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الدرس ال�أول
رِسا َل ٌة ِم ْن ِط ْف َل ٍة فِ َل ْسطي ِن َّي ٍة إ�ِلى �أ ْط ِ
فال العا َل ِم
الاس ِتماعُ:
ْ
جيب َعنِ ال�أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ص (ال َع َم ُل
ناموس َ
الحيا ِة) ،ثُ َّم نُ ُ
َن ْس َت ِم ُع �إلى َن ِّ
ُ
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٣
٤
٥
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؟

�أ ْعطى الكاتِ ُب ال َع َم َل قي َم ًة َعظي َم ًة ،نُ َو ِّض ُحها.
دون َع َملٍ ؟
الحيا ِة َ
َك ْي َف َن َظ َر الكاتِ ُب �إِلى َ
الحيا ِة.
نُ َو ِّض ُح َق ْولَ الكاتِ ِب :ال َع َم ُل
ناموس َ
ُ
ْسان َغ ْي ِر ِ
ْسان ِ
العاملِ ،و إِال�ن ِ
نُقا ِر ُن َب ْي َن �أ َث ِر ُك ٍّل ِم َن إِال�ن ِ
العاملِ في ال ُم ْج َت َم ِع.
الخطّـ ِ
ـاب�" :إِنّــي َل�أرى ال َّر ُجـ َل َف ُي ْع ِج ُبنــيَ ،فـ إ�ِذا قيـ َل لا
مــاذا َن ْف َهـ ُم ِمـ ْـن َقـ ْو ِل ُع َمـ َر بــنِ َ
َع َمـ َل َلـ ُهَ ،سـق ََط ِمـ ْـن َع ْينــي"؟
باب ُس ِ
قوط �إِ ْم َبراطو ِريَّ ِة ال ّر ِ
َّث ِع ْن �أ ْس ِ
َن َتحد ُ
ومان.
ـباب
ْاس ـ َتعا َد ْت �ألمانيــا ق َّو َتهــا َب ْع ـ َد َهزي َم ِتهــا فــي َ
الح ـ ْر ِب العا َل ِم َّي ـ ِة ال�أولــى ،نُ َو ِّضـ ُـح �أ ْسـ َ
ذلِـ َ
الاس ـ ِتعا َد ِة.
ـكَ ،و َمظا ِه ـ َر ه ـ ِذ ِه ْ
الح ْر َب ْينِ العا َل ِم َّي َت ْينِ  :ال�أولى ،والثّانِ َي ِة؟
َمتى َج َر ْت ُك ٌّل ِم َن َ
ص.
َن ْق َتر ُِح ُع ْنواناً � َآخ َر لِلنَّ ِّ
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رِسا َل ٌة ِم ْن ِط ْف َل ٍة فِ َل ْسطي ِن َّي ٍة إ�ِلى �أ ْط ِ
فال العا َل ِم
(د .سميح ال�أعرج)

ص:
َب ْي َن َيدَ ِي النَّ ِّ
الدّكتــور ســميح مصطفــى محمــود ال�أعــرج ()٢٠١٨ - ١٩٥٦مِ ،مـ ْـن َموالي ـ ِد
َع َن ْبتا-طولكــرمَ ،ح َص ـ َل َعلــى َد َر َج ـ ِة الدّكتــوراه ِمـ ْـن جا ِم َع ـ ِة عيــن شــمسَ ،ع ِم ـ َل فــي
ــدان ال�أ
ِســ ْل ِك التَّ ْر بِ َيــ ِة والتَّ ْعليــ ِمَ ،و َلــ ُه بــا ٌع َطويــ ٌل فــي ال َم ْي ِ
كاديمــي التَّ ْر َبــو ِِّي.
ِّ
َوهـ ِذ ِه رِســا َل ٌة تُ َو ِّج ُههــا ِط ْف َلـ ٌة فِ َل ْســطين َّي ٌة �إِلــى �أ ْطفـ ِ
ـال العا َلـ ِم ،فــي ِذ ْكــرى �إِ ْعـ ِ
ـلان
الاس ـ ِت ْق ِ
لال ،تُ َع ِّب ـ ُر فيهــا َعـ ْـن ُح ِّبهــا لِ ِبلا ِدهــاَ ،و�أ َم ِلهــا فــي ُرؤْ َي ِتهــا ُح ـ َّر ًة ُم ْس ـ َت ِقلَّ ًة،
َوثي َق ـ ِة ْ
الاح ِتــلالُ َلهــا َولِ�أ ْقرانِهــاُ ،م َتســائِ َل ًة َمتــى َت ْن َتهــي �آلا ُم
ــف ُمعانا َتهــا الّتــي ُي َســ ِّب ُبها ْ
َو َت ِص ُ
عيــش فــي فَــ َر ٍح َو ُســرورٍ.
شَ ــ ْع ِبهاَ ،ف َي َ
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ال ِقرا َء ُة:
�أ ِح ّبائي �أ ْطفالَ العا َل ِم،
السلا ُم َع َل ْي ُكم و َر ْح َم ُة اللّ ِه و َب َركاتُ ُه ،و َب ْعدُ:
َّ
س
ــن القُــ ْد ِ
ــب �إ َل ْي ُكــ ْم �أ ِح ّبائــي� ،أ ْطفــالَ العا َلــ ِمِ ،م َ
	�أ ْك ُت ُ
الشَّ ِ
ــريفِ ،
عاص َمــ ِة ال ُح ُلــ ِم ال ِف َل ْســطي ِن ِّيَ ،و�أ ْن ُتــم َت ْعــدونَ فــي
ِ
ال ُحقـ ِ
رايات
ـون
الجمــالَ  ،و َت ْح ِملـ َ
اش ،وتُعانِقـ َ
ـول ،تُســابِ َ
قون ال َفـر َ
ـون َ
بِلا ِدكُــم َخ ّفا َقــ ًة َعالِ َيــ ًة.
ِط ْف َل ٌة فِ َل ْسطي ِن َّي ٌة �أنا،

ـت
ياس ـ ِة شَ ـ ْيئاً ،و َلكنّــي �أ ْع ـر ُِف �أنّــي بِ ْنـ ُ
لا �أ ْع ـر ُِف فــي ِّ
الس َ
ـطين وهــذا الشَّ ـ ْع ِب ،وفــي شَ ـراييني َســرى ال�أ َمـ ُل ال ِف َل ْســطي ِن ُّي
فِ َل ْسـ َ
بِالد َّْو َلــ ِة ال ِف َل ْســطي ِن َّي ِة ،وفــي َو ْعيــي ْاســ َتق َّر ُح ُلــ ٌم بِ َغــ ٍد فِ َل ْســطي ِن ٍّي
ُمشْ ــر ٍِق :لا َق ْتــ َل فيــ ِه َولا َدمــا َرَ ،ولا ُحــ ْز َن فيــه َولا ُبــكا َء.
ِط ْف َل ٌة فِ َل ْسطي ِن َّي ٌة �أنا،
ْت ا ْغتالــوا ُطفو َلتــي ،و َم َّزقـوا لُ ْع َبتــي؛ ف ََخ َّب�أْتُهــا فــي
ُم ْنـ ُذ ُولِـد ُ
السـوا ُد
ْت و�أزيـ ُز ال َّرصــا ِ
قَلبــي ،منـ ُذ ُولِـد ُ
ص َيخْ َترقُ �أ ُذ َنـ َّـي ،و ُي َج ِّل ُل َّ
ال�أشــيا َء ُكلَّهــا َح ْولــيَ ،ف ـ�أرى ُعيون ـاً با ِك َي ـ ًة :فَه ـ ِذ ِه �أ ُّم شَ ــهي ٍدَ ،وه ـ ِذ ِه
ـت
ـت َم ْفقــو ٍدَ ،وهــذا ِط ْفـ ٌل شَ ـ َّو َه ْت ُه قُ ْن ُبلـ ٌة ا ْغتا َلـ ْ
ـت �أســيرٍَ ،وهـ ِذ ِه �أخْ ـ ُ
ب ْنـ ُ
ـت َم َعهــا َع ْي َنـ ُه َو َق ْل َبـ ُه َو َف َر َحـ ُهَ ،ف َعـ َر َف ال ُحـ ْز ُن �إِلــى َق ْل ِبـ ِه
لُ ْع َب َتـ ُهَ ،وا ْن َت َز َعـ ْ
َطريقـاً َلـ ْم َي ْع ِر ْفهــا ال َفـ َر ُح �أ َبــداًَ .وه ِذ ِه ا ْم َر�أ ٌة شــابَّ ٌة َف َقـد َْت َز ْو َجها؛ ف ََح َف َر
س بِ�أظافِـ َر لا َل ْح ـ َم َع َل ْيهــا.
ال ُح ـ ْز ُن فــي َو ْج َن َت ْيهــا �أخاديــدَ ال َي ـ�أْ ِ

َعداَ :جرى.
ال ّرا َي ُة :ال َع َل ُم.

الخ ّفاقُ  :ال ُم َر ْفر ُِف.
َ
َسرى ال�أ َم ُل :ا ْن َتشَ َر.

الا ْغتيالُ  :ال َق ْت ُل َعلى َغ ْف َل ٍة.

�أزي ُز ال َّرصاصَِ :ص ْوتُ ُه.
َجلَّ َلَ :غطّى.
الخدُّ.
ال َو ْج َن ُةَ :

ال�أخْ دو ُد :الشَّ ُّق ال ُم ْس َتطي ُل
في ال�أ ْرضِ.
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َباح ًةَ ،و�أ ِزقَّ َتنــا ُم ْغ َل َق ـ ًة،
ُم ْن ـ ُذ ُولِ ـد ُ
ْت َو�أنــا �أرى ُحقو َلنــا ُم ْس ـت َ
َي ْمشــي فيهــا ال َمـ ْو ُت َوال َع ْسـ َك ُرَ ،و�أرى ُركا َم َمنــازِلَ ُم َه َّد َمـ ٍةَ ،تنا َثـ َر ْت
ـات ال�أ ْطفـ ِ
ـال،
ِحجا َرتُهــا فــي ال�أ ْرجــا ِءَ ،ومــا َت ـزالُ َت ِئـ ُّـن َت ْح َتهــا ِذ ْك َريـ ُ
َو�أ ْحــلا ُم ال َعصافيــرِ.
ُك ْن ُت �أ َت َمنّى �أ ْن �أرى ال َب ْسـ َم َة َت ْعلو الشِّ ــفا َهَ ،و�أ ْن ُي ْق َت َل َع ال ُح ْز ُن
ِمـ َـن القُلـ ِ
ـش �أنــا َورِفاقــي فــي �أ ْمــنٍ
ـوب ،فَــ ُتشْ رِقَ ال ُوجــو ُه� ،أ ْح ُلـ ُم �أ ْن �أعيـ َ
َو َســلا ٍمَ ،ك ُك ِّل ال َبشَ ـرَِ ،لنــا َد ْو َل ـ ٌة َو ُحــدو ٌدَ ،ورا َي ـ ٌة َو َكرا َم ـ ٌة.
دوســني
ـون لــي َم ْد َر َس ـ ٌة لا �أخـ ُ
ـت �أ ْح ُل ـ ُم �أ ْن َيكـ َ
ُك ْنـ ُ
ـاف �أ ْن َي َ
فيهــا ِحــذا ُء ُج ْنـ ِد ٍّي ِ
غاصـ ٍ
ـب� ،أ ْو َت ْن ُقـ َل َل ُه ُجـ ْدرا ُن ال َم ْد َر َسـ ِة �أ ْحلامي،
ـبَ ،ف َي ُرس ـ َم شَ ْمس ـاً
جيب ال َق َل ـ ُم لِ�أمانِـ ِّـي ال َق ْلـ ِ
ُك ْنـ ُ
ـت �أح ُل ـ ُم �أ ْن َي ْس ـ َت َ
تُشْ ـرِقُ َ ،و َف ّلاحـاً َيـ ْز َر ُعَ ،و ِط ْفــلاً ُي ِ
مسـ ُ
ـك بِ َيـ ِد ِط ْف َلـ ٍة ُي َلـ ِّو ُح بِهــاَ ،وفــي
ـب لِ�أ ْطفـ ِ
ـال ال ُّدنْيا.
ال�أخْ ــرى َت ْح ِمـ ُل ُك ّر َاسـ ًة َو َق َلمـاًَ ،و َق ْلبـاً َي ْح ِمـ ُل ال ُحـ َّ
ِط ْف َل ٌة فِ َل ْسطي ِن َّي ٌة �أنا،
ياسـ ِة شَ ـ ْيئاً ،لِمــاذا َذ َبحـوا ُطفو َلتــي �أمامــي،
لا �أ ْعـر ُِف فــي ِّ
الس َ
ـول؟ لِمــاذا َق َتل ـوا ال َفراشـ ِ
َوا ْغتال ـوا ال ـ َو ْر َد فــي ال ُحقـ ِ
ـات فــي َحدائِ ِقنــا،
سَ ،و َن َثــروا ال َع َت َمــ َةَ ،و َســ ّدوا
َو�أ ْف َزعــوا ال ُّطيــو َر؟ لِمــاذا َح َجبــوا الشَّ ْ
ــم َ
ُّروب؟
الــد َ
و َل ِك ْن في �أ ْع ِ
عيش في
ـطين؛ �أ ْن �أ َ
ماق َق ْلبي ْاسـ َت َق َّر ُح ُل ُم فِ َل ْسـ َ
ـف ال�أ ْط ِ
فال،
ُهــدو ٍء َو َســلا ٍم� .أ ْح ُلـ ُم بِـ�أ ْن تَخْ ِفـ َـق رايـ ُ
ـات بِــلادي في �أ ُكـ ِّ
ـب،
س َجدي ـ َدةٌَ ،ت ْح ِم ـ ُل ال ُحـ َّ
َف َرح ـاً َو ُح ِّريَّ ـ ًة� ،أ ْح ُل ـ ُم بِـ�أ ْن تُشْ ـرِقَ شَ ـ ْـم ٌ
َت ْح ِمـ ُل ال َب ْســم َةَ ،ت ْح ِمـ ُل َغـ َد �أ ْطفـ ِ
ـطين.
ـال فِ َل ْسـ َ
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باح ال ُج ْن ُد ال َمدي َن َة:
ْاس َت َ

ْاس َت ْو َل ْوا َع َل ْيها َح ْرباً ،و َع ّدوا
ُك َّل شَ ْي ٍء فيها ُمباحاً َل ُه ْم.

