعليًَّة:  ُجْمَلًة 

ين – سوَف(. )السِّ

الجملُة الواقعة جوابًا لشرٍط جازٍم والمقترنُة بالفاء محلُّها الجزم. �

القاعدُة العاّمة

)١( الفعل الطلبّي: هو ما دّل على الطلب كاألمر والنهي.
)٢( الفعل الجامد: هوالذي ال يكون إال بصيغة واحدة مثل: )عسى ، ليس ، بئس ، ِنعَم(

* ُجمَعْت حاالت وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء في بيت شعرّي: 
   اسمّيٌة ، طلبّيٌة ، وبجامٍد             وبما ، ولن ، وبقد ، وبالّتسويف.

االستنتاج

إذا جاء جواب الّشرط ُجْمَلًة ِفْعِليًَّة: ِفْعُلها َطَلبيٌّ )١( َأو َجاِمٌد )٢(، َأو َمْسُبوٌق بـ : ما النَّافَيِة، 
ين – سوَف(. َوَجَب اقتراُنُه بالفاء.   َلْن، َقْد، التسويف )السِّ
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  نموَذجان ُمعَربان

z .ِإذا َأقَدْمَت على عمل فأْتِقْنُه

كوِن في محلِّ نصٍب على الظرفّية الزمانّية. � إذا: أداُة شرٍط غيُر جازمٍة، مبنّيٌة على السُّ

كُة ضميٌر متَِّصٌل مبنيٌّ  � كِة، والتَّاُء المتحرِّ كوِن التِّصالِه بالتَّاِء المتحرِّ َأْقَدْمَت: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على السُّ

على الفتِح في محلِّ رفٍع فاِعل.

� . على: حرف جرٍّ

اِهَرُة على آِخِرِه، والجارُّ والمجروُر مَتعلِّقاِن بالفعِل )َأْقدْمَت(. � ِه الكسرُة الظَّ َأمٍر: اسٌم مجروٌر، وَعالمُة جرِّ

اهِر على آخِرِه، والفاعُل  � كوِن الظَّ رِط، َأْتِقْنُه: َأْتِقْن: فعُل أمٍر مبنيٌّ على السُّ فَأتقْنُه: الفاُء رابطٌة لجواِب الشَّ

مِّ في محلِّ نصٍب مفعول ِبِه. ضميٌر مستتٌر وجوبًا تقديرُه )أنَت(، والهاُء ضميٌر متَِّصٌل مبنيٌّ على الضَّ

جملُة )َأْقَدْمَت(: في محلِّ جرٍّ باإِلضاَفِة. �

رِط غيِر الجازِم ال محلَّ لها ِمَن اإلعراِب. � جملُة )َأْتِقْنُه(: جملُة َجواِب الشَّ

z .عوباُت تتالشى أمامه َمْن سعى إلى هدِفه َفالصُّ

َمْن: اسُم َشرٍط جازم مبنيٌّ على السكون. �

سعى: فعٌل ماض مبنيٌّ على الفتح المقّدر في محّل جزٍم فعل الشرط. �

� . إلى: حرُف جرٍّ

اِهَرُة على آِخِرِه، وهو ُمضاٌف، والهاء ضميٌر متَِّصٌل َمْبِنيٌّ  � ِه الكسرُة الظَّ هدِفِه: اسٌم مجروٌر، وَعالمُة جرِّ

َعلى الَكْسِر في َمَحلِّ َجرٍّ ُمضاف ِإَليِه. 

اهَرُة على  � ُة الظَّ مَّ عوباُت: الفاء رابطة لجواِب الشرط. الصعوبات: ُمبَتَدٌأ َمرُفوٌع، وَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ فالصُّ

آِخِرِه.

تقديُرُه  � والفاعُل ضميٌر مستتٌر جوازًا  المقّدرة.  ُة  مَّ الضَّ َرْفِعِه  فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وَعالَمُة  تتالشى: 

)هي( وجملة )تتالشى( في محّل رفع خبر.

اهَرُة على آِخِرِه، وهو مضاٌف،  � أماَمُه: َأماَم: مفعوٌل فيه ظرف مكاٍن منصوٌب، وَعالَمُة نصِبِه الفتحُة الظَّ

مِّ في َمَحلِّ َجرٍّ ُمضاف ِإَليِه. والظرف متعلٌِّق بالفعِل )تتالشى(. والهاء ضميٌر متَِّصٌل َمْبِنيٌّ َعلى الضَّ

جملُة )الّصعوباُت َتَتالشى( في َمَحلِّ جزٍم، َجواب َشْرٍط َجاِزٍم ُمْقَتِرٍن ِبالفاِء. �
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1- اْقَرأ ما يأتي، ُثمَّ امأل الجدوَل بالمطلوب:

   - قال المتنبِّي:

       إذا غامرَت في شرٍف َمروٍم        فال تقنْع بمـا دوَن النجوِم

   - من أفشى ِسرَّ الصديق فليس أهاًل لألمانِة.

: صافيُّ    - قال الرُّ

       إذا اْرَتَوِت الِبالُد ِبَفيِض ِعْلٍم         َفعاِجُز َأهِلها ُيمسي َقديـرا

:    - قال أحمُد شوقيٍّ

       َوِإْن َتُرِم الَمظاِهَر في الَحياِة         َفُرْمها ِباْجِتهاِدَك َوالثَّبــاِت

رط رطأسلوُب الشَّ ْرطأداُة الشَّ ْرطِفْعُل الشَّ َجواُب الشَّ
َسَبُب اْقِتراِن َجواِب 

ْرِط بالفاء الشَّ

َن َأسلوَب شرٍط مناسبًا: 2- امأل الفراغاِت فيما يأتي ِلُتَكوِّ

   - ..................... نعَم الَقريُن أنَت.

   - ..................... الَفوُز َحليُفَك.

   - ..................... ستزداُد َمْعِرَفُتَك.    

   - ..................... َلْن َيْبُلَغ َمْأَرَبُه.

ْر في َعَمِلَك.    - ..................... ال ُتَقصِّ

3- أعِرْب بيَت )أحمد شوقي( إعراَب مفرداٍت .

الّتقويُم الّنهائّي

اإلمالء

تطبيٌق على َحذِف اأَللِف ِمْن " ما " االستفهاميَّة

إمالٌء اختبارّي
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1- ُدلَّ على الحرِف المحذوف فيما يأتي:

   - قال تعالى: عمَّ يتساءلون  )النبأ: ١(

   - هلل الغربُة ما أقساها !

   - َللعلُم أفضُل من الماِل.

   - النجاُح للَّذين َجّدوا وأحسنوا في عمِلهم.

   - فيَم االختالُف بينكم ؟

   - عالَم اّتفقُتم ؟

2- اجعْل )ما( االستفهامّية مجرورًة بحرف الجّر )الباء – من – إلى( في ثالِث جمٍل من إنشائك.

e :ِة بكلِّ حرٍف قعِة، ُمراِعَيًا رسَم األحرِف َوْفَق القاعدِة الخاصَّ اكتِب العبارَة اآلتيَة بخطِّ الرُّ

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

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

e : ِّالحْظ وتأمَّْل جماَل الخطِّ الفارسي

تدريب

الخّط
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تحويُل الّسرِد إلى ِحوار
  أواًل: تعّرف 

e :َة اآلتيَة قراءًة متأنِّيًة، ُثمَّ تعاوْن مَع رفيقَك على تنفيِذ اأَلنشطِة اآلتيِة اقرأ القصَّ

ُمساَعدٌة في َأواِنها
دًا ُيفّكُر في َأمِر َأبيِه، والِقالدِة، وحديِث )كاالواهو(، وبالِد واق     عاَد إياٌد إلى داِره وباَت ُمسهَّ
الواق. لم يكِد الّصبُح يتنّفُس حّتى مضى إلى غرفِة َجّدتِه ُيخِبُرها بما َحَدَث، وُيِلحُّ عليها – من 
فِر للبحِث عن َأبيِه، والتوّسِط لدى َعّمِه ِليأذَن لُه هو أيضًا بالّسَفِر، ويزّوَدُه  جديد- َأن تأذَن له بالسَّ

بَبعِض الماِل الذي ترَكُه َأبوه، وَأصبَح تحَت ِوصايِة عّمِه.
   كانت الَجّدُة يتنازُعها اإلشفاُق على َحفيِدها من المخاطِر من جهٍة، والحنيُن إلى ابنها الّسندباِد 
بعدما َأنعَش أمَلها حديُث )كاالواهو( في العثوِر عليِه من جهٍة أخرى، أّما العمُّ فكاَن يعتقُد أّن 
أخاُه الّسندباَد قد هلَك، وأّن البحَث عنه بعَد كلِّ تلك السنيَن َضْرٌب من الَعَبِث، وإتالٌف لماِل ابِن 

َأخيِه اليتيِم، الذي ما يزاُل بعُد فتًى غضَّ اإلهاِب، ال ُيمكُنُه ُمواجهُة الَمخاطِر واأَلهواِل.
                                                                                         مغامراُت إياد بن السندباد )مكتبة لبنان(.

