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احلمد لل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم. والصالة والسالم عىل النبي األمي، وعىل آله 
وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين.

أما بعُد :
فهذا مقرر اإلمالء للصف األول املتوسط، وضعناه وفقا لألهداف واملفردات التي وضعتها وزارة 

الرتبية والتعليم لطالب وطالبات هذا الصف.
وال يفوتنا أن نشري إىل أمهية معرفة القواعد اإلمالئية يف سالمة الكتابة وصحتها ووضوحها، وصون 

القلم من اخلطأ يف الرسم، وإعانة القارئ والقارئة عىل فهم املكتوب.
وحرصا منهّا عىل حتقيق هذا اهلدف فقد راعينا عند إعداد هذا الكتاب األسس التالية :

1 ــ عرضنا القواعد اإلمالئية من خالل نصوص وقطع مناسبة يف ألفاظها ومعانيها ملستوى طالب 
وطالبات هذا الصف.

ـ استكملنا يف اإليضاح بعض األمثلة التي تعنى ببعض جزئيات الدرس - وهي قليلة - مما مل يتضمنه  2ـ 
النص؛ حرًصا عىل جودة النص واستكامل الدرس. 

الدرس،  هبا  يعنى  التي  الكلمة  حتديد  عىل  يقترص  الذي  بالسهل  البدء  التدريبات  يف  التزمنا  ــ    3   
باستخراجها أو وضع خط حتتها، وأحلنا - أحياًنا - يف التدريب األول عىل قطعة الدرس التي 
متت دراستها الستكامل ما مل يرد يف اإليضاح. وعرضنا - أحياًنا - بعض النامذج ليقيس عليها 

الطالب والطالبة.
4 ــ جعلنا لكل درس نوعني من التدريبات :

ول : اشتمل عىل : الأ
أ ــ عبارات ومجل أو كلامت لتحديد الظاهرة اإلمالئية, أو طلب وضعها يف مجل, أو كتابتها بعد التعرف 

عليها.
ا، إىل جانب العناية بالقواعد والضوابط اإلمالئية  ًـّ ـا وفكري ب ــ نصوص أدبية متت مناقشتها لغويًّ

هبدف ترسيخها يف ذهن الطالب والطالبة وتدريبهام عليها عمليًّا.

مقـــدمـــــة
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املعلم واملعلمة إمالء بعض هذه  بقدر اإلمكان. وقد يرى  الفصل،  التدريب عليها يف  ونؤكد أمهيَة 
النصوص.

الث�ين : نصوص إمالئية يراد منها املزيد من إقدار الطالب والطالبة عىل التمكن من القاعدة اإلمالئية التي 
تدربا عليها، وقياس مستوى متكنهام وإدراكهام للضوابط اإلمالئية التي تتضمنها هذه النصوص، 

وذلك بإمالئها إمالًء اختباريًّا.

5 - جعلنا يف ختام كل فصل درايس تدريبات ونصوًصا أخرى. وهدفنا من التدريبات مراجعة ماسبقت 
دراسته من القواعد اإلمالئية عن طريق املناقشة واحلوار، ومن النصوص التطبيق الشامل.

6 - إىل جانب ما اشتملت عليه التدريبات بنوعيها من آيات قرآنية كريمة، وأحاديث نبوية رشيفة، 
وأبيات شعرية، فقد انتقيت قطع من جيد النصوص فكًرا وأسلوًبا، أو كتبت مراعى فيها اجلانب 

العقيل والرتبوي.
7 - اخرتنا يف رسم  بعض الكلامت ما اشتهر يف هذا العرص ووافق األصل يف كتابة الكلمة، وتركنا ما 

درج عليه بعض الكتاب قدياًم، وأرشنا إىل ذلك يف احلاشية.

هذا أبرز عملنا يف هذا املقرر، وال يفوتنا أن نحيلك إىل ما ذكرناك به - أهيا الزميل وأيتها الزميلة - يف مقدمة 
»قواعد اللغة العربية« هلذا الصف من أمور تربوية تساعدك عىل أداء درسك فلعلهّك تراجعها؛ فاهلدف 

واحد واملادتان متكاملتان.

واعرتافا بالفضل ألهله فقد استفدنا من كثري من الكتب التي كتبت يف موضوع اإلمالء مدرسية
أو غريها، إىل جانب كتب الرتاث وغريها من الكتب احلديثة التي انتقينا منها أكثر النصوص والتدريبات.

نسأل الل أن يكون ما قدمناه يف هذا الكتاب من جهد عوًنا ألبنائنا الطالب والطالبات عىل سالمة 
أقالمهم، وأن يكون مفيًدا إلخواننا املعلمني وأخواتنا املعلامت يف معاجلة مشكالت الكتابة لدى الطالب 

والطالبات.

عصمنا الل مجيًعا من حلن اللسان وعثرة القلم، وما التوفيق إال بالل.

املوؤلفـون            
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مــالء �ضـوابط تقومي الإ

يتم التقويُم يف املرحلة املتوسطِة باألسلوبني اآلتيني :

ـ أسئلة عن املفردات اإلمالئية التي ُدرست يف العام الدرايس احلايل وما سبقه من سنوات دراسيٍة  1ـ 
من خالل قطعة إمالئيٍة ُتراَعى فيها اجلوانب العقليُة والرتبويُة واللغويُة املناسبُة ملستوى الطالب 

والطالبات يف كل صف.

2 ــ إمالٌء اختباريٌّ من خالل مجل ذاِت أهداٍف تربوية، َيقيُس مستوى متكن الطالب والطالبات 
وإدراكهم للضوابط اإلمالئية املقررة.

ملحوظة : يراعى البعد عن تكرار الكلم�ت

جمموع الدرجاتالـدرجــةاحت�ساب اخلطاأالعــدداأ�سلوب االختبار االختبار
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الف�سل

أ ــ أسئلة عن 
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12.5نصف درجــة25 كلمـةب ــ إمالء اختباري

نهايــة 
الف�سل

ج ــ أسئلة عن 
املفردات

 10
5نصف درجــةأسئلـة

30 درجــة
25نصف درجــة50 كلمـةد ــ إمالء اختباري
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، فرأى ازدحاَم  في صباِح يوٍم ُمْشِرٍق وقَف الرجُل القاِدُم من القريِة على رصيِف شارٍع َرِئيسيٍّ
السياراِت أمام إشاراِت المروِر، والطالَب والطالباِت َيْخُرُجوَن ِمن البيوت َيْعُبُروَن الشارَع إلى 
مدارِسِهم بانتظاٍم. وفي هذِه األثناِء شاهَد بنًتا صغيرًة َحَمَلْت على َظْهِرَها حقيبًة اْمَتألْت بالُكُتِب 
البناِت  مثَل  الشارَع  تعُبِريَن  ال  لِماذا  بِنْتِي  يا   : وقال  إليها،  فاْلَتَفَت  بِجانِبه،  وقفْت  اساِت،  والُكرَّ
َيْسَمُح  الذي  باللَّْوِن األخضِر  ُتِضيَء  َحتَّى  اآلَن حمراُء وسأنتظُر  اإلشارُة   : فقالْت  األُْخَرَياِت؟! 
ُد في نفِسِه : ُهنَاَك إشاراٌت خاصٌة  ـا قالـْت، وأخذ ُيَردِّ َب الرجُل الَقَرويُّ ِممَّ بالعبوِر لِْلُمَشاِة. فتعجَّ

باإِلنساِن ِمْثُل إشاراِت السياراِت!!

اأ�سـئــلــة

ي�سـ�ح 3 الإ

التـــ�ء املفتــوحـــة

1 ـ َما الفرُق بْيَن َشَوارِع القريِة وشوارِع المدينِة؟
َفِت البنُت َعِن الُعُبوِر؟ 2 ـ لِماذا َتَوقَّ

َب الرجُل ِمْن َقْوِل البِنِْت؟ 3 ـ لِماَذا َتَعجَّ

ُل الكلماِت الملونَة باألحمِر في القطعِة السابقِة : )َوَقَفْت، َقاَلْت، اْلَتَفَت( وأجُد أنها  1 ـ أتأمَّ
أفعاٌل اْنَتَهْت بتاٍء. فالِفْعالِن : )وقَفْت وقاَلْت( مختومان بتاِء التأنيِث، والفْعُل )التَفَت( ماٍض 

ُمنَْتٍه بتاٍء أصِليٍَّة، وِمْثُلُه المضارُع )َيْلَتِفُت( واألمر )اْلَتِفْت(.
يَّاَرات، إَِشاَرات، اْلَبنَات، الُبُيوت( وأجُد أنها  ُل أيضا الكلماِت الملونَة باألخضِر : )السهّ 2 ـ أتَأمَّ
أسماٌء اْنَتَهْت بَِتاٍء أيضا. فاألسماُء الثالثُة األولى مختومٌة بتاٍء ألنها جمُع مؤنٍث سالٌم، أما 
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كلمُة )الُبُيوت( َفُمنَْتِهَيٌة بتاٍء أصليٍة؛ ألنها جمُع تكسيٍر لكلمِة )الَبْيت( المفردة. ثم أِقُف على 
أواِخِر ُكلِّ كلمٍة من هذِه أجُد أني أْنطُِق هذِه التاءاِت في الوقِف كما في الوصِل. وُكلُّ تاٍء 

ى تاًء مفتوحًة وُتْكَتُب هكذا : )ت(. كذلك ُتَسمَّ
َت )العاطفة(،  3ـ  َبِقَي علـيَّ أْن َأْعرَف َأنَّ حروًفا ُتكَتُب تاُؤها مفتوحًة، وهي : الََت، وُربََّت، وُثمَّ

وَلَعلََّت، وَلْيَت.

اأ�سـتــنــتـــــُج

التاُء المفتوحُة : تاٌء متحركٌة أو ساكنٌة ُتنَْطُق تاًء في الوصِل والوقِف.

وُتْكَتُب هكذا : )ت( ،  وهي  :

1 ـ تاُء التَّأنِيِث التي َتْلَحُق آخر الفعِل الماِضي.

2 ـ التاُء األصليهُّة في آِخِر الفعِل الماِضي والمضارِع واألمِر.

3 ـ تاُء َجْمِع المؤنِث السالِم والُمْلَحِق به.

4 ـ تاُء جمِع التكسيِر الذي ُمفرُدُه مختوٌم بتاٍء مفتوحٍة.

َت )العاطفة( ـ َلَعلََّت ـ َلْيَت. 5 ـ التاُء الواقعُة في آخِر الحروِف اآلتيِة : الََت ـ ُربََّت ـ ُثمَّ
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ُل وَّ ــدِريـُب الأ التَّ

ُأِعيُد قـراءَة القطعِة السابقِة، ُثمَّ أستخرُج ِمنَْها َكِلَماٍت ُأْخَرى مختومًة بتاٍء مفتوحٍة لم َتِرْد 

في اإليضاِح.

التــدريُب الثــ�نـي

َأَضُع خطًّا َتْحَت ُكلِّ َكِلَمٍة ُمنَْتِهَيٍة بتاٍء مفتوحٍة فيما يلي :

ٍض لآلَفاِت. ولَقْد َعِجْبُت ِمَن  ُعُه الساعاُت، وسالمُة َبَدٍن ُمَعرَّ قاَل أعرابيٌّ : ما بقاُء ُعْمٍر ُتَقطِّ

المؤمِن كيَف َيْكَرُه الموَت وهو ينُقُله إلى الثََّواِب الذي َأْحَيا َلُه ليَلُه وَأْظَمَأ َلُه نهاَرُه.

َهَواِت َأْسَرَعْت به إلى  وقال آَخُر : َمْن خاَف الموَت باَدَر الَفْوَت، وَمْن َلْم ُينَحِّ النَّْفَس عن الشَّ

الَهَلَكاِت3.

التــدريـُب الثــ�ِلـُث

ِل : وَّ ُأِعيُد كتابَة الجمِل اآلتيِة َبْعَد تحويِلَها إلى المؤنَِّث على ِغَراِر المثاِل اأْلَ

ـالبـُة َحَصَلـْت على الجائـزِة. الُب َحَصَل على الجائزِة.         1 ـ الطَّ 1 ـ الطَّ

2 ـ  ................................................. 2 ـ الَفَتى َجَمَع الورَد ِمَن الحديقِة.         

3 ـ  ................................................. َف البيَت.                     3 ـ الخادُم َنظَّ

4 ـ ................................................. ُم َجَمَع الكراساِت.                 4 ـ المعلِّ

5 ـ ................................................. 5 ـ الطبيُب َعاَلَج المريَض.                 

تـــدريـبـــ�ٌت

3 العقد الفريد البن عبد ربه، جـ3 : 440.

َ
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التــدريُب الــرابـُع
أمثِّل لَما َيِلي في ُجَمٍل ُمِفيَدٍة :

1 ـ ثالثِة أفعاٍل َماِضَيٍة مختوَمٍة بتاٍء مفتوحٍة.  

2 ـ ثالثِة أفعاٍل ُمَضارعٍة مختومٍة بتاٍء مفتوحٍة.  

3 ـ ثالثِة جموٍع مختومٍة بتاٍء مفتوحٍة.  

التــدريــُب الخــ�ِمـ�ُس

ُب دَّ التلمــيُذ الـُمـوؤَ

لِْلُمَشاَرَكِة في  ًرا  ُمَبكِّ َمَع الجماعِة، ويذهُب إلى المدرسِة  ُيَؤدِّي الصالَة  ٌب  ُمَؤدَّ أحمُد تلميٌذ 

النشاطاِت الصباِحيَِّة الثقافيَِّة والرياضيَِّة، وال يفوُت أحمَد إلقاُء تحيِة اإِلسالِم على كلِّ َمْن ُيَقابُِله. 