تيعاب
ال َف ْه ُم ْ
والاس ُ

َ 1-1ن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ َر ْم ِز إِ
حيح ِة:
ال�جا َب ِة الصَّ َ
الاح ِتلالَ :
�أُ " -م ْن ُذ ُو لِد ُ
ْت ا ْغتالوا ُطفو َلتي" َت ْعني �أ َّن ْ
لان ال َعا َل ِم ِّي لِ ُح ِ
قوق ال�أ ْط ِ
 -2ال َت َز َم بال�إ ْع ِ
فال.
� -1أ ْعطى ال ِّط ْف َل َة ُحقوقَها ُكلَّها.
وح َر َمها ِم ْن ُطفو َل ِتها.
َ -3ق َت َل ال ِّط ْف َل َة الَّتي َك َت َب ِت ال ِّرسا َل َةَ -4 .ض َّي َق َعلى ال ِّط ْف َل ِة ال ِف َل ْسطين َّي ِةَ ،
دون في ال ُح ِ
قول" َت ْعني:
ب" -و�أنتم َت ْع َ
ض.
			
شون فيها بِ ُب ْط ٍء.
َ -2ت ُعد َ
َ -1ت ْم َ
ّون �أشْ جا َرها؛ لِ َت ْعرِفوا َك ْم تُ ْن ِت ُج ال�أ ْر ُ
دون َعلى َز ْرع النّاسِ.
		
حون.
َ -4ت ْع َت َ
ُضون فيهاَ ،و َت ْم َر َ
َ -3ت ْرك َ
2-2نُ َو ِّض ُح ُمعانا َة �أ ْط ِ
طين ،كَما َت ْظهَ ُر في ال ِّرسا َل ِة.
فال فِ َل ْس َ
3-3نُ َح ِّد ُد التَّسا ُؤ ِ
لات الَّتي َط َر َح ْتها ال ِّط ْف َل ُة في ال ِّرسا َل ِة.
ص.
4-4نُ َو ِّض ُح ُح ُل َم ُك ِّل ِط ْف ٍل فِ َل ْسطي ِن ٍّي ،كَما َي ْظهَ ُر في ال ِف ْق َر ِة ال�أخي َر ِة ِم َن النَّ ِّ

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل

1-1نُ َع ِّب ُر ع َْن ُمعانا ِة ال� أ ْط ِ
فال ال� أ ْسرى في ُس ِ
ين.
جون ال ُم ْح َتلّ َ
َ 2-2ن ْر ُس ُم صو َر ًة ِل� أ ْط ِ
الس َعدا ِء.
فال العا َل ِم ُّ
ب ِعبارِ َةِ :
"ط ْفل ٌة فِ َل ْسطي ِن َّي ٌة �أنا".
3-3نُ َو ِّض ُح َدلا َل َة َت ْكرارِ الكاتِ ِ
4-4نُ َب ِّي ُن َدلا َل َة ُك ِّل ِعبا َر ٍة فيما َي أ�ْتي:
�أَ -ع َر َف ال ُح ْز ُن �إلى َق ْل ِب ِه َطريقاً ل ْم َي ْع ِر ْفها ال َف َر ُح �أ َبداً.
ب� -أزقّ ُتها ُم ْغ َل َق ٌةَ ،ي ْمشي فيها ال َم ْو ُت وال َع ْس َك ُر.
5-5نُ َو ِّض ُح َجمالَ الت َّْصوي ِر فيما َي أ�ْتي:
�أَ -ح َف َر ال ُح ْز ُن في َوج َن َت ْيها �أخاديدَ.
بَ -ن َثروا ال َع َت َم َة.

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 َ
دْ -اس َت َق َّر.
�أ� -أ ْطفال .بَ -خ ّفاقَة .ج� -أزيز.
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ال َق ِ
واع ُد
�أ ْحوالُ بِنا ِء ال ِف ْع ِل الماضي
َن ْق َر�أ ال� أ ْم ِث َل َة ال�آتِ َي َة:
أ� -بِنا ُؤ ُه عَلى ال َف ْت ِح:
َ 1-1ح َف َر ال ُح ْز ُن في َو ْج َن َت ْيها �أخادي َد ال َي�أْسِ.
حون في ال ُح ِ
َ 2-2ر َس َم ِت ال ِّط ْف َل ُة صو َر ًة لِ�أ ْط ٍ
قول ،و�أ ْر َس َل ْت َل ُهم َرسائِ َل َم َح َّب ٍة.
فال َي ْم َر َ
الحيا ِة ال َع ْذ َب.
3-3ال ِع ْل ُم َوال َع َم ُل َن َسجا َل ْح َن َ
َنيس ُة ال ِقيا َم ِة َر َّس َختا ُعرو َب َة ال ُق ْدسِ.
4-4قُ َّب ُة َّ
الصخْ َر ِة َوك َ
5-5قا ِو ْم َم ْن َس َل َب َك َحق ََّك.
ب -بِنا ُؤ ُه عَلى َّ
الض ِّم:
 1-1ال ُجنو ُد َم َّزقوا لُ ْع َبتي.
الس ِ
كون:
ج -بِنا ُؤ ُه على ُّ
1-1يا ِ
غاص ُبَ ،ش َّو ْه َت َو ْج َه ال ِّط ْف َل ِة.
ْت ُعيوناً با ِك َي ًة.
َ 2-2ر�أي ُ
ض ال َوفا ِء َل ِ
ك ال ُع ْذ ُر ( أ�بو فراس
َ 3-3ح ِف ْظ ُت وضَ َّي ْع ِت ال َم َو ّد َة َب ْي َننا
َو�أ ْح َس ُن ِم ْن َب ْع ِ
الحمداني)

4-4النِّسا ُء في َب َلدي سا َن ْدنَ ال ِّرجالَ في ال َموا ِق ِع ُكلِّها.
5-5عا َن ْينا ِم ْن ُظ ْل ِم ال َك ْيلِ بِ ِم ْكيا َل ْينِ .

8

َنـتَــ�أ َّمـ ُل
ــن ال�أ ْف ِ
ــمَ ،ن َســجا،
عــالَ :
(ح َفــ َرَ ،ر َس َ
	�إِذا َت�أ َّم ْلنــا أ� ْم ِث َلــ َة ال َم ْجمو َعــ ِة (�أ)َ ،و َجدْنــا ُك َّل فِ ْعــلٍ ِم َ
َر َّســخَ َ ،سـ َل َب) فِ ْعــلاً ِ
ماضيـاًَ .وال ِف ْعـ ُل الماضــي -كَمــا ُهـ َو َم ْعلــو ٌمَ -م ْب ِنـ ٌّـي َد ْومـاًَ ،و �إِذا َت�أ َّم ْلنــا َح َر َكـ َة ال ِبنــا ِء
َعلــى � ِآخـ ِر ُك ِّل َحـ ْر ٍف ِمـ ْـن �أ ْحـ ُر ِف ال ِف ْعـ ِل ال�أ ْص ِل َّيـ ِةَ ،و َجدْناهــا َجمي َعهــا َم ْبن َّيـ ًة َعلــى ال َف ْتـ ِـحَ ،و �إِذا َب َح ْثنــا
(ح َفـ َر) َغ ْيـ َر ُمتَّ ِصــلٍ بِشَ ـ ْـي ٍءَ ،وال ِف ْعـ َل ( َر َسـ َـم ْت)
َعـ ْـن َسـ َب ِب بِنــا ِء ُك ٍّل ِم ْنهــا َعلــى ال َف ْتـ ِـحَ ،و َجدْنــا ال ِف ْعـ َل َ
ـجَ ،ر َّســخَ ) َف َقـ ِد ات ََّصـ َل ال�أ َّولُ في ِهمــا بِ�ألِـ ِ
ات ََّصـ َل بِتــا ِء التَّ�أْنيـ ِ
الســا ِك َن ِة� ،أ ّمــا ال ِف ْعـ ِ
ـف الا ْث َن ْيــنِ
ـلان ( َن َسـ َ
ـث ّ
َوات ََّص ـ َل الثّانــي بِ�ألِـ ِ
(س ـ َل َب)َ ،ف َق ـ ِد ات ََّص ـ َل بِضمي ـ ِر َن ْصـ ٍ
ـب (الــكاف)َ .وفــي
ـف الا ْث َن َت ْيــنِ َ ،و�أ ّمــا ال ِفع ـ ُل َ
ِ
الحـ ِ
الســابِ َق ِة َنــرى �أ َّن ال ِف ْع ـ َل
الماضـ َـي ُي ْبنــى َعلــى ال َف ْتـ ِـح.
ـالات ّ
َو �إِذا َت�أ َّم ْلنا ال ِمثالَ الوا ِر َد في ال َم ْجمو َع ِة (ب)َ ،و َجدْنا ال ِف ْع َل ( َم َّزق) ،فِ ْعلاً ِ
ماضياًَ ،و َق ِد ات ََّص َل
الجما َع ِة)َ ،و �إِذا َب َح ْثنا في َح َر َك ِة ال ِبنا ِء َعلى � ِآخ ِر َح ْر ٍف في ال ِف ْع ِل
(واو َ
بِوا ٍو َت ُد ُّل َعلى َجما َع ِة ال ُّذكو ِر ُ
الض ِّم.
َو َجدْناها َض َّم ًةَ .و ُك ُّل فِ ْعلٍ ما ٍ
الجما َع ِة َيكو ُن َم ْب ِنيّاً َعلى َّ
ض ات ََّص َل ْت بِ�آ ِخ ِر ِه وا ُو َ
َوحيـ َـن َن ْن ُظـ ُر فــي �أ ْم ِثلـ ِة ال َم ْجمو َعـ ِة (ج)َ ،ن ِجـ ُد ال�أ ْفعــالَ َ
(شـ َّو ْهَ ،ر�أ ْي ( َر أ�ى) ،ضَ َّيـ ْـع ،ســا َن ْد،
عا َنـ ْـي (عانــى)) �أ ْفعــالاً ِ
تحـ ِّر ٍكَ .و َضمائِـ ُر ال َّر ْفـ ِـع ال ُم َت َح ِّر َكـ ِة
ماضيـ ًةَ ،و َقـ ِد ات ََّصـ َل ُك ٌّل ِم ْنهــا بِ َضميـ ِر َر ْفـ ٍـع ُم َ
(تَ ،تِ ،ت)َ ،ونــو ُن النِّ ْســ َو ِة (نَ )َ ،و(نــا) ِ
ِهــي :تــا ُء ِ
ليــن .و �إِذا َن َظ ْرنــا �إِلــى َح َركَــ ِة
الفاعــ ِل ُ
الفاع َ
َ
السـ ِ
ـكون.
َ
الح ـ ْر ِف ال�أ ْص ِلـ ِّـي فــي � ِآخ ـ ِر ُك ِّل فِ ْعــلٍ ُمتَّ ِصــلٍ بِهــاَ ،و َجدْنــا ُه َم ْب ِن ّي ـاً َعلــى ُّ

َن ْس َت ْن ِت ُج
ـت بِـ ِه تــا ُء التَّ�أنيـ ِ
الســا ِك َن ُة،
ُ 1-1ي ْبنــى ال ِف ْعـ ُل الماضــي َعلــى ال َف ْتـ ِـح �إِذا َلـ ْم َيتَّ ِصـ ْل بِـ ِه شَ ـ ْـيءٌ� ،أ ِو ات ََّص َلـ ْ
ـث ّ
ـف الا ْث َن ْيــنِ �أ ِو الا ْث َن َت ْيــنِ � ،أ ْو َضميـ ُر َن ْصـ ٍ
ـكاف ،اليــا ُء).
ـب (الهــا ُء ،الـ ُ
�أ ْو �ألِـ ُ
الجما َع ِة.
ُ 2-2ي ْبنى ال ِف ْع ُل الماضي َعلى َّ
الض ِّم �إِذا ات ََّص َل ْت بِ ِه وا ُو َ
السـ ِ
ـت بِ ـ ِه :التّــا ُء ال ُم َت َح ِّر َك ـ ُة� ،أ ْو نــو ُن النِّ ْســو ِة� ،أ ْو (نــا
ـكون �إِذا ات ََّص َلـ ْ
ُ 3-3ي ْبنــى ال ِف ْع ـ ُل الماضــي َعلــى ُّ
الفا ِعليـ َـن) الدّالَّ ـ ُة َعلــى الفا ِعــلِ .
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َفائِد ٌة َن ْح ِو َّي ٌة:
ِع ْن َد ات ِ
لينَ ،يكو ُن لِ�إعرابِها َو ْجهانُ ،هما:
ِّصال ال ِف ْع ِل الماضي بِـ (نا) الفا ِع َ
�أ� -إِ ْعرا ُبها ِ
اح َت َر ْمنا ال ُم َعلِّ َم.
السكونِ ،م ْث ُلْ :
فاعلاً �إذا ُب ِن َي َعلى ُّ
اح َت َر َمنا ال ُم َعلِّ ُم.
ب� -إ ْعرا ُبها َم ْفعولاً بِ ِه �إذا ُب ِن َي َعلى ال َف ْت ِحِ ،م ْث ُلْ :

ريبات
التَّ ْد ُ
ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ
ِ
ص ال�آتِ َي ،ثُ َّم َن ْست َْخ ِر ُج ال� أ ْفعالَ
ِّدين عَلا َم َة بِنا ِء ُك ٍّل ِم ْنها:
الماض َي َةُ ،م َحد َ
َن ْق َر�أ النَّ َّ
ـت
َ
ـت ِمـ َـن ال َم ْنـز ِِل َع ْصـراً ،فَصا َدفَنــي فــي ال َّطريــقِ َثلا َثـ ُة �أ ْولا ٍدَ ،ع َر ْف ُت ُهـ ْم َو َع َرفونــي ،فا ْق َت َر ْحـ ُ
"خ َر ْجـ ُ
الح َي ـو ِانَ ،ف َق ِبل ـوا ال ِف ْك ـ َرةََ ،و َفرِح ـوا بِهــا ،ثُ ـ َّم ِس ـ ْرنا َجميع ـاً �إِ َل ْيهــاَ ،فد ََخ ْلناهــا،
َع َل ْي ِه ـ ْم �أ ْن َنــزو َر َحدي َق ـ َة َ
الح َي ـو ِانَ ،وعــا َد ُك ٌّل ِمنّــا �إِلــى �أ ْه ِل ـ ِه َم ْملــوءاً بِالنَّشـ ِ
َوشــا َهدْنا مــا فيهــا ِمـ ْـن �أ ْن ـوا ِع ال َّط ْي ـرَِ ،و ُصنـ ِ
ـاط".
ـوف َ

ريب الثّاني:
الت َّْد ُ
نُ ْعر ُِب ما َت ْح َت ُه َخ ٌّط فيما َي�أْتي:

ْس َف ْوقَ ِجدا ِر ال َق َمرِ.
�أَ -ك َت َب ْت� :أ ِح ُّب ال ُقد َ
ب -قالَ َتعالى :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﱪ
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(ال�إ سراء)8 :

