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الدرس ال�أول

الاس ِتما ُع
ْ
ال ِقرا َء ُة
ال َق ِ
واع ُد
ال َبلا َغ ُة
إِ
ال� ْملا ُء
التَّعبي ُر
ورقة عمل

الموضوع
�أ َه ِّم َّي ُة ال َو ْح َد ِة

َو َف ْوقَ ُك ِّل ذي ِع ْل ٍم َعلي ٌم
اب َوال ِبنا ُء
إِال� ْعر ُ
ُم َق ِّد َم ٌة في ِع ْل ِم ال َبلا َغ ِة
اج َع ٌة)
َ
اله ْم َز ُة ال ُم َت َو ِّس َط ُة ( ُمر َ
ِكتا َب ُة ال ِف ْق َر ِة

يات
ال ُم ْح َت َو ُ

ال ِقرا َء ُة

الصفحة
3

ص ِّ
الش ْعر ُِّي
النَّ ُّ
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ال َق ِ
واع ُد

ُص َو ُر ِ
الفاع ِل َوال َم ِ
فعول بِ ِه

إِ
ال� ْملا ُء

اله ْم َز ِة ال ُم َت َط ِّر َف ِة
�ألِ ُف َتنْوينِ النَّ ْص ِب َب ْع َد َ

٦
٨
٩
١٠
١١

َ
الخ ُّط
التَّعبي ُر
ورقة عمل شاملة
الاختبار

جاح َوتَجا ُو ُز الفَشَ لِ
ِصنا َع ُة النَّ ِ

١٣

ْس
يا قُد ُ

١٦
٢٠
٢٣

ِكتا َب ُة فِ ْق َر َت ْين

النِّتاجات

٢٤
٢٥
٢٦
٢٨

ُي َت َوقَّـ ُـع ِمـ َـن الطّ َل َبـ ِة َب ْعـ َد الا ْن ِتهــا ِء ِمـ َـن الوحــدة المتمازجـ ِة ،والتَّفا ُعــلِ َمـ َـع ال�أن ِْشـ َط ِة� ،أ ْن َيكونـوا قا ِدر َين
(الاسـ ِتما ِع ،وال ُمحا َد َثـ ِة ،وال ِقـرا َء ِة ،و ِ
َعلــى توظيـ ِ
ـف ال َمهــار ِ
الكتا َبـ ِة) ،فــي الاتصـ ِ
اصــل
ـال والتَّو ُ
ات ال�أ ْر َبـ ِـع ْ
ِمـ ْـن ِخـ ِ
ـلال:

1-1الاستماع �إلى نصوص الاستماع والتفاعل معها.
2-2قراءة النصوص قراءة صامتة سريعة واعية.
3-3استنتاج الفكرة العامة المتمثلة في كل نص.
4-4قراءة النصوص قراءة جهرة صحيحة معبرة.
5-5استخراج الافكار الفرعية في كل نص.
6-6توظيف المفردات والتراكيب في جمل مفيدة.
7-7توضيح جمال التصوير في النصوص.
8-8استنتاج العواطف الموجودة في النصوص الشعرية.
9-9استنتاج الخصائص ال�أسلوبية للنصوص.
1010القدرة على �إبداء ر�أيه في الشخصيات والمواقف والنصوص.
1111حفظ عشرة �أسطر من قصيدة (يا قدس).
1212تع ُّرف السيرة الذاتية لبعض الشعراء وال�أدباء.
1313التفريق بين المبني والمعرب في ال�أسماء والافعال.
�1414إعراب ال�أسماء وال�أفعال في مواقع مختلفة .
1515التع ُّرف �إلى صور الفاعل والمفعول به و �إعرابهما في مواقع مختلفة.
1616التع ُّرف �إلى مفهوم البلاغة و�أقسامها.
1717التع ُّرف �إلى قواعد كتابة الهمزة المتوسطة والمتطرفة.
1818كتابة نصوص قصيرة بخطي الرقعة والنسخ.
1919كتابة فقرة عن موضوع ما مراعين قواعد كتابة الفقرة .
2020تمثُّل القيم الدينية والاجتماعية وال�أخلاقية وال�إ نسانية الواردة في النصوص.
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الدرس ال�أول

َو َف ْو َق ُك ِّل ذي ِع ْل ٍم عَلي ٌم
الاس ِتماعُ:
ْ
جيب َعنِ ال�أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ص (�أهَ ِّم َّي ُة ال َو ْحدَ ِة) ،ثُ َّم نُ ُ
َن ْس َت ِم ُع �إلى َن ِّ
	َ 1ن ْذ ُك ُر ُم ْص َط َل ٍ
حات �أخْ رى َت َت َمثَّ ُل فيها ال َو ْح َدةُ.

؟

مات �أ ِ
	َ 2ن ْذ ُك ُر ُم َق ِّو ٍ
ساس َّي ًة لِ ْل َو ْح َد ِة.
	3نُ َب ِّي ُن ال�أ ِدلَّ َة الَّتي تُ َؤ ِّك ُد �أ َّن التَّ َن ُّو َع �أ ْم ٌر ِص ِّح ٌّي.
	4نُ ِ
ش النَّتائِ َج ال ُم َت َرتِّ َب َة َعلى التَّنافُ ِر َوالتَّنا ُز ِع.
ناق ُ
	5نُ َف ِّرقُ في ال َم ْعنى َب ْي َن الاخْ ِت ِ
لاف َوالتَّنافُرِ.
	6نُ َو ِّض ُح بِ ِم ٍ
لاف ال َّر�أْ ِي لا ُي ْف ِس ُد لِل ُو ِّد ق َِض َّي ًة"؟
ثال ِم َن الوا ِق ِعَ ،ك ْي َف َت َت َحق َُّق َمقو َل ُة" :اخْ ِت ُ
ص.
َ 7 7ن ْق َتر ُِح ُع ْنواناً � َآخ َر لِلنَّ ِّ
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ال ِقرا َء ُة:

َو َف ْو َق ُك ِّل ذي ِع ْل ٍم عَلي ٌم

لا شَ ـ َّ
ـب ِمـ ْـن َعظيـ ِم قُـ ْد َر ِة اللـ ِه َ -تبــا َركَ َو َتعالــىَ -علــى ُح ْســنِ
ـك فــي أ� َّن َك َّل ُم َت�أ ِّمــلٍ لِ ْل َكـ ْو ِن َي َت َع َّجـ ُ
الح ـوا ِد ِث ال َعظي َم ـ ِةَ ،ومــا اشْ ـ َت َم َل َعلي ـ ِه مـ ْـن َبديـ ِـع ُصن ِع ـ ِهَ ،ع ـ َّز َو َج ـ َّل،
َخ ْل ِق ـ ِهَ ،و َتدْبيــر ِه ،فَفي ـ ِه ِمـ َـن َ
ـب قُ ْد َر تِـ ِهَ ،و �إِحا َط ِتـ ِه بِــك ِّل شَ ـ ْـي ٍء فــي ال�آفـ ِ
َو َعجائِـ ِ
س الدّا َلـ ِة علــى َو ْحدانِ َّي ِتـ ِه مــا ُيشــي ُر �إِلــى
ـاقَ ،وال�أ ْن ُفـ ِ
قُـ ْد َر ِة اللـ ِه فــي َخ ْلــقِ هــذا ال َكـ ْو ِن الو ِاسـ ِـعَ ،و�أ َّن هــذا ال َكـ ْو َن بِ ُم ْع ِجزاتِـ ِه �إِنَّمــا ُهـ َو َدليـ ٌل َعلــى �إِتْقـ ٍ
ـان،
الخ ْلــقِ َ ،وال�إ ْبــدا ِع.
َو ِح ْك َمـ ٍة فــي َ
ص ِع ْلـ ِم اللـ ِه بِهــاَ ،و ِع ْل ِمـ ِه
الســا َع ِةَ ،واخ ِتصــا ِ
الحديـ َ
َوا ْل�آيـ ُ
ـات الّتــي َب ْيـ َـن �أ ْيدينــا َت َتنــا َولُ َ
ـث َعــنِ ّ
لون َع ّمــنِ ات ََّخذو ُهـ ْم شُّ ـ َركا َء للـ ِه،
ِض َمشْ ـ َـه َد الكافريـ َـن َو ُهـ ْم ُيسـ�أ َ
بِمــا تُ ِكنُّـ ُه ال�أكْمــا ُم َوال�أ ْرحــا ُمَ ،و َت ْعـر ُ
ـف َحقي َقـ َة ال�إ نْسـ ِ
الضـ ّرا ِءَ ،علــى ال َّر ْغـ ِم ِمـ ْـن
ـان الّــذي َي ْنســى اللـ َه فــي ال َّرخــا ِءَ ،و َي َت َذ َّكـ ُر ُه فــي َّ
َو َت ْك ِشـ ُ
ـان� ،إِلّا �أنَّـ ُه لا َي ْحتـ ُ
ص ال�إ نْسـ ِ
ـب
ِح ـ ْر ِ
ـب هــذا التّكذيـ َ
ـاط َلهــا ،فَي َك ـ ِّذ ُبَ ،و َي ْك ُف ـ ُرَ ،غ ْي ـ َر �آبِـ ٍه لِمــا َي ْع ُقـ ُ
ِمـ ْـن ســو ِء ال ُم ْن َق َلـ ِ
س ِمـ ْـن �آياتِـ ِه الّتــي لا َت ْن َتهــي
ـف لِلنّــا ِ
الســو َر ُة بِ َو ْعـ ِد اللـ ِه �أ ْن َي ْك ِشـ َ
ـب َوال َمـ�آ ِلَ .وتَخْ ِتـ ُم ّ
فــي ال�أ ْن ُفـسَِ ،وال�آفـ ِ
ـاق؛ َحتّــى َي َت َب َّينـواَ ،و َي ِثقـوا بِ َربِّهــم.

﴿ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ
ﰚ ﰛ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
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�أ ْك َم ِامهاَ :ج ْم ُع ُك ٍّمَ ،و ِه َي
�أ ْو ِع َي ُة الثِّمارِ.
�آ َذنّاكَ � :أ ْسمعناكَ َ ،و�أ ْع ْلمناكَ .
َمحيصٍَ :فرا ٍر َعنِ النّارِ.

ض.
الشَّ ُّر :ال َف ْق ُرَ ،وال َم َر ُ
ئوس قَنو ٌط :فَيائِ ٌس ِم ْن َر ْح َم ِة
َف َي ٌ
الل ِهَ ،و ِم ْن �إِجا َب ِة الدُّعا ِء.

ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾

ِم ْر َي ٍة :شَ ٍّك.

تيعاب
ال َف ْه ُم ْ
والاس ُ

سون.
َ ١ن ِص ُف َطبي َع َة النَّف ِ
الخ ْي ِر َوالشَّ ِّر ،كَما َع َّب َر ْت َع ْنها ال�آ َي ُة الو ِاح َد ُة َو َ
س ال َبشَ ريّ ِة في َ
الخ ْم َ
الض َّرا ِء في َق ْو لِ ِه َتعالى﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
 ٢ما ال َف ْرقُ َب ْي َن ال َّر ْح َم ِةَ ،و َّ
ﮔ ﮕ﴾؟
َ ٣يقولُ َتعالى﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ (الكهف)
نُ َح ّد ُد ال�آ َي َة ال ُقر�آن َّي َة الّتي َت َتواف َُق في ال َم ْعنى َم َع هذ ِه ال�آ َي ِة.
َ ٤ن ْذ ُك ُر �أ ْم ِث َل ًة ِم َن ال�آ ِ
يات ال َكري َم ِة َعلى َ َس َع ِة ِع ْل ِم الل ِه.
1
٢
٣
٤

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل

�أ ْق َس َم الل ُه َتعالى �أنَّ ُه َس ُي َث ِّب ُت بِال�أ ِدلَّ ِة َعلى �أ َّن ا ْل ُق ْر� َآن َو ْح ٌي ُم َن َّز ٌل َعلى َرسولِ ِه  ،نُ َو ِّض ُح ذلِ َك.
َك ْي َف َي ْظ ِل ُم ال�إ نْسا ُن َن ْف َس ُه؟
نُ َو ِّض ُح َجمالَ التَّصوي ِر في ال�آ َي ِة ال�آتِ َي ِة« :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ»
ما ِ
السا َع ِة َعنِ ال ِعبا ِد؟
الح ْك َم ُة ِمنٍ �إِخْ فا ِء َم ْو ِع ِد ال َب ْع ِث� ،أ ِو ّ

الـ ُّلـ َغـ ُة

نستَخ ِر ُج ِم َن ال�آ ِريم ِة:
ْ
يات ال َك َ
وف.
�أ -فِ ْعلاً َصحيحاً ُم َض َّعفاً .ب -فِ ْعلاً ُمعت ّلاً �أ ْج َ

لوب َت ْوكي ٍد.
ج� -أ ْس َ
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ال َق ِ
واع ُد
راج َع ُة إِ
ال� ْع ِ
راب َوالبِنا ِء
ُم َ

َنت ََذ َّك ُر
ابَ :ت َغ ُّي ُر ال َعلا َم ِة ال َم ْوجو َد ِة في � ِآخ ِر ال َك ِل َم ِة؛ لِ َت َغ ُّي ِر ال َعو ِام ِل الد ِ
ّاخ َل ِة َع َل ْيها.
 -١إِال� ْعر ُ
 -٢ال ِبنا ُء :لُزو ُم � ِآخ ِر ال َك ِل َم ِة َح َر َك ًة و ِاح َد ًة لا َت َت َغ َّي ُر َم ْهما َت َغ َّي َر ِت ال َعو ِام ُل الد ِ
ّاخ َل ُة َع َل ْيها.
الج ْز ِم) َم ْب ِن َّي ٌة َجمي ُعها.
روف ال َمعانيَ ،و ِم ْنها ُح ُ
ُ -٣ح ُ
(الج ِّرَ ،وال َع ْط ِفَ ،والنِّدا ِءَ ،والنَّ ْص ِبَ ،و َ
روفَ :
ِ
 -٤ال�أ ْفعالُ
الماض َي ُةَ ،و�أ ْفعالُ ال�أ ْم ِر َم ْب ِن َّي ٌة دائِماً.

