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 الفهرس
 الصفحة الدرس الصفحة الدرس

يَُّة الَوْحَدةُ االستماع:  هِّبُ القراءة:  5 أَهم ِّ ُث الّل  هِّ ؤاُل الّل   128 لِّماذا؟ السُّ
لتالقراءة:   137 أْحواُل بِّناءِّ فِّْعلِّ األْمرِّ القواعد:  7 آياٌت مِّْن ُسورةِّ ُفص 

 139 أللُِّف اللَّي َِّنُة في األْسماءِّ َفْوَق الثُّّلثِّيَّةِّ ا اإلمّلء: 13 اإلْعراُب َوالبِّناءُ واعد: الق
ْلمِّ الَبّلَغةالبّلغة:  َمٌة في عِّ يَُّة )البّلغة:  15 ُمَقد ِّ ناُت اللَّْفظِّ ْجعُ 2الُمَحس ِّ  143 ( / السَّ
َطةُ اإلمّلء:  ْكياُلَك ُيكاُل لَك بِّهِّ االستماع:  16 الَهْمَزُة الُمَتَوس ِّ  145 مِّ
ْسوارِّ َواْبنِّ آوى القراءة:  18 الفِّْقَرُة الَقصيَرةالتعبير:  كاَيُة اللَُّبَؤةِّ َواإلِّ  147 حِّ

ذاٌء وُهوِّيَّةاالستماع:  ْيتوُن غِّ  155 َعْبٍس  لِلِّ ِّ َدرُّ َبني النصوص:  20 الزَّ
ٌة َقصيَرٌة: َزْيتٌ القراءة:   163 مّلءتدريبات إ 22 قِّصَّ

ْذعِّ َزْيتوَنةٍ َعلى النصوص:   164 بّلغةتدريبات  31 جِّ
 167 تَخلَّْص مِّن َقَلقِّكَ االستماع:  40 الُجْمَلُة الفِّْعلِّيَّةُ القواعد: 
يَُّة )الجناس(البّلغة:  ناُت اللَّْفظِّ هِّ الَقْرَيةِّ القراءة:  42 الُمَحس ِّ  170 َشْيٌء َخطيٌر َسَيْحُدُث في هذِّ
ةٌ اإلمّلء:  َطةِّ  :حاالٌت خاصَّ  180 المعرب والمبني(تدريبات قواعد ) 45 الَهْمَزةِّ الُمَتَوس ِّ
 182 أنواع الخط 46 تحليل فقرةالتعبير: 

 186 عالٌِّم فَِّلْسطينِّيٌّ في الَمْهَجرِّ االستماع:  49 : الذكاءستماعاال
ناَعُة النَّجاحِّ َوَتجاُوُز الَفَشلِّ راءة: الق  188 النَّجاُح في الَحياةِّ القراءة:  51 صِّ

لِّ والَمْفُعولاعد: القو   196 النصوص: لنا الصدر 60 ُصَوُر الفاعِّ
عاَدةِّ االستماع:  ْرآُة السَّ ُك مِّ حِّ  66 الضَّ

 68 اْكتِّشاُف األْسبِّرينِّ َوَفوائُِّدهُ القراءة: 
 75 التَّْربَيُة واألمَّهاتُ النصوص: 

 81 القواعد: الفعل المبني للمعلوم والمجهول
َفةُ اإلمّلء:   84 الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ 

 87 الَعَمُل ناموُس الَحياةِّ االستماع: 
ْفَلٍة فَِّلْسطينِّيٍَّة : القراءة  89 ....رِّساَلٌة مِّْن طِّ

 96 النصوص: يا ُقدُس 
 105 أْحواُل بِّناءِّ الفِّْعلِّ الماضيالقواعد: 

 107 الهمزُة الُمتطرفُة وتنويُن النَّصب: اإلمّلء
 111 فاُل الكِّبارُ االستماع: األط

ْمـــَلةُ القراءة:   113 الـــــرَّ
رِّ األْفعالِّ اإلمّلء:   122 األلُِّف اللَّي َِّنُة في أواخِّ

َمْشقِّيُّ االستماع:   126 الياَسميُن الد ِّ
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 املقدمة

د وعلى  الذي علّم بالقلم، عّلَّم اإلنسان ما مل يعلم، وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا حمماحلمد هلل

 .آله وصحبه

 :أما بعد 

، غة العربية""الوسيط في الل ن أيديكم هذه المادةيسرني أن أضع بي

في اللغة  مل لمنهج الصف الثامنكاي عبارة عن شرح مبسط ووه

فردات ن خالل شرح الم، حيث ضمت في طياتها تحلياًل كاماًل مالعربية

، باإلضافة إلى إجابة أسئلة الكتاب واألساليب والدالالت والصور الجمالية

 .متنوعةالوزاري، وأسئلة إضافية 

به  ، وأنا ينفعأسأل اهلل تعالى أن يجعله عماًل خالصًاوأخريًا 

 حد سواء.المعلمين والطالب على 

 أحمد ماجد النويريأ. 

  مدرسة ذكور الشاطئ اإلعدادية )ب(
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o  )آايٌت ِمْن سورَِة )ُفصِ َلْت 
o اءُ اإِلْعراُب َوالِبن  
o  َمٌة يف ِعْلِم الَبالَغِة  ُمَقدِ 
o  َطُة  اهلَْمَزُة املُتَ َوسِ 

  
  

 الوحدة األولى
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 :االْسِتماُع والُمحاَدَثُة 

يَُّة الَوْحَدُة(، ُثمَّ ُنجيُب َعنِّ األْسئَِّلةِّ اآلتَِّيةِّ: ِّ )أَهم ِّ  َنْسَتمُِّع إلى َنص 
 النص:

َوَتَتَحقَُّق ِحيَن  الُمْجَتَمع الواِحِد، دِ ، َواالْنِسجاِم َبْيَن َأْفراُبطِ ثَُّل ِبالتَّالُحِم، َوالتَّراٍة؛ َتَتمَ ِددْفهوٌم شاِمٌل ِلَمعاٍن ُمَتعَ الَوْحَدُة مَ 
 َوالَكراَمِة. الِعزَّةِ يَِّة وَ ر ِة ِبالحُ لَ لِح الَوَطِن الُعْليا، الُمَتَمثصاَمِع َجميُعُهْم في َتْحقيِق مَ الُمْجتَ  دُ َيَتكاَتُف َأْفرا

َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا  : ﴿َواَل ى، َوِمْن ذِلَك َقْوُلُه َتعالْيِر َمْوِضع؛ َوَحذَّر ِمَن الُفْرَقِة في غَ الَوْحَدةِ  ىَوَقْد َحثَّ الُقرآُن الَكريُم َعل
 يُحُكْم﴾.ر َوَتْذَهَب 

َوالتَّقاليُد،  اُت،يُخ، َواللَُّغُة، َوالعادالتار : التُّراُث، وَ ا؛ ِمْنهاَوِللَوْحَدِة َبْيَن َأْفراِد الَوَطِن؛ ُمَقِوماٌت َأساِسيٌَّة َتْفِرُض َنْفَسه
ِم َوالَمصيِر، َوهذِ  ِلُسْلطاِن الَجْهِل،  ال َمْن َأصاَبُه الُجنوُن، َواْسَتْسَلمَ إِوماٌت ال ُيْمِكُن َأْن َيْغَفَل عنها ِه ُمقَ َوَوْحَدُة الدَّ

 َوَشْيطاِن الطََّمِع.
ُد َأْمراِن ِصحياِن َوَطبيعيانِ َوهذا ال َيْعني  د اتجاهاُتنا َوَمشارُبنا الِفْكِريَُّة، فالتََّنوُُّع َوالتََّعدُّ ِعْنَد َأْصحاِب  َأال َنَتَنوََّع، َوَتَتَعدَّ

َف الُورود، َوالطُّيور، َجَعَلُهما ِسَمًة ِللَكْوِن، َفَخَلَق َلنا َأْصنا ىحاَنُه َو َتعالكُد ذِلَك؛ َأنَّ هللَا ُسبْ البصيَرِة. َوما ُيؤَ 
ْوَعِة  اْخِتالِفها، في َلْوَحٍة ناِطَقةٍ  َوالبهاِئِم، َوَزيََّن األرَض ِباألَلواِن، َواألَشكاِل، ِلَتَتكاَمَل هِذِه الَمْخلوقاُت َعلى ِبالرَّ

دتَ  ، َتْسَتِمدُّ َجماَلها ِمنْ َوالَجماِل الَفّتاِن . َوال َشكَّ َأنَّ َأْطياَف َقْوِس ُقَزح  ها.ماُزِجها َوَتَعدُّ
التََّفكُِّك  خوُلُه في حاَلٍة ِمنَ بيٌَّة َخطيرٌة، ِمْنها: اْسِتكاَنة الُمْجَتَمِع، َودَسلْ  رَوفي الُمقاِبِل، ِللتََّفرُِّق َواالْخِتالِف آثا

اْنِقساُمُه، َوَتْشجيُع وَ  َتَمعِ  َعَلْيِه َتْجِزَئُة الُمجْ بُ تَّ ُر الَّذي َيَترَ ِع الَبغيِض ، األمَ ، َواْسِتْسالُمُه ِلحاَلٍة ِمَن التَّنازُ رَواالْنِهيا
يا ىالَفْوض نَ ى الَوساِئِل، َفَتَتَوقَف َمسيَرُة الَعَمِل َو الِبناِء، َوَنْدُخَل في حاَلٍة مِ َث ِبِه ِبَشت ِلَيْعبوِ الَعدُ  ، ِلَنْخَسَر  عَوالضَّ

 َأْثَمَن ما َنْعَتزُّ ِبِه، َوُهَو َوْحَدُتنا.
 المعاني: شرح
 ، االنسجام: االتفاق والترابط.يتعاون : َيَتكاَتفُ  -
َيْعِني ِبَذِلَك َما  ،ُيَقال ِللرَُّجِل ِإَذا َكاَن ُمْقِباًل َعَلْيِه َما ُيِحّبُه َوُيَسّر ِبِه: الرِّيح ُمْقِبَلة َعَلْيهِ  ،َوَهَذا َمَثلتذهب ريحكم:  -

 .ُيِحّبهُ 
 تمازج: اختالط. -
 ، ومضادها: الرفض واالمتناع.عاستكانة: خضو  -

 : في الكتاب الوزاري  (5)صفحة  أْسئَِّلةٌ إجابة 
 .الَوْحَدةُ  فيها َتَتَمثَّلُ  أْخرى ُمْصَطَلحاٍت  نذكرُ  -1

 التَّالُحم، َوالتَّراُبط، َواالْنِسجام /اإلجابة
يَّ َنْذُكُر ُمَقو ِّماٍت  -2  ًة لِّْلَوْحَدةِّ.أساسِّ

ِم َوالَمصيِر، اُت،ديُخ، َواللَُّغُة، َوالعار ْنها: التُّراُث، َوالتاالمقومات األساسية مِ  اإلجابة/  َوالتَّقاليُد، َوَوْحَدُة الدَّ
لَّةَ ُنَبي ُِّن األ -3 يٌّ  أْمرٌ  التََّنوُّعَ  أنَّ الَّتي ُتَؤك ُِّد  دِّ ح ِّ  .صِّ
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هاِئِم، َوَزيََّن ب، َوال ر، َوالطُّيو دو ر َخَلَق َلنا َأْصناَف الوُ ِسَمًة ِللَكْوِن، فَ  َجَعَلهُ  ىحاَنُه َو َتعالبْ َأنَّ هللَا سُ يؤكد ذلك  اإلجابة/
ْوَعِة َوالَجماِل الَفتّ ى َض ِباألَلواِن، َواألَشكاِل ، ِلَتَتكاَمَل هِذِه الَمْخلوقاُت َعلر األ  .انِ اْخِتالِفها، في َلْوَحٍة ناِطَقٍة ِبالرَّ
.ُنناقُِّش النَّتائَِّج الُمَتَرت َِّبَة َعلى التَّ  -4  ناُفرِّ َوالتَّناُزعِّ

، رالتََّفكُِّك َواالْنِهيا خوُلُه في حاَلٍة ِمنَ داْسِتكاَنة الُمْجَتَمِع، وَ هي: َعلى التَّناُفِر َوالتَّناُزِع  الُمَتَرتَِّبةُ  النَّتاِئجُ  اإلجابة/
 .َواْنِقساُمهُ  ْيِه َتْجِزَئُة الُمْجَتَمعِ غيِض ، األَمُر الَّذي َيَتَرتَُّب َعلَ بَ ال عِ َواْسِتْسالُمُه ِلحاَلٍة ِمَن التَّنازُ 

. نُفَرق  -5  في الَمْعنى َبْيَن االْختِّّلفِّ َوالتَّناُفرِّ
في صفات كثيرة.  االختالف ليس شرطًا أن يؤدي إلى المشاكل والحقد فهو أمر طبيعي فالناس مختلفة اإلجابة/

 مشاكل.ولكن التنافر هو االبتعاد وترك اآلخرين مما يترتب عليه حقد و 
، َكْيَف َتَتَحقَّ  -6 َن الواقِّعِّ ثاٍل مِّ ُح بِّمِّ دُ  ال ْأيِّ ُق َمقوَلُة: "اْختِّّلُف الرَّ ُنَوض ِّ يَّةً  لُود ِّ لِّ  ُيْفسِّ  " ؟َقضِّ

 ا له رأي.ماختالف الطالب وصديقه على إجابة سؤال، فكل واحد منه اإلجابة/
ِّ  آَخرَ َنْقَترُِّح ُعْنوانًا  -7  .لِّلنَّص 

 .اَزُعوا َفَتْفَشُلوا اَل َتنَ   اإلجابة/

 خارجية 
ٌ
رِيبات

ْ
د
َ
  على نص االستماع ت

 كيف يمكن تعزيز الوحدة بين أبناء الوطن الواحد؟ -1
ِهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفهِ  -2 ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: )َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي َتَوادِّ ِد؛ ِإَذا اْشَتَكى ْم َمَثُل اْلَجسَ َقاَل َرُسوُل َّللاَّ

َهِر َواْلُحمَّى  ( هات من النص ما يتفق وهذا الحديث.ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسَّ
 كيف يمكن للعدو العمل على تفريق أبناء المجتمع الواحد؟  -3
 وظف التراكيب التالية في جمل مفيدة: نعتز بـ ، نغفل عن. -4
 )تذهب ريحكم(؟ما داللة قوله:  -5
 ال ُيْمِكُن َأْن َيْغَفَل عنها إال َمْن َأصاَبُه الُجنونُ  -       ال تنازعوا فتذهب ريحكم. - :األساليبحدد نوع  -6
 (.اْسَتْسَلَم ِلُسْلطاِن الَجْهِل، َوَشْيطاِن الطََّمعِ وضح الجمال في قوله: ) -7
   قضية(؟ للودِّ  يفسدُ  الرأي ال )اختالفُ ما رأيك في العبارة التالية:  -8
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ٌ
 مِ  آيات

ْ
  ن

 
 لتص  ف   ورةِ س

 آلخرة.القيم اإليمانية النبيلة عماد االستقامة واألمن واألمان في الدنيا وا الفكرة العامة:
 .جزاء الذين استقاموا لربهم (:1)الفكرة 

ُ ُثمَّ ٱۡسَتَقَُٰمو قال تعالى:  -1 ْ َربَُّنا ٱَّللَّ ِيَن قَالُوا ْ َوََّل ََتَۡزنُواْ إِنَّ ٱَّلَّ َّلَّ ََتَافُوا
َ
َٰٓئَِكُة أ ُل َعلَۡيِهُم ٱلَۡملَ ْ َتَتََنَّ ا

ْ بِٱۡۡلَنَّةِ ٱلَِِّت ُكنُتۡم تُوَعُدوَن  وا بِِۡشُ
َ
ۡنَيا َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُكۡم فِيَها َما  30َوأ ةِ ٱدلُّ ۡوِِلَآؤُُكۡم ِِف ٱۡۡلََيوَٰ

َ
ََنُۡن أ

نُفُسُكۡم َولَكُ 
َ
ُعوَن تَۡشَتِِهٓ أ ِۡن َغُفورٖ رَِّحيٖم   31ۡم فِيَها َما تَدَّ  .32  نُُزَّلا م 

 استقاموا: التزموا بأوامر هللا تعالى وأخصلوا في عملهم. المرادف: ⚫
 تّدعون: ترغبون ،         ُنُزل: رزق  ،  تشتهي: ترغب  ،  كم: أنصاركم.ؤ ياولأ
 الدنيا: ُدنى      ،  الزَ ل: أنْ ُنزْ    جنة: جنات  ،  ، ب: أربابرَ  الجمع: ⚫
 أولياء: وليّ  ، الكمالئكة: مَ  المفرد: ⚫
}َتَتَنزَُّل َعَلْيِهُم  ،عملوا الصالحات وأقاموا على التوحيدو }ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوْا َربَُّنا َّللاَُّ ُثمَّ اْسَتَقاُموْا{  معنى اآليات: ⚫

ولذلك يرى الميت الصالح  ،}َأالَّ َتَخاُفوْا َواَل َتْحَزُنوْا َوَأْبِشُروْا ِباْلَجنَِّة{ :اْلَماَلِئَكُة{ تنزل عليهم عند الموت؛ قائلين لهم
}َنْحُن  ،وقيل: هذه البشرى في مواطن ثالثة: عند الموت، وفي القبر، وعند البعث ،ضاحكًا عند موته مستبشراً 

}َوَلُكْم ِفيَها َما  ،ة التي تتنزل عليهم بأمر ربهمَأْوِلَيآُؤُكْم{ نصراؤكم. وهو قول المولى عز وجل. أو من قول المالئك
ُعوَن{ ما تطلبون، وما تتمنون   .ورزق  }ُنُزاًل{ النزل: ما يعد للضيف من إكرام، َتدَّ

  األساليب: ⚫
 ( : توكيدِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوْا َربَُّنا َّللاَُّ ) -
 (: أمرَوَأْبِشُروْا ِباْلَجنَّةِ ) -
 (: نهيَتْحَزُنواْ َأالَّ َتَخاُفوْا َواَل ) -
 .ثمَّ: حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي القواعد: ⚫

 .)لكم فيها ما تشتهي( )ما( هنا موصولة، ومثلها )ما تدعون(
 .وعالمة نصبه الفتحة إعراب )نزواًل( : حال منصوب

 العالقات: العالقة بين )الدنيا( و)اآلخرة( تضاد يفيد إبراز المعنى وتوضيحه. ⚫
 : تقديم )عليهم( أفاد التخصيص.َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة{ }َتَتَنزَّلُ 

 
 
 

 لنصــــوصا



 إعداد/ أ. أحمد النويري                                                              الفصل األول –للصف الثامن  – الوسيط في اللغة العربية

8 
 

0  
 

 بل مواجهة الشيطان.َدْرء السيئة وسُ  (:2الفكرة )
ا َوقَاَل إِنَِِّن ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمنَي  قال تعالى:  -2 ِ وََعِمَل َصَٰلِحا ن َدََعٓ إََِل ٱَّللَّ ِمَّ ۡحَسُن قَۡوَّلا م 

َ
 33َوَمۡن أ

نَُّهۥ َوِلي َوََّل تَۡسَتوِي ٱۡلَۡ 
َ
ٞ َكأ ِي بَۡيَنَك َوَبۡيَنُهۥ َعَدََٰوة ۡحَسُن فَإَِذا ٱَّلَّ

َ
ُۚ ٱۡدَفۡع بِٱلَِِّت ِِهَ أ ي َِئُة  ََحِيٞم َسَنُة َوََّل ٱلسَّ

34 َعِظيٖم ٍّ ََٰهآ إَِّلَّ ُذو َحظ  ى واْ َوَما يُلَقَّ ِيَن َصََبُ ََٰهآ إَِّلَّ ٱَّلَّ ى ا يََنََغنََّك  35َوَما يَُلقَّ ۡيَطَِٰن نَۡزغٞ ِإَومَّ  ِمَن ٱلشَّ
ِميُع ٱۡلَعلِيُم  ِِۖ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ  36فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّللَّ

 إليها. ُيَوفَّقُ : اُيَلقَّاهَ ،  ينزغ الشيطان: يوسوس    حميم: مقرب،   ذو: صاحب،   : صاحب،وليّ  المرادف: ⚫
 جزع× صبر  ،  بغيض× حميم التضاد: ⚫
 : حظوظظّ ح ،  حميم: أحّماء الجمع: ⚫
ِ{ إلى طاعته وعبادته؛ وهو الرسول صلوات هللا تعالى  :اآليات عنىم ⚫ مَّن َدَعآ ِإَلى َّللاَّ }َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل مِّ

«: ادفع بالتي هي أحسن»}اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن{ أي إذا أساء إليك مسيء فأحسن إليه. أو ، وسالمه عليه
}َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم{ أي ، عند الغضب، والعفو عند القدرةبالصبر عند الشدة، والكظم 

}َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن ، بسبب إحسانك لمن أساء إليك: يصير الذي بينك وبينه عداوة؛ كالصاحب المحب المخلص
التي هي مقابلة اإلساءة  -إلى هذه الخصلة الحميدة ُيَوفَُّق و و َحظٍّ َعِظيٍم{ أي وما يلقى، َصَبُروْا َوَما ُيَلقَّاَهآ ِإالَّ ذُ 

إال أهل الصبر، الذين لهم عند ربهم حظ عظيم؛ إذ فازوا بجنته، وحظوا  -باإلحسان، والدفع بالتي هي أحسن 
... ولئن صبرتم لهو خير  إن هللا مع الصابرين ... وبشر الصابرين ... وهللا يحب الصابرين»بمعيته 
 .«للصابرين

  األساليب: ⚫
 (: أسلوب أمر.اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ ) -
  .توكيدأسلوب (: ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمينَ ) -
 .تشبيهأسلوب (: َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميمٌ ) -
 .قصرأسلوب : (َحظٍّ َعِظيمٍ  َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ ُذو) -
ْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِباّللَِّ ) -  .شرطأسلوب : (َوِإمَّا َينَزَغنََّك ِمَن الشَّ
  القواعد: ⚫

 وعالمة رفعه الضمة. مرفوع مبتدأ مؤخر( : )إذا( هنا فجائية، عداوة: )َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعداَوةٌ 
 وعالمة نصبه الفتحة. صوبإعراب )قواًل(: تمييز من
 وعالمة نصبه الفتحة. صالحًا: نعت منصوب
 .وعالمة رفعه الضمة َنْزغ: فاعل مؤخر مرفوع

ْيَطاِن َنْزغٌ تقديم )من الشيطان( في قوله تعالى: ) ة:يفوائد بّلغ ⚫  (: للتخصيص.َوِإمَّا َينَزَغنََّك ِمَن الشَّ
 لها واو.)دعا( كتبت األلف قائمة؛ ألن أص ّلء:ــاإلم ⚫
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 صور من قدرات هللا. (:3الفكرة ) 
ۡمِس َوََّل لِۡلَقَمرِ َوْۤاوُدُجۡسٱ قال تعالى:  -3 ُۚ ََّل تَۡسُجُدواْ لِلشَّ ۡمُس َوٱۡلَقَمُر ُۡل َوٱنلََّهاُر َوٱلشَّ  َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ ٱِلَّ

ِِۤ ِي َخَلَقُهنَّ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َتۡعُبُدوَن  َّلِلَّ ِۡل فَإِِن  37ٱَّلَّ ِيَن ِعنَد َرب َِك يَُسب ُِحوَن ََلُۥ بِٱِلَّ ْ فَٱَّلَّ وا ٱۡسَتۡكََبُ
نََّك تََرى 38ُموَن۩   َ َوٱنلََّهارِ وَُهۡم ََّل يَۡس 

َ
نَزنۡلَا َعلَۡيَها ٱلَۡمآَء ٱۡهََتَّۡت  َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦٓ أ

َ
ٓ أ ۡرَض َخَِٰشَعةا فَإَِذا

َ
ٱۡۡل

 َ ۡحَياَها ل
َ
ِٓي أ ءٖ قَِديٌر َوَرَبۡتُۚ إِنَّ ٱَّلَّ ِ ََشۡ

َٰ ُك  ُۚ إِنَُّهۥ لََعَ  39ُمۡۡحِ ٱلَۡمۡوَتَٰٓ
  المرادف: ⚫
 التَّْسبيُح: التَّْقديُس َوالتَّْنزيُه.   َيَمّلوَن،: أمونَ َيسْ 

 الخاِشَعُة: الياِبَسُة الجافَُّة.
 .ِبالنَّباتِ  : َتَحرََّكْت ْرُض اْهَتزَِّت األ

  : اْنَتَفَخْت، َوَعَلْت.َرَبْت 
  لمضاد:ا ⚫

 خصبة.× خاشعة جفت  ،   × ربت 
  الجمع: ⚫

 .،   نهار: أْنُهر ، ُنُهر    ، أرض: أراضي ، أرضون  ليل: ليالي 
  معنى اآليات: ⚫
 َوِمْن آَياِتِه{ تعالى؛ الدالة على قدرته ووحدانيته }اللَّْيُل{ وقد جعله لباسًا؛ لتسكنوا فيه }َوالنََّهاُر{ مبصرًا؛ لتبتغوا من}

ْمُس{ وقد جعلها ضياء }َواْلَقَمُر{ نورًا. خلق هللا تعالى كل ذلك لكم؛ ليدل به على َوُجوده؛ فاتخذتم منها  فضله }َوالشَّ
ِ{ المعبود؛ واجب الوجود }الَِّذي{  ،آلهة تعبدونها ْمِس َواَل ِلْلَقَمِر{ فإنهما مخلوقان أمثالكم }َواْسُجُدوْا ّللَّ }اَل َتْسُجُدوْا ِللشَّ

{ فكيف تعبدون المخلوق، وتذرون أحسن الخالقين؟ خلقكم،   و }َخَلَقُهنَّ
}َفِإِن اْسَتْكَبُروْا{ عن عبادة الرحمن، وأصروا على اتباع الشيطان }َفالَِّذيَن ِعنَد َربَِّك{ من المالئكة عليهم السالم؛ 

نََّهاِر َوُهْم اَل َيْسَأُموَن{ ال يملون من عبادته يعبدونه حق عبادته، و }ُيَسبُِّحوَن َلُه{ ينزهونه ويقدسونه }ِباللَّْيِل َوال
 .تعالى، وتنزيهه وتقديسه }ُيَسبُِّحوَن اْللَّْيَل َوالنََّهاَر اَل َيْفُتُروَن{

َها اْلَمآَء }َوِمْن آَياِتِه{ دالئل قدرته وعظمته وسلطانه }َأنََّك َتَرى اأَلْرَض َخاِشَعًة{ يابسة؛ ال نبات فيها }َفِإَذآ َأنَزْلَنا َعَليْ 
}ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها{ باإلنبات؛ بعد موتها بالجدب }َلُمْحِى اْلَمْوَتى{ يوم  .اْهَتزَّْت َوَرَبْت{ تحركت بالنبات وانتفخت

 .القيامة للحساب والجزاء
  األساليب: ⚫
ْمسِ ) -  : أسلوب نهي.(اَل َتْسُجُدوا ِللشَّ
ِ الَِّذي َخَلَقُهنَّ ) -  : أسلوب أمر.(َواْسُجُدوا ّللَّ
 (: أسلوب شرط.َفِإِن اْسَتْكَبُروا َفالَِّذيَن ِعنَد َربَِّك ُيَسبُِّحوَن َلهُ ) -
 (: أسلوب شرط.َفِإَذآ َأنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَمآَء اْهَتزَّْت َوَرَبْت ) -
-  



 إعداد/ أ. أحمد النويري                                                              الفصل األول –للصف الثامن  – الوسيط في اللغة العربية

10 
 

0  
 

  قواعد: ⚫
 إعراب خاشعة: حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 ( الالم في )لمحيي( تسمى الالم المزحلقة.َمْوَتى  ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها َلُمْحِيي الْ )
 فوائد بّلغية: ⚫
 (: تقديم الضمير المنفصل )إياه( أفاد التخصيص.ِإن ُكنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدونَ )
 .بالمتقدم ( تقديم الضمير المنفصل )هم( أفاد العناية واالهتمامَوُهْم اَل َيْسَأُمونَ )
 َفوائُِّد ُلَغوِّيٌَّة: ⚫
 ْوُف: َغمٌّ َيْلَحُق ِبالنَّْفِس، ِلَتَوقُِّع َمْكروٍه في الُمْسَتْقَبِل.الخَ  •
 الُحْزُن: َغمٌّ َيْلَحُق ِبالنَّْفِس، ِلَفواِت َنْفٍع في الماضي. •
ميِع ِبالَعليِم في الُقرْ  • يَّةِ  دُ ْأكيتَ  ذِلكَ  ِمنْ  َوالغاَيةُ  َكثيَرٍة، َمواِطنَ  في الَكريمِ  آنِ اْقَتَرَنْت ِصَفُة السَّ ْمعِ  أَهمِّ  َتْحصيلِ  في السَّ

 .الِعْلمِ 

  
 
تيعاب

ْ
 واالس

 
م
ْ
ه
َ
  الف

 : 7إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
حيَحة،ِّ وَ (  ✓) إِّشاَرةَنَضُع  (1 باَرةِّ الصَّ حيَحةِّ فيما َي (  )  إِّشاَرةُمقابَِّل العِّ باَرةِّ َغْيرِّ الصَّ  :ْأتيُمقابَِّل العِّ
َرتِ  - أ  ✓ . ِبها ُوِعدوا الَّتي ِبالَجنَّةِ  الُمْؤِمنينَ  آِنيَّةُ الُقرْ  ياتُ اآل َبشَّ

يَِّئةَ  َيُردَّ  أنْ ِمْقياُس ُقوَِّة الُمْسِلِم  - ب  ؛ َحّتى ال َيْظَهَر َضعيفًا. ِبَسيَِّئةٍ  السَّ
جوِد هلِل َتعالى. - ج  ✓ االْسِتْكباُر داِفُع الكاِفريَن في َرْفِض السُّ
يَّةِّ الُقرْ  ياتِّ  اآلَنْسَتْخرُِّج مِّنَ ( 2 دَ  الَّتي الَبشائِّرَ  آنِّ دوَن الُمْسَتقيموَن.المُ  بِّها ُوعِّ  َوح ِّ
  َأالَّ َتَخاُفوْا َواَل َتْحَزُنوْا َوَأْبِشُروْا ِباْلَجنَِّة{ :عند الموت؛ قائلين لهمالمالئكة تنزل عليهم{. 
؟ َوْسَوَسةِّ  مِّنْ  أْنُفَسناما الطَّريَقُة الُمْثلى الَّتي َنْحمي بِّها ( 3 ْيطانِّ  الشَّ
 .هي االستعاذة باهلل من الشيطان 
يَّةَ الُقرْ  َيةَ َنْسَتْخرُِّج اآل( 4 ائِّمِّ الَمّلئَِّكةِّ  َتْسبيحِّ  إِّلىشيُر تُ  الَّتي آنِّ  .َتعالى للِّ  الد 
 " َۥ ِبٱلَّۡيِل َوٱلنََّهاِر و  "ُمونَ   َ ُهۡم اَل َيسۡ َفِإِن ٱۡسَتۡكَبُروْا َفٱلَِّذيَن ِعنَد َربَِّك ُيَسبُِّحوَن َلُه
َن األ ياتُ َذَكَرتِّ اآل( 5 لَّةِّ َعَددًا مِّ  َعلى ُقْدَرةِّ هللاِّ َتعالى، َنْسَتْخرُِّجها. دِّ
  خلق الشمس والقمر، واألرض الخاشعة التي تهتز وتربو عندما ينزل  -تعالى  -من األدلة على قدرة هللا

 عليها الماء.
  

 
ليل

ْ
ح
َّ
 والت

 
ة
َ
ش
َ
ناق
 
  امل

 : 7صفحة تدريبات الكتاب الوزاري  إجابة
َث الَخْوفِّ َوالُحْزنِّ في َقْولِّهِّ َتعالى: -1  .  َأالَّ ََتَاُفوْا َوالَ ََتَْزنُواْ   َنْسَتْنتُِّج َبواعِّ
  اآلخر.اليوم وعذابه و  -عز وجل-الخوف من هللا 
ُح َجماَل التَّْصويرِّ في َقْولِّهِّ َتعالى: -2 َها اْلَماَء َوِمْن آاَيتِِه   ُنَوض ِّ أَنََّك تَ َرى اْْلَْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنَزْلَنا َعَلي ْ

 .  ِإنَُّه َعَلٰى ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ  اْهتَ زَّْت َورََبْت ۚ ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها َلُمْحِيي اْلَمْوَتٰى ۚ
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  الخاضع باإلنسان الخاشع عند قحطها وجفافهاشبه األرض. 
ُح ما َيجِّ  -3 فَ  أنْ ُب ُنَوض ِّ رًا َعلى َدْفعِّ اإلِّ  ْنسانُ اإلِّ  بِّهِّ  َيتَّصِّ  .ساَءةِّ َحت ى َيكوَن قادِّ
 .يجب على اإلنسان أن يتصف بالصبر ومقابلة اإلساءة باإلحسان واإلعراض عن الجاهلين 
ْبطِّ َبْيَن التَّْوحيدِّ َواالْستِّقاَمةِّ في اآل -4 َن الرَّ ُح الغاَيَة مِّ  .ولىاأل  َيةِّ ُنَوض ِّ
  يكون التوحيد صحيحًا يجب االستقامة وعمل الصالحات واإلعراض عن المعاصي.لكي 
ْثلِّها. ساَءةِّ اإلِّ  َرد ِّ  في آراَءناُنَبي ُِّن  -5  بِّمِّ
  رد اإلساءة بمثلها أمر مذموم قبيح؛ ألنه يؤدي إلى تفرق المجتمع ونشر الحقد والضغينة بين الناس ويزيد

 المشاكل.
  

 
ة
َ
غ
ُّ
  الل

 : 7صفحة ت الكتاب الوزاري جابة تدريباإ  
ؤاَلْينِّ اآل  :تَِّيْينِّ ُنجيُب َعنِّ السُّ

ميُر الَّذي َتْحَتُه َخطٌّ في ُكل ِّ آ -۱  :تَِّيةِّ اآل ياتِّ اآل مِّنَ  َيةٍ َعّلَم َيعوُد الضَّ
 .دفع بالتي هي أحسنيو اإلساءة باإلحسان  . مقابلة  ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ  َهاَوَما ُيَلقَّا )أ( 

ِ الَِّذي َخَلقَ  )ب(   الشمس والقمر..   ُهنَّ َواْسُجُدوا ّللَّ
 األرض الجافة..   اْلَماَء اْهَتزَّْت َوَرَبْت  َهاَفِإَذا َأنَزْلَنا َعَليْ  )ج( 

ُق في الَمْعنى َبْيَن الَكلَِّمَتْينِّ الُمَتشابَِّهَتْينِّ فيما َيأْ  -2  :تيُنَفر ِّ
 قريب محبب.             .    َحِميمٌ َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َفِإَذا الَِّذي  قال تعالى:  -1)أ( 
 الماء الذي يغلي )شديد الحرارة(..    اْلَحِميمُ ُيَصبُّ ِمن َفْوِق ُرُءوِسِهُم  قال تعالى:  -2    

 . دالئل قدرته وعظمته.    َأنََّك َتَرى اأْلَْرَض َخاِشَعةً  آَياِتهِ َوِمْن  قال تعالى:  -1)ب( 
 .أجزاء من السورة   .آياتٍ  َسْبعُ  الفاِتَحةِ  سوَرةِ  آياتِ َعَدُد  -2      

 خارجية 
ٌ
رِيبات

ْ
د
َ
  ت

ْ وَ  قال تعالى:  -1 َّلَّ ََتَافُوا
َ
َٰٓئَِكُة أ ُل َعلَۡيِهُم ٱلَۡملَ ْ َتَتََنَّ ُ ُثمَّ ٱۡسَتَقَُٰموا ْ َربَُّنا ٱَّللَّ ِيَن قَالُوا ََّل ََتَۡزنُواْ إِنَّ ٱَّلَّ

ْ بِٱۡۡلَنَِّة ٱلَِِّت ُكنُتۡم تُوَعُدوَن  وا بِِۡشُ
َ
ۡنَيا َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُكۡم فِيَها َما 30َوأ ةِ ٱدلُّ ۡوِِلَآؤُُكۡم ِِف ٱۡۡلََيوَٰ

َ
ََنُۡن أ

ُعوَن  نُفُسُكۡم َولَُكۡم فِيَها َما تَدَّ
َ
ِۡن َغُفورٖ رَِّحيٖم  31تَۡشَتِِهٓ أ  .32نُُزَّلا م 
 هات مرادف )ُنُزل( __________ ، ومفرد )أولياء( ____________ .1
 ______________________ما سبب نزول المالئكة على المؤمنين عند االحتضار؟  .2
 ما جزاء الذين استقاموا لربهم حسب اآليات السابقة؟ ________________________ .3
 ______________ ؟  َأالَّ َتَخاُفوْا َواَل َتْحَزُنواْ   عالى:َبواِعَث الَخْوِف َوالُحْزِن في َقْوِلِه تَ ما  .4
 الضمير )نحن( في قوله: )نحن أولياؤكم( يعود على ________________ .5
 )ولكم فيها ما تّدعون( نوع )ما( هنا ________________ .6
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 )أال تخافوا وال تحزنوا( أسلوب ______________ .7
 
ۡحَسُن  قال تعالى:  -2

َ
ا َوقَاَل إِنَِِّن ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمنَي َوَمۡن أ ِ وََعِمَل َصَٰلِحا ن َدََعٓ إََِل ٱَّللَّ ِمَّ َوََّل 23قَۡوَّلا م 

 
َ
ِي بَۡيَنَك َوَبۡيَنُهۥ َعَدََٰوةٞ َكأ ۡحَسُن َفإَِذا ٱَّلَّ

َ
ُۚ ٱۡدَفۡع بِٱلَِِّت ِِهَ أ ي َِئُة  24نَُّهۥ َوِلي ََحِيٞم تَۡسَتوِي ٱۡۡلََسَنُة َوََّل ٱلسَّ

ٍّ َعِظيٖم وَ  ٓ إَِّلَّ ُذو َحظ  ََٰها ى ْ َوَما يُلَقَّ وا ِيَن َصََبُ ٓ إَِّلَّ ٱَّلَّ ََٰها ى ۡيَطَِٰن نَۡزغٞ  25َما يَُلقَّ ا يََنََغنََّك ِمَن ٱلشَّ ِإَومَّ
ِميُع ٱۡلَعلِيُم  ِِۖ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ  26فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّللَّ

" هات من اآليات السابقة ما يتفق وهذا ْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ اْدُع ِإَلى  َسِبيِل َربَِّك ِباْلحِ قال تعالى: " .1
 ______________________________________________________ المعنى.

 _____________________________________ ما معنى )ادفع بالتي هي أحسن(؟ .2
 ؟ __________، ومضاد )حميم( __________ ( ما مرادف )ينزغ .3
 ___________________ )ومن أحسن قواًل( ما نوع )َمْن( هنا؟ .4
 __________________)وال تستوي الحسنة وال السيئة( أسلوب  .5
 حاك النمط اللغوي: .6

 ْ وا ِيَن َصََبُ ََٰهآ إَِّلَّ ٱَّلَّ ى  َوَما يُلَقَّ
 ما _____________________ إال ________________________

 ج إلى صفات يتصف بها الفرد ليكون قادرًا على ذلك، فما الصفات؟حتايرّد اإلساءة باإلحسان  .7
_____________________________________________________________ 

ۡمِس َوََّل لِۡلَقَمِر َوْۤاوُدُجۡسٱ قال تعالى:  -3 ُۚ ََّل تَۡسُجُدواْ لِلشَّ ۡمُس َوٱۡلَقَمُر ُۡل َوٱنلََّهاُر َوٱلشَّ  َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ ٱِلَّ
ِِۤ ِي َخَلَقُهنَّ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َتۡعُبُدوَن  َّلِلَّ ِۡل  37ٱَّلَّ ِيَن ِعنَد َرب َِك يَُسب ُِحوَن ََلُۥ بِٱِلَّ ْ فَٱَّلَّ وا فَإِِن ٱۡسَتۡكََبُ

نََّك تََرى 38 ۩ُمونَ   َ َوٱنلََّهارِ وَُهۡم ََّل يَۡس 
َ
ٓ  َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦٓ أ ۡرَض َخَِٰشَعةا فَإَِذا

َ
نَزنۡلَا َعلَۡيَها ٱلَۡمآَء ٱۡهََتَّۡت ٱۡۡل

َ
أ

ءٖ قَِديٌر  ِ ََشۡ
َٰ ُك  ُۚ إِنَُّهۥ لََعَ ۡحَياَها لَُمۡۡحِ ٱلَۡمۡوَتَٰٓ

َ
ِٓي أ  39َوَرَبۡتُۚ إِنَّ ٱَّلَّ

 ما مرادف )يسأمون( ؟ ____________ وما مضاد )خاشعة( ؟ ___________ .1
 ______لى إيحاء الموتى  _____________ع –تعالى  -اذكر بعض اآليات الدالة على قدرة هللا  .2
 ماذا يحدث لألرض الخاشعة عندما ينزل عليها الماء؟ ________________________ .3
ِيَن ِعنَد َرب َِك ) .4  ( االسم الموصول الذين يعود على ___________________فَٱَّلَّ
 فّرق في المعنى بين ما تحته خط: .5

ۦٓ َأنََّك َتَرى "  -أ ِتِه ِشَعة  ٱأۡلَۡرَض  َوِمۡن َءايَ   "  خَ 
 " َخاِشُعونَ َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ُهْم ِفي َصاَلِتِهْم "  -ب

 غوي:حاك النمط اللُّ  .6
" ُۚ ۡحَياَها لَُمۡۡحِ ٱلَۡمۡوَتَٰٓ

َ
ِٓي أ  "إِنَّ ٱَّلَّ
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 إنَّ _____________________ لـ __________________
نََّك تََرى َوِمنۡ " وضح الجمال في قوله تعالى:  .7

َ
ۡرَض َخَِٰشَعةا  َءاَيَٰتِهِۦٓ أ

َ
 ". ٱۡۡل

______________________________________________________ 
 

 

 اإل
 
راب

ْ
  ع

 
البِناء

َ
  و

 المعرب: هو الذي تتغير حركة آخره بتغير موقعه اإلعرابي )موقعه في الجملة(. .1
 ابي.المبني: هو الذي ال تتغير حركة آخره بتغير موقعه اإلعر  .2
 األفعال كلها مبنية عدا الفعل المضارع. .3
 معرب عدا ما يلي:  ُمْعَظُمهااألسماء  .4
5.  عـــدا المثنــــى منهــــا )اللــــذان  : )الــــذي، التــــي، الـــذين، اللــــواتي، الالئــــي(األســـماء الموصــــولة كلهــــا مبنيـــة

 واللتان(.
 إذا ، إذ ، لّما. ما ، ، ، َمنْ  : متىأسماء الشرط كلها مبنية 
 ما.،  ، لماذا ، كيف ، أين فهام مبنية: متى ، َمنْ أسماء االست 
 .)أسماء اإلشارة كلها مبنية عدا المثنى منها )هذان وهاتان 
 .الضمائر كلها مبنية 

، َوالَعْطِف، َوالنِّداِء، َوالنَّْصِب، َوالَجْزمِ )ُحروُف الَمعاني، َوِمْنها ُحروِف:  .6  َمْبِنيٌَّة َجميُعها.( الَجرِّ
كونُ  ْصِليِّةُ األ الَعالماتُ  .7 مُّ، َوالَفْتُح، َوالسُّ  .ِلْلِبناِء ِهَي: الَكْسُر، َوالضَّ

   
ٌ
رِيبات

ْ
د
َ
  ت

 :9صفحة إجابة تدريبات الكتاب 
 األ
 
ريب

ْ
د
َّ
 الت

 
ل
َّ
 :َوُحروفٍ  َوأْفعاٍل، أْسماٍء، لىُثمَّ ُنَصن ُِّف الَكلِّماتِّ الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط إِّ  تَِّي،اآل النَّصَّ  أَنْقرَ  :و

الَوَطِنيَِّة، َوَتْعزيِز ُحبِّ  الَوْحَدةِ  َتْنميةِ  فيالُمَؤثَِّرِة  َدواتِ األ أَهمِّ  ِمنْ َوالَمْسموَعُة،  َوالَمْقروَءةُ الَمْرِئيَُّة  ْعالمِ َوساِئُل اإل ُتَعد" 
ةِ  َتْقديمِ  َعْبرَ  ،أْبناِئناالَوَطِن في ُقلوِب  الَمْنشوَدَة، َوَعْبَر  هدافَ الرِّسالَة، َواأل تُحقِّق الُمناِسَبِة، الَّتي ْعالِميَّةِ اإلِ  المادَّ

اْسِتْثماِر  َعلى َعِملَ  َمنْ َفالَكيُِّس  َخِر؛اآل َوالرَّأيِ  أيِ الرَّ  َتَقبُّلِ  في يجاِبيََّة،َتْفعيِل الَبراِمِج الِحواِريَِّة، الَّتي ُتَغّذي الّروَح اإلِ 
 يَِّة".َقضايانا الَوَطنِ  لِخدْمة ْعالمِ َوساِئِل اإلِ 

 حروف أفعال أسماء
الَّتي  –َعْبَر  –أْبناِئنا  – الَمْقروَءةُ 

 خدمة. –َمن  –اآلَخِر  –
  .على –في  – ِمنْ  ل. مِ عَ  –تُحقِّق  – ُتَعد

 

 القواعــــد

 القاعدة
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اني:
 
 الث

 
ريب

ْ
د
َّ
َن األُنَمي ُز األ الت ،ال َعّلماتِّ  َوُنَبي ِّنُ  تي،أْ ْفعالِّ الُمْعَرَبةِّ فيما يَ ْفعاَل الَمْبنيََّة مِّ  َوَعّلماتِّ  بِّناءِّ

 :ْعرابِّ اإل
 عّلمات اإلعراب األفعال المعربة عّلمات البناء األفعال المبنية الجملة

ْم َوْقَتكَ     السكون  منظّ  َنظِّ
ذا  الضمة َيْنَتِشرُ    َيْنَتِشُر الشَّ
   الفتح فازَ  فاَز الُمْجَتِهدُ 

   السكون  اْصَنعِ  اْصَنِع الَمْعروفَ 
 الضمة َيَتَرْقَرقُ    ءُ َيَتَرْقَرُق الما

   حذف حرف العلة اتَّقِ  اتَِّق هللاَ 

 :تيَتْدريٌب: ُنْعرُِّب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َيأْ 
مْ  الُمْؤمِّنونَ  أْفَلحَ  ْدقِّهِّ  .بِّصِّ

 أْفَلَح: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتح
 المؤمنون: فاعٌل مرفوع وعالمة رفعه الواو؛ ألنه جمع مذكر سالم.
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َ
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  ةجي

 ( أمام الخاطئة:  ( أمام العبارة الصحيحة، وعّلمة )    ✓السؤال األول: ضع عّلمة )  
 ( المعرب هو الذي ال تتغير حركة آخره بتغير موقعه اإلعرابي. ) .1
 ( حروف المعاني جميعها مبنية. ) .2
 ( عالمات البناء األصلية هي: الفتح والكسر والضم والسكون. ) .3
 لضمائر من األسماء المعربة.( تعتبر ا ) .4
 ( اسم اإلشارة )هذان( اسم معرب. ) .5
 ( الفعل الماضي دائمًا مبني. ) .6

 السؤال الثاني: ضع خطًا تحت اإلجابة الصحيحة:
 ليس مما سبق[ –َمْن  –هؤالء  –من األسماء المعربة ]اللذان  -1
 جميع ما سبق[ –اللواتي  – تلك –من األسماء المبنية ]كيف  -2
 جميع ما سبق[ –حروف العطف  –حروف النداء  –ن حروف المعاني ]حروف الجر م -3
 [الفتح –الضم  – السكون  –)هؤالء( اسم إشارة مبني على ]الكسر  -4
 أعطى[ –أخذ  –ادرس  –أحد األفعال التالية معرب ]يسعى  -5

 

 

 



 إعداد/ أ. أحمد النويري                                                              الفصل األول –للصف الثامن  – الوسيط في اللغة العربية

15 
 

0  
 

 السؤال الثالث: صنف الكلمات التالية إلى معرب ومبني:
 يا[ –محاسبة  –َقاِتٌل  –هاتان  –نحن  –هذا –أكتُب  –على  –ليت  –]درس 

 مبني معرب
  

 السؤال الرابع: أكمل الجمل بكلمة مبنية مناسبة:
 _______ محمد مسرعًا إلى المدرسة. -1
 ______ اجتهد فإنه يصلُّ إلى ما يريُد. -2
 إنَّ _______ قوم يحبون الخير. -3
 ؟ األُلى َكَنُزوا الُكُنوزَ ______  األكاِسَرُة الَجباِبَرةُ  -4
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 .ِإَلْيها َوَوَصلَ  الغاَيَة، أْدَركَ اْسٌم ُمْشَتقٌّ ِمَن الِفْعِل َبَلَغ، ِبَمْعنى  الَبّلَغُة ُلَغًة:
ّلحاً  أم ا َخاّلٌب، َمَع ُمالَءمِة أَثٌر  النَّْفسِ  في َلها ٍة،َفصيحَ  َصحيَحةٍ  ِبِعباَرةٍ  واِضحًا، الَجليلِ  الَمْعنى َتْأِديةُ  َفِهيَ  :اْصطِّ

 الَّذيَن ُيخاَطبوَن ِبِه. ْشخاصِ ْوِطِن الَّذي ُيقاُل فيِه، َواألُكلِّ َكالٍم ِلْلمَ 
ْلُم الَبّلَغةِّ  َوُيْقَسمُ  . َولُِّكل ِّ إِّ عِّ ْلُم الَبديعِّ ْلُم الَمعاني، َوعِّ ، َوعِّ ْلُم الَبيانِّ َي: عِّ ْلمٍ لى َثّلَثةِّ ُعلوٍم، هِّ هِّ الُعلومِّ،  مِّنْ   عِّ هذِّ

راَستِّها.  َمْوضوعاٌت َيْخَتصُّ بِّدِّ

ْلمِّ الَبّلَغةِّ: راَسةِّ عِّ ْن دِّ  الَهَدُف مِّ
1. : ِق َبالَغِة الُقر  َهَدٌف دينِّيٌّ ريِف.َوالحَ  الَكريِم، آنِ َيَتَمثَُّل في َتَذوُّ  ديِث النََّبِويِّ الشَّ
 .َدبِ األ ِصناَعةِ  َعلى َوالتَّْدريبِ  لَجيِِّد،ا التَّْأليفِ  في َيَتَمثَّلُ  :أَدبِّيٌّ َهَدٌف  .2
3. :  َيَتَمثَُّل في الُقْدَرِة َعلى َتْمييِز الَكالِم الَجيِِّد ِمَن الرَّديِء. َهَدٌف َنْقدِّيٌّ

: ْلُم الَبديعِّ ، الَجمالِ  ِمنَ  َبديَعةٍ  ِبأْلوانٍ  الَمعاني أوِ  ْلفاِظ،ُهَو ِعْلُم َتْزييِن األ عِّ ؛المَ  أوِ  اللَّْفِظيِّ  ْعَنِويِّ
باِق، َوالُمقاَبَلِة، َوَغْيِرِهما. َوَتْشَملُ  ناٍت َمْعَنويًِّة: َكالطِّ ْجِع، َوالِجناِس. َوُمَحسِّ ناٍت َلْفِظيًَّة: َكالسَّ  ُمَحسِّ

 الِحقًا َشْيئًا ِمْن ِعْلِم الَبديِع. َوَسَنَتناَولُ 
 
 
 

 القاعدة البالغة
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 السؤال األول: أكمل الفراغ:
.............. هي تأدية المعنى الجليل واضحًا، بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثٌر خالب، مع .... -1

 مالئمة األشخاص والمواطن التي ُيقال فيها.
 ................. و ..................من أهداف دراسة علم البالغة هدف ديني و ..... -2
 بالغة يتمثل في القدرة على تمييز الكالم الجيد من الرديء.الهدف .......... هو هدف من أهداف ال -3
 .. علم تزيين األلفاظ، أو المعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي أو المعنوي............. -4
 من المحسنات اللفظة........................... و ....................... -5
 ................ و ............................من المحسنات المعنوية .......... -6

 السؤال الثاني: أجب بحسب المطلوب:
 اذكر بعض األهداف الدينية لدراسة علم البالغة. -1

................................................................................. 
 هم".لِ وْ قُ عُ  رِ دَ على قَ  اَس بوا النّ جاء في األثر: "خاطُ  -2

 ما عالقة هذه العبارة بتعريف البالغة العربية؟
0................................................................................. 
 
 
 

 
 
ة
َ
ط
ِّ
س
َ
و
َ
ت
 
 امل
 
ة
َ
ز
ْ
م
َ
 اهل

َطُة: َعلى  الَحْرِف الَّذي َقْبَلها،َوَحَرَكِة  َحَرَكِتها، ِإلىِبالنََّظِر ِهَي َهْمَزٌة َتِرُد في َوَسِط الَكِلَمِة، َوُتْكَتُب  الَهْمَزُة الُمَتَوس ِّ
كوُن. :ِهيَ  الَحَركاتِ  أْقوى  أنَّ  ِعْلماً  الَحَرَكَتْيِن، أْقوى َحْرٍف ُيناِسُب  مَُّة، َفالَفْتَحُة، َفالسُّ  الَكْسَرُة، َتليها الضَّ

 ثل: ِفَئة، ُسِئل.كانت الكسرة أقوى كتبت الهمزة المتوسطة على نبرة م فإنْ 
 ول، ُمَؤكد.وإن كانت الضمة أقوى كتب الهمزة المتوسطة على واو مثل: مْسؤُ 

 وإن كانت الفتحة أقوى كتب الهمزة المتوسطة على ألف مثل: َرْأس، َسَأل.
 

 :من الكتاب المدرسي 12صفحة  َتْدريبإجابُة 
َن الُجموعِّ اآلَنْكُتُب ُمْفَردَ  َدةِّ  إِّلىالرُّجوعِّ بِّ  تَِّيةِّ، ُكل ِّ َجْمٍع مِّ  :ْمّلئِّيَّةِّ اإلِّ  القاعِّ

ن،المَ   .الُبَؤر الُفؤوس، الَمسائِّل، الفِّئات، آذِّ
 َفَأس، ُبْؤرة.ِمْئذنة، ِفَئة، َمْسَألة،  /اإلجابة

 
 

 اإلمـــالء

 القاعدة
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 الفراغ: األول: أكملِّ  السؤالُ 
 الَحْرِف الَّذي َقْبَلها،َوَحَرَكِة  َحَرَكِتها، ِإلىِة، َوُتْكَتُب ِبالنََّظِر .................. ِهَي َهْمَزٌة َتِرُد في َوَسِط الَكِلمَ  -1

 الَحَرَكَتْيِن. أْقوى َعلى َحْرٍف ُيناِسُب 
 يأتي بعدها ............. .......... ثمَّ  ى الحركاتِ وَ أقْ  -2
 س ......................أْ رَ  كلمةِ  عُ مْ جَ  -3
 على واو أو .............. أو ............ أو .............. المتوسطةُ  الهمزةُ  تكتبُ  -4

 :ضع خطأ تحت الكلمات التي تحتوي على همزة متوسطة: الثانيالسؤال 
 .عباَءة – فْجأة –مأخوذ  –اإلحسان  –قارئ  –آخذ  –قرأ  –سائل 

 السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية بكلمات تحتوي على همزة متوسطة:
 ن ................ والمصلو مامُ اإل يقفُ  -1
 ........... والكتابة أساس اللغة العربية. -2
 بالشجاعة و ............... -رضي هللا عنه  -وصف حمزة  -3
 محمد طالٌب ........... -4
 بالل بن رباح ............ الرسول. -5

 لكلمات اآلتية:السؤال الرابع: بي ن سبب كتابة الهمزة المتوسطة على صورتها في ا
 ...........................................صل: .......أَ ........... تَ ...ألت: .........................سَ 

 ............................................ْأن: .................... شَ ....َيُؤم: .........................
 ......................................الناشَئة: .............................. ..ؤون: ..................شُ 
 ................................................. َزِئير: ....................ر: ........................ِبئْ 

 ........................................ل: .......................... شمائِ ....ُسئلت: ...................
 
 
 

 َوَيْسَهُر اخلَْلُق َجر اَها َوخْيَتِصمُ      أََنُم ِمْلَء ُجُفوين َعْن َشَواِرِدَها
 .من قولهم : شرد البعير : إذا نفر ، الشوارد : النوافرأْسَفَل،  ِإَلى أَْعَلى ِمنْ  الَعْينِ  الجفون: ِغَطاءُ  /المفرادت

 بنوادر ما : أنام ساكن القلب ، متمكن النوم ال أعجب بشوارد ما أبدع ، وال أحفل ،الشاعريقول  ت/البي ومعنى
 أنظم ، ويسهر الخلق في تحفظ ذلك وتعلمه ، ويختصمون في تعّرفه وتفهمه .

 
 

 الخـــــط
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ُر الفِ  الَّتي الُجَملِ  ِمنَ  َمْجموَعةٌ  :الَقصيَرةُ  الفِّْقَرةُ  ئيَسَة، ْكَرةَ ُتَطوِّ  َجديٍد، ِبَسْطرٍ  َتْبَدأ َوُمَتَسْلِسَلًة، َبْيَنها فيما ُمَتراِبَطةً  الرَّ
 .ُمناِسَبةٍ  َتْرقيمٍ  ِبَعالَمةِ  َوَتْنَتهي

 :هِّيَ  َمراحَل، َثّلثِّ  في الفِّْقَرةِّ  كِّتاَبةُ  َوَتُمرُّ 
 والفرعية. الرئيسيةِ  األفكارِ  يدِ دِ حْ وتَ ، للكتابةِ  في التخطيطِ  لُ ثَّ مَ تَ وتَ  :الكِّتاَبةِّ  َقْبلَ  ما َمْرَحَلةُ  .1
َدةَ  َيْكُتبُ  وفيها :الكِّتاَبةِّ  َمْرَحَلةُ  .2  أوِ  )الُجْمَلَة الِمْفتاِحيَّةَ  الَمْوضوِع، ُجْمَلةَ  َيْكُتبُ  ُثمَّ  ِلْلِفْقَرِة، األولى الُمَسوَّ

 َمْرَحَلةِ  في َواْختاَرها الَّتي َجَمَعها األْفكارِ  َعنِ  بِّرُ ُتعَ  الَّتي الّداِعَمةَ  األْخرى  الُجَملَ  ِإَلْيها ُيضيفُ  ُثمَّ  الّضاِبَطَة(،
 .الِكتاَبةِ  َقْبلَ  ما

: النَّْحِويُّ اإِلْمالِئيُّ َوالنَّْحِويُّ ] التَّْدقيقُ  َوالّثاِنَيةُ  الُمراَجَعُة، األولى: ُخْطَوَتْينِ  في َوَتْأِتي :الكِّتاَبةِّ  َبْعدَ  ما َمْرَحَلةُ  .3
 .التَّْرقيمِ  َعالماتِ  َوَتْوظيفُ  فع الفاعل وهكذا..[؛تعني قواعد اللغة كر 
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 .ةِّ رَ قْ الفَ  لكتابةِّ  ةَ حَ يْ حِّ الصَّ  اتِّ وَ طُ راعيًا الخُ ، مُ نَ ريْ إلى اآلخِّ  انِّ سَ اإلحْ  نْ عَ  قصيرةً  اكتْب فقرةً 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

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

 
 
 

  

 التعبير
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o  ٌِقصٌَّة َقصريٌَة: زَْيت 
o  َعلى ِجذِْع زَْيتونٍَة 
o  اجلُْمَلُة الِفْعِليَُّة 
o )ناُت اللَّْفِظيَُّة )اجلِناُس  املَُحسِ 
o  َطِة  حاالٌت خاصٌَّة يف ِكتابَِة اهلَْمَزِة املُتَ َوسِ 

 

  

 الوحدة الثانية
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 :االْسِتماُع والُمحاَدَثُة 

ُع  ِّ  إلىَنْسَتمِّ ْيتونُ ) َنص  ذاٌء وُهوِّيَّةٌ  الزَّ  :تَِّيةِّ اآل ْسئَِّلةِّ األ َعنِّ  ُنجيبُ  ُثمَّ  (،غِّ
 النص:

ُهْم، َوَكْيفَ  َجَرِة، َأَخَذْت َتْروي َلُهْم َأْجَمَل الِحكاياِت الَّتي َسطََّرها َجدُّ  رُ اجَ كاَنْت هِذِه األشْ  َجَلَسْت َمَع َأْطفاِلها َتْحَت الشَّ
ْيتوِن بَّ ِمْن حَ  ساَلْت ى ِه، َوما َأْن َأْكَمَلْت َحديَثها، َحتد ُلها َكَوَلٍد ِمْن َأْوالها َوُيَدلِ بُّ ِه، ُيحِ دُجْزءًا ِمْن ُفؤا  ْمَعٌة.دِة الزَّ

مو  َسأَل َأْحَمُد واِلَدَتُه َعنْ  ْيتوِن، َفَتَنهَّدِت األمُّ َتْنهيَدًة َعميَقًة ِبعْمقِ بالُمْنَهِمَرِة ِمْن حَ  عِسر الدُّ ْيتو  رُجذو  اِت الزَّ ِن، ُثمَّ الزَّ
ْيتوِن ال ُيفار قاَلْت: يا َوَلدي، ُمْنُذ َأْن َعَمْرنا هِذِه األ َنْغِرُسُه في ُتراِب الَوَطِن َكما ُغِرَسْت  ُق َأْيِدَينا،ر َض، َو ُغْصُن الزَّ

ْيتوُن ِعمابَّ َمحَ  َل َوجْ طاَلما اْقتَ  ْيِت، ِمْنُه َنْسَتِمدُّ َزْيَتنا الَّذيبَ ال دُتُكْم في ُقلوِبنا، َفالزَّ الَّتي  رِ َة اإِلْفطابَ َرَن ِبالزَّْعَتِر، َفَشكَّ
 ِض. ر ُعْمِق األ في ريِخِه الُمَتَجذِ ر َر تابْ ُتَزيُن ماِئَدَة الِفَلْسطيِني، عَ 

ْيتوِن ِلَجدي؟ ما الَّذي َحَمَلُه َعل َأْجِلها، َعل الرَّْغِم  ِهُد ِمنْ ُمالَزَمِة ظالِلها؟ َفَنراُه َيِكدُّ َوَيْجتَ  ىَوما الَّذي َتْعنيِه َشَجَرُة الزَّ
 حيِلِه َقِد اْقَتَرَب ، َو َأنَّ األَجَل باَت َيْطُرُق باَبُه. ر ِمْن ِعْلِمِه َأنَّ َمْوِعَد 

َلَقِد  ،هِ ر َصدْ  عاَتْت ُجْزءًا ِمْن َكْينوَنِتِه، أَْغصاُنها تماهي ُضلو بِضِه، فَ ر الِفَلْسطيِنيُّ ِبأ حُ يا َوَلدي، َلَقِد اْلَتَحَم الَفال
ْيتوِن ِبأَجدا ْيتوِن. َأال َتراها عوهار َض ِبِدماِئِهْم، َوزَ ر نا الَكْنعاِنييَن الَّذيَن َعَمروا األداْلَتَصَقْت َشَجَرُة الزَّ َكاإِلْكليِل  ِبالزَّ

مو بَنواِصَي الجِ  نُ ُتَزي ضي؛ ر ها: َأِن اْنَصِرفوا َعْن أَ َوْجِه أَْعدائِ  ، َتْصُرُخ في داِل؟ ُتَغني لْلفالحيَن أَغاِنَي الِعز َوالصُّ
 .ماِلحاً  ْمعاً دَوأَْغصاني؛ َفَجَعْلُتْم َزْيِتَي  ي ر َوُعنُفواني، َواْعَتَدْيُتْم َعل ِثما يَفَقْد َأْفَسْدُتْم َعَليَّ فْرَحت

ْيت درويش( دَمحمو )يَر الراِحَل بَنَعْم يا ُأمي، َسِمْعُت شاِعَرنا الكَ  ْيُت  رَسُه َلصار وُن غاَيقوُل: َلْو َيْذُكُر الزَّ  .ْمعاً دالزَّ
َكأنَّها َأَحُد َأْبناِئِه،  َتْرِبَيِتها، َوَتْنِشَئِتها ىتي َيقوُم َعللّ ُه ار ِضِه! ُتَوطُدها َأْشجار ِبأ حَ يا َلها ِمْن َوشاِئَج َقِويٍَّة َتْرِبُط الَفال

ِهيّ ِبَثمَ بها صاحِ  ىَعل دَرْت َوَأْثَمَرْت، َأَخَذْت َتجو بُ ذا كَ إ ىَحت َلْيِه إ دُّ َوَكأنَّها ِبذِلَك َترُ  ي ،بِ الذَّهَ  ، َوَزْيِتها ِرها الناِضِج الشَّ
 الَجميَل.

 شرح المفردات: ⚫
ه ألًما أو ُحزًنا: َنهَّد،    تَ   ِبَغَزاَرٍة  ةُمَتَساِقط: الُمْنَهِمَرةِ   .أخرج َنَفَسه بعد َمدِّ

 .تحاكي وتخالط وتشابه: تماهيته وأصله وتركيبه،  : طبيعَكْينوَنِته: يعمُل بجدٍّ   ،    َيِكدُّ 
ُخَها: روابط  ،   توطدها:  َوشاِئجَ : الّتاج  ،  اإِلْكليل  : التصق    ،اْلَتَحَم   .َتَثبُُّتَها ، َتَرسُّ

تهُعنُفوان الشيء:  م الرأس إذا طال،    النواصي: مفردها ا  أي نشاطه وِحدَّ  .لنَّاِصَيُة : َشعُر مقدَّ
  تعطي بكرم. تجود:

 :14إجابة أسئلة الكتاب الوزاري صفحة  ⚫
1 ). ْيتونِّ َوالَجد ِّ ُف الَعّلَقَة َبْيَن الزَّ  َنصِّ

،  اإلجابة/  .هِ دها َوُيَدِل ُلها َكَوَلٍد ِمْن َأْوالبُّ ُيحِ يعتبُر الزيتون جزءًا من فؤاِد الجدِّ
َي اْلُمْفَرداتِّ اآل( 2  شائُِّج، ُتماهي.: َسطََّرها، وَ تَِّيةِّ َنْذُكُر َمعانِّ

 .تحاكي وتخالط وتشابه: ُتماهي: روابط ، شاِئجُ : كتبها ، وَ َسطََّرها
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ْيتوَنةِّ ( 3  . أْعدائِّها إِّلىُنَبيِّ ُن رِّساَلَة الزَّ
ْيتوَنِة  اإلجابة/ واني، َواْعَتَدْيُتْم َأِن اْنَصِرفوا َعْن َأرضي؛ َفَقْد َأْفَسْدُتْم َعَليَّ فْرَحتي َوُعنفُ أْعداِئها هي:  ِإلىِرساَلَة الزَّ

 ِثماري َوأَْغصاني؛ َفَجَعْلُتْم َزْيِتَي دْمعًا ماِلحًا. ىَعل
ْيتوَنُة اْلَجميَل ( 4 بِّها؟ إِّلىَكْيَف َتُردُّ الزَّ   صاحِّ

 من خالل الثمر الناضج الشهي والزيت الذهبي الذي تمنحه لصاحبها. اإلجابة/
يَّ َنْذُكُر َمَثًّل َشْعبِّي ًا َعْن ( 5 ْيتِّ  ةِّ أَهم ِّ  .الزَّ

 الزيت عماد البيت. اإلجابة/
رِّ َمْحمود َدْرويش:( 6 اعِّ ْن َقْولِّ الش  ُح ما َنْفَهُمُه مِّ  ُنَوض ِّ

ْيُت َدْمعًا. ْيتوُن غاِرَسُه َلصاَر الزَّ  َلْو َيْذُكُر الزَّ
ًا عندما يذهب تبين مدى عناية الفالح بزيتونه واهتمامه به، لدرجة لو تذكر الزيتون ذلك لبكى حزن اإلجابة/
 صاحبه.

باَرةِّ: " ( 7 ُح َجماَل التَّْصويرِّ في عِّ ". ْكليلِّ َكاإلِّ  َتراها أالُنَوضِّ  بالِّ َي الجِّ  ُتَزيِّ ُن َنواصِّ
 .، وشبه الجبل باإلنسان الذي يوضع على رأسه التاجشبه الزيتون باإلكليل وهو التاج اإلجابة/

 لوَن".َفَيْأكُ  َوَنْغرُِّس  أَكْلناسوا فَ : "َغرَ ْجدادِّ لِّ األَقوْ  في آراَءناُنَبي ُِّن ( 8
العبارة تعكس مدى ترابط األجداد واألبناء بالزيتون على مدار الحياة، فاألجداد يغرسون فيأكل األبناء من  اإلجابة/

 هذا الغرس، وكذلك األبناء يغرسون لمن بعدهم وهكذا.
ِّ  آَخرَ َنْقَترُِّح ُعْنوانًا ( 9  .لِّلنَّص 

 كاية صمود وعز.الزيتون ح اإلجابة/

 تدريبات خارجية على نص االستماع: ⚫
 ما الذي حمل الجد على مالزمة ظالل الزيتون؟( 1  

 ( ما واجبنا تجاه ما يفعله المحتل بأشجار الزيتون؟2
  ( يرمز الزيتون لمعاٍن متعددة، اذكرها.3
   اذكر آية قرآنية تبين مكانة شجرة الزيتون. (4
 ( حدد نوع األساليب:5
 ِضِه!ر ِبأ حَ يا َلها ِمْن َوشاِئَج َقِويٍَّة َتْرِبُط الَفال -
  اِل؟بَنواِصَي الجِ  نُ َكاإِلْكليِل ُتَزي َأال َتراها -
  ( وضح الجمال في قوله:5
 َعْبَر تاريِخِه الُمَتَجِذر في ُعْمِق األرِض. -
ْيُت َدْمعًا. - ْيتوُن غاِرَسُه َلصاَر الزَّ  َلْو َيْذُكُر الزَّ
 التركيب )تجود على( في جملة مفيدة. ( وظف6
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 ومكان قصيرة زمنية مدة ضمن غالباً  وحيدٍ  حدثٍ  تقديمِ  إلى هي عمل أدبي يهدف تعريف القصة القصيرة: ⚫
 الحياة. جوانب من جانب أو موقف عن لتعبر غالباً  محدود
 النهاية . –اللغة  –الحدث  –ن والمكان الزما –الشخصيات  –الفكرة  عناصر القصة:من  ⚫

: ِّ  َبْيَن َيَديِّ النَّص 
ِة الَقصيَرِة،  م. 1941َمحمود شقير كاِتٌب ِفَلْسطيِنيٌّ ِمْن َمواليِد َجَبِل اْلُمَكبِِّر في الُقْدِس، عاَم  َنَبَغ في ِكتاَبِة الِقصَّ

ةُ َوالقِ  .ْطفالِ األ َوأَدبِ  الّسيَرِة، أَدبِ وَ  ْقصوَصِة،َواأْل   َعلى الُمحاَفَظةِ  في الِفَلْسطيِنيِّ  َهمِّ  َعنْ  َتَتَحدَّثُ  أْيدينا،الَّتي َبْيَن  صَّ
ُح ُمعاناَة األَوَزْيت أْرِضهِ َواْرِتباِطِه بِ  َعْيِشِه،ُلْقَمِة  ِمْن َغْطَرَسِة  عاِئَلِتها الِفَلْسطيِنيَِّة، َوَخْوَفها َعلى مِّ وِنِه، َوُتَوضِّ

 هاكاِتِه الجاِئَرِة.االْحِتالِل، َواْنتِ 

 أسئلة:
  محمود شقير؟ نْ مَ  -1

 م 1941كاتٌِب فِلَْسطينِيٌّ ِمْن َمواليِد َجبَِل اْلُمَكبِِِّر في القُْدِس، عاَم  اإلجابة/
 عم  تتحدث قصة )زيت(؟  -2

ِ في الُمحافََظِة َعلى لُْقَمِة َعْيِشِه، َواْرتِ ت اإلجابة/ باِطِه بِأْرِضِه َوَزْيتونِِه، تََحدَُّث َعْن َهمِِّ الِفلَْسطينِيِّ

ُح ُمعاناةَ األمِِّ الِفلَْسطينِيَِّة، َوَخْوفَها َعلى عائِلَتِها ِمْن َغْطَرَسِة االْحتاِلِل، َواْنتِهاكاتِِه الجائِ   َرِة.َوتَُوضِِّ
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 الفلسطينية في تعزيز هذا االرتباط. الفلسطيني مرتبط بأرضه ومتشبث بحقوقه ودور المرأة :العامةالفكرة 
 القلق من حلم مريع. (:1الفكرة )

َوَيُدها َعلى َقْلِبها ِمْن ُحُلِمها، َيْجِلساِن ُمَتالِصَقْيِن  الُمريِع،ُحُلِمها  ِمنْ  َقْلِبهِ  َعلى َيُدهُ  الَبْيِت، ِإلىفي الطَّريِق  نَ ُهما اآل
غيَرِة الَّتي َتْحِمُل اآلالُمجاِوِر للّساِئِق، في الشّ  الَمْقَعدِ  في ْيِت. َعْشرَ  نَ اِحَنِة الصَّ  َصفاِئَح ِمَن الزَّ

 .، متالصقين: متجاورين  ،  المجاور: المقابل ،  الصفائح: أوعية   والمفزع المريع: المخيف المرادف: ⚫
 متباعدين.× المطمئن  ، متالصقين × المريع  المضاد: ⚫
 مقاعد .ُحُلم : أحالم   ، مقعد:  الجمع: ⚫
 الصفائح : الصفيحة. المفرد: ⚫

 الـــقـــراءة
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لقد رأت الزوجة في المنام حلمًا مريعًا، وهم في الطريق يحملون الزيت يظهر عليهم الخوف والقلق من  الشرح: ⚫
 هذا الحلم.

 .الشديدين ( توحي بالخوف والقلقَوَيُدها َعلى َقْلِبها ِمْن ُحُلِمها) اإليحاءات: ⚫
  وأيضًا الخوف.توحي بالمحبة  :)متالصقين(

 )حلمها( الضمير )الهاء( يعود على الزوجة. القواعد: ⚫
  إعراب صفائح: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الفتحة؛ ألنه ممنوع من الصرف.

 اعتداء الجنود على المرأة في الحلم. (:2الفكرة )
 دونَ  َبعيداً  َتِقفَ  أنْ  الَمْرأةَ  أَمروا ،لّشاِحَنَة في َوَضِح النَّهارِ ا َرضوااْعتَ  الُجنودَ  أنَّ  َلْيَلَتْينِ  َقْبلَ  ُحُلِمها في َرأْت  أةُ الَمرْ 

 ِبِه، ُيْؤَمرُ  ِبما َيْصَدعُ  الرَُّجلَ  أنَّ ُحُلِمها في  َرأْت  ُكلَّها، الزَّْيتِ  َصفاِئحَ  الّشاِحَنةِ  ِمنَ  ُيْنِزلَ  أنْ  الرَُّجلَ  أَمرواوَ َحراٍك، 
فائِ  َتْصَطفُّ  َعَلْيها الرَّصاَص ِمْن ُفوَّهاِت ُيْطِلقوَن  ُثمَّ  َواْزدِراٍء، ِبَصَلفٍ  الُجنودُ  أمَُّلهاى الرَّصيِف، َيتَ َعل ُح َمْرعوَبةً الصَّ

ْيُت  فاِئِح،  أْجسادِ  في الرَّصاُص  أْحَدَثهاِمْن َعَشراِت الثُّقوِب الَّتي ياِنعًا  أْخَضرَ َبناِدِقِهْم، َيْنَدِلُق الزَّ  ُتحاِولُ  أةُ َوالَمرْ الصَّ
 َتْهِجُم َعلى ُمحاَوالُتها َتْنَفعُ  ال َوحيَنما َيَدْيها، َبْينَ  َتكاَثرَ  أْينَ ِمْن َتْدري  ال الَّذي الُقماشِ  ِمنَ  ِبِقَطعٍ  الثُّقوبَ  َتُسدَّ  نْ أ

بوَن َبناِدَقُهْم َصوْ   ِهَي في ُذْعٍر َشديٍد.َفَتفيُق ِمْن َنْوِمها، وَ  َصْدِرها، بَ الُجنوِد، َتْضِرُبُهْم ِبَقْبَضِة َيِدها، ُيَصوِّ

َلُف: التََّكبُُّر ،   : توضع بجانب بعضها البعضَتْصَطفُّ ،   َخْوفٍ  َيْصَدُع: َيْجَهُر ِبِه دونَ  المرادف: ⚫ الصَّ
   ،  ا الرصاصيخرج منه تيهة البندقية: الفتحة الوَّ فُ  ،    هاَنةُ االْزِدراُء: االْحِتقاُر َواإلِ ،   : َيندفُع َيْنَدِلقُ  ، َوالَعْجَرَفةُ 

 خوف.ر: ُذعْ   ،  َصْوب: اتجاه   ،  تستيقظتفيق:    ،  : الفتحاتالثُّقوب: تغلق ، َتُسدَّ 
 .تنام× تفيق   التقدير ، × االزدراء  ،  تقدير واحترام× ف لَ َص   ، يرفض ويمتنع ×  عُ دَ ْص يَ  المضاد: ⚫
 .اطمئنان× ذعر  
 .صدر: صدور   ،   ْنعيانع: يُ   ،الرصيف: أرصفة ،   القماش : أقمشة  الجمع: ⚫
 فوهات : فوهة ،   ثقوب : ثقب. المفرد: ⚫
لقد كان الُحلم عبارة عن اعتداء جنود االحتالل على المرأة والزيت، حيث أطلقوا الرصاص على  الشرح: ⚫

غالق الثقوب صفائح الزيت وهم يتأملون هذه الصفائح بسخرية واحتقار، فقاومت المرأة ما يفعله المحتل وحاولت إ 
من نومها  تفاستيقظوا بنادقهم اتجاهها، بّ َص التي في الصفائح بالقماش، فلم تستطع، فهجمت على المحتل، فَ 

 مذعورة خائفة.
  األساليب: ⚫
 (: أسلوب توكيد.الّشاِحَنَة في َوَضِح النَّهار َرضوااْعتَ  الُجنودَ  )أنَّ 
 : أسلوب نفي.َيَدْيها( َبْينَ  َتكاَثرَ  أْينَ ِمْن َتْدري  )ال

 (: أسلوب شرط.ِدهاالُجنوِد َتْضِرُبُهْم ِبَقْبَضِة يَ  َتْهِجُم َعلى ُمحاَوالُتها َتْنَفعُ  ال )َوحيَنما
  اإليحاءات: ⚫

 ِبِه( توحي بالخضوع. ُيْؤَمرُ  ِبما َيْصَدعُ  الرَُّجلَ  أنَّ ُحُلِمها في  )َرأْت 
 سخرية واالحتقار.َواْزدِراء( توحي بال ِبَصَلفٍ  الُجنودُ  أمَُّلهاتَ )
ْيُت )  ( توحي بجمال الزيت.ِمْن َعَشراِت الثُّقوبِ ياِنعًا  أْخَضرَ َيْنَدِلُق الزَّ
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 ( تدل على االرتباك والتوتر نتيجة لما حصل معها.الَّذي ال َتْدري ِمْن أْيَن َتكاَثَر َبْيَن َيَدْيها)
 توحي بالغضب والضيق الشديد لما فعله المحتل. (الُجنودِ  َتْهِجُم َعلى ُمحاَوالُتها َتْنَفعُ  ال َوحيَنما)
 الصور الجمالية: ⚫

فائِ  )َتْصَطفُّ   الصفائح بإنسان مرعوب.الكاتب (: شبه َعلى الرَّصيفِ  ُح َمْرعوَبةً الصَّ
فاِئِح( شبه  أْجسادِ  في الرَّصاُص  أْحَدَثهاَعَشراِت الثُّقوِب الَّتي ) جمال: ، سر الالصفائح بإنسان له جسدالكاتب الصَّ

 .التشخيص

 َقْلق المرأةِّ من الُحلمِّ ومحاولُة الرجل تهدئة روعها. (:3الفكرة )
 .أْضغاُث أْحالمٍ  هِذهِ  الَحالِل، ِبْنتَ  يا اْهَدئي: الرَُّجلُ  َلها قالَ 
 في َوالَوساِئدِ  األْغِطَيةِ  َفْوقَ  الزَّْيتَ  قونَ َوَيْدلُ  الَبالِط، الطَّحيَن َعلى َيْنَعفونَ  َيْومٍ  ُكلَّ  أراُهمْ  َوأنا أْهَدأُ  : َكْيفَ الَمْرأةُ  قاَلْت 

. َجديدٍ  ِمنْ  َوناَمْت  اْستَكاَنْت  َحّتى ُمْنَتَصِف اللَّْيِل، َبْعدَ  ما ِإلى الُمَسلَِّيةَ  الِحكاياتِ  َلها َيْروي  الرَُّجلُ  َوَظلَّ  !الُبيوِت؟
باحِ  َيَنمْ  َلمْ  َوالرَُّجلُ   َيَتَعلَّقُ  حيَنما َقَلَقها ْعزَع. ِإنَُّه َيْعِرفُ الُمزَ  َنْوِمها في يتأمَُّلها َوُهوَ  ،الَمْرأةِ  َعلى أْشَفقَ . َحّتى الصَّ
 .األْوالدِ  َوُلْقَمةِ  الَبْيتِ  ِبَمؤوَنةِ  األْمرُ 

، يطرحونه أرضًا ويلقونهينعفون الطحين: َيْصُعُب َتأويُلُه ،  ُمْضَطِرباً  ِمَن األْحالمِ  كانَ  ما: األْضغاثُ  المرادف: ⚫
 الُمْضَطِرُب .: َوَهَدأْت ، الُمَزْعزعَ  َخَضَعْت : : الممتعة ، اْسَتكاَنْت الُمَسلَِّيةَ : يدفعون ، َيْدُلقونَ 

 مؤونة البيت: مصدر رزق للبيت وطعام له.
 المستقر.× الُمزعزع   ،    فزعْت × اْسَتكاَنْت    المملة  ، × الُمَسلَِّيَة  المضاد: ⚫
 ،    الصباح : األصباح.   ُؤوَناتٌ مَ و  مؤونة : مؤن  الجمع: ⚫
 أضغاث : ِضْغث  ، وسائد : وسادة.المفرد:  ⚫
قلبها، وأن هذا أضغاث أحالم ليس بحقيقة، فظل يروي لها الحكايات  وطمئنةحاول الرجل تهدئة المرأة  الشرح: ⚫

ها على مؤونة قسبب قلبًا؛ ومضطرب اً هدأت، رغم ذلك كان نومها متقلبالليل، حتى  فالمسلية إلى ما بعد منتص
 البيت ولقمة األوالد ورزقهم.

  األساليب: ⚫
 الَحالِل(: أسلوب أمر. ِبْنتَ  يا )اْهَدئي
 الَبالِط(: أسلوب استفهام غرضه النفي والتعجب. الطَّحيَن َعلى َيْنَعفونَ  َيْومٍ  ُكلَّ  أراُهمْ  أْهَدُأ َوأنا )َكْيفَ 

 .َقَلَقها(: أسلوب توكيد )ِإنَُّه َيْعِرفُ 
  اإليحاءات: ⚫

باِح( توحي بالقلق َيَنمْ  َلمْ  )َوالرَُّجلُ   .على الزوجة َحّتى الصَّ
 وخوفها على مؤونة البيت. هاوتوتر  المرأة  الُمَزْعزَع( توحي بقلق َنْوِمها في يتأمَُّلها )َوُهوَ 
 الصور الجمالية: ⚫

 مضطرب ومتقلب. مادي شيءالنوم بالكاتب الُمَزْعزَع(: شبه  َنْوِمها في يتأمَُّلها )َوُهوَ 
 غوية:فوائد لُ  ⚫
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اْستَكاَنْت(: عالقة الجملة الثانية  ُمْنَتَصِف اللَّْيِل(، )َحّتى َبْعدَ  ما ِإلى الُمَسلَِّيةَ  الِحكاياتِ  َلها َيْروي  الرَُّجلُ  )َوَظلَّ 
 باألولى نتيجة.

 

 نوارة الدار. الزوجة (:4الفكرة )
ْيتونِ  َحّباتِ  َتْهُرُس  الُمجاِوَرةِ  الَمديَنةِ  في )ماِكناُت( الَحديدِ  أَخَذْت . َدْوُرُهما جاءَ  يلٍ ِبَقل اللَّْيلِ  ُمْنَتَصفِ  َبْعدَ   الزَّ

 في هللاِ  اْسمَ  َتْذُكرُ  َوالَمْرأةُ . َواْعِتدالٍ  في ِحْشمةَ  َيَتَدفَّقُ  الَّذي الزَّْيتَ  ُيتاِبعُ  الرَُّجلُ . الُعيونِ  َحَدقاتِ  ُتْشِبهُ  الَخْضراَء، الَّتي
 َصفاِئحِ  ِمنْ  الَمزيدَ  الَمكاِن، ُتَهيِّئُ  أْرجاءِ  في َتْرُكُض  ُثمَّ  الَمْحصوُل، َوَيَتضاَعفَ  الَبَرَكةُ  َكْي َتُحلَّ  َمْسموعٍ  َصْوتٍ 
 .الّدارِ  َنّواَرةُ  ِإنَّها َثميٌن، َكْنزٌ  إنَّها: في ِإْعجاٍب، َوَيقولُ  َيْرُمُقها َوالرَُّجلُ  الَحديِد،

وادُ : هرس: تعصر    ،     الَحَدَقةُ ت  المرادف: ⚫  : تجهز.ُتَهيِّئُ ،    الَعْينِ  الُمْسَتديُر َوَسطَ  السَّ
زاَنُة َوالَوقاُر    ،   َرَمَقهُ  الَحياءُ : الِحْشَمةُ   مصدر سعادة الدار.، نوارة:    ،    أرجاء: أنحاء ِإَلْيهِ  َنَظرَ : َوالرَّ
 ُحزن وتعاسة.× َنّواَرة انحالل ،  × ِحشمة  المضاد: ⚫
 .البركة : البركات    ،    محصول : محاصيل  ، كنز : كنوز  الجمع: ⚫
 .حدقات : حدقة  ،    أرجاء : رجا المفرد: ⚫
لقد جاء لحظة عصر الزيت والرجل يتابع الزيت المتدفق، والمرأة تذكر اسم هللا عليه كي تحل البركة  الشرح: ⚫

 .ويصف الزوج زوجته بأنها كنز ثمين، فهي نوارة الداره في البيت، وقد جهزوا مكانًا لويتضاعف المحصول، 
  األساليب: ⚫
ْيتونِ  َحّباتِ  ْهُرُس ت)  الُعيوِن(: أسلوب تشبيه. َحَدقاتِ  ُتْشِبهُ  الَخْضراَء، الَّتي الزَّ

 .لَمْحصوُل(: تعليلا َوَيَتضاَعفَ  الَبَرَكةُ  َكْي َتُحلَّ  َمْسموعٍ  َصْوتٍ  في هللاِ  اْسمَ  َتْذُكرُ  )َوالَمْرأةُ 
 الّداِر( أسلوب توكيد. َنّواَرةُ  ِإنَّها َثميٌن، َكْنزٌ  )إنَّها
  االيحاءات: ⚫

ْيتونِ  َحّباتِ  )َتْهُرُس   الُعيوِن(: توحي بجمال الزيت وصفائه. َحَدقاتِ  ُتْشِبهُ  الَخْضراَء، الَّتي الزَّ
 َواْعِتداٍل(: توحي بجمال الزيت وصفائه. في ِحْشمةَ  َيَتَدفَّقُ  الَّذي الزَّْيتَ  ُيتاِبعُ  )الرَُّجلُ 
 وأنه رمز للخير والبركة في البيت. المرأة الّداِر(: توحي بقيمة  َنّواَرةُ  ِإنَّها َثميٌن، َكْنزٌ  )إنَّها
 الصور الجمالية: ⚫

ْيتونِ  َحّباتِ  )َتْهُرُس  لزيتون بحدقات العين، سر حبات االكاتب الُعيوِن(: شبه  َحَدقاتِ  ُتْشِبهُ  الَخْضراَء، الَّتي الزَّ
 الجمال: التوضيح.

الزيت باإلنسان المحتشم والمعتدل، سر الجمال: الكاتب َواْعِتداٍل(: شبه  في ِحْشمةَ  َيَتَدفَّقُ  الَّذي الزَّْيتَ  ُيتاِبعُ  )الرَُّجلُ 
 التشخيص.

