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28الَمْوُت الُمَتَربُِّص َعلى الطُّرُقاِتالِقراَءُةال

31الِفْعُل الَمزيُد الثُّلاثِيُّالَقواِعُد

ْملاُء َطِةال�إِ 32ُمراَجَعُة الَهْمَزِة الُمَتَوسِّ

35اختبار نهاية الفترة )١(

المحتويات

النّتاجاُت:
َلبِة بعَد ال�نتهاِء ِمَن الفترة ال�أولى: قَُّع ِمَن الطَّ ُيَتوَّ

1-    ِقراءِة النُّصوِص ِقراَءًة َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة و استنتاِج ال�أفكاِر فيها والتعرّف اإلى اأصحابها.

2-    تَحليِل النُّصوِص و استنتاِج َخصائِصها وَتَمثُِّل قيمها.

ْعِر الُحرِّ. ، وَعَشَرِة اأسُطٍر ِشعرِيٍَّة ِمَن الشِّ عِر الَعموِديِّ 3-     ِحْفِظ ِستَِّة اأبياٍت ِمَن الشِّ

رفِيَِّة الوارَِدِة وتوضيح قواعدها. 4-   َتَعرُِّف الَمفاهيِم الصَّ

5-   َتَعرُِّف الَمفاهيِم الَبلاِغيِّة وتحليل اأمثلتها.

ملائِيَِّة في ِكتاباتِِهم. 6-   ُمراعاِة الَقواِعِد ال�إِ

بِيَِّة. 7-   كتابِة َمقال�ٍت َموضوِعيٍَّة َوذاتِيٍَّة ُمَوظِّفيَن فيها ما َتَعلَّموُه في ُدروِس اللَُّغِة الَعَر
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َسفيَنُة الرَّْحَمِة

    العاَلُم َبْحٌر َعظيٌم َيْسَبُح فِيِه َمْخلوٌق َضعيٌف، َيْحتاُج َدائِماً اإِلى َوسيَلِة النَّجاِة، َوَمْسَكِن الرَّْحَمِة؛ لَِيَظلَّ 

ُمْسَتِمداً ِمْشَعَل النُّوِر، َيسيُر َعلى َهْدٍي َواْسِتقاَمٍة.  

دِّ َوالَغواَيِة، َكما َذكَّرَْت  ْبَر َعلى الصَّ ْعَوِة َوَتْبليَغها، َوالصَّ لاُم- َتْعرُِض اأماَنَة الدَّ       َوسوَرُة نوٍح -َعَلْيِه السَّ

لاُم- ِمْن َصلاِح َقْوِمِه، َدعا َربَُّه األّ� َيْترَُك  بِِنَعِم اللِه َتعالى، َوَدل�ئِِل قُْدَرتِِه في الَخْلِق، َوَبْعَد َياأِْسِه -َعَلْيِه السَّ

ِة ُظْلِمِهم َوَفساِدِهم، َفكاَنت ال�ْسِتجاَبُة اأْن اأْغَرَقُهم اللُه، َواأْهَلَكُهم  اأَحداً ِمْنُهم َعلى َوْجِه ال�أرِْض؛ لِِشدَّ

بِالطّوفاِن، َكما َدعا لَِنْفِسِه َولِ�أْتباِعِه الَّذيَن َرِكبوا َسفيَنَة الرَّْحَمِة بِالَمْغِفَرِة.

١
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ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ    زب 
ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ       گ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ائ   ى   ى   ې   ې    ې   ې      ۉ       ۉ  
ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ی  ی   ی    ی   ىئ   ىئ     ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   
جئ حئ  مئ   ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  ڤ   ڤ   ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ  چ   چ  چ  ڇ    
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  ڌ    ڌ   ڍ     ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ژ     ژ  ڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  
ڻ   ڻ   ں   ں      ڱ   ڱ   ڱ    ڱ        ڳ   ڳ   ڳ   ڳ 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ   ۆ  ۈ ۈ  
ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  

اْسَتْغَشْوا: َغطَّْوا.

ِمْدراراً: َغزيراً ُمَتتابِعاً.

َوقاراً: َتْوقيراً َوَتْعظيماً.

ــَي  ــْوٍر، َوِه ــُع َط ــواراً: َجْم اأْط
ال�أْحــواُل.

ِطباقاً: َسماًء َفْوَق َسماٍء.

ــَو  ، َوُه ــجٍّ ــُع َف ــاً: َجْم فِجاج
الواِســُع. الطَّريــُق 

ُكبّاراً: َشديداً، َعظيماً.

َوّداً، َوُسواعاً، َوَيغوَث، 
َوَيعوَق، َوَنْسراً: اأْصناماً 

َعَبَدها الُكّفاُر.
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ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  
جئ   ی   ی    ی  ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  ېئ  
ىب   مب   خب  حب   جب   يئ   ىئ   مئ      حئ  

يترب ىت   مت      خت   حت   جت     يب  

َديّاراً: َيدوُر َعلى ال�أرِْض.

َتباراً: َهلاكاً.

