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الاس ِت ِ
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قات
ال َم ْو ُت ال ُم َت َربِّ ُ
ال ِف ْع ُل ال َمزي ُد الثُّلاثِ ُّي
اله ْم َز ِة ال ُم َت َو ِّس َط ِة
اج َع ُة َ
ُمر َ

اختبار نهاية الفترة ()١

النّ
تاجات:
ُ

ُي َت َّوقَّ ُع ِم َن ال َّط َلب ِة بعدَ الانتها ِء ِم َن الفترة ال�أولى:
استنتاج ال�أفكا ِر فيها والتع ّرف �إلى �أصحابها.
حيح ًة ُم َع ِّب َر ًة و
ِ -١قراء ِة النُّصو ِ
ِ
ص ِقرا َء ًة َص َ
استنتاج َخصائِصها و َت َمثُّلِ قيمها.
صو
تحليلِ النُّصو ِ
ِ
َ -٢
ِ -٣ح ْف ِظ ِستَّ ِة �أ ٍ
بيات ِم َن الشِّ ع ِر ال َعمو ِد ِّي ،و َعشَ َر ِة �أس ُط ٍر ِشع ِريَّ ٍة ِم َن الشِّ ْع ِر ال ُح ِّر.
الصرفِ َّي ِة الوا ِر َد ِة وتوضيح قواعدها.
َ -٤ت َع ُّر ِف ال َمفاهي ِم َّ
َ -٥ت َع ُّر ِف ال َمفاهي ِم ال َب ِ
لاغ ّي ِة وتحليل �أمثلتها.
ُ -٦مراعا ِة ال َقو ِاع ِد إِال�ملائِ َّي ِة في ِكتاباتِ ِهم.
 -٧كتاب ِة َم ٍ
س اللُّ َغ ِة ال َع َر بِ َّي ِة.
فين فيها ما َت َعلَّمو ُه في ُدرو ِ
قالات َموضو ِع َّي ٍة َوذاتِ َّي ٍة ُم َوظِّ َ

الصفحة
3
7
9
11
14
15
16
21
24
27
28
31
32
35

ال َو ْحدَ ُة

١
َسفي َن ُة ال َّر ْح َم ِة

تاج َدائِماً �إِلى َوسي َل ِة النَّجا ِةَ ،و َم ْس َكنِ ال َّر ْح َم ِة؛ لِ َي َظ َّل
عيفَ ،ي ْح ُ
العا َل ُم َب ْح ٌر َعظي ٌم َي ْس َب ُح فِي ِه َمخْ لوقٌ َض ٌ
ْي َو ْاس ِتقا َم ٍة.
ُم ْس َت ِمداً ِمشْ َع َل النُّورَِ ،يسي ُر َعلى َهد ٍ
الص ِّد َوال َغوا َي ِة ،كَما َذ َّك َر ْت
الص ْب َر َعلى َّ
ِض �أما َن َة ال َّد ْع َو ِة َو َت ْبليغَهاَ ،و َّ
َوسو َر ُة ٍ
نوح َ -ع َل ْي ِه َّ
السلا ُمَ -ت ْعر ُ
لاح َق ْو ِم ِهَ ،دعا َربَّ ُه �ألّا َي ْت ُركَ
بِ ِن َع ِم الل ِه َتعالىَ ،و َدلائِلِ قُ ْد َر تِ ِه في َ
السلا ُمِ -م ْن َص ِ
الخ ْلقِ َ ،و َب ْع َد َي�أْ ِس ِه َ -ع َل ْي ِه َّ
الاس ِتجا َب ُة �أ ْن �أ ْغ َر َق ُهم الل ُهَ ،و�أ ْه َل َك ُهم
�أ َحداً ِم ْن ُهم َعلى َو ْج ِه ال�أ ْرضِ؛ لِ ِش َّد ِة ُظ ْل ِم ِهم َوفَسا ِد ِهم ،فَكا َنت ْ
وفان ،كَما َدعا لِ َن ْف ِس ِه َولِ�أت ِ
بِالطّ ِ
ذين َر ِكبوا َسفي َن َة ال َّر ْح َم ِة بِال َم ْغ ِف َر ِة.
ْباع ِه الَّ َ
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ِم ْدراراًَ :غزيراً ُم َتتابِعاً.

َوقاراًَ :ت ْوقيراً َو َت ْعظيماً.
�أ ْط ـواراًَ :ج ْمـ ُـع َط ـ ْورٍَ ،و ِهـ َـي
ال�أ ْحــوالُ .
ِطباقاًَ :سما ًء َف ْوقَ َسما ٍء.
َــجَ ،و ُهــ َو
ــع ف ٍّ
فِجاجــاًَ :ج ْم ُ
ــع.
ريــق الو ِاس ُ
ال َّط ُ

ُك ّباراً :شَ ديداًَ ،عظيماً.
َو ّداًَ ،و ُسواعاًَ ،و َي َ
غوث،
َو َيعوقَ َ ،و َن ْسراً� :أ ْصناماً
َع َبدَها ال ُك ّفا ُر.

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵ
ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ

َديّاراًَ :يدو ُر َعلى ال�أ ْرضِ.

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﱪ

َتباراًَ :هلاكاً.

تيعاب:
ال َف ْه ُم َو ْ
الاس ُ

السلا ُم� -إِلى َق ْو ِم ِه؟
  1ما ال ِّرسا َل ُة الّتي َح َم َلها ٌنوح َ -ع َل ْي ِه َّ
السلا ُم-؟
جيبين لِ َد ْع َو ِة ٍ
نوح َ -ع َل ْي ِه َّ
  2بِماذا َو َع َد اللّ ُه َ -تعالى -ال ُم ْس َت َالسلا ُمُ -كلَّما حا َولَ َد ْع َو َت ُهم َو َت ْذكي َر ُهم بِرِسا َل ِت ِه؟
  3ماذا َكان َي ْص َن ُع َق ْو ُم ٍ
نوح َ -ع َل ْي ِه َّ
  4ما َمظا ِه ُر َع َظ َم ِة اللّ ِه الّتي َت ْس َت ْو ِج ُب َت ْوقي َر ُه؟رين ِم ْن ِعبا ِد ِه؟
  5بِ َم َو َع َد اللّ ُه ال ُم ْس َت ْغ ِف َذين َع َص ْوا َد ْع َو َت ُه؟
  6ما َمصي ُر َق ْو ِم ٍنوح الَّ َ
ْسان في �أ ْطوا ٍر ُم َتعا ِق َب ٍة ،نُ َو ِّض ُح تِ ْل َك ال�أ ْطوا َر.
َ 7 -خ َل َق اللّ ُه إِال�ن َ

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل:

السابِ َع ُة صو َر ًة و ِ
نوح َو ِش َّد ِة ِعنا ِد ِهم ،نُ َو ِّض ُحها.
اض َح ًة لِفَسا ِد َق ْو ِم ٍ
 َ 1ر َس َم ِت ال�آ َي ُة ّ  2نُ َعلِّ ُل ما َي�أْتي:سين َس َن ًة.
السلا ُم -لِ َق ْو ِم ِه تِ ْس َع ِم َئ ٍة َ
• ْاس ِت ْمرا َر َد ْع َو ِة ٍ
نوح َ -ع َل ْي ِه َّ
وخ ْم َ
رين َديّاراً.
قي َعلى ال�أ ْر ِ
• َد ْع َو َة ٍ
نوح َ -ع َل ْي ِه َّ
ض ِم َن الكافِ َ
السلا ُمَ -ربَّ ُه �ألّا ُي ْب َ
السلا ُم -في َت ْوصيلِ َد ْع َو تِ ِه لِ َق ْو ِم ِه ل ُي ْؤ ِمنوا بِاللّ ِه َ -تعالى-؟
 َ 3ك ْي َف َظ َه َر ْاج ِتها ُد ٍ
نوح َ -ع َل ْي ِه َّ
  4في ال�آ ِيات ال َكري َم ِة �إِشا َر ٌة �إِلى أ� ْص ِل َخ ْلقِ إِال�ن ِ
الحشْ رِ ،نُ َب ّي ُن َ
ذلك.
ْسان َوال َب ْع ِث و َ
ريق لِ ْل ِهدا َي ِةَ ،وهذا ما ُي َؤ ِّك ُد ُه إِال� ْعجا ُز ال ِع ْل ِم ُّي في ال�آ َي ِة :ﱫﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
  5ال ِع ْل ُم َط ٌﭹ ﭺ ﱪ (نوح ، )7 :نُ َو ِّض ُح ذلِ َك.
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لوب:
ال ُّل َغ ُة َوال� أ ْس ُ

  1نُحاكي ال�أ ْسلو َب ْينِ ال�آتِ َي ْينِ في ِسيا َق ْينِ ِم ْن �إِنْشائِنا:سلوب الشَّ ْر ِط ) :ﱫﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﱪ (نوح)7 :
 �(-أ ُ(نوح)23 :
					
سلوب النَّ ْه ِي) :ﱫ ﮦ ﮧ ﮨ»
 �(-أ ُحيح ِة فيما َي�أْتي:
 َ 2ن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ َر ْم ِز إِال�جا َب ِة َّالص َ
�أ -ال ُم َح ِّس ُن ال َبدي ِع ُّي َب ْي َن ال َك ِل َمتينِ (�أ ْع َل ْن ُتَ ،و�أ ْس َر ْر ُت) ُه َو:
ِ
ِ
-4س ْج ٌع.
		
َ -3ترا ُد ٌف.
		
-2طباقٌ .
		
ناس تا ٌّم.
َ
-1ج ٌ
ب -ال َم ْو ِق ُع إِال� ْعرابِ ُّي لِ َك ِل َم ِة ِ
س ِسراجاً»:
(سر ٍ
اج) في ال�آ َي ِةَ « :و َج َع َل الشَّ ْم َ
َ -1م ْفعو ٌل بِ ِه ٍ
َ -4ت ْميي ٌز.
َ -3م ْفعو ٌل ُم ْط َل ٌق.
		
-2حالٌ.
ثان.
ون لل ِه َوقاراً؟» �أ ْن:
السلا ُمِ -ع ْن َد ُسؤ ِال َق ْو ِم ِه «ما َل ُك ْم لا َت ْر ُج َ
ج� -أرا َد ٌ
نوح َ -ع َل ْي ِه َّ
َ -4ي َت َجنَّ َب َك ْي َد ُهم.
اض ُهمَ -3 .ي ْد ُع َو َع َل ْي ِهم.
الحقي َق َة.
ُ -2ي ْن ِك َر �إِ ْعر َ
َ -1ي ْعر َِف َ
لوب اللُّ َغو ُِّي في َق ْو لِ ِه َتعالى�« :أ َل ْم َت َر ْوا َك ْي َف َخ َل َق اللَّ ُه َس ْب َع َس َماو ٍ
ات ِطباقاً»:
د -ال�أ ْس ُ
ْ -4اس ِت ْفها ٌم.
		
َ -3ت َع ُّج ٌب.
		
َ -2ن ْه ٌي.
َ -1ن ْف ٌي		.

ُو لِدَ الهُ دى

ص:
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ

ـب بِ�أميـ ِر الشُّ ـ َعرا ِء،
	�أ ْح َمــد شَ ـ ْوقي شــاع ٌر ِم ْصـ ٌّ
ـريُ ،و لِــد عــا َم 1868مَ ،وتُوفِّـ َـي عــا َم 1932مَ ،ولُ ِّقـ َ
ـف ِ
ـث .نَشَ ـ�أ فــي َك َنـ ِ
الحديـ ِ
ـاش َحيــا َة التَّ ـ َر ِف
الخديــوي �إ ِْســماعي َل ،فَعـ َ
َو ُه ـ َو ِمـ ْـن �أشْ ـ َـه ِر شُ ـ َعرا ِء ال َع ْص ـ ِر َ
ات ِشـ ْعريَّ ٌةِ ،م ْنهــاَ :ع ْن َتـ َرةَُ ،و َم ْجنــو ُن َل ْيلــى،
قياتَ ،و َلـ ُه َم ْسـ َرح ّي ٌ
ري ْاسـ ُم ُه الشَّ ـ ْو ُ
والقُصــورِ ،و َلـ ُه ديـوا ٌن ِشـ ْع ٌّ
َو َم ْصـ َر ُع كليوباتـرا .والقَصيـ َد ُة الّتــي َب ْيـ َـن �أ ْيدينــا َن َظ َمهــا شَ ـ ْوقي فــي َمـد ِْح ال َّرسـ ِ
الصــلا ُة
ـول ُم َح َّمـ ٍد ـ َع َل ْيـ ِه َّ
الســما ِء بِهــذا ال َم ْو لِـ ِد ال َعظيـ ِم.
ـاج ال�أ ْر ِ
الحميـ َد ِةُ ،م َع ِّبـراً فيهــا َعــن ا ْب ِتهـ ِ
الســلا ُم ـ والتَّ َغنّــي بِ ِخصالِـ ِه َ
ض و َّ
و َّ
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ُو لِدَ الهُ دى
		
نـات ِضيـا ُء
ُولـِ َد الهـُدى ،فَـالكائِ ُ
وح َوالـ َم َل�أ الـ َملائِ ُك َح ْو َلــ ُه
		
الــ ّر ُ
		
الحظي َر ُة َت ْز َدهي
َوال َع ْر ُش َي ْزهــو َو َ
السـما َء َف ُزيِّ َن ْت
		
بِ َك َبشــَّ َر اللّ ُه َّ
َو َبدا ُم َح ّيـــــاكَ الَّذي ق ََســمـاتُ ُه
		
ـــق
		
َو َع َليــ ْـ ِه ِم ْن نــو ِر النُّ ُبـــ َّو ِة َر ْو َن ٌ
		
سـيح َع َل ْي ِه َخ ْل َف َسـمائِ ِه
�أ ْثنى ال َم ُ
َيــ ْو ٌم َيتي ُه َعلى ال َّز ِ
بــاح ُه
مــان َص ُ
الح ُّق عــالي ال ُّر ْكنِ في ِهُ ،م َظ َّف ٌر
		
َ
يا َخ ْي َر َم ْن جا َء ال ُوجو َد َتح َّي ًة
يا َم ْن َل ُه ال�أخْ لاقُ ما َت ْهوى ال ُعلا
َف إ�ِذا َس َخ ْو َت َب َلغ َْت بِالجو ِد ال َمدى
َو �إذا َع َف ْو َت فَقـــا ِدراً َو ُمقَـــــ َّدراً
ْت �أ ٌّم �أ ْو �أ ٌب
		
َو �إِذا َر ِح ْم َت َف�أن َ

�أ ْح َمد َش ْوقي
َوفَــ ـ ُم ال َّزمـــ ِ
ـان َت َب ُّســ ـ ٌم َو َثنــــا ُء
لِل ّديــنِ َوال ُّدنْيــا بِــ ِه ُبشَ ــرا ُء
السـ ْد َر ُة ال َع ْصمــا ُء
َوال ُم ْن َتهــى َو ِّ
ـت ِم ْســكاً بِـ َ
ـك ال َغ ْبـرا ُء
َو َت َض َّو َعـ ْ
ــق و ُغ َّرتُــ ُه ُهــدًى َو َحيــا ُء
َح ٌّ
الخليــلِ َو َه ْديِ ـ ِه ســيما ُء
و ِمـ َـن َ
ــت َوا ْه َتــ َّز ِت ال َع ْ
ــذرا ُء
َو َتهلَّ َل ْ
و َمســا ُؤ ُه بِ ُم َح َّمــ ٍد َو ّضــا ُء
فــي ال ُم ْلـ ِ
ـك لا َي ْعلــو َع َل ْيـ ِه لِـوا ُء
لين �إِلى ال ُهدى بِ َك جاؤوا
ِم ْن ُم َرس َ
ــــق ال ُكـ َبرا ُء
ِم ْنهـــا َومـــا َي َت َعشَّ ُ
ـت مــا لا َت ْف َعـ ُل ال�أنــ ْــوا ُء
َو َف َع ْلـ َ
هين بِ َعفـــ ْـ ِوكَ ال ُجهـ َـلا ُء
لا َي ْســـ َت ُ
ِ
هذان في ال ُّدنْيا ُهما ال ُّر َحمـا ُء

السلا ُم.
ال ّر ُ
وحِ :ج ْبري ُل َع َل ْي ِه َّ
ال َم َل�أ :ال َملائ َك ُة ال ِكرا ُم.
الحظي َرةَُ ،وال ُم ْن َتهى،
َ
ِ
الجنَّةِ.
الس ْد َرةُ� :أماك ُن في َ
َو ِّ
َاح ْت رائِ َح ُتها.
َت َض َّو َع ْت :ف َ
ض.
ال َغ ْبرا ُء :ال�أ ْر ُ
سيما ُءَ :علا َم ٌة.

ال�أنْــوا ُء :ال�أ ْمطــا ُر الشّ ــدي َدةُ،
َو ُي ْق َصــ ُد بِهــا ال َعطــا ُء.

