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 التحاسدوا (   ومجاله  :  الحديث الشريفالموضوع األول   :  )                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ صلى هللا عليه وسلم: "الَ تََحاَسدُوا، َوالَ تَنَاَجُشوا، َوالَ تَبَاَغُضوا ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ. قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلله

ِ إِْخَواناً. اْلُمْسِلُم أَُخو اْلمُ  ِم. الَ يَْظِلُمهُ، ْسلِ َوالَ تَدَابَُروا، َوالَ يَبِْع بَْعُضُكْم َعلََى بَْيعِ بَْعٍض. َوُكونُوا، ِعَبادَ اّلله
اٍت: "بَِحْسِب اْمِرٍئ ِمَن ال شهره أَْن َوالَ يَْخذُلُهُ، َوالَ يَْحِقُرهُ. التهْقَوَى َهُهنَا". َويُِشيُر إَِلَى َصْدِرِه ثاَلََث َمره

 ".يَْحِقَر أََخاهُ اْلُمْسِلم. ُكله اْلُمْسِلِم َعلََى اْلُمْسِلِم َحَراٌم. دَُمهُ َوَمالُهُ َوِعْرُضهُ 
 ) األهداف وتحقيقها (    

 يستخلص المعنى العام للحديث الشريف. .1
ة  إلى اأْلأ  األمة اإلسالمية  ما أَْحَوَج   وَّ ة  واجتناب كل ما يضر بالفرد أو المجتمع لتصبح  خأ يمان يَـّ اإْل 

ـَكةً  . تَماس  يَّةً مأ ـةً قَـو   أأمَّ
 
 .ــ  يصوغ معنىًّ من نص الحديث الشريف2
 الحسد والبغضاء والفرقة تدمر المجتمع .   -   
 األخوة اإليمانية تصون الحقوق واألعراض وتحفظ الدماء واألموال    . -  

 يتضمن الحديث أسباب تآلف القلوب المؤمنة ، وضح ذلك . تقويم بنائي  :
ة  من خالل تحقيق مبدأ   وَّ مثل لتَّحاسأـد   اإليمانية  والنهي عن كل ما يوجب  الكراهية بين المؤمنين  اأْلأخأ

ر  دابـأ باغأـض  َوالتَـّ ـش  َوالتَـّ ناجأ  والدعوة إلى صيانة الحقوق وحفظ األعراض والدماء واألموال   َوالتَـّ
  

 ــ يستنتج الغاية من الحديث النبوي الشريف.3
قوق وكرامة المسلمين.  - يانة حأ ة اإليمانيَّة و ص  وَّ  الدَّعوة إلى األأخأ
ـٍة تَـقـومأ َعـلى اإْل   - ، أأمَّ ـَكة  تَماس  ٍة مأ يَـّ ـٍة قَـو  ــة  ب ناءأ أأمَّ يمان يَـّ ة  اإْل  ـــوَّ  .خأ
 . حفظ المجتمع وصون كرامة أفراده الدعوة إلى -

) يتضمن الحديث دعوة إلى حفظ المجتمع وصون كرامة أفراده وحماية دمائهم   تقويم بنائي  :
 وأعراضهم (   فهل هذا خاص بالمسلمين دون غيرهم ؟  وضح رأيك 

الدعوة ليست خاصة بالمسلمين دون غيرهم ، بل للناس كافة ، وإنما خص المسلم دون غيره ألنه هو 
 ة لجميع البشر.الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به ، و هي صالح

 
  .ــ يوضح حقوق المسلم على المسلم من خالل األوامر والنواهي في الحديث الشريف 4

قوقه.         -                             تََمن  ي الَخيَر لهأ.        -   َعدَم اإلضرار به باالعتداء على حأ
ساعدته عند الحاجة.   -                         احترامه وتقديره.         -    نأصرته ومأ
رضه. -                         تََجنُّب ظلمه واحتقاره.      -  صيانة دمه وماله وع 

ـِه إِْخـوانــاً (    تقويم بنائي  :  ) َوكــونــوا ِعـبــادَ اللَـّ
 اذكر المبدأ الذي يحققه العمل بالعبارة السابقة  ، وأثره في المجتمع .  
إن العمل بمضمون   العبارة السابقة  يحقق مبدأ التكافل االجتماعي، ويحقق للفرد األمان واالطمئنان،  -

 وينشر في نفسه المحبة والتقوى والخير، وهذا يحقق للمجتمع الحب والسالم والرحمة والوئام.
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 .ــ  يميز بين الحسد والغبطة 5
ه  ما أَْنعَـَم هللاأ ب ه  َعلى اْْلَخـريَن، َوأَْن تَـزوَل ت ْلَك الن  ْعـَمةأ الحسد المذموم :    • أَْن يَتََمن ى اْلَمْرءأ ل نَْفس 

