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  الوحدة األولى
  

   حممد املهديالشيخ
  

يكفي أن تكون على حظّ من الوفاء لتشعر بأنّ يف فقد األساتذة شيئًا من اليتم كهـذا                   
ألنّ يف الصلة بني األستاذ وتلميذه شيئًا من األبوة والبنوة     .  يف فقد اآلباء     األبناءالذي جيده   

ولقد رأينا تالميذ فُتنوا    .  تأثري يف نفس التلميذ    خيتلف قوةً وضعفًا باختالف ما لألستاذ من      
فليس عجيبا أن حيزن كثري من شباب مصر وشيوخها         . بأساتذم وأحبوهم حبا ال حد له     

               د املهديونه ومييلون إليه ميالً شديدا، هو األستاذ الشيخ حمما هلم كانوا حيبهم فقدوا أبألن
  .رمحه اهللا

ته، ولكني أعرف أنّ تالميذه ال يكادون يحصون، وأنه مـن       لست أعرف تفصيل حيا   
فقد علّم يف دار العلوم، ويف اجلامعـة، ويف         . أبعد األساتذة أثرا يف احلياة املصرية احلاضرة      

مدرسة القضاء الشرعي أعواما طواال، وانتشر تالميذه يف أقطار مصر ، وتناولوا فروعـا              
فكثري جدا من املعلمني درسوا على األستاذ، وكثري من         . العمليةوخمتلفة من حياتنا العلمية     

القضاة واحملامني الشرعيني درسوا عليه، وكثري من املوظّفني وغري املـوظّفني اختلفـوا إىل      
  .وكلّ هؤالء تأثّر باألستاذ، واستفاد من دروسه. دروسه يف اجلامعة زمنا طويالً أو قصريا

نواع الدرس أظهر أثرا يف نفس التلميذ مـن دروس اآلداب               ولست أعرف نوعا من أ    
فال يكاد التلميذ يعىن بفن من فنون األدب أو لون من ألوان النظم والنثـر          . على اختالفها 

  .حتى يظهر أثر ذلك يف حديثه وتفكريه بل يف حياته العملية أيضا
كان أديبا، أو قل كان أستاذًا من           مل يكن الشيخ مهدي كاتبا، ومل يكن شاعرا، وإنما          

أريـد أن  . ولقد أريد أن أترك منه يف هذه الكلمة صورةً قريبةً من الصدق    . أساتذة األدب 
أكون مؤرخا ال مداحا وال راثيا، وأشعر بأنّ عمل املؤرخ يف مثل هذا املقام ليس بالشيء                

  . السهل
، وإنما  اجلديد، ولكنه مل يكن من أنصار           مل يكن الشيخ حممد املهدي من أنصار القدمي       

أنصار القدمي ويغلـو بعـض الـشيء يف         كان يزدري   . كان وسطًا بني هاتني الطّائفتني    
كما أنه مل يكـن     . ازدرائهم ، وكان يراهم خطرا على الرقي العقلي وعلى احلياة الصاحلة          



 ٢

ـ            راهم خطـرا علـى احليـاة       حيب الغالة من أنصار اجلديد، بل كان يتربم م كثريا وي
ة بنوع خاصة والدينياالجتماعي.  

     كان األستاذ الشيخ مهدي حلو احلديث خالّبه، وكان يؤثر اللغة الفُصحى ويتكلّفها            
فكنـت  ويتخير منها ألفاظًا غريبةً وأساليب شاذّةً أو غري مألوفة يف األحاديث العاديـة،              

ومـا  . ه أو تسمع له، وكانت هذه مزيةً من مزاياه        مضطرا أن تضحك وأنت تتحدث إلي     
أعرف أني حتدثت إىل األستاذ أو مسعت له راضيا أو ساخطًا جـادا أو هـازالً دون أن                  

وانتشرت عن األستاذ أقاصيص    .  أضحك ويضحك، ودون أن أغرق ويغرق يف الضحك       
دثون فيما بينهم أنّ األستاذ     فكثري من تالميذه يتح   . يف هذا ، منها الصحيح ومنها املتكَلَّف      

لقي يف يوم من أيام احلر رجالً من الذين يبيعون الشراب يف شوارع املدينة وكان ظمئًا ،                 
؛ فطلب إىل الرجـل     )عرق السوس (و) اخلروب(فأراد أن يشرب ، وأن يشرب مزجيا من         

ما ! عجيب:  األستاذ فقال. ، فوجم الرجل ألنه مل يفهم هذا اللفظ       ) سوسراخلَ(كوبا من   
وما أظن أنّ هذه األسطورة     . وب وعرق السوس  ؟ إنه منحوت من اخلر    )سوسراخلَ(تعرف  
ولكن ال أشك يف أنها متثّل ناحيةً من نواحي األستاذ ؛ فهو كان جيتهد دائما يف              . صحيحة

 وكان على ذلك يكره من غريه التشدق واختـراع        . أن يكون فصيح اللسان عذب اللفظ     
  .، ويسخر منه يف دروسه وجمالسه األلفاظ واألساليب، ويرى ذلك شيئًا ممقوتا

 شيء من الطّفولة ؛ فكان سريع الغضب جدا سـريع           -رمحه اهللا -      كان يف أخالقه    
ولست أغلو يف ذلك وال أتكلّف ؛       . الرضا جدا ، وكان غضبه حلوا وكان رضاه لذيذا          

