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 ھدیَّة مجانیة        مدرس اللغة العربیة                       مجدي مختار إبراھیم        / أ 

 القراءة المتعد دة: أوال 

 ةالحريـ  -١
 أھداُف ودروس مستفادة

n  أن یعرف الطالب أنَّ الحریَّة غریزة فطریَّة وھبھا اهللا لإلنسان والحیوان
 .والطیر 

n  َّأن یعرف الطالب أنَّ السعادة الحقیقیَّة ال تكون إال في ظل الحریَّة ؛ ألن
 .المحرومین من الحریَّة ال یعرفون السعادة 

n  مقیدة , یعرف الطالب أنَّ الحریَّة المقصودة حریَّة مقیدة ولیست مطلقة أن
 .بما جاء بھ اإلسالم 

n  أن یعرف جیدًا قدر الحریَّة والتضحیة من أجلھا. 

n  المقیدة بحدود اإلسالم ( أن یمیل إلى الحریَّة الشرعیَّة. ( 

n طیور أن یفھم أنَّ الحریَّة لكل الكائنات وینعكس ذلك على سلوكھ مع ال
 .والحیوانات الصغیرة والتي تكون في متناول یده 

n  وكیف حاربت من ) المنفلوطي ( أن یستخلص درسًا مستفادًا من قطة
 :أجل الحریَّة 
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  .أضربت عن الطعام والشراب 

n  احتجت بصوتھا لیستیقظ الكاتب ویفتح لھا الباب لتنال حریتھا. 

n تنظر إلى الباب لیفتح استغاثت واستنجدت بالكاتب فأخذت تلتصق بھ و
 .لھا

n  أثر السعادة علیھا حینما خرجت ولم تھتم بالطعام أو الشراب.  

 األفكار األساسیَّة   

n  مواء الھرة ورغبتھا في الخروج. 

n  حیرة ودھشة الكاتب من أمرھا. 

n  أملھا في الخروج من الباب 

n  تفكیر الكاتب في أمر الھرة.        

n   ال حیاة بال حریَّة. 

n َّة حق وھبة من اهللا لكل الكائنات الحری.  
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 ملخُص الدرس

n  ھذه قصة طریفة یبّین لنا الكاتب من خاللھا أھمیَّة الحریَّة لكل الكائنات ,
فھذه قطة صغیرة ُحبست في غرفة الكاتب دون قصد منھ فأخذت تموء 

واستطاع في النھایة أن یھتدي إلى مطلبھا وفتح الباب , لیعرف مطلبھا 
 تھا وأعطاھا حریَّ

n  وظل الكاتب یفكر في أمرھا , و بالحریَّة انقلب حالھا إلى الفرح والسرور
 .وما فعلتھ من أجل الحریَّة 

n  الحریَّة حق لكل إنسان وبفقد اإلنسان لحریتھ یتحول إلى لعبة متحركة في
  .أیدي األطفال ال حول لھا وال قوة 

n وإذا نالھا فال , من یطلب حریَّتھ من الناس یطالب بحقھ من الظالمین و
  .فضل ألحد علیھ 

 معاني المفردات

n  ھرر ( قطة والجمع : ھرَّة. ( 

n  صوت الھرَّة ) المواء ( تظھر صوتھا : تموء. 

n  ُّتصر وتكرر صوتھا : تلح. 

n  طمأنني ( أفزعني و أخافني و المضاد : راعني. ( 

n  أسعدني وأفرحني ( أحزنني و المضاد : أھمَّنى. ( 

n  أكلتھ ( رھتھ والمضاد تركتھ وك: عافتھ. ( 
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n  عطشانة , عطشى : ظمأى *    .ذھبت وتركتھ : انصرفت عنھ. 

n  شرعت وبدأت : أنشأت *               .تھتم بھ : تحفل بھ. 

n  كربات , كرب ( أكشف عنھا ھمَّھا والجمع : أفرِّج كربتھا. ( 

n  جھلت ( فھمت والمضاد : أدركُت. ( 

n  أغراض ( ھدفھا والجمع : غرضھا( . 

n  ظلت ( تحولت والمضاد : استحالت. ( 

n  ٌّھموم ( حزن وغّم والجمع : ھم. ( 

n  حزن ( فرح وسرور والمضاد : ِغبطة. ( 

n  تسرع في جریھا وھذا تعبیر عن الفرح بالحریَّة : تعدو. 

n  لیتنى أعرف : لیت شعري. 

n  بفراقھا ( بلقائھا والمضاد : بلقیاھا. ( 

n  ضیئة م( شدیدة السواد والمضاد : حالكة. ( 

n  سائل وشحاذ : متسول. 

n  المستجدى ( من یطلب عطاء وفي حالة تعریفھا تكتب : مستجد( . 

n  أخذتھ قھرًا بدون إرادتھ : سلبتھ. 

n  مطمع ( رغبات النفس غیر المشروعة والمفرد : المطامع. ( 
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n  فاز بھا ونالھا : ظفر بھا. 

n  منن ( إحسان وإنعام وفضل والجمع : منَّـة. ( 

n  أیٍد  –أیاٍد ( والجمع ) فضل ( والمراد ) كف ( ھا معنا: ید. ( 

 الجمالیَّـــــــــات

n  ) أفعال مضارعة لالستمرار وتدل على تنویع ) : تلح  –تتمسح  –تموء
 .أسالیب القطة للخروج 

n  تعبیر یدل على رقة شعور الكاتب وعطفھ على الحیوان : أھمَّنى ھمَّھا. 

n  ةمعرفة الكاتب لمطلب الھرَّ تعبیر یدل على عدم: لعلھا جائعة 

n  تصویر للنظرات بإنسان ینطق وھذا یدل على : تنظر إلىَّ نظرات تنطق
 .شدة الضیق والرغبة في الحریَّة 

n  تعبیر یدل على رغبة الكاتب في إسعاد الھرة: تمنیت أن لو كنت سلیمان. 

n  تعبیر یدل على استنجادھا بالكاتب : تلتصق بى. 

n  ) تضاد یبرز ویوضح المعنى ) : ر فرح وسرو –حزن وھّم. 

n  تعبیر یدل على اإلغراق في التفكیر : أسلمت رأسي إلى یدي. 

n  ھل تفھم ھذه الھرَّة معنى الحریَّة ؟ استفھام للتعجب. 

n  تصویر یدل على أھمیة الحریَّة : الحریَّة شمس. 
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n  تصویر للحریَّة بكنز ُیسلب و للمطامع بلص : یطلب حقًا سلبتھ المطامع
 . یسرق

 ما سبب مواء الھرَّة ؟) س(

  

 .ترید الخروج من الباب ) ج(

 كیف تصرفت الھرَّة عندما فتح الكاتب لھا الباب ؟) س(

 .انطلقت مسرعة وتحولت حالتھا إلى الفرح والسعادة ) ج(

 ما األفكار الجزئیَّة في النص ؟) س(

كاتب في أمر تفكیر ال –أمل ورجاء  –حیرة ودھشة الكاتب  –مواء الھرَّة ) ج(
 .الحریَّة حق لكل الكائنات –ال حیاة بال حریَّة  –الھرَّة 

 :اقرأ ثم أجب 

بى  تتمسحتموء بجانب فراشي و ھرَّةاستیقظت فجر یوم من األیام على صوت  
 وأھمَّنى ھمُّھا أمرھافراعني , غریبًا  إلحاحًاوتلحُّ في ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وضع ما تأتى بھ في جملة ) أھمَّنى  –راعني ( ھات معنى ) ا(

 ما سبب مواء الھرَّة ؟) ب(
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 .ھات من الفقرة ما یدل على ذلك “ الكاتب رحیم بالحیوان “ ) ج(

 .أعرب ما تحتھ خط ) د(

n اإلجابة : 

 .القطار اللیلة الماضیة أفزعني صوت ) ا ( 

 .أحزنني إھمال الناس واجبھم        

 .ترید الخروج من الباب ) ب( 

 .اھتمامھ بأمرھا وحزنھ لحزنھا ) ج( 

 : اإلعراب) د( 

 .مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره الكسرة : ھرَّة    

 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الضمة : تتمسح    

 .صوب وعالمة نصبھ الفتحة مفعول مطلق من: إلحاحًا   

ضمیر مبنى في محل جر ) الھاء ( فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة و: أمرھا   
  .مضاف إلیھ 

n  اقرأ ثم أجب : 

n  من اآلالم  نفسھاوأنشأت تنظر إلىَّ نظرات تنطق بما تشتمل علیھ
 . شدیدًاواألحزان فأثر منظرھا في نفسي تأثیرًا 
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n  الحیوان ألعرف حاجتھا وأفرِّج  لغةفأفھم حتى تمنیت أن لو كنت سلیمان
 .كربتھا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومرادف الثانیة ومفرد الثالثة , ھات جمع األولى ) اآلالم  –أنشأت  –كربة ) ( ا ( 
 .جمل من عندك  وضع ما تأتى بھ في, 

 ما سبب اآلالم واألحزان التي ظھرت في نظرات الھرَّة ؟) ب(

 .ضع عنوانًا للفقرة ) ج(

 .استخرج من الفقرة كلمة بھا ھمزة قطع وأخرى بھا ألف وصل ) د ( 

 .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ(

n اإلجابة : 

 .توالت الكریات على الفلسطینیین في السنوات الماضیة ) ا(

 .البة تكتب درسھا بدأت الط    

 .یعانى المریض من شدَّة األلم     

 .حبسھا ومنعھا من الخروج بسبب الباب المغلق ) ب( 

 .نظرات صائبة ) ج( 

 .الحیوان : ألف وصل , أنشأت  : ھمزة قطع ) د( 

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة : نفسھا :  اإلعراب ) ھـ(
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 .وعالمة نصبھ الفتحة  نعت منصوب: شدیدًا                    

  .مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة : لغة                    

n  اقرأ ثم أجب : 

n  بفتحھفأسرعت , أنَّھا ترید أن أفتح لھا الباب  عرفُتفأدركت غرضھا و  ,
إلى  ھّممن حزن و حالتھافما إن وقع بصرھا على الفضاء حتى استحالت 

 .سبیلھا  غبطة وسرور وانطلقت تعدو في

n  

n )أبطأت (  كلمة مضادھا , ) أغراض ( ھات من الفقرة كلمة جمعھا ) ا ( ,
 ) .تجرى ( كلمة مرادفھا 

n )كیف أدرك الكاتب غرض الھرَّة ؟) ب 

n )مقابلة  , استخرج من الفقرة صورة جمالیَّة وبیِّن ما توحي بھ ) ج
ما ) د(وأخرى بھا ألف وصل  , كلمة بھا ھمزة قطع , ووضح سر جمالھا 

 أثر الحریَّة على الھرَّة ؟

n )أعرب ما تحتھ خط ) ھـ.  

n اإلجابة : 

n )انطلقت  –أسرعت  –غرضھا ) ا. 

n )من نظراتھا إلیھ ورفضھا للطعام والشراب ) ب. 

10 
 

 
 ھدیَّة مجانیة        مدرس اللغة العربیة                       مجدي مختار إبراھیم        / أ 

n )تصویر لنظرھا بشيء مادي یقع ویوحي : وقع نظرھا على الفضاء ) ج
 .بحبھا ورغبتھا في الحریَّة 

n  تبرز المعنى وتوضحھ) وسرور  غبطة –حزن وھّم : ( المقابلة. 

n  الفضاء : ألف وصل ,  أدركت : ھمزة قطع. 

n )استعادت فرحھا وسرورھا ) د. 

n )اإلعراب) ھـ  : 

n  الفاعل والتاء ضمیر  فعل ماض مبنى على السكون التصالھ بتاء: عرفُت
 .مبنى في محلِّ رفع فاعل 

n  اسم مجرور بعد الباء وعالمة جره الكسرة          : بفتحھ                  
 .والھاء ضمیر مبنى في محل جر مضاف إلیھ 

n  أكمل.......فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة والھاء : حالتھا 

n  ِّمعطوف على حزن مجرور وعالمة جره الكسرة : ھم. 

 :اقرأ ثم أجب    

n   منھا  محرومًایجب أن تشرق في كل نفس فمن عاش  شمسالحریَّة
لحریَّة ھي الحیاة   ولوالھا لكانتحیاة اإلنسان ا, عاش في ظلمة حالكة 

 .المتحركة في أیدي األطفال اللعبأشبھ شيء بحیاة 

n )أیٍد ( ومفرد ) حالكة ( ومرادف ) تشرق ( ھات مضاد ) ا (. 

n )بم شبَّھ الكاتب المحروم من الحریَّة ؟) ب 
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n )ھات من العبارة تعبیرًا جمالیًا ووضحھ ) ج. 

n     وأخرى بھا ألف وصل  ,كلمة بھا ھمزة قطع  . 

n  )أعرب ما تحتھ خط ) د.  

n  اإلجابة: 

n )ید  –شدیدة السواد   -تغرب ) ا. 

n )باللعب في أیدي األطفال یحركونھا كیفما أرادوا ) ب. 

n )تصویر للحریَّة بالشمس وھذا یدل على أھمیَّة : الحریَّة شمس ) ج
 .الحریَّة بالنسبة لإلنسان 

n   الحریَّة : ل ھمزة وص, أشبھ  : ھمزة قطع. 

n )اإلعراب) د :  

n  خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة :  شمس. 

n حال منصوبة وعالمة النصب الفتحة :  محرومًا. 

n مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره الكسرة :  اللعب. 
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امِ  -٢ ِ العَ ال ُ المَ  صيانة
 أھداف الدرس

 .أن یعرف الطالب معنى المال العام  •

 .أن یعرف المرافق العامة التي توجد في قریتھ  •

 .أن یعرف المرافق العامة التي توجد في المدینة  •

 .أن یعرف قیمة ھذه المرافق  •

 .أن یمیل إلى  المحافظة على ھذه المرافق  •

  .ة ھذه المرافق أن یقدر جھود الدولة في إقام •

 الرئیسیَّة األفكار

 .المرافق العامة في القریة والمدینة  •

 الواجب علینا تجاه ھذه المرافق والمال العام  •

 الحرص على المال العام واجب دیني ووطني  •

 .كیفیَّة حفظ سلفنا الصالح للمال العام  •

 .كیفیَّة صیانة المال العام 
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 ملخص الدرس

 :العامة والتي تفیدنا جمیعًا ومنھا ھناك كثیر من المرافق  •

القطارات والسیَّارات والمستشفیات والحدائق العامة ومراكز الشباب  •
وھذه المرافق ملك للجمیع ویجب المحافظة علیھا ؛ ألنَّ , والمدارس 

 .المحافظة علیھا واجب دیني ووطني 

 من, واإلسالم حث على المحافظة على المال العام وعدم التفریط فیھ  •
 :صلى اهللا علیھ وسلم  –أحادیث النبي 

  .“ إنَّ رجاال یتخوَّضون في مال اهللا بغیر حق فلھم النار یوم القیامة “  •

 .قد سار على ذلك السلف الصالح في رعایتھم للمال العام و •

المقصود بصیانة المال العام في ھذا العصر حسن التعامل مع ممتلكات و •
 .الدولة لكي یتقدم الوطن ویرقى 

 المفردات معاني

 ) .ِمرفق ( المنشآت العامة والمفرد :المرافق العامة  •

والمؤنث ) األقاصي (  وفي حالة التعریف) أقاٍص ( لجمع أبعد وا: أقصى  •
 ) .أدنى ( والمضاد ) قصوى (

  ).إھمال ( حفظ ووقایة وحمایة والمضاد : صیانة  •

 .تفرضھ : تملیھ *   •

 ) .عقائد ( والجمع ركائز وقواعد اإلیمان : العقیدة  •
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  ) .اإلھمال : ( التفریط *         .األخذ والسلب : االستیالء  •

 .فھم وأدرك : وعى *            .یتصرفون : یتخوضون  •

 ) أسالف (والجمع ) الخلف ( السابقون والمضاد : السلف  •

 .)شأن ( أموره والمفرد : شئونھ *               .ذھب : انصرف  •

 ) .رعایا ( والجمع  شعبھ: رعیَّتھ  •

 .الزیادة والتطویر : التنمیة *   •

  .تصل بھم إلى درجة عالیة : ترقى  •

 المناقشـــــة

 ما المقصود بالمرافق العامة ؟) س(

, المدارس , القطارات : المرافق التي یمتلكھا الشعب ومنھا ) ج(
 الحدائق العامة , مراكز الشباب , مكاتب البرید , المستشفیات 

 .ماذا أقیمت المرافق العامة ل) س(

 .لنتمتع بھا في حیاتنا وننتفع بھا إلى أقصى حد ) ج(

 ما واجب كل فرد تجاه المرافق العامة ؟) س(

  .أن یرعاھا ویحافظ علیھا حتى تبقى سلیمة وصالحة لالنتفاع بھا ) ج(

 بم حذر الرسول من یفرطون في المال العام ؟) س(

 :صلى اهللا علیھ وسلم  –قال حذرھم بأنَّ لھم النار ف) ج(
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 إنَّ رجاال یتخوضون في مال اهللا بغیر حق لھم النار یوم القیامة  

مثاال للرجل الذي  –رضي اهللا عنھ  –كان عمر بن عبد العزیز ) س(
 .وضح ذلك . یحافظ على المال العام 

كان إذا انشغل في لیلھ بأمر من أمور المسلمین أضاء شمعة من بیت ) ج(
وأشعل شمعة من مالھ , ن فإذا ذھب إلى شئونھ الخاصة أطفأھا المسلمی
 .رغبة منھ في الحرص على مال رعیَّتھ, الخاص 

 ما الفكرة األساسیَّة للموضوع ؟) س(

   .صیانة المال العام ) ج(

 :اقرأ ثم أجب  •

نحن نتمتع في حیاتنا الیومیَّة بكثیر من المرافق العامة كالقطارات     •
 وغیرھاالمستشفیات الحكومیَّة والمدارس حدائق العامة ووالسیَّارات وال

   .من المرافق 

 .وضع ما تأتى بھ في جملة ) العامة ( ومضاد ) المرافق ( ھات مفرد ) ا(

 اذكر ثالثة من المرافق العامة غیر التي وردت في الفقرة) ب(

 من الذي یملك ھذه المرافق ؟ و لماذا ؟) ج(

 شخصًا یعبث بھذه المرافق ؟ ماذا تفعل إذا رأیت) د(

  .كلمة بھا ألف وصل  –خبرًا وبیِّن نوعھ : استخرج من الفقرة ) ھـ(
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 : اإلجابة •

  .المدرسة مرفق من المرافق العامة ) ا(

  .توجد المستشفیات الخاصة في المدن   

 .الجمعیَّات الزراعیَّة , مراكز الشباب , مكاتب البرید ) ب(

 .نَّھا أقیمت بمال الشعب یملكھا الشعب ؛ أل) ج(

و إن لم یستجب , أنصحھ في البدایة وأوضح لھ أھمیَّة ھذه المرافق ) د(
 .و استمر في عبثھ أخبر المسئول عن المرفق لیتخذ معھ إجراًء قانونیًَّا 

 .نوعھ جملة فعلیَّة ) نتمتع ( الخبر ) ھـ(

  ) .المرافق ( كلمة بھا ألف وصل     

 :اقرأ ثم أجب  •

ویحرص علیھ ,  عقیدتھتملیھ علیھ  واجبصیانة المواطن للمال العام  إنَّ •
جمیع  مال؛ ألنَّھ یعلم أنَّ المال العام ھو  الخاصكما یحرص على مالھ 

 .أفراد الوطن 

 :تخیَّر الصواب ممَّا بین القوسین ) ا(

 ) تؤكده  –تحبِّبھ  –تفرضھ  –تسمعھ ) : ( تملیھ ( مرادف *  

 ) .عقائد عقدة  –عقود  –ُعقد : (  )عقیدة ( جمع *  
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 ) .عنایة  –اھتمام  –قسوة  –إھمال ) : ( صیانة ( مضاد *  

 لماذا كانت صیانة المال العام واجبة ؟) ب( 

 ما رأیك فیمن یستولى على المال العام أو یفرط فیھ ؟) ج( 

  .أعرب ما تحتھ خط ) د( 

 : اإلجابة •

 .ل إھما –عقائد  –تفرضھ : االختیار ) ا(

 .ألنَّ المال العام یخدم جمیع أفراد الشعب ) ب(

الذي یفرط في المال العام بعید عن الدین ولم یستجب لما قالھ النبي ) ج(
 .صلى اهللا علیھ وسلم  –

 :اإلعراب ) د(

 .خبر إنَّ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة : واجب  •

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة : عقیدتھ  •

 .عالمة جره الكسرة نعت مجرور و: الخاص  •

  .خبر مرفوع وعالمة رفعھ الضمة : مال  •

 :اقرأ ثم أجب  •

 :صلى اهللا علیھ وسلم  –قال رسول اهللا  •

 .إنَّ رجاال یتخوَّضون في مال اهللا بغیر حق فلھم النار یوم القیامة  •
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وضع ما ) حق ( ومضاد) النار ( و جمع ) یتخوضون ( ھات مرادف ) ا(
 .تأتى بھ في جملة 

 إالم یرشدنا الحدیث الشریف ؟) ب(

 في الحدیث الشریف ؟) مال اهللا ( ما المقصود بـ ) ج(

 .اذكر ثالث صور للتفریط في المال العام ) د(

 : اإلجابة •

 .المؤمنون یتصرفون في أموالھم دون إسراف ) ا(

 .مصیر الكافرین یوم القیامة إلى النیران     

 .الباطل ال یدوم وإن ظھر     

 .نا الحدیث إلى المحافظة على المال العام وعدم التفریط فیھ یرشد) ب(

 .المقصود المال العام ) ج(

  .الكتابة على  الجدران  –إلقاء القمامة والقاذورات  –تكسیر المقاعد ) د(

 :اقرأ ثم أجب  •

فھذا أمیر ,  العامالصالح خطورة التفریط في المال  سلفنالقد وعى و 
كان إذا انشغل في لیلة  –رضي اهللا عنھ  –زیز المؤمنین عمر بن عبد الع

من بیت مال المسلمین فإذا انصرف  شمعةأضاء  المسلمینبأمر من أمور 
 .أطفأھا  الخاصةإلى شئونھ 

 :تخیَّر الصواب ممَّا بین القوسین ) ا(
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 ) .ضم  –فھم  -حمى  –شمل ) : ( وعى ( مرادف*  

 ) .آمر  –أمورة  –أمر  –أمیر ) : ( أمور ( مفرد *  

 )التضییع –اإلھمال  –المحافظة  – الجمع) : ( التفریط ( مضاد 

 ماذا تفھم من تصرف عمر بن عبد العزیز ؟) ب(

  .أعرب ما تحتھ خط ) ج(

 : اإلجابة •

 .المحافظة  –أمر  –فھم :  االختیار ) ا( 

 .یخشى اهللا ویحافظ على مال رعیَّتھ ) ب(

 :  اإلعراب) ج(

 .وع وعالمة رفعھ الضمة فاعل مرف: سلفنا *  

 .نعت مجرور وعالمة جره الكسرة : العام *  

 .مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره الیاء : المسلمین *  

 .مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة : شمعة *  

  .نعت مجرور وعالمة جره الكسرة : الخاصة *  
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 :اقرأ ثم أجب  •

عام تتمثل في حسن التعامل مع أمَّا في عصرنا الحاضر فصیانة المال ال 
والمدارس والحدائق , ممتلكات الدولة مثل المباني الحكومیَّة وأثاثھا 

 .العامة وغیرھا 

وضع ما ) المال ( وجمع ) حسن ( ومضاد ) المباني ( ھات مفرد ) ا(
 .تأتى بھ في جملة 

 كیف تحسن التعامل مع ممتلكات الدولة ؟) ب(

 .وضح ذلك . عام واجبًا دینیَّا ووطنیًَّا یعد الحرص على المال ال) ج(

  .استخرج من الفقرة كلمة بھا ألف وصل وأخرى بھا ھمزة قطع ) د(

 : اإلجابة •

 .یحافظ السكان على سالمة المبنى ) ا(

 .یشتكى البعض من سوء معاملة اآلخرین     

 .أنفقت الدولة الكثیر من األموال على المرافق العامة     

علیھا ونظافتھا وعدم تلویث الجدران أو أرض المبنى  بالمحافظة) ب(
 وعدم تمزیق اللوحات الموجودة وعدم التعدي على أثاثھا 

ألنَّ الدین یدعونا إلى المحافظة على المال العام وحذر الرسول الكریم ) ج(
 .من التعدي على المال العام وكذلك ألنھ یؤدى إلى االرتقاء بالوطن 

  ) .أثاثھا ( ھمزة قطع )  الحاضر( ألف وصل ) د(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


21 
 

 
 ھدیَّة مجانیة        مدرس اللغة العربیة                       مجدي مختار إبراھیم        / أ 

 سبيل الن جاح -٣
 أْھَداُف الدَّْرِس

n  أن یمیِّز التلمیذ بین سبل النجاح لكل من: 

n  الطالب , العامل , التاجر. 

n  استخالص األفكار العامَّة لكل فقرة. 

n  الموازنة بین الطموح والطمع. 

n  التعبیر عن أفكار الدَّرس بأسلوبھ . 

n ِّز بین الفعل الالزم والفعل المتعدِّىأن یستخرج األفعال وأن یمی  

 األْفَكاُر األَساِسیَُّة

n  لكل الناس آمال وأھداف ال تتوقف. 

n  تصنع اآلمال الطموح. 

n  الفرق بین الطموح والطمع. 

n  طریق التفوق للموظف والتاجر والطالب. 
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 ُملخَُّص الدَّْرس 

واألخالقیَّات یجب أن یتحلى كل من الموظف والتاجر والطالب بالسلوكیَّات 
وھذا ینطبق , ویحول اآلمال إلى واقع , كي یحقق ھدفھ ویلبِّى طموحھ 

  .على كل إنسان یرید أن یحدد سبیل النجاح في الحیاة 

n صفة عظیمة ترتبط باإلرادة القویَّة والسعي  الطموح:  الطمعو الطموح
شریَّة فھو صفة سیئة ترتبط باألنانیَّة في النفس البالطمع أمَّا , الجاد 

  لیحصل اإلنسان على ما ال یحصل علیھ غیره 

n  طموح الموظف ینعكس على عملھ ، ینتظم ویواظب : طموح الموظف
 .علیھ ویحسنھ ویتقنھ ویتضاعف إنتاجھ 

n  طموح التاجر یجعلھ یحسن معاملة زبائنھ وتتسع تجارتھ : طموح التاجر
 .ویرضى الناس عنھ ویقبلون علیھ لصدقھ وعدم جشعھ 

n  طموح الطالب یزید من رغبتھ في االجتھاد وتحصیل : الطالب طموح
 .العلم الذي یؤدِّى بھ إلى النجاح والتفوق 

 معاني الُمْفَرَداِت

n  إشراقات ( سطوع أو نور والجمع : إشراقة. ( 

n  یبطئ  -یتروَّى  ( یسرع ومضادھا : یندفع. ( 

n  تلبیَّة حاجاتھم : قضاء. 

n  ب والمأرب وھى المطل) حاجة ( جمع : حوائج. 

n  یخسر (  یكسب والمضاد: یربح *   .یتقدم ویرتفع شأنھ : یرقى( 
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n  نصب  –أنصبة (  الحظ من الشيء أو المقدار المخصص والجمع: نصیب
  ) .أنصباء  –

n  التطلع إلى المراتب العلیا : الطموح. 

n  الرَّغبة في أخذ ما عند اآلخرین : الطمع. 

n   مرتبط : مقرون. 

n  عزائم ( ة والجمع اإلراد: العزیمة. ( 

n  اإلیثار ( حب النفس والمضاد : األنانیَّة. ( 

n  یظمأ ( یشرب حتى یكتفي والمضاد : یرتوي. ( 

n  یسيء ( یتقن ویجید والمضاد : یحسن. ( 

n  یزید بمقدار الضعف : یضاعف. 

n  مسالك ( طریق وطریقة والجمع : مسلك. ( 

n  األمانة ( الخدیعة والمضاد : الغش. (      

n  اإلتقان : جوید الت. 

n  اإلھمال ( االعتناء والمضاد : االھتمام. ( 

n  االقتداء بأصحاب الخلق : التخلق. 

n  حسن ( والمفرد ) المساوئ ( المكارم والمضاد : المحاسن ( 

n  المظلم ( المضيء والمضاد : المشرق. ( 
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 الَجَماِلیـــَّــــــــــاُت 

n الناس للعمل واإلسراع   تعبیر یدل على حب:  یندفع الناس إلى أعمالھم
 .إلیھ 

n تفصیل بعد إجمال: الطالب , العامل , التاجر , الموظف :  الناس. 

n أسلوب مؤكد بإنَّ و فیھ تصویر لألمل :  إنَّ األمل عند اإلنسان متجدد
 .بشيء مادي یتجدد 

n التحریك  قادر علىتصویر للطموح بكائن حي :  الطموح یحرِّك العزیمة
  .یتحرَّك  وللعزیمة بشيء مادي

n تصویر للفوز بالشمس المشرقة وھذا یدل على الرغبة :  الفوز المشرق
 .في الفوز 

n تصویر للنجاح بالطریق وھذا یدل على أھمیَّة النجاح :  سبیل النجاح 

n تعبیر یدل على النشاط والیقظة :  مع إشراقة الصباح. 

n یھ دلیل على تصویر لألمل بالطفل الذي یكبر وف:  یبدأ صغیرًا وینمو ویكبر
 .استمرار اآلمال وتتابعھا 

n تصویر للطعام والشراب الذي یتناولھ :  الطمَّاع ال یشبع وال یرتوي
 .الطمَّاع وال یكفیھ وھذا یدل على الجشع 

n تصویر لرضا الناس بالمال الذي یربحھ التاجر وھذا :  كسب رضا الناس
 .یدل على أھمیَّة إرضاء الناس 
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n   

 الُمناقشُة

 .عنوانًا آخر للموضوع  اختر) س(

 .العمل المثمر ) ج(

 ما األفكار الجزئیَّة التي عرضھا الموضوع ؟) س(

 .آمال الناس ال تتوقف ) * ج(

 .الفرق بین الطموح والطمع *   .اآلمال تصنع الطموح *      

 .طریق التفوق للموظف والتاجر والطالب *      

 الطالب , العامل , ر التاج: میِّز بین سبل النجاح لكل من ) س(

 .صدق المعاملة والبعد عن الغش و قبول الربح المعقول : التاجر ) ج(

الجد واالجتھاد والصبر على طلب العلم والتخلق بمحاسن : الطالب      
 .األخالق 

 .االنتظام وحسن األداء ومضاعفة اإلنتاج : الموظف      

 لعمل الجاد ؟ما الذي یحرك عزیمة اإلنسان ویدفعھ إلى ا) س(

 .أنَّ في رأس كل واحد منھم آماال یسعى إلى تحقیقھا ) ج(

 ما الفرق بین الطموح والطمع ؟) س(
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صفة كریمة وھي مقرونة بالسعي الجاد والعزیمة : الطموح ) ج(
 .الصادقة

 . صورة من صور األنانیَّة بل صورة من صور الشر: الطمع   

 متى یندفع الناس إلى أعمالھم ؟) س( 

 .مع إشراقة الصباح ) ج(

 ؟ تحقیقھالالموظف والتاجر والطالب : ما اآلمال التي یسعى كل من ) س(

 .یسعى إلى مضاعفة اإلنتاج وتحسین مستوى المعیشة : الموظف ) ج(

 .یسعى إلى توسیع تجارتھ وكسب رضا الناس والربح المعقول : التاجر   

 .لمشرق یسعى إلى التفوق المستمر والفوز ا: الطالب   

 ما الذي یصنع الطموح لدى اإلنسان ؟) س(

  .اإلرادة القویَّة والسعي الجاد ) ج(

n )كیف تتصرف عندما تجد ) س: 

n طالبًا یھمل واجباتھ وال یتفوق في دراستھ ؟ 

n عامال یعمل في نظافة الشارع ؟ 

n تاجرًا یظھر السلع الجیدة ویبیعك الفاسدة ؟ 

n )قبل مرتبط بجھده اآلن وعلى قدر أنصح الطالب المھمل بأنَّ المست) ج
 .اجتھاده سیكون مستقبلھ 
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n  أشكره وأشجعھ وأخبره بانَّ اإلسالم یدعو إلى النظافة وأدعو لھ: العامل. 

n  صلى  –أنصحھ بأنَّ ھذا حرام ولم یدع إلیھ اإلسالم وقال النبي : التاجر
  .“ من غشنا فلیس منَّا “ : اهللا علیھ وسلم 

 أنشطة إثرائیَّة

n )أمام ما یناسب كل عبارة ممَّا ) خطأ(أو عالمة ) صح (ع عالمة ض) س
 :یأتي 

n )(              .         الطموح والطمع لفظان لمعنى واحد ) ا      ( 

n )(           . التاجر الصادق یظھر في معاملتھ مع زبائنھ ) ب      ( 

n )(             .              الطموح یدفع الطالب إلى الكسل ) ج     ( 

n )(    .بھ  یسعى العامل المخلص إلى تجوید عملھ واالھتمام) د     ( 

  .) صح) (د) (خطأ) (ج) (صح) (ب) (خطأ) (ا) (ج( 

n )استمع وناقش وتذوَّق ما یلي ) س: 

n لماذا ؟أیھما أجمل في نظرك ؟  و 

n  ) مع إشراقة الصباح .     * بعد إشراقة الصباح ) * ا. 

n )آمال یسعى إلى تحقیقھا .       * لیھا آمال یسعى إ) * ب 

n )اآلمال الكثیرة تصنع الطموح ) * ج    . 

n       * اآلمال المتتابعة تصنع الطموح. 

28 
 

 
 ھدیَّة مجانیة        مدرس اللغة العربیة                       مجدي مختار إبراھیم        / أ 

n  ) الطموح یبنى العزیمة .   * الطموح یحرك العزیمة ) د. 

n )التاجر محتاج إلى كسب رضا الناس ) ھـ. 

n    * التاجر محتاج إلى كسب أموال الناس.  

n اإلجابة : 

n )مع إشراقة الصباح ؛ ألنَّھا تدل على النشاط وحب العمل : األجمل ) ا 

n )آمال یسعى إلى تحقیقھا ؛ ألنَّھا تدل على الرَّغبة في اإلنجاز : األجمل ) ب
 .مع تحدید الھدف 

n )اآلمال المتتابعة ؛ ألنَّھا تدل على استمرار اآلمال مرحلة بعد : األجمل ) ج
 .مرحلة 

n )ح یبنى العزیمة ؛ ألنَّھ صور العزیمة بناًء ُیبنى كما الطمو: األجمل ) د
 .صور الطموح بشخص یبنى 

n )التاجر محتاج إلى كسب رضا الناس ؛ ألنَّھا تدل على أھمیَّة : األجمل ) ھـ
  .إرضاء الناس فھي رأس مال التاجر 

n  اقرأ ثم أجب   : 

n مل ھو الذي إنَّ األمل عند اإلنسان متجدد ما بقى على قید الحیاة وھذا األ
 .یصنع الطموح 

n )ضع عنوانًا مناسبًا للعبارة السابقة ؟) ا 
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n )اختر ) سبب  –ترادف  –تضاد ) ( یكبر  –ینمو ( بین كلمتي ) ب
 .الصواب 

n )األمل ھو الذي یصنع ( ماذا تلمس من جمال في الجملة اآلتیة ) ج
 ) .الطموح 

n )وآخر متعدِّیًا , ھات من الفقرة فعال الزمًا ) د.  

n جابةاإل : 

n  ) قیمة األمل ) ا. 

n  ) ترادف ) ب. 

n  ) صور الطموح شیئًا مادیًَّا یصنع ) ج. 

n  ) یصنع ( والمتعدى ) بقى ( الالزم ) د. ( 
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  تعلم من الن مل -٤

 أْھَداُف الدَّْرِس

n  أن یتعرَّف التلمیذ على ھذا المخلوق وھو النَّمل. 

n  أن یعرف أنشطة النَّمل وأعمالھ. 

n  على أسرار مملكة النَّمل أن یتعرَّف. 

n  أن یعرف أنواع النَّمل وصفاتھ. 

n                               أن یتعرَّف من خالل الدَّرس على الضمائر البارزة
 .والمستترة 

n  ویقرأ الدَّرس قراءة صحیحة , أن یقوم بترتیب أفكار الدَّرس.  

 ُمقدَِّمٌة   

 .عز وجل  -اهللا النَّمل مخلوق عجیب فیھ دلیل على قدرة 

 .یعیش النَّمل تحت األرض في أعشاش وفي حجرات خاصة  
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n لغة التفاھم بین النَّمل عبارة عن إفرازات خاصَّة یتفاھم النَّمل بھا. 

n  التعاون والنظام من سمات أفراد مملكة النَّمل وقد یقیم النَّمل عالقات
 .مشتركة مع غیرھم من الحشرات 

n الصیف لوقت الشتاء  النَّمل یدَّخر من طعام. 

n  یقوم النَّمل بعملیَّة صناعیَّة حیث یحوِّل الخشب إلى نوع من الورق
  .المقوَّى 

 األفَكاُر األَساِسیَّة

n  حیاة النَّمل في أعشاش تحت األرض. 

n  قرون االستشعار وسیلة الرؤیا عند النَّمل  . 

n   األسباب التي تؤدِّى إلى نجاح مملكة النَّمل. 

n أنواع وصفات النَّمل *           .النَّمل  أسرار مملكة.  

n ُملخَُّص الدَّْرِس 

n  یعیش النَّمل تحت األرض ویمثل حوالي ثلث حیوانات التربة ویتحرَّك
وتنتشر مراكز الحواس لدى النَّملة على جمیع أجزاء , بخفة ونشاط 

ھا ویتعامل النَّمل بواسطة مادة یشمُّ جسمھا ویرى النَّمل بقرون االستشعار
 .تفرزھا قرون االستشعار 

n                     یقسم العمل في مملكة النَّمل بین الشغاالت والذكور
 .والملكات ویؤدِّى كل فرد دوره بإتقان 
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n                            ویتغذى النَّمل على السكریَّات والبروتینات

  .والكربوھیدرات وغیرھا من المواد الغذائیَّة 

n  كما یقدر على إقامة عالقات سالم وتبادل منفعة , یدافع عن نفسھ والنَّمل
 .مع غیره من الحشرات 

n وھي سورة النَّمل , كرَّم اهللا النَّمل فسمَّى سورة في القرآن باسمھ و. 

n  ومن النَّمل أنواع تمارس الزراعة وتقوم بدور الفالحین ومنھم من یقوم
 ب ویحولھ إلى ورق مقوَّى بدور المھندس أو الكیمیائي الذي یمضغ الخش

n یجب علینا أن نتعلم من حكمة ونشاط وتعاون النَّمل وحرصھ على وقتھو. 

n                سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظیم  

 معاني الُمْفَرَداِت

n  جزء األرض السطحي : التربة *        .یقصد ویغیِّر : یغزو. 

n  یستبدل : یستعیض. 

n  ة یدرك بھا اإلنسان والحیوان ما یطرأ على جسمھ قوى طبیعیَّ: الحواس
 ) .الحاسة ( من تغیرات والمفرد 

n  وھو المقر الثابت الذي تتفرع منھ فروع) مركز ( جمع : مراكز. 

n  مثبَّتة محصورة : مركزة.  
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n  وھي الزوائد التي یشعر بھا النَّمل ) قرن ( جمع : قرون االستشعار
 .ویحسُّ بھا 

n  العقول (الجمع و، اك والتمییز والتفكیر عند كائن ما قوة اإلدر: العقل. ( 

n  أدمغة( ة والجمع كتلة من النسیج العصبي تمأل تجویف الجمجم: الدماغ ( 

n  تخرج : تفرز  * .  قوى : حاد *     .منحھ وأعطاه : وھبھ. 

n  إجادة : إتقان *       ) .طوائف ( جماعة  والجمع : طائفة.  

n  عضویَّة تتمیَّز بطعمھا الحلو لذلك تستخدم في  مركبات: الكربوھیدرات
 .األطعمة واألشربة للتحلیة 

n  ھي جزیئات مكوَّنة من مجموعة من األحماض             : البروتینات
األمینیَّة التي تعمل على بناء الجسم وتوجد في األسماك واللحوم                

 .وغیرھا 

n  األزھار إفرازات مأخوذة من عصارة : الرَّحیق. 

n  شدتھ والمضاد: ضراوتھ *    .المراد تبوح وتنطلق : تفیض         )
 ) .ضعفھ 

n  التھاون واالنسحاب ( الصالبة والثبات والمضاد : االستماتة ( 

n  ُّنوع من الحشرات تصیب النباتات وتعیش علیھا ولھا إفرازات : المن
  .یزاول : یمارس *                   .حلوة 

n نبات فطرى غنّى بالمواد البروتینیَّة ویستخدم في كثیر من :  عش الغراب
 .األطعمة 
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n  أسمدة(والجمع مواد عضویَّة أو كیمیائیَّة تقوِّى التربة : السماد( 

n  التي فسدت وتغیَّرت رائحتھا : المتعفنة.     

n   * یقتصد ویحتفظ : یدَّخر. 

n  قوَّى الورق الم: الكرتون *                .یستفید : ینتفع. 

n  أطرزة  –ُطُرز ( نمط وشكل والجمع : طراز. ( 

n  حكمة : فلسفة   *.         الغریب المدھش : العجیب.  

n  

 مستعمرة من مستعمرات النَّمل 

 َجَماِلیَّاٌت

n تعبیر یدل على الكثرة وفیھ تصویر للنَّمل بالجیش :  النَّمل ینتشر ویغزو
 .الغازي 

n تفصیل بعد إجمال : التذوق  ,الشّم , اللمس :  للنَّمل حواس. 
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n أسلوب مؤكد بأنَّ وھو :  ألنَّھا لھا قدرة على استخدام أي نوع من الغذاء
 .تعلیل لما قبلھ 

n تعبیر یدل على قوة الحواس :  حواس حادة. 

n تصویر للنَّمل بالضیف الذي یزور صدیقھ :  النَّمل یزور األشجار. 

n ویر جمیل لألسرار بالبحر تص:  عالم النَّمل مليء باألسرار التي تفیض
 .الذي یفیض وھذا یدل على كثرة ھذه األسرار

n تعبیر یدل على القوة في الدِّفاع :  استماتتھ في الدفاع عن نفسھ 

n الشتاء  –الصیف :( تضاد بین :  یدَّخر في الصیف لینتفع في الشتاء (
 .یبرز ویوضح المعنى 

n  ) للتجدد واالستمرار أفعال مضارعة :  )یخزن  –یحصد  –یجلب  -یزرع
 .وتدل على التتابع والنظام من بدایة العملیَّة إلى  نھایتھا 

n الدُُّروُس الُمْسَتَفاَدُة 

n  التنظیم والتعاون أساس النجاح. 

n  لالدِّخار قیمة عظیمة من جھة االعتماد على النفس 

n  تقسیم العمل یؤدِّى إلى إنجازه بصورة صحیحة. 

n النَّمل  قدرة وحكمة اهللا تعالى من خالل. 

n  االستفادة بالوقت الذي سنحاسب علیھ. 
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n الُمَناَقَشُة 

n اذكر أفراد طائفة النَّمل ) س. 

n )الملكات , الذكور , الشغاالت ) ج. 

n )ما ھي حواس النَّمل ؟) س 

n )والتذوُّق ومراكز ھذه الحواس منتشرة على , والشّم , حاسة اللمس ) ج
 .ار جمیع أجزاء الجسم ومركزة في قرون االستشع

n )ما الفكرة األساسیَّة للموضوع ؟) س 

n )النَّمل من أدلة قدرة اهللا ) ج.  

n )كم تبلغ نسبة النَّمل في التربة ؟) س 

n )یمثل ثلث الحیوانات الموجودة في التربة ) ج. 

n )أین یعیش النَّمل ؟) س 

n )في أعشاش وحجرات تحت األرض یتصل بعضھا ببعض ) ج 

n )ھل للنَّمل عیون ؟ وكیف یرى ؟) س 

n )ال لیس لھ عیون وإنما یرى بقرون االستشعار ) ج. 

n )ما اللغة التي یتعامل بھا النَّمل ؟) س 

n )إفرازات من قرون االستشعار لھا رائحة معروفة لدى النَّمل ) ج 

n )ما میزات أفراد طائفة النَّمل ؟) س 
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n )التعاون واإلتقان في العمل ) ج.  

n  )ما الغذاء الذي یتناولھ النَّمل ؟) س 

n )المواد النباتیَّة أو الحیوانیَّة ویفضل الغنّى بالسكریَّات                          )ج
 .والكربوھیدرات والزیوت والبروتینات 

n )لماذا یزور كثیر من النَّمل األشجار ؟) س 

n )لجمع الرَّحیق ) ج. 

n )ماذا تعرف عن أسرار مملكة النَّمل ؟) س 

n )وجود عالقات مشتركة بین , شدید الھجوم واالستماتة في الدفاع ) ج
 .تتسم مستعمرات النَّمل بالتنظیم والتكامل والتعاون, النَّمل وحشرات المنِّ 

n )كیف كرَّم اهللا النَّمل ؟) س 

n )سورة النَّمل ( أنزل سورة كاملة باسمھ وھي ) ج . ( 

n )اذكر بعض األعمال التي یقوم بھا النَّمل ؟) س 

n )في البناء ومنھم من یقوم بصناعة ھناك من یقوم بالزراعة وغیرھم ) ج
 .الورق المقّوى 

n أنشطة إثرائیَّة 

n )أمام ما یناسب كل عبارة ممَّا ) خطأ(أو عالمة ) صح(ضع عالمة ) س
 :یأتي 

n  كسل من صفات النَّمل ال -١                          .    )     ( 
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n  ًا في فصل الشتاء تعمل النَّملة كثیر -٢             .     )     ( 

n  ع من قدر الفرد یرفع العمل الناف -٣               .       )    ( 

n  ات نخاصَّة تختلف عن غیره من الحیوا للنَّمل لغة  -٤ . )    ( 

n )صح(-٤) صح( -٣) خطأ( -٢) خطأ( -١) ج. (  

n )أیُّھما أجمل ؟ و لماذا ؟) س 

n   یغزو البیئات       . 

n  ینتشر في البیئات .  

n )لبیئات تدل على سرعة االنتشار وقوتھ یغزو ا) ج. 

n )ما الدروس التي یجب أن نتعلمھا من النَّمل ؟) س 

n )نتعلم من النَّمل النَّشاط والتعاون والحرص على الوقت والعیش في ) ج
 .سالم مع اآلخرین والنِّظام 

n )ما البیئات التي یغزوھا النَّمل ؟) س 

n )ریَّة البیئات الطبیعیَّة والزراعیَّة والحضا) ج. 
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  غرائب المخلوقات -٥

 أھَداُف الدَّْرِس

n  أن یحب التلمیذ الوطن ویستعدَّ للنھوض بھ. 

n  من خالل مخلوقاتھ  –عز وجل  –أن یعرف قدرة اهللا. 

n  أن یستفید من نشاط النحل وینعكس ذلك على نشاطھ. 

n  أن یفرِّق بین غریزة الثعابین المائیَّة والعناكب المائیَّة. 

n لدروس المستفادة من النص أن یستخلص ا. 

n  أن یبحث عن نماذج أخرى لغرائز الحیوانات.  

