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املوجه الفني

رئيس القسم

أ .جهاد فوزي

أ  .بشري العديل
مدير املدرسة
أ .محيدي العتيبي
1

لغتنا والتقدم العلمي
وض ْح ذلك .
 -1في الموضوع رأيان مختلفان يصدر ك ٌّل منهما عن ثقاف ٍة ُمعيَّنة ِّ ،

األول :

يرى بعض أعداء اللغة العربية ّ
أن لغتنا عاجزة عن مالحقة التطور العلمي  ،وأنّها

متخلّفة عن ركب التطور والحضارة .
الثاني  :اللغة العربية قادرة على مسايرة كل جديد في العلوم  ،وهي لغة طيّعة وتتجاوب مع كل المستجدّات
صادر عن ثقاف ٍة قوميّة قرآنيّة .
الحضارية في كل العصور وهو رأي
ٌ

 -2ما االدعاءات الموجهة إلى اللغة العربية من قبل أعدائها ؟ وما أدلتهم ؟
يرى بعض أعداء اللغة العربية ّ
أن لغتنا عاجزة عن مالحقة التطور العلمي  ،وأنّها
سكت بها
متخلّفة عن ركب التطور والحضارة  ،وال يمكن لأل ّمة أن تتطور وتتقدّم إذا تم ّ
أدلتهم :
قلة المجالت والمؤتمرات العلمية التي تقام في الوطن العربي .وندرة األبحاث العلمية المنشورة فيه .

 -3كيف ترد على اآلراء التي تتهم اللغة العربية بالجمود والعجز؟ .
 تمثّلت لغتنا التراث العلمي والفلسفي ألعرق الحضارات في الماضي .
 أسهمت لغتنا في نقل أفانين العلوم إلى أوربا  ،منها  :رسائل جابر بن حيان في الكيمياء و
والخوارزمي في الرياضيات ..................
 شهادة بعض المستشرقين األجانب بأهمية اللغة العربية  ،ونشر كتبهم باللغة العربية .
 تدريس جامعة دمشق جميع المواد ّ العلمية باللغة العربية  ،ونجاح هذه التجربة .
 وصول بعض األمم اآلن ـ كالصين واليابان ـ إلى قمة التقدم العلمي دون التخلي عن لغاتهم القومية .

 -4على يد من كانت تلك االتهامات ؟ ومتى ظهرت ؟
جـ  :ظهرت تلك االتهامات في نهاية القرن التاسع عشر  ،على يد المستشرق األلماني ( سبيتا ) .
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 -5ما السبب الحقيقي الذي دفع هؤالء المستشرقين إلى هذا االدعاء الباطل ؟
تعصبهم وحقدهم على العرب والمسلمين ألنهم يؤمنون بأن اللغة العربية الفصحى هي الرابطة التي تجمع
كل أبناء العروبة  ،وأنهم ـ العرب ـ إذا هجروها فلن يجمعهم شيء

 -6علل  :دعوة بعض المستشرقين لهجر الفصحى إلى العامية .
لعدة أسباب :
 فصل األمة عن ماضيها وعن جذورها .
 تفتيت وحدة األمة ليسهل على المستعمرين استغاللها .
 دفع األجيال الصغيرة للبعد عن تراثهم ودينهم .

 -7وضح الدور الذي قامت به اللغة العربية في الحفاظ على الحضارة اإلنسانية .
 إسهام الحضارة العربية في نقل التراث العلمي والفلسفي ألعرق الحضارات القديمة إلى أوروبا
 أسهمت لغتنا في نقل أفانين العلوم إلى أوربا  ،منها  :رسائل جابر بن حيان في الكيمياء و
والخوارزمي في الرياضيات ..................
 سبق العلماء العرب كثيرا من علماء الغرب في ابتكار النظريات العلمية مثل
ابن خلدون الذي سبق أصحاب نظرية ( الجشطالت ) في أن إدراك الكل يسبق إدراك الجزء .
والغزالي وابن سينا سبقا ( روسو ) و ( مونتسوري ) و ( ديوي ) في االهتمام بميول الطفل واهتماماته .
الجاحظ وابن حيان سبقا ( ليونارد ) و ( وارد ) و ( ايكن ) في اإلشارة إلى وظيفية اللغة في الحياة .

