
 

 )الجزء الثالث(بيّة لْلُمْبتدئين ر  برنامُج تَْعليم الّلغة الع

 الخامس والسادس يينالمستو

من  الخامس والسادسمستوى ال   العربية للمبتدئين( لصالحِ  لغةالث من برنامج ) تعليم ال  الث   أُِعدَّ الجزءُ 

دوا بالل    غة لديهم.عربية وتحسين مستوى الل  غة ال  المتعل مين ال ذين يريدون أن يتزو 

ق  جزء الث  اآلن هذا ال   نقد مُ  األجزاء  اإلعراب فيها، وكما فية وأساليب عربي  غة ال  الل   كثر بقواعدِ أ الث لنتعم 

فيما بينها، من تحليِل وتعبيِر  تكاملي ا ا ترابط  وجعلنا ها، فروعِ  وحدة الل غة بكل ِ  ابقة، فقد سعي نا لتحقيقِ الس  

 مالء.وقواعد وا

ف على نواحي مختلفة من أوجه الل غة تشريح لل   بينها ال   وما الت فريق فيما غة يسه ل على المتعل ِم التعر 

 بطريقة الت قص ي والت ركيز وصول  إلى إنماِء الل غِة لديه.

 وما هي أهدافه؟؟ ماذا يشمل برنامج الجزء الثّالث

المالء، يتبعها مجموعة تمارين دعم وتطبيق في  ( درس ا12)و ( درس ا في القواعد 17يشمل البرنامج ) 

 تستخدم كأمثلة عند الحاجة .

ن ور حول األنماط الن صي ة )5) ويتضم   .( الوصفي والسيرة والبالغي والبرهاني والرسالة ( وحدات تتمح 

الهدف من هذا البرنامج مساعدة المتعل م على معرفة وظائف اللغة العربية ودللت استعمالها، وما 

نه من معطيات مهمة في مجال الت عبير والكتابة ويساعد على  قة بحالت ط الوظائف المتعل  يبستتتضم 

إعرابية على حدة  اإلعراب النحوي، بأسلوب سهل يساعد المتعل م على الفهم والدراك فيبرز كل حالة

 ويفصلها استناد ا إلى األمثلة.

استغللنا المصطلحات والمفاهيم التي أصبحت معروفة لدى المتعل م من خالل األجزاء السابقة، ثم  أضفنا 

وبطريقة ي وظائف اللغة ودللت استعمالها مرتكزة على السابقة إليها في كل درس مفاهيم جديدة ف

جة من ال اعتمدنا على الترسيمة في مختلف الدروس ليضاح ت ركيز فالتفصيل. كما لمام إلى المتدر 

واعتمدنا في تعليم القواعد والمالء من خالل نصوص تتصل ببيئة المتعلم القواعد بشكل تركيبي وبنائي.

قة، تتناسب ومستواه اللغوي من حيث الحجم، والمعنى، والمبنى.  وتتناول موضوعات مشو 

والغاية من معظم هذه التمارين هي رين القواعد والمالء بشكل مجموعات دعم أفردنا تماكذلك فقد 

ب على تطبيق القاعدة وتوظيفها وليست كلها للتقييم.  التدر 

توخينا التنويع في الن صوص بين قصصية سردية وأدبية وصفية وذلك إلثارة فضول المتعلم للمواضيع 

ا المطروحة مع التشديد على بساطة اللغة  وسالمتها في آن مع ا لكي تكون الستفادة أشمل وأعمق نصًّ

ا.  وروح 

 

تِماماِت الُمتعل م وِلحاجاتِِه وتط لُّعاتِه ، ت جيب  له  ع ة ك ي  تس  ل ة والُمتنو  نا النُّصوص الس ه  تر  نا  وقد  اخ  وطرح 

ل   قه وتحليلهأسئلة تهدُف أو  ترجاعِ إلى فهِم الن ص  وتذو  ل ، وثاني ا إلى اس  ِء األو  ت س ب ه المتعل م من  الِجز   ما اك 



 
ع لوماٍت لغوية ، ألن دروس القواع جة متكاملةمن  م  ، والمتعل م ل يستطيع تحصيل  د حلقات متواصلة متدر 

ديد ما لم يمتلك  القديم.  ال ج 

ئلة فقد جاءت واضحة  وبسيطة  وموضوعية  وقادرة  على تحريِك مهاراِت ال ت ف ا األ س  كيِر لدى المتعلم أ م 

 دنا ان نعرض لموضوعات تصب  بحيث ل نكتفي بتنشيط ذاكرة المتلقي دون سائر ملكاته الفكرية. وقد تعم  

 الشخصي.في أهداف النص ليعالجها المتعلم  من خالل تاليف فقرة او موضوع متماسك باسلوبه 

ل تفيد المتعلم في هذا المستوى. فهي  على األساليب البالغية األدبية المحضة التي في برنامجنا لم نرك ز

 وإن كانت ضرورية في مستويات لحقة ال أن استخدامها قد يشوش تفكير المتلقي المبتدئ. 

ي تواجه المتعلم وأن يحق ق بعض ما نصبو إليه جميعا في نأمل أن يذل ل هذا الجزء بعض الصعوبات الت

 هذا المجال.

المبتدئين عل هم يواصلون رحلة تعلم اللغة العربية البديعة ويصبحون ونتمنى الستفادة لجميع المتعلمين 

 اكثر معرفة بها وبمعارفها.  

قه فيكتب بيسر وسهولة  الهدف في نهاية األمر تنمية قدرة المتعل م على أن يفهم ما يقرأ ويحلله، ويتذو 

 ويتدرب على التعبير النشائي وصياغة الموضوعات المتكاملة.

تِ  سنوِصي باع   : ماِد ال ُخُطواِت الت اِلي ة بِالدَّر 

س  – 1 ِميًّا ِللدَّر  تِماد ساع تي ن ي و  الِء.   -إع  م  اإل  الث اني :إن هاء  دُروِس ال ق واِعِد و  ل و  وَّ بوعي ن األ  ُس   في األ 

ل  الت مارين ال ُمت عل ق ة بِ   - 2 ة النُّصوص وح  ابِع:قِراء  ُس بوعي ن الث ِاِلث والر   ها . في األ 

 

 من الباحثين  مجموعة إعداد:                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 الفهرس:

 المستوى الخامس:

 الءدروس القواعد واالم

 الدرس األول : أقسام الكالم

 الدرس الثّاني: الجملة وأنواعها

 الّدرس الثّالث: المجّرد والمزيد

 الفعل الّصحيح واْلفعل اْلُمعتل.الّدرس الّرابع: 

 الّدرس اْلخامس: الفعل الماضي واعرابه.

 الّدرس الّسادس: الفعل المضارع واعرابه.

 الّدرس الّسابع: فعل األمر واعرابه.

 الّدرس الثّامن: الفاعل وأنواعه.

 

 المستوى السادس:

 الّدرس التّاسع: المفعول به وأنواعه.

 واْلمتعّدي.الّدرس اْلعاشر: الالزم 

 .الّدرس اْلحادي عشر: المعلوم والمجهول ونائب الفاعل

 الّدرس الثّاني عشر : المبتدأ والخبر 

 كان وأخواتها عشر :  الّدرس الثّالث

 إن وأخواتها. الّدرس الّرابع عشر:

 الّدرس الخامس عشر: كاد وأخواتها.

 عشر: اإلضافة والمضاف اليه. الّسادس الّدرس 

 عشر: الظرفالّدرس الّسابع 

 

 

 



 
 الترسيمات 

 الجملة -1

 الفعل المجرد والفعل المزيد -2

 الفعل الصحيح -3

 الفعل المعتل -4

 إعراب الفعل المضارع -5

 أنواع الفاعل -6

 أنواع المفعول به -7

 صياغة المجهول من الماضي المعلوم -8

 صياغة المجهول من المضارع المعلوم -9

 قواعدالتمارين  

  القواعد اإلمالئية )مراجعة(  

 صوص:ماط والنّ دروس األنْ 

 فيمط الوصْ : النّ  أوال  

 ) مارون عبود( ل : موسيقى لبنانص األوّ النّ 

 يرةا: السّ ثاني  

 اني : من أوراقي المجهولة ) نزار قباني (ص الثّ النّ 

 الغي مط اإلبْ ا: النّ ثالث  

 الّصحي(غذاء ة الْ )مجلّ غذاءحة والْ الث: الصّ ص الثّ النّ 

 برهانيمط الْ ا: النّ رابع  

 ) فؤاد سليمان( حرفابع: عبودية الْ ص الرّ النّ 

 سالةا: الرّ خامس  

 الى أمين الريحاني. خامس: رسالة من جبران خليل جبرانص الْ الن  

 ييمقْ : التّ ادس ص السّ النّ 

 أبناء لبناني )جبران خليل جبران( 

 دروس القواعد واالمالء 

 



 

 المستوى الخامس:

 الّدرس األول :

 أقسام الكالم:

  الكالم ثالثة أقسام: نّص وفِقرة وُجملة.

يُدعى فقرة، وتتأل ف الفقرة من جملة أو أكثر،  نتحدث عنهكلُّ قسم من أقساِم الكالم أوالموضوع الذي 

 وتتناوُل فكرة  رئيسة واحدة. 

 يتأل ُف الن صُّ من مجموعِة أقسام أو فقراٍت تتناوُل موضوع ا واحد ا. 

 موضوع واحد يدور حوله الكالم.موع الفكر والفقرات، يتألف من مج

 على جملة واحدة. ة الواحدة من عدة جمل وقد تقتصر، أحيانا،تتألف الفقر

والجملة كالٌم مرك ٌب يؤد ي معنى  مفيد ا  يكون لكل جملة معنى واحد وتعب ر كلُّ جملة عن معنى واحد.

ا.      وتامًّ

تكون الكلمات في اللغة  ألداء معنى محد دا في بعض، يرتبط بعضه تتألف الجملة من مجموعة كلمات،

    ا. وحروف  وأفعال   أسماء  العربية، 

 جملة النواة.ى ال  تسم  ن العناصر أو األركان األساسية، كل جملة تتركب م

 لجملة النواة أنواع ا 

 فعل وفاعل – 1

 فعل وفاعل ومفعول به . – 2

 فعل ونائب فاعل – 3

 مبتدأ وخبر  – 4

 (:1)ترسيمة 

 

 

 

 

 

 

 الجملة    

 ةإسمي       ةفعلي     

   فعل وفاعل     فعل وفاعل   

 ومفعول به

 فعل ونائب فاعل
 أخوات كان /  أخوات إن   مبتدأ وخبر



 
 

 

 

ل ةُ وأ ن واُعهاالد رس الث اني   :ال ُجم 

ا ع نى  تام  موع ةُ ك ِلماٍت تُفيدُ م  ج  لةُ ِهي  م  ُجم 
  .ال 

عان : فِعلي   ِمي ة  ال ُجملةُ نو   ة  وإس 

ِدِهما ل ئاِل   ذ ف  أح  ِكنُنا ح  نين ل يُم  ع ناها،ِلُكل ِ ُجملٍة ُرك  نين دون  ف ض الت. ت ف قُدُ م  كَُّب ِمن  ُرك  ل ةُ النَّواةُ ت ت ر  ال ُجم   و 

لةُ ا ل بسيط ة ك ُب ِمن  ال ُجملِة النَّ  الُجم  ب ع ِض ال ف ض الت.ِهي  ال ُجملةُ ال تي ت ت ر   واةِ و 

ساسي ِة،ِهي  ال ُجملةُ ال تي ت ت أل   كاِن األ  ِمن  ِزياد ةٍ  ُف ِمن  األر  لٍة، و   تُغ ني ال ُجملة  ِمن  الدَّاِخِل. أو ف ض 

ُمركَّبةُ ِهي  ال ُجملةُ 
ُن ُجمل تين أ و   الُجملةُ ال  م  ث ر  ِهي  ال ُجمل ةُ ال تي ت ت أ ل فُ ال تي ت ت ض  ك 

ِلي ٍة، مِ أ  قاِطعٍ ُجم   ن  ِعد ةِ م 

وابُط . ُع ب ي ن ها الرَّ م   ت ج 

ِلي ةُ  ِفع  ِهي  ال ُجملةُ ال تي ي   تي ت ب د أُ بِِفع ٍل،: ِهي  ال  ال ُجملةُ ال  ل،و  ن ها األو  ِلي ةُ ِمن   كوُن ال ِفعُل ُرك  ِفع  ل ةُ ال  ت ت أ ل ُف ال ُجم 

ع نى.فِع ٍل وفاِعٍل وما ي ت ب عُه ما ِلت ت    ميِم ال م 

د.  في ال ُجملِة ال ِفع لي ِة ي ب ق ى ال ِفع ُل في صيغِة ال ُمف ر 

. د ُرها فِع ل  ِفع لي ةُ ِهي  ُكلُّ ُجملٍة ي ت ص 
ل ةُ ال   الُجم 

ل ةُ ال تي ت ت أ ل ُف ِمن  :  بِي ِة هي ال ُجم  لةُ ال ِفع لي ةُ في ال لغِة ال ع ر   ال ُجم 

ف  - ع لوِم و   اِعٍل .فِع ٍل للم 

نائب  فاعٍل   - جهوِل و   فِع ٍل ِلل م 

مفعوٍل بِِه.  - فاِعٍل و   فِع ٍل و 

ب ِرِه.  - خ  ِمِه و  ع  إس   فِعٍل ناقٍِص م 

 :  الُجْملَةُ االْسِميّةُ 

ُم ركنها الول . ِهي  ال ُجمِلةُ ال تي ي كون الس  ٍم و  تي ت ب د أُ بإس 
 ِهي  ال 

ف الفعل.في الجملة السمي   وما قد يتبعهما لتتميم المعنى،مية من مبتدأ وخبر، ستتألف الجملة ال  ة يتصر 

الركن األول في  اذا أردنا تحويل الجملة الفعلية الى جملة اسمية نجعل الفاعل في الجملة الفعلية -

ف الفعل كما يجب تصريفه. الجملة السمية،  ثم نصر 

ل هذا الفعى جملة فعلية، نها الثاني فعل الاذا أردنا تحويل الجملة السمية التي رك - ل الى نحو 

 ثم نجعله الركن الول في الجملة الفعلية. صيغة المفرد، 

 م  المعل   شرح    االستاذ  سافر  

 الدرس  

 كان الطقس   جميل   الطقس   ش رح  الد رس     

 جميلا 

إن  الطقس  

 جميل  



 
كن ن كنها الثاني اسم الى جملة فعلية، اذا أردنا تحويل الجملة السمية التي ر - شتقًّ فعال من هذا الر 

 ثم نجعل هذا الفعل ركنا أول للجملة الفعلية.  الثاني،

 

 الَمزيدالفعل اْلُمَجّرد والفعل الّدرُس الثّالث : 

 أحرفه األصلية يسمى فعال مجردا. كل فعل تقتصر في ماضيه على أحرفه األصلية على :الفعل المجّرد

  صنع . –كتب  –دحرج   –زلزل  –مثال: أكل  

ماضية أي يتألف ماضيه من ثالثة أحرف أصلية وهناك أفعال  األفعال في اللغة العربية ثالثي،أكثر 

، من أربعة أحرف أصلية وهي قليلة العدد والستعمال . نحو : رباعية، أي يتألف الفعل المجرد منها

 ر.ث  بع   –ن ط  طن   –ج ر  دح   –ل و  هر  

 كل فعل ثالثي ماضي يزاد على أحرفه األصلية .

 حرف على وزن فعل نحو كسر.

 حرف على وزن أفعل نحو أرضى . على وزن فاعل نحو لعب .

 تقد م .-------إنكسر         تفع ل  -----إنفعل          تدافع. ------وزن : تفاعل حرفان على 

.       -----إسودَّ.        إفتعل   ------إفعلَّ                           إجتمع 

 تجمع.س  إ -------تفعل س  ثالثة أحرف على وزن إ

 .ن  ش  شو  خ  إ------- ل  ع  عو  ف  أو على وزن إ

 اطمأن :) تفعلل(. –، يزاد على أحرفه األصلية حرف واحد نحو: دحرج رباعي ماض، مجردكل فعل 

 اطمأن :) افعلل(    –؛ طمأن أو حرفان

ف  أو اثنان أو ثالثة . مثال: قِلق  : الفعل المزيد  –أقلق  ------هو كل فعل زيد على أحرفه األصلية حر 

 تناثر------نثر  

 من أوزان المزيد : 

 يفيد التعدية .     ----أقلق        ----أفعل     

 يفيد المشاركة.     ----تقاتل       ----تفاعل   

 يفيد الطلب .     ----استفهم    ----استفعل  

 كيف نعرف أصل الفعل المزيد؟

ل الفعل المزيد الى صيغة الماضي.  نحو 

 نُسند الفعل الماضي الى ضمير الغائب : هو .



