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فبيا يفيـ المبيـ ومف خبلليا يتوضح المستغمؽ  روس,الد   درُس بأّنيا  ةَ العربي   يصؼُ  فْ مَ  يعدو الصوابَ  ال     

خرى, وفيميا, واالستزادة مف المعرفة, لى قراءة العموـ األإوبواسطتيا تفؾ الرموز, فيتعمـ المتعمـ السبؿ الصحيحة 

 نتاج مستمر غزير. إدبية والعممية مف تزخر بو حياتنا األ ومتابعة ما

يح وتأليؼ لمكتب كميا, وكاف نصيب الكتاب الموحد في المرحمة الثانوية المينية قجرت الوزارة عممية تنأوقد     

تقوـ في وقت الحؽ بتأليؼ كتب جديدة تأخذ بنظر االعتبار المبلحظات العممية والمقترحات  فْ أمؿ أالتنقيح عمى 

 المتراكمة التي رسخت في عقوؿ التربوييف وضمائرىـ. 

رتيا تطبؽ ىذا في صفحات غي   فقد حاولت أفْ , التدريس ىو التدريس الوظيفي لمغة  اَس أس جنة بأف  ولقناعة الم      

قيؽ اليدؼ مف دراسة فجعمت مف مساحة الكتاب تح, ىذا الموضوع أو غيره أو , ذاؾ ىنا وىناؾ في ىذا الكتاب أو 

يحتاج إليو الطالب في حياتو  ما َوْفؽِ غوية وممارستيا ممارسة وظيفية عمى العربية وىو تحقيؽ القدرات واإلمكانات المّ 

 العممية.

العزيز بعدـ إغفاؿ جانب مف جوانب موضوعات الكتاب فكميا متكاممة إمبلًء ونحوًا  المدرَس  جنةُ وتوصي المّ    

ة تعممًا صحيحًا الطالب العربي يمو عمى غيره سيسبب ثغرة في تعمـأو تفضإىماؿ جانب  ف  إ إذْ ومطالعًة وتعبيرًا 

خ المعمومات يؿ الحقًا لترسفصّ ددناىا تمييدًا لموضوعات تُ تثبيت بعض الفوائد النحوية وع آثرنامتكامبًل, وقد 

 الميمة في ذىف الطالب اختصارًا وتفصيبًل.

عمييا أو  سالمدر  يزيد  ما تأمؿ أفْ نّ ي إالمينعدادي إلتضع الكتب الثبلثة ىذه لؤلوؿ والثاني والثالث ا جنة إذْ مّ وال    

 . ةالقادم تآليفيامنيا في  وتفيد,  ينبو عمى ما وقعت بو مف ىفوات تتجاوزىا في طبعاتيا البلحقة

 ومف اهلل التوفيؽ 

 مةالمقد  
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 بِسُِْ اٌٍَّـوِ اٌشَّحَّْـِٰٓ اٌشَّحِيُِ                                                                                                      

 شَفَب  لٌٍُُبِىُُْ فَأَصْبَحْخُُ بِنِعَّْخِوِ إِخٌَْأًب ًَوُنخُُْ عٍََىَ بِحَبًِْ اٌٍَّوِ جَِّيعًب ًاَلَ حَفَشَّلٌُاْ ًَارْوُشًُاْ ِٔعَّْتَ اٌٍَّوِ عٍََيْىُُْ إِرْ وُنخُُْ أَعْذَاء فَأٌََّفَ بَيَْٓ  ًَاعْخَصٌُِّاْ                            

ًٌَْخَىُٓ ِِّنىُُْ أَُِّتٌ يَذْعٌَُْ إٌَِى اٌْخَيْشِ ًَيَأُِْشًَُْ بِبٌَّْعْشًُفِ ًَيَنْيٌََْْ عَِٓ اٌُّْنىَشِ ًَأًٌَُئِهَ ( 301)         يُبَيُِّٓ اٌٍَّوُ ٌَىُُْ آيَبحِوِ ٌَعٍََّىُُْ حَيْخَذًَُْ َِِّٓ اٌنَّبسِ فَأَٔمَزَوُُ ِِّنْيَب وَزٌَِهَ حُفْشَةٍ 

     يٌَََْ حَبْيَطُّ ًُجٌُهٌ ًَحَسٌَْدُّ ًُجٌُهٌ فَأََِّب ( 301)  يَٓ حَفَشَّلٌُاْ ًَاخْخٍََفٌُاْ ِِٓ بَعْذِ َِب جَبءَىُُُ اٌْبَيِّنَبثُ ًَأًٌَُئِهَ ٌَيُُْ عَزَاةٌ عَظِيًٌُاَلَ حَىٌٌُُٔاْ وَبٌَّزِ(  301)          ىُُُ اٌُّْفٍِْحٌَُْ

                       ًَأََِّب اٌَّزِيَٓ ابْيَضَّجْ ًُجٌُىُيُُْ فَفِي سَحَّْتِ اٌٍَّوِ ىُُْ فِييَب خَبٌِذًَُْ(  301)    اٌَّزِيَٓ اسٌَْدَّثْ ًُجٌُىُيُُْ أَوَفَشْحُُ بَعْذَ إِميَبِٔىُُْ فَزًُلٌُاْ اٌْعَزَاةَ بَِّب وُنخُُْ حَىْفُشًَُْ

 ( 301)  ٌٍَّوِ َٔخٌٍُْىَب عٍََيْهَ بِبٌْحَكِّ ًََِب اٌٍَّوُ يُشِيذُ ظًٍُّْب ٌٍِّْعَبٌَِّنيَحٍِْهَ آيَبثُ ا(  301)

 صذق اهلل اٌعظيُ                                                                                                                                                                                                         

 عّشاْ ِٓ سٌسة آي                                                                                                                                                                                             

 ( 301 - 301اآليبث )                                                                                                                                                                                                            
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  تمسكوا واتحدوا.:  واعتصموا

 .  اَنهقربدٌن هللا و:  بحبل هللا

 .  جمع قلوب المإمنٌن على األلفة والمحبة والنهج المستقٌم:  فؤلؾ بٌن قلوبكم

 .  طرؾ حفرة من النار, والمراد على أبواب جهنم:  شفا حفرة من النار

 .  جماعة:  ةأمّ 

 .   وهو كل ما ٌستحسن شرعاً وعقلً نة, الكتاب والسُ  نهى عنهما ٌ:  المعروؾ

 .  ما ٌؤمر به الكتاب والسنة, وهو ما ٌستقبح شرعاً وعقلً :  المنكر

 .  األدلة التً تجمع كلمة الناس على دٌن واحد وهو اإلسلم:  ناتالبٌّ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 معانً المفردات
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بعض,  يتمسكوا بديف اهلل وبعيدىـ مع اهلل وأف يوحدوا صفوفيـ ويشد بعضيـ أزر منوا أفْ الذيف اَ  تعالىاهلل  أمر    
سبلـ بعد أف األلفة والوحدة واالجتماع عمى اإلا النظر فيما أنعـ اهلل بو عمييـ مف نعمو وأف تسود بينيـ األلفة وي

 أوشكوا أفْ  نًا باإلسبلـ بعد أفْ خوااألسباب, فصاروا ُبعيد ظيور اإلسبلـ إ ىمتعاديف يقتؿ بعضيـ بعضًا ألوىكانوا 
 يترّدوا في ىاوية جينـ بسبب جيميـ وفرقتيـ وتناحرىـ.

 عدائيا.أإلى فبلحيا ورشدىا وانتصارىا عمى  –قطعًا  –ووحدة األمة وتعاونيا يؤدي  فاالعتصاـ بديف اهلل,  

رسـ  منيـ جماعة يأمروف الناس بالمعروؼ وينيونيـ عف المنكر في حدود ما تكوفَ  ودعا اهلل المؤمنيف إلى أفْ    
 يقتصر األمر بالمعروؼ والنيي مة وقوتيا ومنعتيا. عمى أالّ ذلؾ مف مستمزمات صبلح األُ  الكتاب والّسنة. ألف  

 عف المنكر عمى ىذه الجماعة فقط.

ـْ َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ وَ القرَاف يعمـ  ىذا الواجب عمى المؤمنيف جميعًا )و      اْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُي
 (.ٔٚ/( )التوبة َوَيْنَيْوَف َعِف اْلُمنَكرِ 

لى طبيعتو إإلى الخير واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر تكميؼ ليس بالييف وال باليسير إذا نظرنا  الدعوةَ  إف     
لى اصطدامو بشيوات الناس ونزواتيـ ومصالح بعضيـ ومنافعيـ وغرور بعضيـ اآلخر وِكبرىـ, ففييـ الجبار  وا 

الذي يكره العدؿ, وفييـ المنحرؼ الذي يكره االستقامة, وفييـ مف  الظالـالغاشـ, وفييـ الحاكـ المتسمط, وفييـ 
يكوف  الخير وأفْ  يسودَ  أفْ إاّل البشرية  وال تفمح تفمح األمة  ينكروف المعروؼ وال ينيوَف عف المنكر. لذا ال

 فتطاع. ىي سمطة لمخير والمعروؼ تأمر وتنيالمعروؼ معروفًا والمنكر منكرًا. مما يقتض

َد وال ى ُوجِ نّ أإلى تكويف رأي عاـ موحد نحو غاية سامية يستأصؿ شأفة الفساد  اإلسبلـبيذا األصؿ سعى     
يسكت عنو. وليس أضر بشعب مف مجاىرة بعض أفراده باالعتداء عمى حرمات الديف والدولة والحقوؽ العامة ثـ 

لزاميـ اإلال يحرؾ ساكنًا   ا ىـ فيو.قبلع عمّ لئلنكار عمييـ وا 

يـ واختبلفيـ مـ التي خمت في افتراقتفرؽ واالختبلؼ وينذرىا عاقبة األة مف المّ ر المولى عز وجؿ ىذه األويحذ    
قامت األدلة القوية التي تجمعيـ عمى ديف واحد ىو ديف االسبلـ, ومثؿ ىؤالء ينتظرىـ عذاب عظيـ يـو  بعد أفْ 
 القيامة.

 

 المعنى العام
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ليية الكبرى والثواب العظيـ الذي خصيـ اهلل امة والنعمة اإلوجوه المؤمنيف يوـ القي (وجؿ عزّ )ويصؼ المولى     
 والبشاشة. شرِ مف البِ  شر فابيّضت بالنور وفاضت بالبِ شرقت أبو, فوجوىيـ قد 

آبة فجاء التوبيخ والوعيد عنيفًا ليـ ف الكػف الغـ واسوّدت مػف الحزف واغبّرت مػوجوه الكافريف فقد كمدت مأّما     
ـْ َتْكُفُروفَ ))  ـْ َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِبَما ُكنُت  (ٙٓٔاآلية )آؿ عمراف  (( َأَكَفْرتـُ َبْعَد ِإيَماِنُك

د نزليا اهلل تعالى عمى نبيو الكريـ محمّ مبادئ وقيـ وما أقرتو مف أحكاـ أ آيات القرآف الكريـ وما تضمنتو مف إف      
و وآلو وسمـ( عمى لساف جبريؿ )عميو السبلـ( تتضمف إثبات صدؽ الوحي والرسالة وجدية الجزاء اهلل عمي )صؿَ 

 ؽ في حكـ اهلل في الدنيا واآلخرة. والحساب بيـو القيامة والعدؿ المطم

 يرتكب ذنبًا يستوجب عذابو.  يوقع بالعباد ظممًا ويعذب أحدًا مف غير أفْ  وما يريد اهلل بيا أفْ    

 

 

 شرح ذلؾ.ايتيف تضمنيما الموضوع الذي مر  بؾ, سبلـ المسمميف إلى قاعدتيف أساسوجو اإل .ٔ
  األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر أىمية كبيرة في تنظيـ حياة المجتمع, وّضح ذلؾ. لفريضة .ٕ

خّوة ىي الرباط األمثؿ الذي يشد المسمميف بعضيـ بعضًا ويخمؽ منيـ بذلؾ وحدة اجتماعية متينة, كيؼ يتحقؽ األ

 ذلؾ برأيؾ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 المناقشة
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 فً صفات التاجر

ثوا لم ٌكذبوا, وإذا  إن  : )) صلى هللا علٌه وآله وسلم(قال رسول هللا )   أطٌب الكسب كسب التّجار الذٌن إذا َحد 

ٌُْطُروا وإذا كان علٌهم لم ٌمُطلوا وإذا  وا وإذا باعوا لم  ٌُخلفوا وإذا اشتروا لم ٌذمُّ ابتمنوا لم ٌخونوا, وإذا وعدوا لم 

ٌُْعِسروا  . (( كان لهم لم 

 

 

 .الرزق وما ٌكسبه االنسان: الكسب

 .اخلفوا الوعد نقضوه: ٌخلفوا

 : ٌذم البضاعة كً ٌبخس ثمنها. ٌذموا

 ثمنها. : ٌمدحون البضاعة كً ٌزٌد ٌطروا

 : ٌسّوفوا كً الٌفوا بما علٌهم. ٌمطلوا

ٌّقوا على االخر كً ٌدفع ما بذمته لهم.ٌُعسروا  : ٌض

 

 

 أفضل وسٌلة للعٌش هً التجارة, وخٌر ربح هو ربح التجار الذٌن ٌتحلّون بالصفات الفاضلة اآلتٌة: إنّ     

إذا خاضوا فً حدٌث تجاري لم ٌقولوا إال الصدق, وإذا وضعت عندهم أمانة صانوها وحافظوا علٌها ولم 

ٌتصرفوا بها وإذا تعهدوا بشًء قاموا بالوفاء به, وإذا ساوموا فً بٌع لم ٌذّموا البٌع قصد الحط من قٌمته, وإذا 

 أداءهوإذا كان علٌهم دٌن لم ٌسّوفوا ولم ٌإخروا  شٌباً لم ٌكثروا الثناء علٌه لحمل المشتري على الشراء.باعوا 

ٌّقوا على المدٌن ان كان معسراً.  عند استحقاقه. وإذا كانوا دابنٌن لم ٌض

 

 

 ٌسلكه التاجر لٌضمن البركة فً ماله, وٌضمن رضوان هللا علٌه؟ ما السبٌل الذي ٌجب أنْ  .ٔ

 ٌتصؾ بها التاجر. اذكر الصفات الخلقٌة التً ٌنبؽً أنْ  .ٕ

 فً كتب أذكر بعضاً منها. صلى هللا علٌه وآله وسلم( جمعت أحادٌث الرسول الكرٌم ) .ٖ

 

 

 حدٌث نبوي شرٌف

معانً المفردات   

 االلمفردات 

 المعنى

 المناقشة
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 رسم الهمزة

 الهمزة فً أول الكلمة -أوالا 

  

 . تكتب الهمزة فً أول الكلمة ألفاً فً حالتً الوصل والقطع -

فً  –: هً الهمزة التً ٌنطق بها دابماً سواء فً بدء الكلِم كانت أم فً َدرِجِه, وتلحُق الَفها همزة القطع 

 العلمة )ء( محركًة, وهذه العلمة مؤخوذ شكلها من حرؾ العٌن من كلمة )قطع(.  –الكتابة 

 

 مواقع همزة القطع
 

( ْيُمفُ ٱو  يـٌ ,ٱو  , ْمَرَأةٱ, ْمُرؤٱْثَنَتاِف, و ٱ, وَ ْثَنافٱو , ْسـ ٱ, و ْبُنـٱ, و ْبَنةٱ, وَ ْبفٱ) ول األسماء جمٌعها عدافً أَ  .1

 فالهمزة فٌها للوصل.

 همزتها همزة وصل. إذْ ول الحروؾ جمٌعها عدا )ال( أفً  .2

 أّن, أو, أم.إّن , , إذا, إلى , إْذ 

 ول الفعل الماضً الثلثً ومصدره:فً أَ   .3

 أخذ               أخذاً 

 نساً أنس              أُ 

 أبى               إباءً 

 فوالً أفل               أُ 

 فً أول الفعل الماضً الرباعً وأمره ومصدره: .4

 أسرع            أسِرع             إسراعاً 

 أنصت           أنِصت            إنصاتاً 

 أقدم              أقِدم               إقداماً 

 إدامةً   أِدم              أدام              

 م              أكراماً رِ أك   أكرم          

 

 فً الفعل المضارع المبدوء بالهمزة:  .5

ُع, أكتُب, أدر ُب.أنشدُ ُس, أسل ُم, أشرِّ  , أفوُز, أصلُح, أدرِّ

 

 مالئٌةإفوائد 
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النطق بها بؤلؾ العرب ال تبدأ بساكن وال تقؾ على متحرك وهناك كلمات تبدأ حروفها بساكن لذا نتوصل إلى      

 رؾ الصادصـ ( وهً علمة مؤخوذ شكلّها من حوتكتب مقرونة بالعلمة ) , ٌنطق بها فً َدْرج الكلم  متحركة ال

 من كلمة ) وصل (.

 

 مواقع همزة الوصل

 فً أول الفعل الماضً الخماسً وأمره ومصدره:

 ستماعاً ٱ                سِتمعْ ٱستمَع                ٱ

 نتصاراً ٱ                نتِصرْ ٱ               نتصرَ ٱ

 نتظاراً ٱ                 نتِظرْ ٱ  َر             نتظٱ

 فً أول الفعل الماضً السداسً وأمره ومصدره:

 ستعماالً ٱ     ل        مِ ستعٱستعمَل              ٱ

  ستِبذاناً ٱ     ستؤِذن         ٱ        ستؤذَن       ٱ

 ستؽِفاراً ٱ  ر           فِ ستؽٱ               ستؽفرٱ

 ستصلحاً ٱ  ح          لِ ستصٱستصلح             ٱ

 ْس . ادر,  نهضْ ٱ,  كُتبْ ٱ,  َقرأْ ٱ  : فً أول فعل األمر الثلثً

 , الفوز. , الشجر , الضحى القمر, الشمس  فً أول األسماء المبدوءة بـــ )ال( :

 . ْيُمفُ ٱيـٌ , و ٱْمَرَأة , و ٱ,  ْمُرؤٱو  , ْثَنتَافِ ٱ, وَ  ْثَنافٱْسـ , و ٱ, و  ْبُنـٱ, و  ْبَنةٱْبف, وَ ٱ  سماء اآلتٌة :فً أول األ

 

 

 همزة الوصل
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 متى تحذف همزة الوصل لفظاا وكتابةا 

 تٌة:واضع اآلتحذؾ همزة الوصل لفظاً وكتابًة فً الم -ٔ

 سم( فً قوله تعالى " بسم هللا الرحمن الرحٌم " بشروط هً :امن كلمة )

 كانت ؼٌر كاملة ثبتت الهمزة نحو: فإنْ تكون البسملة كاملة,  أنْ  - أ

 سمه تعالىٱب                             

 سم هللا الرحمنٱب                            

 كان ؼٌر )الباء( ثبتت الهمزة نحو: فإنْ تحدٌداً ٌدخل علٌها حرؾ )الباء(  أنْ  - ب

 هللا حلوة فً القلب سمٱل                       

 سم هللا الرحمن الرحٌم نقاءٱلٌس ك                   

 كان ؼٌر ذلك ثبتت نحو: فإنْ تحدٌداً  إلى لفظ الجللة )هللا(ضاؾ )اسم( تُ  أنْ  - ج

 سم ربك الذي خلق ((ٱ)) اقرأ ب                    

 سم الشعبٱب                              

 سم القانونٱب                              

 هم رّب العالمٌنسمك اللّ ٱب                       

 تكون )صفة( واقعة بٌن علمٌن ولم تقع فً أول السطر نحو: بن( بشرط أنْ ٱمن كلمة ) -ٕ

 رسوٌل امٌنٌ  محمُد بُن عبد هللا                          

 طارُق بُن زٌاد قابٌد شجاعٌ                             

 : ا( ثبتت نحوفؤن وقعت بٌن علمٌن وكانت )خبرً 

 بُن عبد هللا             لمن ٌسؤل من محمدٌ ٱمحمٌد                   

 وقعت )صفة( بٌن علمٌن وجاءت فً أول السطر ُثبتت كذلك. وإنْ 

 

 

 

 

                               ------------------------------------ 

                                      ------------------------ 

 

 

 

 



ٕٔ 
 

 

 

 

ساليب والمضاميف, نتيجة خضوعو العربي تطورًا كبيرًا في األ دبمع مطمع العصر الحديث شيد األ        
لتيارات فكرية متعددة واتجاىات فنية متنوعة, سواء ما تعمؽ منو بالشعر أـ بالنثر, فمف الشعر الحافؿ بالبياف 
المرتكز عمى األسموب الخطابي إلى الشعر الميتـ بالمعنى والفكرة إلى الشعر المعني باإليحاء والرمزية.. وكذا 

رحية النثرية, فضبًل نواع جديدة مف بينيا القصة القصيرة والرواية والمسأالذي تفرع إلى  الحاؿ فيما يخص النثر,
ما في وال سي   ا طرأ مف جديد عمى فني الخطابة والمقالة, المذيف خرجا ألغراض حديثة: سياسية وأدبية وعممية,عمّ 

 نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف.
لشػعر العربػي يرت مدارس شعرية جديدة, بػدأت بمدرسػة )اإلحيػاء( التػي حاولػت إرجػاع اففي مجاؿ الشعر ظ      

تكػػريس أصػػالتو ورصػػانتو لغتػػو وقػػوة الضػػعؼ فػػي العصػػور المتػػأخرة, مػػع إحيائػػو و  شػػابو فْ إلػػى سػػابؽ عيػػده, بعػػد أ
فػي مصػر,  ا )البػارودي(سموبو, مع مراعاة التفاعؿ مع المتغيرات الثقافية واالجتماعية والسياسية, وكاف مف روادىأَ 

 .في العراؽ ـ( ٜٜٚٔ)الجواىري( المتوفى عاـ )ـ( ؤٜٜٔالمتوفى عاـ ))الحبوبي( ـ( و ٜٗٓٔالمتوفى عاـ )
لػػػى التجديػػػد فػػػي إثػػػـ تمػػػت ذلػػػؾ مدرسػػػة )المحػػػافظيف المعتػػػدليف( التػػػي عبػػػرت عػػػف الحيػػػاة الجديػػػدة, طامحػػػة       

ؿ تػدريجي, ػػػػي والثقػافي الحاصػؿ بشكػػػػع التطػور االجتماعػػػػيتآلؼ ماألساليب والصور الفنية فضبًل عف المغة, وبما 
 . ي(ػػظ ابراىيـ( و )الكاظمػػمثميا )الرصافي( و )حافوقد 
( مػػف )عبػػد الػػرحمف شػػكريي( و )العقػػاد( و)المػػازن اػػػػة الػػديواف( التػػي مثميػػػػػ)جماع ػػػػا ُعػػرؼ بػػػػػػأعقػػب ذلػػؾ م      

مع إباحة  قًا في التعبير عف مشاعره وأحاسيسو, داعية إلى الوحدة العضوية,مصر, إذ رأت اف يكوف الشاعر صاد
 تنويع القوافي في القصيدة الواحدة وضرورة التجديد في الصور الشعرية المضمنة.

( نسبة إلى الصػحيفة التػي أصػدرتيا الجماعػة التػي دعػت لوفعرفت بمدرسة )أبو  أما المدرسة الشعرية الرابعة,      
والتعبيػر عػف ي الكػوف والطبيعػة ػػػى التأمؿ فػػػػػمسؾ بالتجديد وبالسمو الشعري, مدفوعيف الالثورة عمى التقميد والتإلى 

مػف مصػر و ... ومف شعرائيا )أحمد زكػي أبػو شػادي(  بلئـػػػػػع التطوير الشعري المػػػػػػنسانية الصادقة, مالعاطفة اإل
 مف العراؽ.و )حافظ جميؿ(  ا)عمر ابو ريشة( مف سوري

( التي كانت سابقة فػػػي الدعوة إلى التجديد, ومف شعرائيا )إيميا دارس مدرسػػػػة )الميجػرػػػوقد رافقت ىػػػذه الم     
 أبو ماضي( و )جبراف خميؿ جبراف( و )ميخائيؿ نعيمة(. 

 الحقيقية لمتجديد في الشعر, إذْ ومف المدارس التجديدية في الشعر مدرسة )الشعر الحر( التي كرست الثوابت      
بوزف واحد في القصيدة, أو بقافية  خرجت عمى الخط الشعري القائـ, وأشاعت النمط الجديد المتسـ بعدـ االلتزاـ

غراض التقميدية ورجحت ا في المضاميف فقد ىجرت األواحدة أو بعدد التفعيبلت في البيت ذي الشطريف, أمّ 

 الحدٌث فً العصر   دب  األ
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مفضمة االسموب عبية والخرافية, مع شيء مف الغموض والرمز المحبب, ساطير والحكايات الشاألتوظيؼ 
 القصصي في العرض.

وكاف مف رواد ىذا النوع الشعري )بدر شاكر السياب( و )نازؾ المبلئكة( و )عبد الوىاب البياتي( في العراؽ     
 و )صبلح عبد الصبور( و )أحمد عبد المعطي( و )عبد الرحمف الشرقاوي( مف مصر.

إلػػػى جانب النثر  –أما ما يتعمؽ بالنثر الفني, فقد ظير مػػػػع بداية ىذا العصر ما عرؼ بالنثر الوصفي     
شتمؿ عمى المباحث المتعمقة بالحديث عف اىذا النوع مف النثر  أف  ليو, ذلؾ إالذي سبقت االشارة  –اإلبداعي 

, فضبًل وأغراضو, وخصائص كؿ منيا الفنية والفكريةتاريخ األدب مف حيث النشأة والتطور لكؿ نوع مف أنواعو 
عف مباحث النقد األدبي لمنصوص األدبية االبداعية )شعرًا ونثرًا( وكذلؾ ما يتعمؽ باألدب المقارف, سواء ما بيف 

 نص وآخر كاف أـ أديب وآخر أـ عصر وآخر أـ إقميـ وآخر, مف حيث السمات الفكرية والخصائص الفنية. 
 

 

 

 

------------------------ 

------------------------------------ 
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 العاقُؿ تارٌؾ لساُنُو العيَب. .ٔ
 الجاد  حاصٌد ثمرَة جيده. .ٕ
ـُ رافعًا صوَتُو. .ٖ  يخطُب اإلما
 أُمنِصٌؼ أنَت العامميف؟ .ٗ
 اعتمدُت عمى ميندٍس ُمتِقٍف َعمَمُو. .٘
 ُف ذنبًا.المؤمِ  ُمرتكبٌ ما  .ٙ

 
 
 
كٌب( تجد كبًل منيا مشتقًا مف فعمو , حاصٌد, ُمنِصٌؼ, ُمتقٍف, ُمرتاألسماء )تارؾٌ  –عزيزي الطالب  –تأمؿ       

مشتؽ مف الفعؿ الثبلثي )ترؾ( جاء عمى وزف )فاعؿ(, وكذا الحاؿ في  اسـلمداللة عمى مف قاـ بالفعؿ فػ )تارٌؾ( 
 اسـو )رافعًا( مف )رفَع( ووزنو )فاعؿ( وىذه األسماء ), )حاصد( مف )حصد( وجاء عمى وزف )فاعؿ( أيضًا 

ِصؼ( مف كب( في األمثمة الثبلثة األخيرة تجد أف )ُمنُمرتالحظ أسماء الفاعميف )ُمنِصؼ( و )ُمتِقف( و ), فاعؿ( 
رتكب( وفي ىذه االفعؿ الرباعي )أنصؼ( و )ُمتِقف( مف الفعؿ الرباعي )أتقف( و )ُمرتِكب( مف الفعؿ الخماسي )

بداؿ حرؼ المضارعة )ميمًا( مضمومة وكسر ما قبؿ إالفاعؿ عمى وزف الفعؿ المضارع مع  سـٱالحالة يصاغ 
( المضارع منو ُيكرِ  الفاعؿ  واسـ: ُمكِرـ, و )عامؿ( المضارع منو يعامؿ الفاعؿ واســ اآلخر. ومثؿ ىذا )أكـر

 ُمِعامؿ وكذا الحاؿ في )انتصر, ينتصر: ُمنتِصر( و )استغفر, يستغفر: ُمستغِفر(.
 الفاعؿ حالتيف في صياغتو مف األفعاؿ ىما: السـ يتوضح مما ذكرناه أف  

 مف الفعؿ الثبلثي عمى وزف فاعؿ, نحو: قرأ: قارئ, درس, دارس, سأؿ, سائؿ.  صاغيُ 
بداؿ حرؼ المضارعة ميمًا إسداسي عمى وزف الفعؿ المضارع مع يصاغ مف الفعؿ الرباعي أو الخماسي أو ال

, و  جتِمعمضمومة وكسر ما قبؿ اآلخر, نحو: )ُمكِرـ وُمعظ ـ ومُ   َع, واستفاد(.جتماوُمستفِيد مف أكرـَ, وعظ ـَ
 الفاعؿ )تارؾ( قد رفع االسـ الذي بعده )لساُنُو( فاعبًل لو. اسـ قدمة تجد أف  تمثمة المألَ اأعد النظر في 

 

 

 أسم الفاعل وعمل ه

 العرض
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الفاعؿ )حاصٌد( في الجممة الثانية )ثمرة( مفعواًل بو. وفي قولنا )حضَر الناجُح أخوه( فالناجُح رفَع  اسـونصب 

 تؽ منو بشرطيف ىما:شالفاعؿ يعمؿ عمؿ فعمو الذي ا اسـ خو( فاعبًل لو. مف ىذا نستنتج أف  أ)
الفاعؿ عمؿ فعمو مف دوف قيد أو شرط سواًء أكاف  اسـؿ( وفي ىذه الحالة يعمؿ أيكوف محمى بػ ) أفْ  .ٔ

 دااًل عمى الزمف الماضي أـ الحاضر أـ المستقبؿ, نحو:
 فو أمس, أو اآلف أو غدًا(.)جاَء الُمكِرـُ ضيَ 

و: )ما ػي, نحػػػوف مسبوقًا بنفػػػويك , اؿ أو االستقباؿػػػى الحػػػيدؿ عم مجردًا مف )اؿ( وجب أفْ اف ػػػك إذا .ٕ
يكوف مسبوقًا باستفياـ, نحو: أُمنِجٌز أخوَؾ واجَبُو؟  ( أو أفْ ٙ( وكما جاء في المثاؿ )هَ وعدَ  ٌؼ حر  ُمخمِ 

يقع خبرًا لمبتدأ, نحو:  الفاعؿ )ُمنِصؼ(. أو أفْ  السـالعامميف( مفعوٌؿ بو ( فػ )ٗوكما جاء في المثاؿ )
 مف فعؿ الـز فرفع االسـ الذي مأخوذٌ  وُ سـ الفاعؿ )مسافر( ألنّ ٌر أخوُه( فػ )أخو( فاعؿ ال)خالٌد ُمسافِ 

( فْ بعده فاعبًل, وينصب مفعواًل بو إ مفعوؿ  كاف مأخوذًا مف فعٍؿ متعد, نحو: )خالٌد شاكٌر رب ُو( فػ )رب 
يقع أسـ  الفاعؿ )شاكر( أو أف يقع أسـ الفاعؿ صفة لموصوؼ كما في المثاؿ الخامس. أو أفْ  سـبو ال

 الفاعؿ حااًل في جممتو نحو: )وصَؿ المسافر حامبًل حقاِئبُو( كما في المثاؿ الثالث.
 

 
 

في سبيؿ التغيير  مف الفعؿ المبني لممعموـ لمداللة عمى الذي وقع منو الفعؿ أو قاـ بو مشتؽٌ  سـٌ اسـ الفاعؿ: 
سـ الفاعؿ مف الفعؿ الثبلثي عمى وزف فاعؿ, ومف غير الثبلثي )الرباعي والخماسي اوالتجدد, يصاغ 

الثبلثي عمى وزف مضارعو مع أبداؿ حرؼ المضارعة ميمًا مضمومة وكسر ما قبؿ اآلخر فمثاؿ والسداسي( 
 ر.فِ الخماسي: ُمجتمع والسداسي: ُمستغ, و  جرِ ر وسامع ومثاؿ الرباعي نحو: ُمدحنحو: حاض

فْ  سـ الفاعؿ عمؿ الفعؿ المشتؽ منو فإفْ ايعمؿ  كاف الزما رفع  كاف متعديًا رفع الفاعؿ ونصب المفعوؿ بو وا 
ط آخر فيعمؿ ماضيًا أو مضارعًا أو يقترف بػ )اؿ( وفي ىذه الحالة ال يحتاج إلى شر  الفاعؿ. وشرط عممو أفْ 

يكوف بمعنى الحاؿ أو أالستقباؿ ويكوف مسبوقًا بنفي أو استفياـ أو يكوف  لـ يقترف بػ )اؿ( يجب أفْ  مستقببًل فإفْ 
 خبرًا أو صفة أو حااًل في جممتو.

 

 

 

 

 القاعدة
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 أعرب ما تحته خط:

 (ٕٔ)هود/  (ِإلَْيَك َوَضاِئٌق بِِو َصْدُركَ  َما يُوَحى   تَاِرٌك بَ ْعضَ فَ َلَعلََّك )قال تعالى  .ٔ

 . ُكمفضلَ لسُت جاحداً  .ٕ

 ؟ شعراً خوَك ٌم أناظِ أ .ٖ

 

 

 

 

 سم فاعل(.ٱة الظاهرة على آخره وهو )مرفوع وعلمة رفعه الضم (لعل)تارٌك : خبر  .ٔ

 سم الفاعل )تارٌك( منصوب وعلمة نصبه الفتحة.بعَض: مفعول به ال

سم الفاعل )جاحداً( منصوب وعلمة نصبه الفتحة وهو مضاؾ والكاؾ مفعول به ال فضَل: كم:فضل   .ٕ

 ضمٌر متصل فً محل جر باإلضافة, والمٌم علمة الجمع.

 سم الفاعل )ناظم( وعلمة نصبه الفتحة الظاهرة.شعراً: مفعول به منصوب ال .ٖ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبٌق

 االعراب
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(1) 

 

 :أعرب ما تحته خط

 ربً. نعمةَ  اً جاحد لستُ  -ٔ

 .باطم  انسٍفُُّ  قاطغ  انحق  -ٕ

 

      (2) 

                             :      هات ما ٌؤتً فً جمل مفٌدة

 فاعل ٌعمل عمل فعله ٌعرب حاالً. اسم -ٔ

 فعله داالً على الماضً.عمل فاعل ٌعمل  اسم -ٕ

 فاعل مشتقاً من فعل سداسً. اسم -ٖ

 فعل الزم ٌرفع فاعلً. فاعل مشتقاً من اسم -ٗ

 ستفهام.فعله معتمداً على اعمل فاعل ٌعمل  اسم -٘

 

(3) 

 :ا ٌؤتً مع ذكر السببفاعل من كل فعل ممّ  اسمصػ 

 (. استوفى – تعل م – حضر – كرمأ – استخرج) 

 

 

(4)  

 :ا ٌؤتًالفاعل وبٌن سبب عمله ودل على معموله لكل ممّ عٌن اسم 

ِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِم َأْىُلَها))قال تعالى  .ٔ  ( 7٘)النساء/  .((رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن ىَ 

 ُه فً وجوِه البِر.المإمُن ُمنفٌِق أموال .ٕ

 القاطُؾ ثمرة وقته حكٌٌم. .ٖ

 هُ ؟أُمنِجٌز أخوك وعدَ  .ٗ

 المهذُب السامُع الكلم. .٘

 .الكرٌُم ؼافٌر ذنوَب أصدقاِبه .ٙ

 

 

 التمرٌنات
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(٘ ) 

 :ف فعؿ كؿ منياتية وبيّ أسماء الفاعميف في اآليات الكريمة اآل ستخرجا

 .(ٜٜ)الصافات/   (َوَقاَؿ ِإن ي َذاِىٌب ِإَلٰى َرب ي َسَيْيِديفِ ) : قاؿ تعالى -ٔ
 .(ٓٔ)الضحى/   (َتْنَيْر )َوَأم ا الس اِئَؿ َفبَل : قاؿ تعالى  -ٕ
ـُ اْلَخاِسُروفَ )قاؿ تعالى :  -ٖ  .(ٜٔ)المجادلة/   (َأاَل ِإف  ِحْزَب الش ْيَطاِف ُى
 .(٘ٗالحجر/ )   (ِإف  اْلُمت ِقيَف ِفي َجن اٍت َوُعُيوف):  قاؿ تعالى -ٗ
  (.ٜٖآؿ عمراف/)   (َفَناَدْتُو اْلَمبَلِئَكُة َوُىَو َقاِئـٌ ) قاؿ تعالى : -٘

 

  

 

 

-------------------- 
---------------------------- 
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 (*)ألحمد حسن الزٌات                                                                                                                

 (8ٕٔ)التوبة/((  َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل مِّْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف رَِّحيمٌ قال تعالى ))

وتحلل الرجولة  تفكَك الُخلُق هللا علٌه وآله وسلم( ىحٌن ولد محمد بن عبد هللا )صل –كان العالم ٌقاسً       

فكان أكمل ما فً حٌاة األمٌن )صلى هللا علٌه وآله وسلم( هذه الصفات النوادر: خلق ل األعلى, وضٌاع المث

نٌا سعادة اآلخرة. ورساالت  عظٌٌم شهَد بِه هللا ورجولٌة كاملٌة خضع لها الناُس ودٌٌن ٌجمُع إلى سعادة الدُّ

سل إنّ  ستفحل فً الناس, فإذا كانت معجزة لذي اما تعالج بظهورها الظلم الذي استشرى فً العالم, والداء االرُّ

 مجَدهُ فً الخلُُق وفوَزهُ بالرجولة.  ن   علٌه وآله وسلم( هً القرآن, فإالرسول )صلى هللا

لم تصل إلى اإلخاء والوحدة إالّ  اإلسلموالشعوب المختلفة التً صهرتها شخصٌة العرب وطبعتها ثقافة     

 على نهجه وهدٌه.

