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 العنب ملك الفاكهة                                           

      قراءة للبحث والدراسة:  المجال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) عناصر البحث وأجزاؤه ( :   تمهيد:

   ( والمقدمة اإلهداء) التمهيدي القسم - 3   البحث محتويات قائمة  - 2   العنوان صفحة - 1    

 . واالستبانات والبيانات الجداول مثل من المالحق -6   والنتائج الملخص -  5  البحث نص -4

  .المصادر ـ قائمة 7 

 

 أوالً : الفهم واالستيعاب :

 ــ يبين عناصر البحث التي تنقص البحث قيد الدراسة1  

   ( والمقدمة اإلهداء) التمهيدي القسم - 3     البحث محتويات قائمة  - 2   العنوان صفحة - 1

 واالستبانات  والبيانات الجداول مثل من المالحق -4

 

 . الغذاء أفضل دواء   /     دواءو غذاء العنب:         ــ يضع عنواناً آخر للبحث2

         

 ( البحث في الرئيسة النقاط أهم)    رئيسة عناوين إلى البحث متن ــ يقسم3

 .    الكريم القرآن في العنب .2              (. األصلي موطنها ، لها التابعة الفصيلة)   العنب شجيرة  .1

 الغذائية العنب منتجات . أهم5.   للعنب والعالجية الغذائية الخصائص . 4  .  للعنب الصحيحة التسمية.3

 

 ــ يحدد مشكلة البحث ونوعه ) وصفياً وتأصيلياً ( ومجاله 4 

 هللا خلقها التي بالطيبات العالج وترك الكيميائية األدوية من وضار اصطناعي ماهو بكل التداوي:  لمشكلةا

 .  العنب ومنها الطبيعية والفواكه األغذية من

 .  علمي وصفي    :  البحــث نوع •

 وأهم للعنب والعالجية الغذائية يتناول الخصائص وعالقته بالدواء والغذاء  النبات علوم:  البحث مجال •

 منتجاته الغذائية

 ، لها تابعةال الفصيلة)   العنب شجيرة  عنحديثه في البحث   الكاتب بسطعلمي طبي  صفي و  :البحث منهج •

 صائصالخ  وأوضح  للعنب الصحيحة التسمية وبين  الكريم القرآن في العنب  عن تحدث ثم  األصلي موطنها

 ثوالحدي الكريم القرآن  من النقلية  باألدلة أتي و الغذائية العنب منتجات وأهم للعنب والعالجية الغذائية

 . بفكرته لإلقناع ومنتجاته بالعنب شفائهم تم لمرضى  الواقع من بقصص استدل  و الشريف

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :                 ــ يصوغ مقدمة موجزة للبحث  5

   التداوي بالغذاء                                                                          

اتجه البحث الطبي في هذه األيام إلى اإلشادة باألغذية في العالج، وأصبحت الكلمة الشائعة في هذه  )   

اسم رجل عاش في « األندلس»وقد حفظ لنا تاريخ الطب العربي في  ..الناحية: أعدل عن الدواء إلى الغذاء

كان معنياً بعلم األدوية أيما عناية، ومما يعرف لهذا الطبيب الذي « ابن واقد»القرن الرابع الهجري، هو : 

تخصص في علم األدوية أنه كان ينادي في ذلك الزمن القديم بمثل ما ينادي به الطب الحديث من التعويل على 

 ............. وسوف يكون حديثنا في بحثنا عن العنب غذاء ودواء ....   الغذاء في العالج، 
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 الباحث. إليها توصل التي والتوصيات النتائج ــ يستخلص أهم6

تعتبر مصدراً مهماً تمد الجسم ضرورة االعتماد على العنب كغذاء ودواء ألنه )يرى الكاتب   .1

يعتبر العنب مقوياً للدم إضافةً على ذلك   وواألحماض األمينية   والفيتامينات خاصة ) أ ، ب ، جـ ( 

