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 أ 9: المستوى معانً أدوات االستئناف: الّدرسإعراب   :الماّدة

 
الــّســــنـــــد 

ِن ِمن اإلسمنت ٌْ ٌُوسف الحدٌد على كتفه، لكّنه لم ٌستطع . و ربطة من أسٌاخ الحدٌد  جاَء َزُبوٌن فاْشَتَرى كٌس َحَمَل 
سٌستدّل اآلن على المكان، و ٌعود . لة أخرىترَك اإلسمنت لنق.. حمل اإلسمنت على ظهرِه كما كان ٌفعُل فً الماضً

ٌُوصله، هكذا قّرر       . لم تُعْد له طاقة على الحْمِل، إذا حمل أكثر من طاقته سقط فً الّطرٌق.. فٌحمل اإلسمنت و 
ٌُواصل العمَل  ...علٌه أن ٌعّض على شفته. علٌه أن ٌتقّبل واقعه... هو اآلن عاجز       ال ٌطرده الخواجة حّتى و 

      و قد هّدك حمل الحدٌد ... أنت عجوز فً السّتٌن... فتق، لذلك ٌجهل ألمهالخواجة عبد هللا ال ٌعِرُف ال... عبد هللا
. أن تتحّملو لم ٌُعد بمقُدورك  ... و الخشب

 129 -126: ص.، صالمرأة ذات الثوب األسود -حّنا مٌنة 

أكمل الجدول الّتالً : 1الّنشاط    

الّربط بٌن ُمكّونٌن          طأدوات الّرب
 من مكّونات الجملة

 الّنوع الّربط بٌن جملتٌن

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

    

 ................................................................................................حروف العطف تربط -
............................................................................................. حروف االستئناف تربط -

 
ٌّن المعانً ا: 2الّنشاط     الّتالٌة لّتً أفادتها ُحُروف االستئناف ب

المعانً األمثلة أدوات االستئناف 

 
الواو 

        َحَضَر ُوجهاُء القوِم و أقبلت األهالً  -
ِمن ُكلِّ فجٍّ 

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

 

 
 
 
 
 

الفاء 

ِشِه، رَجَع الَباَشا إلى قصْ  - ٌْ ِرِه، َفَجَمَع قُّواَد ج
 فتشاَوَر مَعُهم

أحّب الّرُجَل الّذي ٌتناوُل األخَشاَب الجاّفة  -
الُمهملة فٌصنع منها مهدا لألطفاِل قٌتارة ُحبلى 

 باألنغام

كُروا فأبى : قال تعالى - ذَّ ٌَ و لقد َصّرْفناه بٌَنُهم لِ
 أكثُر الّناِس إالّ ُكُنوزا

عمل فنجح  -

لُجُنوِد، فمنها ما شّرَق و منها تحّركْت كتائُب ا -
 ما  ّربَ 
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 ........................................
 ........................................
 ........................................

........ ................................
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 ........................................
 ........................................
 ........................................
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 ثمّ 
 
 

حّتى 

نً عْنَد سكرتٌِرِه ساعًة ثّم خرَج ِمْن مكتِبِه أْهَملَ  -
َر  ِذٍن و ال ُمْعَتِذرٍ  ٌْ   

 
نجح جمٌع الّتالمٌذ حّتى الكسول نجح  -

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

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

 
أو 

ُطِرَد الوكٌُل أو ُنِقَل إلى مكاٍن ال ٌْعِرفُُه الُعّماُل  -
 

ٌُْطَرَد العاِمُل  - ٌُْطَرَد الوكٌُل أو ل ل

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

بل 
 

 جاَء الخطٌُب بل جاء أبوهُ -
 

 لم ٌتزّوج هندا بل تزّوج أختها -
 

نذا أستكِمُل السّتٌَن من ُعُمري، و ما زلُت فها أ -
ٌّا أرَزُق، بفضل ذلك العمِل الّذي َحمانً ِمَن  ح
الهزٌَمِة و االنهٌاِر بل كان ٌعمُر قلبً باألمِل 