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

لاُم- اإِلى َقْوِمِه؟1-   ما الرِّساَلُة الّتي َحَمَلها نوٌح -َعَلْيِه السَّ

لاُم-؟2-   بِماذا وََعَد اللُّه -َتعالى- الُمْسَتجيبيَن لَِدْعَوِة نوٍح -َعَلْيِه السَّ

لاُم- ُكلَّما حاَوَل َدْعَوَتُهم َوَتْذكيَرُهم بِرِساَلِتِه؟3-   ماذا كاَن َيْصَنُع َقْوُم نوٍح -َعَلْيِه السَّ

 ما َمظاِهُر َعَظَمِة اللِّه الّتي َتْسَتْوِجُب َتْوقيَرُه؟4- 

 بَِم وََعَد اللُّه الُمْسَتْغِفريَن ِمْن ِعباِدِه؟5- 

 ما َمصيُر َقْوِم نوٍح الَّذيَن َعَصْوا َدْعَوَتُه؟6- 

ُح تِْلَك ال�أْطواَر. 7-  ْنساَن في اأْطواٍر ُمَتعاِقَبٍة، نَُوضِّ  َخَلَق اللُّه ال�إِ

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:
ُحها.1-  ِة ِعناِدِهم، نَُوضِّ  رََسَمِت ال�آَيُة الّسابَِعُة صوَرًة واِضَحًة لَِفساِد َقْوِم نوٍح َوِشدَّ

 نَُعلُِّل ما َياأْتي:2- 

لاُم- لَِقْوِمِه تِْسَعِمَئٍة وَخْمسيَن َسَنًة.	   اْسِتْمراَر َدْعَوِة نوٍح -َعَلْيِه السَّ

لاُم- َربَُّه األّ� ُيْبقَي َعلى ال�أرِْض ِمَن الكافِريَن َديّاراً.	  َدْعَوَة نوٍح -َعَلْيِه السَّ

لاُم- في َتْوصيِل َدْعَوتِِه لَِقْوِمِه لُيْؤِمنوا بِاللِّه -َتعالى-؟3-   َكْيَف َظَهَر اْجِتهاُد نوٍح -َعَلْيِه السَّ

ْنساِن َوالَبْعِث والَحْشِر، نَُبيُّن ذلَك.4-   في ال�آياِت الَكريَمِة اإِشاَرٌة اإِلى اأْصِل َخْلِق ال�إِ

زبڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  5-  ال�آَيِة:  في  الِعْلِميُّ  ْعجاُز  ال�إِ ُيَؤكُِّدُه  ما  َوهذا  لِْلِهداَيِة،  َطريٌق  الِعْلُم   

ُح ذلَِك. ڃ چ  رب      )نوح: 7(   ، نَُوضِّ
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 نُحاكي ال�أْسلوَبْيِن ال�آتَِيْيِن في ِسياَقْيِن ِمْن اإِْنشائِنا:1- 

ْرِط (: زبۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  ىرب   )نوح: 7( - )اأسلوُب الشَّ

)اأسلوُب النَّْهِي(: زب   ہ  ہ  ہ«              )نوح: 23( -

حيَحِة فيما َياأْتي:2-  جاَبِة الصَّ  َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

ُن الَبديِعيُّ َبْيَن الَكِلَمتيِن )اأْعَلْنُت، َواأْسَررُْت( ُهَو: اأ-  الُمَحسِّ

3-َتراُدٌف.      4-َسْجٌع. 1-ِجناٌس تامٌّ.   2-ِطباٌق.   

ْمَس ِسراجاً«: ْعرابِيُّ لَِكِلَمِة )ِسراٍج( في ال�آَيِة: »َوَجَعَل الشَّ ب- الَمْوِقُع ال�إِ

3-َمْفعوٌل ُمْطَلٌق.      4-َتْمييٌز. 1-َمْفعوٌل بِِه ثاٍن.   2-حاٌل.   

لاُم- ِعْنَد ُسؤاِل َقْوِمِه »ما َلُكْم ل� َترُْجوَن للِه َوقاراً؟« اأْن: ج- اأراَد نوٌح -َعَلْيِه السَّ

3- َيْدُعَو َعَلْيِهم.     4- َيَتَجنََّب َكْيَدُهم. 1- َيْعرَِف الَحقيَقَة.   2- ُيْنِكَر اإِْعراَضُهم.  

د- ال�أْسلوُب اللَُّغوِيُّ في َقْولِِه َتعالى: »اأَلْم َتَرْوا َكْيَف َخَلَق اللَُّه َسْبَع َسَماواٍت ِطباقاً«:

ٌب.      4- اْسِتْفهاٌم. 3- َتَعجُّ 1- َنْفٌي.    2- َنْهٌي.   