َالضمائِ ـرَِ ،و�أ ْســما ِء إِال�شــا َر ِة ( َعــدا مــا ُي ْس ـ َتخْ َد ُم
 -٥ال�أ ْســما ُء ُم ْع َظ ُمهــا ُم ْع ـ َر ٌبَ ،وقَلي ـ ٌل ِم ْنهــا َم ْب ِنـ ٌّـي ،ك َّ
الاس ـ ِت ْفها ِم.
لِ ْل ُم َثنّــى)َ ،وال�أ ْســما ِء ال َم ْوصو َل ـ ِة ( َعــدا مــا ُي ْس ـ َتخْ َد ُم لِ ْل ُم َثنّــى)َ ،و�أ ْســما ِء ْ
السكو ُن.
لامات ال�أ ْص ِل ِّي ُة لِ ْل ِبنا ِء ِه َي :ال َك ْس ُرَ ،و َّ
 -٦ال َع ُ
الض ُّمَ ،وال َف ْت ُحَ ،و ُّ
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ريبات
التَّ ْد ُ

ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ

عالَ ،و ُح ٍ
ف ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
طوط إ�ِلى �أ ْسما ٍءَ ،و�أ ْف ٍ
روف:
ص ال�آتِ َي ،ثُ َّم نُ َصنِّ ُ
َن ْق َر�أ النَّ َّ
"تُ َعـ ُّد َوســائِ ُل ال�إ ْعــلا ِم ال َم ْر ئِ َّيـ ُة َوال َم ْقــرو َء ُة َوال َم ْســمو َع ُةِ ،مـ ْـن �أ َهـ ِّم ال�أ َدو ِ
ات ال ُم َؤثِّ َر ِة في َت ْنميـ ِة ال َو ْح َد ِة
ـوب �أ ْبنائِنــاَ ،ع ْب ـ َر َت ْقدي ـ ِم المــا َّد ِة إِال� ْع ِ
لام َّي ـ ِة ال ُم ِ
ـب ال َو َطــنِ فــي قُلـ ِ
ناس ـ َب ِة الَّتــي تُ َح ِّقـ ُـق
ال َو َط ِن َّي ـ ِةَ ،و َت ْعزي ـ ِز ُحـ ِّ
ـداف ال َم ْنشــو َدةََ ،و َع ْب ـ َر َت ْفعي ـ ِل ال َبر ِامـ ِـج ِ
وح إِال�يجابِ َّي ـ َة ،فــي َت َق ُّب ـ ِل
ال ِّرســال َةَ ،وال�أهـ َ
الحوا ِريَّ ـ ِة الَّتــي تُ َغ ـ ّذي ال ـ ّر َ
ْ
ْ
ـس َمـ ْـن َع ِم ـ َل َعلــى ْاس ـ ِت ْثما ِر َوســائِ ِل إِال� ْعــلا ِم؛ لِ ِخ ْد َم ـ ِة قَضايانــا ال َو َط ِن َّي ـ ِة".
ال ـ َّر�أ ِي َوال ـ َّر�أ ِي ال�آ َخ ـرِ؛ فَال َك ِّيـ ُ

ريب الثّاني:
الت َّْد ُ

َمه َّمة بيتية

ِ
ِ
الم ْبن َّي َة ِم َن ال� أ ْف ِ
ال� ْع ِ
راب:
َلامات البِنا ِءَ ،وع
عال ال ُم ْع َر َب ِة فيما َي أ�ْتيَ ،ونُ َب ِّي ُن ع
َلامات إ
نُ َم ّي ُز ال� أ ْفعالَ َ
الج ْم َل ُة
ُ
َن ِّظ ْم َو ْقت ََك

الم ْبن َّي ُة
ال� أ ْفعالُ َ

َلامات البِنا ِء
ع ُ

ال� أ ْفعالُ ال ُم ْع َر َب ُة

َلامات إال� ْعر ِ
اب
ع ُ

َي ْنت َِش ُر َّ
الشذا
فا َز ال ُم ْج َت ِه ُد
اص َن ْع َم ْعروف ًا
ْ
َي َت َر ْق َر ُق الما ُء
7

ريب الثّالِ ُث:
الت َّْد ُ
َنمو َذ ٌج إ� ْعراب ٌِّي َم ْحلولٌ:

قالَ َتعالى﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

										
ﮚ ﮛ﴾

الس ِ
كون ،لا َم َح َّل َل ُه ِم َن إِال� ْعر ِ
اب.
لاَ :ح ْر ُف َن ْف ٍيَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ُّ
الح َس َن ُةِ :
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
فاع ٌل َمرفو ٌعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
َ
كونَ ،و ِ
الس ِ
الفاع ُلَ :ضمي ٌر ُم ْس َت ِت ٌر َت ْقدي ُر ُه �أن َْت.
ا ْدف َْع :فِ ْع ُل �أ ْمرٍَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ُّ

(ف ُِّص َل ْت)34:

ريب :نُ ْع ِر ُب ما َت ْح َت ُه َخ ٌّط فيما َي أ�ْتي:
َت ْد ٌ
�أ ْف َل َح ال ُم ْؤ ِمنونَ ب ِِص ْدقِه ِْم.

ال َبلا َغ ُة

ُم َق ِّد َم ٌة في ِع ْل ِم ال َبلا َغ ِة

ال َبلا َغ ُة ُل َغ ًةْ :اس ٌم ُمشْ َت ٌّق ِم َن ال ِف ْع ِل َب َل َغ ،بِ َم ْعنى �أ ْد َركَ الغا َي َةَ ،و َو َص َل �إِ َل ْيها.
الجليـ ِل و ِ
س �أ َثـ ٌر
َصيحـ ٍةَ ،لهــا فــي النَّ ْفـ ِ
حيحـ ٍة ف َ
اضحـاً ،بِ ِعبــا َر ٍة َص َ
�أ ّمــا اصْ ِطلاحـ ًاَ :ف ِهـ َـي َت�أْ ِديـ ُة ال َم ْعنــى َ
ـون بِـ ِه.
ابَ ،مـ َـع ُملا َءمـ ِة ُك ِّل كَلا ٍم لِ ْل َم ْو ِطــنِ الَّــذي ُيقــالُ فيـ ِهَ ،وال�أشْ ــخا ِ
ص الَّذيـ َـن ُيخا َطبـ َ
َخـ ّل ٌ
َو ُي ْق َس ـ ُم ِع ْل ـ ُم ال َبلا َغ ـ ِة �إِلــى َثلا َث ـ ِة ُعلــو ٍمِ ،هـ َـيِ :ع ْل ـ ُم ال َبيـ ِ
ـانَ ،و ِع ْل ـ ُم ال َمعانــيَ ،و ِع ْل ـ ُم ال َبديـ ِـع.
ــص بِ ِدر َاســ ِتها.
ــن هــ ِذ ِه ال ُعلــو ِم َم ْو
ٌ
َو لِــ ُك ِّل ِع ْلــ ٍم ِم ْ
ضوعــات َيخْ َت ُّ
راس ِة ِع ْل ِم ال َبلا َغ ِة:
الهَ دَ ُف ِم ْن ِد َ
ديث النَّ َبو ِِّي الشَّ ِ
الح ِ
ريف.
َ -١هد ٌ
َف دي ِن ٌّيَ :ي َت َمثَّ ُل في َت َذ ُّو ِق َبلا َغ ِة ال ُقر� ِآن ال َكري ِمَ ،و َ
َف �أ َدبِ ٌّيَ :ي َت َمثَّ ُل في التَّ�أْ ِ
الج ِّي ِدَ ،والتَّد ِ
ْريب َعلى ِصنا َع ِة ال�أ َد ِب.
َ -٢هد ٌ
ليف َ
الج ِّي ِد ِم َن ال َّردي ِء.
َ -٣هد ٌ
َف َن ْق ِد ٌّيَ :ي َت َمثَّ ُل في ال ُق ْد َر ِة َعلى َت ْميي ِز ال َكلا ِم َ
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ِع ْلـ ُم ال َبديـ ِـعُ :هـ َو ِع ْلـ ُم َت ْزييــنِ ال�أ ْلفـ ِ
الجمـ ِ
ـال اللَّ ْف ِظـ ِّـي� ،أ ِو ال َم ْع َنـو ِِّي،
ـاظ� ،أ ِو ال َمعانــي بِ�أ ْلـو ٍان َبدي َعـ ٍة ِمـ َـن َ
ـنات َم ْع َن ِويَّـ ًة ،كَال ِّطبـ ِ
الجنــاسَِ .و ُم َح ِّسـ ٍ
َو َتشْ ـ َم ُل ُم َح ِّسـ ٍ
ـج ِعَ ،و ِ
ـاقَ ،وال ُمقا َب َلـ ِةَ ،و َغ ْي ِر ِهما.
َالسـ ْ
ـنات َل ْف ِظ َّيـ ًة ،ك َّ
َو َس َن َتنا َولُ ِ
ديع.
لاحقاً شَ ْيئاً ِم ْن ِع ْل ِم ال َب ِ

إِ
ال� ْملا ُء

راج َع ٌة)
الهَ ْم َز ُة ال ُم َت َو ِّس َط ُة ( ُم َ

َنت ََذ َّكر:
ـب بِالنَّ َظ ـ ِر �إِلــى َح َر َك ِتهــاَ ،و َح َر َك ـ ِة
الهَ ْم ـ َز ُة ال ُم َت َو ِّس ـ َط ُةِ :هـ َـي َه ْم ـ َز ٌة َت ـ ِر ُد فــي َو َسـ ِـط ال َك ِل َم ـ ِةَ ،وتُ ْك َتـ ُ
الحـ ْر ِف الَّــذي َق ْب َلهــاَ ،علــى َحـ ْر ٍف ُي ِ
الحـ َر ِ
كات ِهـ َـي :ال َك ْسـ َرةُ،
الح َر َك َت ْيــنِ ِ ،ع ْلمـاً �أ َّن �أ ْقــوى َ
ـب �أ ْقــوى َ
َ
ناسـ ُ
َالســكو ُن.
َتليهــا َّ
الض َّمـ ُة ،فَال َف ْت َحـ ُة ،ف ُّ
َت ْدريب (:)١
ـص ال�آتِـ َـيَ ،و َن َت�أ َّمـ ُل َمو ِ
الصــو َر ِة الَّتــي
اله ْمـ َز ِة ال ُم َت َو ِّسـ َط ِة فيـ ِه ،ثُـ َّم َن ْذ ُكـ ُر َسـ َب َب َر ْسـ ِمها َعلــى ّ
اضـ َـع َ
َن ْقـ َر�أ النَّـ َّ
جــا َء ْت َع َل ْيها.