 -8أ-علل  :اتهام بعض أبناء العروبة اللغة العربية بالعجز عن نقل العلوم الحديثة
.بسبب تأثرهم بثقافات غربيّة أجنبية .

ب-

بقاء اللغة العربية حتى يومنا هذا

.ألنّها محمية ومحفوظة بحفظ هللا للقرآن الكريم.

 -9لماذا يجب علينا أن نتمسك ونحافظ على لغتنا العربية وال نتخلى عنها ؟
ألنّها جزء من األمة ونهضتها وقوتها .وفي الحفاظ عليها حفاظ على الشخصية القومية والروح الوطنية
لألمة
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 ( -11العقيدة اإلسالمية لم تكن لتحبط البحث العلمي  ،بل تشجعه ) ..
وضح ذلك مدلال على ما تقول  ( .موقف اإلسالم من العلم والمعرفة )
 .العقيدة اإلسالمية عقيدة واعية متطورة شجعت التفكير العلمي ورفعت شأن العلم والعلماء
األدلة  = :دعت إلى استخدام الحواس التي يستخدمها اإلنسان في اكتساب المعارف  .يقول هللا تعالى :
ا
مسؤوال )
ف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
( وال ت ْق ُ
= رفض الرسول الكريم أن تبنى عقيدتنا على الغيبيات فحسب بل حث رسولنا الكريم على التفكير
والتدبر.

-11

استنتج هدف الكاتب من الموضوع .

 التحذير والتنبيه من الدعوات الخطيرة للتخلّي عن اللغة العربية .
 التنبيه إلى أهمية المحافظة على لغتنا القوميّة .
سك باللغة العربية .
 الدعوة للتم ّ
 إبراز المزايا والخصائص التي تتميّز بها لغتنا العربية .

-12

تسيطر عليك وأنتَ تقرأ هذا الدرس ؟ .
المشاعر التي
ما
ُ
ُ

 أ -الغَيرة على اللّغة العربيّة ومكانتها .

ورق ِّيّها .
ب-
ُ
اإلعجاب بلغتنا العربيّة ُ

 -13لخص الصفحة األولى من موضوع ( لغتنا والتقدم العلمي ) في حدود الثلث ُ ،مراعيًا
س التلخيص " .
أُ ُ
س َ

تذكر أن :

ي.
مهارة ( التلخيص )  .هي
اختصار النّ ِّ ّ
ُ
ي ِّ بشك ٍل يحافظ على مضمونه األساس ّ
ص األصل ّ

يجب مراعاتُها في أثناء التلخيص :
األمور التي
ُ
ُ
ص يكون بمنزلة مفتاحٍ للتّلخيص .
أ -وض ُع
ب للنّ ّ
عنوان مناس ٍ
ٍ

الرئيسة .
ب -االهتما ُم بال ِّف َكر ّ

وغيرها
ت
ج -استبعادُ المعاني الثّانويّ ِّة والمحسنات اللّفظيّة واالستطرادا ِّ
ِّ

ب التَّكرار .
د -تجنّ ُ

ي.
حر ُر من لغ ِّة النّ ّ
و -الت ّ ُّ
ص األصل ّ

ي في عرض ال ِّف َكر .
هـ  -التّسلس ُل المنطق ّ
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الثروة اللغوية :
الكلمة

مترادفها

الكلمة

يتوخاها

يقصدها ويطلبها ويرغب بها

تَزخر

تمتلئ

تُرهات

أكاذيب وأباطيل

يعزو

يرد ويرجع ويسند

َجدارتها

استحقاقها وقدرتها وتفوقها

ابّان

أوان وأثناء

تواكب

مترادفها
تساير وتتابع

الجمع

مفرده

ذُرى

ذُروة

وشائج

وشيجة

أطوار

َ
طور

أكمل الجمل التالية بتصريف مناسب من تصريفات مادة ( خال)
 يحب األطفال التنزه في الخالء .
 أخلى المنقذون المنزل المحترق إخالء سريعا من سكانه .
 الرجل الخلي مرتاح البال .
 قالت العرب خالؤك أقضى لحيائك

( أي منزلك أستر لعيوبك )

 أعشق الجديد من الهواتف الخلوية .
 خلية النحل نموذج للعمل المنظم .
 خاليا الدّ ُم البيضاء تقوم بحماية الجسم من األمراض .

