
 

 

 

 

 

 

 : الصبر على الشدائد  القيمة.  

  : صبر نبي اهلل يعقوب على فقد ابنيه صبرا جميال . الدليل   

  . القيمة : الثقة فيما عند اهلل عزوجل 

  : ثقة سيدنا يعقوب في اهلل وحسن ظنه به عزوجل ويقينه بعودة أبنائه إليه . الدليل 

  :  العفو والتسامح .  القيمة 

  :  اهلل يوسف وعفوه عنهم رغم ما فعلوه معه من قبل . نبي   تسامحالدليل 

 

  

   : على غيابهما   أبيهما وحزن  ، وأخيه السالم  عليه  غياب يوسف العقدة  . 

 : عليه السالم ليعود ليعقوب عودة البشير يحمل قميص يوسف  الحل   

   وتولي يوسف مفاتيح مصر ويكون عزيزها .بصره وابناه مرة أخرى 

 

 

 

 

  

 الفهم واالستيعاب

 استخلص من النص بعض الدروس المستفادة ، مستدال .

 

 حدد من أحداث القصة عقدة مبينا حلها
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 للصابر منزلة عظيمة عند اهلل عزوجل .  رس الد : 

  : صبر نبي اهلل يعقوب على فقد ولديه يوسف وبنيامين .الدليل 

  : العفو عند المقدرة من شيم الكرام .  الدرس 

  بعدما صار عزيزا لمصر الدليل : عفو نبي اهلل يوسف عن إخوته. 

 

 

 باهلل   الظنحسن   –اإليمان باهلل  –العفو عند المقدرة  –الصبر  

 الرجوع إلى الحق .   –الثقة فيما عند اهلل  – التوكل على اهلل 

 

 يوسف   على فقد عتاب أبناء يعقوب ألبيهم بسبب بكائه الشديد   الموقف :

 وحزنه وعزلته .  

 ى أبيهم وحرصهم عليه .يدل على خوفهم وإشفاقهم عل الداللة :

 عفو يوسف عليه السالم عن إخوته .    الموقف :

 عفوه وكرم أخالقه .  يدل على تسامحه و داللة :لا

 .  التهجد و الصالة  إلى – السالم  عليه  – يعقوب  لجوء : الموقف 

 إيمانه باهلل وثقته الكبيرة بما عند اهلل .   الداللة  :

 

 

 استخلص من النص بعض الدروس المستفادة ، مستدال .
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 القيم المستفادة من الموضوع .حدد بعض  4 

 

 5 عالم يدل كل موقف مما يأتي ؟ 
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 حتى ابيضت عيناه ، وضوي جسمه ، وتضمر وجهه وما زال به واكف الدمع 

 (    صيلتف –دليل  – نتيجة  -) تعليل 

 وآمالهم بين الخيبة والرجاء ، ووقفوا بين يدي العزيز ، ترهقهم ذلة ، وهبطوا مصر 

 ذلة العزيز، وانكسار الكريم. ويحيطهم انكسار 

 (   -تعليل   –دليل  –  نتيجة   -  تفصيل  ) 

 .    ساعة يفزع فيها إلى ربه .. وساعة يخلص فيها إلى نفسهإال ساعتين : 

 (   تفصيل –ل دلي – نتيجة  -) تعليل 

 

 

  . إقدام إخوة يوسف على التخلص من أخيهم وإلقائه في غيابات الجب 

  موقف يدل على الغيرة الشديدة والحسد الذي مأل قلوبهم نحو أخيهم الصغير . 