 
 أحرفه ، شرط أن يبقى له معنى.نحذف ما أمكن من 

 اذا لم نستطع حذف أي حرف ، فالفعل مجرد ، وليس مزيدا..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)ترسيمة 

 

 

 

         

 

 

  

  

 

 الفعل   

د          المزيد         المجر 

 رباعي ثلثي    ثلثي    رباعي



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عتلحيح والفعل المُ الفعل الصّ الّدرُس الّرابع :

 أو )واو( أو )ياء( : ق بِل  . هو الفعل الذي خال أصله من )ألف(حيح :الفعل الصّ 

 لكي نعرف أصل الفعل، نتبع الخطوات الت الية:

ل الفعل الى الماضي . -أ    نحو 

 نسنده الى ضمير الغائب ) هو( . -ب 

ده من األحرف الزائدة عليه . -ج   نجر 

 : حيح ثالثة أنواعالفعل الصّ 

ل ق  )أحرفه األصلية خالية من همزة أو ح الذي خال أصله من همزة أو شد ة السالم : هو الفعل الصحي : ح 

 ة(.شد  

ن أصله همزة : أكل مه  ال    ) أحد أحرفه األصلية همزة(.مأل –سأل  –موز: هو الفعل الصحيح الذي تضم 

ن أصله شدة :عد   ) أحد أحرفه األصلية  -مرَّ  –حطَّ  -مضاعف / المضع ف : هو الفعل الصحيح الذي تضم 

ر(.    مكر 

ن أصله واحدا أو اثنين مهو الفعل  : الفعل المعتلّ   ي (. –و  -ى –ن أحرف العلة : )أ الذي تضم 

له  –خشي  –ة في أول الفعل )وعد ( أو في وسطه )نام ( أو في آخره ) دنا يقع حرف العل   رمى( أو في أو 

 وآخره )وفى( أو في وسطه وآخره ) عوى(.

 ثلثة    حرف

 أحرف

 ل  ل  ع  ف       حرف حرفان

ج       ر   د ح 

 ف ِعل  

 س ِود  

 ف ع ل  

ع    س ر 

 ف ع ل  

س    د ر 

 ت ف ع ل ل      

ف      ر  خ   ت ز 

ف     ر  خ   ت ز 

ت ف ع ل    إس 

ج   ر  ت خ   إس 

 ف ع ل  

ب   ر   ج 

 فاع ل  

ع    سار 

 أ ف ع ل  

ع   ر   أس 

 إِف ع ل        

ر         م   إح 

 تفع ل       

ر        تجم 

 إِن ف ع ل      

 إِن ك س ر     

 ت فاع ل      

 ت كاث ر       

 إف ت ع ل  

د   ت ه   إِج 



 
 : الفعل المعتل خمسة أقسام

 لة ) وجد(.مثال الحرف األول حرف ع

 أجوف : الحرف الثاني حرف علة )جال(.

 .ناقص : الحرف الثالث حرف علة )نما(.

 لفيف مقرون فيه حرفا علة مقترنان )طوى(.

 لفيف مفروق فيه حرفا علة مقترنان )وقى(.

 الفعل الذي ليس في أحرفه األصلية حرف علة نسميه الفعل الصحيح .

 ة أو أكثر.األصلية حرف عل  الفعل المعتل هو ما كان في أحرفه 

 : دالالت الفعل

يحمل الفعل دللة الحركة والحيوي ة والستمرارية، فاألفعال: كتب أو هرب أو يعيش أو يقفز على سبيل 

 المثال، تحمل كل ها بُع د ا دلليًّا يخفي معاني الحركة والحيوية، والنشاط، وعدم الجمود

 

 

 

 

 

 

 

 (3ترسيمة )

 



 

 

 (4) ترسيمة

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفعل الماضي:الّدرُس اْلخامس:  

من ال ماضي.  هو الفعل الذي يدلُّ على حدٍث في الز 

الفعل الصحيح

ُمضاعف

سد  

مهموز

أخذ

ساِلم

حمل  

خلت أحرفه األصلية من أحرف العلة

 الفعل المعتل

 ما كان حرف أو حرفان من أحرفه أحرف عل ة    

 المثال

 المعتل الفاء:

 وقف

 األجوف

 المعتل العين:

 قال

 الناقص

 المعتل الالم:

 رمى

 لفيف مفروق

 حرفا العلة 

 مفروقان: 

 وعى

 لفيف مقرون

 حرفا العلة 

مقرونان : 

 حوى



 
 عالمة بناء الفعل الماضي:

(يُبنى الفعل الماضي على الفتحة الظ اهرة على آخره.  )درس 

  )رمى(مقد رة على األلف للت عذ ر.الفتحة اليُبنى على  ل الماضي المعتل اآلخرالفع

 : الماضيإذا ات صل الفعل 

 )ذهب ت(تاء التأنيث يبقى مبنيًّا على الفتحة الظاهرة على آخره.ب -

ك يُبنى على الفتحة الُمقد رة ويظهُر الس كون ال عارُض محل ها.ب -  دعي ُت()ضمير رفع متحر 

م ِ مجانسة  للواو.ب - ُك بالض   )جاهدوا(واو ال جماعة يُبنى على الفتحة المقد رة ويُحر 

 :الماضي المنتهي بألفإذا اتصل الفعل 

 بتاء التأنيث يُبنى على الفتحة ِ المقد رة على األلف ال محذوفة منع ا من التقاء الس اكنين.)رمت( -

ذوفة منع ا من ال تقاء الس اكنين.ب -  )رموا(واو الجماعة يُبنى على الفتحة المقدرة على األلف المح 

ا طويلة:  تُكتب تاء الفعل الماضي دائم 

(اذا كانت أصلي -  ة.)نب ت 

 اذا كانت ضمير مت صل.)ذهب ُت(. -

ت( -  اذا كانت للتأنيث.)راح 

 يدُلُّ الفعل الماضي على: دللت الفعل الماضي:

 )بعتك البيت(.الحاضر ) في المحاورات والعقود(.-     

 (.الش رطي ة (إذا)المستقبل ) في الد عاء والطلب وبعد -

 )أدامك هللا سند ا. إذا ساعدتني أكرمتك(.

ن( و)ما( الشرطيتي ن(. –الحاضر  –اإلستمرارية )الماضي -  المستقبل في األمثال والحكم وبعد )م 

 من جدَّ وجد (. –)ما ضاع حقٌّ وراءه ُمطالب 

ت سيارة اإلطفاء وأطفأت الحريق(.- من الماضي ) في الس رد(.)حضر   الز 

 الت أكيد )بعد قد( )قد نجحت في المتحان(. -

 

 

 

 

 

 

 جزمه(: –نصبه  –الفعل المضارع )رفعه الّدرُس الّسادس: 



 
مِن ال حاضِر أو في المستقب ل.  ال فعُل المضارُع هو الفعل ال ذي يدلُّ على حدٍث أو حالٍة في الز 

ِلِه.  يصاُغ الفعل المضارُع من الماضي بزيادة أحد أحرِف ال مضارعِة في أو 

د . تكو(ت –ي  –ن  –أ )أحرف المضارعة هي :  باعي الُمجر  ن أحرف المضارعة مضمومة في الر 

ف ا واحد ا، ومفتوحة  في ما عداه.  والث الثي ال مزيِد حر 

ا واأللُف المقصورة ياء.  حين يُصاُغ المضارُع من الماضي الن اقص المنتهي بألف تُقلُب األلُف الط ويلةُ واو 

زة في المضارع ويُكسر الحرُف ما قبل حين يصاغ من الماضي المزيِد ال ذي يبدأُ بهمزة تحذف الهم

 اآلخر.

عالمة رفع المضارع هي الضمة الظاهرةُ في الص حيحِ اآلخر، أو الضمةُ المقد رةُ في المعتل ِ اآلخِر )على 

 األلف للت عذ ر، وعلى الواو والياء للث قل( ، أو ثبوت النون في صيغ األفعال الخمسة.

ولم الت عليل التي تنصب بأن  –كي  –إذن  -لن   -ضارع إذا سبقه أحدُ أحرِف الن صِب)أن  مُ ال   نصب الفعلُ يُ 

 المضمرة(. 

عالمة نصب الفعل المضارع هي الفتحة الظاهرة على آخر الص حيح، أو الفتحة الُمقد رة على األلف 

 للت عذر، أوحذف النون من صيغ األفعال الخمسة.

زُم الفعُل المضارُع إذا سب  ل الناهية(. -لم األمر -قه أحدُ أحرِف ال جزِم)لم  يُج 

عالمة جزم المضارع هي السكون الظاهُر على آخرِه إذا كان صحيح اآلخر، أو حذف حرف العلة من 

 كُ األفعال الخمسة، أو السكون ويحرَّ  آخره إذا كان معتل  اآلخر، أو حذف النون من آخرِه إذا كان من صيغ

 اآلخر منع ا من ال تقاء الس اكني ن. بالفتحة إذا كان مضاعف

 اذا اتصل الفعل المضارع بنون التوكيد يُبنى على الفتح، وإذا اتصل بنون اإلناث يُبنى على الس كون.

إذا اتصل المضارع بنون اإلناث وسبقه حرف جزم يبقى مبني ا على الس كون، ويكون في محل جزم بحرف 

 الجزم.

 الفعل المضارع على:يدُلُّ :دالالت الفعل المضارع

 الستمرارية ويفيد الوصف.)النار تشتعل وتمتد على كل شيء(.-

 السين() سيعزف سمير أمام الجميع(والمستقبل البعيد بعد)سوف()سوف تتعب( المستقبل القريب )بعد -

ا(.-  التوق ع أو التقليل )بعد قد( ) قد يصبح هذا الشاب موسيقيا مشهور 

 عد كان()كان الجميع يسمعون بشغف الى المحاضرة(.الستمرار في الماضي )ب-

 الستمرار في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل )في التعبير عن حقيقة ثابتة، وفي األمثال والحكم(-

 )ما كلُّ ما يتمنى المرء يدركه(.
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           الفعل المضارع        

حالة في يدل على حدث أو 

 الزمن الحاضر أو في المستقبل

 المرفوع    

 علمة رفعه  

     

  المبني

   علمة 

 بنائه
الضمة الظاهرة 

في الصحيح 

 يدرس   اآلخر

ة المقدرة  الضم 
ثبوت النون في 

صيغ األفعال 

 يدرسونالخمسة 

على 

األلف 

 للتعذ ر

 يخشى

على 

الواو 

والياء 

للثقل 

 يدنو

السكون 

التصال

ه بنون 

اإلناث 

 يدرس ن  

الفتحة 

التصاله 

بنون 

التوكيد 

 يدرس ن  

 علمة جزم المضارع علمة نصب المضارع

الفتحة الظاهرة على 

 لن يدرس  آخره 

الفتحة المقدرة على 

األلف للتعذر        

 كي يرعى

حذف النون في صيغ 

 األفعال الخمسة  

 أن تدرسوا

السكون في الصحيح اآلخر   

 لم يدرس  

حذف حرف العلة من المعتل 

 لم تعد  اآلخر 

حذف النون من صيغ 

 ال تدرسوااألفعال الخمسة 

السكون المعوض عنه 

بالفتحة في المضاعف 

 لم يمد  اآلخر

السكون المعوض عنه 

بالكسرة منعا اللتقاء 

 التهمل الدرسالساكنين 

 أدوات الجزم:

ا-لم  ال الناهية -الم األمر-لم 

 اعرابه          

األدوات الناصبة : 

كي  –إذن  –لن  -أن

 حتى -الم التعليل  –



 
 

 

 عُل األْمر:الّدرس الّسابع: ف

 هو فعٌل يُطلُب به من المخاط ِب القيام بعمٍل معي ٍن في المستقبل.

م ألمِر ال غائِب والغائبة والُمتكل م والمتكل مة.)أي المضارع المجزوم بالم األمر(.يُستعمل   األمُر بالال 

 يُصاُغ األمُر من المضارع ال معلوم:

له إذا  - ك ا.يُحذف حرف المضارعة من أو   كان الحرف بعد حرف المضارعة ُمتحر 

)األمر( -----) المضارع(تتمت عُ   تمت ع 

له وزيادة همزةٍ مكانهُ إذا كان الحرف بعد حرف المضارعة  يحذف حرف المضارعة من - أو 

 إلعب  )األمر(------تل عبُ )المضارع( ساكن ا.

 يُبنى فعل األمر:

- )  على السكون الظاهر على آخره إذا كان صحيح اآلخر ولم يتصل به شيء.)أدرس 

 ات صلت به نون الن سوةِ.)أُدرس ن( على السكون الظاهر على آخره إذا -

(حذف حرف العلة من آخره إذا كان معتل  اآلخر.على  - ع   )إس 

 إذهبوا( -إذهبي -)إذهباعلى حذف النون إذا صيغ  من األفعاِل الخمسة.  -

ك بالفتحِ من ع ا من ال تقاِء الس اكنين -  )ُمدَّ(في الُمضاع ِف اآلِخر. على الس كون ويُحر 

ض عنه بالكسر منع ا من التقاء الس اكن -  ي ن )إلزِم التهذيب(على الس كون المعو 

(على الفتحة إذا ات صلت به نون الت وكيد. - ن  ذ ر   )إِح 

 دللت فعل األمر : يدل فعل األمر على:

 النصح ) أكرم أباك وأمَّك(. -

 التمني )أنشد الجمال وغن ِ له(. -

 الزجر والستعالء ) إركع أمامي واستغفرني(. -

 الدُّعاء ) إرحمه يا هللا(.  -

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 :الفاعلالثّامن:الّدرس 

 هو اسم مرفوع يقع بعد فعل تام معلوم أُسند إليه ويدُلُّ على من فعل الفعل. 
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 أنواع الفاعل

 اسم مبني 

 في     

 محل رفع

 في األسماء الخمسة) ذهب أبو رفيقي(

اسم ظاهر 

 معرب مرفوع

 وعلمة رفعه

 ةالضم  

 الظاهرة )لعب الطفل(         

 المقد رة
 )سمعت موسيقى(على األلف للت عذ ر

 للث قل )جاء  رامي( )جاء  المدعو( على الياء والواو

 (األلف في المثنى )جاء  المجتهدان

 الواو

 في جمع المذكر السالم) وصل الزائرون(

 اسم موصول ) يعجبني الذي يجتهد(

 اسم اشارة )رأيت  هِذِه المشاهد(

 مت صل ) يدرسان( ضمير

 مستتر) ندرس( )نحن(



 
 

 المستوى السادس:

 المفعول به:هو اسم يقُع عليه فعل الفاعل ويكون منصوب االّدرس التّاسع:

يقوم المفعول به بوظيفة تقوية معنى الفعل، فهو الذي يمنح الفعل قيمة نحوي ة ثابتة هي التعد ية، فإذا قلنا: 

 قرأُت الص حيفة ، يكون المفعول به)الص حيفة ( قد وهب الفعل)قرأ( قيمة معنوية وثب ت معناه وأك ده. 

 

 (7) ترسيمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع المفعول به

 اسم ظاهر

 علمة نصبه

 الفتحة

( الكسرة بدال ِ سوا فتياِت الص ف   من الفتحة في جمع المؤنث السالم)در 

 الياء

 )شكر الولد أباه(األلف في األسماء الخمسة

 الظاهرة)دخل المعلم الصف(

 المقدرة على
 األلف للتعذ ر)عزفت الطالبة الموسيقى(

 بالحركة المناسبة )استقبلت صديقي( على ما قبل الياء إلشغال المحل  

 الرجلن المشروع(في المثنى )درس 

 في جمع المذكر السالم ) شكر المدير الموظفين(

 اسم مبني

 في     

 محل نصب

ع تلك اللعبة(اسم اشارة   )شج 

ب(  اسم موصول ) جن دوا الذي تدر 

 استفهام )ماذا تريد؟(اسم 

 ضمير بارز 
 مت صل )يحاوره(

 منفصل )إي اك تسخر( 



 
 

 

 الالزم والمتعدي:الّدرس اْلعاشر:

 معنى.ال   تمُّ تفي به في  ويك   هُ فاعل   مُ لز  ذي ي  ال   فعلُ هو ال   زمُ الال   فعلُ ال   -

 (. البُ الط   نجح   – قلبُ ال   )رقص  

ا إذا أتى على أحدِ  فعلُ ال   يكونُ  زيدةِ ال   األوزانِ  لزم   تفاعل  .  –إنفعل   –الت الية:تفع ل  م 

 نى.مع   ال  به ليتمَّ  إلى مفعولٍ  يتعد اهُ  بل   هِ فاعلِ ذي ل يكتفي بِ ال   فعلُ ي هو ال  د  ال فعُل ال ُمت ع -

 موسيقى(.ال   فتاةُ ال   عزفت   – )إمتطى المرُء الجواد  

.  –فعَّل   –الت الية:أفعل   زيدةِ م  ال   األوزانِ  متعد ي ا إذا أتى على أحدِ  فعلُ ال   يكونُ   فاع ل 

 :أنواع المتعّدي

 المتعدي إلى مفعول به مباشرة. –أ 

 ة حرف الجر.)أحس ت الطفلة بخطر(.المتعدي بواسط -ب

 

 المعلوم والمجهول ونائب الفاعل  الّدرس الحادي عشر:

ع لومُ  تا . الفعُل ال م  و   هو ال ِفعُل ال ذي ذُِكر  فاعلُهُ: س ِمع ُت ص 

هولُ  ج  ٌت. الفعُل ال م  و   هو  ال ِفعُل ال ذي لم يُذكُر فاعلُهُ : ُسِمع  ص 

ِر ما قبل  آخرِه: له وكس     يُصاُغ ال ِفعل المجهول الماضي من الفعل الماضي الثالثي المعلوم الصحيح بضم ِ أو 

.  -------س ِمع     ُسِمع 

ِلِه وفتحِ ما قبل   يُصاغ  الفعل المجهول المضارع من الفعل المضارع الثالثي المعلوم الصحيح بضم ِ أو 

ُع    آخِرِه:  م  ُع.  -------ي س  م   يُس 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 (8) ترسيمة
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صياغة

• الفعل الماضي الُمتعدي اْلمعلوم

• إستْقب ل  

المجهول

• كسُر الحرف ما قبل اآلخر

• استقبِل

من الماضي

• ك قبل الحرف ما قبل اآلخر ضمُّ كل ِ متحر 

• أُْستُْقبِل

المعلوم

• الفعل الماضي المجهول

• أُْستُْقبِل  

صياغة

• الفعل المضارع المتعدي المعلوم

• ت ق بِل   ي س 

المجهول

• ضمُّ حرِف ال م ضارعة

• ي ستقبل

من المضارع

• فتح ما قبل اآلخر

• ي ستقب ل

المعلوم

• الفعل  المضارع المجهول

• ت ق ب ل   ي س 



 
 

 

 

نِد  إليِه فعٌل مجهوٌل. نائُب ال فاعلِ  فوٌع أُس   هو اسٌم مر 

ي  نائب  فاعلِ  ٌت  وقد ُسم  ُع صو  م  فعِ: يُس  تان  –ألن هُ ينوُب عن ال فاعِل في الر  و  ُع ص  م  واٌت. –يُس  ُع أ ص  م   تُس 

ٌت. و  هوِل: سمع سامي صوتا  : ُسِمع  ص  ج  ف عوُل به إلى نائِب فاعل للفعِل ال م  ُل ال م   يتحو 

ل المفعوُل به من مركز تلقي عمل الفعل  وظيفة نائب الفاعل : يقوم باحتالل مكان الفاعل األصلي ، فيتحو 

جاُج.  إلى احتالل هذا المركز ، لضفاء الغموض على الفاعل األساسي مثال : ُكِسر  الزُّ

 

 

 الّدرس الثّاني عشر : المبتدأ والخبر:

د من العوامل اللفظي ة لإلسناد،  المبتدأ ُم معناه اسم مرفوع مجر  بِر عنه اسٌم آخر مرفوع أُسند إليه ليُتم  يُخ 

 ى خبر المبتدأ.ويسم  

ر عن المبتدأ.  يكون المبتدأ معرفة ويتقد م على الخبر. ويكون الخبر نكرة ويتأخ 

 )الجتهادُ فضيلةٌ( . –)المحبةُ سعادةٌ( 

 في حالت معي نة، يجوز تقديم الخبر على المبتدأ كما مع اسم الستفهام .

