
 

 عليم اللغة العربية للمبتدئين ) الجزء الثاني (برنامج ت

 الثالث والرابع المستويين

علّمين ت  مُ لْ ا ن  مِ الثالث والرابع وى ت  سْ لمُ ا حِ صالِ ئين( لِ دبت  مُ لْ لِ  ةِ ربيّ ع  الْ  لغةِ الّ  ) تعليمُ  رنامجِ الثّاني من ب   اْلِجْزءُ  أُِعد  

 .مهِ لديْ  لغةِ توى ال  سْ سين مُ وتحْ  ةِ بيّ ر  الع   ةِ غ  الل  تزّودوا بِ ي   أنْ  ريدون  الّذين يُ 

ُ ة وقواعد  اْلع ربيّ  ةِ اللّغ   س  سُ أُ  األّول ءِ زْ نا في اْلجِ حْ ر  ش   نْ أ   بعد   عّمق نت  الثّاني لِ  ء  زْ جِ اآلن الْ  ق ّدمُ ّسٍط، نُ ب  لوٍب مُ سْ ها بأ

 شفويًا وكتابيًّا. ات الّتي تْطرأ علْيهاوالتّْعبيرها مالِ عْ تِ ة اسْ فيّ لّغة العربيّة وكيْ أْكثر بقواعِد ال

بينها  فيما التّْقسيموإن  ،التْعبير واْلق واعد واإلمالءالتّحليل و :هابكّلِ فروعِ  غةِ اللّ  دة  حْ وِ  ءِ زْ جِ لقد طبّْقنا في هذا الْ 

 .ما هو إالّ تشريح للّغة

 ؟ هُ هدافُ  وما هي أنامجُ رْ ب  هذا الْ  لُ مُ شْ ماذا ي  

 كأمثلة عند   مُ خد  ت  سْ تُ  ةً تطبيقيّ  ن  نها تماريمِ  درٍس  كل   مالء يتبعُ اإل و دِ قواعِ في الْ  ( درسا   26) نامجُ برْ الْ   لُ يشمُ 

 .حاجةِ الْ 

 (. فيةوصْ الْ وة يّ ردِ ) الس   ةِ صي  الن   األنماطِ  ل  حوْ  رُ و  حدات تتمحْ ( وِ  5 ) نُ ويتضم  

ضوابط اللغة  –راءة القِ  –فوي عبير الشّ التّ  –) االستماع  غةِ الل   مهاراتِ  البرنامج الى تعزيزِ  نسعى من خالل 

 تابي (.كِ عبير الْ التّ  –الء" واعد واالمْ ق  "الْ 

 إلى تقاالً نْ بة إمرك   ملٍ جُ  نا إلىجْ تدرّ  ثم   بسيطةٍ  ملٍ بير بجُ عْ نا الت  دمْ خْ ت  اسْ و هولةٍ سُ  لى األقلِّ  إهلِ األسْ  ن  جنا مِ تدرّ وقد  

 .ةصّ مام قِ تْ  أو إحوارٍ  نشاءِ إ

 مواضيعِ للْ  المتعلّمِ  فضولِ  وذلك إلثارةِ  ،ةفيّ ة وصْ دبيّ ة وأ  ديّ ة سرْ صيّ ص  وتوّخْينا التّْنويع في النّصوص بين قِ 

ْطروحةِ  ا وروًحا. تفادةُ سْ اإل تكون   معًا لكي ها في آنٍ متِ اللّغة وسال مع التّشديد على بساطةِ  اْلم   أْشمل وأْعمق نصًّ

 .اللّغة متكاملة لتعلّمِ  من عملّيةٍ  إنّما هي جزء  و هاتِ ع  تْ مُ لِ  وأها ذاتِ لِ  صودةً ت مقْ س  ليْ  ةُ قراء  الْ 

ما يُْقرأ ويحّلله ويتذّوقه  يفهم  أن و ،صحيحة تعلّم على أن يقرأ قراءةً المُ  رةِ دْ تنمية قُ   رِ األمْ  نهايةِ في  الهدفُ و

 .فيتحّدث بطالقة ويكتب بيُْسٍر وسهولة ويتدّرب على التّْعبير اإلنشائي وصياغة الموضوعات المتكاملة

وال شك والتّحليل.  الّدراسةِ  على أساليبِ  معتمدين   ممستوى المتعلّ  وفي حدودِ  حرْصنا على التْدريب تدريجيًّا  لقد

 دف.هذا اله   م على تحقيقِ تعلّ ساعد المُ ف تُ ناها سوْ رْ تي وفّ هيالت الّ سْ ناها والتّ عْ بِ طوات التي اتّ خُ الْ  نّ في أ

كالم ها فما هذه القواعد سوى وسيلة لضبِط اللّغة وتقديم الْ عينُ  عن اللّغةِ  اللّغة بمْعزلٍ  قواعدِ  س  ننا درْ كِ مْ ال يُ 

 سين التّْعبير.وتحْ 

 طرْحنا أسئلةً و،هعاتِ ل  وتط   هِ حاجاتِ م ولِ تعلّ المُ  ماماتِ تِ الهْ  جيب  ت  تسْ  يْ ة ك  ع  تنوّ والمُ  ة  ل  هْ السّ  صوص  نا الن  ترْ اخْ  وقدْ 

 ل منْ األوّ  ءِ زْ الجِ  ه المتعلّم من  ب  س  ت  ما اكْ  ترجاعِ إلى اسْ  وثانيًا ،النّّص وتذّوقه وتحليله ف أّوالً إلى فهمِ تهدُ 

ديد ما ج  الْ  والمتعلّم ال يستطيع تحصيل   حلقات متواصلة متدّرجة متكاملة، ألن دروس القواعد ،لغوية لوماتٍ عْ م  

 القديم. لم يمتلكْ 

م بحيث ال لدى المتعلّ  فكيرِ تْ الّ  مهاراتِ  كِ يتحرعلى  قادرةً و ةً وموضوعيّ  وبسيطةً  ئلة فقد جاءت واضحةً سْ ا األ  مّ أ  

 في أهدافِ  تصب   لموضوعاتٍ  ن نعرض  نا أدْ تعمّ كرية. وقد فِ كاته الْ ي دون سائر مل  قّ تلمُ الْ  ذاكرةِ  نكتفي بتنشيطِ 

 صي.خْ الشّ ه سلوبِ أب متماسكٍ  و موضوعٍ أ فقرةٍ  ليفِ أت من خاللِ  مُ تعلّ مُ ها الْ ليعالج   صّ النّ 



 
ة ضروريّ فهي وإن كانت  توى.سْ مُ م في هذا الْ تعلّ المُ  تي ال تفيدْ ضة الّ حْ م  ة الْ ة األدبيّ الغيّ ب  الْ  على األساليبِ  لم نرّكزْ 

  بتدئ.مُ ي الْ تلقّ مُ الْ  تفكير   شُ شوّ يُ  خدامها قدتِ أن اسْ  االّ  الحقةٍ  في مستوياتٍ 

بعض ما نصبو إليه جميعا في هذا  حقّق  م وأن يُ تعلّ مُ ي تواجه الْ تالّ  عوباتِ الصّ  بعض   زءُ جِ هذا الْ  أن يذلّل   نأملُ 

 المجال.

ديعة ويصبحون اكثر ب  ة الْ ربيّ ع  الْ  غةِ اللّ  مِ تعلّ  بتدئين علّهم يواصلون رحلة  مُ مين الْ تعلّ مُ الْ  لجميعِ  فادة  تِ سْ ونتمنى اإل

  معرفة بها وبمعارفها. 

 :ةساالد رخالل فترة نوِصي باْعتِماِد اْلُخُطواِت التّاِلي ة 

 إْعتِماد ساع تْين ي ْوِميًّا ِللد ْرس -1

الثّاني: -2 ل و  اإْلْمالِء.  في اأْلُْسبوعْين اأْلو   إْنهاء ُدروِس اْلق واِعِد و 

ّل التّمارين اْلُمت علّق ة بِها ) في اأْلُْسبوعْين الثِّاِلث والّرابِع: -3 ة الن صوص وح  ْين ِقراء  ت ْقريبًا في كّلِ ن ص 

 أُْسبوعٍ( 

ْعلوماِت اْلُمت ع لِّم.                                              -4                                                                                                                                                                                                                                           اعتبار الن ّص اْلخاِمس على أن هُ إْمتِحان ت ْقييمي ِلم 

 

  من الباحثين مجموعة إعداد                                                                                          

                                                             

 :الفهرس

 توى الثالت:سالم

 فوائد لغوية )مراجعة (:رس األّولالدّ 

 وأنواعها جملةُ الْ  :انيرس الثّ الدّ 

 عتل مُ حيح والْ الصّ  فعلُ الْ  :لثالّدرس الثّا

 ماضيالْ  فعلُ الّدٍرس الّرابع: الْ 

 مضارعالْ  فعلُ الْ  :خامسالّدرس الْ 

 األمر فعلُ  :الّدرس الّسادس

 زيدم  جّرد والْ مُ الْ :الّدرس الّسابع

 فاعل الْ  :الّدرس الثّامن

 فعول بهم  الْ  :الّدرس التّاسع

 اْلفاعل ْجهول ونائبُ م  معلوم والْ الْ  :الّدرس اْلعاشر

 

 :الرابعالمستوى 

 معثنّى واْلج  مُ الْ  :شرحادي ع  الّدرس الْ 



 
 صلةتّ مُ مائر الْ نفصلة والضّ مُ مائر الْ الضّ  :الّدرس الثّاني عشر

 وثمّ  بالواوِ  طفُ ع  الْ :الّدرس الثّالث عشر

 ضاف إليهمُ ضافة / الْ اإل:الّدرس الّرابع عشر

 جرورم  جار والْ الْ :الّدرس اْلخامس عشر

 كانم  ف الْ ظرْ  –مان ف الزّ ف / ظرْ رْ الظّ  :الّدرس الّسادس عشر

ْنعوت  الّدرس الّسابع عشر: النّعت واْلم 

 بر خ  بتدأ والْ مُ الْ :الّدرس الثّامن عشر

 كان وأخواتها :الّدرس التّاسع عشر

 إّن وأخواتها :الّدرس العشرون

 

 :قواعد إمالئية 

 المستوى الثالث:

 فوائد لغوية إمالئية )مراجعة( :الّدرس الواحد والعشرون

 الّدرس الثّاني والعشرون: التّاء الّطويلة والتّاء اْلق صيرة في االسم 

 لمة ودخول )أل( عليهاك  في أّول الْ  مزةه  الْ  :لث والعشروناالّدرس الثّ 

 المستوى الرابع:

 بتدئة ب)أل(مُ الْ  لماتِ ك  و(على الْ -ف-ك-دخول )ب :الّدرس الّرابع والعشرون

 نقوص الُمنّونم  ّدة وتنوين النّصب واالْسم الْ م  الْ  :ْلخامس والعشرونالّدرس ا

ْقصورةُ في آِخِر األْفعاِل واألْسماء :الّدرس الّسادس والعشرون ْمدودةُ واألِلُف الم   األِلُف الم 

 

  :األنماط الكتابية

 

 ردي ومؤشراتهالسّ  مطُ النّ  :أوال

 في ومؤشراتهصْ و  الْ  مطُ ثانيا: النّ 

 صوص:النّ 

 أغلى قّصة شعٍر في اْلعالم :لوّ  األصّ النّ 

 النّاسك المدفوق على رأِسه :انيالثّ  صّ النّ 

 برانبران خليل جُ جُ  :الثالثّ  صّ النّ 



 
 في اْليد صفور  عُ :ابعالرّ  صّ النّ 

 : في سفحِ صنينخامسالْ  صّ النّ 

 

 المستوى الثالث :

 ة:غويّ فوائد لُ :لاألوّ  سُ الّدر

 ةُ م  لِ ك  لْ أ :الً أوّ 

 :واعٍ نْ أ   ةُ الث  ث   ةُ م  لِ ك  لْ أ

 "ل  جُ "ر   لُ ثْ مِ  اسم   -أ

 "ب  رِ "ش   لُ ثْ مِ  ل  عْ فِ  -ب

 لى"" ع   لُ ثْ مِ  ف  رْ ح    -ج

 موعةُ جْ م   ةُ م  الكلِ ف إذاً  .ةٍ ف  لِ ت  خْ مُ  رٍ و  إلى صُ  ويل  حْ الن الت  ب  قْ ما ي  هُ ر، ألن  يْ ال غ   لِ عْ والفِ  مِ لى االسْ ري ع  جْ ي   فُ رْ الص  

،"الحُ  :ةً ي  وِ ن  عْ م   ةً د  وحْ  وْ ا أ  دً ر  فْ ى مُ نً عْ ي م  دّ ؤ  تُ  روفٍ حُ   ".الصُ خْ اإل ب 

 ةُ ل  مْ جُ : الْ ثانياً 

 رِ واخِ في أ   ةُ سي  ر  دْ م  الْ  ةُ ل  طْ عُ الْ  أُ د  بْ ت   :الً ث  نا م  لِ وْ ق  ك   :اا وتامً لوبً طْ ى م  نً عْ ي م  دِّ ؤ  تُ  ماتٍ لِ ك   ةُ موع  جْ م   ي  هِ  ةُ ل  مْ جُ الْ  – 1

 .رٍ هُ أشْ  ة  الث  ث   ر  مِ ت  سْ وت   ران  حزيْ 

 .فٍ رْ وح   مٍ واسْ  علٍ فِ  نْ مِ  ةُ ل  مْ الجُ  تتكّونُ  – 2

 ف(حرْ  –م( )في اسْ  –)حزيران  ل(عْ فِ  – )تبدأُ 

 :لِ م  جُ الْ  واعِ أنْ  م  ه  أ   – 3

 تُ ا، وغسلْ باكرً  تُ ضْ ه  ن   :مثالً  ،هُ قوعُ وُ  رٍ ظ  ت  نْ مُ  أوْ  عٍ واقِ  ثٍ د  أو ح   لٍ م  لى ع  ع ل  دُ تي ت  ال   ي  : هِ ةُ الخبري   ةُ ل  مْ الجُ  –أ 

  ،هيوجْ 

 .ةِ رس  دْ دي إلى الم  والِ  مع   تُ هْ ج  و  وت  

  .جملة الّطلب يانِ األح هي في غالبِ  :اإلنشائية ملةُ جُ الْ  –ب 

 رة قْ الفِ  :اثالثً 

 كار  رر األفْ ب  تُ ، و  كالمِ لْ ة لِ يّ رِ و  المحْ  ةكرفِ الْ  حُ ّضِ و  تُ  ي  هِ و   .ةيّ ا أساسِ ة وغالبً ويّ ثان   ةً ر  كْ فِ  م  ضُ ت   لٍ م  جُ  موعةُ جْ م   هي   ةُ ر  قْ الفِ 

 انوية.ئيسة والثّ الرّ 

 ة.ويّ كار ثان  أفْ  ة بواسطةِ ح  ض  و  مُ  ة  رئيس   ة  ر  كْ فِ  ي  هِ  ر، أوْ طُ سْ أ   ةِ ع  ضْ ن بِ ة مِ ف  لّ ؤ  ة مُ ع  سّ و  مُ  لة  مْ ة جُ ر  قْ فِ الْ 

  صّ رابعا: النّ 

ة ئيس  ر   كار  أفْ  هُ عنْ  عُ يتفر   ،اا أدبيًّ عً ط  قْ ها م  موعِ جْ م  بِ  لُ كِّ ش  وتُ  ،ةعامّ الْ  رة  كْ فِ الْ  دُ سِّ ج  تُ  ،راتق  ف   ةموع  جْ هو م   ص  النّ 

 ة.وثانويّ 



 
 .نىعْ م  الْ  تامةِ  لٍ م  من جُ  ص  الن   فُ لّ أ  يت  

 

 اْلُجْمل ةُ وأ ْنواُعها :الثّاني الد رسُ 

 اتام   نىً عْ م   فيدُ تُ  ماتٍ لِ ك   ةُ موع  جْ م   ي  هِ  لةُ مْ جُ الْ 

 الت.ض  ف   نين دون  كْ رُ  نْ مِ  بُ ك  ر  ت  ت   واةُ الن   ةُ ل  مْ جُ الْ و   ،ناهاعْ م   دُ قُ فْ ت   الّ ئِ ما ل  هِ دِ ح  أ ف  ذْ نا ح  نُ كِ مْ نين ال يُ كْ رُ  ملةٍ جُ  لِّ كُ لِ 

 الت.ض  ف  الْ  ِض عْ ب  و   واةِ الن   ملةِ جُ الْ  ن  مِ  بُ كّ ر  ت  تي ت  الّ  ملةُ جُ الْ  ي  هِ  ةبسيط  ل  اْ  لةُ مْ الجُ 

 .لِ اخِ الد   ن  مِ  ملة  جُ ني الْ غْ تُ  لةٍ ض  أو ف   ةٍ ياد  زِ  نْ مِ , و   ةِ ساسيّ اأْل  كانِ األرْ  ن  مِ  فُ ألّ ت  تي ت  الّ  ملةُ جُ الْ  ي  هِ 

ها ن  يْ ب   عُ م  جْ ت  و ةٍ يّ لِ مْ جُ  عٍ قاطِ م   ةِ دّ عِ  نْ مِ  فُ لّ أ  ت  تي ت  الّ  ي  هِ و رْ ث  كْ أ   وْ تين أ  مل  جُ  نُ مّ ض  ت  تي ت  الّ  ملةُ جُ الْ  ي  هِ  بةُ رك  مُ الْ  ملةُ الجُ 

 .وابطُ الر  

 لٍ عْ فِ  نْ مِ  ةُ يّ لِ عْ فِ الْ  ةُ ل  مْ جُ الْ  فُ لّ أ  ت  ت   .لها األوّ ن  كْ رُ  علُ فِ الْ  كونُ تي ي  الّ  ملةُ جُ الْ  ي  هِ و   ،لٍ عْ فِ بِ  أُ د  بْ تي ت  الّ  ي  : هِ ةُ يّ لِ عْ فِ الْ  ملةُ جُ الْ 

 نى.عْ م  الْ  مِ تماما إِل هً عُ ب  تْ وما ي   لٍ وفاعِ 

 .در  فْ مُ الْ  في صيغةِ  لُ عْ فِ ى الْ ق  بْ ي   ةِ ليّ عْ فِ الْ  ملةِ جُ في الْ 

  :نْ مِ  فُ لّ أ  ت  تي ت  الّ  ةُ ل  مْ جُ هي الْ  ةِ يّ بِ ر  ع  الْ  لغةِ في الّ  ةُ ليّ عْ فِ الْ  لةُ مْ جُ الْ 

  فاعلٍ  نائبْ و   جهولِ م  لْ لِ  لٍ عْ فِ  -                                                .لٍ فاعِ و   لومِ عْ للم   لٍ عْ فِ   -

 .هِ رِ ب  خ  و   هِ مِ سْ  إعْ م   ٍص ناقِ  علٍ فِ  -                                             .هِ بِ  مفعولٍ و   لٍ فاعِ و   لٍ عْ فِ   -

   :ةُ يّ مِ سْ اإل ةُ ل  مْ الجُ 

 .لوّ ركنها األ مُ كون االسْ تي ي  الّ  ةُ ملِ جُ الْ  ي  هِ و   مٍ سْ  بإأُ د  بْ تي ت  الّ  ي  هِ 

 فعل.الْ  فُ يصرت م  مية يتسْ ملة اإلجُ في الْ  .عنىم  الْ  مبتدأ وخبر وما قد يتبعهما إلتْمامِ  ة منيّ مِ سْ  اإلملةُ جُ الْ  تتألفُ 

كن األول في ة الرّ عليّ فِ الْ  جملةِ في الْ  فاعل  الْ  نجعلُ  سميةٍ  إملةٍ لى جُ  إةِ فعليّ الْ  ملةِ جُ الْ  اذا أردنا تحويل   -

 كما يجب تصريفه. فعل  صّرف الْ نُ  سمية , ثمّ  اإلجملةِ الْ 

 مال  ديقان يعيدان الْ الصّ  -------------------ديقان المال  عيُد الصّ ثال: يُ مِ 

 لى صيغةِ فعل إحّول هذا الْ نُ  ،ةفعليّ  لى جملةٍ اني فعل إتي ركنها الثّ ة الّ ميّ سْ  اإلجملةِ الْ  نا تحويل  ذا أردْ إ -

 ة.عليّ فِ الْ  جملةِ ل في الْ وّ كن األنجعله الرّ  ثمّ  مفردِ الْ 

 ديقان ينسى الصّ  -------------------ديقان ينسيان الصّ  :ثالمِ 

من هذا الّركن  عالً نشتقًّ فِ  ،ةعليّ فِ  لى جملةٍ اني إسم إتي ركنها الثّ الّ  ةِ سميّ  اإلجملةِ الْ  اذا أردنا تحويل   -

 ة.عليّ فِ الْ  جملةِ للْ  ا أول  فعل ركنً هذا الْ  نجعلُ  اني ثمّ الثّ 

 .مالُ الْ  توافر   ------------------------توافر  ماُل مُ ثال: الْ مِ 

 :تمارين 

ٍة:أِعْد ت ْرتيب  الْ  -أ  ك ِلماِت التّاليِة ِلت ْحُصل  ع لى ُجْمل ٍة ُمفيد 



 
ًدا  –تستطيع  ميع   –النّاِس  –األب  –ال  –تُْرضي  -إنّك   -قال   –مؤّكِ  أ ن. –ج 

 .جميع  النّاِس  ًدا إنك ال تستطيع أن ترضي  مؤكّ  :قال األب  

 

 

 :كلمات التّالية في ُجمٍل ُمفيدةٍ الْ  عْ ض   -ب 

ِجل   –قْرية    .ي ْفل حُ  –ه زيل  –خ 

 بة.طبيعتها خالّ  سمير ألنّ  في قريةِ  أُِحب  العيش   :قرية 

 .جميعالْ  أمام   عندما وقع   ولدُ الْ  خجل   :خجل

 .عامالطّ  له بعض   متُ قدّ  ،ا هزيالً فقيرً  طفالً  ارعِ في الشّ  رأيتُ  :هزيل

 جاح. لى النّ  إوصولِ بالْ  كسول لم يفلحْ الْ  ابُ الشّ  :يفلحُ 

 

 :لّ ت  عْ مُ الْ  لُ عْ فِ والْ  حيحُ الص   لُ عْ فِ الْ  :الثالثّ  رسُ الدّ 

 ق بِل   :(ياء( أو)واو )أو (فلِ أ   )نْ مِ  هُ لُ ال أصْ ذي خ  الّ  لُ عْ فِ هو الْ  حيحُ الص   لُ عْ فِ الْ 

 .ماضيإلى الْ  ل  عْ فِ الْ  حّولُ نُ  - :لِ عْ فِ الْ  ل  أصْ  فُ رِ نعْ  يْ ك  لِ 

 غائب "هو".الْ  إلى ضميرِ  هُ ندُ سْ نُ  -                           

 رف الّزائدة عليه.األحْ  ن  مِ  هُ نجّردُ  -                           

. :أو شّدة همزةٍ  نْ مِ  هُ لُ ذي خال أصْ الّ  حيحُ الصّ  علُ فِ هو الْ  :المالسّ  -1 :واعأنْ  ثالثةُ  حيحُ الص   لُ عْ فِ الْ  ل ق   ح 

 مأل. –سأل  –أكل  :الّصحيح الّذي تضّمن أْصله همزة علُ فِ هو الْ  :موزهْ م  الْ -2                                

 .مرّ  –حّط  :شّدة هُ الّصحيح الّذي تضّمن أصلُ  لُ عْ فِ هو الْ  :الُمضعّف-3                               

 .ى –و  –ي  –أ :لّةعِ الْ  فِ ه واحًدا أو اثنين من أحرُ لُ ّمن أصْ ض  الّذي ت   لُ عْ فِ هو الْ  :لّ ت  عْ مُ الْ  لُ عْ فِ الْ 

 )عوى(. هِ رِ وآخِ  هِ )وفى( أو في وسطِ  هِ )نام( أو في آخرِ  هِ )وعد( أو في وسطِ  فعلِ الْ  في أّولِ  ةِ لّ عِ الْ  حرفُ  يقعُ 

  :تمارين

  :ل في ما يليت  عْ مُ الْ  لِ عْ فِ الْ  ن  حيح مِ الصّ  ل  عْ فِ ميّز الْ  - 1

 لوا.تجوّ  -حلما –توقّى  –تهتدبن  –يغفون  –وقفا أ –ن قلْ  –كتبتا  –يشربون  –تسمعان 

 .)حلم(حلما – )كتب(كتبتا – )شرب(يشربون –)سمع(تسمعان  :الفعل الصحيح

 . )تجّول(تجّولوا – )توّقى( توقى – )اهتدى(تهتدين – )غفى(يغفون – )أوقف(أوقفا – )قال(قلن :الفعل المعتل 

 :ةي  الِ عال التّ الحظ األفْ  - 2



 
 .أقيل –خشي  –روى  –بكى  –طار  –وصل 

 حّدد أي من هذه األفعال معتل أوله ؟ وثانيه؟ وثالثه ؟وأي منها معتل أوله وثالثه؟ وأي منها معتل ثانيه وثالثه؟

 روى -خشي  -بكى   :ثالثه معتلّ الْ  فعلُ أقيل                    الْ  –وصل  :لهأوّ  معتلّ الْ  فعلُ الْ 

 له وثالثه: أقيلأوّ  معتلّ فعل الْ الْ                       روى-طار  :ثانيه معتلّ الْ  فعلُ الْ 

 ثانيه وثالثه: روى معتلّ الْ  فعلُ الْ 

 

 :أكمل الجدول التّالي بهذه األفعال -3

 .يبقى -أُْعِجْبُت   –تتدّخل  –تحب   –تهتّم  –تهفو  –تكتنف  –تْسمو  -تحترم    -  أحببت

 ُمْعتلّ      صحيح          //           ند إلى)هو(//  ماضيه المس //   //     ماضيه                  الفعل     

 أحب                   حّب        أأحببت                         أحب                هو 

 احترم                   هو احترم            تحترم                         احترم         

                                  سما                                  ا                      هو سم                سما   تسمو                       

 كتنفا              اكتنف           اكتنف                هو           تكتنف            

 هفا                                                       هو هفا                  هفو                          هفات

 اهتم           اهتم                اهتم                     هو    تهتم                    

 حبّ أ               ب           حأحّب                   هو أتحب                          

 دخل                    هو تدخل            تتدخل                      تدخل             

 اعجب                  هو اعجب                        أعجباعجبت                    

        بقي                                                 هو بقي                 يبقى                       بقي                   

 

 

 

 ماضي الْ  لُ عْ فِ الْ : رابعالّدرس ال

 ٍث تم  في الّزمن الماضي.د  ل  على ح  دُ ذي ي  الّ  لُ عْ فِ الْ  و  هُ ماضي الْ  لُ عْ فِ الْ 

 ّطاُب إلى اْلغاب ة.ح  الْ  ل  ص  و   مثال: ر(اآلخ ذا كان صحيح  )إ هِ على آخرِ  رةِ اهِ الظّ  يُْبنى الفعُل الماضي على الفتحةِ 



 
رفع  به ضميرُ  صلْ يتّ  نيث ولمْ أْ التّ  تاءُ  هِ بِ  تْ لِ ص  اتّ  ولوْ  هِ على آخرِ  رةِ اهِ الظّ  اْلماضي على الفتحةِ  لُ يُْبنى اْلفعْ 

 متحّرك.