خيل
َجزا ُء ال َب ِ

"اشْ ـ ُت ِه َر �أ َحـ ُد ال ُكتّـ ِ
ـف
ـاب بِال ُبخْ ــلَِ ،حتّــى �أ ْص َبـ َـح َي ْف ِت ِخـ ُر بِـ ِه �أمــا َم �أ ْص ِدقائِـ ِه ،ثُـ َّم َبــدا َلـ ُه �أ ْن ُي َؤلِّـ َ
ِكتابـاً فــي َمـد ِْح ال ُبخْ ــلِ َوال ُب َخــلا ِءَ ،فقَضــى فــي َت�أْلي ِفـ ِه َز َمنـاً َطويــلاً ،ثُـ َّم َق َّد َمـ ُه �إِلــى �أميـ ٍر َجـوا ٍدُ ،عـر َِف
بِ إِ� ْك ـرا ِم ال ُكتّـ ِ
ـاب؛ ُم َؤ ِّمــلاً �أ ْن َي ْحظــى ِم ْن ـ ُه بِجائِ ـ َز ٍة َثمي َن ـ ٍةَ ،و ُمكا َف ـ�أ ٍة َح َس ـ َن ٍةَ ،ف َل ّمــا َق ـ َر�أ ُه ال�أمي ـ ُرَ ،و َع ـ َر َف
ـب �إِلــى ال ُم َؤلِّـ ِ
ـف َيقــولُ َ :قـ َر�أْ ُت ُم َؤلَّ َفـ َ
ـت بِـ ِه �إِ ْعجابـاً َعظيمـاً؛ لِ�أنَّـ ُه
ـك الثَّميـ َـنَ ،ف�أ ْع ِج ْبـ ُ
شَ ـ�أْ َن ُه َوف َْحـوا ُهَ ،ك َتـ َ
ـك بِهــذا ِ
الكتـ ِ
ـب ال ُبخْ ـ َل �إِلــى النّــاسَِ ،و ُي َزيِّ ُن ـ ُه �إِ َل ْي ِه ـ ْمَ ،ف�أنــا �أ َهنِّ ُئـ َ
ـابَ ،و�أ َت َمنّــى َل ـ ُه َرواج ـاً َســريعاً،
ُي َح ِّبـ ُ
الج ْه ـ ِد؛ َت ْقدي ـر ًا لِ�أتْعابِـ َ
َو�أ َر ْد ُت �أ ْن �أكافِ َئـ َ
اج �أ ْمثالِـ ِه
ـكَ ،و َت�أْمين ـاً لِ ُم ْس ـ َت ْق َب ِل َكَ ،و َت ْه ِي َئ ـ ًة لِ�إخْ ـر ِ
ـك َعلــى هــذا َ
ـبِ ،
ِمـ َـن ال ُك ُتـ ِ
ـض َيــدي َعــنِ ال َعطــا ِء؛ لِ�أنَّـ َ
ـت �أ ْن �أتَّ ِبـ َـع َنصائِ َحـ َ
ـت
ـك ّ
ـك َمد َْحـ َ
لكنّــي َر�أ ْيـ ُ
الصائِ َب ـ َةَ ،ف�أ ْق ِبـ َ
ال ُبخْ ـ َل َوال ُب َخــلا َءَ .و َمــنِ ْاس َت ْرشَ ـ َد بِـ َر�أ ِي ال ُكتّـ ِ
ـؤون
ـاب َوال ُع َلمــا ِءَ ،ف َقـ ْد َسـ َل َك َســبي َل ال ُم َت�أ ِّدبيـ َـن ،الَّذيـ َـن َي ْر َبـ َ
الخ َط ـ�أ".
بِ�أ ْنف ُِس ـ ِه ْم َعــنِ َ
(صوى ال�إ ْملا ِء ،محمود صافي ،ط ،2ص ،37حمص1978 ،م)
ُ
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َت ْدريب (:)٢
َن ْك ُت ُب ُم ْف َر َد ُك ِّل َج ْم ٍع ِم َن ال ُجمو ِع ال�آتِ َي ِة ،بِال ُّرجو ِع �إِلى ِ
القاع َد ِة إِال� ْملائِ َّي ِة:
ال َم�آ ِذن ،ال ِفئات ،ال َمسائِل ،الفُؤوس ،ال ُب َؤر.

التَّ ْعبي ُر

ِكتا َب ُة ال ِف ْق َر ِة

ض ُم َت َعـ ِّد َد ٍةَ ،ك َو ْصـ ِ
ـف َطريــقٍ � ،أ ْو
ـاج �إِلــى ِكتا َبـ ِة فِ ْقـ َر ٍة قَصيـ َر ٍة؛ لِلتَّ ْعبيـ ِر َعـ ْـن �أ ْغـرا ٍ
كَثيـراً مــا َن ْحتـ ُ
ـف َم ْو ِقـ ٍ
َو ْصـ ِ
ـف� ،أ ْو ِذ ْك ـ ِر ُخ ُط ـو ِ
ات ُمعا َم َل ـ ٍة مــا� ،أ ِو إِال� ْرشــا ِد �إِلــى َفوائِ ـ ِد َدوا ٍء� ،أ ْو شَ ـر ٍ
اب �أ ْو َطعــا ٍم� ،أ ْو
َت ْوضيـ ِـح �أ َه ِّم َّيـ ِة شَ ـ ْـي ٍء� ،أ ْو ِذ ْكـ ِر �أ ْضـرا ِر شَ ـ ْـي ٍء � َآخـ َرَ .وال ِف ْقـ َر ُة القَصيـ َر ُة َم ْجمو َعـ ٌة ِمـ َـن ال ُج َمــلِ الَّتــي تُ َطـ ِّو ُر
ئيسـ َةُ ،م َترابِ َطـ ًة فيمــا َب ْي َنهــا َو ُم َت َس ْل ِسـ َل ًةَ ،ت ْب َد�أ بِ َسـ ْط ٍر َجديـ ٍدَ ،و َت ْن َتهــي بِ َعلا َمـ ِة َت ْرقيـ ٍم ُم ِ
ناسـ َب ٍة.
ال ِف ْكـ َر َة ال َّر َ
َو َت ُم ُّر ِكتا َب ُة ال ِف ْق َر ِة في َث ِ
لاث َمراح َلِ ،ه َي:

َ -1م ْر َح َل ـ ُة مــا َق ْب ـ َل ِ
الكتا َب ـ ِةَ :وفــي ه ـ ِذ ِه ال َم ْر َح َل ـ ِة ُي َخ ِّطـ ُ
ص لِ ِكتا َب ـ ِة ال ِف ْق ـ َر ِة؛ بِ َت ْحدي ـ ِد
ـط الشَّ ــخْ ُ
تاح َّي ـ ِة �أ َّولاً ،ثُ ـ َّم َت ْحدي ـ ِد ال ُج َم ـ ِل الد ِّاع َم ـ ِة الَّتــي تُ َو ِّضـ ُـح ال ُج ْم َل ـ َة ال ِم ْف ِ
ال ُج ْم َل ـ ِة ال ِم ْف ِ
تاح َّي ـ َة ثانِي ـاً.
َ -2م ْر َح َلـ ُة ِ
ـب ُج ْم َلـ َة ال َم ْوضــو ِع( ،ال ُج ْم َل َة
ـب ال ُم َسـ َّو َد َة ال�أولــى لِ ْل ِف ْقـ َر ِة ،ثُـ َّم َي ْك ُتـ ُ
الكتا َبـ ِة :وفيهــا َي ْك ُتـ ُ
ال ِم ْف ِ
ـف �إِ َل ْيهــا ال ُج َمـ َل ال�أخْ ــرى الد ِّاع َمـ َة الَّتــي تُ َع ِّبـ ُر َعــنِ ال�أ ْفــكا ِر الَّتــي
تاح َّيـ َة �أ ِو ّ
الضابِ َطـ َة) ،ثُـ َّم ُيضيـ ُ
َج َم َعهــا َواخْ تا َرهــا فــي َم ْر َح َلـ ِة مــا َق ْبـ َل ِ
الكتا َبـ ِة.
َ -3م ْر َح َلـ ُة مــا َب ْعــدَ ِ
اج َعـ ُةَ ،والثّانِ َيـ ُة التَّدْقيـ ُـق إِال� ْملائِـ ُّـي
الكتا َبـ ِةَ :و َت�أْتِــي فــي ُخ ْط َو َت ْيــنِ  :ال�أولــى ال ُمر َ
ـف َعلامـ ِ
ـت ِمـ َـن
ص ِق ـرا َء َة ال ِف ْق ـ َر ِة؛ لِ َي َت َث َّبـ َ
ـات التَّ ْرقي ـ ِمَ .وفــي ال ُمر َ
َوالنَّ ْح ـو ُِّيَ ،و َت ْوظيـ ُ
اج َع ـ ِة ُيعي ـ ُد الشَّ ــخْ ُ
ـوحَ ،و ُح ْســنِ التَّ ْنظيـ ِمَ ،والتَّ ْرتيـ ِ
ـب ال َم ْن ِط ِقـ ِّـي ِمـ َـن ال�أ َهـ ِّم �إِلــى ال ُم ِهـ ِّم ،ثُـ َّم َي�أْتــي التَّدْقيـ ُـق إِال� ْملائِـ ُّـي
ال ُوضـ ِ
َوالنَّ ْحـو ُِّي؛ لِ َي َت َن َّبـ َه �إِلــى َم ِ
اتَ ،والتّــا ِء ال َم ْربو َطـ ِة َوالهــا ِءَ ،وال َك ِلمـ ِ
اله ْمـز ِ
ـات
كامــنِ ال�أخْ طــا ِء الشَّ ــائِ َع ِة فــي َ
الص ْع َبـ ِة� ،أ ْو فــي َغ ْيـ ِر ذلِـ َ
ـك.
َّ
وال�آ َنَ ،ب ْعـ َد �أ ْن َت َع َّر ْفنــا �إلــى مــا َسـ َب َقَ ،ه ّيــا نُسـ ِ
ـاع ْد �أ ْح َمـ َد فــي َو ْضـ ِـع ُم َخ َّطـ ٍـطُ ،يعي ُنـ ُه َعلــى ِكتا َبـ ِة
ات الثَّ ِ
الخ ْطــو ِ
الســابِ َق ِة.
ــن ُ
ــلاث ّ
فيدين ِم َ
فِ ْقــ َر ٍة َعــنِ التَّســا ُم ِحُ ،م ْســ َت َ
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ورقة عمل في القواعد

 -1نستخرج ال�أفعال المبنية وال�أفعال المعربة فيما يلي ثم نبين علامة ال�إ عراب والبناء:
صاح هذي قبورنا تمل�أ ال ّرحــ
�أِ -
خفف الوطء ما �أظن �أديم الـــ

ـب ف�أين القبور من عهد عاد
�أرض �إلا ّ من هذه ال�أجساد

ب -اشْ ُت ِه َر �أ َح ُد ال ُكتّ ِ
اب بِال ُبخْ لَِ ،حتّى �أ ْص َب َح َي ْف ِت ِخ ُر بِ ِه �أما َم �أ ْص ِدقائِ ِه.
 -2نع ّين ال�أسماء المبنية فيما يلي ونذكر علامة بنائها:

�أ -يا �أخي لا تمل بوجهك عنّي
�أنت لم تصنع الحرير الذي

ما �أنا فحمة ولا �أنت فرقد

تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد
ب -ال ُم ُ
حيط ال ُم َتج ِّم ُد ُه َو �أ َح ُد ال ُمحي َط ْينِ اللّ َذ ْينِ َيق ِ
الجنوب َّي ِة.
َعان في ال ِم ْن َط َق َت ْينِ الشّ مال َّي ِة َو َ

 -3نعرب ما تحته خط فيما ي�أتي �إعراباً تاماً:
�أ « -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ»

(المجادلة)١:

جاح َوال َت َف ُّوقُ ِم َن ال�أ ْو َل ِويّ ِ
ات الَّتي ُي َف ِّك ُر فيها الوالِ ِ
دان.
بُ -ي َع ُّد النَّ ُ
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الدرس الثّاني

جاو ُز ال َف َش ِل
جاح َو َت ُ
ِصنا َع ُة النَّ ِ
(نصر الدّين ال ّزبير ،بتص ّرف)

