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 : 1بطاقة 

 أقرأ وأجيب:

 في لبنان

على ظهر سفينٍة قادمٍة من  1966نيسان عام  15وصلت إلى مرفأ بيروت في  

 حملت أثاثًا منزليًّا كامًًل. "إسبانيا"ومن  ،"برشلونة"

ختار أن يقيم في لبنان، وليس شاعٌر سوريٌّ ا  ما أنا إاّل  -ن:يقلت لرجال الجمارك اللّبناني 

 لديه بيٌت فيه، أو عنواٌن، أو بطاقة إقامٍة دائمة.

: أهًل بك، يا سيّدي، في لبنان، لكّن إدخال أثاٍث منزلّي  -  فقال لي المسؤول الجمركيُّ

 كامل من صًلحيّات المدير العاّم للجمارك؛ فهل ترغب أن تراه؟

 ف إليه.قلت: يُسعدني أن أتعرّ  - 

طلب لي قهوة، المدير العاّم، فنهض من وراء مكتبه، وأخذني باألحضان، و ىدخلت عل 

 ، وعن صّحتي وأحوالي ثانيًا. ثّم طرحت عليه مشكلتي.وسألني عن شعري أوالًّ 

 على شفتيه: فقال، واإلبتسامة الكبيرة تضيء

إلى تصريحٍ لدخول بيته؟ إّن لبنان  "انينزار قبّ "عن أّي مشكلٍة تتحدّث؟ هل يحتاج  - 

عرك، ن عّشاٌق لشيبيتك، كما هو بيت الّشعر؛ فًل تشغل بالك بهذا الموضوع؛ فنحن اللّبناني

لبنان ال يتقاضى رسوًما جمركيّةً من الّشعراء؛ فأهًًل وسهًًل بك في وطن الّشعر، ووطن و

 الحّب.

وبعد ساعاٍت، كان أثاثي ُمكّوًما  ي.خرجت من مكتب مدير الجمارك، وأنا أتعثُّر بدموع   

على رصيف مرفأ بيروت، وأنا ال أعرف أين أذهب، وفي أّي منطقة من مناطق لبنان سيكون 

 بيتي.

ن، وذهبت إلى أحد الفنادق، ونمت ليلتي يأودعت أثاثي في قبٍو يملكه أحد األصدقاء اللّبناني  

ير العام تطّن في أُّذني: "نحن في لبنان افئ، وكلمات المداألولى على صدر بيروت الحنون الدّ 

 ال نأخذ رسوًما جمركيّة...".
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ل الّذي داهمني، وأنا أقف على مرفأ بيروت، خّضني ودّوخني، وغيّر تركيب هذا الحبُّ األوّ   

دورتي الدّمويّة. شعرت بطمأنينٍة عجيبٍة على مصيري، أحسسُت أّن الّرياح حملتني إلى قدري 

 ي قد نامت في بيت أّّمها وأبيها.الجميل، وأّن قصائد

ة أقمت مجدي الّشعرّي، ومن أرز لبنان وسنديانه وصنوبره على صخور الجبال اللّبنانيّ  

 مس.صنعت مراكز أوصلتني إلى حدود الشّ 

لبنان أعطاني خرائط الّشعر، وقدّم لي زادًا من المعرفة والثّقافة والحضارة ال أزال آكل منه 

ي بيروت للّشعر وحده؛ كنت أتنفّس شعًرا، وأتكلّم شعًرا، وأستيقظ شعًرا. حتّى اليوم. تفّرغت ف

وال أتذّكر مرحلة في حياتي تماهيت فيها مع الّشعر كهذه المرحلة الّزاهية. كانت بيروت خًلل 

جدران الوطن  ىتي يحتاج إليها شاعٌر ليكتب اسمه علعشرين عاًما كّل المواد األّوليّة الّ 

"لندن" كنت كلّما شعرت ببرد الكبيرة. فمن "جنيف"، ومن "مدريد"، ومن العربّي بالحروف 

عر، وحرارة ى، أحجز مكانًا على أّول طائرةٍ مسافرةٍ إلى بيروت ألسترجع حرارة الشّ نفالم

القلب. كنت أذهب إلى بيروت ألحافظ على لياقتي الّشعريّة، وألتبارك بصوت ُمقرئيها، ورنين 

اراتها، وتعدُّد منابرها، وشجاعة جرائدها. كنت أذهب إلى بيروت أجراس كنائسها، وزحمة سيّ 

الّسفر إلى أيُّ مكاٍن من دون أن يكون  ىل قادًرا على العشق، وقادًرا علألتأّكد أنّني ال أزا

 معي تأشيرة دخوٍل...