تيعاب:
ال َف ْه ُم َو ْ
الاس ُ
 َ 1ع ْن �أ ِّي َي ْو ٍم َت َت َحد َُّث القَصي َدةُ؟
السما ُء َوال�أ ْر ُ ِ ِ
اح َتف ِ
الاح ِتفا ِء؟
بي ال َكري ِم ،ما َمظا ِه ُر هذا ْ
ْ 2َت َّ
ض بِ َم ْو لد النَّ ِّ
بي  ،كَما َو َر َد ْت في ال�أ ْب ِ
 َ 3ن َو ِّض ُح ِص ِيات.
فات النَّ ِّ
 4ما ِالعاط َف ُة الّتي َسي َط َرت على �أ ْب ِ
يات القَصي َد ِة؟
 َ 5من ال ُّر َحما ُء في َن َظ ِر الشَّ ِاعرِ؟7

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل:
 َ 1ك ْي َف َس َيكو ُن العا َل ُم َلو َل ْم يو َل ْد َس ِّيدُنا ُم َح َّم ٌد ؟ ُ 2هناكَ َب ْي ٌت في ِه �إِشا َر ٌة �إِلى �أ َّن ال َمسيح َق ْد َبشَّ َر بِقُدو ِم النَّ ِب ِّي ُم َح َّم ٍد  ،نُ َعيّ ُنه.السلا ُم�« :إِنَّما ُب ِع ْث ُت لِ�أ َت ِّم َم َمكا ِر َم ال�أخْ ِ
لاق» ،ما ال َب ْي ُت الَّذي ُيشي ُر �إِلى ذلِ َك؟
 3قالَ َع َل ْي ِه َّ 4نُ َو ِّض ُح َجمالَ التَّ ْصوي ِر في ال�أ ْب ِيات :ال�أ َّو ِل ،وال ّرابِ ِع ،والثّ ِامنِ .

لوب:
ال ُّل َغ ُة َوال� أ ْس ُ

لوب بِ ِم ٍ
�أَ -ت َك َّر َر ْت (�إِذا) الشَّ ْر ِط َّي ُة في القَصي َد ِة ،نُ َمثِّ ُل َعلى هذا ال�أ ْس ِ
ثال ِم ْن �إِنْشائنا.

حيح َة ِم ّما َي�أْتي:
ب -نَخْ تا ُر إِال�جا َب َة َّ
الص َ
ض الَّذي َت ْن َتمي �إِلي ِه القَصي َد ُة هو:
 -1ال َغ َر ُ
�أِ -ش ْع ُر ِ
دِ -ش ْع ُر ال ِّرثا ِء.
الجها ِد .ب -ال َمدائِ ُح النَّ َبويَّ ُة .جِ -ش ْع ُر ال َو ْص ِف.
ديعي في ( َي ْو ٌم َيتي ُه َعلى ال َّز ِ
َو َمسا ُؤ ُه بِ ُم َح َّم ٍد َو ّضا ُء) هو:
مان َصبا ُح ُه
 -2ال ُم َح ِّس ُن ال َب ُّ
بِ -
الس ْج ُع.
		
ج -ال ُمقا َب َل ُة.
		
ناس.
		
�أ -ال ِّطباقُ .
دَّ -
الج ُ
 -3ال َعلا َق ُة اللُّغَويَّ ُة َب ْي َن ال َك ِل َمت ْينِ ( َت ْهوى ،و َي َت َعشَّ ُق) الوا ِر َد َت ْينِ في ال َب ْي ِت الحا ِد َي َعشَ َر هي:
�أِ -
د -التّرا ُد ُف.
		
ج -التَّضا ُّد.
الس ْج ُع.
ناس.
بَّ -
الج ُ

نشاط
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َنختا ُر َمجمو َع ًة ِم َن ال َّطل َب ِة ُي ِ
دون قصيد َة ( ُو لِ َد ال ُهدى) في ال�إ ذا َع ِة ال َمد َر ِس َّي ِة.
نش َ

ال َق ِ
واعــــ ُد

الميزانُ الصَّ ْرفِ ُّي
المجمو َع ُة ال�أولى:
َن ْق َر�أَ :
 -١قالَ َتعالى:

ﱫﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱪ

(نوح)15 :

 -٢قالَ َتعالى:

ﱫ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱪ

(نوح)4 :

 -٣قالَ

َتعالى :ﱫﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭹﱪ (النساء)102:

 -٤قالَ َتعالى:

ﱫﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﱪ

َ -٥يقولُ �إيل ّيا �أبو ماضي:
		
يا �أخي لا َت ِم ْل ب َوج ِه َك َعنّي

(ال�أعراف)٢٠:

نت فَر َق ْد
ما �أنا ف َْحم ٌة ولا �أ َ

َرج ُل ن ّيـئـــاً� ،أ ْو َم ْطبوخاً َعلى شَ ْك ِل ُمربّى.
السف َ
ُ -٦ي ْؤكَــ ُل َّ
المجمو َع ُة الثّانِ َي ُة:
َ
 -١قالَ

َتعالى :ﱫﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﱪ

(نوح)24:

َتعالى :ﱫﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﱪ

(نوح)26:

 -٢قالَ
ِ -٣ص ْل ِ
ض ب َنصي ِب َكَ ،و ِع ما َتقولُ .
رح َم َكُ ،
وص ْن لِسا َن َك ،وا ْر َ
1ـ
2ـ
3ـ

4ـ
5ـ

َن ْس َت ْن ِت ُج:

بح ُث في بِ ْني ِة ال َك ِل َم ِة ،وما َي ْط َر�أ َع َل ْيها ِم ْن َتغْيي ٍر َل ْف ِظ ٍّي� ،أ ْو َم ْع َنو ٍِّي.
ِعل ُم َّ
الص ْر ِف :عل ٌم َي َ
الص ِ
صول ال َك ِل َم ِةَ ،وما َيط َر�أ َعل ْيها ِم ْن َت َغ ُّير ٍ
رف لِ َمع ِر َف ِة �أ ِ
ات.
قياس جا َء بِ ِه ُعلما ُء َّ
الميزا ُن َّ
رفيِ :م ٌ
الص ُّ
َو َج َد ُع َلما ُء اللُّ َغ ِة ال َع َر بِ َّي ِة �أ ّن �أ ْك َث َر ال َك ِ
لمات ال َع َر بِ َّي ِة ثُلاثِ َّي ُة ال�أ ْصلَِ ،و ُيقابِ ُلها ِعن َد ال َو ِزن الفا ُء ،وال َع ْي ُن،
قاس َعلى �أ ْح ُر ِف َك ِل َم ِة (فعل) َمضبو َط ًة بِ َح َر ِ
كات ال َم ِ
وزونَ ،ف َيكو ُن َو ْز ُن (�أ َخ َذَ :ف َع َل)،
وال ّلا ُمَ ،ف ُت ُ
َو(�أ ِخ َذ :فُ ِع َل)َ ،و(�أخْ ذَ :ف ْعل).
مات ُر ِ
ِعن َد َو ْز ِن ال َك ِل ِ
وج ْعفَر ( َف ْع َلل).
باع َّي ِة ال�أ ْصلِ تُزا ُد لا ٌم َبع َد لا ِم (فعل) ،فَيكو ُن َوز ُن َس ْل َسلَ ،
مات ُخ ِ
ِعن َد َو ِزن ال َك ِل ِ
ماس َّي ِة ال�أصلِ تُزا ُد لامان َبع َد لام (فعل) ،فَيكو ُن َوز ُن َس َف ْر َجل ،و َف َر ْز َدق ( َف َعلَّل).
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ِ
ِ
ضعيف أ�صلٍ ِم ْن �أ ِ
ضعيف ما ُيقابِ ُل ُه في الميزانِ ،م ْث َل ( َعلَّ َمَ :ف َّع َل).
صول ال َك ِل َم ِة يكو ُن ال َوز ُن بِ َت
6ـ عن َد َت
فس ُه في ال َم ِ
وض ِع
(س�أل ُتمونيها) َعلى َجذ ِر الك ِلم ِةَ ،ف إِ�نَّنا َنزي ُد َ
الح ْر َف َن َ
7ـ �إِذا ِز ْدنا َح ْرفاً ِم ْن �أ ْح ُر ِف ال ّزيا َد ِة َ
َن ِ
فس ِه في الميز ِانِ ،م ْث َل� :أخ َر َج� :أف َع َل ،و ْاس ِتخْ راجْ :اس ِت ْفعال.
8ـ �إذا �أ َر ْدنا �أ ْن َن َت َب َّي َن �أ ْح ُر َف ال ّزيا َد ِة في ال َك ِل ِ
مات ال َمزي َد ِةَ ،ف إ�نّنا َن ُر ُّد ال َكل َم َة �إلى صي َغ ِة الماضي ال ُم ْف َر ِدِ ،مث َل:
(اس َت ْغ َف َر)َ ،و َج ْذ ُرها ( َغ َف َر)َ ،و�أ ْح ُر ُف ال ِّزيا َد ِة فيها هي( :ا ،س ،ت).
َي ْس َت ْغ ِف ُر ،فماضيها ْ
(جدْ) هو ِ
وزون َيؤ ّدي �إلى َح ِ
ذف ما ُيقابِ ُل ُه في الميز ِانَ ،ف َوز ُن ِ
9ـ َح ْذ ُف َح ْر ٍف في ال َم ِ
(ع ْل)َ ،و َو ْز ُن
(اس َع) هو (ا ْف َع) ،وهكذا.
(س ْل) هو ( َف ْل)َ ،و َو ْز ُن ْ
َ
الص ْرفِ ُّي بال�أسما ِء َوال�أ ِ
فعال؛ ل�أ َّن َلها �أ ْصلاً َمعروفاًُ ،ي ْم ِك ُن �أ ْن ُي ْه َتدى �إِ َل ْي ِه �إذا ُعدْنا �إِلى
ص الميزا ُن َّ
10ـ َيخْ َت ُّ
صول ،ولا تو َز ُن ال�أسما ُء ال َمب ِن َّي ُة (هو ،هذا ،الَّذي�...إلخ)َ ،ولا ال�أ ْفعا ُل ِ
�أ ْح ُرفِها ال�أ ِ
الجام َد ُة (نِ ْع َم ،بِ ْئ َس،
روف ال َمعاني (فيَ ،ه ْلَ ،ب ْل� ،أ ْو�...إلخ).
َعسى�...إلخ)َ ،ولا ُح ُ
عال َوال�أسما ِء الثُلاثِ َّي ِة ،وال ُّر ِ
الخ ِ
الصرفِ ُّي في التَّميي ِز َب َين ال�أ ْف ِ
ماس َّي ِةَ ،وفي َمع ِر َف ِة
باع َّي ِة ،و ُ
11ـ ُيفيدُنا الميزا ُن َّ
صول ال َك ِل ِ
�أ ِ
لاح َظ ِة التَّغييرات الَّتي َتط َر�أ َعل ْيها.
مات ،و ُم َ

ريبات
َت ْد ٌ
ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ
َن ِز ُن ال َك ِل ِ
الص ْرفِ ِّي:
مات ال�آتِ َي َة بِالميز ِان َّ
غس َلة.
َسلَّ َمَ ،ت َّم ،عا َل َج� ،أ ْع َل َنَ ،ت َغ ْر َغ َرُ ،س ْؤ ُددَ ،غ َض ْنفَر ،ا ْع َت َزلَ ْ ،اس َتغْنىَ ،م َ

ريب الثّاني:
الت َّْد ُ
مات ال�آتِ َي َة ِم ْن ُح ِ
نُ َج ِّر ُد ال َك ِل ِ
روف ال ِّزيا َد ِة فيها:
َتعا َو َن ،اس َت ْعصى� ،أساليب ،قُدّوس ،ساطور ،است ِق ْمَ ،غ ّسا َلة ،تِمثال� ،أح َمد ،اح ِتمال.
(مهمة بيتية)
ريب الثّالث:
الت َّْد ُ
َن ْك ُت ُب ك ٍ
َلمات على ال�أوز ِان ال�آت َي ِة:
فُ ْع ٌلَ ،ف ّعالٌ ،فَعولٌ ،فَعي ٌلَ ،تفا ُعل ،ان َف َع َلَ ،ت َف ّع َل ،ا ْف َت َع َل ،ا ْف َع َل ّل ،اس َتف َع َل.
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ال َبلا َغ ُة
َن ْق َر�أ:

ال�يجـــــا ُز
إ
�أ ّولاً-
1 -قالَ

َتعالى :ﱫﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﱪ

2-قالَ

َتعالى :ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱪ

3-قالَ َتعالى :ﱫﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﱪ.

ثانِياً-
 -1قالَ َتعالى :ﱫﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱪ
١٣

 -2قالَ
 -3قالَ

َتعالى :ﱫﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﱪ
١٩

َتعالى :ﱫﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱪ

(نوح)7:
(نوح)11:
(نوح)27:

(نوح)14-13:
(نوح )20-19
(البقرة)179:

ال�إ يجا ُز في اللُّغ ِة ُهو الاخ ِتصا ُرَ ،و ُهو في ال َبلا َغ ِة التّعبي ُر َعنِ ال�أفكا ِر وال َمعاني
َن َت�أ َّم ُل:
ال َكثي َر ِة ب�أ َق ِّل َع َد ٍد ِم َن ال�أ ِ
لفاظ .وال�إ يجا ُز ِم ْن َمظا ِه ِر إِال�عجا ِز اللُّ َغو ِِّي في ال ُقر� ِآن ال َكري ِم،
و ُه َو و ِ
اض ٌح في ال�آ ِ
يات الوا ِر َد ِة في ال�أم ِث َل ِة ُكلِّها؛ �إ ْذ َتقدي ُر قَو لِ ِه َ -تعالى -في ال ِم ِ
ثال ال�أ َّو ِل:
اف) �أصابِ ِع ِهم في �آذانِ ِهم و َل ْم َي َضعوا �أصابِ َع ُهم ُكلَّها ،وفي ال ِم ِ
ثال
نوح َج َعلوا (�أطر َ
�أ َّن قَو َم ٍ
السما َء ذا َتها ،وفي
رينَ ،ولا ُي ْر ِس ُل َّ
الثاني� :أ ّن اللّ َه ُي ِرس ُل ( َم َط َر) َّ
السما ِء ِم ْدراراً َعلى ال ُمس َتغ ِف َ
ال ِم ِ
ثال الثّالِ ِث قوله تعالى :ﱫﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﱪ� ،إ ِْن َت َذ ْر ُهم ( َعلى ال�أرضِ)
الضلا َل ِة َب ْي َن النّاسَِ .وهذا ما ُيس ّمى (�إيجا َز
ُي ِضلّوا ِعبا َدكَ � ،أي �إ ِْن َت ْت ُر ْك ُهم �أحيا ًء َس َي ْس َع ْون بِ َّ
الح ْذ ِف) ،ح ْي ُث تُ َ
فص َح ِمن
حذ ُف َك ِل َم ٌة� ،أو ِش ْب ُه ُجم َل ٍة� ،أو ُجم َل ٌةَ ،ويكو ُن َتركُ ِذكرِها �أ َ
َ
باب ِم ْن �أبو ِ
لل�فا َد ِة ،و�أت َّم إِ
ِذكرِهاَ ،و�أز َي َد إِ
اب ال َبلا َغ ِة ال َع َر بِ َّي ِة.
لل�با َن ِةَ ،و ُه َو ٌ
وفي �أم ِث َل ِة ال َمجمو َع ِة الثّانِ َي ِة ،نُ ِ
لاح ُظ �أ َّن ال�آ َي َة ( َوقَد َخ َل َق ُك ْم �أطواراً) في ال ِم ِ
ثال
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الجنينِ في َبطنِ �أ ِّم ِه (نُ ْط َف ٌة ،ثُ َّم َع َل َق ٌة ،ثُ َّم ُم ْض َغ ٌة) بِ َك ِلم ٍة
وج َز ْت َمر ِاح َل َت َط ُّو ِر َ
ال�أ َّو ِل� ،أ َ
و ِاح َد ٍة (�أ ْطواراً) ،كَما �أ َّن ال�آ َي َت ْينِ في ال ِم ِ
ثال الثّانيَ ،تح ِم ِ
لان َمعانِ َي كَثير ًة تُشي ُر �إِلى َتذلي ِل
رض في ِخد َم ِة ال�إ ِ
نسان ،بِح ْي ُث َيس ُه ُل َعلي ِه التَّ َن ُّق ُل في ُط ُرقاتِهاَ ،و ِشعابِهاَ ،و ِجبالِها،
اللّ ِه ال�أ َ
كَما َيس ُه ُل َعلي ِه َتسخي ُرها لخدم ِته ،وتلبي ِة احتياجات ِه ب ُمخ َت ِل ِف ال ُّط ُر ِق وال�أ ِ
ساليب� .أ ّما َقولُ ُه
ثال الثّ ِ
تعالى :ﱫﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱪ (البقرة )١٧٩ :في ال ِم ِ
الث ِم َن ال َمجمو َع ِة
ص في ال ُمجت َم ِع ال�إ ِ
سلام ِّيِ ،م ْن َت ٍ
خويف للقاتِلَِ ،و َحقنٍ لِلدِّما ِء،
ص �أ َث َر ال ِقصا ِ
الثّانِ َي ِة ،ف إ�نَّها تُ َلخِّ ُ
َوشعو ٍر بال�أ ْمنِ وال�أ ِ
فيض بِ ِه
الح ِّد ِم َن َ
مان ،و َ
الجري َم ِةَ ،وهذا ما ُيس ّمى (�إيجا َز ال ِق َصرِ) الَّذي َت ُ
لُ َغ ُة القر� ِآن ال َكريمَ ،وال�أ َد ِب ال َع َر ِّبي بِفُنو نِ ِه ال ُم َتع ِّد َد ِة.