  . عفو يوسف عليه السالم عنهم بعد كل ما فعلوه معه 

  كريم  سمو أخالقه ورقيه وعفوه وتسامحه فو الكريم بن الموقف يدل على 

 عليهم السالم .   (  يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمبن الكريم )ابن الكريم 

 

 

 تبدو العلة النفسية ) المرض النفسي ( واضحة في غيرة إخوة يوسف منه ومن  

 يه له مما دفعهم للتخلص منه وهو أخوهم لكن الغيرة أعمت قلوبهم .  حب أب

 

 حدد عالقة كل تعبير مما يأتي بما قبله 6 

 

 تحدّث عن الجوانب النفسية في كل حدث من األحداث اآلتية
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 .في القصة علة نفسية . اذكرها ، موضحا أثرها في السلوك
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   : كريم .  متواضع ، بأخالق النبوة  امحة تتسمشخصية متس يوسف عليه السالم ، 

  . يعقوب عليه السالم : رقيق القلب ، جياش المشاعر ، صابر محتسب ، مؤمن بربه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عزوجل ، ويرقق القلبالصبر والثقة فيما عند اهلل اإليمان يحمل النفس على 

   ، كما فعل بيعقوب عليه السالم يزيده ثقة فيما عنده  ويربط العبد بربه و  

 رغم غيابه  فحمله على الصبر واليقين فيما عند اهلل وثقته في عودة ولديه 

 يوسف الطويل عنه .  

 

 

 

 نوعه  األسلوب 
في كشف مقصد   دوره 

 المتكلم 

رجعتنا األيام    ، ها قدأيها العزيز  

 إليك 
 التعظيم لعزيز مصر نداء 

 ميعة الحداثة  يوما في أال تذكرون  

 رة الصبا ؟ را وغ 
 االستفهام

العتاب واللوم ليحملهم على  

 االعتراف واإلقرار بفعلهم

الملك وعلمتني    من  آتيتني قد  رب 

 تأويل األحاديث   من
 نداء 

شكر اهلل عزوجل على نعمه  

 االعتراف بفضله .  و

 كل من :ة يستخلص مالمح شخصا

 

 صد المتكلم.قام فف كش يةاإلنشائ يبوضح دور األسال
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 11  استدل على أثر اإليمان باهلل في نفس المؤمن وسلوكه
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 األمر (  ة فعل ) بصيغ                يا يحيى خذ الكتاب بقوة قال تعالى : 

 األمر (  المضارع مع الم) بصيغة            .  لينفق ذو سعة من سعته     قال تعالى : 

 فعل األمر ( اسم ) بصيغة                                     قل هلم شهداءكم قال تعالى :     

 (  المصدر ) بصيغة                                     سعيا في سبيل الخير. -

 الدعـــاء : 

  : ربنا فاغفر لنا ذنوبنا  قال تعالى  . 

  : رب أوزعني أن أشكـر نعمتك قال تعالى  . 

  : رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريقال تعالى   

 ر  قال الشاع 

 فأنت لذي صيرتهم لي حسدا           أزل حسد الحساد عني بكبتهم 

 : التمنـــي 

        أال تبكيان لصخر الندى                   أعيني جودا وال تجمدا    

        ويا نفس جدي إن دهرك هازل.            يا موت زر إن الحياة ذميمة 

       بصبح وما اإلصباح منك بأمثل       أال أيها الليل الطويل أال انجلي 

 :كقول عنترة 

 وعمي صباحا دار عبلة واسلمي           يا دار عبلة بالجواء تكلمي          

 

 التذوق الفني 
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  ابن زيدون:كقول 

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

 النصح واإلرشاد : 

  .يا بني استعذ باهلل من شرار الناس وكن من خيارهم على حذر 

 قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 

 (  اس بخلق حسنسيئة الحسنة تمحها وخالق الناتق اهلل حيثما كنت واتبع ال)    

  فإذا انتهت منه فأنت حكيم      ابدأ بنفسك فانهها عن غيها  

     : خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين  قال تعالى   

 وإن كنت من أهل المشورات          سواك إذا نابتك نائبة يوما شاور 

  بين األمرين () ال يجوز الجمع   التخييـــــــــر :

 .وعش إما قرين أخ وفي أمين الغيب أو عيش الوحاد 

 ني نداكم عن جميع المطالب. فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد كفا 

 .يقول الفقهاء تزوج هندا أو أختها 

 يجوز الجمع بين األمرين (   ) اإلبــــــاحة : 