ص:
َب ْي َن َيدَ ِي النَّ ِّ
ِ
المقـال رسـال ًة تربويـ ًة تتعلّ ُـق
كاتـب سـودانِ ٌّيَ ،تنـاولَ فـي هـذا
نصـر الدّيـن ال ّزبيـر
ٌ
ِ
دخـول ابن ِهمـا المدرسـ َة ،و ُيبـ ِر ُز حج َم
اسـي الّـذي يـؤ ِّرقُ الوالديـنِ منـ ُذ
بهاجـ ِ
س التفـ ّو ِق الدر ِّ
ِ
ِ
مـن الوالديـنِ ؛ لتلبي ِة رغب ِتهما بتف ّو ِقـ ِه ،وما يترت ُّب على
تقـع علـى
الض
ّ
غوطـات الّتـي ُ
الطالـب َ
الكاتب مفارق ًة
س علي ِه عندما ُيتَّ َه ُم بالغبا ِء والفشـلِ ،و ُيقَـ ِّد ُم
تدنّـي التّحصيـلِ مـن ُحكـ ٍم قـا ٍ
ُ
ِ
نجـاح �أديسـون الـذي طردتـ ُه المدرسـ ُة؛ بحج ِة الغبـا ِء ،لكنّ ُه
بقصـ ِة
مـن
خـلال استشـهاد ِه ّ
ِ
ِ
توجيهـات �أ ِّمـ ِه �إلـى عالـ ٍم عظيـ ٍم مـل� ِأت اختراعاتُـ ُه الدُّنيـا.
تحـ َّولَ بفضـ ِل
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ال ِقرا َء ُة:

ِع ْندَما عا َد (توماس �أديسون)َ ،و ُه َو ِط ْف ٌل َصغي ٌر �إِلى َب ْي ِت ِه،
قالَ لِ�أ ِّم ِه :ه ِذ ِه رِسا َل ٌة َل ِك ِم ْن �إِدا َر ِة ال َم ْد َر َس ِة.
َغ َم َر ْت َبر َيق َع ْي َن ْيها الدُّمو ُعَ ،و ِه َي َت ْق َر�أ َل ُه" :ا ْب ُن ِك َع ْب َق ِر ٌّي،
َوال َم ْد َر َس ُة َصغي َر ٌة َعلى قُ ْدراتِ ِه؛ َع َل ْي ِك �أ ْن تُ َعلِّمي ِه في ال َب ْي ِت".
اتَ ،وتُ ُوفِّ َي ْت �أ ُّم �أديسون ،الَّذي َت َح َّولَ �إِلى
الس َنو ُ
َم َّر ِت َّ
اريخ ال َب َشر ِِّيَ .وفي �أ َح ِد ال�أيّا ِمَ ،و ُه َو َي ْب َح ُث
�أ ْع َظ ِم ُمخْ َت ِر ٍع في التّ ِ
كان َن ُّصها":ا ْب ُن ِك َغ ِب ٌّي ِج ّد ًاَ ،ف ِم ْن
في ِخزا َن ِة والِ َدتِ ِهَ ،و َج َد رِسا َل ًة َ
باح ال َغ ِد َل ْن نُد ِْخ َل ُه ال َم ْد َر َس َة"َ .بكى �أديسون لِ
ٍ
ساعات َطوي َل ٍة،
َص ِ
ثُ َّم َك َت َب في َد ْف َت ِر ُم َذ ِّكراتِ ِه:
كان ِط ْفلاً َغ ِب ّياًَ ،و ِ
لك ْن بِف َْض ِل َوالِ َدتِ ِه ال ّرائِ َع ِة َت َح َّولَ �إِلى
"�أديسون َ
َع ْب َقر ٍِّي .كَثي ٌر ِم َن ِ
جاح
خاص َل ْم ُي ْدرِكوا قُ ْر َب ُه ْم ِم َن النَّ ِ
الفاش َ
لين ُه ْم �أشْ ٌ
حاب".
ِع ْندَما َق َّرروا الان ِْس َ
جاح َوال َت َف ُّوقُ ِم َن ال�أ ْو َل ِويّ ِ
ات الَّتي ُي َف ِّك ُر فيها الوالِ ِ
دان
ُي َع ُّد النَّ ُ
خول ا ْب ِن ِهما ال َم ْد َر َس َةَ ،ف ُم ْن ُذ الي ْو ِم ال�أ َّو ِل لا ْل ِت ِ
ِع ْن َد ُد ِ
حاق ِه بِال َم ْد َر َس ِة،
جيهاتَ ،و َت ْكثُ ُر قائِ َم ُة ال َّط َل ِ
بات ِم َن
َت ْب َد�أ ال�أ ْحلا ُمَ ،و َت َت َع َّد ُد التَّ ْو
ُ
ال�أ ْهلِ :لا تُ ْك ِث ْر ِم ْن ُمشا َه َد ِة التِّ ْلفازِ ،لا َت ْس َه ْر َطويلاً ،لا َت َت�أخَّ ْر في
اللَّ ِع ِب َم َع ر ِ
ِفاق َك ،ا ْف َت ْح ُك ُت َب َكَ ،وا ْد ُر ْس ،ماذا َت َعلَّ ْم َت في ال َم ْد َر َس ِة
ال َي ْو َم؟ ما و ِاجباتُ َك ال َم ْد َرس َّي ُة ل َي ْو ِم َغ ٍد؟َ ...و َك�أ َّن ُك َّل ما َي َت َرت َُّب
َعلى الطّالِ ِب فِ ْع ُل ُه ُه َو ال ِّدر َاس ُة َوال ُمذا َك َرةَُ ،و َع َل ْي ِه �أ ْن َي ْنسى ُك َّل ما
َعدا ذَلِ َك ِخلالَ العا ِم ال ِّدر ِاس ِّي ،و ُي َر ِّح َل ا ْه ِتماماتِ ِه ُكلَّها َو ِهواياتِ ِه
الص ْي ِفَ ،وما َعلى هذا الطّالِ ِب ال ِم ْسكينِ ِسوى
ال�أخْ رى �إِلى ف َْص ِل َّ
الاج ِتها ِد ِم ْن �أ ْجلِ َت ْحصي ِل التَّ َف ُّو ِق ال ِّدر ِاس ِّي.
ْ
صاب بِها الوالِ ِ
دان،
َو َل ُك ْم �أ ْن َت َت َخ َّيلوا ِم ْقدا َر َخ ْي َب ِة ال�أ َم ِل الَّتي ُي ُ
حين َي ْع َل ِ
عيف التَّ ْحصيلِِ ،ع ْندَها َتكو ُن
مان �أ َّن فِ ْل َذ َة َك ِب ِد ِهما َض ُ
َ
الحثي َث ُة لِ َحشْ ِو ِدما ِغ َهذا
الكا ِر َث ُة في ال َب ْي ِتَ ،و َت ْب َد�أ ال ُمحاو ُ
لات َ
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ال َع ْب َق ُرَ :م ْو ِض ٌع َت ْز ُع ُم ال َع َر ُب
ض ِ
الج ِّنَ ،و َق ْد
�أنَّ ُه ِم ْن �أ ْر ِ
َن َسبوا �إِ َل ْي ِه ُك َّل شَ ْي ٍء َت َع َّجبوا
ِم ْن ِح ْذ ِق ِه� ،أ ْو َج ْو َد ِة َص ْن َع ِت ِه
َوقُ َّو تِ ِه ،فَقالواَ :ع ْب َقر ٌِّي.

ُي َر ِّح ُلُ :ي َؤ ِّج ُل َو ُي َؤخِّ ُر.
ال ِف ْل َذة :ال ِق ْط َع ُة ِم َن ال َك ِب ِد.
َو َت�أْتي �أ ْفلا ُذ ال�أكْبا ِد للدِّلا َل ِة
َعلى ال�أ ْبنا ِء.

ال ِم ْسكينِ بِال َم ْع ِ
سين
لومات َعلى اخْ ِتلافِهاَ ،و ُي ْص ِب ُح ال َب ْي ُت َم َح ّجاً لِ ْل ُم َد ِّر َ
الخ ِ
ض
صوص ّي َينَ ،و َت َتضا َف ُر ُجهو ُد الوالِ َد ْينِ َو َم ْن َح ْو َل ُهما ِم ْن �أ ْجلِ النُّهو ِ
ُ
اسات َتبو ُء ُكلُّها بِالف ََشلَِ ،ب ْعدَها
َتوض ُع ُخ َط ٌط َو ِدر ٌ
بِ ُم ْس َتوى هذا الطّالِ ِب ،ف َ
يوض ُع هذا الطّالِ ُب َعلى قائِ َم ِة ُم َت َدنّي التَّ ْحصيلَِ ،و َت ْعمى ال�أ ْبصا ُر َع ْن
َ
َموا ِه ِب ِه ال�أخْ رى ،و ُي ْط َر ُد ال َو َل ُد ِم ْن َجنَّ ِة �أ َب َو ْي ِه ،و ُي ْح َر ُم ثِما َر َع ْط ِف ِهماَ ،و َي ْنسى
دان �أ ْن َي َتسا َءلاَ :ك ْي َف َل ُهما �أ ْن َي ْس َت ْن ِهضا الطّ ِ
الوالِ ِ
اقات ال�إ يجابِ َّي َة ال�أخْ رى
ِ
الكام َن َة في ا ْب ِن ِهما ِ
(الفاش ِل ِدر ِاس ّياً)؟ َو َك ْي َف َل ُهما �أ ْن ُي َع ِّززا ُمبا َدر ِ
الخ ْلقِ
ات َ
و إِال� ْبدا ِع في ِه؟
ه ِذ ِه والِ َد ُة ال ُمخْ َت ِر ِع ال َعظي ِم (�أديسون) َل ْم َت ْب ِك نائِ َح ًة َع َل ْي ِهِ ،ع ْندَما
َو َص َل ْتها رِسا َل ُة ال َم ْد َر َس ِة الَّتي َتتَّ ِه ُم ا ْب َنها بِال َغبا ِء وَال َبلا َد ِةَ ،ب ْل شَ د َّْت َعلى
َي َد ْي ِهَ ،و�آ َم َن ْت بِ ُق ْدراتِ ِه إِال� ْب ِ
داع َّي ِة ال�أخْ رى بِ ُك ِّل َم َح َّب ٍة َو َح ٍ
نان؛ َو َه َكذا َت َح َّولَ
هذا التَّ َبلُّ ُد ال ِّدر ِاس ُّي �إِلى َع ْب َق ِريَّ ٍة َف َّذ ٍةَ ،ت َبد َّْت في الاخْ ِتر ِ
اعات الَّتي َتجا َو َز ْت
باح ال َك ْه ُربائِ ِّي ،الَّذي �أ َت ْت فِ ْك َرتُ ُه
�أ ْل َف اخْ ِترا ٍعَ ،ي َت َص َّد ُرها اخْ ِترا ُع ال ِم ْص ِ
الض ْو ِء في �أ ْثنا ِء ِع ِ
حاج ِة ال َّط ِ
لاجها.
َع ِق َب َم َر ِ
بيب �إِلى َّ
ض والِ َدتِ ِه الشَّ دي ِدَ ،و َ
َوه َكذاِ ،م ْن َق ْل ِب ال ِم ْح َن ِة َوال َم�أْسا ِةَ ،ي ْع َم ُل ال َع ْق ُل الجا ِم ُح َعلى َت ْمزيقِ
المعايي ِر القائِ َم ِةَ ،و َي ْب َد�أ بِالتَّ ْفكي ِر لِ�إيجا ِد َح ٍّل لِ َم�أسا ٍة َق ْد َتكو ُن شَ خْ ِص َّي ًة،
َ
ِ
حاج ُة ال َب َش ِريَّ ِة ُكلِّها.
لكنَّها في ال ُمقابِ ِل َ
باح َي ُع ُّد التَّجار َِب
َ
كان (�أديسون) َق ْب َل ال َت َو ُّص ِل �إِلى اخْ ِترا ِع ال ِم ْص ِ
ِ
جاحَ ،ت َعلَّ َم ِم ْنها
الفاش َل َة الَّتي فاق َْت (َ )1800ت ْج ِر َب ٍة َغ ْي َر ُم ْك َت ِم َل ِة النَّ ِ
َقو ِاع َد ثابِ َت ًة َي ْبني َع َل ْيها َت ْج ِر َب ًة ِ
لاح َق ًة ،فالفَش ُل فُ ْر َص ٌة َو َت ْج ِر َب ٌةَ ،و ُه َو
جاح.
َهزي َم ٌة ُم َؤقَّ َت ٌة َتقو ُدكَ �إِلى فُ َر ِ
ص النَّ ِ
ـس فـي ِط ْف ِلهـا الف ََشـ َل ال ِّدر ِاس َّـيَ ،ت ِجـ ُد
َل َعـ َّل ُك َّل والِـ َد ٍة َت ْل َم ُ
داع َّيـ ًة ِ
طاقـات �إِ ْب ِ
ٍ
َعزا َءهـا فـي ِق َّصـ ِة (�أديسـون)؛ لِ ُتـ ْدرِكَ �أ َّن ُهنـاكَ
كام َنـ ًة
فـي ُك ِّل ِط ْفـلٍ َ ،و ِ
لك ْـن لا ُبـ َّد ِم ْـن �إِ ْعطائِ ِه الدّافِ َع الـ َّلا ِز َمَ ،والثِّ َق َة ال َكبي َر َة
إِل�خْ ر ِاجهـا ،فَـلا تُ ْر ِغـ ُم ِط ْف َلهـا َعلـى الان ِْس ِ
ـحاب ِم ْن َمسـي َر ِة التَّ َق ُّد ِم في
جـاح قَـ ْد َي ْن َت ِظـ ُر ُه فـي َم َحطّ ٍ
ـات �أ َخـ َر.
َ
الحيـا ِة؛ فَالنَّ ُ
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َتبو ُءَ :ت ْر ِج ُع.