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ
ــَعراِء،  ــَب بِاأميــِر الشُّ ، ُولـِـد عــاَم 1868م، َوتُوفِّــَي عــاَم 1932م، َولُقِّ اأْحَمــد َشــْوقي شــاعٌر ِمْصــريٌّ  

ــرَِف  ــاَة التَّ ــماعيَل، َفعــاَش َحي ــوي اإِْس ــِف الِخدي ــاأ فــي َكَن ــِث. َنَش ــَعراِء الَعْصــِر الَحدي ــَهِر ُش ــْن اأْش ــَو ِم َوُه

ــْوقياُت، َوَلــُه َمْســرَحيّاٌت ِشــْعريٌَّة، ِمْنهــا: َعْنَتــَرُة، َوَمْجنــوُن َلْيلــى،  والُقصــوِر، وَلــُه ديــواٌن ِشــْعريٌّ اْســُمُه الشَّ

ــلاُة  ــٍد ـ َعَلْيــِه الصَّ َوَمْصــرَُع كليوباتــرا. والَقصيــَدُة الّتــي َبْيــَن اأْيدينــا َنَظَمهــا َشــْوقي فــي َمــْدِح الرَّســوِل ُمَحمَّ

لـِـِد الَعظيــِم. ــماِء بِهــذا الَمْو ــراً فيهــا َعــن اْبِتهــاِج ال�أرِْض والسَّ ــلاُم ـ والتََّغنّــي بِِخصالـِـِه الَحميــَدِة، ُمَعبِّ والسَّ

ُولَِد الُهدى
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 ُولَِد الُهدى
اأْحَمد َشْوقي

ــاُء ــٌم َوَثنــ ــ ــاِن َتَبسُّ ــُم الزَّمــ َوَفــ ُولـَِد الهـُدى، َفـالكائِنـاُت ِضيـاُء   

ُبَشــراُء بِــِه  ْنيــا  َوالدُّ لِلّديــِن  الــّروُح َوالـَمَلاأ الـَملائُِك َحْوَلــُه   

ــْدَرُة الَعْصمــاُء َوالُمْنَتهــى َوالسِّ َوالَعرُْش َيْزهــو َوالَحظيَرُة َتْزَدهي  

َوَتَضوََّعــْت ِمْســكاً بـِـَك الَغْبــراُء ـماَء َفُزيَِّنْت    بَِك َبشــََّر اللُّه السَّ

َوَحيــاُء ُهــًدى  تُــُه  وُغرَّ َحــقٌّ  َوَبدا ُمَحيّـــــاَك الَّذي َقَســمـاتُُه   

ــِه ســيماُء ــِل َوَهْديِ ــَن الَخلي وِم ِة َرْوَنـــٌق    ـِْه ِمْن نــوِر النُُّبـــوَّ وََعَليــ

الَعــْذراُء َواْهَتــزَِّت  َوَتهلََّلــْت  اأْثنى الَمسـيُح َعَلْيِه َخْلَف َسـمائِِه  

َوّضــاُء ــٍد  بُِمَحمَّ وَمســاُؤُه  َيــْوٌم َيتيُه َعلى الزَّمــاِن َصبــاُحُه     

فــي الُمْلــِك ل� َيْعلــو َعَلْيــِه لـِـواُء ٌر    الَحقُّ عــالي الرُّْكِن فيِه،  ُمَظفَّ

يا َخْيَر َمْن جاَء الُوجوَد َتحيًَّة                            ِمْن ُمرَسليَن اإِلى الُهدى بَِك جاؤوا

ــــُق الُكـَبراُء ِمْنهـــا َومـــا َيَتَعشَّ يا َمْن َلُه ال�أْخلاُق ما َتْهوى الُعلا  

ـْــواُء َفاإِذا َسَخْوَت َبَلْغَت بِالجوِد الَمدى         َوَفَعْلــَت مــا ل� َتْفَعــُل ال�أنــ

ـَلاُء ـْوَِك الُجهـ راً         ل� َيْســـَتهيُن بَِعفـــ اإذا َعَفْوَت َفقـــاِدراً َوُمَقـــــدَّ َو

ْنيا ُهما الرَُّحمـاُء هذاِن في الدُّ اإِذا رَِحْمَت َفاأْنَت اأمٌّ اأْو اأٌب    َو

لاُم. الّروُح: ِجْبريُل َعَلْيِه السَّ

الَمَلاأ: الَملائَكُة الِكراُم.

الَحظيَرُة، َوالُمْنَتهى، 
ْدَرُة: اأماِكُن في الَجنَِّة. َوالسِّ

َتَضوََّعْت: َفاَحْت رائَِحُتها.

 الَغْبراُء: ال�أرُْض.

 سيماُء: َعلاَمٌة.

