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بائعُة الكبرىت 

كان البرُد شدىدًا جّدًا و الثّلُج َىتساقُط.
في ذلك المساِء كانْت طفلٌة تَسىُر في الشوارِع حافىَة الَقَدَمْىِن. عندما خرجت 
من البىت لَِبست ِحذاًء ... َالحذاُء لم ىَُكن ىَقي َقَدَمْىها من الثَّْلِج والبرِد؛ ِال ٔنّه كان 
في االٔصِل حذاَء ُأمِّها و كان الِحذاُء واِسعاً و ُمَمــزَّ قاً ... و لذلك َسَقط ِمن َقَدَمْىها 
في الظالِم عندما كانت تُحاِوُل أن تَْعبُر الشاِرَع ِبُسرعٍة خوفاً ِمن أن تَْصِدَمها سّىارة ٌ 

كانت ُمسرعًة؛ عادت ِلَتبَْحَث عِن الحذاِء فما وَجَدْته ... 
كانت تحمل في ثَوبها عددًا ِمن ُعلَب الكبرىت. حملت ِبَىِدها ُعلبًة منها.

كان النهار قد َمضى و ما باعت حّتى ُعْلبًة واحدًة. 
كانت جائعًة و تشُعر بالبرد ... را ئحُة الطعاِم َتفوح في الشارِع. كانت لىلَة 

عىٍد. 
في زاوىٍة بىن بىَتْىِن ... جلسِت الطفلُة .... كانت تَخاُف أن تعوَد إلى البىت 
ِبُعلَب الكبرىت دوَن أن تبىَع منها شىئاً. إّن أباها سَىْضِرُبها. أبوها مرىٌض و فقىٌر. 

كادت ىداها تَْىبَسان من شّدِة البرِد.

الدرس السادس
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علَة  أْشَعلَت عودًا من الكبرىِت، ظنَّت أنّها جالسة ٌ بجانب ِمْدفَأٍة كبىرٍة و لكّن الشُّ
تُها العجوُز الّتي ماتَت  انْطََفأت. أْشعلت عودًا آَخَر ... و في َضو ئَـه تَراَءت لها َجدَّ

تُها طىِّبًَة َحنوناً كما كانت دا ِئـماً. من زماٍن. بدت جدَّ
تي !... ُخذىني معِك. َهَتَفِت الطفلُة: َجدَّ

فـلُة فأْشَعلت جمىَع العىداِن التي كانت في الُعْلَبِة. كانت ترىُد أن  أْسـَرعت الطِـّ
ُة  ت الَجـدَّ تُـها أكثَـَر َجماال ً. َمـدَّ تُها لَـَدىْها وْقتاً أطْـَوَل ... بَـَدْت لها َجدَّ َتْبَقى َجدَّ
ِذراَعـْىـها فََحملِت الطفلـَة الصغىـرَة و طـاَرتا معاً إلى َسماِء اللّه حىُث الجوَع وال 

بـرَد و ال ُظْلَم.
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و طلََع الّصباُح الباِرُد فَرأى المارَّ ُة طفلًة على َشَفَتْىها ِابْتسامة ٌ و قدماتت من 
ِةالبرِد و أماَمها ُعلَُب الكبرىِت الفاِرَغُة ... شدَّ
٭  ٭  ٭

َالنواسخ

كان و أَخواُتها
والخبِر فىرفَُع المبتدأ و  » كان « فعٌل   من االٔفعال الناقصة ىدخُل على المبتداٴ َ

ى اسَمه و ىنِصب الخبَر و ىَُسّمى خبره؛ نحو: كان اللُّه علىماً. ىُسمَّ
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، صار، لىس،   اال ٔفعاِل التي تعمُل عمَل كاَن وهي: أصبَح، َظلَّ و إلىك أَهمَّ
مادام، مازال.

كاد و أَخواُتها
 والخبِر و ىَعمُل عمَل » كان «؛  » كاد « فعٌل من أفعاِل الُمقاَربِة ىدُخُل على  المبتداٴ َ

. نحو: كاد الجهُل ىَْضَمِحلُّ
واالٔفعاُل التي تَعمُل عمَل » كاد « هي: َعسى، أَخَذ، َجَعل

 على َرجاء ُوقوعه و » أخذ «   على ُقرِب ُوقوِع الخبِر و » عسى « تَد لُّ » كاد « َتُد لُّ
 على شروِع وقوع الخبر؛ نحو: و » جعل « و » بدأ « َتُد لُّ

َعسى الظلُم أن ىَزوَل.
أخذ الطالُب ىكتُب وظا ئَـَفه.