شد  ،نَنشُد )
ضع كل كلمة من الكلمات التالية في سياقها المناسب (نُن ِّ
نُنشد النشيد الوطني كل صباح
نهانا العلماء عن أن َنن ُ
شد الضالة في المسجد .
نَن ُ
شد العلم في مدارسنا
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وظف الفعل (شاب) في سياقين مختلفين :








( ابيض شعره )
( عالها بياض الثلج )
( َخ َل َ
طه ُ به )
( ال عيب فيها )
( كذب)
( خدعه )
( خالطت )

شاب شعر الرأس سريعا
رءوس الجبال في فصل الشتاء
شابت
ُ
يب ب ْال َماء :
َاب العامل ال َحل َ
ش َ
هذه قصيدة ال تشوبها شائبة
شاب المتحدث في كالمه
شاب التاجر في بيعه
لماذا شابت حياتك الهموم ؟
التذوق الفني

التشبيه التمثيلي :

 -هو تشبيه يكون المشبه والمشبه به عبارة عن صورتين متماثلتين متعددتي األجااء .

ووجه الشبه فيه صورة منتاعة من أشياء متعددة.
 القيمة الفنية للتشبيه التمثيلي هي  :إبراا قدرة األديب على رسم المشاهد وتخيل الصور الحية التي تكسباألسلوب حسنا وروعة وتايد المعنى وضوحا وعمقا .

أمثلة على التشبيه التمثيلي
 -1الالعب في مباراة القمة كالفهد يطارد فريسته
 المشبه  :الالعب وهو يلعب في مباراة القمة. المشبه به  :صورة الفهد في الغابة وهو يطارد فريسته.وجه الشبه  :صورة كائن نشط سريع وهو يطارد غيره من نفس جنسه .

 -2قال تعالى  " :مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا كمثل حب ٍة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة
وهللا يضاعف لمن يشاء وهللا واسع عليم " .
 -المشبه :

الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا ويعطيهم هللا عا وجل ثوابا عظيما .

 المشبه به  :الحبة المضاعفة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة . -وجه الشبه  :عمل قليل يترتب عليه أجر كبير.

وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه

 -3قال الشاعر  :كأن مثار النقع فوق رؤوسنا

 المشبه  :الغبار الذي يثيره الجنود في المعركة والسيوف الالمعة بأيدي الجنود وهي تسقط على رقاب األعداء . المشبه به  :ليل شديد الظالم تتهاوى فيه أجرام سماوية المعة تخطف األبصار . وجه الشبه  :سقوط شيء المع في جوانب شيء مظلم تظهر الحركة فيه .6

 -4قال المتنبي  :يصف جيشا ً لسيف الدَّولة
 ُّيهز الجيش حولك جانبيه

كما نفضت جناحيها العقاب

 المشبه  :الجيش المكون من ميمنة وميسرة يتحركان على جانبي سيف الدولة وفق أوامره المشبه به  :العقاب الذي يملك جناحين قويين يتحركان بكل قوة ومرونة وفق حاجة العقاب يمينا ويسارا. وجه الشبه  :القوة والعظمة والقدرة على السيطرة والتحكم لتحقيق الهدف المنشود . -5وقال ابن الرومي :
أول بدء المشيب واحدة
مثل الحريق العظيم تبدؤه

تشعل ما جاورت من الشعر
أول صول صغيرة الشــــــرر

شيب يبدأ بشعرة ثم تؤثر فيما بعدها من ال ّ
 المشبه  :حال ال ّشعر األسود فتشيبه جميعا .
 المشبه به  :حال الحريق العظيم تبدؤه شرارة صغيرة . -وجه الشبه  :صورة شيء صغير يبدأ أوال ثم ال يلبث أن ينتج أمرا عظيما وخطيرا .