 فإن احتواءه على نسبة من فيتامين )ج ( يزيد مناعة الجسم  (

 .كلما أمكن ذلك   باألغذية التداويو  الكيمائية، باألدوية التداوي ضرورة تجنب الباحث يرى   .2

 

 :     ــ يذكر مصادر البحث ومراجع البحث  7

 المصادر والمراجع :  

     الكريم القرآن .1

 .  الشريف الحديث .2

 .  الزحيلي وهبة الدكتور لألستاذ والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسير  .1

 . الحسيني أيمن دكتور بالعنب العالج مع قصتي .2

 

 . اآلتية يأسلوبه    يعيد عرض الففرة  ــ8

  الفقرة :

)تمثل هذه الشجيرة رمزاً للعزة والخصوبة وللتراث والحضارة ، فهي الغذاء والدواء والمتعة والجمال ،  

فمن ظل وارف إلى عبير ناعم ، ومن ثمر شهي إلى عصيٍر  منعش لذيذ  ومنتجات عديدة ، قديمة قدم 

عام ، ويستدل على  5555ب في بالد الشام ومصر منذ أكثر من التاريخ  واإلنسان بدأ اإلنسان بزراعة العن

ذلك من خالل بذور بعض األصناف  التي  اكتشفت  في المقابر وأشكال العناقيد واألوراق المنحوتة على 

 األعمدة واألوابد التاريخية (

 
 :  إعادة عرض الفقرة
وهو شجيرة العزة والكرامة موطن الخصوبة والحضارة ، والعنب غذاء  يمتع الجائع ، ودواء  العنب ملك الفاكهة 

يريح العليل  ، ومتعة  وجمال تسعد  الكليل ، فظلها وارف تهدأ له النفوس ، وتطمئن له القلوب فثمره شهي مثل 
لك في التاريخ  وتشهد على ذ يضرب بجذوره‘  العسل ، وعصيرها ينعش الجسم كالماء البارد مع العطش الشديد 

  وأشكال العناقيد واألوراق المنحوتة على األعمدة واألوابد التاريخية
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 الثروة اللغوية :ثانياً :  
  بيّْن معنى ما تحته خط في اآليات الكريمة اآلتية :   -1س 

 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

يب رائحة طي ِّبة زكيَّة، أخالط من  عبير      وَرف، اتَّسع وطال وامتدَّ. وارف                          الط ِّ

له اصطفى بَر ، كبِّر وضعُف هرم اختاره وفضَّ   بلغ منتهى الكِّ

ة مناعة  قابل غير فتجعله الجسم يكتسبها قو 
 األمراض من لمرض

 االختالف والتباين التفاوت

الَُجهُ م المستعصية الَُجهُ  )َرٌض ُمْستَْعٍص عِّ    )  َصْعٌب عِّ

 

 هات مفرد الكلمات اآلتية :  2س   :   

 

 المفرد   الجمع    المفرد  الجمع  

 آبِّدةُ ،    آبِّدُ   األوابد ُكليةو     ُكلوة الكلى

ْنقَادُ           العناقيد   رقيقة رقائق ُعنقود  و   عِّ

 

 هات جمع الكلمات اآلتية : 3س  : 

 الجمع  المفرد  الجمع  المفرد 

  قُنِيّ  ، و قَنَوات  القناة عصائر العصير

   أَدِوية دواء

                                    

 يأتي : تحته خط فيما  فيما كلمة ) روى  ( بين معنى :  4س  

 معنى الكلمة الجملة

ى  َسقاها   الفاَلَُّح نَباَت الُحقوِل  َروَّ

ى دَ    اْلُمسافُِر  َروَّ  بِّالماءِّ تََزوَّ

 نَقَلَها   األَْخباَر  َرَوى

    نَظر فيه وتفكر  في األمر رّوى
  َكذََب َعلَْيهِّ    َعلَْيِه الَكِذَب  َرَوى

 

