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 ديأريد حسنة يا سيّ 
 

فأطل مف  ،شخاصحد األأكاف جحا في الطابق العمكي مف منزلو ، فطرؽ بابو 
 .....باؾ فرأى رجال شال

 : ماذا تريد ؟ جحا 

 مؾ الى تحت ألكم   زؿ  : ان   الرجل 

 ( منزؿ)فنزؿ جحا الى تحت ال  

 دي سي  ريد حسنة يا أ: أنا فقير الحاؿ،   الرجل

 كلكنو كتـ غيظو كقاؿ لو(  ،)فاغتاظ جحا منو  

 األولى الوحدة

ة  ة، كىي مثيرة جًدا  القصيرة جًدا أك األقصكصةالقص  نيا أل: كىي أقصر أنكاع القص 
ـ نفسيا مباشرة كتتحر ؾ شخكصيا انطالقا مف طبيعتيـ. كلألقصكصة جذكر بعيدة في األدب  تقد 

  .العربي، لكف الصبغة األكربية بمقكماتيا الفن ية ألبستيا جديدة

ألحالـ األمة كآماليا كبؤسيا، يتـ نقميا مف جيل  فطري القصص الشعبية : ىي تعبير 
الى جيل شفييا، كبذلؾ فإنو يتغير بحسب ظركؼ الراكي أك العصر الذي يعيش فيو، كاألحداث 

  .‘ألف ليمة كليمة’قد تككف كاقعية أك خيالية. كمف ىذا النكع قصة 

ة شعبية كأقصكصتاف  ........... فإليؾ قص 

ة شعبية اقصيرة جد  ة قص    قص 
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 ني ع  ب  : ات   جحا 

بعو، فمما كصال الى الطابق العمكي التفت جحا عمى البيت كالرجل يت  أ )كصعد جحا الى   
 كقاؿ لو( ،الى الرجل السائل الفقير

 يؾ عط  : هللا ي   جحا 

 لي ذلؾ كنحف تحت ؟  قل  : كلماذا لـ ت   الرجل 

  ؟ نا فكؽ ألي ك  ني كلـ تقل  ت  نزل  أنت لماذا أ: ك  جحا 

 

 : معاني الكممات الغريبة

 charity, favor, donation –: صدقة   حسنة 

 . انتشرت في كثير مف الثقافات القديمة: شخصية فكاىية   جحا 

   up stair: الطابق العمكي 

  to knock the door: طرؽ الباب 

 to peep out:  أطل مف، ظير 

   to become angry with :  اغتاظ مف 

 to keep secret:  كتـ، أخفى 

  anger: ، غضب  غيع

  climb, go upطمع، عال  : صعد، ارتقى

 look around, look back, turn around:   التفت 

  he may give /provide/offer you:  يعطيؾ 
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 ةـــيقـــرف

  .مامياأغمقت حاسكبيا الشخصي كبدأت بجمع أكراقيا المبعثرة عف طاكلة أ 

  ! "ال تذىبي ، أرجكؾ"

 نفاسأف تخرج مف فمو، لكنو تراجع عنيا في آخر لحظة لتخرج عمى شكل أصرخة كادت 
  .حرى 

ـ    ك حتى يعرفا بعضيا البعض، لكف جمعتيما الصدفة في قاعة كبيرة معأيجمسا معا  ل
 الكحدة.  ؛ صديقة كاحدة

ف أال إكيكره معيا، كلكف ما يمبث  كاف ينظر الى عينييا، يتخيل نفسو يتكمـ كيمزح كيحب  
  .حباطه التعب كاإلكقد ىد   سده ليجده متككما عمى كرسي  جيعكد 

ف يقكؿ: "أرجكؾ ألييا، أراد ا، كقف فجأة كنظر ةت بمغادرة الغرفشياء كىم  نيت جمع األأ
 .حالمي"أكممؾ حتى في أال أعدؾ أ بقى الى جانبي ك أخاؼ مف الكحدة، أرجكؾ أا، كأنا ف تبقى ىنأ

نظرت اليو نظرة حادة كأنيا تقكؿ لو : "ابتعد عف طريقي أييا المجنكف الحالـ فأنا لست 
  ." نا حقيقة كحقيقة مرةأحمما، 

ى لحذاء غادرت القاعة عمى عجل لتترؾ خمفيا خيطا مف رائحة عطر فرنسي، كصدً 
 مخممي. 

 أغمض عينيو، تنشق الرائحة بكل أنفاسو كحكاسو، فتح عينيو ليجدىا قد اختفت تماما. 

حدا، ضحؾ بصكت عاؿ. جمع أ حدا لـ يشاىده، لـ يجد  أف أتبسـ كالتفت مف حكلو ليتأكد 
  .أكراقو ككضعيا في حقيبتو كمضى يبحث عف رفيقة أخرى في مكاف آخر

 

 

اة قصيرة جد  قص    دمحم التميمي األردني 
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 : ةمعاني الكممات الغريب
 girl friend:    رفيقة 

 shut down, close:    أغمق 

 Personal Computer [PC]:   الحاسكب الشخصي 

  paper, leaf, page -:   ( كرؽ فردأكراؽ )م
 scattered, dispersed, separated, disband:    ة، مشتت ةمبعثر 

 whoop, cry, scream, shout –: صيحة    صرخة 

  to take back, withdraw, draw backسحب : تراجع عنيا، ترؾ نيتو 
  suitable, appropriate:  ي، جدير ر  ح  
  accidentally, by chance:  فة، مصادفة د  ص  

 to keep on:  مكتكما عمى، منخفيا 
ر      ىد   س    break, crush –: ك 

 be week, be tired:    تعب 
  frustrationاعاقة النشاط المتجو نحك ىدؼ :    احباط

 interest , try to :    ىـ  

 moving away, departure, going away:    مغادرة 

 suddenly:    فجأة 

 sharp:    حادة 

 hurry:    عجل 

  dream:حالـ، مف يغمب عميو الخياؿ 
 shoe:    حذاء 

 velvet:    مخممي 

 be hidden, disappear, depart:    اختفى 
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 مم الصغيرةالحرب واأل
لى انسر يحكـ ناظرًا  ككاف فكقيما في الجك  . كاف في أحد المركج نعجة كحمل يرعياف

باليبكط إلقتناص فريستو، جاء نسر آخر كبدأ  كبينما ىك ييـ  ، الحمل بعيف جائعة يبغي إفتراسو
 . يرفرؼ فكؽ النعج كصغيرىا كفي أعماقو جشع زميمو

لييما افرفعت النعجة نظرىا . فتالقيا كتقاتال حتى مأل صراخيما الكحشي أطراؼ الفضاء
 : لى حمميا كقالتامنذىمة، كالتفتت 

أكليس مف العار عمييما أف  !! كلدي، ما أغرب قتاؿ ىذيف الطائريف الكريميف ل ياتأم  " 
صغيري، صل  في قمبؾ  كلكف صل  يا ليعيشا متسالميف ؟؟ كاؼ لكمييما الكاسع يتقاتال، كىذا الجك  

  !". لى أخكيؾ المجنحيفالى هللا ، لكي يرسل سالمًا ا

 .ى الحمل مف أعماؽ قمبو !فصم  

 : معاني الكممات الغريبة
 grass land: أرض كاسعة ذات نبات كمرعى  ( مرج فردممركج  )

 female sheepى الخركؼ ث: ان   نعجة 
 lamp: خركؼ صغير    حمل 
 Eagle:    نسر 

 hunting: اصطياد    اقتناص 
 prey: ما يفترس    ( فرائسجفريسة )
 to flap the wings:    يرفرؼ 
 greed: طمع    جشع 

 wild scream:   الصراخ الكحشي 

   surprised: مندىشة   منذىمة 
 shame: عيب ، خزي    العار 
  winged: ذات جناح ، لو جناحاف   مجنح 

اة قصيرة جد  قص    جبراف خميل جبراف 
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 التمرينات

 الكممات اآلتية في جمل مفيدة من نفسك  استعملْ 

 اعتاظ مف

 التفت إلى

 ما أغرب

 تراجع عف

 غادر عمى عجل

 إلقتناص فريستو

 األجوبة

 التالميذ: اغتاظ األستاذ مف   اعتاظ مف 

 الغرفة: التفت المص إلى   التفت إلى 

 : ما أغرب الثقافة التي نراىا  ما أغرب 

 : تراجع األستاذ أكامره عف الطالب  تراجع عف 

 غادر عمى عجل : غادرت البنت الى الممعب عمى عجل

 : كثب األسد القتناص فريستو  إلقتناص فريستو

 حوارا يجري بينك وبين صديقتك باستخدام الجمل التالية مع تصرفات الزمة  أعدّ 

  ال تذىبي ، أرجكؾ 
  أعدؾ أال أكممؾ حتى في أحالمي 
  أرجكؾ أف تبقى ىنا 
  ابتعد عف طريقي أييا المجنكف 
 كلماذا لـ يقل لي ذلؾ ؟ 
   أكليس ىذا الجكاؿ الجديد كافيا لؾ 

  األجوبة

 : صباح الخير   سممى 

 : صباح النكر يا حبيبتي  أنا
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 : أريد المغادرة إلى بيتي  سممى 

 : ال تذىبي ، أرجكؾ   أنا 

 : عفكا ، أريد زيارة كالدي ، غدا نشارؾ معؾ كنتكم ـ سممى

 ، لي أعماؿ كثيرة : كلكف غدا أريد الكحدة كالصمت بدكف الكالـ أنا 

 مؾ  حتى في أحالمي : اذف  ، أعدؾ  أال أكم   سممى 

 كاآلف أرجكؾ  أف تبقى ىنا معي  : أنا 

 : يا حبيبي ابتعد  عف طريقي أييا المجنكف.  سممى

 : آسف، كمديرنا ينتظرؾ  منذ يكميف أنا 

 : كلماذا لـ يقل لي ذلؾ ؟  سممى

 : كانو حاكؿ أف يت صل معؾ  بالجكاؿ.  أنا 

 : جكالي مغمقة منذ يكميف  سممى

 ؾ  ؟ : أكليس ىذا الجكاؿ الجديد كافيا ل أنا 

 ، فالى المقاء يا حبيبي صحيحة: كلكف انيا ال تعمل  سممى 

 : مع السالمة.  أنا 

 ل الجمل كما في المثال حوّ 

 ىك  - : ماذا تريد ؟   سؤاؿ 

 : ماذا يريد ؟  جكاب

 أنتـ  – 5 ، ىـ  – 4  ،أنتما  – 3  ،أنت   – 2  ،ىي – 1

 األجوبة

 ماذا تريديف ؟ –أنت   – 2   ماذا تريد ؟ –ىي  – 1

 ماذا يريدكف ؟  -ىـ  – 4  ماذا تريداف ؟  -أنتما  – 3

 ماذا تريدكف ؟ –أنتـ  – 5
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 ىات المفرد لما يأتي 

 نعاج  -أنفاس   -أفكاه   -أكراؽ  -أجكاء   -شبابيؾ   -منازؿ   -رجاؿ  

   األجوبة

( شباؾ فردشبابيؾ )م  ( منزؿ فردمنازؿ )م  ( رجل فردرجاؿ )م
 ( فـ ، فكه  فردأفكاه )م  ( كرؽ فردأكراؽ )م   ( جك  فردأجكاء )م

ة  فردنعاج )م  ( نفس فردأنفاس )م   ( ن عج 

 حسب النقاط التالية ‘ أريد حسنة يا سيدي’و ‘ الحرب واألمم الصغيرة’فسر عناصر القصة لـ

 أيف : المكاف  – 2   مف : الشخصية  – 1

 كيف: الحدث  – 4   متى : الزماف  – 3

 ماذا : النياية  – 6  لماذا : مبررات الحدث  – 5

  األجوبة

 الحرب واألمم الصغيرة أريد حسنة يا سيدي عناصر القصة

 النعجة ، الحمل ، النسر جحا ، الرجل الفقير الشخصية:  مف

 في أحد المركد في الطابق العمكي مف منزؿ جحا المكاف:  أيف

 مف األياـفي يكـ  في يكـ مف األياـ  الزماف:  متى

ذات يكـ كاف جحا جالسا في غرفة  الحدث: كيف
االستقباؿ في الطابق العمكي مف 

منزلو، اذ سمع رجال ينادي كيتكسل 
لممساعدة، فنظر اليو كاذا ىك يطرؽ 

بابو ككاف في لباس خشف، فسألو جحا 
فدعاه الى الطابق األرضي، كأتى 

جحا اليو فاستعانو لمصدقة، فغضب 
الطابق العمكي،  جحا كأتي بو الى

هللا ’كالرجل يتبعو ثـ التفت اليو كقاؿ: 

كيكما مف األياـ كاف في أحد الميداف 
نعجة كحمل يرعياف، كفكقيما في 

الفضاء نسر يريد افتراسو، كحينما ييبط 
فريستو جاء نسر آخر يرفرؼ  القتناص

عمى النعج الصغير. كتقاتال عميو حتى 
مأل صراخيما الكحشي أطراؼ الفضاء. 

تأمل يا كلدي ! ’فقالت النعجة المنذىمة 
ما أغرب قتاؿ ىذيف الطائريف الكريميف 

لـ يرض بيذا الجك الكاسع ليعيشا 
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كلـ يعطو شيءا، فقاؿ الرجل ‘ يعطيؾ
ـ   ـ  ل  ـ  تقل كنحف تحت ؟ فأجاب ل  ـ  ل  ل 

 تسأؿ  كأنا فكؽ ؟  

متسالميف ؟ صل يا صغيري، فصمى 
 الحمل مف أعماؽ قمبو. 

 مبررات:  لماذا
 الحدث

ح   م  ـ  ي س  م ح  ل ـ  ي س  ـ  ي ع طف   مف ل ف  ل ـ  ي ع ط   مف ل

التسامح كالتعاطف كاالكراـ كاجب  النياية:  ماذا
 لسالمة العيش

الرضا كالتعايش في الحياة يجمب 
 السالمة

 

 أجب عن األسئمة اآلتية 

عالـ االجتماعية عشر كممات كانشرىا عبر كسائل اإل في‘ كالصداقة الحب  ’ر رأيؾ عف عب    (1
  (Watsapp and Facebook) مثل كاتساب كفايسبكؾ

 كيف كانت شخصية جحا ؟  (2
 المغة االنجميزية  ترجـ القصص الى (3
 بيا. ة شعبية مف لغتؾ األـ كعر  ايت بقص   (4

 ث مف جديد، كغي ر تذكيرىا الى التأني‘ رفيقة’اقرأ الفقرة األخيرة مف القصة  (5

   األجوبة

تصبح مصدر الفرح كالطاقة اإليجابية في  اذكالصداقة ىي ألمع لحظات مف حياتنا،  الحب   (1
حياتنا، يمكف أف تصبح سبب مشاكل كبيرة كخيبات أمل في الكقت نفسو، فمف الميـ معرفة 
مفاىيـ ىذه المشاعر كخصائصيا لتجنب األخطاء المحتممة، كفي كثير مف األحياف يؤدي 

طراؼ، كأخيرًا إلى عكاقب االفتقار إلى المعرفة الجيدة في ىذا المجاؿ إلى سكء الفيـ بيف األ
 . الخمط بيف الحب كالصداقة سيئة أك حتى مأساكية نتيجة لمتفكؾ كضياع العالقات

انتشرت في كثير مف الثقافات القديمة كنسبت إلى شخصيات  فكاىية شخصيةجحا كاف  (2
 .  عديدة عاشت في عصكر كمجتمعات مختمفة

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%A9
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3) Sir, I want your help                                                                                              

Juha was on the top floor of his house, and someone knocked on his door. 

Juha : What do you want? 

Man : come down to talk with you 

             (Joha came down to meet the man) 

Juha : I'm poor, I want your help, sir 

            (Juha get angry with him but he kept silence and said to him) 

Juha : Follow me 

           (Joha went up to the top of the house and the man followed him, and when 

they reached the top floor turned Juha to the poor man, and said to him) 

Juha : God gives you 

Man : Why did not you tell me that we're under? 

Juha : why did you bring me down, and did not say to me and I am above?  

Girl Friend 

She closed her personal computer and began to collect her scattered papers from the 

table in front of her 

"please do’nt go" 

A cry almost came out of his mouth, but he retreated from it upto last moment to 

emerge in the form of other breaths. 

They did not sit together or even know each other, but they gathered them together 

in a big hall with a single girlfriend, ‘Wahda’. 

He was looking to her eyes, imagining himself talking, joking, loving and hating 

with her, but soon he returned to envy to find him slumped on a chair as he was 

tired and frustrated. 

He said, "Please stay here, I'm afraid of loneliness, please stay by my side and I 

promise not to talk to you even in my dreams" 

I looked at him sharply, as if to say, "Get out of my way, you crazy dreamer, I'm not 

a dream, I'm a fact and a fact once." 

She left the room in a hurry to leave behind her a treat of French perfume and the 
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echo of velvet shoes. 

He closed his eyes, inhaled the smell with all his breath and senses, opened his eyes 

to find it had completely disappeared. 

She smiled and turned around to make sure that no one had seen him, found no one, 

laughed loudly. He collected his papers and put them in his bag and went looking 

for another mate somewhere else. 

 

War and small nations 

In one of the meadows there was a ewe and a lamp, above them there was an 

eagle in the air, hovering against the lamb with a hungry eye devouring it.  While he 

was interested in landing to catch his prey, another eagle came and began to flutter 

over the creek and its small and deep greed of his colleague. 

They met each other for fighting and filled their screams of the lateral limbs of 

space. The sheep looked up them astonishing, and turned to carry and said: 

"O my child, what is the strangest fight of these two birds?" Is not it shameful for 

them to fight, and this vast atmosphere isn’t enough for both of them to live in 

peac.But pray, my little one, pray in your heart to God, to send peace to your jealous 

brothers! " 

He prayed from the depths of his heart.  
 يذبح أف أجل مف عميو يحتالكا أف أصحابو فأراد يحب و، ككاف جمياًل، خركفاً  يرب ي جحا كاف (4

 فقاؿ ،"جحا؟ يا بخركفؾ ستفعل ماذا: "لو فقاؿ أحدىـ فجاءه لحمو، مف ليأكمكا الخركؼ ليـ
خره: "جحا تاء لمؤكنة أد   ستقكـ القيامة بأف   تعمـ ألـ مجنكف؟ أنت ىل: "صاحبو لو فقاؿ ،"الش 
 أتكه أصحابو كلكف   صاحبو، لكالـ جحا يعبأ فمـ". منو كنطعمؾ لنذبحو ىاتو! غد؟ بعد أك غداً 
دكف  اآلخر، تمك كاحداً   في ليـ يذبحو بأف ككعدىـ صدره، ضاؽ حتى الن غمة، نفس عميو يرد 
 الن ار، كأضرمت الخركؼ، جحا ذبح كىكذا. البر ية في فاخرة مأدبة في ألكمو كيدعكىـ الغد،
 ترككا أف بعد عنو، بعيداً  كيتنز ىكف  يمعبكف  كذىبكا أصحابو كتركو عمييا، يشكيو جحا فأخذ

 يساعدكه، أف دكف  كحده ترككه ألن يـ ىذا، عمميـ مف جحا فاستاء ليـ، ليحرسيا عنده مالبسيـ
 ككجدكا إليو عادكا كلم ا. فالتيمتيا الن ار في كألقاىا مالبسيـ، جمع أف إال جحا مف كاف فما
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ا عميو، ىجمكا رماداً  ثيابيـ  إذا الث ياب ىذه مف الفائدة ما: "ليـ قاؿ اليجكـ ىذا منيـ رأى فمم 
  ".محالة؟ ال أكغداً  اليكـ ستقكـ القيامة كانت

تبسمت كالتفتت مف حكليا لتتأكد أف أحدا لـ يشاىدىا. لـ تجد أحدا، ضحكت بصكت عاؿ،  (5
 .  جمعت أكراقيا ككضعتيا في حقيبتيا كمضت تبحث عف رفيقة أخرى في مكاف آخر

 

 

 

 

 :: الفرق بين األلف واليمزة مالحظات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمى بابا كاألربعيف لصا، كلمفيديك يرجى زيارة المكقع ’شاىد تصكير قصة 
www.arabiconweb.com 

 ‘الػ’= األلف ىي التي تمـز السككف دائما كال تقع في أكؿ الكممة اال  1

 أ = اليمزة صكت تقبل الحركات بخالؼ األلف 

 في أكؿ الكممة في كسط الكممة في آخر الكممة
 ا أ ا أ ا أ
 بدأ
 نبأ
 كمأ

 بدا
 نبا
 كما

 قرأه
 كفأه
 سأؿ

 كفاه
 ساؿ
 جار

 أخذ
 أكل
 أمر

x 
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 أطمقوا لو أسيره

 مير الى المدينةف يخرج ع  أير بف كىب الجمحى م  عيد غزكة بدر مع ع  اتفق صفكاف بف أمية ب  
، حيف رآه داخال المدينة كجاء وقتل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فأمسؾ بو عمر بف الخطاب كأخذ بحمالة سيف محاكالً 

  .مير في نيايتوف أسمـ ع  أبو الى النبي ملسو هيلع هللا ىلص كدار ىذا الحكار بينيـ الى 

 مر  : أرسمو يا ع   النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 مير  يا ع   : ادف   النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

 ثف يتحد  أفدنا عمير كبدأ   

 نعمكا صباحا )ككانت تحية أىل الجاىمية بينيـ(أ:  عمير 

 تحية أىل الجنة  -نا هللا بتحية خير مف تحيتؾ يا عمير، بالسالـ :  قد أكرم   النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 الوحدة الثانية
 ة التاريخية القّص 

لمقصص التاريخية أثر كبير في القمكب كالنفكس، إذ اف القصص بصفة عامة تأخذ 
باأللباب، لما فييا مف معاف كفكائد كدركس، كمف ىنا جاءت مجمكعة قصص تاريخية لتحكي 
الكثير مف قصص التاريخ كخصكصا التاريخ اإلسالمي، لنأخذ العبرة مف الماضي كنسترشد بيا 

 في الحاضر كالمستقبل. 