ال َبلا َغ ُة

ديع
ِع ْل ُم ال َب ِ

نات ال َّل ْف ِظ َّي ُة
ال ُم َح ِّس ُ
ناس)
(الجِ ُ

الســابِ َق ِة� ،أنَّ ـ ُه ِع ْل ـ ُم َت ْزييــنِ ال�أ ْل َفـ ِ
ـاظ �أ ِو ال َمعانــي بِ�أ ْل ـو ٍان
		 َع َّر ْفنــا ِع ْل ـ َم ال َبديـ ِـع فــي ال َو ْح ـ َد ِة ّ
الجنــاسَِ ،و ُم َح ِّسـ ٍ
ـال اللَّ ْف ِظـ ِّـي �أ ِو ال َم ْع َنـو ِِّيَ ،تشْ ـ َم ُل ُم َح ِّسـ ٍ
الجمـ ِ
ـج ِعَ ،و ِ
ـنات
َالسـ ْ
َبدي َعـ ٍة ِمـ َـن َ
ـنات َل ْف ِظ َّيـ ًة ،ك َّ
َم ْع َن ِويَّــ ًة ،كَال ِّط ِ
بــاقَ ،وال ُمقا َب َلــ ِةَ ،و َغ ْي ِر ِهمــا.
َن ْق َر أ� أ� ْم ِث َل َة ال َم ْجمو َع َت ْينِ ال�آتِ َي َت ْينِ :
الم ْجمو َع ُة ال�أولى:
َ
1-1قالَ تعالى﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ (الروم)٥٥ :

مين.
مين َل َق َّب ْل ُت ال َي َ
َ 2-2ل ْولا ال َي ُ
3-3قالَ الشّ اع ُر �أبو َت ّما ٍم:
مات ِم ْن َك َر ِم ال َّز ِ
مان َف إِ�نَّ ُه
ما َ
الم ْجمو َع ُة ال َثانِ َي ُة:
َ

َي ْحيا َلدى َي ْحيى ْبنِ َع ْب ِد اللّ ِه

1-1قالَ الشّ اع ُر خليل مطران:
لِ ْل ُم ْس َتها ِم ِ
يا َلل ُغ ِ
وع ْب َر ٍة لِل ّرائي
		
روب َوما بِ ِه ِم ْن َع ْب َر ٍة
"2-اللّ ُه َّم � ِآم ْن َر ْوعاتِنا ،و ْاس ُت ْر َع ْوراتِنا".

3-3قالَ الشّ اع ُر ال�أمي ُر عبد اللّه الفيصل:
ِم ْن َغ ْي ِر �أن ُي ْملا َفرا ُغ ال ُع ُم ْر
وما �أ َم َّر ال َّد ْه َر �إ ْن َم َّر بي
الخ ْي ُر �إِلى َي ْو ِم ال ِقيا َم ِة"َ ( .روا ُه َّ
"الخ ْي ُل َم ْعقو ٌد في َنواصيها َ
السلا ُمَ :
الش ْيخان)
4-4قالَ َع َل ْي ِه َّ
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َنـتَــ�أ َّمـ ُل

�إذا َت�أ َّم ْلنا �أ ْم ِث َل َة ال َم ْجمو َع ِة ال�أولىَ ،و َجدْنا في ُك ِّل ِم ٍ
ثال َك ِل َم َت ْينِ ُم َتشابِ َه َت ْينِ في اللَّ ْف ِظُ ،مخْ َت ِل َف َت ْينِ
في ال َم ْعنى؛ فَفي ال ِم ِ
(السا َع ِة) َم َّر َت ْينِ َ ،ولا َيخْ فى َع َل ْينا �أ َّن َم ْعناها في ال�أولى
ثال ال�أ َّو ِل ،جا َء ْت َك ِل َم ُة ّ
السا َع ُة ال َّز َم ِن َّي ُة.
ُه َو َي ْو ُم ال ِقيا َم ِةَ ،وفي الثّانِ َي ِة ّ
َوفي ال ِم ِ
مين) م َّر َت ْينِ  ،فَجا َء ْت في ال�أولى بِ َم ْعنى الق ََس ِمَ ،وفي
ثال الثّانيَ ،ت َك َّر ْ
رت َك ِل َم ُة (ال َي ِ
الثَّانِ َي ِة ب َم ْعنى ال َي ِد ال ُي ْمنى.
ثال الثّ ِ
َوفي ال ِم ِ
رت َك ِل َم ُة ( َي ْحيى) م َّر َت ْينِ  ،فَجا َء ْت في ال�أولى فِ ْعلاً ُمضارِعاً بِ َم ْع َنى
الث ،ت َك َّر ْ
عيشَ ،وفي الثّانِ َي ِة ْاسماً لِ َع َل ٍم ُه َو َي ْحيى.
َي ُ
َو �إِذا َت�أ َّم ْلنا ُك َّل َك ِل َم َت ْينِ ِم ّما َمضىَ ،و َج ْد َنا ُهما ُم َتطابِ َق َت ْينِ في �أ ْر َب َع ِة �أشْ يا َءِ ،ه َيَ :ع َد ُد ال�أ ْح ُر ِف،
ناس التّا َّم.
َو َن ْو ُعهاَ ،و َت ْرتي ُبهاَ ،و َح َر َك ُتهاَ ،و ُمخْ َت ِل َف َت ْينِ في ال َم ْعنىَ ،وهذا ما ُي َس ّمى الجِ َ
َو �إِذا َت�أ َّم ْلنا �أ ْم ِث َل َة ال َم ْجمو َع ِة الثّانِ َي ِةَ ،و َجدْنا �أ َّن ُك َّل َك ِل َم َت ْينِ في ُك ِّل ِم ٍ
ثالَ ،ق ِد اخْ َت َلفَتا في ُر ْكنٍ و ِاح ٍد
(ع ْب َرةَ ،و َع ْب َرة) في اللَّ ْف ِظَ ،و ِ
ثال ال�أ َّو ِل َتشا َب َه ْت ِ
كان الو ِ
ِفاق ال�أ ْر َب َع ِة� ،أ ْو �أ ْك َث َر ،فَفي ال ِم ِ
ِم ْن �أ ْر ِ
لكنَّ ُهما
اخْ َت َلفتا في َح َر َك ِتها ،واخْ َتلفَتا في ال َم ْعنى؛ َح ْي ُث اتَّ َفقَتا في َع َد ِد ال�أ ْح ُر ِفَ ،و َت ْرتي ِبهاَ ،و َن ْو ِعها.
�أ ّما َك ِل َمتا ( َر ْوعاتِناَ ،و َع ْوراتِنا)َ ،ف َق ِد اتَّ َفقَتا في َثلا َث ِة �أ ْو ُج ٍهَ ،واخْ َت َلفَتا في َت ْر ِ
َت
تيب ال�أ ْح ُر ِفَ ،واخْ َت َلف ْ
(الخ ْي ِل َ
َك ِل َمتا ( أ� َم َّرَ ،م َّر) في َع َد ِد ال�أ ْح ُر ِف� ،أ ّما كلمتا َ
والخ ْي ِر)َ ،ف َق ِد اخْ َتلفَتا في َنو ِع ال�أ ْح ُر ِف .و ُي َس ّمى
س اخْ َت َّل في ِه ُرك ٌْن �أ ْو �أ ْك َث ُر ِم َن ال�أ ْر ِ
ص �أ ْو َغ ْي َر التّا ِّم.
ُك ُّل ِجنا ٍ
ناس النّاقِ ِ
كان ال�أ ْر َب َع ِة الجِ َ

َن ْس َت ْن ِت ُج
ناسُ :ه َو �أ ْن َت َتشا َب َه َك ِل َم ِ
تان في اللَّ ْف ِظَ ،وتَخْ َت ِلفا في ال َم ْعنىَ .و ُه َو َن ْوعان:
 -١الجِ ُ
ظــان فــي �أ ْر َب َعــ ِة (�أ ْر ٍ ِ
ــق فيــ ِه اللَّ ْف ِ
ــيَ :عــ َد ُد ال�أ ْحــ ُر ِف،
نــاس التّــا ُّمَ :و ُهــ َو مــا َتطا َب َ
 الجِ ُكان) ،ه َ
َو َن ْو ُعهــاَ ،و َت ْرتي ُبهــاَ ،و َح َر َك ُتهــاَ ،واخْ َت َلفَــا فــي ال َم ْعنــى.
ظان في ُر ْكنٍ �أو �أ ْك َث َر من ال�أ ْر ِ
ص� ،أ ْو َغ ْي ُر التّا ِّمُ :ه َو ما اخْ َت َّل في ِه اللَّ ْف ِ
كان ال�أ ْر َب َع ِة.
ناس النّاقِ ُ
 الجِ ُسُ :يضفي َعلى ال َكلا ِم َن َغ َم ًة موسي ِق َّي ًة ُم َتجانِ َس ًةَ ،ف َتزي ُد َو ْق َع ال ُج َم ِل َحلا َو ًة َو�أنْغاماً.
القيم ُة ال َفنِّ َّي ُة لِ ْلجِ نا ِ
َ -٢
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َفائِدَ ٌة:
·لا ُي ْع َت ُّد بـِ (ال) التَّ ْع ِ
ريف في ا ْل َك ِل َم َت ْينِ ال ُم َتجانِ َس َت ْينِ .
ـلاف فــي إِال� ْمــلا ِء لا ُيخْ ـر ُِج ال َك ِل َم َت ْيــنِ ِمـ َـن ِ
س مــا دا َمتــا َق ـ ْد َتشــا َب َهتا فــي اللَّ ْفـ ِـظ
الجنــا ِ
·الاخْ ِتـ ُ
واخْ َت َلفَتــا فــي ال َم ْعنــىَ ( ،ي ْحيــاَ ،ي ْحيــى).
ــن ال َك ِل َم َت ْيــنِ ِجناســاً �إِلّا َب ْعــ َد ْاســتيفا ِء التَّشــا ُب ِه فــي النُّ ْطــقِ والاخْ ِت ِ
ــلاف فــي
·لا ُيســ ّمى مــا َب ْي َ
ال َم ْعنــى.
ريب:
َت ْد ٌ

َن ْس َتخْ ر ُِج ِ
ناس ِم َن ال�أ ْم ِث َل ِة ال�آتِ َي ِة ،ثُ َّم نُ َح ِّد ُد َن ْو َع ُه:
الج َ
(ا ْب ُن ال َو ْردي)
		
اج َمعينا �أ ْج َمعينا
1-1يا َليالي ال َو ْص ِل عودي
َو ْ
صافي في �إِنْشا ِء ال َمدارسِ:
2-2قالَ َم ُ
عروف ال ُّر ُّ
َب ْل َعلِّموا ال َن ْش َء ِع ْلماً ُي ْن ِت ُج ال َع َملا
لا َت ْج َعلوا ال ِع ْل َم فيها ُك َّل غا َي ِت ُك ْم
ابن الفا ِرضِ:
3-3قالَ ُ
َل ْم ُي ْل َف َغ ْي َر ُم َن َّع ٍم بِشَ قا ِء
َه ّلا َنهاكَ نُهاكَ َع ْن َل ْو ِم ا ْمر ٍِئ
الحال ِم َن ال ُم ِ
ِ
حال.
َ 4-4دوا ُم