ِسيِه َوُزَمالِئِه ِمْن ُمنَاَقَشاٍت  وإذا بدَأِت الدراسُة فإنَّ ُأُذَنُه ُمْصِغَيٌة، وَعْينَُه ُمتابَِعٌة لُِكلِّ ما َيْصُدُر من ُمَدرِّ

ًة لَِوالَِدْيِه  راِسيَُّة كانْت نتائُج أحمَد سارهّ َوَتَساُؤالٍت، ويباِدُر إِلى المشاَرَكِة فيها. فإذا انتهِت السنُة الدِّ

ا إنَّ مثَل هذا التلميِذ الذي َيَتَميَُّز بِهِذِه الصفاِت َيْسَتِحقُّ َأْن يكوَن ُقْدَوًة لزمالِئِه. ِسيِه. َحقًّ وُمَدرِّ

ا َيْأتِي : ، ُثمَّ ُأِجيُب َعمَّ أ ـ أقرُأ النَّصَّ

ْهنِيَِّة والرياِضيَِّة مًعا؟ 1 ـ لِماذا يحتاُج اإلنساُن إلى الثقاَفِة الذِّ  

َفاُت التي َيَتَميَُّز بها أحمُد؟ 2 ـ َما الصِّ  

ب ـ لماذا جاَءِت التاُء مفتوحًة في آِخِر كلمِة »َيُفوُت«؟

جـ ـ أستخرُج ِمَن النصِّ أربَع كلماٍت مختومٍة بتاٍء مفتوحٍة.

ــ�د�ُس التــدريُب الــ�سَّ
َأرِجـُع إلى َصِحيَفـٍة يوميـٍة، وَأستْخـِرُج ِمنَْها عشَر كلمـاٍت تنتِهي بتاٍء َمْفـُتوَحـٍة. 
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لقد عرفت من ِدراَستِك في التاريِخ أنَّ مكَة المكرمَة َتُضمُّ أْطَهَر بَِقاِع األرِض. وقد اْزَداَدْت 
ا َجَعَل ُوالََة األمِر ُيوُلوَن هِذه  أعداُد المسلميَن المتَِّجَهُة إليها في السنواِت األخيرِة زيادًة كبيرًة، ِممَّ
، أو فتِح الطرِق الواسعِة،  َسَة ُجلَّ اهتماِمِهْم وِعناَيتِِهْم، َسَواء من ناحيِة الحرِم المكيِّ المدينَة الُمَقدَّ
أْو َشقِّ األْنَفاِق في الجباِل الشاِهَقِة، وبناِء الجسوِر حتى تصَل جموُع المسلميَن إِلى َأَماِكِن العبادِة 

بُِيْسٍر وُسُهوَلٍة.

)1( بخالف اهلاء يف آخر الكلمة فتنطق باحلركة هاء وبالسكون عند الوقف عليها هاء أيضا مثل مياٌه مياه.

التـــ�ء املـربـوطـــة

1 ـ لماذا ُتَعدُّ مكُة المكرمُة أطهَر بقاِع األرض؟
2 ـ أذكُر بعَض المشروعاِت التي َتمَّ تنفيُذها.

3 ـ لماذا َتْهَتمُّ الدولُة بمكَة المكرمِة؟

ُل األسماَء الملونَة باألخضِر )مكة المكرمة ـ المتَّجهة ـ األخيرة ـ زيادة ـ كبيرة ـ ُوالَة(  1 ـ َأَتَأمَّ
في القطعِة السابقِة أجُد أنها أسماٌء انتهت بتاء، ُثمَّ َأِقُف على كلِّ كلمٍة منها بالسكون َأجُد 

ى تاًء مربوطًة، وُتكتُب هكذا : )ـة( أو)ة(.)1( أني َأْنطُِق هذه التاَء هاًء. وُكلُّ تاٍء كذلك ُتَسمَّ
ِة،  ، أو أعجميهًّة مثل : َأْنَقَرَة واإِلسكندريَّ 2ـ  أعلُم أنه ال َفْرَق بين أْن تكوَن هذه األسماُء عربيهًّة َكَما َمرَّ

وُسوَمْطَرَة، أو أعالًما للمؤنِث كمكَة، أو للمذكِر كحمزَة ومعاويَة وأسامَة.
اُر. وذلك للتفريِق  اُر« أي : ُهنَاَك الدَّ َة الدَّ َة« الظرفيَة ُتكتُب بالتاِء المربوطِة مثل : »َثمَّ 3ـ  كلمُة »َثمَّ

َت« العاطفة. بينها وبيَن »ُثمَّ

اأ�سـئــلــة

ي�سـ�ح 3 الإ
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* رسائل اجلاحظ. حتقيق عبد السالم هارون 159/1 ـ 160 )بترصف(.

َكٍة ُتْقَلُب في النطِق هاًء عنَد الوقِف عليها. التاُء المربوطُة : هي ُكلُّ َتاٍء ُمَتَحرِّ
وُتْكَتُب هكذا : )ـة( أو )ة(، وتكون فيما يلي :

1 ـ آِخِر بعِض األسماِء اْلُمْفَرَدِة المؤنثِة.
2 ـ آِخِر بعِض ُجموِع التكسيِر التي ليَس في ُمفرِدها تاٌء مفتوحٌة.

3 ـ آِخِر بعِض األسماِء األعجميهّـِة.
رِة. 4 ـ آِخِر بعِض األعالِم المذكهّ

َت( العاطفِة. َة( الظرفيهِّة لِلتَّفريِق بينها وبيَن )ُثمَّ 5 ـ آِخِر )َثمَّ

اأ�سـتــنــتـــــُج

تـــدريـبـــ�ٌت

ُل وَّ التــدريــُب الأ
أِعيُد قراءَة القطعِة السابقِة، ُثمَّ أستخرُج ِمنها كلماٍت ُأْخَرى مختومًة بتاٍء مربوطٍة لم َتِرْد في اإليضاح.

التــدريــُب الثــ�نـي
َأَضُع خطًّا َتْحَت ُكلِّ كلمٍة ُمنَْتِهيٍة بتاٍء مربوطٍة فيما يلي :

ْأِي، وَدَناَءٌة في اْلِقيَمِة،  ِة، وَسَخاَفٌة في الرَّ ُة َجْوٍر في اْلُحْكِم، وُسُقوٌط في اْلِهمَّ اغتياُب الناِس ُخطَّ
َدْت  َوُكْلَفٌة َعِريَضٌة، وَحَسٌد وَنَفاَسٌة َقد اْسَتْحَوَذْت َعَلى َهَذا الَعاَلِم وَغَلَبْت َعَلى َطَباِئِعِهْم، وَتَوكَّ
لُِسوِء الَعاَدِة ِعنَْدُهْم... وكلُّ ِسرٍّ في األرِض إِنَّما هو َخَبٌر عن إِنساٍن، َأْو َطيٌّ عن إِنساٍن، َفَلُه في 

َها ُكْلَفٌة الَ َضُروَرٌة*. . َوُجلُّ الِغيَبِة َأْكَثُر اْلَحظِّ

َ



1�

التــدريــُب الثــ�لـُث
ــُة اْلَم�ْســوؤوِليَّ

َمَثاًل ـ مسؤوٌل عن  ٌة خطيرٌة سوَف ُيَحاَسُب عليها كلُّ إنساٍن. فالحاِكُم ـ  إنَّ المسؤوليَة ُمِهمَّ

َنْشِر العداَلِة وِحْفِظ األَْمِن، والقاِضي مسؤوٌل عن ُمَحاَكَمِة الجانِي وإيقاع الِعقاِب المناِسِب عليه، 

والقائُد مسؤوٌل عن الجنِديِّ الغاِزي تحَت لَِواِئِه، واْلُمَهنِْدُس مسؤوٌل َعِن البانِي الذي َيْبنِي بإشرافِِه، 

اِعي ُمْؤَتَمٌن على قطيع الماِشَيِة الذي ُكلَِّف بِرَعاَيته. والرَّ

أ ـ أقرُأ القطعَة السابَقَة، ُثمَّ أستخرُج ثالثَة أسماٍء ُمنَْتِهَيٍة بتاٍء مربوطٍة.

بـ  ُأِعيُد كتابَة القطعِة مع البدء بـ : »فالحكاُم َمْسُؤوُلوَن عن َنْشِر الَعَداَلِة...« وأجعُل الكلماِت 

الملونَة جمَع تكسيٍر منتهًيا بتاٍء مربوطٍة، وُأغيِّـُر َما َيْلـَزُم.

التــدريــُب الــراِبـُع
َدْعــــَوٌة

، وَداَر الحديُث حوَل أموٍر  َبْت بِِهنَّ ا اجتمْعَن َرحَّ َدَعْت فاطمُة زميالتِها إلى طعاِم َعَشاٍء، َفَلمَّ
َر األمهاِت الالَّتِي َقَضْيَن أعماَرُهنَّ في  َت قالْت إِْحداُهنهّ : لعلَّ ِمَن المناسِب أْن َنَتَذكَّ كثيرٍة، ُثمَّ
اِعَياِت الالَّتي نذْرَن  تربيِة األوالِد، أو المسلماِت الالَّتِي َشَغْلَن أنفَسُهنَّ بمؤاَزَرِة الِجهاِد، أو الدَّ
 . بِِهنَّ َنْقَتِدي  نا  لعلَّ اْلِعْلِم؛  َحَياَتُهنَّ على  الالَّتي وقْفَن  العالماِت  أو  ِه،  اللهّ إلى  عوِة  للدَّ أنفَسُهنَّ 
َة أمثلٌة كثيرٌة في تاريخنَا على هِذِه األمثَلِة. وهذا خْيٌر لنا من إضاعِة الوقِت في الكاَلِم َعِن  وَثمَّ

يناِت. اأْلْلبَِسِة والزِّ
َفُقْلَن : َأْحَسنِْت، ما َأْحَوَجنَا إلى ذلك !.

أ ـ أقرُأ القطعَة السابقَة ُثمَّ أستخرُج منها :

1 ـ جمَع تكسيٍر ُمنَْتِهًيا بتاٍء مربوطٍة.  

َ
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ثا ُمنَْتِهًيا بتاٍء مربوطٍة. 2 ـ َعَلًما مؤنَّ  

3 ـ خمسَة أسماٍء ُأْخرى منتهيٍة بتاٍء مربوطٍة.  

ُهَما الظرفيَُّة؟ َة« في القطعِة، فأيُّ َت« و»َثمَّ ب ـ وردْت َكِلَمَتا »ُثمَّ

َنٍة وأَراِعـي كتابَة التاِء في آِخِرَها. جـ ـ َأذكُر ُمفَرَد ُكلِّ كلمٍة ُمَلوَّ

التدريُب الخ�ِم�ُس

أذكُر ما يأتي في ُجَمٍل ُمِفيَدة من إنشاِئي :

1 ـ ثالثَة أسماٍء ُمؤنثٍة مختومٍة بتاٍء مربوطٍة.  

2 ـ ثالثَة أسماٍء أعجميٍة َمختومٍة بتاٍء مربوطٍة.  

رٍة مختومٍة بتاٍء مربوطٍة. 3 ـ ثالثَة أعالٍم ُمَذكَّ  

التــدريــُب ال�ســ�د�ُس
ــ�ٌم َبْيـَن َتــ�َءْيــِن ِخ�سَ

َأَنا َخْيٌر ِمنِْك  َتَخاَصَمِت التاُء المربوطُة والتاُء المفتوحُة ِعنَد القاِضي، فقالِت المربوطُة : 

ُتَها المفتوَحُة. َأِجيُء في آِخِر الكلماِت، وَأْنَقِلُب ِعنَد الوْقِف َهاَءاٍت! قالِت المفتوحُة : أنـا  َأيَّ

َأِجيُء ـ أيًضا ـ في آِخِر الَكِلَمِة مفتوحًة منسجمًة، َأْبَقى تاًء في الوصِل والوْقِف، وَحالِي َتُفوُق 

ْمِت،  ْوِت، واْلَكْبِت والصَّ الَوْصَف! قالِت التاُء المربوطُة لها : َأنِت َتِجيِئيَن في »اْلَمْوِت والصَّ

َتاِت واْلَبَياِت، وفي أسماِء المؤنثاِت كالبناِت! قالِت التاُء المفتوحُة : ِعْبتِنِي  واْلَبْهِت واْلَعنَِت، والشَّ

َماَتِة، واْلَوَقاَحِة، واْلُمِصيَبِة واْلَباَلَهِة!«. بَِما فِيِك، فَأنِت تِجيئيَن في »اْلَوَفاِة والنَِّياَحِة، والشَّ

فاْلَتَفَت القاِضي إِليِهَما وقال : ال َتْخَتِصَما، َفِلُكلٍّ ِمنُْكَما َوظِيَفٌة، وال َتنَاَفَسا فإلى ُكلٍّ منكما 

َيحتاُج الكاتُِبوَن، وَينَْبِغي أالَّ َيْخِلَط بينَُكَما المتعلِّموَن!.
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أ ـ أقرُأ القطعَة السابقَة، ُثمَّ ُأِجيُب َعِن األسئلِة اآلتيِة :

ُح ذلك. ا؟ أوضِّ 1 ـ هْل اْخَتَصَمِت التَّاَءاِن َحقًّ  

ُح ذلك. 2 ـ هْل في اإِلمكاِن االستغناُء في الكتابِة َعْن إحَدى التاَءْيِن؟ أوضِّ  

ِل : ا َيلي بحيُث ينتِهي بتاٍء مربوطٍة على ِغَراِر المثاِل األَوَّ ب ـ َأذكُر ُمَراِدَف كلِّ كلمٍة ِممَّ

2 ـ اْلَمْوُت : ................     3ـ  البِنُْت : .................. ُة   1 ـ اْلَعنَُت : اْلَمَشقَّ  

ا يلي بحيُث َينتهي بتاٍء مفتوحٍة : جـ ـ َأستخرُج ِمَن النصِّ ُمَراِدَف ُكلِّ كلمٍة ِممَّ

ُق : ................ ُكوُت : ................     3ـ  التََّفرُّ 2ـ  السُّ 1 ـ النَّْوُم : ................   