 نزار قباني

 بتصّرف
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 :أسئلة حول النّصّ 

 عنوان هذا النّّص؟لك ماذا يوحي  .1

 "بتصّرف" الواردة في الحاشية السفلى.ماذا تعني كلمة  .2

 ـاستخرج من الفقرات الثًّلث األولى األلفاظ والتّعابير الّتي تُشّكل حقًل معجميّا ل .3

 ، وأوضح عًلقته بموضوع النّّص."لّسفر"ا

 ، وأوضح من خًلله نظرة الّشاعر إلى لبنان."إلعجابـ "اشّكل الحقل المعجمّي ل .4

 وله إلى مرفأ بيروت؟ما الّذي أقلق الّشاعر عند وص .5

 كيف تصّرف مدير الجمارك؟ وما كان أثر تصّرفه في نفس الّشاعر؟ .6

 فسيّة في هذا النّّص؟ وما سبب ذلك التّبدّل؟كيف تبدّلت حالة الّشاعر النّ  .7

أحّب الشاعر لبنان بكّل فئاته. استخرج من الفقرة الّسابعة ما يؤّكد ذلك مستخلًصا عبرةً  .8

 ُمًلئمةً.

 كما بدت لك في هذا النّّص. "نزار قباني"الّشاعر درس شخصيّة أ .9

 ُمعلًًّل. .أحدّد نوع هذا النّصّ . 10

 "فقال، واالبتسامة الكبيرة تُضيء في عينيه، وعلى شفتيه".. 11

ذكر نوع الّصورة البيانيّة في هذه الجملة، وأوضح من خًللها الّصفات الّتي ُعرف أ -أ         

 صور.بها اللّبناني على مّر الع

من النّّص صورةً  "الّرابع والخامس والّسادس"استخرج من كّل قسم من األقسام  -ب         

 مماثلةً، وأوضح وظيفتها.

 ا. حدّد أركانه، وأوضح الغاية من استخدامه.استخرج من القسم الّسادس تشبيهً . 12   

 في القسم الثّالث من النّّص. أشر إليه، وأوضح الغاية من استخدامه. اإلستفهامتكّرر . 13

غلب في هذا النّّص األسلوب الخبرّي على األسلوب اإلنشائّي. استخرج بعض الجمل . 14   

 الخبريّة، وأوضح غاية الكاتب من استخدامها.
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 : 2بطاقة 

 إعًلمنا واألخًلقأقرأ وأجيب:                      

 

بح لقد أص شّك في أنّنا نعيش في عالٍم متغيّرةٍ أحواله، تنطلق عجلته بسرعٍة خطرةٍ.ال  

ما يحصل في القاصي من الكرة األرضيّة يصل إلى فا اليوم يوصف بالقرابة الواحدة؛ عالمن

النّاس بتقنيٍّة عاليٍة، بل قد تراه على الهواء ُمباشرةً صوتًا وصورةً. لذا أصبحت اإلثارة 

اإلعًلميّة هي الغالبة في منابرنا اإلعًلميّة، وذلك بنشر الوقائع الغريبة على النّاس، والّتي ال 

تمّت إلى الدّين واألخًلق بصلة، يستوي في ذلك المقروء والمسموع والمرئّي. فما تأثير كّل 

 ذلك على األفراد والجماعات؟

قد تحقّق للجهة النّاشرة سبقًا  نشر األخبار والبرامج الجديدةالمسارعة في  صحيٌح أنّ  