إِ
ال� ْملا ُء
ف ال َّل ِّي َن ُة في �أ ِ
واخ ِر ال� أ ْف ِ
عال
ال�ألِ ُ

ف في �أ ِ
ص ال�آتِ َيَ ،ونُ ِ
لاح ُظ َر ْس َم ال�ألِ ِ
واخ ِر ال� أ ْف ِ
عال ال ُم َل َّو َن ِة:
َن ْق َر�أ النَّ َّ
" َت َولّــى ُع َمـ ُر بـ ُـن َع ْبـ ِد ال َعزيـ ِز ِ
الخلا َفـ َةَ ،ف�أ ْحيــا ُسـنَّ َة ال ُم ْص َطفــىَ ،و َلـ ْم ُيـ ْر َو َع ْنـ ُه �أنَّـ ُه ْاسـ َت ْعلى َعلــى
�أ َحـ ٍد� ،أ ِو ْاسـ َت ْحيا فــي َحـ ٍّـقُ ،عـر َِف بِال ُّز ْهـ ِد فــي ال ُّدنْيــاَ ،و َت ْقــوى ال َم ْولــى َجـ َّل َو َعــلاَ ،و َدعــا �إِلــى الان ِْصـر ِ
اف
الحيــا ِة ال�أولــىَ ،وال َع َمـ ِل لِ ْل�آ ِخـ َر ِةَ ،و َنـ�أى َعـ ْـن ُك ِّل مــا ُيغ ِ
ـب اللّـ َه ُسـ ْبحا َن ُه َو َتعالــىَ ،وقَضــى
َعـ ْـن َمبا ِهـ ِـج َ
ْضـ ُ
مين".
َب ْيـ َـن ال ُم ْسـ ِل َ
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	�إِذا َت�أ َّم ْلنــا ال َك ِلمـ ِ
ـات ال ُم َل َّو َن ـ َة ( َت َولّــىْ ،اس ـ َت ْعلىْ ،اس ـ َت ْحياَ ،عــلاَ ،دعــاَ ،ن ـ�أى ،قَضــى) َو َجدْناهــا
ـوح،
الحـ ْر ِف الَّــذي َي ْن َتهــي بِـ ِه ُك ٌّل ِم ْنهــا َن ِجـ ُد ُه �ألِفـاً ســا ِك َن ًةَ ،ي ْسـ ِبقُها َحـ ْر ٌف َم ْفتـ ٌ
لاح ِظــة َ
�أ ْفعــالاًَ ،و ِع ْنــد ُم َ
ـف اللَّ ِّي َنـ ُة الَّتــي َت�أْتــي فــي َو َسـ ِـط ال َك ِل َمـ ِة َو� ِآخرِهــاَ .و ِع ْنـ َد َت ْقســي ِم ال�أ ْفعـ ِ
الســابِ َق ِة ُي ْم ِك ُننــا
َوهـ ِذ ِه ِهـ َـي ال�ألِـ ُ
ـال ّ
ـال ثُلاثِ َّي ـ ٍة ( َعــلاَ ،دعــاَ ،ن ـ�أى ،قَضــى)َ ،و�أ ْفعـ ٍ
�أ ْن نُ َصنِّفَهــا �إِلــى �أ ْفعـ ٍ
ـال َغ ْي ـ ِر ثُلاثِ َّي ـ ٍة ( َت َولّــىْ ،اس ـ َت ْعلى،
ْاس ـ َت ْحيا)َ ،و �إِذا َت�أ َّم ْلنــا َر ْس ـ َم ال�ألِـ ِ
ـف فــي نِها َي ـ ِة ُك ٍّل ِم ْنهــا َن ْس ـ َت ْن ِت ُج مــا َي�أْتــي:
ـف اللَّ ِّي َن ـ ُة فــي � ِآخ ـ ِر ال�أ ْفعـ ِ
كان �أ ْص ـ ُل �ألِ ِف ـ ِه واواًِ ،م ْث ـ َل
كان ال ِف ْع ـ ُل ثُلاثِيّ ـاً َو َ
ـال قائِ َم ـ ًة� ،إِذا َ
1-1تُ ْر َس ـ ُم ال�ألِـ ُ
( َدعــاَ ،يدْعــو).
ـف اللَّ ِّي َنـ ُة فــي � ِآخـ ِر ال�أ ْفعـ ِ
كان �أ ْصـ ُل �ألِ ِفـ ِه
كان ال ِف ْعـ ُل ثُلاثِ ّيـاًَ ،و َ
ـال يــا ًء َغ ْيـ َر َم ْنقو َطـ ٍة� ،إِذا َ
2-2تُ ْر َسـ ُم ال�ألِـ ُ
يــا ًء (قَضــى َ -ي ْقضــي).
ُ 3ي ْع َر ُف �أ ْص ُل ال�ألِ ِف في ال ِف ْع ِل بِ إ� ِْحدى ال ُّط ُر ِق ال�آتِ َي ِة:�أ -إِال�تْيا ُن بِ ُمضا ِر ِع ال ِف ْع ِل ( َنجا َ -ي ْنجوَ ،مشى َ -ي ْمشي).
ب -إِال�تْيا ُن بِال َم ْصد ِر ( َعفا َ -ع ْفواًَ ،مشى َ -مشْ ياً).
ج� -إ ِْسنا ُد ال ِف ْع ِل �إِلى َضمي ِر َر ْف ٍع ُم َت َح ِّر ٍك ( َنجا َ -ن َج ْو ُتَ ،مشى َ -مشَ ْي ُت).
ـف اللَّ ِّي َنـ ُة فــي � ِآخـ ِر ال�أ ْفعـ ِ
ـت رابِ َعـ ًة َف�أ ْك َثـ َر ،بِ َصـ ْر ِف النَّ َظـ ِر َعـ ْـن
ـال ( َيــا ًء َغ ْيـ َر َم ْنقو َطـ ٍة) �إِذا كا َنـ ْ
4-4تُ ْر َسـ ُم ال�ألِـ ُ
(اس ـ َت ْلقىْ ،اس ـ َتدْعى ،ا ْر َتضــى)� ،إِلّا �إِذا ا ْن َتهــى ال ِف ْع ـ ُل بِ�ألِـ ٍ
ـف َل ِّي َن ـ ٍة
�أ ْص ِلهــا �أ َ
كان واواً� ،أ ْم يــا ًءِ ،م ْث ـ َلْ :
(اسـ َت ْحيا� ،أ ْعيــا).
ـب �أ ْن تُ ْر َسـ َم ال�ألِـ ُ
ـف قائِ َمـ ًةِ ،م ْثـ َلْ :
َم ْســبو َق ٍة بِيــا ٍء ،فَحي َنهــا َو َجـ َ
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التَّ ْعبي ُر
لاث فِ ْق ٍ
ِكتا َب ُة َث ِ
رات
ـلاث فِ ْقـ ٍ
َعين بال� أ ْفــكارِ الــوارِ َد ِة فــي ال َّر ْسـ ِم ال�آتــي؛ لِ ِكتا َبـ ِة َثـ ِ
ـن َك ْي ِف َّيـ ِة َت ْحقيــقِ
ـرات عـ ْ
َن ْسـت ُ
الحيــا ِة:
ـاح فــي َ
النَّجـ ِ
الح ِقي َق ُة بِا ْم ِتطا ِء َخ ِ
يال
َواجْ َع ْل َخيا َل َك َسا ِمي ًا َف َلطا َلما َس َم ِت َ
اح َع َل ْت ُمنى ال� أ ِ
بطال
�أ ْب ِع ْد ُمناكَ عَلى الدَّوا ِم َف ُك َّلمـا دانَ النَّ َج ُ

(خليل ُمطران)

موح العالي ُه َو ال َوقو ُد ا َّلذي
ال ُّط ُ
ُي ِ
ساع ُد ال�إ ْنسانَ عَلى ال ُو ِ
صول إ�ِلى
جاح.
طريقِ النَّ ِ

الحيا ِة
جاح في َ
النَّ ُ
ُه َو الَّذي ُي َح ِّق ُق َلنا ال�أ ْه َ
داف الَّتي
َر َسم ْناهاَ ،و َخ َّط ْطنا َلها.
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ورقة عمل في إِ
ال�ملاء
ال�جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
السؤال ال�أول :نختار إ

 ........... -1الطالب �آيات من الذكر الحكيم ( تلى  ،تلا  ،تلي)
 ........... -2الله المؤمنين الى عمل الخير ( هدى  ،هدي  ،هدا)
 -3اعتنيت بالزرع فـ (............نما  ،نمى  ،نمي)
السؤال الثاني :نع ِّلل كتابة ال�ألف ال َّل ِّينة في أ�واخر ال�أفعال على الصور ال�آتية:

 -1يحيا ........................................................
 -2هوى........................................................
�	-3أعيا.........................................................
 -4استلقى.....................................................

السؤال الثالث :نضع ال�ألف ال َّل ِّينة في صورتها المناسبة فيما ي أ�تي:

َ -١ن َجـ  ...الطفل من الغرق ب�أعجوبة.
ْ -٢اس َتدعـ...القاضي المتَّهم �إلى المحكمة.
َ -٣ر َو...الج ُّد حكاية جميلة ل�أحفاده.
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الدرس الثاني

ِحكا َي ُة ال َّل ُب َؤ ِة َو إِ
ال� ْسوارِ
َواب ِْن آ�وى

ص:
َب ْي َن َيدَ ِي النَّ ِّ
ـات تُ ْر ِشـ ُد �إِلــى ِ
الح ْك َمـ ِة َوال�أخْ ـ ِ
ـاب َي َت َض َّمـ ُـن ِحكايـ ٍ
ـلاقَ ،ي ْرويهــا
كَلي َلــة َو ِد ْم َنــة ِكتـ ٌ
الح َيوانـ ِ
ـاب �إِلــى �أصـ ٍ
ـول ِه ْن ِديَّـ ٍةَ ،ت ْر َج َمـ ُه
ال َف ْي َلسـ ُ
ـوف ( َب ْيدَبــا) َعلــى �أ ْل ِسـ َن ِة َ
ـاتَ .ويعــو ُد ال ِكتـ ُ
َو َع َّر َب ـ ُه َع ْب ـ ُد اللّ ـ ِه بـ ُـن ال ُم َق َّفـ ِـع ِمـ َـن اللُّ َغ ـ ِة الفار ِِس ـ َّي ِة �إِلــى اللُّ َغ ـ ِة ال َع َر بِ َّي ـ ِة.

َوتُشــي ُر فِ ْكـ َر ُة ِ
ـان ُيجــازى بِ ِم ْثـ ِل َع َم ِلـ ِه،
الحكا َيـ ِة الَّتــي َب ْيـ َـن �أ ْيدينــا� ،إِلــى �أ َّن إِال�نْسـ َ
َو�أ َّن عا ِق َبــ َة ال ُّظ ْلــ ِم َوخي َمــ ٌة.
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ال ِقرا َء ُة:

ســوف َب ْيدَبــاَ :ز َعمــوا �أ َّن َل ُبــ َؤ ًة
قــالَ ال َف ْي َل ُ
ـت فــي �أ َج َم ـ ٍةَ ،ولهــا ِش ـ ْب ِ
ـت فــي َط َلـ ِ
ـب
لانَ ،و�أنَّهــا َخ َر َجـ ْ
كا َنـ ْ
الص ْي ـ ِدَ ،و َخلَّ َف ْت ُهمــا فــي ال َك ْهـ ِ
ـفَ ،ف َم ـ َّر بِ ِهمــا إ� ِْســوا ٌر ،ف ََح َم ـ َل
َّ
اح َت َق َبهُ مــا،
َع َل ْي ِهمــاَ ،و َرما ُهمــاَ ،ف َق َت َل ُهمــاَ ،و َس ـ َل َخ ِج ْل َد ْي ِهمــا َف ْ
ـتَ .ف َل ّمــا َر�أ ْت ما َح َّل
َوان َْصـ َر َف بِ ِهمــا �إِلــى َم ْن ِز لِـ ِه ،ثُـ َّم �إِنَّهــا َر َج َعـ ْ
ـت،
بِ ِهمــا ِمـ َـن ال�أ ْم ـ ِر الفَظيـ ِـعْ ،
صاحـ ْ
اض َط َر َبـ ْ
ـت َظ ْه ـراً لِ َب ْطــنٍ َ ،و َ
ياحهــا
َو َض َّجـ ْ
ـتَ .و َ
كان �إِلــى جانِ ِبهــا ا ْبـ ُ
ـن آ�وىَ .ف َل ّمــا َسـ ِم َع ِص َ
قــالَ َلهــا :مــا الَّــذي َت ْص َنعيـ َـن؟ َومــا َن ـ َزلَ بِـ ِ
ـك؟ َف�أخْ ِبرينــي بِ ـ ِه.
قا َل ِ
لاي َمــ َّر بِ ِهمــا �إ ِْســوا ٌرَ ،ف َق َت َل ُهمــاَ ،و َســ َل َخ
ــت اللَّ ُبــ َؤةُِ :شــ ْب َ
فاح َت َق َب ُهمــاَ ،و َن َب َذهُمــا بِال َع ـرا ِء .قــالَ َلهــا ا ْبـ ُـن �آوى:
ِج ْل َد ْي ِهمــا ْ
لا َت ِض ّجــيَ ،وا ْع َلمــي �أ َّن هــذا إِال� ْس ـوا َر َل ـ ْم َي ـ�أْ ِت �إِ َل ْيـ ِ
ـك بِشَ ـ ْـي ٍء
�إِلّا َو َق ـ ْد ُك ْنـ ِ
ـت َت ْف َعليـ َـن بِ َغ ْي ـر ِِك ِم ْث َل ـ ُهَ ،و َت�أْتيـ َـن �إِلــى َغ ْي ـ ِر و ِاح ـ ٍد
ِم ْث ـ َل ذلِـ َ
كان َيجِ ـ ُد بِ َحمي ِم ـ ِهَ ،و َمـ ْـن َي ِع ـ ُّز َع َل ْي ـ ِه ِم ْث ـ َل
ـكِ ،م َّمـ ْـن َ
َاص ِبــري َعلــى فِ ْعــلِ َغ ْي ـر ِِك ،كَمــا َص َب ـ َر
مــا َت ِجديـ َـن بِ ِش ـ ْب َل ْي ِك .ف ْ
َغ ْيـ ُر ِك َعلــى فِ ْع ِلـ ِ
ـكَ ،ف إِ�نَّـ ُه َقـ ْد قيـ َل" :كَمــا َتديـ ُـن تُــدا ُن"َ .و لِـ ُك ِّل
اب َوال ِعقـ ِ
َع َمــلٍ َث َمـ َر ٌة ِمـ َـن الثَّـو ِ
ـابَ .و ُهمــا َعلــى َقـ ْد ِر ِه فــي ال َك ْثـ َر ِة
الحصــا ُد �أ ْعطــى َعلــى َح ْسـ ِ
ـب َبـ ْـذ ِر ِه.
َوال ِقلَّـ ِة ،كَالـ َّز ْر ِع �إِذا َح َضـ َر َ
قا َلـ ِ
ـت اللَّ ُب ـ َؤةَُ :ب ِّيـ ْـن لــي مــا َتقــولُ َ ،و�أ ْف ِصـ ْـح لــي َعـ ْـن �إِشــا َر تِ ِه.
قــالَ ا ْبـ ُـن �آوىَ :ك ـ ْم �أتــى َلـ ِ
ـك ِمـ َـن ال ُع ْم ـرِ؟ قا َلـ ِ
ـت اللَّ ُب ـ َؤةُِ :م َئ ـ ُة
كان قوتُ ِ
ــك؟ قا َل ِ
ــت اللَّ ُبــ َؤةَُ :ل ْحــ ُم
ــن �آوى :مــا َ
َســ َن ٍة .قــالَ ا ْب ُ
كان ُي ْط ِع ُمـ ِ
ـك �إِيّــا ُه؟ قا َلـ ِ
ـت اللَّ ُبـ َؤةُ:
ال َو ْحـشِ .قــالَ ا ْبـ ُـن �آوىَ :مـ ْـن َ
ـشَ ،و�آ ُك ُلـ ُه .قــالَ ا ْبـ ُـن �آوى� :أ َر�أ ْيـ ِ
ـوش
ُك ْنـ ُ
ـت ال ُوحـ َ
ـت �أصيـ ُد ال َو ْحـ َ
الَّتــي ُك ْنـ ِ
ـتَ :بلــى.
كان َلهــا �آبــاءٌ َو�أ َّمهـ ٌ
ـات؟ قا َلـ ْ
ـت َت�أْكُليـ َـن� ،أمــا َ
ــن �آوى :فَمــا بالــي لا �أرى َولا �أ ْســ َم ُع لِ�أول ِئ َ
ــك ال�آبــا ِء
قــالَ ا ْب ُ
الضجيـ ِـج مــا �أرى َو�أ ْس ـ َم ُع َلـ ِ
َوال�أ َّمهـ ِ
ـك؟ �أمــا
الج ـ َز ِع َو َّ
ـات ِمـ َـن َ
�إِنَّـ ُه َل ـ ْم َي ْن ـز ِْل بِـ ِ
ـك مــا َن ـ َزلَ �إِلّا لِســو ِء
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اللَّ ُب َؤةُ� :أنْثى ال�أ َس ِد.
ال�أ َج َم ُةَ :م ْو ِض ٌع َي ْكثُ ُر في ِه
الشَّ َج ُرَ ،و َي ْل َت ُّف.
الشِّ ْب ُل :ا ْب ُن ال�أ َس ِد.
الج ِّي ُد ال َّر ْم ِي
إِال� ْسوا ُرَ :
السها ِم.
بِ ِّ
اح َت َق َب ُهما :شَ َّد ُهما في
ْ
ُم َؤخَّ ِر َر ْح ِل َركو َب ِت ِه� ،أ ْو
َح َم َل ُهما.
ا ْب ُن �آوىَ :ح َيوا ٌن ِم ْن
فَصي َل ِة ال َك ْل ِبيّ ِ
ات� ،أ ْص َغ ُر
َح ْجماً ِم َن ال ِّذئ ِْب،
َو ُي ْج َم ُع َعلى َب ِ
نات �آوى.
َن َب َذ ُهماَ :ط َر َح ُهما.
ال َو ْجدُ :ال ُح ْز ُن

