منطقة الفروانية التعليمية
ثانوية عبد اللطيف ثنيان الغانم
قسم اللغة العربية

ملخص أسئلة دروس
اللغة العربية
للصف الحادي عشر
الفصل الدراسي األول
إعداد  :أحمد رفعت محمد
2018/2017م
املوضوع األول

املوضوع الثاني

املوضوع الثالث

آيات من سورة الحجرات

وقفة على السور

أنت ميزان نفسك

املوضوع الرابع

املوضوع اخلامس

املوضوع السادس

حرية الرأي

قرآن الفجر

كيف نزيل أسباب القلق

القواعد :
المفعول فيه –
الحال – العدد –
االستثناء

البالغة
أسلوب اإلنشاء
أغراض  :األمر – االستفهام
– النهي – النداء -التمني

التعبير " الرسالة – التقرير – الخاطرة "
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س هات معنى ما يأتي :
الكلمة

معناها

الكلمة

معناها

لمز

عاب

الفسوق

الخروج عن الطاعة

تنابز

المعايرة والنداء باأللقاب

اغتاب

ذكر العيوب من ورائه

اتقى

خاف وتجنب

تاب

رجع وأناب

بين معنى ظن في السياق اآلتي :
 كل البشر يظنون أنهم يموتون .
 ظن محمد العصير ماء

......يوقنون ويعتقدون .....
......شـــــك .....

هات مفرد  -جمع الكلمات اآلتية :
الكلمة

مفردها

الكلمة

أنساب

نسب

ظن

ظنون

صيْد
ِ

صيَد – صيداء  :المتكبر
أَ ْ

إثم

آثام

توائم

توأم

قَدْر

أ ْقدار

أكمل الجمل اآلتية بتصريف مناسب من مادة كره : -
المكره "
" كاره – مكروه – كريه  -مكاره – كراهة – كراهية –
َ







إن انتشار الكراهية بين المجتمع تدمره .
كل فعل قبيح عند الناس مكروه .
األطعمة الفاسدة لها رائحة كريهة .
تصيب اإلنسان في طريق مجده بعض المكاره .
يجب على المسلم أن يكون كارها لما يغضب هللا .
كراهة المسلمين مذمومة .

المكره على فعل شيء معذور .

التذوق الفني
حدد من اآليات صورة بيانية  ( :أيحب أحدك أن يأكل لحم أخيه ميتا )
 استعارة تمثيلية حيث صور هللا تعالى من يغتاب غيره بصورة من يأكل لحم أخيه ميتا مما يدل على
بشاعة الفعل .
 الكناية في " يأكل لحم أخيه "كناية عن صفة " الغيبة " مما يدل على بشاعة الغيبة .
حدد من اآليات محسنا بديعيا :
........مقابلة .....

" فليضحكوا قليال وليبكوا كثيرا "
" واختالف الليل والنهار "

..........طباق.إيجاب .....

" اسم الفسوق " " بعض الظن إثم "..

.......جناس ناقص..........
أسلوب اإلنشاء

استخرج أسلوبا انشائيا مما يأتي مبينا نوعه :
أمر  :اجتنبوا  ".اكتب – اجلس _ فلتكتب _ عليك أن تذاكر _صه – آمين "..
استفهام  :أيحب أحدكم  ".ومن يغفر الذنوب ؟  -متى تأتنا ؟ هل أتى ؟ أين العظام ؟ كيف ترقى ؟ ...
نهى  :ال يسخر قوم  ".ال تهمل – التنم – التذهب ..........
نداء  :ياأيها الذين آمنوا " يا سماء – يا قلب – يا رب –أيا رب – أمحمد ........
تمني  :ليت السماء تمطر " ليت لنا مثل "
صغ تعبيرا إنشائيا في جملة من تعبيرك :
( أمرا – نهيا – استفهاما – نداء – تمنيا ) .
-

أسلوب إنشائي -----أمر
تجنبوا الغيبة فإنها تدمر المجتمعات .
أسلوب إنشائي  -----نهي
ال تغتابوا غيركم .
ليت المسلمين ينأون بأنفسهم عن الغيبة  .أسلوب إنشائي -----تمني
أسلوب إنشائي ----استفهام
أتحب الغيبة ؟
أسلوب إنشائي  -----نداء
يا محمد الغيبة مذمومة

السالمة اللغوية المفعول فيه " الظرف "
س 1أعرب ما وضع تحته خط :
عاد أخي من سفره أمس  :ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب
ما كذبت قط  : :ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب
سافرت ليال  : :ظرف زمان منصوب
هو القاهر فوق عباده : :ظرف مكان منصوب
استخرج من اآلية القرآنية السابقة ظرفا (مفعوال فيه) وبين نوعه.
قال هللا تعالى  ":بئس االسم الفسوق بعد اإليمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون "
بعد  :مفعول فيه منصوب بالفتحة
اضبط ظرفي الزمان والمكان في العبارات اآلتية : -ما أفلح مغتاب قط .

أمس قصة لطيفة ,
 - //قرأت ِ

 اجلس حيث ينتهي بك المجلس  - // .ابتعد عن الجلوس بينَ المغتابين.صوب الخطأ النحوي في الجمل اآلتية :
-

أمس .
كنت مدعوا إلى وليمة
َ
يجتمع مجلس األمة يوم الثالثاء.
تزدحم الحدائق بالناس ربيعٍ .
ما أهملت صالتي من َذ عقلت .
قط.
ي أخاه ِ
ما اغتاب التق ُّ

أمس ِ
يوم َ
ربيعا
منذ
ُّ
قط

الكتابة التعبيرية
عناصر الرسالة :
 البسملة تكتب اسم المرسل إليه في يمين الصفحة المقدمة  :وتتميز بحسن االفتتاح اإلتيان بما يدل على مضمون الرسالة كالتهنئة أو التعزية . العرض  :ويتضمن الغرض األساسي من الرسالة سواء كان اعتذارا أو غير ذلك . الخاتمة  :وتتضمن المشاعر والود ثم السالم . كتابة االسم والتوقيع ( المرسل ) والعنوان وتاريخ الرسالة .يكتب رسالة إلى زميله يحثه فيها على االلتزام بالضوابط السلوكية واالجتماعية للحفاظ على المجتمع .

بسم هللا الرحمن الرحيم
من الكويت 2016/11/11
صديقي الغالي ............. :
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،أما بعد ............................
بداية أبعث إليك تحية معطرة بأريج الود والمحبة في هللا  ،وأتمنى من المولى عز وجل أن تصلك رسالتي و
أنت واألسرة الكريمة في أحسن حال و أتم عافية..
صديقي الغالي  ..إن المودة توجب النصح  ،لذا فإنني أوصيك ونفسي بحسن الخلق لما له من مكانةٌ
دين اإلسالم  ،و قد قال صلى هللا عليه وسلم في حسن الخلق :
عظيمة ومنزلة رفيعة في ِ
الفاحش البذيء "
ليبغض
ميزان المؤمن يو َم القيامة من حسن الخلق ،وإنَّ هللا
"ما من شيء أثقل في
ُ
َ
ِ
وحسن الخلق معنى واسع يشمل جميل الخصال والشيم  ،التي تضفي على صاحبها جماال ال يضاهيه
جمال،و يستطيع أن يصل إلى قلوب من حوله  ،ومكارم األخالق تكسب االنسان الدارين الدنيا واآلخرة  ،فهو
سيجد محبة شديدة ممن حوله من الناس  ،كما أنه في الدار اآلخرة سينال صحبة الرسول في الجنة كما قال
سا ،أحاسنُكم أخالقًا)..،
إلي ،وأقر َبكم مني في اآلخرة مجل ً
صلى هللا عليه وسلم (( :إن أحبَّكم َّ
لذا فعلينا أ نجاهد أنفسنا ونقصيها عن ارتكاب المعاصي  ،وندرب أنفسنا على الطاعات و أعمال الخير التي
تبلغنا حب هللا ورسوله  ،وأن نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا هللا تعالى .
و أخيرا  ..أبتهل إلى المولى عز وجل راجيا منه اإلجابة :
يصرف عني سيئها إال أنت
ألحسن األخالق ،ال يهدي ألحسنها إال أنت ،واصرف عني سيئها ،ال
" اللهم اهدنا
ُ
ِ
وفقنا هللا جميعا إلى صالح األعمال  ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .
أخوك في هللا

الدرس الثاني وقفة على السور
الثروة اللغوية

حدد معنى ما يأتي مستعينا بالمصادر المعجمية :
الكلمة

معناها

الكلمة

معناها

الذ

 -لجأ  -اعتصم

جالل

 -عظمة  -قدر

تحاشى

 -ابتعد  -تجنب

عائق

 -مانع – حاجز  -حائل

سبك

 -أحكم أتقن الشيء

الصل

 -حية من أخبث الحيات

مالءة

 -مملوءة – غطاء

حدد مفرد – جمع الكلمات اآلتية :
الكلمة

مفرد

الكلمة

جمع

وطاب

 -وطب

فصيح

 -فصحاء – فِصاح

البناة

 -باني

تاج

 -تيجان – أتواج

العرايا

 -عريان

هالل

 -أهلة

أوصال

 -وصل

ظمأى

حدد معنى " نزع " في سياق الجمل اآلتية :
-

نزع الطالب نعليه
نزع المريض أو المحتضر
نزع المتمردون عن طاعة الحاكم
نزع الولد في الشبه إلى أبيه
نزع المغترب إلى وطنه وأهله
 -نزع المشاغب عن إيذاء الناس

............خلعهما ........
....اقترب من الموت ......
 ....خرجوا عن الطاعة ...
....شابهه....
........حن واشتاق له ......
....كف وامتنع ......