 غفا. –رأى  :هاظِ فْ ل   عذّرِ ت  ف لِ لِ ة على األقّدر  مُ الْ  ةِ فتح  ف على الْ هي بألِ ت  نْ مُ ماضي الْ الْ  لُ يُْبنى الفعْ 

 م.زْ ج  أو الْ  بِ صْ النّ  لِ بعوامِ  هِ آخرِ  ر حركةُ أثّ ال تت   ،اني دائمً بْ ماضي م  الْ  فعلُ الْ 

 وصلن. –وصلنا  –وصلتم  –وصْلت  :تحّركمُ الْ  فعِ الرّ  بضميرِ  صل  ذا اتّ كون إماضي على السّ الْ  علُ فِ يُْبنى الْ 

  –علمنا  –علمت  :ن (ساكِ  بعد    وال نا كةتحرّ مُ اء الْ التّ  :هي ةِ ك  تحرّ مُ الْ  فعِ الرّ  ) ضمائرُ 

 فعلِ الْ  على آخرِ  حةِ تْ ف  الْ  محلّ  كونُ ّل السّ حِ ماضي ي  الْ  فعلُ نا ( الْ  –اء ك )التّ تحرّ مُ صل الْ تّ مُ الْ ميرُ الضّ  صل  ذا اتّ إ

 ماضي.الْ 

 علموا. –حزنوا  –أقبلوا  :ماعةِ ج  بواو الْ  صل  ذا اتّ  إمّ ماضي على الضّ الْ  فعلُ يُْبنى الْ 

 لِ عْ فِ الْ  على آخرِ  ةِ ح  تْ ف  الْ  حلّ م   مةُ حل  الضّ ماضي ت  الْ  فعلِ صل الواو ) واو الجماعة ( بالْ تّ مُ الْ  ميرُ الض   صل  ذا اتّ إ

 .ماضيالْ 

 :ماضيالْ  فعلِ الْ  وظائفُ 

 الية:التّ  بابِ سْ ْل ماضي لِ ل الْ فعْ ف الْ ظّ و  يُ 

 فأ.مرْ الْ  فينةُ مثال: غادرت السّ  ،ملّ ك  التّ  منِ ز   قبل   رٍ مْ أ   دوثِ على حُ  اللةِ لدّ لِ  – 1

 .1914عام  بُ حرْ ت الْ ر  ثال: ج  مِ  ،اريخيةالتّ  داثِ واآلحْ  وقائعِ الْ  لِ لنقْ  – 2

 ف.يْ ى الصّ ولّ  ثال: قدْ ، مِ هِ ثباتِ  وإثِ د  ح  أو الْ  رِ األمْ  كيدِ لتأْ  – 3

 زرتنا. ك  ليت   –هللا في مسعك  قك  ثال: وفّ ي، مِ منّ ، والتّ عاءِ للد   – 4

 دينة.م  الْ  رافِ طْ د أ  نْ ت عِ ف  ثّم توقّ  ،قافلةُ ت الْ مثال: سار   صصي.قِ الْ  دِ رْ السّ  عاِش نْ إل – 5

 تمارين 

ة  بِنائِِه في ما يلي – 1 طًّا ت ْحت  الِفْعِل الماضي، ثُم  ع يِّْن ع الم  ْع خ   :ض 

ًحا، و  أ  كنت  يا ل هُ ِمْن ي ْوٍم ع ظيٍم ! ف ق دْ  تاِعبي، ِولِكن  ن س ْيتْقِفُز ف ر  ميع  م  ْقٍت ط ويٍل، ف ق ْد أ   مر  ج  ذ  و  ّسامون  خ  الر 

اف ق تي.يُْدِخلون  ب ْعض  الت ْعديالِت ع لى  ِة دون  ُمو   الس ي ار 

 فع  التّاء المتحّركة.ه بضمير الرّ صالِ كْنُت: مبني على الّسكون التّ 

 اء المتحّركة.الّرفع التّ  صاله بضميرِ نسْيت: مبني على الّسكون التّ 

 آِخِره. اهرة فيتحة الظّ ف  : مبني على الْ مر  

  آخِره. فيفتحة الّظاهرة مبني على الْ  :أخذ  

كان  الن ق ِط في ما يلي – 2 ْع الِفْعل  الماضي  الُمناِسب  م   :ض 

ْعِرًضا ِلْلس ياراِت ك بيًرا أقامت- ها لي رأيت .الش ِرك ةُ م  ْمراء  ل ْو يْست طيُع أ بي ِشراء  ة  الح  ي ار  أْن  أحببتك م  .تِْلك  الس 

ديد ةً.  أ ةً ج   ْمت ِلك  س ي ار 



 
الً ي كونُ  – 3  :فيها أ لِّْف ُجم 

ْبنيٌّ على الف تْحِ الّظاِهِر.  ب-أ  ْبنيٌّ على الس كوِن.   ج -فِْعل  ماٍض م  ّمِ   -فِْعل  ماٍض م  ْبنيٌّ على الض  فِْعل  ماٍض م 

 الظ اِهِر.

هؤالء األوالد درسوا كي  –ج     لعْبُت طول النهار دون تعب.  –ب             زاهي الى السوق   ذهب   –أ 

 ينجحوا.

 :إمأل الف راغ  بالفعِل الماضي الُمناِسب – 4

 الّشوارع. فوانظّ ك نّاسون الْ  – المظّ في ال واجلسجرمون مُ الْ  –مال قراء الْ فُ الْ  عطواأحسنون مُ الْ 

 

 

 ضارعُ مُ الْ  فعلُ الْ :  خامسالّدْرس ال

 .تقبلسْ مُ الْ  منِ أو في الزّ  رِ حاِض الْ  في الّزمنِ  م  يتُ  ثٍ د  على ح   ل  دُ ذي ي  الّ  فعلُ هو الْ  عُ ضارِ مُ الْ  لُ عْ فِ الْ 

  .ت –ي  –ن  –أ  :يصاغ فعل المضارع من الماضي بزيادة أحد أحرف المضارعة في أّوله وهي

باعييُ   –تحادُث ي   –ي ْحُدُث  :فتح في الثالثي والخماسي والسداسيويُ  ،)يُحّدُث(ضم  حرف المضارعة في الر 

 .ْستْحِدثُ ي  

الثي تنقلب الثّ  فعلِ الْ  قصورة في آخرِ م  األلف الْ منها أن  ،ضارعمُ لى الْ  حين نحّوله إمعتلّ الْ  فعلِ الت على الْ تبدّ  تطرأُ 

 يغفو. -----غفا   -يمشي  -----مشى  :ثالمِ  .لى واوويلة تنقلب إوأّن األلف الطّ  مضارعِ لى ياء في الْ إ

 مضارع عراب الْ إ 

 :ماه فهُ عِ ا عالمتا رفْ أمّ  .مجزْ  فُ ب أو حرْ نصْ  ا حين ال يسبقه حرفُ ضارع  مرفوعً مُ فعل الْ يكون الْ  -أ

واو رة على الْ قدّ مُ يتزيا ( أو الْ  –ر ) يرى عذّ أو المقّدرة على األلف للتّ  ،اهرة على آخره ) يسرُع (ة الظّ مّ الضّ  – 1

 يمشي(. –قل ) يدنو ياء للثّ والْ 

 خمسة ) يهزجون(.الْ  ون في األفعالِ النّ  ثبوتُ  – 2

 خاطبة.مُ ياء الْ  ،جماعةواو الْ  ،ثنىمُ فعل مضارع اتّصلت بآخره ألف الْ  هي كل  :خمسةاألفعال الْ 

 .تشيرين –تشيرون  –يشيرون  –تشيران  –يشيران 

 مضارعِ الْ  فعلِ ب الْ وعالمات نصْ  ،كي )لكي( –لن  –أن  :صبذا سبقه أحد أحرف النّ مضارع إالْ  فعلُ  صبُ نْ يُ  -ب 

  :هي

 .) أن تسابق ( اهرة على آخرهفتحة الظّ الْ  – 1

 .ر ) لن ترى(عذّ رة على األلف للتّ مقدّ فتحة الْ الْ  – 2

 )لن تغاري ( ) تغارين(..خمسةالْ  ذا كان من األفعالِ  إهِ ون من آخرِ ف النّ حذْ  – 3

 :هي جزمِ وعالمات الْ .اهيةال النّ  –الم األمر  –لم  :مزْ ج  ذا سبقه أحد أحرف الْ مضارع إالْ  فعلُ  جزمُ يُ  –ج  



 
     .مسةخ  ون من آخر األفعال الْ النّ  فُ حذْ  – 3          .اآلخر ذا كان معتلّ ة إعلّ الْ  فِ ف حرْ حذْ  – 2     .كونالسّ  – 1

 مضارعفعل الْ وظائف الْ  

 جاح.لى الن  عون إسْ ي   – شاطٍ ونِ  جدٍّ بِ  لُ م  عْ ن   :رارِ مْ تِ واالسْ  ةِ ويّ ي  ح  على الْ  يدل    - 1

 ةِ دين  م  في الْ  كان أبي يعملُ  –لم أجدك في البيت  :في )لم ( أو كانالنّ  حرفُ  هُ ق  ب  ذا س   على الماضي إيدل    - 2

 .ةي  ماِض الْ  نواتِ في الس  

 نحو: تسيُر القافلة في الصباح الباكر بل.قْ ت  سْ على المُ  ل  يدُ  – 3

 ه.في آالمِ  طُ ب  خ  ويت   غيثُ ت  ويسْ  رخُ صْ : ي  و  ة، نحْ ع  تابِ ت  مُ الْ  كةِ ر  ح  على الْ  ل  يدُ  – 4

 كم ليرضيني.نجاح   نّ : إو  حْ ، ن  داءِ تِ بْ  اإله المُ ليْ ع   تْ ل  خ  ذا د  إ، ةِ حال  على الْ  ل  يدُ  – 5

 –باراة مُ في الْ  ين( أو )لن( أو )آن( أو )إن(: سنفوزُ مته )سوف( أو )السّ ذا تقدّ االستقبال، إ ؤكدي -  6

. –لن أذهب  –سوف ننجح   أن تدرس خير لك، إن تأت تر 

 

 

 

 

 :تمارين

 ه:ربْ الية واعْ التّ  ملِ جُ في الْ  مضارعِ الْ  فعلِ على الْ  دلْ  - 1

الّصياد شبكته في  يُلقي -من الّسفريعودون هم –أصوات اْلباعِة  تعلو -فادي هديّة  يتلقّى -هسامي إلى بيتِ  يذهبُ 

 البحر.

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. :يذهبُ 

 ) معتل اآلخر باأللف(  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره للت عذّر.  :يتلقى

 الضمة المقدرة على آخره للثقل. ) معتل اآلخر بالواو(فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه  :تعلو

 ع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، ألنه من األفعال الخمسة.فعل مضار :يعودون

 ) معتل اآلخر بالياء(.مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره للثقلرع فعل مضا :يلقي

 

 ة:علّ الْ  ضارعة وألحرفِ مُ ف الْ حرْ  حركةِ ه لِ تبِ وانْ  ،جمل التّالية إلى اْلُمضارعماضية في الْ حّول األفعال الْ  – 2

أنا  –أنتما قطفتما الثّمار وأكلتماها  –هّن ارتدْين  الثّياب اْلحريرّية  -هما نامتا باكًرا   –هو عاد من الّسفر 

 غنّيت، وأنت

 تنامان            يرتدين                               تقطفان        وتأكالنها       أغني                              يعود   

 غال سعر اْلخبز. –النّار غلى الماُء على  –أنت وعدتني بهدّية –أنتم بعتم األرض الّتي اشتريتموها  –رقصت  

 ترقص         تبيعون             تشترونها           تعدني              يغلي                      يغلو



 
 ما مضارع كل فعل من األفعال التّالية: -3

 باع.   -ذاع    -رعى      -مات    -وعد     -سار       -

 يبيع -يذيع    -يرعى     -يموت   -يعد     -يسير  

 

 األمر فعلُ : ادسالّدرس السّ   

 مستقبل.أو الْ  حاضرِ فعل يُطلب القيام بعمٍل من األعمال في الّزمن الْ  األمر هو كلّ  فعلُ 

 ،ما قيام بعملٍ الْ  مأمورٍ  لى شخٍص  إآمر ليطلب   ه شخص  يستخدمُ  األمر أسلوب  

 يدرسوا(تخدام الم األمر )لِ انتبه( أو باسْ  –مباشر )أدرس الْ  األمرِ  ويستخدم بصيغةِ  

 ال تتقاعسوا في عملكم (. –هي )ال تذهبوا مر كالنّ  من األقريبٍ  سلوبٍ أو اللجوء الى أ

 :وظائف فعل األمر

 صاعب.م  الْ  دين في وجهِ كونوا موح   :مثال ،باترار والثّ صْ اإل –     1        

 .اعدونيأرجوكم س –أرجوك  –سامحني  :مثال ،تعطافسْ ي واإلرجّ التّ  –  2

 مني كيف أرسم.مثال: علّ  ،تماسلْ اإل –     3     

إلهي -ني ! ساعدحمة وما يشبهها،نحو ربيعفو والرّ غاثة والْ تسْ ن واإلعوْ عاء ونعني به طلب الْ الد  –     4     

 غفرلي!أ

 حقيرالتّ - 10التّْسوية  – 9عيد و  والْ  التّْهديد – 8  خييرالتّ  – 7 شاد رْ صح واإلالنّ  – 6ي  منّ التّ  –5

 هانةواإل

ْدول  التّالي ) ال نأُْمُر بِفْعِل ا- 1تمارين  ْمعًا(.أل ْمِر إالّ الُمخاّطّب والُمخاط  أْكِمل الج  ُمث نّى وج   ب ة  ُمْفرًدا و 

 .األمر      الماضي                                المضارع                                                       

                                                                                 سعر الخبز يغلو سعُر الُخبز                                    غل  غ ال ِسْعُر الُخْبِز                                     

                                                                                 الماء على النار      يغلي الماء على النار                          إغلِ      غ لى اْلماُء على الّناِر                          

ُر                                                                                                                            ب القمرغيّ        يغيب القمر                                   غاب القم 

                                                                               المغتربان  عودا ايهاالمغتربان يعودان                                                الُمْغت ِرباِن عادا                        

 .أ ْنت  اْسع  إلى النّجاح                       انت تسعى الى النجاح                           الى النجاح انت سعيت  

              العلم نافعا     ُروا                                    يروا العلم نافعا                              رأوا الِعْلم  نافًعا        

ْفن  ِمن  الِكالِب                                               انتن خفتن من الكالب                                                    ن من الكالبفْ خِ أ ْنتُن  ت خ 

ر                                   ر انت أخفيت السّ                                                                           رالسّ  يخفِ إ انت                            أ ْنِت ت ْخفين  الّسِ



 
ْنتُن  إِلْينا                                                                                                                    ليناّن إسِ حْ انتن أ                          لينا إن  أنتن تحسِ أْنتُن  أْحس 

                   .أ ْنت  اْست ِرْح ق ليالً                         قليالً  يحانت تستر                            قليالً  تحاستر انت     

 أْكِمْل الت ْصريف  في اْلماضي واأل ْمِر. – 2

ب ك    الكتاب  اّلذي    ُخذْ  ْنت  أ                ُصهُ ول    ،طاِلعُهُ   ثُم   ،أ ْعج  ْكت بِة.   ،ّخِ  وأ ْرِجْعهُ إلى الم 

 إلى المْكتبِة. عاهرجِ وأ صاه،ولخّ  ،عاهطالِ ، ثُّم ماكُ أعجب  الّذي  الكتاب    ذاخُ    أ ْنتُما -

ْكتبِة. وأرجعيهصيه، طالعيه، ولخّ  ثُم   ،أعجبكِ  الكتاب  الّذي  خذي    أ ْنِت  -  إلى الم 

 .الى المكتبة نهعْ وأرجِ  ه،نص  ولخّ  ه،طالعن ثمّ  ،أعجبكن الكتاب الذي   ن ذْ خُ    أ ْنتُن   -

 ةوأْرِجعوه إلى المكتب ، ثّم طالعوه، ولّخصوه،أعجبكم الكتاب الذي    ُخذوا   أ ْنتُمْ  -

زيد: بعالّدرس اْلّسا   ّرد والم   اْلُمج 

 .امجردً  ى فعالً سمّ يُ  أحرفه األصلية في ماضيه على فعل تقتصرُ  : كل  جّردمُ فعل الْ الْ 

 .صنع –كتب  –دحرج   –زلزل  –ثال: أكل مِ  

أي  ،ةباعيّ ة وهناك أفعال ماضية رُ أصليّ  أحرفٍ  أي يتألف ماضيه من ثالثةِ  ،ة ثالثيربيّ ع  الْ  غةِ أكثر األفعال في اللّ 

 ن  ط  نْ ط   – ج  ر  حْ د   – ل  و  رْ ه   :ونحْ  .تعمالسْ دد واإلع  ة وهي قليلة الْ أصليّ  أحرفٍ  من أربعةِ  ،د منهامجرّ الْ  فعلُ يتألف الْ 

 .ر  ث  عْ ب   –

 .ةليّ األصْ  هِ على أحرفِ  زادُ فعل ثالثي ماضي يُ  كل  

 .ر  س  و ك  نحْ  ل  ع  ف   نِ ف على وزْ حرْ 

 .ن فاعل نحو العبعلى وزْ  .ل نحو أرضىع  أفْ  نِ ف على وزْ حرْ 

 .تقّدم ------تفعّل                     .ر  س  ك  نْ إ ------ ل  ع  ف  نْ إ           تدافع. ------تفاعل  :حرفان على وزن

 .ع  م  ت  جْ إ ------ل  ع  ت  فْ إ            .دّ و  سْ إ ------ّل ع  فْ إ                      

 .ن  ش  وْ شّ خْ إ------- ل  ع  وْ ع  فْ أو على وزن إ                    .ع  م  جْ ت  اسْ  ------- ل  ع  فْ ت  ثالثة أحرف على وزن اسْ 

 ) تفعلل(.:طمأنإ –ف واحد نحو: دحرج ة حرْ ليّ األصْ  هِ زاد على أحرفِ يُ  ،دمجرّ  ،فعل رباعي ماض كل  

 ) افعلل(   :اطمأن –أو حرفان ؛ طمأن 

------نثر   –أقلق  ------مثال: قِلق   .أو اثنان أو ثالثة اة حْرفً ليّ األصْ  هِ فعل زيد على أحرفِ  هو كل  :مزيدالْ  فعلُ الْ 

 تناثر

  :من أوزان المزيد

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

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

 .يفيد الطلب     ----ستفهم إ   ----إستفعل   -

اذا لم نستطع  نحذف ما أمكن من أحرفه، شرط أن يبقى له معنى. مزيد؟الْ  فعلِ كيف نعرف أصل الْ 

 وليس مزيدا. ،دفعل مجرّ فالْ  ،حذف أي حرف



 
زيد ةِ   - 1:تمارين ِل التّاِلي ِة، إلى أ ْفعاِل م  ِل األ ْفعال  في الُجم  ّوِ ْف في الت ْركيبِ  ،ح  ت صر   .و 

ةً ال مثيل  ل ها  ن ْعُت س يّار  ة   –    ص  ديد  ة  الج   ضاع ْت آمالي ُكل ها. –      منافسيُت قاتل – ق بِْلُت الُمِهم 

 آمالي كلها. القدر أضاع – تقاتلت مع منافسي –المهّمة الجديدة  تقبّْلتُ  –سيارة ال مثيل لها  صنعتُ ستأ

زيد ة  في   - 2  لِ ُرد  األ ْفعال  الم  ْف في ِصياغ ِة هِذِه الُجم  ر  ِد، وت ص  ر  ِل التّاِلي ِة إلى الُمج   .الُجم 

ةً ذ ه بِي ةً  ْع ُرف قائي باْحِترامٍ  –.        أ ْهد ْرُت فُْرص  ْلُت م   .الل هو والت ْسِلي ةِ  فياْست ْرس ْلُت  –       .ت عام 

ةً ذ ه بِي ةً هدْرُت   اللهو والتسلية.  في أُرسلتُ  -              .رفقائي باحترامعاملت  -          .فُْرص 

ْعنى -3 ( ) اْست نْ ثُّم امأل به الفراغ ،إْختر من األفعال المْوضوعة في اإلطار ما يُناِسُب الم  فريد  نهض ه ض  / ن ه ض 

 ) قّف  / إْست ْوق ف  ق ف  / ت و  الك ّشافة   يتأّملُل / ي ت أ ّمُل ( ) يأْم   ،الُمواِجهِة ِلْلغابِ  على الش ْرفةِ  وقفمن  النّْوِم، و  ) و 

دينِة، قِدمواموا /قّدموا(الّذين  )ق دِ  ف ع  (  /ِلت ْمِضيِة ش ْهٍر في أ ْحضاِن الط بيعِة. ) راف ع   من اْلم  ف ع  / ر  الك ّشافةُ رفع  ت ر 

ط نّي، ثُم  )انْ أنشدوا  الع ل م  و  )ن ش دوا/ناش دوا/أ ْنش دوا( ألداِء أ ْعماِلِهم انتشروا ت ش روا / ن ش روا( النّشيد  الو 

  الّصباحيِّة.

 

 

  فاعللْ : اثّامنالّدرس ال

 .بيعُ الرّ  بل  أقْ  :ويأتي دائما بعده فعل  الْ  سم يفعلُ  هو إفاعلُ الْ 

 (. تُ بْ عِ ل   – نابْ عِ ل   –عبون ) يلْ  فعلِ بالْ  صالً ا متّ ا أو ضميرً ا ظاهرً سمً  إفاعلُ يكون الْ 

 :رفع فاعل هي بنية في محلِّ م  عل والْ فِ صلة بالْ متّ الْ  مائرُ الضّ 

 عبا.لْ إ –عبان لْ ت   –عبان لْ ي   :ىثنّ مُ ألف الْ 

 .عبوالْ إ –لعبوا  –تلعبون  –يلعبون  :ماعةج  واو الْ 

 .عبيلْ إ –تلعبين  :خاطبةمُ ياء الْ 

 .متُ لعبْ  –ما تُ لعبْ  – تْ ب  لعِ  – تُ لعبْ  :كةتحرّ مُ اء الْ التّ 

  .ن  بْ ع  لْ إ – ن  بْ ع  لْ ي   – ن  بْ ع  لْ ت   – ن  لعبْ  :ناثنون اإل

 نا.عبْ ل   :حن(نا )النّ 

  :فاعلالْ  عِ رفْ  عالماتُ 

 األلف في المثنى. – 2                                        .اهرة على آخرهة الظّ مّ الضّ  – 1

 قل.ياء للثّ رة على الْ قدّ مُ ة الْ مّ الضّ  – 4                                 .رعذّ رة على األلف للتّ قدّ مُ ة الْ مّ الضّ  – 3

 .المر السّ ذكّ مُ مع الْ ج  واو في الْ الْ  – 5

 تمارين:



 
 :جمل التّاليةفاعل الّظاهر في الْ دّل على الْ  - 1

  .حامياْلمُ يأتي  -  تْ حامية أت  مُ الْ  –أْلجيُش زحف   -  ْيشُ ج  الْ زحف  

 :ع فاعلرفْ  نّي في محلّ بْ م  تّصل باْلفعل والْ مُ مير الْ على الضّ  دلّ  – 2

 .ونرخابِ تم تُ أنْ  –خابري  –ين رخابِ تُ  أنتِ  – انرهما يخابِ  – نّ تُ خابرْ  ن  أنتُ  – تأنت خابرْ  -را  ما خاب  هُ 

  :فاعل في ما يليالْ  عِ رفْ  أذكر عالمة   – 3

ت –النّوافذ  يوُسفُ  فتح    الدلو  في اْلماء. ناتب  الْ  تْ أْوقع   – لِ عدْ بالْ  قاضيالْ  حكم   – هال تْ وغاب   نجوى حضر 

 اهرة في آخره.ة الظّ مّ فع الضّ عالمة الرّ  :يوسفُ 

 عذّر.رة على األلف للتّ قدّ مُ ة الْ مّ فع الضّ عالمة الر   :نجوى

 ر.عذّ رة على األلف للتّ قدّ مُ ة الْ مّ فع الضّ عالمة الرّ  :هال  

 .قلياء للثّ رة على الْ قدّ مُ ة الْ مّ عالمة رفعه الضّ  :القاضي

 اهرة في آخره.ة الظّ مّ عالمة رفعه الضّ  :البنات

 

  

 مفعول بهالْ : تّاسعالّدرس ال

 .شادي صوتاً( ) سمع   لِ فاعِ الْ  لُ عْ عليه فِ  يقعُ  م  ه اسْ عول بِ فْ م  الْ 

ا سامي( ا( ) شاهد دبًّ سامي دبًّ  ) شاهد   :، وقد يأتي بينهما أو قبلهمالِ فاعِ والْ  فعلِ بعد الْ  ،عادةً  ،به فعولُ م  يأتي الْ 

 )دبا شاهد سامي(.