َن ْس َت ْن ِت ُج:

ال�يجــا ُزُ :ه ـ َو التَّعبي ـ ُر َعــن ال�أفــكا ِر الو ِاس ـ َع ِة وال َمعانــي ال َكثيــر ِة ب�أ َق ـ ِّل َع ـ َد ٍد ِمـ َـن ال�ألفـ ِ
ـاظَ ،مــع
إ
ُمراعــا ِة ال�إ با َنــ ِة وال�إ
فصــاح.
ِ
و ُهو َنوعان:
ذفَ :ويكو ُن بِ َح ِ
الح ِ
ذف َك ِل َم ٍة� ،أو ُجم َل ٍة� ،أو �أكث َرَ ،مع َتما ِم ال َمعنى.
 � 1إيجا ُز َقالَ َتعالى :ﱫ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱪ
(ال�أنعام)138 :
َصاح ِة ال َمعنى َو َبلا َغ ِت ِه.
الح ُ
ذف ُهنا زا َد في ف َ
�أ ْي ُح ِّر َم الان ِتفا ُع بِ ُظهورِها ُركوباً �أو َتحميلاًَ ،و َ
معان كَثير ٍة في ِعبار ٍ
 � 2إيجا ُز ال ِق َصرِ :هو ال�إ تيا ُن بِ ٍات قَليل ٍة.
قالَ َتعالى :ﱫ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱪ
(النازعات)31:
وج َرت في ال�أرضَِ ،ف�أ ْن َب َت ْت ُمخْ َت ِل َف
�أ ْي �أخ َر َج من ال�أر ِ
ض ُعيو َنها الّتي سا َل ْت �أنْهاراً َو َجدا ِولَ َ ،
انات َوال َبشَ رَ ،ف ِق ْد َح َم َلت ال�آي ُة ب َك ٍ
للح َيو ِ
لمات قَلي َل ٍة ه ِذ ِه ا ْل َمعانِ َي ال َكثي َرةَ.
�أنوا ِع ال َمراعي َ
ذف غا َي ُت ُه اخْ ِتصا ُر ال َكلا ِم ،و َتقلي ُل �أ ْل ِ
الح ِ
فاظ ِه� ،أ ّما �إيجا ُز
بين َنو َعي ال�إ يجازِ� ،أ َّن �إيجا َز َ
الفَرقُ َ
ال ِق َصرِ ،فَيح ِم ُل َمعاني كثير ًة في �أ ٍ
لفاظ قَلي َل ٍة.
َ
الح ِ
حريك ال ِّذهنِ  ،و �إمتا ِع النَّفسَِ ،وتَسهيلِ ِ
َجمالُ ال�إ يجا ِز في �إثا َر ِة ال َعقلِ ،و َت ِ
فظ.
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َنمو َذ ٌج َم ْحلولٌ:

ال�يجا َز ،ونُب ِّي ُن نو َع ُه فيما َي أ�تي:
* نُ َو ِّض ُح إ

 -1قالَ َتعالى:
(يوسف)82:
 -2قالَ َتعالى :ﱫﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥﱪ
 -3جا َء في رِسال ِة ال َّر ِ
(رواه البخاري)
السلا ُم � -إلى ِكسرى�« :أس ِل ْم َت ْس َل ْم».
سول – َعلي ِه ّ
الصلا ُة و َّ
 -4وقَّ َع هارو ُن ال َّرشي ُد �إلى ِ
رح َك لا َيتَّ ِس ْع».
اسانَ ،و َق ْد َبدا َت َذ ُّم ُر النّا ِ
صاح ِب ُخر َ
س ِمن ُه« :دا ِو ُج َ
ﱫﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﱪ

(الحج)78 :

ال َمقصو ُد ِ
(سبيلِ) اللّه ،و ُح ِذفَت َك ِل َم ُة
بالجها ِد (في اللّه) في ال�آ َي ِة ال�أولىُ ،ه َو ِجها ٌد في َ
السياق ،كَما �أنَّ ُه لا ُيم ِك ُن ُسؤالُ القَر َي ِة في ال�آية الثّانِي ِة ،و �إنّما ال َمقصو ُد:
(سبي ِل) باع ِتبارِها َمفهو َم ًة ِم َن ِّ
َ
َذلك .وال�إ يجا ُز في ها َت ْينِ ال�آ َي َت ْينِ جا َء بِ ِ
الس ِ
ياق ك َ
حذف َك ِل َم ٍة
اس�ألوا (�أه َل) القَر َي ِة ،وه َو َمفهو ٌم ِم َن ِّ
الح ِ
ِ
حذوف و ِ
اض ٌح ،وهذا ِمن ِ
ذف).
و ِاح َد ٍةَ ،ومعنى ال َم
باب (�إيجا ِز َ
نان َتوقي َع ْينِ ِم َن ال َت ِ
تان :الثّالِ َث ُة وال ّرابِع ُة ،ف إ�نّ ُهما َت َت َض َّم ِ
	� ّما ال ُجم َل ِ
أ
رت
وقيعات ال�أ َدبِ َّي ِة ،الّتي اش َت َه ْ
في الف َِّن ال�إ ِ
عان كثير ٌة في َك ِل ٍ
َول ال َّر ِ
مات قَلي َل ٍة ُم َكثَّ َف ٍة ،ففي ق ِ
وقيع هو َم ٍ
السلا ُم-
سلام ّي ،فال َت ُ
سول -علي ِه َّ
نك لِ َر ِّب ال ِعبا ِد في ُك ِّل شُ ِ
لِكسرى�« :أس ِلم َتس َلم»َ ،يعني �أ َّن ُدخو َل َك ال�إ سلا َم ُهو َتسلي ٌم ِم َ
ؤون َحياتِ َك،
لك و ُمحا َر َب ِتك� .أ ّما قولُ
َوه َو َضما ٌن لِع َد ِم ُمقا َت َل ِتنا َ
رح َك لا َيتَّ ِسع) ،ف إ�نَّ ُه
َ
هارون ال َّرشي ِد لِعا ِم ِل ِه( :دا ِو ُج َ
صح عا ِم ِل ِه ،و َتحذي ِر ِه ِم ْن َم َغ َّب ِة اس ِتمرا ِر حا َل ِة التَّ َذ ُّم ِر ِض َّد ُه ،و َتهدي ِد ِه بال َع ِ
زل �إ ْن
َيج َم ُع في ِعبا َر تِ ِه َب َين نُ ِ
ضع َعلى ما ُهو َع َلي ِهَ ،وهذا ِم ْن ِ
باب (�إيجا ِز ال ِق َصرِ).
اس َت َم َّر ال َو ُ
ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ

ريبات
َت ْد ٌ

وض ُح ال�إ يجا َز فيما َي�أْتيَ ،و َنذ ُك ُر َنو َع ُه:
نُ ِّ
				
1ــ قالَ َتعالى :ﱫﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﱪ

2ــ ال�أ ُب ِ
ناصحاً اب َن ُه :اع ِق ْلَ ،و َت َو َّك ْل.
الص َّف.
الب ُمؤكِّداً على َر�أي ِه �أما َم ُم َعلِّ ِم ِهْ :اس�أ ِل َّ
3ــ الطّ ُ

(الكهف)51:

13

4ــ قالَ َتعالى:

ﱫﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱪ

(البقرة)251:

إِ
ال� ْملا ُء

َن ْق َر�أ:

َح ْذ ُف �ألِ ِ
الاس ِت ْفها ِم َّي ِة
ف (ما) ْ

شا َه َد َز ْي ٌد َف ًتى شا ِر َد ال ِّذ ْهنِ ُ ،م ْم ِسكاً بِ ُم َق ِّد َم ِة َر�أْ ِس ِه ،ف ََس�أ َل ُه :في َم تُ َف ِّك ُر؟ َو ِم َّم
َتشْ كو؟ َف�أنا �أ ْر َغ ُب في �أ ْن �أ َت َع َّر َف �إِ َل ْي َكَ .ه ْل تُري ُد ُمسا َع َدةً؟ َف�أجا َب ُه :لا ،لا شَ ْي َء� ،أ ْن َت ِظ ُر
اح ِة؟
الس َ
َع ْو َد َة َصديقي .ف ََس�أ َل ُه َم َّر ًة أ�خْ رىَ :حتّا َم َس َت ْبقى ُهنا؟ َو َعلا َم ْاج َت َم َع الف ُ
َريق في ّ
اج ِتها ِد ِه َو بِ�أدائ ِه في الفَريقِ .
َف�أجا َب ُه :لا �أ ْعر ُِفَ ،و لِ َم َت ْس�ألُ ؟ َو َع َّم َت ْب َح ُث؟ َف�أخْ َب َر ُه �أنَّ ُه ُم ْع َج ٌب بِ ْ

َن ْس َت ْن ِت ُج:

الاسـ ِت ْف ِ
هام َّي ِة،
ُي ْم ِكـ ُـن �أ ْن َ
توصـ َل �أ ْحـ ُر ُف َ
الجـ ِّر ( ِمـ ْـنَ ،عـ ْـن ،فــي� ،إِلــىَ ،حتّىَ ،علــى ،اللام )...،بِما ْ
الج ـ ِّر
ـف (مــا) َو َت ْبقــى ال َف ْت َح ـ ُة َدليــلاً َع َل ْيهــاَ .ع ـ َّم َم َثــلاً هــي َح ـ ْر ُف َ
ـب �أ ْن تُ ْحـ َـذ َف �ألِـ ُ
َوحي َن ِئ ـ ٍذ َي ِجـ ُ
َع ْن� ،إضا َف ًة �إِلى ما .قالَ َ -تعالى :-ﱫﭑ ﭒﱪ
(النب�أ)1 :

ريبات
َت ْد ٌ

ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ

نُ َم ّي ُز َن ْو َع (ما) فيما َي�أْتي:

�أ ـ ال َتقى َح ِ
كيمان ،فَقالَ �أ َح ُد ُهما لِ ْل�آ َخرِ� :إِنّي َل�أ ِح ُّب َك في اللّ ِه ،فَقالَ َل ُه ال�آ َخ ُر :لو َع ِل ْم َت ِمنّي ما �أ ْع َل ُم ُه
ِم ْن َن ْفسي َل�أ ْبغ َْض َتني في اللّ ِه ،فَقالَ َل ُه ِ
كان لي فيما �أ ْع َل ُم ُه
صاح ُب ُه :لو َع ِل ْم ُت ِم ّما َت ْع َل ُم ُه ِم ْن َن ْف ِس َك َل َ
(�أبو حيان التوحيدي)
								
ِم ْن َن ْفسي شُ ْغ ٌل.
-بقالَ

َ -تعالى :-ﱫﯿ ﰀ ﰁ ﰂﱪ

						

(النازعات)43:

جلا َت َتدَخَّ ْل فيما لا َي ْع َنيك.
				
 دقالَ َ -تعالى :-ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﱪ14

(فصلت)21 :
ّ

ريب الثّاني:
الت َّْد ُ

الاس ِت ْف ِ
الج ِّر ال ُم ِ
هام َّي ِة:
نُ ْك ِم ُل ال َفرا َغ في ال ُج َملِ ال�آتِ َي ِة بِ َح ْر ِف َ
ناس ِب َو (ما) ْ
نون؟
َس ال ُم ْؤ ِم َ
َ ...... -1ي َتناف ُ
الح ِ
ديث؟
س في الشِّ ْع ِر َ
َ ...... -2ت ْر ِم ُز الشَّ ْم ُ
لوب الشَّ ْر ِط؟
َ ...... -3ي َت َك َّو ُن �أ ْس ُ
 ...... -4شَ َّب َه الشُّ َعرا ُء ال َّر ُج َل ال َكري َم ال ِم ْعطا َء بِال َب ْحرِ؟
اج َه ِة َد ْع َو ِة ال َّر ِ
سول؟
 ...... -5اخْ َت َل َف ُك ّفا ُر َم َّك َة؟ َو ......اتَّفَقوا في ُمو َ
َ ...... -6ي ْر ُس ُم الشُّ َعرا ُء َل ْوحاتِ ِهم ال َفنِّ َّي َة؟

التَّ ْعبي ُر:

المقا َل ِة:
َم ْفهو ُم َ

المقــــا َلـــــــ ُة
َ

ِق ْط َع ٌة َن ْث ِريَّ ٌة ُم ْع َت ِد َل ُة الطّ ِول (في ُحدود �أ ِ
لف كَل َم ٍة) ،تُعالِ ُج موضوعاً ما ُمعا َل َج ًة َسري َع ًة من ُو ْج َه ِة َن َظ ِر كاتِ ِبها.
َو ِعبا َر ُة ( َم ْوضوعاً ما) َت ْعني �أ َّن المقا َل َة َت ْس ِ
ٍ
موضوعات متن ّو َع ًة :دين َّي ًة ،وسياس َّي ًة ،واقتصاديَّ ًة ،واجتماع َّي ًة ،وتربويَّ ًة ،وغي َرها.
توع ُب
كاتب المقال ِة َك َت َب بطريق ٍة عفويَّ ٍة سريع ٍة دو َن تحضي ٍر ُمس َبقٍ ،فلو �أ ْح َض َر �إحصائيّ ٍات،
�أ ّما عبار ُة (معالج ًة سري َع ًة) ف َت ْعني �أ ّن َ
ص ،وصنّ َفَ ،ل ُع َّد هذا ال َع َم ُل َب ْحثاًَ ،و َل ْي َس مقا َل ًة.
و َج َّر َب ،وتا َب َع ،و َف َح َ
ِ
موضوعها؛ ل�أ ّن الكاتِ َب يرى ال�أشيا َء
وعبا َر ُة ِ(م ْن ُوجهة نظ ِر كاتبها) تعني �أ َّن المقا َل َة تُ َع ِّب ُر َع ْن كاتِ ِبها و َر�أْي ِه� ،أ ْك َث َر م ّما تُع ِّب ُر َع ْن
خلال ذاتِ ِه ،وما فيها ِم ْن مشاع َر وا ْن ِف ٍ
ْمن ِ
عالات.