 ، سر الجمال: التجسيم.بالكنز الثمين المرأة  الكاتبَثميٌن( شبه  َكْنزٌ  )إنَّها
 فوائد لغوية: ⚫

 الَمْحصوُل. َوَيَتضاَعفَ  الَبَرَكةُ  ، َكْي َتُحلَّ  َمْسموعٍ  َصْوتٍ  في هللاِ  اْسمَ  َتْذُكرُ  َوالَمْرأةُ 
 .عالقة الجملة الثانية باألولى: تعليلية
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 الّداِر( الضمير )الهاء( في )إنها( يعود على المرأة. َنّواَرةُ  ِإنَّها َثميٌن، َكْنزٌ  )إنَّها

 تضحية المرأة واألوالد واختّلط الطحين بالدم.(: 5) الفكرة
، َصْدَرْيِهما في َيْنمو الَبْيتِ  ِإلى الطَّريقِ  في اآلنَ  ُهما رَ  الَّذي َوالّساِئقُ  َقَلٌق ُمْسَتِبدٌّ  األْوالِد، ُلْقَمةِ  َعلى ِحْرَصُهما َقدَّ
ٍد أشارَ  َبْعدَ  َوالرَُّجلُ  باُلها ِلْلِفْكَرة، اْرتاحَ  َوالَمْرأةُ  الَجْيِش، حاِجزَ  ُيَجنُِّبُهما َفْرِعّياً  َطريقاً  ِإنَُّه َيْعِرفُ  قالَ   أنْ  الّساِئقِ  ِإلى َتَردُّ
 .ُيريدُ  ما َيْفَعلَ 
فاِئَح ِإلى َيْنُقالنِ  الَبْيِت، ِمنَ  َحَجرٍ  َمْرمى َعلى اآلنَ  ُهما حوِن، في الزَّْيتَ  تسكبُ  َوالَمْرأةُ  الّداِخِل، الصَّ  رُ ُتَحضِّ  الصُّ

 الّتالي، الَيْومِ  َمساءِ  في .حينَ  ِإلى باُلها َوالَمْرأُة َيْطَمِئنُّ  َوَيْشَبعوَن، الجيرانِ  َوأْوالدُ  أْوالُدها َيأُكلُ  َوالزَّْعَتَر، ُخْبَز الّطابونِ 
مِ  الطَّحينُ  فَيْخَتِلطُ  َلُهْم، الَمْرأُة َواألْوالدُ  َتَتَصّدى الَبْيَت، الُجنودُ  ُيداِهمُ   .َوالزَّْيتِ  ِبالدَّ

 .ومسيطر مستبد: طاغٍ  المرادف: ⚫
، ُيداهم: الفرن  َأو المخبز على اآلن ويطلقُ  ، َتْطَفأَ  لئالَّ  فيه ُتدَفنُ  أي ، النارُ  فيه ُتْطَبنُ  الذي الموضعُ : الطَّاُبونُ 
 .ويهاجم يقتحم
 المساء: َأْمِسَية. َمرمى: َمَراٍم   ،  حاجز: حواجز ،  الجمع: ⚫
 :االيحاءات ⚫

 الَبْيِت( توحي باقترابهم من البيت. ِمنَ  َحَجرٍ  َمْرمى َعلى اآلنَ  )ُهما
 َلُهْم(: توحي بالتضحية والشجاعة. الَمْرأُة َواألْوالدُ  )َتَتَصّدى

مِ  الطَّحينُ  فَيْخَتِلطُ )  .، وقسوة المحتلَوالزَّْيِت(: توحي باستشهاد المرأة واألوالد وتضحيتهم ِبالدَّ
ليرمز بذلك إلى بشاعة  جنود المنزل فتصدى لهم المرأة واألوالد، فاختلط الطحين بالدم والزيتداهم ال الشرح: ⚫

 ..وُجرمه البشع المحتل وقسوته
 فوائد لغوية: ⚫

مِ  الطَّحينُ  فَيْخَتِلطُ  َلُهْم، الَمْرأُة َواألْوالدُ  )َتَتَصّدى ْيِت( عالقة الجملة الثانية باألولى: نتيجة. ِبالدَّ  َوالزَّ
 الصور الجمالية: ⚫
 القلق بالنبات، وشبه الصدر باألرض التي ينمو فيها هذا الشجر. ( شبه الكاتبَيْنمو في َصْدَرْيِهما َقَلٌق ُمْسَتِبدٌّ )

  
 
م
ْ
ه
َ
  الف

 
تيعاب

ْ
  واالس

 : 18إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
باَرةِّ  ُمقابِّلَ  (  ✓)  إِّشاَرةَ  ( َنَضعُ 1 حيَحةِّ، العِّ باَرةِّ  ُمقابِّلَ (  )  إِّشاَرةَ وَ  الصَّ حيَحةِّ  َغْيرِّ  العِّ  :َيْأتي فيما الصَّ
ْيتونِ  َجْنيِ  ِلَمْوِسمِ  ُمْرتاَحةً  األمُّ  َبَدتِ  -أ  . َوَعْصِرهِ  الزَّ

 ✓ .َنهاراً  الزَّْيتِ  شاِحَنةَ  اْعَتَرضوا الُجنودَ  َمناِمها أنَّ  في الَمْرأةُ  َرأتِ  -ب
 ✓ .االْحِتاللِ  ُجنودِ  َعلى َتْهُجمُ  َوِهيَ  الُمريِع، ُحُلِمها ِمنْ  الَمْرأةُ  اْسَتْيَقَظتِ  -ج
َجةِّ  األْحّلمِّ َسَببُ  ( ما2  َلْيَلٍة؟ ُكلَّ  َتراها الَمْرأةُ  كاَنْت  الَّتي الُمْزعِّ

 األْوالِد، وذلك خوفًا من تعرض الجنود لها. َوُلْقَمةِ  الَبْيتِ  َمؤوَنةِ  على بسبب َقَلَقها اإلجابة/
ُجلُ  لَ َفعَ  ( ماذا3  َوَتناَم؟ َتْهَدأ َحت ى لَِّزْوَجتِّهِّ  الرَّ
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 .المسليةَ  يروي لها الحكاياتِ  اإلجابة/
 

حُ 4 ْكرِّ  َسَببَ  ( ُنَوضِّ  ْيتونِّ  َهْرسِّ  أْثناءَ  َمْسموعٍ  بَِّصْوتٍ  هللاِّ  اْسمَ  الَمْرأةِّ  ذِّ ْعَصَرةِّ  في الزَّ  .المِّ
 .الَمْحصولُ  َوَيَتضاَعفَ  الَبَرَكةُ  َكْي َتُحلَّ  اإلجابة/

دُ 5 ْوجُ  بِّها َنَعتَ  الَّتي األْوصافَ  ( ُنَحدِّ  ْيتِّ  َصفائِّحِّ  بَِّتْعبَِّئةِّ  َتْهَتمُّ  َوهِّيَ  َزْوَجَتُه، الزَّ  .الزَّ
 الّداِر. َنّواَرةُ  ِإنَّها َثميٌن، َكْنزٌ  إنَّها اإلجابة/

  
 
ة
َ
ش
َ
ناق
 
  امل

 
ليل

ْ
ح
َّ
  والت

 : 18إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
 :( ُنَعلِّ لُ 1
ْيتِّ  َتَنكاتِّ  في الثُّقوبِّ  َتكاُثرَ  - أ  .الزَّ

 بسبب إطالق الرصاص المتكرر على التنكات. اإلجابة/
ائِّقِّ  ُلجوءَ  -ب يٍَّة، ُطُرقٍ  إِّلى الس  ُجلَ  ُيقِّلُّ  َوُهوَ  َفْرعِّ  .الَقْرَيةِّ  إِّلى َوَزْوَجَتهُ  الرَّ

 لكي يتجنبوا حاجز الجيش. اإلجابة/
ها بَِّقْبَضةِّ  َتْضرُِّبُهمْ  االْحتِّّللِّ  ودِّ ُجن َعلى الَمْرأةِّ  ُهجومَ  -ج  .َيدِّ

 غضبًا ودفاعًا عن صفائح الزيت التي اعتدى عليها الجنود. اإلجابة/
حُ 2  :َيْأتي مِّم ا ُكل ٍ  َداللةَ  ( ُنَوض ِّ
 .األْوالدِّ  َوُلْقَمةِّ  الَبْيتِّ  بَِّمؤوَنةِّ  األْمرُ  َيَتَعلَّقُ  حيَنما َقَلَقها َيْعرِّفُ  ُهوَ  - أ

 تدل على اهتمام المرأة بشؤون البيت ومصدر الرزق. اإلجابة/
 .الَبْيتِّ  مِّنَ  َحَجرٍ  َمْرمى َعلى اآلنَ  ُهما -ب

 تدل على ُقرب الوصول للبيت. اإلجابة/
راءٍ  بَِّصَلفٍ  الُجنودُ  َيَتأمَّلُّها -ج  .َواْزدِّ

 تدل على السخرية واالحتقار. اإلجابة/
مِّ الطَّحينُ  َيْخَتلِّطُ  -د  .ْيتِّ َوالزَّ  بِّالدَّ

 .وقسوة المحتل وُجرمه البشع تدل على استشهادهم وتضحيتهم بدمائهم اإلجابة/
ُح َجماَل التَّْصويرِّ فيما َيأْ ( 3  :تيُنَوض ِّ
ْيتونِّ  َحب اتِّ  َتْهُرُس  الَحديدِّ  ماكِّناتُ  أَخَذْت  -أ  .الُعيونِّ  َحَدقاتِّ  ُتْشبِّهُ  الَّتي الَخْضراءَ  الزَّ

 تون الخضراء بحدقات العيون.حبات الزيالكاتب شبه  /اإلجابة
ما َقَلٌق ُمْسَتبِّدٌّ. -ب  َيْنمو في َصْدَرْيهِّ

 القلق بالنبات الذي ينمو، وشبه الصدر باألرض التي ينمو فيها. الكاتب شبه /اإلجابة
. -ج فائُِّح َمْرعوَبًة َعلى الرَّصيفِّ  َتْصَطفُّ الصَّ

 شبه الكاتب الصفائح باإلنسان المرعوب الخائف. اإلجابة/
ْشَمٍة َواْعتِّداٍل. -د ْيَت الَّذي َيَتَدفَُّق في حِّ ُجُل الزَّ  ُيتابُِّع الرَّ
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 شبه الكاتب الزيت باإلنسان المحتشم المعتدل. اإلجابة/
 

، ُنَدل ُِّل َعلى ذلَِّك بِّ  َشريكُ  أةُ الَمرْ ( 4 ُجلِّ في البِّناءِّ َوالكِّفاحِّ  .الواقِّعِّ  مِّنَ  أْمثَِّلةٍ الرَّ
المساعدة في كسب الرزق وإعانة األسرة، وكذلك بناء المجتمع من خالل العمل فيه، بقيام المن خالل  اإلجابة/

 الدفاع عن الوطن وتربية األبناء على حب الوطن.أيضًا و 
ُل الَفراغاتِّ اآل( 5 ةِّ: تَِّيةَ ُنْكمِّ ُبها، اْعتِّمادًا َعلى ما َوَرَد في القِّصَّ  بِّما ُيناسِّ
 ومواجهة االحتالل لهم. والحفاظ عليه، زوجته لعصر الزيتون سعي الرجل و  ُهوَ  الرَّئيُس  الَحَدثُ  -أ

ْخِصيَُّة الِمْحَوِريَُّة ِهَي  - ب  المرأة الشَّ
راِع ُهما -ج  االحتاللوَ  المتمثل في العائلة الشعب الفلسطيني َطَرفا الصِّ
َمُن الَّذي َجَرْت فيِه  -د ةِ  أْحداثُ الزَّ  االحتالل اإلسرائيلي. وزمن أحداث النكبة الفلسطينية ُهوَ  الِقصَّ
ُة  -ـه  .استشهاد األم وأوالدهابِ اْنَتَهِت الِقصَّ

  
 
ة
َ
غ
ُّ
  الل

 :تَِّيةِّ َنْذُكُر َنْوَع ُكل ِّ َجْمٍع مَِّن الُجموعِّ اآل  -1
فاِئُح، الَحَدقاُت. الُعيوُن،  الُمزاِرعون، الُجنوُد، الصَّ
 الصفائح(: جمع تكسير. –الجنود  –)العيون  اإلجابة/

 رعون(: جمع مذكر سالم  ، )الحدقات(: جمع مؤنث سالم.)المزا
 أْسَوُد حالك أو قاتم أو أْحَمُر قــانٍ  أو ناِصٌع، أْبَيُض  أو ياِنٌع، أْخَضرُ  َهذا َنقوُل:  -2

 ة
 
اِرجي

َ
 خ
ٌ
رِيبات

ْ
د
َ
  ت

 ( أمام الخاطئة:  ( أمام العبارة الصحيحة، وعّلمة )    ✓السؤال األول: ضع عّلمة )  
 .الفكرة الرئيسية لقصة )الزيت( هي بيان أهمية الزيت وقيمته(  ) .1
 ( الشخصية المحورية في القصة.الرجلبر شخصية )ت( تع ) .2
 ( وصف الكاتب صفائح الزيت بنوارة الدار. ) .3
 ( بدأت قصة الزيت بحلم مريع انتهى بواقع مريع. ) .4
 (.َصْمُت النوَّافذ( قصة الزيت من المجموعة القصيصة ) ) .5

 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:الثاني:  السؤال

ْيُت ُيْطِلقوَن  ُثمَّ  ،َواْزدِراءٍ  ِبَصَلفٍ  الُجنودُ  أمَُّلهاَيتَ  ِمْن ياِنعًا  أْخَضرَ َعَلْيها الرَّصاَص ِمْن ُفوَّهاِت َبناِدِقِهْم، َيْنَدِلُق الزَّ
فاِئِح،  أْجسادِ  في الرَّصاُص  أْحَدَثهاَعَشراِت الثُّقوِب الَّتي   الَّذي الُقماشِ  ِمنَ  ِبِقَطعٍ  الثُّقوبَ  َتُسدَّ  أنْ  ُتحاِولُ  أةُ َوالَمرْ الصَّ

بوَن  َتْهِجُم َعلى ُمحاَوالُتها َتْنَفعُ  ال َوحيَنما َيَدْيها، َبْينَ  َتكاَثرَ  أْينَ ِمْن َتْدري  ال الُجنوِد، َتْضِرُبُهْم ِبَقْبَضِة َيِدها، ُيَصوِّ
 َفَتفيُق ِمْن َنْوِمها، َوِهَي في ُذْعٍر َشديٍد. َصْدِرها، بَ ْم َصوْ َبناِدَقهُ 

 هات مرادف )َصلف( ......... ، مفرد )فوهات( .......... -1
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 .َيِدها ِبَقْبَضةِ  َتْضِرُبُهمْ  االْحِتاللِ  ُجنودِ  َعلى الَمْرأةِ  علل/ ُهجومَ  -2
.......................................................................................................... 

 أمَُّلها( يعود على:َيتَ الضمير )الهاء( في ) -3
 الجنود –د  الزيتون  –ج   الصفائح  –ب المرأة -أ 
 :. أسلوبحيَنما ال َتْنَفُع ُمحاَوالُتها َتْهِجُم َعلى الُجنوِد، َتْضِرُبُهْم ِبَقْبَضِة َيِدهاو  -4
 استدراك –د  إضراب  –ج   تعجب  –ب  شرط -أ
 ما داللة العبارات التالية: -5
 ....................................  ؟َواْزدِراء ِبَصَلفٍ  الُجنودُ  أمَُّلهاَيتَ 

 .................................... ؟الُجنوِد، َتْضِرُبُهْم ِبَقْبَضِة َيِدها َتْهِجُم َعلى
 ندلق من( في جملة مفيدة.وظف التركيب )ي -6

................................................................................................... 
 يظهر في الفقرة السابقة ُجرم المحتل وغطرسته. هات ما يدل على ذلك. -7

................................................................................................... 
 اذكر حقًا من حقوق اإلنسان ورد في الدرس. ................................................... -8

 .أْضغاُث أْحالمٍ  هِذهِ  الَحالِل، ِبْنتَ  يا اْهَدئي: الرَُّجلُ  َلها قالَ 
 في َوالَوساِئدِ  األْغِطَيةِ  َفْوقَ  الزَّْيتَ  َوَيْدُلقونَ  الَبالِط، الطَّحيَن َعلى َيْنَعفونَ  ْومٍ يَ  ُكلَّ  أراُهمْ  أْهَدُأ َوأنا َكْيفَ  :الَمْرأةُ  قاَلْت 

. َجديدٍ  ِمنْ  َوناَمْت  اْستَكاَنْت  َحّتى ُمْنَتَصِف اللَّْيِل، َبْعدَ  ما ِإلى الُمَسلَِّيةَ  الِحكاياتِ  َلها َيْروي  الرَُّجلُ  َوَظلَّ  !الُبيوِت؟
باحِ  َيَنمْ  مْ لَ  َوالرَُّجلُ   َيَتَعلَّقُ  حيَنما َقَلَقها الُمَزْعزَع. ِإنَُّه َيْعِرفُ  َنْوِمها في يتأمَُّلها َوُهوَ  الَمْرأِة، َعلى أْشَفقَ . َحّتى الصَّ
 .األْوالدِ  َوُلْقَمةِ  الَبْيتِ  ِبَمؤوَنةِ  األْمرُ 

 غاث( ...........هات مرادف )مزعزع( ........  ، مضاد )المسلية( ....... ، مفرد )أض -1
 َوَتناَم؟ َتْهَدأ َحّتى ِلَزْوَجِتهِ  الرَُّجلُ  َفَعلَ  ماذا -2

................................................................................................... 
 َلٍة؟َليْ  ُكلَّ  َتراها الَمْرأةُ  كاَنْت  الَّتي الُمْزِعَجةِ  األْحالمِ  َسَببُ  ما -3

................................................................................................... 
 الَبالِط؟( غرض االستفهام السابق ......... الطَّحيَن َعلى َيْنَعفونَ  َيْومٍ  ُكلَّ  أراُهمْ  أْهَدُأ َوأنا )َكْيفَ  -4
 فيدة.وظف التركيب )يتأّمل في( في جملة م -5

................................................................................................... 
 حاك النمط اللغوي التالي: -6

 َجديدٍ  ِمنْ  َوناَمْت  اْستَكاَنْت  َحّتى ُمْنَتَصِف اللَّْيِل، َبْعدَ  ما ِإلى الُمَسلَِّيةَ  الِحكاياتِ  َلها َيْروي  الرَُّجلُ  َظلَّ 
 َظلَّ ........................................... حتى ............................

 الُمَزْعزَع(. َنْوِمها في يتأمَُّلها وضح جمال التصوير في قوله: )َوُهوَ  -7
................................................................................................... 

يظهر في الفقرة السابقة حرص المرأة الفلسطينية على أسرتها وخوفها عليهم. هات من الفقرة ما يدل على  -8
 ............................................................................................ ذلك.
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، َصْدَرْيِهما في َيْنمو الَبْيتِ  ِإلى الطَّريقِ  في اآلنَ  ُهما رَ  الَّذي َوالّساِئقُ  َقَلٌق ُمْسَتِبدٌّ  األْوالِد، ُلْقَمةِ  َعلى ِحْرَصُهما َقدَّ
ٍد أشارَ  َبْعدَ  َوالرَُّجلُ  باُلها ِلْلِفْكَرة، اْرتاحَ  َوالَمْرأةُ  الَجْيِش، حاِجزَ  ُيَجنُِّبُهما َفْرِعّياً  َطريقاً  ِإنَُّه َيْعِرفُ  قالَ   أنْ  ِئقِ الّسا ِإلى َتَردُّ
 .ُيريدُ  ما َيْفَعلَ 
فاِئَح ِإلى َيْنُقالنِ  الَبْيِت، ِمنَ  َحَجرٍ  َمْرمى َعلى اآلنَ  ُهما حوِن، في الزَّْيتَ  تسكبُ  َوالَمْرأةُ  الّداِخِل، الصَّ رُ  الصُّ  ُتَحضِّ

 الّتالي، الَيْومِ  َمساءِ  في .حينَ  ِإلى باُلها أُة َيْطَمِئنُّ َوالَمرْ  َوَيْشَبعوَن، الجيرانِ  َوأْوالدُ  أْوالُدها َيأُكلُ  َوالزَّْعَتَر، ُخْبَز الّطابونِ 
مِ  الطَّحينُ  فَيْخَتِلطُ  َلُهْم، الَمْرأُة َواألْوالدُ  َتَتَصّدى الَبْيَت، الُجنودُ  ُيداِهمُ   .َوالزَّْيتِ  ِبالدَّ

 .الَقْرَيةِ  ِإلى َجَتهُ َوَزوْ  الرَُّجلَ  ُيِقلُّ  َوُهوَ  َفْرِعيٍَّة، ُطُرقٍ  ِإلى الّساِئقِ  ُلجوءَ علل/  -1
................................................................................................... 

 هات من الفقرة ما يدل على َبَساطِة َعْيِش الفلسطينيين. -2
................................................................................................... 

 ما داللة قوله: -3
 .......................................   الَبْيِت(؟ ِمنَ  َحَجرٍ  َمْرمى َعلى اآلنَ  )ُهما

مِ  الطَّحينُ  )فَيْخَتِلطُ   .......................................    َوالزَّْيِت(؟ ِبالدَّ
 جل وزوجته َقَلٌق ُمْسَتِبدٌّ وهما في طريقهما للبيت؟ َصْدر كل من الر  في لماذا َيْنمو -4

................................................................................................... 
(. َصْدَرْيِهما في وضح جمال التصوير في قوله: )َيْنمو -5  َقَلٌق ُمْسَتِبدٌّ

................................................................................................... 
 وظف التركيب )أشار إلى( في جملة مفيدة. -6

................................................................................................... 
 لجنود للبيت؟ماذا تفعل لو كنت مكان المرأة عند مداهمة ا -7

................................................................................................... 
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َ
تون
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ْ
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َ
 ع

 :تمهيد 
التي تبحث عن األسباب  ةالواعي ةبهويتها أو هو الكلم ةهو األدب الذي يعبر عن الذات الواعي :األدب المقاوم ⚫
 هو عدواني. ربما هو صوت الحق في مواجهه الباطل ... في مواجهه كل ما ةدعو إلى فهم الذات الجماعيتو 
الرحيم  عبد)أبو سلمى(، غسان كنفاني،  عبد الكريم الكرميمحمود درويش،  من شعراء األدب المقاوم: ⚫

 .محمود

: ِّ  َبْيَن َيَديِّ النَّص 
 ِضدَّ  ُمناِضالً  َحياَتهُ  أْمضى .الِفَلْسطيِنيَّةِ  الّناِصَرةِ  َمديَنةِ  في م، 1929 عام ُوِلدَ  ،ِفَلْسطيِنيٌّ  شاِعرٌ  َزّياد، أمينَتْوفيق 

هيِد  1994ُمَروٍِّع، عام  ْحِتالِل الغاِشِم، واْخَتَطَفُه الَمْوُت في حاِدِث َسْيرٍ اال ئيِس الشَّ م، َوُهَو عاِئٌد ِمن اْسِتْقباِل الرَّ
يَّةِ  اءُ و)ُسَجن َواْنَهضوا( )اْدِفنوا أْمواَتُكمْ  و َعلى أياديُكم( )أُشدُّ : أْعماِلهِ  أَهمِّ  َوِمنْ . أريحا في (ياِسر َعَرفات)  .(الُحرِّ

لَّذي َعَلْيها ِمَن االْحِتالِل، ا وَالْمُحاَفَظةِ  َوَضروَرِة التََّشبُِّث ِبها، َوِحماَيِتها، ْرضِ األ َعنِ  َيَتَحدَّثُ  أْيديناَوالنَّصُّ الَّذي َبْيَن 
ها َوِضدَّ   .الَمجاِزرِ  أْبَشعَ  أْبناِئهااْرَتَكَب ِضدَّ

 :أسئلة 
 :أكمل الفراغ 
 توفيق زياد شاعر .......... أمضى حياته .................( 1
 .................. موضوعات تتعلق بـــــ)على جذع زيتونة(  يتناول نص( 2
 ل.فلسطيني  ، مناضاًل ضد االحتال -1 /جابةاإل
ها َوِضدَّ  وَالْمُحاَفَظةِ  َوَضروَرِة التََّشبُِّث ِبها، َوِحماَيِتها، ْرضِ أهمية األ -2 َعَلْيها ِمَن االْحِتالِل، الَّذي اْرَتَكَب ِضدَّ

 .الَمجاِزرِ  أْبَشعَ  أْبناِئها

 للدرس 
 
ليل

ْ
ح
َ
 والت

 
رح
 
  الش

 الوطن يستحق منا كل تضحية وفداء. العامة:الفكرة 
 .الشاعر المقاوم عرضة للمّلحقة من قوات االحتّلل (:1الفكرة )

 أِلّني ال أحيُك الّصوْف 
 واِمِر التَّْوقيْف ُكلَّ َيْوٍم ُعْرَضٌة أِل  أِلّني

 َوَبْيتي ُعْرَضٌة ِلِزياَرِة البوليسِ 
 ِللتَّْفتيِش، َوالتَّْنظيْف 

 النـــصوص
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 أِلّني عاِجٌز أْن أْشَتري َوَرقاً 
 َسأْحِفُر ُكلَّ ما أْلقى

 ُر ُكلَّ أْسراري َوأْحفِ 
 َعلى َزْيتوَنةٍ 

 في ساَحِة الّداِر.

خانوا الثَّْوَرَة  ْسماَء َمنْ أِبالّصوِف  يكُ َتح كاَنْت  اْمَرأةٍ  ِإحاَلٌة ِإلىَوفي الَقصيَدِة أْنِسُجُه، : الّصوفَ  أحيكُ  المرادف: ⚫
 َبْعَد النَّْصِر. م، ِبَقْصِد ُمعاَقَبِتِهمْ  1789 الَفَرْنِسيََّة سنة

  األساليب: ⚫
 الّصوْف: أسلوب نفي. أحيكُ ال 

  : أسلوب توكيد.التَّْوقيْف  واِمرِ ُكلَّ َيْوٍم ُعْرَضٌة أِل  أِلّني
  اإليحاءات: ⚫
 ( توحي بمعاناة الشعبِللتَّْفتيِش، َوالتَّْنظيْف  َوَبْيتي ُعْرَضٌة ِلِزياَرِة البوليسِ  /التَّْوقيْف  واِمرِ ُكلَّ َيْوٍم ُعْرَضٌة أِل  أِلّني)

 الفلسطيني من المحتل.
 حي بالظلم، حيث ال يستطيع توفير الورق والقرطاسية من أجل التعلم.و (: تأِلّني عاِجٌز أْن أْشَتري َوَرقاً )
 ( توحي بثبات الشاعر وصموده أمام المحتل.َسأْحِفُر ُكلَّ ما أْلقى َوأْحِفُر ُكلَّ أْسراري َعلى َزْيتوَنٍة في ساَحِة الّدارِ )

 يتون( ترمز للهوية الفلسطينية والتراث الفلسطيني.)شجرة الز 
 الصور الجمالية: ⚫
 .بالكتابات المنقوشة( شبه األسرار َوأْحِفُر ُكلَّ أْسراري َعلى َزْيتوَنةٍ )
للثبات و الصمود ، ويوضح لنا أنه يبحث عن  يتخذ الشاعر من شجرة الزيتون في هذه األبيات رمزاً  الشرح: ⚫

على هذه األشياء لكنه مع األسف عاجز عن  باقية مهما دار عليها الزمان و يضرب لنا مثاالً أشياء تظل ثابتة و 
ال يأمن  وألنه أيضاً  أن يفعل كما فعلت تلك المرأة في زمن الثورة الفرنسية،؛ أي: القيام بها كحياكة الصوف مثالً 

ته قرر أن يبحث عن شيء آخر غير في حيا من كثرة حواجز التوقيف التي يصادفها يومياً  على حياته كثيراً 
حياكة الصوف يحفظ له أسراره التي تتمثل في حبة لوطنه فاختار شجرة الزيتون التي تعتبر خير نموذج للثبات 
والصمود بما أنها شجرة مباركة ومعمرة، فالشاعر اختار أن يحفر أسراره على جذوع هذه الشجرة ألنه مهما طال 

 .قى ثابتة متأصلة كشجرة الزيتون تماماً الزمان فلن يمحوها أحد و ستب

 وفاء الشاعر لكل معالم الوطن: (:2الفكرة )
 َسأْحِفُر َرْقَم ُكلِّ َقسيَمةٍ 

 ِمْن أْرِضنا ُسِلَبْت 
 َوَمْوِقَع َقْرَيتي، َوُحدوَدها،
 َوُبيوَت أْهليها الَّتي ُنِسَفْت 

 َوأْشجاري الَّتي اْقُتِلَعْت 
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  ُسِحَقْت َوُكلَّ ُزَهْيَرٍة َبرِّيَّةٍ 

 ْرضِ األ ِقْطَعةُ  َوِهَي في النَّّصِ  ْرِض،األ الَقسيَمُة: َوثيَقُة ُمْلِكيَّةِ  المرادف: ⚫
 : تصغير كلمة )زهرة( أي زهرة صغيرة.ُزَهْيَرةٍ 
 عت.جِ ُأرْ × غرست  ، ُسلبت × ت لعاقتالمضاد:  ⚫
ون والتي تظهر المعاناة العظيمة التي يبدأ الشاعر اآلن بذكر األسرار التي سيحفرها على شجرة الزيت الشرح: ⚫

كان يكابدها من وراء هذا االحتالل الغاشم والتي تتمثل في: وثائق األراضي التي سرقها االحتالل، موقع قريته 
وحدودها التي تم تهجيرهم منها بعد النكبة، بيوت أهله وجيرانه التي قصفت وأزيلت عن وجه البسيطة، األشجار 

 .قتالعها وكل األزهار البرية التي سحقتها أقدام هذا االحتالل الغاشمالتي تم تجريفها وا
 اإليحاءات: ⚫
 َقسيَمٍة( توحي بالتمسك باألرض وعدم التخلي عنها. ُكلِّ  َرْقمَ  أْحِفرُ سَ )
يٍَّة ُسِحَقْت اْقُتِلَعْت/  الَّتي أْشجاري وَ ُنِسَفْت /  الَّتي أْهليهاَوُبيوَت )  توحي بقسوة المحتل. (َوُكلَّ ُزَهْيَرٍة َبرِّ

 احتّلل الوطن يدمي قلب الشاعر (:3الفكرة )
جونِ   و أسماَء السُّ
 َوَنْوَع ُكلِّ )َكَلْبَشٍة(
ْت َعلى َكّفي  ُشدَّ

 َو )دوسيهاِت( ُحّراسي
 َوُكلَّ َشتيَمةٍ 

 ُصبَّْت َعلى راسي
 َوأْحِفُر:

 َكفَر قاِسم َلْسُت أْنساها.
 َوأْحِفُر:

  ِفيَّ ِذْكراها.َدْيَر ياسيٍن ُتَشرُِّش 
 َوأْحِفُر:

 َقْد َوَصْلنا ِقمََّة الَمْأساةِ 
 الَكْتنا َوُلْكناها،

 َولِكّنا... َوَصْلناها!

فيها  َعَرِبيٍَّة، َوِهَي َمَلّفاٌت ُتوَضعُ  الّدوسيهاُت: َكِلَمٌة َغْيرُ ، َعَرِبيٍَّة، َوَتْعني الُقيودَ  الَكَلْبشاُت: َكِلَمٌة َغْيرُ  المرادف: ⚫
فاجعة : تثبت بقوة،  مأساة: ُتَشرُِّش ، الَك: َعَلَك، وَمَضغَ ،  ُشروٌش، ِبَمْعنى َتَتَجذَّرُ  ُتَشرُِّش: ُيْصِبُح َلها،   راقُ وْ األ

 .أو مصيبة
 .وفرح ُبشرى × مأساة المضاد:  ⚫
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 َمآٍس ، َمآِسيمأساة:    ، ُكفوٌف ، و َأُكفٌّ كف:  الجمع: ⚫
ء التي سيحفرها على شجرة الزيتون في ساحة منزلهم، ولكن اآلن يبدأ يستمر الشاعر في عد األشيا الشرح: ⚫

كالكلبشات والشتائم والمسبات التي كان  :أسماء السجون ومظاهر التعذيب فيها كبتعداد األشياء األكثر ألما ووجعاً 
 يسمعها من المحتل.

 ووجعاً  ذكراهما المؤلمة تنبض ألماً  المجازر والمذابح كمذبحة كفر قاسم ومذبحة دير ياسين، التي ما زالتوكذلك 
في نفس الشاعر، وسوف يسجل كذلك أنهم بهذه المذابح المؤلمة قد وصلوا لقمة المأساة التي نهشتهم ومضغتهم 
وهم كذلك لم يكونوا مكتوفي األيدي بل حاولوا الدفاع عن أنفسهم ولكنهم على الرغم من ذلك ما زالوا في يعيشون 

)وصلناها( أي وصلنا لقمة المأساة التي تشبه إلى حد كبير مأساة  :ما قصده الشاعر بقولهالمآسي واآلالم وهذا 
 المذابح سابقة الذكر.

 االيحاءات: ⚫
ْت َعلى َكّفي(/ َكَلْبَشةٍ )َوَنْوَع ُكلِّ )  (ُصبَّْت َعلى راسي َوُكلَّ َشتيَمةٍ  )دوسيهاِت( ُحّراسي/  ُشدَّ

 مع األسرى.توحي بجرم المحتل في السجون وقسوته 
  األساليب: ⚫
 أْنساها(: أسلوب نفي.َكفَر قاِسم َلْسُت )
 (: أسلوب استدراك.َولِكّنا... َوَصْلناها!)

 الصور الجمالية:⚫ 
 ْأساِة( شبه الشاعر المأساة بالجبل الذي له قمة، وسر الجمال: التجسيم.َقْد َوَصْلنا ِقمََّة المَ )
 شبه الشاعر الشتيمة بالماء الذي يصب على الرأس. (:ُصبَّْت َعلى راسي َوُكلَّ َشتيَمةٍ )
(: شبه الشاعر المأساة بطعام يعلك ويمضغ، وشبه المأساة بإنسان يلوك الَكْتنا َوُلْكناهاْأساِة َقْد َوَصْلنا ِقمََّة المَ )

 ويمضغ.
والتي ُقتل فيها  1956أكتوبر  29حدثت هذ المجزرة الرهيبة مساء يوم االثنين في مذبحة كفر قاسم:  ثقافة: ⚫
من المدنيين العزل على أيدي حرس الحدود اإلسرائيلي حين أعلن نظام منع التجول، وكان الناس حينها في  49

أماكن عملهم خارج القرية، حيث تّم تطويق القرية وُأقيمت الحواجز العسكرية على مداخل القرية في منطقة تدعى 
 .باسم "الفلماية"

قامت عناصر من منظمتي )األرجون وشتيرن( بشن هجوم على قرية دير  1948 مذبحة دير ياسين: في عام
ياسين قرابة الساعة الثالثة فجرًا، اتفق الكثير من الصحفيين الذين تمّكنوا من تغطية مذبحة دير ياسين أن عدد 

 .من القرويين 254القتلى وصل إلى 
 
 

 نسى.الوطن خالٌد في الذاكرة ولن يُ  (:4الفكرة )
 أذُكْر، َوَكْي تْذُكرْ  ِلَكيْ 

 َسأْبقى قاِئمًا أْحِفرْ 
 َجميَع ُفصوِل َمْأساتي
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 َوُكلَّ َمراِحِل النَّْكَبةْ 
 ِمَن الَحبَّةْ 
 إلى الُقبَّةْ 

 َعلى َزْيتوَنةٍ 
 في ساَحِة الّداِر.

 .ُقبَّات و ِقباب و ُقَببجمع ُقبَّة:  الجمع: ⚫
ل هذه األشياء على شجرة الزيتون في ساحة منزلهم، اآلن الشاعر يوضح لنا سبب قيامه بحفر ك الشرح: ⚫

والسبب يكمن في أنه يريد أال ينسى تفاصيل مأساته القديمة ويريد أن تظل هذه الذكريات حاضره في فكره وعقله 
 من بدايتها إلى نهايتها دون نسيان أي جزئية منها.

  االيحاءات: ⚫
 الُقبَّْة( توحي بالشمول، وتتبع الشاعر لمراحل النكبة كلها، وعدم ترك أي شيء. لىإ ِمَن الَحبَّةْ  َوُكلَّ َمراِحِل النَّْكَبةْ )
 الصور الجمالية: ⚫

 (: شبه الشاعر المأساة بالكتاب الذي له فصول.َجميَع ُفصوِل َمْأساتي)أْحِفْر 
 :النَّّصِ  الْسِتْقباِل َواالْسِتْمراِريَِّة؛ َوِمثاُل ذِلَك فيَمْعنى ا فاَدةِ َتْدُخُل الّسيُن َعلى الِفْعِل الُمضاِرِع؛ إلِ  َفوائُِّد ُلَغوِّيٌَّة 

: سَ  ْعِريِّ  ِفْر.قاِئمًا أحْ  َسأْبقى ما أْلقى، ُكلَّ  أْحِفرُ الشِّ

  
 
تيعاب

ْ
 واالس

 
م
ْ
ه
َ
  الف

 : 23إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
باَرةِّ  ُمقابِّلَ  (  ✓)  إِّشاَرةَ  ( َنَضعُ 1 حيَحةِّ، العِّ باَرةِّ  ( ُمقابِّلَ  )  اَرةَ َوإِّش الصَّ حيَحةِّ  العِّ  :َيْأتي فيما َغْيرِّ الصَّ
 ✓ .الُمقاَوَمةِ  أَدبِ  ِإلىَتْنَتمي هذِه الَقصيَدُة  -أ

  .الَوَرقِ  َعلى ْأساِتهِ َكَتَب الّشاِعُر ُفصوَل مَ  -ب
  َتْمتاُز الَقصيَدُة ِبَوْحَدِة القاِفَيِة. -ج
ُر ( 2 اعِّ ْذعِّ  َعلى أْسراَرهُ  فِّرَ َيحْ  أنْ لِّماذا ُيريُد الش  ْيتوَنةِّ؟ جِّ  الزَّ

 حتى تبقى راسخة وليؤكد انتماءه لألرض، وألن الزيتون رمز لألرض الفلسطينية. اإلجابة/
ُح األ( 3 ُر  ْسرارَ ُنَوض ِّ اعِّ ْذعِّ  َعلى َيْحفَِّرها أنْ الَّتي ُيريُد الش  يْ  جِّ  توَنةِّ.الزَّ

 والتمسك بها. رض واالنتماء لهااألسرار هي حبه لأل اإلجابة/
ُض َلُه األ ( 4  الفَِّلْسطينِّيَُّة َكما َيْظَهُر في الَقصيَدةِّ. ْرُض ُنَبي ُِّن ما َتَتَعرَّ

 تعرضت األرض الفلسطينية للسلب، ونسف بيوتها، وتشريد أهلها، واقتالع أشجارها وسحق أزهارها. اإلجابة/

  
 
ليل

ْ
ح
َّ
 والت

 
ة
َ
ش
َ
ناق
 
  امل

 : 23صفحة  إجابة تدريبات الكتاب الوزاري 
ُر َوَشْعُبُه  -1 اعِّ ُض الش  يَّةٍ  ُعقوباتٍ  إِّلىَيَتَعرَّ ، مِّنَ  َنْفسِّ حُ  الُمْحَتل ِّ  .ذلِّكَ  ُنَوضِّ 
 .العقوبات النفسية تظهر في التوقيف والتفتيش للفلسطينيين، وكذلك الشتم والسب في السجون  اإلجابة/ 
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ُر  -2 اعِّ م، َوَكْفرَ  ياسين، ْيرَ دَ : َمْجَزَرَتيْ  َيْنسى َلنْ  أنَّهُ أكََّد الش  ما قاسِّ  َنْسَتْنتِّجُ  َوَلْسُت أْنساها(، )ُتَشر ُِّش، ُمْسَتْخدِّ
.َتْربِّ  الَّتي الَعّلَقةَ   ُط َبْيَن الَمْعَنَيْينِّ
الفعل )ُتَشرُِّش( يدل على الثبات والبقاء، وكذلك )لن أنساها(، فهو يؤكد أن األرض باقية وذكرى  اإلجابة/

 فوس لن ُتنسى.المجازر خالدة في الن
رِّ في الَقصيَدةِّ. -3 اعِّ ُر َعلى الش  َف الَّتي ُتَسْيطِّ  َنْسَتْنتُِّج الَعواطِّ

 عاطفة الحزن على ما يحدث ألبناء شعبه وألرضه، وأيضًا عاطفة الحب: حبه ألرضه ووطنه. اإلجابة/
ُر في َقصيَدتِّهِّ َبْعَض األ -4 اعِّ ُف الش  ْعبِّيَّةِّ، ُنَدلِّ لُ  ْمثالِّ ُيَوظ ِّ .الشَّ ِّ َن النَّص    َعلى ذلَِّك مِّ

 .إلى الُقبَّةْ  ِمَن الَحبَّةْ  َوُكلَّ َمراِحِل النَّْكَبةْ وقد ورد في القصيدة:  (عمل من الحبة قبة) :المثل اإلجابة/
 .َجميَع ُفصوِل َمْأساتي َسأْبقى قاِئمًا أْحِفْر  َوَكْي تْذُكْر : ( وقد ظهر في قولهال ُينسى)األسى  :مثل

اللَة ُكلٍ  مِّم ا يَ  ُنَبيِّ نُ  -5  :ْأتيدِّ
وف. ن يألِّ   ال أحيُك الص 

ابتعاده عن الخيانة؛ ألن قصة حياكة الصوف تتعلق بأسماء من خان الثورة الفرنسية، حيث ِحيكت  اإلجابة/
 .، وأيضًا لم يستطع كشف الخائنين بسبب الضغوط والمراقبةأسماؤهم بالصوف
 .َوُلْكناها ناالَكتْ  ْأساةِّ،َقْد َوَصْلنا قِّمََّة المَ 

 صعوبة الحياة والمعاناة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني. اإلجابة/

  
 
ة
َ
غ
ُّ
  الل

 : 24إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
ُق في الَمْعنى َبْيَن الَكلَِّمَتْينِّ الُمَتشابَِّهَتْينِّ فيما َيأْ   -1  :تيُنَفرِّ 
َأْي: ال . عرضة: َْلْْيَاِنُكْم َأْن َتََبُّوا َوتَ ت َُّقوا َوُتْصِلُحوا َبْْيَ النَّاسِ  ةً ُعْرضَ َوال ََتَْعُلوا اَّللََّ قال تعالى:  -أ

  . )قوة ومنعة(تجعلوا اليمين باهلل سبحانه علًَّة مانعًة من البرِّ والتَّقوى 
 عرضة: هدف. ِللتَّْفتيِش ِمَن االْحِتالِل. ُعْرَضةٌ ُبيوُتنا  -ب 

َن القَ  -2 الََّة َعلى َحَدٍث. ْسماءَ صيَدةِّ األَنْسَتْخرُِّج مِّ  الد 
 قائمًا( –التوقيف  –)عاجز  اإلجابة/
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 ة
 
اِرجي

َ
 خ
ٌ
رِيبات

ْ
د
َ
  ت

 ثم أجب عن األسئلة التي تليه: المقطع التالياقرأ ( 1
 أِلّني ال أحيُك الّصوْف 

 أِلّني ُكلَّ َيْوٍم ُعْرَضٌة أِلواِمِر التَّْوقيْف 
 اَرِة البوليسِ َوَبْيتي ُعْرَضٌة ِلِزي

 ِللتَّْفتيِش، َوالتَّْنظيْف 
 أِلّني عاِجٌز أْن أْشَتري َوَرقاً 

 َسأْحِفُر ُكلَّ ما أْلقى
 َوأْحِفُر ُكلَّ أْسراري 

 َعلى َزْيتوَنةٍ 
 في ساَحِة الّداِر.

 إبراهيم طوقان -نزار قباني      د -ج أحمد شوقي -ب توفيق زياد  -قائل النص هو: أ -1
 تعجبية -موصولة   د -نافية    ج -شرطية     ب -: أ أْلقى( ما نوع )ما( هنا؟ ما ُكلَّ  أْحِفرُ سَ ) -2
 ....................................................  يظهر في األبيات معاناة الشاعر. بين ذلك. -3
 ................................................................  حفر الشاعر كل أسراره؟أين سي -4
 ................................................ لماذا اختار الشاعر الزيتونة ليحفر عليها أسراره؟ -5
 استخرج من المقطع السابق أسلوبًا وبّين نوعه. -6

 ........................ نوعه/ .................................األسلوب / ......................
 .................................................. أْسراري(. ُكلَّ  أْحِفرُ وَ وضح الجمال في قوله ) -7
 ..................................................... (؟أِلّني ال أحيُك الّصوفما داللة قوله: ) -8
 .................................................. وظف التركيب )عاِجٌز أْن( في جملة مفيدة. -9

 .................( تدّل على الحق في ..........................أِلّني عاِجٌز أْن أْشَتري َوَرقاً ) -10

 ( اقرأ المقطع التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:2
جونِ  أسماءَ و   السُّ

 (َكَلْبَشةٍ )َوَنْوَع ُكلِّ 
ْت َعلى   َكّفيُشدَّ

 ُحّراسي (دوسيهاتِ )َو 
 َوُكلَّ َشتيَمةٍ 

 ُصبَّْت َعلى راسي
 :أْحِفرُ وَ 
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 .أْنساهاَكفَر قاِسم َلْسُت 
 :أْحِفرُ وَ 

 َدْيَر ياسيٍن ُتَشرُِّش ِفيَّ ِذْكراها.
 :أْحِفرُ وَ 

 ْأساةِ َقْد َوَصْلنا ِقمََّة المَ 
 الَكْتنا َوُلْكناها،

 َولِكّنا... َوَصْلناها!

 ( .............. ، جمع )المأساة( ..........الَكْتناهات مرادف ) -1
 ..................................... سيحفر الشاعر عدة أمور على شجر الزيتون، اذكر بعضها. -2
 ............................ في المقطع السابق ذكر الشاعر بعض أسماء مجازر المحتل. اذكرها. -3
 ه:وضح الجمال في قول -4
 ْأساة(: .............................................................َقْد َوَصْلنا ِقمََّة المَ )
 (: .....................................................................الَكْتنا َوُلْكناها)
 ............................................ ( حّول التوكيد إلى شك.َقْد َوَصْلنا ِقمََّة الَمْأساةِ ) -5
 حاك النمط اللُّغوي: -6

 َقْد َوَصْلنا ِقمََّة الَمْأساِة الَكْتنا َوُلْكناها، َولِكّنا... َوَصْلناها!
 قد ............................ ، ولكنا .....................

 .....( تدل على ........................ُتَشرُِّش كلمة ) -7
 ؟َقْد َوَصْلنا ِقمََّة الَمْأساِة، الَكْتنا َوُلْكناهاما داللة قوله:  -8

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

 ( اقرأ المقطع التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:3
 ُكرْ تذْ  َوَكيْ  أذُكْر،ِلَكْي 

 أْحِفرْ  قاِئماً  أْبقىسَ 
 َجميَع ُفصوِل َمْأساتي

 َوُكلَّ َمراِحِل النَّْكَبةْ 
 ِمَن الَحبَّةْ 

 الُقبَّةْ  إلى
 َعلى َزْيتوَنةٍ 

 في ساَحِة الّداِر.
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 لماذا يريد الشاعر حفر جميع فصول مأساته على زيتونة الدار؟ -1
.................................................................................................... 

 ............................................................. ؟ِمَن الَحبَّْة إلى الُقبَّةْ ما داللة قوله:  -2
 .أْحِفْر َجميَع ُفصوِل َمْأساتيوضح الجمال في قوله:  -3

.................................................................................................... 
 حاك النمط اللُّغوي: -4

 ِلَكْي أذُكْر، َوَكْي تْذُكْر َسأْبقى قاِئمًا أْحِفرْ 
 ...........................  ســـــ  لكي ..........................

 وظف جمع كلمة )قبة( في جملة مفيدة. -5
.................................................................................................... 

 استخرج من المقطع السابق: كلمة َمْبنّية وبّين نوعها. -6
.................................................................................................... 

 لمقطع السابق توظيف الشاعر لألمثال الشعبية. بّين ذلك.يظهر في ا -7
.................................................................................................... 

 إنسانية(. -قومية  -وطنية  -العاطفة المسيطرة على الشاعر: )دينية  -8
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ة
َّ
لِي
ْ
 الفِع

 
ة
َ
ل
ْ
م
 
 اجل

 .ِبالِفْعلِ  أْمَلُة الِفْعِليَُّة: ِهَي الُجْمَلُة الَّتي َتْبدَ الجُ  -1
 ل.اعِ والفَ  ن هما: الفعلُ يعنصرين أساسي نْ مِ  الُجْمَلُة الِفْعِليَّةُ  تتكونُ  -2
 الِفْعُل ِمْن َحْيُث التَّْعِدَيُة َواللُّزوُم َنْوعاِن: -3

زُِّم:  الخاِوَيِة. ْمعاءِ في َمْعَرَكِة األ ْسرى فاِعِلِه، ِمْثَل: اْنَتَصَر األُهَو الِفْعُل الَّذي َيْكَتفي بِ  الفِّْعُل الّل 
 أمثلة على الفعل الالزم: عاد ، نام ، نشأ ، بقي ، استيقظ.

عْ  اْسَتعادَ : ِمْثلُ  ِبِه، َمْفعولٍ  ِإلىُهَو الِفْعُل الَّذي ال َيْكَتفي ِبفاِعِلِه، َبْل َيَتَعّداُه  الُمَتَعد ي: الفِّْعل  ُحقوَقُه. بُ الشَّ
 فتح.أمثلة على الفعل المتعدي: رأى ، علم ، ظن ، أعطى، 

ِزِم َوالُمَتَعّدي، ُنضيُف آِل  فائَِّدٌة:  اْسَتقامَ  إنْ َوالَهاِء، فَ  كالكافِ النصِب  َضماِئرِ  أَحدَ الِفْعِل  ِخرِ ِللتَّْمييِز َبْيَن الِفْعَليِن: الالَّ
يًا مثل: َسِمَع  ُمَتعَ الِفْعلُ  كانَ  َوالَمْعنى اللَّْفظُ   كاَن الِفْعُل الِزمًا مثل: َنَجَح. ال َتْقَبُل الّضميَر. َيْسَتِقمْ َلْم  ِإنْ ، وَ (َسِمَعهُ )دِّ

  
ٌ
رِيبات

ْ
د
َ
 ت

 : 26إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
ُف ُكلَّ ِفْعٍل ِمَن األ التدريب األول:  :ْنشاِئناإفي ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن  ِتَيةِ اآل ْفعالِ ُنَوظِّ

 .ِفرُ أحْ  عاَقَب، َنَجَح، أسَتعيُن،
 أستعيُن على قضاء حوائجي بالسر والكتمان. - اإلجابة/

 نجح الطالب في االختبار بعد جهد كبير. -
 عاقب هللا األقوام العاصية. -
 أحفُر بحثًا عن كنٍز دفين. -

ْعري، النَّّصِ  لىَنعوُد إِ  التدريب الثاني:  .ِفْعِليَّةٍ  ُجَملٍ  َثالثَ  ِمْنها َوَنْسَتْخِرجُ  الشِّ
 .ْأساةِ َقْد َوَصْلنا ِقمََّة المَ ،  أْلقى ما ُكلَّ  أْحِفرُ سَ ،  الّصوْف  أحيكُ ال  اإلجابة/

 :تيُنْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َيأْ  التدريب الثالث:
ْفلُ  -أ  .ْقصىفي الَمْسِجِد األ َصّلى الطِّ
 َيتَّقي الُمْؤِمُن َربَُّه. -ب

 لتعذر.ا منع من ظهوره أ( صّلى: فعل ماٍض مبني على الفتح المقدر) اإلجابة:
 الطفل: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 .المقدرة منع من ظهورها الثقل )ب( يتقي: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة
 المؤمن: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 اف.رّبه: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وهو مض
 والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.

 القواعـــد

 القاعدة
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 ة
 
ارجي

َ
 خ
ٌ
رِيبات

ْ
د
َ
  ت

 ( أمام الخاطئة:  ( أمام العبارة الصحيحة، وعّلمة )    ✓السؤال األول: ضع عّلمة )  
 ( الجملة الفعلية هي التي تبدأ بالفعل. ) -1
 الفعلية.( يعتبر المفعول به عنصرًا أساسيًا في الجملة  ) -2
 ( الفعل الالزم: هو الفعل الذي يكتفي بفاعله. ) -3
 ( يعتبر الفعل )استعاد( فعاًل متعديًا. ) -4

 : أكمل الفراغ:الثانيالسؤال 
 ......... و ...........تتكون الجملة الفعلية من ركنين أساسين هما ........ -1
 .....................الفعل المتعدي: هو الفعل الذي ................... -2
 ...............من األفعال الالزمة .............. و ................. و  -3
 ...الفعل )أخرج( فعاًل ..........بينما يعتبر  الزمًا؛ ألنه ............ عتبر الفعل )خرج( فعالً ي -4

 اختر اإلجابة الصحيحة:: الثالثالسؤال 
  األفعال الالزمة:من  -1
 خرج –د   أعطى –ج    َقاَتلَ  –ب   رأى -أ
  متعدي:أحد األفعال التالية  -2
  ب + ج  –د   َشاَهدَ  –ج  ادرس  –ب  يسعى  -أ
 الفعل )يطلق( في العبارة:  ُيْطِلُق الُجنوُد َعَلْيها الرَّصاَص. -3
  أ + ج  –د   معرب –ج   الزم –ب   متعدي -أ
فائِ  -4 ْوجاِن الصَّ  الفاعل في العبارة السابقة:  .الّداِخلِ  إلىَح َيْنُقُل الزَّ
  ضمير مستتر –د   الداخل –ج   الصفائح –ب   الزوجان -أ

ل الجمل االسمية التالية إلى جمل فعلية وغي ر ما يلزم:الرابعالسؤال   : حو 
 العلم يبني بيوتًا ال عماد لها. -1

......................................................................................................... 
 الطالبان حضرا للمدرسة مبكرًا. -2

......................................................................................................... 
 الجنود يدافعون عن أوطانهم. -3

......................................................................................................... 
 : أعرب ما تحته خط:الخامسالسؤال 

1-   النَّاِر َوَأْصَحاُب اجْلَنَّةِ  َيْسَتِوي َأْصَحابُ اَل  
 ................................................................................................يستوي: .

 .....................................................أصحاب: ..........................................
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 فيما ال يعنيك. تتدخلأال  ينبغي -2
 ............................................................................................: ....ينبغي

 
 

 

 عِ 
ْ
 ل

 
  م

َ
 دِ الب

ْ
 عي

   
 
ة
َّ
ظِي
ْ
ف
َّ
 الل

 
نات

ِّ
س
َ
ح
 
 )اجلناس( امل

ناُس:  .تام وناقص :َنْوعان َوُهوَ . الَمْعنى في َوَتْخَتِلفا اللَّْفِظ، في َكِلَمتانِ  َتَتشاَبهَ  أنْ ُهَو  الجِّ
ناُس الت امُّ: -أ َوَتْرتيُبها، َوَحَرَكُتها.  ، َوَنْوُعها،الُحروِف  َعَددُ : يَ هِ  أْركاٍن، أْرَبَعةِ َوُهَو ما َتطاَبَق فيِه اللَّْفظاِن في  الجِّ

 َواْخَتَلَفا في الَمْعنى.
 أمثلة: ⚫
 لو َهَوْيَت االْجِتهاَد ما َهَوْيَت. -1

 .رسبَت في الدراسة ، والثانيةأحببتُ ( مرتين، ومعناها مختلف، فاألولى بمعنى َهَوْيتَ جاءت كلمة ) الشرح/
 َقبَّْلُت الَيميَن.َلْوال الَيميُن لَ  -2

 ( مرتين، ومعناها مختلف، فاألولى بمعنى القسم، والثانية بمعنى اليد الُيمنى.الَيمينُ جاءت كلمة ) الشرح/
عاَبةِ  الَوْصفِ  في ِإبراهيمقاَل حاِفظ  -3  :َوالدُّ

 الِكسائي ِمْثلَ  أتيهُ  فيهِ  أنا       ِكساءِ  ِمنْ  ِبهِ  أْنِعمْ لي ِكساٌء 
َتْيِن؛ وَ  (ِكساءِ )رْت َكِلَمُة َتَكرَّ  الشرح/ َعَلمًا ِلَشْيِخ ُنحاِة الكوَفِة  جاَءْت  َمْعنى الثَّْوِب، َوفي الّثاِنَيةِ  ولىاأل في أفاَدْت َمرَّ

 .  في الَقْرِن الّثاني الِهْجِريِّ
 :َتّمامٍ  أبوقاَل الّشاعُر  -4
 َّللاِّ  َعْبدِ  نِ بْ  َيْحيى َلدى َيْحيا   نَّهُ إِ ماَت ِمْن َكَرِم الزَّماِن فَ  ما

رْت َكِلَمُة  الشرح/ َتْيِن، َفجاَءْت في األ( َيْحيى)تَكرَّ ِفْعاًل ُمضاِرعًا ِبَمْعَنى َيعيُش، َوفي الّثاِنَيِة اْسمًا ِلَعَلٍم ُهَو  ولىمرَّ
 َيْحيى.

ناُس الن اقُِّص  -ب  .ْرَبَعةِ األ ْركانِ األ من أْكَثرَ  أو ُرْكنٍ  في اللَّْفظانِ  فيهِ  اْخَتلَّ  ما ُهوَ  :الت ام ِّ َغْيرُ  أوْ الجِّ
 األمثلة عليه: ⚫
 قاَل الّشاعُر خليل مطران: -1

 ِلْلُمْسَتهاِم وِعْبَرٍة ِللّرائي  يا َللُغروِب َوما ِبِه ِمْن َعْبَرٍة 
 الُحروِف َوَتْرتيِبها َوَنْوِع في الَمْعنى. َحْيُث اتََّفَقتا في َعَددِ  في اللَّْفِظ، واْخَتلَفتا (ِعْبَرة، َوَعْبَرة)َتشاَبَهْت  الشرح/

 ، والمعنى مختلف، فاألولى معناها: دموع وبكاء، والثانية: موعظة.الُحروِف، َولِكنَُّهما اْخَتَلفتا في َحَرَكِتها
 ". َعْوراِتنا واْسُتْر  َرْوعاِتنا، آِمنْ " الّلُهمَّ   -2

 البالغـــة
 القاعدة
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 ، والروع: الخوف.ْخَتَلَفتا في َتْرتيِب الُحروفِ َوا أْوُجٍه،تا في َثالَثِة َفَقِد اتََّفقَ  (َرْوعاِتنا، َوَعْوراِتنا)َكِلَمتا  الشرح/
 هللا الفيصل: عبد ميرُ قاَل الّشاعُر األ  -3

ْهرَ  أَمرَّ  وما  ُمْر.العُ  َفراغُ  ُيْمال أن َغْيرِ  ِمنْ    بي َمرَّ  إنْ  الدَّ
،) اْخَتَلَفْت َكِلَمتا الشرح/ (أَمرَّ ، فقد زادت كلمة )الُحروفِ  َعَددِ  في (َمرَّ  أَمرَّ ( من ( بحرف الهمزة عن )َمرَّ ، و)أمرَّ
 .وجاوز ى ومضىبمعنى تعدّ الثانية  (َ رّ مَ )، ووهو الطعم الُمرَّ  المرارة

الُم: " الَخْيُل َمْعقوٌد في َنواصيها الَخْيُر  -4  ". الِقياَمةِ  َيْومِ  ِإلىقاَل َعَلْيِه السَّ
 ، فالالم في الخيل، والراء في الخير.ِد اْخَتلَفتا في َنوِع الُحروفَفقَ كلمتا الَخْيِل والَخْيِر  الشرح/

 :َفائَِّدٌة 
 التَّْعريِف في اْلَكِلَمَتْيِن الُمَتجاِنَسَتْيِن. (ال) ـال ُيْعَتدُّ بِ  -
 الَمْعنى، في تاْفِظ واْخَتَلفَ ال ُيْخِرُج الَكِلَمَتْيِن ِمَن الِجناِس ما داَمتا َقْد َتشاَبَهتا في اللَّ  ْمالءِ االْخِتالُف في اإلِ  -

 .(َيْحيا، َيْحيى)مثل: 
 ْعنى.المَ  في واالْخِتالفِ  النُّْطقِ  في التَّشاُبهِ  اْستيفاءِ  َبْعدَ  ِإالّ ال ُيسّمى ما َبْيَن الَكِلَمَتْيِن ِجناسًا  -

  
ٌ
رِيبات

ْ
د
َ
 ت

 : 29إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
َن األ ناَس مِّ ُد َنْوَعُه: تَِّيةِّ،اآل ْمثَِّلةِّ َنْسَتْخرُِّج الجِّ  ُثمَّ ُنَحدِّ 

 الَوْردي( )اْبنُ    .أْجَمعينايا َليالي الَوْصلِّ عودي َواْجَمعينا  -1
 :أي ،بمعنى جميعاً  :، والثانيةعَ مَ من جَ أمر فعل  :تام، حيث األولى( بينهما جناس أْجَمعيناَواْجَمعينا ) اإلجابة/

 نا.كلُّ 
 :الَمدارسِّ  إِّْنشاءِّ فيُّ في قاَل َمعروُف الرُّصا -2
ْلَم فيها ُكلَّ غاَيتُِّكْم  ال ْلمًا ُيْنتُِّج الَعَمّل َتْجَعلوا العِّ  َبْل َعل ِّموا الَنْشَء عِّ

 ( بينهما جناس ناقص حيث اختالفا في ترتيب الحروف.الَعَمال،  ِعْلماً ) اإلجابة/
3- :  قاَل ابُن الفارِّضِّ

 َلْم ُيْلَف َغْيَر ُمَنعٍَّم بَِّشقاءِّ   ئ رِّ َنهاَك ُنهاَك َعْن َلْومِّ امْ  َهّل  
ُهما اْخَتَلفتا َحْيُث اتََّفَقتا في َعَدِد الُحروِف َوَتْرتيِبها َوَنْوِع الُحروِف، َولِكنَّ  ناقٌص  ( بينهما جناٌس َنهاَك ُنهاكَ ) اإلجابة/

، ومعنى البيت: هال لوهو العق ىلنُّه( الثانية: من اُنهاكَ ( األولى بمعنى: ضد أَمَرك، و)َنهاكَ ، فـ )في َحَرَكِتها
 زجرك عقلك عن لوم امرئ...

4- . َن الُمحالِّ  َدواُم الحالِّ مِّ
 .في َعَدِد الُحروفِ  الكلمتيِن اْخَتَلَفْت َكاِل ( بينهما جناس ناقص، الُمحالِ ،  الحالِ ) اإلجابة/
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 السؤال األول: أكمل الفراغ:
 ....... وتختلفا في .....................ن تتشابه الكلمتان في .........لجناس هو أا -1
 ................ينقسم الجناس إلى ........................ و.................. -2
............... و ............... و الجناس التام هو تطابق الكلمتين في عدد الحروف و . -3

 . مع االختالف في المعنى..................
 نوع الجناس بين )الخير( و )الخيل( هو .......................... -4

 السؤال الثاني: استخرج الجناس من الجمل التالية وبين نوعه:
اَعُة ُيْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما َلِبُثوا َغْيَر َساَعٍة َكَذِلَك َكا قال تعالى:  -1  .ُنوا ُيْؤَفُكونَ َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

......................................................................................................... 
ْيُتُه َيْحَيى ِلَيْحَيا َفَلْم َيُكْن  -2  ِإلى َردِّ أْمِر هللِا ِفيِه َسبيلُ   قال الشاعر: َوَسمَّ

.......................................................................................................... 
اِئَل َفاَل َتْنَهْر * َفَأمَّا اْلَيِتيَم َفاَل َتْقَهْر  قال تعالى:  -3   َوَأمَّا السَّ

................................................................................. 
َفا قالت ا -4  ُء ِمَن الَجَوى َبْيَن اْلَجَواِنح  لخنساء: ِإنَّ اْلُبكاَء ُهَو الشِّ

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

 :مما بين القوسين السؤال الثالث: أكمل الجمل اآلتية بكلمات بينها جناس
 طالح[ –فالح  –الراحة  –األحزان  –األتراح  –]العزم 

 أصيبْت راحة اليد فلم أشعر بــ ............................ -1
 نحتاج إلى الَحْزم و ................ لمقاومة المحتل. -2
 الناس حياتهم بين أفراح و ................... -3
 .................في كل مجتمع يوجد إنسان صالح وآخر .......... -4
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َطُة َمْفتوَحًة َبْعَد  -1 ْطِر، َعلى ُكِتَبْت  ساِكَنٍة؛ أِلفٍ ِإذا جاَءِت الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ  ِقراَءٍة. َعباَءٍة،: ِمْثلَ  السَّ
َطةُ  الَهْمَزةُ  جاَءتِ  ِإذا -2 ْطِر، َعلى ُكِتَبْت  ساِكَنٍة؛ واوٍ  َبْعدَ  ةً َمْفتوحَ  الُمَتَوسِّ  َسَمْوَءٍل. َل: ُمروَءٍة،ِمثْ  السَّ
َطةُ  الَهْمَزةُ  جاَءتِ  ِإذا -3  .َمشيَئةٍ  َهْيَئٍة،: ِمْثلَ  َنْبَرٍة، َعلى ُكِتَبْت  ساِكَنٍة؛ ياءٍ  َبْعدَ  َمْفتوَحةً  الُمَتَوسِّ

 رِيب
ْ
د
َ
  ت

 : 30إجابة تدريب الكتاب الوزاري صفحة 
وَرةِّ الَّتي َوَرَدْت فيها فيما يَ   :ْأتيُنَبيِّ ُن َسَبَب كِّتاَبةِّ الَهْمَزةِّ َعلى الص 

ئاٌت، َبراَءٌة، ُنبوَءٌة، مَ  ، ْأَكَلٌة،مِّ  .بيَئةٌ  ُلَؤيٌّ
 اإلجابة/

 : كتبت على نبرة بسبب وقوع الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد كسر.ِمئاتٌ 
 مزة المتوسطة مفتوحة بعد ألف ساكنة.وقوع اله : كتبت على السطر بسببَبراَءةٌ 
 وقوع الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد واو ساكنة. كتبت على السطر بسبب :ُنبوَءةٌ 

 مفتوح.حرف بعد  ساكنةوقوع الهمزة المتوسطة  : كتبت على ألف بسببْأَكَلةٌ مَ 
 .حرف مضموموقوع الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد  : كتبت على واو بسببُلَؤيٌّ 
 وقوع الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد ياء ساكنة. : كتبت على نبرة بسبببيَئةٌ 

 ة
 
ارجي

َ
 خ
ٌ
رِيبات

ْ
د
َ
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 حيحة:ها الصَّ تِّ بصورَ  ةِّ زِّ مْ الهَ  تابةِّ كِّ  راعاةِّ مُ  عْ مَ  ةَ التاليَّ  اتِّ الكلمَ  بُ كُّ رَ السؤال األول: أُ 
 َو َض ا َء ة(، )َم ِل ي َء ة( ، ))َب ر ي َء ة( ، )َت ض ا َء َل( ، )َش ْي ء ا ِن( 

 ............. ، ............. ، ............. ، ............. ، ............. 

وَرةِّ الَّتي َوَرَدْت فيها فيما يَ السؤال الثاني:   :ْأتيُنَبيِّ ُن َسَبَب كِّتاَبةِّ الَهْمَزةِّ َعلى الص 
 تتشاَءم ، الدنيَئة ، ممُلْوَءة ، الُحَطْيَئة ، مبدوَءة.

 سبب كتابة الهمزة الكلمة
  تتشاَءم
  الدنيَئة
  ممُلْوَءة
  الُحَطْيَئة
  مبدوَءة

 اإلمـــالء
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 السؤال الثالث: َصحْح األخطاَء اإلمّلئي َة في الُجَملِّ التالي ةِّ:
 َفْجَئة أْصَبحنا كالجسِد الواحِد. -1
 له. بَ ِب كمن ال ذنْ الَتاِءُب ِمَن الذنْ  -2
 ليس التشاُءم من صفات المؤمن. -3
 ال ُتقابل اإلحسان باإلساَئة. -4
 
 

 
ْقَعةِّ: تِّيَ َنْكُتُب الَبْيَت اآل                 تْينِّ بَِّخط ِّ الرُّ ، َوَمرَّ تْينِّ بَِّخط ِّ النَّْسخِّ  َمرَّ

 إنَّ السَِّفيَنَة اَل ََتْري على اْليَ َبسِ  تَ ْرُجو النََّجاَة َوََلْ َتْسُلْك َمَساِلَكَها            
............................................................................................

............................................................................................ 
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َمْعنى، َوَمْعِرَفُتنا ِبهِذِه الَعناِصِر  ها ِفْقَرٌة تامٌَّة َلهاناِصِر الَّتي َتَتَركَُّب ِمنْ نا قاِدروَن َعلى َتْحديِد العَ أنَّ َتْحليُل الِفْقَرِة َيْعني 
 .ِإْنشاِئناُتساِعُدنا َعلى َفْهِم الِفْقَرِة، َوُمحاكاِتها ِبِفْقراٍت َنْكُتُبها ِمْن 

 :لَِّتْحليلِّها الُمْقَتَرَحةَ  الطَّريَقةَ  أمَّلُ ُثم  َنتَ  تَِّيَة،اآل الفِّْقَرةَ  أَنْقرَ 
حاَلٍة ِمَن التََّفكُِّك  في َوُدخوُلهُ  الُمْجَتَمِع، اْسِتكاَنةُ : ِمْنها َخطيرٌة، َسْلِبيَّةٌ  آثارٌ الُمقاِبِل، ِللتََّفرُِّق َواالْخِتالِف  َوفي

َواْنِقساُمُه، َوَتْشجيُع الَعُدوِّ  الُمْجَتَمعِ  َتْجِزَئةُ  َلْيهِ الَّذي َيَتَرتَُّب عَ  ْمرُ ِع الَبغيِض، األَواالْنِهياِر، َواْسِتْسالُمُه ِلحاَلٍة ِمَن التَّنازُ 
ياِع، ِلَنْخَسَر  َوالِبناِء، ِلَيْعَبَث ِبِه ِبَشّتى الَوساِئِل، َفَتَتَوقََّف َمسيَرُة الَعَملِ  َن ما أْثمَ َوَنْدُخَل في حاَلٍة ِمن الَفْوضى َوالضَّ

 َنْعَتزُّ ِبِه، َوُهَو َوْحَدُتنا.
 :ْأتي هِذِه الِفْقَرِة َنِجُد ما يَ َتْحليلِ  دَ ِعنْ 
هِّ الفِّْقَرةِّ فِّْكَرٌة  -1 يَّةٌ لِّهذِّ ْلِبيَُّة ِللتََّفرُِّق َواالْخِتالِف. ثارُ اآل: َوهِّيَ  عامٌَّة، أساسِّ  السَّ
يَُّة: -2 فتاحِّ  َسْلِبيَّةٌ  آثارٌ  َواالْخِتالفِ  لُمقاِبِل، ِللتََّفرُّقِ َوفي ا)في ِبداَيِة الِفْقَرِة الّساِبَقِة،  ولىُة األَوِهَي الُجْملَ  الُجْمَلُة المِّ

 .(َخطيَرةٌ 
يَّةِّ: - 3 ْفتاحِّ َمُة لِّْلُجْمَلةِّ المِّ اعِّ ُحها َعناِصَر ِلْلُجْمَلِة الِمْفتاِحيَّةِ  ضاَفةِ إِلِ  الُجَملُ  هِذهِ  ْأتيتَ  الُجَمُل الد  ُرها، َوال  ُتَوضِّ َوُتَفسِّ

 ُجْمَلِة الِفْقَرِة الِمْفتاِحيَِّة، ِمْثَل: ِمنْ  ُتْشَتقُّ  ُمناِسَبةٍ  أْسِئَلةٍ  َطْرحِ  ِخاللِ  ِمنْ  َتْأتي الُجَملَ  هِ هذِ  أنَّ ُبدَّ ِمْن ُمالَحَظِة 
 َواالْخِتالِف؟ التََّفرُّقِ  آثارُ  ما

 على الُمْجَتَمِع؟ ثارُ َسُتَؤثِّر هِذِه اآل َكْيفَ 
 َسَيْسَتفيُد الَعُدوُّ ِمْن هذا التََّفرُِّق؟ ماذا

 الخـــــط

 التعبيـــر
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يَُّة  -4 تامِّ الِختاِميَُّة ِهَي:  الُجْمَلةُ  الِفْقَرِة َوالَبْدِء ِبِفْقَرٍة َجديَدٍة. َوفي ِفْقَرِتنا الّساِبَقةِ  ْغالقِ إِلِ  ْأتيتَ  :(النَّتيَجةُ )الُجْمَلُة الخِّ
ياِع، ِلَنْخَسَر   .َوْحَدُتنا َوُهوَ  ِبِه، َنْعَتزُّ  ما أْثَمنَ َوَنْدُخَل في حاَلٍة ِمَن الَفْوضى َوالضَّ

ذاَت َمْعنى،  ُمَتراِبَطةً  ُمَتماِسَكةً  ِفْقَرةً  ِلُتَشكِّلَ  الُجَمَل؛ َتْرِبطُ  ُمناِسَبةٍ  َرْبطٍ  أَدواتِ  ِإلىوَلَعلَّنا الَحْظنا ُهنا حاَجَتنا  :فائَِّدةٌ 
و  واِبُط ُتَشكُِّل الَعموَد الِفَقِريَّ في ِبناِء الِفْقَرِة، َوِلهِذِه الرَّ ُة ُصَورٍ َوهِذِه الرَّ  ال الِمثالِ  َسبيلِ  َعلى ِمْنها أْشكاٍل،وَ  اِبِط ِعدَّ

 .(ِلذِلكَ  َنتيَجةً  ذِلَك، َعنْ  َفْضالً  لِكْن، ُثمَّ، َو،): الَحْصرِ 
َوُجْمَلًة  داِعَمًة، ُجَمالً  اَله ُنضيفُ  ُثمَّ  الِمْفتاِحيَِّة، َوُجْمَلِتها العامَِّة، ِفْكَرِتها: ِإلىُثمَّ ُنَحلُِّلها  ِتَيَة،اآل الِفْقَرةَ  أَنْقرَ  -1

 ِختاِميًَّة.
ماٌت أساِسيٌَّة َتْفِرُض َنْفَسها، ِمْنها: اللَُّغُة، والّديُن، َوالتُّراُث،  َوالّتاريُخ، َوالعاداُت، "َوِلْلَوْحَدِة َبْيَن أْفراِد الَوَطِن، ُمَقوِّ

م ِم َوالَمصيِر، َوهِذِه ُمَقوِّ اٌت ال ُيْمِكُن أْن َيْغُفَل َعْنها ِإاّل َمْن أصاَبُه الُجنوُن، َواْسَتْسَلَم ِلُسْلطاِن َوالتَّقاليُد، َوَوْحَدُة الدَّ
 الَجْهِل، َوَشْيطاِن الطََّمِع ".

 ( في الكتاب الوزاري:32)إجابة السؤال صفحة 
 مقومات الوحدة بين أفراد الوطن.ة: اسي  األسَ  الفكرةُ  -1
يَُّة:  -2 فتاحِّ ماتٌ  الَوَطِن، أْفرادِ َوْحَدِة َبْيَن َوِللْ الُجْمَلُة المِّ  .هاَنْفسَ  َتْفِرُض  أساِسيَّةٌ  ُمَقوِّ
يَّةِّ: - 3 ْفتاحِّ َمُة لِّْلُجْمَلةِّ المِّ اعِّ  التراث والتاريخ، واللغة، والعادات والتقاليد، ووحدة الدم والمصير. الُجَمُل الد 
يَُّة  -4 تامِّ ما :(النَّتيَجةُ )الُجْمَلُة الخِّ  ِلُسْلطانِ  َواْسَتْسَلمَ  الُجنوُن، أصاَبهُ  َمنْ  ِإالّ  َعْنها َيْغُفلَ  أنْ ٌت ال ُيْمِكُن َوهِذِه ُمَقوِّ

 .الطََّمعِ  َوَشْيطانِ  الَجْهِل،

  
ٌ
رِيب

ْ
د
َ
  ت

 
  خارجي

يَّةِّ، َوُجْمَلتِّها العامَّةِّ، فِّْكَرتِّها: إِّلىُثمَّ ُنَحل ُِّلها  تَِّيَة،اآل الفِّْقَرةَ  أَنْقرَ  ْفتاحِّ َمًة،ُجَمًّل  َلها ضيفُ نُ  ُثمَّ  المِّ َوُجْمَلًة  داعِّ
يَّةً  تامِّ  :خِّ

لوكية التي َتْعتزُّ بها، آَداَبها إنَّ ِلُكلِّ ُأّمةٍ " وَتحرُص على َغْرسها في ُنفوِس أبناِئها، حتى إذا َكِبروا، وأصبحوا  السُّ
والتفاهِم بين أفراِد المجتمع، من هذه اآلداِب: ُيْدِركوَن حَقاِئَق األشياِء، كان تعاُمُلهم مع اآلَخِريَن ُمَحقِّقًا لالنسجام، 

 أدُب الَمْجِلِس، وأدُب الّطعاِم، وأدُب الزيارة".
.............................................................................................................
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............................................................................................................. 

 
 
 
 
 



 إعداد/ أ. أحمد النويري                                                              الفصل األول –للصف الثامن  – الوسيط في اللغة العربية

48 
 

0  
 

 
 

o  ِصناَعُة النَّجاِح َوََتاُوُز الَفَشِل 
o  ُصَوُر الفاِعِل واملَْفُعول 
o  َِتْدرِيباٌت عامٌة يف الَقواِعد 
o  ٍكتابُة فقرة 

  

 الوحدة الثالثة
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 :االْسِتماُع والُمحاَدَثُة 

ُع  ِّ  إلىَنْسَتمِّ  :تَِّيةِّ اآل ْسئَِّلةِّ األ َعنِّ  ُنجيبُ  ُثمَّ  (،الذَّكاءُ ) َنص 
 النص:
ل َئِة، َوحَ ر الطا صعاِب، والتََّكيُِّف َمَع الظُّروفِ مواَجَهِة ال ىلِة عَ ر لتَّْربَيِة الذَّكاَء، ِبالُقدْ َلماُء اَلماُء النَّْفِس َوعُ ُيَعرُف عُ 

ِن الِمَحك في َزمَ  ىُيوَضُع َعل - َوْفَق َهذا التَّعريفِ  -ْنساِن ؛ َفَذكاُء اإلِ دالَّتي َتْعَتِرُض َطريَق الَفرْ الُمْشِكالِت 
َعِة والر  ، َأْكَثرَ اتِ مَ األزْ   ىِة َعلر ليِديَّ ِللذَّكاِء، الُمَتَعِلَق ِبالُقدْ التَّقْ  اَحِة . َوهَو َتْعريٌف َيَتجاَوُز الَمْفهومَ ِمْنُه في َزَمِن الدَّ

ِل  ْزِن الَمْعلوماِت،خَ  ىِة َعلر والُقدْ  َمِعيَِّة،الَعْقِلي، واأللَ  تَّوهُّجِ التَّْفكيِر، واالْسِتْنتاِج الَمْنِطقي، وال  َلْيها. إوالتَّوصُّ
التَّْقليِديَُّة قياَسها،  تطيُع االْمِتحاناتُ ِة ال َتسْ يَّ داِت والَمواِهِب الَفرْ ر ِمَن الُقدْ  َلَقْد الَحَظ َبْعُض الُعَلماِء، َأنَّ ُهناَك َأْنواعاً 

َبْعَد ذِلَك  غوابالِجامعَة، ولِكنَُّهْم نَ  خوِلِهمْ دُ تَّْقليديَِّة، ِعْنَد  الذَّكاِء الحاناتِ تِ َن الَمْوهوبيَن َفِشلوا في امْ َوَحَدَث َأنَّ َكثيريَن مِ 
عا دَوهذا ما  ي،جِ ر في الُمحيِط الخا َلْتُهْم، َأوْ بِ ْت َو قَ دالجاِمَعِة الَّتي عا جاالِت الَحياِة، َسواًء فيفي َكثيٍر ِمْن مَ 
، وال ُأَخَر؛ كاِء، ِلُيضيفوا َلْيِه َأْنواعاً َتْوسيِع َمْفهوِم الذَّ َبْعَض الُعَلماِء ل ، والَمكانِ ِمْنها: اللَُّغِويُّ ، رياِضيُّ ، واالْجِتماِعيُّ يُّ

، َو َغْيُرهاوالموسيقِ    .يُّ
ٍة،َل ، َوُعَلماَء ذَّكاِء فاِئُق القيَمِة؛ أِلنَُّه َيْدَفُع الناَس ِبعامٍَّة، والُمَربيَن، واألهْ ال عِ والَقْوُل ِبَتَنوُّ   عٍ َتْقديِر َأْنوا ل النَّْفِس ِبخاصَّ

َلْو  ىي، َحتالُمَتَفِوُق َشْخٌص َذكِ  كاِء، َفالِعُب ُكَرِة الَقَدمِ الذ عها ِمْن َأْنوا ْم َتُكْن ُمَصنََّفًة ِبَوْصفِ اِت لَ ر ِمَن الَمواِهِب والُقدْ 
ي، بِ ي َأنَُّه ال يوَجُد َشْخٌص غَ َيْعن َهذا، وَ  رَمٍة َأماَم ُجْمهو في الِحساِب ، َأْو َلْم َيْسَتِطْع لقاَء َكلِ  ِوقاً َلْم َيُكْن ُمَتفَ 
صاٍت َوَمجاالٍت ُمَعيََّنٍة، َوَأْشخاٌص  يَعِتِهمْ بخاٌص َأْذِكياُء ِبطَ ي، َكما َيْعَتِقُد َبْعُضنا؛ َبْل يوَجُد َأشْ َوَشْخٌص َذكِ  في َتَخصُّ
 َأنْ  درِ اَن الذَّكاِء، َولِكْن ِمَن النمِ  عَيْمَتِلكوَن َأْكَثَر ِمْن َنوْ  َأْن َتِجَد َأْشخاصاً ي يعبجاالٍت ُأَخَر ، َو ِمَن الطَّ َأْذكياُء في مَ 

 الذَّكاِء. عَأْنوا  ِمنْ  عٍ ال َيْمتلُك َأيَّ َنوْ  َد َشْخصاً جِ تَ 

 شرح المفردات: ⚫
 : الفطنة والذكاء.َمِعيَّةِ واأللَ   ، تفاع التفكير: الزيادة العقلية وار الَعْقِلي تَّوهُّجِ ال  ،َراَحٍة وال َعْيشٍ الَرْغِد ِدعة:  

: ُوِضَع َعَلى َسِبيِل االْخِتَباِر َوالتَّْجِرَبةِ   .أو الشيء الفاصل بين أمرين ُوِضَع َعَلى الِمَحكِّ

 :33إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة  ⚫
1 ) . ُح الفِّْكَرَة العامََّة الَّتي عاَلَجها النَّصُّ  ُنَوض ِّ

 الذكاء متعدد وال يوجد إنسان غبي.عالجت فكرة أن  بة/اإلجا
ُف بِّاإلِّ  ْزماتِّ ُنَبي ُِّن َعّلَقَة الذَّكاءِّ بِّاأل ( 2  . ْنسانِّ الَّتي َتْعصِّ

يزداد الذكاء وقت األزمات حيث يبدأ بإيجاد حلول للمشاكل والتكيف مع الظروف من خالل ابتكار أشياء  اإلجابة/
 تساعد على ذلك.

َر الَّذي َطرَ َنْسَتْعرِّ ( 3 . التَّ  الذَّكاءِّ  َمْفهومِّ َعلى أُض التََّطوُّ ي ِّ  ْقليدِّ
َئِة، ر الطا صعاِب، والتََّكيُِّف َمَع الظُّروفِ مواَجَهِة ال ىلِة عَ ر الُقدْ التغير الذي طرأ هو إضافة أن الذكاء هو  اإلجابة/

 د.الَّتي َتْعَتِرُض َطريَق الَفرْ ل الُمْشِكالِت َوحَ 
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حُ ( 4 .الذَّ  َمْفهومِّ َتْوسيعِّ  إِّلىالَّتي َدَفَعتِّ الُعَلماَء  ْسبابَ األ ُنَوض ِّ  كاءِّ
َأنَّ َكثيريَن ِمَن الَمْوهوبيَن َفِشلوا في اْمِتحاناِت الذَّكاِء التَّْقليديَِّة، ِعْنَد ُدخوِلِهْم الِجامعَة، الحظ العلماُء  اإلجابة/

جاالِت الَحياِة، َسواًء في الجاِمَعِة الَّتي عادْت َوَقِبَلْتُهْم، َأْو في الُمحيِط ولِكنَُّهْم َنبغوا َبْعَد ذِلَك في َكثيٍر ِمْن مَ 
 .الخارِجي

 الَقْوُل بَِّتَنوُّعِّ الذَّكاءِّ فائُِّق القيَمةِّ، ُنناقُِّش ذلَِّك.( 5
، لَ ، والُمَربيَن، واألهْ أِلنَُّه َيْدَفُع الناَس ِبعامَّةٍ إن القول بأن الذكاء متعدد يعتبر أمرًا ذا قيمة عظيمة؛  اإلجابة/

ٍة،  .كاءِ الذ عها ِمْن َأْنوا ْم َتُكْن ُمَصنََّفًة ِبَوْصفِ اِت لَ ر ِمَن الَمواِهِب والُقدْ  عٍ َتْقديِر َأْنوا ل َوُعَلماَء النَّْفِس ِبخاصَّ
ِّ الَكلَِّمتانِّ اآل( 6 يَُّة،األ ): تَِّيتانِّ َوَرَد في النَّص  فَ (المَِّحكُّ  ْلَمعِّ فُ  ولى،األ  ، َنْكُتُب ُمرادِّ َيَة في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة. َوُنوظ ِّ  الث انِّ

 .األلمية: هي الفطنة والذكاء اإلجابة/
 وضع المالي لألسرة على المحك وقتها بسبب توقف األب عن العمل.كان ال -
7 ). ِّ َن النَّص   َنْسَتْنتُِّج َدْرَسْينِّ َتَعلَّْمناُهما مِّ

 في مجاالت معينة. اً ذكييكون ( ال يوجد إنسان غبي، بل 1 اإلجابة/
 ( تنوع الناس في الذكاء له فوائد كثيرة على المجتمع.2

 تدريبات خارجية على النص: ⚫
 ( أمام الخطأ: ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ✓( ضع عالمة ) 1
 ( الطالب الضعيف في التحصيل المدرسي هو طالٌب غبي.   )   -أ

. العب كرة القدم البارع هو(    ) -ب  إنسان ذكيٌّ
 .التَّْفكيِر، واالْسِتْنتاِج الَمْنِطقي ىِة َعلر َتَعِلَق ِبالُقدْ يِللذَّكاِء،  الحديث الَمْفهومَ  (   )  -ج
 ( كيف تتصرف في المواقف التالية:2
 سخر أصدقاؤك من طالٍب بسبب حصوله على درجة منخفضة في االختبار؟ -أ

 حه في الدراسة؟طالب يرى نفسه أنه فاشل بسبب عدم نجا -ب
 ؟ما المقصود بالتوهج العقلي( 3
 .....................................: نبغوا، ............................... مرادف: التكيف: ( هات4

 ..................................: الصعاب ،..........................................: مضاد. الدعة
 ................................. :زماتاأل، ........................................... :هبمفرد: الموا 

 جمع: المحك .........................................................................................
 ( حاك النمط اللغوي:5

 اِت والَمواِهبِ ر ِمَن الُقدْ  اَك َأْنواعاً َلَقْد الَحَظ َبْعُض الُعَلماِء، َأنَّ ُهن
 لقد ................................. أّن ...................................

 ...................... :عالقة المخطوطتين بعد ذلك. بين الكلمتين نبغوا.. لكنهم فشلواكثير من الموهوبين ( 6
 ( في جملة مفيدة من تعبيرك.عَ التََّكيُِّف مَ ( وظيف التركيب )7
 ( من أنواع الذكاء: الذكاء االجتماعي، اشرح مفهوم هذا الذكاء.8
 ( كيف يمكن للمجتمع أن يستفيد من مفهوم تعدد الذكاء لدى أبنائه؟9



 إعداد/ أ. أحمد النويري                                                              الفصل األول –للصف الثامن  – الوسيط في اللغة العربية

51 
 

0  
 

 
 

لِ 
َ
ش
َ
 الف

 
ز
 
جاو

َ
ت
َ
جاحِ و

َّ
 الن

 
ة
َ
 صِناع

 :إتقانه فقال تعالى: لقد دعا اإلسالم إلى العمل والسعي له، وأمر ب تمهيد  َوُقلِّ اْعَمُلوا َفَسَيَرى َّللاَُّ َعَمَلُكْم
ُنونَ   ."ِإّن َّللاََّ َتَعالى ُيِحّب ِإَذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ُيْتِقَنهُ صلى هللا عليه وسلم: " –، وقال   َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤمِّ

مهما أصابهم من ضراء ومهما وجدوا من صعوبات، وكذلك حث الناس إلى عدم اليأس والقنوط من رحمة هللا 
ْحَمةِّ َّللاَِّّ  فقال تعالى:   .  اَل َتْقَنُطوا مِّن رَّ

 ل فقال:وتحمّ  رٍ بْ إلى َص  صعٌب ُسلَُّمُه يحتاجُ  والمجدَ  النجاحَ  أنَّ  ن الشاعرُ بيَّ  دْ وقَ 
 ار بَ الصَّ  قَ عَ لْ حتى تَ  المجدَ  غَ لُ بْ تَ  نْ لَ     هُ تمرًا أنت آكلُ  دَ جْ المَ  نَّ بَ سَ حْ ال تَ 
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ْ
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 الفكرة العامة: 
 النجاح يعني تجاوز الفشل، دون خسران األمل. -
 يمتلك اإلنسان طاقات خاّلقة تحتاج إلى َمْن يكشف عنها الستار. -

 عظيمة وعبقرية تصنع من ابنها إنسانًا عبقريًا. أمٌّ  (:1الفكرة )
هِ َبْيِتِه، قاَل أِل  ِإلى َصغيرٌ  ِطْفلٌ  َوُهوَ  ،(أديسون توماس )ِعْنَدما عاَد   َغَمَرْت  .الَمْدَرَسةِ  ِإداَرةِ : هِذِه ِرساَلٌة َلِك ِمْن مِّ

موُع، َوِهَي َتْقرَ َبريَق َعيْ  ، اْبُنكِ : "َلهُ  أَنْيها الدُّ  ِت".في الَبيْ  ُتَعلِّميهِ  أنْ َوالَمْدَرَسُة َصغيَرٌة َعلى ُقْدراِتِه؛ َعَلْيِك  َعْبَقِريٌّ
َنواُت، َوُتُوفَِّيْت  َمرَّتِ  لَ  الَّذي أديسون، أمُّ السَّ َوُهَو َيْبَحُث  ّياِم،األ أَحدِ َوفي . اريِخ الَبَشِريِّ التّ  في ُمْخَتِرعٍ  أْعَظمِ  ِإلى َتَحوَّ

ها:  أديسون  َلْن ُنْدِخَلُه الَمْدَرَسَة". َبكى َفِمْن َصباِح الَغدِ  ،َغِبيٌّ ِجّداً  "اْبُنكِ  في ِخزاَنِة واِلَدِتِه، َوَجَد ِرساَلًة كاَن َنصُّ
لَ الّرا َواِلَدِتهِ  ِبَفْضلِ  َولِكنْ  َغِبّيًا، ِطْفالً  كانَ  أديسون "  :ُمَذكِّراِتهِ  َدْفَترِ  في َكَتبَ  ُثمَّ  َطويَلٍة، ِلساعاتٍ   ِإلى ِئَعِة َتَحوَّ
روا االْنِسحاَب". ْرَبُهمْ قُ  ُيْدِركوا َلمْ  أْشخاٌص َن الفاِشليَن ُهْم مِ  َكثيرٌ . َعْبَقِريٍّ   ِمَن النَّجاِح ِعْنَدما َقرَّ

، أْرضِ  ِمنْ  أنه الَعْبَقُر: َمْوِضٌع َتْزُعُم الَعَربُ  المرادف: ⚫ بوا َشْيءٍ  ُكلَّ  ِإَلْيهِ َنَسبوا  َوَقدْ  الِجنِّ  َجْوَدةِ  أوْ ِمْن ِحْذِقِه  َتَعجَّ
. َصْنَعِتهِ  ِتِه، َفقالوا: َعْبَقِريٌّ   َوُقوَّ

 : عال وغطىرَ مَ غَ 
 .َغِبيٌّ × عبقري  المضاد: ⚫
 ، عبقريون.عبقري: عباقرة الجمع: ⚫
 األساليب:  ⚫
 (: أسلوب نفي.َفِمْن َصباِح الَغِد َلْن ُنْدِخَلُه الَمْدَرَسةَ )
َل ِإلى أْعَظِم ُمْخَتِرٍع في الّتاريِخ الَبَشِريِّ )  (: أسلوب تفضيل.َتَحوَّ
 أسلوب نفي. (:َلْن ُنْدِخَلُه الَمْدَرَسةَ )

 القــراءة
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 (: أسلوب استدراك.ِئَعةِ الّرا َواِلَدِتهِ  ِبَفْضلِ  َولِكنْ )
 (: أسلوب نفي.ِمَن النَّجاحِ ُقْرَبُهْم  ُيْدِركوا َلمْ  أْشخاٌص َن الفاِشليَن ُهْم مِ  )َكثيرٌ 

 (: أسلوب أمر.في الَبْيتِ  ُتَعلِّميهِ أْن َعَلْيِك )
 االيحاءات: ⚫
موعُ َنْيها الَبريَق َعيْ  َغَمَرْت )  ( تدل على الحزن.دُّ
روا االْنِسحابَ  ُقْرَبُهمْ  ُيْدِركوا َلمْ )  ( تدل على أنه يجب عدم االستسالم والسعي لتحقيق النجاح.ِمَن النَّجاِح ِعْنَدما َقرَّ
  الصور الجمالية:  ⚫
موعُ َبريَق َعيْ  َغَمَرْت )  (: شبه الكاتب العين بالشيء الالمع الذي له بريق.َنْيها الدُّ
روا االْنِسحابَ  ُقْرَبُهمْ  ُيْدِركوا مْ لَ )  (: شبه الكاتب النجاح باإلنسان الذي يقترب منه اآلخرون.ِمَن النَّجاِح ِعْنَدما َقرَّ

 حلم بالتفوق يصحبه القلق والتعليمات الزائدة. (:2الفكرة )
ُق ِمَن األُيَعدُّ  لِ َمْدَرَسَة، َفُمْنُذ اليْوِم األِعْنَد ُدخوِل اْبِنِهما ال اِلدانِ الو  الَّتي ُيَفكُِّر فيها ْوَلِوّياتِ النَّجاُح َوالَتَفوُّ  الْلِتحاِقهِ  وَّ

ُد التَّْوجيهاُت، َوَتْكُثُر قاِئَمةُ  ْحالُم،األ أَتْبدَ  ِبالَمْدَرَسِة، ال  ْر ِمْن ُمشاَهَدِة التِّْلفاز،: ال ُتْكثِ ْهلِ ِمَن األ الطََّلباتِ  َوَتَتَعدَّ
ْر ال َتتَ  ،َطويالً  َتْسَهْر  َتَعلَّْمَت في الَمْدَرَسِة الَيْوَم؟ ما واِجباُتَك  ماذا َواْدُرْس، ُكُتَبكَ  اْفَتحْ  ِرفاِقَك، َمعَ  اللَِّعبِ  في أخَّ

راَسةُ  ُهوَ  ِفْعُلهُ  الّطاِلبِ  َعلى َيَتَرتَّبُ  ما ُكلَّ  أنَّ َوكَ ... َغٍد؟ الَمْدَرسيَُّة لَيْومِ   َعدا ما ُكلَّ  َيْنسى أنْ  َوَعَلْيهِ  َوالُمذاَكَرُة، الدِّ
، العامِ  ِخاللَ  َذِلكَ  راِسيِّ ْيِف، َفْصلِ  ِإلى ْخرى اماِتِه ُكلَّها َوِهواياِتِه األل اْهِتمحِ رَّ ويُ  الدِّ َوما َعلى هذا الّطاِلِب  الصَّ

قِ  َتْحصيلِ  أْجلِ  ِمنْ  الِمْسكيِن ِسوى االْجِتهادِ  ، التََّفوُّ راِسيِّ َتْقَبِل، َوَقْد َيَتناَزُل الُمسْ  ُمَهْندَس  أوْ  عاِئَلِة،ال َطبيبَ  ِلُيْصِبحَ  الدِّ
 .ُمَدرِّسٍ  أوْ ُمحاٍم  ُمْسَتوى  ِإلى في ُطموحاِتِهْم َقليالً  ْهلُ األ

لُ  : يعتبر، ُيَعدُّ  المرادف: ⚫ ُل: ُيَؤجِّ رُ  ُيَرحِّ الطموح: هي األهداف  ،  األوليات: أي أمور ذات أهمية كبيرة  ، َوُيَؤخِّ
 المرء في تحقيقها.التي يرغب 

 .َلْجمٌ  أوَكْبٌح  أوَرْدٌع × الكسل والخمول  ، طموح × االجتهاد ثانوية  ، × األولوية  المضاد: ⚫
ْيفِ  الجمع: ⚫  .ُصُيوفٌ ال صياف ، و: األَ  الصَّ
  .: التوجيه ، ِرفاق: رفيق التَّْوجيهاتُ  المفرد: ⚫
 األساليب: ⚫
 (: أساليب نهي.ِرفاِقكَ  َمعَ  اللَِّعبِ  في أخَّرْ ال َتتَ  ،َطويالً  ال َتْسَهْر ، زْر ِمْن ُمشاَهَدِة التِّْلفاال ُتْكثِ )
 (: أسلوب أمر.َواْدُرْس  ُكُتَبكَ  اْفَتحْ )
راَسةُ  ُهوَ  ِفْعُلهُ  الّطاِلبِ  َعلى َيَتَرتَّبُ  ما ُكلَّ  أنَّ كَ )  .تشبيه(: أسلوب َوالُمذاَكَرةُ  الدِّ
 (: أسلوب قصر.ِسوى االْجِتهادِ َوما َعلى هذا الّطاِلِب الِمْسكيِن )
 (: أسلوب شك.في ُطموحاِتِهْم َقليالً  ْهلُ َوَقْد َيَتناَزُل األ)
 الصور الجمالية: ⚫
ْيفِ  َفْصلِ  ِإلى ْخرى اماِتِه ُكلَّها َوِهواياِتِه األل اْهِتمحِ رَّ ويُ ) (: شبه الكاتب االهتمامات والهوايات باإلنسان الذي الصَّ

 ُيّرحل.
راَسةُ  ماَوَكأنَّ ُكلَّ ) لغوية:المهارات ال ⚫  ...( نوع )ما( موصولة.َيَتَرتَُّب َعلى الّطاِلِب ِفْعُلُه ُهَو الدِّ
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 ( نوع )ما( مصدرية.َذِلكَ  َعدا ما ُكلَّ  َيْنسى أنْ َوَعَلْيِه )
 ية.( نوع )ما( نافِ َعلى هذا الّطاِلِب الِمْسكيِن ِسوى االْجِتهاد ماوَ )

 بناء قاٍس على األسرة.قع فشل األوا (:3الفكرة )
راَسِة، في فاِشلٌ  َكِبِدِهما ِفْلَذةَ  أنَّ حيَن َيْعَلماِن  الواِلداِن، الَّتي ُيصاُب ِبها َملِ األ َخْيَبةِ  ِمْقدارَ  َتَتَخيَّلوا أنْ َوَلُكْم   الدِّ
ِبالَمْعلوماِت َعلى اْخِتالِفها،  الِمْسكينِ  َهذا َثُة ِلَحْشِو ِدماغِ الَحثي الُمحاوالتُ  ألكاِرَثُة في الَبْيِت، َوَتْبدَ ا َتكونُ  ِعْنَدها

 ِبُمْسَتوى  النُّهوضِ  أْجلِ ِمْن  الُخصوِصّييَن، َوَتَتضاَفُر ُجهوُد الواِلَدْيِن َوَمْن َحْوَلُهما ِلْلُمَدرِّسينَ  َوُيْصِبُح الَبْيُت ِمَحّجاً 
التَّْحصيِل،  َشِل، َبْعَدها يوَضُع هذا الّطاِلُب َعلى قاِئَمِة ُمَتَدّنيَتبوُء ُكلُّها ِبالفَ  َوِدراساتٌ  ُخَططٌ  َفتوَضعُ  الّطاِلِب، هذا

 أنْ  الواِلدانِ  َوَيْنسى َعْطِفِهما، ِثمارَ  وُيْحَرمُ  أَبَوْيِه، َجنَّةِ  وُيْطَرُد الَوَلُد ِمنْ  ْخرى،َعْن َمواِهِبِه األ ْبصارُ َوَتْعمى األ
 أنْ ؟ َوَكْيَف َلُهما (ِدراِسّياً  الفاِشلِ )الكاِمَنَة في اْبِنِهما  ْخرى،األ يجاِبيَّةَ اإل الّطاقاتِ  َيْسَتْنِهضا أنْ  َلُهما َكْيفَ : َيَتساَءال

ز   فيِه؟ ْبداعِ واإلِ  الَخْلقِ  ُمباَدراتِ  اُيَعزِّ

ُز: ُيَقّوي  ، َتبوُء: َتْرِجعُ : تتعاون، َتَتضاَفرُ  : الجادة،َثةُ الَحثي المرادف: ⚫ ز: يدعم.يُ   ء، لْ و: مِ شْ حَ   ،ُيعزِّ  َعزِّ
 : مكان يحج إليه الناس، أي: يقبلوا عليه.ِمَحّجاً 
 تتفرق وتختلف.× ، تتضافر   ُيخمدا×  َيْسَتْنِهضا،      القسوة× العطف   ،    اإلحباط× األمل  المضاد: ⚫
 .أكباد و ُكبوددماغ : أدمغة   ،   األمل : اآلمال  ،  كبد:  الجمع: ⚫
 االيحاءات:  ⚫
 .وتعلقهم به بنهماالوالدين ال( تدل على محبة َكِبِدِهما ِفْلَذةَ  أنَّ ماِن حيَن َيْعلَ )
  ( تدل على تجاهل المواهب األخرى.ْخرى َعْن َمواِهِبِه األ ْبصارُ َوَتْعمى األ)
 ( توحي بالحرمان.أَبَوْيهِ  َجنَّةِ  وُيْطَرُد الَوَلُد ِمنْ )
 ون بين الوالدين من أجل ابنهما.( تدل على التعاَوَتَتضاَفُر ُجهوُد الواِلَدْينِ )
 (: تدل على كثرة تردد المدرسين على البيت.لُمدرِّسيَن الُخصوِصّيينَ ُيصبُح الَبْيُت ِمَحّجًا لِ )
 األساليب: ⚫
 َكِبِدِهما(: أسلوب توكيد. ِفْلَذةَ  أنَّ حيَن َيْعَلماِن )

 ؟( استفهام غرضه التعجب.الكاِمَنَة في اْبِنِهما ى،ْخر األ يجاِبيَّةَ اإل الّطاقاتِ  َيْسَتْنِهضا أنْ  َلُهما )َكْيفَ 
زا أنْ َوَكْيَف َلُهما )  ( استفهام غرضه التعجب.فيِه؟ ْبداعِ واإلِ  الَخْلقِ  ُمباَدراتِ  ُيَعزِّ
 الصور الجمالية: ⚫
 شبه الكاتب االبن بفلذة الكبد.(: َكِبِدِهما ِفْلَذةَ  أنَّ حيَن َيْعَلماِن )
 .بمكان مقدس يقبل عليه الناسكاتب بيت األهل (: شبه اللُمدرِّسيَن الُخصوِصّيينَ ًا لِ ُيصبُح الَبْيُت ِمَحجّ )
 (: شبه الكاتب المعلومات بشيء مادي ُيحشى.ِبالَمْعلوماِت َعلى اْخِتالِفها الِمْسكينِ  َهذا ِلَحْشِو ِدماغِ )
 الدين بالجنة.شبه الكاتب الحياة مع الو  :(أَبَوْيهِ  َجنَّةِ  وُيْطَرُد الَوَلُد ِمنْ )
 شبه الكاتب العطف بالثمار. :(َعْطِفِهما ِثمارَ  وُيْحَرمُ )
 هض.نْ تَ سْ ( شبه الكاتب الطاقات اإليجابية باإلنسان الذي يُ يجاِبيَّةَ اإل الّطاقاتِ  َيْسَتْنِهضا أنْ  َلُهما َكْيفَ )
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 والدة أديسون أمٌّ عظيمٌة آمنت بقدرات ابنها اإلبداعية. (:4الفكرة )
ِعْنَدما َوَصَلْتها ِرساَلُة الَمْدَرَسِة الَّتي َتتَِّهُم اْبَنها ِبالَغباِء  َعَلْيِه، ناِئَحةً  َتْبكِ  َلمْ  (أديسون )واِلَدُة الُمْخَتِرِع الَعظيم هِذِه 

ْت َعلى َيَدْيِه وَ  َوالَبالَدِة، َل هذا التَّ  َحناٍن؛وَ  ِبُكلِّ َمَحبَّةٍ  ْخرى األ ْبداِعيَّةِ اإلِ  ِبُقْدراِتهِ  آَمَنْت َبْل َشدَّ راِسيُّ  لدبَ َوَهَكذا َتَحوَّ الدِّ
ْت فيِإل ُرها. اْخِتراعٍ  أْلفَ الَّتي َتجاَوَزْت  االْخِتراعاتِ  ى َعْبَقِريٍَّة َفذٍَّة، َتَبدَّ ، الِمْصباحِ  اْخِتراعُ  َيَتَصدَّ  أَتْت الَّذي  الَكْهُرباِئيِّ

ديِد، واِلَدِتهِ  َمَرضِ  َعِقبَ  ِفْكَرُتهُ  ْوءِ  ِإلى الطَّبيبِ  َوحاَجةِ  الشَّ  ْأساِة،َوالمَ  . َوهَكذا، ِمْن َقْلِب الِمْحَنةِ ِعالِجها أْثناءِ  في الضَّ
 في لِكنَّها َشْخِصيًَّة، َتكونُ  َقدْ  أساةٍ َحلٍّ ِلمَ  يجادِ إِل  ِبالتَّْفكيرِ  أدَ َوَيبْ  القاِئَمِة، الَمعاييرِ  َتْمزيقِ  َعلى الجاِمحُ  الَعْقلُ  َيْعَملُ 
 الَبَشِريَِّة ُكلِّها. حاَجةُ  اِبلِ الُمق

د صفاِتهنائحة:  المرادف: ⚫  : شاذةَفذَّةٍ ، الَبالَدُة: ِضدُّ الذَّكاءِ ، امرأة تبكي الميَِّت وتذُكر خصاَله وُتعدِّ
ةحنة: الم .والَقواِعدُ  ُسُس والَمْقصوُد ُهنا األ الميزاُن، أوِ َوُهَو الِمْكياُل  الَمعاييُر: ُمْفَرُدها الِمْعياُر، دَّ ، البالُء والشِّ

 : خالل وأثناء.َعِقبَ ،  ت: انتشرت وتفرقتَتَبدَّ   ،الرافضالجامح: 
 االستقرار والرخاء× ذكاء والفطنة ، المحنة ال× المطيع والخاضع  ،   البالدة ×  الجاِمحُ  المضاد: ⚫

ُرهااجتمعت واتحدت ، × ت َتَبدَّ االهتمام ،  × التبلد   يتخلفها×  َيَتَصدَّ
 ن.حَ نات ومِ حْ جوامح ، محنة: مِ ال: ، الجامح نواِئحنائحة: نائحات،  الجمع: ⚫
 األساليب:  ⚫
 (: أسلوب نفي.َعَلْيهِ  ناِئَحةً  َتْبكِ  َلمْ )
 (: أسلوب شك.َشْخِصيَّةً  َتكونُ  َقدْ )
  ( أسلوب استدراك.الَبَشِريَِّة ُكلِّها حاَجةُ  الُمقاِبلِ  في لِكنَّها)
 االيحاءات: ⚫
 ( توحي بالثبات والصبر عند األم.َعَلْيهِ  ناِئَحةً  ْبكِ تَ  َلمْ )
ْت َعلى َيَدْيهِ )  ( تدل على التشجيع والحث لالبن.َبْل َشدَّ
 ( تدل على اإلصرار والعزيمة.القاِئَمةِ  الَمعاييرِ  َتْمزيقِ  َعلى الجاِمحُ  الَعْقلُ  َيْعَملُ )
 الصور الجمالية: ⚫
شبه الكاتب العقل بالحصان الجامح، وشبه المعايير بالورق أو  (القاِئَمةِ  الَمعاييرِ  ْمزيقِ تَ  َعلى الجاِمحُ  الَعْقلُ  َيْعَملُ )

 القماش الذي يتمزق.