شتاٌت من ؼٌر جامع, َوهُمٌل من ؼٌر رابط, وأحٌاٌء أظهر الرسول )صلى هللا علٌه وآله وسلم( والعرب      

. فاضت فً نفوسهم الحٌاة وزخرت فً صدورهم القوة, فصرفوا هذا النشاط العجٌب إلى ؼٌر ؼرض من 

ٌُمهد نزاع ال ٌنقطع وصراع ال ٌفتر, فحمَل إلٌهم وحدهُ رسالَة هللا. ال ٌسنده سلطاٌن, لُه  وال ٌإٌده جٌش, وال 

ِش المرّوع ثم رأوا فٌها سٌادة ألسرة وخضوعاً لقانون وخروجاً على ُعْرؾ, مال فنفروا منها نفوَر الوح

بلوها بالعناد وعارضوها بالِحجاج ودافعوها بالكٌد واألذى للرسول )صلى هللا علٌه وآله وسلم( فً نفسه فقا

قةذى بالصبر واما قابل األالنت قوته و أنّ  الو وأهله وصحبه فما وهن َعزُمهُ  فه بالحلم والفضاضة بالر   لس 

 وهذا هو الخلق.

وبذلك الُخلُق وبهذه الرجولة انتصَر  دال بالتحدي والُمكابرَة بالسٌِؾ, وهذه هً الرجولُة,ثم قارع الج      

هذه الرجولة انتصر العرب على وبوبذلك الُخلُق  ٌه وآله وسلم( وحَدهُ على الَعرب,)صلى هللا عل محمدٌ 

وماذا  )صلى هللا علٌه وآله وسلم( ماذا فً نفوسهم من دٌنه, ر الٌوَم شعُب محمد وأتباُع محمدٍ العالم, فلٌنظ

 خلقهم من خلقه وماذا فً أٌدٌهم من تراثه؟ فً أ

محمٍد )صلى هللا علٌه  الٌوَم توحٌَد العرِب من جدٌد أن ٌتخذوا منِهاجَ  ما أخلق الزعماء الذٌن ٌحاولون    

 وآله وسلم( سبٌلً إلى هذا العمِل المجٌد.

 

 

( أنشؤ 9ٖٕٔبعد عودته إلى مصر سنة )ونتدب للتدرٌس فً العراق, والصحافة, واالزٌات أدٌب مصري اشتؽل بالتعلٌم *

ن الكتب منها: )فً ــألَؾ الزٌات عدداً م ..ار األدبٌة العمٌقة ...ــفكرة التً كــانت صفحاتها منبراً لؤلة )الرسالة( المشهوــمجل

    أصول األدب(, و )تارٌخ األدب العربً( و )وحً الرسالة( وهو مجموعة مقاالت نشرها فً مجلة الرسالة.

 

د )  وآله وسلم( هللا علٌه ىصل  محم 

 وسلم"و
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 استشرى : عظم وتفاقم.

 استفحل : اشتد.

 بالِحجاج : بالمجادلة.

 لمكر والمكٌدة.الكٌد : ا

 ما أخلق : ما أجدر.

  دة. الفضاضة : الشِّ 

 

 

 

وؿ )صمى اهلل ػػػذه تعبيرًا عف الواقع االجتماعي والديني والسياسي الذي آؿ إليو عصر الرسػػجاءت مقالتو ى   
سموب أدبي جميؿ, جمع فيو الرصانة والبساطة واالسترساؿ, باختياره الفاظًا معبرة ذات عميو وآلو وسمـ( بإ

يقاعية ذات الجرس المقبوؿ ... متناواًل مف خبلليا العديد مف مؤثرة فضبًل عف التراكيب اإل نويةطاقة مع
ثيرة لمرسوؿ األكـر وما حققتو مف نتائج باىرة كاف ليا أثرىا دة االسبلمية الصافية والخصاؿ األخصائص العقي

حاضرىـ لمتأسي بنيج ء أبناء قومو في خبلقي لمعرب واإلنسانية كافة, واىتداي واألَ البّيف في تقويـ النيج الدين
عتمدىا الرسوؿ اد عمى األسس العظيمة نفسيا التي أجدادىـ وخمقيـ واالقتداء بيـ, إلعادة بناء مجدىـ التمي

 بكتاب اهلل العزيز.  ى اهلل عميو وآلو وسمـ( مسترشداً الكريـ محمد بف عبد اهلل )صمّ 

 

 

 

 ُه عمى العالـ ...(نتصر العرب بعدَ الرجولة اوردت عبارة: )وبيذه 

  فاعؿ مسبوؽ باستفياـ وأعرب الجممة بعد الصياغة.اسـ نتصر( اُصُغ مف )

 

 

 معانً المفردات

التعلٌق 

 النقدي

 نحوي   تطبٌق  
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 ثانيًا : الهمزة  في وسط الكلمة                              

 : لى اآلتيإعمينا االنتباه  ابتداءً  -
, فالفتحة قوى ىذه الحركات, تمييا الضمةأ, والكسرة ة, والفتحة, والكسرة الضم -عراب ثبلث :عبلمات اإل
 لـ توجد حركة فالسكوف أضعؼ أنواع الشكؿ والضبط .  اذإثـ السكوف 

 . ولكؿ حركة حرؼ مد يناسبيا -
 الكسرة  يناسبيا حرؼ الياء 
 الضمة  يناسبيا حرؼ الواو 
 الفتحة  يناسبيا حرؼ االلؼ 

قوى الحركتيف مف أعند كتابة اليمزة نبلحظ حركتيا وحركة الحرؼ الذي قبميا ونكتب اليمزة عمى ما يناسب  -
 و األلؼ ( . أو الواو أأحرؼ المد ) الياء 

 
 
 

كاف  إذا أو, مكسورة ميما كانت حركة ما قبميا كانت إفْ , اليمزة المتوسطة عمى كرسي الياء القاعدة : تكتب - أ
 ما قبميا مكسورًا ميما كانت حركتيا . 

  -: اآلتي ْفؽترسـ اليمزة عمى وَ  -
  -ذا كانت مكسورة بعد كسر نحو :إ -ٔ

 تُنشِئِيف  , ِئيف ُمين   ,   ئيفمتيي  
 - ذا كانت مكسورة بعد ضـ نحو :إ -ٕ

 وُئِدت  , رُئِيت  , سُئِؿ 
  -ذا كانت مكسورة بعد فتح نحو :إ -ٖ

 َيِئف  – يـلئِ  –يطَمِئف  –أِئمة 
 -كسورة بعد ساكف نحو :ذا كانت مإ -ٗ

 مساِئؿ , جزْئِية  , افْئِدة , متفْائِؿ , رساِئؿ , اسْئِمة 

 رسم الهمزة

 الهمزة فً وسط الكلمة
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  -ذا كانت مضمومة بعد كسر نحو :إ -٘
 قاِرُئوف  , ظِمُئوا , سّيُئوف 

  -:ذا كانت مفتوحة بعد كسر نحوإ  -ٙ
 تبِرئة , ُبِدَئت , ِرَئة , ِسيَئة , ِفَئة , ِمئَة 

  -:ذا كانت ساكنة بعد كسر نحوإ -ٚ
 ِفْئراف , ِمْئزر , ِجْئُت , اسِتْئذاف 

لفتحة أو السكوف أو الضمة خرى احدى الحركتيف الضمة واألإا كانت القاعدة : ترسـ اليمزة عمى الواو إذ - ب
  -:النحو اآلتي ْفؽوعمى وَ 

  -:مة بعد ضـ نحوذا كانت مضمو إ -ٔ
 , ُكُؤوس  , ُشُؤوف , ُفُؤوس  ُرُؤس

  -:ذا كانت مضمومة بعد فتح نحوإ  -ٕ
  ـَيؤوب , َقؤوؿ , يبَدؤىا , َيؤُ  َمؤونة ,

  -:ذا كانت مفتوحة بعد ضـ نحوإ -ٖ
 ُفَؤاد , ُمَؤنث , ُمَؤيد , ُمَؤّجؿ , ُرَؤساء 

  -:بعد ساكف نحو ذا كانت مضمومةإ -ٗ
 مْسؤوؿ , مْسؤولية , مْرؤوس 

  -:ذا كانت ساكنة بعد ضـ نحوإ -٘
 ُبْؤس , ُمْؤِمف , ُرْؤية , ُيؤْلـ , ُيؤثِروف 

ا , الفتحة ايضً  حدى الحركتيف الفتحة واألخرى السكوف أو إإذا كانت  األلؼتكتب اليمزة عمى  -القاعدة : -ج
  -:ؽ اآلتيفْ عمى وَ 

  -بعد فتح نحو:ذا كانت مفتوحة إ -ٔ
 َسأؿ , مُكاَفأة , مفاَجأة 

 -:ذا كانت مفتوحة بعد ساكف نحوإ -ٕ
 ,ىْيأة , ُحطْيأة   مْرآةفْجأة , مْسألة , 

 -:ذا كانت ساكنة بعد فتح نحوإ -ٖ
 َيأخذ , َمأمور َمأدبة , َشأف , َفأس , َفأر  
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 (1ملحوظة )  

 

 -ذا كانت :إتكتب اليمزة منفردة عمى خالف القاعدة 

  -لؼ ساكنة نحو :مفتوحة بعد أ.أ 

 َءب تسْاَءؿ , تفْاَءؿ , تثاْ 
  -مفتوحة بعد واو ساكنة نحو : . ب

 َسَمْوَءؿ , َمْوبْوَءة , مممْوَءة 
 
 

 ( ٕممحوظة )                
  

لف التثنية , أ, أو  المدلف أبعد فتح أو بعد ساكن وتمتيا  ذا جاءت مفتوحة إلف أتكتب اليمزة مدة فوق 
  -لف عالمة جمع المؤنث السالم نحو :أأو 
 

 مآِثر      َمأاِثر                  َمأِثر              
 ظمآف     ظمأاف               ظمأ                
 مبدآف      مبدأاف              مبدأ                 
 منشآت       منشأات            منشأة               
 مكافآت     مكفأات               مكافأة              
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  )*( ةالفتوّ 

 

جد فكما ن ة البشرٌة كلها عملً وممارسة.مؤل الرسول الكرٌم ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( جوانب الحٌا       

 البدنً على خصومه .وة , والتفوق , نجد القوة والفتالعلم والتواضع والزهد والعفو

مناؾ .. كان  , وهو ركانة بن عبد ٌزٌد بن هاشم بن عبدأحد رجال قرٌش فً مكة ن  أذكر المإرخون      

واتفق ٌوماً ان التقى برسول هللا  ن األبطال والصنادٌد إال وصرعه ,, ال ٌصارعه أحد مشدٌد القوة مصارعاً 

) صلى هللا علٌه وآله وسلم (: مكة , فقال له رسول هللا  ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( وحده فً أحد شعاب

و أعلم أن الذي تقول حق ال تعبتك, فقال له رسول : إنً ل؟ قالهللا, وتقبل ما أدعوك إلٌه ٌا ركانة أال تتقِ ))

: نعم! قال فقم حتى ؟ قالعتك, أتعلم أن ما أقول حق: أفرأٌت إن صر(هللا )صلى هللا علٌه وآله وسلم

أضجعه ال م (صلى هللا علٌه وأله وسلش به رسول هللا ), فلما بطأصارعك, قال فقام ركانة إلٌه فصارعه

أتصرعنً ؟((  : ٌا محمد وهللا إن هذا للعجب ل, فقا, فعاد فصرعه د: عد ٌا محمّ , ثم قالٌملك من نفسه شٌباً 

(ٔ) 

النبً ) صلى : أن ٌزٌد بن ركانة صارع عباس )رحمة هللا(وجاءت الرواٌة بصٌؽة أخرى: ))عن إبن      

, كل مرة على مبة من الؽنم فلما النبً )صلى هللا علٌه وآله وسلم( ثلث مرات ( فصرعههللا علٌه وآله وسلم

أبؽض إلًّ منك وأنا أشهد أن , وما كان أحد رض أحد قبلكد ما وضع ظهري األمحمّ : ٌا لثالثة قالكان فً ا

 .( ٕ) ( هللا , ورّد علٌه ؼنمه (إله إال ال

ً بناء االنسان , إّن ــــا المنهجً فـــ, وأثرهً مسٌرة الدعوةـــا دالالتها السلوكٌة فـــتلك الحادثة له     

الرسول ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( فً هذه المرة ٌلجؤ إلى عامل الرٌاضة والمصارعة , لٌس ضعفاً فً 

بقوة نسان ؼٌر اعتٌادي مإٌد ٌصرعه هو إ نْ مَ  اآلخرى ٌرى أنه قوة ال تقهر , وأن  الفكر ولكن الطرؾ 

صلى هللا علٌه وآله وسلم ( بوضعه الطبٌعً قد ال ٌكون قادراً على  خارقة فً حسابه , والرسول )

ان مإٌد إنسه حقاّ ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( أقنع ركانة بؤن   ن ؼلبة الرسولــالمصارعة , لكن ما حصل م

 بقوة الهٌة عظٌمة فآمن .

 

 

   ________________________ 
  ) من الهدى النبوي , مإسسة البلغ ) بتصرؾ 

 .  89ٔ هـ( : 9ٕٙت ( دالبل النبوة : االصبهانً ) ٔ)

 9ٕٔ-8ٕٔ /ٖ هــ( : 77ٗلنهاٌة : ابن كثٌر ) ت ( البداٌة وإ)

 

 يالنبو الهديمن 
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سذذذلم بالرٌاضذذذة والبطولذذذة والفتذذذوة , وفٌهذذذا حذذذث وتشذذذجٌع اإلهذذذذه الحادثذذذة تكشذذذؾ عذذذن اهتمذذذام  إن        

وإبذذذذراز لقذذذذوة الذذذذدعوة ومشذذذذاركة االنسذذذذان المسذذذذلم فذذذذً أنشذذذذطة الحٌذذذذاة كلهذذذذا , وتؤكٌذذذذد العناٌذذذذة بالتربٌذذذذة 

نسذذذذان , لق لتتذذذذوازن الحٌذذذذاة فذذذذً شخصذذذذٌة اإلخذذذذب العناٌذذذذة بذذذذالفكر والذذذذرو  وقذذذذٌم األلذذذذى جانذذذذإالبدنٌذذذذة 

والذذذنفس والمشذذذاعر حقوقهذذذا .. وٌوضذذذح الرسذذذول ) صذذذلى هللا علٌذذذه  فللبذذذدن حقذذذه , كمذذذا للذذذرو  والعقذذذل

 لبدنك علٌك حقاً (( .  وآله وسلم ( هذا المبدأ بقوله : )) إن  

الرسذذذذول )صذذذذلى هللا علٌذذذذه وآلذذذذه وسذذذذلم ( كذذذذان ٌمذذذذارس  ن  أوٌإكذذذذد المإرخذذذذون وأصذذذذحاب السذذذذٌر     

 الفروسٌة والسباق , وٌشجع على تلك األنشطة الرٌاضٌة . 

ول ـذذـة رسـذذـً سذذبقت فٌهذذا ناقـذذـن مشذذاهد السذذباق التـهللا ( مشذذهداً مذذ هوروى أنذذس بذذن مالذذك ) رحمذذ     

اقة .. قذذذال أنذذذس بذذذن مالذذذك )) كانذذذت ناقذذذة رسذذذول هللا ) هللا ) صذذذلى هللا علٌذذذه وآلذذذه وسذذذلم ( وكانذذذت سذذذبّ 

وسذذلم ( تسذذمى العضذذباء , وكانذذذت ال ُتسذذبق , فجذذاء أعرابذذً علذذى قعذذود لذذه فسذذذبق  صذذلى هللا علٌذذه وآلذذه

ذذذ فقذذذالوا المسذذذلمٌن فقذذذال : مذذذالكم ؟  , فشذذذق ذلذذذك علذذذى ه حذذذق علذذذى هللا ,عذذذّز سذذذُبقت العضذذذباء فقذذذال : إن 

  (ٖ)وجل ,أال ٌرتفع شًء من الدنٌا إالّ وضعه ((

نبذذً ) صذذلى هللا علٌذذه وآلذذه وسذذلم ( ٌكشذذؾ هذذذا الحذذدث بمذذا فٌذذه مذذن عمذذل وقذذول صذذادر عذذن ال إن        

عذذذذن ثذذذذلث قضذذذذاٌا مهمذذذذة , هذذذذً : أهمٌذذذذة الرٌاضذذذذة البدنٌذذذذة والسذذذذباق فذذذذً الحٌذذذذاة االسذذذذلمٌة , ورو  

ٌتذذرك السذذبق فذذً  نْ أالتواضذذع والرضذذا بنتذذابج السذذباق ) أو مذذا ٌعبذذر عنذذه بذذالرو  الرٌاضذذٌة ( مذذن ؼٌذذر 

,  ىأو نذذذدماً , بذذذل اعتذذذرض علذذذى مذذذن تذذذؤذ حذذذاملً أو ت ى) صذذذلى هللا علٌذذذه وآلذذذه وسذذذلم ( أذنفذذذس الرسذذذول 

مذذذن نتذذذابج السذذذباق .. والمفهذذذوم اآلخذذذر الذذذذي ثبتذذذه الرسذذذول  ىٌكذذذون فذذذً النفذذذوس أذ واستفسذذذر متعجبذذذاً أنْ 

ٌذذدرك فذذً صذذراع الحضذذارات  ) صذذلى هللا علٌذذه وآلذذه وسذذلم ( فذذً هذذذا الموقذذؾ هذذو مفهذذوم حذذري بذذؤنْ 

 ان المواقع والمكاسب والصراع البشري.والتنافس االجتماعً , والتفوق فً الحٌاة وفقد

.  ٌرتفذذذع شذذذًء مذذذن الذذذدٌنا إالّ وضذذذعه (أال   ) إّنذذذه حذذذق علذذذى هللا عذذذّز وجذذذل ,:  جذذذاء ذلذذذك فذذذً قولذذذه     

  فما من شًء من الدٌنا ٌرتفع وٌتكامل إالّ وتراجع ..
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 الزىد
 

 الصناديد
 

 اتفؽ يومًا 
 

 بطش 
 

 أضجعو 
 

 العضباء 
 
 

 القعود 
 

 
 ضد الرغبة و ) التزىد ( التعبد . 

 
 .جمع صنديد وىو السيد الشجاع 

 
 .صادؼ يومًا 

 
 .مف ) البطشة ( السطوة واألخذ بعنؼ 

 
 .وضع جنبو عمى األرض 

 
 ناقػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػوؿ الكػػػػػػػػػػريـ  ف  أ وىػػػػػػػػػي الناقػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػقوقة األذف , إالّ 

 ذف . آلو وسمـ ( لـ تكف مشقوقة األُ  صمى اهلل عميو و)
 

 .في السادسة  يصيرَ  البكر إلى أفْ 

 

 

 

اهلل عميػػػػػػو وآلػػػػػػو وسػػػػػػمـ ( مػػػػػػع يزيػػػػػػد بػػػػػػف ركانػػػػػػة دالالتيػػػػػػا السػػػػػػموكية  لحادثػػػػػػة الرسػػػػػػوؿ الكػػػػػػريـ ) صػػػػػػّمى -ٔ
  .وضح ذلؾنساف, المنيجي في بناء اإل وأثرىا

 آلو وسمـ (:  ى اهلل عميو وورد في الموضوع  قوؿ الرسوؿ الكريـ ) صمّ  -ٕ
  وضعو ((  ناقش ىذا القوؿ.إالّ  رتفع شيء مف الدينا يحؽ عمى اهلل عّز وجؿ أالّ  إّنو)) 

 ؟ عمى الرياضة البدنية لماذا يجب تدريب الناشئ -ٖ
 ؟ ؟ ماذا يعنيـ في الجسـ السميـ (: ) العقؿ السميىؿ تذكر القوؿ المأثور -ٗ

 

 معاني المفردات

 المناقشة
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 .وٌد بنواصييا الخير ُ قعالخيُؿ م -ٔ

 ربو . العادُؿ محفوٌظ برعايةِ   -ٕ

 العمـُ  معروفٌة فواُئُده .   -ٖ

 .  الُمكَرـُ جاُره عزيزٌ   -ٗ

 ؟ أمعاقٌب الكسوؿُ  -٘

 

   

, ُمعاَقب –عزيزي الطالب  –الحظ         عمػى الػذي  ( تجػدىا دالػةاألسماء )معقود, محفوظ, معروفة, الُمكـر

مػف وقػع عميػو الحفػظ وكػذا ( يدؿ عمى د و )محفوظ( يدؿ عمى ما وقع عميو العقوقع عميو فعؿ الفاعؿ )فمعقود

لثبلثػػػي المبنػػػي ( وصػػػياغة اسػػػـ المفعػػػوؿ اطمقنػػػا عمػػػى كػػػؿ منيػػػا )اسػػػـ مفعػػػوؿسػػػماء التػػػي أ( وبقيػػػة األ)معروفػػػة

قػػد ( الثبلثػػي وكػػذا , ومعروفػػة ( ) فمعقػػود( مػػف ) علممجيػػوؿ عمػػى وزف )مفعػػوؿ( كمػػا فػػي )معقػػود , ومحفػػوظ 

 .( مف ) ُعرَؼ (( مف )حفظ( و )معروؼ الحاؿ في ) محفوظ 

تيػػػاف والخماسػػػي والسداسػػػي ( فتكػػػوف باإل يالمفعػػػوؿ مػػػف الفعػػػؿ غيػػػر الثبلثػػػي ) الربػػػاع اسػػػـا صػػػياغة ّمػػػأ      

( ـح ما قبؿ اآلخر كما فػي )الُمكػرَ بداؿ حرؼ المضارعة ميمًا مضمومة وفتبالفعؿ المضارع المبني لممجيوؿ وا  

( مػػػف : )مُجتَمػػػع الخماسػػػي نحػػػوومػػػف , ا بػػػاعي أيًضػػػـ ( الربػػػاعي و ) معاقػػػب( مػػػف  )عوقػػػب(  الر مػػػف )أكػػػرِ 

 .  ) مُستخرَج( مف استخرج:ومف السداسي نحو  (ع)اجتمِ 

بػداؿ حػرؼ ) يسػارع( وبإ إلػى اسػـ المفعػوؿ مػف ) سػارع ( نػأتي بمضػارعو –عزيػزي الطالػب  –لموصػوؿ      

 . نحو: ) الخيُر مُساَرع اليؾ (كوف اسـ المفعوؿ ) ُمساَرٌع( , يميمٌا مضمومة وفتح ما قبؿ اآلخر المضارعة

 اسم المفعول وعمله  

 العرض
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 –ج خرَ تُيسػ –: اسػتخرج ـ ( نحػو: )صػَرُح البغػي ُميػد ـ ( وىكػذاـ ( ىو: ) ُميد  ) ُىد   :واسـ المفعوؿ مف       

 . ج مف نفطنا حاجتنا (ج , نحو: ) الُمستخرَ مُستخرَ 

 : لمجهول بشروط عمل اسم الفاعل وهًواسم المفعول ٌعمل عمل الفعل المبنى ل
 

الفاعل  م المفعول عمل فعله المبنً للمجهول فٌرفع ناببـمحلى بــ ) ال( وفً هذه الحالة ٌعمل اس ٌكونَ  نْ أ -ٔ

 (.اآلنسواء أدل على الماضً, أم الحاضر أم المستقبل نحو: )جاء الُمكَرُم جاُرهُ أمس أو 

 .لضمةمرفوع وعلمة رفعه اجارهُ : جاُر : نابب فاعل السم المفعول ) الُمكَرُم(  

من ) ال ( فٌجب أن ٌدل على الحال واالستقبال على أن ٌكون مسبوقاً بنفً نحو : ) ما محفوٌظ  اً ذا كان مجردإ -ٕ

؟ ( أو ٌقع خبراً , نحو ) العلذُم معروفذٌة فوابذُدهُ( أو أن  ستفهام نحو : ) أمَعاَقٌب الكسولُ الواجُب( , أو مسبوقاً با

ٌقذع حذاالً فذً جملتذه نحذو : ) عذاد  أنْ  أو قصذابُد محفوظذة مطالُعهذا (ٌقع صفة لموصوؾ نحو : ) فً الدٌوان 

ٌرفذذع نابذذب فاعذذل فذذـ ) الواجذذب ( , نابذذب فاعذذل السذذم  النذذاجُح مبسذذوُط أسذذارٌرهُ ( وعمذذل اسذذم المفعذذول هنذذا أنْ 

 بذب فاعذل السذم) محفوظ ( وكذا الحال فذً )  الكسذول و فوابذده , مطالعهذا , أسذارٌره ( فكذل منهذا نا المفعول

 . المفعول الذي تقدمه

 
 

 

 . ٌدل على من وقع علٌه فعل الفاعل ولهللمج م ٌصاُغ من مصدر الفعل المبنًاسم المفعول اس   

)الربذذاعً  والخماسذذً  ً علذذى وزن مفعذذول ومذذن ؼٌذذر الثلثذذًٌصذذاغ اسذذم المفعذذول مذذن الفعذذل الثلثذذ

, ٌعمل اسم مٌماً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر بدال حرؾ المضارعةإ( على وزن مضارعه مع والسداسً

 .  نابب فاعل بشروط عمل اسم الفاعل المفعول عمل فعله المبنً للمجهول فٌرفع

 

 

 

 أعرب ما تحته خط : 
 

 لى ٌوم القٌامة ((. إ معقوٌد بنواصٌها الخٌر الخٌلُ : ))  علٌه وآله وسلم (قال الرسول الكرٌم ) صلى هللا

 .  مبتدأ مرفوع وعلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهِ : ٌلُ الخ

 وهو اسم مفعول . رفعه تنوٌن الضم على آخرهِ  : خبر مرفوع وعلمةمعقودٌ 

الكسذذرة وهذذو مضذذاؾ  أسذذم مجذذرور بحذذرؾ الجذذر وعلمذذة جذذرهِ  :, نواصذذًحذذرؾ جذذر: بنواصذذٌها: البذذاء 

 لٌه .إضمٌر متصل فً محل جر مضاؾ ( : الهاء )و

 سم المفعول مرفوع وعلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . فاعل الالخٌر: نابب 

 

 

 القاعدة

 تطبٌق
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(1) 

 :يأتيعرب ما أ

 .االمتحاف ما ممنوٌح سعيٌد فرصة -ٔ

 .الطائُر مقصوٌص جناحاه -ٕ

(ٕ ) 

 : ر ما يمـز تغييرهفعوؿ مناسبة وغيّ ابدؿ الفعؿ المبني لممجيوؿ في الجمؿ اآلتية بصيغة اسـ م

 . بغية بجنايةِ  الباغي ُصِرعَ  -ٔ

ـُ ُعرِ  -ٕ  .فت فوائدهُ العم

 .َح الجاٌد جائزةُ ػنِ ػمُ  -ٖ

 .وف بالمصائبػؤ اُؿ صبرَا وىـ يفاجُ يزداُد الرج -ٗ

  .ُعقد الخيُر بنواصي الخيؿ -٘

(ٖ ) 

ولى وباستفياـ في الثانية والثانية عمى اسـ مفعوؿ مسبوؽ بنفي في األ كّوف اربع جمؿ تشتمؿ كؿ منيا

 . وبموصوؼ في الرابعةأ في الثالثة وبمبتد

      (ٗ ) 

 . ؿ ومعمولو , والفعؿ الذي صيغ منوبّيف في العبارات اآلتية اسـ المفعو 

 . ٌة أزىاُرىاػنسقَ الحدائُؽ مُ  -ٔ

 .سَتُجاٌب دعاؤهالمظموـُ مُ  -ٕ

 .نسافِ ما معموـٌ مستَقبؿ اال -ٖ

 .خبلُقُة محبوبٌ أبُة الُميذَ  -ٗ

 التمرٌنات
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 .الحاكـُ العادُؿ محموٌد فعُموُ  -٘

 . ُموُ ػخصائِ مذمومًا  َمْف عاَش ما عاَش  -ٙ

 

 (٘ ) 

 

 : يأتي وأجب عف السؤاليف المذكوريفالحظ ما 

  . ةً مَنحُت الجاد  جائز 

  .َح الجاد  جائزةً نِ مُ  

  .الجاد  ممنوٌح جائزةٌ  

 

 . يف في جمؿ مفيدة وبالطريقة نفسيافعاؿ تنصب مفعولأَ ىات ثبلثة  -ٔ

 . عيف اسـ المفعوؿ وأعربو_ٕ
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 األمة العربٌة ماضٌها وباقٌها

نهشاػس يؼسٔف انسصافً 
)*( 

 ا ــــهَرانِ ً ُعمْ ــــاألَوطان ف ادةُ ــــَوَسع                    هامانِ زَ ــــــُة بقٌسَ ُم الرجال مَ مَ هِ 

  هـَــــامُتواِصـــُل األسَباِب مـــــن ُسّكانِ                     ــــلِد َتعاُون  ران البمْ وأَساُس عُ 

 ا ـــــــانهَ ً أوطِ ـــــف مِ ـــــــبّنشر العل إاّل        حاصٍل            باِم لٌَس وَ ــــوتعاوُن األق

 ا ـــهَ ل رهانِ ٌْ اُل خَ ــــــعماألَ َرْت ِبه ِـــأج               إذا     افع إاّل نــــــــــــُم لٌَس بِ والعل

 ا ــهَ انِ ـَـــً ُشبـــــف نُ وــلد ٌكـــــأَمل الب               ما    ــــــــٌوخ وإن  التجارَب للش إن  

 ا ـــــهَ نِ آـــــً قـُـــراآلٌاُت فِ  اهـــهذي لدى العرب الكرام مبادئ                    َنَزلَْت ب

 ا ـــــهَ َبٌانِ وَ  ,اـــــوِمهَ ــــَها َوعلـــــبفٌتوحِ          ـــورة           ة مشهـــوالُعرب أكبُر أم

  ( هاطانِ ـح)قَ ن ـداً وعـا ( أبهَ سِ ـن ) قٌْ ـع        ــــــِل َصَراحٍة           ِبكُ  فالمَجُد َمؤثورٌ 

 

 

 

 ) بكسر ففتح ( مُ مَ الهِ 

 مقٌسة 

 

 العمران )بضم فسكون(

 

 األساس 

 التعاون 

 األسباب 

 

 الخٌل 

 

 

 جمع الهمة العزم القوّي 

 قّدره على مثاله  , . وقاس الشًء بؽٌره وعلى ؼٌره()اسم مفعول

 

اله بوساطة الفلحة, والصناعة, , وٌحسن حر به البلدلما ٌعمّ  اسم

 .عمال والتمدنالتجارة , وكثرة األهلٌن, ونجا  األو

 .البناء وقاعدته التً ٌقوم علٌها أصل

 , بعضهم بعضا مصدر تعاون القوم: أعان, أي ساعد

جعلت فلنا . تقول السبب: الحبل, وكل ما ٌتوصل به إلى ؼٌرهجمع 

 .فلن فً حاجتً سببا لً إلى

: ر ففتح(ان )بكسهَ , وخٌل الرِ سم جمع للفرس ال واحد له من لفظهإ

وطان سعادة األ ن  التً ٌراهن على سباقها. أراد بهذه األبٌات أ

ال ٌكون إال بنشر  نهمتعاو ن  نها, وأن  عمرانها بتعاون سكانها, وأعمراب

 .  إذا اقترن بالعمللم ال ٌنفع إاّل الع ن  العلم فٌها, وأ
 

 

 اشتؽل بالصحافة وعٌن مفتشاً للؽة م لزم العالم محمود شكري االلوسً, ثم(, حفظ القران الكرٌم87٘ٔر عراقً ولد ببؽداد عام ) شاع ,

, ٌة أعوام عرؾ بمواقفة الوطنٌة, توّجه الوّجهة األدبٌةالمجلس النٌابً ثماننتخب نابباً فً أُ , ثم م(9ٕٗٔبٌة بوزارة المعارؾ عام ) العر

 م( . 9ٗ٘ٔتوفً عام )

 

 معانً المفردات
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 مؿ األَ 

 

 المبادئ

 

 

 

 ب )بضـ فسكوف(رْ العُ 

 البياف 

 المجد ) بفتح فسكوف(

 المأثور 

 الصراحة 

 أبدًا 

 

الشػباف ليػـ  ف  أ, و التجػاربرأي لمشػيوخ الػذيف حنكػتيـ ال . أراد أف  الرجاء

ـّ أمؿ الببلد في المستقبؿ   .العمؿ الذي بو يت

ء شػػيء: أّولػػو, ومادتػػو التػػي يتكػػوف منيػػا ومبػػادي. ومبػػدأ الجمػػع المبػػدأ
العمػػـ ونحػػوه: قواعػػده األساسػػية التػػي ال يخػػرج عنيػػا , واألخػػبلؽ التػػي 

ما  : ىذي إشارة إلىيا صاحبيا, ويبني عمييا أعماليا. وقولويثبت عمي
 تقدـ في األبيات السابقة 

 
 العرب

 

 الفصاحةّ  أراد آدابيا 

 اآلباء .لشرؼ, والمكاـر المأثورة عف , واالعز والرفعة, والنبؿ

 .ما ورثو الخمؼ عف السمؼ 

 .الوضوح والخموص مف االلتواء 

, ويػػػػػدؿ عمػػػػػى أكيػػػػػد فػػػػػي المسػػػػػتقبؿ نفيػػػػػًا واثباتػػػػػاً ظػػػػػرؼ زمػػػػػاف يػػػػػرد لمت

   .االستمرار

 
 

 

 

 

 

 

 معانً المفردات
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 اإلسالم والحرٌة*

نصاؾ مؤنٌنة واإلفً الطُ , وشرابعه أعظم ضمان لحقوق الناس م هو الحامً للحرٌات فً كل مكانسلإلا     

 .السلم والمحبة والتعاون والوباموهو دٌن ا ,والمساواة والحٌاة

, لشرٌعته, وأهلً لخلفته  حماةً نصبهم هللا, وهم الذٌن رضلعزة والكرامة والسٌادة فً األوالمسلمون لهم ا     

 .در الناس بحٌاة الحرٌة والكرامة, فهم أج, ولم ٌجعل هللا للكافرٌن على المإمنٌن سبٌلً وأحقاء بكرامته

, وٌقؾ حامٌاً لحرٌات األمم والجماعات واألفراد واأللوان واألجناس سلم ٌإٌد الحرٌة وٌدافع عنهااإل إن      