س بِ ِه ال َم ْر ُء
َ
الج َز ُع :ما ُي ِح ُّ
الاض ِطر ِ
اب،
َم َن ال َق َلقِ َو ْ
الص ْدرِ.
َوضيقِ َّ

ـبَ ،و ِقلَّـ ِة َت ْفكيـر ِِك فيهــاَ ،و َجها َل ِتـ ِ
َن َظـر ِِك فــي ال َعو ِاقـ ِ
ـك بِمــا َي ْر ِجـ ُـع
َع َل ْيـ ِ
ـك ِمـ ْـن ُض ِّرهــا.
َف َل ّمــا َسـ ِم َع ِت اللَّ ُبـ َؤ ُة ذلِـ َ
ـت
ـك ِمـ ْـن كَلا ِم ا ْبــنِ �آوىَ ،ع َر َفـ ْ
كان َجــ ْوراً
�أ َّن ذلِ َ
ــك ِم ّمــا َج َن ْ
ــت َعلــى َن ْف ِســهاَ ،و�أ َّن َع َم َلهــا َ
َو ُظ ْلمـاًَ ،ف َت َر َكـ ِ
ـت َعـ ْـن �أ ْكلِ اللَّ ْحـ ِم �إِلى الثِّما ِر
الص ْيـدََ ،وان َْص َر َفـ ْ
ـت َّ
َوالنُّ ُسـ ِ
تاش
ـك َوال ِعبا َد ِةَ .ف َل ّما َر�أى ذلِ َك َ(و َرشــانٌ) الَّذي َ
كان َي ْع ُ
ـج َر فــي عا ِمنــا
ِمـ َـن الثِّمــارِ ،قــالَ َلهــاَ :ق ـ ْد ُك ْنـ ُ
ـت �أ ُظـ ُّـن �أ َّن الشَّ ـ َ
هــذا َلـ ْم َي ْح ِمـ ْل؛ لِ ِقلَّـ ِة المــا ِءَ ،ف َل ّمــا �أ ْب َص ْرتُـ ِ
ـك َت�أْكُلي َنهــاَ ،و�أ ْنـ ِ
ـت
ـج َر هــذا العــا َم �أ ْث َمـ َر كَمــا فــي ُك ِّل
�آ ِك َلـ ُة اللَّ ْحـ ِمَ ،ع ِل ْمـ ُ
ـت �أ َّن الشَّ ـ َ
ـت ِقلَّـ ُة الثَّ َمـ ِر ِمـ ْـن ِج َه ِتـ ِ
ـجرَِ ،و َو ْيـ ٌل
عــا ٍمَ ،و �إِنَّمــا �أ َتـ ْ
ـكَ .ف َو ْيـ ٌل لِلشَّ ـ َ
لِلثِّمــارَِ ،و َو ْيـ ٌل لِ َمـ ْـن َع ْيشُ ـ ُه ِم ْنهــا! مــا �أ ْسـ َر َع َهلا َك ُهـ ْم �إِذا َد َخـ َل
ـس َلـ ُه فيهــا َحـ ٌّ
ـظ َو َلـ ْم
َع َل ْي ِهـ ْم فــي �أ ْرزا ِق ِهـ ْمَ ،و َغ َل َب ُهـ ْم َع َل ْيهــا َمـ ْـن َل ْيـ َ
َي ُكـ ْـن ُم ْعتــاداً َعلــى �أ ْك ِلهــا!
َف َل ّمــا َسـ ِم َع ِت اللَّ ُبـ َؤ ُة كَلا َم ال َو َرشـ ِ
ـت �أ ْك َل الثِّمــارِ،
ـانَ ،ت َر َكـ ْ
الحشــيشَِ ،وال ِعبــا َد ِة.
َو�أ ْق َب َل ْ
ــت َعلــى �أ ْك ِل َ
ـك �أيُّهــا ال َم ِلـ ُ
ـت َلـ َ
ـك هــذا ال َم َثـ َل؛ لِ َت ْع َلـ َم �أ َّن
َو �إِنَّمــا َض َر ْبـ ُ
الجا ِهـ َل ُربَّمــا ان َْصـ َر َف بِ ُضـ ٍّر ُيصي ُبـ ُه َعـ ْـن ُضـ ِّر النّــاسِ ،كَاللَّ ُبـ َؤ ِة
ـت فــي ِشـ ْب َل ْيهاَ ،عـ ْـن �أ ْك ِل اللَّ ْحـ ِم بِـ�أ ْكلِ
ـت ،لِمــا َل ِق َيـ ْ
الَّتــي ان َْص َر َفـ ْ
الحشــائِشِ،
الثِّمــارِ ،بِ َقـ ْو ِل ا ْبــنِ �آوى ،ثُـ َّم َعـ ْـن �أ ْك ِل الثِّمــا ِر بِـ�أ ْك ِل َ
ـت َعلــى النُّ ُسـ ِ
بِ َقـ ْو ِل ال َو َرشـ ِ
ـاس �أ َحـ ُّـق
ـانَ ،و�أ ْق َب َلـ ْ
ـك َوال ِعبــا َد ِةَ .والنّـ ُ
ـك؛ َف إِ�نَّـ ُه َقـ ْد قيـ َل :مــا لا َت ْرضــا ُه لِ َن ْف ِسـ َ
بِ ُح ْســنِ النَّ َظـ ِر فــي ذلِـ َ
ـك
لا َت ْص َن ْعـ ُه لِ َغ ْيـرِكَ ؛ َفـ إِ� َّن فــي ذلِـ َ
ـك ال َعـدْلَ َ ،وفــي ال َعـد ِْل رِضــا اللّـ ِه
جـ َّلَ ،و َعــلاَ -ورِضــا النّــاسِ.َ

َو َرشا ٌنَ :ط ْي ٌر ِم ْن فَصي َل ِة
الحما ِم.
َ

النُّ ُس ُك :التَّ َز ُّه ُد َوالتَّ َع ُّبدُ.

عن (كليلة ودمنة ،بتص ّرف)
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تيعاب
ال َف ْه ُم ْ
والاس ُ

حيح ِة:
حيح ِةَ ،و إ�ِشا َر َة (ُ )مقا ِب َل ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر الصَّ َ
َ 1-1ن َض ُع إ�ِشا َر َة (ُ )مقا ِب َل ال ِعبا َر ِة الصَّ َ
	�أُ -م َؤلِّ ُف ِك ِ
)
(
					
تاب كَلي َلة َو ِد ْم َنة ُه َو ا ْب ُن ال ُم َقف َِّع.
)
(
						
لص ْي ِد.
بَ -ت َرك َِت اللَّ ُب َؤ ُة ِش ْب َل ْيها؛ َط َلباً لِ َّ
)
جَ -ط َل َب ا ْب ُن �آوى ِم َن اللَّ ُب َؤ ِة �أ ْن َت ْص ِب َر َعلى فِ ْعلِ َغ ْيرِها ،كَما َص َب َر َغ ْي ُرها َعلى فِ ْع ِلها( .
)
(
الص ْي ِدَ ،و�أ ْك َل الثِّمارِ			.
د -ا ْن َت َه ِت ال ِق َّص ُة بِ َقرا ِر اللَّ ُب َؤ ِة ا ْع ِتزالَ َّ
ال� ْسوا ُر ب ِّ
2-2ماذا َف َع َل إِ
ِالش ْب َل ْي ِن؟
َ 3-3ك ْي َف كا َن ْت َر َّد ُة فِ ْع ِل ال َّل ُب َؤ ِة ِع ْندَ ما َر�أ ْت ما َح َّل ب ِِش ْب َل ْيها؟
4-4ما ال َقرا ُر الَّذي اتَّ َخ َذ ْت ُه ال َّل ُب َؤ ُة َب ْعدَ َت َف ُّك ِرها في كَلا ِم اب ِْن آ�وى؟

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل

1-1نُ ْبدي آ�را َءنا في َقرارِ ال َّل ُب َؤ ِة ال�أخي ِر.
الحيا ِة.
2-2نُناقِ ُ
باب الَّتي �أ َّد ْت إ�ِلى َت َغ ُّي ِر َن ْظ َر ِة ال َّل ُب َؤ ِة إ�ِلى َ
ش ال� أ ْس َ
3-3نُ َو ِّض ُح َجمالَ الت َّْصوي ِر في َق ْو لِ ِه" :لِ ُك ِّل ع ََم ٍل َث َم َر ٌة ِم َن الثَّ ِ
واب".
 4-4نُ ْعطي ُك َّل َش ْخ ِص َّي ٍة ِم ّما َي أ�ْتي الصِّ َف َة الَّتي تُ ِ
ناس ُبها ِمن بين ال َق ْو َس ْي ِن :ال َّل ُب َؤ ُة ،اب ُْن آ�وى ،إِ
ال� ْسوا ُر.
ِ
(الح ْك َم ُةَ ،ت َغ ُّي ُر ال َّط ْب ِع ،الق َْس َوةُ ،ال ُج ْب ُن).

الـ ُّلـ َغـ ُة

 -١نُ ْط ِل ُق عَلى �أ ْنثى ال� أ َس ِد :ال َّل ُب َؤ َةَ ،وعَلى َصغي ِرهاِّ :
الش ْب َل.
َونُ ْط ِل ُق َعلى �أنْثى ال َّظ ْب ِيَ ،............... :و َعلى َصغيرِها................ :
الج َملَِ ،................. :و َعلى َصغيرِها..................... :
َو َعلى �أنْثى َ
الم ْعنى:
 -٣نُ َف ِّر ُق في َ
أ�َ -و َجدَ ِت اللَّ ُب َؤ ُة َعلى ِش ْب َل ْيها َب ْع َد �أ ْن َف َت َك بِ ِهما إِال� ْسوا ُر.
بَ -و َجدَ ِت الطّالِ َب ُة ضالَّ َتها في هذا ال ِك ِ
تاب.
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ص ِّ
الش ْع ِر ُّي
النَّ ُّ

صافي)
(معروف ال ُّر ّ

ص:
َب ْي َن َيدَ ِي النَّ ِّ

ِ
العاص َم ِة ال ِعرا ِق َّي ِة َبغْدا َد عا َم 1875م ،له
َم ْعروف ال ُّرصافِ ُّي شا ِع ٌر ِعرا ِق ٌّيُ ،و لِ َد في
َديوا ٌن ِش ْعر ٌِّيَ .والقَصي َد ُة الَّتي َب ْي َن �أ ْيدينا َت َتنا َولُ �أ َه ِّم َّي َة ال�أخْ ِ
لاق في بِنا ِء إِال�ن ِ
ْسانَ ،و َد ْو َر ال�أ ِّم
س ُبذورِهاَ ،و َتع ُّه ِدهاَ ،و ُي َق ِّد ُم في القَصي َد ِة صو َر ًة ُمشْ ِر َق ًة لِل�أ ِّم َعلى ا ْم ِتدا ِد ال ُعصورِ.
في َغ ْر ِ

			

هات
التَّ ْرب َي ُة وال�أ َّم ُ

ِ
ــبــــــــات
ـت كَالنَّ
ِه َي ال�أخْ لاقُ َت ْن ُب ُ
َتــقـــــو ُم �إِذا َت َع َّهـــدَهـا الـ ُمـ َربّـــــــي
ــحــــــ ٍّل
َو َل ْم �أ َر لِ ْل َخـلائ ِــــقِ ِم ْـن َم َ
ْ
ـــــــت
ف َِح ْض ُن ال�أ ِّم َم ْد َر َســ ٌة َتسا َم
قــاس ُح ْـســنــــــاً
َو�أخْ لاقُ ال َولـيـ ِد تُ ُ
ــــن بِال�أ ْبنــــا ِء َخــ ْيــــراً
َف َك ْيــف َت ُظ ُّ
ـس ال ِعـ ْلـ ُم في إِال� ْسـلا ِم فَـ ْرضـــاً
�أ َل ْي َ
ـحــــراً
َوكــا َن ْ
ـت �أ ُّمــنــا في ال ِعـ ْلــم َب ْ
َو َعـلَّ َمـهـــا الــنَّــبـِ ُّـي �أ َجـــ َّل ِعـ ْلــــــ ٍم
�أ َل ْم َن َر في ِ
الح ِ
سـان الغيــ ِد َق ْبـــــلاً
ـت نِســــا ُء ال َقـ ْو ِم ِقـدْمـــاً
َو َقـ ْد كا َنـ ْ
َي ُكـ َّـن َل ُهـ ْم َعلــى ال�أ ْعــدا ِء َعـ ْونــــاً
َـــت
َوكَــ ْم ِم ْن ُه َّـن َم ْن �أ ِســ َرت َوذاق ْ
فَمــاذا ال َيـوم َضــــ َّر َلـــ ِو ا ْل َتف َـ ْتــنــــا

ِ
مـــــات
المـ ْك ُر
�إِذا ُس ِق َي ْت بِمـا ِء َ
َعلى ِ
ساق الفَضيــ َل ِة ُم ْثــ ِمــــــر ِ
ات
ِ
ــهــــــات
ـضــنِ ال�أ َّم
ُي َه ِّذ ُبهـــا ك َِح ْ
ِ
نــــــــات
ـنيــــن �أ ِو الـب َـ
بِـ َتـ ْر بِـ َيـــ ِة ال َب َ
ــلاق الـنِّـســـــا ِء الوالِ
بِــ�أخْ ِ
ِ
ـــــدات
�إذا نَشَ ؤوا بِ ِح ْضــنِ الجا ِه ِ
ــــلات
ِ
ـنـــــــات
َعلى �أ ْبـنـــائـِ ِه َو َعـلـى الـ َب
َت ُحـــ ُّل لِسـائِليها ال ُمــشْ ِ
ــك ِ
ـــلات
ـــت ِم ْـن �أ َجـــ ِّل العـالِ ِ
مـات
فَـكـا َن ْ
ـبـــات ِ
شـاعــــر ِ
ــس كـاتِ ٍ
ات؟
�أوانِ َ
َي ُر ْحـ َـن �إِلــى ال ُحـ ِ
ـروب َمـ َـع ال ُغـزا ِة
ـروح الد َِّاميـ ِ
ـات
َو َي ْض ِمـ ْـدنَ ُ
الجـ َ
ِ
الـهـون في �أ ْســ ِر ال ُعـدا ِة
ـذاب
َع َ
ـض الـ ِت ِ
ـفـــات
�إِلـى �أ ْسـلافِـنــا َبـ ْع َ
صافي)
(ديوا ُن ال ُّر ّ
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ماتُ :م ْف َر ُدها َم ْك ُر َم ٌة،
ال َم ْك ُر ُ
الخ ْيرِ.
َو ِه َي فِ ْع ُل َ
الخلائِ ُقُ :م ْف َر ُدها َخلي َق ٌة،
َ
َو ِه َي ال َّطبي َع ُة الَّتي ُيخْ َل ُق
ال َم ْر ُء بِها.
َتسا َم ْتَ :ت َرفَّ َع ْت.
الغيدَُ :ج ْم ُع ال َغ ْيدا ِءَ ،و ِه َي
ال َم ْر�أ ُة ال َّرشي َق ُة النّ ِاع َم ُة.
ال�أوانِ ُسَ :ج ْم ُع ال�آنِ َس ِةَ ،و ِه َي
الفَتا ُة ال ِب ْك ُر.

