
 

 

 

 

 

 

 

 رفض الكثير من الناس للتغير لألفضل والتمسك بكل قديم بال .  لظاهرة : ا

 ذكر القرآن الكريم لهؤالء القوم السابقين الذين رفضوا الخير الذي  الدليل : 

 جاء به الرسل وتمسكوا بعبادة ما عبد أباؤهم من ضالل .   

   الفكري والثقافي . : انتشار الجمود والتخلف بين الناس والتأخر اآلثار 

 

 

 رفض القرآن الكريم هذ الظاهرة وحاربها ووصف من يتحلى بها بالجمود  

 كما حاول إقناعهم بالحجة والدليل .  

 

 

 والمصلحة العامة فما كان نافعا مقياس المفاضلة بين الجديد والقديم هو النفع 

 .  وصالحا للناس وموافقا للشرع اتبعناه  

 

 

 

 العناد  –كراهية العلم  –التعصب  –الرجعية  –لتخلف  ا   - الجمود   

 التكبر.  –محاربة كل نافع 

 

 

 موقف أهل مكة الرافض لكل جديد المعارض للدعوة اإلسالمية ، المتمسك  

 واألجداد وذلك لتعصب أهل مكة لمعتقداتهم وخوفهم على مركزهم   ءبعبادة اآلبا 

 . الديني والتجاري 

 

 

 
 الفهم واالستيعاب 

   ؟  ما الظاهرة  االجتماعية التي  تناولها الكاتب  ودليلها، وآثارها السلبية 

    وضح موقف القرآن الكريم من هذه الظاهرة .  

 استخلص معيار المفاضلة بين القديم والجديد   

 سمات الشخصية التي ترفض التغيير  استنتج 

 .   معلالً لكل منهما   كر موقفين متباينين تجاهَ قضية ، اذ 
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 ذي تقبل الدعوة الجديدة وناصرها وساندها لاموقف أهل المدينة :  

ودافع عنها وذلك لتنوع المجتمع المدني وانتشار االختالف فيه من يهود ونصارى  

 ومشركين . 

 

 

 موقف الناس في العصر الحديث من التعليم في المدارس النظامية وانقسامهم  

 إلى فريقين :  

 عو إليه بالكفر والزندقة  فريق يعارض ويفرض النظام الجديد ويتهم كل من يد

 تمسك بالتجديد ويحرص عليه ويتهم من يرفضه بالرجعية والتخلف . فريق ي

 

 

 كل منهم برأيه ، وال يقتنع باآلخر . محتفظا  ،  وانصرافهم المتحاورين عدم اقتناع  -

 أن يقتنع أحدهما برأي اآلخر .    -

 . م بي صلى اهلل عليه وسلواقتناعهم بدعوة الن المشركين في اإلسالمدخول مثل   -

                      

 

 

 إجمال ( –تفصيل  –دليل   –تعليل  –) نتيجة 

 . لبيان مدى امتيازه عن القديم  فيتمثل في عملية تقييم الجديد ،  -1

 إجمال ( –تفصيل  –دليل   – تعليل –) نتيجة 

   والقرآن الكريم هو الذي يدلنا على أهمية الحوار حين يطلب إلى محمد -2

 والسالم أن يرد على المشركين من أهل مكة ردًا واضحا تعبر   عليه الصالة 

 أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم" " :  عنه اآلية الكريمة 

 إجمال ( –تفصيل  – دليل  –تعليل  – ) نتيجة

              . يصبح عقبة في سبيل الحياة  إنه إن يلتزم به في مثل هذه الحالة ،  -3

 إجمال ( –تفصيل  –دليل   –تعليل  –ة نتيج) 

 

 

  مثل من الواقع ما يبرز التغيير اإليجابي وسلبيات الجمود . 

 بين النتائج التي ينتهي إليها الحوار ، مستشهدا بموقف من النص . 

 

  .  ي تحتها خط بما قبلها تخير من بين البدائل عالقة الجملة الت 
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                               الراقي دليل الثقافة .    ............................... -

 ا                                     هو ولد الناقة .    ............................... -

 