ليؾ قصص مف ىذا الجنس، كىيلقصص التاريخية مميئة بالعبر كالدركس كالفكائدفا  . كا 
 كاقعة جرت بيف عمير بف كىب كدمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

 

ة تاريخيةقص    
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  .لحديث عيد بيا : أما كهللا يا دمحم إف كنت عمير 

 : ما جاء بؾ يا عمير؟  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

 فأحسنكا فيو   ،: جئت ليذا األسير الذي في أيديكـ عمير 

 !: فما باؿ السيف في عنقؾ ؟  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 كىل أغنت شيئا ؟  !حيا هللا مف سيكؼ : قب   عمير 

 لو ؟  ني بالذي جئت  ق  د  : اص   النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

  .إال لذلؾ : ما جئت   عمير 

ميب مف قريش ر ، فذكرتما أصحاب الق  ج  أنت كصفكاف بف أمية في الح   : بمى، قعدت    النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ل لؾ صفكاف ل دمحما ، فتحم  كعيالي لخرجت حتى أقت   يف عمي  : لكال د  ، ثـ قمت  

  .كبينؾ يحائل بينعز  كجل   ينؾ كعيالؾ عمى أف تقتمني لو، كهللابد  

تأتينا بو مف خبر السماء، كما ينزؿ عميؾ  بؾ بما كنت  : قد كنا يا رسكؿ هللا، نكذ        عمير 
مف الكحي ، كىذا أمر لـ يحضره إال أنا كصفكاف ، فكهللا إني ألعمـ ما أتاؾ بو 

  .كساقني ىذا المساؽ، إال هللا ، فالحمد  الذي ىداني لإلسالـ

 . ‘ؾ رسكؿ هللان  أف ال الو اال هللا ك أأشيد ’د ثـ تشي     

  1.‘مكه القرآف ، كأطمقكا لو أسيرهفق يكا أخاكـ في دينو. كأقرئكه كعم  ’:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 

 : معاني الكممات الغريبة

  ىرب مف مكة عاـ الفتح،  ،تل أبكه في بدر: كاف مف سادات الجاىمية، ق     صفكاف بف أمية
 ثـ رجع الى مكة كأسمـ. 

 : كاف مف أشد أعداء االسالـ في الجاىمية، أسمـ في العاـ الثاني لميجرة  عمير بف كىب
 بعد غزكة بدر 

  to hold: قبض    أمسؾ بػ 

 hold : أمسؾ بػ  أخذ بػ 

                                                             
 من تاريخ الطبري، الجزء الثاني بقميل من التصرف 1
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  baldric: ما يشد بو الى الكتف    الة سيف حم  

 to talk took place: جرى الحديث    دار الحكار 

 come on: تعاؿ : دنا يدنك ادف     ادف 

  good morning:    انعمكا صباحا 

 prisoner of war: محبكس    األسير 

 in your custody:    في أيديكـ 

 purpose: قصد :    باؿ 

  to make ugly :   قبح 

  ! have you enriched :   أعنت شيئا 

 you sat together: جمست   قعدت 

 حجر الكعبة، مف عند الكعبة   :  الحجر 

 : البئر الذي دفف فيو قتمى قريش يكـ بدر    ميب الق  

  family :   عياؿ 

 to take upon oneselfتكلى   :   تحمل 

 to keep apartحاؿ بيد  :   حائل 

 revelation: الكحي    خبر السماء 

 one who guide me: ارشدني     ىداني 

 one who direct me: قادني     ساقني 

 way, track: الطريق     المساؽ 
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 التمرينات

 استعمل الكممات اآلتية في جمل مفيدة من نفسك 

 بصفة عامة 

 لما فييا مف 

 خصكصا 

 اتفق معا 

 خير مف

 تحمل ؿ 

 كهللا إنػ 

 أطمق لػ 

 األجوبة

 : اإلنساف حيكاف عاقل بصفة عامة  بصفة عامة 

 : االنساف محبكب لما فييا مف الحب ل ما فييا م ف 

 : يسافر بالحافمة خصكصا الى الكمية خصكصا 

 : أتفق مع االستاذ في القراءة اتفق مع 

 : ليمة القدر خير مف ألف شير خير مف 

 : تحمل أحمد بقرة لمرعاية  تحمَّل لػ 

 بريء بما ليدييـ : كهللا اني   كهللا إنػ 

 : أطمق الجندي أسيره لالستراحة  أطمق لػ 

 

 سؤاال كما في المثال  أعدّ 

 : لمف ؟ ؤاؿ س : ما جاء بؾ يا عادؿ ؟  عمـم

 : لمف جئت ىنا يا عادؿ ؟  كابج

 بمف    #   لماذا#   مف #  
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 األجوبة

 : ما جاء بؾ يا عادؿ ؟  عمـم

 : لمف جئت ىنا يا عادؿ ؟  كابج : لمف ؟ ؤاؿس

 : مف جاء بؾ يا عادؿ ؟ كابج : مف  ؟ ؤاؿس

 : لماذا جئت يا عادؿ ؟  كابج : لماذا ؟ؤاؿس

 : بمف جئت يا عادؿ ؟ كابج : بمف ؟  ؤاؿس

 أعّد الجمل كما في المثال 

 : عميو  ؤاؿلكال ديف عمي لخرجت معؾ ؟ س

 : لكال ديف عميو لخرج معؾ  كالبج

 عمييـ  #   عميؾ  #   عمييما   #

 األجوبة

 : لكال ديف عمييما لخرجا معؾ كابج : عمييما ؤاؿس

 : لكال ديف عميؾ لخرجت معؾ كابج : عميؾ ؤاؿس

 : لكال ديف عمييـ لخرجكا معؾ كابج : عمييـ ؤاؿس

 ىات الجمع لما يأتي 

يف  ،  أسير ، سيف   أخ،  حكار،  دار،  د 

 األجوبة

ر  ( معأسير )ج ( سيكؼمعسيف )ج يف  )ج أ س  يكف  معد    ( أدي ف ، د 

 ( إخكة معأخ )ج ( حكارات معحكار )ج  ( ديارمعدار )ج

 

 



School of Distance Education – University of Calicut 

 

Communicative Skills in Arabic – I Sem B.A. /B.Sc.  Page 24 
 

حوارا يجري بين صديقين بمعونة كممات التحيات التالية مع تغيرات الزمة، وحاكيا داخل  أعدّ 
 الفصل

 Good Morning!   صباح الخير

  Good Morning !  صباح النكر

   Good Evening!  مساء الخير

  Good Evening!  مساء النكر

  Good Nightتصبح عمى الخير ! 

  Good Night !   ليمة سعيدة

  All the Best!  بالتكفيق 

 Best Wishes  !  أجمل التياني

 ! Congratulation  مبركؾ 

   Welcome  أىال كسيال

 God Bless You يرحمكـ هللا 

 Good Luck   حع سعيد

 ! See You Soon   المقاءالى 

 األجوبة
 الخير  ح: صبا دمحم 
 : صباح النكر  عمي  
 : كيف الحاؿ يا صديقي ؟ دمحم 
 : الحمد  عمى ما يراـ ! ككيف أنت ؟ عمي  
 :  كالحمد ، كاآلف أكاجو االمتحاف السنكي  دمحم 
 التكفيقبأجمل التياني   -: ما شاء هللا  عمي
  فزت في االمتحاف الماضي : شكرا جزيال ؛ دمحم 
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 حع سعيد  –ألف مبركؾ  –: مبركؾ  عمى
 : يرحمكـ هللا ، أريد زيارة أبيؾ بعد االمتحاف  دمحم
 ليمة سعيدة –: أىال كسيال الى بيتي، فإلى المقاء  عمي
 مع السالمة –: الى المقاء  دمحم

 أجب عن األسئمة اآلتية 

 مع مف اتفق صفكاف بف أمية لقتل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟  (1

 مير حينما دخل المدينة ؟مف أخذ ع   (2

 مير النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟كيف حي ا ع   (3

 مير عندما سألو النبي ملسو هيلع هللا ىلص : ما جاء بؾ ؟ ماذا كاف جكاب ع   (4

 ؟ ‘أطمقكا لو أسيره / ما جئت اال لذلؾ’مف قاؿ كلمف قاؿ ؟  (5

 مف ىك الذي تحم ل الديف لع مير ؟ (6

  األجوبة

 . لقتل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع ع م ي ر بف كىباتفق صفكاف بف أمية  (1

 أخذ عمر بف الخطاب ع مير حينما دخل المدينة (2

 ‘.أنعمكا صباحا’ حي ا ع مير النبي ملسو هيلع هللا ىلص بتحية  (3

عندما سألو النبي ملسو هيلع هللا ىلص : ما ‘أيديكـ، فأحسنكا فيوأجاب عمير: جئت ليذا األسير الذي في  (4
 جاء بؾ ؟

 ‘. اطمقكا لو أسيره / ما جئت اال لذلؾ’قاؿ ع مير لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص  (5

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص ىك الذي تحمل الديف لعمير.  (6

 

 

 

 

 

 

أعد ترجمة ليذه الكاقعة بمساعدة اختصارىا في االنجميزية مف 
www.arabiconweb.com  أك يرجى مسح رمز االسجابة السريعة

(QR Code) مف ىنا  
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 (Parts of Speech)أقسام الكالم  مالحظات

 الكالـ في المغة العربية ينقسـ الى ثالثة : اسـ ، فعل ، حرؼ 

  ،االسـ : كممة تدؿ عمى انساف أك حيكاف أك مكاف أك شيء 

 . كاليكوتتدرس في  طالبة سممىمثل:         

  سوط يدهكفي  جبلينزؿ مف  حصانعمى  رجالرأيت         

  ،الفعل : ىك كل لفع يدؿ عمى حدث معيف في زمنو الخاص بو 

 ينقسـ الفعل الى : مضارع ، ماض ، أمر         

 عف دكاف  يبحثرشيد  خرجثل : م         

 الى اليميف وتقّدمقميال  اذىبفقاؿ لو أحد :          

  الحرؼ : ىك كل  كممة ليس ليا معنى اال مع غيرىا 

 الى :  -عف   –ب  –مثل : مف 

 الجامعة  الىذىب  منمثاؿ:         
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 ينتصر إبميس
 كذىب فأًسا فحمل ، با مؤمف ناسؾ بذلؾ فسمع...  يعبدكنيا صاركا ، شجرة قكـ اتخذ
 كىك ، الشجرة كبيف بينو مانعا إبميس لو ظير منيا اقترب فعندما...  ليقطعيا الشجرة الى

 :بو يصيح

 ؟ قطعيا تريد لماذا!  الرجل أي يا : مكانؾ إبميس 

 ...الناس تضل   : ألنيا ناسؾ 

 ! ضالليـ فى دعيـ ؟ بيـ شأنؾ : كما إبميس 

  أىدييـ أف كاجبى كمف...  أدعيـ : كيف ناسؾ 

 ... يحب كف  ما يفعمكف  ، أحراراً  الناس تترؾ أف كاجبؾ : مف إبميس 

 الوحدة الثالثة
 القصة القصيرة

ر  ىي أكثر اىتماما لدى األدباء كالقر اء المعاصريف. تدكر حكؿ مكضكع عاـ، كتصك 
الشخصية كتكشف عف صراعيا مع الشخصيات األخرى. كتركز عمى شخصية كاحدة كتبرزىا في 
مكقف كاحد في لحظة كاحدة. كتمـز فييا المقكمات الفنية كعناصرىا، كمعظـ القصص الجديدة 

قصة قصيرة ذات مغزى، كتبيا تكفيق الحكيـ القاص المصري ‘ تصرإبميس ين’مف ىذا القسـ 
(1898 – 1987 .) 

 ىيا نقرأ كنستمتع بيا ........
 

  تكفيق الحكيـ ة قصيرة قص  
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 .الشيطاف كسكسة إلى يصغكف  إنيـ...  أحراراً  ليسكا : إنيـ ناسؾ 

 !؟ أنت صكتؾ إلى يصغكا أف تريد : كىل إبميس 

 ! هللا صكت إلى يصغكا أف : أريد ناسؾ 

 . الشجرة ىذه تقطع أدعؾ : لف إبميس 

 . أقطعيا أف مف لي بد   : ال ناسؾ 

 طكيالً  كتصارعا...  الشيطاف قرف  عمى الناسؾ كقبض...  الناسؾ برقبة إبميس فأمسؾ
 كجمس األرض عمى الشيطاف ألقى فقد...  الناسؾ بانتصار المعركة انتيت أف إلى... 
 :لو كقاؿ صدره عمى

تي رأيت : ىل ناسؾ   ! قكَّ

 .. شئت ما كافعل دعني...  القكَّة بيذه أحسبؾ كنت ضعيف( ما بصكت : )الميزكـ  إبميس

 فرجع...  أتعبو قد المعركة في بذلو الذي الجيد ككاف...  الشيطاف سبيل الن اسؾ فخم ى
 . ليمتو كاستراح صكمعتو إلى

ذا.  الشجرة قطع يريد كذىب ، فأسو حمل التالي اليكـ كفي  خمفيا مف لو يخرج إبميس كا 
 صائًحا :

 !؟ لقطعيا اليكـ : أعدت  إبميس

 . قطعيا مف البد   : قمت ناسؾ 

 !؟ تفعل أتركؾ أني أتحسب :  إبميس

 .سأغمبؾ فإني صارعتني : إف ناسؾ 

ر النصر...  مف تمكنو لف الرجل ىذا مع كالقتاؿ المصارعة أف كرأى...  لحظة إبميس ففك 
 فكم مو إبميس بمطف.  ... كاحتاؿ بحيمة 

 فإنؾ...  كرحمة بؾ عميؾ خكفاً  أمنعؾ إنني ؟ الشجرة ىذه قطع مف أمنعؾ لماذا أتعرؼ :  إبميس
 تستعيف ديناريف يكـ كل أعطيؾ كأنا يعبدكنيا، ال تقطعيا الذيف الناس يحبؾ لف قطعتيا إف
 .كسالمة أمف في كتعيش ، نفقتؾ عمى بيما

 !؟ : ديناريف ناسؾ 
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 ! كسادتؾ تحت تجدىما يكـ كل في... نعـ :  إبميس

ر   إلبميس كقاؿ رأسو رفع ثـ طكيال الناسؾ ففك 

 !؟ تقكؿ ما تفعل أف لي يضمف : كمف ناسؾ 

 كعدي.  صدؽ كستعرؼ...  بذلؾ : أعدؾ  إبميس

 . : سكؼ أجر بؾ ناسؾ 

 . جر بني...  : نعـ  إبميس

بميس معا : ات فقنا  . ناسؾ كا 

 كصار صكمعتو إلى الناسؾ كانصرؼ...  كتعاىدا...  الناسؾ يد في يده إبميس ككضع
 كفي...  الشير انتيى حتى. بديناريف فتخرج كسادتو تحت يده كيمد   ، صباح كل   يستيقع
...  الذىب عنو إبميس قطع لقد...  فارغة فخرجت الكسادة تحت يده مد   صباح ذات

 الطريق في إبميس فأكقفو...  الشجرة ليقطع كذىب ، فأسو فأخذ كنيض ، الناسؾ فغضب
 : فيو كصاح

 ؟ أيف إلى! ...  : مكانؾ  إبميس

 ! أقطعيا الشجرة : إلى ناسؾ 

 ! الثمف عنؾ قطعت ألني تقطعيا إبميس ساخرا( )فضحؾ

 . الحق نكر كأضيء الضالؿ ألمسح : بل ناسؾ 

 !؟ : أنت  إبميس

 !؟ المعيف أييا بي : أتيزأ ناسؾ 

 . يضحكني منظرؾ إف : ال تؤاخذني  إبميس

 .!؟ الكاذب أييا ىذا تقكؿ : أنت ناسؾ 

ذا. .. لحظة كتصارعا. .. قرنو عمى كقبض إبميس عمى الناسؾ كانقض    تنتيي المعركة كا 
  لو يقكؿ فخكراً  الناسؾ صدر عمى كجمس انتصر فقد...  إبميس أقداـ تحت الناسؾ بسقكط

تؾ : أيف  إبميس  !؟ الرجل أييا اآلف قك 

 ! الشيطاف أي يا عم ي انتصرت كيف...  مخنكؽ( أخبرني : )بصكت ناسؾ 
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ؾ غضب ت   كلما غمب ت ن ي،  غضب ت   لما:   إبميس ت ؾ قاتمت   لما...  غمب ت ؾ   لنف س   عميَّ  انتصرت   لعقيد 
ت ؾ قاتمت   كلما...  ع    .عمي ؾ   أن ا انتصر ت   لمنف 

 : الغريبة الكممات معاني

 gain victory:   ينتصر 

 to adopt:   اتخذ 

 hermit: زاىد   ناسؾ 

 to call out to: نادى   يصيح بػ 

 mind your status: منزلتؾ   مكانؾ ! 

  let them aloneيدع: ترؾ، دعيـ :  –: دع  فعل أمر مف كدع   دعيـ 

 : كيف أتركيـ  كيف أدعيـ 

 it is my duty:  مف كاجبي 

 leave the people free:  تترؾ الناس أحرارا 

 to pay attention to: يستمع الى  يصغكف إلى 

 misgiving of Satan:  كسكسة الشيطاف 

 to wrestle with one another:   تصارع 

 to throw down: رمى   ألقى عمى 

 to release and free: ترؾ  خم ى سبيال 

 hermitage: ككخ الزاىد   صكمعة 

 and took rest:   كاستراح 

 to enable to: جعمو قادرا عمى   مكف مف 

 to cheat:  احتاؿ بحيمة 

 with gentleness: بن عكمة   بمطف 

 to guarantee: يكفل لي  يضمف لى 
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د ؾ   I promise you:   أع 

  mutually agreed:   تعاىدا 

 to go away:   انصرؼ 

 empty: خالية   فارغة 

 are you laughing at me: أتضحؾ مني   أتيزأ بي 

 !excuse me ! I am sorry:  ال تؤاخذني 

 your appearance: مشيدؾ   منظرؾ 

 to fall upon:  انقض  عمى 

 with a throttled sound:  بصكت مخنكؽ 

 

 التمرينات

 استعمل الكممات اآلتية في جمل مفيدة من نفسك 

 مكانؾ ! 

