
شخصيات هلا تاريخ

25

ص
امللخ

أ. أبو الرحيان البريوين
ألقاب املناصب

25. حاِكم/َرِئيس
26. ُسْلَطان

27. َمِلك
28. إْمِبَراُطور

29. َأِمير
30. َواٍل

31. َوِزير 
وِل واإلَداراِت ألقاُب الدُّ

32. دولة/ُجْمُهوِريَّة
33. َسْلَطَنة
34. َمْمَلَكة

35. ِإْمِبَراُطوِريَّة

36. ِإَماَرة
37. ِواَلَية
38. ِوَزاَرة

ألقاٌب ِدينِيَّة        
39. َصَحاِبّي
40. َتاِبِعّي  

أفعاٌل بِحروِف اجلرِّ 
ز على          41. ُيَرّكِ

42. اشتَغَل بـِ
43. ِاْعَتزَّ بـِ

44. مكَث بـِ/في
فَ ِبـ/ 45. َطوَّ
    في/على

46. حفَل بـِ
47. َنَبَغ في

48. اْقَتَصر على 
49. َتْرَجَم إلى/عن

50. اسَتَزاَد ِمن
أفعاٌل ُأخرى

َق َبين 51. َوفَّ
52. َحَذَق
53. َعَقَد
54. َهَجا
55. َمَدَح

كلمٌت ُأخرى 
56. ِهَجاء × َمْدح

  1. عاِلم
  2. َعَلم

  3. شخصية
  4. ُمْبِدع
  5. ناِبَغة
ر   6. ُمَفّكِ
ر   7. ُمَفّسِ

ث   8. ُمَحّدِ
  9. َفِقيه

10. ُأُصولّي
11. َحِكيم
12. َأِديٌب

13. شاِعر
14. َنْحِوّي
15. َبالِغّي
خ 16. ُمَؤّرِ

17. ِرَياِضيَّاِتي
18. ِفيْزَياِئّي

19. َفَلِكّي
اَلة 20. َرحَّ

21. َفْيَلُسوف
22. ُجْغَراِفّي

23. ِجُيوُلوِجّي
24. َصْيَدِلّي

57. َأْصٌل/ِعْرٌق
58. َفنٌّ

59. َعْصر
60. َقْرن
61. ِجْيل

62. التَّْجِديد       
63. االجِتَهاد
64. النَّْهَضة

َرَوابِط
65. َفْضاًل عن

66. اَلِسيََّما       
67. َفَحْسب          

68. َنْحًوا من

5. الِسيَّم
واياِت األَدبيِة والِسيَّما الِقَصُص القصيرُة.   - ُيْعجبني ُشعراُء العصِر العباسّيِ والِسيَّما أبو الطيِب الُمَتَنّبِي. - أحبُّ قراءَة الّرِ

الِت الُعْلَيا والِسيَّما َذُوو الخبرِة منهم. ل الشركُة الحاِصليَن على الُمؤِهّ - ُتفّضِ

4. َفْضاًل عن
- أدرُس العربيَة واإلنجليزيَة فضاًل عن التركيِة.              

اتِب. م الشركُة ُممّيِزاٍت كثيرًة للعامِل فضاًل عن الرَّ - ُتقّدِ
- ُتَراُثنا اإلسالِميُّ حاِفٌل بالُعلماِء الُمبِدعيَن َفْضال عن القاَدِة الِعَظاِم.

6. ألْن........ اسم تْفِضيل
- أَلْن ُأْهَجى بالعربيِة أحبُّ إلىَّ من أْن ُأْمَدَح بغيِرها.

نيا وما ِفيها.   - أَلْن َيْهدي اهلُل بَك رُجاًل واحًدا خيٌر لَك مَن الدُّ
- أَلْن تموَت طالًبا للعْلِم أحسُن مْن أْن تعيَش راضًيا بالجْهِل.

املفردات

التعبريات
= َنقَلُه من ُلَغٍة إلى ُأخرى. الكتاَب من... إلى..  المترجُم                       

= ذَكَر ِسيَرَتُه وتاريَخ حَياِتِه.   للَبْيُروني.               المؤلُف                 
عن َمشاعرِه.           = عبََّر عنها. األديُب                           

َذُه. = َنفَّ القراَر إلى عمٍل.      المديُر                           

t

t

t

t

t

t

t

t

1. َتْرَجَم
3. حاِفٌل بِـ

- الكتاُب حافٌل بالمعلوماِت القّيَِمِة.
- الجامعُة حافلٌة بطالٍب من مختِلِف الِجنسيَّات.

2. اقتَصَ عىل = اْكتَفى بِـ
رورية في السفِر.                  - ِاقتِصْر على األشياِء الضَّ
- ال تقتِصْر على درِس المعّلِم بل اقرْأ كتًبا كثيرًة.