 )ما المشكلة؟( -)من المغني؟( 

 أنواع الخبر أربعة:

 أي كلمة واحدة(. )المحبة سعادة(مفردٌ )  -1

 جملة فعلية.)المحبة تساعدنا للوصول الى السعادة(. -2

 جملة اسمية .) المحبة منافعها عديدة(. -3

 شبه جملة أي محذوف يتعل ق به جار ومجرور أو ظرف . -4

 المحبة في كل مكان(.)

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  كان وأخواتها  :عشرالدرس الثّالث 

ا لها.ناقصة تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع األول إسما لها أفعالهي  ها عمرُ ) ، وتنصب الثاني خبر 

 . (سنوات ها خمس  كان عمرُ  -------- سنوات خمسُ 

 –ليس  –صار  -أمسى –بات  -ظلَّ  -أضحى –:أصبح اثنتا عشرة وهي  كان أخواتُ 

 ما دام . –ما انفكَّ  –ما فتىء  –ما برح  –زال ما  

 )كان( تدلُّ على ال ماضي.-

من المستمر من الماضي إلى الحاضر.-  )مازال ( تدلُّ على الز 

من ال حاضر.- ل في الزَّ  )صار( تدلُّ على الت حو 

 )ليس( تفيد النفي.-

 اسُم األفعال الناقصة ثالثة أنواع: 

  (بهية الطلعة أختيكانت  )اسٌم ظاهر  -1

 حديثه()نا( كنا نتمتع بالستماع الى ) ضمير متصل   -2

 ظاهر( (كان)) كان أخي يضحك وليس غاضب ا()أخي اسم ضمير مستتر  -3

 ضمير مستتر تقديره هو(. (ليس))اسم     

 : يأتي خبر كان وأخواتها بعدة أشكال

 مفرد ا : ما زالوا مسمرين. -1

 جملة فعلية : كنت أقرأ الكتاب. -2

 جملة اسمية : أصبح الكتاب صفحاته ممزقة .  -3

 محذوف مقد ر، يتعل ق به جار  ومجرور أو ظرف.شبه جملة : أي  -4

 )كنا نتمتع بالستماع إلى حديثه(.

اذا كان اسم الفعل الناقص مؤن ث ا تلحُق الفعل  تاُء الت أنيث، واذا كان السم مثنى أو جمع ا يجري معه الفعل 

 الناقص كما يجري مع المفرد.



 
 ا.صافي   ار والمثابرة : كان الجوُّ دللة كان وأخواتها هي الكينونة والتحويل والستمر

 

 

 

  

 :إّن وأخواتهاالّدرس الّرابع عشر :

الخير  ا لها ، وترفعُ ى اسم  مبتدأ ويسم  ال   هة باألفعال ، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبُ أحرف مشب   هي

 . ابٌ كذ   ف  ا لها : ان الحال  ى خبر  ويسم  

 لعل . –ليت  –لكن  –كأن  –أن   –ان وأخواتها هي : إن  

 ا في المعنى .هة باألفعال ، ألنها تشبه األفعال خصوص  ا مشب  ف  يت هذه األحرف أحرُ م  سُ 

 إن  وأن  : أؤك د ، )إن  العلم نوٌر(.

 ألن  ) لم التعليل + أن ( : أعلل، ) غاب عن المدرسة ألنه مريض(.

 كأن : أشب ه ، ) كأن األمهات شموع تنير حياتنا (.

 امي ذكي لكنه كسول (.لكن : أستدرك ، ) س

 ليت : أتمنى ، ) ليت الطقس يتحسن (.

 لعل  : أترجى ،) لعل  النصيحة تؤث ر (.

 ك. ، وتفتح في ما عدا ذلم، وبعد فعل القول، وبعد القسمتكسر همزة إن  في ابتداء الكال-

 جميلة .أعرف أنها  –وهللا إنها جميلة  –أقسم إنها جميلة  –قلت : انها جميلة  –نها جميلة إ

 : يأتي خبر إن وأخواتها

 ) ان الشمس محرقة (. ،مفردا   -أ  

 سمية، ) ان الشمس أشعتها محرقة (.جملة ا -ب 

 ) ان الشمس تحرق (. ،جملة فعلية -ج 

 شبه جملة، أي محذوٌف يُقد ر ويتعل ُق به ظرٌف أو جارٌّ ومجرور. –د  

 إنَّ األ مر  في غايِة ال خطورةِ(.)  –)كأنَّ ال بطون  قبل  ال عُقوِل(      

يجوز تقديم خبر األحرف المشب هة بالفعل على اسمها إذا كان الخبر شبه جملٍة، أي محذوف ا يتعل ُق به ظرٌف 

 أو جارٌّ ومجرور.



 
ا.يبُطُل عمُل األحرف المشب هة بالفعل إذا دخلت عليها ما الكاف ة، وي  بقى بعد ها مبتدأ  وخبر 

 تفيد ان واخواتها التوكيد والستدراك والتشبيه والتمني والترجي والتوقع والشفاق .

ها. ل مرفوع ا ويسمى اس مها، وتنصب تالث اني ويُسم ى خبر   تدخل على المبتدأ والخبر، فتُبقي األو 

 :شروط خبر كاد  وأخواتها

جملة فعلية مضارعية ) أي جملة فعلُها فعٌل  هو أن يكون  خبر كاد وأخواتهال الشرط األول -1

ر(.)  –)كاد  أن ينتهي(    مضارع(.  عسى الوطن أن يتحر 

ا يعودُ إلى اسمها.الشرط الثاني لخبر كاد  –2       أن يرفع الفعل المضارع ضمير 

ا عنها. -3      ر   الشرط الث لث لخبر كاد وأخواتها أن يكون خبُرها متأخ 

 ني التي تفيدها كاد وأخواتُها ثالثة أقسام: المعا

 أوشك . –للمقاربة، ويدُلُّ على قرب وقوع الخبر: كاد   – 1

 ) كاد الجميع يغادر الصالة(.

 للشُّروع، ويدلُّ على الشُّروع في الفعِل أي البتداِء الفعلي بالخبر:  – 2

الة(يغادُر  ) بدأ الجميعُ  طِفق  . –بدأ  –أخذ   –شرع           الص 

الة(. )عسى الجميعُ جاء، ويدلُّ على رجاِء وقوعِ ال خبر: عسى.للر   – 3   يغادر الص 

 كاد وأخواتها من حيث دخوُل أ ن  على خبِرها قسمان:

د خبِرِه من )أن( وهو أفعال الش روع: بدأ  – 1 ... –شرع  –أخذ  –يجب تجر   طِفق 

 يجوز دخول )أن( على خبِرِه وهو قسمان: – 2

شك   –أ       عسى . –يغلب دخول)أن( على خبره : أو 

د خبره من )أن( : كاد. -ب      يغلب تجر 

ة ، باستثناء كاد وأ فت تصبُح أفعال  تام  ف، وإذا ُصر  وشك فقد جاز كاد وأخواتها أفعال جامدة ل تصر 

 البيت أن يضيق بهم ( يوشك)     تصريفهما في المضارع:

 يجوزالتصريف ويبقى دورها كما هو. الحياة أن تنتهي(تكاد ) 

وار( يبدأون فعل تام . يبدأون)   استقبال الز 

 الضافة / المضاف اليهعشر: الد رس الس ادس



 
هذه أدوات التجميل  –الضافة هي ربط اسمين أحدهما باآلخر ربطا يفيد تعريفا أو تخصيصا :هذا شعري 

. 

ى السم األول المضاف والثاني مضاف اليه.   يُسم 

ا أو مبنيا في محل جر بالضافة .  المضاف اليه يكون مجرور 

ه هما :   الكسرة الظاهرة أو المقدرة : هذا كتاب سمير وذاك قلم رنا. -عالمتا جر ِ

 هذه محالت المزينين. –الياء في المثنى وفي جمع المذكر السالم : هذا كتاب الولدين -                     

 مبني في محل جر بالضافة.كلُّ ضمير متصل بالسم 

فالحو األرض  –اذا أضيف المثنى أو جمع المذكر السالم تحذف النون في آخرهما: كتابا الولد جديدان 

 كرام.

 

 الظرف :ابع عشر: الّدرس السّ 

المفعول فيه اسم منصوب يدل  على زمان وقوع الفعل ، فيسمى ظرف زمان ، أو يدلُّ على مكان وقوع 

 رف مكان : جلس ، حينئذ ، قرب جذع الش جرة .الفعل ، فيسمى ظ

 غالبا ما يأتي الظرف مضافا الى اسم أو ضمير : يتنقل بين األغصان.

 الظرف أو المفعول فيه هو اسم منصوب ال ألفاظا قليلة جاءت مبنية في محل نصب : 

ا  –قبل  –حيث  –بينما  –أمس  –إذا  –إذ  –اآلن   منذ . –لم 

 

 

 قواعد:تمارين ثاني ا :

  :أل ف ُجملة  تستعمل فيها  -1

 لكل منا ما يهواه.فِع ال معتال لفيف ا مقرون ا.  -أ 

 وقف الالعب عند الخط األحمر.فعال  معتال ِمثال.  -ب    

زيد ا على وزن إفتعل. -ج       .إستمع الطالب الى الشرح بانتباه شديدفعال م 

 :يليضع  خطًّا تحت ال ُجمِل السمي ة  فيما  –2

فُع يد هُ إلى قُضباِن ال قفِص  - ُل الط فُل ال عصفور  في القفِص.    -. الط فُل ير  ا –يتأم   .الط فُل يبتعدُ فِرح 



 
بِناء  من كل ِ جوانبه –            ُصراٌخ ع ال في كل ِ مكاٍن. - ِت ال  . –.  الن اُر حاصر  ٌل ال باب   فتح  رجٌل كه 

ن الخبرضع  خطًّا تحت المبتدأ  –3  : ولو 

 كبيٌر. لحريقُ ا –.      خائفان الط فالن –نظر  الط فُل إلى العصفوِر.       –.     جميلٌ  العصفورُ -

ن نائِب ال فاعِل في ال ُجمِل الت الية: – 4  ضع  خطًّا تحت ال فعِل ال مجهوِل ولو 

تِ -  من  الن يراِن. لط فلُ انقذ  أُ  –.      ال محفظةُ  ُسِرقت –.   اإلناءُ  ُكِسر   –داخل  ال بيِت.   النيرانُ  حوصر 

ِة ال معنى – 5 د إمإِل ال فراغ  بال فعِل ال ُمناِسِب لتأليِف ُجمٍل فعلي ٍة تام    تكاثرت( –لحظ   –: )غر 

د  -  الط فُل أنَّ ل أ حد  يهتمُّ بُصراِخِه. لحظ -صرخاُت ال فزعِ.   تكاثرتالعصفوُر . غر 

 ي نهايِة ُكل ِ ُجملٍة في ال فقرةِ الت الية:ضع  نُقطة  ف – 6

و  عصفوِرهِ  نٌ  .أط رق  الولدُ بنظِرِه نح  دُ ال عصفوُر مناشد ا ال ولد  إطالق   .ريُش ال عصفوِر ُملو   يغر 

أِف الط فُل بعُصفوِرهِ  .س راحهِ   .توق ف  ال عصفوُر عِن ال غناِء حاني ا رأ س هُ حزين ا .لم  ير 

ِة ال معنى  - 7   :رت ِب ال كلماِت الت الية  لل حصوِل على جملة فعلي ة تام 

هُ  –البيِت  –لذ   –داخِل  –بالص مِت  بيُّ  –يبكي  –عصفور   وراح.  –الص 

 .لذ الصبي بالصمت وراح يبكي عصفوره داخل البيت

مي ة  أم  فعلي ة:  - 8  لة ، ثمَّ اذ كر  إذا كانِت اس  كنيِن األساسييِن وال فض   حد د  في ال جملِة الت اليِة الر 

عٍة.                    ُح الن اظُر النَّظر  بما فيها من  جماٍل ورو   )جملة فعلية(يسر ِ

 أل ف جملة اسمية وجملة فعلية. – 9  

 تفت حوله خائفا )جملة فعلية(يل -لقمر جميٌل )جملة اسمية(   ا

 

 أذكر دللة الفعل الماضي في كل من الجمل التالية: - 10

 يدلُّ على المستقبل ألنه بعد )إذا( الشرطي ة.إذا درس التلميذ نجح: 

   يدلُّ علىالمستقبل في الدعاء.وف قك هللا في عملك  : 

 )ما( الشرطي ة.يدلُّ على الستمرارية ألنه بعد ما حكَّ جلدك إل ُظفرك:

  يدلُّ على الحاضر)في المحاورات(إت فقنا ، قبلت التحدي : 

 : ةالتالي الفقرة قرأا -11



 
طيِمها بفُؤوِسهم... وتُمرُّ دقائُق  رةِ وتح  فِهم، بدأوا بضرِب الص خ  م  خو  وصل  أهُل ال قريِة إلى المكاِن، وُرغ 

ِت  ر  ر  النَّهُر، وج  رجِت ال ِحجارةُ، وان فج  ا تد ح  رة  مع ا... وأخير  ُق الصَّمت  والصَّخ  باُت ال فُؤوِس تُمز ِ وضر 

 عط شى.رض  ال  ت غ ُمُر األال مياهُ ال عذ بةُ 

 استخرج من الفقرة أعاله ما يلي :

د  منه. –أ   فعال  مزيد ا ُرباعيًّا وحد د  ال ُمجر 

 المجرد )دحرج( –تدحرجت 

ن  ُكل ِ منُهما.-ب  فعلين مزيدي ن ثالثي ي ن وحد د وز 

 انفجر( ----انفجرعلى وزن انفعل ) فجر 

ق على وزن تفع ل )مزق ق(-----تمز   تمز 

 ماضي ا ات صلت به واو الجماعةواذ كر عالمة  بنائِه.فعال  -ج

على األلف المحذوفة منعا من التقاء الفتحة المقدرة  : فعل ماضي متصل بواو الجماعة وعالمة بنائهبدأوا

 . الساكنين

 عال  ماضي ا ُحذفت من آخره األلف واعربه.ف -د

وفة منعا إللتقاء الساكنين،أل نه ينتهي : فعل ماضي مبني على الفتحة المقد رة على األلف المحذجرت 

 بألف ويتصل بتاء التأنيث.