) شاهده(  :ب مفعول بها في محل نصْ مبنيًّ  فعلِ بالْ  صالً ا متّ ا أو ضميرً ا ظاهرً سمً مفعول به إيكون الْ 

 نا (. –ي  –ك  -)شاهدنا()شاهدك( )شاهدني( ) هـ 

ا وأحيانً  –م متكلّ ياء الْ  –كاف الْ  –هاء ) الْ ة في محل نصب مفعول به هي بنيّ م  والْ  فعلِ صلة بالْ متّ الْ  مائرُ الضّ 

 مير نا ( الضّ 

 :هبِ صوب وعالمة نصْ مفعول به منْ الْ 

 ا(.وانً حي   جلُ الرّ  اهرة على آخره ) يقودُ تحة الظّ ف  الْ  – 1

 مين(.علّ مُ الْ  تُ ن ( ) شاهدْ يْ بّ دُ  تُ الم ) شاهدْ ر السّ ذكّ مُ مع الْ ج  ى وفي الْ ثنّ مُ ياء في الْ الْ  – 2

 كنتا (.بسْ  جلُ الرّ  ر ) زار  عذّ رة على األلف للتّ قدّ مُ فتحة الْ الْ  – 3

 (.يواناتِ ح  الْ  جلُ الرّ  الم ) يقودُ ث السّ ؤنّ  اْلمُ جمعِ في الْ  فتحةِ ا عن الْ ضً و  سرة عِ ك  الْ  - 4

  ،يةعدّ فعل قيمة نحوية ثابتة هي التّ ذي يمنح الْ فهو الّ  ،علفِ نى الْ ية معْ وِ تقْ  مفعول به بوظيفةِ الْ  يقومُ 

 ت معناه وأّكده.فعل )قرأ( قيمة معنوية وثبّ حيفة ( قد وهب الْ مفعول به ) الصّ حيفة( يكون الْ ذا قلنا )قرأت الصّ فإ



 
 تمارين

 :اا كان أم ضميرً ْسمً ثّم أعربه إ ،مفعول بهأشر إلى الْ  – 1

أنا  –اْليابسة  األشجار  يقطعون  ّطابينحلْ ت اشاهدْ  –نا أنتم لم تساعدو -يا أخي   نادْ ساعِ   -أبي    نيدّرس  

 .ُكنّ قابلتُ 

 .ضمير متصل  تقديره أنا في محل نصب مفعول به :ني

 ضمير متصل تقديره نحن في محل نصب مفعول به. :نا 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء والنون ألنه جمع مذكر سالم. :الحطابين

 ره.مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحةالظاهرة في آخ :الألشجار

 .كّن: ضمير متصل تقديره انتن في محل نصب مفعول به

 :مفعول به كما يليهات ثالث جمل يكون الْ  – 2

 رافعة. مُ حامي الْ مُ حّضر الْ  فاعل:فعل والْ عد الْ مفعول به بن يكون الْ أ –أ 

 .حونفالّ رض  الْ ُث األيحرُ :فاعلوالْ  فعلِ ن الْ به بيْ مفعول أن يكون الْ  –ب 

ميع.جزه الْ مُل أنْ ع  الْ  فاعل:فعل والْ ل الْ مفعول به قبْ أن يكون الْ  –ج   ج 

تْنا سميرة واردة مفعوالً به: ن )نا( الْ واردة فاعالً مِ ميّز )نا( الْ  – 3  أ ْطع ْمنا سميرة  –أْطع م 

 )نا( ضمير متصل تقديره نحن في محل نصب مفعول به. :أطعمتنا سميرة

 )نا( ضمير متصل  تقديره نحن في محل رفع فاعل. :أطعمنا سميرة

 

 

 المستوى الرابع :

  :عاشرالّدرس الْ 

  :فاعلهول ونائب الْ جْ م  لوم والْ عْ م  الْ 

ْعلومُ الْ  ْوتاً. فعُل اْلم  ِمْعُت ص   هو اْلِفعُل الّذي ذُِكر  فاعلُهُ: س 

ْجهولُ الْ  . :هو  اْلِفعُل الّذي لم يُذكُر فاعلُهُ  فعُل اْلم  ْوت   ُسِمع  ص 

--س مع  حيح بضّمِ أّوله وكْسِر ما قبل  آخرِه:معلوم الصّ الثي الْ ماضي الثّ فعل الْ ن الْ ماضي مِ جهول الْ م  يُصاُغ اْلِفعل الْ 

 ُسِمع  

 أّوِلِه وفتحِ ما قبل  حيح بضمِّ معلوم الصّ الثي الْ ضارع الثّ مُ فعل الْ ن الْ ضارع مِ مُ مجهول الْ فعل الْ يُصاًغ الْ 

عُ  عُ --آخِرِه:يِْسم   يُْسم 

.نائُب اْلفاعِل هو إ  سم  مْرفوع  أُْسِند  إليِه فعل  مجهول 

ُع صْوت   ْوتان  –وقد ُسّمي  نائب  فاعِل ألنّهُ ينوُب عن اْلفاعِل في الّرفِع: يُْسم  ُع ص  . –يُْسم  ُع أ ْصوات   تُْسم 



 
ْفعوُل به إلى نائِب فاعل للْ  ْجهولِ يتحّوُل اْلم  ً فعِل اْلم  . :: سمع سامي صوتا ْوت   ُسِمع  ص 

فعل إلى ي عمل الْ مفعوُل به من مركز تلقّ فيتحّول الْ  ،ليفاعل األصْ الل مكان الْ تِ باحْ  يقومُ  :فاعلنائب الْ  وظيفةُ 

 تالل هذا احْ 

جاُج. :فاعل األساسي مثالموض على الْ غُ فاء الْ ضْ إل ،كزرْ م  الْ   ُكِسر  الز 

 :جهولم  علوم إلى الْ م  ماضية التّالية من الْ حّول األفعال الْ – 1تمارين 

 .سمعوا –حذفنا  –غلبتم  –سبْقن   –سمعت  –أكل   –جمع   -سأل 

  ُسِمعوا. –ُحِذْفنا   -ُغِلْبتُم  -ُسبِْقن     –ُسِمعت  -أُِكل   –ُجمع  –ُسئِل 

 :هولجْ م  علوم إلى الْ م  مضارعة التّالية من الْ حّول األفعال الْ  – 2

 .تدرسين –تقُطُف   –تبعثان  –تسألين  –يجرْحن  –يسمعون  –يجمع  –يْسأل 

ُع  –يُْسأُل  عون  –يُْجم  ْحن  –يُْسم  سين  - تُْقط ف  -تُْبع ثان    - تُْسألين –يُْجر    .تُد ر 

ْحن   -يُْحذُف  الية إلى أفعال مْعلومة:مجهولة التّ حّول األفعال الْ  – 3 عين  –يُْلم   .يُْطرحان –تُْسأْلن  –تُْزر 

ْحن  –ي ْحذُف                                                               عين  –ي ْلم  حان –ت ْسأ ْلن  –ت ْزر   .ي ْطر 

 :مجهول جاعالً اْلمفعول به نائب فاعلمعلوم إلى الْ حّول الْ  – 4

د ت اْلُمعلّمة  –أنت خِسْرت مال ك   –يقلُع سمير  الّشجرة   .تْكِسُر أُْختي اْلعصا –التّلميذ اْلكذّاب طر 

 العصا. تُكسر –           ُطِرد  التلميذ الكذاب  –        ُخِسر  مالُك  –       تُْقل ُع الشجرة 

 :مل التّاليةجُ أُْذكر عالمة رْفع نائب اْلفاعل في الْ  – 5

د   – النّوافذتُْفت ُح  ُد  –فادي يُر  ّنأ  -  اْلكتابانيُْشت رى – نْجوىتساع   .اْلفائزونيُه 

 اهرة في آخره.ة الظّ مّ فع الضّ عالمة الرّ  :وافذُ النّ 

 قل.ياء للثّ رة على الْ قدّ مُ ة الْ مّ فع الضّ عالمة الرّ  :فادي

 عذر.رة على األلف للتّ مقدّ ة الْ مّ عالمة رفعه الضّ  :نجوى

 ى.ه مثنّ ون ألنّ عالمة رفعه األلف والنّ  :الكتابان

 ألنّه جمع مذّكر سالم. ونواو والنّ الْ عالمة رفعه  :الفائزون

ْمعالْ ى وثنّ مُ الْ :حادي عشرالّدْرس الْ    ج 

فع وياء لف ونون مكسورة على آخره في حالة الرّ فرد بزيادة أمُ ى الْ ثنّ يُ  ثنتين. على إثنين أو إيدل   سم  إ: ىثنّ مُ الْ 

ن في اجحيْ ن النّ لميذيْ مان التّ معلّ مثال: كافأ الْ  جر.صب والْ في حالتي النّ ونون مكسورة  ،مفتوح ما قبلها

 ن.متحانيْ اإل

 وجوه-------وجه  .المة (موع ) غير السّ جُ :هو ما دل  على ثالثة فأكثر من الْ سيركْ جمع التّ   

 أجفان -------ن جفْ  -عيون     -------ن عيْ  .ف أو أكثر على مفردهسير بزيادة حرْ كْ نحصل على جمع التّ 



 
 ُحْمًر.-----------أحمر  -ب   تُ كُ ---------كتاب  .في أحرف مفرده نقاص أو بإ

 دسُ  أُ    -------أ س د  .أو بتغيير في حركات مفرده

ذي تحصل عليه بزيادة واو ونون قالء والّ عُ كور الْ من الذّ  ال على ثالثة فأكثرسم الدّ هو اإل :المالسّ  مذّكرالْ  جمع

 خادعون(خادع ـ ون   الْ خادعون ) الْ مثال:  الْ  .فعمفتوحة على آخره في حالة الرّ 

 .ردفْ مُ الْ ر دون أن يتغيّرج  صب والْ حالتي النّ وبزيادة ياء ونون مفتوحة على آخره في 

 حاقدين.من الْ  لستُ  –اهرينالطّ  ثال:أحب  مِ  

بيلون النّ  ------ب نبيل مهذّ  :ثالمِ     ة.تقّ شْ مُ وصفته الْ  ،رذكّ مُ عاقل الْ علم الْ سم الْ الم إر السّ مذكّ جمع الْ  يجمعُ 

 بون.مهذّ 

 .صيرةق  بزيادة ألف وتاء طويلة على آخره بعد حذف التّاء الْ  ،: هو ما دّل على ثالثة فأكثرالمث السّ ؤنّ مُ جمع الْ 

 .اهراتالطّ --------اهرة الطّ  :المث

 جارات.م الْ ي  تحة. زارت مرْ ف  ا من الْ سرة عوضً ك  وعالمة نصبه الْ  ،ةمّ عالمة رفعه الضّ 

  .لى الّصديقاتتحّدثت إ :سرةك  وعالمة جّره الْ 

ْمعًا ُمذّكًرا ساِلًما الْ  - 1تمارين  ْع ج   كِلمات التّالية:اْجم 

 .المثقّف –    البنّاء  –   الطّماع  –    الجائع  –   المسافر  –  المهندس 

 المثقّفون.      –البّناؤون  –الطّماعون  – الجائعون  -المسافرون –المهندسون 

ْمع – 2 ل التّالية الى الج  ْل الُجم   :حّوِ

هُ        رأيت الْ  -  ن يزرعون أراضيهم.رأينا اْلفالحي   :         ف الّح يْزرُع أ ْرض 

بًا من الْ ج  ُصُد الْ ُمْصطاف ي قْ الْ  - ّرِ   بل  ًهر                   ر.ح  هربًا من الْ بال جِ طافون يقصدون الْ صْ مُ الْ    :ح 

ْفل  الي تيهذا هو الْ  -   تامى.ي  طفال الْ وا األذين تبنّ اضلون الّ فهؤالء هم الْ    :م فاِضُل الّذي ت ب نّى الّطِ

 : ىثنّ مُ لى الْ رد إفْ مُ مل التّالية من الْ جُ حّول الْ  –3

ة في الْ   -    ن.فرتيْ حُ ن في الْ رتيْ كُ فالن الْ رمى الطّ   :ُحْفرةرمى الّطفُل الُكر 

  تان تموءان.ن هرّ جرتيْ على الشّ   :     ع لى الّشجرِة ِهّرة  ت موء – 

ْسؤول –   ْنِدس  م   ن مهندسان مسؤوالن.ركتيْ في الشّ    :في الّشركة ُمه 

 

 

 صلة تّ مُ مائر الْ فصلة والضّ نْ مُ مائر الْ الضّ : عشر الّدرس الثّاني

 نحن زرناك في بيتك. :وهو مبني في محل رفع أو نصب أو جر ،سم ينوب عن إسم  مير إالضّ  - 1 



 
 فعل (فاعل الْ  –اء في نزلت هي ضمير ظاهر وادي ) التّ د الْ تفق  نزلت أل :ارً تِ ت  سْ ا أو مُ مير ظاهرً يأتي الضّ 

 فعل تقديره أنا (.د ضمير مستتر في هذا الْ )أتفقّ 

اء ضمير أنا نزلت ) أنا ضمير منفصل( )والتّ  :منفصلة عنهالمة أو ك  صلة بالْ تّ اهرة مُ مائر الظّ تكون الضّ  - 2 

 صل(.متّ 

 :كلمة ثالثة أنواعتصلة بالْ مُ مائر الْ الضّ  - 3 

  :عالباألفْ  الّ صل إضمائر رفع ال تتّ  3

 وة.سْ ماعة / نون النّ ج  خاطبة / واو الْ مُ ثنين / ياء الْ ِت / نا / ألف اإل –ُت  –ت  

 :عالفْ ضمائر نصب ال تتّصل االّ باأل   4

 .نا –ي  –ها  –هـِ  –هـ   –ُك  –ِك  –ك  

 :روفحُ ماء والْ سْ صل اال باألضمائر ال تتّ  5

 .نا –ي  –ك ُ  –ِك  –ك   –ها  –هـِ  -هـ 

 :نفصلة نوعانمُ مائر الْ الضّ  – 6

 .نحن –أنا  –أنتن  –أنِت  –أنتم  –أنتما  –أنت  –هن  –هما  –هي  –هم  –هما  –هو  :ضمائر رفع

 –إياي  –إياكّن  –إياِك  –إياكم  –إياكما  –أياك  –إياهن  –إياهما  –إياها  –إياهم  –إياهما  –إياه :ضمائر نصب

  إيانا.

 :تمارين

 :ناسبمُ فصل الْ نْ مُ تّصل أو الْ مُ مير الْ تبدل بما هو تحته خط الضّ سْ إ –1

مروان وسمير ونبيل  ثّم أكل ،مروان وسمير ونبيل قطفوا الثّمرتين -  التّفاحةثّم أكل  ،نبيل قطف التفاحة

 .الثمرتين

 ثّم أكلوهما.                                                -ثم أكلها                               

 .سافرنا أنا وسامي –سافرتا  رلى ورنا – ل ثّرثارينا لمعلّماتثّم عاقبت ا ،اْلُمعلّمات دعْون الثّرثارين

 نحن    -هما                     -عاقْبنهم                                                         

 فاعل:ذاكًرا تقدير هذا الْ  ،ْستتر فاعلهمُ فعل الْ ر إلى الْ أشِ  –2

 ك أُْخُرْج من بيتِ  –                                           وتكي دعْ أُلبّ  –

 فاعل أخرج ضمير مستتر تقديره أنت :أْخرج من بيتك – .فاعل ألبي ضمير مستتر تقديره أنا :ألبي دعوتك 

 

 

 



 
 

 واو وثم  طف بالْ ع  الْ : عشر الّدْرس اْلثّالث

 ثم . –واو الْ  :طفع  عطف هو جمع كلمتين أو جملتين بأحد أحرف الْ ألْ 

 .ليه بحنان وقالنظر إ :عطوف عليهم  تسبقه الْ تي والّ  ،طوفعْ م  الْ  فِ طْ ع  تي تأتي بعد الْ كلمة الّ ى الْ سمّ تُ 

 ،مضارعمضارع على الْ والْ  ،ماضيفعل الْ ماضي على الْ فعل الْ والْ  ،سمطف اإلسم على اإلع  عطف بأحرف الْ يُ 

 .جملةجملة على الْ والْ  ،واألمر على األمر

 نانك.ف أسْ ك ونظِّ سل وجه  غْ أُ  – ثم  يدخلُ  باب  سامي الْ  يفتحُ   -زارنا يوسف وسمير 

ابً ا ونصْ عطوف عليه في اإلعراب رفعً م  عطوف الْ م  يتبع الْ    :ا وجرًّ

 تحّدثُت إلى نبيٍل وسميٍر. –زرت نبيالً وسميًرا  –زارنا نبيل  وسمير  

 :تمارين

 :بين ،معنىمن حيث الْ  ،فرقما الْ  – 1

فعل مع بعضهما في قاموا بالْ زارنا يوسف وسمير أي  " زارنا يوسف وسمير  " و " زارنا يوسف ثّم سمير  "؟

 ذي جاء من بعده.على أن يوسف زارنا قبل أن يزورنا سمير الّ  قت. بينما زارنا يوسف ثم سمير فيدل  و  نفس الْ 

 :طوف عليه في ما يليعْ م  طوف والْ عْ م  أذكر نوع الْ  – 2

  خة (.خوْ سم )الْ معطوف عليه إاحة( والْ فّ سم) التّ معطوف إالْ : خة والتّفاحةخوْ الْ  تُ أكلْ -

 .سم )سمير(طوف عليه اإلعْ م  سم )نبيل( والْ معطوف اإلالْ  :ثّم نبيل  ،دخل سمير –    

 فعل )يتكلم(معطوف عليه الْ فعل )يسكت( والْ معطوف الْ الْ  :ثّم يسكت ،يتكلّم اْلمريض قليال –   

  فعل )درست(.معطوف عليه الْ فعل )لعبت( والْ معطوف الْ الْ :ثّم لعبت ،درست –   

 :ناسبمُ الْ  فِ طْ ع  الْ  أكمل بحرفِ  – 3

 .قوا األشجارتسلّ  و،عضب  هم الْ لعبوا مع بعِض  ثم ،ديقةح  لى الْ فادي إ وزهير و جاء سمير 

 .حلةتعوا بهذه الرّ مْ ت  اسْ ولقد فرحوا   ،لى منازلهموا إعاد ثمّ  

 :اليةملة التّ جُ أعرب الْ  –4

 :زارنا يوسف وسمير

 في محل نصب مفعول به ,صل ونا ضمير متّ  ،اهرة في آخرهحة الظّ تف  زار فعل ماض مبني على الْ زارنا:

 اهرة في آخره.ة الظّ مّ فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّ  :يوسف 

اهرة ة الظّ مّ سم معطوف على يوسف وهو فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّ سمير: إ،واو حرف عطفوسمير:الْ 

 في آخره.

 



 
 

 

 

 ليهإ ضافمُ ضافة / الْ اإل: عشر الّدْرس الّرابع

 .ميلجْ هذه أدوات التّ  –هذا شعري :اا أو تخصيصً فيد تعريفً ا يُ طً خر ربْ سمين أحدهما باآْل اإلضافة هي ربط إ

 ليه. ل اْلُمضاف والثّاني مضاف إم األوّ سْ إليُسّمى ا

 .ضافةا في محّلِ جر باإلليه يكون مجروًرا أو مبنيًّ ضاف إمُ الْ 

ه هما  هذا كتاب سمير وذاك قلم رنا. :رةقدّ مُ أو الْ اهرة رة الظّ سْ ك  الْ  - :عالمتا جّرِ

 ن.نيْ زيّ مُ ت الْ هذه محالّ  –ن لديْ و  هذا كتاب الْ  :المر السّ ذكّ مُ ى وفي جمع الْ ثنّ مُ ياء في الْ الْ -                     

 ضافة.م مبني في محّلِ جّر باإلسْ صل باإلكل  ضمير متّ 

 رام.حو األرض كِ فالّ  –لد جديدان و  ون في آخرهما: كتابا الْ حذف النّ تُ الم ر السّ ذكّ مُ ى أو جمع الْ ثنّ مُ ضيف الْ ذا أُ إ

  :تمارين

ْع خطًّا تحت الُمضاف و لوّ  - 1  الُمضاف إليه: ن باألحمرض 

ة  باألْشجار. لبنان  جبال  ْكُسو   م 

مالُ  س نة.في أخالقِها الْ  فتاةِ الْ  ج   ح 

ميل   لبنان   ربيعُ  فيفِ ُطيوِرِه ت ْغريِد بِ ج   أْشجاِره. وح 

خرطوِمِه طويل  أ ْيًضا فيلِ الْ  أُْذنا  .ط ويلتاِن و 

ع   سةِ الْ  مع لِّموتجم  ْدر   .ُمعلِّمِبعيِد الْ لإلْحتِفاِل  م 

ديق  رأْيُت  ِله. أ خيص   بِع م 

 :ُمناِسبف راغ  باْلُمضاف إليه الْ إمأل الْ  – 2

ة.جنوب الْ ُت إلى شاطِئ ذ ه بْ  باح   للّسِ

قْ لْ إ  ف نار.في الْ  قوقحُ الْ ُت بُِكلّيِّة ت ح 

ْلُت في سوِق  و   ِلشراِء ع ْقٍد من األلماس.اغة الصّ ت ج 

ْذتُ  ديق ِة أ خ   .حيواناتالْ  أ ْوالدي إلى ح 

عِ  ْرو 
واء.والْ رق الشّ فُنوِن في عالِم الْ  ف ن  ُجْبران  ِمْن أ   غ ْرِب ع لى الّسِ

ّوِل األ ْسماء  التّاِلي ة  إلى  –3 ْعِرفٍة بِواِسط ِة اإلضاف ةح   :م 

ْفتر      - ةً     -  هذا د  ر  ئِيس        -    رأ ْيُت ش ج  ل  ر  ص  ف ر  ف الّح        -        و  ديق   -      ح   جاء  ص 

 مدرسة.الْ  جاء صديقُ  –جيران الْ  حُ حفر فالّ  – هوريةِ مْ ج  الْ  وصل رئيسُ  -احِ فّ التّ  ت شجرة  رأيْ  – غةِ اللّ  هذا دفترُ 

 

 رورجْ م  جار والْ :الْ عشر الّدْرس اْلخامس



 
 .ا بهسم مجرورً فيكون هذا اإل ،وارد بعدهسم الْ  يجّر اإلجار حرف  الْ 

 (. فّ فعل ) خرج مروان من الصّ جرور بالْ م  والْ  جارُ الْ  قُ يتعلّ 

  .بِ  –ل   –ك   –على  –عن  –في  –لى إ –من  :رّ ج  من حروف الْ 

 .رف ) استمع اليه (ح  ا في محل جر بهذا الْ يكون مبنيًّ  رّ ج  صل بحرف الْ تّ مُ مير الْ الضّ 

 جرور:م  سم الْ عالمات جّر اإل

 (. مِ قل  بالْ  تُ اهرة على آخره ) كتبْ سرة الظّ ك  الْ 

 لى(.لى رُ  إتُ ثْ ر ) تحدّ عذّ رة على األلف للتّ قدّ مُ سرة الْ ك  الْ       

 لى رامي (. إتُ ثْ قل ) تحدّ ياء للثِّ ة على الْ ر  قدّ مُ كسرة الْ الْ       

 مين(.علّ مُ ن عن الْ فيقيْ لى الرّ  إتُ ثْ الم ) تحدّ ر السّ ذكّ مُ ى وفي جمع الْ ثنّ مُ ياء في الْ الْ 

 :رّ ج  الْ  الالت بعض أحرفِ د   نْ مِ 

 دينة(م  لى الْ ا.)ذهب إا وزمانً مكانً  وصولِ أو الْ  نتهاءِ  على اإلتدل   :لىإ

 (. رِ جْ ف  الْ  ن  مِ  طلق  نْ ا.) إا ومكانً زمانً  بتداءِ  على اإلتدل   :ن  مِ 

 تاء(في الشِّ  دُ رْ ب  كان.)الْ م  مان أوالْ على الزّ  على ما يدل   لُ خُ تدْ  :في

 اولة(.ى الطّ لع تابُ كِ ة )الْ ي  قِ وْ ف  على الْ  تدل   :على

 بيه ) أنت كاألسد(.شْ على التّ  تدل   :كافالْ 

 ساعدني (.يُ لِ  بب ) جاء  ه( وعلى السّ ل   تابُ كِ ة ) الْ كيّ لْ مُ على الْ  تدل   :مالالّ 

 :تمارين

ّر الْ  - 1 ْرِف الج   ناِسب:مُ إمأل الف راغ  بِح 

ج  أ بي  ر  ِلهِ لى إخ  ت هُ  ،ًراباكِ  ع م  ل   ُسْرع ةٍ بـوقاد  سيّار  ص  تّى و  قِت الْ الْ  فيح  ّدد.و   ُمح 

ج   ر  ْجنوِن ألنّ الْ ك مْكت بِِه  منثُّم خ  ل فًّا كان م  ِت الّسكرتيرة فيهُ فقد  م  ر   خزان تِه. حض 

ع هُ  ث ْت م  ل فِّ الْ  نعوب ح  تْهُ  ،م  د  ج   ُغْرف ِة األ ْرشيف. فيالّرّفِ  علىف و 

طًّا تْحت   – 2 ْع خ  ْرِف الْ اقرأْ ما يلي وض  ّرِ ولّون باألحمر ح  ْجرورْسِم الْ اإلج   :م 

ل س ِت الْ  ْدعّواُت ج  ة الْ  إلىم  طيُب كان  الْ  –مائِد  ْذُت  – ِمْنب رِ الْ  علىخ  ّدثْنا الْ  –الذ كاء  أ بي ع نْ أ خ   ساليبِ أ  ع ْن ُمع لُِّم ح 

ديث ة التّعليِم الْ  ْفلةُ  – قُنِّ الْ  فيبات ِت الد جاجاُت  –ح  ْوُضوعِ لْ ابأ ْخب ْرُت أُّمي  – ْلمالكِ اك ألْبي ِض ابب د ْت الّطِ  .م 

 

 

 



 
 :فرْ الظّ  :الّدْرس الّسادس عشر

 ،فعلأو يدل  على مكان وقوع الْ  ،ى ظرف زمانسمّ فيُ  ،فعلسم منصوب يدّل على زمان وقوع الْ مفعول فيه إالْ 

 .قرب جذع الّشجرة ،حينئذ ،جلس :ى ظرف مكانسمّ فيُ 

 صان.ن األغْ ل بيْ يتنقّ  :أو ضميرٍ  سمٍ ا إلى إرف مضافً ا ما يأتي الظّ غالبً 

  :نصب ة في محلِّ قليلة جاءت مبنيّ ا فاظً ألْ  الّ مفعول فيه هو إسم منصوب إرف أو الْ الظّ 

 .منذ –لّما  –قبل  –حيث  –بينما  –أمس  –إذا  –إذ  –اآلن 

  :رفعراب الظّ إ

 ة.جرلشّ ا أغصان نيْ بل يتنقّ 

 اهرة على آخره. وهو مضاف.فتحة الظّ مفعول فيه، ظرف مكان، منصوب، عالمة نصبه الْ ن: بيْ 

 .اهرة على آخره. وهومضافسرة الظّ ك  جّره الْ ضافة، وعالمة أغصان: مضاف إليه مجرور باإل

 اهرة على آخره.رة الظّ سْ ك  ضافة، وعالمة جّره الْ جرة: مضاف إليه مجرور باإلالشّ 

 صباًحا.وصْلُت 

 اهرة على آخره.تحة الظّ ف  وعالمة نْصبه الْ  ،منصوب ،ظرف زمان ،صباًحا: مفعول فيه

 :تمارين

 ف مكان:وارد ظرْ مفعول فيه الْ ف زمان من الْ وارد ظرْ الْ مفعول فيه الْ  ،ميّز في ما يلي – 1

بارحة وجلس أمام غادر يوسف بيته الْ  –درسة م  ا من الْ أسكن قريبً  –أْسكن بعيًدا عنك  –وصْلُت باكًرا إلى بيتي 

 رفيقه.