ْم.  َعـْنهأ

ـْنـدَ اْْلَخريَن، َمَع َعـدَم  الحسد المحمود ) الغبطة ( :   ثْـَل الن  ْعـَمة  الَّتي ع  ه  م  أَْن يَتََمن ى اْلَمْرءأ ل نَْفس 
ـْم.   َزوال ها َعـْنهأ

 ال يرتبط البغض في هللا بالنهي عن التباغض  في الحديث الشريف .  وضح ذلك   تقويم بنائي  :
 البغض في هللا أمر مشروع ألنه يكون لمن  اجترئ على   معاصي  فارتكب محرماً وجاهر به  
أما التباغض بين المؤمنين فمنهي عنه وال يجوز أن يبغض المؤمن أخاه المؤمن ) إن الشيطان ينزع  

 بينكم (
 

       .يبين أثر التزام األوامر والنواهي في الفرد والمجتمع .6
بَّ واحترام وتقدير اْلَخرين. -  الفرد: يَْسعَدأ الفَردأ في حياته، وينالأ حأ
ةأ بَْيـَن  - رأ اْلَمَحبَـّ ، وتَـْنـتش  ْسل ـمأ َويَتَماَسـكأ ْجـتََمعأ اْلمأ ـْسل ميـن، ويحيا المجتمع: يَتَـرابَـطأ اْلمأ اْلمأ

ْجتََمعأ في أَْمٍن َوَسالٍم وَمحبَّة، ويأصبح مجتمعاً قَويًّا.  اْلمأ
لألمور التي نهى عنها الرسول ) صلى هللا عليه وسلم (أضرار وخطورة على الفرد تقويم بنائي  :  

  والمجتمع . وضح ذلك
الناس يسود المجتمع الكراهية ويصبح مجتمعاً  حينما ينتشر الحسد والبغضاء والتنافر والتناجش  بين

 ضعيفاً ال يتطور وال يتقدم وال يقوى للدفاع عن نفسه 

 .يشرح عبارة من الحديث الشريف مدلال عليه بمواقف الحياة .7
 ْيعِ بَْعٍض "الَ تََحاَسدُوا، َوالَ تََناَجُشوا، َوالَ تَبَاَغُضوا، َوالَ تَدَابَُروا، َوالَ يَبِْع بَْعُضُكْم َعلََى بَ   ❖

سول  سلمين، مثل:  التَّحاسأد والتَّدابأر والتَّباغأض،  نهى الرَّ عن كأل   ما يأثيرأ العَداوةَ والَكراهية بين المأ
 وعن البيع على َبيع اْلَخرين .

 حسد المقصرين للمجتهدين ، وحسد الفاشلين للناجحين في الحياةمن واقع الحياة  : الحسد ومثال 
المزايدة  على اْلخرين بغرض اإلضرار بهم في البيع والشراء   ومثال   التناجش من واقع الحياة  :

 في األسواق .
 الكراهية بين المسلمين  الختالف آرائهم  خاصة  من واقع الحياة  : التَّدابُر والتَّباُغض  ومثال 
 واقع الحياة  : من البيع على بَيع اآلَخرين ومثال 

َم لَهأ السَّْلعَـةَ نَْفَسها ب ثََمـٍن أَْرخَ  مَّ يَـأْت َي بـائ ـٌع آَخـرأ ل يأقَـد   لَعَـةً، ثـأ ـٌل س   ـَص.ــ أَْن يَْشتَرَي َرجأ
ـذَه مأ ثََمناً أَْغلى ل يَأْخأ ْشـتٍَر آخـرأ يأقَـد   مَّ ي أْت َي مأ ْلَعـةً، ثـأ ـٌل س  َي َرجأ  ا.ــ  أَْن يَْشتَر 

 
اتٍ  -" التَّْقَوى َهُهنا ❖  " : -ويُشيُر إلى َصدرِه ثالَث مره

ن  برةأ بالَجْوَهر  ال الَمظهر، وق يمةأ الَمْرء  بما َينطوي عليه قَلبأه ال بما يَبدو م  إنَّ التَّقوى َمَحلُّها القَلب، فالع 

قلوبكم، وأعمالكم، وإنَّ أكرمكم عند هللا ظاهره، فاهللأ ال َينظأرأ إلى صأوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى 

أتقاكم، فعلينا أال نأخدع بالَمظاه ر، وأن نعلم أنَّ اإليمان ما َوقََر في القلب وَصدَّقهأ العمل، وأنَّ َصالَح 

 القلب صالٌح لألعمال.