 -وأنـا منـهم  -نّ تالميذه يف دار العلوم والقضاء واجلامعةفقد كان غضبه حلوا إىل حد أ   
كانوا يتعمدون إغضابه ألنّ غضبه كان يلَذُّهم، مثّ كانوا إذا أغضبوه وأرضوا من غـضبه               

ولقد أذكر أني كنت أثقل التالميذ عليـه يف         . لذَّم أرضوه فرضي، وكان عذْب الرضا     
أغاضبه مناقشةً وإثقاالً يف املناقشة، حتى إذا بلغ اجلامعة ، فما كنت أترك له درسا دون أن        

فكان هذا الصلح ينتهي دائمـا      . الغضب أقصاه سكت عنه، وانتهى الدرس فذهبت إليه       
كنـا  . بغرمٍ يقبله األستاذ مبتهجا مسرورا؛ ألنه كان يدعونا إىل الغداء عنده يوم اجلمعـة     

    . نغضبه وكان يرضينا 
  ٤٠ص-٣بعاء، جحديث األر: طه حسني

  



 ٣

  القراءة
  
اقرأ العبارات اليت حتتها خطوط يف النص قراءةً جهرية ، مع مراعاة الضبط الصحيح               

  .حلركات أواخر الكلمات
  

  الفهم واالستيعاب
  

  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة  -أوال
 :  رجالًيبدو من النص أنّ األستاذ املهدي كان .١

  متزمتا       . متناقضا           د.  متوازنا         ج.ب        هازالً      .  أ         
  :تعين أنّ الكاتب ) أريد أن أكون مؤرخا ال مداحا وال راثيا(عبارة  .٢

  . سيذكر صفات األستاذ احلسنة.     ب        .     لن ميدح األستاذ. أ         
  .سيصف حياة األستاذ بأمانة.   د   .    ليس حزينا لوفاة أستاذه.ج        

  :كان طلبة األستاذ يغضبونه . ٣
  ليستمتعوا مبظاهر غضبه. ألنه ال يدرس جيدا                ب.        أ
  لكي ال يعطيهم الدرس . ليدعوهم إىل الغداء               د.       ج

  :تعين أنه كان ) كان يزدري أنصار القدمي(عبارة . ٤
  حيتقرهم. يكرههم          د. حيبهم          ج. حيسدهم            ب.  أ     

٥ .فهم كانوا خيتلفون        وصإىل دروسه يف اجلامعة يعين      املوظّفني وغري املوظّفني بأن
  :أنهم كانوا

  حيبون دروسه. خيتلفون معه كثريا                      ب.     أ 
  حيضرون دروسه.                 دجيتنبون دروسه         .    ج

  
  



 ٤

جبانـب العبـارة    ) ×(جبانب العبارة الصحيحة، وإشـارة      ) √(ضع إشارة    -ثانيا
  :اخلاطئة

   (    ).     العالقة بني االبن وأبيه شبه الكاتب العالقة بني الطالب وأستاذه ب. ١
  (     ).      يةملدروس اآلداب تؤثّر يف تفكري التالميذ وال تؤثّر يف حيام الع. ٢
٣ .              العقلي ا على الرقيه كان يراهم خطرأنصار القدمي ، لكن حيب كان الشيخ املهدي

                                                                           .       (    )  
      )(     . ثة الشيخ مع بائع الشراب غري صحيحة وال متثّل شخصيته دحا. ٤
كان الشيخ حيب أن يتكلّم العربية الفصحى يف قاعة الدرس ويف املواقف احلياتيـة              . ٥

   (      )                                                                 .   املتنوعة 
  
  

  واملناقشة احلوار 
  :بين رأيك يف القضايا اآلتية  •
  .التلميذ وتفكريه وحياته العملية أثر دروس اآلداب الكبري يف حديث  .١
أنصار القدمي خطر على الرقي العقلي واحلياة الصاحلة ، وأنصار اجلديد خطر             .٢

 .على احلياة االجتماعية والدينية 
تركيز بعض الطلبة على نقاط الضعف يف شخصية املدرس وأثر ذلك علـى              .٣

 .العملية التعليمية 
  
  
  
  
  

  



 ٥

  )تركيب اجلملة(النحو 
راكيب من خالل دراسة العالقة بني الكلمات            النحو هو العلم الذي يدرس اجلمل والت 

   .اليت تؤلِّف هذه اجلمل والتراكيب 
  اجلملة االمسية 

 ، ويسمى املبتدأ مسندا إليه ، أي أنه هو        مرفوعنيِ تتكون اجلملة االمسية من مبتدأ وخرب     
  .ه اخلرب ، ولذا يسمى اخلرب مسندا حمور اجلملة الذي نتحدث عنه ونسند إلي

  :مثال
سعيدطالب .  

، وهو االسم الذي يتحدث عنه املـتكلّم        )سعيد(يف هذه اجلملة هو     ) املُسند إليه (فاملبتدأ  
  .ويريد أن يقدم خربا عنه 

  . هو طالب )سعيد(، أي أنّ املتكلّم قد أخربنا أنّ ) طالب(هو ) املُسند(واخلرب 
 )١(تدريب  •

 :حدد املبتدأ واخلرب يف اجلمل االمسية اآلتية     
١.  ضروري األمن. 