أكمل الجمل اآلتية بتصريف مناسب من " فصح" :
0اللغة العربية الفصحى ثرية بالمعاني . كالمك فيه فصاحة وبيان. -هذا كالم فصيح وبديع .

 -ظماء

التذوق الفني
أوال  :وضح فيما يأتي  :نوع الصورة – التوضيح – األثر

نوع الصورة  :استعارة

 -1ينحتون الحياة

التوضيح  :حيث شبه الحياة بصخرة أو تمثال ينحت
األثر :ليدل على صعوبة الحياة واإلصرار على استمرار الحياة .
كاحتواء الشقاء وجه الجمال

 -2تركوا األرض والجفاف احتواها
نوع الصورة  :تشبيه تمثيلي .

التوضيح  :صورة احتواء الجفاف وجه الصحراء بوجه الجميلة التي تعلوها الشقاء والبؤس
األثر  :ليدل على صعوبة الصحراء وشدة الحياة بها بأنها حياة بؤس وشقاء
 - -3أنت في هامش الحياة خطوط
أنت خطوط  :تشبيه بليغ

تربط اليوم بالزمن الخالي
-

هامش الحياة  :استعارة مكنية

األثر  :ليؤكد على ذهاب أثر السور
ثانيا  :استخرج محسنا بديعيا من النص :
(الشقاء – الجمال )  .طباق
ووضح  :نوعه  -أثره
ويوضح أثر الجفاف وقضائه على مظاهر الجمال فيها
يوضح أهمية السور في ربط الحاضر بالماضي
(اليوم والزمان الخالي ) طباق
ثالثا  :حدد أسلوب األمر فيما يأتي :
 -1وأقيموا الصالة .
 -2وبالوالدين إحسانا .
 -3لينفق ذوسعة من سعته .
 -4صه – نزال – عليكم أنفسكم .

فعل أمر
مصدر الفعل
الم األمر والفعل المضارع
اسم فعل األمر

حدد األمر الحقيقي واألمر غير الحقيقي فيما يأتي :
أمر حقيقي

" أقيموا الصالة وأتوا الزكاة "

أمر غير حقيقي

" رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري "
أغراض أسلوب األمر

س 2حدد الغرض من األمر غير الحقيقي فيما يأتي :
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار"

غرضه الدعاء

أحدهم يخاطب الملك  :أزل حسد الحساد عني بكبتهم  000فأنت الذي صيرتهم لي حسدا
الغرض الثاني :

شاور سواك إذا نابتك نائبة 00يوما وإن كنت من أهل المشورات

" فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهلل من الشيطان الرجيم "

األمر غرضه النصح

ُون
ع َلى َ
ب ِم َّما نَ َّز ْلنَا َ
ور ٍة ِم ْن ِمثْ ِل ِه َوا ْدعُوا ُ
ع ْب ِدنَا فَأْتُوا ِب ُ
الغرض الثالث َ :و ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ِفي َر ْي ٍ
س َ
ش َهدَا َء ُك ْم ِم ْن د ِ
صا ِدقِ َ
الغرض منه التعجيز
ين "
َّللاِ إِ ْن ُك ْنت ُ ْم َ
َّ
أروني بخيال طال عمرا ببخله
الغرض الثالث :

وهاتوا كريما مات من كثرة البذل

س ِر ِف َ
ين"
ب ا ْل ُم ْ
و ُكلُواْ َواش َْربُواْ َوالَ ت ُ ْ
س ِرفُواْ ِإنَّهُ الَ يُ ِح ُّ

في فلي لسان
فقل ما شئت ً

الغرض من األمر اإلباحة

مليء بالثناء عليك رطب

فعش واحدا أو صل أخاك فإنه  . . .مقارف ذنب مرة ومجانبه
الغرض الرابع :
الغرض منه التخيير
وعش إما قرين أخ وفي  . . .أمين الغيب أو عيش الواحد
س 3صغ صيغا تتضمن أمرا غير حقيقي :
ربي أدخلني الجنة
لك الحرية افعل ما تريد
صاحب األخيار من الناس

الدعاء
اإلباحة
النصح

السالمة اللغوية

استخدام احلال

تحدد المجموعات التعاونية الحال وتذكر نوعه في األمثلة التالية .
األمثلة
 -1قال تعالى "وخلق اإلنسان ضعيفا"
 -2قال تعالى "إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
ونذيرا"

الحال

إعرابه

صاحب الحال
وإعرابه

ضعيفا

اإلنسان

شاهدا

الكاف

 -3أخوك خطيبا قدوتي.
 -4هذا كتابك مشروحا .
 -5احرص على أكل الفاكهة غضة .
 -6مررت بالمسجد مضا ًء

 -1قال تعالى "وأرسلناك للناس رسوال"
 -2قال تعالى " قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز"
 -3قال تعالى "وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم

خطيبا

منصوب

أخوك

مشروحا

مشروحا

غضة

غضة

مضاء

مضاء

رسوال

مفرد

و أنا عجوز

جملة اسمية

منصوب

تؤذونني وقد تعلمون أني رسول هللا إليكم "
وقد تعلمون

جملة فعلية

 -4قال تعالى "فخرج على قومه في زينته
 -5قال تعالى "أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم
كيف بنيناها "

أنواع الحال  :مفرد – جملة – شبه جملة

في زينته

شبه جملة

فوقهم

شبه جملة

في محل نصب

تطبيق
أكمل الجمل اآلتية بما هو مطلوب :
-1
-2
-3
-4

( حال مفردة )
ما لك .............؟
( حال جملة )
وقف المدرس ..................
ما أجمل الثمار  .........األغصان ( حال شبه جملة )
( حال جمع مذكر سالم )
شاهدت الطالب ..........







 -3صوب الخطأ النحوي في الجمل اآلتية :
رجع الجنود منتصرون .
أقبل الطالب وهم مبتسمين .
دخلت الطالبات االمتحان مستعداتَ .
وقف المعلم مؤدي عمله .
أسرع الطفالن إلى أبيهما خائفان .

منتصرين
مبتسمون
ت
مستعدا ِ
مؤديا ً
خائفين

صغ الكلمات اآلتية في جمل على أن تقع حاال ً صياغة سليمة.
( مغردا  -متفائلين
 شاهدت العصفور مغردا
 رجع الطالب متفائلين
 دعا المؤمن ربه ساجدا
 وقفت أمام البحر متأمالً

 -ساجدا  -متأمال )

حزينا
يشرح
فوق
فرحين

الكتابة التعبيرية
الخاطرة
المقصود بالخاطرة :هي عبارة عن مقطوعة شعرية تحررت من الوزن والقافية واستعاضت منهما شعورا
بالعقل وتفكيرا بالشعور
الخصائص الفنية للخاطرة :

-1الخاطرة محملة بطاقة هائلة من الشعور والعاطفة .

-2ليس لها مجاالت محددة .

-3ال تخضع في عرضها لتقليد خاص .

-4يسمو فيها الوجدان على الفكر  -5 .الخاطرة تعرض تجربة شعورية وليدة توتر إزاء موقف ما .

ياإلهي  .....الربيع  ........وما أدراكم ما الربيع
سماء صافية تخلب القلوب مزينة بسحب بيضاء كبياض الثلج
شمس صافية كقرص الذهب الالمع ترسل أشعتها منحا لكل طامع
هواء عليل ونسيم جذاب يجعل القلوب واألرواح ترفرف بين أغصان الحب والعشق والشوق
لكل جميل في هذا الفصل
األشجار تكسوها الخضرة ويمأل أغصانها الثمر بوروده المعطرة ورائحته المميزة
واألزهار ترقص وتتمايل مع تمايل الهواء النقي تجذب إليها األرواح
وغناء الطيور يمأل الكون صدحا وغناء
سبحان هللا !...
فماذا عسانا أن نفعل!..
نتمتع بذلك العطاء الرباني .....
فللطبيعة سحرها وللطبيعة أثرها في النفوس
فيخرج الناس كأسراب النحل تقطف من هذا الرحيق الرباني
متعة وحبا وشكرا للمبدع الخالق
فسبحان هللا !...