 ال ينبغي الحكم على الناس من ظاهرهم ، فاإلخالص سر بين العبد : ومثال ذلك من واقع الحياة  

 وربه 
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 " الُمْسِلُم أخو الُمْسِلِم : ال يَْظِلُمه،وال يَْخذُلُه،وال يَْحِقُره ":  ❖

يَّته  ة اإليمانيَّة، ويستوجب ذلك اجتناب ظلمه بأَذ  وَّ العَالقة بين المؤمنين قويَّة َوثيقة قائمة على األأخأ

ه داع  ساندته والوقوف بجانبه في الشَّدائد وعدم التََّخل  ي عن  وخ  واالعتداء على حقوقه أو انتقاصها، ومأ

نأصرته، واحترامه وعدم استصغاره أو التقليل من شأنه واحتقاره، فعلينا تََجنُّب الظلم بجميع صأوره 

 ونأصرة أخينا المسلم، واحترامه وتبجيله وصيانة كرامته. 

نيـَن   ظلم:الومن أمثلة  ْؤم  ةأ اْلمأ يَـّ ، أ، َوأَذ  ور  ، َوَشهادَةأ الز     . َغـْصبأ اأْلَْرض   ، ، َعـدَمأ اْلَعـْدل  بَْيـَن اأْلَْبناء 

 تخلي المسلم عن نصرة أخيه المسلم وهو قادر على نصرته .ومن أمثلة خذالن  المسلم ألخيه:  

 تعرض المسلمين في فلسطين وسوريا وبورما للظلم وترك األمة نصرتهم   .  -

هأ ــ حتقار  :  االومن أمثلة   هأ ــ فَـْقـرأ ـْم ) دَماَمتـأ ه  ـر  ْن ظاه  ْم م  ْم َبْعـضاً ب ما يَْبـدو لَهأ الن اسأ يَْحتَـق ـرأ بَْعـضأهأ

هأ ــ نَـَسـبأهأ ... إلخ هأ ــ َمْظَهـرأ  . َوظيفَـتـأ

اهُ:   ويم بنائي  :تق ا َيـلي ِبُمَسمه  ِصْل ُكـلَّ َمْفهوٍم ِممه
َك.                      1    )      ( النََّجـــــــش    ــ تََمن ى َزوال  الن  ْعـَمة  َعْن َغْير 
ْشتَري.     2   ْلعَة  ل ْْل ْضرار  ب اْلمأ أ في ثََمن  الس   يادَة  )      ( اْلَحــَســـــــد     ــ الز  
  3              . َن الن  ْعـَمة  َك م  ْندَ َغْير  ثْـل  ما ع  ـْبــَطـــــة   ــ تََمن ي م   )      ( اْلغ 
ْسـل ـم  أَخـاه.           4   باغأـض  )      (                     ــ َهْجـــرأ اْلمأ  التَـّ

ــــر )      (                                                                ـدابـأ  الـتَـّ
 
 .يعرض بإيجاز معانى الحديث الشريف بأسلوبهــ 8

سول  سلمين، مثل:  التَّحاسأد والتَّدابأر والتَّباغأض،  نهى الرَّ عن كأل   ما يأثيرأ العَداوةَ والَكراهية بين المأ
ة، فال يتعَدَّى  وَّ سلمين، وااللتزام بحقوق هذه األأخأ ي بين المأ وعن البيع على َبيع اْلَخرين، وأمر بالتآخ 

قوقه، وال يَتََخلَّى عن نأصرته، وال يستصغره، وكفى سلم، وعلى  على حأ به إثًما استهانة المسلم بأخيه المأ
سلم، وَعدَم سفك دمه .  المسلم صيانة ع رض ومال أخيه المأ

 
 تقويم بنائي  :

 نُّص اآلتي بإيجاٍز ُمبَيهِنًا ما يُستفادُ منهُ. ال أعرض 
 " بحسب امرئ ِمن الشر أن يحقر أخاه المسلم": -ج

سول  نهانا ن شأنه واستصغاره الرَّ لدَمامته أو فقره أو وظيفته أو  ؛ عن احتقار المسلم ألخيه بالتَّقليل م 
مظهره أو نََسبه...ألنَّ المرء بما ينطوي عليه قلبه، ال ما يبدو من ظاهره، فعلينا احترام أخينا المسلم 

يانة كرامته؛ ألنَّ أكرم الن اس عند هللا تعالى أتقاهم.  وص 
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 الثروة اللغوية  :  الموضوع األول   :  )  التحاسدوا (     حديث الشريف        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -َحْسب -التقوى  -يحقر  -تدابر -يخذل -تباغضبيهْن معاني الكلمات اآلتية   :    -1  ❖