 الفشل هزيمة مؤقتة تقود إلى النجاح. (:5الفكرة )
لِ  َقْبلَ  (أديسون )كاَن  َتْجِرَبٍة َغْيَر ُمْكَتِمَلِة  (1800)ْت الفاِشَلَة الَّتي فاقَ  التَّجاِربَ  َيُعدُّ  الِمْصباِح، اْخِتراعِ  ِإلى الَتَوصُّ

 ِإلىَهزيَمٌة ُمَؤقََّتٌة َتقوُدَك  َقواِعَد ثاِبَتًة َيْبني َعَلْيها َتْجِرَبًة الِحَقًة، فالَفشُل ُفْرَصٌة َوَتْجِرَبٌة، َوُهوَ  النَّجاِح، َتَعلََّم ِمْنها
، َتِجدُ َلَعلَّ ُكلَّ واِلَدٍة َتْلَمُس في ِطْفلِ  .النَّجاحِ  ُفَرصِ  راِسيَّ ِة  ها الَفَشَل الدِّ  ُهناكَ  أنَّ ُتْدِرَك لِ  ؛(أديسون )َعزاَءها في ِقصَّ
ِزَم، الّداِفعَ  ِإْعطاِئهِ في ُكلِّ ِطْفٍل، َولِكْن ال ُبدَّ ِمْن  كاِمَنةً  ِإْبداِعيَّةً  طاقاتٍ  َفال ُتْرِغُم ِطْفَلها  ْخراِجها،إلِ   الَكبيَرةَ َوالثَِّقةَ  الالَّ
ِم فيَعلى اال  َفالنَّجاُح َقْد َيْنَتِظُرُه في َمَحّطاٍت أَخَر. الَحياِة؛ ْنِسحاِب ِمْن َمسيَرِة التََّقدُّ

 ، الدافع: الحافز.فاقت: تجاوزت، تلمس: تالحظ، كامنة: موجودة: يعتبر، َيُعدُّ  المرادف: ⚫
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 دائمة.× ، مؤقتة  يّ كمالِ أو  ثاَنِويّ أو  اختياِريّ × المتغيرة  ،  الالزم × الثابتة  المضاد: ⚫
 االيحاءات: ⚫
 .بل هو مقدمة للنجاح ( توحي بأن الفشل ليس عيباً النَّجاحِ  ُفَرصِ  ِإلىَهزيَمٌة ُمَؤقََّتٌة َتقوُدَك  َوُهوَ )
ِة  َتِجدُ )  (.أديسون ((: تدّل على المواساة واالعتبار وأخذ العبرة من قصة )أديسون )َعزاَءها في ِقصَّ
 ( تدّل على التفاؤل وعدم اليأس.َتِظُرُه في َمَحّطاٍت أَخرَ َينْ َفالنَّجاُح َقْد )
  األساليب: ⚫
راِسيَّ )  .ترجِّ ...(: أسلوب َلَعلَّ ُكلَّ واِلَدٍة َتْلَمُس في ِطْفِلها الَفَشَل الدِّ
ِزَم(: أسلوب استدراك. الّداِفعَ  ِإْعطاِئهِ َولِكْن ال ُبدَّ ِمْن )  الالَّ
ِم في َفال ُتْرِغُم ِطْفَلها َعلى)  (: أسلوب نفي.الَحياةِ  االْنِسحاِب ِمْن َمسيَرِة التََّقدُّ
 (: أسلوب شك.َقْد َيْنَتِظُرُه في َمَحّطاٍت أَخرَ )
 الصور الجمالية: ⚫
 الشخص. (: شبه الكاتب التجارب الفاشلة بالمعلم الذي يتعلم منهَقواِعَد ثاِبَتًة َيْبني َعَلْيها َتْجِرَبًة الِحَقةً  َتَعلََّم ِمْنها)
 ( شبه الكاتب النجاح باإلنسان الذي ينتظر غيره.َيْنَتِظُرُه في َمَحّطاٍت أَخرَ َفالنَّجاُح َقْد )

  
 
تيعاب

ْ
 واالس

 
م
ْ
ه
َ
  الف

 : 37إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
حيَحةِّ فيما َي أْ  جاَبةِّ َنَضُع دائَِّرًة َحْوَل َرْمزِّ اإلِّ     -1  :تيالصَّ
َي:الفِّْكَرُة ا -أ  لعامَُّة الَّتي ُيناقُِّشها الَمقاُل، هِّ

 .َكثيَرةٌ  أديسون اْخِتراعاُت  .1
 .أديسون َعلى َغباِء  مِّ ُحْزُن األ .2
ديدُ  أديسون ُحبُّ  .3 هِ أِل  الشَّ  .مِّ
 .َملِ النَّجاُح َيْعني َتجاُوَز الَفَشِل، دوَن ُخْسراِن األ .4

ُم األ -ب  :بِّــ الط البِّ  ْنجاحِّ في إِّ  ْسَرةُ ُتْسهِّ
 الُمَدرِّسيَن الُخصوِصّييَن.ِإْحضاِر  .1
 َوْضِع الُخَطِط الُمَكثََّفِة ِللنُّهوِض ِبِه. .2
الِل. .3  ِحْرماِنِه ِمَن الدَّ
 اْسِتْنهاِض الُقْدراِت الكاِمَنِة فيِه. .4

: -ج ماتِّ الَفن ِّيَّةِّ لِّلَمقالِّ َن الس ِّ  مِّ
ناِت الَبديِعيَِّة. .1  ُشيوُع الُمَحسِّ
 .الَكريمِ  آنِ ْثَرُة االْقِتباِس ِمَن الُقرْ كَ  .2
 .اللَّْفِظيِّ  التَّْعقيدِ  ِإلىالَمْيُل  .3
 .ْمتاعُ واإلِ  ْقناعُ اإلِ  .4

 أديسون؟ أم ِّ إِّلى الَمْدَرَسةِّ  إِّداَرةُ  أْرَسَلْتهاما َمْضموُن الر ِّساَلةِّ الَّتي  -2
 َفِمْن َصباِح الَغِد َلْن ُنْدِخَلُه الَمْدَرَسَة". ،َغِبيٌّ ِجّداً  "اْبُنكِ  اإلجابة/
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 .اْبنِّها َنجاحِّ  في أديسون  أم ِّ أَثرَ ُح نُوض ِّ  -3
، وعملت على تشجيعه حتى أصبح األم على يد ابنها، وآمنت بقدراته اإلبداعية بكل محبة وحنان تِ شدّ  اإلجابة/
 عالمًا.

َمهُ  اْختِّراعٍ  أْبَرزُ ما  -4  الَبَشرِّيَّةِّ؟ إِّلى أديسون  َقدَّ
 .الَكْهُرباِئيِّ  اْخِتراُع الِمْصباحِ  اإلجابة/

َلةِّ الَّتي  -5  َلُه؟ اختِّراعٍ  أَهم ِّ ْنجازِّ إلِّ  أديسون  أْجراهاَكْم َعَدُد التَّجارِّبِّ َغْيرِّ الُمْكَتمِّ
 ( تجربة.1800فاقت ) اإلجابة/

  
 
ليل

ْ
ح
َّ
 والت

 
ة
َ
ش
َ
ناق
 
  امل

 : 38إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
 .أديسون يَّةِّ َنْسَتْنتُِّج َثّلَثَة ُدروٍس َتَعلَّْمناها مِّْن َشْخصِّ ( 1

 ، ومحاولة االستمرار للوصول إلى النجاح.عدم اليأس من الفشل -تعلمنا من شخصية أديسون ما يلي: أ اإلجابة/
 قيمة الوالدين وتأثيرهما على األوالد. -ب
 أن يذكر االبن فضل الوالدين عليهما وال َينسى ذلك. -ج
2 ) ِّ َن النَّص  ْن َدورِّ  م ِّاأل َدْورِّ  َعلى ركيزَ التَّ  أنَّ َقْد َيْفَهُم َبْعُضنا مِّ ، ُيَقل ُِّل مِّ  آراَءنافي ذلَِّك، ُنَبي ُِّن  األبِّ  في النَّجاحِّ
 ي هذا.ف

لبعضهما البعض، فاألم تصنع أجيال واألب كذلك، وما الدليل على  لٌ مِّ كَ غير صحيح فدور الوالدين مُ  اإلجابة/
َراِنِه َأْو َما ِمنْ ):  -صلى هللا عليه وسلم   -ذلك إال قول النبي  َداِنِه َأْو ُيَنصِّ  َمْوُلوٍد ِإالَّ ُيوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة، َفَأَبَواُه ُيَهوِّ

َساِنِه(  فهذا الحديث دليل على تأثير األبوين على االبن. ُيَمجِّ
ُمها في الَمْوقَِّفْينِّ اآل( 3  :تَِّيْينِّ َنْذُكُر النَّصيَحَة الَّتي ُنَقدِّ 
َر طالٌِّب َترْ  -أ يَّةِّ.َقرَّ راسِّ  َك الَمْدَرَسةِّ بَِّسَببِّ َتَدن ي َتْحصيلِّهِّ في َبْعضِّ الَمواد ِّ الد ِّ

، وهو هزيمة مؤقتة تقود إلى النجاح، فعليه أن يجتهد ويعيد تصرف خاطئ؛ فالفشل أول خطوات النجاح اإلجابة/
 المحاولة.

يَّ  -ب راسِّ َنةِّ الد ِّ َن اللَّعِّبِّ َطواَل السَّ  .ةِّ أمٌّ َتْحرُِّم اْبَنها مِّ
 ،ساعة دَ عْ بَ  ساعةً  وا عن القلوبِ حُ وِّ رَ )يجب أن يكون هناك ترفيه بين الحين واآلخر، فجاء في األثر:  اإلجابة/

 ؛ لذلك على األبناء أن يرفهوا عن أنفسهم بين الحين واآلخر.(ْت يَ مِ عَ  ْت لَّ ذا كَ إالقلوب  نَّ إف
باَرَتْينِّ اآل( 4 ُح َجماَل التَّْصويرِّ في العِّ  :َيَتْينِّ تِّ ُنوض ِّ
موُع. -أ  َغَمَرْت َبريَق َعْيَنْيها الدُّ

 شيء الالمع الذي له بريق.شبه الكاتب العينين بال اإلجابة/
ي يَن. -ب ًا لِّلُمدر ِّسيَن الُخصوصِّ  ُيصبُح الَبْيُت مَِّحج 

 التي يحج إليها اآلخرين. بالمكان المقدساإلجابة/ شبه الكاتب بيت األهل 
ْفٍل َيْمتَ ( 5  .ذلِّكَ  ُنناقُِّش  يجابِّيًَّة،لُِّك طاَقًة إُكلُّ طِّ
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لكل طفل طاقة إيجابية تميزه أحيانًا عن غيره، فهناك من األطفال َمْن يمتلك ذكاء وطاقات في كاتبة  اإلجابة/
 بارع في الصناعةهو الشعر والقراءة، وهناك من هو قادر على التعامل مع المسائل الرياضية، وهناك َمْن 

 وهكذا...
ْعرِّي ِّ اآلَنْستَ ( 6 ِّ ما َيتَّفُِّق َوَمْعنى الَبْيتِّ الشِّ َن النَّص   :تيْخرُِّج مِّ

 (رامي )أحمد ُمْنُذ نادى الَبشيُر بِّالميّلدِّ    مانيَقْد َعَقْدنا َعَلْيَك ُكلَّ األ
ُق ِمَن األْوَلِوّياِت الَّتي ُيَفكُِّر فيها الواِلداِن ِعْندَ " اإلجابة/ ِل ُيَعدُّ النَّجاُح َوالَتَفوُّ  ُدخوِل اْبِنِهما الَمْدَرَسَة، َفُمْنُذ اليْوِم األوَّ

ُد التَّْوجيهاتُ   ".الْلِتحاِقِه ِبالَمْدَرَسِة، َتْبَدأ األْحالُم، َوَتَتَعدَّ

  
 
ة
َ
غ
ُّ
  الل

 :ناِصحينَ  َفَنقولُ  أْحيانًا، ْرشادِ َواإلِ  النُّْصِح، ِلَتْقديمِ  ُيْسَتْخَدمانِ  ِإْنشاِئّياِن، ُلَغِوّيانِ  أْسلوبانِ  ْمرُ النَّْهُي َواأل
ِحكِ  ِمنَ  ُتْكِثْر  ال - أ  .الُمناِسبِ  الَوْقتِ  في اْضَحكْ   . الضَّ

ْخِصيَِّة.  ال ُتْهِمْل َنظاَفَة ِجْسِمَك.  -ب   حاِفْظ َعلى َنظاَفِتَك الشَّ
 
ٌ
ريبات

ْ
د
َ
 : 38إجابة تدريب الكتاب الوزاري صفحة : ت
، إِّلى َنعودُ  -أ ثاَلْينِّ  رِّجُ َوَنْسَتخْ  النَّصِّ  ،األ أْسلوبِّ  َعلى مِّ ثاَلْينِّ َعلى  ْمرِّ .أَومِّ  ْسلوبِّ النَّْهيِّ

 اإلجابة/
  (: أسلوب نهي.ال َتْسَهْر َطويالً  /ال ُتْكِثْر ِمْن ُمشاَهَدِة التِّْلفاز)
 (: أسلوب أمرَعَلْيِك أْن ُتَعلِّميِه في الَبْيتِ /  اْفَتْح ُكُتَبَك َواْدُرْس )

ُم ص -ب  لَِّشْخٍص ُيْكثِّرُ  ْرشادِّ واإلِّ  النُّْصحِّ  لَِّتْقديمِّ أْخرى،َمرًَّة، َوصيَغَة النَّْهيِّ َمرًَّة  ْمرِّ يَغَة األَنْسَتْخدِّ
. مِّنْ  ديقِّ تابِّ الصَّ  عِّ

 اإلجابة/
 َخّفْف العتاب على صديقك حتى ال تفقده.األمر: 
 ال تكثْر عتاب صديقك حتى ال تخسره.النهي: 

 ة
 
ارجي

َ
 خ
ٌ
رِيبات

ْ
د
َ
  ت

 ( أمام الخاطئة:  ( أمام العبارة الصحيحة، وعّلمة )    ✓ل األول: ضع عّلمة )  السؤا
 .من المدرسة ألم أديسون رسالة شكر على تفوق ابنها ةكانت الرسالة الموجه(  ) -1
 الفشل هزيمة مؤقتة تقود إلى النجاح.(  ) -2
 .ابنها اإلبداعية بقدراتِ  والدة أديسون أمٌّ عظيمٌة آمنْت (  ) -3
 يمتلك اإلنسان طاقات خاّلقة تحتاج إلى َمْن يكشف عنها الستار.(  ) -4
 .الطاقات اإلبداعية عند جميع األطفال متساوية(  ) -5

 السؤال الثاني: اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة:
هِ َبْيِتِه، قاَل أِل  ِإلى َصغيرٌ  ِطْفلٌ  َوُهوَ  ،(أديسون توماس )ِعْنَدما عاَد   َغَمَرْت  .الَمْدَرَسةِ  ِإداَرةِ ِذِه ِرساَلٌة َلِك ِمْن : همِّ

موُع، َوِهَي َتْقرَ َبريَق َعيْ  ، اْبُنكِ : "َلهُ  أَنْيها الدُّ  في الَبْيِت". ُتَعلِّميهِ  أنْ َوالَمْدَرَسُة َصغيَرٌة َعلى ُقْدراِتِه؛ َعَلْيِك  َعْبَقِريٌّ
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َنواُت، َوُتُوفَِّيْت  َمرَّتِ  لَ  الَّذي أديسون، أمُّ السَّ َوُهَو َيْبَحُث  ّياِم،األ أَحدِ َوفي . اريِخ الَبَشِريِّ التّ  في ُمْخَتِرعٍ  أْعَظمِ  ِإلى َتَحوَّ
ها:  أديسون  َفِمْن َصباِح الَغِد َلْن ُنْدِخَلُه الَمْدَرَسَة". َبكى ،َغِبيٌّ ِجّداً  "اْبُنكِ  في ِخزاَنِة واِلَدِتِه، َوَجَد ِرساَلًة كاَن َنصُّ

لَ الّرا َواِلَدِتهِ  ِبَفْضلِ  َولِكنْ  َغِبّيًا، ِطْفالً  كانَ  أديسون "  :ُمَذكِّراِتهِ  َدْفَترِ  في َكَتبَ  ُثمَّ  َطويَلٍة، ِلساعاتٍ   ِإلى ِئَعِة َتَحوَّ
روا االْنِسحابَ  ُقْرَبُهمْ  ُيْدِركوا َلمْ  أْشخاٌص َن الفاِشليَن ُهْم مِ  َكثيرٌ . َعْبَقِريٍّ   ".ِمَن النَّجاِح ِعْنَدما َقرَّ

 ما مضمون الرسالة التي أرسلتها المدرسة إلى أم )أديسون(؟ -1
............................................................................................................ 

 ما السبب الذي جعل )أديسون( أعظم مخترع في التاريخ البشري؟ -2
........................................................................................................... 

 ما رأيك في تصرف األم مع ابنها حسب الفقرة السابقة مع التعليل؟ -3
............................................................................................................ 

 حدد نوع األساليب التالية: -4
 ......................................  .َفِمْن َصباِح الَغِد َلْن ُنْدِخَلُه الَمْدَرَسةَ 

َل ِإلى َعْبَقِريٍّ   ..................................... .َولِكْن ِبَفْضِل َواِلَدِتِه الّراِئَعِة َتَحوَّ
موعُ َبريَق َعيْ  ْت َغَمرَ وضح الجمال في قوله: ) -5  ................................................... (.َنْيها الدُّ
 ....................................................................... ضع عنوانًا مناسبًا للفقرة السابقة. -6

ُق ِمَن األُيَعدُّ  لِ َمْدَرَسَة، َفُمْنُذ اليْوِم األِعْنَد ُدخوِل اْبِنِهما ال الواِلدانِ  َفكُِّر فيهاالَّتي يُ  ْوَلِوّياتِ النَّجاُح َوالَتَفوُّ  الْلِتحاِقهِ  وَّ
ُد التَّْوجيهاُت، َوَتْكُثُر قاِئَمةُ  ْحالُم،األ أَتْبدَ  ِبالَمْدَرَسِة، ال  ْر ِمْن ُمشاَهَدِة التِّْلفاز،: ال ُتْكثِ ْهلِ ِمَن األ الطََّلباتِ  َوَتَتَعدَّ

ْر ال َتتَ  ،َطويالً  ْسَهْر تَ  َتَعلَّْمَت في الَمْدَرَسِة الَيْوَم؟ ما واِجباُتَك  ماذا َواْدُرْس، ُكُتَبكَ  اْفَتحْ  ِرفاِقَك، َمعَ  اللَِّعبِ  في أخَّ
راَسةُ  ُهوَ  ِفْعُلهُ  الّطاِلبِ  َعلى َيَتَرتَّبُ  ما ُكلَّ  أنَّ َوكَ ... َغٍد؟ الَمْدَرسيَُّة لَيْومِ   َعدا ما ُكلَّ  َيْنسى أنْ َوَعَلْيِه  َرُة،َوالُمذاكَ  الدِّ

، العامِ  ِخاللَ  َذِلكَ  راِسيِّ ْيِف، َفْصلِ  ِإلى ْخرى اماِتِه ُكلَّها َوِهواياِتِه األل اْهِتمحِ رَّ ويُ  الدِّ َوما َعلى هذا الّطاِلِب  الصَّ
قِ  َتْحصيلِ  أْجلِ  ِمنْ  الِمْسكيِن ِسوى االْجِتهادِ  ، التََّفوُّ راِسيِّ َتْقَبِل، َوَقْد َيَتناَزُل الُمسْ  ُمَهْندَس  أوْ  العاِئَلِة، َطبيبَ  ْصِبحَ ِليُ  الدِّ

 .ُمَدرِّسٍ  أوْ ُمحاٍم  ُمْسَتوى  ِإلى في ُطموحاِتِهْم َقليالً  ْهلُ األ

 ............................................ َعِدْد قائمة الطلبات من األهل البنهم عند التحاقه بالمدرسة. -1
ْر َتتَ  ال) -2  ......................... غرضه ....................( أسلوب ........ِرفاِقكَ  َمعَ  اللَِّعبِ  في أخَّ
راَسةُ  ُهوَ  ِفْعُلهُ  الّطاِلبِ  َعلى َيَتَرتَّبُ  ما ُكلَّ  أنَّ َوكَ ما نوع )ما( في قوله: ) -3  .............................. (؟الدِّ
. يظهر في الفقرة السابقة (ْت يَ مِ عَ  ْت لَّ ذا كَ إالقلوب  نَّ إف ،ساعة دَ عْ بَ  ساعةً  وا عن القلوبِ حُ وِّ رَ )جاء في األثر:  -4

 .......................................................................... ما يخالف هذه العبارة، بّين ذلك.
ْيفِ  َفْصلِ  ِإلى ْخرى ها َوِهواياِتِه األاماِتِه ُكلَّ ل اْهِتمحِ رَّ ويُ وضح الجمال في قوله: ) -5  (.الصَّ

............................................................................................... 
 ما رأيك في تصرف األهل مع ابنهم كما يظهر في الفقرة السابقة ولماذا؟ -6

................................................................................................ 
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راَسِة، َوَلُكْم أْن َتَتَخيَّلوا ِمْقداَر َخْيَبِة األَمِل الَّتي ُيصاُب ِبها الواِلداِن، حيَن َيْعَلماِن أنَّ ِفْلَذَة َكِبِدِهما ف اِشٌل في الدِّ
اوالُت الَحثيَثُة ِلَحْشِو ِدماِغ َهذا الِمْسكيِن ِبالَمْعلوماِت َعلى اْخِتالِفها، ِعْنَدها َتكوُن الكاِرَثُة في الَبْيِت، َوَتْبَدأ الُمح

هوِض ِبُمْسَتوى َوُيْصِبُح الَبْيُت ِمَحّجًا ِلْلُمَدرِّسيَن الُخصوِصّييَن، َوَتَتضاَفُر ُجهوُد الواِلَدْيِن َوَمْن َحْوَلُهما ِمْن أْجِل النُّ 
َوِدراساٌت َتبوُء ُكلُّها ِبالَفَشِل، َبْعَدها يوَضُع هذا الّطاِلُب َعلى قاِئَمِة ُمَتَدّني التَّْحصيِل،  هذا الّطاِلِب، َفتوَضُع ُخَططٌ 

الواِلداِن أْن َوَتْعمى األْبصاُر َعْن َمواِهِبِه األْخرى، وُيْطَرُد الَوَلُد ِمْن َجنَِّة أَبَوْيِه، وُيْحَرُم ِثماَر َعْطِفِهما، َوَيْنسى 
ما أْن : َكْيَف َلُهما أْن َيْسَتْنِهضا الّطاقاِت اإليجاِبيََّة األْخرى، الكاِمَنَة في اْبِنِهما )الفاِشِل ِدراِسّيًا(؟ َوَكْيَف َلهُ َيَتساَءال

زا ُمباَدراِت الَخْلِق واإِلْبداِع فيِه؟  ُيَعزِّ
 ما النتيجة المترتبة على/ رؤية األهل لفشل ابنهم في الدراسة؟ -1

....................................................................................................... 
 هات مرادف )الحثيثة( ......... ، مضاد )العطف( ............... ، جمع )كبد( ................... -2
 سلوب استفهام غرضه .........................( أَكْيَف َلُهما أْن َيْسَتْنِهضا الّطاقاِت اإليجاِبيََّة األْخرى ) -3
 وظف التركيب )تبدأ لــ( في جملة مفيدة من تعبيرك. -4

......................................................................................................... 
 وحي بــ .................................................( عبارة تَوَتْعمى األْبصاُر َعْن َمواِهِبِه األْخرى ) -5
 وضح الجمال في قوله: -6

راَسةِ  -  . .....................................................حيَن َيْعَلماِن أنَّ ِفْلَذَة َكِبِدِهما فاِشٌل في الدِّ
 ........................................................... ..............وُيْطَرُد الَوَلُد ِمْن َجنَِّة أَبَوْيهِ  -
 . .............................................................................وُيْحَرُم ِثماَر َعْطِفِهما -

ْتها ِرساَلُة الَمْدَرَسِة الَّتي َتتَِّهُم اْبَنها ِبالَغباِء ِعْنَدما َوَصلَ  َعَلْيِه، ناِئَحةً  َتْبكِ  َلمْ  (أديسون )هِذِه واِلَدُة الُمْخَتِرِع الَعظيم 
ْت َعلى َيَدْيِه وَ  َوالَبالَدِة، َل هذا التَّ  َوَحناٍن؛ ِبُكلِّ َمَحبَّةٍ  ْخرى األ ْبداِعيَّةِ اإلِ  ِبُقْدراِتهِ  آَمَنْت َبْل َشدَّ راِسيُّ  لدبَ َوَهَكذا َتَحوَّ الدِّ

ْت فيى َعْبَقِريٍَّة َفذٍَّة، تَ ِإل ُرها. اْخِتراعٍ  أْلفَ الَّتي َتجاَوَزْت  االْخِتراعاتِ  َبدَّ ، الِمْصباحِ  اْخِتراعُ  َيَتَصدَّ  أَتْت الَّذي  الَكْهُرباِئيِّ
ديِد، واِلَدِتهِ  َمَرضِ  َعِقبَ  ِفْكَرُتهُ  ْوءِ  ِإلى الطَّبيبِ  َوحاَجةِ  الشَّ  ْأساِة،َوالمَ  ةِ . َوهَكذا، ِمْن َقْلِب الِمْحنَ ِعالِجها أْثناءِ  في الضَّ
 في لِكنَّها َشْخِصيًَّة، َتكونُ  َقدْ  أساةٍ َحلٍّ ِلمَ  يجادِ إِل  ِبالتَّْفكيرِ  أدَ َوَيبْ  القاِئَمِة، الَمعاييرِ  َتْمزيقِ  َعلى الجاِمحُ  الَعْقلُ  َيْعَملُ 

 الَبَشِريَِّة ُكلِّها. حاَجةُ  الُمقاِبلِ 
 .................................................................... وضح أَثَر أمِّ أديسون في َنجاِح اْبِنها. -1
 ....................................................... ما رأيك في تصرف المدرسة مع )أديسون( ولماذا؟ -2
 .............................................................. وظف التركيب )َشّد على( في جملة مفيدة. -3
 وضح الجمال في العبارات التالية: -4
 القاِئَمِة. الَمعاييرِ  َتْمزيقِ  َعلى الجاِمحُ  الَعْقلُ  َيْعَملُ  -.        ْأساةِ َوالمَ  ِمْن َقْلِب الِمْحَنةِ  -
 .............................. الرسالة وعرفت المضمون، ماذا تفعل وقتها؟ لو كنت مكان )أديسون( وقرأتَ  -5
ْت َعلى َيَدْيِه وَ ...  َعَلْيهِ  ناِئَحةً  َتْبكِ  َلمْ حاك النمط اللغوي:  -6  .ْخرى األ ْبداِعيَّةِ اإلِ  ِبُقْدراِتهِ  آَمَنْت َبْل َشدَّ

 لم ......................................... بل ................................
 ........................................................................ ضع عنوانًا مناسبًا للفقرة السابقة -7
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لِ  َقْبلَ  (أديسون )كاَن  َتْجِرَبٍة َغْيَر ُمْكَتِمَلِة  (1800)الفاِشَلَة الَّتي فاَقْت  التَّجاِربَ  َيُعدُّ  الِمْصباِح، اْخِتراعِ  ِإلى الَتَوصُّ
 ِإلىَهزيَمٌة ُمَؤقََّتٌة َتقوُدَك  ِبَتًة َيْبني َعَلْيها َتْجِرَبًة الِحَقًة، فالَفشُل ُفْرَصٌة َوَتْجِرَبٌة، َوُهوَ َقواِعَد ثا النَّجاِح، َتَعلََّم ِمْنها

، َتِجدُ  .النَّجاحِ  ُفَرصِ  راِسيَّ ِة  َلَعلَّ ُكلَّ واِلَدٍة َتْلَمُس في ِطْفِلها الَفَشَل الدِّ  ُهناكَ  أنَّ ُتْدِرَك لِ  ؛(أديسون )َعزاَءها في ِقصَّ
ِزَم، الّداِفعَ  ِإْعطاِئهِ في ُكلِّ ِطْفٍل، َولِكْن ال ُبدَّ ِمْن  كاِمَنةً  ِإْبداِعيَّةً  طاقاتٍ  َفال ُتْرِغُم ِطْفَلها  ْخراِجها،إلِ   الَكبيَرةَ َوالثَِّقةَ  الالَّ

ِم في  ي َمَحّطاٍت أَخَر.َفالنَّجاُح َقْد َيْنَتِظُرُه ف الَحياِة؛ َعلى االْنِسحاِب ِمْن َمسيَرِة التََّقدُّ

  ........................... كم عدد المحاوالت الفاشلة ألديسون التي تمكن بعدها من اختراع المصباح؟ -1
 ............................................... خراج الطاقات اإلبداعية الكامنة في الطفل؟كيف يمكن إ -2
 ما داللة كل من: -3

 ............................... (.النَّجاحِ  ُفَرصِ  ِإلىَهزيَمٌة ُمَؤقََّتٌة َتقوُدَك  ٌة َوَتْجِرَبٌة، َوُهوَ فالَفشُل ُفْرَص ) -
ِة  َتِجدُ ) -  ................................................................. ((أديسون )َعزاَءها في ِقصَّ
 ............................................................. (. أَخرَ َيْنَتِظُرُه في َمَحّطاتٍ َفالنَّجاُح َقْد ) -

 .................................................. من( في جملة مفيدة من تعبيرك. َيُعدُّ وظف التركيب ) -4
 وضح نوع األساليب التالية: -5

راِسيَّ ها الَفشَ َلَعلَّ ُكلَّ واِلَدٍة َتْلَمُس في ِطْفلِ ) -  ................................................... (.َل الدِّ
ِزمَ  الّداِفعَ  ِإْعطاِئهِ َولِكْن ال ُبدَّ ِمْن ) -  ............................................................ (.الالَّ

 ......................... وكيد في العبارة السابقة.( حول الشك إلى تَيْنَتِظُرُه في َمَحّطاٍت أَخرَ َفالنَّجاُح َقْد ) -6
 

 

                     
 الفاعِلِ 

 
ر
َ
و
 
ول ص

 
ع
ْ
ف
َ
 وامل

 .ِبهِ  اتََّصفَ  أوِ  ِبالِفْعِل، قامَ  َمنْ  َعلى لَيُدلَّ  ِلْلَمْعلوِم، َمْبِنيٍّ  ِفْعلٌ  ِإليهِ  أْسِندَ الفاِعُل: اْسٌم َمْرفوٌع  -1
ةِ عِ  في الفاِعلُ  ْأتييَ  -2  ُصَوٍر ِمْنها: اْسٌم ظاِهٌر ُمْعَرٌب، َوَضميٌر ُمتَِّصٌل، َوَضميٌر ُمْسَتِتٌر. دَّ

 فمثال االسم الظاهر: خرج محمٌد مسرعًا. )محمد: فاعل صورته اسم ظاهر(
 ر متصل فاعل(ومثال الضمير المتصل: قرأُت الدرس. )فالتاء في قرأُت ضمي

 هو( :ديه. )ففاعل يحترم ضمير مستتر تقديرهومثال الضمير المستتر: عليٌّ يحترُم وال
 الَمْفعوُل ِبِه: اْسٌم َمْنصوٌب َيَقُع َعَلْيِه ِفْعُل الفاِعِل. -3
ةِ  في ِبهِ  الَمْفعولُ  ْأتييَ  -4  .ُمتَِّصلٌ  َوَضميرٌ  ظاِهٌر، اْسمٌ : ِمْنها ُصَوٍر، ِعدَّ

 .رته اسم ظاهر(فمثال االسم الظاهر: رأى محمد الطائرة. )فالطائرة: مفعول به صو 
 .ومثال الضمير المتصل: الواجب كتبُتُه. )فالهاء في كتبته ضمير متصل مفعول به لكتب(

 

 القواعـــد
 القاعدة
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 : 41إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
ُد الّصوَرَة الَّتي جاَء َعَلْيها ُكلٌّ  التدريب األول:  :تيِمْنُهما في النَّّصِ اآلُنَعيُِّن الفاِعَل والَمْفعوَل ِبِه، ُثمَّ ُنَحدِّ

لِ  َقْبلَ  (أديسون )"كاَن  َتْجِرَبٍة َغْيَر ُمْكَتِمَلِة  (1800) فاَقْت  الَّتي الفاِشَلةَ  التَّجاِربَ  َيُعدُّ  الِمْصباِح، اْخِتراعِ  ِإلى التََّوصُّ
 ِإلىَوَتْجِرَبٌة، َوُهَو َهزيَمٌة ُمَؤقََّتٌة َتقوُدَك  ُفْرَصةٌ  فالَفَشلُ النَّجاِح، َتَعلََّم ِمْنها َقواِعَد ثاِبَتًة َيْبني َعَلْيها َتْجِرَبًة الِحَقًة؛ 

 اِح ".النَّج ُفَرصِ 
 /اإلجابة

 صورته المفعول صورته الفاعل
 اسم ظاهر التَّجاِربَ  ضمير مستتر فاَقْت 
 اسم ظاهر َتْجِرَبةً  ضمير مستتر َتَعلَّمَ 
 اسم ظاهر قواعد ضمير مستتر َيْبني
 ضمير متصل )الكاف( َتقوُدكَ  ضمير مستتر َتقوُدكَ 

 :تيُنْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َيأْ  التدريب الثاني:
 .أَخرَ في َمَحّطاٍت  َيْنَتِظُرهُ الّنجاُح َقْد  -1
 .َلهُ  أَوِهَي َتْقرَ  الدُّموعُ  َعْيَنْيها َبريقَ  َغَمَرْت  -2
  في ُمساَبَقِة َتَحّدي الِقراَءِة.ِلْلُمشاَرَكةِ  طاِلَبْينِ  الُمَعلِّمونَ اْختاَر  -3
ةَ  ِتْلكَ  أتُ َقرَ  -4  .الَعظيمِ  يافا تاريخِ  َعنْ  َتَتَحدَّثُ  الَّتي الِقصَّ

 اإلجابة/ 
: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره )هو( عائد على النجاح، َيْنَتِظُرهُ  (1)

 محل نصب مفعول به.والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في 
 : فعل ماٍض مبني على الفتح، وتاء التأنيث حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.َغَمَرْت ( 2)

 بريَق: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
 الدموُع: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

 لواو؛ ألنه جمع مذكر سالم.المعلمون: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ا( 3)
 طالبْيِن: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه مثنى.

 تلك: اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. (4)

 ة
 
 خارجي

ٌ
رِيبات

ْ
د
َ
  ت

 السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 .جميع ما سبق( – مستترضمير  –ضمير متصل  –ر يأتي الفاعل على صور متعددة منها: )اسم ظاه -1
 جميع ما سبق(. – مستترضمير  –ضمير متصل  –جميع ما يلي من صور المفعول به عدا: )اسم ظاهر  -2
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ليس  – مستترضمير  –ضمير متصل  –المؤمن يدافع عن دين هللا. الفاعل في العبارة السابقة: )اسم ظاهر  -3
 مما سبق(.

 (.ضمير مستتر – ضمير متصل – غارسها – الشجرةرسها. المفعول به في العبارة: )يرعى الشجرة غا -4
 ليس مما سبق(. –للمعلوم والمجهول  –للمعلوم  –الفاعل اسم مرفوع أسند إليه فعل مبني: )للمجهول  -5
 ضمير مستتر(. -الرصاص –عليها  –)الجنود المفعول به في العبارة السابقة: ُيْطِلُق الُجنوُد َعَلْيها الرَّصاَص. -6

 :صورتهن السؤال الثاني: استخرج الفاعل من اآلية وبي  
  ََهاد وَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَّ  . ِة َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى َّللاَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّ

........................................................................................................... 
 السؤال الثالث: استخرج المفعول به من الجمل التالية وبي ن صورته:

 ............................................................. حَضَر الطالب لعبة كرة القدم. -1
 ....................................................... أخرجت الحكومة الغاز من األرض. -2
 ﴾ .....................................................َوِمْن آَياِتِه َأنََّك َتَرى اأْلَْرَض َخاِشَعةً ﴿ -3
 ............................................... جاِح.الفشل َهزيَمٌة ُمَؤقََّتٌة َتقوُدَك ِإلى ُفَرِص النَّ  -4

 :به ضع األسماء التالية في جمل مفيدة على أن يكون كل منها مفعوالً السؤال الرابع: 
  .......................................................................................: المغامرة -أ

 ....................................................................................الصحيفة:  -ب
 .......................................................................................الكتاب:  -ج
 .......................................................................................الرسالة:  -د

 السؤال الخامس: أعرب ما تحته خط في الجمل التالية:
 ..................................................................... .جواده صهوة الغالمركب  -1
 ........................................................................ .المساكينَ ساعد الرجل  -2
 ................................................ .الدنيا بهـا فأباهـا ساومـوهلبــالٍد  مخلصـاً رحـم هللا  -3
 

 

     

                                                                                                   
ٌ
رِيبات

ْ
د
َ
 ت

 : 41زاري صفحة إجابة تدريبات الكتاب الو 
ْسَم اإلِّ  التدريب األول: ُب الرَّ  :التَّْصويبِّ  َسَببَ  َوَنْذُكرُ  ْأتي،لِّْلَكلِّماتِّ التي َتْحَتها ُخطوٌط فيما يَ  ْمّلئِّيَّ ُنَصوِّ 

راَسةِ  اللَِّعبِ  َبْينَ  أمةُ َعَلْينا الُمَوا -1    .َوالدِّ
 .َرِديأةً  ِبضاعةً  ِإَلْيناُتَسرُِّب الُمْسَتْوَطناُت  -2
اِلحينَ  أة الُمْسَتْقَبِل ِمْن ُنبو  في اْبِنها ِبُنبوغِ  أديسون  أمِّ اْقَتَرَب َتَوقُُّع  -3  .الصَّ

 اإلمـــالء
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 .النَّجاحِ  ْأذنةُ الَعْزُم مِ  -4
 ُمْسَتْوَدُع الرَّْءفِة. مِّ َقْلُب األ -5
 .أْبناِئهِ  َعنْ  َيَتَخّلى ال ،َرأومٌ  أم الَوطنَ  -6

 اإلجابة/
 السبب الصواب الخطأ م
 ألن الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد ألف ساكنة المواَءمة أمةُ لُمَواا 1
 ألن الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد ياء ساكنة َردْيَئة َرِديأةً  2
 ألن الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد واو ساكنة ُنبوَءة أة ُنبو  3
 ألن الهمزة المتوسطة ساكنة وقبلها حرف مكسور ِمْئذنة ْأذنةُ مِ  4
 ألن الهمزة المتوسطة ساكنة وقبلها حرف مفتوح الرَّأفة فةِ الرَّءْ  5
 ألن الهمزة المتوسطة مضمومة وقبلها حرف مفتوح رُؤوم َرأوم 6

َنةِّ اآل: التدريب الثاني َبَة في الَكلِّماتِّ الُمَلوَّ َطَة الُمناسِّ  :تَيةِّ َنْكُتُب الَهْمَزَة الُمَتَوس ِّ
دا.. - 1  ِدقاُء.ُيْعَرُف األَص  دِ ِعْنَد الشَّ
 اِت.ة ال ساِحِل الِفَلْسطيني ِبالَحْمِضيـ..ـَتْشَتِهُر بي - 2
ِة اإِلْنساِن. ىي َعلبلْ ..ثيٌر سَ ـِللتَّْدخيِن تَ  - 3  ِصحَّ
 والتَّشا..ُم َمْذموٌم. حٌ التَّفا..ُل َمْمدو  - 4
 الَكريُم َأْن َيعيَش في بيَئٍة َمْوبو..ة . ىْأبيَ  - 5

 ة.موبوءَ  -5التفاؤل والتشاؤم     -4تأثير       -3بيئة      -2الشدائد.      -1 اإلجابة/
 
 
 

ْقَعِة: ِتَيةَ َنْكُتُب الِحْكَمَة اآل َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ  َمرَّ
 َمْن جدَّ َوَجَد ، َوَمْن ساَر َعلى الدَّْرِب َوَصَل.

___________________________________________________ 
 
    

 في الكتاب الوزاري  43تدريب صفحة إجابة                                   
َمرَّْت ِبنا في الَوْحَدِة  الَّتي َتْحليِل الِفْقَرةِ  َقواِعدِ  ِمنْ  ُمْسَتفيدينَ  عناِصِرها ِإلى ِتَيَتْينِ ِفْقَرٍة ِمَن الِفْقَرَتْيِن اآلُنَحلُِّل ُكلَّ 
 الّساِبَقِة.

 الخـــــط

 التعبيــــر
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ُدها! أْرِضهِ ِويٍَّة َتْرِبُط اْلَفاّلَح بِ يا َلها ِمْن َوشاِئَج قَ  -1  أَحدُ  أنَّهاكَ  َوَتْنِشَئِتها َتْرِبَيِتها، َعلى َيقومُ  اّلتي أْشجاُره ُتَوطِّ
ِهيِّ  الّناِضجِ  ِبَثَمِرها صاِحِبها َعلى َتجودُ  أَخَذْت  أْثَمَرْت،وَ  َكُبَرْت  ِإذا َحّتى أْبناِئِه، ،وَ  الشَّ  َتُردُّ  ِبذِلكَ  أنَّهاَوكَ  َزْيِتها الذََّهِبيِّ
 .الَجميلَ  ِإَلْيهِ 
الَوَطِنيَِّة، َوَتْعزيِز  الَوْحَدةِ  الُمَؤثَِّرِة في َتْنِمَيةِ  َدواتِ األ أَهمِّ الَمْرِئيَُّة َوالَمْقروَءُة َوالَمْسموَعُة، ِمْن  ْعالِم؛ُتَعدُّ َوساِئُل اإلِ  -2

ةِ  َتْقديمِ  َعْبرَ  أْبناِئنا،ِب ُحبِّ الَوَطِن في ُقلو  الَمْنشوَدَة، َوَعْبَر  ْهدافَ ُتَحقُِّق الرِّساَلَة، َواأل الَّتي الُمناِسَبِة، ْعالِميَّةِ اإلِ  المادَّ
 .رِ خَ اآل يِ أْ ِل الِحواِر، واْحِتراِم الرَّ في َتَقبُّ  اإليجاِبيََّة، َتْفعيِل الَبراِمِج الِحواِريَِّة، الَّتي ُتَغّذي الّروحَ 

 اإلجابة/ 
 (:1الفقرة )

 .ارتباط األرض بصاحبها ارتباطًا وثيقاً الفكرُة األَساسّية:  -1
 الُجْمَلُة الِمفتاِحيَُّة: يا َلها ِمْن َوشاِئَج َقِويٍَّة َتْرِبُط اْلَفاّلَح ِبأْرِضِه! -2
 الُجَمُل الّداِعَمُة ِلْلُجْمَلِة الِمْفتاِحيَِّة:  - 3

ُدها ِهيِّ  الّناِضجِ  ِبَثَمِرها .... َتْرِبَيِتها َعلى َيقومُ  اّلتي هأْشجارُ  ُتَوطِّ  .َوَزْيِتها الذََّهِبيِّ  الشَّ
 .الَجميلَ  ِإَلْيهِ  َتُردُّ  ِبذِلكَ  أنَّهاَوكَ الُجْمَلُة الِختاِميَُّة )النَّتيَجُة(:  -4

 (:2الفقرة )
 لوطنية.أهمية وسائل اإلعالم في تنمية الوحدة االفكرُة األَساسّية:  -1
 الَوْحَدةِ  الُمَؤثَِّرِة في َتْنِمَيةِ  َدواتِ األ أَهمِّ الَمْرِئيَُّة َوالَمْقروَءُة َوالَمْسموَعُة، ِمْن  ْعالِم؛ُتَعدُّ َوساِئُل اإلِ الُجْمَلُة الِمفتاِحيَُّة:  -2

 ...الَوَطِنيَّةِ 
 الُجَمُل الّداِعَمُة ِلْلُجْمَلِة الِمْفتاِحيَِّة:  - 3
 أْبناِئنا(الَوَطِنيَِّة، َوَتْعزيِز ُحبِّ الَوَطِن في ُقلوِب  الَوْحَدةِ  َتْنِمَيةِ )
 (اإليجاِبيَّةَ  َوَعْبَر َتْفعيِل الَبراِمِج الِحواِريَِّة، الَّتي ُتَغّذي الّروحَ )
 .َخرِ اآل يِ أْ واِر، واْحِتراِم الرَّ ِل الحِ في َتَقبُّ  اإليجاِبيََّة، الَّتي ُتَغّذي الّروحَ الُجْمَلُة الِختاِميَُّة )النَّتيَجُة(:  -4
  



 إعداد/ أ. أحمد النويري                                                              الفصل األول –للصف الثامن  – الوسيط في اللغة العربية

65 
 

0  
 

 

o  اْكِتشاُف اْلْسَِبيِن َوَفواِئُدُه 
o  ْبَيُة واْلمَّهاُت  الَّتَّ
o الِفْعُل املَْبِِنُّ للمجهول واملَْبِِنُّ للمعلوم  
o  اهلَْمَزُة املَُتَطرِ َفُة 

 
  

 الوحدة الرابعة
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 :االْسِتماُع والُمحاَدَثُة 

ُع  ِّ نَ  إلىَنْسَتمِّ ُك مِّرْ ) ص  حِّ عاَدةِّ  ةُ آالضَّ  :تَِّيةِّ اآل ْسئَِّلةِّ األ َعنِّ  ُنجيبُ  ُثمَّ  (،السَّ
 النص:

ِحُك صو  عا حيِر َعِن الَفرَ بالتَّعْ  رٌة ِمْن ُصوَ ر الضَّ  حاالِتِه، َنتيَجة التََّعرُّضِ  َظمِ يِعي في ُمعْ بفْعٍل طَ َردُّ ِة، َوُهَو دَوالسَّ
 ُنْكَتٍة. عماٍة ُمْضِحَكٍة، َأْو سَ ر  صو َأْو ُمشاَهَدةِ  ،ِلَمْوِقٍف َهْزِليٍّ 

في الَحياِة؛ َفِهَي  ةٍ ، َفاالْبِتساَمُة َأْجَمُل ُلغوِلِه التَّفاُعَل اإليجاِبيَّ َمَع اآلَخرينَ ب، َوقَ ٌة لَتواُجِد اإِلْنساِن اْجِتماِعياً ر شاإَوُهَو 
ِتِه، َوِهيَ دُمنيَرة ِلَطريِق َسعاراَقُة اليِعيَُّة ِلَوْجِه اإِلْنساِن، َواإِلشْ باإِلضاَءُة الطَّ  عو  ِتِه َوِصحَّ  النَّْفِسيُّ الَعميُق، رالشُّ

رو   .رِبالطَُّمْأنيَنِة َوالسُّ
اًل ُمَتفائِ  َو ُيِحبُّ ِلْلُمْسِلِم َأْن َيكونَ ْنها الَمَلَل، َفهُ ل ما َيْرَفُع َعِن النَّْفِس الَكآَبَة، َويْدَفُع عَ كُ  ىَوَقْد َحَرَص اإِلْسالُم َعل 

ُمَك في َوْجهِ بَ في ذِلَك َيقوُل الرَّسوُل الَكريُم: "تَ رًا، وَ َأْن َيكوَن ُمَتشاِئما ُمَتَطي وَيْكَرُه َلهُ ، باشاً   ".َأخيَك َصَدَقةٌ  سُّ
َرَزْت بَ َوالِقَصِص فَ  ِدرِ نَّواموا ِبالْهتَ ا ُيشيدوَن ِبَطْلِق الَوْجِه، َوِمْن ذِلَك َقْوُلُهْم: "ُهَو َضحوُك السن َوالَوْجِه"، وَ  َوكاَن الَعَربُ 

، َوَأبو الَمَة،َأبو َحيََّة النَُّمْيرِ يَرٍة، ِمْنها: ُجحا، وَ َكث دراٌت َفِكَهٌة في َنواَشْخِصي ْخِرَيِة ِمْن ِصفاٍت َفْت ُكتُ َوُألِ  يُّ  ٌب في السُّ
 .َخالِء الَّذي َألََّفُه الجاِحظُ بُ ِكتاُب ال :ِمْنهاوَ  ،اً راِء ثاِنيالقُ  عْمتاإاًل، وَ ي َأوَّ ِبَهَدِف النَّْقِد االْجِتماعِ  َمْمقوَتٍة؛

ِحِك َفواِئُد َكثيَرٌة َعل ة اإِلنْ  ىَوِللضَّ َمِويَِّة، َوُيَخفِ  ةِ ر وْ ْنعاِش الدإيََّن َأنَُّه ُيْسِهُم في بَ ساِن الَجَسِديَِّة َوالنَّْفِسيَِّة؛ َفقْد تِصحَّ ُف الدَّ
دا  دِمَن اإِلْجها  .عَوحاالِت الصُّ

خاِص األشْ  ًا في ُسلَّمِ خر ُهْم ُمَتأبُ َيْأتي َتْرِتي  الَّذيَن َيَتَمتَّعوَن ِبالِحس الُفكاهي،اساِت الِعْلِميَِّة، َأنَّ ر َتْت َبْعُض الدِ بَ َوَقْد َأثْ 
 .الُمعرَّضيَن لإِلصاَبِة ِباألَمراِض النَّْفِسيَّةِ 

َمرٍَّة، َوَيْسَتِطيعوَن  لِ َلْيِهْم أِلوَّ إذيَن َيَتعرَّفوَن لَّ ُلِم َوالتَّفاُعِل َمَع األشخاِص االتَّأقْ  ًة َعلر  الَمِرحيَن َيْمَتِلكوَن ُقدْ َوال َنْنس َأنَّ 
ْخِص الَمرِ  ىلإاَس َيميلوَن اِت َصداَقٍة ِبُسهوَلٍة؛ أِلنَّ النِبناَء َعالق  . َوفيوِس كاِلِح الَوْجهِ بالعَ  ىَعل موَنهُ ، َوُيَقدِ حِ الشَّ
ِحِك ُتْخِرُج اإِلنساَن َعْن َوقابِإنَّ المُ الُمقاِبِل فَ  ٍة احِتراَم اآلَخريَن َوَتْقديرَ  ُتْفِقُدهُ ، وَ رهاَلَغَة في الضَّ ذا كاَن إُهْم، َوِبخاصَّ

ِحُك َعل  ِة.دالجا رُمو ِحساِب األ ىالضَّ

 شرح المفردات: ⚫
 : ُمضحك ومسلي.َهْزِليٍّ 
 .، ثم اسُتعِمَل في كل ما ُيتفاَءل به وُيتشاَءم منهم وَأصُله التفاؤل بالطَّْيرِ ئتشا: مراً ُمَتَطي
 .الحزن والهم: الَكآَبةَ 

 الباش: المبتسم وطلق الوجه.
 : إرهاق الجسم.اإِلْجهاد
 ة.ْكُروه، مَ ةَمْبُغوض: َمْمقوَتةٍ 
 .َشِديُد الُعُبوسِ : كاِلحِ 

 الشيء، والتعود عليه. تكيَّف معالتأقلم: ال
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 : 44اري صفحة إجابة أسئلة الكتاب الوز  ⚫
1 ). ُح الفِّْكَرَة العامََّة الَّتي عاَلَجها النَّصُّ  ُنَوضِّ 

 الضحك خير عالج وذات قيمة في حياتنا. اإلجابة/
. ْسّلمُِّنَبي ُِّن َمْوقَِّف اإلِّ ( 2 كِّ حِّ  مَِّن الضَّ

ليه وسلم: حّث اإلسالم على التفاؤل واالبتسامة والضحك لرفع الكآبة عن النفس، فقال صلى هللا ع اإلجابة/
ُمَك في َوْجهِ بَ "تَ   ".َأخيَك َصَدَقةٌ  سُّ
كِّ  َفوائدِّ  أَهمَّ  نذكرُ ( 3 حِّ ةِّ  َعلى الضَّ حَّ  .ْنسانِّ اإلِّ  صِّ

َمِويَِّة، َوُيَخفِ  ةِ ر وْ ْنعاِش الدإْسِهُم في يُ  اإلجابة/ دا  دُف ِمَن اإِلْجهاالدَّ  ع.َوحاالِت الصُّ
.: اتَِّيةِّ َمَعانَي الُمْفَرداتِّ اآل ُنَبيِّ نُ ( 4 ، الَمْمقوُت، الَهْزلِّيُّ  لكالُِّح، الباشُّ
ة ، الهزلي: المضحك ْكُروه، مَ  ةَمْبُغوض: َمْمقوَتةٍ ، الباش: المبتسم وطلق الوجه، َشِديُد الُعُبوسِ الكالح:  اإلجابة/ 

 والمسلي.
حُ ( 5 باَرةِّ اآل ُنَوض ِّ َي  الَحياةِّ، في ُلَغةٍ  أْجَملُ : "االْبتِّساَمُة تَِّيةِّ َجماَل التَّْصويرِّ في العِّ ضاَءةُ َفهِّ يَُّة لَِّوْجهِّ  اإلِّ الطَّبيعِّ
 ".ْنسانِّ اإلِّ 

 شبه االبتسامة بالمصباح الذي يضيء. اإلجابة/
حُ ( 6  .َخرينَ اآل َمعَ  َصداَقةٍ  َعّلقاتِّ  لِّبِّناءِّ  َطريقاً  االْبتِّساَمةُ  َتكونَ  أنْ َكْيَف ُيْمكُِّن  ُنَوضِّ 

تسم، واالبتسامة ترفع الحزن والكآبة عن اآلخرين، ويشعرون بأن اإلجابة/ ألن الناس تميُل للشخص المرح والمب
 الشخص المبتسم مقدٌر لهم فتزداد العالقات الطيبة بين الناس.

 :تدريبات خارجية على نص االستماع ⚫
 ( عدد بعض الطرق التي يمكن من خاللها إدخال السعادة واالبتسامة على قلوب اآلخرين.1
 أدب(، اذكر من النص ما يتفق وهذا المعنى. )الضحك دون سبب قلةقيل ( 2
ينَ ﴿: في قصة قارون ( قال تعالى 3 بُّ اْلَفرِّحِّ  ناقش معنى هذه اآلية.، ﴾إِّْذ َقاَل َلُه َقْوُمُه اَل َتْفَرْح إِّنَّ َّللاََّ اَل ُيحِّ
 ( هات ما يلي:4

 در ............مفرد نوامضاد كالح ............... ، مرادف الكآبة .................... ، 
 حدد نوع األساليب: ( 5
 .اساِت الِعْلِميَّةِ ر َتْت َبْعُض الدِ بَ َوَقْد َأثْ  -
 .ةً ر  الَمِرحيَن َيْمَتِلكوَن ُقدْ َوال َنْنس َأنَّ  -
 ( وظف التركيب )يتمتع بـ( في جملة مفيدة من تعبيرك.6
 ( علل/ قيام الجاحظ بتأليف كتاب )البخالء(.7
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 اكتشاف األسبرين عقار دوائي نعمة وسّلح ذو حدين. الفكرة العامة:
 قصة اكتشاف األسبرين وسبب تسميته. (:1الفكرة )
ُدهُ  ْمرُ َقْد َيْبدو األ ُة اكِتشاِف األَوَيْدَعُمُه ال ُة،التَّْجِربَ  َطريفًا، لِكنَُّه واِقٌع ِعْلِميٌّ ُتَؤكِّ  َتْحتَ  أْت َبدَ  ْسِبرينِ ُبْرهاُن؛ َفِقصَّ

الِل، حيَنما اْلَتَقَط َبْعُضُهم َقَطراتٍ  ةِ َصْفصاَفٍة وارفَ   ْرٍح َبسيٍط.جُ  آالمَ ِلحاِئها الُمَتساِقِط، لُيَسكَِّن ِبِه  منْ  الظِّ
َلُه الِعْلُم (السلسليك)َيحَتوي َعلى حاِمِض  ْفصافِ الصَّ  َشَجَرةِ  ِلحاءَ  أنَّ َوَتْكراُر التَّْجِرَبِة َكَشَف   ذِلكَ  إلى، الَّذي َحوَّ

َر َثْوَرًة ِطبِّيًَّة ِعالِجيًَّة، اْجتاَحْت  ْبَيضِ الُقْرِص األ ، ِلُيَفجِّ ْحِريِّ  أتِ ت َلمْ  (أْسِبرينَ ) َفَكِلَمةُ  ُهنا، َوِمنْ  الَمْعموَرِة، أْرجاءَ  السِّ
َجْيراِت،(سبيرايا)اْشُتقَّْت ِمْن َكِلَمة إنَّما وَ  ُجزافًا، ناِت  ، َوِهَي َفصيَلٌة ِمَن الشُّ َتْحَتوي َعلى الَمصاِدِر الطَّبيِعيَِّة ِللُمَكوِّ

ئيَسِة ِلْلَعقَّاِر.  الرَّ

ُة.    الطَّريُف: الَعجيُب الّناِدُر. المرادف: ⚫  .اللِّحاُء: ِقْشُر ُكلِّ َشْيءٍ     الواِرَفُة: الُمْمَتدَّ
رٍ : ُجزافاً      .ْرضِ األ العاَلُم، َكْوَكبُ  :الَمْعموَرةُ   : داهم وانتشر.اْجتاَحْت .   ُدوَن َرِويٍَّة َواَل َتَبصُّ

ّي. × الطريف  التضاد: ⚫  تراجع.×  اْجتاَحْت       الواقعي والِجدِّ
 عقار: عقاقير. ،   لحاء : ألحية  لجمع:ا ⚫
َجْيراتِ ،        ونات: المكون المك ، أرجاء مفردها رجا. المفرد: ⚫ جيرة.الشُّ  : الشُّ
 األساليب:  ⚫
  (: أسلوب شك.َطريفاً  ْمرُ َقْد َيْبدو األ)
ُدهُ )  (: أسلوب استدراك.التَّْجِرَبةُ  لِكنَُّه واِقٌع ِعْلِميٌّ ُتَؤكِّ

 (: أسلوب توكيد.ْفصافِ الصَّ  َشَجَرةِ  ِلحاءَ  )أنَّ 
 ُجزافًا(: أسلوب نفي. أتِ ت )َلمْ 
 .قصر((: أسلوب سبيرايا)ما اْشُتقَّْت ِمْن َكِلَمة إنَّ )
 الدالالت: ⚫
 (: داللة على أهمية األسبرين وقيمته الكبيرة.الَمْعموَرةِ  أْرجاءَ  اْجتاَحْت )
  الصور الجمالية: ⚫
ْحِريِّ ) َلُه الِعْلُم إلى ذِلَك الُقْرِص األْبَيِض السِّ بشيء يسحر، وتوحي شبه العلم بإنسان يحّول، وشبه القرص  :(َحوَّ

 بعالجه الشافي للمريض.
 شبه أقراص األسبرين بجيش يجتاح العالم. :(اجتاحت أرجاء المعمورة)

 ــراءةالق
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عالقة الجملة الثانية باألولى (: آالمَ ِلحاِئها الُمَتساِقِط، لُيَسكَِّن ِبِه  منْ  حيَنما اْلَتَقَط َبْعُضُهم َقَطراتٍ ) فوائد لغوية: ⚫
 تعليلية.

 ستخدامات األسبرين قديمًا وتطور استخدامه في العصر الحديث.ا (:2)الفكرة 
. ْسِبرينِ األ ُمْكَتِشفَ  أنَّ  أَحِدِهم،َوَقْد َيْخُطُر ِبباِل  ، َولِكْن ما َيِجُب َمعِرَفُتُه  هذا َعْبَقِريٌّ  ُمْنذُ  اسَتْخَدموهُ  الَبَشرَ  أنَّ َحقٌّ

نينَ  آالفِ  رَ  أنْ  َقْبلَ  السِّ والُهنوُد الُحْمُر، َوُقَدماُء الِمْصِرّييَن،  ْغريُق،اإلِ  كانَ  َفَلَقدْ  َدواًء، ِبَوْصِفهِ  الَمعاِملِ  في ُيَحضَّ
ْفصاِف وَ الّداِخِليَّ اللَّيَِّن مِ  اللِّحاءَ  َيْسَتخِدمونَ  في الماِء، َوَيْشَربوَنُه لِعالِج ارِتفاِع  َمْنقوعاً  أْوراِقِه،ْن ُقشوِر َنباِت الصَّ

داعِ وَ  َحراَرة الِجْسِم، َئِويَِّة، َوكانَ  المِ واآل الصُّ ِة  ِبوجودِ  ُمْرَتِبطاً  الِعالِجيُّ  ْأثيرُ  هذا التَّ الرِّ ْفصافين)مادَّ  ِمنْ  ْأخوَذةِ ، المَ (الصَّ
ْفصافِ  َشَجَرةِ  ذي َنْعِرُفُه الَيْوَم، َفَقْد الَّ  ْسِبرينُ األ أّما َوالتَِّرِع، ْنهارِ ُقْرَب ِمياِه األَتْنمو في الَمناِطِق الُمْعَتِدَلِة،  الَّتي الصَّ

 آالمِ  ِلَتْخفيفِ  ألمانيا؛في  (هوفمان فيلكس) الكيمياِئيُّ  اسَتْخَدَمهُ  ِعنَدما م، 1890 َعامِ  أواِخرَ  َظَهَر في َشْكِلِه الحاِليِّ 
 َبْيَن الّناِس. الّساَعةِ  باَت َحديثَ وَ  الَمْرضى، ِإلى الِحقاً  أْعِطيَ َثمَّ ُوزَِّع، وَ  َوِمنْ  َعْن واِلِدِه، (الروماتيزم)

 الَقناُة الُمَتَفرَِّعُة ِمَن النَّْهِر. التَِّرُع: مفردها التِّْرَعُة َوِهيَ  المرادف: ⚫
 صلب.×  اللَّيِّنَ داء   ، × دواء  التضاد: ⚫
 دواء: أدواء. :الجمع ⚫
  األساليب: ⚫
 (: أسلوب شك.أَحِدِهمَوَقْد َيْخُطُر ِبباِل )
  (: أسلوب استدراك. َمعِرَفُتُه أنَّ الَبَشَر اسَتْخَدموهُ َولِكْن ما َيِجبُ )
 (: أسلوب توكيد.ْغريقُ اإلِ  كانَ  َفَلَقدْ )
 توحي بتأثيره على المرضى، وانتشاره الواسع بين المرضى.(: َبْيَن الّناسِ  الّساَعةِ  باَت َحديثَ وَ ) الدالالت: ⚫
 فوائد لغوية: ⚫

 اسم مفعول أيضًا من نقع. و)منقوع(  )مأخوذ( اسم مفعول من أخذ.
 ( نوع )ما( هنا موصولة بمعنى الذي.َولِكْن ما َيِجُب َمعِرَفُتُه أنَّ الَبَشَر اسَتْخَدموهُ )
( عالقة الجملة الثانية َعْن واِلِدهِ  (الروماتيزم) آالمِ  ِلَتْخفيفِ  ألمانيا؛في  (هوفمان فيلكس) الكيمياِئيُّ  اسَتْخَدَمهُ  ِعنَدما)

 يلية.باألولى: تعل

 صفات مادة األسبرين ومخاطره. (:3الفكرة )
ُة األ ِة  ُمَميََّزٍة، راِئَحةٍ  أيَّةُ َبْيضاُء اللَّْوِن، َلْيَس َلها  ْسِبرينِ َومادَّ  ِلَتْسكينِ  َوُتْسَتْخَدُم عاَدةً  ْدِوَيِة،األ ِمنَ  أْنواعٍ َتْدُخُل في ِعدَّ

َمِويَِّة؛ ِمّما َيحولُ  ُقْدَرِتهِ  في ْسِبرينِ الَحراَرِة. َوَيْكُمُن ِسرُّ األَوَخْفِض  المِ اآل فاِئِح الدَّ  دونَ  َعلى ُمقاَوَمِة الِتصاِق الصَّ
راييِن؛ ِلذا يوصي  ِن الَجْلَطِة في الشَّ  داِئمًا في ُمَتناَوِل الِكباِر، ْسِبرينِ األ أْقراصِ ُوجوِد  ِبَضروَرةِ  الَقْلبِ  أِطّباءُ َتَكوُّ

 غاِر.الصِّ  أْيديَعْن  َوَبعيداً 
 يٌَّة في ُظروفٍ جاِنبِ  َوأْعراٌض  أْضرارٌ  ْدِوَيةِ َكَغْيِرِه ِمَن األ َفَلهُ  َلُق الفاِئَدِة؛ُمطْ  أنَّهُ ال َيْعني  ْسِبريِن،َوالَقْوُل ِبَفواِئِد األ

ُد َوُصعوباتٍ  ُذِن،األ االْثَنْي َعَشَر، َوَطنينًا فيَفَقْد ُيَسبُِّب َنزيفًا في الَمِعَدِة و  ُمَعيََّنٍة،  أنَّ  في التََّنفُِّس، َوهذا ُيَؤكِّ
 الطَّبيِب، َلُه َمخاِطُر ال ُتْحَمُد ُعْقباها. َتْعليماتِ  دونَ  اسِتْخداَمهُ 

 .ضرب من األَصوات كصوت الناقوس والعودطنين:  المرادف: ⚫
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 أعراض: آثار  ، مخاطر: مخاوف  ، تحمد: تشكر   ، عقباها: نتيجتها 
 مقيد.× مطلق  ، زيادة وإثارة اآلالم× تسكين آالم  التضاد: ⚫
 .شرايين : شريان   ، تعليمات: تعليم المفرد: ⚫
 األساليب: ⚫
 (: أسلوب نفي.ُمَميََّزةٍ راِئَحٍة  أيَّةُ َلْيَس َلها )
  (: أسلوب نفي.َلُق الفاِئَدةِ ُمطْ  أنَّهُ ال َيْعني )
 (: أسلوب نفي.ال ُتْحَمُد ُعْقباها)

 الصور الجمالية:
َمِويَّةِ  ُقْدَرِتهِ  في ْسِبرينِ ُن ِسرُّ األَوَيْكمُ ) فاِئِح الدَّ شبه األسبرين بإنسان لديه سر كبير،  :(َعلى ُمقاَوَمِة الِتصاِق الصَّ

 وشبه التصاق الصفائح بعدو ُيقاوم.
  فوائد لغوية: ⚫
 (: عالقة هذه الجملة بما قبلها: تعليلية.الَحراَرةِ َوَخْفِض  المِ اآل ِلَتْسكينِ )
رايينِ  دونَ  ا َيحولُ ِممّ ) ِن الَجْلَطِة في الشَّ  (: عالقة هذه الجملة بما قبلها: نتيجة.َتَكوُّ
 (: عالقة هذه الجملة بما قبلها: نتيجة.أْقراصِ ُوجوِد  ِبَضروَرةِ  الَقْلبِ  أِطّباءُ ِلذا يوصي )

 مصادر األسبرين في الكائنات الحية. (:4الفكرة )
ِ الَّذي ِبَفْض  ةَ  ْوَدعَ ِلِه أَوالَحْمُد ّللّ َدٍة، في َنباتاتٍ  ْسبرينِ األ مادَّ  َكالياَسميِن، َوالفوِل، َوالبازياّلِء، َوَبْعِض الَحشاِئِش، ُمَتَعدِّ

 َلهُ  َرْت ِبَنْفِسِه، َمتى َتوافَ  ْسِبرينِ ِج األِإْنتاَعلى  ْنسانِ اإلِ  ِجْسمِ  هذا َفَحْسُب، َفُهناَك ِدراساٌت َحديَثٌة ُتَؤكُِّد ُقْدَرةَ  َوَلْيَس 
ُتُه األ ِليَّةُ مادَّ َوالنَّباتاِت الَّتي ُتْنِتُجُه؛ ِلَتْدَعَم َمناَعَتها في  األْشجارِ  َنْفُسُه َيْنَطِبُق َعلى ْمرُ الاّلِزَمُة ِلَتْصنيِعِه. َواأل وَّ
ْمِس الحاِرَقِة، َوالّريِح الَهْوجاِء، اْعِتداءِ  ُمواَجَهةِ   َفُسْبحانَ . أْوراِقهاالَّتي َتْقتاُت َعلى  َحَيواناتِ َوال الطَّبيَعِة َعَلْيها؛ َكالشَّ

 ِبَقَدٍر! َشْيءٍ  ُكلَّ  َخَلقَ  َمنْ 

 أودع: أوجد وضّمن ، تقتات: تتغذى عليها ، هوجاء: شديدة. المرادف: ⚫
 هادئة.× هوجاء   ، الثانوية × األولية   نزع وسلب ،× أودع   أضرار  ،× فوائد  المضاد: ⚫
  هوجاوات وُهوج الهوجاء: الجمع: ⚫
 األساليب: ⚫
  (: أسلوب نفي.هذا َفَحْسبُ  َوَلْيَس )
ْمِس الحاِرَقةِ )  (: أسلوب تشبيه.َكالشَّ

 (: أسلوب تعجب.ِبَقَدٍر! َشْيءٍ ُكلَّ  َخَلقَ  َمنْ  )َفُسْبحانَ 
 الصور الجمالية: ⚫
 رس الذي يعتدي على غيره.(: شبه الطبيعة بالحيوان المفتالطَّبيَعِة َعَلْيها اْعِتداءِ  في ُمواَجَهةِ )
 .أو بأمواج هائجة الهائجة الشديدة بالناقة(: شبه الريح َوالّريِح الَهْوجاءِ )
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 : 47إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
َبةٍ  بَِّكلَِّمةٍ  َيْأتي مِّم ا ُكل ٍ  في الَفراغَ  َنْمَل ( 1 ِّ  مِّنَ  ُمناسِّ  :النَّص 
 ِمْن ................. ْسِبرينِ األ َكِلَمةُ  ْت اْشُتقَّ  -أ

ةُ  أْت َبدَ  -ب  َتْحَت َشَجَرِة .............. ْسِبرينِ األ اْكِتشافِ  ِقصَّ
 .واِلِدهِ  َعنْ ...............  آالمْسِبريَن في َتْخفيِف األ (فيلكس هوفمان)اْسَتْخَدَم الكيمياِئيُّ  -ج
ةِ  ُوجودُ  لأْلْسِبرينِ  الِعالِجيِّ  ْأثيرِ َسَبُب التَّ  -د  ...................... فيِه. مادَّ

َجْيراتِ (سبيرايا)َكِلَمة أ(  اإلجابة/  .، َوِهَي َفصيَلٌة ِمَن الشُّ
اللِ َصْفصاَفٍة وارفب(   .ة الظِّ
 .الروماتيزمج( 
ْفصافيند(   .الصَّ
حُ ( 2 َف األ ُنَوض ِّ ؟ ْسبِّرينُ َكْيَف اْكُتشِّ  في العِّّلجِّ

الِل، حيَنما اْلَتَقَط َبْعُضُهم َقَطراٍت مْن ِلحاِئها ِقصَّ  اإلجابة/ ُة اكِتشاِف األْسِبريِن َبَدأْت َتْحَت َصْفصاَفٍة وارَفِة الظِّ
 الُمَتساِقِط، لُيَسكَِّن ِبِه آالَم ُجْرٍح َبسيٍط.

َن: اإلِّ  ْسبِّرينِّ اْستِّخداماتِّ األ ُنَبي ِّنُ ( 3 ْنَد ُكلٍ  مِّ ،عِّ ي ينَ  ، َوُقَدماءِّ َوالُهنودِّ الُحْمرِّ  ْغريقِّ  .المِّْصرِّ
ْفصاِف َوأْوراِقِه، َمْنقوعًا في الماِء، َوَيْشَربونَ  اإلجابة/ ُه لِعالِج َيْسَتخِدموَن اللِّحاَء الّداِخِليَّ اللَّيَِّن ِمْن ُقشوِر َنباِت الصَّ

َئِويَِّة، َوكاَن هذا التَّأْ  داِع واآلالِم الرِّ ْفصافين(، ارِتفاِع َحراَرة الِجْسِم، َوالصُّ ِة )الصَّ ثيُر الِعالِجيُّ ُمْرَتِبطًا ِبوجوِد مادَّ
ْفصافِ   .الَمْأخوَذِة ِمْن َشَجَرِة الصَّ

حُ ( 4 َن اإلِّ  ْسبِّرينُ َكْيَف ُيَقل ُِّل األ ُنَوض ِّ . صاَبةِّ مِّ  بِّالَجْلطاتِّ
فائِ َيْكُمُن ِسرُّ األْسِبريِن في ُقْدَرِتِه َعلى ُمقاَوَمِة التِ  اإلجابة/ َمِويَّةِ صاِق الصَّ  .ِح الدَّ

دُ ( 5 . ْسبِّرينِّ َمجاالتِّ اْستِّْخدامِّ األ ُنَعد ِّ  في العِّّلجِّ
 تسكين اآلالم ، خفض الحرارة، مقاومة الجلطات. اإلجابة/

  
 
ليل

ْ
ح
َّ
 والت

 
ة
َ
ش
َ
ناق
 
  امل

 : 48إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
باَرَة اآل( 1 ّلٌح  ْسبِّرينُ : "األتَِّيةَ نُنناقُِّش العِّ ".سِّ ْينِّ  ذو َحدَّ

له  ، ولكنْ الحرارةِ  ُض فْ وخَ  اآلالمِ  وتسكينُ  الجلطاتِ  ه: عالجُ أضرار، فمن فوائدِ  ولهُ  له فوائدٌ  األسبرينُ  اإلجابة/
 .َوُصعوباٍت في التََّنفُّسِ  ُذِن،األ االْثَنْي َعَشَر، َوَطنينًا فيَفَقْد ُيَسبُِّب َنزيفًا في الَمِعَدِة و  كذلك وسلبياتٌ  أضرارٌ 

؟اجِّ النَّباتاتِّ للإِّْنتَتَجلَّْت ُقْدَرُة هللاِّ الخالِّقِّ في  َكْيفَ ( 2  ْسبِّرينِّ
؛ ِلَتْدَعَم َمناَعَتها في ُمواَجَهِة اْعِتداِء الطَّبيَعِة َعَلْيها؛ القدرة على انتاجهاألْشجاِر َوالنَّباتاِت أعطى هللا  اإلجابة/

ْمِس الحاِرَقِة، َوالّريِح الَهْوجاِء،  َوالَحَيواناِت الَّتي َتْقتاُت َعلى أْوراِقها. َكالشَّ
ْفًّل َصغيرًا َيُهمُّ بُِّشْربِّ َدواٍء ما؟ َكْيفَ ( 3 ْنَد ُرْؤَيتِّنا طِّ ُف عِّ  َنَتَصرَّ

 أواًل إبعاد الدواء عنه ثم تحذيره من شرب الدواء دون وصف الطبيب، والتأكد من أنه لم يشربه سابقًا. اإلجابة/
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بارَ  ُنناقُِّش ( 4 ". ْسبِّرينُ : "باَت األتَِّيةَ َة اآلالعِّ اَعةِّ َبْيَن الن اسِّ  َحديَث الس 
 أي انتشر بين الناس وأصبح ذات قيمة وأهمية؛ حيث وجدوا فيه فوائد كثيرة. اإلجابة/

ماٍت  َنْسَتْنتِّجُ ( 5 .العِّ  لِّْلَمقالِّ  أْسلوبِّيَّةٍ َثّلَث سِّ  ْلمِّي ِّ
 ملة.اإليجاز والبعد َعْن التفصيالت الم -أ اإلجابة/

 مخاطبة العقل واالبتعاد عن العواطف والمشاعر. -ب
 عرض الحقائق العلمية للقارئ وتبسيطها. -ج

  
 
ة
َ
غ
ُّ
  الل

 : 48إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
ْنُهما َخطٌّ فيما َيأْ  -1 ُق في الَمْعنى َبْيَن الَكلَِّمَتْينِّ اللََّتْينِّ َتْحَت ُكلٍ  مِّ  :تيُنَفرِّ 
فُ مُ  أْهدى -أ ارِّ  ْكَتشِّ  .َعظيماً  إْنجازاً الَبَشرِّيََّة  ْسبرينِّ األ َعق 

 َجديدًا في َبْلَدتي. َعقاراً اشَتَرْيُت  -ب
 ٍملكًا ثابتاً  -دواء            ب -أ اإلجابة/

 :تَِّيةِّ َنْذُكُر َجْمَع ُكل ِّ َكلَِّمٍة مَِّن الَكلِّماتِّ اآل -2
ْفصاَفُة،  .َلمُ الّراِئَحُة، األ الصَّ
 اآلالم. –الروائح  –لصفصاف ا اإلجابة/

 ة
 
 خارجي

ٌ
رِيبات

ْ
د
َ
  ت

 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة:( 1
ُدهُ  ْمرُ َقْد َيْبدو األ ُة اكِتشاِف األَوَيْدَعُمُه ال التَّْجِرَبُة، َطريفًا، لِكنَُّه واِقٌع ِعْلِميٌّ ُتَؤكِّ  َتْحتَ  أْت َبدَ  ْسِبرينِ ُبْرهاُن؛ َفِقصَّ
الِل، حيَنما اْلَتَقَط َبْعُضُهم َقَطراتٍ  ةِ وارفَ  َصْفصاَفةٍ   ْرٍح َبسيٍط.جُ  آالمَ ِلحاِئها الُمَتساِقِط، لُيَسكَِّن ِبِه  منْ  الظِّ

َلُه الِعْلُم (السلسليك)َيحَتوي َعلى حاِمِض  ْفصافِ الصَّ  َشَجَرةِ  ِلحاءَ  أنَّ َوَتْكراُر التَّْجِرَبِة َكَشَف   ذِلكَ  إلى، الَّذي َحوَّ
َر َثْوَرًة ِطبِّيًَّة ِعالِجيًَّة، اْجتاَحْت  ْبَيضِ ْرِص األالقُ  ، ِلُيَفجِّ ْحِريِّ  أتِ ت َلمْ  (أْسِبرينَ ) َفَكِلَمةُ  ُهنا، َوِمنْ  الَمْعموَرِة، أْرجاءَ  السِّ

َجْيراِت،(سبيرايا)إنَّما اْشُتقَّْت ِمْن َكِلَمة وَ  ُجزافًا، ناِت َتْحَتوي َعلى  ، َوِهَي َفصيَلٌة ِمَن الشُّ الَمصاِدِر الطَّبيِعيَِّة ِللُمَكوِّ
ئيَسِة ِلْلَعقَّاِر.  الرَّ

 كيف تم اكتشاف األسبرين؟ -1
....................................................................................................... 

 ..................................................( ما األمر المقصود هنا؟ ...َطريفاً  ْمرُ َقْد َيْبدو األ) -2
َر َثْوَرًة ِطبِّيًَّة ِعالِجيًَّة، اْجتاَحْت ) -2  ..................( دليل على ...................الَمْعموَرةِ  أْرجاءَ  ِلُيَفجِّ
 ......................هات مرادف )جزافًا( ............................، مفرد )أرجاء( ............ -3
 وظف كلمة )اجتاحت( في جملة مفيدة من تعبيرك. -4

..................................................................................................... 
 ْرٍح َبسيٍط.جُ  مَ آال، لُيَسكَِّن ِبِه  ِلحاِئها الُمَتساِقطِ  منْ  حيَنما اْلَتَقَط َبْعُضُهم َقَطراتٍ  -5

 ..........................................................عالقة الجملة الثانية باألولى ................
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 حدد نوع األساليب: -6
 ...........................   .َطريفاً  ْمرُ َقْد َيْبدو األ

 .............................  (.سبيرايا)إنَّما اْشُتقَّْت ِمْن َكِلَمة وَ  
ُدهُ  ْمرُ َقْد َيْبدو األحاك النمط اللغوي:  -7  .التَّْجِرَبةُ  َطريفًا، لِكنَُّه واِقٌع ِعْلِميٌّ ُتَؤكِّ

 قد يبدو .............................. لكنه .................................

 ثم أجب عن األسئلة: ،( اقرأ القطعة التالية2
. ْسِبرينِ األ ُمْكَتِشفَ  أنَّ  أَحِدِهم،ْخُطُر ِبباِل َوَقْد يَ  ، َولِكْن ما َيِجُب َمعِرَفُتُه  هذا َعْبَقِريٌّ  ُمْنذُ  اسَتْخَدموهُ  الَبَشرَ  أنَّ َحقٌّ
نينَ  آالفِ  رَ  أنْ  َقْبلَ  السِّ َوُقَدماُء الِمْصِرّييَن، والُهنوُد الُحْمُر،  ْغريُق،اإلِ  كانَ  َفَلَقدْ  َدواًء، ِبَوْصِفهِ  الَمعاِملِ  في ُيَحضَّ

ْفصاِف وَ الّداِخِليَّ اللَّيَِّن مِ  اللِّحاءَ  َيْسَتخِدمونَ  في الماِء، َوَيْشَربوَنُه لِعالِج ارِتفاِع  َمْنقوعاً  أْوراِقِه،ْن ُقشوِر َنباِت الصَّ
داعِ  َحراَرة الِجْسِم، َئِويَِّة، َوكانَ  المِ واآل َوالصُّ ِة  ِبوجودِ  ُمْرَتِبطاً  يُّ الِعالجِ  ْأثيرُ  هذا التَّ الرِّ ْفصافين)مادَّ  ِمنْ  ْأخوَذةِ ، المَ (الصَّ

ْفصافِ  َشَجَرةِ  الَّذي َنْعِرُفُه الَيْوَم، َفَقْد  ْسِبرينُ األ أّما َوالتَِّرِع، ْنهارِ ُقْرَب ِمياِه األَتْنمو في الَمناِطِق الُمْعَتِدَلِة،  الَّتي الصَّ
 آالمِ  ِلَتْخفيفِ  ألمانيا؛في  (هوفمان فيلكس) الكيمياِئيُّ  اسَتْخَدَمهُ  ِعنَدما م، 1890 َعامِ  أواِخرَ  َظَهَر في َشْكِلِه الحاِليِّ 

 َبْيَن الّناِس. الّساَعةِ  باَت َحديثَ وَ  الَمْرضى، ِإلى الِحقاً  أْعِطيَ َثمَّ ُوزَِّع، وَ  َوِمنْ  َعْن واِلِدِه، (الروماتيزم)
  جديدًا بل هو قديم، بين ذلك.استخدام األسبرين في التداوي ليس أمراً  -1

........................................................................................................ 
 ما سبب التأثير العالجي لألسبرين؟ -2

........................................................................................................ 
 كيف كان يتناول اإلغريق، والمصريين األسبرين قديما؟ .............................................. -3
 استخرج من الفقرة أسلوبًا وبين نوعه. -4

........................................................................................................ 
 . نوع الالم هنا ...................................................َعْن واِلِدهِ  (الروماتيزم) آالمِ  ِلَتْخفيفِ  -5
 وظف التركيب )مرتبط بـ( في جملة مفيدة. ........................................................... -6
 فرق فيما تحته خط: -7

 ......................   َبْيَن الّناِس. الّساَعةِ  َحديثَ  ناألسربي باتَ 
 ....................    صديقي عندي أمس. باتَ  
 دليل على ............................... َبْيَن الّناِس. الّساَعةِ  باَت َحديثَ وَ  -8
 اسمًا مبينًا ................... ، ...... ....فعاًل متعديًا ......استخرج من الفقرة: فاعاًل .............. ،  -9

 ثم أجب عن األسئلة: ،( اقرأ القطعة التالية3
ُة األ ِة  ُمَميََّزٍة، راِئَحةٍ  أيَّةُ َبْيضاُء اللَّْوِن، َلْيَس َلها  ْسِبرينِ َومادَّ  ِلَتْسكينِ  َوُتْسَتْخَدُم عاَدةً  ْدِوَيِة،األ ِمنَ  أْنواعٍ َتْدُخُل في ِعدَّ

َمِويَِّة؛ ِمّما َيحولُ  ُقْدَرِتهِ  في ْسِبرينِ الَحراَرِة. َوَيْكُمُن ِسرُّ األَوَخْفِض  مِ الاآل فاِئِح الدَّ  دونَ  َعلى ُمقاَوَمِة الِتصاِق الصَّ
راييِن؛ ِلذا يوصي  ِن الَجْلَطِة في الشَّ  ناَوِل الِكباِر،داِئمًا في ُمتَ  ْسِبرينِ األ أْقراصِ ُوجوِد  ِبَضروَرةِ  الَقْلبِ  أِطّباءُ َتَكوُّ

 غاِر.الصِّ  أْيديَعْن  َوَبعيداً 
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 يٌَّة في ُظروفٍ جاِنبِ  َوأْعراٌض  أْضرارٌ  ْدِوَيةِ َكَغْيِرِه ِمَن األ َفَلهُ  َلُق الفاِئَدِة؛ُمطْ  أنَّهُ ال َيْعني  ْسِبريِن،َوالَقْوُل ِبَفواِئِد األ
ُد  ُذِن،األ ْي َعَشَر، َوَطنينًا فياالْثنَ َفَقْد ُيَسبُِّب َنزيفًا في الَمِعَدِة و  ُمَعيََّنٍة،  أنَّ َوُصعوباٍت في التََّنفُِّس، َوهذا ُيَؤكِّ

 الطَّبيِب، َلُه َمخاِطُر ال ُتْحَمُد ُعْقباها. َتْعليماتِ  دونَ  اسِتْخداَمهُ 
 ما صفات مادة األسبرين؟ -1

....................................................................................................... 
 ؟ِبالَجْلطاتِ  صاَبةِ ِمَن اإلِ  ْسِبرينُ َكْيَف ُيَقلُِّل األ -2

........................................................................................................ 
ْيِن".ِسالٌح ذو حَ  ْسِبرينُ "األ: ِتَيةَ الِعباَرَة اآل ناِقْش  -3  دَّ

........................................................................................................ 
ِن الَجْلَطةِ  دونَ  ِمّما َيحولُ ) -4  ...........................( عالقة هذه الجملة بما قبلها في القطعة ....َتَكوُّ
 حول النفي إلى إثبات مع الحفاظ على المعنى. .(ُد ُعْقباهاَلُه َمخاِطُر ال ُتْحمَ ) -5

........................................................................................................ 
 وظف التركيب )يوصي بــ( في جملة مفيدة من تعبيرك. -6

....................................................................................................... 
 ضع عنوانًا مناسبًا للفقرة السابقة. -7

...................................................................................................... 
 فرق في المعنى فيما تحته خط: -8
 .........................  الَحراَرِة.َوَخْفِض  المِ اآل ِلَتْسكينِ يستخدم األسبرين  -أ ( 1)

 ........................ .حجاج قطاع غزة تسكيناالعالن عن انتهاء عملية تم  -ب
 ........................    المسلمين كل يوم. أعراضُتْنَتهك  -أ (2)
 ........................     جانبية. أعراضلألسبرين  -ب 

 ثم أجب عن األسئلة: ،( اقرأ القطعة التالية4
ِ الَّذي ِبَفْضِلِه أ ةَ  ْوَدعَ َوالَحْمُد ّللّ َدٍة، في َنباتاتٍ  ْسبرينِ األ مادَّ  َكالياَسميِن، َوالفوِل، َوالبازياّلِء، َوَبْعِض الَحشاِئِش، ُمَتَعدِّ

 َلهُ  ِبَنْفِسِه، َمتى َتواَفَرْت  ْسِبرينِ ِج األِإْنتاَعلى  ْنسانِ اإلِ  ِجْسمِ  كُِّد ُقْدَرةَ هذا َفَحْسُب، َفُهناَك ِدراساٌت َحديَثٌة ُتؤَ  َوَلْيَس 
ُتُه األ ِليَّةُ مادَّ َوالنَّباتاِت الَّتي ُتْنِتُجُه؛ ِلَتْدَعَم َمناَعَتها في  األْشجارِ  َنْفُسُه َيْنَطِبُق َعلى ْمرُ الاّلِزَمُة ِلَتْصنيِعِه. َواأل وَّ
ْمِس الحاِرَقِة، َوالّريِح الَهْوجاِء، اْعِتداءِ  ُمواَجَهةِ   َفُسْبحانَ . أْوراِقهاالَّتي َتْقتاُت َعلى  َوالَحَيواناتِ  الطَّبيَعِة َعَلْيها؛ َكالشَّ

 ِبَقَدٍر! َشْيءٍ  ُكلَّ  َخَلقَ  َمنْ 
 ْسِبريِن؟اِج النَّباتاِت لألِإْنتَتَجلَّْت ُقْدَرُة هللِا الخاِلِق في  َكْيفَ  -1
............................................................................................... 
 مرادف )الهوجاء(: -2
 أ + ب -د  الثابتة. -ج   العنيفة. -ب    الشديدة. -أ
 وظف التركيب )أودع في( في جمل مفيد.  -3

............................................................................................... 
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 ( عالقة هذه الجملة بما قبلها ............الطَّبيَعِة َعَلْيها اْعِتداءِ  ِلَتْدَعَم َمناَعَتها في ُمواَجَهةِ ) -4
 أسلوب: ِبَقَدرٍ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َخَلقَ  َمنْ  َفُسْبحانَ  -5
 نداء. -د  .تمني -ج   .توكيد -ب    .تعجب -أ

 (. ..............................................................الّريِح الَهْوجاءِ وضح جمال التصوير: ) -6

  
 

 
 
ة
َ
بي
ْ
ر
َّ
  الت

 
هات

َّ
 واألم

 :صلى هللا عليه  -. وقال ﴾َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ ﴿حث اإلسالم على حسن الخلق، فقال تعالى:  تمهيد
 ."ِإنَّ ِمن َأَحبُِّكم ِإَليَّ َوَأقَرِبُكم ِمنِّي َمجِلًسا َيوَم الِقياَمِة: َأَحاِسَنُكم َأخاَلًقا" :وسلم

 :أحمد شوقيواألسرة لها دور كبير في تعزيز األخالق وخاصة األم، فقال الشاعر 
 ِاقأَْعَدْدَت َشْعًبا َطيَِّب اأْلَْعرَ    اأْلُمُّ َمْدَرَسٌة ِإَذا أَْعَدْدَتَها 

: ِّ  َبْيَن َيَديِّ النَّص 
، ُوِلَد في العاِصَمِة الِعراِقيَِّة َبْغداَد، عاَم  ، شاِعٌر ِعراِقيٌّ . َوالَقصيَدُة  5 187َمْعروف الرُّصاِفيُّ م، له َديواٌن ِشْعِريٌّ

يََّة األْخالِق في ِبناِء اإِلْنساِن، َوَدْوَر األمِّ ف ُم في الَقصيَدِة الَّتي َبْيَن أْيدينا َتَتناَوُل أَهمِّ ِدها، َوُيَقدِّ ي َغْرِس ُبذوِرها، َوَتعهُّ
 صوَرًة ُمْشِرَقًة ِلألمِّ َعلى اْمِتداِد الُعصوِر.