تدريبات
-1وضح كال من المشبه والمشبه به فيما يلي :
كالنوم ليس له مأوى سوى المقل

أ-

قال الشاعر  :ال ينزل المجد إال في منازلنا

-

المشبه  :المجد الذي مناله الدائم هو مناال قوم الشاعر .

-

المشبه به  :النوم الذي ال مكان له سوى العيون .

ب-

قال مجنون ليلى :

لب لَيلَةَ قي َل يَغدى
َكأَنَّ القَ َ

ح
ِّبلَيلى
العام ِّريَ ِّة أَو يُرا ُ
ِّ

قَطاةً ع ََّزها ش ََركٌ فَباتَت

ح
تُجا ِّذبُهُ َوقَد َ
علِّقَ ال َجنا ُ

القلب وقد تعلق بليلى حين جاء ذكرها .

-

المشبه :

-

المشبه به  :القطاة التي علق جناحها بشرك فلم تستطع التخلص منه حتى الصباح .

جـ  -وقال شاعر في مطربة  :ترجع الصوت أحيانا وتخفضه

كما يطن ذباب الروضة الغـرد

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

-

المشبه :

-

المشبه به ............................................................................................ :
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قمرا يكر عل الرجال بكوكـب

د -وتراه في ظلم الوغى فتخاله

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

-

المشبه :

-

المشبه به ............................................................................................ :

.2عبر عما يلي مستخدما التشبيه التمثيلي :
العاقل يدخر من شبابه لكبره .

العاقل يدخر من شبابه لكبره كالنملة تجمع في الصيف ما تحتاج إليه في الشتاء .

الجاهل يزيده الصفح تماديا .

الجاهل يايده الصفح تماديا كاللئيم ال يايده اإلحسان إال تمردا .

العظيم بين من ال يعرفون قدره  .العظيم بين من ال يعرفون قدره كالمصحف في بيت انديق .
المريض وقد شعر بالعافية بعد طول مرض .........................................................................
الهالل وقد الح في ظلمة الليل ...................................................................................... .
-.3وضح ما في اآليات التالية من تشبيه تمثيلي مبينا أثره :
 -1قال تعالى  { :فما لهم عن التذكرة معرضين * كأنهم حمر مستنفرة * فرت من قسورة }
شبه هللا تعالى الكافرين في حال إعراضهم عن قبول الحق بحمر مستنفرة فرت من المفترسين  ،ووجه الشبه هنا
هو شدة النفور واإلعراض .
 -2وقال تعالى :
{ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ال يقدرون مما كسبوا على شيء }
شبهت اآلية أعمال الكفار التي عملوها في الدنيا يبتغون بها األجر برماد عصفت به الريح فجعلته هباء منثورا
وهو تشبيه يبرا عدم قيمة تلك األعمال .
 { -3إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض مما يأكل الناس واألنعام حتى إذا أخذت
األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليال أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن
باألمس }
 شبه حال الدنيا في سرعة انقضائها واوال نعيمها بعد اإلقبال بحال النبات الذي جف وتحطم بعد أن كانياين األرض بخضرته وهو تشبيه يوضح سرعة الاوال والفناء .
( -4

َمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا )

صورة اليهود الذين أنزل هللا عليهم التوراة ولكنهم لم يعملوا بما فيها بالحمار الذي
المشبه :
يحمل الكتب وال ينتفع بها
وهو تشبيه يبرا الخسارة الكبيرة لمن ينعم هللا عليه بنعم وال ينتفع بها
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احلروف الناسخة

ما الحروف الناسخة ؟ وما معنى كل حرف ؟

إن – أن
ليت للتمني

للتوكيد
لعل

للترجي

كأن  :للتشبيه
لكن لالستدراك

= هي حروف ناسخة تدخل على الجملة االسمية فتقوم بنصب المبتدأ ليصبح ( اسم إن ) ،ورفع الخبر
فيصبح ( خبر إن ).

ينصب اسم إن بـ :

( ّ
الشمس ساطعةٌ ).
إن
َ

– الفتحة مثل :
– الياء ( في المثنى )  ،مثل :

( لعل الوالدين يُشفيان ).