ىُْشَترُط في خبر » كاد « و أخواِتها أن ىكون فعال ً مضارعاً.
 منها مضارع ٌ إاّل » كاد «    فُىسَتعمُل مضارُعه  هذه االٔفعاُل جامدةٌ و ال ُىْشَتقُّ

 ىَكاُد البرُق ىخطَُف أبْصاَرهم  أىضاً ؛ نحو: 
إّن و أَخواُتها

. ، كَاٴَنَّ ، لَْىَت، لََعلَّ ، لكنَّ ة ٌ و هي: إّن، أنَّ َالحروف المشبَّهُة بالفعِل ِستَّ
َفَتْنِصُب المبتدَأ و ىَُسّمى اْسَمها و  تَْدُخُل هذه الحروُف على المبتداَٴ والخبِر 

ى خبَرها؛ نحو: إّن العفَو شىمُة الِفْتىاِن. تَْرفَع الَخبََر و ىَُسمَّ
ُم خبُر إّن و أخواِتها على اْسِمها وجوباً إذا كان ظرفاً أو مجرورًا واالسُم  ُىَقدَّ

 تلمىذًا. نكرًة؛ نحو: إّن في الصفِّ
تَُسّمى  ولذلك  ْتها عن العمِل  َكفَّ أواِخَر هذه الحروِف  الحرفىَُّة  ما  لَِحَقت  إذا 

» ما « الكافَة؛ نحو: إنّما المجتهُد ناجح ٌ.
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فوائُد
ىجُب كَْسُر همزِة » إنّ « في ما ىلي:

وك الِعَنَب. 1 ــ إذا وقعت ابتداًء؛ نحو: إنّك ال تَْجني ِمن الشَّ
ُه ُمَتَخلٌِّق بالفضا ئَـِل االٔخالقىَِّة.  2 ــ بعد مشتّقاِت » قال «؛ نحو: قال إنَـّ

ال النافىُة لِلْجنس
» ال « النافىة ِللْجنس تَْعمل عمَل » إنّ « في نَْصِب ااِلْسِم و َرفِْع الخبِر؛ نحو: 

الِربَْح مع الظلِم.
و ُىشتـَرط في َعَمِلها أن ىكون اسُمها و خبُرها َنَكَرَتْىِن، فال نقول:ال الكبَر 

في المؤمن. 
 تلمىَذ.  م خبُرها على اْسِمها؛ فال نقول: ال في الصفِّ وال ُىَقدَّ

تَمارىُن

التمرىن األّول 
عّىن األفعال الناقصَة والحروف المشّبهة بالفعل مع اسمها و خبرها:

 ُقْل: هاتوا بُرهانَكم إن كُنتم صادقىَن  1ــ 
 الساعَة قرىب   و ما ىُـْدرىَك لََعلَّ 2ــ 

 إّن اللّه كان غفورًا رحىماً  3ــ 
الِة والزكاِة ما ُدْمُت َحّىاً   و أوصاني بالصَّ 4ــ 

 فَأ    لََّف بىَن ُقلوِبكم فَأَْصبَْحُتم بنعَمِته إخواناً  5 ــ 
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التمرىن الثاني 
عّىن أفعاَل المقاَربَةِ و الالنافىَة لِلِْجنِس  مع اسمها و خبرها:

كَْر   و إنْ ىَكادُ  الّذىن كفروا لَُىْزِلَقونك بأَبْصارهم لّما َسِمعوا الذِّ 1ــ 
2ــ » ال اىماَن ِلَمن ال أمانة له و ال دىن لمن ال عهد له «.

٣ ــ » ال إله إاّل اللّه «.
٤ ــ عسى الَكْرُب   الذي أْمَسْىُت فىه     ىــكـون  وراءَ ُه   فَـَرج ٌ  قـرىـُب

٥ ــ » كاد الفقر أن ىكون كُفراً «.

التمرىن الثالث 
ح األْخطاء في العباراِت التالىةِ مع بىان الّسبِب: َصحِّ

1ــ ذلك الطالبُة بََدَأْت َتـَتَغلََّب على َمصائِب الحىاة.
2ــ جعل الطفُل َسلََّم على اآلَخرون.

 وقٍت؟ 3 ــ ألىس تدبىٌر ِلُكلِّ
٤ ــ ِعْش قانعاً تَُكْن َمِلٌك.

٥ــ ال التوبىَخ تُـفىُد اللَّجوَج.

التمرىن الرابع 
لإِلْ عراب والتحلىِل الصرفيِّ ) على َحَسب ماقرأناه من القواعد حّتى اآلنَ (:

 كُنتم خىَر ُأّمٍة ُأْخِرَجت ِللّناس 
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التمرىن الخامس 
ُاذُكر سبب رفع و نصب األسماءِ المعربةِ في األبىاِت التالىة:

اال ٔحرار سجىَّـُة  الوفاَء  إّن                قلوُبنا  ثَبَـَتْت على  حفظ العهود  ١ــ 
ِه الـتَّـبجىـال          كاَد المعلّم أن ىكون رسوال م   َوفِـّ ٢ ــ ُقْم ِلـلمعلِـّ
٣ــ َالعلُم     أنَْفُس شيٍء أنت ذاِخـُره                              من َىْدُرِس العلم لم َتْدُرس َمعالمه

التمرىن السادس 
َضْع ُكّلً  ِمَن الكلماِت التالىةِ فى جملةٍ التقّل عن خمِس كلماٍت ُمْستعىنًا بالنواسخ:

َاالجتهاد، َاللغة العربّىة، َالطاّلب

التمرىن الّسابُع 
َعىِّن الُمراِدَف و الُمضادَّ

َالفاِرغ … الَمْملوء        البَْرد … الَحّر       حاَوَل … َسَعی
ْجل           النَّهار … اللَّىل      َأشَعَل … َأطَفأَ الَقَدم … الرِّ

لََدی … ِعنَد                َأماَم … َوراء 

لِلُْمحادثة

ِاحَفظ العباراِت التالىَة:

ــ شاَهْدُت في الَىوم الماضي َأَحَد الَمصاِنع في َمدىَنِتنا.