 للدرس 
 
ليل

ْ
ح
َ
 والت

 
رح
 
  الش

 .األم هي الركيزة األولى في تربية األبناء وتنشئتهم على الخلق القويم الفكرة العامة:
 .إلى رعاية واهتماماألخّلق كالنبات تحتاج  (:1الفكرة )

 الَمْكُرماتِ  ِبماءِ  ُسِقَيْت  ِإذا  َتْنُبُت َكالنَّباِت  ْخالقُ ِهَي األ
َدها ِإذا ومُ ـــَتق  ُمْثِمراتِ  الَفضيَلةِ  ساقِ  َعلى   يــــــالُمَربّ  َتَعهَّ

 المفردات:  ⚫
 َوِهَي ِفْعُل الَخْيِر. الَمْكُرماُت: ُمْفَرُدها َمْكُرَمٌة،

 وجمعها: فضائل. ،رجة الرفيعة في حسن الخلقالدَّ الفضيلة: 
َدُه ِبالرَِّعاَيِة الالَِّزَمِة: ُعِنَي ِبِه، َأْلَزَم َنْفَسُه ِبَتَفقُِّدِه وَاالْهِتَماِم ِبهِ تعهد:   َتَعهَّ
، حتى األخالق كالنبات تحتاج إلى رعاية واهتمام، فالمربي عليه أن يهتم بتعزيز األخالق لدى اآلخرين الشرح/ ⚫

 تثمر وتظهر.
 الصور الجمالية: ⚫
 (: شبه الشاعر األخالق بالنبات.َتْنُبُت َكالنَّباتِ  ْخالقُ ِهَي األ)

 النـــصوص



 إعداد/ أ. أحمد النويري                                                              الفصل األول –للصف الثامن  – الوسيط في اللغة العربية

76 
 

0  
 

 (: شبه الشاعر المكرمات بالماء.الَمْكُرماتِ  ِبماءِ  ُسِقَيْت  ِإذا)
َدها ِإذا ومُ ـــَتق)  .تموا بهويه يعتني به غيرهشبه الشاعر األخالق بالطفل الذي  (:يــــــالُمَربّ  َتَعهَّ
 (: شبه الشاعر الفضيلة بالنبات الذي له ساق.ُمْثِمراتِ  الَفضيَلةِ  ساقِ  َعلى)

 األم هي الركيزة األولى واألساسية في تربية األبناء. (:2الفكرة )
ُبها َكِحْضِن األ  لٍّ ـــــْن َمحَ مِ  ِلْلَخالِئقِ  أرَولَم   اتِ ـــــمَّهُيَهذِّ

 اِت ــــــــالَبن أوِ َن ــــِبَتْرِبَيِة الَبني  اَمْت َمْدَرَسٌة َتس مِّ األ َفِحْضنُ 
 داِت ــــــأْخالِق النِّساِء الوالِ بِ    ُحْسناً  ُتقاُس  الَوليدِ  أْخالقُ وَ 

 ِهالتِ الجا ِبِحْضنِ  َنَشؤوا إذا   َخْيراً  ْبناءِ َتُظنُّ ِباأل فــــَفَكيْ 
 المفردات: ⚫

 الَمْرُء ِبها. بيَعُة الَّتي ُيْخَلقُ َوِهَي الطَّ  الَخالِئُق: ُمْفَرُدها َخليَقٌة،
  َتساَمْت: َتَرفََّعْت.

ن خير تربية هي تربية األمهات، إو لم أر مكانًا أفضل لتهذيب األخالق من حضن األم وتعاملها،  الشرح: ⚫
هّن، فأخالق فاألم مدرسة لتعليم األبناء العلم النافع والفضائل، وهكذا ترفعت األمهات بمدى تربيتهّن الحسنة ألبنائ

 ته، فاألمهات السيئات تنسب أوالدهن لهّن.داإلنسان تقاس بمدى تمسكه بهذه األخالق، وكل وليد ينسب لوال
 األساليب: ⚫
 (: أسلوب نفي.لٍّ ـــــْن َمحَ مِ  ِلْلَخالِئقِ  أرَولَم )
ُبها َكِحْضِن األ)  (: أسلوب تشبيه.اتِ ـــــمَّهُيَهذِّ
 (: أسلوب شرط.التِ هِ الجا ِبِحْضنِ  َنَشؤوا إذا)
 ...(: أسلوب استفهام، غرضه: االستنكار والتحقير.َخْيراً  ْبناءِ َتُظنُّ ِباأل فــــَفَكيْ )
 الصور الجمالية: ⚫
 (: شبه الشاعر األم بالمدرسة.َمْدَرَسةٌ  مِّ األ َفِحْضنُ )

 العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وحث اإلسّلم على تعليم البنات. (:3الفكرة )
 اِت ـــــالَبن لىــَوعَ  اِئهِ ــــأْبنَعلى   َفْرضًا  ْسالمِ َس الِعْلُم في اإلِ ـــأَليْ 
 الُمْشِكالتِ  هاتِلساِئلي لُّ ـــَتحُ    ْحراً ـــبَ  ْلمـــالعِ  في أمُّنا اَنْت ــَوك
 تِ ماالعالِ  لِّ ـــأجَ  ِمنْ  َفكاَنْت    ْلمٍ ـــــعِ  لَّ ــــــأجَ  النَِّبيُّ  هاـــــــمَ ــــَوَعلَّ 
 اِتباٍت شاِعراِت؟ــــَس كــــأوانِ    َقْبالً  الغيدِ  الِحسانِ  في َنرَ  مْ ـــألَ 
 ى الُحروِب َمَع الُغزاةِ ِإلَيُرْحَن   كاَنْت ِنساُء الَقْوِم ِقْدمًا  دْ ــــــَوقَ 
اِمي  َعْونًا  ْعداءِ َلُهْم َعلى األ نَّ ــــيكُ   اتِ ـَوُيْضِمْدَن الُجروَح الدَّ

 الُعداةِ  أْسرِ  في الُهونِ  َعذابَ    َوذاَقْت  أِسَرتنَّ َمْن َوَكْم ِمْنهُ 
 اتِ ــــِتفال َبْعَض  الِفناــــأسْ  ِإلى  وم َضرَّ َلِو اْلَتَفْتنا ــــــاذا اليَ ــــَفم
 المفردات: ⚫

 َمُة.الّناعِ  الرَّشيَقةُ  أةُ الَمرْ  الغيُد: َجْمُع الَغْيداِء، َوِهيَ 
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 الِبْكُر. الَفتاةُ  َوِهيَ  ،ِنَسةِ : َجْمُع اآلواِنُس األ
 .والمحارب : جمع الغازي، وهو المقاتلالُغزاةِ 
: أعظم ومضادها أحقر وأذل. اإلهانة واإلذالل : قديمًا    ، الُهون: ِقْدماً   ، أجلَّ
اِمي: يشدن الضمادة )يعالجن( ، ُيْضِمْدنَ : نصيرًا ، َعْوناً   التي تنزف دمًا.: اتِ ـالدَّ

 وهو المعتدي والعدو  ، أسالفنا: أجدادنا وآباؤنا، ومفردها: َسلف. الُعداة: جمع العادي
قد  -رضي هللا عنها-يبين الشاعر أن العلم في اإلسالم فرض على األبناء والبنات، فهذه أمنا عائشة  الشرح: ⚫

لدين بحرًا في علمها وفقهية في الدين تحل المشكالت التي تتعلق با كانتف ،وأعظمه علمها النبي أجل علم
واللواتي يشاركن في الحروب، ويساعدن  ولعلك ترى الكثير من النساء العالمات الكاتبات الشاعرات،، لسائليها

ثم يختم قوله: لتضميد جراحهم، ومنهّن من القت عذاب السجن في أيدي العداة.  المقاتلين في حروبهم وغزواتهم؛
أيضًا في و  وتقديرها تعليم المرأة  نقتدي بهم في ! أي؟ي ذلكنا لو اقتدنا بأسالفنا وأجادنا وآبائنا فضرّ فماذا يَ 

 األخالق الحسنة.
 األساليب: ⚫
 (: أسلوب استفهام، غرضه: التقرير والتوكيد.َفْرضاً  ْسالمِ َس الِعْلُم في اإلِ ـــأَليْ )
 (: أسلوب تفضيل.ْلمٍ ـــــعِ  لَّ ــــــأجَ  النَِّبيُّ  َمهاــــَوَعلَّ )
 (: أسلوب استفهام، غرضه: التقرير.اِتباٍت شاِعراِت؟ــــَس كــــأوانِ     َقْبالً  الغيدِ  ِحسانِ ال في َنرَ  مْ ـــألَ )
 ( أسلوب استفهام، غرضه: الحث على اتباع األسالف.وم َضرَّ َلِو اْلَتَفْتناــــــاذا اليَ ــــَفم)
 الصور الجمالية: ⚫
 بالبحر في العلم. -رضي هللا عنها-اعر عائشة ( شبه الشْحراً ـــبَ  ْلمـــالعِ  في أمُّنا اَنْت ــَوك)
 (: شبه الشاعر العذاب بالطعام الذي يذاق.الُهونِ  َعذابَ  َوذاَقْت )
 فائدة لغوية: ⚫
 ( )كم( هنا )خبرية( تفيد الكثرة.َوذاَقْت  أِسَرتَوَكْم ِمْنُهنَّ َمْن )

  
 
تيعاب

ْ
 واالس

 
م
ْ
ه
َ
  الف

 : 50إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
ُل الَفراغاتِّ اآل ( 1 : تَِّيةَ ُنْكمِّ ِّ َن النَّص  ُبها مِّ  بِّما ُيناسِّ
 ............الَخالِئقِ  ِلَتْهذيبِ  َمَحلٍّ  أْفَضلُ  -أ

 ...................ْسالمِ َطَلُب الِعْلِم في اإلِ  -ب
 ...................ـــ بِ  مِّ َيَتسامى ِحْضُن األ -ج
 ...................ِبِحْضنِ  َنَشؤوا ِإذارًا َخيْ  ْبناءِ ال َنْرَتجي ِمَن األ -د

 فريضة على كل مسلم ومسلمة. -حضن األمهات         ب -أ اإلجابة/
 الجاهالت. -د      تربية األبناء. -ج
ُح َدْوَر األ( 2  .ْبناءِّ ألالطَّيِّ َبةِّ في ُنفوسِّ ا ْخّلقِّ في َغْرسِّ األ م ُِّنَوض ِّ

بادئ في نفوس أبنائها، وتعلمهم الصدق واألمانة واإلخالص وغيرها من هي التي تغرس القيم والم اإلجابة/
 األخالق الحميدة.
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ْقياَس الَّذي ُتقاُس بِّهِّ  (3  .الَوليدِّ  أْخّلقُ َنْذُكُر المِّ
 تقاس أخالق الوليد بأخالق النساء الوالدات. اإلجابة/

ُد َبْعَض األ( 4 مَّةِّ الَّتي َتْضَطلُِّع بِّها ْدوارِّ ُنَعد ِّ  .أةُ الَمرْ  الُمهِّ
سة لألخالق والقيم، وهي المرأة هي األم التي تحمل ابنها، وهي المربية له، وهي القائدة والمعلمة والغار  اإلجابة/

 المجتمع. أيضًا نصف
 :َشْوقي أْحَمدَ ما َيَتواَفُق َوَمْعنى َقْولِّ  ْبياتِّ َنْسَتْخرُِّج مَِّن األ (5

 ْعراقِ األ َطيِّبَ  َشْعباً  ْدتَ أْعدَ    أْعَدْدَتها ذاَمْدَرَسٌة إِ  األمُّ 
 اِت ــــــــالَبن أوِ َن ــــِبَتْرِبَيِة الَبني  َمْدَرَسٌة َتساَمْت  مِّ األ َفِحْضنُ  اإلجابة/

  
 
ليل

ْ
ح
َّ
 والت

 
ة
َ
ش
َ
ناق
 
  امل

 : 50إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
َبَه َبْيَن النَّباتِّ َواأل -1 لَ  ْخّلقِّ َنْسَتْنتُِّج الشَّ  ةِّ.الفاضِّ

النبات يحتاج إلى رعاية واهتمام وسقاية لكي ينبت نباتًا حسنًا، وكذلك األخالق الفاضلة تحتاج إلى  اإلجابة/
 عناية واهتمام وسقاية بالمكرمات حتى تتكون لدى الفرد.

ُح َجماَل التَّْصويرِّ في الَبْيَتْينِّ اآل -2  :تَِّيْينِّ ُنَوضِّ 
 الُعداةِ  أْسرِ  في الُهونِ  َعذابَ    َوذاَقْت  أِسَرتَوَكْم ِمْنُهنَّ َمْن 

 ذاق.شبه الشاعر العذاب بالطعام الذي يُ  اإلجابة/
 الُمْشِكالتِ  هاتِلساِئلي لُّ ـــَتحُ    ْحراً ـــبَ  ْلمـــالعِ  في أمُّنا اَنْت ــَوك

 بالبحر في العلم. -رضي هللا عنها-شبه الشاعر عائشة  اإلجابة/
ُن َبْيَن  -3  ُسلوكِّ  إِّلى َتْلَتفِّتُ ال  أْخرى الَحميَدةِّ، وَ  ْخّلقِّ األ َعلى َوَبناتِّها أْبنائِّها بَِّتْربَِّيةِّ  ُتْعنى ْحداُهماإِّ  أْسَرَتْينِّ ُنوازِّ
 غارِّها.صِّ 

هم وبناتهم ِنْعَم األبناء من حيث األخالق والقيم والمعاملة، ؤ أبنا :الفرق سيكون واضحًا بينهما، فاألولى اإلجابة/
 األخالق والقيم. دَ فاسِ  ،ن عبئًا على المجتمع واآلخرينستخرج جياًل يكو  :والثانية

ُم  -4 َحةٌ  َبْصَمةٌ  َلُهنَّ  كانَ  لِّنِّساءٍ  الت اريخِّ  مِّنَ  أْمثَِّلةً ُنَقدِّ   .الَحياةِّ  في واضِّ
أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها، وجميلة بوحيرد التي قاتلت المحتل الفرنسي، ومنهن من تميز في  اإلجابة/

 دالل المغربي. :لخنساء وفدوى طوقان، وأيضًا منهن المناضالت مثلالشعر مثل: ا
مْ  َتْربَِّيةِّ  إِّلى ْهلِّ في َتْوجيهِّ األ ْسّلمُِّنَبيِّ ُن َدْوَر اإلِّ  -5  .الَفضيَلةِّ  َعلى أْبنائِّهِّ

َراٍع َوُكلُُّكْم  ُكلُُّكمْ  "حثَّ اإلسالم على تعليم األبناء ودعا إلى االهتمام بهم، فقال صلى هللا عليه وسلم:  اإلجابة/
ِعيَِّتِه، َواْلَمْرأَُة َراِعَيٌة ِفي َمْسؤول َعْن َرِعيَِّتِه، اإِلَماُم َراٍع َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل َراٍع ِفي أَْهِلِه َوُهَو َمْسؤوٌل َعْن رَ 

ى هللا عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل ". وحث على التعلم، فقال صلَبْيِت َزْوِجَها َوَمْسؤوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها
 مسلم ومسلمة".
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 : 51إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
َن الُجموعِّ اآل  :تَِّيةِّ َنْذُكُر ُمْفَرَد ُكل ِّ َجْمٍع مِّ

 .الِحساُن، الُجروُح، الّداِمياُت، الُمْشِكالُت، العاِلماتُ  الّساِئليَن،
 الحسناء، الجرح، الدامي، المشكلة، العاِلمة.اإلجابة/ السائل، 

 ةال
 
 اخلارجي

 
  تدرِيبات

 ( اقرأ النص التالي، ثم أجب عن األسئلة:1
 الَمْكُرماتِ  ِبماءِ  ُسِقَيْت  ِإذا  َتْنُبُت َكالنَّباِت  ْخالقُ ِهَي األ

َدها ِإذا ومُ ـــَتق  ُمْثِمراتِ  الَفضيَلةِ  ساقِ  َعلى   يــــــالُمَربّ  َتَعهَّ
ُبها َكِحْضِن األ  لٍّ ـــــْن َمحَ مِ  ِلْلَخالِئقِ  أرَولَم   اتِ ـــــمَّهُيَهذِّ

 اِت ــــــــالَبن أوِ َن ــــِبَتْرِبَيِة الَبني  َمْدَرَسٌة َتساَمْت  مِّ األ َفِحْضنُ 
 داِت ــــــأْخالِق النِّساِء الوالِ بِ    ُحْسناً  ُتقاُس  الَوليدِ  أْخالقُ وَ 

 ِهالتِ الجا ِبِحْضنِ  َنَشؤوا إذا   َخْيراً  ْبناءِ  ِباألَتُظنُّ  فــــَفَكيْ 
أثر األم على  –األم هي الركيزة األساسية للتربية  -تدعو األبيات السابقة إلى: )العناية واالهتمام باألخالق -1

 جميع ما سبق( –األبناء 
 جميع ما سبق( –األم  –ماء المكرمات  –شبه الشاعر األخالق بـ )النبات  -2
 خالق( –ُخُلق  – َخليَقةٌ  -مفرد )خالئق(: )َخْلق -3
 .............................................. ما دور األم في غرس األخالق الحميدة في نفوس األبناء؟ -4
 السابق أسلوبًا وبّين نوعه.المقطع استخرج من  -5

 .... ، نوعه: ..........................................األسلوب: .........................................
 ..................................................... .ِإذا ُسِقَيْت ِبماِء الَمْكُرماتِ وضح الجمال في قوله:  -6
 حاك النمط اللغوي: -7

ُبها َكِحْضِن األ  لٍّ ـــــْن َمحَ مِ  ِلْلَخالِئقِ  أرَولَم   اتِ ـــــمَّهُيَهذِّ
 ......................................................... كــــ ...................ولم .....................

 ................................................................... استنتج قيمتين من المقطع السابق. -8
 ( اقرأ النص التالي، ثم أجب عن األسئلة:2
 اِت ـــــالَبن لىــَوعَ  اِئهِ ــــأْبنَعلى   َفْرضًا  ْسالمِ َس الِعْلُم في اإلِ ـــأَليْ 
 الُمْشِكالتِ  هاتِلساِئلي لُّ ـــَتحُ    ْحراً ـــبَ  ْلمـــالعِ  في أمُّنا اَنْت ــَوك
 ماتِ العالِ  لِّ ـــأجَ  ِمنْ  َفكاَنْت    مٍ ـــــلْ ـــــعِ  لَّ ــــــأجَ  النَِّبيُّ  َمهاــــَوَعلَّ 
 اِتباٍت شاِعراِت؟ــــَس كــــأوانِ    َقْبالً  الغيدِ  الِحسانِ  في َنرَ  مْ ـــألَ 
 ى الُحروِب َمَع الُغزاةِ ِإلَيُرْحَن   كاَنْت ِنساُء الَقْوِم ِقْدمًا  دْ ــــــَوقَ 
اِمي  َعْونًا  ْعداءِ َلُهْم َعلى األ نَّ ــــيكُ   اتِ ـَوُيْضِمْدَن الُجروَح الدَّ

 الُعداةِ  أْسرِ  في الُهونِ  َعذابَ    َوذاَقْت  أِسَرتُهنَّ َمْن َوَكْم ِمنْ 
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 ِتفاتِ ال َبْعَض  الِفناــــأسْ  ِإلى  وم َضرَّ َلِو اْلَتَفْتنا ــــــاذا اليَ ــــَفم
 أكمل الفراغ: -1
 طلب العلم في اإلسالم ................... -أ

 .خديجة( –فاطمة  -زينب  –رضي هللا عنها: )عائشة ..... هنا هي (أمنا))وكانت أمنا في العلم بحرًا(  -ب
 شرطية(. –تعجبية  –استفهامية  –)خبرية ( )كم( هنا نوعها َوَكْم ِمْنُهنَّ َمْن أِسَرت) -ج
 ما مرادف )الداميات( ................... ، وما مفرد )الغيد( ................... ؟ -2
 لسابق؟ما دور النساء في الحرب حسب المقطع ا -3

.................................................................................................. 
 "ال يقتصر دور المرأة على البيت" ، بيّن ذلك من خالل المقطع السابق. -4

.................................................................................................. 
 .................................................. .َعذاَب الُهونِ َوذاَقْت وضح الجمال في قوله:  -5
 وظف التركيب )التفت إلى( في جملة مفيدة من تعبيرك. -6

................................................................................................. 
 حدد نوع األساليب: -7
 .........................   .أَلْيـــَس الِعْلُم في اإِلْسالِم َفْرضاً  -أ

 .........................   .َوَعلَّــــَمها النَِّبيُّ أَجــــــلَّ ِعـــــْلمٍ  -ب
 فرق في المعنى فيما تحته خط: -8
 .........................   إني من القدس. أجلْ  -أ

 ........................  المعلم موعد االختبار. لَّ أجْ  -ب
ـــــْلمٍ  أَجــــــلَّ َوَعلَّــــَمها النَِّبيُّ  -ج  ........................  .ِع
فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وباهلل على أعدائه ورد عن الخنساء قولها وهي توصي أبناءها: " -9

 " ناقش قول الخنساء في ضوء األبيات السابقة.مستنصرين
................................................................................................... 
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 ُكلُّ ِفْعٍل ُعِلَم فاِعُلُه. لومِّ:َمعْ الفِّْعُل الَمْبنِّيُّ لِّلْ  -أ

: -ب  ما ُحِذَف فاِعُلُه، وُجِعَل الَمْفعوُل ِبِه ناِئبًا َعْنُه. الفِّْعُل الَمْبنِّيُّ لِّْلَمْجهولِّ
، َمْبنِّي ٍ  فِّْعلٍ  إِّلىلَِّتْحويلِّ الفِّْعلِّ الَمْبنِّي ِّ للَمْعلومِّ  -ج  :َيْأتي بِّما َنقومُ  لِّْلَمْجهولِّ

َلُه، ماِضيًا َنُضمُّ ِإذا كاَن الِفْعلُ  -1  .(ُفِتحَ  َفَتَح،): ِمْثلَ  آِخِرِه،ُر ما َقْبل َوَنْكسِ  أوَّ
َلُه، َنُضمُّ  ُمضاِرعاً  الِفْعلُ  كانَ  ِإذا -2  .(ُيْسَتْعَملُ  َيْسَتْعِمُل،): ِمْثلَ  آِخِرِه، َقْبلَ  ما َوَنْفَتحُ  أوَّ
 َنْحِذُف الفاِعَل. -3
 .الفاِعلِ  ِإْعرابِ  ُحْكمَ  ْأُخذَ ًا ِلْلفاِعِل في الُجْمَلِة؛ ِليَ َنْجَعُل الَمْفعوَل ِبِه ناِئب -4

 َفوائُِّد ُلَغوِّيٌَّة:
 .ْمرِ الُمضاِرِع، َوال ُيْبنى ِمَن األُيْبنى الِفْعُل ِلْلَمْجهوِل ِمَن الماضي وَ  -أ

الَمْبني  ،مثل: َقالَ  ِلْلَمْجهوِل، ِنيٍّ َمبْ  ِإلى ْحويِلهِ تَ  ِعْندَ  ياءً  أِلُفهُ ُتْقلُب  ْجَوُف،ماضي الُثالِثيُّ الُمْعَتلُّ األالِفْعُل ال -ب
 : َيبيُع: ُيباُع. َيقوُل: ُيقاُل.ِمثل أِلفاً  واُوهُ  أوْ  ياُؤُه، َفُتْقَلبُ  ُمضاِرُعُه، أّماقيَل.  :للَمْجهوِل ِمْنهُ 
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َ
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 : 54إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
َن الفِّْعلِّ الَمْبنِّي ِّ لِّْلَمْجهولِّ في الُجَملِّ اآلُنَمي ُِّز ا :التدريب األول  :تَِّيةِّ لفِّْعَل الَمْبنِّيَّ للَمْعلومِّ مِّ

 .َخرينَ ال ُتْكِثروا ِمْن َلْوِم اآل -أ
 .أْبناِئها ِسياَدةِ  ِإلىَسُتعاُد الُقْدُس  -ب
 .َوظيَفِتهِ  ِمنْ  الفاِسدُ  أقيلَ  -ج
 .ْفسادِ َعلى الِفْتَنِة َواإلِ َنِدُموا عاَقَب القاِضي الُمْفِسديَن؛ فَ  -د

 اإلجابة/ 
 الفِّْعلِّ الَمْبنِّي ِّ لِّْلَمْجهولِّ  الفِّْعَل الَمْبنِّيَّ للَمْعلومِّ 

 َسُتعادُ  ُتْكِثروا
 أقيلَ  عاَقبَ 

 .... َنِدُموافَ 
 

 القواعــــــد
 القاعدة
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ُل الفِّْعَل الَمْبنِّيَّ لِّْلَمْعلومِّ،  التدريب الثاني: ، َمْبنِّي ٍ  إِّلىُنَحوِّ  زِّمِّ التَّْغييرِّ  راءِّ إِّجْ  َمعَ  لِّْلَمْجهولِّ  الُجْمَلةِّ، َعلى الّل 
 :تَِّيةِّ اآل ْمثَِّلةِّ األ في
 .ْوِفياءَ ُيصاِحُب العاِقُل األ -أ

َبُة طاِلَبَتْيِن ِلْلُمشاَرَكِة في الُمساَبَقِة. -ب  اْختاَرِت الُمَدرِّ
ْعُب ُحقوَقُه. -ج  اْسَتعاَد الشَّ

 ُيَصاَحُب األوفياُء. -أ اإلجابة/
 طالبتان للمشاركة في المسابقة. ْت اْخِتيرَ  -ب
 حُقوُق الشعِب. ْت استعيدَ  -ج

 :تيُنْعرُِّب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َيأْ التدريب الثالث: 
 .الَحِذرُ  ُيْؤتى ْأَمِنهِ ِمْن مَ  -أ

 َطْعِم الَعْلَقِم كَ  َمذاَقُتهُ  ُمرٌّ    باِسلٌ  ُظْلِميَ  َفِإنَّ  ُظِلْمتُ  ذاإِ فَ  -ب
 ". ُزَمراً  َجَهنَّمَ  ِإَلى  َكَفُروا  َق الَِّذينَ َوِسيقاَل َتعالى: " -ج

 اإلجابة/
 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة للتعذر.ُيْؤتى)أ( 

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.نائب : الَحِذرُ 
 : فعل ماٍض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة.ُظِلْمتُ )ب( 

 متصل مبني في محل رفع نائب فاعل.والتاء: ضمير 
 )ج( الواو: حرف استئناف ال محل له من اإلعراب.
 سيق: فعل ماٍض مبني للمجهول مبني على الفتح.

 الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل.

  
ٌ
ريبات

ْ
د
َ
ة ت

َ
  خارجي

 :السؤال األول: أكمل الفراغ
 لم ...................الفعل المبني للمعلوم كل فعل ع -1
 الفعل المبني للمجهول: هو كل ما ُحذف .................. ، وجعل ........... بداًل منه. -2
 عند بناء الفعل الماضي للمجهول نضم ............... ونكسر ........................ -3
 .عند تحويله إلى مبني للمجهول..... . أو الفعل الماضي الثالثي المعتل األجوف، تقلب ألفه ....... -4

 ( أمام الخاطئة:  ( أمام العبارة الصحيحة، وعّلمة )    ✓ضع عّلمة )   السؤال الثاني:
 .الفعل المبني للمعلوم هو كل فعل ُحذف فاعله(  ) -1
 .مما ينوب عن الفاعل المفعول به(  ) -2
 ُيبنى فعل األمر للمجهول.(  ) -3
 فعل )قال( للمجهول نقول: ِقيَل.عند بناء ال(  ) -4
 عند بناء الفعل المضارع للمجهول نضم أوله ونكسر ما قبل آخره.(  ) -5
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 السؤال الثالث: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 جميع ما سبق(. –ُيْحَكم  –بيع  –من األفعال المبنية للمجهول )ُكِتَب  -1
 نائم(. –يم نِ  –َنْوم  –ح )ُينام عند بناء الفعل )ينام( للمجهول يصب -2
 ضمير مستتر(. –المحكمة  –المجرم  –ُحوكم المجرم في المحكمة. نائب الفعل في العبارة السابقة )الكاف  -3
 .ال يبنى األمر للمجهول( –ضارب  –ُيضَرب  –عند بناء الفعل )اضرْب( للمجهول نقول )ُضِرَب  -4
 خبر(. –مفعول به  –ائب فاعل ن –. ما تحته خط: )فاعل رمضانصيم  -5
 .المبتدأ( –المفعول به  –نائب الفاعل  –عند بناء الفعل للمجهول يحذف الفاعل ويحل محله: )الفعل  -6
 ُيقيم(. –قوم  –ِقيم  –قام الفعل )ُيقام( عند بنائه للمعلوم يصبح: ) -7

ل الفعل المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول وغير م  ا يلزم:السؤال الرابع: حو 
 أخذ محمد المال من جاره.  .................................................................. -1
 قرأ الطالُب القصيدة بصوت معبر. ........................................................... -2
 ........................................ُيقاِتل المسلم في سبيل هللا. ........................... -3
 استعار الطالب كتابًا من زميله. .............................................................. -4

ل الفعل المبني للمجهول إلى مبني للمعلوم وغير ما يلزم:  السؤال الخامس: حو 
 .....................................................يحاَسُب المجرُم على أفعاله. ............... -1
 ُشورك في المسابقة. ........................................................................... -2
 ُمنَحت الجائزُة للمتفوق. ........................................................................ -3

 ؤال السادس: أعرب ما تحته خط:الس
 .﴾َضِعيًفا اإِلْنَسانُ َوُخِلَق ﴿قال تعالى:  -1

 اإلنسان: ................................................................................................
 .﴾َأراَد ِبِهْم َربُُّهْم َرَشداً  ِبَمْن ِفي اأَلْرِض َأمْ  ُأِريدَ َوَأّنا ال َنْدِري َأَشرٌّ ﴿قال تعالى:  -2

 ُأريد: ................................................................................................
 في المستشفى. ُيعاَلُج المريُض  -3

 .....................ُيعاَلُج: ..........................................................................
  المريض: ...........................................................................................
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ُد َرْسُم الَهْمَزِة في   :َعلى َفُتْكَتبُ  َقْبَلها؛ الَّذي الَحْرفِ  َحَرَكةِ  َعلى اْعِتماداً  الَكِلَمةِ  آِخرِ َيَتَحدَّ
 .(اتََّكأ اْخَتَبأ، َنَبٌأ،): ِمْثلَ  َمْفتوحًا، َقْبَلها ما جاءَ  ِإذا ِلفِ األ -1
ٌؤ، ُلْؤُلؤٌ ) ْثَل:مِ  َمْضموماً  َقْبَلها ما جاءَ  ِإذاالواِو  -2  .(َتَوضُّ
 .(ئُ َيْسَتْهِزُئ، يتَّكِ ): ِمْثلَ  َمْكسوراً  َقْبَلها ما جاءَ  ِإذاالياِء الُمْهَمَلِة  -3
ْطِر  -4  .(ْزءٌ جُ  َسماٌء،): ِمْثلَ  ساِكنًا، َقْبَلها ما جاءَ  ِإذاالسَّ

  
ٌ
ريبات

ْ
د
َ
ة  ت

َ
 خارجي

 أكمل الفقرة التالية بكلمات تنتهي بهمزة متطرفة:السؤال األول: 
 .قلبك بنور الهداية .......... -1
 .لحياته .........المؤمن من يتخذ من الصدق  -2
 .بهعرف ر  ...........لن يهلك  -3
 .عند سماع صفارة اإلنذار ........اندفع الناس إلى  -4
 .زل يمكن اإلنسان من تجنب أخطارهابحدوث الزال ........... -5
 .حتى تثبت إدانته ...........المتهم  -6

 السؤال الثاني: بي ن سبب كتابة الهمزة المتطرفة:
 كفء – ئَ جِ وْ فُ  – ئطِ خْ يُ  – ؤلُ ؤْ لُ  – أَ رَ قَ  – ؤتباطُ ال

 ب كتابة الهمزة المتطرفةسب الكلمة
 
 
 
 

 

 ملى عليك:السؤال الثالث: اكتب ما يُ 
 الصدقالعمل و 

على كل امرئ ذي مروءة أن يعمل بوصية البارئ ، فمن يسع في هذه الحياة وراء كسب شريف هنيء يدرأ 
عمل المجدي يكسو الفاقة عن نفسه ، و يبتعد عن كل دنيئة  ، فالرجل هو الذي ال يطأطأ الرأس أمام الشدة ، و ال

صاحبه رداًء من الكرامة .و العمل يتطلب الصدق ، فالصادق كريم و جريء ، و الكذوب مراء و دنيء . لجوء 
المرء إلى الكذب دليل على عدم مروءته ، فابتعد أيها الفتى عن الكذب و الرياء ، تتبوأ أسمى المراتب ، و ال 

، فالشرف أغلى ما يرجوه امرؤ عاقل ، و يبذل في سبيله  تستهزئ بنفسك ، و ال تلق بكرامتك إلى الحضيض
  .دماءه رخيصة

 اإلمـــالء

 القاعدة
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ْقَعِة: ِتَيةَ َنْكُتُب الِعباَرَة اآل َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ  َمرَّ
 أداُء اْلمانِة مفتاح الرزق

 
ُمها  ِتَيَة،اآل الُجَملَ  أَنْقرَ  . ُثمَّ َنْبني ِمْنها ِختاِميَّة َوُجْمَلةٍ  داِعَمٍة، َوُجَملٍ  ِمْفتاِحيٍَّة، َوُجْمَلةٍ  عامٍَّة، اِسيَّةٍ أس ِفْكَرةٍ  ِإلىُثمَّ ُنَقسِّ

 ِفْقَرًة ُمَتراِبَطًة، ُمراعيَن التََّسْلُسَل َوَقواِعَد َجْوَدِة الِفْقَرِة الَّتي َتَعلَّْمناها ساِبقًا.

 
 اإلجابة/

لذكاءات كان حاًل لمشكالت كثيرين كانوا يصنفون وفق المفهوم التقليدي ظهور نظرية تعدد ا الفكرة العامة:
 أغبياء.

 لم يتفق العلماء على مفهوم شامل ألنواع الذكاء. الجملة المفتاحية:
 فمنها اللغوي، والعلمي، واالجتماعي، والمهاري. ،تعدد أنواع الذكاءات الجملة الداعمة:

 من مجاالت الذكاء. قد يكون هناك شخص ذكي في مجال أو أكثر
  يحاول كل منا أن يجد المجال الذي يتجلى فيه إبداعه ويطوره، لتحقيق النجاحات المرجوة. الجملة الختامية:

 الخـــــط

 التعبيــــــر
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o  َِِرساَلٌة ِمْن ِطْفَلٍة ِفَلْسطيِنيٍَّة إىل أْطفاِل العاَل 
o  ي   ا قُ     ْدُس 
o  أْحواُل بِناِء الِفْعِل املاضي 
o  وتنوين النصب. َفةُ املَُتَطرِ  اهلَْمَزُة 

 
  

 الوحدة الخامسة
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 :االْسِتماُع والُمحاَدَثُة 

ُع  ِّ  إلىَنْسَتمِّ  :تَِّيةِّ اآل ْسئَِّلةِّ األ َعنِّ  ُنجيبُ  ُثمَّ  (،الَعَمُل ناموُس الَحياةِّ ) َنص 
 النص:

وواِجٌب ال َتعو  ِه،َغْيرِ اَمِتِه ِبَمِد َيِدِه لَكر  رِ ْهداإ  الَعَمُل ُهَو الَحياُة، َوال َحياَة ِبَغْيِر َعَمٍل، َوُهَو َشَرٌف ُيْغِني الَمْرَء َعنْ 
، ولواله ما دالتَّكاُمِل في هذا الوجو  يلُ بِه، وهو َأساُس الُعْمراِن، وسَ رِ أسْ الُمْجَتَمِع ب ىُه، َبْل علفاِئَدُتُه عل العاِمِل َوْحدَ 

  في الَفضاِء. قُ ًة ُتَحلّ ِح الماِء، وال طاِئرَ َأْينا َسفينًة َتْجري عل َسطْ ر 
عوُب، وَيْنَجُح األف دُم، وَتسو  الَحياِة، ِبِه َتْنَهُض األمَ الَعَمُل ناموُس  ُل الخاِمُل، فالرَّجُ  راَمَة ِلإِلْنساِن؛، وِبغْيِرِه ال كَ دُ راالشُّ
 ُمْجَتَمِعِه.  ىوَعلَ  َرِتِه،ُأسْ  ىِه، وَعلَنْفسِ  ىلالَمَلذاِت عاَلٌة عَ ُه، وَيْقضي َلْيَلُه في الَّلْهِو و ر الَّذي َيناُم َنها

ُعَمَر بِن  ما ُحِفَظ َعنْ َعَملِه وَأَثِرِه في الَحياِة. َومِ  ردانَّما ِبِمقْ إُعْمِرِه، و  راإِلْنساِن ِبِمْقدا ىِيِخ ال ُيْحَكُم َعلر وفي التا
ْخُص َحياًة َقصيَرًة، ْن َعْيني. َفَقْد َيْحياَقَط مِ ِقيَل ال َعَمَل َلُه، سَ ني، َفِإذا بُ ُيْعجِ ى الرَُّجَل فَ ر ني أَل إالَخطاِب َقْوُلُه:   الشَّ
 َطويَلًة، وَلِكْن ال َتِجُد َلُه َأَثرًا َأْو َعَماًل َجليالً  ُر، وَيْحيا َحياةً ِذْكُرُه، وَقد ُيَعمَّ  ىقبْ َحِة الَجليَلِة؛ فيَ صالِ ماِل الوَيْمَلُؤها ِباألعْ 

 قاَل: حيَن  بيَتنَ ُيْذَكُر ِبِه؛ َوَصدَق المُ 
 نَّما الَمْيُت َميُت األحياءِّ إ   بَِّمْيٍت  حَ َلْيَس َمْن ماَت فاْسَترا

َوَأِلفوا الراَحَة  ال حيَن اْحَتَقروا الَعَمَل،إيَُّتُهْم ر راطو بَ مْ إ ْذَهْب ُسْلطاُنُهْم، وَلْم َتذَهْب روماَن َلْم يَ يُخ َأنَّ الر َوُيَحِدُثنا التا
َخَرَجْت َبْعَد الَحْرِب العاَلِميَِّة  َأنَّ َألمانيا يُخ َأْيضاً ر ، َو ُيَحِدُثنا التامِ يِد َوالَخدبالعَ  ىْعماِلِهْم َعلفي أَ اْعَتَمدوا الَكَسَل، وَ وَ 

َتها َوَعظَ داعوالُمثاَبَرِة اْستَ  َملِ ، وَلِكنَّها ِبالعحِ َة الَجنار َفقيَرًة، َمْكسو م( 1918 -1914ى )األول َمَتها، واْسَتطاَعْت ْت ُقوَّ
 م(.1945 -1939) اِنَيةِ  في الَحْرِب العاَلِميَِّة الثلَّهُ َب العاَلَم كُ ر ْن ُتحاأَ 

 شرح المفردات: ⚫
 ، ومقابلها: ترشيد.ِفيَما اَل َفاِئَدَة ِفيهِ  َصْرفهُ ار: دَ إهْ 

 ناموس: قانون وشريعة.
 الخامل: الكسالن.

 زقهم.، وهو الذي يعتمد على غيره ويتطفل عليهم في ر جمع عاِئل: عاَلة
 حقير. :جليل: عظيم ومقابلها

 وا به.ِاْسَتْأَنسَ ألفوا: 
 .اْلُمَثاَبَرُة َعَلى الَعَمِل: اْلُمَواَظَبُة، اْلُمَداَوَمةُ 

 :58إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة  ⚫
ُحها َعظيَمًة، قيَمةً  الَعَملَ  الكاتِّبُ  ( أْعطى1  .ُنَوض ِّ

 .هِ اَمِتِه ِبَمِد َيِدِه لَغْيرِ َكر  رِ ْهداإ َحياَة ِبَغْيِر َعَمٍل، َوُهَو َشَرٌف ُيْغِني الَمْرَء َعْن  الَعَمُل ُهَو الَحياُة، َوال اإلجابة/
 َعَمٍل؟ دونَ  الَحياةِّ  إِّلىَكْيَف َنَظَر الكاتُِّب ( 2

 .عوبُ الشُّ  دُم، وَتسو  الَحياِة، ِبِه َتْنَهُض األمَ الَعَمُل ناموُس ف، ال َحياَة ِبَغْيِر َعَملٍ  اإلجابة/



 إعداد/ أ. أحمد النويري                                                              الفصل األول –للصف الثامن  – الوسيط في اللغة العربية

88 
 

0  
 

: الَعَمُل ناموُس الَحياةِّ.( 3 ُح َقْوَل الكاتِّبِّ  ُنَوض ِّ
 أساس الحياة، به تنشأ الشعوب وتنهض األمم وتبدأ الحياة. الَعَملُ  اإلجابة/

ُن َبْيَن ( 4 ، واإلِّ  ْنسانِّ اإلِّ  مِّنَ  ُكل ٍ  أَثرِّ ُنقارِّ . ْنسانِّ العامِّلِّ  َغْيرِّ العامِّلِّ في الُمْجَتَمعِّ
 .امل يبني المجتمع ويرتقي به لألفضل، أما الخامل فهو عالة على المجتمعاإلنسان الع اإلجابة/

: " ماذا( 5 ْن َقْولِّ ُعَمَر بنِّ الَخط ابِّ ُبني، فَ  رى أَل  إِّن يَنْفَهُم مِّ ُجَل َفُيْعجِّ ْن َعْيني"؟ َعَملَ  ال قيلَ  إذاالرَّ  َلُه َسَقَط مِّ
 .تقدير عمر رضي هللا عنه للعمل واإلنسان العامل اإلجابة/

ثُ ( 6 ْن  َنَتحدَّ ومانِّ  إِّْمَبراطورِّيَّةِّ  ُسقوطِّ  أْسبابِّ عِّ  .الر 
 .مِ يِد َوالَخدبالعَ  ىفي أَْعماِلِهْم َعلاْعَتَمدوا َوَأِلفوا الراَحَة َوالَكَسَل، وَ  اْحَتَقروا الَعَمَل،ألَنهم  اإلجابة/

َتها ألمانيا اْسَتعاَدْت ( 7 ُح ولىيَّةِّ األ ها في الَحْربِّ العاَلمِّ َهزيَمتِّ  َبْعدَ  قوَّ هِّ  ذلَِّك، أْسبابَ . ُنَوض ِّ  َوَمظاهَِّر هذِّ
 االْستِّعاَدةِّ.
أنها استطاعت أن تحارب العالم كله في الحرب  هذه االستعادةمن خالل العمل والمثابرة، ومن مظاهر  اإلجابة/

 العالمية الثانية.
َن الحَ  َمتى( 8 : األ َجَرْت ُكلٌّ مِّ يََّتْينِّ َيةِّ؟و  ولىْرَبْينِّ العاَلمِّ  الث انِّ

 م(.1945 -1939م(   ،  الثانية: )1918 -1914األولى: ) اإلجابة/
.لِّلنَّ  آَخرَ ُعْنوانًا  َنْقَترِّحُ ( 9 ِّ   ص 

  بالعمل نحفظ كرامتنا ونرتقي بين األمم. اإلجابة/

 دريبات خارجية على نص االستماع:ت ⚫
ْفلى واْبَدأ بمْن َتُعوُل""اليُد الُعليا َخْيُر ِمَن الَيدِ قال صلى هللا عليه وسلم:  -1  . السُّ
 إلى ماذا يرشد الحديث السابق؟   
 ؟إنَّما الَمْيُت َميُت األحياءِ ماذا قصد المتنبي بقوله:  -2
 وضح الجمال في قول الكاتب:  -3

 .َخَرَجْت َبْعَد الَحْرِب العاَلِميَِّة األولى َفقيَرًة، َمْكسورَة الَجناحِ  -
 اَمِتهِ َكر  رِ داهْ إ ُيْغِني الَمْرَء َعْن  -

". ناقش هذا الحديث في ضوء نص : " ما من نبي إال وقد رعى الغنمال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمق -4
 االستماع السابق.

 حدد نوع األساليب: -5
 .ولواله ما رَأْينا َسفينةً  -
ْخُص َحياًة َقصيَرةً  َفَقْد َيْحيا -  .الشَّ
 .َلْيَس َمْن ماَت فاْسَتراَح ِبَمْيتٍ  -
 .إنَّما الَمْيُت َميُت األحياءِ  -

 هات مرادف )الجليل( .............. ، ومضاد )الخامل( ........................ -6
 وظف التراكيب التالية في جمل مفيدة: ُيغني عن، تجد لـ، تنهض بـ. -7
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:َبْيَن َيَديِّ ا ِّ  لنَّص 
ُهها ِطْفَلٌة ِفَلْسطينيٌَّة   ُحبِّها َعنْ  ُتَعبِّرُ  االْسِتْقالِل، َوثيَقةِ  ِإْعالنِ ِذْكرى  في العاَلِم، أْطفالِ  ِإلىفي هِذِه الرِّساَلِة، اّلتي ُتَوجِّ

 ُمَتساِئَلًة َمتى َتْنَتهي ْقراِنها،ها االْحِتالُل َلها َوأِل َسبِّبُ ُمْسَتِقلًَّة، َوَتِصُف ُمعاناَتها اّلتي يُ  ُحرَّةً  ُرْؤَيِتها في َوأَمِلها ِلِبالِدها،
 ؟َوُسرورٍ  َفَرحٍ  في َفَيعيَش  َشْعِبها آالمُ 
 :أسئلة 
 أعلنت وثيقة االستقالل عام ................ في دولة .................... -1
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 غطرسة االحتّلل عبء ثقيل على كل مناحي الحياة. الفكرة العامة:
 أحّلم ضائعة وأخرى وردية. (:1الفكرة )

 العاَلِم، أْطفالَ  أِحّبائي
الُم َعَلْيُكم وَرْحَمُة َّللّاِ وَبَركاُتُه، وَبْعُد:  السَّ

ريِف، عاِصمَ  الُقْدسِ  ِمنَ  العاَلِم، أْطفالَ  ،أِحّبائي إَلْيُكمْ  أْكُتبُ  ، وَ الشَّ في الُحقوِل،  َتْعدونَ  أْنُتمِة الُحُلِم الِفَلْسطيِنيِّ
 وَتْحِملوَن راياِت ِبالِدُكم َخّفاَقًة َعاِلَيًة. ُتساِبقوَن الَفراَش، وُتعاِنقوَن الَجماَل،

 الَخّفاُق: الُمَرْفِرُف.    َلُم.الّراَيُة: العَ  .    : تركضون َتْعدونَ  شرح المفردات: ⚫
 . َخِسيٌس  ،َحِقيٌر مضاد الشريف: 

( توحي بالراحة واالستقرار لدى أطفال الَفراَش، وُتعاِنقوَن الَجمالَ  ُتساِبقونَ  في الُحقولِ  َتْعدونَ  أْنُتموَ ) االيحاءات: ⚫
 العالم.

 مكانة الوطن والبالد لدى األطفال.( تدل على  ِبالِدُكم َخّفاَقًة َعاِلَيةً وَتْحِملوَن راياتِ )
 ق.(: شبه الكاتب الجمال بإنسان ُيعانَ وُتعاِنقوَن الَجمالَ ) صور الجمالية:ال ⚫
 .شبه الراية بقلب يخفق(:  ِبالِدُكم َخّفاَقًة َعاِلَيةً راياتِ )
ر واالطمئنان تكتب الطفلة الفلسطينية رسالة إلى أطفال العالم الذين يعشون حياة االستقرا شرح المعنى: ⚫

ويحرصون على أن تكون بالدهم ذات مكانة بين باقي  ،والرخاء، فهم يركضون في الحقول ويلعبون مع الفراشات
 البلدان.

 القــراءة
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 اعتزاز بالهوية الفلسطينية. (:2الفكرة )

 ا،أنِطْفَلٌة ِفَلْسطيِنيٌَّة 
ياَسةِ  في أْعِرفُ ال  ْعِب، وفي َشراييني َسرى األطيَن وهذا ِبْنُت ِفَلسْ  أّني أْعِرفُ  وَلكّني َشْيئًا، السِّ  الِفَلْسطيِنيُّ  َملُ الشَّ

ْوَلِة الِفَلْسطيِنيَِّة، وفي َوْعيي اْسَتقرَّ ُحُلمٌ   َوال ُبكاَء. فيه ِفَلْسطيِنيٍّ ُمْشِرٍق: ال َقْتَل فيِه َوال َدماَر، َوال ُحْزنَ  ِبَغدٍ  ِبالدَّ

 غفلتي.× إدراكي وفهمي : َوْعيي     .مشى وسارسرى:  شرح المفردات: ⚫
 األساليب:  ⚫
ياَسةِ  في أْعِرفُ ال )  َشْيئًا(: أسلوب نفي. السِّ
 .(: أسلوب استدراكِبْنُت ِفَلْسطينَ  أّني أْعِرفُ  وَلكّني)
 (: أسلوب نفي.ال َقْتَل فيِه َوال َدمارَ )
 االيحاءات: ⚫
ياَسةِ  في أْعِرفُ ال )  ل فلسطين بشكل عام.َشْيئًا( تدل على براءة الطفلة وأطفا السِّ
ْعبِ ِبْنُت ِفَلْسطيَن وهذا  أّني أْعِرفُ  وَلكّني)  ( تدل على االعتزاز بالوطن.الشَّ
 ( توحي بثبات األمل في نفس الطفلة والتمسك بحلم العودة وبناء الدولة.الِفَلْسطيِنيُّ  َملُ وفي َشراييني َسرى األ)
 الصور الجمالية: ⚫
 بنت، وتوحي باعتزازها بوطنها. اله: شبه فلسطين بأم (بنت فلسطين)
 (: شبه الكاتب األمل بالدم الذي يسري في الشرايين.الِفَلْسطيِنيُّ  َملُ وفي َشراييني َسرى األ)
: شبه الحلم بشيء مادي يستقر، وشبه الوعي بمكان يستقر فيه (وفي َوْعيي اْسَتقرَّ ُحُلٌم ِبَغٍد ِفَلْسطيِنيٍّ ُمْشِرقٍ )

 بالحلم، وتوحي بأمل الطفلة في نيل الحرية واالستقالل. الحلم، وشبه النصر
؟!!، إذن ، فلماذا تقتل وتحاسبفلة من خالل عدم إدراكها ومعرفتها بالسياسةبراءة الط يتضح شرح المعنى: ⚫
ف الوطن وفلسطين فهي بنت فلسطين، فحلم العودة وتكوين الدولة الفلسطينية يسري في دمها، فهي رِ عْ لكنها تَ و 

 بمستقبل خاٍل من القتل والدمار والظلم.تحلم 

 طفولة بريئة عانت من ألوان ظلم االحتّلل وجبروته. (:3الفكرة )

 أنا،ِطْفَلٌة ِفَلْسطيِنيٌَّة 
واُد  وُيَجلِّلُ  ،أُذَنيَّ  َيْخَترقُ  الرَّصاصِ  أزيزُ في َقلبي، منُذ ُوِلْدُت و  ْأُتهاتي، وَمزَّقوا ُلْعَبتي؛ َفَخبَّ ُمْنُذ ُوِلْدُت اْغتالوا ُطفولَ  السَّ

َشوََّهْتُه ُقْنُبلٌة  ِطْفلٌ  َوهذا َمْفقوٍد، أْختُ  َوهِذهِ  أسيٍر، بْنتُ  َوهِذهِ  َشهيٍد، أمُّ  َفهِذهِ  :باِكَيةً  ُعيوناً  أرى ُكلَّها َحْولي، فَ  شياءَ األ
 اْمَرأةٌ  َوهِذهِ . أَبداً  الَفَرحُ  َيْعِرْفها َلمْ  َطريقاً  َقْلِبهِ  ِإلىالُحْزُن  َوَفَرَحُه، َفَعَرفَ  َوَقْلَبهُ  اْغتاَلْت ُلْعَبَتُه، َواْنَتَزَعْت َمَعها َعْيَنهُ 

 ْيها.َعلَ  َلْحمَ  ال ِبأظاِفرَ  الَيأسِ  أخاديدَ َوْجَنَتْيها  في ْت َزْوَجها؛ َفَحَفَر الُحْزنُ َفَقدَ  شابَّةٌ 
َمٍة، َمناِزلَ  ُركامَ  أرى فيها الَمْوُت َوالَعْسَكُر، وَ  َيْمشي َقًة،َتنا ُمْغلَ َوأِزقَّ  ُمْسَتباَحًة، ُحقوَلنا أرى  أناُمْنُذ ُوِلْدُت وَ   َتناَثَرْت  ُمَهدَّ

 .الَعصافيرِ  أْحالمُ وَ  ْطفاِل،َتِئنُّ َتْحَتها ِذْكَرياُت األ َوما َتزالُ  ْرجاِء،ِحجاَرُتها في األ
 َوِرفاِقي أنا أعيَش  أنْ  أْحُلمُ ِمَن الُقلوِب، َفُتْشِرَق الُوجوُه،  الُحْزنُ  ُيْقَتَلعَ  أنْ فاَه، وَ الشِّ  َتْعلو الَبْسَمةَ  أرى  أنْ  أَتَمّنى ُكْنتُ 
 .َوَكراَمةٌ  َوراَيةٌ  َوُحدوٌد، َدْوَلةٌ  َلنا الَبَشِر، َكُكلِّ  َوَسالٍم، أْمنٍ  في
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 الَمْدَرَسةِ  ُجْدرانُ  َلهُ  ْنُقلَ تَ  أوْ ُجْنِديٍّ غاِصٍب،  ِحذاءُ  فيها َيدوَسني أنْ  أخافُ  ال َمْدَرَسةٌ  لي َيكونَ  أنْ  أْحُلمُ  ُكْنتُ 
َوَفاّلحًا َيْزَرُع، َوِطْفاًل ُيمِسُك ِبَيِد ِطْفَلٍة  ُتْشِرُق، الَقْلِب َفَيرُسَم َشْمساً  ماِنيِّ أِل  الَقَلمُ  َيْسَتجيبَ  أنْ  أحُلمُ  ُكْنتُ  أْحالمي،
ْنيا ْطفالِ ْحِمُل الُحبَّ أِل ، َوَقْلبًا يَ َتْحِمُل ُكّراَسًة َوَقَلماً  ْخرى األ َوفي ُيَلوُِّح ِبها،  .الدُّ

 َجلََّل: َغّطى.،  َصْوُتهُ : الرَّصاصِ  أزيزُ  ،   ْغتياُل: الَقْتُل َعلى َغْفَلةٍ اال شرح المفردات: ⚫
 .جزء لحمّي موجود على جانبي الوجه: الوجنة هي َوْجَنَتْيها 
 . َشقٌّ مستطيل غائر في األرضوهو  جمع ُأْخُدودأخاديد: 
 : ُمجاٌز أخذها دون اعتراض.ةً ُمْسَتباحَ 

 وهي الطريق الضيق. : جمع ُزقاقَأِزقَّة
 : يظهرها.ُيَلوُِّح ِبها

 األساليب: ⚫
 (: أسلوب نفي.أَبداً  الَفَرحُ  َيْعِرْفها َلمْ )
 (: أسلوب نفي.ِحذاءُ  فيها َيدوَسني أنْ  أخافُ  ال)
 االيحاءات: ⚫
 ( تدل على ظلم المحتل وقسوته.ُلْعَبتي تي، وَمزَّقواُمْنُذ ُوِلْدُت اْغتالوا ُطفولَ )
واُد األشياَء ُكلَّها َحْولي)  توحي ببؤس الطفلة وحسرتها وحزنها الشديد لحرمانها من حقها في اللعب.( وُيَجلُِّل السَّ
 ( تدل على الراحة والسعادة والتفاؤل.َفُتْشِرَق الُوجوهُ )
 حرمانها منه، وتمسك الطفلة بطفولتها.توحي بحب الطفلة الشديد للعب، و (: فخبأتها في قلبي)
 الصور الجمالية: ⚫
 (: شبه اللعبة بإنسان ُيغتال وُيقتل على غفلة.اْغتاَلْت ُلْعَبَتهُ )
 .شبه اللعبة بورق يمّزق، وتوحي بحرمان الطفل في اللعب(: َمزَّقوا ُلْعَبتي)
 ان يعرف.( شبه الكاتب الحزن بإنسَطريقاً  َقْلِبهِ  ِإلىَفَعَرَف الُحْزُن )
(: شبه الحزن بإنسان يحفر، وشبه اليأس باألخدود ْيهاَعلَ  َلْحمَ  ال ِبأظاِفرَ  الَيأسِ  أخاديدَ َوْجَنَتْيها  في َفَحَفَر الُحْزنُ )

 وهو شق في األرض، وأيضًا شبه الحزن بالحيوان المفترس الذي له أظافر.
 .لعبتها: شبه القلب بمكان عزيز تخّبئ به الطفلة (فخبأتها في قلبي)
: شبه السواد بكساء يجلل األشياء الجميلة من حولها، وتوحي ببؤس الطفلة وحسرتها وحزنها (يجلِّل السواد األشياء)

 الشديد لحرمانها من حقها في اللعب.
 منها. (: شبه الكاتب الحزن بالشوق الذي يقتلع، وشبه القلوب باألرض التي يقتلعِمَن الُقلوبِ  الُحْزنُ  ُيْقَتَلعَ  أنْ وَ )
 (: شبه الكاتب الموت بإنسان يمشي.فيها الَمْوتُ  َيْمشي)
( شبه الكاتب القلم بإنسان يستجيب وشبه القلب ُتْشِرقُ  الَقْلِب َفَيرُسَم َشْمساً  ماِنيِّ أِل  الَقَلمُ  َيْسَتجيبَ  أنْ  أحُلمُ  ُكْنتُ )

 بإنسان له أماني. وأيضًا شبه القلم بإنسان يرسم.
في المقطع السابق ظلم المحتل وقسوته، فهو يحطم أحالم األطفال، فالطفلة تبين الحزن يظهر  شرح المعنى: ⚫

 ولكن المحتل دمر كل ذلك. ،. فهي تتمنى وتحلم بأشياءشعبهاعلى قلبها مما فعله المحتل بها وبالذي 
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 أمل في مستقبل آمن. (:4الفكرة )

 أنا، ِطْفَلٌة ِفَلْسطيِنيةَّ 
ياَسةِ  في أْعِرفُ ال  َواْغتالوا الَوْرَد في الُحقوِل؟ ِلماذا َقَتلوا الَفراشاِت في  أمامي، ُطفوَلتي َذَبحوا ِلماذا ،َشْيئاً  السِّ

ْمَس، َحَجبوا ِلماذا الُطيوَر؟ أْفَزعواوَ  َحداِئِقنا،  ُحُلمُ  اْسَتَقرَّ  َقْلبي أْعماقِ وَلِكْن في  الدُّروَب؟ َوَسّدوا الَعْتَمَة، َوَنَثروا الشَّ
يًَّة،  َفَرحاً  ْطفاِل،األ أُكفِّ  في ِبالدي راياتُ  َتْخِفقَ  أنْ ْحُلُم بِ أ .َوَسالمٍ  ُهدوءٍ  في أعيَش  أنْ  َن؛ِفَلْسطي  ِبأنْ  أْحُلمُ َوُحرِّ

، ،ُتْشِرَق َشْمٌس َجديَدةٌ   طيَن.ِفَلسْ  أْطفالِ الَبْسمَة، َتْحِمُل َغَد  َتْحِملُ  َتْحِمُل الُحبَّ

 شرح المفردات: ⚫
 ،  ومضاد أفزعوا: طمأنوا.  ومضادها كشف َحَجَب: َسَترَ 

  الُدروب: مفردها َدْرب وهو الطريق.
 : كف ، وجمع بسمة: بسمات.أُكفّ مفرد 
 األساليب: ⚫
ْمَس  َحَجبوا ِلماذا/  َواْغتالوا الَوْرَد في الُحقوِل؟ أمامي، ُطفوَلتي َذَبحوا ِلماذا)  ؟( كلها استفهام غرضه االستنكار.الشَّ
 (: أسلوب استدراك.ِفَلْسطينَ  ُحُلمُ  اْسَتَقرَّ  َقْلبي ْعماقِ أ وَلِكْن في )
 االيحاءات: ⚫
 ...( توحي بقسوة المحتل.َواْغتالوا الَوْرَد في الُحقوِل؟ ِلماذا َقَتلوا الَفراشاِت في َحداِئِقنا أمامي، ُطفوَلتي َذَبحوا ِلماذا)
 لتمسك والثبات بالحلم.( تدل على اُحُلمُ  اْسَتَقرَّ  َقْلبي أْعماقِ وَلِكْن في )
 ( الشمس هنا رمز للحرية وبزوغ فجر وحياة جديدة.ُتْشِرَق َشْمٌس َجديَدةٌ  ِبأنْ  أْحُلمُ )
 الصور الجمالية: ⚫
 (: شبه الكاتب الورد بإنسان ُيغتال وُيْقَتُل.َواْغتالوا الَوْرَد في الُحقولِ )
 ي ُيْنَثر.الَعْتَمَة(: شبه الكاتب العتمة بالَحبِّ الذ َوَنَثروا)
، ،ُتْشِرَق َشْمٌس َجديَدةٌ  ِبأنْ  أْحُلمُ ) (: شبه الشمس بإنسان يحمل معه الحب والسعادة الَبْسمةَ  َتْحِملُ  َتْحِمُل الُحبَّ

 والبسمة لآلخرين.
كل  الزالت الطفل تسأل مستغربة ومستنكرة ما يفعله بها المحتل، ولماذا اغتال وقتل ونهب شرح المعنى: ⚫

 ورد وحدائق، ولماذا حجب الشمس وأفزع الطير، وهي بذلك تبين جرم المحتل وظلمه. من مظاهر الجمال
 رغم ما مرَّ بها من مشاهَد وأحداٍث قاسيٍة إال أنه اليزال في قلبها ُحلٌم ببزوغ فجر جديد يمأله السعادة والحب.

 :(الشمس، تحمل البسمة...، تشرق )تحملون الرايات أكثر الكاتب من استخدام األفعال المضارعة فائدة 
 للداللة على االستمرارية في المطالبة بحقوقهم كأطفال.

  
 
تيعاب

ْ
 واالس

 
م
ْ
ه
َ
  الف

 :62إجابة أسئلة الكتاب الوزاري صفحة 
حيَحةِّ فيما يَ  جاَبةِّ َنَضُع دائَِّرًة َحْوَل َرْمزِّ اإلِّ  -1  :ْأتيالصَّ
 :االْحتِّّللَ  أنَّ ْنُذ ُولِّْدُت اْغتالوا ُطفوَلتي"، َتْعني مُ " -أ
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ْفَلةَ  . أْعطى1  .ُكلَّها ُحقوَقها الطِّ
 .ْطفالِ الَعاَلِميِّ ِلُحقوِق األ ْعالنِ . الَتَزَم باإل2
ْفَلَة الَّتي َكَتَبِت الرِّساَلَة.3  . َقَتَل الطِّ
ْفَلِة الِفَلْسطينيَِّة، وَحَرَمها ِمْن 4  .العاَلمِ  لِ أْطفا َكباقي ُطفوَلَتها َتعيَش  أنْ . َضيََّق َعلى الطِّ
 :َتْعني ،"الُحقولِّ  في َتْعدونَ  أنتم"و  -ب
 . َتْمشوَن فيها ِبُبْطٍء.1
 .ْرُض األ ُتْنِتجُ  َكمْ  ِلَتْعِرفوا أْشجاَرها. َتُعّدوَن 2
 . َتْرُكضوَن فيها َوَتْمَرحوَن.3
 . َتْعَتدوَن َعلى َزْرع الّناِس.4
ُح ُمعاناَة  -2  .الر ِّساَلةِّ  في َهرُ َتظْ  َكما فَِّلْسطينَ  أْطفالِّ ُنَوض ِّ

من معاناة أطفال فلسطين: الظلم الواقع عليهم والحرمان من اللعب والتعليم، الخوف الشديد مما يحدث  اإلجابة/
 .من قتل ودمار ومن مشاهد القسوة التي يرونها

ساَلةِّ. -3 ْفَلُة في الرِّ  ُد التَّساُؤالتِّ الَّتي َطَرَحْتها الط ِّ  ُنَحدِّ 
ْمَس  َحَجبوا ِلماذا/  َواْغتالوا الَوْرَد في الُحقوِل؟ أمامي، ُطفوَلتي َذَبحوا ِلماذاهي: سئلة األ اإلجابة/  َوَنَثروا الشَّ
 ؟الدُّروبَ  َوَسّدوا الَعْتَمَة،

ْفٍل فَِّلْسطينِّي ٍ  -4 ُح ُحُلَم ُكلِّ  طِّ . خيَرةِّ َكما َيْظَهُر في الفِّْقَرةِّ األ ُنَوض ِّ ِّ َن النَّص   مِّ
 حب واستقرار وهدوء وسالم وأن تخفق رايات بالده في السماء. أن يعيش في اإلجابة/
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 :62إجابة أسئلة الكتاب الوزاري صفحة 
 في ُسجونِّ الُمْحَتل يَن. ْسرى األ ْطفالِّ ُنَعبِّ ُر َعْن ُمعاناةِّ األ  -1

ل، وأيضًا الحرمان من التعليم واللعب يعاني األطفال األسرى من الظلم والقهر والحرمان من األه اإلجابة/
 والحياة.

. ْطفالِّ َنْرُسُم صوَرًة ألِّ  -2 َعداءِّ  العاَلمِّ السُّ
 يلعبون في مرح ويركضون في الحقول ويتسابقون مع الفراشات ويعيشون جمال الحياة. اإلجابة/

ْفلٌة فَِّلْسطينِّيٌَّة  -3 بارَِّة: "طِّ ُح َدالَلَة َتْكرارِّ الكاتِّبِّ عِّ  ".ناأُنَوض ِّ
 االعتزاز بالهوية بالفلسطينية، وبيان أن الظلم واقع على الفلسطينيين. اإلجابة/

باَرٍة فيما يَ ُنَبي ُِّن  -4  :تيأْ َدالَلَة ُكلِّ  عِّ
 .أَبداً  الَفَرحُ  َيْعرِّْفها لمْ  َطريقاً  َقْلبِّهِّ  إلى الُحْزنُ  َعَرفَ  -أ

 تدل على شدة الحزن والمعاناة. اإلجابة/
 .والَعْسَكرُ  الَمْوتُ  فيها َيْمشي َلَقةٌ ُمغْ  أزق ُتها -ب

 تدل على انتشار القتل والموت والظلم. اإلجابة/
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 :تيأْ ُح َجماَل التَّْصويرِّ فيما يَ ُنَوض ِّ  -5
 .أخاديدَ ا َوجَنَتْيه في الُحْزنُ  َحَفرَ  -أ

 شبه الكاتب الحزن بإنسان يحفر األخاديد. اإلجابة/
 َنَثروا الَعْتَمَة. -ب

  به الكاتب العتمة بالَحب الذي ينتشر.ش اإلجابة/

 ة
 
 خارجي

ٌ
دريبات

َ
  ت

 ( أمام الخاطئة:  ( أمام العبارة الصحيحة، وعّلمة )    ✓ضع عّلمة )   :األولالسؤال 
 .كانت رسالة الطفلة الفلسطينية ألطفال العالم تحمل بعض معاني الحقد والكره لهم(  ) -1
 بتة على ُحْلمها رغم الظلم والمعاناة.بقيت الطفلة الفلسطينية ثا(  ) -2
 ( ليدل على االعتزاز بالهوية الفلسطينية.أناِطْفَلٌة ِفَلْسطيِنيٌَّة كرر الكاتب عبارة )(  ) -3
ياَسةِ  في أْعِرفُ  ال( " ) -4  تدل على أهمية معرفة السياسة للجميع." َشْيئاً  السِّ

 ألسئلة:السؤال الثاني: اقرأ الفقرة التالية، ثم أجب عن ا
ريِف، عاِصمَ  الُقْدسِ  ِمنَ  العاَلِم، أْطفالَ  أِحّبائي، إَلْيُكمْ  أْكُتبُ  ، وَ الشَّ في الُحقوِل،  َتْعدونَ  أْنُتمِة الُحُلِم الِفَلْسطيِنيِّ

 وَتْحِملوَن راياِت ِبالِدُكم َخّفاَقًة َعاِلَيًة. ُتساِبقوَن الَفراَش، وُتعاِنقوَن الَجماَل،
 ا،أنيٌَّة ِطْفَلٌة ِفَلْسطينِ 

ياَسةِ  في أْعِرفُ ال  ْعِب، وفي َشراييني َسرى األِبْنُت ِفَلْسطيَن وهذا  أّني أْعِرفُ  وَلكّني َشْيئًا، السِّ  الِفَلْسطيِنيُّ  َملُ الشَّ
ْوَلِة الِفَلْسطيِنيَِّة، وفي َوْعيي اْسَتقرَّ ُحُلمٌ   َوال ُبكاَء. فيه َدماَر، َوال ُحْزنَ ِفَلْسطيِنيٍّ ُمْشِرٍق: ال َقْتَل فيِه َوال  ِبَغدٍ  ِبالدَّ

 مرادف )خفاق( .................. مضاد )الشريف( ................ -1
 ما داللة قوله: -2

 (؟في الُحقوِل، ُتساِبقوَن الَفراَش، وُتعاِنقوَن الَجمالَ َتْعدوَن  أْنُتموَ ) -
........................................................................................................... 

ياَسةِ  في أْعِرفُ ال ) -  (؟َشْيئاً  السِّ
............................................................................................................. 

 وضح الجمال في قوله:  -3
 (وُتعاِنقوَن الَجمالَ )

........................................................................................................... 
 (الِفَلْسطيِنيُّ  َملُ وفي َشراييني َسرى األ)

............................................................................................................ 
 ( أسلوب ...............................................................ِبْنُت ِفَلْسطينَ  أّني أْعِرفُ  ّنيوَلك) -4
َعداءِ ا -5  .من خالل جملة تصف ذلك ْرُسُم صوَرًة أِلْطفاِل العاَلِم السُّ

........................................................................................................... 
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 : اقرأ الفقرة التالية، ثم أجب عن األسئلة:الثالثالسؤال 
 أنا،ِطْفَلٌة ِفَلْسطيِنيٌَّة 

، َيْخَترقُ  الرَّصاصِ  أزيزُ في َقلبي، منُذ ُوِلْدُت و  ْأُتهاتي، وَمزَّقوا ُلْعَبتي؛ َفَخبَّ ُمْنُذ ُوِلْدُت اْغتالوا ُطفولَ  واُد  وُيَجلِّلُ  أُذَنيَّ السَّ
َشوََّهْتُه ُقْنُبلٌة  ِطْفلٌ  َوهذا َمْفقوٍد، أْختُ  َوهِذهِ  أسيٍر، بْنتُ  َوهِذهِ  َشهيٍد، أمُّ  َفهِذهِ  :باِكَيةً  ُعيوناً  أرى ُكلَّها َحْولي، فَ  شياءَ األ

 اْمَرأةٌ  َوهِذهِ . أَبداً  الَفَرحُ  َيْعِرْفها َلمْ  َطريقاً  َقْلِبهِ  ىِإلَوَفَرَحُه، َفَعَرَف الُحْزُن  َوَقْلَبهُ  اْغتاَلْت ُلْعَبَتُه، َواْنَتَزَعْت َمَعها َعْيَنهُ 
 ْيها.َعلَ  َلْحمَ  ال ِبأظاِفرَ  الَيأسِ  أخاديدَ َوْجَنَتْيها  في ْت َزْوَجها؛ َفَحَفَر الُحْزنُ َفَقدَ  شابَّةٌ 
 يظهر في الفقرة السابقة قسوة المحتل. بين ذلك -1

.................................................................................................. 
 (؟ُيَجلِّلُ ما معنى كاًل من )أزير،  -2

.................................................................................................. 
 (.ِمَن الُقلوبِ  الُحْزنُ  ُيْقَتَلعَ  أنْ وَ وضح الجمال في العبارة: ) -3

.................................................................................................. 
 ...................( عبارة توحي بــ ....................الَيأسِ  أخاديدَ  َوْجَنَتْيها في الُحْزنُ  َفَحَفرَ ) -4
 ملة مفيدة.وظف التركيب )َعَرف إلى( في ج -5

.................................................................................................. 
 استخرج من الفقرة أسلوبًا وبين نوعه. -6

.................................................................................................. 
 ت مكان هذه الطفلة، وأردت توجيه رسالة ألطفال العالم، فماذا تقول؟لو كن -7

.................................................................................................. 
 اذكر حقًا من حقوق اإلنسان ورد في الدرس. ................................................. -8

 : تخيْل نفسك مكان الطفلة وأردت كتابة رسالة ألطفال العالم، فماذا تكتب؟الرابعالسؤال 
.............................................................................................................

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

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

............................................................................................................. 
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 ـــــا ق

 
س
ْ
 د

: ِّ  َبْيَن َيَديِّ النَّص 
، وشاِعرٌ  1998عاَم  يّ م، وتُوف 1923فيق الَقّباني عاَم ُوِلَد ِنزار َتوْ   ِإلى أْسَرةٍ سوِريٌّ ُمعاِصٌر، َيْنَتمي  م، ِدْبلُوماِسيٌّ

ْعِريةَّ  َدواويِنهِ  ِمنْ . َعريَقةٍ  َعَرِبيَّةٍ  َمْشِقيَّةٍ دِ   ، وَغْيِرها.(لرسم بالكلمات)، و(لي السمراء)قالت : الشِّ
ريِف، و  َعبََّر في هِذِه الَقصيَدِة َعنْ   عام اْحتاِللِها أْعقابِ في َوَكنائِسها،  َوَمساِجِدها، أْهلِها،ُمعاناِة الُقْدِس الشَّ

 .ِلَتْحريِرها والُمْسِلمينَ  الَعَربِ  ِهَممِ  هاَض ْسِتنْ ا َوحاَولَ  م،1967
 أسئلة:

 من الشعراء الذين تناولوا القضية الفلسطينية ........................ و ........................ -1
 عبر الشاعر في هذه القصيدة عن ............................................................ -2

 للدرسا 
 
ليل

ْ
ح
َ
 والت

 
رح
 
  لش

 .ومهبط الديانات السماوية تخيم عليها رايات البؤس سّلمالقدس مدينة الحب وال الفكرة العامة:
 القدس مدينة األنبياء. (:1الفكرة )

موعْ   َبَكْيُت.. َحّتى اْنَتَهِت الدُّ
موعْ   َصلَّْيُت.. َحّتى ذاَبِت الشُّ
 َرَكْعُت.. َحّتى َملَّني الرُّكوعْ 

 ُمَحمَّدٍ  َعنْ  أْلتُ سَ 
 فيِك، َوَعْن يَسوعْ 

 أْنِبياءْ يا ُقْدُس. يا َمديَنًة تَفوُح 
ماءْ  ْرضِ األ َبْينَ  الدُّروبِ  أْقَصرَ يا   َوالسَّ

 شرح المفردات: ⚫
يُِّد الَمسيُح، الُم. َيسوُع: السَّ  عيسى َعَلْيِه السَّ

 َتفوُح: َتْنَتِشُر.
 الدروب: مفردها درب وهو الطريق.

 ألساليب:ا ⚫
 (: أسلوب نداء غرضه التعظيم.أْنِبياءْ يا ُقْدُس. يا َمديَنًة تَفوُح )
 االيحاءات: ⚫

موعْ )  الُبكاءِ  ِمنَ  َجْدوى  ال أنَّه إلى ِإشاَرةٌ  ، وفيهاالقدس مدينة في حدث لما توحي بكثرة البكاء( َحّتى اْنَتَهِت الدُّ
ْرجاعِ   .الُقْدسِ  إِلِ

موعْ َصلَّْيُت.. َحّتى ذاَبِت )  ( توحي بكثرة الصالة.الشُّ

 النـــصوص
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 .( توحي بكثرة الركوعَرَكْعُت.. َحّتى َملَّني الرُّكوعْ )
 ( داللة على مخاطبة القدس لألديان جميعًا.يَسوعْ  َوَعنْ  فيِك، ُمَحمَّدٍ  َعنْ  َسأْلتُ )
ماءْ  ْرضِ األ َبْينَ  الدُّروبِ  أْقَصرَ يا )  اإلسراء حادثة علىأيضَا  داللة، ( تدل على أن القدس بوابة السماءَوالسَّ

 .وعظمتها وقداستها والمعراج،
 الصور الجمالية:⚫ 

 شبه الشاعر الركوع بإنسان يمل.(: َحّتى َملَّني الرُّكوعْ )
 الشاعر األنبياء بالرائحة الزكية التي تنتشر في القدس. شبه(: أْنِبياءْ يا َمديَنًة تَفوُح )
 شرح المعنى: ⚫

مع القدس من خالل البكاء والصالة والركوع، فالقدس مدينة األنبياء ومهبط  ُيظهر الشاعر حزنه وتعاطفه
 عليه السالم، وهي بوابة السماء. –والنبي عيسى  -صلى هللا عليه وسلم –الديانات، ومن هؤالء محمد 

 حزن يلف مدينة القدس. (:2الفكرة )
راِئعْ   يا ُقْدُس.. يا َمناَرَة الشَّ

 صاِبعْ روَقَة األِطْفَلًة َجميَلًة َمحْ يا 
 َعْيناِك يا َمديَنَة الَبتولْ  َحزيَنةٌ 

 واَحًة َظليَلًة َمرَّ ِبها الرَّسولْ  يا
واِرعْ  َحزيَنةٌ   ِحجاَرُة الشَّ
 الَجواِمعْ  آِذنُ م َحِزينةٌ 

وادْ  يا  ُقْدُس.. يا َمديَنًة َتْلَتفُّ ِبالسَّ
 في َكنيَسِة القيامْة؟ ْجراَس َيقَرُع األ َمنْ 

 حادْ اآل َصبيَحةَ 
 ْوالدْ ِلأل ْلعابَ َيْحِمُل األ َمنْ 
 َلْيلِة الميالدْ  في

 الشرائع: الديانات والمفرد: شريعة.شرح المفردات:  ⚫
َيْت مَ فيِهْم؛  َلها أَربَ الرِّجاِل ال  ِمَن النِّساِء: الُمْنَقِطَعُة َعنِ والَبُتوُل . أْخَلَص اْنَقَطَع و  :َتعالى هللاِ  ِإلى َتَبتَّلَ  ْرَيُم َوِبها ُسمِّ
الُم. الَمسيِح، َعلى َنِبيِّنا َوَعَلْيهِ أمُّ  الُة َوالسَّ  الصَّ

 َلٍة.قاحِ  أْرضٍ في  الواَحُة: الُبْقَعُة الَخْضراءُ 
 ذنة.ئالمآذن: مفردها م

 األساليب:  ⚫
 .التحسر واالستغاثة(: أسلوب استفهام غرضه في َكنيَسِة القيامْة؟ ْجراَس َيقَرُع األ َمنْ )
 التحسر واالستغاثة.( أسلوب استفهام غرضه َلْيلِة الميالدْ  في ْوالدْ ِلأل ْلعابَ ُل األَيْحمِ  َمنْ )
ِطْفَلًة المقطع السابق يدل على الظلم والمعاناة التي القتها القدس من خالل استخدامه الكلمات: )االيحاءات:  ⚫

واِرعْ  َحزيَنةٌ ، صاِبعْ َجميَلًة َمْحروَقَة األ  (الَجواِمعْ  آِذنُ م ةٌ َحِزين، ِحجاَرُة الشَّ
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 .اإلسالمية الشريعة إلى لهدايتهم المسلمين لتجمع اً مركز  بكونهاو  القدس؛ بطهارة توحي)يا منارة الشرائع(: 
 ..فيها الدينية عقيدتهم ممارسة من المسلمين بحرمان توحي(: الَجواِمعْ  آِذنُ م َحِزينةٌ )
 الصور الجمالية: ⚫

راِئعْ )  الشاعر مدينة القدس بالمنارة.شبه (: يا َمناَرَة الشَّ
 (: شبه الشاعر مدينة القدس بالطفل الجميلة المحروقة األصابع.صاِبعْ ِطْفَلًة َجميَلًة َمْحروَقَة األيا )
 (: شبه الشاعر القدس بامرأة حزينة العينين.َعْيناكِ  َحزيَنةٌ )
 بالواحة الظليلة.(: شبه الشاعر القدس واَحًة َظليَلةً  يا)
واِرعْ  َحزيَنةٌ )  (: شبه الشاعر الحجارة باإلنسان الحزين.ِحجاَرُة الشَّ
 (: شبه الشاعر المآذن باإلنسان الحزين.الَجواِمعْ  آِذنُ م َحِزينةٌ )
يصف الشاعر القدس بصفات تدل على الحزن والمعاناة، فهي طفلة محروقة األصابع، وهي  شرح المعنى: ⚫

ويلتف بالقدس السواد حدادًا على الضحايا واألسى الذي  ها المآذن،حزينة العينين، وحجارة الشوارع حزينة، ومثل
 .أصابها

 مدينة القدس.ل طلب النُّصرة (:3الفكرة )
 ْحزانْ يا ُقْدُس.. يا َمديَنَة األ

 ْجفانْ َدْمَعًة َكبيَرًة َتجوُل في األ يا
 يوِقُف الُعْدواْن؟ َمنْ 

 ْديانْ يا ُلْؤُلَؤَة األ َعَلْيِك،
ماَء َعْن ِحجارِة الُجْدراْن؟َيْغِسُل  َمنْ   الدِّ
 ْنجيْل؟ُينِقُذ اإل َمنْ 
 ...آْن؟ُيْنِقُذ الُقرْ  َمنْ 
 ْنساْن؟ُيْنِقُذ اإلِ  َمنْ 
 .ِغَطاُء الَعْيِن ِمْن أَْعَلى ِإَلى أْسَفلَ مفردها َجفن وهو : ْجفانْ األتجول: تنتقل وتتحرك ، شرح المفردات:  ⚫
 األساليب: ⚫

ماءَ  َمنْ  /؟يوِقُف الُعْدوانْ  َمنْ )  .واالستغاثة للتحسر( كلها أساليب استفهام ...آْن؟ُيْنِقُذ الُقرْ  َمنْ  /َيْغِسُل الدِّ
 االيحاءات: ⚫

يبدو األسى والحزن والظلم ظاهرًا في هذا المقطع من خالل األلفاظ )مدينة األحزان، العدوان، دمعة كبيرة، يغسل 
 الدماء..(.

 ة على المكانة الدينية للقدس وأنها مهبط األديان.(: داللْديانْ يا ُلْؤُلَؤَة األ)
 ( توحي باعتداء االحتالل على جميع األديان دون تفريق.الُقْرآنْ  ُيْنِقذُ  َمنْ ...  اإلْنجيْل؟ ُينِقذُ  َمنْ )
 الصور الجمالية: ⚫
 شبه الشاعر مدينة القدس بالدمعة الكبيرة. :(َدْمَعًة َكبيَرةً  يا)
 ؤلؤة.لشبه الشاعر مدينة القدس بال :(نْ ْديايا ُلْؤُلَؤَة األ)
 .ينقذ بإنسان اإلنجيل شبه :(اإلنجيل ينقذ من)
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 .ينقذ بإنسان القرآن شبه :(القرآن ينقذ من)
تزداد مظاهر الحزن في هذا المقطع، فوصف الشاعر مدينة القدس بمدينة األحزان، وبالدمعة  شرح المعنى: ⚫

ماَء َعْن ِحجارِة الُجْدرانْ  َمنْ ضد اإلنسانية واألديان، منها )الكبيرة، وذكر مظاهر من وحشية المحتل  ؟( َيْغِسُل الدِّ
 نجيل واإلنسان بشكل عام.وأيضًا اعتداؤه على القرآن واإل

 أمنيات بعودة مدينة القدس ودحر االحتّلل. (:4الفكرة )
 يا ُقْدُس.. يا َمديَنتي
 يا ُقْدُس.. يا َحبيَبتي

 ُر اللَّْيمونْ َسُيْزهِ  َغدًا.. َغدًا..
ناِبُل الَخْضراُء والُغصونْ   َوَتْفَرُح السَّ

 َوَتْضَحُك الُعيونْ 
 َوَتْرِجُع الَحماِئُم الُمهاِجَرةْ 

قوفِ  ِإلى  الّطاِهَرةْ  السُّ
 َيْلَعبونْ  ْطفالُ َوَيْرِجُع األ

 والَبنونْ  باءُ اآل َوَيْلَتقي
 ُرباِك الّزاِهرْة.. َعلى
ال يا ْيتونْ َبَلدي.. يا َبَلَد السَّ  ِم والزَّ

 شرح المفردات: ⚫
 المعنى: ُرباك: مفردها )َربوة( وهي ما ارتفع من األرض.

 البنون: ابن    : مفردها حمامة.الَحماِئمُ المفرد: 
 .والمدنسة المنجسة× المضاد: الطاهرة 

 االيحاات:ء ⚫
 العودة.( تدل على التفاؤل والثقة بالنصر و َسُيْزِهُر اللَّْيمونْ  َغدًا.. َغدًا..)
 ( توحي بعودة الالجئين إلى ديارهم.َوَتْرِجُع الَحماِئُم الُمهاِجَرةْ )
 الصور الجمالية: ⚫
 (: شبه الشاعر القدس بالحبيب الذي تشتاق له القلوب.يا ُقْدُس.. يا َحبيَبتي)
 ( شبه الالجئين بالحمائم.الُمهاِجَرةْ  الَحماِئمُ  َوَتْرِجعُ )
ناِبُل الخَ )  (: شبه السنابل بإنسان يفرح.ْضراءُ َوَتْفَرُح السَّ
 (: شبه العيون بإنسان يضحك.َوَتْضَحُك الُعيونْ )
 .بالنصر مزهرة بوردة الربا شبه(: ُرباِك الّزاِهرةْ  َعلى)
يختم الشاعر قصيدة بأبيات من التفاؤل واألمنيات بالنصر والعودة، وتحرير القدس، وعودة كل  شرح المعنى: ⚫

، وتفرح السنابل وتضحك العيون، ويلتقي اآلباء وهي رمز لعودة الالجئين ر المهاجرة تعود، فالطيو كان شيء كما
 باألبناء.
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 :ونحوية فائدة بّلغية ⚫
 ( و)زاهرة( جناس ناقص، حيث اختلفتا في نوع الحرف.ة)طاهر  بين كلمتي

 ( السين هنا حرف يفيد االستقبال.َسُيْزِهُر اللَّْيمونْ )

  
 
تيعاب

ْ
 واالس

 
م
ْ
ه
َ
  الف

 :66إجابة أسئلة الكتاب الوزاري صفحة 
باَرةِّ  ُمقابِّلَ  (  ✓)  إِّشاَرةَ  ( َنَضعُ 1 حيَحةِّ، العِّ باَرةِّ  ( ُمقابِّلَ  )  َوإِّشاَرةَ  الصَّ حيَحةِّ  العِّ  :َيْأتي فيما َغْيرِّ الصَّ
لُ َوَصَف الَمْقَطُع األ -أ  (  )  ْحِتاللِ ِمَن الَقصيَدِة حاَل الُقْدِس َوَمْوِقَف الّشاِعِر ِمَن اال وَّ

 ( َتَقُع َكنيَسُة القياَمِة في َبْيَت َلْحَم. )  -ب
موْع"،  -ج  ( ✓) . الُقْدسِ  ْرجاعِ إِلِ  الُبكاءِ  ِمنَ  َجْدوى  ال أنَّه إلى ِإشاَرةٌ في َقْوِلِه: "َبَكْيُت َحّتى اْنَتَهِت الدُّ
ينِّيََّة لِّْلُقْدسِّ َكما َتْظَهرُ  ( 2  في الَقصيَدةِّ. ُنَبي ُِّن الَمكاَنَة الد 

عدد  اصلى هللا عليه وسلم، وعاش فيه –للقدس مكانة دينية كبيرة، فهي مهبط الديانات ومسرى الرسول  اإلجابة/
 كبير من األنبياء.

3) . ُف ُمعاناَة الُقْدسِّ َكما َتْظَهُر في الَمْقَطَعْينِّ الث اني َوالث الِّثِّ  َنصِّ
بصفات تدل على الحزن والمعاناة، فهي طفلة محروقة  نيفي المقطع الثا يصف الشاعر القدس اإلجابة/

األصابع، وهي حزينة العينين، وحجارة الشوارع حزينة، ومثلها المآذن، ويلتف بالقدس السواد حدادًا على الضحايا 
ووصف الشاعر في المقطع الثالث مدينة القدس بمدينة األحزان، وبالدمعة الكبيرة، وذكر  واألسى الذي أصابها.

ماَء َعْن ِحجارِة الُجْدرانْ  َمنْ اهر من وحشية المحتل ضد اإلنسانية واألديان، منها )مظ ؟( وأيضًا اعتداؤه َيْغِسُل الدِّ
 على القرآن واإلنجيل واإلنسان بشكل عام.

الََّة َعلى التَّفاُؤلِّ  ( 4 باراتِّ الد  ُر في الَمْقطعِّ الث الِّثِّ ُمَتفائًِّّل، َنْسَتخرُج العِّ اعِّ  .َبدا الش 
من مظاهر التفاؤل عند الشاعر استخدام عبارات منها: زهو الليمون وتفتحه، وفرح السنابل وضحك  اإلجابة/

 العيون، وعودة الطيور المهاجرة، ولعب األطفال، والتقاء اآلباء باألبناء.

  
 
ليل

ْ
ح
َّ
 والت

 
ة
َ
ش
َ
ناق
 
  امل

 :66إجابة أسئلة الكتاب الوزاري صفحة 
رِّ في الَقصيَدةِّ.َنْسَتْنتُِّج الَعو  -1 اعِّ ُر َعلى الش  َف الَّتي ُتَسْيطِّ  اطِّ

 .)الحزن واأللم واألمل والتفاؤل( تتمثل في عاطفة قومية صادقة اإلجابة/
ُح التَّْشخيَص فيما َيأْ  -2  :تيُنَوض ِّ
، َحزيَنٌة مَحزيَنٌة حِّ  -أ وارِّعِّ نُ جاَرُة الشَّ  .الَجوامِّعِّ  آذِّ

 .حزينة شبه الحجارة والمآذن بأناس اإلجابة/
نابُِّل الَخْضراُء َوالُغصوُن، َوَتْضَحُك الُعيوُن. -ب  َوَتْفَرُح السَّ

 العيون بأناس يضحكون ويفرحون.و شبه السنابل والغصون  اإلجابة/
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ْمزِّيََّة فيم -3 الَلَة الرَّ  :تيأْ ا يَ َنْسَتْنتُِّج الدَّ
ْفَلًة َمْحروَقَة األ) -أ  .(صابِّعْ يا طِّ

 .عند المحتل القسوةعلى الظلم و  تدل اإلجابة/
ُر الَّلْيمونْ ) -ب  .(َغدًا َغدًا َسُيْزهِّ

 على التفاؤل بالنصر والتحرر. تدل اإلجابة/
 .(أْنبِّياءْ يا ُقْدُس، يا َمديَنًة َتفوُح ) -ج

 على مكانة القدس الدينية. تدل اإلجابة/
َرةْ ) -د ُع الَحمائُِّم الُمهاجِّ  .(َوَترجِّ

 .والثقة بذلك على عودة الالجئين تدل اإلجابة/
رِّ ألِّ  ُنناقُِّش  -4 اعِّ ؟ ساليبِّ َدالَلَة َتْكرارِّ الش   االْستِّْفهام َوالن ِّداءِّ

 استخدم أساليب االستفهام والنداء للتحسر وإبداء الحزن وتحريك مشاعر اآلخرين نحو القدس. اإلجابة/
َمتِّها القُ  -5 ، َوَتَتَجل ى في عاصِّ ْيتونِّ ّلم َوالزَّ ريفِّ روُح الَوْحَدةِّ فَِّلْسطيُن َبَلُد السَّ ، ْدسِّ الشَّ  ُنناقُِّش ذلَِّك. َوالتَّساُمحِّ

القدس هي أرض األنباء ومهبط الديانات، ومنها انطلقت الديانات السماوية، ففيها عاش المسيحي  اإلجابة/
 والمسلم معًا.