 . وا إلى دعوة الحرٌة فً االرضٌنظر ٌن إلى أنْ وٌدعو المسلم

 , فهو دعوة إنسانٌة من دون تمٌٌز .. وإنّ ة اللبنة األساسٌة لحقوق االنساناالسلم ٌإكد بمبادبه السمح إن     

حمى سلم ال ٌُ اإل وإن  , سلم وال ٌطبقون مبادبهسلمٌة هم الذٌن ٌرفعون شعار اإلأخطر من ٌشوش الدعوة اإل

 .الحجة والبرهانما بقوة , وإنّ السلطانبسوط 

طؽٌان لى إمستبدة كانت نتاج ملبسات وظروؾ مّرت فانتهت نجد نظماً سلمً وحٌن نطل على واقعنا اإل    

سلم )دٌنها هذه المؤساة فً البلدان العربٌة, والتً ٌعّد اإل رادة( وتعمقتألؽى حرٌة التعبٌر وصادر )اإل

( رهابوبسبب ما ساد العالم من نتابج )اإل ,كثر ؼموضاً حول الحرٌةأسلم اإل صورة الرسمً( فؤصبحت

ووصمت( به كل من ٌعارضها ولذلك أرادت أن تؽٌّب االسلم مرت هذه االنظمة موضوع االرهاب )استث

 .د لٌحصد ذات الٌمٌن وذات الشمالوارتفعت سٌاط سٌؾ الجل األصٌل فل ٌرتفع له صوت إالّ 

سلمً ٌعٌش فً أجواء الحرٌة الرحبة مستوعباً ألبعادها منطلقاً من كونها الركٌزة اإلالخطاب  ن  إ     

لى كل من إ, وٌنظر السٌاسً الطابفً الذي ٌلؽً اآلخرالخطاب  امّ أ, بنى علٌهاالزاوٌة التً ٌ رة وحجاألساسٌ

فهو  ,المحبة بٌن بنً البشرتإكد ٌخالفه بالرأي وجوب تصفٌته بكل الوسابل فهو بعٌد عن رو  االسلم التً 

ن ٌخالفك كا نْ إواحترام حرٌة الطرؾ اآلخر فً التعبٌر حتى و .لك فً الخلق( لك فً الدٌن أو نظٌرٌ  ا أخٌ مّ إ)

 تمتلك األحقٌة فً أنْ  أّنكتفرض تصوراً على اآلخر بل  نْ ؤال تملك األحقٌة ب كفً الرإى والتصورات ألنّ 

قناع الذاتً الذي ٌمتلكه الفكر الذي اآلخر بما ٌمتلك من وسابل اإلناع قإتعرض رإاك وتصوراتك وتحاول 

علً بن ام ـــال االمــالرجل المسلم المإمن ال ٌقاس إال باألعمال الصالحة والنٌة الحسنة كما ق تإمن به .. ألن  

 ((.ل بالعقول وتقاس العقول باألعمالٌقاس الرجا: ))ابً طالب ) علٌه السلم (

 

 

  ________________ 

 ًبتصرؾ ((  ٕ٘ٓٓ, ٔ, جـ عن االسلم وحقوق االنسان, مسلم جاسم الحل (( , 

 

 فً حقوق االنسان
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الحرٌة التً تنطلق على أساس التوحٌد ونبذ التفرقة هً سلم ونادى بها الحرٌة التً جاء بها اإل إن         

ً الرأي وتعددٌة وجهات النظر ـــ, فاالختلؾ فح الطبقٌة لبنً البشرـــدود والمصالالطابفٌة وتجاوز الح

واالختلؾ فً  دد الصواب ونمٌز الخطؤ من الجدل,حً قاعدة صحٌحة كً نـــاد فً التفسٌر هـــواالجته

تى نصل فً ٌقود إلى الحوار ال إلى التقاطع ما دام فً دابرة النزاهة والتحضر .. ح الرإى والتصورات

. وعلى الساسة المسلمٌن إدراك ضرورة سوغ الظلم وٌهادن الطؽٌانتاراً ٌ( ستخاذ االسلماالنهاٌة إلى عدم )

 التحول السرٌع للخروج من أشكال الصراع الدٌنً كافة على أساس الطابفٌة السٌاسٌة ومواجهة النقد الفكري

 . , ورفض التبعٌة الثقافٌة الؽربٌةالسٌاسً الؽربً

 

 

 

  .  هللا تعالى لعباده من الدٌنسنته وهو ما شّرع : شرابعه     

 .الوفاق : الوبام    

   . التعدي والتطاول: البؽً   

 .ٌصالح  :ٌهادن   

 

 

   

 ؟ كرٌم فً حفظ حقوق الناس وحرٌاتهمالقرآن ال دورما   -ٔ

 قذذولاس العٌقذذاس الرجذذال بذذالعقول وتقذذ)ام علذذً )علٌذذه السذذلم(: )ــــذذـً الموضذذوع قذذول االمـــذذـورد ف -ٕ

 .ناقش القول عمال ((باأل

 ؟ التً جاء بها االسلم ونادى بها ما الحرٌة  -ٖ

 

 

 

 معانً المفردات

 المناقشة
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 وقلماً  ةً سطراشترى الطالُب مِ 

  اثِ ِمحرٌحرُث الفلُ  االرَض بال    

 طٌع قْ بٌس ومِ على مكتب الموظؾ ِمكْ      

 فً عمله  شارِ نْ ٌحتاج النجاُر إلى المِ       

  ٌَب سماعة ًبالط تُ أهدٌ                                             

 فعدْ ظار ومِ نْ ٌحتاج الجندي إلى مِ   

   

  .فتا وحِة والمِ رْ رقة ِ والمِ طْ الِة والمِ , مثل الؽسّ ستؽنى عنها فً وقتنا الحاضرال ٌُ  تآالهناك 

 

 
 

فع, دْ ظار, ِمذنْ نشار, سماعه, مِ طع, مِ قْ بس, مِ كْ راث, مِ حْ طرة, قلم, مِ سْ )مِ  األلفاظَ  –عزٌزنا الطالب  –عت لو تتب   

( لوجذذدتها أسذذماء أدوات بوسذذاطتها ٌقذذوم النذذاس بؤعمذذالهم فذذً مجذذاالت متعذذددة طرقذذة, مروحذذة, مفتذذا الة, مِ ّسذذؼَ 

القلم فلوال القلم لما وٌحتاجون إلٌها فً حٌاتهم العملٌة وهذه األسماء وقع بوساطتها الفعل ُ فالطالب ٌكتب بوساطة 

, ث, وسمُع دقات القلب ٌتم بوساطة السماعة والحرث بوساطة المحراٌة الكتابة ولما حدث فعل الكتابةوقعت عمل

سذم آلذة ولذه ثلثذة امنهذا كذل  مًدوات ُسذوبسبب وقذوع الفعذل بوسذاطة هذذه األ ,وؼسل الملبس بوساطة الؽسالة

 : أوزان هً

 ط رَ , ِمشْ درَ ِمكَبس , ِمْقَطع, ِمبْ  :ِمْفَعُل نحو  -ٔ

 ظار نْ , مِ تا فْ ٌزان, مِ شار, مِ نْ راث, مِ حْ مِ  :ِمْفعال نحو  -ٕ

 وحة رْ رقة, مِ ط, مِ عقةلْ ِمْسطرة , مِ  :ِمْفَعلة نحو  -ٖ

 ة من فعل بذل هذً أسذماء آلذة  جامذدةٌ , ولٌست مشتقى وزن من األوزان المذكورةـٌست علوهناك أسماء آلة ل    

 .سٌؾ, رمح, فؤس, سكٌن, قلم ( منها )

ة علذذى ؼٌذذر الصذذٌػ الذذثلث وزان ألسذذماء اآللذذأً الحٌذذاة إلذذى اسذذتحداث ـذذـوالتطذذور ف المدنٌذذةوكذذذلك أدت       

  -:منها المذكورة

 .ب , بّراد لاش , قّ ر , خلّط  , رشّ را: جّ فّعال

ٌّارة , دبّ فّعالة  . نّشافةة , اصجة , دراّجة , ؼوّ لابة , ثّ : ؼّسالة , ط

 رافعة , كاسحة ) الؽام( , راجمة ) صوارٌخ( ناقلة ) جنود ( , حافلة , قاطرة , حاوٌة  فاعلة:

 .: نابض فاعل

وٌكثر استعمال أسم الفاعل المشذتق مذن الفعذل ؼٌذر الثلثذً للداللذة علذى آلذة : مكٌذؾ الهذواء , ُمصذفؾ الشذعر , 

 . ؾؾ , ُمجفّ السٌارة , ُمكٌّ  كمحرّ 

  -:) فاعول ( للداللة على اآللة نحووكذلك ٌستعمل وزن 

 حاسوب , ناسوخ , صاروخ , شاقول 

 

 اسم  اآللة  

 العرض
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  -تٌة :وزان اآله وٌصاغ من الفعل الثلثً على األ: اسٌم ٌدل على ما وقع الفعل ُ بوساطتاسُم االلة

 ) ِمْفَعال , ِمْفَعل , ِمْفَعلة , فعاّلة ( 

لذة علذى ؼٌذر سذماء اآلالتطذور أوزانذاً أل : واسذتحدثجامذداً نحذو : سذٌؾ , قلذم , سذكٌن اً اسذملة ن اسُم اآلوقد ٌكو

 .الصٌػ المذكورة

 

 

 

  -:ٌؤتً اما وزن كل اسم آلة ممّ 

 ظار , ِمبضع رمح , دّبابة , ناسوخ , ِمنْ 

 

 

 

 

 اآللةأسم 

 

 وزنه

 

 رمح 

 دّبابة

 ناسوخ 

 ْنظار مِ 

 ِمْبَضع 

 

 جامدسم ا

 فّعالة

 فاعول 

 ِمْفعال

 ِمْفَعل 

 

 

 

 

 

 القاعدة

 تطبٌق

 الحل
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(1)  

  -:يأتي واذكر وَزَنوُ  الة ممّ سم اآلاستخرج ا

 قاؿ الشاعُر: -ٔ

 احِ بَ صْ  مِ بَل يٌت بِ ػػػػػبَ  وُ أنّ ػػػػػػػػػكوَ     ا              دَ ػػػػػػػػػغَ  دْ قَ الرجاُء فَ  ةُ والصدُر فارقَ 

 راِح ِع الجَ بضَ مِ يف العروؽ كَ بَ    بًل            غمغِ تَ اخمي مُ في دَ  األسىي مشِ يَ 

 

 : وقاؿ آخر -ٕ

 ُبمَغ ماال يَبمغٌ  السيؼُ  ِمذوَدي ما             َويىُ بلِلَساني وسيفي َصاِرماف كِ 

 ر يفمُمف مِبرَدي ػػػَوال واقعات الدى   يني َحياِئي َوِعفتي          فبل الماؿ يُنسِ 

 

(2)   

 

  -عمى وزن : مفيدة يتصدر كاًل منيا اسُم آلة ىات جمالً 

 ِمْفَعاؿ , ومْفَعؿ , وِمْفعَمة 

(3)  

 

  -ىات في جمل مفيدة اسم آلة لكل وزن من األوزان االتية :

 . وؿّعاؿ , َفّعالة , فاِعمة , فاعفَ 

 التمرٌنات
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(4)  

 ُة ؟ ـسماء اآللة وما وزنُ أما الفعُل الثالثي لكل اسم من 

 . بسكْ نسة , بّراية , ثبلجة , مِ كْ كسارة , مِ , ساطور , ناقور , عّداد , ممعقة 

 

                                   (٘) 

  -لة لألفعال اآلتية واذكر وزن كل منيا :سَم اآلااعِط 

 َقرَض , َبرَد , صَعَد , َبَضَع , شَرَط , َفَتَح 

 

                                   (ٙ) 

 -عمى وزف )ِفعاؿ( لكؿ فعؿ مف األفعاؿ اآلتية : لةآسم عِط اا  -ٔ

ـَ             أطر -حاط  –ربَط  –َحَزـ   -لَح

 -: يفعمى وزف )فاعوؿ( لكؿ فعؿ مف الفعميف اآلتي لةآسم عِط اا  -ٕ

 َجػر    –َصَرَخ           

 -عمى وزف )فاِعمو( لكؿ فعؿ مف األفعاؿ اآلتية : لةآسم عِط اا -ٖ

 َرفَػع  –َكػَسح   –َشػَحف  –قَػَطػر          
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يحًٕد سايً انبازٔدي 

 * 

  عُ ـــــا هللا صانــــا ٌدِر مـــــّ إلٌه , ولم         اـهكل   األرضَ   عَ ــمـى أَن ٌجـوُد الفتـٌ

  عُ ـــــــأعقابهًن المطامى ــــــوتؤتً عل      ه   ـاً لربِّ ــــاُل حتفْ ـــــل المـتحٌـد ٌسَ ــفق

 وإنـمــا         أرى بـلحـــاظ الــرأي ماهــــو واقـــعُ وب ــــٌـلّم الؽــــبع تُ ـــسـولَ 

 ارُع ــــل ِ َمصـا قلٌـــــم بٌَنها عمّ ـــــله         ةٌ ــً فتنــهما ـإنّ وذرهـم ٌخـوضوا , 

 ُع ــــب  هاجــاٌر وال هـــــا ناَم سمّ ـــــلم    و كابٌن    ـــا هـــــم َم االنسانُ ـــــفلو َعلِ 

 عُ ـــومناف ةٌ ـم  ـج قٌ رْ ـر طــــهً الد  ــــوف         ُر فرصةٌ ـــا العمـــمّبوا , إن  فٌا قوم هُ 

 ُع ــراج ى هللاِ ـــً الــّ ؟ إنُد الَحَصىـدٌـع        م ُـــــوأنت ى مّس الهوانِ ــــا علأصبرً 

لَ ـــؾ َ تروَن الــــوكٌ  ع ـــــرض واسً األـــُل هللا فـوذلك فض        ة ــــداَر إقام ذُّ

 القواطُع؟ السٌوؾ ُ –ن ـوال أٌ –َن ـفؤٌ     ا    ــا قْد أٌَنَعت لِحصادهـــــً أرى أرإس

 ُع ـــداف مَ ـَع الّضٌـرب حتى ٌدفـى الحــإل  وا       ــعفكونوا َحِصٌداً خامدٌن َ أو افزَ 

انً الصّ ـول ً  ـــإل  , فعاَد الصوُت لم ٌقِض حاجًة       أهْبتُ   ُع ـــبو طاــــــدى وهــب 

 

 
 

 . ٌتحول وٌصٌر  ٌستحٌل    

 .  هلكاً  حتفاً    

 .  مالكه  ه رب     

 .  ملحظته والنظر فٌه  لحاظ الرأي   

  .  مهالك  مصارع  

 . المتحدثون فً السماء  :أي سامرجمع  سّمار  

 .  نهض  هبّ  

 .  نابم  هاجع  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ًفذً العصذذر ول نذاهض بالشذعر العربذً مذن كبوتذه أ, ن حسذٌن عبذد هللا البذارودي المصذريباشذا بذن حسذن بذمحمذود سذام

مذن أسذرة موسذرة لهذا صذلة بذالحكم فنشذؤ طموحذاً,ثقؾ نفسذه بذاالطلععلى  ,صذل ٌث وأحد القادة الشجعان جركسذً األالحد

مولذده ووفاتذه الشعراء الكبار واعجب بشذعر المتنبذً والشذرٌؾ الرضذً وابذن تمذام والبحتذري,  التراث األدبً فقرأ دواوٌن

, ز القذاهرة فقذبض علٌذه صذفوؾ الثذابرٌن , ودخذل االنجلٌذفذً  كذان  ابٌذةلعر( لما حدثت الثورة ا 9ٓٗٔ -8ٖ9ٔبمصر ) 

لعصري الراقذً ا لؤلسلوبا شعره فٌصح اتخاذه فاتحه مّ ألى جزٌرة سٌلن , إدل الحكم بالنفً بأُ , ثم عدامهإوحكم ب, وسجن 

  بعنوان )دٌوان الباري(. .له دٌوان شعر مطبوع, 

 )ٌودُّ الفتى ....(

 معانً المفردات
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 .  االبتلء بالذل  الهوان  مسُّ 

 . مثل الحصى فً الكثرة  عدٌد الحصى 

 . مكان السكنى والعٌش  دار إقامة 

 . نضجت وحان قطافها أٌنعت 

 . الزرع المحصود  الحصٌد 

 . ساكنٌن  خامدٌن 

 .  نادٌت   أهْبتُ 

 . أجابنً  لّبانً 

 . الصوت  الصدى 

 

 

 

  

 إلذىمن القصابد الوطنٌة المهمذة , إذ بهذا ٌسذتثٌر حمٌذة قومذه وٌذذكً حماسذتهم  هذه تعد قصٌدة البارودي     

 .نذاكآ –لحكم الجابر فً بلده مصر الثورة على الواقع الفاسد ورفض االنصٌاع إلى ا

ا ـذـً أشذارت إلٌهـة , التذـذـن خذلل أبٌاتذه المختذارة أؼراضذاُ عذدة , توزعذت بذٌن الحكمـذـٌتناول الشذاعر م    

( والنصح والتوجٌه والدعوة لدفع الظلم , كما بدت علٌه معظذم أبٌذات القصذٌدة ,  ٙ, ٘, ٖ,  ٕ,  ٔ ت )األبٌا

وقد اتسمت عباراته بكثرة المجاز .. إذ وظؾ فنذون البلؼذة , وخاصذة التشذبٌه واالسذتعارة والكناٌذة , كذً ال 

ع فٌمذا نجذده ـــــً البٌت السابــاالستنكاري ف امـــن أسالٌب االستفهـــــا لمسنا إكثاره مــم , كمــــتطاله ٌد الظال

أرى أرإساً قد أٌنعت لحصادها .. واستخدم االستعارة فً قوله ) (مصر خدٌويسماعٌل )إالفتى( عن ٌُكنً بـ )

.. ( وقوله : ) تؤتً على اعقذابهن المطذامع ( .. وتشذبٌه المذال بذالحتؾ والعمذر بالفرصذة .. كمذا نجذده ٌقتذبس 

خوضذوا وٌلَعُبذوا حَتذى الكرٌم كالبٌت الرابع , الذي ٌتفق مع قوله تعذالى : )) فذذرُهُم ٌ القرآنبعض معانٌه من 

ٌُوعَ اُم هُ ٌلقوا ٌومَ         سذول الرقذول ول مذع ن عقابه .. وكذلك اتفاق البٌذت األا م( خوفً  ٕٗج/ر)المعاون (( دلذي 

 : ) صلى هللا علٌه وآله وسلم (

 . العلم وطالب المال(بعان : طالب منهومان ال ٌش)

 

 

 التطبٌق النحوي : 

ٌتناسذب والمعنذى الذذي عدٌد( إلذى رقذم تعتقذده ل لفظة )عبارة )عدٌد الحصى( حوّ وردت فً البٌت السابع 

 . قصده الشاعر

 

 

 

 

 

 التعلٌق النقدي



ٗٔ 
 

 

 .(88)االسراء /  ((هم لبعضَ ظَهرياً آل يَأتىن مبِثِله ولى كبن بعَضُ مبثْلَ هَذَا القُرآن ه اجتَمَعَتَ إالوسُ وَالْجِهّ عَلَى أن يبتَىاـئِـقُل لَقال تعالى )) 

 .(8ٕ)النساء/ (( ثرياًالفبً كَتِاخْ يهِا فِودُجَىَاهلل لَ رِيْغَ دِعنِ هْمِ بنَكَ لىْن وَآأفالَ يتُدبّرونَ القرْقال تعالى :)) 

, أقدم الكاتب العالم مصطفى صادق الرافعً بٌن القدٌم والحدٌثعارك القلمٌة فً ظروؾ استعرت فٌها الم      
 . النفٌس ) إعجاز القرآن ( تابالك بشجاعة على تحرٌر هذا

 ,وجدٌذدهم هممالذدٌن عذابق لتقذد ن  أا بعضهم ال ٌفهذم حذدوده فظنذوّ  , ؼٌر أن  نصار الحدٌث ٌبؽون التجدٌدؤف    
 ٌمانهم, وٌرفذع مذن عقٌذدتهم, كمذا ارتفعذت إلذىٌزكً إا مّ أْن ٌنصرفوا ع ٌد, فلُبد  فإذا أرادوا أن  ٌستكملوا الجد

 علٌذه أنْ  , فوجذد الرافعذً لزامذاً  عذن لؽذة القذرآنناع العامٌذة بذدًٌل جانب هذه الدعوة دعوة أخذرى : هذً اصذط
 .همهـذا الكتاب بٌاناً صارخاً بوجوٌقارع هإالء لبل تستشري دعوتهم وٌمتد شرهم فكان ه

,  سذٌفه ٌجتذث الضذلل اجتثاثذاً حذامًل مام محذارب شذجاع ٌصذول وٌجذول أه نّ ؤل لمن ٌقرأ الكتاب كلذا ٌخٌّ      
قباسذاً اتذب ا فً وصؾ القذرآن حتذى ٌقتذبس مذن رو  الكامعانً إماسة كلما ازداد الكاتب تدفقاً وٌزداد ح ئوالقار

لحرٌصذٌن علذى ٌمذانهم , اإالذى صذفوؾ المقذاتلٌن الذذابٌن عذن  تضًء له المسالك وتحوله من صؾ اللمباالة
 . الكرٌم , وؼٌرة بالؽة على القرآن ٌمان, لذا نجد فً كتابه حماسة متدفقةارتفاع راٌة اإل

ا سذلوب قلمذا اسذتحوذ علٌذه قلذم , واصذفً إبٌانه السذاطع وبلؼتذه الشذاملة ب وقد أٌَد الكاتب اعجازه بؤدلة من     
 القرآن الكرٌم : 

ِر له من شلهً قد نُ , بل هً الجند اإل, بها سماء هً منها كواكبرضُ فاأل من حول العرشِ  ةٌ منزل آٌاتٌ  ))     
ا, وامتنعذت علٌذه ـــــذـم اقفالهــــدونه القلوُب فاقتح , أؼلقتْ ن األروا  مواكبُ ـــلٌه مإ, وانضوتْ  مُ الفضٌلة َعلَ 

لسنة ومن ذا ٌدفُع السٌل إذا هدر؟ واعترضوه باأل عن سبٌله صداً  وا, وكم صدُ افابتّز أنفالهَ  أعراُؾ( الضمابر)
, وفتحذوا علٌذه مذن سذفابهم كمذا تخذاطرت الفحذول بؤذنذاب؟ وتخاطروا له بعلى هللا القدر دُّ ولعمري من ٌر اً ردّ 

ابه ثذم ال : ال ٌذزاَل الجاهذُل ٌطمذع فذً شذر, فمذا كذان إال نذور الشذمسِ داهٌِة نابٌ  كلّ  نْ فٌه مِ  قُل شد  الحوادث كُ 
ٌٌلقً الصبً ؼطاَءهُ لٌخفٌِه بحجابه ثً سقابهــمنه قطرة فٌضع  . وهذو النور ٌنبسط على ؼطابه ال ٌزال مـــ, و
ظن بالحقٌقة  ظن فً الحقٌقة آثم , بل كل  كل   –ا أنطوى تحت السنتهم وانتشر ممّ  –, كم ظنوا الكرٌم القرآن 

 كافس  ، ٔحسبِٕ

 

  : مصطفى صادق الرافعي 
وجمع فـي ذلـك , ية والدينية يا في العموم الشرعية والفقم(  كان والده قاضيً  ٓٛٛٔالكبار , ولد سنة ) كاتب من كتاب العربية      

 منيا مصطفى فائدة كبرى .  أفادمكتبة ضخمة 
جعـل  نْ أث ا لبـ( ولكـن مـغـاني الشـعب أ) و ديـوان : ) ديـوان الرافعـي(  منياصدر عدة دواوين أنظم الشعر في مطمع حياتو , و      

وراق الـورد( و) حـديث ) أ فّلـألى النثر وكان من المبرزين الكبار في ميدانـو , إالشعر يأتي بالدرجة الثانية من اىتمامو إذ انصرف 
( ولـو العديـد مـن المقـاالت فـي مختمـف الصـحف  العـرب آداب( صـنف كتابـا فـي ) تـأري  والبالغة النبويةالقمر ( و ) أعجاز القرآن 

 والمجالت المصرية . 
اشـتلل موظفـا فـي  ,  عاصـر العقـاد وطـو حسـين, خاض الكثيـر مـن المعـارك القمميـة فـي النقـد والشـعر والفكـر مـع ادبـاء جيمـو     

 م ( .  ٖٜٚٔتوفي سنة )  محكمة طنطا مدة ثمانية وثالثين عاما براتب زىيد , وكان قنوعا ال يحب التليير والتنقل ,
 

 قرآنالإعجاز 
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 ذات دواب نورانٌة, ألن   رضاً أحمق فً هذه السماء الرض على بشر, كما ٌحسب األنزل فً اأ هُ أمراً هٌناً الن  

ن الباطذل ــذـ, وأثذاروا موبصذاحبهم السذٌل ا حتذى سذال ِبهذم, وكذم أبرقذوا وأرعذُدوهلكها كؤنما سقط من حذافرٍ 

لها كنهارهـــــف ٌَ  َنْقذِذؾُ  َبذلْ  : ))تعذالى   مذا قذال هللا ان لهذم إاّل ـــذـ, فما كوا نهاَرها كاللٌلِ ل, لٌجعاــــً بٌضاء ول

ْدَمُؽهُ  اْلَباِطلِ  َعلَى ِباْلَحقِّ  ٌَ لُ  َولَُكمُ  َزاِهقٌ  ُهوَ  َفإَِذا َف ٌْ ا اْلَو  .( 8ٔنبٌاء/ ) األ((   َتِصفُونَ  ِمم 

ؤخذون فً ذلك بباطن : هذا هو السحر المبٌُن وكانوا ٌكتابه ُ قالوا, فلما أنزَل هللا توهموا السحر ما توهموه     

ومذذن الشذذعر مذذا ( ٘ٔ) الطذذور / ((  ُتْبِصذذُرونَ  اَل  أَْنذذُتمْ  أَمْ  َهذذَذا أََفِسذذْحرٌ  بحذذق الٌقذذٌن ))فؤخذذذوا فذذً هذذذا ,  الظذذنّ 

حتذى ٌنصذرؾ بذٌن  وٌنفذذُ , هِ وعادِتذ حتذى ٌفذرق بذٌن المذرءِ  ٌؽلذبُ  ه لسذحرٌ ؟ بلى إنّ نتم ال تسمعونأتسمعونه أم 

, ٌتصل بذالرو  فكؤنمذا ٌمذٌد لهذا بسذبب إلذى الماء قطراتُ  لخواطر كما فً الشجرِ وٌجري فً ا, رادته إالقلب و

 , ونذور علٌذه رونذقُ وثمرات لم تنبُت فً قلم اوراقهذا لم تعهد من كلِم أحداقها وانه لَسحر, اذ هو الحاظالسماء 

 . كالنور فكؤنما عصٌُر من النجومالماء فكؤنما اشتعلْت به الؽٌوٌم , وماء ٌتؤلأل

معانٌه فً مبانٌه , فكل معنى وال جرَم فً بحٍر , وكُل  زٌنةّ وٌر ولكن زنة مبانٌه فً معانٌه , ه لشعِ نّ إوبلى      

, ٌجانس كلمهذا البذدٌع ؼٌذر كمالهذا , وحقٌقذة فذً الوجذود لذم  ٌاتٌ آ, إذ هو لشعره نّ إلفٍظ كلإلإة فً النحر , و

 . ٌد هللا تقابُل كل روٍ  بمثالها ٌكن ٌعرؾ ؼٌر خٌالها , ومرآة فً

لذى إ, ومعنى الخلود فً دولة األرض ولَ فق الدٌنا حتى تزأُ السماء فهو نوُر هللا فً  القرآن سرُّ  ن  أ َرمَ ال جَ      

ع الحذق وبطذل مذا , فوَقذآٌاته تلقذُؾ مذا ٌذؤفكونَ  فً طؽٌانهم ٌعمهون , وظلتْ  عربُ وكذلك تمادى ال – تدولَ  أنْ 

 كانوا ٌعملون. 

 

 

 .توقدت  استعرت 

 .مكنة العالٌة جمع عرؾ , األ األعراؾ 

 جمع نفل , الؽنابم . نفال األ

 جانب الفم .  الشدق 

 جمع كلمة . كلم 

 . أي حقاً   مَ رَ وال جَ 

 موضع القلدة . النحر 

 .فً الضلل  عمه , تحٌر, تردى ٌعمهون 

 . ٌكذبون ٌؤفكون 

 

 

 

 ؟ سلوبتتلمس خصابص هذا األ نْ أفهل تستطٌع ,  للرافعً أسلوب نثري رفٌع 

 

 معانً المفردات

 المناقشة
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 سماء الخمسة () األ

  ., ذو , َحٌم , فمٌ  , أخٌ  أبٌ  -سماء الخمسة هً :األ -ٔ
 وتعذذرب بالحركذذات هذذا تبقذذى بصذذٌؽة واحذذدة دابمذذاً نّ إلذذى ٌذذاء المذذتكلم فهذذذه األسذذماء مضذذافة إإذا كانذذت  -ٕ

  -:, نحوالكسرة( , الفتحة , المقّدرة )الضمة
 بًأجاء 

 بً أشاهدُت 
 بً أسلمت على 

, وتنصذب وعلمذة ها ترفع وعلمة  رفعها الذواونّ إف ,ٌاء المتكلمؼٌر لى إذا كانت هذه االسماء مضافة إ -ٖ
 . جُر وعلمة جِرَها الٌاءلؾ, وتُ األ نصبها

 

 خوكأجاء  الفاعل

مَ  نابب فاعل  أخوك  ُكرِّ

 أخوك تاجر ناجح  المبتدأ 

 الناجح اُخوك  الخبر 

 كان أخوك تلمٌذا فابقاً  خواتها أحدى إو أ (كان)أسم 

 أخوك  الناجحَ  إن   و احدى أخواتها أ ) إن  ( خبر 

 كاكرمنا أخ المفعول به 

 كان الفابز أخاك  خواتها أحدى إ أو ) كان (خبر

  أخاك ناجحٌ  إن   و احدى أخواتها أ ) إن  ( اسم

 ثنٌت على أخٌك أ المجرور بحرؾ الجر 

  سٌارة أخٌك جدٌدةٌ  لٌه إالمضاؾ 

 
 
 
 
 .ب(أخ( بكلمة ) أكلمة ) لتً فً الجداول السابقة مستبدالً اعد كتابة الجمل ا -ٔ
 : ما ٌؤتًسماء الخمسة فً كل فراغ مّ من األ ضع اسماً  -ٕ

 د عامل نشٌط..................................  محمّ  - أ
 قابلت ......................... فإاد.   - ب

 ........................... الخلِق الرفٌع .  احترمْ . ج

بته د.  . ............................. كفً حضرة ... ذ 

 

 

 

 

 فائدة نحوٌة

 تطبٌق
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 ىذا ميندٌس ماىٌر.  -ٔ
ـُ .أقبَؿ خالٌد الر   -ٕ  سا
 سمعُت نشيدًا وطنيًا مؤثرًا . -ٖ
 ميِف . يثُؽ الناُس بالتاجِر األَ  -ٗ
 في القرية معمبلف صغيراِف . -٘
 ىؤالء عماٌؿ مخمصوفَ .  -ٙ
 ىذا تدريٌب فوائُدُه جمٌة .  -ٚ
 طالٍب يحرُص عمى وقتو .   ؿّ ك أحبُ  -ٛ

 

   

يػا تتبعػو فػي حالػة ن  ة ( لبلسػـ السػابؽ ليػا ) مينػدس( وأكممة ) ماىر( نعت ) صػف فّ أوؿ تجد في المثاؿ األَ 
) موصػػوفًا( والنعػػت يػػدؿ عمػػى صػػفة مػػف  النعػػت ) الصػػفة( يسػػمى منعوتػػاً إعرابػػو واالسػػـ الػػذي يػػذكر قبػػؿ 

    .خالػدًا مػف كثيػٍر غيػره بيػذا االسػـزت سػاـ( مّيػفكممػة ) الر   ح مػف المثػاؿ الثػانيصفات متبوعو كما ىو واض
 مور كثيرة منيا : أوالصفة تطابؽ الموصوؼ في 

( فقػػػد طابقػػػت الصػػػفة ) مػػػاىر(  ٗ, ٖ,  ٕ, ٔمثمػػػة ) ي األػػػػػػػراب رفعػػػًا ونصػػػبًا وجػػػرًا فػػػػػػػعفػػػي حركػػػة اإل -ٔ
ة ) نشػػػيدًا( ػػػػػػ) وطنيػػػًا( صػػػفة منصػػػوبة تابعػػػة لكمم كػػػذلؾو  ,  عػػػػػػػي حالػػػة الرفػػػػػػػػالموصػػػوؼ ) مينػػػدس( ف
ـُ( صػػفة مرفوعػػة ػػػػذا الحػػاؿ فػػػػػالمفعػػوؿ بػػو المنصػػوب وك ي ) األمػػيف( صػػفة لػػػ ) التػػاجر( ومثمػػو ) الرسػػا

  .تابعة لكممة ) خالُد(
  .ماىرةٌ  ماىٌر وىذه ميندسةٌ  ىذا ميندٌس   :في التذكير والتأنيث نحو -ٕ
   فراد والتثنية والجمع نحو :إلافي  -ٖ

  .ميندسٌة ماىرةٌ ىذا ميندٌس ماىٌر وىذْه   
 

 التوابع

 العرض

  :  النعتأوالا
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  .ىذاف ميندساِف ماىراِف وىاتاف ميندستاِف ماىرتافِ 
  .ىؤالء ميندسوَف ماىروَف وانتف ميندساٌت ماىراتٌ 

 , ىذا ميندس ماىٌر (   ُمحػتَػرـٌ  في التعريؼ والتنكير ) ىذا الميندس الماىرُ  -ٗ

 :والصفة عمى أنواع منيا      

  .: جاَء الرجُؿ الكريـُ جممة, نحو ووال شبوىو ما لـ يكف جممة  :المفرد -ٔ
: )) فِييَما عْيَناِف َتَجْرَياِف فالفعمية كقولػػو تعالػػى, ة ة صفة سواء أكانت أسمية أـ فعميػػالجممة: تقع الجمم -ٕ

 ( ٓ٘(( ) الرحمف / 
( فجممػػػة ) يحػػػرص ( مػػػف الفعػػػؿ والفاعػػػؿ المسػػػتتر فػػػي محػػػؿ جػػػر صػػػفة لػػػػ ) طالػػػب( ٛوكمػػػا المثػػػاؿ )

( مػػف زاىيػػةٌ  وُ لواُنػأوالصػفة ىنػػا الجممػة االسػػمية ) , زاىيػػٌة (  وُ نحػػو : ) اشػتريت قميصػػًا ألوانػ,  واالسػمية
 المبتدأ والخبر في محؿ نصب صفة لػ ) قميصًا( . 