 .البارحة –ظرف زمان:باكًرا 

  أمام –قريًبا  –بعيًدا  :ظرف مكان

 :مفيدة الية في جملةٍ روف التّ أدخل كل ظرف من الظّ  – 2

 .ِشماالً  –مساًء  –عندما  –تحت 

  -  جرةِ تحت الشّ  تُ جلسْ 

 مس.الشّ  عندما تطلعُ  أستيقظُ 

 ه يبقى مشغوالً.، ألنّ أخي يزورنا مساءً 

 جه شماالً.تّ إ ،كانلى الدّ هاب إت الذّ إذا أردْ 

 

 عوتنْ م  والْ  تُ عْ النّ  :عشرّسابع الّدْرس ال



 
طارات  ) يجب ثقب اإلهِ من صفاتِ  على صفةٍ  ه داالً مله ويشرح حال  كْ منعوت فيُ سم الْ اإل يتبعُ  مشتقٌّ  سم   إتُ عْ النّ 

 قديمة(.الْ 

  :اليةالتّ  حاالتِ منعوت في الْ الْ  عتُ النّ  يتبعُ 

 .رابعْ اإل -كيرنْ التّ -ريفعْ التّ   -معج  الْ  -نيةثْ التّ  -رادفْ اإل – نيثأْ التّ  -كيرذْ التّ 

كير نْ بما فيها التّ  ،اها سابقً ليْ شار إمُ الْ  حاالتِ الْ  عوت( في جميعِ نْ م  صوف )الْ وْ م  ت الْ تبع  ذا  إالّ إا فة نعتً ال تكون الصّ 

  .رابعْ ريف واإلعْ والتّ 

 قذر (  –عظيم  –جميل  –دة بزمان ) كريم ها غير مقيّ في صاحبِ  أي وجود نعتٍ  ،واموالدّ  بوتِ على الثّ  عتُ النّ  يدل  

                      مرأة نظيفة(. )هذه إِس بْ زالة الل  وضيح وإالت   فيدُ وتُ 

 :تمارين

ثنّى مُ رد أو الْ فْ مُ و الْ مع أج  أنيث والْ ذكير والتّ ن ناحية التّ عوت في األمثلة التّالية منْ م  عت والْ بماذا يُطابق النّ  – 1

 :رّ ج  و الْ صب أو النّ فع أأوالرّ 

 نكير+ التّ  نصوبم  الم الْ ر السّ مذكّ جمع الْ  :        ف الّحين نشيطين 

 عريف+ التّ   رفوعم  الْ الم ر السّ مذكّ الْ جمع :  اظبون  ومُ ياضيون   الْ الرّ 

 عريفمرفوع + التّ الْ  المث السّ ؤنّ مُ جمع الْ  :  ُت   بارعااقصات الْ الرّ 

 نكير+ التّ             مفرد مؤنث مرفوع :       اْمرأة  قديرة        

 نكير+ التّ                   مثنى مرفوع  :       تلميذان مجتهدان 

 عريف+ التّ             ر مفرد مرفوع مذكّ  :       الجسُم الّسليُم     

 

 خبرمبتدأ والْ الْ   :عشرثّامن الّدرس ال  

  

 .لة األوّ ميّ سْ  اإلجملةِ الْ  مبتدأ هو ركنُ الْ 

 هاجرة (.مُ  ماكُ ) األسْ  :معنىفيتّم به الْ  ،لخبر عن األوّ ذي يُ اني الّ ة الثّ ميّ سْ  اإلجملةِ الْ  خبر هو ركنُ الْ 

 ك( ) هو شاعر (.سمُ ) هذا إ :ان في محل رفعمان مرفوعان أو مبنيّ سْ خبر إمبتدأ والْ الْ 

 :خبر أنواع منهاالْ 

 مكتان مهاجرتان(.أي غير جملة ) السّ  مفرد  

 ة ) لبنان عاصمته بيروت(.ميّ سْ  إجملة  

 ار(.يّ التّ  ة ) هي تهاجر بعكِس جملة فعليّ 

 رقت(.أشْ  مسُ هام عنه: )الشّ بْ  اإلويزيلُ  معناه، حُ يوضّ  ويرتبط بخبرٍ  كالمِ مبتدأ على ابتداء الْ الْ  يدل  

 اللة على األسبقية واألولوية.للدّ  فُ ظّ و  ويُ 

 (.نور   علمُ لْ معنى وتأكيده: )أة الْ قوّ  مبتدأ ويرتبط به لزيادةِ خبر يوّضح الْ الْ 



 
بُر ُجْمل ةً إذا كان  الْ  ي ِويِّة.خ   فِْعِليّةً ي ُدل  ع لى الت جّدِد واْلح 

 خبُر ُجْمل ةً إْسِميّةً ي ُدل  على الث بوِت واالْستِْمراِر.إذا كان الْ 

 تمارين:

عْ  – 1 طًّا ت ْحت  الْ ض  ب رالْ مبتدأ و خ   : في ما يليباألحمرِ  خ 

حيمهللا  ة   الثِّمارُ  – ر  ُجل   ْنت  أ   –على األْشجاِر  ناِضج  ْيفِ  – صاِلح   ر    – الل ْيُل طويل  والن هاُر ق صير   في الص 

ة  البْيِت  ْبوابُ أ – تِْلميذ  ُمْجت ِهد   سامي –في الّسماِء  ساِطع ة   الّشْمسُ  ْفتوح   .م 

 حّول الُجمل  الِفْعِليّة  التّاِلي ة إلى إْسميّة: – 2

ْن يُدافُِع الْ  –كّشاُف الخيام . ينصب الْ  ط نِِهم. ُجنوُد ع  ع  أ خيها.ل ِعب ِت الْ  -ي ْرُسُم الّرّسامان لْوحاٍت رائِعة. –و   بِْنُت م 

بنت لعبت مع الْ  –رائعة  امان يرسمان لوحاتٍ سّ الرّ  –هم نود يدافعون عن وطنِ جُ الْ  –خيام الْ  اف ينصبُ شّ ك  الْ 

 أخيها.

ب ر  من الْ ْست ْخِرجِ الْ إ – 3 ِل التّالية وعيّن ن ْوع هُ:خ   ُجم 

ْرضاهبيُب الطّ  – غيومها ُمل بّدةالّسماُء  – رُجل  ل طيف  جاُرنا   .شرحت الّدْرس  معلّمة الْ  – يْسهُر على راحِة م 

 جملة فعلية -جملة فعلية                          -سمية    جملة إ          -سمية       جملة إ

 

  كان وأخواتها:ع ش ر الّدْرس التّاسع

 اني خبًرا لها.وتنصب الثّ  ،ا لهافترفع األول إسمً  ،خبرمبتدأ والْ أفعال ناقصة تدخل على الْ كان وأخواتها 

 .سنوات ها خمس  كان عمرُ  –سنوات  ها خمسُ عمرُ 

 .ما زال –ليس  –صار –أمسى  –بات  –أضحى  –من أخوات كان: أصبح 

 :يأتي خبر كان وأخواتها بعدة أشكال

 رين.ما زالوا مسمّ  :مفرًدا

 كتاب.كنت أقرأ الْ  :فعليةجملة 

  .كتاب صفحاته ممزقةأصبح الْ  :ميةسْ جملة إ

و  كان الْ  :ثابرةمُ ستمرار والْ حويل واإلكينونة والتّ داللة كان وأخواتها هي الْ   ا.صافيً ج 

 تمارين:

 سمه وخبره:ن إوبيّ  ،فعل الّناقصإلى الْ  رْ أشِ  – 1

  خبر(ا )الْ سم( غاضبً سامي )اإل :سامي غاضًبا ظلّ   -  

  خبر(ا )الْ سم( دافئً قس )اإلالطّ : الّطقُس دافئًا ليس   –

 خبر(سم( معافى )الْ مريض)اإلالْ  :اْلمريُض معاًفى أْضحى –



 
  خبر(سم( راضيين )الْ األخوان )اإل:األخوان راضيين بات –

 خبر(ا )الْ سم ( مقفرً ارع )اإلالشّ :ارع مقفًراالشّ  أمسى –

 :ثّم غيّر ما يلزم ،التّالية جملِ خبر في الْ مبتدأ والْ على الْ  أ ْدِخل "كان" أو إحدى أخواتها – 2

  الم.محبًا للسّ  بناني  كان اللّ : بناني  محبٌّ للّسالماللّ -

  ن.جنديان باسليْ أضحى هذان الْ :جنديّان باسالنهذان الْ  –    

 ا.أصبح الذي أعرفه غائبً : الّذي أعرفه غائب –    

  حاضًرا.بات هو : هو حاضر –    

 .شيطات حاضراتعامالت النّ أضحت الْ شيطات حاضرات:عامالت النّ الْ  –

 التّالية: جملِ ثّم إلى األمر ما تستطيع تحويله من األفعال النّاقصة في الْ  ،ضارعمُ حّول إلى الْ  – 3

 

 ا.انت كْن مهذّبً  -                     .ا تكون مهذّبً  أنت :       أنت كنت مهذّبًا -

  أنت أصبحي عاقلة. –                 .أنت تصبحين عاقلة:      أنِت أْصبْحِت عاقلة – 

 ن.أنتما صيرا مجتهديْ  -             .نأنتما تصيران مجتهديْ :  نأنتما صرتما مجتهديْ  – 

  أنتم أضحوا نظفاء. -                 . فاءنظأنتم تضحون  :    حيتم نظفاءأنتم أضْ  – 

 أنتن أمسين متفائالت.  – .                أنتن تُمسْين متفائالت: أنتن أمسيتّن متفائالت –

 

 إّن وأخواتهاالّدرس العشرون:

ر بخالْ  ا لها، وترفعُ سمً ى إمبتدأ ويسمّ الْ  خبر فتنصبُ مبتدأ والْ إن وأخواتها أحرف مشبهة باألفعال، تدخل على الْ 

 .اب  كذّ  ف  حالّ الْ  نّ إ :ا لهاى خبرً ويسمّ 

 .لعلّ  –ت ليْ  – لكنّ  – كأنّ  –أّن  –إّن  :وأخواتها هي نّ إ

 .معنىا في الْ األفعال خصوصً  ها تشبهُ ألنّ  ،هة باألفعاليت هذه األحرف أحرفا مشبّ مّ سُ 

 .(إّن العلم نور  ) ،أؤّكد :إّن وأنّ 

 ه مريض(.مدرسة ألنّ ل، ) غاب عن الْ أعلّ  :+ أن (ألّن ) الم التعليل 

 نا (.األمهات شموع تنير حيات   ) كأنّ  ،أشبّه :كأنّ 

 ه كسول (.) سامي ذكي لكنّ  ،أستدرك :لكنّ 

 قس يتحسن (.ت الطّ ) ليْ  ،ىأتمنّ  :تليْ 

 صيحة تؤثّر (.) لعّل النّ ،ىأترجّ  :لعلّ 



 
 .في ما عدا ذلك فتحُ وتُ  ،قسموبعد الْ  ،قولوبعد فعل الْ  ،كالمالْ  إّن في ابتداءِ  همزةُ  كسرُ تُ 

 .أعرف أنها جميلة –وهللا إنها جميلة  –أقسم إنها جميلة  –ها جميلة نّ إ :تقلْ  –ها جميلة نّ إ

 :يأتي خبر إن وأخواتها

 (.محرقة   مس  )ان الشّ ،مفرداً 

 .تها محرقة(مس أشعّ الشّ  نّ )إ ة،سميّ لة إجم

 مس تحرق(.الشّ  نّ )إ ة،جملة فعليّ 

 بيه.شْ تدراك والتّ سْ وكيد واإلا التّ خواته وأنّ  إتفيدُ 

 :تمارين

 :فعل على اْلُمْبتدأ واْلخبر وغيّر ما يلزمأدخل حرفًا مشبًها بالْ  – 1

 .المالّحون ُمْرتاحون –     المضيفتان لطيفتان  –    أْعصابك هادئة  –    يوسف مضطرب 

 رتاحون.حين مُ الّ م  الْ  لكنّ  –ن لطيفتان مضيفتيْ ت الْ ليْ  –أعصابك هادئة  لعلّ  –يوسف  مضطرب   إنّ 

 :ثّم غّير ما يلزم ،اقص حْرًفا مشبًّها باْلفعلفعل النّ مكان الْ  ضعْ  -2

 .ظلّت األمهات ساهرات طوال الّليل –   .ليس معلمو الّصف غائبين  –   .كان المسافرون قلقين

  .يلاألمهات ساهرات طوال اللّ  نّ إ - معلمي الصف غائبون.   لعلّ    - .  المسافرين قلقون لكنّ 

 :همزة "إّن" في ما يلي رِ سبب كسْ  ذكرْ أُ  – 3

 .وهللا إنّك على حق –أُْقِسُم إنّك ُمْخطئ   –إّن األرض تدور حول الّشمس  :قُْلُت لك -إّن اْلعلم  نور    

 إن )مع كسر الهمزة( لتأكيد المعلومات التي تليها. 

 

 

 قواعد اإلمالئيةاإلمالء والْ 

 المستوى الثالث :

 لغوية إمالئيةفوائد :عشرونواحد والْ الّدرس الْ 

الً  ري ٍة: -أ :       اْلُحروُف  –أو   تُْقس ُم اْلُحروُف إلى شْمِسي ٍة وق م 

ع ها "الُم أ ِل الت ْعريف": الش ْمُس  – 1 ةُ. –اْلُحروُف الش ْمِسي ةُ هي ال تي ت ْخت في م  ْوض   الر 

ِري ةُ  – 2 ع ها " الال ُم " ،اْلُحروُف اْلقم  ُر  :تُث ب ُت م   اْلب ْحُر. –اْلق م 

بِي ِة إلى –ب   :تُْقس ُم اْلُحروُف في الل غ ِة الع ر 

ة – 1 ْوُت ِعْند  الك المِ  :ف ْخم  ع ها الص   .ق –ظ  –ط  –ض  –ص  –ر  :ي ْبُرُز م 

عها اْلل ْفُظ، وهي اْلُحروُف الباقِي ةُ: أ  :رقيقة – 2  ......ح –ج  –ث  –ت  –ب  –ي ْنع ُم م 



 
ْلِق: ع ح   – 3  .هـ –ق  –خ  –ح  –لِقي ة تُْلف ُظ ِمن  الح 

 .ف –م  –ب  :ش ف ِوي ة – 4

فيرِ  – 5  .ص –س  –ز  :ُحروُف الص 

ْمِس: وهي تُْلف ُظ ه ْمًسا – 6  .ت –ك  –س  –ف  –ص  –خ  –ش  -هـ  –ث  –ح  :ُحروُف اْله 

ْوتُ   - 7 ع ها الص  ة  ي ْرت ِفُع م  ْجهور  ق  –غ  –ع  –ظ  –ط  –ض  –ز  –ر  –ذ  –د  –ج  –ب  –أ  :ُحروُف م 

 .ي –و  –ن  –م  –ل  –

الل ِة " هللاُ أ ْكب ر" إالّ إذا ُكِسر   – 8 ُم في اسِم الج  ، يُف خ  قيق  ْرف  ر  ْسبوقًا بِك ْسرٍة: " بِاّلّل  ،الاّلم ح  كان  م 

   ع ل ْيكم".

ف وائُِدهاالْ  :ثانيًا كاُت و  ر   :ح 

ةُ الْ  :ق صيرة  هي –أ  ةُ  –كسر  م  ةُ.الْ  –الض  اُو الْ  –ياُء الْ  :ط ويل ة  هي   –ب                   ف تْح    .األلفُ  –و 

ِت الْ  دّ ي اُء أْو الْ إذا جاء  ْرف  م  ي ْت ح  ِة تُجانُِسها ُسّمِ ك  ر  اُو ب ْعد  ح   .دْيب –جْود  :و 

ْيِر ُمجاِنس ٍة،  ك ٍة غ  ر  ق ع ْت ب ْعد  ح  ْرف  ليٍن: ب ْيت وإذا و  ي ْت ح   ل ْوم. –ُسّمِ

ركاُت الْ الْ  –ج  ةُ أ ِو الْ ح  فيف ةُ ق صير  ِة والتُشيُر إلى الس ْرع ِة في الْ  ،خ  ك  ر  سيم  ن ْحو  الْ  :فظِ لّ ح  ع  و  ديق ِة.أ ْسر   ح 

كاُت الط ويل ةُ الْ  –د  ر  اتُشيُر إلى الْ  :ح  ِة في الّطوِل و  ت ْقوي ِة ف خام  ْقط ُع ألْ  ،" واعُد " مث الً  ،ل ْفظ ةُ  :ْفظِ لّ الإلْمتِداِد و  م 

يُس   ُل ِمْنها "وا" و  ْقط ع  الت ْقِوي ِة في الاألو  ُل من  الْ  ،ْفظ ةِ لّ ّمى م  ْينِ ألنّهُ أ ْطو  ْقط عْيِن  اآلخر  ْعُد"  ،م  ِة " و  وفي ل ْفظ 

ُم الْ  ُل ِمن  الثّ نُف ّخِ ل  " وعـ " ألن هُ أ ْطو  ْقط ع  األ و   .انيم 

ةُ هي  ِمن  الْ الْ  -هـ  كاِت الْ ك ْسر  ر  فيف ةِ ح  ة  " اإلتو ،خ  ى ع الم  ْجروراِت.ْنِخفاِض " ألن ها ت ْلحُق أ واِخر  الْ ـُس م   م 

ْفعِ ال ذي ي ْخت ص  بِالْ  –و  ةُ الر  ّمةُ هي  ع الم  الْ الض  ْرفوعاِت، ك  الْ أ ُمْبت دم  ب ِر والفاِعلِ و  ةُ الْ  ،خ   ك الِم".ِوتُس ّمى " ُعْمد 

ل  الْ الْ  –ز  تُْعت ب ُر أ ْسه  ةُ النّْصِب، و  ةُ هي ع الم  ت أْتف تْح  ها ُوروًدا في اإلْعراِب، و  كاِت ل ْفًظأ وأ ْكث ر  ر  حاِء غاِلًبأ ق ْبل  الْ  يح 

ُح والْ  ُع. –ع ْيِن: ي ْجر   ي ْلم 

ن ةً موسيِقي ةً ع ْذب ةً ِة الْ غلّ ي زيُد الّلْفظ ة  في ال :الت ْنوينُ  –ح  بِي ِة ر  ميل . –ُحبٌّ  :ع ر   ج 

ْحذوف  ُعّوِض  ِمْنهُ ب "ـــّ " ِلهذا ي ِجُب إثْباتُها في الْ  –ط  ْرف  م   .ك ب ر   –ك بُر   :ِكتاب ةِ الش ّدةُ ح 

ْطعِ ي ِجُب الْ  –ي 
ة  ق  ْرٍف، وإذا كان ْت ه ْمز  قام  ح  ةُ ت قوُم م  ْمز   إِْحذْر. –أ ْقب ل   :إثْباتُهاه 

ْعنى الْ الْ  ك ةُ تُغ يُِّر م  ر  ِة ِمْن حاٍل إلى حالٍ ح  ِلم  ة  )عبرة( .ك  ث الً ك ِلم  ة   :ِلنأُْخْذ م  ة   –ِعظ ة   :ِعْبر  ْمع ة   :ع ْبر   .د 

 ظ(: –ز  –ُمناِسب)ذ حْرِف الْ ف راغ  بالْ إمأل الْ  :تمرين

ُجالن  انذهـ    مدينة هبا إلى الْ ذِحمار.وبعدها ال معًا وساقا الْ ز. نـيالً ـزهماًرا المان ي ْرك بان حِ ظر 

ط ر.  بالْ  رُ تُْنـذإلى األعلى فوجدا غيوًما  رانـظوهناك   م 

 قواعد اإلمالئي ةالْ 

 مفرد م الْ سْ قصيرة في اإلاء الْ ويلة والتّ اء الطّ التّ :عشرونلثّاني والْ الّدرس ا

        .ث مربوطةمؤنّ الْ  مفردِ الْ  سمِ تُكت ب التّاء في آخر اإل



 
ِد الث الثي الس اِكن الْ  سط طويلةتُْكت ُب التّاء في آِخِر اإلسِم الُمْفر   .و 

 .الثي طويلة إذا كان قبلها واو ساكنة أو ياء ساكنةالثّ  ق  مما فوْ  مفردِ اء في آخر اإلسم الْ تُْكت ُب التّ 

 نيث. كانت أم تاء ضمير، أم تاء تأْ ة ليّ طويلةً، أصْ  فعلِ اء في آخر الْ التّ  تبُ كْ تُ 

 :اليةالتّ  حاالتِ اء قصيرة في الْ التّ  كتبُ تُ 

  .سنة –مدينة  :سطو  اكن الْ الثي السّ ث غير الثّ مؤنّ الْ  مفردِ الْ  سمِ في اإل

 .شاهقة :ثةمؤنّ فة الْ في الصّ 

 .قضاة –أبنية  –منية  :طويلة ه بتاءٍ تم مفردُ خْ ذي ال يُ الّ  سيرِ كْ في جمع التّ 

  .اهقةاألبنية الشّ  :وقفِ نطق بها )هاء( عند الْ أن يُ  حيث يصح   ،اوعمومً 

 الية:التّ  حاالتِ اء طويلة في الْ التّ  كتبُ تُ 

 يارات السّ  :المث السّ ؤنّ مُ الْ  جمعِ في الْ 

 أوقات. ----: وقت هِ عِ مْ وسط وفي  ج  اكن الْ الثي السّ الثّ  سمِ في اإل

 .كبريت –بيروت  :أو ياء مد قبلها واو مدْ  تهي بتاءٍ نْ مُ سم الْ في اإل

   .ثابت )ثبت( –نبات ) نبت (  :فعلأخوذ من الْ م  الثي الْ ر غير الثّ ذكّ مُ سم الْ في اإل

 مخاطبة مخاطبة وكاف الْ تاء الْ  

 .طويلة مع كسرة فقط فعلِ صلة بالْ تّ مُ خاطبة الْ مُ تاء الْ  كتبُ تُ 

  .حرف مع كسرٍة فقطأو باإلسم أو بالْ فعل صلة بالْ تّ مُ خاطبة الْ مُ كاف الْ  كتبُ تُ 

 :فعلاء في آخر الْ التّ 

 نامت( –سكت  –قرأ ْت  –) قرأُْت  .أم تاء تأنيث ،أْم تاء ضمير ،أْصلية كانت ،طويلة فعلِ تُْكتب التّاء في آخر الْ 

 

 :تمارين

 :التّالية كلماتِ كلمة من الْ  اء في آخر كلِّ ة التّ  كتابلْ علّ  – 1

 .فعلألنها آخر الْ : ت  م  ص   –                           فعلألنها في آخر الْ  :لْيت   -

ْمت   –         .دّ م  سم منتهي بتاء قبلها واو الْ إ: زيوت   –وسط              اكن الْ الثي السّ سم الثّ في اإل: ص 

 كلمةالْ  أصلِ من : عنكبوت –ث سالم                       ها جمع مؤنّ آلنّ : صامتات –      

ت   –        وسطساكن الْ  سم ثالثيّ إ :صْوت   –ة                         أصليّ  فعلِ الْ  في آخرِ  :صو 

 ثةها صفة مؤنّ ألنّ : ناعمة – ث               ؤنّ مُ فرد الْ مُ الْ  سمِ في آخِر اإل :وفاة –      

 وقفه ي ُصّح أن يُْنط ق بها هاء عند الْ ألنّ  :ستّة –ث سالم                     ها جمع مؤنّ ألنّ  :ناعمات –      

ْقف: سنة –        .ألنه يصح  أن يُْنطق بها هاء عند  اْلو 

 



 
 :كلمة ودخول )أل( عليهاالْ  لِ مزة في أوّ ه  لْ أ:الّدْرس الثّالث والعشرون

 : بصورة األلف ِك ِلمةِ همزة في أوِل الْ تُْكت ُب الْ 

  .مضمومةً أو مفتوحةً فوق األلف إذا كانت  -

 تحت األلف إذا كانت مكسورة. -

  .ها وتبقى فوق األلف أو تحتهاكلمة إذا دخلت )أل( عليْ في أّوِل الْ  همزةِ ال تتغيّر كتابة الْ  -

وتبقى فوق األلف أو  ،باءفاء أو الْ واو أو الْ كلمة إذا دخل عليها حرف كالْ الْ  لِ همزة في أوّ ال تتغيّر كتابة الْ  -

 تحتها.