الدرس الثالث  :أنت ميزان نفسك

 -1حدد المشكلة التي يتناولها الكاتب .
ج -المشكلة  :مبالغة كثير من الناس في انفعاالتهم و عدم قدرتهم على ضبطها فرحا ً وحزنا ً  -تفاؤال
وتشاؤما ألتفه األسباب.
 -2بين سبب المشكلة في رأي الكاتب :
الحساسية النفسية وهي التي تخل بتوازن الشخص في الفرح والحزن  -.سيطرة فكرة التفاؤل والتشاؤم
على بعض الناس – ضعف الشخصية
 -3وضح آثار المشكلة على اإلنسان :
اآلثار المترتبة على المتشائم  :تجعله فريسة لآلالم واألحزان فيكون منقبض الصدر ،كئيب القلب ،في
حالة يأس .
واآلثار المترتبة على المتفائل  :ألعوبة للفرح الشديد والسرور فهذا يذهب بوقار النفس
 -4تذكر كل مجموعة الحل الذي وضعه الكاتب للمشكلة:
 اقترح التخلص من حاالت االنقباض بخروج اإلنسان من المكان واالبتسام واالستماع إلى لحن عذبأو الترحيب بصديق وال يستسلم للمتاعب.
 وضبط النفس في حالة السرور المفاجئ حتى ال يكون سخرية لآلخرين فاالتزان المرح داللةالشخصية الواثقة .
 -5تناقش المجموعات الحل الذي وضعه الكاتب للمشكلة :
 هذا الحل يساعد بعض الناس على التخلص من االنفعال ويجعله قادرا على التحكم في أعصابهفضبط النفس في حالتي السرور والحزن داللة ثبات وثقة بالنفس وعزيمة قوية وإرادة
 -6تقترح كل مجموعة حال آخر مناسبا للمشكلة :
 يلجأ لقراءة القرآن وسيرة النبي وحياة الصحابة الصالة والجلوس مع األسرة والنظر للجانب المشرق في الحياة  -و الموضوعية في معالجة األمور والهدوء دون انفعال  -واالنجاز في العمل -7استخلص سمات أسلوب الكاتب .
 أسلوب واضح سلس فيه اإلقناع واالمتاع فقد اعتمد على مواقف من واقع الحياة سهل األلفاظ قريب المعاني ،استخدم الصور الفنية. عرض تفاصيل المشكلة ثم أتبعها بالحل المناسب . -8اثر مضمون الفقرة التالية :
(( ومالك األمر هو أن المرء يجب أن يكون متزنا بعيدا عن اللجاجة  ،فال يستسلم للمتاعب مهما
عنفت ،وال يستخفه كذلك زخرف الحياة الدنيا حتى يجعله سخرية لآلخرين ))
يكون ُم ً
َ
عتدال في انفعاالته ،فال يَتمادى في األحزان أو األفراح ،فال يستسلم لألحزان ؛
رء أن
على ال َم ِ
قاره ،فاالتِزا ُن واالعتدا ُل ال
بأمراض نفسيَّة
صاب
ِ
ٍ
حتى ال يُ َ
وجسميَّة  ،وال يُبال ُغ في األفراح حتى يَضي ُع َو ُ
ير والنَّفع.
يَعو ُد على ال َم ْر ِء إال بال َخ ِ

الثروة اللغوية
حدد معنى ما يأتي مستعينا بالمصادر المعجمية :
الكلمة

معناها

الكلمة

معناها

حبور

 -سعادة – فرح

أثير

 -مفضل على غيره

غنم

 -فوز – مكسب

نزقة

 -طائش – أحمق  -خفيف

لجالجة

 -االضطراب والتردد والتحير

انعتاق

 -الحرية والتخلص

يتندر عليه

 -يسخر عليه

حدد مفرد – جمع الكلمات اآلتية :
الكلمة

مفرد

الكلمة

جمع

أسارير

 -سر  -أسرار

ظل

 -أظالل – ِظلول  -أظلل

بوادر

 -بادر – بادرة

ساذج

 -سذج – ساذجون

مضار

 -مضرة

فريسة

 -فرائس

بواعث

 -باعث

-

توافه

 -تفاهة – تافه

-

حدد المعنى المناسب لكلمة " عز " حسب ورودها في السياق مما يلي :
صعب واشتد
 عز على المغترب البعد عن الوطن .قل وندر
 عز الماء والطعام فماذا نفعل ؟عزيزا غير ذليل
 عز الفقير في ظل اإلسالم والعدل .علبه وقهره بالحجج
 عز العالم الجاهل في الحجج .أكمل بتصريف مناسب من كلمة " صرح :
-

بنى المهندس  ....رائعا .
لكل مبدع هدف  .....يسعى لتحقيقه
ال يدخل أحد المؤسسات الهامة إال ب....................
لعالج األخطاء نحتاج إلى  .....النفس
الصداقة تقوم على .......

صرحا
صريح
تصريح
مصارحة
الصراحة

التذوق الفني
 -1وضح الصورة البيانية التالية :
شبه المخاطب بالميزان .
تشبيه صريح
 أنت ميزان نفسك :األثر  :ليؤكد على أهمية اتزان النفس حالتي الحزن والفرح.
 نور األمل :األثر  :ليؤكد على أهمية األمل .

تشبيه صريح
استعارة

شبه األمل بالنور

شبه التشاؤم بشيء له ظل .

 يلقي التشاؤم ظلهاألثر  :ليؤكد على خطر التشاؤم .
 -1بين من الموضوع محسنا بديعيا «معنويا -لفظيا» وأثره :
ُبوس:
نقلب ابتسا ُمهُ إلى ع ٍ
و َي َ
 طباق يوضح أثر التشاؤم على النفس.يصادف شخصا يكرهه  ،أو يسمع خبرا يكربه
 سجع  :يعطي جرسا موسيقيا -جناس ناقص :بين يكرهه – يكربه  -يعطي جرسا موسيقيا

 -2فرق بين النهي الحقيقي و النهي الذي خرج عن حقيقته في اآليات التالية :
سن"
ي أَحْ َ
 قال تعالى " َ :و َال ت َ ْق َربُوا َمال ا ْليَ ِتيم إِ َّال بِاَلَّتِي ِه َف ا ْل ِميعَا َد "
 " َربَّنَا َوآتِنَا َما َوعَدت َّ َنا َعلَى ُر ُ
س ِلكَ َوالَ ت ُ ْخ ِزنَا يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة إِنَّكَ الَ ت ُ ْخ ِل ُ
 -ال تقربوا

 -ال تأكلوا

:

 -ال تخزنا :

نهي حقيقي
غرضه الدعاء

 يتكون أسلوب النهي من ال الناهية الجازمة مع الفعل المضارع :
ال يسخر

 -التلمزوا  -ال تجسسوا

أغراض النهي
 -2بين الغرض البالغي لكل أسلوب نهي مما يأتي :
علَى الَّذ َ
ِين ِمن قَ ْب ِلنَا "
علَ ْينَا ِإص ًْرا َك َما َح َم ْلتَهُ َ
سي َنا أ َ ْو أ َ ْخ َطأ ْ َنا ۚ َربَّنَا َو َال تَحْ ِم ْل َ
َاخ ْذ َنا إِن َّن ِ
َربَّ َنا َال تُؤ ِ
غرضه الدعاء

"فال تتركني بالوعيد كأنني ** إلى الناس مطلي به القار أجرب "
قال أبو العالء  :وال تجلس إلى أهل الدنايا

فإن خالئق السفهاء تعدي

وقال شوقي  :ال تسمعوا للمرجفين وجهلهم

فمصيبة اإلسالم من جهاله

غرضه النصح

سى أَن يَكُونُوا َخي ًْرا "
س َخ ْر َقومٌ ِمن َق ْو ٍم َ
" َال يَ ْ
ع َ
التنه عن خلق وتأتي مثله

غرضه التوبيخ

عار عليك إذا فعلت عظيم

ال تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
ال تعرضن لجعفر متشبها

غرضه التيئيس

بندى يديه فلست من أنداده

ال تظن أني غافل عن جرائمك مسجلة عليك .
قال أبو القاسم:

رويدك ال يخدعنك الربيع
ففي األفق الرحب هول الظالم

وصحو الفضاء وضوء الصبا
وقصف الرعود و عصف الرياح

غرضه التهديد

-3تصوغ كل مجموعة المطلوب منها فيما يلي :
تصوغ المجموعة األولى أسلوب نهي غرضه الدعاء :
تصوغ المجموعة الثانية أسلوب نهي غرضه النصح

اللهم ال تدع لنا ذنبا إال غفرته.
ال تتدخل فيما ال يعنيك وال تتبع عورات الناس.

تصوغ المجموعة الثالثة أسلوب نهي غرضه التوبيخ

ال تغتاب زميلك حتى ال يغضب عليك هللا .

تصوغ المجموعة الرابعة أسلوب نهي غرضه التيئيس .

أيها المهمل ال تتمنى التفوق

يصوغون أسلوب نهي غرضه التهديد

يقول األب البنه المعاند :ال تطع أمري سوف ترى

السالمة اللغوية
 -1تستخرج المجموعات التعاونية التمييز وتذكر نوعه في األمثلة التالية .
التمييز

يفسر

األمثلة
 -1قال تعالى " إذ قال يوسف ألبيه يا أبت
إني رأيت أحد عشر كوكبا "....
 " -2إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة
"...
 -3كم كتابا في خزانتك ؟

كوكبا

العدد

نعجة

العدد

كتابا

كناية العدد

 -4في خزانتي كذا كتابا .

كذا

كناية العدد

 -5شرب الصبي لترا حليبا .

حليبا

الكمية

قطنا-حديدا

الوزن

 -7اشتريت مترا حريرا .

حريرا

الطول

 -8زرع الفالح هكتارا سمسما .

سمسما

المساحة

خيرا

ما يجري
مجرى المقدار

بطال

يشبه المقدار

 -6أتبادل قنطارا قطنا بطن حديدا ؟

 -9قال تعالى  " :فمن يعمل مثقال ذرة
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا
يره "
-10

من لنا بمثل صالح الدين بطال ؟

شرا

نوعه

إعرابه

الملفوظ منصوب

ب
شيبا

 -1قال تعالى  " :واشتعل الرأس شيبا
"
 " -2و فجرنا األرض عيونا "

عيونا

 " -3أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا "

ماال – نفرا

 -4يمأل المتفوق قلب والديه سرورا

سرورا

الجملة

ملحوظ منصوب

االستنتاج -:
 -1التمييز  :اسم نكرة يأتي ليوضح لفظ مبهم قبله وهو نوعان :
تمييز الذات ويسمى تمييز الذات أو تمييز .الملفوظ وهو يفسر إبهام العدد  ,كنايات العدد ,كيل ,
وزن ,طول  ,مساحة ,أشباه المقادير  ,ما يجري مجراه
 -2تمييز الجملة ويسمى تمييز النسبة أو تمييز الملحوظ وهو يفسر إبهام .الجمل

تطبيق
 -2تضبط المجموعات التعاونية التمييز في األمثلة التالية .
 باع التاجر إردبا شعير .

شعيرا

 البرتقال من أطول أنواع الفاكهة بقاء .