 األفكاُر األّساِسیَّة

        .حبُّ الوطن غریزة في المخلوقات  -١
 .ذكاء ونشاط النحل   -٢
                          .إحساس الحصان  -٣
 .حیلة العناكب   -٤
             .قوَّة وتحمُّل الثعابین المائیَّة  -٥

  .التفكیر في خلق اهللا  وجوب -٦
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 ُمقدَِّمٌة

n  فكل كائن یشتاق إلى وطنھ , وضع اهللا غریزة حبِّ الوطن في المخلوقات
نحن نجد الطیور والخیول والثعابین المائیَّة , ویعود إلیھ مھما غاب عنھ 

ونحن بدورنا نفكر , تترك أوطانھا وتعود إلیھا بسبب غریزة حبِّ الوطن 
  .وصل إلى قدرة اهللا في ھذه المخلوقات ونت

 ملخص الدَّرس

n  ھناك الكثیر من العجائب في عالم الطیور والحیوان والحشرات
 .والزواحف

n  وإنَّما الطیور تتمتع , الحب والكره والتعلق بالوطن لیس لإلنسان وحده
 .أیضًا بھذه الغریزة فتھاجر وتعود دون أن تضلَّ الطریق 

n  ویعود لیتعرَّف على خلیَّتھ ولو یھاجر , والنحل عجیب في نظامھ وعسلھ
 .وترى األزھار بالضوء فوق البنفسجي , تغیَّرت معالمھا 

 

n  والحصان یستطیع العودة إلى منزل صاحبھ إن ترك وحده في ظالم اللیل. 

n   
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n  العناكب المائیَّة تصنع لنفسھا عشًا من خیوطھا وتغلفھ تحت الماء. 

 

n  آالف األمیال في المحیط  إلى األعماق قوَّة تحمُّل الثعابین تمكنھا من قطع
 .وتقاوم التیَّارات واألمواج العاتیة على كل شاطئ , البعیدة 

 

n  ویزداد  –عزَّ وجل  –علینا أن نعتبر من ھذه المخلوقات ونعظم قدرة اهللا
  .إیماننا بھ 

 :معاني المفردات 

n  غرائز ( طبیعة وسجیَّة والجمع : غریزة. ( 

n  یترك وطنھ : یھاجر. 

n  عشوش  -عشاش  -أعشاش ( عش الطائر والجمع : عشھ ( 

: أربعة أسراب  -رباع  -أربعاء  :فصل من فصول السنة والجمع : الرَّ بیع 
 .وھو مجموعة من الطیور أو الحیوان) سرب ( المفرد 

n  اتساعھ : عرض البحر. 

n  ُّتھتدي ( تتوه وتختفي  و المضاد : تضل. (  
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n  ظھرت (ت والمضاد تغیَّرت صورتھا ومحی: طمست.. ( 

n  تدفعھا ( تشدُّھا والمضاد : تجذبھا. ( 

n  الزواھى ( حسنة المنظر والجمع : الزاھیة. ( 

n  َنْوُر النبات والورود من الزھرة : األزھار. 

n  وھو دویبة من رتبة العنكبیَّات لھا أربعة ) العنكبوت ( المفرد : العناكب
 .أزواج من األرجل 

n  اء ساخن أو غاز خفیف لیرتفع في الھواء والجمع بالون یمأل بھو: منطاد
 .مھارة : براعة *             ) .مناطید ( 

n  فقاقیع ( نفاخات ترتفع على سطح الماء والجمع : فقاعة (. 

n خائفة ( مطمئنَّة والمضاد :  آمنة. ( 

n سكون ( ثورتھ والمضاد :  ھبوب الھواء. ( 

n غاز أل( ما یعمَّى بھ من الكالم والجمع :  لغز. ( 

n البركة ( مستنقعات المیاه والمفرد :  البرك. ( 

n البرِّى , مقیاس للطول قدِّر بأربعة آالف ذراع وھو برِّى وبحري :  المیل
 .م  ١٨٥٢م والبحري یساوى  ١٦٠٩یقدَّر بما یساوى 

n قواصد ( متجھة إلى والجمع :  قاصدة. ( 

n من العمق وھو البعد إلى أسفل :  األعماق. 
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n السحائق ( البعیدة الطویلة والجمع :  السحیقة. (  

n  وھو ) درج ( ترجع من حیث أتت واألدراج مفردھا: تعود أدراجھا
 .الطریق

n  صغائر ( قلیلة الحجم والجمع : صغیرة. ( 

n  دافعت : قاومت *          ) .خربًا ( عامرًا والمضاد : آھال. 

n  ماء المحیط وھو حركة سطحیَّة في ) التیَّار ( المفرد : التیَّارات 

n  حاولت التغلب علیھا وقھرھا : غالبت األمواج. 

n  فطر ( الطبیعة والجمع : فطرة. ( 

n  رحل ( االرتحال والجمع : الرِّحلة. ( 

n  تحدثنا : تدعونا.    

n  إعمال العقل في األمور الدَّالة المعبِّرة : التفكر. 

n  ُقَدر ( قوَّتھ المطلقة والجمع : قدرة اهللا. ( 

n  ِحكم ( ره والجمع تدبی: حكمتھ. ( 

n  عصیانًا  -امتناعًا ( طاعة والمضاد : امتثاال. ( 

 من مواطن الجمال

n  ) بینھما تضاد یبرز و یوضح المعنى ) یعود  –یھاجر. 

n  اسم التفضیل یدلُّ على شدَّة الصعوبة واستحالة الحل : ھناك لغز أصعب. 
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n  ى قوَّة الثعابین أسلوب مؤكد بإنَّ و یدل عل: فإنَّھا تقطع آالف األمیال
 .وطول المسافة 

n  ) تعبیرات عن قوَّة الرَّغبة في العودة إلى الوطن ) غالبت  –قاومت.  

 أسئلٌة مُجابة

 ما الغریزة التي تمتلكھا الطیور بالنسبة ألوطانھا ؟) س(

 .غریزة العودة إلى الوطن ) ج(

 اذكر مثاال یدلُّ على أنَّ حبَّ الوطن غریزة عند الطیور ؟) س(

ھجرة عصفور الھزاز إلى الجنوب في الخریف ولكنَّھ یعود إلى عشھ في ) ج(
 .الرَّبیع التالي 

 

في شھر سبتمبر تطیر معظم الطیور إلى الجنوب تقطع ألف میل وال تضل طریقھا 
  .إلى العودة 

 .اذكر بعض الصفات التي یتمیَّز بھا النحل )س(

  .النحلة تجد خلیَّتھا مھما طمست  -١) ج(

 .نحلة العسل ال تجذبھا األزھار الزاھیة  -٢  
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ترى األزھار ذات الضوء فوق البنفسجي الذي یجعلھا أكثر جماال في نظرھا  -٣  
. 

 كیف یھتدي الحصان إلى طریقھ ؟) س(

  

 .إذا ترك وحده یلزم الطریق مھما اشتدَّت الظلمة  -١) ج(

في الطریق بعینین تتأثران یستطیع أن یرى ویلحظ اختالف درجة الحرارة  -٢     
  .قلیال باألشعة تحت الحمراء 

 . وضح ذلك . للعناكب المائیَّة غریزة فطریَّة تصنع لھا عشھا ) س(

  كیف تلد العناكب المائیَّة صغارھا ؟و

تصنع إحدى العناكب المائیَّة لنفسھا عشًا على شكل منطاد من خیوط  -١) ج(
 .العنكبوت 

ت الماء ثم تمسك ببراعة فقاعة ھواء في شعر تحت تعلقھ بشيء ما تح -٢  
 .جسمھا 

ثم تكرر ھذه العملیَّة حتى ینتفخ , تحملھا إلى الماء ثم تطلقھا تحت العش  -٣  
 العش وعندئذ تلد صغارھا وتربِّیھا آمنة من ھبوب الھواء 
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 كیف تعود الثعابین إلى موطنھا بعد اكتمال نموِّھا ؟) س(

 

د اكتمال نموِّھا تھاجر من أوربا وتقطع آالف األمیال في الثعابین عن -١) ج(
 .المحیط قاصدة جنوبي برمودا وھناك تبیض وتموت 

أمَّا الصغار التي ال تعرف عن موطنھا شیئًا فإنَّھا تعود مرَّة أخرى وتجد  -٢
 .الشاطئ الذي جاءت منھ أمھاتھا فیصبح كل مسطح مائي ملیئًا بالثعابین 

من ألغاز الطبیعة تحیَّر الناس في حلھ یبتلع آالف السفن مثلث برمودا لغز 
حرز ( والطائرات ولم یترك أثرًا ویقع غرب األطلنطي و سمِّیت ھذه المنطقة 

  ) .الشیطان 

 

n )وما الذي , وضح . تعانى الثعابین الصغیرة المائیَّة عقبات كثیرة ) س
 یدفعھا إلى ذلك ؟

n )على كل  وتغالب األمواج, رات القویَّة تقاوم الثعابین الصغیرة التیَّا) ج
 .یدفعھا قانون خفي وفطرة خلقھا اهللا علیھا , شاطئ 

n )ماذا تتعلم من رحلة الطیور والحیوان ؟) س 
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n )التفكر في قدرة اهللا وحكمتھ في خلقھ لیزداد إیماننا بھ وامتثالنا ) ج
 .ألوامره سبحانھ وتعالى 

n )وھى في الفضاء ؟كیف تستطیع الطیور تحدید اتجاھاتھا ) س 

n )اعتقاد العلماء وجود بلورة مغناطیسیَّة في أمخاخ الطیور تساعدھا ) ج
 . على تحدید االتجاه 

n )ما أسباب ھجرة الطیور من أعشاشھا إلى أماكن أخرى؟) س 

  

n )إمَّا بحثًا عن الغذاء أو بحثًا عن التكاثر أو تبعًا لتغیُّر المناخ ) ج 

n )ا تعلمناه من ھجرة الطیور ؟ما التطبیق العملي لم) س 

n )عزَّ وجلَّ  –أن نحسن العبادة والشكر هللا ) ج. 

n   لمعاذ بن  –صلى اهللا علیھ وسلم  –اإلكثار من ذكر اهللا كما قال النبي
اللھمَّ أعنى على ذكرك وشكرك  " :ال تدعن في دبر كل صالة تقول : جبل 

 .وحسن عبادتك 

n أسماءو أصوات 

n  الغراب : نعیق .    العصافیر :  زقزقة.    الجمل : رغاء. 

n  األسد : زئیر .         البلبل : تغرید .      البوم : نعیب. 
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n  الحمار : نھیق .      الدجاج : نقنقة .     الذئب : عواء. 

n  البقرة: خوار .       النار : حسیس .    األفعى : فحیح 

n  الرَّعد : الحصان      ھزیم : صھیل .    البغل : شحیج. 

n  البط : بطبطة .         الكلب : نباح .  النَّعامة : الزمار. 

n  صوت الجیش في الحرب : وغى .  المیكروب : أنین. 

n المناقشة 

n  اقرأ ثم أجب: 

n  الطیور تحبُّ أوطانھا ولھا غریزة العودة إلى الوطن. 

n غریزة ( وجمع ) الطیور ( ھات مفرد  -١. ( 

n ث عنھا النص ؟ما الحیوانات والطیور التي تحدَّ -٢ 

n لماذا تھاجر الطیور من مكان إلى آخر ؟ -٣ 

n ھل توجد ھجرة داخل المیاه وھجرة في األرض ؟ -٤  

n  اقرأ ثمَّ أجب: 

n  ھناك لغز أصبح یتطلب الحل وھو الخاص بالثعابین المائیَّة 

n الخاص ( ومضاد ) لغز ( ھات جمع  -١. ( 

n ؟ھل توجد ھجرة داخل المیاه كالھجرة في الفضْاء  -٢ 
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n كیف تعود صغار الثعابین أدراجھا مرَّة أخرى ؟ -٣ 

n كیف یصنع العنكبوت المائي عشًا لنفسھ ؟ و لماذا ؟ -٤ 

n  اقرأ ثمَّ أجب: 

n  ولكنھ یعود إلى عشھ القدیم , عصفور الھزاز یھاجر جنوبًا في الخریف
 .في الرَّبیع التالي 

n الرَّبیع ( وجمع ) ھاجر ( ھات مضاد  -١. ( 

n صفور الھزاز من موطنھ إلى مكان ھجرتھ ؟ و لماذا ؟متى ینتقل ع -٢ 

n ما الذي یجذب النحلة ؟ و ما األكثر جماال في رأیھا ؟ -٣ 

n ھل ما یفعلھ الحیوان من عودتھ لوطنھ تعلم أم تعوُّد ؟ -٤  

n  أمام ما یناسب كل عبارة ) خطأ ( أو ) صح ( ضع عالمة 

n نتعلم من ھجرة الطیور الجمود والثبات  -١      .        )    ( 

n فطرت الطیور على غریزة االنتماء للوطن  -٢.          )     ( 

n الثعابین المائیَّة تلد وال تبیض  -٣                .         )    ( 

n تدعونا ھجرة الطیور إلى التأمُّل والتدبُّر في الكون  -٤.   )   (                                        
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 من كتاب كليلة ودمنة -٦

 أھداُف الدَّرِس

n التعرُّف على بعض الصفات السیِّئة واالبتعاد عنھا  -١. 

n التعرُّف على أثر العقل في اإلنسان  -٢. 

n على نعمة العقل  –عز وجلَّ  –شكر اهللا  -٣. 

n أثر االستخدام السلبي للعقل وما یترتب علیھ من ضیاع للفرد  وربَّما  -٤
 .للمجتمع 

n التعرُّف على األثر السیئ لعدم التفكیر المنطقي  -٥. 

n التفرقة بین أنواع البشر وما یتحلون بھ من صفات  -٦. 

n ال بدَّ من الحیطة والحذر في كلِّ وقت  -٧.  

 المقدِّمة

یرمى بھ إلى نصح الملوك )  بیدبا( كتاب ألفھ حكیم ھندي یسمَّى ) كلیلة ودمنة ( 
وانات والطیور خوفًا من ظلم الملك الظالم المستبد وجعل حكایاتھ على ألسنة الحی

 .وتنزیھًا لحكمتھ 
 .ترجم ھذا الكتاب من الھندیَّة إلى الفارسیَّة 

 ) .عبد اهللا بن المقفع ( ترجم من الفارسیَّة إلى العربیَّة وقام بترجمتھ األدیب و
 .ھـ ١٤٢توفِّى عبد اهللا بن المقفع في حكم الدَّولة العباسیَّة عام 
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 األفكار األساسیَّة

n حوار بین األسد والثعلب عن طعام األسد  -١. 

n حیلة الثعلب مع الحمار  -٢. 

n ھروب الحمار وغضب األسد  -٣. 

n عاقبة الطمع  -٥         .مكر الثعلب وغباء الحمار  -٤.  

 ملخُص الحكایِة
د وتظھر مدى ظلم األس) األسد والثعلب والحمار ( ھذه الحكایة دارت على لسان 
كما یتضح من خاللھا مكر الثعلب الشدید وغباء , ملك الغابة للحیوانات األخرى 

فقد أراد األسد أن یأكل الثعلب ولكن بمكر الثعلب أحالھ إلى حیوان , الحمار األشد 
 .آخر ھو الحمار ؛ ألنَّھ یعلم غباءه وقلة تفكیره 

ینصِّبھ ملكًا على  وبالفعل ذھب الثعلب إلى الحمار وأوھمھ أنَّ األسد یرید أن
وما إن اقترب الحمار من , وصدَّق الحمار ذلك من الثعلب وذھب معھ , الحیوانات 

ثمَّ عاد إلیھ الثعلب وأقنعھ بالعودة ، ثمَّ جاء مرَّة , األسد حتى قطع أذنیھ ففرَّ ھاربًا 
 .  أخرى فقطع ذیلھ ففرَّ الحمار ھاربًا مرَّة أخرى

 

فطمع , خوفًا من أن یأكلھ األسد وظلَّ یطمعھ في الملك فتبعھ الثعلب لیأتي بھ 
 .الحمار وعاد مع الثعلب 

 .وأخیرًا انقضَّ علیھ األسد وافترسھ 
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ولكنَّ  ,وھنا أمره األسد أن یفتح الحمار ویستخرج الكبد والرِّئة والقلب والمخ 
 :الثعلب عاد إلیھ بالثالثة األولى وقال األسد 

 أین المخ ؟ 
 .لو كان لھ مخ لما جاء بعد قطع أذنیھ وذیلھ : وقال  فسخر الثعلب

 .   وھنا صدَّق األسد على كالم الثعلب وظھر غباء الحمار وطمعھ 

 معاني المفردات

n  ألجأني األمر , أكرھت : اضطررُت. 

n  آساد  –أْسد  –أسود ( حیوان مفترس وھو ملك الغابة والجمع : األسد(. 

n  ي تعرف بالمكر والخداع والجمعمن حیوانات الغابة الت: الثعلب                      
 . ) الثعالب( 

n  مالئكة ( جمعھا ) مَلك(أمَّا ) ملوك ( سیِّد والجمع : مِلك (. 

n  المكان ذو الشجر الكثیف وتطلق على مكان الحیوانات المفترسة : الغابة
 ) .الغاب  –الغابات ( والجمع 

n  تتودَّد والمضاد تبتعد : تتقرَّب. 

n ثبت  –رجع ( فھرب والمضاد : رَّ فف. (  

  ) .حواش ( خاصتھ والجمع : حاشیتھ 

 ) .المناصب (  الجمعوالمكانة :  المنصب* 
 ) .سریعًا ( في أول الوقت والمراد : على الفور 

       ) .حیل ( خدیعة والجمع : حیلة 
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 .واضحة , معروفة : مكشوفة *  
 .یولینى منصبًا : ینصبني 

یوضع على رءوس الملوك من الذھب والجواھر ویستعمل للعروس في  ما: التاج 
  ) .أتواج  –تیجان (  األفراح والجمع

 .تعال وأسرع : ھیَّا *  
 .أقدِّم أسفى بتقدیم عذر : أعتذر 

 ) .راضیًا ( غاضبًا متوعِّدًا والمضاد : متذمِّرًا 
   ) .حفظ ( ضیَّع  والمضاد : فقد 

 .أماتھ : علیھ  قضى.تصمِّم : تصرُّ *  
 .أكلھ : افترسھ 

 من مواطن الجمال

n تعبیر یدلُّ على قسوة الجوع :  إال اضطررت ألكلكو. 

n أمر ونھى للحث والتحذیر :  اذھب وال تتأخر. 

n نداء من الثعلب المكار للتعظیم إلغرائھ بالملك :  أیُّھا الحمار. 

n نتیجة لما قبلھا :  ففرَّ الحمار على الفور. 

n  أسلوب مؤكد بإنَّ یدلُّ على الغباء :  حمارصحیح أنَّك. 

n استفھام للتعجب واإلنكار :  كیف تترك مجلس أسد ملك الغابة ؟. 

n استفھام للتقریر :  أال ترید أن تصبح ملكًا ؟. 

n تصویر للحیلة والخدیعة بشيء مادي ینكشف أمره :  حیلتك مكشوفة. 
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 .في التفكیر تعبیر یدل على االستغراق :  أخذ یفكر ویحلم بالمنصب

 الدروس المستفادة
 . المكر صفة سیِّئة ولم یدع إلیھا اإلسالم  -١
 .عدم ظلم اآلخرین وعدم االعتداء علیھم  -٢
 .عدم االنخداع بالكالم المعسول المزیَّف  -٣
 .استخدام العقل في التفكیر المنطقي  -٤
 . نھایة اإلھمال مؤلمة -٦               .عاقبة الطمع وخیمة  -٥

 المناقشة

n )؟ وماذا تعرف عنھ ؟ ) كلیلة ودمنة ( من مؤلف كتاب ) س 

n ) دبشلیم ( الھندي وقدمھ للملك ) بیدیا ( مؤلفھ ھو الفیلسوف الھندي ) ج
, أحد كتاب العصر العباسي ) عبداهللا بن المقفع ( وترجمھ للعربیة ) 

ز والكتاب مجموعة من القصص والحكایات أتت على لسان الحیوان للرم
 .والموعظة والعبرة 

n )وبم ردِّ علیھ الثعلب في طلبھ ؟ لماذا طلب األسد الثعلب؟) س 

n )طلب األسد الثعلب لیحضر لھ طعاما وإال اضطرَّ ألكلھ ) ج. 

n  بأن یمھلھ حتى یحضر لھ حمارًا لیأكلھ : وردَّ علیھ الثعلب. 

n )ما الحیلة التي دبَّرھا الثعلب لخدیعة الحمار ؟) س 

نَّ األسد یبحث عن ملك آخر للغابة وأمره بأن یذھب إلیھ لیتقرَّب منھ أخبره بأ) ج(
  .فطمع الحمار في ذلك المنصب وأخذ یحلم بھیئة مملكتھ وحاشیتھ
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ماذا فعل األسد عندما وصل إلیھ الحمار في المرَّة األولى ؟ و ما ردُّ فعل ) س(
 الحمار ؟

رأسھ وفرَّ الحمار على  عندما ذھب إلیھ وقبل أن یتكلم ضربھ األسد على) ج(
 .الفور 

 بم ھدَّد األسد الثعلب ؟) س(
 .ھدَّده بأنھ سیأكلھ إن لم یحضر الحمار ) ج(

 بم احتال الثعلب على الحمار في المرَّة الثانیة ؟ و بم ردَّ علیھ الحمار ؟) س(
كیف تترك مجلس األسد وتضیِّع على نفسك ھذا , صحیح أنَّك حمار : قال لھ ) ج(

 ؟ أال ترید أن تصبح ملكًا ؟  المنصب
حیلتك مكشوفة تقول أنَّھ یرید أن ینصبنى ملكًا وھو یرید أن : ردَّ الحمار وقال 

 .لقد ضربنى على رأسي حتى  طارت أذناي , یأكلنى 
 بم علل الثعلب ما فعلھ األسد ؟) س(
 .كان یجب أن تطیر أذناك حتى یضع التاج على رأسك : قال لھ ) ج(

 ماذا فعل بعد ذلك ؟. لحمار بسوء فھمھ لمقصد األسد اقتنع ا) س(
 .ذھب واعتذر إلیھ عمَّا بدر منھ أمال أن یضع التاج فوق رأسھ ) ج(
 ماذا فعل األسد مع الحمار للمرَّة الثانیة ؟) س(
ففرَّ , عندما اقترب الحمار من األسد لیعتذر إلیھ فضربھ األسد وقطع ذیلھ ) ج(

 .الحمار مرَّة أخرى 
 لماذا اشتدَّ ضیق األسد في المرَّة الثانیة ؟ )س(
 .لفرار الحمار مرَّة أخرى وشدَّة جوع األسد ) ج(
 بم علل الحمار ھروبھ للمرَّة الثانیة ؟) س(
 .بأنَّ الثعلب یخدعھ لیقدِّمھ ولیمة لألسد فلقد أكل ذیلھ في المرَّة الثانیة ) ج(
 بم ردَّ علیھ الحمار ؟ بم علل الثعلب أكل األسد لذیل الحمار ؟ و) س(
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, صدقت : وكیف تجلس على كرسي الملك وذیلك من تحتك ؟ قال لھ : قال لھ ) ج(
 .كالمك مقنع 

 كیف كانت نھایة الحمار ؟) س(
 .ھجم األسد على الحمار للمرَّة الثالثة وافترسھ من رقبتھ وقضى علیھ ) ج(
 لم یأت لھ بمخ الحمار ؟ لماذاسد من الثعلب بعد قتل الحمار ؟ وماذا طلب األ) س(
طلب منھ بأن یأتي بالمخ والرِّئة والكبد والقلب فذھب الثعلب ثمَّ عاد لألسد ) ج(

 . ومعھ الرِّئة والكبد والقلب ولم یأت لھ بالمخ 

 فبم أجاب الثعلب ؟. سأل األسد الثعلب عن مخ الحمار ) س(
 . قال الثعلب لو كان لھ مخ ما عاد بعد قطع أذنیھ وذیلھ) ج(
 تحدَّث عن األخطاء التي وقع فیھا الحمار ؟) س(
 .عودتھ إلى األسد بعد قطع أذنیھ وذیلھ ) ج(

 ما رأیك في تصرُّف الثعلب والحمار ؟) س(
 .شدید المكر والدَّھاء واإلقناع واألذى لغیره : الثعلب ) ج(

 .شدید الغباء والجھل وسوء التصرُّف : الحمار      
 تعلمتھا من ھذا الموضوع ؟ ما الدَّروس التي) س(
 .أھمیَّة الحذر والحیطة من غدر اآلخرین  -١) ج(
 .أھمیَّة التفكیر السلیم في اتخاذ القرار المناسب  -٢
 .الغایة تبرِّر الوسیلة كما فعل الثعلب مع الحمار لیخلص نفسھ من االفتراس  -٣
 بین األسد والحمار عدم استخدام المكر والوقیعة بین اآلخرین كما فعل الثعلب  -٤
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 تدریبات

 :اقرأ ثمَّ أجب 

 على أنَّھ یرید أن ینصبنى ملكًا  تصرُّو ذیلي و أنت ما زلت  أذنيفقدت 

 ) ینصبنى ( والمراد من ) تصرُّ ( ومرادف ) فقدت (مضاد : ھات  -١

 ؟من قائل العبارة ؟ و لمن یقولھا ؟ و ما المناسبة التي قیلت فیھا -٢

 الثعلب یستحق عقابًا ؟ و لماذا ؟ ھل ترى أنَّ -٣

 .طبِّق علة ذلك مع ما حدث مع الحمار . ال یلدغ مؤمن من جحر مرتین  -٤

  .أعرب ما تحتھ خط  -٥

 :اقرأ ثمَّ أجب 
 .لو كان لھ مخ ما عاد بعد قطع أذنیھ وذیلھ 

 ) .ما عاد ( ومرادف ) قطع ( ومضاد ) مخ ( ھات جمع  -١
 ا المناسبة التي قیلت فیھا ؟ و لمن قالھا ؟من قائل العبارة ؟ و م -٢
 أي شخصیَّات القصة تحبُّ أن تكون مثلھا ؟ -٣
 ما الدروس المستفادة من القصة ؟ -٤
 .وضح ذلك ) ال بد أن یستخدم اإلنسان عقلھ حتى ال یھلك (  -٥
 :أمام كلِّ عبارة ممَّا یأتي ) خطأ ( أو ) صح ( ضع عالمة ) س(
 )      (      . ان على الحیوان بنعمة السمع والبصر میَّز اهللا اإلنس -١
 )   (    .                                           العدل أساس الملك  -٢
 )   (        .                    المكر والدَّھاء من الصفات الحمیدة  -٣
 )   (        .                     للغابة  تمنى الحمار أن یصبح ملكًا -٤
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n  اقرأ ثمَّ أجب: 

n  یبحث عن ملك   األسدإنَّ , أیُّھا الحمار : ذھب الثعلب إلى الحمار وقال لھ
وأخذ یفكر ویحلم  الحمارللغابة فاذھب إلیھ حتى تتقرَّب منھ فتعجَّب  آخر

 .وحاشیتھ   مملكتھبالمنصب الذي ینتظره ویحلم بھیئة 

n العبارة ؟ما المناسبة التي قال الثعلب فیھا  -١ 

n ماذا فعل الحمار بعد سماع كالم الثعلب ؟ -٢ 

n وضح ذلك .  نجح الثعلب في خداع الحمار أكثر من مرَّة  -٣. 

n أعرب ما تحتھ خط  -٤. 
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 ذكاء الطيور -٧

 :أھداُف الدَّرِس 
 .أن یعرف قدرة اهللا تعالى  في خلق الطیور  -١
 .أن یمیِّز الصفات المتشابھة للطیور  -٢
 .یمیِّز الصفات المختلفة بین بعض الطیور  أن -٣
 .أن یكتسب بعض المعلومات عن حیاة الطیور  -٤
 .أن یعرف مدى ارتباط صغار الطیور بأمَّھاتھا  -٥
 .أن یعرف حرص الطیور وخوفھا على أوالدھا  -٦
 .أن یزداد معجمھ اللغوي بمعرفة بعض الكلمات الجدیدة  -٧

 المقدِّمُة

وكل نوع لھ , بدعھ وأوجد فیھ أنواعًا وألوانًا من المخلوقات خلق اهللا الكون فأ
ونحن نجد عالم الطیور على , طریقتھ في الحیاة على حسب ما یسَّر اهللا لھ 

اختالف أشكالھا وألوانھا لكل منھا طریقتھ في الحیاة  وتختلف من حیث الشكل 
 –سبحانھ وتعالى  –والحجم والغذاء وحینما نتأمل عالم الطیور نشعر بقدرة اهللا 

 .شاكرین , تائبین , التي ال نملك أمامھا إال أن نخضع هللا عابدین 

 األفكار األساسیَّة

 .أطعمة الطیور  -٢                      .نشاط الطیور   -١

 .حواس الطیور  -٤          .تغرید وموسیقى الطیور  -٣ 
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 موضوع الدَّرس

 طیور القرقف

 
ألف (           م أفراخھا عددًا من الوجبات قد تصل إلى طیور القرقف األزرق تطع

وھو ما یقترب من ستة مالیین ونصف ملیون حشرة , وجبة في الیوم الواحد ) 
 . في السنة الواحدة 

 معاني المفردات
 ) .فرخ ( صغارھا والمفرد : أفراخھا * 
 ) .حشرات ( كائن حي صغیر والجمع : حشرة * 

n وطعام أفراخھا بحثًا متواصال فھي في عمل  تبحث الطیور عن طعامھا
وشاق وللطیور كثیر من العجائب في طعامھا وفى استخدامھا , متواصل 

 .للموسیقى والحواس 

n نشاط الطیور -١ 

n      وطعامھا   -٢ 

n المناقشة 
ما عدد الوجبات التي یطعمھا طائر القرقف صغاره في الیوم ) س(

 ؟الواحد

n وجبة ) ألف (  طائر القرقف صغاره إلىتي یطعمھا تصل الوجبات ال) ج
 .في الیوم الواحد 
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 ما عدد الحشرات التي یستخدمھا طائر القرقف في طعامھ وطعام) س(
 صغاره في العام ؟

 .ما یقترب من ستة مالیین ونصف الملیون حشرة ) ج(

n طائر اللقلق 

n  
أربعة ) ٤٤(ویستطیع أن یأكل خالل ساعة واحدة , لھ ساقان طویلتان 

 .بعین فأرًا وضفدعة وأر
 المناقشة

 .صف طائر اللقلق ) س(
 .لھ ساقان طویلتان ومنقار طویل یصید بھ فرائسھ ) ج(
 ما غذاء طائر اللقلق ؟ و ما العجیب في غذائھ ؟) س(
والعجیب أنَّھ یستطیع أن یأكل أربعة وأربعین , الفئران والضفادع ) ج(

 .فأرًا وضفدعة في الساعة الواحدة 

n ر الخشبطائر نقا 

n  

n  ١٥(نقار الخشب ینقر جذوع األشجار بحثًا عن یرقات الحشرات بسرعة (
ألفى كم ) ٢٠٠٠(ویتحرَّك رأسھ بسرعة , خمس عشرة نقرة في الثانیة 

 .في الساعة 
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n  اللغویَّات: 

n  وھو جسم الشجرة الذي یخرج منھ األغصان ) جذع ( مفردھا : جذوع. 

n  األولى لنمو الحشرات  وھى المرحلة) یرقة ( المفرد : یرقات 

n المناقشة 
 :اقرأ ثمَّ أجب 

 .نقار الخشب ینقر جذوع األشجار بحثًا عن یرقات الحشرات 
 :أكمل مكان النقط ) أ(
 ) : ...............الجذوع ( مفرد  -     ) : ............الخشب ( جمع  -
 ) : ................ینقر ( مرادف  -
 جذوع األشجار ؟لماذا ینقر نقار الخشب ) ب(
 ما سرعة نقراتھ في الثانیة ؟ و ما سرعة تحرك رأسھ ؟) ج(

  اإلجابة
 .یضرب بمنقاره  -.        الجذع  -.    األخشاب  -) أ(
 .بحثًا عن یرقات الحشرات ) ب(
 .كم ) ٢٠٠٠( سرعة تحرُّك رأسھ , نقرة ) ١٥(النقرات ) ج(

n طائر البشروش 

n  
اللون من األصباغ الوردیَّة الموجودة في ویتكوَّن ھذا , وردى اللون 

 .غذائھ وإذا قلَّ الغذاء یبھت اللون الوردي 
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و للبشروش منقار ضخم یشبھ المصفاة یتناول بھ الطعام دون أن یرفع 
 وعضالت البلع عنده تمكنھ من ابتالع , رأسھ 
 . الطعام

  اللغویَّات
 ) . صبغة ( األلوان والمفرد :  األصباغ

 ) .أغذیة ( والجمع  طعام:  غذاء
 ) .یظھر( یتضاءل ویضعف والمضاد :  یبھت
 ) .ضخام ( والجمع ) صغیر ( كبیر والمضاد :  ضخم

 ) .مصاف ( أداة تستخدم في التصفیة والجمع :  المصفاة

n المناقشة 

n )ما فائدة عضالت البلع عند طائر البشروش ؟) س 

n )الضخم الذي یشبھ تمكنھ من ابتالع الطعام الذي یتناولھ بمنقاره ) ج
 .المصفاة دون أن یرفع رأسھ 

n )ما مصدر ھذا اللون ؟ما لون طائر البشروش ؟ و) س 

n )وردى اللون ومصدر لونھ األصباغ الوردیَّة التي تتوافر في غذائھ ) ج. 

n )متى یبھت لون طائر البشروش ؟) س 

n )عندما یقلُّ الغذاء ) ج. 

n تغرید وموسیقى الطیور -٣  
ال یمنعھا من التغرید , نغامھا الشجیَّة طوال العام بعض الطیور ترسل أ

, ومنھا أنواع ال تغرِّد إال في فصل الرَّبیع , الحرُّ القائظ أو البرد القارص 
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 .وتكفُّ عن التغرید عندما تنقضي أیَّام الرَّبیع 
  اللغویَّات
 ) .نغم ( أصواتھا والمفرد : أنغامھا 
 ) .عیدة السَّ( الحزینة والمضاد : الشجیَّة 
 .الشدید الحرارة : القائظ 
 .تمتنع : تكفُّ 

 ) .تبدأ ( تنتھي والمضاد : تنقضي 

n طائر الزقزاق 

n  

n  الزقزاق یقیم الحفالت ویتبادل الزیارات في الرَّبیع فیقوم بزیارة زوجین
ثمَّ یكوِّن الثالثة , ویستقبلھ الزوجان استقباال حافال , آخرین في عشھما 

ثمَّ یقفون فجأة لیرفع الزائر , في مقدمتھ ویردَّدون النغمات الزائر , موكبًا 
جناحیھ ویصطفُّ االثنان وراءه ویلمسان األرض بمنقاریھما وكأنَّھما 

 .یقدِّمان التحیَّة واإلجالل للزائر العزیز 

n  اللغویَّات 

n یتقدَّمھ :  یتصدَّره*    ) .مواكب ( جماعة والجمع :  موكب. 

n ُّاالحترام :  اإلجالل*               .یقفان صفًا :  یصطف. 

n المناقشة 
 .وضح ذلك . بعض الطیور لھا عالقات اجتماعیَّة مثل البشر ) س(
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الزقزاق یتبادل الزیارات أیَّام الرَّبیع ویزور زوجین آخرین في ) ج(
ویستقبلھ الزوجان استقباال حافال ثمَّ یكوِّنون موكبًا یتصدَّره , عشھما 

 .النغمات  الزائر مردِّدین
 وضح ذلك . الزقزاق یقیم حفالت ویقدِّم التحیَّة واإلجالل ) س(
یردِّد مع مستقبلیھ النغمات ویقفون لیرفع الزائر جناحیھ  ویصطفُّ ) ج(

االثنان وراءه ویلمسان األرض بمنقاریھما كأنَّھما یقدِّمان التحیَّة واإلجالل 
 .للزائر العزیز 

n طائر الطّنان الّنحلى 
فھو بحجم عین النعامة وھى أكبر , ان النَّحلى أصغر طیور العالم الطنَّ

 .ویبنى عشھ من الطحالب وبیوت العنكبوت , طیور العالم 
 اللغویَّات

 ) أصاغر (والجمع ) أكبر ( أقل في الحجم والمضاد : أصغر 
 ) .حجوم ( بمقدار والجمع : بحجم 
  طائر إلقامتھ والجمعما یبنیھ ال: عش ) .یھدم ( یؤسس والمضاد : یبنى 

 ) .أعشاش  –عشاش  –عشوش ( 
 ) .طحلب ( نباتات مائیة تنمو فوق الماء والمفرد : الطحالب 

 ) .عناكب ( حشرة صغیرة والجمع : عنكبوت     

 المناقشة   

n )ما أصغر طیور العالم ؟ و ما أكبر طیور العالم ؟) س 

n )حجم عین النعامة طائر الطنان النحلي فھو ب: أصغر طیور العالم ) ج. 

n  النعامة : أكبر طیور العالم. 
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n )كیف یبنى طائر الطنان النحلي عشھ ؟) س 

n )یبنى عشھ من الطحالب وبیوت العنكبوت ) ج. 

n - حواس الطیور 

n طائر الكیوى 

n  

n  ولھ , وفي رأسھ منقار طویل , طائر الكیوى لھ أنف ولیس لھ ذیل
 .لھا منخران یشمُّ بھما دیدان األرض التي یحبُّ أك

n اللغویَّات 

n  أنوف ( عضو التنفس والشمِّ والجمع : أنف. ( 

n  مناخر ( والجمع ) منخر ( فتحتا األنف والمفرد : منخران. ( 

n  دودة ( نوع من الحشرات والمفرد : دیدان. ( 

n  ُّیكره ( یستسیغ والمضاد : یحب. (  

n المناقشة 
 :اقرأ ثمَّ أجب 

 .شمِّ یحصل طائر الكیوى على طعامھ عن طریق ال
 :أكمل مكان النقط ) أ(
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 ) : ...............طریق ( جمع  -  ) : .............طعامھ ( مرادف  -
 كیف یحصل طائر الكیوى على طعامھ ؟) ب(
 .صف طائر الكیوى )  ج(

 اإلجابة
 .طرق  -.        غذائھ  –) أ(
 .عن طریق الشمِّ ) ب(
 .اران یشمُّ بھما الدیدان لھ أنف ولیس لھ ذیل ولھ منقار طویل ومنخ) ج(

n طائر البطریق 

n  

n  البطریق طائر عجیب ومن عجائبھ أنَّھ یھمل أي بیضة تتدحرج بعیدًا عن
 .ولكنَّھ یحتضن وبسرور برطمانات المربَّى أو آالت التصویر , العش 

n اللغویَّات 

n  یدعو إلى الدھشة : عجیب.        

n   عجیبة( مفردھا: عجائب. ( 

n  یھتمُّ  –یعتني ( ضاد یترك والم: یھمل. ( 

n  تثبت ( تنزلق وتبتعد والمضاد : تتدحرج. ( 

n  یبعد ( یضمُّ والمضاد : یحتضن. (   

n   * حزن ( سعادة والمضاد : سرور. ( 
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n  إناء من الزجاج أو البالستیك ) برطمان ( المفرد : برطمانات.  