= و=
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ــ ماذا رأىَت هُناَك؟
 و نَشاٍط. ــ َرأىُت أّن العّماَل ىَجَتِهدوَن ِبِجّدٍ

ــ هل تََكلَّْمَت َمَعُهم؟
ة؟ ىَـّ ــ نعم. َسأَلُتُهم: ِلَم تُحاِولوَن ِبهِذِه الِجدِّ

ــ ماذا أجابوا؟
 ااِلكِتفاء الّذاتّي. ــ قالوا: ِلاِلْسِتْغناِء عن البَضاِئـِع اال ٔجَنبّىِة والُوصوِل إلى َحدِّ

ــ نعم. هذه مسؤولّىُتنا، علىنا أن نُحاِوَل ِللُْوصول إلى هذا اال ٔمر.
ــ إلى ذلك الىوم.

كلماتٌ  جدىدٌة
:  وارد شب شد أمَسی 

: گرسنگی الجوع 
:  لغزاند أْزلََق  

: سرما )در برابر الَحّر: گرما( البَْرد  
: پىش او آمد، بر او آشکار شد تَراءَی لَهُ 

: برف، ىخ )جمع آن ثُلوج( الثَّلْج 
:  پابرهنه حافىة الَقَدَمِىِن 

 ي(  نون وقاىه  : مرا ببر )ُخذي  ُخذىني  
:  لب َفة  الشَّ

: در آمد، طلوع کرد ـ  ـَ طَلََع 
:  صدمه رساند ـ  ـِ َصَدَم ـ

عاَدْت لِتَبَْحَث عن :  برگشت تا دنباِل … بگردد. 

: قوطی، جعبه )جمع آن ُعلَب( الُعلْبَة 
: چوب )جمع آن عىدان( العود 

: خالى الفاِرغة 
: اندوه الکَْرب  
: عابران ة  الماَرّ

: دراز کرد، کشىد ـ   ـُ َمدَّ 
: بخاری الِمدَفأَة  
: پاره پاره  ق  الُمَمزَّ

:  احترام كرد َوفَّى التَّبجىل 

: خشک شد ـ  ـَ َىِبَس  
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صىُن َالجبلُ    الرَّ

لـ » نجىب الكىلنّي1«

نزانُة صامتًة و في ُركٍْن من أركاِن الزنْزانِة الّصامتِة الُمظِْلَمِة، كان شىخ ٌ  كانت الزِّ
لم  ىُكن لسانُه ىَُكّف عن التسبىِح والدعاِء ...

الدرس السابع

َِّة 1ــ من االٴدباء المصرىّىَن الُمعاصرىَن و له تألىفاٌت عدىدةٌ في الَمواضىِع االٔدبىَِّة و التربوى

تََّجه  فا تَباشىَرالفجر    َأحسَّ
قطرًة  به  ىَِجْد  فلم  الماِء  َدلو  إلى 
أَمر  قد  ّجاَن  أنّ السَّ فَتَذكّر  واحدًة، 
ِمن    كوسىلٍة من الماِء  َم  ىُْحَر أن 
 ... والتعذىِب  ْغِط  الضَّ وسائـِل 

ْىِه التُّراَب قائال ً: فضرَب بَكفَّ
ًء  ما   ا و تَِجد   فَلم  …

موا  ... فََتَىمَّ
جاء السّجاُن و صاح: ِانَْهْض 
كىف  الىوَم  َسَتْعِرُف  مكاِنك.  ِمن 

 ُعْقدَة ِلسانَك ... نَُفكُّ
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الرئىُس  َسأَلَُه  هُدوٍء عجىٍب،  في  الشىُخ  َوَقَف  ـِة  َـّ العسكرى الَمْحكمِة  أماَم  و 
قائال ً:

ــ لماذا قاتَلَْت َدْولََتنا؟
ــ ِلَكونها دولًة باغىًة ... طاغىًة ... ُمْعتدىًة علىنا.

ــ إذا أطْلَْقنا َسراَحك، ماذا تفعل؟
ــ أعوُد ِللْجهاِد في سبىل اللّه.

ــ لماذا تَْكــَرهُنا هكذا؟
ــ منطق ٌ عجىٌب حّقاً ... ِال ٔنّـُكم طُغاة ٌ و ظَلَمة ٌ ... هل تَنَْتِظرون أن أفِْرَش 
ُّها اللُّصوُص، هذا بىتي، ِاْسِرقوا ... و هذِه  لَُكم الطّرىَق ِبالــُوروِد و أقوَل لُكم: أى

َرَقبَتي ِاقْطَعوها.
ُّها الشىُخ ... نحن ُدعاُة نوٍر و معرفٍة و عدٍل. ــ كَِذبَْت أى

َّنا ال نؤِْمُن بكم، إْذ لىس  ــ ىا قاِتلي اال ٔنبىاِء و اال ٔبْرىاِء و ىا ُمَخّربي الّدىاِر. إن
ِللّشىاطىِن رسالُة نوٍر و معرفٍة و عدٍل.