ال�أْنــواُء: ال�أْمطــاُر الّشــديَدُة، 
ــاُء.  ــا الَعط ــُد بِه َوُيْقَص

ُث الَقصيَدُة؟ 1-  َعْن اأيِّ َيْوٍم َتَتَحدَّ

ماُء َوال�أرُْض بَِمْولِِد النَّبيِّ الَكريِم، ما َمظاِهُر هذا ال�ْحِتفاِء؟2-  اْحَتَفِت السَّ

، َكما َورََدْت في ال�أْبياِت. 3-  ُح ِصفاِت النَّبيِّ  َنَوضِّ

ما العاِطَفُة الّتي َسيَطرَت على اأْبياِت الَقصيَدِة؟4- 

اِعِر؟5-  َمن الرَُّحماُء في َنَظِر الشَّ

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:
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        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

؟ 1-  ٌد  َكْيَف َسَيكوُن العاَلُم َلو َلْم يوَلْد َسيُِّدنا ُمَحمَّ

، نَُعيُّنه. 2-  ٍد  َر بُِقدوِم النَِّبيِّ ُمَحمَّ ُهناَك َبْيٌت فيِه اإِشاَرٌة اإِلى اأنَّ الَمسيح َقْد َبشَّ

َم َمكارَِم ال�أْخلاِق«، ما الَبْيُت الَّذي ُيشيُر اإِلى ذلَِك؟ 3-  لاُم: »اإِنَّما ُبِعْثُت لِ�أَتمِّ قاَل َعَلْيِه السَّ

ِل، والّرابِِع، والثّاِمِن. 4-  ُح َجماَل التَّْصويِر في ال�أْبياِت: ال�أوَّ نَُوضِّ

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:

ْرِطيَُّة في الَقصيَدِة، نَُمثُِّل َعلى هذا ال�أْسلوِب بِِمثاٍل ِمْن اإِْنشائنا.  اأ- َتَكرَّرَْت )اإِذا( الشَّ

حيَحَة ِمّما َياأْتي:  جاَبَة الصَّ ب- َنْختاُر ال�إِ

1- الَغرَُض الَّذي َتْنَتمي اإِليِه الَقصيَدُة هو: 

ج- ِشْعُر الَوْصِف.  د- ِشْعُر الرِّثاِء.  ب- الَمدائُِح النََّبويَُّة.   اأ- ِشْعُر الِجهاِد.  

ٍد َوّضاُء( هو:  ُن الَبديعيُّ في )َيْوٌم َيتيُه َعلى الزَّماِن َصباُحُه     َوَمساُؤُه بُِمَحمَّ 2- الُمَحسِّ

ْجُع.  ج- الُمقاَبَلُة.   د- السَّ ب- الِجناُس.    اأ- الطِّباُق.   

ُق( الوارَِدَتْيِن في الَبْيِت الحاِدَي َعَشَر هي:  3- الَعلاَقُة اللَُّغويَُّة َبْيَن الَكِلَمتْيِن )َتْهوى، وَيَتَعشَّ

د- التّراُدُف.     . ْجُع.           ج- التَّضادُّ اأ- الِجناُس.          ب-  السَّ

ذاَعِة الَمدرَِسيَِّة.نشاط َنختاُر َمجموَعًة ِمَن الطَّلَبِة ُينِشدوَن قصيدَة )ُولَِد الُهدى( في ال�إ
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الَقواِعــــُد

ْرفِيُّ الميزاُن الصَّ

َنْقَراأ:

َنْسَتْنِتُج:

الَمجموَعُة ال�أولى:

1- قاَل َتعالى: زبڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄرب                                     )نوح: 15(

2- قاَل َتعالى: زب  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے  ےرب                                  )نوح: 4(

3- قاَل َتعالى: زب ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  ڃ  ڃڃرب  )النساء:102(

4- قاَل َتعالى: زبڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋرب             )ال�أعراف:20(

5- َيقوُل اإيليّا اأبو ماضي: 

 يا اأخي ل� َتِمْل بَوجِهَك َعنّي   ما اأنا َفْحمٌة ول� اأنَت َفرَقْد

َفرَجُل نيّـئـــاً، اأْو َمْطبوخاً َعلى َشْكِل ُمربّى. 6- ُيْؤَكــُل السَّ
الَمجموَعُة الثّانَِيُة: 

1- قاَل َتعالى: زبڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ   ۆ  ۈ ۈرب                                            )نوح:24(

)نوح:26(
           

2- قاَل َتعالى: زبائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئرب                         

3- ِصْل رِحَمَك، وُصْن لِساَنَك، وارَْض بَنصيِبَك، وَِع ما َتقوُل.

 . ، اأْو َمْعَنوِيٍّ رِْف: علٌم َيبَحُث في بِْنيِة الَكِلَمِة، وما َيْطَراأ َعَلْيها ِمْن َتْغييٍر َلْفِظيٍّ 1ـ  ِعلُم الصَّ

رِف لَِمعرَِفِة اأصوِل الَكِلَمِة، َوما َيطَراأ َعلْيها ِمْن َتَغيُّراٍت. : ِمقياٌس جاَء بِِه ُعلماُء الصَّ رفيُّ 2ـ  الميزاُن الصَّ

بِيَِّة ثُلاثِيَُّة ال�أْصِل، َوُيقابُِلها ِعنَد الَوزِن الفاُء، والَعْيُن،  بِيَِّة اأّن اأْكَثَر الَكلماِت الَعَر 3ـ  َوَجَد ُعَلماُء اللَُّغِة الَعَر

َفَعَل(،  )اأَخَذ:  َوْزُن  َفَيكوُن  الَموزوِن،  بَِحَركاِت  َمضبوَطًة  )فعل(  َكِلَمِة  اأْحرُِف  َعلى  َفُتقاُس  والّلاُم، 

َو)اأِخَذ: فُِعَل(، َو)اأْخذ: َفْعل(.