إعًلميًّا، تكسب به رصيدًا جماهيريًّا واسعًا، وربًحا جيّدًا، ويُشار إلى أصحابها بالبيان. وهي 

بذلك تتناغم مع طبيعة النّفس البشريّة الُمحبّة للغريب، والّطيران مع كّل جديٍد، والميل إلى كّل 

 اندفاع.ُمثير... فيلتفت إليها الجمهور بانجذاٍب و

اشرة حين تُسارع لنشر األخبار من دون التّمعّن، بيد أن المشكلة تكمن في أّن الجهات النّ  

والنّظر في نتائجها، إنما تُرّكز على مصالحها، ناسيةً دورها الحقيقّي. فبم تفيد المجتمع والفرد 

، أو الّسرقة، أو الوالدينحين تُعنى ببّث مشاهدَ وصوٍر، ونشر أخباٍر خطيرةٍ آثارها، "كعقوق 

 و الخيانة، أو، أو، ..." ما يتنافى مع قيمنا وديننا وعاداتنا؟أالعنف 

والهدّامة، نجد أنّها ال تحقّق  حينما نتأّمل بّث هذه المشاهد واألخبار والّصور الفتّاكة 

مكسبًا واحدًا، بل نجدها مشتملةً على مخاطر؛ فهي تشّجع أصحاب القلوب الّضعيفة، والنّفوس 

لمريضة، على اإلتيان بمثلها، وتقليد شخصيّاتها. وتشيع األخًلق الفاسدة، وتبعد عن الدّين كما ا

 تُلهي عن الواجبات في مجاالت الحياة كافّة.

أنا ال أريد، في مقالي هذا، الحجر على اإلعًلم، وبخاّصة في ظّل هذا الفضاء الواسع  

ين أاّل يبتعدوا عن المنهج خواني اإلعًلميّ من الحريّة الّتي يصعب ضبطها، لكنّني أريد من إ

، وتعزيزها في النّفوس عبر الكشف عن لّصحيح، وهو ضرورة إشاعة الفضيلةربوّي االتّ 

الجوانب المشرقة ألوطاننا ومجتمعاتنا. فلم ال نبّث وننشر قصًصا للعّزة والبطولة هي تيجاٌن 

في بّر آبائهم وأُّمهاتهم وصلة  وسنا؟ لم ال نحكي عن أُناٍس ضربوا أروع األمثلةؤعلى ر

أرحامهم، وعن رجاٍل اشتهروا بالكرم والوفاء، وعن آخرين سموا في حفظ الجوار وصنع 

 المعروف؟!...
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ين، إن نسع إلى تحقيق الهدف الحقيقّي من رسالتنا اإلعًلميّة، نكن إخواني اإلعًلميّ  

 تفيق الّضمائر قبل فوات األوان؟عنوانًا للتّقدّم والّرقّي، ال للّضياع واإلنحطاط. فهل تس

 فبتصرُّ  –مجلة الجزيرة 

 2008- 1ت -24

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أسئلة حول النّصّ 

 النّّص "إعًلمنا واألخًلق"؟بم يوحي عنوان هذا  .1

ات "سلبيّ ـ لجمع من الفقرتين الثّالثة والّرابعة األلفاظ والتّعابير الّتي تشّكل حقًًل معجميًّا ا   .2

 اإلعًلم".

 من اإلعًلم". ألهداف المتوّخاا"لـ ل من الفقرة الخامسة الحقل المعجمّي شكّ  .3

 قارن بين الحقلين الّسابقين. .4
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 العبارات اآلتية:أوضح المقصود بكّل من  .5

 .أصبح عالمنا يوصف بالقرية الواحدة 

 .يُشار إليه بالبيان 

 .أنا ال أريد الحجر على اإلعًلم 

 لماذا رأى الكاتب أّن العالم أصبح اليوم قرية واحدة؟ .6

 يقوم بعض اإلعًلمين باستخدام اإلثارة اإلعًلميّة لبلوغ أهدافهم. .7

 ما الوسائل الّتي يعتمدونها لتحقيق ذلك؟ 

 كان موقف الكاتب من اإلثارة اإلعًلمية؟وكيف علّل تصّوره هذا؟ ما .8

 ما النّصائح الّتي وّجهها الكاتب إلى اإلعًلميين؟ وما البدائل الّتي اقترحها عليهم؟ .9