   األسئلُة 
ِة السابقِة مجموعُة مواقَف: موقٌف بيَن الَجّدِة وحفيِدها ِإياد، موقُف الجّدِة من َسَفِر َحفيِدها، َموقُف     في الِقصَّ

العمِّ من َسفِر ابِن َأخيِه.

e :أكمِل الِفكَر المطروحَة في كلِّ َموقٍف

الَموقُف األّوُل: َبيَن الجّدِة وَحفيِدها إياد. �

   - دخوُل إياٍد غرفَة الَجّدِة صباحًا.

   - االستئذاُن للسفِر.

الَموقُف الثاني: َموقُف الجّدِة من سفِر إياٍد. �

   - خوف الجدة عليه من مخاطِر السفر.

الّتعبيُر الوظيفّي
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e : )حّدد من القائمة )ب( الّسمة التي تناسب الّشخصّية في القائمة )أ

     )أ(           - ِإيادُ                    - الَجّدُة                   - العمُّ 

    )ب(            العطُف والحناُن           الَتعقُُّل                     الُمغاَمرُة

e :اقرأ تحويَل الَمقطِع الّسرديِّ الّسابقِ  إلى ِحواٍر، ثمَّ أجْب 
الَجّدُة: هل َأنَت متأّكٌد مّما تقوُل يا ُبنّي؟

في  )كاالواهو(  لي  قاَله  ما  هذا  َجّدتي،  يا  نعم  ِإياد: 
اأَلمِس.

الَجّدُة: الحمُد هلل، ما َأجمَل هذا الصباَح، تعاَل، ادخِل 
الغرفَة.

للَبحِث  ُأسافَر  َأن  لي  اسمحي  َأرجوِك  جّدتي،  إياد: 
عن والدي.

الجّدة: ِإنَّني َأخاُف عليَك من َمخاِطِر السفِر وَأهواِله 
يا بنّي.

إياد: ال تخافي، فَأنا قويٌّ شجاٌع، َأَليس كذلك يا عّمي؟
العّم: يا بَن أخي، إنَّ اأَلمَل في الُعثوِر على والدَك ضعيٌف بعَد هذه السنيَن الطويلِة.

إياد: إنَّ )كاالواهو( َأعاَد لنا األمَل في العثوِر عليه، إنَُّه حيٌّ يا عّمي.
العّم: يا إياد، هذا كالٌم ليَس َأكثَر، وستخسُر َأمواَلَك 
العمِر وال  ُمقَتبِل  في  ما زلَت  وَأنَت  فائدٍة،  دوِن  من 

تسطيُع مواجهَة الّصعاِب.
اًل؟  ابُق طوياًل أم قصيرًا؟ شائقًا أم ممِّ 1- أكان الحواُر السَّ

سريعًا )قصير الجمل( أم بطيئًا؟ 

ابِق من  2- وازْن َبيَن المقطِع الّسردّي وبيَن الحواِر السَّ

حيُث:

  الفكرُة العاّمة – الشخصّياُت – الزماُن والمكاُن – الحوادُث – سماُت الشخصّياِت.

حادثٍة  وقائَع  نقُل  هو:  الّسرِد  أسلوُب   

معيَّنٍة أو مجموعٍة من الحوادِث بأسلوٍب 

أو  الغائِب  ضميِر  باستخداِم   ٍ ق  ُمشوِّ

المخاطِب. 

تذّكرْ

 من شروِط الحواِر الجيِّد أْن يكوَن: 

معّبرًا  ـ  واقعّيًا  ـ  قصيرًا  ـ  شائقًا  ـ  سريعًا 

عن موقف

تذّكرْ
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ثانيًا: طّبق

e :حّوِل المقطَع اآلتي من القّصِة الّسابقِة إلى حواٍر ُمستعينًا بما سبَق
   وفكَّر إياٌد في َأْن يعِرَض نفَسُه على ربابيِن الّسفِن الّراسيِة في الميناِء، لعلَّ أحَدهم يقبُل إلحاَقُه 
بالعمِل مَعُه على سفينتِه. وما إْن استحوذْت عليِه تلَك الفكرُة حّتى يّمَم ِمن َفوِرِه َشْطَر الميناِء 

وقد كاَد النهاُر َينتِصُف.
   ولّما بلَغ مراسي الّسفِن وجَدها تموُج بالحركِة. وكاَن َبّحارُة الّسفينِة التي قِدَمْت باأَلمِس من 
الّشرِق ُيحاولوَن َعَبثًا إرغاَم بعِض الخيوِل العربّيِة اأَلصيلِة على الّصعوِد َفوَق َألواٍح ممدودٍة 

َبين الّسفينِة واليابسِة.
   وكانت الخيوُل َتصَهُل وتجُفُل وتأبى الّصعوَد، أَلنَّها لم تعتْد ركوَب البحِر. وَأدرَك إياٌد ذلَك، 
فاقترَب من َأحِد البّحارِة الذين استبّدْت بهم الَحْيرُة ولم َيدُروا ما يصنعوَن، وطلَب َإليه َأن يأتَيُه 
بقطعٍة من الُقماِش. ولّما جاءه بها َغمَّ عيني أقوى الجياِد وَأحَجمها)١(، وَأخذ يرّبُت َعَليه ُمالِطفًا 
إّياه حّتى هدأ، فاقتاَدُه َفوَق َألواِح الّصعوِد، وتبعْتُه بقّيُة الِجياِد حّتى َصِعدْت جميُعها سالمًة فوَق 

َظْهِر الّسفينِة. ووجَد إياٌد )كاالواهو( َأماَمُه، وكاَن يشاهُد ما حدَث.

 

   تحويُل الّنصِّ الّسرديِّ إلى َنصٍّ ِحوارّي يتطّلُب المحافظَة على: 

   الفكرِة العاّمِة - الشخصّياِت وسماِتها - الحوادِث - الزماِن والمكاِن. 

تعلَّْم

)١( أكبرها حجمًا.
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الَوحدُةالثانيَة عْشرة
االكتشاُف الِعْلمّي

ل: ُحلٌم َفحقيقة.. 1 الدَّرُس األوَّ  

الدَّرُس الّثاني : ِرحلٌة إلى الَقمر.. 2  

الدَّرُس الثَّالث : الّسّيارُة الّطائرة )تدريٌب تقويمّي(.. 3  
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ُحلٌم َفحقيقة

  ِإضاَءة
   شاعٌر على َمتِن طائرٍة ُمحّلقٍة َفوَق شواطئ )ريو دي جانيرو( عاصمِة البرازيل.َ تجّوَل 
َبيَن الّنجوِم والغيوِم واأَلثيِر والّطيوِر، واستمَع إلى َأحاديِثها؛ فاختلَط عنده الخياُل بالحقيقة، 

وامتزَج العلُم باألدب، وراَح يعرُض لنا هذه الرحلَة بطريقٍة شائقة.

نصٌّ أدبّيالوحدُة الثانيَة عْشرة: الدَّرُس األّول                                                                    

فوزي المعلوف

)١٨99 – ١9٣٠م(
لبنانيٌّ   عــربــيٌّ  شــاعــٌر   
سنَة  البرازيِل  إلى  سافَر 
١9٢١، َفنشَر فيها َأعماَله 
منها: )سقوط غرناطة – 
على   – اأَلندلس  َأغاني 

بساط الّريح(.
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ُحلٌم َفحقيقة

عَر يطـــوي اأَلجياَل  جياًل  فجيـالهــو ُحْلــٌم ُمجّنــٌح رافــَق الّشــــا      - 1

الُعـقــــوالَخَلعــْت  يقظــُة العقــوِل جناَحْيـــ      6-2 ُيـــحّيراِن  عـــليِه  ـــن 

ِد الّطْرَف في األثيِر َتِجْدنـــي      6-3 قاطعـــًا فــي األثيـــِر ِمْياًل َفميـــالَصعِّ

ُض الُمســــتحيالفوَق طيَّـــارٍة على صهــواِت الّر       - 4 يــِح راحْت تــروِّ

خيـــــوال5- هــَي َطْيٌر مَن الجمــاِد كأّن  الجنَّ    تحـــثُّ   فــي صدِرهــا 

هــا فشــّقْت ِإلى  الّســـماِء َســـبيال6ـ َحمحمــْت َتْضِرُب الّريــاَح ِبنعَلْيـ       

ْت على الّســحاب ذيوال٧ـ ثــّم َمــّدْت ِإلــى النُّجـــوِم جناَحيـــ         ـــن وَجــرَّ

قليـــال٨- َغِرَقْت في اأَلصيِل ِحينًا وعاَمْت       قليــاًل  َتعلــــو  بْعـــَد حيــٍن 

ـــِل  وُتلقي عــن َمْنِكَبْيهــا اأَلصيال9- َترتــدي ِمــن ُدخاِنهــا ُبـــْرَدَة اّلليـ       

ــــراِر  ُنجـــوٌم  ِإكليـــال١٠- وعليهــا ِمَن الشَّ رأِســــها  حــوَل  َعَقـــَدْت 

   أّواًل :
1- اختر اإلجابة الصحيحة مّما بين قوسين: 

    هذه القصيدة من الشعر )الوجداني – االجتماعي – الوصفي(.