 المناقشة
 :اقرأ ثمَّ أجب 

 .بیضة تتدحرج بعیدًا عن عشھا  إھمالھا ألي, من عجائب طیور البطریق و
 ) .بعیدًا ( ومضاد ) عجائب ( ھات مفرد ) أ ( 
 ماذا یفعل طائر البطریق إذا تدحرجت بیضة بعیدًا عن العش ؟) ب(
 ماذا یحبُّ طائر البطریق ؟) ج(

 اإلجابة
 .قریبًا  -.           عجیبة  –) أ(
 .یھملھا وال یأتي بھا ) ب(
 .آالت التصویر برطمانات المربَّى و) ج(
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 محكمة األشجار -٨

 أھداف الدرس
 .أن یعرف التلمیذ قیمة األشجار وفوائدھا  -١
 .أن یعرف أثر األشجار في تعمیر وتجمیل البیئة  -٢
 .أن یمیِّز من خالل الدرس بین الحقیقة والخیال  -٣
 .أن یتحدَّث عن أھمیَّة رعایة األشجار  -٤
 .لى البیئة أن یذكر قیمة المحافظة ع -٥

 مقدِّمة

n  خلق اهللا لنا ھذه البیئة جمیلة نقیَّة ولكنَّ اإلنسان ھو الذي أفسد ھا
حیث إنَّھ أصیب باألمراض التي عكرت , وانقلب أثر ھذا الفساد علیھ 

لذا یجب علینا أن نحافظ على ھذه البیئة لتعود إلى , علیھ صفو حیاتھ 
 .رور على اإلنسان جمالھا الذي یبھج النفس ویدخل الفرح والسُّ

n  فعلینا جمیعًا أال نقطع غصنًا وال نلقى شجرة بحجر محافظة على ھذه
إذا قامت القیامة “  –صلى اهللا علیھ وسلم  –البیئة واستمع لقول نبیِّك 

  .“وفى ید أحدكم فسیلة فلیغرسھا 

 األفكار األساسیَّة
 .سعادة األصدقاء ونظافة الحدیقة  -١
 .ة وكسر أغصان األشجار إھمال قاسم للحدیق -٢
 .األشجار تضع قاسمًا في قفص االتھام  -٣
 .عرض قضیَّة قاسم في محكمة األشجار  -٤
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 .تنفیذ الحكم وأثره على قاسم  -٥
 .االستیقاظ من النوم ومصاحبة األشجار  -٦

 ملخُص الدَّرِس

n  تعوَّد قاسم وزمالؤه أن یزوروا الحدیقة القریبة من حیِّھم. 

n ء یحافظون على األشجار ولم یعبثوا بالحدیقة كان األصدقا. 

n  قاسم كان یعبث بالحدیقة حتى كسر غصن شجرة فیھا. 

n  تألمت الشجرة وتدافعت أشجار الحدیقة لتألمھا. 

n  قامت األشجار بتشكیل محكمة لقاسم وكان الحكم قاسیًا. 

n  ینصُّ الحكم على حرمان قاسم من كل ما تقدِّمھ النباتات واألشجار،  
 .ر قاسم من الحكم وضحك وسخ

n  اشتدَّ بھ الجوع ورفضت األشجار أن تقدِّم لھ شیئًا من ثمارھا لیأكلھ. 

n  ولكن بعد أن ھزل جسمھ وُحجز بالمستشفى , عرف حینئذ خطورة األمر ,
 . واستیقظ من نومھ و أصبح صدیقًا لألشجار 

n اللغویَّات 

n  البعیدة ( القریبة والمضاد : المجاورة *      .تعوَّد : اعتاد. ( 

n  نشید ( رفع الصوت مع تلحینھ والمفرد : األناشید. ( 

n  یشمُّون : یستنشقون.      

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


71 
 

 
 ھدیَّة مجانیة        مدرس اللغة العربیة                       مجدي مختار إبراھیم        / أ 

n   * الخبیثة ( الطیِّبة والمضاد : الزكیَّة. ( 

n  اللعب واللھو الغیر مفید : العبث. 

n  یصعد باستخدام الیدین والقدمین : یتسلق. 

n  غصن ( فروع األشجار والمفرد : الغصون. ( 

n  الرَّاحة ( والمضاد ) آالم ( الوجع والجمع  :األلم. ( 

n  إطالق سراحھ ( اإلمساك بھ والمضاد : القبض علیھ. ( 

n  تركتھ : أودعتھ *       ) .جناة ( المذنب والجمع : الجاني. 

n  محاكم ( ھیئة تتولى القضاء والجمع  : محكمة. ( 

n  رزین وھي صیغة یتساوى فیھا المذكر والمؤنث : وقور. 

n ما یؤلم أو یوجع :  الشكوى.  

n     * َّقلق ( سكن والمضاد : أطمأن. ( 

n  أصدرنا حكمًا : حكمنا *    ) .مذنبون ( جاٍن والجمع  : مذنب 

n  اإلعطاء والمنح ( المنع والمضاد : الحرمان. ( 

n  نادت بأعلى صوتھا : صاحت. 

n  قبضت علیھ ( أعطتھ حریَّتھ والمضاد : أطلقت سراحھ. ( 

n  تخلص : نجا *         .اعتقد : ظنَّ *       .  أعلن : أصدر    . 
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n      * َّأظھر ألمھ : شكا *    ) .الھزل ( الجد ضد : جاد *     .عزم : ھم. 

n  تمدُّ ( تجمع وتلمُّ والمضاد : تسحب. ( 

n  عزم : قرَّر *        ) .قوى ( ھزل ونحل والمضاد : ضعف        .                
     .منع : حجز *  

n   أطلقتھ ( أخذتھ بسرعة والمضاد : خطفتھ. ( 

n  نامت ( صحت والمضاد : استیقظت *     .یتوجَّع : یتألم. ( 

n  مطمئنة ( قلقة والمضاد : منزعجة. ( 

n  یھملھا ( یحفظھا والمضاد : یرعاھا. ( 

n  دیار  –دور ( بیتھ وسكنھ والجمع : داره. (  

n الجمالیَّات 

n دل على االستمرار تعبیر ی:  اعتاد قاسم أن یخرج. 

n  ) أفعال مضارعة  للتجدُّد :  )یشمُّون  –یستنشقون  –یشاھدون  –یغنُّون
 .واالستمرار وتدل على الفرح والسَّعادة 

n تعبیر یؤكد الحرص الشدید :  كان األصدقاء یحرصون على نظافة الحدیقة
 .على المحافظة على الحدیقة 

n تحمُّل المسئولیَّة تعبیر یدل على اإلھمال وعدم :  قاسم یعبث. 

n تعبیر یدل على شدَّة األلم :  صرخت الشجرة. 
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n صیغة مبالغة ویستوي فیھا المذكر والمؤنث :  وقور. 

n تعبیر یدل على الرَّاحة النفسیَّة تجاه الحكم :  اطمأنَّ إلى شھادة الشھود.  

n تصویر للعدل بكائن تردُّ لھ الحیاة وفیھ دلیل على حبِّ العدل:  یحیا العدل 
 .والرَّغبة في التخلص من الظلم 

n أسلوب مؤكد یدل على الفھم الخاطئ :  ظنَّ أنَّھ نجا. 

n تعبیر یدل على شدَّة الجوع واأللم :  فشكا إلى أمِّھ. 

n تعبیر یدل على  سوء حالتھ وتدھور  :  قرَّر األطبَّاء حجز قاسم بالمستشفى
 .صحتھ 

n أو , أتألم (ل مضارع بمعنى األلم وھو اسم فعتعبیر یدل على شدَّة :  آه آه
 ) .أتوجَّع 

n تشبیھ یدل على االھتمام بالحلم :  لكنَّھ حلم كالحقیقةو. 

n واالستمرار وتدل  أفعال مضارعة للتجدُّد:  یحافظ قاسم ویرعى ویزرع
  .على انقالب الحال إلى األفضل 

n الدُّروس المستفادة من الموضوع 

n ھا ضرورة المحافظة على البیئة لنستمتع بجمال. 

n  المحافظة على األشجار والنباتات. 

n  المحافظة على الحدائق العامة وعدم العبث بھا. 

n  األشجار كائن حي یتألم كما یتألم اإلنسان. 
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n  االشتراك في جماعات األنشطة التي تحافظ على البیئة. 

n  صداقتك للبیئة یكسبك الجمال في بیتك وفي الشارع وفي المدرسة. 

n مھ لنا من منتجات وفوائد مختلفة ات فیما تقدِّتقدیر البیئة والنبات 

n المناقشة 

n )على أي شيء اعتاد قاسم وأصحابھ ؟) س 

n )اعتادوا على الذھاب إلى الحدیقة المجاورة یقضون                 ) ج
یغنون                     , أوقاتًا سعیدة في اللعب تحت ظالل األشجار 

 .ن الھواء النقى ویشاھدون الطیور الجمیلة ویستنشقو

n )وضح ذلك . اھتمَّ أصدقاء قاسم بنظافة المكان ) س. 

n )بأزھارھا  كانوا یحرصون على نظافة الحدیقة وعدم العبث) ج
 .وأشجارھا

n )؟ما نتیجتھ ماذا كان یفعل قاسم باألشجار ؟ و) س 

n  

n )وتسبَّب في كسرغصن منھا , كان یعبث بغصون األشجار ) ج. 

n )وماذا فعلت ؟ رة الكبیرة ؟ماذا حدث لتلك الشج) س 
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n  

n )صرخت صرخة عالیة سمعتھا األشجار ُكسر غصن منھا و ) ج. 

n )ماذا فعلت األشجار تجاه االعتداء على صاحبتھا ؟) س 

n )غضبت األشجار وسرعان ما تحركت شرطة األشجار للقبض على ) ج
ثمَّ قدَّمتھ إلى , الجاني و قبضت علیھ وأودعتھ في قفص من خشب 

شجار برئاسة شجرة عجوز وقور كانت ھي القاضي العادل في محكمة األ
 .مجتمع األشجار 

n )كیف جرت محاكمة قاسم ؟ و إلى أي شيء انتھت المحاكمة ؟) س 

n )أقرَّ أنَّ , قدمت الشجرة شكواھا واستمع القاضي إلى شھادة الشھود ) ج
  .قاسمًا مذنب وحكم علیھ بالحرمان من كل ما یقدمھ النبات  واألشجار 

n )ما مضمون الكلمات التي قالھا قاضى األشجار ؟) س 

n )فقد رأینا , ثمَّ باسم المحافظة على األشجار والنبات , بسم اهللا : قال ) ج
 .أنَّك مذنب وحكمنا علیك بالحرمان ممَّا یقدمھ لك النبات واألشجار 

n )ما أثر ھذا الحكم على بقیَّة األشجار ؟) س 

n )یحیا العدل ,  یحیا العدل: صاحت األشجار ) ج. 

n )ما أثر ھذا الحكم على قاسم ؟) س 
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n )سخر قاسم من الحكم وظنَّ أنَّھ ال قیمة لھ فھمَّ بالّرجوع إلى منزلھ ) ج. 

n )كیف بدأت األشجار في تنفیذ الحكم ؟) س 

n )عندما شعر قاسم بالجوع وأراد أن یأكل من الخبز والتفاح فلم ) ج
ن تعطیھ خبزًا ورفضت شجرة یستطع األكل ألنَّ نباتات القمح رفضت أ

  .التفاح أن تعطیھ تفاحًا وسحبت األشجار ظاللھا عنھ 

n )ماذا فعلت األم عندما شكا االبن إلیھا الجوع ؟ و ما ردُّ فعل الطعام ؟) س 

n )أسرعت األم لھ بالطعام والشراب والفاكھة وقبل أن یمدَّ یده اختفى ) ج
 .الطعام 

 والشراب كل یوم ؟ وماذا قرَّر األطبَّاء ؟ ما نتیجة تكرار اختفاء الطعام) س(

n )وقرَّر األطبَّاء حجزه بالمستشفى ألنَّھ أصیب بمرض , ضعف جسمھ ) ج
 .جعلھ یتنفس بصعوبة 

n )ماذا قرَّر األطباء لیستطیع قاسم التنفس ؟ وما مصیر قاسم ؟) س 

n )قرَّر األطبَّاء توصیل أنبوب أكسجین لقاسم حتى یتمكن من التنفس ) ج
األشجار خطفتھ ؛ ألنَّ ھذا األكسجین تصنعھ األشجار وضاق صدره  ولكن

 وصرخ آه آه یا أمِّى ؛ األشجار ترید قتلى

n )ماذا فعلت أم قاسم عندما استیقظت من نومھا ؟ ) س 

n )أسرعت تطمئنُّ علیھ وأیقظتھ ألنَّھ كان یحلم ولكنَّھ حلم كالحقیقة ) ج. 

n )ما الدروس المستفادة من الموضوع ؟) س 
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n  

n )ضرورة المحافظة على النبات  -١) ج. 

n      كل مذنب ال بدَّ أن یأخذ جزاءه  -٢. 

n      فوائد النبات واألشجار متعدِّدة  -٣. 

n )ماذا فعل قاسم عندما استیقظ في تلك اللیلة ؟ وما االسم الذي أطلق ) س
 علیھ ؟

n )یحافظ علیھا ویرعاھا حتى أطلق , صار صدیقًا لألشجار والنبات ) ج
  .ھ صدیق األشجار علی

n )كیف نحافظ على األشجار والنباتات ؟) س 

n )بأن نرعاھا ونھتمَّ بھا وال نجعل أحدًا یكسر فروعھا أو یقطف ) ج
 ھارأزھا

n )ما الفرق بین الُحلم والِحلم ؟) س 

n )ما یراه النائم في المنام : الُحلم ) ج. 

n       ھو الصَّبر والتأنِّى : الِحلم.  
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 تدریبات

n َّأجب  اقرأ ثم: 

n  الحدیقةعالیة سمعھا كل أشجار  صرخةمن األلم  الكبیرةصرخت الشجرة. 

n )األلم ( وجمع ) صرخت ( ھات مرادف ) أ. ( 

n )لماذا صرخت الشجرة ھذه الصرخة العالیة ؟) ب 

n )ماذا فعلت األشجار بعد سماعھا تلك الصَّرخة ؟) ج 

n )بماذا حكمت الشجرة العجوز على قاسم ؟) د 

n )تحتھ خط أعرب ما ) ھـ.  

n  اقرأ ثمَّ أجب: 
للطعام اختفى الخبز  یدهوفاكھة وقبل أن یمدَّ  شرابأسرعت األم بطعام و

 .والفاكھة 
 ) .اختفى ( ومضاد ) أسرعت ( ھات مرادف ) أ(
 لماذا اختفى الخبز والفاكھة من أمام قاسم ؟) ب(
 ماذا قرَّر األطبَّاء لیستطیع قاسم التنفس ؟) ج(
 فاء الطعام والشراب من أمام قاسم ؟ما نتیجة اخت) د(
 .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ(

n  اقرأ ثمَّ أجب: 
 .علیھا ویرعاھا یحافظللنباتات واألشجار  صدیقًاصار قاسم منذ تلك اللیلة 

 ) .یرعاھا ( ومضاد ) اللیلة ( ھات جمع ) أ(
 ماذا فعل قاسم عندما استیقظ منذ تلك اللیلة ؟) ب(
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 یق األشجار ؟لماذا سمِّى قاسم صد) ج(
 ما الدروس التي استفادھا قاسم من ھذا الحلم ؟) د(
 ماذا یحدث لو أصبحت البیئة خالیة من النباتات واألشجار؟ ) ھـ(
 متى أصبح قاسم صدیقًا للنباتات واألشجار ؟) و(
 .أعرب ما تحتھ خط ) ى(

n  أمام كل عبارة ممَّا یأتي ) خطأ ( أو ) صح ( ضع عالمة: 
 )     (         .            شجار تنقیة الھواء من فوائد األ -١
 )     (           .          لیس لألشجار شعور وأحاسیس  -٢
 )     (       .یمكن أن یعیش اإلنسان بغیر غاز األكسجین  -٣
 القاضي ھو الشخص المسئول عن إصدار  -٤
 )    (           .         األحكام ضدُّ الخارجین عن القانون    
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 ً  الن صوص: ثانيا

 )شعر ( وطني  -١

  التعريف بالشاعر

n أحمد محمد الصدیق :  االسم. 

n م  ١٩٤١بفلسطین عام ) عكا ( في شفا عمرو بالقرب من .  المولد. 

n وحصل , بالسودان ) أم درمان ( الشریعة اإلسالمیَّة في جامعة :  دراستھ
 .)األزھر ( إلسالمیَّة من جامعة على اللیسانس والماجستیر في الشریعة ا

n دینیَّة : بدأ نشره أثناء دراستھ بفلسطین وھو عبارة عن قصائد :  شعره
 .اجتماعیَّة  –وطنیَّة  –

n اإلیمان            –نداء الحق : عدة دواوین منھا :  من أھم أعمالھ
  .طیور الجنة  –جراح وكلمات  –والتحدِّى 

n أھداف الدَّرس 

n میذ قیمة وأھمیَّة الوطن أن یعرف التل -١. 

n أن یقدِّر حبَّ النَّاس ألوطانھم  -٢. 

n أن یحبَّ وطنھ ویعمل على رفعتھ  -٣. 

n أن یقرأ النصَّ قراءة جھریَّة صحیحة  -٤. 
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n أن یستخرج األفكار الجزئیَّة من النصِّ  -٥. 

n أن یكتسب مھارات لغویَّة جدیدة  -٦ . 

n األفكار األساسیَّة 

n اإلصرار على بناء الوطن  -٢     . دعاء الشاعر لوطنھ -١. 

n أھمیَّة الوطن  -٣. 

n جوُّ النص 

كل إنسان یحب وطنھ ویتمنَّى لھ السالمة من كل سوء ألنھ ولد وعاش على 
أرض ھذا الوطن وشرب من مائھ وأكل من خیراتھ وتنفس من ھوائھ 

واستظل بسمائھ وتنعم بخیراتھ وتزداد ھذه المحبة إذا كان للوطن قیمة 
وھذا , ویضحى اإلنسان بكل ما یملك من أجل وطنھ , خیَّة وإسالمیَّة تاری

 . النص تعبیر عن حب الشاعر لوطنھ 

 دعاء الشاعر لوطنھ) ١(

 ِمَن اآلفاِت َوالِمَحــــِن         َوقاَك اُهللا َیا َوطِنـــــــــــى    

 ـــــنِمْن َشر َوِمْن ِفتـَ           َوَصانَك َیا ِحَمى اإلْسالم    

 َوَلْسُت أُمنُّ بالثَمـــــن          ِفَداُؤَك ُمْھَجِتى أبـَـــــــــَدًا    

n  معاني المفردات: 

n  ضیعك وأھملك ( صانك وحماك وحفظك والمضاد : وقاك. ( 

n  آفة ( الفقر والمرض والعاھات والعیوب والمفرد : اآلفات. ( 
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n  محنة ( الشدائد والبالیا والمفرد : المحن. ( 

n  حفظك وحماك ووقاك : صانك. 

n  كل ما یجب حمایتھ) الحمى ( نھ وتقوم بحمایة اإلسالم والدفاع ع: حمى. 

n  خیر ( والمضاد ) شرور ( فساد والجمع : شر. ( 

n  فتنة ( ابتالءات واختبارات والمفرد : فتن. ( 

n  التضحیة من أجلك : فداؤك. 

 ) مھج ( جمع والمھجة ھي دم القلب وال) روحي ( المراد : مھجتي   

 ) .ظرفًا للزمان ( دائمًا وتعرب : أبدًا   

 ) .أعطى بدون مقابل ( أفخر بالعطاء والمضاد : أمنُّ   

 ) .العطاء ( والمضاد ) أثمان ( المقابل والجمع : بالثمن   

 شرُح األبیـــاِت

n  یدعو الشاعر لوطنھ بأن یحفظھ من جمیع العیوب على اختالف ألوانھا
 .البالء والشدائد  وأشكالھا ومن

n  كما یدعو اهللا بأن یحفظ الوطن من كل سوء ألنھ یحمى اإلسالم ویدافع
 .عنھ في وقت االبتالءات والمصائب والشدائد 

n یعظم الشاعر وطنھ ویؤكد تضحیتھ لھ بروحھ وھى أغلى ما عنده وذلك و
  .بدون مقابل حبًا لھ 
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n الجمالیــَّـــــــات 

n البیت األول 

n  *دعاء من الشاعر لوطنھ بأن یحمیھ اهللا ویحفظھ والكاف :  وقاك اهللا
 .الستحضار صورة الوطن وھذا یدل على شدة حب الشاعر لوطنھ 

n  *وفیھ تصویر للوطن بصورة إنسان , أسلوب نداء للتعظیم :  یا وطني
یوجھ إلیھ النداء واإلضافة لیاء المتكلم للداللة على قوة العالقة بین 

 لھ الشاعر ووطنھ وشدة حبھ 

n  *تصویر جمیل للقحط والمرض والفقر باآلفات التي :  من اآلفات والمحن
 .تصیب الكائنات الحیَّة 

n  * ) جمع للشمول والعموم وفیھ دلیل على كثرة ما  )المحن  –اآلفات
  .والجمع بینھما للتنویع , أصاب الوطن من ابتالءات 

n البیت الثاني 

n  *والكاف الستحضار , حمیھ دعاء للوطن بأن یحفظھ اهللا وی:  وصانك
 .صورة الوطن ودلیل شدة حب الشاعر لھ 

n  *أسلوب نداء للتعظیم                                  :  یا حمى اإلسالم
إلسالم وھذا یدل على عظمة وتصویر للوطن بصورة حصن یحمى ا

 .الوطن

n  *والعطف لتنوع المصائب ,  نكرتان للتحقیر:  من شر ومن فتن. 
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 الثالثالبیت 

n  *تعبیر یدل على سموِّ التضحیة والفداء :  فداؤك مھجتي. 

n  *تعبیر یدل على استمرار التضحیة :  أبدًا. 

n  *تعبیر یدل على التضحیة بدون مقابل وفي ھذا دلیل :  لست أمنُّ بالثمن
  .على شدة حب الشاعر لوطنھ 

 اإلصراُر على بناِء الوطن) ٢(

n   قویَم النَّْھج َوالسُّنـَـــن               َسأْبِنى َمْجَدَك الَعاِلى 

n    َعِظیَم الشأن َیا َوطِنى               أِحُبَك َسیَِّدًا ُحــــــرًَّا 

n معاني المفردات 

n  * سأھدم ( ضدھا : سأبنى. ( 

n  * أمجاد ( المجد ھو الشرف والرِّفعة والجمع : مجدك. ( 

n  * المنخفض الوضیع ( المرتفع ، ضدھا : العالي( . 

n  * معوج ( والمضاد ) قوام ( معتدل ومستقیم والجمع : قویم. ( 

n  * ُنُھوج  –ُنھج  –نْھَجات ( مع الطریق المستقیم والج: النھج(. 

n  * ُسنَّة ( الطریقة والمثال والمفرد : السنن. ( 

n  * أكرھك ( ضدھا : أحبك. ( 

n  * أسیاد سادة وسادات و( شریفًا والجمع  حرًا: سیِّدًا. ( 
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n مقید ( والمضاد ) أحرار ( طلیقًا والجمع :  حرًا. ( 

n  * حقیر ( والمضاد ) عظماء ( جمعھا : عظیم. ( 

n  * شئون ( األمر والجمع : الشأن. ( 

n  * أوطان ( المكان الذي نشأ فیھ اإلنسان والجمع : الوطن. ( 

 ھو معك أینما كنت ال تنس ذكر اهللا

 شرُح األبیــــــــــات  

الشاعر على أن یبنى مجد وطنھ عالیًا لكي یفوق سائر األوطان  لقد عزم          
والشاعر یحب أن یظل وطنھ دائمًا سیِّد األوطان . في االستقامة والرفعة والجمال 

  .عظیم المنزلة , عالي القدر , طلیقًا , حرًا , 

 الجمالیَّات

 البیت الرَّابع    

للداللة على ) السین (  تصویر جمیل للمجد ببناء واستخدام:  سأبنى مجدك
 .استمرار عزم الشاعر على تحقیق المجد لوطنھ 

 .وصف للمجد یدل على الرِّفعة والشرف :  العالي

والمعرفتان للتعظیم , تعبیر یدل على عظمة المجد ورفعتھ :  قویم النھج والسنن
 .والعطف للتوكید 

 البیت الخامس

 .ؤكد شدة حب الشاعر لوطنھ مضارع إلفادة التجدد واالستمرار وی:  أحبك* 
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 تعظیم للوطن وتصویر لھ بصورة إنسان سیِّد حر طلیق  :سیِّدًا حرًا * 

 .تعبیر یدل على علوِّ ورفعة الوطن  :عظیم الشأن * 

n  *أسلوب نداء للتعظیم وتصویر للوطن بصورة إنسان یوجَّھ :  یا وطني
ة حب الشاعر واإلضافة لیاء المتكلم لبیان شد, إلیھ النداء ویستجیب 

  .لوطنھ 

 أھمیَّة الوطن) ٣(                            

 َوِطیُب األْنس َوالسَّكن         فِفیَك أَواِصُر القْربـَــى        

 تَسطُِّرَھا َیُد الزَّمـَـــــــن          َوِفیَك َرَواِئُع الذكـَرى    

 الِعلم َوالِفطـَـــن وُنوُر              َوِفیَك الدِّیُن َوالتقَوى

 َوَمْھَوى الرُّوح َوالَبَدن              َوِظلَك َمْوِئِلى الغالـِى 

n معاني المفردات 

n  * فواصل ( والمضاد ) آصرة ( روابط والمفرد : أواصر. ( 

n   * القرابة : القربى. 

n  * أطیاب  –طیوب ( حسن والجمع : طیب. ( 

n  * الوحشة (  الطمأنینة واالرتیاح والمضاد: األنس. ( 

n  * أسكان ( السكینة واالستقرار والجمع : السكن. ( 

n  * وھي التي تثیر اإلعجاب وتلفت االنتباه ) رائعة ( جمع : روائع. 
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n  * تكتبھا : تسطرھا *           .الذكریات : الذكرى. 

n  * أزمنة ( الدھر والجمع : الزمن *   ) .أیاٍد  –أیٍد ( كف والجمع : ید. (  

n  *ِّالخوف من اهللا عز وجل : التقوى *        .العقیدة : ین الد. 

 ) .أنوار ( ضیاء والمراد العلم والجمع : نور * 

 ) .الجھل ( والمضاد ) العلوم ( الجمع : العلم * 

 ) .ِفطنة ( المھارة والفھم والمفرد : الفطن * 

 ) .ظالل ( أعیش تحت سمائك والجمع : ظلك * 

 ) .موائل ( والجمع  ملجئي ومرجعي: موئلي * 

 ) .الرَّخیص ( العزیز إلى نفسي والمضاد : الغالي * 

    ) .مھاو ( موضع حب والجمع : مھوى * 

 ) .أبدان ( الجسم والجمع : البدن * 

 شرُح األبیاِت

n  یعبر الشاعر عن حبھ لوطنھ ألنَّ فیھ أھلھ وأقاربھ ونشأ فیھ وقضى أجمل
 .أیامھ وھو موضع حبھ وآمالھ 

n ال یستطیع االبتعاد عنھ الذكریات التي تربط الشاعر بھ و أجمل فیھو. 

n ھو موطن األدیان ومھبط الرِّساالت ویتصف أھلھ بالتقوى والعلم و
 .والمھارة في كل شيء 
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n ظل الوطن ھو الملجأ الغالي إلى نفس الشاعر وتھواه روحھ وجسمھ و.  

 الجمالیَّات

n البیت السادس 

n قصر للتوكید بتقدیم الخبر شبھ الجملة على أسلوب :  ففیك أواصر القربى
 .المبتدأ المعرفة 

n تصویر لألواصر بصورة الرِّباط الذي یربط بین الناس :  أواصر القربى. 

n تعبیر یدل على جمال الوطن وحسن العیش فیھ :  طیب األنس والسكن
 .والعطف یفید تعدد وسائل الرَّاحة والمتعة على أرض ھذا الوطن 

n  معرفتان للتعظیم :  السكن –األنس.  

n البیت السابع 

n  *تعبیر جمیل یدل على عظمة  أمجاد الوطن:  وفیك روائع الذكرى 

n استخدام الكاف الستحضار صورة الوطن و. 

n  *جاءت جمعًا للكثرة :  روائع. 

n  *تصویر للذكرى بأشیاء مادیَّة رائعة :  روائع الذكرى. 

n  *إنسان  لھ ید یكتب بھا  تصویر جمیل للزمن بصورة:  تسطرھا ید الزمن
 .واستخدام الفعل المضارع للتجدد واالستمرار واستحضار الصورة 
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n البیت الثامن 

n  *أسلوب قصر للتوكید بتقدیم الخبر شبھ الجملة :  وفیك الدِّین والتقوى
 .على المبتدأ المعرفة والعطف یدل على عظمة الوطن وتمسكھ بالدِّین 

n  *م بمصباح یشع ضوءًا أو تصویر للعلم تصویر جمیل للعل:  نور العلم
 .بالنور وھذا یدل على أھمیَّة العلم في حیاة اإلنسان وقیمة ھذا الوطن 

n  *تعبیر یدل على ذكاء ومھارة أھل الوطن في جمیع الجوانب :  الفطن
  .والعطف یفید تعدد المآثر داخل الوطن 

n البیت التاسع 

n  *رة وارفة الظالل تصویر جمیل للوطن بصورة  شج:  وظلك موئلي
یستظل بھا الشاعر وھذا یدل على الرَّاحة واألمان في ظل الوطن 

 .واستخدام  الكاف الستحضار صورة الوطن 

n  *وصف یدل على شدَّة حب الشاعر لوطنھ :  الغالي 

n  *تعبیر یدل على شدة التعلق بالوطن والعطف :  مھوى الرُّوح والبدن
 .یؤكد ھذا المعنى 

 تدریبات

n ِمَن اآلفاِت َوالِمَحــــِن        ُهللا َیا َوطِنـــــــــــى  َوقاَك ا 

n     ِمْن َشر َوِمْن ِفتـَـــــن        َوَصانَك َیا ِحَمى اإلْسالم 

n      َوَلْسُت أُمنُّ بالثَمـــــن      ِفَداُؤَك ُمْھَجِتى أبـَـــــــــَدًا 
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 :تخیر الصواب ممَّا بین القوسین  -ا  

 ) .اآلفلة  –اآلفق  –اآلفة  –الفئة ):(تاآلفا(مفرد  -

 ) .رواح  –سعادتي  -راحتي  –روحي ) : (مھجتي(مرادف  -

 .اشرح ذلك . األبیات تدل على حب الشاعر لوطنھ  -ب 

 .استخرج مافى البیت الثالث من جمال  -ج 

  .ھات من األبیات كلمة بھا ألف وصل وأخرى بھا ھمزة قطع  -د 

n  اقرأ ثم أجب: 

n ى َمْجَدَك الَعاِلى         قویَم النَّْھج َوالسُّنـَــنَسأْبِن 

n أِحُبَك َسیَِّدًا ُحــــــرًَّا         َعِظیَم الشأن َیا َوطِنى  

 ) .قویم ( وجمع ) عظیم ( ومضاد ) مجدك ( ھات مرادف  -ا

n وضح ذلك .یعبر الشاعر في البیتین عن معان صادقة  -ب. 

n مالیَّا ووضح أثره في المعنى عیِّن في البیتین تعبیرًا ج -ج. 

n ھا ھمزة قطع وأخرى بھا ھمزة وصل ھات من البیتین كلمة ب -د 

n  ماذا أفاد عطف السنن على النھج ؟ -ھـ  

n  اقرأ ثم أجب: 

n  السَّكنَوِطیُب األْنس َو       القْربـَــىفِفیَك أَواِصُر 
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n  ـــــــنالزَّمـَ َیُدَوِفیَك َرَواِئُع الذكـَرى        تَسطُِّرَھا 

n تخیَّر اإلجابة الصحیحة  -ا: 

n -  أصرة  –آصرة  –آصر  –أصیرة ) : ( أواصر ( مفرد. ( 

n -  تستقیم  –تستر  –تكتب  –تخطط ) : ( تسطر ( مرادف. ( 

n ماذا في البیتین یدل على ارتباط الشاعر بوطنھ ؟ -ب 

n أواصر القربى فیك “ فیك أواصر القربى “  -ج“ 

n أجمل ؟ لماذا كان التعبیر األول 

n أعرب ما تحتھ خط في البیتین  -د.  

n  اقرأ ثم أجب: 

n  َوالِفطـَـــن الِعلمَوِفیَك الدِّیُن َوالتقَوى     وُنوُر 

n  الَبَدنَوَمْھَوى الرُّوح َو      الغالـِى َمْوِئِلىَوِظلَك 

n البدن ( وجمع ) موئلي ( ومرادف ) الفطن ( ھات مفرد  -ا. ( 

n األول ؟ بم یفخر الشاعر في البیت -ب 

n وضح من خالل البیت الثاني مدى حب الشاعر لوطنھ  -ج. 

n ؟) نور العلم ( ما الجمال في  -د 

n  أعرب ما تحتھ خط  -ھـ.  
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 )حديث شريف ( من مكارم األخالق  -٢
 أھداف الدرس

n  أن یحسن إلى الفقراء *        .أن یمیِّز التلمیذ أعمال الخیر. 
n  أن یعرف الدروس المستفادة من الحدیث. 
n  أن یقرأ الحدیث قراءة جھریَّة صحیحة.  

 الدروس المستفادة من الحدیث

n  اإلسالم دین األخالق الكریمة والصفات الحمیدة. 
n  ضرورة اإلنفاق في سبیل اهللا. 
n  الصدقة تطھر المال وتزیده. 
n  العفو عند المقدرة عمَّن یسيء إلینا. 
n  في العفو عزة ال مذلة. 
n  التواضع من صفات المؤمنین. 
n لتواضع یرفع اإلنسان عند اهللا ا. 
n  شیوع التكامل االجتماعي بین أبناء الوطن الواحد.  

 مقدِّمة

n  ممَّا ال شك فیھ أنَّ اإلسالم دین التسامح والمحبة والعفو ویدعو دائمًا إلى
, االتصاف بھذه الصفات لیسود التسامح والمحبة واإلخاء بین الناس 

 : ویحثنا ھذا الحدیث الشریف على 

n التصدق على الفقراء -١  . 

n  العفو عن المسيء  -٢.  

n التواضع مع اآلخرین -٣ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


93 
 

 
 ھدیَّة مجانیة        مدرس اللغة العربیة                       مجدي مختار إبراھیم        / أ 

 راوي الحدیث 

n  وھو أبو عبد الرحمن بن صخر الدوسى  –رضي اهللا عنھ  –أبو ھریرة ,
 –صلى اهللا علیھ وسلم  – النبيوھو من الصحابة الذین صاحبوا والزموا 

 .النبویَّة الشریفة وھو من أكثر الصحابة حفظًا لألحادیث , مدة طویلة 

n وھو من أشھر رواة الحدیث, ھجرة أسلم في العام السَّابع من ال. 

n  ھـ   ٥٧توفى عام.  

 نصُّ الحدیِث

n  صلى اهللا علیھ وسلم  –أنَّ رسول اهللا  –رضي اهللا عنھ  –عن أبى ھریرة
, و إال ِعزًَّا َوَما َزاَد اُهللا َعْبَدًا بَعف, َما نقَص َماُل َعْبٍد ِمْن َصَدقٍة  " :قال  –

  َرَواُه ُمسِلم.  “ َوَما تَواَضَع أَحٌد ِهللا إال َرفَعُھ 

 معاني المفردات

n  زاد ( والمضاد )  قلَّ : ( نقص. ( 

n  أموال ( والجمع ) نقود أو غیرھا ممَّا یحل محلھا : ( مال     ( 

n  صدقات ( والجمع , ما یعطى للفقراء تقربًا هللا : صدقة. ( 

n  نقص ( والمضاد , ة أعطى بكثر: زاد. ( 

n  ذال ( رفعة وقوة والمضاد : عزًا *       .الصفح عن اإلساءة : العفو. ( 

n  تكبر ( تذلل وخضع والمضاد : تواضع. (  

n  
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 شرُح الحدیِث

n  ھذا الحدیث یرغبنا في ثالث خصال من الخصال الحمیدة التي یدعو إلیھا
 :اإلسالم وھي 

n  تاجین اإلحسان بالصدقة إلى الفقراء والمح. 

n  التواضع هللا والتواضع للعباد *           .العفو عن المسيء. 

n  واإلسالم یدعو إلى ھذه الخصال على النحو التالي:  

 اإلحسان بالصدقة: أوال 

n  الصدقة تنمِّى المال وتزیده سواًء كانت فرضًا أو تطوعًا فیبارك اهللا في
“ : یقول تعالى , المال الذي یخرج منھ الصدقة ویخلف اهللا على صاحبھ 

واآلخرة , وھذا ثواب عاجل في الدنیا “ وما أنفقتم من شيء فھو یخلفھ 
  .خیر وأبقى أمَّا الذین یبخلون ینزع اهللا من أموالھم البركة  

 العفُو عن المسيء: ثانیًا 

n  وجعل العفو , العفو من صفات اهللا تعالى ویحب من عباده أن یتصفوا بھ
“ فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا “  :ال تعالى ق, سببًا لألجر العظیم 

ما زاد “  –صلى اهللا علیھ وسلم  –والعفو فیھ عزة للعبد ولھذا قال النبى 
 . حتى ال یظن البعض أنَّ في العفو مذلة “ اهللا عبدًا بعفو إال عزًا 

 التواضع: ثالثًا 

n  أن ینقاد , التواضع خصلة حمیدة وصفة جمیلة والمقصود بالتواضع
, وأن یحترم الناس وینزلھم منازلھم , إلنسان للحق ویقبلھ ممَّن جاء بھ ا
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ویجب , ویبذل المعروف , ویرحم الصغیر ویوقر الكبیر ویرشد الضال 
 .اإلخالص في التواضع هللا لنیل األجر والثواب والرفعة من اهللا 

n نسان أمَّا إذا كان التواضع ریاًء وتصنعًا فھذا ال یقبلھ اهللا وال یثیب اإل
  .علیھ 

 الجمالیـــــــَّـــات

n  جوامع الكلم فنجد األلفاظ القلیلة  –صلى اهللا علیھ وسلم  – النبيأوتى
, والعبارات محكمة , واأللفاظ واضحة , والتي تحمل المعاني الكثیرة 

 .والمعاني مترابطة 

n أسلوب نفى یؤكد أنَّ المال ال تنقصھ الصدقة :  ما نقص مال من صدقة ,
وترضى اهللا عز , دل على أھمیة الصدقة التي تزید المال بركة وھذا ی
 .وجل

n أو كبیرة  نكرة للشمول والعموم سواًء كانت صغیرة:  صدقة. 

n واالستثناء یؤكد  أسلوب قصر بالنفي:  ما زاد اهللا عبدًا بعفو إال عزًا
 .المعنى المقصود 

n ظیم نكرة للتع:  عفو*          .نكرة للشمول والعموم :  عبدًا. 

n أسلوب قصر بالنفي واالستثناء لتأكید :  ما تواضع أحد هللا إال رفعھو
 .المعنى 

n نكرة للتعظیم : أحٌد *      .دلیل على حسن الخلق :  تواضع. 

n  ) بینھما تضاد یوضح المعنى  )رفعھ  –تواضع.  
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 تدریبات

n ما المقصود بالصدقة في الحدیث الشریف ؟ 

n كیف تزید الصدقة المال ؟ 

n ء من یعفو عن الناس ؟ما جزا 

n كیف یحقق العمل بھذا الحدیث ترابط المجتمع وتماسكھ ؟ 

n ما واجبك نحو المحتاج والفقیر ؟ 

n كیف تحسن معاملة الفقیر ؟ 

n ما المقصود بالتواضع ؟ 

 ھل یجوز أن تتواضع للكافر ؟         

n  اقرأ ثم اجب: 

n  “ ما نقص مال من صدقة“ 

 :بین القوسین تخیَّر اإلجابة الصحیحة ممَّا ) ا(

n  انخفض  –استمر  –قّل  –زاد ) : ( نقص ( مضاد. ( 

n   آمال  –موال  –أموال  –مواویل )  : ( مال ( جمع. ( 

 .اكتب الحدیث إلى آخره ) ب(

 ما نوع الصدقة التي یشیر إلیھا الحدیث ؟) ج(
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  ما الذي یبطل أجر الصدقة ؟) د(

 :اقرأ ثم أجب 

n  “عزًا  وما زاد اهللا عبدًا بعفو إال“ 

 ) .عبد ( وجمع ) عز ( ومضاد ) عفو ( ھات مرادف ) ا(

 .ھات من الجملة موطنًا من مواطن الجمال ) ب(

 .ناقش ذلك . لیس في العفو مذلة وإنَّما ھو عزة ) ج(

 كیف تعامل من أساء إلیك ؟) د(

  إالم تدعونا ھذه العبارة ؟) ه(

 :اقرأ ثم أجب 

  “وما تواضع أحد هللا إال رفعھ “  

 :تخیَّر الصواب ممَّا بین القوسین ) ا(

n  حمل  –تذلل  –تكبر  –رفع ) : ( تواضع ( مضاد. ( 

n  أحدیات  –أحد  –أحود  –أحاد ) : ( أحد ( جمع. ( 

 .استخرج ما في الجملة من جمال ) ب(

 ما المقصود بالتواضع ؟) ج(

  متى یكون التواضع سببًا للرفعة ؟) د(
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 )شعر ( فضل العلم والعمل  -٣

 

 التعریف بالشاعر  

n   مصطفى صادق الرَّافعى یعد من الكتاب العظماء في :  األدیب الشاعر
 .العصر الحدیث 

n م في بھتیم بمحافظة القلیوبیَّة ١٨٨٠سنة :  مولده. 

n ووالده كان قاضیًا شرعیَّا , سوریَّة األصل :  أسرتھ. 

n دیوان شعر من ثالثة أجزاء :  أعمالھ  . 