أ7

26

ياَدَة                                  ِاْسَتَزاَد = َطَلَب الِزّ
ِاْسَتْأَذَن = طلَب اإِلْذَن

َحَذَق - َيْحِذُق - ِاْحِذْق - َحْذٌق - َحاِذٌق 
 - َحَذَق الطالُب العربيَة.

- َحَذَق الطفُل في الرسِم.     

ْميِيُز التَّ
مَتْيِيُز العدِد التَّْميِيُز امَلْلُفوُظ التَّْميِيُز املْلُحوُظ

-لَديَّ ثالثُة أوالٍد وأربُع بناٍت.
-قرأُت عَشَرَة كتٍب في التاريِخ.

-َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر طالًبا.
-هلِل ِتسعٌة وِتسعوَن اسًما.

-في الكليِة ِمائُة طالٍب.
ْهِر. -راِتِبي ألَف ِرَياٍل في الشَّ

ي لي ُكوًبا شاًيا/من شاٍي/ُكوَب شاٍي. -َأعّدِ
-اشتريُت ِكيًسا َتْمًرا/من تمٍر/كيَس تمٍر.

-شربُت لتًرا َحِليًبا/من حليٍب/لتَر حليٍب.
-أحضْر معَك ِكيلو أرًزا/من أرٍز/كيلو أرٍز.

-استوَرْدنا ألَف ِطّنٍ َدِقيًقا/من َدِقيٍق/ُطّنِ َدِقيٍق.
اَن َقْمٍح. اًنا َقْمًحا/من َقْمٍح/َفدَّ -زرعُت َفدَّ

َز الكاتُب على اأَلْعالِم تجديًدا. -ركَّ
-كان الَبيُرونيُّ من أكثِر الناِس ُنُبوًغا.

-ُمؤلَّفاُت البيرونّيِ من أكثِر األعماِل أثًرا.
-ُيْعِجُبِني الكتاُب تنظيًما.

ًثا. -َأْتقنُت العربيَة َتَحدُّ
-ما أجمَل السيارَة لوًنا!

ُز ألفاَظ العَدِد ويكون جًعا جمروَرا   ُيَميِّ
أو  ُمفرًدا منصوًبا    أومفرًدا  جمروًرا

ُز لْفًظا قبَله من ألفاظ الكيل أو املساحة أو الوزن.  ُيَميِّ
ه بـ»ِمْن« أو بـ»اإلضافِة« وهو منصوٌب وجيوُز جرُّ ُز ُجلًة قبَله، وهومنصوٌب دائام ُيَميِّ

ي ِزُم والفعُل امُلَتَعدِّ الفعُل الالَّ

ي الفعُل امُلَتَعدِّ ِزُم الفعُل الالَّ
- َحَذَق اَلْبيروني اللَغَة العربيَة.

- َظَنْنُت البيرونيَّ عاِلًما في الفلسفِة َفَحْسُب.
- َوَجُدت الِعْلَم ُمِفيًدا.

- َأْعَطى المعلُم الطالَب جائزًة.
- َأْنَبَأ المديُر الطالَب المعلَم غاِئًبا.

- الفعل المتعدي: هو ما ينصُب مفعواًل به أو أكثر.

- َنَبَغ الَبْيرونيُّ في ُعلوٍم كثيرٍة.
- إذا عزَّ أخوَك فُهْن.

- َتُدوُر األرُض حْوَل محوِرها.
- اقتصَر الكتاُب على َخْمَسٍة وأربعين َعَلًما.

. ْت حرارُة الجّوِ - اشتدَّ
- الفعل الالزم هو: ما ال ينصب مفعواًل به.

ها. - هذا رجٌل َحاِذٌق في ُأموِره ُكّلِ

- أبوَك َمشهوٌر ِبَحَذِقِه في التجارِة.