 :فة وما قبلها ساكنتطرّ مُ همزة الْ لْ أ

 –س ماء   –ُجْزء   :طرِ على السّ  همزةُ بت الْ تِ اً )أو حرف مّد( كُ حرف الذي قبلها ساكنً وكان الْ  همزةُ اذا تطّرفت الْ 

.  رديء 

 :وما قبلها ساكن ،كلمةكة في وسط الْ متحرّ همزة الْ الْ 

أي على األلف إذا كانت  ،جانس حركتهاذي يُ الّ  حرفِ على الْ  تبتْ كُ  ،متحركة بعد  ساكنهمزة الْ الْ اذا توّسطت 

 .واو إذا كانت مضمومةوعلى الْ  ياء إذا كانت مكسورةً وعلى كرسي الْ  ،مفتوحة

   :كلمةالْ  اكنة في وسطِ همزة السّ الْ 

 :اليكل التّ كلمة على الشّ اكنة في وسط الْ السّ  همزةُ تُْكت ُب الْ 

 .تأصليسْ  :الها مفتوحً كان ما قب إذاعلى األلف 

 .مؤذيالْ  :اكان ما قبلها مضمومً  إذاواو على الْ 

  .ئبالذّ  :اذا كان ما قبلها مكسورً ياء إعلى كرسي الْ             

  :مدوما قبلها ألف الْ  ،كلمةكة في وسط الْ متحرّ همزة الْ الْ 

ذا كانت إواو على الْ  كتبُ وتُ  ،ذا كانت مفتوحة إطرِ كتب على السّ تُ  ،كلمة بعد ألف مدالْ  في وسطِ  همزةُ ذا جاءت الْ إ

 .ذا كانت مكسورةياء إعلى كرسي الْ  كتبُ تُ و ،مضمومة

ْمزة الّساِكنة: حّركْ  – 1:تمارين  اْلحرف اّلذي يْسبُِق اْله 

ُر يُ  –أُْكُل ي   –أُْمُر ت   –ئْب  ذِ  –ئْر  بِ  ر  مِ  – لُؤْ ؤْ لُ  –ئُْت شِ  –ْؤم   .ئْز 

ْمزة الّساِكنة  – 2  في وسِط اْلك ِلماِت التّالية:علّْل ِكتابة اْله 

أْي   – أْتُ أس   ً  على األلف ألنّ  :ث أْر   -ر  ياء ألن ما قبلها على كرسي الْ  :ِرئْبال - بِئْس   –      .ما قبلها مفتوحا

  .مكسوًرا

 ما قبلها مضموماً. واو ألنّ على الْ  :ُشْؤم   –يُْؤذي  –رْؤي ة  

 :التّالية كلماتِ في الْ  همزةعلّْل ِكتاب ة الْ  – 3

ْرؤوس       .ها مضمومةواو ألنّ على الْ  كلمةِ الْ  كة في وسطِ تحرّ مُ همزة الْ الْ  :م 



 
    .ها مكسورةياء ألنّ الْ  على كرسيّ  كلمةالْ  كة في وسطِ تحرّ مُ همزة الْ الْ مرئِي:  - ُمْست ْرئِس   –

ْسأ ل ة    -  .ها مفتوحةنّ كلمة على األلف ألوسط الْ كة في تحرّ مُ همزة الْ الْ : م 

أْف ة   –  ً ما قبلها مفتوحً  على األلف ألنّ  كلمةِ الْ  اكنة في وسطِ همزة السّ الْ  :يأْس   –ر   .ا

 ُمت وّسطة في اْلُجمِل التّالية: همزة الْ علّْل كتابة الْ  – 4

ك  يا سميُر  –ِلهذا اْلِكتاب قُّراُؤهُ اْلُكثُُر  ِمْعُت نِداء  يّز   –س  يسأ ُل النّاُس  –أ ْنت  مْسؤول  ع ْن ن ْفِسك   –ِلِحذائِك  ل ْون  ُمم 

 عْنك.

 ها مضمومة.واو ألنّ على الْ  كتبُ كلمة تُ الْ  كة في وسطِ متحرّ همزة الْ الْ  :قّراُؤه

: الْ  ك   ذا كانت مفتوحة. إطرِ على السّ  كتبُ تُ  كلمةِ الْ  كة في وسطِ تحرّ مُ همزة الْ نداء 

 .ذا كانت مكسورةياء إالْ  على كرسيّ  كتبُ كلمة تُ كة في وسط الْ متحرّ الْ  همزةلحذائِك: الْ 

 ذا كانت مضمومة.واو إعلى الْ  كتبُ تُ  كلمةِ الْ  كة في وسطِ متحرّ همزة الْ مسؤول : الْ 

  .على األلف كتبُ كة وما قبلها ساكن تُ متحرّ همزة الْ الْ  :يسأل

 

 المستوى الرابع:

 :عشرونابع والْ الّدْرس الرّ 

 )أل(: ـمبتدئة بلمات الْ ك  و ( على الْ  –ف  -ك -)بدخول 

 :كلماتّرفة ب)أل( ال تتغيّر كتابة هذه الْ ع  مُ الْ  كلماتِ و ( على الْ  –ف  –ك  -ذا دخلت األحرف ) بإ

 .فرحوالْ  :فرحألْ  -لك   م  فالْ  :لكم  ألْ  -عادة  كالْ  :عادةالْ  -باهلل   :هللا  

 :بتدئ بالممُ سم الْ دخول )أل( على اإل

 .الّليلة----ليلةّ  :انيةم الثّ ن مع شّدة على الالّ ميْ الكلمة بِ ُكتبت هذه الْ  ،ذا دخلت )أل( على كلمة تبدأ بالمإ

 :مبتدئة ب)أل( م على كلماتٍ دخول الالّ 

 حيوانات.للْ ----حيوانات الْ  :همزة )أل( فقط تْ ف  ذِ حُ  ،عّرفة ب)أل(مُ  م على كلمةٍ ذا دخلت الالّ إ 

 بوءة. ِلّلّ  ----بوءة اللّ  :)أل( بكاملها تْ ف  ذِ عّرفة ب)أل( تبدأ أصال بالم حُ مُ الْ  كلمةذا كانت الْ وإ

 :و ( على كل من اْلك ِلماِت التّالية –ف  –ك  –) ب  :أ ْدِخلْ  :تمرين

ياُح. –أْلُحزُن  –أْلوْرد ةُ   الّرِ

ردة     فالّرياح. –باْلُحزن  –كاْلو 

 

 



 
 

نْنقوص الْ م  سم الْ واإلن النّصب وتنوية مدّ عشرون: الْ خامس والْ الّدرس الْ   :ُمنو 

 مْفتوحٍة  مْفتوحٍة ب ْعد ها هْمزةٍ هي عالمة ِلمّدِ الّصوِت تُْكتب فْوق األ لف وتُدل  على همزةٍ  :ّدة )آ(م  الْ  -أ

 ِمْرآة  أ ْصلُها ِمْرأ أْة. –آد م أ ْصلُها أ أْد م  :مثالً  ب ْعد ها ه ْمزة  ساِكن ة  مْحذوفة.

م:  :(1)تمرين ةً أْو ه ْمزةً ف ْوق  األ ِلِف حْيُث يْلز  ْع في ما يلي مد   ض 

 .بُخاري ةً ُمع ط ل ة ل ةً آاْلُمهْنِدُس  أْصل ح   -أ  

روآ إنسانٍ  بْين  أُْفرقُ يع  الن اِس وال جم تِرمُ حْ أنا أ -ب   .خ 

د   ذاإهذا اْلعُْصفور  الّذي  أحب   -ج  ب هاأ ب تيلكآغ ر   المي ش فاني ِمْنها.آلغ نّى  ذاوإ ،ْطر 

يِن  -د   ة.والْ  تْقانِ اإلفي  آي ة  ق ْصُر بْيِت الّدِ  فخام 

" )ا( ب ْعد  تْنويِن ال:النّْصب تّْنوين -ب ْربوطةً أْو "أ ِلفًا" ن ْصِب، إالّ إذا كان  آِخُر اإلتُزاُد "أ ِلف  ْسِم "تاًء" م 

ةً  ْقصورة( أ ْو ه ْمز  ْمدودة أ ْو م  ةً على "أ ِلٍف" أ ْصليّةً )م  ُض ِمْنها بِتِْكراِر  ،ب ْعد  "أ ِلٍف" أ ْو هْمز  ويُع و 

ة.  اْلف تْح 

ِبيًّا -مثالً:   ش  ن ع  الن ّجاُر بابًا خ  ذ بةً.   –  .ص   .ل بِْسُت ِرداًء جديًدا –راف ْقُت بِْنتًا ُمه 

ْلجأً ِلألْيتام. -         ْمِعيّة  خْيريّة  مأْوًى ٍلْلعاجزين  وم   ب ن ْت ج 

ن ةً بِتْنويِن الن ْصب:ك ِلماِت الْ : أ ِعْد ِكتابة  الْ (1)تمرين    ُمشاِر إلْيها ُمن و 

فاء صافيةً   صافِي ةكانت الّسماُء، ل ْيلة  أ ْمِس،   .مدهًشاش ُمْده   صفاءً  ص 

ِه  ْفُل في ِحْضِن أُّمِ ل س  الّطِ  .صامتًا صاِمتج 

ْطع ِم  ْحُت في اْلم  ُع على رأِْسِه  خادًما خادمل م  ربيضاء  ويْلبُِس  قبعةً  قُب ع ةي ض   .نظيًفا ن ظيف مئزًراِمئْز 

ْنها 2تمرين) ّطٍ ون ّوِ  بِت ْنويِن الن ْصب:(: إْحِذْف "ال" الت ْعريِف من  الك ِلماِت الُمشاِر إلْيها بِخ 

ة  أفعىل  الُمزارُع األْفعى ق ت    ساّمةً.الّسام 

رير أعمى ْيُت األْعمى رأ   داء ضريًراُ الض  ق ع  رداءً مْرتديًا الّرِ  .مرقعًاالُمر 

ع   ض  ْيت  و   في خابيٍة من  الف ّخار.ممتاًزا الُمْمتاز زيتًا الُمزاِرُع الز 

ن ٍة بِتْنويِن الن ْصب: :(3تمرين)  إمإل الف راغ  بِكِلمٍة ُمناِسبٍة مّما يلي ُمن و 

 مْلجأ. –جمال  –فداء  –بنت  –ذكاء  –سامية  –فتى 

ْعرك ِة  ِض الْ ُجْندي على أرْ إْستْشهد  الْ   عن وط نِِه.فداًء م 

 .ة ًساميًقا ُمتوقًِّدا وأْخالذكاًء أ ومنح  شْعب هُ  أّخاذً جماالً وهب  هللاُ ل بنان  

غاوِر والْ ْنساُن األّوُل يت خذُ من  الْ كان اإل ً ُكهوِف م   له. ملجأ

 ذِكيًّا. فتًىُمهذ بةً و   بنتًاصادْقُت 

ْنقوصُ أالْسُم الْ -ج  ْكسور. مثال: هذا اْلقاضي عاِدل  في  :م  هو ُكل  اْسٍم اْنتهى بياٍء ثابِتٍة )أ ْصليّة( ما ق ْبل ها حْرف  م 

 .أ ْحكاِمهِ 

د  اإل رِّ ْسُم الْ إذا ُجّرِ ْفعِ واْلج  ِة، ُحِذفْت ياُؤهُ في حالتْي الر 
وث ب ت ْت في حالِة  ًمْنقوُص ِمْن "ال" الت ْعريِف واإلضاف 

 الن ْصب.

ْرُت براعٍ يْنفُُخ في ِمْزماِرِه.      –هذا ُمحاٍم قدير.    -مثال:  ر   ت س لّْقُت جبالً عالًيا. –م 

ُن آِخُر  ّرِ ِعْندما تُْحذ ُف ياُؤه.  مثالالْ  ْسمِ اإليُن و  ْنقوِص بِت ْنويِن اْلج   هذا نْهر  جاٍر. :م 

ّر: :(1تمرين ) ْفعِ أِو الن ْصِب أو اْلج   بتْنويِن الر 
نةً  أ ِعْد ِكتاب ة  ُكّلِ ك ِلمٍة ُحِصرْت بْين  قْوسْين ُمن و 



 
 ُمْنخِفٍض بْين  الس هوِل.واٍد ري ن ْهُر اْلعاصي في )وادي( يجْ 

 .ّكانمن السّ  خالي  ا اْلب ْيُت )خالي( هذ

 .ق ْريةمْن ن ْبعِ الْ  صافيةً ْبُت ماًء )صافي( شرِ 

 يْطلُُب حس ن ة. حافي  بابِنا فقير  )حافي( وق ف  في 

 عْن ُسلوِكك  يا بُنّي.راضيًا أنا لست )راض( 

ة: :(2تمرين ) ْت بْين  ق ْوسْيِن ِكتابةً صحيح   أ ِعْد ِكتاب ة  ُكّلِ كِلمٍة ُحِصر 

دينِة حُ الْ  قاضي أ ْصد ر  )قاٍض( ْبِس )الْ م  لُهُ  كافيًا اِلُب ُمعد الً )كاٍف(طّ نال  الْ   .جانيالْ جاِن( ْكًما بِح  ّهِ عِ.للتّ  يُؤ 
 رف 

ْقصورة في آخِر األْفعال واألْسماء:الْ ْمدودة واأللف م  عشرون: األلف الْ الّدرس الّسادس والْ   م 

 ِفْعل:في الْ  –أ 

ُف ذِلك  بِنْقِل الْ  تُْكت ُب األ ِلُف مْمدودةً  – 1 ماضي إلى )طويلًة( في اْلِفْعِل الث الثّي، إذا كانت مْقلوبةً عْن "واو" ويُع ر 

ميِر على آِخِرِه. مثال: ع دا  ع د ْوُت. ،دويعْ  ،الُمضاِرعِ، أْو بِِزيادِة "تاِء" الض 

ُف ذِلك  بِن ْقِل الْ  – 2 ةً في الِفْعِل الث الثّيِ، إذا كان ْت مْقلوبةً ع ْن "ياٍء" ويُْعر  ماضي إلى تُْكت ُب " األلُف" مْقصور 

ِه إلى الْ ُمضاِرعِ، أْو بِزياد ِة "تاءِ الْ  ّدِ ميِر على آِخِرِه. وبِر  -يْبني-بنىثال: مِ  .ماضي إذا كان  ُمضاِرًعا" الض 

.–ب ن ْيُت/يْلقى   ل ِقي 

ْقصورةً في الْ  – 3  ِفْعِل غْيِرالث الثّي. مثال: اْرتمى.تُْكت ُب " األلُف" م 

ْمدود ةً في الْ  – 4 يّا.تُْكت ُب "األلُف" م   ِفْعِل غْيِر الث الثّي، إذا كان ْت مْسبوق ةً "بياء" مثال: ت ز 

 ْسم:في اإل –ب 

ُف ذِلك  بِت ثْنِي ِة اإل ،إذا كانْت مْقلوبّةً عْن "واو" ،ْسِم الث الثيّ ْمدودةً في اإلْكت ُب "األلُف" م  تُ  – 1 ْسِم إذا كان  ويُْعر 

ًدا.  ُمْفر 

وان. ،عصا :مثال  ع ص 

ْقلوبةً ع ْن "ياٍء" تُْكت ُب األلُف مْقصورةً في اإل – 2 ُف ذِلك  بِت ثْنِي ِة اإلْسِم الث الثّي، إذا كانْت م  ْسِم إذا كان ويُْعر 

ِه إلى الْ  ،ُمْفرًدا ّدِ ْجموًعاوبِر   ق ْري ة.–ف ت يان / قُرى –مثال: فتى  .ُمْفرِد إذا كان  م 

ْقصورةً في اإلتُ  – 3 ْقهى. ،مثال: ُكْبرى .ْسِم غْيِر الث الثيّ ْكت ُب "األلُف" م   م 

ْمدودةً  – 4  ع ل ِم )ي ْحيى(.ْسم  الْ ْت مْسبوق ةً بِياٍء، ما عدا إكانْسِم غْيِر الث الثّي، إذا في اإل تُْكت ُب "األلُف" م 

 مثال:هدايا.

مي ِة )غْيِر الع ربي ة(. مثال: صْيدا  – 5 ْمدودةً في األْسماِء األ ْعج   .أميركا–تُْكت ُب "األِلُف" م 

 ِكْسرى. –متّى  –موسى  –: عيسى ا عنهاش ذ  

ْرف:في الْ  -ج  ح 

ْمدود ةً  تّى  –ع لى  –إلى  :عنها   / شذّ  -أ ّما  –ما  –إال  –ال  :مثال .ُحروففي الْ تُْكت ُب "األِلُف" م   .بلى –ح 

ْقصورة: ق ْوسْيِن ُمراِدفًا ل هُ يْنت(: أ ْبِدْل بِما ُحِصر  بْين  1تمرين ) ْمدودٍة أ ْو بـِ"أ ِلٍف" م   هي بـِ"أِلٍف" م 



 
ل (  األْطِعمة  اللّذيذة طهى الّطاهي )ط ب خ(  –غابات ت ساقُط  الث لوجِ على الْ  أحلى ما )أ ْجم 

 ِبناء.ُمهْنِدُس ت ْصميم  الْ الْ أْنهى أتم ( )–

ْع ُكل  فِْعٍل بْين  ق ْوسْيِن في الّصِ  :(2تمرين )  ُمناِسب ة:غِة الْ يض 

ّيِ)نجا(ُسّكاُن الْ  ريِق ِمن  الْ  نجوا ح  ِة ِمياِه الْ ف ْوق  تتهاديان باِخرتاِن )تتهادى( الْ  –ح  ْظلومون  )شكا( –ب ْحِر صْفح   اْلم 

ُهْم إلى الْ  شكوا  ُمْضِحك ة.النِّكاِت الْ روينا نْحُن )روى(  - قاضيأْمر 

م: :(3تمرين) " في ما يلي وغيِّْر ما يْلز  ْع "هو" ب د الً ِمْن "أْنت   ض 

ت فانْيت  - ط نِك  و   ه.فانى في خدمتِ وت   هِ وطنِ لِ  هو أخلص   :في ِخْدمتِهِ  أنت  أ ْخل ْصت  ِلو 

ْوت  بالْ أنْ - ةِ ت ل ه   فتًى عاقالً. ادهو ب   :أْنت  ب د ْوت  ف تًى عاقاِلً  - رةِ كُ بالْ  اههو ل   :ُكر 

ش ْيت  في الْ -  ها.ن أرجائِ بيْ  حديقةِ ى في الْ هو تمشّ  :ديق ِة بْين  أ ْرجائِهاح  أْنت  تم 

راء  الْ أْنت  ع  -  فراشات.الْ  وراء   داع  هو  :ف راشاتد ْوت  و 

 تابيّة:كِ األْنماط الْ 

  :النّمُط الّسْردي:أّوالً 

ٍة ُمْنت ِظمة ِضْمن  ِسياق س ْردي واضح  ،ي ْعت مُد فيِه اْلكاتُِب على أُْسلوِب الحكايات والّروايات شاِهِد بِصور  ن ْقل اْلم  و 

ي ْست ْخدُم فيه اْلكاتُب األ ْفعال الْ  ّل. وأ ْكث ر ما يُْبرز هذا النّمط في اْلِقّصِة والّروايِة. و  ماِضي ة بقوُم على الِعْقدِة واْلح 

مائر اْلغائبِ  ض  ّور حاالت الّشْخصيّات وُمعاناتها ،و  يُص  د ث اْلِقص صي. و  ت فاُعالتها مع ت ط ّورات اْلح   و 

ُط الّسرديّ ق   ِمُج النّم  ْصفي ْد ي ْند  ِط اْلو  ْصف  األ ْمِكن ة الّتي ت ق ُع فيها  ،بالنّم  ألّن ُمْعظ م األ قاصيص والّروايات ت ْعت ِمُد و 

 أ ْحداُث اْلِقّصة.

ط الّسْردي ّشرات النّم   : مؤ 

ْي الزّ  – 1   كان حْيُث ت ْجري األ ْحداُث.بروز ُعْنصر   مان واْلم 

ثِّرة في األ ْحداثِ   - 2   أ كانت أ ساسيّة أ ْو ثان ِويّة. ،بروز الّشْخِصيّات اْلُمؤ 

س ِب ت ط ّور مراِحُل األ ْحداث في شكٍل تْدريجي ،عتِماُد على البُْني ة اْلق ص صيّةاإل – 3  ل. ،بِح  ح   ِمْن حْبكٍة وِعْقدٍة و 

ِث أ ْو األ ْحداثِ  – 4  د   ،ي ْغلُُب علْيها اْلِفعل اْلماضي ،في اْلماضي ،فإذا كانت ،غل ب ة األ ْفعاِل الّتي تْرت ِبُط بن ْوعِ اْلح 

 وإذا كانت في اْلحاضِر واْلُمْستْقبِل ي ْغلُُب علْيها اْلِفْعُل اْلُمضاِرع.

ل ب ة ُحروِف اْلع ْطف، وُخصوًصا الواو  - 5  كة حينم ،غ  ر  د ِث وح  ا ي كوُن الّسْرُد ُمت واصالً في وْصِف اْلح 

 الّشْخصيّات.

ل ب ة   - 6  ل أ ْوضاًعا ُمع يّنةغ  ْصفية الّتي تت ناو   أ ْو ش ْخِصيّة ُمع يّنة أ ْو األ ْمِكنة الّتي تْجري فيها األ ْحداث. ،الّصور اْلو 

 ّسْرِد اْلقصصي.بُروز اْلِحواِر ك عُْنصٍر ُمِهّمٍ ِمْن ع ناِصِر ال – 7

 :وظيفةُ النّمط الّسْردي



 
ْيِفيِّة إيجاِد اْلُحلول ِلمشاِكِلهِ  ك  يُع ّرف اْلقارئ بأ ه ِميِّة التّواُصِل مع  األ ْحداِث، و  ِة النّّص، و  ك  ر  ثِّر في ح  س ب يُؤ   بِح 

 مْوضوع الّسرِد واْلغاي ة ِمْنه.

 :(التعبير الكتابي ) النمط السردي أو األقصوصة مواضيع  معالجة زمة عند الخطوات الالّ 

 ة.صّ قِ لْ في التّوسيع، واختيار عنوان مميّز لِ  وْضُع مخّطٍط للقّصة لتنفيذه – 1

 ُمقّدمة.كان وأْبرز األبطال في الْ مالّزمان والْ  تحديدُ  – 2

 حادثة.مجرى الْ ُمب ّدل لِ ُمفاجئ الْ لْ حدث احادثة إلى الْ من عْرِض الْ  التّدّرج – 3

 الِحقة بشكٍل ُمتسْلسٍل وُمتماسك.متاألحداث الْ  سْرد – 4

 حّل.الْ  وامل مساعدة ساهمت في بلوغِ ع ذكر – 5

 النّهائي. ضعِ و  أّزم وأّدى إلى الْ لتّ اّلذي أْنهى ا حلّ الْ  عرضُ  – 6

 :اليةالتّ  قنياتِ ستخدام التّ  من إدّ ال بُ  – 7

 عن الّنْفسيات. فِ شْ ك  لْ ولِ  ويقِ شْ التّ  زيادةِ صف لِ و  الْ -أ        

 حوار إحياًء للّسردالْ  -ب        

تمّرة في سْ مُ قائع الْ و  الْ  فِ صْ ضارع في ومُ وصيغة الْ  ،ماضيةداث الْ األحْ  دِ ماضي في سرْ الْ  صيغةُ  -ج        

 .ماضيالْ 

ْصفي :ثانيًا  النّمط اْلو 

ْصف الْ بكّل أْشكاِلِه وأ ْلوانِِه، كالْ  ْصفِ و  يقوم هذا النّمط على الْ   وْصف النّفسّي. خارجي والْ و 

قائق كما هيْصف الْ و  الْ  قائع ووْصف اْلح  إّما بصورٍة خياليّة أو واقعيّة من  ،خارجي نعني به وْصف الّطبيعة واْلو 

 كما نعني به وْصف الّشْخصيات من حيث شكل الّشخص وأْخالقه وتصّرفاته. ،دوِن تغيير

ا فسي نعني به وْصف اْلحاالت والُمعاناة الّتي يعيشها األْبطاُل أو الّشْخصيات اْلواردة في النّّص، ومالنّ  ْصفُ و  لْ ا

 هِ ف ْضالً عن األْوصاِف الذّاتية الّتي يُعبّر فيها اْلكاتُب عن أحاسيسِ  ،ضطرابيُعانونه ِمن ألٍم أو فرحٍ أو إنفعاٍل أو إ

 ..و مْوقٍف ماإزاء قضيّة أ هِ ِفعاالتِ وانْ 

ْصفيالنّ مؤّشرات   :مط اْلو 

أو شْخصيّة،  ،وصف في ُمك ّوناته )منظر طبيعيوتركيز الْ  ،موصوفموضوع الْ تْعيين الّشيء أو األمر أو الْ  – 1

 أو شكل من األشكال..(.