بقا ًء

 في الكتاب خمس وتسعون صفحة

صفحةً

 -3تكمل المجموعات التعاونية الجمل بتمييز مناسب فيما يلي :
 الفضة أرفع .........من النحاس .

قيمةً

 الكمثرى ألذ من التفاح ...........

طعما ً

 األنبياء أصدق الناس ............

قوال ً

 يبتهج الشجاع إذا انتصر على عدو يماثله ......

قوةً

 الشمس أكبر  .......من القمر وأسطع منه ......

حجما ً  -نورا ً

 -4تصوب المجموعات الخطأ النحوي في الجمل اآلتية :
خلقا ً
 محمد أسمى خلق .
رجالً
 سافر أحد عشر رجل .
فارسا ً
 هلل دره فارس.
 -5تحول كل مجموعة تعاونية الكلمات التي تحتها خط في الجمل التالية تمييزا والعكس مغيرة ما يلزم :
يفيض وجه الرسول بشرا.
 البشر يفيض من وجه الرسول .
الحوض ما ًء
 امتأل
ُ
 أطعمت الدجاجة الحب ملء الكف .

الماء مأل الحوض .
أطعمت الدجاجة ملء الكف َحبَّا.

 محمد أغزر منك علما .

علم محمد أغزر منك .

 تقل صالبة الذهب عن الحديد .

الذهب أقل صالبةً من الحديد.
علي أكبر قدرا.

 علي كبر قدره
ُ
 -6تصوغ كل مجموعة تعاونية تعبيرا يتضمن تمييزا صياغة سليمة .
 فاض الكوب ما ًء .
 اشتريت إردبا قمحا ً .
 محمد أكبر مني سنا ً .

الكتابة التعبريية
مفهوم التقرير  :هو وصف لعمل أو حدث أو مشاهدات أو موقف أو إعداد معلومات دقيقة عن عمل أو رحلة أو
مشروع بأسلوب موضوعي منظم .
عناصر التقرير :






الدقة في العبارة واإليجاز .
الموضوعية وتنظيم األفكار وتسلسلها .
البعد عن العاطفة والخيال .
تحديد الزمان والمكان واألشخاص .
إضافة المقترحات في نهاية التقرير .

الموضوع  :اكتب تقريرا عن زيارة قامت بها جماعة المكتبة لمعرض الكتاب مراعية أسس كتابة التقرير .
الموضوع ( تقرير )
في يوم األحد الموافق  ، 2013/10/27قامت جماعة المكتبة المكونة من خمسة عشر طالبا في
صحبة أمين المكتبة بزيارة معرض الكتاب الذي أقيم بأرض المعارض  ،و ذلك الختيار عدد من الكتب
المفيدة لتزويد مكتبة المدرسة بها .
انطلقت السيارة بنا من أمام المدرسة الساعة التاسعة صباحا  ،متجهة إلى أرض المعارض بمنطقة
مشرف  ،و قد تم في هذه الزيارة  ،االطالع على ما عرضته كثير من دور النشر في الكويت و العالم
العربي من مطبوعات  ،اختيار عدد من الكتب و المراجع التي تحتاج إليها مكتبة المدرسة في حدود
الميزانية التي قدمتها إدارة المدرسة مئة دينار  ،ونرفق مع هذا التقرير قائمة بأسماء هذه الكتب و
إتاحة الفرصة ألعضاء الجماعة النتقاء الكتب التي يودون تزويد مكتباتهم الخاصة بها .
ثم العودة إلى المدرسة قبل انتهاء اليوم المدرسي .
و تعبر الجماعة عن شكرها لما تحقق من فوائد كبيرة من هذه الزيارة لها ولبقية طالب المدرسة .
هذا وقد وجد أعضاء الجماعة أن هناك عددا كبيرا من الكتب التي تحتاج إليها مكتبة المدرسة  ،و
لكن الميزانية المالية المحددة للشراء لم تكن كافية  ،و يقترح أعضاء الجماعة على إدارة المدرسة
زيادة الميزانية .في المرة القادمة .
تحريرا في تاريخ 2013/10/28

وهللا الموفق
مقرر الجماعة

الدرس الرابع  :حرية الرأي
 -1استنتج هدف الشاعر من النص .
الدعوة إلى قبول اآلخر رأيا واعتقادا سواء اتفقنا معه أو اختلفنا
\بيان أهمية اإلقناع بالحجة والبرهان والعقالنية في الحوار0

 -2تستخلص كل مجموعة تعاونية الفكرة العامة للنص .
 حرية الرأي مكفولة لكل إنسان ومدار اإلقناع كفاية األدلة ال الزخارف اللفظية.
 اتباع المنهج الحق في الحوار خير دليل على ثقافة اإلنسان الواسعة
 -3تصوغ المجموعات التعاونية فكرة رئيسة لكل مقطع من النص .
 األبيات من (  : ) 6 – 1لكل إنسان حق التعبير عن رأيه دون قيد .
 األبيات من (  : ) 12 – 7االستماع آلراء اآلخرين يفتح آفاق التفاهم.
 -4يستنتج السلوكيات التي يرفضها الشاعر في ضوء النص .
 التشدد والتعصب للرأي .
 الكبر والغرور بالرأي .
 فرض آرائهم على اآلخرين .
 محاولة اإلقناع باللفظ المنمق وليس بالحجة .
 -5يذكر أثر تلك السلوكيات المرفوضة في الفرد والمجتمع .
 على الفرد  :ضعيف الشخصية  ،منبوذ  ،متعصب  ،متكبر ومغرور برأيه .
 على المجتمع  :انتشار التحزب  ,والكراهية  ,والتعصب تولد العداوة والبغضاء والجدل العقيم
ونشر الفتن ،ضعف المجتمع وانهياره.
 -6ما أثر العمل بما يطرحه الشاعر في الفرد والمجتمع .
 في الفرد  :يصبح قوي الشخصية راجح الفكر والسلوك  ،محبوب  ،يحترمه الجميع ،
مهذب غير متعصب مؤيد للحق .
 في المجتمع  :يصبح متماسكا متحابا مترابطا تشيع فيه المودة وتصان فيه الحقوق
واآلراء و يتسم بالتحضر والديمقراطية .
 -7تصوغ المجموعات التعاونية منهجا للحوار بين الناس من مجموعة مبادئ مستعينة بالنص .
 احترام آراء اآلخرين مهما كان مصدره
 تجنب التعصب للرأي 0
 اإلقناع باللين و بالحجة والبرهان 0
 التعبير عن الرأي بكل حرية0
 التعاون مع اآلخرين للوقوف على الحقائق
 تأييد الرأي الصائب  ،والعمل به .
 -8يثري كل طالب مضمون البيت األول بأسلوبه .
 كل إنسان حر فيما يراه ويعتقده حتى وإن اختلف مع غيره فاإلنسان حر ما لم يضر
غيره  ،فيجب احترام اآلراء والبحث عن الصواب وإتباعه ،

الثروة اللغوية
حدد معنى ما يأتي مستعينا بالمصادر المعجمية :
الكلمة

الكلمة

معناها

معناها

الخلق

خال

َ
ظن

شايع

أيد – ناصر

النير

المضيء

غوى

ضل

مهانة

ذل وحقارة

عنوة

بالقوة -كرها – قهرا –قسرا

الورى

تبين كل مجموعة مفرد وجمع الكلمات التالية :
الكلمة

مفردها

الكلمة

جمعها

أنواء

نوء – نوى – نواة

منبر

منابر

نسائم

نسيم

علة

عالت – علل

عقاقير

عقَار

حظ

أحظٍ
حظوظ – ْ

حدد المعنى المناسب لكلمة " دان " حسب ورودها في السياق :






دان الرجل من البنك .
دان الرجل باإلسالم .
دان الرجل بأفعاله السيئة بين الناس
دان الرجل بالفضل هلل .
دان القاضي على المجرم في القضية

أكمل الجمل اآلتية بتصريف مناسب من " قاد " :







 .............هلل شرف المؤمن .
حرك السائق  ................السيارة.
أنا أجيد تعلم  .............السيارة .
ربط ربط الشرطي المجرم بـ .........
يتميزكل .........بالفطنة والذكاء.
أمسك الشرطي بالمجرم ..........

االنقياد
مقود
قيادة
القيد
قائد
مقيدأ

اقترض
تعبد – تدين به
حقر وذل
اعترف
حكم عليه

التذوق الفني
 -1حدد نوع الصورة البيانية اآلتية وأثرها :
لو اعتليت من الفصاحة منبرا  :كناية عن صفة  .البالغة والفصاحة
أثر الصورة  :تؤكد على عدم انخداع الشاعر باآلراء الخاطئة مهما بلغ أهلها بالغة وفصاحة .
أنت ال تملك مقودي فتقودني  :استعارة شبه الشاعر نفسه بشي يقاد أو بعير ينقاد .
األثر  :ليؤكد على حرية اإلرادة في اتخاذ أي رأي بدون اجبار .
 -2حدد المحسن البديعي المعنوي – اللفظي ونوعه وأثره فيما يأتي :
* ترى – ال ترى  :محسن معنوي -طباق سلب
* فَلَ ُربَّ َما أَد َْر ْكتَ ِم ْن َها َجانِبا ً

األثر :يؤكد المعنى ويوضحه " حرية التعبير"

طأْتَ َح ًّ
َولَ ُربَّ َما أ َ ْخ َ
ظا أ َ ْوفَ َرا محسن معنوي  -مقابلة بيت شطري البيت .

األثر  :ليؤكد على عدم إدراك أي إنسان للحقائق كاملة .
*إثرائي  :ما العالقة بين البيت رقم " الثاني " والبيت الثالث " مقابلة بين البيتين .
األثر  :حيث تؤكد عقالنية الشاعر وعدم تناوله اآلراء بشكل شخصي.
ثانيا  :المحسن اللفظي :
(غويت ـ هويت)

جناس ناقص

األثر  :أعطى جرسا موسيقيا تطرب له األذن .