تحت , تاریخ األدب العربي , إعجاز القرآن :  نثریَّة كثیرة منھامؤلفات            
 وحى القلم , المساكین , رایة القرآن 

n  م١٩٣٧توفى عام :  وفاتھ . 
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 َجوُّ النَّّص

n  وتقدم األمم أصبح , العلم في ھذا العصر أصبح میدان المنافسة بین األمم
, خمول أو الجھل بقدر ما لدیھا من العلوم والمعارف وال مجال اآلن لل

وھذا ما یدعونا إلیھ , ولن ننال الشرف والرِّفعة إال بالعلم والمعرفة 
ویحذرنا من  حیاة الجھالة , الشاعر لنیل ھذا الشرف ولننفع اآلخرین 

  .والخمول 

 أھمیَّة العلم )١(

 نَعُمواوأوُلو الَمَعارِف َیْجَھُدوَن ِلَی        إنَّ الَمَعارَف للَمَعاِلى ُسلـَّـــــــُم

 سیَّاَن ِفیِھ أُخو الِغنى والُمْعــــدُم       والِعلُم زینة أھِلِھ َبیـْـــَن الَوَرى

 والَبْدُر ال ُیخِفیِھ لْیٌل ُمظِلــــــــُم       فالشْمُس تطلُع في نَھار ُمشرق

 معاني المفَرَداِت

n  الجھل ( والمضاد ) المعرفة ( العلوم والمفرد : المعارف ( 

n الشرف والرِّفعة والمنزلة السامیة والمفرد:  المعالي 

 ) .الحقارة  –الدناءة  –الخسَّة ( والمضاد ) المعالة (  

n  ساللیم  –ساللم ( على والجمع الدرج ووسیلة الصعود أل: سلم( 

n  ذو ( أصحاب والمفرد : أولو. ( 

 ) .یخملون  –یتكاسلون ( یجتھدون ویبذلون كل جھدھم ومضادھا : یجھدون 
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n لیحصلوا على ما یریدون من الّرفاھیة وحسن العیش والمضاد: عموا لین  
  ) .لیشقوا ( 

n  زینات ( كل ما یتزیَّن بھ و الجمع : الزینة. ( 

n  أھالي ( أصحابھ والجمع : أھلھ. (     

n  الخلق أو البشر : الورى. 

n  أسواء ( وھو المثل والنظیر والجمع) سىُّ ( مفردھا : سیَّان. ( 

n  المراد األغنیاء  :أخو الغنى. 

n  الثرى  –الغنى ( الفقیر والمضاد : المعدم. ( 

n  تغیب ( تشرق وتضيء والمضاد : تطلع. ( 

n  مظلم ( منیر ومضادھا / مضاء : مشرق. ( 

n  أبدار  -بدور( القمر لیلة كمالھ والجمع : البدر. ( 

n  یظھره ( یمنعھ من الظھور والمضاد : یخفیھ. ( 

 ـــاِتشرُح األْبیــَـــــــــ 

n  وأصحاب العلم یجتھدون , العلم النافع وسیلة لالرتقاء للمنازل العالیة
ویبذلون ما في وسعھم لیحققوا ألنفسھم وألممھم الحیاة الكریمة ورغد 

 .العیش 

n العلم النافع تاج یتزیَّن بھ صاحبھ ویجعل لھ مكانة مرموقة بین الناس و ,
 .وھذا الشرف لألغنیاء والفقراء 
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n ونھارا كذلك   علم مثل الشمس والقمر ینیران الكون لیالو أصحاب ال
  .العلماء ینفعون الناس 

 الَجَمالیـَّــــــــــات

 البیت األول  

n أسلوب مؤكد بإنَّ یؤكد أثر العلم في حیاة :  إنَّ المعارف للمعالي سلم
 .اإلنسان 

n تصویر جمیل للمعارف بالسلم الذي یصعد علیھ :  المعارف للمعالي سلم
 . إلنسان لیصل إلى ھدفھ وھذا یدل على أھمیَّة العلم والمعارفا

n كلمة تدل على الشرف والمكانة العالیة وفیھا تصویر للمعالي :  المعالي
 .بأشخاص تحتاج إلى سلم للصعود علیھ 

n مضارع للتجدد واالستمرار واستحضار الصورة ویدل على بذل :  یجھدون
 .الجھد في سبیل تحصیل العلم 

n والمضارع للتجدد واالستمرار , تعلیل لالجتھاد في طلب العلم :  الینعمو.  

 البیت الثاني  

n تصویر جمیل للعلم بالزینة التي تزیِّن أصحاب العلم :  العلم زینة أھلھ
 .وتجمِّلھم وھذا یدل على أھمیَّة العلم 

n معرفة للتعظیم :  العلم*      .كلمة تفید الشمول والعموم :  الورى. 

n  ) بینھما مقابلة تبرز المعنى وتوضحھ  ) :المعدم  –الغنى أخو 
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n دلیل على أھمیَّة العلم وأثره في رفاھیَّة اإلنسان  البیتو.  

 البیت الثالث

n  تعبیر جمیل یدل على أھمیَّة الشمس في الحیاة فھي دائمة : الشمس تطلع
 .الطلوع في كل یوم لتبث الحیاة على األرض 

n  المشرق یؤكد جمال ھذا النھار          وصف النھار ب: نھار مشرق
 .وصفاء سمائھ 

n  تعبیر عن القمر لیلة تمامھ وتأكید على عظمة العلم            : البدر
واستفادة صاحبھ منھ ؛ ألنَّ صاحب العلم كالبدر جمیل في ذاتھ مضيء 

 .لغیره 

n  تأكید لظھور البدر وسط الظالم : ال یخفیھ. 

n  الظالم  تعبیر یؤكد شدة: لیل مظلم. 

n  مقابلة لتوضیح المعنى : لیل مظلم  –نھار مشرق. 

n والشمس والبدر رمز , یدل على جمال الحیاة بالعلم والعلماء البیت و
  .للعلماء وأثرھم في غیرھم 

 الفرق بین أصحاب العلم وأصحاب الجھالة )٢(

 ـــــــُموِسَواُه ِمْن أیَّاِمِھ یتظلـَّـــــ  وأخو العال یْسَعى فیْدرُك َما ابتغى

 َحَسُبوَك في أْسَماِعِھْم تتَرنَّــــُم   والخاِملوَن إذا غَدْوَت تلوُمُھـــــــم

 َوخُز األِسنَِّة ِفیھم ال ُیؤِلـــــــُم    في الناس أحَیاٌء كأْمَواِت الَوغــى
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 ُمَصْدُم الَجَھالِة بالَمَعارِف أْحز     فاْصُدْم َجَھالتُھم بِعلِمَك إنََّمـــــــــا

 معاني المفردات

n  الحقارة الخسة( الشرف والرِّفعة مضادھا : العال. ( 

n  صاحب المكانة البارزة : أخو العال. 

n  یكسل ( یعمل ویجد والمضاد : یسعى. ( 

n  ُیحرم  –ُیمنع ( ینال والمضاد : یدرك. ( 

n  غیره : سواه *          .أراد وطلب : ابتغى. 

n  یشكو من الظلم : یتظلم. 

n  النشیطون ( المتكاسلون وضدھا : الخاملون. ( 

n  رحت ( أصبحت وبكرت ومضادھا : غدوت. ( 

n  تمدحھم ( توبِّخھم وتعاتبھم والمضاد : تلومھم. ( 

n  سمع ( آذانھم والمفرد : أسماعھم *      .ظنوك : حسبوك. ( 

n  تبكى    –تنوح ( تغنى بصوت جمیل والمضاد : تترنَّم. ( 

n  أوغیاء  – أوغیة( الحرب والجمع : الوغى. ( 

n  الطعن : وخز. 

n  وھو سنُّ الرمح ) سنان ( مفردھا : األسنَّة. 
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n  یریح ( یوجع والمضاد : یؤلم. (         

n  ادفع بقوَّة / قابْل : اصدم. 

n  العلم (والمضاد ) جھاالت ( رفة والجمع الجفاء وعدم المع: الجھالة /
  ) .العقل 

 شرُح األبیــــــاِت   

الصنف : ي البیت الرابع والخامس بین صنفین من الناس یقارن الشاعر ف   
األول وھم أصحاب الھمم العالیة والعزائم القویَّة وھؤالء یسعون إلى المجد 

أمَّا الصنف الثاني ھم الذین یشكون , والشرف والرِّفعة باالجتھاد فینالون مطالبھم 
ھم یستمعون إلى أحوالھم وھم الخاملون الذین یتمتعون بلومھم وتوبیخھم وكأنَّ

 .وال یتأثرون بلومھم وتوبیخھم , الغناء ویطربون بأجمل األلحان 

ھؤالء یعیشون بین الناس ولكنَّ عقولھم میِّتة وھممھم زائلة فھم مثل القتلى في 
الحروب ال یتأثرون بالطعن  وال بالضرب وال یؤثر فیھم لوم وال تأنیب فھم سعداء 

ساسھم بالحیاة وبقیمة العلم كما فقد القتلى وفقدوا إح, بما ھم فیھ من جھل 
 .حیاتھم 

n  وفي البیت السابع إرشاد من الشاعر إلى كیفیَّة التعامل من جھل ھؤالء ,
وكیفیَّة دفع جھل ھؤالء بطریقة علمیَّة حضاریَّة تكون أنفع الوسائل في 

  .مواجھة الجھل والحمق 
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n الجمالیـَّـــــــــــــات 

 البیت الرَّابع 

n مضارع للتجدد واالستمرار واستحضار الصورة ویدل على بذل :  سعىی
 .الجھد في السعي 

n استخدام الفاء للسرعة والتعبیر نتیجة طیِّبة للسعي :  فیدرك ما ابتغى
 .ودلیل على قیمة السعي في تحقیق األھداف 

n تصویر جمیل لألیَّام وكأنَّھا إنسان یظلم :  وسواه من أیَّامھ یتظلم. 

n مضارع یدل على شدة الشعور بالظلم وكثرة الشكوى           : یتظلم
 .واستمرارھا 

n البیت توضح المعنى وتقویھ  وتوجد مقابلة بین شطري.  

  البیت الخامس   

 .تعبیر یدل على ثبوت صفة الكسل فیھم وعدم حبھم للعمل :والخاملون 

n آلخرین تعبیر یدل على استحقاق الخاملین للوم من ا:  إذا غدوت تلومھم. 

n تعبیر یدل على الفھم الخاطئ حیث إنَّھم :  حسبوك في أسماعھم تترنَّم
 .یحسبون من أتى للوم جاء لیطربھم بالغناء 

n لیل على جھل وحمق الخاملین الذین ال یستطیعون التمییز بین البیت دو
 .اللوم والغناء 
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 البیت السادس

n ین الذین ال یؤثر تصویر جمیل للخامل:  في الناس أحیاء كأموات الوغى
فیھم اللوم بالذین قتلوا في الحروب وال یتأثرون بطعن وال ضرب فكالھما 

 .فقد اإلحساس 

n تعبیر یدل على عدم اإلحساس :  وخز األسنَّة فیھم ال یؤلم. 

n  تأكید على عدم تأثرھم بالطعن وفیھ دلیل  )أموات ( بعد ) ال یؤلم ( ذكر
 .على المساواة بینھم وبین األموات 

n البیت الّسابع 

n  *أسلوب أمر للنصح واإلرشاد :  اصدم. 

n بخطر البد أن  تعبیر جمیل فیھ تصویر للجھالة:  اصدم جھالتھم بعلمك
مواجھة ھذا الخطر وفي ھذا  یواجھ وتصویر للعلم باآللة التي تستخدم في

 .دلیل على قیمة العلم وأھمیَّتھ 

n  ) * ضحھ ویقویھ بینھما تضاد یبرز المعنى ویو )علم  –جھالة. 

n   أسلوب قصر للتوكید وسیلتھ إنَّما :  إنَّما صدم الجھالة بالمعارف أحزم
 .یؤكد قیمة العلم في مواجھة الجھل 

n  اسم تفضیل یؤكد قیمة العلم وأھمیَّتھ :  أحزم. 

 دعوة إلى العطاء )٣(

 اْخدْم بالَدًا أنَت ِمْن أْبناِئَھا      إنَّ البالَد بأْھِلَھا تتقـــــدَُّمو
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 معاني المفردات 

n   قدِّم ما تقدر علیھ من خدمات لبلدك : اخدم. 

n   ھمزة وصل ) ابن ( وھمزة ) ابن ( مفردھا : أبناء. 

n   أھالي ( أبناء الوطن والجمع : أھل. ( 

n  تتأخر أو (  ترتقي و تحقق مكانة عالیة بین األمم والمضاد: تتقدم
 .)تتخلف

 شرُح الَبْیِت

n یحب أن یتقدم ویرقى ویرجع فضل تقدم الوطن الشاعر یحب وطنھ كثیرًا و
ویدعو أبناء الوطن إلى , إلى أبنائھ وعزائمھم القویَّة وھممھم العالیة 

العمل بإخالص من أجل الوطن ؛ ألنَّ األوطان ال تتقدم إال بسواعد أبنائھا 
 . واجتھادھم وإخالصھم في العمل وحبھم ألوطانھم 

 الجمالیَّـــــــــات

n للنصح واإلرشاد أمر :  اخدم.  

n نكرة للشمول والعموم :  بالدًا. 

n تعبیر یدل على قوة العالقة بین اإلنسان ووطنھ ممَّا :  أنت من أبنائھا
 .یستوجب العمل من أجلھ والدفاع عنھ 

n ویدل , وھو تعلیل لما قبلھ , أسلوب مؤكد بإنَّ :  إنَّ البالد بأھلھا تتقدم
 .على أثر األھل في تقدم البالد 
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n إلثارة الشعور بالوالء واالنتماء للوطن :  لھاأھ. 

n لما قبلھ في الدعوة إلى الحرص على طلب العلم  والتحلي  البیت استكمال
  .ودور العلماء في تقدم الوطن , بالحكمة في مواجھة الجھالء 

 الدروس المستفادة من ھذا النَّص

n  التعب واالجتھاد أساس السعادة في الحیاة. 

n  لوصول إلى مراتب الشرف والّرفعة؛ ألنَّھ الوسیلة لأھمیَّة العلم. 

n  أثر العلماء في رقى الوطن وأھلھ. 

n  لیس وراء الخمول والكسل إال الھّم والحزن والشكوى. 

n  أھل العلم أحیاء بعلمھم والجھالء موتى ال حیاة لھم. 

n  بالعلم والعقل نستطیع محاربة الجھل. 

n طنھ الواجب على كل ابن أن یعمل على تقدم و.  

 تْدِریبــَــــــــات

 :اقرأ ثم أجب   

 إنَّ الَمَعارَف للَمَعاِلى ُسلـَّـــــــُم   وأوُلو الَمَعارِف َیْجَھُدوَن ِلَینَعُموا  

 والِعلُم زینة أھِلِھ َبیـْـــَن الَوَرى    سیَّاَن ِفیِھ أُخو الِغنى والُمْعــــدُم

  ُر ال ُیخِفیِھ لْیٌل ُمظِلــــــــُموالَبْد   فالشْمُس تطلُع في نَھار ُمشرق 

 :تخیر الصحیح ممَّا بین القوسین ) ا(
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 ) .المعلة  –المعالة  –العلو ) : ( المعالي ( مفرد *  

 –القمر في مرحلتھ الوسطى  –القمر في أول مراحلھ ) :  ( البدر ( معنى *  
 ) .القمر عند اكتمالھ 

  ) .البخل  –الضیق  –الفقر ) : ( الغنى ( مضاد *  

n )ما الفكرة الرئیسیَّة في األبیات ؟) ب 

n )وضح الجمال فیما یلي ) ج                                                                                  :

 .أخو الغنى والمعدم *        .أولو المعارف یجھدون لینعموا *   

 :ما العالقة بین كل من ) د( 

 شطري البیت الثالث ؟*            یت الثالث والبیتین قبلھ ؟الب*   

 .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ (  

 –ضمیرًا بارزًا وبّین نوعھ  –وآخر الزمًا  -فعال متعّدیًا : ( استخرج )  و( 
  ) .فاعال وأعربھ 

 :اقرأ ثم أجب 

 یتظلـَّــــــــــــُم وِسَواُه ِمْن أیَّاِمِھ        فیْدرُك َما ابتغى  یْسَعىوأخو العال 

 في أْسَماِعِھْم تتَرنَّــــُم َحَسُبوَك      إذا غَدْوَت تلوُمُھـــــــم   والخاِملوَن 

 َوخُز األِسنِة ِفیھم ال ُیؤِلـــــــُم      في الناس أحَیاٌء كأْمَواِت الَوغــى   

  أْحزُمالَجَھالِة بالَمَعارِف  َصْدُم      فاْصُدْم َجَھالتُھم بِعلِمَك إنََّمـــــــــا    
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n )ما الفكرة التي تشتمل علیھا األبیات ؟) ا 

n )أكمل مكان النقط فیما یلي ) ب: 

 ) ........غدوت ( معنى ) ........ الخاملین ( مفرد *  

وضمیرین متصلین وبیِّن نوع , ھات من األبیات ضمیرًا مستترًا وقدره ) ج( 
 .كل منھما 

 وضحھ مبینًا قصد الشاعر فیھ , ث تعبیر جمیل في البیت الثال) د( 

 .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ(

n  اقرأ ثم أجب: 

  دَُّمـــــَھا تتقــبأْھِل البالَدإنَّ          أنَت ِمْن أْبناِئَھا  بالَدًااْخدْم و  

 ما الفكرة التي یدعو إلیھا البیت ؟) ا( 

 ) .أھل ( وجمع ) أبناء ( ھات مفرد ) ب( 

 .البالد بأھلھا تتقدم إنَّ ) ج( 

 ما نوع ھذا األسلوب ؟ وما غرضھ ؟  

 :استخرج من البیت السابق ) د( 

 .ره ضمیرًا مستترًا وقدِّ –وآخر متصال  –ضمیرًا منفصال   

 .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ( 
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 )قرآن كريم ( العمل حياة  -٤

 
 أھداُف الدَّرِس

Ú   جتمع أن یعرف التلمیذ قدر وقیمة العمل لإلنسان والم. 

Ú  أن یدرك التلمیذ قیمة وأھمیَّة العلم النَّافع. 

Ú  والعمل غیر الشریف , أن یمیِّز بین العمل الشریف. 

Ú  علیھما  –أن یعرف بعض نعم اهللا على سیِّدنا داوود وسیِّدنا سلیمان
 السالم 

Ú  أن یشكر اهللا تعالى على نعمھ. 

Ú  أن یتلَو القرآن الكریم تالوة صحیحة.  

 الُمَقدَِّمُة

Ú  على عباده بنعم كثیرة وقد یختصُّ البعض  –سبحانھ وتعالى  –ینعم اهللا
بنعمة الصوت الجمیل  –علیھ السالم  –فأنعم على داوود , بنعم خاصة 

, كما أالن لھ الحدید , الذي یؤدِّى إلى تردید الجبال والطیر التسبیح معھ 
وتستوجب ھذه , الرِّیح والجنَّ  –علیھ السالم  –وسخر لسیِّدنا سلیمان 

  .النعم من آل داوود شكر اهللا تعالى 
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Ú  األفكار األساسیَّة: 

Ú  نعُم اهللا على داوود علیھ السالم. 

Ú  نعم اهللا على سلیمان علیھ السالم. 

Ú  عمل الجنِّ لسیِّدنا سلیمان. 

 الطیر والجبال تسبح اهللا تعالى

 

 علیھ السالم –نعُم اهللا على داوود  •

وألنَّا لُھ , نا َداُووَد ِمنَّا فْضًال َیا جَباُل أوِّبى َمَعُھ والطْیَر ولقْد آتی ": قال تعالى 
أِن اْعَمْل َسابغاٍت وقدِّْر في السَّْرِد واْعَملوا َصاِلَحًا إنِّى بَما تْعَملوَن * الَحِدیَد 
  ."َبِصیٌر 

 معاني الُمفَرَداِت

Ú  أخذنا ( أعطینا والمضاد : آتینا. ( 

Ú  النبوة والكتاب ( والمراد ) فضول  –أفضال ( نعمة والجمع : فضال. ( 

Ú  سبِّحى و ردِّدى معھ : أوِّبى. 
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Ú  جعلناه لیِّنًا كالعجین : ألنَّا لھ الحدید. 

Ú  سابغة ( دروع واسعة كاملة والمفرد : سابغات. ( 

Ú  أحكم صنعتك في دقة الدروع : قدِّر. 

Ú  نسج وتفصیل الّدروع : السَّرد. 

Ú  فاسدًا ( ًا وضدھا عمال نافعًا مفید: صالحًا. ( 

Ú  ُبصراء ( مطلع على أعمالكم والجمع : بصیر. (  

 شْرُح اآلَیاِت

سیِّدنا داوود نعمًا كثیرة منھا نعمة الصوت  -سبحانھ وتعالى  -أعطى اهللا 
وجعل لھ الحدید لیِّنًا لیصنع , الجمیل وأمر الجبال والطیر بتردید التسبیح معھ 

وأمره بإحكام صنعتھ وأن یعمل األعمال  ,منھ دروعًا كاملة للمحاربین 
 الصالحة ألنَّھ تعالى مطلع على أعمالھم 

 . و في اآلیات دعوة من اهللا إلى العمل وھؤالء األنبیاء كانوا یعملون بأیدیھم

 الَجَمالیـَّـــــــــات

Ú قد  -الالم ( أسلوب مؤكد بوسیلتین :  لقد آتینا داوودو (. 

Ú نعمة والفضل من اهللا شبھ جملة لتخصیص ال:  منَّا. 

Ú  نكرة للتعظیم : فضال. 

Ú وفیھ تصویر للجبال بصورة أشخاص , أسلوب نداء للتعظیم :  یا جبال
 .تسمع النداء وتستجیب 
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Ú أسلوب أمر للحث وفیھ تصویر للجبال بأشخاص تؤمر :  أوِّبى 

Ú  ) جمعان للكثرة والتنویع  )الطیر  -جبال.  

Ú علیھ  -قدرة اهللا تعالى وفضلھ على داوود  تعبیر یدل على:  ألنَّا لھ الحدید
 .السالم 

Ú أسلوب أمر للحث على اإلتقان في العمل :  أن اعمل سابغات. 

Ú أسلوب أمر یدل على وجوب إحكام الصنعة :  وقدِّر في السَّرد 

Ú أسلوب أمر فیھ حث ودعوة للعمل الصالح :  اعملوا صالحًا. 

Ú رضاه اهللا عزَّ وجلَّ للداللة على نوعیَّة العمل الذي ی:  صالحًا. 

Ú وفي , أسلوب مؤكد بإنَّ وھو تعلیل لما قبلھ :  إنِّى بما تعملون بصیر
العبارة تحذیر آلل داوود علیھ السالم من إھمال العمل فھو مطلع ورقیب 

 .علیھم 

Ú صیغة مبالغة تدل على علم اهللا تعالى بكل صغیرة وكبیرة :  بصیر 

 َفْضُل اهللا على سیِّدنا سلیمان •

وأَسلَنا لُھ َعْیَن , وِلُسلْیَماَن الرِّیَح ُغُدوَُّھا شْھٌر وَرَواُحَھا شْھٌر " :  ل تعالىقا
وَمن یَِّزْغ ِمْنھْم َعْن أْمِرَنا , وِمَن الجنِّ َمن یَّْعَمُل َبْیَن َیَدْیِھ بإذن َربِِّھ , الِقطِر 

 . " ُنذقُھ ِمْن َعذاِب السَِّعیِر

 :معاني المفردات 

Ú  أریاح  -ریاح ( الھواء المتحرِّك والجمع : الرِّیح. ( 
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Ú  سیرھا من الصباح إلى الظھر مسیرة شھر : غدوُّھا شھر. 

Ú  سیرھا من الظھر إلى المغرب مسیرة شھر : رواحھا شھر. 

Ú  صلَّبنا وجمَّدنا ( أذبنا والمضاد : أسلنا. ( 

Ú  أعین  -عیون ( النحاس المذاب والجمع : عین القطر.( 

Ú  ِّت غیبیَّة خلقت للعبادة ولكنَّھم أفسدوا في األرض مخلوقا: الجن. 

Ú  أمامھ وتحت سیطرتھ : بین یدیھ. 

Ú  یطع ( من یمل أو یخالف والمضاد : من یزغ. ( 

Ú  نعذبھ : نذقھ *         ) .أمور ( أي أمر اهللا والجمع : أمرنا. 

Ú  ُسُعٌر (  والجمع) الجنَّة ( النَّار أو عذاب اآلخرة والمضاد : السعیر ( . 

 :شْرُح اآلَیاِت 

Ú  علیھ السالم  -أنَّھ أنعم على سلیمان  -سبحانھ وتعالى  -یخبر اهللا- 
بتسخیر الرِّیح تنقلھ ومن معھ بأمره بسرعة فائقة فتقطع في النھار 

وأذاب لھ النحاس كالماء لیسھِّل , الواحد مسیرة شھرین بالسیر العادي 
بطاعتھ وحذرھم  من مخالفتھ وذلل لھ الجنَّ لتعمل , علیھ صناعة الدروع 

  .وفي حالة المخالفة ستتعرَّض لعذاب النَّار في اآلخرة , 

 : الَجَمالیـَّـــــات

Ú تعبیر فیھ إیجاز بحذف الفعل ویفید االنتباه والتشویق :  لسلیمان الرِّیحو
 ) .وسخرنا لسلیمان الرِّیح ( والجملة 
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Ú غدوُّھا مسیرة (حذف أي تعبیر فیھ إیجاز بال:  رغدوُّھا شھر ورواحھا شھ
 ) .شھر 

Ú  ) تضاد یبرز ویوضح المعنى  )رواحھا  -غدوُّھا. 

Ú تعبیر یدل على قدرة اهللا بإذابة النحاس :  أسلنا لھ عین القطرو. 

Ú علیھ السالم  -شبھ جملة فیھا تخصیص وتكریم لسلیمان :  لھ- 
  .الختصاصھ بھذه النعمة 

Ú أسلوب شرط غرضھ التحذیر: نذقھ  - من یزغ . 

Ú  نذقھ ( شرط لحدوث الثاني :  )یزغ ( الفعل. ( 

Ú  یزغ ( نتیجة للفعل :  )نذقھ ( الفعل. ( 

Ú تصویر جمیل للعذاب األلیم بصورة الطعام أو :  نذقھ من عذاب السَّعیر
 . وھذا یدل على شدة العذاب , الشراب المرِّ الكریھ 

 :عمل الجنِّ لسیِّدنا سلیمان  •

لُھ َما َیشاُء ِمن مََّحاریَب وتَماِثیَل وجفاٍن كالَجَواِب  َیْعَملوَن" : قال تعالى   
 ." اْعَملوا آَل َداُووَد شكرًا وقِلیٌل ِمْن ِعَباِدَى الشكوُر , وقُدور رَّاِسَیاٍت 

 :معاني المفردات 

Ú  الذي یرید : ما یشاء *               .یصنعون : یعملون. 

Ú  محراب ( دالمفرمرتفعة كالقصور والمعابد وأبنیة : محاریب (. 
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Ú  وھي صور مجسَّمة من الزجاج                ) تمثال ( جمع : تماثیل
 .والنحاس وغیر ذلك 

Ú  وھي القصاع الضخمة للطعام ) جفنة ( جمع : جفان. 

Ú  وھي الحوض الكبیر ) جابیة ( جمع : الجواب 

Ú  قدر ( أواني كبیرة ثابتة والمفرد : قدور. ( 

Ú  ال تتحرَّك لعظمھا ثابتة مستقرَّة : راسیات.  

 :شْرُح اآلَیاِت    

ما یرید من القصور أو  -علیھ السالم  -أمر اهللا الجنَّ بأن تصنع لسلیمان    
وكذلك تصنع لھ األواني الضخمة التي تشبھ , المعابد أو التماثیل للزینة 

كما أمر اهللا آل داوود بأن یعملوا , األحواض والقدور الثابتة فوق المواقد 
عمال الصالحة شكرًا هللا على ھذه النعم وھناك قلة من العباد الذین یشكرون األ

  .اهللا تعالى 

 الَجَمالیـَّــــــــاُت

Ú مضارع للتجدد واالستمرار :  یعملون. 

Ú  ) جموع للكثرة ونكرات للشمول  والعموم :  )جفان  -تماثیل  -محاریب. 

Ú ذا یدل على تشبیھ للجفان باألحواض الواسعة وھ:  جفان كالجواب
 .ضخامتھا 

Ú تعبیر یدل على ضخامتھا فھي راسیة ال تتحرَّك :  قدور راسیات. 
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Ú أسلوب أمر للحث والنصح واإلرشاد :  اعملوا. 

Ú أسلوب نداء حذفت أداتھ لقربھم من الطاعة :  آل داوود. 

Ú تعبیر یدل على قلة من یشكرون اهللا :  قلیل من عبادي الشكور. 

 :ما ترشد إلیھ اآلیات 

Ú عو اآلیات إلى إتقان العمل تد. 

Ú  العمل فیھ شرف لإلنسان وأنبیاء اهللا كانوا یأكلون من عمل أیدیھم. 

Ú  االھتمام بالصناعة وتجویدھا. 

Ú  اآلیات أدلة على قدرة اهللا تعالى من خالل: 

Ú  تسخیر الرِّیح لسلیمان , إالنة الحدید , تردید الجبال والطیر التسبیح ,
 .سخیر الجنِّ وت, إسالة وإذابة النحاس 

Ú  االلتزام بالطاعة وتقدیم األعمال الصالحة. 

Ú  أن نشكر اهللا في كل األحوال وال نجحد فضلھ.  

 تدریبــــــــات

Ú  اقرأ ثمَّ أجب: 

Ú  وألنَّا , ولقد آتینا داوود منَّا فضال یا جبال أوِّبى معھ والطیر : قال تعالى
 .لھ الحدید 

Ú  تخیَّر الصواب ممَّا بین القوسین: 
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Ú اھربى  –رجِّعى التسبیح  –تألمي ) : ( أوِّبى ( ادف مر. ( 

Ú  صلبًا  –رخیصًا  –جدیدًا ( جعلناه ) : ألنَّا ( مضاد. ( 

Ú  كالھما صحیح  –أفضال  –فضول ) : ( فضل ( جمع. ( 

Ú  حدِّد كال منھا  –في اآلیة أمر ونداء وتأكید. 

Ú ماذا نستفید من ھذه اآلیة في حیاتنا ؟  

Ú  اقرأ ثمَّ أجب: 

Ú إنِّى بما , واعملوا صالحا , أن اعمل سابغات وقدر في السَّرد : ال تعالى ق
 .تعملون بصیر 

Ú  سابغات ( ومفرد ) بصیر ( وجمع ) السَّرد ( ھات مرادف. ( 

Ú بم أمر اهللا نبیَّھ داوود وآلھ في اآلیة الكریمة ؟ 

Ú ما غرض األمر في اعملوا صالحًا ؟ 

Ú  ى بما تعملون بصیر إنِّ, اعملوا صالحًا : (ما العالقة بین . ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اللھمَّ نّور بالكتاب بصري

 وأطلق بھ لساني

 وذكرني منھ ما نسیت
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 )شعر ( سليمان والحمامة  -٥

 
 أْھَداُف الدَّْرِس

n لنَّص قراءة جیِّدة أن یقرأ التلمیذ ا -١. 

n أن یفرِّق بین الرأي و الحقیقة  -٢. 

n أن یتعرَّف على المفردات والتراكیب الصعبة  -٣. 

n أن یحدد الفكرة العامة واألفكار الجزئیَّة للنَّص  -٤. 

n أن یتذوَّق مظاھر الجمال في النَّص  -٥. 

n أن یعبِّر عن أفكار النَّص بأسلوبھ  -٦. 

n ستفادة من النَّص أن یستخلص الدروس الم -٧.  

 الشاعر

وتمَّ استخراج شھادة میالد لھ , م ١٨٧٠من موالید القاھرة عام , أحمد شوقي 
ویعدُّ من , م وذلك بأمر الخدیوي لیتمكن من دخول مدرسة الحقوق ١٨٦٨بتاریخ 

 نشأ في القصر, لقبھ الشعراء العرب أمیرًا لھم , أشھر شعراء العصر الحدیث 
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          جدَّد في , صر وأرسلھ الخدیوي إلى فرنسا لدراسة الحقوق وتعلم في مدارس م
السیاسیَّة                  وتناول األحداث , الشعر ولھ مسرحیَّات شعریَّة 

  .م ١٩٣٢وُتوفِّى عام , واالجتماعیَّة في شعره 

 األفكاُر الرَّئیسیَّة    

n  االستقامة في األداء والطاعة  -١. 

n ة غیر مقصودة حماقة وخیان -٢. 

n ندم ال فائدة منھ  -٣. 

 االستقامة في األداء والطاعة -١

 ِرُب في َمَجاِلِسِھ َحَماَمـة         كاَن اْبُن َداُوَد یقـَــــــــْر  

 قْد شاَء ِصْدقًا واْسِتقاَمة            خَدَمتُھ ُعْمَرًا ِمثلَمــــــا

 تَبلغُھْم َسالمـَـــــــھ َیْومًا           فَمَضْت إلى ُعمَّالـِــــــھ

 ُكِتَبْت لَھا ِفیَھا الكَرامـَـــة          ھا ــــوالكْتُب تْحَت َجَناِح

 اللغویَّاُت

n سلیمان علیھ السالم أعطاه اهللا ملكًا عظیمًا وسخر لھ : ابن داود  -١
 الرِّیح وبعض الجنِّ وكان یعرف لغة الطیر والحیوان 

n  یباعد ( ضدھا : یقرِّب. ( 

n وھو مجتمع الناس للنظر في  شيء ما ) مجلس ( جمع : جالسھ م. 
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n كانت تقوم بخدمتھ : خدمتھ  -٢. 

n  أعمار ( فترة زمنیَّة طویلة والجمع : عمرًا. ( 

n  رفض ( أراد والمضاد : شاء. (  

n  كانت تخدمھ مخلصة صادقة في إخالصھا : صدقًا. 

n  انحراف ( اعتدال والتزام والمضاد : استقامة. ( 

n رجعت , عادت ( ذھبت والمضاد : ضت م -٣. ( 

n  عامل ( العمال الذین یعملون تحت سیطرتھ والمفرد : عمَّالھ. ( 

n  تحیَّتھ : سالمھ *                .توصلھم : تبلغھم. 

n الرَّسائل وتمَّ تسكین التاء للوزن : الكتب  -٤. 

n  أجنحة ( الجمع : جناحھا. ( 

n  على أیدي أولیائھ والمراد أمر خارق للعادة یظھره اهللا: الكرامة  )
 ) .كرامات ( والجمع ) المنزلة العالیة 

 شْرُح األْبَیـــــاِت

n  سلیمان علیھ السالم كان یقرِّب الحمامة في مجلسھ لخدمتھ بأن تقوم
وكانت تتصف بالصدق واألمانة في توصیل ھذه , بتوصیل الرَّسائل 

فیھا تحیَّة وسالم وكان ذلك وھذه رسائل تحملھا و, الرَّسائل إلى العمَّال 
  .تكریمًا لھا 
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 الَجَمالیَّــــــــات

n  البیت األول: 

n  استخدام الكنیة تشریف وتعظیم لسلیمان علیھ السالم ألنَّھ نبىٌّ : ابن داود
 .ابن نبىِّ 

n  استخدام المضارع یدل على التجدد واالستمرار : یقرِّب في مجلسھ حمامة
یدل على مكانة ومنزلة الحمامة عند سیِّدنا والتعبیر , واستحضار الصورة 

 .سلیمان 

n والكلمة تطلق على المذكر والمؤنث , نكرة للتعظیم والجمع حمام :  حمامة
/ دجاج : كما في , والتاء لیست للتأنیث وإّنما للتفرقة بین المفرد والجمع 

  .نملة  /نمل , دجاجة 

n  من أنواع التاءات: 

n رقة بین المذكر والمؤنث مثل وتأتى للتف:  تاء التأنیث -١: 

n    معلمة ........... معلم. 

n وتأتى للداللة على المبالغة في الفعل مثل :  تاء المبالغة -٢ 

n  طاغیة / فھامة / عالمة : وصفك ألحد األشخاص بأنَّھ. 

n وتأتى للتفرقة بین المفرد والجمع مثل :  تاء التفرقة -٣: 

n  دجاجة .........  دجاج*           حمامة.........حمام 

n  بطة............ بط  
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n  البیت الثاني: 

n الفعل ماِض للتحقق والثبوت :  خدمتھ عمرًا. 

n تعبیر یوحى بطول المدَّة وإخالص الحمامة :  عمرًا. 

n قد ( أسلوب مؤكد بـ :  قد شاء. ( 

n صفتان عظیمتان تدالن على عظمة الحمامة التصافھا :  صدقًا واستقامة
 .بھما 

n الث البیت الث: 

n استخدام الفاء للداللة على سرعة التنفیذ والتعبیر یدل :  فمضت إلى عمَّالھ
 .على طاعة الحمامة لسیِّدنا سلیمان 

n جاءت جمعًا إلفادة الكثرة :  عمَّالھ. 

n  تعبیر یدل على االھتمام واألمانة في النقل  :تبلغھم سالمھ.  

n  البیت الرَّابع: 

n حرص الحمامة على الرَّسائل تعبیر یؤكد :  والكتب تحت جناحھا
 .واھتمامھا بھا 

n تعبیر یدل على ثقة سلیمان في : لھا فیھا الكرامة .  والكتب تحت جناحھا
 .الحمامة 

n دلیل على منزلة عملھا في خدمة سلیمان :  الكرامة. 

n معرفة للتعظیم :  الكرامة. 
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 حماقة وخیانة غیر مقصودة -٢

 رُف ِمْن َرَساِئلِھ مَراَمـــــــْھ           فأراَدْت الَحْمـقـاُء تْعــــ  

 )بَراَمــــــْھ ( َن إلى خِلیفِتِھ          َعَمَدْت ألوَّلـِـــَھا وكـــا    

 ِملُھ بتاج للَحَمامـَـــــــــــــــة          فَرأتُھ َیأُمُر ِفیــــِھ عـَــا   

 وِفى اإلقاَمةَیة في الرَِّحیل           َوفوَھا الرَِّعا   : یقوُل و

 اللغویَّاُت

n  التي ال تعقل وال تحسن التصرُّف: الحمقاء  -٥ 

n حمقا وات  –َحْمقى  –ُحْمٌق ( والجمع ) أحمق ( المذكر و. ( 

n  تجھل ( تعلم والمضاد : تعرف. ( 

n  وھي المكتوب الذي یرسلھ سیِّدنا سلیمان إلى ) رسالة ( المفرد : رسائل
 .عاملھ 

n  فھي جمع ) المرامي ( أمَّا ) ت مراما( الجمع مطلبھ ومقصده و: مرامھ
  ) .المرمى (

n صادفت ( قصدت والمضاد : عمدت  -٦. ( 

n  أوائل ( أي أوَّل الرَّسائل والجمع : ألولھا. ( 

n  خلفاء ( من ُیستخلف في األمر والجمع : خلیفتھ. ( 

n   اسم العامل المرَسل إلیھ الرسالة : برامھ. 
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n ھى ین( یكلف والمضاد : یأمر  -٧. ( 

n  المكلف من قبل سیِّدنا سلیمان : عاملھ. 

n  تاج (ومنھ , لملك والمصنوع من الذھب ما یوضع على رأس ا: تاج
 ) .تیجان ( ویوضع للزینة والجمع ) العروس 

n أي سلیمان علیھ السالم : یقول  -٨. 

n  ابخسوھا ( أعطوھا بزیادة والمضاد : وفوھا. ( 

n  اإلھمال ( مضاد العنایة واالھتمام وال: الرِّعایة. ( 

n  العودة أو الرجوع أو اإلقامة ( الذھاب والمضاد , السفر : الرَّحیل. ( 

n  الرَّحیل ( السكن واالستقرار والمضاد : اإلقامة. ( 

 شْرُح األْبَیـــــاِت

n  الحمامة وبدون قصد أخذھا الفضول بأن تعرف ما في الرَّسائل ولم تقصد
 –علیھ السالم  –لرَّسائل وإذا بسلیمان ففتحت أولى ا, خیانة ھذه األمانة 

یأمر عاملھ بأن یمنح الحمامة تاج التكریم وأن یشملھا برعایتھ أثناء  
 .سفرھا وإقامتھا 

 الَجَمالیَّــــــــات  

n  البیت الخامس: 

n تعبیر یدل على قلة العقل وقبح الفعل الذي ال یتناسب :  فأرادت الحمقاء
 .حكمة مع الفطرة السَّویة والعقل وال
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n تعبیر یدل على الفضول والتدخل فیما ال یعنى الفرد :  تعرف مرامھ. 

n  البیت السادس : 

n  تعبیر فیھ إصرار وتعمد وفیھ دلیل على سوء الخلق  :عمدت ألولھا. 

n  البیت السابع: 

n تعبیر یدل على علو منزلة الحمامة عند سلیمان :  فرأتھ یأمر عاملھ– 
 .ممَّا دفعھ لیأمر عاملھ بأن یمنحھا ھذا التاج  –علیھ السَّالم 

n استخدام الالم للملكیَّة والتخصیص والتعبیر فیھ تكریم  من :  تاج للحمامة
 .للحمامة  –علیھ السالم  –سلیمان 

n  البیت الثامن: 

n تعبیر فیھ دلیل على اھتمامھ بالحمامة أي سیِّدنا سلیمان وال:  یقولو 

n أسلوب أمر للحث وفیھ تصویر للرِّعایة وكأنَّھا شيء :  وفوھا الرِّعایة
 .مادي ُیوفى 

n  والثانیة  األولى توحي بالتعب والمشقة نتیجة السفر:  اإلقامة –الرَّحیل
توحي بالرَّاحة واالستقرار وبین الكلمتین تضاد یبرز ویوضح المعنى 

  .ھتمام سیِّدنا سلیمان بالحمامة ویؤكد ا

 ندٌم ال فائَدَة ِمْنُھ -٣

 ُتْعطى رَیاَضًا في ُتَھاَمــھ        ُیِشیُر في الثاني بأْن    و

 َتْستِحى أْن فضْت ِختاَمــھ          أَتْت ِلثاِلِثَھا ولـــــْم   و
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 ةَن لَھا َعلى الطْیر الزَعاَم       فَرأتُھ َیأُمُر أْن تكــــو    

 َھْیَھات ال ُتْجِدى النََّداَمــــھ         فَبكْت ِلذاك تندَُّمــــــًا  

 اللغویَّاُت  

n   یخبر عاملھ : یشیر  -٩. 

n  تحرم , تمنع ( تأخذ والمضاد : تعطى. ( 

n  وھي البستان ) روضة ( المفرد : ریاضًا . 

n  وھي أرض منخفضة بین ساحل البحر وجبال الحجاز ومن مدنھا : تھامة
 ) .جدة ( آلن ا

n أرادت فتحھ : أتت لثالثھا  -١٠. 

n  و الحیاء شعبة من شعب اإلیمان . تخجل : تستحى. 

n  أغلقت ( كسرت وفكت والمضاد : فضت. ( 

 ) .ینھى ( یوجھ ویطلب والمضاد : یأمر  -١١  

n  طائر ( الطیور والمفرد : الطیر. ( 

n  الریاسة واإلمارة : الزعامة. 

n ضحكت ( ضدھا : فبكت  -١٢. ( 

n  اسم إشارة إلى فعلھا الذي من أجلھ بكت : لذاك. 

n  ندمًا وحسرة : تندمًا. 
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n  بعد ( اسم فعل ماض بمعنى : ھیھات. ( 

n تضرُّ ( تفید والمضاد :  تجدي. ( 

n  الندم وھو الحزن على األفعال السَّابقة التي  لم تعد بفائدة : النَّدامة.  