 المترادف  الكلمة  م

 دين  - طريق   أمة  إنا وجدنا أباءنا على  1

 النظر بشغف   – التطلع   استشرفت المستقبل  2

 غاية    – منتهى   حبي له مدى   عبرت له عن  3

 منزه .   – مكرم   – معظم   في نفوسنا .    مقدسمكة مكان  4

 يكفينا ويحمينا     اهلل ونعم الوكيل   حسبنا 5

 إخبارا   -إعالما   إيذان بنزول المطر .   لسحاب تحرك ا  6

 جمعها  الكلمة  مفردها  الكلمة 

 ملل  ملة  مجيد   – مجد   – ماجد   األمجاد

 األوثان  وثن  شهيد   – شاهد   األشهاد

 التصريف  الجملة  م

 الشهادة  . في سبيلك   ......... ......................اللهم ارزقنا  1

 الشاهد   إلى المحكمة .     ......... ................. .....حضر 2

 الشهداء     ...............................حمزة سيد  3

 االستشهاد  بآيات القرآن الكريم   ............................... احرص على  4

 مشهود  ءة  له بالكفا    ............................... المدير  5

 المفرد والجمع  

   المترادفات

 فيما يأتي :   (شهد  )أكمل باسم من تصريفات 

 

 : (   الحوار )  أكمل بالضبط الصحيح لبنية  
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 وذهب   – غاص                   غار الماء في األعماق  .                    -

 شعر بالغيرة                                    غار الرجل على أهل بيته .  -

 غارت الشمس .                                              غابت   -

 غار النهار  .                                                اشتدت حرارته  -

 

 

 

 

:  

الحقيقي يدل على طلب حصول فعل من المخاطب على وجه االستعالء واإللزام وهذا األمر 

 .الطلب ليس واقعا وقت الطلب

: : 

 .بالحيوان لترفقْ :المضارع المقترن بالم األمر، مثل .بالحيوان ارفقْ :فعل األمر، مثل

 .رفق بالحيوانالب عليك  :اسم فعل األمر، مثل

 .بالحيوان يا رجل  رفقا :المصدر النائب عن الفعل، مثل

: 

 :أغراض األمر األدبية
 قد يخرج األمر عن حقيقته ليدلّ على أغراض أدبية بالغية تفهم من سياق الكالم  

 .والحالة النفسية لصاحبه

   .   باحةز، اإلالتعجي النصح واإلرشاد، الدعاء، التمني، التخيير،   من هذه األغراض:

 

 :   حسب السياق   ( غار   )  حدد معنى  
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 (   أعلى أو ممن هو أقل منزلة لمن هو كان األمر من البشر إلى اهلل  إذا )     :

 (   أن أشكـر نعمتك أوزعني رب  (                      )  ا لنا ذنوبنفاغفر ربنا )  

    )لي أمري يسرلي صدري واشرح  رب)  

 .ني عتابأيها المولـى عليهم فإن الرفق بالجا ترفق

 . لذي صيرتهم لي حسدااحسد الحساد عني بكبتهم فأنت أزل 

 (  ذا كان األمر موجهاً لما ال يعقل ،أو للمطالبة بشيء بعيد التحقق ) إ  :

  الندىأال تبكيان لصخر         وال تجمدا  جوداأعيني  :الخنساء كقول  

 .إن دهرك هازل جديا نفس يو        إن الحياة ذميمة زر  يا موت  :المتنبي كقول 

 بصبح وما اإلصباح منك بأمثل     انجلي أال أيها الليل الطويل أال  :كقول امرؤ القيس 

 اسلميصباحا دار عبلة وعمي و       تكلمي يا دار عبلة بالجواء   :كقول عنترة

 من لو على البعد حيا كان يحيينا       تحيتنا بلغ ويا نسيم الصبا :  وابن زيدون

 (  إذا كان اآلمر يرمي في أمره إلى التأدب والتوجيه والنصح)    :

 ( بينكم كاتب بالعدل  ليكتبو فاكتبوه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قال تعالى :  ) -

 .حرامه  حرمحالله و أحل و واستنصحهبحبل القرآن   تمسك -

 .من خيارهم على حذر كنباهلل من شرار الناس واستعذ يا بني  -

 إليهم بأذنيك فإن القلب يحيا بنور العلم  أنصتالعلماء بركبتيك وزاحم يا بني  -

 .كما تحيا األرض الميت بماء المطر

   .   عن الجاهلين عرضأ بالعرف و أمرالعفو و خذقال تعالى :  -

 .  تعبد قلوبهم فلطالما استعبد اإلنسان إحسان إلى الناس تس أحسن -
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 الجمع بين الشيئين ( يجوز ) ال        : 

 .أمين الغيب أو عيش الوحاد          إما قرين أخ وفي  عشو

 .كفاني نداكم عن جميع المطالب فليجدومن شاء  فليبخلفمن شاء  -

 .هندا أو أختهاتزوج يقول الفقهاء  -

 )يجوز الجمع بين الشيئين (        : 

 .  يط األبيض من الخيط األسود ن لكم الخحتى يتبي شربواوا كلواوقال تعالى  :   -

 محمدا أو خالدا .   صاحب   -     عصيرا أو قهوة .  شرب ا

 (إذا كان األمر يستحيل القيام به  )   :