  : ط األسود" وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخي قال تعالى 

  : فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض"قال تعالى 

  : وإذا حللتم فاصطادواقال تعالى 

 التعجيــــــــــــز: 

  : فانفذوا التنفذون إال بسلطان   قال تعالى 

  : فأتوا بسورة من مثله    قال تعالى 

  : قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين  قال تعالى 
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 : 

 ال تعالى : وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها ق 

 قال تعالى : وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن   

 قال تعالى : وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب    

  إصالحها  بعدقال تعالى : وال تفسدوا في األرض  

 قال تعالى : و ال تجسسوا وال يغتب بعضا   

 : ي البالغية ألسلوب النهي لمعانومن ا

: 

 اللهم ال تخزنا يوم القيامة. 

 ال يعدمنك حمى اإلسالم من ملك أقمت قلته من بعد تأويد . 

  أيديها إذا ضربن كسرن النبع بالغرب ال تذلك الليالي إن. 

 : التمنـــــــــــــــــــــي

  الندىأعيني جودا وال تجمدا أال تبكيان لصخر. 

 ال تمطري أيتها السماء . 

 يا ناق ال تسأمي أو تبغي ملكا تقيل راحته والركن سيان. 

  متى تحطي إليه لرحل سالمة تستعجمي الخلق في تمثال إنسان. 

  إيه يا طير ال تظن بلحن ينقذ النفس من هموم كثيرة. 

  تنفس أيها الصبح وأشرقي يا شمس 

 : النصح واإلرشاد 

 "   إن تبد لكم تسؤكمال تسألوا عن أشياء " 

 " فال تقل لهما أف وال تنهرهما" 

 " فأما اليتيم فال تقهر وأما السائل فال تنهر" 

 ال تتدخل فيما ال يعنيك وال تتبع عورات الناس. 

 ال تطلبوا الحاجات في غير حينها وال تطلبوها من غير أهلها. 

 إذا نطق السفيه فال تجبه فخير من اجابته السكوت 

 يفيدك في ا لمأثم الحلف دق وال كذب فما ال تحلفن على ص. 

 مال يخدعنك من عدو دمعه وارحم شبابك من عدو ترح. 

 

 

 أسلوب النهي 
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 ال تجلس إلى أهل الدنايا فإن خالئق السفهاء تعدي. 

 محن إلى المراتب قبل أن تتكمل األدوات واألسباب ال تط. 

 ال تأمنن عدوا الن جانبه خشونة الصل عقبى ذلك اللين. 

  لحسرات لذة تفنى وتورث دائمال تلهينك عن معادك. 

 وال تشك إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 

 :التوبيخ

 ال تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

 "ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم " 

 :التيئيس

 " يا أيها الذين كفروا ال تعتذروا اليوم" 

 " ال تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم " 

  )ال تطلب المجد واقنع فمطلب المجد صعب )ويأتي للتحقير 

 فال يخدعنك لموع السراب وال تأت أمرا إذا ما اشتبه. 

  أي ال تحاول نظم الشعرتقوله لمن ال قدرة له على نظم الشعر. 

 :التهديد

 .يقول األب البنه المعاند: ال تطع أمري  

 

 

 

 

 

 ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم . .................... ........................... 

 ال تطلب المجد واقنع فمطلب المجد صعب ............. .... . ............................... .......... 

  تنفس أيها الصبح وأشرقي يا شمس  ............................................... ...................... 

  اللهم ال تخزنا يوم القيامة............................................... .. .................... ................... 

 فال تقل لهما أف وال تنهرهما   ..................................... ...... ... ................................. 