يـ في    دع 

 كمف كاجبي 

 ال بد لي مف أف 

 انتيي أف الى

  سبيمو خم ي

  أن ي أتحسب

 بي أتيزأ

 األجوبة

 مكانؾ أييا الكالد! الى أيف تذىب ؟

يـ في سبيميـ يفعل ما يشاءكف   دع 

 كمف كاجبي إكراـ األساتذة

 ال بد لي مف أف أتركيـ في سبيميـ
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 أتعمـ الى أف انتيي الدراسة

 خم ي سبيمو حتى يفرغ مف رغبتو

 أتحسب أن ي أفرع مف ىذا العمل ؟ 

 أتيزأ بي كأنا فاعل االحساف ؟

 أجب عن األسئمة اآلتية 

 لماذا حمل الناسؾ فأسا كذىب الى الشجرة ؟ (1

 مف انتصر في المعركة األكلي ؟  (2

 ماذا فعل الناسؾ بالشيطاف ؟ (3

ر إبميس لينتصر عمى الناسؾ ؟ (4  فيـ فك 

 ماذا سيعطي إبميس الناسؾ كل يكـ ؟ (5

 ىل كافق الناسؾ عمى كعد إبميس لو ؟ (6

 كـ يكما استمر  إبميس عمى كعده ؟ (7

 انتصر في المعركة األخيرة ؟ مف (8

 لماذا ذىب الناسؾ الى صكمعتو ؟ (9

 ما الضالؿ الذي كقع في القكـ ؟  (11

  األجوبة

 حمل الناسؾ فأسا كذىب الى الشجرة ليقطعيا  (1

 انتصر الناسؾ في المعركة األكلي (2

 قبض الناسؾ عمى قرف الشيطاف كتصارعا طكيال الى أف انتيت بانتصار الناسؾ (3

  احتاؿ بحيمةففكر إبميس لحظة كرأى أف المصارعة كالقتاؿ مع ىذا الرجل لف تمكنو مف النصر  (4

 يعطي إبميس الناسؾ كل يكـ ديناريف.  (5

 نعـ ، كافق الناسؾ عمى كعد إبميس لو.  (6

 استمر  إبميس عمى كعده شيرا كاحدا.  (7

 انتصر إبميس في المعركة األخيرة .  (8

 ذىب الناسؾ الى صكمعتو لالستراحة في الميمة  (9

 الضالؿ الذي كقع في القكـ ىك اتخاذ الشجرة لمعبادة  (11



School of Distance Education – University of Calicut 

 

Communicative Skills in Arabic – I Sem B.A. /B.Sc.  Page 33 
 

 استبدل الجممة كما في المثال 

يـ في ضالليـ !  عمـم  : كما شأنؾ بيـ ؟ دع 

 : ىك   ؤاؿس

و في ضاللو !  كاب ج  : كما شأنؾ بو ؟ دع 

 ىف  #    ىما  #     ىي# 

  األجوبة

يا في ضالليا !:  ىي   كما شأنؾ بيا ؟ دع 

يما في ضالليما ! ىما   : كما شأنؾ بيما ؟ دع 

يف في ضالليف ! ىف   : كما شأنؾ بيف ؟ دع 

 رتب الكممات اآلتية لتصبح سؤاال، وضع عالمة السؤال ؟

 أييا المعيف / بي / أتيزأ  (1

 تقكؿ ىذا / أنت / أييا الكاذب  (2

 تفعل / أني أتركؾ / أتحسب  (3

 ما تقكؿ / يضمف لي / كمف / أف تفعل  (4

 أييا الرجل / أيف / قكتؾ اآلف  (5

 األجوبة

 أتيزأ بي أييا المعيف ؟   (1

 أنت تقكؿ ىذا أييا الكاذب ؟  (2

 أتحسب أني أتركؾ تفعل ؟ (3

 كمف يضمف لي أف تفعل ما تقكؿ ؟ (4

 أيف قكتؾ اآلف أييا الرجل ؟ (5

 اكتشف المفرد لما يأتي 

اؾ ن،  أباليس ،  أحرار ، فئكس  سادات ،  دنانير ،  س   ك 
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 األجوبة

ر  ( مفرد)أحرار   ( فأسفردفئكس )م  إبميس( مفرد)أباليس   ح 

اؾ  سادات   دينار( مفرد)دنانير   ناسؾ ( مفرد)نس  سادة( مفرد)ك   ك 

 ايت بخمسة جمل كما يمي وضْع كممات جديدة كما في المثال 

 : لف أدعؾ تقطع ىذه الشجرة !  معمـ 

 : لف أدعؾ تأخذ ذلؾ الكتاب   كابج

  األجوبة

 لف أدعؾ تضرب ىذا الكلد  (1

 لف أدعؾ تأكل ذلؾ الطعاـ  (2

 لف أدعؾ تأخد ىذا القمـ (3

 لف أدعؾ تمبس ىذا القميس  (4

 لف أدعؾ تشارؾ ذلؾ البرنامج  (5

 استبدل الكممات التي تحتيا خط بالكممات المضادة من المربع 

 ابميس  لو ظيرمنيا  اقتربفعندما  (1

  بمطففكممو ابميس  (2

  كسالمة أمفتعيش في  (3

  كتعاىداإبميس يده في يد الناسؾ  كضع (4

  فارغةذات صباح مد يده تجت الكسادة فخرجت  (5

  فخكراصدر الناسؾ  عمىابميس  جمس (6

 

 

 
  األجوبة

 ابميس  عنو غاب منيا بع دفعندما  (1

كةفكممو ابميس  (2  بقس 

قا  / حقيرا   / / غاب عنو  قاـ مف   بع د مف   /   تفر 
كة  /في خكؼ كاضطراب   ت مئة / بقس  ب مف / م م   انسح 

 



School of Distance Education – University of Calicut 

 

Communicative Skills in Arabic – I Sem B.A. /B.Sc.  Page 35 
 

 اضطرابك  خكؼتعيش في  (3

قإبميس يده مف يد الناسؾ  انسح ب (4   اكتفر 

ت مئةذات صباح مد يده تجت الكسادة فخرجت  (5  م م 

 حقيراصدر الناسؾ  مفابميس  قاـ (6

  َوْدًعا –َدْع  –َيَدُع  –فعل : َوَدَع  )  )معناه ترؾ كأى م ل 

، كقد قل  استعماؿ ماضيو كمصدره، كفي نفس الكقت يستعمل مضارعو  ىك فعل ثالثي الـز
كأمره شائعا، كىنا بعض التعابير كاالصطالح بو. ترجميا الى لغتؾ االـ كاالنجميزية ثـ 

 حاؾ حكارا بيا داخل الفصل. 

ن ي كشأ ن ي   دع 
نا نذ ىب    دع 

يـ في ضالل ي ـ   دع 
ع يـ   كي ف أد 

 ف دع ؾ  م  

 دع  الكالـ  الفارغ 
ع ؾ   لف  أد 

 دع كنا نن اق ش 
 دع  م ا يريب ؾ 
ااًل   ع مج   ال يد 

 األجوبة 

   ن ي في سبيمي كشأ ن ي يسيرا  يا أبي دع 
  نا نذ ىب  الى السكؽ  دع 
 يـ في ضالل ي ـ سيعرفكف الى الحق  دع 
  ع يـ كانا حاضر ىنا  كي ف أد 
 دع ؾ  م ف المشقات 
  دع  الكالـ  الفارغ بعد العشاء 
 ع ؾ كأنا أخكؾ  لف  أد 
 دع كنا نن اق ش عف التسامح كالتعايش 
 دع  م ا يريب ؾ الى ما ال يريبؾ 
 ااًل لمعكنة السالـ ع مج   ال يد 
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التي ألقتيا سيى بنت زىراف ‘ االنتظار’استمع الى قصة قصيرة 
الرقيشي في ممتقى أدبي في عماف. كلمحصكؿ عمى القصة يرجى 

 www.arabiconweb.comالدخكؿ الى المكقع 

 
 (PRONOUNS)الضمائر  مالحظات

 الضمائر ىي أسماء تستخدـ بدال عف اسـ الختصار الكالـ؛ كىي قسماف 
  (Personal / Detached Pronouns)ضمائر منفصمة :  .1

 (Possessive / Attached Pronouns)ضمائر متصمة :  .2

 كىما ثالثة أنكاع :

 First Personضمائر المتكمـ =  .1

 Second Personضمائر الحاضر / المخاطب =  .2

 Third Personضمائر الغائب =  .3

 كىذه األنكاع تنقسـ الى المفرد كالمثنى كالجمع كالمذكر كالمؤنث.      

 كلممزيد راجع الجدكؿ في ممحق ىذا الكتاب      

  س  ، سكؼ  مف حرفي  االستقباؿ، يقترناف بالفعل المضارع لمداللة عمى االستقباؿ 

د ي.       ؽ  كع  د   نستخدـ س  لممستقبل القريب، مثل : ستعرؼ ص 

 مستقبل البعيد، مثل : سكؼ أجر بؾ يا إبميس  كسكؼ لم     
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 ليت ىندا أنجزتنا
ف ت  أنفسن ليت ىندًا أنجزتنا ما ت عد   د  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكش   ا مما ت ج 

 ا العاجز مف ال يستبد  ػػػػػػػػػػػػإنم  رةً  كاحدةً ،ػػػػػػكاستبدت  م

أ ل ت جارات ي ت ع رَّت ذات  ي كـٍ ت بت    اػػػػػػػز ع مكىا س   ر د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 

رن ن ت ني ت بص  فَّ َللا   أ ـ ال ي قت ص   ي ػػػػػػػأ ك ما ي نع   د ػػػػػػػػػػػػػع مر ك 

ق د ق مف  ل ي كف  ك  ف  في ك ل   ع يٍف م ف ت   ا ػػف ت ضاح  س  د ػػػػح   ك 

من و  م ف أ جم ي م   د  ح  س  د   ا ػػػح  س  ق ديمًا كاف  في الناس  الح   ك 

 الوحدة الرابعة
 الشعر: 

ـ  العصكر الى أف  الشعر ىك فف مف فنكف األدب العربي، فقد ظير ىذا الفف منذ قدي
أصبح كثيقة عمى أياـ العرب. كمي ز العرب الشعر عف غيره مف أنكاع الكالـ المختمفة. فأصبح 

يعتمد عمى كزف كقافية. كىك الكممات التي تحمل معاف لغكية تؤثر عمى الشعر عندىـ كالما 
  اإلنساف عند قراءتو أك سماعو.

ق( في ىند بنت 93-23شعر مف عزؿ عمر بف أبي ربيعة )‘ ليت ىندا أنجزتنا’
ره عمى كصف  الحارث. ىك شاعر عربي في عصر الدكلة األمكية. قاؿ الشعر صغيرا كقص 

تر ٍة.   النساء كمداعبتيف، حتى نفاه عمر بف عبد العزيز الى جزيرة في البحر األحمر لف 

ليؾ الشعر ...  كا 

 عمر بف أبي ربيعة شعر
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ة  ت   د ػػاٍح أ ك ب  ػػػػػػػػػػحيف  ت جمكه  أ ق  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػفت رُّ ع ف أ شن ب  غاد   ر 

ل يا ع يناف  في ط رف يي في الجيد  غ ي    ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػ  ك  ر  م نيا ك  ك   د ػح 

فَّو    فػػػػػػػػػػػا م  ػػق مت  م ف أ نت  ف قال ت أ ن  د ػػػػػػػػػػػػالك جد  ك أ باله  الك م  ش 

نىً  يف  م ف أ ىل  م  دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما ل م قتكٍؿ ق ت مناه  ق    ن حف  أ ىل  الخ   ك 

مَّيف  ف قال ت أ نا ى    اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق مت  أ ىاًل أ نت ـ  ب غي ت ن  ندػػػػػػػػػػػػػػػػػف ت س 

ب  ل  ق مبي ف ا جت  إ نَّ  ًة في ساب ر يٍ  ت طَّ   كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما خ  عد  دػػػػػػػػػػػص   ر 

يء  أ ح    اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  ل نػػػإ نَّما أ ىم ؾ  جي  دػػػػػػػػإ نَّما ن حف  ك ى ـ ش 

ثكني أ نَّيا ل دَّ ث  ػػػػػػح  بَّذا ت مؾ  الع ق  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ن ف   دػػػػػػػػػػػػػػػ  ع ق دًا يا ح 

مَّما ق مت  م تى مي نػػػػػػػػك  قال ت ب عد  غ د   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاد  ك ت ى ند  ك  ح   ض 

 

 : الغريبة الكممات معاني
 I wish he/she were:   ليتو / ىا 

   : اسـ عشيقة الشاعر  ىند 
 to carry outتـ : أ:   انجز 
  to cure, make healthy: أبرأ   شفى 
   to be autocratic في المعاممة ى: قس  استبد 
 weak: ضعيف   عاجز 
 wash/bath with cold water: تغتسل بالماء البارد   تبترد 

 : انيا تدعك ليف بطكؿ العمر حتى بالغ في الدعاء  عمركف هللا اـ ال يقتصد 
 young girlمرأة ناعمة :    غادة 
 to smile: تبتسـ    تفتر 
 white teeth: األسناف البيضاء    أشنب 
 Daisy flower: االقاحي ، جمع أقحكاف ، نبات لو نكر أبيض    أقاح 
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 hailstones: حب الغماـ    برد 
 intense: شدة البياض في بياض العيف مع شدة السكاد في سكادىا                حكر

whiteness and deep blackness   
 slim and soft: النحيل كالنعكمة   غيد 

  affection made him sick : أسقمو الحب  شفة الكجد 
 sadness: حزف شديد   كمد 
 punishment: قصاص   قكد 

 : مكاناف قرب مكة  الحيف ، منى 
 desire: رغبة   بغية 

 strong sorrow: اشتد حزنو   اجتكي 
   figure: يعني قامة محبكبتو  صعدة 
   : نكع مف الثياب، نسبة الى سابكر )فارسي(  سابري 
 when she walks steadily: تمشي مستقيمة   تطرد 

 she bewitched me: سحرتني  نفثت لي عقدا 
 how nice:   حبذا 
 date, appointment: كقت محدد   ميعاد 

 soon after: فيما بعد   بعد غد 

 التمرينات
 استعمل الكممات اآلتية في جمل مفيدة من نفسك 

 أنجز 
 ليتػػػػػػػ / ني / ػػػػػو 

 مف شأف 
 نفث 

 حم ل 
 افتر عف 

 يجمك 
 حتى نفاه 
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  األجوبة

 أنجز المعمـ الكعد:  أنجز 

 : ليتني / ليتو فائزا في االمتحاف  ليتػػػػػػػ / ني / ػػػػ ػو 

 : اليداية ليس مف شأف االنساف   مف شأف 

 : نفث الكلد أخاه   نفث 

 : حم ل دمحم حقيبتو  حم ل 

 : افتر العاشق عف العاشقة  افتر عف 

 : أمر المدير مكظفو أف يجمك قبل الظير   يجمك 

 : حبس المص حتى نفاه الى سكماليا  حتى نفاه 

 

ظيرىا في االنجميزية ، واستعمميا في في المربع، واكتشف ت‘ مرة’ىناك تعابير اصطالحية بكممة 
 حوار بين أصدقائك 

 مرة 

 مرتيف 

 مرارا 

 مرة جديدة / مرة أخرى 

 مرارا كتكرارا 

 مرة كالى األبد 

 أكثر مف مرة 

 الكؿ مرة / لممرة األكلى 

 آلخر مرة / لممرة اآلخرة 

 عمى مر الزماف

 األجوبة

 كاحدة: جئت الى كاليككت مرة    (once, one time)مرة 

 : كاني شربت الشاي مرتيف  (Twise, Two times)مرتيف 

 : أكل المعمـ التفاحة مرارا  (Many/Several times)مرارا 

 : نسيت القمـ مرة أخرى   (one more time)مرة أخرى 

 مرة جديدة  سأراؾ:   (A new time)مرة جديدة 
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 : قمت لو مرارا كتكرارا.   (Repeatedly)مرارا كتكرارا 

 : اعطييا مرة كالى األبد    (Once and all)مرة كالى األبد 

 : اني كهللا أصمي اكثر مف مرة   (more than once)أكثر مف مرة 

 : شاىدتيا ألكؿ مرة في الكمية    (the first time)ألكؿ مرة / لممرة األكلى 

 ر مرة: كدعتو مف الكمية آلخ  (for the last time)آلخر مرة / لممرة اآلخرة 

 : اككف صادقا عمى مر الزماف   (over the time)عمى مر الزماف 

 

 ىات المفرد والمترادف لما يمى : 

 أنكاع      ، عصكر       ، فنكف     ، ميعاد      ، جيراف   أطراؼ ،

 األجوبة

ي ة جان ب( طرؼ، فرد: )م  أطراؼ  جار  ( مفرد):   جيراف  ناح 

 فف  ( مفرد):   فنكف   ميقات مكعد ، كقت،( مفرد):   ميعاد

 نكع( مفرد):   نكاعأ    عصر( مفرد):   عصكر

 

 أجب عن األسئمة اآلتية 

 بماذا كعدت ىند الشاعر ؟  (1

 ماذا سألت ىند جاراتيا ؟ (2

 مف قاليا كلمف ؟‘ حسف في كل عيف مف تكد’ (3

 ماذا أجابت ىند لما سأؿ الشاعر : مف أنت ؟ (4

 أنيا نفثت عقدا لو ؟ ماذا قاؿ عمر بف أبي ربيعة لما عمـ (5

 لخص الحكار الذي جري بيف ىند كالشاعر  (6

 كيف كاف جكاب ىند لعمر كمما يقكؿ، متى ميعادنا ؟ (7

 ماىي صفات الحسف التي أطمقيا الشاعر عمى القد العيكف العنق األسناف (8
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 األجوبة 

 كعدت ىند الشاعر لمقائيا مع الشاعر حبا كعالقة معو  (1

 ‘ مف الذي جاء لمقائي ؟’قالت ىند لجاراتيا  (2

 قاؿ الشاعر ىذه األبيات لعاشقتو.  (3

 أجابت ىند الشاعر : نحف أىل الخيف مف أىل منى.    (4

 ‘. يا حبذا تمؾ العقد’قاؿ الشاعر:  (5

 النساء كريمات مف الحارث بنت ىند في ربيعة، أبي بف عمر عزؿ مف أبيات ىذه (6
 كفائيا كعدـ العشيقة استبداد مف معاناتو عف الشاعر يقكؿ أكال. مرارا بيا شبب. العربيات
 أخيرا. كالمحبكبة الشاعر بيف الحكار بعده كيأتي المحبكبة أعضاء جماؿ يصف ثـ. بمقائو
  .لقائو في المكعد تؤجل كلكف محبكبتو سحر الشاعر يحب

قال ت ب عد  غ د (7 ك ت ى ند  ك  ح    ض 

حسي ا البراز مكاطف الجماؿ بيا، كمكاطف الفتنة قامت القصيدة عمى تصكيرالمرأة تصكيرا  (8
ر ، ك فييا مف خصائص الغزؿ اإلباحي ، ككثيرا ما يتكر  تكفرت القصيدة عمى مككنات القص 

 .األسمكب القصصي في قصائد عمر ابف أبي ربيعة

 عمى التالي ‘ الَ ’أم ‘ مْ عَ نَ ’أجب ب

  ـ  يمجأ الشاعر الى طريقة الحكار في قصيدتو  ل
  أكثر مف ذكر صفات المرأة 
  بدأ قصيدتو بذكر األطالؿ كالكقكؼ بيا 
  قصر قصيدتو عمى الغزؿ كحده 

  األجوبة

  ـ  يمجأ الشاعر الى طريقة الحكار في قصيدتو  ال ، ل
  نعـ، أكثر مف ذكر صفات المرأة 
  نعـ ، بدأ قصيدتو بذكر األطالؿ كالكقكؼ بيا 
   .ال لـ يقصر قصيدتو عمى الغزؿ كحده 
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 التاء المربوطة والمفتوحة االسم الجممة مالحظات

  الجممة العربية نكعاف ىما: جممة اسمية كجممة فعمية 

 الجممة التي تبدأ باالسـ كىي الجممة االسمية مثل          

   العاجز مف ال يستبد 
  ىند نفثت عقدا لو 

 كالجممة التي تبدأ بالفعل كىي الجممة الفعمية مثل :           

  ضحكت ىند 
  قمت أىال 

 ينقسـ االسـ الى نكعيف : اسـ العمـ كاسـ النكرة 
  العمـ(Proper Noun) ص أك مكاف معيف مثل سممي طالبة ىك يدؿ عمى شخ

 تدرس في القطر 
  النكرة(Common Noun)  ىي تدؿ عمى شخص أك حيكاف أك مكاف أك شيء

 رأيت فتاة عمى حصاف ينزؿ مف جبل كفي يدىا جكاؿ  غير معيف مثال :
  التاء المربكطة : )ػػػػػػة / ة( تشبو ىاء الضمير . )ق / ػػػو( ككمتاىما تنطق ىاء ساكنة في

 كقف. كتأتي في األسماء فقط. ال
  مثل: كاحدة = كاحده، مرة = مره فاطمة = فاطمو 
  .التاء المفتكحة )ت(: ىي التي نقرأىا تاًء مع الحركات الثالث 

 فكرة الشعر

ىذه أبيات مف عزؿ عمر بف أبي ربيعة، في ىند بنت الحارث مف كريمات النساء العربيات. 
شبب بيا مرارا. أكال يقكؿ الشاعر عف معاناتو مف استبداد العشيقة كعدـ كفائيا بمقائو. ثـ يصف 

شاعر سحر جماؿ أعضاء المحبكبة كيأتي بعده الحكار بيف الشاعر كالمحبكبة. أخيرا يحب ال
 محبكبتو كلكف تؤجل المكعد في لقائو.
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  ستجدني صابرا
نا ، فعتب عمـ ؟ قاؿ: أأ الناس  : أي  لئ  اسرائيل، فس  لسالـ يخطب في بني كاف مكسى عميو ا

ف ليا عبدا بمجمع البحريف، فقاؿ مكسى عميو السالـ: يا رب، كيف أهللا عميو كأكحى اليو 
 يككف لي بو، فقاؿ : يأخذ معؾ حكتا فتجعمو في مكتل، كحيث فقدت الحكت فيك ىناؾ. 

فتى حتى اذا كصال الى صخرة التي ففعل مكسى عميو السالـ كما أمره هللا ، فانطمق مع 
 فقدت الحكت بيا كسط سفره، فكجدا رجال بالصخرة فسمـ عميو مكسى عميو السالـ....... 