 في جملتين من تعبيرك   ) عنى  (  وظف تصريفين مختلفين لكلمة  :   :   5س   

 المعنى التصريف

ةً بِّاْلَمْوُضوعِّ  ِعنَايَةً  أَْولىَ  ً          َخاصَّ  اْهتَِّماما

هِّ َمْعنِيّاً أَْصبَْحُت  نَايَتَهُ بِّنَْفسِّ هِّ عِّ ً   .بِّأَْمرِّ  مهتما

يَّةُ  اْلِعنَايَةُ َرافَقَتْهُ  لَهِّ ِّ لِّألَْشيَاءِّ  اإلِّ  . تَْدبِّيُر اَّللَّ

 مهتم  بعمله عانٍ المجتهد 

  ذليل أسير   : عانٍ   اْلعَانِي فُكُّواأمر اإلسالم المؤمنين أن ي 
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 تدريبات على الثروة اللغوية :
 

 : يوّضح المتعلم معنى ما تحته خط فيما يأتي 

 (   ناعم عبيرإلى  وارففهي الغذاء والدواء والمتعة والجمال ، فمن ظل  )    .1
لُّ : وَرف، اتَّسع وطال وامتدَّ. َف الظ ِّ يب،    ورَّ                       .عبيُر األزهار : رائحة طي ِّبة زكيَّة، أريج، أخالط من الط ِّ

له(     في عداد األشجار المباركةاصطفاها )  لقد ذكر هللا تعالى شجيرة العنب و   ــ .2  اختاره وفضَّ
 (الجلد  َهَرم) كما يستعمل في الصناعات التجميلية بغية إبطاء وتيرة    ــ .3

بَر ، كبِّر وضعُف                                بلغ منتهى الكِّ
 (            الجسم لألمراض  مناعةيعتبر العنب مقوياً للدم ، يكسبه صفة زيادة  )     ــ .4

ة(  طب: )  الَمنَاَعةُ            األمراض من لمرض قابل غير فتجعله الجسم يكتسبها قو 

 : أكمل الفراغ فيما يأتي 

الَُجهُ  ُمْستَْعٍص  مَرضٌ مترادف المستعصية    الَُجهُ  َصْعبٌ )  عِّ  والتباين االختالف. التفاوت  . . (  عِّ

 

 معنى ما تحته خط فيما يأتي :     يبين المتعلم 

ى         َسقاها:    الُحقولِ  نَباتَ  الفاَلَّحُ  َروَّ

ى  دَ :    اْلُمسافِرُ  َروَّ         بِّالماءِّ  تََزوَّ

                   نَقَلَها:   األَْخبارَ  َرَوى 

       وتفكر فيه نَظر :  األمر في رّوى 

   َعلَْيهِّ  َكذَبَ :    الَكِذبَ  َعلَْيهِ  َرَوى 

                                                       

 : أكمل ما يأتي 
  مفرد 
 ُكليةو     ُكلوة :الكلى     
   .: آبِّدةُ ،    آبِّدُ  األوابد      
  :ْنقَادُ  العناقيد   ُعنقود  و   عِّ
    .رقيقةرقائق.  

     
  : جمع 
 :  عصائرالعصير 
   ...قُنِّي   و ، قَنَواتالقناة . 
   :  ية دواء    . أَدوِّ

  
  وظف تصريفين مختلفين لكلمة  ) عنى  (   في جملتين من تعبيرك 

ةً  ِعنَايَةً  أَْولىَ     اْهتَِّماماً        :                   بِاْلَمْوُضوعِ  َخاصَّ

ً  أَْصبَْحتُ   ً        . بِنَْفِسهِ  ِعنَايَتَهُ  بِأَْمِرهِ  َمْعنِيّا  :   مهتما

ِّ  تَْدبِّيرُ :                          اإِللَِهيَّةُ  اْلِعنَايَةُ  َرافَقَتْهُ                      . لِّألَْشيَاءِّ  اَّللَّ