: ) أبصػرت طػػائرة تحػت الّسػَحاب ( ونحػو قولػػو ف الظػرؼ أو الجػػار والمجػرور ( نحػػػػوة ) مػػػػشػبو الجمم -ٖ
 ( . ِٕٙٙيؿ وأعْناٍب (( ) البقرة /تُكوَف لُو َجن ُة َمف نخّ  ـْ أفكتعالى : )) أَيَوّد اَحدُ 

 جنة(.والمجرور في محؿ رفع نعت لكممة )( مف الجار الجممة )مف نخيؿ وفأف شب
بعػػد النكػػرات صػػفات وبعػػد  الجمػػؿ يكػػوف الموصػػوؼ نكػػرة لتكػػوف الجممػػة بعػػده صػػفة ) ألف   فْ أيشػػترط 

 حواؿ ( أالمعارؼ 
 ؿ الجممة عمى ضمير يربطيا بالموصوؼ متشت فْ أوالشرط الثاني 

 

 

يتبػع الموصػوؼ فػي  النعت ويسمى ) الصفة ( وىو ما يذكر بعػد اسػـ ليوضػح صػفة مػف صػفاتو ويجػب أفْ     
 فراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريؼ والتنكير . إلاعراب و إلا

 رأيُت الرجَؿ العاقَؿ , مررت بالرجِؿ العاقِؿ.  : جاَء الرجُؿ العاقُؿ ,فنقوؿ

 العاقمِة.  العاقمَة , مررُت بفاطمةَ  فاطمةَ  جاءت فاطمة العاقمة ورأيتُ 

 مررت بالرجاِؿ الميذبيَف  ,باِف , رأيت الرجميِف الميذبيِف الرجبلِف الميذ اءج

 الفاطماِت الميذباِت ومررُت ب , جاءت الفاطماُت الميذباُت , شاىدُت الفاطماِت الميذباتِ 

 دةــــالقاع
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  .ةُو رضيّ : اكرمُت صديقًا أخبلقُ وتأتي الصفة جممة اسمية , نحو

  .: سمعُت مقرئًا عُذَب صوتوُ وجممة فعمية نحو

  .: العراقي جندّي لدى الدفاع عف الحرماتوشبو جممة ظرفية , نحو

 . في المممات ِ  أنت سَندٌ  :ور , نحووشبو جممة مف الجار والمجر 

 

 

 

 

 :إعرب ما تحتو خط

 .(ٜ/  َفأْنبَتْنَا ِبِو جن اٍت (( )ؽ َباركاً َماًء مُ  َماءِ سالِمَف  ناوَنز ل : ))قاؿ تعالى

 مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره . :ماءً 

 : صفة منصوبة وعبلمة نصبيا الفتحة الظاىرة عمى آخره . مباركاً 

 

 

 

 

 

 تطبٌق
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(1) 

 

 : لةـلى صفة جمإتٌة حول الصفة المفردة فً الجمل اآل

  .لى سفٌنٍة ؼارقةٍ إنظرُت  -ٔ

 لً سابحاً . جبصرُت رأ -ٕ

 هذا عمُل نافٌع .  -ٖ

 وقدُت مصباحاً متوهَج النوِر . أ -ٗ

 .  ـرِّ مضى ٌوٌم شدٌُد الح -٘

 

(2) 

 

 : لى صفة مفردةإتٌة اآلحول الصفة الجملة فً الجمل 
 

 سمعُت خطٌباً ٌإثُر فً سامعٌه ِ.  -ٔ

 أحُب كّل عامٍل ٌتقُن عملُه .  -ٕ

 ركبُت باخرًة ؼرفها جمٌلٌة .  -ٖ

 عطفت على فقٌر ٍ نفسُه أبٌٌة .  -ٗ

 صاحبُت طالباً ٌحترُم وقتُه .  -٘

 

(3) 

 

 : ا ٌأتً صفة فً جملة مفٌدةكلمة مم  اجعل كل 
 

 .  مجتهداتشاهق , مهٌب , مشرقة , معدودات , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمرٌنات
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(4) 

 : هات جمالا مفٌدة لما ٌأتً
 

 .صفة جمع مذكر سالم -ٔ

 . صفة مثنى منصوب -ٕ

 . صفة جملة اسمٌة فً محل نصب -ٖ

 . صفة جملة فعلٌة فً محل جر -ٗ

 . لجار والمجرور فً محل رفعصفة شبه جملة من ا -٘

 . جملة ظرفٌة فً محل نصب هصفة شب -ٙ

 

 

(5) 

 ما ٌأتً : أعرب ما تحته خط م  

  .( ٕ) الفاتحة /   ((َرّب الَعاَلَِمٌنَ قال تعالى )) اْلحَمُد هلِل 
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 بو رٌشة *أعمر                                                                                

 

 هِ دِّ ى رَ ــــعل  ُ وــل ٌقِدُر الن  ـــً َرْؼده            هــى عنُه فتخلّ  مٌ ـــــُحلُ 

  دهِ ــً صٌـــلبَل فم ٌجعل البُ ــــل  ٌاُد ما َصٌُدهُ         ُم الصّ ــــو ٌَعلــــل 

 دهـــــن كبـــــا ٌنثُر مـــــــمـكؤن  انُه           ـــــــــــــــلحأُر ــــٌنث هُ ألفٌتُ 

   ُ  ده ـبـــــــــــاٍق كما كان على عه   ُه        ـّل لـُق ظــفِ ـشـالم ــهُ ــــــوإلفـ

 هِ ى َوْجدِ ـــــه علــــاٍو جناحٌــــٌش           طوحِ ــــــفتات ُمستاللّ  هُ لّــدَ ـمُ 

 ً قٌدهِ ـــــــُر فــــــقــــهُ ٌند  ـــــَفم            ةٌ صّ منقاَرهُ ؼُ  م أطبَقتْ ـــــــك

 هِ دِّ ــــن كــــَس مِ ــــا رآهُ لٌمّ ــــــل    ى َوْفِرِه       ــــــــأسقمُه العٌُش عل

 رّوِض ومِن ورِدهِ الـــ قـنبن زَ ـــم  ى حوله         ـــــالجن َن ُمخَضلُ ـوأٌ             

         *                   *             *                  * 

 دهِ ـــن كٌــ, ومِ رــث الّدهَ ـن عبـــم     ُه      ا مض  ـــــول مــــُه من طـكؤن               

ٌُورث الــ     رُ ـبى علٌِه الكِ ـأب               ِدهِ ـــن َبعْ ـــــــِد مِ ـــراَخ ذّل القٌـــأف       أْن 

 
 

 
 

 ضاع منه . ى عنه تخلّ 

 طٌب عٌشه. رؼده

 لٌفه ورفٌقه.أ إلفه 

 ال ٌفارقه. ظل له 

 ر. متحٌّ  ه لّ مد

 النظرات .  اللفتات 

 مستؽرب.  مستوحش 

 ما ٌجنى من ثمر وزهر . الجنى 

 مبتل , رطب .  مخضل 

 

 
 

 

 الجديـد والفكـر , الرصـين  األسموبم ( درس الشعر االنجميزي , جمع بين ٜٓٔٔبو ريشة شاعر سوري ولد سنة ) عمر أ
 ة .سالميإشعرية ولو مالحم  ة, لو دواوين شعرية ومسرحي

 للب  ب  

 معانً المفردات
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, وخاصػة فػي الوصػؼالقصػيدة و  , ينبع عف عاطفػة جياشػة بيات الجميمة معنى إنسانيًا عميقاً تضمنت األَ       

, وربػط والتشػخيصِ  إلػى التأمػؿِ  مػاؿ الشػاعرُ  .حبيسة في األقفاص والقيػودوصؼ الطيور الطميقة في الرياض وال
تواقًا إلى الحرية, حتى أن و يزىد في االنجاب, لكيبل يعرض أفراخو البمبؿ عنصرًا , وجعؿ مف بيف الحرية والحياة

براز لقيمتيا وأثر لمسجف, وفي ذلؾ نوع مف التجديد  ىا في الحياة ودعوة الى التحرر ., وىذا تمجيد لمحرية وا 
, فيػو كمػا كػاف دقيقػًا فػي تعبيراتػو , األدبكاف الشاعر بارعًا في استخداـ الصور التػي تشػيع الروعػة فػي       

 . معبرًا ومؤثراً  ءً إيحا عثُ بمة في السياؽ المحكـ فتيضع الكممة المبلئ
 
 
 
 
 

ُو المفتات , مستوحٌش , طاٍو جناحيو ( ما العبلقة النحوية بيف ػل  دػػفي البيت الخامس مف النص تجد عبارات ) مُ 
لفو المشفؽ( مف البيت الرابعو العبارات المذكورة , وعبارة )   ؟ ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعلٌق النقدي

 تطبٌق نحوي
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 فهمً المدرس *                                                              

  ٌا معشر الشباب
 
 

مػػا تعػػيش , ويعػػيش رىػػف الطػػالع والمصػػادفات كوجيػػو تائيػػاً نسػػاف عمػػى لسػػنا اليػػـو فػػي عصػػر ييػػيـ فيػػو اإل     
ا المبدأ فيو المذىب الذي يختاره . وأمّ فيو مبدأ وغاية مرئٍ ا نتـ في عصر لكؿ  أما ن  ا  , و , وكما نعيش نحفالسوائـ

 ولػيس مػف سػجاياا الغاية فيي المصمحة العامة التي يتوخاىػا ضػمف ذلػؾ المبػدأ لمكفاح في معترؾ الحياة .. وأمّ 
, وبمػوغ األمػاني لييما بالمعاصػي والمنكػراتلتقرب إيماف بالجبت والطاغوت وااإل العصر الحاضر وأخبلؽ جيمو
س والتضػػميؿ .. ىػػذه صػػفحات مضػػى دورىػػا وانطػػوت بػػيف طّيػػات المحػػود غػػش والػػدمػػف ناحيػػة الكػػذب والػػزور وال

روٍح بػبل  يػاة البيػائـ واليػواـ وىػي مضػمونة لكػؿَ  ذيَ , تمػؾ حالحياة سّد الَرمػؽ ونيػؿ الشػيوات وليست الغايُة مف
 .  عمى اهلل رزقياابة في االرض إالّ وما مف د !نزاٍع وال جداؿ ..

ة عمػػى يكػػوف فػػي مضػػمار الحيػػاة االجتماعيػػة أقػػؿ َنفعػػًا مػػف المخموقػػات المتطػػور  نسػػاف أفْ ُر عمػػى اإلاوعػػ      
, حتػى الميػؿ البيػيـ جػاىميف ومجيػوليف مشػيَة الػبيـ فػي , ولقػد مشػينا عشػر سػنواتالمنضوية عمى نظاـ التعػاوف

 . وعبرنا عنُو بالميارٍة والمرونة , وحتى تقمصنا كّؿ خمٍؽ ذميـدنا كؿ مميزٍة ورثناىا مف الماضينسينا بؿ فق
 ؟ إف  بػو, وكػاف صػػحيح البنيػة قػوي الحػػواس إذا تقػاعس عػػف واجبػو وىػو عػػالـٌ المػػرُء لنفسػو  عػذر ينتحمػوُ  ي  أو     

زاء وطنػػو بعػػَد واجباتػػوزاء نفسػػو و إنسػػاِف واجبػػات ئلل زاء نفسػػو فيػػي التيػػذيب الصػػحيح إا واجباتػػو : أّمػػخالقػػوِ  إزاء ا 
الكامؿ الذي ال تشوبو شائبة والذي يمكنو مف القياـ بعمؿ مف االعماؿ في مجتمع ىو فرُد مف أفراده لػئبل يكػوف 

ـ  مع وعضوًا مفموجًا يستنكره الخاص  عالة عمى المجت ذا ا والعا ذاتيتُو وماتػت  عتاد الفرُد حياة الذَؿ فقد ذابتْ .. وا 
 رادتو واقتدى بو غيره بطريؽ العدوى وفسد المجتمع .إ

, وال وال يشػعُر االنسػاف بحػُب الػوطفِ  نحو وطنو فيي التفاني فػي حبػو وجعمػو فػوؽ كػّؿ شػيء ..ا واجباتُو وأمّ    
 يعػارَض المحبػة الوطنيػة و ) ُحػب   ف شػأنو أفْ ػػػػػع مػػػؿ نفػػػػىػا مػف كالػنفَس ويجردْ ـ ييذِب ػػػػػا لػػػي سبيمو مػػػيتفانى ف

 يماِف( . الوطِف ِمَف اإل

 
  قاضيا شرعيا وتتممذ عمى عمماء بلـداد المشـيورين الـذين كـانوا يعقـدون حمقـات الـدرس إْذ كان , أخذ العمم عن والده م ٖٚٛٔفيمي المدرس: ولد في بلداد سنة

الـزوراء التـي كانـت  جريـدة اشـتلل بتحريـر. , تعمـم التركيـة والفارسـية والـّم بالفرنسـية ي , والعالمة محمود شكري األلوسيلوسأل بلداد من أمثال نعمان افي جوامع 
فـي كميـة االلييـات فـي جامعـة  تصدر بالملتين العربية والتركية نفاه السمطان عبد الحميد الى جزيرة رودس وما لبـث ان عفـا عنـو وأعـاده الـى بلـداد عـين اسـتناداً 

م وشلل مناصب اداريـة مختمفـة , اسـيم فـي تأسـيس جامعـة ٕٜٔٔة وغير ذلك من الكميات , عاد الى العراق سنة ناستانبول ودرَس االدب العربي في كمية االلس
 م .  ٖٜٓٔغمقت سنة أ ليا ثم امينً أال البيت وصار 

لى الحزب الوطني الذي كان يتزعمـو جعفـر ابـو الـتمن , وكتـب العديـد مـن المقـاالت السياسـية فـي جريـدة الحـزب إشارك في الحركة الوطنية في العراق فانضم     
 م .  ٜٗٗٔ, توفي سنة الصحفية ونشرت في عدة كتب تواال من الكتب وجمعت محاضراتو ومق ديدف في التركية العوغيرىا من الجرائد المحمية والعربية , ألّ 

 خالقاألأ 
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 الماشية . السوائـ 
 صناـ .األ الجبت والطاغوت 

 تماىؿ. تقاعس 
 .مشمواًل   امفموجً 

 
 
 
 

يػػػد لػػػى الشػػػباب لبنػػػاء واقػػػع حضػػػاري جدإمحاولػػػة جػػػادة موجيػػػة  خػػػبلؽ () األَ ىػػػذا المقتػػػبس بعنػػػواف  ف  إ       
سػػاس مػػف تربيػػة أعمػػى  المتػػيف ال يقػػوـ إالّ  , والبنػػاءإعادتػػوانقطعػػت صػػمتنا بػػو منػػذ زمػػف بعيػػد, وال منػػاص مػػف 

 .ودفاع عف عقيدة, وأخبلؽ في عمؿ ,عرؼ فييا اإلنساف قيميا المختمفة: مف تمسؾ بالمبدأأخبلقية رصينة ي
يػػداىف الطواغيػػت والجبػػابرة  فْ أ, و ذب والػػزور والغػػشنسػػاف إلػػى أغراضػػو بالكػػاإل يصػػؿَ  بح أفْ والكاتػب يسػػتق      

إلػػػى بنػػػاء شخصػػػية اإلنسػػػاف عمػػػى حػػػب العمػػػؿ , ويػػػدعو يغضػػػب اهلل ويأبػػػاه الخمػػػؽ المسػػػتقيـويتقػػػرب الػػػييـ بمػػػا 
, ويحمميا عمى حبو حبًا مجردًا مف كؿّ  نفع أْف ييذب نفسو د  نحو وطنو فبل بُ  وُ ب, وبخاصة واجوتقديس الواجب

 شخصي .
 
 
 
  
 
 

 .  ف سبب رسـ اليمزة عمى ما ىي عميواستخرج خمس كممات تنتيي بيمزة وبي

 

 المفردات معانً

 التعلٌق النقدي

 تطبٌق فً االمالء
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 )*(  جرجً زٌدان                                                                                     

 ف  إ, وىػػػي مػػف أرقػػػى لغػػات العػػػالـ ... واشػػتقاقًا وتركيبػػاً مبنػػًى ومعنػػػًى رقاىػػػا أحػػدى المغػػػات السػػامّية و إىػػي       
ف  , ىذه تقسـ عمى متصرفة وغير متصرفة و, سـ عمى مرتقيةالمغات عمى اختبلؼ أنواعيا تق ىذه تقسـ عمى  وا 

وفييػػػا المغػػػات العربيػػػة والسػػػريانية والعبرانيػػػة  ( السػػامّية .ٖ الَطورانيػػػة .  (ٕ.   ة( اآلريػػػٔ :ثػػبلث طوائػػػؼ كبػػػرى
 ., وأرقى المغات السامّية المغة العربية شورية والبابمية وغيرىانّية واآلوالفينيقية والقرطج

ـَ بيا نسػؿ سػاـ بػف نػوح , المغاتوالمراد بالمغات السامية       ف فػي كيفيػة تفرعيػا , وقػد اختمػؼ المغويػو التي تكّم
ف وىي السريانية والعبرانية الذيف سكنوا ما ت الساّمية الرئيسة الحية الى اآلالمغا أف  اىر , والظبعضيا مف بعض

ف النيريف .. , وىي لغة سكاف ما بية الى آراـ أحد أبناء ساـبيف النيريف .. وقد دعاىا عمماء المغة اآلرامية نسب
 . ما بيف النيريف بعد الطوفافمروا عنيـ في التوراة بسكاف أرض شنعار الذيف ع وُرب ما  ُيعب ر

حػػواؿ بتشػػتت شػػمميـ وتبعثػػرىـ فػػي جيػػات آسػػيا جعمػػت لغػػاتيـ ار, لمػػا قضػػت األسػػكاف شػػنع ف  أوالظػػاىر       
, فسػكف بعضػيـ سػواحؿ سػوريا وتنوعػت لغػاتيـ قػـو حسػب بيئػاتيـ وطرائػؽ معاشػيـ تتنّوع شػيئًا بعػد تشػتتيـ كػؿّ 

, وسكف آخروف العراؽ وحدث عف تنوّع لغػاتيـ وتولػد عنيػا العربيػة ومنيا المغة العبرانية  قيةيالفين وعرفت بالمغة
بيػا يػتكّمـ , ومنيا لغة قػريش التػي كتػب بيػا القػرآف وىػي التػي لغة الحبشة ولغة ِحْمَير وعدناف بفروعيا .. ومنيا

 . اآلفالمتكمموف بالعربية حتى 
ىػػػا , لػػػـ يكػػػف دفعػػػة واحػػػدة بػػػؿ كػػػاف تػػػدريجيًا عمػػػى مقتضػػػيات نػػػاموس وتنػػػّوع المغػػػات السػػػامّية المتقػػػدـ ذكر       

وؿ أزمػػاف تشػػتت الشػػعب السػػامي زمنػػًا غيػػر قميػػؿ أاالرتقػػاء الجػػاري فػػي الطبيعػػة .. فقػػد بقيػػت تمػػؾ المغػػات فػػي 
عوب ّف كػبّل مػف الشػإ, فػغػة العربيػة بعػد انتشػار اإلسػبلـيف بالمّ , كما ىو الحاؿ فػي المتكممػ ًرامتشابية تشابيًا كثي

ف في مصر وسوريا وببلد المغرب وغيرىـ يتكمموف العربية .. ولكف كؿ الشعوب منيـ تختمؼ ليجتو العربية اآل
 ت ػػػػػمػػستقرآف الػػػالق الو ػػػحواليـ , ولأليجات اآلخريف اختبلفًا قميبًل أو كثيرًا بنسبة البعد بينيـ واالختبلؼ في  عف
  

  ___________________________________________________ 
  جرجً زٌدان*

ٌذدة ) الزمذان( والتذؤلٌؾ والترجمذة, عذاد الذى لى مصر وفٌها انصرؾ الذى العلذم وتحرٌذر جرإم( , اتجه 8ٙٔٔفً بٌروت عام )ولد   

صحافة انقطع  الى التؤلٌؾ وال إذْ نكلترا وعاد الى مصر إانتخب عضواً فً المجمع العلمً الشرقً , ثم زار  .م ( 88٘ٔبٌروت سنة ) 

م ( وهذو فذً ذروة نشذاطه  9ٔٗٔتوفً سنة )  نْ ألى إ ,مجلة ) الهلل( وظل ٌتعهدها بعناٌته وعمله صدرم( أ89ٕٔبها , وفً سنة ) 

 وعطابه . 

بهذا والفلسذفة اوالسذٌر , واللؽذة وفقههذا وآدجرجً زٌدان من أخصذب مذإلفً العصذر الحذدٌث , كتذب فذً التذؤرٌخ وفلسذفته , والتذراجم 

االسذلم( ) وتذارٌخ آداب اللؽذة العربٌذة ( ) عذذراء قذرٌش() ؼذادة  قبلواالجتماع والقصص التارٌخً والصحافة من مإلفاته ) العرب 

 كربلء(. 

ٌ   ة  ل غما ال  ة ؟العرب
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 بانيةلغة  كؿ شعب حتى لـ يعد الشعب اآلخر يفيميا كما حصؿ في فروع المغة البلتينية )الفرنسية واالس
( ولكف محافظة المتكمميف بالمغة العربية عمى القرآف والرجوع الييا في ما يكتبونو ويخطبػوف وغيرىا وااليطالية ,

 . لغاتيـ إلى اصؿ واحد كما ال يخفىفيو جعؿ لغاتيـ المولدة مرجعًا يجمع 
, وال لغػة مدونػة يرجعػوف إلييػاكػف عنػدىـ , فمػـ يف نػوح فػي العػالـمػنسػؿ , يوـ تشتت زماف الغابرةا في األمّ أ    

تيـ اكثر كثيرًا كاف بينيـ رابطة يجتمعوف بيا لغرقيـ في الجاىمية .. فكانت العوامؿ الطبيعية تؤثر في تنويع لغا
عمى اف الباحث  .ستقؿ بعضيا عف بعض كّؿ االستقبلؿ, فأصبحت عمى توالي االجياؿ لغات ما تفعمو اليوـممّ 

, ففػػي المغػػة أصػػؿ واحػػد لتشػػابو أصػػوليا وقواعػػدىالػػى إوسػػائؿ فػػي ردّىػػا كميػػا  صػػوؿ تمػػؾ المغػػات ال يعػػدـأفػػي 
 صميا . أصاريفيا ومعاني الفاظيا حتى ال تدع شبية في وحدة تالعربية والسريانية تشابيًا كثيرًا في اشتقاقيا و 

تمؾ المغات كانت كثيرة التشابو في األزمنة األولى إلى زمف خروج  ف  أما نقرؤه في أسفار العيد القديـ ويستنتج مّ 
ربعيف سنة في برية سػيناء وجزيػرة العػرب وكانػت لغػتيـ العبرانيػة أيـ قضوا إنّ , فإسرائيؿ مف مصر وما بعدهبني 

تػدؿ عمػى وىناؾ حوادث كثيرة ذكرتيػا التػوراة  .طوىـ وكانوا يتفاىموف ببل ترجماف.. ولكنيـ عاشروا العرب وخال
لسػػميماف بػػف داود )عمييمػػا  –ممػػوؾ العػػرب  وىػػي مػػف –, مػػف جممتيػػا زيػػارة ممكػػة سػػبأ تفػػاىـ العػػرب والعبػػرانييف

نيػا زارت ا, ف( بخمسػة قػروفر قبؿ الميبلد أي بعد زمف موسى )عميو السبلـ( ممؾ الييود في القرف العاشالسبلـ
سماعيؿ ) عميو السبلـ ( وسكناه إ, وكذلؾ نزوح رجميف( وتفاىما بغير وساطة المت الممؾ سميماف ) عميو السبلـ

لػػى ذلػػؾ العيػػد إفػػروع المغػػات السػػامية كانػػت  ف  أفػػي بػػبلد العػػرب وقيامػػو بيػػنيـ ومػػا شػػاكؿ ذلػػؾ وكميػػا أدلػػة عمػػى 
, فأخػذ ا بعػد تمػؾ االزمػافأّمػ األخرى..متشابية كؿ التشابو إذ لـ يكف عمييا الزمف الكافي الستقبلؿ إحداىا عف 

شػأف كػّؿ شػيء مػف أحػواؿ ىػذا  قسـٍ منيا يستقّؿ بألفاظو وتراكيبو ويبتعد عف اآلخر حتى صار لغػة مسػتقمةكؿ 
, ويسمييا صيمة المفقودة اآلفالمغات السامية المتفرعة عف المغة السامية األ إحدى ذًا ىيإ, فالمغة العربية الكوف

 بعضيـ بالمغة اآلرامية . 
 
 

 ؟ ولماذا؟ بية ماذا فعموا؟ ىؿ نجحوا في ذلؾالمستعمروف القضاء عمى المغة العر  حاوؿ -ٔ
و مجمػس عربػي أمػرًا يػدؿ عمػى لفاظ عند التخاطب في حضػور أدخاؿ بعض األإجنبية أو أبات التكمـ بمغة  -ٕ

 فيؿ تتفؽ فيما يفعموف ؟  –في رأي البعض  –ر التحض

 

 

 ساسية ( الواردة في صدر الموضوع .غات األحدى المّ إعرب ) ىي أ -ٔ
 ؟ إلى جممة وقعت خبراً ف تشير أىؿ تستطيع  -ٕ

 المناقشة

 تطبٌق فً القواعد
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 أطِع هللا ورسولَُه . -ٔ

  (9ٖٔ/ ) آل عمران  ((آمنوا بربكـ فآَمّنا يماف أفْ ّننا سمعنا مناديًا ينادي لئلإرَبّنا  ))قال تعالى  -ٕ

 .مونُ ؤثم الم مات الرشٌدُ  -ٖ

  ةَ الكتاب َ حتى الخاتم قرأتُ  -ٗ

 .أو حرؾٌ  أو فعلٌ  ُة اسمٌ الكلم -٘

 

 
 

منيا يشتمؿ عمى لفظيف يتوسط بينيما حرؼ مػف حػروؼ العطػؼ يػربط مػا  مثمة المتقدمة تجد كبًل تأمؿ األ     
وؿ يػراد مػف ففػي المثػاؿ األ, الحكػـ أو المضػموف  بعده بما قبمػو , وىػذا الحػرؼ جعػؿ االسػـ يشػارؾ مػا قبمػو فػي

شػػارؾ المعطػػوؼ عميػػو  رسػػولو( قػػدالمعطػػوؼ ) ف  أيطيػػع اهلل ورسػػولو معػػًا فػػي وقػػت واحػػد ونبلحػػظ  فْ أالمخاطػػب 
 الواو( . رؼ العطؼ الذي أفاد ىذا المعنى )( في الحكـ وفي االعراب وحلفظ الجبلؿ )اهلل

عميػػو(  وفًػػامعطالعطػػؼ يسػػمى )وؿ الػػذي يسػػبؽ حػػرؼ ( فاالسػػـ األيسػػمى ىػػذا اأُلسػػموب )أسػػموب العطػػؼ     
ا المعطػػوؼ والمعطػػوؼ عميػػو مطمقًػػيفيػػد الجمػػع بػػيف  ( الػػواو), وحػػرؼ العطػػؼ (فًػػامعطو ويسػػمى االسػػـ الثػػاني )

 . يما اشتركا في حكـ المجيءنّ أ, فالمعنى  وخالدٌ  نحو: جاء عمي  

, بػػبل ميمػػة أو مػػدة بػػيف مباشػػرةيمػػاف أعقػػب السػػماع قيػػب , فاإلوتفيػػد الفػػاء فػػي اآليػػة الكريمػػة الترتيػػب والتع     
جػػػاَء عمػػػٌي فسػػػعيٌد( يػػػا أي جػػػاء األمػػػراف متعاقبػػػاف فػػػػ )سػػػمعنا( معطػػػوؼ عميػػػو و )آمنػػػا( معطػػػوؼ ونقػػػوؿ: )مجيئ

, ومػػف حػػروؼ العطػػؼ )ثػػـ( التػػي بعػػده بػػبل ميمػػة بػػيف مجيئيمػػا( سػػعيد ) وجػػاء, جػػاء أواًل ( عميػػًا  أف  )فػػالمعنى 
فيد حػرؼ , والمأموف مات بعده بمدة. ويات أواًل م الرشيدَ  ف  أ يعني :  الثالثالمثاؿ ف ,تفيد الترتيب مع التراخي 

فالخاتمػة ىػي جػزء , ء منو يكوف المعطوؼ جزءًا مف المعطوؼ عميو أو كالجز  فْ أحتى( الغاية ويجب العطؼ )
 .( تكوف حرؼ جر أيضًا وليا معاٍف أخرى)حتى ف  أ, وأعمـ مف الكتاب

  , ىي : حرؼ العطؼ )أو( لو ثبلثة معافٍ و   

 . تكمـ يدعوؾ إلى معاشرة أّي منيما, ومعنى الجممة أّف المالتخيير, نحو: عاشر الوفَي أو الكريـ - أ
 . (ٜٔ) الكيؼ / ( ْعَض ًيوـٍ الشؾ, نحو: )لبْثَنا َيْومًا أو بَ  - ب
 إّما سائٌؿ أو جامٌد أو بخاٌر , وكما في المثاؿ الخامس  التقسيـ , نحو : الماءُ   - ت

 العطف ثانٌاا:

 العرض 
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بينػو وبػيف متبوعػو أو ىو التابع الػذي يتوسػط  ,: ىو الجمع بيف لفظتيف بوساطة أحد أحرؼ العطؼالعطؼ
 . أحد أحرؼ العطؼ

 : ى خاص بو ومف أحرؼ العطؼ ما يأتيوكؿ حرؼ مف حروؼ العطؼ لو معن
 .  الجمعالواو: تفيد مطمؽ  -ٔ
 .  الفاء: تكوف لمترتيب والتعقيب -ٕ
 , أي مع ميمة زمنية . ثـ: تكوف لمترتيب مع التراخي -ٖ
 , أو التقسيـ والتفصيؿ . أو: تكوف لمتخيير, أو الشؾ -ٗ
 . عميِو  وؼِ يكوف المعطوؼ جزءا مف المعطُ  فْ أ: وتفيد الغاية , ومف شروط العطؼ بيا حتى -٘

 
 

 : أعرب ماتحتو خط

 : المتنبي قاؿ

 ـُ ػوالرمُح والقرطاُس والقم والسيؼُ والبيداُء تعرفني              والميؿُ الخيُؿ 

 

 . مرفوع وعبلمة رفعة الضمة الظاىرةالخيؿ( : حرؼ عطؼ, الميؿ: أسـ معطوؼ عمى ): الواووالميؿ

  .الظاىرة( مرفوع وعبلمة رفعة الضمة والسيؼ: الواو: حرؼ عطؼ, السيؼ: اسـ معطوؼ عمى )الخيؿ

ـُ :  والقمـ :  . مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة( ؿالخياسـ معطوؼ عمى )  الواو : حرؼ عطؼ , القم

 

 

 

 القاعدة

 تطبٌق 
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(ٔ)  
 

 :ا يأتيممّ  لمعطوف عميو وحرف العطف استخرج المعطوف وا

 : قاؿ الشاعر -ٔ
 الستسيمّف الصعَب أو ادرَؾ المنى 

 
  لصابر فما انقادِت االماُؿ إالّ                                     

 ظيُر خفي ىوًى لؾ في الضموِع وأُ أُ  -ٕ
 

 وأالـُ في كمٍد عميَؾ وأعذُر                                   
 

 يموت الناُس حتى االنبياُء .  -ٖ

 ُكْؿ فاكيةً  أو خبزًا  -ٗ

 
(ٕ)    

 : ىات في جمل مفيدة ما يأتي

 عطؼ يفيد الترتيب والتعقيب. حرؼ  -ٔ
 . حرؼ عطؼ يفيد الترتيب مع التراخي -ٕ
 . حرؼ عطؼ يفيد الشؾ -ٖ
 . حرؼ عطؼ يفيد مطمؽ الجمع -ٗ
 . حرؼ عطؼ يفيد التفصيؿ أو التقسيـ -٘

 

 

 التمرٌنات
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(3)   

 

 :  استخرج المعطوف والمعطوف عميو وحرف العطف وَبّين معناه فيما يأتي

 

ـ  ِإَلْيِو ُتْرجَ   قاؿ تعالى : -ٔ ـْ ُث ـ  ُيْحِييُك ـْ ُث ـ  ُيِميُتُك ـْ ُث ـْ َأْمَواتًا َفَأْحَياُك      ُعوَف (( ))  َكْيَؼ َتْكُفُروَف ِبالم ِو َوُكْنُت
 (  ٕٛالبقرة / ) 
 

ْثمًا ُمِبيناً  : ))  َوَمفْ قاؿ تعالى -ٕ ـ  َيْرـِ ِبِو َبِريئًا َفَقِد اْحَتَمَؿ ُبْيتانًا َواِ  )النساء/  : ((  َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْثمًا ُث
ٕٔٔ)  . 

(ٗ)   

 عرب ما تحتو خط : أ

ـْ يّتخْذ   الذي هللِ وُقِؿ الَحْمُد )) قاؿ تعالى :  ـْ َيُكف ّلوُ ولًدا ولـ يكف لُو شريٌؾ َل َوَكّبرُه  َوِلٌي ّمَف الُذؿّ  ِفي الُمْمؾ َوَل
 .(ٔٔٔ)االسراء/ (( تْكبِيراً 
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 *ايميا أبو ماضي                                             

 
 َبدْ ر ػػػوعَ  اػػػػً اَؿ تييػػػػػػػػفص حقِيرٌ                أّنُو طِيفٌ  ةً ػػػػاعيُف سَ َي الطػػػػػػسِ نَ 

 ُو فتمردْ ػػػػػػػػكيسُ  اؿَ ػػػػػػوحوى المَ                ىْسَمُو, َفَتَباىَ جِ  ا الَخزّ ػػػػػػػػػػػوكسّ 
 رقدْ ػػػػػنت فٌة وال أػػػػأنا فحما ػػػػم             نيي, ال تمْؿ بوْجِيؾ عَ ػػػػػػػػيا أخ

 دػػػذي َتَتقمّ ػػػػػػػال ؤَ ػػػػؤلػػػمَبس والمتَ               ريَر الذي الح عِ ػػػػـ تصنػػػػػػػػَت لأن
 (ٕ)ّضدْ ػػػاَف الُمنػػػػػػػال َتشْرُب الُجمَ  و        ا جْعتَ إذَ  رَ اػػآلُنضُؿ ػػػػػال تأكُ  تَ أن

 ْسعدْ وتَ  تْشقى ( ٖ)ي ِكسائي اّلرديـِ ػػػػف         ي ػػػػػػي الُبرَدِة الَموّشاة مْثمػػػأْنَت ف
 َؾ ُمْمتدْ ػػػػػػػَ بّلـُ فوقػػػػوالظّ  ىً ؤ ورُ                 اِر أَمافٌ ػػػػػـِ الّنيػػػػػي عالَ ػػػػػَلَؾ ف

 ْف عْسَجْد؟ػػػػػا مِ ػػػػػانيَؾ ُكّميَ ػػػػػَوأمَ             ُتَراٍب      ْف ػػػػػػػػا مِ ػػػػػػانّي ُكّميَ ػػػػػػأمَ أ
 ؟ػػػدْ وِد الُمؤكّ ػػػػػػػانيَؾ لمْخمُ ػػػػػػػوأم            ي       ػػػػػػا لمّتبَلشِ ػػػػػي كّميَ ػػػػػػػػػوأَمان
 ؟ػػػػػدْ يٍء ُيؤبّ ػػػػػش وأي   َكػػػػػػذوييا       ي       ػػػػػي وتْمضِ ػػػػػَفيذِي َوتْمَؾ تأت ال

ـُ أال تشتكػػػػي        َؾ       ػػػػػاذا مسّ أّيػػػيا المػػػػزدىػػػػػي   ؟ أال تتنيْد؟الّسقػػػػػػػ
ذا َراعَ   ؟ال تتوجػػػػػػدأرى ػػػػػػودعتؾ الذك         ر      ػػػػبيُب بَيجْ ػػػػالحَ ؾ ػػػػػوا 
 ؟ػػػػػػػؤَددْ َؾ سُ ػػػػػونْوحُ  َوُبَكاِئي ُذؿٌ       َدْمُعَؾ َشْيُد؟        ّؿ و ػػػػػػي خَ ػػػػأُدُموعِ 
 ؟ػػػػّردْ آللي الخُ ػػػػػػػػػواْبِتساَماُتَؾ الّ       ي الّسَراُب ال ِرّي ِفيِو        ػػػػػػػواْبتسامِ 

 
 

  ____________________________________________________ 
  : ايميا أبو ماضي 

لى الواليات إ, ىاجر الى مصر ومنيا  ـ (, ظيرت شاعريتو مبكراً  ٜٛٛٔ)ف رية ) المحيدثة( بمبناشاعر لبناني ولد في ق     
      أصدر مف دواويف الشعر ـ ( و ٜٕٜٔصدر مجمة ) السمير( بالعربية سنة ) أالقممية( و الرابطة ػػـ الى )المتحدة االمريكية , انض

, يعد في مقدمة الشعراء الذيف كاف ليـ شرؼ المحاولة في تطويع الشعر العربي خمائؿ(, )الجداوؿ( , )ال)تذكار الماضي(
, توفاه مبلئو أعضاء ) الرابطة القممية (التي عاشيا مع ز , فشعره يعبر عف أفكار جديدة وليدة البيئة نسانية الكبيرةغراض اإللؤل

 .  ـ(ٜٚ٘ٔيزاؿ في أوج نشاطو الصحافي والشعري سنة )  ما اهلل وىو
 

 ـٌنالط  
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 ْد!مَ ي بِو وَطْرُفَؾ أرْ َحػػػاَر طْرِفػػػػ          ْيَنا        مػػػػػػػػػػّؿ كِ فػَمٌؾ واحػػػػػػػػٌد يظِ 

 دْ ػػَوَعمػػػػػػػػػى الكوخ والبَناِء الُمَوطّ          َقَمػػػػػػػػػٌر واحػػػػػػٌد يطػػػػػّؿ عَمْيَنا        
 دػػِحيَف تخفػػػػػى وعْندَمػػػػػػػػػا تتوق           ـُ اّلتي تراَىػػػػػا أراىػػػا       الّنجػػػػػػػو 

 دْ وأَنا , َمع خصاصتي , َلْسُت أْبعَ َناؾ إلييا        َلْست أدنى عمػػػػػػػػػػػى غِ 
 
 
 

 

 

 يريد بو اإلنساف الّطيف                -ٔ
 الذىب الّنضار              -ٕ
  الفّضة أو المؤلؤ الُجماف              -ٖ
  الباليالرديـ               -ٗ

 

 معانً المفردات
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 ةيالطفولة في المواثيق الدول
 

كػؿ ولػد قاصػر مػف دوف أي  , فنّصػت عمػى أف  لمطفولة الحؽ في رعاية خاصػة ف  أجاء في المواثيؽ الدولية     
صؿ القومي أو االجتماعي أو الثورة أو النسب حقػًا عمػى ف أو األتمييز بسبب العرؽ أو الجنس أو المغة أو الدي

لكػؿ طفػؿ  ف  أ. و وة التػي يقتضػييا صػغر سػنيػة البلزمػسرتو وعمى المجتمع وعمى الدولػة فػي اتخػاذ تػدابير الحماأ
 فور والدتو الحؽ في حمؿ االسـ واكتساب الجنسية . 