 شْرُح األْبَیـــــاِت

مان أشار في رسالتھ الثانیة بأن تعطى حدائق في تھامة تنعم رأت الحمامة أنَّ سلی
وقد أضاعت ذلك بفتحھا ھذه الرِّسالة والثالثة أیضًا قامت بفتحھا لعدم , فیھا 

وجود الحیاء وعلمت من خاللھا أنَّ سلیمان یأمر لھا بالزعامة على باقي الطیر 
كاء ولكنَّ النَّدم والبكاء وأسلمت نفسھا للندم والب, وقد أضاعت ذلك التكریم أیضًا 

  .ال یرجعان ما ذھب وانقضى 

 الَجَمالیَّــــــــات

n  البیت التاسع: 

n تعبیر یدل على اھتمام سیِّدنا سلیمان بالحمامة :  یشیر في الثانيو 

n تعبیر یدل على التكریم والمكانة العظیمة :  بأن تعطى ریاضًا في تھامة. 

n  م جمع لالتساع وزیادة النعی :ریاضًا. 

n  البیت العاشر: 

n تعبیر یدل على اإلصرار وعدم االستفادة من األخطاء :  أتت لثالثھاو
 .السَّابقة 

n تعبیر یدل على عدم اتصافھا بالحیاء :  لم تستحىو. 

130 
 

 
 ھدیَّة مجانیة        مدرس اللغة العربیة                       مجدي مختار إبراھیم        / أ 

n  تعبیر یدل على الجھل والحماقة وعدم صیانة األمانة  :فضت ختامھ. 

n  البیت الحادي عشر : 

n  الحمامة عند سیِّدنا سلیمان  تعبیر یدل على منزلة :فرأتھ یأمر 

n تعبیر یدل على تقدیر سلیمان لھا نظیر إخالصھا :  أن تكون لھا الزعامة
 .في خدمتھ 

n یدل على االستعالء ) على ( حرف الجر :  على الطیر. 

n  البیت الثاني عشر: 

n تعبیر فیھ اعتراف بالخطأ وتعقبھ ندم والفاء لسرعة :  فبكت لذاك تندمًا
 .مجرد تدارك الخطأ البكاء والندم ب

n  تعبیر یدل على عدم عودة ما فات وانتھى :  الندامة تجديھیھات ال ,
وفیھ تلمیح وإشارة إلى ضرورة إعمال العقل في األمور قبل أن نقع في 

  .الخطأ ونعود إلى النِّدم 

 الدُّروس المستفادة من النَّص

n اإلخالص في العمل وعدم التفریط فیھ  -١. 

n ت إلى أھلھا كاملة دون نقص أداء األمانا -٢. 

n االلتزام بالحكمة والعقل في جمیع األمور  -٣. 

n تجنب الكثیر من الظن خاصة ما ُیسمَّى بالظن السىء  -٤. 

n توقع الخیر من اآلخرین  -٥. 
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n ال تعرِّض نفسك للندم ألنَّھ ال یفید -٦. 

n لسان العاقل وراء عقلھ أي ال تقل الكلمة قبل إدراكھا  -٧. 

 ــــــاتتدریبـــ

n  اقرأ ثمَّ أجب: 

n  َداُوَد یقـَــــــــْر       ِرُب في َمَجاِلِسِھ َحَماَمـة اْبُنكاَن 

n خَدَمتُھ ُعْمَرًا ِمثلَمــــــا        قْد شاَء ِصْدقًا واْسِتقاَمة 

n        تَبلغُھْم َسالمـَـــــــھ َیْومًافَمَضْت إلى ُعمَّالـِــــــھ 

n الكَرامـَـــةُكِتَبْت لَھا ِفیَھا        الكْتُب تْحَت َجَناِحھاو  

 ) .مضت ( ومعنى ) صدقًا ( ومضاد ) یقرِّب ( ھات مضاد ) أ(

 لماذا كان سلیمان یقرِّب الحمامة في مجلسھ ؟) ب(

 ما الفكرة الرئیسة لألبیات ؟) ج(

 .استخرج من البیت الرَّابع جماال ووضحھ ) د(

  .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ(

n جب اقرأ ثمَّ أ: 

n  تْعــــ       رُف ِمْن َرَساِئلِھ مَراَمـــــــْھ الَحْمـقـاُءفأراَدْت 

n  بَراَمــــــْھ ( َعَمَدْت ألوَّلـِـــَھا وكــا       َن إلى خِلیفِتِھ( 
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n  بتاج للَحَمامـَـــــــــــــــة عـَــا       ِملُھفَرأتُھ َیأُمُر ِفیــــِھ 

n اإلقاَمةَیة في الرَِّحیل وِفى       َوفوَھا الرَِّعا   : یقوُل و  

n )اختر اإلجابة الصحیحة ممَّا بین األقواس ) أ: 

n   معرفتھ  –مھربھ  –مقصده ) : ( مرامھ ( مرادف. ( 

n  تیجان  –تاجات  –أتواج ) : ( تاج ( جمع. ( 

n )اشرح األبیات بأسلوبك ) ب. 

n )استخرج من البیت الثالث جماال ووضحھ ) ج. 

n )خط أعرب ما تحتھ ) د.  

n  اقرأ ثمَّ أجب: 

n في ُتَھاَمــھ  رَیاَضًاُیِشیُر في الثاني بأْن       ُتْعطى و 

n أَتْت ِلثاِلِثَھا ولــــــْم        َتْستِحى أْن فضْت ِختاَمــھو 

n  الزَعاَمةفَرأتُھ َیأُمُر أْن تكـــــو       َن لَھا َعلى الطْیر 

n  ات ال ُتْجِدى النََّداَمــــھَھْیَھ        تندَُّمـــــــًافَبكْت ِلذاك  

n )اختر اإلجابة الصحیحة ممَّا بین األقواس ) أ: 

n  روضة  –ریض  –ریاضي ) : ( ریاض ( مفرد. ( 

n  مزقت  –فتحت  –أغلقت ) : ( فضت ( مضاد. ( 
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n )بم تصف الحمامة في البیت الثالث ؟) ب 

n )مًا تندُّ –الزعامة  –ریاضًا : ما قیمة استخدام الكلمات اآلتیة ) ج. 

n )أعرب ما تحتھ خط ) د. 
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 )شعر ( الحب  عطاء  -٦

 

 التعریف بالشاعِر

n صالح الھوَّارى  :  االسم. 

n بفلسطین على بحیرة  طبریَّة ) سمخ ( م في بلدة ١٩٣٨عام :  المولد. 

n اإلجازة في الحقوق وفي اللغة العربیَّة :  المؤھالت 

n تدریس اللغة العربیَّة :  العمل. 

n عصافیر بالدي  –المطر یبدأ العزف : ( مجموعة دواوین منھا :  اتھمؤلف
  ) .ھنادى تغنِّى  –

n أھَداُف الدَّْرِس 

n  ِّأن یعرف التلمیذ المعنى الحقیقي للحب. 

n  أن یعرف معنى البغضاء والحقد والكراھیة. 

n  أن یعرف أن الحبِّ یرتبط بالعطاء الغیر مقید بشرط. 
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n اء أن یمیِّز بین الحبِّ والبغض. 

n  أن یوضح قیمة العطاء في حیاة اإلنسان. 

n  أن یفھم أنَّ دیننا یأمرنا بالحب والعطاء وینھانا عن البغضاء. 

n  أن یشرح األبیات ویستخرج ما فیھا من جمال.  

  المقدِّمة

وبالسعادة تصفو القلوب وتنبذ ما فیھا من حقد , بالحبِّ یسعد الجمیع 
مال والتعاون والمحبَّة في كل مكان فإذا ویشیع التفاؤل وترى  الج, وكراھیة 

 ترى ما الدَّافع ؟, الناس سعداء والكل یعطى وال مقابل 
“ في الحدیث , بھ یكتمل اإلیمان , بھ یسعد الناس , إنَّھ الحبُّ بھ تعمر القلوب 

 ” لن تؤمنوا حتى تحابُّوا
 .الحبُّ عطاء وتضحیة 

 أْفَكاُر النَّصِّ

n ان آثار الحبِّ في اإلنس -١. 

n عطاء بالحبِّ دون مقابل  -٢. 

n آثار الحبِّ في اإلنسان -١ 

 ال ِحقَد َیُسوُد وال َبغَضــاْء     َما أْجَمَل أْن نْحَیا ُسَعَداء 
 في ُدنَیا تغُمُرَھا األنـــــَداْء     أزَھاُر الُحبِّ تظِللنــَــــــا 
 ي الضَُّعفاْءوَنشدُّ َعلى أید     نتقاَسُم خْبَز َمَحْبِتنـَــــــا 
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 اللغویَّـــــــات

n أقبح ( أحسن والمضاد : أجمل  -١. ( 

n  نموت ( نعیش والمضاد : نحیا. ( 

n  أشقیاء ( والمضاد ) سعید ( والمفرد  مسرورون ومبتھجون: سعداء. ( 

n  كراھیة ویتولد في قلب اإلنسان نتیجة للحسد                        : حقد
 ) .حب ( والمضاد 

n  ینحسر ( عمُّ وینتشر والمضاد ی: یسود. ( 

n  مودَّة  –محبَّة ( كراھیة والمضاد : بغضاء. (  

 ).زھرة ( ورد والمفرد , نْوُر النبات : أزھار *  -٢
 ) .الكراھیة ( المودَّة والعطف والمضاد : الحبُّ * 
 ) .تھلكنا ( تحمینا والمضاد : تظللنا * 
 ) . دنا( والجمع ) الّدنو ( الحیاة من : دنیا * 
 ) .تكشفھا ( تغطیھا والمضاد : تغمرھا * 
 .البخل × وھو الكرم والعطاء ) ندى ( المفرد : األنداء * 
 .نقتسم ولكل منَّا نصیبھ : نتقاسم *  -٣
 .ما جمعناه نتیجة الحبِّ : خبز محبَّتنا * 
 .نربط ونقوِّى ونعین : نشدُّ * 
 ) . أیاٍد( وتجمع على ) ید ( أكّف والمفرد : أیدي * 
 . المعدوم قوَّة الجسم والمال) الضعیف ( المفرد : الضعفاء * 
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 َشْرُح األْبیــــــــــاِت
n ویسود بینھم الحبُّ , أجمل شيء في الحیاة أن یعیش الناس سعداء  -١

 .وتزول الكراھیة والحقد من النفوس 
n لفضل الحبُّ ھو الذي یحمینا في ھذه الحیاة وبھ تمتلئ الدنیا بالكرم وا -٢

 .والخیر 
n لذلك یرحم بعضنا بعضًا ونقتسم الخیر دون طمع ونساعد الضعفاء  -٣

  .على مواجھة ھذه الحیاة 

n الجَماِلیَّــــــــــاُت  

n أسلوب تعجب یدلُّ على أثر السَّعادة :  ما أجمل أن نحیا سعداء -١
 .وإخالص نیَّة الشاعر في الوصول إلیھا 

لسَّعادة في إحساس اإلنسان بالحیاة تعبیر یدلُّ على أثر ا:  نحیا* 
 .والمضارع للتجدد واالستمرار 

 .نكرة للشمول والعموم وجمع للكثرة :  سعداء* 
وتكرار , تصویر للحقد بشيء مادي ینتشر :  ال حقد یسود وال بغضاء* 

 .النفي یؤكد أثر السعادة 
 .نكرتان للتحقیر  )بغضاء  –حقد * ( 

للحبِّ بصورة األزھار الجمیلة وھذا یدلُّ على تصویر :  أزھار الحبِّ*  -٢
 .جمال الحبِّ وأثره في سعادة اإلنسان 

 .تصویر للحبِّ بصورة شيء مادي یظللنا ویحمینا :  تظللنا* 
تصویر للكرم والعطاء بصورة الماء الذي یغمر :  في دنیا تغمرھا األنداء* 

 .دنیا الكون ویملؤه بالخیر والتعبیر یدلُّ على جمال ھذه ال
 .تعبیر یوحى بالزیادة والفضل :  تغمرھا* 
 .جمع للكثرة ومعرفة للتعظیم :  األنداء* 
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 .مضارع للتجدد واالستمرار ویوحي بالحبِّ     والعطف :  نتقاسم*   -٣
تصویر للمحبَّة بالخبز الذي یؤكل وتنمو بھ األجسام وفیھ :  خبز محبَّتنا* 

حیاة بدون خبز الذي أصبح مشكلة العصر  دلیل على أھمیَّة المحبَّة ألنَّھ ال
. 

تعبیر یوحى بالنشاط واالھتمام والمضارع للتجدد          :  نشدُّ* 
 .واالستمرار ألنَّھ ال یلیق أن تساعد الضعیف یومًا ثمَّ تتركھ 

 .التعبیر بالید ألنَّھا وسیلة األخذ والعطاء والعمل :  أیدي* 
ب الحیاة ممَّا یؤكد ضرورة الوقوف تعبیر یوحى بفقد أسبا:  الضعفاء* 

 .بجانبھم واألخذ بأیدیھم 
 َعطاٌء بالُحبِّ دوَن ُمقابل -٣

 للطیر نَعمُِّر أْعَشاشــــــــــَا      ونُردُّ َعن الكْون الظلَمــــــــاْء

 نْعِطى ؛ فالُحبُّ َعطاْء...نزَرُع َوْردًا نشِعُل شْمعـَـــَا      نْعِطى

 َعْونَا      ال تْحلو الدُّنَیا ُدوَن إخـَـــــــــاْءكن لي , كن لي َسنَدا

 اللغِویَّــــــــاُت

n طیور (  والجمع) طائر ( د اسم لجنس الطیر والمفر: الطیر  -٤. ( 

n  نھدم ( نبنى ونشیِّد والمضاد : نعمِّر. ( 

n  وھو ما یبنیھ الطائر من العیدان الیابسة ) العش ( المفرد : أعشاشا
 .جر أو الجبال أو غیرھا الضعیفة في الش

n  ُّنجذب ونأتي بھ ( ندفع والمضاد : نرد. ( 

n  أكوان ( الوجود والجمع : الكون. ( 
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n  العدل × والمراد الظلم ) النور ( الظالم والمضاد : الظلماء. 

 ) .وردة ( زھرا والمفرد : وردا  -٥
 ) .نطفئ ( نوقد والمضاد : نشعل * 
 .في اإلضاءة أو في المناسبات السَّارة  مادة الشمع التي تستخدم: شمعا * 
 ) .نمنع  –نأخذ ( نمنح ونقدِّم والمضاد : نعطى * 
 ) .عطایا (  أمَّا عطیَّة جمعھا) ُأعطیات  –أعطیة ( ھبة والجمع : عطاء * 

 ) .أسناد ( عونًا أعتمد علیھ والجمع : سندا *  -٧
 ) .أعوان ( والجمع )  مثبطًا( مساعدًا ومعینًا والمضاد : عونا * 
 ) تسوء وتكدَّر ( تحسن وتطیب والمضاد :  تحلو *  
 .بغیر : دون * 
 ) .مودَّة ومحبَّة ( أخوَّة والمراد : إخاء * 

 َشْرُح األْبیـَـــــــــاِت
n في ظل ھذه السعادة وھذا الحبِّ ال بدَّ وأن نفیض على غیرنا بأن نبنى  -٤

 .نبعد الظلم عن الكون أعشاشًا للطیر وننشر النور في كلِّ مكان  و
n ومن مظاھر الجمال والحبِّ االنعكاس على الطبیعة من خالل  -٥: 
n )زراعة أشجار الورد والزینة ) أ. 
n )إشعال الشموع  التي ترمز في الغالب إلى المناسبات السعیدة ) ب. 
n )العطاء المستمر دون حدود وبدون مقابل ) ج.  
لي ألنَّ الحیاة ال تحلو إال إذا  فعلیك یا صدیقي أن تكون مساعدًا ومعینًا -٧

 .شاعت األخوَّة والمحبَّة بین الجمیع 

 الَجَماِلیـَّـــــــــــــــاُت

n ویدلُّ على ) الالم (  ص باستخدام حرف الجرتعبیر فیھ تخصی:  للطیر -٤
 . االھتمام بكلِّ الكائنات والطیر رمز لھا
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n الفطرة السلیمة والتي مضارع للتجدد واالستمرار وفیھ دلیل على :  نعمِّر
ورفض الظلم ونشر المحبَّة والخیر  رض كرسالة دینیَّةتتمثل في تعمیر األ

 .والعدل 

n نكرة إلفادة الشمول والعموم وتوحي بالطمأنینة:  أعشاشا. 

n تصویر للظالم بصورة شيء مادي یردُّ وفیھ :  نردُّ عن الكون الظلماء
كراھیة ونشر الحبِّ والخیر في دلیل على الرَّغبة في التخلص من الظلم وال

  .ھذا الوجود 

n مضارع للتجدُّد واالستمرار ویوحي بحب العمل والتعمیر :  نزرع*  -٥
 .وتجمیل البیئة 

 .نكرة للتعظیم ویوحي بالجمال :  وردا* 
 .تعبیر یوحى بالفرح والسعادة :  نشعل شمعًا* 
 .ل بین الجملتینتناغم موسیقى جمیتعبیر فیھ :  نزرع وردًا نشعل شمعًا* 
والرغبة  كد بتكرار الفعل یؤكد العطاءأسلوب مؤ:  نعطى نعطى*  

 .المستمرَّة فیھ ویفید التجدد واالستمرار 
 .تصویر للحبِّ بشيء مادي یعطى وھو تعلیل لما قبلھ :  فالحبُّ عطاء* 

n أسلوب أمر لاللتماس والرَّجاء :  كن*  -٦. 
 .التعاون في ھذه الحیاة تعبیر یوحى بالحاجة إلى :  سندًا* 
 .أمر لاللتماس وتكراره لتوكید الرَّغبة في التعاون :  كن لي عونًا* 
 .بینھما ترادف معنوي للتوكید  )عونا  –سندا ( * 
أسلوب نفى یؤكد أھمیَّة األخوة في ھذه  :ال تحلو الدنیا دون إخاء * 

 .الحیاة فلوالھا ما طابت الحیاة 
للدنیا التي یعمُّھا اإلخاء بطعام أو شراب حلو تصویر  :تحلو الدنیا * 
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 .المذاق 
 .یدلُّ على أثر األخوَّة في الحیاة :  تحلو* 

n ِّدُروٌس ُمْستفاَدٌة ِمَن النَّص 

n  الحبَّ والتعاون أساس السعادة في الحیاة. 

n  الكراھیة والبغضاء سبب شقاء اإلنسان ویعكران صفو الحیاة. 

n  وعلینا أن نبحث عنھما الحیاة ملیئة بالخیر والجمال. 

n  وجوب التفاؤل والبعد عن التشاؤم. 

n  تعمیر األرض واجب دیني وضرورة التمسك بھ. 

n والعطاء  أیدیھم دلیل على الحبِّمساعدة الضعفاء واألخذ ب. 

 تدریبــــــــــات

n  اقرأ ثمَّ أجب: 

n  ال ِحقَد َیُسوُد وال َبغَضــاْء     ُسَعَداءَما أْجَمَل أْن نْحَیا 
 األنـَـــــَداْءزَھاُر الُحبِّ تظِللنــَــــا      في ُدنَیا تغُمُرَھا أ

 َمَحْبِتنـَــــــا      وَنشدُّ َعلى أیدي الضَُّعفاْء خْبَزنتقاَسُم 

n  اختر اإلجابة الصحیحة ممَّا بین األقواس: 

n  مدح  –نداء  –تعجب  –قسم ( أسلوب : ما أجمل. ( 

n  تكشفھا  –زیدھا ت –تغطیھا ) ( تغمرھا ( مضاد. ( 
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n  اشرح البیت األول بأسلوبك وعیِّن من الثالث جماال ووضحھ. 

n  أعرب ما تحتھ خط. 

 :اقرأ ثمَّ أجب 
 ونُردُّ َعن الكْون الظلَمــــــــاْء      أْعَشاشــــــــــَاللطیر نَعمُِّر 

 ْءَعطانْعِطى ؛ فالُحبُّ ...نزَرُع َوْردًا نشِعُل شْمعـَـــَا      نْعِطى
 إخـَـــــــــاْءكن لي َعْونَا      ال تْحلو الدُّنَیا ُدوَن , َسنَداكن لي 

 
 :اختر اإلجابة الصحیحة ممَّا بین األقواس 

 ) .نھدم  –نشیِّد  –نبنى ) ( نعمِّر ( مضاد * 
 ) .مسانید  –أسناد  –مساند ) ( سند ( جمع * 
 .اذكر الفكرة الرَّئیسة لألبیات  ٠
 ما نوع ھذا األسلوب ؟ و ما غرضھ ؟ :كن لي سندا * 
 .أعرب ما تحتھ خط * 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )شعر ( الزھرة البخيلة  -٨

 

  أھداُف النصِّ
 .أن یعرف قدرة اهللا في إبداع ھذا الكون  -١
 .العمل من حیاة النحل  أن یعرف قیمة -٢
 .أن یعرف قیمة التعاون في حیاة األفراد  -٣
 .أن یعرف بشاعة البخل وجرمھ  -٤
 .أن یمیل إلى التعاون والبعد عن البخل  -٥
 .أن یعظم قدرة الخالق في إبداع ھذا الكون  -٦
 .أن یقارن بین الكرم والبخل  -٧
 . أن یدرك أھمیَّة التعاون والعطاء في الحیاة -٨
 .أن یكتسب مھارات لغویَّة وبالغیَّة جدیدة  -٩

 الشاعر
 .شاعر معاصر , أحمد المعطى  -
 .لھ العدید من القصائد في أدب األطفال ووصف الطبیعة  -
 .وجمال الصور , وسھولة األلفاظ , یتمیَّز شعره برقة اإلحساس  -
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 األفكار األساسیَّة

n مظاھر اإلبداع في الحقول  -١. 

n لحبِّ والتعاون والخیر دعوة ل -٢. 

n بخل وأنانیَّة وجدال  -٣. 

n أثر البخل في البخالء  -٤. 

 مظاھر اإلبداع في الحقول -١

 َھا ھَو الَحقُل الفِسیــح        كبَساٍط ِمْن َحریـــــــــر

 تتغنَّى الطْیُر ِفیــــــــھ        فْوَق أْعناق الزُھـــــور

 فالرَِّحیُق الطلُق جـَــاءیا ُجموَع النَّحل ھیَّــا         

 والرَِّحیُق الُحلُو َجمٌّ          فَوَق تیجان الزُھــــور

 اللغویَّاُت

n أداة للتنبیھ : ھا  -١. 

n      ضمیر غائب منفصل للمفرد المذكر : ھو. 

n      الحقول ( األرض المزروعة والجمع : الحقل. ( 

n      الضیِّق ( والمضاد ) ِفساح ( الواسع والجمع : الفسیح. ( 

n     ُبُسط ( سجادة أو فرش والجمع : بساط. ( 
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n     حرایر ( خیوط تفرزھا دودة القز والجمع : حریر. ( 

n تغرِّد وتظھر أصواتھا : تتغنى  -٢. 

n      عنق ( رقاب والمفرد : أعناق. ( 

n      زھرة ( الورود والمفرد : الزھور. (  

n جمع ( جماعات والمفرد : جموع  -٣. ( 

n     نحلة ( حشرات نافعة تنتج العسل والمفرد : حل الن. ( 

n      تعالوا وأقبلوا : ھیَّا. 

n      الرَّوائح الطیِّبة ( نوع من الطیب : الرحیق. ( 

n      المنتشر في كل مكان : الطلق. 

n       ذھب ( أتى والمضاد : جاء. ( 

n الذي یشمل الرَّائحة الطیِّبة : الحلو  -٤. 

n      ٌّقلیل ( اد كثیر والمض: جم. ( 

n       وھو المصنوع من الذھب                     ) تاج ( المفرد : تیجان
  .ویوضع على رأس األمیر أو الملك 

 شرُح األبیاِت
والطیر یشدو فوق , ھاھو الحقل الفسیح الواسع یشبھ سجَّادة من حریر 

والرَّحیق , األغصان وتنادى الزھرة النَّحل أن یسرع ؛ ألنَّ الرَّحیق قد جاء 
 .ویمكن امتصاصھ وتحویلھ عسال , الحلو كثیر فوق الزھور 
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 الجمالیَّاُت

n البیت األول 

n تعبیر یفید إثارة الذھن وجذب االنتباه :  ھا ھو. 

n تعبیر یدل على االتساع وكثرة مظاھر الجمال :  الحقل الفسیح 

n تصویر للحقل بالبساط الناعم وھذا یدل على شدة :  كبساط من حریر
 .ال الحقل جم

n البیت الثاني 

n تصویر للطیر بإنسان یغنِّى وھذا یدل على الفرح والسعادة :  تتغنى الطیر
 .والمضارع للتجدد واالستمرار 

n تعبیر یفید أثر الحقول في سعادة الطیر :  فیھ. 

n تعبیر یدل على جمال الزھور وشدة جذبھا للطیور :  فوق أعناق الزھور.  

 البیت الثالث
أسلوب نداء للحث والترغیب في امتصاص الرَّحیق وفیھ :  لنَّحلیا جموع ا* 

 .تصویر للنَّحل بإنسان یوجھ إلیھ النداء ویستجیب 
 .تعبیر یوحى بكثرة النَّحل في الحقول :  جموع* 
 .اسم فعل أمر للحث على امتصاص الرَّحیق :  ھیَّا* 
 . ستمتاع بھ تعبیر یوحى بانتشاره في كل مكان واال:  فالرَّحیق الطلق* 
 .تصویر للرَّحیق بإنسان یأتي بالخیر وھو تعلیل لما قبلھ :  فالرَّحیق جاء* 
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 البیت الرَّابع
 .تصویر للرَّحیق بطعام حلو المذاق :  والرَّحیق الحلو* 
 .تعبیر یدل على كثرتھ وانتشاره في كل مكان :  جمٌّ* 
ج أو للزھور تصویر للزھور بأشخاص تلبس التا:  فوق تیجان الزھور* 

 .بالتاج وھذا یدل على جمالھا وانتشار رائحتھا 
 .جاءت جمعًا للكثرة ونكرة للتعظیم :  تیجان*  

 دعوة للحبِّ والتعاون والخیر -٢

 أیَُّھا النَّْحُل َسالَما        یا رفاَق الُعْمر أْھال

 قد َدَعْوناكْم فلبُّوا        ُدمتُمو للخْیر أْھــال

 

 

 

 

 

 اللغویَّاُت
n البیت الخامس 
n  منادى مبنى على الضم في محل نصب والھاء للتنبیھ : أیُّھا. 
n  سالمات ( تحیَّة والجمع : سالمًا. ( 
n  رفیق ( أصحاب والمفرد  –أصدقاء : رفاق. ( 
n  أعمار ( الدھر والزمن والجمع : العمر. ( 
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n  سھال ( كلمة ترحیب وفي الغالب یعطف علیھا كلمة : أھال. ( 
n البیت السادس 
n  قدَّمنا إلیكم الدَّعوة : دعوناكم. 
n  أعرضوا ( أجیبوا النداء والمضاد : لبُّوا. ( 
n  زائدة للوزن ) الواو ( عشتم واستمرَّ فضلكم و: دمتمو.  

 شرُح األبیاِت
ویستمرُّ مشھد الحبِّ والعطاء فنجد الزھر ینادى النَّحل ویوجھ إلیھ السالم 

, قد دعوناكم المتصاص الرَّحیق ول, أنتم أصحاب العمر : ویدعوه ویقول 
 .ونسأل اهللا أن یجعلكم أھال للخیر , فأجیبوا النِّداء 

 الجمالیَّات
 البیت الخامس

 .أسلوب نداء للتعظیم وحذفت أداتھ للقرب :  أیھا النَّحل* 
أسلوب نداء للتعظیم وإظھار الحبِّ وقوَّة العالقة بین النحل :  یا رفاق العمر* 

 .ر للزھر والنحل باألصدقاء والزھر وفیھ تصوی
 .تعبیر یوحى بالترحیب وحسن االستقبال :  أھال* 
 البیت السادس 
 .أسلوب مؤكد بقد یدل على حسن العالقة  :قد دعوناكم * ا

 .أسلوب أمر للحث والنصح واإلرشاد :  فلبُّوا* 
وتصویر , تعبیر فیھ دعاء یدل على استحقاقھم للخیر :  دمتمو للخیر أھال* 
 .خیر بصورة إنسان لھ أھل لل
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 بخل وأنانیة وجدال -٣

 إنََّما الَحقَّ أقــــــــول       فاْسَمُعوا ِمنِّى مقالـِــى

 َما لكْم ِعنِدى َرِحیـق       فَرِحیِقى كلُّ َمالـِــــــى

 لسُت أْعِطیِھ ِلغیـرى       لْسُت بالخْیر أبالـِــــى

 اللغویَّات

n البیت السَّابع 

n  الباطل ( والمضاد ) حقوق ( عدل والجمع ال: الحق. ( 

n  أعرضوا ( انتبھوا وافھموا والمضاد : اسمعوا. ( 

n  قولي : مقالي. 

n البیت الثامن 

n  نافیة ) ما ( لیس لكم : ما لكم. 

n  كلُّ ما أمتلكھ : مالي. 

n  البیت التاسع 

n  أمنعھ , آخذه ( أقدِّمھ والمضاد : أعطیھ. ( 

n  أھمل ( أھتم والمضاد : أبالى. (  

 شرُح األبیات
مشھد الحبِّ لم یستمر ؛ ألنَّ الزھرة البخیلة أفسدتھ وأعلنت رفضھا إعطاء 
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وأنَّھا تعیش لنفسھا وال , وتبرر ذلك بأنَّھا ال تمتلك غیره , الرَّحیق للنَّحل 
 .یعنیھا فعل الخیر 

 الجمالیَّات

n البیت السَّابع 

n یؤكد صدق ) إنَّما ( أسلوب قصر و وسیلة التوكید :  إنَّما الحق أقول
لالھتمام بھ وفیھ تصویر ) الحق ( الزھرة فیما تقول وتقدیم المفعول بھ 

 .للزھرة البخیلة بإنسان یتكلم 

n أسلوب أمر للتنبیھ والحث :  فاسمعوا منى مقالي. 

n البیت الثامن 

n أسلوب نفى یؤكد رفضھا إعطاء الرَّحیق وھو  :  ما لكم عندي رحیق
 .ل واألنانیَّة تعبیر یدلُّ على البخ

n أسلوب قصر بتعریف الطرفین وھو تعلیل لما قبلھ :  فرحیقي كل مالي 

n تفید األنانیَّة ) مالي ( , تفید الشمول والعموم :  كل.  

 البیت التاسع
 .وتكرار النفي لتوكید البخل ,نانیَّة والبخل تعبیر یدلُّ على األ:  لست أعطیھ لغیري

 . على استمرار البخل  المضارع للداللة:  لست أعطیھ* 
أسلوب نفى یؤكد عدم اھتمام الزھرة بالخیر وفیھ دلیل على :  لست بالخیر أبالى* 

األثرة واألنانیَّة وحبِّ النفس واألصل أن ال یعیش الفرد لنفسھ فقط وإنَّما لنفسھ 
 .ولغیره 
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 أثر البخل في البخالء -٤

 ــــــــــىلْیَس في الَحقل َمكان        ِلزُھور ال تلبِّـ

 أىُّ ذنٍب قْد َجنیـُْت ؟        إنَِّنى الَیْوَم كئیبـَــــــــة

 راَح َصْحبى و َبقیُت        ِفى َمكاِنى كالغریبـَــة

 إنَّھ الُبخُل وَربِّــــــى        ھَو ِفى النَّفس ُمِصیَبة

 اللغویَّات        

n البیت العاشر 

n  ال تستجیب : ال تلبِّى   ) .    أمكنة ( موضع والجمع : مكان. 

n  البیت الحادي عشر 

n  اقترفت وارتكبت : جنیت ) . ذنوب ( جریمة وإثم والجمع : ذنب 

n  سعیدة ( حزینة والمضاد : كئیبة. ( 

n البیت الثاني عشر 

n  رجع ( ذھب والمضاد : راح. ( 

n  صاحب ( أصحابي و المفرد : صحبي. ( 

n البیت الثالث عشر 

n  الكرم ( لمضاد الشح واإلمساك وا: البخل. ( 
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n  مصائب ( كارثة والجمع : مصیبة. (  

 شرح األبیات
فنرى أنَّ عاقبة البخیل وخیمة وأنَّ الحقل ال , ھذه األبیات تظھر عاقبة البخل و

وما حدث للزھرة البخیلة من كآبة ممَّا جعلھا تتساءل عن , مكان فیھ للبخیل 
ا الرِّفاق وأصبحت غریبة لقد تركھ, الذنب الذي ارتكبتھ حتى تحس بالكآبة 

وتكتشف الزھرة البخیلة السبب الذي أدَّى إلى ابتعاد كل األزھار عنھا إّنھ 
 .البخل الذي یصیب النفس بكل ألوان األذى 

 الجمالیَّات   

n البیت العاشر 

n أسلوب نفى یؤكد أھمیَّة العطاء ونبذ البخل :  لیس في الحقل مكان
 .واألنانیَّة 

n والعموم  نكرة للشمول:  مكان. 

n وفیھ تحذیر من عاقبة , تعبیر یؤكد أنَّ الجزاء من جنس العمل :  ال تلبِّى
 .والتنفیر منھ , البخل 

n البیت الحادي عشر 

n أسلوب استفھام غرضھ التعجب والتحسُّر :  أىُّ ذنب ؟. 

n أسلوب مؤكد بقد :  قد جنیت. 

n أسلوب مؤكد بإنَّ فیھ اعتراف بالكآبة :  إنَّنى الیوم كئیبة. 

n تدل على الحزن واالنعزال من مجتمع العطاء :  كئیبة. 
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n البیت الثاني عشر 

n تعبیر یدل على ترك األصحاب لھا وعزلتھا  ویوحي :  راح صحبي و بقیت
 .بنقاء المجتمع ورفضھ للصفات الذمیمة 

n تصویر للزھرة بعد بخلھا باإلنسان الغریب  عن :  في مكاني كالغریبة
فیھ وھذا یوحى بأنَّ الغربة لیست غربة أرض وطنھ علمًا بانَّھا تعیش 

 .وحدھا ولكنَّھا غربة أھل وأحباب وأصدقاء 

n البیت الثالث عشر 

n أسلوب مؤكد بإنَّ والقسم یدل على اعترافھا بخطئھا :  إنَّھ البخل وربِّى. 

n تصویر للبخل بالمصیبة وھذا یدل على خطورتھ :  ھو في النفس مصیبة ,
  .ید والبیت تعلیل لما قبلھ وتقدیم شبھ الجملة للتوك

 الدروس المستفادة
 .أھمیَّة العطاء في حیاة الفرد والجماعة  -١
 .آثار البخل الذمیمة في حیاة الفرد والمجتمع  -٢
 .الدعوة إلى حبِّ اآلخرین والتواصل معھم  -٣
 .عدم االنشقاق عن الجماعة  -٤
 .دور المجتمع في معاقبة البخیل والمذنب بمقاطعتھ  -٥

 تدریبات

n  اقرأ ثمَّ أجب: 

n  كبَساٍط ِمْن َحریـــــــــر        الفِسیــحَھا ھَو الَحقُل 
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n  الزُھـــــورتتغنَّى الطْیُر ِفیــــــــھ        فْوَق أْعناق 

n یا ُجموَع النَّحل ھیَّــا         فالرَِّحیُق الطلُق جـَــاء 

n الزُھــــور فَوَق تیجان          َجمٌّالرَِّحیُق الُحلُو و 

n الطلق ( ومرادف ) الفسیح ( ھات جمع  -١. ( 

n اشرح البیت األول بأسلوبك  -٢. 

n استخرج من البیت األخیر جماال ووضحھ  -٣. 

n أعرب ما تحتھ خط  -٤. 

n  اقرأ ثمَّ أجب: 

n أیَُّھا النَّْحُل َسالَما       یا رفاَق الُعْمر أْھال 

n  ْیر أْھــالُدمتُمو للخ       فلبُّواقد َدَعْوناكْم 

n ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

n الخیر ( ومضاد ) رفاق ( ھات مفرد  -١. ( 

n اشرح البیت الثاني بأسلوبك  -٢. 

n استخرج ما في البیت األول من جمال  -٣. 

n أعرب ما تحتھ خط  -٤. 
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n  اقرأ ثمَّ أجب: 

n مقالـِــىول       فاْسَمُعوا ِمنِّى إنََّما الَحقَّ أقــــــــ 

n  َمالـِــــى  كلَُّما لكْم ِعنِدى َرِحیـق       فَرِحیِقى 

n  لْسُت بالخْیر أبالـِــى        ِلغیرىلسُت أْعِطیِھ 

n أبالى ( ومرادف ) الحق ( ھات مضاد  -١. ( 

n اشرح البیت الثاني بأسلوبك  -٢. 

n استخرج من البیت الثالث جماال ووضحھ  -٣. 

n أعرب ما تحتھ خط  -٤. 

n  اقرأ ثمَّ أجب: 

n  ِلزُھور ال تلبِّـــــــــــى        َمكانلْیَس في الَحقل 

n  كئیبـَــــــــةأىُّ ذنٍب قْد َجنیـُْت ؟        إنَِّنى الَیْوَم 

n  و َبقیُت        في َمكاِنى كالغریبـَــة َصْحبىراَح 

n  ُمِصیَبةالنَّفس إنَّھ الُبخُل وَربِّــــــى        ھَو في 

n كئیبة ( ومضاد ) جنیت ( ھات مرادف  -١. ( 

n ما عالقة البیت الرَّابع بما قبلھ ؟ -٢ 

n أعرب ما تحتھ خط  - ٤  رج من البیت الثاني جماال ووضحھاستخ -٣. 
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فق بالحيوان  -٩  )شعر ( الر 

 

 أحمد شوقي/ الشاعر 

 

n  راج شھادة وتمَّ استخ, م ١٨٧٠من موالید القاھرة عام , أحمد شوقي
م وذلك بأمر الخدیوي لیتمكن من دخول مدرسة ١٨٦٨میالد لھ بتاریخ 

لقبـَّھ الشعراء العرب , ویعدُّ من أشھر شعراء العصر الحدیث , الحقوق 
نشأ في القصر وتعلم في مدارس مصر وأرسلھ الخدیوي إلى , أمیرًا لھم 

وتناول , یَّة جدَّد في الشعر ولھ مسرحیَّات شعر, فرنسا لدراسة الحقوق 
  .م ١٩٣٢وُتوفِّى عام , األحداث السیاسیَّة واالجتماعیَّة في شعره 

n أھداُف الدَّرِس 
 .أن یعرف التلمیذ فوائد الحیوانات بالنسبة لإلنسان  -١
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 .أن یعرف مظاھر ضعف الحیوان  -٢
 .أن یعرف بعض حقوق الحیوانات علینا  -٣
 .یوانات على نعمة الح –عز وجل  –أن یشكر اهللا  -٤
 .أن یرحم الحیوانات التي في متناول یده  -٥
 .أن یتقن القراءة الجھریَّة للنصِّ  -٦
 .أن یحدِّد األفكار العامَّة والجزئیَّة للنصِّ  -٧
 .أن یقوم بشرح األبیات واستخراج ما فیھا من جمال  -٨

n ِّجوُّ النص 

n  الحیوانات نعمة من نعم اهللا علینا سخرھا لنا لنستفید من: 

n  لحومھا وألبانھا وأصوافھا وأوبارھا وعظامھا. 

n  لالستفادة منھا في نقل األحمال الثقیلة. 

n  بعضھا یعدُّ وسیلة لالنتقال علیھا من مكان إلى آخر. 

n  فعلینا أن نرحمھا ونعتني بھا , وھذه الحیوانات ال تستطیع أن تقدِّم شكوى
 .بالطعام والشراب والعالج في حالة المرض 

n   األساسیَّةاألفكار 
 .تسخیر الحیوان من نعم اهللا علینا  -١
 .أھمیَّة الحیوانات  -٢
 .واجبنا تجاه الحیوان  -٣
 .مظاھر ضعف الحیوان  -٤
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n تسخیر الحیوان من نعم اهللا علینا -١ 

n     الَحَیـــــَواُن خلــــٌق       لُھ َعلْیــَك َحــــــق 

n      ِللِعَبــاِد قْبلَكـــــا َسخـَّــَرُه اُهللا لَكــــا        و 

n معاني المفردات 

n مخلوق غیر عاقل سخـَّره اهللا لإلنسان والجمع               : الحیوان  -١
 ) .حیوانات ( 

n  ما یحتاجھ الحیوان من طعام وشراب وعالج                      : حق
 ) .واجب ( والمضاد ) حقوق ( والجمع 

n دمتك ھیَّأه وأعدَّه لخ:  سخـَّره  -٢. 

n  إنسان ( والمراد ) عبد ( مفردھا : العباد. ( 

 شرُح البیتین

n البیت األول 

n والطعام والشراب ن خلق لھ علینا حق الرِّعایة یذكرنا الشاعر بأنَّ الحیوا
 .والعالج والنظافة والرَّحمة 

n البیت الثاني 

n  ھ كما استفاد منھ السَّابقون اهللا لنا الحیوان لنستفید منسخـَّر. 

n ولنأخذ منھ اللحوم  والجلود واأللبان , لرُّكوب والنقل وحمل األثقال في ا
 .وغیرھا من منافع الحیوان  واألصواف والوبر
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 الجمالیَّات

n البیت األول  

n معرفة إلفادة الشمول والعموم والتعبیر یوحى بحاجتھ للرِّعایة :  الحیوان
 .؛ ألنَّھ ال یقدر على الشكوى 

n وفیھ دلیل على أنَّھ , اهللا في تنوُّع مخلوقاتھ  تعبیر یدل على قدرة:  خلق
 .لھ حقوق 

n تعبیر یؤكد حقوق الحیوان على اإلنسان :  لھ علیك حق 

n الحق بالحیوان  ھذاشبھ جملة لتخصیص :  لھ. 

n نكرة للداللة على كثرة حقوق الحیوان :  حق.  

n البیت الثاني  

n ان وھو مظھر من تعبیر یدل على الخضوع واالنقیاد لإلنس:  سخـَّره اهللا
 .مظاھر تكریم اهللا لإلنسان وفیھ دلیل على قدرة اهللا تعالى 

n تعبیر یدل على استمرار منفعة الحیوان لإلنسان في :  للعباد قبلكلك و
 .رعایتھولھذا یجب الرِّفق بھ و, الماضي أو الحاضر 

 أھمیَّة الحیوان -٢

n الَحُمولُة األثـقـَــــال        وُمْرِضُع األطفــَــ 

n ُمطِعُم الَجَماَعة         وخـَاِدُم الزَراَعـــــةو 
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n معاني المفردات  

n یحمل : َحمولة  -٣. 

n  ثقل ( األحمال الثقیلة والمفرد : األثقال. ( 

n  نحصل منھ على اللبن لنرضع بھ الصغار : مرضع. 

n بتوفیر اللحوم : مطعم الجماعة  -٤. 

n  قل بمساعدة الفالح في أعمال الح: خادم الزراعة. 

n  شرُح البیتین  
  البیت الثالث

یبیِّن الشاعر في ھذا البیت فوائد الحیوان فھو یحمل األحمال الثقیلة 
وینقلھا من مكان إلى آخر كما نأخذ منھ اللبن الذي  یمثل غذاًء متكامال 

 .لإلنسان خاصَّة األطفال 
  البیت الرَّابع

ناء أجسامنا وكذلك وكذلك نحصل منھ على اللحوم التي نعتمد علیھا في ب
 .یخدم الفالح في أعمال الزراعة 

 الجمالیَّات

n البیت الثالث  

n تعبیر یدل على قوَّة الحیوان :  حمولة األثقال. 

n تصویر للحیوان باألم وھذا یدل على أھمیَّة الحیوان في :  مرضع األطفال
 .توفیر اللبن لألطفال 
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n  إلى أجزاء  م البیتحسن تقسیم بتقسی:  مرضع األطفال –حمولة األثقال
 .متساویة یعطى نغمة موسیقیَّة 

n البیت الرَّابع  

n تعبیر یدل على أثر الحیوان في توفیر الطعام لإلنسان :  مطعم الجماعة 

n تصویر للزراعة بإنسان یحتاج إلى خادم ویدل على أھمیَّة :  خادم الزراعة
 .الحیوان بالنسبة للفالح 

n ذن وتستریح لھ النفس إیقاع موسیقى یطرب األ بین الجملتین 

n واجبنا تجاه الحیوان -٣ 

n ِمْن َحقـِِّھ أْن ُیْرفقـــا      ِبِھ وأال ُیْرَھقــــــــا 

n إْن َكلَّ َدْعُھ َیْسترْح      َوَداوِه إذا ُجـــــــرْح 

n أو َیْظَم في جواركا    ال َیُجْع في َداركا    و 

 معاني المفردات

n یقسو علیھ  –یھان ( المضاد لطف ویعامل بلین و: یرفق بھ  -٥. ( 

n  یتعب والمراد یتحمَّل فوق طاقتھ في العمل : یرھق. 

n استراح ( تعب والمضاد : كلَّ  -٦. ( 

n  اتركھ : دعھ . 

n  أي یستریح من التعب : یسترح . 
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n  عالجھ : داوه. 

n یشرب ویرتوي ( یعطش والمضاد : یظم  -٧. ( 

n  عندك : جواركا.  

n شرُح األبیاِت 

n سالبیت الخام 

n وعدم تحمیل , نھا اللین في المعاملة یذكرنا الشاعر بحقوق الحیوان وم
 .الحیوان فوق طاقتھ 

 البیت السادس

n  وإن أصابھ التعب من شدَّة العمل أعطھ وقتًا لیستریح فیھ وإن أصیب
 .بجرح نتیجة العمل علیك أن تداویھ لیظل بقوَّتھ ویستطیع خدمتك 

n البیت السَّابع 

n الطعام والشراب فال تعرِّضھ للجوع وال للعطش حتى ال علیك أن توفر لھ و
  .یضعف 

n الجمالیَّات 

n البیت الخامس  

n شبھ جملة تؤكد حق الحیوان علیك :  من حقھ. 
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n  ) إیجاز بحذف الفاعل للعلم بھ ویؤكد مسئولیَّة اإلنسان :  )یرھق  –یرفق
 وبینھما تجانس لفظي یحدث موسیقى ویحرِّك الذھن وبین, عن الحیوان 

 الفعلین تضاد یبرز ویوضح المعنى

 البیت السادس
 .أسلوب شرط یوجب راحة الحیوان إذا تعب :  إن كلَّ دعھ یسترح

 .أمر للنصح واإلرشاد وھو نتیجة لما قبلھ :  دعھ یسترح
 .أمر للنصح واإلرشاد :  داوه

 .بینھما تضاد یبرز المعنى ویوضحھ  )یسترح   –كلَّ ( 
 البیت السَّابع

 أسلوب نھى للنصح واإلرشاد :  ال یجع
 .تعبیر یدل على خطورة الجوع والعطش على الحیوان :  ال یجع أو یظم

 مظاھر ضعف الحیوان -٤

n َبِھیَمٌة ِمْسِكیـُن          َیشكو فال ُیِبیُن 

n وُعـِلَساُنُھ َمقطوُع           وَما لُھ ُدُم 

n معاني المفردات  

n بھائم ( جمع كل ما یمشى على أربع وال: بھیمة  -٨. ( 

n  مساكین ( ذلیل خاضع و الجمع : مسكین. ( 

n  یظھر ویوضح : یبین .        * یتألم : یشكو. 

n أبكم ال یتكلم : لسانھ مقطوع  -٩. 
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n  ال دموع لھ یعبِّر بھا عن شكواه : ما لھ دموع.  