 

 

 

 

 :الفقرة التالية إقرأ-12

.أنت سندُ ال عائلِة، ل تترك   لم يحبَّ والدي أنيسافر   قبل  أن يوصي ني قائال : "أُد ُن يا بُنيَّ واسمع  ما سأقولُهُ لك 

وت ك  ول تتخلَّ عن  مسؤوليَّتِك   والدت ك   ا، ول تكونوا يد ا واحدة." وإخ  نوا ول يُساِعد  بعُضُكم  بع ض  ُهم.تعاو   نحو 

استخرج من الفقرة أعاله أربعة أفعال مضارعة مجزومة معحرف الجزم وبعالمات جزم مختلفة، -أ 

 وامإل الجدول التالي:

 عالمة جزمه حرف الجزم والمضارع المجزوم

ض عنه بالفتحة في  لم يحبَّ   المضاعف اآلخر.السكون المعو 

 السكون في الصحيح اآلخر. ل تترك  



 
 حذف حرف العلة من المعتل اآلخر. ل تتخلَّ 

 حذف النون من صيغ األفعال الخمسة. لتكونوا

 

 استخرج من الفقرة أعاله أفعال األمر، واذكر عالمة بناء كل منها: -ب

 عالمة بنائه فعل األمر

 حذف حرف العلة أدنُ 

 )صحيح اآلخر(السكون  إسمع  

 حذف النون ) من األفعال الخمسة( تعاونوا

 

 ( هي –نحن  –أنت  –ضعِ الض مير المنفصل المناسب للفاعل المستتر فيما يلي: ) هو  -13

ا وساعد )  (- يتون.  جاء أخي باكر   )هو(أبي في قِطاِف الز 

ت ) ( بسفح صن ين.- )هي(ذهب ت  سميرةُ إلى الط بيعِة وانب هر   

 ) نحن( رفاقي ورحنا نسير ) ( في أحضاِن الطَّبيعة.جاء -

 .)أنت(إق ت ِرب  ) ( من نبعِ صن ين لإلستماعِ إلى وش وشاِت مياِههِ -

 

                       :ربِط ال فاعل  ال مبنيَّ بإعرابِِه ال ُمناسبأ-14

جلُ  -  الس كوِن في محل ِ رفعٍ فاعل. .   *               * ضميٌر متصٌل مبنيٌّ على وصل هذا الر 

 حضر ال ذي ساعد ني.*               * إسُم إشارةٍ مبنيٌّ على الس كون في محل ِ رفعٍ فاعل. -

صوٌل مبنيٌّ على السُّكوِن في محل ِ رفعٍ فاعل.  - وة .         *               * إسٌم مو   لبَّي نا الدَّع 

 

 

 يلي:فيما حد د  عالمة إعراب الفاعل -15

 )أبو( ) الواو ألنه من األسماِء الخمسة.شكر  أبو وليٍد عامل  التَّنظيفاِت :

ابحون حفلة : ) ر  الر   الرابحون( ) الواو ألنه جمع مذك ر سالم(حضَّ

 المعل مون()الواو ألنه جمع مذك ر سالم(شكر  المعل مون  مسؤول  المدرسِة: )

ه  أخو سامي إلى مقر ِ عمِلِه:   )الواو ألنه من األسماء الخمسة.)أخو( توجَّ

 ضع الفاعل  في مكانِِه المناسب من الجدول: -16



 
ه  الى صف ه  ج-شاركوا في العتصام  ب-أ أ  -إشتركت المذيعةُ في المسابقة  د -توجَّ ُت باكر   سافر 

 فاعل ضمير مستتر فاعل ضمير مت صل  فاعل اسم ظاهر

 شاركوا)هم( -أ سافرت)ت( المذيعة–ج 

ه)هو(  -ب  توج 

 

 :                  اقرأ النص  التالي - 17

حان                                           ُر ف ر  ه   أ ل م 

ه.فأبوهُ سائسٌ   شاع  عن نديٍم ُمن ذُ نعومة أظافره أن  الخيول  هي  أكثُر ما ف ت نهُ وأثار  اهتمام 

ا ما رافق  نديٌم أباهُ إلى السطبِل، وراح  لل خيِل في المزرعِة حيُث يعيُش مع    عائلتِِه.وكثير 

ـرحُ  ل  بشغ ٍف هذِه ال حيواناِت ال جميل ة  ويساعدُ في خدمتِها واإلعتناِء بها. وعندما تس   يتأم 

ها في تمتع  بحركاتِها وهي تلهو، أو تضِرُب حوافر   في ال مراعي كان نديٌم يع دو خلف ها ليس 

تِحبُّ وه يح.األرِض و   ي  تُسابُق الر 

تف هم  وكيل  أعماِلِه و فاستدعىصاحُب ال مزرعِة بعنايِة نديم الد ائمِة بخيوِلِه،  عِلم     عن  اس 

ا  وشد د  ال وكيُل عليِه،  فأث نىوضعِ نديٍم،  ضـا فـي نـفِس  بعث  علـى نشاطِه الد ائـِم، مم   الر 

هُ أن  فن وىصاحِب ال مزرعِة،  ا.فأهداهُ شاط هُ، ن توازيبمفاجأةٍ  يبادر  ا صغير    ُمهر 

     

 إدفيك جريديني شي ببوب                                                                   

 

 إستخرج من المقطع األول:-أ 

تاُرهُ.- زيد ا على وزٍن تخ  د ا واجعله م   أفتنه على وزن أفعل-----ف ت ن هفعال ماضي ا ُمجر 

د منه.  - زيد ا واذكر وزنه والمجر  ( فعال م         رفق -------راف ق  )وزن فاع ل 

 ثالثة أفعال ُمع تل ة واذكر نوع كل ٍ منها. -    

 تلهو)الناقص(. -يعدو) الناقص( –شاع )األجوف(

ني ها األساسي ي ن. –      سائس خبر( –فأبوه سائٌس للخيِل)أبوه مبتدأ جملة اسمية وحد د ُرك 

 : في المقطع الثاني من النص  -ب



 
ن الفعل المعتل .-  ضع  خطًّا تحت الفعِل الص حيح ولو 

 استخرج أربعة أفعال مزيدة واذكر وزن كل منها والمجرد منه.-

 أثنى)أفعل( –أهداه )أفعل(  –استفهم )استفعل(  –المزيد :استدعى )استفعل( 

 ثنى.        -هدى           -  فهم                -المجرد: دعى                

 اعراب: تمارين-18

 تعجبني التي . - حتى تنجحأُدرس   –ليرقصوا  –لن يستطيع أحدٌ أعرب الجمل التالية:  -أ 

 حرف نصب ينصب الفعل المضارع )يستطيع(. لن : 

 يستطيع: فعل مضارع معرب منصوب بلن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

 فاعل)يستطيع( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.أحد : 

ليرقصوا: الالم لم التعليل، تنصب الفعل المضارع بأن المضمرة بعدها . ) يرقصوا( فعل مضارع 

معرب منصوب بأن المضمرة، وعالمة نصبه حذف النون ألنه من صيغ األفعال الخمسة . والواو ضمير 

 رفع فاعل. متصل مبني على السكون في محل

 أدرس : فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.

 حتى: حرف نصب ينصب الفعل المضارع بأن المضمرة.

: فعل مضارع معرب منصوب بأن المضمرة وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.   تنجح 

لظاهرة على آخره.والنون للوقاية مرفوع وعالمة رفعه الضمة اتعجبني : )تعجب( فعل مضارع معرب 

 والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به.

 .التي : اسم موصول مبني في محل رفع فاعل )تعجب(

ق  رأِسِه. –أعرب ما يلي : كانت عيناه زرقاوين  –ب   يظلُّ الط ربوُش فو 

 كأن  بيننا صلة . –بدأ السياح يتوافدون 

ل  كانت : فعل ماٍض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. يدخُل على المبتدأ وال خبر، فيُبقي األو 

فوع ا ويُسم ى اس مه، وينصب الث اني ويُسم ى خبره. والت اء للت أنيث.  مر 

م  في والهاء ضميٌر مت صل مبنيٌّ على الض   مة رفعه األلف ألنه ُمثن ى. عيناه: اسم )كانت( مرفوع وعال

 محل ِ جر  باإلضافة.

 زرقاوين: خبر )كانت( منصوب وعالمة نصبه الياُء ألن ه مثنى.

يظلُّ : فعل مضارع ناقص من أخوات كان مرفوع وعالمة رفعه الض مة الظ اهرة على آخره. يدُخُل على 

 المبتدإ والخبر، فيبقي األول مرفوع ا ويُسم ى اسمه، وينصب الثاني ويسمى خبره.



 
( الطربوش  مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخِرِه.: اسم )يظلُّ

: ظرف مكان مفعول فيه منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره . وهو متعل ق بخبر )  فوق 

( المحذوف وتقديره )موجود ا(. وهو مضاف.  يظل 

ه الكسرة الظاهرة على آخره. وهو مضا ف. وال هاء ضمير مت صل رأِسِه: مضاف إليه مجرور وعالمة جر 

 مبني على الكسر في محل جر  باإلضافة.

ى  ل مرفوع ا ويُسم  بدأ : فعل ماض من أخوات كاد، مبني على الفتح. يدخل على المبتدإ وال خبر فيُبقي األو 

 اس مه، وينِصُب الث اني ويثسم ى خبره.

ة الظاهرة على آخره. م  م بدأ مرفوع وعالمة رفعه الض   الس ياح : اس 

يتوافدون: فعل مضارع معرب مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من صيغ األفعال الخمسة . والواو 

جملة فعلية واقعة في محل نصب ضمير مت صل مبني على الس كون في محل رفع فاعل . وجملة يتوافدون 

 خبر بدأ.

ى اسمه ويُبقي الث اني مرفوع ا  : حرف مشب ه بالفعل يد خُل على المبتدأ والخبرفينِصُب األول ويُسم  كأن 

 ويسم ى خبره.  

بيننا: بين ظرف مكان مفعول فيه منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهو متعل ق بخبر 

 لى الس كون في محل جر بالضافة.تقديره )موجودة( وهو مضاف و)نا( ضمير مت صل مبني ع)كأن( 

ر منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.   صلة : اسم كأن مؤخ 

 

 

 : ) مراجعة( قواعد المالئيةال 

 : األلف في آخر الماضي – 1

 إذا وقعِت األلُف في آخِر الماضي الث الثي تُك تب: -أ 

 ُت(.وعي   –وعى)يعي -مشي ُت( –مشى )يمشي  مقصورة إذا كان أصلُها ياء  . -

ا. - ُت (  –عال ) يعلو   طويلة  إذا كان أصلُها واو  ُت(.-صحا ) يصحو –علو   صحو 

تُب مقصورة. -ب   نادى( -)أمضىإذا وقعت األلُف في آخر الفعل رابعٍة فما فوُق تُك 

 تزي ا(. –طويلة.)أحيا  إل  إذا سبقت ها ياٌء فتُكتبُ     

  المضارع:في آخراأللف -2

 يتمنى(. –.) يرى مقصورة   في آخِر ال ُمضارعتُكتب األلفُ  –أ 



 
 نتزي ا(. –تُكتب األلف في آخر ال ُمضارع طويلة إذا سب ق  األلف  في آخِرِه ياٌء. )يحيا  -ب

  األلف الفارقةوحذف حرف العل ة من آخر الفعل: -3

 تكتب األلف ال فارقةُ بع د  واو الجماعة: -أ

 إمشوا(. –الماضي واألمر إذا لم يت صِل ال فعُل بضميٍر آخر  بعد  واو الجماعة.)مشوا في 

 في المضارع المنصوب والمجزوم إذا لم يتصِل الفعل  بضميٍر آخر بعد واو الجماعة.

 لم يمشوا(. –)لن يمشوا 

 حذف حرف العلة من آخر الفعل: -ب

 –إمِش )يُحذُف حرُف العل ِة من آخِر الفعِل ال معتل ِ الالِم أي الن اقص، في األمِر، وفي المضارعِ المجزوِم. 

 . لم يمِش(

 األلف في آخر السم المقصور:-4

.تُكتب األلف في آخِر السم ال مقصور الثُّالثي مقصورة إذا  لُها ياء   كان  أص 

ا.تُك تب األلف في آخر السم المقصور   الث الثي طويلة إذا كان أصلُها واو 

ا فوق  الث الثي مقصورة ، إل  إذا سبقت ها ياٌء فتكتب عندئذٍ  ِم المقصوِر مم     طويل ة.تُك تب األلف في آخِر الس 

 األلف الملفوظة وغير المكتوبة:-5

ت ب  في أسماِء اإلشارة اآلتية:)هذا  أولئك(-ؤلءه-هذين-هذان-ذلك-هذه-تُل فُظ األلُف ول تُك 

حمن-لكن  -اإلله -تُل فُظ األلُف ول تُك تب  في ال كلماِت اآلتية:هللا  طه(.-الس موات -الر 

 الهمزة في أول الكلمة:-6

ل الكلمة تُكتب:  إذا وقعت الهمزة في أو 

ل  –أ   أُذُن(. –فوق  األلف إذا كانت مضمومة أو مفتوحة.) أو 

 إليه (. –تحت األلف إذا كانت مكسورة .)إذا  -ب

إذا دخلت )أل( التعريف، أو الفاء، أو الواو، أو الال م، أو الكاف، أو الس ين، أو الباء على الهمزة الواقعة في 

ل الكلمة ل تتغي ر كتابتُها، وتبقى بصورة األلف.  أو 

 واألم (. –باإليمان  –سأعود  –أِلن  –كأخيه  –فاألشجار  –)األشجار 

 فظ حيُث وقعت.)أهداني هللا بخطواتي، وأهداني على الصواب(.هي التي تُل  همزة القطع :-7

 وتكون همزة القطع في:



 
 أس رع (. –ماضي الفعل الثالثي المهموز ال فاء وفي وزن أف ع ل  .)أكل   -أ

ِرم  (. -ب .)أ ك  ِر ال فعل ال ذي على وزن أف ِعل   أم 

تُُب -ج ع ة. )أك  ِرُف(  -ال ُمضارع ال مبدوء بهمزة ال ُمضار   أ ع 

 هي التي تُل فُظ  في ابتداء ال كالِم، ول تُل فُظ في أثنائِه. همزة الوصل-8

 )إنكسر الباب، وانكسرت معه المزهرية.(

 تكون همزة الوصل في:

 -أُمرؤ)وامرؤ( -إسم )واسم( –إبنة)وابنة(  -:إب ن )وابن(األسماِء الت الية -أ

 إثنان )واثنان(. -إمرأة )وامرأة(                  

 الت عريف. )أل( -ب

 األفعال الخمسة: -ج

)فان ط ل ق   - ( . -ماضي الُخماسي والسُّداسي وأمِرِهما:إنطلق   فانطِلق 

تعلم  )فاست ع لم  - ت ع ِلم  (. –إس   فاس 

رِ - تُب  )واكتب(. أ م  :أُك        ال ِفع ِل الثُّالثي 

 الهمزة المتوسطة الس اكنة:-9

همزةُ وه ي  ساكنةٌ وما 
ِف ال ذي يُجانُس حركة  ما قب ل ها.)يأكُل إذا توس طِت ال  ٌك ُكتِبت بصورةِال حر   –قبل ها ُمتحر 

 إطمئنان (. –مؤمن  –فأر 

كةُ وما قبل ها ساكن:-10 طةُ ال متحر   الهمزةُ ال ُمتوس ِ

كة وما قبل ها ساكٌن ُكتِبت  بصورةِ ال حرِف ال ذي يُجانُس  -أ إذا توس طت ال همزة وهي متحر 

ألة  كت ها.)مس   يرئِس( –مرؤوس  –حر 

تُب مقطوعة  على الس طر. -ب كة بالفتحِ وما قبل ها أ ِلٌف أو  واٌو فتُك   إل  إذا كانت متحر 

ل  ة( –قِراءة  –)تساء   ُمروء 

مائِِر ال ُمت صل ِة ُطب ِقت  بشأ نِها قاعدةُ الهمزةِ ال ُمتوس ِ -ج  –ط ة.)بقاُؤهُ إذا وقعِت ال همزةُ بي ن  األلِف وأ حِد الض 

ك  ( . –ن دائِك   ِرداء 

ك:-11 كةُ وما قبل ها ُمتحر  طةُ ال ُمتحر ِ زةُ ال ُمتوس ِ  الهم 

ٌك ُكتبت بصورةِ ال حرف  كةٌ وما قبل ها ُمتحر  همزةُ وه ي  ُمتحر 
ال ذي يُجانُس ال حركة  إذا توس طت ال 

 األق وى.