د ـ أستخرُج ِمَن النَّصِّ َما َيِلي :

1 ـ ضميًرا مختوًما بتاٍء مفتوحٍة.    

2 ـ فعاًل ماِضًيا ُمنَْتِهًيا بتاٍء.  

3 ـ جمَع ُمؤنٍَّث َسالًِما.      

4 ـ ثالثَة أسماٍء مختومٍة بالتاِء المربوطِة.   

5 ـ ثالثَة أسماٍء مختومٍة بالتاِء المفتوحِة.  

التدريُب ال�ســ�بُع

أرجُع إَلى إْحَدى اْلَمَجالَِّت وَأْسَتْخِرُج ِمنَْها عشَر كلماٍت تنتهي بتاٍء مفتوحٍة، وعشَر كلماٍت 

ًة ساكنَة اآلخـِر. ًة محركَة اآلخِر وَمرَّ تنتهي بتاٍء َمْرُبوَطٍة، وأكتُبَها وأنطُق كلَّ كلمٍة مرَّ
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1 ـ َمْن َتِحـــلُّ َلـُه اْلَم�ْســ�أََلــُة

ُه َعَلْيِه وسلَّم ـ  ِه ـ صلَّى اللَّ َفَأَتْيُت َرُسوَل اللهّ َحَماَلًة)1(،  ْلُت  َتَحمَّ  : قال  ـ  ُه عنُه  اللهّ ـ رضَي  َقبِيَصَة  َعْن 

َدَقُة، َفنَْأُمَر َلَك بَِها«ـ  قاَل : ثم قاَل : » يا َقبِيَصُة! إِنَّ اْلَمْسَأَلَة  َأْسَأُلُه فِيَها، فقاَل : »َأِقْم َحتَّى َتْأتَِينَا الصَّ

َل َحَماَلًة َفَحلَّْت َلُه اْلَمْسَأَلُة َحتَّى ُيِصيَبَها ُثمَّ ُيْمِسُك، وَرُجٌل  ال َتِحلُّ إاِلَّ ألَحِد َثاَلَثٍة : َرُجٌل َتَحمَّ

َأَصاَبْتُه َجاِئَحٌة اْجَتاَحْت َماَلُه، َفَحلَّْت َلُه اْلَمْسأَلُة َحتَّى ُيِصيَب ِقَواًما ِمْن َعْيٍش ـ َأْو َقاَل ِسَداًدا ِمْن 

َعْيٍش ـ، وَرُجٌل َأَصاَبْتُه َفاَقٌة َحتَّى يقوَل َثاَلَثٌة من َذِوي اْلِحَجا من َقْوِمِه : َلَقْد َأَصاَبْت ُفاَلًنا َفاَقٌة، 

َفَحلَّْت َلُه اْلَمْسَأَلُة َحتَّى ُيِصيَب ِقَواًما ِمْن َعْيٍش ـ  َأْو َقاَل ِسَداًدا ِمْن َعْيٍشـ  َفَما ِسَواُهنَّ من اْلَمْسَأَلِة 

َيا َقبِيَصُة ُسْحًتا)2(!، يأكُلَها صاحُبَها ُسْحًتا«)3(.

2 ـ اْلـَقـْهـــَوة

القهوُة ِمْن أكثِر المشروباِت اْلُمنَْتِشَرِة َبْيَن الناِس. ِوِهَي َثَمُر ُشَجْيَراٍت داِئَمِة الُخْضرِة َتنُْمو في 

ُل َمِن اْكَتَشَف الَقْهوَة أحُد ُرعاِة الماشيِة ِحينما الحَظ أنَّ ماِشيَتُه  المناطِق الماِئَلِة إلى الحَراَرِة. وأوَّ

ًة ُمَعيَّنًَة. وفي الليلِة  يَّ َها أكلْت َنباتاٍت َبرِّ ٍة ُدوَن َنْوٍم؛ ألنَّ ظلَّْت في ليلٍة من الليالِي في َحَرَكٍة ُمْسَتِمرَّ

اِعي ِمْن هذه النباتاِت فَطاَر النوُم ِمْن َعْينَْيِه. التَّالِيِة َأَكَل الرَّ

تِِهْم. وُيِضيُف بعُض ُهَواِة  ِة النَّاِس وخاصَّ َولهذا ُتَعدُّ القهوُة من َأَهمِّ المنبِّهات اْلُمَتَداَوَلِة بيَن عامَّ

ْنَجبِيَل أو اْلَقَرْنُفَل. َر والحليَب، وبعُضهم ُيِضيُف إليها اْلَهْيَل أو الزَّ كَّ ُشْرِب القهوِة إليها السُّ

�ِء المفتوحِة والمربوطِة( ُن�سو�ٌس اإِمالئيٌة )على التَّ

ُله اْلُمْصِلُح بين ِفَئَتْيِن في َمالِِه لِوْقِف الِقَتاِل بينهم. )1( َحَماَلة : ما يتحمَّ
)2(  ُسْحًتا : َحَراَما.

)3(  مسلم ـ كتاب الزكاة )1044(.

َ

َ
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ـُم 3 ـ اْلَفـــَرا�َســُة َتَتَكلَـّ

قـال ُعَمُر َأُبو ِريَشَة* :
َمـــــا َأْبَهَج اْلَكـــْوَن َوَمـــــا َأْسَنـــى! َفــــَراَشـــــٌة َقـــاَلـْت أُلْخـٍت َلَهـــا :  

ِمـْن َأْمــِرِه َســْرَعـــاَن َمـــــا َيـْفـَنـــى! َلـِكنَّـنِـي َيـــــــا ُأْخـــُت ِفي َحْيــــَرٍة  

َرِفيَقــــَة اْلُعــْمــِر َلـَنـــــا َيــْوُمـَنــــا           َفـْلَنْجـــِن ِمـــْن ُنْعــَمـاُه َمــا ُيْجــَنــى

الَ َتْســـَألِـــي َعْن َغـــِدَنـــا ُربَّــَمــــا          َأْيَقْظــِت ِمـــْن َأْشَبـــاِحــِه اْلـــَوْسَنــى

4 ـ قـــ�ل تـعــــ�لـــى :

* الديوان 221 ، 222.
)1( ُيْقَبُل من الطالب أو الطالبة كتابة اآلية بخط املصحف أو اخلط املعتاد.

)التكوير( )1(.
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قاَل الّله تعالى :
1 ـ  ﴿              ﴾ اآلية : 231 البقرة.

2 ـ  ﴿                  ﴾ سورة األعـراف.
3 ـ  ﴿        

                                   ﴾ سور ة األنفــال.

ُأالحُظ َأنَّ التاَء المربوطَة ُتْكَتُب أحياًنا تاًء مفتوحًة في الُمْصَحِف كما في الكلماِت : )نِْعَمَت، 
ْسِم اإلمالئي المعتاِد كاآلتي : نِْعَمَة وَرحمَة وُسنَُّة. وُهنَاَك كلماٌت  َرْحَمَت، ُسنَُّت(. َوِكَتاَبُتَها في الرَّ
ُأخرى في القرآِن َوَرَدْت َتاُؤَها المربوطُة َمْرُسوَمًة بالتاِء المفتوحِة. َوَلْيَسْت ُكلُّ تاٍء مربوطٍة ُتْكَتُب 

في الُمْصَحِف تاًء مفتوحًة.

ول الــتدريــُب الأ

ا تحَت التاِء المربوطِة التي ُكتَِبْت تاًء مفتوحًة في اآلياِت. ثم ُأِعيُد كتابَة الكلمِة َوْفًقا  َأَضُع خطًّ
ِص لِذلك : للكتابِة المعتادِة اليوَم في المكاِن الُمَخصَّ

1 ـ  ﴿                               ﴾
                        سورة آل عمران.

.................................................................................................................................

2 ـ  ﴿         
                ﴾ سورة آل عمران.

.................................................................................................................................

َحِف �ِء المربوطِة َت�ًء مفتوحًة في موا�سَع ِمَن اْلُم�سْ ْنِبيُه على ِكَت�َبِة التَّ التَّ
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3 ـ  ﴿                ﴾ سورة األنعام.

.................................................................................................................................

4 ـ  ﴿                    ﴾ سورة هـود.

.................................................................................................................................

التــدريــُب الثـــ�نــي

تاًء  المربوطُة  تاُؤها  ُكتَِبْت  َكِلَمٍة  ُكلَّ  ُثمَّ أستخرُج  التحريِم،  ـ 12 من سورِة  اآلياِت 10  َأقرُأ 
مفتوحًة، وَأْكُتُبَها َها ُهنَا َكما ُكتَِبْت، ثم ُأِعيُد ِكَتاَبَتَها َوْفًقا لِْلِكَتاَبِة المعتادِة اليوَم :

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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لِيَِّة في َحيَِّها لَِعْرِض طِْفِلَها الرضيِع على الطبيَبِة، كما  يَِّة األوَّ حِّ َعاَيِة الصِّ َذَهَبِت األُمُّ إِلى َمْرَكِز الرِّ
ْيِل. ُه كثيُر الُبكاِء في اللَّ ِهَي َعاَدُتَها ُكلَّ َشْهٍر، خاصًة أنَّ

تاِء  َوِعنَْدَما فحصِت الطبيَبُة الطفَل َوَجَدْت َأنه يحتاُج إلى تغذيٍة أكثَر ُخُصوًصا في َليالي الشِّ
َما َعَلْيَها أْن َتْهَتمَّ بِتغِذَيِة نفِسَها، وذلَك  ، وإِنَّ نَاِعيَّ الطويلِة، َفنََصَحِت األُمَّ بَِأالَّ ُتِعطَِي اْبنََها الحليَب الصِّ
ْيُموِن، وَأْكِل اللهُّحوِم البيضاِء والحمراِء؛ َحتَّى  اِح واللَّ َبِن الطَّبِيِعيِّ  وَعِصيِر التُّفَّ بأْن ُتْكثَِر ِمْن ُشْرِب اللَّ

يٍَّة من الحليِب إِلْرَضاِع طِْفِلَها. َتستطيَع أْن ُتِدرَّ أكبَر َكمِّ

ُلُه َلٌم اِخَلُة َعَلى ا�ْسٍم اأَوَّ ُة الدَّ ْم�ِسيَّ )ال( ال�سَّ

لِيَِّة ُكلَّ َشْهٍر؟ يَِّة األوَّ حِّ َعاَيِة الصِّ 1 ـ لماذا تذهُب األُمُّ إَلى َمْرَكِز الرِّ
2 ـ َما اللُُّحوُم البيضاُء؟

؟ نَاِعيِّ 3 ـ لماذا كاَن الحليُب الطبيعيُّ أنفَع لِلطِّفِل ِمَن الحليِب الصِّ

ْيُمون، اللُُّحوِم( فأجُدها أسماًء  ْيِل، اللََّبن، اللهّ ُل الكلماِت الملونَة )اللَّ أقرُأ القطعَة السابقَة، ثم َأتأمَّ
َفَبِقَيْت الالَّماِن َمًعا ُدوَن َحْذٍف.  َلْيُمون، ُلُحوم( َدَخَلْت َعَلْيَها )ال( الشمِسيَُّة  ُلها الٌَم : )َلْيل، َلَبن،  َأوَّ
وهكَذا الحاُل في ُكلِّ اسٍم ابتدأ باَِلٍم فإنَّ الَم )ال( الشمِسيََّة والالََّم اأُلوَلى من االْسِم ِكْلَتيِهَما ُتْكَتبان.

ُلُه الٌَم ُكتَِبِت الالََّماِن َمًعا ُدوَن َحْذٍف. مسيَُّة على اسٍم َأوَّ إَذا َدَخَلِت )ال( الشَّ

اأ�سـئــلــة

ي�سـ�ح 3 الإ

اأ�سـتــنــتـــــُج
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ُل وَّ التــدريــُب الأ

ْمِسيَُّة : َأَضُع َخطًّا تحَت ُكلِّ َكلمٍة َتْبَدُأ باَِلٍم وقد َدَخَلْت َعَلْيَها )ال( الشَّ

، َفَأيُّ الحروِف أحبُّ إليَك؟ قال  بِيَب قاِئاًل : َتَعلَّْمَت ُحُروَف اْلِهَجاِء يا ُبنَيَّ سأَل الوالُد ابنَُه اللَّ

ِل ما ُأِحبُّ من الطعاِم  َها َتجيُء في َأوَّ االبُن َضاِحًكا : الالَُّم، يا َأبِي! قاَل األُب : لِماَذا؟ قال االبُن : ألنَّ

ْقِم!  َباِس، واللَِّحاِف، ومن العاداِت كاللَّْعِق، واللَّ ينَِة كاللِّ ْيُموِن، ومن الزِّ ْوِز واللَّ َبِن، واللَّ َكاللَّْحِم واللَّ

ْؤِم! َقاَل االْبُن :  ْوِم، واللُّ ْمِز، واللَّ قال َأُبوه : َلِكنََّها في غيِر ما ُتحبُّ أيًضا كاللََّظى، واللَّْعِن، واللَّْطِم، واللَّ

اِت، وتركُت ما َأْكَرُه! َصَدْقَت يا أبي، َلِكنَّنِي نظرُت إِلى ما ُأِحبُّ من اللَّذَّ

التــدريــُب الثــ�نـي

ًة ُأخرى،  َنِة )ال( شمسيًَّة، وأكتُب الجملَة َمرَّ أقرُأ الجمَل اآلتيَة، ُثمَّ ُأْدِخُل على األسماِء الملوَّ

ِل : وُأَغيِّـُر ما يلزُم على نمط المثاِل األَوَّ

اللَّْسَعُة َخطِيَرٌة. 1 ـ َلْسَعُة العقرِب َخطِيَرٌة.             