م النَّص إلى مقطعين ثّم حّدد الفكرة الرئيسة في كلِّ مقطع. 2- قسِّ

3- ُدلَّ من الّنصِّ على ما يشيُر إلى تجربِة الّشاعِر الذاتّيِة في ركوِب الّطائرة.

َل حلُم اإلنساِن بالّطيراِن إلى حقيقٍة؟  4- كيَف َتحوَّ

: 5- رتِّْب المراحَل اآلتيَة لَطَيراِن الطائرِة كما َوردْت في الّنصِّ

   - مدَّْت ِإلى النجوِم جناَحين.      -  َفشّقْت إلى السماِء سبياًل.

   - َجّرْت إلى الّسحاِب ذيواًل.      - َحْمَحَمْت َتضِرُب الرياَح.

  انظْر ِإلى َأعلى.

   ُتذّلل

الحمحمة: َصوت 
الفرس. 

  
-اإِلكليل:الّتاج

 ـ الوقت بعد 
العصر إلى 
المغرب . 

- ِكساء )لباس( 
ط ُيلتحف به  ُمخطَّ

االستيعاُب والفهم



148

   ثانيًا :
ُن ُكاًل مَن الِفَكر اآلتيِة: 1- ُدلَّ على األبياِت اّلتي َتتضمَّ

      - الّطيراُن حلُم اإلنساِن ُمنذ القديِم.

      - تحويُل الّطائرِة الُمستحيَل ُمْمِكنًا.

      - سرعُة انطالِق الّطائرِة إلى الّسماِء.

2- ما المعنى المقصوُد ِمْن َقوِل الّشاعِر:

    )جّرْت على السحاب ذيوال- َحْمَحَمْت َتضِرُب الرياَح ِبَنعَليها( ؟

3- اشرْح بأسلوِبك األبياَت الّثالثَة اأَلخيرَة من الّنّص. 

4- يقوُل أحمُد شوقّي في وصِف الّطائرة:

يا َلها إحدى َأعاجيِب الَقضاِء !       ِنصُفُه طيٌر وِنصٌف َبَشٌر    

.    - وازْن من حيُث المعنى بيَن هذا البيِت والبيِت الخامِس من الّنصِّ

1- حّدْد معنى )عقد( في كلٍّ مّما يأتي:

      - عقدْت حوَل رأِسها إكلياًل.

      - عقَد المديُر اجتماعًا.

      - َعَقْدُت العزَم على القياِم باألمر.

2- ما معنى كلمُة )األثير( ِبَحْسِب ِسياقها في البيِت الثَّالِث؟ اذكْر معانَي أخرى لها ُمستعينًا بالمعجِم.

3- ما معنى الفعل )ُتلقي( في كلٍّ من الجملَتيِن اآلتيَتين:

   - ُتلقي عن َمْنكَبيها           ـ        ُتلقي على َمْنكَبيها ؟

1- اقرأ البيَت الّثالَث مظهرًا الّتنغيَم الُمناسَب أُلسلوِب الّطَلِب )األمِر(. 

2- اقرأ األبياَت ) الخامَس والّسادَس والّسابَع (، قراءًة جهرّيًة، ُمعبِّرًا بالحركاِت عن الّصفاِت التي 

وصَف بها الّشاعُر الّطائرَة . 

، ثمَّ ألقها أماَم رفقاِئَك مبرزًا مشاعر اإلعجاب.  3- احفظ ستََّة األبياِت األخيرة من النصِّ

المعنى الّلفظيُّ والّداللّي

  تدريباٌت قرائيَّة
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1- هاِت ضدَّ ما تحَته خطٌّ فيما يأتي: 

ْرَف (  –    ) مدَّْت جناَحيِن(. ِد الطَّ     ) يقظُة العقوِل (  -  ) صعِّ

2- حّدِد المعنى الذي أفادته حروف العطف في الَبيَتيِن اآلتَييِن :

       حمحمْت َتْضرُب الّرياَح ِبنعَليها        فشّقـْت ِإلـى الّســماِء َسـبيــال

ْت على الّسـحاِب ُذيوال        ُثـــّم َمـّدْت ِإلى النُّجوِم جناَحيِن           وَجـرَّ

3- سمِّ المشتّقات اآلتية، ثمَّ اذكر وزن كلٍّ منها وفعله: ُمجّنح ـ مستحيل ـ منكب.

1- استخدَم الّشاعُر حاّسـَتْيِن في وصِف الّطائرِة، حّدْدهما، واذكْر مثااًل لكلٍّ منهما. 

يِر حينًا وبالخَيِل حينًا آخَر، أيُّ الّتشبيَهيِن أعجَبَك؟ ولماذا؟   ائرَة بالطَّ 2- شّبَه الّشاعُر الطَّ

3- اقرأ البيَت اآلتي، ثّم أجْب :

    ترتدي من دَخاِنها ُبردَة اللَّيِل           وُتلقي عن َمنكبَيها األصيال 

• قّدم الشاعُر الجارَّ والمجروَر على المفعول به في البيت السابق. 

    استخرْج من الّنصِّ بيتًا آخَر يمثُِّل الّظاهرَة ذاَتها.

الَجزُم ِبجواِب الّطَلب
e :اقرأ الّنصَّ اآلتي، ثّم أجْب

   احِرْص على العلِم تغَنْم، واعمْل بعلِمك تسَلْم، وْلَتقرْأ عن ُأولئَك الُمختِرعين َتْزَدْد ُطموحًا وتّتسْع ِخبرًة، 

ًة  فال تجعْل للملِل طريقًا إليَك ُتحقِّْق نجاحًا باهرًا. وإْن أخفْقَت مرَّ

   األسئلُة 

e .استخرْج من الّنّص ِفكرَتيِن فرعّيَتيِن

e : اقرأ األمثلَة اآلتيَة، ثمَّ أجْب

احرْص على العلِم تغنْم. �

ِلتقرْأ عن ُأولئك الُمخَترِعيَن َتزدْد ُطموحًا. �

ال تجعْل للملِل طريقًا إليَك ُتحقِّْق نجاحًا باهرًا. �

 تدريباٌت ُلغوّية

الّتذّوق

  قواعُد اللُّغة
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1-  جاء الفعل األّول في كلٍّ من الجمل السابقة طلبّيًا، ما نوُع الّطلب؟

2-  ما نوُع الفعل الّثاني من حيث الّزمن؟

3-  هل اقترن الفعل المضارع في كلٍّ من األمثلة الّسابقة بفعل الطلب وكان جوابًا له؟ وّضح ذلك 

باستخدام أداة شرط جازمة.

4- جاَء جواُب الّطلِب في كلٍّ من األمثلِة الّسابقِة مجزومًا. اذكِر الّسبَب.

ضْع جواَب الّطلِب المناسَب لكلٍّ مّما يـأتي: �

   - ال َتقُصْر ُطموَحك على َمرحلٍة ُمعّينٍة ......... َأعلى المراتِب.

   - َرّتْب أولوّياِتَك .......... َجميع َأهداِفَك.

   - ِلتسأْل َمْن هو َأعلُم منَك ........ من ِخبرِته وِعلِمه.