 -3حدد االستفهام الحقيقي واالستفهام غير الحقيقي فيما يأتي :
 من أنت ؟  -وما اسمك ؟  -وأين تسكن ؟
َ ه ْل فِي اتِبَا ِعي َما تَقُو ُل َم َهانَةٌ ؟
 أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ؟
 متى تسافر إل مكة ؟

حقيقي
غير حقيقي لغرض ما
غير حقيقي لغرض ما
حقيقي

أغراض االستفهام
 -1بين الغرض البالغي ألساليب االستفهام التالية .
الغرض منه

األمثلة

النفي

-1قال تعالى  " :فمن يهدي من أضل هللا " " هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان "
" من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه "

النفي

 -2كيف الرجاء من الخطوب تخلصا ** من بعد ما أنشبن في مخالبا
 -3قال تعالى " مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في األسواق " " مالي ال أرى الهدهد"

التعجب

 -4أبنت الدهر عندي كل بنت * * فكيف وصلت أنت من الزحام

التعجب

ت ِفينَا ِم ْن عم ِر َك ِسنِينَ "
 -7قال تعالى " قا َل َأ َل ْم ُن َرب ِكَ فِي َنا َو ِليدا َو َلبِثْ َ

التقرير

 -8ألست المرء يجبى كل حمد

**

التقرير

إذا لم يكن للحمد جابي

" فَ َرا َ
نطقونَ أصالتك تأمرك باالهمال .
غ إِلَى آ ِل َهتِ ِه ْم فَقَا َل أَ َال تَأْكلونَ ﴿َ ﴾91ما لَك ْم َال ت َ ِ
أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم

*

التهكم
التهكم

قفاه على اإلقدام للوجه الئم؟

ش َج َر ِة ْالخ ْل ِد َوم ْلكٍ َال َي ْبلَى "
علَى َ
" قَا َل َيا آ َ َدم ه َْل أَدلُّ َك َ

التشويق

ب أ َ ِل ٍيم "
ع َذا ٍ
ارةٍ ت ِ
نجيكم ِم ْن َ
" َيا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َ َمنوا ه َْل أَدلُّك ْم َ
علَى ِت َج َ

التشويق

 -2صغ المطلوب فيما يلي :
 صغ أسلوب استفهام غرضه النفي أإله مع هللا ؟
 صغ أسلوب استفهام غرضه التعجب .
كيف وصلت في الزحام ؟!






-

-

من يحبك إال أمك ؟

هل ترجو الجنة بغير العمل الصالح ؟!

صغ أسلوب استفهام غرضه التقرير .
 ألن تكتب درسك ؟  -أال تحب والديك؟ .صغ أسلوب استفهام غرضه التهكم .
 هل ترجو الخير من الناس ولم تقدمه لهم ؟أهذا الذي مدحته كثيرا ؟
يصوغ المتعلمون أسلوب استفهام غرضه التشويق .
– هل أدلك على طريق التفوق ؟
أال أدلك على طريق النجاح ؟

الخالصة :قد تخرج ألفاظ االستفهام عن معانيها األصلية لمعان أخرى تستفاد من سياق الكالم
النفي – التعجب  -التقرير  -التهكم – التشويق .

السالمة اللغوية " العدد "
 -1بين العدد والمعدود وتبين حكمه في األمثلة التالية
نوع العدد

نوع المعدود

األمثلة ( أ )

في المنزل ممر واحد وبابان اثنان .

مذكر

مذكر

قرأت قصة واحدة .

مؤنث

مؤنث

كتبت قصتين اثنتين .

مؤنث

مؤنث

مركب – مذكر

مذكر

مؤنث

مؤنث

مذكر

مذكر

مؤنث

مؤنث

معطوف –مذكر

مذكر

مفرد  -مؤنث

مذكر

مذكر

مؤنث

أجبت عن أربعة عشر سؤاال وبضع نقاط

مركب  -مؤنث

مذكر

اشتريت من معرض الكتاب ثالثة وأربعين كتابا.

معطوف -مؤنث

مذكر

مؤنث

مذكر

عشرة مركب

مؤنث

في مكتبتي عشرون مرجعا نحويا وعشرون رواية
أدبية ونيف .

-

-

في المستشفى مئة طبيب و مئة ممرضة يشرفون
على ألف مريض وألف مريضة .

-

-

اشترك في مسابقة حفظ القرآن أحد عشر طالبا
وإحدى عشرة طالبة .
فاز في مسابقة السالمة اللغوية اثنا عشر طالبا
واثنتا عشرة طالبة .
حفظت واحدا وعشرين حديثا ‘
ادخرت تسعة دنانير وبضعة فلسات.
في المنزل خمس حجرات .

عشرة كتب على الطاولة وبضعة دفاتر
حفظت ست عشرة سورة .

قرأت القصة الرابعة وأكملت المقطع الرابع

الحكم

يطابق

يخالف من  9 -3يخالف
معدوده كذا كناية العدد
بضع

العدد عشرة يخالف
المعدود مفرد يوافقه
مركب
ألفاظ العقود ومئة وألف
ومضاعفاتها تلزم لفظا
واحدا مع المؤنث والمذكر
كناية العدد نيف

مؤنث – مذكر

مؤنث -مذكر على وزن فاعل يوافق

الخالصة  :ألفاظ العقود  90- 20 :وما بينها معطوف األعداد المفردة  10-1 :األعداد المركبة 19-11 :
تأنيث وتذكير العدد :العدد  2-1يوافق معدوده سواء أكان مفردا أم مركبا أم معطوفا تذكيرا وتأنيثا .
األعداد من  9-1سواء أكانت مفردة أم مركبة أم معطوفة فهي تخالف معدودها تذكيرا وتأنيثا .
العدد  10يخالف مفردا ويوافق مركبا .
العدد على وزن فاعل يوافق معدوده تذكيرا أو تأنيثا ويعرب نعتا للمعدود

تطبيق
نشاط (  : ) 1يستخرج كناية عدد من األمثلة التالية .
 أمضيت بضعة أسابيع في دمشق زرت خاللها بضع مكتبات .مفرد
بضعة  00بضع تخالف المعدود
 انضم إلى الجمعية الخيرية بضعة عشر معلما وبضع عشرة معلمة .مركب
بضعة  00بضع تخالف المعدود
 استقبل المدير بضعة وعشرين زائرا وبضعا وعشرين زائرة .معطوف
بضعة  00بضع تخالف المعدود
 تفوق عشرون ونيف من الطالب  ،وثالثون ونيف من الطالبات .نيف  ..بعد ألفاظ العقود
 حضر المحاضرة مئة ونيف من المهتمين بقضايا اللغة العربية .نيف  ..بعد مئة وألف
نشاط (  : ) 2يضبط العدد وتمييزه في األمثلة التالية .
ً
أقالم
تسعة
 اشتريت تسعة أقالم .ٍ
خمس وعشرين قصةً
 قرأت اآلن خمس وعشرين قصة .َ
عشر طالبا ً و تس َع عشرةَ طالبةً
 تفوق اثنا عشر طالب وتسع عشرة طالبة .َ
نشاط (  : ) 3تحول المجموعات التعاونية األعداد من أرقام إلى حروف فيما يلي :
 كتب عن سور الكويت  7شعراء وذكروا له  4بوابات ومجده  12شاعرا ً و  21كاتبة. إحدى وعشرون اثنا عشر أربعسبعة
 في المكتبة  167ديوانا ً شعريا و  216قصة و 87مسرحية . وسبع وثمانون مائتين وست عشرةمئة وسبعة وستون
نشاط (  : ) 4يصوب الطالب الخطأ النحوي في الجمل اآلتية :
الحادية
 زرت المدينة الحادي عشرة بين المدن العربيةست
 كتبت ستة قصائد .الرابع
 سافرت إلى بيروت في اليوم الرابعة والعشرونثالثة
 نشر ثالث أعداد من المجلةنشاط ( : )5يصوغ المتعلمون األعداد (  ) 35 ، 12 ، 10 ، 3في جمل مفيدة .
.اختبرت في اثني عشر سؤاال .
لي عشر صديقات
 زرت ثالث مدن . قرأت خمس وثالثين صفحة من الكتاب .نشاط (  : ) 6يصوغ المتعلمون األعداد (  ) 46 ، 13 ، 4على وزن فاعل :
 حفظت الجزء الرابع .اشتريت الكراسة الثالثة عشرة. -طورت الوزارة المدرسة السادسة واألربعين .

التعبري
أوال  :عناصر الرسالة :
 البسملة تكتب اسم المرسل إليه في يمين الصفحة المقدمة  :وتتميز بحسن االفتتاح اإلتيان بما يدل على مضمون الرسالة كالتهنئة أو التعزية . العرض  :ويتضمن الغرض األساسي من الرسالة سواء كان اعتذارا أو غير ذلك . الخاتمة  :وتتضمن المشاعر والود ثم السالم . كتابة االسم والتوقيع ( المرسل ) والعنوان وتاريخ الرسالة .يكتب رسالة إلى زميله يحثه فيها على حرية التعبير واحترام الرأي اآلخر ونبذ التعصب للحفاظ على المجتمع .