 معناها الكلمة م

 ال َيكرْه ويَمقأْت َبعضأكم َبعًضا ال تباَغضوا:   تباغض 1

 يَتََخلَّى عن عون ه  ونأْصرته  يخذل 2

ً   تدابر 3 ر بعضأكم َبعضا  تعادَْوا/ تَقاَطعوا/يأعرضأ بعضأكم عن بعٍض/ َيْهجأ

ره يحقر 4 / يَْستَْصغ   يَستَهينأ به 

 الخشيةأ والخوف .  التَّْقَوى : التقوى 5
 وتََقوى هللا  : خشيتأه وامتثالأ أوامره واجتنابأ نواهيه

 يكفي َحْسب 6

  

  .مجاالً  معنًى  و مختلفين سياقين في )    نجش     (    الفعل ــ  وظف4

 المجال المعنى السياق

 التجارة هازاد في سعر البضاعة التاجر نجش

 الحرب أوقدها الحرب ناراليهود  نجش

 البحث والتنقيب استثارهأ واستخرجه .   المهندسون  البترولَ  نََجَش 

 اإلعالم أذاعه الصحفي  الخبرَ  نََجَش 

          

 ُطلقاء –كثبان  –ــ هات مفرد الكلمات اآلتية :   صوامع 2

 مفردها الكلمة مفردها الكلمة مفردها الكلمة

 َطليق ُطلقاء َكثيب كثبان َصوَمعة صوامع

 

 ِعْرض –الداعي  –ــ هات جمع الكلمات اآلتية :   العاقبة 3

 جمعها  الكلمة جمعها  الكلمة جمعها   الكلمة

دَُعاةٌ ، دَاِعياٌت ،   الداعي عواقبُ  العاقبة
 . دََواعٍ ، الدََّواِعي

 أَْعَراٌض  ِعْرض

 

 ( في المجاالت  اآلتية .   باعــ وظف اسما من تصريفات   )   5

 المجال السياق

مَ  بايََع  البَْيَعةَ  جاءت  القَبائ لأ ل تأقَد   ْلَمل ك     : الطَّاَعةَ ، المأ  السياسة ل 

 على َعْقد  البَْيع  
ْفقَةأ  التجارة َجَرت  البَْيعَةأ في السُّوق             : الصَّ

 الدين . والجمع : ب يَعٌ                  َمعبد النصارى . البيعة

يمأ الَبْيعَة  لهُمبَايَعَةُ جرت   السياسة اْلَمل ك  اليوم   :               تَْقد 
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 ــ التذوق الفني : ] االقتباس [2
  

َن اْلقأرآن الكريم أو الحدي   االْقتِباُس:  ْيئاً م  عر شَْْْ ينأ النَّثْر أو الشْْْ   م  ْن َغْير داللٍة َعلَى أنَّهأ تَضْْْْ الشْْْريف  م 
ْقتَب س قَليالً. وز أْن يأغَي  َر في األَثَر المأ  منهما، ويَجأ

 .يحدد موطن االقتباس في نص مقدم إليه
 َضع خًطا تحَت َمْوِطَن االقتباس في ُكلهٍ ِمن الجمل اآلتية: ❖
نَّكَ  ة الجيوش واألَنصار  ال تَغأرَّ َن الظَّلََمة  كثرأ ُرُهْم ِليَْوٍم تَْشَخُص فِيِه األبَصاُر{م   . }إِنما نَُؤخهِ

لك    :2)  ( وقال ابن سناء  المأ
ْم  َسائ الً َعْن دَاره    بَاِخٌع نَْفِسي َعلَى آثَاَرِهْم  ""أنَا … …َرَحلأوا فَلَستأ مأ

 طي :( وقال أبو جعفر األندلسيُّ    الغرنا3)
 ال تأعاد  النَّاَس في أَْوطان همأ ... قَلَّما يأْرعى َغريبأ الَوَطن                             

ْم ...     " خاِلِق النَّاَس بُخْلٍق َحَسِن "وإذا ما شئَت َعْيشاً بينهأ
 : ــ يبين األثر المعنوي لالقتباس3
هذه اْلثار  يضيف للمعنى قوة وجماالً حينما يستعيرغرض الكاتب أو الشاعر من هذا التضمين أن   

ح بأنها من القرآن الكريم  أو الحدي  ، وأن يكشف عن مهارته في إ حكام    الشريفة من غير أن يأصرَّ
 الصلة بين كالمه والكالم الذي أخذه من القرآن أو الحدي  

   
 قتباس في كل مما يأتي، واذكر اآلية أو الحديث الذي اقتبس منه:عيهن االتدريب : 

ل َق اإلنسانأ من عجل   -أ تـًئـ داً فيـمــا تـروم وال            تَعَجل وإن خأ  .تأًَن مأ
سائ الً عن دارهم      أنا باخٌع نفسي على آثارهم -ب  . رحلوا فلستأ مأ
 ال تأعاد  الناَس في أوطـانـهم          قَلًـما يأرعـى غريبأ الوطن -ج