نموذجاِن معَرباِن
z .اعمْل بعلِمك تسلْم
اهِر على آخِرِه، والفاعُل َضميٌر ُمسَتِتٌر وجوبًا تقديرُه  � كوِن الظَّ اعمْل: ِفعُل َأمٍر َمبنيٌّ على السُّ

)أنَت(.
اهرُة على آِخِره،  � ِه الكسَرُة الظَّ ، علِم: اسٌم مجروٌر بالباِء، وعالمُة جرِّ بعلِمَك: الباء حرُف جرٍّ

وهو مضاٌف، والكاف ضميٌر متَِّصٌل مبنيٌّ على الفتِح في محلِّ جرٍّ مضاف إليه.
اهُر على آِخِرِه،  � كوُن الظَّ َلِب، وَعالمُة جزِمِه السُّ تسلْم: فعٌل مضارٌع َمجزوٌم ألنَُّه جواُب الطَّ

والفاعُل ضميٌر ُمستِتٌر وجوبًا تقديرُه )َأنَت(. 

االستنتاج

لِب، يجزم بإحدى عالمات الجزم. ١- إذا وَقَع الفعل المضارع َجوابًا للطَّ
٢-  مَن الّطلِب: اأَلمُر والّنهي.*

تدريب

* من ِصَيِغ األمر: ) فعل األمر- المضارع المسبوق بالِم األمر(.
   صيغة النهي: ) المضارع المسبوق بال الناهية (.



151

z .ال ُترافقِ الماكَر تنُج من َحبائِلِه

ال: حرُف نهي وجزٍم. �

الّساكنين،  � التقاء  منعًا من  بالكسر  ك  كون، وُحرِّ السُّ فعٌل مضارٌع مجزوٌم بال، وعالمُة جزِمِه  ُترافق: 

والفاعُل ضميٌر مستتٌر وجوبًا تقديرُه )أنت(. 

اهَرُة على آِخِرِه. � الماكَر: مفعوٌل ِبِه منصوٌب، وعالمُة نصِبِه الفتحُة الظَّ

الِعّلِة من آِخِرِه، والفاعُل  � َلِب، وعالمُة جزِمه حذُف حرِف  َتنُج: فعٌل مضارٌع َمجزوٌم ألنَُّه جواُب الطَّ

ضميٌر مستتٌر وجوبًا تقديرُه )أنت(.

اهَرُة على آِخِرِه. والهاء  � . حبائِل : اسم مجروٌر وعالمُة جّره الكسرة الظَّ من حبائلِه: من : حرف جرٍّ

ضمير مّتصل مبنّي على الَكسِر في محّل َجّر باإِلضافِة .

1( امأل الفراَغ بفعِل َطلٍب ُمناسٍب لكلٍّ مّما يأتي: 

-    ......... العاِلَم تكْن مثَله.                     -    ........ العلَم إلى نفسك تغُد عاِلمًا.

-    ......... في الجدال يسَأْمَك اآلخرون.     -    ........ على وقِتك َتستثمْره َأحسَن استثماٍر.

2( َأتِمْم ُكاًل من الُجمِل اآلتيِة بفعٍل ُمضارٍع يكوُن َجوابًا للّطلِب، واضبْطُه بالّشكل:

-  اجعِل اإِلبداَع هدَفَك ..........                -  ال ُتْهِمْل واجَبَك ..............

وا الدِّقََّة في َأعماِلكم .............. -  لتتحرَّ

3( يقوُل الّشاعر َفوزي َمعلوف:

قاطعًا في اأَلثيِر ِمياًل فِميال ْرَف في اأَلثيِر َتجْدني      صّعِد الطَّ

لِب وجواَبه في البيِت الّسابقِ ، ثّم أعرْبهما. 1-  حّدْد فعَل الطَّ

2-  َأعرْب ما تحَته خّط في البيت الّسابق.

4( اكتْب ِفْقرًة من ثالثِة أسطٍر تدعو فيها إلى استخدام المختَرعاِت الحديثِة بما يخدُم مصلحَة الفرِد 

والمجتمِع ُمستخدمًا ُأسلوَب الّطلِب وجواَبُه.

الّتقويُم الّنهائّي
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رحلٌة إلى الَقَمر 

                                                                    كارل ِجليزين. ترجمة د. أحمد ُشكري سالم.

  ِإضاَءة                                  

بحياته،  يتعّلُق  ما  كلِّ  وَمعرفِة  الُمغامرِة،  و  االكتشاِف  ُحبِّ  على  بطبِعِه  َمفطوٌر  اإلنساُن     
والَكوِن من َحوِله. وفي َنصِّ )الرحلة إلى القمر( َتحريٌض على الَخياِل، ودعوٌة للتحليِق في ُمتعِة 

االكتشاِف التي يتلهَُّف إليها كلُّ ِإنساٍن. 

نصٌّ أدبّيالوحدُة الثانيَة عْشرة: الدَّرُس الّثاني                                                                

كارل ِجليزين  

جامعّي  وُأستاٌذ  كاتٌب 
الَفضاء،  ِعْلم  في َمجال 
من مؤّلفاِتِه )الّسفُر إلى 

الَعوالم البعيدِة(.
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رحلٌة إلى الَقَمر 

- 1 -
حلِة، وانتاَبتهم َحماسٌة عظيمٌة؛ ألنَّهم يوِشكوَن أْن ُيشاهدوا     وجاَء اليوُم األخيُر من أيَّاِم الرِّ
القمَر  الَّذي يسَعوَن إليه. لم يُكن باستطاَعِتهم أْن ينَزعوا أنُفَسهم من نوافِذ الُقْمَرِة، وواظُبوا على 
ُمشاهدِة ُقرِص القمِر وهو يكُبُر أماَم أعُيِنهم ساعًة في إْثِر ساعٍة... كان ِنصُفُه ُمضيئًا بأشعِة 

الِل...يا له من َمنظٍر جميٍل تراءى لهم عنَد ذلك!  مِس، والنِّصُف اآلَخُر واقعًا في الظِّ الشَّ

- 2 -
   وظلَّ القمُر يقتِرُب ويقترُب، وهاهم قد تجاَوُزوا نقطَة التَّعاُدِل، وهي النُّقطُة الَّتي َتَتساوى 
فينَة بعَد هذِه النُّقطِة لم َتُعْد َتِسُقُط إلى األرِض،  عندها جاذبيَُّة اأَلرِض، وجاذبيَُّة الَقمِر. إنَّ السَّ
ولكنَّها بدأْت تسقُط إلى القمِر الَّذي َتبُعُد عنُه اآلَن بمسافٍة َأقلَّ من َأربعيَن ألَف كيلو متٍر...... 
قوُط نحَو  قوُط نحَو األرِض أِو السُّ فينِة هذا التَّغيَُّر، فسواٌء بالنِّسبِة إليهم السُّ اُب السَّ ولم ُيالِحْظ ُركَّ
يًَّة كبيرًة،  فينِة فكاَن األمُر يختلُف بالنِّسبِة إليه، فهذا التَّغيُُّر ُيمثُِّل عنَده َأهمِّ ا قائُد السَّ القمِر..... أمَّ
فينِة تتناقُص بالتَّدريِج حتَّى تِصَل إلى حدِّها األدنى عنَد نقطِة التَّعاُدِل،  إذ بينما كانت سرعُة السَّ
ًة ُأخرى تحَت تأثيِر  يادِة مرَّ وتصبَح أقلَّ من كيلو متٍر واحٍد في الثَّانيِة، إذا بها قد بدأْت في الزِّ

جاذبيَِّة القمِر. 

- 3 -
أْن  إليهم  َتطُلُب  الَّتي  بَّاُن األوامَر  الشُّ تلقَّى  ... وأخيرًا  يقتِرُب بسرعٍة كبيرٍة  القمُر     واستَمرَّ 
فينُة من َفوِق األرِض بَفرٍق واحٍد هو  ِتهم كما فَعلوا عندما قامِت السَّ ًة ُأخرى في َأِسرَّ َيرقدوا مرَّ
َلِت الُقمَرُة إلى قاعٍة للنَّوِم  ريِر... وتحوَّ ِة يناموَن على الجانِب اآلَخِر من السَّ أنَّهم في هذه المرَّ
ابِق األسفِل.  ابِق األعلى َأصبَح يناُم في الطَّ ذاِت خمسِة طواِبَق، غيَر أنَّ الَّذي كان َيناُم في الطَّ
فينِة نحو ثالثِة كيلو ِمتراٍت في  فينِة والقمِر إال ألُف كيلو متٍر. كانْت سرعُة السَّ لم َيبَق َبيَن السَّ
القمِر  بسطِح  فينُة  السَّ ارتطَمِت  وإاّل  )الفرَملِة(  َعمليَُّة  تبدأ  أْن  روري  الضَّ الثَّانيِة، وأصبح من 
فينُة إلى سطِح القمِر، وانطَلَقِت  عنَد هبوِطها. لم يبَق إاّل مئٌة وخمسوَن كيلو ِمترًا حتى تِصَل السَّ
األنواُر القويَُّة الكاِشَفُة لُتضيَء مكاَن الُهبوِط الَّذي كاَن يقُع على الجاِنِب الُمظِلِم حيُث لم َتسَطْع 