المقا َل ِة:
�أ ْنوا ُع َ

ِ
الخيال
حاسيس ُه ومشا ِع َر ُهُ ،معت ِمداً على
 -1المقا َل ُة ال ّذات َّي ُةِ :ه َي الّتي َي َت َحدَّثُ فيها الكاتِ ُب عن ذاتِ ِه ،وي ُبثُّ فيها �أ َ
ترب من الشع ِر ال َم ْنثورِ.
والتّصويرِ ،وبذلكَ َت ْق ُ
ٍ
موضوعات علم َّي ٍة ،ولا تظه ُر فيها شخص َّي ُت ُه
 -2المقا َل ُة الموضوع َّي ُة (العلم َّي ُة)َ :و ِه َي الّتي يتحدّثُ فيها الكاتِ ُب عن
وعواط ُف ُه ،ويح ُك ُمها ِ
منط ُق ِ
النتائج.
الخلا ِ
البحث؛ �إ ْذ تبد�أ بالمق ِّد َم ِة ،ثُ َّم عر ِ
ص في َ
ض الحقائِقِ  ،ثُ ّم َ
الخاتم ِة �إلى ِ
الص ِ
ِ
الموضوعات الدين ّي ِة ،والسياس َّي ِة ،والاقتصاديَّ ِة،
حف ،وتكو ُن في
 -3المقال ُة الصَّ َحف ِّي ُة :هي المقا َل ُة الّتي تُ َع ُّد لِ ُت ْنشَ َر في ّ
وال َفنِّ َّي ِة ،وغيرِها.
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ص:
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ

ِض جانِبـاً ِمـ ْـن َحيــا ِة الشَّ ـ ْع ِب ال ِف َل ْســطي ِن ِّي ،و ُي َوثِّـ ُـق لِذا ِكـ َر ِة
ِمـ ْـن ذا ِكـ َر ِة َجـدّي َنـ ٌّ
ـص ق ََصصـ ٌّـيَ ،ي ْعـر ُ
الح ِن ْيـ ُـن �إِ َل ْيـ ِهَ ،و َي َظـ ُّل �أ َمـ ُل ال َعـ ْو َد ِة ُح ُلمـاً َيعيشُ ـ ُه ال�أ ْجــدا ُد فــي ذا ِك َر تِ ِهــمَ ،و�أما َنـ ًة َي ْنقُلو َنهــا
َو َطــنٍ لا َي ْن َتهــي َ
ِ
�إِلــى �أ ْحفا ِد ِهــم َحتّــى لا َي ْن َسـ ْواَ .وهـ ِذ ِه ال ِق َّصـ ُة تُ َوثِّـ ُـق لِ�أ ْحـ ٍ
ـطينيُ ،ي َحـد ُ
ِّث �أ ْبنــا َء ُه
ـداث عا َيشَ ــها َجـ ٌّد ف َل ْسـ ٌّ
الســعا َد ِة فــي َق ْر َيـ ِة (�أ ِّم خالِـ ٍد) َق ْبـ َل النَّ ْك َبـ ِةَ ،وشَ ـ ِّـن
َو�أ ْحفــا َد ُه بِ ْاسـ ِت ْمرا ٍر َعـ ْـن َحيــا ِة ال َبســا َط ِة َو ْ
الاسـ ِت ْقرا ِر َو َّ
الج ِ
ـلال لِ َح ْمـ ِ
الاح ِتـ ِ
ـج َرُ ،م َخلِّ َفـ ًة ر ِْح َلـ َة ال َم ْن َفــى
ْ
الح َجـ َرَ ،والشَّ ـ َ
ماع َّيـ ِة الّتــي طا َلــت ال َبشَ ـ َرَ ،و َ
ـلات إِال�بــا َد ِة َ
ال َمريـ َر َة فــي ُم َخ ّيمـ ِ
ـيخ ال ِف ْكـرَِ ،و َت ْعميــقِ
ـات اللُّجــو ِء ُم ْنـ ُذ عــا ِم  1948لِ ْلميــلا ِدَ .و لِ ْل ِق َّصـ ِة �أ َه ّم ّي ُتهــا فــي َت ْرسـ ِ
الثَّقا َفـ ِةَ ،و َت ْجذيـ ِر الا ْن ِتمــا ِء.
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فريق التّ أ�ليف

ض َت ـ َركَ َعلــى
َحني ُن ـ ُه َيشُ ـدُّنا َجميع ـاًَ ،و َي ْن ُق ـ ُل َلنــا ِق َصص ـاً ِمـ ْـن مــا ٍ
َم ِ
لام ِحـ ِه ُخطوطـاً ِمـ ْـن َتفاصي ِلـ ِهَ ،و�أ َثـراً و ِ
اضحـاً فــي َن ْبـ َر ِة َص ْو تِـ ِهَ ،و َتجاعيـ ِد
ـات ِمـ َـن ال�أ ْحـ ِ
ـات َت ـ ْروي ِحكايـ ٍ
َو ْج ِه ـ ِه ،الَّتــي َغ ـد َْت َصفَحـ ٍ
ـداث ا ْل َبعي ـ َد ِة.
َج َل ْســنا �إِلــى مائِـ َد ِة ال َّطعــا ِم َت ُلفُّنــا بِ ِم ْع َط ِفهــا الدّافِــئَ ،ف�أ َخـ َذ َجـدّي َي َت َحـد َُّث
ش َمضــى
ــن َع ْيــ ٍ
كَعا َدتِ ِهَ ...و ُي َس ْل ِســ ُل َحدي َثــ ُه َ
دون �أ ْن َن َمــ َّل َســما َع ُهَ ،ع ْ
ـبَ ،و ُي َز ْلـ ِز ُل
بِ َتفاصيـ َل َت ْد َف ُعـ ُه لِ ْل ْاسـ ِت ْمرا ِر فــي َسـ ْر ِدها َ
دون َك َلـلٍَ .و َن ِجـ ُد ُه َيغ َْضـ ُ
هين بِماضيــ ِهَ ،ف َيغْــدو َصخْ ــ َر ًة لا تُ َز ْعــ َز ُع.
و ِْجدا َنــ ُه َســما ُع َصديــقٍ َي ْســ َت ُ
الحيا ِة �أ ْم ٌر َيشُ دُّني ِسوا ُه.
ا ْل َجدَُّ :ل ْم َي ْب َق لي في وا ِق ِع َ

َتجاعيــدُ :م ْف َر ُدهــا َت ْجعي ـدُ،
َو ُه ـ َو َت َر ُّه ـ ُل ِ
الج ْل ـ ِد َو َت َثنّي ـ ِه.

تُ َز ْع َز ُع :تُ َح ِّركُ َ ،و َت ْض َطر ُِب.

َرزانَُ :يكا ُد َيكو ُن ا ْل َوحي َد الَّذي َيشْ َغ ُل َك دائماً ،يا َجدّي.
حاجتي �إِ َل ْي ِه لا َت ْن َتهيَ ،ف ُه َو َي ْس ُك ُن روحيَ ،و َي ْن َت ِق ُل َمعي َح ْيثُما َح َل ْل ُت.
ا ْل َجدَُّ :و َه ْل َيشْ َغ ُلني ِسوا ُه؟ َ
َرزا ُن :لِلّ ِه َد ُّركَ يا َجدّي ما �أخْ َص َب ذا ِك َر َت َك! َه ْل ُهناكَ َم ْن َتتَّ ِس ُع ذا ِك َرتُ ُه لِ ُك ِّل هذا؟! �أ ُظنُّ َك فَري َد َع ْصرِكَ َ .ف�أنا ذا ِك َرتي ،لا
ض ا ْلقَصائِ ِدَ ،حتّى �إِنَّني �أحا ِو ُل �أ ْن �أ َر ِّد َدها ِمراراً َو َت ْكراراً؛ َل َعلّي �أ ْح َت ِف ُظ َو َلو بِ ُج ْز ٍء ِم ْنها ،ما �أ ْر َو َع �ألّا َن ْنسى!...
َت ْحف َُظ ِسوى َب ْع ِ
ـت
ـس؟ َو َه ـ ْل َي ْن َف ـ ُع ا ْل َج َس ـ َد َنضا َرتُ ـ ُه �إ ِْن غا َبـ ْ
ا ْل َج ـدُّ� :آ ٍه يــا ُب َن َّيتيَ ،ك ْيـ َ
ـف َلنــا �أ ْن َن ْنســى؟ َه ـ ْل َي ْنســى ا ْل َم ـ ْر ُء �أ ْن َي َت َن َّفـ َ
ـب؟ َف�أنــا �أ ْحيــا بِ َن َسـ ِ
ص ِمـ ْـن َذ َهـ ٍ
ـش َق ْلبــيُ ،كلَّمــا
ـاش فــي َق َفـ ٍ
رو ُحـ ُه؟ َو َهـ ْل َي ْنســى ال َّط ْيـ ُر ُح ّريَّ َتـ ُه �إ ِْن عـ َ
ـمات ال َّربيـ ِـع الَّتــي تُ ْن ِعـ ُ
ـت ِمـ ْـن ُهنــاكَ َ ...ف�أشْ ـ َت ُّم َم َعهــا رائِ َحـ َة التُّـر ِ
ـاح.
َه َّبـ ْ
اب ال ُم َبلَّـ ِل بِ َنــدى َّ
الصبـ ِ
َرزا ُن :ماذا ق ََصد َْت بِ َق ْو لِ َك(ِ :م ْن ُهناكَ ) يا َجدّي؟
ا ْل َجدُِّ :م ْن �أ ِّم خالِ ٍد ،ال َق ْر َي ِة ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة الَّتي تُجا ِو ُر ا ْل َب ْح َر ،ف ُي ِ
لاطفُها بِ َنسي ِم ِه ال ُم ْن َب ِع ِث ِم ْن ِج َه ِة ال َغ ْر ِب،
ْفاس
َس�أ َظ ُّل �أ ْذ ُك ُر �أ ْب ِن َي َتهاَ ،و�أ ِزقَّ َتهاَ ،و َم ْس ِجدَها َّ
الصغي َرَ ،و َدكاكي َنها ال َبسي َط َةَ ،م ْهما حاولَ ال ُم ْح َت ُّل �أ ْن َي ْك ُت َم �أن َ
ا ْل َحنينِ � ،أ ْو ُي ْغ ِل َق َمنافِ َذ الشَّ ْو ِق؛ َو َس�أ َظ ُّل �أ َت َف َّي�أ ِظلالَ �أشْ جا ِر ال َّز ْي ُت ِ
َّس رائِ َح َة
ون الَّتي ك ََس ِت ا ْل ِجبالَ َ ،و�أ َت َنف ُ
قال ال ُم ْن َب ِع َث َة ِم ْن َخلايا �أ ْجسا ِمناَ ،و َي َت َج َّد ُد ُح ّبي َلها بِ َت َجدُّد ِ �أ ْزها ِر اللَّ ْو ِز في ُر ِ
ال ُب ْرتُ ِ
بوعها.
ـت َســعا َدتُنا فــي َع ْي ِشــنا ِ
وحواكيرِنــا ،وب ّياراتِنــا ال ُم ْن َت ِشـ َر ِة ،ف َن ْف َتـر ُِش تُرا َبهــا �أ ْو َنغْفــو َفـ ْوقَ
كا َنـ ْ
داخـ َل َبســاتي ِنناَ ،
ـت
ـش فــي َبيا ِدرِهــا ،و َن ْف ـ َر ُح َمـ َـع َبواكي ـ ِر ا ْل َم َط ـرِ ،و َمـ َـع َتباشــي ِر َســنابِ ِل ا ْل َق ْمـ ِـح فــي ُحقو لِنــا ،الَّتــي مــا ِز ْلـ ُ
�أ ْك ـوا ِم ال َقـ ِّ
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ـان َغ َض ِبهــاَ ،و َص ـ ْو َت َحني ِنهــا لِ�أ ْصحابِهــا َو�أ ْه ِلهــا؛
�أ ْس ـ َم ُع ُبكا َءهــاَ ،و َه َيجـ َ
َــت َذ ْرعــاً بِا ْل ُغ َربــا ِء...
ــت
َــت َذ ْرعــاً :ا ْن َز َع َج ْ
ضاق ْ
َفقَــ ْد ضاق ْ
وض ِجــ َر ْت .
َ
َو ِمـ ْـن ُخيـ ِ
ـوط ا ْلف َْج ـرَِ ،ن َسـ َـج ْت نِســاؤُنا ُهنــاكَ َعبـ ٍ
ـاءاتَ ،تزيدُهــا
ُط ْه ـراًُ ،يحاكــي َطهــا َر َة هــذ ِه ا ْل�أ ْرضَِ ،و ِمـ ْـن شُ ــعا ِع الشَّ ـ ْمسَِ ،ط ـ َّر َز ْت شـ ٍ
ـالات لِ ْل ِع ـ َّز ِة َوا ْل ِك ْبريــا ِء .اشْ ـ َتد َّْت َس ـو ِاعدُناَ ،وق ََسـ ْـت
ض بِ َمعاوِلِنــاَ ،و ِم ّمــا ُكنّــا نُ ْب ِعــ ُد ُه َع ْــن َص ْدرِهــا ِم ْــن َثقيــ ِل ا ْل ِحجــا َر ِةِ ،ع ْنــ َد َت ْه ِي َئ ِتهــا لِل ِّزرا َعــ ِة.
ُزنو ُدنــا؛ ِم ْــن ُمدا َع َب ِتنــا لِــ ْل�أ ْر ِ
ـت َم ِ
ـب �آ َنــذاكَ لِ�إيمانِنــا َو َت َو ُّك ِلنــا َو َبـرا َء ِة �أ ْح ِ
َلـ ْم َن ْعـر ِْف َط ْعمـاً لِ ْل َمصائِـ ِ
طام ُعنــا تُ ْق ِلقُنــاَ ،بـ ْل ِهـ َـي
لامنــا ،فَمــا كا َنـ ْ
الاســ ِت ْقرارِ.
َحيــا ُة ا ْل َبســا َط ِة و ْ
َرزا ُنَ :ح ِّد ْثني �أ ْك َث َر ،يا َجدّي.
ا ْل َجدُّ :ما �أشْ َب َه ا ْل َي ْو َم بِا ْل�أ ْمسِ ،يا َصغي َرتي!
س ِمـ ْـن �أيّــا ِم عــا ِم �أ ْلـ ٍ
ـف و تِ ْس ـ ِعمئ ٍة و َثمانِ َي ـ ٍة و�أ ْر َبعيـ َـن لِلميــلا ِدَ ،ج َل ْســنا َو ْسـ َـط َحدي َق ـ ِة َم ْنزِلِنــا
فــي َي ـ ْو ٍم ُمشْ ـ ِم ٍ
الضحـ ِ
ـف َعــنِ ال َّز ْق َز َقـ ِة َوا ْل َح َر َكـ ِة ِمـ ْـن َح ْو لِنــا،
فــي ا ْل َق ْر َيـ ِةَ ،ن َتبــا َد ُل َّ
ـكاتَ ،و َن َتنــا َو ُل َف ُطو َرنــا َمـ َـع ال َعصافيـرِ ،فَهــي لا َت َت َوقَّـ ُ
الاج ِتمــا ِع.
َك�أنَّهــا تُشــا ِركُنا َف ْر َحــ َة ْ
َرزا ُنَ :جمي ٌل يا َجدّيَ ،ف�أنا �أ ِح ُّب تِ ْل َك ال�أ ْجوا َءَ ،وماذا َب ْعدُ؟
كان فيهــا مــا ُي ْنـ ِذ ُر بِكا ِر َثـ ٍة َعلــى َوشَ ـ ِ
ـك ا ْل ُحـ ِ
ـدوث .و َمشْ ـ َـه ُد
ا ْل َجـدَُّ :لـ ْـن �أنْســى تاريخـاً �آ َل َمـ ْ
َالســما ُء َ
ـت َق ْلبــي �أ ْحداثُـ ُه ،ف َّ
ا ْل�أ َلـ ِم َبـ َد�أ َي ْر َت ِسـ ُم بِ�أ ْلـو ٍان قاتِ َمـ ٍةَ ،و ُخطـ ٍ
ـت
ـوط حــا َّد ٍة بائِ َسـ ٍة ،فيهــا ا ْلق َْسـ َو ُة وا ْل ُحـ ْز ُن .غــا َد َر ِت ال ُّطيــو ُر �أ ْعشاشَ ــهاَ ،و َر�أ ْيـ ُ
ـت َملا ِم ُحهــا َغ َضب ـاًَ ،ك�أنَّهــا ْاس ـ َت ْث َق َل ْت ُخ ُط ـو ِ
دون
ض َت َب َّد َلـ ْ
ال َق ْر َي ـ َة َح ْولــي َق ـ ْد َت َز ْل َز َلـ ْ
ات َمــنِ ا ْق َت َح َمهــا َ
ـت دو ُرهــا .وا ْل�أ ْر ُ
ذانِ ،مـ ْـن ِعصابـ ٍ
ْاسـ ِت ْئ ٍ
ـت ِمـ ْـن عا َلـ ٍم َغريـ ٍ
ـطينيين
ـات ِص ْهيو نِ َّيـ ٍة َه َم ِج َّيـ ٍة �أ َتـ ْ
ـبَ ،مشْ ــحو َن ٍة َعــدا َو ًة َو َكرا ِه َيـ ًة لِ ْل َعـ َر ِبَ ،و لِ ْل ِف َل ْسـ َ
الَّذيـ َـن ُي ْع َرفُــون بِ َص ْب ِر ِهــم َو �إِرا َدتِ ِهــم َو �إيمانِ ِهــم.
س باتّجــا ِه الشَّ ــ ْر ِق ،تا ِركَــ ًة بيو َتهــاِ ،
باح َثــ ًة َعــنِ ا ْل�أ ِ
ــب بِ َو ْح ِشــ َّي ٍة
ســا َر ْت َقوافِــ ُل النّــا ِ
مــان مــن مجــا ِز َر تُ ْر َت َك ُ
بِ َح ِّق ِهــمَ ،و ِمـ ْـن �أ ْحـ ٍ
س �أ ْصحابِهــاَ ،ف ِم ْن ُهــم َمـ ْـن َن ِسـ َي ْت ُه �أ ُّمـ ُه ِمـ ْـن ِشـ َّد ِة
ـداث َي َتناقَلو َنهــا َب ْي َن ُهــم َعـ ْـن َتدْميـ ِر قُـ ًرى َفـ ْوقَ ُرؤو ِ
ـت �أخْ بــا ُر ُه ،لِ ُي ْص ِبـ َـح فــي ِعــدا ِد ا ْل َم ْفقوديـ َـن.
َخ ْوفِهــا َو َه َل ِعهــاَ ،و ِم ْن ُهــم َمــنِ ْاس ُتشْ ـ ِه َد فــي ال َّطريــقِ َ ،و ِم ْن ُهــم َمــنِ ا ْن َق َط َعـ ْ
اص ِفـرا َر ُوجو ِه ِهــمَ ،و َن َظراتِهــم �إِلــى الـ َورا ِء
هاجـ ْ
ـت �أ ْحزانُـ ُهَ .و ُكلَّمــا َت َذ َّكـ ْر ُت ْ
َو ُكلَّمــا َت َذ َّكـ ْر ُت ُبكا َء ُهــمَ ،ت َق ْل َقـ َل َق ْلبــي َو َ
فــي َودا ِع ديا ِر ِهــمَ ،ت َخ ْل َخ َلــت �أ ْركا ُن َن ْفســيَ ،وزا َد َك َمدُهــاَ ،و َت َب ـ َّد َد مــا ُء َع ْي َنـ َّـي.
َت بِ ِف ْع ِل
َض ا ْل َج ُّد ُمحاوِلاً ا ْل َ
وقوف َعلى ُع ّكا َز تِ ِه ،الّتي تَشَ ّقق ْ
ا ْن َتف َ
ْ
َت َخل َخ َلَ :ت َح َّركَ وا ْه َت َّز.
نينَ ،ل ِك ْن َظ َّل َم ْل َم ُسها َحريريّاً ،فَهو َم ْن َبرى نُتوءاتِهاَ ،و َه َّذ َب ُخشو َن َتها
ِّ
الس َ
َك َمدُهاُ :ح ْزنُها.
ض بِ ُق َّو ٍة �أ ْو لينٍ َ ،و ْف َق َد َر َج ِة ا ْن ِفعالِ ِه.
بِ َي ِد ِه ،الَّتي ا ْعتا َد ْت �أ ْن تُ ْم ِس َك ا ْل َم ْق ِب َ