 

 (  تيئيسال – تمنيال – توبيخال – نصحال – دعاءال )  نهيحدد الغرض البالغي لل

 غري جماب عهنا   تدريبات

 1 
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 غرضه  ألسلوب نوع ا  الجملة                           

   فأتوا بسورة من مثله 1

   يقول األب البنه المعاند: ال تطع أمري  2

   اللهم ال تخزنا يوم القيامة 3

   قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين  4

   يا أيها الذين كفروا ال تعتذروا اليوم 5

   ال تمطري أيتها السماء 6

   قال الوالد لولده : تجنب رفقاء السوء. 7

   ال تتدخل فيما ال يعنيك  8

   فال تقل لهما أف وال تنهرهما 9

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من  10

 الخيط األسود 

  

ا نفس جدي إن دهرك يا موت زر إن الحياة ذميمة وي 11

 هازل.

  

   رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري  12

 

 

 مس السماء إن استطعت ال    . ................................................................................... 

  يار ق األخ يابني صاد  . .............................................. ................................................ 

  دار حدثيني عمن أحب يا   ........ ................................................. .... ......................... 

 بحرا  فر برا أو سا  .   ................ ...................... ................................... ......................... 

   ربنا ارحم موتانا جميعا  ....................................................................................... 

 
 
 

 (  الدعاء –التخيير  –النصح  –التمني –التعجيز  )حدد الغرض البالغي لألمر 

. 

 ئي وغرضه بين نوع األسلوب اإلنشا

. 

 2 

 3 

 م
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 عطف أداة   عهمتبو  وبين بينه  يفصل  تابع    : العطف

   الطالبو  المعلم جاء : مثل

 العطف   أسلوب    أركان 
 (  الطالب ) معطوف  -         ( الواو  )  عطف  أداة  -       (  المعلم   )   عليه معطوف  -

 . عليه المعطوف  عراب إ  محل ويأخذ ا معطوف يعرب  المعطوف

 الطالب  والمعلم جاء  : مثل

 الضمة رفعة  وعالمة مرفوع  فاعل :    المعلم  

 االعراب  من  له محل   ال عطف   حرف  :   الواو 

 الضمة  رفعة  وعالمة مرفوع  معطوف  : الطالب  

 أدوات العطف 
 (  أو -  ثم -  الفاء - الواو ) الجملة حكم في  قبلها ما  مع  بعدها ما   يشترك  أدوات 

 ( ال  - لكن -  بل ) الجملة حكم في  بلها ق ما  بعدها ما يخالف  أدوات 

 أوال : أدوات يشترك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم 
 (     حتى   -    أو   -  ثم  -   الفاء  -   الواو   )

 ة ة    عمل كل أدا 

 دخل المعلم والطالب                    ترتيب غير من  الجمع مطلق الواو :      

 دخل المعلم فالطالب                                  : الترتيب والتعقيب   الفاء    

   توضأت ثم صليت                               الترتيب والتراخي     ثم :      

 الغاية :  انتهاء  التدريج و  حتى: 

 حتى األطفال . خرج الناس لالحتفال باليوم الوطني         .   دافع الناس عن الكويت حتى الشيوخ 

 اآلتية: بالمعاني وتأتي : أو

  ( بعدها  وما أو قبل ما بين الجمع يصح  ال ) أختها أو هنداً تزوجْ   خيير:الت

 ( بعدها وما  أو قبل ما بين الجمع  يمكن ) الزهاد  أو العلماء   جالس  : اإلباحة

  . ساعتين أو ساعة نمت الشك:

 

 السالمة اللغوية  أسلوب العطف
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 0 حرفٌ أو  فعلٌ أو اسمٌ الكلمة :  التقسيم