  :    مهتم                          بعمله عانٍ  المجتهد 

   أسير ذليل:   :  عانٍ           اْلعَانِي يفُكُّوا أن المؤمنين اإلسالم أمر 
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     : : التذوق الفني ثالثاً 

  يحدد ثالث صور خيالية  مبيناً أثرها في المعنى  : 

 ، والجمال والمتعة والدواء الغذاء فهي ، والحضارة وللتراث والخصوبة للعزة رمزاً  الشجيرة هذه ) تمثل

 قدم قديمة ، عديدة ومنتجات  لذيذ منعش  عصيرٍ  إلى شهي ثمر ومن ، ناعم عبير إلى وارف ظل فمن

 على ويستدل ، عام 5555 من أكثر منذ ومصر الشام بالد في العنب بزراعة اإلنسان بدأ واإلنسان  التاريخ

 على المنحوتة واألوراق العناقيد وأشكال المقابر في  اكتشفت  التي  األصناف بعض بذور خالل من ذلك

 ( التاريخية واألوابد األعمدة

 نوعها وأثرها في المعنى  الصورة

ط  أَخالاستعارة شبه العبير بشيء مادي ملمسه ناعم فالعبير هو   ناعم عبير إلى وارف ظل فمن 
يب  ويوصف بأنه فواح وال يوصف بأنه ناعم . من الّطِ

تشبيه صريح شبه قدم شجيرة العنب مثل قدم التاريخ  وتبرز   التاريخ قدم شجيرة العنب قديمة
 أصالة العنب 

  يحدد محسناً بديعياً  مبيناً أثره في المعنى 

 ،   جناس ناقص  ــ عصير (عبير )

  ــ  يحدد ثالث صور خيالية  مبيناً أثرها في المعنى  :2

 الجائع يمتع  غذاء والعنب ، والحضارة الخصوبة موطن والكرامة العزة شجيرة وهو  الفاكهة ملك ) العنب 

 القلوب له وتطمئن ، النفوس له تهدأ وارف فظلها ، الكليل  تسعد وجمال  ومتعة ،  العليل يريح ودواء ،

 في بجذوره يضرب‘   الشديد العطش مع البارد كالماء الجسم ينعش وعصيرها ، العسل مثل شهي فثمره

 (   التاريخية واألوابد األعمدة على المنحوتة واألوراق العناقيد أشكال  ذلك على وتشهد  التاريخ

 نوعها وأثرها في المعنى  الصورة

 تشبيه صريح يبرز أهمية العنب ومكانته العظيم كغذاء ودواء    الفاكهة ملك العنب

 تشبيه صريح يبرز حالوة العنب وطعمه اللذيذ     العسل مثل شهي فثمره

 البارد كالماء الجسم ينعش وعصيرها
 الشديد العطش مع

 الفوائد العظيمة  لعصير العنب   يبرز صريح تشبيه

 العناقيد أشكال  ذلك على وتشهد
 األعمدة على المنحوتة واألوراق

 التاريخية واألوابد

استعارة شيه عناقيد العنب المرسومة على جدران  المعابد 
المنحوتة بشاهد يصدق على عراقة و قدم شجيرة  واألوراق
 العنب . 

  يحدد محسناً بديعياً  مبيناً أثره في المعنى 

 ) سجع يعطي موسيقى تؤثر في نفس القارئ ( الكليل  تسعد وجمال  ومتعة ،  العليل يريح ودواء         

                                                                 )   العليل  ، الكليل  (  : جناس ناقص يعطي موسيقى تؤثر في نفس  القارئ (                

 

   يبين خصائص الحديث اإلذاعي      

 اإلذاعي ؟ وكيف تحقق له الوحدة العضوية ؟مم يتكون هذا الحديث  

  يتكون من مقدمة وعرض وخاتمة  وتحقق للحديث الوحدة العضوية حيث جاءت المقدمة

 مرتبطة بالعرض والخاتمة في تسلسل منطقي. 