َس�أ َل ْت َرزا ُن َجدَّهاَ :ه ْل َس َنعو ُد �إِ َل ْيها َيوماً؟
ـت َع ْينــا ُه ،و َه ـ َد�أ ْت َن ْف ُس ـ ُه؛ لِ�أنَّـ ُه ا ْط َم ـ�أ َّن َعلــى َمصي ـ ِر
ِع ْندَهــا ا ْر َت َس ـ َم ْت َعلــى َو ْج ِه ـ ِه ا ْب ِتســا َم ٌة دافِ َئ ـ ٌةَ ،و َل َم َعـ ْ
ـت َلهــا َعـ ْـن ِس ـ ِّر الانْتمــا ِء،
ـت ُم ْد ِر َك ـ ًة و ِاع َي ـ ًة لِرِســا َل ِة َجدِّهــا ،الّتــي �أ ْف َص َحـ ْ
َالحفي ـ َد ُة با َتـ ْ
ُح ُل ِم ـ ِه َو َرجائِ ـ ِه بِال َع ـ ْو َد ِة؛ ف َ
ُلــوب �أ ْبنائِــ ِه َر ْغــ َم ُغ ْر َبــ ِة اللّجــو ِء.
َو�أصا َلــ ِة ال�أ ْبنــا ِءَ ،وك َ
َيــف َيكــو ُن ال َو َط ُ
ــن روحــاً َت ْســ ُك ُن ق َ

تيعاب:
ال َف ْه ُم َو ْ
الاس ُ

الج ُّد ِم ْنها؟
  1ما ْاس ُم ال َق ْر َي ِة ال ِف َل ْسطين َّي ِة الّتي ُه ِّج َر َعيش فيهاَ ،ف ِب َم َو َصفَها؟
 َ 2ت َحد ََّث َالج ُّد َع ْن َق ْر َي ِت ِه َك�أنَّ ُه ما زالَ َي ُ
طين؟
  3بِماذا كا َن ْت ِعُ
صابات ال ُم ْح َت ِّل َمشْ حو َن ًة تُجا َه �أ ْه ِل فِ َل ْس َ
حيح ِة فيما َي�أْتي:
 َ 4ن َض ُع دائ َر ًة َح ْولَ َر ْم ِز إِال�جا َب ِة َّالص َ
لون في:
ص �أ َّن �أ ْه َل ال َق ْر َي ِة كانوا َي ْع َم َ
�أ ـ َن ْف َه ُم ِم َن النَّ ِّ
		
 -2ال ِّزرا َع ِة.
		
الصنا َع ِة.
ِّ -1
الحفي َد ِة رزان في ال ِق َّص ِة:
ب َت ْبدو َلنا شَ خْ ِص َّي ُة َ		
ُ -2م َت َذ ِّم َرةً.
		
ُ -1مم َت ِع َض ًة.

		
 -3التِّجا َر ِة.

 -4ال ِعما َر ِة.

		
ُ -3محا ِو َرةً.

ُ -4م ِ
جام َل ًة.

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل:

 3 -نُ َعلِّ ُل ُك َّل ِعبا َر ٍة ِم ّما َي�أْتي:

بُ -بكا ُء ال ُح ِ
قول َو َغ َض ُبها.
ض ال ُع ّكا َز ِة.
ريري لِ َم ْق ِب ِ
س َ
الح ُّ
�أ ـ ال َم ْل َم ُ
الصو َر ِة.
زوح ال ِف َل ْسطي ِن ِّي َع ْن �أ ْر ِض ِهَ ،ن ِص ُف َملا ِم َح هذ ِه ُّ
 َ 4ر َس َم الكاتِ ُب صو َر ًة ُم ْؤ لِ َم ًة لِل َّرحيلِ َونُ ِ  5ما َدلا َل ُة ال ِعبار ِات ال�آتي ِة:
اص ِفرا َر ُوجو ِه ِهم.
�أ ـ َو َت َب َّد َد ما ُء َع ْي َن َّي.
بَ -ت َذ َّك ْر ُت ْ
الحنينِ .
ْفاس َ
ج -ا ْر َت َس َم ْت َعلى َو ْج ِه ِه ا ْب ِتسا َم ٌة دافِ َئ ٌة .د -حاولَ ال ُم ْح َت ُّل �أ ْن َي ْك ُت َم �أن َ
  6نُ َو ِّض ُح َجمالَ التَّصوي ِر فيما َي�أْتي:الج ُّد َصخْ َر ًة لا تُ َز ْع َز ُع.
�أ ـ َيغْدو َ
بُ -ي ِ
لاطفُها ال َب ْح ُر بِ َنسي ِم ِه ال ُم ْن َب ِع ِث ِم ْن ِج َه ِة ال َغ ْر ِب.
ٍ
شالات لِ ْل ِع َّز ِة َوا ْل ِك ْبريا ِء.
جَ -و ِم ْن شُ عا ِع الشَّ ْمسَِ ،ط َّر َز ْت
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لوب:
ال ُّل َغ ُة َوال� أ ْس ُ

�أ -نُ َم ِّي ُز َن ْو َع ال�أ ْس ِ
لوب فيما َي�أْتي:
 ١ـ ما �أخْ َص َب ذا ِك َر َت َك!

َ -٢ك ْي َف َلنا �أ ْن َن ْنسى؟
للهزائِ ِم.
َ -٣ل ْم َن ْعر ِْف َط ْعماً َ
الض ْح ِ
(الض ْح ِ
كات ،هو:
كات) في ِعبا َر ِةَ :ن َتبا َدلُ َّ
اب َك ِل َم ِة َّ
ب� -إِ ْعر ُ
َ -3م ْفعو ٌل لِ�أ ْج ِل ِه.
َ -2م ْفعو ٌل ُم ْط َل ٌق.
َ -1م ْفعو ٌل بِ ِه.

َ -٤م ْفعو ٌل َم َع ُه.

اله َل ِع) ِه َي:
ج -ال َعلا َق ُة اللُّغَويَّ ُة َب ْي َن َك ِل َم َتي َ
(الخ ْو ِف َو َ
ِ -3
		
ناس.
		
 -2التَّرا ُد ُف.
		
 -1ال ِّطباقُ .
الج ُ

الس ْج ُع.
َّ -4

نشاط

ص قَض َّي ِة ال ّل ِ
طينيينَ ،ن ْك ُت ُب
ات �أ ْص َد َرتْها ال�أ َم ُم ال ُمتَّ ِح َد ُة بِ ُخصو ِ
ُهناكَ َقرار ٌ
ئين ال ِف َل ْس َ
اج َ
صوص تِ ْل َك ال َقرار ِ
ات ،بِال ُّرجو ِع �إِلى َمصا ِد ِر ال َب ْح ِث.
نُ َ

يا �أ ِح ّبائي

ص:
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ

ســليم النَّ ّفــار شـ ِ
ـاع ٌر فِ َل ْســطي ِن ٌّيِ ،مـ ْـن َمواليـ ِد َمدي َنـ ِة َغـ َّز َة عــا َم  1963لِ ْلميــلا ِد� ،أ ْب ِعـ َد َمـ َـع �أ ْسـ َر تِ ِه
ض ال َو َطــنِ عــا َم  1994لِلميــلا ِدَ ،و َع ِمـ َل ُم َحـ ِّرراً
ـان .عــا َد �إِلــى �أ ْر ِ
�إِلــى ال�أ ْر ُد ِن ،ثُـ َّم ا ْن َت َقـ َل �إِلــى ســورية َولُ ْبنـ َ
ـات َعلــى شُ ـ ْر َف ِة مــا ٍء)َ ،و(ســو ٌر
�أ َدب ّي ـاً فــي َم َجلَّ ـ ِة (ال َّز ْيتو َن ـ ِة)َ ،و َل ـ ُه ِع ـ َّد ُة َدواويـ َـن ِش ـ ْعريَّ ٍةِ ،م ْنهــاَ ( :تداعيـ ٌ
ـاض ال�أ ْس ـ ِئ َل ِة)َ ،و(شَ ـ َر ٌف َعلــى ذلِـ َ
ـك ال َم َط ـرِ).
َلهــا)َ ،و( َبيـ ُ
ِ
ـطينيَ ،و َع َّبـ َر
ـب قَصي َد َتـ ُه (يــا �أ ِحبّائــي)� ،إِلــى �أ ْه ِلـ ِه فــي فِ َل ْسـ َ
َك َتـ َ
ـطينَ ،و َصـ َّو َر فيهــا الواقـ َـع ال ِف َل ْسـ َّ
ـطيني ِمـ ْـن َت َحدّيـ ٍ
الاح ِتـ ِ
ـلالُ ،مشــيراً �إِلــى ال َتشَ ـ ُّر ِد
ـات َجـ ّرا َء ْ
َعــنِ َ
الهـ ِّم ال َو َطنـ ِّـيَ ،ومــا ُيو ِاج ُهـ ُه الشَّ ـ ْع ُب ال ِف َل ْسـ ُّ
َو َحيــا ِة ال َم ْنفــى.
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ذات َي ْو ٍم يا �أ ِح ّبائي
َس َن�أْتي َ
�إِلى �أشْ يائِنا ال�أولى
فَلا َق ْت ٌل ُيبا ِعدُنا

يا �أ ِح ّبائي

َولا َز َم ٌن َس ُي ْنسينا
قات
ُهنا في غا ِم ِ
ض ال�أ ْو ْ

الح ِّق ُي ْعلينا
ضوح َ
ُو ُ
َو ُي ْعطي ُح ْل َمنا َس َنداً
تاريخ ...بِ�أيّا ٍم تُؤاخينا
لِ ٍ

َس َنداًُ :معيناً.

***
ذات َي ْو ٍم يا �أ ِحبّائي
َس َن�أْتي َ

َف إِ� َّن ال َو ْج َد ُم ْل َت ِه ٌب
َونا ُر الق َْه ِر تُدْمينا
ُهناَ ،ك ْم ساقَني َد ْر ٌب
بِ َع ْينِ الطّ ْف ِل َي ْحكينا
ِرو ٍ
اياتَ ...عنِ التَّشْ ري ِد لِ ْل َم ْنفى
َو َع ْن �أ ْحز ِان حادينا!
َو ِ
لك ْنَ :و ْع ُد ُه ٍ
باق
بِ�أ ْن َن�أْتي

حادينا :قائِ ِدنا.

َو َلو طا َل ْت َليالينا
ُهنا َح ْيفا َو ِ
ناص َر ٌة
ُهنا يافا
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س ال َق ْل َب في ِس ْح ٍر
َت َم ُّ

َو َن ْه ُر ال َع ْينِ ُي ْعطينا
اتَ ،و�أن ٍ
َمرار ٍ
ّات ،لِ�أيّا ٍم تُناجينا

ُهنا َك ْم َه َّزني شَ ْوقٌ
حاب َو�أ ْل ٍ
لِ�أ ْص ٍ
عاب
َوحار ٍ
ات تُنادينا

***
ذات َي ْو ٍم يا �أ ِح ّبائي
َس َن�أْتي َ
الح ُّق َق ْو َل َت ُه
َعلى َم ْهلٍ َيقولُ َ
فَلا َت ْس َت�أْ ِخروا ُح ْلماً

َولا َت ْس َت ْع ِجلوا حينا
َف َك ْم في دارِنا ُركْناً
َعلى ال�أيّا ِمَ ...م ْرهوناً بِماضينا؟!
ُهنا َل ْم ُي ْق ِص ِه َز َم ٌن
َو�آ َل ُت ُهم:
ُجنو ُن الشَّ ِّرَ ،ل ْم َت ْس َح ْق َمرامينا
الح ِّق ،في �أ ْرو ِاحنا ٍ
باق
َف ِع ْط ُر َ
َو َلو طا َل ْت َمسالِ ُكنا
َو َلو ُجنَّ ْت م�آسينا
َعلى َم ْهلٍ َس َي�أْتينا
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َم ْرهوناًُ :م ْر َت ِبطاً.
َل ْم ُي ْق ِص ِهَ :ل ْم ُي ْب ِع ْد ُه.
َمرامينا� :أ ْهدافُنا.

تيعاب:
ال َف ْه ُم َو ْ
الاس ُ

يون �أ ْط ِ
  1ماذا َي ْق َر�أ الشّ ِاع ُر في ُع ِطين؟
فال فِ َل ْس َ
  2ما ال َو ْع ُد الَّذي ُيحافِ ُظ َع َل ْي ِه الشّ ا ِع ُر لِ�أ ْط ِطين؟
فال فِ َل ْس َ
 3 -ماذا َي ْط ُل ُب الشّ ِاع ُر ِم ْن �أ ِح ّبائِ ِه في ال َم ْق َط ِع ال�أخيرِ؟

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل:

(س ـ َن�أْتي� ،أشْ ــيائِناُ ،ي ِ
باعدُنــاَ ،س ُي ْنســيناُ ،ي ْعلينــا ،تُؤاخينــا)،
َ -1ت َح ـد ََّث النَّ ّفــا ُر فــي قَصي َدتِ ـ ِه بِ ُل َغ ـ ِة َ
الج ْمـ ِـع َ
َعــلا َم َي ـ ُد ُّل ذلِـ َ
ـك؟
 -2نُ َو ِّض ُح َجمالَ التَّ ْصوي ِر في َق ْو ِل الشّ ِاعرِ:
�أ ـ َف إِ� َّن ال َو ْج َد ُم ْل َت ِه ٌبَ ،ونا ُر الق َْه ِر تُدْمينا.
بُ -هنا َك ْم َه َّزني شَ ْوقٌ .
الح ِّق ،في �أ ْرو ِاحنا ٍ
باق.
جَ -ف ِع ْط ُر َ
� -3إِلا َم َر َم َز الشّ ا ِع ُر بِ ُك ِّل َل ْف َظ ٍة ِم ّما َي�أْتي( :ال ُح ْل ُم ،دا ُرنا� ،آ َل ُت ُهم)؟

لوب:
ال ُّل َغ ُة َوال� أ ْس ُ

حيح ِة فيما َي�أْتي:
َ -١ن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ َر ْم ِز إِال�جا َب ِة َّ
الص َ
�أَ -ت ْح ِم ُل ( َك ْم) في العبارتينَ ( :ك ْم ساقَني َد ْر ٌبَ ،ك ْم َه َّزني شَ ْوقٌ ) َدلا َل َة:
الاس ِتفها ِم		.
 -2التَّ ْكثيرِ.
		
 -1النَّ ْف ِي.
ْ -3
بَ -بدا الشّ ِاع ُر في نِها َي ِة القَصي َد ِة:
ُ -2م َتشائِماً.
		
ُ -1م َتفائِلاً.

			
 -3خائِفاً.

 -4التَّ ْقريرِ.
 -4حائِراً.