ـلٍق حسـن     وإذا ما شــ ئَت عيشــاً بينهـم          خـالق النـاس ب خأ
ن من عجل ( وهو من قوله تعالى : " خلق االقتباس في البيت األول في قوله: ) وإن خلق اإلنسا -

 اإلنسان عجوال " 
االقتباس في البيت الثاني في قوله:) أنا باخع نفسي على آثارهم( وهو من قوله تعالى: " فلعلك باخع  -

 نفسك على آثارهم "
الناس بخلق حسن ( وهو من قوله صلى هللا عليه وسلم: "  االقتباس في البيت الثال  في قوله: ) خالق -

 وخالق الناس بخلق حسن " 
 

 يصوغ تعبيرا مقتبسا جزءا من   ) آية  ــ  حديث  ( مقدما إليه  ❖
 اِْقتَبِس ُكالًّ ِمَن العبارات اآلتية مَع إجادة االقتباس وإحكامه في تعبيراٍت ُمناسبٍة ِمن ِعندك:  
رضأه"" كألُّ  -أ ع  هأ ومالأهأ و  سلم  على المسلم  حراٌم دَمأ  المأ

سلم،  قُّ لمسلٍم أن يَعتدي على أخيه المأ رضأه: ال َيح  ع  هأ ومالأهأ و  سلم  على المسلم  حراٌم دَمأ  .فكألُّ المأ
سلم":  -ب سلمأ أَخو المأ  " المأ
سلمين قويَّة وطيدة،     سلمالعالقة بين المأ سلمأ أَخو المأ  .فالمأ
بادَ هللا  إخوانًا " -ج  " وكونوا ع 
بادَ هللا  إخوانًا: أَيُّها المسلمون، تَواد وا وتراَحموا وتآلفوا،       .وكونوا ع 
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 تطبيقات على االقتباس :

 آلتية:َضع خًطا تحَت َمْوِطَن االقتباس في ُكلهٍ ِمن الجمل ا ❑
ه على األسرة والمجتمع.  -أ جال في الحق   والواجب والعطاء الذي يعودأ خيرأ  الن  ساء شقائق الر  
داً  -ب َحمَّ ستقيٍم   أرَسَل هللاأ مأ كمةَ وَيهدَي الن اَس إلى الَحق   وإلى َطريٍق مأ تاَب والح  ل يأعَل  َم الن اَس الك 

ال ين"  َطريق  الذين أنعَم عليهم وال الض 
كمٍة بالغٍة" -ج ل َق لَه، وكألُّ أَمٍر في األرض  والسَّماء  قد دأب  َر بح  يَسٌَّر ل ما خأ  " كألُّ َمخلوٍق مأ
.واشدأد  -د كنأ إْن خاَنتَْك أركانأ عتصًما   ***  فإنَّهأ الرُّ  يَدَْيَك بحبل  هللا  مأ
 إذا لم تَخَش عاقبة الليالي     ***   ولَم تستَْحي فاصنَْع ما تَشاءأ. -ه

 
 اقتبِس اآلياِت الكريمةَ اآلتيةَ مع إجادة االقتباس وإِحكامه: ❑

ندَ اَّللَّ  أَتْقَاكأْم ..{ )  ( قال تعالى :1)  ( سورة الحجرات13}.. إ نَّ أَْكَرَمكأْم ع 
..................................................................................................................................................................... 

يقأ اْلَمْكرأ السَّي  ئأ إ الَّ ب أَْهل ه  .. { ) (و قال تعالى : 2)  ( سورة فاطر.43}.. َواَل َيح 
 ..................................................................................................................................................................... 

وَن ..{ )( و قال 3) يَن اَل َيْعلَمأ وَن َوالَّذ  يَن َيْعلَمأ ي الَّذ   ( سورة الزمر.9تعالى :   }..قأْل َهْل يَْستَو 
.....................................................................................................................................................................  

ثْلأ َخب يٍر { )4)   ( سورة فاطر.14( و قال تعالى :    }..َواَل يأَنب  ئأَك م 
 ..................................................................................................................................................................... 

نأوَن إ ْخَوةٌ ..{ )5) ْؤم   ( سورة الحجرات.10( و قال تعالى :     }إ نََّما اْلمأ
 ..................................................................................................................................................................... 

 (صأْغ عباراٍت تَْقتَب سأ في كل ٍ منها حديثاً من األَحادي  الشريفة  اْلتية مع العناية بحسن  وضعها:3)
وٍف َصدَقَةٌ ( » 1)  « .كألُّ َمْعرأ
 ..................................................................................................................................................................... 

ئَْت ( » 2) ى فَاْصنَْع َما ش   « .إ ذَا لَْم تَْستَح 
.....................................................................................................................................................................  