مِس .  ُة الشَّ بعُد أشعَّ
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فينُة أمتاَرها األخيرَة، ولم تلَبْث أْن الَمَسْت سطَح القمِر بهدوٍء وِخفٍَّة     وَقَطَعِت السَّ
تكوُن  ما  أْشَبُه  وهي  َدماِت،  الصَّ امتصاِص  على  الُقدرِة  ذاِت  دعائِمها  على  ووقَفْت 
بأرَبِع )أرُجٍل( من الفوالِذ، في آِخِر ُكلٍّ منها ُقْرٌص كبيٌر. َتنِزُل تلك )األرُجُل( قبَل 
ائراِت. كانْت عمليَُّة الهبوِط ليَِّنًة للغايِة، وهادئًة بحيُث لم يشُعِر  الهبوِط كَعَجالِت الطَّ
اُب بأيَِّة صدَمٍة على اإلطالِق. واستغَرَقِت العمليَُّة نحو دقيقٍة وِنصٍف. ولقد أمضى  كَّ الرُّ

بَّاُن َأكثَر من ثالثِة َأيَّاٍم منُذ أِن انطَلقوا بَسفيَنِتهم من فوِق األرِض.  أصِدقاؤنا الشُّ

- 5 -
عادِة! وهم ينظروَن     ها قد تَحقََّق ُحْلُمهم وصاروا فوَق سطِح القمِر !...َكم شَعروا بالسَّ
فينُة ِلُيشاهدوا ُأناسًا َيروحوَن وَيغدوَن وهم  من النَّافذِة إلى المكاِن الَّذي هَبَطْت فيِه السَّ
يرَتدوَن ُحَلَل الفضاِء. وعلى ُبْعٍد منهم شاهدوا مبانَي غريبَة المنظِر تعلوها سارياُت 
غِم من أنَّهم هَبطوا خالَل اللَّيِل فإنَّ سطَح الَقمِر كاَن ُمضيئًا  اديو(. وبالرَّ اِت )الرَّ مَحطَّ
َكُقرٍص  ماِء  السَّ تبدو في  كانْت  الَّتي  الُمنَعِكِس من األرِض  وِء  الضَّ نتيجَة  كبيٍر  ِلَحدٍّ 
رقِة يبُلُغ حجُمُه أربعَة أضعاِف حجِم ُقرِص القمِر كما نشاهُدُه من  أبيَض َمشوٍب بالزُّ
وَء الُمنبِعَث من األرِض يبلُغ ثمانيَن ِضعِف َضوِء القمِر لَدينا،  َفوِق األرِض... إنَّ الضَّ
وِء فقط، ولم َيلَبْث أْن هَبَط  بحيُث يستطيُع الَمْرُء أْن يقرَأ كتابًا ُمعتِمدًا على هذا الضَّ
فينِة الواِحَد وراَء اآلَخِر، وهم َيرَتدوَن ُحَلَل الفضاِء ُمتَِّجهيَن إلى مناِزِلهم  شباُبنا من السَّ
ٍة  القمريَِّة وكانْت قريبًة من مكاِن هبوِطهم. كان ُسكاُن القمِر يعيشوَن في أحياَء خاصَّ
طِح، ال تكاُد ُترى إال باسِتجالِء ِقباِبها المسَتديرِة. وبعَد أْن تبادلوا التَّحيَّاِت  تقُع تحَت السَّ
ُمَبكِّريَن،  يستيقظوا  حتَّى  للنَّوِم  وذهبوا  ِغذاَءهم  تناَولوا  الوصوِل  ِبسالمِة  والتَّهاني 

فاليوُم التَّالي ُممتلٍئ باألحداِث الجديدِة.  

  َأّواًل: 
1- ما الموضوُع الذي تحّدَث عنه الكاتُب في الّنّص؟ 

2- ماذا قصَد الكاتُب بنقطِة التعاُدِل؟ وما وْضُع السفينِة بعَد تجاوِزها ؟

3- ما  الّتحّوُل الذي حَدَث في الُقْمرة؟

 مختلط

االستيعاُب والفهُم
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: 4- رّتِب الحوادَث اآلتيَة بحسِب تسلسِل وروِدها في الّنصِّ

فينة .       - سعادُة الشّباِن بما شاهدوه على  سطِح القمر.          - هبوُط الّشباِن مَن السَّ

      - تجاوُز الّسفينِة نقطَة الّتعادل .                            - اختالُف وْضِع  الّنوِم في الُقْمرة .

      - منظُر قرِص القمِر الجميل .

  ثانيًا: 

1- َقدِّْم مَن الّنصِّ تفسيرًا لكلٍّ مّما يأتي:

      - َعَدُم مالحظِة رّكاِب الّسفينِة َتغيَُّر حركِتها.

      - زيادُة سرعِة الّسفينِة بعَد تناُقِصها عنَد نقطِة الّتعادِل.

      - ضروُرة بدِء عملّيِة َفرَمَلِة الّسفينِة. 

      - انطالُق األنواِر القويَِّة الكاِشَفِة .

      - سْطُح القمِر كان ُمضيئًا في اّلليِل .

فينِة بعَدما المَسْت سطَح القمِر.  2- ِصْف بُأسلوِبَك صورَة السَّ

3- بّيْن َسبَب الَحماسِة التي انتابِت الشّباَن في السفينِة.

4- استِدلَّ مَن الّنصِّ على الّسماِت الّنفسّيِة لُمحبِّي االكتشافاِت العلميَِّة . 

5- ماذا  تقوُل من الّنصِّ ِلَمن:

بيعّيِة .       - يخشى ركوَب الّطائرِة .                                   - يحبُّ رسَم المناظِر الطَّ

      - يظنُّ الّتعّلَم ِحفَظ نظرياٍت فحسُب .

1- حّدْد معنى كلمِة )َرِغَب( فيما يأتي:
      - َرِغَب الّتلميُذ في الّرحلِة.

      - َرِغَب الالعُب عِن المباراِة.

سِتها أْن ُتلقَي كلمًة في احتفاِل المدرسِة.        - َرِغَبِت الفتاُة إلى ُمدرِّ

: 2- اختْر مّما َبيَن َقوَسْين المعنى الُمراَد للكلمِة الملّونِة فيما يأتي بحْسب سياِقها في الّنصِّ
   - )انتاَبْتهُم حماسٌة عظيمٌة(:  ) قصَدتهم - تداوَلْتهم - َأصاَبْتهم (.

   - )واظـُبوا على مشاهدة ُقْرِص القمر(:  ) اجتهدوا - ثابروا - انجذُبوا (. 

   - )ال تكاد ترى إال باستجالِء قباِبها(: ) اسِتيضاِحها - تدقيِق النَّظِر فيها - إخراِجها(.

المعنى الّلفظيُّ والّداللّي
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3- اسَتِعْن بالمعجِم واذُكْر:

    مفرَد:  )ُحَلل ، طوابق(   –  َجْمَع:  )واحد ، نصف(

4- هاِت من الّنّص :

      ـ  تراكيَب َتدلُّ على عاَلِم الفضاِء.                            ـ  َألفاظًا تدلُّ على القياِس .

1- اقرأ المقطَع الّرابع ُمراعيًا النُّطَق السليَم لأَلحرِف ) د، ت، ض (.

2- اقرأ المقطَع اأَلخيَر قراءًة صحيحًة ُمراعيًا التعبير:

      أ- الُمناسَب للّسرِد والَوْصف .             ب- عن اإلحساس بالّسعادة .

1- هاِت الَمصدَر الصناعيَّ من الَكلماِت اآلتيِة :

    ) َضوء -  سّكان -  ِغذاء (.

2- َبّيِن الحرَف الَمحذوَف فيما يأتي :

    لم تُعْد    - َيسَعون إليه   -  لم َيبَق .

3- استخرْج ِمَن الَمقطِع )الّثالث ( كلمَتيِن على ِصيغِة ُمنتهى 

الُجموع .

4- َأكمْل في دفترك ما يأتي :

      - َمنازُل:  مشتّق، نوعه: ............... ِفعُله: ...............   

      - مستديرٌة: مشتٌق، نوعه: .............. فعُله: ...............   

     - انتظَر : فعٌل ............ اسُم المفعوِل منه : ...............  

.

1- بّيْن َمصدَر الجماِل في الّصورِة اآلتيِة، ثمَّ حاِكها بصورٍة من تأليِفك:

رقِة . ماِء َكقرٍص َأبيَض َمشوٍب بالزُّ    - اأَلرُض كانْت تبدو في السَّ

2- هات َتضاّدًا من المقطع األخير، ُثّم بّيْن َأثَره  في المعنى.