 شرُح البیتین

n البیت الثامن 

n  واللین بھ فیذكر یعدِّد الشاعر مظاھر ضعف الحیوان إلثارة مشاعر العطف
 .ضعفھ وألمھ إذا أوذي وعدم قدرتھ على التعبیر عن األلم 

n البیت التاسع 

n  وال یمتلك الدموع التي , والحیوان أبكم ال یستطیع أن یعبر عن شكواه
ولذلك یحتاج الحیوان إلى رعایة , تظھر األلم بدون الحاجة إلى الكالم 

 .بعیدًا عن الظلم وتحمیلھ فوق طاقتھ 

n یَّاتالجمال 

n البیت الثامن  

n تعبیر یوحى بضرورة العنایة بھا لعدم قدرتھا على التعبیر :  بھیمة
 ) .للشمول والعموم ( وجاءت نكرة 

n توحي بالضعف وشدَّة العجز :  مسكین. 

n تعبیر یدل على شدَّة األلم :  یشكو. 

n تعبیر یؤكد ضعف الحیوان وحاجتھ إلى الرَّحمة :  ال یبین. 

n البیت التاسع  

n تعبیر یدل على عجزه عن الكالم :  نھ مقطوعلسا. 
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n تعبیر یؤكد ضعف الحیوان وعدم امتالكھ وسیلة التعبیر عن :  ما لھ دموع
 . ألمھ 

n ُّما یشیر إلیھ النص 
 .في خلق الحیوان  –سبحانھ وتعالى  –قدرة اهللا  -١
 الحیوان لإلنسان تكریمًا لھ  –سبحانھ وتعالى  –سخـَّر اهللا  -٢
 .فوائد كثیرة ومتعدِّدة للحیوان  -٣
 .الحیوان ضعیف ال یملك التعبیر عن األلم  -٤
 .وجوب الرِّفق بالحیوان  -٥
 .البد من مالحظة الحیوان ورعایتھ  -٦

n تدریبات 

n  اقرأ ثمَّ أجب: 

n      لُھ َعلْیــَك َحــــــق       خلــــٌقالَحَیـــــَواُن 

n     قْبلَكــــــا لِعَبــاِدِلَسخـَّــَرُه اُهللا لَكــــا        و 

n ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

n )سخـَّر ( و مرادف ) حیوان ( ھات جمع ) أ. ( 

n )اشرح البیت األول بأسلوبك ) ب. 

n )ما الجمال في البیت األول ؟) ج 

n )أعرب ما تحتھ خط ) د.  
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n َّأجب  اقرأ ثم: 
 وُمْرِضُع األطفــَــال       َحُمولُة األثـقـَــــال 

 ُمطِعُم الَجَمـــاَعة        وخـَاِدُم الزَراَعـــــةو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .خادم ( ومضاد ) حمولة ( ھات مرادف ) أ(
 .أسلوبك اشرح البیت الثاني ب) ب(
 ما فائدة الحیوان من خالل األبیات ؟) ج(
 .استخرج من البیت األول جماال ووضحھ ) د(
 .أعرب ما تحتھ خط ) د(

n  اقرأ ثمَّ أجب: 
 ِمْن َحقـِِّھ أْن ُیْرفقـــا      ِبِھ و أال ُیْرَھقــــــــا

 إذا ُجـــــــرْح َوَداوِهَدْعُھ َیْسترْح       َكلَّإْن 
 جواركافي َداركا      أو یظلَم في  و ال َیُجْع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .یرھقا ( ومضاد ) یرفقا ( ھات مرادف ) أ(
 .ما واجبنا تجاه الحیوان من خالل فھمك لألبیات ) ب(
 .وبیِّن أثرھما في المعنى , استخرج أمرًا ونھیًا ) ج(
 بما قبلھا في البیت الثاني ؟) یسترح ( ة ما عالق) د(
 .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ(

n  اقرأ ثمَّ أجب: 
 ُیِبیُنَیشكو فال         ِمْسِكیـُنَبِھیَمٌة  
 وَما لُھ ُدُموُع         َمقطوُعِلَساُنُھ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .مقطوع ( ومضاد ) یبین ( ھات مرادف ) أ(
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 .اذكر مظاھر ضعف الحیوان كما ذكرت في البیتین ) ب(
 عالم یدل ھذا التعبیر ؟. لسانھ مقطوع ) ج(
 ما واجبنا تجاه الحیوان ؟) د(
 .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 ً حو: ثالثا َّ  الن
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 ھمزة القطع وألف الوصل -١

 ھمزة القطع : أوًال 

, ھي التي تظھر في النطق دائمًا سواء أكانت في بدء الكالم أم في وصلھ 
 وتكتب فوق األلف إذا كانت مضمومة , ) ء ( وترسم ھكذا 

 ) .ُأتقن  –ُأبدع  –ُأمَّة  –ُأم كلثوم : ( مثل 

 ) .َأكتب  –َأكرم  –َأیمن  –َأحمد : ( أو مفتوحة مثل 

 تكتب تحت األلف إذا كانت مكسورة و

  ).إسحاق  –إحسان  –إیمان  –إسماعیل  –إبراھیم : ( مثل 

 َمَواِضُع َھْمزِة القْطِع

 :األسماء : أوال 

 : اقرأ األمثلة اآلتیة 

 .طالبة مجتھدة  إیمان -٢.          طالب مجتھد  أحمد -١

 .الخلفاء الرَّاشدین  الصدیق ثاني أبو بكر -٣

 .سرِّ األمَّة  أمینبن الجراح  أبو عبیدة -٤

 .صلى اهللا علیھ وسلم  –جبل یحبُّ النبي  أحد -٥
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تأمَّل الكلمات التي تحتھا خط في األمثلة السابقة تجدھا أسماًء بدأ كل منھا بھمزة 
  ) .مین أ( ظھرت في الرَّسم والنطق في بدء الكالم أو أثناء وصلھ كما في كلمة 

 ویستثنى من األسماء

ایمن  –ایم اهللا  –اثنتان  –اثنان  –امرأة  –امرؤ  –اسم  –ابنة  –ابن  •
 ) .اهللا 

 .ھذه أسماء تبدأ بألف وصل خالفًا لقاعدة ھمزة القطع في األسماء  •

في حالة الجمع تكون ھمزتھا ھمزة قطع فنقول ) اسم ( كلمة : یالحظ أنَّ  •
 ) أبناء : ( نقول ) ابن ( وكذلك كلمة ) أسماء : ( 

 ) :ال ( أول الحروف ماعدا : ثانیًا   •

 :اقرأ األمثلة اآلتیة  •

 .         للمتقین مفازا  إنَّ -١ •

 .في غرور  إالإن الكافرون  -٢  •

 .اهللا على كل شيء قدیر  أنَّاعلم  -٣ •

 .القراءة  أوتخیَّر الكتابة  -٤ •

 . المدرسة  إلىذھب عادل  -٥ •

التي تحتھا خط في األمثلة السابقة تجدھا حروفًا منھا تأمَّل الكلمات  •
ومنھا للعطف مثل ) إال ( ء مثل ومنھا لالستثنا) أنَّ  –إنَّ ( ناسخة مثل 

 .وكلھا بدأت بھمزة قطع ) إلى ( ومنھا للجر مثل ) أو (
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 :أول الفعل الثالثي و مصدره : ثالثًا  •

 :اقرأ األمثلة اآلتیة  •

 . أخذًاالالعب الكرة  أخذ -١ •

 . أكالالطفل الطعام  أكل -٢ •

 . أمرًاالمعلم طالبھ  أمر -٣ •

 . أرقًاالرجل  أرق -٤ •

 .تأمَّل الكلمات التي تحتھا خط في األمثلة السابقة تجدھا أفعاال ثالثیَّة  •

( وكذلك مصادر ھذه األفعال   وھي ) أرق  –أمر  –أكل  –أخذ ( وھي  •
  .بھمزة قطع وكلھا تبدأ ) أرقًا  –أمرًا  –أكال  –أخذًا 

 :أول الفعل الرُّباعى المبدوء بھمزة وأمره ومصدره : رابعًا 

 :اقرأ األمثلة اآلتیة  •

 . إحسانًااهللا إلیك  أحسَنكما  أحِسْن -١ •

 . إتقانًاغیرك عملھ  أتقَنعملك كما  أتِقْن -٢ •

 . إقباالعلى العلم كما أقبَل اآلخرون علیھ  أقبْل -٣ •

في األمثلة السابقة تجدھا أفعاال رباعیَّة الحظ الكلمات التي تحتھا خط  •
وكذلك أمر ھذه األفعال ) أقبَل  –أتقَن  –أحسَن ( مبدوءة بھمزة وھي 
وكذلك مصادر ھذه األفعال ) أقبْل  –أتِقْن  –أحِسْن ( والمبدوء بھمزة مثل 

  .وكلھا تبدأ بھمزة قطع ) إقباال  –إتقانًا  –إحسانًا ( 
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 :لمبدوء بھمزة المضارعة الفعل المضارع ا: خامسًا  •

 :اقرأ األمثلة اآلتیة  •

 .رغبة في إرضاء اهللا  أصلى -١ •

 .ھدفي  ألحققدروسي  أذاكر -٢ •

 .غیري  أفیدألستفید من علمي و أتعلم -٣ •

 .زمالئي باجتناب المعاصي  أنصح -٤ •

تأمَّل الكلمات التي تحتھا خط في األمثلة السابقة تجدھا أفعاال مضارعة بدأ  •
أفید  –أتعلم  –أحقق  –أذاكر  –أصلى ( مزة مضارعة وھي كل منھا بھ

  .وكل ھذه الھمزات ھمزات قطع ) أنصح  –

 الَقاِعَدُة •

ھمزة القطع ھي الھمزة التي تظھر في النطق دائمًا سواء أكانت في بدء  •
 .الكالم أم في وصلھ 

 .مواضع ھمزة القطع  •

 .في أوَّل األسماء  •

 ) .ال ( في أوَّل الحروف ما عدا  •

 .في أوَّل الفعل الثالثي ومصدره  •

 .في أوَّل الفعل الرُّباعى وأمره ومصدره  •

172 
 

 
 ھدیَّة مجانیة        مدرس اللغة العربیة                       مجدي مختار إبراھیم        / أ 

  .الفعل المضارع المبدوء بھمزة المضارعة  •

•  

 ً  ألف الوصل: ثانيا

ولكنَّھا ال تظھر أثناء وصلھ وال , ھي التي تظھر في النطق في بدء الكالم  •
 –استقام  –انطلق ( بدون ھمزة مثل ) ا ( وتكتب ھكذا , ترسم مطلقًا 

 ) .استخرج  –اكتب  –اذھب  –اثنان  –اسم  –ابن  –اعتمر 

 َمَواِضُع أِلف الَوْصِل •

 األسماء التي تمَّ استثناؤھا في ھمزة القطع: أوَّال  •

 –ایم اهللا  –اثنتان  –اثنان  –امرأة  –امرؤ  –اسم  –ابنة  -ابن ( وھي   •
 ) .ایمن اهللا 

 :اقرأ األمثلة اآلتیة  •

 .مؤسس علم االجتماع  خلدون ابن -١ •

 .فرعون آمنت باهللا وكفرت بفرعون  امرأة -٢ •

 .من السیِّدات  اثنتانمن الرِّجال و اثنانحضر الندوة  -٣ •

  .الحظ ألف ھذه األسماء ألف وصل ولیست ھمزة قطع  •

 :أوَّل الفعل األمر الثالثي : ثانیًا  •

 :اقرأ األمثلة اآلتیة  •
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 .إلى عملك مبكرًا  اذھب -١ •

 .برفق مع زمالئك  العب -٢ •

 .ربك آناء اللیل وأطراف النھار  اذكر -٣ •

 .أنَّ الحیاة كفاح وعمل  اعلم -٤ •

 –العب  –اذھب ( تأمَّل الكلمات التي تحتھا خط في األمثلة السابقة وھي  •
  .تجدھا أفعاال لألمر ثالثیَّة كل منھا بدأ بألف وصل ) اعلم  –اذكر 

 :سي و أمره ومصدره أوَّل الفعل الماضي الخما: ثالثًا  •

 :اقرأ األمثلة اآلتیة  •

 . انتفاعًاغیرك  انتفَعبعلمك كما  انتِفْع -١ •

 . انطالقًاالسابقون  انطلَقإلى عملك كما  انطِلْق -٢ •

 . اتِّحادًاغیركم  اتَّحَدمع إخوانك كما  اتَِّحْد -٣ •

ة تأمَّل الكلمات التي تحتھا خط في األمثلة السابقة تجدھا أفعاال خماسیَّ •
) اتَِّحْد  –انطِلْق  -انتِفْع ( واألمر منھا ) اتَّحَد  –انطلَق  –انتفَع ( وھي 

  .وكلھا تبدأ بألف وصل ) اتِّحادًا  –انطالًقًا  –انتفاعًا ( والمصدر منھا 

 :أوَّل الفعل السداسي وأمره ومصدره : رابعًا  •

 :اقرأ األمثلة اآلتیة  •

 . استخراجًاالمعلم  خرَجھااستمعاني كلمات الدرس كما  استخرْج -١ •
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 .صحیحًا  استعماالأخوك  استعملھاأدواتك كما  استعِمْل -٢ •

 . استكماالالطالب  استكملھادروسك كما  استكِمْل -٣ •

تأمَّل الكلمات التي تحتھا خط في األمثلة السابقة تجدھا أفعاال سداسیَّة  •
 –ْج استخر(واألمر منھا   ) استكمَل  –مَل استع –استخرَج ( وھي 

) استكماًال  –استعماًال  –استخراجًا ( والمصدر منھا ) استكمْل  –استعمْل 
 .كلھا مبدوءة بھمزة وصل 

 الَقاِعَدُة

ألف الوصل ھي التي ال تظھر رسمًا وال تنطق لفظًا إال إذا جاءت في أوَّل  •
 .فإنَّھا حینئذ تظھر في النطق وال تكتب , الكالم 

 :مواضع ألف الوصل  •

 .سماء المستثناة في ھمزة القطع في األ -١ •

  .في أوَّل أمر الماضي الثالثي  -٢ •

 .في أوَّل الفعل الخماسي ماضیھ وأمره ومصدره  -٣ •

 .في أوَّل الفعل السداسي ماضیھ وأمره ومصدره  -٤ •

  ) .ال ( في الحرف  -٥ •

 تدریبات

د وحدِّ, ھات فعل األمر من كل فعل من األفعال اآلتیة في جملة تامَّة  -١ •
 :المبدوء بألف الوصل من المبدوء بھمزة القطع 
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 ) .علم  –صدق  –أكرم  –أنفق  –استثمر  –ادَّخر ( 

 امأل كل مكان خال ممَّا یأتي بكلمة مناسبة أوَّلھا ألف وصل  -٢ 

 .اهللا ذكرًا كثیرًا ..........  •

 .أختي ........... عمِّى و غادة ........ محمد  •

 .وجھ اهللا ورقّى وطنك بإتقان صنعتك .........  •

 .عن المنكر ......... بالمعروف و .........  •

  .التلمیذ في دروسھ ...........  •

 :فرحة مصر بعودة القناة  -٣ •

 المیــــــــاه عودصفوًا لنــــا       اهللا ما أجمل  الحرعاد القنال 

 فوا فرحتـــــاه النصرفرحى لھا        وانعقد  مصروانتفضت 

 الصالة بساطفجر فقوموا إلـــــى       صحرائنا مدُّوا وأذن ال

 :عیِّن في األبیات *   •

 .مع ذكر السبب , كل كلمة تبدأ بألف وصل  -١  •

 .كل كلمة ھمزتھا ھمزة قطع مع ذكر السبب  -٢  •

 .أعرب ما تحتھ خط  -٣ •
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 :ثمَّ بیِّن نوعھا , عیِّن فیما یأتي كل كلمة مبدوءة بالھمزة  -

 .األخبار لتعرف أخبار العالم  اسمع نشرة*  •

 .استعن بكل وسیلة تثبت بھا معلوماتك *  •

 .انضمَّ أحمد إلى جماعة البرِّ بالمدرسة *  •

 إلى الجماعة التي تالئمك  إنَّ الجماعات المدرسیَّة كثیرة فانضّم*  •

 .أشرف أیمن على جماعة الخطابة ألنَّھ أجود التالمیذ إلقاًء *  •
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 رأنواع الخب  -٢
 الخبُر المفَرُد -١
 :اقرأ األمثلة اآلتیة  •

 .     الصبر ضیاء  -١
 .الطالبان مجتھدان  -٢
 .العاملون نشیطون  -٣

مثنى  –مفردًا (  ابقة تجده كلمة واحدة وإن جاءتأمَّل الخبر في األمثلة الس •
 .فھو خبر مفرد ولیس جملة وال شبھ جملة ) جمعًا  –

 الخَبُر الجملة االسمیَّة -٢  •

 :اآلتیة  اقرأ األمثلة •

 .الجنَّة خیرھا كثیر  -١ •

 .الوطن أبناؤه مخلصون  -٢ •

 .الطالب نشاطھ كبیر  -٣ •

تأمَّل األمثلة السابقة تجد أنَّ الخبر جملة اسمیَّة تشتمل على ضمیر یعود  •
  .على المبتدأ ویطابقھ في النوع والعدد 

 الخبر الجملة الفعلیَّة -٣ •

 :اقرأ األمثلة اآلتیة  •

 . قلھیحرث حالفالح  -١ •
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 . تساعد زوجھاالمرأة  -٢ •

 . یذاكرون دروسھمالطالب  -٣ •

تأمَّل األمثلة السابقة تجد أنَّ الخبر فیھا جملة فعلیَّة تشتمل على ضمیر  •
 .یعود على المبتدأ ویطابقھ في النوع والعدد 

 الخبُر شُِبھ الجْملِة -٤  •

 :اقرأ األمثلة اآلتیة  •

 .الطائرة بین السِّحاب  -١ •

 .وق الغصن البلبل ف -٢ •

 .الكتاب في الحقیبة  -٣ •

في المثال ) ظرفًا( تأمَّل األمثلة السابقة تجد أنَّ الخبر شبھ جملة جاء  •
في المثال الثالث  وال یشتمل ھذا ) جارًا ومجرورًا ( األوَّل والثاني و جاء 

  .النوع من الخبر على ضمیر رابط 

 الَقاِعَدة •

 .مفیدة  ھو الذي یتمم مع المبتدأ جملة:  الخبر •

 : أنواع الخبر  •

 .ما لیس جملة وال شبھ جملة :  الخبر المفرد -١ •
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ویشترط في ھذا النوع أن یشتمل  )الفعلیَّة  –االسمیَّة (  الخبر الجملة -٢ •
 .على ضمیر یعود على المبتدأ ویطابقھ 

ویكون ظرفًا أو جارًا ومجرورًا وال یشتمل على :  الخبر شبھ الجملة -٣ •
  .ضمیر رابط 

 ْدریبــــــَــاٌتت

 :استخرج الخبر ممَّا یلي و بیِّن مدى مطابقتھ للمبتدأ 

n المكتبة مفتوحة  -١. 

n الموظفون نشیطون  -٢. 

n األمھات مخلصات في خدمة أبنائھنَّ  -٣. 

n السَّائح معجب بآثارنا  -٤. 

n القمر الصِّناعّى فوائده عدیدة  -٥. 

 :صوِّب الخطأ فیما تحتھ خط فیما یلي 

n للعلم  محبُّأنتم  -١. 

n لعملھنَّ  مقدرةالطالبات  -٢. 

n الواجب  یؤدىالرَّجالن  -٣. 

n مسرعةالسیَّارتان  -٤ . 

n مؤدَّبةھذا طالب  -٥ . 
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n  عیِّن الرَّابط وحدِّد مدى مطابقتھ للمبتدأ فیما یلي: 

n الكتاب نفعھ أكید  -١.  

n  صحارینا أرجاؤھا فسیحة  - ٢. 

n السعادة تنبع من النفس  -٣. 

n خلصین في مساعدة اآلخرین أنِت ت -٤. 

n الجنَّة أعدَّت للمتقین  -٥.   

n األزھار ألوانھا بدیعة  - ٦. 
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 الفعل الالزم والفعل المتعد ى=٣

 الِفْعُل الَالِزُم: أوًَّال    

 :اقرأ األمثلة اآلتیة 

 .الرَّبیع واحتفلنا بھ  جاء -١ •

 .في االمتحان  أخي نجح -٢ •

 .أه صدیقي خالد وھنَّ حضر -٣ •

 .أخي بنجاحھ  فرح -٤ •

 .الجمیع لفرح أخي  سعد -٥ •

كل فعل منھا رفع , الحظ الكلمات التي تحتھا خط في األمثلة تجدھا أفعاال  •
ولم ینصب مفعوال بھ والفعل في ھذه الحالة یسمَّى الزمًا ألنَّھ رفع  فاعال
  .ولم ینصب مفعوال بھ  فاعال

 الِفْعلُُ الُمَتَعدِّى: ثانیًا  •

 :األمثلة اآلتیة اقرأ  •

 .العلم إنجازات عدیدة  یحقق -١ •

 .الدولة العلماء  كرَّمت -٢ •

 .العلم حقائق الكون  كشف -٣ •

 .العلماء جھودھم للوصول إلى الحقائق  یضاعف -٤ •
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 .العلماء ربَّھم  یخشى -٥ •

كل فعل منھا رفع , الحظ الكلمات التي تحتھا خط في األمثلة تجدھا أفعاال •
والفعل في ھذه الحالة یسمَّى متعدِّیًا ألنَّھ رفع , بھ  مفعوالونصب  فاعال
 .مفعوال بھ ونصب  فاعال

 :اقرأ األمثلة اآلتیة 

 .اهللا اإلنسان عقال  أعطى -١ •

 .اهللا عباده الظلم  منع -٢ •

 .اهللا األرض سندسًا  كسا -٣ •

 .المؤمن اهللا موجودًا  علم -٤ •

 .الماء ثلجًا  جعلت -٥ •

كل فعل فیھا رفع , خط في األمثلة تجدھا أفعاال الحظ الكلمات التي تحتھا  •
 .والفعل في ھذه الحالة متعدٍّ لمفعولین ,  مفعولینونصب  فاعال

 القاِعَدُة  •

 .ھو الذي یرفع فاعال وال ینصب مفعوال بھ  : الفعل الالزم •

 .ھو الذي یرفع فاعال وینصب مفعوال بھ :  الفعل المتعدِّى •

 : الفعل المتعدِّى نوعان •

 ) .ینصب مفعوال واحدًا (  عدٍّ لمفعول واحدمت -١ •
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  ) .ینصب مفعولین : (  متعدٍّ لمفعولین -٢ •

 تدریبـــــــَــــاٌت

أمام ما یناسب كل عبارة ممَّا یأتي ) خطأ ( أو عالمة ) صح ( ضع عالمة  •
: 

 )       .  (الفعل الالزم ھو الذي یلزم المفعول و ال یرفع فاعال  -١

 )      (     .           ینصب مفعولین ھو فعل متعدِّ  الفعل الذي -٢    

 )      (      فعل متعدٍّ                                  ) حضر (  - ٣

 )       (                .          فعل متعدٍّ إلى مفعولین ) زعم (  -٤

  )      (                                  متعادلینظننت الفریقان  - ٥

و ضع في كل مكان خال ممَّا یلي فعال واذكر نوعھ من حیث التعدي  ٦
 :اللزوم 

 .الجائزة .......... المجتھد  -١

 .الطبیب الدواء ...........  -٢

 .الناس المخلصین ...........  -٣

 .الغنى الفقیر ماال ...........  -٤

 .البرتقال شرابًا ...........  -٥

 .ضیوف إلى مصر ال............  -٦
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 .الجندي العلم ............  -٧

  .العمَّال إلى عملھم ........... ٨

 :اضبطھا ة مناسبة مكان النقط وأكمل الجمل التالیة بوضع كلم •

 العافیة ............. ألبسك اهللا  -٢  .رحمتھ ............. منح اهللا  -١

 ................ھد نال المجت -٤      .مھزومًا ........... خرج  -٣

 .الشعوب غافلة ............. حسب -٥
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 الضمائر -٤

 :تنقسم الضمائر إلى 

  .الضمائر البارزة *          .الضمائر المستترة  •

 الضمائر المستترة: أوال 

 :اقرأ األمثلة اآلتیة 

 ٠وإنَّا لھ لحافظون یلعبو یرتعمعنا غدا  أرسلھ .١

 ٠من الصَّـاغرین  لیكوننو سجننَّلی آمرهما  یفعلو لئن لم  .٢

 ٠بینھ  یؤلفسحابا ثمَّ  یزجىأنَّ اهللا  ترألم  .٣

  ٠الحظ األفعال التي تحتھا خط في األمثلة تجد لكلِّ فعل منھا فاعال مستـترا 

n تْدِریَباٌت 

 :قال الّشـاعر 

 القضاءتفعل ما تشــــاء        وطب نفسًا إذا حكم  األیَّـامدع 

 بقــــــــاء الدنیااللیالي         فما لحوادث ألحداث  تجزعوال 

 ٠حدِّد من البیتین الضَّـمائر المستـترة  -ا 

  ٠أعرب ما تحتھ خط  -ب 

 الضَّّـَمائرُِ الَباِرَزة المنفصلُة
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 : اقرأ األمثلة اآلتیـــة 

 )ا ( 

 ٠مجتھدون  نحن -٢          ٠مجتھد  أنا -١

 مجتھدان  أنتما -٥  ٠مجتھدة  أنِت -٤   ٠مجتھد  أنَت -٣

 مجتھدات  أنتنَّ -٨ ٠مجتھدون  أنتم -٧ ٠مجتھدتان  أنتما -٦

 ٠مجتھدان  ھما -١١  ٠مجتھدة  ھي -١٠  ٠مجتھد  ھو -٩

 ٠مجتھدون  ھم -١٣   ٠مجتھدتان  ھما -١٢

 ٠مجتھدات  ھنَّ -١٤

  ٠الحظ الكلمات التي تحتھا خط تجدھا ضمائر منفصلة 

 المتصلُة الّضـَمائــُِر البارزُة

 :اقرأ األمثلة اآلتیــة 

 )ب (                     

 ٠ھذا باطال  خلقَتما  ربَّنا .١

 ٠ تزكیھم بھاو تطھِّرھمصدقة  أموالھمخذ من  .٢

 ٠ نفسھعن  بیتھافي  ھوالتي  راودتھو .٣

الحظ الكلمات التي تحتھا خط في األمثلة تجدھا ضمائر أو اتَّصل بھا ضمائر 
  ٠صورة في اللفظ تدل على معیَّن ولھا 
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 :اقرأ األمثلة اآلتیــــة 

 ) ج(                          

 ٠الواجب  كتبُت -٢  ٠الدَّرس  افھمي -١

 ٠الخیر  اعملن -٤     ٠إلى القاھرة  ذھبنا -٣

 ٠  فھمواواآلخرون  -٦      ٠الّدرس  فھمتملقد  -٥

 ٠ برحمتھیرحمنا اهللا  -٨        ٠اهللا  أكرمك -٧

 ٠الرَّحمن  یرحمھممؤمنون ال -٩

 ٠بإخالص  ربَّـكما اعبدا -١٠

الحظ الكلمات التي تحتھا خط تجد أنَّ كلَّ كلمة منھا اّتـصل بھا ضمیر ال 
  ٠یستقل في النُّـطق 

 القاعـِــَدُة

 اسم معرفة یدلُّ على المتكّلم أو المخاطب أو الغائب :  الّضمیر -١

 :نوعان  الّضمیر -٢

 ٠لھ صورة في اللفظ  وھو ما:  بارز* 

  ٠وھو ما لیس لھ صورة في اللفظ لكَنـَّھ یفھم من الكالم:  مستـتر* 
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 :الضَّـمیر البارز قسمان 

: للمتكلم : فظ ویستقلُّ في الّنـطق ومنھ وھو ما لھ صورة في الل:  منفصل -١
 ٠) نحن   -أنا ( 

 ٠) أنتنَّ   -أنتم  -أنتما  -أنِت  -أنَت : ( للمخاطب 

 ٠) ھنَّ  -ھم  -ھما  -ھي  -ھو : ( غائب لل

: ( وھو ما لھ صورة في اللفظ ولكنھ ال یستقل في النطق مثل :  متـصل -٢
 -یاء المخاطبة  -واو الجماعة  -ألف االثنین  -نا الفاعلین  -تاء الفاعل 

  ٠) ھاء الغیبة  -كاف الخطاب  -یاء المتكلم  -نون النـسوة 

 تدریبـــــات

 :صّلى اهللا علیھ  وسّلم  -بى من أقوال الّن

من اتَّـقى الشبھات ,  مشتبھاتوبینھما أمور , بیِّن والحرام بیِّن  الحاللإنَّ 
كالرَّاعى یرعى , استبرأ لدینھ وعرضھ ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام 

أال وإنَّ لكلِّ ملك حمى أال وإنَّ حمى اهللا , فیھ  یرتعیوشك أن  الحمىحول 
ال وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلھ وإذا فسدت أ,  محارمھ

  ٠ القلبفسد الجسد كلھ أال وھى 

 .استخرج من الحدیث الّشریف الّضمائر البارزة وحّدد المستـترة  .١

  ٠أعرب ما تحتھ خط  .٢
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حيح والفعل المعتل -٥  الفعل الص 

 الفعل الصَّحیح

 :اقرأ األمثلة اآلتیة 

 .الطفل بالكرة  لعب -٢      .  الطالب درسھ  كتب -١

 .الفالح حقلھ  زرع - ٤.           الوالد ربَّھ  شكر -٣

 .العامل إلى مصنعھ  ذھب -٥

تأمَّل األفعال التي تحتھا خط في األمثلة السابقة تجد أنَّھا أفعال لیس في 
 .حروفھا األصلیَّة حرف من حروف العلة 

 .ولذلك تسمَّى أفعاال صحیحة 

 لالفعل المعت

 :اقرأ األمثلة اآلتیة 

n الطالب قلمھ  وجد -٢      .اهللا عباده  أعان -١. 

n من نومھ سعیدًا  قام -٤      .الطفل ھانئًا  نام -٣. 

n المؤمن في الخیر  سعى -٥. 

n  تأمَّل األفعال التي تحتھا خط في األمثلة السابقة تجد أنَّھا أفعال في حروفھا
 األصلیَّة حرف من حروف العلة 

n تسمَّى أفعاال معتلة  ولذلك.  
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 القاِعَدُة

n ھو ما سلمت حروفھ من أحرف العلة :  الفعل الصحیح. 

n ھو ما كان أحد حروفھ األصلیَّة حرف علة :  الفعل المعتل. 

n الیاء  –الواو  –األلف : (  ھي حروف العلة . ( 

n أنواع الفعل الصَّحیح 

n  اقرأ األمثلة اآلتیة: 

n الرُّسل بتبلیغ الدَّعوة  مرأ - ٢.   اهللا المؤمنین  رحم -١. 

n الصحابة عن كل شيء في الدِّین  سأل -٣. 

n التابعون على نھجھم  نشأ -٤. 

n فرسانھم في سبیل اهللا  كرَّ -٥. 

n  تأمَّل أفعال األمثلة السابقة تجد منھا ما خال من الھمزة والتضعیف
ویسمَّى صحیحًا سالمًا ومنھا ما اشتمل على ھمزة ویسمَّى صحیحًا 

  .ًا ومنھا ما كان ثانیھ مثل ثالثھ ویسمَّى مضعفًا مھموز

n  أنواع الفعل المعتل 

n  اقرأ األمثلة اآلتیة: 

n اهللا المؤمنین بالجنَّة  وعد -١. 

n المؤمنون أنفسھم هللا  باع -٢. 
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n الرَّسول ربَّھ  دعا -٣. 

n المؤمنون اإلسالم  وعى -٤. 

n الذئب في الصحراء  عوى -٥. 

n  إذا جاء , أن كل فعل فیھا اشتمل على حرف علة تأمَّل األمثلة السابقة تجد
حرف العلة في أوَّل الفعل یسمَّى مثاال وإذا جاء في المنتصف یسمَّى 

أمَّا إذا اشتمل الفعل على حرفین , أجوف وإذا جاء في آخره یسمَّى ناقصًا 
یسمَّى لفیفًا ) عوى (  یسمَّى لفیفًا مفروقًا ومثل) وعى ( علة مثل 

 .مقرونًا

 ِعَدُةالقا

n معتل , صحیح :  الفعل نوعان. 

 :ھو ما سلمت أصولھ من العلة وینقسم إلى :  الفعل الصحیح

n  *ھو ما خلت أصولھ من الھمزة والتضعیف :  سالم. 

n  *ھو ما كان أحد أصولھ ھمزة :  مھموز. 

n  *ھو ما كان أحد أصولھ مضعَّفًا :  مضعَّف. 

  اللُھمَّ علمنا ما ینفعنا                  

n ھو ما كان أحد أصولھ حرف علة :  الفعل المعتل. 

n وینقسم إلى : 

n ھو ما كان أوَّل حروفھ األصلیَّة حرف علة :  مثال. 
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n ھو ما كان في وسط حروفھ األصلیَّة حرف علة :  أجوف. 

n ھو ما كان آخر حروفھ األصلیَّة حرف علة :  ناقص. 

n سم إلىوینقھو ما اشتملت أصولھ على أكثر من حرف علة :  لفیف : 

n ھو ما كان أولھ وآخره من حروف علھ :  لفیف مفروق. 

n ھو ما كان ثانیھ وثالثھ من حروف العلة  : لفیف مقرون.  

 تْدِریَباٌت

n  میِّز الفعل الصحیح من الفعل المعتل فیما یلى: 

n یضع القائد الخطة للحرب  -١. 

n الحكم یعلن النتیجة في نھایة المسابقة  -٢. 

n دق یقول المؤمن الص -٣. 

n أضاعت الطفلة لعبتھا  -٤. 

n علَّم األب ابنھ درسًا  -٥. 

n  نوعھ و بیِّن  یليضع فعال مناسبًا مكان النقط فیما: 

n الغنى الفقیر .........  -١. 

n نھر النیل من الجنوب إلى الشمال .........  -٢. 

n غموض الحادث ......... الشرطة  -٣. 
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n التدریب المواھب ..........  -٤. 

n اهللا الضرَّ عن عباده المؤمنین ...... ..... -٥.  

n  ضع مكان النقط فعال صحیحًا وبیِّن نوعھ: 

n ممارسة الرِّیاضة على الصِّحة ..........  -١. 

n العمَّال عن آرائھم بحرِّیة .........  -٢. 

n الموطنون على ممارسة الدیمقراطیَّة .........  -٣. 

n البنات الحبل بقوَّة .........  -٤. 

n الجیش النصر ........ .. -٥.  

n  تخیَّر التكملة الصَّحیحة ممَّا بین القوسین: 

n ناقص  –مثال  –أجوف : ( فعل  ) صام (  -١. ( 

n سالم  –مضعَّف  –مھموز : ( فعل ) عدَّ (  -٢. ( 

n معتل  –مثال  –أجوف : ( فعل ) وضع (  -٣. ( 

n سالم  –مضعَّف  –مھموز : ( فعل ) أكل (  -٤. ( 

n سالم  –مضعَّف  –مھموز : ( فعل ) قسم (  -٥. (  
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 إسناد األفعال إلى الضمائر -٦

 :الفعل ینقسم إلى 
Ú ما خلت أصولھ من أحرف العلة :  صحیح -١. 

Ú وینقسم إلى  : 

Ú  مضعَّف   -   مھموز  -   سالم  . 

Ú ما كان أحد أصولھ من أحرف العلة :  معتل -٢. 