  
 
ة
َ
غ
ُّ
  الل

 :67إجابة أسئلة الكتاب الوزاري صفحة 
 :تَِّيةِّ اآل لِّْلَكلِّماتِّ  الُمْعَجمِّي ِّ  الَجْذرِّ  َعنِّ  َوَنْبَحثُ  الُمْعَجمِّ، إِّلىَنعوُد 

 الَحمائِّم. -ج    .ْعداءاأل -ب   . َمناَرة -أ
 َحَمَم. -ج َعَدوَ  -ب  َنَورَ  -أ اإلجابة/

  
ٌ
  تدريبات

 
  ةخارجي

 ( أمام الخاطئة:  ( أمام العبارة الصحيحة، وعّلمة )    ✓ضع عّلمة )   السؤال األول:
 بدو الشاعر في القصيدة متشائمًا مما سيحصل للقدس.ي(       ) -1
 وصف الشاعر مدينة القدس بأنها تلف بالسواد ليدل على الظلم والقتل المحيط بها.(       ) -2
 الشاعر عن عودة الالجئين ألرضهم من خالل عودة الحمائم المهاجرة. رَ بَّ عَ  (      ) -3
 اإلسالم. عدارفض لألديان الديني و ال التََّحْيزفي القصيدة يظهر  (      ) -4
 العاطفة في القصيدة هي عاطفة قومية. (      ) -5

 :اقرأ المقطع، ثم أجب عن األسئلة السؤال الثاني:

موعْ   َبَكْيُت.. َحّتى اْنَتَهِت الدُّ
موعْ   َصلَّْيُت.. َحّتى ذاَبِت الشُّ
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 َرَكْعُت.. َحّتى َملَّني الرُّكوعْ 
 دٍ ُمَحمَّ  َعنْ  أْلتُ سَ 

 فيِك، َوَعْن يَسوعْ 
 أْنِبياءْ يا ُقْدُس. يا َمديَنًة تَفوُح 

ماءْ  ْرضِ األ َبْينَ  الدُّروبِ  أْقَصرَ يا   َوالسَّ

 ................................................................................... لماذا يبكي الشاعر؟ -1
 ....................................................................لماذا َملَّ الركوع من الشاعر؟ ...... -2
 القدس هي مهبط الديانات. هات من المقطع السابق ما يدل على ذلك. -3

............................................................................................................. 
 .......................................... (؟أْنِبياءْ يا ُقْدُس. يا َمديَنًة تَفوُح النداء في قوله: ) نمما الغرض  -4
 ................................................. (.أْنِبياءْ يا ُقْدُس. يا َمديَنًة تَفوُح وضح الجمال في قوله: ) -5
 ما داللة كل من:  -6

موعْ  ذاَبتِ  ىَحتّ .. َصلَّْيتُ ) -  ..................................................................... ؟(الشُّ
ماءْ ) -  ........................................................... ؟(يا أْقَصَر الدُّروِب َبْيَن األْرِض َوالسَّ

 ..................................................................... ضع عنوانًا مناسبًا للمقطع السابق. -7

راِئعْ   يا ُقْدُس.. يا َمناَرَة الشَّ
 صاِبعْ ِطْفَلًة َجميَلًة َمْحروَقَة األيا 

 َعْيناِك يا َمديَنَة الَبتولْ  َحزيَنةٌ 
 واَحًة َظليَلًة َمرَّ ِبها الرَّسولْ  يا

واِرعْ  َحزيَنةٌ   ِحجاَرُة الشَّ
 الَجواِمعْ  آِذنُ م َحِزينةٌ 

وادْ  يا  ُقْدُس.. يا َمديَنًة َتْلَتفُّ ِبالسَّ
 في َكنيَسِة القيامْة؟ ْجراَس َيقَرُع األ َمنْ 

 حادْ اآل َصبيَحةَ 
 ْوالدْ ِلأل ْلعابَ َيْحِمُل األ َمنْ 
 َلْيلِة الميالدْ  في

 يظهر في المقطع السابق معاناة مدينة القدس. وضح ذلك. -1
......................................................................................................... 

 عالم يدل وصف مدينة القدس بطفلة محروقة األصابع؟ .............................................. -2
 التساؤالت عند الشاعر؟هذه َمْن يحمل األلعاب؟" ما داللة   "َمْن يقرع األجراس؟ -3
.......................................................................................................... 
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 لماذا تلتف مدينة القدس بالسواد؟ .................................................................... -4
 .. ، ومفرد )مآذن( ...................................هات مرادف )واحة( .......................... -5
 خديجة رضي هللا عنها( –هاجر زوجة إبراهيم -مريم عليها السالم  –( البتول هي: )السيدة عائشة َمديَنَة الَبتولْ ) -6
 وضح الجمال فيما يلي: -7

 ..................................... ........................صاِبعْ يا ِطْفَلًة َجميَلًة َمْحروَقَة األ  -
واِرعْ  َحزيَنةٌ   -  ................................... .....................................ِحجاَرُة الشَّ

 .............................(؟ ..............................حزينة مآذن الجوامعما داللة قوله: ) -8
 .........................)تلتف بـ( في جملة مفيدة من تعبيرك. ....................وظف التركيب  -9

 فرق في المعنى فيما تحته خط: -10
راِئعْ  َمناَرةَ يا ُقْدُس.. يا  -  .        }.............................{الشَّ
 }.............................{   طالبة مؤدبة. منارة -
 }.............................{  لسفن في البحر.ا المنارةترشد  -

 ْحزانْ يا ُقْدُس.. يا َمديَنَة األ
 ْجفانْ َدْمَعًة َكبيَرًة َتجوُل في األ يا
 يوِقُف الُعْدواْن؟ َمنْ 

 ْديانْ يا ُلْؤُلَؤَة األ َعَلْيِك،
ماَء َعْن ِحجارِة الُجْدراْن؟ َمنْ   َيْغِسُل الدِّ
 ْنجيْل؟ُينِقُذ اإل َمنْ 
 ...آْن؟ُيْنِقُذ الُقرْ  نْ مَ 

 ْنساْن؟ُيْنِقُذ اإلِ  َمنْ 

 وصف الشاعر القدس بصفات تدل على الحزن والمعاناة التي تتعرض له. بين هذه الصفات. -1
..................................................................................................... 

 ( عبارة تدل على ................................................................ْديانْ يا ُلْؤُلَؤَة األ) -2
 تكرر االستفهام في المقطع السابق، ما الغرض من تكراره؟ -3

..................................................................................................... 
 كيب )تجول في( في جملة مفيدة.وظف التر  -4

..................................................................................................... 
 لقد َشنَّ العدو حربًا على األديان واإلنسان جمعاء. بّين ذلك من خالل المقطع السابق. -5

.................................................................................................... 
 ما واجبنا اتجاه مدينة القدس؟ -6

...................................................................................................... 
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 يا ُقْدُس.. يا َمديَنتي
 يا ُقْدُس.. يا َحبيَبتي

 َسُيْزِهُر اللَّْيمونْ  ًا..َغد َغدًا..
ناِبُل الَخْضراُء والُغصونْ   َوَتْفَرُح السَّ

 َوَتْضَحُك الُعيونْ 
 َوَتْرِجُع الَحماِئُم الُمهاِجَرةْ 

قوفِ  ِإلى  الّطاِهَرةْ  السُّ
 َيْلَعبونْ  ْطفالُ َوَيْرِجُع األ

 والَبنونْ  باءُ اآل َوَيْلَتقي
 ُرباِك الّزاِهرْة.. َعلى
ْيتونْ َبَلدي.. يا بَ  يا الِم والزَّ  َلَد السَّ

 يبدو الشاعر في األبيات متفائاًل بالنصر والتحرر والعودة للقدس. بين ذلك. -1
........................................................................................................ 

 ......................................................ُرباك(؟ ............ –ما مفرد ما يلي: )حمائم  -2
 وضح الجمال في قوله:  -3

ناِبُل الَخْضراُء والُغصونْ ) -  ..........................................................  (.َوَتْفَرُح السَّ
قوفِ ) -  ................................( ..............................................الّطاِهَرةْ  السُّ

 وظف التركيب )يلتقي على( في جملة مفيدة. -4
....................................................................................................... 

 ..................................( حرف يفيد ................َسُيْزِهرُ ( )السين( في )َسُيْزِهُر اللَّْيمونْ ) -5
 استخرج من الفقرة: -6

 * فعاًل الزمًا .................................. ، كلمة مبنية .........................................
 ........* جناسًا وبّين نوعه ...........................................................................
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 القاعدة

 

لِ املاضي                         
ْ
 بِناءِ الفِع

 
وال

ْ
  أح

 التَّأنيثِ  تاءُ  ِبهِ  اتََّصَلْت  أوِ  َشْيٌء، ِبهِ  َيتَِّصلْ  َلمْ  ِإذاُيْبنى الِفْعُل الماضي َعلى الَفْتِح  -1
، مثل: (الياءُ  الكاُف، ُء،الها) َنْصبٍ  َضميرُ  أوْ  ااِلْثَنَتْيِن، أو االْثَنْينِ  أِلفُ  أوْ  الّساِكَنُة،

 حقك. حفر الحزن، رسمِت الطفلة، قاوْم َمْن سلبك
 ، مثل: مّزقوا لعبتي.الَجماَعةِ  واوُ  ِبهِ  اتََّصَلْت  ِإذاُيْبنى الِفْعُل الماضي َعلى الَضمِّ  -2
كوِن  -3 َكُة، الّتاءُ : ِبهِ  اتََّصَلْت  ِإذاُيْبنى الِفْعُل الماضي َعلى السُّ الّدالَُّة َعلى  (الفاِعلينَ  نا) أوْ  النِّْسوِة، نونُ  أوْ  الُمَتَحرِّ

 ، مثل: رأْيُت عيونًا باكية، النساء سانْدَن الرجال في العمل.الفاِعلِ 
 :فائدة: مقارنة بين تاء التأنيث الساكنة والتاء المتحركة 

 التاء المتحركة تاء التأنيث الساكنة المقارنة
( نوعها من أقسام 1

 الكّلم
اسم )ضمير متصل مبني يأتي في  مبني ال محل له من اإلعرابحرف 

 محل رفع فاعل أو نائب فاعل(
( تأثيرها على الفعل 2

 الماضي
ُيبنى الفعل الماضي على الفتح عند اتصال 

 تاء التأنيث به.
ُيبنى الفعل الماضي على السكون 

 عند اتصال تاء التأنيث به.
 .َتْبتُ ذهْبُت، كَ  .ذَهَبْت، كتَبْت  ( مثال3

  
ٌ
ريبات

ْ
د
َ
  ت

ديَن َعّلَمَة بِّنائِّها: ْفعالَ ُثمَّ َنْسَتْخرُِّج األ تَِّي،اآل النَّصَّ  أَنْقرَ  التدريب األول: َيَة ُمَحد ِّ  الماضِّ
 َحديَقةَ  َنزورَ  أنْ  ْيِهمْ َعلَ  فاْقَتَرْحتُ  َوَعَرفوني، َعَرْفُتُهمْ  أْوالٍد،"َخَرْجُت ِمَن الَمْنِزِل َعْصرًا، َفصاَدَفني في الطَّريِق َثالَثُة 

 َوُصنوِف  الطَّْيِر، أْنواعِ فيها ِمْن  ما َوشاَهْدنا َفَدَخْلناها، ِإَلْيها، َجميعاً  ِسْرنا ُثمَّ  ِبها، َوَفِرحوا الِفْكَرَة، َفَقِبلوا الَحَيواِن،
 اِط".ِبالنَّش َمْملوءاً  أْهِلهِ  ِإلى ِمّنا ُكلٌّ  َوعادَ  الَحَيواِن،
 اإلجابة/

 عّلمة بنائه الفعل الماضي  عّلمة بنائه الماضي الفعل
 الضم َفَقِبلوا  السكون  َخَرْجتُ 

 السكون  ِسْرنا  الفتح َفصاَدَفني
 السكون  َفَدَخْلناها  السكون  َعَرْفُتُهمْ 

 السكون  َوشاَهْدنا  الضم َوَعَرفوني
 الفتح َوعادَ   السكون  فاْقَتَرْحتُ 
    الضم َوَفِرحوا

 

 القواعـــــد
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 :ْأتيُنْعرُِّب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما يَ  ثاني:التدريب ال
 .الَقَمرِ  ِجدارِ  َفْوقَ  الُقْدَس  أِحبُّ : َكَتْبتُ  -أ

 ."َحِصيراً  ِلْلَكاِفِرينَ  َجَهنَّمَ  َوَجَعْلَنا ُعْدَنا ُعدتُّمْ  ِإنْ ْرَحَمُكْم وَ يَ  أنقاَل َتعالى:"َعَسى  َربُُّكْم  -ب
 اإلجابة/ 

بني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء: ضمير متصل مبني على الضم في : فعل ماٍض مَكَتْبتُ ) أ ( 
 محل رفع فاعل.

: فعل ماٍض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء: ضمير متصل مبني على الضم في ُعدتُّمْ )ب( 
 محل رفع فاعل.

الفاعلين، ونا: ضمير متصل مبني على السكون في محل  : فعل ماٍض مبني على السكون التصاله بــ )نا(َوَجَعْلَنا
 رفع فاعل.

  
ٌ
ريبات

ْ
د
َ
   خارجيةت

 ( أمام الخاطئة:  ( أمام العبارة الصحيحة، وعّلمة )    ✓ضع عّلمة )   السؤال األول:
 ( ُيبنى الفعل الماضي على الفتح إذا لم يتصل به شيء. ) .1
 ت به تاء التأنيث.ُيبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصل ( ) .2
 ( )ذهبوا( فعل ماٍض مبني على الضم. ) .3
 نون النسوة. ُيبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصلت به التاء المتحركة، أو ( ) .4
 ( من ضمائر النصب: )الهاء والكاف والياء(. ) .5

 السؤال الثاني: أكمل بفعل ماٍض مناسب مع ضبط حركة آخره:
 .... بجدٍّ للحصول على التفوق الطالبان .................. .1
 .................. فاطمة على طاعة الوالدين. .2
 ................... العواصف لياًل. .3
 .................... الطفل إلى الطائر وهو يحلق في السماء. .4

ل الفعل المضارع في الجمل التالية إلى ماضٍ   وغير ما يلزم: السؤال الثالث: حو 
 الحديقة بنشاط.يشتغل العامل في  .1
 إنَّ العابدين يحرصون على رضا هللا. .2
 تحرُص الطالبة على أداء الواجبات. .3
 قبة الصخرة وكنيسة القيمة ترسخان عروبة القدس. .4

 السؤال الرابع: أعرب ما تحته خط:
نُكنَّ  َطلََّقُكنَّ َعَسى  َربُُّه ِإن ﴿ .1  .﴾َأن ُيْبِدَلُه َأْزَواًجا َخْيًرا مِّ
 .واألفُق طلٌق ومْرأى األرض قد راَقا   ، بالّزهراء، مشتاقاً ذكْرُتكِ إّني قال الشاعر:  .2
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 هلا                      
 
  مزة

 
 امل

 
صب تطرفة

َّ
 الن

 
 وتنوين

 بحسب حركة ما قبلها. المتطرفة. تكتب الهمزة 1
كانت الهمزة  الهمزة فيها على نبرة إذا تكتباء المنتهية بهمزة على السطر تنوين نصب، . عند تنوين األسم2

 مسبوقة بحرف يتصل بما بعده كما في: عبئًا، دفئًا، شيئًا.
. أما إذا كان الحرف الذي قبلها ال يتصل بما بعده، فإنَّ الهمزة تكتب على السطر كما في: جزءًا، هدوءًا، 3

 ضوءًا.
 . الحروف التي ال توصل بما بعدها ستة، تجمعها عبارة: )ُزر ذا ُوّد(.4

 في الكتاب الوزاري: 70 صفحة َتْدريبٌ 
 ْيها:َعلَ  َوَرَدْت  الَّتي الَهْيَئةِّ  َعلى َرْسمِّها َسَببَ  َوَنْذُكرُ  تي،أْ ْمَزَة الُمَتَطر َِّفَة، فيما يَ ُنَعي ُِّن الهَ 

 .ضاعَ  َشَهواِتهِ  الَمْرءُ  اتََّبعَ  ِإذا -1
 يئًا.ُمس َتراهُ  أنْ  َشرُّ الّناِس ال ُيبالي -2

 مسيئًا: ألن ما قبلها ياء وهي مما يتصل بها الهمزة. -2ن ما قبلها ساكن.   : ألالَمْرءُ  -1 اإلجابة/

  
ٌ
ريبات

ْ
د
َ
  خارجية ت

 السؤال األول: اكتب الكلمة المناسبة مما بين القوسين في الفراغ المناسب فيما يلي منونة تنوين نصب:
 ملجأ( –جزء  –بالء  –)نبأ    
 .... حفظت من القرآن أحد عشر ...........1
 . سمعُت ......... سارًا.2
 . أبلى الجندي .................. حسنًا في الدفاع عن الوطن.3
 . لم يجد الشعُب ................ من الظلم إال هللا.4

 السؤال الثاني: أعيد كتابة األسماء التالية منونة بتنوين نصب:
 مبدأ .....................  -
 عبء .................... -
 وضوء ..................... -
 وطء ..................... -

  

 القاعدة اإلمــــالء
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 في الكتاب الوزاري  71تدريب صفحة 
 

ي َِّتْينِّ اآل ْفتاحِّ ُم الُجْمَلَتْينِّ المِّ ،َنْسَتْخدِّ ماَوُنضيُف  تَِّيَتْينِّ َمةً  ُجَمّلً  إَِّلْيهِّ يَّةً  داعِّ تامِّ َبةً  َوخِّ َيةِّ  مِّنْ فِّْقَرٍة  لِّبِّناءِّ  ُمناسِّ َثمانِّ
دَ  ُمراعينَ  أْسُطرٍ   .الفِّْقَرةِّ  كِّتاَبةِّ  َقواعِّ

بِّيَّةِّ الن افَِّعةِّ. ْعشابِّ نَّباتاتِّ َواألال مِّنَ  َكثيراً  الطَّبيَعةَ  الخالِّقُ  َحبا -أ  الط ِّ
ّلجِّ  -ب هِّ الُكنوُز في عِّ  َعٍة.ُمَتَنو ِّ  أْمراضٍ ُتْسَتْخَدُم هذِّ

 اإلجابة/ 
ِبيَِّة الّناِفَعةِ  ْعشابِ  َواألنَّباتاتِ ال ِمنَ  َكثيراً  الطَّبيَعةَ  الخاِلقُ  َحبا  أْمراضٍ ُتْسَتْخَدُم هِذِه الُكنوُز في ِعالِج فكثيرًا ما ، الطِّ
للتداوي،  قديمًا يلجؤون لألعشابِ  األدوية، وقد كان البشرُ  في صناعةِ النباتاُت واألعشاُب  تستخدمُ ، و َعةٍ ُمَتَنوِّ 
وجل في أكثر  عزَّ  هللاِ  في كتابِ  ر ذلككِ في خلقها، وقد ذُ  الخالقُ  ، وأبدعَ !والفائدة فيها الجمالَ  جعلَ  نْ مَ  سبحانَ ف

واألعشاب والنباتات الطبية تلعب دورًا هامًا ورئيسيًا في الغذاء والدواء على حد سواء، وظل اإلنسان . موضع من
ي العالج يداوم على استعمالها لما لها من خصائص عالجية عظيمة، وقصة استخدام األعشاب ف وحديثاً  قديماً 

تعود للعصور األولى فقد سجل الفراعنة في بردياتهم بعض األعشاب واستخداماتها في معالجة األمراض واستخدام 
نبات الكتان وفقوس الحمار والصفصاف لعالج اآلالم واألورام والخردل لإلمساك وسقوط الشعر والترمس للمعدة 

المرمية، و الحبلة، و : البابونج، أيضاَ  األعشاب الطبية ، ومن أمثلةوالحناء والصبار ألمراض الجلد والتحنيط
 .والزنجبيل

  

 التعبيـــــــر
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 كتابة فقرة /تدريب خارجي  
ي َِّتْينِّ اآل ْفتاحِّ ُم الُجْمَلَتْينِّ المِّ ،َنْسَتْخدِّ ماَوُنضيُف  تَِّيَتْينِّ َمةً  ُجَمّلً  إَِّلْيهِّ يَّةً  داعِّ تامِّ َبةً  َوخِّ َيةِّ  مِّنْ فِّْقَرٍة  لِّبِّناءِّ  ُمناسِّ َثمانِّ

دَ  ُمراعينَ  رٍ أْسطُ   .الفِّْقَرةِّ  كِّتاَبةِّ  َقواعِّ
 .تكمن أهمية العمل بأنه هو الطريق الوحيد والسبيل الصحيح من أجل تقدم ورفعة األمم وشعوبها -أ

 الخلد نفسي. ينازعتني إليه ف    وطني لو شغلت بالخلد عنه -ب
  -أ  -
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.............................................................................................................

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

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

............................................................................................................. 
  - ب-
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............................................................................................................. 
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o  ال     رَّْم   َلُة 
o تدريبات متنوعة يف القواعد 
o  ِاْلِلُف اللَّيِ َنُة يف أواِخِر اْلْفعال  

  

 الوحدة السادسة
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 :االْسِتماُع والُمحاَدَثُة 

ُع  ِّ  إلىَنْسَتمِّ  :تَِّيةِّ اآل ْسئَِّلةِّ األ َعنِّ  ُنجيبُ  ُثمَّ  (،الكِّبارُ  ْطفالُ األ) َنص 
 النص:

غيَر الِسِهْم، وَ ر ي ُمراَجَعِة ذاَت َمساٍء ُتساِعُد َأْبناَءها ف َجَلَسِت األمُّ  راَسًة ُعْمِرِه كُ  اِبَعَة ِمنْ ر اِلَغ البأَْعَطْت ِطْفَلها الصَّ
ْخَوِتِه اآلَخريَن. َوَتَذكَّ  َوُمذاَكرَ حٍ ال َيْشَغَلها َعما َتقوُم ِبِه ِمْن َشرْ  ىللرَّْسِم؛ َحت َأنَّها َلْم ُتِعدَّ َطعاَم الَعشاِء  ،َرْت َفْجأةَ ة إِلِ

ْيِخ الُمِسن، الَّذي َيعيُش مَ ِلو   ِخْدَمِتهِ  ىْيِت، َوكاَنْت َتقوُم َعللبَ "حوِش" ا في ىنبْ َج المَ ر  خاُهْم في ُحْجَرةٍ عَ اِلِد َزْوِجها الشَّ
وْ  ِتِه.  درالَّذي كاَن ال ُيغا يِه ِمْن ِخْدَمٍة ِلواِلِدِه،داٍض ِبما ُتؤَ ر ُج ما َأْمَكَنها ذِلَك، َوالزَّ  ُغْرَفَتُه؛ ِلَضْعِف ِصحَّ

َلْيِه كاَنْت عَ  ما ىلإْت دُأْخرى، ُثمَّ اْنَصَرفْت َعْنُه، َوعاماٍت ي حاَجٍة أِلي ِخدْ ْن كاَن فإْتُه َلْيِه، َوَسألَ إَأْسَرَعْت ِبالطَّعاِم 
 ُه يا َصغيري؟َتْرُسمُ  ْتُه: ما الَّذيموزًا، َفَسألَ ر ، َوَيَضُع فيها بَّعاتٍ واِئَر َوُمرَ دطْفَل َيْرُسُم  َأْبناِئها، الَحَظْت َأنَّ الَمعَ 

 ُر َوَأَتَزوَُّج. بُ َسأَعيُش فيِه ِعْنَدما َأكْ  ُسُم ِبَيْتي الَّذير َفأَجاَبها ِبُكل َبراَءٍة: أَ 
ْرَفُة َوَيقوُل: هِذِه غُ  َسَمُه،ر طْفُل ُيريها ُكلَّ ُمَربٍَّع ي؟ َفأَخذ البيبحَ  تاَبَعْت، َوَأْيَن َسَتناُم يا م الَفْرَحُة، ُثمَّ َغَمَرْت َعْيَني األ
يبُغْرَفٌة الْسِتقْ ُخ، َوهِذِه بَ النَّْوِم، َوهذا الَمطْ  ُمْنَعزاًِل  نَُّه َتَرَك ُمَربَّعاً لكِ ْيِت، وَ بَ ُغَرِف ال ُه ِمنْ وِف، ُثمَّ َعد ُكلَّ ما َيْعِرفاِل الضُّ

ْنَعِزَلًة مُ ْيِت، بَ ال جَ ر َسْمَت هِذِه الُغْرَفَة خار ْن، ِلماذا َولكِ  :ْت ِت األمُّ، َوَسألَ بَ َتَعجَّ ، فَسَم فيِه الُغَرفَ ر لَّذي ا رَج اإِلطار خا
 َعْن باقي الُغَرِف؟ 

 يُر اآلَن.ب َتعيشيَن فيها َكما َيعيُش َجدي الكَ َعُلكِ نَّها َلِك يا ُأمي، َسأجْ إطْفُل: الَردَّ 
 ِت فييْ بَ َج الر خا َأَخَذْت َتْهذي قاِئَلًة: َهْل َسأَكوُن َوحيَدةً ْغَرَقْت في َتْفكيٍر َعميٍق، وَ ِلما قاَلُه َوليُدها، واْستَ  ُصِعَقِت األمُّ 
 ُه، ِعْنَدما أَْعَجُز َعنِ بُ عِ َولَ  ي َكالُمُه َوَمَرُحهُ َأْطفالِه؟ َهْل َسَيغيُب َعنِبالَحديِث َمَع اْبني وَ تََّع وَن َأْن َأَتمَ د"الحوِش"، 

وَن َأْن َأْسَمَع َهْمساِت داٍن، ر دْ َبَعِة جُ رْ أَ  ُمري َوْحدي َبْينَ ضي ما َبقَي ِمْن عُ مْ الَحَرَكِة؟ َوَمْن َسأُكِلُم حيَنها؟ َوَهْل َسأُ 
 اِتِهْم؟ دي َوَأنَّ بِ ِفلذاِت كَ 

َصِة الْسِتقْ ها ِلُيسدُهِرَعِت األمُّ، واْسَتْدَعْت َأْوال يوِف، الَّتيباِعدوها في َنْقِل َأثاِث الُغْرَفِة الُمَخصَّ ًة دَتكوُن عا اِل الضُّ
يوِف لُغْرَفِتِه  َلِت األَثاثَ ها، َوَنقَ مّ ِقِع، َوَأْحَضَرْت َسريَر عَ ًة في الَموْ ر َل الُغَرِف، َوَأْكَثَرها َصداَأْجمَ  َص للضُّ الُمَخصَّ
 في "الحوِش".  جاً ر خا

ْوُج ِمَن الخا دوِعْنَدما عا َب َلُه ساِئالً أى، وَ ر ِج، َتفاَجأ ِبما ر الزَّ  تَّْغييِر؟: َوَلِكْن ما الداعي لهذا الَتَعجَّ
مو  هللُا ُعُمرًا،  ْن أَْعطاناإِف الَّتي َسَنعيُش فيها َأنا َوَأْنَت، َأْجَمَل الُغرَ  رُ نَّني َأْختاإْقَرُق في َعْيَنْيها: َتَترَ  عَأجاَبْتُه َوالدُّ

يوُف في ُغْرَفِة "الحوِش ".بْ َوَعَجْزنا َعِن الَحَرَكِة. َوْليَ   َق الضُّ
ْوُج ما َقَصَدْتُه، َوَأْثنَ   َيٍة.اِض ر َتِسُم ِبَعْيٍن بْ دُّ َي نُظُر َلْيِهما، َويَ  الجَ َعَلْيها، َبْيَنما كانَ  َفِهَم الزَّ

 شرح المفردات: ⚫
 : تصنع وتجهز.ُتِعدَّ 

 : تتكلم بكالم غير مفهوم.َتْهذي
 .: صوت منخفضَهْمساتِ 
 .إليه باضطراب وسرعة تمشهرعت: 
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 ، ومدحه.وصَفه بخيرأثَن على فالن: 
ُموِع ِفي الَعْيِن: َسَيالَ   .ُنَها، َتَداُفُعَهاَتَرْقُرُق الدُّ

 :72إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة  ⚫
 َيعيُش؟ الَجدُّ  كانَ  أْينَ ( 1

 .ْيتِ لبَ "حوِش" ا في ىنبْ َج المَ ر َيعيُش في ُحْجَرٍة خاكان الجدُّ  اإلجابة/
غيُر.( 2 ْفُل الصَّ ُف ما َرَسَمُه الط ِّ  َنصِّ

 عندما تكبر. رسم منزله المستقبلي وترك فيه غرفة ألمه اإلجابة/
َة فِّْعلِّ األ( 3 ُح َردَّ  َعلى ما َرَسَمُه اْبُنها. م ُِّنَوض ِّ

 ف وتستبدلها بالحوش.و ُصعقت من ذلك، ثم قررت أن تضع الجد في غرفة الضي اإلجابة/
ةِّ َثّلَثَة ُدروٍس في الَحياةِّ. َنْسَتْنتِّجُ ( 4 َن القِّصَّ  مِّ

 .العملي ئنا تقدير األهل من خالل التطبيقيتعليم أبنا -2  االهتمام بالوالدين. -1 اإلجابة/
 كما تدين تدان. -3
رُ ( 5  : َتْهذي، ُهرَِّعْت، الحوش.تَِّيةِّ َمعانَي الُمْفَرداتِّ اآل ُنَفس ِّ

مكان في البيت يحفظ ، الحوش: إليه باضطراب وسرعة تمش: تتكلم بكالم غير مفهوم، هرعت: َتْهذي اإلجابة/
 فيه األشياء.

ي اتِّ  مِّنْ  ُكل ٍ  في آراَءنا ُنْبدي( 6 ،األ: َشْخصِّ . م ِّ،َواأل بِّ ْفلِّ  َوالط ِّ
 األب: مهمل لوالده، ومقصٌر في أداء حقه اتجاهه. اإلجابة/

 األم: مهتمة بأوالدها وتعليمهم، ولكن وقعت في الخطأ عندما أهملت والد زوجها.
 الطفل: يمتاز بسعة الخيال، والحرص على تقليد اآلباء. 

 لى نص االستماع:تدريبات خارجية ع ⚫
َما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدهُ ﴿قال تعالى:  -1

 ، اذكر حقوق الوالدين بناء على هذه اآلية.﴾َتُقل لَُّهَمآ ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقل لَُّهَما َقْواًل َكِريًما
 )كما تدين ُتدان( هات من النص ما يتفق وهذا المعنى. -2
 ما داللة كل من: -3

 ؟(َأَخَذْت َتْهذيْغَرَقْت في َتْفكيٍر َعميٍق، وَ واْستَ ) -
 ؟(ديبِ لذاِت كَ )فِ  -
مو ) -  ؟(َتَتَرْقَرُق في َعْيَنْيها عَأجاَبْتُه َوالدُّ

 من يقع الخطأ في إهمال الوالد، الزوج أم الزوجة؟ حسب رأيك/ على -4
 وظف التركيب )ُصِعَق لـــ( في جملة مفيدة. -5
 .)ِفلذاِت َكِبدي(وضح الجمال:  -6
 
   



 إعداد/ أ. أحمد النويري                                                              الفصل األول –للصف الثامن  – الوسيط في اللغة العربية

113 
 

0  
 

 
 

 ـــــال
ْ
م
َّ
 ـــر

 
ة
َ
 ل

: ِّ  َبْيَن َيَديِّ النَّص 
الَمجيِد، اّلتي كانت ُتَسّمى َقَصبَة الّتاريِخ  ذاتِ  الَعريَقةِ  الِفلسطينيةِ  الرَّملةِ  مدينةِ  عن أيدينايتحّدُث الّنصُّ اّلذي َبيَن 

 َبعدَ  إَلْيهِ  آَلْت  َوما َمويين،َزَمَن األ ْسالمّيةِ كانت حاِضَرًة لْلِخالَفِة اإل ِفلسطين، َوَيْسَتعرُض تاريَخَها الُمْشِرَق، َوَكيفَ 
ِبَحتمّيِة الَعْوَدِة  والُعقولِ  َمْغروسًا في الُقلوبِ  َملُ األ َيَظلُّ  فيما أْهِلها،االحتالِل الّصهيونّي َوَتْهجيِر  ِقَبلِ ِمن  اْغِتصاِبها

 .1948 عامَ  ُتلَّْت احْ  اّلتي الِفلسطينّيةِ  والُمدنِ  الُقرى  َبِقيَّةِ  وإلى إَلْيها،

 للدرس 
 
ليل

ْ
ح
َ
 والت

 
رح
 
  الش

ملةِّ الفِّلسطينيةِّ  الفكرة العامة: ، تتعرض للظلم واالغتصاب من الَمجيدِّ  َعريَقةِّ ذاتِّ الت اريخِّ مدينة مدينةِّ الرَّ
  قبل االحتّلل.

 .بين المدن مدينة الرملة جمال (:1الفكرة )
حابُ  ِإذا ْمَلةَ  َعدا َفال   ُمْرَتِفعاً  الّريحُ  َزَفْتهُ  السَّ  َبَلدِ  ِمنْ  الَبْيضاءَ  الرَّ

ْمَلُة  َد الَحْسناِء،َكما َتْنَتِظُم َحبَُّة اللُّْؤُلِؤ واِسَطَة الِعْقِد الَّذي ُيَزيُِّن جي َوَسَط ُمُدٍن َقَمِريٍَّة  (َقَصَبُة ِفَلْسطينَ )َتْنَتِظُم الرَّ
دِ  َملِ الَعطاِء، َوناِطٍق ِبَصْوِت األتاريٍخ َطويٍل، حاِفٍل ِبالُحبِّ َوالُحْزِن وَ  َيْرِبُطُهنَّ َمداٌر ِمنْ  َبْعَد  ْحباِب،ِبَعْوَدِة األ الُمَتَجدِّ

 .اللِّقاءُ  َعزَّ وَ  الِفراُق، طالَ  أنْ 
ْمَلُة ُمْعَتزًَّة ِبَعراَقِتها، َوُهِويَِّتها الَعَرِبيَّةِ  َفَقْد َبناها  َمِوّيوَن؛األ ِإّياهاالَّتي َمَنَحها  ْسالِميَّةِ اإل َعلى َتلٍَّة ُمْرَتِفَعٍة َتَتَربَُّع الرَّ

َشْكاًل ُمْنَتَظمًا؛ َحْيُث َيْقِسُمها  ِبناُؤها أَخذَ َجَعَلها َمَقرَّ ِخالَفِتِه. م، وَ  715ْبُن َعْبِد الَمِلِك عاَم  ُسَلْيمانُ  َمِويُّ الَخليَفُة األ
وِل َوَعلى ط األْبَيُض، َوِبجاِنِبها الَمْسِجدُ  ماَرِة،اإلِ  دارُ  أقيَمْت َمْرَكِز الَمديَنِة، َوُهناَك  في شاِرعاِن َرئيساِن َيَتقاَطعانِ 

ِت األ َصُة؛ا ْسواقُ الّشاِرَعْيِن اْمَتدَّ  الُعطور، َوسوِق اللُّحوِم، َوسوِق الُخضاِر، َوسوِق الُبقوِلّياِت، َكسوقِ  لُمَتَخصِّ
ّباحيَن  َوَغْيِرها، ّهانينَ )َوَلَعلَّ الباِرَز ِمْنها داُر الصَّ  .(سوُق الدَّ

 : المشهور.الباِرزَ ، حاِفُل: الَمليءُ ال،    َمْوِضُع الِقالَدةِ  أوْ الجيُد: الُعُنُق، : دفعتُه ، عراقة: أصل، َزَفْتهُ  المرادف: ⚫
 وخائبة. ُمْسَتحقرة: ُمْعَتزَّةً تتفرق وتتشتت   ، × تنتظم  التضاد: ⚫
 تلة : تالل  ،   الحسناء: الِحسان الجمع: ⚫
 األساليب:  ⚫
حابُ  ِإذا)  (: أسلوب شرط.ُمْرَتِفعاً  الّريحُ  َزَفْتهُ  السَّ
 (: أسلوب توكيد.ْبُن َعْبِد الَمِلكِ  َلْيمانُ سُ  َمِويُّ َفَقْد َبناها الَخليَفُة األ)
ّباحينَ )  (: أسلوب ترجي.َوَلَعلَّ الباِرَز ِمْنها داُر الصَّ

 القــراءة
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 اإليحاءات: ⚫
ْمَلةُ  َكما َتْنَتِظُم َحبَُّة اللُّْؤُلِؤ واِسَطَة الِعْقِد الَّذي ُيَزيُِّن جيَد الَحْسناِء،)  .( تدل على جمال مدينة الرملةَتْنَتِظُم الرَّ
 الصور الجمالية: ⚫
حابُ  ِإذا)  شبه السحاب بإنسان يزف، وشبه الريح بعروس تزف، وتوحي بجمالها.(: ُمْرَتِفعاً  الّريحُ  َزَفْتهُ  السَّ
ْمَلةَ )  لة بعروس تلبس رداء أبيض.مشبه الر (: الَبْيضاءَ  الرَّ
ْمَلةُ   جيَد الَحْسناِء،َكما َتْنَتِظُم َحبَُّة اللُّْؤُلِؤ واِسَطَة الِعْقِد الَّذي ُيَزيِّنُ ) (: شبه انتظام مدينة الرملة وسط المدن َتْنَتِظُم الرَّ

 .وشبه فلسطين بالعقد، األخرى بانتظام حبة اللؤلؤ وسط العقد
 .شبه مدن فلسطين بقمر(: َسَط ُمُدٍن َقَمِريَّةٍ )وَ 
ْمَلُة ُمْعَتزًَّة ِبَعراَقتِ )  المعتز والمفتخر بأصله وعراقته وهويته. متربع على عرشهبالملك ال( شبه الرملة هاَتَتَربَُّع الرَّ
 شبه الهوية بشيء مادي يمنح. :(ُهِويَِّتها الَعَرِبيَِّة اإلْسالِميَِّة الَّتي َمَنَحها ِإّياها األَمِوّيونَ )

 ، وجماليات المدينة.نشأة مدينة الرملة وبناؤها (:2الفكرة )
ْمَلُة   اللُّدِّ  ِلَمديَنةِ  ُمحاِذَيةٍ  َرْمِليَّةٍ  أْرضٍ ، َفَقْد ُبِنَيْت َعلى (َرْملٍ ) ُمْشَتقٌَّة ِمْن َكِلَمةِ  –اْسِمهاَكما ُهَو واِضٌح ِمِن  –َوالرَّ

 ْتهُ أْكَرمَ  الَمِلِك في َبْيِت َشْعٍر، فَ َعْبدِ  نُ بْ  ُسَلْيمانُ  َوَجَدها ،(َرْمَلة) اْسُمها أةٍ َوَلُربَّما اْشُتقَّ ِمْن اْمرَ الَقديَمِة، ( ِليدا)
ْمَلِة، َتَتعاَنُق  ْمَلًة، َوباتَ رَ  َوَسّماها الَمديَنةِ  ِبناءَ  أعادَ ، فَ (َرْمَلة)اْسِمها، َفقاَلْت  َعنِ  أَلهاسَ فَ  ِضياَفَتُه، َوأْحَسَنْت  في الرَّ

الَّتي  َعَبُق َبّياراِت الَحْمِضّياتِ  َوفي َسماِئها راِئَحٌة ِعْطِريٌَّة َحزيَنٌة، َيُبثُّها ُسهوُل الُحبوِب َوالُبقوِلّياِت َوالَخْضراواِت،
ْكِل، َتْحَتوي َعلى  صاَدَرها االْحِتالُل الَبغيُض. َوَقْد َكَشَفت الَحْفِرّياُت َعنْ   ِصْبَغةٍ  آثارِ َخواٍب َكبيَرٍة ُمْسَتطيَلِة الشَّ

 أْخرى َثْرَوِة الَمديَنِة. َواْكَتَشفوا َدالِئَل  َمصاِدرِ  أْبَرزَ  كاَنْت  أنَّها َوَيْبدو ْقِمَشِة،كاَنْت ُتْسَتْعَمُل ِلَصْبِغ األاللَّْوِن،  َحْمراءَ 
ناِعيَِّة في الَمديَنِة، ُوِجَدْت في َبقايا  شاطاتِ النَّ  َعلى ِلْلَخَزِف، َوَتْحَتوي َعلى َقواِلَب َوَمصابيَح  َمَحاّلتٍ  أْرَبَعةِ الصِّ

 َوَصواٍن.

 .خواب: أمور مختبئة أي مختفية، وعطر : رائحةَعَبقُ : ينشرها، َيُبثُّهامقابلة،  :ُمحاِذَيةٍ : َمأخوذة، ُمْشَتقَّةٌ  المرادف: ⚫
 المحبوب.×  الَبغيُض  المضاد: ⚫
 .صينّيةصوان: : بيارة ، َبّياراتِ خواب: خابية  ،   المفرد: ⚫
 األساليب: ⚫
  (: أسلوب توكيد.َخواٍب َكبيَرٍة ُمْسَتطيَلةِ  َوَقْد َكَشَفت الَحْفِرّياُت َعنْ )
 (: أسلوب توكيد.َثْرَوِة الَمديَنةِ  َمصاِدرِ  أْبَرزَ  كاَنْت  أنَّها َوَيْبدو)
 االيحاءات: ⚫
 ( تدّل على جمال مدينة الرملة.َوفي َسماِئها راِئَحٌة ِعْطِريٌَّة َحزيَنٌة، َيُبثُّها َعَبُق َبّياراِت الَحْمِضّياتِ )
 الصور الجمالية: ⚫
 (: شبه الحبوب والبقوليات والخضروات بأشخاص يتعانقون.ُبقوِلّياِت َوالَخْضراواتِ َتَتعاَنُق ُسهوُل الُحبوِب َوال)
 (: شبه الرائحة بإنسان حزين.َوفي َسماِئها راِئَحٌة ِعْطِريٌَّة َحزيَنةٌ )
 شبه الحفريات بإنسان يكشف.(: َخواٍب َكبيَرةٍ  َكَشَفت الَحْفِرّياُت َعنْ )
 ( عالقتها بما قبلها: نتيجة.َوأْحَسَنْت  أْكَرَمْتهُ فَ ) المهارات اللغوية: ⚫
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 من مظاهر ازدهار مدينة الرملة. (:3الفكرة )
 َحْيُث َتْظَهُر َمْجُموَعٌة ِمَن النُّقوِش الَهْنَدِسيَِّة َعلى الُبيوتِ  الِمْعماِريَِّة، الَهْنَدَسةِ  في أْيضاً َواْزِدهاُر الَمديَنِة واِضٌح 

َقْصِر ُسَلْيماَن ْبِن َعْبِد الَمِلِك، َوالجاِمُع الَكبيُر  َبقايا الُمِهمَِّة، ِمْنها: َثِريَّةِ ُة ِبَعَدٍد ِمن الَمواِقِع األلَ ُر الرَّمْ الَبْيضاِء. وَتَزخْ 
ُن ِمْن َخْمَسِة َطواِبَق ُمَربََّعةِ  ،َخْمَسًة َوِعْشريَن ِمْتراً  طوُلها ِبِمْئَذَنٍة َيْبُلغُ  ْكلِ  َتَتَكوَّ ، (النَّحيت)الَحَجِر الُمَسّمى َمْبِنيٍَّة بِ  الشَّ

قاُلها ِبَتراتيِل َدُح ُبْرتُ ْص َويَ  األْجداِد، ُمِطاّلً َعلى ُسهوِل يافا الَجميَلِة، َوِهَي َتْروي ِحكاياتِ  الّناِظرُ  َيِقفُ  أْعالهاِمن 
ْوِق أِل  َبديَعٌة ِلِعناِق  َلْوَحةٌ  ِإنَّهاِة ِفَلْسطيَن، ُتِطلُّ َعَلْيها ِجباُل الُقْدِس عاِصمَ  ْخرى األ الّناِحَيةِ  َوِمن ْصحاِبِه،الشَّ

 عًا ماِئّيًا َقِوّيًا، َوَقْبرَ ُمَجمَّ  ِلَتكونَ  ، الَّتي َبناها الرَِّشيدُ (ْقواَس األ)َوال َنْنسى ِبْرَكَة الَعْنِزيَِّة  الَفراشاِت َفْوَق ِفَلْسطيَن.
َتْبقى َصْوتًا صاِرخًا  َوَغْيُرها ثارِ  الَمسيِحيَِّة. ُكلُّ هِذِه اآلَعَددًا ِمَن الَكناِئسِ صاِلٍح، وَ  النَِّبيِّ  الَفْضِل ْبِن الَعّباِس، َوَمقامَ 

هاِيَنُة في َنْكَبِة  َخَطَفها َيْنِطُق ِبُعروَبِة هِذِه اللُّْؤُلَؤِة الَّتي  الِجئيَن. َفصاروا ِمْنها، أْهَلهام، َوَطَردوا  1948الصَّ

اَلِة ِعْندَ  َوِهَي أْنشوَدٌة ُمَرتََّلُة ِمنَ  التَّراتيُل: َجْمُع الَتْرتيَلِة، ،َصَدَح: صاحَ  ،ئُ َتْزَخُر: َتْمَتلِ  المرادف: ⚫  اْلَمسيِحّييَن. الصَّ
 األساليب: ⚫
 (: أسلوب نفي.َوال َنْنسى ِبْرَكَة الَعْنِزيَّةِ )
 كيد.أسلوب تو  :(ِق الَفراشاِت َفْوَق ِفَلْسطينَ َبديَعٌة ِلِعنا َلْوَحةٌ  ِإنَّها)
 االيحاءات: ⚫
ْوِق أِل َدُح ُبْرتُ ْص َويَ ) أيضًا تدل و  ،لذلك اشتاق البرتقال لهم ؛(: تدل على هجرة أهلها عنهاْصحاِبهِ قاُلها ِبَتراتيِل الشَّ

 ارتباط المزارع بأرضه.على 
 (: توحي بجمال مدينة الرملة.ِق الَفراشاِت َفْوَق ِفَلْسطينَ َبديَعٌة ِلِعنا َلْوَحةٌ  نَّها)ِ 
وثباتها وأنها حق  عربية ( تدل على بقاء مدينة الرملةَتْبقى َصْوتًا صاِرخًا َيْنِطُق ِبُعروَبةِ  َوَغْيُرها ثارِ ُكلُّ هِذِه اآل)

 بتخليد تاريخها، والفخر بأماكنها األثرية.، و ألهلها
 الصور الجمالية: ⚫
شبه الفراشات ، و (: شبه معالم مدينة الرملة باللوحة البديعةِق الَفراشاِت َفْوَق ِفَلْسطينَ َبديَعٌة ِلِعنا َلْوَحةٌ  ِإنَّها)

 بأشخاص تتعانق.
ْوِق أِل َدُح ُبْرتُ ْص َويَ )  .ويصدح بالتراتيل (: شبه البرتقال بإنسان يشتاق لغيرهْصحاِبهِ قاُلها ِبَتراتيِل الشَّ
 ، وشبه الرملة باللؤلؤة.ار بإنسان له صوت صارخشبه اآلث(: َتْبقى َصْوتًا صاِرخًا َيْنِطُق ِبُعروَبِة هِذِه اللُّْؤُلَؤةِ )
 ( عالقتها بما قبلها: تعليل.عًا ماِئّيًا َقِوّياً ُمَجمَّ  ِلَتكونَ ) مهارات لغوية: ⚫
 ( عالقة الجملة الثانية بما قبلها: نتيجة.الِجئينَ  َفصاروا ِمْنها، أْهَلهاَوَطَردوا )

 ر والماضي.الحاض بينالرملة صمود وتحدي مدينة  (:4الفكرة )
ْمَلُة َمديَنُة الماضي َوالحاِضِر، ِبَمْوِقِعها، َوُسهوِلها، ْلِم، الرَّ  َوُمناِخها الُمْعَتِدِل، َشِهَدْت ُحضورًا في الَحْرِب َوفي السِّ

َدٍة، َوعاَنْت في تاريِخها ِمنْ كاَنْت مَعقْ  في  َرْت َكثيراً أثَّ  عٍ أْطماِصراعاٍت، َوَتجاُذباٍت، وَ  ال َعْسَكِرّيًا ِلُجيوٍش ُمَتَعدِّ
ْمَلُة ُتناجي  كاَنْت َدْومًا َتَتجاَوُزها، َوَلْم َتْسَلْم ِمْن َوْيالِت الطَّبيَعِة َوالزَّالِزِل. َنْهَضِتها، َولِكنَّها  أْبناَءها،والَيْوَم َتِقُف الرَّ

لوا  َوالَجليِل، َوُتعاِندُ  ُمْشَبَعًة ِبالَحنيِن، ُتْسَمُع في ِجباِل الُقْدسِ  َهْمساتٍ  َلُهمْ  َوُتْرِسلُ  ُمْغَتِصبيها الَّذيَن اْسَتْوَطنوها َوَرحَّ
 .صيلَ الِفَلْسطيِنيَّ الَعَرِبيَّ األ ُتَمثُِّل الَوْجهَ  نَّهاأِل  َعَلْيِهْم؛ َتْسَتْعصي ْصِلّييَن،األ أْهَلها
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 بصوت منخفض.تناجي: تتحدث    ،   النهضة: التقدم   ،  ُل: الملجأ والِحصنالَمعق المرادف: ⚫
 : تستصعب.َتْسَتْعصيتخالف وتعارض   ،   تعاند:    ،    ويالت: مصائب وكوارث

 الحرمان والقسوة.× تطيع ، الحنين × تتكلم بصوت َجهور ، تعاند × المتقلب  ، تناجي × المعتدل  المضاد: ⚫
 مسة.ويل   ،   همسات: هويالت:    أطماع : طمع  ،   تجاذبات: تجاذب ،  المفرد: ⚫
 األساليب:  ⚫
 (: أسلوب استدراك.كاَنْت َدْومًا َتَتجاَوُزها َولِكنَّها)
  (: أسلوب نفي.َوَلْم َتْسَلْم ِمْن َوْيالِت الطَّبيَعِة َوالزَّالِزلِ )
 االيحاءات: ⚫
َدةٍ كاَنْت مَعقْ )  (: يدل على طمع اآلخرين بها.ال َعْسَكِرّيًا ِلُجيوٍش ُمَتَعدِّ
 ( يدل على ثبات مدينة الرملة وقوتها، وصمود أهلها.َدْومًا َتَتجاَوُزهاكاَنْت  َولِكنَّها)
ْمَلُة ُتناجي )  (: يدل على الظلم والقهر الذي تتعرض له المدينة.أْبناَءهاوالَيْوَم َتِقُف الرَّ
 الصور الجمالية: ⚫
 .شبه الرملة بإنسان يعاني من االحتالل(: ِصراعاتٍ  عاَنْت في تاريِخها ِمنْ )
 (: شبه مدينة الرملة بإنسان يتجاوز مصائبه بإصرار وعزيمة.كاَنْت َدْومًا َتَتجاَوُزها لِكنَّهاوَ )
ْمَلُة ُتناجي )  (: شبه الرملة بإنسان يناجي اآلخرين.أْبناَءهاوالَيْوَم َتِقُف الرَّ
 ل.رس(: شبه الهمسات بالرسائل التي تُ ُمْشَبَعًة ِبالَحنينِ  َهْمساتٍ  َلُهمْ  َوُتْرِسلُ )
 .شبه الرملة بفتاة تستعصي على االحتالل، وتوحي بشجاعة أهلها(: َعَلْيِهمْ  َتْسَتْعصي)
 شبه الرملة بإنسان له وجه مشرق، وتوحي بأصالتها وعراقتها.(: الِفَلْسطيِنيَّ  ُتَمثُِّل الَوْجهَ  نَّهاأِل )
 :َفائُِّدٌة ُلَغوِّيٌَّة 

الَلِة َعلى الُمباَلَغِة في ُحدوِث الِفْعِل، (ِمْفعال، وِمْفعاَلة)ُتْسَتْخَدُم صيَغُة  َوَمْن ذِلَك َقوُل الكاِتِب: "َوباَت هذا االْسُم  ِللدَّ
 الِمْضياَفِة". شاِهدًا ال َيمَّحي َعلى َكَرِم ِتْلَك الَمديَنةِ 
 َوِمْثُل ذِلَك: ِمْعطاٌء، ِمْنحاٌر، ِمْفضاٌل.

  
 
تيعاب

ْ
 واالس

 
م
ْ
ه
َ
  الف

 :76لوزاري صفحة إجابة أسئلة الكتاب ا
حيَحةِّ فيما يَ  جاَبةِّ َنَضُع دائَِّرًة َحْوَل َرْمزِّ اإلِّ  -1  :ْأتيالصَّ
ْمَلةِّ  َمديَنةُ  ُبنَِّيْت  -أ  :عامَ  الرَّ

 م.157( 4  م.751( 3  م.517( 2 م.715( 1
يَّةِّ )الَخليَفُة الَّذي َبنى بِّْرَكَة  -ب  ُهَو: (الَعْنزِّ
شيُد.هار  (2  عبُد الَملِّكِّ بُن مرواَن. ( 1  وُن الرَّ
3)  .  .ْأمونُ المَ  (4  ُسلْيماُن بُن عبدِّ الَملِّكِّ
بَّاحينَ ) -ج  ُمْصَطَلٌح ُيْطَلُق َعلى: (َداُر الصَّ
1) . .( 2    سوقِّ الُخضارِّ  سوقِّ القِّماشِّ
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اسيَن. (3 ه انيَن. (4    سوقِّ النَّح   سوقِّ الدَّ
ْمَلةِّ؟ -2  َمْن َبنى َمديَنَة الرَّ

 ْبُن َعْبِد الَمِلكِ  ُسَلْيمانُ  َمِويُّ ليَفُة األَبناها الخَ  اإلجابة/
ْمَلةِّ. -3 ُف َشْكَل َمديَنةِّ الرَّ  َنصِّ

ْمَلُة )َقَصَبُة ِفَلْسطيَن( َوَسَط ُمُدٍن َقَمِريٍَّة َيْرِبُطُهنَّ َمداٌر ِمْن تاريٍخ َطويٍل، حاِفٍل  اإلجابة/ ِبالُحبِّ َوالُحْزِن َتْنَتِظُم الرَّ
 .َمْرَكِز الَمديَنةِ  في َيْقِسُمها شاِرعاِن َرئيساِن َيَتقاَطعانِ  َحْيثُ ، َوالَعطاءِ 

ْمَلةِّ. ْسواقِّ األ أْبَرزِّ  أْسماءَ َنْذُكُر  -4  في َمديَنةِّ الرَّ
ّهانيَن(داُر ا اإلجابة/ ّباحيَن )سوُق الدَّ  ، وسوق العطور، وسوق البقوليات.وسوق اللحوم لصَّ

ْملَ  اْسمُ  اْشُتقَّ  أْينَ مِّْن  -5  ةِّ؟الرَّ
ْمَلِة  اإلجابة/  ، وقيل بأنه اسم امرأة )رملة(.ِمْن َكِلَمِة )َرْمٍل(اْشُتقَّ اْسُم الرَّ

ُد  -6 ْمَلةِّ. َثرِّيَّةِّ األ  الَمواقِّعِّ  أَهمَّ ُنَعدِّ   في َمديَنةِّ الرَّ
، وبركة ْبِن َعْبِد الَمِلِك، َوالجاِمُع الَكبيرُ ، ِمْنها: َبقايا َقْصِر ُسَلْيماَن في الرَملة ِمن الَمواِقِع األَثِريَِّة الُمِهمَّةِ  اإلجابة/

 العنزية، وقبر الفضل بن العباس، ومقام النبي صالح، وعددًا من الكنائس المسيحية.
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ْ
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 :77إجابة أسئلة الكتاب الوزاري صفحة 
َمها الكاتُِّب لِّمَ  -1 وَرَة الَجميَلَة الَّتي َقدَّ ْمَلةِّ في الفِّْقَرةِّ األ ُنَبي ُِّن الص   .ولىْوقِّعِّ َمديَنةِّ الرَّ

ْمَلُة )َقَصَبُة ِفَلْسطيَن( َوَسَط ُمُدٍن َقَمِريٍَّة َيْرِبُطُهنَّ َمداٌر ِمْن تاريٍخ مثَل حبة اللؤلؤ وسط العقد  اإلجابة/ َتْنَتِظُم الرَّ
 .ِبالُحبِّ َوالُحْزِن َوالَعطاءِ َطويٍل، حاِفٍل 

ُح َجمالَ  -2 باراتِّ اآلُنَوض ِّ  :تَِّيةِّ  التَّْصويرِّ في العِّ
ْمَلةُ  َتَتَربَّعُ  ُمْرَتفَِّعةٍ  َتلَّةٍ  َعَلى -أ  .بَِّعراَقتِّها ُمْعَتزَّةً  الرَّ

 .ومتفاخر به الرملة بملك متربع على عرشه معتز بأصله الكاتب شبه اإلجابة/
ْمَلةِّ، َتَتعاَنُق ُسهوُل الُحبوبِّ َوالُبقولِّي اتِّ َوال -ب ْطرِّيٌَّة َحزيَنٌة.فِّي الرَّ ، َوفِّي َسمائِّها رائَِّحٌة عِّ  َخْضراواتِّ

 الحبوب والبقوليات والخضروات بأشخاص يتعانقون. الكاتب شبه اإلجابة/
كاياتِّ األ -ج َي َتْروِّي حِّ يَلةِّ، َوهِّ ً َعَلى ُسهولِّ يافا الَجمِّ ّل  ُر ُمطِّ ُف الن اظِّ ،َيقِّ ْوقِّ بَِّتراتيلِّ الشَّ  ُبْرُتقاُلها َوَيْصَدحُ  ْجدادِّ
 .ْصحابِّهِّ ألِّ 

 الكاتب سهول مدينة يافا براٍو يروي الحكايات، وشبه البرتقال بإنسان يشتاق لغيره.شبه  اإلجابة/
ْمَلةِّ عاَم  -د ْهيونيُّ َمديَنَة الرَّ  م. 1948اْخَتَطَف الَعُدوُّ الص ِّ

 بإنسان تم خطفه.الرملة  الكاتب شبه اإلجابة/
هِّ.ا في الَعُدوُّ  اْحَتلَّها أْخرى  ْسطينِّيَّةٍ فِّلَ  ُمُدنٍ  أْسماءَ َنْذُكُر  -3  لعامِّ َنْفسِّ

 حيفا ويافا وعسقالن. اإلجابة/
يارِّهِّمْ  -4 ْن دِّ ئوَن الفَِّلْسطينِّي وَن الَّذيَن َطَرَدُهُم االْحتِّّلُل مِّ جِّ  م. 1948 َسَنةَ  ما الَحقُّ الث ابُِّت الَّذي ُيطالُِّب بِّهِّ الّل 

 ي ُسلبت.حق العودة لديارهم الت اإلجابة/
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 :77إجابة أسئلة الكتاب الوزاري صفحة 
ِّ  إِّلىنعوُد  -1 ْمَلةِّ، َنص  ثاَلْينِّ َعلى يَوَنْسَتْخرِّ  الرَّ ْنُه مِّ  :أتيُج مِّ
 ...................... ،..............  :ُمَثن ى -أ

 .................. ، ..................... َجْمعِّ ُمَؤنٍَّث سالٍِّم: -ب
 ................. ، ....................... َجْمعِّ ُمَذكٍَّر سالٍِّم: -ج

 ، رئيسان.شارعان -أ اإلجابة/
 .النَّشاطاتِ  الَخْضراواِت،جمع المؤنث سالم:  -ب
 الِجئيَن.جمع مذكر سالم: األمويون،  -ج

  ة
 
 خارجي

ٌ
  تدريبات

 ( اقرأ القطعة التالية، ثم أجب عن األسئلة:1
حابُ  ذاإِ  ْمَلةَ  َعدا َفال   ُمْرَتِفعاً  الّريحُ  َزَفْتهُ  السَّ  َبَلدِ  ِمنْ  الَبْيضاءَ  الرَّ

ْمَلُة  َكما َتْنَتِظُم َحبَُّة اللُّْؤُلِؤ واِسَطَة الِعْقِد الَّذي ُيَزيُِّن جيَد الَحْسناِء، َوَسَط ُمُدٍن َقَمِريٍَّة  (َقَصَبُة ِفَلْسطينَ )َتْنَتِظُم الرَّ
دِ  َملِ الَعطاِء، َوناِطٍق ِبَصْوِت األتاريٍخ َطويٍل، حاِفٍل ِبالُحبِّ َوالُحْزِن وَ  ُهنَّ َمداٌر ِمنْ َيْرِبطُ  َبْعَد  ْحباِب،ِبَعْوَدِة األ الُمَتَجدِّ
 .اللِّقاءُ  َوَعزَّ  الِفراُق، طالَ  أنْ 

ْمَلُة ُمْعَتزًَّة ِبَعراَقِتها،  َفَقْد َبناها  َمِوّيوَن؛األ ِإّياهاالَّتي َمَنَحها  ْسالِميَّةِ اإل َوُهِويَِّتها الَعَرِبيَّةِ َعلى َتلٍَّة ُمْرَتِفَعٍة َتَتَربَُّع الرَّ
َشْكاًل ُمْنَتَظمًا؛ َحْيُث َيْقِسُمها  ِبناُؤها أَخذَ م، َوَجَعَلها َمَقرَّ ِخالَفِتِه.  715ْبُن َعْبِد الَمِلِك عاَم  ُسَلْيمانُ  َمِويُّ الَخليَفُة األ
وِل َوَعلى ط األْبَيُض، َوِبجاِنِبها الَمْسِجدُ  ماَرِة،اإلِ  دارُ  أقيَمْت َمْرَكِز الَمديَنِة، َوُهناَك  في ئيساِن َيَتقاَطعانِ شاِرعاِن رَ 

ِت األ َصُة؛ ْسواقُ الّشاِرَعْيِن اْمَتدَّ  الُعطور، َوسوِق اللُّحوِم، َوسوِق الُخضاِر، َوسوِق الُبقوِلّياِت، َكسوقِ  الُمَتَخصِّ
ّباحيَن  ِرها،َوَغيْ  ّهانينَ )َوَلَعلَّ الباِرَز ِمْنها داُر الصَّ  .(سوُق الدَّ

 الكاتب مدينة الرملة؟ ...................................................................... بم شبه -1
 ................صف شكل مدينة الرملة. .......................................................... -2
 َمن الذي منح الرملة هويتها العربية؟ ............................................................... -3
 ( ......... ، ومفرد )جيد( ......... وجمع )حسناء( .........ُيَزيِّنُ ( .........، ومضاد )َزَفْتهُ هات مرادف ) -3
 على( في جملة مفيدة. ..................................................... َتَتَربَّعوظف التركيب ) -4
ْمَلُة ُمْعَتزًَّة بِ وضح الجمال في قوله: ) -5  (. ...........................َعراَقِتهاَعلى َتلٍَّة ُمْرَتِفَعٍة َتَتَربَُّع الرَّ
 ..............................................استخرج من القطعة أسلوبًا وبّين نوعه. ............ -6
 يظهر في القطعة السابقة مدى الترابط بين المدن الفلسطينية. بّين ذلك -7

..................................................................................................... 
 لة؟ ..........................................................ما داللة تعدد األسواق في مدينة الرم -8
 استخرج من الفقرة األلفاظ الدالة على أن مدينة الرملة محتلة من قبل االحتالل. ..................... -9
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 ( اقرأ القطعة التالية، ثم أجب عن األسئلة:2
ْمَلُة   اللُّدِّ  ِلَمديَنةِ  ُمحاِذَيةٍ  َرْمِليَّةٍ  أْرضٍ ، َفَقْد ُبِنَيْت َعلى (َرْملٍ ) َتقٌَّة ِمْن َكِلَمةِ ُمشْ  –َكما ُهَو واِضٌح ِمِن اْسِمها –َوالرَّ

 أْكَرَمْتهُ  الَمِلِك في َبْيِت َشْعٍر، فَ َعْبدِ  نُ بْ  ُسَلْيمانُ  َوَجَدها ،(َرْمَلة) اْسُمها أةٍ َوَلُربَّما اْشُتقَّ ِمْن اْمرَ الَقديَمِة، ( ِليدا)
ْمَلِة، َتَتعاَنُق  ْمَلًة، َوباتَ رَ  َوَسّماها الَمديَنةِ  ِبناءَ  أعادَ ، فَ (َرْمَلة)اْسِمها، َفقاَلْت  َعنِ  أَلهاسَ فَ  ِضياَفَتُه، َنْت َوأْحسَ  في الرَّ

الَّتي  اراِت الَحْمِضّياتِ َوفي َسماِئها راِئَحٌة ِعْطِريٌَّة َحزيَنٌة، َيُبثُّها َعَبُق َبيّ  ُسهوُل الُحبوِب َوالُبقوِلّياِت َوالَخْضراواِت،
ْكِل، َتْحَتوي َعلى  صاَدَرها االْحِتالُل الَبغيُض. َوَقْد َكَشَفت الَحْفِرّياُت َعنْ   ِصْبَغةٍ  آثارِ َخواٍب َكبيَرٍة ُمْسَتطيَلِة الشَّ

 أْخرى َثْرَوِة الَمديَنِة. َواْكَتَشفوا َدالِئَل  صاِدرِ مَ  أْبَرزَ  كاَنْت  أنَّها َوَيْبدو ْقِمَشِة،كاَنْت ُتْسَتْعَمُل ِلَصْبِغ األاللَّْوِن،  َحْمراءَ 
ناِعيَِّة في الَمديَنِة، ُوِجَدْت في َبقايا  شاطاتِ النَّ  َعلى ِلْلَخَزِف، َوَتْحَتوي َعلى َقواِلَب َوَمصابيَح  َمَحاّلتٍ  أْرَبَعةِ الصِّ

 َوَصواٍن.
 ...............................................ما أصل كلمة )الرملة(؟ ............................... -1
 لماذا يظهر في سماء الرملة رائحة حزينة؟ ............................................................. -2
 اذكر بعض الصناعات التي كانت في مدينة الرملة. .................................................... -3
 عمَّ كشفت الحفريات في مدينة الرملة؟ .................................................................. -4
 وظف التركيب )دالئل على( في جملة مفيدة. ............................................................ -5
 .َثْرَوِة الَمديَنةِ  َمصاِدرِ  أْبَرزَ  كاَنْت  أنَّها َوَيْبدوحاك النمط اللغوي:  -6

 يبدو أنَّ ...............................................................
 وضح الجمال: -7

 ................................................... (َتَتعاَنُق ُسهوُل الُحبوِب َوالُبقوِلّياِت َوالَخْضراواتِ ) -
 ................................................................ (ِعْطِريٌَّة َحزيَنةٌ  َوفي َسماِئها راِئَحةٌ ) -

 مقابلة(. –سببية  –شرط  –)نتيجة  ( عالقة هذه الجملة بما قبلهاِضياَفَتهُ  َوأْحَسَنْت  أْكَرَمْتهُ فَ ) -8
 استخرج من الفقرة السابقة: -9
 فعاًل الزمًا. -عاًل مبنيًا للمجهول.      ف -   كلمة مبنية. - جمعًا وبين نوعه. -

.......................................................................................................... 
 ضع عنوانًا مناسبًا للفقرة السابقة. ..................................................................... -8

 ( اقرأ القطعة التالية، ثم أجب عن األسئلة:3
 َحْيُث َتْظَهُر َمْجُموَعٌة ِمَن النُّقوِش الَهْنَدِسيَِّة َعلى الُبيوتِ  الِمْعماِريَِّة، الَهْنَدَسةِ  في أْيضاً َواْزِدهاُر الَمديَنِة واِضٌح 

َقْصِر ُسَلْيماَن ْبِن َعْبِد الَمِلِك، َوالجاِمُع الَكبيُر  َبقايا الُمِهمَِّة، ِمْنها: َثِريَّةِ َلُة ِبَعَدٍد ِمن الَمواِقِع األُر الرَّمْ الَبْيضاِء. وَتَزخْ 
ُن ِمْن َخْمَسِة َطواِبَق ُمَربََّعةِ  ،َخْمَسًة َوِعْشريَن ِمْتراً  طوُلها ِبِمْئَذَنٍة َيْبُلغُ  ْكلِ  َتَتَكوَّ ، (النَّحيت)َمْبِنيٍَّة ِبالَحَجِر الُمَسّمى  الشَّ

قاُلها ِبَتراتيِل َدُح ُبْرتُ ْص َويَ  األْجداِد، ُمِطاّلً َعلى ُسهوِل يافا الَجميَلِة، َوِهَي َتْروي ِحكاياتِ  الّناِظرُ  َيِقفُ  الهاأعْ ِمن 
ْوِق أِل  ٌة ِلِعناِق َبديعَ  َلْوَحةٌ  ِإنَّهاُتِطلُّ َعَلْيها ِجباُل الُقْدِس عاِصَمِة ِفَلْسطيَن،  ْخرى األ الّناِحَيةِ  َوِمن ْصحاِبِه،الشَّ

 عًا ماِئّيًا َقِوّيًا، َوَقْبرَ ُمَجمَّ  ِلَتكونَ  ، الَّتي َبناها الرَِّشيدُ (ْقواَس األ)َوال َنْنسى ِبْرَكَة الَعْنِزيَِّة  الَفراشاِت َفْوَق ِفَلْسطيَن.
َتْبقى َصْوتًا صاِرخًا  َوَغْيُرها ثارِ ُكلُّ هِذِه اآل  الَمسيِحيَِّة.صاِلٍح، َوَعَددًا ِمَن الَكناِئسِ  النَِّبيِّ  الَفْضِل ْبِن الَعّباِس، َوَمقامَ 

هاِيَنُة في َنْكَبِة  َخَطَفها َيْنِطُق ِبُعروَبِة هِذِه اللُّْؤُلَؤِة الَّتي  الِجئيَن. َفصاروا ِمْنها، أْهَلهام، َوَطَردوا  1948الصَّ
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 تزدهر مدينة الرملة في الهندسة المعمارية. بين ذلك. -1
......................................................................................................... 

 اذكر بعض المواقع األثرية في الرملة. -2
........................................................................................................ 

ْوِق أِل َدُح ُبْرتُ ْص َويَ ) -3  .....................( عبارة توحي بـــ ......................ْصحاِبهِ قاُلها ِبَتراتيِل الشَّ
 ....................................أسلوب .......... َبديَعٌة ِلِعناِق الَفراشاِت َفْوَق ِفَلْسطيَن. َلْوَحةٌ  ِإنَّها -4
 َبديَعٌة ِلِعناِق الَفراشاِت َفْوَق ِفَلْسطيَن. ْوَحةٌ لَ  ِإنَّهاوضح الجمال في قوله:  -5

....................................................................................................... 
 وظف التركيب )تزخر بــ( في جملة مفيدة. -6

....................................................................................................... 
 ما واجبنا نحو المدن الفلسطينية؟ -7

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

 ( اقرأ القطعة التالية، ثم أجب عن األسئلة:4
ْمَلُة َمديَنُة الماضي ْلِم، َوالحاِضِر، ِبَمْوِقِعها، َوُسهوِلها، الرَّ  َوُمناِخها الُمْعَتِدِل، َشِهَدْت ُحضورًا في الَحْرِب َوفي السِّ

َدٍة، َوعاَنْت في تاريِخها ِمنْ كاَنْت مَعقْ  في  َرْت َكثيراً أثَّ  أْطماعٍ ِصراعاٍت، َوَتجاُذباٍت، وَ  ال َعْسَكِرّيًا ِلُجيوٍش ُمَتَعدِّ
ْمَلُة ُتناجي  كاَنْت َدْومًا َتَتجاَوُزها، َوَلْم َتْسَلْم ِمْن َوْيالِت الطَّبيَعِة َوالزَّالِزِل. ِكنَّهاَنْهَضِتها، َول  أْبناَءها،والَيْوَم َتِقُف الرَّ

لوا ُمْغَتِصبيها ا ُمْشَبَعًة ِبالَحنيِن، ُتْسَمُع في ِجباِل الُقْدِس َوالَجليِل، َوُتعاِندُ  َهْمساتٍ  َلُهمْ  َوُتْرِسلُ  لَّذيَن اْسَتْوَطنوها َوَرحَّ
 .صيلَ الِفَلْسطيِنيَّ الَعَرِبيَّ األ ُتَمثُِّل الَوْجهَ  نَّهاأِل  َعَلْيِهْم؛ َتْسَتْعصي ْصِلّييَن،األ أْهَلها
 ............................................................ الرملة مدينة الماضي والحاضر. بين ذلك. -1
 . وضح ذلك. .......................................................ملة حضورًا في الحروبشهدت الر  -2
 ................................................................... ما سبب تأخر نهضة مدينة الرملة؟ -3
 جمع )معقل( ....................هات مرادف )ويالت( ..............، مضاد )تناجي( ...............،  -4
 .................................................. (؟ُمْغَتِصبيها الَّذيَن اْسَتْوَطنوها َوُتعاِندُ ما داللة قوله: ) -3
ْمَلُة ُتناجي وضح الجمال في قوله: ) -4  ........................................... أْبناَءها(.والَيْوَم َتِقُف الرَّ
 اذكر من الفقرة السابقة ما يدل على عدم استقرار مدينة الرملة في كثير من حياتها. -5

......................................................................................................... 
  .................................................................... ضع عنوانًا مناسبًا للفقرة السابقة. -7
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ٌ
ريبات

ْ
د
َ
 ( يف الكتاب الوزاري78صفحة ) ت

َي  التدريب األول: مائِّرِّ  إِّلى (َمَل )ُنْسنُِّد الفِّْعَل الماضِّ ُد َحَرَكَة بِّنائِّهِّ: تَِّيةِّ،اآل الضَّ  ُثمَّ ُنَحد ِّ
 ................. ......ُهمْ .............. ......................ُهما هي هو مأل.

 ............. أْنُتما.................  أنا..................  ُهنَّ 
 ................. ْحنُ نَ ................... أْنُتمْ 
 اإلجابة/ 

 نحن مأْلنا أنتم مأْلتم أنتما مأْلتم أنا مأْلتُ  هّن مأْلن هم مأُلوا هما مألا هي مألت الفعل
حركة 
 السكون  السكون  السكون  السكون  السكون  الضم الفتح الفتح البناء

ِّ اآل ْفعالَ َنْسَتْخرُِّج األ التدريب الثاني: َن النَّص  َيَة مِّ ْنها: تي،الماضِّ َل ُكلٍ  مِّ ُد فاعِّ  ُثَم ُنَحد ِّ
ْمَلُة ُمْعَتزًَّة ِبَعراَقِتها،  َعَلى  َفَقْد َبناها  األَمِوّيوَن؛ إّياهاالتي َمَنَحها  ْسالِميَّةِ ها الَعَرِبيَِّة اإلَوُهِويَّتِ َتلٍَّة ُمْرَتِفَعٍة َتَتَربَُّع الرَّ

 ، َوَجَعَلها َمَقرَّ ِخالَفِتِه.م715ُسَلْيماُن ْبُن َعْبِد الَمِلِك عاَم  َمِويُّ األ الَخِليَفةُ 
 اإلجابة/ 

 الفاعل الفعل الماضي
 األَمِوّيونَ  منحها
 الَخِليَفةُ  َبناها
 ضمير مستتر هاَوَجَعلَ 

 :تيُنْعرُِّب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َيأْ  التدريب الثالث:
 .ُمْنَتَظماً  َشْكالً  ِبناُؤها أَخذَ  -1
ْمَلةُ  -2  َكثيرًا في َنْهَضِتها. أثََّرْت  أْطماعٍ في تاِريِخها ِمْن ِصراعاٍت، َوَتجاُذباٍت، َو  عاَنِت الرَّ

 اإلجابة/
 فتح.( أخذ: فعل ماٍض مبني على ال1)

 بناؤها: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وهو مضاف
 والهاء: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.

( عانِت: فعل ماٍض مبني على الفتح، وتاء التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون المحرك بالكسر اللتقاء 2)
  الساكنين، ال محل له من اإلعراب.

 عه الضمة الظاهرة.الرملة: فاعل مرفوع وعالمة رف
 

 القواعــــــد
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 األ
 
 يف  لِف

 
ة
َ
ن
ِّ
ي
َّ
عالِ األ أواخِرِ الل

ْ
 ف

 .(َدعا، َيْدعو) ِمْثلَ  واوًا، أِلِفهِ  أْصلُ  َوكانَ  ُثالِثّياً  الِفْعلُ  كانَ  ِإذاقاِئَمًة،  ْفعالِ األ آِخرِ اللَّيَِّنُة في  ِلفُ ُتْرَسُم األ  -1
 –َقضى ) ياءً  أِلِفهِ  أْصلُ كاَن وَ  ُثالِثّيًا، الِفْعلُ  كانَ  ِإذاًء َغْيَر َمْنقوَطٍة، يا ْفعالِ األ آِخرِ اللَّيَِّنُة في  ِلفُ ُتْرَسُم األ -2

 .(َيْقضي
 :ِتَيةِ اآل الطُُّرقِ  ْحدىفي الِفْعِل ِبإِ  ِلفِ األ أْصلُ ُيْعَرُف   -3

 .(َيْمشي –َيْنجو، َمشى  -َنجا )ِبُمضاِرِع الِفْعِل  ْتيانُ اإلِ  -أ
 .(َمْشياً  –َعْفوًا، َمشى  -فا عَ ) ِبالَمْصدرِ  ْتيانُ اإلِ  -ب
 (.ْيتُ َمشَ  – َمشى َنَجْوُت، - َنجا) ُمَتَحرِّكٍ  َرْفعٍ  َضميرِ  ِإلى الِفْعلِ  ِإْسنادُ  -ج

 هاأْصلِ  َعنْ  النََّظرِ  ِبَصْرفِ  َفأْكَثَر، راِبَعةً  كاَنْت  ِإذا (َياًء َغْيَر َمْنقوَطةٍ ) ْفعالِ األ آِخرِ اللَّيَِّنُة في  ِلفُ ُتْرَسُم األ -4
ِبياٍء، َفحيَنها  َمْسبوَقةٍ  َنةٍ َليِّ  ِبأِلفٍ  الِفْعلُ  اْنَتهى ِإذا ِإالّ ، (اْسَتْلقى، اْسَتْدعى، اْرَتضى) ياًء، ِمْثَل: أمْ  ،واواً  أكانَ 

 .(ْعياأ اْسَتْحيا، )قاِئَمًة، ِمْثَل:  ِلفُ األ ُتْرَسمَ  أنْ َوَجَب 
 إ

ٌ
  مالء

ْ
 اخ

 
 :تِبارِي

 -اكتب ما يملى عليك:
 الصديقأبو بكر 

هو أول الخلفاء الراشدين ، تولى الخالفة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وكان قد اهتدى إلى اإلسالم في 
بداية الدعوة ، وكان أول المصدقين بالرسول الكريم من الرجال ، لذا سمى بالصديق خرج مع الرسول في هجرته 

له  ن ، وفضل أن يحيا مسلما ، وصاحبًا للرسول ، مشاركاً إلى المدينة حينما اشتد األذى بمكة وأعيا المسلمي
الجهاد ، وحين ارتدت قبيلة بكر عن اإلسالم ومنعوه الزكاة نادى بالجهاد ، وقاتلهم حتى أدوها ، ورجعوا إلى دين 

 هللا وذلك أحيا ركنًا من أركان اإلسالم .
  ة

 
 خارجي

ٌ
  تدريبات

 ، ثم بي ن سبب كتابتها على هذه الصورة:ي تنتهي بألف لينةتحت الكلمة التضع خطًا السؤال األول: 
 .﴾ربك أال تعبدوا إال إياه ىوقض﴿ -1
 .تال اإلمام آيات من الذكر الحكيم -2
 .اهتدى المؤمن إلى الصواب -3
 .أحيا هللا األرض بعد موتها -4
 زوايا المثلث مائة وثمانون درجة. -5

 اإلمــــالء
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 السؤال الثاني: هات الماضي من األفعال اآلتية:
 ....................................، يقضي: ....................................يدنو: .

 يعلو: ......................................، يرتقي: ....................................
 ..يستعلي: ....................................، يفضي: .................................

 :مع السبب خطاء اإلمّلئية في الجمل التاليةالسؤال الثالث: صحح األ
 }.................{ السبب/ .............................  نمى الزرع في البستان بسرعة. -1
 }.................{ السبب/ .............................   أثنا المعلم على المتفوق. -2
 }.................{ السبب/ .............................  ئل.سمى المسلم عن الرذا -3
 }.................{ السبب/ ............................. .هللا بعبده من مكة إلى القدس راأس -4
 }.................{ السبب/ .............................  الثقيل الرجل. الحمل، ىأعي -5
 }.................{ السبب/ ............................. لمتخاصمين.سعا القاضي إلصالح ا -6

 :المهارة من درس القراءة والنصوص الذي  ىيكلف المعلم التالميذ استخراج الكلمات التي تشمل عل نشاط
 .هذه المهارة ويصنفها في قائمتين يوافق تدريس

 
 

 
 يف الكتاب الوزاري 81التعبري صفحة 

 
 ُتُب ِفْقَرًة تاِلَيًة ِلِفْقَرٍة َتْسِبُقها ؟َكْيَف َنكْ 
ْرنا أّنناَهْب   .الَمْدَرَسةِ  في أْطفاالً  ِبَوْصِفنا ُحقوِقنا، َعنْ  ِفْقَرَتْينِ  َنْكُتبَ  أنْ  َقرَّ

ؤاُل األ ُل الَّذي َيَتباَدُر السُّ  َنْكُتُب؟ َوَكْيفَ  َنْكُتُب؟ ماذا: أْذهاِننا ِإلىوَّ
 ِتَيِة ُمَرتََّبًة:اآل ْسِئَلةِ لتَّْفكيِر، َوَطْرِح األ ِمَن اَوُهنا ال ُبدَّ 

 ما الَمْقصوُد ِبُحقوِقنا؟ -1
 ما ُحقوُقنا؟ -2
 الَمْدَرَسِة؟ في َلنا الُمتاَحةَ  الُحقوقَ  َنْعِرفُ  أْينَ ِمْن  -3

َن فِ َعْن هِذِه األ جاَبةِ اإلِ  ِعْندَ  َكُل ُجَمٌل، َنْرِبُطها َمعًا لُتَكوِّ االْنِتهاِء ِمَن الِفْقَرِة  َبْعدَ  ْقَرًة ُمَتراِبَطًة َوذاَت َمْعنى.ْسِئَلِة َتَتشَّ
ْحنا ِبها َمفهوَم الُحقوِق األ  الّثاِنَيِة، الِفْقَرةِ  في َنْكُتَبهُ  أنْ التَّْفكيَر ِبما َيِجُب  َنْبَدأ أْمِثَلٍة،الَمْدَرِسيَِّة، ُمَدعََّمًة بِ ولى الَّتي َوضَّ

َوَرَقٍة خاِرِجيٍَّة، َفَلُربَّما َيْخُطُر في باِلنا َتساؤالٌت َجديَدٌة، َوِمْنها: ِلماذا  َعلى َلهُ  ُيَخطَّطُ  َبسيطٍ  كيرٍ َتفْ  ِإلى َيحتاجُ  َوهذا
 َعَدِم ُحصوِلنا َعَلْيها؟ َمِن الَمْسؤوُل َعْن َتْوفيِر ُحقوِقنا؟ أْسبابُ َتغيُب ُحقوُقنا؟ ما 

 التعبير
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ُل الِفْقَرُة الّثاِنَيُة، َوِبهذا َتكوُن ُمْنَسِجَمًة َمَع الِفْقَرِة األْسِئَلِة َتَتشَ األ هِذهِ  ِإجاباتِ َوِمْن  َوَمْبِنيًَّة َعَلْيها ِبناًء َمْنِطِقّيًا.  ولىكَّ
 ولى.األ ِلْلِفْقَرةِ  ُمالِصَقةً  َتكونَ  أنْ  َيجوزُ  ال ِإذْ  الِفْقَرَتْيِن؛ َبْينَ  َمساَفةً  َنْتُركَ  أنْ َوال َنْنسى 
ْنُهما مِّْن أْرَبَعةِّ َنْكُتُب فِّْقرَ  َدٍة مِّ ُن َكلُّ واحِّ ، َتَتَكوَّ ثُ  أْسُطٍر،َتْينِّ ُمْسَتقِّلََّتْينِّ َعْن َسْلبِّ االْحتِّّللِّ  ولىاأل  في َنَتَحدَّ

َيةِّ َعْن  َبةِّ  الطَّريَقةِّ  في آرائِّناُحقوَقنا، َوفي الث انِّ هِّ  الْستِّعاَدةِّ  الُمناسِّ .هذِّ   الُحقوقِّ

 اإلجابة/ 
كحقوقِه في العيش في بلده، أو حقوقُه في  ،سط األشياء التي يبحث عنها الشخص أينما وجدالحقوق هي أب(  1

 .دون إلزامِه بأمور قد تؤثر عليهِ حتفاظ عليها أو بشخصيتِه  كإنسان يمتلك أشياء من حقُه اال، حقوقهُ العمل
 قوقه، وُحِرم الحياة الكريمة،وانتهكت أبسط ح وقد عانى الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه من قبل االحتالل،
 فحقنا أن نعيش في وطن وأن يكون لنا سيادة ودولة مثل باقي الدول.