 ٌُفِرُغ على نفسً الثقة و
 

إّن العمَل ال ٌعنً اإلنتاج فقط، بل أٌضا قُدرة  -
 اإلنساِن على الخلقِ 

 
هِ  - ٌْ  صّد الوكٌُل العاِمَل بل تطاَوَل عل

 
 ضرَبُه بل قتلهُ  -

 
ضرَبُه بل صفَعُه  -

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

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

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

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

لكْن  –لكّن 
إالّ أّن 
 ٌر أّن 
َد أّن  ٌْ ب
على أّن 

ن، لكْن َصّدهُ الوكٌلُ  - ٌْ  أحبَّ أن ٌقُوَل كلِمت
كان المشَهُد ُمؤلِما، إالّ أّن الَوكٌَل لم ٌْرَحْم  -

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

 
أْم 

.................................... .....أشَتَم الوكٌُل العامَل أم أ اثُه؟  -
 .........................................
 .........................................

 
 
 
 

أّما 

َماء َماء َفَسالَْت : " قال تعالى - أَْنَزَل ِمْن السَّ
ا  ا َوِممَّ ًٌ ل َزَبًدا َراِب ٌْ ة ِبَقَدِرَها َفاْحَتَمَل السَّ ٌَ أَْوِد

ة أَْو َمَتاع ٌُوقِ  ٌَ ار ِاْبِتَغاء ِحْل ِه ِفً النَّ ٌْ ُدوَن َعلَ
ا  ٌَْضِرب هللاَّ اْلَحّق َواْلَباِطل َفأَمَّ َزَبد ِمْثله َكَذلَِك 
ْمُكث  ٌَ ْنَفع النَّاس َف ٌَ ا َما  ْذَهب ُجَفاء َوأَمَّ ٌَ َبد َف الزَّ

ٌَْضِرب هللاَّ اأْلَْمَثال "     ِفً اأْلَْرض َكَذلَِك 

 17الّرعد 
َتَصَر الُعّماُل لزمٌلِِهم، أّما األّوُل فقد اعترض انْ  -

 على الوكٌِل، و أّما الّثانً فقد أحبَّ أن ٌلُوَمهُ 
 

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

........................... ..............
 .........................................
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إذا  –إْذ 

ُهزُّ المكان - ٌَ  ُكّنا ُمْنَهِمكٌَن فً العمِل إذا بدوّي 
وصْلُت إلى قاعِة الّسٌنما فإذا األبواُب ُمغلقة  -

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

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

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

........................................... أنا أعمل، إذن أنا موجود  -إذن 
 ...........................................

ًّ بالّطْبِع، أْي ال ُبّد له            -أْي  اإلنساُن مدن
 من االجتماع

َمَنَعُه و َصَرَفُه  صّده الوكٌُل أيْ  -

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

إنتاج كتابً : 3 الّنشاط    

ستدراك، الّتفسٌر، اإلضراب، التمّهل اال: انجز فقرة قصٌرة، تتحّدث فٌها عن قٌمة العمل، موّظفا أدوات استئناف تفٌد
و االسترخاء 

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

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

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

............................................................................................................................. ..
: تمارٌن  

ٌّْز فً ما هو بٌن قوسٌِن أدوات االستئناف من العطف -1  م
لِزم سّكان تلك القرٌة أكواخهم             ( فـ . ) األودٌة( و ) خلت الحقول ( و ) عواصفه، ( و ) دم الّشتاُء بثلوجه ق
ٌّام ( و )  . اللٌّالً( و ) أصبحوا و ال عمل لهم ٌفنون الحٌاة بجانب الموقد مرّددٌن على مسامع بعضهم حكاٌات األ

ة األرواح المتمّرد –جبران خلٌل جبران 
ٌّن وظٌفة كّل مرّكب منها -2  سّطر المرّكبات بالعطف و ع

الّنوم، و ركن فً لٌلة القّرِة الّدهماء نامت المدٌنُة ُمنقِبضة فً ُبرِدها األسود، تضّم إلٌها مقصورة الغائب فً أبعاد 
. المسبحة باسم اللّطٌف و مكتب القائم إلى أوراقه و قندٌله

ومٌض برق هذا أم ماذا؟ . ال تجد ضٌقا مثلما قد حضنت أجٌاال قبلهم و أجٌاال نامت المدٌنة تحضن أبناءها جمٌعا و
 استخرج من النّص الّتالً أدوات االستئناف و اذكر فً كّل مّرة المعنى الذي أفادته -3