3- من سماِت األسلوِب العلمّي: )دّقُة األلفاظ – تسلسُل َعرِض األفكاِر – الُبعُد عن الخيال(. هاِت من الّنصِّ 

مثااًل على كلِّ سمٍة.

  تدريباٌت قرائيَّة

 تدريباٌت ُلغوّية

فائدة

َمصدٌر  هو  الصناعّي:  الَمصَدُر 

َأو  الجامدِة  اأَلسماِء  من  ُيصاُغ 

مشدَّدٍة  يــاٍء  بزيادِة  المشتّقِة، 

على  مربوطٍة  ــاٍء  وت َمفتوحٍة 

 - زراعّية  )زراعة:  مثل  آخرِه. 

واِقع: واقعيَّة(.

الّتذّوق
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كتابُة َموضوٍع انطالقًا من رؤوس األقالم
ِقْيَل:• 

   - بالعلِم والعمِل َترتقي اأُلَمُم. 

   - العلوُم خادمٌة إِلعماِر األرِض.

مًا الخطوات اآلتية:•  ابقين مترسِّ اكتب موضوعًا عن القولين السَّ

ْف    أَواًل: تعرَّ

ابقين. حدِِّد الكلمَة المفتاحيَّة من القوليِن السَّ  -1

ابقاِن؟ إالَم يدعو القوالِن السَّ  -2

لذلك ولِّْد من  الموضوِع،  ُن هيكَل  التي ستكوِّ األقالِم  أن تحدَِّد رؤوس  بدَّ  ابِق ال  السَّ الموضوع  لكتابِة   -3

ِة ِفَكرًا رئيسة )أو فكرتين(، ثمَّ فَكرًا فرعيًَّة. الفكرِة العامَّ

الّتعبيرُ اإلبداعّي

الحياِة في  والعمِل  العلِم  أهميَُّة 

......................................ُصْنُع الحضارِة مقروٌن بالعلِم والعمِل

........................ ........................العلُم مبادٌئ ضرورُة َنشر العلم

والمعلومات  العناوين  أبرُز  أو  فيه،  والفرعيَُّة  الرئيسُة  الِفَكُر  هي  محدَّد:  لموضوٍع  األقالِم  رؤوُس 

األساسّيِة في الموضوع. 

تذّكرْ
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ئيسِة الثانيِة التي ولَّْدتها من الفكرِة العاّمِة بجملٍة تشير إليها على النحو اآلتي: د للفكرِة الرَّ 4- مهِّ

الجملةالفكرة

ُصْنُع الحضارِة مقروٌن بالعلِم والعمِل
ٍة تريد صنَع حضارتها من َأْن  ال بدَّ لكلِّ أمَّ

تولي العلَم والعمَل اهتمامًا بالغًا.

ئيسِة الثانية َوْفَق اآلتي: 5- ُصْغ ثالث جمٍل عن كلٍّ من الفكرتين الفرعّيتين للفكرة الرَّ

ئيسُة ُصْنُع الحضارِة مقروٌن بالعلِم والعمِلالفكرُة الرَّ

الِفَكُر الفرعّيُة
الجمل

دة الجملة  الداعمة  )أو المؤكِّدة(الجملة الرئيسةالجملة الممهِّ

ضرورُة َنشر العلِم.
المجتمَع مكّوٌن من  ألنَّ 
مجموعة أفراٍد فلكلِّ فرٍد 

دوُره فيه. 

ال بدَّ من نشر العلِم 
بين األفراد.

القيام  من  فرٍد  كّل  ليتمكَّن 
بواجبه تجاه مجتمعه.

العلُم مبادٌئ وتطبيٌق.
نظريَّاٍت  يبقى  العلُم 
ُيقَرْن  لم  إن  وسطورًا 

بالعمل.

العلُم الذي ال يتحّوُل 
ُن  يحسِّ تطبيٍق  إلى 
يندثُر  األفراِد  حياة 

ويضيُع.

نظريٍَّة  أموٍر  في  العلوُم 
نلمُس قيمتها في أثرها في 

الناس.

حه أكثر. ابقِة بجمٍل من عندَك تؤكِّد معناها، وتوضِّ 6- أغِن التعبيَر عن الفكِر السَّ

ن ثالث ِفْقرات كاآلتي: بط المناسبة لتكوِّ 7- اربْط بين الجمل في النشاطين )4- 5( بأدواِت الرَّ

ٍة تريُد ُصْنَع حضارِتها ِمْن َأْن تولَي العلَم والعمَل اهتمامًا بالغًا، وألنَّ المجتمَع     )) ال بدَّ لكلِّ أمَّ
ٌن من مجموعِة أفراٍد فلكلِّ فرٍد واجُبه ومسؤولّيتُه فيه؛ لذلك ال بدَّ من نشر العلم بين األفراد،  مكوَّ
ُيْقرْن  لم  إْن  نظريَّاٍت وسطورًا  يبقى  والعلُم  مجتمعه.  تجاه  بواجِبِه  القياِم  من  فرٍد  كلُّ  ليتمكَّن 
ُن حياَة األفراِد يندثُر ويضيُع، وكما نعلُم أنَّ العلوَم  بالعمِل، فالعلم الذي ال يتحّوُل إلى تطبيٍق يحسِّ

هي أموٌر نظريٌَّة نلمُس قيمتها في أثرها الذي ينعكس على حياة الناِس ((.
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8-   اختْر مّما يأتي شاهدًا ُيناِسُب الِفكرَة الّسابقة:

      - قال الحسُن الَبصريُّ رِحَمُه اهللُ :  

ْن يجمُع ِعلَم الُعلماِء وطرائَف الُحكماِء، ويجري في العمِل َمجرى الّسفهاءِ .           ال َتُكْن ِممَّ

غر كالنَّقِش في الحجر.       - قيل:   العلُم في الصِّ

      - قال صلَّى اهلُل عليه وسلَّم:  "  من َسلَك طريقًا يلتمُس فيه علمًا، سّهَل اهلل له طريقًا إلى الجنة  " 

      - وقال َأحمد شوقي: 

بالِعلِم والماِل يبني الناُس ُملَكُهُم            لـم ُيبَن ُملٌك على جهـٍل وإقــالِل �

اُل � كفاني ثـراًء أنني غيــُر جـاهٍل             وأكَثُر أرباِب الغنى اليوَم ُجهَّ

      - )طبيٌب – مهندٌس – مدّرٌس ...الخ( َحَصَل على شهادٍة، ولم يمارس مهنته.

      - )نّجار – خّياط – حّداد ...الخ( تعّلَم حرفة، ولم يعمْل بها.

9- اجمع ما كتبَت في موضوٍع واحٍد متماسٍك.

10- ابحْث عن شاهٍد ) نقلّي أو وجدانّي أو واقعّي ( لِفكرٍة تؤّكد الفكرة الثانية.

  ثانيًا: طّبق

e :اكتب في أحد الموضوعين اآلتيين

   - التلفاُز وسيلٌة إعالميٌة تجمُع بين الثقافة والتسليَِّة.

   - لريشة الفّنان أثٌر كبيٌر في التعبير عن الفرح والحزِن، وما يجوُل في خاطره.

ًا. الجملُة: هي مجموعُة كلماٍت )وقد تكون كلمتين( تؤدِّي معنًى تامَّ

الفقرة: مجموعُة جمٍل أو عباراٍت يشدُّها نطاٌق واحٌد من المعنى، تعالُج فكرًة معينًة، أو تتناول جانبًا 

منها.

النصُّ )الموضوع(: يتأّلف من مجموعِة فقٍر تتناول فكرًة عاّمًة مضّمنًة في جوانِبِه.

تذّكرْ



160

e :ثّم أجْب ، اقرأ الّنصَّ اآلتي قراءًة صامتةًً

الّسّيارُة الّطائرة

-1-
   أليَس رائعًا أْن َتحِزَم حقائَبَك وتصطحَب أصدقاَءك وتطيَر بهم إلى أّي مكاٍن تريُد بسّيارتَك 
الّطائرِة ؟ وما أجمَل أن تقوَم عنَد تكبُِّلَك بزحمٍة مرورّيٍة بتحويِل سّيارِتَك طائرًة لتتخّلَص من 

هذه المشكلة !
   هذه الفكرُة التي كانت ُحُلمًا منُذ سنواٍت، أصبحِت اآلن شبه حقيقٍة، عندما أعلنت عّدُة شركاٍت 

متخّصصٍة نجاَحها في تنفيذ هذه الفكرة.
لمراقبِة  ُتستعَمُل  قد  كما  المرورّيِة،  االختناقات  من  الّتقليل  في  الطائرُة  السّيارُة  ُتسهم  وقد     

الحركِة  المرورّيِة نفِسها، باإلضافِة إلى التنقُّل الّسريِع والّسهِل.
   فهناك جهوٌد حثيثٌة تجري اآلن ِلترى السّيارُة الطائرُة الّنوَر، وهي الفكرُة التي تداعُب عقوَل 

البشرّيِة منذ عام١9١٧، ومازالت قيَد الّدراسِة حّتى اآلن .
   وعلى مدى العقوِد الماضيِة تّم إنتاُج وتطويُر نماذَج من الّسّياراِت الطائرِة .