ــ أالتُْخِبُرنا عّمن معك؟
 االستعداِد ... ــ على أتمِّ
ُّها الشىُخ. ــ تََكلَّْم. إذن أى

ــ فابْــَتَسم و قال: َمعي كثىروَن ... هناك على ُسفوح الجباِل، في الُكهوف 
ُّها القاضي، وأظنَُّك تَْعِرفُهم و هل تَْعِرُف  َّهم كثىروَن جّدًا ىا أى و َشوارِع الُمدن ... إن

وطناً ال ىَثوُر أبناؤُه إذا ما داَسْتُه أقداُم الُغزاِة؟ ذلك منطق اال ٔزِل.
٭ ٭ ٭
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الُعْلىا:  ِة  َـّ العسكرى المحكمِة  اِل ٔعضاء  الرئىُس   قال  الُمداَولِة،  ُحجر  ِة  في  و 
َم و ىَْجعلوَن  سوَن الدَّ ْهل أن نَْحُكَم علىه باإلعداِم و لكّن هؤالِء المسلمىَن ُىَقدِّ ِمن السَّ
من ُشهدائهم أنصاَف آلهٍة. ولو َقَتلْنا هذا الشىَخ لََجرى دُمه بىن ُمواِطنىه صائـحاً َو 

لََخَسرنا الكثىَر. إّن السجَن مقبرُة اال ٔحىاِء َفْلَنْدِفْن هذا الشىَخ َحّىاً ... 
و أخىرًا َصَدرالحكُم على الشىِخ بالّسجن ...والتارىُخ ىُــْصَنع من جدىٍد ...

٭ ٭ ٭
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َالمفاعىل

َالمفعول به
بّورَة.  َالمفعوُل به اسٌم منصوٌب والعامُل فىه فعل ٌ غالباً؛ نحو: تَْمَسُح الطالبُة السَّ

و ىُحذف عاملُه في مواِضَع، منها:
ــ َالتَّحذىر: و هو تحذىرالمخاطب من أْمٍر مكروٍه ِلَىْجَتِنبَُه و ىأتي على ثالِث 

ُصَوٍر؛ نحو: إىّاك والكذَب1 ، َنْفَسَك و الكذَب، َالِكْذَب َالِكْذَب.
ــ َاإلْغراء: و هو ترغىُب المخاطَب و تحرىُضه على أمٍر محموٍد ِلَىْفَعلَه و ىأتي 

دَق و كََرَم الُخْلِق. على ثالِث ُصوٍر؛ نحو: َاْلَكَرَم، َاالجتهاَد االجتهاَد2، َالصِّ

َالمفعول المطلق
َالمفعوُل المطلُق مصدٌر ُىْذكَـُر بعد فعٍل ِمن لفظه ِلتأكىد معناه أو بىاِن نوِعه أو 

عددِه؛ نحو:
َسَعى ِلطَلَب آماِله َسْعىاً.
َصَبَرْت َصبْرًا جمىال ً.

 الباَب َدقََّتْىن. َدقَّ
فائدة

1ــ قد ىأتي المفعوُل المطلُق منصوباً ِمن دون فعٍل؛ نحو: صبرًا على االٔذى 
في الَمْجِد، ِاجتهادًا ال تَكاُسال ً، حمداً ِللّه، شكرًا، ُسبحاَن اللِّه، ...

 و » الكذب « مفعولٌ  به لفعٍل محذوٍف تقدىره »ِاحَذْر« ر 1ــ » إّىاك « مفعوٌل به لفعٍل محذوٍف تقدىره ُاَحذِّ
  2ــ » االجتهاد « األّول منصوب على أّنه مفعوٌل به ِلِفْعٍل محذوٍف تقدىره: ِاْلَزم، واالجتهاد الثاني تأكىُد األّول
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2ــ ىَنوُب عن المصدِر )في المفعول المطلق( ِصَفُته، فَُىنَْصُب على أنّـه مفعول ٌ 
مطلٌق؛ نحو: ِاجتهدت كثىرًا. واالٔصل: ِاجتهدت اجتهادًا كثىرًا.

َالمفعول له
1 ُىذكر ِلبىان سبِب وقوِع الفعِل؛ نحو: ِاجتهدُت َرْغبًَة في العلم. هو مصدٌر قلبٌيّ
إن فُِقد شرط ٌ من هذه الشروط ) المصدرالقلبّي، سبب وقوع الفعل ( وَجب 

 ُىفىُد التعلىَل كالالِم؛ نحو: جئُت ِلْلكتابِة. المصدِر بحرِف َجًرّ َجـرُّ

َالمفعول فىه ) الظرف (
َالمفعوُل فىه ) و ىَُسّمى ظرفاً ( ِاسٌم ُىذكَــُر ِلبىاِن زماِن الفعل أو مكانِه و ُىْنَصُب 

على تقدىر » في «2 ، نحو: َصلّىت ىوَم الُجُمعِة.
 على وقٍت  و هو ِقْسماِن: ظرُف زماٍن و ظرُف مكاٍن. فظرُف الزمان ما ىَُدلُّ

وَقع فىه االٔمُر؛ نحو: لىل، ىوم، َسَنَة، لحظة.
 على مكاٍن وقع فىه االٔمُر؛ نحو: َخلْف، أمام، تحت،  و ظرُف المكاِن ما ىدلُّ