بسم هللا الرحمن الرحيم
من الكويت 2016/11/11
صديقي الغالي ............. :
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،أما بعد ............................
بداية أبعث إليك تحية معطرة بأريج الود والمحبة في هللا  ،وأتمنى من المولى عز وجل أن تصلك رسالتي و
أنت واألسرة الكريمة في أحسن حال و أتم عافية..
صديقي الغالي  ..إن حرية التعبير مكفولة لكل فرد من أفراد المجتمع لذا أنصحك باالهتمام بآراء غيرك
وعرضها على المنطق والعقل وقبل كل ذلك عرضها على الدين .
صديقي العزيز  :كثير من الناس يفهم الحرية فهما خاطئا  ،لكن هل الحرية مطلقة بمفهومها العام؟
الحرية ليست مطلقة فليس لإلنسان أن يتعدى على حريات غيره  ،والحرية صديقي مقيدة بدينك  ،وقيم
مجتمعك وعاداتهم ألنك تحترم حريات من حولك واعتقاداتهم .
لذا فعلينا أن نجاهد أنفسنا ونقصيها عن التعصب والكبر للرأي  ،وندرب أنفسنا على تقبل الحقائق التي
المبنية على المنطق والحجة  ،وأن نحترم آراء اآلخرين  ،وأن نناقشهم بالمنطق والحوار .

و أخيرا  ..أنصحك بالحوار الهادف بشروطه احترام آراء اآلخرين مهما كان مصدره  ،تجنب التعصب للرأي
 0اإلقناع باللين و بالحجة والبرهان 0
التعبير عن الرأي بكل حرية،التعاون مع اآلخرين للوقوف على الحقائق ،وإعطاء اآلخر مساحة للتعبير
تأييد الرأي الصائب والعمل به ،والبعد عن الرياء والمراء والجدال لخطورته على الفرد والمجتمع .
أخوك في هللا

الدرس اخلامس قرآن الفجر
 -1حدد أهمية المسجد في ضوء فهمك للنص :
 هو بيت هللا ومكان العبادة والصالة ,والذكر وقراءة القرآن والتعليم الشرعي.
 يعمق إيمان المسلم ,ويطمئن فيه ويخشع لربه ويطهر نفسه حتى يشعر البشري أنه إنسان ال بهيمة.
 -2علل ذكر الكاتب اعتكاف أبيه في المسجد في بداية النص :
 يبين اهتمام اآلباء باالعتكاف والسنن والنوافل لنقاء القلوب وصفائها .
 غرس القيم الطيبة في نفوس األبناء وبيان أثر االعتكاف والعبادة في سلوك اآلباء واألبناء
 -3تحدد كل مجموعة تعاونية المشاعر واإلحساسات المسيطرة على النص :
الشعور بالطمأنينة والراحة في هذا الجو الروحاني .

الخشوع واإليمان بما يسمع من كالم هللا  .اإلعجاب

الشديد بصوت القارئ .
 -4تدلل كل مجموعة على خبرة الشاعر الدينية من النص .
 إبراز العادات والتقاليد اإلسالمية كاالعتكاف .
 إظهار مكانة المسجد في نفوس المؤمنين .
 حفظه للقرآن الكريم وتجويده جعله يستشهد باآليات الكريمة.
 -5يستخلص الطالب األفكار التي أوحاها الموقف للكاتب :
 االعتكاف والعبادة تطهر النفس من رواسب الدنيا.
 سماع القرآن وتدبر معانيه ينقل النفس إلى عالم روحاني.
 -6حدد أهم أساليب التأثير التي وظفها الكاتب في النص .
 ذكره لمواقف تربوية مؤثرة على اآلباء واألبناء ,وصفه الدقيق لألماكن والمشاعر الروحانية.
 براعته البيانية واإلنشائية  ,فقد استخدم الصور الفنية السرد القصصي ,ولغته السهلة البسيطة
 -7بين بعض مواطن اإلبداع في النص :
 اإلبداع في الفكرة  :حيث حيث استحضر قصته مع والده إلبراز أثر و دور المسجد والقرآن واالعتكاف في
النفوس البشرية .
• االبداع في التصوير وبراعته مثل :القناديل والظالم يرتج حولها كأنها شقوق ضئيلة  -ما كان إال
كالبلبل
• اختيار األلفاظ الجزلة المعبرة للمساجد والقناديل والضوء  :ترتعش  -خواطر الحب  -وقار -
أرواحهم  -هدوء  -اإلحساس الروحاني
• التعبيرات القوية التي تبين حياة الروح وصوت القارئ مثل  :هي معجزة الروح  -يجمع بين قوة
الرقة ورقة القوة .
 -8أعد بأسلوبك عرض الفقرة التالية :

الثروة اللغوية
حدد معنى ما يأتي مستعينا بالمصادر المعجمية :
معناها
الكلمة

الكلمة

معناها

استبهمت استغلقت – غير واضح  -استعصت يتنضر  -يشرق ويحسن
شف
َ

 -رق – نحل

ينتاب

 -يقصد

أومأ

 -أشار

مناط

 -موضع التعليق

حدد مفرد مجع ما يأتي :
الكلمة

الكلمة

مفردها

جمعها

أنسجة

نسيج

ند

أنداد

شُعل

شعلة – شَعيل  -شعيلة

طل

ِطالل ِ -طلل

حواس

حاسة

قبس

أقباس

عواصم

عاصمة

غبش

أغباش

-2حدد معنى كلمة ( عاين ) في السياق اآلتي :
 عاين المهندس الموقع.
 عاين الجريمة
 عاين الطبيب المريض

رآه وتحقق منه
شاهدها
فحص

-3أكمل كل فراغ في الجمل اآلتية بتصريف مناسب لكلمة ( سحر).






أعمال  .....................والشعوذة ليست من اإلسالم .
يستعين  ....................بالجن و الحيل لخداع الناس .
أسيقظ في وقت  ........................ألصلي قيام الليل .
أنا منبهر و  .........................بجمال المنظر .
وجبة  .......................تكون ليال في شهر رمضان .

سحر
ال ِ
الساحر
سحر
ال َ
مسحور
السحور

التذوق الفني
 -1وضح الصورة البيانية التالية :
 " كان القلب وهو يتلقى اآليات كقلب الشجرة يتناول الماء ويكسوها منه "
تشبيه صريح  :حيث شبه الكاتب القلب وهو يستمع إلى القرآن وآياته بقلب الشجرة التي تأثرت
بالماء
األثر  :يؤكد أثر القرآن العظيم في نفوس المسلمين .
 القناديل معلقة كالنجوم في مناطها .
تشبيه صريح شبه القناديل بالنجوم

األثر  :توحي بجمال المنظر .

 سمعنا القرآن غضا طريا .
استعارة شبه القرآن بالطعام اللذيذ
األثر  :توحي بحالوة وجمال القرآن .
 اهتز المكان والزمان كأنما تجلى المتكلم سبحانه

كناية عن شدة الخشوع

 -2بين نوع المحسنات البديعية التالية :
 " حزن وفرح " :
طباق

يوضح تباين المشاعر لدي الناس

 " رقة وقوة " :
طباق

يبين جمال صوت القارئ وتنوعه .

 -3حدد النداء الحقيقي وغير الحقيقي :
يا خالد ال ترفع صوتك حتى ال يسمعنا أحد .
فوا عجبا كيف يعصى اإلله !
معان أخرى تستفاد من القرائن :
ملحوظة  :قد يخرج النداء إلى
ٍ
 -1التعظيم  -2...اإلغراء  -3 .التضجر  -4 ..التنبيه -5..الزجر

حقيقي
غير حقيقي غرضه التعجب

أغراض أسلوب النداء املقررة
 -2بين الغرض البالغي لكل أسلوب نداء مما يأتي :
قال البوصيري في مدح الرسول عليه الصالة والسالم :
كيف ترقى رقيَّك األنبيــــا ُء ! ** يا سما ًء ما طاولتها ســـــــماء
األشعار والصور
يا عابر البحر ما أبقى العبور لنا ** وما عسى تنفع
ُ
غرضه التعظيم
فكيف وصلت أنت من الزحام
أبنت الدهر عندي كل بنت
حبيب الفناء عدو الحياة
أال أيها الظالم المســـــــــــتبد
وكفك مخضوبة من دماه
سخرت بأنات شعب ضعيف
غرضه الضجر والضيق
وأفنى العمر في قيل وقال
أيا من عاش في الدنيا طويال
لمن تجمع الدنيا وأنت تموت
أيا جامع الدنيا لغيريالغة
غرضه التنبيه
وقال إيليا أبو ماضي  :يا أخي ال تمل بوجهك عني
ما أنا فحمةٌ وال أنت فرقد
قال شاعر معاصر :إالم يا قلب تستبقي مودتهم
وقد أذاقوك ألوانا من الوصب
غرضه الزجر
 -3صغ المطلوب منك فيما يلي :
أسلوب نداء غرضه التعظيم

يا من يُر َّجى للشدائد كلها
يا رافعا ً راية العلم

أسلوب نداء غرضه التضجر .

يا أيها المعتدي كم أحزنت قلوبا

أسلوب نداء غرضه التنبيه

يا غافالً عن اآلخرة أقبل على هللا

أسلوب نداء غرضه الزجر

يا قلب ويحك ما سمعت لناصح

 -يا متكبر حسبك

السالمة اللغوية "االستثناء"
حدد أركان االستثناء واذكر نوعه في األمثلة التالية:
حضر الطالب إال طالبا.
مستثنى منصوب بالفتحة
 -1تام مثبت
ما حضر الطالب إال طالبا (إال طالب)
 -2تام منفي

 -بدل مرفوع بالضمة

 -مستثنى منصوب بالفتحة

ما حضر إال طالب .
 -3ناقص منفي

-

فاعل مرفوع بالضمة  .أو يعرب حسب الموقع من الكالم .