  .ــــــــــــ ــــــــــــــ                   
  .                  ــــــــــــــــــــــــــ 

 .هؤالِء أصدقائي  .٢
  .ـــــــــــــــــــــــ ـــ                  

 .ـــــــــــ                  ـــــــــــــــ
 .أنتم خمتلفون  .٣

  .ــــــــــــــــــــــــ ـ ـ                 
 .                 ــــــــــــــــــــــــــ 

٤.  الذي حيترم مواعيده حمبوب. 
  . ــــــــــــــــــــــــــ                 
   .ــــــــــــــــــــــــــ                



 ٦

  
يف لقد أخرب املـتكلّم     )  . سعيد يف اجلامعة  (جبملة  ) سعيد طالب (ة  واآلن قارن مجل  

اجلملة األوىل أنّ سعيدا طالب ، يف حني أخرب يف اجلملة األخـرى أنّ سـعيدا يف                 
موجود يف اجلامعة ، ولذلك فإننا نقول إنّ اخلرب يف هذه اجلملة هو شبه اجلملة من                

  ) .يف اجلامعة(اجلار وارور 
أين اخلرب؟ هل هـو     ) . سعيد طالب يف اجلامعة   (رن اجلملتني السابقتني جبملة      مثّ قا 

)خرب يف هذه          ) يف اجلامعة (أو شبه اجلملة    ) طالب؟ لعلّك تدرك أنّ املتكلّم أراد أن ي
اجلملة عن سعيد أنه طالب ومل يرد أن يخرب أنّ سعيدا يف اجلامعة، ولذا فإنّ اخلـرب                 

فهما هنا متعلّقان باخلرب موضحان له،      ) يف اجلامعة (ار وارور   ، وأما اجل  )طالب(هو  
  .اخلرب   مهااوليس

  :صور املبتدأ
  :  منها يأيت على صور متعددةيكون املبتدأ معرفةً و

  . بن زياد فاتح األندلس طارق : وقد يكون علَما مثل، االسم الظاهر .١
  ". حتت أقدام األمهات اجلنةُ: "لمث) ال(أ بـمعرفًا امس        وقد يكون 

 . احلكمة خمافةُ اهللا رأس:          وقد يكون امسا نكرةً مضافًا إىل معرفة مثل
 . خري من أنْ متد إىل الناس يدك تعملَ أنْ: املصدر املؤول، مثال .٢
 . على حق أنت: الضمري، مثال .٣
 . جامعيت هذه: اسم اإلشارة، مثال .٤
 . اجتهدوا هم الفائزون الذين: االسم املوصول، مثال .٥

. االسم النكرة إذا أُضيف إىل معرفة صار معرفةً وجاز االبتداء به         : ملحوظة •
 :ومن ذلك قوهلم 

  . من أذكى الفطن الظن سوُء
  
  
  



 ٧

   :املخطّط اآليتب وميكن متثيل صور املبتدأ 
   صور املبتدأ                                  

                                                                                     
                                                                                                 

  
  سم املوصولاال        اسم اإلشارة            الضمري           املصدر املؤول        االسم الظاهر
               
  

  
   اسم نكرة                 اسم    علَم           

  مضاف إىل معرفة)        ال(            معرف بـ
  
  

 )٢( تدريب •
   امأل الفراغ يف كلٍّ من اجلمل اآلتية مببتدأ مناسب من الكلمات 

  )  :أولئك ، أقسام ، هذه ، أن ترحلَ ، القناعة  ( 
  .كرتٌ ال يفىن  ــــــــ .١
 .اسم وفعلٌ وحرف : ــــــــ الكالمِ ثالثةٌ  .٢
 . خري من اإلقامة على الذلّ ــــــــ .٣
 .ــــــــ زمالئي يستعدون لالختبار  .٤
 .ــــــــ حرييت وسأسعى للدفاع عنها  .٥

  
  
  
  
  



 ٨

  )٣(تدريب  •
   :يف أبيات إيليا أيب ماضي اآلتيةعين املبتدأ وبين نوعه 

  الـن يظن احلياةَ عبئًا ثقيـلٌ                 مـ على احلياة ثقيهو عبٌء
مـوالذي نفسبغريِ ج ال يرى يف الوجود شيئًا مجيالـالٍ                 ه  

               أناس اسِ يف احلياةالن نـعلّل  أحكَمعليـوها فأحسالـوا الت  
         كنت ملْكًا أو كنت عبدا ذليالأنت لألرضِ أوالً وأخيـرا          

  
   

    :صور اخلرب 
    :يأيت اخلرب على صور مخس يبينها املخطّط اآليت  

  الـخبـر                                                                                                                                             

         
     مجلةشبه                               ـملةج                               مفرد    

                                              
  

   ظرفية      وجمرور جار           فعلية                      امسية                            
  

  :مجلة وال شبه مجلة ، ومن أمثلته  ليسهو الذي و: اخلرب املفرد  -أوال
  . مجيلة عاصمةٌعمان  -
 . لكن األوفياء قلّة كثريوناألصدقاء  -
-  تاناحلررة موجودتاناملنو حول املدينة .  