الضما َد ِة
َض َّم َد ال ُج ْر َح :شَ َّد ُه بِ ِّ
الضما ِد� ،أ ْو َد َه َن ُه بِال َّدوا ِء.
�أ ِو ِّ

تيعاب
ال َف ْه ُم ْ
والاس ُ

راغات ال�آتِ َي َة بِما ُي ِ
ِ
ص:
1-1نُ ْك ِم ُل ال َف
ناس ُبها ِم َن النَّ ِّ
�أ� -أ ْف َض ُل َم َح ٍّل لِ َت ْه ِ
الخلائِقِ ............
ذيب َ
بَ -ط َل ُب ال ِع ْل ِم في إِال� ْسلا ِم ...................
جَ -ي َتسامى ِح ْض ُن ال�أ ِّم بِـ...................
د -لا َن ْر َتجي ِم َن ال�أ ْبنا ِء َخ ْيراً �إِذا نَشَ ؤوا بِ ِح ْضنِ ...................
س ال� أ ْخ ِ
س ال�أبْنا ِء.
لاق ال َّط ِّي َب ِة في نُفو ِ
2-2نُ َو ِّض ُح َد ْو َر ال� أ ِّم في َغ ْر ِ
قاس ِب ِه �أ ْخ ُ
لاق ال َولي ِد.
ياس الَّذي تُ ُ
َ 3-3ن ْذ ُك ُر ال ِم ْق َ
َ 4-4ن ْست َْخ ِر ُج ِم َن ال�أب ِ
ْيات ما َيتَوا َف ُق َو َم ْعنى َق ْو ِل �أ ْح َمدَ َش ْوقي:
�أ ْع َد ْد َت شَ ْعباً َط ِّي َب ال�أ ْعر ِ
اق
		
ال�أ ُّم َم ْد َر َس ٌة �إِذا �أ ْع َد ْد َتها

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل

َ -١ن ْس َت ْن ِت ُج َّ
الش َب َه َب ْي َن النَّ ِ
ِ
بات َوال� أ ْخ ِ
الفاض َل ِة.
لاق
 -٢نُ َو ِّض ُح َجمالَ الت َّْصوي ِر في ال َب ْي َت ْي ِن ال�آتِ َي ْي ِن:
ذاب ِ
الهون في �أ ْس ِر ال ُعدا ِة
َو َك ْم ِم ْن ُه َّن َم ْن �أ ِس َر ْت َوذاق َْت
َع َ
َت ُحــ ُّل لِسائِليهـا ال ُمشْ ِك ِ
ـحــراً
ـلات
َوكا َن ْت �أ ُّمنـا في ال ِع ْلـ ِم َب ْ

ـن �أ ْس ـ َر َت ْي ِن ،إ� ِْحداهُمــا تُ ْعنــى ِب َت ْر ِب َي ـ ِة �أبْنائِهــا َو َبناتِهــا عَلــى ال� أ ْخـ ِ
الحميــدَ ِة،
ـلاق َ
 -٣نُــوازِنُ َب ْيـ َ
ـت إ�ِلــى ُسـ ِ
ـلوك ِصغارِهــا.
َو�أ ْخــرى لا َت ْل َت ِفـ ُ
ّاريخ لِ ِنسا ٍء كانَ َلهُ َّن َب ْص َم ٌة ِ
الحيا ِة.
واض َح ٌة في َ
 -٤نُ َق ِّد ُم �أ ْم ِث َل ًة ِم َن الت ِ

الـ ُّلـ َغـ ُة

الجمــو ِع ال�آتِ َيـ ِة:
ـن ُ
َن ْذ ُكـ ُر ُم ْفـ َر َد ُك ِّل َج ْمـ ٍـع ِمـ َ
لينِ ،
مات.
لات ،العالِ ُ
يات ،ال ُمشْ ِك ُ
روح ،الد ِّام ُ
الحسا ُن ،ال ُج ُ
ّ
السائِ َ
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ال َق ِ
واع ُد
بِنا ُء فِ ْع ِل ال� أ ْم ِر

َن ْق َر�أ ال�أ ْم ِث َل َة ال�آتِ َي َة:
َي ْوماً َو �إ ِْن ُك ْن َت ِم ْن �أ ْه ِل ال َمشور ِ
(�أبو الحسن الجرجاني)
ات
 1-1شَ ا ِو ْر ِسواكَ �إذا َنا َب ْت َك نائِ َب ٌة
َ 2-2ه ِّذ ْب َن �أ ْولا َدك َُّن.
اح ال َكثي َر.
تجنَّ َب َّن ال ِمز َ
َ 3-3
� 4-4أ ْح ِس َن ْن �إِلى النّاسِ.
الصدْقَ فيما َتقولُ .
َ 5-5ت َح َّر ِّ
� 6-6أ ْص ِغ �إِلى نُ ْص ِح ال ُح َكما ِء.
(النحل)125:
		
 7-7قالَ َتعالى﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾
(كث ّير ع ّزة)
		
َلوص ْي ُكما ثُ َّم ا ْب ِكيا َح ْي ُث َحلَّ ِت
َ 8-8خلي َل َّي هذا َر ْب ُع َع َّز َة فا ْع ِقلا
ق َ
(البقرة)43:
					
 9-9قالَ َتعالى﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾
الجـو ِ
اب
 -١٠قولــي �إِذا نـا َد ْي ِتـنـــي
َو َع ُ
ييت َع ْن َر ِّد َ
س لــ ْم ُي َمتَّ ْـع بِالشَّ ِ
َز ْي ُن الشَّ ِ
داني)
بــاب			
باب �أبو فِرا
ٍ
(�أبو فراس َ
الح ْم ّ

َنـتَــ�أ َّمـ ُل
	�إِذا َت�أ َّم ْلنــا ال�أ ْفعــالَ الَّتــي َت ْح َتهــا ُخطـ ٌ
الســابِ َق ِةَ ،و َجدْناهــا �أ ْفعــالَ �أ ْمـرٍَ ،و َقـ ْد َمـ َّر بِنــا في
ـوط فــي ال�أ ْم ِث َلـ ِة ّ
س �أ ْحـوالَ بِنــا ِء فِ ْعــلِ ال�أ ْمـ ِر َعلــى النَّ ْحـ ِو ال�آتــي:
َم ْو ِضـ ٍـع ســابِقٍ �أ َّن فِ ْعـ َل ال�أ ْمـ ِر َم ْب ِنـ ٌّـيَ ،و َسـ َن َت َب َّي ُن فــي هــذا الـ َّد ْر ِ
�أ -فــي ال ِمثـ ِ
ـال ال�أ َّو ِل ،جــا َء فِ ْعـ ُل ال�أ ْمـ ِر (شــا ِو ْر) َصحيـ َـح ال�آ ِخـرَِ ،و َلـ ْم َيتَّ ِصـ ْل بِـ ِه شَ ـ ْـيءٌَ ،و ِع ْنـ َد َت�أ ُّمـ ِل
ـكون.
السـ َ
َح َر َكـ ِة ال ِبنــا ِء َعلــى � ِآخـ ِر ِهَ ،ن ِجدُهــا ُّ
ب -فــي ال ِمثـ ِ
ـال الثّانــي ،جــا َء ال ِف ْعـ ُل ( َه ِّذ ْبـ َـن) ُمتَّ ِصــلاً بِنـ ِ
توحـ ُة ال�آ ِخـرَِ ،و ِع ْنـ َد
ـون النِّ ْسـ َو ِةَ ،و ِهـ َـي َم ْف َ
ـكون.
السـ َ
َت�أ ُّمــلِ َح َر َكـ ِة ال ِبنــا ِء َعلــى � ِآخـ ِر َ
الحـ ْر ِف ال�أ ْص ِلـ ِّـي َو ُهـ َو البــا ُءَ ،ن ِجدُهــا ُّ
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ج -فــي ال ِمثا َل ْيــنِ الثّالِـ ِ
ـثَ ،وال ّرابِـ ِـع ،ات ََّصـ َل ال ِف ْعـ ُل فــي ُك ٍّل ِم ْن ُهمــا بِنـ ِ
ـث ات ََّصـ َل ال ِف ْع ُل
ـون التَّ ْوكيـ ِدَ ،ح ْيـ ُ
( َت َجنَّ َبـ َّـن) بِنـ ِ
توحـ ِة ال ُمشَ ـ َّد َد ِة)� ،أ ّمــا ال ِف ْعـ ُل (�أ ْح ِسـ َن ْن) َف َقـ ِد ات ََّصـ َل بِنـ ِ
ـون
ـون التَّ ْوكيـ ِد الثَّقي َلـ ِة (ال َم ْف َ
(الســا ِك َن ِة)َ ،وفــي الحا َل َت ْيــنِ َن ِجـ ُد �أ َّن ال ِف ْعل ْيــنِ ال�أ َّولَ َوالثّانــي ُب ِنيــا َعلــى ال َف ْتـ ِـح
التَّ ْوكيـ ِد َ
الخفي َفـ ِة ّ
الســابِقِ لِنـ ِ
ـون التَّ ْوكيـ ِد.
ال َموجــو ِد َفـ ْوقَ َ
الحـ ْر ِف ّ
الســابِ ِعَ ،ن ِجـ ُد �أ َّن ال ِف ْعـ َل ( َت َحـ َّر) ُحـ ِذ َف ِمـ ْـن � ِآخـ ِر ِه َحـ ْر ُف
الســا ِدسِ ،و ّ
د -فــي ال�أ ْم ِث َلـ ِة الخا ِمـسِ ،و ّ
ال�ألِـ ِ
ض َع ْنـ ُه بِال َف ْتـ ِـحَ ،وال ِف ْعـ ُل (�أ ْصـ ِـغ) ُحـ ِذ َف ِمـ ْـن � ِآخـ ِر ِه
ـف ،بِدَليـ ِل ُمضا ِر ِعـ ِه ( َي َت َحـ ّرى)َ ،و ُعـ ِّو َ
ض َع ْن ـ ُه بِا ْل َك ْس ـرِ� ،أ ّمــا ال ِف ْع ـ ُل (ا ْد ُع)َ ،ف ُح ـ ِذ َف
َح ـ ْر ُف اليــا ِء ،بِدَلي ـ ِل ُمضا ِر ِع ـ ِه ( ُي ْصغــي)َ ،و ُع ـ ِّو َ
ِمـ ْـن � ِآخـ ِر ِه َحـ ْر ُف الـواو ِ ،بِدَليـ ِل ُمضار ِِعـ ُه ( َيدْعــو) ،ولا َيخْ فــى َع َل ْينــا �أنَّهــا �أ ْفعــا ٌل ُم ْع َتلَّـ ُة ال�آ ِخـرِ.
ص ُم ْع َتـ ِّل ال�آ ِخـ ِر ِهـ َـي َحـ ْـذ ُف َحـ ْر ِف ال ِعلَّـ ِة.
ـص ِمـ ْـن هــذا �إِلــى �أ َّن َعلا َمـ َة بِنــا ِء ال ِف ْعــلِ النّا ِقـ ِ
َونَخْ ُلـ ُ
هـــ -فــي ال�أ ْم ِث َل ـ ِة الثّ ِامــنِ  ،والتّ ِاسـ ِـع ،و ِ
العاش ـرِ ،جــا َء ال ِف ْع ـ ُل (ا ْع ِق ـ ْل) ُم ْس ـ َنداً �إِلــى �ألِـ ِ
ـف الا ْث َن ْيــنِ ،
ـون ِمـ ْـن � ِآخ ـ ِر ِه ،بِدَلي ـ ِل ُمضار ِِع ـ ِه ( َي ْع ِقـ ِ
ـذوف النّـ ِ
ـلان)َ ،وجــا َء ال ِف ْع ـ ُل (�أ ِق ـ ْم) ُم ْس ـ َنداً �إِلــى وا ِو
َم ْحـ َ
ـذوف النّـ ِ
ـون)َ ،وجــا َء ال ِف ْعـ ُل (قُـ ْل) ُم ْسـ َنداً
الجما َعـ ِةَ ،م ْحـ َ
ـون ِمـ ْـن � ِآخـ ِر ِه ،بِدَليــلِ ُمضار ِِعـ ِه ( ُيقيمـ َ
َ
ـذوف النّـ ِ
ـص ِمـ ْـن هــذا
�إِلــى يــا ِء ال ُمخا َط َبـ ِة َم ْحـ َ
ـون ِمـ ْـن � ِآخـ ِر ِه ،بِدليــلِ ُمضا ِر ِعـ ِه ( َتقوليـ َـن)َ .ونَخْ ُلـ ُ
الجما َع ـ ِة� ،أ ْو �ألِـ ِ
ـف الا ْث َن ْيــنِ َوالا ْث َن َت ْيــنِ َ ،ويــا ِء ال ُمخا َط َب ـ ِة،
�إِلــى �أ َّن ُك َّل فِ ْع ـ ِل �أ ْم ـ ٍر ُم ْس ـ َن ٍد �إِلــى وا ِو َ
ُي ْبنــى َعلــى َحـ ْـذ ِف النّـ ِ
ـون ِمـ ْـن � ِآخ ـ ِر ِه.