ةُ أق وى من  م  ِة، والض  م  ( –ِرئة  –ُسؤال  –ال فت حة.)سأل ال كس رةُ أقوى ِمن  الض   ي ئِس 



 
فة:-12  الهمزة المتطر 

تُب ُمن فردة  على الس طر.)ُجزءٌ  ٍف ساكٍن، تُك  فة بعد  حر  ُء(-إذا وقعت الهمزة المتطر   ضو 

ِف ال ُمجانِس ِلحركِة ما قبل ها.)شاطئ  تُب بصورة ال حر  ٍك، تُك  ٍف ُمتحر  فة بع د حر   –إذا وقعت الهمزة المتطر 

 هدأ(. –ك ؤ تل

طِة إل  في حالتين: فت ال همزةُ ولحقتها تاُء الت أنيث تت بُع قاِعدة  ال همزةِ ال ُمتوس ِ  إذا تطر 

 إذا كان ما قبلها ياٌء ُكتِبت بصورةِ ال ياء.)خطيئة (. –أ 

ا ساكنة  أو ألِ -ب  مروءة(. –ُكتِبت ُمن فردة.)قراءة  اف  إذا كان ما قبلها واو 

 

 أنماط النصوص

فيأول    : الن مط ال وص 

ك ا ، ُمب   صوِف، حيًّا كان أم جامد ا ، ثابِت ا أم ُمتحر  و  وال  ال م  فيُّ أُس لوٌب في ال ٍكتاب ِة يُب ي ُِن أ ح  ص  ا ما الن مُط ال و  ِرز 

ا عن  األ حاسيِس ال تي يخلقها في ال وص اف. صوِف ، أو ُمع ب ِر  و  واسُّ في ال م   تت ب يَّنُهُ ال ح 

. ُف اإليحائي  ص  ضوعي وال و  و  ُف ال م  ص  عان : ال و  في نو   للنمط الوص 

ضوعي –أ  و  ُف ال م  جاٍم  الوص  كاٍل وأح  صوِف ِمن  أِش  و  واس  في ال م  ُل ما تتب يَّن هُ ال ح  ف ال ذي يتناو  ص  : وهو ال و 

ساٍت... ف ي جيُء موضوعيًّا أ   ذاقاٍت وت لمُّ واٍت وروائِح  وم  صوف. ويُس م ى وأل واٍن وأص  و  قيق ِة ال م  مين ا على ح 

. ف  ال واقِعي  أ و  التَّق ريري  ص  ا ال و   هذا الن وع أي ض 

ُف اإليحائي –ب  ص  صوُف في ذاِت ال وص اف، وما ال و  و  ِدثُهُ ال م  ُل الت فاعل ال ذي يُح  ُف ال ذي يت ناو  ص  : وُهو  ال و 

ب عُهُ في ن ف ِسِه من ان ِعكاساٍت  ِف اإليحائي  حقيقةُ يط  ص  تِزُج في ال و  ل دُ ال ع واِطف  واأل حاسيس  والص ور. وت م  تُو 

شاهِد الط بيعي ة عاِطفة  من ذاتِِه  سوسة وال م  ح  ياِء ال م  بُِغ على األش  ت خي التِِه فيُس  شاِعِر ال كاتِب و  وصوِف بِم  ال م 

ُصها . ييها وتُش خ   تُح 

ت ركة بين الو ص ف اإليحائي  الممي زات المش  ضوعي  وال و  و  ف ال م   :ص 

ي زه من غي ِره.-          اإلجماُل ثُم  الت فصيل والت قسيم.- صوِف ال تي تُم  و  شاهد ال هامة في ال م   إب راز ال م 

-. كاني  ماني  وال م  صوِف في اإلطاري ِن الز  و  ويُر ال م   ت ص 

ِف : عموديًّا أو أُف- ص  ج في ال و  قيًّا . ِمن  ال ب عيد إلى ال ق ريب أو بال ع ك س. من نقطٍة ت توس ع إعتمادُ الت در 

ؤية أو ال ع ك س. ِف دائِريًّا وصول  إلى مدى حق ل الر  ص   بال و 

ضوعي    :مؤش رات الن مط الوصفي ال مو 

مس بأمانٍة وِدق ة.- واس  ال خ  عية ال  -   نق ُل ما يق ع تحت ال ح  ض  دات ال و  داُم ال ُمف ر  تخ  صوف.إس  و  ة بال م  ت ص   ُمخ 



 
تخداُم األ ف عال الد الة على حالة أو حركة.- دام ال ُجمل السمي ة وال ِفع ل ال ُمضارع.-        إس   إستخ 

فات والن عوت بِِوف رة.- تخدام الص   اعتماد الطباق للُمقارنة وجذب النتباه.-                  إس 

كاني ة في - دام الظ روف ال م  ِف الط بيعة ال حي ة أو إستخ  ماني ة في وص  ِف الط بيعة ال جاِمدة والظ روف الز  وص 

كة.  ال ُمتحر 

 

 

 

في اإليحائي   ص  ش رات الن مط ال و   -                    :مؤ 

 إستخدام عبارات متوازنة تخلُق ايقاع ا. -

شاع  - ضوع والت عبير عن الن ِفعالت وال م  و  ج بي ن الذ ات وال م  ز   ر.الم 

جازي ة.-ه ال محسوسات من تخي الٍت وُرموز.    الت وقف عند ما توحي- دات في معانيها ال م  دام ال ُمف ر         إستخ 

يالي ة.-             اإلكثار من الت شابيِه ال موحي ِة واإلستعارات.    – ماد وت ش خيصه بالص ور ال خ  ياء ال ج       إح 

 

ل  الن ص  األو 

 موسيقى لُب نان                                                       

ا ، ول تن ق ِطُع أ ب د ا. ُكلُّ ما في لُب نان  يُغ ن ي : األن ه ن هار  ُف ل ي ال  و  اُر، إنَّ في لُب نان  موسيقى داِخِليَّة  تُع ز 

ياُح حين  تاُلِمُس عيدان  ال غاب ة. ياُر، والر ِ األط   و 

تُه  وسيق ى م ِوُش و  ش  تِئ ذان. غاب ةٌ تُو  ت د ُخُل بِدوِن اس  ُع أ ب واب ُهما ، و  ت ق ر  ، و  ِهُم، ب عيد ةُ ال ق راِر، ت ترامى ع لى أُذُن ي ك  م 

ل ي ها ، ف ي كوُن الص دى واٍد ي ُردُّ ع  تِداد ا  و  ُكهوٌف ام  ثُِر باِل ان ِقطاعٍ، و  أ ن ُهٌر تُث ر  ِت، و  و   ت ن ُطُق كال ب بَّغاء. أ ن غامُ للص 

قاِب:ِرقابِ  ِمن ها ما ي نوُس في الر  ُح في ال ِقباِب و  ج  ةٍ، من ها ما ي ت أر  غير  ص  ةٍ و  راٍس ك بير  ميِر  أ ج  ب ق ِر وال ح  ال 

 وال بِغاِل وال ِمع زى وال غ ن م.

بُِل ال قِ  باباٌت تُس ر  ض  ع  الن دى، و  بُُط م  ساٌت ت ه  ه م  باٌح و  ت ِفُع أ ش  ةٌ ، ثُمَّ ت ر  ل ي ها أُبَّه  ع  ُمها ، ف ت هيُم و  ل ك  ف تُع م ِ و  م  ح  م 

ميكال ن جُ  ت ماثيل  ي ع ِجُز ع ن  ِمث ِلها رافائيُل و  ا و  ل  في األ عالي سور  وَّ قاٍر تِت ت ح  و  تِشاٍم و  ة  أ ذ يال ها باح   ول ع ي ب  جارَّ

 فيها إل  أ نَّها ل ت دوم.

ا ال ف   ُص أ م  ل ي ك  ال قُر  ك ُر ول ت فيُق حت ى يُق بُِل ع  ُطيوبِِه، ف ت س  ب  ت رانيِمِه و  ماديُّ ف ي ُصبُّ في ن ف ِسك  ذ و  ُر الر  ج 

ل ت  ق ليال . س  ل و  س ع ي ت  إلي ها أو ت طاو  يَُّل إلي ك  أ نَّك  تُد ِرُك الش م  شي ُمت هاِدي ا ، ف يُخ  و  ي م  ه   الذ ه بي و 



 
ُر ماِشي ا ، إذا فالط ي   ة. ف ب ي نما أ ن ت  تُف ك ِ ِرح  ِذل ةٌ م  ةٌ ، ج  ِب ، ف ِهي ف ِرح  ِ ُر ل ت ت وانى ق طُّ ع ِن اق تِناِص الطَّر  ف  بِر 

عاِد ، ف يُناجيك  ال حس وُن، أ و   ت ِعدُ ، وت ب دأُ بي ن  ُضلوِعك  موسيقى ق ل بِك  الر  طائٌِر ِحجاِل ي ِفرُّ ِمن  أ ماِمك  ، ف تر 

ل. ج  ا عن  ف ظاظ ِة ال ح  ت ِذر  ُر ُمع   آخ 

يا وت موُت ُرويد ا ُرويد ا، موسيقى ت ِلف ةٌ ، ت ح  ن اٌت وه ي نماٌت ُمخ  ت. ر  ه  ج   هِذِه موسيقى تُصاِدفُها في لُب نان  أ ن ى ت و 

بُ  فُُر على الت اِلِل والذُّرى حت ى ت ه  نُها ، ل ت ط  ل و  ت تغ ل غ ُل في ث نايا ط بيعيَّةٌ ل هاط ع ُمها و  ِدي ِة، و  ُط إلى قُعوِر األ و 

 قاِطعة  ط ريق ها إلى الن ِهاي ة. ال ُكهوفِ 

 مارون عب ود                                                                             

 مفردات

ر.  ال قرار                : الل حن ال ذي يت ك ر 

 : ت ب لُغ   تترامى على      

ك ويتذبذب ُمت د ل ي ا  ينوس                : يتحر 

بُل                : تغطي  تُس ر 

 ُمتهاِدي ا               : ُمتماياِل  

ر  تتوانى                : تتأ خ 

ُح  ر  فُر                 : ت ق فُُز وت م   تط 

ل  : الفهم والتحليل    أو 

 : في المعاني –أ 

 يدور الموضوع حول جمال الط بيعة في لبنان.ما موضوع هذا الن ص  ؟  – 1

؟ – 2 ه الكاتُب في الن ص  جَّ ن  يت و  ه الكاتب الى إلى م   نفسه ومن خالل نفسه الى القارئ.يتوج 

بابات تُ إشرح العباراِت الت الي ة – 3 ُمها " : " ض  م  ف تُعم  بُِل الِقم   كالعمامة.الضباب تغطي رؤوس القمم س ر 

ا بجمال الط بيعِة. " يمشي ُمت هاِدي ا "   يمشي متمايال  مسحور 

ب ُق الط بيعة  ".تت غ ل غُل في ث نايا ال ُكهوف "  يدخُل بعمق الكهوف . ع 

ُر في الن اِس؟ – 4 ك هُ ال ف ج   يُس كر الن اس ول يفيقون ال  مع شروِق الش مس. ما األثُر ال ذي تر 

؟ما الغاي ة  – 5 با إلي ها ال كاتُِب ِمن  ِخالِل هذا الن ص  من  الغاية إظهار مدى جمال الط بيعة في لبنان ال تي ص 

 . خالل المزج بين الموضوع وذات الكاتب والتعبير عن النفعالت والمشاعر.

 :في اللُّغة واألُس لوب –ب 



 
ِل:  –1 ق ط ع األ و  ِرج  ِمن  ال م  ت خ   اس 

 مي للطَّبيعة .الحق ل الُمع ج   -     

 األودية. –القمم  –ضبابات  –القباب  –كهوف  –واد  –عيدان الغابة  –الرياح  –األطيار -األنهار

وات. -     األف عال  الد ال ة  على أص 

 يناجيك . –يتأرجح  –ينوس  –تهتهم  –توشوش  –تقرع  -يغني –تعزف 

قيِق غايِة الكاتِب  -2  والت عبير عن ان ِسجاِمِه مع الطَّبيعة؟ما دور هذِه األ ف عال في تح 

هذه األفعال نجحت في تحقيق غاية الكاتب بالتعبير عن انسجامه مع الطبيعة ، إذ أنها نقلت واقع األصوات 

 التي يسمعها الكاتب وكأن القارئ يسمعها.

تِع مال ال كاتِب ضمير  المخاطب )أذنيك  -3  تُصادفها ( . -يُخي ل إليك –ما قيمةُ اس 

 يجعل القارئ يشعر بكل األحاسيس والجماليات التي يتكلم عنها الكاتب.

 أيقصد مخاطبة شخٍص معي ن أم يحاوُل إشراك  القارئ في مشاِعِره وت خي التِه؟ -4

 يحاول الكاتب اشراك القارئ في مشاعره وتخي الته.

ِفِه ؟ –5 ت مد  علي ها ال كاتُب في وص   ما الحواس ال تي اع 

 .النظر –اللمس  – الش م –الس مع 

 في البنية:   –ج 

 " لبنان يغني"    اقترح ُعن وان ا آخر للن ص  . – 1

؟ لرئيسة في المقطع الث اني منما الفكرة ا –2  الن ص 

وصف الموسيقى التي يسمعها الكاتب عند رؤيته الطبيعة في لبنان واشراك القارئ بها من خالل كل 

 الط بيعة.صوت قد يصدر من كل عنصر من عناصر 

؟ أذكر ثالثة ما ال –3  مؤشرات.ن مط المسيطر على الن ص 

 النمط الوصفي اإليحائي هو النمط المسيطر على الن ص.

 استخدام عبارات متوازنة تخلق ايقاعا. -   مؤشراته:

 المزج بين الذات والموضوع والتعبير عن النفعالت والمشاعر.-     

 بالصور الخيالية. احياء الجماد وتشخيصه-     

 في القواعد والمالء –د 



 
 استخرج من النص:

 أفعال مضارعة واعربها. 4  - 1

 تقرعُ : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الض مة الظاهرة على آخره.

 تبدأُ : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الض مة الظاهرة على آخره.

  رة على األلف للت عذر. مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقد   : فعل مضارع تترامى

 يغني : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء للث قل.

 ) قعور األودية(   .مضاف ومضاف اليه  – 2

 )همسات(سالم. جمع مؤنث – )قمم( جمع تكسير – 3

 أعرب الكلمات التي تحتها خط. – 4

ة  م   المقد رة على األلف للت عذ ر.موسيقى : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الض 

 امتداد ا : خبر يكون منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .

ه الكسرة الظاهرة على آخره.  الكهوف: مضاف اليه )للمضاف ثنايا( مجرور وعالمة جر 

 

 

 الت عبير اإلنشائيفي  -هـ

ا بروعِة مشاِهِدهِ  ي ز  هد ا طبيعيًّا ُمم  ش  ِر  اختر  م  ِسح  ف ا ايحائيًّا وجدانيًّا ، معت ِمد ا بشكل و  ِصفه وص  موسيقاه، و 

 أساسي على حاس تي الن ظر والس مع ، مع الشارة الى األثر اليجابي ال ذي تركه في نفِسك.

 اجابة حرة مع الستعانة بالن ص .

 

 ثاني ا : الّسيرة

 ه :أساليب الت عبيِر ومنهجي اتتقنيات ومن  

:هي فنٌّ من فنوِن الن ثِر يتناوُل بالس رِد أحداث  حياةِ شخٍص في أبرِز مراِحلها وأحداثِهاوما  الس يرةُ   –1

 تنطوي عليه من تجاِرب  وخبايا. يعتمد على نمطي الس رد والوصف. وهي نوعان:

ا أبرز  أحداثِها وراوِ الس يرة الذ اتي ة –أ خ  صي ة  مؤر  ي ا ذكرياتِه ويلجأ إلى : يتناوُل ال كاتُب فيها حيات هُ الش خ 

ة. من أهم ِ مؤش راتها ضمير المتكل م والس رد والوصف والت عليق.   تدوين مراحل حياته ال مهم 



 
: يتناوُل فيها ال كاتُب حياة  شخصي ة من الش خصي اِت ال قريبِة منه أو الت اريخي ِة البارزةِ من الس يرة الغي ري ة –ب

بطا ا ال عُظماِء وال عباقرةِ واأل  خ  ا في حياةِ أوطانهم، أو في الحياة اإلنساني ة، مؤر  ا أو تغيير  ل ال ذين تركوا أثر 

أبرز  األحداِث ال تي طبع ت  مراِحل  حياةِ هذه الش خصي ة. ومن أهم  مؤش راتها ضمير ال غائب، واألفعال 

 ال ماضية .

ة في حي  اة الش خصي ة الُمتناولة، ألخِذ ال ِعبرة منها.وظيفة هذه الت قنية اإلخبار واإلط الع على ال مآثر ال مهم 

 :خصائص تقني ة الس يرة

 إختياُر األحداِث البارزةِ في الحياةِ الش خصي ِة والذ كريات.-1

قِة ال تي كان لها األثُر ال بليُغ في حياةِ صاحِب الس يرةِ أو في -2 الت وق ف على األحداِث ال ُمشو 

 ُمجتمِعه.