 ما الّرسالة الّتي يجب أن يلتزم اإلعًلميون بها، برأيك؟ .10

 ف؟كي ما كانت غاية الكاتب في هذا النّّص؟ أتراه ُوفّق في إبًلغها؟ .11

 الموضوعيّة تفترض اإلبتعاد عن األهواء واإلنفعاالت على عكس الذّاتيّة. .12

 .)استخرج من النّّص ما يؤّكد هذين اإلتجاهين في الكتابة )الذاتيّة والموضوعيّة 

النّّص مقالة. حدّد أقسامها، واستخلص الفكرة الّرئيسيّة لكّل من المقدّمة والخاتمة  .13

 فيها.

 

 الفقرات الثّالثة والّرابعة والخامسة من النّّص النّمط البرهانّي.اعتمد الكاتب في  .14

 .استخرج مؤّشرين لهذا النّمط مقترنين بأمثلٍة مًلئمٍة 

ما النمط البارز في الفقرة األخيرة من النّّص؟ سّوغ إجابتك من خًلل مؤّشرين  .15

 أساسيّين لهذا النّمط.

 اآلتية، وأوضح وظيفتها.حدّد الّصورة البيانيّة في كّل من الجمل  .16

 .إنّنا فب عالٍم تنطلق عجلته بسرعة 

 .يشار إليه بالبنان ... 

 لماذا ال نبّث قصًصا هي تيجاٌن على رؤوسنا؟ 

استخرج من الفقرة األخيرة من النّّص أحد األساليب اإلنشائيّة، وأوضح  الهدف من  .17

 استخدامه.

 يفته.استخرج الفقرة األخيرة من النّّص طباقًا، وأوضح وظ .18

 أوضح وظيفة اإلستفهام الواردىفي الفقرة الخامسة من النّّص. .19
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 : 3بطاقة 

 القبّرة والفيلأقرأ وأجيب:                        

حكي أّن قبّرة اتّخذت أُدحية، وباضت فيها على طريق الفيل. وكان للفيل مشرب يتردّد      

دَهُ  دَ مور   فوطىء ُعشَّ القبّرة وهّشم بيضها، وقتل فراخها.، إليه، فمّر ذات يوم، على عادته، لير 

فلّما نظرت ما ساءها علمت أّن الذّي نالها من الفيل ال من غيره. فطارت، فوقعت على      

 وأنا في جوارك؟ أفعلتهّشمت بيضي، وقتلت فراخي،  رأسه باكيةً، ثّم قالت: "أيّها الملك، لمَ 

 قال: "هو الّذي حملني على ذلك".هذا استصغاًرا ألمري، واحتقاًرا لشأني؟" 

فترَكتْهُ وانصرفت إلى جماعة الّطير، فشكت إليهّن ما نالها من الفيل. فقلن لها: "ما عسى      

أن نبلغ منه ونحن طيور؟" فقالت للعقاعق والغربان: "أحّب منكّن أن تصرن معي، فتفقَأَن 

هتدي  يعينيه، فإنّي أحتال له بعد ذلك بحيلة أخرى". فأجْبنَها إلى ذلك، وذََهْبَن بهما، وبقي ال

ه  ومشَرب ه .  إلى طريق مطعَم 

فلّما علمت ذلك منه، جاءت إلى غديٍر فيه ضفادعُ كثيرةٌ، فشكت إليهنَّ ما نالها من الفيل،     

قالت الّضفادع: "ما حيلتنا نحن في عظم الفيل، وأين نبلغ منه؟" قالت: "أحّب منكّن أن تصرن 

ْجَن، ف إّنه إذا سمع أصواتَكّن لم يشّك في وجود الماء، فيهوي إلى وهدةٍ قريبٍة فتنقُقَن فيها وتضج 

في الهاوية. ولّما سمع الفيُل نقيق الّضفادع وقد أجهدَهُ  فيها". فأجْبنها إلى ذلك، واجتََمْعنَ 

 في الوهدة، فاعتطم فيها.العطُش، أقبل حتّى وقع 

قّوته، المحتَق ُر ألمري، وجاءت القُبّرةُ ترفرف على رأسه، وقالت: "أيّها الّطاغي المغتّر ب   

 كيف رأيت عظم حيلتي مع صغر ُجثّتي عند عظم ُجثّتك وصغر هّمتك؟".