بَْىَن، عند، قبل، بعد، فوق.
 غالباً بــ »في«؛  َالظروُف المحدودُة؛ مثل: الدار، المدرسة، البَلَد، ... تَُجرُّ

. صلَّىت في المسجِد. نحو: جلسُت في الصفِّ

َمْنَشُؤها الحواُس الباطنة؛ كالرغبِة، الخوف،  ِلفعٍل من اال ٔفعال التي   ما كان مصدرًا  َالمراُد بالمصدر القلبيِّ 1ــ 
  أِلفعال الَجوارح كالكتابة، الزىارة، الُجلوس و   ِخالفًا  الرجاء ، 

2ــ أّما إذا لم ىكن على تقدىر » في « فال ىكون ظرفًا، بل ىكون كساِئر األسماِء فىكوُن مبتدًأ و خبرًا أو فاعاًل أو 
 ال ُتَضىِّـْع أّىاَم شباِبَك  جاء ىوُم العىد مفعواًل؛ نحو: ىوُم الُجُمعِة ىوم ٌ سعىدٌ
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تَمارىُن

التمرىن األّول 
عّىن الَمفاعىَل في العباراِت التالىةِ:

 ىُـنِْفقوَن أموالَهم ابتغاَء َمــْرضاِة اللّه  1 ــ 
2 ــ حمدًا للّه على َنْعما ئـه و شكرًا على آال ئـه.

3 ــ إىّاكم واالختالَف.
4 ــ » َالقرآَن القرآَن ال ىَْسِبْقُكم بالعمِل به غىُركُم «.

 5    ــ جاِهْد في إْحراِز الَمْجِد ِجهاد اال ٔبْطاِل. 
٦ــ َالجهَل الَجهَل فإنّــه ىَْهِدُم الدىاَر و ىَْجِلُب الَخراب.

٧ ــ »َسْل عن الجار قبل الدار و عن الــّرفىق قبل الطرىق«.
 سبحان الّذي أْسرى بَعبِْده لىال ً من المسجد الحرام إلى المسجد اال ٔقَْصى ٨ ــ 

 واذكُر ربّك كثىرًا  ٩ــ 

التمرىن الثاني 
رفيِّ ) على َحَسب ما قرأناه من القواعِد حّتى اآلنَ (: لإِلْ عراب و التَّحلىل الصَّ

 إنّي دعوُت قومي لىال ً و نهارًا      قاَل ربِّ

التمرىن الثالث 
ـبَِب: ح األخطاءَ في العباراِت التالىةِ مع بىان الَسّ َصحِّ

١ ــ َالعمِل واال ٔخالِق فإنّهما أساُس النَّجاِح.

٢ــ حان وقَت االمتحاناِت و َهىَّأُت نفسي له.
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التمرىن الرابع 
َضْع مفعوال ً مطلقًا في الَفراغاِت و بَىِّن نوَعه:

1 ــ فَِرحُت ِلَنجاِح أخي ... عظىماً.
2 ــ ىَعَتِمُد الطالُب على َنْفِسِه ... .

ُق على المحتاجىَن ... المؤمنىن. 3 ــ أتََصدَّ

التمرىن الخامس 
1 ــ أجتنُب عن الّدناىا خوفاً من السقوط في المهلكِة.

2 ــ ِخْفُت من الذنِب خوفاً َمَنعني ِمن أن أْرَتِكبَه.
ما الفرُق بىن كَِلَمَتي » خوفاً « في الُجْملََتْىن السابقَتْىِن ِمن حىث اإلعراُب.

التمرىن السادس 
َضْع ُكلَّ     اسٍم ِمّما ىأتي في ُجْملتىن  بحىُث ىكون في األولى مفعوالً  مطلقًا و في الثانىة  مفعوال ً ألِجله:

فََرحاً ــ َرْغبًَة ــ َطَلباً

1ــ محّمُدبُن حافِظ بِن إبراهىَم ُولد في القاهرة سنَة 1871 م و تعّلم فىها، ثّم دخل المدرسة الحربّىة و تخّرج منها 
 و في الَثالثىَن من ُعمِره استقال من خدمة الجىش و َعَكف على المطالعة و الكتابة و النظم  ضابطًا في الجىش المصري
 و قد توفَِّي   ِمن كتبه » الُبؤَساء « ترجمة كتاب فكتور هوغو و » َلىالي سطىح « حتى تفّوق في الشعر و ُلقِّب بشاعر النىل

سنة 1932 م
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التمرىن السابع 
ِاْقرأ هذه األبىاَت ِمن » حافظ ابراهىم1« ثّم تَرِجْمها إلى الفارسّىة:

أنا ال أقــوُل َدُعوا الّنساَء َسوافرا
كال ّ، وال أْدعـوكُـمُ  أن  تُـْسِرفـوا
طوا في الحالََتْىِن و   أنِْصفـوا َفَتوسَّ
َربّوا  البنات  علـى  الفضىلِة  إنّـهـا
أْعـَدْدتَـهـا إذا   َاال ُّٔم  مــدرســة  

بىن الــّرجاِل ىَُجلَْن في اال ٔسواِق
في الَحْجِب والتَّْضىىِق واإلْرهاق
اإلطاْلِق و  التقىىد  في    فالشرُّ
ثاِق َو   خىُر   لَُهنَّ لَموِقَفْىِن  ا في 
ْعراِق اال َٔ طىَِّب    شعباً ْدَت  ْعَد أ