  كل ما يهم الجماهير من أمور دينية أو   يتناولوحديث شفهي إلى جمهور المستمعين

  .سياسية أو اجتماعية 

  الحديث اإلذاعي يوجه إلى السامعين دون أن يواجههم  ، ويتميز بكثرة المستمعين وتنوعهم

    .وغياب المتحدث عن أبصارهم  
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 : إضاءات حول الموضوع    

 صْغ  معنًى رئيس لكل جانب من جوانب البحث .   

 . ــ شجيرة العنب رمز للعزة والخصوبة والتراث و الحضارة1

 .تعالى العنب في عدة سور من القرآن الكريم واصطفاها في عداد األشجار المباركةــ ذكر هللا 2

 متنوعة ومفيدة  منتجات العنب الغذائيةــ  4     ــ  للعنب   قيمة غذائية  وعالجية عالية . 3

  فهمه للبحث: ضوء يأتي في ما يحدد

 :  البحث من الكاتب إليها يرمي التي الغاية 

 والخصوبة للعزة رمز فهي تمثله العنب  وما شجيرة وأعطى لذلك مثاالً   التداوي باألغذية الدعوة إلى 

 والجمال والمتعة والدواء الغذاء أنها كما والحضارة والتراث

 لجأ الكاتب إلى وسائل لإلقناع بهدفه وهي :

 .( االستعانة بالمراجع العلمية مثل : ) قصتي مع العالج بالعنب : د. أيمن الحسيني .3

 االستشهاد أحاديث الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( .  . 3       االستشهاد بآيات من القرآن الكريم .   .4

 . . أورد قصص من الواقع  لمرضى تم شفائهم بالعنب ومنتجاته 5  .االعتماد على األدلة والبراهين   4

 بدأ اإلنسان بزراعة العنب ؟ ومتى ؟ وما الدليل على ذلك  ؟ أين 

 عام ، ويستدل على ذلك من خالل   5555بدأ اإلنسان بزراعة العنب في بالد الشام ومصر منذ أكثر من       

 بذور بعض األصناف التي اكتشفت في المقابر وأشكال واألوراق المنحوتة على األعمدة .          

 : طقة هول المرتفعة لمنتعتبر البالد الحارة لحوض البحر األبيض المتوسط ، والس  موطنها األصلي

 القوقاز ، وبحر قزوين مواطن أصلية لمنشأ شجيرة العنب .

 دلل على قيمة شجرة العنب وعراقتها    .

 شجيرة العنب رمز للعزة والخصوبة والتراث والحضارة كما أنها الغذاء والدواء والمتعة والجمال .

عام 5555العنب في بالد الشام ومصر منذ أكثر من وهي قديمة قدم التاريخ  واإلنسان وقد بدأ اإلنسان بزراعة 

، ويستدل على ذلك من خالل بذور بعض األصناف التي اكتشفت في المقابر وأشكال واألوراق المنحوتة على 

 األعمدة

 بيْن أهمية شجرة العنب في ضوء القرآن الكريم . 

 ها في عداد األشجار المباركة ، ومنها :ذكر هللا تعالى العنب في عدة سور من القرآن الكريم واصطفا        

ْن ُكلِّ  الثََّمراتِّ إِّنَّ فِّي ذلَِّك ََليَةً لِّقَ  )        يَل َواأْلَْعناَب َومِّ ْيتُوَن َوالنَّخِّ ْرَع َوالزَّ    ( ْوٍم يَتَفَكَُّرونَ يُْنبُِّت لَُكْم بِّهِّ الزَّ

 مختلفة .يدلل من النص على القيمة الغذائية والعالجية للعنب بأدلة 

 بيََّن الشيخ ابن سينا في كتابه  ) القانون في الطب (  أهم فوائد العنب ونصح بضرورة تناوله مع البذور .1