..............................      . 2 ـ لَِحاُم الباِب َقِويٌّ

.............................. 3 ـ لَِجاُم الفرِس طويٌل.     

.............................. 4 ـ يسيُل ُلَعاُب الَجوعاِن عنَد الطعاِم.   

.............................. 5 ـ َلْفُظ الكلماِت صحيٌح.    

.............................. ا.     6 ـ أمسَك الحارُس لصًّ

.............................. 7 ـ َلْهُو األطفاِل َبِريٌء.     

.............................. 8 ـ ُلَغُة الكتابِة جيدٌة.     

تـــدريـبـــ�ٌت
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التــدريــُب الثـــ�لـــُث
ق َتـ�َســــوُّ

َجَه الطفُل إلى ِقْسِم  ِة، وعندَما َدَخاَل فيِه اتَّ ذهَب الطفُل َمَع والِدِه إلى َأَحِد األسواِق المركزيَّ

َجَه والُدُه إلى قسِم المالبِِس لَِيْشَتِرَي ِمنَْها، ولكنَُّه َلْم َيِجِد اللَّوَن المناسَب، فانتقَل إلى  اللَُّعِب، واتَّ

اتِِه، وَأَخَذ حاَجَتُه ِمنها. وفي هذِه اللَّْحَظِة َرأى الوالُد ابنَُه ُمْقباًِل عليِه  َبِن وُمْشَتقَّ القسِم الخاصِّ باللَّ

، اْتُرْك هذِه اللعبَة الَخطَِرَة،  وهو ُمْمِسٌك بُِلْعَبٍة َيْضَغُطَها فيخرُج ِمنَْها َشَرٌر ِمَن اللََّهِب، فقاَل َلُه : يا ُبنَيَّ

ْوِز، وهذِه اْلُعْلَبَة ِمْن شراِب اللهّيموِن. فاستجاَب الطفُل لَِوالدِه  وُخْذ َبَدالً منها هذا الكيَس من اللَّ

وأخَذ اللَّوَز واللَّيموَن، وخرَج َمَع والِدِه ِمَن السوِق َمْسُروًرا.

ا َيْأتِي : أ ـ أقرأ القطعَة السابقَة، ثم ُأجيُب َعمَّ

1 ـ ما الَّذي ُيَباُع في األسواِق المركزيِة ؟  

ْعَبِة؟ 2 ـ لماذا َمنََع الوالُد ابنَُه ِمْن ِشَراِء اللُّ  

3 ـ كيَف كانِت استجاَبُة الطفِل لَِوالِِدِه؟  

ب ـ أستخرُج ثالثَة أسماٍء ُمنتهيٍة بتاٍء مربوطٍة.

ُدَهـا ِمـَن  مِسيَُّة، ُثمَّ ُأَجرِّ ُلها الٌَم َدَخَلْت َعَلْيَها )ال( الشَّ جـ ـ أستخرُج ِمَن القطعِة خمسَة أسماٍء َأوَّ

)ال( الشمسية، وأْكُتـُبـَها.

التــدريــُب الــرابـُع

اإلنترنِت  شبكِة  في  الخيريـة(  فيصل  الملك  )مؤسسة   www.kff.com موقع  على  أدخُل 

وأستخرُج عشَر كلماٍت أولها الٌم ودخَلْت عليها )ال( الشمسيـة، وأكتُبَها.
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ُن�ســو�ٌس اإمــالئـيـٌة :

ـْيــُل 1 ـ اللَـّ

ْيَل  اللَّ َيْجَعُل  َمْن  َفِمنُْهْم  فيِه،  الناِس  َأْحَواُل  اْخَتَلَفْت  ُظْلَمُتُه  وَساَدْت  النََّهاَر،  ْيُل  اللَّ َسَلَخ  إَِذا 

ُه أو  يَل ُكلَّ ْهَو فيِه واللَِّعَب، فيسهُر اللَّ لِْلُجُلوِس مَع َأْفراِد ُأْسَرتِِه والحديِث َمَعُهْم، وِمنُْهْم َمْن ُيْؤثُِر اللَّ

ا ُيَخاُف، َوَيَتَخيَُّل  َفَقاِء. َوِمَن الناِس َمْن َيُعدُّ اللَّيَل َعُدوًّ بعَضُه الهًيا َمَع األصدقاِء أو َساِمًرا مع الرُّ

فيه َمِجيَء اللُُّصوِص واألشباِح.

وَخْيٌر ِمْن هذا ُكلِّه اتخاُذ اللَّيِل َسَكنًا وراحًة، واللُُّجوُء فيه إلى العبادِة، فهذا َزاُد الَمْرِء إذا انتقَل 

اِد. إلى اللَّْحِد، وَلْن َينَْفَعُه في تِلَك اللََّحَظاِت إاِلَّ ِمْثُل هذا الزَّ

�َســـُد ُة َوالأ 6 ـ اللَُّبـــوؤَ

ْيُث  اللَّ ْبُل األسُد الصغيُر. وُيْطَلُق على األسِد أسماٌء كثيرٌة منها :  ُأْنَثى األَسِد. والشِّ ُبَؤُة  اللَّ

ْعُر الُمَتَراِكُب  ْبَدُة، َوِهَي الشَّ ُبَؤِة بَِأْشياَء منها اللِّ َكُر عن اللَّ ْرَغاُم. وَيَتَميَُّز األسُد الذَّ واْلِهَزْبُر والضِّ

َبْيَن َكتَِفْيِه.

ِمْن  الغاباِت، وَيْرُصُد فريسَتُه  اللُُّحوِم، ويعيُش في  آِكَلِة  المفترَسِة  الحيواناِت  ِمَن  واألسُد 

َأنياَبُه َوْسَط  َفَغَرَس فيها  اْنَقضَّ َعليها  انفرَدْت َعِن القطيِع  وراِء األعشاِب واألشجاِر َحتَّى إذا 

ِة واللََّجِب. جَّ الضَّ

َ

َ
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ُر؟ َيا َلْلَهْوِل! إنه ُيثيُر في النفِس الخوَف. َفِللَّهِب الصادِر ِمنُْه َحَراَرٌة،  َهْل َنَظْرت إلى ُبْرَكاٍن َيَتَفجَّ
ْخَر  الصَّ ُتذيُب  التي  َللنَّاُر  َلُمْرِعٌب، وإنَّه  َمنَْظَرُه  إنهّ  َكريهٌة،  َراِئَحٌة  َجنََباتِِه   َقِة على  الُمَتَدفِّ ولِْلُحَمِم 

َفيسيُل كالماِء.
وَنْفٍس  َمْتَها،  َهدَّ وَمَساِكَن  َطَمَرْتَها،  َبْلَدٍة  ِمْن  فَكْم  لِْلَبَراِكيِن.  ضَحايا  الناُس  يذَهُب  ما  َوكثيًرا 

ِه اْلَحْمُد واْلِمنَُّة. ِه بعباِدِه أوسُع، فِللَّ َهَلَكْت بَِسَببَِها! لكنَّ رحمَة اللهّ

ِة ِة والَقَمِريَّ ُدُخوُل الالِم املفتوحِة اأو املك�سورِة على )ال( ال�سم�ِسيَّ

َقُة ِمَن اْلُبْركان؟ 1 ـ ِمْن َأْيَن َتخرُج الُحَمُم المتَدفِّ
2 ـ أذكـُر بعَض البراكيِن التي عرْفُت عنها.

3 ـ ما الَفْرُق بيَن الَبَراكيِن والزالِزِل؟

ُل تكويَن الكلماِت الملونة : )َلْلَهْوِل، لِلََّهِب، لِْلُحَمِم، َللنَّاُر، لِْلَبَراِكيِن( َأجُدها أسماًء دخلْت  1ـ  َأتأمَّ
عليها )ال( الشمسيُة  أو القمريُة : )اْلهول، اللَّهب، الُحمم، النَّار، اْلبراكين( ثم دخلْت عليها 

الٌم مكسورٌة أو مفتوحٌة.
»َلْلَهْوِل«  ُكتِبت   الوصِل حيُث  َفُحِذَفْت همزُة  النار(  )الهول،  المفتوحُة دخلْت على  فالالُم  ـ   2
ا الالُم المكسورُة فقد دخلْت على )اللَّهب، واْلُحمم، واْلبراكين( فُحِذَفْت همزُة  و»َللنَّاُر«. أمَّ
الوصِل ِمْن )ال( في : )الحمم( و)البراكين(، وُحِذَفْت همزُة الوصِل والالَِّم ِمَن »اللَّهب« ألَنها 

َمبدوءٌة باَِلم.

ي�سـ�ح 3 الإ

اأ�سـئــلــة

َّ
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مسيِة والقمريِة ُتْحَذُف إذا دخلْت عليها الٌم مفتوحٌة  3ـ  َيَتَبيَُّن لي ِمْن َذلَِك أنَّ همزَة الوصِل ِمْن )ال( الشَّ
ُل االسِم الًما ودخلْت عليه )ال( نحو : )َلَهب( فإنَّ )ال( ُتْحَذُف ُكلُّها إِذا  أو مكسورٌة. وإْن َكاَن أوهّ

َدَخَلْت عليها الٌَم مفتوحٌة أو مكسورٌة، َفُيْكَتُب االسُم باَِلَمْيِن )نحو : لِلََّهب(.

أو  المفتوحُة  الالَُّم  َدَخَلْت عليها  إذا  الشمسيِة والقمريِة  )اْل(  ِمْن  الوْصِل  ُتْحَذُف همزُة  ـ   1
المكسورُة.

ُل االسِم الًَما وَدَخَلْت عليِه )اْل( ُتْحَذُف ُكلُّها إذا دخَلْت عليها الالَُّم المفتوحُة  2 ـ إذا كاَن َأوَّ
أو المكسورُة.

وُل التــدريــُب الأ

أستخرُج الكلماِت التي دخَلْت عليها الالَُّم المكسورُة، ُثمَّ ُأِعيـُد كتابتها َحاِذًفا منها تِلَك الالََّم :

 ، مِّ ِليَن تذاَكُروا في حديِث األعضاِء ومنافِِعَها، فقاُلوا : األنُف لِلشَّ ُحِكَي أنَّ جماعًة من الُمَغفَّ

كِل، واللَِّساُن لِْلَكاَلِم، فما فائدُة اأُلُذَنْيِن؟ فلم َيِصُلوا إلى جواٍب. فأجمعوا على َقْصِد  والفُم لأَِلَ

َؤاِل عن ذلك، فوجُدوه في ُشْغٍل. فجلسوا على باِب داِرِه، وإذا ُهناك َخيَّاٌط َفَتَل  بعِض القضاِة لِلسُّ

ُه بما ِجْئنَا نسأُل اْلَقاِضَي عنه، إنهّما ُخِلَقِت اآلذاُن  ُخُيوًطا َوَوَضَعَها على ُأُذنِِه. فقالوا : قد أتانا اللهّ

ا استفادوه!*. لِْلُخُيوِط! وانصرفوا مسروريَن ِممَّ

اأ�سـتــنــتـــــُج

تـــدريـبـــ�ٌت

ِلنَي البن اجَلْوِزي، ص 170 )بترصف(. * أخبار احَلْمَقى واملغفَّ
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التــدريــُب الثــ�نـي

َنِة في المجموعِة الُيْمنَى، والًما  أقرُأ الجمَل اآلتيَة، ثم ُأدخُل الًَما مفتوحًة على األسماِء الملوَّ

مكسورًة على المجموعِة الُيْسرى على نمِط المثاَلْيِن المذكوَرْيِن :

1 ـ المكتبُة لها رفوٌف كثيرٌة. 1 ـ األرُض واسعٌة.               

  َياَلألَْرِض اْلَواِسَعِة!                       لِْلَمْكتبِة رفوٌف كثيرٌة.

2 ـ المدرسُة والبيُت َلهما َأَثٌر في تربيِة الطفِل. 2 ـ السماُء صافيٌة.            

ْوَزَتاِن لهما فوائُد. 3 ـ اللَّ ْكَمُة ُمْؤلَِمٌة.                3 ـ اللَّ

4 ـ السفينُة لها صوٌت مزِعٌج. 4 ـ اْلَوْرُد أحمُر.                  

يٌَّة. 5 ـ اللَِّعُب له منافُع ِصحِّ 5 ـ النَّهاُر ُمْشِمٌس.              