التمرىن الثامن 
: َعىِّن الُمراِدَف و المضادَّ

 … َشَعَر  … فََتَح               َأَحسَّ الُحجرة … الُغرفة            فَكَّ
ْعب ْهل … الصَّ َقبَة          السَّ الُورود … االٔزهار           الُعنُق … الرَّ

الطَّىِّب … الَحَسن           کَِذَب … َصَدَق

٭  ٭  ٭

= و=
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لِلُْمحادثة
ِاحفظ العباراِت التالىَة:

ُحَف الىومىَّة؟ ــ هل َقَرأَت الصُّ
ُحِف و لذلك اشَتَرىُت الصحىفَة الصباحىََّة.  ِبقراَءة الصُّ ــ نعم! أنا ُمْهَتمٌّ

ــ أنا ال أسَتطىُع أن أشَترىها.
ــ فََتسَتطىُع أن تَسَمَع نََشراِت اال ٔخبار ِمن التِّْلفاز.

ُحَف الىومىََّة.  أن ُأطاِلَع الصُّ ــ لِكْن ُأحبُّ
 ُزَمالئَـنا ِلَنْجَمَع نُقوَدنا و نَْشَتري ِبها الصحَف  ـ َحَسناً. تَعاَل َنَتَكلَّْم َمَع بَعض ِ     ـ 

والُكُتَب.
ــ فكٌر ممتاٌز. بعد مّدٍة ىُمِكُن أن َتكوَن لَنا مكتبٌة َقىِّمٌة.

ــ صحىٌح. تَعاَل نُْسِر ْع ِلتحقىِق هذا االٔمر.

 كلماٌت  جدىدٌة
: رهسپار  شد،  قصد كرد َجهَ  ِاتَّ

: ستم  كردن،  خسته  كردن اإلرهاق 

رها كردن   : اإلطلق 

آزاد كرد   : راحَ  أْطَلَق السَّ

: آماده کرد أَعدَّ 

جمع ِعرق، رىشه ها   : اأَلعراق 

جمع ِنصف   : األنصاف 

نىمه خداىان   : أنصاُف آلِهة 

اول هر چىز   : باشىر  التَّ

سپىدٔه صبح  : بح  َتباشىُر الصُّ

سختگىری   : التَّْضىىق 

: به بند کشىدن، محدودّىت گذاشتن قىىد   التَّ

پرسه زد   : ـ   ـُ جاَل ـ

اتاق مشورت   : ُحجرُة الُمداَولَة 

: زنده ّي   الحَّ

پاىمال كرد   : ـ   ـُ داَس ـ

: جمع دار، خانه ها ىار  الدِّ

استوار، محكم   : الرَّصىن 
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سلول زندان   : الزَّ نزاَنة 

زندانبان   : ّجان  السَّ

جمع سافرة، بى حجابان   : واِفر  السَّ

جمع َسْفح، دامنه  هاى کوه   : فوح  السُّ

فشار   : ْغط  الضَّ

گره   : الُعقدة 

جمع غازي، اشغالگران،   : الُغزاة 

  جنگجوىان  

باز كرد    : ـ َفّكاً  ـُ َفكَّ ـ

بازداشت، منع كرد   : ـ َكّفاً  ـُ كفَّ ـ

: دست الکَّف 

جمع كهف، غارها   : الُكهوف 

الَمحَكَمُة الَعسَكرىَُّة الُعلىا:دادگاه عالى نظامى

گفتگو، تبادل افكار   : الُمداَولَة 

هم مىهن   : الُمواِطن 

بند، قىد، تضمىن کردن   : الَوثاق 
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ُعلُـّو ٌ  في الحىاة و في الَمماِت

األنبارّي 1 ابن             

الدرس الثامن

فشل  لّما    الدولة عزِّ وزىِر  »نصىرالدولة«  في  قالها    األنباريِّ عمراَن  محّمِد بِن  الحسن  اِلٔبي  القصىدُة  هذه  1ــ 
 فَقَبض  َعه على محاربة عضدالدولة أِل ّنه هو الذي َشجَّ   الدولِة في حربه مع عضدالدولِة ُنِسب ذلك إلى سوِء رأِي وزىره عزُّ
   بهذه القصىدِة  و قد َرثاه األنباريُّ  فأُ نِْزَل عن الَخَشبِة و ُدفن  و لم َىَزل َمصلوبًا إلى أن ُتــُوفِّي َعلىه و بعد تعذىباٍت َصَلَبه

! قىل لّما َسِمع عضُدالّدولِة هذه القصىدَة، قال: َوِدْدُت لو أّني َمصلوٌب    و تكون هذه القصىدُة فيَّ

الَمـمـاِت في  و   الحىـاِة       في   ُعلُـوٌّ
قاموا الناَس حـولَك حىـَن  كـأّن 
خـطـىـبـاً فـىـهـم  قـائـٌم  كـأنّـك 
أن اال ٔرِض  عن   بَطُْن  لّما ضاق  و 
اْسَتعاضوا و  قبَرك    الجوَّ أصاروا 
بقىَت  تُـْرَعى في  النفوس  ِلُعظِْمَك 
و تُـوَقُد  حـولك  النـىـراُن   لـىـال ً
زىـٌد مـن  قبُل   َمــطـىَّـًة  ركـبـَت 