األهمية الغذائية والعالجية لبذور   karlesskindكما تؤكد الدراسات العلمية الحديثة للباحث الفرنسي  .2

 في نظام الحمية الغذائية . العنب فهو يحتوي على نسبة ال بأس منها من الزيوت  يستعمل

ويؤكد الدكتور أيمن الحسيني في كتابه ) قصتي مع العالج بالعنب ( إمكانية عالج كثير من األمراض  .3

 المستعصية بالعنب كحالة السيدة األمركية ) حوهانا براندت ( التي شفيت من سرطان المعدة .

   الصناعات عن غيرها .يبين الصفات التي تتصف  بها  أنواع العنب المستخدمة في 

 ـ ذات الثمار العصيرية لصناعة ) الدبس  2ـاألصناف التي تتميز بقلة سماكة قشرة الثمرة وخلوها من البذور  1 

 يعلل ما يأتي: التسمية الشائعة لبستان العنب كرم وللشجيرة كرمة غير صحيحة

 صحيحة لسببين :. التسمية الشائعة لبستان العنب كرم وللشجيرة كرمة غير          

  . لم ترد في القرآن الكريم كلمة كرمة كناية عن العنب 

  : نهى الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( عن تسمية العنب كرماً فقد قال 

 ) ال تسموا العنب كرماً ، فإن  الكرم الرجل المسلم (           
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 السالمة اللغوية :  أسماء األفعال ) شرح (   
 . وزمنه ومعناه الفعل اسم حدد ثم ، اآلتية األمثلة اقرأ 

 معناه وزمنه اسم الفعل المثال

 ماضي بمعنى بُعد هيهات قرارُ  الرفيعِ  للنجــمِ  هيهات        ديارُ  واحتوتك ديار   بَعُدَتْ 

 بمعنى ) افترق (ماضي شتانَ  يوصنيع صنيِعكم بين شتانَ      قطيعةً  بالوصال جازيتموني

 قوالً  لهما وقلْ  تْنَهْرُهما وال أفٍّ  لهما تقلْ  فال: "  تعالى قال
 ً  " كريما

) أتضجر مضارع بمعنى  أفٍّ 
) 

 – عنترَ  – ويكَ  الفوارِس  قِْيلُ    ُسْقَمَها وأبرأ نفسي شفى ولقد
 ِِ  أقدم

 أتعجب اسم فعل مضارع وي

 أمر بمعنى ) أقبل ( حي الصالة على حي:  المؤذن يقول

   الحديث هذا أمر اسكت عن صه 5 خطبته الخطيب يبدأ عندما   صه

 : إلى الزمن حسب وتنقسم العرب عن منها ُسِمعَ  ما بها ويُْقَصدُ (  المرتجلة األفعال أسماء)  :االستنتاج 
 شتاَن : بمعنى ) افترق ( :  / المهمل نجاح هيهات( :   بعُد)  بمعنى:  ) هيهاتَ اسم الفعل الماضي : 

 .  (  أبطأ)  بمعنى ، بُطآنَ  ( . أسرع)  بمعنى:   سرعانَ ،   شتان ما بين مجتهد وكسول
 بخٍ : ) أستحسن ( .، ( أتعجب) : واها/  وا/  ويْ  أٍف : ) أتضجر ( .) المضارع :  الفعل اسم
 ) صْه : للسكوت عن هذا الحديث  ، صٍه : للسكوت عن الكالم مطلقا ( .:  األمــر فعــل اسم 

يهِّ : اسم فعل أمر بمعنى ) إيٍه / إ،  مْه : اسم فعل أمر بمعنى  ) اكفف ( /  ) أقبل ( . حيَّ : اسم فعل أمر بمعنى
بْلهَ : اسم فعل  آمين : اسم فعل أمر بمعنى ) استجب ( . هي ا / هيَت : اسم فعل أمر بمعنى ) أسرع ( .زد (  / 