6 ـ الُغْرَفُة لها نوافُذ واِسَعٌة. َباُن َليٌِّن.                     6 ـ اللُّ

التــدريــُب الثـــ�لـُث
َبْيـَن والــٍد وَوَلـــِدِه

ُق أنَّ هذه البلدَة كانْت  َبْلَدتِِه : َمْن يصدِّ لَِوَلِدِه وهو يجوُل بنظرِه بعيًدا في أنحاِء  قاَل الرُجُل 

َتتَِّسُع إالَّ لمروِر  يَِّقِة التي ال  اِت الضَّ ُلَها بعُض الممرَّ َيَتَخلَّ قبَل سنواٍت مجموعًة من بيوِت الطيِن 

دِة! ويا  وارِع الكثيرِة الممهَّ َفْرٍد واحٍد؟ َيا َلْلَفْرِق الشاسِع بين تلَك الفترِة وبيَن ما َنَراُه اآلَن! ياَللشَّ

البناُء  َلْلُخْضَرِة الجميلِة في هذه الحديقِة! انظْر كيف أصبَح لِْلمسجِد هذا  َلْلُبُيوِت الواسعِة! ويا 

ِوِق هذِه  َعُة، ولِلسُّ العياداُت المتنوِّ الِفنَاُء الواسُع، ولِْلمرَكِز الصحيِّ هذه  َهَذا  الكبيُر، ولِْلمدرسِة 

المحالُّ الكثيرُة.

ٍر في الُعْمَراِن موجوٌد في ُكلِّ  فقاَل الولُد : يا أبي، إنَّ ما َتَراُه في َبْلَدتِنَا من َتنِْمَيٍة شاِمَلٍة وتَطوُّ

أنحاِء َوَطنِنَا الغالي.
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ا يأتي : أ ـ أقرُأ النصَّ السابَق، ثم ُأجيُب َعمَّ

ِر الذي َحَصَل في ِمنَْطَقتِي. 1 ـ أذكُر بعَض مجاالِت التََّطوُّ  

2 ـ كيَف كانْت ُتْبنَى البيوُت قبَل سنواٍت، وكيَف ُتبنى اآلن؟  

ا حصَل في بلدتِه؟ َب الرجُل ِممَّ 3 ـ لماذا َتَعجَّ  

ب ـ أستخرُج ِمن النَّصِّ ما يأتي :

َدًة من الالَِّم. 1 ـ ثالثَة أسماٍء دخلْت عليها الالَُّم المفتوحُة، ثم أْكُتـُبـَها ُمجرَّ  

2 ـ ثالثَة أسماٍء دخلْت عليها الالَُّم المكسورُة، ثم أكتُبَها مجردًة من الالَِّم.  

جـ ـ ُأْدِخُل الالََّم المفتوحَة أو المكسورَة على الكلماِت اآلتيِة ُثمَّ أكتبها :

الطِّين : ................ ، اْلَمَحالَّت : ................ ، الِفنَاء : ................ ، اْلَوَلد : ................  

التــدريــُب الــرابـُع

أدخُل على موقع www.mawsoah.net في شبكِة اإلنترنِت وأستخرُج :

� خمَس كلماٍت أوُلَها الٌم ودخَلْت عليها )ال( الشمسيـُة ثم دخَلْت عليها الالُم.

� خمَس كلماٍت ليس أوُلَها الٌم ودخَلْت عليها )ال( الشمسيـُة ثم دخَلْت عليها الالُم.

ـٌة : ــو�ٌس اإِمــالئـِيَّ ُن�سُ
ــُدوُق ــِديُق ال�سَّ 1 ـ ال�سَّ

إِنَّ الصديَق الذي َنِجُدُه َمَتى َأَرْدَنا، ونستفيُد منه َمتى اْحَتْجنَا َلُهَو الِكَتاُب. فِلْلِكَتاِب في النفوِس 

َمنِْزَلٌة عاليٌة، ولِْلِعْلِم َشْأٌن رفيٌع. َفَكْم ِمْن َوضيٍع في نظِر الناِس رَفَعُه الِعْلُم! وَكْم من رفيٍع اْنَحطَّ 

ْكِر. بُفْقَدانِِه! َفَلْلِعْلُم َأَهمُّ من الثروِة، وأبَقى َأَثًرا وَأْخَلُد لِلذِّ
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َس َوْقَتُه لِْلِعْلِم، وأْن يتَِّخَذ الُكُتَب أصدقاَء بِِجَواِر أصدقاِئه من اْلَبَشِر.  فَِحِقيٌق بُِكلِّ شابٍّ أْن ُيَكرِّ

ِصنَاَعُة  أسواِقها  في  وَكَسَدْت  العلماِء،  ِرَعايَة  الِعْلَم! وأهملْت  التي ضيَّعِت  ِة  لأُِلمَّ َلْلُخْسَراِن  وَيا 

اْلِكَتاِب!!.
َخـَمـُة 2 ـ الــرَّ

َخَمِة : األُنوُق، وُيقال لِْلَجْمِع منها َرَخٌم.  َخَمُة طاِئٌر َأْبَقُع ُمَشابٌِه لِلنَّْسِر في الِخْلَقِة. وُيَقاُل لِلرَّ الرَّ

وِمْن َطْبع هذا الطائِر َأنه ال يرَضى من الجباِل إاِلَّ بالُموِحِش منها، وال ِمَن األماكِن إاِلَّ بأبعِدَها َعْن 

أماكِن أعداِئِه، وال ِمَن الِهَضاِب إالَّ بُِصُخوِرَها، َولَِذلَِك َيْضِرُب اْلَعَرُب اْلَمَثَل في االمتناع بَِبْيِضِه ، 

فيقولوَن : »َأَعزُّ ِمْن َبْيِض األُنوِق«.

ْيِر وأظهُرهـا ُحْمًقا. وُيقاُل :  ُم الطَّ َخِم منها : »َأْحَمُق من َرَخَمِة« ألَنَّها َأأْلَ َولِْلَعَرِب أمثاٌل في الرَّ

ِه«، ُيْضَرُب َذلَِك لِلَِّذي ال ُيْلَتَفُت إليِه وال ُيْسَمُع منه*. »اْنطِِقي َيا َرَخُم فإنَِّك ِمْن َطْيِر اللَّ

ـــَواٌت 3 ـ اأَ�سْ
1 ـ ِمْن أصواِت الحيواناِت :

ْئِب، والنَُّباُح لِْلكلِب،  ِئيُر لأَِلَسِد، والُعَواُء لِلذِّ النَّهيُق لِْلِحَماِر، واْلُخَواُر لِْلَبقِر، والثَُّغاُء لِْلغنِم، والزَّ

ِحُك لِْلِقْرِد، والنَِّزيُب لِلظَّْبي**. ِة، والضَّ والُمَواُء لِْلِهرَّ

2 ـ ِمْن أصواِت الطُّيوِر :

ْجُع  والسَّ لِْلَحَماِم،  واْلَهِديُر  واْلَهِديُل  لِلنَّْسِر،  ِفيُر  والصَّ ْقِر،  لِلصَّ واْلَغْقَغَقُة  لِْلَباِزي،  ْرَصَرُة  الصَّ

والنَِّعيُب  والنَِّعيُق  َجاجِة،  لِلدَّ والَقْوَقاُء  لِْلُهْدُهِد،  واْلَهْدَهَدُة  لِْلعنَْدلِيِب،  َلُة  واْلَعنَْد  ، لِْلُقْمِريِّ

للُغراِب**.

ِمريي، جـ333/1 ـ 334 )بترصف(. * حياُة احليوان الكربى لِلدَّ

َعالِبي، ص 228 ـ 230 )بترصف(. غة وِسُّ العربية لِلثَّ ** ِفْقُه اللُّ

َ

َ
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َبْل هو  الناِس،  ِمَن  الكثيُر  َيُظنُّ  َكَما  َلْيَس طائًرا  َفُهَو  الثَّْدِييَِّة.  الحيواَناِت  اُش أغرَب  اْلُخفَّ ُيَعدُّ 
ِمْن طائفِة الحيواناِت الثدِييَِّة التي َتَتَكاَثُر بالِوالدِة وُترِضُع ِصَغاَرَها. ويطيُر ُمعَظُم أنواِع الخفافيِش 
ٌة  اِش أسناٌن حادهّ َلْياًل ويناُم َنَهاًرا. ويعيُش ُمْعَظُمها على الحشراِت َعَدا خفافيِش الفاِكَهِة... ولِْلُخفهّ

فاِع َعْن نفِسِه. يستعِمُلها في كثيٍر ِمَن األحياِن لِلدِّ
اَش َيرى  َوَلنَا أْن نقوَل : كيَف َيهتدي الخفاُش إلى طريِقِه؟ هْل َيَرى بَعْينَْيِه؟ كاَن الساِئُد أنَّ اْلُخفَّ
َة اْستِْشَعاٍر )َراَداًرا( َيستعمُلها  وَيسمُع، وقد َأْثَبَتِت الدراساُت العلميُة أنهّه ال َيرى، لكنَّه يملُك حاسَّ
في تحديِد مواِقِع األشياِء، وفي الهرِب، وَتَجنُِّب االصطداِم بما حوَله. ويقوُل العلماُء : إنَّ اإلنساَن 

ال يستطيُع َسَماَع الَمْوجاِت الصوتيهِّة التي ُيْصِدُرها الخفاُش؛ ألنَّها موجاٌت )فوَق َصْوتِيٍَّة(*.

اُش طاِئًرا مع أنه يطيُر؟ 1 ـ لماذا ال ُيَعدُّ الُخفَّ
2 ـ في أيِّ مجاٍل يستفيُد اإلنساُن ِمْن )ِجهاِز االستشعاِر( في الوقِت الحاِضِر؟

اُش؟ 3 ـ كيَف يهتِدي الُخفَّ

1 ـ ُأالَِحُظ َأنَّ النَّصَّ يشتمُل على عالماٍت تفصُل َبْعض العباراِت والجمِل عن بعِض. ولو ُكتَب 
النصُّ دوَنها َلَصُعَبْت علينا قراَءُتُه، وَلَتَداخلْت بعُض الجمِل. وقد ورَد من تلَك العالماِت ما 
ى  ْأِسيََّتاِن ):(. وُتَسمَّ يأتي : النقطُة ).(، وعالمُة االستفهاِم )؟(، والفاِصَلُة )،(، والنُّقطتاِن الرَّ

َهِذِه ُكلَُّها عالماِت الترقيم.

ـرِقـيــِم َعــاَلمــــ�ُت التَّ

اش"، جملة الفيصل، العدد 86، شعبان 1404، ص 91 . 93 )بترصف(. * حممد أدهم السيد، "اخُلفَّ

اأ�سـئــلــة

ي�سـ�ح 3 الإ
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ِة التي ال استفهاَم فيها. وقد تطوُل الجملُة كما في  2 ـ فالنقطُة ).( َتجيُء في نهايِة الجملِة التامَّ
أوِل النصِّ : )ُيَعدُّ الخفاُش أغرَب الحيواناِت الثدييِة.« وقـد َتْقُصُر كما في قولـنا في األمِر : 

»اجلس.«.
أما النَُّقُط الثالُث )...( فإنَّها تدلُّ على َأنَّ في الكالِم محذوًفا كما في النصِّ : »عدا َخَفافِيِش 

ٌة«. اِش أسناٌن حادَّ الفاكهِة...، ولِْلُخفَّ

اُش إلى  3 ـ وَتِرُد عالمُة االستفهاِم )؟( في نهايِة الجمِل االستفهاميِة كما في : )كيَف يهتدي اْلُخفَّ
طريقِه؟ هل يرى بعينيِه؟(. فإذا لم تكن الجملُة لاِلستفهاِم لم تكتْب عالمُة االستفهاِم نحو : 

ِه كيَف حاُلُه َفَلْم َيُردهّ«. »سألُت عبَد اللهّ

4 ـ أما الفاِصَلُة* )،( فلها الَوَظاِئُف اآلتية :
أ ـ الفصُل بيَن الُجَمِل الطويلِة المعطوِف بعضها على بعٍض كما في »َفُهَو َلْيَس طاِئًرا كما   

َيُظنُّ الكثيُر ِمَن الناِس، َبْل هو ِمْن طاِئَفِة الحيواناِت الثَّْدِييَِّة«.
َتَحاَسُدوا، وال  : »ال  اللهّه عليه وسلَم  ـ صلَّى  قولِِه  نحَو  القصيرِة  الجمِل  بيَن  الفصُل  ـ  ب   

َتنَاَجُشوا، وال َتَباَغُضوا، وال َتَداَبُروا، وال َيبْع بعُضُكم على َبْيِع بعٍض«.
»َيْسَتْعِمُلَها في   : النصِّ  ِمَن  وِمَثاُلُه  َطويلٍة،  المعطوفِة في ُجملٍة  العباراِت  بيَن  الفصُل  ـ  جـ   

َتحديِد مواقِع األشياِء، وفي الهرِب، وَتَجنُِّب االْصطَِداِم بما َحْوَله«.

ْأِسيََّتاِن ):( َفَتُدالَِّن على أنَّ ما بعَدُهَما تفصيٌل لَِما قبلهما. وَتِجيَئاِن في المواطِِن  ا النقطتاِن الرَّ 5ـ  أمهّ
اآلتية :

أـ  بعد القوِل : )قاَل، قاَلْت، ُقْلُت، َيُقوُل، يقوُلوَن، ُقوُلوا... إلخ( نحو ما ورَد فِي النصِّ  »ويقوُل 
العلماُء : إنهّ اإلنساَن... إلخ«.