4ـ  ِعنَد َوْزِن الَكِلماِت رُباِعيَِّة ال�أْصِل تُزاُد ل�ٌم َبعَد ل�ِم )فعل(، َفيكوُن َوزُن َسْلَسل، وَجْعَفر )َفْعَلل(.

5ـ  ِعنَد َوزِن الَكِلماِت ُخماِسيَِّة ال�أصِل تُزاُد ل�مان َبعَد ل�م )فعل(، َفيكوُن َوزُن َسَفرَْجل، وَفَرْزَدق )َفَعلَّل(. 
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َل(. 6ـ  عنَد َتضعيِف اأصٍل ِمْن اأصوِل الَكِلَمِة يكوُن الَوزُن بَِتضعيِف ما ُيقابُِلُه في الميزان، ِمْثَل )َعلََّم: َفعَّ

7ـ  اإِذا زِْدنا َحرْفاً ِمْن اأْحرُِف الزّياَدِة )َساألُتمونيها( َعلى َجذِر الكِلمِة، َفاإِنَّنا َنزيُد الَحرَْف َنفَسُه في الَموِضِع 

َنفِسِه في الميزاِن، ِمْثَل: اأخرََج: اأفَعَل، واْسِتْخراج: اْسِتْفعال.

8ـ  اإذا اأرَْدنا اأْن َنَتَبيََّن اأْحرَُف الزّياَدِة في الَكِلماِت الَمزيَدِة، َفاإنّنا َنرُدُّ الَكلَمَة اإلى صيَغِة الماضي الُمْفَرِد، ِمثَل: 

َيْسَتْغِفُر، فماضيها )اْسَتْغَفَر(، َوَجْذرُها )َغَفَر(، َواأْحرُُف الزِّياَدِة فيها هي: )ا، س، ت(.

َوَوْزُن  َفَوزُن )ِجْد( هو )ِعْل(،  الميزاِن،  ُيقابُِلُه في  اإلى َحذِف ما  َيؤّدي  الَموزوِن  9ـ   َحْذُف َحرٍْف في 
)َسْل( هو )َفْل(، َوَوْزُن )اْسَع( هو )اْفَع(، وهكذا.

ْرفِيُّ بال�أسماِء َوال�أفعاِل؛ ل�أنَّ َلها اأْصلاً َمعروفاً، ُيْمِكُن اأْن ُيْهَتدى اإَِلْيِه اإذا ُعْدنا اإِلى  10ـ  َيْخَتصُّ الميزاُن الصَّ

اأْحُرفِها ال�أصوِل، ول� توَزُن ال�أسماُء الَمبِنيَُّة )هو، هذا، الَّذي...اإلخ(، َول� ال�أْفعاُل الجاِمَدُة )نِْعَم، بِْئَس، 

َعسى...اإلخ(، َول� ُحروُف الَمعاني )في، َهْل، َبْل، اأْو...اإلخ(.

رفِيُّ في التَّمييِز َبيَن ال�أْفعاِل َوال�أسماِء الثُلاثِيَِّة، والرُّباِعيَِّة، والُخماِسيَِّة، َوفي َمعرَِفِة  11ـ ُيفيُدنا الميزاُن الصَّ

اأصوِل الَكِلماِت، وُملاَحَظِة التَّغييرات الَّتي َتطَراأ َعلْيها.

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

: ْرفِيِّ َنزُِن الَكِلماِت ال�آتَِيَة بِالميزاِن الصَّ

، عاَلَج، اأْعَلَن، َتَغرَْغَر، ُسْؤُدد، َغَضْنَفر، اْعَتزََل، اْسَتْغنى، َمغَسَلة.  َسلََّم، َتمَّ

التَّْدريُب الثّاني:

نَُجرُِّد الَكِلماِت ال�آتَِيَة ِمْن ُحروِف الزِّياَدِة فيها:

َتعاَوَن، اسَتْعصى، اأساليب، قُّدوس، ساطور، استِقْم، َغّساَلة، تِمثال، اأحَمد، احِتمال. 

التَّْدريُب الثّالث:                                                                        )مهمة بيتية(

 َنْكُتُب َكلماٍت على ال�أوزاِن ال�آتَيِة: 
فُْعٌل، َفّعاٌل، َفعوٌل، َفعيٌل، َتفاُعل، انَفَعَل، َتَفّعَل، اْفَتَعَل، اْفَعَلّل، اسَتفَعَل. 