 -2ما ِدلا َل ُة َتكرا ِر َك ِل َم ِة ( ُهنا) في القَصي َد ِة؟
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ال َق ِ
واعــــ ُد

ال ِف ْع ُل ال ُم َج َّر ُد (الثُّلاثِ ُّي وال ُّر ِ
باع ُّي)

ض َت َركَ َعلى َم ِ
لام ِح ِه ُخطوطاً ِم ْن َتفاصي ِل ِهَ ،و�أ َثر ًا
َن ْق َر�أَ :حني ُن ُه َيشُ دُّنا َجميعاًَ ،و َي ْن ُق ُل َلنا ِق َصصاً ِم ْن ما ٍ
و ِ
كايات ِم َن ال�أ ْح ِ
َحات َت ْروي ِح ٍ
اضحاً في َن ْب َر ِة َص ْو تِ ِهَ ،و َتجاعي ِد َو ْج ِه ِه ،الَّتي َغد َْت َصف ٍ
داث
ا ْل َبعي َد ِةَ .ج َل ْسنا �إِلى مائِ َد ِة ال َّطعا ِم َت ُلفُّنا ب ِم ْع َط ِفها الدّافِئَ ،ف�أ َخ َذ َجدّي َي َت َحد َُّث كَعا َدتِ ِهَ ...و ُي َس ْل ِس ُل
دون َك َللٍ.
دون �أ ْن َن َم َّل َسما َع ُهَ ،ع ْن َع ْي ٍ
اس ِت ْمرا ِر في َس ْر ِدها َ
َحدي َث ُه َ
ش َمضى بِ َتفاصي َل َت ْد َف ُع ُه لِ ْل ْ
هين بِماضي ِهَ ،ف َيغْدو َصخْ َر ًة لا تُ َز ْع َز ُع.
َو َن ِج ُد ُه َيغ َْض ُبَ ،و ُي َز ْل ِز ُل و ِْجدا َن ُه َسما ُع َصديقٍ َي ْس َت ُ

َن ْس َت ْن ِت ُج:

ال ِف ْع ُل ال ُم َج َّر ُدَ :تكو ُن �أ ْح ُرفُ ُه َجمي ُعها �أ ْصل َّي ًة.
ال ِف ْع ُل ال ُم َج َّر ُد َن ْو ِ
عان:
ُ -1م َجـ َّر ٌد ثُلاثِـ ٌّـي� :أ ْي ُم َكـ َّو ٌن ِمـ ْـن َثلا َثـ ِة �أ ْحـ ُر ٍف �أ ْصل َّيـ ٍةَ ،و َيكــو ُن َعلــى َو ْز ِن ( َف َعـ َلَ ،ف ُعـ َل،
ـبَ ،كـ ُر َمَ ،ع ِلـ َم.
َف ِعـ َل)ِ ،م ْثـ ُلَ :ذ َهـ َ
ُ -2م َج ـ َّر ٌد ُرباعـ ٌّـي� :أ ْي ُمك ـ َّو ٌن ِمـ ْـن �أ ْر َب َع ـ ِة �أ ْح ـ ُر ٍف �أ ْص ِل َّي ـ ٍةَ ،وهــو قَلي ـ ٌلَ ،و َيكــو ُن َعلــى َو ْز ِن
( َف ْع َل ـ َل)ِ ،م ْثــلَ :د ْح ـ َر َجَ ،ز ْم َج ـ َرَ ،ت ْر َج ـ َمَ ،ز ْق ـ َزقَ .
لامات التَّ�أْ ِ
الضمائرَِ ،جمي ُعها َل ْي َس ْت ِم ْن �أ ْح ُر ِف ال ِّزيا َد ِة في ال ِف ْعلِ.
نيث ،و َّ
�أ ْح ُر ُف ال ُمضا َر َع ِةَ ،و َع ُ
َق ْد ُي ْح َذ ُف ِم َن ال ُم َج َّر ِد �أ ْح ُر ٌف َو َق ْد ُيزا ُد َعلي ِهَ ،و َي ْظ َه ُر ذلِ َك بِ َر ِّد ال ِف ْع ِل �إِلى صي َغ ِة الماضي ا ْل ُم ْف َر ِد ا ْل ُم َذكَّر.
ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ
َن ْك ُت ُب ُم َج َّر َد ُك ِّل فِ ْعلٍ ِم ّما َي�أْتي ،وو ْز َن ُه:
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ا ْل ِف ْع ُل
َفر َِح ْت
َس�ألا
َم ّدوا
َي ِعدون
َن ْسعى

ريبات
َت ْد ٌ

ال ُم َج َّر ُد

َوزْنُ ال ُم َج َّر ِد

َي ْك َتوي
َن ْس َت�أْ ِذ ُن
َت َتد َْح َر ُج
ريب الثاني:
الت َّْد ُ

(مهمة بيتية)

صَ ،ونُ َج ِّر ُد ال�أ ْفعالَ ا ْل ُم َل َّو َن َة:
َن ْق َر أ� النَّ َّ
ـت
َف ِم ْن ُهــم َمـ ْـن َن ِسـ َي ْت ُه �أ ُّمـ ُه ِمـ ْـن ِشـ َّد ِة َخ ْوفِهــا َو َه َل ِعهــاَ ،و ِم ْن ُهــم َمـ ْـن ْاس ُتشْ ـ ِه َد فــي ال َّطريــقِ َ ،و ِم ْن ُهــم َمــنِ ا ْن َق َط َعـ ْ
ـت �أ ْحزانُ ـ ُهَ .و ُكلَّمــا
هاجـ ْ
�أخْ بــا ُر ُه ،لِ ُي ْص ِبـ َـح فــي ِعــدا ِد ا ْل َم ْفقو ِديـ َـنَ .و ُكلَّمــا َت َذ َّك ـ ْر ُت ُبكا َء ُهــمَ ،ت َق ْل َق ـ َل َق ْلبــي َو َ
اص ِفــرا َر ُوجو ِه ِهــمَ ،و َن َظراتِهــم �إِلــى الــ َورا ِء فــي َودا ِع ديا ِر ِهــمَ ،ت َخ ْل َخ َلــت �أ ْركا ُن َن ْفســيَ ،وزا َد
َت َذكَّــ ْر ُت ْ
َك َمدُهــاَ ،و َت َب ـ َّد َد مــا ُء َع ْينــي.
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ورقة عمل
ن أ�تي بمج ّرد ك ّل فعل تحته ّ
خط فيما ي أ�تي:

نين وال ُم ْؤ ِم ِ
اح َت َملوا ُب ْهتاناً َو �إ ْثماً ُمبيناً».
ذين ُي ْؤ َ
نات بِ َغ ْي ِر ما ا ْك َت َسبوا َف َق ِد ْ
ذون ال ُم ْؤ ِم َ
1.1قال تعالى« :والَّ َ
(ال�أحزاب)58 :
											
مون بِما في ِه
ذين َي َت َن َّع َ
َ 1.1ك َت َب َ
الح َس ُن ال َب ْصر ُِّي لِ ْل َخلي َف ِة ُع َم َر ْبنِ َع ْب ِد ال َعزيزَِ -ر ِح َم ُهما الل ُهَ « :-ولا َي ُغ َّرن ََّك الَّ َ
ُلون ال َّط ِّي ِ
بات في ُدنْيا ُهم بِ إِ� ْذ ِ
هاب َط ِّيباتِ َك في � ِآخ َر تِ َك».
ُب ْؤ ُس َكَ ،و َي�أْك َ

ش �إِلّا ذاكَ ؟
ابيَ :ك ْي َف َت ْص َن ُع بِالبا ِد َي ِة �إِذا ا ْن َت َص َف النَّها ُرَ ،وا ْن َت َع َل ُك ُّل شَ ْي ٍء ِظلَّ ُه؟ فَقالَ َ :و َهلِ ال َع ْي ُ
1.1قي َل ل�أعر ّ
ياح ِم ْن
َض َع َرقاً َك�أنَّ ُه ال ُجما ُن ،ثُ َّم َي ْن ُص ُب َعصا ُهَ ،و ُي ْلقي َع َليها ِكسا ُهَ ،وتُ ْق ِب ُل ال ّر ُ
َي ْمشي �أ َحدُنا ميلاًَ ،ف َي ْرف ُّ
ُك ِّل جانِ ٍبَ ،ف َك�أنَّ ُه في �إيو ِان ِك ْسرى.

ورقة عمل
النص مب ّينين مجردها و�أحرف الزيادة فيه:
1.1نع ّين ال�أفعال الواردة في ّ
في ال َو ْق ِت الَّذي َي ُم ُّد التَّسا ُم ُح ِظلا َل ُهَ ،و َي ْب ُذ ُره ال ُم ْج َت َم ُع َب ْي َن �أ ْفرا ِد ِهَ ،و َي ْز َر ُع ُه َثقا َف ًة َو َن ْهجاً قَويماً في
روف ال ِعبا َد؛ َف َت َت َب َّد ُد ال�أ ْضغا ُن،
َحياتِ ِهمَ ،ي ْح ُص ُد ِم َن َ
الخ ْي ِر ال َكثي َرَ ،ح ْي ُث َي ْع ُم ُر إِال� ْحسا ُن ال ِبلا َدَ ،و َي ْغ ُم ُر ال َم ْع ُ
َو َتسو ُد ال�أ ْل َف ُةَ ،وتَخْ َتفي ِ
الاس ِت ْقرارِ.
الخ ُ
فوس ُم ْذ ِع َن ًة لِ ْل َعد ِْلُ ،م ْط َم ِئنَّ ًة �إِلى ْ
لافاتَ ،و َت ْه َد أ� النّ ُ
 2.2نقر�أ ،ث ّم نجيب ع ّما ي�أتي:
حابّوا»�(.أخرجه مسلم)
َعنِ النَّ ِب ِّي َ
صلّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّم -قالَ « :لا َتدْخ ُلوا الجنَّة َحتّى تُ ْؤ ِمنوا َولا تُ ْؤ ِمنوا َحتّى َت َنزن ال�أفعال :صلّى ،تدخلوا ،تحابّوا.
(س ِل َم).
 3.3ن�أتي بصيغتي (افتعل وتف ّعل) من الفعل َ
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إِ
ال� ْملا ُء

التَّ ْعبي ُر:

الاس ِتفها ِم َّي ِة ْ
َح ْذ ُف أ�لِ ِ
(اخ ِتبارِ ٌّي)
ف (ما) ْ
ِب ْن َي ُة المقا َل ِة

َيرى ُم ْعظ ُم النُّقا ِد �أ َّن ال َمقا َل َة ال َم ْو ِ
ضوع َّي َة َي ِج ُب �أ ْن َت َت َك َّو َن ِم َن:

أ� -ال ُم َقدّم ُة:

ٍ
معلومات َت ْمهي ِديَّ ٍة لِ ْل ُق ّرا ِء ،وتكو ُن �أ ْرض َّي ًة ل�إ ثا َر ِة �أ ْس ِئ َل ٍة
َو ُيهيّ ُئ بها ا ْلكاتِ ُب للموضو ِعَ ،و َت َت َك َّو ُن من
َح ْولَ �أفكا ِر ال َم ْوضو ِع ال ُم َتوقَّ َع ِة.

ض:
ب -ال َع ْر ُ

مستقلّ ٍة ،وتكو ُن ُك ُّل فكر ٍة
وهو ُص ْل ُب الموضو ِعَ ،وفي ِه َي ْك ُت ُب ا ْلكاتِ ُب �أفكا َر ُه؛ ُك ُّل فك َر ٍة في فِ ْق َر ٍة ْ
ِ
سلسلاً م ْن ِطق ّياً ،مقدّماً ال�أ َه َّم على
ض
متسلسلاً َت ُ
نتيج ًة وت ْكم َل ًة لما سبقَها ،ومقدّم ًة لما بعدَها ،ويكو ُن ال َع ْر ُ
الاقتباساتِ ،
ِ
الخاتِ َم ِة.
ال ُم ِه ِّمُ ،مؤيَّداً بال�أدلّ ِة والبراهينِ و
موصلاً �إلى َ

ج -الخاتِم ُة:

تائج ال ُمرا ِد �إ ْثباتُها،
وهي ثمر ُة المقال ِة ،وتكو ُن نتيج ًة طبيع َّي ًة للمقدّم ِة وال َع ْرضُِ ،ملخِّ َص ًة لل�أ ْفكا ِر والنّ ِ
وص ْل َت في هذه المقا َل ِة؟
وتكو ُن �إجاب ًة عن سؤ ٍال� :إِلا َم َت َّ
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ال َو ْحدَ ُة

٣
ص عَلى ال ُّط ُر ِ
قات
الم ْو ُ
َ
ت ال ُم َت َر ِّب ُ

فريق التّ أ�ليف
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الس ْع ِي لِ َت ْوفي ِر ُس ُبلِ
َد�أ َب ال�إ نْسا ُن َع ْب َر َمسي َر ِة َت َط ُّو ِر ِه َ
الحضار ِِّي َعلى َّ
اص ِ
اح ِة َوال�أ ِ
لات؛ َف�أ ْع َم َل َع ْق َل ُهَ ،و�أ ْس َه َب في
مان في َوسائ ِل النَّق ِل َوال ُمو َ
ال ّر َ
ض ال ُّد َو ِل َوالشَّ ر ِ
ِكات في
َب ْح ِث ِه؛ لِ ُي َوفِّ َر ال َو ْق َت َوالمالَ َوال ُج ْهدََ .و َتناف ََس ْت َب ْع ُ
َسبي ِل َت ْحدي ِثها ،فَا ْن َف َت َح ْت �أما َمها �آفاقٌ َجدي َد ٌة ِم َن ال�إ ْب ِ
داعاتَ ،ت َت َج َّد ُد َي ْوماً
خاص ًة َب ْع َد
تاح ال�إ نْسا ُن �أ ْك َث َر في َوسي َل ِة النَّ ْقلِ الّتي َي ْس َت ِقلُّهاَّ ،
َب ْع َد َي ْو ٍمَ ،وا ْر َ
َت ْزوي ِدها ب ُمب َت َكر ِ
ات التِّ ْكنولوجياَ ،و َمظاه ِر ال ّرفا ِه َي ِة الّتي َج َع َل ْت ِم َن ال َم ْر َك َب ِة
اح َة ْاس ِت ْجما ٍم ُم َت َن ِّق َل ًة.
و َ
َو َر ْغ َم ه ِذ ِه ال�إ نْجاز ِ
ْسان َل ْم َي َتم َّك ْن َب ْع ُد ِم َن
ات ال َعظي َم ِة� ،إِلّا �أ َّن ال�إ ن َ
اح ،و �إ ْل ِ
طول ال َب ِّر ّي في �إ ِ
ِ
الح ِّد ِم ْن َد ْو ِر هذا ال�أ ْس ِ
حاق ال�إ
صابات
زهاق ال�أ ْرو ِ
َ

�أ ْس َه َب� :أطالَ َو َت َو َّس َع.

�إ ْز ِ
هاق� :إما َت ِة.

الض َر ِر الما ِّد ِّي ال َكبيرِ ،بِ َس ِ
الس ْي ِر ال َيوم َّي ِة
الج َسديَّ ِة ال ُمتن ّو َع ِة ،و َّ
َ
بب حوا ِد ِث َّ
كثيرينَ ،و َت ْس ُل ُب ال َب ْس َم َة َع ْن ِشفا ِه � ِ
ُض َم ِ
آلاف ال َبشَ رَِ ،و َت ْح ِر ُم
ضاج َع
َ
الّتي َتق ُّ
الحياةَ؛ لِ ُتشَ ِّك َل َس ْيفاً � َآخ َر ُم َسلَّطاً َعلى ال ِّر ِ
دون �أ ْن َن ْدر َِي،
قابَ ،
آخرين َ
�آلافاً � َ
لل�ن ِ
اح ٍة إِ
ْسان؟ َو َمتى َتكو ُن ِم ْع َولَ َق ْتلٍ َل ُه� ،أ ْو
َمتى َتكو ُن ال َم ْر َك َب ُة َمو ئِ َل ر َ
ض لِحياتِ ِه؟
َت ْقوي ٍ

ُض َم ِ
ضاج َع :تُ ْق ِل ُق.
َتق ُّ
َت ْقويضٍَ :ه ْد ٍم.