 «  .الظُّْلمأ ظألأَماٌت يَْوَم اْلق يَاَمة  ( » 3)
 ..................................................................................................................................................................... 

َجنَّدَةٌ .. ( » 4) نأودٌ مأ  «  .األَْرَواحأ جأ
 ..................................................................................................................................................................... 

 اشرح قول ابن الرومي في الهجاء ، وبيْن حسن اقتباس فيه  : 
يـ   ـَك ما أْخَطأَْت في مْنعي… …لَئن أْخطأْتأ في مْدح 
ى َزْرعٍ"… …"لَقَْد أَنزلتأ حاجاتي   بواٍد َغْير ذ 

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

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

 
 

..................................................................................................................................................................... 
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 ( الفعل الالزم و الفعل المتعدي   السالمة اللغوية  ـ ) 

 .يفرق بين الفعل الالزم والفعل المتعدي في تعبير مقدم إليه   .1
 

 نظر الناُس إلى الفائقين بإعجاب . -
 قدهرت الدولةُ الفائقين . -

 الخالصة : الفعل قسمان : الزٌم و متعدهٍ .   
 الفعل الالزم : هو ما اكتفى بفاعله ولم ينصب مفعوال به   

 ) "  ) المثال األول : الفعل "نظر" الفاعل "الناسأ
 هو الفعل الذي لم يكتف بفاعله وتعد اه و نصب مفعوال به  الفعل المتعدي :

 )  المثال الثاني: الفعل "قدرت" الفاعل "الدولة" المفعول به "الفائقين"(.
 تدريب : اجعل المبتدأ فاعالً ، ثم بين نوع الفعل من حيث التعدي و اللزوم و غير ما يلزم:

   الفائقون منحوا الوطن مكانة عظيمة. -
..................................................................................................................  

 تضربأ في أعماق  التاريخ .  -
 الثقافة أالعربيةأ

..................................................................................................................  
 علماء اإلسالم تركوا تراثاً خالداً. -

..................................................................................................................  
 لمعرفة اإلنسانية تتضاعف و تتعاظم.ا -

..................................................................................................................  
 .يستخرج فعال الزما وآخر متعديا في نص مقدم إليه   .2
م (           انتصر - تَعَد ٍ ( يؤدي        الحقُّ على الباطل.) الز   المؤمنأ عملَه بإتقان.) مأ
عل  مأ الفائقين.)كافأ  - تََعد ٍ (                      المأ م (  استمعتُ    مأ  إلى قصيدة رائعة.) الز 
م (            تعودُ   - م (خرَج    الصناعةأ علينا بالخير.) الز   األعداءأ مهزومين.) الز 
تَعَد ٍ (                       شاهدتُكَ   - تََعد ٍ ( أكرَمني   في الحفل.) مأ  صديقي.) مأ
تَعَد ٍ ( ُمهمتُكرهِ العلماء   -  الدولة.) مأ
 

 يحدد المفعول به األول والمفعول به الثاني في تعبير مقدم إليه. .3

 متخلفة عن ركب التقدم. أمةً  لعربَ ظن   الغربأ ا •

 بين العرب و التفوق . وثيقةً  الصلةَ علم الجميع أ •

 إلى التقدم .العلَم سبيالً ات خذ العربأ  •
ينصب الفعل المتعدي مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وينقسم هذا بدوره من حيث الداللة  الخالصة :

 إلى :        أفعال تفيد الشك مع ميل إلى الرجحان )المثال األول( مثل:   
، حسب ، خال، زعم، جعل، هْب(                         ) ظن 

 )رأى ، علم، وجد، ألفى ، درى(            :         أفعال تفيد اليقين )المثال الثاني( مثل •

 أفعال تفيد تحويل الشهيء من حال إلى حال )المثال الثالث(  مثل:    •
ل (                     ) تَخذ ، ات خذ ، جعل ، صي ر ، حو 
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 المجموعة الثانية :        •

 ساميةً. مكانةً العربيةَ لثقافةَ منح التاريخأ ا  •

 الحضارة  الزاهيةَ حلةَ  لعربَ التاريخأ األبس  •

 الخالصة: ينصب الفعل المتعدي مفعولين ليس أصلهما المبتدأ و الخبر •
 مثل : ) كسا ، ألبس، أعطى ، منح ، منع ، سأل ( 

 أرانا اإلسالم أ سبَل العلم  واضحةً .    المجموعة الثالثة: •
 أرى ، أعلم ، أنبأ ، أخبر ، خبهر(. الخالصة: ينصب الفعل المتعدي ثالثة مفاعيل مثل :   )

د ُكاًل ِمن المفعول به األول والمفعول به الثاني في ُكلهٍ ِمن الجمل اآلتية  :تدريب : َحدهِ

 منح هللاأ اإلنسان َ العقَل.                          جعل العلمأ الحياةَ ميسرة ً. •