– الياء ( في جمع المذكر السالم )  ،مثل :

( ّ
إن المحسنين شرفاء ).

– الكسرة ( في جمع المؤنث السالم )  ،مثل :

( كأن صفحات الماء مرآة ).

ويرفع خبر إن بـ :
– الضمة

( ّ
إن الطالب مج ٌّد ).

مثل :

– األلف ( في المثنى )  ،مثل :

( ليت المجدّي ِّْن فائزان ).

– الواو ( في جمع المذكر السالم )  ،مثل :

( لعل الغائبين عائدون ).

أنواع خبر إن وأخواتها
يكون خبر إن وأخواتها :
 – 1مفردا  ،مثل :

( ّ
القاضي عادل ).
إن
َ

 – 2جملة فعلية  ،مثل :

( ّ
إن جيشنا يتربص باألعداء ).

 – 3جملة اسمية  ،مثل :

( ّ
إن الخيانةَ عاقبتها سيئة ).

 – 4جارا ومجرورا  ،مثل :

( علمتُ ّ
األمر في غاية األهمية ).
أن
َ

 – 5ظرفا  ،مثل :

( كأن العصفور فوق الشجرة ).

دخول الم التوكيد على اسم إن وخبرها
قد يقترن اسم إن بالم التوكيد المفتوحة دون تأثير .وفي هذه الحالة يقع بعدها جار ومجرور أو ظرف
– قال تعالى ( وإن عليكم لحافظين )  – .إن في اللغة لسحرا  -إن بينكم لفائزا

وقد يقترن خبر إن بالالم أيضا دون أن يؤثر ذلك في الخبر
 -إن الحق لقوي

– قال تعالى  ( :وإن الساعة آلتية )
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دخول ما الكافة على إن وأخواتها
إذا دخلت ما الكافة على إن وأخواتها منعت عملها ويعرب ما بعدها مبتدأ إذا كان اسما ما عدا  :ليت  ،فيجوز
إهمالها أو العمل بها .

= إنما المؤمنون إخوة .
المؤمنون  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو

إخوة  :خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة .

= كأنما الفتاة قمر
الفتاة مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة
ليتما العل َم سهل

قمر خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
أم ليتما العل ُم سهل

العلم  :يجوز أن يكون اسم ليت منصوبا

ويجوز أن يكون مبتدأ مرفوعا

دخول نُو ُن الوقاية على "إ َّن" وأخواتها
= عندما يتصل ضمير المتكلم بالحرف الناسخ فإننا نفصل بينهما بنون تسمى نون الوقاية فنقول :
ويجوز التخفيف فنقول ( :إنِّّي-أنِّّيِّّ -
كأن-لكنِّّي).
(إنّنِّي-أنّنِّي -كأنّنِّي-لكنّنِّي)..
ملحوظة  -1 :نون الوقاية ال تدخل على "لَ َع َّل" فال يجوز أن تقول  ( :لعلني )
 -2نون الوقاية يجب دخولها على ليت وال يجوز معها التخفيف
ع ِّظيماا}
قال تعالىَ {:يا لَ ْيتَنِّي ُك ْنتُ َم َع ُه ْم فَأَفُوزَ فَ ْوزا ا َ

المواضع التي تفتح فيها همزة ان ( أن )
= تفتح همزة ان إذا كان ممكنا أن تؤول مع ما بعدها بمصدر

مثال ( :

سرني أنك فزت بالجائزة )

ففي هذا المثال نجد  (:أنك  +فزت ) يمكن تقديرها فنقول  ( :سرني فوزك بالجائزة )

مثال آخر :

قوله تعالى ( أعلم أن هللا على كل شيء قدير )