, وىو مؤلؼ مف مقدمة ـٜٜ٘ٔوؽ الطفؿ( لسنة عبلف حقمـ المتحدة )إوقد أصدرت الجمعية العمومية لؤل     
 : لحقوؽ المذكورة وتفصميا كما يأتيوعشرة مبادئ تكرس ا

 

دوف تمييػػز ألي سػػبب مػػف االسػػباب  فْ , ِمػػتػػع بيػػذه الحقػػوؽ عمػػى قػػدـ المسػػاواةفػػي التمتأكيػػد حػػؽ الطفػػؿ  -أواًل 
 المذكورة المتعمقة سواء بشخصو اـ بأسرتو. 

 

مسػاعدتو فػي  ألجػؿ ؛فػرص والتسػييبلت القانونيػة وغيرىػاوفػي منحػو ال ,ماية الخاصةحؽ الطفؿ في الح -ثانيًا:
يػة والكرامػة ويجػب عنػد , وفػي جػو مػف الحر طبيعيػةالنمو جسديًا وعقميًا وخمقيًا وروحيًا واجتماعيًا بصورة صحية 

 . إعطاء االعتبار األوؿ لصالح الطفؿف ليذه الغاية سف القواني
 

 . في التسمية والجنسية منذ والدتو حؽ الطفؿ –ثالثًا 
 

قبػؿ  لعنايػة والوقايػة الخاصػة لػو وألمػو, وفػي اوفي النشوء والنمو الصحي , يحقو في الضماف االجتماع -رابعاً 
 وفي السكف والرياضة والخدمات الطيبة. ..وحقو في التغذية الوافية  ,وبعدىا  الوالدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسانفً حقوق اإل
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خاصػػػة التػػػي المعػػػاؽ( جسػػػميًا أو عقميػػػًا أو اجتماعيػػػًا فػػػي المعالجػػػة والتربيػػػة والعنايػػػة الحػػػؽ الطفػػػؿ ) –خامسػػػًا 
 . تقتضييا حالتو الشخصية

النمػو تحػت رعايػة  , وحقػو فػيتنمية الكاممة والمنسجمة لشخصػيتوحاجة الطفؿ لممحبة والتفيـ ألجؿ ال –سادسًا 
 حرماف الطفؿ الصغير مػف حضػانة أمػة, وعدـ ية, في جو مف العطؼ والطمأنينة األدبية والمادمكفأوالديو إف 

 .راء والمساعدة لمعائبلت المحتاجةعالة لؤلطفاؿ اليتامى والفقمع واجب الدولة أف تؤمف اإل
. وفػي بتدائيػة وحقػو فػي الثقافػة العامػة. السػيما فػي المرحمػة االلزاميػةحؽ الطفؿ في التربية المجانية واإل -سابعاً 

جتماعيػة واالالعناية المتساوية لمساعدتو في تنميػة قدراتػو وتقػديره الشخصػي لؤلمػور وشػعوره بالمسػؤولية األدبيػة 
, مػػع النظػػر الػػى مصػػالح الطفػػؿ لمعػػب واالسػػتجماـ عمػػى األسػػس نفسػػيا, وحقػػو فػػي اوجعمػػو عضػػوًا فػػي المجتمػػع

السػػعي لتػػوفير التمتػػع لػػى واجػػب المجتمػػع والسػػمطات العامػػة با  . و ية الوالػػديف باألفضػػمية فػػي كػػؿ ذلػػؾلػػى مسػػؤولا  و 
 .بيذه الحقوؽ

 .ياسعاؼ في األحواؿ كم  إلاة و أفضمية الطفؿ في الحصوؿ عمى الحماي –ثامنًا 
. وتحػريـ بػو بػأي شػكؿ كػاف رجػاتإلاىمػاؿ والقسػوة واالسػتغبلؿ كميػا وتحػريـ اإلوقاية الطفػؿ مػف أنػواع  –تاسعًا 

 . قمي أو األدبيػػنموه الجسدي أو العتشغيمو قبؿ سف معينة وال في االعماؿ المضرة بصحتو أو بتربيتو أو ب
, وواجػػب عنصػػري أو الػديني أو أي تمييػػز آخػػراالعمػػاؿ التػػي تعػزز التمييػػز ال واجػػب حمايػػة الطفػؿ مػػف -شػراً اع

, ومػع وعيػو الكامػؿ بمػزـو خػاء العػالمي, والسػبلـ واإلـ والتسامح, والصداقة بيف الشعوبتنشئتو عمى روح التفاى
 تكريس طاقتو ومواىبو في خدمة رفيقو االنساف . 

ًا ليدفيا في توفير طفولة سعيدة تتمتع بالحقوؽ والحريات الػواردة فييػا , وتحقيقالمبادئ العشرةوتنفيذًا ليذه       
لطفؿ( استيؿ تمؾ المبادئ بديباجة. أوصى فييػا إعبلف حقوؽ ا) ف  إة الطفؿ نفسو ولمصمحة المجتمع, فصمحلم

, ذه الحقػػوؽت الطوعيػػة, والسػػمطات المحميػػة والحكوميػػة, بػػاف تعتػػرؼ بيػػ, والييػػآفػػراداً أؿ والنسػػاء , والرجػػاالوالػػديف
 . ية وغيرىا مف التدابير التدريجيةوتسعى لمراعاتيا بالتدابير التشريع

فولػة العالميػة والغايػة طلمسػنة  ٜٜٚٔمـ المتحدة سنة . عَدت األأىمية الطفولة وواجب العناية بياولتأكيد       
الييػآت والمنظمػات فػراد و السػعي مػف جانػب األو , حقػوؽ الطفػؿ وتوضػيحيا لمػرأي العػاـعاية البلزمػة لر مف ذلؾ ال

  .اً ػمػمػإقرارىا تشريعيًا وتطبيقيا ع, ألجؿ ة والعامةصالخا
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 . العيود :المواثيؽ 
 قصر عف الشيء وعجز عنو ولـ يبمغو .  :قاصر 
 .  الشجرة : الِعرؽ

 .  الراحة : االستجماـ
 
 
 
 
 

 .وبعدىا –وىو جنيف  - وحافظ عمى حقوقو قبؿ والدتوسبلـ بالطفؿ احتفى اإل -ٔ
 .سبلميةحكاـ التي جاءت بيا الشريعة اإلاأل في ضوءبّيف ذلؾ 

 تمخيص ىذه المبادئ. ومناقشة عدٍد منيا.  –عزيزي الطالب  -حاوؿ -ٕ
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معانً المفردات 

 المناقشة 
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 خوَؾ َزيٌد أزارني  -ٔ
 ىذا المجتيدَ  أكرْمتُ  -ٕ
 . الخطيِب عميّ أصغْيُت إلى  -ٖ
 ثمَثُو .  حفظُت القرآف -ٗ
 . ـيُ أقبَؿ الجنوُد بعضُ  -٘
 ْيَف نَصفُو .قضيُت الد   -ٙ

 

زيػػد( )لكممػػة  اأخػػوؾ( تمييػػدً كممػػة )أخػػوؾ( وجئنػػا ب)زيػػد( ىػػو ) ف  أوؿ تجػػْد تأمػػؿ المثػػاؿ األ    
)بػدؿ الكػؿ  و ىػو نفسػو ويسػمى أيضػاً ألن ػ؛ )زيد( بػدؿ مػف )اخػوؾ( وىػو بػدؿ مطػابؽ  فّ إلذلؾ ف

ـُ النبػػي سػػيُد الشػػيداء( فػػػ ) سػػيد الشػػيداء( بػػدؿ مػػف )عػػـ النبػػي( مػػف الكػػؿ( وكقولنػػا ) الحمػػزُة عػػ
 .  يكوف أكثر وضوحًا مف المبدؿ منو جئنا بو لتزداد الجممة قوًة ورسوخًا ويشترط في البدؿ أفْ 

لحػاؿ )ىػذا( وكػذا اشػارة إلاالمجتيػد( بػدؿ مػف اسػـ ) ف  أذا نظرت إلػى الجممػة الثانيػة تجػد ا  و     
و( تػػدؿ عمػػى جػػزء مػػف القػػرآف ثمثػػا المثػػاؿ الرابػػع فػػإف  كممػػة ), أّمػػ( مػػف المثػػاؿ الثالػػثفػػي )عمػػيّ 

البػػػدؿ بعػػػض مػػػف  ذا وازنػػػت بػػػيف البػػػدؿ والمبػػػدؿ منػػػو فػػػي الجممػػػة المػػػذكورة رأيػػػت أف  ا  , و الكػػػريـ
وكػذا الحػاؿ ( مػف البػدؿ )بػدؿ بعػض مػف كػؿلػذلؾ يسػمى ىػذا النػوع ؛ منػو  المبدؿ منػو أو جػزء

ف( لػـ يْ الػد  وفي المثاؿ السادس فالبػدؿ )بعػض( لػـ يطػابؽ المبػدؿ منػو و ), خامس في المثاؿ ال
البػػػدؿ بالمبػػػدؿ منػػػو  ويحتػػػاج ىػػػذا النػػػوع مػػػف البػػػدؿ إلػػػى ضػػػمير يػػػربط, كمػػػو بػػػؿ نصػػػفو  يقػػػض

 الياء( في الجمؿ الثبلث األخيرة وىو الضمير الرابط. والضمير ىو )

البػدؿ يتبػع المبػدؿ  ف  أمثمػة المتقدمػة جميعيػا تجػد النظر في البػدؿ والمبػدؿ منػو فػي األ أعد    
مؿ عمػػػى ضػػػمير يطػػػابؽ تػػػػيش بػػػدؿ الػػػبعض يجػػػب أفْ  ف  أعرابػػػو رفعػػػًا ونصػػػبًا وجػػػرًا, و إمنػػػو فػػػي 
 .  المبدؿ منو

 البدلثالثاا: 

 العرض
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, وىػو لمسمى المبػدؿ منػو: ىو التابع المقصود بالحكـ ببل وساطة بينو وبيف متبوعو االبدؿ    
 أنواع  منيا :

نحو  ,سمى بدؿ كؿ مف كؿبدؿ منو نفسو ويمكاف فيو البدؿ ىو ال : وىو ماالبدؿ المطابؽ
َراَط الُمْسَتقيـا )) :ىقولو تعال   (( ْغُضوب َعَمْييـيَف َأنَعْمَت َعَمْييـْ غيَر المَ ذصَراَط ال   ْىدَنا الص 

 (ٚ – ٙ)الفاتحة / 

بػػدؿ جػػزءًا حقيقيػػًا مػػف : وىػػو مػػا كػػاف فيػػو الالبػػدؿ الجزئػػيوبػػدؿ بعػػض مػػف كػػؿ ونسػػميو      
ِمػػ: )) َيػػا َأي  قولػػو تعػػالى: نحػػو, المبػػدؿ منػػو مْنػػو  ْصػػَفُو أو انقُػػصنِ ُؿ  قُػػـ الم ْيػػَؿ إال  َقمػػيبًل يَػػا الُمز 

 ( . ٖػػَٔقميبًل  (( ) المزمؿ / 

 

 عرب ما تحتو خط :أ

 (ٛٔ-ٚٔ)البروج /  وَثُموَد   (( ْفرعْوفَ  الُجُنودَأَتاَؾ َحديُث  َىؿْ : )) قاؿ تعالى

 .عمى السكوف ال محؿ لو مف االعراب: حرؼ استفياـ مبني ىؿ 

 .بلمة جره الكسرة الظاىرة في آخره: مضاؼ اليو مجرور وعالجنود

الكسرة  مف : بدؿ مف الجنود ) بدؿ جزء مف كؿ ( مجرور وعبلمة جره الفتحة بدالً فرعوف
 .ألّنو ممنوع مف الصرؼ

 

 

  

 القاعدة

 تطبٌق
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(1) 

 
 بيف البدؿ والمبدؿ منو وحدد نوع البدؿ فيما يأتي:

 (.ٕٖ-ٖٔ(( )النبأ /   َؽ َوأْعَناباً ػَحَدائِ   َف َمَفازاً ػػِ قػػت  ػقاؿ تعالى: )) إف  ِلْممُ  .ٔ
 إف  واضع عمـ النحو اإلماـ عمي )عميو السبلـ(. .ٕ
 ( ٜٚ)آؿ عمراف/.َمِف اْسَتَطاَع إليو سبيبًل ((  تِ يْ ج  البَ وهلل عمى الن اِس حِ  ))قاؿ تعالى:  .ٖ
 ُأدافُع عف وطني العراؽ. .ٗ
 مَثُو.أكمُت الرغيَؼ ثُ  .٘

(ٕ) 

 ىات ثبلثة أمثمة لبدؿ المطابؽ, يكوف مرة مرفوعًا ومرة منصوبًا ومرة مجرورًا.

(ٖ ) 

 البعض, يكوف مرة مرفوعًا ومرة منصوبًا ومجرورًا في الثالثة. ىات ثبلثة أمثمة لبدؿ

(ٗ) 

 أعرب ما يأتي:

 كاف أبو الطيب المتنبي شاعرًا حكيمًا. -ٔ
 يـ. بعضُ  جاء الطبلبُ  -ٕ

 

 

 

 

 

 التمرٌنات
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 مقتطفات من خطاب الشٌخ محمد رضا الشبٌبً*

 فً مجلس 

 .1555عٌان بمناسبة مناقشة المٌزانٌة العامة لسنة األ

 

قنا ػِمػخُ مػاذا نصػنع ؟  آراؤىـ ما ُخمؽ غيُرنا وُخمَقْت ليـ ك قنا وُخمَقْت لنا آراؤنامخُ ماذا نصنع    
د  لنػا مػف الوقػوؼ عنػد آرائنػا . فػبل ُبػَؽ غيُرنػا وُخمقَػت ليػـ عقائػدىـِمػ. كمػا خُ ناقْت لنا عقائػدُ وُخمِ 

أو حريػػة  والقػػوؿ الػػرأي. لنػػا حػػؽ فػػي حريػػة ؼ االمػػُر وقػػد كمفنػػا ذلػػؾ كثيػػراً وعقائػػدنا ميمػػا كم ػػ
لػػـ  فػػإفْ  هِ رُه بيػػدِ غ ػػمػػف رأى مػػنُكـ منكػػرًا فميُ وقػػد جػػاء فػػي الحػػديث الصػػحيح )واإلنكػػار, الموافقػػة 

ؼ يمػػاف ( فػػنحف ىنػػا وفػػي ىػػذا الموقػػلػػـ يسػػتطع فبقمبػػو وذلػػؾ أضػػعُؼ اإل يسػػتْطع فبمسػػانو فػػإفْ 
قػط  نكػف نكار وىو االنكػاُر بالمسػاف لػـ وسط الدرجات في اإلأمف ىذا الحديث الشريؼ نختاُر 

ـُ بعػػُض اإل ألسػػودِ ا لػػى الحيػػاة بالمنظػػارِ أبػػًدا إ ْر ولػػـ ننظػػ, متشػػائميف   . طالمػػاخػػوافكمػػا َيتػػوَى
 .إساَءتونْكرنا عمى المسيء أو  حسانوِ إاعتَرْفنا لممحسف ب

فػي الػػروح   العبػرةَ ليسػت العبػرُة فػي المظػاىر العمرانيػة وغيرىػا مػػف المظػاىر الماديػة ولكػف     
ى مػف ذا ُفقػَدت الحريػاُت فػبل جػدو ا  الروح و  . والعبرة في الحرية فإذا ُفقػػَدتِ .. العبرة في الكرامة

ن  . لػػيس ىػػذا مػػف اسػػتبداد شػػيوة الكػػبلـ بػػالمتكمـ وراء ىػػذه المظػػاىر العمرانيػػة تسػػوُقنا  إليػػو  مػػاوا 
ي أيػػػدة وذلػػػؾ الػػػر عقعنػػػد تمػػػَؾ ال ؼَ ِقػػنَ   أفْ الّ إرتأينػػػاُه وال يسػػػُعنا ي اأاعتقػػػدناىا ور  عقيػػدتنا عقيػػػدةٌ 

مػع الييػأة  ؼَ حظػة و أّدى بنػا الػى أف نختِمػفنػا ذلػؾ كثيػرًا الػى ىػذه المّ وقػد كم   ميما كم َؼ األمػرُ 
راىػػا نحػػف الحاكمػػة الحاليػػة فػػي سياسػػتيا فعنػػَدما جػػاَءْت الػػى الحكػػـ جػػاَءْت بػػآراء وسياسػػة ال ن

معارضػػتيا وال مفػػر  لنػػا أبػػدًا مػػف أْف نقػػرَع  فمنػػاَص لنػػا أبػػدًا مػػ . فػػبلالػػببلد تنطبػػُؽ عمػػى حاجػػةِ 
 .الحؽ   ىذه القاعة وغيرىا حتى يظيرَ في بالحجِة الحجَة 
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 * محمد رضا الشبٌبً

 

تمقى عمومو األولية عمػى و . وفييا نشأ . في مدينة النجؼـ ٜٛٛٔشبيبي في السادس مف رمضاف د اللِ وُ       
ا يسػػاعد كثيػػرًا بيئػػة . ومّمػػقػػدرة ودرس األدب عمػػى عممػػاء أفاضػػؿمشػػيود ليػػـ بالكفايػػة والمأيػػدي أسػػاتذة مػػربيف 

يتبػػارى ر المناقشػػات وينشػػد الشػػعر و تعقػػد فييػػا المجػػالس وتثػػا -ومػػا زالػػت  -كانػػت  إذْ النجػػؼ األدبيػػة والعمميػػة 
ده عمػػى نفسػػو فػػي ا. وقػػد كػػاف اعتمػػليػػذا الشػػيخ . فكانػػت تمػػؾ النػػدوات خيػػر معمػػـريضػػو ونقػػدهقالكثيػػروف فػػي ت
فػػي و بػدأ نظػـ الشػعر . حتػى أن ػػف شخصػيتو العمميػةينػاء قريحتػو وتكػػو قػوى العوامػؿ تػػأثيرًا فػي بأالدراسػة والتتبػع 

ف عمػػػره كتػػػب فػػػي ولمػػػا بمػػػغ العشػػػريف مػػػ .سػػػف مبكػػػرة وىػػػي سػػػف الثالثػػػة عشػػػرة. كمػػػا مػػػارس الكتابػػػة الصػػػحفية
 البيروتية ومجمة العرفاف والببلغ والزىور وغير ذلؾ .... والبرؽ المقتبس نذاؾ فيالمجبلت المعروفة آ

, طبػػع فػػي جػػزأيف . وكتػػب عػػف منيػػا عػػف مػػؤرخ العػػراؽ ابػػف الفػػوطي كتػػب عػػدة دراسػػات أدبيػػة وعمميػػة       
احتػػؿ مكانػػًا بػػارزًا فػػي تطػػور , ولػػو الكثيػػر مػػف المحاضػػرات والبحػػوث ,ر فػػي بغػػدادِشػػو فػػي باديػػة السػػماوة نُ رحمتػػ

سػنة  العربػيّ  نتخب عضوًا في المجمع العممػيّ , وقد اُ ية عمى الصعيديف العراقي والعربية والمغو المجامع العممي
ـ وحصػػؿ عمػػػى  ٜٚٗٔكمػػا انتخػػب عضػػػوًا عػػامبًل فػػي مجمػػػع المغػػة العربيػػة فػػػي القػػاىرة أواخػػر سػػػنة  ٖٕٜٔ
 . وفاز برئاستو مدة طويمة . ٖٜٗٔالمجمع العممي العراقي سنة  عضوية

وىو مػف مؤسسػي نػادي القمػـ العراقػي  .ة القاىرة درجة الدكتوراه الفخرية في األدب والتاريخوقد منحتو جامع   
 .( سنة ٙٚـ. وقد كاف عمره ) ٜ٘ٙٔ . توفي عاـسنةوترأسو مدة عشريف 
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  شاعر وأخوتو شعراء رموقة فأبوه. وليا مكانة ماعر مف عائمة عرفت باألدب والشعرالشبيبي أديب وش      

.  لػػذا نجػػد فػػي خطبتػػو األسػػموب الرفيػػع والكممػػات المنتقػػاة. كمػػا ال تعػػوزه عنػػد الحاجػػة وىػػو متضػػمع فػػي المغػػة
وقػػع فػػي أ. ليكػػوف تػػأثيره واألحاديػػث الشػػريفةآنيػػة الكريمػػة القر  اآليػػات يػػرادإاالسػػتعانة باألمثػػاؿ واالسػػتفادة مػػف 

 النفس وأجدى في االقناع .

: ) فعنػدما جػاءت ساليب الخطابية كقولػوتنكر في األ. وىذا أمر غير مسي خطابو بعض التكرارد فونج      
بيػاف لى اقناع المسػتمعيف يقتضػي فنػًا وخبػرة الػى جانػب قػوة الإسياسية ( ألف الوصوؿ  بآراءالى الحكـ جاءت 

 . البرلمانية نجد سخرية الذعة خطبو. وفي وطبلقة المساف وحصافة العقؿ

. غيػػر ىّيػػاب وال تبػػدو الحماسػػة فػػي نفسػػو وعمػػى محيػػاه. و ي المنبػػر ليمقػػي كممتػػو نجػػده ينفعػػؿما يرتقػػوعنػػد     
مػػػاـ الجمػػػاىير منػػػذ شػػػبابو. واالنفعػػػاؿ مسػػػألة ذات وجيػػػيف. فيػػػي تشػػػد الوقػػػوؼ أ متػػػردد. وقػػػد مػػػارس أوَوجػػػؿ 

ى الػرغـ مػف ذلػؾ . ولكػف الشػبيبي عمػت نفسو قد تعرض صاحبيا الى الخطأ. وفي الوقالجماىير الى الخطيب
. وليػذا ر عػف نفسػو بػأجمى مػا يكػوف التعبيػر. أو أخطأ التوفيؽ فػي التعبيػقمما تعرض ألخطاء لغوية أو نحوية

 .يحرؾ الجماىير ضدىـ اف يستطيع أفْ و ككاف يخشاه الحكاـ ألنّ 

ع المسػػتما يجعػػؿ , وذلػػؾ مّمػػر الحكومػػة وعتوىػػا ىػػزت أعمػػاؽ نفسػػو. وأثػػارت كػػؿ أحاسػػيس وجدانػػووغػػرو     
عػارفي صػدقائو و مرموقػة فػي قمػوب أ . وحػّؿ منزلػةً في كؿ فقرة يػدلي بيػاو يتممس الصدؽ في كؿ كممة يمفظيا. 

 .فضمو ومتتبعي نتاجو عموماً 

, وقػد تميػز بػػػصفات حػػػممتو الػى مركػز الصػدارة فػي الجبيػة مػع نفسػو, صػادقًا فػي وطنيتػو وقد كػاف أمينػاً      
 .حوادث المستقبؿ قبؿ وقوعيا شؼالمعارضة الواعية التي تست

 , وتػػألـرىػػاؽ النفسػػي الشػػيء الكثيػػراإل. جعمتػػو يعػػاني مػػف و لوطنػػو, وثقتػػو فػػي نفسػػو وفػػي مبػػػػػادئوحّبػػ إف      
بمعتقػػداتنا وال . وآمنػا وتوجػع مػا شػاء لػو التػألـ والتوجػع. وكػاف يقػوؿ, مػاذا أصػنع, لقػد نشػأنا عمػى حػب الػوطف

 .سبيؿ لمحياد عنيا

عة أدبيػة . وسػممسػتقمة ة الحػس وقريحػة روح جياشة مرىفلقوؿ في أديبنا وشاعرنا وخطيبنا امتيازه بوصفوة ا    
 .اهلل رحمة واسعةمجيدًا في األدب والسياسة. رحمو  قد كاف. و أسموب ادبي رصيف. و فذة

 التعلٌق النقدي
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 منت بالحسٌنآ
 *للجواهري                                                                                         

 

ر باألبـــــــــــــــــــلج األروعِ          ْضَجع         ـــــــن مَ ـــــلمثــــواك مِ  فداءٌ   َتَنو 

 , ومن مســــــكها أضوعِ احً ن روْ       نا             ـــــــات الجِ بؤعبــــــــَق من نفحــ

 من َمْصَرعِ  كَ ألرضِ  اقــــــــــًٌ وسُ            ) الـــّطفوؾ (        َك ٌــومِ لٌــومِ  اَورعًٌ 

ٌــعلـــى نهجــ    فوس              النُ  ـــْبسِ علٌك بحــــــــ ازنً وحُ   الَمْهٌــــعِ  رِ ــّ ــك الن 

ٌُذاوَصونــــــــاً لمجـــــ  دعِ ـاهُ من ُمببــــــــما أنت تؤبـــــــــ                لدَك مْن أن 

 ٌُّ ٌُْشفعِ ا, إلى اـــَن فذّ ـــــــــــ              ـــــــــــــــالوتُر فً الخالدٌـــــــ هافٌا أ  آلن لم 

 قُن عِ م هــــَن عـــــــــن َؼدِ ـــــــَن العظام              لآلهٌــــــَظَة الطامحٌــــــــــٌا عِ  وَ 

 ــُرك من َمْفَزعِ ــــُتوؾ              وُبورك قبـــــــــــــــللحـــــــــــ تعالٌَت من  ُمْفزعِ 

هــــــــوُر فـــ د       ْن سُ ـــمِ ـَتلُــــــــوذ الدُّ عِ ــٌه ومِ ـــــــــــــــــنبعلى جا       ج   ْن ُرك 

 ــعِ من َبلقـــ َكرامةِ الــــــٌُم َنســــــــ      ــــُم        هب  النسٌــــثراك ف شـــــــَــــَمْمتُ 

ى ولــــــم ٌض ـد  اســــــــترا              َ  خ ــــثُ وعف رُت خدي بحٌــــ  رعِ تفــــــــر 

ٌَخشـَوحٌــــــُث َسنابــــــ  ــــــَــعِ ــــــُك خٌل الُطؽا              ة حـــَــــالْت َعلٌه ولم 

 أرَفعِ  ـــــــً الى َعالمٍ بروحــــــــــ       الذكرٌاُت        وخْلُت وقــــــــــــــْد َطارتِ 

 ـــدعِ الُملهم الُمبـــــــ وَمعةِ ـــصَ بـــ              الخٌالِ ــــــــرك طوؾ وطفُت بقبـــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :يالجواهر

سرة عرٌقة فً العلم واألدب والشعر وعندما شذّب أ( وفً مدارسها تلقى علومه, عن 9ٓٓٔولد الجواهري فً النجؾ سنة )   

نصب نفسه للدفاع عن أمته وعن  .نقلب( ثم جرٌدة ) الرأي العام(صدر فٌها جرٌدة )الفرات( ثم جرٌدة ) االألى بؽداد وإانتقل 

بذؤوالده الحذال رحذل ا ضذاقت بذه و, لّمذستسلم ولم ٌكل ّ له قلذم وال لسذانشعبه فلقى متاعب كثٌرة , ولقى اضطهادا , ولكنه لم ٌ

لذى بؽذداد ٌذنعم إم( فعذاد 9٘8ٔ( تموز عام ) ٗٔكانت ثورة )أْن لى إم( وظل فٌها 9٘ٙٔسنة ) الى سورٌإلى القاهرة ثم انتقل إ

 . (م997ٔ, توفً فً سورٌا سنة )الكرامة العزة وملحم بالحرٌة وٌسكب على جوانبها اناشٌد

كر استشذهاد الحسذٌن )علٌذه م( لذذ9ٗ7ٔتشذرٌن الثذانً عذام )  ٕٙكذربلء ٌذوم  قذٌم فذًألقى هذه القصٌدة فً الحفذل الذذي أ*   

 , وقد كتب خمسة عشر بٌتاً منها بالذهب على الباب الربٌس الذي ٌإدي الى الرواق الحسٌنً .  السلم(
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 (حمراء )مبتورَة اإلْصَبعِ  ــــــحِ من وراء الضرٌـــــــــــــــ                    ــــــــ ٌداً  كؤن  

 عِ ْترَ ــــــــــــــــم ذي َشَرق مُ بـــــــــــــــــــــــالُخنو                  ع والضـٌ ُتَمد  الى عالمٍ 

 ـــــــــــــــعِ ُه أوُمْسبـــــــَ نْ اَْطبقــَـــــْت                  َعلى ُمذبب مِ  ــــــــــةٍ فً ؼابـــَ  تخب طَ 

 ـــــــــب ُممرعِ نُه جدٌَب الضمٌر                بـــــــــــآخر معشوشــــَ بــــــــــــــــــدل مِ لتَ 

 إلى حــــــــــــــــــــــــــرم أمنعِ  ؽا                 ر َخوفاً فـــــــــَع هذي النفـــــوس الصِ تدوَ 

 

 

 

 
 األبلج
 الرو  
 الطفوؾ

 
 
 

 المهٌع 
 ٌذال 

 مبتور االصبع 
 ذو شرق

 مذنب ومسبع

 
 روع(: المعجب بشجاعته أو حسنه., و) األالوضاء الوجه

 ت رابحته.بق)ضاع( من ضاع المسك ٌضوع إذا ع سٌم الرٌح. ون
وهً تطلق بصورة خاصة  اراضً المشرفة من جوانب الشواطألهً ا

على  -كربـــلء اآلنــ وهً مدٌنة  على ما اشرؾ من اراضً )الؽاضرٌة(
 ( وأبنابه.وفٌها كان مصرع الحسٌن الشهٌد )علٌه السلم نهر الفرات

 
ٌّن, الواضح  .الب

 .ٌهان
 .بعد مقتلههً ٌد الحسٌن وقد بترت أصبعه 

 ذو شجا وؼصة 
 كثٌر الذباب والسباع .

 
 

 

 

 

 ٌوم الطفوؾ (ك وردت فً البٌت الثالث من القصٌدة عبارة ) ورعٌاً لٌومِ 

 :ا ٌؤتًاجب عمّ 

 ., وبٌن نوعهـ دل على البدلٔ

 الطفوؾ (. ٌومِ  كَ : ) لٌومِ ـ اعرب مفصلً ٕ

 

 

 

 تطبٌق نحوي 

 معانً المفردات
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 للجاحظ*                                                                                        

: ود حتى كاد يموت جوعًا, ثـ قاؿأطمنا القع, فعند سيؿ بف ىاروفحكى دعبؿ الخزاعي قاؿ: كنت يومًا *   
, ال تحػػز فيػػو السػػكيف. فأيحػػؾ يػػا غػػبلـ غػػد ناو  ال يػػؤثر فيػػو الضػػرس , و تػػاه بصػػجفة فييػػا مػػرؽ تحػػت ديػػؾ َىػػـر

؟ قػػاؿ: لػػـ أظنػػؾ تأكمػػو وال تسػػأؿ عنػػو, قػػاؿالػػرأس يػػا غػػبلـ؟ قػػاؿ رميػػُت بػػو, قػػاؿ وِلػػ: ايػػف فتأممػػو ثػػـ قػػاؿ ـَ : وِلػػـَ
 يرمي برأسو؟  فْ مَ يرمي برجمو فكيؼ  فْ َظننت ذلؾ؟ إني واهلل ألمقُت مَ 

رئػيس األعضػاء, وفيػو ُعرفػو الػذي  الػرأَس  ا عممػت أف  أّمػ , الطيػرة والفػأؿ لكرىتػوا فعمػت إالّ فيم لـ يكفْ  ولو    
دماغػػو دواٌء رب بيػػا المثػػؿ فػػي الصػػفاء, فيقػػاؿ: شػػراب أصػػفى مػػف عػػيف الػػديؾ. و ضػػ, وعينيػػو التػػي يُ يتبػػرؾ بػػو

لػػيس العيػػاؿ كػػانوا  أو, ي ال آكمػػوظننػػت أّنػػؾ , وىػػب أّنػػتحػػت المسػػاف منػػومػػا لوجػػع الكميتػػيف, ولػػـ يػػر قػػْط أىػػش 
ح ومػف رأس و خيػر مػف طػرؼ الجنػايأكمػو ,أمػا عممػت أّنػ فْ َمػ, فعنػدنا تأكمػو أالّ قػد بمػغ مػف جيمػؾ  نو فػإفْ يأكمو 

ؾ رميتو ي واهلل أدري أنّ يف ىو؟ وال أيف رميت بو؟ قاؿ: لكنّ أ, قاؿ الغبلـ واهلل ما أدري يف ىوالعنؽ انظر لي أ
 في بطنؾ قاتمؾ اهلل.