   وهناك عدٌد غيُر قليٍل من المصّمميَن والمهندسيَن يعكفوَن على تطوير جيٍل جديٍد من السّياراِت 
قادٍر على الّطيراِن، فقد أعلنْت مجموعٌة بحثّيٌة تابعٌة لشركِة "بوينغ" عن بدئها تصميَم سّيارٍة 
طائرٍة تقطُع أكثَر من 5٠٠كم في الّرحلة الواحدِة بّرًا وجّوًا. وستعمُل الّسّيارُة الّطائرُة بالّطاقة 

الكهربائّيِة أو البّطارّياِت، وهذا سيؤّهُلها لتكوَن أنظَف وسيلِة نقٍل ُمستقَباًل.

تدريٌب تقويمّي
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-2-
   أّما المشروُع األنجُح حّتى اآلن فيعمُل عليه فريٌق من مهندسيَن سابقيَن في وكالِة الفضاِء 
والّطيراِن األمريكّيِة "ناسا"، لصنِع عربٍة جوّيٍة شخصّيٍة معروفٍة باسِم "الّسّيارة المتحّولة" ذاِت 
أجنحٍة قابلٍة للّسحِب إلى الوراِء، وقادرٍة على الّطيران لمسافِة ٨٠٠ كيلومتر تقريبًا من دون 
توقٍُّف بخّزاِن وقوٍد واحٍد ُيْمأُل بالوقوِد الخالي من الّرصاص، وبسرعٍة تصُل إلى ٢٠٠كم/سا. 
لقد تّم االنتهاُء من تخطيطها على الورق، وُصِنَع منها أنموذٌج ُمصّغٌر تجري عليه االختباراُت 
. وفي حال نجاِح الّتجربِة، ُيتوقَّع طرُح المركبِة ــ التي تتحّول من سّيارة عادّيٍة تّتسُع لشخَصْين 
إلى طائرٍة في غضون ١5 ثانيًة دون أن يغادَر خالَلها الّسائُق أو"القبطاُن" مقعَده _ في األسواِق 
في غضون عاٍم ونصِف العام. ثّم إّن هذه السّيارَة سهلُة الّصيانِة واالستخداِم، وتعمُل بالوقوِد 

الخالي من الّرصاص، ويمكُن حفُظها داخَل َمْرأِب المنزِل.
-3-

ُمنزلقٍة،  الّثامَن عشَر لتطوير َعربٍة  الَقرن  أّما تاريخّيًا، فقد كانت هناك محاولٌة فاشلٌة في     
نجاِح  بعد  أفكاٌر الختراِع سّيارٍة طائرٍة،  المنصرِم، ظهرْت  العشريَن  القرِن  وفي عشرينّيات 
فكرِة الّطيران عام ١9٠٣ على يِد ) األخوين رايت (، وُسّجلْت براءاُت االختراِع في الوالياِت 
َن بعُضها من الّطيران. ففي عام ١9١٧، كشف "غيلن كيرتس" )وهو  المّتحدِة لسّياراٍت تمكَّ
أّوُل رائٍد لفكرِة الّسّيارِة الّطائرِة( عن سّيارته الّطائرِة ذاِت األجنحِة الّثالث والِمروحِة الخلفّيِة، 

ولكّنها لم تحّقْق سوى َوْثباٍت صغيرٍة فوق سطِح األرِض.
-4-

   من كّل تلك المحاوالِت، لم يستطْع أيٌّ من هؤالء الّرواد األوائِل تطويَر سّيارٍة طائرٍة فّعالٍة، 
بل إنَّ بعَضهم ماَت ضمَن اختباِر اختراِعها، لكّنهم أثبتوا إمكانّيَة ُصنِع سّيارٍة قابلٍة للّطيران، 
الذي  الّتقدم  ظّل  في  جديدة،  طائرٍة  سّياراٍت  تطوير  في  للّتقّدم  أماَم الحقيهم  الّطريَق  وأناروا 

حصَل في اكتشاف مواّد خفيفِة الوزن، وباالستعانة بأجهزِة الحاسوِب. 
   وهكذا ستتحّول أفالُم الخياِل العلمّي عن سّياراٍت طائرٍة إلى واقٍع في القريب العاجل. فهل 

سنرى ذلك اليوَم الذي نستطيُع فيه التخّلَص من االزدحام المرورّي بكبسة زرٍّ واحدٍة ؟
وَمْن يدري؟ رّبما نحظى بمشاهدة بّزِة مالبَس يرتديها اإلنساُن ِلُتمّكَنُه الّتنقُّل جّوًا من مكاٍن إلى 

آخَر.                
                                                                              مجّلُة: الباحثون العدد٣١، بتصّرف



162

  األسئلة:
اًل:     أوَّ

1- متى بدأت فكرُة السّيارِة الّطائرِة ُتداِعُب عقوَل البشرّية ؟ ومن هو أّوُل رائٍد لها؟

2- ما الفوائُد التي تقّدمها الّسّيارُة الّطائرُة ؟

3- ما أبرُز ِميزاِت السّيارِة الّطائرة ؟

4- مّيز العبارة الصحيحة من العبارِة المغلوِط فيها مّما يأتي:

   - َأّوُل سّيارٍة طائرٍة كانت ذاَت َأجنحٍة ثالٍث وِمروحٍة واحدٍة .

   - ُيمكُن ِحفُظ الّسّيارِة الّطائرِة داخَل َمْرأِب الَمنزِل . 

   - الّسّيارُة الّطائرُة تعمُل بالّطاقِة الُبخارّيِة . 

5- ِبَم ُتعّلُل ُكاًل مّما يأتي : 

   - الّسّيارة الّطائرُة ستكوُن َأنظَف وسيلِة نقٍل ُمستقَباًل . 

   - الّتقّدُم في تطوير الّسّيارة الّطائرة .

  ثانيًا: 

1- ما معنى الفعل )َعَكف( بحْسِب السياق الذي ورد فيه في ُكلٍّ من الجمِل اآلتيِة: 

   - الُمصمِّموَن والُمهندسوَن يعكفون على تطويِر جيٍل جديٍد من الّسّيارات القادرِة على الّطَيران. 

   - َعَكف في الَمكاِن .       -  َعَكف القوُم حوَله ؟

، ثّم اذكْر معناها بحسب سياقها في العبارة  2- ابحْث في الُمعَجِم عن معاني الكلماِت التي تحَتها َخطٌّ

اآلتية:      ) قد ُتسهم الّسّيارُة الّطائرُة في الّتقليل من االختناقات الُمرورّية (.

3- هاِت من المقطِع الّرابع : 

  أ - ضدَّ كلمِة )األواخر( .                                ب- جمَع )رائد( .

  ت- كلمًة بمعنى التركيب اآلتي: )َجعَله قادرًا( .    ث- َكلمًة بمعنى كلمة: )ننال(.

4- اقرأ ما يأتي مع الّتنغيِم المناسِب ألسلوب االستفهام :

   - َأليَس رائعًا أن َتحِزَم حقائَبك وَتْصَطِحَب َأصدقاَءك وَتطيَر بهم إلى َأيِّ مكاٍن تريُد بسّيارِتك الّطائرِة ؟

   - فهل سنرى ذلك الَيوَم الذي نستطيُع فيه الّتخّلَص من االزدحام الُمرورّي ِبَكْبَسِة ِزرٍّ واحدٍة ؟

5- اختْر مّما يأتي سماِت اأُلسلوِب في الّنّص : 

      - االعتماُد على الّصَور والخيال . 

      - استخداُم اأَللفاظ الّدقيقة .
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      - استخداُم اأَللفاظ الّرقيقة .

      - استخداُم اأَلرقام .

      - استخداُم الُمصطلحاِت الِعلمّية .

      - الّتسلسُل الَمنطقّي في َعْرِض األفكاِر .

      - إبراُز المشاعِر الذاتّيِة للكاتب .