 َتْدريباٌت
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اأّول�ً- 

 -1
 
قاَل َتعالى: زبۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  ىرب         )نوح:7(

قاَل َتعالى: زبٱ ٻ  ٻ  ٻرب                                                 )نوح:11(2- 

 -3
 
)نوح:27(

 
قاَل َتعالى: زبېئ  ېئ ېئ  ىئ  ىئرب.                                        

ثانِياً-

  
1- قاَل َتعالى: زبٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹرب                            )نوح:14-13(

2- قاَل َتعالى: زبڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک رب      )نوح 20-19(

3- قاَل َتعالى: زبڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆرب                                                )البقرة:179(

الَبلاَغُة

يجـــــاُز ال�إ

َنْقَراأ:

ال�أفكاِر والَمعاني َنَتاأمَُّل: التّعبيُر َعِن  الَبلاَغِة  اللُّغِة ُهو ال�خِتصاُر، َوُهو في  يجاُز في  ال�إ   

اللَُّغوِيِّ في الُقراآِن الَكريِم،  عجاِز  يجاُز ِمْن َمظاِهِر ال�إِ الَكثيَرِة باأَقلِّ َعَدٍد ِمَن ال�ألفاِظ. وال�إ

ِل:  وُهَو واِضٌح في ال�آياِت الوارَِدِة في ال�أمِثَلِة ُكلِّها؛ اإْذ َتقديُر َقولِِه -َتعالى- في الِمثاِل ال�أوَّ

اأنَّ َقوَم نوٍح َجَعلوا )اأطراَف( اأصابِِعِهم في اآذانِِهم وَلْم َيَضعوا اأصابَِعُهم ُكلَّها، وفي الِمثاِل 

ماَء ذاَتها، وفي  ماِء ِمْدراراً َعلى الُمسَتغِفريَن، َول� ُيرِْسُل السَّ الثاني: اأّن اللَّه ُيرِسُل )َمَطَر( السَّ

الِمثاِل الثّالِِث قوله تعالى: زبېئ  ېئ ېئ  ىئ  ىئرب، اإِْن َتَذْرُهم )َعلى ال�أرِض( 

لاَلِة َبْيَن النّاِس. َوهذا ما ُيسّمى )اإيجاَز  ُيِضلّوا ِعباَدَك، اأي اإِْن َتْتُرْكُهم اأحياًء َسَيْسَعْون بِالضَّ

الَحْذِف(، حْيُث تُحَذُف َكِلَمٌة، اأو ِشْبُه ُجمَلٍة، اأو ُجمَلٌة، َويكوُن َترُك ِذكرِها اأفَصَح ِمن 

بِيَِّة. باَنِة، َوُهَو باٌب ِمْن اأبواِب الَبلاَغِة الَعَر فاَدِة، واأتمَّ للاإِ ِذكرِها، َواأزَيَد للاإِ

الِمثاِل  في  اأطواراً(  َخَلَقُكْم  )َوَقد  ال�آَيَة  اأنَّ  نُلاِحُظ  الثّانَِيِة،  الَمجموَعِة  اأمِثَلِة  وفي    

١٣
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بَِكِلمٍة  ُمْضَغٌة(  ثُمَّ  َعَلَقٌة،  ثُمَّ  )نُْطَفٌة،  اأمِِّه  َبطِن  في  الَجنيِن  ِر  َتَطوُّ َمراِحَل  اأوَجزَْت  ِل،  ال�أوَّ

َتذليِل  اإِلى  تُشيُر  َكثيرًة  َمعانَِي  َتحِملاِن  الثّاني،  الِمثاِل  في  ال�آَيَتْيِن  اأنَّ  َكما  )اأْطواراً(،  واِحَدٍة 

ُل في ُطرُقاتِها، َوِشعابِها، َوِجبالِها،  نساِن، بِحْيُث َيسُهُل َعليِه التََّنقُّ اللِّه ال�أرَض في ِخدَمِة ال�إ

َقولُُه  اأّما  وال�أساليِب.  الطُّرُِق  بُمخَتِلِف  احتياجاتِه  وتلبيِة  لخدمِته،  َتسخيرُها  َعليِه  َيسُهُل  َكما 

تعالى: زبڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆرب  )البقرة: 179(    في الِمثاِل الثّالِث ِمَن الَمجموَعِة 

ماِء،  ، ِمْن َتخويٍف للقاتِِل، َوَحقٍن لِلدِّ سلاِميِّ ُص اأَثَر الِقصاِص في الُمجتَمِع ال�إ الثّانَِيِة، فاإنَّها تَُلخِّ

َوشعوٍر بال�أْمِن وال�أماِن، والَحدِّ ِمَن الَجريَمِة، َوهذا ما ُيسّمى )اإيجاَز الِقَصِر( الَّذي َتفيُض بِِه 

َدِة. لَُغُة القراآِن الَكريم، َوال�أَدِب الَعرَبيِّ بُِفنونِِه الُمَتعدِّ

َنْسَتْنِتُج:

ــع  ــاِظ، َم ــَن ال�ألف ــَدٍد ِم ــلِّ َع ــرِة باأَق ــي الَكثي ــَعِة والَمعان ــكاِر الواِس ــن ال�أف ــُر َع ــَو التَّعبي ــاُز: ُه يج ال�إ
فصــاِح. باَنــِة وال�إ ُمراعــاِة ال�إ

وُهو َنوعان:

 اإيجاُز الَحذِف: َويكوُن بَِحذِف َكِلَمٍة، اأو ُجمَلٍة، اأو اأكثَر، َمع َتماِم الَمعنى.1- 

)ال�أنعام: 138(
 قاَل َتعالى: زب ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ رب       

َم ال�نِتفاُع بُِظهورِها ُركوباً اأو َتحميلاً، َوالَحذُف ُهنا زاَد في َفصاَحِة الَمعنى َوَبلاَغِتِه.  اأْي ُحرِّ

تياُن بِمعاٍن َكثيرٍة في ِعباراٍت َقليلٍة.2-   اإيجاُز الِقَصِر: هو ال�إ

)النازعات:31(
 قاَل َتعالى: زب ڻ  ڻ  ڻ  ڻرب                                     

اأْي اأخرََج من ال�أرِض ُعيوَنها الّتي ساَلْت اأْنهاراً َوَجداوَِل، وَجرَت في ال�أرِض، َفاأْنَبَتْت ُمْخَتِلَف 

اأنواِع الَمراعي للَحَيواناِت َوالَبَشر، َفِقْد َحَمَلت ال�آيُة بَكلماٍت َقليَلٍة هِذِه اْلَمعانَِي الَكثيَرَة.

يجاِز، اأنَّ اإيجاَز الَحذِف غاَيُتُه اْخِتصاُر الَكلاِم، وَتقليُل اأْلفاِظِه، اأّما اإيجاُز  الَفرُق بيَن َنوَعي ال�إ

الِقَصِر، َفيحِمُل َمعانَي كثيرًة في األفاٍظ َقليَلٍة.

اإمتاِع النَّفِس، َوَتسهيِل الِحفِظ.  هِن، و يجاِز في اإثاَرِة الَعقِل، وَتحريِك الذِّ َجماُل ال�إ
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يجاَز فيما َياأْتي، َوَنذُكُر َنوَعُه: ُح ال�إ نُوضِّ

)الكهف:51(
 
1ــ قاَل َتعالى: زبۉ  ې ې  ې  ې   رب             

2ــ ال�أُب ناِصحاً ابَنُه: اعِقْل، َوَتَوكَّْل.

. فَّ 3ــ الطّالُب ُمؤكِّداً على َراأيِه اأماَم ُمَعلِِّمِه: اْساأِل الصَّ

َكِلَمُة  وُحِذَفت  اللّه،  )َسبيِل(  في  ِجهاٌد  ُهَو  ال�أولى،  ال�آَيِة  في  اللّه(  )في  بالِجهاِد  الَمقصوُد   

اإنّما الَمقصوُد:  ياق، َكما اأنَُّه ل� ُيمِكُن ُسؤاُل الَقرَيِة في ال�آية الثّانِيِة، و )َسبيِل( باعِتبارِها َمفهوَمًة ِمَن السِّ

يجاُز في هاَتْيِن ال�آَيَتْيِن جاَء بِحذِف َكِلَمٍة  ياِق َكذلَك. وال�إ اساألوا )اأهَل( الَقرَيِة، وهَو َمفهوٌم ِمَن السِّ

واِحَدٍة، َومعنى الَمحذوِف واِضٌح، وهذا ِمن باِب )اإيجاِز الَحذِف(.

ناِن َتوقيَعْيِن ِمَن الَتوقيعاِت ال�أَدبِيَِّة، الّتي اشَتَهرْت  اأّما الُجمَلتاِن: الثّالَِثُة والّرابِعُة، فاإنُّهما َتَتَضمَّ   

لاُم-  سلاِمّي، فالَتوقيُع هو َمعاٍن كثيرٌة في َكِلماٍت َقليَلٍة ُمَكثََّفٍة، ففي َقوِل الرَّسوِل- عليِه السَّ في الَفنِّ ال�إ

سلاَم ُهو َتسليٌم ِمنَك لِرَبِّ الِعباِد في ُكلِّ ُشؤوِن َحياتَِك،  لِكسرى: »اأسِلم َتسَلم«، َيعني اأنَّ ُدخوَلَك ال�إ

َوهَو َضماٌن لِعَدِم ُمقاَتَلِتنا لَك وُمحاَرَبِتك. اأّما قوُل هاروَن الرَّشيِد لِعاِمِلِه: )داِو ُجرَحَك ل� َيتَِّسع(، فاإنَُّه 

ُه، وَتهديِدِه بالَعزِل اإْن  ِر ِضدَّ تِِه َبيَن نُصِح عاِمِلِه، وَتحذيرِِه ِمْن َمَغبَِّة اسِتمراِر حاَلِة التََّذمُّ َيجَمُع في ِعباَر

اسَتَمرَّ الَوضُع َعلى ما ُهو َعَليِه، َوهذا ِمْن باِب )اإيجاِز الِقَصِر(.