 ٩

  :  اخلرب اجلملة -ثانيا
 مبتدأٌ آخر يتصل به ضمري يعود على املبتدأ وذلك عندما يتبع املبتدأَ: االمسية اجلملة   . أ

  .ه مجلةً امسيةً تعرب خربا للمبتدأ األول األول، مثّ يأيت خرب املبتدأ الثاين الذي يشكّل مع
  . االجتهاد              عماده          النجاح                    :    مثال 

                                                                         
 خرباملبتدأ الثاين)          ٢(مبتدأ)     ١(                               مبتدأ

                                                       
  )خرب للمبتدأ األول(         مجلة امسية                                             

  
  )٤(تدريب 

  :عين املبتدأ واخلرب يف اجلمل اآلتية           
١.  همالطالبـــــــــ ــــــــــــــ.  كبرية طموحات.  
 .ـــــــــــــــــــــــ . األدب العريب فنونه مجيلةٌ  .٢
 .ــــــــ ــــــــــــ. اخلنساُء رثاؤها ذو عاطفة صادقة .٣

  
  )٥(تدريب 

  .         كون ثالث مجل يكون اخلرب فيها مجلةً امسية 
  .ـــــــــــــــــــــــــــــ  .١
 .ـــــــــــــــــــــــــــــ  .٢
 .ـــــــــــــــــــــــــــــ  .٣
  
  
  
  

  



 ١٠

  
  :اجلملة الفعلية  . ب

 يكونان مجلةً بعه فعلٌ وفاعلٌيت باسمٍ  االمسيةعندما تبدأ اجلملةيكون اخلرب مجلةً فعليةً 
  .  به اجلملة فعليةً تعرب خربا لالسم الذي بدأت

  
  .الغين             يتصدق          على الفقراء ) :                     ١(مثال 

                                                                                                       
                                           مبتدأ               فعل          فاعل

  )مستتر ضمري                                                                       (
                                                                     

   مجلة فعلية يف حملّ رفع خرب                                                               
  

  .الفقراُء       يزدادون        فقرا يف عصر العوملة ) :                     ٢(      مثال 
                                                                 

  )ضمري متصل(فاعل          مضارع  فعل     مبتدأ                                        
                                                                            

  مجلة فعلية يف حملّ رفع خرب                                                         
  ) :٣(  مثال 

  .رفاق          السوِء         أضروا       بكثريٍ من زمالئهم                                     
                                                                           

        )ضمري متصل(فاعل     فعل ماضٍ           مضاف إليه   مضاف/مبتدأ                                            
                                                                      

  مجلة فعلية يف حملّ رفع خرب                                                                        
                                                                      

  
  



 ١١

  )٦(تدريب 
  : األبيات اآلتية   عين املبتدأ واخلرب يف

  ١ .دمال الغ صلُ يفري اهلامأ               والنوهو ذو صد يقطع يفالس  
   .ــــــــــــــــــــــــــــــ       

  ه خملوقًا يضيعهقِ رزقَهم              لـم خيلُقِ اللّـن اخللـواللّه قسم بي. ٢  
   .ـــــــــــــــــــــــــــــــ     

هعطممن حيثُ ي ها ومينعيوم             هعطي الفىت ما ليس يطلُبي هروالد        
   .ـــــــــــــــــــــــــــــــ     
   املرَء بالكسلِحب السالمة يثين هم صاحبِه             عن املعايل ويغري.   ٣

   .ـــــــــــــــــــــــــــــــ    
  )٧(تدريب 

  .كون ثالث مجل امسية يكون خرب املبتدأ فيها مجلةً فعلية   
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ  .١
 .ــــــــــــــــــــــــــــــ  .٢
  .ــــــــــــــــــــــــــــــ  .٣
  : شبه اجلملة -ثالثًا

  :رور اجلار وا  . أ
  :وتكون خربا للمبتدأ حنو يكون اجلار وارور شبه مجلة 
  . الصدقِ              يف                                  النجاةُ  

                                                        
  ر                       مبتدأ          حرف جر       اسم جمرو

                                                             
       شبه اجلملة يف حملّ رفع خرب                                             

  
  
  



 ١٢

  :الظرف  . ب
ن الظرفكوا حنو ويا للمبتدأ أيضوتكون خرب مجلة ضاف إليه شبهمع ما ي :  

  .  اجلميعِ                   فوق                              القانونُ
                                                                   

  مضاف          مضاف إليه  /                     مبتدأ          ظرف
                                                                                           

  اجلملة يف حملّ رفع خرب شبه                                                      
  

تدأ نكرةً شريطة ب فإنه جيوز أن يأيت امل)ظرفية أو جار وجمرور(إذا كان اخلرب شبه مجلة : ملحوظة 
  . على املبتدأ ) شبه اجلملة(أن يتقدم اخلرب 

  . لألبناء                 حقوق      على اآلباء            :            )١(مثال
                                                                 

  مؤخر مرفوعمبتدأ            شبه اجلملة                               
  )اجلار وارور                              (

                 يف حملّ رفع خرب مقدم             
  
  

  . عند             الكرميِ               عذر       للمخطئني ) :                  ٢(مثال
                                                                           

     مبتدأ مؤخر مرفوع   مضاف       مضاف إليه/                        ظرف
                                                         

                                 شبه اجلملة الظرفية
                                 يف حملّ رفع خرب مقدم

  
  



 ١٣

  
  )٨(تدريب 

  :عين املبتدأ واخلرب 
   . " رب العاملني احلمد هللا" : قال تعاىل  .١

   . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . من حسنِ االستماع إمهالُ املتكلِّم حتى ينقضي حديثُه :قال ابن املقفّع  .٢

   .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :قال الشريف الرضي  .٣

  يف كلِّ يومٍ أملٌ قد نأى             مرامه عن أجلٍ قد دنا 
   .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
  :قال ابن الرومي يف رثاء ابنه  .٤

عدصادقِ الربقِ والر ةً            ومن كلِّ غيثي حتياِهللا من سالم عليك  
   .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  " :مدينة السندباد "  قصيدة منقال بدر شاكر السياب  .٥
  . ــــــــــــــــــ الشوارع                      املوت يف

  .والعقْم يف املزارع                       ــــــــــــــــــ 
ه ميوتــــــــــــــــــ وكلُّ ما حنب                     .  
دوه يف البيوتــــــــــــــــــ املاُء قي                  .  