م ًما﴿  نَّا ع  ف لَّد  ن اه  م  مَّم  ن ا ك ع  ند  ًة م  ف  ع  م  ن ا آت ي ن اه  ر ح  ب اد  ب ًدا م  ف  ع  ا ع  د   ﴾ ف ك ج 

ًدا   مكسى  م  م ت  ر ش  ا ع  م  م ف  م مَّ م ٰى أ ف ت ع   : ى ل  أ تَّب ع ؾ  ع 

ب ًرا العبد الصالح  يع  م ع ي  ص  ت ط  ب ًرا   : إ نَّؾ  ل ف ت س  ط  ب و  خ  ـ  ت ح  ا ل  م ٰى م  ب ر  ع  ي ف  ت ص  ك   ك 

 الوحدة الخامسة
 قصص القرآن : 

ىي القصص التي أخبر هللا في القرآف الكريـ عف أحكاؿ األمـ الماضية كالنبكات 
السابقة كالحكادث الكاقعة، كقد اشتمل القرآف عمى كثير مف كقائع الماضي كتاريخ األمـ 
كذكر البالد كالديار. كتتبع آثار كل قكـ كحكى عنيـ صكرة ناطقة لما كانكا عميو كذلؾ لقكة 

 القمكب كاألعماؿ كاألخالؽ. تأثيرىا في إصالح 

ىي قصة التكاضع في سبيل طمب العمـ، حدثت بيف مكسى عميو ‘ ستجدني صابرا’
 يسمى الخضر كما كرد في سكرة الكيف.  –السالـ كالعبد الصالح 

ليؾ التفاصيل ....  كا 

 قرأنيةة قص  
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ًرا   مكسى  ي ل ؾ  أ م  اب ًرا ك ال  أ ع ص  اء  َللاَّ  ص  ن ي إ ف ش  د  ت ج   : س 

ًرا لعبد الصالح ا ك  د ث  ل ؾ  م ن و  ذ  تَّٰى أ ح  ٍء ح  ي  أ ل ن ي ع ف ش  ت ن ي ف ال  ت س   : ف إ ف  اتَّب ع 

ا     ق ي  ر  ف ين ة  خ  ب ا ف ي السَّ ك  تَّٰى إ ذ ا ر  م ق ا ح   ف انط 

ًرا  مكسى ي ًئا إ م  ئ ت  ش  د  ج  ا ل ق  ا ل ت غ ر ؽ  أ ى م ي  ق ت ي  ر   : ق اؿ  أ خ 

ب ًرا  لحالعبد الصا يع  م ع ي  ص  ت ط  ـ  أ ق ل  إ نَّؾ  ل ف ت س    : أ ل 

ًرا          مكسى  ف  أ م ر ي ع س  ن ي م  ق  يت  ك ال  ت ر ى  ا ن س  ذ ن ي ب م  ًما  : ال  ت ؤ اخ  تَّٰى إ ذ ا ل ق ي ا غ ال  ف انط م ق ا ح 
 ف ق ت م و  

ٍس   مكسى  ًسا ز ك يًَّة ب غ ي ر  ن ف  ًرا:  ا ق ت م ت  ن ف  ي ًئا نُّك  ئ ت  ش   لَّق د  ج 

ب ًرا  العبد الصالح ي  ص  ع  يع  م  ت ط  ـ  أ ق ل لَّؾ  إ نَّؾ  ل ف ت س   : أ ل 

ن  ي ع ذ ًرا  مكسى ف لَّد  ب ن ي ۖ ق د  ب م غ ت  م  اح  ى ا ف ال  ت ص  د  ٍء ب ع  ي  أ ل ت ؾ  ع ف ش   : إ ف س 

ا   د  ا ج  ا ف يي  د  ا ف ك ج  ي  ف كى م  ا أ ف ي ض  ا ف أ ب ك  ت ط ع م ا أ ى م ي  ي ٍة اس  تَّٰى إ ذ ا أ ت ي ا أ ى ل  ق ر  م ق ا ح  ًرا ف انط 
 ي ر يد  أ ف ي نق ضَّ ف أ ق ام و   

ًرا  مكسى  م ي و  أ ج  ذ ت  ع  تَّخ  ئ ت  ال   : ل ك  ش 

ب ًرا: ىٰ ذ ا ف ر اؽ  ب ي ن ي ك     العبد الصالح م ي و  ص  ع عَّ ت ط  ـ  ت س  يل  م ا ل  أ ن ب  ئ ؾ  ب ت أ ك  ۚ  س  ان ت   ب ي ن ؾ  ف ين ة  ف ك  أ مَّا السَّ
ف ين ٍة  ذ  ك لَّ س  ى ـ مَّم ؾ  ي أ خ  ر اء  اف  ك  ك  ا ك  يب ي  دتُّ أ ف  أ ع  ر  ف أ ر  م كف  ف ي ال ب ح  م  اك يف  ي ع  ل م س 

ا ـ  ف ك  ا ال غ ال  ًبا ك أ مَّ ًرا غ ص  ف  ك  ي اًنا ك  ا ط غ  ق ي م  ين ا أ ف ي ر ى  ش  ن ي ف  ف خ  م  ن ا أ ف  ف  أ ب ك اه  م ؤ  د  ف أ ر 
ًما  اًة ك أ ق ر ب  ر ح  ي ًرا م  ن و  ز ك  ا خ  ل ي م ا ر بُّي م  م ي ف  ي ت يم ي ف  ف ي  ي ب د  اف  ل غ ال  ار  ف ك  د  ك أ مَّا ال ج 

نز   ت و  ك  اف  ت ح  ك  ين ة  ك  د  ا ال م  ى م  دَّ ال ًحا ف أ ر اد  ر بُّؾ  أ ف ي ب م غ ا أ ش  ا ص  اف  أ ب كى م  ك  لَّي م ا ك 
ع  ط  ـ  ت س  يل  م ا ل  م ت و  ع ف  أ م ر ي ۚ ذٰ ل ؾ  ت أ ك  ا ف ع  م  ًة م  ف رَّب  ؾ  ۚ ك  م  نز ى م ا ر ح  ا ك  ر ج  ت خ  ي س  ك 

ب ًرا.  م ي و  ص   عَّ

 : معاني الكممات الغريبة

  you will find me:  ستجدني

 the talk takes place:  يجري الحكار 
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: الخضر عميو السالـ، ىك مف عباد هللا الصالحيف كقد أظير هللا عمى يديو  عبدا مف عبادنا 
 الكرامات تعميما لمخمق فضل العبكدية )صفكة  التفاسير( 

ي صاحبو عف : اسـ منسكب الى لدف: العمـ المدنني ىك العمـ الرباني يصل ال لدنا 
 Allah’s own presenceطريق االلياـ لعمق االيماف كاالجتياد في العبادة 

Knowledge from 
 ? may I follow you:   ى ل  أ تَّب ع ؾ  

ن ي  م  م  م ٰى أ ف ت ع   so that you may teach me:   ع 

ًدا   truth guidance:   ر ش 

ب ًرا يع  ص  ت ط    you will not be able to have patience :  ل ف ت س 

ط  ب و  : ـ  ت ح  م ٰى م ا ل    about something which you are not aquinted with ع 

ًرا  ي ل ؾ  أ م    I will not disobey you in anything : أ ع ص 

ث  ل ؾ   د  تَّٰى أ ح    until I myself explain you : ح 

  to startأخذ   : انط م ق  

ر ؽ    to make a hole: ثقب  خ 

ًرا   a strange thing: عجيب منكر  إ م 

ـ  أ ق ل   لؾ    did I not tell you:  أ ل 

ذ ن ي    !please ! Excuse meعفكا   : ال  ت ؤ اخ 

ن ي  ق   do not grieve me: ال تكمفني  ك ال  ت ر ى 

ًسا ز ك يًَّة    a pious and innocent person : ن ف 

ًرا  ي ًئا نُّك    a heinous act: أمرا شنيعا ،  ش 

 اد مف عبادنا بع  see:  العبد الصالح 

ن  ي   from my side: مف عندي  م ف لَّد 

 about to fall downف يسقط أ: يكشؾ  أ ف ي نق ضَّ 
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ذ ت   تَّخ   surely you could have demanded:  ال 

ب ي ن ؾ    between you and me:  ب ي ن ي ك 

أ ن ب  ئ ؾ  ب    I will reveal youسأخبرؾ بػ    : س 

يل     interpretation: ت أ ك 

ًبا    by forceقيرا كظمما  : غ ص 

  to cause difficultiesاجبار عمى ما ال يطيق  : أر ىق  

نز    treasure: الماؿ المدفكف تحت االرض  ك 

 

 التمرينات

 الكممات اآلتية في جمل مفيدة من نفسك  استعملْ 

 

 أكحي إلي 

 مف عندي / نا 

 لف تستطيع مع

 إنطمق 

 ال تسألني عف 

 ألـ أقل لؾ

 أبك أف 

 ف يبدؿ أأراد 

 األجوبة

 ال تسألني عف أشياء  أكحي إلي أنو استمع نفر مف الجف قل 

 ألـ أقل لؾ انؾ لف تستطيع معي صبرا  ليس مف عندي / نا ما تقكؿ   

 أبك أف يقكلك الحق    انؾ لف تستطيع معي صبرا

 ف يبدؿ بمساف عربي مبيفأأراد     إنطمق الجندي رصاصتو 
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 أكتب الجمع لما يأتي 

  كنز   أىل  نفس    غالـ    جدار     سفينة    ذكر  عبد
 األجوبة

 ( ذككرمعجذكر )   ( عبادمععبد )ج

 ( جدرافمعججدار )   ( سففمعجسفينة )

ي م م ة  ( معج) غالـ  ( نفكسمعجنفس )   أ غ 

 ( كنكزمعجكنز )   ( أىالىمعجأىل )

 اقرأ مقدمة ىذه القصة من جديد وانسخ جميع الكممات من إسم وفعل وحرف 

 األجوبة

 حرف فعل اسم

 ىي أخبر القصص

 ب الماضية هللا

 في السابقة القرآف

 عف الكاقعة أحكاؿ

 عمى اشتمل األمـ

 مف الماضي النبكات

 عف تتبع الحكادث

 ب حكى كثير

 في  كقائع

   تاريخ

   ذكر

   البالد
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   الديار

   أثار

   قـك

   صكرة

   ناطقة

   قكة

   ذلؾ

   تأثير

   اصالح

 
 بو بين زمالئك أعّد حوارا قصيرا باستخدام التعابير اآلتية، ثم جرّ 

 : اف شاء هللا   عندما تريد اف تفعل شيئا 
 : سبحاف هللا   لمتعبير عف التعجب 

 : ما شاء هللا   لمتعبير عف تقدير كثناء 
 : جزاؾ هللا   لمتعبير عف شكر 
 : كهللا / با    لمتعبير عف قسـ 

 : يرحمؾ هللا   عندما يطمس صاحبؾ 
 : في أماف هللا   لمتعبير عند الكداع 
 : تككمت عمى هللا   عندما تكاجو مشكمة 
 : نعكذ با   عندما تظير منكرة 

 : بارؾ هللا لؾ   عندما يثني عف صاحبؾ 
نا إليو راجعكف   عندما تسمع نعى إنساف   : إنا  كا 

 األجوبة
 : السالـ عميكـ كرحمة هللا  دمحم 
 : كعميكـ السالـ كرحمة هللا كبركاتو  أحمد
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 : يا حبيبي أركح الى بيتي غدا اف شاء هللا  دمحم 
ـ   أحمد   تركح اآلف ؟ : ما شاء هللا،  ل
 : أخي مريض بالحمى كىك في البيت  دمحم

 : سبحاف هللا ، هللا يشفيو  أحمد 
 : جزاؾ هللا خير الجزاء  دمحم

 : فمتى تعكد الينا ؟  أحمد
 : كهللا بعد أسبكع اف شاء هللا  دمحم 

 يرحمؾ هللا :فدعى أحمد، فطمس دمحم كحمد هللا 
 با في كل المصائب كتككمت عمى هللا  : نعكد دمحم 

 : ال بأس اف هللا معنا  أحمد 
 ي قد مات قبل شير بالمرض : عم   دمحم

 : انا  كانا اليو راجعكف ، بارؾ هللا فيؾ  أحمد 
 : فإلى المقاء اف شاء هللا  دمحم

 : في أماف هللا، مع السالمة   أحمد

 المثالكما في ‘ نحن’الى ‘ أنا’حول الضمير 
ن  سؤاؿ :  م  م  م ٰى أ ف ت ع   يى ل  أ تَّب ع ؾ  ع 
ن  ن  ى ل  جكاب:  م  م  م ٰى أ ف ت ع   ا تَّب ع ؾ  ع 

د   ت ج  اب ًراس  اء  َللاَّ  ص  ءٍ    ن ي إ ف ش  ي  أ ل ن ي ع ف ش   ف ال  ت س 
تَّىٰ  ث   ح  د  ن و   ل ؾ   أ ح  ًرا  م  ك  ـ  أ ق ل لَّؾ    ذ    ق اؿ  أ ل 

ب ن ي اح  ا   بعدىا  ف ال  ت ص  يب ي    ف أ ر دتُّ أ ف  أ ع 

 األجوبة

ن د  ت ج  اب ًرا اس  اء  َللاَّ  ص  أ ل ن   إ ف ش  ءٍ  اف ال  ت س  ي   ع ف ش 

تَّىٰ  ث   ح  د  ًرا  م ن و   ل ؾ   ن ح  ك  ـ     ذ    ق ل لَّؾ  نق اؿ  أ ل 

ب ن اح  انأ ف   ناف أ ر د    ا بعدىا ف ال  ت ص  يب ي    ع 

 أجب عن األسئمة اآلتية 

 ما المراد بقصص القرآف ؟ (1
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 ماذا أجاب مكسى عميو السالـ عندما سئل أي الناس أعمـ ؟ (2

 أيف كجد مكسى عميو السالـ العبد الصالح ؟ (3

 كيف رد  العبد لمكسى عميو السالـ عندما استأذنو ألف يتبعو ؟ (4

 مف قاؿ كلمف قاؿ : ستجدني اف شاء هللا صابرا (5

 لماذا أخرؽ العبد الصالح السفينة ؟ (6

 مع مف صاحب مكسى عميو السالـ ؟  (7

ب ًرامف قاؿ :  (8 يع  م ع ي  ص  ت ط  ـ  أ ق ل لَّؾ  إ نَّؾ  ل ف ت س    أ ل 

  األجوبة

أخبر هللا في القرآف الكريـ عف أحكاؿ األمـ الماضية كالنبكات السابقة قصص القرآف ىي ما  (1
 كالحكادث الكاقعة.

 أعمـ.  عندما سئل أي الناس‘ أنا’أجاب مكسى عميو السالـ  (2

 كجد مكسى عميو السالـ العبد الصالح بالصخرة التي فقدت الحكت بيا كسط سفره.  (3

ب ًرا ’رد العبد لمكسى عميو السالـ  (4 ي  ص  يع  م ع  ت ط  ط    إ نَّؾ  ل ف ت س  ـ  ت ح  ا ل  م ٰى م  ب ر  ع  ي ف  ت ص  ك  ك 
ب ًرا  ‘.ب و  خ 

 قاؿ مكسى عميو السالـ لمعبد الصالح. (5

 لح السفينة لتغرؽ أىميا. أخرؽ العبد الصا (6

 صاحب مكسى عميو السالـ مع العبد الصالح (7

ب ًرا ’قاؿ العبد الصالح لمكسى عميو السالـ  (8 يع  م ع ي  ص  ت ط  ـ  أ ق ل لَّؾ  إ نَّؾ  ل ف ت س   ‘؟أ ل 

 اكتشف المضارع والمصدر واألمر كما في المثال 

 األمر المصدر المضارع الماضي

 ر  ب  اص   ارً ب  ص   ر  ب  ص  ي   ر  ب  ص  

 ع  ب  اتَّ  اع  ب  ات    ع  ب  تَّ ي   ع  ب  اتَّ 

 ـ  م   ع   يـ  م  ع  ت   ـ  م   ع  ي   ـ  مَّ ع  

 ل  ت  اق   / ق ت اؿ   لت  ق   ل  ت  ق  ي   ل  ت  ق  

 د  أر   ة  اد  ر  إ يد  ر  ي   اد  ر  أ  
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 ىات المترادف لما يأتى 

 أسرة.   كنز،    نفس،  غالـ، 

 األجوبة 

 نفس : فؤاد ، قمب  غالـ : طفل، صبي 

 أسرة : عائمة ، أىل    كنز: ثركة 

 

أخرجو ركبارت سافر، كلمفيديك يرجى زيارة المكقع ‘ نكح كطكفاف’شاىد فيمـ 
www.arabiconweb.com 

 

 (PREPOSITIONS)حروف الجّر  مالحظات

  : نستخدـ حركؼ الجر لمداللة 
  عمى العالقة بيف الفاعل كالمفعكؿ بو. كعمى الزمف، كعمى المكاف 

  كىي : مف إلى في عف عمى ب ؿ ؾ منذ مذ عدا حاشا خال 
  في بيتيف : ‘ التحفة الكردية’كقد جمعيا صاحب 

 منذ مذ الالـ عدا حاشا خال حركؼ جر مف الى في عف عمى         

 ا كاك كتا ػػػػػػػػػػػػحتى كجرت قسم تى ػػػػػػػػػػػػل كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالكاؼ كالبا كلع        

 ا د  ب ًدا ف ك ج  ن ا م  ف   ع  ب اد   ع 
  تذىب ميمكنة الى الكمية 
 تَّىٰ  ف انط م ق ا ب ا إ ذ ا ح  ك  ف ين ة   ف ي ر  ا السَّ ق ي  ر   خ 
  فال تسألني عف شيء 
  جمس الكلد عمى المقعد 
   ًسا أ ق ت م ت   ق اؿ ٍس  ب غ ي ر   ز ك يَّةً  ن ف   ن ف 
   ت  سجد   
  شرح ليا األستاذ 
  كالمو كالعسل 
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 الغريب
فأطمت مف باب الككخ كحدقت فى الظالـ فكجدت أنيا تحاصر  .. سمعت رقية الكالب تنبح بشدة

رجال يصعد التل كقد سدت عميو الطريق كأخذت تتكثب حكلو كتتيارش فجرت تدفع الكالب عف 
 . الرجل بصكتيا كيدييا

كنظر إلييا الرجل كىك يحاكؿ أف يتحرؾ بصعكبة .. كانت الكالب قد نيشتو فى أكثر مف مكضع 
 . مف جسمو

 الوحدة السادسة
 القّصة

القصة لكف مف ألكاف األدب العربي، ىي سرد أحداث كاقعية أك خيالية، قد تككف نثرا أك 
شعرا يقصد مف خالليا إثارة االىتماـ كاالمتاع كالتثقيف لمسامعيف أك القراء. كينبغي أف يككف 

 ىناؾ شخصية أك عدة شخصيات يدكر حكليـ القصة. 

القصة : ىي متكسطة بيف القصة القصيرة كالركاية. كتحصر فكرة القصة القصيرة في 
ناحية، كيسمط عمييا الخياؿ. كفي القصة تتنكع األفكار كتزداد األشخاص حتى ال تتشابؾ 

  األحداث كاألىداؼ كما في الركاية. 

 (1986 – 1918كتبيا محمكد البدكي المصر )‘ حارس البستاف’قصة مف مجمكعة ‘ الغريب’

 اليؾ نص القصة
 

ة  محمكد البدكي  قص 
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كلما رأت رقية الدـ عمى ساقو .. جرت كحممت المصباح مف داخل الككخ كسقط الضكء عمى كجو 
..  الرجل .. فعرفت أنو غريب عف العزبة كعف أىل القرية .. ككاف كجيو أسمر .. نابت المحية

 .. خفيف الشارب

 .. كأخذ يرش عمى الجرح التراب الناعـ .. ليكقف الدـ

 عنػدنا قميػل مف البف ..  ( : )كىى تقرب المصباح رقي ة

 .. ىل تستطيع أف تمشى إلى الككخ ؟  

 . : أستطيع .. لقد خف األلـ .. كأريد أف أشرب الرجل

 ...: تفضل رقي ة

 (.. )لما بمغا باب الككخ كاستراح الرجل الجريح         

 .. : لماذا مررت مف ىناؾ .. كىيجت عميؾ الكمب ؟ .. الطريق مف شرؽ  رقي ة

: أنا غريب .. كال أعرؼ طرقا .. فاتتنى المعدية .. كخرجت مف الساحل فكجدت الظالـ   الرجل 
 .. لماذا كل ىذه الكالب ..؟ مف حكلى كلـ أجد غير الضكء فى ككخكـ .. فسرت إليو

 .. : ليس عندنا سكى كمب كاحد رقي ة

 : كالباقى ..؟ الرجل

 ..: تتجمع دائما عمى الغريب رقي ة

: لقد نجكت منيا .. ألنيا انقسمت فريقيف .. كأخذت تتيارش .. كتتقاتل .. أدرؾ بعضيا    الرجل
 .. األشرارأنى غريب كأحتاج لممساعدة .. حتى الكالب فييا األخيار ك 

 كلكف لماذا تسير فى الميل .. كليس معؾ حتى عصا ؟ (..: )ابتسمت رقي ة

: ىكذا تعكدت .. لـ أكف أقدر .. أنى سأتأخر .. ذىبت مف الفجر إلى السكؽ ألشترى   الرجل
 .. جامكسة

 : كلماذا لـ تشتر ..؟ رقي ة

رخيص كلكنى كجدتيا غالية : كجدتيا غالية .. قالكا لى أف الجامكس فى جيات ممكى  الرجل 
بثمانيف كتسعيف .. كمائة جنيو .. كعندنا فى سكؽ االثنيف .. كسكؽ الحكاتكة .. أرخص 

 .. كخيـ الصمت.. .. كأكفر المشكار
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 ( جائع ..؟.. : )رأت االعياء عمى كجيو رقي ة

 .. : لـ آكل منذ الصباح الرجل

 (.. : )دخمت الككخ .. كخرجت تحمل لو الطعاـ رقي ة

 .. حتى الطعاـ نصيب (.. )كىك ينظر إلى كجييا الصبكح : الرجل

 .. فابتسمت رقي ة كأخذت تراقبو ػ كىك يأكل ػ صامتة .. كاف كجيو كجو إنساف يتألـ  

 .. " : لك رآؾ ىماـ .. كأنت مار مف تحت كاف " طخؾ رقي ة

 ..: ىل فى أرضكـ ذىب ؟ الرجل

نما البيائـ ترعى طكؿ الميل .. منطمقة مف العزبة دكف أف : ليست األرض ىى السبب ..     رقي ة كا 
 .. يحرسيا أحد .. كندر أف يمر مف ىنا الغريب .. ندر

 .. : كليذا كالبكـ مسعكرة الرجل

 .. : إنيا التحب الغريب رقي ة

 : ككيف أخرج مف العزبة ..؟ الرجل

 .. .. كيمشى معؾ سيأتى ىماـ .. بعد قميل (.. : )فكرت قميال .. ثـ قالت  رقي ة

كبرغـ خكاطرىا التى كانت تشغميا لـ يمنع األمر مف أف تكرمو كضيف .. ففرشت لو )  
 (.. حراما ليتمدد .. حتى يأتى زكجيا

كاستيقع بعد منتصف الميل  ..كغفا .. )كاضطجع الرجل .. كجاء كمب ضخـ كربض بجانبو
رقية مع زكجيا .. كأشارت إلى كتحدثت  .. .. عمى زمجرة الكمب كىك يرحب بمقدـ صاحبو

 (.. الرجل الغريب .. فتقدـ ىماـ اليو يفحصو ببصره .. ثـ صافحو

كجمس الرجالف يتحدثاف .. كعيكنيما تبرؽ فى الظالـ .. ككاف السككف شامال ككاف ىماـ 
 .. جامد المالمح كاليعبر كجيو عف شىء