ياِليّة – 2 ْصفية اْلواقِِعيّة أو اْلخ  ْلموس ،حْشد اْلِعبارات اْلو  ْصفية اْلُمع بّرة عن اْلواقع اْلم  أو  ،كالنّعوت واْلك لمات اْلو 

 عن اْلمشاعر واألحاسيس.

ل ب ة الّصور اْلب الِغيّة – 3  تِعارة والتّْشبيه.سْ وُخصوًصا اإل ،غ 

ل ب ة اْلُجمل اإلنشائية )التّعّجب – 4  ستفهام...(.اإل ،النّداء ،غ 

 ثّم، أو...(. ،واووأدوات اْلعطف )الْ  ،ْخدام اْلف واِصلتِ سْ كثافة إ – 5



 
ّمن – 6 ة يويّ ح  بِشْكٍل خاّص، األْفعال اْلُمضارعة الّتي تُع بّر عن اْلحركة والْ  ،غلبة اْلُجمل اْلِفْعِليّة الّتي تت ض 

 نفعال، دهشة...(.إ ،فرح ،قلق ،ضطراب)إ

ْصفي:  وظيفة النّمط اْلو 

ْوصوفِ  ْوصوفة ،يُْبِرُز أ ه ِميّة اْلم  كما يُثيُر في اْلقاِرئ  ،ويُثيُر التّْشويق ويْكِشُف طبيعة  الّشْخِصّيات واألْمِكنة اْلم 

 ع.دِ بْ ام مُ ة كريشة رسّ بيعيّ الطّ  مناظرِ الْ  وصفِ  موضوع مْحصوًرا فيحينما يكون الْ  ،حّس التّذّوق اْلف نّي

ِمي ْقُل اْلُمْعج   :اْلح 

أْو  ،أْو بِفْكرٍة رئيسّية فيه ،ضوعِ الّنّص، أْو بِعنوانِهِ دات والتّعابير الّتي ترتبُط بموْ ر  فْ مُ هو الْ  ميّ ج  عْ مُ الْ  قلُ ح  الْ 

 .بكلمةٍ 

 ،اْلُحب...( ،اْلُمِحب ،المحبوب ،الحبيب ،مثل )أُِحب   ،ُمك ّوناتُه: مْشتقّات اْلكِلمة

دود ،)ودّ  :مثل ،ومترادفاتِها           وّدة ،اْلو  ْرغوب ،الّراغب ،رغب ،الم   ..(.الّرْغبة ،اْلم 

أو إبراز جمالية  ،هي اإلحاطة بموضوع النّّص وفهمه، أو التّعّرف إلى رسالِة اْلكاتب :معجميّ الْ  حقلِ الْ  وظيفةُ 

 من فهِم الُمتعلّم. فكرةِ وتقريب الْ  ،هاأو قباحتِ  كرةِ فِ الْ 

فيه من تأثير،  موصوفُ وما يتركه الْ  ،وصفِ الْ  أثناء  كاتب ها الْ تي يكون عليْ حالة الّ هي الْ  :كاتبالّنْفسية للْ  حالةُ الْ 

بها ذاتُه، وتتأثّر وتنفعل  ،هوعواطف وأْفكار، تهتّز له نْفسُ  فيُعبّر عن إنطباعاته وعّما يوحيه إليه من مشاعرٍ 

 بها مشاعُره...

 صوفِ وْ م  وتمجيد الْ  ،وْصفِ في الْ  بالغةِ مُ إلى الْ  ... فيميلُ .نينح  ّبِ أو الْ حُ حالة في تْصويِر عاطفة الْ ى هذه الْ وتتجلّ 

 .ُمحّسناتر والْ و  ة كاإلنشاء والصّ كالميّ  عن كل ذلك بأساليبٍ  كاتبُ ويعبّر الْ  .والذّوبان فيه

 

 

ِة ش ْعٍر في اْلعال م                          النّّص األ ّول    أ ْغلى ق ص 

م   ُجل  ُمْعد  ُهم. ،كان  ُهناك  ر  باْلكاد ي ِجُد ل هم اْلُخْبز  ِليُْطِعم  هم، و  ِة أ ْطفاٍل وأُّمِ ْمس   ول هُ عاِئلة  ُمؤل فة  ِمْن خ 

ْمِل األ ثْقاِل واأل ْغراِض على ظ ْهِرِه، وكل  هذا  ُح بِح  ُل وي ْكد  باحِ اْلباِكِر ي ْعم  ك ْي ي ْجني  ع ْشرة  آالِف ليرٍة ي ْذه ُب في الص 

 في اْلي ْوم. لُْبنانيّةٍ 

ضُ  ر  ل ْيِه اْلم  ذات  يْوٍم اْشت د  ع  ِة أيّامٍ  ،و  فضاق ِت الحاُل بِِه وبِعائِل تِِه، وراح  ي ْنت ِظُر اإلْحسان   ،فنام  ط ريح  اْلِفراِش ِلِعد 

د قة  من األقارِب واأل ْصِدقاء.  والص 

ْنظ ُرهُ غ ريًبا ،طال  ش ْعُرهُ  طال ْت ِلْحي تُهُ وصار  م  س ُن، ف قال ْت لهُ زْوجتُهُ  .و  تُهُ تت ح  أ ْت ِصح  ب ْعد  أّياٍم ب د  نّى من   :و  " أ ت م 

الً  ٍة ف قط". ،كْي نُْطِعم  أ ْوالد نا ،هللا أن ت ِجد  عم  ْمس ِة آالِف لير  ْيُر خ  ع نا في اْلب ْيِت غ   لْم يْبق م 

ب دأ  النّاُس ي ْهُربون ِمْنهُ نظًرا ُجُل و  ج  الر  ر  جاِء، لْم ي ِجْد أ ي   خ  ْظهِره. ب ْعد  نهاٍر طويٍل من  اْلب ْحِث والر  ِلب شاع ِة م 

ٍل.  ع م 

ْنيا ف ْوق  رأِْسهِ  ع  إلى بْيتِِه وُهموُم الد  تِ  ،رج  لٍ مْ ِه:"لقال  ِلزْوج  ْيئًا ِلأل ْكِل اْلي ْوم"،  ، أ ْست ِطْع أ ْن أ ِجد  أ ي  ع م  ف ل ْم أ ْشت ِر ش 

تُهُ: " ع ل ْيك  أ نْ فقال ْت  ْوج  ت ْحِلق  ذ ْقن ك  ك ْي يت ق ب ل ك  النّاسُ  لهُ ز  ك  و  ٍل ق ْبل  أن  ،ت قُص  ش ْعر  ال تّْذهْب غًدا ِلتُف تّش  عْن ع م 

ك". ن  ِهْندام  ّسِ  تُح 



 
هُ ِطْفل  حافي اْلق دمْينِ  هُ، توق ف  أ مام  ظّ وُهو  في طريِقِه إلى اْلُمزيّن ِلي قُص  ش ْعر  ِوِرجاهُ ِليأُْخذ  ِمْنهُ  ، ي بيُع أ ْوراق  الح 

قة ر  ْفلِ  .و  ةٍ  ،أ ْشفق  الّرُجُل على الّطِ ْمس ة  آالِف لير  د  فيها خ  ج  ْيبِِه فو  هُ إلى ج  هُ  ،ومد  ي د  فأ ْعطاهُ إيّاها، ناسيًا ش قاء 

ْيبِِه، ثُم  ف ّكر  وقال   ّظِ في ج  ق ة  اْلح  ر  ع  و  ض  ّجانًا ش ف ق ةً ِمْنهُ وحال ت هُ، وو  يِّنًا ي ْقب ُل أن ي قُص  لي شْعري م  : ُرب ما أ ِجُد ُمز 

ا يٍِّن قديٍم ِجدًّ ق ف  أ مام  باِب ُمز  ل هُ ُمتواِضع   ،علّي. وو  ح  غير. ،م   بابُهُ ضيِّق  ص 

: " أُريدُ  ّنِ يِِّن اْلك بيِر في الّسِ ّلِ وقال  ِلْلُمز  ح  ُجُل إلى اْلم  ل  الر  عي نُقود  " دخ  قال   .أْن أ قُص  ش ْعري ول ِكْن ل ْيس  م 

بون  واِحد  ُمْنذُ أ ْشُهرٍ  لّي ز  ح  ك  دون   ،اْلُمزيِّن: "لم ي ْدُخْل م  ْعر  ت ْطلُُب منّي أ ْن أ قُص  ش  لّي و  ح  واآلن  أ ْنت  ت ْدُخُل م 

 بِل، يا ِلسوِء حّظي !"اُمق

عْ  :قال اْلف قيرُ  ْيبي ،" اْسم  ّظٍ في ج  ت قُص  لي ش ْعري وت ْحِلق  لي ذ ْقني". ،ل دي  ورق ةُ ح   أُْعطيك  نِْصف ها و 

ل ق  ل   ح  هُ و  خ  ِلطلبِِه. ق ص  لهُ ش ْعر  ض  يُِّن ع ْرض  اْلف قيِر، ولكن هُ ُسْرعان  ما ر  ف ض  اْلُمز  هُ ذ ْقن هُ في بادىِء األ ْمِر ر 

أ ْعطاهُ الف قيُر نِْصف   .و  ج  ّظِ وخر   ورق ِة اْلح 

ْنزِ  ع  الف قيُر إلى م  ج  تُهُ  ،ِلهِ ر  ل ْيِه زْوج  ْف ع  ، غًدا ت ْبدأُ بالب ْحِث  ،ف ل ْم تت ع ر  ْمُد ّلل  رتْهُ وقال ْت:" الح  لكْن ُسْرعان  ما غ م 

ةُ ق   ع هُ وماذا كان ْت أُْجر  د ث  م  ل". أ ْخب ر  اْلف قيُر زْوجت هُ بِما ح  هُ اْلق ديم  ع ِن اْلع م  ل ب  ِمْنها أن تُدير  تِْلفاز  ْعِرِه.. وط  ّصِ ش 

ُهنا الّصغير  الّذي ُهو  أ ْشب هُ بالّراْديو ِمْنهُ باْلتِْلفازِ  ة  اْلُكْبرى و  ْت ِوِرقِتُهُ اْلجائِز  بِح  أ ةُ ِعْند ما ر  ول ْم  .كان ِت اْلُمفاج 

تُهُ ت ْبكي ْوج  أ ْت ز  ، وب د  د ث  ْق ما ح  ّدِ دُ  يُص  ّدِ حِ وت ْغُمُر أ ْطفال ها وتُر  ِة اْلف ر  ع نا ". :من ِشد   " يا رّبك ْم أْنت  ك ريم  م 

دارِس، س ْوف   :قال  األ بُ  لُُكْم في أ ْحس ِن اْلم  ْمتُُكْم ِمْنهُ " غًدا في الّصباحِ اْلباِكِر أ ْذهُب وأُس ّجِ ر   ،أُع ّوُِض عل ْيُكْم ما ح 

لُِّحُكْم باْلِعْلِم وُهو  أ ه م  ِمن ُكنوِز اْلعال ِم ُكلِّها ". وفْجأةً ُدق  اْلبابُ  يِّنُ  ،س ْوف  أُس  أ ل ها اْلُمز  . ف س  ةُ اْلباب  ْوج  ِت الز   :ف ف ت ح 

  " ه ْل لي أن أ ْدُخل ؟ " :فقال   ." نع ْم ":" هْل هذا بْيُت فاُلن؟" أ جاب تْهُ 

يِّ  ل  اْلُمز  ك ض  اْلف قيرُ فد خ  ر  ر  اْلُمزي ن   ،ُن و  م  ِة ش ْعٍر في  ،وغ  تِِه، فقال  اْلُمزيُّن:"وهللاِ إن ها أ غلى ق ص  هُ ِلزْوج  م  وق د 

بِْحُت أْيًضا ش ري ُزهُ بِأ ْحد ِث األ د واِت. واأل ه م  أن ني ر  ّهِ ديًدا ف ْخًما وأُج  الًّ ج  ح  ديًقا ًكا أصب  اْلعال م. س ْوف  أ ْشت ري م  ح  ص 

ياتي". ْجرى ح    غ ي ر  لي م 

 " بتصّرف "                                                                            

 مفرداْت ومعاٍن:

ا فقير   :ُمْعد م - 1 ن ة    :ُمؤل ف ة    - 2     /  جدًّ ْظه ر :ِهْندام  - 3  /ُمك و  تعاس ة وعذاب                      :شقاء    - 4/        م 

خ   - 5  .ما يُْعطيه األْغنياء لْلفُقراء من حسنة :الّصد ق ة - 7يتعُب كثيًرا في عمِلِه / :يْكد حُ   - 6/        وافق   :رض 

 

   :ْعبير الّشفهيوالتّ  تماعِ سْ أوالً في اإل

 ا.األسئلة شفهيًّ  ول اإلجابة على هذهإلى النّّص يحابْعد  أ ْن يْستمع اْلُمتعلّم 

 ّصة.قِ ات الْ صيّ خْ ش   حّددْ  – 1

  زيّن. مُ الْ  –حظ فل بائع أوراق الْ الطّ  –جته زوْ  -ف قيرالّرجل الْ  :قصةات الْ صيّ شخْ 

 كْيف كانت حالة الّرجل في النّّص؟ – 2

 ه.ه وزوجت  أوالد   خبز  ِليُْطعم  يجُد الْ  كادِ الّرجل مْعدمة وبالْ  كانت حالةُ 

ُل؟ وكمْ ماذا كان  – 3  كان يْجني؟ يْعم 



 
 ي ْوم.ة في الْ نانيّ كان يجني عشرة آالف ليرة لبْ  .كان يْعمل بحْمِل األثْقاِل واألغراِض على ظهِرهِ 

؟ – 4 ِرض   كيف صارت حالتُهُ عْندما م 

 وطالت لحيتُهُ وصار منظره غريًبا. ،طال  شعُرهُ 

    :النّصّ  مِ وفهْ  قراءةِ ثانيًا في الْ 

 ليم.قراءة جهريّة مع مراعاة التّْنغيم والّطالقة والن طق السّ  قراءة النّّص قراءة صامتة ثُم  على الُمت علّم 

 النّّص: في فهمِ 

ل؟ ما الّسبُب الّذي منع  الّرجل – 1  من اْلعُثوِر على ع م 

 بشاعِة مْظهِره.ألّن النّاس هربوا منه نظًرا لِ 

ق ة  ل – 2 ر  ّظ؟ ماذا اْشترى و   اْلح 

ظ الذي رجاهُ ليأخذ  منه   رقة.وألنّه أْشفق  على الّطفِل بائع أوراق الح 

يّن؟ –3 ل  اْلُمز   ِصْف مح 

ا  ومتواضع وبابه ضيّق  صغير. ،المحل  قديم  جدًّ

 هْل وافق  اْلُمزيُّن على ط ل ِب اْلف قيِر؟ – 4

 طلبِه.لِ فقيِر ولكن ُسْرعان  ما رضخ  عْرض الْ الُمزيُّن  في بادئ األمر رفض  

ْعِرِه؟ – 5 ف ع هُ اْلف قيُر ِلق ّصِ ش   ما كان الُمقابُِل اّلذي د 

 قابل قّص شعِره.مُ  حظِّ دفع  نصف ورقة الْ 

 عالم  د ل  كالُم األُّمِ " كم أ ْنت  كريم  يا رّب"؟ – 6

 فرح.قناعِة والْ على الْ  مرأةِ دّل كالم الْ 

ِبح  اْلجائِزة  اْلُكْبرى؟ ولماذا؟ ،ماذا قّرر  اْلف قيرُ  – 7  ب ْعد  أْن ر 

دارِس ِليُعّوض عليهم ما حرمهم منه ولكي يسلّحهم بالْ قّرر  الْ  ذي هو الّ  علمِ فقيُر أن يسّجل أْوالد ه في أْحسِن اْلم 

 عالم.الْ  من كنوزِ  أهمّ 

بِح  اْلجاِئزة  اْلُكْبرى ،ماذا نوى اْلُمزيُّن أن يْفع ل   – 8  ؟بْعد أن ر 

ى الْ  ه بأْحدِث األدوات وأن يتشارك  نو   فقير.مع الْ  ُمزيّن أن يشتري محالًّ جديًدا فْخًما وأن يُجّهز 

بِح  اْلُمزيّن أْيًضا؟ – 9  ماذا ر 

 الّذي غيّر  له مجرى حياتِه. فقيرِ ربح  الُمزيّن صداقة  الْ 

 :معانيوالْ  مفرداتالْ  فهِم  في 

 الية:مفردات التّ أضداد الْ  ّصِ النّ  ت ْخِرج من  سْ إ - 1



 
 .سوء حّظيلِ  -  جمال لِ  –   عدّو  -ب خيل   -يْرفُض    -ثري   

 حسن حظي.لِ  –بشاعة لِ  –صديق  -كريم    -يقبل        -فقير 

 :إمأل اْلفراغ  باْلك ِلمِة اْلُمناِسب ة مما يلي – 2

ِه  –يْكدُح   ّظِ هُ  –لسوء ح  ل فة   –ه ْندام  ُد  –شقاء  –الّصدقة  –ُمؤ   ُمْعدم . –األثْرياء  –رضخ  –تُرّدِ

 دقةالصّ ولكنّه  يْنت ِظُر ويتْعُب كل  يوٍم يْكدُح يموُت من اْلجوعِ،  يكادُ ُمْعدم كان ُهناك  رجل  –أ 

 واألثْرياء.مْحِسنين لْ من ا

ه وحس ن   ،نصيحِة زْوجِتهِ الّرجُل لِ رضخ   –ب  الً.حّظه  سوءِ لِ ولكن  هندامهوقص  شْعر   لم يجْد عم 

ُد  –ج  ْنيا"." الْ  :األُم  دائًما أ مام  أ ْوالِدهاتُرّدِ  ِعْلُم أهم  ما في الد 

 وفْقر. شقاءٍ  هم يعيشون فيأ ْطفاٍل وأُمِّ  من عشرةِ مؤّلفة عائِلة  فقيرة   هناك –د 

 اإلجابة  الص حيحة وإمأل بها اْلف راغ:إْختِر  – 3

+ يكاد يموُت من  اْلجوعِ.                   )+ غنّي         + ثرّي        -----------------كان هناك رجل   –أ 

 (ُمْعدم  

ديّة      +       )+ الّصدقة  ليعيش  ويُْطِعُم أْطفال هُ.  ----------------------راح  الّرجُل اْلفقيُر ينتظُر  –ب  + اْله 

)  اْلف رج 

+ التّعُب     +   )+هموم الّدنيا                       .فْوق  رأِْسهِ  ---------------رِجع  اْلفقيُر إلى بْيتِِه و –ج 

 الّسعادة(

ل  ج         أوالد هُ في اْلمْدرسة         )+يُْخرِ  -----------فّكر  اْلفقيُر بْعدما ربِح  اْلجائزة أ ن  –د  + ي ظ ل        + يُسّجِ

) 

 :في ضوابط الل غة

 قواعد:الْ 

 أفعال من كل نوع ( 3)  :مضاِرعة وصنّفها في الجدول التّاليلألْفعال  اا اْست ْخِرج من النّصّ  - 1

ْرفوع                 الْ ُمضارع الْ فعل الْ الْ   مجزوممضارع الْ فعل الْ منصوب               الْ مضارع الْ فعل الْ م 

هم                                    لم يبق  يجُد                                          لِ    يْطعم 

 يذهُب                                        كي يجني                                     لم يجدْ 

 عأن تجد                                       لم أستطِ    يعمُل                                      

 

  :ْستْخرْج من النّّص ما يليإ – 2

 فْوق   -الّصباح  :ظرف مكان وظرف زمان –ج           رجل  معدم   :نعت ومنعوت –أ 



 
 بشاعِة مظهِره :مضاف ومضاف اليه -د            بيتِ في الْ  :جار ومجرور –ب 

 :التّالية جملةِ وخبر كان في الْ سم  حّدد إ – 3

م  (  هناك :الخبر -: رجل  سماإل :) كان هناك رُجل  ُمْعد 

  اْسمعْ  :فعل أمر – ج           يذهبُ  فعل مضارع: –ب       خرج   :فعل ماض -أ  استخرج من النّّص: – 4

 صّرِف الُجْملة  التالية  مع الّضمائِر: -5

قيق ة .هو ل ْن ي ْكت ِشف  الْ   ح 

 حقيقة.لن تكتشف  الْ  أْنت       .حقيقةلن يكتشفا الْ ُهما 

 حقيقة.لن تْكتشْفن  الْ أْنت ن      .حقيقةلن يكتشفوا الْ ُهْم 

 حقيقة.لن نكتشف  الْ نْحُن     .حقيقةلن تكتشف  الْ ِهي  

ِل التّالية ِمن  الّرْفعِ إلى الْ حّوِل األ ْفعال  في الْ  – 6 ْزم:جم   ج 

 ال تدُن من الّنار. النّار: ن  ت ْدنو مِ  –أ 

عون  ا –ب   موسيقى الّصاخبة.تسمعوا الْ  ملموسيقى الّصاِخب ة: لْ تْسم 

ؤساء ي ْعقد –ج   جتماعهم.يعقدوا إلِ ْجتِماع ُهم: ون  إالر 

ة  ن  الْ أْنِت ت ْطلُبي –د   مساعدة.تطلبي الْ  ماأنت ل :ُمساع د 

رك ة  الْ ُمناسب مراعيًا وْضع  الْ ُمضارع الْ ف ْعِل الْ إمأل الفراغ  في ما يلي بالْ  –7  :ُمناِسب ةح 

 متِحان.في اإلينجْح ك ْسالُن لم لْ أ –ب                 .فُق راء  الْ  تساعْدن عل ْيُكّن أ نْ  –أ 

ط نِهم.               د واتخلّ يُجنوُد لم الْ  -ج ْيُكما.أفا ترْ عليُكما أْن  –عن و   بواِلد 

 جمع:ُمث نّى فالْ ُمْفرِد إلى الْ من  الْ  أُْنقُْل ما يلي –8

ل. الْ الّرُجُل ل ْم ي ْذه ْب إلى الْ  –أ  ْمع:لْ أ   عمل.لى الْ  يذهبا إجالن لمْ الرّ  ى:مثنّ ع م   عمل.الّرجال لم يذهبوا إلى الْ  ج 

 . نّ هُ عائالت   ن  بْ بِ حْ تُ  النّساءُ جْمع: الْ     هماان عائلتيْ تحبّ  أتانمرْ الْ مثنى: لْ ا     .تُِحب  عائِل ت هامرأة لْ أ –ب 

 نشاءفي اإل

ة: رتِِّب األ ْفكار  التّاِلية ِلت ْحُصل   - 1  على ِفْقر 

ُرهُ غ ريبًا.                    -3 ْظه  بِحْت الْ –7فطال  ش ْعُرهُ وِلْحي تُهُ وأ ْصب ح  م  قةُ الْ ور  ر   ُكْبرى.جاِئزة  الْ و 

ق ِة حّظ.                             -6 ر  هُ ُمقابِل  نِْصِف و   فقيُر ِلْلبْحِث عْن عمٍل، فلْم ي ت وفّْق.خرج  الْ –5قص  ش ْعر 

ِرض  األبُ – 2كانت عائِل ة  فقيرة  تعيُش في شقاٍء.                             -1  فراِش ِلِعّدِة أيّام.ونام  طريح  الْ  ،م 

هُ ويْحِلُق ذْقن هُ.-4 تُهُ بأْن ي قُص  شْعر  تْهُ زْوج  ح   ن ص 

 النّمط.  تي ساعدتك في تحديدِ مط الُمْعتمد في هذا النّّص ؟ حّدد المؤّشرات الّ ما النّ  – 2



 
 .رديمط السّ تمد هو النّ معْ مط الْ النّ 

 راته:مؤشّ 

كان حْيُث ت ْجري األ ْحداُث. – 1   ْي الّزمان واْلم   (---- -باكر باح الْ في الصّ  –) كان هناك  بروز ُعْنصر 

ثِّرة في األ ْحداثِ  - 2  بائع فل الْ وجة+ الطّ + الزّ فقير جل الْ )الرّ  أ كانت أ ساسيّة أ ْو ثان ِويّة. ،بروز الّشْخِصيّات اْلُمؤ 

 (زيّنمُ + الْ 

س ِب تت ط ّور مراِحُل األ ْحداث في شكٍل تْدريجي ،عتِماُد على البُْني ة اْلق ص صيّةاإل – 3  ل. ،بِح  ح   ِمْن حْبكٍة وِعْقدٍة و 

 – عِ بائِ قاء مع الْ اللّ  – عرِ الشّ  قصّ هاب لِ الذّ  –كل هندام والشّ تحسين الْ  –عمل محاولة الْ  –فقير جل الْ )مرض الرّ 

 كبرى(جائزة الْ ربح الْ  – حظِّ عر مقابل ورقة الْ الشّ  ن أن يقص  زيّ مُ الْ قبول  –ن زيّ مُ الْ  هاب عند  الذّ 

ِث أ ْو األ ْحداثِ  – 4  د   ،ي ْغلُُب علْيها اْلِفعل اْلماضي ،في اْلماضي ،فإذا كانت ،غل ب ة األ ْفعاِل الّتي تْرت ِبُط بن ْوعِ اْلح 

 –بدأ  –( ) خرج -----ينتظر  –يجني  –) يذهب  وإذا كانت في اْلحاضِر واْلُمْستْقبِل ي ْغلُُب علْيها اْلِفْعُل اْلُمضاِرع.