ة مقبولػة. السػبلـ عميػؾ. فقػاؿ: كممػػػ :لي, وبػيف يديػو طبػؽ تمػر, فقالػتقفت امرأة عمى أبي األسود الػدؤ وو *   
. قػػاؿ: الرمضػػاء أحرقػػت أوسػػع لػػؾ عرابػػي: أأدخػػؿ؟ قػػاؿ قػػؼ وراءؾعرابػػي وىػػو يأكػػؿ. فقػػاؿ األأووقػػؼ عميػػو 

قػاؿ: نعػـ قػد رأيػت  .منػؾ أألـَ  رأيػتُ  آكؿ معؾ؟ قػاؿ: تػاهلل مػا لي أفْ  أذفْ إقاؿ رجمػػّي. قاؿ : بؿ عمييا تبرداف. 
يسيرة نبذىا لو فوقعت تمػرة منيػا,  راتػمي. ثـ أقبؿ أبو األسود يأكؿ حتى لـ يبؽ في الطبؽ إال تُ إال إّنؾ نسيت

ا لػو. يالػذي تمسػحيا بػو أقػذر مػف الػذي تمسػح : يػا ىػذا إف  فقاؿ ابو االسود .سائوفأخذىا األعرابي ومسحيا بك
 لجبريؿ وميكائيؿ ما كنت لتدعيا. يطاف. قاؿ: ال واهلل, واالادعيا لمش أفْ قاؿ كرىت 

ف رجبًل بمغ في البخؿ غايتػو حتػى صػار إمامػًا وكػاف اذا صػار فػي يػده درىػـ خاطبػو وناجػاه, وكػا *وزعموا أف  
 , وكـ مف رفيع قد يس قد فارقت وكـ مف خامؿ قد رفعت, وكـ مف كرض قد قطعتأقوؿ لو كـ مف ا يممّ 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي البصرة ػػػ, مولده ووفاتو فئيس الفرقػػػة الجاحظية مػػػف المعتزلةكبر ائمة األدب ر أبف بحر أبو عثماف الجاحظ ,   ور مْ عَ *
, و ػػػو تصانيؼ كثيرة منيا ) الحيواف (, لقتمتو مجمدات مف الكتب وقعت عميوى صدره, ػػػىػ( مات والكتاب عم ٕ٘٘ػػ ٖٙٔ)

 .و )مسائؿ القرآف( سحر البياف ( ,( , ) والتبييف )البياف

 

 من نوادر البخالء
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يو في كيس ويقػوؿ . ثـ يمقىوال تضح ىطمأنت بؾ الدار. لؾ عندي أال تعر اقر  بؾ القرار و أخممت؟ فاآلف أست
 سكف عمى اسـ اهلل وال تذؿ وال تزعج منو .الو: 

, إْذ رأى حػواءأخرج درىمًا فقػط. فبينمػا ىػو ذاىػب مكنو ذلؾ ثـ أنفاؽ درىـ فدافعيـ ما إفي  وعميو اىمُ  وألحّ    
؟ واهلل ةٍ أو شػرب ةٍ , بأكمػشيئًا تبذؿ فيو الػنفس سؿ عمى نفسو أفعى لدرىـ كاف عنده, فقاؿ في نفسو: أتمؼُ وقد ار 
ىمو منو في ببلء, وكانوا يتمنوف لو أيتو ورد  الدرىـ في كيسو. فكاف ع الى ب موعظة لي مف اهلل فرجالّ إما ىذا 

ـُ اوداره, ثـ قاؿ مػا كػاف أد , قدـ ابنو فاستولى عمى مالويـ قد استراحوا منومات وظنوا أنّ  ما. فمّ الموت العاجؿ
و ا المقعػد. لػػػذىمكنػي وأقعػدني ىػأبيػذا  . قػاؿ:ترىا يمسح عمى ظيره فيحفر كما مّ أ؟ قالوا ال يقطع الجبف و أبي

 .شير إلييا بالمقمةعيا مف بعيد فأتصنع؟ قاُؿ أصن . فقالوا لو: فأنت كيؼ تريد أفْ ا صميت عميوػعممت ذلؾ م

 

 

 
 صجفة

 الرمضاء
 نبذها
 حواء
 ٌتؤدم

 
 .آنٌة طعام

 .الرمل الحار
 .لفظها

 .جماعة بٌوت من الناس مجتمعة
 دام وهو المرق وؼٌره.ألاٌؽمس الخبز ب

 

 

 

 

 ؟ّبة واآلخر ضرورةول سُ األ ن  إـ بٌن البخل واالقتصاد حدود. أال ترى معنا ٔ

 .أو تعرؾ صاحبهاقرأتها من نوادر البخلء ـ اذكر نادرة ٕ

 .جاحظ بعد الرجوع الى المكتبةللمقالة قصٌرة عن كتاب )البخلء( ـ اكتب ٖ

 .فهها وعرّ م فً النص, اختر أحدـ وردت اعلٗ

 

 

 

 المناقشة

 معانً المفردات
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ةُ فٌها خٌُر العالمٔ ر  ةُ, الذ  ر   .ودماُرهُ ,ـ الذ 

 : الشاعرـ قال ٕ

 من بطشً وفتكً  حذارِ  فٌها                    حذارِ  هً الدنٌا تقول بملءِ      

 : ـ قال الشاعرٖ

ً  مواثقً                      إّنهابو  بحب بثنة أال ال      اوعهودً ا أخذت علـــــــــ

ا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوزَ : ـ قال تعالى ٗ ٌَ نَة (( ) البقرة / َك ـجُ و)) َوقُْلَنا   .(ٖ٘الج 

 .ماهُ نفسُ  , والرجلنِ عٌُنهُ  ـ جاَء الرجلُ ٘

 .ماما , والمرأتان كلتاهُ جلن كلهُ جاَء الر

 

 

 

وتمكينو مف تػدارؾ لفػظ فاتػو سػماعو, ردت ػػ عزيزي الطالب ػػ تثبيت الكبلـ لدى السامع وعدـ توىمو أ ذاإ     
 .والتوكيد نوعاف: توكيد لفظي, وتوكيد معنوياعتمد أسموب التوكيد, 

وؿ, فتكػػرار , كمػػا فػػػػػي المثػػاؿ األاف اسػػمًا ظػػاىراً ػػػػسػػواء ك كػػد بمفظػػوادة المؤ ػػػػػوف بإعػػػػ: يكفالتوكيػػد المفظػػي      
د ىػو المؤك  زالة ما في نفسو مف شؾ و توىـ  قد يرد عمى ذىف القارئ أو السامع, وإل( ىنا يأتي لمنع لفظ )الذرة

, أو جػػاء فعػػبًل كمػػا فػػي اسػػمًا كمػػا ذكرنػػا فػػي المثػػاؿ األوؿ, فقػػد جػػاء المفػػظ المكػػرر لمػػا قبمػػو, وىػػو ذات المؤك ػػدُ 
يرتفع شأف الوطف في ظؿ الحريػة (, أو يػأتي اسػـ فعػؿ كمػا فػي )حػذار , حػذار( أو حرفػًا كمػا  المثاؿ ) يرتفع

, ويػأتي ضػميرًا كمػا فػػي النصػر لنػا, النصػر لنػا(فػي المثػاؿ الثالػث, )ال , ال أبػوح(, وقػد يػأتي جممػة كمػا فػػي )
ػػػؿ المسػتتر الػذي تقػديره و توكيػد لفضػي لضػمير الفاعػػػ( الظػاىر ىى في المثاؿ الرابع فالضػمير )أنػتقولو تعال

ضػػميرًا, لػػيس لػػو محػػؿ مػػف  أـجممػػة,  أـ ,حرفػػاً  أـ ,مفظػػي سػػواء أكػػاف اسػػمًا, أـ فعػػبلً (, وحكػػـ التوكيػػد ال)انػػتَ 
ّنمػا, أو مجػرور يحتػاج الػى فاعػؿ أو مفعػوؿ ال , وال تػأثير لػو فػي غيػره أي:االعراب مطمقاً  عرابػو إقػاؿ فػي ي وا 

فػػاألكثر اقترانيػػا بالعػػاطؼ, ذا كػػاف جممػػة أسػػمية أو فعميػػة إالتوكيػػد  ف  أنػػذكر  فْ أ. ومػػف المفيػػد إن ػػُو توكيػػد لفظػػي
ـ  َكبل  َسْوَؼ َتْعَمُموَف((  َكبل  َسْوَؼ َتْعَمُموف : ))كقولو تعالى , وقولو جؿ  شأنو : )) َوَما َأْدَراَؾ ( ٗ-ٖ /) التكاثرُث

ا :ا  لتوكٌدرابعا

 العرض
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ـ  َما َأْدَراَؾ َما َيْوـُ الد يف    الّديفَما َيْوـُ  ـ  َأْولَػػػى (ٛٔػ ٚٔاالنفطار / )(( ُث , وكقولو تعالى )) َأْوَلى َلَؾ فَػػػػػػػػػأْوَلى ُث
 .(ٕ٘ػٕٗ) القيامة /  (( َلىَلَؾ فَػػػػػػػػػػَأوْ 

حظػة المثػاؿ كػبل , كمتػا , كػؿ , جميػع , عامػة ( فعنػد مبل ,, عػيف والتوكيد المعنوي: يكػوف بكممػات )نفػس   
( فالعبػارة ىنػا تػوحي ذا الحاؿ فػي )فػتح النبػي نفسػو مكػة( وكة )الرجؿ( توكيد لكممكممة )عيف ف  أالخامس نجد 

لػذي فػتح مكػة بنفسػو ال أحػد أصػحابو. فكممػة )نفػس( تثبػت الفػتح وسػمـ ( ىػو ا )صػمى اهلل عميػو وآلػو النبيّ  ف  أ
 .اىادفعت ما يتوىـ مف فتح غيره إيّ و  (لمنبي )صمى اهلل عميو وآلو وسمـ

رجبلف( وفػي الثانيػة )المرأتػاف(, ويكػوف لػاألولػى )ا( توكيػد معنػوي, والمؤكػد فػي ىمػاوالكممتاف )كبلىما وكمتا   
ـْ َأْجَمُعػػوَف ((ػػػػ )كػػؿ وجميػػع( كمػػػػػػا فػػي قولػػو تعػػالىالتوكيػػد المعنػػوي بػػ      .(ٖٓحجػػر / ) ال: )) َفَسػػَجَد الَمبلئَكػػُة ُكم يُػػ

  رحماء بأبنائيـ(. -متيـ أو عا -باء جميعيـاآل ف  إو) 

 : نتج مف عرضنا لنوعي التوكيد, المفظي والمعنوي ما يأتينست

 .اعرابو جميعياما قبمو في أوجو التوكيد يتبع  إف  ػ ٔ

فراد والتثنية والجمع, اإلابقو في ػ كؿ لفظة مف ألفاظ التوكيد المعنوي تقترف بضمير يربطيا بالمؤك د ويطٕ
 .والتذكير والتأنيث

 

 

 

 ., وهو نوعان: لفظً ومعنويئبٌت الكلم لدى السامع أو القار: هو تكرار ٌراد به تثالتوكٌد

 .اً أو حرفاً أو جملًة, أو ضمٌراً سما: د اللفظً ٌكون بتكرار لفظ المإكدالتوكٌ

د فً المعنى وتخالفه فً اللفظ  ,نفس, عٌنهً: ) واأللفاظ  التوكٌد المعنوي له الفاظ مخصوصة توافق المإك 
 : ذه االلفاظ استعمال خاص كما ٌؤتً( ولكل لفظ من ه, عامةكل, جمٌع كل, كلتا,

 .ٌإكد بهما المثنى أو الجمع أنْ وز , وٌجوالعٌن( لتوكٌد المفردـ )النفس ٔ

د بــــها المثنى المذذكر: كـ )كل وكلتا(ٕ  إلذىٌضذافا  أنْ , وٌجذب ا ٌإكذد بــــــذـها المثنذى المإنذث, وكلتذل ٌإك 

 . الضمٌر فً حالة التوكٌد بهما

ه أجذزاء مثذل )جذٌش, مدٌنذة(, مثذل: ـــذـذي لع أو المفذرد الذــذـ( ٌإكذد بــذـهما الجمةـــــذــ )كل وجمٌع وعامٖ

 . هل المدٌنة جمٌعهم مهنبٌن(أ, واستقبلهم رض الوطن فرحٌنألى إهاجرون كلهم رجع الم)

 : تعرب توكٌداً معنوٌاً إال بشرطٌنـ الفاظ التوكٌد المعنوي ال ٗ

 القاعدة



7ٙ 
 

أو فذراداً أو تثنٌذة إتؤنٌثذاً وعلذى المإكذد وٌطابقـذـه تذذكٌراً أو  لفظ من الفاظ التوكٌد ضمٌر ٌعود ٌتصل بكل -أ

 ضافة ., وهذا الضمٌر مبنً فً محل جر باإلجمعاً 

األلؾ رفعاً وبالٌاء عراب المثنى بإعربتا أُ , ي فً حالة التوكٌد بهماأ( للضمٌر ضٌفت )كل وكلتاأُ ذا إ  -ب

 . ًرا , وال ٌكون التوكٌد بهما فً خلؾ ذلك وج انصبً 

 

 

 

 :عرب ما ٌؤتًأ

ًُّ  فتح  .ُه مكةَ نفسُ  النب

 .فتح: فعل ماض مبنً على الفتح

 ًُّ  .خرهآمة رفعه الضمة الظاهرة على : فاعل مرفوع وعلالنب

ٌر متصل مبنً , والهاء ضممة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاؾ: توكٌد معنوي مرفوع وعلُه: نفسنفسُ 

 .فً محل جر باإلضافة

 الظاهرة على آخره.: مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحة مكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبٌق
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(1) 

 

 :اعرب ما تحته خط

 ( بً طالب )علٌهم السلمأقال الفرزدق فً مد  زٌن العابدٌن بن الحسٌن بن علً بن 

 

ًُّ                                    مُ ههللا كلِ  هذا ابُن خٌر عبادِ  ًُّ  هذا التق   الطاهُر العلمُ  النق

 

        

(2) 

 

 : اللفظً أوتٌة بالتوكٌد المعنوي أكمل العبارات اآل

 

 .ف تكوف كسواًل ............. أ حذْر فا وعمؿٌ  ػ الحياة ............. جيادٌ ٔ

 .ياالحافمَة .......................... التي ركبتُ  اليوـَ  ػ ركبتُ ٕ

 . السفر........ وسيمتاف مف وسائؿ ........ والقطارُ  ػ السيارةُ ٖ

 اذكريو ............ في كؿ ساعةٍ  تغفمي عف ذكر اهلل  فْ أ................  ياؾِ إ: أـ ابنَتيا فقالتْ ػ أوصت ٗ
 .كرهيطمئف قمبؾ لذِ 

 .في مكانو ............ الطبلب كؿٌ ػ جمَس ..٘

 

 

 

 

 التمرٌنات
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(3) 

 

  ٌ  :الكرٌمة اآلتٌة وبٌن نوع كل منهان المؤكد والتوكٌد من اآلٌات ع

  (ٕٕـ ٕٔ /)الفجر (( فبًفبً صَصَ هُاملًٍَََ سبُّهًجبء   دَوبً سْضُ دَوبًألَا وَالَّإِرا دُوَّجِ: )) تعالىـ قال ٔ

 (8ٔـ 7ٔ /االنفطار)((          يِٓاٌذِّ ثُُ َِب أدْسَانَ َِب يٌََُْ    اٌذيٓ ُ دَسانَ َِب يًٌََََِْب أَ: )) ـ قال تعلىٕ

 (ٖٔ/) البقرة ((  باألَمسْبءَ وٍُيًََّعٍَََُ آدَََ : )) ـ قال تعالىٖ

 

(4) 

 

ٌأن السببوازن بٌن اعرا  : ب الجملتٌن اآلتٌتٌن وب

 . كلهما أ ـ جاَء الرجلنِ 

 .ب ـ جاَء كل الرجلٌنِ 
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 رسم الهمزة

 ثالثا: الهمزة فً آخر الكلمة

 

 

 الذي قبلها. وعلى َوْفق اآلتً: لحركة الحرؾفً آخر الكلمة مجانسة تكتب الهمزة 

قرأ, صدأ, تبوأ, َمب , مؤلذي قبلها مفتوحاً نحو: بدأَ ترسم على األَلؾ إذا كان الحرؾ ال -ٔ ٌَ  داً., 

 -قبلها مضموماً نحو:ترسم على الواو إذا كان الحرؾ الذي  -ٕ

ٌُإ , ٌجُرإ , لإلإ , تباطإ , تكافإ  تواطإ , ته

 -على كرسً الٌاء إذا قبلها مكسوراً نحو: ترسم -ٖ

 ئ , قاِرئ , مستهِزئ , شاِطا , داِفا , متؤللِا. , مبتدِ  االجِ 

 -ترسم منفردة إذا كان الحرؾ الذي قبلها ساكناً نحو: -ٗ

ء , عضْوء , جْزء ,  ًْ ء , بْدء. ْبء , دْؾء , مْرءصحرْاء ,قضاْء , ماْء , سماْء ,ش ًْ  , لجْوء ,مض

نصب أو ألؾ التثنٌة تثبت على اتصلت الهمزة المتطرفة المنفردة بعد ساكن بؤلؾ تنوٌن الإذا  ملحوظة:

 ٌن:حال

 -على كرسً الٌاء إذا كان الحرؾ الذي قبلها ٌمكن وصله بما بعدها نحو: - أ

 بان        الفاء ٌمكن وصلها باأللؾ: فادْؾء                دفباً               دف

 الباء ٌمكن وصلها باأللؾ: با    ان     باً              عببعْبء               عب

 ًْ  شٌباً              شٌبان         الٌاء ٌمكن وصلها باأللؾ: ٌا      ء         ش

 -ٌمكن وصله بما بعدها نحو: منفردة على السطر إذا كان الحرؾ الذي قبلها ال - ب

 الواو ال تتصل باأللؾ: وا       ضوءا           ضوءان          ضْوء    

 جزءا            جزءان       الزاي ال تتصل باأللؾ: زا         جْزء      

  مرءا             مرءان         الراء ال تتصل باأللؾ: را        مْرء       

 

 

 

 

 

 

 فوائد إمالئٌة

 القاعدة
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 وب ( ْفر  أٌقصٌدة ) س  

 بدر شاكر السٌاب                                                                         

 

 لكأ الحمد  مهما استطالأ البالء  

هم  مــــــــتبدأ األلـــا اســـــــومأ

طاءْ الر   , إن  د  ـــلكأ الحم  زاٌا عأ

 رمــــبعض  الكأ  المصٌبات   وإن  

 أنتأ هذا الظالم ْ ًنم ت عطـــــــأل

رذا الس  ــــــعطٌتنً أأنتأ هأو  ؟حأ

طرْ   فأهأل تشكر  األرض  قطرأ المأ

مام ْ؟ــوتأغضب  إْن ل  م ٌجْدها الغأ

 وال وهذي الجراحْ ــشهور  ط

ىــــًأ مثــــتمزق  جنب دأ  لأ الم 

اء  عندأ الص    احْ ـــــبوال ٌهدأ  الدأ

دى وال ه بالر   ٌأمسح  اللٌل  أوجاعأ

 صاحأ صاح أٌوبأ إنْ  ن  ـــــولك

زاٌا نأدىـــــــلكأ الحم , إن  الرأ   د 

 بٌبْ ــا الحـــراحأ هداٌـــــــ  الج وإن                                            

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فػػي مػػدارس المحافظػػة  ـ. تعمّػػـ(ٕٜٙٔسػػنة ) فػػي محافظػػة البصػػرة  أبػػي الخصػػيب حػػدى قػػرى إفػػي قريػػة جيكػػور  السػػيابولػػد  *
ي الشعر الحديث تعػرؼ صاحب طريقة جديدة ف والسياب. ج فييا وعمؿ في التدريس والصحافةودخؿ دار المعمميف العالية وتخر 

 : أبدع في ىذا المجاؿ, ولو دواويف كثيرة منيا, وقد بالشعر الحر
 .ـ( ونقؿ جثمانو الى البصرةٜٗٙٔفي الكويت سنة ), مات ( وغيرىا الكثيرقنافزؿ األو )انشودة المطر( و )من( زىار ذابمة)أ
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 اـــــــــدر باقاتهــــــــى الصـــــال مُّ ـأأض  

 ً ال تغٌبْ ـــــــــــــً خافقــــــداٌاك فـهأ 

 ا!ــــــــة  هاتهــــــــداٌاك مقبولـــــــــــه

 ائدٌنـــــً وأهتف  بالعــــجراح دُّ ــــــأش

ونً واأال فأنظروا  بٌبًحسد  داٌا حأ  فأهذي هأ

ْست الن  نـــالجبٌ ر  ـــــــــــار  حـــــوإن مأ

 نأ لهٌبـــمنك مجبولة م   ها ق بلةهمت  وتأ 

 دْ ـــن بعٌــــــــــارة مـ  واق  سٌـــــــــوأب

رضــــــــــوآه  و أم  ت عٌدْ ى ــــــــــات  مأ

لٌْد ــــــا للـــــــــهر آبائ  ـاطٌــــــــــأس  وأ

 داءـــان النـــــــــاح أٌوب كــــــص وإن

 در  ـــــــاا بالقــــــــد ٌا رامٌــــــلك الحم

عْ ــــا كاتبــــــوٌ  اء!ـــــدأ ذاك الشفــــــاا بأ

 

 

 
 الببلء 
 الرزايا
 الغماـ
 الداء

 
 االختبار 
 المصائب  
 السحاب  
 المرض  
 
 

 

 

ٌِّ  ً أنَت هذا الظلم(ن: ودل على التوكٌد فً )ألْم تعطفً البٌت الخامسالنظر  أنعم  .ن نوعهوب

 

 تطبٌق نحوي

 معانً المفردات
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 عرابوا  تذكيرُه وتأنيثو و 

 (ٚ) الحاقة / (( ُحُسوًما وَثَمانَيَة َأياـٍ  ـُ َسْبَع َلَياؿٍ َرَىا َعَمْييِ َسخ  : )) قاؿ تعالى

 
 

و مذكر وتجد العدد ػػػػف تاء التأنيث المربػػػوطة فيػػػػػم تجده خالًيا( ػػ عزيزي الطالب ػػ العدد )سبع ػػػؿتأم    
عميو ؟ ىذا ما ستتعرؼ فما سبب تذكير العدد وتأنيثو إذف؟ وما إعرابو, )ثمانية( قد اتصؿ بالتاء فيو مؤنث

 : متابعة ما يأتيمف خبلؿ 

 :العدد أربعة أنواع عمـ أف  ا

 , والمئة واأللؼ والمميوف.عدد المفرد مف الواحد الى العشرةلػ أ

 .المبني مف أحد عشر الى تسعة عشر ػ العدد المركبٕ

 . ألفاظ العقود مف عشريف الى تسعيفػ  ٖ

 شريف الى تسعة وتسعيف .عػ العدد المعطوؼ مف واحد و ٗ

 

 

 .ٌب واحٌد ػػ وطالبٌة واحدةٌ ػ نجح طالٔ

 .جح طالباِف اثناِف وطالبتاِف اثنتافِ ن

 .يِف اثنيِف وطالبتيِف  اثنتيفِ طالب كافأتُ 

خراف عنػو ويعربػاف عػراب ويتػأالمعدود في التذكير والتأنيث واإلالحظ العدديف )واحد واثناف ( تجدىما يطابقاف 
 .صفة لمعدودييما

 . وتسُع نساءٍ  رجاؿٍ لى الفضاء ثبلثُة إػ انطمؽ  ٕ

 العرض

 ددـــالع

 المفرد أوالا: العدد



8ٖ 
 

, كمػػا فػػي َحضػػَر َعشػػرُة عممػػاء وعشػػُر عالمػػات ( مفػػردة وليسػػت مركبػػةعشػػرةإلػػى ) (اد مػػف ) ثبلثػػةعػػداأل    
فْ كػػاف المعػػدود مػػذكرًا جػػاء العػػدد مؤنثػػًا كمػػا فػػي )ثبلثػػة( إْف لػػػػػتأنيث أي تخػػالؼ المعػػدود فػػي التػػذكير وا كػػاف  وا 

ليػػو كمػػا فػػي إ عػػرب مضػػافاً وي جػػروراً مميزىػػا ػػػػ جمعػػًا م ( ويكػػوفالمعػػدود مؤنثػػًا جػػاء العػػدد مػػذكرًا كمػػا فػػي )تسػػع
( حسب موقعو مف الجممة رفعًا ونصبًا وجرًا ٓٔػػ ٖ)  , ويعرب العدد مف( في المثاؿ المذكور( و )نساءٍ )رجاؿٍ 
 :  نحو

 .وعشَر عامبلت. )مفعوؿ بو منصوب( صاحبُت ثبلثَة عماؿٍ 

  .(حرؼ الجرمجرور بعامبلت.) وعشرِ  عماؿٍ  سممت عمى ثبلثةِ 

 .نساء( فاعبًل مرفوعاً  وتسعُ  رجاؿٍ  ى الفضاء ثبلثةُ ال انطمؽمف العدديف )ثبلثة( )تسػػع( في المثاؿ )وجاء كؿ 

مػػذكر والمؤنػػث ويكػػوف تكػػوف بمفػػظ واحػػد لم فْ أ( فحكميمػػا ئػػة وألػػؼ ويمحػػؽ بيمػػا مميػػوف ومميػػارمأمػػا األعػػداد: )
 .لبة, نحو: جاء مئة طالب ومئة طاضافة أيضاً مميزىا مفردًا ومجرورًا باإل

) الحػج  (( وفَ َتُعػد   ّمام ةٍ َسنَ  َؾ َكَألؼِ َرب   َيْومًا عند ف  ا ِ وَ )) :ألؼ شابة. قاؿ تعالىشاب و  َألؼشارؾ في الميرجاف 

 , ونقوؿ : مميوف كتاب ومميوف نسخة . (ٚٗ/ 

 . نسخةألفا كتاب ومميونا , تقوؿ مئتا كتاب ومئتا نسخة و نوف التثنية تحذؼ فإفّ ذه األلفاظ وحيف تثنى ى

 وتكوف ىذه االعداد بمفظ واحد لممذكر والمؤنث في االمثمة المتقدمة .

 

 

 :وىو كؿ عدد مركب مع العدد )عشرة( كاآلتي

 متدربةً عشَر متدربًا واحدى عشرَة ر أحَد ضػ ح ٔ 

حدى عشرَة جائزةً  منحُت الفائَز أحدَ       .عشَر وسامًا وا 

حدى عشرةَ  شاركُت مع أحَد عشَر رياضياً       .رياضيةً  وا 

و جػزأيف ويعػرب حسػب موقعػعمػى فػتح الي التأنيػث والتػذكير ويكػوف مبنيػًا ( المعػدود فػيطابؽ العدد )أحػَد عشػرَ 
 .مف الجممة, ويعرب معدوده تمييًزا منصوًبا

 : العدد المركبثانٌاا 
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 رياضيةً  ػ حضر االحتفاؿ اثنا عشَر رياضيًا واثنتا عشرةَ ٕ

 .ي عشرَة رياضيةً واثنت لمديُر اثني َعَشر رياضياً ـ اكر     

 .التقيُت باثني َعَشر رياضيًا واثنتي عشرَة رياضيةً    

اثنػػا( ) وؿ منػووؿ والثػػاني المعػدود فػي التػػذكير والتأنيػث ويعػرب الجػػزء األ( بػػجزئيو األيطػابؽ العػدد )اثنػػا عشػر
وؿ مػف امثمػة الطائفػة ( فػي المثػاؿ األفػإعراب )اثنػا واثنتػا, ى الفػتحػػػػػالمثنى ويبقى الجزء الثاني مبنيػًا عمعراب إ
بػػو  ( مفعػػوالً وأعػػراب )اثنػػي واثنتػػيلػػؼ ألّف كػػبل منيمػػا ممحػػؽ بػػػػالمثنى ( فػػاعبًل مرفوعػػًا وعبلمػػة رفعيمػػا األٕ)

 , وفي الجممة االخيرة يعرب كؿ منيما مجرورًا وعبلمة جره الياء ممحػؽ بػالمثنىمنصوبًا وعبلمة نصبيما الياء
 .وباً ومعدودىما مفردًا تمييزًا منص

 .عشَر سائحًا وثبلَث عشرَة سائحةّ ػ زاَر بغداَد ثبلثَة  ٖ

 . عضوًا وثبلَث عشرَة عضوةً  يضـُ االجتماُع ثبلثَة عشرَ 

 . العبةً العبًا وثبلَث عشرَة  التقيت بثبلثَة عشرَ 

, فاعؿ في الجممة األولى المتقدمة محؿ رفع ( مبنيًا عمى فتح الجزأيف فييعرب العدد المركب )ثبلثَة َعَشرَ    
في محؿ جر  ومبنيًا عمى فتح الجزأيف ,ومبنيًا عمى فتح الجزأيف في محؿ نصب مفعوؿ بو في الجممة الثانية

وؿ مف العدد المعدود تذكيرًا وتأنيثًا ويطابؽ الجزء الثاني يخالؼ الجزء األ فْ أ. عمى بحرؼ الجر في الثالثة
ف ناحية التذكير ػػػػ( مؼ العدد )ثبلثة( المعدود )العباً ( خالَ في العدد )ثبلثة عشر العباً  أف  فتبلحظ المعدود, 
 . جاءت مؤنثة وطابؽ العدد )عشر( معدودة إذْ والتأنيث 

)ثبلثة( نت تبلحظ كممة أو يخالفو( و ما كاف قريبًا مف المعدود فأنو يطابقو وما كاف بعيدًا فانّ وفي ىذا نقوؿ )
سائحًا( ... وىكذا فيما عدا حظ كممة )عشر( القريبة مف لفظة )( في المثاؿ األوؿ واللفظة )سائحاً  البعيدة عف
 ( ٕٔ,  ٔٔالعدديف ) 

تمييزًا منصوبًا  ( فيعرب كؿ منيا عراب المعدود ) سائحًا , سائحة , عضوًا , عضوة , العبًا , العبةً إا مّ أ
 .وقد جاء مفرداً 
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رفع وعبلمة , تُ كر السالـ( وىي ألفاظ ممحقة بجمع المذتسعيف إلىربعوف , ... أثبلثوف , عشروف , وىي: )
كوف تمييزىا مفردًا ؤنث ويعبلمة نصبيا وجرىا الياء وتكوف بمفظ واحد لممذكر والمتنصب و  رفعيا الواو و

 .منصوًبا

 .عشروَف طائرةً  ي سماء االسَتعراضِ حّمقت ف: نحو 

 .أربعيَف ميندسةً التقيُت أربعيف ميندسًا و         

فعواًل بو منصوبًا وتعرب كؿ مف )طائرة, ميندسًا , ( ميفربعأيعرب العدد )عشروف( فاعبًل مرفوعًا و )
 .( تمييزًا منصوباً ميندسة

 

لمفرد ويعرب حسب موقعو وؿ منو معاممة العدد االجزء األلى تسعة وتسعيف ( يعامؿ إمف ) واحد وعشريف 
 .اب جمع المذكر السالـعر إ, ويبقى الجزء الثاني بمفظ واحد ويعرب مف الجممة

 . حدى وعشروف تمميذةً ا  : نجَح واحٌد وعشروَف تمميذًا و نحو

 .َف طائرًا وتسعًا وتسعيَف طائرةً وتسعي شاىدُت اثنيفِ 

 .تمييزًا مفردًا منصوباً  معدودىماويكوف 

 : جح واحّد وعشروف تمميذًا ( فنقوؿا حيف نعرب جممة ) نأمّ 

 .رفوع وعبلمة رفعو الضمة: فاعؿ م, واحدٌ فعؿ ماض : نجح

و او ألنّ : حرؼ عطؼ , عشروف , عدد معطوؼ عمى العدد ) واحد ( مرفوع وعبلمة رفعو الو : الواووعشروف
 . : تمييز منصوبتمميذاً  .ممحؽ بجمع المذكر السالـ

 

 

 لفاظ العقود أاا : لثثا

 رابعاا: العدد المعطوف
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 .ػ انقضت سُت السنواتٔ

 .ػ اشتريُت سبعَة الكتبٕ

 .المصابيحريُت بألؼ الدينار عشرُة تػ اشٖ

 

 

الكتب, الدينار, المصابيح( إليو )السنوات, ريؼ دخمت عمى المضاؼ ع( التؿا) ف  أالحظ ػػ عزيزي الطالب ػػػ 
 ليو .إالمضاؼ بدخوؿ )اؿ( التعريؼ عمى  ؼُ ُتّعػر ( ٓٔػػ  ٖمف )االعداد  أف  مثمة المتقدمة, نستنتج في األ

 عشَر مجتيدًا. األربعة: كافأ المدرُس منو, نحو األوؿ( عمى الجزء ويعَرؼ العدد المركب بإدخاؿ )اؿ

 : غرسُت في البستاف العدد المعطوؼ فيعرؼ بإدخاؿ )اؿ( عمى المعطوؼ والمعطوؼ عميو نحو امّ أ

 .الخمس والعشريَف شجرة

 : نحو:بإدخاؿ )اؿ( عميياوتعرؼ ألفاظ العقود 

 .جاء التسعوف ميندساً 

 .كافأُت التسعيَف ميندساً 

 .     مى التسعيَف ميندساً سممُت ع

 :بإدخاؿ )اؿ( عمى المضاؼ اليو, نحوومميوف فتعرؼ  وألؼعداد مئة ا األمّ أ

 .موظؼ ومئُة الموظفةال ئةُ الشعبي م شارَؾ في العمؿ

 .العاممة وألؼفي زيادة االنتاج  اسيـَ الُؼ العامؿ

 

 كٌرهنتعرٌف العدد وت

 العرض
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 صفة منيماف عف المعدود ويعرب كؿ ( يطابقاف المعدود تذكيرًا وتأنيثًا ويتأخراػ العدداف )واحد واثنافٔ 

  , ويكوف عمى عكس المعدود مفردة أو مركبة, أو معطوفًا عمييا ( تكوفػ األعداد مف )ثبلثة إلى تسعةٕ

 .دودىا ػػ جمعًا مجرورًا باإلضافةمميزىا ػػ مع    

 .و اف كاف مركباً فقى و كاف مفردًا وعم فْ إػ العدد )عشرة( يكوف عمى عكس المعدود ٖ

  مذكرًا كاف  واحدة سواء أ, مميوف( تمـز صورة إلى تسعيف( و )مئة, ألؼعشريف ػ الفاظ العقود مف )ٗ

 ود مئة وألؼ ومميوف  ا معد, أمّ ود تمييزًا منصوبًا ويأتي مفرداً المعدود اـ مؤنثًا ويعرب معدود الفاظ العق    

 .فيكوف مجرورًا باإلضافة    

 : تعريؼ العدد بأؿ فمو ثبلث حاالتريد ذا أُ إػ ٘

 .عدوددخمت )اؿ( التعريؼ عمى الم ذا كاف العدد مفرداً إأ ػ 

 . لتعريؼ عمى الجزء األوؿ مف العددذا كاف العدد مركبًا دخمت )اؿ( اإب ػ 

 .المعطوؼ عميو والمعطوؼت )اؿ( التعريؼ عمى ذا كاف العدد معطوفًا دخمإج ػ 

 إذا كاف العدد مف ألفاظ العقود تدخؿ )اؿ( عمى العدد فقط. -ىػ 

 

 

 :يعرب ما يأتأػػ ٔ

  (ٓٙ)البقرة /  )) َفانَفجَرْت مْنُو اْثَنَتا َعْشَرَة َعْينًا (( قاؿ تعالى

ث الساكنة تاء التأني (التاء)( فعؿ ماض مبني عمى الفتح وفانفجرت: الفاء حسب ما قبميا. انفجرت: )انفجر
 .ال محؿ ليا مف اإلعراب

 القاعدة

 تطبٌق
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 .منو: جار ومجرور

 .ىؼ ألّنو ممحؽ بالمثن: فاعؿ مرفوع وعبلمة رفعو األلاثنتا

 .عشرة: اسـ مبني عمى الفتح 

 : تمييز منصوب وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره .عيناً 

 :عرب ما تحته خط مما ٌؤتًأـ ٕ

ـّ م َوأ ْتَمْمَناَىا  بَعْشرٍ  َلْيَمةً  َثبلثيفَ  ُموَسى َوَواَعْدَنا))    (ٕٗٔ)االعراؾ / ((  يَقاُت َرّبو َأْرَبعيَف َلْيَمةً َفَت

ضمٌر متصل مبنً فً محل  :الواو: حسب ما قبلها. واعدنا: فعل ماض مبنً على السكون وناوواعدنا: 

 .رفع فاعل

 .لؾ للتعذرالفتحة المقدرة على األمنصوب وعلمة نصبه أول : مفعول به موسى

 .ه ملحق بجمع المذكر السالمنّ الٌاء ألنصبه منصوب وعلمة ثان ثلثٌَن: مفعول به 

 .خرهآمة نصبه الفتحة الظاهرة على وعل: تمٌٌز منصوب لٌلةً 

 : كتب االرقام اآلتٌة فً جمل مفٌدةـ اٖ

ٔٓٓٓ  ,ٔٓٓٓ9ٖ٘    

 (ٗٔ)العنكبوت (( خَّْسنيَ عَبِبً ألا  فٍََبثَ فييُْ أٌَفَ سَنَت: (( ىقال تعال

 .ملٌون كتابٍ تسع مبة و وخمسون و فً المكتبة المدرسٌة ثلثةٌ 
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(1) 

 