ارج الككخ كالبندقية بجانبو .. ككضع الرجل الغريب رأسو عمى الفراش .. كناـ ىماـ مثمو خ
 .. كظمت رقية .. ساىرة .. ثـ غمبيا النعاس فنامت كىى جالسة .. فى مدخل الككخ

كلما فتحت عينييا .. كاف الرجل الغريب يصمى الفجر .. ثـ سكى مالبسو كطكى الحراـ 
 .. كسمع صكت رقية .. ككضعو بجانبو
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 : ذاىب .. ىكذا .. فى البككر ؟ رقي ة

ال شغمكا الرجل  .. : أجػل .. يجب أف يرانى األكالد قبل الشمس .. كا 

: مع السالمة .. سأحبس عنؾ الكالب .. اتجو إلى الشرؽ .. كاجعل غيط األذرة عمى    رقي ة
 .. يمينؾ دائما

 (.. )كلمػػػا ىـ الرجػل باالنصراؼ .. سمعت رقية زكجيا يقكؿ    

 .. : سأرافقو .. حتى يخرج مف العزبة ىم اـ 

كنيض ىماـ .. كتناكؿ بندقيتو .. كنظرت المرأة إلى زكجيا .. كلـ تنبس كسار الرجالف )  
 (.. فى الطريق

كبعد ساعة .. رأت زكجيا عائدا .. كدخل صامتا كعمق البندقية .. ككضع شيئا فى شق   
 .. فنظرت كذعرت.. الحائط

 .. الييا ىماـ كقاؿ بيدكء فنظر ما ىذا انو منديل الرجل .. ك .. ك .. نق .. كنقكده  

 .. : أعطانى .. ثمف الجامكسة .. سأشترييا لو مف سكؽ السبت ىم اـ

: )فحدقت فى كجيو دكف أف تطرؼ .. ثـ كضعت ماسكرة البندقية عند أنفيا .. كقالت     رقي ة
  (.. بصكت مبحكح

 .. تللقد قتمت الرجل .. الذى استجار بؾ مف الظالـ .. أى عار .. شرير .. قا  

 .. ىم اـ : أخرسى يا كمبة

: لقد غرؽ لؾ ابف .. كأكمت النار الثانى .. أما الثالث الذى فى بطنى .. فمف تراه .. لف     رقي ة
 .. تراه .. لف تراه

 : ستخنقينو .. ؟ ىم اـ

 .. : لف تراه .. لف أجعمو يرى كجو قاتل .. شرير رقي ة

 (.. كخرجكتركيا كىك يمكح بيده ) .. : أخرسى ىم اـ

برغـ كل ما سمعتو عنو كلكنيا كانت تكذب نفسيا كتكذب الناس لـ تكف تتصكر قط أنو 
  .. قاتل .. كلكف اآلف كيف تخادع نفسيا كقد لمست كل شىء
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 تبعتو كركزت حكاسيا كرأتو قد أخذ يدكر كييبط المنحدر .. كتناكلت البندقية نفسيا سريعا

 

يتدحرج ثـ يسقط فى الكحل .. كلما رفعت عينييا  ثـ أطمقت النار .. كرأتو  ..كصكبت 
عف الماسكرة .. رأت حمامة بيضاء .. تحمق فى الجك ثـ رأتيا تيبط ألكؿ مرة عمى 

 .. سطح الككخ

 : معاني الكممات الغريبة

 to appear or come out from: أظير نفسو مف    اطل  مف 

   to look sharply : أمعف فيو النظر كشدده  ؽ فيو حد  

 to jump up: كثب بعضيا عمى بعض  تيارشت الكالب 

 a country house: مزرعة فييا دار المالؾ اك تحيط بو بيكت الفالحيف             العزبة 

with farm buildings attached  
 coffee: حب تتخذ منو القيكة   اسـ( بف )

 ;large boat with a motor: مركب يعبر عميو مف شاطئ الى شاطئ            المعدية 

motorboat 
 : اسـ منطقة  جيات ممكي 

 : المكاف الذي تعرض فيو السمعة   المشكار 

 faltering: العجز عف التعبير المفظي  أعياء : العي  

 : مف أسفل الجية المنخفضة مف الطرؽ   مف تحت 

 : كاف : استخدمو بالعامية بمعنى فعل اك قاـ بتنفيذ  كاف طخؾ 

 : أطمق النار فقتمؾ   طخؾ 

 mad : حريصة عمى األكل / مجنكنة اذا عضت تصيب االنساف بالكاد     كالب مسعكرة 

dog   
 blanket: فراش لمنكـ   حراـ 

   to lie down : ليضطجع  ليتمدد 
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 to crouch: انحنى )طكى كمب قكائميا كلصف باألرض(   ربض ب 
 to fall asleep: ناـ قميال   غفا 

 snarling: زحمة حركة المركر   زمجرة 
 maize fieldيط االذرة ، حقل األذرة غ: )ج( غيطاف   غيط 

 without saying: دكف اف يقكؿ شيئا   كلـ تنبس 
 without blinking: بدكف تحرؾ بالنظر  دكف اف تطرؼ 
 gun barrel:  ماسكرة البندقية 

 roughly, huskily: بصكت خشف  بصكت مبحكح 
 shame: خزي   عار 

 shut up: أسكتي   أخرمي 
 waving his hand :  يمكح بيده
 slope: مكاف االنحدار مف عمك الى أسفل   منحدر 
 tumble down: ينحدر الى االعمى   تدحرج 
 mud: الطيف الرقيق المختمط بالماء   كحل 

 التمرينات

 استعمل الكممات اآلتية في جمل مفيدة من نفسك 

 أطل  مف 

ؽ في   حد 

 لـ يػػػػػ / تنبس

 رشَّ عمى 

 ندر أف 

 نصح ب 

 حبس عف 

 استجار ب 

 يمكح بػػػ 

 ىبط عمى 
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 األجوبة

ؽ األستاذ تمميذه في غضب   أطل  الكلد مف بيتو الى الخارج  حد 

 رش  الحالؽ عمى رأس الطفل ماءا   غادر األب كلـ ينبس شيءا 

 نصح األب أبناءه بالنصائح الجميمة   ندر المعمـ أف يكتب عمى السبكرة 

 استجار دمحم بسيارة جديدة     السرقة عف السارؽ  حبس

يب   يمكح  ىبط القمـ عمى األرض    برأسو  الشَّ

 الحظ أسماء الصوت التالية وايت بماضييا قبل اسم حيوان الئق من المربع كما في المثال 

 الكمب -نباح    ؤاؿ: س

 نبح الكمب   : كابج

 أسماء الحيوان أسماء الصوت

نقيق / صياح / عكاء /صييل / مأمأة / 
 نييق / مكاء / نباح / خكار / نعيق

الديؾ / الذئب الضفدع / البقرة / الحصاف / القط / 
 / الكمب / الخركؼ / الغراب / الحمار / الخمار

 األجوبة

 صيل الحصاف   عكى الذئب   صاح الديؾ   نق  الضفدع

 نبح الكمب   ماء القط  نيق الحمار  مأمأ الخركؼ 

 نعق الغراب  خارت البقرة

 ىات المفرد لما يأتى 

 بيائـ كالب

 ف ر ش   خكاطر

 مصابيح أكالد

 ضيكؼ سكاحل
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 األجوبة

 ( بييمةفردمبيائـ )   ( كمبفردكالب )م

 ( فراش  فردمف ر ش  )  ( خاطرةفردمخكاطر )

 ( مصباح فردممصابيح )   ( كلدفردمأكالد )

 ( ضيففردمضيكؼ )  ( ساحلفردمسكاحل )

 ىات الجمع لما يأتى 

 ساؽ دـ

 سكؽ  عصا

 ككخ ضكء

 األجوبة

 ( سيقافمعجساؽ )   ( دماءمعدـ )ج

 ( أسكاؽمعجسكؽ )  ( عصكافمعجعصا )

 ( أككاخمعجككخ )  ( ضياءمعجضكء )

 ىات المترادف لما يأتى 

 فرقة ألـ

 ضخـ طريق

 غريب مدخل

 األجوبة

 فرقة )مترادؼ( فئة ، جماعة   ألـ )مترادؼ( كجع 

 ضخـ )مترادؼ( عظيـ ، سميف ، ىائل طريق )مترادؼ( سبيل، صراط

 غريب )مترادؼ( أجنبي، خارجي  ديباجمدخل )مترادؼ( تمييد ، 
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 ىات الضد لما يأتي 

 سريع سطح

 دائـ اآلف

 غالية   ظالـ

 شرؽ  انصراؼ

 األجوبة

 سريع )ضد( متأخر، متميل  سطح )ضد( باطف 

 دائـ )ضد( متحكؿ   اآلف )ضد( بعد 

 غالية )ضد( رخيص  ظالـ )ضد( نكر، ضكء

 شرؽ )ضد( غرب  انصراؼ )ضد( اقتراب

 أجب عن األسئمة اآلتية 

 لخص القصة ثـ ترجميا الى لغتؾ كأرسميا الى إخكانؾ بكاسطة كسائل التكاصل اإلجتماعية  (1

 ماذا سألت رقية الرجل بعدما جاءت بالمصباح  (2

 ؟‘ لماذا مررت مف ىناؾ’ماذا أجاب الرجل عندما سألت رقية  (3

 مف قتل الرجل ؟ كلماذا ؟ (4

 األجوبة

كتبيا محمكد البدكي المصري، كالشخصيتاف فييا ‘ رس البستافحا’ىذه القصة مف مجمكعة  (1
 يركحاف الى الككخ 

، ىل تستطيع أف تمشي الى ’سألت رقية الرجل بعدما جاءت بالمصباح  (2 عندنا قميل مف البف 
 ‘الككخ؟

أنا غريب .. كال أعرؼ طرقا .. فاتتنى المعدية .. كخرجت مف  ’أجاب الرجل لمرقية:  (3
 ‘. الساحل فكجدت الظالـ مف حكلى كلـ أجد غير الضكء فى ككخكـ .. فسرت إليو

 قتل الرجل بيد ىماـ.  (4
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 ترجم األسئمة الى لغتك األم ثم الى االنجميزية

 ؟لماذ مررت مف ىناؾ    ف تمشي الى الككخ ؟أىل تستطيع 

 لماذا كل ىذه الكالب ؟ ؟في الميل، كليس معؾ حتى عصا  لماذا تسير

  ؟ نت جائعأىل      ؟كلماذا لـ تشتر

 ؟ككيف أخرج مف العصبة     ؟ىل في أرضكـ ذىب 

 ؟ستخنقينو     ؟ذاىب ىكذا في البككر 

 األجوبة

 ?Can you walk to the cottage ف تمشي الى الككخ ؟ىل تستطيع أ
 ?Where did you to from there ؟ ىناؾ مف مررت لماذ
 حتى معؾ كليس الميل، في تسير لماذا
 ؟ عصا

why you go at ninght, without 

having even stick 
  ?Why all these dogs ؟ الكالب ىذه كل لماذا
 ?Why you don’t buy ؟ تشتر لـ كلماذا
 ?Are you hungry ؟ جائع نتأ ىل
 ?Is it gold in your land ؟ ذىب أرضكـ في ىل

 ?How I get out from the community ؟ العصبة مف أخرج ككيف
 ?Always going in the early morning ؟ البككر في ىكذا ذاىب

 ?You will suffocate him ؟ ستخنقينو

 

 ’ـوايت ب ‘نسرية ’ـاقرأ الحوار التالي ، واكتبو من جديد مع التغيرات اآلتية : استبدل سممان ب
  ... محل شانبة ثم حاك الحوار داخل الفصل ‘أصدقاء

 : تفضمى يا شانبة كيفؾ ؟ سمماف

 : الحمد  عمى أحسف ما يراـ  شانبة
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 : أريد اف أتناكؿ شيءا  سمماف

 : ليس عندي سكى شكككالتة كاحدة  شانبة 

 : تفضمي ، لـ آكل منذ الصباح  سمماف 

 ف اقدر ىكذا : ىكذا تعكدت ... لـ أك شانبة 

 : كنت مشعكلة الباؿ  سمماف 

 : ما بؾ  شانبة 

 : عندي بعض األمكر الخاصة|، كيف أقكؿ لؾ ؟ سمماف 

 : أخبرني، ستككف سرا بيني كبينؾ، كلف يطمع عميو أحد  شانبة 

 : حقا ؟  سمماف 

 : خقا كأنا أعدؾ بذلؾ  شانبة 

 ة : اذف تعالى نمشي قميال نتجو أكال إلى المكتب سمماف

 : دائما تزكر المكتبة  شانبة 

 : إياؾ كىذا القكؿ، كأنت تزكريف ألكؿ مرة  سمماف 

 : كال يا حبيبي ، الكتب أحبيا حبا جما  شانبة 

 : ىاه ، ىذا الكالـ يقكلو الجميع  سمماف 

 : ميما كاف ، كصمنا المكتبة كلـ تنبس بشيء مف سرؾ  شانبة 

 : اف شاء هللا سأناجيؾ بذلؾ  سمماف

 : متى مكعدؾ ؟ عميؾ اال تقمقني ، ىل لي أنتظر ؟ شانبة 

 : أكيد أكيد، لكف فيما بعد، ىيا ندخل المكتبة  سمماف 

 األجوبة

 : تفضمكا يا أصدقاء ! كيفكـ ؟ نسرية

 : الحمد  عمى أحسف ما تراـ  أصدقاء 
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 : أريد اف أتناكؿ شيءا  نسرية

 : ليس عندنا سكى شكككالتة كاحدة  أصدقاء 

 : تفضمكا ، لـ آكل منذ الصباح  نسرية 

 : ىكذا تعكدنا ... لـ نكف نقدر ىكذا  أصدقاء 

 : كنت مشعكلة الباؿ  نسرية 

 : ما بؾ   أصدقاء 

 : عندي بعض األمكر الخاصة|، كيف أقكؿ لكـ ؟ نسرية 

 : أخبرني، ستككف سرا بيننا كبينؾ، كلف نطمع عميو أحد  أصدقاء 

 : حقا ؟  نسرية 

 : خقا كنحف نعدؾ  بذلؾ  أصدقاء 

 : اذف تعالكا  نمشي قميال نتجو أكال إلى المكتبة  نسرية 

 : دائما نزكر المكتبة  أصدقاء 

 : إياكـ كىذا القكؿ، كأنتـ تزكركف ألكؿ مرة  نسرية 

 : كال يا حبيبتي ، الكتب أحبيا حبا جما  أصدقاء

 : ىاه ، ىذا الكالـ يقكلو الجميع  نسرية 

 : ميما كاف ، كصمنا المكتبة كلـ تنبس بشيء مف سرؾ  اء أصدق

 : اف شاء هللا سأناجيكـ بذلؾ  نسرية 

 : متى مكعدؾ ؟ عميؾ اال تقمقني ، ىل لي أنتظر ؟ أصدقاء 

 : أكيد أكيد، لكف فيما بعد، ىيا ندخل المكتبة نسرية 

 

ـ مف كترجـ ممخصا الى لغتؾ األ‘ التصاؿميارات ا’شاىد كارتكنا حكؿ 
 www.arabiconweb.comالمكقع 
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 النيي االمر المضارع الماضي اإلضافة مالحظات

  الفادة التعريف أك التخصيص نستخدـ إضافة اسـ الى اسـ آخر يسمى األكؿ مضافا
 كالثاني مضافا اليو كيككف مجركرا، مثل 

  فأطمت رقية مف باب الككخ 
  كيحذؼ التنكيف كنكنا المثنى كالجمع عند اإلضافة، مثل 

  ( ف)حسابي   فتحت حسابي التكفير كالجاري 
  ( ف )مكظفك            مكظفك البنؾ جديدكف 
  الفعل الماضي(Past Tense)  ،ىك لفع يدؿ عمى حدث ثـ حصكلو قبل لحظة الكالـ

 مثال : 
   ساقة رأت رقية الدـ عمى           نظر الرجل الييا 
  الفعل المضارع : ىك لفع يدؿ عمى عمل في الزمف الحاضر أك المستقبل، كيككف

 مبدكءا بأحد أحرؼ : أ ت ي ف، مثال 
 أريد أف أشرب       ماذا نمعب ؟       تسأؿ رقية       ينبح الكمب 
  الفعل األمر : لفع يطمب بو تنفيذ فعل في المستقبل، مثال 

  فتحي فمؾ ا           اتجو الى الشرؽ 
  النيي : نستعمل لطمب ترؾ الفعل ال الناىية قبل المضارع مثال 

   ال تخرج في الحر 
  ال تعمبي في الخارج يا صفية 
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 يا أخي االنسان
 مثمؾ كاف لي كطف حبيب أخي اإلنساف يا أنا

 قد كنت فيو أعيش في رغد كفي عيش رحيب

 كبو الحدائق كالجباؿ الشـ كالمرج الخصيب

 كبو األماني العذاب كشمس عز التغيب

 كنا كذلؾ حيث عاث بارضنا المستعمركف 
 كيفتككف كمضى الييكد يقتمكف كيذبحكف 

 رضنا نكب ستركييا السنكف أكتأججت في 

 الوحدة السابعة
 الشعر الحرّ 

ىك نكع جديد مف الشعر العربي الحديث، يتككف مف شطر كاحد كتفعيمة كاحدة ظير منذ 
، لكف بعد الخمسينيات أطمق ‘ شعر التفعيمة’أك ‘ الشعر المرسل’الثالثينات. كلو أسماء منيا 

ألنو تحرر مف كحدة القافية كالشكل. تككف أكاخر مقاطعو ساكنة ‘ الشعر الحر  ’عميو اسـ 
 أحيانا. 

أىـ فكرة الشعر الحر الحياة االجتماعية، بما فييا مف معاناة الناس مف حركب كاستعمار كمف 
شعر حر كتبو الشاعر ىاركف ىاشـ رشيد ‘ أنا يا أخى اإلنساف’كثكرة عمى الحاكـ. 

 كىك حي  اآلف. كفكرة ىذا الشعر ىي قضية فمسطيني.  1927الفمسطيني، كلد في غزة سنة 

 كاليؾ النص
 

 ىاركف ىاشـ رشيد شعر
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 فييا بنكبتنا صحائف مف سكاد لمعيػػػكف 

 صرنا بعيد العز كاالمجاد ندعى الجئيف
 كالبعض سمى شعبنا المظمكـ شعب النازحيف
 فمتى نسير الى الركابي الخضر جمعا عائديف

 سنى عمى مر السنيفلنعكد نصنع لمحياة 

نيا    أرض السالـفي مكطني كاف السالـ كا 
    فعدا عمينا رىط اإلستعمار بل رىط المئاـ

ذا بشعبي ثائر جمد جريء ال  يناـ كا 
 مف يكميا ضاع السالـ فال سالـ كال كئاـ

 : معاني الكممات الغريبة
 lovable: محبكب ،   حبيب 

  comfortable life : سعة العيش  رغد 
  spacious: كاسع  رحيب 
   high : المرتفعة  الشـ  
 grassland: مرعى   المرج 

 fruitful: كثير النبات كالعشب   الخصيب 
 desire: جمع امنية: رغبة   أماني 
   sweet : جمع عذب ، لذيذ  عذاب 

   to make trouble: خرب ، نشر الفساد  عاث ب 
عمييا : جمع مستعمر : أي االجانب الذيف يحتمكف بالدا ما، كيسيطركف        مستعمركف 

   colonistقكة كقيرا ليستغمكا خيراتيا كمكاردىا
 to continue: استمر  ، كاصل   مضى 

 he continued saying:  مضى يقكؿ 
  to assassinate: قتمو مجاىرة  يفتؾ 
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  to burn: اشتعل اشتد    كتأجج 
 heart attackنكبة قمبية  attack: جمع نكبة : مصيبة   نكب  

 disaster: مصيبة تحل بقكـ   نكبة 
 paper, journal: جمع صحيفة   صحائف 

 pupil of the eye:  سكاد العيف 
 refuge ))ىارب مف بمده الى بمد آخر فرارا مف ما :   الجئ
 emigrant: تارؾ كطنو   نازح 
  hill: جمع ربكة ، االماكف العالية   ربا 
 light: نكرا كضياء   سنا 

 to attackدى عمى : اعت  عدا عمى 
 colonist: جماعة ، المراد الدكؿ االستعمارية   رىط 
  strong full: صمب قكي   صمد 
 bold, fearless: شجاع   جريء 
 harmony: مصدر كاءـ: كفاؽ   كئاـ 

 التمرينات

 استعمْل الكممات اآلتية في جمل مفيدة من نفسك 

 عمى مر سنيف أنا يا أخي مثمؾ

 ، شمس ال تغيب متى نسير الى

 األجوبة 

 أنا مسركر عمى مر سنيف     أنا يا أخي طبيب مثمؾ  

 تدعي أمريكا أنيا شمس ال تغيب   أقابمو متى نسير الى الكمية 
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 ىات الجمع لما يأتي 

 شمس كطف

 حديقة صحيفة

 شعب جبل

 األجوبة 

م س  شمس )جمع(      أكطاف  كطف )جمع(   ش 

حيفات صحيفة )جمع(  حائف   ،ص  اؼ  ، ص  ح  دائ ق  حديقة )جمع(   ص   ح 

ب ل  جبل )جمع(  ب اؿ   ،أ ج  عكبشعب )جمع(    جب اؿ  ، أ ج   ش 

 ىات المترادف لما يأتي 

 نكبة عذب

 ربكة أماني

 األجوبة 

 نكبة )مترادؼ( مصيبة ، حجـ ، آفات   عذب )مترادؼ( لذيذ ، حمكة

 )مترادؼ( األماكف العالية ، مرتفعربكة   أماني )مترادؼ( رغبة ، رجاء ، أمل 

 ىات المفرد لما يأتي 

نكف  عيكف   س 

 الجئكف  نكبات

 األجوبة 

   عيكف )مفرد( عيف

ن ة   نكف )مفرد( س   س 

   نكبات )مفرد( نكبة

 الجئكف )مفرد( الجئ
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 اقرأ فكرة ىذا الشعر وترجم خالصتيا الى االنجميزية

الشعر تقدـ صكرة حية لشعب فمسطيف في ماضيو فكرة الشعر ىي القضية الفمسطينية، كأبيات 
 كحاضره

  في المقطع األكؿ يقكؿ الشاعر مأساتو عمى أخيو اإلنساف في كل مكاف حتى يقف
بجانبو، كيذكر لو حياتو األكلى في كطنو قبل قدكـ المستعمريف بما فييا مف الطبيعة 

 كالخيرات الكثيرة كالعزة الكرامة 
 تحكؿ الذي طرأ عمى الفسمطيف كأىميا بعد أف احتميا الييكد كفي المقطع الثاني: يعرض ال

كأفسدكىا كارتكبكا مف جرائـ القتل كالذبح، كستركييا األجياؿ عمى طكؿ الزماف النيا 
 صحائف سكد ال تنسى. 