ُيع ِّز ُزُ :ي َق ّوي.
ال َبلا َدةُِ :ض ُّد ال َّذكا ِء.

ِ
الجام ُح :ال ُم ْندَفِ ُع.

ال َمعايي ُرُ :م ْف َر ُدها ال ِم ْعيا ُر،
َو ُه َو ال ِم ْكيالُ �أ ِو الميزا ُن،
س
وال َم ْقصو ُد ُهنا ال�أ ُس ُ
وال َقوا ِعدُ.

تيعاب
ال َف ْه ُم ْ
والاس ُ
الم ْد َر َس ِة إ�ِلى �أ ِّم �أديسون؟
 ١ما َم ْضمونُ ال ِّرسا َل ِة الَّتي �أ ْر َس َل ْتها إ�ِدا َر ُة َ
 ٢نُ ِّ
جاح ا ْب ِنها.
وض ُح �أ َث َر �أ ِّم �أديسون في َن ِ

 ٣ما �أ ْب َر ُز ْ
اخ ِترا ٍع َق َّد َم ُه �أديسون إ�ِلى ال َب َش ِر َّي ِة؟
 ٤ك َْم عَدَ ُد التَّجارِ ِب َغ ْي ِر ال ُم ْك َت ِم َل ِة الَّتي �أ ْجراها �أديسون ِل إ� ْنجازِ �أ َه ِّم اخ ِترا ٍع َل ُه؟

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل

س َت َع َّل ْمناها ِم ْن َش ْخ ِص َّي ِة �أديسون.
َ 1ن ْس َت ْن ِت ُج َثلا َث َة ُدرو ٍ
ـن َدورِ
ـاحُ ،ي َق ِّل ـ ُل ِمـ ْ
َقـ ْـد َي ْفهَ ـ ُم َب ْع ُضنــا ِمـ َ
ـص �أ َّن التَّركي ـ َز عَلــى َد ْورِ ال� أ ِّم فــي النَّجـ ِ
ـن النَّـ ِّ
ال� أ ِب فــي ذلِـ َ
ـن آ�را َءنــا فــي هــذا.
ـك ،نُ َب ِّيـ ُ
الم ْوقِ َف ْي ِن ال�آتِ َي ْي ِن:
َ 2ن ْذ ُك ُر النَّ َ
صيح َة ا َّلتي نُ َق ِّد ُمها في َ
ض ال َموا ِّد ال ِّدر ِاس َّي ِة.
�أَ -ق َّر َر طالِ ٌب َت ْركَ ال َم ْد َر َس ِة؛ بِ َس َب ِب َت َدنّي َت ْحصي ِل ِه في َب ْع ِ
الس َن ِة ال ِّدر ِاس َّي ِة.
ب� -أ ٌّم َت ْح ِر ُم ا ْب َنها ِم َن اللَّ ِع ِب َطوالَ َّ
 3نُ ِّ
وض ُح َجمالَ الت َّْصوي ِر في ال ِعبا َر َت ْي ِن ال�آتِ َي َت ْي ِن:
ريق َع ْي َن ْيها الدُّمو ُع.
�أ ـ َغ َم َر ْت َب َ
ب ـ َي ْع َم ُل ال َع ْق ُل الجا ِم ُح َعلى َت ْمزيقِ ال َمعايي ِر القائِ َم ِة.

الـ ُّلـ َغـ ُة
َمان لِ َت ْقدي ِم النُّ ْص ِحَ ،و إِال� ْرشا ِد �أ ْحياناًَ ،ف َنقولُ ِ
لوبان لُ َغ ِويّ ِانُ ،ي ْس َتخْ د ِ
النَّ ْه ُي َوال�أ ْم ُر �أ ْس ِ
حين:
ناص َ
اض َح ْك في ال َو ْق ِت ال ُم ِ
ناس ِب.
		
الض ِح ِك.
ْ
�أ ـ لا تُ ْك ِث ْر ِم َن َّ
حافِ ْظ َعلى َنظا َف ِت َك الشَّ خْ ِص َّي ِة.
ب ـ لا تُ ْه ِم ْل َنظا َف َة ِج ْس ِم َك.
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ص ِّ
الش ْع ِر ُّي:
النَّ ُّ

س
يا قُ ْد ُ

ص:
َب ْي َن َيدَ ِي النَّ ِّ
وماســيَ ،وشـ ِ
ِ
ـاع ٌر ســور ٌِّي ُم ِ
عاصـ ٌرَ ،ي ْن َتمــي
نِـزار َت ْوفيــق ال َق ّبانــي (1998-1923م) د ْب ُل ِ ٌّ
�إِلــى �أ ْسـ َر ٍة ِد َمشْ ـ ِق َّي ٍة َع َر بِ َّيـ ٍة َعري َقـ ٍةِ .مـ ْـن َدواوي ِنـ ِه الشِّ ـ ْع ِريَّ ِة( :قالــت لِـ َـي الســمراء) ،و(ال َّرســم
بالكلمــات) ،و َغ ْي ُرهــا.
س الشَّ ـ ِ
ـريف ،و أ� ْه ِلهــاَ ،و َمسـ ِ
ـاج ِدها،
َع َّب ـ َر فــي ه ـ ِذ ِه القَصي ـ َد ِة َعـ ْـن ُمعانــا ِة ال ُق ـ ْد ِ
َوكَنائِ ِس ــها ،ف ــي �أ ْعق ـ ِ
هاض ِه َمــ ِم ال َعــ َر ِب
ـاب ْ
اح ِتلالِه ــا َســ َن َة 1967مَ ،وح ــا َولَ ْاســ ِت ْن َ
مين؛ لِ َت ْحريرِهـــا.
وال ُم ْســـ ِل َ

16

س
يا قُ ْد ُ

ِش ْع ُر :نِزار َق ّباني
َب َك ْي ُتَ ..حتّى ا ْن َت َه ِت الدُّمو ْع
َصلَّ ْي ُتَ ..حتّى ذا َب ِت الشُّ مو ْع
َر َك ْع ُتَ ..حتّى َملَّني ال ُّركو ْع
َس�أ ْل ُت َع ْن ُم َح َّم ٍد
ِ
فيكَ ،و َع ْن َي ْ
سوع
فوح �أ ْن ِبيا ْء
ْس ..يا َمدي َن ًة َت ُ
يا قُد ُ
يا �أ ْق َص َر الد ِ
السما ْء
ُّروب َب ْي َن ال�أ ْر ِ
ض َو َّ
***
ْس ..يا َمنا َر َة الشَّ رائِ ْع
يا قُد ُ
يا ِط ْف َل ًة َجمي َل ًة َم ْحرو َق َة ال�أصابِ ْع
َحزي َن ٌة َع ْي ِ
ناك يا َمدي َن َة ال َب ْ
تول
واح ًة َظلي َل ًة َم َّر بِها ال َّر ْ
سول
يا َ
َحزي َن ٌة ِحجا َر ُة الشَّ وا ِر ْع
الجو ِام ْع
َحزِين ٌة م�آ ِذ ُن َ
السوا ْد
ْس ..يا َمدي َن ًة َت ْل َت ُّف بِ َّ
يا قُد ُ
َنيس ِة القيام ْة؟
اس في ك َ
َم ْن َيق َر ُع ال�أ ْجر َ
بيح َة ال�آحا ْد
َص َ
عاب لِل� ْأولا ْد
َم ْن َي ْح ِم ُل ال�أ ْل َ
في َل ْيل ِة الميلا ْد
***
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ســيح،
الســ ِّي ُد ال َم ُ
َيســو ُعَّ :
الســلا ُم.
عيســى َع َل ْيــ ِه َّ
فوحَ :ت ْن َت ِش ُر رائِ َح ُتها.
َت ُ

ال َب ُتولُ ِم َن النِّسا ِء:
ال ُم ْنق َِط َع ُة َعنِ ال ِّر ِ
جال
لا �أ َر َب َلها في ِه ْم؛ َو بِها
سيح،
ُس ِّم َي ْت َم ْر َي ُم �أ ُّم ال َم ِ
الصلا ُة
َعلى َن ِب ِّيناَ ،و َع َل ْيها َّ
السلا ُم.
َو َّ
الخ ْضرا ُء في
اح ُة :ال ُب ْق َع ُة َ
الو َ
ض ِ
قاح َل ٍة.
�أ ْر ٍ

ْس ..يا َمدي َن َة ال�أ ْحز ْان
يا قُد ُ
فان
يا َد ْم َع ًة كَبي َر ًة َتجولُ في ال�أ ْج ْ
َم ْن يو ِق ُف ال ُع ْدو ْان
يان؟
َع َل ْي ِك ،يا لُ ْؤلُ َؤ َة ال�أ ْد ْ
َم ْن َيغ ِْس ُل الدِّما َء َع ْن ِحجار ِة ال ُج ْدر ْان؟
َم ْن ُين ِق ُذ ال�إ نْجي ْل؟
َم ْن ُي ْن ِق ُذ ال ُق ْر� ْآن؟...
ْسان؟
َم ْن ُي ْن ِق ُذ إِال�ن ْ
***
ْس ..يا َمدي َنتي
يا قُد ُ
ْس ..يا َحبي َبتي
يا قُد ُ
مون
..س ُي ْز ِه ُر اللَّ ْي ْ
َغداًَ ..غداً َ
صون
السنابِ ُل َ
الخ ْضرا ُء وال ُغ ْ
َو َت ْف َر ُح َّ
يون
َو َت ْض َح ُك ال ُع ْ
الحمائِ ُم ال ُم ِ
هاج َر ْة
َو َت ْر ِج ُع َ
الس ِ
قوف الطّا ِه َر ْة
�إِلى ُّ
بون
َو َي ْر ِج ُع ال�أ ْطفالُ َي ْل َع ْ
نون
َو َي ْل َتقي ال�آبا ُء وال َب ْ
َعلى ُر ِ
باك ال ّزا ِهرةْ..
تون
السلا ِم وال َّز ْي ْ
يا َب َلدي ..يا َب َل َد َّ
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تيعاب
ال َف ْه ُم ْ
والاس ُ
حيحـ ِة
حيحـ ِةَ ،و إ�ِشــا َر َة (ُ )مقا ِبـ َل ال ِعبــا َر ِة َغ ْيـ ِر الصَّ َ
َ -١ن َضـ ُـع إ�ِشــا َر َة (ُ )مقا ِبـ َل ال ِعبــا َر ِة الصَّ َ
فيمــا َي أ�ْتــي:
الاح ِت ِ
(
لال) .
�أَ -و َص َف ال َم ْق َط ُع ال�أ َّولُ ِم َن القَصي َد ِة حالَ ال ُق ْدسَِ ،و َم ْو ِق َف الشّ ِاع ِر ِم َن ْ
(
)
			
َنيس ُة القيا َم ِة في َب ْي َت َل ْح َم.
بَ -تق َُع ك َ
ج -في َق ْولِ ِهَ " :ب َك ْي ُت َحتّى ا ْن َت َه ِت الدُّمو ْع" �إِشا َر ٌة �إلى �أنَّه لا َجدْوى ِم َن ال ُبكا ِء ل ِ إِ� ْرجا ِع
)
(
ال ُق ْدسِ.
 -٢نُ َب ِّي ُن ال َمكا َن َة الدّي ِن َّي َة لِ ْل ُق ْدسِ ،كَما َت ْظ َه ُر في القَصي َد ِة.
َ -٣ن ِص ُف ُمعانا َة ال ُق ْدسِ ،كَما َت ْظ َه ُر في ال َم ْق َط َع ْينِ الثّانيَ ،والثّالِ ِث.
خرج ال ِعبار ِ
ات الدّالَّ َة َعلى التَّفاؤ ُِل.
َ -٤بدا الشّ ِاع ُر في ال َم ْق ِ
طع ال ّرابِ ِع ُم َتفائِلاًَ ،ن ْس َت ُ