  اجلفافوأهلثَ اجلداولَ 
   

  
  
  
  
  
  



 ١٤

  )٩(تدريب 
  :اقرأ النص التايل مثّ أجب عن األسئلة اليت تليه   

  ه يف كلّ مكان مت      املوتواألبصار ، وهو      ألعالمات ضرورة األمساع       بل هـو أكثـر وحق 
           ا بال حياة ، سدميكون رنتصو نفِسها ، فنحن نا ال نستطيع      اضرورةً من احلياةمطلقا ، ولكن 

وهذا املوت الذي نشعر بوجوده ، وحنس أنه أقرب         . ور كونا معمورا ال موت فيه       أن نتص 
فـال  .  بالغيب ، عصي على املعرفة ، ترقد فيه أسرار جليلـة           متلفِّعإلينا من حبلِ الوريد ،      

غرابة أن حيار الشاعر اجلاهلي يف أمره هذه احلَرية القاسية الـيت تنتـهي بـه إىل العجـز                   
ومن هذا العجز واالستسالمِ التواشج بني مفهوم املوت ومفهـوم الـدهر ،             . االستسالم  و

  . فأحدمها يلتبس باآلخر إىل درجة التماهي 
  )بتصرف(شعرنا القدمي والنقد اجلديد، : وهب رومية.          د

  :استخرج من النص . أ
  .ـــ ــــــــــــــــــــ) : مجلة امسية(خربا . ١     
  .ـــــــــــــــــــــــ ) : مجلة فعلية(خربا . ٢     
  .ـــــــــــــــــــــــــ : مبتدأ مؤخرا . ٣     
  :، مع بيان السبب اضبط آخر كلّ من الكلمتني اللتني حتتهما خطّ يف النص .        ب
  .ـــــــــــــــــــــــــــ : ضرورة . ١             

   .ــــــــــــــــــــــــــــ: متلفِّع . ٢             
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥

   )بنية الكلمة (رفـالص
  

 يبحـث يف   علم     كما أنّ النحو علم يبحث يف عالقة الكلمات داخل التركيب فإنّ الصرف             
التغيريات اليت تطرأ على بنية الكلمة ، كاشتقاق اسم الفاعل واسم املفعول والـصفة املـشبهة                

   ... .تثنية واجلمع وال
  

  اسم الفاعل 
ويشتق من الفعل الثالثـي     . هو اسم يشتق من الفعل للداللة على من قام بالفعل أو اتصف به              

  :وغري الثالثي على النحو اآليت 
  . يصاغُ اسم الفاعل من الفعل الثالثي على وزن فاعل  : من الفعل الثالثي . أ

  : أمثلة 
                                        قضى               قاضٍ      كاتبكتب         

  أخذ                آخذ                                      سجد               ساجد
  دعا                 داعٍ                                        قال                 قائل

  
 يصاغ اسم املفعول من الفعل الذي يزيد عدد حروفه عن ثالثة بـأن              :الفعل غري الثالثي    من  . ب

  .نأيت مبضارع الفعل مثّ نستبدل حبرف املُضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل اآلخر 
  :أمثلة 

  )علاسم الفا(مـسجـل       )                 املضارع(سجلَ                   يسجلُ 
 بحاسب                 ياملضارع(حاس(  بـحاسم                     )اسم الفاعل(  
    رر                     يتغياملضارع(تغي                     (    ـرـتغيم )اسم الفاعل(  

 املضارع(اشترك                يشترك(                   ـشترِكم    )اسم الفاعل(  
  )اسم الفاعل( مستقبِـل    )                  املضارع(استقبل               يستقبلُ 

  
  



 ١٦

  )١(تدريب 
  :   صغ اسم الفاعل من األفعال اآلتية 

 .ـ ــــــ: سكن . ٢.                          ــــــ: جلس  .١
 .ـــــــ: طلق ان. ٤.                         ــــــ : اخترع. ٣
 .ــــــ: استخرج . ٦                         .ـــــــ: باع . ٥

 .ـــــــ: دحرج . ٨                        .ـــــــ: رمى . ٧    
٩ .ـــــــ: سعى . ١٠                        .ــــــ : استعد.  

  
  )٢(تدريب 

  : منها لني وبين فعل كلٍّأمساء الفاع  منهاستخرجاقرأ النص التايل  و
لذّةُ العاقل بتمييزه ، ولذّةُ العامل بعلمه ، ولذّة احلكيم حبكمته ، ولذّة اتهِد هللا عز وجلّ                  

باجتهاده أعظم من لذّة اآلكلِ بأكله ، والشاربِ بشربه ، والكاسبِ بكسبه ، والالعـب               
قل والعامل والعامل واجدون لـسائر      وبرهانُ ذلك أنّ احلكيم والعا    . بلعبه ، واآلمر بأمره     

اللذّات اليت مسيناها كما جيدها املنهمك فيها ، ويحسوا كما يحسها املقبِلُ عليها ، وقد               
ما حيكـم يف الـشيئنيِ مـن        وإن. تركوها وأعرضوا عنها ، وآثروا طلب الفضائل عليها         