  كفي المقطع الثالث: يظير النكبات حيث ترؾ الفمسطينيكف الكطف الى مكاف آخر، فسمكا
 ما. الالجئيف كالنازحيف كغيرى

  كفي المقطع الرابع يكضح الشاعر ماضي شعبو كحاضره، ففي الماضي فقد كاف السالـ
سائدا في كطنو الحر. أما في الحاضر فقد احتل الييكد الكطف ظمما كعدكانا. فثار شعبو 
 ثكرة كال تزاؿ ىذه حتى تحرر األرض مف األعداء، كبدكف ىذا التحرير ال سالـ كال كفاؽ. 

 

 األجوبة 

The theme of poetry is the Palestinian issues, and the verses of poetry provide a 

vivid picture of the people of Palestine in their past and present  

 In the first section, the poet says his tragedy to his brothers in every place 

until it stands beside them, and reminds of his first life in his homeland 

before the advent of the colonists, including nature and many good things 

and dignity.  

 The second section presents the transformation of the Palestinians and 

their people after the Jews occupied them, corrupted them and committed 

murder and slaughter, and they are distorted by the generations over time 

because they are unforgettable black sheets.  
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 In the third section: the catastrophes appear where the Palestinians left the 

homeland to another place, so they called the refugees, the displaced and 

others.  

 In the fourth passage, the poet explains the past and present of his people. 

In the past, peace prevailed in his free country. In the present, the Jews 

occupied the homeland unjustly and aggressively. His people provoked a 

revolution and these are still to liberate the land from enemies, and 

without this liberation there is no peace and tolerence. 
 أجب عن األسئمة  اآلتية 

 ؟ ‘ أنا يا أخي اإلنساف’ماىك مكضكع القصيدة  (1

 ؟ لماذا يريد الشاعر أف يعكد إلى الربا الخضراء (2

 ماذا يشارؾ الشاعر أخاه اإلنساف ؟ (3

 ؟‘ أنا يا أخي اإلنساف’مف كتب الشعر  (4

 مف ىـ الذيف استعمركا أرض فمسطيف ؟ (5

 األجوبة 

مكضكع القصيدة ىك القضية الفمسطينية، حيث انيا تقدـ صكرة حية لشعب فمسطيف في  (1
 ماضيو كحاضره. 

يريد الشاعر أف يعكد إلى الربا الخضراء بسبب المأسات التي يكاجييا االنساف مف أرض  (2
 فمسطيف. 

 يشارؾ الشاعر أخاه األحكاؿ البائسة التي حانت ألرض فمسطيف كيذكر ماضييا كحاضرىا. (3

 مقركض مف الشاعر ىاركف ىاشـ رشيد. ‘ أنا يا أخى االنساف’الشعر  (4

 فمسطيف. الييكد ىـ الذيف استعمركا أرض  (5

 

 

التي كتبيا كقرأىا الشاعر المصري ىشاـ الجخ مف ‘ التأشيرة’استمع الى قصيدة 
www.arabiconweb.com 
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 الحروف الشمسية والقمرية مالحظات

  الحركؼ الشمسية : ىي التي ال تظير فييا نطق الالـ في )أؿ( كيككف الحرؼ الذي بعد
 )أؿ( مشددا 

 الشمس     =    مثل: شمس            

 الثكر    =      ثكر                   

  كىي أربعة عشر حرفا: ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ؿ ف 
  لقد جمع الشاعر الحركؼ الشمسية كميا في البيت اآلتي 

 دع سكء ظف زر شريفا لمكـر  طب ثـ صل رحما تفز ضف  ذا نعـ             

  الحركؼ القمرية : ىي التي يظير فييا نطق الالـ )أؿ( كيكف الحرؼ الذي بعد )أؿ( غير
 مشددا 
 القمر    =     قمر  مثل : 

 االنساف    =     انساف              

  ىي أربعة عشر حرفا : أ ب ج ح خ ع غ ؼ ؽ ؾ ـ ق ك ي 
  : لقد جمع المغكيكف ىذه الحركؼ في جممة كاحدة ىي 

 ابغ حجؾ كخف عقيمو             
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 مأساة ابن المقفع
 -:المشيد األول 

عمي   يا عيسى ابف  )بعد انصراؼ الناس عف مجمس األمير( ىل لي اآلف :      ابف المقفع
 أف أكممؾ في حاجتي؟

 الوحدة الثامنة
 المسرحية

المسرحية : ىي قصة تمثيمية تعرض فكرة مف خالؿ حكار يدكر بيف شخصيات الممثميف، ىي 
فف تتداخل فيو مجمكعة مف الفنكف األخرى، بما فييا مف قصة كشعر كمكسيقى كرقص كرسـ. 

في المغات األكربية. ظيرت المسرحية ‘ دراما’ىك ترجمة عربية لكممة ‘ المسرحية’كمصطمح 
ـ( أكؿ 1847لماركف النقاش سنة )‘ البخيل’لقرف التاسع عشر. كيعد العربية في منتصف ا

 مسرحية عربية. 

ـ( صكر فييا 1969-1911مسرحية تاريخية قصيرة، كتبيا أحمد باكثير )‘ مأساة ابف مقفع’
ـ( األديب العربي. صاحب كميمة كدمنة ككنيتو أبك 759-724عف مقتل عبد هللا ابف المقفع )

لى البصرة في خالفة ‘ سفياف بف معاكية’عمرك. ككاف عمى خالؼ شديد مع  أبك جعفر ’كا 
يا ابف ’العباسي. غضب سفياف مف ابف المقفع يكما، فسبو ابف مقفع بػفي العصر ‘ المنصكر
يعني بو ابف الفاجرة. فأدى ىذا الى حقد عمى ابف المقفع، لذا عـز سفياف عمى ‘ المغتممة

ليؾ المشاىد ....   االنتقاـ منو. كا 
 

 أحمد باكثير مسرحية تاريخية
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 : حبا ككرامة يا أبا عمرك. اقترح ما تشاء.     عيسى 

 : أشتيي أف أسمـ اليكـ عمى يديؾ.  ابف المقفع

: )متعجبػػا( كيحػػؾ يػػا كػػاتبي العزيػػز لعمػػػؾ إنمػػا تريػػد مسػػرتي بػػذلؾ لمكانػػؾ عنػػػدي          عيسػػى
 فكهللا يا ابف المقفع إف مكانؾ عندي لمحفكظ كأنت باؽ عمى دينؾ. 

: كػػال يػػا سػػيد األميػػر لقػػد شػػرح هللا صػػدري لإلسػػالـ منػػذ أمػػد طكيػػل، كلكنػػي كنػػت      ابػػف المقفػػع
 بة أك رىبة. أخشى أف يظف الظانكف أنني أنما أسممت لرغ

: كما صنعت أنا اليكـ؟ ال كهللا يا أبا عمرك ما خطر ذلػؾ ببػالي قػط. فمعػذرة إليػؾ         عيسى 
 أف ساءؾ قكلي مف حيث لـ أقصد. 

 : كال يا سيدي أف ظنؾ ىذا فيك أكـر ما أخشى مف الظف ابف المقفع 

؟   عيسى   : كلكف ماذا جد اليكـ فدفعؾ إلى ىذا العـز

: قد استقرت خالفتكـ يا آؿ العباس كتبػيف لكػـ مػف قػاـ كمػف قعػد مػف المعػاديف لكػـ      ابف المقفع
كالمكاليف فاستعممتـ مف استعممتـ كأبعدتـ مف أبعدتـ. كقد بمغػت أنػا مػا بمغػت مػد 

 صرت كإليؾ كال أعدؿ بمكاني عندؾ مكانًا عند غيرؾ. 

 : حتى أمير المؤمنيف؟   عيسى 

 مؤمنيف. : حتى أمير ال ابف المقفع

: كػال يػػا أبػا عمػرك أنػػي ألرجػك لػؾ يكمػػًا أف تكػكف كاتػب أميػػر المػؤمنيف فأنػػت كهللا         عيسػى 
 أىل لذلؾ، بل أكلى الناس بذلؾ. 

: لك كنت أنت أمير المؤمنيف أك سػميماف بػف عمػي أخػكؾ الستشػرؼ ليػذا المنصػب.     ابف المقفع
 كأما ابف أخيؾ أبك جعفر المنصكر فال.

 فيـ يا أبا عمرك؟  :  عيسى 

: أنػو لمنمػكذج التػاـ لػذلؾ الصػنف مػف العػرب الػذيف تفسػخت فػي الحكػـ كالسػمطاف،      ابػف المقفػع
 فاستبدلكا الذي ىك أدنى بالذي ىك خير. 

 : أما أف ىذا لعجب منؾ!.   عيسى 
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: أف تعجب يا سيدي فقػد عجػب غيػرؾ لمػا كنػا فػي المريػد ذات يػكـ يعػدكف أجنػاس       ابف المقفع
البشػػر، فممػػا قمػػت ليػػـ أف العػػرب أعقػػل الجميػػع ضػػحككا مػػف العربيػػة كمػػا ينمػػاع 

 الممح في الماء. 

 : كلكف كثيرًا مف قكمؾ ال يركف ىذا الرأي أنيـ ليضغنكف عمى العرب.   عيسى 

 ي؟ : أتريد الحق يا سيد ابف المقفع

 : نعـ قل ما عندؾ كال تتحفع فإني أحب رأيؾ.   عيسى 

 : إف ليؤالء عذرىـ فقد ذىب العرب بممكيـ كسمطانيـ. ابف المقفع

: ذلؾ اإلسػالـ يػا أبػا عمػرك ال العػرب. كالقػكـ قػد شػارككا العػرب فػي االىتػداء بنػكره         عيسى 
 نيـ. فخرجكا بو مف ظممة الشرؾ كعتقكا مف ذؿ العبكدية لدىافي

: ىػػذا حػػق يػػا سػػيدي األميػػر. لقػػد رحػػب سػػكادنا باإلسػػالـ ليػػذا المعنػػى الػػذي ذكػػرت      ابػػف المقفػػع
فسعدكا كاغتبطكا حينا مف الدىر، كتطبعػكا بػأخالقكـ كتكممػكا بمسػانكـ، غيػر أنكػـ 
مػػا لبثػػػتـ معشػػػر العػػػرب أف تنكػػػرتـ لعػػػزائـ ىػػػذا الػػػديف العظػػػيـ الػػػذي جعػػػل النػػػاس 

 فضػػل لعربػػي عمػػى عجمػػي إال بػػالتقكى، فػػأبيتـ إال أف سكاسػػية كأسػػناف المشػػط ال
تعيػػدكىا عصػػبية جاىميػػة، فاستشػػرتـ بػػذلؾ عصػػبية غيػػركـ فأخػػذ ىػػؤالء ينػػاكثكنكـ 
كينػػافركنكـ بمػػا كػػاف ليػػـ مػػف قػػدـ فػػي الممػػؾ كالسياسػػية كالعمػػراف قػػبمكـ، كالسػػيما 

ميػػػا حيثمػػا رأككػػـ تعظمػػػكف ىػػذه األمػػكر الػػػدنيا أكثػػر ممػػا تعظمػػػكف تمػػؾ المثػػل الع
التي جاء بيا دينكـ ككانت تستجيب ليا سالئقكـ النقية قبػل أف تختمطػكا بغيػركـ، 
فأصػبح األمػر أمػر دنيػػا بأسػبابيا تتفػاخركف كتتكػػاثركف، فمػـ ال يكػكف لقػػكمي إذف 
أف يفخػركا عمػػى العػرب بمػػا لػػيس لمعػرب مثمػػو مػا داـ العػػرب قػػد زىػدكا فيمػػا لػػيس 

 عند قكمي مثمو مما ىك أكـر كأشرؼ؟ 

:  درؾ يا أبػا عمػرك! أال ليػت النػاس يفيمػكف ىػذا كيعكنػو عنػؾ. فيػال كتبػت ليػـ         عيسى 
 كتابًا في ىذا المعنى؟ 

: ىييػػات يػػا ابػػف عمػػي لقػػد اتسػػع الخػػرؽ عمػػى الراقػػع فػػإف كتبػػت فػػي ىػػذا ال تيمػػف      ابػػف المقفػػع
 بالخديعة كالنفاؽ كما فعمكا يكـ المربد. 

تب عف أمجاد قكمؾ كسياسة ممػككيـ كحكمػة حكمػائيـ فكيػف يسػتقيـ ىػذا : كأنؾ لتك       عيسى 
 مع ما ذكرت؟ 
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: بػل ال يسػتقيـ غيػر ذلػؾ يػا سػػيد األميػر، لقػد كجػدت النػاس بػأخفى، كالػي قراءتيػػا       ابػف المقفػع
كتداكليا أسرع مما لك كتبت عف عدؿ ابف الخطػاب أك ىػذا ابػف أبػي طالػب. دع 

الػػديف كمصػػابيحو ممػػا لػػـ يتفػػق مثمػػو ألمػػة مػػف  عنػػؾ مػػف عػػداىما مػػف ىػػداة ىػػذا
األمػػـ قػػبمكـ. كمػػا أخالػػو ينفػػق ألمػػة مػػف األمػػـ بعػػدكـ. ك األمػػر مػػف قبػػل كمػػف 

 بعد. 

: أحسنت يا ابف المقفع كلكف ىذا كمو ال يػنيض عػذرًا المتناعػؾ عػف شػرح ذلػؾ فػي        عيسى 
 كتاب يقرؤه الناس. 

 : كما شأنؾ بالمنصكر؟   عيسى 

 : سيككف المنصكر أكؿ غرض تدريو سياـ النقد.  مقفعابف ال

 : ال يا أبا عمرك. خل أبا جعفر ناحية كقل ما تشاء فيمف دكنو.  عيسى 

: ال.. ال سبيل إلى ذلؾ .. كلكف إذا عزمت عمى فسأكتب كألبػي جعفػر كتابػًا ينتفػع       ابف المقفع
 ل بذلؾ. بو إف شاء هللا في إصالح قضاتو كجنده كبطانتو كما يتص

 : عمى منكاؿ كتابيؾ األدب الكبير كاألدب الصغير؟   عيسى 

: ال يا سيدي بل عمى غير مثاؿ سابق. سأنظر فيو إلى ما ىػك كاقػع ثػـ اسػتنبط مػا      ابف المقفع
 ينبغي لو مف اإلصالح في مختمف كجكىو.

 : افعل يا ابف المقفع فعسى أف يككف ذلؾ كليجة لؾ إلى قمب أمير المؤمنيف.   عيسى 

: ال تعجػل يػا سػيدي فحسػبي أف يقػف أميػر المػؤمنيف بعػدىا منػي كفافػًا ال عمػى كال      ابف المقفػع
 لي. 

: مػػا رأيػػت كػػاليكـ عجبػػًا. تريػػد يػػا أبػػا عمػػرك أف تسػػمـ عمػػى يػػدي كأنػػت تفقػػو اإلسػػالـ         عيسػػى
 مني.  خيراً 

: ميػػػػاًل يػػػػا سػػػػيدي .. فػػػػكهللا لػػػػك أف عنػػػػد غيػػػػرؾ مػػػػا عنػػػػدؾ مػػػػف الفيػػػػـ كالسػػػػماحة     ابػػػػف المقفػػػػع
كاإلنصاؼ ما تزندؽ مف تزندؽ إال عمى جيػل أك سػكء نيػة ىػل لػؾ اآلف أف تشػيد 

 عمى إسالمي؟ 

: ال .. ليس اآلف يػا أبػا عمػرك حتػى أجمػع لػؾ القػكاد غػدا ككجػكه النػاس ليكػكف ذلػؾ         عيسى
 بمحضر مف الجميع. 
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 -المشيد الثاني : 

: كػػال يػػا سػػفياف ال تحػػاكؿ أيغػػار صػػدري عمػػى ابػػف المقفػػع فيػػك بمنزلػػة أخػػي منػػي.          عيسػػى
كبذلؾ أك قد ظننت أنؾ صاحب األمر في ىذه البمػدة منػذ أرسػمؾ أبػك جعفػر مػف 

 أجل أخي عبدهللا بف عمي؟ ىييات أني ما زلت ىنا صاحب األمر!. 

أ، أنازعػؾ ىػذا  معػاذ هللا  : ال تغضب يا عـ أمير المػؤمنيف فػأني مػا حػدثت نفسػي          سفياف
األمر كلكػف ابػف أخيػؾ أميػر المػؤمنيف قػد سػاءتو كثيػرًا نسػخة األمػاف التػي كتبيػا 

 ابف المقفع لعبدهللا بف عمي. 

 : أك قد نكى أمير المؤمنيف أف يغدر بعمو عبدهللا؟   عيسى

ال.. كلكف كاتبؾ ىذا قد بالغ فػي تككيػد ذلػؾ بمػا عػده أميػر المػؤمنيف غاضػنا مػف :          سفياف
مقامػػو كالسػػيما قكلػػو: )كمتػػى غػػدر أميػػر المػػؤمنيف بعمػػو عبػػدهللا بػػف عمػػي فنسػػاؤه 

 طكالق كعبده أحرار كالمسممكف في جل مف بيعتو(!.

ف غػػدر فػال كرامػػة : ال بػأس عمػػى أبػي جعفػػر مػف ذلػػؾ مػا كفػػى بعػد األمػػاف ، أمػا أ         عيسػى
 عندنا لغادر. 

 : كتمؾ الرسالة التي كتبيا قبل ذلؾ كقصد بيا أمير المؤمنيف؟  سفياف

 : تعني رسالة الصحابة؟   عيسى

 : نعـ.   سفياف

 : أي شيء فييا اغضب أبا جعفر؟   عيسى

 : أنيا نقد صريح ألمير المؤمنيف.   سفياف

: أشػػػػيد كهللا مػػػػػا دفػػػػع ابػػػػػف المقفػػػػع إلػػػػى كتابتيػػػػػا بػػػػر اإلخػػػػػالص ألميػػػػر المػػػػػؤمنيف         عيسػػػػى
 كلممسمميف عامة. 

: أي إخالص؟ ىل غرؾ يا ابف عمػي أنػو أسػمـ عمػى يػدؾ كسػمى نفسػو عبػدهللا؟ لػك         سفياف 
 تحريت عنو لكجدتو مقيمًا عمى زندقتو كالحادة. 

   : كال.. أنو أعرؼ باإلسالـ مني كمنؾ.  عيسى 
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ف فػػي الزنادقػػة لكثيػػر! ممػػف يعرفػػكف اإلسػػالـ. أال تػػرى إلػػى خمطػػاء ابػػف المقفػػع         سػػفياف  : كا 
كندمائػػػو حتػػػى اليػػػكـ؟ ىػػػل تجػػػد بيػػػنيـ إال زنػػػديقًا أك يتزنػػػدؽ ككاليػػػو ابػػػف الحبػػػاب 

 كمطيع بف أياس كحماد عجرد كبشار بف برد؟ 

 : أنتظر حتى نسألو عف ذلؾ حيف يحضر الساعة.  عيسى 

 : أيضحر ابف المقفع الساعة؟     سفياف

 : نعـ.  عيسى 

 : فأذف لي إذف.   سفياف 

: كال، بل تبقى لتسمع معي ما عنده. ىػا ىػك ذا قػد حضػر! ادخػل يػاا عبػدهللا. ىػذا         عيسى 
 سفياف ابف الميمب يشتيي أف يراؾ كيسمعؾ. 

 : ) يدخل( لقد رآني قديمًا كيسمعني أييا األمير.  ابف المقفع

 : أنؾ لـ تمقني منذ قدمت البصرة يا ابف المقفع!  ياف سف

 : لك أعمـ أنؾ تحب لقائي يا سفياف لمقيتؾ. ابف المقفع

: ىمػػػـ يػػػا أبػػػا عمػػػرك أف بعػػػض النػػػاس ينكػػػر عميػػػؾ أف تبقػػػى بعػػػد إسػػػالمؾ مكاليػػػا         عيسػػػى 
 ألشياء حماد عجرد ككالبة بف الحباب مف المعػركفيف بالزندقػة تسػامرىـ كتنػادميـ

 عمى الشراب.. فماذا تقكؿ في ذلؾ؟ 

: لػػك أنصػػف ىػػذا الػػبعض أييػػا األميػػر لكػػف ىػػك عػػف الشػػراب قبػػل أف ينكػػره عمػػى       ابػػف المقفػػع
 مثمي. 

 : قد عممت أنؾ تعنيني .     سفياف

 : فاستح إذف.   ابف المقفع

 : كلكف ال أنادـ الزنادقة.     سفياف 

: ألنػػؾ لسػػت مػػف الشػػعر كاألدب فػػي شػػيء أنػػي أنمػػا أنػػادـ ىػػؤالء عمػػى ذلػػؾ. فمػػك       ابػػف المقفػػع
 كنت أنت يا سفياف منيـ لنادمتؾ. 