حضر الطالب (غير ،سوى) طالب غير :منصوب على االستثناء

طالب :مضاف إليه مجرور

ما حضر الطالب (غير ،سوى) طالب.
و بدل مرفوع

غير :منصوب على االستثناء

ما حضر (غير ،سوى) طالب غير  :فاعل مرفوع

حضر الطالب ماعدا طالب
 حضر الطالب عداحضر الطالب ما خال

طالب  :مضاف إليه مجرور
طالب مضاف إليه مجرور

فعل ماضي – مفعول به
ب .فعل ماضي أو حرف جر  -مفعول به أو اسم مجرور
 -طال ِ

طالبا

فعل ماضي – مفعول به

مشعال

 -حضر الطالب خال مشعال  -مشع ِل

فعل ماضي أو حرف جر  -مفعول به أو اسم مجرور

الخالصة  :االستثناء له ثالثة أركان :
مستثى منه

أداة االستثناء

مستثنى

( أال – غير – سوى – خال – عدا – حاشا )
اعراب المستثى *" واجب النصب "بعد إال عندما يكون االستثناء تام مثبت "
* واجب الجر بعد غير وسوى.
* حسب الموقع من الجملة " بعد إال في استثناء ناقص منفي
*ينصب أو يعرب بدل " بعد إال في استثناء تام منفي
* مفعول به بعد ما عدا – ما خال – ما حاشا
* اسم مجرور أو مفعول به " بعد عدا – خال – حاشا

تطبيق





اضبط المستثنى ضبطا صحيحا في القطعة السابقة .
ركب المسافرون الطائرة سوى صالح
ما صدقت أحدا إال عادل .
ردد المنشدون النشيد ما خال سعيد.
ساومت البائعين عدا البقال

صالح
ٍ
عادالً
سعيدا ً
البقا ِل -البقا َل

حول االستثناء إلى منفي ( تام – ناقص) مغيرا ما يلزم
 قرأ الطالب األسئلة إال سؤاال ً .
 ما قرأ الطالب األسئلة إال سؤاالً.
 ما قرأالطالب إال سؤاال ً .
صوب الخطأ النحوي في الجمل اآلتية .
• درست المنهج عدا موضوعان .
• لم يترك الطالب األسئلة إال سؤا ٌل .
• ما نجح غير المجته َد .

 موضوعين– سؤاال ً
– المجته ِد

استبدل كل أداة استثناء أداة غيرها وغير ما يلزم فيما يلي .
• ما جاء أحد إال محمدا .

ما جاء أحد سوى محم ٍد .

غير واح ٍد
• نجح الطالب َ

نجح الطالب ما خال واحدا ً .

• حفظت شعر المتنبي عدا قصيد ٍة ً.

حفظت شعر المتنبي إال قصيدةً.

• لم يسافر سوى خال ٍد .

لم يسافر إال خال ٌد .

يصوغ المطلوب فيما يلي :
• يصوغ استثناء ناقص منفي بإال

ما ينفع إال العمل.

• يصوغ استثناء تام منفي بغير

ما رأيت الالعبين غير محمد

• يصوغ استثناء ب " ما عدا"

بعت البضاعة ما عدا القلي َل منها.

• يصوغ استثناء تام مثبت بإال

يكافئ المعلم الطالب إال المهمل

التعبري
بالخاطرة  :هي عبارة عن مقطوعة شعرية تحررت من الوزن والقافية مليئة بالشعور .
الخصائص الفنية للخاطرة :
الخاطرة محملة بطاقة هائلة من الشعور والعاطفة .ليس لها مجاالت محددة .ال تخضع في عرضها لتقليد خاص .يسمو فيها الوجدان على الفكر . الخاطرة تعرض تجربة شعورية وليدة توتر تجاه موقف ما .س" الوطن له مكانة عظيمة يف قلوب من يسكنه " اكتب خاطرة يف هذا املعىن

" الوطن له حبه له عشقه له مكانته في القلوب" في ضوء ذلك اكتب خاطرة مستوفيا عناصرها .
أحبه  ..وما أدراكم ما حبه !  ....بل ألنني أتنفس هواءه منذ والدتي
حبه متأجج في نفسي متأصل الجذور
روحي فداه ما حييت  ،وعطائي واصل لترابه مدى األزمان
له منى كل الحب والوالء  ....كل التضحية والفداء
وكيف ال أفديه وقد ترعرعت على أرضه
ونشأت في خيره  ....ونلت عزه
ذلك الحب الذي ال ينتهي  ...ولن يتوقف
كويت العطاء الذي ال ينضب
وطني  ...وحينما يكون الحديث عنه أعجز عن وصف حبه
وطني  ...أحبه ليس فقط ألنه وطني ....أحبه ألنه روحي وكياني
وطني الحبيب على صفحات حبك تتبعثر كلماتي ....وفي أرجاء معالمك تستفيق مشاعري
وهبتني الرفعة بين الشعوب  ..والعزة بين األمم
أحبك يا وطني كلما أشرقت شمس وتنفس صبح جديد

الدرس السادس كيف نزيل أسباب القلق
 -1حدد المشكلة التي يتناولها الكاتب:
الحيرة والقلق التي يعاني منها بعض الناس وهم يبحثون عن الحقيقة.
 -2بين سبب المشكلة في رأي الكاتب :
 عدم الفصل بين العاطفة والتفكير
 التعلل باألوهام والظنون
 التوجس والخوف من الفشل
 القلق من النتائج
 الكسل والخمول وعدم إمضاء الرأي
 -3وضح آثار المشكلة على اإلنسان:
جعلت اإلنسان في حيرة واضطراب  ،وسيطرت عليه األوهام واألهواء النفسية فجعلته ال يرى
الحقيقة وقد يسير في الحياة بغير هدى  ،وقد يصحبه خداع النظر في تقديره للحقائق المحيطة ،
وينتقل من ضالل إلى ضالل وأال يحسن السلوك بإزاء أي واجب يكلف به أو أزمة يقف أمامها ،
واندراجه في مطاوي الغفلة .
 -4اذكر الحل الذي وضعه الكاتب للمشكلة :
 أن يستخدم اإلنسان فكره وحواسه للبحث عن الحقيقة .
 استخالص الحقائق ثم تحليل هذه الحقائق واتخاذ قرار مناسب والعمل بمقتضى هذا القرار.
 أن نفصل بين عاطفتنا وتفكيرنا  ،وأن نستخلص الحقائق المجردة بطريقة محايدة.
 طلب العون من هللا تعالى.
 -5ناقش الحل الذي وضعه الكاتب للمشكلة:
الحل الذي اقترحه الكاتب مفيد لبعض جوانب المشكلة فيحتاج لتحري الحق استخدام فكره وحواسه،
حتى ال ينهزم من داخل نفسه والفصل بين عاطفته وفكره تجعله يرى الحقيقة واضحة  ،والسكينة
وضبط النفس تجعله يخرج من الحيرة ولجتها  ،وهللا يكفل المتوكلين.
 -6اقترح حال آخر مناسبا للمشكلة :
 االلتزام بالنهج الرباني . االستعانة بمبدأ الشورى. الحزم واإلقدام على التنفيذ بقوة من دون تردد. -البحث عن الحقيقة ملتزما خطوات البحث العلمي

- 7استخلص سمات أسلوب الكاتب :


تميز أسلوبه بالتنويع المشوق والكلمات المؤثرة.



اللغة السلسة و كثرة استخدام الصور الفنية ،واألمثال المحسوسة.

 عرض األفكار بلغة أدبية مؤثرة واستخدام العناصر اإلقناع واإلمتاع .
 عرض تفاصيل المشكلة ثم أتبعها بالحل المناسب.
 اعتماده على مواقف من واقع الحياة والتاريخ.
 - 8لخص الفقرات الثالث األولى من الموضوع:
الثروة اللغوية
حدد معنى ما يأتي مستعينا بالمصادر المعجمية :
الكلمة

الكلمة

معناها

معناها

زيغ

 -انحراف – ميل عن الحق

قفى

 -تبع

جور

 -ظلم

هضم

 -نقص – ظلم

 -كفاح – نضال – مقاتلة

أعيا

 -أتعب –أجهد

مناجزة

 -افتراءات وأكاذيب – تخميات

تخرصات
حدد مفرد – مجع ما يأتي :

الكلمة

مفردها

الكلمة

جمعها

وقائع

وقيعة

نافلة

نوافل

عرى

عروة

لجة

لجج – لج – لجاج

وساوس

وسواس

ريبة

حدد المعنى السياقي لكلمة " خاض " فيما يأتي:

خاض في أمواج البحر
خاض في الحديث
خاض الفارس بفرسه ليشرب

ريبات – ريب

أكمل الجمل بتصريف مناسب من " جنح "

دخل فيها
اندفع فيه
أورده الماء

خاض القوم في الباطل

أمعنوا فيه بشدة

خاض الجيش المعركة

قرر الدخول – اقتحمها

 أسعدت قلبي الذي هو بين  ......جوانحي ...
 سيارتك  .....جانحة  ....عن الطريق .
 ال .......جناح  ...على أولياء هللا .
 حكم القاضي في ....الجنحة .....
 ...... جناح  ....الطائر له ألوان رائعة .

التذوق الفني

يوضح المتعلمون الصورة البيانية التالية :
النوع استعارة

تواطأ الناس على هضمه
التوضيح  :شبه الحق بشيء مادي مهضوم
 -األثر  :تبين ضياع الحق

النوع استعارة

الظنون التي تمرح
التوضيح  :شبه الظنون بإنسان يمرح
األثر  :تبين سيطرة الظنون على كثير من الناس

النوع استعارة

تموج بها الدنيا
التوضيح شبه الدنيا بالبحر شديد األمواج
األثر  :بين مدى تقلبات الحياة وعدم ثباتها على حال

النوع  :تشبيه صريح

حق يبرق في خفوت كأنه نجمة توشك أن تنطفئ في أعماء الليل
التوضيح  :شبه حال الحق في خفوته بحال النجمة حال انطفائها
األثر  :للداللة على اختفاء الحق عند بعض الناس رغم سطوعه ووضوحه .