ُف األماكِن وال  -3 أي وإظهاِر الستحساِن أو الستهجان.وص   عاداِت والت قاليِد مع إبداء الر 

دُق في نقِل األخبار.-4  األمانةُ والص 

مني ِة وال مكاني ة.-5  الهتماُم بالت فاصيِل الز 

 ال واقعي ةُ والت حديدُ والت فصيل.-6

مني .-7 دُ األحداِث بالت سلسِل الز   سر 

 فعلي ِة في ال غالب وال ُمتصد رةِ بال فعِل ال ماضي.العتمادُ على ال ُجمِل ال  -8

ة.-9 ِف ال حالِت ال ُمستمر   دخوُل ال وصِف في الس رِد واعتمادُ ال فعِل ال ُمضارعوال ُجمِل اإلسمي ِة ِلوص 

وِر الموصوفة.-10 فرةٍ لتوضيحِ الص  فاِت والن عوِت بو   إستخداُم الص 

 الذ اتي ة وال موضوعي ة في الس يرة ال غي ري ة .سيطرةُ ال عاطفِة في الس يرةِ -11

 الت عبيُر بصيغِة ال ُمتكل م في الس يرةِ الذ اتي ة وبصيغِة ال غائب في الس يرةِ ال غيري ة.-12

 

 

 

 : هي لجوء اإلنسان إلى مخاطبة هللا، أو الن اس، أو ال حياة، أو الن فس.المناجاة –2

الدُّعاء، أو الش كوى، أو اآلمال واألفكار. وقد نجد "المناجاة" في ال قص ة وظيفتها الت عبير عن الش وق، أو 

ا مستقالًّ يُعب ر عن انفعال ال كاتب وخواطره )مناجاة القلم(.  وال مسرح وال حوار. ويمكن أن تكون نصًّ

 :مؤش رات المناجاة

ه المتكل ُم بكالٍم مباشر إلى من يناجيه، ويب -  ث ه ما يشعر به.ضمير المخاطب، بحيث يتوج 

 ضمير المتكل م عندما يشعر باندماِجِه في المخاطبة.  -

 في المناجاة وصف وتعليق وتعبير عن الوجدان وصور بياني ة وتشخيص. -

ى ) المونولوج(. -  في المناجاة حديث مع الن فس أحيان ا، يسم 



 
 : هي ثالثة عناصر:عناصر التواصل – 3

مائر ومن اسمه في ال حاشية.: هو ال كاتب، أو ال   المرِسل –أ  ف من الض  اوي. يُع ر   متكل م أو الر 

س ل إليه –ب  مائر أو من اسمه الص ريح )يا حفيدي، يا ابنتي، أي ها الُمر  : هو الُمخاط ب، ويُعرف من الض 

ي ال فاضلة، عزيزي سمير(.  الل بناني ون، والدي الحنون، أم 

نه )مقالة، قص ة، سيرة، مذك رات..(.: هي الن ص  وموضوعه ال ذي يالمرس لة –ج   تضم 

بط، ولها دللت متقاربة:أحرف ال جواب ووظائفها – 4  : هي أدوات الر 

ة؟ نعم/أجل(.-  )أجل، نعم(: تؤك دان ما سبقهما من كالم، أو استفهام )هل قرأت القص 

ا؟ بلى(.- ا تؤك د الستفهام، نحو)أليس المجتهد ناجح   )بلى( لها معنيان: إم 

ا تجعل الن في ُمث بت ا، نحو)يعتقد أن ه لن ينجح، بلى سينجح(.                         إم 

جر والن في )هل تُقل د رفاقك؟ كال  -  ل(. –)كال ، ل(: تفيدان الز 

 )إي( يليها قسم أو )نعم()إي وهللا/ إي نعم( زيادة في الت وكيد على جواب الس ؤال.-

 

 

 الن ص  الث اني

هول ة                                                   ج  راقي ال م   ِمن أ و 

ِر ن ي سان         فإِ ب ي روت  في شه  ر  باني ٍة قاِدمِة ِمن  1966... حين  وصل ُت إلى م  ِر سفينٍة إس  على ظ ه 

الِم، وأ نَّ  فإِ أأل ح  ر  س ت  في م  ُت أنَّ الس فينة  ر  س س  ش لونة،أح  ها وأ بيها...ب ر  ت  في بي ِت أُم ِ  قصائِدي نام 

ُت ِرجال  ال جمارِك اللُّب نانيين  أ ن ني شاِعٌر سوريٌّ        بر  ن ِزِليًّا كاِمال ، وأ خ  عي أثاث ا م  ل ُت م  م  بانيا ح  ِمن إس 

، ول ي س  ل دي ِه في لُبنان  بيٌت، أو ُعنواٌن، أ و بِطاق ةُ  ة...اختار  أ ن  يُقيم  في لُبنان    إقامٍة دائِم 

     : ركي  سؤوُل ال ُجم   ف قال  ِلي  ال م 

سوِم ُهو  ِمن  صالحي اِت  ِفيًّا ِمن  الر  ع  ، م  ٍ كاِمٍل إلى لُبنان  نِزلي  لِكنَّ إِد خال  أثاٍث م  ،و  أه ال  بك  في لُبنان 

غ ُب في أن  ت راه؟  ال ُمديِر ال عام ِ لل جماِرك... ف هل  ت ر 

ف  علي ه..."قُل ُت: "بالطَّ  ِعدُني أ ن  أ تعرَّ  ب ع...يُس 

ة...  طلب  لي قهو  ضاِن و  تبِِه وأ خذني باألح  دخل ُت ع لى ال ُمديِر ال عام ِ لل جمارِك، ف نهض  ِمن  وراِء مك  و 

ِكل تي بُِكل ِ  ُت علي ِه ُمش  ح  والي ثاني ا... ثُمَّ ط ر  أ ح  تي و  ل ... وعن  ِصحَّ   ُطفولة...وسأل ني عن  ِشع ري أ وَّ

، والبتِسامةُ ال ك بيرةُ تُضيُء في ع ي ني ِه... وعلى ش فت ي ه:  فقال 



 
... كما ُهو  تاُج نِزار ق ب اني إلى تصريحٍ ِلدُخوِل بي تِِه؟ إنَّ لُبنان  هو  بي تُك  ِ ُمشكلٍة تتحدَّت؟ هل  يح  "عن  أي 

و   غ ل  بال ك  أبد ا بِهذا ال م  لُبناُن ل يتقاضى بي ُت الش عِر... فال تُش  ُن في لُبنان  ُعش اٌق ِلِشع ِرك  و  ضوعِ، ف ن ح 

"... طِن ال ُحب  عِر... وو  عر!!..إلأ هال  وسهال  بك  في وطِن الش ِ ا ُجمُركي ة  على الش ِ  ٌرسوم 

رِ  قَّع هُ على ال فو  عفاء... وو  أل  ال بيان  ال خاصَّ باإل  ت دعى ُمعاِون هُ، وطلب  منهُ أ ن  يم   ...واس 

ا على  م  ، ُمكوَّ نزليَّ وخرجُت من  مكتِب ُمديِر ال جمارِك، وأنا أت عثَُّر بِدُموعي، وبع د  ساعاٍت كان  أ ثاثي ال م 

مة  ال تي تُضمُّ أ ثاث  بيتي  ، وأنا ل أعِرُف إلى أي ن  أذ هُب وأين  أ ضُع ال حاوية  الضَّخ  رصيِف مرفإِ بي روت 

ِ ِمنط   في أي  ناِطِق بيروت  سي كوُن بيتي؟في مد ريد ، و   قٍة ِمن  م 

ُت ليلتي  ، وذهب ُت إلى أحِد ال فناِدِق، ونِم  دعُت أثاثي في قب ٍو يمِلكهُ أحدُ األصِدقاِء اللُّبنانيي ن  ألمهمُّ أن ني أو 

 ي:األولى على صد ِر بيروت  ال حنوِن الد افِئ... وكِلماُت ال مديِر ال عام ِ لل جمارِك تُطنُّ في أُذُن

عِر... وفي  ع ر!! أهال  وسهال  بك  في وطِن الش ِ ُركي ة  على الش ِ ا ُجم  نحُن في لُبنان  ل نأ خذُ ُرسوم 

... ... ُح... ب  ِ...ال  ِ... ال حب   وطِن ال حب 

                                          *** 

فإِ  ني وأنا واقٌف على مر  ُل الَّذي داه م  خضَّني...  1966بيروت  في ربيعِ عام هذا ال ُحبُّ األ و 

تي الدَّمِويَّة... ني... وغيَّر  تركيب  د ور  خ   ودوَّ

ِرك  بِه أحد ا... عِر وحد هُ... ولم  أُش  غُت في بيروت  ِللش ِ  تفر 

ي ها. ُني اإلحساُس بأن ني قصيدةٌ تمشي على قدم  ا على كورنيِش ال بحِر في مأل   كنُت أتمش ى صباح 

اهيِة ال ُممتد ةِ من  ول أتذك رُ    عِر، كهذِه ال مرحلِة اللُّب ناني ِة، الز   مرحلة  في حياتي تماهيُت بها مع  الش ِ

ِف السَّب عينات... رب عيناِت، حت ى ُمنتص  ِف األ   ُمنتص 

ليَِّة الَّتي يحتاُج إلي ها الش اعرُ    و  واد ِ األ  ا ُكلَّ ال م  هُ ولقد أعطتني بيروُت ِخالل  ِعشرين  عام  م   ِليكتُب  اس 

ِ، بال حروِف ال كبيرة.  على ُجدراِن ال وطِن ال عربي 

ِرعتِها، ِوِشباِك    نيها، ورنيِن أجراِس ك نائِِسها، وبياِض أش  ذ ِ كنُت أ ذهُب إلى بيروت  أِلتبارك  بصوِت ُمؤ 

مِة سي اراتِها... ِوليبرالي ِة مقاهيها، وتع دُّ  نابِِرها، وِشجاعِة صي اديها، وُطموحِ عصافيِرها، وزح  ِد م 

 جرائِِدها... وُجنوِن ِصحافييها...

  . دي  الش عري  ُت مج   على صخوِر ال ِجباِل اللُّبناني ِة أ ق م 

ِز لُبنان  وِسنِديانهِ    ، أوصلتني إلى ُحدوِد  وِمن  أر  ن وب ِرِه، صنع ُت مراِكب  على طريقِة ال فينيقي ين  ص  و 

 يل...الش مِس، وتُخوِم ال ُمستح

ةِ، ل أزاُل آُكُل ِمنها     اد ة  ِمن  ال معِرفِة والث قاف ِة وال حضار  لُبناُن أعطاني خرائِط  الش عِر، وقدَّم  لي زو 

 حت ى ال يوم.

 نِزار قب اني                                                                         



 
ل   فكاُر وال معاني –أوَّ  األ 

؟ – 1 ن  كاتُب الن ص   نزار قباني م 

ومدى  يدور الن ص حول مجيء نزار قباني الى بيروت عبر مرفأ بيروت ؟ ما موضوُع الن ص   – 2

 .تأثير هذه المدينة عليه وعلى شعره

 .الكاتب نزار قباني ؟من البطُل األساسيُّ فيه

؟ – 3  في مدينة بيروت.أين تجري أحداُث الن ص 

؟ما المشكلة  – 4 عند وصوله الى بيروت لم يكن يعرف اين  األساسية ال تي واجهت الكاتب  في الن ص 

المشحون،وهو الشاعر السوري وليس لديه اقامة دائمة، وكم سيدفع  سيسكن واين سيضع أثاث بيته

 جمارك على أثاث بيته .

 لبنان حبه األول.يعتبر الكاتب  كيف  تبدو عاطفةُ ال كاتِب نحو  لبنان  بشكٍل عام؟ –5    

 بم  أحسَّ ال كاتُب عندما رسِت الس فينةُ في مرفإِ بيروت؟ – 6

 أحس  أن السفينة رست في مرفأ األحالم وان قصائده نامت في بيت أمها وأبيها.

 كيف استقبل  ال مسؤوُل الُجمركيُّ والمديُر ال عامُّ الكاتب؟ لماذا؟ – 7

 شعره وعن صحته. ألنه معجب بأعماله . أخذه باألحضان وطلب له القهوة وسأله عن

 من مكتب ال مدير؟ي ةُ عند ال كاتِب بعد  خروِجِه كيف تجلَِّت الِوجدان – 8

والذي يدل على الوجدانية قوله: هذا الحب األول الذي داهمني وأنا  خرج الكاتب وهو يتعث ر بدموعه.

خني وغي ر تركيب دورتي الد ني ودو   موية.واقف على مرفأ بيروت، خض 

 كيف بدت مشاعُر الكاتب وعواطفُهُ من خالِل هذا ال فصِل من سيرتِه؟ –9

 وهي األفضل بحياته. في هذا الفصل تماهى الكاتب مع الشعر واعتبر هذه المرحلة بأنها زاهية

 كان أثُر لبنان  بطبيعتِِه وشعبِِه في نتاجِ نزار قباني؟  كم –10

 زوادة من المعرفة والثقافة والحضارة.لبنان أعطاه خرائط الشعر  وقد م له 

 

 في الل غة واألسلوب –ثاني ا 

ِل من الن ص  ال مفرداِت وال ِعباراِت ال تي تدُلُّ على ال حفاوةِ والت رحيِب وتُشك ُل  -1 إستخرج  من القسِم األوَّ

 -ليسألني عن صحتي وأحوا -طلب لي القهوة-أخذني باألحضان –أهال بك ال حقل  المعجميَّ لهما. 

 البتسامة الكبيرة تضيء في عينيه وعلى شفتيه.

ِل. -2  تكل م بإيجاز عن أخالِق الل بناني وِطباِعِه من خالل القسِم األو 



 
 اللبناني يستضيف الغرباء بالترحاب والمحبة  ويساعد الغريب ويشعره وكأنه في بلده األم. 

تخرج  من القسم الث اني من الن ص  المفردات وال عباراِت  -3  ال تي تُجس دُ عواِطف  ال كاتِب نحو لبنان.إس 

يمألني اإلحساس انني قصيدة تمشي على قدميها. أذهب الى بيروت ألتبارك بصوت مؤذنيها، 

 ورنين أجراس كنائسها. في لبنان أقمت مجدي الشعري. 

ا . ما قيمة هذا الت شخيص؟ -4 ُن تشخيص   أعِط من الن ص  عبارة تتضم 

 ،)قصيدة تمشي على قدميها (

 يساعد هذا التشخيص على نقل  احساس الكاتب ومشاركة القارئ هذا الحساس. 

مي ِة في الس رِد. دل  على ثالٍث منها  -5 د ت  بعض ال ُجمل اإلس  ر   .و 

 لبنان أعطاني خرائط الشعر. –هذا الحب األول   -نحن في لبنان  

 هد.الت حديِد والت فصيل. أعِط شوايتمي ز هذا الن ص  بال واقعي ة و -6

ا على رصيف مرفأ بيروت . م   الواقعية:كان أثاثي المنزلي مكو 

 التحديد: أخبرت رجال الجمارك اللبناني أنني شاعر سوري اختار أن يقيم في لبنان.

التفصيل:دخلت على المدير العام للجمارك فنهض من وراء مكتبه وأخذني باألحضان وطلب لي قهوة 

 وأحوالي....وسألني عن شعري وعن صحتي 

تي ن، دل  عليهما واذكر ال غاية من استعمالهما. -7  اعتمد  ال كاتُب على الِخطاِب ال مباشِر مر 

 قال لي المسؤول الجمركي : أهال بك في لبنان -1الخطاب المباشر : 

 قلت : بالطبع يسعدنس أن أتعرف عليه.                          

 لبتسامة تضيء في عينيه:.....فقال  وا -2                      

 الغاية من استعمال الخطاب المباشر لنقل الحداث بواقعية أكثر.

؟ إدعم  جوابك بشواهد. -8  ما نوع األسلوب المعتمد في هذا الن ص 

 أسلوب السيرة الذاتية . ألن الكاتب اعتمد على الهتمام بالتفاصيل والواقعية والتحديد والتفصيل ،

كنت أتمشى ...(، والتعبير بصيغة  –خرجت  –دخلت  –داث بالتسلسل ) حين وصلت كما أنه سرد األح

 المتكلم .

 ثالث ا: البُني ة

؟ – 1 ل من الن ص  ئيسي ة في القسم األو   ما األفكاُر الر 

 وصول الكاتب الى مرفأ بيروت ، وكيفية حل مشكلته بتأمين سكن له.



 
ئيسي ة في ال قسِم  – 2 ؟ما األفكاُر الر   الث اني من الن ص 

 تأثير لبنان على الكاتب.عالقة الكاتب بلبنان وشعوره ومحبته له.

 ( األول الحب :) إختر  عنوان ا آخر  للن ص –3

مني ؟إدعم جوابك بشواهد. –4  هل احترم  ال كاتُب الت سل سلين ال مكاني والز 

 كنت أتمشى على كورنيش البحر ... –نعم احترم الكاتب التسلسل المكاني : حين وصلت 

 أعطتني بيروت خالل عشرين عاما... – 1966التسلسل الزماني :في شهر نيسان                     

5– .  أذكر  ثالثة  مؤش راٍت للن مط الس ردي في الن ص 

 هذا الحب األول الذي داهمني. -سيطرة العاطفة :أحسست أن السفينة رست في مرفأ األحالم

 ول أتذكر مرحلة من حياتي.... –عبير بصفة المتكلم:وأنا واقف على مرفأ بيروت _ قلت الت

 سرد األحداث بالتسلسل:خرجت من مكتب مدير الجمارك ..... وبعد ساعات كان أثاث منزلي ....

الت الية: – 6  في الن ص  حوار. عي ن من خالله العناصر 

 مدير الجمارك.  –الكاتب  –مسؤول الجمارك المتحاورين: –أ    

 ) " " ( ) ...( –:   ) : ( ة بال حوارعالمات الوقف الخاص   -ب   

 فقال  –قلت  –قال األفعال  ال تي تنقل ال كالم من ُمحاِوٍر إلى آخر. –ج    

 هل قد م الكاتب المعلومات أو قام على تحريك العواطف ؟ إدعم  جوابك بشواهد. – 7

 لكاتب على تحريك العواطف : قام ا

 أحسست أن السفينة رست في مرفأ األحالم . -

 هذا الحب األول الذي داهمني ... -

 

 رابع ا :الت عبير ال كتابي    

يِة لألديب؟ – 1 ات، ما قيمة ال حر  ر  ال كاتُب كلمة "حري ة"عد ة مر   كر 

 الحرية بالنسبة للكاتب هي الروح والحياة كلها.

رثونا تُعتبُر  – 2 يافةُ في لبنان  قيمة  أخالقي ة  واجتماعي ة  تعل ق  بها األجدادُ واآلباُء وحافظوا عليها وأو  الض 

 إي اها.أما تزاُل هذه ال قيمةُ موجودة  في لبنان  بالد رجِة نفِسها؟أكتب رأي ك الش خصي بعد ة



 
 ) اجابة حرة(أسطر.