Ú  وینقسم إلى: 

Ú   مقرون  –وق مفر:( لفیف  -ناقص  -أجوف  -مثال. ( 

  الفاعلیننا    الفاعل تاء   نوعھ    الفعل  

  علْمنا    علْمُت   الماضي  علم  

  بدأنا    بدأُت     بدأ  

  عددنا    عَدْدُت    َعدَّ  
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  نون النسوة     یاء المخاطبة     واو الجماعة     ألف االثنین   

  علْمَن    علُموا   علَما  

  بدأَن   َدُءوا ب  بدأا  

  عَدْدَن    عدُّوا   عدَّا  

   إسناد الفعل الماضي الصحیح إلى الضمائر 
الحظ إسناد الماضي الصحیح إلى الضمائر یسند إلى جمیع الضمائر المبّینة عالیھ 

ولم یحدث لھ تغییر إال مع الصحیح المضعَّف  یفك إدغامھ  ) یاء المخاطبة ( عدا 
 ) .نون النسوة , الفاعلین  نا, تاء الفاعل ( مع 

  نا الفاعلین      تاء الفاعل     نوعھ       الفعل

    المضارع    یعلم 

     یبدأ 
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     یعدُّ 

 

واو      ألف االثنین  
  الجماعة

نون     یاء المخاطبة    
  النسوة

  یعلْمَن  تعلمین   یعلُمون  َیْعلمان

  یبدأن  تبدِئین    یبدُءون  َیْبدآن 

  یعُدْدن  تعدِّین    یعدُّون  َیعدَّان 

 

 إسناد الفعل المضارع الصحیح إلى الضمائر          
, واو الجماعة , ألف االثنین ( الفعل المضارع صحیح اآلخر یسند إلى : الحظ 

و ال ) نا الفاعلین , تاء الفاعل ( و ال یسند إلى ) نون النسوة ,یاء المخاطبة 
 –یشدُّ : ییر إال عند إسناده إلى نون النسوة فیفك اإلدغام مثل یحدث لھ تغ

 .یشددن 
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  نا الفاعلین   تاء الفاعل    نوعھ    الفعل  

    األمر    اعلم  

     ابدأ  

     عدّْ  

 

  نون النسوة   یاء المخاطبة    واو الجماعة     ألف االثنین   

  ْمَناعل   اعلِمى   اعلُموا   اْعلَما 

  اْبَدأن   اْبَدِئى   اْبَدُءوا   اْبَدَءا  

  اعُدْدن   عدِّى   عدُّوا    عدَّا  

 

 إسناد الفعل األمر الصحیح إلى الضمائر         
ویحدث , تسند أفعال األمر الصحیحة إلى الضمائر التي یسند إلیھا المضارع 

 .لھا ما یحدث للمضارع عند إسناده 
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 القاعدة

Ú فعل الصحیح إلى الضمائر على النحو التالي یسند ال: 

Ú  ألف االثنین  –نا الفاعلین  –تاء الفاعل ( یسند إلى : الفعل الماضي– 
 ) .نون النسوة  –واو الجماعة 

Ú  یاء  –واو الجماعة  –ألف االثنین ( یسندان إلى : المضارع واألمر
  ) .نون النسوة  –المخاطبة 

 

 

  نا الفاعلین     الفاعل تاء  نوعھ   الفعل

  وعْدنا   وعْدُت   مثال    وعد  

  قلنا  قلُت    أجوف   قال  

  جرْینا    جرْیُت    ناقص   جرى 

  النسوة نون  یاء المخاطبة    الجماعة واو   ألف االثنین  
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  وعْدَن   وعُدوا   وعَدا  

  قلَن       قالوا    قاال  

  ْیَنجَر      َجَرْوا    جَرَیا  

Ú  

 إسناد الماضي المعتل إلى الضمائر       
) یاء المخاطبة ( الحظ إسناد األفعال المعتلة إلى جمیع الضمائر السَّابقة عدا 

حذف وسطھ األلف عند إسناده ) قال ( مع الفعل المثال : والتغییر الذي یحدث 
عند ) رى ج( والفعل الناقص ) نون النسوة  –نا الفاعلین  –تاء الفاعل ( إلى 

 ) .جَرْوا  –جرى ( إسناده إلى واو الجماعة یحذف منھ حرف العلة 

  نا الفاعلین     تاء الفاعل  نوعھ    الفعل

    مثال  یعد  

    أجوف  یقول  

    ناقص  یجرى 
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  نون النسوة  یاء المخاطبة     واو الجماعة   ألف االثنین

  َنَیِعْد  تِعِدیَن  َیِعُدون  َیِعَدان

  َیقلَن  تقوِلیَن  یقولون  یقوالن

  یْجریَن  تْجرین  یْجُرون  یجریان
 

 إسناد المضارع المعتل اآلخر إلى الضمائر       
تاء الفاعل (   یسند المضارع المعتل اآلخر إلى الضمائر الموضحة بالجدول عدا  

لوقوعھا بین ) او الو(   والتغییر في الفعل المثال حذفت فاؤه  ) نا الفاعلین  –
واألجوف تحذف عینھ إذا سكنت المھ وذلك مع  ,والعین المكسورة الیاء المفتوحة 

 ) .نون النسوة ( 

 نا الفاعلین الفاعلء تا نوعھ الفعل

   مثال ِعْد

   أجوف قل

   ناقص اْجِر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


201 
 

 
 ھدیَّة مجانیة        مدرس اللغة العربیة                       مجدي مختار إبراھیم        / أ 

 

 

  نون النسوة   یاء المخاطبة     واو الجماعة    ألف االثنین

  ِعْدَن    ِعِدى    واِعُد    ِعَدا  

  قلَن    قولى    قولوا    قوال  

  اْجِریَن   اجِرى    اجُروا    اجریا 

 

 إسناد األمر المعتل إلى الضمائر
, تسند أفعال األمر المعتلة إلى الضمائر التي یسند إلیھا المضارع المعتل 

 ویحدث لھا ما یحدث للمضارع عند إسناده إلى الضمائر 

 القاعدة

Ú  یسند الماضي المعتل إلى الضمائر التالیة: 

Ú  ) واو الجماعة  –ألف االثنین  –نون النسوة  –نا الفاعلین  –تاء الفاعل
. ( 
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Ú  واو الجماعة  –ألف االثنین ( المضارع واألمر المعتالن یسندان إلى– 
 ) .نون النسوة  –یاء المخاطبة 

Ú مائر یلحق الفعل بعض التغیرات عند اإلسناد إلى ھذه الض.  

 تدریب
 :أسند األفعال اآلتیة إلى الضمائر 

  فاز   

  شاھد  

  یفرح  

  وقف  

  مشى  

  یصوم  

  یبیع  
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 التمييز وأنواعه -٧
 تمییز الملفوظ: أوال 

 )أ (                 •

 .اشتریت كیلة قمحًا  -١ •

 .بعت قنطارًا قطنًا  -٢ •

 .زرعت فدانًا أرزًا  -٣ •

  . قرأت عشرین كتابًا -٤ •

 تمییز الملفوظ
فدانًا  –“ وزن “ قنطارًا  –“ كیل “ كیلة ( تأمَّل األمثلة السَّابقة تجد الكلمات 

( مبھمة تحتاج إلى تمییز فجاءت الكلمات   ) “ عدد “ عشرین  -“ مساحة “ 
) التمییز ( أزالت ھذا اإلبھام وتسمَّى كل منھا ) كتابًا  –أرزًا  –قطنًا  –قمحًا 

أن یجرَّ ) المساحة  –الكیل  –الوزن ( یجوز في تمییز وھو منصوب و
 ) .من ( باإلضافة أو بحرف الجر 

 تمییز الملحوظ : ثانیًا 

 )ب (                 

 .مصر ألطف البالد ھواًء  -١
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 .اشتعل الرَّأس شیبًا  -٢

  .ال یماثل المسلم صبرًا  -٣

 تمییز الملحوظ
تجد , اإلبھام لیس في لفظة وإنَّما ھو في النسبة تأمَّل األمثلة السَّابقة تجد أنَّ 

قد یكون اللطف في المعاملة أو المناخ أو ) مصر ألطف ( في المثال األول 
واإلبھام لم یكن إال في , وأزالت ھذا اإلبھام ) ھواًء ( غیره فجاءت كلمة 

, ویسمَّى تمییزًا ملحوظًا ؛ ألنَّھ یلحظ من الكالم , النسبة وھو غیر ملفوظ 
 ) .صبرًا , شیبًا ( وكذلك 

 القاِعَدُة

وھو , ویمیِّز المراد منھ بعد مبھم لیزیل إبھامھ اسم نكرة یذكر :  التمییز •
 :نوعان 

وھو أربعة أنواع , قبل التمییز وھو االسم المبھم الملفوظ بھ:  ملفوظ •
 ) .عدد  -مساحة  -كیل  -وزن (

  . وھو ما یلحظ من الكالم وال یذكر بلفظھ:  ملحوظ •
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 تْمییُز الَعَدِد •

 :اقرأ األمثلة اآلتیة 

 . واحدًااشتریت مجلدًا  -١)  أ( 

  . اثنتینقرأت مقالتین  -٢      

 . جنیھاتمعي خمسة  -١) ب(

  . مجالتاشتریت أربع  -٢      

 

) أ(في أمثلة المجموعة  )واحد واثنان ( تجد أنَّ العددین  تأمَّل األمثلة السَّابقة
مییز لھما ویكتفى بالمعدود وإذا ذكر العدد بعد المعدود یعرب نعتًا مثل كلمة  ال ت
 .في المثال األول  والثاني ) واثنتین , واحدًا ( 

لكل منھا تمییز وھو جمع مجرور باإلضافة كما تالحظ  ) ١٠ -٣( األعداد من 
 .لثاني في المثال األول وا) مجالت (  وكلمة) جنیھات ( كلمة ) ب(في األمثلة 
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  :اقرأ األمثلة اآلتیة   

 .العبًا  أحد عشرفریق كرة القدم  -١) ج(

  .عامًا  سبعة وثالثونعمر أخي  -٢      

 .جنیھ  مائةأنفقت في رحلة القاھرة  -١)  د(

  . طالب ألفطالب المدرستین  -٢      

 

 : األمثلة السَّابقةالحظ من خالل 
كما تجد في أمثلة المجموعة , مفرد منصوب  تمییزھا)  ٩٩ -١١( األعداد من 

 ) .٣٧ - ١١(    لألعداد ) عامًا , العبًا ( التمییز جاء مفردًا منصوبًا ) ج(
كما تجد في أمثلة , ومضاعفاتھا تمییزھا مفرد مجرور )  ١٠٠٠ -١٠٠( األعداد 

 -١٠٠( لألعداد ) طالب, جنیھ ( اء مفردًا مجرورًا التمییز ج) د(المجموعة 
١٠٠٠ . ( 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


207 
 

 
 ھدیَّة مجانیة        مدرس اللغة العربیة                       مجدي مختار إبراھیم        / أ 

 القاِعَدُة

 .تمییز العدد یزیل اإلبھام في العدد الذي قبلھ  •

 : تمییز العدد یأتي •

 ) . ٩٩ -١١( مفردًا منصوبًا مع األعداد من  -١ •

 ) . ٩ -٣( جمعًا مجرورًا مع األعداد من  -٢ •

)                       ١٠٠٠و١٠٠( مفردًا مجرورًا مع األعداد  -٣ •
 .ومضاعفاتھا 

  .ال تمییز لھما )  ٢ -١( ددان الع -٤ •

 تْدِریبـــــَــاٌت •
 

 :وبیِّن نوعھ , استخرج التمییز من الجمل التالیة 

 .اشتریت جرامًا ذھبًا  -١ •

 .أسوان أفضل األقالیم شتاًء  -٢ •

 .باع التاجر مترًا حریرًا  -٣ •

 .أبوك أكثر منك تجربة  -٤ •

 .السنة اثنا عشر شھرًا  -٥ •

  .غرسنا األرض شجرًا  -٦ •
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 :وأعربھ , استخرج التمییز  •

 .في الحجرة ستة كراسي  •
 .وقف الجنود أربع فرق  •
 .استضافت مصر عشرین فریق كرة قدم  •
 .في المدرسة خمسة وعشرون فصال  •
 .وقف في الصف خمسة عشر طالبًا  •
 .في حقیبتي تسعة كتب  •
  .اجتمع مائة عالم لدراسة المشكلة  •
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 وأنواعه التوكيد -٨
 وكیدأنواع الت

 التوكید المعنويو     التوكید اللفظي

 التوكید اللفظي :أوال 

 :اقرأ األمثلة اآلتیة 

 .ینجح ینجح المجتھد  -٢     .الجدُّ الجدُّ طریق النجاح  -١

 الصدق ینجِّى, الصدق ینجِّى  -٤           .لن لن ینجو منافق  -٣

  .یفلح البار , یفلح البار  -٥

 التوكید اللفظي  
أو ) ٢(أو فعل ) ١(ل األمثلة السَّابقة تجد تكرارا في كل مثال السم كما في تأمَّ

ویأتي الثاني لیؤكد األول یسمَّى ) ٥(أو فعلیَّة ) ٤(أو جملة اسمیَّة ) ٣(حرف 
 .التوكید اللفظي ؛ ألنَّھ یكون بتكرار اللفظ ویعرب إعراب المؤكد 

 التوكید المعنوي: ثانیًا 

 : اقرأ األمثلة اآلتیة

 .وجاء المشرف عینھ  -٢          .جاء المدیر نفسھ  -١

  .عاد زیاد عینھ إلى المنزل  -٤   .رأیت محمدًا نفسھ الیوم  -٣

210 
 

 
 ھدیَّة مجانیة        مدرس اللغة العربیة                       مجدي مختار إبراھیم        / أ 

 ) العین –النفس (    
 من ألفاظ التوكید المعنوي

أكد ) ٢(وفي ) نفسھ ( أكد المدیر بلفظة ) ١(تجد في , تأمَّل األمثلة السَّابقة 
أكد زیاد ) ٤(وفي ) نفسھ ( أكد محمد بلفظة ) ٣(وفي ) ھ عین( المشرف بلفظة 

 ) عینھ ( بلفظة 
التوكید المعنوي یتبع المؤكد في إعرابھ ویشترط اتصالھ بضمیر یعود على المؤكد 

 .ویطابق في النوع والعدد 

 :اقرأ األمثلة اآلتیة 

 .ما وكرَّمت المعلمتین كلتیھ -٢   .كرَّمت اإلدارة المعلَمْین كلیھما  -١

 . المعلم والطبیب كالھما في العمل -٣

  .الطالبتان كلتاھما في الفصل -٤

 
 )كلتا  –كال ( 

 من ألفاظ التوكید المعنوي
تأمَّل األمثلة السَّابقة تجد أنَّ المؤكد تمَّ تأكیده بلفظة أخرى من ألفاظ 

) كلیھما ( بلفظة ) المعلَمْین( أكدت لفظة ) ١(التوكید المعنوي كما في 
المعلم ( أكد ) ٣(وفي ) كلتیھما ( بلفظة ) المعلمتین ( أكدت ) ٢(في و

( بلفظة ) الطالبتان (كدتأ) ٤(وفي ) كالھما (  بلفظة ) والطبیب 
توكیدًا معنویًَّا بشرط أن یلحق بھما ) كلتا  –كال (  وتعرب, ) كلتاھما
وفي حالة االنفصال عن الضمیر , وتعربان إعراب المثنى , ضمیر 

 .ان بحركات مقدَّرة وال تعربان توكیدًا معنویَّا تعرب
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 :اقرأ األمثلة اآلتیة 
 صلى المسلمون كلھم في المسجد  -١
 .وصل السائحون جمیعھم إلى أسوان  -٢
 .قرأت الكتاب كلھ  -٣
  .أكلت الفاكھة كلھا  -٤
 )جمیع  –كل (   

 من ألفاظ التوكید المعنوي
 فيتجد ) جمیع  –كل ( المؤكد أكد بلفظة  تأمَّل األمثلة السَّابقة تجد أنَّ

بلفظة ) السَّائحون (أكد ) ٢(وفي ) كلھم ( بلفظة )  المسلمون(  أكد) ١(
( أكدت ) ٤(وفي ) كلھ ( بلفظة ) الكتاب ( أكد ) ٣(وفى ) جمیعھم ( 

اتصلت كل منھا ) جمیع  –كل (وتالحظ أن ) كلھا ( بلفظة ) الفاكھة 
أمَّا في حالة , وتعرب توكیدًا معنویًا , یطابقھ بضمیر یعود على المؤكد و

 .االنفصال عن الضمیر ال تعرب توكیدًا معنویَّا 
 القاِعَدُة

n یكون بتكرار االسم أو الفعل أو الحرف أو الجملة :  التوكید اللفظي. 
n لھ ألفاظ خاصَّة وھي :  التوكید المعنوي: 
n  ) ویلحق بھما ضمیر یعود , للمثنى المؤنث  )كلتا ( , للمثنى المذكر  )كال

 .على المؤكد ویطابقھ في النوع والعدد 
n  ) لتوكید الجمع أو المفرد ذي األجزاء مثل  ) جمیع -كل  -العین  -النفس

 .خرجت المدرسة كلھا , تدرَّب الجیش كلھ : 
n والعدد على المؤكد ویطابقھ في النوع یعود  ویلحق بھا ضمیر.  

 تدریبـات

n  م ما ال یصلح توكیدًا فیما یلي أما) خطأ ( ضع عالمة: 
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n تفوَّق المجتھد وتفوَّق المخلص في عملھ  -١)      .        ( 

n أجبت أجبت السؤال إجابة صحیحة  -٢  )             .      ( 

n المؤمن نفسھ مطمئنة  -٣)                            .        ( 

n شاھدت المباراة المباراة  -٤                  .       )        ( 

n كرَّمت المدرسة كال الطالبین  -٥  )                     .      ( 

n والمخلص خیر صاحب , الصادق خیر صاحب  -٦ ) .       ( 

n أخوك أخوك مؤدَّب  -٧)                                .        (  

 :كل فراغ ممَّا یأتي بتوكید مناسب ممَّا بین القوسین  امأل

n   ) كلتیھما  –أنفسھم  –أعینھم  –كالھما  –نفسھا( 

n في شرح الدَّرس ....... استخدم المعلم الطریقة  -١. 

n یطوِّرون الصناعة ......... العلماء  -٢. 

n مؤدَّبان ........ الطالبان  -٣. 

n فازوا في المسابقة ......... المتسابقون  -٤. 

n كرَّمت الدَّولة الشاعرتین  -٥      ........    

n                  اللُھمَّ بارك لنا فیما رزقتنا 

n                   وقنا عذاب النَّار  
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 رابعاً 

 عقبة بن نافع

ة: أوال   شخصي ات القص 

 شخصّیـات القّصة

n ٠عقبة بن نافع :  البطل 

n ٠نافع بن عبد القیس الفھرّى :  والد عقبة 

n ٠ صّلى اهللا علیھ وسّلم محّمد 

n ٠فاتح مصر :  عمرو بن العاص 

n ٠الخلیفة الثاني للمسلمین :  عمر بن الخّطاب 

n الخلیفة الّثـالث للمسلمین : عثمان بن عّفـان 

n وھي من مدن لیبیا  )ودان ( قائد أرسلھ عمر لفتح :  ُبسر بن أرطاة
 ٠واستطاع أن یفتح ھذه المدینة 

n عمرو بن العاص  والى مصر بعد : عبد اهللا بن سعد بن أبى الّسـرح 

n وعبد اهللا بن , وعبد اهللا بن عّبـاس , وھم عبد اهللا بن عمر :  دلةالعبا
 ٠٠.عمرو بن العاص وغیرھم 

n ٠الملك الّطـاغیة الذي انفصل بإفریقیة عن الّروم :  جرجیر 
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n أرسلھ عثمان قائدا للمدد في معركة  سبیطلة وأشار :  عبد اهللا بن الزبیر
 ٠بخطة ناجحة 

عمرًا بن العاص والیا  ن وقد أعادفاء األموییأّول الخل:  معاویة بن أبى سفیان
 ٠على مصر 

n ٠رابع الخلفاء الّراشدین :  علّى بن أبى طالب 

n ٠والى مصر بعد عمرو بن العاص :  معاویة بن حدیج 

n ٠والى مصر بعد حدیج وقد عزل عقبة :  مسلمة بن مخّلد األنصاري 

n قبة توّلى قیادة الجیش في إفریقیة بعد ع : أبو المھاجر دینار. 

n الخلیفة األموي الثاني الذي أعاد عقبة :  یزید بن معاویة بن أبى سفیان
 إلى القیادة 

یشكك فیھ إذا خال  ء البربر یتظاھر باإلسالم ولكّنھمن زعما:  كسیلة بن لمزم
 ٠إلیھم 

 ٠مع الجیش  نائب عقبة في حكم القیروان أثناء ذھابھ:  زھیر بن قیس

 استقبل المسلمین بالّترحیب ,  ملك طنجة:  یلیان الغّمـارّى

قضاء القبائل وعملت لل بر لھا أوالد ثالثة انضّمت إلیھاامرأة من البر:  الكاھنة
                          الّشرب ثّم تمكنت من قتل عقبة وثالثمائة من كبار  على جیش المسلمین بردم آبار

  ٠كانوا معھ  الّصـحابة الذین
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 الفصل األول                          

 بطولة مبك رة

 ملّخـص أحداث الفصل

ولد عقبة بن نافع في بیئة صحراوّیـة قاسیة كان لھا أكبر األثر في تكوینھ 
 ٠الجسمي وصبره على المشقات والكفاح وتعّلم من قومھ الّشدة والّشـجاعة 

وحات كان أبوه من أوائل من دخل اإلسالم وكان یتحّدث كثیرا عن الغزوات والفت
 والمبارزة وأصبح محبًا للجھاد فتدّرب على الفروسّیة  فتأثر عقبة بكالمھ

 .                        واستخدام الّسـالح 

وعندما سمع عن ھجرة الّرسول إلى المدینة لنشر اإلسالم وعودتھ لفتح مكَّة 
  بجیش كبیر وعلم بعفوه عن خصومھ أعجب بعظمة اإلسالم

العاص وھو ابن خالتھ أّن عقبة فیھ مالمح البطولة دّربھ عندما وجد عمرو بن 
على القتال  وأخذ یحكى لھ قصص البطوالت اإلسالمّیـة وجعلھ یشترك في فتح 

  ٠الّشـام ومصر 

 معاني المفردات

         ٠القّوة  :  الفتّوة*      ٠دخلھ :  اعتنق اإلسالم*      ٠المحرق :  الالفح* 
 ٠أشراف :  خیرة*    ٠الّشـجاعة :  الجرأة واإلقدام*    ٠یدرك ویفھم :  یعي* 

 ٠جاوز مرحلة الّصـغر :  شّب عن الّطوق* 

 مواضع الخطر:  المخاطر*  ٠یدخل بقّوة :  یقتحم* 
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 ٠وھو من خلى سبیلھ ) طلیق (  مفردھا:  الّطلقاء* 

 جسمھ:  كیانھ*   ٠كبر :  نما*     ٠تبّركا :  تیّمنا* 

 ٠أبواع :  ج ٠بلغوا الغایة فیھ :  في كذالھم باع طویل * 

 ٠مبارزة الخصم بالّسـیف ونحوه :  المبارزة* 

 ٠القتال :  الّنـزال*    ٠اجتھد في فتحھا :  أبلى* 

 ٠إصابتھم وھزیمتھم :  الّنیل منھم* 

 ٠ساق وجعل ودفع :  حدا*    ٠لیتجّنب :  لیتحاشى* 

 ٠غیره :  من عداه*          ٠) بقاع (  الجمعمكان و:  بقعة* 

 ٠ق لانط:  راح*                  ٠سمعھا :  طرقت سمعھ* 

 أسئلة للمناقشة

 في أي بیئة وعلى أي أرض نشأ عقبة ؟ ١س

ج  نشأ عقبة تحت شمس الّصـحراء المحرقة وحّرھا الالفح في البیئة التي ینشأ 
بالفتّوة والجرأة فیھا الّرجال أشّداء وأقویاء وفي المجتمع الذي ال یعترف إّال 

 ٠واإلقدام 

 لماذا ُسّمى عقبة بھذا االسم ؟ ٢س

ج  ُسّمى بھذا االسم تیّمنا بھ ألّنھ كان یطلق على عدد من فرسان قریش 
 ٠الّشـجعان 
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 لماذا ھاجر الّرسول من مّكة إلى المدینة ؟ ٣س

 ٠ج  لیتجّنب أذى المشركین ولیفتح لإلسالم أرضا جدیدة 

 سمع عقبة وھو صغیر ؟ و لماذا ؟ ما أّول كلمة طرقت ٤س

وكانت ھذه الكلمة   مج  الجھاد وذلك ألّن والده كان من الّسـابقین في اإلسال
 ٠تتردد على شفتیھ 

تحّدث عن موقف الّنبى الكریم مع خصومھ یوم فتح مّكة وعلى أي شيء  ٥س
 یدّل ؟

لى عظمتھ اذھبوا فأنتم الّطلقاء وھذا یدّل ع: ج  لقد سامح خصومھ وقال لھم 
 ٠وتسامحھ وسمّو مبادئ اإلسالم 

 .وّضـح دور عمرو بن العاص في تربّیة عقبة تربّیة نضالّیة  ٦س

ج  كان عمرو یلتقي بعقبة ویسمعھ قصص البطولة التي یقوم بھا المسلمون 
أثناء حروبھم ضّد األعداء وكان عمرو یعتقد أّن عقبة سیكون بطال فكان یدّربھ 

  ٠ویشّجعھ 

 ذي دفع عمرو بن العاص الختیار عقبة لفتح الّشـام ومصر ؟ما ال ٧س

 ٠ج  شجاعة عقبة ومھارتھ الحربّیـة 

أثمرت تربّیة عمرو بن العاص لعقبة ثمرتھا المرجّوة في فتح الّشـام  ٨س
 ٠وّضح  ٠ومصر 

  ٠حسنا وكان ذلك امتحانا لھ فنجح فیھ  ج  لقد أبلى عقبة فیھما بالًء
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 الفصل الثاني

 طريقه إلى برقةعقبة في 
 ملّخـص أحداث الفصل

n  عندما فتح عمرو بن العاص مصر وأخرج منھا الّروم أخذ یفّكر في تأمین
 ٠حدود مصر الغربّیة المجاورة إلقلیم برقة في لیبیا 

n وكان في الّثـانیة  قت عقبة بن نافعوكان واقفا بجواره في ذلك ال
طالع لمعرفة أحوال والعشرین من عمره فاختاره عمرو لقیادة سرّیة است

برقة لیفتحھا ویخّلصھا من حكم الّروم حتى ال یعودوا إلى مصر مّرة 
 ٠أخرى 

فجر حتى وصل إلى برقة بعد مسیرة أّیـام السار عقبة بجیشھ الّصـغیر مع أذان 
قلیلة وسار یتنّقل فیھا لیتعّرف على أحوال أھلھا فوجدھم ساخطین على حكم 

 :منھا  البیزنطیین وذلك لعّدة أسباب

 ٠قـّلة األجور  -٢           ٠كثرة الّضـرائب  .١

 ٠الفوضى وعدم القوانین وغیاب العدالة  -٣

 ٠انتشار الغارات والّنـھب بین القبائل  -٤

  ٠كثرة المعارك بین القبائل والّروم  -٥
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 معاني المفردات

 ٠على حدود مصر الغربّیة :  برقة* 

 ٠أخرج :  أجلى*      ٠أفضلھم : الجنود  خیار* 

 الّرومانّى :  البیزنطي*        ٠یتنّقلون :  یتجّولون* 

 ٠التي یضرب بعضھا بعضا :  المتالطمة* 

 ٠یغضبون :  یتذّمرون*     ٠قلبھ وفكره :  بالھ* 

 ٠غضبھم :  استیاؤھم*       ٠جماعات :  أفواجا* 

 .یأخذونھا :  یتقاضونھا*      ٠یحّب بشّدة :  یعشق* 

  ٠تضمن :  تكفل*        ٠دخول :  خوض* 

 ٠المراد تونس :  أفریقیة* 

 ٠عندھا :  لدیھا*        ٠إخراج :  إجالء* 

 ٠تتحّرك :  تنبض*        ٠نھائیَا :  إلى األبد* 

 ٠) أمتعة ( كّل ما ینتفع بھ و الجمع :  المتاع* 

 ٠عصى ورفض بشّدة :  تمّرد

 ٠) ا سرای: ( رجل وجمعھا )  ٤٠٠  - ٥( من :  الّسرّیة* 

 ٠الّسـكان األصلّیـون لشمال أفریقیا :  قبائل البربر*
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 ٠تتعّرف وتتفّقـد :  تستطلع*

 ٠اشتعلت :  شّبـت •

 أسئلة للمناقشة

 ما الذي كان یشغل فكر عمرو بن العاص بعد أن أتّم فتح مصر ؟: ١س

كان یفّكر في تأمین حدود مصر الغربّیة حتى ال یفكر الّروم في غزوھا من : ج  
 ٠الّنـاحیة ھذه 

 ما المھّمة التي اختار عمرو بن العاص عقبة لھا ؟:  ٢س

 ٠استطالع أحوال أھل برقة لیفتحھا ویحمى حدود مصر الغربّیـة : ج 

 لماذا كان أھل برقة یكرھون الحكم البیزنطي ؟:  ٣س

 :كان أھل برقة یكرھون الحكم البیزنطي لما یأتي : ج 

 ٠ألجـــور قّلـة ا -٢    ٠كثرة الّضرائب  -١

 ٠الفوضى وعدم القوانین العادلة  -٣

 ٠انتشار الغارات والّنھب  -٤

 ٠كثرة المعارك بین القبائل والّروم  -٥

 عالم یدّل دخول سرّیة عقبة برقة بسھولة ؟:  ٤س

وانكسار جیوشھم أمام زحف  یدّل ذلك على ضعف الّروم وانھیار دولتھم: ج 
 ٠المسلمین 
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 ثالفصل الثال           

 رسالة عقبة إلى عمرو

 ملّخص أحداث الفصل
n  أرسل عقبة بعد وصولھ إلى برقة رسالة إلى عمرو بن العاص یصف لھ

و یوّضح فیھا أھّم صفات أھل برقة  أحوال الّنـاس وأسباب كرھھم للّروم
 ٠وتطّلعھم إلى اإلسالم فھو المنقذ لھم من ظلم الّروم  من أخالق حمیدة

n تح برقة مؤّكدا أّن اهللا سینصره على الّروم كما ثّم دعا إلى اإلسراع بف
 ٠نصره علیھم في الّشـام ومصر 

n ف زحف العندما وصلت رسالة عقبة قام عمرو بتجھیز جیش من عّدة آ
بھ على برقة فاستقبلھ أھلھا بالّترحیب ودخل معظمھم في اإلسالم ومن 

ة وھي جزء من المال مقابل الحمای بقى منھم على دینھ دفع الجزیة
 .والخدمات والّزكاة التي یدفعھا المسلمون 

 معاني المفردات 

 ال حّبذا × لالستحسان : حّبذا *      ٠علمت : تبّیـنت * 

 أسرعت : عّجلت * :  ٠یبغضون ویكرھون : یمقتون * 
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 ٠ العدد من الثالث إلى الّتسع: البضع *    ٠شاّقة : باھظة * 

 ٠أقبح × أجمل : ع أرو*     ٠اللین × الّشدة : الغلظة * 

 ٠العبید والجمع أرّقـاء : الّرقیق * 

 ٠الّضریبة ویدفعھا غیر المسلمین : الجزیة * 

  ٠عملة ذھبّیة قدیمة : الّدینار *     ٠أداء : وفاء * 

      ٠ھدفھم : ھّمھم * 

 ٠بشارة : والمفرد   أوائلھ: بشائر الفجر الجدید * 

 ٠جعلھم عبیدا : استعبادھم * 

 ٠المراد اإلسالم : ر الجدید الفج* 

n  ٠یظھر : یطّل *       ٠یدفع : یحفز 

n  * ٠تنزل : تطأ      

n  * ٠الّظلم وھو االنفراد باألمر : االستبداد  

 أسئلة للمناقشة

n كیف كان الّروم یعاملون أھل البالد ؟:  ١س 

n  كان الّروم یظلمون أھل البالد ویفرضون علیھم ضرائب باھظة : ج
لغلظة والقسوة حتى ولو باع البربر أوالدھم في سوق ویحّصـلونھا با
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الّرقیق وفاء لھذه الّضرائب ویستأجرون البربر للعمل في قصورھم أو 
 ٠مزارعھم بأجر ضئیل 

n لماذا لم تشعر القبائل البربرّیة باألمن في ظّل حكم   الّروم ؟:  ٢س 

n  لعدم وجود قانون یحمى األرواح واألموال وكّل ھّمھم تحصیل : ج
  ٠الّضرائب واستعباد البربر

n ما الذي عّجـل بفتح اإلسالم لبرقھ ؟:  ٣س 

والّنفوس الّسمحة    بالذي عّجل ألّن أھل برقة یّتـصفون بالخلق الّطی: ج 
وینظرون إلى اإلسالم من خالل ما سمعوا على أّنھ المنقذ الوحید لھم من سیطرة 

 لبالد ینتظرونھ الّروم فكان  ذلك حافزا للتعجیل طالما أّن أھل ا

 بم استبشرت القبائل البربرّیة بقدوم عمرو إلیھم ؟:  ٤س

ألّن ھذا الّدین سوف یطّل علیھم بنور العدالة ویزیل االستعباد واالستبداد : ج 
 ٠الذي عاشوا فیھ قرونا عدیدة 

 ٠تحّدث عن استقبال أھل برقة لعمرو وجیشھ :  ٥س

وا بھ أبلغ ترحیب ورغبوا في دخول استقبلھ أھل برقة أروع استقبال ورّحب:ج 
 ٠اإلسالم 

عالم یدّل امتناع بعض البربر عن الّدخول في اإلسالم ؟ و ما موقف عمرو :  ٦س
 منھم ؟

یدّل ذلك على سماحة المسلمین حیث تركوا لھم الحرّیة في اختیار دینھم وقد : ج 
 ٠فرض علیھم جزیة سنوّیة قدرھا ثالثة عشر ألف دینار 
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 :ال تحس باألمن  -ولو أّنھا بربرّیة  -لقبائل فإّن ا:  ٧س

n ما القیمة الّتعبیرّیة للجملة االعتراضّیة الّسـابقة ؟ 

n  قیمتھا تأكید وحشّیة الّروم حتى أّن القبائل المعروفة بالقّوة : ج 
 ٠الّشجاعة والّصـالبة كانت ال تحس باألمن معھم و

n بم تمّیـز أھل برقة على كثرة عددھم ؟:  ٨س 

n  ٠مّیـزوا بحسن الخلق وسماحة الّنـفوس ت: ج  

 

 

 مع أطیب تمنیَّاتى بالتوفیق

 مجدي مختار إبراھیم/ أ 

 مدرس اللغة العربیَّة

 المنصورة
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ابع                                الفصل الر 

 الزحف على طرابلس

 ملّخص أحداث الفصل
n ل إلى ھجم عمرو على برقة وفتحھا وكان ھدفھ األساسي ھو الوصو

تونس ونشر اإلسالم فیھا وكانت مھّمة الجیش صعبة ألّنھ سیقطع 
مسافات كبیرة فیھا البربر والّروم ویمتازون بالقّوة والّشـجاعة ولكن مع 

و  خبرة عمرو بالمعارك استطاع أن یزحف إلى طرابلس وتحّصـن أھلھا 
حاصرھم شھرا ثّم حدث الجزر فانحسرت المیاه عن الشاطئ فدخلھا 

و وھزم الّروم وفّر أھلھا في الّسـفن الّتـجارّیة وبنى المسلمون فیھا عمر
الموجود ) مد القره مانلى مسجد أح( مسجد عمرو الذي ُبنى على آثاره 

  .الیوم

n  من القبائل ) وطرابلس  برقة(  :عمل عمرو على حمایة المدینتین
 ٠المقیمة في الّصـحراء حتى ال تھجم علیھم 

 معاني المفردات

 ٠ارتّد إلى الوراء :  انحسر الماء* 

 ٠عاصمة لیبیا :  طرابلس* 

 ٠المّد × ارتداد الماء عن الشاطئ :  الجزر* 

 ٠) مطمح : ( ما تتطّلع إلیھ نفسھ والمفرد :  مطامحھ* 
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 ٠سیقطع :  سیجتاز*        ٠سھال :  میسورا* 

 ٠ُمكرھین :  ُمرغمین*          ٠اندفع :  تدّفـق* 

  ٠خبرتھ : تمّرسھ*      ٠ما تأّخر :  ما لبث* 

 ٠أنزل :  أوقع* 

 ٠) ھول ( الّشدائد ومفردھا :  األھوال* 

 ٠) نقض ( آثاره ومفردھا :  أنقاضھ* 

 ٠اإلشراف علیھا :  الّسـیطرة*         ٠یخاف :  یھاب* 

  ٠حصینة :  منیعة*     ٠مواجھة األخطار :  مالقاة الّشدائد* 

 أسئلة للمناقشة

n فلماذا ؟ ٠كانت مھّمة الجیش اإلسالمي في فتح أفریقیة صعبة :  ١س 

n  كانت صعبة ألّن الجیش سیجتاز مساحات واسعة في األرض التي : ج
 ٠یقیم فیھا البربر والّروم وھم شجعان ال یستسلمون إّال ُمكرھین 

n لماذا لم یخف عمرو من القبائل التي كانت ستقابلھ في فتح أفریقیة :  ٢س
 ؟

n  ف لطول تمّرسھ بالحروب ولكثرة المعارك التي خاضھا وانتصر لم یخ: ج
  ٠فیھا 

n كیف استطاع القائد اإلسالمي فتح طرابلس ؟ و ما الذي سّھـل لھ :  ٣س
 ھذا الفتح ؟
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n  استطاع القائد فتح طرابلس بعد أن حاصرھم شھرا بدخولھا من جھة : ج
 ٠الشاطئ بعد جفافھ بسبب الجزر وانحسار الماء عنھ 

n ماذا أراد عمرو الّسیطرة على القبائل المقیمة في داخل الّصـحراء ل:  ٤س
 بعد فتح طرابلس ؟

n  أراد الّسـیطرة علیھا حتى ال تھّب منھا الھجمات على المسلمین في :ج
  ٠وھما برقة وطرابلس  المدینتین الكبیرتین

 مع أطیب تمنیَّاتى بالتوفیق

 مجدي مختار إبراھیم/ أ 
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 الفصل الخامس                             

 عقبة يتول ى القيادة

 ملّخـص أحداث الفصل
أصدر عمرو بن العاص أمرا بتكلیف عقبة أن یقود سرّیة لفتح فّزان ، وذلك 

 ٠لشجاعتھ فسار إلیھا ولّما اقترب منھا ألقى خطبة یحّس فیھا الجنود على القتال 

لقتال حفاظا على الكرامة وبعضھم انقسمت القبائل فبعضھا یرى ا: موقف القبائل 
 ٠یرى الّتـسلیم فرارا من ظلم الّروم وحّبا في عدالة المسلمین 

قاتلوا المسلمین قتاال عنیفا انتھى بانتصار المسلمین وإثبات كفاءة عقبة الذي 
  ٠یستحّق القیادة 

بسر بن ( وھو ) ودان ( وفي الوقت نفسھ أرسل عمرو بن العاص قائدا آخر لفتح 
ففتحھا ثّم ُفتحت صبراتة و شاروس و أراد عمرو أن یستمّر حتى یصل ) طاة أر

  ٠فرفض ) عمر بن الخطاب ( و استأذن الخلیفة  تونس 

 معاني المفردات

 ٠یخافون :  یرھبون*      ٠الّشـجاعة :  البسالة* 

 ٠مقابلتھم وجھا لوجھ : منازلة األعداء* 

 ٠جومھ ھ:  صولتھ*   ٠صوت الفرس :  الّصـھیل* 

 ٠) جیاد ( الحصان والجمع :  الجواد* 
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 ٠سّر وفرح :  اغتبط*        ٠أّول الّنھار :  الّضحا* 

 ٠سرور شدید :  اغتباط*       ٠ینتشر :  ینبعث* 

 ٠قریبة یراھا بعینھ :  مرمى البصر* 

 ٠یعیبون ویّشھرون :   ینّددون* 

 ٠ )حملة ( معارك ومفردھا :  حمالت* ٠دعاھم :  حثھم* 

 ٠قدرتھ وتفّوقھ :  جدارتھ*    ٠استمّر :  ظّل* 

 ٠عبادة الّتماثیل وھي األوثان :  الوثنّیة* 

 ٠ما یؤخذ في الحرب بالقّوة :  المغانم* 

 ٠عارضة ومھّیأة :  سانحة*   ٠مختلفة :  منشّقة* 

 ٠مقاومة ومقاتلة :  ُمدافعة* 

 ٠من ثالث إلى تسع :  البضع* 

 ٠المقاومة × یم الّتـسل:  االستسالم* 

  ٠الّدخول : الّتوغل ٠) رجا ( أنحاء والمفرد :  أرجاء* 

 أسئلة للمناقشة

 ما أّول عمل قیادي توّاله عقبة في الجیش ؟  :  ١س

 ٠أوَّل عمل قیادي توّاله عقبة ھو قیادة سرّیة لفتح فّزان : ج 
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كان المسلمون یعاملون أھل البالد التي یفتحونھا معاملة حسنة :  ٢س
 ٠وّضح ذلك ٠

كانوا یتركون لھم حّریة العقیدة فإن أسلموا كانوا منھم وإن ظّلوا على : ج 
 ٠عقیدتھم فعلیھم دفع الجزیة في مقابل الّدفاع عنھم 

 . تحّدث عن موقف القبائل من الفتح اإلسالمي :  ٣س

كانت القبائل منشّقة بعضھم یرى الّتـسلیم فرارًا من ظلم الّروم وحّبًا في : ج 
 .      وبعضھم یرى القتال حفاظا على الكبریاء فقاتلوا  عدالة المسلمین

 .وّضح ٠أرھب عقبة البربر بشجاعتھ وجرأتھ :  ٤س

ولكن عقبة أظھر لھم من  برغم انقسام القبائل إّال أّنھم حاربوا بشّدة: ج 
ویدفعون الجزیة  البسالة والجرأة ما جعل فرسانھم یفّرون أمامھ ویستسلمون

 ٠ین صاغر

 ؟) بسر بن أرطاة ( ماذا تعرف عن :  ٥س

وأخذ منھا غنائم كثیرة وكان من شیعة ) ودان ( قائد قاد سرّیة لفتح : ج 
 ٠معاویة 

) عمرو بن العاص (  مّما أراده) عمر بن الخّطـاب( تحدث عن موقف :  ٦س
 ٠في فتح أفریقیة 

یكثر عدد  رفض عمر بن الخّطـاب اإلذن لعمرو في فتح أفریقیة حتى: ج 
  ٠الجیش اإلسالمّى
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 عقبة والد عوة اإلسالمي ةالفصل الس ادس      

 ملّخص أحداث الفصل

لقد عاد عمرو بن العاص إلى مصر ألّن الخلیفة عمر بن الخّطاب رفض الّسـماح 
لھ بفتح أفریقیة ولكّنھ أمر عقبة أن یبقى في برقة لیعّلم المسلمین أمور دینھم 

نوات نشر فیھا اإلسالم واّللغة العربّیة بین أھل برقة فاستقّروا فبقى ھناك أربع س
 ٠على اإلسالم ولم یرتّد منھم أحد 

أّما أھل طرابلس فقد ارتّد كثیر منھم عن اإلسالم بعد ما علموا بأّن عمرو بن 
 .العاص غادر بالدھم 

 وخالفة عثمان الذي قام بعزل عمرو بن حدث تغییر في الخالفة بعد مقتل عمر
العاص عن والیة مصر وجعل مكانھ عبد اهللا بن سعد بن أبى السَّرح الذي أراد أن 