 أمر بمعنى بمعنى ) اترك ، أو دَْع ( 
 . نهع المنقول وحدد منقول فعل اسم حدد ثم ، اآلتية األمثلة اقرأ - (  المنقولة األفعال أسماء: )  الثاني القسم

 المنقول عنه اسم الفعل المثال

كم ال أنفَسُكم عليكم آمنوا الذين أيها يا" :  تعالى قال- 1  الجـار والمجـــرور عليكم تماهتدي إذا ضلَّ  من يضرُّ

ً  نحشرهم ويوم:"  تعالى قال  الظرف مكانكم ".موشركائك أنتم مكانكم أشركوا للذين نقول ثم جميعا

 وضوءُ  الفضاءِ  وصحوُ     الربيع يخدعنك ال ، رويدك:  الشاعر قال
 الصباحِ 

 المصدر رويدك

 ما ومنها ، إليه نُِقلَتْ  ثم الفعل اسم غير في اُْستُْعِملَتْ  التي بها ويُْقَصدُ (  المنقولة األفعال أسماء)  االستنتاج :
 : الظــــرف/   (تنح) عني ، إليك  ( خـــذ)  إليك، ) الزموا ( )عليكم  الجـار والمجـــرور  عن منقول هو

 (اثبت) مكانك
 (دع - اترك)  بله،  (تمهل) رويدالمصـــــدر  :     (تأخر) / وراءك  (تقدم) أمامك/   (خــذ)دونك

 .الصرفي وزنه وبين معدول فعل اسم حدد ثم ، اآلتية األمثلة اقرأ أسماء األفعال المعدولة : 
 الجراح يجنِ  الشوكَ  يبذرِ  ومن  اللهيبُ  الرمادِ  فتحتَ  حذارِ :  الشابي قال -1

 بمال يُْشرى ال الِعْرضَ  فــــإن لظلمٍ  تركنْ  ال الثــــأرَ  دراكِ :  الشاعر يقول -2
  اطلع:  طالع   اترك:  تراك - أنزل:  نزال  -  أدرك:  دراك احذر:  حذار - ( فِّعَال)  وزن على قياسية تكون
        : التنوين في ) صه ، إيه ( للتنكير .            مالحظات 

 .صٍه منوناً :  أمسك عن الكالم مطلقاً ، بينما معنى ) صه ( بغير تنوين : أمسك عن حديثك هذا 
  : زدني عن حديثك هذا.إيٍه منوناً :  زدني من الكالم مطلقاً ، بينما معنى )إيه ( بغير تنوين 
 . رويدَ الضعيَف ، رويدَ الضعيِف 
  َمفعول به الضعيفَ  الضعيَف : اسم فعل أمر بمعنى أمهل مبني على الفتح ، رويد : 
  َالضعيِف :  مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ) أرود ( .  رويد 

 فوائد : 

 5المعنى في المبالغة وتفيد ، وداللة عمالً  الفعل مقام تقوم ، مبنية كلها األفعال أسماء .1

 . به مفعوالً  وتنصب فاعالً  فترفع ومتعدية الزمة األفعال أسماء تأتي .2

 ناسبي بما تتغير فإنها الخطاب بكاف اتصلت إذا إال ، والمؤنث والمذكر والجمع والمثنى المفرد في واحدة صيغة تلزم .3

  المخاطب

 ( المضارع وال الماضي)  منهما يأتي وال ،  فقط لألمر والمعدولة المنقولة األسماء .4
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 السالمة اللغوية :  أسماء األفعال ) تطبيق ( 
 اقرأ الفقرة اآلتية  :  

تعمل على تصل ب فإنها الوجبات الس ريعة  رويدك ال يخدعنك المظاهر واهتم بصحتك فحذارِّ حذار من  )

األفراد بمرض السكري تصيب وسرعان ما  الش رايين وأمراض القلب، وتصيب األفراد بأمراض الس رطان، 