 (---رجع 

ل ب ة ُحروِف اْلع ْطف، وُخصوًصا الْ   - 5  كة  ،واوغ  ر  د ِث وح  حينما ي كوُن الّسْرُد ُمت واصالً في وْصِف اْلح 

 الّشْخصيّات.

 (------ووضع ورقة  ------ومّد يده  -----ورجاه  -----ي طريقه ) وهو ف

ل أ ْوضاًعا ُمع يّنة  - 6  ْصفية الّتي تت ناو  ل ب ة الّصور اْلو   أ ْو ش ْخِصيّة ُمع يّنة أ ْو األ ْمِكنة الّتي تْجري فيها األ ْحداث. ،غ 

ق بابه ضيّ  ،ه متواضعمحلّ  ،ن قديم جداباب مزيّ  أمام   وقف   ---ا ه غريبً ه وصار منظرُ ت لحيتُ وطال   هُ ) طال شعرُ 

 صغير(

 ( ------ن مزيّ قال الْ  –فقير قال الْ -)قالت له زوجته  بُروز اْلِحواِر ك عُْنصٍر ُمِهّمٍ ِمْن ع ناِصِر الّسْرِد اْلقصصي –

 

 

بِْحت  الْ  ،فقيرتخيّل نْفس ك  مكان  الّرجِل الْ  - 2  ة(رّ جابة حُ )إ ماذا ت ْفعْل بها ؟ ولماذا؟ ،ُكْبرىجائِزة  الْ وقد ر 

ِف الْ  - 3 ق ة  الْ ما رأْيُك  بِتصر  ْيبِِه ؟ هْل ُكْنت  تحّظ بآخِر مف قير، عندما اشترى ور  ْفعُل أ ْنت  ذِلك ؟ سّوغ ْبلٍغ في ج 

 إجاب ت ك.

 ة(رّ جابة حُ )إ

 

ر  ل ك  أ ْن تُْصبِح  مليونيًرا – 4 ْشروُع ما الْ  ،لْو قُّدِ  ة(رّ جابة حُ )إالّذي تحب  أن تْستثْمر  مال ك  فيه؟ ولماذا ؟م 

 أْسطر تُع بّر به عن أْفكاِرك. ضوًعا من عشرةموْ  أكتبْ 

 

 



 
 

 

 

 

 الثّاني صّ النّ 

ْدفوُق ع لى رأِْسهِ                                                             النّاِسك الم 

كان  ِللناِسِك جراية  ُكل  ي ْوٍم ِمْن ِرْزِق ذ ُل ِعْند  شريٍف ِمْن أْشراف ب ْعِض الُمُدِن. و  ِلك  يُْحكى أّن ناِسًكا كان  ي ْعم 

 الش ريِف وْهي  

ع  ق ليٍل من  الس ْمِن واْلع س ل. وكان  الّسمُن في ذِلك  الب ل ِد غالبًا ُع الّذي ي ْحُصُل  ،ثالث ةُ أ ْرِغف ٍة م  وكان  الّناِسُك ي ْجم 

ل ْيِه في   ع 

ْوفًا واْحتِراًسا ّلق ها ف ْوق  رأِْسِه خ  ع  أل ها و  تّى م  هُ ح  ٍة ِعْند  ر  ع صاهُ في  ،ج  ف ب ْين ما ُهو  ذات  ل ْيل ٍة جاِلس  ع لى فِراِشِه و 

 ي ِدِه إذْ 

ض  ل هُ فِْكر  في أْمِر الس ْمِن وغ الئِهِ  أ ْشت ري   :قال  في ن ْفِسهِ ف   ،ع ر  ميع ـهُ و  ي ْنب غي أن أ بيع  هذا الس ْمن  الّذي ِعْندي ج 

نِـهِ   بِث م 

ًدا ِمن  الف الّحين ةً وأُشاِرُك فيها أ ح  وال ت زاُل هذِه  فإن ها في أّوِل عام ت ِلُد ذك ًرا وأُْنثى وفي العاِم الثّاني ت ِلُد، ،ن ْعج 

 الغ ن ُم تت وال دُ 

تي بْعد  ذلك  وأ بيع  فيها ما ِشئُت وأْشت ري  األرض  الفاُلنِيّة  ذكو ْيئًا ك ثيًرا وأ ْقِسم  ِحص  ًرا وإناثًا حتّى ت صير  ش 

 وأُْنِشىء  ع ل ْيها

ل   ،غ ْيًطا وأ ْبني  فيها ق ْصًرا ع ظيًما وأ ْقت ني ثِياًبا وُخّداًما ّوج  بِْنت  التّاِجِر الفاُلني وأ ْعم   ِعْرًسا ما صار  ِمثْلُهُ ق ّط،وأ ت ز 

 وأ ذبح  

ْلوياِت، وأ ْدعـو  األ ْغنِياء  والفُقـراء  والعُل ماء  وأ ْرباب  الّدولـِة  ة والح  ة  اْلفاِخر  م  األْطِعم  وُكـل  مـ ْن ط لـ ب  الذّبائح  وأُق ّدِ

ـْيئـًا  ش 

ْرتُهُ إلْيهِ  تُّع بِحُ  ،أ ْحض  ماِلهاثُّم أْدُخُل على ع روسي وأ ت م  ج  ُح  ،ْسنِها و  ِلـُد ُغـالًما ذ ك ًرا أ ْفـر  تي وتـ  ْوج  ب ْعد ها ت ْحِمـُل ز  و 

 بِــهِ 

هُ ب ْين  النّاِس، فال يُخاِلفُني ، أُْشِهُر اْسم  ة  واأل د ب  والِحساب  لُِّمهُ الِحْكم  بِّيِه في الّدالِل وأُع  أ ْوصيِه بالت ْقوى  ،وأُر 

ْير ِل الخ   وع م 

ل ْيِه هِذِه الع صا.ف ِإن رأ ْلُت ع  ْعِصي ِة أ ْنز  أ ْيتُهُ مال  إلى الم  ةً وإْن ر  وّرف ع  العصا  ْيتُهُ ل ِزم  الّطاع ة  ِزْدتُهُ ع طايا صاِلح 

 ِلي ْضرب  بها

تْها. ْمِن الّتي فوق راِْسِه ف ك س ر  ة  الس  ر  هُ فأ صاب ْت ج  ل د   و 

ساح   ل ْيِه و  ل ْت ع  ، ن ز  ع لى ِلْحي تِِه. ِعْند  ذِلك  ع لى ثِيابِِه و  أِْسِه و   الس ْمُن ِعل ر 

ً  ش ْيٍء ق ْبل  أ ْن ي صير نال ي ْنب غي أ ْن ي ت ك ل م  اإلْنسان ع   ،فألْجِل ذِلك  أي ها اْلقارئُ   .واقعا



 
 تصّرف قبل العصور"" ب                                                                                       

 " عن كتاب ألف ليلة وليلة "                                                                                     

 :مفردات ومعاني

 .أ ب ًدا :ُزْهد.                       قْط          إنسان  يعيُش حياة   :ناسك                     

 ف ْخمة.الْ  :فاِخرة   نزيه.                                   الْ  –ن بيل  :ش ريف                   

بيًّا. :أْجر.                                           ُغالًما       :ِجراية                      ص 

ض  له فِْكر             يُعاِرُضني. :يُخاِلفُني                            فك ر  بِِفْكرة.              :ع ر 

ّرة                       خافة هللا :وعاء  فّخاريٌّ ِلْلمونة.                        التّْقوى      :ج   م 

روف.                                ل ِزم  الّطاعة :ن ْعجة                       أ طاع . :أُْنثى الخ 

ْعِصي ة   حْقالً.                                          الْ  :غْيًطا                       .الّرذيلة :م 

واج.                                    ساح         :ُعْرًسا                     ْفل  ز   .سال   :ح 

 

 ْستماعِ والتّْعبيِر الّشفهي:في اإل :أّوالً 

 لة شفهيًّا.ى هِذِه األسئيْستمع  الُمتعلُّم إلى النّّص يُحاول اإلجابة علبْعد  أن 

ْدفوُق على رأِْسهِ النّاسك الْ  ما عنوان هذا النّّص؟ – 1  م 

 النّاسك :خصيات في هذا الّنصّ حّدد الشّ  – 2

 عن كتاب ألف ليلة وليلة )بتصرف( :در الّنصّ حّدد مصْ  – 3

 رديمط السّ النّ  :هذا النّصّ مط الُمْعتمد في حّدد النّ  – 4

 :قراءة وفْهم النّصّ في الْ  :ثانيًا

 صامتة ثُم  قراءة جْهريّة مْع مراعاة التّْنغيِم والّطالقِة والن ْطِق الّسليم. قراءة النّّص قراءةً  ُمتعلّمِ على الْ 

 :في فْهِم الن صّ 

ُل النّاسُك؟ وما كان أجُرهُ؟ – 1 ْن كان  يْعم   ِعْند  م 

ع  ق ليٍل من  الس ْمِن واْلع س ل يعمُل النّاسُك عند شريف من أشراف بعض المدنكان   وأجره ثالث ةُ أ ْرِغف ٍة م 

ُع الّسمن ؟  – 2  لماذا؟وأ ْين  كان  النّاِسُك ي ض 

بلد من في ذلك الْ ألن السّ  .كان النّاسُك يضُع الس من في جّرٍة عنده، مألها وعّلقها فوق رأسه خوفًا واحتراًسا

 غالًيا.

 مشروُع الّذي فك ر  فيِه النّاس ُك؟ما الْ  – 3



 
شيئًا  والد حتى تصير  غنم بالتّ وتأخذ الْ  ،حينفالّ فّكر أن يبيع الّسمن ويشتري بثمنه نعجة ويشارك فيها أحد الْ 

 ًرا عظيًما ويتزّوج.ا يبني عليها قصْ ضً ه ويبيعها ويشتري أرْ حّصت   اسكُ كثيًرا ويقسم النّ 

؟  – 4 ل م  أ ْن يتزّوج  ْن ح   .اجرِ حلم  أن يتزوج بنت التّ بِم 

 ماذا كان يْفع ُل في ُعْرِسِه؟ – 5

علماء فقراء والْ فاخرة ويدعو األغنياء والْ بائح ويقّدم األطعمة الْ كان سيعمل عرًسا ما صار مثله قْط وسيذبح الذّ 

 ولة.وأرباب الدّ 

تُهُ ماذا تمنّ  – 6  .به له غالًما ذكًرا يفرحُ  تمنّى أن تُْنجب   ُمْستْقب ليّة؟الْ ى أن تُنجب  لهُ زْوج 

 ْبنِِه؟إ كيف  ن وى النّاسُك ت ْربية   – 7

 ن النّاس.سمه بيْ  إحساب وأن يشهر  واألدب والْ  حكمة  بنه في الّدالِل وأن يعلّمه الْ نوى النّاسك أن يربي إ

 قّصة؟ما هي نهايةُ الْ  – 8

ه وساح ها ونزلت عليْ تْ فكسر   رأِسهِ  ق  تي فوْ من الّ ة السّ ه فأصابت جرّ بها ولد   يضرب  عصا لِ عندما كان يحلم رفع الْ 

 ه.يتِ وعلى لحْ  هِ وعلى ثيابِ  هِ الّسمن على رأسِ 

 ِقّصة ؟رةُ الّتي ت عل ْمت ها ِمْن هذِه الْ بْ عِ ما الْ  – 9

ً واقعً  قبل أن يصير   نسان على شيءٍ ال ينبغي أن يتكلّم اإل أنّه  .ا

 )اجابة حرة ( ِقّصة.رأْي ك  بالْ  أْبدِ -10

 :مْفرداتفي فهم الْ 

 :اليةكلمات التّ ما أضداد الْ -1

 .ْسنحُ  –ليه يجيء إ –  غاليًا  –   الّدالل  –ذك ًرا  –يُخالفني  –ْشِهُر أُ  –اخرة     فالْ 

 .قبح –يتركه       –ا رخيصً  –سوى ق  الْ  –أنثى  –يوافقني  –   مُ أكتُ  –متواضعة الْ 

ِة الْ فراغ  بالْ إْمأل الْ  - 2  ُمناِسبة:كِلم 

ض  له فِْكر   –ق ط   –ُعْرًسا  –ف ْخمة  –غيًطا  ُم الّطاعة   –التّْقوى  –ع ر  ْعِصية  –ي ْلز   .ِعْبرةً  –الم 

 طوال اللّيِل.قط ل ْم أن ْم  – ب          ف ْور.فأ فاق  على الْ  عرض له فكرعالُم نائًما ثُم  ان  الْ ك –أ

 ب ل د.الْ  ُدعي ْت إلْيِه أ ه م  ش ْخِصيّاتِ  ،الئِقًا عْرًساع روسان أقام  الْ  – د     .وزرع هُ قُْطنًا غيًطاف الّح ْشترى الْ ا – ج

بّ  – هـ ل دي على أُر  عي. اعةالطّ  يلزم  ما أْطلُُب ِمْنهُ أن ك مْعصيةِ الْ بُْعِد عن اِس والْ ومحبِّة النّ  قوىالتّ ي و   م 

ِف الّسفير. فخمةئيُس مأْد بةً الرّ أقام   –و    لْن أ ْنساها. عبرةً من غ ْلط تي تعلّْمُت  -ز          على ش ر 

 

 في ضوابِط اللّغة: :ثالثًا

 قواعد



 
 ْستْخِرْج من النّّص:إ – 1

 .فعل مضارع -فعل ماض   –ج               نعت ومنعوت. –ب           جار ومجرور    –أ 

 .يجمعُ  -قصًرا عظيًما                       طلب         في جّرٍة                             

 ِد غالًيا.كان الّسْمُن في ذِلك  اْلب ل   :جملة التّاليةْسم كان وخبرها في الْ حّدد إ –2

 خبر كان.  :سم كان    غالًياالّسمُن: إ

د إلى الْ من  الْ  ،ُجمل التّاليةما يلزم في الْ حّول  – 3 ْمع:لى الْ ُمث نّى ومن ثُّم  إُمْفر   ج 

ْذُت الْ  -أ   مهندسْين.خرائط من الْ أخذتما الْ  ُمهْنِدس.ئط  من الْ راخ  أخ 

 مهندسين.خرائط من الْ أخذتم الْ                                      

ر  الْ  –ب  ْكت ب.  إلى الْ ُمديرُ حض   مكتبْين.لى الْ مديران إحضر الْ م 

 مكاتب.لى الْ مديرون إالْ  حضر                                      

ْشهور.  –ج   لى فنانْين مشهورْين.تعرفتما إتعّرْفُت إلى فنّاٍن م 

 تعرفتم إلى فنانين مشهورين.                                   

ْرِف الْ  -4 ّرِ الْ إمأل الف راغ  بِح   :ُمناسبج 

ج  أ بي  ت هُ  ،كًراعمِلِه باإلى خر  ل  بـوقاد  سيّار  ص  ْقِت الُمحّدد. فيُسْرع ٍة حتّى و   اْلو 

ج   ر  ْجنوالْ ك مْكت بِهِ  منثُم  خ  ِت  فيِن أِلنّهُ فقد  ملفًّا كان  م  ر  ع هُ ِخزانتِِه. حض  ، الْ عن الّسكريتيرة وب حث ْت م  مل ّفِ

دتْه  ج  ّفِ  علىف و    ُغْرفِة األ ْرشيف.في الر 

 إمالء 

 كلمات التّالية:همزة في الْ حّدد موقع الْ  – 1

 ها مفتوحةعلى األلف ألنّ  تبُ كْ تُ  كلمةِ الْ  كة في وسطِ تحرّ مُ همزة الْ الْ رأ ْيته:  -مأل ها

 ا.كان ما قبلها مفتوحً  إذاعلى األلف  تبُ كْ اكنة تُ همزة السّ الْ : رأُْسهُ  

 ا.كان ما قبلها مكسورً  إذاياء الْ  سيّ رْ على كُ  تبُ كْ اكنة تُ همزة السّ الْ  :ِشئْتُ   

 سورة.كانت مكْ  إذاياء الْ  على كرسيّ  كتبُ كة تُ تحرّ مُ همزة الْ الْ  :غالئِهِ  

 .موًماكان ما قبلها مضْ  إذاواو على الْ  كتبُ اكنة تُ همزة السّ الْ  :شْؤم  

حْرف الّذي على الْ حركة (أم الْ  الّشّدة )ليها )أل( التّعريف وبّرر ورود كلمات تدخل إ 3إستْخرْج من النّّص  – 2

 .يلي )أل(

 . ون حرف شمسيّ دة( ألن النّ وردت )الشّ  :النّاسك

 .شمسيّ  ين حرف  حرف الشّ  دة( ألنّ وردت )الشّ  :الّشريف



 
   . قمريّ  ف  ه حرْ فاء ألنّ ة( على حرف الْ مّ )الضّ  حركةوردت الْ  :فُق راءالْ 

 ً  في االْنشاء: :رابعا

 التّاليِة، وأ لِّْف فِْقرة:أِجْب ع ِن األْسئلِة  – 1

ُل النّاِسك؟ –أ  ْن كان  يْعم   مدن.كان يعمُل عند  شريٍف من أْشراِف بعض الْ  عْند  م 

    عسل.كان أْجره ثالثة أْرغفة مع قليل من الّسمن والْ  ما كان  أ ْجُرهُ؟ –ب  

ع  الس ْمن؟ –ج  ض     .وضع الّسمن في جّرٍة عنده أ ْين  و 

؟بماذا  –د      فّكر أن يبيع الّسمن ويشتري بثمنه نعجةً. ف ك ر 

ة؟ -هـ   ه عليْ كسرت تي فوق رأسه وانْ عصا فأصابت جرة الّسمن الّ فرفع الْ  هِ ا في حلمِ كان متحمسً  ماذا حدث  ِلْلجر 

 على رأِسه. وساح الّسمنُ 

 جابات لتؤلف فقرة(.يجب أن نربط اإل)

ة واْكِمْل ما يلي: - 2   ُعْد إلى القص 

كان                                                                ش ْخِصيّات الْ الّزمان والْ               قّصةم 

 النّاسك                                                  مدنحدى الْ مكان في إالّزمان غير محّدد والْ  

 ةد  قْ عُ لْ أ                                                      

 كربنه الذّ ة تربيته إلفيّ وكيْ  واجِ اسك بالزّ حلم النّ                               

 خاتمةلْ أ                                                     

      اسكالنّ  على رأِس  منُ السّ  ة وسال  جرّ ُكسرت الْ                              

 ةر  بْ عِ الْ                                                        

                       ل  أن يصير.قبْ  ال ينبغي أن يتكلّم اإلنسان على شيءٍ                              

 لثّالثا صّ النّ 

 جبران خليل جبران                                            

ٍة  ،1883كاتِب  وشاِعر  ورّسام  لبنانيٌّ ُوِلد  في بشّري س ن ة   عاش  ُطفول ت هُ وْسط  أْسر  ي م  و  ب ُح الف ْقر.  خ   ع لْيها ش 

س ِة الخوري ِجْرمانوس  ْدر   س ْبش ّري.قت ل قّى دروس هُ األُولى في م 

بِس ب ِب ضيِق الع ْيِش،  ِة في حزْيران  و  ة وإْخوتِِه إلى الِوالياِت الُمت ِحد  تِِه كاِملة رْحم  ع  واِلد  ر  ُجْبراُن م   .1895هاج 

ِد أ ْحياِء بوْسطن باِء في أ ح  ِة للغُر  س  ْدر  ْوِهب تُهُ في الّرْسم ،اْنتمى إلى م  ُر م  أ ْت ت ْظه  تُهُ  .وهناك ب د  تُه وإْخو   أّما واِلد 

لون  لِ  ِة الع ْيش. بك سْ فكانوا يْعم   لُْقم 

ر   ،بعد ث الِث س ن واٍت في الِوالياِت الُمت حدة بِي ة  ق ر   ف عاد  في أْيلول   ،أْهلُهُ إرسال هُ إلى لُْبنان  ِلي ْدُرس  الل غة  الع ر 



 
ق ضى ،1898 نِْصف  الس نة و  ن ت ْيِن و  ة. لكنهي ت ع ل ُم  س  ِة الِحْكم  س  ْدر  بِيّة  في م   ل ْم ي ْنق ِطْع عِن الّرْسِم، وراح   العر 

بيب ُسرور ِف الف نّاِن الل ْبناِنّيِ ح  د ُد على ُمْحت ر  ل ِة ُسْلطانة ثابِْت، عاد  إلى .يتر  ع  األ ْرم  ع هُ م  م  ب ْعد  ُحّبٍ يائٍِس ج   و 

 .1901سان  يبوْسُطن في ن

ف ْور  ُوصوِلِه فوِجئ بِموِت ش قيق تِِه ُسْلطان ة  بِدا ب ْعد  أ قل  من عامٍ و  . و  ّلِ  مات  أ خوهُ بُْطُرُس بالداِء ن ْفِسِه، ،ِء الّسِ

راح  يُواِظبُ  .1902حزْيران   28وت بِع تْهُ الواِلد ةُ كاِملة في  ، و  ْغِم ِمْن ذِلك  واجه  ُجْبراُن األ ل م  والُحْزن   وعلى الر 

ف  إلى ماري تثُم   .على الّرْسِم والكتاب ة عاِرِض ِلل ْوحاتِهِ ع ر  ِة الم  ن ْت ف ن هُ، وساعدتْهُ في إقام   هاْسِكل الّتي اْحت ض 

ْنسا. ْسِم في ف ر  ن ْت له الّسفر  إلى باريس  لالّطالعِ على ت ط ّوِر فّنِ الر   وأ م 

ل ِة الّرْسِم والِكتاب ِة. ثُم  أ   فًا في بوسطن ِلُمزاو  تِِه أ ْنشأ  ُمْحت ر  ب ْعد  ع ْود  ة و   س س  "الّرابِط ة  الق ل ِمي ة " مع ميخائيل  نُعْيم 

ْيِرِهما.   وإيليّا أبوماضي وغ 

ْوِت مساء  العاِشِر من نيسان   . واْستْسل م  ِلْلم  ض  والت ع ب  ر  ِة ِمْن ُعْمِرِه، عان ى الم   ُمخلِّفًا  ،1931في الس نواِت األ خير 

ا بِق ل ِمِه ور هُ تُراثًا ُمِهمًّ كاِن الّذي وراء  ، الم  يش تِِه. ونُِقل  ُجثْمانُهُ إلى لُْبنان حيُث ووِري  في ِجواِر نْبعِ مار سركيس 

 كان  

. ِة إلى لُْبنان  ِة فيِه، حين  كان ي ْحلُُم بِالع ْود   ي ْحلُُم في اإلقام 

بي ةِ  ل فاتِِه بالل غ ِة الع ر  ة   :ِمْن ُمؤ  ْمع ة  واْبتِسام   :وبالّلغِة اإلْنِجليزي ةِ  .اِكُب، عرائُِس الُمروجِ المو ،العواِصفُ  ،د 

ْجنون   ،النّبي   ةُ األِرِض وي سوُع ابُن اإلْنسان. ،الّسابقُ  ،الم   آِله 

 :مفردات ومعانٍ 

 تارًكا  :اْلتحق                                       ُمخلِّفًا       :انتمى         

 ُجثّته :تبن ت فن ه                                    ُجثمانه     :احتضنت فنّه 

 ُدفِن  :لُممارسة                                    ووري     :ِلُمزاولة      

ر       :داء             ساف ر  ِلْلعْيِش في الخاِرج :مرض                                       هاج 

 متشائم :أْنشأ                                           يائس     :    أس س     

 

 كلمات:أضداد الْ 

ة :يُْهمل                                                ك ْسب          :يواِظُب            سار   خ 

 يُواصل :ِغنى                                                 ينقطع       الْ  :ف قر             الْ 

ة                                           يائس        الْ  :عْيش     ضيُق الْ   متفائل :ب ْحبوح 

 :ْستماع والتّْعبير الّشفهيفي اإل :أّوالً 



 
 :اإلجابة على هذه األسئلة شفهيًابْعد  أن يستمع الُمت علّم إلى النّّص يُحاول 

 جبران خليل جبران :كاتب والّشاعر والّرسامالْ  خصية التي يتكلّم عنها النّّص؟ حّدد الشّ  – 1

 جابة حّرة()إ ة ؟ئيسيّ ة النّّص الرّ هْل كان لديك أي معلومات حول شخصيّ  – 2

 ّرة(جابة حُ )إ هل تعرف شخصيات أخرى تشبهه؟ – 3

 وفهم النّّص: قراءةفي الْ  :اثانيً 

 ُمتعلّم قراءة النّّص قراءة صامتة ثُّم قراءة جهريّة مع مراعاة التّْنغيم والّطالقة والنّطق الّسليم.على الْ 

 في فهم النّصّ 

ليل ُجْبران؟ –  1 ْن ُهو  ُجْبران خ   .هو كاتب وشاعر ورّسام لبناني م 

 خوري جرمانوس في بشّري.مدرسة الْ تلقّى دروس ه األولى في  أين  ت لقّى ُدروس هُ األولى؟ – 2

ر  ُجْبران؟ – 3  عْيش.هاجر بسبب ضيق الْ  لماذا هاج 

ْوِهب تُهُ ؟ متى – 4 ْت م  ر   غرباء في أحِد أْحياِء بوسطن.لْ بدأت تْظهر موهبتُهُ في مدرسة لِ  ظ ه 

ّرٍة ؟ ولماذا؟ – 5 ع  إلى لُْبنان  ألّوِل م  ج   ة.عربيّ ليدرس  اللّغة الْ  ،1898عاد  في أْيلول  متى ر 