 .  المدير سيكرمك تحضر لم أم أحضرت عليك سواء :  (  أم ) الحرف

 ؟   الموز أم  التفاح أتحبُ

  ( سواء  )  بكلمة سبقت إذا وذلك ،  الفعل حدوث في   ( لتسويةا  ) تفيد  : أم

 .  استفهام بهمزة  سبقت  إذا   ( التعيين  ) وتفيد 

 استخدامات أدوات العطف 

 لقائداو   الجيش  جاء : مثل   االسم  علي  االسم عطف

 يفهم و يذاكر محمد : مثل    الفعل  علي الفعل عطف

 فيه   تتهاون أو  عملك  في  تتكاسل  ال : مثل   الجملة علي  الجملة عطف

  )ال   -  بل  -   لكن   ) ثانيا : األدوات التي يخالف ما بعدها ما قبلها في الحكم

 ( استدراك  حرف  ) قبلها  عما وتنفيه  بعدها لما  الجملة حكم تثبت   :لكن 

   مديرال لكن المعلم قابلت  ما   :  مثل 

 متغيران  عليه والمعطوف  المعطوف       مفردان   يكونا عليه والمعطوف  المعطوف  

 نهي أو  بنفي تسبق الجملة  

 (  خاطئة جملة ) برتقاال لكن  فاكهة أكلت ما :  مثل 

 قبلها  عما وينفيه بعدها  لما الجملة حكم  يثبت اضراب  حرف    :  بل

  .  قصيدة بل قصة  قرأت  ما : مثل

  : شروط عملها

 متغيران  عليه والمعطوف  المعطوف                          مفردان  يكونا عليه والمعطوف  المعطوف

 منفية أو مثبتة الجملة

  ) جملة مثبتة (   طفالقابلت رجال بل     ) جملة منفية ( رجال بل طفال  ما قابلت  : مثل

 بعدها  عما وينفيه  قبلها   لما الجملة حكم  يثبت نفي  حرف  : ال 

 المعلم  بل مدير زارنا ال: مثل 

 الضمة رفعه وعالمة مرفوع معطوف :المعلم     الضمة رفعة  وعالمة مرفوع  فاعل : المدير  

  مفردان يكونا عليه  والمعطوف  المعطوف : شروط عملها

 مثبتة  تكون أن يجب الجملة                               متغيران عليه والمعطوف  المعطوف
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 اه معن  حرف العطف  لجملة ا  م

أو أختها هندا تزوج 1    

األبراربل ال تصاحب الفجار  2    

   أأحرار أم عبيد الذين يقبلون الظلم 3

   نريد السالم ال االستسالم 4

أو الزهاد جالس العلماء 5    

   هل تحب التفاح أم الموز ؟ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صوب الخطأ النحوي في الجمل اآلتية : 

 

 جاء المعلم وطالبين إلى المدرسة  

 سواء أحضرت أو لم تحضر  سأزورك 

 أكمل بما هو مطلوب أمام الجمل اآلتية : 

األطفال .  .............................احتفل الكويتيون بالعيد الوطني   

الحكم.  .................................................................نزل الالعبون إلى الملعب   

خالك ؟   .................................................................................................................أعمك مسافر   

 حرف عطف يفيد انتهاء الغاية. 

 حرف عطف يفيد التعقيب.

 حرف عطف يفيد  التعيين.

 بين معنى حرف العطف في الجمل اآلتية : 

 هل تحب التفاح أم الموز ؟ 

 اسمع للمؤمنين ال المنافقون

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 تدريبات 
  عنها  غري جماب
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 أكمل مكان النقط بمعطوف مناسب فيما يلي:

....... ...................ال تجالس الكذاب لكن ..........................أحب الوفاء ال   

................... ال تفيد الخيانة بل  إلى  المدرسة ........... ...........علم وذهب الم   

ليلقى اهلل. ...............يعيش اإلنسان ثم ................................... ىيموت الناس حت    

 مثل لما يأتي في جمل من إنشائك:

 أداة عطف تفيد الترتيب مع التعقيب.

أداة عطف تفيد التخيير.   

 أداة عطف تفيد االستدراك

 اضبط ما تحته خط مما يأتي:

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

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

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

 صليت الفرائض حتى السنن

 أكرمت زيدًا بل محمد

 محمد ذو منصب مرموق لكن متواضع

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

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

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

 أكمل بحرف عطف مناسب  في الجمل اآلتية : 

المجتهدون .........ما نجح الكسالى   

السطور .............العلم في الصدور  الغةالب ............. ذاكرتُ النحو    

 توضأت ............. صليت بعدها
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 https://t.me/al5ollasa اشترك في قناتنا على التليجرام 