َو بِالنَّ َظ ِر �إِلى ال ُّظ ِ
طينَ ،و َر ْغ َم ال ُجهو ِد ال َكبي َر ِة الّتي تُ ْب َذلُ
روف ال َم ْوضو ِع َّي ِة الّتي َيعيشُ ها َو َط ُننا فِ َل ْس ُ
ِ
عين
لِ ُمكاف ََح ِة ه ِذ ِه ال�آ َف ِةَ ،و َت ْقليلِ َخسائرِها� ،إلّا �أ َّن إِال� ْح
صاءات ال�أخي َر َة تُشي ُر �إِلى �أ َّن ِم َئ َت ْينِ َوو ِاحداً َو�أ ْر َب َ
تيج َة َعشَ َر ِة � ِ
اص ِطدا ٍم� ،أو
آلاف حا ِد ِث َد ْهسٍ� ،أو ْ
فِ َل ْسطينيّاً َق ْد تُوفّوا ِخلالَ العا ِم �أ ْل َف ْينِ َو ِستَّ َة َعشَ َر لِ ْلميلا ِدَ ،ن َ
ِ
ا ْن ِق ٍ
صاءات ال َّر ْسم َّي ِة.
السابِ َق ِةَ ،و ْف َق ال�إ ْح
لابَ ،و َق َع ْت َعلى شَ وا ِر ِعنا ِخلالَ هذا العا ِم ،بِزِيا َد ٍة كَبي َر ٍة َعنِ ال�أ ْعوا ِم ّ
الج ْرحىَ ،و ِم ِ
تاجون �إِلى رِعا َي ٍة َطوي َل ِة ال�أ َم ِد.
َت �إِضا َف ًة لِذلِ َك � َ
َو َخلَّف ْ
ذين َي ْح َ
آلاف َ
عاقين الَّ َ
ئات ال ُم َ
طين َو َت َن ُّو ِعهاَ ،وا ْز ِديا ِد �أ ْعدا ِد ال َم ْرك ِ
�إ َّن ال ّزيا َد َة ال ُمطّ ِر َد َة في َع َد ِد ال َم ْرك ِ
َبات ال َف ْرديَّ ِة
َبات في فِ َل ْس َ
اجات النّا ِريَّ ِةَ ،ل ْم ُيوا ِك ْب ُه َت َط ُّو ٌر ٍ
كَال ّدر ِ
كاف في ال ِب َنى التَّ ْح ِت َّي ِة ،الّتي َتستق ِب ُل
هذا ال�أ ْسطولَ ال َب ِّر َّي ال ُم َت ِ
عاظ َم َسواءٌ بِالنّ ْس َب ِة للشَّ وا ِر ِع� ،أ ْو ال�أ ْر ِص َف ِة الجانِ ِب َّي ِة،
َو َل ْم ُيوا ِك ْب ُه ا ْلتزا ٌم بالثّقا َف ِة َوال َو ْع ِي ال ُمرو ِريَّ ْينِ  ،و�أ ْص َب َح إِال�نْسا ُن ُه َو الجاني
اح ِت ِه �أدا ًة لِ َق ْت ِل ِه� ،أ ْو َتشْ وي ِه ِه� ،أ ْو
و ّ
الضحيّ ُة في � ٍآن واح ٍدَ ،و�أ ْص َب َح ْت َوسي َل ُة ر َ
تيج ًة ل ُف ْقدانِ ِه ال�أ ْهل َّي َة القانو نِ َّي َة لِ ْل ِقيا َد ِة� ،أ ْو بِ َس َب ِب سو ِء ْاس ِتخْ دا ِم ِه
�إِعا َق ِت ِه؛ �إِ ّما َن َ
لِ ْل َم ْر َك َب ِة� ،أ ْو َع َد ِم َص ِ
ض
ش َب ْع ِ
الس ْر َع ِة ال ّزائِ َد ِةَ ،و َط ْي ِ
لس ْيرِ� ،أ ْو بِ َس َب ِب ُّ
لاح َي ِتها لِ َّ

ال ُم َت ِ
عاظ َم :ال ُم َتزايدَ.

ائقينَ ،و ْاس ِتخْ ِ
الس ْيرَِ ،و �إشار ِ
ات ال ُمرو ِر الّتي
دام ِهم َ
ّ
للهواتِ ِف النّ ّقا َل ِة ِخلالَ ال ِقيا َد ِةَ ،و َتجا ُه ِل ِهم لِ َقوانينِ َّ
الس َ
َبات َعلى الشّ وا ِر ِع الخارِج ّي ِة َوالد ِ
َت ْض َم ُن ان ِْسياب ّي ًة َس ِل َس ًة �آ ِمن ًة لل َم ْرك ِ
ّاخ ِل َّي ِة.
َو َل ّما كا َنت فِئ ُة الشَّ ِ
س َخ ْل َف ا ْل ِم ْق َو ِد ،و ِه َي بالتّالي ال ُم َت َس ِّب ُب
هي الشّ َ
ريح َة ا ْل ُك ْبرى الّتي َت ْج ِل ُ
باب َ
الحوا ِد ِث ال ُمروريَّ ِة ،وال ُمتض ِّر ُر ال�أ ْك َب ُر ِم ْنها كَذلِ َك؛ َف إِ� َّن َم ْسؤول َّي ًة َعظيم ًة َتق َُع َعلى عاتِقِ الشّ ِ
باب
ال�أكب ُر بِه ِذ ِه َ
الحوا ِد ِث َق ْب َل
الحوا ِد ِث ،و َتقلي ِل ال�أ ْضرا ِر النّاتِ َج ِة َع ْنها؛ �إِ ْذ َي ِج ُب ا ْل ِتزا ُم ُس ُبلِ الوِقا َي ِة ِم َن َ
الح ِّد ِم ْن ه ِذ ِه َ
في َ
ُوقو ِعهاَ ،ع َملاً ِ
لاج)َ ،ولا ُب َّد في َسبيلِ َ
ذلك ِم َن التّ�أ ُّك ِد
بالح ْك َم ِة القائِ َل ِةِ ( :د ْر َه ُم وِقا َي ٍة َخ ْي ٌر ِم ْن ِق ْنطا ِر ِع ٍ
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ِ
ِم ْن َص ِ
لس ْي ِر َعلى الشّ وا ِر ِعَ ،و ِحيا َز تِها
لاح َي ِة ال َم ْر َك َب ِة
ميكانيك ّياًَ ،و�أ ْه ِل َّي ِتها لِ َّ
لِ ْل� ْأور ِ
السائِقِ لِ ُرخْ َص ٍة تُ َؤ ِّه ُل ُه لِقيا َد ِة
السلي َم ِة َق ْب َل ُركو بِهاَ ،و ِحيا َز ِة ّ
اق الثُّبو تِ َّي ِة َّ
ْريب ال ُم ِ
ال َم ْر َك َب ِةَ ،ب ْع َد ُخضو ِع ِه لِلتّد ِ
السائِقِ التّ�أ ُّك ُد
ناس ِبَ ،و َي ْبقى َعلى ّ
ّاب َم َع ُهَ ،و ُمراعا ُة ُظ ِ
ِم ْن َو ْض ِع �أ ْح ِز َم ِة ال�أ ِ
مان َل ُه َو لِل ُّرك ِ
روف الطّريقِ  ،وا ْل ِتزا ُم
الشّ ِ
صات ال�إ ْرشاديَّ ِةَ ،و ِ
اخ ِ
الح ُ
فاظ َعلى ال َقوانينِ َوال�أن ِْظ َم ِة ال ُمروريَّ ِة ،الّتي
َت ْحف ُ
السالِ َم َة ل�أ ْس َر تِ ِهَ ،و َلو
السلا َم َة َوال�أ َ
مانَ ،و َت ْض َم ُن َل ُه ال َعو َد َة ّ
َظ َل ُه َو لِ َغ ْي ِر ِه َّ
ُمت�أخِّ راً َدقي َق ًة �أ ْو َدقي َق َت ْينِ ؛ َف َق ْد قي َل�( :أ ْن تَخْ َس َر َدقي َق ًة ِم ْن َحياتِ َكَ ،خ ْي ٌر َل َك
ائقين َت َمثُّ َل �أخْ لاق ّي ِ
ات
ِم ْن �أ ْن تَخْ َس َر َحيا َت َك في َدقي َق ٍة) .كَما �أ َّن َعلى ّ
الس َ
ال ِقيا َد ِةَ ،ف ِه َي ف ٌَّن َوذ َْوقٌ َو�أخْ لاقٌ َ ،و َح ُّق ال�أ ْو َلويّ ِة َعلى الشّ ا ِر ِع ُي ْعطى َولا
ُي ْؤ َخ ُذ َغ ْصباً.
تح َّم ُل ال�أ ْس َر ُة كَذلِ َك ِق ْسطاً كَبيراً َم َن ال َم ْسؤولِ َّي ِةِ ،م ْن ِخ ِ
لال َع َد ِم
َو َت َ
ماح لل�أ ْبنا ِء با ْق ِتنا ِء ال َم ْرك ِ
ماح
الس ِ
الس ِ
َبات َغ ْي ِر القانو نِ َّي ِة �أ ْو ِقيا َدتِهاَ ،و َع َد ِم ّ
ّ
موح بِهاَ ،حتّى َلو كانوا ِ
ص
لين َعلى التّراخي ِ
الس ْر َع ِة ال َم ْس ِ
َل ُهم بِ َتجا ُو ِز ُّ
حاص َ
سات التّر َبويَّ ُةَ ،و ِ
هات الشُّ َر ِط َّي ُة،
الج ُ
ؤس ُ
ال ّلا ِز َم ِة لِ ْل ِقيا َد ِة .كَما َت َت َح َّم ُل ال ُم َّ
ائقينَ .و َت ْبقى إِال�شا َر ُة �إِلى
َم ْسؤولِ َّي َة َر ْف ِع ال َو ْع ِي ال ُم ِّ
السابِ َل ِة َو ّ
روري َلدى ّ
الس َ

�أ ْه ِل َّي ِتهاَ :ص ِ
لاح َي ِتها.
ِحيا َز ِة :ا ْم ِت ِ
لاك.

السابِ َل ِة :الما ّر َين.
ّ

َضرو َر ِة َت ْطبيقِ ال َقوانينِ َوال ُع ِ
قوبات ال ّرا ِد َع ِة ِم َن ِ
الحوا ِد ِث،
بين بِه ِذ ِه َ
فين ،وال ُم َت َس ِّب َ
الجها ِز القَضائِ ِّي بِ َح ِّق ال ُمخالِ َ
الجرائِ ِم ال ُم َت َع َّم َد ِة؛ َ
وح َم َل ُه َط ْيشُ ُه
قاب� ،أسا َء ال�أ َد َبَ ،
الّتي َي ْرقى كَثي ٌر ِم ْنها �إِلى ُم ْس َتوى َ
ذلك �أ َّن َم ْن �أ ِم َن ال ِع َ
الاج ِت ِ
الضوابِ ِط ال�أخْ ِ
الاس ِتخْ ِ
ماع َّي ِةَ ،والقانو نِ َّي ِة.
فاف بِ ُك ِّل ا ْل َقو ِاع ِد َو ّ
لاق َّي ِة ،و ْ
َعلى ْ
وح،
َس ِم ْن �أ ْن ُي ْس َ
تهان بِها؛ ذلِ َك �أ َّن َم ْن َخ َل َق ال ّر َ
�إِ َّن َ
الحيا َة �أ ْغلى ِم ْن �أ ْن تُ ْه َد َر في َل ْح َظ ِة َت َه ُّورٍ ،و�أ ْقد ُ
َج َع َل َه ْد َم ال َك ْع َب ِة �أ ْه َو َن َع َل ْي ِه ِم ْن �إِ ْز ِ
هاقهاَ ،ف ْل ُنحافِ ْظ َع َل ْيهاَ ،و ْل َت ُك ْن َم ْركَباتُنا �آ َل َة بِنا ٍء َو َط ِن ٍّي َو �إِنْسانِ ٍّيَ ،ت ْح ِم ُلنا
�إِلى ِ
فاف ال ُح ْز ِن َوال�أ َل ِم َو ِ
مان لا �إِلى ِض ِ
الح ْر ِ
شاطئ ال�أ ِ
مان.

30

تيعاب:
ال َف ْه ُم َو ْ
الاس ُ

حيح ِة فيما َي�أْتي:
حيح ِة َو �إشا َر َة (� )xأما َم ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َّ
َ 1 -1ن َض ُع �إشا َر َة ( ) �أما َم إِال�جا َب ِة َّ
الص َ
الص َ
�أ ـ َح ُّق ال�أ ْو َلويَّ ِة َعلى الشّ ا ِر ِع ُي ْعطى َو ُي ْؤ َخ ُذ بِ ٍ
)
(
			
شروط.
دون َتد ٍ
)
(
			
ْريب.
السائِ َق لِقيا َد ِة ال َم ْر َك َب ِة َ
ب ُرخْ َص ُة ال ِقيا َد ِة تُ َؤ ِّه ُل ّج الالتزا ُم بِال�إ شار ِ)
(
		
ات ال ُمروريَّ ِة َي ْض َم ُن َل َك قيا َد ًة � ِآم َن ًة.
مان ِ
حاج َة لِ َو ْض ِع ِحزا ِم ال�أ ِ
)
(
َالسيا َق ُة � ِآم َن ٌة		.
 دلا َداخ َل ال ُمد ُِن ،ف ّ
اص ِ
لات؟
َ 2 -2علا َم َر َّك َز ال�إ نْسا ُن في َس ْع ِي ِه ال ُم ْس َت ِم ِّر لِ َت ْطوي ِر َوسائِ ِل النَّ ْقلِ َوال ُمو َ
ُض َم ِ
س َو َي ْس ُل ُب ُهم ال َب ْس َم َة؟
ضاج َع ملايينِ النّا ِ
 3 -3ما الَّذي َيق ُّ
سطين ِخلالَ العا ِم 2016م بِ َس َب ِب َحوا ِد ِث ال ُمرورِ؟
َ 4 -4ك ْم شَ خْ صاً تُ ُوفّي في فِ َل َ

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل:

الض ِح َّي َة ،نُ َو ِّض ُح ذلِ َك.
  1إِال�نْسا ُن هو الجاني في َحوا ِد ِث ال ُمرورَِ ،وغالِباً َيكو ُن هو َّ  2نُ َعلِّ ُل ال ِعبا َر َة ال�آتِ َي َةَ :هد ُم ال َكع َب ِة �أ ْه َو ُن َعلى اللّ ِه َ -تعالىِ -م ْن �إِ ْز ِروح إِال�ن ِ
ْسان ال ُم ْس ِل ِم.
هاق ِ
الحيا َة لِ ُتش ِّك َل َس ْيفاً �آخ َر ُم َسلَّطاً َعلى ال ِّر ِ
قاب.
  3نُ ِّآخرين َ
وض ُح َجمالَ التَّ ْصوي ِر في ال ِعبا َر ِةَ :و َتح ِر ُم �آلافاً � َ
 َ 4نشْ َر ُح َدلا َل َة ال ِعبار ِات ال�آتي ِة:
لاج.
�أ ـ ِد ْر َه ُم وِقا َي ٍة َخ ْي ٌر ِم ْن ِق ْنطا ِر ِع ٍ
-بالقيا َد ُة ف ٌَّن َوذ َْوقٌ َو�أخْ لاقٌ .

ال َق ِ
واعــــ ُد

لاثي
ال ِف ْع ُل َ
المزي ُد الثّ ُّ

السـ ْع ِي لِ َت ْوفيـ ِر ُسـ ُب ِل ال ّر َاحـ ِة َوال�أمـ ِ
ـان في َوســائ ِل
َد�أ َب ال�إ نْســا ُن َع ْبـ َر َمســي َر ِة َت َطـ ُّو ِر ِه َ
الحضــار ِِّي َعلــى َّ
َن ْق َر�أ:
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت
ـت َوالمــالَ َوال ُج ْه ـدََ ،و َتناف ََسـ ْ
اصــلات؛ َف�أ ْع َم ـ َل َع ْق َل ـ ُهَ ،و�أ ْسـ َـه َب فــي َب ْحث ـه؛ ل ُي َوفِّ ـ َر ال َو ْقـ َ
النَّق ـ ِل َوال ُمو َ
ـت �أما َمهــا �آفــاقٌ َجديـ َد ٌة ِمـ َـن ال�إ ْبداعـ ِ
ـض الـ ُّد َو ِل َوالشَّ ـر ِ
ـاتَ ،ت َت َجـ َّد ُد
ِكات فــي َســبي ِل َت ْحدي ِثهــا ،فَا ْن َف َت َحـ ْ
َب ْعـ ُ
خاصـ ًة َب ْعـ َد َت ْزوي ِدهــا ب ُمب َت َكـر ِ
ات
ـاح ال�إ نْســا ُن �أ ْك َثـ َر فــي َوســي َل ِة النَّ ْقـ ِل الّتــي َي ْسـ َت ِقلُّهاَّ ،
َي ْومـاً َب ْعـ َد َيـ ْو ٍمَ ،وا ْرتـ َ
ـت ِمـ َـن ال َم ْر َك َب ـ ِة و َاح ـ َة ْاس ـ ِت ْجما ٍم ُم َت َن ِّق َل ـ ًة.
التِّ ْكنولوجيــاَ ،و َمظاه ـ ِر ال ّرفا ِه َي ـ ِة الّتــي َج َع َلـ ْ
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َن ْس َت ْن ِت ُج:
ِ
لاثي الَّذي قَد زي َد َعلى ُم َج َّر ِد ِه َح ْر ٌف �أ ْو �أ ْك َث ُر.
لاثي :هو الف ْع ُل الثُّ ُّ
•ال ِف ْع ُل ال َمزي ُد الثّ ُّ
ِ
ِ
لاثي:
• ُي ْمك ُن �أ ْن ُيزا َد َعلى �أ ْح ُر ِف ال ُم َج َّرد الثّ ِّ
 َ 1ح ْر ٌف و ِاحدٌ ،مثل� :أ ْك َر َمَ ،علَّ َم ،ر َاج َع.ِ 2اص َف َّرَ ،ت َقدَّم ،ا ْن َك َس َر ،ا ْن َت َق َلَ ،تشا َركَ .
حرفان ،مثلْ :
 َ 3ثلا َث ُة �أ ْح ُر ٍف ،مثلْ :اس َت ْغ َف َر ،اعْشَ ْوشَ َب.ـف ال�أ ْلفـ ِ
•الزيــا َد ُة َعلــى ال ِف ْعـ ِل ال ُم َجـ َّر ِد تُ ْك ِسـ ُب ُه معانـ َـي جديـ َدةًَ ،وتُتيـ ُـح مجــالاً �أ ْو َسـ َـع لِ َت ْوظيـ ِ
ـاظ .فَال ِف ْعـ ُل
ـف َعـ ْـن
َ
ـف َعـ ْـن َتجا َه ـ َل ،الَّــذي َي ـ ُد ُّل َعلــى التَّظا ُه ـ ِر بِ َ
الج ْه ـلَِ .وال ِف ْع ـ ُل ( َغ َف ـ َر) َيخْ َت ِلـ ُ
(ج ِه ـ َل) َيخْ َت ِلـ ُ
ْاسـ َت ْغ َف َر ،الَّــذي َيـ ُد ُّل َعلــى ال َّط َلـ ِ
ـب.

ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ
الج ْد َو ِل ال�آتي:
نُ ْك ِم ُل ال َفرا َغ ،في َ
َف َّع َل
�أ ْف َع َل
ال ِف ْع ُل
َق َط َع
ق ََس َم

ريبات
َت ْد ٌ
فا َع َل

ا ْف َت َع َل

َت َف َّع َل

ا ْن َف َع َل

ْاس َت ْف َع َل

ريب الثاني:
الت َّْد ُ
نُ َميّ ُز ال�أ ْفعالَ ال ُم َج َّر َد َة ِم َن ال َمزي َد ِة في ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُم َل َّو َن ِة ال�آتِ َي ِة:
َض تُجا َه الحافِ َل ِةَ ،ل َعلَّ ُه َي ْل َت ِح ُق بِهاَ ،ف َق ْد َت�أ َّخ َر َعنِ ال َم ْو ِع ِد.
 َ 1ح َز َم �أ ْم ِت َع َت ُهَ ،و َرك َالس ُح ُب في الفَضا ِء ،ثُ َّم َه َط َل َم َط ٌر َغزي ٌرَ ،واشْ َت َّد ال َب ْر ُد.
 َ 2ه َّب ْت ٌرياح شَ دي َدةٌَ ،و َترا َك َم ِت ُّ
َو َي�أْ َ
تيك بِال�أخْ با ِر َم ْن َل ْم تُ َز ِّو ِد
			
 َ 3س ُت ْبدي َل َك ال�أيّا ُم ما ُك ْن َت جا ِهلاً(طرفة بن العبد)
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ورقة عمل
النص مب ّينين مجردها و أ�حرف الزيادة فيه:
أ� .نع ّين ال�أفعال الواردة في
ّ

في ال َو ْق ِت الَّذي َي ُم ُّد التَّسا ُم ُح ِظلا َل ُهَ ،و َي ْب ُذ ُره ال ُم ْج َت َم ُع َب ْي َن أ� ْفرا ِد ِهَ ،و َي ْز َر ُع ُه َثقا َف ًة َو َن ْهجاً قَويماً في
روف ال ِعبا َد؛ َف َت َت َب َّد ُد ال�أ ْضغا ُن،
َحياتِ ِهمَ ،ي ْح ُص ُد ِم َن َ
الخ ْي ِر ال َكثي َرَ ،ح ْي ُث َي ْع ُم ُر إِال� ْحسا ُن ال ِبلا َدَ ،و َي ْغ ُم ُر ال َم ْع ُ
َو َتسو ُد ال�أ ْل َف ُةَ ،وتَخْ َتفي ِ
الاس ِت ْقرارِ.
الخ ُ
فوس ُم ْذ ِع َن ًة لِ ْل َعد ِْلُ ،م ْط َم ِئنَّ ًة �إِلى ْ
لافاتَ ،و َت ْه َد أ� النّ ُ

الفعل

المج ّرد

أ�حرف الزيادة

ب .نقر أ� ث ّم نجيب ع ّما يلي:
صلّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّم -قالَ :َ 1.1عنِ النَّ ِب ِّي َ
« 1.1لا َتدْخ ُلوا الجنَّة َحتّى تُ ْؤ ِمنوا َولا تُ ْؤ ِمنوا َحتّى َت َحابّوا».

(�أخرجه مسلم)

�أ .نزن ال�أفعال :صلّى ،تدخلوا ،تحابّوا.
(س ِل َم).
ب .ن�أتي بصيغتي (افتعل وتف ّعل) من الفعل َ
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إِ
ال� ْملا ُء

َن ْق َر�أ:

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

ـطين
َس ـ�أ َل ْت َر َغ ـ ُد والِدَهــا َعـ ْـن َر�أْيِ ـ ِه فــي �أ ْم ـ ِر ال ِّر ْح َل ـ ِةَ ،وهـ َـي َت�أْ ُم ـ ُل �أ ْن َتــزو َر ُم ـد َُن فِ َلسـ َ
السـ ِ
ـاح ِل َّي َة (يافــاَ ،و َح ْيفــا ،و َعـ ّكا)َ .ف ُرؤْ َيـ ُة ال َم ْد َر َسـ ِة َورِســا َل ُتها �أ ْن َن ْعـر َِف َو َط َننــاَ ،و َن ِعـ َـي ُمحي َطنــا،
ّ
َوال ُم َعلِّ َمـ ُة ال َم ْسـ ُؤو َل ُة شَ ـ َر َح ْت َل ُهـ َّـن َخـ َّ
ـط َسـ ْيرِهاَ ،والحافِ َلـ ُة َسـ َت ْن َط ِل ُق ِمـ ْـن َجنـ ِ
ـطين �إِلــى
ـوب فِ َل ْسـ َ
بــات قَــ ْد َت َج َّهــ ْز َن َج ّيــداً لِل ِّر ْح َلــ ِة.
الســائِ َد ُة َربيع َّيــ ٌة دافِ َئــ ٌةَ ،والطالِ ُ
شَ ــمالِهاَ ،وال�أ ْجــوا ُء ّ

َن ْس َت ْن ِت ُج:

الحـ َر ِ
كاتَ ،وذلِـ َ
اله ْمـ َز ِة َو َح َر َكـ ِة مــا َق ْب َلهــا؛
ـك بِالنَّ َظـ ِر �إِلــى َح َر َكـ ِة َ
ـب َ
وسـ َط ُة َو ْفـ َـق قُـ َّو ِة َ
اله ْمـ َز ُة ال ُم َت ِّ
 1تُ ْك َتـ ُــب َعلــى َحــ ْر ٍف ُم ِ
الحــ َر ِ
ناس ٍ
كاتَ ،تليهــا
ــف �أنَّهــا �أ ْقــوى َ
ــب لِ َ
لحركَــ ِة ال�أ ْقــوى؛ فَال َك ْســ َر ُة تُ َصنَّ ُ
َف ُت ْك َت ُ
الســكو ُن.
َّ
الض َّم ـ ُة ،ثُ ـ َّم ال َف ْت َح ـ ُةَ ،و�أ ْض َعفُهــا ُّ
فتوحـ ٌة،
ـب َه ْم َزتُهــا َعلــى َن ْبـ َر ٍة؛ ل�أنَّهــا َم َ
 2تُعا َمـ ُل اليــا ُء ُمعا َم َلـ َة ال َك ْسـ َر ِة فــي ال َك ِل َمـ ِةَ ،ف َك ِل َمـ ُة (بي َئــة) تُ ْك َتـ ُومــا َق ْب َلهــا يــا ُء َمـدٍّ.
توحـ ًةَ ،و َم ْســبو َق ًة بِ�ألِـ ٍ
 �3إِذا كا ْنـ ِالسـ ْطرِ،
ـت َ
وسـ َط ُة َم ْف َ
ـب َعلــى َّ
اله ْمـ َز ُة ال ُم َت ِّ
ـف ســا ِك َن ٍة �أ ْو وا ٍو ســا ِك َن ٍة ،تُ ْك َتـ ُ
مثــل :تســا َءل ،قـرا َءةٌَ ،ضـ ْو َء ُه.

ريبات
َت ْد ٌ

ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ
اله ْم َز ِة فيما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط َعلى هذ ِه الصو َر ِة:
نُب ّي ُن َس َب َب كتا َب ِة َ
ِ
س ال�أ ْحز ِ
ابَ ،و َق ْد �أ ْس َل َم َي ْو َم ال َف ْت ِح.
يان ِم ْن
ش في الجا ِهل َّي ِةَ ،و َر�أْساً ِم ْن ُرؤو ِ
سادات قُ َر ْي ٍ
كان �أبو ُس ْف َ
َ 1 َ 2ي ْن َبغي لل�أشْ ِالح َس َن َة ُح ْسناً.
ليف َيزي ُد ال�أ ْجزا َء َ
كال �أ ْن تُ َن َّظ َمَ ،ولل�أشْ با ِه �أ ْن تُ َؤلَّ َف؛ َف إِ� َّن التَّ�أْ َ
�أشْ طا ُن بِ ْئ ٍر في َل ِ
بان ال�أ ْد َه ِم
ماح َك�أنَّها		
 َ 3يد َْعون َع ْن َت َر وال ِّر ُ
(عنترة بن شداد)
ريب الثاني:
الت َّْد ُ
نُ َوظِّ ُف ُمضا ِر َع ال�أ ْف ِ
عال ال�آتي ِة في ُج َملٍ ُمفي َد ٍة ِم ْن �إِنْشائنا:
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�أخَّ َرَ ،د�أ َب ،ا ْر َت�أىَ ،تثا َء َب.

اختبار نهاية الفترة ()١
المطالعة ١٤

النص ال�آتي ،ث ّم نجيب ع ّما يليه:
السؤال ال�أ ّول :نقر أ�
ّ

« ِم َّما َخ ِطي َئاتِ ِه ْم �أ ْغ ِرقُوا َف�أ ْد ِخ ُلوا َناراً َف َل ْم َي ِج ُدوا َل ُه ْم ِم ْن ُد ِ
وح َر ِّب َلا َت َذ ْر
ون اللَّ ِه أ�ن َْصار ًا (َ )25وقَالَ نُ ٌ
ض ِم َن ا ْل َكافِر َِين َديَّاراً (� )26إِن ََّك �إ ِْن َت َذ ْر ُه ْم ُي ِضلُّوا ِع َبا َدكَ َو َلا َي ِل ُدوا �إِ َّلا ف ِ
َاجراً َكفَّاراً (َ )27ر ِّب ا ْغ ِف ْر
َع َلى ا ْل�أ ْر ِ
َي َو لِ َم ْن َد َخ َل َب ْي ِت َي ُم ْؤ ِمناً َو لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن َين َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ِ
ات َو َلا َت ِز ِد ال َّظالِ ِم َين �إِ َّلا َت َباراً (»)28
لِي َو لِ َوالِد َّ
ال�جابة الصحيحة:
أ� -نضع دائرة حول رمز إ
 -١ما العقاب الذي �أنزله لله تعالى بقوم نوح؟
د -ال�إ بعاد.
ج -القحط.
ب -ال�إ غراق.
	�أ -ال�إ حراق.
 -٢ما مفرد خطيئات؟
د -خطوة.
ج -خط ّية.
ب -خط�أ.
	�أ -خطيئة.
 -٣ما المعنى الصرفي لكلمة» ديّار»؟
ب -اسم مفعول .ج -مصدر صريح .د -صيغة مبالغة.
	�أ -اسم فاعل.
ب -بم دعا نوح عليه السلام بعد إ�عراض قومه الشديد عن قبول دعوته؟
ال�فساد الذي يلحقه بقاء الكافرين على ال�أرض؟
جـ -ما إ
د -ما الشرائح التي خصّ ها نوح عليه السلام بدعاء المغفرة؟
هـ -ما الجذر اللغوي لكلمة «تذر»؟
السؤال الثاني :نقر أ� النص ال�آتي ،ث ّم نجيب ع ّما يليه:
َّس؟ َو َه ْل َي ْنف َُع ا ْل َج َس َد َنضا َرتُ ُه �إ ِْن غا َب ْت
ا ْل َجدُّ� :آ ٍه يا ُب َن َّيتيَ ،ك ْي َف َلنا �أ ْن َن ْنسى؟ َه ْل َي ْنسى ا ْل َم ْر ُء �أ ْن َي َت َنف َ
ص ِم ْن َذ َه ٍب؟ َف�أنا �أ ْحيا بِ َن َس ِ
ش َق ْلبي،
عاش في َق َف ٍ
مات ال َّر ِ
رو ُح ُه؟ َو َه ْل َي ْنسى ال َّط ْي ُر ُح ّريَّ َت ُه �إ ِْن َ
بيع الَّتي تُ ْن ِع ُ
ُكلَّما َه َّب ْت ِم ْن ُهناكَ ...
 -1ما الذي قصده الج ّد بقولهُ :ك َّلما هَ َّب ْت ِم ْن هُناكَ ؟
ال�كثار من أ�سلوب الاستفهام في الفقرة؟
 -2ما دلالة إ
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النص :كلمة بمعنى الحسن والبهاء /وكلمة بمعنى ّ
تنشط.
 -3نستخرج من
ّ
 -4ما ال�أمل الذي يبقي الج ّد على قيد الحياة؟
السؤال الثالث8 :

الشعري:
النص
ّ

�أ -نقر�أ ال�أبيات ال�آتية ،ث ّم نجيب ع ّما يليها:
َي ْو ٌم َيتي ُه َعلى ال َّز ِ
مان َصبا ُح ُه
		
الح ُّق عالي ال ُّر ْكنِ في ِهُ ،م َظ َّف ٌر
		
َ
يا َخ ْي َر َم ْن جا َء ال ُوجو َد َتح َّي ًة
		

و َمسا ُؤ ُه بِ ُم َح َّم ٍد َو ّضا ُء
في ال ُم ْل ِك لا َي ْعلو َع َل ْي ِه لِوا ُء
لين �إِلى ال ُهدى بِ َك جاؤوا
ِم ْن ُم َرس َ

الحق مهما عصفت به التحديات؟
 -1ما البيت الذي يؤكد على انتصار
ّ
 -2نوضح جمال التصويرَ :ي ْو ٌم َيتي ُه عَلى ال َّز ِ
باح ُه.
مان َص ُ
 -3نستخرج محسنا بديعيا من البيت ال�أ ّول.
 -4نعرب كلمة (عالي) في البيت الثاني.
ب -1 -نكتب مقطوعة نحفظهما من قصيدة يا �أحبائي لسليم النفار.
 -2هناك عواطف شغلت النفار في قصيدته ،نذكرها.
السؤال الرابع :نجيب ع ّما ي أ�تي:

القواعد8:

ال�جابة الصحيحة:
أ� -نضع دائرة حول رمز إ

 -١ما العلم الذي يدرس �أصول الكلمة وتغيرات بنيتها؟
د -ال�إ ملاء.
ج -الدلالة.
ب -النحو.
�أ -الصرف.
 -٢ما الذي يحدث عند وزن كلمة خماسية ال�أصل مثل فرزدق؟
ب -تزاد لام بعد لام فعل.
�أ -يحذف الحرف ال�أخير.
د -يض ّعف الحرف ال�أخير.
ج -تزاد لامان بعد لام فعل.
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(ارض)؟
-٣
«ارض بما قسم الله لك» ،ما الوزن الصرفي لكلمة َ
َ
ج -فع َل.
افع.
	�أ -افعل.
بَ -

د -افل.

ب .-نكمل الفراغ في الجدول ال�آتي:
سلم
نزل

�أسلم

استلم
نازل

ن ّزل

استسلم
تن ّزل

جـ -نصوغ من الفعل (غفر) فعلا �آخر يدل على طلب.
د -نميز المجرد والمزيد فيما تحته ّ
خط:
 -١تح ّملت ال�أسرة المسؤول ّية.
 -٢الشاخصات تحفظ السلامة للسائق وللما ّرة.
البلاغة4:

السؤال الخامسّ :
ال�يجاز فيما يلي:
نوضح إ
			
	�أ« -وما كنت متخذ المضلين عضدا».
السؤال السادس:

ب« -احفظ الله يحفظك».

ال�ملاء2 :
إ

 -١نص ّوب الخط�أين المقصوديين في الجملتين ال�آتيتين:
					
�أ -فيما �أنت منشغل؟
 -٢نكمل الفراغ بكلمة مناسبة:

ب -خاطب الناس بم يفهمونه.

�أ� -ألف العقاد كتبا كثيرة ،فهل تستطيع �أن  .....كتابا واحدا( .ت�ألّف/تؤلّف /تئلّف)
(دؤوب /دءوب /د�أوب)
ب -يد�أب محمد على الاجتهاد فهو في عمل......
التعبير4 :

السؤال السابع :نكتب مقالة عنوانها (القفص الجميل لا يمنح الحر ّية).
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