علٌه      زا رسوُل هللا خٌَبَر فً سنة سْبٍع للهجرة، فطاوله أهلُها، و قاتلوا المسلمٌن، فحاصرهم رسول هللا، صلّى هللا 
ٌُخلّوا بٌن المسلمٌن و بٌن . و سلّم، قرٌبا من شهر ٌّة على أن ٌجلوا و  ثّم إّنهم صالحوه على حقن دمائهم و ترك الّذّر
. إالّ ما كان منها على األجساد( الفّضة ) و البٌضاء ( الّذهب ) األرض و الّصفراء 

معانٌها أدوات االستئناف 
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ٌُنا -4  سب من حروف االستئنافاربط بٌن الجمل بما 
تراجع ٌنخرط ).....( تركت أذنه . )......( صاح مستغٌثا).....( تلّوي الغالم متألّما ).....( عرْكُت أذنه عركة عنٌفة، 

. ٌجُب أن تكون صادقا: دنوُت منُه أالِطُف ظهره، و أقولُ )......( فً بكاء و شهٌق 
سلوى فً مهّب الّرٌح  –محمود تٌمور 

ٌّن فً ما -5  ٌلً المعنى الّذي أفادته أداة االستئناف المسّطرة ع
 (قر ن ) بِنعمِة ربَِّك فحّدْث  أّماالّسائَل فال تنهْر و  أّماالٌتٌَم فال تقهْر و  فأّما -
أعثر فً طرٌقً عثرة تهوي بً إلى المصرع  أوهل أهبط بهدوء و سكون حّتى أصل إلى الّسفح بسالم،  -

 (النظرات  –المنفلوطً ) األخٌر 
أحادٌث  بٌد أنّ . كانت كّل راقصة من أولئك الراقصات كسٌرة اللّحظ ُمرخمة الجفنٌن على العادة المألوفة -

ًَ وطٌسها حولهنّ   (القنابر الساذجة  – سٌة جبار . ) الغمز و التتمر قد حم
 (أدٌب -طه حسٌن) أخفٌه؟ و مالً ال أصطنُع الّشجاعة و ال أحمل نفسً على بعض ما تكره أم أأقول الحّق  -
ًّ الدوعاجً ) بقٌُت مستلقٌا على المقعد المستطٌل إلى ساعة متأّخرة  بللم أنم هذه اللٌلة  - جولة بٌن  –عل

 (حانات المتوّسط 
 معانٌهاأدوات االستئناف 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ٌّن المعنى الّذي أفادته -6  استخرج أدوات االستئناف مّما ٌلً و ب
.    ر حٌث وقعت الجاموسة وزعق و لكّن الّصرخات  مرت ضجٌجهحاول شٌخ البلد أن ٌتقّدم إلى حافة البئ -

عبد الّرحمان )  ٌر أّن عبد الهادي قفز إلى البئر الهثا . و قعد مسعود على األرض ال ٌقوى على الحركة
 (األرض  –الشرقاوي 

، ال أزال أنصح لك، قبلت أو كرهت، و أنت حّر فً قبول الّنصٌحة أو تركها  - ًّ          –مٌن أحمد أ) أي ُبن
 (إلى ولدي 

مصطفى ) فإّما أن نكون هكذا مقلّدٌن سلبٌٌن، و إّما أن ُنؤِمَن بأن علّة التخلّف كامنة، ٌا أخً، فً الفكر  -
 (المنعرج  –الفارسً 

ٌّاد  -  (أبو العالء المعّري ) أْبكْت ِتلُكُم الحمامُة أم  ّنـــ   ْت على فرع  صنها الم
و لكن ثقً أّن هذا ٌعلّمك االستقالل و ٌبعثك على الّنشاط      . ن حوائجك بنفسكأي ابنتً، فً انجلترا تقضً -

 (إلى ولدي  –أحمد أمٌن ) و فً ذلك خٌر عظٌم 
عودة  –توفٌق الحكٌم ) تأّمل محسن ما حوله  فإذا سرٌر واحد، و إذا هو وحده بمفرده، و إذا الهدوء شامل  -

 (الّروح 
معانٌها أدوات االستئناف 
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