  . ، ال من عرف أحدمها ومل يعرف اآلخر عرفهما
  .األخالق والسير يف مداواة النفوس : األندلسيابن حزم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فعله  اسم الفاعل
  ــــــــ
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  فعله  اسم الفاعل
 ــــــــ
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 ١٧

  الكتـابـة
  

  : الالم الشمسية والالم القمرية -أوال
اقرأ اجلزء التايل املأخوذ من النص قراءةً جهرية ، مراعيا النطق الصحيح   •

  :للكلمات اليت حتتها خطوط 
 وإنمـا ،  اجلديد، ولكنه مل يكن من أنصار       القدمي أنصارد املهدي من     حمم الشيخمل يكن   

 يف  الـشيء  ويغلـو بعـض      القدميكان يزدري أنصار    . الطّائفتنيكان وسطًا بني هاتني     
   .ازدرائهم

التعريف وإنما انتقلت يف النطـق      ) الـ(مل تنطق   ) الشيخ(الحظ أنك عند قراءة كلمة      
  :إىل حرف الشني مباشرةً على النحو اآليت ) يكن(ا من النون يف الفعل الذي قبله

     
   الشـيخ      مل يكن

  
ـ (فإنـك ال تنطـق   ) بني هاتني الطّائفتني: (وحيدث مثل ذلك عندما تنطق قوله     ) الـ

وإنما تنتقل يف النطق من النون إىل الطاء مباشرة علـى           ) الطائفتني(التعريف يف كلمة    
  :النحو اآليت 

  
  ني      الطّائفتني هات
  

يء ( طق ومثلهما نبعض    الش(  
 نطـق   حـظ وال)  جلديدمن أنصار ا(و ) من أنصار القدمي : (واآلن اقرأ قول الكاتب     

إننا ننطق بالالم دون األلف على النحـو      ) . القدمي واجلديد (التعريف يف كلميت    ) الـ(
  :اآليت 

  
                        أنصار       الـجديدأنصار       الـقدمي           

    



 ١٨

التعريف تنطق مع بعض احلروف وال تنطق مـع         ) الـ(ميكننا أن نستنتج أنّ الالم من        
وتسمى احلروف اليت تنطق معها الالم احلروف الشمسية ؛ ألنّ الـشني        . بعضها اآلخر 

تسمى احلروف اليت ال تنطق معها  من أبرز جمموعة احلروف اليت ال تنطق معها الالم ، و          
. الالم احلروف القمرية ؛ ألنّ القاف من أبرز جمموعة احلروف اليت تنطق معها الـالم                

  :وهاتان اموعتان مها 
     جمموعة احلروف القمريةجمموعة احلروف الشمسية                                   

،         ،    ذ             ث    ،    د              ت ،     
 س   ،    ش   ،                ،         ز         ر   ،   

   ظ   ،    ن    ط  ،    ،   ص   ،   ض

أ ، ب ، ج ، ح ، خ                                                      
ع ، غ ، ف ، ق ، ك                                                                              

           ي    ،  ،   وـ   م    ،     ه   ل ، 

  
التعريف تحذف عند اتصال نطق الكلمة بكـالمٍ سـابق          ) الـ(األلف من   : ملحوظة  

وتكتب يف احلالتني بدون رسم اهلمزة      . وتنطق مهزة قطع عندما يبدأ الكالم ا        . عليها  
  .على األلف 

  )١(تدريب 
  :     ميز الالم الشمسية من الالم القمرية يف الفقرة اآلتية 

ولست أعرف نوعا من أنواع الدرس أظهر أثرا يف نفس التلميذ مـن دروس اآلداب                   
فال يكاد التلميذ يعىن بفن من فنون األدب أو لون من ألوان النظم والنثـر          . على اختالفها 

  .حتى يظهر أثر ذلك يف حديثه وتفكريه بل يف حياته العملية أيضا
  

  الالم القمريـة  الالم الشمسيـة
  ـــــ    ــــ
  ـــــ    ــــ
  ـــــ    ــــ
  ـــــ    ــــ

  ـــــ    ــــ
  ـــــ    ــــ
  ـــــ    ــــ
  ـــــ    ــــ

  



 ١٩

  : مهزة القطع مهزة الوصل-ثانيا
  :اهلمزةاقرأ النص التايل قراءةً جهرية سليمة مراعيا نطق 

 من وأنه يكادون يحصون،  تالميذه الأنّ أعرف تفصيل حياته، ولكني أعرف    لست 
فقد علّم يف دار العلوم، ويف اجلامعة، ويف .  يف احلياة املصرية احلاضرةأثرا األساتذة أبعد

 امدرسة القضاء الشرعيواال، وانتشر تالميذه يف أعواما أقطار طمصر ، وتناولوا فروع 
  .خمتلفة من حياتنا العلمية والعملية

 :  الكلمات الحظ نطق اهلمزة يف •
  .أعرف ، أنّ ، أبعد ، األساتذة ، أثر ، أعوام ، أقطار 

ويف اللغـة   . عرف أنّ أول حرف من حروف املعجم العريب هو اهلمزة           ك ت  أن شك يف ال  
    ة فروق بني حريف اهلمزةل  كلمة مهموزة ، ألنّ     ) أخذ(فكلمة  . لف   واأل العربياحلرف األو
وأما .  مها كلمتان مهموزتان )سأل ، وقرأ( كلمتاكذلك   و ،فيها هو اهلمزة وليس األلف      