ْرَس. وِمنُْه قوُلنَا : قاَل األستاُذ : راِجُعوا الدَّ  

ْوَلَة. ى أيضا الَفْصَلَة والشَّ * ُتَسمَّ
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ِة على التقسيم، نحو : »َتنَْقِسُم اْلَخَفافِيُش إلى ُرْتَبَتْيِن : الخفافيُش الكبيرُة،  الَّ بـ  بعَد الكلَمِة الدَّ

والخفافيُش الصغيرُة«.

ِة على التمثيِل، نحو : )اآلتي : ، فيما يلي : ، نحو :(. جـ ـ بعَد الكلمِة الدالَّ

د ـ بيَن الكلمِة ومعناها مثل : )نصب : تعب(.

َمعانِيِه. ُموُز الُمْسَتْخَدَمُة في الكتابِة لِتقسيِم الكالِم وإيَضاِح   1 ـ عالماُت التَّْرِقيِم : ِهَي الرُّ

والنُّقطتاِن   ،)،( والفاِصَلُة  ).(، وعالمُة االستفهاِم )؟(،  النُّْقَطُة   : منها  كثيرٌة،  ـ وِهَي   2

الرأِسيََّتاِن ):(.

َرْت ثالَث  3ـ  فالنقطُة َتجيُء في نَِهاَيِة الجملِة التي ال استفهاَم فيها لَِتُدلَّ على اْنتَِهاِئَها، وإَذا ُكرِّ

اٍت )...( فإنهّها َتُدلُّ على حذِف ُجْزٍء ِمَن الكالِم. مرَّ

4 ـ وعالمُة االستفهاِم َتِجيُء في نهايِة الجملِة االستفهاميِة.

5 ـ والفاصلُة َتُدلُّ على َأنَّ ما بعدها ُمْرَتبٌِط بما َقْبَلَها، وتجيُء في مواطَن منها :

أ ـ بيَن الجمِل المعطوِف بعضها على بعٍض.

ب ـ بيَن العباراِت المعطوفِة في الجملِة الطويلِة.

في  وَتِجيَئاِن  قبلُهَما.  لَِما  تفصيٌل  بعَدُهَما  ما  أنَّ  على  َفَتُدالَِّن  ْأِسيََّتاِن  الرَّ النقطتاِن  أما  ـ   6

المواِضِع اآلتية :

ِة على التقسيِم. الَّ أ ـ بعَد القْوِل )قاَل( وما شابهه.             ب ـ بعَد الكلماِت الدَّ

ِة على التمثيِل.            د ـ بيَن الكلماِت المشروَحِة وَمْعنَاَها. الَّ جـ ـ بعَد الكلماِت الدَّ

اأ�سـتــنــتـــــُج
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ُل وَّ التــدريــُب الأ
َأَضُع عالمَة َتْرِقيٍم مناسبًة بين األقواس فيما يأتي :

.) 1 ـ كيَف أنتم ) 
.) َفِر )   2 ـ هل استرحُتم من َعنَاِء السَّ

( وشهُر ربيع اآلخر. (  شهُر ربيٍع األوِل )    بيعاِن ِمَن الشهوِر ُهَما )  3 ـ الرَّ
َث َكَذَب )      ( وإَذا َوَعَد أْخَلَف )      (   4 ـ قال الرسوُل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ »آيُة المنافِق َثالٌث )     ( إَذا َحدَّ

وإذا اؤُتِمَن َخاَن«.
.) َفَر )   5 ـ َمتى َتنِْوي السَّ

( »َأِجيبوا َعِن األسِئَلِة بُِهُدوٍء«. 6 ـ قاَل األستاُذ )  
( »يا أميَر المؤمنيَن )     ( إنَّ  7 ـ نصَح القاِضي أبو يوسَف الخليفَة هاروَن الرشيَد َقائاًل ) 
َدَك أمًرا عظيًما، ثواُبُه أعظُم الثواِب، وِعقاُبه أشدُّ العقاِب )     ( َقلََّدَك  َه ـ وَلُه الحمُد ـ قد َقلَّ اللهّ
أمَر هذه اأُلمِة فأصبحَت وأمسيـَت وأنَت تبني لِخْلٍق كثيٍر قد استرعاَكُهُم اللهّه... َوَوالََّك َأْمرُهْم       
َة في العمِل بِإْذِن اللهِّه«. َدَك اللهّه ِمْن َأْمِر هذِه الرعيَِّة )          ( فإنَّ الُقوَّ )        ( فال ُتَضيَِّعنَّ ما َقلَّ

التــدريــُب الثــ�نـي
َأَضُع عالمَة ترقيٍم مناسبًة في الفراغاِت الموجودِة في هذا النص :

ا اقترَب منه قاَل        السالُم  َغِة العربيِة في ُغْرفِة المدرسيَن، فلمَّ ِس اللُّ ذهَب ُأسامُة إلى مدرِّ
عليُكْم        كيَف حاُلَك يا ُأستاُذ        قاَل المدرُس        بِخيٍر        وللهّه الحمُد        ماَلَدْيَك        َقاَل 
ُأسامُة        وجدُت ُصُعوَبًة في كتابِة بعِض الكلماِت     فأْحَبْبُت أْن أسأَلَك يا ُأستاُذ      كما َأنَّني لْم 
َأفهْم بعَض عالماِت الترقيِم        وأرُجو أْن أِجَد ِمنَك المساعَدَة        قاَل المدرُس        َأَهَذا ُكلُّ َما 

ِعندَك        َفردَّ ُأسامُة        نعْم        قاَل المدرُس        لِنَْبَدْأ إًذا بالكلماِت        ُثمَّ بَِعالَماِت التَّرِقيِم.

تـــدريـبـــ�ٌت

َ
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التــدريــُب الثــ�لــُث
ِل، وُأَغيُِّر ما يلزُم : َأجعُل الجمَل اآلتيَة استفهاِميًَّة على ِغَراِر المثاِل األَوَّ

ُل؟ َمـْن َكـاَن األوَّ ُل محمًدا     1 ـ َكاَن اأَلوَّ
............................. 2 ـ أشرَق نوُر الصباِح.    
............................. ًما.    3 ـ أكَل الطفُل طعاًما ُمَتَسمِّ
............................. 4 ـ قالْت الممرضُة : الطبيُب مشغوٌل.  
............................. 5 ـ ينزُل المطُر غزيًرا.    
............................. 6 ـ الثوُب بخمسيَن رياالً.    

التــدريــُب الـــرابـُع
اِر الجـــ�ُر َقْبـَل الــدَّ

وَن َكثيًرا بأْمِر الجواِر وَيْسَعْوَن َجاِهِديَن لَِيُكوَن ِجيَراُنهم ِمْن ِخياِر الناِس َيْسَأُلوَن  َكاَن اآلباُء َيْهَتمُّ
ُهْم َينُْووَن ُمَصاَهَرَتُه ال ُمجاَوَرَتُه َوَتْعَجُب ِمْن  عن الجاِر قبَل ِشَراِء الداِر َمْن هو وَما َحِقيَقُتُه وكأنَّ
ِدِهْم في َهَذا األْمِر... فيقوُلوَن َلَك ال َتْعَجْب فالناُس َمَعاِدُن... ويخشوَن إْن جاَوُروا  بِِهْم وتشدُّ َتَصلُّ
َمْعِدًنا َرِخيًصا أْن َتُسوَء الحياُة وَتْسَودَّ األياُم وَينَْطبَِق عليِهْم الدعاُء القاِئُل »اللهمَّ إنِّي أعوُذ بَك من 

وِء في َداِر الُمَقاَمِة«*. جاِر السُّ
ُأِعيُد كتابَة النصِّ السابِق مع استخدام عالماِت الترقيِم المناسبِة.

التــدريــُب الخــ�مــ�ُس
َأكتُب موضوًعا »عن المدرسِة« يكوُن ُمْشَتِماًل على عالماِت الترقيِم التي درسُت، وذلَك في 

حدوِد خمسِة َأْسُطٍر.

التــدريــُب ال�ســ�د�ُس
َأقرُأ موضوًعا ِمْن موضوعاِت الِقَراَءِة، وُأالحُظ َما فِيه ِمْن عالماِت الترقيِم.

* »اجلار قبل الدار« لَفْهد الُعَريفي، املجلة العربية، العدد 97، صفر 1406، ص 64. )بترصف(.
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التــدريــب ال�ســ�بُع

َأرجُع إلى كتاِب التَّاريِخ وأستخرُج :

1 ـ ثالثَة مواضَع جاءْت فيها النقطُة ) . (.  

2 ـ ثالثَة مواضَع جاءْت فيها النقطتاِن الرأسيتاِن ) : (.  

3 ـ ثالثَة مواضَع جاءْت فيها عالمُة االستفهام ) ؟ (.  

4 ـ ثالثَة مواضَع جاءْت فيها الفاصلـُة ) ، (.  

ـٌة : ــو�ٌس اإمــالِئـيَّ \ُن�سُ

)1( 1 ـ التــ�ريــُخ الِهجــريُّ

ُه عنـه.  ُل َمْن فعَلُه في اإلسالِم عمُر ْبُن الخطاِب ـ َرِضَي  اللهّ ُخ به اليوَم َأوَّ التـاريُخ الذي ُيَؤرَّ

ْخَت َلُكنَْت تعرُف األموَر في أوقاتِها. فقاَل : وما التاريُخ؟  َواِويَن، فقيَل له : لو أرَّ َن الدَّ حيُث َدوَّ

ُخوا. فقالوا : ِمْن َأيِّ َسنٍَة؟ فاجتَمُعوا على سنِة الهجرِة؛  َفُأْعِلَم ما كانِت العجُم تفعُلُه. فقاَل : َأرِّ

ِه ـ صلَّى اللَّـُه عليِه وسلَّم ـ على غيِر َتِقيٍَّة، ثمهّ قالوا : في أيِّ  ألنُه الوقُت الذي حكَم فيِه رسوُل اللهّ

ُهْم، وكانْت هجرُة رسوِل  ِم إذا انقضى َحجُّ شهٍر؟ فقالوا : نستقبُل بالناِس أموَرَهم في شهِر اْلُمَحرَّ

َم التاريُخ على الهجرِة هذِه األشهَر*. ِه ـ صلَّى اللَّـُه عليِه وسلَّم ـ في شهِر ربيٍع اآلِخِر، َفُقدِّ اللهّ

ايل 672/2. )بترصف(. د. حتقيق حممد الدَّ * الكاِمُل لِْلُمرَبِّ
)1( يملى هذا النص، وتذكر عند اإلمالء عالمات اإلعر اب.
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�ســـالِم)1( 2 ـ �ُسَعــَراُء الإ

َر َدْوَرُهْم في ُمحاربِة المشركيَن  َأْثنَى الرسوُلـ  صلَّى اللَّـُه عليِه وسلَّمـ  على ُشَعَراِء اإلسالِم، وَقدَّ

ُه  َعُهْم على االستمراِر فِي ذلِك النِّضاِل، وَخصَّ حساَن ْبَن ثابٍتـ  َرِضَي اللهّ لَِيُشدَّ ِمْن أْزِرهم، َوُيشجِّ

عايِة أكثَر ِمْن غيِرِه ألَثِر ِشْعِرِه في المشركيَن، إْذ كانوا يخافون ِمْن لَِسانِِه. َفُرِوَي  عنُه ـ بالعنايِة والرِّ

َيُردُّ َعنَّا؟ قالوا : يا رسوَل اللهّه، حساُن ْبُن  َأنَّ الرسوَل ـ صلَّى اللَّـُه عليِه وسلَّم ـ قاَل : َأالَ رجٌل 

هاِم في َغَبِش الظالِم. وقاَل له : ُاْهُج  ثابٍت، قاَل : اْهُجُهْم، َفواللهّه َلِهَجاُؤَك أشدُّ عليِهْم ِمْن َوْقِع السِّ

ُدك ما َناَفْحَت َعِن اللهِّه ورسولِِه*. المشركيَن فإنَّ روَح الُقُدِس َمَعك، الَ يزاُل ُيَؤيِّ

رنـُب والثعـلـُب)2( 3 ـ الأ

بِّ فقالـِت  َزَعُموا َأنَّ أرنًبا وجدْت تمرًة         َفَسَرَقَها ِمنها الثعلُب         فانطَلَقْت به إلى الضَّ

األرنُب يا أبا الِحْسِل! فقاَل        َسِميًعا دعوِت        قالْت        أتيناَك لِنَْحَتِكَم إليَك        فاخرْج 

إلينا      قاَل      في بيتِه ُيْؤَتى اْلَحَكُم       قالْت      إنِّي وجدُت تمرًة      قاَل      ُحلوًة َفُكِليها      قالْت      

ِك  فاْخَتَلَسَها الثعلُب ِمنِّي فأكَلها      قاَل      لِنَْفِسِه َبَغى الخيَر      قالْت      َفَلَطْمُتُه      قاَل      بحقِّ

أخذِت      قالْت      َفَلَطَمنِي      قاَل      ُحرٌّ اْنَتَصَر      قالْت      فاقِض َبْينَنَا      قاَل      قْد َفَعْلُت**.

* اإلسالُم والشعُر. لسامي َمكيِّ العاِن ص 68 ـ 69 )بترصف(.
** الفاخر للمفضل بن سلمة، حتقيق عبد العليم الطحاوي ص 76 )بترصف(.

)1( ُيمىل هذا النص، وُتذكر عند اإلمالء عالمات الرتقيم.
)2( يميل املعلم، أو املعلمة عىل الطالب والطالبات ُمَراِعيني طريقة النطق باجلملة، ويطلبان منهم وْضَع عالمِة ترقيٍم مناسبٍة حيُث يقفان.
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اأخطـــ�ء �س�ئـعـــة وعـــالجــــه�

الـتــــو�سيـحال�ســواباخلــطــــ�أ

آخر الكلمة تاء مربوطة وليست هاء؛ ألننا إذا نطقنا احلرف األخري الكراسُة1 ـ الكراسُه
مضمومًا ينطق تاء، وإذا وقفنا عليه ينطق هاء؛ ولذا توضع عليه نقطتان.