ٌ ن العدد والمعدود واذكر حكم العدد من حٌ  : ا ٌؤتًث التذكٌر والتؤنٌث لكل ممّ ب

 (ٖٕص/) ((  َولَي َنْعَجٌة َواحَدةٌ  َنْعَجةً  وفَ إف  َىَذا َأخي َلُو تْسٌع َو تْسعُ ـ قال تعالى : )) ٔ

 (ٖ) القدر/ (( َشْيرٍ  ْف َأْلؼِ م َخْيرٌ  َلْيَمُة القْدرِ )) ـ قال تعالى : ٕ

ـُ اْثَنْي َعَشَر َنقيبًا ((ـ قال تعالى:  ٖ  ( ٕٔ) المابدة / )) َوَبَعْثنا مْنُي

 ( 7) الحاقة / مًا ((و َوَثَمانَيَة َأي اـ ُحسُ  َسْبَع َلَياؿٍ  َسّخَرَىا َعَمْييـ)) :  الىـ قال تعٗ

ـُ َثبلَثةِ : ـ قال تعالى ٘ (( َوَسْبَعةٍ  َأي اـ في الَحج   )) فػصَيا ـْ  (9ٙٔ / ) البقرة إَذا َرَجْعُت

(ٕ) 

 -تية بالكممات:عداد في الجمؿ اآلألاكتب ا

 .( سورةٗٔٔػ في القرآف الكريـ )ٔ

 .( كوكباً ٔٔرأى يوسؼ )ػ ٕ

 .مكتبة ٕٛٔٔ( ٕٓٓٓالمدرسية عاـ ) ػ بمغ عدد المكتباتٖ

 .( عامبلً ٖٗو) ( عاممةً ٕٕالمصنع ) ػ فيٗ

 ؟كتاباً ( ٕ٘)الػلى َمْف تيدي إػ ٘

(ٖ) 

  : مفيدةٍ  فة في جمؿٍ رّ معأكتب األرقاـ اآلتية 

 .عامل( ٖ٘زهرة (, )ٓٓٔمجلت (, )  ٓٔ) ,( كتاب ٕٗ) ,سفٌنة ( ٙٔ) 

 

 

 التمرٌنات
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 *المنفلوطً 

ـَ المرآةمررت صباح اليوـ      بيضاء تممُع في تمؾ الم مة السوداء لمعاف شرارة  , فممحت في رأسي شعرةً أما
 .مماءالبرؽ الظّ 

و أ, رأيُت الشعرَة البيضاَء في َمْفرقي فارتعت لمرآىا كأنما ُخي ؿ إلي  أن يا سيٌؼ جر ده القضاء عمى رأسي     
أو  ,األمؿيأس قاتؿ عرَض دوف , أو عالـ الغيب ينذرني باقتراب األجؿعمـ أبيض يحممو رسوؿ جاء مف 

في مسيرىا  وات أدتْ يا تد  ليا ميما ترفق ت في مشي, وال بُ بالحطب الجزؿ عموَقياحياتي  قْت بأىدابِ مِ عَ  جذوُة نارٍ 
ما تجرّدىا مف , أو خيُط مف خيوط الكفف الذي تنسجو يُد الَدىر وتعّده لباسًا لجثتي عندمف أف تبمَغ مداىا
 .لباسيا يُد الغاسؿ

, لقد إلى الظممة مف نورؾأقرب  , وال نوراً ُت بياضًا أشبو بالسواد مف بياضؾما رأي ǃرُة البيضاءأيتيا الشع     
ُت فيؾ كؿ سواد حتى , وأحببمؾ كَؿ بياض حتى بياض القمر, وكؿ نور حتى نور البصرأبغضُت مف أج

 .سواد الغرباف, وكؿ  ظبلـ حتى ظبلـ الوجداف

ال أعرؼ وجو الحيمة في البعد عنؾ, صبحُت أ, و بحممؾ وبعمتُ ! لقد عييُت بأمرؾ, أيتيا الشعرُة البيضاء    
  َينقُذني منؾ أفْ , والليوإؾ ال تمبثيَف أف تعودي كانؾ, ألن  أنزعؾ مف م , وال ينفعني معؾ أفْ والفرار مف وجيؾ
الش يب  : مصيبةِ بيف مصيبتيفأجمع عمى نفسي  ي ال أحُب َأفْ ف َتْنُصمي ألنّ أتمبثيف ؾ ال نّ , ألأخضبؾ بالسواد
 .ومصيبة الكذب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يٍ كتاب ) انُظساث (، يصطفى نطفً انًُفهٕطً*

ً كتقواب ٔنوى فوألدزٔسوّ ا س فُؼوسف بوانًُفهٕطً ٔلقه وى يبواد ٔند يصطفى بٍ يحًد بٍ نطفً فً يُفهوٕط يوٍ صوؼٍد يصو      

، ثوى انتحوق بانشوٍح يحًود ػبودِ ٔلهًور نوّ ػهٕو اندٌٍ ٔانهغت يودة ػشوس سوُٕاثلهق ٍ  إذ  شْس نى ان اْسة ٔدخم األإ، ثى اَت م قسٌتّ

 .فً ػانى األدب ٔاالجتًاع ٔانحكًتنى جاَبّ إ ٔأَطهقخر ػُّ زٔح االَفتاح أٔ

ا  ذنوض موًٍا        َشوايٍت إلوٕنى اػًواال   .شازك انًُفهٕطً فً انسٍاست انٕطٍُت ٔكاٌ يٍ يُاصسي سؼد شغهٕل ٔقد ن ً يٍ جوسق

ٌ   إنوىا نبث فٍٓؤاخس حٍالّ أسُدث انٍّ ٔظٍفت كتابٍت فً يجهس انُٕاب أ، ٔفً زة انًؼازف ثى فً ٔشازة انح اٍَتفً ٔشا لوٕفً  أ

 . و 4291سُت 

وأ، آثواز ػودة يُٓوا انًٕموٕع ٔيُٓووا انًتوسجىنهًُفهوٕطً       يوا انًتووسجى أٔ ،اث فوً ثثثوت أجوصا  (ا انًٕموٕع فكتواب ) انُظووسيق

 ٔكتاب ) انفضٍهت ( ٔكتاب )ياجدٔنٍٍ ( ٔكتاب ) فً سبٍم انتاج( .  فكتاب ) انؼبـــــــساث (،

 

 الشعرة البٌضاء
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ؾ ّنػػػأمػػػف ذوات الحيمػػػة والػػػدىاء والكيػػػد والخبػػػث, و  أّنػػػؾليػػػؾ إ أنظُػػػروأنػػػا  ؿ إلػػػيّ ُيخي ػػػ !يتيػػػا الشػػػعرُة البيضػػػاءأ   
ي بؾ قد , وكأنّ والتردي بردائؾ ,و بؾىف بالتشب  , تحاوليَف إغراءَ انبؾد المواتي بجو السّ  تيمسيف في آذاف أخواتؾِ 

, يختمط فييا الرامح بالنابػؿ والػدارع بالحاسػر ذه البيئة اليادئة المطمئنة حربًا شعواء, وفتنة عمياءاشعمت في ى
 والقائـ والمظمـو والظالـ .وييمؾ فييا القاعد 

ة الػػػزنج مستكشػػػفًا, فيصػػػبح , الػػػذي ينػػػزؿ بأمػػػفسػػػيكوف شػػػأُنؾ ذلػػػؾ السػػػائح االبػػػيض كػػػاف ىػػػذا مصػػػيرؾ فْ إ    
, مة الزنج السبلمة مف صاحبؾؾ, وأل, فأسأؿ اهلل لرأسػي العافية منأرضيا سممًا ويفارقيا حرباً ويدخؿ  ,مستمراً 

 . و, وكوكب النحس في وقوفو وتسيارهفي مقامو  وارتحال الطمعة  فكبلىما مشؤوـُ 

كنػت  فْ إ ؟وما مقامػؾ عنػدي ؟؟ وما مكانؾ منيليّ إودؾ ؟ وما وفُ وما شأنؾ نتِ أ! ما أيتيا الشعرة البيضاء    
أحتػاُج  مف المػوت وشػأنو مػاال عمـُ أفأنا  كنت نذيرًا, فْ ا  , و دهالضيؼ وتمطفُو, وتجُممو وتود فًا فأيف استئذافُ ضي

ة والفضػوؿ مف السماح ؾ قد نزلتِ نّ أ, و صمَبيا خداً أوقَح الخبلئؽ وجيًا و أتكوني  فْ أإال  معو الى نذير, فمـ يبؽَ 
ُحْجَرىػػا,  هد  واـ والحشػػرات تعػػحجػػار اليَػػأمػف  كػػؿ حجػػرٍ  ة  التػػي تمػػجُ تمػػؾ الحي ػ إالّ تشػػبيًيا لػػؾ فييػػا  أرى ال منزلػةً 

 .وتحسبو بيَتيا

وراءىػػا, فػػبل  قتيا وخفائيػػا, ويبعثػػوف المبلقػػط والمقػػاريَض مثػػاَؿ بػػدّ التػػي يضػػربوَف األ وأنػػتأيبمػػغ بػػؾ الشػػأف     
ال السػػيـ د, و ال يردعػػو السػػيؼ المجػػر   مػػف الرعػػب قمبػػاً  تمػػؤل إفْ لػػى مػػدارجيا ومكانيػػا إيكػػادوف يعرفػػوف السػػبيؿ 

  ! المسد د

قػد رجعػت م؟ فؾيػؾ فػي إطالػة عتبػؾ, واسػتثقاؿ ظم ػلإبػو  ا أسأتُ عمّ تتجاوزي  فْ أ! ىؿ لؾ البيضاءأيتيا الشعرُة 
 .أعظميا شأنًا في عينيالخبلئؽ عندي, و  ؾ أكرـُ نّ أالى نفسي فعممُت 

المػوت الػذي مػا زلػت اطمبػو  دي مػرادًا ومسػرحًا, فأنػت رسػوؿالػؾ فػؤ وىنيئػًا  ومرتعػاً  يفاً ضػسػي مأر لؾ ىنيئًا     
 .تو فبل أجُد لو سبيبًل, وال أعرؼ لو رسوالً منذ عرف

صػني مػف منظػر ىػذا العػالـ ؾ طميعة الموت, والموت ىو الذي يخم  نّ أه عميؾ مف الذنوب د  أليس كؿ ما أع    
تحيػػا عمػػى صػػديؽ ألف إال, الػػذي ال ُأغمػػض عينػػي فيػػو قاـالمممػػوء بالشػػرور واآلثػػاـ , والحافػػؿ بػػاآلالـ و األسػػ

 وُ وفقيػر يقتػرح عمػى الػَدىر حتػى بمغػ , وغنػي يضػَف عمػى الفقيػر بُفتػات مائدتػو,أخػاهيخوف  وأخيغدر بصديقو, 
 ز بيف ممؾ الممؾ وربوبيتو, فبل يظفر بأمنيتو, وممؾ ال يفرؽ بيف رعيتو وماشيتو, وممموؾ ال يميّ  الموتُ 
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, زائػػؿ, وُعػػرض باطػػؿ تتفػػانى قػػتبًل عمػػى لػػوف حائػػؿ, وظػػؿ  حقػػدًا عمػػى غيػػر طائػػؿ, ونفػػوس  تضػػطـر وقمػوب   
ا ّمػوأنياب تمزقيا, وعيوف حائرة في رؤوس طػائرة, تنظػر وال تػرى شػيئًا موعقوؿ تتيالؾ وجدًا عمى نار تحرقيا 

ي لػؾ ري مػف ذنوبػؾ فػإنّ كػاف ىػذا ىػو ظػاىر ذنبػؾ عنػدي فاسػتكث فْ إ, أماميػاوال تكاد تُبصر مػا  ح, وتممحوليا
 .يفمف الغافر 

ؾ أو مرحبػػاً  بيػػذا القضػػاء المختبػػئ وراء, ومرحبػػًا بأخوتػػؾ غػػدًا ... و البيضػػاء! مرحبػػًا بػػؾ اليػػوـ أيتيػػا الشػػعرةُ 
 ال أسػمع حتػػى دويّ  , مػػف حيػثُ أخمػو فييػا بربػػي, وآنػُس بنفسػيبتمػؾ الغرفػة التػػي  اً بػػ, ومرحأطوائػؾالكػامف فػي 

 .بار الوقائع, وال أرى حتى غالمدافع

فْ         احدٍة           لمشيب و أىبًل بوافدة       غير مردود  تراءت بشكؿٍ  وا 

 

 

 

 
 فرؽالمِ 

 اتأدت في مسيرىا
 بعؿ الشيء
 نصؿ الشعر

 الكيد
 الخبيث
 الرامح
 النابؿ
 الدارع 

 تضطـر 

 
 موضع افتراؽ الشعر.

 .نت وتميمت في مسيرىاأت
 .بـر بو واستثقمو

 .مف الخضاب خرج
 .المكر
 .الطيب ضد

 .حامؿ الرمح
 ذو النبؿ .
 والحاسر خبلفو. البس الدرع

 تمتيب .
 

 

 

 

 معانً المفردات
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 ؟رسول الموت لٌنذر باقتراب األجل الشٌب ـ هل توافق الكاتب الرأي بؤن  ٔ

 .سلوبلمس جانباً من خصابص هذا األَ تت . حاول أنْ ـ للمنفلوطً أسلوب نثري رفٌعٕ

 .سقام( فً أي معجم ٌقع تحت ٌدٌكألاآلثام( و )اـ اكشؾ عن معانً لفظتً )ٖ

 

 

 

   

 .ة: مررُت صبا  الٌوم أماَم المرآاعرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المناقشة

 تطبٌق فً القواعد
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 .لً تمراً طْ اشترٌت رِ   (ٔ) 

 .باعنً التاجُر ِذراعاً َحرٌراً  

 . عشرون بقرةً  فً الحقلِ  

 .طاَب المكاُن هواءً   (ٕ)

 القلُب سروراً. فاضَ          

 .طعماً  نواع الفاكهةِ أعنُب من ألذ ال      

 .كثُر من البصرة سكاناً أبؽداد       

 

 

 

الرطػؿ فيػو ال يػدري أتمػرًا اشػتريت, ( لػـ يفيػـ السػامع مػا تريػده بػػ عزيزي الطالب ػػ )اشتريُت رطبًل  إذا قمتَ     
( زاؿ إذا قمػػت )تمػػراً  ؾكثيػػرة ولكّنػػ سػػـ ُمػػبيـ يصػػمح لمعػػافٍ أ( الرطػػؿ) ف  ؟ وذلػػؾ ألأـ َقمحػػاً  ,أـ عسػػبًل, أـ سػػكراً 

لمقصود منو لذلؾ يسمى لفػظ )تمػرًا( , وبينت لو اؾ مي زت لو الرطؿُمرادؾ تماـ الفيـ, ألنّ  السامعُ  ـَ االبياـ وفيِ 
ممػػبيـ المػػذكورة تمييػػز لمثمػػة سػػماء األخيػػرة فػػي األ( مميػػزًا وكػػؿ اسػػـ مػػف األتمييػػزًا, ويسػػمى االسػػـ المػػبيـ )ِرطػػبًل 

  .قبَمو والذي نسميو الُمميز

ذا     وؿ ( وجػػػدناه مػػػذكورًا فػػػي المفػػػظ فيػػػو فػػػي المثػػػاؿ األٔز فػػػي أمثمػػػة المجموعػػػة )ّيػػػػممعػػػدنا وبحثنػػػا عػػػف الوا 
)  الثالػثوفػي المثػاؿ , سػماء المسػاحة أ( وىػو مػف اًعػا)ذر  ني, وفػي المثػاؿ الثػاأسػماء الػوزف ( وىو مػف )ِرطبل

 .أسماء العددعشروف ( وىو مف 

السػػامع   . ولكػػفّ أي منيػػاز ذكػػرًا فػػي ( ال نجػػد لمممّيػػٕاألمثمػػة الموجػػودة فػػي المجموعػػة )ا فػػي أربعػػة نّنػػأ إالّ      
( مػػثبًل َلَحػػَظ أف الػػذي طػػاب ىػػو شػػيء مػػف فػػإذا سػػمع جممػػة )طػػاب المكػػافيمحظػػو ويفيمػػو حػػيف يسػػمع الجممػػة 

تمييػز ذكػرت لػو ال فػإذا؟ , أـ ىػواؤهأـ تربتػوىػو,  أمػاؤهو ال يػدري مػا ذلػؾ الشػيء شياء المنسوبة لممكاف ولكنّ األ
مثػؿ ىػذا كاف غير مذكور في المفػظ و  فْ ا  ز ىنا ممحوظ ومفيـو مف الجممة و . فالممي  المراد وفيـ المقصود ّيفتع

 . يقاؿ في األمثمة الباقية

 .ز بحسب موقعو في الجممةمثمة كميا ووجدت الممي  النظر في التمييز لوجدتو منصوبًا في األنعمت ولو أ    

 

, إال أن   هذو شذذابع كثٌذر االسذذتعمالقذدمنا لكذذم مذا أن  للتمٌٌذز أحكامذاً أخذذرى ؼٌذر النصذذب إال أننذا  –عزٌذزي الطالذذب  –*اعلذم 
 التمٌٌز ٌكون منصوباً دابماً إذا كان الممٌز ملحوظاً. 

 التمٌٌز

 العرض
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 : التمييز (ٔ

زالةيذكر لبياف المراد مف اسـ سابؽ  اسـٌ   .زيّ بياـ عف المماإل  وا 
 .قسماف ممفوٌظ وممحوظٌ  :الممَيز (ٕ

 أفْ فيـ مف الجممة مف غير اآلخر ما يُ و  .. , الوزف والمساحة والعدد مة نحو أسماءمفاألوؿ ما يمفظ بو في الج
 .كر فييايذ

 

 

 :يأتي اعرب مأ

 .طبًل لبناً رِ  شربتُ  (ٔ
 .مقاً َحُسَف الطالُب خُ  (ٕ

( ضمير متصؿ مبني عمى مى السكوف التصالو بتاء الفاعؿ )تاء الفاعؿمبني عرب فعؿ ماٍض ُت: شػػ شربْ ٔ
 .ؿ رفع فاعؿالضـ في محِ 

 . , وىو مميز ممفوظخرهمفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آ -: طبلً رِ 

 .الفتحة الظاىرة عمى آخرهمة نصبو تمييز منصوب وعبل  -لبنًا: 

 .مبني عمى الفتح :ػ  فعؿ ماضٍ  ػػ َحُسفَ ٕ

 .مة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخرهفاعؿ مرفوع وعبل : ػ الطالبُ 

 .ممفوظ( غير فتحة الظاىرة عمى آخره والمميز )ممحوظتمييز منصوب وعبلمة نصبو ال -:خمقاً 

 

 

 

 القاعدة

 تطبٌق
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(1) 

 

 :ــماكن الخاليةلفاظ التمييز المناسبة في األأتية بوضع الجمل اآل اكمل
 .ػ الفضة أرفع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مف النحاس ٔ
 . ألُذ مف التفاح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىػ الكمثر ٕ
 .  الناس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أصدؽُ  ػ  األنبياءُ ٖ
 .  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يبتيج الشجاع إذا انتصر عمى عدو يماثمو ٗ
 .   منو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سطعأو مف القمر  ػ الشمس أكبر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٘
 

     (ٕ) 
 

 :ــفي جممة مناسبة ء اآلتية تمييزًا سمااجعل كل اسم من األ
 

 خبلقًا .أ,  , بأسًا , طوالً  قصًبا , سكراً 
    
 

(ٖ) 
 

 عرب ما يأتي : أ
 .( في الميداف عشروف فرساً  ٔ 
 .العاِمؿ أرفع مف ذوي الماِؿ قدراً  ـ( العالِ   ٕ

 

 

 

 

 

 التمرٌنات
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 محمود تٌمور*                                                                

محنػي  القامػة, عمػى ظيػره سػفط ىؿ الجبِؿ يرتدي السراويَؿ, تغطي رأسو عمامة خفيفة, وىو أ إّنو رجٌؿ مف... 
اؿ الػذي يػرزُح تحػت وقػِرِه مفػْت بػي الظنػوُف فػي أمػر ىػذا الحّمػتمف أسفاط الحّماليف, يبدو أف  ما فيػو يثقمػو, فاخ

 في ُجنِح الميِؿ.

 ,لحػػؽ بػػوأ خمفنػػي وراَءه, وأحسسػػُت باعثػػًا يحػػُدوني عمػػى أفْ فػػي صػػعوِدِه, فيُ  وتابعػػُت السػػيَر, والحّمػػاؿ يجػػد     
ومضػػى لطّيتػػو فكأن نػػا َفَرسػػا رىػػاٍف, أنػػا فػػي طريقػػي المعب ػػد المػػألوؼ ال  يدراؾ منػػإمػػا ىػػو فأوسػػعت الُخطػػا, وكأنّ 

 عنو وىو في شعاِب الجبِؿ الممتوية المتضايقة, يتوارى عني طورًا ويظيُر تارًة. حيدُ أ

العػرَؽ  واجػُو صػاِحَبو وكبلنػا يمسػحُ رؽ, فػي وقػٍت معػًا, كبلنػا ينا مشارؼ القريػة, عنػد ممتقػى الط ػأخيرًا ضمت   
, ىػػذا الرجػػؿُ فعػػف جبينػػِو, سػػرعاف مػػا أل ـَ وَخَطػػُو المشػػيُب تعمػػو وجيػػو  ينػػا أنفسػػنا نتطػػارُح التحيػػَة ونتبػػادُؿ االبتسػػا

 , ولكّنو عمى غراِر أبناِء الجبؿ متيُف األركاِف, يفيُض ُمّحياُه لطفًا ومؤانسًة.ضوفالغ

ـُ لػػُو ُلفافػػًة, و  ُعمبػػةوأخرجػػُت     لنفسػػي مثميػػا فعّجػػؿ إلػػى ُعمبػػة أعػػواد الثقػػاب يشػػعؿ لفػػافتي  خػػذُ آالمفػػائِؼ, أقػػد 
إّننػػي اختصػػرُت  قمػػُت لػػُو عمػػى الفػػور: ,  ػوتؤثُر الطريػػؽ الضػػي َؽ الشػػاؽّ ,  ولفافتػػو, وىػػو ييميػػـ بكممػػِة الشػػكر

 . المسافَة, وقد ألْفُت ىذا الطريَؽ, فبل مشق َة عمي  فيوِ 

 حظُت عميؾ ان ؾ تتجن ُب الطريَؽ المعّبد المألوؼ, واجتذَب نفسًا مديدًا مف المف افِة, وقاَؿ وىو ينُفُث الدخاَف:ػػ ال

  ػػ ىؿ انَت مف المصطافيَف في ىذِه القريِة؟ 

 ػػ نعـ. 

 ػػ لقد انتيى موسـُ االصطياؼ ...

 .ي انشُد الراحَة, وأطمُب الخموةَ ػػ إنّ 

 اإلنساَف في بعض األحياِف إلى الفراِر مف خمِؽ اهلل. حقًا, ما أحوجَ  , وقاؿ:عريضةً  فابتسـ ابتسامةً    

 وهو  نً برفقِ , فرد  هعٌنُ أُ منه  , فدنوتُ رباطه ن ٌحل  أ , ٌعالجُ على ظهرهِ  المشدودِ  قبل على سفطهِ أو

 زاوُلُو منذ عشرات السنيف.ي أُ ال يكمفني مف َجْيٍد ... إنّ  ىذا عمؿٌ  ػيقوؿ:

ووضع عمى ظيرِه السَفط وما عميو يستخرُج ما حواه ويقذُؼ بو عمى األرض, فإذا ىو نفاية أحجار ال    
حمؿ ما لو أًا نحيف أحمؿ حجرًا ال قيمَة لو, وحي يإنّ أىذه محتوياُت الس فط؟ ػػ ػ تصمح  لشيء, فدىشُت قائبًل:
 قيمة مف البضاعِة والمتاع. 

 حامل االثقال
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, فإذا ىو منحني  القامِة كشأنو مف قبُؿ, كأف  الّسفَط بحممو الثقيؿ ما برح ولّما أفرغ حممو استوى في وقفتوِ    
 ظيره. ورأى عينّي تتساءالف في فضوٍؿ, فاستأنؼ قوَلُو وىو ينفُض الرماَد عف المفافة بيف أنامِمِو:

يِة ما يحتاجوف إليو ػػ أنا حّماؿ يا سيدي كما تشيُد, احترفُت ذلؾ العمَؿ منُذ فجِر الشباِب, أجمُب ألىِؿ القر 
 مف البمدِة الساحميِة, فأصدُر عف القريِة في الصباح, وال أرجع إلييا إاّل في المساِء.

ػػ أىذا ما َطَمَب اليؾ اليوـَ أىُؿ القريِة أْف تحضَرُه ليـ مف  فّقمْبُت النظر في الحجِر المتناثر حولي, وأنا اقوُؿ:
 ُو بقدِمِو, وىو ُيجيُب:ئعقب الّمفافة مف ِيِدِه ِووطِ  حجار؟ فنبذَ البمدِة الساحميِة, أفي حاجٍة ىـ إلى األ

 اليوـ في عطمٍة ... أناػػ 

 ػػ وما َخطُب ىذه األحجار إذف يا صاحبي؟ 

 الحجر الذي ال فائدَة منو ألحد. الناَس, أراني مضطرًا إلى َحمؿِ  ػػ حيف ال أجُد ما أحمُمُو, مما ينفعُ 

 ا ُقمَت. الحيِرة والتعجِب, وصْحُت: أقسـُ لؾ أّني لـ أفيـ شيئًا ممّ  فارتسمْت عمى وجيي عبلِئـُ 

مف أىؿ القرية ما أحمُمُو,  . أنا متعطؿ, لـ يطُمْب إلّي أحدٌ ي اليوـَ في عطمٍة. في إجازة إجباريةػػ ألـ أُقْؿ: إنّ 
 ما تعطمت عف العمِؿ.كمّ  ولذلؾ لـ أجد ُبّدًا مف أْف نستبدؿ بالبضاعة والمتاع أحجارًا كما ترى, وىذا شأني

 إذا لـ يكْف لديَؾ ما تحممُو, فمماذا ال تريُح نفَسَؾ مف حمِؿ االثقاِؿ؟ػفأسرعُت اقوُؿ: 

 ؛ػ ىيياَت يجُب أْف احمَؿ شيئًا فوؽ ظيري, حيف اصعُد في الجبؿ, وليس أفضؿ مف الحجرِ  ففَغر فاُه بقولِو:
 ألنُو ثقيؿ يفي بالغرِض. 

 يفي بالغرِض؟  ثقيؿ فغمغمُت:

اٌؿ, حتى تقو س ظيري مف حمؿ األثقاؿ, قضيُت شبابي وكيولتي وأنا حمّ  فتدانى مني يقوؿ ىادئ الميجِة:
ـَ العود كما يسيُر الناُس, وظيري يتطمُب  وأصبح كما ترى اآلف فما أنا بمستطيِع أْف أرَفع ىامتي وأسيَر مستقي

َمُو ثُقبًل ىو عندي بمنزلِة صَ  ْنجِة الميزاِف, بو يتوازُف جسدي,  وأطمئُف في مشيتي, وُبدونو أعيا, مني أف أحم 
 وأكاُد عمى سفح الجبؿ أتياوى أتجُد غرابة فيما أقوُؿ؟

 فأجبُت في ُسُيوـ:

 أف  األمر صحيٌح كما تقوُؿ.  دّ ػػ ال أدري. أنت أبصُر بنفسَؾ, وما دمَت قد جر بَت ذلؾ َوَخبرَتُو فبل بُ 

 ُىنييًة, وقد انساَقْت بي األفكار كؿ  مساٍؽ.واستغرقني الصمُت 
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 ثـ قاَؿ: بنظراتووَمُثَؿ الرجُؿ يرعاني 

 نية لي عنو,صبح حممي مف مقتضيات حياتي, إّنُو وسيمٌة مف وسائِؿ التوافِؽ والتوازِف عندي, ال غُ أػػ لقد 

 فحد قُت اليو أقوُؿ: ال مفر  لي منو.

 وىؿ أنت راٍض بحمِمَؾ؟ػػ

 فَ ايكرُه المرُء ما يفتقُر اليو؟ ك أرضى بو وىو يؤدي لي نفعًا أي نفع؟ لقد ألْفتُو حتى أحببػػتو وىؿكيؼ ال 
وفطنػػػٍة صػػػافيٍة, لكأن ػػػُو  اُؿ يتحػػػدُث إلػػػّي فػػػي رزانػػػٍة وتػػػوُقر وعينػػػاُه تّشػػػعاِف وميضػػػًا ينبػػػػػُئ عػػػف بصػػػيرٍة نيػػػرةٍ الحّمػػػ

 أوتي حكمَة الدىِر, واستبطَف أسراَر الوجوِد. فيمسوؼ
اُؿ الساذج في مظيرِه, صاحب فمسفٍة وحكمٍة, وىػو الػذي قضػى عمػره يبمُػو الحيػاة وتبمُػوُه ال يكوف ذلَؾ الحمّ  ـَ لِ 

 في بقعٍة جبميٍة طيبة, ما أجدرىا أْف تكفؿ سبلمة الفطرِة, ورىاَفَة المشاعِر وصفاَء التفكير؟
أمػػامي فػػي غواشػػي الظ ممػػة فقػػد اختفػػى اليػػبلُؿ اؿ فػػي خطػػواٍت وئيػػدٍة, وأنػػا أحػػد  النظػػَر وسػػايرُت صػػديقي, الحّمػػ

مػا ىػي انطمقػْت َتُبػث  الفتى  الحبي  تاركًا نجـ السماء الخالد َيْنعى رحيؿ الكوكِب الفتّاِف وطِفَقت الػريُح تػزؼ  فكأن  
سػمعي الكوف الرحيب سر ىا الحبيَس, وتواردت الخواطُر في رأسي حافمًة بأشتات األخيمة والتصورات, ومػا زاؿ 

ائِؿ التوافػػِؽ ّو وسػػيمٌة مػػف وسػػ)) لقػػد أصػػبح حممػػي مػػف مقتضػػيات حيػػاتي, إن ػػ :اَؿ الشػػيخَتطُػػف  فيػػو كممػػاُت الحّمػػ
 ُغنيَة لي عنو وال مفر لي منو((, فرأيتني أربُت ظيَر الرفيؽ الفيمسوؼ.والتوازِف عندي, ال

امػرئ منػا فيػو شػيء منػؾ, أف  مػف أحمػاؿ وال تحسبف  يا صديقي أّنؾ وحدؾ الذي ال يستغني عػف حممػِو ))كػؿ 
ّنػو لخيػُر وسػيمِة لتػوفير التػوازِف والتوافػِؽ عنػدُه,  الحياة وأثقاِليا ما ىو جزٌء مف المرِء ال يحػوُؿ عنػو وال يػزوؿ, وا 

ْف كانػت ترىُقنػا, ألن    فأنصػت يػا سػبٌب مػف أسػباِب مػا َنطمػُح إليػِو مػف سػعادٍة واطمئنػاٍف((فنحُف نحيػا بأثقاِلنػا, وا 
لسػَت وحػدَؾ الػذي تبحػث عػف األحجػار التػي ال نفػع فييػا, لكػي  َؽ األسػارير, واسػتأنفُت أقػوُؿ:مُمنط إليّ  الرجؿُ 

يجَد مػا يحممُػُو مػف أعبػاء حياتػِو, بحػَث جاىػدًا عػف شػيٍء يثقػُؿ بػو كاىمَػُو  يت زف بيا. كؿ امرئ اذا عز  عميِو أفْ 
 يا وطبيعتو .ويكُفَؿ التوازف بيَف طبيعت لكي يجاري الحياَة,

 

 

 

 

ا عمى يديو .. برع في فنون القصة المختمفة, فنيً  جاً ضمحمود تيمور: أحد الرواد االوائل لفن القصة العربية التي شيدت نُ *
م من أسرة عريقة عمى قدر ٜٗٛٔيونيو  ٙٔمصر في  أحياء أحددباء ولد في الرواية وتأثر بو عدد كبير من األالقصيرة و 
 م.ٖٜٚٔ سنةتوفي اه والعمم والثراء  , جلاكبير من 
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صافُحُو, وأنا عمى مقربٍة مف باب )الخاف( ثـ أقبمُت عمى صاحبي أُ  وأمسكُت عف القوؿ, وقد أصبحتُ     
 أقوؿ: 

تحياىا اذ: فكرًة رَت في نفسي فكرًة إنسانيًة خالدًة, أنت واحٌد مف أبطاِليا األفذػأي يا الزميُؿ اإلنساف لقد أثَ  ػػ شكراً 
َؾ. فصافحني الرجُؿ, وعمى وجِيِو سيماُء الرضا واالرتياِح, ولسانُو يميج بُر عنيا بمنيِج حياتِ بشخِصَؾ, وُتع

 بقولِو:

 ػػ طاَب ليُمَؾ, أعانَؾ اهلل عمى مقتضيات الحياِة مف أعباٍء ثقاٍؿ.

 

 

 فط السِّ 

 الوقر 

  ٌ  تهمضى لط

 رهان  فرسا

 نتطار  

 ه الشٌبطَ خَ وَ 

 النفاٌة 

 عن القرٌة  صدرُ أ

 الهامة 

 الصنجة 

 الؽواشً 

 الهلل الحبً 

 تزؾ الرٌح 

 ربت الظهر 

  

 .سفاطأ, جمعه ةف  ـقُ وعاء كال

 .ممذن: الص, والوقر فً األالحمل الثقٌل

 .ذهب الى حٌث كان ٌقصد, والطٌة الحاجة

ٌّهاٌراهن على الفرسان    .للمتسابقٌن المتنافسٌن ٌسبق. وٌضرب مثلً  أ

 : جاوبه فٌه.نتبادل, وطارحه الشعر والؽناء

 .خالط الشٌب شعره, والوخط: الحس الخفٌؾ

 , او البقٌة من الشًء.ما ٌنفى من الطعام وؼٌره لرداءته

 .أؼادرها: والصدر: الرجوع عن الماء

 .رأس كل شًء

 .حة المدورة فً كفة المٌزانفٌالص

 .قد ٌراد بها المصابب, وجمع ؼاشٌة, ما ٌؽطً

 .القرٌب من االرض ــ وحبا ٌحبو: دنا

 .ؼٌر شدٌد, والزؾ: السرعة تهب هبوباً 

 .من باب الملطفة خفٌفاً  ضرب علٌه ضرباً 

 

 معانً المفردات



ٔٓٔ 
 

 
 
 

 
            
يبدأ ىذا الجزء مف قصة )حامؿ األثقاؿ( بوصؼ شخصية القصة ولقػاء القػاص بػو ثػـ ينتقػؿ بػو إلػى            

ذكر آراء )حامؿ االثقاؿ( في الحياة والناس بالحوار الذي يجري بينيما بعد التعارؼ, فالقصة ػػ إذف ػػ قصة 
 .)فكرية( ال قصة حدث, فميس فييا مف أحداث غير المقاء فالتعارؼ

العمػـ(  وددأسموب الرد عمى لسػاف الػراوي )محػ عفاعتمد الكاتب عمى الحوار في نقؿ اأَلفكار, فضبًل           
مػػا كػػاف محػػور ىػػذه األفكػػار أف  لكػػؿ إنسػػاف حممػػو الػػذي ال يسػػتغني عنػػو, وأنّنػػا نحيػػا بضػػمير المػػتكمـ, وربّ 

ْف كانت ترىقنا, ألّنيػا سػبب مػا نطمػح إليػو مػف سػعادة واطمئنػاف. وفػي ىػذه الفكػرة  باثقالنا )اعباء الحياة( وا 
تحمؿ المشاؽ التي تنتظرؾ  تسطيعَ  ؾ إْف اعتدتيما اليوـ فمفْ دعوة إلى رفض ترؼ العيش ورغد الحياة, ألن  

 في غدؾ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعلٌق النقدي
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 .هتنبّ  ٌا ؼافلً ـ ٔ
 .ال تكسلْ  المجدِ  ـ ٌا طالبَ ٕ
 .بوركت هقُ لُ خُ  ـ ٌا حسناً ٖ
ُت أطٌرُ               ناحهُ ر جَ ٌُ عِ ٌُ  ل منْ هَ  طاـ أسرب القَ ٗ ٌْ  .لَعلً  إلى َمْن َقْد َهو

ْنَسانُ  َيا َأيَُّيا )): ـ قال تعالى٘  .(ٙ) االنفطار /  ((اْلَكِريمِ  ِبَربِّكَ  َغرَّكَ  َما اْلِْ

 (. 9ٔ) االعراؾ   /  ((َيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ  )): ـ قال تعالىٙ

 
 
 
 

إذا أردت ػػػػ عزيػػزي الطالػػب ػػػػ إقبػػاؿ أحػػد عميػػؾ أي دعوتػػو لبلنتبػػاه واالسػػتماع, اعتمػػدت حرفػػًا مػػف حػػروؼ        
 النداء, كما في األمثمة المتقدمة. فحروؼ النداء تفيد معنى: أنادي أو أدعو.