ب  بِباِدىء األمر؟ – 6 ْن أ ح   أحّب ببادئ األمر األرملة سلطانة ثابت. م 

 ّل.ماتت شقيقته وأخوه وأمه بداء السّ  كيف  مات ْت عائِلتُهُ؟ –7 

ْوِت عائِلتِِه؟ –8 مواظبًا على الّرسم حزن بقي جبران على الّرغِم من األلم والْ  هل توق ف  ُجْبراُن عن ف نِِّه ب ْعد  م 

 كتابة.والْ 

الع طّ س لاْل معارض للوحاته وأّمنت له الّسفر إلى باريقامة الْ ساعدته بإ كيف  ساع د ْت ماري هاْسِكل ُجْبران؟ –9

 فرنسا. على تطّور فن الّرسم في

 وغيرهما.يليا بو ماضي قلمية مع ميخائيل نعيمة وإأّسس  جبران الّرابطة الْ  ماذا أّسس  ُجْبران؟ - 10

 وُدفِن  في جوار نبع مار سركيس. 1931عاشر من نيسان توفّي في الْ  متى تُُوفِّي  ُجْبران؟ وأْين  ُدِفن؟ –11

 

 

 

 

 معاني:مفردات والْ في فهم الْ 

ِل التّالي ةُمفرداِت والتّراكيِب الّتي ت ْحتها خّط في الْ ُمرادف  ِللْ معنى الْ اْست ْخِرْج من  النّّص الْ  - 1  :ُجم 

سِة الْ  تعلّم  -أ  ليل ُجْبران في مْدر   درس   خوري ِجْرمانوس.ُجبران خ 



 
ر  ُجْبراُن وعائِل تُهُ إلى أ ميْركا.ف ْقِر الْ بِس ب ِب  -ب   حالضيق الْ  هاج 

ِة الْ  ل ْم ي ت وقّفْ  -ج  س  ْدر  ْهو  ي ت ع ل ُم في م  ة.ُجْبراُن ع ْن الّرْسِم و   تابع   ِحْكم 

تُه. ل ِحق ْت بِهِ ُمْغت ِرُب إلى أْلمانيا ثُّم سافر  الْ   -د  ْوج   تبعته ز 

 يواظبُ  على الّدراسِة حتّى النّجاح. يُداومُ كان  التِّْلميذُ  -هـ 

ن ِت   -و  لت هُ.عائِل ةُ الّطْفل  الْ الْ احتض   تبنّت ي تيم  وأ ْحس ن ْت ُمعام 

ْندُس جاِمع ةً ِلت ْعليِم الْ الْ  أ ْنشأ    -ز  ْند س ة.ُمه   أّسس ه 

 في ضوابط اللّغة: :ثالثًا

 قواعدالْ 

  :ّص ما يليتْخِرج من النّ سْ إ  -1

 فقرشبح الْ  :مضاف ومضاف اليه – ب                         بموتِ  :جار ومجرور –أ 

  دروس :جمع مذكرسالم  –د                     كاتب  لبناني   :مبتدأ وخبر  -ج 

 خوتهأ :جمع تكسير –و نوات                    السّ  جمع مؤنث سالم: –هـ

                                                           

 .في النّصّ  تي تحتها خطفاعل لكل من األفعال الّ الْ  صّ تخرج من النّ سْ إ - 2

 قّررأهل هي فاعل  :قّرر أهله

 فاعل ضمير مستتر تقديره هو.الْ  :وقضى

 فاعل ضمير مستتر تقديره هو.الْ  :يتعلّم

 :كتابيعبير الْ في التّ   :رابعًا

تِِّب الْ  - 1 لِّف  فِْقرةر  ل  التّالية  ِلتُؤ   :ُجم 

تْه. –أ   6تبنّْت ماري هاْسِكل ف ن هُ وساع د 

ر  ُجْبران إلى الْ  – ب ِة األميركيّة.ِوالياِت الْ هاج   2ُمتِّحد 

ع  إلى لُْبنان  ِلِدراسِة  –ج  ج  بي ة.اللّغِة الْ ر   3ع ر 

ض  والتّعب  واْست ْسل م  إلى الْ عانى الْ  –د  ر  ْوتِ م   8.م 

 1عاش  ُجْبراُن ُطفول ت هُ في أُسرٍة ف قيرة. – هـ

ّل. –و  رِض الّسِ  5مات ْت ُكل  عائِلتِِه بِم 

ل ة  ُسلطان ة ثابِت ُحبًّا يائًِسا –ز  ب  األ ْرم   4.أح 

 9وُوِري  ُجثمانُهُ في ِجواِر ن ْبِع ماْر س ْركيس. – ح



 
ع  ميخائيل  نُع  أّسس  الّرابِط ة  الْ  –ط  ةق ل ِميّة  م   7.ماِ يليّا أبو ماضي وغي ِرهوإ ْيم 

 . ُجْبران بثالثة أْسُطر نتكلّْم ع – 2

 ة(رّ جابة حُ )إ

 

                                 ّص الّرابعالنّ 

 ُعْصفور  في اْلي د                                                          

 

ر  ُعْصفوًرا ،في سريِرهِ  جاِلًساكان  ُصْبحي  كان  اْلعُْصفوُر على ُغْصِن  ف أ ْبص  ِة، قُْرب  ُشّباِكِه. و  ر  ِمْن أ ْغصاِن الش ج 

لِ  .من  النّْوعِ الّذي ي ْدعونُهُ " أبو اْلِحّن" ل دُ إ ْلحالِ و  ٍة ِمْن  ،ْبت س م  اْلو  ك  ر  أْخوذًا بُِكّلِ ح  ُق إلى اْلعُْصفوِر، م  ّدِ راح   يُح  و 

كاتِِه. ر   ح 

زين ةً  ةً ح  ْفر  ف ر  ُصْبحي ص  ي طير.  ،ص  لُهُ ل ْحظ ةً، و  هُ، ف ي ت أ م  ل ِكن هُ ما ل بِث  أ ْن عاد  وإذا بِاْلعُْصفوِر ي ْست ديُر ن ْحو  ع  ، و  ف ت ش ج 

ل دُ  ةً أُْخرى. ف ما اْضط رب   ،اْلو  ر  ف ر  ل هُ م  ص  ب   ،و  ، ب ِل اْقت ر  راح  ي ُهز   ،الش بّاكِ  ِمن ِوال طار  هُ  و  ْدر  ي ْنُكُت ص  ذ ْنب هُ، و 

ي ْنُظُر إلى  ْينِِه.باْطِمئْناٍن، و  ِف ع  ل ِد ِمْن ط ر   اْلو 

ش هُ ق ليٍل ِمن  حي بِ جاء  ُصبْ  ،ِعْند ها ر  ّبِ، و  راح   اْلح  حيًنا  يُخاِطُب اْلعُْصفور   في أْسف ِل الش بّاِك، و  فيِر، و  حينًا بالص 

 باْلك الم.

ُع ِمْن دوِن أْن ي ْقت ِرب  ِمن  الش بّ  ي ْرج  ِذًرا طيل ة  ذِلك  الن هاِر، ف كان  ي غيُب و   .اِك إالّ بِِمْقدارِ ِول ِكن  "أبو اْلِحّن" ب ِقي  ح 

ت وال ِت األ يّاُم هكذا ب  ال ذي ع ل ْيه ،و  ذ  ي ْنقُُر اْلح  أ خ  ّباِك، و  ب ْعد  أ يّاٍم، ب ل غ   .إلى أ ْن كان  ي ْوم  ق ف ز  فيِه اْلعُْصفوُر إلى الش  و 

ل   ب  ِمْن ي ِد اْلو  ل  اْلح  ع هُ ِمْن أ ْن ي ت ناو  ْف م  ا ل ْم ي خ  دًّ ْن بات  في ُمْست طاعِ د... وبِِه اإِلْطِمئْناُن ح 
ديق ْيِن أ  اْنت هى اأْل ْمُر بالص 

يُْشبِع هُ ل ثًْما ،ُصْبحي أ ْن ي أُْخذ  اْلعُْصفور  في ي ِدهِ  ذ ِلك  في ن ظ ِرهِ  .و  ة. ،و  ة  ال تي ما ب ْعد ها س عاد   كان  الس عاد 

 ميخائيل نُع ْيمة                                                                                                      

 :معانيمفردات والْ الْ 

ُق    ّدِ ِليًّا :يُح   يْنُظُر م 

 ُمْند هًشا :مأْخوذًا  

 ي ْنقُرُ  :ي ْنُكُت    

  ت ْقبيالً  :ل ثًْما     

 ْستِماعِ والتّعبير الّشف هيأّوالً: في اإل

 .ُمت علّم إلى النّّص يُحاوُل اإلجابة  على هذِه األسئلة شفهيًّابْعد  أ ْن يْست ِمع الْ 

 يدعصفور في الْ  أذكْر عنوان النّّص: – 1

 حن(عصفور )ابو الْ فل صبحي + الْ الطّ  .حّدد الّشخصيّات الموجودة في الِقّصة – 2

 ة(رّ جابة حُ )إ ؟عصافيرهل تحب الْ  – 3



 
 وصفيوالْ  رديّ مط السّ النّ  ُمْعتمد في هذا النّّص؟مط الْ ما هو النّ  – 4

 

 ِقراءة وفهِم النًّّص:في الْ  :ثانيًا

 ُمتعلّم قِراءة النّّص قراءة صامتة ثُم  قراءة جهريّة مع ُمراعاة التّْنغيم والّطالقة والنّطق الّسليم.على الْ 

 في اْلف ْهِم والت ْحليل:

 باك(.في بيت صبحي )عند الشّ  أ ْين  ت ْجري أ ْحداُث الن ّص؟ – 1

ْن كاتُِب هذا الن ّص؟ – 2  ميخائيل نعيمة :كاتبالْ  م 

ي طير" ت ُدل  ع لى: – 3 ل هُ ل ْحظ ة، و  هُ، ف ي ت أ م   ُجْمل ةُ " ي ْست ديُر ن ْحو 

ذ ر –أ         اْلف ْخر –اإلْطِمئْنان                        ج  –ب                     اْلح 

ل ْيه" – 4 ّب الّذي ع  ذ  ي ْنقُُر اْلح  أ خ   ت ُدل  على: ،ُجْمل ةُ " كان  ي ْوم  ق ف ز  فيه اْلعُْصفوُر إلى الش بّاِك، و 

ذ ر                      –أ         اْلف ْخر –ج                        اإلْطِمئْنان  –ب اْلح 

عِ األ ّوِل جُ إ –5 
ْقط   حي باْلعُْصفور.ْمل ةً ت ُدل  على إْعجاِب صبْست ْخِرْج ِمن  اْلم 

 مأْخوذًا بكّلِ حركة من حركاتِه. ،عصفورلى الْ وراح يحّدق إ ،ولدُ بتسم الْ إ

 ْنطالًقا ِمن  الن ّص.ْخِصي ة ُصْبحي بُِجْمل ت ْين إِصْف ش   –6  

به  ة حتى وثق  عصفور برويّ نتظر الْ كما وأنه صبور ألنه إ ،عصفوربة ألنه يعطف على الْ ة صبحي محبّ شخصيّ 

 عصفور.الْ 

عِ التّالي – 7 
ْقط  ئيسيّة  ِلْلم  ة  الر   ... حركاته."......  حتّى." كان صبحي :أ ْعِط اْلِفْكر 

 عصفور.فل صبحي والْ ن الطّ قاء األول بيْ اللّ 

شاِهِد  –8 ٍد ِمْن م  ْشه  ب ك  ؟ ِلماذا ؟ الن ّصِ أأ ي  م   عصفور(قترب الْ عصفور وكيف إ)مشهد كيف صّفر صبحي للْ ْعج 

 ة(رّ جابة حُ )إ

 :اللّغة في ضوابطِ 

 قواعد:الْ 

 ستْخرْج من ألنّّص:إ – 1

  يحّدقُ  :فعل مضارع –أخذ   :فعل ماض –ب        جرةأغصان الشّ  ليه:مضاف ومضاف إ –أ 

 أغصان)جمع تكسير( جمع(.جمع )مع تحديد نوع هذا الْ سم بالْ إ -د        عصفورإلى الْ  :جار ومجرور –ج 

 :أْعُرب ما تحته خْط في الّنصّ  – 2

 جالًسا:كان صبحي 



 
 خبر كان منصوب وعالمة نصبه اْلفتحتين الّظاهرتين في آخره.جالًسا :

 :إبتسم  اْلولدُ 

 إبتسم : فعل ماضي مبني على الفتحة الّظاهرة في آخِره. 

 اْلولُد : فاعل )اْلفعل إبتسم ( مرفوع وعالمة رفعه الّضّمة الّظاهرة في آخره. 

 :يخاطُب اْلعصفور  

 يخاطُب : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الّضّمة الّظاهرة في آخره.

 فاعل يخاطب ضمير مستتر تقديره هو.           

: مفعول به منصوب وعالمة نصبه اْلفتحة الّظاهرة في آخره.              اْلعصفور 

 

 ْسٍم موصوٍل أْو ضميٍر مناِسب:ف راغ  بإسم إشارة أو بإإمأل الْ  – 3

 يتعاط فون  مع  اْلفُقراء.ذين الّ ُمْحِسنون  الْ هؤالء  –أ 

 .همعون غيريْخد همك ذّابون ي ُظنّون أنـلْ أ –ب 

. همرون على أْمِن النّاس لـيْسه الذينالّشرطيّون  –ج   ف ْضل  كبير 

قّوا جائِزةً ك بيرة.مطاِردون إالْ  هؤالء -د    ْست ح 

 كتابي:في التّْعبير الْ 

ع هُ في ق ف ٍص في ُغْرف تِِه. ْعتبرْ إ ض  و   أ ّن ُصْبحي ق ب ض  على اْلعُْصفور و 

 .كتبهوأ واْلعُْصفوري دار  بْين  ُصْبحي ِحوار اّلذتخيّل الْ 

 ة(رّ جابة حُ )إ 

 :كتابيعبير الْ ة التّ خطوات لتنظيم عمليّ تعانة بهذه الْ سْ كن اإلمْ مُ من الْ 

 ضع األساسي. و  تحديد الْ  – 1

 ُمفاجئ؟حدث الْ ما هو الْ   - 2

 .عقدةتحديد الْ  – 3

 حلول؟أو الْ  حلّ ما هو الْ  – 4

 .وضع النّهائيالْ  – 5

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  خامسالْ  صّ النّ 

نّين                                                   في س ْفحِ ص 

ِلسة ككف العذراء ،فيها نواتىُء ُمس نّنة  كالِحراب ،أنا مْستْلٍق على صخرٍة دهريٍّة بيضاء   من  .تتخلّلُها ُمْنبسطات  م 

ُمْؤنًِسا كالّرجاء، عابًقا بالّسالِم  ،ةعلّي ستًرا من الّظّل ناعًما كالمحبّ وتْطرُح  إلى الّسماءورائي صخور  تتعالى 

أْنينِة كاإليمان راُت نبعِ صنّين ،بْيني وبين تْلك الّصخوِر قناة   .والّطم 
 ،ُمتهامسةً فوق  اْلحصى ،تتسابُق فيها ق ط 

أنا أسمع همسها  .ناشرةً في اْله واِء أ ْنفاس ها البليلة ،ُمت هلّلة عند  انِحداِرها من علّوٍ صغيرٍ  ،ُمترنّمةً بْين  األْعشابِ 

ّرِ أ ْنفاسها على وجهي ويدّي.وترانيمها وتهاليل ها، وأْشعر بِ   م 

 كبيرة  ُمْنب سطةُ الفروعِ واأل ْغصان. بين  أ ْوراِقها أ ْجواق   ،عْند  أ ْسف ِل الّصخرِة، حْيُث أنا
ِمن  اْلحساسيِن بّلوط ة 

ْفرفُ  جاٍن من األلحاِن، وما أْلحانُها إالّ من  تُر  غصٍن إلى غصٍن، وقد ع ل ْت زْقزقتُها حتّى كأ نّها في عرٍس أو مهر 

 .ف ي ضاُن ما في قلبِها من اْلِغْبطِة بالوجوِد... وفوق رأْسي سماء  كْيفما قل بُت طْرفي ال يقُع فيها على ِشْبِه غْيمة

 !بعيدة. بعيدة .وبعيدة هي زْرقاء. زرقاء!

أ ْنُظُر إلى ي ساري ف أ رى تاِلالً عاِري ةً من األْشجاِر ُمغّطاةً بُِمالءٍة ذهبيٍّة من الّسنابل واألعشاب البّريّة. أراها 

عندها بالتّصاعِد دون انخفاض. ها هي قد ، ثّم تبلُغ نقطةً تأخذلى جانبتنخفُض وت تعالى وتميُد من جانٍب إ

ق  اْلك تُِف بالك تِِف حتّى أصبحْت سوًرا منيعًا  اصطفّْت بْعُضها إلى جانِب بعٍض، فتوازت منها القاماُت، واْلت ص 

نوبًا وش ماالً األْوديِة البعيدةِ  صخورِ هائالً، أسفلُه قائم  على  ! لقِد ، وأعاليه تتمّدُد وتتسامى، وأطرافُهُ تنبسُط ج 

ج  باألُفِق حتّى كأّن الّسماء  تتوّكأُ عليه.  اندم 

 تُرى ما هذا الّسوُر وِمْن أين؟

ّدِ الّسماء!  ة  في خ   هو صنّين! ِفْلذ ة  من ك بِِد األرض وشام 

 )المراحل( ميخائيل نُعيمة                                                                             

 :دات ومعانمفر

 تدخل بينها :لها تتخلّ 

 باردة مع ندىالْ  :بليلة  الْ 

 شرشف ،ِغطاء  رقيق   :ُمالءة  

 تتمايلُ  :   تميلُ 

 تستندُ  :تتوّكأُ  

 :ْستماع والتّْعبير الّشف هيفي اإل :أّوال



 
 .جابة على هذه األسئلة شفهيًاُمت علّم إلى النّّص يحاول اإلبْعد  أن يْستمع الْ 

 ميخائيل نعيمة كاتب هذا النّّص.من هو  – 1

 كاتبالْ  ذي يتكلّم في النّّص؟من الّ  - 2

 في سفح صنينحّدد عنوان النّّص.  - 3

 

 قراءة وفهم النّّص:في الْ  :ثانيًا

ْهريّة مْع ُمراعاة التّْنغيم والّطالقة والنّْطق السّ على الْ   ليم:ُمتعلّم قراءة النّّص قِراءة صاِمتة ثُّم قراءة ج 

 :معانيفهم النّّص والمفردات والْ في 

 جالس بطريقة مريحة :مستْلق :ما معنى – 1

 موسيقىلها صوت الْ  :مترنّمة                  

 نسجم معها.إ :ندمجإ                  

  :عبارتين التّاليتينشرْح الْ إ – 2

 وجود"غبطة بالْ " وما ألحانُها إالّ فيضاُن ما في قلبِها من الْ 

  قلوب.لى الْ مياه كاْلموسيقى الّتي تدخل اْلفرح إالْ  صوتُ   

ة  في خّد الّسماء "  " هو صنين فِْلذة من كبِد األرض وشام 

 ماء وتصبح جزءا منها.لى السّ ها تصل إنّ قطعة من األرض مرتفعة وشاهقة وكأ يصف صنين أنه 

قل اْلُمعجمي لها.عبارات الّ مفردات والْ األول والثّاني الْ  مقطعينمن الْ  تخرجْ سْ إ – 3  تي تتعلّق بالّطبيعِة وتشّكُل اْلح 

  –األعشاب  -فيضان  –نبع  –قطرات  –قناة  –منبسطات  –نواتئ  -صنين  -الحصى  –صخور  –صخرة 

 .الّسماء -غيمة –اوراقها  -غصن  –األغصان  –الفروع  –بلوطة  –الهواء  –علو صغير 

د  اْلكاتُب إلى إ –4 ْذكر قيمت ها في وأُ  (3على األقل ) إْست ْخرج .مكانى الْ فردات الّدالة علمُ من الْ  كثيرِ الْ  الِ تعمسْ عم 

ْصف  –ماء ورائي صخور تتعالى الى السّ  –منبسطات ملسة ككف  –نواتئ مسننة كالحراب  :إْظهار الّدقة في اْلو 

 ....... .فاتتسابق فيها قطرات نبع الصّ 

 .كاتبمنظر مع الْ ه يرى الْ صورة حقيقية للقارئ ويشعر وكأنّ قيق يعطي وصف الدّ مفردات والْ هذه الْ 

 هّكم؟عجب أم للتّ تعالم أم للتّ سْ ع األخير من النّص؟ أهو لإلمقطتفهام في الْ سْ ما داللة إستعمال اإل – 5

 خيال.ها من الْ نّ وِلكثرِة إعجاب اْلكاتب باْلمناظِر وكأعجب تفهام للتّ سْ داللةُ اإل

وح حياة والرّ عطاء الْ ساعد إلى إمستعملة تُ عوت الْ النّ  األّول ؟ مقطعِ في الْ  وصفِ الّنعوت في الْ ما كان دور  – 6

 مشهد.للْ 

 .فنيذوق الْ التّ  قارئ حسْ نه يثير في الْ كما وأ



 
 ه ؟ أعِط شواهد من النّّص.كاتب في وصفِ ما الحواس التي اعتمد عليها الْ  – 7

 :اليةالتّ  حواِس على الْ  كاتبُ الْ  عتمد  إ

 عذراء( ظر ) منبسطات ملسة ككف الْ النّ  -  1 

 (.ن األعشابمة بيْ مترنّ  ،حصىمع )متهامسة فوق الْ السّ  - 2 

 أنفاسها(. وق )أشعر بمرِّ الذّ  - 3 

 وصفي مط الْ النّ  ما النّمط اْلغالب على هذا الّنّص؟ – 8

 بشواهد من النّّص. اواْدعْمه لهذا النّمطأذكر أربعة مؤّشرات  -9

ْصفيالنّ مؤّشرات   :مط اْلو 

أو شْخصيّة،  ،وصف في ُمك ّوناته )منظر طبيعيوتركيز الْ  ،موصوفموضوع الْ تْعيين الّشيء أو األمر أو الْ  – 1

 أو شكل من األشكال..(.

 )صنين( اطبيعيً  أكاتب منظرً يصف الْ 

ياِليّة – 2 ْصفية اْلواقِِعيّة أو اْلخ  ْلموس ،حْشد اْلِعبارات اْلو  ْصفية اْلُمع بّرة عن اْلواقع اْلم  أو  ،كالنّعوت واْلك لمات اْلو 

 عن اْلمشاعر واألحاسيس.

 .....ن األعشابمة بيْ مترنّ  –متهامسة فوق الحصى  –ماء لى السّ صخور تتعالى إ

ل ب ة اْلُجمل اإلنشائية )التّعّجب – 3  االستفهام...(. ،النّداء ،غ 

 ور؟ترى ما هذا السّ 

ّمن – 4 بِشْكٍل خاّص، األْفعال اْلُمضارعة الّتي تُع بّر عن اْلحركة والحيوية  ،غلبة اْلُجمل اْلِفْعِليّة الّتي تت ض 

 ........راها تنخفضأ –لى يساري أنظر إ –سمع همسها أ انفعال، دهشة...(. ،فرح ،قلق ،)اضطراب

 ذكر سبب إعجابك به.وأكاتب إْختر مْشهًدا أُعجبت به من المشاهد التي وصفها الْ  –10

 ة(رّ جابة حُ )إ

 كاتب من خالل هذا النّص إن لجهة حالته النّْفسية أو لجهِة عالقته بصنّين؟كيف بدا الْ  – 11

حب تي تتجلّى في تصوير عاطفة الْ فسية الّ كاتب النّ ذلك من حالة الْ  عشق ويبدوحب والْ ئة بالْ عالقة وطيدة ملي

اْلكالمية  األساليبِ  وإستعمالِ  وصفِ مبالغة في الْ من خالل الْ  ،وبان فيهوالذّ  ين(موصوف )صنّ حنين وتمجيد الْ والْ 

  . نشائيةاإل

 يمان.مأنينة كاإلالم والطّ ا بالسّ عابقً  –جاء ا كالرّ مؤنسً  .إْدعم جوابك بشواهد من النّصّ        

 في ضوابط اللّغة::ثالثًا

 ستخرج من النّّص:إ - 1

 فوق ظرف مكان متهامسة فوق الحصى: :رفظ  -أ  

 بلوطة كبيرة :نعت ومنعوت –ب 



 
 .)مفعول به( طرفيقلبت  مفعول به: – )فاعل( منبسطاتتتخللها  :فاعل –ج 

 .)تمرين على حاالت الجّر( عرب ما تحته خط في الّنصّ إ – 2

  :إلى الّسماءِ 

 إلى: حرف جر 

 في آخره.اهرة كسرة الظّ ه الْ وعالمة جرِّ  (الى)السماء: اسم مجرور بحرف الجر 

 :حساسيِن ترفرفُ من الْ 

 من: حرف جر 

 .ون ألنه جمع مذكر سالمياء والنّ ه الْ وعالمة جرِّ  (من)جر سم مجرور بحرف الْ حساسين: إالْ  

 اهرة في آخره.ة الظّ مّ فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّ  :ترفرف 

 :بعيدةصخور األودية الْ 

 .ضافاهرة في آخره. وهو مُ كسرة الظّ ه الْ وعالمة جرِّ  )على(جرسم مجرور بحرف الْ إ :صخور

 اهرة في آخره.كسرة الظّ ه الْ ليه مجرور وعالمة جرِّ ُمضاف إ :األودية

كسرة ه الْ جر وعالمة جرِّ الْ  وهنا بحالةِ  هِ عوت في جميع حاالتِ نْ م  عت يتبع الْ نعت لكلمة األودية والنّ  :بعيدةالْ 

 اهرة في آخره.الظّ 

  كتابي:في التّعبير الْ  :رابعًا 

       يحائي.وجداني اإلي والْ حسّ الْ  نْفه مازًجا بين الوصفيْ ..( وِص .سهال –جبال  –نهرا  –إختر مشهًدا طبيعيا )بحيرة 

 ة(رّ جابة حُ )إ

 

 

 

 