الُمعجزاِت إْحَدى  تلك    لََحقٌّ
الِت لصِّ ا   َم ىّا أ ك  ا نَد   ُد فو ُو
ـالِة ِلــلــصَّ وُكــلُّــُهـمُ قــىــاٌم 
الوفاِة: بعد  من  ُعالك    ىَُضمَّ
السافىاِت ثوَب  االٔكْفاِن  عن 
ِثـقـاِت ـُّفـاٍظ  حـ و  ِبــُحــّراٍس 
الـحـىـاِة أىّـاَم  كُـنـَت  كذلـك 
الماضىاِت السنىَن  في  َعالها 

 



 61

َالحال  ــ َالتمىىز
َهىَئِة الفاعل أو المفعوِل حىن وقوِع  ِلبَىاِن  ُىْذكَـُر  »َالحال« وصٌف منصوٌب 

الفعِل؛ نحو: رأىت الطالبَة مجتهدًة.
و ىَُسّمى الفاعُل أو المفعوُل في هذه الحالة صاِحَب الحال )ذا الحال(.

َالحاُل مفرد أو جملة؛ نحو:
ــ َرَجَع الوالُد ِمن َعَمِلِه تَِعباً.

ــ َرأىُت التلمىذَة تُطاِلُع درَسها.
ــ جاَء المعلّـُم و ِبَىِدِه كتاٌب.

َالجملُة الحالّىُة قْسماِن: فعلّىٌة و اسمّىٌة؛ نحو: 
شاَهْدُت أخي ىلعب ِبٱلُكرة.
جاَء الطالُب و َمحفظته ِبَىِدِه.

َخَرَج الطاّل ُّب من المدرسة و الُكُتُب ِبأىدىِهم.
َالتمىىز

َالتمىىُز اسٌم منصوٌب ىَــْرفَُع اإلبهاَم عّما جاَء قبلَه من ِنْسبٍة؛ نحو: 
طاب التلمىُذ َنْفساً.

و ىَُسّمى »تمىىَز نسبٍة«. و هناك تمىىٌز ىَــْرفَع اإلبهاَم عن اسم َقبْله و ىُسّمى 
»تمىىَز المفرد«.

تمىىُز المفرِد ىأتي بعَد الكلمات التالىِة:
ــ أسماء الوزن: ِاشترىُت كىلوىِْن تّفاحاً.

ــ أسماء المقادىر: شربُت كوباً شاىاً.
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ــ أسماء الِمساحة: ِاشترىُت ِمترًا ُقماشاً.
ــ أسماء العدد: ِاشترىُت أَحَد َعَشر كتاباً.

 بــ »ِمن«؛ نحو: إّن تمىىَز الوزن و المقداِر و المساحِة ىجوُزفىه الَجرُّ
ِاشترىُت كىلوىن من التّفاِح.

شربُت كوباً ِمن الشاي.
ِاشترىُت مترًا من الُقماش.

»َكْم« االستفهامّىة و تمىىزها
كم االستفهامّىُة ما ىُْسَتْفَهُم بها عن عدٍد ُمبْهٍم ىُراُد تعىىنُه؛ نحو: 

؟ و تمىىزها مفرد منصوٌب. كَْم تلمىذًا في الّصفِّ
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ُتَمارىن

التمرىن األّول 
عّىن الحال و التمىىَز في العبارات التالىة:

 أصحاب الجّنِة ىوَمئٍَذ خىٌر ُمْسَتَقــّرًا و أْحَسُن َمقىال ً  1ــ 
 ُخِلق اإلنساُن ضعىفاً  2ــ 

   فََمن ىَــْعَمْل مثقاَل ذّرٍة خىرًا ىَــَره  3ــ 
4ــ ىُــْعِجبُــني المرُء ىَــَتَحلّى بَمكارم االٔخالِق.

 إنّي رأىت أحد َعَشر كوكباً و الّشمَس و القمَر رأىُتهم لي ساجدىن  5  ــ 
َمن  أنْـَفَق الماَل  في ما لَىَس   ىَـنْـَفُعُه ٦ ــ و أْسوُأ الناِس تدبـىـرًا ِلعاقبـٍة  

التمرىن الثانی 
رفيِّ )على َحَسب ما َقــَرأناه من القواعد حّتى اآلن(: لإِْلعراب و الّتحلىِل الصَّ

 و ما َخلَْقنا الّسماَء و اال ٔرَض و ما بَـْىَنهما الِعبىَن 

التمرىن الثالث 
: عىِّن إعراَب الكلمات التي ُأشىَر إلىها بخطٍّ

1ــ تمّىزت اللغة العربّىة عن ساِئـر اللُّغاِت فصاحًة و بىاناً.
ة الّشهور عند اللِّه اثناَعَشر َشْهرًا     إّن ِعدَّ 2ــ 

 َمن أْصَدق من اللّه حدىثاً  3ــ 
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التمرىن الرابع 
ِاجعل التمىىَز في الجمل اآلتىة فاعل ً أو مبتدًأ أو مفعوال ً:

ر اللّه اال ٔرَض عىوناً. 1ــ فَجَّ
2ــ ىزداد المسلموَن قّوًة حىنما ىَــتَِّحُدوَن.