وبـذلك  . فاحلرف األخري يف كلٍّ منها هو حرف األلف         ) دعا ورجا وسعى  ( الكلمات  
؛ إذ لـو    األلفتدرك أنه ال بد من رسم اهلمزة يف موضعها الصحيح للتمييز بني اهلمزة و             

وفرق ). سال( لقُرئت الكلمة بدون أن يرسم اهلمزة على األلف  ) سأل(كتب أحدنا كلمة    
  .كبري بني الكلمتني 

   وكذلك ال بد من التمييز بني مهزة القطع اليت تكتب وتلفظ ومهزة الوصل اليت ترسـم                
؛ فحـني   ال تلفظ إال عند قطع الكالم     و) . ألف الوصل (، ولذا ميكن أنْ نسميها      ) ا(ألفًا  

   .نرمسها على األلف مزة لكننا ال جيوز أن ننطق اهل) اسم(أو ) ابن(نبدأ الكالم بكلمة 
  :مواضع مهزة الوصل 

 .ابن ، ابنة ، اسم ، امرأة ، اثنان ، اثنتان ، امرؤ  : األمساء •
 :  واألمر منهااألفعال اخلماسية والسداسية ومصادرها •

               احترِم  احترم               احترام    
                  انطلقالق    انط   انطلق          

    استخرِجخراج                      استاستخرج  
                  استعد استعد              استعداد



 ٢٠

  :األمر من الفعل الثالثيفعل  •
  اكتب              كتب  

  امحلْ محل                 
  اشكُر شكَر               

  :ملحوظة 
كالفاء (بعض األحرف ) ألف الوصل(يقع قبل الكلمات املبدوءة مزة الوصل عندما 
  :ل ويكتب الكلمات  فإنّ كثريا من الطلبة حيذف ألف الوص) ويفوالباء

  وانطالق  _ واحترام _         واحترم _ بفاكْـت–كُريف البيت  _  فاش...   
  :على النحو اآليت

           نطالق  و  _ وحترام _ وحترم _  بفكْـت _ كُرلبيت   _ وشف...  
 عند اتصال  ، كاملةً أو األلف وحدها ،التعريف) ال(وكذلك حيذف بعض الطلبة  

  : فيكتبون الكلمات .مساء املبدوءة ا ذه األحرف األ
  ...فاملدرسة _ والبيت  _ فالطّريق  _ والسرعة  

  :على النحو اآليت 
  ...فَلْمدرسة _ ولبيت  _ ق  فطّري_ وسرعة  

  
  :مواضع مهزة القطع 

 :، مثل  هي مهزة قطعاسم العلم كلّ مهزة يف أول :أمساء األعالم  •
  ... ،        أمحد ، أكرم ، أمساء ، أحالم ، إمساعيل ، إبراهيم ، إربد ، إيران 

 : )إفعال (ومصادرها اليت على وزن) أفعلَ (األفعال الرباعية اليت على وزن •
                   أكرم      إحسان          إكرام                 أحسن          

              أسلم                نإميان       إسالم                  آم          
 :الضمائر  •

  .أنا ، أنت ، أنت ، أنتما ، أنتم ، أننت ، إياك ، إياكم 
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 :احلروف  •
  .إنّ ، أنّ ، إىل ، أو ، إالّ ، أما ، إذا ، إذ ، أنْ ، إنْ 

 ) :أفعال(اجلمع الذي على وزن  •
   ...ال ، أخطاءأقالم ، أعراف ، أخالق ، أشب 

 :أمساء التفضيل  •
  ... أقلّ أمجل ، أكرب ، أكثر ، أطول ، أقصر ،     
 ) :أفعل(الوصف من األلوان والعيوب الذي على وزن  •

  ...ود ، أعور ، أخرس ، أعرج أمحر ، أصفر ، أس
 :مهزة املُضارعة  •

 أستخرج ، أنطلق ، أمشي ، أُجاهد ، بأكت...  
  )٢(تدريب 

  :أعد كتابة الفقرة التالية مصححا األخطاء اإلمالئية اليت وقعت فيها
حلرص على االخبار ،    انّ االنسان من شأنه أ    ف. فتحفّظ منها   نظر االخبار الرائعة    ا" 

. يما ما راع منها ، فاكثر الناس من يحدثُ مبا مسع ، وال يبايل ممن مسـع                  وال س 
نت به  إستطعت أالّ تخبِر بشيء اال وألصدق ومزراةٌ باملروءة ، فإن   وذلك مفسدةٌ ل  

: وال تقلْ كما يقولُ السفهاء       . فعلْوال يكون تصديقك إالّ بربهان ، ف      مصدق ،   
نّ السفهاَء أكثر مـن هـو       نت سامع ، وإ   ؛ فإنّ الكذب اكثر ما ا     عت  أُخبِر مبا مس  

ـ ا وحامالً كان ما تعي وحتملُ عن أ       حاديث واعي ك انْ صرت لال   وإن. قائل ة لعام
   ." ضعاف أكثر مما خيترع املخترِع با

  األدب الكبري: ابن املقفّع 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________  
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  )٣(تدريب 
ـ (بالكلمات املبدوءة    مالحظًا اتصال    الشعرية التالية  األبياتأعد كتابة    ) الـ
   : باألحرف السابقة هلامهزة الوصلالتعريف و

١.  ابق الرببريقال الس•: 
   هللا أمـا بعد يـا عمـرواحلمد الّذي نزلت من عنده السور      باسم

   قد ينفع احلذَرفإن رضيت مبـا تأيت ومـا تذر       فكن علـى حذَرٍ
ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  :قال مالك بن الريب يرثي نفسه  .٢