 ترجمة ابن المقفّع –كليلة ودمنة                                                                    

 

   

 

 

 

 

 أدحية: مكان في األرض تضع القبّرة فيه بيضها.

 مورده: مكان ورود الماء.

 العقاعق: طيور تشبه الغربان.

 وهدة: حفرة كبيرة، أرض منخفضة.

 : تحطّم.مَ طَ تَ اعْ 

 الّطاغي: الّظالم، المستبدّ.
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 أسئلة حول النّّص:

 بماذا يوحي إليك عنوان هذا النّّص؟. 1

 . ا جمع في حقل واحد الكلمات الّتي تمثّل "عالم الحيوان". 2

 أوضح المقصود بكّل من العبارات اآلتية: . 3

 .... هو الّذي حملني على ذلك.

 بقي ال يهتدي إلى طريق مطعمه ومشربه.

 ما حيلتنا في عظم الفيل.

 . ما كان الخطأ الّذي وقعت فيه القبّرة؟4

 . ما التّصّرف الّذي كان على الفيل أن يقوم به ساعة شكت القبرة إليه ما أصابها؟ 5

 ذي دفع بالقبّرة إلى محاولة االنتقام من الفيل؟ما الّ . 6

 . ما المصير الّذي انتهى إليه الفيل؟ أتراه يستحّق ذلك؟ علّل إجابتك. 7

 . ما الدّرس الّذي تعلّمته من تصّرفات القبّرة؟8

 . أمأل بنية الّسرد بما يناسبها من القّصة:9

 الوضع األّولي: 

 العقدة:

 الحّل:

 الوضع النّهائّي:

 أحدّد النّمط المسيطر على النّّص باالستناد إلى غاية الكاتب.. 10

 . استخدم الكاتب "االستفهام" على لسان القبّرة في الفقرتين "الثّانية واألخيرة" من النّّص.11

 حدّد وظيفة كّل من هذه الجمل االستفهاميّة مستخلًصا تبدّل الحالة النّفسيّة للقبّرة.       
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 : 1بطاقة 
 . أ. أقرأ:1

 توبة صّياد
كنت منُذ طفولتي أحبُّ الّطبيعَة، وأمّتُع ناظريَّ بذلك العالِم الّرائِع المتمّثِل بالّطيوِر اّلتي    

 وهبها الّلـ ـه الجماَل الّساحَر.
واستمّر حّبي للّطبيعِة، فجعلُتها ملجًأ لي حين يرهُقني العمُل، ولكنَّ ِعشقي للّطبيعِة تبّدَل    

بدأُت أمارُس الّصيَد، وُأطاِرُد هذه المخلوقاِت الّلطيفة، وأشّجُع من يقتلها، وأنّظُم رحالِت عندما 
 الّصيِد، وأرافُق الّصّياديَن.

ِر. ًتى يحمُل الُحبوَب، وينُثُرها في البّرّيِة إلطعاِم العصافيوفي إحدى رحالِت الّصيِد رأيُت ف   
قارْنُت عمَلُه بما أقوُم ِبِه، فأحَسْسُت بالَخَجِل، وعَزْمُت على اإلقالِع عِن الّصيِد، والعودِة إلى 

 عاَدِتَي القديمِة في عشِق الّطبيعِة.
 