3ــ َالمعلِّم أكثُر نفعاً للمجَتمِع.

التمرىن الخامس 
ِاقرأ األبىاَت التالىَة لـ »إىلّىا أبي ماضي 1« ثّم تَرِجْمها إلى الفارسّىةِ :

داءٌ بـك  ما  و  الشــاكـي  ُّهذا  أى
ثقىـٌل الحىــاِة  علـى  ِعْب ءٌ  هـو 
َجـمـاٍل بــغىـِر  نـفـُسه  والـذي 
فىـه  ُدمـَت  ما  بْـِح  بالصُّ فَــَتمتَّـع 
وابــي الــرَّ طُىوُر  ُكْنَهها  أْدَركَْت 
الجوَّ َملَك  قد  ْقــُر  الصَّ و  تََتَغّنى 

داءٌ بـك  مـا  و  الشاكـي  ُّهــذا  أى

َعلىال َت  ْو َغَد   إذا تَـْغدو  كىف 
ثَقىال   ِعبْئاً   َة لحىا ا   ىَظُنُّ   من
جمىال شىئاً  الُوجوِد  في  الىرى 
ىَــزوال حّتى  ىَــزوَل  أن  التَخف 
َجهوال   تَظَـلَّ   ن أ   ِر لعا ا   فِمَن
لسبىال ا   ن و ِئد لصا ا   و   علىها
جمىال الوجوَد  تَــَر    جمىال ً كُن 

 َىدعو في شعره إلى التَّفاُؤِل  1ــ إىلّىا أبوماضي، شاعرٌ لبنانّيٌ ُوِلد في لبناَن سنة 1889 م و هاجر إلى مصَر ثم أمىركا
  ُتوّفَي سنة 1957 م  و من أشهر َدواوىنه: الَجداِول، الَخمائل، ِتْبرٌ و تراب و دىوان أبي  ماضي و َنْبِذ التَّشاُؤِم
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= و=

التمرىن السادس 
بب: ح األخطاء في العبارات التالىة مع بىان السَّ َصحِّ

 في تربىة ولدها معترفاً أّن هذه العمل شاّقـٌة. 1ــ تُحاول االٔمُّ
2ــ طابت التلمىُذ أخالٌق.

٣ــ جاَءت المعلّمُة إلى الّصّف التلمىذات قائمون.

التمرىن السابع 
: َعىِّن الُمراِدَف و المضادَّ

عوبة هولة … صُّ الّداء … الَمَرض         الحىاة … الَممات         سُّ
قاَم … َقَعَد                 االٔسَوأ … االٔحَسن

لِلُْمحاَدثَة

ِاحَفظ العباراِت التالىَة:

في المدرسة

ََّك َتَتَكلَُّم ِباللُّغِة العربّىة. ــ أَرى أن
 ُسهولٍة. ــ نعم َو ِبُكلِّ

ًة سافَْرَت إلى الِبالِد العربىَِّة؟ ــ كَم مرَّ
ــ إنّي لَم ُأساِفْر َحتَّى اآلَن إلى الِبالِد العربىَّة.
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ــ فََكىَف تََعلَّمَت هذه اللّغَة؟
راسّىة. ــ إنّي َقد َتَعلَّمُتها َعن طرىق الُكُتِب الدِّ

ــ فََهل ىُمِكُن أن تُــْرِشَدني؟
الَعواِمِل  ِمن  الدروس  َوفْهُم  الَوظائف  ِكتابُة  الدرس و  ِاْستماُع  ــ طَىِّب،       

ة ِلهذا اال ٔمر. الُمِهمَّ
ــ ُشكرًا ِإلرشاداِتك. في أماِن اللّه.

المة. ــ الُشكـَر على الواجب. َمَع السَّ

كلماٌت جدىدٌة
 گردانىد، قرار داد  : أصارَ 

: جاىگزىن کرد،عوض  ِاستَعاَض 

                     خواست

: کفن ها األ َ   کْفان 

: شکم  البَْطن 

: لّذت برد تََمتََّع  

: برافروخته مى شود ُتوَقدُ 

: )جمع ِثَقة( افراد قابل   الثِّقا ت 
                                    اعتماد                      

: سنگىن الثَّقىل 

 بىمارى  : الّداء 

: جمع رابىة، تپه  ها الّروابي 

: جمع سافىة، بادها الّسافىات 

: بخشش ها )جمع ِصلَة(  لت  الصِّ

: درآغوش گرفت، پىوست  ـ   ـُ َضمَّ 

: جمع طَْىر، پرندگان  طُىور 

 بار  : الِعْبء 

: بزرگی الُعْظم 

: باال رفت، سوار شد ـ   ـُ َعل

: بلندی و بزرگی الُعلَی 

 برتری، بزرگى  : الُعلُوّ 

: در بامداد رفت ـ   ـُ َغدا 



 67

: گوهر، اندازه و حقىقت هر  الکُنْه 
                                         چىزی

: مركب، حىوانی که بر آن  الَمطَّىة 
                       سوار شوند                            

از     قبل  خواب  جاى     : الَمقىل 
             ظهر، مكان قىلوله    

: مرگ الَممات 

 بخشش  : النََّدى 

های  هىئت  وفد،   جمع   : الُوفود 
                            نماىندگى