ا إِرِو فصال  من سيرتِك الذ اتي ة خالل ال مرح – 3 داٍث لفتٍة، ذاكر  لة اإلبتدائي ة من سنواِت دراستِك، تمي ز  بأح 

ت  بها، مع تمد ا الس رد وال وصف وال حوار، متقي د ا  بابها وطريقة  مواجهتك لها وال ِعبرة  ال تي خرج  أس 

    )اجابة حرة(بخصائِص الس يرة الذ اتي ة، ومستعين ا بالت وجيهات الُمساعدة .

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 ثالث ا : النّمط اإلبالغي                                        

ضيحات إلط العِ فئة من الن اس على  ن توجيهات وتع ليمات وتو  يكون الن ص ذا نمط إب الغي حينما يتضم 

ها أو على ما يجب أن تت ق ي د به في إطاِر عمله دم هذا الن وع من األنماط في أموٍر ت هم  ت خ  ا وتطل عاتها . يُس 

ؤوسيِهم، وفي نقِل  ر  س ؤولين إلى م  ه من قِب ل ال م  ج  سائل ال تي تُو  القرارات والت عاميم واإلنذارات، وكل  الر 

ب ر ، وفي اإلع النات الص حافي ة.  ال خ 

ش رات الن مط اإلبالغي:  مؤ 

تِع مال ضمائر الُمخاط ب ة  – 1 جيهي  إس  لوٍب تو   إبالغي. –في أس 

و: ِمن  الض روري   – 2 ر ، نح  أة األ م  ف ف من وط  تِع مال ال مصاِدر ، واألف عال ال ُمضارعة ال تي تُخ   –إس 

 يجب ...  –ي ق ت ضي  –ينبغي ع ل ي كم  –اللتزام بما يأتي 

ر بُروز بع ض األف عاِل الط لبي ة الد الة على األمر والن هي والت   – 3 جاء عد م  –حضيض ، نحو : عد م الت أخ  الر 

دأون. هال   –ان ت بِه  –الت دخين   ته 

ع لومة ال واجب إب الِغها. – 4 داُم مصادر ومراجع إدارية وقانوني ة ِلتأكيِد ال م  تِخ   اس 

ضوعِ اإلب الغ. – 5 ث في مو   الت ذكير بما صدر من تقاريٍر وتع ليماٍت سابِقة ت ب ح 

دا – 6 ة باإلب الغ، مثل : بما أن  استِخ  ا كان  –م أدوات ربط خاص  سِب ال ق رار رقم –ول م   –وبناء  على  –وبِح 

تِناد ا الى.  واس 



 
 وظيفة الن مط اإلبالغي: 

ا هو  ضروري  ، وما ينبغي ت ن فيذه . بار عم  ضيح والعالم واإلخ   الت و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الن ص  الث الث

 غذاءة وال  ح  الص                                                

والحديثة أنَّ ُهناك عالقة مطردة بين غذاء األفراد وصحتهم الفيزيولوجية  القديمةُ أثبتت الدراسات 

والذهنية . فكلما كان الطعام متكامال ومتوازنا بعناصره الغذائية كلما تمتع األفراد بصحة جيدة ، وابتعدت 

ا إذا كان  الط عام عشوائيًّا غير منتقاة أصنافه وألوانه وعناِصُرهُ ، وزادت   نسبةعنهم األمراض . أم 

 تعرضهم ألمراض القلب و"الكولسترول".

راسات أن  هناك ع الق ة  ُمت رابطة  بين نوعية الغذاء والتنمية الذهنية لدى األفراد ، تبدأ منذ  كما أثبتت الد ِ

 الش هور األولى.

إلى ذلك ، أنَّ نوعية الغذاء تحدد شخصية الفرد وتصرفاته مع اآلخرين ، وتكون مقياسا لنجاح  ضفأ

عالقاته الجتماعية وأوضاعه الن فسية . فكثيرا ما نجد أن  أسباب الت وت ر إن ما تعودُ إلى عدم انتظام مواعيد 

تناوله الط عام ، ولألجواء ال تي ترافق  الط عام ، أو عدم اختيار األنواع المناسبة لصحة المريض ، أو لسوء

 الهضم.عملية 

إن  معرفتنا بعلوم الغذاء ، وبسبل الوقاية أثبتت أن ها الحلُّ األ نجُع لتفادي الصابة باألمراض ، أو الت قليل 

 من حدوثها.

ح ، يبدأ مع غذائي صحي ومما ل شك فيه ، أن  للبيئة ال تي نعيش فيها الد ور األهم في تربيتنا على سلوك

الطفل في كنف الوالدين ، وينتهي في المدرسة ومسؤوليتها في الرشاد والت وجيه ، وتنشئة األطفال على 

.  كيفية اختيار الط عام األمثِل واألصح 



 
ول نُعفي اإلعالم من المسؤولية ال تي تقع على عاتقه في الترويج لمعنى السلوك الغذائي الصحيح ، 

 يتمتع بصحة عقلية وجسدية ، بعيدة عن شبح التعقيدات واألمراض . والعداد لتربية نشء

 من مجل ة )الغذاء الصحي (.                                                                                   

 في فهم الن ص :

 ال مؤش رات الد الة علي ه؟ نوع ال مقالة اإلب الغية . دل على مؤشر من هذا الن ص  من – 1

 أضف الى ذلك... –كما أثبتت الدراسات  – استخدام مصادر ادارية وقانونية: مما ل شك فيه

 معظم األفكار الواردة في الن ص  واقعي ة حقيقي ة . ما الس بب في ذلك؟ – 2

 ذه بواقعية .ألن النمط البالغي يقتضي التوضيح والعالم والخبار عما هو ضروري وينبغي تنفي

 هات مرادف ا واِحد ا ي حل  محل  كل  لفظة من األلفاظ اآلتية: – 3

ت قاة   –األمراض  –ع القة  ع  –ِمق ياس  –ال قلب   –ال ُمن  ث ل. –األن ج   األم 

 األفضل. –األنسب  -معيار   –الداخل  –المختارة    -العلل       -صلة  

 

 كل  لف ظة من األلفاظ اآلتية:هات ضدًّا واِحد ا ي حل  محل   – 4

 زادت . – األولى  –   ت ب دأ  – أث ب ت ت  –   األف راد  –اب تع د ت  –الت قليل  –متكامل 

 نقصت.    –األخيرة  –تنتهي  –أنكرت  –الجماعات   -اقتربت –التزايد  –منفصل 

 ما وظيفة الت عابير اآلتية : – 5

ا ل شك  فيه  -أضف إلى ذلك   من مؤشرات النمط البالغي الذي يقتضي التوضيح  كما ؟ –ل ما ك –ِمم 

 والخبار عما هو ضروري .

ويج للس لوك ال ِغذائي الص حيح؟ كيف   –6 ل مس ؤولي ة الت ر  كن لإلعالم أن ي ت حم   يم 

من خالل الترويج لمعنى السلوك الغذائي الصحيح والعداد لتربية نشء يتمتع بصحة عقلية وجسدية بعيدة 

 عن شبح التعقيدات واألمراض.

 أ ع ِرب  ما تحته خط إع راب ا نحوي ا. –7

 القديمةُ: نعت والنعت يتبع المنعوت )الدراسات( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

 نسبة: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، وهو مضاف .

 على آخره.أضف : فعل أمر مبني على الس كونالظاهر 



 
 عملية : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابع ا : الن مط البرهاني                                   

 فاعِ عن رأيٍ، هدفُها اإلق ناُع بال براهيِن، وال ُحججِ.دهو طريقةُ تعبيٍر تقوُم على ال ِ 

تعمل في المجالِت  الت الية: ال ُخطب، ال مقالت، اف تتاحي اُت الصُّحِف، التَّحليالُت على أنواِعها إذا كانت يُس 

صي ة ، األمثال، دُفوُع الُمحامين  في ال محاكِم، بع ض الحواراِت، األقاصيص ال تي فيها ِعبرةٌ...  شخ 

 مؤش راته:

فرضي ٍة )رأ ٌي لم يُث بت  ب ع دُ؛اف تِراٌض على سبيِل لم تجد  لها حالًّ نِهائِيَّا(، و )مسألةٌ  وجودُ إِشكالي ةٍ  – 1

ُحها ال ُمتكل ِمُ  ر  . الجدل(يط  ل ُِف، أو تُستنت ُج من  الن ص   أِو ال ُمؤ 

هُ ال قيمي ة ،  – 2 ِمُل أحكام  يغِ وال ُمف رداِت ال تي تح  ِسِل عبر  ضمائِرال ُمتكل ِِم، أو ال ُمتكل ِمين، والص ِ ُحضوُر ال ُمر 

ب ا، أو إيجاب ا.  سل 

 شواهدُ وأمثلةٌ، غالب ا ما تسبُِق ال ِفكرة  ال جاري اإلقناعُ بها. –3

راُت الد الَّةُ على السَّبِب، والنَّتيجِة، والت عاُرِض. – 4 ش ِ  ال ُمؤ 

ة  بـِ ، على ِمثاِل، على ِغراِر، ك مثِل... –- 5 و   األدواُت الد ال ةُ على ال ُمقارنِة: أُس 

ت - 6 ِة والس تمراري ِة.اس  ح  ِمُل طابع  الص   خداُم ال ُمضارعِ ال ُمعب ِر عِن الال زمني ِة،إيحاء  بأنَّ ال حاصل  يح 



 
ميناٌت تحمُل األ حكام  ال قيميَّة ، وُمبي ناُت درجِة ال يقيِن )بدوِن شك ٍ  – 7  ا...(، والتَّردُِّد،  -بالت أ كيدِ  –ت ض  م  ُحك 

كنُ                                     ورب ما...(. -ال محتملِ من   -والشَّك ِ .)يم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابع  الن ص  الر 

فِ                                          عبودي ةُ ال حر 

ث ٌل شاع  على أل ِسنِة الن اِس.     ... م 

ُت لهُ عب د ا".    ف ا، ِصر  ِرث ناهُ، نحُن عن آبائِنا، ونوِرثُهُ أل ولِدنا :" من علَّمني حر   و 

ُت لهُ عب د ا...    ف ا، ِصر  ن  علَّمني حر   ِحكايةٌ عقيمةٌ... م 

ِمنون  أ يُّها الن اُس بِهذا؟     أ تُؤ 

واِحن    ُجل  ال ذي يفتُح أ مام  أ ر  ِمنون  أنَّ الرَّ تعبِدُ أ تُؤ  يدُلُّنا على دروِب ال معرفِة، هو  رُجٌل يس  ا، ُطُرق  ال حياةِ، و 

نا ؟؟ نا وأ فكار   أ رواح 

 أ صحيٌح أنَّ ال حرف  يُصبُح قي د ا، وال كتاب  ِسل ِسلة ؟؟   

، فان زاح      ف ا، مسح  بالن وِر عي نيَّ ن  عل مني حر  ُت لهُ عبد ا. ل ل، م  ف ا، ِصر  ن  علَّمني حر  ت  عن ُهما ال غشاوةُ م 

، وجميٌل في ال حياةِ!  ال تي ت ِقُف بي ني، وبي ن  ُكل ِ ما هو  نقيٌّ

، وأ ع طى ِليدي ِمط رقة ، أ فُكُّ بها قُيو    ، وقتل  ال عب د  الذَّليل  فِيَّ ِ ف ا، سلَّح  قل بي وِلساني بال حق  ني حر  ن  علَّم  د  م 

 ال عبيِد من  الن اِس.

ن  علَّمن    ميري!م  ب ة  غي ر  نِقي ٍة في ض  غ  ا في قل بي، ور  ف ا، قتل  شرًّ  ي حر 



 
ُت لهُ عب د ا؟! ل ل ...    ف ا، ِصر  ر  ن  علَّمني ح   م 

تع بِدُهُ ال مع ِرفةُ.     وي ٌل ِلإلنساِن تس 

هوها.    لد ُكم  أ ن  يك ر  هوا ال عُبوِديَّة ، وعلَّموا أ و   أ ل اك ر 

هوها ح    ، أ ل اك ر  ب ِد، في ال بي ِت، أو  في الش ارعِ، ومن حيُث ت جيئُُكم  ع  ِد، أو  في ال م  جد تُموها : في ال مع ه  يثُما و 

 وكي ف ما ت جيئُُكم.

هوها ... ألن ُكم ما ِزل تُم  ع بيد ا، ما ِزل تُم  بعيدين  عِن ال مع ِرفِة، وما في ال مع ِرفِة من  جماٍل، وخي ٍر،     أ ل اك ر 

 يٍة.وُحر ِ 

   . ةُ ل تُريدُ عبيد ا، وإِن  ُمت عل ِمين  هوها ... فاألُم   أ ل اك ر 

 

 فؤاد سليمان                                                                             

 

 

 

 :في المستوى المعجمي ودللته

تُخِدمت  بها ال ك لماُت  – 1  .)القوة(سل ح –)الجهل(ال غ شاوةُ  – )العلم(اآلتي ةُ: الن ورما الدَّللُت ال تي اس 

راٌت لفِتةٌ. عي ِن ها، – 2  )من علمني حرفا صرت له عبد ا( تكررت ثالث مراتفي الن ص ِ ُمت كر ِ

ظيف ت ها.   المطروحة.وظيفة التكرار لتأكيد رفض الكاتب لهذه الشكالية واذُكر  و 

ِرجِ ال كلماِت ال ت – 3 تخ  ُف"،اس  ت د عاها "ال حر  غ  ذلك.       ي اس  ِ  وسو 

 الحرف : مسح بالنور عيني 

 سل ح قلبي ولساني بالحق           

 قتل العبد الذليل في           

 أعطى ليدي مطرقة           

 قتل شرا في قلبي           

 :في المستوى التركيبي ودللته



 
تِناد ا إلى العباراتوال ُمرس ِل إلي  إِك ِشف  ع ن  هويَِّة ال ُمرِسِل  -1 ، اس  ال وارد ةِ، ثُمَّ ع ي ِِن ال هدف  من   ِهم 

ل ِة. س   ال ُمر 

 قتل العبد الذليل في ...( – الُمرِسل: الكاتب)مسح بالنور عيني

    علموا ....( –) اكرهوا  المرس ل اليهم: الناس

 . "من علمني حرفا صرت له عبدا "القدم :الهدف من المرسلة هو نقض المقولة التي تعلمناها منذ 

2- . غ  ُورود  ال فعِل ال ماضي، فالُمضاِرعِ في بداي ِة الن ص  ِ  س و 

استخدام الفعل الماضي في طرح الشكالية كيف كانت واستعمال المضارع ليضاح ما يجب 

 القيام به ليبرهن الكاتب صحة فرضيته.

ِط. -3 لوِب الش ر  دام  أُس  تخ  غ  اس  ِ   سو 

  رط يٌستخدم بالنمط البرهاني.ليضاح كيفية تصحيح المسار.الش

4- . ةِ ِمن  الن ص  غ  ورود  "الفاء" في ال ُجملِة األ خير  ِ   س و 

 الفاء هي للدللة على استنتاج صحة الفرضية المطروحة.

 : في المستوى الد للي

؟ وأ – 1 داُر ال كالِم في الن ص   ين  ورد  ؟ ما ال مثُل م 

 مرات. عبد ا" ورد في مقدمة النص ،ثالث من علمني حرف ا صرت له المثل هو : "

 ما ُحجُج ال كاتِب ال تي أ دَّت  إلى رف ِض هذا ال مثِل؟وبم  استب دل هُ؟ – 2

 حجج الكاتب ان الحرف ل يجعل النسان عبدا بل بالعكس هو يحرر النسان.

 

تفهاِم؟ -3   ما دللت الس 

 . الفرضية المطروحةالستفهام يدل على ان الكاتب يزرع الشك عند القارئ ويجعله يستنتج  صحة 

. دُلَّ علي ه، وبي ِن  وظيفت هُ. –4 الليٌّ  في الن ص  ت ك راٌر استِه 

 تكرار المثل عدة مرات ليساعد الكاتب على برهان فرضيته وصحتها.

 

 

 

 



 
 

سالة                                               خامس ا: الر 

 

ِف أحيان ا، أو  ل  ال وص  ن ا، وكما أن  ال حديث  حو  ه إلى إنسان بعيٍد ع  الرسالة في حقيقتها، حديث مكتوب، ُموج 

، بل  هي   ِ
سالةُ لها نف ُس ال خط  ِ خبٍر، فكذلك  الر  ِة أحيان ا أُخرى، أو أي  ُن موضوعي ِن في آٍن حول الِقص  تتضم 

 واحٍد.

سالِة في أُسلوبِها بين  ُمت راِسلي ِن. ، فهذا حاُل الر  ر   وإذا كانِت األحاديُث تختِلُف في األساليِب بين  إنساٍن وآخ 

سائُل األهليةُ، الَّتي يتباد لُها األهُل واألصدقاُء في شؤونِِهم ا سائِِل، فمنها الر  ِة، من هنا ك ثُرت أ نواُع الر  لخاصَّ

وةِ، والتَّهنِئ ِة، والتَّعزيِة وغيِرها...  كرسائِل الشَّوِق مثال ، والعتاِب، والدَّع 

ا  اِر وال مصانعِ، وأرباِب األعماِل. وهناك  أيض  سائُل الت جاري ةُ ال ُمتباد ل ةُ بين الشَّركاِت والتُّجَّ وهناك  الر 

ؤساِء وال مرؤوس سائُل اإلداري ةُ، بين الرُّ .الر   ين 

ا ا في ال عالِم، ويُشترُط فيها ال بساطةُ وال واقعي ةُ، وال بُع دُ عِن ال غموِض  أم  سائُل األهليةُ، فهي األكثُر انتشار  الر 

 والتَّكل ِف.