 

 ب. أمأل الجدول بما يناسبه:
 

 نوعه هالمفعول ب نوعه الفاعل الفعل
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 فاعًلا يكون: أستخرجج. 
 ، وأعربه: ___________________________________________اسًما ظاهًرا -

._________________________________________________________  
 ________________________________________ ضميًرا مّتصاًل، وأعربه: -

._________________________________________________________  
   

 مفعوًلا به يكون: د. أستخرج
 _____________________________________ في صيغة المفرد، وأعربه: -   

._________________________________________________________   
 ____________________________________ في صيغة المثّنى، وأعربه: -   

._________________________________________________________  
 ____________________________________ جمًعا مؤّنًثا سالًما، وأعربه: -   

._________________________________________________________  
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 _____________________________________ جمًعا مذّكًرا سالًما، وأعربه: -   
._________________________________________________________  

 ضميًرا مّتصاًل، وأعربه: _______________________________________ -   
._________________________________________________________ 

 . أ. أمأل الفراغ بفعل يًلئم الفاعل:2
 قميُص الّصوِف _____________. -_____________ صوُت المذياع كثيًرا.    -   
 __________ عامال المصنِع بنشاٍط. -مرّبياُت األطفاِل باكًرا.   _____________ -   
   
 ب. أحّول الجمل الفعلّية في الّتمرين الّسابق إلى اسمّية، والجمل اًلسمّية إلى فعلّية.  

  __________________________- .____________________________  
  __________________________- .____________________________  

 

 :                                               تيةأواخر الكلمات في الفقرة اآلأحّرك أ.  .3

 : يا لخفّة وزني!الوزنانعدام  حالة إلى أنتقل، وها إنّي دخلت الفضاءلقد    

 جريًا خاطفًا. يجري األمرسرع تعاقب اللّيل والنّهار هنا! وما أ  

 بإضاءة األرض!. ّن القمر منشغلإما أشدّ سواد اللّيل،   

في  سابحة وأدورأّما النّجوم، فللـ ـه  دّرها أنواًرا بعيدة، ال يصلني منها شيٌء يُذَكر! 

! ما أبدََعهُ  ؟!.الًلمحدود. أجمْل بهذا الكون  م منذ األزل   ! كيف ينتظ 

، وما أشدَّ ما كان اندهاشي، عندما عدت إلى األرض، ووجدت من التّحليقثًلثة أيّام  مّرت

 حشودًا من النّاس في انتظاري!. 
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 ب. أعرب ما تحته خّط: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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 : 2بطاقة 

 :أقرأ. أ. 1

وإنّما تُعرُف األمم حين تأخذُ في التّفضيِل بين شيٍء جميٍل، وشيٍء أجمل منه، وتتوُق إلى      

التّمييِز بين مطلٍب محبوٍب ومطلٍب أحّب، وليس بالباحِث حاجةٌ إلى طويل بحٍث، أو عظيِم غناٍء 

الفّن فيها، فإن لم  في تعّرِف نصيِب األمم من الحّريِّة والِعّزةِ، إنّما حسبُهُ أن يسأل عن متاحفِ 

  يجيد البحث.ينبغي على الباحث أن و يجدها، فقد عرف الحقيقة من أوجز طريق.

 

 أ. أمأل الجدول بما يناسبه:          

                                         

فعال ماضيّا مبنيًّا 

 على

 الفتح الّظاهر

فعال  فعال مضارًعا مرفوًعا 

مضارًعا 

 منصوبًا

 فعال

مضارًعا 

 مجزوًما

ضميًرا متّصاًل في 

 محّل جرّ 

الّضّمة 

 الّظاهرة

الّضّمة 

 المقدّرة

بحرف  باإلضافة

 الجرّ 

 

 

      

 

 :                                                                         أعاله ستخرج من النّصّ أب. 

 ____________________________________________فاعالً )اسم ظاهر(:  - 

 _________________________________________مفعوالً به )اسم ظاهر(:  - 

 _____________________________________________________: نعتًا - 

 

 ؟ هاونصب هاما عالمات رفعأ. ما هي األسماء الخمسة؟ و. 2

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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 ه ونصبه؟ ما عالمات رفعالخمسة من الفعل "كتب"؟ وب. أصوغ األفعال 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 . أحّول الفعل المعلوم إلى مجهول فيما يلي، وأغيّر ما يلزم:                             3