ففي هذا المثال نجد  (:أن  ( +هللا على كل شيء قدير ) يمكن تقديرها فنقول
( أعلم قدرة هللا على كل شيء )
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المواضع التي تكسر فيها همزة ان ( إن)
في المواضع اآلتية :
( إن الدين عند هللا االسالم )
 -1إذا جاءت ( إن ) في بداية الكالم
 -2إذا جاءت ( إن ) في بداية جملة الصلة ( سافر الذي إننا بحاجة إليه )
 -3إذا جاءت ( إن ) بعد القول أي بعد كلمة ( قال ) أو أحد مشتقاتها مثل ( يقول  ،قل )
قال تعالى ( قال إني عبد هللا )
 -4إذا وقعت ( إن ) في بداية جملة القسم ( فورب السماء و االرض إنه لحق )
 -5اذا وقعت ( إن ) في بداية جملة الحال ( رأيت محمدا و إنه يركب الطائرة)
 -6إذا وقعت (إن ) بعد أال االستفتاحية ( أال أنك قدوتي )
( أبتعد عنك حيث إنك ال تسأل عني )
 -7إذا وقعت (إن ) بعد حيث وإذ
( اقرأ القرآن إذ أنه لك حافظ )

===========================================
استخرج كل حرف ناسخ من األمثلة التالية محددا اسمه وخبره

-1
م
1

الحرف
الناسخ
أن
إن
لعل

المثال
وجدت أن الصدقَ منجاة.

 2إن الرياضةَ مفيدة
 3لعل الصديقَ عائد.
 4إن ألمتنا العربية العزة والكرامة .
 5السلع كثيرة لكن الجيدَ قليل
 6دور العلم مفتوحة َّ
الدعم قليل.
لكن
َ
انفجار.
 7كأن هزيم الرعد
ٌ
صفير البلبل لحن عذب.
 8كأن
َ
 9ليت اسئلةَ االمتحان سهلة
الضيوف لم يحضروا
 11الوليمة معدة لكن
َ
 -2اضبط اسم الحرف الناسخ وخبره فيما يلي:
المثال

اسمه

خبره

الصدق
الرياضة
الصديق

منجاة
مفيدة
عائد

الحرف الناسخ

اسمه

خبره

إن
لعل

العلم
َ
ت
العامال ِّ

وسيلةُ

إن العلم وسيلة نهضة األمة
لعل العامالت متقنات لعملهن
ليت محمدا مقيم معنا.

كأن الجندي أسد في المعركة
11

متقناتُ

 -3أدخل إن أو إحدى أخواتها على الجمل اآلتية واضبط ما بعدها بالشكل :
( َّ
خير ما يتحلى به التاجر).
 األمانة خير ما يتحلى به التاجر.
إن األمانةَ ُ
( كأن زئير األس ِّد رعد ٌ )
 زئير األسد رعد.
الجو معتدلٌ).
 الجو معتدل.
( ليت َّ
..........................................
 المؤمنون فائزون .
.......................................
 المعلمان مخلصان .
.......................................
 الطبيبات مجتهدات
............................................
 نحن مطيعون
 -4جرد الجمل اآلتية من الحرف الناسخ وغير ما يلزم
 إنَ الطال َبيْن مجدان.
 علمت أن المجدين فائزون.
 لَ َعل المهملين يثوبون إلى رشدهم.
َّ
كأن الالعبَين أسدَان.

 -5صوب الخطأ النحوي فيما يأتي :
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( الطالبان مجدان ).
( المجدون فائزون ).

( إن في البحر نعما كثيرة )
إن في البحر نعم كثيرة .
لعل الفر َج قريبا ا
.........................................
..........................................
ليت الطالبتان مبتعدتان عن الغيبة والنميمة
............................................
نجح الطالب لكن درجاتَهم ضعيفة
..............................................
علمت أن المجدون فائاون.
إنما الدولتين متقدمتان بالعلم ........................................................... .
ضع بدال من الفعل الناسخ حرفا ناسخا وغير ما يلزم .