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل

َ 1-1ن ْس َت ْن ِت ُج ال َع ِ
واط َف الَّتي تُ َس ْي ِط ُر عَلى ّ
الش ِاع ِر في ال َقصيدَ ِة.
خيص فيما َي أ�ْتي:
2-2نُ َو ِّض ُح الت َّْش َ
الجو ِام ْع.
�أ َ -حزي َن ٌة ِحجا َر ُة الشَّ وا ِر ِعَ ،حزي َن ٌة م�آ ِذ ُن َ
يون.
السنابِ ُل َ
صونَ ،و َت ْض َح ُك ال ُع ْ
الخ ْضرا ُء َوال ُغ ْ
بَ -و َت ْف َر ُح َّ
َ 3-3ن ْس َت ْن ِت ُج الدَّلا َل َة ال َّر ْم ِز َّي َة فيما َي أ�ْتي:
�أ  -يا ِط ْف َل ًة َم ْحرو َق َة ال�أصابِ ْع.
مون.
بَ -غداً َغداً َس ُي ْز ِه ُر الَّل ْي ْ
فوح �أ ْن ِبيا ْء.
ْس ،يا َمدي َن ًة َت ُ
ج -يا قُد ُ
الحمائِ ُم ال ُم ِ
دَ -و َت ِ
هاج َرةْ.
رج ُع َ
ش َدلا َل َة َت ْكرارِ ّ
الش ِاع ِر �أ
الاس ِت ْفها ِمَ ،والنِّدا ِء.
4-4نُناقِ ُ
ساليب ْ
َ
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الـ ُّلـ َغـ ُة
الج ْذ ِر ال ُم ْع َج ِم ِّي لِ ْل َك ِل ِ
مات ال�آتِ َي ِة:
َنعو ُد �إِلى ال ُم ْع َج ِمَ ،و َن ْب َح ُث َعنِ َ
الحمائِم.
�أَ -منا َرة .ب -ال�أ ْعداء .جَ -

ال َق ِ
واع ُد
ُص َو ُر ِ
الفاع ِل
ص ال�آتِ َيَ ،و َن َت�أ َّم ُل ال ُمنا َق َش َة الَّتي َتلي ِه:
َن ْق َر�أ النَّ َّ
ـت �أ ُّم �أديســون ،الَّــذي َت َحـ َّولَ �إِلــى �أ ْع َظـ ِم ُمخْ َتـ ِر ٍع فــي التّاريـ ِـخ ال َب َشـر ِِّي.
السـ َنو ُ
اتَ ،وتُ ُوفِّ َيـ ْ
َمـ َّر ِت َّ
كان َن ُّصهــا" :ا ْب ُنـ ِ
ـك َغ ِبـ ٌّـي ِجـ ّد ًاَ ،ف ِمـ ْـن
َوفــي �أ َحـ ِد ال�أيّــا ِمَ ،و ُهـ َو َي ْب َحـ ُ
ـث فــي ِخزا َنـ ِة والِ َدتِـ ِهَ ،و َجـ َد رِســا َل ًة َ
ـاح ال َغ ـ ِد َلـ ْـن نُد ِْخ َل ـ ُه ال َم ْد َر َس ـ َة"َ .بكــى �أديســون لِسـ ٍ
ـب فــي َد ْف َت ـ ِر ُم َذ ِّكراتِـ ِه:
َصبـ ِ
ـاعات َطوي َل ـ ٍة ،ثُـ َّم َك َتـ َ
كان ِط ْفــلاً َغ ِبيّـاًِ ،
ولكـ ْـن بِف َْضــلِ َوالِ َدتِـ ِه ال َّرائِ َعـ ِة َت َحـ َّولَ �إِلــى َع ْب َقـر ٍِّي .كَثيـ ٌر ِمـ َـن ِ
ـلين ُهـ ْم
"�أديســون َ
الفاشـ َ
ـحاب".
ـخاص َل ـ ْم ُي ْدرِك ـوا قُ ْر َب ُه ـ ْم ِمـ َـن النَّجـ ِ
ـاح ِع ْندَمــا َق ـ َّرروا الان ِْسـ َ
�أشْ ـ ٌ

َنـتَــ�أ َّمـ ُل

كان لازِمــاًِ ،
تــاج ِ
وفاعــلاً
فاعــلاً �إ ِْن َ
َمــ َّر بِنــا ســابِقاً ال ُج ْم َلــ ُة ال ِف ْع ِل َّيــ ُةَ ،و َ
لاح ْظنــا �أ َّن ال ِف ْعــ َل َي ْح ُ
كان ُم َت َعدِّيــاً.
َو َم ْفعــولاً بِــ ِه �إ ِْن َ
ـثُ ،ي ْدرِك ـوا)َ ،و َجدْناهــا �أ ْفعــالاً َم ْب ِن َّي ـ ًة لِ ْل َم ْعلــو ِم،
و �إِذا َت�أ َّم ْلنــا ال�أ ْفعــالَ ال�آتِ َي ـ َةَ ( :م ـ َّرَ ،ت َح ـ َّولَ َ ،ي ْب َحـ ُ
و �إِذا �أ َر ْدنــا َت ْحديـ َد ِ
َت هـ ِذ ِه ال�أ ْفعــالُ ؟ �أ ْو َمـ ْـن قــا َم بِهــا؟
فاعــلِ ُك ٍّل ِم ْنهــاَ ،ف ُي ْم ِك ُننــا �أ ْن َن ْسـ�ألَ  :لِ َمـ ْـن �أ ْسـ ِند ْ
ـف بِهــا؟ و بِهــذا َيكــو ُن ِ
ات؛ َو ُه ـ َو ْاس ـ ٌم ظا ِه ـ ٌر َو ُم ْع ـ َر ٌب،
الس ـ َنو ُ
�أ ْو َمـ ْـن ات ََّصـ َ
فاع ـ ُل ال ِف ْع ـ ِل ( َم ـ َّر) ه ـ َو َّ
ـون لِـ ُك ِّل فِ ْعــلٍ ِ
�أ ّمــا ِ
فاعـ ٌلَ ،فـ إِ� َّن
فاعــلا ال ِف ْع َل ْيــنِ ( َت َحـ َّولَ ) َو( َي ْب َحـ ُ
ـث) َف َغ ْيـ ُر ظا ِه َر ْيــنِ َ .ولِ�أنَّـ ُه لا ُبـ َّد �أ ْن َيكـ َ
الفاعـ َل فــي ِك َل ْي ِهمــا َضميـ ٌر ُم ْسـ َت ِت ٌر َت ْقديـ ُر ُه ( ُهـ َو)� ،أ ّمــا ِ
ِ
الجما َعـ ِةَ ،و ُهـ َو
فاعـ ُل ال ِف ْعـ ِل ( ُيـ ْدرِكُ ) َف ُهـ َو وا ُو َ
َضميـ ٌر ُمتَّ ِصـ ٌل ال َت َصـ َـق بِال ِف ْعــلِ.
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الم ْف ِ
عول ِب ِه
ُص َو ُر َ
ص ال�آتِ َيَ ،و َن َت�أ َّم ُل ال ُمنا َق َش َة الَّتي َتلي ِه:
َن ْق َر�أ النَّ َّ
هـ ِذ ِه والِـ َد ُة ال ُمخْ َتـ ِر ِع ال َعظيـ ِم �أديســون َلـ ْم َت ْبـ ِ
ـك نائِ َحـ ًة َع َل ْيـ ِهِ ،ع ْندَمــا َو َص َل ْتهــا رِســا َل ُة ال َم ْد َر َسـ ِة
ـت بِ ُق ْدراتِ ـ ِه إِال� ْب ِ
داع َّي ـ ِة ال�أخْ ــرى بِ ـ ُك ِّل
الَّتــي َتتَّ ِه ـ ُم ا ْب َنهــا بِال َغبــا ِء َوال َبــلا َد ِةَ ،ب ـ ْل شَ ـد َّْت َعلــى َي َد ْي ـ ِه َو�آ َم َنـ ْ
ـان؛ َو َه َكــذا َت َح ـ َّولَ هــذا التَّ َبلُّـ ُد ال ِّدر ِاسـ ُّـي �إِلــى َع ْب َق ِريَّـ ٍة َف ـ َّذ ٍةَ ،ت َب ـد َّْت فــي الاخْ ِتراعـ ِ
َم َح َّب ـ ٍة َو َحنـ ٍ
ـات الَّتــي
ـف اخْ ِت ـرا ٍع.
َتجــا َو َز ْت �أ ْلـ َ
	�إِذا َت�أ َّم ْلنــا ال�أ ْفعــالَ ( َو َصـ َلَ ،تتَّ ِهـ ُمَ ،تجــا َو َز)َ ،ن ِجدُهــا َم ْب ِن َّيـ ًة لِل َم ْعلــو ِمَ ،و َت َعـد َّْت �إِلــى َم ْفعـ ٍ
ـول
بِ ـ ِه؛ (�أ ِي ْاس ـ َت ْل َز َم ال�أ ْم ـ ُر ُوجــو َد َم ْفعـ ٍ
ـول بِ ـ ِه فــي ال ُج ْم َل ـ ِة ال ِف ْع ِل َّي ـ ِةَ ،د َّل َعلــى َمـ ْـن َو َقـ َـع َع َل ْي ـ ِه ال ِف ْع ـ ُل).
لاحـ ُ
الضميـ ُر ال ُمتَّ ِصـ ُل (الهــا ُء)َ ،و َقـ ْد جــا َء ُم َت َقدِّمـاً َعلــى
ـظ �أ َّن ال َم ْفعــولَ بِـ ِه فــي ال ِف ْعــلِ ( َو َصـ َل)ُ ،هـ َو َّ
َوال ُم َ
ِ
فاع ِلـ ِه (ال ِّرســا َل ُة)َ ،و َن ِجـ ُد �أ َن ال َم ْفعــولَ بِـ ِه لِ ْل ِف ْعـ ِل ( َتتَّ ِهـ ُم) ُهـ َو (ا ْبـ َـن)َ ،و ُهـ َو ْاسـ ٌم ظا ِهـ ٌرَ ،وال َم ْفعــولَ بِـ ِه
ـف)َ ،و ُه ـ َو اس ـ ٌم ظا ِه ـ ٌر �أ ْيض ـاً.
لِ ْل ِف ْع ـ ِل ( َتجــا َو َز) ُه ـ َو (�أ ْلـ َ

َن ْس َت ْن ِت ُج
ِ ١-١
الفاع ُلْ :اس ٌم َم ْرفو ٌع� ،أ ْس ِن َد �إِلي ِه فِ ْع ٌل َم ْب ِن ٌّي لِ ْل َم ْعلو ِم؛ ل َي ُد َّل َعلى َم ْن قا َم بِال ِف ْعلِ � ،أ ِو ات ََّص َف بِ ِه.
َ ٢-٢ي�أْتــي ِ
(س ـ َع ْي ُت
الفاع ـ ُل فــي ِع ـ َّد ِة ُص ـ َورٍِ ،م ْنهــاْ :اس ـ ٌم ظا ِه ـ ٌر ُم ْع ـ َر ٌبَ ،و َم ْب ِنـ ٌّـيَ ،و ِم ْن ـ ُه َضمي ـ ٌر ُمتَّ ِص ـ ٌل َ
ـظ َعلــى ال ُم َقدَّسـ ِ
الخ ْي ـرِ)َ ،و َضمي ـ ٌر ُم ْس ـ َت ِت ٌر (نُحافِـ ُ
ـات الدّي ِن َّي ـ ِة).
فــي َ
صوبَ ،يق َُع َع َل ْي ِه فِ ْع ُل ِ
الفاعلِ.
َ ٣-٣
الم ْفعولُ ِب ِهْ :اس ٌم َم ْن ٌ
َ ٤-٤ي�أْتي ال َمفْعولُ بِ ِه في ِع َّد ِة ُص َورٍِ ،م ْنهاْ :اس ٌم ظا ِه ٌرُ ،م ْع َر ٌبَ ،و َم ْب ِن ٌّيَ ،و َضمي ٌر ُمتَّ ِص ٌل.
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ريبات
التَّ ْد ُ
ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ
نُ َع ِّي ُن ِ
ص ال�آتي:
الفاع َل َ
والم ْفعولَ ِب ِه ،ثُ َّم نُ َح ِّد ُد الصّ و َر َة الَّتي جا َء َع َل ْيها ُك ٌّل ِم ْنهُ ما في النَّ ِّ
ـاحَ ،ي ُع ـ ُّد التَّجــار َِب ِ
ـت
الفاش ـ َل َة الَّتــي فا َقـ ْ
َ
"كان (�أديســون) َق ْب ـ َل التَّ َو ُّص ـ ِل �إِلــى اخْ ِت ـرا ِع ال ِم ْصبـ ِ
ـاحَ ،ت َعلَّـ َم ِم ْنهــا َقو ِاع ـ َد ثابِ َت ـ ًة َي ْبنــي َع َل ْيهــا َت ْج ِر َب ـ ًة ِ
لاح َق ـ ًة؛ فالف ََش ـ ُل
(َ )1800ت ْج ِر َب ـ ٍة َغ ْي ـ َر ُم ْك َت ِم َل ـ ِة النَّجـ ِ
جــاح".
فُ ْر َصــ ٌة َو َت ْج ِر َبــ ٌةَ ،و ُهــ َو َهزي َمــ ٌة ُم َؤقَّ َتــ ٌة َتقــو ُدكَ �إِلــى فُــ َر ِ
ص النَّ ِ