التنفذون إال بسلطان فانفذوا   (  قال تعالى :    ( -    

 (  بسورة من مثله  فأتوا)   قال تعالى : 

 (    برهانكم إن كنم صادقين هاتوا ل ق)   قال تعالى : 

 قال الشاعر :  

بخيال مخلداأرى ما ترين أو         جوادا مات هزال لعلني  أريني                

 قال الشاعر : 

 إذا جمعتني يا جرير المجامع             بمثلهم   فجئني أولئك آبائي              

قال الشاعر :     

كريما مات من كثرة البذلوهاتوا            بخيال طال عمرا بخله أروني                
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 دول اآلتي :  ج الفي  ر حدد صيغ األم

 

 

 

 

 

 

 بين الغرض البالغي ألساليب األمر التالية . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوعه  ألمر أسلوب ا  م

  لهما جناح الذل من الرحمة اخفض   1

  را في مجال الموت صب صبرا  2

  ضيفك لتكرم   3

  قراءة القرآن  إتقان   كي لع  4

    الزكاة ا  الصالة وآتو أقيموا   5

 نوعه  ألمر أسلوب ا  م

  لهما جناح الذل من الرحمة اخفض   1

  را في مجال الموت صب صبرا  2

  ضيفك لتكرم   3

  قراءة القرآن  إتقان   كي لع  4

    الزكاة الصالة وآتوا  أقيموا   5

 أسلوب األمر  م
الغرض  

 البالغي 

  برهانكم إن كنم صادقين   هاتواقل قال تعالى :  1

  بمثلهم إذا جمعتني يا جرير المجامع   فجئني أولئك آبائي  2

  أن أشكـر نعمتك   أوزعني رب قال تعالى :  3

4 
 قال الشاعر : 

 بصبح وما اإلصباح منك بأمثل    نجلي ها الليل الطويل أال اأال أي
 

5 
حتى يتبين الخيط األبيض من الخيط  اشربوا و كلواو   قال تعالى :

 األسود من الفجر 
 

  .لنا من أمرنا رشدا  هيءمن لدنك رحمة وآتنا  ربنا  قال تعالى: 6

  تحيتنا من لو على البعد حيا كان يحيينا بلغ ويا نسيم الصبا  7

  .إن دهرك هازل جديإن الحياة ذميمة ويا نفس  زريا موت   8

  بسلطان  ال تنفذون إال فانفذواقال تعالى :  9

  واسلميدار عبلة  صباحا عميو      ميتكل واء يا دار عبلة بالج 10

  من خيارهم على حذر  كنوباهلل من شرار الناس   استعذ ني يا ب 11

  ه مرة ومجانب ذنبا  مقارف    أخاك فإنه صل  أو واحدا ش فع  12
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، ودائما ما يأتي  فعلعند وقوع ال حال بيان هيئة صاحب اليأتي لهو اسم منصوب :  حالال

ستفهام فيها هي “كيف” ،  ة استفهامية تكون أداة اال جملا ويأتي بمثابة جواب لمنكرً  حالال

 . حال صاحب ال  أي كيف كان حال

 غاضبا  م معلال : دخلمثال

 جابةستكون اإلم معلال ت كيف دخلو سألم، فلمعلهو ال  حال وصاحب ال هنا حال :  غاضبا

 . حال بكيف عن صاحب ال سؤالعن ال  حالك يجيب ال ، وبذلغاضبا    أنه دخل  

 هي حالمات نصب المنصوبا وعال حال دائما يعرب ال

 . د أو جمع تكسير ذا كان مفر فتحة إال   

 م،  ذا كان مثنى أو جمع مذكر سال ياء إوال  

 م. ذا كان جمع مؤنث سال فتحة إعن ال  كسرة بدال وينصب بال 

 ( ةجمل شبه ال  حالوال  - ة جملال حالوال  -مفرد ال حال ال: ) وهي  حاللثة أنواع لهناك ثال 

 :  مفردال حال: الأوال
 اء عبرت عن مفرد أو مثنى أو جمع، ويكون  مة مفردة سوكل  حالوهو أن يكون ال 

 معرفة.  حال دائما نكرة منصوبة وصاحب ال

 خاشعا ة صال أؤدي ال       : مثال
ضمير   حال ى آخره، وصاحب الظاهرة علفتحة النصب المة المنصوب وعال  حال  خاشعا :

 .    مستتر تقديره أنا

 . تين  منص فصلب في الطالس الجل -
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 .  ب طالمة الكل حالنه جمع، وصاحب الياء ألنصبه ال مة منصوب وعال  حال منصتين:

 مسرورات   منزلى اللبات إ طالعادت ال –

 حالم، وصاحب النه جمع مؤنث سالكسرة ألنصب ال مة ال منصوبة وعال   حال مسرورات: 