 : كيمكما لقد اعترفتما بشرب الخمر عندي!.  عيسى 
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: أينا أكبر إثمًا: الذي شربيا في اإلسػالـ بضػعة أشػير، أـ الػذي شػربيا فػي اإلسػالـ     ابف المقفع
 ثالثيف سنة؟ 

: )يضحؾ(: خير لؾ يا سفياف أال تتعرض ألبػي عمػرك. كلكػف أال تسػتطيع اإلقػالع        عيسى 
 عف الشراب يا أبا عمرك؟ 

: يػػا سػػػيدي األميػػر، أنػػي أحببػػت مػػػف ىػػذا الػػديف مثمػػو العميػػػا فاعتنقتػػو مػػف أجميػػػا،      ابػػف المقفػػع
فػي كأخذت نفسي بالعمل بيا تيػذيبًا كتصػفيو. فأمػا الشػراب كالميػك فشػيء مركػب 

طبعي كما أخػالني أسػتطيع االنفكػاؾ عػف ذلػؾ كأنػا فػي ريعػاف شػبابي. فػأىممكني 
حتػػى تتقػػػدـ بػػػف السػػف كأف هللا لكاسػػػع المغفػػػرة كأنػػو ليقػػػكؿ: )إف الحسػػػنات يػػػذىبف 

 السيئات(.

: كعبدالكريـ ابف أبي العكجاء ما الذي حببو إليؾ يػا ابػف المقفػع حتػى رثيتػو بالشػعر         سفياف 
نمػػا كػػاف يضػػع األحاديػػث كػػذبًا عمػػى رسػػكؿ هللا صػػمى كلػػيس بأديػػب  كال شػػاعر كا 

 هللا عميو كسمـ؟ 

 : ركيدؾ كأنؾ جئت اليكـ لتحاسبني عمى ما قدمت كما أخرت؟ ابف المقفع

 : بل أجبو يا أبا عمرك فإني أعمـ أف عند لو الجكاب المقنع.  عيسى 

ء صػػمة النشػػأة كطمػػب العمػػـ، ثػػـ فزقتنػػا : كانػػت تجمعنػػي بعبػػدالكريـ ابػػف أبػػي العكجػػا     ابػػف المقفػػع
األيػػاـ فاتخػػذ ىػػك سػػبيال كاتخػػذت أنػػا سػػبيال. فممػػا بمغنػػي مقتمػػو ىزتنػػي تمػػؾ الػػذكرى 

 القديمة فرثيتو بثالثة أبيات مف الشعر، فأي بأس في ذلؾ؟

 : لكنؾ تعمـ أنو قتل عمى الزندقة.   سفياف 

لػػػي مجكسػػيًا يعبػػد كيزمػػػـز عمػػى الطعػػػاـ،  : سػػػبحاف هللا .. أرأيػػت لػػك رثيػػػت صػػديقاً      ابػػف المقفػػع
 أتنكر ذلؾ عمى؟ أني أنما أرني شخصو كال شأف لي بمذىبو. 

: قػػد قمػػت لػػؾ يػػا سػػفياف ال تتعػػرض لكػػاتبي ىػػذا فمػػيس لػػو فػػي البمغػػاء ضػػريب كأنػػي        عيسػػى 
 ألباىي بو أمير المؤمنيف أبا جعفر؟ 

ال يجحػػػد فضػػػمو، كمػػػا تجنيػػػت عميػػػو إال : صػػػدقت أييػػػا األميػػػر أف أبػػػا عمػػػرك لممػػف         سػػفياف
 لخصكمو قديمة كانت بيني كبينو في نيسابكر. 

 : في نيسابكر.   عيسى
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: أجػػل .. عمػػى عيػػد مػػركاف بػػف دمحم )البػػف المقفػػع( ىػػل لنػػا أف نتسػػامح اليػػكـ يػػا أبػػا          سػػفياف
 عمرك؟ 

: حبػػا ككرامػػة يػػا سػػفياف.. مػػا أحرأنػػا كهللا أف ننسػػى خصػػكمة قػػد ذىػػب بيػػا مػػا ذىػػب    ابػػف المقفػػع
 بممؾ آؿ مركاف! 

 -:  المشيد الثالث

 )في سرداب أعده سفياف لمقضاء عمى ابف المقفع(

 : ىل أكقدتـ التنكر؟   سفياف

 : نعـ.  الجالد

 : آتكني بابف الزندقة اآلف!.   سفياف

 )يخرج(.: سمعا يا سيد   الجالد

 : )متمتما كجده( يا ابف المغتممة! سأريو اليكـ كيف تغتمـ النار عميو!.  سفياف

 : )صكتو( كيمكـ.. أيف أنتـ بي ذاىبكف؟ ابف المقفع

 : ادخل يا ابف المقفع عمى الرحب كالسعة.   سفياف

 : )يدخمكف بو( سفياف!. ابف المقفع

 : أجل .. أنا سفياف .. أنا ابف المغتممة.   سفياف

: )فػػػي اسػػػتعطاؼ( كيحػػػؾ يػػػا ابػػػف المميػػػب.. أمػػػا زلػػػت تحفػػػدىا عمػػػى؟ أك لسػػػنا قػػػد      ابػػػف المقفػػػع
 تسامحنا منذ حيف؟ 

 : ىييات.. أتطمع أف أغفر لؾ قكلتؾ لي: يا ابف المغتممة؟   سفياف

   : أنت بدأتني بالسب إذ دعكتني ابف الزنديقة. ابف المقفع

 : كأنؾ البف الزنديقة ما حييت! .  سفياف

 : )يغير ليجتو متحديًا(: كأنؾ البف المغتممة إلى األبد. ابف المقفع

 : كيل لؾ.. أما نرى التنكر يسجر لؾ؟   سفياف

 : )ساخرًا( أني أعبد النار بو ىذا فيي ال تحرقني. ابف المقفع
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 : أقررت بيا اآلف يا زنديق!.  سفياف 

 كما شيد صنيعؾ ىذا عمى أمؾ!. : ابف المقفع

: دعني مف ىذا.. كلكف قػل لػي يػا أبمػغ البمغػاء يػا كاتػب نسػخة األمػاف لعبػدهللا بػف           سفياف
 عمي .. كيف كقعت اليكـ في يدي؟ 

: لست أكؿ كريـ كقع فػي يػد لئػيـ .. لقػد أعمػاؾ الحقػد فأنسػاؾ أف دمػى لػف يػذىب       ابف المقفع
 ىدرا.

: لعمػؾ تشػير إلػى مكانػؾ عنػد عيسػػى بػف عمػي فػاعمـ يػا مغػركر أف الػذي يحمينػػي          سػفياف 
 أنا ىك أمير المؤمنيف أبك جعفر المنصكر!. 

: فقػػد غػػاب عنػػؾ يػػا أحمػػق أف أبػػا جعفػػر لػػف يػػؤثر رضػػاؾ غػػدا عمػػى رضػػا عمػػو      ابػػف المقفػػع
عيسػػى بػػف عمػػي. كػػف كمػػب أبػػي جعفػػر فػػي الكفػػاء لػػو فمػػف يفػػرط أبػػك جعفػػر فػػي 

 مف أجل كمب!!.عمو 

: كيمؾ يا مخدكع أف تظف ىذا المعنى غاب عني؟ لػف يجػد عيسػى ابػف عمػي برىانػًا          سفياف
عمػػى قتمػػى إيػػاؾ يسػػتطيع أف يكجػػو بػػو ابػػف أخيػػو.. مػػا رآؾ عنػػدي غيػػر أعػػكاني 
ىؤالء أفتحسبيـ يشػيدكف لػؾ عنػد صػاحبؾ عمػى؟ أيػف يػا بػف الزنديقػة ذىػب إذف 

 دىائي كمركي؟

: الدىاء كالمكر كالغدر كالخيانة! أفخر بيذه الخالؿ التي أخػذتيا عػف خميفتػؾ. كمػا       ابف المقفع
أخػػذىا ىػػك عػػف أبػػي سػػممة الخػػالؿ كأبػػي أيػػكب المكريػػاني كأبػػي مسػػمـ كأضػػرابيـ 
مػػف العمػػكج الػػذيف أفسػػدكا عمػػى األمػػة كعمػػى ممككيػػا أمػػرىـ.. اذىػػب بيػػا يػػا ابػػف 

سػت مػف ىػدي ىػذا الػديف كسػجايا أمتػو المغتممة كسأذىب أنػا أللقػى ربػي بمػا اقتب
 قبل أف تتمكث بغيرىا مف األمـ!.

: )يقيقو ساخرًا( خػذكا ىػذا الػكاعع الزنػديق فاسػجركه فػي التنػكر قبػل أف يفسػد عقمػي          سفياف
 بكعظو كزندقتو. 

 : فصبر جميل كهللا المستعاف عمى ما تصفكف.  ابف المقفع

 )يسحبكف فيمقكنو في التنكر(  

 : )يتأكه(: آه .. آه ..  المقفعابف 
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 : )بصكت متقطع( أىكف مف نار اآلخرة التي ستكبكب فييا غدًا ...  سفياف

 : بل ستمقي في نار جينـ أيضًا يا زنديق.   سفياف

 : )يتحشرج( أشيد أال إلو إال هللا كأف دمحمًا رسكؿ هللا. ابف المقفع

 )ستار(

 : معاني الكممات الغريبة

  with due respect:  حبا ككرامة 

  suggest : اعرض  اقترح 

  woe unto you:  كيحؾ : كيل لؾ 

 for a long time: منذ عيد بعيد  منذ أمد طكيل 

 I beg your pardon:  معذرة اليؾ 

  Accidentally, unintentionally مف حيث لـ أقصد :

 to decay: فسد :   تفسخ 

 to melt: ذاب   انماع 

 to spite against: حقد عمى  ضغف عمى 

 to be happy:   اغتبط 

 to treat with neglect:   تنكر لػ 

 resolution : عزائـ )ج( عزيمة

 to skirmish: شاجر   ناكش 

  ! what a generous man ! how good you are :   درؾ 

 it will not carry out: ال ينفذ   ال ينيض 

اـ   بطانة   servants, suite: حاشية ، خد 

  i will conclude: أستدؿ  أستنبط 

 entry to: كلكج ، دخكؿ   كليجة 
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 to make friendship: جالس ، رافق   نادـ 

 to oppose, interfere with: جابو ، كاجو   تعرض لػ 

  slowly : ميال ال تعجل  ركيدؾ 

  to be proude of: فاخر بػ   باىي بػ 

 vault: مقبرة تحت سطح األرض   داب سر 

 prostitute: المرأة الفاجرة   المغتممة 

  to set fire to: أكقد لػ   سجر لػ 

 to moan: قاؿ آه .... آه   تأكه 

 to rattle in the throat: ردد النفس في الحمق، أكشؾ أف يمكت   تحشرج 

 

 التمرينات

 الكممات اآلتية في جمل مفيدة من نفسك  استعملْ 

 ىل لي اآلف أف 

 كيحؾ 

 مف حيث لـ أقصد  

 خطر ببالي  

 عمى منكاؿ 

 عسى اف يككف ذلؾ 

 أنت خيرا مني 

 قبل أف يفسد

 األجوبة

 كيحؾ ! ماذا تفعل اآلف  يا أخي ! ىل لي اآلف أف أركح معؾ ؟ 

 كىناؾ خطر ببالي مف حيث أنني مريض   انني ال أفعل مف حيث لـ أقصد بو

 يا أخي عسى أف يككف ذلؾ حسنة لؾ  التقارير السابقة  عمى منكاؿأعد 

 آكل ىذا الطعاـ قبل أف يفسد   أنت خيرا مني النؾ فزت في االمتحاف 
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 ىات المفرد لما يأتي 

 قكاد سياـ أمراء

 نيراف مناصب أدياف

 األجوبة

 قكاد )مفرد( قائد  سياـ )مفرد( سيـ   أمراء )مفرد( أمير

 نيراف )مفرد( نار  مناصب )مفرد( منصب  أدياف )مفرد( ديف

 باستخدام العناصر التالي ‘ مأساة ابن المقفع’حمِّل المسرحية 

 متى : الزماف    أيف : المكاف   مف : الشخصية 

 ماذا: النياية  لماذا: مبررات الحدث 

 األجوبة 

 : الشخصيات في ىذه المسرية ىـ ابف المقفع كعيسى كسفياف كجالد.      الشخصية 

 : ىذه المسرحية تجري في مجمس األمير     المكاف 

 ـ 759-723: ىذه المسرحية صكر فييا عف مقتل عبد هللا ابف المقفع عاـ     الزماف 

كالي البصرة  مبررات الحدث : كاف عبد هللا ابف المقفع في خالؼ شديد مع سفياف بف معاكية
 في خالفة أبك جعفر المنصكر في العصر العباسي

 : كقد قتل عبد هللا ابف المقفع     النياية 

أعد حوارا يجري بينك وبين صديقك باستخدام التعابير اآلتية مع حوارات إضافية. وغير الجمل 
 وفق سياق الكالم 

  حبا ككرامة 
 شرح هللا صدري لػػ 
  فمعذرة إليؾ إف ساءؾ قكلي 
  كماذا دفعؾ إلى ىذا العـز 
  إني ألرجك لؾ يكما سعيدا 
  سأنظر فيو الى ما ىك كاقع 
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  لعمؾ تجيد المغة 
  ىييات أف تأتي الفرصة بمثميا 
  ال بأس عمي 
  ىا ىك ذا قد حضر 
  ىمـ يا أخي 
  أينا أكبر إثما 
   ركيدؾ 
  كأنؾ جئت اليكـ لتحاسبني 
  فاتخذ ىك سبيال كاتخذت أنا سبيال 
  بي ذاىبكف ؟أيف أنتـ 
 أكلسنا قد تسامحنا منذ حيف ؟ 
  كلف أنسى ما حييت 

 أكمل المربع الخالي بصيغة صحيحة 

 النيي األمر المضارع الماضي

 ال يرد  أرد يريد أراد

 ال تشرح حر  اش   يشرح شرح

 ال تدخل  لخ  د  أ يدخل دخل

 ال تحاكؿ  ؿاك  ح   يحاكؿ حاكؿ

 فسر ىذه العبارة في فقرة ‘ ان المسرحيات تعبر بمثابة المرآة العاكسة لصورة المجتمع’

أماـ سرعة التحكالت االجتماعية كجد األدباء أنفسيـ مرغمكف عمى إيجاد جنس أدبي الجكاب : 
يككف بمثابة المرآة التي تعكس كل ما يقع داخل المجتمع.فكجدك ا ضالتيـ في المسرح ك 
ىك فف جميل يقكـ بتجسيد األحداث فيو عمى تنامي الحكار بيف الشخصيات التي يختارىا 

لمجتمع مف أي فف أدبي آخر ألنو ظير في صراعات الكطف كىك األقرب إلى ا الكاتب 
العربي مع مشاكل سكاء كانت سياسية ضد االستعمار أك طبقية كقد مثمت ىده الحقبة 
متسعا لألديب العربي لمتعبير عف ىذه العكائق ك الصعكبات التي تكاجيو كفرد ك تعبر 

  .عف الجماعة
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 ميزية اكتشف نظير الكممات اآلتية من المغة االنج

 كيحؾ / كيمؾ 

 ميال 

 معذرة 

 ىييات

 ال بأس  

  ىمـ  

 استح مف 

 ركيدؾ

 األجوبة

 Hey / Slowly :ميال    get lostكيحؾ / كيمؾ : 

 far awayىييات :      sorry:   معذرة

 and so onىمـ جرا :    no problemال بأس : 

كيدؾ :    blush ofاستح مف :   graduallyر 

 أجب عن األسئمة اآلتية 

 ما ىك البعد التاريخي الذي تمثمو الشخصيات في المسرحية ؟  (1
 مف ىك عبد هللا ابف المقفع ؟ (2
 ماىي كنية عبد هللا ابف المقفع ؟ (3
 مف ىـ الشخصيات المسرحية ؟ (4
 ماذا كاف آخر كالـ ابف المقفع ؟ (5
 ما ىي المسرحية ؟ (6

 األجوبة 

ر فييا عف مقتل عبد هللا ابف 1969-1911مأساة ابف مقفع كتبيا أحمد باكثير ) (1 ـ( كصك 
 ـ( األديب العربي.  759-724المقفع )

 ـ معركؼ بكتابو كميمة كدمنة. 759-724عبد هللا ابف المقفع  ىك  أديب عربي عاش  (2

 ككاف أبك عمرك ىك كنية عبد هللا ابف المقفع.  (3

 ىـ ابف المقفع كعيسى كسفياف كجالد. الشخصيات في ىذه المسرية  (4
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 آخر كالـ لو. ‘ أشيد أف ال الو اال هللا كأف دمحما رسكؿ هللا’قاؿ عبد هللا ابف المقفع  (5

 المسرحية ىي قصة تمثيمية تعرض فكرة مف خالؿ حكار يدكر بيف شخصيات الممثميف.  (6

 

كلمفيديك يرجى زيارة المكقع  ‘السمطاف الحائر’شاىد فيمـ 
www.arabiconweb.com   كاكتب تعميقا لو 

 

 أدوات االستفيام ودورىا مالحظات

  الكممات التي تحتيا خط في الجمل اآلتية مف أدكات االستفياـ 

 لمعاقل      دفعؾ الى ىذا العـز  من

 لغير العاقل      شأنؾ بالمنصكر  ما

 لالستعالـ       يحضر ابف المقفع الساعةأ

 لغير العاقل       لماذا تقكؿ ىكذا ؟ 

 لما يضاؼ إليو       أي بأس في ذلؾ ؟

 لما يضاؼ إليو              أينا أكبر إثما ؟

 لمعدد     كـ تمرة تأكل عند السحكر 

 لالستعالـ      ىل أكقدتـ التنكر ؟

 لممكاف          أيف أنتـ بي ذاىبكف ؟ 

 ستعالـ لال  أكلسنا قد تسامحنا منذ حيف ؟

 لغير العاقل     أما ترى التنكر يسجر لؾ ؟ 

 لمزمف     متى التحقت في الكمية ؟ 

 لمحاؿ    كيف كصمت ىناؾ ؟ 

 ( : األسماء 2( الحركؼ )1تنقسـ أدكات االستفياـ الى قسميف ) 
 الحركؼ : أ ىل ، األسماء  : مف ما لماذا أيف متى كيف كـ أي 
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 اصنع من الميمون شراًبا حمًوا
ط رد   .الذكي األريب يحكؿ الخسائر إلى أرباح، كالجاىل الرعديد يجعل المصيبة مصيبتيف

 ...الرسكؿ مف مكة فأقاـ في المدينة دكلة مألت سمع التاريخ كبصره

كحبس ابف تيمية فأخرج مف حبسو عمما   ...أحمد بف حنبل كجمد فصار إماـ السنةسجف 
كأقعد ابف األثير  ...ككضع السرخسي في قعر بئر معطمة فأخرج عشريف مجمدا في الفقو  ...جما

كنفي ابف الجكزي مف بغداد   ...فصنف "جامع األصكؿ" ك"النياية" مف أشير كأنفع كتب الحديث
كأصابت حمى المكت مالؾ بف الريب فأرسل لمعالميف قصيدتو الرائعة   ...لسبعفجكد القراءات ا

كمات أبناء أبي ذؤيب اليذلي فرثاىـ بإلياذة   ...الذائعة التي تعدؿ دكاكيف شعراء الدكلة العباسية
 .أنصت ليا الدىر، كذىل منيا الجميكر، كصفق ليا التاريخ

 الوحدة التاسعة
 المقالة

ىي فف نثري كىي قطعة انشائية تعالج مكاضيع بما فييا األدبي كالفني كالسياسي كالديني 
 كاإلجتماعي كغير ذلؾ. 

لمكاتب ‘ ال تجزف ’مقالة صغيرة ذات فكرة جذابة ، مف كتاب ‘ اصنع مف الميمكف شرابا حمكا’
... ( . كىذا الكتاب يشجع اإليجابيات داخل 1959المشيكر السعكدي، عائض القرني )

االنساف عمى بناء نفسو. كيساعد عمى عدـ االلتفات الى الكراء اال لالستفادة مما حصل، حتى 
 سيئا. كاف كاف أمرا 

 ىيا نقرأ كنستمتع بيا ......
 

 د/ عائض القرني مقالة
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ذا ناكلؾ أحدىـ ككب ليمكف فأضف   ...منياإذا داىمتؾ داىية فانظر في الجانب المشرؽ  كا 
ذا أىدي لؾ ثعباف فخذ جمده الثميف كاترؾ بقيتو  ...إليو حفنة مف سكر ذا لدغتؾ عقرب فاعمـ   ...كا  كا 

 .أنو مصل كاؽ كمناعة حصينة ضد سـ الحيات

كعسى أف تكرىكا شيئا كىك تكيف في ظرفؾ القاسي؛ لتخرج لنا منو زىرا ككردا كياسمينا ﴿
  216البقرة:  .﴾ر لكـخي

 : معاني الكممات الغريبة

  a smart and intelligent person: الذكي األريب 

   loss: جمع خسارة  خسائر 

  profit: جمع ربح   أرباح 

 coward: جباف   رعديد 

 to be expelled: نفي   طرد 

المذىب الحنبمي : ىك عالـ كمحدث كرابع األئمة األربعة كصاحب     أحمد بف حنبل 
 ق(164-241)

 ق( 728-661: ىك عالـ مشيكر )  ابف تيمية 

 ق( 491: ىك عالـ كبير، اسمو أحمد بف دمحم السرخسي مف خراساف )ت:         السرخسي 

ق( مؤرخ اسالمي 631-555: عز الديف أبي الحسف الجزري المكصمي )        ابف األثير 
 كبير 

 ق(597-511عبد الرحمف بف أبي الحسف فقيو حنبمي ): ىك ابك الفرج  ابف الجكزي 

ق( كلما مرض بالسـ كأحس بالمكت 58-21: ىك شاعر مف بني مازف )   مالؾ بف الريب 
 فقاؿ قصيدة يرثي فييا نفسو، كصارت قصيدتو مشيكرة.