ريب الثّاني:
الت َّْد ُ

َمه َّمة بيتية

ـث َتكــونُ فــي ال�أولــى ِ
ـن ،ب َِح ْيـ ُ
فاعــلاً،
ـن ُم ْخ َت ِل َف َت ْيـ ِ
ـن فــي ُج ْم َل َت ْيـ ِ
ـن ال�آتِ َي َت ْيـ ِ
َن ْس ـت َْخ ِد ُم ال َك ِل َم َت ْيـ ِ
ْس ،ه ـ ُؤلا ِء).
َوفــي الثّانِ َي ـ ِة َم ْفعــولاً ِب ـ ِه( :ال ُق ـد ُ

ريب الثّالِ ُث:
الت َّْد ُ
نُ ْع ِر ُب ما َت ْح َت ُه َخ ٌّط فيما َي أ�ْتي:
جاح َق ْد َي ْنت َِظ ُر ُه في َم َحطّ ٍ
ات �أ َخ َر.
1-1النّ ُ
ريق َع ْي َن ْيها الدُّمو ُع َو ِه َي َت ْق َر�أ َل ُه.
َ 2-2غ َم َر ْت َب َ
3-3اخْ تا َر ال ُم َع ِّلمونَ طالِ َب ْي ِن؛ لِ ْل ُمشا َر َك ِة في ُمسا َب َق ِة َت َحدّي ال ِقرا َء ِة.
َ 4-4ق َر�أْ ُت تِ ْل َك ال ِق َّص َة الَّتي َت َت َحد ُ
تاريخ يافا ال َعظي ِم.
َّث َع ْن ِ
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إِ
ال� ْملا ُء
ب َب ْعدَ الهَ ْم َز ِة ال ُم َت َط ِّر َف ِة
وين النَّ ْص ِ
ف َت ْن ِ
�ألِ ُ
اله ْمـ َز ِة ال ُم َت َط ِّر َفـ ِةَ ،وقُ ْلنــا� :إِنَّنــا فــي ِكتا َب ِتهــا لا َن ْن ُظـ ُر �إِلــى َح َر َك ِتهــاَ ،و �إِنَّمــا
َمـ ّر ْت بِنــا �أ ْحـوالُ ِكتا َبـ ِة َ
السـ ْطرِ ،كَمــا فــي ( ُبـ ْ
ـطء)َ ،و �إ ِْن
كان ســا ِكناً ُك ِت َبـ ْ
الحـ ْر ِف الَّــذي َق ْب َلهــاَ ،فـ إ� ِْن َ
َن ْن ُظـ ُر �إِلــى َح َر َكـ ِة َ
ـت َعلــى َّ
ـت علــى ال�ألِـ ِ
ـف ،كَمــا فــي
كان َم ْفتوح ـاً ُك ِت َبـ ْ
كان َم ْضمومـاً ُك ِت َبـ ْ
ـت َعلــى واوٍ ،كَمــا فــي (لُ ْؤلُــؤ)َ ،و �إ ِْن َ
َ
ـت َعلــى يــا ٍء ُم ْه َم َل ـ ٍة ،كَمــا فــي (ال َمبــا ِدئ).
كان َم ْكســوراً ُك ِت َبـ ْ
( َن َش ـ�أ)َ ،و �إ ِْن َ
ـت ُك ٍّل ِم ْن ُهمــا َخـ ٌّ
ـط فــي ُج ْم َل َتــي (�أ ْح ِمـ ُل ِع ْبئـاًَ ،و�أ ْعـر ُِف
الاسـ َم ْينِ اللَّ َذ ْيــنِ َت ْحـ َ
َو �إِذا َن َظ ْرنــا �إِلــى ْ
الس ـ ْط ِر
شَ ـ ْيئاً) َو َجدْنــا َ
اله ْم ـ َز َة في ِهمــا ُر ِس ـ َم ْت َعلــى َن ْب ـ َر ٍة؛ لِاَ َّن ْ
الاس ـ َم ال ُم ْن َت ِهـ َـي بِ َه ْم ـ َز ٍة َم ْرســو َم ٍة َعلــى َّ
�أ ْصــلاًَ ،ت�أْتــي َه ْم َزتُـ ُه َعلــى َن ْبــر ٍةِ ،ع ْندَمــا ُي َنـ َّو ُن فــي حا َلـ ِة النَّ ْصـ ِ
ـابق لِ ْل َه ْمـ َز ِة ِمـ َـن
ـبَ ،و َيكــو ُن َ
السـ ُ
الحـ ْر ُف ّ
ال�أ ْح ـ ُر ِف الَّتــي َتتَّ ِص ـ ُل بِمــا َب ْعدَهــا.
توصـ ُل بِـ ِه ،كَمــا فــي َق ْو لِنــا:
	�أ ّمــا �إِذا َ
الحـ ْر ُف الَّــذي َق ْب َلهــا لا يوصـ ُل بِمــا َب ْعـ َد ُهَ ،ف إِ�نَّهــا لا َ
كان َ
ــن َر ٍ
"�أشــا ِه ُد َضــ ْوءاً فــي ال َب ْي ِ
غيــف".
ــت ال َم ْهجــورَِ ،تنا َو ْل ُ
ــت ُجــ ْزءاً ِم ْ
اي،
وال�أ ْحـ ُ
ـرف الَّتــي لا َ
ـفَ ،والـدّالُ َ ،والـ ّذالُ َ ،والـ ّرا ُءَ ،والـ ّز ُ
توصـ ُل بِمــا َب ْعدَهــا ِسـتَّ ٌة ،هــي :ال�ألِـ ُ
َوالــوا ُوَ ،و َي ْج َم ُعهــا قَولُنــاُ ( :ز ْر ذا ُو ٍّد).
ِ
ــف َت ْنويــنِ النَّ ْص ِ
الاســ ُم
ــن
ــب َب ْعــ َد َ
الحــالات الّتــي لا تُــزا ُد فيهــا �ألِ ُ
اله ْمــ َز ِة ال ُم َت َط ِّرفَــ ِةْ :
فائِد ٌةِ :م َ
الاس ـ ُم ال ُم ْن َتهــي بِ َه ْم ـ َز ٍة َف ـ ْوقَ �ألِـ ٍ
ال ُم ْن َتهــي بِ َه ْم ـ َز ٍة َب ْع ـ َد �ألِـ ٍ
ـفِ ،مثــلَ :م ْرف ـ�أً.
ـفِ ،مثــلَ :ه ـوا ًء ،و ْ
ريب:
َت ْد ٌ
ب في آ� ِخ ِر ال� أ ْسما ِء ال�آتِ َي ِةِ :د ْفءَ ،ن ْشءَ ،جزاءُ ،ب ْؤ ُبؤَ ،خ َط�أَ ،سماء.
وين النَّ ْص ِ
نُ ُ
ضيف َت ْن َ
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َ
الخ ُّط
لخـ ِّ
الكوفي،
ـط ال َع َربـ ِّـي �أ ْنـوا ٌع كَثيـ َرةٌِ ،م ْنهــا :ال ُّر ْق َعـ ُةَ ،والنَّ ْسـ ُـخَ ،والثُّ ُل ُثَ ،والفار ِِسـ ُّـيَ ،والدّيوانِ ُّيَ ،و
لِ َ
ُّ
ـوط؛ لِ َك ْث ـ َر ِة ْاس ـ ِتخْ ِ
الخطـ ِ
دام ِهما.
َو ُي َع ـ ُّد َخطّــا النَّ ْسـ ِـخ َوال ُّر ْق َع ـ ِة ِمـ ْـن �أشْ ـ َـه ِر ُ
الخطـ ِ
َخـ ُّ
ـوط؛ لِ ُســهو َل ِة ِقـرا َء ِة �أ ْح ُرفِـ ِهَ ،و َجمالِ َّيـ ِة شَ ـ ْك ِل ِه َو َرصا َن ِت ِهَ ،و ُسـ ِّم َي
ـخُ :هـ َو ِمـ ْـن �أ ْب َسـ ِـط �أ ْنـوا ِع ُ
ـط النَّ ْسـ ِ
الاسـ ِم؛ لِ َك ْثـ َر ِة ْاسـ ِت ْعمالِ ِه فــي َن ْسـ ِـخ ال ُك ُتـ ِ
ـب ال َم ْد َر ِسـ َّي ُةَ ،و َغ ْي ُرها.
بِهــذا ْ
ـبَ ،و ِم ْنهــا :ال ُقـ ْر�آ ُن ال َكريـ ُمَ ،وال ُك ُتـ ُ
َخـ ُّ
ـط ال ُّر ْق َع ـ ِةُ :ه ـ َو َخـ ٌّ
الس ـ ْر َع ِة فــي ِكتا َب ِت ـ ِهَ ،ي ْج َمـ ُـع فــي ُحروفِ ـ ِه َب ْيـ َـن ال ُق ـ َّو ِة
ـط َع َر بِـ ٌّـي َسـ ْـه ٌلَ ،ي ْمتــا ُز بِ ُّ
الجمـ ِ
ـال فــي � ٍآن و ِاح ـ ٍد ،لا ُي ْه َت ـ ُّم بِ َتشْ ــكي ِل ِه �إِلّا فــي ُحــدو ٍد َض ِّي َق ـ ٍة.
َو َ
َن ْكت ُُب ال َب ْي َت ال�آتِ َي َمرَّت ْي ِن ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخَ ،و َمرَّت ْي ِن ب َِخ ِّط ال ُّر ْق َع ِة:
(المتنبي)
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التَّ ْعبي ُر
ِكتا َب ُة فِ ْق َر َت ْي ِن