( إن استعادة الحقوق مطلب أساسي من مطالبنا، فيجب علينا العمل على استعادة هذه الحقوق، من خالل 2
لنا دولة تحمينا، وتلبي طلباتنا، الحق في االستقالل والعيش بأمان، وأن تكون  :السعي الحثيث لذلك، فمن حقوقنا

فاالحتالل قد منع كل هذه الحقوق، وقد سعى هذا المحتل بكل ما أوتي من قوة من منع الشعب الفلسطيني من 
 َع جاهدين لرد المحتل عن أرضنا واستعادة حقوقنا المسلوبة.سْ نَ لْ المطالبة بحقوقه، فَ 
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o  ُِهب ِهُث الال    ِلماذا؟ السُّؤاُل الال 
o  بِناِء ِفْعِل اْلْمِر 
o السجع 

  

 الوحدة السابعة
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 الد

 
ابِع

 
 :الس

 :االْسِتماُع والُمحاَدَثُة 

( ِّ َمْشقِّيُّ َنْسَتمُِّع إلى َنص   (، ُثمَّ ُنجيُب َعنِّ األْسئَِّلةِّ اآلتَِّيةِّ:الياَسميُن الد ِّ
 النص:

َلْت ليْ بَ هِذِه الزَّْهَرُة ال غيَرُة، َتَحوَّ  ُشُرفاِت َمناِزِلهاى َمْشَق، َوَعلدْنَتَشَرْت في َبساتيِن ي حيَن اَمْشقِ دْمٍز ر ضاُء الصَّ
ِة.َدِة، َوَحداِئِقها العامَِّة وَ الَقديَمِة، َوفي َحداِئِق بيوِتها الَجدي  الخاصَّ

، َتَتداعْيُت الدِ لبَ ُر اَفحيَن ُيْذكَ  َمْشِقي، داللَّيموِن ال يجِ ر ُق ِبأي، َيْعتَ نِ ٌة َنَمِطيٌَّة َحميِميٌَّة ِلَحيٍز َمكار الذاِكَرِة صو  ىلإ ىَمْشقيُّ
 يَِّة.َوالُفل، َواألَضاْليا، َوالِمْسَتحِ 

، َنَعْم، …َمْشَق د َجَب ِمْنهاوََّج ُشَجْيَرَة ياَسميَن َفأنْ يَخ َتزَ ر َأنَّ التا الياَسميِن ُنِسَجِت األَساطيُر، َوِمْنها: "َمْشَق وَ دَوَعْن 
 ِللَجماِل، وعاً بالِدَمْشِقيََّة، َوُينْ  ُز الُهِويَّةَ يَمِة. َوَظلَّْت َعالَمًة ُتَميتي اْنَتَشَرْت في ُبيوِتها الَقدَمْشقيَُّة الَّ ِهَي الياَسميَنُة الدِ 

 شاِم:ي َيقوُل في الدالميال اِمنِ اْبُن الَقْرِن الث راَدُلِسيُّ اْبُن األبَ لشْعِر؛ َفهذا الشاِعُر األنْ َوأُْغنَيًة لِ 
 تبدو َكزهر النجوم َوسَط أفالِكها  يَن وَزْهُرُه فِتلك ُعُروُش الياَسم

ْدَفَن فيها في ويُ  َمْشَق،دنَقَل ُجْثماني َبْعَد َوفاتي لَغُب في َأْن يُ ر نَّني أَ إل َمْوِتِه قاِئاًل: " بْ اني يوصي قَ بق رَوهذا ِنزا
 َأْبَجديََّة الياَسميِن". داني، َوأَهْ عَعلََّمني اإِلْبدا شْعَر، وَ ي الرَِّحُم الَّذي َعلََّمني الَمْشَق هدِل، أِلنَّ َمْقَتَرِة األهْ 
 شاِم، قاِئاًل:ِبال ىويش َيَتَغندر  دَوهذا َمحمو 

 زحامْ "في الشاِم، أَْعِرُف َمْن َأنا َوَسَط ال
 َليَّ "أَل في َيِد اْمرأٍَة... عَ ألَيُدلُّني َقَمٌر تَ 

أ في   ُثمَّ نام". َنِة،الياَسمي عِ مو دُ َيُدلُّني َحَجٌر َتَوضَّ
 شرح المفردات: ⚫

 .ُشْرفة الَبْيت: بناء صغير خارج منه يطّل على ما حوله
 .ما يعّد تمثياًل أو تطبيًقا لصورة أو نوع تقليديّ : َنَمِطيَّةٌ 
 : من الحميم وهو الشيء المحبب للقلب.َحميِميَّةٌ 
 .عتَّق الخمَر وغيَرها تركها زماًنا لَتْقُدم وتطيب: َيْعَتقُ 
وهي صنف شائع من األزهار موطنه األصلي المكسيك ومنه أشكال عديدة، وهو يصلح للزراعة في كل : اْليااألَض 

 .مناطق العالم المعتدلة
 400هو عبارة نوع من النباتات يتبع الفصيلة القرنية، كما أنه يضم حوالي ” الست المستحية“نبات : يَّةِ الِمْسَتحِ 

 .منها في آسيا وأفريقيا ا ونادراً وموطنها األصلي في قارة أمريك، نوع
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 : منبعًا ومصدرًا.وعاً بُينْ   : مسكن األهل.لِ َمْقَتَرِة األهْ 

 (:82إجابة أسئلة الكتاب الوزاري صفحة ) ⚫
ُد ( 1  .ْزهارِّ الَّتي َتناَوَلها النَّصُّ األ  أْسماءَ ُنَعد ِّ

 يَِّة.َضاْليا، َوالِمْسَتحِ َمْشِقي، َوالُفل، َواألداللَّيموِن الالياسمين الدمشقي، و  اإلجابة/
؟ الَبْيتِّ  ُمَمي ِّزاتِّ  إِّْحدىَكْيَف ُيَشك ُِّل الياَسميُن ( 2 َمْشقِّي ِّ  الد ِّ

 .لشْعرِ َوأُْغنَيًة لِ  ِللَجماِل، وعاً بالِدَمْشِقيََّة، َوُينْ  ُز الُهِويَّةَ َعالَمًة ُتَميأصبح الياسمين  اإلجابة/
؟َكْيَف َعبََّر نِّزار َقباني َعْن تَ ( 3 امِّي ِّ  َعلُّقِّهِّ بِّالياَسمينِّ الش 

 هي الرَِّحُم الَّذي َعلَّمَ َمْشَق هدِل، أِلنَّ ْدَفَن فيها في َمْقَتَرِة األهْ ويُ  َمْشَق،دل هَبْعَد َوفات هنَقَل ُجْثمانَأْن يُ أوصى  اإلجابة/
  َأْبَجديََّة الياَسميِن".ه ، َوأَْهدا عاإِلْبدا  هُ الشْعَر، َوَعلَّمَ 

ام َوالياَسمينِّ َنَتَحدَّ ( 4  .ُث َعنِّ األْسطوَرةِّ الَّتي َرَبَطْت َبْيَن الش 
 .َمْشقَ د َجَب ِمْنهاوََّج ُشَجْيَرَة ياَسميَن َفأنْ يَخ َتزَ ر َأنَّ التامن األساطير:  اإلجابة/

ُح َجماَل التَّْصويرِّ في َقْولِّ محمود درويش( 5  :ُنَوضِّ 
ام، "  ." الياَسميَنةِّ ُثمَّ نامْ ُدموعِّ  في أي َحَجٌر َتَوضَّ َيُدلُّن. امْ الز ِّح َوَسطَ  أنا َمنْ  أْعرِّفُ في الش 

 شبه الياسمين بامرأة لها دموع. اإلجابة/
 تدريبات خارجية على نص االستماع: ⚫
 (:( وعالمة )✓ضع عالمة )  -1
 أوصى نزار قباني بأن يدفن جثمانه في دمشق.(  )  -أ

 يخ تزوج شجرة الياسمين فأنجبا سوريا.( من أساطير التاريخ: أنَّ التار  )  -ب
 هي الياسمين. الِدَمْشِقيَّةَ  ُز الُهِويَّةَ ُتَمي( من العالمات التي  ) -ج
 .لَمْقَتَرِة األهْ ، وعبَوُينْ ، َحميِميَّةهات معنى كاًل من:  -2
 اذكر بعض األزهار التي تتميز بها فلسطين. -3
 وضح الجمال في قول الكاتب:  -4
 (.شْعرَ ي الرَِّحُم الَّذي َعلََّمني الَمْشَق هدأِلنَّ ) -
 (.الياَسميِن ُنِسَجِت األَساطيرُ َمْشَق وَ دَوَعْن ) -
 ( في جملة مفيدة.تتداعى لـوظف التركيب ) -5
 فِتلك ُعُروُش الياَسميَن وَزْهُرُه َكزهر النجومحاك النمط اللغوي:  -6
 .................تلك .......................... كــ .......   
 .إنَّني َأرَغُب في َأْن ُينَقَل ُجْثمانيوضح نوع األسلوب:  -7
 ( عالقة هذه الجملة بما قبلها .......................شْعرَ ي الرَِّحُم الَّذي َعلََّمني الَمْشَق هدأِلنَّ ) -8
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:َبْيَن َيَديِّ  ِّ   النَّص 
، وباِحثٌ  أديٌب،الُدْكتوُر ُشْكري َفْيصل  العامِّ ِلَمْجَمِع  مينِ م. َشَغَل َمْنِصَب األ 1918 عامَ  ِدَمْشقَ  في ُوِلدَ  سوِريٌّ

راَسةِ  َدِبيَُّة،ِمْنها: الُفنوُن األ َكثيَرًة، اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة في ِدَمْشَق. َوَتَرَك ُمَؤلَّفاتٍ  ُر الَغَزِل َبْيَن  َدِبيَِّة،األ وَمناِهُج الدِّ َوَتَطوُّ
 َوُصَوٌر ِمْن َحياِتنا. َواإِلْسالِم، الجاِهِليَّةِ 
لُ  ثًا  ِذْهِنِه، شكري فيصل في هِذِه الَمقاَلِة ُشجوَنُه الُمَبْعَثَرَة، َوما اْعَتَمَل في َوُيَسجِّ َوُهَو عاِئٌد ِبالّطاِئَرِة ِمَن الِهْنِد، ُمَتَحدِّ

َوَعواِمِلها، ُمقاِرنًا َبْيَن َتَشْرُذِمنا َوَوْحَدِة  الَوْحَدةِ  أواِصرِ ِمّما َيْجَمُعها ِمْن  الرَّْغمِ  َتَمزُِّق الِبالِد الَعَرِبيَِّة، َعلىفيها َعْن 
 اِقها.أْعر َوُلغاِتها وَ  ِبُشعوِبها الِهْندِ 

 للدرس 
 
ليل

ْ
ح
َ
 والت

 
رح
 
  الش

اللغات الشعوب و  ةيوحدة الهند متشظو  نيالدحدة الدم واللغة و وا العربيةتمزق البّلد  الفكرة العامة:
 ق.ار األعو 

 أتون الفرقة. شون ييعالعرب  (:1الفكرة )

ؤاُل الاّلهِ  الَعَرِبيِّ  الَبْحرِ  َسماءِ  في ماّراً  الِهْنِد، ِزياَرةِ  ِمنْ  عاِئدٌ  أناَعَليَّ َطريقي ُكلَّها وَ  ُث الاّلِهُب الَّذي كاَن يمأَل السُّ
 ْفِط َوُطيوٍف ِمَن الَحضاَرةِ َبعًا ِبرواِئِح النِّ شمُ  دمشق، ِإلىُمْجتازًا الُكَوْيَت  ماراتِ اِب ُعماَن، ُمِطاّلً َعلى اإلِ ضَوهِ 

اِل َوالصَّ  الَقْلبِ  ُمْمتَلئَ  َبَردى،َونَسائم  الغُوَطة أْرواحَ  أواِجهَ  أنْ َل الروَّاِئِح، قب بِهذه َوالَبداَوِة ُتحيطُ  ُمتَمنيِّا َلِو  حارى،بِالرمِّ
و  َمدينةَ  ِمنْ  انْطَلَقوا الذَّينَ  أولِئكَ  أقدام مَواِطنَ  لقبِّ أٍل، رمَ  كلُ  َعلى أْزَحفَ  أنْ ُت اْستَطع  َصّلى هللُا َعَلْيهِ  – لِ الرسَّ
دوا هذا الجيلَ  وَبوادي الَجزيَرة، –َوَسلََّم  ؤالُ  الّناسِ  ِمنَ  َوَوحَّ عَليَّ   الَّذي كان يمأَل َبْعَد طوِل اقْتِتاٍل َوِخصام، السُّ
 ؟ الفُرْقةَ  أتُونِ الَعَرُب يَعيشوَن في  يَظل لِماذا ُكلَُّه، َوُدْنياَي ُكلَّها في هِذِه الرِّْحَلِة، ُهَو: ِلماذا ؟ ُوجودي

 الَعَطِش.أِو  الَجْرِي أَثرِ ِبُسْرَعٍة ِمْن  الاّلِهُث: َمْن َيَتَنفَُّس  المرادف:⚫ 
، ال ُتها: الُفْرَقةِ  أتونُ ،   ُمثيرُ الاّلِهُب: الحارُّ  ، مجتازًا: عابرًا ومارًا.  َوَضراَوُتها ِشدَّ

 .نهر دمشق األعظم: َبَردىوهي اسم مكان في دمشق  ،   الُغوَطُة : مجتمُع النبات والماء
 الوحدة .× الصلح والمحبة  ، الفرقة × : الخصام التضاد ⚫
  .بوادي: بادية روائح : رائحة،   الهضاب: هضبة  ،   طيوف: طيف ،   المفرد:⚫ 
 : والصور الجمالية االيحاءات ⚫
)أين : شبه السؤال بإنسان يلهث، وبنار مشتعلة، وتوحي كراهية الكاتب من السؤال :(السؤال الالهث الالهب)

 واشمئزازه منه. جواز سفرك؟(

 القراءة
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 اء، وتوحي بشدة حبه لبالده.شبه القلب بكأس مملوء بالماء، وشبه الرمال بالم :(ممتلئ القلب بالرمال)
 دليل على توفر النفط والرخاء. :(ْفطِ َبعًا ِبرواِئِح النِّ شمُ )
، أو ، وشبه الغوطة بإنسان ُيواَجه(: دليل على جمال هذه المناطقَبَردىَونَسائم  الغُوَطة أْرواحَ  أواِجهَ  أنْ َل قب)

 بإنسان له أرواح.
 المكان والتعلق به.بتمسك الدليل على  :(لٍ رمَ  كلُ  لىعَ  أْزَحفَ  أنْ ُت ُمتَمنيِّا َلِو اْستَطع)
 : شبه المواطن بإنسان يقّبل.(أقدام مَواِطنَ  لقبِّ أ)
و  َمدينةَ  ِمنْ  انْطَلَقوا الذَّينَ  أولِئكَ  أقدام مَواِطنَ  لقبِّ أ)  دليل على الفخر واالعتزاز بالتاريخ اإلسالمي المشرق. :(لِ الرسَّ
 به الفرقة بالنار المشتعلة.ش :(يعيشون في أتون الفرقة)
 األساليب: ⚫
 ( استفهام، غرضه االستنكار.؟ الفُرْقةَ  أتُونِ الَعَرُب يَعيشوَن في  يَظل ِماذا)

 جرسًا موسيقيًا مؤثرًا. ييعط الالهث والالهب: الجناس الناقص: -

 .تنقل ال تمزق. لةيوسجواز السفر  (:2الفكرة )
 لُ أنتق كأّني ساَعة، فِ نص كل في َمرة َجوازيِ  أْبرزِ  الَعَرِب، أْرضِ ِمْن  ْجزاءِ األ هِذه في الطرَّيقَ  أقَطعُ لِماذا؟ لِماذا 

، ِإلى الَبْحرِ  ِمنَ  َواْنَتَقْلتُ  الَمسافاِت، أْبَعدَ  َواْجَتْزتُ  ْميالِ األ آالفَ  َقَطْعتُ  حينَ  َعلى َدْولٍة، إِلىَدْوَلة  ِمنْ   َوِمنَ  الَبرِّ
 ألوني،يس أنْ ميَر" دوَن في "كش الُعلْيا الُمْرَتَفعاتِ  بلغَ أ أن أوشكتُ وَ  الَجَبِل، إِلىَوِمَن الوادي  الّداِخِل، ِإلى الّساِحلِ 

 ؟َجوازك أْينَ 
هي منطقة جغرافية تقع شمال غرب شبه قارة الهند وباكستان والصين في : أبرز : أظهر ،  كشمير: المرادف⚫

 أوشكُت: قاربت.وَ ،         وسط آسيا
 : والصور الجمالية تااليحاءا⚫
 جز ومناطق التفتيش.ساَعة( دليل على كثرة الحوا فِ نص كل في َمرة َجوازيِ  أْبرزِ )
 بانتقاله من دولة إلى أخرى.بين الحين واآلخر شبه إبراز جوازه (: َدْولةٍ  إِلىَدْوَلة  ِمنْ  لُ أنتق كأّني)
 األساليب:⚫
 (: أسلوب استفهام.؟َجوازك أْينَ )

 قها.ار الهند رغم اختّلف لغاتها وأع دة شعوبوح (:3الفكرة )

 في –ق واِحٌد َجميٌل. َفَكْيَف ال َيْنَتِظُمنا نسَ  الِمْلياِر، ينتظمهُ  الِهْنُد قارٌَّة َوغاَبٌة ِمَن اللُّغاِت، َيعيُش فيها ما َيزيُد َعلى
، َوُهَو في الواقعالِبالِد، ُهَو في الواِقِع  هِذهِ  ِمنْ  مَكانٍ  كل في ُهوَ  ُهوَ  أصيٌل،َنَسٌق ُلَغِويٌّ  –ِبالِد الَعَرِب   الخاِرِجيِّ

، َوُهَو فيالنف لى عَ  ْخَضرِ األ الَجَبلِ  أْطرافِ في  الَفْرِد، َوفي الَجماَعِة، ُهَو في الِوْجداِن، َوُهَو في الَعْقِل، َتْسَمُعهُ  ِسيِّ
، ثُم يَصَحبك القارَّة  في اللَُّغِويُّ  . َفَكْيَف اْسَتطاَع التََّشتُّتُ ْطَلسيِّ األ ْطرافِ أ ِإلىالرِّْحلِة الَبعيَدِة  في الُمحيِط الِهْنديِّ
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ُد اللُّ  لمَ ثم  الواِحَدة، لةَ الدو  طَريقِ  عن يْختَفيَ  أنالهِنْديَّة   ِإْنشاءالَعَرِبيَِّة َعلى  ْرضِ األ في ُيساِعدَ  أنْ ويُّ غيستطِع التوَّحُّ
ماُء َعلى طلِماذا تختل  ة،الُمتباينِ  الروَّاِفدِ  هِذهِ  ُكلُّ  ِإَلْيهاهي رَة التَّي تَنتْ يهِذِه البح فَ ْنِد َوَعْرِضها، لِتؤلّ وِل الهِ ُط الدِّ
َد، َوَتْنِبُض النَّْبَض الُمْشَتَرَك، َوَيكوُن َلها هذا فَتَتاَلقى  ْنِد؟الهِ  أَرجُ َرُج الواِحُد، األ هذا التَّالقي الُمَتَجدِّ
: التفرق  ، التََّشتُّتُ : العاطفة والمشاعر ، الوجدان، : الّراِئَحُة الطَّيَِّبةُ َرجُ األ،   ظامُ النََّسُق: النِّ   المرادف: ⚫

  .أو الينابيع ما َيُمدُّ النهَر بالماِء من قناة أو ُنَهْير: المختلفة ، الروافد: ةالُمتباينِ 
 المتفقة.×  ةالُمتباينِ االتحاد والتجمع   ،   ×  التََّشتُّتُ : التضاد ⚫
 الروافد: الرافدة. المفرد: ⚫
 األساليب: ⚫

ماُء َعلى طلِماذا تختل  ... : أسلوب استفهام، غرضه: التعجب واالستنكار.هِذهِ  فَ وِل الِهْنِد َوَعْرِضها، لِتؤلّ ُط الدِّ
 االيحاءات:  ⚫
والفروقات  دليل على التوحد رغم الصعوبات (:ةالُمتباينِ  الروَّاِفدِ  هِذهِ  ُكلُّ  ِإَلْيهاهي رَة التَّي تَنتْ يهِذِه البح فَ لِتؤلّ )

 .الثقافية والِعرقية واللغوية
 ( دليل على التوحد والتعاون بين مناطق الهند.َوَتْنِبُض النَّْبَض الُمْشَتَركَ )
 الصور الجمالية: ⚫
وانبهاره  د الهندشبه توحد الهند بعقد منظوم ومنسق وجميل، وتوحي بفخر الكاتب بتوح(: ق واِحٌد َجميلٌ نسَ  ينتظمهُ )
 ، ورغبته العارمة في تحقيق الوحدة العربية كمنظومة متكاملة.به
 د منظوم.قْ عَ شبه لغة العرب التي توحدنا بِ  :(ينتظمنا نسق لغوي أصيل)
 شبه النسق اللغوي بصوت نسمعه. :(تسمعه في أطراف الجبل)
 ب.شبه اللغة بمسافر يصح(: الرِّْحلِة الَبعيَدةِ  في ثُم يَصَحبك)
ماُء َعلى طتختل) ، وشبه الهند بالبحيرة شبه الدماء بأنهار صغيرة(: رةَ يهِذِه البح فَ وِل الِهْنِد َوَعْرِضها، لِتؤلّ ُط الدِّ

 بالروافد. بينها واللغوية والعرِقية المؤلفة من روافد، وشبه المدن الهندية واالختالفات الثقافية
دَ  فَتَتاَلقى)  شبه الروافد بأشخاص تتالقى.: (هذا التَّالقي الُمَتَجدِّ
،النف ُهَو في الواقع)  شبه اللغة بإحساس في القلب والوجدان.والوجداني(:  ِسيِّ
 بإنسان له قلب ينبض. الروافدشبه  :(َوَتْنِبُض النَّْبَض الُمْشَتَركَ )
 شبه الهند بزهرة لها عطر. :(يكون لها األرج الواحد)
 مهارات لغوية: ⚫
 (، عالقتها بما قبلها: تعليل.هيرَة التَّي تَنتْ يالبح هِذهِ  فَ لِتؤلّ ) -
دَ  فَتَتاَلقى) -  عالقتها بما قبلها: نتيجة. (:هذا التَّالقي الُمَتَجدِّ
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 ..نهايرغم مقومات الوحدة ب العربيةتشرذم األمة  (:4الفكرة )
ِم الَعَرِبيِّ  غيَرِة، َيْنَحِسُر َعْنها َبْحٌر، ُثمَّ هذا األ لِماذا كاَن ذِلَك ُهناَك ؟ َوِلماذا ُتَؤلُِّف ُبَحْيَرُة الدَّ ْرَخبيَل ِمَن الُجُزِر الصَّ

ُم هِذِه الُجسوَر؟ بحر، ُيَغّطيها م الَعَربي ِلماذا َتْخُلُق ِمْن َبْيِنها الُجسوَر، ُثمَّ ُتَحطِّ َشراُت الُقلوِب التَّي عَ  َيكوُن ِلهذا الدَّ
 واِحٍد؟ َبلٍ ُمْستق إِلى عُ َويَتَطلَّ  واِحدًا، أفُقاً  َيْنِبُض ِبُوجوٍد واِحٍد، وَيستشرفُ   واِحدٌ ِللَعَرِب َقْلبٌ  َيكونُ  بِها، َوال ينبض
ٌة، ، َولِكلُع في َسماِئنا ِعْشروَن َعلَماً َيْرَتفِ  لِماذا َة الكبرى، رِسالَة الَعَلم الواِحِد، واللغ ُثم َعَلٍم ِقصَّ  ة الواِحَدةِ نَنْسى الِقصَّ
غيَرةَ واِحٌد يطوي األ معل ُع في َسماِء َغْيِرناْرِض الواِحَدة. َعلى حيَن يرتفَ ِد، واألالواحِ َمِل واأل َة لِيُؤلَِّف قصِّ  ْعالَم الصَّ

 تَساَءُل لِماذا؟أَل  وإِنيّ  لِماذا؟ ألُنيلَتسَ  ِنكَّ إ الَعَلم الواِحِد؟
 الُمَتقاِرَبِة في الَبْحِر. الُجُزرِ  َعُة ِمنَ : الَمْجمو األْرَخبيلُ ، : الّراِئَحُة الطَّيَِّبةُ َرجُ األ المرادف: ⚫

 : يلف.يطوي  ف: يكّون،يؤلّ  ويكون له نظرة، : َيَتَطلَُّع،َيْسَتْشِرفُ 
 األساليب: ⚫
  (: أسلوب نفي.ِللَعَرِب َقْلٌب واِحدٌ  َيكونُ  َوال)
م الَعَربي َيكوُن ِلهذا ِلماذا.../ َوِلماذا ُتَؤلُِّف ُبَحْيَرةُ  /لِماذا كاَن ذِلَك ُهناكَ ) ...(: أساليب االستفهام في الفقرة،  الدَّ

 الغرض منها: االستنكار.
 الدالالت: ⚫
 (: دليل على تفرق األمة العربية.ُع في َسماِئنا ِعْشروَن َعلَماً َيْرَتفِ  لِماذا)
ةٌ  لِكل)  َلم ولونه و...(: داللة على االنشغال باألمور السطحية والتي ال معنى لها كقصة معرفة العَ َعَلٍم ِقصَّ
(: داللة على التوحد في جميع األمور والترابط ْرِض الواِحَدةالواِحِد، واألَمِل واأل ة الواِحَدةِ رِسالَة الَعَلم الواِحِد، واللغ)

 بكل أشكاله؛ فيصبح العرب كالجسد الواحد.
 الصور الجمالية: ⚫
ِم الَعَرِبيِّ )  .شبه الدم ببحيرة، وشبه األرخبيل بشيء مادي يؤّلف: (ْرَخبيلَ هذا األ ُتَؤلُِّف ُبَحْيَرُة الدَّ
شبه العرب بإنسان له قلب أو  شبه توحد العرب بالقلب النابض :(َيْنِبُض ِبُوجوٍد واِحدٍ  ِللَعَرِب َقْلٌب واِحدٌ  َيكونُ  َوال)

 .واحد ينبض
 شبه القلب بإنسان يستشرف األفق، وشبه الوحدة باألفق. :(يستشرف أفقًا واحداً )
ةٌ  لِكل)  (: شبه العلم بالقصة.َعَلٍم ِقصَّ
 شبه العلم بالرسالة. :(رسالة العلم)
 شبه التوحد باألمل. :(األمل الواحد)
 شبه التوحد بالعلم، وشبه فقدان التوحد بعلم يطوى. :(يرتفع في سماء غيرنا علم وتجد يطوي األعالم)
 شبه العلم بالقصة المؤلفة. :(م الواحدلَ ليؤلف قصة العَ )
 إِنكَّ لَتَسألُني لِماذا؟ وإِنّي أَلتَساَءُل لِماذا؟ فائدة لغوية: ⚫
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 الفرق بين )يسأل( و)يتساءل(:
 يسأل: يوجه سؤااًل لطرف آخر؛ ألن الطرف اآلخر يعرف اإلجابة.

 .؛ ألنهما ال يعرفان الجوابيتساءل: كالهما يسأل اآلخر دون حل
 ن الجواب، ويطلبانه.فكاًل من السائل والموجه له السؤال ال يعرفا

 ..لصنع األمل في وحدة العرب. قيطر والعمل  طيالتخط (:5الفكرة )
 َوَتَمنَّْيتُ  الَكالُم، ُهوَ  ِإنَّمانا لَّذي يَقتلا أن إِلى أْذَهبُ  َقريٍب، َزَمنٍ  ُمْنذ أتُ ِل َوُزْخُرفاِتِه، فَقْد َبدَ َدْعني ِمْن َتْطويالِت الَقوْ 

واِم عاأل َض بع الَكالم َعنِ  َواْمتَنَعوا َصَمتوا الَعربَ  أن َلو تُ تمنيَّ . الَعَملِ  طَريقَ  ْأُخذواالَجَدِل، ليَ ع الَعَرُب َطريَق َلو قطَ 
 .قِّقوَنهيح أَملٍ يُنْفِذوَنُه، وَ  لعمَ  ِإلىَرفوا َوانص
 كانَ  أّنى تَقولَها، أنْ  بُ َويجَ  تَقولَها، أنْ َطيُع تالتَّي تس الَحاللُ  الَكِلَمةُ  ِلَتُكنِ : تَ كن دٍ بلَ  أيِّ  ِمنْ  َوَطِنكَ  ِإلى العاِئدُ  أيُّها
 ْفنا الطرَّيَق.َقِد اكْتش نَكونُ  ُف الَجواَب،َطِنَك: ِلماذا؟ َوحيَن نكتشَ ِمَن الَحياِة في وَ  كَ مَوْقف
 ، أي الكالم المزين والُمَحسن.الزُّْخُرُف: الّزيَنةُ : القول الطويل، لِ َتْطويالِت الَقوْ : المرادف ⚫
 ساليب:األ⚫ 
 ( أسلوب أمر.لِ َدْعني ِمْن َتْطويالِت الَقوْ )
 (: أسلوب قصر.الَكالمُ  ُهوَ  ِإنَّما)
 (: أسلوب شرط.ع الَعَرُب َطريَق الَجَدلِ َلو قطَ )
  (: أسلوب نداء.َوَطِنكَ  ِإلى العاِئدُ  أيُّها)
 (: أسلوب أمر.تَقولَها أنْ تَطيُع التَّي تس الَحاللُ  الَكِلَمةُ  ِلَتُكنِ )
 اإليحاءات والصور الجمالية: ⚫
 .القول بشيء مادي ُيزخرفشبه  تطويالت القول وزخرفاته: مندعني  -
أن وفيها داللة على تأثير الكالم على واقعنا و  شبه الكالم بإنسان شرير يقتلنا. الذي يقتلنا إنما هو الكالم: -

 العرب يكثرون القول أكثر من الفعل.
 ريق.شبه الجدل بالط طريق الجدل: -
 توحي بالخزي والعار لعدم توحد العرب وتخاذلهم. أن العرب صمتوا:لو  تُ تمنيَّ  -
، وفيها داللة على شبه الكلمة الحق بمال حالل: تَقولَها أنْ  بُ َويجَ  تَقولَها، أنْ تَطيُع التَّي تس الَحاللُ  الَكِلَمةُ  ِلَتُكنِ  -

 فرق.الحرص على تغيير الواقع والبحث عن أسباب التشتت والت
 كتشف.يكتشف الجواب: شبه الجواب بشيء مادي يُ  -
 )أمل( و)عمل(. الجناس الناقص بين: -
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حيَحةِّ  إِّجاَبةِّ  ال َرْمزِّ  َحْولَ  دائَِّرةً  َنَضعُ   -1   :ْأتي يَ  فيما الصَّ
هَ  أنْ  َقْبلَ " َقْولِّهِّ  في  )أْرواحِّ  ( ـبِّ  ُيْقَصدُ  -  أ   " لُغوَطةا أْرواحَ  أواجِّ
 .األْشجارُ  - 4 .   الِجبال-  3 . األْنُفس -   2 .  النَّساِئم - 1

 .األْشجارُ  اإلجابة:
  :أنَُّهم  "الُفْرَقةِّ  أتونِّ  في َيعيشونَ "  ُجْمَلةِّ  مِّنْ  َنْفَهمُ    -ب
دونَ  -2 .                 فيهِ  ُهم ِبما ُيَسّرونَ - 1  .واِحدٍ  َشْعبٍ  في َيَتَوحَّ
 .ُمْخَتِلَفةً  ُلغاتٍ  َيَتَكلَّمونَ   -4       .َوالتَّباُعدِ  الُفْرَقةِ  نارُ  َسُعُهمْ َتلْ   -3 

 َوالتَّباُعدِ  الُفْرَقةِ  نارُ  َتْلَسُعُهمْ :  اإلجابة
  "الَكّلمُ  ُهوَ  إِّنَّما َيْقُتُلنا الَّذي أنَّ  إِّلى أْذَهبُ  َبَدْأتُ "  :َقْولِّهِّ  مِّنْ  الكاتِّبُ  أرادَ  - ج
 . َتْقُتُلنا الِكالمِ  َكْثَرةُ   -2َوَبالَغٍة.         َفصاَحةٍ  أْصحابَ  دْ َنعُ  لمْ  - 1
 .الَقْوِل ِبالَعَملِ  اْقِترانِ  في مْشِكَلُتنا  -4أْعماِلنا        َوِقلَّةِ  أْقواِلنا َكْثَرةِ  في َقِضيَُّتنا - 3

        .أْعماِلنا َوِقلَّةِ  أْقواِلنا َكْثَرةِ  في َقِضيَُّتنا  : اإلجابة
ْندُ " ُجْمَلةِّ  مِّنْ  َنْفَهمُ  -د   :أنَّ   "اللُّغاتِّ  مِّنَ  غاَبةٌ  الهِّ
 .الغاَبةِ  َحَيواناتِ  ُلَغةَ  َيْفَهمونَ  -2 .     ُبداِئيَّةً  َحياةً  َيعيشونَ  الُهنودَ  - 1
 .ُمْشَتَرَكةٍ  َتفاُهمٍ  ُلَغةَ  َيْمِلكونَ  ال -4          .َوُمَتَنوَِّعةٌ  َكثيَرةٌ  ُلغاِتِهم - 3

           .َوُمَتَنوَِّعةٌ  َكثيَرةٌ  ُلغاِتِهم  : اإلجابة
ْندِّ  مِّنَ  عائِّدٌ  َوُهوَ  َسمائِّها، في الكاتِّبُ  َمرَّ  الَّتي الَعَربِّيَّةِّ  البِّّلدِّ  أْسماءَ  َنْذُكرُ  -2  .الهِّ

  والسعودية. عمان واإلمارات والكويت وسوريا  : اإلجابة
حُ  -3 ِّ  في الكاتِّبُ  َذَكَرها تيالَّ  الَوْحَدةِّ  ُمَقو ِّماتِّ  ُنَوض ِّ  .النَّص 

 .والتاريخ الواحد ْرِض الواِحَدةالواِحِد، واألَمِل واأل ة الواِحَدةِ رِسالَة الَعَلم الواِحِد، واللغ : اإلجابة
ِّ  مِّنَ  َنْسَتْخرِّجُ  -4  .الكاتِّبَ  آَلما َمْشَهَدْينِّ  النَّص 

، وتعدد األعالم واألطياف ف ساعة في البلدان العربيةوإبراز جوازه كل نص تفرق وتشتت الدم العربي :  اإلجابة
 العربية.

نُ  - 5 يَّةِّ  القارَّةِّ  في اللَُّغوِّيُّ  التََّشتُّتُ  اْسَتطاعَ  َكْيفَ  " :َقْولِّهِّ  في الكاتِّبُ  َذَكَرُهما اْثَنْينِّ  واقَِّعْينِّ  َبْينَ  ُنوازِّ ْندِّ  أنْ  الهِّ
ْوَلةِّ  َطريقِّ  َعنْ  َيْخَتفِّيَ  َدةِّ، الدَّ عِّ  َلمْ  ُثمَّ  الواحِّ دُ  َيْسَتطِّ دَ  أنْ  اللَُّغوِّيُّ  التََّوحُّ ْوَلةِّ  إِّْنشاءِّ  َعلى الَعَربِّيَّةِّ  ْرضِّ األ  في ُيساعِّ  الدَّ

َدةِّ؟  "الواحِّ
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يوازن الكاتب بين كثرة اللغات وتعدد الثقافات عند الهند، والنتيجة تّوحد الهند رغم كل ذلك، وفي المقابل  : اإلجابة
 لعربية؛ إال أن بينهم تفرق وتشتت وتمزق.لغة واحدة عند األمة ا

جُ  اأًلْرَخبيلِّ  صوَرةُ  - 6 رَ  عاَدةً  ُتْبهِّ حُ  . األْرَخبيلِّ  هذا َمْنَظرُ  آَلَمهُ  ُهنا الكاتِّبَ  أنَّ  َغْيرَ  إَِّلْيها، الن اظِّ  َسَببَ  ُنَوض ِّ
 .ذلِّكَ 

 التفرق العربي والتشتت بينهم. وهو يعكس، متفرقة في بينها وفي داخلها أيضاً اأًلْرَخبيِل ألنها   : اإلجابة
، نِّهاَيةِّ  في الكاتِّبُ  َبثَّهُ  أَملٌ  ُهناكَ  - 7 ُحهُ  الَمقالِّ  . ُنَوض ِّ

؛ أي أن األمل في التوحد والتماسك بين العرب قوله وحين نكتشف الجواب نكون قد اكتشفنا الطريق  : اإلجابة
 .باٍق ولكن يحتاج إلى نظرة واعية منا

  
 
ة
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ش
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ليل

ْ
  ح

يابِّ  أَثرَ  ُنناقُِّش   -1 يَّةِّ  َعلى الَعَربِّيَّةِّ  الَوْحَدةِّ  غِّ  .  فَِّلْسطينَ  َقضِّ
 أدى ذلك إلى اضعاف تلك القضية وعدم القدرة على حلها طوال تلك المدة . : اإلجابة

حُ   -2  :الكاتِّبِّ  َقْولِّ  في التَّْصويرِّ  َجمالَ  ُنَوض ِّ
هِّبُ  الُسَؤالُ   -أ     هِّثُ  الّل    .الّل 

 .شبه السؤال بإنسان يلهث، وبنار مشتعلة  :اإلجابة
ماءُ  َتْخَتلِّطُ  - ب    وافِّدُ  إَِّلْيها َتْنَتهي ُبَحْيَرةً  لُِّتَؤل ِّفَ  الد ِّ   .الُمَتبايَِّنُة  الرَّ

  .صور الدماء بالماء الذي يتجمع فيكون بحيرة : اإلجابة
 َنقوَلها ؟ أنْ  الكاتِّبُ  ُيريُدنا الَّتي الَحّللُ  الَكلَِّمةُ  ما بِّرأيِّكَ   -3

 .كلمة )لماذا(؛ أي: التساؤل عن كيفية الوحدة وإزالة هذا التشتت ومعرفة أسباب الواقع المرير:  اإلجابة

 أسئلة خارجية  
 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة:

ؤاُل الاّلهِ  الَعَرِبيِّ  الَبْحرِ  َسماءِ  في ماّراً  الِهْنِد، ِزياَرةِ  ِمنْ  اِئدٌ ع أناَعَليَّ َطريقي ُكلَّها وَ  ُث الاّلِهُب الَّذي كاَن يمأَل السُّ
 ْفِط َوُطيوٍف ِمَن الَحضاَرةِ َبعًا ِبرواِئِح النِّ شمُ  دمشق، ِإلىُمْجتازًا الُكَوْيَت  ماراتِ ضاِب ُعماَن، ُمِطاّلً َعلى اإلِ َوهِ 

اِل َوالصَّ  الَقْلبِ  ُمْمتَلئَ  َبَردى،َونَسائم  الغُوَطة احَ أْرو  أواِجهَ  أنْ َل الروَّاِئِح، قب بِهذه َوالَبداَوِة ُتحيطُ  حارى، ُمتَمنيِّا َلِو بِالرمِّ
و  َمدينةَ  ِمنْ  انْطَلَقوا الذَّينَ  أولِئكَ  أقدام مَواِطنَ  لقبِّ أٍل، رمَ  كلُ  َعلى أْزَحفَ  أنْ ُت اْستَطع  َصّلى هللُا َعَلْيهِ  – لِ الرسَّ
دوا هذا الجيلَ وَ  وَبوادي الَجزيَرة، –َوَسلََّم  ؤاُل الَّذي كان يمأَل  الّناسِ  ِمنَ  َوحَّ عَليَّ  َبْعَد طوِل اقْتِتاٍل َوِخصام، السُّ
 ؟ الفُرْقةَ  أتُونِ الَعَرُب يَعيشوَن في  يَظل لِماذا ُكلَُّه، َوُدْنياَي ُكلَّها في هِذِه الرِّْحَلِة، ُهَو: ِلماذا ؟ ُوجودي

 لُ أنتق كأّني ساَعة، فِ نص كل في َمرة َجوازيِ  أْبرزِ  الَعَرِب، أْرضِ ِمْن  ْجزاءِ األ هِذه يف الطرَّيقَ  أقَطعُ لِماذا؟ لِماذا 
 .َدْولةٍ  إِلىَدْوَلة  ِمنْ 
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 ؟ها، َوُهَو عاِئٌد ِمَن الِهْندِ أْسماَء الِبالِد الَعَرِبيَِّة الَّتي َمرَّ الكاِتُب في َسمائِ ما  -1
..................................................................................................... 

 ما مرادف الالهث؟ .......................... ، وما مضاد الُفرقة؟ ......................... -2
 ما مفرد )طيوف(؟ ................................... -3
 ما داللة قوله:  -3
 (؟ ....................................لٍ رمَ  كلُ  َعلى أْزَحفَ  أنْ  تُ ُمتَمنيِّا َلِو اْستَطع)
 ( ......................................................َيعيشوَن في أتوِن الُفْرَقةِ )
 هات من النص ما يدل على: )كثرة التفتيش والحواجز عند بالد العرب(. -4

.................................................................................................... 
 وظف التركيب )أوشك أن( في جملة مفيدة. -5

.................................................................................................. 
 ...............................................( ......الُسَؤاُل الاّلِهُب الاّلِهثُ وضح الجمال ) -6
  " الُغوَطة أْرواحَ  أواِجهَ  أنْ  َقْبلَ " َقْوِلهِ  في  )أْرواحِ  ( ـبِ  ُيْقَصدُ  -7
 .األْشجارُ  - د .       الِجبال-  ج .      األْنُفس -   ب .       النَّساِئم - أ
 حواجز والتفرقة؟نهاء قضية الإكيف يمكن العمل على توحيد العرب و  -8

................................................................................................ 
 :يلي فيما خط تحته ما بين المعنى في فرق  -9
 (      .                     )   اإلمارات على مطالً  -1
 (     .  )    األندلس بالد في إمارات المسلمون  شيد -2
 (       .     )   والخيانة الكذب منها أمارات للمنافق -3

 في –ق واِحٌد َجميٌل. َفَكْيَف ال َيْنَتِظُمنا نسَ  الِمْلياِر، ينتظمهُ  الِهْنُد قارٌَّة َوغاَبٌة ِمَن اللُّغاِت، َيعيُش فيها ما َيزيُد َعلى
، َوُهَو في الواقعالِبالِد، ُهَو في الواِقِع  هِذهِ  ِمنْ  مَكانٍ  كل في ُهوَ  ُهوَ  أصيٌل،َنَسٌق ُلَغِويٌّ  –ِبالِد الَعَرِب   الخاِرِجيِّ

، َوُهَو فيالنف لى عَ  ْخَضرِ األ الَجَبلِ  أْطرافِ في  الَفْرِد، َوفي الَجماَعِة، ُهَو في الِوْجداِن، َوُهَو في الَعْقِل، َتْسَمُعهُ  ِسيِّ
، ثُم يَصَحبك القارَّة  في اللَُّغِويُّ  . َفَكْيَف اْسَتطاَع التََّشتُّتُ ْطَلسيِّ األ أْطرافِ  ِإلىلِة الَبعيَدِة الرِّحْ  في الُمحيِط الِهْنديِّ

ُد اللُّ  لمَ ثم  الواِحَدة، لةَ الدو  طَريقِ  عن يْختَفيَ  أنالهِنْديَّة   ِإْنشاءالَعَرِبيَِّة َعلى  ْرضِ األ في ُيساِعدَ  أنْ ويُّ غيستطِع التوَّحُّ
 ة،الُمتباينِ  الروَّاِفدِ  هِذهِ  ُكلُّ  ِإَلْيهاهي رَة التَّي تَنتْ يهِذِه البح فَ وِل الِهْنِد َوَعْرِضها، لِتؤلّ ماُء َعلى طُط الدِّ لِماذا تختل
َد، َوَتْنِبُض النَّْبَض الُمْشَتَرَك، َوَيكوُن َلها هذا فَتَتاَلقى  ْنِد؟الهِ  أَرجُ َرُج الواِحُد، األ هذا التَّالقي الُمَتَجدِّ

 : واقع الهند وواقع العرب.اِزُن َبْيَن واِقَعْيِن اْثَنْينِ ُنو  -1
........................................................................................................ 

 ............هات مرادف )النسق( ............ ، مضاد )التشتت( .............، مفرد )الروافد( ....... -2



 إعداد/ أ. أحمد النويري                                                              الفصل األول –للصف الثامن  – الوسيط في اللغة العربية

136 
 

0  
 

 ...............( ...............................َوَتْنِبُض النَّْبَض الُمْشَتَركَ وضح الجمال في قوله: ) -3
 ..............ذكر الكاتب أحد عناصر مقومات الوحدة، بّين هذا العنصر........................ -4
ُد اللُّ  لمَ )ثم  -5 ( حول النفي إلى إثبات مع الحفاظ على المعنى.  الَعَرِبيَّةِ  ْرضِ األ في ِعدَ ُيسا أنْ ويُّ غيستطِع التوَّحُّ

...................................................................................................... 
 لصورة.رسم الكاتب صورة من الطبيعة لتوحد الهند حيث تتالقى جميع االختالفات. وضح هذه ا -6

....................................................................................................... 
ماُء َعلى طوِل الِهْنِد َوَعْرِضها) -7  ( لماذا استخدم الكاتب كلمة )الدماء(؟لِماذا تختلُط الدِّ

....................................................................................................... 
 فيها؟ الموجودة االختالفات رغم الهند تعيشه الذي التوحد في رأيك ما -8

....................................................................................................... 
 العرب؟ بين والتفرق  تالفاالخعلى  المترتبة النتائج ما -9

....................................................................................................... 
 َوَتَمنَّْيتُ  لَكالُم،ا ُهوَ  ِإنَّمانا لَّذي يَقتلا أن إِلى أْذَهبُ  َقريٍب، َزَمنٍ  ُمْنذ أتُ ِل َوُزْخُرفاِتِه، فَقْد َبدَ َدْعني ِمْن َتْطويالِت الَقوْ 

واِم عاأل َض بع الَكالم َعنِ  َواْمتَنَعوا َصَمتوا الَعربَ  أن َلو تُ تمنيَّ . الَعَملِ  طَريقَ  ْأُخذواع الَعَرُب َطريَق الَجَدِل، ليَ َلو قطَ 
 .قِّقوَنهيح أَملٍ يُنْفِذوَنُه، وَ  لعمَ  ِإلىَرفوا َوانص
 كانَ  أّنى تَقولَها، أنْ  بُ َويجَ  تَقولَها، أنْ تَطيُع التَّي تس الَحاللُ  الَكِلَمةُ  ِلَتُكنِ : تَ كن دٍ بلَ  أيِّ  ِمنْ  َوَطِنكَ  ِإلى العاِئدُ  أيُّها
 ْفنا الطرَّيَق.َقِد اكْتش نَكونُ  ُف الَجواَب،َطِنَك: ِلماذا؟ َوحيَن نكتشَ ِمَن الَحياِة في وَ  كَ مَوْقف
 ..................................................ما الشيء الذي يقتلنا حسب ما يرى الكاتب؟ ........... -1
 .................................؟ ......................لماذا تمنى الكاتب أن يقطع العرب طريق الجدل -2
 ......ما الكلمة التي يريد الكاتب أن نقولها؟ ............................................................. -3
 ( ..................................................................الَكالمُ  ُهوَ  ِإنَّماوضح نوع األسلوب: ) -4
 وظف التركيب )انصرف إلى( في جملة مفيدة. .......................................................... -5
 .يبدي عيوب ذوي العيوب المنطق نماوزن الكالم إذا نطقت فإ قال الشاعر: -6

 هات من الفقرة ما يتفق مع هذا البيت.
............................................................................................................ 

 ................................ ............................َلو قَطع الَعَرُب َطريَق الَجَدلِ وضح الجمال:  -7
 بين رأيك في قول الكاتب: "إن الذي يقتلنا إنما هو الكالم"؟ .............................................. -8
 اذكر قيم مستفادة من الفقرة السابقة. ..................................................................... -9
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وا
ْ
 أح

 
لِ  بِناءِ  ل

ْ
رِ األ فِع

ْ
 م

كوِن في حاَلَتْيِن: ْمرِ نى ِفْعُل األُيبْ  -1  َعلى السُّ
  َوَلْم َيتَِّصْل ِبِه َشْيٌء. ِخِر،اآل َصحيحَ  كانَ  ِإذا -أ

 مثل: ادرْس ، اكتْب 
 َواتََّصَلْت ِبِه ُنوُن النِّْسَوِة. ،ِخراآل َصحيحَ  كانَ  ِإذا -ب

ْبنَ مثل:   ، ادرْسنَ  َهذِّ
 .الثَّقيَلةُ  أوِ  الَخفيَفةُ  التَّْوكيدِ  نونُ  ِبهِ  اتََّصَلْت  ذاَعلى الَفْتِح، إِ  ْمرِ نى ِفْعُل األُيبْ  -2

 .أْحِسَننْ ،  تَجنََّبنَّ مثل: 
 .ِخرِ اآل ُمْعَتلَّ  كانَ  ذاَعلى َحْذِف َحْرِف الِعلَِّة، إِ  ْمرِ ُيْبنى ِفْعُل األ -3

 مثل: ادُع ، اسَع ، امِض.
، أو واو الُمخاَطَبةِ  َوياءُ االْثَنَتْيِن،  أوِ  االْثَنْينِ  أِلفُ ِه بِ  اتََّصَلْت  ِإذا ِخِرِه،َعلى َحْذِف الّنوِن ِمْن آ ْمرِ ألُيْبنى ِفْعُل ا -4

 .الجماعة
 .مثل: اذهبا، اذهبوا، اذهبي

  
ٌ
 تدريبات

 :89إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
،األ أْفعالَ  تَِّيةِّ ُنَعي ُِّن في الفِّْقَرةِّ اآل التدريب األول: ْنها: ْمرِّ ُد َعّلَمَة بِّناءِّ ُكلٍ  مِّ  َوُنَحدِّ 

 أْهِلِه،َوَبْيَن  َمْنِزِلِه،في  أنَّهُ  َيْشُعُركَ  َواْجَعَلنَّهُ  َحديِثِه، ِإلى أْصغِ ِه، وَ ِإْكرامِ  في َوباِلغْ  ِبالِبْشِر، َفاْلَقهُ  َصديٌق، زاَركَ  ِإذا
 في الُفَرِص الَقريَبِة. ِزياَرِتكَ ِإلى  َيعودَ  أنْ الباِب، َواْشُكَرنَُّه َعلى زياَرِتِه، َواْرُج  ِإلى هُ َفَشيَِّعنَّ  االْنِصرافَ  أرادَ  َوِإذا

 اإلجابة/

 
 عّلمة البناء الفعل
 حذف حرف العلة َفاْلَقهُ 
 السكون  باِلغْ 
 حذف حرف العلة أْصغِ 
 الفتح اْجَعَلنَّهُ 
 الفتح َفَشيَِّعنَّهُ 
 فتحال اْشُكَرنَّهُ 
 حذف حرف العلة اْرجُ 

 ـــــدالقواع

 القاعدة
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 :تيُنَمث ُِّل بُِّجْمَلٍة ُمفيَدٍة َعلى ُكلٍ  مِّم ا َيأْ  التدريب الثاني:
كونِ  َعلى َمْبِنيٍّ  أْمرٍ  ِبِفْعلِ  َتْبَدأ ُجْمَلةٍ  -أ  .السُّ

 اِلَدْيِه.َمٍل ُيْكِسُبُه ِرضا و ِبعَ  القيامَ  َصديِقكَ  ِمنْ  فيها َتْطُلبُ  أْمٍر، ِبِفْعلِ  أُجْمَلٍة َتْبدَ  -ب
 ّنوِن.ال َحْذفِ  َعلى َمْبنيٍّ  أْمرٍ  ِبِفْعلِ  أُجْمَلٍة َتْبدَ  -ج

 اإلجابة/ 
الِة َواْصَطِبْر َعَلْيَها﴿تعالى:  الق -أ  .﴾َوْأُمْر أَْهَلَك ِبالصَّ

 أْحِسْن إلى والديك وعامْلهم معاملة حسنة. -ب
 الحرمين. المسجد األقصى أولى القبلتين وثالثهّبوا لنصرة  -ج

 :تيُنْعرُِّب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َيأْ  التدريب الثالث:
 ِجدوُهُم َكْهَف الُحقوِق ُكهوالتَ  الِحمى  ِفْتيانَ  ْنصافِ َعلى اإلِ  َربُّوا - 1
 َوبيتا َوِظاّلً َحْيُث باَتْت َوَظلَّتِ  ُترابًا كاَن َقْد َمسَّ ِجْلَدها  وُمّسا - 2

 اإلجابة/ 
ألنه من األفعال الخمسة، وواو الجماعة: ضمير متصل مبني على  ؛حذف النون  ربوا: فعل أمر مبني على -1

 السكون في محل رفع فاعل.
 فتيان: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

ي على ا: فعل أمر مبني على حذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة، وألف االثنين: ضمير متصل مبنسّ مُ  -2
 فاعل.السكون في محل رفع 

  خارجية 
ٌ
 تدريبات

 أفعاَل األمر وبًيْن َنْوع بناء ُكل منها:  -فيما يلي  -عين  السؤال األول:
 ( أْحبْب لغيرك ما ُتِحب لنفسك. 1)
 ( إذا حييت بَتِحيٍة َفَحي بأْحَسَن منها. 2)
 ( إذا أسِدَيت إليك يٌد فكافئها بما يزيد عليها. 3)
 َوارُدد َشره باإلنعام عليه. ( عاتب أخاَك باإلحسان إليه 4)
 نايا يوقْرك الناس. ( اسُم عن الدَّ 5)

 ثم بين نوَع بنائه:  الفراغات،في  ضع فعل أمر مناسباً  التدريب الثاني:
 ... على الصالِة يا ُسميُة. ........( ..1)
 . عن وطنكم يا جنوُد. ........( ....2)
 مان. . على قضاه حواِئجكم بالِكت........( ....3)
 ... الحق ولو على َنْفِسَك. ........( ..4)
 .. النْعَمَة بالشكر. ...........( ...5)
 .. لهما َجَناح الذل...........( برا والديكما و...6)
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ب بالعبارة التالية السؤال الثالث:  اء فعل األمر. نوبين في كل مرة نوَع ب، لمؤنثةالمثنى، والجمع، والمفردة ا :خاطِّ
 فيما في أيدي الناس يحبوك( )ازَهدْ 

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

.......................................................................................................... 
 اختر اإلجابة الصحيحة: السؤال الرابع:

 ُيبنى فعل األمر على السكون إذا: -1
 ليس مما سبق. -د واو الجماعة.اتصل به  -ج   نون التوكيد.اتصل به  -ب ألف االثنين.اتصل به  -أ
 يبنى فعل األمر إذا كان معتل اآلخر على: -2
 الفتح. -د  حذف النون. -ج  حذف حرف العلة. -ب  السكون. -أ
 . فعل األمر في اآلية السابقة مبني على:﴾ا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصالةيا أيه﴿ -3
 .الضم -د  حذف النون. -ج   الفتح. -ب  السكون. -أ
 . فعل األمر )أحسني(:أحسني إلى جيرانك يا سعاد -4
 ب + ج. -د    من األفعال الخمسة. -ج مبني على حذف النون. -ب معتل اآلخر.   -أ
 . فعل األمر المناسب إلكمال الفراغ:عن الوطن بكل قوة .......الجنديان يها أ -5
 دافعون. -د  دافعوا. -ج   دافعا. -ب  دافعان. -أ

 َميز أفعاَل األْمر من األفعال الماضيةِّ في العَبارات التاليةِّ َوٌبيْن َنْوَع بناء ُكل منها، واذكر السبَب: : الخامسالسؤال 
 ال خيرَا فغنم أو سكت فسلم. ق رحم هللا عبداً   (أ

 ب( خالطوا الناَس مخالطَة إن ُمتْم َمَعها أسفوا عليكم، وإن عشتم َحنوا إليكم. 
 األمانة إلى من ائتمَنَك وال تخن من خانك. أدِّ   ج(
 
 

 

 األ
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َ
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َمْبنى، ُصْغرى، ُمْصَطفى، على صورِة الياء، مثل: ) ْوَق الثُّالِثيَّةِ في األْسماِء فَ األِلُف اللَّيَِّنُة تكتُب  -1
 .َمْسبوَقًة ِبياءٍ  َوَلْيَسْت  أْعَجِميًَّة،َلْيَسْت (، بشرط أن تكون َصحارى 

 ، ودنيا(.ُعْليا، َوَزوايا، َوَبقايافإْن سبقت األسماء فوق الثالثية بياء تكتب قائمة مثل: ) -2
 وق الثالثية، تكتب ألفها قائمة مثل: يافا، أمريكا، فرنسا، حيفا، عكا، إيطاليا.أما األسماء األعجمية ف -3

موسى، وُبخارى، َوِكْسرى، )َشذَّْت َعن هِذِه القاِعَدِة، ِهَي:  أْسماءٍ َخْمَسُة  األسماء األعجميةَوُيْسَتْثنى ِمْن 
 .(َوعيسى، َومتَّى

 اإلمــــالء

 القاعدة
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: ْسماءُ َوَقْد َشذَّْت َعْنها األ(، َوَكْيَفما َوماذا، أْنُتما،)مثل:  قاِئَمةً  أِلُفها ُكِتَبْت  الِزمًا، ِبناءً  َمْبِنيَّةً  أْسماءً هناك  -4
 : اْسٌم َمْوصوٌل ِبَمْعنى الَّذيَن.لىَواأل أوالءِ  ِبَمْعنى (َوألى أّنى،)

  
ٌ
 تدريبات

 :91إجابة تدريبات الكتاب الوزاري صفحة 
َيَة بِّاأل الُمْنتَ  ْسماءَ َنْسَتْخرُِّج األ تدريب األول: َمْت َعَلْيهِّ: لِّفِّ هِّ ْكلِّ الَّذي ُرسِّ  اللَّي َِّنةِّ، َوُنَبي ُِّن َسَبَب كِّتاَبتِّها َعلى الشَّ

 .سينا اْبنِ  بَفْلَسَفةِ  أثَّرَ ، َوَقْد تَ (ْكَبرتوما األ)َجَب الَغْرُب الَفْيَلسوَف الِقّديَس أنْ  -1
 اَلِم.الع ُمُدنِ  أْقَدمَ  أريحاُتَعدُّ  -2
 :قال تعالى -3
 .﴾َوَما َخَلَق الذََّكَر َواألْنَثى﴿  -أ

﴾ -ب َق ِباْلُحْسَنى   .﴿َوَصدَّ
 .﴾َقاَل َفَمْن َربُُّكَما َيا ُموَسى﴿ -ج
َماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه َأْزَواًجا مِّن نََّباٍت َشتَّى  ﴿ -د  .﴾َوَأنَزَل ِمَن السَّ

 اإلجابة/ 
 سبب كتابة األلف اللينة الكلمة

 اسم أعجمي. يناس،  توما -1
 اسم أعجمي. أريحا -2
 األْنَثى -أ -3
 اْلُحْسَنى   -ب

 اسم فوق ثالثي.

 اسم فوق ثالثي.
 اسم شاذ عن األسماء األعجمية ُموَسى -ج
 اسم فوق ثالثي. َشتَّى   -د

ُل الَفراغاتِّ اآل التدريب الثاني: َد اإلِّ بِّما ُيناسِّ  تَِّيَة،ُنْكمِّ  الَّتي َتَعلَّْمناها: ءِّ ْمّلُبها، ُمتَّبِّعيَن َقواعِّ
 (َبَردا ،َبَردى)     ِدَمْشقُ  يا ُيَكْفَكفُ  ال َوَدْمعٌ  أَرقُّ . .......َصبا ِمنْ  َسالمٌ  -أ

 (ِكْسرى  ِكْسرا،)     . الُفْرسِ  أكاِسَرةِ  آِخرُ  ِشْروانَ  أنو ...  -ب
 (َهّلى ،َهاّل )   َتْعَلمي مْ لَ  ِبما جاِهَلةً  ُكْنتِ  ِإنْ  يا ْبَنَة ماِلٍك  الَخْيلَ  أْلتِ ...َس  -ج
 (ْعمىاأل ْعما،األ)   َصَممُ  ِبهِ  َمنْ  َكِلماتي َوأْسَمَعْت    أَدبي ِإلى... َنَظرَ  الَّذي أنا -د

 بردى ، كسرى ، هال ، األعمى. اإلجابة/

  أسئلة خارجية 
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 السؤال األول: أكمل الفراغ:
 مثل: أعطى. ة .....................تكتب األلف اللينة في األسماء فوق الثالثية على صور  -1
 إذا سبقت األلف اللينة في األسماء فوق الثالثية بياء فإنها تكتب على صورة ................. -2
 )حيفا( كتب األلف قائمة ألنها ....................... -3
 ..............من األسماء األعجمية التي تكتب األلف اللينة فيها على صورة الياء ............ و . -4
 عند جمع )قضية( جمع تكسير نقول ................... -5

 أكمل الجمل التالية بالكلمة التي تسمعها من المعلم:السؤال الثاني: 
 )مرتجي، الكبرى( ………... بالجائزة ………….. فاز  -1
 )استراليا( أصغر القارات.         …………..  -2
 (ى)يحي خذ الكتاب بقوة.           ……….. يا -3
 )الهدايا( الفائزين.        ىعل………. وزعت  -4

 السؤال الثالث: صحح الخطأ اإلمّلئي في الجمل التالية:
 زرُت عددًا من جرحا االجتياح في المستشفى. -1
 اليُد الُعليا خيٌر من اليِد السفال. -2
 من جمال الجسوم. اجمال النفوس أسم -3
 .ىيترفع المؤمن عن الدناي -4
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ْجُع:  ، السَّ َلَتْينِّ  .خيرِّ األ الَحْرفِّ  في أْكَثرَ  أوْ ُهَو َتواُفُق فاصِّ
ْجعَ  أنَّ  أَحدٍ َيْخُطُر ِبباِل  َوَقدْ   ْعِر، في َيْأتي ال السَّ ْجعِ  َمْوِطنَ  ِإنَّ : َفُنجيُبهُ  الشِّ ْعِر، في َيْأتي َقدْ  أنَّهُ  َغْيرَ  النَّْثُر، السَّ  الشِّ

  :الُمَتَنّبي َكَقْولِ  َقلياًل، كانَ  َوِإنْ 
 َوالَبّر في ُشُغٍل، َوالَبْحُر في َخَجلِ    في َجَذٍل، َوالّروُم في َوَجلٍ  َفَنْحنُ 

ْجعِ  أْفَضلُ وَ   ْكراِر في َغْيِر فاِئَدٍة.التَّ  ِمنَ  خاِلياً  التََّكلُِّف، ِمنَ  َسليماً  التَّْركيِب، َرصينَ  َوكانَ  ُجَمُلُه، َتساَوْت  ما السَّ
 :أمثلة على السجع 

ُب بُن َعبَّاٍد  -1 احِّ  ُقْم، َقْد َعَزْلناَك َفُقْم".بِّ  القاضي أيُّها: " َمديَنةِّ )ُقم(  َقاضي إِّلىَكَتَب الصَّ

 البالغـــــة
 القاعدة
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 (الميمبين )قم( األولى والثانية في عبارة الصاحب بن عباد: سجع، حيث اتفقتا في حرفي )
لِّيٌّ  -2  ".آتٍ  آتٍ : "َمْن عاَش ماَت، َوَمْن ماَت فاَت، َوُكلُّ ما ُهَو قاَل َخطيٌب جاهِّ

 آتٍ ُكلُّ ما ُهَو )، وَ (َمْن ماَت فاْت )، وَ (َمْن عاَش ماْت )ِهَي:  الِمثاَل الّثاِنَي ُمَركَّبًا ِمْن َثالِث ُجَمٍل،في 
 (.آتمات، وفات، و ) :ها، َوُهَو الّتاُء فيفي ُكلٍّ ِمنْ  خيرِ في الَحْرِف األ ُجمَلُه الّثالثُ  اتََّحَدْت  َوَقدِ . (آْت 

َمةِّ كِّتابِّهِّ  -3 ْيُخ ُمَحمَُّد بُن صالٍِّح الُعَثْيمينِّ في ُمَقد ِّ َع  "الَحْمُد لِلَِِّّّ  :(َشْرُح ُدروسِّ الَبّلَغةِّ )َكَتَب الشَّ الَّذي ال مانِّ
َي لِّما َسَلَب، َوطاَعُتُه لِّْلعاَلميَن   ."َنَسٍب  أْعلىلِّْلُمتَّقيَن َوَتْقواه  َسٍب،ُمْكتَ  أْفَضلُ لِّما َوَهَب، َوال ُمْعطِّ

 طاَعُتهُ )وَ  ،(َسَلْب  ِلما ُمْعِطيَ  ال)وَ  ،(َوَهْب  ِلما ماِنعَ  ال): ِهيَ  ُجَمٍل، أْرَبعِ ُمَركَّبًا من  الِمثاَل الّثاِلثَ نجد في 
 في خيرِ في الَحْرِف األ ْرَبعُ األ هُجملَ  تََّحَدتِ ا َوَقدِ . (َنَسْب  أْعلى َتْقواه ِلْلُمتَّقينَ )وَ  ،(ُمْكَتَسْب  أْفَضلُ  ِلْلعاَلمينَ 

 .(َوَهْب، َوَسَلْب، َوُمْكَتَسْب، وَنَسْب )ُكلٍّ ِمْنها، َوُهَو الباُء في 
كوِن، الَفواِصلِ  آِخرِ  َعلى َنِقفَ  أنْ َيِجُب  فائَِّدٌة:  ِرها.آخِ  َحَرَكُة كاَنْت  َمْهما ِبالسُّ

  
ٌ
 تدريبات

 :93زاري صفحة إجابة تدريبات الكتاب الو 
ْجَع في األ  :تَِّيةِّ اآل ْمثَِّلةِّ ُنَبي ُِّن السَّ

: "الِحْقُد َصدَ  قالَ  -1  ".الُحروبِ  َسَببُ  َواللَّجاجُ  الُقلوِب، أالثَّعاِلِبيُّ
ْيلُ  ِباْبِنهِ  َذَهبَ  أْعراِبيٌّ قاَل  -2  ْد عاَفْيَت".قَ  َفِإنَّكَ  أْبَلْيَت، َقدْ  ُكْنتَ  ِإنْ  الّلُهمَّ : "السَّ
َه َوْفَد  العاِفَيةِ  دبيِ  حَ وَمسَ  ِبَدواِئَك، داَءكَ  َوَتلّقى ِشفاِئَك، في هللاُ  أِذنَ : " َمريضٍ  ِإلىَتَب ابُن الّرومي كَ  -3 َعَلْيَك، َوَوجَّ

 ".ِلَمثوَبِتكَ  ُمضاِعَفةً  ِلُذنوِبَك، ماِحَيةً  ِعلََّتكَ  َوَجَعل ِإَلْيَك،الّسالَمِة 
 َعفا. َمَلكَ  ِإذا وَ  َكفى، أعانَ  ِإذا وَ  َوفى، َوَعدَ  ِإذاالُحرُّ  -4

 اإلجابة/
 ( في الحرف األخير وهو الباء.الُحروبِ  َسَببُ  َواللَّجاجُ ( و )الُقلوبِ  أالِحْقُد َصدَ اتحدِت الجملتان ) -1
 التاء.( في الحرف األخير وهو ْد عاَفْيتَ قَ  َفِإنَّكَ ( و)أْبَلْيتَ  َقدْ  ُكْنتَ  ِإنْ  الّلُهمَّ اتحدِت الجملتان ) -2
 اتحدت جميع الجمل التي قبل الفواصل في حرف الكاف. -3
 )األلف(. حرف( في َعفا َمَلكَ  َوِإذا( و )َوفى َوَعدَ  ِإذاالُحرُّ ( و )َوفى َوَعدَ  ِإذاالُحرُّ اتحدت الجمل الثالث ) -4

  
ٌ
ة تدريبات

 
  خارجي

 :بي ِّنِّ السجَع في اأَلمثلة اآلتية السؤال األول:
 "رِحم هللُا عْبًدا قال َخْيًرا فغنم، أْو سكَت فسِلم" . هللا عليه وسلم:( قال صلى 1)
 : الِحْقُد صدُأ القلوب، واللَّجاُج سبُب الحروب.( قال الثعالبيُّ 2)
 ارتفاُع األخطاِر، باقتحاِم اأَلخطار. :( وقال الحريري 3)
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 اإِلنساُن بآدابه، ال بزيَّه وثيابِه. ( وقال بعض البلغاء:4)
َنَزْلَت بواٍد َغْير مْمطوٍر، وفناِء َغْير معموٍر، ورُجٍل غير مْيسوٍر، فَأقْم بَندٍم، َأو  قال أعرابيٌّ لرجل سَأل لئيمًا:( و 5)

 .ارتحْل بعدمٍ 
اُد ِفيِه ِإالَّ َما ِمْن َيْوٍم ُيْصِبُح اْلِعبَ »َقاَل  -صلى هللا عليه وسلم  -َأنَّ النَِّبىَّ  -رضى هللا عنه  -َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة ( 6)

 .«ا َتَلًفاَمَلَكاِن َيْنزاَِلِن َفَيُقوُل َأَحُدُهَما اللَُّهمَّ أَْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا، َوَيُقوُل اآلَخُر اللَُّهمَّ أَْعِط ُمْمِسكً 

 حدد الكلمات المسجوعة فيما يلي:السؤال الثاني: 
 مللت السفر، وملت إلى الحضر. -1
 مهور ال يحصى.بين ج ،كنت في المسجد األقصى -2
 إذا ضاقت المعذرة. ،أنت واسع المغفرة -3
 سيعذب هللا الكفار، ويجعلهم خالدين في النار، ويكرم األبرار ويبعدهم عن دار البوار. -4

 السؤال الثالث: أكمل الجمل بكلمات ليصبح في العبارة سجع:
 و...........، وخشوع هلل ـ ........الصوم حرمان مشروع، وتأديب ب -1
 ذا وَعَد َوَفى، وإذا أعاَن .................الحرُّ إ -2
أطعموا الطعام، وأفشوا .............، وِصُلوا ...............، وصلَّوا بالليل والناس ..........، تدخلوا  -3

 الجنة بـ .................
 السالم، األرحام، نيام، بسالم[ -3كفى،  -2الجوع، خضوع،  -1]اإلجابة/ 

 
 
بري

ْ
ع
َّ
 يف الكتاب املدرسي 94حة صف الت

ْن ذاكَِّرةِّ ُطفوَلتِّنا، َمرَّ بِّنا، ما َمْوقِّفًا َطريفًا مِّ ُف فيهِّ ، َنصِّ  َعْنُه، َقَرْأنا أوْ شاَهْدناُه، أْو  َنْكُتُب فِّْقَرَتْينِّ ُمُترابَِّطَتْينِّ
دَ  ُمراعينَ  .ال كِّتاَبةِّ  َقواعِّ  ]أجب بنفسك[ فِّْقَرَتْينِّ
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o  َِة َواإِلْسواِر َواْبِن آوى  ِحكايَُة اللَّبُ ؤ 
o  ٍَّلِلِ  َدرُّ َبِن َعْبس 
o )القواعد )تدريبات 
o مراجعة السجع 

  

 الوحدة الثامنة
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س
ْ
ر
َّ
:الد

 
امِن

 
 الث

 :االْسِتماُع والُمحاَدَثُة 

( ِّ ْكياُلَك ُيكاُل لَك بِّهِّ َنْسَتمُِّع إلى َنص   (، ُثمَّ ُنجيُب َعنِّ األْسئَِّلةِّ اآلتَِّيةِّ:مِّ
 النص:

ْوجانِ الُقرى َمَع َزْوَجِتِه في َبْيِتِهما الرَّ  ْحدىإَفقيرًا كاَن َيعيُش في َأنَّ ُجاًل  ىُيْحك َوناِن َيَتعا ِث الَقديِم ، َوكاَن الزَّ
وْ  ِدياِن فيهاعيشا َحياة َكريَمًة ال َيْسَتجْ َن الماِل؛ ليَ ُتْدِخُل َعَلْيِهما الَقليَل مِ ماٍل َبسيَطٍة ُتعيُلُهما، وَ ِبأعَ  ُة جَ َأَحدًا، َفالزَّ

ْبَدَة َوُتحَ  َوِعْنَدما َتْنَتهي ِمْن َتْشكيِلها َيْأُخُذ  َرٍة ِمْنها كيلو غراما واِحدًا،َشْكِل ُكراٍت، ِزَنُة َكل كُ  ىضُرها َعلَتْصَنُع الزُّ
َمِن ِتْلَك ذِلَك، ُثمَّ َيْشَتري ِبثَ  ى َعلُمْنُذ َزَمنٍ  اَلٍة كاَن َقِد اتََّفَق َمَعهُ يَعها ِلصاِحِب َبقبالَمديَنِة ِليَ  ىلإالرَُّجُل ِتْلَك الُكراِت 
 ذِلَك. ْيِت َوُمْستلَزماِتِه؛ ِمْن َطعاٍم َوَشراٍب َوَغْيرِ بَ الُكراِت حاجاِت ال

صاِحُب  اِم َشكَّ ، َوفي َأَحِد األيَ ياباً إوَ  ِة َوالَمديَنِة َذهاباً يَ َبْيَن الَقرْ  ددِه الحالِة َيَترَ هذِ  ىاُم َوالرَُّجُل الَفقيُر َعلَمرَِّت األيَ 
ْبَدِة الَّ قبَ ال ِبِمَئِة غراٍم، َفُصِعَق، َوقاَل  ِل الَفقيِر، َفَوَزَنها َفَوَجَدها َأَقلَّ ِمْن كيلوتي كاَن َيْشَتريها ِمَن الرَّجُ اَلِة ِبَوْزِن ُكَرِة الزُّ

ِبالَيْوِم الَّذي َسَيْحُضُر فيِه ذِلَك الرَُّجُل؛  كرُ ُه، َوُهَو ُيفَ َيَنْم َلْيَلتَ  داعي؟ َوَلمْ خِ  ىلْيَف َيْجُرُؤ هذا الرَُّجُل عَ في َنْفِسِه: كَ 
 ِلَيْقَتصَّ ِمْنُه.

ْبَدِة، َفقاَبَله صاِحُب الِتِه حاِماًل ُكر د الرَُّجُل الَفقيُر َكعاَوَحَضرَ  َعْيَنْيِه، َوقاَل  َلهََّب الَجْمُر فيقاَلِة ِبَغَضٍب، َوَقْد تبَ اِت الزُّ
 ذِلَك ِبِمَئِة غراٍم؟ َأنَّها كيلو، َوِهَي َأَقلُّ ِمنْ  ىْبَدَة َعليُعني الزُّ بَي ِمْنَك َمرًَّة ُأْخرى يا َغشاُش...، تَ َترِ َلُه: َلْن َأشْ 

، َوَلْيَس ميزاناً  دي ال َنْمِلكُ ْأَسُه، ُثمَّ قاَل ِبَلْهَجٍة َيْمَلُؤها الَخَجُل: َنْحُن يا َسير َس ما َسِمَعُه، َوَنكَّ َتفاَجأ الرَُّجُل الَفقيُر مِ 
َكِر مُ ْنَك كيَأْن َنُغشَّ اآلَخريَن، َولِكني اْشَتَرْيُت مِ  اِعنابِمْن طِ  ٍة، َوِمْن َيْوِمهالو ِمَن السُّ ِزُن ِبِه أَ  ،َجَعْلُتُه لي ِمْثقاالً  ْنُذ ُمدَّ

ْبَدَة الَّتي تْشَتريها ِمني. َوق  رسَّ ِبالَخَجِل َوالعاقاَلِة، َفأحَ بَ صاِحِب ال ْأسِ ر  ىَعل صاِعَقةِ ِلماُت الرَُّجِل الَفقيِر َكالَعْت كَ الزُّ
 َلُعُه.بُض َوتَ ر َلْو َتنَشقُّ األ ِمْن َنْفِسِه َوَتَمن

 شرح المفردات:
 : رجوعاً ياباً ،  إَجاءُه اْلَمرََّة ِتْلَو اأُلْخَرى دد: َيَترَ والقديم ،   البالي: ثِ الرَّ 
 .أداة تستخدم في الوزن وتحديد المعيار: ِمْثقاالً ،   أو عارأماله وطأطأه من خزٍي : ْأَسهُ ر َس َنكَّ 

 :95إجابة أسئلة الكتاب الوزاري صفحة 
ُجلُ  كانَ  ( أْينَ 1  َيعيشان؟ َوَزْوَجُتهُ  الَفقيرُ  الرَّ

 في إحدى القرى في بيت رٍث قديم. اإلجابة/
؟( 2 ْوجانِّ  ما الَعَمُل ال ِّذي كاَن َيَتعاَوُن َعَلْيهِّ الزَّ

 .صناعة الزبدة /اإلجابة
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اَلةِّ النَّْقَص في َوْزنِّ ُكَرةِّ الزُّْبَدةِّ؟( 3 ُب الَبقَّ  َكْيَف اْكَتَشَف صاحِّ
 في أحد األيام بوزن كرات الزبدة فقام بوزنها فاكتشف النقص. كَّ ش اإلجابة/

باَرةِّ: ( 4 ُح َجماَل التَّْصويرِّ في عِّ َب الَجْمُر في َعْيَنْيهِّ )ُنَوضِّ   .(َتَلهَّ
 .بالجمربه الكاتب العينين بالنار الملتهبة ش اإلجابة/

ابَِّقةِّ.( 5 ةِّ الس  َن القِّصَّ روَس الُمْسَتفاَدَة مِّ  َنْسَتْنتُِّج الدُّ
 عدم التسرع في إصدار الحكم.     -1 اإلجابة/

 العمل بإخالص وأمانة مع اآلخرين.      -2 
 التماس العذر لآلخرين في بعض األحيان.  -3 

.َنْقَترُِّح عُ ( 6 ِّ  ْنوانًا لِّلنَّص 
 اإلخالص في العمل. اإلجابة/

يَّةِّ  في آراَءناُنبدي ( 7 بِّ  َشْخصِّ اَلةِّ  صاحِّ  .الَبق 
كان متسرعًا في إصدار الحكم، وفي نفس الوقت يبدو عليه طيبة القلب حيث سامح الرجل الفقر وكّفر  اإلجابة/
 عن ذنبه.

            أسئلة خارجية على نص االستماع  
 :على نص االستماع خارجيةأسئلة 

ِفيَن. الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوْا َعَلى النَّاِس َيْسَتْوُفوَن. َوِإَذا َكاُلوهُ ﴿( قال تعالى: 1 َزُنوُهْم ُيْخِسُرون﴾َوْيٌل لِّْلُمَطفِّ  ْم َأو وَّ
 اشرح معنى هذه اآلية.

 ( كيف تتصرف لو كنت مكان صاحب البقالة واكتشفت النقص في الميزان؟2
 ؟ْأَسهُ ر َس َنكَّ ما مرادف:  -  ( المفردات:3

 الرث؟  :ما مضاد -
 ( بين العالقة بين كلمتي )ذهابًا( و)إيابًا( .....................4
 ( حدد نوع األساليب:5
َكرِ ْنَك كيَولِكني اْشَتَرْيُت مِ  -  .َأَحداً  ِدياِن فيهاال َيْسَتجْ  -  .لو ِمَن السُّ
ْبَدةِ َشكَّ صاِحُب الَبقالَ ( 6  مقابلة(. –شرط  –تعليل  –، فوزنها. عالقة الجملة الثانية باألولى: )نتيجة ِة ِبَوْزِن ُكَرِة الزُّ
 " ؟قاَل ِبَلْهَجٍة َيْمَلُؤها الَخَجلُ " - ( ما داللة قوله: 7

 "؟ َتَمن َلْو َتنَشقُّ األرُض َوَتبَلُعهُ  " -   
  .(صاِعَقةِ رَُّجِل الَفقيِر َكالِلماُت الَعْت كَ َوق( وضح الجمال في قوله: )8
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: ِّ  َبْيَن َيَديِّ النَّص 
  ناتِ الَحَيوا ألْسَنةِ  َعلى) َبْيَدبا (الَفْيَلسوفُ  َيْرويها َواألْخالِق، الِحْكَمةِ  ِإلى ُتْرِشدُ  ِحكاياتٍ  َيَتَضمَّنُ  ِكتابٌ  َوِدْمَنة َكليَلة
 ِفْكَرةُ  َوتُشيرُ  .الَعَربِيةِ  اللغُّةِ  ِإلى الفاِرِسيَّة اللَُّغةِ  ِمنَ  الُمَقفَّعِ  بنُ  َعْبُدهللاِ  َوَعربَّهُ  تَرَجَمهُ  ِهْنِديٍَّة، أصولٍ  إِلى الِكتابُ  َويعودُ 

 َوخيَمةٌ  الظلُّمِ  اقِبةَ ع َوأنَّ  َعَمِلِه، بِمْثلِ  ُيجازى  نْسانَ اإل أنَّ  إِلى أْيدينا، َبْينَ  الَّتي الِحكاَيةِ 

 

 للدرس 
 
ليل

ْ
ح
َ
 والت

 
رح
 
  الش

 الجزاء من جنس العمل، والظلم ظلمات. الفكرة العامة:
ْيِد  في َخَرَجْت  َوأنَّها ِشْبالِن ، أَجَمة ، َولها في َلُبَؤًة كاَنْت  أنَّ  َزَعموا  :َبْيَدبا الَفْيَلسوفُ  قالَ  َطَلِب الصَّ
َفاْحَتَقَبُهما  ِجْلَدْيِهما َوَسَلخَ  َفَقَتَلُهما ، َوَرماُهما َفَحَمَل عَلْيِهما ِإْسوارٌ  ِبِهما َفَمرَّ  ْهِف ،الكَ  في َوَخلََّفْتُهما ،
 اْضَطَرَبْت  الَفظيِع ، األْمرِ  ِمنَ  ِبِهما َحلَّ  ما رأْت  َفَلّما .َرَجَعْت  ِإنَّها ُثمَّ  َمْنِزِلِه ، ِإلى ِبِهما َواْنَصَرَف  ،

ْت  ٍن ،ِلَبطْ  َظْهراً   ما : َلها قالَ  ِصياَحها َسِمعَ  َفَلّما .آوى  اْبنُ  جاِنِبها ِإلى َوكانَ   .َوصاَحْت،  َوَضجَّ
َوَسَلَخ  َفَقَتَلُهما، ِإْسواٌر ، ِبِهما َمرَّ  ِشْباليَ   :اللَُّبَؤةُ  قاَلتِ . ِبهِ  َفأْخِبريني ِبِك ؟ َنَزلَ  َوما َتْصَنعين ؟ الَّذي

 َلمْ  ْسوارَ  اإلِ  هذا أنَّ  َواْعَلمي َتِضّجي، ال: آوى  اْبنُ  َلها قالَ   .ِبالَعراءِ  َوَنَبَذُهما ُهما ،فاْحَتَقبَ  ِجْلَدْيِهما
 َيِجدُ  كانَ  ِممَّنْ  ِمْثَل ذِلَك، واِحدٍ  َغْيرِ  ِإلى َوَتْأتينَ  ِمْثَلُه، ِبَغْيِركِ  َتْفَعلينَ  ُكْنتِ  ِإاّل َوَقدْ  ِبَشْيءٍ  ِإَلْيكِ  َيأتِ 

َعلى  َغْيُركِ  َصَبرَ  َكما َغْيِرِك ، ِفْعلِ  َعلى َفاْصِبري  .َتِجديَن ِبِشْبَلْيكِ  ما ِمْثلَ  َعَلْيهِ  َيِعزُّ  نْ َومَ  ِبَحميِمهِ 
 الَكْثَرةِ  في َقْدِرهِ  َعلى َوُهما  .َوالِعقابِ  الثَّوابِ  َثَمَرٌة ِمنَ  َعَملٍ  َوِلُكلِّ  "ُتدانُ  َتدينُ  َكما" :قيلَ  َقدْ  ِإنَّهُ  فْعِلِك،
ْرعِ َوالقِ    َبْذِرهِ  َحْسبِ  َعلى أْعطى الَحصادُ  َحَضرَ  ِإذا لَِّة، َكالزَّ

 الُعْمِر؟ ِمنَ  َلكِ  أتى َكمْ   :اْبُن آوى  قالَ  . ِإشاَرِتهِ  َعنْ  لي أْفِصحْ  وَ  َتقوُل، ما لي َبيِّنْ  :اللَُّبَؤةُ  قاَلتِ 
 َمنْ   :آوى  اْبنُ  قالَ  .الَوْحشِ  َلْحمُ  :اللَُّبَؤةُ  قاَلتِ  ؟ قوُتكِ  كانَ  ما  :آوى  قاَل اْبنُ  .َسَنةٍ  ِمَئةُ   :اللَُّبَؤةُ  قاَلتِ 
 الَّتي الَوْحَش  أرأْيِت  :آوى  اْبنُ  قالَ  .آُكُلهُ  وَ  أصيُد الَوْحَش ، ُكْنتُ  : اللَُّبَؤةُ  قاَلتِ   ِإّياُه ؟ ُيْطِعُمكِ  كانَ 

 أْسَمعُ  َوال أرى  ال بالي َفما : آوى  اْبنُ  الَ ق  .َبلى : قاَلْت  أمَّهاٌت ؟ وَ  آباءٌ  َلها كانَ  أما ُكْنِت َتْأُكليَن،
جيجِ  الَجَزعِ  ِمنَ  َواألمَّهاتِ  اآلباءِ  أِلولِئكَ   ِإاّل  َنَزلَ  ما َيْنِزْل ِبكِ  َلمْ  ِإنَّهُ  أما َلِك ؟ أْسَمعُ  وَ  أرى  ما َوالضَّ
 .َتْفكيِركِ  َوِقلَّةِ  الَعواِقِب، في َنَظِركِ  ِلسوءِ 

 الـــقـــراءة
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 كانَ  َعَمَلها َوأنَّ  َنْفِسها، َعلى َجَنْت  ِمّما ذِلكَ  َعَرَفت أنَّ  آوى، اْبنِ  َكالمِ  ِمنْ  ذِلكَ  اللَُّبَؤةُ  َسِمَعتِ  َفَلّما
ْيَد، َفَتَرَكتِ  ُظْلمًا،وَ  َجْوراً   ذِلكَ  َرأى َفَلّما .َوالِعباَدةِ  الثِّماِر َوالنُُّسكِ  ِإلى اللَّْحمِ  أْكلِ  َعنْ  َواْنَصَرَفْت  الصَّ

َجرَ  أنَّ  أُظنُّ  ُكْنتُ  َقدْ  : َلها قالَ   .الثِّمارِ  ِمنَ  َيْعتاش كانَ  الَّذي) َوَرشانُ (  َيْحِمْل؛ َلمْ  عاِمنا هذا في الشَّ
َجرَ  أنَّ  َعِلْمتُ  اللَّْحِم، َوأْن ِتآِكَلةُ  َتْأُكليَنها ، أْبَصْرُتكِ  َفَلّما الماِء، ِلِقلَّةِ  ُكلِّ  في َكما أْثَمرَ  العامَ  هذا الشَّ
َجِر، َفَوْيلٌ   .ِجَهِتكِ  ِمنْ  الثََّمرِ  ِقلَّةُ  َتْت أ ِإنَّما وَ  عاٍم،  أْسَرعَ  ما !ِمْنها َعْيُشهُ  ِلَمنْ  َوَوْيلٌ  َوَوْيٌل ِللثِّماِر، ِللشَّ

 ْكِلهاأ َعلى ُمْعتاداً  َيُكنْ  َحظٌّ َوَلمْ  فيها َلهُ  َلْيَس  َمنْ  َعَلْيها َوَغَلَبُهمْ  أْرزاِقِهْم ، في َعَلْيِهمْ  َدَخلَ  ِإذا َهالَكُهمْ 
 َوِإنَّما .َوالِعباَدةِ  الَحشيشِ  أْكلِ  َعلى الثِّماِر، َوأْقَبَلْت  أْكلَ  َتَرَكْت  الَوَرشاِن، َكالمَ  اللَُّبَؤةُ  َسِمَعِت  َفَلّما!

 اِس،النّ  ُضرِّ  َعنْ  ُيصيُبهُ  ِبُضرٍّ  اْنَصَرفَ  ُربَّما أنَّ الجاِهلَ  ِلَتْعَلمَ  الَمَثلَ  هذا الَمِلكُ  أيُّها َلكَ  َضَرْبتُ 
 َعنْ  ُثمَّ  آوى ، اْبنِ  ِبَقْولِ  ِبأْكل الثِّماِر، اللَّْحمِ  أْكلِ  َعنْ  ِشْبَلْيها، في َلِقَيْت  ِلما اْنَصَرَفْت ، َكاللَُّبَؤِة الَّتي

 النََّظرِ  ِبُحْسنِ أَحقُّ  َوالّناُس   .َوالِعباَدةِ  النُُّسكِ  الَوَرشاِن، َوأْقَبَلْت َعلى الَحشاِئِش، ِبَقْولِ  ِبأْكلِ  الثِّمارِ  أْكلِ 
ِرضا  الَعْدلِ  َوفي الَعْدَل، ذِلكَ  في َفإنَّ  ِلَغْيِرَك؛ َتْصَنْعهُ  ِلَنْفِسَك ال َتْرضاهُ  ال ما  :قيلَ  َقدْ  َفِإنَّهُ  ذِلَك؛ في
، – هللاِ     .الّناسِ  َوِرضا  -َوَعال َجلَّ
 شرح المفردات: ⚫

 المعنى الكلمة المعنى الكلمة
ُهما في َفاْحَتَقَبُهما رمكان كثير الشج أَجَمة ِر َرْحِل َركوَبِتِه، َشدَّ  حملهماأو  ُمَؤخَّ
 الماهر بالصيد ِإْسوارٌ  مثنى شبل " وهو ابن األسد " ِشْبالنِ 
 نزل َحلَّ  أنثى األسد َلُبَؤة

ْت  قلقت اْضَطَرَبْت   صاحت بصخب َضجَّ
 يصعب ويشقّ  يعزّ  أزال الجلد ونحوه سلخ
 رماهما َنَبَذُهما الكلبحيوان يشبه  آوى  اْبنُ 

جيجِ  الخوف الَجَزعِ   الصوت المزعج الضَّ
 طير يشبه الحمام. َوَرشانُ  يأكل، ويبحث عن طعامه ليعيش. َيْعتاش
 شنيع فظيع أبان أفصح
 شدة الظلم جور طعام قوت
 نتائج عواقب عذاب وهالك ويل
 حصدت ونتج عنه جنت الزهد والعبادة النسك

 
 المضاد الكلمة المضاد لكلمةا المضاد الكلمة
 يهون  َيِعزُ  تذهبين َتْأتينَ  أقبل اْنَصَرفَ 
 فطنة جهالة عدالً  َجْوراً  الصبر واالطمئنان الَجَزعِ 
 مندهشمستغرب و  معتاد ترفضه ترضاه سخط رضا
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 المفرد الكلمة المفرد الكلمة المفرد الكلمة
 األب اآلباء عاقبة عواقب فيلسوف فالسفة
 َحشيشة الحشائش رزقهم أرزاقهم ثمرةال الثمار

 
 الجمع الكلمة الجمع الكلمة الجمع الكلمة
 آجام أجمة أشبال وأْشُبل شبل َلُبؤٌ لبؤات و  لبؤة
 أساِوُر، وأساِوَرةٌ  إسوار بنات آوى  ابن آوى  أقوات قوت

 
 األساليب:  ⚫
 .إظهار العطف والحزن  ، غرضه:: أسلوب استفهام  ِبِك ؟ َنَزلَ  َوما َتْصَنعين ؟ الَّذي ما
 .التقريع واللوم، غرضه: أسلوب نهي :  َتِضّجي ال

 .: أسلوب أمر  َواْعَلمي
 : أسلوب قصر . ِمْثَلهُ  ِبَغْيِركِ  َتْفَعلينَ  ُكْنتِ  ِإاّل َوَقدْ  ِبَشْيءٍ  ِإَلْيكِ  َيأتِ  َلمْ 

 : أسلوب أمر . اْصِبري 
: أساليب إنما ضربُت لك المثل /نت قلة الثمر من جهتكإنما أ /لم ينزل بك ما نزل إال لسوء نظرك بالعواقب

  قصر.
 أسلوب توكيد :قيلَ  َقدْ  ِإنَّهُ 
 لالستفسار. : أسلوب استفهام الُعْمِر؟ ِمنَ  َلكِ  أتى َكمْ 

 .للتقرير واالستنكار والتقريعاستفهام  أرأيت الوحش التي كنت تأكلين؟
 .يرللتقر : استفهام  من كان يطعك إياه؟ /ما كان قوتك؟ 

  . توكيد: أسلوب  َجْوراً  كانَ  َعَمَلها َوأنَّ 
َجرَ  أنَّ  أُظنُّ  ُكْنتُ  َقدْ    : أسلوب توكيد   الشَّ

 : تعجب. ويل لمن عيشه منها!.
 .! : أسلوب تعجب َهالَكُهمْ  أْسَرعَ  ما

 للحث والنصح واإلرشاد.أسلوب نهي  ال تصنْعه لغيرك:
 .للتعظيمنداء أيها الملك: 

 : أسلوب تفضيل.النظر في ذلك الناس أحق بحسن
 :والدالالت الصور الجمالية ⚫

 : دالة على استنكارها لما حدث، وشدة غصبها ورغبتها العارمة في االنتقام.ِلَبْطنٍ  َظْهراً  اْضَطَرَبْت 
 صاحت وضّجت: شبه اللبؤة بإنسان يصيح ويضّج.

 شجرة التي لها ثمار .شبه الثواب والعقاب بال  : َوالِعقابِ  الثَّوابِ  َثَمَرٌة ِمنَ 
ْرعِ  الَكْثَرةِ  في َقْدِرهِ  َعلى  : شبه الثواب والعقاب بثمر الحصاد . الَحصادُ  َحَضرَ  ِإذا َوالِقلَِّة، َكالزَّ

 شبه اللبؤة بإنسان يسيء النظر في العواقب، وال يفكر. لسوء نظرك في العواقب وقلة تفكيرك:
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 على نفسه. شبه اللبؤة بإنسان يجني مما جنت على نفسها:
 وأن عملها كان جورًا وظلمًا: شبه اللبؤة بإنسان يظلم الحيوانات.

 شبه اللبؤة بإنسان يتعبد. انصرفت عن أكل اللحم إلى النسك والعبادة:
 شبه أكل ثمار الحيوانات بقطع األرزاق، وشبه فعل اللبؤة بقطع الرزق. دخل عليهم في أرزاقهم:

 أشخاص ليس لها حظوظ.شبه الحيوانات ب ليس له فيها حظ:
 شبه النفس بإنسان يرضى. رضا النفس:

 
 99إجابة أسئلة الكتاب الوزاري صفحة 

  
 
تيعاب

ْ
 واالس

 
م
ْ
ه
َ
  الف

باَرةِّ  ُمقابِّلَ ( ✓)  إِّشاَرةَ  َضعُ  -1 حيَحةِّ، العِّ باَرةِّ  ( ُمقابِّلَ X) إِّشاَرةَ  وَ  الصَّ حيَحةِّ  َغْيرِّ  العِّ  :الصَّ
 )   (               .الُمَقفَّعِ  اْبنُ  ُهوَ  َوِدْمَنة َكليَلة ِكتابِ  ُمَؤلِّفُ   -أ

ْيد َطَلباً  ِشْبَلْيها؛ اللَُّبَؤةُ  َتَرَكتِ   -ب  )   (                    .ِ ِللصَّ
 )  ( .ِفْعِلها َعلى َغْيُرها َصَبرَ  َكما َغْيِرها، ِفْعلِ  َعلى َتْصِبرَ  أنْ  اللَُّبَؤةِ  ِمنَ  آوى  اْبنُ  َطَلبَ  -  ج
ةُ  َتَهتِ انْ  -د ْيِد، اْعِتزالَ  اللَُّبَؤةِ  ِبَقرارِ  الِقصَّ  ((    .الثِّمارِ  أْكلَ  وَ  الصَّ

 (✓)   -د        ( ✓)   -ج        ( ✓)  -ب      ( X)  -أ:  اإلجابة
ْسوارُ  َفَعلَ  ماذا - 2 ْبَلْينِّ ؟ اإلِّ  بِّالش ِّ

 .َمْنِزِلهِ  ِإلى ِبِهما َواْنَصَرفَ  ِجْلَدْيِهما ، َوَسَلخَ  َفَقَتَلُهما ، َوَرماُهما : اإلجابة
ةَ  كاَنْت  َكْيفَ   - 3 ْنَدما رأت اللَُّبَؤةِّ  فِّْعلِّ  َردَّ ْبَلْيها؟ َحلَّ  ما عِّ  بِّشِّ

ْت  ِلَبْطٍن ، َظْهراً  اْضَطَرَبْت   : اإلجابة  .َوصاَحْت،  َوَضجَّ
 آوى؟ اْبنِّ  مَِّكّل في َتَفكُّرِّها َبْعدَ  اللَُّبَؤةُ  اتََّخَذْتهُ  الَّذي الَقرارُ  ما - 4

ْيَد، َفَتَرَكتِ  اإلجابة :  .َوالِعباَدةِ  الثِّماِر َوالنُُّسكِ  ِإلى اللَّْحمِ  أْكلِ  َعنْ  َواْنَصَرَفْت  الصَّ
 .الغاَبةِّ  في الث ِّمارِّ  َكمِّ يَّةِّ  َتراُجعِّ  َسَببَ  َنْذُكرُ   - 5

 : بسبب ترك اللبوة أكل اللحوم ، وقيامها بأكل ثمار األشجار .اإلجابة 
  

 
ليل

ْ
ح
َّ
 والت

 
ة
َ
ش
َ
ناق
 
  امل

 .األخيرِّ  اللَُّبَؤةِّ  َقرارِّ  في آراَءنا ُنْبدي - 1
 قرار صائب حيث تركت ضر اآلخرين متحملة ما يصيبها من هذا القرار من نتائج. : اإلجابة

ْت  الَّتي األْسبابَ  ُنناقُِّش   - 2  . الَحياةِّ  إِّلى اللَُّبَؤةِّ  َنْظَرةِّ  َتَغيُّرِّ  إِّلى أدَّ
ما مرَّ بها من ظروف قاسية، تمثلت بقتل شبليها، ثم توضيح ابن آوى لها أن ما حدث لشبليها كالذي  : ةاإلجاب

 فعلته هي لآلخرين.
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حُ   - 3  ."الثَّوابِّ  مِّنَ  َثَمَرةٌ  َعَملٍ  لُِّكلِّ  " :َقْولِّهِّ  في التَّْصويرِّ  َجمالَ  ُنَوض ِّ
 .بالشجرة التي لها ثمارشبه الثواب  : اإلجابة

يَّةٍ  ُكلَّ  ُنْعطي - 4 َفةَ  َيْأتي، مِّم ا َشْخصِّ ُبها الَّتي الص ِّ  القوسين : بين مِّن ُتناسِّ
 .اإلْسوار آوى، اْبنُ  اللَُّبَؤُة ،  
 )الُجْبنُ   الَقْسَوُة،  الطَّْبِع، َتَغيُّرُ   الِحْكَمُة،(

 : اإلسوار.القسوة: اللبؤة  ،  الطَّْبعِ  َتَغيُّرُ : ابن آوى،   الِحْكَمةُ  : اإلجابة
ةِّ  أْحداثِّ  َعلى ُمْعَتمِّدينَ  ُنناقُِّش  - 5 ي اتِّها، القِّصَّ َبرَ  َوَشْخصِّ ْنها في واالْستِّفادةُ  َتْوظيُفها ُيْمكِّنُ  الَّتي العِّ نا مِّ  واقِّعِّ

 .الَمعيشِّ 
 كما تدين تدان، إياك والظلم فإن عاقبته وخيمة، االبتعاد عن إيذاء اآلخرين. : اإلجابة

  
 
ة
َ
غ
ُّ
 الل

ْبَل  : َصغيِرها َوَعلى اللَُّبَؤَة، : األَسدِ  أْنثى لىعَ  ُنْطِلقُ  - 1  .الشِّ
 ................ َصغيِرها َوَعلى        ،............... الظَّْبيِ  أْنثى َعلى َوُنْطِلقُ 
   .خشف ،طال أنثى الظبي: ظبية، وصغيرها:  : اإلجابة
 ..................... َصغيِرها َوَعلى        ،................. الَجَملِ  أْنثى َوَعلى

 .حوارأنثى الجمل: ناقة، وصغيرها:  : اإلجابة
فُ  - 2  .)الَجْورُ  اإِلْنصاُف، الَجَزُع،(  ِإْنشاِئنا ِمنْ  ُمفيَدةٍ  ُجَملٍ  في اآلِتَيةَ  الَكِلماتِ  ُنَوظِّ

 األم بالجزع على ابنها.     تأصيب : اإلجابة
 حكم القاضي باإلنصاف بين الناس.

 مسلم ال يرضى الجور.ال
 :الَمْعنى في ُنَفرِّقُ  -  3
 .اإلْسوارُ  ِبِهما َفَتكَ  أنْ  َبْعدَ  ِشْبَلْيها َعلى اللَُّبَؤةُ  َوَجَدتِ  - أ

 حزنت : اإلجابة
 . الِكتابِ  هذا في ضالََّتها الّطاِلَبةُ  َوَجَدتِ  - ب

 ت، وعثرت عليه.لقي : اإلجابة
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 :تدريبات خارجية 
 
ب
َّ
 الل

 
ة
َ
نِ آوىحِكاي

ْ
اب
َ
وارِ و

ْ
اإِلس

َ
ةِ و

َ
  ؤ

ْيِد  في َخَرَجْت  َوأنَّها ِشْبالِن ، أَجَمة ، َولها في َلُبَؤًة كاَنْت  أنَّ  َزَعموا  :َبْيَدبا الَفْيَلسوفُ  قالَ  َطَلِب الصَّ
َفاْحَتَقَبُهما  ِجْلَدْيِهما َوَسَلخَ  ،َفَقَتَلُهما  َوَرماُهما َفَحَمَل عَلْيِهما ِإْسوارٌ  ِبِهما َفَمرَّ  الَكْهِف ، في َوَخلََّفْتُهما ،
 اْضَطَرَبْت  الَفظيِع ، األْمرِ  ِمنَ  ِبِهما َحلَّ  ما رأْت  َفَلّما .َرَجَعْت  ِإنَّها ُثمَّ  َمْنِزِلِه ، ِإلى ِبِهما َواْنَصَرَف  ،

ْت  ِلَبْطٍن ، َظْهراً   ما : َلها قالَ  ِصياَحها َسِمعَ  َفَلّما .آوى  اْبنُ  جاِنِبها ِإلى َوكانَ   .َوصاَحْت،  َوَضجَّ
َوَسَلَخ  َفَقَتَلُهما، ِإْسواٌر ، ِبِهما َمرَّ  ِشْباليَ   :اللَُّبَؤةُ  قاَلتِ . ِبهِ  َفأْخِبريني ِبِك ؟ َنَزلَ  َوما َتْصَنعين ؟ الَّذي

 َيأتِ  َلمْ  ْسوارَ اإل هذا أنَّ  َواْعَلمي َتِضّجي، ال:آوى  اْبنُ  َلها قالَ   .ِبالَعراءِ  َوَنَبَذُهما فاْحَتَقَبُهما ، ِجْلَدْيِهما
 َيِجدُ  كانَ  ِممَّنْ  ِمْثَل ذِلَك، واِحدٍ  َغْيرِ  ِإلى َوَتْأتينَ  ِمْثَلُه، ِبَغْيِركِ  َتْفَعلينَ  ُكْنتِ  ِإاّل َوَقدْ  ِبَشْيءٍ  ِإَلْيكِ 

َعلى  َغْيُركِ  َصَبرَ  َكما ْيِرِك ،غَ  ِفْعلِ  َعلى َفاْصِبري  .َتِجديَن ِبِشْبَلْيكِ  ما ِمْثلَ  َعَلْيهِ  َيِعزُّ  َوَمنْ  ِبَحميِمهِ 
 الَكْثَرةِ  في َقْدِرهِ  َعلى َوُهما  .َوالِعقابِ  الثَّوابِ  َثَمَرٌة ِمنَ  َعَملٍ  َوِلُكلِّ  "ُتدانُ  َتدينُ  َكما" :قيلَ  َقدْ  ِإنَّهُ  فْعِلِك،

ْرعِ    .ِ َبْذِره َحْسبِ  َعلى أْعطى الَحصادُ  َحَضرَ  ِإذا َوالِقلَِّة، َكالزَّ
 صيب الشبالن؟ ................................................................................ِبم أ -1
 ماذا أرادت اللبؤة في خروجها؟ ...................................................................... -2
 ...............................................ماذا فعل اإلسوار بالشبلين؟ ............................. -3
 ........................ما تعليل ابن آوى لما حصل مع اللبوة؟ ...................................... -4
ةَ  كاَنْت  َكْيفَ  -5  ............................................... ِبِشْبَلْيها؟ َحلَّ  ما ِعْنَدما رأت اللَُّبَؤةِ  ِفْعلِ  َردَّ
 ........        ، وما مضاد )اضطربت(؟ .............................ما مرادف )أجمة(؟ ........ -6
 حدد نوع األساليب: -7

 }............................{  .تَِضّجي ال -
ء   إِلَي كِ  يَأتِ  لَم   -  }............................{   لَهُ ِمث   بَِغي ِركِ  تَف عَلينَ  ُكن تِ  إاِّل َوَقد   بَِشي 

 وظف التركيب )حلَّ بـ( في جملة مفيدة. ........................................................ -8
َطَربَت  ) -9 را   اض  ت   ِلبَط ن  ، َظه  ،  َوَضجَّ  .........................( العبارة تدل على .............َوصاَحت 

ْرِع ِإذا َحَضَر الَحصاُد أْعطى َعلى َحْسِب َبْذِرهَكا) -10  ( اشرح الجمال في العبارة السابقة.لزَّ
................................................................................................... 