  اـب املُداويـبكَين وفَدين الطّبيـو رأينين        ا نِسوةٌ لـ منوبالرملِ
  اـواكيج البـي          وباكيةٌ أخرى تهيـ وخالتوابنتاهافمنهن أمي 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  
   :املثقِّب العبديقال .٣       

             داتجلْـمِإىل عمروٍ ومن عمروٍ أتتـين         أخـي النصنيِواحلالر   
  ـين           فإما أن تكونَ أخـي حبـق          قأعرف منـك غثّـي من مسي

  عـدوا أتـقيـك وتـتـقيـين           واتـخذين فاطّـرحين           وإالّ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

                                                
 .اعٌر من الزُّّھاد ، كان یِفُد على عمر بن عبد العزیز فیستنشده عمر فُینشده من مواعظھ  ش •



 ٢٣

  

  ألف الّتفریق -ثالًثا 
  

  :كلمة منها  والحظ األلف الواقعة يف آخر كلِّ التاليةاقرأ الكلمات 
  أخذوا   ***         مسعوا   ***       كتبوا . ١
   مل يأخذوا  ***   يسمعوامل ***   مل يكتبوا  . ٢
   لن يأخذوا  ***   يسمعوالن ***  لن يكتبوا . ٣
  اشتركوا ***     انطلقوا    ***   اكتبوا    . ٤
  يسمو       ***     يعلو   *** يرجو     . ٥
      نسمو      ***    نعلو ***       نرجو  . ٦
  

  ؟ ) ٤_١(ملاذا كُتبت ألف ال تلفظ يف أواخر األفعال من  •
 ؟ ) ٦ و ٥(يف أواخر األفعال هذه األلف وملاذا مل تكتب  •
  

لبقيت األفعال بـدوا سـليمةً   ) ٤-١(لعلّك تالحظ أننا لو حذفنا الواو من األفعال يف   
؛  ]  ، اكتب ، انطلق ، اشترك    أخذ ، يكتب ، يسمع ، يأخذ      كتب ، مسع ،     [ وتامةَ املعىن   

) . واو اجلماعة (داللة على اجلمع    أي أنّ الواو يف أواخر هذه األفعال هي حرف الحق لل          
 ،  نعلـو  /يعلـو نرجو ،    /يرجو  [يف حني أننا ال نستطيع حذف الواو من أواخر األفعال           

ه األفعال هي واو أصلية ، مبعـىن أنهـا   ؛ أي أنّ الواو اليت يف أواخر هذ     ] نسمو  / يسمو  
    .حرف من حروف اجلذر الثالثة ، وليست الحقةً ا 

    يت هذه األلفمفريق    وهلذا سالت ا بني     ألف قفرة واو اجلماعة و  ليوال . الواو األصلي
 ، جيوز أن نلحقها بأي حال من األحوال ببعض األمساء عندما تكون منتهيةً حبرف الواو          

  :مثل 
  .مسلمو األندلسِ 

  . مهندسو املشروعِ 
  .أولو األلبابِ 
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  : ملحوظة 
 اجلماعة فإنّ الواو األصلية تلتقي مع او األصلية إىل واوإذا أسندنا األفعال املختومة بالو  

األفعال تصبح  و . مما يؤدي إىل حذف الواو األصلية وإبقاء واو اجلماعة            ، واو اجلماعة 
  :مسة من األفعال اخل

   يسمون-  يعلون  -يرجون  
 وعندما جنزم هذه األفعال أو ننصبها تحذف النون وتبقى يف أواخرها واو اجلماعـة ،              

نا نرسم يف أواخرها ألففريق يف هذه احلال لذلك فإنالت :  
  

  .لن  يرجوا اخلري / الناس مل     .                             الناس يرجون اخلري 
  .يعلوا بأخالقهملن / ملذوو األخالقِ                       . األخالقِ يعلون بأخالقهمذوو

  .لن يسمو على تافهات األمور/الطلبة مل               .الطلبة يسمون على تافهات األمور
  

  )٤(تدريب 
  :ا يلي  اليت حذفت منها خطأً فيموالكلمات اليت أُحلقت فيها األلف خطأً ، الكلماتاستخرج 
  .استدركو وزادو ، واستنبطو وأفادو فأجادو ، والقد ألّفو: قيل يف وصف القدماء  .١
 ١١ ، اإلسراء         " .          ويدعو اإلنسانُ بالشر دعاءه باخلري : " قال تعاىل  .٢
 ١٥،  املُلْك      " .فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور : " قال تعاىل  .٣
 :بن زيدون قال ا .٤

 هرفـقال الد ، ـصدا من تساقينا اهلوى فدعو         بأنْ نغيظَ العآمينا: غ  
و عنيـرقما حقُّنا أن ت        ا فينا ذي حسدو كاشـحـرسبنـا وال أن ت  

 . وال يعلى عليه ااحلق يعلو .٥
  .يدافع حماموا الشركة عنها بأمانة وإخالص  .٦

  ا األلف خطأًه اليت حذفت منالكلمات  حلقت فيها األلف خطأً اليت أُالكلمات
  ـــــــــ     ـــــــــ
  ـــــــــ     ـــــــــ
  ـــــــــ     ـــــــــ
  ـــــــــ     ـــــــــ

  ـــــــــ     ـــــــــ
  ـــــــــ     ـــــــــ
  ـــــــــ     ـــــــــ
  ـــــــــ     ـــــــــ
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