آخر الكلمة هاء وليست تاًء؛ ألهنا هاء عندما ننطقها مضمومة، وهاء قلمُه2 ـ قلمُة 
أيضا عندما نقف عليها بالسكون؛ ولذا ال توضع عليها نقطتان.

السياراُت3 ـ السياراُة 
التاء يف آخر هذه الكلمة تنطق تاء يف الوصل وتبقى أيضا عندما نقف 

عليها؛ لذا فهي تكتب تاًء مفتوحة، فهي عالمة مجع املؤنث السامل.

 التاء يف آخر هذه الكلمة تنطق تاء باحلركة، لكننا إذا وقفنا عليها الشجرُة 4 ـ الشجرُت 
بالسكون نطقت هاء؛ لذا فهي تكتب تاء مربوطة.

دخلت )ال( الشمسية عىل كلمة مبدوءة بالم فال حيذف يشء منها.اللهّحم5 ـ الهّحم

حتذف األلف من مئة ومضاعفاهتا.مئتان6 ـ مائتان

يمون يمون7 ـ َلللهّ إذا دخلت الالم املفتوحة أو املكسورة عىل اسم مبدوء بالالم ومقرتن للهّ
بـ)ال( حتذف )ال( كاملة.

إذا دخلت الالم املفتوحة أو املكسورة عىل اسم مبدوء بالالم ومقرتن لِلهّعب8 ـ لِللهّعب
بـ)ال( حتذف )ال( كاملة.

9 ـ الصـالة خـري
       من النـوم

 الصـالة خـري
توضع النقطة يف هناية اجلملة التامة التي ال استفهام فيها. مـن النوم.

10 ـ هل تشارك يف   
      أنشطة املدرسة

هل تشارك يف أنشطة 
توضع عالمة االستفهام يف هناية اجلملة االستفهامية.املدرسة؟

11 ـ قال املعلم، أحبوا 
    اخلري لكل الناس.

أحبوا   : املعلم  قال 
بعد القول توضع النقطتان الرأسيتان.اخلري لكل الناس.

12 ـ آية املنافق ثالث :
وإذا  كذب  حدث  إذا 
وعد أخلف وإذا اؤمتن 

خان.

آية املنافق ثالث : إذا 
وإذا  كذب،  حدث 
وإذا  أخلف،  وعد 

اؤمتن خان.

توضع الفاصلة بني اجلمل املرتبطة ببعضها.
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ـ�ِلـــِب والط�لبــة َـّ ـِويِب اأَْخـــَطــ�ِء الطـ َجــْدَوُل َت�سْ

ــَواُباْلَكِلَمُة اْلـَخـَطـ�أ ال�سَّ
�َسَبُب َر�ْسِمَه� َبْعَد التَّ�سِويِب



40

اأُ�سحـُح اخلـطـ�أ واأذكــُر ال�سـبب

ال�سبــبال�ســواباخلــطــــ�أ

م احلَّ

الصائم

كاة ازهّ

َعِليُمن

هل صمت

حقيبتُة

مسطرٌه

القضات

املعلامة

الَّبن

َفْلِعْلُم

ملا صمَت؟

م اِلمْلَعلِّ

القرأة

لِْلَلحم

قال حممد، نعم
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ًل : تدريب�ٌت ِلْلُمَراَجَعِة واْلُمَن�َق�َسِة اأَوَّ

ُل وَّ التــدريــُب الأَ
ْقــــَدام الإ

ِه إنََّك َلَتْرِمي  قال يزيُد ْبُن الُمَهلَِّب يوًما لُِجَلساِئِه : َأَراُكْم ُتَعنُِّفوَننِي في اإِلْقداِم؟ قالوا : َنَعْم، واللهّ
ِه َلْو َلْم آِت الموَت ُمْسَتْرِساًل، ألََتانِي ُمْسَتعِجاًل. إنِّي  بنفِسَك في المهالِِك. قاَل : »إليُكْم َعنِّي! َفَواللهّ

يُّ حيُث يقول : َلْسُت آتي الموَت ِمْن ُحبِّه، إنَّما آتيِه من ُبْغِضِه. وقد َأْحَسَن الُحَصْيُن ْبُن الُحماِم الُمرِّ
َمــا* ــْرُت َأْسَتْبـقـِي الحيــاَة َفَلـْم أِجــْد              حيــاًة لِنَـْفـِسي مثـَل أْن َأَتــَقــدَّ َتَأخَّ

ا َيِلي : أ ـ أقرُأ القطعَة السابقَة، ثم ُأِجيُب َعمَّ
1 ـ لِماذا الََم يزيَد ُجَلَساُؤه؟  

2 ـ َهْل إقداُم يزيَد ْبِن الُمَهلَِّب َرْغَبٌة في الموِت أو ِحْرٌص على الحياِة؟  
ب ـ ما َمْعنَى َقْوِل يزيَد ْبِن اْلُمَهلَِّب : »إليُكْم َعنِّي!«؟

جـ ـ أستخرُج من النصِّ :
1 ـ َكِلَمَتْيِن ُمنَْتِهَيَتْيِن بتاٍء مربوطٍة.  

2 ـ أربَع كلماٍت منتهيٍة بتاٍء مفتوحٍة.  
ُة. 3 ـ اسَمْيِن دخلْت عليهما )ال( الَقَمِريهّ  

ْأِسيََّتاِن؟ ولماذا؟ د ـ َكْم مرًة َوَرَدِت النقطتاِن الرَّ
؟ هـ ـ ما عالماُت الترقيِم األْخَرى التي وردْت في النصِّ

و ـ ُأدخُل الالََّم المفتوَحَة أو المكسورَة على الكلماِت اآلتيِة ُثمَّ أكُتُبَها :
،  الموت ،  الحياة  ،  اللهّه  اإلقدام    

ويل. حتقيق حممد عبده عزام وآخرين ص 255. * أخبار أيب متام، أليب بكر الصُّ

ٌة على مــ� �َسَبقـَْت ِدَرا�َسُتـُه تــدريبــ�ٌت عــ�مَّ

ِ

ُ
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ــ�نــي التــدريــُب الثَّ

قـال تعـالى في سورِة القـارعـــِة : ﴿

﴾        

ا يأتي : أ ـ أقرأ اآلياِت السابقَة، ثم أجيُب َعمهّ
1 ـ َما القارعُة؟  

ُه تعالى الناَس في ذلَك الموقِف؟ 2 ـ بَِم وصَف  اللهّ  
ب ـ تختلُف ِكتابُة الُمْصَحِف أْحَياًنا َعِن الكتابِة الحالِيَِّة في بعِض الكلماِت. أستخرُج ِمْن سورِة 

ا هو ُمْعَتاٌد َلَدْينَا. القارَعِة َكِلَمَتْيِن في كتابتهما اختالٌف َعمَّ
جـ ـ أستخرُج ِمَن اآلياِت ما يأتي :

1 ـ َكِلَمَتْيِن ُمنَْتِهَيَتْيِن بتاٍء مفتوحٍة، َوُأَبيُِّن َسَبَب ِكَتاَبتَِها مفتوحًة.  
2 ـ ثالَث كلماٍت منتهيٍة بتاٍء مربوطٍة.  

اها في جمٍل مفيدٍة ِمْن  د ـ ُأدخـُل الالََّم المفتوحَة أو المكسورَة على الكلماِت اآلتيِة وأجَعُل إيَّ
إِنشاِئي : الَفراش  ،   الجَبال   ،  الَمَواِزين.

ــ�لــُث التـدريــُب الثَّ
َلَتاُن الَعْبِديُّ :* قال الصَّ

ُمــــُروُر الَغــَداِة َوَكــــرُّ الَعــشـــيهّ ِغيـــَر َوَأْفنَـى اْلَكبِيـَر          َأَشـــــاَب الصَّ  

أَتـــــى بعــَد ذلـــــَك يـوٌم َفــتِــيهّ َمـــْت َيــــْوَمـــَهـــا   إَذا ليـلــٌة َهــرَّ  

ه العسيالن 622/1. هـّ * احلامسة أليب متام. حتقيق د. عبد الل
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َنـــُروُح وَنـْغـُدو لَِحــــاَجــــاتـنَــا   َوَحـــاَجــُة َمـــْن َعــــاَش ال َتنَْقِضي  
َوَتْبـَقـــى َلــه َحـــاَجــة َمـــا َبـقـــي َتـُمــوت َمــع اْلـَمـــْرء َحـــاَجـاتـه    

أ ـ أقرأ األبياَت قراءَة إِْلَقاء.
ا يأتي : ب ـ ُأجيب َعمَّ

«؟ 1 ـ ماذا َيْقِصُد الشاعُر بقولِِه : »ُمُروُر الَغَداِة َوَكرُّ الَعِشيهّ
2 ـ هل تنقِضي حاجاُت اإلنساِن في حياتِِه؟

3 ـ ما معنَى قوله : »َوَتْبَقى َلُه حاجٌة ما َبِقي«؟
جـ ـ أستخرُج ِمَن النص :

1 ـ ُكلَّ كلمٍة ُمنَْتِهَيٍة بتاٍء مفتوحٍة.  

2 ـ كلَّ كلمٍة ُمنتهيٍة بتاٍء مربوطٍة.  
ُفَها وُأْدِخُل الََم الَجرِّ َعَلْيَها في ُجملٍة ُمفيدٍة. ُلها الٌم، ُثمَّ أَعرِّ 3 ـ كلمًة َأوَّ  

د ـ أؤنث الكلماِت اآلتيَة، ثم ُأَبيُِّن نوَع التاِء التي في آخِرها :
،  المرء ،  الكبير  الصغير   

هـ ـ أضبُط َأَواِخَر الكلماِت التي في البيِت األخيِر بالشكِل.

التــدريــُب الــرابــُع

َياَقة  ،  النَّْوم ْؤُلَؤة  ،  اْلَقَمر  ،  اللُّْغز  ،  الِمْسَواك  ،  اللِّ اللُّ
ُأَبيُِّن ما َطَرَأ  ُأدخُل الالََّم المفتوحَة أو المكسورَة على الكلماِت السابَِقِة في جمٍل مفيدٍة، ثم 

على »ال« بعد ُدخوِل الالَِّم.

ِ
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ـو�ٌس اإمــالئـيـة )1( ثــ�نًيـ� : ُن�سُ

َعُب ْبُن ُعَمْير 1 ـ ُم�سْ

ِه ـ صلَّى اللَّـُه عليِه  ا َلُجُلوٌس َمَع رسوِل اللهّ ُه عنه ـ قاَل : إِنَّ عن عليِّ ْبِن أبي طالٍب ـ َرِضَي اللهّ

ا َرآُه رسوُل  َلَع علينا ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْيٍر، ما َعَلْيِه إالَّ ُبْرَدٌة له َمْرُقوَعٌة بَِفْرٍو. فلمهّ وسلَّمـ   في المسجِد فاطَّ

ُه ـ صلَّى اللَّـُه عليِه وسلَّم ـ َبَكى لِلَِّذي كاَن فيِه ِمَن النِّْعَمِة والِذي هو فيه اليوَم، ُثمَّ قاَل رسوُل  اللهّ

ٍة، وراَح في ُحلٍَّة؟ َوُوِضَعْت  ِه ـ صلَّى اللَّـُه عليِه وسلَّم ـ : »كيَف بُِكْم إذا َغَدا َأَحُدُكْم في ُحلَّ اللهّ
ِه، نحن  َبْيَن َيَدْيِه َصْحَفٌة وُرفَِعْت ُأخرى؟ َوَسَتْرُتْم ُبُيوَتُكْم كما ُتْسَتُر الكعبُة؟« قالوا : »يا رسوَل اللهّ

ُغ لِْلعبـاَدِة، وُنْكَفى الَمُؤوَنُة«. قاَل : ال، أنُتُم اليوَم َخْيٌر ِمنُكُم َيْوَمِئٍذ«*. خيٌر ِمنَّا اليوَم، َنَتَفرَّ

�لحين« 2ـ »اأْلِحْقِني ب�ل�سَّ

ُه عنه ـ َفَكُثَر ُبَكاُؤه بين  عن ميموِن ْبِن ِمْهراَن قال : بتُّ ليلًة عنَد ُعَمَر ْبِن عبد العزيز ـ َرِضَي اللهّ

اُه الموَت. فقلُت : يا أميَر الُمْؤمنين، لَِم تسأُل َربََّك الموَت وقد َصنََع اللُه على  ِه، وُسَؤاُلُه إيَّ َيَدْي ربِّ

َيـِدَك خيًرا كثيًرا؟ َأْحَيْيَت ُسنَنًا، وَأَمتَّ بَِدًعا... وفي َبقـائـَِك ُكـلُّ راحٍة وخيـٍر للنـاِس. فقال لي : 

ُه َعْينَُه، وجـمَع َشْمَلُه، وَأْعـَلى َأْمَرُه فقــال : أَفـاَل أكـوُن كـالعبِد الصـالِح حـيَن َأَقرَّ اللهّ

﴿
)2( . ﴾         

ِه عليه.** فما َداَر األسبوُع َحتَّى َماَت. َرْحَمُة اللهّ

* سنن الرتمذي 647/4.
َعالِبي. حتقيق شاكر العاشور ص72، 73. )بترصف(. ِسنُي القبيِح وَتْقبِيُح احَلَسِن أليب منصور الثَّ ** حَتْ