 ____________________________________________: ساعدوا المحتاج -    

 _______________________________________________: يقرأ القّصة -    

 _______________________________________________: رفع القبعة -    

 

 أحّول الجمل اآلتية إلى المثنّى، ثّم إلى الجمع، وأغيّر ما يلزم: .4

 _______________________________________: يحصد األرض فالحرأْيُت ال -

                                      _______________________________________ 

 

 _____________________________________________: سمعُت هذا الخبر -

                         _____________________________________________ 

 

 ___________________________________________: أهديتُهُ قّصةً مسلّيةً  -

                            ____________________________________________ 

    

 ___________________________________: شذّب الجد األعشاب من الحديقة -

                                            ___________________________________ 
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أحّول األفعال من صيغة الماضي، إلى صيغة المضارع، ومن ثّم أدخل عليها أحد أحرف  .5

 الجزم، محّرًكا أواخر الفعل.                                                     

 أقمُت. –ارتديتما  –هربا  –سلّمنا – دنا – كوى – حلّقتِ  – درسوا   

__________________________________ ._______________________ 

._________________________________________________________ 

 ._________________________________________________________ 

._________________________________________________________ 

 

 أحّرك أواخر الكلمات بما يتاسبها: .6

أرنبًا لطيفة وديعة كنسيم الّصباح، كانت تعيش في أرضها في رغٍد يحكى أّن    

وهناٍء. فأقبلت عليها ذات يوم ذئبةٌ متوّحشةٌ احتلّت األرض، وطردتها منها. 

فسارعت األرنب إلى حيوانات الغابة تطلب منها أن تستعيد لها أرضها من الذّئبة،  

 وإالّ فستموت من القهر.

 

 :خطّ . أعرب ما تحته 7

 – حماه مالك  أحّب  – مكانهمن  صبيّ ال هذاينسّل  – تحت الماء يغوصان غّواصين رأيتُ 

 دعوأن ي أعجبني – الفتيات   المعلّمونُ كّرم  –فازت  الّتي مديرانال كافأ – ولدينال هذينأيقْظُت 

 ثابر. الّذي برع - لي

 ألنْ  – أخاك ناد   –الكرة  ا رم   – منازلكمإلى  عودوا – يدنو  لن  – تمش  ولم  –الّطائرة  تلبث  لم 

 الّضيف. أكرم –جانبك 

 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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 : 3بطاقة 

 :أقرأ. أ. 1

 البركان لياًل. الّرياح قارسة موجعة، والتّسلّق صعب، ولكنّنا نجحنا، ووصلنا إلى قّمة

الّرحلة  عّمي يركض من فتحة إلى أخرى، إلى أن وجد واحدة كانت مدخلنا إلى باطن األرض.

 مذهلة، الهوة البادية أمامي عميقة، الّصخور جدرانها ناتئة.

في إمكاني، وأنا مستلٍق على ظهري، أن أناجي نجمة تلمع في رقعة الّسماء في تلك اللّيلة كان  

 الفّوهة العالية.البادية من 

في اليوم التّالي، رفعنا أحمالنا على ظهورنا. أضاء عّمي مصباًحا كهربائيًّا، وبدأنا التّحّرك في 

 ممّر مظلم. إنّه شديد االنحدار، ما جعلنا نواجه صعوبة في وقاية أنفسنا من االنزالق.

 

 ب. أمأل الجدول بما يناسبه: 

 نوعه الخبر نوعه المبتدأ
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 ، وأحدّد اسم وخبر كّل منها:األفعال النّاقصة، واألحرف المشبّهة بالفعلستخرج . أج

 

 خبره اسمه الحرف المشبّهة خبره اسمه الفعل النّاقص

      

      

      

 

اآلتية، مغيًّرا ما . أدخل "فعاًل ماضيًا ناقًصا"، ومن ثّم "حرفًا مشبًّها بالفعل" على الجمل 2

 يلزم.