املالحظات

القواعد
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ص
امللخ

ب. العز بن عبد السالم
   أسمء

  1. ِريق 
  2. َنَفس )ج( َأْنَفاس

  3. ُمَظاَهَرة
  4. ُمَتَظاِهر
  5. َتَظاَهَر

  6. ُقْنُبَلة )ج( َقَناِبل
  7. َغاز

  8. َخِزيَنة )ج( َخَزاِئن
  9. َساٌق )ج( ِسيَقاٌن

10. َمْثَوى/ِإَقاَمة
11. الَغْزو

12. االْحِتاَلُل
13. َمْعَرَكة/َحْرب )ج( 

   َمَعاِرك/حروب
أفعال

14. َيْلَهُث
15. ُيَطاِرُد
16. َيْبَلع

17. َيْلَتِقُط
18. َيْهَدُأ

19. ُيْطِلُق
20. َيْغِلي

ى 21. ُيَلقَّب/ُيَسمَّ

22. َيْبُرز في
23. َيسَتِقرُّ في

24. َيْحَتلُّ
25. َيْنَحاُز إلى
ى ِلـ 26. َيَتَصدَّ

27. ُيْعَتَقل
28. ُيْضَطرُّ إلى

29. َيْعِزل
30. ُيْفِتي ِبـ

ُل في 31. َيَتَدخَّ
32. َيُحضُّ على

33. َيْسَتْرِضي

34. َوِلَي /َيِلي
35. َولَّى / ُيَوّلِي

صفات
36. َعْطاَلن

37. ُمَعاِصر ِلـ
38. َرِقيق/َعبيٌد

39. َدِقيٌق
تعبرياٌت اصطالحية    
40. َأْبِلْعني ِريِقي       

41. يلَتِقُط أْنَفاَسه        
42. َأْكَرَم َمْثَواه      

ْت ..... من ...... إىل اِْمَتدَّ  .6
باح إلى المَساِء.  ِت النَّْدوُة من الصَّ - ِاْمَتدَّ

اِهر َبْيَبرس. يِن األيُّوبي إلى عصِر الظَّ - امتدْت حياُته من عْصِر صالِح الّدِ
- َتْمَتدُّ ِتجارُة هذا الرجِل من ُنيوُيورَك إلى ُطوْكُيو.

ـِ   الُمَظاِهَرات/ُأسرِتك/هذا الموضوِع ما َعاَلَقُتَك ب  .2

اِنيَّة/َنَوِويَّة/َيَدِويَّة/الَمْوِسم ُقْنُبَلة     +   َغاز/ُدخَّ  .3  

ُموِع/اأَلْعَصاِب َغاٌز  +  َطِبيِعي/ُمِسيٌل للدُّ  .4

ـِ ُمَعاِصٌ ل  .5
- كان العزُّ بُن عبِد السالِم ُمَعاِصًرا لـلدولة األيُّوبية. 

- التَّاِبعي هو من كان ُمَعاٍصرا للصحابِة وماَت على اإلسالم.
هيِرَأِرْسُطوَطاِليس. - كان اإلسَكندُر األكبُر ُمَعاِصًرا للفيلسوِف الشَّ

َيْنَحاُز ......إىل .........ِضّد  .7
الم. ى له العزُّ بُن عبِد السَّ ليبين ِضدَّ ُسلطان مصر تَصدَّ - عندما  ِانحاَز َواِلي ِدمشَق إلى الصَّ

ِحيَفُة إلى الحِقيَقِة ِضدَّ الَكِذِب. - يجُب على رئيِس الدولِة أن ينَحاَز إلى المْظلوميَن ِضدَّ الظالمين.    - انحازت الصَّ

الَجْرِي. ُف                    يتوقَّ                  

عاَدة. السَّ 1. كاَد قْلبي        َيِطيُر            من      
الُحْزِن. ُع                     َيَتَقطَّ                  

t

t

t

t
ttt

t

t

ُمَظاَهرة - ُمَتَظاِهر - َتَظاُهر          .1
-َأْوِلياء       2. َوِلَي-َتَولَّى-َولَّى-ِواَلَية-َواٍل-َوِليٌّ

َعة 3. َبَلَع - َأْبَلَع - َبالَّ

َب بشيِخ اإلسالِم.   الِم أحَد أعَلِم علماء زماِنه، وِمْن َثمَّ ُلّقِ - صاَر العزُّ بُن عبِد السَّ
رُة ِبهم.                         َوُل الُمَتحّضِ - األطفاُل ِعماُد الُمْسَتْقَبِل، وِمْن َثمَّ َتْهتمُّ الدُّ

- َثمَّ = ظرُف مكاٍن بمعنى )ُهنا(

ُموِع        43. َغاٌز ُمِسيٌل للدُّ
يِح   44. َأْطَلَق َساَقْيِه ِللّرِ

45. التَّْعِبيُر عن الَرْأي         
46. الدولة اأَليُّوِبيَّة            

47. الدولة الَمْمُلوِكيَّة
شخصياٌت وأحداٌث تارخيية 

يِن اأَليُّوِبي     48. َصالُح الدَّ
اِهُر َبْيَبْرس 49. الظَّ

ِليِبيُّوَن 50. الصَّ
51. الَمُغوُل/التََّتاُر

52. َمْعَرَكة َعْيٍن َجاُلوَت

املفردات

التعبريات

املالحظات
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يادِة يف األفعال ِمن َمعاين الزِّ
األوزان األمثلة املعنى