َن ْس َت ْن ِت ُج

ُ -١ي ْبنى فِ ْع ُل ال� أ ْم ِر عَلى ما ُي ْج َز ُم ِب ِه ُمضارِ ُع ُه.
الس ِ
كون في حا َل َت ْي ِن:
ُ -٢ي ْبنى فِ ْع ُل ال� أ ْم ِر عَلى ُّ
حيح ال�آ ِخرَِ ،و َل ْم َيتَّ ِص ْل بِ ِه شَ ْيءٌ.
�أ � -إِذا َ
كان َص َ
حيح ال�آ ِخرَِ ،وات ََّص َل ْت بِ ِه نُو ُن النِّ ْس َو ِة.
ب� -إِذا َ
كان َص َ
ُ -٣ي ْبنى فِ ْع ُل ال� أ ْم ِر عَلى ال َف ْت ِح ،إ�ِذا اتَّ َص َل ْت ِب ِه نونُ التَّ ْوكي ِد َ
الخفي َف ُة �أ ِو الثَّقي َل ُة.
ف َح ْر ِ
ُ -٤ي ْبنى فِ ْع ُل ال� أ ْم ِر عَلى َح ْذ ِ
ف ال ِع َّل ِة ،إ�ِذا كانَ ُم ْع َت َّل ال�آ ِخ ِر.
ـن �أ ِو ْ
ـف ْ
ُ -٥ي ْبنــى فِ ْعـ ُل ال� أ ْمـ ِر عَلــى َحـ ْـذ ِ
ف النّـ ِ
ـن آ� ِخـ ِر ِه ،إ�ِذا اتَّ َص َلـ ْ
الاث َن َت ْي ِن،
الاث َن ْيـ ِ
ـون ِمـ ْ
ـت ِبـ ِه �ألِـ ُ
الجما َعـ ِة� ،أ ْو يــا ُء ال ُمخا َط َب ِة.
واو َ
�أ ْو ُ
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ريبات
التَّ ْد ُ
ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ
نُ َع ِّي ُن في ال ِف ْق َر ِة ال�آتِ َي ِة �أ ْفعالَ ال� أ ْم ِرَ ،ونُ َح ِّد ُد عَلا َم َة بِنا ِء ُك ٍّل ِم ْنها:
اج َع َلنَّ ُه َيشْ ُع ُر َك�أنَّ ُه في
ديق ،فَا ْل َق ُه بِال ِبشْ رَِ ،وبالِغْ في �إِ ْكر ِام ِهَ ،و�أ ْص ِغ �إِلى َحدي ِث ِهَ ،و ْ
	�إِذا زا َركَ َص ٌ
اف َفشَ ِّي َعنَّ ُه �إِلى ِ
البابَ ،واشْ ُك َرنَّ ُه َعلى زيا َر تِ ِهَ ،وا ْر ُج �أ ْن َيعو َد �إِلى
َم ْنزِلِ ِهَ ،و َب ْي َن �أ ْه ِل ِهَ ،و �إِذا �أرا َد الان ِْصر َ
ص القَري َب ِة.
زِيا َر تِ َك في ال ُف َر ِ

ريب الثّاني:
الت َّْد ُ

َمه َّمة بيتية

نُ َمثِّ ُل ب ُِج ْم َل ٍة ُمفيدَ ٍة عَلى ُك ٍّل ِم ّما َي أ�ْتي:
الس ِ
كون.
�أ ُ -ج ْم َل ٍة َت ْب َد�أ بِ ِف ْع ِل �أ ْم ٍر َم ْب ِن ٍّي َعلى ُّ
بُ -ج ْم َل ٍة َت ْب َد�أ بِ ِف ْعلِ �أ ْمرٍَ ،ت ْط ُل ُب فيها ِم ْن َصدي ِق َك القيا َم بِ َع َملٍ ُي ْك ِس ُب ُه رِضا والِ َد ْي ِه.
ٍ
ِ
ني َعلى َح ْذ ِف النّ ِ
ون.
جـُ -ج ْم َلة َت ْب َد�أ بِف ْع ِل �أ ْم ٍر َم ْب ٍّ

ريب الثّالِ ُث:
الت َّْد ُ
نُ ْع ِر ُب ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط فيما َي أ�ْتي:
ْصاف فِ ْتيانَ ِ
َ -1ر ّبوا َعلى إِال�ن ِ
		
الحمى
		
ـس ِجل ْـدَها
 -2و ُم ّسا تُراباً َ
كان َق ْد َم َّ

َت ِجدو ُه ُم ك َْه َف ال ُح ِ
قوق كُهولا
َوبيتاً َو َظ ّلا َح ْي ُث با َت ْت َو َظلَّ ِت
25

(�أحمد شوقي)
( ُك َث ِّير َع َّزةَ)

ال َبلا َغ ُة

نات ال َّل ْف ِظ َّي ُة ()2
ال ُم َح ِّس ُ
الس ْج ُع
َّ

َن ْق َر�أ ال� أ ْم ِثل َة ال�آتِ َي َة:
الص ِ
بن َع ّبا ٍد �إِلى قَاضي َمدي َن ِة (قُم)�" :أيُّها القاضي بِ ُق ْمَ ،ق ْد َع َز ْلناكَ َ ،ف ُق ْم".
َ 1-1ك َت َب َّ
اح ُب ُ
فاتَ ،و ُك ُّل ما ُه َو � ٍآت � ٍآت".
مات َ
ماتَ ،و َم ْن َ
عاش َ
طيب جا ِه ِل ٌّيَ " :م ْن َ
2-2قالَ َخ ٌ
"الح ْمـ ُد لِلَّـ ِه
ـب الشَّ ـ ْي ُخ ُم َح َّمـ ٌد بـ ُـن صالِـ ٍـح ال ُع َث ْيميــنِ فــي ُم َق ِّد َمـ ِة ِكتابِـ ِه (شَ ـ ْر ُح ُدرو ِ
س ال َبلا َغـ ِة)َ :
َ 3-3ك َتـ َ
ـبَ ،ولا ُم ْع ِطـ َـي لِمــا َس ـ َل َبَ ،وطا َع ُت ـ ُه لِ ْلعا َلميـ َـن �أ ْف َض ـ ُل ُم ْك َت َسـ ٍ
ـبَ ،و َت ْق ـواه
الَّــذي لا مانِـ َـع لِمــا َو َهـ َ
لِ ْل ُمتَّقيـ َـن �أ ْعلــى َن َسـ ٍ
ـب".
َ 4-4و َصــ َل الــ ّراوي �إِلــى نــا ٍد َر ٍ
حيــبُ ،م ْح َتــ ٍو َعلــى زِحــا ٍم َو َن ٍ
الج ْم ِــع ،لِ َي ْســ ُب َر
ــج غا َبــ َة َ
حيــبَ ،ف َو َل َ
َم ْج َل َبـ َة ال َّد ْمـ ِـع								 .
الص ْنعانِ َّي ُة ،بِ َت َص ُّر ٍف)
(ال َمقا َم ُة َّ

َنـتَــ�أ َّمـ ُل
ــن ُج ْم َل َت ْيــنِ ُ ،همــا�( :أيُّهــا
	�إِذا َت�أ َم ْلنــا ال�أ ْم ِث َلــ َة الســابِ َق َةَ ،و َجدْنــا ال ِمثــالَ ال�أ َّولَ ِم ْنهــا ُم َركَّبــاً ِم ْ
القاضــي بِ ُقــم) ،و( َقـ ْد َع َز ْلنــاكَ َ ،ف ُقــم)َ ،و َقـ ِد ات ََّحـد ِ
َت ال ُج ْم َلتـ ِ
الحـ ْر ِف ال�أخيـرَِ ،و ُهـ َو (الميـ ُم) فــي
ـان فــي َ
َك ِل َم َتــي قُـ ْم (ال َمدي َن ـ ُة الفارِس ـ َّي ُة)َ ،وقُـ ْم فِ ْع ـ ُل ال�أ ْم ـرَِ .و َو َجدْنــا ال ِمثــالَ الثّانِـ َـي ُم َركَّب ـاً ِمـ ْـن َثـ ِ
ـلاث ُج َمــلٍ ،
َت ُج َم ُلـ ُه الثّـ ُ
ـلاث
ـات)َ ،و( ُك ُّل مــا ُهـ َو � ٍآت � ٍآت)َ .و َقـ ِد ات ََّحـد ْ
ـات فـ ْ
ـاش مـ ْ
ـات)َ ،و( َمـ ْـن مـ َ
ِهـ َـيَ ( :مـ ْـن عـ َ
ـث ُم َركَّبـاً
الحـ ْر ِف ال�أخيـ ِر فــي ُك ٍّل ِم ْنهــاَ ،و ُهـ َو التّــا ُء في(مــات ،وفــات ،و�آت)َ ،و َو َجدْنــا ال ِمثــالَ الثّالِـ َ
فــي َ
ـب)َ ،و(لا ُم ْع ِطـ َـي لِمــا َس ـ َل َب)َ ،و(طا َع ُتـ ُه لِ ْلعا َلميـ َـن �أ ْف َض ـ ُل
مــن �أ ْر َبـ ِـع ُج َمــلٍ ِ ،هـ َـي( :لا مانِـ َـع لِمــا َو َهـ َ
ـب)َ .و َقـ ِد ات ََّحـد ِ
ُم ْك َت َسـ ٍ
ـب)َ ،و( َت ْقـواه لِ ْل ُمتَّقيـ َـن �أ ْعلــى َن َسـ ٍ
الحـ ْر ِف ال�أخيـ ِر فــي ُك ٍّل
َت ُج َم ُلـ ُه ال�أ ْر َبـ ُـع فــي َ
ـب).
ـب ،و َن َسـ ْ
ـبَ ،و َس ـ َل ْبَ ،و ُم ْك َت َسـ ْ
ِم ْنهــاَ ،و ُه ـ َو البــا ُء فــي ( َو َهـ ْ
	�إِذا َت�أ َم ْلنــا ال ِمثــالَ ال ّرابِـ َـع َو َجدْنــا ُه ُم َركَّب ـاً ِمـ ْـن �أ ْر َبـ ِـع ُج َمــلٍ  ،ال ُج ْم َلتـ ِ
ـان ال�أولــى َوالثّانِ َي ـ ُةُ ،همــا:
ـب)َ ،وال ُج ْم َلتـ ِ
ـبُ ،م ْح َت ـ ٍو َعلــى زِحــا ٍم َو َنحيـ ٍ
( َو َص ـ َل ال ـ ّراوي �إِلــى نــا ٍد َرحيـ ٍ
ـان الثّالِ َث ـ ُة َوال ّرابِ َع ـ ُةُ ،همــا:
الج ْمـ ْـع ،لِ َي ْس ـ ُب َر َم ْج َل َب ـ َة ال َّد ْمـ ْـع)َ ،و َق ـ ِد ات ََّح ـد ِ
َت ال ُج ْم َلتـ ِ
الح ـ ْر ِف
ـان ال�أولــى َوالثّان َي ـ ُة ،فــي َ
( َف َو َلـ َـج غا َب ـ َة َ
ـب) َوات ََّح ـد ِ
َت ال ُج ْم َلتـ ِ
ـان الثّالِ َث ـ ُة وال ّرابِ َع ـ ُة فــي
ـبَ ،و َنحيـ ْ
ال�أخي ـ ِر فــي ُك ٍّل ِم ْن ُهمــاَ ،و ُه ـ َو البــا ُء فــي ( َرحيـ ْ
(الج ْم ِــعَ ،وال َّد ْم ِــع).
ــن فــي َ
َ
الحــ ْر ِف ال�أخيــ ِر فــي ُك ٍّل ِم ْن ُهمــاَ ،و ُهــ َو ال َع ْي ُ
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َوهــذا اللَّــو ُن ِمـ َـن ال ُم َح ِّسـ ِ
ـج ِع
الحمــا ِم� ،أ ْو َسـ ْ
(سـ ْ
ـجعاً)؛ نِ ْسـ َب ًة �إِلــى َصـ ْو ِت َ
ـنات اللَّ ْف ِظ َّيـ ِة ُي َسـ ّمى َ
ـن َف ِ
الحمــا ِم� ،أ ِو الكا ِهــنِ فــي َتراتي ِلـ ِهَ ،لو َِجدْنــا ُه َيخْ ِتـ ُم ُك َّل ِ
ال ُك ّهـ ِ
واص ِلـ ِه
فاص َلـ ٍة ِمـ ْ
ـانَ ،ف َلـ ِو اسـ َت َم ْعنا �إِلــى َ
ف ِ
ب َِح ـ ْر ٍ
ـج ِع موســي ِق َّي ٌةَ ،ت ْع َم ـ ُل إل�يقــا ِع ال َف ِ
واص ـ ِل
السـ ْ
واح ـ ٍدَ ،يل َت ِز ُم ـ ُه فــي ُك ِّل َم ـ َّر ٍةَ ،وغا َي ـ ُة َّ
ـل.
الج َمـ ِ
َوال َقوافــي فــي ُ

َن ْس َت ْن ِت ُج
الح ْر ِ
الس ْج ُعُ :ه َو َتوا ُف ُق ِ
ف ال�أخي ِر.
َّ
فاص َل َت ْي ِن� ،أ ْو �أ ْك َث َر في َ
َو َقـ ْد َيخْ ُطـ ُر بِبـ ِ
ـج ِع النَّ ْثـ ُرَ ،غ ْيـ َر
السـ ْ
السـ ْ
ـج َع لا َي�أْتــي فــي الشِّ ـ ْعرَِ ،ف ُنجي ُبـ ُه� :إِ َّن َم ْو ِطـ َـن َّ
ـال �أ َحـ ٍد �أ َّن َّ
كان قَليــلاًَ ،كقَــ ْو ِل ال ُم َت َن ّبــي:
�أنَّــ ُه قَــ ْد َي�أْتــي فــي الشِّ ــ ْعرَِ ،و �إ ِْن َ
َوال َب ّر في شُ غُلٍ َ ،وال َب ْح ُر في َخ َج ِل
		
َف َن ْح ُن في َج َذ ٍلَ ،وال ّرو ُم في َو َجلٍ

كان َســليماً ِمـ َـن التَّ َكلُّـ ِ
ـف ،خالِي ـاً ِمـ َـن التَّ ْكــرا ِر
الس ْ
َو�أ ْف َضــ ُل َّ
ــج ِع مــا َتســا َو ْت ُج َم ُل ـ ُهَ ،و َ
فــي َغ ْيــ ِر فائِــ َد ٍة.
فائِدَ ٌة:

َي ِج ُب �أ ْن َن ِق َف َعلى � ِآخ ِر ال َفو ِ
الس ِ
كونَ ،م ْهما كا َن ْت َح َر َك ُة � ِآخرِها.
اص ِل بِ ُّ
ريب:
َت ْد ٌ

الس ْج َع في ال�أ ْم ِث َل ِة ال�آتِ َي ِة:
نُ َب ِّي ُن َّ
 -١قالَ الثَّعالِ ِب ُّيِ :
جاج َس َب ُب ال ُح ِ
"الح ْق ُد َص َد�أ الق ِ
روب".
ُلوبَ ،واللَّ ُ
الس ْي ُل" :اللّ ُه َّم �إ ِْن ُك ْن َت َق ْد �أ ْب َل ْي َتَ ،ف إِ�ن ََّك َق ْد عا َف ْي َت".
 -٢قالَ �أ ْعرابِ ٌّي َذ َه َب بِا ْب ِن ِه َّ
ـب ابـ ُـن ال ّرومــي �إِلــى َمري ـضٍ�" :أ ِذ َن اللّـ ُه فــي ِشــفائِ َكَ ،و َتل ّقــى دا َءكَ بِ َدوائِـ َ
ـكَ ،و َم َسـ َـح بِ َي ـ ِد
َ -3ك َتـ َ
ـك ِ
ـكُ ،مضا ِع َف ـ ًة لِ َمثو َب ِتـ َ
ماح َي ـ ًة لِ ُذنو بِـ َ
ـكَ ،و َج َعــل ِعلَّ َتـ َ
الســلا َم ِة �إِ َل ْيـ َ
العافِ َي ـ ِة َع َل ْيـ َ
ـك".
ـكَ ،و َو َّج ـ َه َو ْف ـ َد ّ
عان كَفىَ ،و �إِذا َم َل َك َعفا.
 -4ال ُح ُّر �إِذا َو َع َد َوفىَ ،و �إِذا �أ َ
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إِ
ال� ْملا ُء
ف ال َّل ِّي َن ُة في ال� أ ْسما ِء َف ْو َق الثُّلاثِ َّي ِة
ال�ألِ ُ
إ�ملاءٌ ْ
ليل ال ُم َع َّل ِم)
اخ ِتبارِ ٌّي ( ُي ْؤ َخ ُذ ِم ْن َد ِ