َك ْي َف َن ْك ُت ُب فِ ْق َر ًة تالِ َي ًة لِ ِف ْق َر ٍة َت ْس ِبقُها؟
َه ْب �أنّنا َق َّر ْرنا �أ ْن َن ْك ُت َب فِ ْق َر َت ْينِ َع ْن ُح ِ
قوقنا ،بِ َو ْص ِفنا �أ ْطفالاً في ال َم ْد َر َس ِة.
السؤالُ ال�أ َّولُ الَّذي َي َتبا َد ُر �إِلى �أ ْذهانِنا :ماذا َن ْك ُت ُب؟ َو َك ْي َف َن ْك ُت ُب؟
ُّ
َو ُهنا لا ُب َّد ِم َن التَّ ْفكيرَِ ،و َط ْر ِح ال�أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة ُم َرتَّ َب ًة:
1-1ما ال َم ْقصو ُد بِ ُح ِ
قوقنا؟
2-2ما ُحقوقُنا؟
تاح َة َلنا في ال َم ْد َر َس ِة؟
ِ 3-3م ْن �أ ْي َن َن ْعر ُِف ال ُحقوقَ ال ُم َ
ذات َم ْعنى.
ِع ْن َد إِال�جا َب ِة َع ْن ه ِذ ِه ال�أ ْس ِئ َل ِة َت َتشَّ َك ُل ُج َم ٌلَ ،ن ْر بِ ُطها َمعاً؛ ل ُت َك ِّو َن فِ ْق َر ًة ُم َترابِ َط ًة َو َ
َب ْعـ َد الا ْن ِتهــا ِء ِمـ َـن ال ِف ْقـ َر ِة ال�أولــى الَّتــي َو َّض ْحنــا بِهــا َمفهــو َم ال ُحقـ ِ
ـوق ال َم ْد َر ِسـ َّي ِةُ ،م َد َّع َمـ ًة بِ�أ ْم ِث َلـ ٍة،
ـاج �إِلــى َت ْفكيـ ٍر َبسـ ٍ
ـيط ُي َخ َّطـ ُ
ـط َلـ ُه َعلــى
ـب �أ ْن َن ْك ُت َبـ ُه فــي ال ِف ْقـ َر ِة الثّانِ َيـ ِةَ ،وهــذا َيحتـ ُ
َن ْبـ َد�أً التَّ ْفكيـ َر بِمــا َي ِجـ ُ
ـباب
َو َر َقـ ٍة خار ِِج َّيـ ٍةَ ،ف َل ُربَّمــا َيخْ ُطـ ُر فــي بالِنــا َتســاؤ ٌ
ـب ُحقوقُنــا؟ مــا �أ ْسـ ُ
ُلات َجديـ َدةٌَ ،و ِم ْنهــا :لِمــاذا َتغيـ ُ
َع ـ َد ِم ُحصولِنــا َع َل ْيهــا؟ َو َمــنِ ال َم ْســؤولُ َعـ ْـن َت ْوفي ـ ِر ُح ِ
قوقنــا؟
َو ِمـ ْـن �إِجابـ ِ
ـات هـ ِذ ِه ال�أ ْسـ ِئ َل ِة َت َت َشـ َّك ُل ال ِف ْقـ َر ُة الثّانِ َيـ ُةَ ،و بِهــذا َتكــو ُن ُم ْن َسـ ِـج َم ًة َمـ َـع ال ِف ْقـ َر ِة ال�أولــى
ـون ُم ِ
لاص َقـ ًة
َو َم ْب ِن َّيـ ًة َع َل ْيهــا بِنــا ًء َم ْن ِط ِق ّيـاًَ .ولا َن ْنســى �أ ْن َن ْتـ ُركَ َمســا َف ًة َب ْيـ َـن ال ِف ْق َر َت ْيــنِ ؛ �إِ ْذ لا َيجــو ُز �أ ْن َتكـ َ
لِ ْل ِف ْقـ َر ِة ال�أولــى.
ـن ُم ْسـ َت ِق َّل َت ْي ِنَ ،ت َت َكـ َّونُ َك ُّل ِ
ـن �أ ْر َب َعـ ِة �أ ْسـ ُط ٍرَ ،نت ََحـد ُ
َّث في ال�أولى
ـب فِ ْق َر َت ْيـ ِ
واحــدَ ٍة ِم ْنهُ مــا ِمـ ْ
َن ْك ُتـ ُ
ـن آ�رائِنــا فــي ال َّطري َقـ ِة ال ُم ِ
الاح ِتـ ِ
لاسـ ِتعا َد ِة هـ ِذ ِه
ـن َسـ ْل ِ
ب ْ
ـلال ُحقو َقنــاَ ،وفــي الثّانِ َيـ ِة َعـ ْ
َعـ ْ
ناسـ َب ِة ْ
الح ِ
قوق .
ُ
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ورقة عمل شاملة
�أولاً :المطالعة
عزيزي الطالب :نقر�أ الفقرة التالية ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها .
الصداقــة تولّــد المحبــة التــي هــي كالكائــن الحــي  ،وتحتــاج دومـاً �إلــى غــذاء وري  ،وتتعهدهــا دائمـاً كمــا يتعهــد
ـب اللــه �إنســاناً جعــل باقــي النــاس يحبونــه لقولــه  -صلــى اللــه
البســتاني الحــاذق زهــور الحديقــة وثمارهــا  .و �إذا �أحـ ّ
عليــه وســلم � « : -إذا �أحــب اللــه العبــد نــادى جبريــل � :إن اللــه تعالــى يحــب فلانـاً ف�أحبــه  ،فيحبــه جبريــل  ،فينــادي
فــي �أهــل الســماء � :إن اللّــه يحــب فلانـاً ف�أحبــوه  ،فيحبــه �أهــل الســماء  ،ثــم يوضــع لــه القبــول فــي ال�أرض « .
ويلاحــظ �أن محبــة الجليــس لجليســه فــي اللــه تتضمــن محبــة اللــه تعالــى ورســوله – عليــه الصــلاة والســلام  -بــل
�إن اللــه تعالــى يبــذل محبتــه للمتحابيــن فيــه  ،قــال رســول اللّــه  -صلــى اللــه عليــه وســلم –  « :قــال اللــه  -تبــارك
وتعالــى – فــي الحديــث القدســي  « :وجبــت محبتــي للمتحابيــن فـ ّـي  ،والمتجالســين فـ ّـي  ،والمتزاوريــن فـ ّـي ،
والمتباذليــن فـ ّـي».
ال�أســـــئلة:

 -1ما الذي يولد المحبة بين ال�أصحاب؟.....………………………………..…………...........
 -2ما واجب الصديق تجاه صديقه كي تدوم المحبة بينهما؟ ……................……..……...
 -3متى يحظى ال�إ نسان بمحبة الناس ؟ ......................................................
 -4ما جزاء المتحابين في اللّه؟……………………………..……………..………………....
 -5من الذين يحبهم الله كما جاء في الحديث القدسي…………………………………………...
 -6يبدو من الحديث النبوي �أن جبريل مقرب من الله سبحانه  .نبين ذلك .
………………………………………………………………………………………………
 -7من المقصود ب�أهل السماء ؟ وكيف تكون محبتهم لل�إ نسان ؟
………………………………………………………………………………………………
 -٨نســتخرج مــن الفقــرة الســابقة مــا يلــي:
 01ضميراً منفصلاً02 ...........اسما ً مبنياً 03 ..........جمع مذكر سالم.................
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ثاني ًا :القواعد
السؤال ال�أول :نع ّين الفاعل والمفعول به ثم نحدد الصورة التي جاء عليها كل منهما فيما يلي:
 -١قر�أت َ
الكتاب بمتعة كبيرة.
ذلك
َ

ف إ�نّني �أطمع في رحمتك

� -٢إن لم �أكن �أخلصت ُ في طاعتك
 -٣احترم ُت َك لحسن خلقك.

وما تنقص ال�أيام والدهر ينفد

� -٤أرى الدهر كنزاً ناقصاً كل ليلة

السؤال الثاني :نع ِّين المفعول به ونذكر علامة �إعرابه فيما ي�أتي:
 -1ك َّرمت المديرة ُ الطالبتين ِ المتفوقتينِ .
وصلت هذه ال�أمان َة �إلى �أصحابها.
� -2أ ُ

ِ
المعلمات ويستمعون �إلى نصائحهن.
 -3يحترم الطلب ٌة
السؤال الثالث :نعرب ما تحته خط:
�أ -قال تعالى « :واتخذ الله �إِبراهي َم خليلاً»
ب -كثي ٌر من الفاشلين لم يدركوا قربهم من النجاح.

ال�ملاء
ثالث ًا :إ

 -1نعلِّل سبب كتابة الهمزة المتطرفة على الصور التالية :
الن َب�أ،..................

تن ُّبؤ،..................

رجاء،..................

دفء...................
ْ

 -2نص ِّو ُب �أخطاء الهمزة المتطرفة فيما ي�أتي:
طارِء....................

تُ ْن ِب�أ ...................

ك ْفىء ................

مرفَىء....................
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أ�ولاً :المطالعة

اختبار الفترة ال�أولى

								

(14علامة)

			
السؤال ال�أول :نقر أ� ال�آيات ال�آتية ،ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:
﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ (فصلت)٥٠ :
السابقة؟
 -١ما الفرق بين الرحمة و َّ
الضراء ،كما ورد في ال�آيات ّ
نوضح جمال التصوير في قوله تعالى﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾.
ِّ -٢
 -٣نستخرج من ال�آيات الكريم ِة السابقة :طباقاً ،اسماً موصولاً� ،أسلوب نفي.

(فصلت)٥٠ :

 -4نعرب ما تحته خط:
ص (صناعة النجاح وتجاوز الفشل) ،ثم نجيب ع ّما يليها من أ�سئلة:
السؤال الثاني :نقر أ� الفقرة ال�آتية من َن ِّ

«هــذه والــدة المختــرع �أديســون ،لــم تبـ ِ
ـك نائحــة عليــه ،عندمــا وصلتهــا رســالة المدرســة التــي تتهــم ابنهــا
بالغبــاء والبــلادة ،بــل �آمنــت بقدراتــه ال�إ بداعيــة بــكل محبــة وحنــان ،وهكــذا مــن قلــب المحنــة والم�أســاة ،يعمــل
العقــل الجامــح علــى تمزيــق المعاييــر القائمــة».
 -١ما الفكرة التي يتناولها النص؟
 -٢نذ ُك ْر �أثر �أم �أديسون في نجاح ابنها.
نوضح جمال التصوير في عبارة« :يعمل العقل الجامح على تمزيق المعايير القائمة».
ّ -٣
 -٤نستخرج من الفقرة السابقة :ترادفاً ،اسماً مبنياً.

النص ّ
عري
ثاني ًا:
الش ّ
ُّ
السؤال ال�أول :نقر�أ ال�أسطر الشعرية ال�آتية من قصيدة (يا قدس) ،ثم نجيب عما يليها من �أسئلة:
يا قدس ..يـــا منـــارة الشرائـــع
يا طفلة جميلة محروقة ال�أصابع
حزينة عيناك يا مـــدينة البتـول
يا واحة ظليلة م ّر بها الرسـول
حزينـــة حجـــارة الشــــوارع
حزينــــة مـــــ�آذن الجوامــــع
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( 7علامات)

 -١ما المعاناة التي تعانيها مدينة القدس ،كما يظهر في النص السابق؟
نوضح التشخيص في قول الشاعر« :حزينة عيناك يا مدينة البتول».
ِّ -٢
 -٣نذكر الدلالة الرمزية في عبارة «يا طفلة جميلة محروقة ال�أصابع».
 -٤نكتب ثلاثة �أسطر شعرية �أخرى من القصيدة نفسها.
ثالث ًا :القواعد اللغويَّة									
السؤال ال�أول :نقر�أ الفقرة ال�آتية ،ثم نجيب عما يليها من �أسئلة:

(12علامة)

«الحــرب الصهيونيــة علــى الذاكــرة الفلســطينية ت�أتــي فــي ضــوء �إدراك العــدو لخطــورة بقــاء هــذه الذاكــرة؛
ل�أنهــا تشــكل حصنـاً لهــذا الشــعب وبوصلــة لا تضـ ُّل �أبــد ًا ،وممــا زاد فــي كبريــاء العــد ِّو وصلفهــم� ،أ ّن دول العالــم
تقــف داعمــة لمــا يعيثــه اليهــود فــي فلســطين مــن فســاد».
�أ -نستخرج من الفقرة ما ي�أتي:
 -١فعلاً مضارعاً معرباً -٢ .اسماً مبنيّاً -٣ .حرفاً من حروف المعاني -٤ .مفعولاً به.

 -٥فاعلاً مؤخر ًا.

ب -نعرب ما تحته خط:
السؤال الثاني :نمثِّل لما ي أ�تي بجمل مفيدة من إ�نشائنا:

.1مفعول به (اسم ظاهر) .2فاعل (ضمير متصل) .3اسم معرب (مرفوع) .4ضمير منفصل مبني على الفتح.

السؤال الثالث :نعرب ما تحته خط فيما ي أ�تي:
�.2أشفق الرجل على المر�أة وهو َيت�أم ُل َها.
المتسابقون بالجائزة.
.1فاز
َ
.3حضرت َ
.4اصنع معروفاً تجده.
تلك المدير ُة الاجتماع.
ْ
(4علامات)
		
رابع ًا :البلاغة
السؤال ال�أول :نكمل الفراغ فيما ي أ�تي:
.1تُع َّرف البلاغة لغة. ............... :ومن �أهداف دراستها...............:
.٢يع ّرف علم البديع ...............:ومن �أقسامه.................... :
( 3علامات)
					
ال�ملاء
خامس ًا :إ
ال�ملائية ،ما مفرد ك ِّل من الجموع ال�آتية؟
السؤال ال�أول :بالرجوع إ�لى القاعدة إ
الم�آذن� ..............أسئلة  ..................رؤوس.................
السؤال الثاني :نب ّين سبب كتابة الهمزة على الصورة التي وردت عليها فيما ي أ�تي:
بؤبؤ ...........
دفء ............
مروءة ........
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