َأْفَعَل - ظهَر الحقُّ وَزَهَق الباِطُل.  - أْظهَر اهلُل الحقَّ وَأْزهَق الباِطَل.
َل َفعَّ ًقا. َل اهلُل القرآَن ُمفرَّ ًقا.   - نزَّ - نزَل القرآُن ُمَفرَّ
َفعَّل َر الولُد األْقالَم. َف البيروني في بالٍد كثيرٍة.    - كسَّ - طوَّ

اِْفَتَعَل - اجتهَد الطالُب في دروِسه. - َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت.
اِْفَعلَّ بيع.- َتْصَفرُّ األسناُن عنَد إهماِل نظاَفِتها. - َتْخَضرُّ األرُض في فصِل الرَّ
اِْفَعَللَّ ْعِب.    - َأاَل ِبِذْكِر اهلِل َتْطَمِئنُّ الُقُلوُب. - ِاْقَشَعرَّ ِجْلدي من الرُّ

َفاَعَل - َصاَفَح الطالُب أستاَذه وَعاَنَقُه.   - اَلَعَب الواِلُد أوالَده.
اِْفَتَعَل-َتَفاَعَل3. امُلشاَركُة ان ظهَر الَمْسروُق. - َوَتَعاَوُنوا َعَلى الِبّرِ والتَّْقَوى. - إذا اختلَف الّلِصَّ

اِْنَفَعَل-اِْفَتَعَل كِر فاْمَتَزَج. جاَج فاْنَكَسَر.     - َمَزْجُت الشاَي بالسُّ - كسْرُت الزُّ
4. امُلَطاَوعُة 

َل-َتَفْعَلَل َتَفعَّ َمها.    - بْعَثَر الطفُل األْوراَق فَتَبْعَثَرْت. مُته الرساَلةَ فَتَسلَّ - سلَّ
اِْسَتْفَعَل  - ِاْسَتْأَذَن الطالُب للُخروِج.     - ِاْسَتْغَفَر المؤمُن ربَّه. لُب والسؤاُل 5. الطَّ

َل َفعَّ الِة. َن الُمصلُّوَن وراء اإلماِم.      - َكبََّر اإلماُم ِللصَّ - َأمَّ 6. االْختِصاُر
َأْفَعَل–َفاَعَل - َأْثَمَرت الشجرُة.      - َعاَفى اهلُل المريَض. رْيورُة 7. الصَّ

َل–اِْسَتْفَعَل َتَفعَّ يُن. - َتَزبََّب الِعَنُب.     - ِاْسَتْحَجَر الّطِ
ل–َتَفاَعَل َتَفعَّ ْع وال َتَتَخاَذْل.       - َتَماَرَض الولُد ِلكيال يذهَب إلى المدرسة. - َتَشجَّ َظاُهُر ُف والتَّ َكلُّ 8. التَّ

2. التَّكثرُي  
           وامُلَبالَغُة  

        وبذل اجلهد

ْعِديُة  1. التَّ
    ، زِم إىل ُمَتَعدٍّ    )تويُل الالَّ
ي لواحٍد إىل اثنني(    وامُلَتَعدِّ

ُمالحظات: 1.إذا زاَد امَلْبنَى زاَد امَلْعنَى.  2. هذه املعاين سامِعيَّة ال ُيقاُس عليها ،وُتْفهُم من ِسياِق الَكالِم.

اِفَيُة لِْلِجْنِس اَل النَّ القواعد
بُب السَّ

اسمها معرفة
1. ال الُمَباَلغُة مطلوبٌة واَل التهاوُن أيًضا.

2. ال الطالُب في الفصِل وال المعلُم.
اسُم )ال( 
هنا ُمفرد

1. ال َداِعَي ِللَماِء.
2. ال َخاِئنيَن محبوبوَن.

 ُفِصَل بينها وبين
اسِمها بفاصٍل

هم بيٌع والِشراٌء. 2. ال من حّقِ
3. ال في الشارِع سياراٌت وال ناٌس.

اسم )ال( 
هنا ُمضاف

ه. 3. ال طالَب حٍقّ يضيُع حقُّ
4. ال صاِنَعي معروٍف يندمان.

 اتصل بها
حرف جٍر

. 5. أنَت مغروٌر بال شّكٍ
6. طاردْت الشرطُة الُمتِظاهرين ِبال َرْحَمٍة.

اسم )ال( هنا َشِبيٌه 
بالمضاِف

5. ال واِثًقا بنفِسه مغروٌر.
6. ال طالباٍت ِعلًما  َكُسوالٌت.

)ال(هنا اسُمها نكِرٌة واتصلْت باسِمها ول يتصْل هبا حرُف جر

اَل  َغرْيُ الَعاِملة عمِل إن1َّ. اَل النَّافَِيُة لِْلِجنِْس الَعاِملُة َعَمِل إنَّ

ال ُتَؤثر )ال( هنا فيام بعدها وجيُب تِْكرارها يف السبِب األول والثاين