 وجدتأ المؤمنات  داعياٍت إلى الخير  .       اتخذتأ ذا المروءة  رفيقاً في السفر  . •

 حسب الجاهلأ العلماَء مختلفين . •

 المفعول الثاني     المفعول األول     معناه                الفعل                     

تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ  منح    
 والخبر    ) أعطى(

 العقل  اإلنسان   

 ميسرة الحياة    تفيد تحويل الشيء من حال إلى حال جعل

 داعياتٍ  المؤمنات     تفيد اليقين            وجدت

ً   ذا   تفيد تحويل الشيء من حال إلى حال اتخذت   رفيقا

 مختلفين العلماء الرجحانتفيد الشك مع ميل إلى  حسب 

د ُكاًل ِمن المفعول به األول والمفعول به الثاني في ُكلهٍ ِمن الجمل اآلتيةتدريب :    : َحدهِ

ل الجملة  المفعول به الثهاني المفعول به األوَّ

ين كلَّهم حاضرين                     ين حسبتأ المدعأو    حاضرين المدعأو  

فلحين تَّقين مأ تَّقين َعل ْمنا المأ فلحين المأ  مأ

 صانعات   األمهات   رأيتأ األمهات  صانعات  العأظماء                    

لْين  في الشَّْوط األول سجَّ لْين   الهدفْين   ظننتأ الهدفْين  مأ سجَّ  مأ

ْلتأكم حاضريَن الحفل  حاضرين الكاف خ 

طيعَْين  والديهما طيَعْين   الهاء وجدتأهما مأ  مأ

نَظََّمةً                                َنظََّمةً  الكتبَ  َجعَْلتأ الكتَب مأ  مأ

ْلٍم غزيرٍ  ْبتأ أباك ذا ع   ذا أباك َحس 

 
 . يصوب الخطأ النحوي في تعبير تعدى فعله لمفعولين أو ثالثة .4
فتاَح الفَرج -أ برأ م  فتاَح الفَرج.                                         .علمتأ الصَّ بَر م   علمتأ الصَّ
 وَجدنا المؤمنين صابرين في الشَّدائد. .                      وَجدنا المؤمنون صابرين في الشَّدائد -ب
 رأيتأ أباَك ذا قلٍب رحيٍم.                                        .رأيتأ أباَك ذو قلٍب رحيمٍ  -ج
لَْين   -د تعاد  .                                       .َظنَنتأ الفريقَان  مأ لَْين  تعاد   َظنَنتأ الفريقَْين  مأ
هاتأ رحيماتٍ أَْلفَْين -ه هات  رحيماٍت..                                        ا األمَّ  أَْلفَْينا األمَّ
نود أبطال -و نودَ أبطاالً.                                                           . وَجْدنا الجأ  وَجْدنا الجأ
تقنون العمل –ح بتأهم مأ تقنين العمل.                  .                          َحس  بتأهم مأ  َحس 
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 يحول الفعل الالزم إلى فعل متع د بالهمزة أو التضعيف .5

 جلس التلميذ في الصف . •

 أجلس األستاذأ التلميذَ تكريما له .     •

 قدم العامل إلى المصنع .  •

 قد م المديرأ العامَل إلى زمالئه .            •
 قد يتعدى الفعل الالزم في حالتين :      الخالصة :

 إذا زيدت همزة في أوله،) المثال األول " أجلس"(  -أ
مت"( -ب  أو ضعفت عينه ، )المثال الثاني " قوه

 تدريب :
 :اجعل كالً من األفعال الالزمة اآلتية متعدية في جملة مفيدة من إنشائك،وضع خطاً تحت المفعول به 

 َخَرَج الطالب من الملعب : -أ
َج الطالبأ أدوات هم الهندسيَّة.    ن الَمْلعَب         / َخرَّ عَل  مأ الطالَب م   أَْخَرَج المأ

 قام   الطالب  من مكانه :  -ب
عل  مأ طالبَهأ.     َم المأ  أَقام الطالبأ َحفالً رائعاً             / قَوَّ

 عاد المعلم من السفر:  -ج
راً.                 َبك   دَ األبأ أبناَءهأ النَّوَم مأ عَل  مأ قراءةَ النَّص              / َعوَّ  أَعادَ المأ

 َحُسنَت قراءةُ النَّصهِ          : -د
 أَْحَسَن الطالبأ قراءةَ النَّص            / َحسََّن الطالبأ َخطَّهأ              