نُِّب  ثهُ بلُط ٍف، مع تج  د ِ ُجب  عليِه أن  يُح  هُ، لذا و  ن  يكتُُب إليِه أن هُ أمام  ر  م  سالِة أن  يتصو  على كاتب الر 

ٍق وعواطف  وأخالقٍ  سالة  ت نُمُّ عن  ذو  عجِ، ثُمَّ على ال ُمرسِل أن  يعلم  أنَّ الر ِ  ال ُمقد ماِت الط ويلِة والتَّكراِر ال ُمز 

 وصفاِت كاتِبِها.

سالةُ هي مخاطبةٌ ِكتابي ةٌ تقوُم بنق ِل أفكار ال ُمرِسِل أو مشاعِره إلى الُمرس ل إليِه. ولذلك يُع نى  لوبِها الر  بأس 

س ِل إليه وبلوغِ المقصِد من توجيهها. ِضها الال فت، للت أ ثيِر في ال ُمر   ال حس ن، وع ر 

سائل  :أنواع الر 

سائل األهلية –أ  ا اإلخوانية، يتبادلُها األهُل واألن ِسباء واألصِدقاء الر   .وال معارف وتُسم ى أيض 

عِة، ورسائُل الت عزيِة، ورسائُل الرسائل اإلخبارية، رسائُل الدَّعواِت والعتذارِ  ، رسائُل الطلبات المتنو 

 الت هنئِة، وغيرها من األنواعِ الُمتبادلِة بين  األهِل.

ِ ال عواطف وُمناجاة ال قلوب. -وهي نوعان:   رسائل الش وق، وتقتصُر على بث 

د ا ِلحادثٍة أو وصف ا -                  لمشهٍد. رسائل اإلخبار وال وصف، وتتضم ن سر 

ُن الط لب والت بليغ –ب  مي ة واإلداري ة،وهي تتضم  س  سائل الر  صية  الر  واإلحتجاج والش كوى واإلل تماس والت و 

 وال مشورة والنُّصح.

رفي ون ورجاُل األع مال في أُموِر ال بي عِ  –ج  ناعي ون وال مص  اُر والص  سائل الت جاري ة، يتبادلُها الت ج  الر 

 وال حجوزات...والش راء 



 
سائل األدبي ة، تتناوُل موضوعات أدبي ة. –د   الر 

سالِة وبُن يتُها   ) كيف نكتُب الرسالة ؟( أق سام الر 

سالة اإلخواني ة قد جرت ال عادةُ  تاريخ اإلرسال   –أ  ِم أ نَّه في الر  فحِة إلى يساِر ال كاتب، مع ال ِعل  في أعلى الص 

فِلها. عندنا على ِكتابِة الت اريخ في  أس 

سالِة، –ب  ُن ِعبارة  الت حي ة. مطلع الر  س ِل إليه، وتتضم   ويُذ كُر فيه اسُم الُمر 

ُن ِعبارة الت حي ة. –ج   الد يبباجة ويُعب ر فيها عن عاطفِة المرِسل نحو  المرس ل إاليِه، وتتضم 

باب الد   –د  سالة واألس  ُن ال هدف  من الر  واِق المقد مة أو ال بِداية، وتتضم  ِ األش  افعة إلى كتابتها، مع بث 

سالِة األهليةوال  .ت حي ات في الر 

عة  على فِق ٍر ومقاِطعٍ. وق -هـ  ضوعِ ُموز  ن تفاصيل  ال مو  ت نها، وتتضم  سالة أو م  سالةُ جسم الر  ُن الر  د تتضم 

 أكثر من موضوعٍ في آٍن واحد. األهلية

ُن عباراِت ال و   –و  سالة، وتتضم  لة ال ِختامي ة.خاتمة الر   داع والت مني ات، مع عبارةِ ال ُمجام 

سالة. –ز  قيع هُ في ال جهة اليُس رى من ذ ي ِل الر  سالة، وتتضم ن اسم  الُمرِسل وتو   نهاية الر 

ةُ ال يمين فارغ –ح  سالة إلى يساِر ال كاتب، وتُت رك جه  س ل إليه على ِغالف الر  تُب عنوان الُمر  ة  ال عنوان، يُك 

تُب على ق فا ال غالف.لل ا عنواُن الُمرِسِل ف يُك  . أم   ط ابع البريدي 

سالة:  من شروط الر 

هُ ويُكل ِمهُ برصانٍة وتهذيٍب ولُطٍف. ر  من  يكتُب إليِه أن هُ أمام  سالة  أن  يتصو   على من يكتُب الر 

لِة   والعباراِت الُممل ِة الفارغِة.من الض رورةِ إظهاُر العاطفِة مع  تجن ِب الُمقد ماِت الُمطو 

سالِة األهلي ِة يكوُن بالبساطِة والص دِق وعد ِم الت طويِل.  نجاُح الر 

سالةُ تنُمُّ عن ذوِق وعواطِف وأخالِق وصفاِت كاتبِها.  الر 

تيار  الورِق والحب ِر والغالِف.   أكتُب رسالتي بخط ٍ واضحٍ جميٍل، وأُحسُن اخ 

آةُ الشَّخصي ِة.أعتمدُ الن ظافة  فهي من     الُموِر األساسيِة، وأعلُم أنَّ الت رتيب  ِمر 

 

 

 

 

 

 



 
 الن صُّ الخامس

 رسالةٌ من ُجبران خليل ُجبران                                     

يحاني                                              إلى أمين الر 

 عزيزي أمين

ِطن ا ألبناِء الش عِر وال خياِل، غير  أن ني أعتقدُ بأنَّ نفس ك  ال كبيرة  ستُحوُك لها لم تكن نُيويورُك ولن  تصير   مو 

، فت ِجد   فيك  اآللهةُ من أوجاِعك  ، يا أميُن، ري ث ما ت ش  بِر  ا، بين أغصاِن الش جرةِ الُمضطرب ِة... إص  ُعشًّا ناعم 

. ا تراها، اآلن   نيويورك  أحسن  مم 

لَّهُ لقد  وعد ك  الط بي د  الط بيِب وما أج  مل  وع  فاِء. فما أج  هد  الس ماُء بأن ني سأُت ِحُف الط بيب  بهدي ٍة ُب بالش ِ ! ول تش 

.ُ  س ني ٍة إذا ما برَّ في وعِدِه، وهو فاعٌل إن  شاء  ّللا 

ا ُمرف ِرف ا بين  ُمنذُ رجوعي من  "لُن دره " وأنا بين  ال ُخطوِط واأللواِن كطائٍر أف لت  من  قفِصِه، فطار  س ابح 

، يا أميُن، إلهٌ  ... إن ما الفنُّ ال ُحقوِل واألوديِة. فالدُّروُس ال تي اتَّبع تُها هي أفضُل من  ُكل ِ ما فعل تُهُ في باريس 

 عظيٌم، ل نقِدُر أن  ننُظر  إلى وجهِه إل  من  وراِء أ جفاٍن غارقٍة بالدُّموعِ.

.سأترُك باريس  بعد أسابيع قليلةٍ  ا بُمشاهدتِك  ُمعافى  حي عظيم   ، وكم  سيكون فر 

. ُ يُب قيك  ألخيك  ديُق ال حبيُب، إلى الل قاِء، وّللا   فإلى الل قاِء أي ها الص 

  جبران خليل جبران                                                                                  

 :أول : في فهم الن ص ِ 

سالِة؟ما هي  -1  مناسبة الر 

كتب الريحاني رسالة الى جبران من نيويورك، أطلعه فيها على انطباعه األول في مدينة نيويورك، كما 

 أطلعه على توعكه الصحي ، فرد   عليه جبران بهذه الرسال 

 ما معاني المفردات الت الية:  -2

 . دة()بصحة جيُمعافى – )وفى به وحققه(برَّ في وع دهِ  - )رفيعة(س ني ة  

 يتكل ُم ُجبراُن على دروٍس ات بعها في باريس، فأيُّ دروٍس يعني؟ -3

ى مواهب ه في معهد . سم والفن المتعلق به، ونم   الدروس التي اتبعها جبران في باريس، كانت في الر 

يحاني؟ -4  أين  ظهر  تمن ي ُجبران بالش فاِء ألميِن الر 

ل الط بيب،  ال ذي وعده بذلك، وقد ظهرت عاطفتُهُ بشكٍل واضحٍ عندما قال: " تمن ى لصديقه الش فاء، ُمث ني ا قو 

."  وتشهد علي الس ماء بأنني سأتحف الط بيب بهديٍة سني ة إذا ما برَّ في وعده، وهو فاعٌل إن شاء ّللا 



 
 

 

 :ثاني ا: في الل غة والقواعد

سالِة. – 1  أ ضبُُط بالش كِل الت امَّ المقطع  األخير  من  الر 

ا بُمشاه   سأت ُركُ  ِحي ع ظيم   د تِك  ُمعاف ى.باريس  بع د  أسابيع  قليلٍة، وكم  سيكوُن ف ر 

. ُ يُب قيك  أل خيك  ديُق ال حبيُب، إلى الل قاِء، وّللا   فإلى الل قاِء أيُّها الص 

2 – .  أُعرب ما أشير  إليه بخط ٍ

 مبتدأ.ما: إسم نكرة تامة)بمعنى شيء( مبني على الس كوِن في محل  رفع 

: فعل تعج ب بصورة الماضي، مبني على الفتح على آخره، وفاعله ضمير مستتر وجوبا على خالف  أجمل 

 األصل تقديره هو.

وعد  : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وجملة أجمل  وعد الط بيب، جملة فعلي ة في محل 

 رفع خبر المبتدإ )ما(، وهو مضاف.

ه الكسرة الظ اهرة على آخره. الطبيب: مضاف اليه  مجروروعالمة جر 

 استخرج من الن ص ِ األدواِت الن اِصبة ، واذكر نوعها. – 3

 لن  : حرف نصب ، ونفي واستقبال.

 .ألفاء: )فتجد (: فاء )الس ببية( تنصب بأن مضمرة إذا تقد مها طلٌب أو نفيٌ 

( : حرف نصب، واستقبال، ومصدري.  أن  : )ننظر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :ثالث ا: في النشاء

 فيها بحلوِل العاِم الجديِد، وتمن ى لك فيها الس عادة  الموضوع: كتب  إليك  أحدُ أصدقائك  رسالة  يُهن ئُك  

ُب بالعاِم الجديِد، وتمنَّ لهُ بدوِرك  دوام   . أِجب هُ عن  رسالتِِه بكتاٍب تُود ُع فيه العام  الماضي، وتُرح  والن جاح 

ِة والن   ح   جاحِ والهناِء.الص ِ

 صميم:الت  

 المقدمة: 

سالِة. -  سرورك لدى تسل م الر 

 توجيهُ الش كِر لرفيقك، واستبشارك  بالت مني ات. -

سالِة:   صلُب الر 

 وداع العام الماضي، والت فكيُر بِه. -

   تعدادُ حسناتِِه وسي ئاتِِه. -

 الت رحيُب بالعيِد ال جديد. -

   خي ٍر وسالم.رسول  الت من ي بأن  يكون   -

 الش عوُر والعواطُف:

 الت من ي لصديِقك بدواِم الص حِة. -

، بأن يُوف قه، ويُسد د  ُخطاه... -  الط لُب إلى ّللا 

  الن هاية:

تِِه بالُمراس ل ِة. -  ت كراُر الشُّكِر لهُ على ُمبادر 

 الط لُب إليه بأن  يستمرَّ في ال ُمراسل ِة. -

 

 

  

 

 



 
 التقييم()نص النص السادس

 أ ب ناُء لُب ناني                                                      

 قِفوا ق ليال  وان ُظروا ألُري ُكم  أ ب ناء  لُب ناني :

ب ساتين. الف ال حون  ُهُم  دائِق  و  ر  إلى ح  ع  لون  الو  ِ  ال ذين  يُحو 

عاةُ ال ذين  ي قودون  قُط علن ُهم  ِمن  و .ُهُم الرُّ صوف ها ِرداء  ها ِغذاء  و  ت ت كاث ُر وتُع طيُكم  لُحوم   اٍد إلى واٍد ف ت ن ُمو و 

امون  ُهُم  ر  ِدب س ا. الك ر  م  ا ، وي ع ِقدون  الخ  ر  م   ال ذين  ي ع ِصرون  الِعن ب  خ 

رير. هاُت الل واتي ي غ زل ن  الح  ب ون  أ ن صاب  الت وِت واألُم   ُهُم اآلباُء ال ذين يُر 

ارون  والب ن اؤون ُهُم  راِس والنَّواقيس. الحائِكون  والف خ   ِوصانِعو األ ج 

ةِ ال ذين يُن ِشدون  الع تابا والمُ  ر  ديدةٍ، وُهم  ُشع راُء الِفط  ُهم  في ُكؤٍوٍس ج  واح  ُكبون  أ ر  ع نَّى ُهُم الشُّعراُء ال ذين  يس 

ل. ج   والزَّ

ي راُت  ُهُم ال ذي، يُغاِدرون  لُب نان  ول ي س   ، وي عودون  إلي ِه وخ  ٍم في س واِعِدِهم  ماس ٍة في قُلوبِِهم وع ز  ل ُهم ِسوى ح 

ِض   األ ر 

.  في أ ُكف ِهم وأ كاليُل الغاِرع لى ُرؤوِسِهم 

ِذبون  القُلوب  إل ي ِهم  أ ي ن ما ُوِجدوا. ل وا وي ج   ُهُم ال ذين  ي ت غ لَّبون على ُمحيِطِهم  أ ي ن ما ح 

واخِ وي موتون  في قُصوِر الِعل م.وُهُم   ال ذين  يُول دون  في األ ك 

 هؤلء ُهم  أ ب ناُء لُب نان.

ياُح والِمل ُح ال ذي ل تُف ِسدُهُ الدُّهوُر. ِفئُها الر ِ  هؤلء ُهُم السُُّرُج ال تي ل تُط 

ماِل والك   الس ائرون  ه ؤلِءُهُم  قيق ِة والج  و  الح   مال.بأ ق داٍم ثابِت ٍة ن ح 

 جبران خليل جبران                                                                                            

 مفردات ومعان

راعة .   عر         : األرض غي ر الممه دة وال تي ل تصلُح للز   الو 

س.   الن واقيس    : مفردها : ناقوس ، وتعني الجر 

باألنصاب      :  ة الصَّغيرة.’ مفردها : ن ص  ر   ، وتعني الش ج 

. ي  الل بناني  ل         : الش عر العام  ج   الز 

راقِِه رائِحة طي بة.  الغار          : نبات أل و 



 
و الِقن ديل.  السُُّرج        : مفردها : ِسراج ، وه 

. مة ِمن الق ش ِ ر ، وتعني ُحز   أغمار         : مفردها : ُغم 

.       سواِعد  فق والك ف   : مفردها : ساِعدٌ ، وهو ما بين الِمر 

: ل  الن ص  و   أسئلة ح 

 ماذا يفعُل فآلحو لُب نان؟ – 1

 ماذا يفعُل ُرعاةُ لُبنان ؟ – 2

 كي ف  ي عودُ اللُّب نانيون  إلى لُب نان؟ – 3

ت ي ن؟ – 4  ماذا يعني الكاتُب بهات ي ِن الِعبار 

ياُح ، والِمل ُح ال ذي ل تُف ِسدُهُ  –لم .             ب يموتون في قصور الع –أ      ِفئها الر  ُهُم السُُّرُج ال تي ل تُط 

 الدُّهور.

ط ن ِه ؟ عل ل إجاب ت ك. – 5 يِِه في أ ب ناِء و 
 هل تُوافُق ُجب ران  على رأ 

؟  –6  كم فِق رة في هذا الن ص 

ضَّح  ل ك  ذِلك؟  – 7 ؟ وكيف  ت و  ُع هذا الن ص   ما نو 

؟ – 8 ب ت ك  في هذا الن ص  ميل ةُ الب ليغةُ ال تي أ ع ج   ما هي  الِعباراُت الج 

 تمارين حول النص:

ل  الت الي ة  ، ولحظ الكلمات التي تحتها خط ، وأجب على األسئلة التالية:  أ الُجم   ُعد  إلى الن ص  واق ر 

ن ث ؟هذ – 1  ِه األس ماء تدلُّ على ُمذك ر أم مؤ 

ى إذن؟ – 2 ا من التَّغيير؟ ماذا يُسم  دُ هذِه الُجموعِ ساِلم   هل بقي  ُمف ر 

د؟ – 3 ِم الُمف ر  فاِن الل ذاِن زيدا ع لى آِخِرالس   ما الحر 

 لماذا ُحِذف ت  الن ون في " صانِعو األجراس"؟ – 4

 "هم" . –"ال ذين"  –ة : "هؤلء" على ماذا دل ت الكلمات الت الي – 5

 استخرج من الن ص  ثالث كلمات "جمع المذك ر الس الم". – 6

ش روعٍ يُفيدُ  لون بِم  ال يعم  ل  ُعم  لوب   أكتب فقرة حو  ُهم، ُمحاول  أ ن ت ت بِع  أُس  و  ك نح  يَّتُهم وشعور  أهم ِ لُب نان. أذ ُكر 

 الكاتِب

                 