6- ِصِف السّيارَة الُمتحّولَة في دقيقٍة واحدٍة بلغٍة سليمٍة موّظفًا المفردات اآلتية: 

ان – األجنحة – المركبة – الرَّصاص.     الُقبطان – الخزَّ

  ثالثًا: 

e :اقرأ ما يأتي، ثّم أجب

      - قد ُتسهم الّسّيارُة الّطائرُة في الّتقليل من االختناقات الُمرورّية.

      - وهذا سيؤّهُلها لتكوَن أنظَف وسيلِة نقٍل ُمستقَباًل.

      - أّما المشروُع األنجُح فيعمُل عليه فريٌق من مهندسيَن سابقيَن.

      - ُيتوقَّع طرُح المركبِة في غضون عاٍم ونصِف العام.

      - للّطائرة أجنحة ّثالث ومروحة.

1- صّنِف الكلماِت الملّونَة َوفَق الجدول:

فعُلهنوُعهوزُنه المشتّق

2- هاِت من األمثلة الّسابقة: - مصدرًا سماعّيًا.- مصدرًا لفعٍل رباعّي.- مصدرًا لفعٍل خماسّي.
: 3-  أكِمْل ما يأتي من فهِمَك الّنصَّ

ائرَة ............ .       - إذا استخَدْمنا السيَّارَة الطَّ

اُد األوائُل ............ .       - لوال الروَّ

      - لّما نجَحْت فكرُة الّطيراِن عام ١9٠٣ ............ .

4- اجعْل جواَب الّشرِط فيما يأتي مقتِرنًا بالفاء:
      - إْن تقرْأ تفهْم.

      - أيَّ عمٍل َتُقْم به تلَق نتيجَته.

      - متى تأِت المدينَة تجْدني بانتظارك.

5-أعرْب ما تحَته خّط في نّص )السّيارة الطائرة(. 
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تدريباٌت على ما سبق  

e :اقرأ النَّصَّ اآلتي ِقراءًة ِشعرّيًة ُمعّبرًة، وشارك أفراد مجموعتك في تفّهم معانيه، ُثمَّ َأجْب
     قال محمود سامي البارودي:  

َجَرى          َلْو  َأْدَهـَم  َسـراَة  َعَلْوُت  َكبــاَوَلَقْد  َأْو  َتَعثَّـر  َبْرٌق  َشـْأِوِه   َفي 

َوَيْهَتِدي          ـِجلِّ  السِّ َطيَّ  الَمَدى  اْلَقَطـاَيْطِوي  ِبها  َيِضـلُّ  َمْهَمَهـٍة  ُكلِّ  في 

ـَرىَيْجِري َعَلى َعَجٍل  َفال َيْشُكو اْلَوَجى          السُّ ِمـَن  َيَمـلُّ  َوال  الّنهاِر  َمدَّ 

َلِكنَّــُه          ُضُلوِعـِه   ِمـْلَء  اْلَحَشـاَريَّـاُن   في  َلِهيبًا  ِبَزْفَرِتـِه  َيْشـُكو 

َطراِئقـًا          اْلَمِسير   في   َيْنَهُج  زاَل  ِباْلَوَجـىما  ُمَقيَّـداٍت  اْلِجَيـاَد  َتـَدُع 

َأْفَيـٍح          َجنـاٍب  ِإَلى   َوَصْلـُت  َبِعيِد َأْعماِق  الثََّرىَحتَّى  َزاِهي النَّبـات 

َمنـاِبٍت          َبْيَن   اْلَعْيـُن   ِفيِه   ِرَواَتْسـَتنُّ  َوَجنَّـاٍت   َمغاِرُسـها  َطاَبْت  

َسـَرْت          َلْو   اْلَحَداِئِق   َأْفَناِن   َباُمْلَتفِّ   ُموُم َلَشاَبَهْت ِريـَح  الصَّ فيها السَّ

َوَنْبُتـُه          اْلَعِبيـِر   َنَفـُس   ـَحىَفُتَراُبـُه   َسَرُق اْلَحِريِر َوماُؤُه َفَلُق الضُّ

 شرح المفردات: 
الّسراة: الّظهر، أدهم: األسود من اإلبل والخيل، الشأو: الشوط واألمد، المهمهة: الصحراء البعيدة، أفيح: 

واسع، ِرَوا: مروّية.

  األسئلة: 
1- اختر اإلجابة الصحيحة مّما يأتي: 
:    - الَغَرُض الذي يندرُج تحَتُه النَّصُّ

     ) َوصُف َفرٍس -  وصُف ِقطاٍر - وصُف سرعِة سّيارٍة(. 

2- استخدَم الشاعُر ألفاظًا تناسُب اآللة التي تحدَث عنها. حّدد هذه األلفاظ.
3- استخدْم ُمعجمًا يأخذ بأوائِل الكلماِت لبياِن معنى كلٍّ من المفرداِت اآلتية:    

رى – فلق- َأفيح(.      ) َسراة - شأوه - َمهَمهة - الوجى - السُّ

  قواعُد اللُّغة
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4- ُصْغ اسم الفاعل من كلٍّ من األفعال )كبا - َيهتدي - سرى(، ثّم َضْعُه في جملٍة مفيدة.

5- صّمْم َجدواًل في دفترَك وفَق اآلتي، وامألُه بالَمطلوِب مّما بين القوسين:

    ) َأْدَهَم - ُمَقيَّداٍت-  َبعيِد- َمناِبٍت (.

ِفعُلُهوزُنُهَنوُع الُمشتّقالكلمُة

6- ُصْغ من اأَلفعاِل الَمبنّيِة للمجهوِل الواردِة في الجمِل اآلتيِة اسَم مفعول :

       - كلُّ ما ُمِنَع ُرِغَب فيه، وكلُّ ما ُبِذل ُأُعِرض عنه وُزِهد فيه .

   - عبُد الرحمن الكواكبّي بطٌل َقومّي، ُخّلد اسُمه، وُحِفظت َأقواُله.

7- ُصْغ اسَم التفضيِل من كلٍّ من الفعلين )َكُرم – اجتهَد(، ثّم ضْع كاًل منهما في جملٍة مفيدة.

8- َعّيْن َأسماَء اآللة فيما يأتي، ثمَّ َصّنفها في َدفترَك وفَق الجدوِل اآلتي:

مير . ِف راحُة الضَّ    - الّصديُق ِمرآُة صديِقه .   - ميزاُن سالمِة الّتصرُّ

   - قاَل اأَلخطُل الصغير يصف المعّلَم: 

      َبيَن المحابِر والمنابِر             ضاَع ليُلَك في ُضحاك

ِفعُلُهوزُنُهاسُم اآللِة

9- ُصْغ اسَمْي الزماِن والمكاِن من كلٍّ من اأَلفعاِل )علوت - يجري - وصلت( ُممّيزًا بينهما في جمٍل مفيدة.

10- اكتْب ِفْقرًة َتِصُف فيها مباراًة رياضّيًة ُمستخِدمًا اأَلسماَء الُمشتّقَة الالزمة .

فائدتها ونوعها وعملها، وفعلي  األداَة، واذكر  ثّم حّدِد  السابق أسلوب شرط،  الّنّص  11- استخرْج من 

الشرط والجواب.

12- عبِّر عن كّل من المعاني اآلتية بأسلوب شرط مناسب:

    - هطوُل المطِر دافٌع لالستبشاِر بموسٍم وفير.

    - فعُل الخيِر مع َمْن يقّدُره ال يضيُع.

    - جلوسي على هيئِة جلوِس صديقي.
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1- عّلْل كتابَة الحرِف الملّوِن في كّل من األفعاِل اآلتيِة على صورتِه:

قة.   -    أّثرْت فيَّ كثيرًا.     -     أتاَح لي االنصراف.     ولدُت في الرَّ

    انقطعُت عن المدرسة.        -      رأى في ساعتها أجمل ما في حياته.

2- ِلَم زيدِت األلُف بعد الواو في )خرجوا( في قوله: ) خرجوا إلى البادية؟(.

3-  نّون بتنوين النَّصِب الكلماِت اّلتي بين قوسين فيما يأتي:

- زفَّ لنا البشيُر )أنباء(  )سارة(.

- رسَم التلميُذ )أرض( و )طيور( )محلِّقة( .

- إنَّ )فتى( يجدُّ في دراسته ليستحقُّ التكريَم.

   - اكتب بَخطِّ الّرقعة ما يأتي:

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

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

اإلمالء

التي  الُمختلفَة  اإلمالئّيَة  الحاالِت  ُيراعي  يختاُره  َنّصًا  المدّرُس  ُيملي 
َتعلََّمها التِّلميذ.

إمالٌء اختبارّي

الخّط