( إن القارئين مسترسالن في القراءة )
 كان القارئان مسترسلين في القراءة .
 مازال المتسابقون متنافسين على الترتيب األول
................................................................................................. 
 ظل األبوان يعمالن بجد من أجل أوالدهما
.................................................................................................. 
 أصبحت المعلمات متقنات عملهن
.................................................................................................. 
 -7صغ تعبيرا يتضمن حرفا ناسخا صياغة سليمة .
 إن الحق واضح
 كأن الالعب قطار مسرع .
.................................................................................................... 
...................................................................................................... 
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 -8أدخل الم التوكيد على كل جملة من الجمل التالية ثم بين نوع الركن( االسم  /الخبر ) الذي
دخلت عليه الالم :






( إن الكتاب االلكتروني لمفيد اآلن ) ( الخبر)

إن الكتاب االلكتروني مفيد اآلن
إن علينا مسؤولية كبيرة لالرتقاء بوطننا ( إن علينا لمسؤولية كبيرة لالرتقاء بوطننا ) ( اسم إن)
إن ربكم واحد
إن في عملك دليل على حسن نيتك

 -9أدخل ( ما الكافة ) على كل جملة مما يلي مغيرا ما يلزم :
( إنما المتمسكون بتعاليم القرآن مفلحون ) .
 إن المتمسكين بتعاليم القرآن مفلحون .
 اعلم أ ّن المر َء مخبو ُء تحت لسانه ................................................................................
 إن العلماء المشهورين قدوة للمقتدين ..........................................................................

 -11ليت المتغنين بحب الوطن يرسمون مستقبله .
أدخل " ما " على الجملة السابقة  ،وأعد كتابتها بكل وجه ممكن .

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

 - 11بين سبب كسر همزة " إن " في الجملة اآلتية :
 وهللا إن الفنون األدبية تعبّر عن رقي األمم .....................................................................
 قال تعالى  (:إن الحسناِّت ٌيذهبن السيئات ) ....................................................................
 قال تعالى ( أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم يحزنون ) ..............................................
 ( أكرموا أمهاتكم حيث إن األمهات مدارس مكرمات ) ...............................................................
 -12ضع " إن " مكسورة الهمزة  ،أو مفتوحة الهمزة فيما يأتي :




علمت  .................الوطن مهوى قلوب أبنائه .
أحب الشعر الوطني إذ  ...............تأثيره كبير .

( أيقنت أن االبتعاد عن الوطن صعب).

-13بين سبب فتح همزة إن في الجملة التالية :

...........................................................................................................................................
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التعبري

الرسالة الرسمية
نص يُكتَب في المناسبات المختلفة ،أو للتواصل مع جهة رسميّة معيّنة ،فيمكن أن
هي عبارة عن ّ
الرسميّة طلبا لعمل أو شكوى ُمقدَّمة إلى جهة محدّدة ،أو رسالة دعوة لمناسبة ما ،أو
تكون الرسالة ّ
رسالة توصية ..........
يجب ر
الت ز
كت عىل األمور التالية عند كتابة رسالة رسمية:







ذكر الهدف من الرسالة ز يف أول فقرة من الرسالة.
الرئيس للرسالة.
عدم الحياد عن الموضوع
ي
َّ
العامية.
تجنب اللغة
تجنب الكلمات الطويلة.
الحفاظ عىل الرسالة قصتة ُ
وموجزة.
أن تكون الرسالة خالية من األخطاء اللغوية.

نموذج لرسالة رسمية ( طلب وظيفة)
بسم هللا الرحمن الرحيم
التاري خ 2029/9 /22 :
ر
المحتم  .…………… /مدير رشكة ..................................................
األستاذ
تحية طيبة  ,أما بعد
طلب وظيفة
ز ز
ز
مب يف الحصول عىل وظيفة شاغرة مناسبة يىل
يسعدن أن أتقدم
ف
ي
بطلب هذا إىل سيادتكم رغبة ي
ي
ز
يف رشكتكم الكتى فأنا خري ج كلية ……… ..تخصص ……… .من جامعة ………… ..ولدي ختة
ر
اآلىل و كورسات لتعلم وإتقان اللغات
ال بأس بها و قد حصلت عىل دورة احتاف للحاسوب ي
ر
رسالب كل المستندات و الشهادات
اآلتية اللغة اإلنجل زتية و اللغة الفرنسية وقد أرفقت مع
ي
حب أحصل عىل الوظيفة المناسبة ىل و ز
المطلوبة ر
طلب ينال موافقتكم وأنضم
أتمب من هللا أن
ي
ي
إىل رشكتكم الموقرة .
ر
تحيان
ي
اسم المرسل \ …………….
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