یثبت لعثمان أّنھ جدیر بالوالیة فاستأذنھ في فتح أفریقیة فاستشار الّصحابة 
  ٠والّتـابعین فوافقوا على مواصلة الفتح وإتمام ما بدأه عمر بن الخّطاب 

 معاني المفردات

 ٠ما قربوا :  ما كادوا *       ٠مقابل :  إزاء* 

 ٠ترك :  غادر*             ٠مفّر :  بّد* 

 ٠عملوا غیر ما التزموا بھ :  نقضوا*        ٠یقیم :  یحیى* 

 ٠) شعیرة ( و مفردھا  كّل ما جعل عمال لطاعة اهللا:  الّشعائر* 

  ٠العظیمة والكریمة األصل :  العریقة*   ٠قتل غدرا :  اغتیل* 
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 ٠تأّنى وتمّھل :  ترّوى*      ٠یب تھذ:  تثقیف* 

 ) .رّواد ( من یتقّدم الّنـاس والجمع :  الّرائد* 

 ٠الذین كانوا مع الّرسول الكریم :  الّصحابة* 

 ٠الذین جاءوا بعد الّصحابة :  الّتابعون*         ٠أحّب :  ألف* 

  ٠لم یترك اإلسالم :  لم یرتّد* 

 أسئلة للمناقشة

عقبة الّسـنوات التي أقامھا في برقة بعد عودة  في أي شيء قضى:  ١س
 عمرو إلى مصر ؟

قضاھا في تعلیم الّناس وتثقیفھم ونشر اإلسالم بین البربر وإحیاء شعائر : ج 
 ٠الّدین 

 ما موقف أھل برقة من عقبة بن نافع ؟ وما الّدور الذي قام بھ بینھم ؟:  ٢س

بّیة وترتیل القرآن وفھمھ وأحّبوه جاءه كثیر من البربر وتعّلموا اّللغة العر: ج 
ولم یرتّد منھم أحد عن الدین وقد قام بتعلیمھم وتثقیفھم حتى اكتسب خبرة 

  ٠واسعة وعمیقة بالبیئة البربرّیة 

 ما موقف أھل طرابلس بعد أن غادرھم عمرو عائدا إلى مصر ؟:  ٣س

 ٠لعھد ونقضوا ا ارتّد عدد كبیر منھم عن اإلسالم ورفضوا دفع الجزیة: ج 

 من ولى أمر مصر بعد عمرو بن العاص ؟ وفي خالفة من ؟:  ٤س
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توّلى أمر مصر عبد اهللا بن سعد بن أبى الّسرح وتّم ذلك في خالفة : ج 
 ٠عثمان 

 ما موقف الوالي الجدید من فتح أفریقیة ؟:  ٥س

أراد أن یثبت كفاءتھ فاستأذن الخلیفة في فتح أفریقیة فاستشار الّصحابة : ج 
  ٠ابعین فأشاروا بمواصلة الفتح الذي بدأه عمر بن الخّطاب والّت
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ابع  جيش العبادلة  الفصل الس 

 ملّخُص أْحَداِث الفْصِل

n  دعا الخلیفة عثمان بن عفان الناس إلى الجھاد فتجّمع عشرة آالف فارس
 ٠وُسّمى ھذا الجیش بجیش العبادلة لكثرة الذین یبدأ اسمھم بعبد اهللا 

n الخلیفة عبد اهللا بن سعد بفتح تونس وسار ھذا الجیش حتى وصل  أمر
وانضّم إلیھ المجاھدون من مصر فبلغ  مصر فاستقبلھ أھلھا بالترحیب

وأمّدھم عثمان بألف بعیر لتحمل الّضعفاء وكان عقبة في  سبعین ألفا
  ٠انتظار جیش العبادلة في برقة 

n ك ملكا طاغیة یبسط نفوذه من انفرد عقبة بعبد اهللا ونصحھ بالحذرألنَّ ھنا
والقبائل تخضع لھ ؛ ألنَّھ خلصھا من ) جرجیر ( طرابلس إلى طنجة اسمھ 

الرُّوم ولھذا فإنَّ المعركة ستكون عنیفة واتفقا على تأجیل غزو طرابلس 
  ٠واالتجاه إلى سبیطلة في الجنوب الغربىِّ لتونس 

 معاني المْفَرَداِت

 غنیمة : لمنتصر والمفردما یغنمھ الجیش ا:  الغنائم* 

 ٠جمل :  بعیر*      ٠تخضع لھ :  تدین* 

 ٠المراد القصر مقرُّ الحكم :  البالط* 

 ٠الترحیب :  الّترحاب*    ٠استقبلھ :  لقیھ* 

 ) .                          أعتدة ( األسلحة والدَّواب والجمع :  عتاد الجیش* 
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 ٠تستمع ألمره وتنفذه :  تأتمر بأمره* 

 ٠قدومھ ووصولھ :  مقدمھ* 

 ٠جمعھم :  حشدھم*           ٠الطاعة :  الوالء* 

 . یھجمون علینا في سرعة :  ینقّضون علینا* 

 ٠) طغاة ( ظالم والجمع :  طاغیة* 

 ٠عاصمة الدَّولة الرُّومیَّة :  سبیطلة* 

 ٠سیطرتھ :  سلطانھ*    ٠ینشر :  یبسط* 

 ٠مزاولة وأداء :  ممارسة* 

  ٠قوتھ وسیطرتھ :  نفوذه*      ٠مجاوزة الحدِّ :  لّطغیانا* 

 أْسئلة للُمناقَشة

 لم ُسمِّى الجیش الذي أمدَّ بھ عثمان عبد اهللا بن سعد بجیش العبادلة ؟:  ١س

    :م من یبدأ اسمھم بعبد اهللا ومنھ ُسمِّى بذلك لكثرة: ج 

 ٠م عبد اهللا بن عبَّاس وعبد اهللا بن عمر وغیرھ           

ما ھذا الموقف ؟   ٠لعثمان بن عفان موقف في تجھیز جیش العبادلة :  ٢س
 وعلى أي شيء یدلُّ ؟

ھذا یدلُّ على رحمتھ و یر لحمل الضُّعفاءالموقف ھو إمداد الجیش بألف بع: ج 
  .بالجنود وحسن تجھیزه للجیش 
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 ما العوامل التي ساعدت على قوَّة جرجیر وبسط نفوذه ؟:  ٣س

القبائل وطاعتھا ألوامره ؛ ألنَّھ خلصھا من الرُّوم بانفصالھ عن خضوع : ج 
 .البالط البیزنطي 

 ٠واتـساع ملكھ من طرابلس إلى طنجة وتأیید عدد كبیر لھ  

 كیف استقبل أھل مصر ھذا الجیش ؟:  ٤س

لقیھ أھلھا بالّترحاب وفرحوا لمقدمھ وانضمَّ إلیھ من حشدھم عبد اهللا بن : ج 
 ٠وة سعد لھذه الغز

 مع أطیب تمنیَّاتى بالتوفیق
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 الفصل الثامن موقعة سبيطلة
 ملّخص أحداث الفصل

n  خرج المسلمون لفتح سبیطلة بإرشاد رجال القبائل الذین یعرفون الّطرق
بذلك أعلن لجیشھ أّن من یقتل قائد المسلمین فلھ ) جرجیر ( ولّما علم 

 .ابنتھ  مكافأة ألف دینار والزواج من

n قائد المسلمین أّن من یقتل جرجیر فلھ مكافأة ألف دینار والزَّواج  أعلن
 ٠من بنت جرجیر 

n  بدأت االشتباكات ولّما تأّخرت أنباء المعركة عن الخلیفة عثمان أرسل
مددا بقیادة عبد اهللا بن الّزبیر الذي أشار بوضع كمین وراء الجیش لیھجم 

  ٠تھ على الّروم عند الّرجوع من المعركة ونجحت خّط

الذي یحملھا ألّنھا  قت نفسھا من فوق الجملُقِتل جرجیر وأسرت ابنتھ لكّنھا أل
 ٠لم تحتمل ذّلة األسر فماتت 

n ٠تّم الّصلح بین القبائل على دفع ثالثمائة قنطار من الّذھب 

n  ُأرسلت الغنائم في الّسفن إلى مصر وعاد الجیش برًا                
ثالثة (  ین وكان نصیب المحارب على فرسھووّزعت الغنائم على المجاھد

 ٠) ألف دینار ( والّراجل ) آالف دینار 

n  ٢٨عاد عقبة إلى مصر بعد ست سنوات من الجھاد وكان ذلك سنة 
 ٠ھجرّیة 
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n التي انتشرت   قضى بعدھا ثالث عشرة سنة في العبادة بعیدا عن الفتن
 ٠بعد مقتل الخلیفة عثمان 

n ھـ وعاد ٤٠اویة سنة ھدأت تلك الفتن بعد تولیة مع                                 
 .عمرو بن العاص والیا على مصر 

n  فقد ظّل یحّب الجھاد والفتوحات على الّرغم من كبر سن عمرو. 

 معاني المفردات

 ٠) دلیل ( المرشدون والمفرد : األدّالء 

 ٠تعادى : تناوئ *     ٠تقتل : تبید * 

  ٠) درب (  :المفرد  ٠) مسلك ( د الطرق والمفر: المسالك * 

 ٠كره × أحّب : وّد *                     ٠مقتلھا : مصرعھا *   

 ٠انتشر وانتقل من مكان إلى مكان : سرى الّنبأ * 

       ٠أسر : سبى *                 ٠یخسر × یفوز : یظفر * 

 ٠الّظالم المنفرد بالرأي : المستبّد * 

 .وھو ما یؤخذ بالحرب ) مغنم ( : جمع : المغانم * 

 ٠المستعّدون : المتأھبون *     ٠موضع : مثار * 

 ٠نالھا واستولى علیھا : أحرزھا * 

 :المحارب على ظھر الخیل والجمع : الفارس * 
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  ٠یقـصدون : یرمون *         ٠) فوارس وفرسان ( 

 ٠من یمشى على رجلیھ : الّراجل * 

n  * ٠أقام  :عكف *      ٠ھدف : غایة 

n  * ٠قاطعة فاصلة : حاسمة *   ٠تساوى : تعادل 

n  * ٠استقرار وتمكین : تثبیت 

n  * ٠قامت وثارت : نشبت 

n  * ٠لم ُتظھر أو تكشف : لم ُتسفر 

n  * ٠معرفة أصول الّدین وأحكامھ : الّتـفّقـھ 

n  * ٠عّده بطیئا : استبطأ الّنصر  

n  * ٠لم یلبث ؛ لم یتأّخر *      ٠فّضـل : آثر 

n  *٠) قلقـلة : ( المفرد : االضطرابات : القل الق 

n  * ٠األسلحة : العتاد 

n  * ٠دخل مرحلة الّشـیخوخة : بلغ من الكبر عتّیا 

n  * ٠مشتعلة : متوّقـدة *           ٠أعنَدك : ألَدیك  

n  * ٠تنھال وتھجم بقّوة : تنقّض  
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 أسئلة للمناقشة

 ٠و العربي لبالده تحّدث عن موقف جرجیر عندما وصل إلیھ نبأ الغز:  ١س

خطب جرجیر في جیشھ طالبا منھم أن یجعلوا نھایة العرب على أیدیھم : ج 
 ٠في ھذه المعركة 

 ما الجائزة التي خّصـصھا جرجیر لمن یقتل أمیر جیش المسلمین ؟:  ٢س

  ٠ألف دینار والّزواج من ابنتھ : الجائزة : ج 

د اهللا بن الزبیر لقتال ما الخّطـة التي وضعھا عبد اهللا بن سعد وعب:  ٣س
 جرجیر ؟

اّتفقا على أن یجّھزا مجموعة من الفرسان بعیدا عن مواقع االشتباكات : ج 
حتى إذا ما انتھت االشتباكات عند الظھر وأراد األعداء أن یعودوا إلى 

 ٠مواقعھم تنقّض علیھم ھذه المجموعة فتبید بعَضھم وتأسر البعَض اآلخر 

 جیشھ في زعماء القبائل األخرى؟ما أثر ھزیمة جرجیر و ٤س

ما إن سرى نبأ ھزیمة جرجیر وسبى ابنتھ وسقوط سبیطلة في أیدي : ج 
المسلمین حتى سار زعماء القبائل یطلبون الّصـلح واّتـفقوا على دفع ثالثمائة 

  ٠قنطار من الّذھب 

 ما موقف عقبة بعد مقتل عثمان من الفتن ؟:  ٥س

ّتـفقھ في الّدین وآثر العزلة بعیدا عن الفتن عكف عقبة على العبادة وال: ج 
 ٠والقالقل التي اشتعلت في الّدولة اإلسالمّیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


241 
 

 
 ھدیَّة مجانیة        مدرس اللغة العربیة                       مجدي مختار إبراھیم        / أ 

 عقبة يستأنف الفتحالفصل التاسع       
 ملّخُص أْحَداِث الفْصِل     

n   واصلة الفتوح بعد عودتھ والیًا على م) عمرو بن العاص ( لقد صمَّم
 :على مصر واختیاره لعقبة بن نافع قائدًا ألسباب كثیرة منھا 

n ٠مھارتھ في الحرب  -١ 

n ٠خبرتھ بشئون القبائل والرُّوم بسبب إقامتھ ھناك ست سنوات  -٢ 

n ٠لیتمَّ ما بدأه من جھاد لنشر اإلسالم  -٣ 

 لجھاد ونشر الدِّین كان عقبة سعیدًا بھذا الّتـكلیف لحبِّھ ل       

n ودخلت القبائل األخرى في الدِّین  لمَّا عاد إلى برقة وجد أھلھا على اإلسالم 

n  وأرسل ) العاص عمرو بن (ھجریَّة ُتوفى  ٤٣وبعد سنتین أي في السَّنة
والتقى بعقبة ) معاویة بن حدیج( ویة بن أبى سفیان قائدًا آخر وھومعا

لم تحقـق إال نصرًا ) ابن حدیج ( وةولكن غز وقاما معًا بوضع الخطَّـة
  ٠ضئیال 

 معاني المفردات       

 ٠دخول : خوض *       ٠ابتداء : استئناف *         

 ٠استولى على قلبھ :شربھ والمراد : تشرُّبھ * 

 ٠فرحھ وسروره : اغتباطھ *           ٠كسب وإحضار : جلب * 
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 ٠وھو الظـفر ) مخلب ( المفرد : مخالب * 

 ٠الشرُّ والجھل : الجھالة *          ٠أفكار : خواطر ٠أضاءت : شرقت أ* 

 ٠دخلوا : اعتنقوا *   ٠وقت أو أثناء : إبان *        ٠من قبائل البربر : لواتة * 

 ٠مسرورین : مغتبطین *              ٠طاوعتھ أو أتتھ : واتتھ * 

  ٠داخلتھ : ساورتھ * 

 أسئلة للمناقشة
 مَّم علیھ عمرو بن العاص بعد عودتھ إلى والیة مصر ؟ما الذي ص:  ١س

ھـ  ورأى أنَّ ٢٢صمَّم على استئناف الفتوحات التي بدأھا في برقة في السنة : ج 
 ٠خیر من یقوم بھا ھو عقبة بن نافع 

 لماذا اختار عمرو بن العاص عقبة بن نافع لتحقیق ما صمَّم علیھ ؟:  ٢س

 ٠لحرب لمھارتھ في فنون ا: أوَّال : ج 

 ٠لخبرتھ بشئون القبائل البربریَّة والرُّوم : ثانیًا    

  ٠لیتمَّ ما بدأه من الجھاد ونشر اإلسالم : ثالثًا   

 لم اغتبط عقبة بتكلیف عمرو بن العاص لھ بمواصلة الفتوحات ؟:  ٣س

وخوض  اغتبط عقبة إلشباع رغبتھ في الفتوحات ونشر اإلسالم بین القبائل: ج 
وتوسیع رقعة الدَّولة اإلسالمیَّة وجلب المغانم إلیھا وإنقاذ  أعداء اهللا المعارك ضدَّ

 ٠القبائل البربریَّة من مخالب الوثنیَّة والجھالة 
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 وغیرھا من البالد ؟  ةكیف بدأ عقبة أعمالھ الحربیَّة في برق:  ٤س

 (                     بدأ عقبة أعمالھ الحربیَّة في ھذه المرَّة بالتَّوجھ إلى قبیلة : ج 
فأعلنوا الطاعة من جدید واعتنقوا اإلسالم راضین غیر مغتبطین ثمَّ اتَّـجھ ) لواتة 

إلى برقة فوجد أھلھا كما تركھم منذ ثالث عشرة سنة ما زالوا على دین اإلسالم 
وقواعده واستجاب لعقبة عدد كبیر من القبائل حتى أصبح  ویتمسَّـكون بأصولھ
 ٠باآلالف  المسلمون یقدَّرون

فما ھي الشُّـكوك ؟ و  ٠داخل عقبة الشُّـكوك بعد موت عمرو بن العاص :  ٥س
 كیف تحقـقت ؟

علىٍّ بن (  توقع عقبة أنَّ معاویة سوف یرسل قائدًا آخر ممَّن أعانوه على : ج 
وأرسل جیشًا من  لیقوم بفتح أفریقیة وفعال تحقـقت ھذه الشُّـكوك) أبى طالب 

كنَّ النَّـصر كان للغزو ھذه البالد ووضع مع عقبة خطَّـة الغزو و عشرة آالف مقاتل
 ٠ضئیال 

 اللُھمَّ تقبَّْل ِمنَّا َصاِلَح األْعَمال
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 الفصل العاشر عقبة يت جه إلى إفريقية

 ُملخَُّص أْحَداِث الفْصِل

n  كان نتیجة حسن معاملة عقبة للبربر أن تعّلقوا بھ فقد
یقیا وأرسل مددا لھ من عشرة اختاره الخلیفة لفتح أفر

آالف جندي وقد نادى عقبة بین قبائل برقة بالجھاد 
فأسرعوا باالنضمام إلیھ فأصبح الجیش اإلسالمي ألّول 

 ٠مّرة مكّونا من العرب والبربر 

n  التي افتتحھا  بسر بن أرطاة  ) ودان ( اّتـجھ عقبة إلى
،  قبل ذلك وارتّدت ، فأعادھم إلى اإلسالم وأسر ملكھا

وأمر عقبة بعودتھ بعد أن تعّھد بدفع الجزیة وعدم نقض 
  العھد مّرة أخرى

فأعادھا إلى اإلسالم وأسر               ) فزان ( وذھب عقبة إلى 
ملكھا وأمر بإحضاره ماشیا وكان منعَّما ال یحتمل          

وصار یبصق دمًا    المشي فأصابھ الضَّّـعف والسُّـعال
كنَّ عقبة لم یقتلھ وعفا عنھ على واضطرب قلبھ ، ول

شرط دفع الجزیة وقد رأى تواضع القائد العربي المنتصر 
 .بخالف ما كان علیھ الرُّوم من ظلم وكبریاء 
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والنَّـاس یدخلون  انطلق عقبة یفتح القرى والمدن في إقلیم فزان
و لكرھھم للرُّوم  وكان  في دین اهللا أفواجًا ؛ إعجابًا بعدالتھ

لِّ مدینة أو قریة جماعة یعّلمونھم اإلسالم واّللغة یترك في ك
  ٠العربّیة 

 معاني المفردات

 ٠حبٌّ : تعلق * :       ٠استمرَّ : ظلَّ * 

 ٠الفخر بغیر حقٍّ والعظمة : الفخفخة * 

 ٠مجبرا ذلیال : مرغما * 
 ٠وھي ما أخذ ظلما ) مظلمة ( جمع : المظالم * 

     ٠عدده : عدتھ *             ٠الحسنة المنظر : المطھَّـمة * 

 ٠) أحشام ( الخدم والجمع : الحشم *              ٠شدَّة التعب : اإلعیاء *  

: غادر *       ٠تدوس : تطأ *         ٠رجعت : ارتدَّت *    ٠مجیبین : ملبِّین * 
     ٠ترك 

    ٠قتال ومقاومة : مدافعة *        ٠عظمة : أبَّھة  *        

: الدَّھشة *    ٠مطأطئ : منكس *       ٠طرد الھواء فجأة : السُّعال *         
 ٠الحیرة 

 ٠المراد ال تخرج الكلمات من بین شفتیھ : تذوب *         
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 ٠وھو العضلة الصَّدریَّة ) فریصة ( جمع : الفرائص * 

 ٠التكبر : الخیالء ٠یظھر : یبدو * 

 ٠اقب نع: ننكل *     ٠استعدَّ : تأھب * 

     ٠الصُّورة : الھیأة *     ٠في جنوب لیبیا : فزان * 

 ٠ابتعد × قرب : دنا *    

  ٠أي سكن رعبھ فاستطاع أن یتنّفس : التقط أنفاسھ * 

 ٠تحركھ واضطرابھ : خفقانھ *        ٠أقام : عسكر 

  ٠أفرج عنھ : أطلق سراحھ *     ٠منعَّما مدلال : ُمترفا * 

 ٠تفصل تمنع و: تُحول * 

 ٠) أنفار ( جماعة من ثالثة إلى عشرة والجمع : نفر  •

 أسئلة للمناقشة

 لماذا زاد تعلق البربر بعقبة أثناء والیتھ على برقة ؟:  ١س

تعلق بھ البربر لحسن معاملتھ ورفع المظالم التي فرضھا علیھم : ج 
 ٠الرُّوم 

 ما موقف عقبة من اختیار معاویة لھ لفتح إفریقیة ؟:  ٢س

 ٠كان فرحھ عظیما بخروجھ للجھاد في سبیل اهللا  :ج 

 وھو واقف أمام عقبة؟) ودَّان ( ما الذي تذكره ملك :  ٣س
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  ٠تذكر أنَّھ نقض العھد ومنع الجزیة وأرسل أھل قبیلتھ لمحاربتھم : ج 

 من نداء عقبة لھم ؟) فزان ( ما موقف أھل :  ٤س

ون الدِّین الحنیف ولن استجابوا لنداء عقبة وأعلنوا أنَّھم سیعتنق: ج 
 ٠یرضوا بھ بدیال إلى األبد 

صراحة ؟ وما الذي فعلھ بھ  رأیھ) فزان ( لم یعلن ملك  لماذا:  ٥س
 ؟عقبة

لم یعلن رأیھ بصراحة ؛ ألنَّھ كان وثنیَّا ال یؤمن باألدیان وقد أمر : ج 
 عقبة بإحضاره ماشیًا فتعب من المشي ؛ ألنَّھ كان مترفًا منعَّمًا وعندما

  .وصل كان خائفًا ولكنَّ عقبة عفا عنھ على أن یدفع الجزیة 

 فلماذا ؟ ٠عندما وصل ملك فزان إلى خیمة عقبة أخذتھ الحیرة :  ٦س

وجنوده في   ألنَّھ وجد القائد العربي یجلس وسط جمع من ضبَّاطھ: ج 
تواضع وأخذتھ الدَّھشة إذ رأى الرَّجل الذي اھتزت المنطقة كلھا لمقدمھ 

عدت فرائص الحكام رعبًا منھ یفترش األرض وال یبدو علیھ أىُّ وارت
 ٠مظھر من مظاھر الفخر والخیالء 

 لماذا ازداد عدد المسلمین في المدن التي كان یفتتحھا عقبة؟  ٧س

ألنَّھ كان یترك جماعة من المسلمین یعلمون أھل ھذه البالد اللغة : ج 
  ٠وا ظلم الرُّوموكرھ وا بعدالة اإلسالمالعربیَّة وقواعد الدِّین كما أنَّھم أعجب

؟ و ما الذي كان یقوم بھ كم سنة ظلَّ عقبة والیًا على برقة :  ٨س
 ؟خاللھا
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وكان یقوم بمھمَّتھ  ٠ھـ  ٤٩ظلَّ عقبة والیًا على برقة حتى سنة : ج 
 ٠كداعیة لإلسالم في ھذه  المنطقة 

 مع أطیب تمنیَّاتى بالتوفیق
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 عبقري ة عقبة الحربي ةادي عشر الفصل الح
 ملّخص أحداث الفصل    

n ُّلمعركة خطیرة وھي فتح مدینة  أخذ عقبة یجدد نشاط جیشھ ثمَّ یستعد
التي تقع على قمَّة جبل مرتفع یصعب صعوُده كما یسھِّل على ) خاوار (

 ٠المدینة إبادتھ قبل الوصول إلیھا 

n المدینة شھرا كامال فلّما  لقد تغّلب عقبة على تلك الصُّعوبات وحاصر
تحقق أ نَّ دخولھا مستحیل تراجع واھتدى إلى دخولھا من طریق آخر 

 ٠أرشَده إلیھ األدالء 

n  سار عقبة في الطریق وأخضع القبائل التي قابلتھ ولكنھ فوجئ بأنَّ ھذا
الطریق لم یسلكھ أحد من قبل ؛ ألنھ ال ماء فیھ وال عشب أمَّا العدوُّ الذي 

 ٠ھ فھو العطش القاتل الذي كاد یبید جیشھ وجیش لقیھ

 معاني المفردات

 ٠الصُّعوبات : المخاطر *   ٠یركن ویمیل : یخلد * 

 ٠اخترق وقطع : اجتاز *          ٠مقدار : ریثما * 

 ٠قوَّة اإلرادة : العزم * 

 ٠القوَّة والتحمُّل : الجلد *             ٠عرف وتحقق : تبیَّن * 

 ٠تفتـحت : تفتـقت *       ٠سابقا : آنفا *         ٠اولون یز: یمارسون * 

 ٠و تفوقھ  براعتھ: عبقریتھ *        ٠یستعدُّ : یتأھَّب * 
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 ٠) الدَّلیل ( المرشدون والمفرد : األدالء *          ٠أشدُّ و أصعب : أخطر * 

 ٠االستعداد : األھبة *                    ٠تقابلھ : تصادفھ * 

 ٠سفح × ) قمم ( أعاله والجمع : ة الجبل قمَّ* 

 ٠خال من النبات والماء : مقفر * 

 ٠) شواھق ( مرتفع والجمع : شاھق * 

 ٠یصعده : یتسّلقھ *             ٠جامدة : صلدة    

 ٠االنتقام من العدّو : النَّیل *          ٠لم یقم بھ أحد : لم یتوّطن *   

 یھلكھ ویقضى علیھ : یبیده  •

 أسئلة للمناقشة  

 فلماذا ؟ ٠كان عقبة في حاجة إلى الھدوء بعض الوقت  ١س

كان عقبة في حاجة إلى الھدوء بعد التعب الشدید في المعارك السَّـابقة وحتى : ج 
 ٠یجدِّد نشاط جیشھ 

 ؟) خاوار ( ما الحیلة التي لجأ إلیھا عقبة لفتح مدینة :  ٢س

 ٠ذھاب من طریق آخر أرشده إلیھ األدالء الحیلة ھي التراجع عن المدینة وال: ج 

 ؟) خاوار ( ما العدوُّ الذي لقیھ عقبة وجیشھ وھو في طریقھ إلى مدینة :  ٣س

  ٠ذلك العدوُّ ھو العطش القاتل : ج 

 ؟) خاوار ( ما الذي كان یفسد على عقبة خطتھ التي أعدَّھا لفتح مدینة : ٤س
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حد من قبل ألنَّھ مقفر وكاد العطش لقد فوجئ بأنَّ ھذا الطریق لم یسلكھ أ: ج 
 ٠یقضى على جیشھ ویوقف زحفھ 

 تراجع عقبة لحیلة تفتـقت عنھا عبقریَّتھ الحربیَّة  :  ٥س

 ٠عبِّر عن ھذا المعنى بأسلوبك 

حیث إنَّھ عرف من األدالء أنَّ ھناك طریقا آخر إلى ھذه المدینة تقیم على : ج 
السَّـھل دخول المدینة قبل أن تأخذ  جانبیھ بعض القبائل وتمَّ إخضاعھا ومن

  ٠استعدادھا للدِّفاع عن  نفسھا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تدريبات على الفصل الدراسي األول

 عقبة بن نافع

َّ أجب  اقرأ ثم

العودة  یقیة لم یجد عمرو بن العاص بّدا منغزو أفر الخلیفةإزاء رفض :  ١س
دینھم  أمورفیھا  بأن یقیم في برقة لیعّلم المسلمین عقبةإلى مصر ولكّنھ أمر 

 ٠ العریقةویحیى شعائر الّدین في ھذه المدینة 

 :تخّیر الّصواب مّما بین القوسین فیما یأتي ) ا ( 

 ٠) ناحیة  –عند  –مقابل : ( مرادفھا ) إزاء ( كلمة  -١

 ٠) رجوعا  –مفّرا  –استمرارا : ( مرادفھا ) بّدا ( كلمة  -٢

 ٠) شاعرة  ٠شعیرة  –شعرة ) : ( شعائر ( مفرد  -٣

 ٠) یذھب  –یرجع  –یرحل : ( مقابلھا ) یقیم (  -٤

 من الخلیفة الذي تتحّدث عنھ العبارة ؟ و لماذا رفض غزو  أفریقیة ؟) ب ( 

 عقبة في برقة ؟لماذا أمر عمرو بأن یقیم ) ج ( 

 ما الجمال في الّتـعبیر الّسـابق ؟ ٠) یحیى شعائر الّدین ) ( د ( 

  .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ(
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حتى إذا  االشتباكاتمن الفرسان بعیدا عن موقع  مجموعةعلینا أن نجّھز :  ٢س
أن یعودوا إلى  مواقعھم تنقّض  األعداءعند الظھر وأراد  االشتباكاتما انتھت 

 ٠اآلخر  البعضالمجموعة فتبید بعضھم وتأسر  ھذهعلیھم 

 من الُمتحدِّث في العبارة الّسـابقة ؟ و من المخاطب ؟) ا ( 

 :اختر الكلمة المناسبة مّما بین األقواس لما یأتي ) ب ( 

 ٠) فروس  –فوارس  –أفراس ) : ( فارس ( جمع * 

 ٠) أثبت  –حضر  –أعّد ) : ( جّھز ( مرادف * 

 للخطة المرسومة أثر حاسم في المعركة ؟كیف كان ) ج ( 

 ) ھجم الفرسان (  –) انقّض الفرسان ) ( د ( 

 ما الفرق بین الّتـعبیرین في رأیك ؟

  .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ(

على بعض القبائل   ضیوفاأّیام قلیلة وصلوا إلى برقة ونزلوا  مسیرةوبعد :  ٣س
وما , تعّرفوا على أحوال البالد حتى , ھنا وھناك  یتجّولونوراحوا , البربرّیة 

یھم في مساوئ ھذا أ؟ و ر البیزنطيو كیف یعیشون تحت الحكم  أھلھا بالیشغل 
 ولماذا یتذّمرون منھ ؟, الحكم 

 ؟) مساوئ : ( ؟ و ما مضاد ) یتجّولون : ( ما مرادف ) ا ( 

 ؟) ونزلوا ضیوفا على بعض القبائل( عالم یدّل الّتعبیر بـ ) ب ( 

 ا الذي عرفتھ سرّیة برقة بعد تجّولھا فیھا ؟و ما قیمة ھذه  المعرفة ؟م) ج ( 
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 ؟في العبارة ؟ ولماذا) ھنا ( على ) ھناك ( ھل ترى قیمة لعطف ) د ( 

  .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ(

تیّمنا بھذا االسم الذي یطلق على عدد من فرسان ) عقبة (  والدهسّماه :  ٤س
ولد الطفل , والّنزال وقھر األعداء   لمبارزةمّمن لھم باع طویل في ا, قریش 

وبعد  ,وبین قریش  –صّلى اهللا علیھ وسّلم  –والّنزاع یومئذ على أشّده بین النبي 
 ٠المشركین  أذىإلى المدینة لیتحاشى  مكةبسنة واحدة ھاجر الّنبى من  میالده

 بھذا االسم ؟) عقبة ( لماذا ُسّمى ) ا ( 

في جمل من ) الّصراع (ومعنى ) فرسان ( ومفرد )  تیّمنا( ھات مرادف ) ب ( 
 ٠عندك 

 ٠اذكر سببین لھجرة الّرسول من مكة إلى المدینة ) ج ( 

واذكر أثر البیئة في شخصّیة  ٠وّضح ذلك  ٠للبیئة أثر في توجیھ صاحبھا ) د ( 
 ٠) عقبة ( 

  .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ(

لكّن عقبة                           المسلمین و مدافعةھذه القبیلة  أھلحاول :  ٥س
وعادوا بھ إلى  ملكھم  ثّم أسروا, مھم في أّول اشتباك من حولھ ھز المجاھدینو

 .مقّر القیادة اإلسالمّیة 

 :تخّیر اإلجابة الّصحیحة مّما بین القوسین ) ا ( 

 مواجھة –مشاركة  –مناصرة : المقصود منھا ) مدافعة ( 

 ٠) مقاّر  –قواریر  –قّررات م: ( جمعھا ) مقّر * ( 
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 ما القبیلة المشار إلیھا في العبارة ؟ و لماذا أسر عقبة ملكھا ؟) ب ( 

 ؟) والمجاھدین ( بعد ) من حولھ ( ماذا أفاد قولھ ) ج ( 

  .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ(

منكس الّرأس أمام عقبة یحاول أن یتكّلم فتذوب  ذلیال) ودان ( وقف ملك :  ٦س
ى شفتیھ وتذّكر في ھذه اللحظات أّنھ نقض عھده مع المسلمین ومنع عل الكلمات
 . الجزیة المقّررة  إرسال

 :تخّیر الّصحیح مّما بین القوسین ) ا ( 

 ٠) نشیطا  ٠عزیزا  –فرحا : ( مضادھا ) ذلیال (  -١

 ٠) الخوف     –االعتراف بالذنب  –الخزي : ( تفید ) منّكس الّرأس (  -٢

 ات التي ارتكبھا ملك ودان في حق المسلمین ؟ ما المخالف) ب(

 ) .تذوب الكلمات على شفتیھ ( بّین المقصود بقولھ ) ج ( 

  .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ(

ھذه المّرة لن تكون مع القبائل منفردة وإنِّما ستكون مع ملك  المعاركإّن :  ٧س  
بالطاعة ألّنھ  لالقبائمن طرابلس إلى طنجة وتدین لھ  نفوذهبسط سلطانھ و طاغیة

 ٠عن البالط البیزنطي  انفصالھالّروم وأعلن  حكمخّلـصھم من 

 ) طاعة ( ومقابل ) طاغیة ( وجمع ) نفوذه ( ھات معنى ) ا ( 

 من قائل ھذه العبارة ؟ و لمن قالھا ؟ و ما مناسبتھا ؟) ب ( 
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ا وصلتھ ما العوامل التي ساعدت على قّوة ھذا الملك ؟ وما الذي فعلھ بعد م) ج ( 
 أنباء الغزو العربي ؟

لم ُسّمى الجیش الذي أمّد بھ عثمان عبد اهللا بن سعد بجیش العبادلة ؟ و كم ) د ( 
 عدده ؟

  .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ(

صّمم عمرو بن العاص بعد عودتھ إلى مصر على       استئناف :  ٨س   
في فنون  ماھراالتي كان قد بدأھا في برقة فاختار عقبة ألنھ كان  الفتوحات

 ٠والّروم  البربرالحرب وخبیرا  بشئون 

n  ) تخّیر الّصحیح مّما بین القوسین ) ا: 

n انتھاء  –إلغاء  –ابتداء ) : ( استئناف ( مرادف  -١ ( 

n ٠) شائن  –شأن  –شيء ) : ( شئون ( مفرد  -٢ 

 لماذا اختار عمرو بن العاص عقبة الستئناف الفتوحات؟) ب ( 

 ال عقبة عندما اختاره عمرو بن العاص ؟كیف كانت ح) ج ( 

  .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ(

, ما یشغل بال الفاتح العربي  البحراألمواج وروعة  منظرلم یكن :  ٩س       
إّنھ قد انتصر على الّروم في الشام وانتصر علیھم , كبیر  معنىوإّنما كان یشغلھ 

طقة كّلھا ودخل الناس في اإلسالم ترفرف على المن رایةأیضا في مصر وارتفعت 
مصر من جھة الغرب في حاجة إلى األمان حتى ال  حدوددین اهللا أفواجا ولكّن 

 ٠الناحیة  ھذهیفكر الّروم في غزو مصر من 
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 :تخّیر الّصواب مّما بین األقواس ) ا ( 

 ٠) اّتـساعھ  –جمالھ  –خوفھ ) : ( روعة البحر ( مرادف  -١

 )عمرو بن العاص  –خالد  –عقبة : (  ھو) الفاتح العربي ( ھذا  -٢

 ٠) المناحي  –األنحاء  –الّنواحى ) : ( الّناحیة ( جمع  -٣

 لم كان البطل العربي یخاف على حدود مصر الغربّیة ؟) ب ( 

 من الذي كّلـفھ البطل العربي بالذھاب إلى برقة ؟ و لماذا ؟) ج ( 

  .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ(

 حیلةوالعتاد فیجب أن ندّبر  نا وبینھم كبیرا في العددبین الفارقمادام :  ١٠س
 .بسھولة  اقتحامھاعالیة وال یمكن  أسوار ذاتلقھرھم خاصة أّن مدینة سبیطلة 

 :اختر اإلجابة الّصـحیحة مّما بین القوسین ) ا ( 

 ) الجنود  –األسلحة  –الّرجال ) : ( العتاد ( مرادف  -١

 ٠) سور  –سورة أ –سورة ) : ( أسوار ( مفرد  -٢

 ) بسرعة  –بصعوبة  –بیسر ) : ( بسھولة ( مضاد  -٣

 ما أسباب تدبیر المسلمین حیلة لدخول مدینة سبیطلة ؟) ب ( 

 على زعماء القبائل األخرى ؟) جرجیر ( وقتل ) سبیطلة ( ما أثر فتح ) ج ( 

  .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ(
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إذ أّنھ برغم           براعتھ في  , عقبةأّول عمل قیادي یتوّاله  ھذاكان :  ١١س
عادّیا  جندّیافي الحرب وشجاعتھ في منازلة          األعداء ظّل  مھارتھالقتال و

 ٠ المجاھدینفي صفوف 

 :تخّیر الّصواب من بین األقواس ) ا ( 

 ) مھارتھ  –فصاحتھ  –قّوتھ ) : ( براعتھ ( مرادف  -١

 ) ھما صحیح كال –ُجنود  –ُجند ) : ( جندي ( جمع  -٢

 ٠) مرافقة  –مسالمة  –مھادنة ) : ( منازلة ( مضاد  -٣

 ما أّول عمل قیادي توّاله عقبة ؟) ب ( 

 ٠اكتب ملخـصا للكلمة التي ألقاھا عقبة في جنوده قبل المعركة ) ج(

  .أعرب ما تحتھ خط ) ھـ(

محھ إّنما كانت مطا ,على برقة وحدھا  االستیالءعمرو ھو  ھدفلم یكن :  ١٢س
 تعالیمإلى فتح ھذه البالد حتى یصل إلى                   أفریقیة وینشر  تمتّد

 ٠اإلسالم فیھا 

 :تخّیر الّصحیح مّما بین األقواس ) ا ( 

 ) الّسـیطرة  –الوصول  –الّتـقّدم ) : ( االستیالء ( مرادف  -١

 ٠) طامح  –مطمح  –طموح ) : ( مطامح ( مفرد  -٢

 ) الجزائر  –تونس  –لیبیا : ( لیوم في تقع ا) برقة ( -٣

 عالم كان یطلق اسم أفریقیة في ذلك الوقت ؟) ب ( 
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 لماذا كان عمرو یرید فتح ھذه البالد ؟) ج ( 

  .أعرب ما تحتھ خط ) د(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أعجبك في شخصیَّة عقبة بن نافع ؟ما الذي :  ١٣س

 ما أھمُّ الشخصیَّات األخرى التي أعجبتك في ھذه القصَّة ؟:  ١٤س

 :ما رأیك في كلِّ شخصیَّة من الشخصیَّات اآلتیة :  ١٥س

 ؟) أبو المھاجر بن دینار  –بسر بن أرطاة  –عمرو بن العاص ( 

 ما أثر فتح المسلمین لبالد شمال أفریقیة ؟:  ١٦س

 ما أخطر معركة خاضھا عقبة حتى اآلن ؟:  ١٧س

 ماذا تعرف عن الحكم البیزنطى ؟:  ١٨س

 مع أطیب تمنیَّاتى بالتوفیق

 مجدي مختار إبراھیم/ أ 

 مدرس اللغة العربیَّة

 المنصورة
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 فھرس الموضوعات

 
 م

 
 اسم الموضوع

 

 
 ص

 
 م

 
 اسم الموضوع

 
 ص

 
 
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
 
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
 
 

 
 القراءة : أوال 

 الحریة 
 صیانة المال العام 

 سبیل النجاح
 تعلم من النمل 

 غرائب المخلوقات 
 من كتاب كلیلة ودمنة

 ذكاء الطیور 
 محكمة األشجار

 النصوص: ثانیا 
 وطني 

 من مكارم األخالق
 فضل العلم والعمل

 العمل حیاة
 سلیمان والحمامة

 الحب عطاء
 الزھرة البخیلة
 الرفق بالحیوان

 
 

١ 
١٢ 
٢١ 
٣٠ 
٣٩ 
٥٠ 
٥٩ 
٦٩ 
 
٨٠ 
٩٢ 
٩٨ 
١١١ 
١٢٠ 
١٣٤ 
١٤٣ 
١٥٦ 

 
 
 
١ 
 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
 
٧ 
٨ 
٩ 
 
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 

 
 النحو : ثالثا 

ھمزة القطع وألف 
 الوصل 

 أنواع الخبر 
 الالزم والمتعدي

 الضمائر 
 الصحیح والمعتل

إسناد األفعال إلى 
 الضمائر 

 التمییز وأنواعھ
 تمییز العدد

 التوكید وأنواعھ
 لقصة ا: رابعا 

 شخصیات القصة 
 الفصل األول
 الفصل الثاني
 الفصل الثالث
 الفصل الرابع

 الفصل الخامس
 
 

 
 
 

١٦٨ 
١٧٧ 
١٨١ 
١٨٥ 
١٨٩ 

 
١٩٤ 
٢٠٣ 
٢٠٥ 
٢٠٩ 

 
٢١٣ 
٢١٥ 
٢١٨ 
٢٢١ 
٢٢٥ 
٢٢٨ 
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 م

 
 اسم الموضوع

 
 ص

 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢ 
١٣ 

 
 الفصل السادس
 الفصل السابع
 الفصل الثامن
 الفصل التاسع

 عاشرالفصل ال
 الفصل الحادي عشر

 تدریبات علي الفصل الدراسي األول

 
٢٣١ 
٢٣٤ 
٢٣٧ 
٢٤١ 
٢٤٤ 
٢٤٩ 
٢٥٢ 
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