 
 يصوغ تعبيرا يتضمن فعال متعديا صياغة سليمة   .6
. -أ  جملة فعلية فعلها الزم:  ذهب الطالبأ إلى المدرسة 
 جملة فعلية المفعول الثاني فيها جملة فعلية: ألفيت العلَم يفيدأ اإلنساَن. -ب
 جملة فعلية المفعول الثاني فيها شبه جملة:  ظننت العربةَ على العشب  .  -ت
 جملة فعلية المفعول به فيها جمع مؤن  سالم : وجدتأ الممرضات  نشيطاٍت. - 
 جملة فعلية اشتملت على ثالثة مفاعيل : أرانا المعلمأ سبَل التفوق  واضحةً. -ج

 سادساً: اجعل ركني كل جملة من الجمل اآلتية مفعولين ثانيا و ثالثا
 ا ما يلزم :    لفعل من األفعال التي  تنصب ثالثة مفاعيل مغير        

   ) أرانا العمَل حقاً (:                 العملأ حق  
 ) أنبأنا الجهادَ عزيمةً (       :  الجهادأ عزيمةٌ    
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 فنون التعبير : الخاطرة  ❖

، تصاغ فيها الكلمات ببالغة وبراعة في استخدام كلمات اللغة وتشبيهاتها     الخاطرة : نثر أدبي 

واالستعارات والصور الفني ة، وتعتمد على العاطفة واستعاراتها وصورها،  وتكثر فيها التشبيهات 

إليصال الفكرة. وقد تكون الخاطرة قصيرة، ويجب أن يكون لها عنواناً سواء أكان رمزي اً "وهو 

 الغالب"، أو عادي اً.

 يكتب خاطر ة تعبر عن موقف أو حدث تأثر به.  

 لمسجد المركز األول لإلشعاع الروحي ألنه موطن  العبادة والتأمل  ا   

 اكتب خاطرة حول هذا المعنى .     

 قال تعالى: إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن حفظ الصالة حفظته الصالة عن الفحشاء.  

 ة ال خير فيهالكن الصالة مع الرياء، أمست جريمة، وبعد ما فقدت روح االخالص باتت صورة ميت

 والقلوب التي تتوجه إلى صالة النقاء، يجب أن تتوضأ بماء المآقي ال بماء السواق.

وحين يشتد الوجع، ويتصاعد األلم، ليس هناك عالج فوري وفاعل مثل وصفة الصبر والصالة لتهدأ  

 النفس وتعود إلى طبيعتها.

يأذهب الفجر ظلمة الليل فيوقن اإلنسان بأن  واعلم  أن شهود الفجر يأذهب أثر المعاصي من القلب، كما 

ان عن قلوبنا ويذهب صدؤه، فقبل الفجر  قلبه يتفت ح كالزهرة مع شروق الش مس فالفجر وقت لينجلي الر 

ال يدري الش خص ماذا حوله، وهل تحيط المخاطر به أم ال، ومع بزوغ الفجر يتضح له الطريق الذي  

 يسير به.

وقد أحب  هللا هذا الوقت واختاره لنا، فنفرح بأننا امتثلنا أمر هللا، وأن  هللا أبعد الش يطان عن طريقنا 

 بقيامنا للصالة   ونفرح بهذا الوقت ألن نا نغلب أنفسنا ونغلب الش يطان ونبعده عن طريقنا. 

ه وسل م:" من صل ى الص بح فهو كم أن شهادة المالئكة علينا رفعة لنا  فقد قال رسول هللا صل ى هللا علي

ة هللا، فانظر يا ابن آدم ال يطلبن ك هللا من ذمته بشيء "، رواه مسلم.  في ذم 

زاق، فأعط الفجر حق ه من  ة هللا السميع، الخبير، اللطيف، الوه اب، الر  فافرح بصالة الفجر فأنت في ذم 

 استيقاظ، ووضوء، وخشوع، وأذكار، وتالوة القرآن.

يظهر على من صلى الفجر، فيرضى المسلم بحاله وبكل  ما سيجري له خالل الن هار،  وسمت الفجر

 وإذا حصل أي  عارض لنا خالل الن هار فبسرعة نتذكر كيف قد منا الفجر، وهل من تقصير حصل.

ومن هدي لصالة الفجر هدي إلى قيام الليل، فبعد فرحنا بالفجر تتوق الن فس للزيادة، فتسيقظ  في 

 لتنعم بمزيد من الفرح والس عادة. الس حر،

بقوله:" ركعتا الفجر خير من الد نيا  -صل ى هللا عليه وسل م  -وفي الفجر سنة ركز عليها حبيبنا محمد 

 وما فيها "، رواه مسلم.

وصالة الفجر هي الوقت الذي أطل  هللا به على عباده بيوم جديد، فإذا أدركت الفجر فاعلم أن  هللا وهبك 

يوم جديد فيجب أن تشكره عليه، وتعاهده على الطاعة في ذلك اليوم، فاهلل أعطاك الحياة، اجعل الفجر 

  بوابةً لدخول لعالم جديد .
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