َ
الخ ُّط
المقو َل َة ال�آتِ َي َة َم َّر َت ْي ِن ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخَ ،و َم َّر َت ْي ِن ب َِخ ِّط ال ُّر ْق َع ِة:
َن ْكت ُُب َ
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التَّ ْعبي ُر
َك ْي ِف َّي ُة ِكتا َب ِة ُم َق ِّد َم ٍة لِ َم ْوضو ٍع ما

الصـ ِ
ـف الثّا ِمــنِ َقـ َّرروا �أ ْن َيقومـوا بِ�أن ِْشـ َط ٍة َت ْد َعـ ُم َم َل ّفـ ِ
الخاصـ َة بِـ ُك ِّل
ـات إِال�نْجــا ِز
َّ
ـب �أ َّن َط َل َبـ َة َّ
َهـ ْ
و ِاح ـ ٍد ِم ْن ُه ـ ْمَ ،ف َف ّكــروا بِ َع َمــلِ َحدي َق ـ ٍة َم ْد َر ِس ـ َّي ٍة تُ ـ ْز َر ُع بِ�أ ْصنـ ِ
ـاف ال ـ ُورو ِد َوال�أ ْزهــارَِ ،والنَّباتـ ِ
ـاتَ ،و لِ َت ْحقيــقِ
ذلِ َ
ــك ،قَــ َّرروا �أ ْن َي ْك ُتبــوا �إِلــى ال ُمديــ ِر َحــ ْولَ فِ ْك َر تِ ِهــ ْم هــ ِذ ِه:
ـض َز ْيـدٌَ ،و�أ ْح َضـ َر َو َر َقـ ًةَ ،و َهـ َّم بِ ِ
ـت �إِلــى ال َّط َل َبـ ِة ِمـ ْـن َح ْو لِـ ِهَ ،وقــالَ  :بِـ َم �أ ْبـ َد�أ؟
الكتا َبـ ِة ،فَا ْل َت َفـ َ
َن َهـ َ
ـب �أ ْن َت�أْذَنـوا َلنــا بِ إِ�نْشــا ِء َحدي َقـ ٍةَ ،ن ْز َر ُعهــاَ ،و َن َت َع َّهدُهــا؟
ـبَ :ن ْحـ ُـن ـ َط َل َبـ َة َّ
الصـ ِّ
ـف الثّ ِامــنِ َ -ن ْط ُلـ ُ
َهـ ْل �أ ْك ُتـ ُ
�أ ْم مــاذا َت ـ َر ْو َن؟
ـب َع ِلـ ٌّـيَ ،وقــالَ  :لا .ال َم ْن ِطـ ُـق َيقــولُ � :إِ َّن َل َد ْينــا َم ْد َر َسـ ًة َو�أ ْرضـاً َغ ْيـ َر ُم ْسـ َت َغلَّ ٍةَ ،و ُهنــاكَ
َو َقـ َ
ـف الطّالِـ ُ
لجميـ ِـع :لِـ إِـل�دا َر ِة،
َ
حاج ـ ٌة �إِلــى َت ْحســينِ بي َئ ِتنــا ال َم ْد َر ِس ـ َّي ِة َو َت ْجمي ِلهــاَ ،وفــي �إِنْجــا ِز هــذا ال�أ ْم ـ ِر فائِ ـ َد ٌة لِ َ
اح َع ِلـ ٍّـي،
َوال َّط َل َب ـ ِةَ ،وال َّزائِريـ َـنَ ،ومــا قُ ْل ُت ـ ُه ُي ْم ِكـ ُـن �أ ْن َيكـ َ
ـون ُم َق ِّد َم ـ ًة لِ ْل َم ْوضــو ِع .وا َفـ َـق ال َّط َل َب ـ ُة َعلــى ا ْق ِت ـر ِ
ـون ال ُم َق ِّد َم ـ َة.
َوشَ ـ َرعوا َيك ُتبـ َ
نُسـ ِ
الصـ ِ
ـف الثّ ِامــنِ فــي ِصيا َغـ ِة ُم َق ِّد َمـ ٍةِ ،مـ ْـن ِخـ ِ
ـلال َر ْبـ ِـط ال�أ ْفــكا ِر الّتــي َت َو َّصلـوا �إِل ْيهــا
ـاع ُد َط َل َبـ َة َّ
فــي فِ ْق ـ َر ٍة ِمـ ْـن ِس ـتَّ ِة �أ ْس ـ ُطرٍ.
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ورقة عمل شاملة
أ�ولاً:المطالعة

نقر�أ الفقرة التالية ثم نجيب عما يليها من �أسئلة:
« وتخلــق المهنــة بيــن �أفرادهــا نوع ـاً مــن التماســك الــذي يذكرنــا بالتماســك بيــن �أعضــاء ال�أســرة الواحــدة وهــو
تماســك يحمــي المجتمــع مــن ال�أنانيــة البغيضــة الضــارة ؛ ف�أفـراد المهنــة الواحــدة ك�أنهــم يحيــون معيشــة واحــدة،
الض ـراء اللتيــن تتعــرض لهمــا مهنتهــم»0
الس ـراء و َّ
ويشــتركون فــي َّ
ال�أسئلة:
 -1بم شبه الكاتب التماسك بين �أفراد المهنة الواحدة؟
 -2ما اهمية هذا التماسك بين �أفراد المهنة الواحدة؟
السراء والضَّراء  .العلاقة بين ما تحته خط (جناس ناقص  ،تضاد  ،ترادف �،أ+ب)
 -3يشتركون في َّ
( -4يحمي المجتمع من ال�أنانية البغيضة ) نكمل:
مضاد كلمة (ال�أنانية ) .................معنى كلمة (البغيضة)...................
 -5ما القيم المستفادة من الفقرة السابقة .........................................
ثاني ًا :القواعد
السؤال ال�أول :نستخرج �أفعال ال�أمر فيما ي�أتي ثم نحدِّد علامة بنائها:
ارج منــه �أن يتفهمــك
�إذا تحدثــت مــع صديقــك �أصـ ِـغ �إلــى حديثــه واجعلنَّــه يشــعر بمكانتــه عنــدك ،وناقشــه بهــدوء و ُ
ولا تجعــل نقاشــك معــه يفســد للــو ِّد قضيــة.

السؤال الثاني :نمثّل بجملة مفيدة من �إنشائنا على ك ٍّل مما ي�أتي:
 -1فعل �أمر مبني على حذف النون.
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 -2فعل �أمر مبني على السكون.
السؤال الثالث :نعرب ما تحته خط فيما ي�أتي:
 -1اد ُع �إلى عمل الخير .
� -2أ ْك ِر َم ْن الضيف ف إ� َّن �إكرامه واجب.
ثالث ًا :البلاغة
السجع فيما ي�أتي:
نع ّين َّ
 -1الحمد للّه القديم بلا بداية  ،والباقي بلا نهاية.
 -2قيل ل�أعرابي  :ما خير العنب؟ قال :ما خضر عوده  ،وطال عموده ،وعظم عنقوده.
 -3فنحن في جدل  ،والروم في وجل

والب ّر في شغل  ،والبحر في خجل

رابع ًا :ال�إ ملاء
السؤال ال�أول  :نُعلِّ ُل سبب كتابة ال�ألف اللَّ ِّينة في الصورة التي وردت عليها فيما ي�أتي:
موسى  ...................................هدايا.........................................
�أنتما� .....................................أمريكا......................................
السؤال الثاني :نضع ال�ألف اللَّ ِّينة في صورتها المناسبة فيما ي�أتي:
ُم ْن َت َهـُ ......ص ْغ َرَ .........ن َوا َيـُ ..........ع ْلي َـ..........
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اختبار نهاية الوحدة
أ�ولاً :المطالعة									
السؤال ال�أول :نقر أ� الفقرة ال�آتية ،ثم نجيب ع ّما يليها من أ�سئلة				 :

(١٠علامات)

ـدت و�أزيــز الرصــاص يختــرق
ـدت اغتالـوا طفولتــي ،وم ّزقـوا لعبتــي؛ فخ َّب�أتهــا فــي قلبــي ،منــذ ولـ ُ
«منــذ ولـ ُ
السـواد ال�أشــياء كلّهــا حولــي ،فـ�أرى عيونـاً باكيــة ..فهــذه �أ ّم شــهيد ،وهــذه بنــت �أســير ،وهــذه
�أذنـ ّـي ،ويجلّــل ّ
�أخــت مفقــود ،وهــذا طفـ ٌل شـ ّوهته قنبلــة اغتالــت لعبتــه».
 -١نذكُر معاناة �أطفال فلسطين كما تظهر في النص.....................................
 -٢نوضح جمال التصوير في عبارة «هذا طف ٌل ش ّوهته قنبلة اغتالت لعبته»......................

السواد ال�أشياء كلّها حولي»؟ ............................
 -٣ما دلالة العبارة ال�آتية « :ويجلّل ّ
ادف :يغطي  .....................يقتل على غفلة..............
 -٤نستخرج من النص مر َ
وال�سوار وابن آ�وى) ثم نجيب عما يليها:
السؤال الثاني :نقر أ� الفقرة ال�آتية من (حكاية اللبؤة إ
«ل ّمــا ســمعت اللبــؤة كلام ابــن �آوى ،عرفــت �أ ّن ذلــك ممــا جنــت علــى نفســها ،و�أ ّن عملهــا كان جــوراً
وظلماً،فتركــت الصيــد وانصرفــت عــن �أكل اللحــم �إلــى الثمــار والنّســك والعبــادة».

 -1نذكر ال�أسباب التي �أدت �إلى تغ ّير نظرة اللبؤة �إلى الحياة................................
 -2ما القرار الذي اتخذته اللبؤة عندما ر�أت ما ح ّل بشبليها؟ ................................
 -3ما ر�أيك في قرار اللبؤة ال�أخير؟ ....................................
 -٤نستخرج من الفقرة :ترادفاً  .........................اسماً مبن َّياً............

ص ّ
			
عري
الش ّ
ثاني ًا :النَّ ُّ
السؤال ال�أول :نقر أ� ال�أبيات ال�آتية من قصيدة «التربية وال�أمهات» ثم نجيب عما يليها:
يه ِّذبها كحضن ال�أ َّمهات
ولم �أ َر للخلائق من مح ّل
بتربية البنين �أو البنات
فحضن ال�أ ِّم مدرسة تسامت
و�أخلاق الوليد تقاس حسناً
ب�أخلاق النّساء الوالدات

(5علامات)
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نوضح دور ال�أم في غرس ال�أخلاق الطيبة في نفوس ال�أبناء.............................. .
ِّ -١
نوضح الصورة الجمالية الواردة في البيت الثاني.
ِّ -١
 -٢نستخرج من ال�أبيات :مرادف كلمة ترفعت ،.......اسماً مجروراً......................... .
 -٣نكتب ثلاثة �أبيات �أخرى من القصيدة نفسها..........................................
							
ثالث ًا :القواعد اللغويَّة

(11علامة)

السؤال ال�أول :نح ِّد ْد الفعل الماضي وفعل ال�أمر فيما ي أ�تي ،ونذكر علامة بناء ك ٍّل منهما:

 -1تجنَّ َب َّن الكذب وال ِّرياء...........
 -2عان ْي َنا من ظلم الاحتلال...................

� -3إذا زا َركَ صديق ،فال َق ُه بالبشر...............
 -4النساء ساند َْن الرجال في المواقع كلِّها..................

		
السؤال الثاني :نمثّل لما ي أ�تي بجمل مفيدة من إ�نشائنا:
مبني على الكسر.......
 -1فعلٍ ما ٍ
ض ٍّ
مبني على حذف حرف العلة.............. .
 -2فعلِ �أم ٍر ٍّ
ض اتَّصل ب�ألف الاثنين........
 -3فعلٍ ما ٍ
 -4فعلِ �أم ٍر اتَّصل بواو الجماعة...

السؤال الثالث :نعرب ما تحته خط في الجمل ال�آتية:
صغ �إلى نُ ْصح الحكماء.
� -1أ ِ
 -2الجنود �أفز ُعوا ال�أطفال.
 -3قولِي خيراً �أيتها الفتاة �أو اصمتي.
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رابعاً :البلاغة
					
السؤال ال�أول :نع ّين الجناس ونذكر نوعه فيما ي أ�تي:
 -1قال تعالى﴿ :وجوه يومئذ ناضرة� ،إلى ربها ناظرة﴾ .....................

(8علامات)

 -2قال تعالى﴿ :ويوم تقوم الساعة ،يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة﴾ ..............
		
السجع فيما ي أ�تي:
السؤال الثاني :نع ّين َّ
 -1الح ُّر �إذا وعد وفى ،و �إذا �أعان كفى ،و �إذا ملك عفا.
« -2رحم الله عبداً قال خيراً فغنم� ،أو سكت فسلم».
ال�ملاء
خامس ًا :إ
السؤال ال�أول :نضع ال�ألف اللَّ ِّينة في صورتها المناسبة في الكلمات ال�آتية:
دعـــ...........
اســتحيـ..............

مشـــ..............
انتهـــ..........

(5علامات)

تــولَّ .............اســتلقـ...........

السؤال الثاني :نذكر سبب كتابة ال�ألف اللَّ ِّينة على الصورة التي وردت عليها فيما ي�أتي:

(علامتان)

 -1القرى........................................................
 -2الصغرى.................................................
 -3الدنيا.........................................................
 -4فرنسا..................................................
سادس ًا :التعبير
(الطبيعــة الفلســطينية جمــا ٌل تجلّــى فيهــا �إِبــداع الخالــق) نوظِّــف هــذه العبــارة فــي وصــف رحلــة تجولنــا فيهــا
بيــن �أحضــان الطبيعــة مــن خــلال كتابــة ثــلاث فقـرات مترابطــة.
( 5علامات)

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