 .   باتطالمة الكل 

 :  ةجملال حال: ال ثانيا
 ية سواء كانت اسمية أو فعلة ة من جملجملال حاليتكون ال

 سمية ة االجملال حال -1
 مدرسة وهم مسرورون   ب من الطالعاد ال –

ة جمل، والحالموجودة بواو ال واو ال ة مكونة من مبتدأ وخبر وتسمى الجملال وهم مسرورون:

 .  نصب حال سمية في محل اال

 .  وبهم خاشعة  ة قلصال مؤمنون الأدى ال  –

ة جملضمير، والال ة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر وبها رابط وهوجمل وبهم خاشعة:قل

 .   نصب حال سمية في محل اال

 يةة فعلجمل حال -2
 .  درس م يشرح المعلبت بال أعج –

 ة  جملفتحة، والبه منصوب بال درس: مفعولضمة، المضارع مرفوع بال  يشرح: فعل

 .   نصب حال ية في محلفعلال 

 .  سماء  ق في الطائرة تحلأبصرت ال –

  ية في محلفعلة الجملسماء: جار ومجرور، والال ضمة، في مضارع مرفوع بال   فعل ق:تحل

 .    نصب حال
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 ة جملشبه ال ثا: حالثال
 ة من جار ومجرور أو ظرفجملشبه ال ويتكون حال 

 .  منبر  مام فوق الشاهدت اإل:        ظرفال -1

 ظرف ة الكسرة، وشبه جمليه مجرور بال لمنبر: مضاف إظرف مكان منصوب، ال فوق:

 .    نصب حال محلفي   (  منبرفوق ال ) 

 .   بيت حارس أمام الرأيت ال –

 ظرفة الكسرة، وشبه جمليه مجرور بالل مضاف إ  : بيتالظرف مكان منصوب،  أمام :   

 .   نصب حال في محل   (  بيتأمام ال) 

 مجرورجار والال -2
 .  قفص  سد في الرأيت األ –

 ة  جملال كسرة، وشبه مة جره القفص اسم مجرور وعالجار ومجرور، ال قفص:في ال

 .  نصب حال  مجرور في محل جار والمن ال

   مدرسة   مون بال معلسرني ال –

 كسرة، وشبه مة جره المدرسة اسم مجرور وعالجار ومجرور، ال :  مدرسةبال -

 .   نصب حال مجرور في محل جار وال ة من الجملال 

   ى ضمير يربطها أو أن تسبق بواوة، وجب أن تحتوي علجمل  حالذا كان الإ –

 . (  ية حالواو ال)  

 : أن نقول  ، مثلحالصاحب ال كنه قد يأتي قبلعن صاحبه، ول  صلفي األ   حاليتأخر ال –

   شمس.غائمة ال

 ميذ مرحا مبتهجا. تلعاد ال:  وصاحبها واحد، مثل حال قد تتعدد ال –
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مناسب  أكمل مكان النقط فيما يأتي بحال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................... أقبل الجيش  حال جملة اسمية   

............................................. ....................أقبل أبي  حال جملة فعلية   

 حال شبه جملة    ..................................................دخل الالعبون الملعب 

: اجعل الحال المفردة جملة والجملة مفردة فيما يأتى  

 رأيت  المؤذن صادحا باآلذان  

 يطوف الحجا ج  يلبون بالبيت  

 نام الطفل يبكي  

 جاء القران شاهدا على الناس 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

اضبط الحال المخطوط تحتها فيما يأتي :     

 وقفت المعلمات سعيدات بمستوى طالباتهن 

 وقفت عند الباب صامت  

 وقف المعلم غاضيا  

 صوّب الخطأ النحوي فيما يأتي :

التلفاز ال تطل الجلوس محدقا أمامُ  جلست حزين بين أصدقائي  

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………. ……………………………………. 
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 بين نوع الحال في الجمل اآلتية :  

 وصلت الطائرة متأخرة . 

 رأيت الخطيب يزلزل أركان المنبر. 

: اجعل  جملة النعت حاال  فيما يأتى  

 سمعت رجال يكذب كثيرا 

 هذا طبيب يعالج المرضى . 

 نزل مطر بغزارة شديدة 

 شوقي شاعر أسلوبه رائع 

كون جملة تكون فيها كلمة ) خائفا ( حاال مفردة .    

حاال وبين نوعه : اآلتيةاستحرج من العبارة   

 وقف المعلم وهو يتأمل طالبه .  

 اختفى اللص في غمضة عين  

.   يعيش المؤمن وقلبه مطمئن واثقا بعون ربه تعالى   

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………… : نوعه   ………………………………… :    الحال  
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