)1( عىل املعلم واملعلمة االعتناء بعالمات الرتقيم عند اإلمالء.
)2( سورة يوسف 101. ُيْقَبُل من الطالب أو الطالبة كتابة اآلية بخط املصحف أو اخلط املعتاد.
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ْقب * 3 ـ �س�ِحُب النَّ
َحاَصَر َمْسَلَمُة ْبُن عبِد الَمِلِك ِحْصنًا، َفنََدَب الناَس إلى َنْقٍب منه، َفَما دخَلُه أحٌد. فجاَء رجٌل من 
ُه عليِهْم. فناَدى َمْسَلَمُة : أْيَن صاِحُب النَّْقِب؟ فما جاَءُه أحٌد. فناَدى : إنِّي  ُعـْرِض الجيِش ففتَحُه اللهّ
قــد أمـْرُت اآلِذَن بـإدخالِـِه ساعَة يأتِي، َفَعَزْمـُت عليِه إالَّ جاَء. فجـاَء رجٌل فقاَل لآِلِذِن : استأِذْن 
لي على األميِر، فقاَل َلُه : أنَت صاحُب النَّْقِب؟ قال : أنا ُأْخبُِرُكم عنه. فأْخَبَر اآلِذُن َمْسَلَمَة خبَره، 
ُدوا اسَمُه في َصِحيَفٍة لِْلَخِليَفِة،  فأِذَن َلُه، فقاَل َلُه : إنَّ َصاِحَب النَّْقِب يأُخُذ عليُكْم ثالًثا : َأالَّ ُتَسوِّ

ْن ُهَو، قاَل َمْسَلَمُة : َفَذاَك َلُه. قاَل : َأَنا ُهَو! وال تأُمُروا َلُه بَِشْيٍء، وال َتْسَأُلوُه ِممَّ

فكاَن َمْسَلَمُة الَ ُيَصلِّي بعَدَها َصاَلًة إالَّ قاَل : اللَُّهمَّ اْجَعْلنِي َمَع َصاِحِب النَّْقِب!.

ـْجـن 4 ـ ال�سِّ
ْجِن : ** قال عليُّ ْبُن الَجْهِم )المَتوفَّى سنَة 249هـ( وُهَو في السِّ

ـــــٍد ال ُيْغـَمـــــُد َحْبِســي، وأيُّ ُمَهـنَـّ قالـْت : ُحبِْسَت، فقلـُت : َلْيَس بَِضـاِئٍر       
ُد؟ بــــاِع َتـــــَردَّ ِكْبــًرا، وَأْوَبــــاُش السِّ َأَو َمـــا رأيِت اللَّيــَث َيْأَلـــُف ِغيَلــُه               
َعْن نـــاظَِرْيـــِك َلَمــا أضـــاَء الَفــْرَقـُد ْمُس َلــــْوالَ َأنَّـــها َمْحـُجوَبــٌة               والشَّ
والـمــــاُل عــاِرَيــٌة ُيــَفـــاُد وَينْــَفـــُد ٌد             ِغَيــُر اللَّيــــالي بـــاِدَئــاٌت ُعــــوَّ
ُد والحبــُس ـ َمــــا َلـْم َتْغَشــُه لــَِدنِيٍَّة            َشنْـَعـــاَء ـ نِْعــَم الـمــنـِزُل الـُمـَتــَورَّ
وُيـــَزاُر فـيـــِه وال َيـــُزوُر، وُيــْحـَفــُد ُد لِْلَكــِريِم كــــرامــًة               بيــٌت ُيَجــدِّ

5 ـ اأ�سبــوُع النَّظــ�فـة
النظافُة ُرْكٌن أساِسيٌّ في حياِة المسلِم؛ ألنَّ بعَض أموِر دينِه ال تستقيُم إالَّ على نظافِة البدِن 
والَمْلَبِس والمكاِن. لَِذا فهو مسُؤوٌل َعْن نظافِة َبَدنِِه ومنزلِِه، والشاِرِع الذي فيه َبْيُتُه، والحيِّ الذي 

يسكنُُه. كما أنَّ الصحَة مرتبطٌة بالنظافِة ارتباًطا وثيًقا.

** ديوان عيل بن اجلهم بتحقيق خليل َمْرَدم بِك ص 41 ـ 45. * عيون األخبار البن ُقَتْيَبَة، جـ 1 : 172 )بترصف(. 
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يَِّة النظافِة  وتأكيًدا لِْلَمَباِدئ السابقِة ُيقاُم  في ُكلِّ عاٍم أسبوٌع لِلنَّظافِة َيتِمُّ ِخاَلَله َتْوِعيُة النَّاِس بَِأَهمِّ
ْوَلـِة  : ووجوِب تطبيِقها في المنزِل وخارجِه. ويشتِرُك في نشاطاِت األسبوِع ُمْختِِلُف أجهزِة الدَّ

ُحِف، والمجالَِّت. اِت، والمدارِس، ووساِئِل اإلعالِم : كاإلذاعِة، والتِّْلَفاِز، والصُّ كالبلديهّ

6 ـ جمــ�ل ال�سحــراء
ِل َوْهَلٍة خاليًة من الَجَماِل عنَد بعِض الناِس، ولكن ما إْن يتأمُل اإلنساُن فيها  َتْبُدو الصحراُء ألَوَّ
ُن ُكْثباًنا ذاَت منظٍر بديٍع َيْخُلُب اللُّبَّ  َحتَّى َيِجَدَها قطعًة من الَجَماِل رائعًة. انظْر إلى ِرمالِها وهي ُتَكوِّ
بأشكالِِه الهندسيَِّة الُمَتَوالَِيِة! ثم انظْر إلى حيواناتِها البديعِة الَخْلِق : كالغزاِل، والَمَها، واألرنِب، 
ْيِل في  بُِهُطوِل األمطاِر وُنُموِّ الُعْشِب ذي األزهاِر اليانعِة! ولِلَّ والَيْرُبوِع! وتزداُد الصحراُء جماالً 

ُه األجساَم!. الصحراِء روعٌة َيِقلُّ َنظِيُرها، فال هو بَِباِرٍد ُيتََّقى وال بحارٍّ َيْلَهُب َحرُّ
َيْقُتُل حيواناتِها،  ُد َجَماَل الصحراِء هو اإلنساُن نفُسُه. فهو الذي  ُيَهدِّ َوَيا َلأَلَسِف! فإنَّ الذي 

ُث ِرَماَلَها، وَيُجوُر في َرْعِي الُعشِب واْستِْئَصاِل الشَجِر. وُيَلوِّ

7 ـ ُمَلــٌح َعِن الـِمْلــح
يبِيُّوَن الُقَدَماُء َيْبنُون  ِل، حيُث كان اللِّ وماِن أنَّ لِيبَِيا كانْت َمنَْبَع الِمْلِح األَوَّ خيَن الرُّ َذَكَر أحُد الُمَؤرِّ
الِمْلِح  َقوافَِل  ُخ  الُمَؤرِّ الثَّْلِج! وقد وصَف هذا  من  ُبيوَتهم  األَْسِكيُمو  َيْبنِي  كما  الِمْلِح  ِمَن  ُبُيوَتُهْم 
ُر الَحْفنَُة منها بما ُيساِويها َذَهًبا! وال  الُمْرَتِحَلَة من شماِل َأْفريِقَيا وِمْن آِسَيا بهذِه الثروِة التي كانْت ُتَقدَّ
يِن كانْت هناَك  وماِن ُتْدَفُع من الِمْلِح َيشتروَن به وَيبيعون. وفي الصِّ َباُت الجنوِد الرُّ َغرابَة أْن كانت ُمَرتَّ

ى »ُعْمَلَة الِمْلِح«. ُعْمَلٌة ُمَتَداَوَلٌة مصنوعٌة من الملِح وكانْت َتْحِمُل خاَتَم اْلَخاِن األكبِر، وُتَسمَّ
اِم الروماِن َضريبًة على إنتاِج الملِح واستيرادِه، ُأْطِلَق عليها اسُم »َضِريبُة  َكَما َفَرَض أحُد الُحكَّ

الِمْلِح«*.

َسن َفِريد أبو غزالة، العريب )العدد 309، أغسطس 1984(، ص 54 ـ 56 )بترصف(. ام« حِلَ * »ِمْلُح الطعام يف َقَفص االهتِّ
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نموذج اختب�ر ق�سـيــر )10 درجـ�ت( )1(

�سئلة : )درجت�ن(. اأوًل ـ الأ
ا  ِعيَِّة، فَسِمَع ُأمًّ مرَّ أميُر المْؤِمنيَن ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب في الليِل فِي َأْوَساِط المِدينَِة لَِيطَمِئنَّ َعَلى الرَّ
ِت البنُت بأنَّ أميَر المؤمنيَن أمَر أال ُيخلَط اللبُن بالماِء،  َبَن بالماِء، فردهّ َتْطُلُب ِمَن اْبنَتَِها َأْن َتْخِلَط اللَّ
ِت البنُت : إذا كاَن أميُر المؤمنيَن ال يراَنا فربُّ  فقالِت األمُّ : وأيَن عيُن أميِر المؤمنيَن اآلَن؟ فردَّ

َج البنَت أحَد أبناِئه. أميِر المؤمنيَن يرانا. فُسرَّ عمُر وَزوَّ

أ ـ أستخرُج من القطعة السابقـة :             الـدرجـة
)0،5( 1 ـ الًما شمسيًة دخلْت على اسٍم أوُلُه الٌم.                     
)0،5( 2 ـ اسًما آخُرُه تاٌء مفتوحٌة.         

ب ـ يرزقنا اللهّه مَن الناقِة الهّحَم واللبَن والوبَر.
)   1   ( أستخرُج خطًأ إمالئيًّا في العبارِة السابقِة وأصححُه، مَع التعليِل.         

ث�نًي� ـ اإمالء اختب�ري )8 ثم�ني درجـ�ت(, لكل كلمة ن�سف درجة.
عدد الكلمات           

4 ـ اللطيُف محبوٌب مَن الناِس.       
4 ـ عامْل إخوتَك بالليِن.        
5 ـ أسلمِت الخنساُء وشهدْت معركَة القادسيِة.     

3 ـ قرأْت فاطمُة القرآَن.        

ب عليه، وُيعدُّ نموذج آخر على مثاله لالختبار. )1( نموذج ُيدرَّ
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نموذج اختب�ر نه�ية الف�سل )30 درجة( )1(

�سئلة : )خم�س درج�ت( اأوًل ـ الأ

الـمعــ�تبُة

اْبُن  لقيُه  المناهِل  ببعِض  كاَن  ا  قاَل إياٌس    خرجُت في سفٍر ومعي رجٌل مَن األعراِب، فلمهّ

، فقاَل لهما الشيُخ : أنعما عيًشا، إنَّ األحمَق  عمٍّ لُه، فتعانقا وتعاتبا، وإلى جانبهما شيٌخ مَن الحيِّ

أكرُم.  فُح  وَللصَّ العداوُة،  ثمرتُه  شيٍء  في  خيَر  وال  العداوَة،  ُيكثُر المعاتبة    والمعاتبُة تبعُث 

فقلُت للشْيِخ : َمْن أنَت    قال : أنا اْبُن تجربِة الـدهِر، ومْن كشَف منُه اللثاَم. فقلُت لـُه : ماذا 

أفادَك الدهُر؟ قاَل : أن يترَك المرُء اللساَن الحسَن بعدُه         

الـدرجـة أ ـ أقرُأ القطعة السابقة ثم أستخرُج :        

)0،5( 1 ـ اسًما أولُه الم ودخلْت عليِه )اْل(.               

)0،5( 2 ـ اسًما مختوًما بتاٍء مربوطٍة.                          

)0،5( 3 ـ كلمة مختومة بتاٍء مفتوحٍة.                   

)0،5( 4 ـ اسًما أولُه )ال( الشمسيُة دخلْت عليِه الالُم المكسورُة أو المفتوحُة.        

)   2   ( ب ـ َأضُع عالماِت الترقيِم المناسبَة في المربعاِت في القطعِة.        

)  1   ( جـ ـ لِلِّلساِن دوٌر هاٌم في حياِة اإلنساِن ـ أصحُح الخطَأ مع التعليِل.     

ب عليه، وُيعدُّ نموذج آخر على مثاله لالختبار. )1( نموذج ُيدرَّ
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ث�نًي� ـ اإمالء اختب�ري *: )25 درجة(, لكل كلمة ن�سف درجة, ومنه� عالم�ت الترقيم 
المح�طة بمربع�ت.

ـ طوبى لمْن زكْت وطابْت سريرتُه    ووسعتُه السنَّة.

ـ َلْلعمُل الصالُح أنفُع لإلنساِن مَن الدنيا وما فيها           

ِه العزُة ولرسولِه وللمؤمنيَن« ـ »وللهّ

ـ وهْل يعفو اللئيُم إال عنَد العجِز     

ـ كأنَّ سواَد الليِل شعر فاحٌم.

اللهِو. إلى  ـ قاَل حكيٌم    خيُر حليِة الشباِب كبُح النفِس إذا مالْت 

* يطلب املعلم واملعلمة وضع عالمة الرتقيم املناسبة يف أماكن املربعات فقط وحياسبهم عن كل عالمة.
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والحمد لّله أوالً وآخًرا
وصّلى الّله على نبيِّنا محمٍد وعلى آله وصحبه وسلم