بحرؼ يميو اسـ منصوب, وىذا ىو أسموب النداء الذي يتػألؼ  مثمة المتقدمة تجد كبًل منيا مبدوءاً تأمؿ األ      
( منػػػادى, وىكػػػذا فػػػي بقػػػػػػػية مػػػف عنصػػػريف: أداة النػػػداء, والمنػػػادى, فالمثػػػاؿ األوؿ فيػػػو )يػػػا( أداة نػػػداء, و )غػػػافبلً 

مثمػػة )يػػا طالػػَب(, )يػػا حسػػنًا( و )أسػػرَب( مكونػػة مػػف )اليمػػزة( حػػرؼ نػػداء و )سػػرب( منػػادى, ولممنػػادى احكػػاـ األ
 منيا:
يكػػوف منصػػوبًا وعبلمػػة نصػػبو الفتحػػة الظػػاىرة إذا كػػاف المنػػادى نكػػرة غيػػر مقصػػودة كمػػا فػػي )غػػافبًل( فػػي       

المثػػاؿ األوؿ, أي أّف النػػداء إذا كػػاف موجيػػًا إلػػى شػػخص غيػػر معػػيف, وكػػذا الحػػاؿ فػػي )يػػا ظالمػػًا, لػػؾ حسػػاب 
 عسير( فيذا النداء موجو إلى الظالميف عامة.

كمػا فػي المثػاؿ الثػاني وشػبييًا بالمضػاؼ كمػا فػي  مضػافاً وعبلمة نصبو الفتحة اذا كػاف ادى وينصب المن      
       اجتيدوا(  العمـِ  المثاؿ الثالث, وينصب المنادى وعبلمة نصبو الفتحة اذا كاف جمع تكسير, نحو )يا رجاؿَ 

 مثؿ )يا ذا العمـ ال تبخؿ( خمسة,وينصب المنادى المضاؼ وتكوف عبلمة نصبو األلؼ اذا كاف مف األسماء ال
,  (ٜٖوينصب وعبلمة نصبو الياء إذا كاف مثنى أو جمع مذكر سالمًا مثؿ: ))َيا َصاِحَبِي الس ْجِف(( )يوسؼ / 

وينصب وعبلمة نصبو الكسرة بداًل مػف الفتحػة إذا كػاف جمػع مؤنػث سػالمًا مثػؿ: , ويا ) طالبي العمـ اجتيدوا ( 
 العمـ اجتيدَف(. )يا طالباتِ 

المنػػادى إذا كػػاف عممػػًا مفػػردًا  أف  تأمػػؿ المثػػاؿ السػػادس تجػػد حركػػة المنػػادى )آدـُ( الضػػـ نسػػػػتنتج  مػػف ىػػذا       
اي ليس بمضاؼ أو شبيو بالمضاؼ  يبنى عمى ما يرفع بو في محؿ نصػب فػػػ )آدـُ( منػادى مبنػي عمػى الضػـ 

المؤنث السالـ مثؿ: )يا فاطمات( ويبنى عمػى األلػؼ اذا كػاف  ألّنو مفرٌد وكذا الحاؿ في جمع؛ في محؿ نصب 
دوف( ويبنػى يا فاطمتاف( ويبنى عمى الواو اذا كػاف جمػع مػذكر سػالمًا مثػؿ: )يػا محّمػ ,مثؿ: )يا خالداف   مثنى,

تاتػاف( ف فتػاُة, يػا رجُؿ, يارجبلِف, يػا إذا كػػاف نكرًة مقصودًة مثؿ: )يا, محؿ نصب في المنادى عمى ما يرفع بو 
 في المنادى أْف يكوف منصوبًا. األصؿَ  ألف  
 

 سلوب النداءأ

 العرض
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عد النظر في األمثمة المتقدمة عدا المثاؿ الخامس تجد أف  حرفي النداء قد دخمتا عمى المنػادى مباشػرة, أ       
أّما المثاؿ الخامس فإف  المنادى الحقيقي جاء مقترنػًا بػػػ )اؿ( وألف  حػرؼ النػداء ال يػدخؿ عمػػػػػى المنػادى المقتػرف 

( أي يا االنساف( ونأتي بػػ )اّيػةويمحقيا التنبيو لممذكر بعد اداة النداء كمػػػػػا فػػػػي ) يا ( بػػ )اؿ( مباشػػػرة جئنا بػػ )اّي 
((  ِجِعػػي ِإلَػػٰى َرب ػػِؾ َراِضػػَيًة م ْرِضػػي ةً ارْ   َيػػا َأي ُتيَػػا الػػن ْفُس اْلُمْطَمِئن ػػةُ لممؤنػػث كمػػا فػػي قولػػو تعػػالى )) ويمحقيػػا التنبيػػو

 (ٕٛػػ  ٕٚ)الفجر / : 
 أمػػا إذا كػػاف المنػػادى لفػػظ الجبللػػة )اهلل ( فيجػػوز أْف تػػذكر حػػرؼ النػػداء فتقػػوؿ : )يػػا اهلل ارحمنػػا(, ويمكػػف       

, أيُة( منادى مبنيًا عمى الضـ و)ىا(  َأفْ  يعوض عف حرؼ النداء بميـ مشددة, فنقوؿ )الّميـ ( ويكوف إعراب )أي 
)اؿ( إّما مشتًقا أو جامًدا , فاذا حرؼ تنبيو, وكذا اسـ اإلشارة فيو مبني أصبًل, ويكوف االسـ الذي دخمت عميو 

ْف كاَف جامًدالػ)أي( أو )صفة(  كاف مشتًقا يكوف مرفوًعا عمى أّنو  .يعرب بداًل   )أي ة( أو السـ االشارة وا 
 
 
 
 

المنادى: أسـ وقع بعد حرؼ مف أحرؼ النداء, التػي كػؿ منيػا يفيػد معنػى أدعػو أو أنػادي )يػا( لمنػداء مطمقػًا, و 
 )أ( لممنادى القريب.

 يتألؼ اسموب النداء مف ركنيف: أداة النداء والمنادى.
 فيو )اؿ( بما يأتي: يتوصؿ لنداء ما

 ػ )أّييا( لممذكر المفرد والمثنى والجمع.ٔ
 تيا( لممؤنث المفرد والمثنى والجمع.ػ )أيّ ٕ
 عاقبة الظمـ وخيمة. إف   ػ اسـ االشارة, مثؿ: يا ىذا الظالـ,ٖ
 
 
 
 
 
 بالمضاؼ أو نكرة غير مقصودة. عرب المنادى منصوبًا إذا كاف مضافًا أو شبيياً ػ يُ ٔ
ويبنػى عمػى األلػؼ إذا كػاف مثنػى, , بنى المنادى عمػى الضػـ إذا كػاف عممػًا غيػر مضػاؼ أو نكػرة مقصػودة ػ يُ ٕ

 وعمى الضـ إْف كاف جمع مؤنث سالمًا., وعمى الواو إذا كاف جمع مذكر سالمًا 
 
 
 

 القاعدة

 حاالت اعراب المنادى

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya28.html
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 :للمنادى خمسة انواع هً

 

 . المقصودةالنكرة  .ٔ

 . النكرة ؼٌر المقصودة .ٕ

 . المضاؾ .ٖ

 . الشبٌه بالمضاؾ .ٗ

 . العلم المفرد .٘

 

 

 

 

 -اعرب ما  تحته خط:

َتَفرُِّقوَن َخْيٌر َأمِ  َيا َصاِحَبِي السِّْجنِ )):قاؿ اهلل تعالى   .( ٜٖ)يوسؼ/ (( رالمَُّو اْلَواِحُد اْلَقيَّا أََأْرَباٌب مُّ

 يا: حرؼ نداء. يا صاحبي :

 و مثنى وىو مضاؼ.صاحبي: منادى منصوب وعبلمة نصبو الياء ألنّ 

 ليو مجرور وعبلمة جره الكسرة الظاىرة.السجف: مضاؼ إ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نواع المنادىأ

 تطبٌق
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(1) 

 

 : عرب ما ٌأتً مفصالا أ

ُكمُ ـ قال تعالى ))ٔ َها الن اُس ات قُوا َرب  ٌُّ ا أَ .(ٔ) النساء /(( ٌَ  

 .ال تلعبا بالنار ٌانِ ٌا صب  ـ ٕ

 

 

(2) 

 

 : المعرب منه والمبنً نوعه, وبٌن وبٌن ,ةعٌن المنادى فً الجمل اآلتٌ

 بالضعفاء. ـ خذ بٌدي ٌا رحٌماً ٔ

 اشهد بالعدل . اـ ٌا شاهدً ٕ

 .رتل القرآن ترتٌلً  القرآنِ  ئٌا قار ـ ٖ

 .الدهر خوانُ  ن  إ ـ ٌا ظالمُ ٗ

 كم .نخواإ إلىدون احسنوا ـ ٌا محمّ ٘

 

(3) 

 

 و بنابه:أعرابه إسم بجملة مناسبة ثم بٌن نوع أق كل ـلحِ أو ,ٌةضع حرفً النداء )ٌا( و)أ( قبل االسماء اآلت

 .فً دروسه , ذو المروءة , شاهدون , مجتهداً  , ؼافل متقنُ 

 

 
 
 
 
 

 التمرٌنات
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 *مٌخائٌل نعٌمة                                                                 

, موزع القوى والجهود قاً هرمإرقا م نسانٌة جسماً , تبدو اإلشكلت التً تخبط فٌها عالم الٌومفً ؼمرة الم      

ن النذاس أمردهذا..  ن  أ. وجذدنا حن التً عانتهذا البشذرٌة فٌمذا مضذى, والتذً تعانٌهذا الٌذوملى المإعدنا  وإذا... 

 .نسان ومكانته فً الكون, وهدفه من الوجود, وهدؾ الوجود منهٌجهلون قٌمة اإل

 واإلدارة, جلهذذا وهبذذت لهذذم الحٌذذاةأومذذن ثذذم ٌجهلذذون الؽاٌذذة التذذً مذذن  ,ن النذذاس ٌجهلذذون الؽاٌذذة مذذن وجذذودهمإ

ا ٌثمرونهذذا الؽاٌذذة مذذن هذذذه المواهذذب لراحذذو ولذذو انهذذم فهمذذوا ,ز بذذٌن الخٌذذر والشذذرٌذذـقذذدرة والتخٌذذل, والتمٌموال

, ولكانت هذه المواهذب المفتذا  الذذي ٌذروها فٌما ٌهلكهم, وٌهلك الكابنات نْ أمن  , بدالً لخٌرهم وخٌر الكابنات

, والقدرة والحرٌذة ومثذل الحٌذاة العلٌذا التذً هذً زل, وهو ملكوت المعرفةهم منذ األبه ٌلجون الملكوت المعد ل

 .نسانسمى ؼاٌات اإلأ

تكون حٌاة تنابذذ  نْ أمن  , بدالً وتحابّ  وتآخٍ  تعاونٍ  رض حٌاةُ لو فهم الناس ؼاٌاتهم من وجودهم لكانت على األ

 وتنافر وتباؼض ...

, ال ومذن دروس تشذحذ الفكذر والوجذدانعن الطبٌعة ومذا تنشذره علذٌكم مذدى العمذر مذن آٌذات الجمذ قولأماذا 

 .والخٌال واإلرادة

ماذا اقول فً خرٌذر الجذداول وصذرٌر الجنذادب وشذدو العصذافٌر وهذدٌر البحذر وزرقذة السذماء وتؤللذإ الطذل 

؟ فكٌذذؾ نسذذان تذذؤثٌر هذذذه كلهذذا فذذً حٌاتذذهإ؟  وهذذل ٌتذذذكر واألقمذذاروهٌبذذة الشذذموس  واألسذذحارورهبذذة الؽسذذق 

نسذان ٌحذب اإل نْ أربانٌذة نهذا لفطذرة أ, وأفكذاركم, وفذً قلذوبكم ن الطبٌعة وهً فً لحومكم ودمابكمتتبرمون م

م علٌه وصبح من المحتأ, ولهذا كل نفس بشرٌة ثم بكل ما فً الكونب وثٌقاً  نسان تتصل اتصاالً ونفس اإل .نفسه

 .ذا هو اخلص المحبة لذلكإنسان وكل شًء إٌحب كل أْن 

 

 

 

 .نسان من بلٌة( وهً ما ٌمتحن بها اإلمفردها )محنة :المحن

 صوت الماء. :خرٌر

 .اضعؾ المطر وهو الندى :الطل

 .ظلمة اللٌل أول :الؽسق

 .ٌسؤم :ٌتبرم

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصـل بأدبـاء الميجـر مثـل جبـران وايميـا وصـار مستشـارًا االحقوق,  م(, ىاجر إلى أمريكا ودرسٜٛٛٔلبناني ولد سنة ) أديبٌ *
 م(, من آثاره األدبية)ىمس الجفون( وكتابو )اللربال( في النقد االدبي.ٕٖٜٔعاد الى لبنان سنة ), لمرابطة القممية 

 
 

 نحو عالم انسانً أفضل

 معانً المفردات
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 -:المثنى
 
مكسذورة علذى مفذرده فذً حالذة  لذؾ ونذونأ, بزٌذادة واألشٌاءما ٌدل على اثنٌن من الناس والحٌوان  ـ المثنىٔ

 .النصب والجر تًالرفع, وٌاء ونون فً حال

 :ـتحذؾ نون المثنى عند اإلضافة نحوـ ٕ

 حضر مهندسا المصنع

 شاهدت مهندسً المصنع

 سلمت على مهندسً المصنع
 

 

 المرفوعات

 

 

 الجمل
 

 حضر العاملن والمهندسان الفاعل

 المهندسان اوفكُ  نابب الفاعل

 المهندسان ماهران المبتدأ

 عامل المصنع مخلصان الخبر

 كان المهندسان ٌعملن خواتهاأو احدى أ (كان)اسم 

 ن ماهرانٌْ المهندسَ  إن   خواتهااحدى أ وأ ( ن  إ )خبر
 

 
 

 المنصوبات

 

 الجمل

 المهندسٌن الماهرٌن كرمتُ  المفعول به

 عاملٌن مخلصٌن دومحمّ  كان زٌدٌ  خواتهاأحدى إ أو( كان) خبر

 المهندسٌن ٌعملن بنشاط ن  إ خواتهاأو احدى أ ( ن  إ)  اسم

 
 

 

 المجرورات
 

 الجمل
 

 على المهندسٌن اثنٌتُ  المجرورات بحرؾ الجر

 المهندسٌن هذا تصمٌمُ  إلٌهالمضاؾ 

 
 
 
 .ر ما ٌلزمدة فً الجمل اآلتٌة وؼٌّ سماء الوارمن األ المإنث كلً لى صٌؽتً المثنى المذكر والمثنى إ لـ حوِّ ٔ

 .س ٌنبه المتهاون على سوء العاقبةـ بدأ المهند
 .لى عمله مبكراً إـ جاء العامل 

 .نجاز عملهإعلى  هندس النشٌط مصممّ ـ الم
 
 
 

 فوائد نحوٌة

 تطبٌق
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 عبد اهلل النديـ*                                                              
 

الحضارة, ونالْت مػف  ػػى سبيؿ الر شاد, وسمكْت طريؽما أضاَءْت شمُس الَمعارِؼ في أمٍة أال اىتدْت إلػ         

سػعادِة ببلدىػا, وتمتعيػا بنعػيـِ العػيش, الغاياِت أقصاىا, وقيرت المصاعَب بمػا تتخػذُه مػف الوسػائِؿ الداعيػِة إلػى 

 كتقد ـِ الزراعِة والتجارِة والصنائِع, إلى غير ذلؾ مّما يثبُت فييا روَح المدنية والِعمراف.

ولكف ما َعِممناُه مف الس مِؼ, وما نعم مو لمخمِؼ قد يشُذ في الغالِب عف تمؾ القاعدِة, فكـ دولٍة َنَبغػت فػي         

فػي بحػاِر العمػوـ, فأتػْت بػُدّرىا المكنػوِف وجوىِرىػا الثمػيف, لػـ تشػعْر إال وقػد صػد ىا مػف بمػوغ  المعػارؼ, وغاصػت

اآلماِؿ عوائُؽ لـ َتخُطر ليا عمى باؿ, فأضحْت تقاسي مرارة اليواِف وتعض  بناَف الندـِ عمى ما فر طػْت فيػو, ولػو 

زت َىَرَعيػا إلػى أبػواب العمػوـ با لقيػاـ بمػا يجػُب عمييػا لمػوطِف, ويرفػُع شػأنيا ويقيػِو مػف كانْت قػرأت العواقػَب, وعػز 

ؿ الغير, ما آؿ أمُرىا الى االضمحبلِؿ, وال ُضِرَبْت عمييا الذ لُة والمسكنةُ   . تقو 

 
 
 
 
 

 .ل والضعؾالذّ  :الهوان

 .عصبَ طرؾ اإل :نانبَ 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبداهلل النديـ:
وشػػػػػػعرائيا وزجالييػػػػػػا, يتصػػػػػػؿ  دبػػػػػاء مصػػػػػػرأالدريسػػػػػي الحسػػػػػػني, صػػػػػػحافي خطيػػػػػػب, مػػػػػػف *عبػػػػػداهلل بػػػػػػف مصػػػػػػباح بػػػػػػف ابػػػػػػراىيـ ا

د فػػػػػي االسػػػػػكندرية, شػػػػػغؿ بعػػػػػض الوظػػػػػائؼ الصػػػػػغيرة, وأنشػػػػػأ فييػػػػػا الجمعيػػػػػة الخيريػػػػػة االسػػػػػبلمية, ِلػػػػػوُ , حسػػػػػف السػػػػػبط بال  ونسػػػػػب
ىػػػػػػ( لػػػػػو: )كػػػػػاف ويكػػػػػوف(  ٖٓٔٔوحػػػػػدثت فػػػػػي أيامػػػػػو الثػػػػػورة العربيػػػػػة فكػػػػػاف مػػػػػف كبػػػػػار خطبائيػػػػػا. أنشػػػػػأ مجمػػػػػة )االسػػػػػتاذ( سػػػػػنة )

 ـ(.ٜٙٛٔالمترادفات( وديواناف, وروايتاف تمثيميتاف ىما: )العرب( و )الوطف ( توفي سنة )و)النحمة في الرحمة ( و )
 

 

 المعارف شمس  

 معانً المفردات
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رة قبذذذر نبٌذذذه علٌذذذه الصذذذلة وزٌذذذالذذذى بٌذذذت هللا الحذذذرام إ اً حاّجذذذ : خرجذذذتُ هللا بذذذن المبذذذارك قذذذال عبذذذدُ       

مذذذن  علٌهذذذا درعٌ  هذذذً عجذذذوزُ  فذذذإذا, فتمٌذذذزت ذلذذذك أنذذذا بســذذذـوادٍ  ذْ إفبٌنمذذذا أنذذذا فذذذً بعذذذض الطرٌذذذق  ,والسذذذلم

َََ)م علٌذذذك ورحمذذذة هللا وبركاتذذذه فقالذذذت: , فقلذذذت: السذذذلصذذذوؾ صذذذوؾ وخمذذذار مذذذن ٌَََلٌاوٌ قَ ٌَََالمٌ س  َََر ٌٌبٌ نٌرٌ م   (ٔ)(يمٌ ح 

ََفذذً هذذذا المكذذان قالذذت: ) تصذذنعٌن: ٌرحمذذك هللا مذذا لهذذا : فقلذذتُ قذذال ََنٌيٌ م  ٌََالٌ اهللٌفَ ٌَلٌ لٌ ض  (هٌ لَ ٌَيٌ ادٌ ه 
هذذا نّ أ فعلمذذتُ  (ٕ)

ٌٌذذذذن ترٌذذذذدٌن قالذذذذت: )أ: عذذذذن الطرٌذذذذق فقلذذذذت لهذذذذا ضذذذذالةٌ      ٌ ََََ    ٌا   ََََِ ام  ٌال      ََََن  ٌم  ََََ  ل ٌل ََََي الا ْ ا   ٌَ  ِ  ََََِ ٌال ََََر يٌ  س  ال   َ ََََا  س 

 ََ ََ    ٌاَ  ق ى  , فقلذذت ا تصذذل مكانهذذا بعذذدهذذا وهذذً ترٌذذد بٌذذت المقذذدس, ولّمذذقضذذت حجّ  قذذد هذذان  أفعلمذذت  (ٖ)(ال     

َََو ي افذذذً هذذذذا الموضذذذع؟ قالذذذت: )م ـــذذذـنذذذت منذذذذ كألهذذذا:  ٌس   ِ ٌل ي َََا ث  تذذذؤكلٌن قالذذذت:  رى طعامذذذاً أ: مذذذا فقلذذذتُ  (ٗ)(ث َََال 

( ٌ   َََ ٌق ي     َ َََ    ْ  ِ ٌي  َََو  َََا اٌتتوضذذذبٌن؟ قالذذذت: ) : فبذذذؤي شذذذًءٍ فقلذذذتُ  (٘)(ه  َََ  قاٌم  اٌا ي ااَََافَ ل َََم ٌد   ْ ي ا َََ  ِ َََواٌ لهذذذا:  فقلذذذتُ  (ٙ)(فَ تَ ي     

ٌالل ي ََََلٌ ل؟ قالذذذذت: )ــذذذذـكً األـذذذذـفهذذذذل ف ,ً طعامذذذذاً ــذذذذـمع ن  إ ََََي ام ٌ     ََََُّواٌالى   ؟فقلذذذذت: لذذذذٌس شذذذذهر رمضذذذذان (7)(ُث ٌ   ِت 

ٌ  ل َََيمٌ قالذذذت: ) َََا  ِ  َََِااٌف َََش ل ٌالل َََه ٌ   يَ   ً ِ َََو   ٌ َََِااٌفذذذً السذذذفر فقالذذذت )فطذذذار بذذذٌح لنذذذا اإلأ: قذذذد فقلذذذتُ  (8)( ق م َََنٌَ  يَ   ً ِ َََو   ٌ َََنٌَ  ف   

ٌل َََهٌ   َََِ يَ   ً ٌ َََو  َََولٌ ٌفَ ه  ْ ل     ٌََ عَََت م    ٌ ٌ  ل َََم   ِ ٌل   َََِ يَ   ً َََنٌكلمذذذك قالذذذت: )أال تكلمٌنذذذً مثذذذل مذذذا  : لذذذمَ فقلذذذتُ  (9)(ق   لٌَ ى َََوم واٌ َََ  ٌم   ُ َََاٌيَ ل  م 

ٌ  ت يَََ ٌ  ي َََه ٌر ق يَََ   ٌل    ٌ  ل   ِ َََو  َََمٌ ؟ قالذذذت: )نذذذتأي النذذذاس أ: فمذذذن فقلذذذتُ  (ٓٔ)(قَ  ٌَ َََه ٌ  ل  ٌل َََم   ِ َََاٌل َََي  ٌم  َََم     ٌََ ٌٌق ل   َََِ و ٌق ال ا ى    َََ   ل ٌال  

ََََ ولاٌ َََال ٌ  ع َََه ٌم      ٌ َََلٌُّ  قل  َ َََم    ٌ َََد اد   ُ َََو م ٌ: )تْ , قالذذذخطذذذؤت فذذذاجعلٌنً فذذذً حذذذلأقذذذد  فقلذذذتُ  (ٔٔ)(ق ال  ِ م ٌال يَ  ٌ  ل َََي  ِ يَََ   ٌََ ث  ٌل   َََِ  ُ يَ غ 

َََمٌ   ِ َََه ٌ) ت:نذذذاقتً هذذذذه فتذذذدركً القافلذذذة؟ قالتذذذ لذذذىلذذذك عاحم نْ أك لذذذ: فهذذذل فقلذذذتُ  (ٕٔ)(الل َََه ٌل  ْ ل    ْ  ٌيَ  َََ  ً ٌ َََن  ْ ل َََواٌم   ُ ق م َََاٌََ 

ََََار ه مٌ : فؤنخذذذذت نذذذذاقتً قالذذذذت: )قذذذذال (ٖٔ)(الل ََََهٌ  ٌ  َ ى  ََََن  ٌيَ غ ضََََُّواٌم  ََََد م ع     فؽضضذذذذت بصذذذذري عنهذذذذا وقلذذذذت (ٗٔ)(ق ََََلٌل ل   

ٌرت الناقذذذة فمزقذذذت ثٌابهذذذا فقالذذذت: )تركذذذب نفذذذ نْ أرادت أركبذذذً, فلمذذذا أ: لهذذذا َََا        ٌ َََا َََيا َ ٌف ا    َََنٌمُّى  ِ مٌم  َََاَ   ِ َََاٌ   ق م 

ِ مٌ  َََل ي   الٌ ) عقلهذذذا قالذذذت:أصذذذبري حتذذذى افقلذذذت لهذذذا:  (٘ٔ)(  ي َََ  ي َََاٌس  ع اه  ُ ه     فعقلذذذت الناقذذذة وقلذذذت لهذذذا: اركبذذذً  (ٙٔ)(فَ 

َََََنٌصذذذذذٌح فقالذذذذذت: )أسذذذذذرع وأفركبذذذذذت قذذذذذال: فؤخذذذذذذت بزمذذذذذام الناقذذذذذة وجعلذذذذذت  ٌم    َََََ ٌق ا  ض  َََََي م   َ ٌم  ٌش    َََََ ق اق ى 

َ مٌ  ََََو  ِ  لٌ تذذذذرنم بالشذذذذعر فقالذذذذت: )أو مشذذذذً روٌذذذذداً أفجعلذذذذت  (7ٔ)(ِ  ََََ ٌال    ََََن  ٌم   ََََِ ََََاٌََ ي    ِ   قاٌم  فقلذذذذت لهذذذذا: لقذذذذد  (8ٔ)(ف ََََاقَ 

ٌ  قل َََوٌاَ  ل ا َََابٌ قالذذذت: ) كثٌذذذراً  وتٌذذذت خٌذذذراً أ ٌ  ل   ِ َََاٌي َََر    ؟ قالذذذت: لذذذك زوجأقلذذذت:  ا مشذذذٌت بهذذذا قلذذذٌلً ـذذذـمفلّ  (9ٔ)(ق م 

ََََاٌ) ََََد   مٌ ي ََََاٌ  يَُّه     ٌَ ََََم   ِ ٌل  ََََي ا  ٌ  لٌََ ا ََََ       ٌ ََََأ ل واٌ  ََََن     ٌَ ٌ م ع ََََواٌل  بهذذذذا القافلذذذذة  دركذذذذتُ أكلمهذذذذا حتذذذذى أولذذذذم  فسذذذذكتُ  (ٕٓ)(ال ََََر ين 

 ة بالقرآن الكرٌمملكالمت
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َ ٌا   ي َََاة ٌالَََ ُّ َ ي اهذذذذه القافلذذذة فمذذذن لذذذك منهذذذا قالذذذت: ) فقلذذذت لهذذذا: ٌق ال اَ ع َََول ٌز يع َََ  ِ َََا فقلذذذت:  اً والدألهذذذا  ن  أفعلمذذذت  (ٕٔ)(ال   

م َََاتٌ م فذذذً الحذذذج؟ قالذذذت: )هومذذذا شذذذؤن ت َََ  قلٌ ٌق   ال  ٌيَ ه  َََم  ٌه  م  َ َََالع    ذذذأَ  فعلمذذذتُ  (ٕٕ)(ق  دالء الركذذذب فقصذذذدت بهذذذا أم نه 

ل َََيالاٌ)القبذذذاب والعمذذذارات فقلذذذت: هذذذذه القبذذذاب فمذذذن لذذذك فٌهذذذا قالذذذت:  ً َََِ اه يم ٌ ٌالل َََه ٌ  ََ  ٌ),  (ٖٕ)(ق اَّت  َََر    َََ ل َََم ٌالل َََه ٌم وس  ق   

َََا ل ي ا  ِ هم بشذذذبان كذذذؤن   فذذذإذا, بذذذراهٌم, ٌذذذا موسذذذى, ٌذذذا ٌحٌذذذىإ: ٌذذذا فنادٌذذذت (ٕ٘)(َيْحيَ   ى  ُخ   ِذ اْلِكتَ   اَة ِبُق   وَّ   يَ   ا ) , (ٕٗ)(َ 

ٌقبلذذذذوا فلمذذذذا اسذذذذتقر بهذذذذم الجلذذذذوس قالذذذذت: )أقمذذذذار قذذذذد األَ    ََََ ََََاٌ  ز    ٌ  يَُّه   ِ َ ٌفَ ل ي عى ََََ ٌال     يع ََََ ََََر ل ٌ     ٌه   ِ م  ََََ    مٌَ ََََو ر ق  ْ ث واٌ  ح   ََ ف ََََا

ٌم ع هٌ ا ْ امااٌفَ ل ي أ ٌَ   .(ٕٙ)(ِ مٌَ ِ ز ق 

ٌَ وقالذذذذت: ) فقذذذذدموه بذذذذٌن ٌذذذذديّ  حذذذذدهم فاشذذذذترى طعامذذذذاً أفمضذذذذى  ٌا   ال ي ََََ ٌاَ  يَ ََام  ت م ٌش  ََََل ُ  ع يَاََََاٌف َ ََاٌ  س  َََِ َ واٌه   (7ٕ)(  ل ََََواٌق ا  

  ً ربعذذٌن سذذنة لذذم تذذتكلم أمنذذا لهذذا منذذذ أحذذرام حتذذى تخبرونذذً بؤمرهذذا قذذالوا: هذذذه  فقلذذت: اآلن طعذذامكم علذذ

َََل ٌاهللٌفقلذذذت: ) .تذذذزل فٌسذذذخط علٌهذذذا الذذذرحمن فسذذذبحان القذذذادر علذذذى مذذذا ٌشذذذاء نْ أبذذذالقرآن مخافذذذة  إالّ  ٌف ض  ذ ل َََم 

ْ ىي مٌ  ٌال ذ قٌالُ ض ل  ا  ٌق اهللٌ   َ  . (8ٕ)(ي دَ ي هٌم نٌي 
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 .لنا حمِ سُ                   لنابٌح  أُ 

 .دون ارتباط                  لّ الحِ 
 .ت ناقتً           تركتها تبركخنأ

 .ؼضضت             خفضت
 .لم تطاوع ,نفرت                 ابتعدت

 .ربطتها           عقلت الناقة
 .هادُ وَ زمام الناقة            مقْ 

 .تؽنىأ    أترنم              
 على مهل.                 روٌداً 
 .القوم           كب      الرّ 
 .تمٌل تسقط                   تزلّ 

 .ٌسخط                 ٌؽضب
 

 
 
 

 ػ اآليات المستشيد بيا في النص بعضيا غير كامؿ اكمميا بالرجوع إلى القرآف الكريـ.ٔ
 ػ القرآف الكريـ كممة في الببلغة العربية, تممس بعض جوانبيا فيو.ٕ
ػػػػوا ِمػػػػػْف َأْبَصػػػػاِرِىـْ ػػػػػ قػػػػاؿ تعالػػػػػػػى: )ٖ مػػػػػػػا المقصػػػػود بغػػػػػض البصػػػػر؟ ومتػػػػػى يكػػػػوف ذلػػػػػؾ؟ ( ُقػػػػؿ ل ْمُمػػػػػْؤِمِنيَف َيُغض 

 الفعؿ ) يغضوا( ىنا بغير )نوف( ما موقعو مف اإلعراب؟ ومتى تحذؼ النوف مف الفعؿ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معانً المفردات

 المناقشة
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 9ٔ -----------------------------------------------------------------د صلى هللا علٌه وآله  وسلم               محمّ 

   --------------------------------------------------------------------حمد حسن الزٌات .. للحفظ              أل

 -----------------------------------------------------------(       على عرؾ ان ظهر الرسول حتى خروجً م

 ٕٔ--------------------------------------------------------------------(      ملبٌة )الهمزة فً وسط الكلمةإفابدة 

 ٕٗ ----------------------------------------------------------------------------------------------الفتوة          

 7ٕ  ------------------------------------------------------------------------    (اسم المفعول وعملهمن المشتقات )

 ٖٔ   ---------------------------------بٌات للحفظ            أ( 8معروؾ الرصافً( ..)ة ماضٌها وباقٌها )االمة العربٌ

 ٖٖ  ------------------------------------------------------------------------------------سلم والحرٌة         اإل

 ٖ٘  ------------------------------------------------------------------------(             ةمن المشتقات )اسم اآلل

 9ٖ  -------------------------------------------------بٌات للحفظ       أ( 8ٌود الفتى .. محمود سامً البارودي...)

 ٔٗ ----------------------------------------------------------------------------------------عجاز القرآن        إ

 ٖٗ ------------------------------------------------------------------------(         سماء الخمسةاألفابدة نحوٌة )

 ٗٗ ------------------------------------------------------------------------------------النعت            : التوابع

 9ٗ -----------------------------------------------------------------بٌات للحفظ    أ( 8بو رٌشة .. )أبلبل ..عمر 

 ٔ٘ -------------------------------------------------------------------------------        خلق فهمً المدرساأل

 ٖ٘ -----------------------------------------------------------------------)جرجً زٌدان(    ؟ ما اللؽة العربٌة 

 ٘٘  --------------------------------------------------------------------  -------------العطؾ           :التوابع

 9٘ ------------------------------------------------------------------------------بو ماضً        أٌلٌا إالطٌن .. 

 ٔٙ --------------------------------------------------------------------------الطفولة فً المواثٌق الدولٌة         

 

 
 
 
 

 الفهرست

 الفهرست
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 الصفحة                                                                                            الموضوع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٗٙ  -----------------------------------------------------------------------------------------------التوابع : البدل     

 7ٙ -----------------------------------------------------------------  د رضا الشٌبً   محمّ  ابتطفات من خطقم

 7ٓ -------------------------------------------------------------------------             آمنت بالحسٌن .. الجواهري

 7ٕ -------------------------------------------------------------------------  من نوادر البخلء.. الجاحظ         

 7ٗ ------------------------------------------------------------------------------                         التوابع: التوكٌد 

 79 ------------------------------------------------------------------------- -(     )الهمزة المتطرفة إملبٌةفابدة 

 8ٓ------------------------------------------------------------------   -للحفظ   ( سطراً ٌٕٔوب ..السٌاب ) أفر سِ 

 8ٕ -------------------------------------------------------------------------------------------------------العدد         

 9ٕ -------------------------------------------------------------------------------- الشعرة البٌضاء.. المنفلوطً   

 9ٗ ------------------------------------------------------------------------------------------------التمٌٌز             

 97 ---------------------------------------------------------------------------     تٌمور   ثقال .. محمود حامل األ

 ٕٓٔ ---------------------------------------------------------------------------------------سلوب النداء              أ

 ٙٓٔ ----------------------------------------------------       فضل .. مٌخابٌل نعٌمة         أنسانً إنحو عالم 

 7ٓٔ --------------------------------------------------------------------------------(           فابدة نحوٌة ) المثنى

 8ٓٔ ------------------------         فكم من دولة حتى النهاٌة(  ) منهللا الندٌم .. للحفظ  عبدل شمس المعارؾ

 9ٓٔ  --------------------------------------------------------------------------------     المتكلمة بالقرآن الكرٌم   

 ٕٔٔ ----------------------------------------------------------------------------------            الفهرست
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