 __________________________________________الّرياُح قارسة  موجعة :  -

                                __________________________________________ 

 _________________________________________الغصنان مثقالن بالثّمار:  -

                                __________________________________________ 

 ___________________________________________المهاجرون عائدون:  -

                             ___________________________________________ 

 ____________________________________________المسافرون سعداء:  -

                           ____________________________________________ 

 _____________________________________________العامالت متعبات:  -

                        ______________________________________________ 

 

 اآلتية مبتدأ، خبره جملة اسميّة، ثّم جملة فعليّة.أجعل كالا من الكلمات . 3

 الّسائحات. -الوطن  -المتزلّجون  -األوطان  -العقل  -القائدان     



21 
 

 في كّل من الجمل اآلتية، مغيًّرا ما يلزم: منصرفةأ. أجعل الكلمات الممنوعة من الّصرف . 4

 مررت في حدائق رائعة، وتجّولت في بساتين غنّاء. -

 

__________________________________________________________ 
 

التقى صديقي برجٍل أحمٍق يقوم بأالعيَب غريبٍة، وفي النّهاية أوقع نفسه في مشاكل مستعصية  -

 الحّل.

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 أعجب الّسائح بما رآه من شوارع وبساتين. -

__________________________________________________________ 
 

 ب. أختار كلمة ممنوعة من الّصرف، وأعربها:

__________________________________________________________ 

 

 أحّرك أواخر الكلمات في ما يلي: . 5

رأى نفسه في الحلم يقف على قّمة الجبل. وقد تراءى له الوادي تحته عميقًا، وهو يحاول الهبوط 

بصعوبة، ثّم رأى نفسه يطير، والّرياح تتالعب به، إلى أن فتح بابًا، ودخل سردابًا طوياًل، 

ّث  التها،تتأرجح ذبأشعل شمعة يستضيء بها... ولكن عبثًا، فقد كانت الّشمعة تنوس، وترتجف، 

تنطفىء، وكان النّفق الّطويل مزدحًما، وعليه أن يمشي... لم تطاوعه رجاله، فسقط. وقف ثانية، 

ثّم عاود الّسقوط... ولّما استفاق على ألم في رأسه وذراعه، وجد نفسه ملقى على األرض إلى 

 جانب الّسرير.
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 في ما يأتي: خطّ أعرب ما تحته . 6

ما زال الّرجالن  – بالقليل أن ترضىالقناعةُ  – ماؤها عذب  الينابيُع  -؟ الّربيعنسائم  أين  

جناحهما مبتاّلن  الّطائران – في األرض  البذور  –وشاحها عن الحقول  تلم  الّشمُس  – شجاعين

إّن  – إّن العلم مفيد – المواويل حزينة كانت –خيٌر من االنتقام  أن تسامح –وفيٌّ  أنت –

 .الفتيات بارعاتليت  –إلى الوطن  المهاجرون مشتاقينأمسى  – مثابرون معلّمينال

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 : 1بطاقة 

 كان الكالم من فّضة فالّسكوت من ذهب".قيل: "إذا 

أنشىء مقالة تناقش فيها هذا القول، مبيّنًا أهميّة التّحّكم باللّسان، وفائدة كّل من الكالم 

 والّصمت في الوقت المالئم. )ادعم مقالتك بأمثلة من الواقع(.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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 : 2بطاقة 

حصل معك بينما كنت في رحلة مع رفيق مقّرب،  مضحك أو مؤلمارِو حادثة فيها موقف 
ا تفاصيل الحادثة ا الّرحلة، ساردا  ، ملتزماا خصائص الّسيرة.واصفا

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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 : 3بطاقة 

أنشأ لنفسه وعائلته سوًقا تجاريّة ضخمة. جاءه يوًما أحد ارته، تاجًرا ناجًحا في تجتعرف 

مساعديه المخلصين يلفته إلى أّن بعض التّّجار الّذين يستورد منهم بضاعته يعتمد الغّش، وعليه 

. فلم يأبه للنّصيحة، إلى أن بدأت تجارته تضعف رويدًا رويدًا... فوات األوانمعالجة األمر قبل 

 وصل إلى اإلفالس. حتّى 

 ارو  قّصة هذا الّرجل مراعيًا شروط كتابة قّصة، ملتزًما معايير الكتابة الّصحيحة.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 