النوع :تشبيه صريح

يخبط المرء في الدنيا خبط عشواء:
التوضيح :شبه المرء بالناقة العمياء
األثر :للداللة على ضالله وضياعه للطريق الصحيح والصراط المستقيم .

بين نوع المحسن بديعي فيما يأتي :
 تغدو وتروح

صباحا ً ومسا ًء :

 حق قليل يكتنفه باطل كثيف :

طباق إيجاب

أثره  :التأكيد والتوضيح

مقابلة

أثرها  :التأكيد والتوضيح

أسلوب التمني
حدد معىن احلرف الذي حتته خط " .
حدد معىن احلرف الذي حتته خط .

 أال ليت الشباب يعود يوما

الحرف ليت

 عل الليالي التي أضنت بفرقتنا
حرف الترجي  :لعل
 هل ذاكرت درسك ؟
 لو تذاكر تنجح

للتمني أن يتمني أمرا مستحيال

جسمي ستجمعني يوما وتجمعه
طلب أمر محبوب يرجى حصوله

الحرف هل معناه لالستفهام يسأل عن حصول الفعل في الواقع .
الحرف لو للشرط معناه امتناع المتناع

استخدام لعل – لو – هل للتمني والغرض من ذلك  :واستخدام ليت للرتجي واملمكن :
س 2وضح املعىن الذي خرج له احلرف املخطوط لغري معناه األصلي وضح ذلك :

سى "
اوا ِ
اب * أ َ ْ
قال تعالى َ ” :و َقا َل فِ ْرع َْونُ يَا َها َمانُ ا ْب ِن ِلي ص َْر ًحا لَ َع ِلي أ َ ْبلُ ُغ ْاأل َ ْ
ت فَأ َ َّط ِل َع ِإلَى ِإلَ ِه ُمو َ
اب ال َّ
س َم َ
س َب َ
س َب َ

 -استخدام (لعل )  :للتمني

السبب  :إلبراز المتمني المستحيل في صورة الممكن

لعلي إلى من هويت أطير

* أسرب القطا هل من يعير جناحه
* يا منزلي سلمى سال ٌم عليكما
( هل ) استخدمت  :للتمني

هل األزمن الالئي مضين رواجع
( لعل ) استخدمت للتمني

وهو يتمنى أمرا مستحيال

السبب  :إلبراز المتمني المستحيل في صورة الممكن

 قال تعالى  ” :فَلَ ْو أ َ َّن َل َنا َك َّرة َفنَكونَ ِمنَ ا ْلمؤْ ِمنِينَ ”
لو كان ذلك يشترى أو يرجع
 ولى الشباب حميدة أيامه
لو كان أسعف بالمقام قليال
 واها أليام الصبا وزمانه
لو للشرط  :استخدمت للتمني

السبب إلبراز المتمنى بأنه ليس مستحيال بل نادر الحدوث

 ليت الملوك على األقدار معطية
 فيا ليت ما بيني وبين أحبتي
 إن كان يجمعنا حب لعزته

-

فلم يكن لدنيء عنـــدها طمـــــع
من البعد ما بيني وبين المصائب
فليت أنا بقــــدر الحـــــب نقتسم

إلبراز المرجو في صورة المستحيل
استعمل ( ليت )  :للترجي
س 3صغ أسلوب متن ب لو – هل – لعل وأسلوب رجاء بليت :
لعلي أعود إىل زمن الطفولة

لو يعود شبابي

هل يل أن أعود طفال

ليت االمتحان سهل

السالمة اللغوية اسم الفاعل وعمله

 -1استخرج اسم فاعل لفعل ثالثي وغير ثالثي  ،واذكر فعله من الفقرة التالية :
يحب الناس المتقي هللا  ,والمتمسك باألخالق الحميدة  ,والصادق المخلص في عالقاته االجتماعية ,
والواعي المتقن عمله والمقبل على العلم  ,القائم على تحصيله  ,المبتعد عن اللهو غير المباح ,
المستقيم في طريقه  ,المطمئن بإيمانه .
بنائي  :هات اسم فاعل من األفعال اآلتية :
دعا
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 -صام

 -أكرم

 أقامالمتمسك  :تمسك
المخلص  :أخلص
المتقن  :أتقن
القائم  :قام
المستقيم  :استقام

المتقي  :اتقى
الصادق  :صدق
الواعي  :وعى
المقبل  :أقبل
المبتعد  :ابتعد
أركان الجملة :اسم فاعل – فاعل
المطمئن  :اطمأن
اضبط معمول اسم الفاعل في الجمل التالية :
 :اسم فاعل – فاعل – مفعول به
أقبل الحافظ ودك .
الفاعل ضمير مستتر  /ودك  :مفعول به منصوب بالفتحة
أزائر أخوك رفيقه .
الفاعل  :أخوك  /رفيقه  :مفعول به منصوب بالفتحة
ما منصف خالد صديقه .
الفاعل  :خالد  /صديقه  :مفعول به منصوب بالفتحة
الحق قاطع سيفه الباطل .
الفاعل  :سيفه  /الباطل  :مفعول به منصوب بالفتحة
صفه
مررت برجل حازم أمتعته
الفاعل ضمير مستتر  /أمتعته  :مفعول به منصوب بالفتحة
حال
رأيت أخاك رافعا يده بالتحية .
الفاعل ضمير مستتر  /يده  :مفعول به منصوب بالفتحة

تذكر  :عمل اسم الفاعل يرفع فاعال وينصب مفعوال إذا كان فعله متعديا وال بد :
 -1أن يكون معرفا بال :مررت بالرجل الحازم أغراضه " مفعول به منصوب والفاعل تقديره هو "
أزائر أخوك رفيقه مفعول به منصوب والفاعل أخوك
 -2أن يسبقه نفي أواستفهام
برجل حازم أمتعته
رافعا يده بالتحية
 -3أن يقع صفة أو حاال

اسم املفعول وعمله
استخرج اسم المفعول لفعل ثالثي وغير ثالثي  ،واذكر فعله من الفقرة التالية :
ال تفتخر العرب بذهب مجموع  ,وال وفر مدخر  ,وال قصر مشيد  ,وال مكانة مرجوة  ,وال ديون
مقضية  ,وال تجارة مبيعة  ,وإنما تفخر بعدو مغلوب  ,وثناء مجلوب  ,ونوق منحورة  ,وقصائد
مصوغة  ,وأحاديث مذكورة .
منحورة  :نحر
مصوغة  :صيغ
مذكورة  :ذكر

 مدخر  :ادخر مجموع  :جمع
 مرجوة  :رجي مشيد  :ش َيد
 مبيعة  :بيع مقضية  :قضي
 مجلوب  :جلب مغلوب  :غلب
 -1اضبط معمول اسم المفعول في الجمل التالية :
 المسلم المهذب خلقه محبوب .
أركان الجملة
خلقه  :نائب فاعل مرفوع
اسم مفعول – نائب فاعل
 هل معطى المتفوق جائزة ؟.
المتفوق  :نائب فاعل مرفوع  :جائزة  :مفعول به
 ما مطلوب محمد في اإلدارة .
محمد  :نائب فاعل مرفوع
 عمر محترم قوله .
قوله  :نائب فاعل مرفوع
صفة
 هذا تلميذ ممنو ٌح جائزة.
ضمير مستتر  :نائب فاعل مرفوع  :جائزة  :مفعول به
حال
 عاد الولد مجروحة يده.
يده  :نائب فاعل مرفوع
 -2حول اسم الفاعل إلى اسم مفعول في األمثلة التالية مغيرا ما يلزم .
محترم والديه .
 الرجل
ِ
 الرجل مختار عمله .

محترم .
الرجل
َ
النبي محمد مختار من ربه

 أبي مستق ِبل الضيوف ليال
اجعل المستق َبل أملم عينيك .
 المؤمن حامد ربه .
المؤمن محمود عمله
مستخرج البترول .
 المهندس
ِ
مستخرج من األرض .
البترول
َ

 -3اكمل الجمل بـ ( اسم فاعل  ،اسم مفعول ) مناسب فيما يلي :

 ......... مطمئن برضا ربه .

المؤمن

 رمضان  ......في الصيف .

مصوم

 أ  ......الرج َل عليك .

مقبل

 ......... مستقيل من الشركة .

الموظف

 هل  ........الملبي صوته بالتلبية .

رافع

 الحفل  .....في المدرسة .

مقام

 -4يستبدل الطالب بفعل ( اسم فاعل  ،اسم مفعول ) في الجمل اآلتية :
 المؤمن يعتصم بحبل هللا المتين .

معتصم

 ما حمد الكذب .

محمود

 الرجل يدعو إلى الخير وينهى عن المنكر .

داعٍ  ,نا ٍه
محروم

 المسلم يفعل الخير ويترك الشر .

فاعل  ,تارك

 وصل الفارس كسرت قدمه .

مكسورة

 هو يقصد رضا هللا .

قاصد

 الكافر يحرم في اآلخرة.

 -5صغ تعبيرا يتضمن ( اسم فاعل  ،اسم مفعول ) صياغة سليمة  ،من األفعال اآلتية
( صدق  -كتب  -بسط  -مدح  -قضى  -سمع )
 الراجل صادق في قوله.
 الدرس مكتوب بخط جميل .

 ما باسط البخيل يده باإلتقان .
 أممدوحة أخالق الرجل .
 المسلم قاضي دينه في موعده .