ة  وشتان ما بين الطعام الصحي المفيد  والوجبات وخصوصاً عند تناول هذه الوجبات مع المشروبات الغازي

ة ال تي يحتاجها جسم اإلنسان السريعة التي  وهيهات الصحة والقوة إذا لم ،ال تحتوي على األلياف والمعادن المهم 

الضارة والحرص على تناول الوجبات الصحية  بتعاد عن هذه الوجباتتبتعد عن هذه الوجبات الضارة فعليك اال

 (المجهزة في البيت 

 وعالمة بنائه ونوعه ــ أخرج من الفقرة السابقة كل اسم فعل مبيناً معناه1

 معناه وزمنه اسم الفعل المثال

(  تمهل)  بمعنى أمر فعل اسم رويدك رويدك ال يخدعنك المظاهر
 الفتح على مبني

مبني على  معدول فعل اسم  حذارِّ  الوجبات الس ريعة فحذارِّ حذار من 
 الكسر

 أسرع  بمعنىاسم فعل ماض  سرعان تصيب األفراد بمرض السكريوسرعان ما 
 مبني على الفتح 

 افترق)   اسم فعل ماض بمعنى شتان وشتان ما بين الطعام الصحي المفيد  والوجبات السريعة
) 

والقوة إذا لم تبتعد عن هذه الوجبات وهيهات الصحة 
 الضارة

 بُعد بمعنى ماضي هيهات

 (   إلزم)   بمعنى أمر فعل اسم عليك الضارة فعليك االبتعاد عن هذه الوجبات

 :ـ  يحدد عالمة بناء اسم الفعل في التعبيرات اآلتية :2 

                  مبني على الفتح  ( بعُد)  ماض بمعنىاسم فعل   . َهْيَهاَت األمل إذا لم يسعده العمل -أ

                          .مبني على الكسر ( أتضجر)  مضارع بمعنىاسم فعل :   أُّفٍ لمن ييئس 

                          .مبني على السكون (اسكت عن هذا الحديث )  أمر بمعنىاسم فعل :    َصْه إذا تكلم غيرك  

 مبني على  الفتح (إلزم   )  أمر بمعنىاسم فعل :     فهذبهاعليَك نفَسك  -ب 

 مبني على الفتح (خذ )  أمر بمعنىاسم فعل :      دونَك القلم  

 مبني على الفتح (تمهل )  أمر بمعنىاسم فعل  :   ُرَوْيدََك إذا سرتَ   

 مبني على الكسر (اكتب )  أمر بمعنىاسم فعل :      كتاِب الدرسَ  -ج 

 مبني على الكسر (اسمع )  أمر بمعنىاسم فعل :      النصحَ سماعِ 

 : منها كل أمام مطلوب هو بما اآلتية الجمل أكمل -3

 ( مرتجل أمر فعل اسم)        .                  المدرس تحدث إذا        صهٍ 

 ( مرتجل ماض فعل اسم)            .          والجاهل العالم بين ما      شتان

 (مرتجل مضارع فعل اسم)                     .   خبيث كالم من تقولون لما     أف

 ( منقول فعل اسم)                        .                           المكتبة   عليك 

 ( معدول فعل اسم)                       .                    والنفاق الكذب  حذارِّ  

 ــ حّوِل اسم الفعل في العبارة االتية إلى اسم فعل آخر وغيِّْر ما يلزم . 5 

          .  دراِك الضعيف ــ رويد الضعيف                       تراِك هذا الحديث             عن هذا الحديث . صه ــ    

 . ومجروراً  جاراً  الثانية وفي ، فعل اسم األولى في تكون بحيث جملتين في اجعلها(  إليك)   -: 6

 ) جار ومجرورذهبت  إليك  :    ‘      مبني على الفتح (خذ )  أمر بمعنىاسم فعل الكتاَب    إليك   
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