أبي ذؤيب اليذلي : ىك شاعر مخضـر جاىمي اسالمي، أسمـ عمى عيد النبي دمحم صمى هللا 
ـ إال أنو لـ يره كعاصر حساف بف ثابت رضي هللا عنو. ككاف عميو كسم

لو ستة أكالد حيث مات خمس أكالد لو بمرض الطاعكف كىذا ما فكرة 
 قصيدتو المشيكرة العينية التي رثى بيا أكالده الخمسة. 
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 iliad:   إلياذة 

 if you are surprised by a calamity: إذا فاجئتؾ مصيبة  إذا داىمتؾ داىية 

 if someone handed you over: إذا سممؾ أحد  إذا ناكلؾ أحد 

 an ounce of sugar : خفنة مف سكر

 

 التمرينات

 استعمل الكممات اآلتية في جمل مفيدة من نفسك 

ؿ الخسائر الى   حك 

 اخرج مف 

 أنصت لػػ 

 أضاؼ الى 

 حفنة مف 

 فاعمـ انو

 األجوبة

ؿ التاجر الخسائر الى نفقتو    اخرج السائق المسافريف مف الحافمة  حك 

 أضاؼ التاجر بيتو الى المتجر.    أنصت التمميذ ألستاذه

 فاعمـ انو ال الو اال هللا   اكمت حفنة مف سكر 

 ىات المفرد لما يأتي 

 خسائر

 أرباح

 شعراء

 دكاكيف

 األجوبة

 شعراء )مفرد( شاعر    خسائر )مفرد( خسارة

 )مفرد( ديكافدكاكيف    أرباح )مفرد( ربح
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 ىات الضد لما يأتي 

 مصيبة داىية شرؽ  أريبة

 األجوبة

 مصيبة )ضد( احساف داىية )ضد( أزمة  شرؽ )ضد( غرب    أريبة )ضد( أحمقة 

 ىات المترادف لما يأتي 

 دكلة ثعباف بف ذكي

 بف )مترادؼ( قطف   ذكي )مترادؼ( عاقل

 دكلة )مترادؼ( بمد ، كطف  ثعباف )مترادؼ( حية

 ب الكممات لتصبح جممة رتّ 

 مصيبتيف / الرعديد / الجاىل / يجعل المصيبة  (1

 فأخرج مف حبسو / حبس / عمما جما / ابف تيمية  (2

 أحدىـ / ككب ليمكف / سكرا / فأضف إليو / إذا ناكلؾ  (3

 فاعمـ أنو / مصل كاؽ / إذا لدغتؾ / عقرب  (4

 األجوبة 

 الجاىل الرعديد يجعل المصيبة مصيبتيف.  (1

 تيمية فأخرج مف حبسو عمما جما.حبس ابف  (2

 إذا ناكلؾ أحدىـ ككب ليمكف فأضف إليو سكرا. (3

 إذا لدغتؾ عقرب فاعمـ أنو مصل كاؽ.  (4

 بين الكممات المناسبة صلْ 

 القراءات السبع أبك ذئيب اليذلي

 أقاـ بالمدينة دكلة  ابف الجكزي 

 قصيدة رائعة ابف األثير

 جامع األصكؿ  طرد الرسكؿ

 رثاىـ بإلياذة  ربيبمالؾ بف 
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  األجوبة

 رثاىـ بإلياذة   = أبك ذئيب اليذلي 

 القراءات السبع   = ابف الجكزي 

 جامع األصكؿ   = ابف األثير 

 أقاـ بالمدينة دكلة   = طرد الرسكؿ 

 قصيدة رائعة   = مالؾ بف ربيب 

 أجب عن األسئمة اآلتية 

 ماذا يفعل الذكي ؟  (1

 مف كتب ىذا ‘ اصنع مف الميمكف شرابا’ (2

 مما طرد الرسكؿ ؟  (3

 مف أخرج عشريف مجمدا في الفقو ؟ (4

ذا أىدي لؾ ثعبانا ، ماذا تفعل ؟  (5  كا 

 مف صنف جامع األصكؿ ؟  (6

 مف يجعل المصيبة مصيبتيف ؟  (7

 ترجـ القصة الى لغتؾ  (8

 األجوبة

ؿ الخسائر الى أرباح  (1  الذكي يحك 

 ‘. اصنع مف الميمكف شرابا حمًكا’كتب د/ عائض القرني مقالة  (2

  ...ط رد الرسكؿ مف مكة فأقاـ في المدينة دكلة مألت سمع التاريخ كبصره (3

 أخرج السرخسي عشريف مجمدا في الفقو.  (4

 اذا أىدي لؾ ثعبانا فخذ جمده الثميف كاترؾ باقيو (5

 ابف األثير ىك الذي صنف جامع األصكؿ (6

 الجاىل الرعديد ىك يجعل المصيبة مصيبتيف.  (7
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ىناك حوار اضافي الذي يجري بين زميمين، مثمو داخل الفصل فرقة فرقة، ثم استبدل المتحاورين 
 عمى العكس. 

 : آه ما ىذا الممل ؟  شفيق 

 : تشعر بالضيق كانت تتمتع بالصحة ككل ما تحتاج أمامؾ  ىمنة 

اي لـ يبخال عمى بشيء، فميما أطمب مف الماؿ أجده : نعـ أعيش بعافية، ككالد شفيق 
بيف يدي كعمى الرغـ مف ذلؾ ال أجد السعادة في الحياة كلذا أشعر بالضيق، كأنو 

 جبال عمى قمبي. 

 : أتعمـ لماذا تشعر بيذا ؟  ىمنة 

 :  أنا ال أعرؼ، كجميع النعـ حكلى ! شفيق 

: ألف حالكة السعادة لف تجد اال بالتعايش كالتسامح مع مف حكلؾ. كالسعادة التي  ىمنة
نبتاعيا مف األسكاؽ سعادة مؤقتة، السعادة الحقيقة ىي التي يبدأ مف الداخل، كىي 

 السعادة التي تدكـ. 

: جزاؾ هللا خيرا، أنت فيمسكفة ! كنت أرى السعادة في لبس الجديد، لقد أيقضتني  شفيق
 مة كانت تحيط بي. مف غف

: عمينا أف نحكؿ الظركؼ الى حالة نطمئف بيا، طمأنينة القمب ىي سر سعادة  ىمنة 
 العيش. 

ليس الغني عف كثرة العرض كلكف ’: ىاه أنت صحيح، أتذكر حديث الرسكؿ:  شفيق 
 ‘. الغنى غنى النفس

 : أيكه ... اآلف ... أصبحت أيضا فيمسكفا.  ىمنة 

 شاداتؾ ما حييت. لؾ السالـ يا حبيبتي : كلف أنس ار  شفيق 

 : كهللا يجمع بيننا.  ىمنة 

 

استمع الى لقاء مع عبد العزيز طرابزكني، سفير الشباب السعكدي في االمـ 
 www.arabiconweb.comالمتحدة مف 
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 المبتدأ الخبر مالحظات

  المقالة قطعة إنشائية 
  ىذا الكتاب يشجع اإليجابيات 
  ىك كاتب فعال 
  ىذه سمسمة مف الحكاية 
  الطالبتاف ذكيتاف 
  الذكي يحكؿ الخسائر الى أرباح 

  تتككف كل جممة مف الجمل السابقة مف اسميف أك مف إسـ كفعل 
  األكؿ منيما معرفة مثل: المقالة ىذا ىك ىذه الطالبتاف الذكي كيسمى ىذا االسـ مبتدأ 
  يسمى ىذا االسـ خبرا. كالجممة بعد كاالسـ الثاني نكرة مثل : قطعة كاتب سمسمة ذكيتاف ك

 االسـ األكؿ في مكاف الخير 
  يتفق المبتدأ كالخبر 

  في اإلعراب : الرفع 
 في العدد : المفرد كالمثنى كالجمع 
  في الجنس : التذكير كالتأنيث 
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 حوار بين الكتاب والتمفاز

ما أركع اجتماع األسرة حكلي كل ليمة أرى في ذلؾ الحب كاأللفة .. أنا مف  : التمفاز 
 .. استطاع فعل ذلؾ أنا كحدي

 .. : بالفعل أييا التمفاز أنت أنيس األسرة كأنا سمير العمماء كاألدباء الكتاب
: نعـ نعـ ليذا أنا أفضل منؾ ألنني اجتماعي أكثر منؾ كال يخمك بيت مني أما  التمفاز

 .. فقميل مف يفضمؾ ألننؾ مملأنت 
: قد أكككف غير مسٍل في نظرؾ كممل كما تقكؿ لكني ذا قدر رفيع كمكانة عالية  الكتاب

 .. ممف يقد  ركف العمـ كالثقافة
 .. : كأنا كذلؾ أقدـ المفيد كالجديد صكت كصكرة التمفاز
 مف فكائدؾ؟؟: نعـ كلكنؾ كذلؾ تقدـ ما ىك غير مفيد كغير الئق .. فيل ىذا  الكتاب
 .. : ىذه ثقافة كعمـ بشكل جديد التمفاز
 .. : بل ىذا بالء كفتنة الكتاب

 الوحدة العاشرة
 الحوار

بيف األشخاص لتبادؿ  ىك مناقشة الكالـ بيف االشخاص بيدكء كاحتراـ، كبو يتـ التكاصل
األفكار كفيميا. كالحكار الفعاؿ يعالج المشكالت التي تكاجو اإلنساف، يجب عمى الشخص 
المحاكر أف يناقش بأسمكب حسف بعيد عف التجريح كاإلساءة لمطرؼ اآلخر، كما يجب عميو اف 

. كأف ال يتحمى باألدب كالمباقة أثناء الحديث. فينبغي عمى المحاكر اف يسمع لمطرؼ اآلخر
 ‘. خير الكالـ ما قل كدؿ  ’يكثر مف الكالـ، لئال يشعر الناس بالممل كالشركد. كلذا قاؿ القدماء 

 ىيا نسمع الى الحكار خيالي حدث بيف الكتاب كالتمفاز، ذات يكـ لقيا .... 
 

 بيف الكتاب كالتمفاز لقاء كحكار
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 .. : أتقصد أنؾ مفيد كأنا غير مفيد التمفاز
: كال ، لكل مف سمبياتو كلكف عمى اإلنساف أف يككف ذا فطنة كعقل ليميز بيف  الكتاب

 الصحيح كالخاطئ كالحق كالباطل .. أليس كذلؾ ؟؟
مت كل مفيد: ب التمفاز مو لقد   .. مى، ليتني أسيطر عمى ما أقد 
: ال تقمق أييا التمفاز فقد كنت  كال زلت  رفيق البشر .. بالثقافة كالعمـ سيدرككف  الكتاب 

 .. ماىكك مفيد كماىكك ضار
 .. : شكرًا لؾ أييا الكتاب التمفاز
 .. : ال داعي .. فنحف نكمل بعضنا البعض الكتاب

 
 : الغريبةمعاني الكممات 

  television:   التمفاز

  how beautiful: ما أجمل   ما أركع 
 intimate friend: صديق ، حميـ   أنيس 
  companion :  سمير 

 not free from:  ال يخمك مف 
 boring:   ممل 

 not funny: ليس ممتع   غير مسل 
 scourge and sedition :  بالء كفتنة
  do you mean:  أتقصد 
   insight : ميارة :  فطنة 

  ? isn’t it: أليس كذلؾ ؟ 
   I wish if I had a control: ليتني أسيطر 

 don’t worry:   ال تقمق 
 useful .…:  .... ماىك مفيد 

 harmful …:  ما ىك ضار  ..
 no need to:   ال داعي 

 each other:  بعضنا البعض 
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 التمرينات

 استعمل الكممات اآلتية في جمل مفيدة من نفسك 

 ما أركع 

 أنا مف ... أنا كحدى 

 ال يخمك مف 

 غير مسل 

 يقدـ العمـ 

 غير الئق 

 ال تقمق 

 أليس كذلؾ 

 حول الجمل اآلتية إلى جمل استفيامية مثبتة كما في المثال 

 : أليس مف فكائدؾ  كابج  : ىذا مف فؤائدؾ ؤاؿس

 أنت أنيس األسرة 

 ىك غير مسل في نظرؾ 

 ىذا بالء 

 انيـ يقدركف العمـ 

 ىذه ثقافة 

 نحف نكمل بعضنا البعض 

 األجوبة 

 أليس يقدركف العمـ    أنيس األسرةأليس 

 أليس ثقافة  أليس مسل في نظرؾ 

 أليس نكمل بعضنا البعض   أليس بالء 

 ىات الجمع لما يأتي 

 صكرة صكت أسرة

 ثقافة عمـ فائدة  

 األجوبة

 صكرة )جمع( صكر  صكت )جمع( أصكات  أسرة )جمع( أسر 

 ثقافة )جمع( ثقافات  عمـ )جمع( عمكـ   فائدة )جمع( فكائد
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 باستخدام ىذه المفردات. ‘ وسائل التواصل اإلجتماعية’ىناك مفردات إضافية، أعد مذكرة عن 

 ال داعي 

 ال جـر 

 ال سيما 

 ال محدكد 

 ال محالة 

 ال منطقي 

 ال شرعي 

 ال شعكريا 

 ال أخالقي 

 ال ىذا كال ذلؾ 

No need to 

Definitely  

Especially  

Unlimited  

Necessarily  

Illogical  

Illegal  

Unintentionally  

Unethical  

Neither this nor that  

 أجب عن األسئمة اآلتية 

 ماذا يرى التمفاز كل ليمة حكلو ؟  (1

 مف ىك سمير العمماء ؟ (2

 الكتاب لدى مف يقدركف العمـ ؟كيف كاف  (3

 ما ىك الحكار ؟ (4

 مف يقدـ المفيد صكتا كصكرة ؟ (5

 ىذا بالء كفتنة. ما ىك ؟ (6

 كيف انتيى الحكار بيف الكتاب كالتمفاز ؟ (7

  األجوبة

 يرى التمفاز اجتماع األسرة حكليا كل ليمة (1

 الكتاب ىك سمير العمماء  (2

 الكتاب لو قدر رفيع كمكانة عالية ممف يقدركف العمـ (3

 ىك مناقشة الكالـ بيف االشخاص بيدكء كاحتراـالحكار  (4

 التمفاز يقدـ المفيد صكتا كصكرة (5
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 التمفاز ىك بالء كمفيدة  (6

 ضار. ك كقد اتفق الكتاب كالتمفاز انيما رفيق البشر بالثقافة كالعمـ سيدرككف ما ىك مفيد  (7

 

كاكتب مذكرة عف المحادثة الفعالة. ‘ آداب الحديث’شاىد كارتكف يتناكؿ 
 www.arabiconweb.comكلمكارتكف زر 

 

 مراسالت إدارية مالحظات

  ،المراسالت االدارية : مف أىـ اإلجراءات الكظيفية في كافة انكاع المؤسسات كالشركات
 سكاء أكانت ىذه المراسمة مكتكبة كرقيا أك رقميا. 

  الجكانب الفنية : منيا 
  يجب اختيار كرؽ مالئـ لطبيعة الرسالة      الكرؽ : 
  المكف األبيض      المكف : 
 الحجـ الرسمي بمقاس    المقاس :A4 
  المسافات : ما يترؾ مف فراغات بيف الكممات أك األسطر أك 
 يحيث يعطى نص الرسالة مظيرا جماليا مقبكال كمناسبا   الفقرات : 
 ىي المسافة بيف حكاؼ مف جميع الجيات  اليكامش : 
  جسـ الرسالة 

  ىك المقطع األكؿ في الرسالة كاالدارية    عنكاف مراسل الرسالة : 
  يكتب عادة في الجية اليسرى أعمى الرسالة    تاريخ كتابة الرسالة : 
  ىك المقطع الثاني   عنكاف مستمـ الرسالة : 
  رئيسي كاليدؼ المباشر مف الرسالة : ىك العنكاف ال       مكضكع الرسالة 
  ىي السطر األكؿ مف الرسالة           تحية الرسالة : 
  ىك نص الرسالة كمضمكنيا            متف الرسالة : 
  التحية الختامية كالتكقيع كالختـ 
  المرفقات 
  الجيات المعنكية باالطالع عمى المعمكمات   نسخ أصحاب العالقة : 
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إدارية نموذج لرسالة  

 التاريخ : 

 :المكاف 

 :السـ ا

  : العنكاف

 : مدير الشركة  الى السيد 

 : طمب منصب عمل  المكضكع 

 سيدي المدير ، 

 السالـ عميكـ كرحمة هللا 

 تحية طيبة كبعد ، 

لي عظيـ الشرؼ أف أقدـ اليكـ بطمبي ىذا المتمثل في منحى منصب 
 عمل في شركتكـ المحترمة، كىذا كمختص في صيانات اآلالت الصناعية 

كستجدكف رفقة طمبي ىذا استمارة تحتكي عمى كل المعمكمات الالزمة 
 عني، تقبمكا بقبكؿ فائق االحتراـ 

  التكقيع كالختـ 

 المرفقات 

 العالقات نسخ الى اصحاب 
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 Numbersجدكؿ األعداد : 

 Ordinalالترتيبية =   Cardinalاألصمية =

 رقـ
 المذكر

Masculine 

 المؤنث

Feminine 
 رقـ

 المذكر

Masculine 

 المؤنث

Feminine 

1 كاحدة  كاحد  1
st
 األكلى  األكؿ   

2 اثنتاف اثناف 2
nd

 الثانية  الثاني   

3 ثالث  ثالثة  3
rd

 الثالثة الثالث  

4 أربع أربعة  4
th

 الرابعة الرابع   

5 خمس خمسة  5
th

 الخامسة  الخامس  

6 ست ستة  6
th

 السادسة السادس  

7 سبع  سبعة  7
th

 السابعة  السابع  

8 ثماف ثمانية 8
th

 الثامنة  الثامف   

9 تسع تسعة  9
th

 التاسعة  التاسع  

10 عشر عشرة  11
th

 العاشرة العاشر  

11 احدى عشرة أحد عشر 11
th

 الحادية عشر الحادي عشر  

12 اثنتا عشرة إثنا عشر 12
th

 الثانية عشر الثاني عشر  

13 ثالث عشرة ثالثة عشر 13
th

 الثالثة عشر  الثالث عشر  
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Model Question Paper 

Time: 3 Hrs                                                                            Max Mark: 80  

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

 12x1/2=6 اختر الجواب الصحيح مما بين القوسين – 1

 نعجة كحمل........ )يرعياف / يناماف / يقاتالف(كاف في أحد المركج  (1
 ........ صرخة كادت أف تخرج مف فمو )تبقى ىنا / لست حمما / ال تذىبي( (2
 كلما كصل جحا الى الطابق العمكي قاؿ لمفقير ....... )ماذا تريد ؟ / هللا يعطيؾ / اتبعني( (3
 .... )أبك بكر / عمي / عمر بف الخطاب(خرج عمير محاكال قتال لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص فأمسؾ بو .. (4

 وفق بين العمودين
  قصة قرآنية   يا أخي االنساف  (5
 قضية الفمسطيف  مأساة ابف مقفع (6
 أحمد باكثير   أطمقكا لو أسيره  (7
 قصة تاريخية  ستجدني اف شاء هللا صابرا (8

 من قال ىذا ؟
  لقد قتمت الرجل (9
 أريد حسنة يا سيدي  (11
 ىذا الجك الكاسع كاؼ ليعيشا متسالميف  (11
 أنا مف شفو الكجد (12

II - 10      أجب عن عشرة من األتية في جممةx2=20   

    هات المفرد : ملوك ، سٌدات ، شؤون ، أئمة  (13
 هات الجمع : شاب ، ظل ، إمام ، حد  (14
 هات المضارع : حوى ، رئً (15
 هات الضدّ: نقصان ، مسرة (16
  هات المترادف : فجٌعة ، دار (17
  هات المصدر : نصح ، بكى  (18
 استعمل فً الجمل : مفر ، حكم  (19
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 كٌف كان جحا ؟ (21
  ماهً القصة ؟ (21
 من أمر أن ٌحرف ابن المقفع ؟ (22
 مع من صاحب موسى علٌه السالم ؟ (23
  كٌف انتصر إبلٌس ؟ (24

III -  6     أذكر فقرة عن ستة من األتيةx5=30  

  ضحكت هند وقالت بعد غد اشرح: كلما قلت متى مٌعادنا (25
 ‘رقٌة’علّق عن شخصٌة  (26
 لخص قصة رفٌقة (27
  أعد الحوار الذي جرى بٌن عمٌر والنبً ملسو هيلع هللا ىلص  (28
  ماذا حدث البن المقفع أخٌرا ؟ (29
   ماذا تعرف عن جبران ؟ (31
 ؟‘ ٌا أخً االنسان’ماهً رسالة  (31
  حسب ذوقك‘ الغرٌب’اكتب فقرة عن المشاهدات الرٌفٌة فً  (32

IV -  2      أكتب مقالتين من اآلتيةx12=24 
  عمر بن أبً ربٌعة وهند (33

  إبلٌس وناسك  (34
  ‘التعلٌم العلٌا’أعد حوارا ٌجري بٌنك وبٌن صدٌقك حول  (35
 ‘.الغرٌب’لخص الحوار من قصة  (36

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