 ............................................)كما تدين تدان( هذا المثل يطلق على ............ -11
 هندية(. –عربية  –يونانية  –)فارسية  يرجع كتاب "كليلة ودمنة" إلى أصول: -12
 اذكر العبر المستفادة من الفقرة السابقة. ........................................................ -13
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لي َعْن ِإشاَرِتِه . قاَل اْبُن آوى:  َكْم أتى َلِك ِمَن الُعْمِر؟ قاَلِت اللَُّبَؤُة:  ِمَئُة  قاَلِت اللَُّبَؤُة: َبيِّْن لي ما َتقوُل، َو أْفِصحْ 
؟  قاَلِت اللَُّبَؤُة َسَنٍة. قاَل اْبُن آوى:  ما كاَن قوُتِك ؟ قاَلِت اللَُّبَؤُة: َلْحُم الَوْحِش. قاَل اْبُن آوى:  َمْن كاَن ُيْطِعُمِك ِإّياُه 

 الَوْحَش ، َو آُكُلُه. قاَل اْبُن آوى: أرأْيِت الَوْحَش الَّتي ُكْنِت َتْأُكليَن، أما كاَن َلها آباٌء َو أمَّهاٌت ؟ قاَلْت : ُكْنُت أصيدُ 
جيِج ما أرى َو أسْ  َمُع : َبلى.  قاَل اْبُن آوى : َفما بالي ال أرى َوال أْسَمُع أِلولِئَك اآلباِء َواألمَّهاِت ِمَن الَجَزِع َوالضَّ

 .َلِك ؟ أما ِإنَُّه َلْم َيْنِزْل ِبِك ما َنَزَل ِإاّل ِلسوِء َنَظِرِك في الَعواِقِب، َوِقلَِّة َتْفكيِركِ 
 ..................ما معنى )أفصح لي عن إشارته(؟ .................................................. -1
 ....................................................كيف وضح ابن آوى كالمه للبؤة؟ ................ -2
 قارن بين حال اللبوة عند فقد ابنها، وحال الحيوانات األخرى عندما تأكل اللبوة أبناءهم. -2

........................................................................................................... 
 تعجبية( –شرطية  –نافية  –( نوع )ما( هنا )استفهامية بالي ال أرى َوال أْسَمُع أِلولِئَك اآلباءِ  َفما) -3
 ......................( ما نوع األسلوب؟ ................َلْم َيْنِزْل ِبِك ما َنَزَل ِإاّل ِلسوِء َنَظِرِك في الَعواِقبِ ) -4
 ..................مفيدة من تعبيرك. ................................وظف التركيب )ينزل بــــ( في جملة  -5
 هات مرادف )ُقْوُتك( ..............، مضاد )جزع( ...................، جمع )ابن آوى( ................. -6

َنْت َعلى َنْفِسها، َوأنَّ َعَمَلها كاَن َجْورًا َوُظْلمًا، َفَلّما َسِمَعِت اللَُّبَؤُة ذِلَك ِمْن َكالِم اْبِن آوى، َعَرَفت أنَّ ذِلَك ِمّما جَ 
ْيَد، َواْنَصَرَفْت َعْن أْكِل اللَّْحِم ِإلى الثِّماِر َوالنُُّسِك َوالِعباَدِة. َفَلّما َرأى ذِلَك  الَّذي كاَن َيْعتاش ِمَن  (َوَرشانُ )َفَتَرَكِت الصَّ

َجَر في عاِمنا هذا َلْم َيْحِمْل؛ ِلِقلَِّة الماِء، َفَلّما أْبَصْرُتِك َتْأُكليَنها ، َوأْن ِتآِكَلُة الثِّماِر.  قاَل َلها : َقْد ُكْنُت أُظنُّ  أنَّ الشَّ
َجَر هذا العاَم أْثَمَر َكما في ُكلِّ عاٍم، َو ِإنَّما أَتْت ِقلَُّة الثََّمِر ِمْن ِجَهِتِك.   َجرِ اللَّْحِم، َعِلْمُت أنَّ الشَّ ، َوَوْيٌل َفَوْيٌل ِللشَّ

ها َمْن َلْيَس َلُه فيها َحظٌّ ِللثِّماِر، َوَوْيٌل ِلَمْن َعْيُشُه ِمْنها! ما أْسَرَع َهالَكُهْم ِإذا َدَخَل َعَلْيِهْم في أْرزاِقِهْم ، َوَغَلَبُهْم َعَليْ 
َرَكْت أْكَل الثِّماِر، َوأْقَبَلْت َعلى أْكِل الَحشيِش َوَلْم َيُكْن ُمْعتادًا َعلى أْكِلها !َفَلّما َسِمَعِت اللَُّبَؤُة َكالَم الَوَرشاِن، تَ 

 َعْن ُضرِّ الّناِس، َوالِعباَدِة. َوِإنَّما َضَرْبُت َلَك أيُّها الَمِلُك هذا الَمَثَل ِلَتْعَلَم أنَّ الجاِهَل ُربَّما اْنَصَرَف ِبُضرٍّ ُيصيُبهُ 
ِشْبَلْيها، َعْن أْكِل اللَّْحِم ِبأْكل الثِّماِر، ِبَقْوِل اْبِن آوى ، ُثمَّ َعْن أْكِل الثِّماِر ِبأْكِل َكاللَُّبَؤِة الَّتي اْنَصَرَفْت ، ِلما َلِقَيْت في 

نَُّه َقْد قيَل:  ما ال الَحشاِئِش، ِبَقْوِل الَوَرشاِن، َوأْقَبَلْت َعلى النُُّسِك َوالِعباَدِة.  َوالّناُس أَحقُّ ِبُحْسِن النََّظِر في ذِلَك؛ َفإِ 
، َوَعال –َتْرضاُه ِلَنْفِسَك ال َتْصَنْعُه ِلَغْيِرَك؛ َفإنَّ في ذِلَك الَعْدَل، َوفي الَعْدِل ِرضا هللِا   َوِرضا الّناِس  .  -َجلَّ

 ............................................. ما الَقراُر الَّذي اتََّخَذْتُه اللَُّبَؤُة َبْعَد َتَفكُِّرها في َكالِم اْبِن آوى؟ -1
ْت ِإلى َتَغيُِّر َنظْ ما  -2  ............................؟ ....................َرِة اللَُّبَؤِة ِإلى الَحياةِ األْسباَب الَّتي أدَّ
 ماذا حدث في الغابة عندما توجهت اللبؤة ألكل الثمار؟ ................................................ -3
 لبؤة من كالم الورشان؟ ...................................................................ما موقف ال -4
 ف برواية هذه القصة؟ .......................................................و لسما الدافع لقيام الفي -5
ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْوِلِه: "ِلُكلِّ َعَمٍل َثمَ  -6  َرٌة ِمَن الثَّواِب".ُنَوضِّ

.......................................................................................................... 
 هات مرادف )النُُّسك( .....................، مفرد )الحشائش( ............، مضاد )ُمعتاد( ............ -7
 و)ُظلم( .......................... تفيد ..........................................العالقة بين )َجْور(  -8
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 "؟ ................................ما ال َتْرضاُه ِلَنْفِسَك ال َتْصَنْعُه ِلَغْيِركَ  ما القيمة المستفادة من قوله: " -9
 حدد نوع األساليب: -10

 ................................(  ......ما أْسَرَع َهالَكُهمْ ) -
 ( .......................َفَلّما َسِمَعِت اللَُّبَؤُة َكالَم الَوَرشاِن، َتَرَكْت أْكَل الثِّمارِ ) -
 وظف التركيب )انصرف عن( في جملة مفيدة. .................................................. -11
 حاك النمط اللغوي: -12

 ْنَصَرَف ِبُضرٍّ ُيصيُبُه َعْن ُضرِّ الّناِس، َكاللَُّبَؤِة الَّتي اْنَصَرَفْت ُربَّما ا
 ربما .........................................  كـ ........................................

 (.ِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسهِ اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى ُيِحبَّ أِلَ : ) هات من الفقرة ما يوافق قول النبي  -13
............................................................................................. 

 رتب أحداث القصة حسب ورودها: -
 ( حزن اللبؤة على مقتل شبلها. ) -
 ( كما تدين تدان. ) -
 آلخرين.( اللبؤة تعمل بنصيحة ابن آوى وتمتنع عن ضر ا ) -
 ( اإلسوار يقتل شبلي اللبؤة. ) -
 ( العبرة من القصة: ما ال ترضاه لنفسك ال تفعله لغيرك. ) -
 ( نصيحة ابن آوى. ) -
 ترك اللبؤة أكل الثمار بسبب سماعها كالم الورشان.(  ) -
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ِّ  َيَديِّ  َبْينَ   :النَّص 
، َشّدادٍ  بنُ  َعْنَتَرةُ  َزبيَبُة  اْسُمها َحَبِشيَّةٌ  أمُّهُ  .الُمَعلَّقاتِ  ُشَعراءِ  أَحدُ  َوُهوَ  الجاِهِليَِّة، في الَعَربِ  ُفْرسانِ  أْشَهرِ  ِمنْ  الَعْبِسيِّ

ةِ  جاِنبِ  ِإلى ِبالِحْلمِ  يوَصفُ  َنْفسًا ، أَعزِِّهمْ  وَ  شيَمًة، الَعَربِ  أْحَسنِ  ِمنْ  َوكانَ  .ِمْنها الّسوادُ  ِإَلْيهِ  َسرى  ،  .َبْطِشهِ  ِشدَّ
 .َطويالً  َوُعمِّرَ  َوالَغْبراِء، داِحَس  َحْربَ  َشِهدَ  ِذْكِرها، ِمنْ  َقصيَدةٌ  َلهُ  َتْخُلوَ  أنْ  َفَقلَّ  َعْبَلَة، َعمِّهِ  باْبَنةِ  ُمْغَرماً  كانَ 
، هذا َوفي  بنَ  النُّْعمانَ  َوَتَوعَّدَ  النَّبيَلِة، َوِصفاِتهِ َوُفروِسيَِّتِه  ِبَنَسِبِه، َواْفَتَخرَ  َقوُمُه، ِبهِ  َعيََّرهُ  ما َعْنَتَرةُ  َتجاَوزَ  النَِّصّ

 .الُمْنِذرِ 
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  الش

َتـــبُ   ال َيْحِمــُل الِحْقـــَد َمـــْن َتْعلــو ِبـــِه الرُّ
 

 َوال َينــــاُل الُعــــال َمــــْن َطْبُعــــُه الَغَضــــبُ  
 ْن َيُكـــــــْن َعْبـــــــَد َقـــــــْوٍم ال ُيخـــــــاِلُفُهْم              َوَمـــــــ 

 
ـــــــــــْوُه َوَيْسَتْرضـــــــــــي ِإذا َعِتبـــــــــــوا   ِإذا َجَف

 َقـــْد ُكْنـــُت فيمـــا َمضـــى أْرَعـــى ِجمـــاَلُهم         
 

 َوالَيــــــْوَم أْحمــــــي ِحمــــــاُهْم ُكلَّمــــــا ُنِكبــــــوا 
 ّللِ َدرُّ َبنـــــــــــي َعــــــــــــْبٍس َلَقــــــــــــْد َنَســــــــــــلوا                  

 
ـــــَن ا  ـــــَربُ ِم ـــــْد َتْنُســـــُل الَع  ألكـــــاِرِم مـــــا َق

ــــِئْن َيعيبــــوا َســــوادي َفْهــــَو لــــي َنَســــب             َل
 

ــــــزاِل ِإذا مــــــا فــــــاَتني النََّســــــبُ   ــــــْوَم النِّ  َي
ـــــدي             ـــــا ُنْعمـــــاُن أنَّ َي ـــــُم ي ـــــَت َتْعَل  ِإْن ُكْن

 
 َقصـــــــــيَرٌة َعْنـــــــــَك َفـــــــــال أّيـــــــــاُم َتْنَقِلـــــــــبُ  

ــــــــا ُنْعمــــــــانُ   ــــــــُم ي ــــــــْوَم َتْعَل ــــــــى                الَي   أيَّ َفًت
 

ـــْد َغـــرَُّه الُعَصـــبُ   ـــذي َق  َيْلقـــى أخـــاَك الَّ
ــــــــها           ــــــــْت َمالِمُس ــــــــاعي َوِإْن الَن  ِإنَّ األف

 
 ِعْنــــــَد التََّقلُّــــــِب فــــــي أْنياِبهــــــا الَعَطـــــــبُ  

 َفًتـــى َيخـــوُض ِغمـــاَر الَحـــْرِب ُمْبَتِســـماً  
 

ْمِح ُمْخَتِضـــــــبُ   ـــــــرُّ ـــــــناُن ال ـــــــي َوِس  َوَيْنَثن
 ْن َســـــــلَّ صـــــــاِرَمُه ســـــــاَلْت َمضـــــــاِرُبهإ 

       
 َوأْشـــــَرَق الَجـــــوُّ َواْنَشـــــقَّْت َلـــــُه الُحُجـــــبُ  

ـــــــي أَكْفِكُفهـــــــا             ـــــــي أّن ـــــــَهُد ل ـــــــُل َتْش  َوالَخْي
 

 َوالطَّْعــــــُن ِمْثــــــَل َشــــــراِر الّنــــــاِر َيْلَتِهــــــبُ  
ـــــــٍة            ـــــــْوَم َمْعَرَك ـــــــُت األعـــــــادي َي  ِإذا اْلَتَقْي

 
ــــــــُت جَ   ــــــــبُ َتَرْك ــــــــروَر ُيْنَتَه ــــــــُم الَمْغ  ْمَعُه

 ِلــــــَي النُّفــــــوُس َوِللطَّيــــــِر اللُّحــــــوُم َوِللــــــــ         
 

ــــــــَلبُ   ــــــــِة السَّ ـــــــــوْحِش الِعظــــــــاُم َوِلْلَخّياَل  ـ
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 النعمان بن منذر(. توعديو ، وشجاعته تهيبنسبه وبفروس فتخري)عنترة  -*الفكرة العامة:

 :سةياألفكار الرئ* 
 (5 -1) والزود عن حماهم هميباالنتماء إل عتزيه و عنترة محب لقوم •
 (8 – 6) النعمان بن منذر توعديعنترة  •
 (13 – 9) وثباته في المعارك تهيبشجاعته وفروس فخريالشاعر  •

  والزود عن حماهم هميباالنتماء إل عتزيعنترة محب لقومه و : ( 1الفكرة ) 
َتـــبُ   ال َيْحِمــُل الِحْقـــَد َمـــْن َتْعلــو ِبـــِه الرُّ

 
 َوال َينــــاُل الُعــــال َمــــْن َطْبُعــــُه الَغَضــــبُ  

 َوَمـــــــْن َيُكـــــــْن َعْبـــــــَد َقـــــــْوٍم ال ُيخـــــــاِلُفُهْم               
 

ـــــــــــْوُه َوَيْسَتْرضـــــــــــي ِإذا َعِتبـــــــــــوا   ِإذا َجَف
 َقـــْد ُكْنـــُت فيمـــا َمضـــى أْرَعـــى ِجمـــاَلُهم         

 
 َوالَيــــــْوَم أْحمــــــي ِحمــــــاُهْم ُكلَّمــــــا ُنِكبــــــوا 

 ي َعــــــــــــْبٍس َلَقــــــــــــْد َنَســــــــــــلوا                 ّللِ َدرُّ َبنـــــــــــ 
 

ـــــَربُ   ـــــْد َتْنُســـــُل الَع ـــــَن األكـــــاِرِم مـــــا َق  ِم
ــــِئْن َيعيبــــوا َســــوادي َفْهــــَو لــــي َنَســــب             َل

 
ــــــزاِل ِإذا مــــــا فــــــاَتني النََّســــــبُ   ــــــْوَم النِّ  َي

 
 المفردات: ⚫

 أي: ال كثر خيره.الدر: اللبن، يقال في المدح: هلل دره!، وفي الذم: ال درَّ درُُّه، 
 النسل: الولد والذرية.

 جفا: هجر وترك.
 الحمى: ما يحمى من اآلخرين.

 ُنكبوا: ُهلكوا.الرُّتب: المكانة، ومفردها: رتبة، طبعه: أخالقه، 
 األساليب: ⚫

 ال يحمل: أسلوب نفي.
  : أسلوب شرط.َوَمْن َيُكْن َعْبَد َقْومٍ 

 أسلوب توكيد.: ما َمضى أْرَعى ِجماَلُهمَقْد ُكْنُت في
 : أسلوب مدح.َلَقْد َنَسلوا ّللِ َدرُّ َبني َعْبسٍ 

 : أسلوب شرط.َسوادي َفْهَو لي َنَسبَلِئْن َيعيبوا 
 الصور الجمالية والدالالت: ⚫
 ال يحمل الحقد: شبه الحقد بشيء مادي يحمل. -
 شبه العال بشيء مادي نحصل عليه ونناله. ال ينال العال: -
 به النسب بشيء مادي يضيع.ش فاتني النسب: -
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 توحي بشجاعة عنترة وإقدامه وبأسه أمام األعداء. هو لي نسب يوم النزال: -
يعبر الشاعر عن أهمية سمة التسامح لكل إنسان عالي القدر، وأن التسامح من شيم األقوياء  شرح المعنى: ⚫

هو شأن األدناء، والرجل األحمق ال  وذوي العقول الراجحة، وأن صاحب العظمة ال يحمل حقدًا على الناس، بل
يصل إلى المجد والمراتب العليا وال يكون رفيع الشأن إن كان الغضب من طبعه، فيغضب ألتفه األسباب، 

 واإلنسان الشريف ليس بحقود وال غضوب.
لُب رضاهم يبين أن العبد المخلص لقومه ال ُيخالفهم حتى لو كرهوه، بل يطوفي البيت الثاني )ومن يكن عبد قوم( 

وهكذا كان حال عنترة في قومه كان عبدًا ذلياًل وراعيًا لجمالهم، واليوم أصبح حاميًا لها  حين يعاتبوه ويلومنه،
وينتقل للفخر بقومه بني عبس فهم يلدون العظماء األكارم، ثم يبين في  شجاعًا وفارسًا في نكباتهم ومعاركهم،

 ونسبمه قد عيبوه به، فرد عنترة على قومه بأن لونه األسود فخر البيت الخامس أن سواده هو نسبه رغم أن قو 
 .ولن يضرني سواد جلدي مع شجاعتي وإقدامي في الحروب، وإن لم يكن له نسب وكان عبداً القتال، يوم 

 النعمان بن منذر توعديعنترة  (:2الفكرة )
ـــــدي            ـــــا ُنْعمـــــاُن أنَّ َي ـــــُم ي ـــــَت َتْعَل  ِإْن ُكْن

 
 ّيــــــــــــاُم َتْنَقِلــــــــــــبُ َعْنــــــــــــَك َفاألَقصــــــــــــيَرٌة  

ــــــــى                  ــــــــا ُنْعمــــــــاُن أيَّ َفًت ــــــــُم ي ــــــــْوَم َتْعَل  الَي
 

ـــْد َغـــرَُّه الُعَصـــبُ   ـــذي َق  َيْلقـــى أخـــاَك الَّ
ــــــــاعي وَ   ــــــــها         ِإنَّ األف ــــــــْت َمالِمُس  ِإْن الَن

 
 ِعْنــــــَد التََّقلُّــــــِب فــــــي أْنياِبهــــــا الَعَطـــــــبُ  

 
 وهي الجماعة.الُعصب جمع عصبة  المفردات: ⚫

 غره: خدعه
 العطب: الهالك
 النت: نعمت

 أنياب: ناب، مالمسها: ملمس المفرد: ⚫
 األساليب:  ⚫
 .(: أسلوب شرطِإْن ُكْنَت َتْعَلمُ )
 ا....( أسلوب شرط.َوِإْن الَنْت َمالِمُسه)

 )يا نعمان(: نداء غرضه التحقير.
 االيحاءات: ⚫

 .وعجزه في الوصول إليه بسبب تحصن النعمان بجيشه عن النعمان)تعلم أن يدي قصيرة عنك( دليل على بعده 
ــــــــاعي وَ  ــــــــها         ِإنَّ األف ــــــــْت َمالِمُس  ِإْن الَن

 
 ِعْنــــــَد التََّقلُّــــــِب فــــــي أْنياِبهــــــا الَعَطـــــــبُ  

 البيت دليل على عدم االنخداع بالمظاهر. 
 وهناك رأي حوله:

 ة أخيه؟بلنعمان ؟ أم عصَمن المشبَّه باألفاعي هنا: أهو الشاعر نفسه؟ أم ا -أ
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 أنا أرى إمكان األول والثالث فقط.
 .ناعماً  فاألول على أن الشاعر يبين أنه ذو بطش وفتك عند اللزوم؛ وإن َبدا في الظاهر َلّيناً 

والثاني على أن عصبة أخي النعمان عصبة سيئة، وسينقلبون عليه كما تنقلب األفعى من النعومة إلى اللدغ 
 الساّم المميت.

 والمعنى األول أقوى.
، كنت تظن يا نعمان أنني عاجز عن قتالك فاألياميتوعد عنترة النعمان بن المنذر قائاًل له، إن  شرح المعنى: ⚫

وستجمعنا، واليوم ستعلم من سيلقى أخاك الذي غره وخدعه جامعته وعصبته التي  من حال إلى حال فاأليام تتقلب
بالفتى نفسه، ثم يذكر بيتًا فيه حكمة وهي عدم االنخداع بالمظاهر، فاألفاعي  يستند إليها، ويقصد عنترة ومعه، فه

 وإن كان ملمسها ناعم ولين، إال أنها تحتوي سمًا هالكًا.
 وثباته في المعارك تهيبشجاعته وفروس فخريالشاعر  (:3الفكرة )

 َفًتـــى َيخـــوُض ِغمـــاَر الَحـــْرِب ُمْبَتِســـماً 
 

ـــــــرُّمْ   ـــــــناُن ال ـــــــي َوِس  ِح ُمْخَتِضـــــــبُ َوَيْنَثن
 إْن َســـــــلَّ صـــــــاِرَمُه ســـــــاَلْت َمضـــــــاِرُبه 

       
ـــُه الُحُجـــبُ   ـــقَّْت َل ـــَرَق الَجـــوُّ َواْنَش  َو أْش

ـــــــي أَكْفِكُفهـــــــا             ـــــــي أّن ـــــــَهُد ل ـــــــُل َتْش  َوالَخْي
 

 َوالطَّْعــــــُن ِمْثــــــَل َشــــــراِر الّنــــــاِر َيْلَتِهــــــبُ  
ـــــــٍة        ـــــــْوَم َمْعَرَك ـــــــُت األعـــــــادي َي      ِإذا اْلَتَقْي

 
ــــــــبُ   ــــــــروَر ُيْنَتَه ــــــــُم الَمْغ ــــــــُت َجْمَعُه  َتَرْك

 ِلــــــَي النُّفــــــوُس َوِللطَّيــــــِر اللُّحــــــوُم َوِللــــــــ         
 

ــــــــَلبُ   ــــــــِة السَّ ـــــــــوْحِش الِعظــــــــاُم َوِلْلَخّياَل  ـ
 

 المفردات:  ⚫
 غمار الحرب: أي شدائدها.

 الّصاِرُم: القاِطُع.
ْمِح. ناُن: َنْصُل الرُّ   السِّ

ُب: الُملَ  نُ الُمَخضَّ ِم. وَّ  ِبالدَّ
 : أردها.أَكْفِكُفها

ُه. ْيِف: َحدُّ  َمْضَرُب السَّ
 الِحجاُب: الّساِتُر.

 األساليب: ⚫
 : أسلوب شرط.إْن َسلَّ صاِرَمُه ساَلْت َمضاِرُبه

 : شرطعادي َيْوَم َمْعَرَكةٍ ِإذا اْلَتَقْيُت األ
 االيحاءات: ⚫

 .هوعدم خوف عنترة لى شجاعة: دليل عَفًتى َيخوُض ِغماَر الَحْرِب ُمْبَتِسماً 
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 : دليل على شدة المعركة.َوالطَّْعُن ِمْثَل َشراِر الّناِر َيْلَتِهبُ 
 الصور الجمالية: ⚫
 (: شبه الشاعر الخيل بإنسان يشهد.َوالَخْيُل َتْشَهُد لي)
 ( شبه الطعن بشرار النار الملتهبة.َوالطَّْعُن ِمْثَل َشراِر الّناِر َيْلَتِهبُ )
يفخر الشاعر بصفاته فهو شجاع مقدام في المعارك، يواجه الموت مبتسمًا وسط الرماح والسنان  عنى:شرح الم ⚫

 والسيوف، ثم يبين أنه عندما يخرج سيفه القاطع، فإن الموازيين تنقلب.
 َوالَطعُن ِمثُل َشراِر الناِر َيلَتِهُب(.   )َوالَخيُل َتشَهُد لي َأّني ُأَكفِكُفها ويقول عنترة:  
 يل: هي خيل عدوه، يدفعها عن الحمى.ق

وأما المعنى فهو أن الشاعر شجاع ال يسمح لخيله أن َتْزَورَّ أو تفّر من القتال، وهي تشهد له بأنه كان يردها إلى 
 .المعركة دائماً 

ن حالة الفرسان في المعركة، فنفوسهم أي أرواحهم لعنترة حيث يقتلهم، ثم يوفي آخر بيت حسن تقسيم حيث يب
 صبح جثثهم لحمًا للطيور والوحوش، وسلب أغراض هؤالء الفرسان من أموال وغيرها هي نصيب الخالية.ت
 :استخدم الشاعر أسلوب الشرط بكثرة، وذلك بهدف التقرير والتوكيد واإلقناع. فائدة 

  
 
تيعاب

ْ
 واالس

 
م
ْ
ه
َ
  الف

جاَبةِّ  َرْمزِّ  َحْولَ  دائَِّرةً  َنَضعُ  -1 حيَحةِّ  اإلِّ  :َيْأتي فيما الصَّ
 :ُهوَ  الَقصيدةِ  في الرَّئيُس  الَغَرُض   -أ
 .الِهجاءُ  - 4  . الَفْخر - 3    .الَوْصفُ  -2    .الَمْدحُ  - 1
 :أِلنَُّهْم  َقوَمُه؛ َمْدِحهِ  َعنْ  الّراِبعِ  الَبْيتِ  في الّشاِعرُ  َعبَّرَ  - ب
 .الَكثيرَ  َيْبُذلونَ  - 2              ِبالّشجاَعةِ  َيتَِّصفونَ  - 1
 .َعْنَتَرةَ  َعنْ  ُيداِفعونَ  - 4                الُعَظماءَ  َيلِّدونَ  - 3
ماتِّ  األْبياتِّ  مِّنَ  َنْسَتْنتِّجُ  - 2 هِّ  َعْنَتَرةُ  فيها اْفَتَخرَ  الَّتي الس ِّ  .بَِّنْفسِّ

 .الشجاعة، عدم الحقد، خوض الحرب مبتسماً  اإلجابة/
 . ؟َسواَده َعَلْيهِّ  َيعيبونَ  َمنْ  َعلى َعْنَتَرةُ  َيُردُّ  َكْيفَ  - 3

 .يرد عليهم بأن سواده هو نسبه يوم المعركة اإلجابة/
اَلةَ  األْلفاظَ  َنْسَتْخرِّجُ  - 4   .الَقصيَدةِّ  في الَحْربِّ  َعلى الد 

 سلب. –خيالة  –خيل  –معركة  –الطعن  –مضارب  –صارم  –سنان  –غمار  –يخوض  اإلجابة/
يَّتِّهِّ،لُِّفرو  َلْوَحةً  َعْنَتَرةُ  َرَسمَ   -5  .َمّلمَِّحها ُنَبيِّ نُ  سِّ
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شجاع ال يخاف الموت حيث يدخل المعركة مبتسمًا بكل ثقة، يمضي بين السنان والرماح، يرد الخيل،  اإلجابة/
 ويقتل الفرسان ويترك جثثهم للطيور والحيوانات.

حُ  - 6  .األخيرِّ  الَبْيتِّ  في يَظْهرُ  كَما الَمْعَركة، في َعْنَتَرةَ  أْعداء إلَِّيْها يَنْتَهي التَّي الحاَلةَ  نُوضِّ 
 أرواحهم لعنترة، لحم جثثهم للطيور والحيوانات المفترسة، وأموالهم وممتلكاتهم للخيالة. اإلجابة/

  
 
ليل

ْ
ح
َّ
 والت

 
ة
َ
ش
َ
ناق
 
  امل

حُ  -1 ْكَمةَ  ُنَوضِّ   :َيْأتي  مِّم ا َبْيتٍ  ُكلِّ   في الحِّ
لُ  ال ْقدَ  َيْحمِّ تَ  بِّهِّ  َتْعلو َمنْ  الحِّ  الَغَضبُ  َطْبُعهُ  َمنْ  الُعّل َينالُ  َوال         بُ الرُّ

ْندَ          َمّلمُِّسها الَنْت  إِّنْ  وَ  األفاعي إِّنَّ   .الَعَطبُ  أْنيابِّها في الَتَقلُّبِّ  عِّ
 )ال يحمل الحقد...( ال يصل اإلنسان إلى المراتب العليا إن كان عنده حقد أو يغضب كثيرًا. اإلجابة/

 االنخداع بالمظاهر.  )إن األفاعي...( عدم
ُهها الَّتي الر ِّساَلةِّ  َمْضمونَ  ُنَبي ِّنُ   -2 رُ  ُيَوجِّ  اعِّ  : َقْولِّهِّ  في الش 
 َتْنَقلِّبُ  أي امُ  َفال َعْنكَ  َقصيَرةٌ               َيدي أنَّ  ُنْعمانُ  يا َتْعَلمُ  ُكْنتَ  إِّنْ  

 بك. هي رسالة تهديد للنعمان بأن األيام سوف تتقلب وتجمعنا اإلجابة/
يَّةِّ  في آراَءنا ُنْبدي -3   .َعْنَتَرةَ  َشْخصِّ

، عنترة رجل شجاع يضرب به المثل في الشجاعة واإلقدام، لم يترك أهله وقومه رغم أنه أبغضوه وكرهوه اإلجابة/
 يتصف الحكمة.

  
 
ة
َ
غ
ُّ
 الل

مِّ أَحدِّ  إِّلى َنعودُ   :اآلتَِّيةِّ  ْفَرداتِّ المُ  َمعانِّيَ  َنْسَتْخرِّجُ  ُثمَّ  الَعَربِّيَّةِّ ، الَمعاجِّ
 . اْنَتَهبَ  َجفاُه ، َكْفَكَف ،
 كفكف: مسحه مرة بعد مرة ليجف، جفاه: كرهه وتركه،  انتهب: أخذ بالقوة والغصب. اإلجابة/

  :س   تدريبات خارجية
ْ
ب
َ
ني ع

َ
 ب
ُّ
ر
َ
هِ د

 
 لِل

 ( اقرأ النص ثم أجب عن األسئلة:1
 َتـــبُ ال َيْحِمــُل الِحْقـــَد َمـــْن َتْعلــو ِبـــِه الرُّ 

 
 َوال َينــــاُل الُعــــال َمــــْن َطْبُعــــُه الَغَضــــبُ  

 َوَمـــــــْن َيُكـــــــْن َعْبـــــــَد َقـــــــْوٍم ال ُيخـــــــاِلُفُهْم               
 

ـــــــــــْوُه َوَيْسَتْرضـــــــــــي ِإذا َعِتبـــــــــــوا   ِإذا َجَف
 َقـــْد ُكْنـــُت فيمـــا َمضـــى أْرَعـــى ِجمـــاَلُهم         

 
 َوالَيــــــْوَم أْحمــــــي ِحمــــــاُهْم ُكلَّمــــــا ُنِكبــــــوا 
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  َبنـــــــــــي َعــــــــــــْبٍس َلَقــــــــــــْد َنَســــــــــــلوا                 ّللِ َدرُّ 
 

ـــــَربُ   ـــــْد َتْنُســـــُل الَع ـــــَن األكـــــاِرِم مـــــا َق  ِم
ــــِئْن َيعيبــــوا َســــوادي َفْهــــَو لــــي َنَســــب             َل

 
ــــــزاِل ِإذا مــــــا فــــــاَتني النََّســــــبُ   ــــــْوَم النِّ  َي

 أبو تمام( –أحمد شوقي  –قائل النص هو ............. )عنترة بن شداد  -1 
 الذم( –المدح  –)هلل دره( عبارة تستخدم لـــ ............ )التعجب  -2
 شرط( –استفهام  –( أسلوب ............. )توكيد َوَمْن َيُكْن َعْبَد َقْومٍ ) -3
  َعبََّر الّشاِعُر في الَبْيِت الّراِبِع َعْن َمْدِحِه َقوَمُه؛ أِلنَُّهْم : -4
 .(َيِلدوَن الُعَظماءَ    -  الَكثيرَ ْبُذلوَن يَ    -َيتَِّصفوَن ِبالّشجاَعِة )
 .........................ما الصفة التي يجب أن يتصف بها من وصل إلى أعلى المراتب؟ ............... -5
 ما نتيجة من غلب عليه طبع الغضب حسب ما تفهم من األبيات؟ ....................................... -6
 كانته بين قومه في الماضي والحاضر. بين ذلك. ............................................ذكر عنترة م -7
 ..........................................................ْن َيعيبوَن َعَلْيِه َسواَده؟ َكْيَف َيُردُّ َعْنَتَرُة َعلى مَ  -8
 ......................، وما مرادف )نسلوا( ؟ ............. ......ما مضاد )جفوه(؟ .................. -9

 َلِئْن َيعيبوا َسوادي َفْهَو لي َنَسبحاك النمط اللغوي:  -10
           لئن ...................................... فهو ..................................   

 ( اقرأ النص ثم أجب عن األسئلة:2
ـــــتَ  ـــــدي           ِإْن ُكْن ـــــا ُنْعمـــــاُن أنَّ َي ـــــُم ي   َتْعَل

 
 َقصــــــــــــيَرٌة َعْنــــــــــــَك َفاألّيــــــــــــاُم َتْنَقِلــــــــــــبُ  

ــــــــى                  ــــــــا ُنْعمــــــــاُن أيَّ َفًت ــــــــُم ي ــــــــْوَم َتْعَل  الَي
 

ـــْد َغـــرَُّه الُعَصـــبُ   ـــذي َق  َيْلقـــى أخـــاَك الَّ
ــــــــها           ــــــــْت َمالِمُس ــــــــاعي َوِإْن الَن  ِإنَّ األف

 
 ِب فــــــي أْنياِبهــــــا الَعَطـــــــبُ ِعْنــــــَد التََّقلُّــــــ 

ُهها الّشاِعرُ  ما -1    ..............................للنعمان ؟ ...................... َمْضموَن الرِّساَلِة الَّتي ُيَوجِّ
 ................................................. (؟اليوم تعلم يا نعمان أي فتى يلقى أخاكما داللة قوله ) -2
  ....( حكمة، وضحها.ِإْن الَنْت ِإنَّ األفاعي وَ في البيت الثالث ) -3

......................................................................................................... 
 هات من األبيات ما يتوافق مع قول أبي البقاء الرُّندي: -4

 َمـن َسـّرُه َزَمـن سـاَءتُه َأزمانُ    ُدَولٌ اأُلُمـوُر َكما شاَهدُتها هي 
......................................................................................................... 

 ..............هات مرادف )غرَّه( ............ مضاد )العطب( ................. مفرد )مالمسها( ... -5
 جمال التصوير في قوله: )يدي قصيرة عنك( ................................................ وضح -6

 ( اقرأ النص ثم أجب عن األسئلة:3
 َفًتـــى َيخـــوُض ِغمـــاَر الَحـــْرِب ُمْبَتِســـماً 

 
ْمِح ُمْخَتِضـــــــبُ   ـــــــرُّ ـــــــناُن ال ـــــــي َوِس  َوَيْنَثن

 إْن َســـــــلَّ صـــــــاِرَمُه ســـــــاَلْت َمضـــــــاِرُبه 
       

 َق الَجـــــوُّ َواْنَشـــــقَّْت َلـــــُه الُحُجـــــبُ َوأْشـــــرَ  
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ـــــــي أَكْفِكُفهـــــــا            ـــــــي أّن ـــــــَهُد ل ـــــــُل َتْش  َوالَخْي
 

 َوالطَّْعــــــُن ِمْثــــــَل َشــــــراِر الّنــــــاِر َيْلَتِهــــــبُ  
ـــــــٍة            ـــــــْوَم َمْعَرَك ـــــــُت األعـــــــادي َي  ِإذا اْلَتَقْي

 
ــــــــبُ   ــــــــروَر ُيْنَتَه ــــــــُم الَمْغ ــــــــُت َجْمَعُه  َتَرْك

 ِللطَّيــــــِر اللُّحــــــوُم َوِللــــــــ        ِلــــــَي النُّفــــــوُس وَ  
 

ــــــــَلبُ   ــــــــِة السَّ ـــــــــوْحِش الِعظــــــــاُم َوِلْلَخّياَل  ـ
 ...........................................................صف حال عنترة عند دخوله أرض المعركة  -1 

 .......................................ماذا يحصل إذا سلَّ عنترة سيفه في المعركة؟ ................ -2
ُح الحاَلَة التَّي يَنْتَهي إِلَيْها أْعداء َعْنَتَرَة في الَمْعَركةِ، كَما يَظْهُر في الَبْيِت األخيِر. -3  نُوضِّ

....................................................................................................... 
 فاظ الدالة على الحرب في األبيات السابقة. ...............................................اذكر األل -4
 ِبَم تشهد الخيل لعنترة وما داللة ذلك؟ ............................................................... -5
 وضح الجمال في قوله: -6

 ...............................................................( ..............َوالَخْيُل َتْشَهُد لي) -
 ........................( .......................................َوالطَّْعُن ِمْثَل َشراِر الّناِر َيْلَتِهبُ ) -

 ................وظف التركيب )يشهد لـ( في جملة مفيدة .......................................... -7
 .................................................. ؟(إْن َسلَّ صاِرَمُه ساَلْت َمضاِرُبهما نوع األسلوب: ) -8
 ........مفرد )الحجب( ............مضاد )المغرور( ................. ..... .هات مرادف )أكفكف( .. -9
 

 قـــواعدال  

لُ  - 1   :َعالماِت الِبناءِ  ُمراعينَ  َيْلَزُم ، ما َوُنْجري  أْمٍر، أْفعالِ  ِإلى َيْأتي فيما الماِضَيةَ  ْفعالَ األ ُنَحوِّ
ْيدِ  َطَلبِ  في اللَُّبَؤةُ  َخَرَجتِ  - أ  .الصَّ

ْيدِ  َطَلبِ  في  ................       يجِ خر أُ  اإلجابة/ .الصَّ
ْبَلْينِ  ْسوارُ اإل اْنَصَرفَ  - ب   .ْنِزِلهِ مَ  ِإلى ِبالشِّ

ْبَلْينِ    ...... ... ..... ...      انَصِرْف  اإلجابة/ .َمْنِزِلكَ  ِإلى بالشِّ
  .هللاِ  ِبَقضاءِ  اللَُّبَؤةُ  َرِضَيتِ   -ج

 ارضِ  اإلجابة/  .هللاِ  ِبَقضاءِ       ... ....... ....
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ْ
 ــــاإِلم

 
 الء

  :اللَّيَِّنةِ  ِلفِ األ ِكتاَبةِ  َقواِعدَ  ُمراعينَ  َخطٌّ، َتْحَتهُ  ُمضاِرعٍ  ِفْعلٍ  ُكلِّ  ماِضيَ  بُ َنْكتُ  -1
فيَنةَ  ِإنَّ           َمساِلَكها َتْسُلكْ  َوَلمْ  النَّجاةَ  َتْرجو - أ   الَيَبسِ  َعلى َتْجري  ال السَّ

 رجا اإلجابة/
  الَمِرنِ  الِجْسمِ  في َوالِهمَّةُ          َوَتْبنينا               األْجسامَ  َنْبني - ب

 بنى اإلجابة/
 ُنِكبوا ُكلَّما ِحماُهمْ  أْحمي َوالَيْومَ      جماَلُهمُ  أْرَعى َمضى فيما ُكْنتُ  َقدْ  - ج

 رعى، حمى اإلجابة/
 :اآلتِيَة  األْمثِلةَ  في صوَرِتها َعلى ِكتاَبِتها َسَببَ  َوُنَبيِّنُ  َليَِّنٍة ، ِبأِلفٍ  الُمْنَتِهَيةَ  األْسماءَ  َنْسَتْخِرجُ  - 2 
 .التَّرحاِل  َعصا الُمساِفرُ  أْلقى - أ

 واو: ألن أصلها  عصا اإلجابة/
 .الُقرى  أمِّ  َمكَّةَ  في الَكريمُ  الرَّسولُ  ُوِلدَ  -ب

 القرى : ألن أصلها ياء  اإلجابة/
 ُعَمرْ  هذا َنَعم، :الُوْسطى قاَلتِ         ؟ الَفتى أَتْعِرْفنَ  الُكْبرى  قاَلتِ  - ج

ْغرى، قاَلتِ   )ربيعة أبي بن عمر) الَقَمْر؟  َيْخفى َوَهلْ  َعَرْفناُه، َقدْ  :              َتيَّْمُتها َوَقدْ  الصُّ
 اسم فوق ثالثي.الكبرى ، الصغرى : ألنها  اإلجابة/

ْنيا َعلى َتْبكي النَّْفُس  -د الَمةَ  أنَّ       َعِلَمْت  َوَقدْ  الدُّ  )طاِلبٍ  أبي بنُ  عليُّ )  فيها  ما َتْركُ  هافي السَّ
 ." فتكتب قائمة " ؛الدنيا : ألنها غير ثالثية ومسبوقة بياء اإلجابة/

 .الَعَرِبيّ  الَمْغِربِ  ُدَولِ  في الَعَرِبيَّةِ  َمَحلَّ  الَفَرْنِسيَّةِ  اللَُّغةِ  ِإْحاللِ  ِإلى َفَرْنسا َسَعْت  - ه
 .ية " تكتب قائمة "فرنسا : ألنها كلمة أعجم اإلجابة/

 
 
 
 
 

 اإلمـــالء
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  بالغةال  
ُل  التَّْدريبُ   :األوَّ

ْجعَ  ُنَعيِّ نُ   :َيْأتي  فيما السَّ
َنةً  َجميَلةً  َلْوَحةً  َحياِتكَ  ِمنْ  اْجَعلْ   -1 عاَدِة ، ِبأْلوانِ  ُمَلوَّ  اَدِة َواإِلر  ِبالطُّموحِ  َوَتَحلَّ  َوالِعباَدِة، الَكدِّ  َبْينَ  َوواِزنْ  السَّ

 .السعادة ، العبادة ، اإلرادة  اإلجابة/
ها قاَلْت   -2  .َسخاِئكِ  ِبطيبِ  َيْنِبُض  َفَقْلبي سماِئِك، أُفقِ  في ُمَحلِّقةً  َواْتُركيني ُدعاِئِك، ِبَثْوبِ  أّمي َدثِّريني :أِلمِّ

 دعائك سمائك سخائك اإلجابة/
نيَن، ُحْزنَ  أذاَبْت  َبْسَمةً  يا أبي،  -3  َويا الَحنيَن ، ِعْندي َويا َفْرَحًة َجددَّتَ  األنيَن، روحي َعنْ  أزاَحْت  َلْمَسةً  َويا السِّ

زينَ  الَعْقلَ  أْكَسَبْتني هْيَبةً    .الرَّ
 السنين ، األنين ، الحنين ، الرزين اإلجابة/

 ُغْرَبتي َلْيلَ  َوُيْنسيني َوْحَدتي، ُيْؤِنُس  ِكتابي  -4
 وحدتي ، غربتي  اإلجابة/

 :الث اني بُ التَّْدري
ْجِع  َعلى الخاص إْنشاِئنا ِمن ِبُجْمَلَتْينِ  ُنَمثِّلُ   .السَّ

 .القدس تستغيث المسلمين ، فمن يلبي نداء المستغيثين -1 اإلجابة/
 من جد وجد ، ومن زرع حصد . – 2         
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َتْيِن ِبخَ  ِتَيةَ َنْكُتُب الِحْكَمَة اآل                    ْقَعِة:َمرَّ َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ  طِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ
 لَتُكن َكلَمُتك طَيِ بة ، َولَيكن َوْجَهَك ََسْحاً                         

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

 
 
 

َمةٍ  كِّتاَبةِّ  َكْيفِّيَّةُ   ما فِّْقَرةً  َتْسبِّقُ  ُمَقد ِّ
ِف  ُطاّلبَ  أنَّ  َهْب  روا الّثاِمنِ  الصَّ ةَ  اإِلْنجازِ  َمَلّفاتِ  َتْدَعمُ  ِبأْنِشَطةٍ  َيقوموا أنْ  َقرَّ  ِبَعَملِ  َفَفّكروا ِمْنُهْم، ِبُكلِّ واِحدٍ  الخاصَّ

روا َوِلَتْحقيِق ذِلكَ  َوالنَّباتاِت، َواألْزهاِر، الُورودِ  ِبأْصنافِ  زرع ت َمْدَرِسيَّةٍ  َحديَقةٍ   ِفْكَرِتِهمْ  َحْولَ  الُمديرِ  ِإلى َيْكُتبوا أنْ  َقرَّ
 .هِذهِ 

 أ؟أْبدَ  ِبمَ  :   َوقالَ  َحْوِلِه، ِمنْ  الطُّالبِ  ِإلى َفاْلَتَفتَ  ِبالِكتاَبِة ، َوَهمَّ  َوَرَقًة، أْحَضرَ  وَ  َزْيٌد، َنَهَض 
فِّ  ُطاّلبَ   َنْحنُ  : َهْل أْكُتبُ   ُدها؟ َنْزَرُعها، َحديَقٍة ، ِبِإْنشاءِ  َلنا َتْأَذنوا أنْ  َنْطُلبُ  -الّثاِمنِ  الصَّ  َوَنَتَعهَّ
 َتَرْوَن؟ أْم ماذا 

 َتْحسينِ  ِإلى  َوُهناَك حاَجةٌ  ُمْسَتَغلٍَّة، َغْيرَ  أْرضاً  وَ  َمْدَرَسةً  َلَدْينا ِإنَّ  : َيقولُ  الَمْنِطقُ  .ال  :َوقالَ  َعِليٌّ ، الّطاِلبُ  َوَقفَ 
 أنْ  ُيْمِكنُ  ُقْلُتهُ  َوما  َوالزَّاِئريَن، ِلإلداَرِة، َوالطََّلَبِة ، :  ِللَجميعِ  فاِئَدةٌ  األْمرِ  هذا ِإْنجازِ  َوفي َوَتْجميِلها ،  الَمْدَرِسيَّةِ  بيَئِتنا
َمةً  َيكونَ  ، اْقِتراحِ  َعلى َبةُ الطَّلَ  واَفقَ  .ِلْلَمْوضوعِ  ُمَقدِّ َمةَ  َيكُتبونَ  َوَشَرعوا َعِليٍّ  .الُمَقدِّ
فِ  ُطاّلبَ  ُنساِعدُ  َمةٍ  ِصياَغةِ  في الّثاِمنِ  الصَّ لوا اّلتي األْفكارِ  َرْبطِ  ِخاللِ  ِمنْ  ُمَقدِّ  .أْسُطرٍ  ِستَّةِ  ِمنْ  في ِفْقَرةٍ  ِإلْيها َتَوصَّ

 اإلجابة/ 
 مقترحات للحل:

 تنظيف شوارع المدنية التي نعيش فيها وتقديمها لرئيس البلدية.رة في المبادكتابة مقدمة عن  ✓
 عن أهمية توفير أجهزة لحصص العلوم تساعد في أداء التجارب العلمية. الدائرة التعليميةكتابة مقدمة لمدير  ✓
 كتابة مقدمة لمعلم الصف عن القيام بنشاط لتزيين الفصل ووضع الوسائل التعليمية فيه. ✓

 
 

 الخـــــط

 التعبير
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o  ْالَقْريَةِ  هِذهِ  يف َسَيْحُدثُ  َخطريٌ  ءٌ َشي 
  

 الوحدة التاسعة
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 :االْسِتماُع والُمحاَدَثُة 

( ِّ  (، ُثمَّ ُنجيُب َعنِّ األْسئَِّلةِّ اآلتَِّيةِّ:كَ َلقِّ مِّن قَ  ْص تَخلَّ َنْسَتمُِّع إلى َنص 
 النص:

َواْنَشَغَل َفَلْم  ،َق َوَلْم َيْغُمْض َله َجْفنٌ رَ ، َوهاِجٌس ُمَسهٌد، َفأحٌّ ُملِ َعْقِلِه َتْفكيٌر  ىَأيُّها اإِلْنساُن الَقِلُق، يا َمْن َتَسلََّط َعل
ِرِه، َوانَفَلَت ِزماُم بْ َوَص  ُح ِحْلِمهِ بَ ، َوَتَعطََّل ِعْنَده ِمكْ رْأ َله باٌل. َفَقد َلذَّة النَّوِم الهاِنِئ، َوَتَعذََّب ِبالَحْيَرِة َواالْنِتظاَيْهد

 ىاِمٍس َوليٍل حاِلٍك، َوَخيََّم َعلد دَسوا ُتُه فيَحْت َحياب حاُلُه َمَع اآلَخريَن؛ َفانَطوى َعل َنْفِسِه، َوَأْص ساءَ أَْعصاِبِه، وَ 
 َرَبْت َأْحشاُؤُه، َوَفَقد َشهية األكِل،ِه، َواْضطَ بَخَفقاُن َقلْ  داِض َوالكآَبِة، َفزابباالْنقِ  رَواْعَترى َنْفَسه ُشعو م، ِه َهم َوغَ دُفؤا
 .ركاَن ُذبوٌل َوُنحوٌل َواْصِفرافَ 

وِع، َوَسكيَنَة النَّْفِس، َواْنِشراَأيُّها اإلْنساُن الَقِلُق، َهْل ُتريُد ُطَمأْ  َل بَ تَ  أن ُتريدُ  َة النَّوِم؟ َهلْ احَ ر ، وَ رِ دْ الصَّ  حَ نيَنَة الرُّ دُّ
 ُحْمَرٍة؟َوِمْن ُصْفَرة ل ،يٍّ ر  ىلإٍة، َوِمْن ُنحوٍل ر ِمْن ُذبوٍل لَنضا َحاِلكَ 

ِبِه  اً بُمْحَتسِ  اِضيًا ِبأَمِر َّللاَّ ر ْر بِ ، َواْص عْ ِه، َفال َتْجزَ ر َوَقدَ  َأيُّها اإلْنساُن الَقِلُق، ال َتْقَلْق ِلما َأصاَبَك، َفِإنَّه ِمْن َقضاِء َّللاَّ 
 ًا ِبَرْحَمِتِه.ِشر بْ ، ُمْسَتعينًا ِبِذْكِرِه، ُمْستَ أجَرهُ 

 ُهموِمَك. صاءِ َتْقَلْق َوال َتْحَزْن ِلما َليَس ِعْنَدَك، َوَأْحِص ِنَعَم الَوهاِب َعَليَك َبَداًل ِمْن حْ  ال َأيُّها اإلْنساُن الَقِلُق،
َلْن الماضَي  ِإنَّ ِه؛ فَ تِ دَرَة َوال ُتَفكْر في اْسِتعابْ في الماضي؛ َفاتَِّخْذ ِمْنُه العِ  ِلما َحَدثَ  ْن ُكْنَت َقِلقاً مَأيُّها اإلْنساُن الَقِلُق، 

نَّ إَيقوُل : ﴿ -َوَجلَّ  َعزَّ  –ِإنَّه ْحَمِتِه، فَ ر َو  َّللاَّ  حوْ ر ِمْن   طوِل َبالٍء َأصاَبَك، َفال َتيأْس ِمنْ  ْن ُكْنَت َقِلقاً إ، َو دَيعو 
َماءِ  رٌ ُمَقدَّ  دِ ابالعِ  زاقِ ر َك ِعْند ْزقر ِلَك، َفِإنَّ بَ ْزِقِك َوُمْسَتقْ ر  ىَعل اً ْن ُكْنَت َقِلقإا﴾، وَ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرً   َمْقسوٌم ﴿َوِفي السَّ

 اآلَخريَن، َواْسَتِعْن ِباهلِل. لُّطَ توٌب َمْعلوٌم، َوال َتْخَش َتسَ َلَك َمكْ بَ نَّ ُمْسَتقْ إْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن﴾، وَ 
 شرح المفردات: ⚫
يءِ : حٌّ ُملِ  ْخُص على الشَّ  : أي طلبه مرارًا وتكرارًا.ألحَّ الشَّ

ْنَساِن َنِتيَجَة َقَلٍق َأوْ َما يَ : هاِجٌس  ٍف ِمْن َشْيٍء مَّا ْخُطُر ِمْن َأْفَكاٍر َأْو ُصَوٍر ِبَباِل اإْلِ ، والجمع: َحْيَرٍة َأْو َهمٍّ َأْو َتَخوُّ
 هواجس.

 ، أي لم يجعله ينام.أسهده الهمُّ أّرقه: يقال ُمَسهدٌ  
 .جمع: مكابحالأو إليقافها، جهاز آلي يتخذ في السيارات ونحوها لتخفيف سرعتها : حُ بَ ِمكْ 

ضُه إليهألقى في يدزمام:  ، ما تقاد به الدابة من حبل أو غيره، وأيضًا منه: زمام الدابة وهو ه زماَم أْمرِه: َفوَّ
 والجمع: أزّمة.

 ْع: تخاف ومقابلها: تطمئن.َتْجزَ 
وعِ   : الخوف والفزع.الرُّ
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 :(107صفحة ) إجابة أسئلة الكتاب الوزاري  ⚫
ُح اآلُنوَ ( 1 يََّة لِّلَقَلقِّ َعلى اإل  ثارَ ض ِّ يََّة َوالَجَسدِّ  .ْنسانِّ النَّْفسِّ

َتَعذََّب ِبالَحْيَرِة َواالْنِتظار، َوَتَعطََّل ِعْنَده ِمْكَبُح ِحْلِمِه َوَصْبِرِه، َوانَفَلَت ِزماُم الحالة النفسية لإلنسان:  اإلجابة/
 .وى َعل َنْفِسهِ أَْعصاِبِه، َوساَء حاُلُه َمَع اآلَخريَن؛ َفانطَ 

زاد َخَفقاُن َقْلبِه، َواْضَطَرَبْت َأْحشاُؤُه، َوَفَقد َشهية األكِل، َفكاَن ُذبوٌل َوُنحوٌل َفَقد َلذَّة النَّوِم الهاِنِئ، الحالة الجسدية: 
 .رَواْصِفرا

ُن بِّ  يجابِّيَّةَ النَّتائَِّج اإل ُنَبي ِّنُ ( 2 ْزقَ  أنَّ لَِّمْن ُيْؤمِّ رٌ  الر ِّ  .َتعالى َّللا ِّ  مِّنَ  سومٌ َمقْ  ُمَقدَّ
 الراحة والطمأنينة والسعي للعمل وطلب الزرق. اإلجابة/

فُ ( 3 ْن ( َخيََّم َعلى)التَّْركيَب  ُنَوظ ِّ  .إِّْنشائِّنافي ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة مِّ
 خّيم الظالم علينا ونحن عند صديقي. اإلجابة/

َع لِّلَقَلقِّ مِّْن وِّْجَهةِّ نَ  ُنَبي ِّنُ ( 4  َظرِّنا.العِّّلَج الن اجِّ
َوَمن َيتَِّق َّللاََّ َيْجَعل ﴿قراءة القرآن وقراءة أذكار الصباح والمساء، والتزام التقوى وطاعة هللا، لقوله تعالى:  اإلجابة/

 .﴾لَُّه َمْخَرًجا َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسبُ 
حُ ( 5 كْ  ُنَوض ِّ باَرةِّ: "َتَعطََّل عنَدُه مِّ هِّ َوَصْبرهِّ َجماَل التَّْصويرِّ في عِّ ْلمِّ  ".أعصابِّهِّ  زِّمامُ  َلتَ ، َوانفْ َبُح حِّ

 شبه الحلم والصبر بمكابح السيارة التي تعطلت، وشبه األعصاب بالدابة التي لها زمام ُتقاد به. اإلجابة/
. َنَضعُ ( 6 ِّ بًا لِّلنَّص   ُعْنوانًا ُمناسِّ

  َمْخَرًجاَوَمن َيتَِّق َّللاََّ َيْجَعل لَّهُ  اإلجابة/

 خارجية على نص االستماع: أسئلة ⚫
 ضع دائرة حول رمز الفكرة العامة للنص:  (1

 القلق حالة نفسية تسيطر على العقل والتفكير  •
 االثار النفسية والجسدية للقلق وكيفية التخلص منه. •
 دعوة إلى الرضا بالقضاء والقدر •

نَساَن فِ ﴿قال تعالى:  (2  ية في ضوء النص السابق.ناقش هذه اآل ﴾َكَبدٍ  يَلَقۡد َخَلۡقَنا اإۡلِ
 ( وضح الجمال في قوله: 3

 (اِمٍس َوليٍل حاِلكٍ د دَسوا َحْت َحياُتُه فيبَأْص ) -
 (َفَقد َلذَّة النَّوِم الهاِنئِ ) -
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ِ اَل ُتْحُصوَها﴿( قال تعالى: 4 وا ِنْعَمَة َّللاَّ  ، هات من النص ما يتفق ومعنى اآلية.﴾َوِإن َتُعدُّ
 ( حدد نوع األساليب:5
 تجزع( ............................  )فال -
 ( ..........................إن كنت قلقا لما حدث فاتخذ منه العبرة) -
 ال تقلق لما أصابك، فانه من فقضاء هللا وقدره، ما عالقة الجملة الثانية باألولى؟( 6

 ................ "أصبحت حياته في سواد دامس وليل حالك" تعبير يوحي بـ( 7

 .)القلق حالة نفسية تظهر على شكل توتر( وضح هذه العبارة في ضوء فهمك للنص( 8
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: ِّ  َبْيَن َيَديِّ النَّص 
ةٌ ق ْلماني صالِّح نِّيُّ الفَِّلْسطي َواألديبُ الكاتبِّ  َتْرَجَمها ،(ماركيز غارسيا غابرييل) الكولوْمبِّي ِّ  لِّلكاتِّبِّ  َقصيَرةٌ  صَّ . عِّ

ةُ  عاَلَجتِّ  َرةَ  القِّصَّ شاَعةِّ  ظاهِّ ُض  َقدْ  الَّتي اإلِّ ْنسانُ  َلها َيَتَعرَّ  َوماركيز. ما ُمْجَتَمعٍ  َعلى َوأَثَرها الَيْومِّيَّةِّ، َحياتِّهِّ  في اإلِّ
وائِّيُّ  ، رِّ طَ  كولوْمبِّيٌّ َحفِّي ِّ : الَمجاَلْينِّ  في َنشِّ ، الص  ي ِّ ياسِّ واَيةُ  أْعمالِّهِّ  أْبَرزِّ  مِّنْ  م، 1927 عامَ  ُولِّدَ  َوالس ِّ  مئةُ "  :رِّ

 م 1982 عامَ  لِّآلدابِّ  "نوبل"  جائَِّزةَ  ناَلْت  الَّتي ،"الُعْزَلةِّ  مِّن َعامٍ 

 للدرس 
 
ليل

ْ
ح
َ
 والت

 
رح
 
  الش

 .اإلشاعة وآثارها المدمرة  الفكرة العامة:
 اإلحساس بخطٍر مجهول . (:1الفكرة )

 .َعْشَرةَ  الّراِبَعةَ  في َواْبَنةٍ  َعْشَرَة، الساِبَعةَ  في اْبنٍ  :اْثَنْينِ  ابْنَينِ  َمع ُمِسنةَّ  َسيَِّدةٌ  فيها َتِعْيُش  ِجّدًا، َصغيَرةً  َقْرَيةً  َتَخيَّلوا
مُ  ِإنَّها  :َفُتجيُبُهما ها،أصابَ  َعّما االْبنانِ  َيْسأُلها  .َشديدٍ  َمالِمَح قلقٍ  َوْجِهها في َوُيالِحظانِ  الْبَنْيها، الَفطورِ  َوْجَبةَ  ُتَقدِّ
 .الَقْرَيةِ  هِذهِ  في َسَيْحُدثُ  ِجّداً  َخطيراً  َشْيئاً  أنَّ  ِبِإْحساسِ  اْسَتْيَقُظتُ  لِكنَّني أْدري، ال-
 .اضطراب  :مالمح : تعابير ، قلق المرادف: ⚫
 .كبير: صغيرة ، قلق : اطمئنان ، خطيرًا : آمناً  التضاد: ⚫
 لمح .ابنين : ابن ، مالمح : م  المفرد: ⚫
  االيحاءات: ⚫

 (: دليل على صغر حجم العائلة.اْثَنْينِ  ابْنَينِ  َمع ُمِسنةَّ  َسيَِّدةٌ  فيها )َتِعْيُش 
 مجهول )هواجس(.دليل على الخوف من شيء  :الَقْرَيِة( هِذهِ  في َسَيْحُدثُ  ِجّداً  َخطيراً  َشْيئاً  أنَّ  )ِبِإْحساسِ 

  ألساليب:ا ⚫
 ( أسلوب نفي . أْدر )ال 
 اْسَتْيَقُظُت( أسلوب استدراك نَّنيلكِ  )
 ( أسلوب توكيدَخطيراً  َشْيئاً  أنَّ  (
 

 القراءة
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 ( نوع )ما( هنا: موصولة.أصاَبها َعّما االْبنانِ  َيْسأُلها)
 بداية نشر اإلشاعة (: 2الفكرة ) 

ا َوَيقوالنِ  ِمْنها ، االْبنانِ  َيْضَحكُ   .َعجوز َهواِجُس  إِنهَّ
 الَبساَطِة ، َشديَدةِ  )كارامبوال  (   َضْرَبةِ  َتْوجيهِ  َعلى فيها ُيْوِشكُ  الَّتي اللَّْحَظةِ  َوفي ،)لبِلْياْردوا (ِلَيْلَعبَ  االْبنُ  َيْذَهبُ 

 : َيقول له الَخْصمُ 
 . ُتفلحِ  لن أنكَّ ( بِبيزو (أراِهُنكَ 
هُ  ، أْيضاً  ُهوَ  َوَيْضَحكُ  الَجميُع ، َيْضَحكُ   الحاِضروَن: ألهَوَيس البيزو، َيْدَفعُ   .فيها ْفِلحُ يُ  َوال )الكارامبوال (َضْرَبةَ  َوُيَوجِّ

  :َفُيجيبُ  ؟ ِجّداً  َسْهَلةً   )كارامبوال( كاَنْت  َلَقدْ  َحَدَث ، الَّذي ما
 .الَقْرَيةِ  هِذهِ  في َسَيْحُدثُ  َخطيرٍ  أْمرٍ  َعنْ  الَيْوم ، َصباحَ  أّمي قاَلْتهُ  َشْيءٍ  ِمنْ  َقِلقاً  ِزْلتُ  ما لِكنَّني َصحيٌح ، 

 :بالبيزو َسعيداً  َفَيقولُ  َعّم ، اْبَنةُ  وَمَعها أمَّه  وَيَجد ، َبْيِتهِ  ِإلى) البيزو(  َكِسبَ  الَّذي َوَيعودُ  ِمْنُه ، الَجميعُ  يَضَحكُ 
 .أْبَله أِلنَّهُ  ، َطريَقةٍ  ِبأْسَهلِ  ) داماسو(  ِمنْ  ) البيزو(  هذا َكِسْبتُ   -
 أْبَلُه ؟ َهوَ  َوِلماذا  -
 وَ  الَيْوم ، أمُّهُ  ِبهِ  اْسَتيَقَظْت  َقَلقٍ  ِبَسَببِ  ُمْضَطِربٌ  أِلنَّهُ  ِجّدًا؛ َسْهَلةٍ  ) كارامبوال(  َضْرَبةِ  َتْحقيقَ  َيْسَتِطعْ  َلمْ - 

 . الَقْرَيةِ  هِذهِ  في َسَيْحُدثُ  ِجّداً  َخطيراً  َشْيئاً  بأنَّ  ِإْحساِسها
 

القلق والحيرة / كارامبوال " ضربة البلياردو التي ترتد بها  الهواجس : ما يخطر بخيال االنسان نتيجة المرادف: ⚫
 ، أبله: أحمق.الكرة عدة مرات

 الَجنوِبيَِّة. أمريكاالبيزو: الُعْمَلُة الرَّْسميَُّة فيَبْعِض ِبالِد قارَِّة 
  مطمئن.× مضطرب ،  يفشل ×يفلح  التضاد: ⚫
 هواجس : هاجس  المفرد: ⚫
 ُتفلِح ( يدل على ظهور عالمات االضطراب . لن أنكَّ ( ِبيزوب(  )أراِهُنكَ  االيحاءات: ⚫

 .ِمْنُه ( يدل على عدم التصديق الَجميعُ  )يَضَحكُ 
 َحَدَث ( : أسلوب استفهام  الَّذي فيها( أسلوب نفي ، )ما ُيْفِلحُ  )َوالاألساليب:  ⚫
 : أسلوب توكيد .( ِجّدًا  َسْهَلةً   )كارامبوال( كاَنْت  )َلَقدْ 

 انتشار وتوسع اإلشاعة (:3)الفكرة 

 : أمُّهُ  َلهُ  َتقولُ  ِعْنَدِئذٍ 
 . أْحياناً  َتَتَحقَّقُ  أِلنَّها الُمِسّنيَن ؛ َهواِجسِ  ِمنْ  َتْسَخْر  ال-

 :ِللَجّزاِر  تقولُ   .َلْحمٍ  ِلِشراءِ  َوَتْذَهبُ  قاَلُه ، ما الحاِضَرةُ  الَقريَبةُ  َتْسَمعُ 
 : قاِئَلة ُتضيفُ  ، اللَّْحمَ  َيْقَطعُ  ُهوَ  ماَوَبْينَ  . َلْحمٍ  َرْطلَ  أْعِطني- 
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 . ُمْسَتِعّدينَ  َنكونَ  أنْ  الَخْيرِ  َوِمنَ  َسَيْحُدُث ، َخطيراً  َشْيئاً  ِإنَّ  َيقولونَ  ألنَُّهمْ  َرْطَلْيِن ، ُتْعِطَيني أنْ  األْفَضلِ  ِمنَ  -
 :َلها  َيقولُ  َلْحٍم ، َرْطلَ  ْشَتِريَ ِلتَ  أْخرى  َسيَِّدةٌ  َتْأتي َوِعْنَدما اللَّْحَم ، الَجّزارُ  َيبيُعها

 .ُمَؤناً  َوَيْشَترونَ  َيْسَتِعّدونَ  َوُهمْ  َسَيْحُدُث ، َخطيراً  َشْيئاً  ِإنَّ   :قاِئلينَ  ُهنا ِإلى َيْأتونَ  الّناَس  أِلنَّ  َرْطَلْيِن ؛ ُخذي -
يَِّدةُ  َفُتجيُبهُ   :ِعْنَدِئذ  السَّ

 ُكلَّهُ  اللَّْحمَ  الَجّزارُ  َيبيعُ  َوهَكذا  .أْرطالٍ  أْرَبَعةَ  َتْأُخذُ  .  أْرطالٍ  أْربَعةَ  تُعِطَيني أنْ  ْضلِ األف ِمنَ  ، َكثيرونَ  أْبناءٌ  لَديَّ - 
 في َمنْ  َجميعُ  َيكونُ  َلْحَظةٌ  َوَتْأتي .َتْنَتِشرُ  الّشاِئَعةُ  َوَتْأُخذُ  ُكلَّها ، َوَيبيُعها أْخرى  َبَقَرةً  َيْذَبحُ  ُثمَّ  ساَعٍة ، ِنْصفِ  ِخاللَ 
 .َكالعاَدةِ  الَحرُّ  َيْشَتدُّ  الظُّْهِر، َبْعدَ  الّثانِية الّساَعةِ  في ، َوَفْجأةً  . ُكلُّها النَّشاطاتُ  ُتَشلُّ  . َشْيءٍ  ُحدوثِ  ِباْنِتظارِ  الَقْرَيةِ 
 :أَحُدُهْم  َفَيقولُ 

ةَ  َهْل الَحْظتَ  - ؟ هذا ِشدَّ  الَحرِّ
وامِ ال َعلى َشديدٌ  الَحرَّ  َولِكنَّ  أَجْل ،  - ؛ َشديَدةُ  َقْرَيةٌ  ِإنَّها الَقْرَيِة ؛ هِذهِ  في دَّ  ُيَثبِّتونَ  فيها الموسيِقّيينَ  ِإنَّ  َحتَّى الَحرِّ

لِّ ؛ في ِإالّ  َيْعِزفونَ  َوال بالَقْطراِن ، الموسيِقيَّةِ  آالِتِهم أْجزاءَ  ْمسِ  َتْحتَ  َعَلْيها َعَزفوا ِإذا أِلنَُّهمْ  الظِّ  . َكةً ُمَفكَّ  َتْسُقطُ  الشَّ
ِة في ِمْثِل هذا الَوْقِت . الَحرُّ  كانَ  أنْ  َقطُّ  َيْحُدْث  َلمْ  : أَحُدُهمْ  َيقولُ  ذِلَك ، وَمعَ  - دَّ  ِبهِذِه الشِّ
ِة الَّتي ُهَو َعلْيها اآلَن . َوفي الَقْرَيِة الُمْقِفَرِة ، في الّساَحِة الُمْقِفَرةِ   - دَّ  طُّ َفْجأةً َيحُ  َبلى ، َولِكْن َلْيَس ِبهِذِه الشِّ

 ُعْصفوٌر، َوَيْنَتِشُر الَخَبرُ: "ُيْوَجُد ُعْصفوٌر في الّساَحِة" ، َوَيْأتي الَجميُع َمْذعوريَن ِلُرْؤَيِة الُعْصفوِر .
 لِكنَّ الَعصافيَر َتُحطُّ َدْومًا ُهنا أيُّها الّساَدُة . -
 أَجْل ، َولِكْن َلْيَس في ِمْثِل هِذِه الّساَعِة . -
 ِمنَ  ةيَخال، المقفرة: ال، قط: مطلقاً  : توقف ، تشلّ الحاجة عند استهالُكها ليتمّ  تخّزن  موادّ :  المؤن  المرادف: ⚫

 : تهبط وتنزل.َتُحطُّ ، والنَّاسِ  الُعْشبِ 
 .رخو ×األسوأ ، شديد  ×األْفَضِل  التضاد: ⚫
 نة.و المؤن: المؤ  ،النشاطات : النشاط الُمِسّنيَن : المسن ، الشائعات : الشائعة  ،  المفرد: ⚫
 .أسلوب نهي : َتْسَخْر  ال األساليب:⚫
 .َرْطَل : أسلوب أمر أْعِطني 
 .َخطيرًا: أسلوب توكيد َشْيئاً  ِإنَّ  

ةَ  الَحْظتَ  َهلْ   للتعجب. الَحرِّ : أسلوب استفهام هذا ِشدَّ
 . : أسلوب استدراكلِكنَّ الَعصافيَر َتُحطُّ َدْومًا ُهنا أيُّها الّساَدةُ 

 "ُيْوَجُد ُعْصفوٌر في الّساَحِة" يدل على شدة القلق والخوف من المجهول . حاءات:االي ⚫
والذعر  ساَعٍة " يدل على تصديق الناس لإلشاعة وانتشارها الكبير ِنْصفِ  ِخاللَ  ُكلَّهُ  اللَّْحمَ  الَجّزارُ  َيبيعُ  " َوهَكذا -

 .والخوف عند األهالي
لِّ " يدل على الحر الشديد في ِإالّ  َيْعِزفونَ  َوال بالَقْطراِن ، موسيِقيَّةِ ال آالِتِهم أْجزاءَ  "  ُيَثبِّتونَ  -  .الظِّ
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  :الصور الجمالية ⚫
 : شبه الشائعة بشيء مادي ينتشر.(تأخذ الشائعة تنتشر)
 شبه اللحظة بإنسان يأتي. :(تأتي لحظة)
إلشاعة وما يترتب عليها من أمور بالمرض الذي شبه النشاطات بإنسان ُيشلُّ أو شبه ا :(ُكلُّها النَّشاطاتُ  ُتَشلُّ )

 يشل.
ْمسِ  َتْحتَ  َعَلْيها َعَزفوا ِإذا أِلنَُّهمْ )  (: شبه اآلالت الموسيقية بالورق المتساقط.ُمَفكََّكةً  َتْسُقطُ  الشَّ
 : شبه القرية بنبات مقفر.(القرية المقفرة)

 شاعة تدمر القرية وترحل أهلها .اإل : (4الفكرة )

ديِد َيكوُن َمَعها أهالي الَقْرَيةِ  َوَتْأتي فيَن ِبُقنوٍط ؛ ِللُمغاَدَرِة ُدْوَن أْن َيِجدوا  َلْحَظٌة ِمَن التََّوتُِّر الشَّ َجميُعُهْم ، ُمَتَلهِّ
جاَعَة ِلِفْعِل ذِلَك . َفَيْصُرُخ أَحُدُهْم :  الشَّ

 أنا َرُجٌل واِفُر الرُّجوَلِة ، َوَسْوَف أْرَحُل .  -
ُب أ ْيُث َتراُه الَقْرَيُة ثاَثُه ، َوأْبناَءُه ، َوَبهاِئَمُه ، َوَيْحُشُر ُكلَّ ما َلَدْيِه في َعَرَبٍة ، َوَيْجتاُز ِبها الّشاِرَع الَمْرَكِزيَّ ، حَ يُوضِّ

 َنْذَهُب َنْحُن أْيضًا ". َوَيْبَدأ الباِئَسُة ُكلُّها. َوَتْأتي َلْحَظٌة َيقولوَن فيها : " ِإذا كاَن هذا َقْد َتَجرَّأ َعلى الذَّهاِب ، َفَسْوفَ 
 َهْجُر الَقْرَيِة ِبُكلِّ َمْعنى الَكِلَمِة . ُتْحَمُل األْمِتَعُة ، َوالَبهاِئُم ، َوُكلُّ َشْيٍء .

" ، َوِعْنَدِئٍذ َيْحِرُق  َوَيقوُل َشْخٌص آَخُر ِممَّْن ُيغاِدروَن الَقْرَيَة : "َعسى أاّل َتَقَع الُمصيَبُة َعلى ُكلِّ ما َبِقَي ِمْن َبْيِتنا
َتْمضي َوَيْحِرُق آَخروَن ُبيوتًا أْخرى . َيْهُربوَن ِبُذْعٍر َرهيٍب َحقيِقيٍّ ، َكما َلْو أنَُّه ُهروٌب ِمْن َحْرٍب ، َوَبْيَنُهْم  َبْيَتُه ،

يَِّدُة صاِحَبُة النُّبوَءِة َوِهَي َتقوُل :  السَّ
  َسوَف َيْحُدُث ؛ َفقالوا إنَّني َمْجنوَنٌة .لَقد قُلُت لَهْم إِن َشيْئا َخطيراً  -
، ذعر : خوف  ،  والحزينة ع  ، البائسة : الفقيرةمّ جَ ب : يُ التوتر : القلق  ، وافر: واسع ، يوّض  المرادف: ⚫

 قنوط : خشوع.
 اطمئنان.× ، ذعر يأتون  ×الجبن  ، يغادرون  ×الشجاعة  التضاد: ⚫
 م : البهيمة . أهالي : أهل ،  البهائ المفرد: ⚫
فينَ "  االيحاءات: ⚫  . والترقب " يدل على شدة الخوف والفزع بِقُنوط   ُمتَلَّهِ
 والضيق من الحال الواقعة. : دليل على التوتر الشديد عند األهالي،"أنا َرُجٌل واِفُر الرُّجوَلِة، َوَسْوَف أْرَحلُ "
ِرقُ "  رى بُيوتا   آَخرونَ  َويَح   .تصديقهم لتحقق اإلشاعةمن خالل اس يدل على جهل الن" :  أخ 
  :الصور الجمالية ⚫

  شبه القرية باإلنسان البائس الحزين. ُكلُّها(: الباِئَسةُ  الَقْرَيةُ  َتراهُ  )َحْيثُ 
 شبه القرية بإنسان يهجر. :(يبدأ هجر القرية)
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أ قَد   هذا كانَ  إِذا" "  األساليب: ⚫ فَ  ، الذَّهابِ  َعلى تََجرَّ  .أسلوب شرط" :  نَذ َهبُ  فََسو 
 .: أسلوب توكيد " لَهم   قلُتُ  لقَد" 

 الفهم واالستيعاب  

 

قاِبلَ  ( √ ) إشاَرةَ  نََضع   - 1 قابِلَ (  ( X إشاَرةَ  وَ  الصَّحيَحِة، الِعباَرةِ  م   :أتي ي  فيما الصَّحيَحةِ  َغْيرِ  الِعباَرةِ  م 

هِ  َعلى ياُلَحظُ  - أ تِياحِ  حُ َمالمِ  الُمِسنَّةِ  السَّيَِّدةِ  َوج  بَةَ  تَق ديِمها ِعن دَ  َوالسَّعاَدةِ  االر   (  )  ا اِلب نَي ه الفَطورِ  َوج 

يَةِ  ُسّكانُ  أصيبَ   -ب رِ  القَر  يَتِِهم   ِعن دَ  بِالذُّع  فورا   ُرؤ  يَة .                       )  ساَحةِ  في ُعص   ( القَر 

بَةَ  ) داماسو( َخِسرَ   -ج دو(  لُع  ةِ  بَبِ بِسَ  ) البِل يار  ِمهِ  قُوَّ  ( )                                         .َخص 

 ( ( X د -ج    ( √ )-ب  ( ( X -أ اإلجابة : 

ساسُ  ما -2 تَي قََظت   ِعن َدما الُمِسنَّةِ  السَّيَِّدةِ  َعلى َسي َطرَ  الَّذي اإِلح      ؟ موالنَّ  ِمنَ  اس 

                   .ةيرًا سوف يحدث للقريطخ ئاً بأن شياإلجابة :  

رِ  في الَجّزارُ  اتَّبَعَها الَّتي الطَّريقَةَ  نَِصفُ  - 3 يَة ُسّكانِ  بَي نَ  الّشائِعَةِ  نَش             القَر 

   .ثحم مؤنة لهم ألن شيء ما سوف يحدكان ينصح المشترين بأخذ كمية أكبر من الل اإلجابة :

يَةِ  ُسّكانِ  بَي نَ  الّشائِعَةِ  ان تِشارِ  َعلى تََرتَّبَت   الَّتي النَّتائِجَ  نُبَيِّنُ  - 4                                                                            .القَر 

 أدت إلى فزع وخوف أهل القرية ورحيلهم منها وحرق بيوتهم . اإلجابة :

  
 
ة
َ
ش
َ
ناق
 
  امل

 
ليل

ْ
ح
َّ
  والت

حُ  - 1  : يأتي ّمامِ  ُكّل   ِداللَةَ  نَُوّضِ

بَحُ  ثمَّ  - أ رى بَقََرة   يَذ   . ُكلَّها َويَبيعُها أخ 

 .نة خوفًا من األمر الخطيرو يدل على فزع الناس وجمع المؤ اإلجابة : 

ُربونَ  - ب ر   يَه   . َحقيِقيّ  َرهيب   بِذُع 

 محقق حدوثه . يدل على جهل الناس بتصديقهم لإلشاعة كأنها أمرٌ اإلجابة : 

 .َوالَجّزارِ  ، )داماسو( َواالب نِ  العَجوِز، السَّيَِّدةِ   :في ناآراءَ  نُب دي - 2

 السيدة العجوز : قد أضعف كبر السن عقلها ، وأصبحت تتخيل الهواجس . اإلجابة :

 االبن ) داماسو ( ال يستطيع التمييز جيدا  بين الحقيقة والخيال ، فهو أبله . 

 لحوم ، فهو مخادع وطماع .) الجزار ( استغل االشاعة من أجل أن يبيع ال
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َوةِ  لَحَظةَ  نبُيَنِّ  - 3 ةِ  في الذُّر   .   الِقصَّ

 عندما أصبح الجميع متلهفين في قنوط لحدوث األمر الخطير وهم يفكرون بالرحيل .اإلجابة : 

تَفاَدةِ  الدُّروِس  أَهمَّ  نُبَيِّنُ  - 4 ةِ  هِذهِ  ِمن   الُمس   .الِقصَّ

 مع  ، أن اإلشاعة تدمر المجتمع  فيجب محاربتها .أن ال نصدق كل ما نساإلجابة : 
 ال ندع الخوف والقلق يسيطر على تصرفاتنا .

فُ  َكيفَ  البِدايَةِ  ُمن ذُ   )داماسو ( االب نِ  َمكانَ  ُكن تَ  لَو    - 5  ؟ تَتََصرَّ

 الخبر ألحد . أنقل ولملوضحت لوالدتي أن الهواجس مجرد خيال ، اإلجابة : 

مُ  لهَ  يَقولُ "   - 6 هانِ  في َرأي كُ  ما" .تفُلحِ  لنَ  أنكَّ  ببِيزو أراِهنُكَ   :الَخص   .إِجابتَنا نعُللِّ  طَرفيَِن؟ بيَنَ  الّرِ

 ال أحب ذلك ، ألنَّ فيه ضرر  على أحد الطرفين  وإحراج  ال فائدة منه .اإلجابة : 

 ألنه يؤدي إلى البغض والشحناء. ؛هنةاوقد نهى اإلسالم عن المر

بِطُ  - 7 داثَ  نَر  ةِ  أح   .م 1948 عامَ  الِفلَس طينِّيِ  بِالشَّع بِ  َحلَّ  بِما الِقصَّ

كان لإلشاعة دور كبير في تخويف وترحيل الفلسطينيين خالل النكبة األمر الذي جعلهم يفرون من اإلجابة : 

 بيوتهم ، ويتركون قراهم ، كما حدث مع حال أهل هذه القرية بسبب اإلشاعة .

يَةِ  ُسّكانِ  مَ قِيا نُعَلِّلُ   - 8 قِ  القَر   . بُيوتِِهم   بَِحر 

ألنهم توقعوا أن األمر خطير حتمًا سيحدث وسيلحق الضرر في بيوتهم ، لذلك أحرقوا البيوت قبل حلول اإلجابة : 
 المصيبة .

 . ِللنَّّصِ   ُمناِسبا   آَخرَ  ُعن وانا   نََضعُ  - 9

 . اإلشاعة آفة تدمر المجتمع اإلجابة : 

                   
 
ة
َ
غ
ُّ
  الل

ق    -1 طوط   تَْحتَها الَّتي الَكِلماتِ  بينَ  الَمْعنى في ن فَر ِ  :أْتي يَ  فيما خ 

يَةِ  هِذهِ  في الدَّوامِ  َعلى َشديد   الَحرَّ  َولِكنَّ  ،أَجلْ  - أ   .القَر 

 بمعنى نعم . اإلجابة : 

توب   أَجل   إِن سان   ِلُكلِّ  - ب  . َمك 

 موعد وفاته  اإلجابة : 

  .ُمعَلَِّمهُ  الّطاِلبُ  أَجلَّ   -ج

 رقدَّ   اإلجابة : 
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لَ  - د تِحاناتِ  نَتائِجِ  إِع النَ  الَوزيرُ  أجَّ  .االم 

 أخر الموعد .  اإلجابة : 

 :يأْتي  ما أْكِمل    -2

 .................. :  َهواِجس ،     .................. :  َمالِمح ُمف َردُ  - أ

 ملمح ، هاجس اإلجابة : 

  : .................. ُمفَكََّكة ،..................    :  الُمق ِفَرة ِضدُّ  - ب

 الغنية ، مترابطة  اإلجابة : 

 :ةِ  تدريبات خارجية
َ
ي
ْ
ر
َ
 يف هذِهِ الق

 
ث
 
د
ْ
ح
َ
ي
َ
 س
ٌ
طري

َ
 خ
ٌ
ء
ْ
ي
َ
  ش

 ( أكمل الفراغ:1
 ديب الفلسطيني ...............القصة السابقة للكاتب الكولومبي ................... ، وترجمها األ -1
 الشخصية المحورية في القصة ...................... -2
 لحظة الذروة في القصة .............................. -3
 من الحقائق الواردة في القصة ............................ و ............................... -4

 سب ورودها في القصة:رتب الوقائع واألحداث ح( 2
 .         وذعراً  شاعة تحيل حياة القرية خوفاً اإل(  )
 شاعة.     أهل القرية يخربون بيوتهم بأيديهم بسبب اإل(  )
 هواجس عجوز.       (  )
 شاعة على أهل القرية.سيطرة اإل(  )
 هواجس أهل القرية وقلقهم.(  )

 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة:( 3
 .َعْشَرةَ  الّراِبَعةَ  في َواْبَنةٍ  َعْشَرَة ، الساِبَعةَ  في اْبنٍ  :اْثَنْينِ  ابْنَينِ  َمع ُمِسنةَّ  َسيَِّدةٌ  فيها َتِعْيُش  ِجّدًا، َصغيَرةً  َقْرَيةً  َتَخيَّلوا
مُ  ِإنَّها  :َفُتجيُبُهما أصاَبها ، َعّما االْبنانِ  َيْسأُلها  .َشديدٍ  َمالِمَح قلقٍ  َوْجِهها في َوُيالِحظانِ  الْبَنْيها، الَفطورِ  َوْجَبةَ  ُتَقدِّ
 .الَقْرَيِة  هِذهِ  في َسَيْحُدثُ  ِجّداً  َخطيراً  َشْيئاً  أنَّ  ِبِإْحساسِ  اْسَتْيَقُظتُ  لِكنَّني أْدري، ال-

ا َوَيقوالنِ  ِمْنها ، االْبنانِ  َيْضَحكُ   .َعجوز َهواِجُس  إِنهَّ
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 الَبساَطِة ، َشديَدةِ  )كارامبوال  (  َضْرَبةِ  َتْوجيهِ  َعلى فيها ُيْوِشكُ  الَّتي اللَّْحَظةِ  َوفي ،)ْردوالبِلْيا (ِلَيْلَعبَ  االْبنُ  َيْذَهبُ 
 : َيقول له الَخْصمُ 

 . ُتفلحِ  لن أنكَّ ( بِبيزو (أراِهُنكَ 

يَِّدِة الُمِسنَِّة ِعْنَدما اْسَتْيَقَظْت ِمَن النَّ  -1 ْوم ؟   ما اإِلْحساُس الَّذي َسْيَطَر َعلى السَّ
.................................................................................. 

 ، مفرد )مالمح( ............................. هات مرادف )هواجس( ................. -2
 ( على الرغم من سهولتها.كارامبوالعلل/ لم يستطع االبن تحقيق ضربة ) -3

............................................................................................................. 
 ( في جملة مفيدة. .....................................................علىوظف التركيب )ُيوشك  -3
 ........................................(؟ ......ِبِإْحساسِ  اْسَتْيَقُظتُ  لِكنَّنيما نوع األسلوب ) -4
 .   اجعل النفي مثبتًا مع الحفاظ على المعنى.ُتفلحِ  لن أنكَّ ( بِبيزو (أراِهُنكَ  -5

.................................................................................................... 
 اسم القرية وزمان وقوع الحدث؟لَم لْم يذكر الكاتب  تفوق: سؤال .................................. 

 ( اقرأ القطعة ثم أجب عن األسئلة:4
هُ  ، أْيضاً  ُهوَ  َوَيْضَحكُ  الَجميُع ، َيْضَحكُ   ألهَوَيس البيزو، َيْدَفعُ   .فيها ُيْفِلحُ  َوال  )الكارامبوال (َضْرَبةَ  َوُيَوجِّ

 الحاِضروَن:
  :َفُيجيبُ  ؟ ِجّداً  َسْهَلةً   )كارامبوال( كاَنْت  َلَقدْ  َحَدَث ، الَّذي ما
 .الَقْرَيةِ  هِذهِ  في َسَيْحُدثُ  َخطيرٍ  أْمرٍ  َعنْ  الَيْوم ، َصباحَ  أّمي قاَلْتهُ  َشْيءٍ  ِمنْ  َقِلقاً  ِزْلتُ  ما لِكنَّني َصحيٌح ، 

 :بالبيزو َسعيداً  َفَيقولُ  َعّم ، اْبَنةُ  وَمَعها مَّه أ وَيَجد ، ِتهِ َبيْ  ِإلى) البيزو(  َكِسبَ  الَّذي َوَيعودُ  ِمْنُه ، الَجميعُ  يَضَحكُ 
 .أْبَله أِلنَّهُ  ، َطريَقةٍ  ِبأْسَهلِ  ) داماسو( ِمْن  ) البيزو( هذا َكِسْبتُ   -
 أْبَلُه ؟ َهوَ  َوِلماذا  -
 ِإْحساِسها وَ  الَيْوم ، أمُّهُ  ِبهِ  اْسَتيَقَظْت  َقَلقٍ  ِبَسَببِ  َطِربٌ ُمْض  أِلنَّهُ  ِجّدًا؛ َسْهَلةٍ  ) كارامبوال( َضْرَبةِ  َتْحقيقَ  َيْسَتِطعْ  َلمْ - 
  . الَقْرَيةِ  هِذهِ  في َسَيْحُدثُ  ِجّداً  َخطيراً  َشْيئاً  بأنَّ 

 ِعْنَدِئٍذ َتقوُل َلُه أمُُّه :
 ال َتْسَخْر ِمْن َهواِجِس الُمِسّنيَن ؛ أِلنَّها َتَتَحقَُّق أْحيانًا .-

 ُة الحاِضَرُة ما قاَلُه ، َوَتْذَهُب ِلِشراِء َلْحٍم.  تقوُل ِللَجّزاِر :َتْسَمُع الَقريبَ 
 أْعِطني َرْطَل َلْحٍم . َوَبْيَنما ُهَو َيْقَطُع اللَّْحَم ، ُتضيُف قاِئَلة :- 
، ينَ ِمَن الَخْيِر أْن َنكوَن ُمْسَتِعدّ ِمَن األْفَضِل أْن ُتْعِطَيني َرْطَلْيِن ، ألنَُّهْم َيقولوَن ِإنَّ َشْيئًا َخطيرًا َسَيْحُدُث ، وَ  -

 .َيبيُعها الَجّزاُر اللَّْحَم 

 لماذا يضحك الجميع؟ .................................................................... -1
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 .....لماذا اشترت المرأة رطلين من اللحم؟ ........................................................ -2
 وظف كلمة )مضطرب( في جملة مفيدة. ........................................................ -3
 بين نوع )ما( في الجمل التالية:  -4

 } .................... {  .َقِلقاً  ِزْلتُ  ما لِكنَّني -
 } .................... { .َتْسَمُع الَقريَبُة الحاِضَرُة ما قاَلهُ  -
 } ................... {  ...َحَدثَ  الَّذي ما -

 ( ؟ ......................................ال َتْسَخْر ِمْن َهواِجِس الُمِسّنينَ ما نوع األسلوب ) -5
 ( بما قبلها:أِلنَّها َتَتَحقَُّق أْحياناً . عالقة جملة )أِلنَّها َتَتَحقَُّق أْحياناً  ال َتْسَخْر ِمْن َهواِجِس الُمِسّنيَن ؛ -6

 شرطية(.  –نتيجة   –)تعليلية  
 (؟ال َتْسَخْر ِمْن َهواِجِس الُمِسّنيَن ؛ أِلنَّها َتَتَحقَُّق أْحياناً ما رأيك في قول األم: ) -7

.................................................................................................... 
 التالية، ثم أجب عن األسئلة: ( اقرأ القطعة5

 :َلها  َيقولُ  َلْحٍم ، َرْطلَ  ِلَتْشَتِريَ  أْخرى  َسيَِّدةٌ  َتْأتي َوِعْنَدما
 .ُمَؤناً  َوَيْشَترونَ  َيْسَتِعّدونَ  َوُهمْ  َسَيْحُدُث ، َخطيراً  َشْيئاً  ِإنَّ   :قاِئلينَ  ُهنا ِإلى َيْأتونَ  الّناَس  أِلنَّ  َرْطَلْيِن ؛ ُخذي -

يَِّدةُ  هُ َفُتجيبُ   :ِعْنَدِئذ  السَّ
 ُكلَّهُ  اللَّْحمَ  الَجّزارُ  َيبيعُ  َوهَكذا  .أْرطالٍ  أْرَبَعةَ  َتْأُخذُ  .  أْرطالٍ  أْربَعةَ  تُعِطَيني أنْ  األفْضلِ  ِمنَ  ، َكثيرونَ  أْبناءٌ  لَديَّ - 

 في َمنْ  َجميعُ  َيكونُ  َلْحَظةٌ  َوَتْأتي .َتْنَتِشرُ  الّشاِئَعةُ  ُخذُ َوَتأْ  ُكلَّها ، َوَيبيُعها أْخرى  َبَقَرةً  َيْذَبحُ  ُثمَّ  ساَعٍة ، ِنْصفِ  ِخاللَ 
 في ، َوَفْجأةً  .ُكلُّها النَّشاطاتُ  ُتَشلُّ  . َشْيءٍ  ُحدوثِ  ِباْنِتظارِ  الَقْرَيةِ 

 :أَحُدُهْم  َفَيقولُ  .َكالعاَدةِ  الَحرُّ  َيْشَتدُّ  الظُّْهِر، َبْعدَ  الّثانِية الّساَعةِ 
ةَ  تَ الَحظْ  َهْل  - ؟ هذا ِشدَّ  الَحرِّ
وامِ  َعلى َشديدٌ  الَحرَّ  َولِكنَّ  أَجْل ،  - ؛ َشديَدةُ  َقْرَيةٌ  ِإنَّها الَقْرَيِة ؛ هِذهِ  في الدَّ  ُيَثبِّتونَ  فيها الموسيِقّيينَ  ِإنَّ  َحتَّى الَحرِّ

لِّ ؛ في ِإالّ  َيْعِزفونَ  َوال بالَقْطراِن ، الموسيِقيَّةِ  آالِتِهم أْجزاءَ  ْمسِ  َتْحتَ  َعَلْيها َعَزفوا ِإذا أِلنَُّهمْ  الظِّ  . ُمَفكََّكةً  َتْسُقطُ  الشَّ
 الَحرُّ  كانَ  أنْ  َقطُّ  َيْحُدْث  َلمْ  : أَحُدُهمْ  َيقولُ  ذِلَك ، وَمعَ  -

ِة في ِمْثِل هذا الَوْقِت . دَّ  ِبهِذِه الشِّ
ِة الَّتي ُهَو َعلْيها اآل  - دَّ َن . َوفي الَقْرَيِة الُمْقِفَرِة ، في الّساَحِة الُمْقِفَرِة َيُحطُّ َفْجأًة َبلى ، َولِكْن َلْيَس ِبهِذِه الشِّ

 ُعْصفوٌر، َوَيْنَتِشُر الَخَبرُ: "ُيْوَجُد ُعْصفوٌر في الّساَحِة" ، َوَيْأتي الَجميُع َمْذعوريَن ِلُرْؤَيِة الُعْصفوِر .
 . لِكنَّ الَعصافيَر َتُحطُّ َدْومًا ُهنا أيُّها الّساَدةُ  -
 أَجْل ، َولِكْن َلْيَس في ِمْثِل هِذِه الّساَعِة . -

 .َنِصُف الطَّريَقَة الَّتي اتََّبَعها الَجّزاُر في َنْشِر الّشاِئَعِة َبْيَن ُسّكاِن الَقْرَية  -1
..................................................................................................... 

 ( ؟ساَعٍة "  ِنْصفِ  ِخاللَ  ُكلَّهُ  اللَّْحمَ  الَجّزارُ  َيبيعُ  " َوهَكذاما داللة العبارة التالية: )  -2
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.................................................................................................... 
يَةِ  ُسّكانِ  بَي نَ  الّشائِعَةِ  ان تِشارِ  َعلى تََرتَّبَت   الَّتي النَّتائِجَ ما  -3  ؟القَر 

................................................................................................... 
 ما رأيك في الجزار؟ .......................................................................... -4
 ن ما تحته:فرق في المعنى بي -5

 ] ..........................[ ، َولِكْن َلْيَس في ِمْثِل هِذِه الّساَعِة . أَجلْ    -
  ] ..........................[    محدود. أجللكل إنسان   -
  ] ..........................[   .مسمى فاكتبوه أجلإلى  بدين إذا تداينتم -
 .........................[] .     المعلم موعد االختبار. أّجل -

لِّ  في ِإالّ  َيْعِزفونَ  َوالما نوع األسلوب ) -6  (؟ .........................................الظِّ
 الَحرُّ  كانَ  أنْ  َقطُّ  َيْحُدْث  َلمْ حاك النمط اللغوي:  -7
 .....لم ......................................... أن .......................   
 صف الشخصيات التالية في القصة: -8

 أهل القرية ....................................... ، الجزار ...........................................
 من القيم المستفادة من الدرس: .............................. و ................................. -9
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            قـــواعدال  

ْعَربِ  َعلى تَْدريبات   ِ  الم   :األْفعالِ  في َوالَمْبنِي 

 :يَأْتي ما نَتَذكَّر  

 

 الفعل                              

 
  نتذكر

 أن الفعل : ينقسم في اللغة إلى ثالث أقسام من حيث الزمن .
 أي زمن حديث المتكلم عنه " وهو ما دل على حدث حصل وانتهى في الزمن الماضي " الفعل الماضي :
 وهو الفعل الذي يحصل في الزمن الحاضر " أي زمن حديث المتكلم " الفعل المضارع :

: هو الفعل الذي لم يكن موجودًا أثناء زمن المتحدث ، ويطلب المتكلم من المخاطب القيام به  ، في  وفعل األمر
 زمن المستقبل .

 األفعال إلى قسمين أما من حيث اإلعراب والبناء : تنقسم 
األفعال المبنية : وهي األفعال التي ال تتغير حركة آخرها . وهي الفعل الماضي ، والفعل األمر ، " والفعل  -1

 المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد اتصااًل مباشرًا.
 سوة ونون التوكيد اتصاًل مباشرًا.لناألفعال المعربة : وهو الفعل المعرب الذي تتصل لم تتصل به النون نون ا -2
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 ونتذكر أنَّ حركات بناء األفعال هي  :
 الفتح ، والضم ، والسكون : في الفعل الماضي -1
 السكون ، وحذف حرف العلة ، وحذف النون : في الفعل األمر  . -2
 السكون ، الفتح : في الفعل الماضي المبني . -3

ل   التَّْدريب    :األوَّ

  :  بِنائِهِ  َعالَمةَ  َون بَي ِن   يَأْتي، فيما الَمْبنيَّ  ِفْعلَ ال ن عَي ِن  

 (17)لقمان:     ﴾ال ُمن َكر َعنِ  َوان هَ  بِال َمع ُروفِ  َوأُمر   الصَّالَةَ  أقِمِ  بُنَّيَ  ﴿يَا :تَعالى قالَ    -أ

 ف العلة(.حذف حرمبني على ) ، انه )مبني على السكون(  ، أمر )مبني على السكون( أقم اإلجابة : 

اِدقِيَن﴾  أ ﴿يَا :تَعالى قالَ  - ب َ َوُكونُوا َمَع الصَّ  (119)التّوبة:   يَُّها الَّيَن آَمنُوا اتَّقُوا لَّلاَّ

 )حذف النون(. اتقوا ، كونوا اإلجابة : 

 )المتنبي    ( َصمم بهِ  َمن َكِلماتي أس َمعت وَ            أَدبي إِلى األع مى نََظرَ  الَّذي أنا -  ج

 )مبني على الفتح(. ، أسمعت)مبني على الفتح( نظَر  اإلجابة : 

يَّة   في نََشأ نَ  النِّساءُ  وإِذا - د جالُ  َرَضعَ                    أِمّ  )شوقي أحمد ( َوُخموال  َجهالةَ  الِرّ

 )مبني على الفتح(. ، رضع )مبني على السكون( نشأن اإلجابة : 

 :الث اني التَّْدريب  

 :َيأْتي فيما َخط   تَْحتَه   ما ن ْعِرب  

 )الكرمي الكريم عبد   (. الَوريدِ  إِلى الَوريدِ  ِمنَ          الذَّبيحَ  الَوَطنَ  ان ُظروا قوموا - أ

، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع قوموا : فعل أمر مبني وعالمة بناؤه حذف النون  اإلجابة : 
 . فاعل

 ُهم  نُِحبُّ  الَّذينَ  َذَهبَ  - ب

 مبني على الفتح . ذهب : فعل ماضٍ  اإلجابة : 

 َوال َمراِكبُُهم   َمراسيها أل قَت   َوما اَرَحلو -ج

 ضمير الجماعة واوو ،التصاله بواو الجماعةمبني على الضم  رحلوا : فعل ماض   اإلجابة : 

 . فاعل رفع محل في مبني متصل

فَأ ُحدودَ  َمَسَحت   -د  )طوقان فدوى (                     لّراِحلينا ُعيونُ  النّائي الَمر 
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التصاله بتاء التأنيث، وتاء التأنيث حرف مبني ال محل له من  مبني على الفتح مسحت : فعل ماضٍ  اإلجابة : 
 . اإلعراب

 
 
 
 

لوب  َجميل  أنيق  في الِكتابَِة ؛ فَِلُكّلِ َخّط  ِمَن الخُ  ل  تَتََميَُّز اللُّغَةُ العََرِبيَّةُ بِأس  خاصٌّ بِِه،  طوِط العََربيِّة َشك 

أتِِه ، َوِمّما يَُميُِّز الَخطَّ العََربِيَّ َعن  َغي ِرِه ِمَن الُخطوِط َطريقَةُ ِكتابَتِهِ  تَبََط بِنَش  الَّتي تَع تَِمُد  َوتاريخ  ار 

ف نا فيما َسبََق إِلى َخطَّي النَّس خِ َوالرُّ  ِم. َولَقَد  تَعَرَّ س  رى ِمَن الَخّطِ َعلى فَّنِ الرَّ ق عَِة، َوفيما يَأ تي أن واع  أخ 

 العََربِّيِ :

  الخــــَطُّ الكوفِيُّ:

تُِهَر هذا الَخطُّ في  تَقٌّ ِمَن الَخّطِ  النَّبَِطّيِ، َوقَد  اش   يُعَدُّ الَخطُّ الكوفِيُّ ِمن  أق َدِم الُخطوِط، َوُهَو ُمش 

َي بِهذا  ِر العَبّاِسّيِ، َوُسّمِ تِماما  فائِقا،  العَص  هُ اه  لَو  ِء؛ َحي ُث أو  فَةَ َقد  تََبنَّت هُ َوَرَعت هُ في البَد  ِم؛ أِلنَّ الكو  االس 

خاِرَف. َخلواَعلَي ِه الفُنوَن والزَّ  َو أد 

  ِ  :الخـــَطُّ الد يواني

بَة  إِلىديواِن  َي بِالّديوانِّيِ نِس  السُّل طاِن العُث مانِّيِ، َحي ُث كاَن هذا الَخطُّ َهَو أَحُد الُخطوِط العََرِبيَِّة، َوقَد  ُسّمِ

تَِمدُّها ِمن ُحروفِ  َدُم في ِكتابَِة الُمراَسالِت السُّل طانِيَِّة، َوِللَخّطِ الّديواِنّيِ َجماِليّاتُهُ الَّتي يَس  تَخ  ِه يُس 

تَديَرةِ َوالُمتَداِخلَِة.  الُمس 

:  خـــــَطُّ الثلُّث 

تاُز َعن  َغي ِرِه ِبَكث َرةِ الُمرونَِة؛ إِذ  تَتَعَدَُّد أش كاُل يُعَدُّ ِمن  أب هى الخُ  عَِبها ِكتابَة  َو ِإت قانا ،  َيم  طوِط ، َو أص 

َي بِ  تَِلفَة  ، َوُسّمِ لَة  واِحَدة  ِعدَّةَ َمرات       بِأش كال  ُمخ  ِكُن ِكتابَةُ ُجم  هذا ُمع َظِم الُحروِف فيِه ؛ ِلذِلَك يُم 

ِم؛ أل ِر القَلَِم .االس  ك  يُساوي ثُل َث قُط  تَُب بُِسم   نَّهُ يُك 

            

 خط كوفي                      خط  ديواني                            خط الثلث     

 

 خـــــطال
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تَْينِ  نَْكت ب   ْقعَِة، بَِخط ِ  البَْيت اآلتي َمرَّ تَْينِ  الرُّ  :النَّْسخِ  بَِخط ِ  َوَمرَّ

 وعقوال يَ   ب   ن   ي َويُ   ن   ِش   ُئ َأن   ُف   س   اً        الَّ  ذي ِم  نَ  َأَج   لَّ  َأو  َت َأش   َرفَ َأَع ِل م     

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

 

  

 

َمة   ِمْنه ما األولى الِفْقَرة   تَكون   بَِحْيث   قَلَِقنا، أْسبابِ  عنْ  فِْقَرتَْينِ  نَْكت ب   قَد ِ ناِسبَة   م    .الث انَِيةِ  ِلْلِفْقَرةِ  م 

 (:1الفقرة )
تعرض ي وقدبالقلق والخوف،  لقد خلق اإلنسان في كبد، فهو معرض ألشياء تغير تركيبه النفسي، ومنها إصابته

و التوتر من وقت إلى أخر فهي فطرة توجد في اإلنسان و لكن نوبة القلق هذه تأتي مختلفة و  للقلقاإلنسان 
متفاوتة من شخص ألخر حيث أن اإلحساس بالقلق يساعد اإلنسان على التصرف و رد الفعل و عند التصرف 

 .بصورة طبيعية
 (:2الفقرة )

وقد يتعرض  في كبد، فهو معرض ألشياء تغير تركيبه النفسي، ومنها إصابته بالقلق والخوف، لقد خلق اإلنسان
و التوتر من وقت إلى أخر فهي فطرة توجد في اإلنسان و لكن نوبة القلق هذه تأتي مختلفة و  اإلنسان للقلق

عل و عند التصرف متفاوتة من شخص ألخر حيث أن اإلحساس بالقلق يساعد اإلنسان على التصرف و رد الف
هذا يحفزه و يعمل على رفع مستويات التفوق في فحينما يتعرض اإلنسان لموقف نفسي قوي ، بصورة طبيعية

مجاالت كثيرة ، فالقلق من المشاعر اإلنسانية األساسية و المهمة لإلنسان كالحزن و الخوف و الحزن و لكن 
 .حتياجاتهاالذكي هو من يستطيع أن يستغلها لتتوافق مع حياته و 

 للقلق عرضة ذاك او الشخص هذا تجعل العوامل بعض هناك بل النفسي للقلق محدًدا سبًبا هناك ليس و 
  :النفسي

عدم الشعور الداخلي باألمان يكون سبب أساسي و رئيسي للقلق و الشكوك حول و  : باألمن الشعور فقدان – 
 . فس و اإلحباط المستمرالنفس و ينتج عن هذا الشهور عدم الثبات و الثقة بالن

  .ضطرابات النفسية تكثر لدى أفراد األسرة الواحدةحيث أن اال : الوراثية األسباب – 
متحانات لدى الطالب أو بسبب الضغوط ال يرجح عمر محدد و لكن في الغلب يكون القلق بسبب اال : العمر – 

 . نفسي أحياًنا كثيرة جتماعية التي تتسبب في اضطرابات و قلقالمهنية و الوظائف اال
بعض المشروبات قد يؤدي كثرتها إلى القلق و التوتر كالقهوة و الشاي و التدخين و  : المشروبات و الطعام – 

 .. الكوال

 التعبير
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بات ابعض الناس تصحبهم فترة الطفولة لتأثر على كل حياتهم لتكون في صورة اضطر  : القاسية الطفولة– 
 . ستمرارانفسية دائمة ب
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o  ُاحلَياةِ  يف النَّجاح  
o لنا الصدر 

  

 الوحدة العاشر
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 :االْسِتماُع والُمحاَدَثُة 

( ِّ  (، ُثمَّ ُنجيُب َعنِّ األْسئَِّلةِّ اآلتَِّيةِّ:عالٌِّم فَِّلْسطينِّيٌّ في الَمْهَجرِّ َنْسَتمُِّع إلى َنص 
 النص:

، ِقصَّ  والياِت الُمتَِّحَدِة ال لُّ ُفصوِلها في جاِمعاتِ ْت جُ ب عاَلِميَّة، ُكتِ ُة َنجاعٍ علي حسن نايفة، عاِلُم الَهْنَدَسِة الِفَلْسطيِنيُّ
 ِبيَِّة َوَمعاِهِدها.ْلداِن الَعرَ بُ ِمعاِت َبْعِض الراِتها، َوفي جابَ َوُمْختَ 

 ِللتََّحدي اً موَذجِسها. َوُتَمثُل َمسيَرُتُه نَ ر َس في َمدادر ويكة َشماَل َمديَنِة طولكرم، وَ م في َقْرَيِة ش 1933لَد عاَم وُ 
عْ َوالمُ   ِه.بِ ْط َعزيَمَته، َوَلْم ُتْطِفْئ َجْذَوة األَمِل في َقلْ بُة َلْم ُتثَ بثاَبَرِة؛ َفالظُّروُف الصَّ

َرْت َلُه ِبْعَثٌة  ىن، َحتردِس األر ِلًما في َمداَعِمَل ُمعَ  ّي َجتَ در  ىَعل األَميركيِة، ِلَيْحُصلَ  رديٌَّة في جاِمَعِة ستانفو اسدر َتَيسَّ
ْكتو ف ُذ عاِم ْكنولوجيا ُمنْ َفرجينيا ِللت تاذًا في جاِمَعةِ َبِع َسَنواٍت، َوُهَو َزَمٌن ُمْخَتَصٌر. َعِمَل ُأسْ ر اه في أَ ر ي الماِجْستيِر َوالدُّ

صيِن، وبا، َوالر ي َأْمريكا، َوُأو ُسجَلْت ف عٍ اْخِترا  حاِث، َوَبراءاتِ ًة ِمَن اإِلْنجازاِت َواألبْ ِنيَّ اَءُه ِتْرَكًة غَ ر م، َوَخلََّف وَ  1976
ْكتيريا بالع ي َعْن َأْنوا ر َكْشِف الَفوْ غيرًا ِللْ َتْطويُره ِجهازًا َص  ٌة َمْلموَسٌة، ِمْن َأْبَرِزهاياباِن، كاَنْت َلها َنتاِئُج َعَمليّ َوال

واِئِل، ِبماالُمَتَنِوَعِة في الَهواِء وَ  ِبآالِف  الَّتي فَتَكْت  (والبي)إِة؛ َوِمْنها َبْكتيْريا يَّ رِ بْغني َعِن الُفحوصاِت الِمْختَ يُ  السَّ
 ُبْلداِن ْفريقيا. خاِص في َعَد ِمنْ األش

َس ُكليََّة الَهنَدَسِة في جاِمَعِة المَ  ،لَعَرِبيَُّة َفَكثيَرٌة َأْيضاً ْسهاماُته اإما أَ  ة َسَنة بْ ِلِك عَ َفَقْد َأسَّ م،  1976ِد الَعزيِز في َجدَّ
َس كُ   الميكانيكا في توُنَس. في أ َبْرناَمجاً ن، َوَعِمَل َعميًدا َلها، َوَأْنشَ رد في جاِمَعِة الَيْرموِك في األيََّة الَهْنَدَسةِ لَوَأسَّ

ي م ف 2014 ها جاِئَزة "بنجامين فرانكلين"ْأسِ ر  ىديِد ِمَن الَجواِئِز، َعلِنيُّ لنايفة في العَ الِعْلِميُّ والِمهْ  حُ َوَتَكلََّل النَّجا
 ُل جاِئَزَة نوبَل فيدُتعا يَ ، َوهِ (رت أينشتاينبأل)يها العاِلُم الفيزيائيُّ َق َأْن َحَصَل َعلبَ ِة الميكانيِكيَِّة، َوَقْد سَ الَهْنَدسَ 
 الُعلوِم.

 ٍة في الَهْنَدَسِة، ِعْلميَأصياًل في َمَجالٍت ِعْلِميٍة ُمَتَميَزٍة َوُمَحكََّمٍة، َوَألََّف َعْشَرَة ُكُتبٍ  َبْحثاً  485َفُة َنَشَر نايْ 
الَهْنَدَسِة في ُتْركيا،  يٍَّة فيَك في ُبحوٍث َتعاونِ ر ي َكثيٍر ِمَن الجاِمعاِت، َوشاُس فر ُتدَ يَِّة، َوالفيْزياِء، قبياِت التَّطْ يَوالرياِض 

َس َمَجلََّتْيِن ِعْلمِ  ،اً يمِ َوَهْنَدِسيا عالَ  اً َعَة َعَشَر ُمْؤَتَمرًا ِعْلِميبسَ  ىن، َوِمْصَر، َوَأْشَرَف علردَواأل  يِن.َتْيِن ُمَحكََّمتَ يَوَأسَّ
 .عاماً  84يها، َعْن ر لبا ْوَحهُ ر َأْن َأْسَلَم إلى ِق ْبداِعِه َوَعطاِئِه الُمَتَدفإي اْسَتَمرَّ علي ناْيَفة ف

 شرح المفردات: ⚫
 : المباشر والسريع.ي ر الَفوْ ، ُمَواَظَبُة، اْلُمَداَوَمةُ الْ : ثاَبَرةِ المُ ،  كلُّ قطعة ملتهبة: معظم،  تثبط: تقلل ،  جذوة: لُّ جُ 

 : أي تم تقيمها والتأكد من صحة المعلومات فيها.ُمَحكََّمةٍ بحوث وراءه،  : ما يتركه الشخصِتْرَكةً 
 .: توفق ونجح، وبلغ مرادهَتَكلَّلَ : أهلكت ودمرت، فَتَكْت 
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خترع في فترة زمنية محددة مقابل سماحه للعامة هي حق امتياز خاص يمنح بشكل رسمي لم :براءة االختراع
باالطالع على االختراع. وبشكل عام فإن الحق الذي ُيمنح لصاحب االختراع هو منع اآلخرين من صناعة أو 

 استخدام أو بيع أو عرض ذلك االختراع دون الحصول على موافقة من صاحب براءة االختراع.
 :117إجابة أسئلة الكتاب الوزاري صفحة  ⚫
هِّ َتَميََّز َعلي ناْيَفة َعْن ( 1 راَسةِّ  في أْقرانِّ َعةِّ  في الد ِّ حُ  ْمريكيةِّ،األ ستانفورد جامِّ  .ذلِّكَ  ُنَوض ِّ

ْكتو ّين فَجتَ در  ىَعل لَ حص اإلجابة/  مقارنة بغيره. َبِع َسَنواٍت، َوُهَو َزَمٌن ُمْخَتَصرٌ ر اه في أَ ر ي الماِجْستيِر َوالدُّ
ْدَمةِّ  في أْسَهَمْت  الَّتي الَعَملِّيَّةِّ  نايَفة علي عاتِّ اْختِّرا أَهمَّ  َنْذُكرُ ( 2  .الَبَشرِّيَّةِّ  خِّ

واِئلِ ْكتيريا الُمَتَنِوَعِة في الَهواِء وَ بالع ي َعْن َأْنوا ر َكْشِف الَفوْ غيرًا ِللْ َتْطويُره ِجهازًا َص  اإلجابة/  .السَّ
 .يَّتِّهاأَهم ِّ اْسَم الجائَِّزةِّ الَّتي ناَلها، َوُنَبي ُِّن  َنْذُكرُ ( 3

 ر جهودهم.يع للعلماء وتقديوأهميتها بأنها تشج، جاِئَزة "بنجامين فرانكلين" اإلجابة/
حُ ( 4 ْعَبُة َلْم ُتْطفِّْئ َجْذَوَة األ ُنَوض ِّ باَرةِّ: "الظُّروُف الصَّ  َقْلبِّهِّ". في َملِّ َجماَل التَّْصويرِّ في العِّ

 شبه الكاتب األمل بالجمرة الملتهبة. اإلجابة/
 .العالِّمِّ هذا سيَرةِّ  مِّنْ  الُمْسَتفاَدةِّ  الدُّروسِّ  أَهمَّ  ي ِّنُ ُنبَ ( 5

 الحرص على خدمة البشرية. -1 اإلجابة/
 حب العلم والسعي له وعدم اليأس من التطوير واالختراعات. -2
 يجب علينا تقدير العلماء واالستفادة من سيرة حياتهم. -3
قوا َوَعَرٍب  ينَ فَِّلْسطينِّي   لُِّعَلماءَ  أْمثَِّلةً  َنْضرِّبُ ( 6  .العاَلمِّي ِّ  الُمْسَتوى  َعلى َنجاحاتٍ  َحقَّ

 ، ابن النفيس، وابن الهيثم.أحمد يوسف الحسنأحمد زويل،  اإلجابة/
 :أسئلة خارجية على النص 
 ( استخرج من النص ما يلي: 1
 أسلوب نفي. - مضاد )تكاسل(. - (.توفرت لهكلمة بمعنى ) -
 .ْت َلها َنتاِئُج َعَملّيٌة َمْلموَسةٌ كانَ  -( وضح جمال التصوير: 2

 .قِ َوَعطاِئِه الُمَتَدف -   
عْ ما داللة قوله: )( 3  (؟ْط َعزيَمَتهبُة َلْم ُتثَ بَفالظُّروُف الصَّ
 لـ( في جملة مفيدة.َأْسَلَم وظف التركيب )( 4
 ( ما رأيك في العلماء العرب الذين يهاجرون إلى الخارج ويقدمون علمهم للغرب؟5
  ناقش هذه اآلية في ضوء النص السابق.قال تعالى: ﴿ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها﴾ ( 6
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: ِّ  َبْيَن َيَديِّ النَّص 
، َقضاءِ ال َمْدَرَسةِ  في َدرِّساً م َعِملَ  .م 1881 عامَ  القاِهَرةِ  في ُوِلد ي مصر  رَوُمفكَّ  كاِتبٌ  أمين أحمد ْرِعيِّ  ُثمَّ  الشَّ
 الَّذي والنَّصُّ  . اإِلْسالمِ  َوُظْهرُ  اإِلْسالِم، َوُضحى اإِلْسالِم، َفْجرُ  : فاِتهِ مُؤلَّ  أَهم َوِمنْ  جامعياً  أْستاذاً  أْصَبحَ  ُثمَّ  قاضياً 
فاتِ  َيَتناَولُ  ِللكاِتبِ  َمقالٌ  أْيدينا َبْينَ   .َحياةِ ال في النَّجاحِ  إِلى َتقودُ  التَّي الصِّ

 للدرس 
 
ليل

ْ
ح
َ
 والت

 
رح
 
  الش

 .ألخّلق محور نجاح الفرد والمجتمعا الفكرة العامة:
 النجاح طموح كل إنسان . (:1الفكرة )

  عاِلمًا،أوْ   أديبًا، أوْ  تاِجرًا، أوْ  زاِرعًا ، أوْ  صاِنعًا، اْمرأًة ، أوِ  الَحياِة ، َرُجاًل، في النَّجاحَ  َيْأُملُ  الُوجودِ  في ِإْنسانٍ  ُكلُّ 
الَعَمِل،  ِبَنْوعِ  خاصٌّ  َبْعُضها ِمْنها ؛ ُبدَّ  ال َكثيَرةٌ  َوُهناَك ِصفاتٌ  . ِلغاَيِتهِ  ُكلٌّ  َيْرِسُمها الَّتي الّصوَرةُ  اْخَتَلَفت وِإنْ 

 .للنَّجاِح  ُمريدٍ  ُكلِّ  في َتواُفِرهِ  ِمنْ  ُبدَّ  ال عامٌّ ، َوَبْعُضها
 ، مريد: راغب. تواجدهغاياته : أهدافه ،  توافره : : يتمنى،  ْأُملُ يَ الوجود : الحياة ،   المفردات: ⚫
 لفشل ، اختلفت : تشابهت .النجاح : ا : التضاد ⚫
 صفات : صفة . :المفرد ⚫
 االيحاءات والدالالت: ⚫
 اح فطرة في اإلنسان ورغبة موجودة.(: دليل على أن الرغبة في النجالنجاح يأمل إنسان كل)
 : أسلوب شرط ."  الّصوَرةُ  اْخَتَلَفت ِإنْ و "  األساليب: ⚫
 شبه الغايات بصورة ترسم . "  ِلغاَيِتهِ  ُكلٌّ  َيْرِسُمها الَّتي الّصوَرةُ "  الصور الجمالية: ⚫

 شبه النجاح بشيء مادي ُيطَلب. البد توافره في كل مريد للنجاح:
 النجاح في الحياة يعتمد على األخّلق (:2الفكرة )

 أْمِثَلِة  ذِلَك ، َوِمنْ  الِعْلِم ، َعلى َيْعَتِمدُ  ِمّما أْكَثرَ  األْخالقِ  َعلى الَحياِة يَعْتَمد في النَّجاحَ  أنَّ  َعلى التَّجاِربُ  َدلَّتِ  َوَقدْ 
ّييَن ، كانوا ِكبارٍ  ُتّجارٍ  َمنْ  ُيشاَهدُ  ما ّييَن ، بَنْوا ِشْبهَ  أوْ  أمِّ باِهرًا ؛  َنجاحاً  َنَجحواوَ  التِّجاَرِة  ، في َمْجداً  ألْنُفِسِهمْ  أمِّ

 القراءة
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َفَعلَّموُهْم  التِّجاَرِة ؛ في ِمْنُهمْ  َخْيراً  َيكونوا أنْ  َوَسَعْوا أْوالدًا ، َفَربَّْوُهْم ، ُرِزقوا ُثمَّ  ُسْمَعِتِهم، َوُحْسنِ  َواْسِتقاَمِتِهْم، ِبَجْهِدِهمْ 
هاداتِ  َونالوا الجاِمعاِت ، في ِتجاَرُتُهْم ،  َخِسَرْت  أنْ  الَنتيَجةُ  َوكاَنتِ  َوفاِتِهْم ، َبْعدَ  ِحلَّ آباِئِهمْ مَ  َحّلوا ُثمَّ  العاِلَيَة ، الشَّ
ّييَن ، آباَءُهم أنَّ  َوَتَبيَّنَ  .الِغنى  َبْعدَ  الَفْقرُ  أصاَبُهم وَ  ِإْفالِسِهْم، َبْعدَ  َمحالُُّهمْ  أْقِفَلْت  و ّيينَ  ِشْبهَ  أوْ  األمِّ  َخْيراً  كانوا األمِّ

ليَن، َنجاحِ  َعنْ  الَمْسؤولُ  َلْيَس ِمْنُهْم ، وَ   على –  َفاألبُ  األْخالُق ، َولِكنَّها الِعْلُم، ُهَو الَجْهُل أوِ  اآلِخرينَ  َوَفَشلِ  األوَّ
يَِّتِه   في الُمَتَعلِّمُ  االْبنُ  انَ ك َوَلوْ  َفَفِشَل ، ُيْحِسْنها، َواالْبُن َلمْ  َفَنَجَح ، التِّجاَرُة، َتَتَطلَُّبها الَّتي األْخالقَ  ُيْحِسنُ  كانَ - أمِّ
 .ُكلِّها  الَحياةِ  َنواحي في أِلبيه ، َوهَكذا ُكِتبَ  ِمّما أْكَثرَ  النَّجاحِ  ِمنَ  َلهُ  َلُكِتبَ  الجاِهلِ  أْخالِق أبيهِ  ِمْثلِ 

يَِّتِه ، وفاتهم : مماتهم ، ومكانة عالية دًا : عزاً جْ مَ   المفردات: ⚫  باهرًا: عظيمًا.،  عدم معرفة القراءة والكتابة  :أمِّ
 ربحت . ×المنخفضة ، خسرت  ×العالية  التضاد : ⚫
محال : ، مثال ، األولين : األول ، اآلخرين : اآلخر  :التجارب : التجربة ، األخالق : الخلق ، أمثلة المفرد : ⚫

 .، نواحي: ناحيةمحل 
 ي.: أسلوب نف ..الَمْسؤولُ  َوَلْيَس   األساليب: ⚫

 : استدراك.قُ َولِكنَّها األْخال
  : نفي.ُيْحِسْنها َلمْ 
 .: أسلوب توكيدالتَّجاِربُ  َدلَّتِ  َوَقدْ 
  الصور الجمالية: ⚫

 شبه التجارب بإنسان يدل. دلت التجارب:
 شبه األخالق بإنسان ُيعتَمد عليه، وتوحي بأهمية األخالق في تحقيق النجاح في الحياة. يعتمد على األخالق:

 : داللة على أهمية اجتماع العلم واألدب الكتمال النجاح.أِلبيه ُكِتبَ  ِمّما أْكَثرَ  جاحِ النَّ  ِمنَ  َلهُ  َلُكِتبَ 
 اء الذي يتم بناؤه.ن: شبه المجد بالبَمْجداً  ألْنُفِسِهمْ  بَنْوا

 شبه الفقر بمرض يصيب اإلنسان. أصابهم الفقر:
ليَن، َوَفَشِل اآلِخريَن  بإنسان  األخالقشبه  ُهَو الَجْهُل أِو الِعْلُم، َولِكنَّها األْخالُق:َوَلْيَس الَمْسؤوُل َعْن َنجاِح األوَّ

 ل عن تحقيق النجاح.ؤو مس
 شبه النجاح بكالم مكتوب. لكتب له النجاح:

 مهارات لغوية: ⚫
 : نوع )ما( موصولة.أِلبيه ُكِتبَ  ّمامِ  أْكَثرَ  النَّجاحِ  ِمنَ  َلهُ  َلُكِتبَ 

 ... ، وصاحب األخّلق في راحة ضميرس بالرذائلالنجاح بالفضائل ، ولي (:3الفكرة )
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 ِمَن الّناسِ  َكثيرٌ  َيْنَجحْ  َلمْ  ِحْينَ  في ِبَرذاِئِلِهْم ، الَحياةِ  في األْخالِق َنَجحوا فاِسدي ِبَقومٍ  َكثيَرةً  أْمِثَلةً  الّناُس  يَضربِ  َقد
 .ذِلَك  َعلى َكثيَرةٌ  أْمِثَلةٌ  َوَلَدْيِهم ِبَفضاِئِلِهْم ،

ميرِ  راَحةِ  َتْحَسَب ِحسابَ  أنْ  ُبدَّ  ال َولِكنْ  َصحيحًا ، هذا ونُ َيك َقدْ   َوَتْحَسَب ِحسابَ  الخاِئِن ، ِعْندَ  َوَقَلِقهِ  ِلْلُمْسَتقيمِ  الضَّ
ِ ، أمامَ  الَمْسؤوِليَّةِ  َوَتْحَسَب ِحسابَ  ِللنَّزيِه ، َواْحِتراِمهِ  ِلْلخاِئنِ  العامِّ  الرَّأيِ  اْحِتقارِ   الماَل الَحرامَ  أنَّ  ِحسابَ  بَ َوَتْحسَ  َّللاَّ
َحياِتِهْم ، َفعوِقبوا  في ُضِبطوا َمنْ  ِحسابَ  َوَتْحَسبَ  َوَنْفِسيٍَّة َواْجِتماِعيٍَّة ، ديِنيَّةٍ  أِلْسبابٍ  أْوالَدُه ؛ وَ  صاِحَبُه، ُيفيدُ  َقلَّما
نيا َفَخِسروا ، َدتَ َلتَ  هذا ُكلِّهِ  ِحسابَ  َحَسْبتَ  َفَلوْ  َواآلِخَرَة ؛ الدُّ  .َنجاحاً  هذا َتْسِمَيةِ  في َكثيراً  َردَّ
ِميُر : ما ُتضِمُره في نفسك ، ويصُعب الوقوُف و الرذائل : األخالق السيئة ، الضمير : البال ،   المفردات: ⚫ الضَّ

  .كلِّ مكروٍه وقبيح، النزيه: المبتعد عن عليه
 .النزيه× ، الخائن  اعتزاز ×صالح  ، احتقار  ×فاسد  التضاد : ⚫
 .رذائل : رذيلة ، فضائل : فضيلة  المفرد : ⚫
 االيحاءات والدالالت: ⚫
ميرِ  راَحةِ  َتْحَسَب ِحسابَ ) (: دليل على الخوف والتوتر والضيق عند أولئك الذين الخاِئنِ  ِعْندَ  َوَقَلِقهِ  ِلْلُمْسَتقيمِ  الضَّ

 ينجحون وال يخافون هللا في حياتهم.
 ُبدَّ : أسلوب استدراك  ال َيْنَجْح : أسلوب نفس  ،  َولِكنْ  ب شك ، َلمْ يَضرِب  : أسلو  َقد األساليب: ⚫
ميرِ  راَحةِ نحسب حساب  الصور الجمالية: ⚫ أو  ِلْلُمْسَتقيِم : صور الضمير بإنسان متعب ويحتاج للراحة الضَّ

 .ونحسب حسابه بإنسان نخاف منه
حسب له حساب، وشبه الرأي بإنسان بإنسان يُ  شبه الرأي العام تحسب حساب احتقار الرأي العام واحترامه:

 ُيحتَقر.
 حسب له حساب.تحسب حساب المسؤولية أمام هللا: شبه المسؤولية بإنسان يُ 

 شبه المال الحرام بشيء ضار. المال الحرام قلما يفيد صاحبه:
 النجاح يحتاج ألخالق عملية ... (:4الفكرة )

 َنَجحوا َمنْ  َوَكذِلكَ  ، العامَّةِ  الَحياةِ  ِمنَ  اْسِتْثناءٌ  الرَّذاِئلِ  َطريقِ  ِمنْ  اْكَتَسبوا الَّذينَ  ، الَحْربِ  َفأْغِنياءُ  ؛ َصحيحاً  َوَهْبهُ 
ْلمِ  في ِهمْ  َطريقِ  َعنْ  السِّ  . َوَمَلِقِهم َوِخداِعِهمْ  ِغشِّ
 َيْسَتْلِزُمها الَّتي األْخالقِ  َعلى َكثيراً  َوقَّفُ َيتَ  الَحياةِ  في النَّجاحَ  أنَّ  َفُهوَ  َوَمكاٍن، َزمانٍ  ُكلِّ  في العامُّ  القانونُ  أّما 

 َوالثَِّقةُ  ، النَّْفسِ  َعلى َواالْعِتمادُ  ،ماَنة َواأل ، الَعَملِ  في والِجدُّ  ، النَّْفسِ  َوَضْبطُ  الَحياِة، في االْعِتدالُ  : َوِمْنها الَعَمُل؛
ْدقُ  الَعَمِل، في َواإلْخالُص  ، ِبها  . َفضاِئلَ  ِمنْ  ذِلكَ  َغْيرِ  ِإلى ، ةِ الُمعاَملَ  في َوالصِّ
 

ُد ِبُذلٍّ هبه :  افرضه ، خداعهم : كذبهم ، االعتدال : االستقامة .الملق :   المفردات: ⚫  .الَتَودُّ
 ى .فوض ×ضبط  ،الخاص  × االعوجاج ، العام ×االعتدال  التضاد : ⚫
 فضائل : فضيلة .  المفرد : ⚫
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 أسلوب أمر.: َوَهْبُه َصحيحاً  األساليب: ⚫
 َيَتَوقَُّف : أسلوب توكيد  الَحياةِ  في النَّجاحَ  أنَّ 
 شبه الرذائل بالطريق. طريق الرذائل: الصور الجمالية: ⚫

 : شبه النفس بشيء مادي يضبط.َضْبُط النَّْفسِ 
 : شبه النفس بإنسان ُيعتمد عليه، وُيثق به.االْعِتماُد َعلى النَّْفِس، َوالثَِّقُة ِبها

 تقدم ونهضة األمم بأخالقها . (: 5)الفكرة 

 الَّذينَ  َوَفَشلُ  ، أْخالِقِهمْ  َعلى َيْعَتِمدونَ  الَّذينَ  َنجاحُ  َوُرِقيِّها َنْهَضِتها َمظاِهرِ  ِمنْ  كانَ  ، َواْرَتَقْت  ، األمَّةُ  َنَهَضتِ  َوُكلَّما
 . َرذاِئِلِهمْ  َعلى َيْعَتِمدونَ 

َهْت  فاِضَلةٌ  أْخالقٌ  َدَعَمْتها َلوْ  ذِلَك، َوَنْحوَ  ، الُفَرصِ  اْنِتهازِ  َعلى َوالُقْدَرةَ  ، الَقِويَّةَ  يَّةَ َوالَعْقلِ  ، الاّلِمعَ  الذَّكاءَ  ِإنَّ    َلَتَوجَّ
 َشرِّ  ِإلى َتتَِّجهَ  أِلنْ  ُعْرَضةً  كاَنْت  الفاِضَلةِ  األْخالقِ  َعلى َتْرَتِكْز  َلمْ  ِهيَ  ِإنْ  وَ  ، الّناسِ  َوَخْيرِ  ، صاِحِبها َخْيرِ  ِإلى

 . الّناسِ 
 

 .، ترتكز: تعتمدنهضت : تقدمت ، ارتقت : صعدت ، انتهاز : استغالل  المفردات: ⚫
 تراجعت . ×، نهضت  والغير ظاهر القاتم ×الالمع  التضاد : ⚫
 .، رذائل : رذيلة ، األخالق : الخلق مظهراألمة ، مظاهر :  األمم : المفرد : ⚫
 األساليب:  ⚫

  ...: أسلوب شرط.ألمَُّة ، َواْرَتَقْت ُكلَّما َنَهَضِت ا
 .الاّلِمَع: أسلوب توكيد الذَّكاءَ  ِإنَّ 

َهْت   : أسلوب شرطَلْو َدَعَمْتها أْخالٌق فاِضَلٌة َلَتَوجَّ
 : أسلوب شرط.ِإْن ِهَي َلْم َتْرَتِكْز َعلى األْخالِق الفاِضَلِة كاَنْت ُعْرَضةً 

 لم ترتز : أسلوب نفي .
 .: شبه الذكاء بالذهب الالمعالاّلِمعَ  الذَّكاءَ  نَّ إِ  الصور الجمالية: ⚫

 نهضت األمة: شبه األمة بإنسان ينهض.
 شبه الرذائل بإنسان ُيعتَمد عليه. يعتمدون على رذائلهم:

 شبه العقلية بإنسان قوي. العقلية القوية:
 شبه الفرص بشيء مادي ُينتَهز. انتهاز الفرص:

 بشيء مادي يدعم اإلنسان.شبه األخالق  دعمتها أخالق فاضلة:
 شبه األخالق بشيء مادي ُيرتَكز عليه. ترتكز على األخالق الفاضلة:
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  الفهم واالستيعاب 
 : أتيي  فيما الصَّحيَحةِ  َغي رِ  الِعباَرةِ  ُمقابِلَ  (X) إشاَرةَ  وَ  الصَّحيَحِة ، الِعباَرةِ  ُمقابِلَ  (✓) إشاَرةَ  نََضعُ  - 1

 .                  )   ( العاِليَةِ  الشَّهاداتِ  نَي لِ  َعلى يَع تَِمدُ  ياةِ الحَ  في النَّجاحُ   -أ

القُ  -ب َدها األخ   .                                       )   ( النَّجاح تَُحقِّقُ  َوح 

تَقي قَد   الُمتََملِّقُ  الُمَوظَّفُ  -ج تافِ  َعلى يَر  تَقيم الُمَوظَّفِ  أك   (  )           . الُمس 
 (✓)  -ج                (✓)  -ب              (X)  -أ اإلجابة :

حُ  - 2  .الكاتِبُ  يَرى َكما ، ب ناءألا َوَخساَرةِ  ، التِّجاَرةِ  في اآلباءِ  نَجاحِ  َسبَبَ  نَُوّضِ

 ، بينما األبناء ليس كذلك . ملتزمين باألخالق الفاضلة ألن اآلباء كانوا أمينين اإلجابة :

حُ ي قَد - 3 القِ  فاِسدي ِمن   َكثير   نَج   ما نُبَيِّنُ  . بِفَضائِِلِهم النّاِس  ِمنَ  َكثير   يَن َجحُ  ال ِحي نَ  في ، بَِرذائِِلِهم الَحياةِ  في األخ 

َسُرهُ  لُ  الفَريقُ  يَخ  مِ  َعلى األوَّ غ  ِسبُهُ  َوما ، نَجاِحِهم   ِمن   الرَّ مِ  َعلى الثّاني الفَريقُ  يَك  غ   .تِِهم  َخسارَ  ِمن   الرَّ

تِقارِ  الفاسِد ، ِعن دَ  َوقَلَِقهِ  ِللفاضل الضَّميرِ  راَحةِ  اإلجابة : أيِ  اح  تِراِمهِ  ِلل فاسد العامِّ  الرَّ  الدُّنيا خسارة ِللنَّزيِه ، َواح 

 َواآلِخَرةَ للفاسد .

تَن تِجُ   - 4 ماتِ  نَس   .الَحياةِ  في النَّجاحِ  ُمقَّوِ

 العلم واألخالق . اإلجابة :

   امل 
 
ة
َ
ش
َ
  ناق

 
ليل

ْ
ح
َّ
   والت

ُدثَ  أن   نَتََوقَّعُ  ماذا  - 1 القِ  ِعل ِمِهم بَي نَ  األب ناءُ  َجَمعَ  لَو يَح   ؟ آبائِِهم   َوأخ 

 لنجحوا أكثر من نجاح آبائهم .اإلجابة :

حُ   - 2 ويرِ  َجمالَ  نَُوّضِ ا"  الكاتِبِ  قولِ  في التَّص  دا   أِلن فُِسِهم بَنَو   .التِّجاَرة"  في َمج 

 صور المجد بالبناء الذي يبنى . اإلجابة :

القِ  - 3 آنِ  ِمنَ  ذِلكَ  َعلى نَُدلِّلُ  اإِلس الِم، في َعظيَمة   َمكانَة   ِلألخ   . السُّنَّةِ  أوِ  القُر 

 َوأَق َربُِكم  ِمنِّي إِنَّ ِمن  أََحبُِّكم  إِلَيَّ "صلى هللا عليه وسلم :  القو  ، َعِظيم   ُخلُق   لَعَلى َوإِنَّكَ قال تعالى:  اإلجابة :

اَلق ا َم ال ِقيَاَمِة أََحاِسنَُكم  أَخ  ِلس ا يَو   ."َمج 

ِربُ   - 4 القِِهم   بُِحس نِ  َحياتِِهم   في نَجاحا   َحقَّقوا أِلش خاص   الواقِعِ  ِمنَ  ِمثاال   نَض   . أخ 

 النبي صلى هللا عليه وسلم هو أفضل مثال على ذلك . اإلجابة :
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  اللغة                                     
قُ  -1 تَها التي الَكِلماتِ  بَي نَ  الَمع نى في نُفَّرِ  : يَأ تي فيما ُخطوط   تَح 

الِ  ِمنَ  يلِ  َهبْ  ﴿َربِّ  :تَعالى قالَ  - أ                                         يَن﴾حالصَّ

 . أعطني اإلجابة :

ُم ، فَيا- ب َصة   رُ العُم   إِنَّما ، ه ب وا قَو  رِ  َوفي            فُر  ق   الدَّه  ة   ُطر                 َوَمنافِعُ  َجمَّ

                                                                                          انتفضوا اإلجابة : 

القِ  فاِسدي بَع ضَ  أنَّ  َهبْ - ج  . م  بَِرذائِِلهِ  الَحياةِ  في نََجحوا األخ 

 افترض  اإلجابة :

رِ  ِرياحُ  َهبَّتْ - د  .النَّص 

 جاءت اإلجابة :

تُبُ  - 2 دادَ  نَك   :  اآلتِيَةِ  الَكِلماتِ  أض 

لينَ   .الفَضائِل  ، َربَِحت   ، األوَّ

 اآلخرين ، خسرت ، الرذائل . اإلجابة :

   :ياةِ تدريبات خارجية
َ
 يف احل

 
جاح

َّ
 الن

 ب عن األسئلة:( اقرأ القطعة التالية، ثم أج1
 أْمِثَلِة  ذِلَك ، َوِمنْ  الِعْلِم ، َعلى َيْعَتِمدُ  ِمّما أْكَثرَ  األْخالقِ  َعلى الَحياِة يَعْتَمد في النَّجاحَ  أنَّ  َعلى التَّجاِربُ  َدلَّتِ  َوَقدْ 
ّييَن ، كانوا ِكبارٍ  ُتّجارٍ  َمنْ  ُيشاَهدُ  ما ّييَن ، بَنْوا ِشْبهَ  أوْ  أمِّ باِهرًا ؛  َنجاحاً  َوَنَجحوا التِّجاَرِة  ، في َمْجداً  ألْنُفِسِهمْ  أمِّ

َفَعلَّموُهْم  التِّجاَرِة ؛ في ِمْنُهمْ  َخْيراً  َيكونوا أنْ  َوَسَعْوا أْوالدًا ، َفَربَّْوُهْم ، ُرِزقوا ُثمَّ  ُسْمَعِتِهم، َوُحْسنِ  َواْسِتقاَمِتِهْم، ِبَجْهِدِهمْ 
هاداتِ  َونالوا الجاِمعاِت ، في ِتجاَرُتُهْم ،  َخِسَرْت  أنْ  الَنتيَجةُ  َوكاَنتِ  َوفاِتِهْم ، َبْعدَ  َمِحلَّ آباِئِهمْ  َحّلوا ُثمَّ  العاِلَيَة ، الشَّ
ّييَن ، آباَءُهم أنَّ  َوَتَبيَّنَ  .الِغنى  َبْعدَ  الَفْقرُ  أصاَبُهم وَ  ِإْفالِسِهْم، َبْعدَ  َمحالُُّهمْ  أْقِفَلْت  و ّيينَ  ِشْبهَ  أوْ  األمِّ  َخْيراً  كانوا األمِّ

ليَن، َنجاحِ  َعنْ  الَمْسؤولُ  ِمْنُهْم ، َوَلْيَس   على –  َفاألبُ  األْخالُق ، َولِكنَّها الِعْلُم، ُهَو الَجْهُل أوِ  اآلِخرينَ  َوَفَشلِ  األوَّ
يَِّتِه   في الُمَتَعلِّمُ  االْبنُ  كانَ  َوَلوْ  َفَفِشَل ، ِسْنها،ُيحْ  َواالْبُن َلمْ  َفَنَجَح ، التِّجاَرُة، َتَتَطلَُّبها الَّتي األْخالقَ  ُيْحِسنُ  كانَ - أمِّ
 .ُكلِّها  الَحياةِ  َنواحي في أِلبيه ، َوهَكذا ُكِتبَ  ِمّما أْكَثرَ  النَّجاحِ  ِمنَ  َلهُ  َلُكِتبَ  الجاِهلِ  أْخالِق أبيهِ  ِمْثلِ 

 أكمل الفراغ: -1
 دلت التجارب على أن النجاح يعتمد على ............   -أ
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 قة بين )الجهل والعلم( ...............................العال  -ب
 فشل األبناء أحيانًا رغم نجاح اآلباء سببه ....................................  -ج

 األخالق هي أساس النجاح، بين ذلك. -2
................................................................................................ 

 الكاتِب؟ يَرى َكما ب ناء،ألا َوَخساَرةِ  التِّجاَرةِ، في اآلباءِ  نَجاحِ  َسبَبَ ما  -3

..................................................................................................... 
 .الَحياةِ  في نَّجاحَ ال أنَّ  َعلى التَّجاِربُ  َدلَّتِ  َوَقدْ حاك النمط اللغوي:  -4
 وقد ................................................... أن ................................ 
 ( أسلوب ...........................َلهُ  َلُكِتبَ  الجاِهلِ  أْخالِق أبيهِ  ِمْثلِ  في الُمَتَعلِّمُ  االْبنُ  كانَ  َوَلوْ ) -5
 التِّجاَرة" . في َمْجداً  أِلْنُفِسِهم الكاِتِب " َبَنْوا قولِ  في يرِ التَّْصو  وضح َجمالَ  -6

..................................................................................................... 
 ألبناء؟لوفق رؤية الكاتب متى سيكتب نجاح اآلباء  -7

........................................................................................................ 
 ( اقرأ القطعة التالية، ثم أجب عن األسئلة:2
 ِمَن الّناسِ  َكثيرٌ  َيْنَجحْ  َلمْ  ِحْينَ  في ِبَرذاِئِلِهْم ، الَحياةِ  في األْخالِق َنَجحوا فاِسدي ِبَقومٍ  َكثيَرةً  أْمِثَلةً  الّناُس  يَضربِ  َقد

 .ذِلَك  َعلى َكثيَرةٌ  أْمِثَلةٌ  َوَلَدْيِهم ِبَفضاِئِلِهْم ،
ميرِ  راَحةِ  َتْحَسَب ِحسابَ  أنْ  ُبدَّ  ال َولِكنْ  َصحيحًا ، هذا َيكونُ  َقدْ   َوَتْحَسَب ِحسابَ  الخاِئِن ، ِعْندَ  َوَقَلِقهِ  ِلْلُمْسَتقيمِ  الضَّ

ِ ، أمامَ  الَمْسؤوِليَّةِ  َوَتْحَسَب ِحسابَ  ِللنَّزيِه ، َواْحِتراِمهِ  ِلْلخاِئنِ  العامِّ  الرَّأيِ  اْحِتقارِ   الماَل الَحرامَ  أنَّ  ِحسابَ  َوَتْحَسبَ  َّللاَّ
َحياِتِهْم ، َفعوِقبوا  في ُضِبطوا َمنْ  ِحسابَ  َوَتْحَسبَ  َوَنْفِسيٍَّة َواْجِتماِعيٍَّة ، ديِنيَّةٍ  أِلْسبابٍ  أْوالَدُه ؛ وَ  صاِحَبُه، ُيفيدُ  َقلَّما
نيا َخِسروافَ  ، َدتَ  هذا ُكلِّهِ  ِحسابَ  َحَسْبتَ  َفَلوْ  َواآلِخَرَة ؛ الدُّ  .َنجاحاً  هذا َتْسِمَيةِ  في َكثيراً  َلَتَردَّ

َجحوا َكذِلَك َمْن نَ َوَهْبُه َصحيحًا ؛ َفأْغِنياُء الَحْرِب ، الَّذيَن اْكَتَسبوا ِمْن َطريِق الرَّذاِئِل اْسِتْثناٌء ِمَن الَحياِة العامَِّة ، وَ 
ِهْم َوِخداِعِهْم َوَمَلِقِهم . ْلِم َعْن َطريِق ِغشِّ  في السِّ

ْسَتْلِزُمها الَعَمُل أّما القانوُن العامُّ في ُكلِّ َزماٍن َوَمكاٍن، َفُهَو أنَّ النَّجاَح في الَحياِة َيَتَوقَُّف َكثيرًا َعلى األْخالِق الَّتي يَ  
َضْبُط النَّْفِس ، والِجدُّ في الَعَمِل ، َواألماَنة ، َواالْعِتماُد َعلى النَّْفِس ، َوالثَِّقُة ِبها ، ؛ َوِمْنها : االْعِتداُل في الَحياِة، وَ 

ْدُق في الُمعاَمَلِة ، ِإلى َغْيِر ذِلَك ِمْن َفضاِئَل .  َواإلْخالُص في الَعَمِل، َوالصِّ
 علل/ نجاح كثير من فاسدي األخالق في حياتهم العملية. -1

.................................................................................................... 
نَِّة . -2  ِلألْخالِق َمكاَنٌة َعظيَمٌة في اإِلْسالِم، ُنَدلُِّل َعلى ذِلَك ِمَن الُقْرآِن أِو السُّ

.................................................................................................... 
 ما مقومات النجاح في الحياة؟ .................................................................. -3
َدتَ  هذا ُكلِّهِ  ِحسابَ  َحَسْبتَ  َفَلوْ ) -4  َنجاحًا( أسلوب ......................... هذا َتْسِمَيةِ  في َكثيراً  َلَتَردَّ
 حاك النمط اللغوي: -5
ميرِ  راَحةِ  َتْحَسَب  ِحسابَ  أنْ  ُبدَّ  ال َولِكنْ  َصحيحًا ، هذا َيكونُ  َقدْ   .ِلْلُمْسَتقيمِ  الضَّ
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 قد يكون ............................................ ولكن .........................................
 يدة. ...................................................وظف التركيب )يتوقف على( في جملة مف -6
 ما األخالق المطلوبة للعمل؟ ........................................................................ -7
 ماذا يكسب الذين خسروا في حياتهم العملية بالرغم من فضائلهم؟ -8

.................................. ........................................................................ 
 َوَفَشلُ  ، أْخالِقِهمْ  َعلى َيْعَتِمدونَ  الَّذينَ  َنجاحُ  َوُرِقيِّها َنْهَضِتها َمظاِهرِ  ِمنْ  كانَ  ، َواْرَتَقْت  ، األمَّةُ  َنَهَضتِ  َوُكلَّما 

 . َرذاِئِلِهمْ  َعلى َيْعَتِمدونَ  الَّذينَ 
َهْت  فاِضَلةٌ  أْخالقٌ  َدَعَمْتها َلوْ  ذِلَك، َوَنْحوَ  ، الُفَرصِ  اْنِتهازِ  َعلى َوالُقْدَرةَ  ، الَقِويَّةَ  َوالَعْقِليَّةَ  ، الاّلِمعَ  الذَّكاءَ  ِإنَّ    َلَتَوجَّ

 َشرِّ  ِإلى َتتَِّجهَ  أِلنْ  ُعْرَضةً  كاَنْت  َلةِ الفاِض  األْخالقِ  َعلى َتْرَتِكْز  َلمْ  ِهيَ  ِإنْ  وَ  ، الّناسِ  َوَخْيرِ  ، صاِحِبها َخْيرِ  ِإلى
 . الّناسِ 

 اذكر مظاهر نهضة األمة من وجهة نظر الكاتب. -1
...................................................................................................... 

 ر فيما لو اجتمعت مع األخالق؟ما الصفات التي تساعد على تحقيق النجاح بشكل كبي -2
........................................................................................................ 

 ما النتيجة المترتبة على/ لم يرتكز الذكاء الالمع والعقلية القوية في العمل على األخالق الفاضلة. -3
....................................................................................................... 

 ( .................. ، مضاد )الفاضلة( ............. ، مفرد )رذائل( ............انتهازهات مرادف ) -4
 حاك النمط اللغوي: -5

 ْت ُعْرَضةً ِإْن ِهَي َلْم َتْرَتِكْز َعلى األْخالِق الفاِضَلِة كانَ 
 ............إْن ............................................. كان ........................................

 وضح الجمال في قوله: )الذكاء الالمع( .............................................................. -6
 نوعه. ...............................................................استخرج من الفقرة أسلوبًا محددًا  -7
 اذكر القيم المستفادة من الفقرة السابقة. ............................................................... -9
 
 

  



 إعداد/ أ. أحمد النويري                                                              الفصل األول –للصف الثامن  – الوسيط في اللغة العربية

196 
 

0  
 

 النص الشعري: 

" 
 
در
َ
ختارة من قصيدة " لنا الص

 
 أبيات م

 ) أبو فراس احلمداين (                                                                                      
ِّ  َيَديِّ  َبْينَ   :النَّص 
 ِضدَّ  الُمْسِلمينَ  ُحروبِ  في شاَركَ . هـ  320 عام ُوِلدَ  َعّباِسيٌّ ، َوشاِعرٌ  َوفاِرٌس ، أميٌر، الَحْمدانيُّ ، ِفراسٍ  أبو

هِ  اْبنُ  اْفَتداه  َحّتى  ،أسيراً  َوَوَقعَ  الّروِم، ْوَلةِ  َسيْف  َعمِّ  الَقصاِئِد ، ِمنَ  َمْجموَعةً  الّرومِ  ِعْندَ  أْسِرهِ  في َنَظمَ  الَحْمداِنيُّ  الدَّ
 آالمٍ  ِمنْ  َبهُ ماأصا َوَوَصفَ  َوِبَقْوِمِه ، ِبَنْفِسهِ  فيها اْفَتَخرَ  الَّتي هِذِه ، َقصيَدُتهُ  َبْيِنها ِمنْ  َوكانَ  ِبالّروِمّياِت ، ُعِرَفْت 
ْجِن ، َمراَرةِ  ِبَسَببِ  َوَجَسِديٍَّة ؛ َنْفِسيَّةٍ  هِ  اْبنِ  َوَتراخي السِّ  . اْفِتداِئهِ  في َعمِّ

                                         
 
در
 
 لنا الص

 أما للهوى نهي عليك وال أمر                            أراك عصي الدمع شيمتك الصبر

 ر!ــــولكن مثلي ال يذاع له س                             وعـــــا مشتاق وعندي لأن بلى ،

 وأذللت دمعا  من خالئقه الكبر                          إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى

 إذا هي أذكتها الصبابة والفكر                         حيـــــــتكاد تضيء النار بين جوان

 وال فرسي مهر وال ربه غمر                      وما صحبي بعزل لدى الوغى أسرت

 رـــــــفليس له بر يقيه وال بح                             ولكن إذا حم القضاء على امرئ

 فقلت : هما أمران احالهما مر                         وقال أصيحابي : الفرار أو الردى؟

 وحسبك من أمرين خيرهما األسر                                  ا ال يعيبنيولكنني أمضي لم

 وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر                                 سيذكرني قومي إذا جد جدهم

 وتلك القنا والبيض والضمر الشقر                          فإن عشت ، فالطعن الذي يعرفون

 وإن طالت األيام وانفسح العمر                                  نسان ال بد ميتوإن مت فاإل

 لنا الصدر دون العالمين أو القبر                                     ونحن اناس ال توسط بيننا

 لمهرومن يخطب الحسناء لم يغلها ا                               تهون علينا في المعالي نفوسنا

 وأكرم من فوق التراب وال فخر                           أعز بني الدنيا وأعلي ذوي العال

 الشرح والتحليل للنص   
بُر                             أما للهوى نهي عليك وال أمر -1 يَمُتك الصَّ يَّ الدمعِّ شِّ  أَراَك َعصِّ
 المفردات : ⚫

 لمراد صابر ال يبكي .عصي الدمع : ممتنع عن البكاء وا
 شيمتك: خلقك والجمع شيم ، طبعك وصفتك .
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 الهوى : الحب. 
 الصبر : التحمل والتجلد أو الجزع .

 شرح البيت: ⚫
والنأي )البعد( عن يعاتبه ويظهر كالمندهش لتحمل الشاعر وصبره على الفراق  يجرد الشاعر من نفسه شخصاً 

 محبوبته فيقول :
 ممتنعة ال تذرفها العين ، فما هو سر ذلك ؟أرى انك ال تبكي ودموعك 

 أال تقع تحت تأثير الحب فيأمرك وينهاك وتخضع له .
  الصور الجمالية : ⚫

 يأمر وينهي . نساناً إمر : صور الهوى أأما للهوى نهي عليك وال 
 عصي الدمع: صور الدمع باإلنسان العاصي .

 
ندَي َلوَعٌة  -2 رُّ !                           َبلى أنا ُمشتاٌق  َوعِّ ثلِّي ال ُيذاُع َلُه سِّ  َوَلكِّنَّ مِّ
 :المفردات  ⚫

 لوعة : شدة الحب والوجد .
 يذاع : ينتشر .

 بلى : حرف جواب ويكون للتصديق كما هنا فإنه لتصديق جملة أراك عصي الدمع.
 شرح البيت: ⚫

ومتألم من حرقة الحب ولكن أمره عظيم فالشاعر مشتاق  ،يجيب الشاعر على هذا السؤال " االفتراضي"  : بلى 
 متناع البكاء وال يأمره به .افال يذاع سره  لذا ال ينهاه الهوى عن 

ويقصد بكل هذا بأنه محب كغيره ويعاني ما يعانيه العشاق ولكنه يتجلد ويتماسك ويحاذر أن يشيع سر حبه بين 
 فإفشاء السر ضعف والذي مثله يجدر أن يحتفظ بسره .  ؛الناس
 الصور الجمالية : ⚫

 تجلده وتماسكه وشدة حبه .  دليل علىالبيت الثاني كله 
 وقوله : أنا مشتاق وعندي لوعة : تأكيد على اعترافه بحبه .

 إذا الليُل أضواني َبَسطُت يَد الَهوى                      َوأذَللُت َدمًعا مِّن َخّلئِّقِّه الكِّبُر  -3
 المفردات : ⚫

 أهزلنيأضواني : طواني و 
 صفاته  خالئقه :

أذللت دمًعا : أخضعته )والمراد كلما خلوت بنفسي في جنح الليل أعلنت حبي وفاضت دموعي التي من عادتها 
 . (االمتناع
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 شرح البيت: ⚫
ينبغي  فمثله ال ،وصبراً  ليه الذكريات وأصبح يبكي ولكنه ال يظهر بكائه للناس تجلداً إإذا الليل ضما الشاعر أتت 

فإنه يذرف دموًعا تأنف أن تذرف أمام ، ألنه فارس جبار ؛ف أمام الناس من أجل الحبييظهر بمظهر الضعأن 
 أحد  لكبرياء صاحبها وعظمة نفسه .

 الصور الجمالية : ⚫
 إذا الليل أضواني : صور الليل بالغطاء ليدل على المعاناة .

 له يد مبسوطة . نساناً إصور الهوى  بسطت يد الهوى :
 . ن كان متكبراً أبعد  نسانا ذليالً إدمًعا من خالئقه الكبر : صور الدمع  أذللت

 شبه الدمع بإنسان متكبر، وتوحي باعترافه بحبه أمام نفسه، وجلده أمام اآلخرين. من خالئقه الكبر:
َي أْذَكْتَها الصَّ  -4  بابُة َوالفِّْكُر َتَكاُد ُتضيُء النَّاُر َبْيَن َجَوانِّحي                            إذا هِّ
 المفردات :  ⚫

 تكاد : تقترب أو توشك .
 . ، ومفردها: جناحجوانحي : ضلوعي

 أججتها . أو  شتعاالً اأذكتها : زادت 
 تعني حرارة الشوق . الصبابة :

 شرح البيت : ⚫
ر االشواق تلتهب فإن نا وأيضاً  ،إن شدة الوجد في قلبي تكاد تحرقني كلما حركتها لوعات العشق والحب وأفكارهما 

 ليه .إويزيد في اشتعالها تذكره للحبيب وشوقه ، بين ضلوع الشاعر 
 : واألساليب الصور الجمالية ⚫

 عظم الشوق وتأججه. داللة :)تكاد تضيء النار بين جوانحي(
 تضيء النار: شبه الشوق بنار تضيء.

 شبه الصبابة بنار تذكي الحب. أذكتها الصبابة:
 .أسلوب شرط :بابة والفكر()إذا هي أذكتها الص

ي ُمْهٌر، َوال َربُُّه َغمرُ  -5 ْرُت َوَما َصْحبِّي بُِّعْزٍل َلَدى الَوَغى                    َوال َفَرسِّ  أسِّ
 المفردات :     ⚫

 اسرت : وقعت اسيرا بيد العدو .
 عزل : جمع اعزل من ال يحمل سالحا .

 شجاعة في اإلقدام وخوض المعارك . وال فرسي مهر : كناية عن أنه بالغ صاحب تجربة
 غمر : رجل جاهل ، لم يجرب االمور .

 شرح البيت : ⚫
 .. وأصحابي مزودون بالسالح وفرسي قدير كامل القوة، فهو ليس مهراً كن ضعيفاً أسرت ولم أنني إيقول الشاعر: 

 .فارسه قليل الخبرة في ركوبه، وليس وأنا فارس مجرب قادر على القتال  ،صغيراً 
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 :  األساليب ⚫
 ) ما صحبي بعزل (.. أسلوب نفي بما .

 وال فرسي مهر وال ربه غمر : أسلوب نفي ب)ال ( 
 

 َفَلْيَس َلُه َبرٌّ َيقِّيهِّ، َوال َبْحــــــرُ                     ئ ْمرِّ اَولــكِّْن إَذا ُحمَّ الَقضاُء َعَلى  -6
 المفردات : ⚫

 . حم القضاء : وقع القدر ـــــ حل االجل
 ليس له بر يقيه وال بحر : كناية عن حتمية الموت او االسر .

 شرح البيت : ⚫
 ال يرد وال تنفع معه مقاومة وال يحميه بر وال بحر.إذا وقع وان القضاء  ،جلاأل يقول الشاعر : لقد وقع القدر وحلَّ 

 :  األساليب ⚫
 )إذا حم القضاء(: أسلوب شرط.

 وب نفيليس له بر يحميه وال بحر ( أسل) 
 الصور الجمالية: ⚫

 شبه البر بإنسان يقي إنسانًا آخر. ليس له بر يقيه:
َدى؟                    َفُقْلُت : ُهَما أْمرانِّ  -7  أْحّلُهما ُمرُّ ، َوَقاَل أَصْيحابي :آلفَِّراَر أوِّ الرَّ
 المفردات :  ⚫
 صحاب .أي عدة  أصحاب وتعني هنا القلة في العدد أصيحاب : تصغير أ

 الردى : الموت .
 خر .صعب من اآلأن الواحد ن الخيار بينها ال يتحقق ألأي أر : حالهما مُ أ
 شرح البيت : ⚫

 يشرع الشاعر في القول :
 . قع قتيالً تن أن تهرب من المعركة وتنجو بحياتك أو أما إصحابي ألقد قال لي 
 مرين مر المذاق .: كال األ فأجبتهم قائالً 

 : األساليب ⚫
  ، غرضه: التخيير.والردى : أسلوب استفهام آلفرار
 الصور الجمالية : ⚫

 شبه ما يتعرض له في المعركة من فرار أو موت بالطعام الحلو والمر. )هما أمران أحالهما مر(:
ْن أْمَرْينِّ َخْيُرُهما األ -8 يبني                               َوَحْسُبَك مِّ ي لَِّما ال َيعِّ  ْسرُ َولكِّنَّني أْمضِّ
 المفردات : ⚫
 م .دِ قْ أُ و  سيرأ، و عملأ مضي : أ

 .سرما ال يعيبني : ما ال يشعرني بالعيب والنقص ويعني به األ
 حسبك: يكفيك .
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 شرح البيت : ⚫
 يقول الشاعر :

 سر.يمسني وهو الوقوع في األ رى فيه عيباً أال  ثالثاً  مراً أاما انا فقد اخترت 
ُهم َجدَّ  إَذا َقْومِّي َسَيْذُكُرني -9 دُّ  الَبْدر ُيْفَتًقدُ    لظَّْلماءِّ آ   اللَّْيَلةِّ  َوفي                            جِّ
  المفردات : ⚫

 الحاجة . مّسِ أصبحوا  في غاية الخطر وفي أجد جدهم : 
 شرح البيت : ⚫

وف يفتقدوني . فيهم المشاكل فس ذا وقعْت إو  ليَّ إالحاجة  مّسِ أنني على يقين بأن قومي  في إيقول الشاعر : 
 وحالي معهم كما حال القمر المنير الذي يذكره الناس ويرغبون فيه في الليلة الظلمة .

 الصور الجمالية :  ⚫
  دليل على شدة األمر الواقع بهم."اذا جد جدهم" : 

 . وخطيراً  صبح الزماً أجد : يعني بها هنا , 
بدر: شبه الشاعر نفسه وقد احتاجه قومه في الحروب سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد ال

 والمعارك بالبدر الذي يفتقده المسافر في الليلة الظلماء، وتوحي بشجاعته عند احتدام المعارك.
 والبيت دليل على شدة حاجة قومه للشاعر، وأهميته بين قومه.

 الشقر والضمر والبيض لقناا وتلك                          يعرفون  الذي فالطعن ، عشت فإن -10
 المفردات :  ⚫

 الضرب بالسيف الطعن :
 القنا : الرماح

 البيض : السيوف 
 الُضَمُر الُشْقُر : يعني بها الخيول

 شرح البيت:  ⚫
هو يقول : إذا عشت فأتولى كل هذا من جديد .. الرماح والسيوف والخيل .. و هي أدوات المعارك .. أي لن و 

 .ادام حي   ما يرحم نفسه من الحرب
 : األساليب ⚫
 ... : أسلوب شرط.فالطعن ، عشت فإن
 العمر وانفسح األيام طالت وإن                     ميت بد ال فاإلنسان مت وإن -11
 المفردات : ⚫

 انفسح : اتسع
  شرح البيت :⚫ 

 .يتكرر هكذا لثاني مرة لديناأما إذا فاتني الموت في الحرب .. فسيبلغني بالتأكيد في غير الحرب .. و المعنى 
 األساليب:

 إن مت فاإلنسان... / وإن طالت األيام... : أساليب شرط.
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ْدُر دوَن العالميَن أو الَقْبرُ  -12 ْنَدنـا                            َلنا الصَّ َط عِّ  َوَنْحُن ُأناٌس ال َتَوسُّ
 المفردات :  ⚫

 مور .ال نرضى وسط األو ائل ، و ال األإمور ال توسط عندنا : ال نقبل األ
 ول .الصدر: كناية عن األ

 شرح البيت : ⚫
 . ال نقبل بالتوسط فإما أن تكون لنا السيادة أو الموت الذي نعتز به -ونحن قوم سادة- انأنيعني ب

 .وقد صور الشاعر في هذا البيت قومه يحتلون صدارة الناس
 المهر يغلها لم الحسناء يخطب ومن                             نفوسنا المعالي في علينا تهون  -31
  المفردات : ⚫

 تهون: ترخص 
 المعالي: طلب العلى  
 الحسناء : الجميلة  
 شرح البيت: ⚫

نبذل أنفسنا رخيصة في سبيل تحقيق طموحنا ووصولنا إلى المكانة التي نريد؛ فالذي يخطب المرأة الجميلة يرخص 
 .سبيل الحصول عليها لديه كل غال من مال وغيره في

بنفوسهم  وفي هذا البيت يفخر الشاعر بنفسه وبقومه فهم سادة و يدل هذا البيت على امتالكهم الرغبة في التضحية
 .من أجل المعالي.

 الصورة الجمالية :  ⚫
 شبه حال من تهون عليه نفسه في طلب العال بحال من يخطب الفتاة الجميلة وال يبخل عليها بشيء  .

 فخر وال التراب فوق  من وأكرم                           العّل ذوي  وأعلي الدنيا بني عزأ -13
ثم ينهي القصيدة تمامًا بهذا البيت فيقول : نحن أعز من في األرض و أعلى من كان لهم العالء .. و أكرم 

 .أهل األرض .. و بعد ذلك كله .. يقول : وال فخر األحياء جميعاً 
 : األساليب ⚫
 عز بني الدنيا: أسلوب تفضيل.أ 

  الفهم واالستيعاب 
 :يْأتي فيما اإليحاِئيَّةِ  َوِدالَلِتها ِعباَرةٍ  ُكلِّ  َبْينَ  َنِصلُ  - 1
  .َوَقَدِرهِ  هللاِ  ِبَقضاءِ  اإِليمانُ               -  َجواِنحي َبْينَ  الّنارُ  ُتضيءُ  َتكادُ  - أ

 .الَمعاِركِ  َخْوضِ  في َوَشجاَعةٍ  َتْجِرَبةٍ  صاِحبُ  الّشاِعرُ               -  يِّتٌ مَ  ُبدَّ  ال فاإِلْنسانُ  ُمتُّ  َوِإنْ   -ب
ةُ                -  ُغْمرُ  َربُّهُ  َوال ُمْهٌر، َفَرسي َوال  -ج ْوقِ  ِشدَّ ُجهُ  الشَّ  .َوَتأجُّ

ْبرُ  التََّجلُّدُ  -                                                  .الَمْحبوَبةِ  ِفراقِ  َعلى َوالصَّ
قِ  ِشدَّةُ  -أاإلجابة : ُجهُ  الشَّو   .َوتَأجُّ
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 . َوقََدِرهِ  هللاِ  بِقَضاءِ  اإِليمانُ  -ب 
ِربَة   صاِحبُ  الّشاِعرُ  -ج  ِض  في َوَشجاَعة   تَج   .الَمعاِركِ  َخو 
ِل  الَبْيتِ  في الُمخاَطبَ  َنْذُكرُ  - 2   .األوَّ

 .يخاطب الشاعر نفسهاإلجابة : 
حُ نُ  - 3  راعَ  َوالّثاِلثِ  الّثاِني الَبْيَتْينِ  ِمنَ  َوضِّ  .الّشاِعرُ  َيعيُشهُ  الَّذي الصِّ

 امتناعالشاعر مشتاق ومتألم من حرقة الحب ولكن أمره عظيم فال يذاع سره  لذا ال ينهاه الهوى عن  اإلجابة :
فإنه  وصبراً  نه ال يظهر بكائه للناس تجلداً ليه الذكريات وأصبح يبكي ولكإأتت  حلَّ  إذا الليلو  البكاء وال يأمره به .

 يذرف دموًعا تأنف أن تذرف أمام أحد لكبرياء صاحبها وعظمة نفسه .
ُدها، أسيرًا، ُوقوِعهِ  َقْبلَ  ِخياراتٍ  َثالَثةِ  أمامَ  الّشاِعرُ  ُوِضعَ   - 4  .ِمْنها َمْوِقَفهُ  َوُنَبيِّنُ  ُنَحدِّ

 نيكان الخياران األوالن قاسيالفرار أو القتل أو األسر ، و اإلجابة : 
 :ِمَن اآلتي  ُكلٍّ  في الواِرَدةَ  الِحْكَمةَ  َنْشَرحُ  - 5
 َبْحُر . َوال َيقيِه ، َبرٌّ  َلهُ  َفَلْيَس              اْمرئ  َعلى الَقضاءُ  ُحمَّ  َولِكْن إذا  -أ

 ال مفر من قضاء هللا وقدره .اإلجابة : 
ُهمجِ  َجدَّ  ِإذا َقْومي َسَيْذُكُرني  -ب  الَبْدُر . ُيْفَتَقدُ  الظَّْلماِء ، اللَّْيَلة َوفي              دُّ

 خدمة اآلخرين والدفاع عنهم ترفع من مكانة الرجل بين قومه .اإلجابة : 
 .ِبِهمْ  َواْعِتزاِزهِ  ِبَقْوِمهِ  الّشاِعرِ  َفْخرِ  َعنْ  ُتَعبِّرُ  الَّتي األْبياتَ  َنْسَتْخِرجُ  - 6

                                      وأكرم من فوق التراب وال فخر                     ي الدنيا وأعلي ذوي العالأعز بن اإلجابة : 

  
 
ة
َ
ش
َ
ناق
 
  امل

 
ليل

ْ
ح
َّ
    والت

                                             
حُ  - 1  :َيْأتي  فيما التَّْصويرِ  َجمالَ  ُنَوضِّ
 الَمْهرُ  ُيْغِلها َلمْ  الَحْسناءَ  َخَطبَ  َوَمنْ                                ُنفوُسنا الَمعالي في َعَلْينا َتهونُ  - أ

بالعروس الحسناء التي تخطب وتستحق ذلك المهر الغالي وهو  المراتب العليا والمنازل الكريمةصور اإلجابة :    
 .النفس

 الِكْبرُ  َخالِئِقهِ  ِمنْ  َدْمعاً  أْذَلْلتُ  وَ                        الَهوى  َيدَ  َبَسْطتُ  أْضواني اللَّْيلُ  ِإذا - ب
، وشبه الهوى بإنسان له يد، وشبه الدمع صور الليل بالغطاء الذي يغطي الشاعر ويستر دمعهاإلجابة :    

 . بإنسان يعرف الِكْبر والعزة
 .الّشاِعرِ  َعواِطفَ  َنْسَتْنِتجُ  -2
 .الشوق المحبة ، والحزن ، والفخر :منا ى عدة عواطف: شملت القصيدة علاإلجابة    
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 ُمرُّ  أْحالُهما أمراِن ، ُهما :َفُقْلتُ  " الرَّدى ؟ أوِ  " الِفرارُ  : أَصْيحابي َوقالَ  - 3
 ِإجاباِتنا . ُنَعلِّلُ  َسَنْختاُر ؟ ماذا الّشاِعرِ  َمكانَ  ُكّنا َلوْ      
 أجب بنفسكاإلجابة :   
 النَّّصِ . َعلى اْعِتماداً  الَحْمداِنيّ  ِفراسٍ  أبي َشْخِصيَّةَ  َنِصفُ  - 4
وال ، ب الموت وذو خبرة في خوض المعاركاشخصية قوية وعنيدة واثقًا من نفسه ، شجاعًا ال يهاإلجابة :    

 يخشى عدوه .

 اللغة  

 :َيْأتي فيما ُخطوطٌ  َتْحَتها الَّتي الَكِلماتِ  َبْينَ  الَمْعنى في ُنَفرِّقُ  - 1
ِ  َسِبيلِ  َعنْ  َفُيِضلَّكَ  اْلَهَوى  َتتَِّبعِ  َوالَ  ﴿ :َتعالى قالَ   -أ  .﴾ َّللاَّ

 .ما تحبه النفساإلجابة :    
 .أْمرُ  َوال َعَلْيكَ  َنْهيٌ  ِللَهوى  أما  -ب
 .الحباإلجابة :    
 .َفريَسِتهِ  َعلى النَّْسرُ  هوى   -ج
 .لزَ نَ :اإلجابة   
 :اآلِتَيِة  الَكِلماتِ  ِمنَ  َكِلَمةٍ  ُكلِّ  ُمْفَردِ  َعنْ  َوَنْبَحثُ   ،الَوسيطِ  الُمْعَجمِ  ِإلى َنعودُ  - 2

 .النُّفوس  الَجواِنح ، الَخالِئق ،     
 خليقة ، جانح ، النفساإلجابة :   
ْرِط  االْسِتْفهاِم ، أْسلوَبيِ  َعلى الَقصيَدةِ  ِمنَ  ُنَمثِّلُ  -3  . َوالشَّ
 عليك ؟أمر االستفهام : أما للهوى اإلجابة :     

 يدى الهوى. الشرط : إذا الليل أضواني .. بسطت             

  
 
  تدريبات خارجية: لنا الصدر

 ( اقرأ المقطع التالي، ثم أجب عن األسئلة:1
 أما للهوى نهي عليك وال أمر                            أراك عصي الدمع شيمتك الصبر

 ر!ــــولكن مثلي ال يذاع له س                             وعـــــأنا مشتاق وعندي ل بلى ،

 وأذللت دمعا  من خالئقه الكبر                          إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى

 إذا هي أذكتها الصبابة والفكر                         حيـــــــتكاد تضيء النار بين جوان

 وال فرسي مهر وال ربه غمر                      أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى
 رـــــــفليس له بر يقيه وال بح                             ولكن إذا حم القضاء على امرئ

 َمْن يخاطب الشاعر في البيت األول؟ ................................................. -1
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 مفرد )جوانح( ............... ، ومضاد )الصبابة( ..........هات مرادف )لوع( ................ و  -2
 ي( عبارة توحي بــ ............................حـــــــتكاد تضيء النار بين جوان) -3
 .  الَهوى  َيدَ  َبَسْطتُ  أْضواني اللَّْيلُ  ِإذاوضح الجمال في قوله:  -4

.................................................................................................. 
 ( أسلوب ..........................ال يذاع له ســــر) -5
 يظهر في البيت الثاني والثالث صراع لدى الشاعر. بّين ذلك. -6

................................................................................................... 
 .الَمعاِركِ  َخْوضِ  في َوَشجاَعةٍ  َتْجِرَبةٍ  صاِحبُ  الّشاِعرُ اذكر البيت الدال على:  -7

..................................................................................................... 
 َبْحُر . َوال َيقيِه ، َبرٌّ  َلهُ  َفَلْيَس     اْمرئ  َعلى الَقضاءُ  ُحمَّ  َولِكْن إذاوضح الحكمة في قول الشاعر:  -8

................................................................................................... 
 ( اقرأ المقطع التالي، ثم أجب عن األسئلة:2

 رـــحالهما مأفقلت : هما أمران                          وقال أصيحابي : الفرار أو الردى؟

 وحسبك من أمرين خيرهما األسر                       بنيــــــــي لما ال يعيـــولكنني أمض

 درـــــــوفي الليلة الظلماء يفتقد الب                        د جدهمــــــــسيذكرني قومي إذا ج
 وتلك القنا والبيض والضمر الشقر                          فإن عشت ، فالطعن الذي يعرفون

 ما خيارات الشاعر أمام مواجهة األعداء حسب ما يظهر في األبيات؟ -1
............................................................................................. 

 لك.الشاعر ذات مكانة عظيمة في قومه. اذكر البيت الدال على ذ -2
.............................................................................................. 

 هات مرادف )القنا( ...................... مضاد )الظلماء( ............................. -3
 ...............( .................فإن عشت ، فالطعن الذي يعرفون وضح نوع األسلوب: ) -4
 وضح جمال التصوير: )وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر(. -5

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

 ( اقرأ المقطع التالي، ثم أجب عن األسئلة:3
 وإن طالت األيام وانفسح العمر                                  وإن مت فاإلنسان ال بد ميت

 لنا الصدر دون العالمين أو القبر                                   نناــــناس ال توسط بيأونحن 

 ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر                               تهون علينا في المعالي نفوسنا

 وأكرم من فوق التراب وال فخر                           عالأعز بني الدنيا وأعلي ذوي ال

     ت( عبارة تدل على ................................وإن مت فاإلنسان ال بد مي) -1
 ماذا قصد الشاعر بقول )لنا الصدر(؟ ....................................................... -2
 ات السابقة بعدة أمور. بين ذلك.يفخر الشاعر في األبي -3

................................................................................................ 
 ما نوع األسلوب: )أعز بني الدنيا(؟ ............................................................ -4
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 .ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر      ينا في المعالي نفوسناتهون عل  وضح الجمال في قول: -5
................................................................................................. 

 حاك النمط اللغوي: -6
 .يخطب الحسناء لم يغلها المهر نْ مَ 

 .... لم ...............................................َمْن ......................................
يحرصون على أن يكونوا  –نظرتهم سطحية لألمور  –صفات قوم الشاعر أنهم: )يقبلون وسطية األمور  -7

 .جميع ما سبق( –األوائل في كل شيء 
 .................اذكر العواطف المسيطرة على الشاعر في األبيات السابقة .................... -8
 

 لقـــواعدا  

 :ِللَمْجهوِل  َوَمْبِنيٍّ  ِللَمْعلومِ  َمْبِنيٍّ  إلى ُخطوٌط، َتْحَتها الَّتي األْفعالَ  ُنَصنِّفُ  - 1
 ذِلَك ، أْمِثَلةِ  َوِمنْ  ِم ،َعلى الِعلْ  َيْعَتِمدُ  ِمّما أْكَثرَ  األْخالقِ  َعلى َيْعَتِمدُ  الَحياةِ  في النَّجاحَ  أنَّ  َعلى التَّجاِربُ  َدلَّتِ  َوَقدْ  "
ّييَن ، كانوا ِكبارٍ  ُتّجارٍ  ِمنْ  ُيشاَهدُ  ما ّييَن ، ِشْبهَ  أوْ  أمِّ  ُثمَّ  باِهرًا ، َنجاحاً  َوَنَجحوا التِّجاَرِة ، في أِلْنُفِسِهْم َمْجداً  َبَنْوا أمِّ

هاداتِ  َونالوا َفَعلَّموُهْم ، في التِّجاَرِة ؛ ِمْنُهمْ  َخْيراً  َيكونوا أنْ  أرادوا أْوالدًا ، ُرِزقوا  َبْعدَ  آباِئِهمْ  َمِحلَّ  َحّلوا ُثمَّ  العاِلَيَة ، الشَّ
 ."الِغنى  َبْعدَ  الَفْقرُ  َوأصاَبُهم ِإْفالِسِهْم ، َبْعدَ  َمحالُُّهمْ  أْقِفَلْت  وَ  ِتجاَرُتُهْم، َخِسَرْت  الَنتيَجُة أنْ  َوكاَنتِ  َوفاِتِهْم ،
 وم : دلت ، يعتمد ، نجحواالمبني للمعل:    اإلجابة

 قفلتشاهد ، أُ يُ المبني للمجهول :           
ْكِل  َنْضِبُطهُ  ُثمَّ  اآلِتَيِة ، األْفعالِ  ِمنَ  للَمْجهولِ  الَمْبِنيَّ  َنصوغُ  - 2  :بالشَّ

 .َيْسَتْخِرُج  َيقوُل ، اْسَتْقبَل ، صاَن ، َرَفَع ،    
 ج .، يُستَخرَ  قاليُ ُرفِع ، ِصين ، اُستقبِل ،  اإلجابة    
 
 :يْأتي   فيما َخطٌّ  َتْحَتهُ  ما ُنْعِربُ  - 3 
اِبُرونَ  ُيَوفَّى ِإنََّما ﴿ :َتعالى قالَ  - أ  ﴾         ِحَسابٍ  ِبَغير أْجَرُهمْ  الصَّ

 . للتعذر مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة المقدرة مبني للمجهول يوفي : فعل مضارع:     اإلجابة 
                                                                    . ؛ ألنه جمع مذكر سالمنائب فاعل مروفع وعالمة رفعه الواو الصابرون :        

 ِسرُّ  َلهُ  ُيذاعُ  ال ِمْثلي َولِكنَّ                       َلْوَعةٌ  َوِعْنِديَ  ُمْشتاقٌ  أنا َبلى ، – ب
 وعالمة رفعه الضمة . مرفوع بني للمجهولمذاع : فعل مضارع يُ :  اإلجابة 

 اعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة .فسر : نائب             
 ُغْمرُ  َربُّهُ  َوال ُمْهٌر ، َفَرسي َوال   الَوغى َلدى ِبُعْزٍل  َصْحبي َوما أِسْرتُ  - ج
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التاء ضمير متصل في ، و السكون؛ التصاله بالتاء المتحركةمبني على مبني للمجهول : فعل ماض  اإلجابة 

 محل رفع نائب فاعل .
 

 لبـــالغةا  

لُ  التَّْدريبُ    :األوَّ
ناَس  َنْسَتْخرِّجُ   : َنْوَعهُ  َوُنَبي ِّنُ  اآلتَِّيةِّ، األْمثَِّلةِّ  مِّنَ  الجِّ

ِلُكم :َتعالى قالَ  - أ  َتْمَرُحوَن﴾  ُكنُتمْ  َوِبَما بغير الحق ْرضِ ي األفِ  َتْفَرُحونَ  ُكنُتمْ  ِبَما ﴿ذَ 
 ص.تفرحون ، تمرحون : جناس ناق اإلجابة :

 َلِعْبرًة ألولي األبصار(   َذِلكَ  يفِ  َوالنََّهاَر ِإنَّ  اللَّْيلَ  الَّلُ  ِباألْبَصاِر ُيَقلِّبُ  َيْذَهبُ  َبْرِقهِ  َسَنا ﴿َيَكادُ   :تعالى قالَ  - ب
 األبصار ، األبصار : جناس تام . اإلجابة : 
 ."الِقياَمة َيْومِ  ِإلى الَخْيرُ  َنواصيها في َمْعقودٌ  الَخْيلُ " : َ َوَسلَّم َعَلْيهِ  هللاُ  َصّلى - هللاِ  َرسولُ  قالَ  - ج

 الخيل ، الخير : جناس ناقص اإلجابة :
ُهمْ  َجدَّ  ِإذا َقْومي َسَيْذُكُرني - د  .الَبْدرُ  ُيْفَتَقدُ  ، الظَّْلماءِ  اللَّْيَلة َوفي  ِجدُّ

 .جدهم : جناس ناقص جدَّ ، اإلجابة :
ْعرِ  ِمنَ  َبْيتٌ   َرْوَنُقهُ  َبْيَتْينِ  في َيْظَهرُ  َوالُحْسنُ  - ه   ِعر     الشَّ  ِمن َبْيتٌ  أوْ  الشِّ

ْعرِ  اإلجابة :  : جناس ناقصِعر  الشَّ ،  الشِّ
  َواْقِتناصِ  اْحِتيالٍ  ذو آَخرُ  وَ  َوَطْولٍ  َحْولٍ  ذو : َخْصمانِ  َلنا -  و

 .طول : جناس ناقصحول ،  اإلجابة :
 :الث اني التَّْدريبُ 

ْجعَ  ُنَعي ِّنُ   :َيْأتي فيما السَّ
الَم ، أْفشوا :الّناُس  أيُّها يا" : َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصّلى قالَ    -أ  األْرحاَم، َوِصلوا الطَّعاَم ، أْطِعموا وَ  السَّ

 )والحاكم والترمذي حمد أ )رواه                  "ِبَسالمٍ  ةَ الَجنَّ  َتْدُخلوا ِنياُم ، َوالّناُس  ِباللَّْيلِ  َوَصّلوا     
الَم ، اإلجابة :   ِنياُم   ، األْرحامَ  الطَّعاَم ، السَّ

 أْصحاِبكَ  ِباللَّْيل في   َواْسُمْر  ...“ :ُسْفيان أبي ْبنِ  َيزيدَ  ُجْنِدهِ  ِلقاِئدِ  -  َعْنهُ  هللاُ  َرضيَ  -َبْكرٍ  أبي َوِصيَّةِ  ِمنْ  - ب
ْدُهم َحَرَسَك، أْكِثْر  وَ  األْستاُر، َعْنكَ  َوَتْنَكِشْف  األْخباُر، ْأِتكَ تَ   ِبَغْيرِ  َمحاِرِسِهمْ  في ُمفاَجأَتُهمْ  أْكِثْر  َعْسَكِرَك،وَ  في َوَبدِّ

 .”ِإْفراطٍ  َغْيرِ  في َوعاِقْبهُ  َفأْحِسْن أَدَبُه، َمْحَرِسهِ  َعنْ  َغِفلَ  َوَجْدَتهُ  َفَمنْ  ِبَك، ِمْنُهم ِعْلمٍ 
 (ْسَكِركَ ع ،َ  َحَرَسكَ ) /  (األْستارُ  األْخباُر،) اإلجابة :

 ُقْلتُ  َنزَل ، َمَعَمنْ  ، َوَنَزْلتُ َقَفَل  فيَمنْ  الَحجِّ  ِمنَ  َقَفْلتُ  َلّما " :الَهَمذانيّ  الزَّمانِ  ِلَبديعِ  الحلواِنيَّةِ  الَمقاَمةِ  ِمنَ  -  ج
 الَحّمامُ  َوْلَيُكنِ  َنْسَتْعِمُلُه ، ،َوَحّجاماً  َنْدُخُلهُ  َحمَّاماً  َلنا َقلياًل، َفاْخَتْر  َبَدني َسخَ اتَّ  َوَقدِ  َطوياًل ، َشْعري  أِجدُ  :ِلُغالمي
ْقَعِة، واِسعَ    ."الماءِ  ُمْعَتِدلَ  الَهواِء، َطيِّبَ   الُبْقَعِة، َنظيفَ  الرُّ

 . (واء ، الماءاله).  (الرقعة ، البقعة).   (طوياًل ، قليالً ).   (قفل ، نزل) اإلجابة :
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  إلمـــالءا  
لُ  التَّْدريبُ   :األوَّ

  : َيْأتي فيما َعَلْيها ُرِسَمْت  الَّتي الّصوَرةِ  َعلى الَهْمَزةِ  ِكتاَبةِ  َسَببَ  ُنَبيِّنُ 
 َمنْ  :قْيلَ  ُيْؤِمنُ  ال َوَّللاِّ  ُيْؤِمُن، ال َوَّللاِّ  ،ُيْؤِمنُ  ال َوَّللاِّ -" :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  َّللاُّ  َصّلى - قالَ  - أ
 )عليه متفق(     ".َبواِئَقهُ  جاُرهُ  يْأَمنُ  ال الَّذي  :قالَ  َّللاَِّ؟ َرسولَ  يا

 .يؤمن : ألنها ساكنة وما قبلها مضموماإلجابة :
 مفتوح.ألنها ساكنة وما قبلها  يأمن :

 .ةساكنألف ، وما قبلها بوائقه : ألنها مكسورة
 الظَّالم َقْلبِ  في ..األْسالكِ  واِجزِ حَ  َخْلفَ  ..َوُهناكَ  - ب

 ِخيام ِمنْ  َمدائنُ  َجَثَمْت 
 ..ُسّكاُنها

 ...َوالُحّمى الُحْزنِ  ُمْسَتْوَطناتُ 
 الَحياة َتْنَطِفئُ  ..َوُهناكَ 

 ..ناِسنا في
 )القاسم سميح (                     !ِللَحياة اُيسيئو  َلمْ  ..أْبرياء في

   اإلجابة :
 ة مكسورة، وما قبلها ساكن.مدائن: ألن الهمز 

 .أبرياء : ألنها متطرفة وما قبلها ساكن
 ياء مد.قبلها  ها مضمومة، ومايسيئوا : ألن

 )نصرة خالد ( َذّراتي َعنْ  الذَّّراتُ  َقْلِبها في           َتساَءَلْت  َنأْيتُ  َيوماً  ِإذا أْرٌض  - ج
 .وما قبلها مفتوح مفتوحة: نأيت : ألنها اإلجابة
 . ساكنقبلها  الهمزة مفتوحة وما ت : ألنتساءل

 )الكرمي الكريم عبد ( ُقْربي الَعْذراءَ  أْحالَمهُ  ناِشراً                  هاشاِطئِ  َعلى َقْلبي وأرى  - د
 ، وما قبلها مكسور.: شاطئها : ألنها مكسورةاإلجابة

 ة .نالعذراء : ألنها متطرفة وقبلها ألف مد ساك
ديد الَيْومِ  في َخَذلوكَ                           ِلَمن نْ َتأمَ  ال َنشءُ  يا - ه  )العابودي مصباح   (الشَّ

 .: ألنها متطرفة وما قبلها ساكناإلجابة
 :الث اني التَّْدريبُ 
 :َهْمَزِته َرْسمِ  في ُيناِظُرها ِمثاالً  ِتَيةِ اآل الَكِلماتِ  ِمنَ  َكِلَمةٍ  ُكلِّ  ُمقاِبلَ  َنَضعُ 

 ، َمْأكلة.ة أَ رْ مَ : اإلجابة .................    َفْجأة - أ
 ، كؤوس.: فؤوساإلجابة  ................ ُرؤوس – ب
 ، مدفئة: مئزرةاإلجابة .................ِمْئَذَنة   - ج
 ل: تفاءَ اإلجابة .................تساَءل    - د
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 ، امتأل.: ابتدأاإلجابة ................اْلَتَجأ        -ه
 َيْبرؤ: اإلجابة .................َيْجُرؤ    -  و
 ، القارئ.: الهادئاإلجابة ...............الباِرئ   - ز
 ْزء.جُ :  اإلجابة ................   ُبْطء  -ح

 :الث الثُ  التَّْدريبُ 
 :الَهْمَزِة  ِكتاَبةِ  َقواِعدَ  ُمراعينَ  َكِلماٍت ، الُمَقطََّعةِ  الُحروفِ  ِمنَ  ُنَركِّبُ 

 .الَكناِئنُ   )ءُ  لَ  مْ  تُ ( الرِّماِء  َقْبلَ  -  أ
 تمأل: اإلجابة

ديقِ   ) ةَ  ءَ  ا س إِ   ( َتجاَوْز  - ب  .َيْقِصُدها ال َهْفَوةٌ  َفِهيَ  الصَّ
 : إساءةاإلجابة

رُّ  )هِ  ءِ  ا ش حْ  أ ( في الَبْحرُ  أنا  -ج  . كاِمنٌ  الدُّ
 أحشائه: اإلجابة

 .)ءِ  وْ  سَّ  ال( َجليَس  اْحَذْر  - د
 السوء :اإلجابة

 .ُقلوِبنا َوَحّباتُ  ، أْكباِدنا ِفْلذاتُ  ) ا ن ءُ  ا ن ْب  أ - ( ه
 أبناؤنا: اإلجابة

 

 تم بحمد لله

 مع تحيات:

 أحمد النويريأ. 

 ور الشاطئ اإلعدادية )ب(مدرسة ذك