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريباٌت

َنموَذٌج َمْحلوٌل:       

يجاَز، ونُبيُِّن نوَعُه فيما َياأتي: ُح ال�إ * نَُوضِّ

)الحج: 78( 
                                                                               

1- قاَل َتعالى: زبڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہرب

2- قاَل َتعالى: زبڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀرب              )يوسف:82(

لاُم - اإلى ِكسرى: »اأسِلْم َتْسَلْم«.        )رواه البخاري( 3- جاَء في رِسالِة الرَّسوِل – َعليِه الّصلاُة والسَّ

ُر النّاِس ِمنُه: »داِو ُجرَحَك ل� َيتَِّسْع«. 4- وقََّع هاروُن الرَّشيُد اإلى صاِحِب ُخراساَن، َوَقْد َبدا َتَذمُّ
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)البقرة:251( 
      

4ــ قاَل َتعالى: زبۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇرب 

ْملاُء ال�إِ

َحْذُف األِِف )ما( ال�ْسِتْفهاِميَِّة

َوِممَّ  َنْقَراأ: تَُفكُِّر؟  فيَم  َفَساأَلُه:  َراأِْسِه،  َمِة  بُِمَقدِّ ُمْمِسكاً  ْهِن،  الذِّ شارَِد  َفًتى  َزْيٌد  شاَهَد    

اأْنَتِظُر  َتْشكو؟ َفاأنا اأرَْغُب في اأْن اأَتَعرََّف اإَِلْيَك. َهْل تُريُد ُمساَعَدًة؟ َفاأجاَبُه: ل�، ل� َشْيَء، 

الّساَحِة؟  في  الَفريُق  اْجَتَمَع  وََعلاَم  ُهنا؟  َسَتْبقى  َحتّاَم  اأْخرى:  ًة  َمرَّ َفَساأَلُه  َعْوَدَة َصديقي. 

بِاأدائِه في الَفريِق. َفاأجاَبُه: ل� اأْعرُِف، َولَِم َتْساأُل؟ وََعمَّ َتْبَحُث؟ َفاأْخَبَرُه اأنَُّه ُمْعَجٌب بِاْجِتهاِدِه َو

َنْسَتْنِتُج:

 ُيْمِكــُن اأْن توَصــَل اأْحــرُُف الَجــرِّ )ِمــْن، َعــْن، فــي، اإِلــى، َحتّى، َعلــى، اللام،...( بِما ال�ْســِتْفهاِميَِّة، 

ــلاً هــي َحــرُْف الَجــرِّ  ــمَّ َمَث ــلاً َعَلْيهــا. َع ــَذَف األِــُف )مــا( َوَتْبقــى الَفْتَحــُة َدلي ــٍذ َيِجــُب اأْن تُْح َوحيَنِئ

)النباأ: 1(
َعْن، اإضاَفًة اإِلى ما.  قاَل -َتعالى-: زبٱ  ٻرب                                         

 نَُميُّز َنوَْع )ما( فيما َياأْتي:

اأ ـ الَتقى َحكيماِن، َفقاَل اأَحُدُهما لِْلاآَخِر: اإِنّي َل�أِحبَُّك في اللِّه، َفقاَل َلُه ال�آَخُر: لو َعِلْمَت ِمنّي ما اأْعَلُمُه 
ِمْن َنْفسي َل�أْبَغْضَتني في اللِّه، َفقاَل َلُه صاِحُبُه: لو َعِلْمُت ِمّما َتْعَلُمُه ِمْن َنْفِسَك َلكاَن لي فيما اأْعَلُمُه 
)اأبو حيان التوحيدي(

  
ِمْن َنْفسي ُشْغٌل.           

)النازعات:43(ب- 
                          

قاَل -َتعالى-: زبی  جئ  حئ   مئرب 

ْل فيما ل� َيْعنيَك.ج-  ل� َتَتَدخَّ

قاَل -َتعالى-: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپرب              )فّصلت: 21(د- 

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريباٌت
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التَّْدريُب الثّاني: 

نُْكِمُل الَفراَغ في الُجَمِل ال�آتَِيِة بَِحرِْف الَجرِّ الُمناِسِب َو )ما( ال�ْسِتْفهاِميَِّة: 

1- ...... َيَتناَفُس الُمْؤِمنوَن؟ 

ْعِر الَحديِث؟  ْمُس في الشِّ 2- ...... َتْرِمُز الشَّ

ْرِط؟  3- ...... َيَتَكوَُّن اأْسلوُب الشَّ

َعراُء الرَُّجَل الَكريَم الِمْعطاَء بِالَبْحِر؟ 4- ...... َشبََّه الشُّ

5- ...... اْخَتَلَف ُكّفاُر َمكََّة؟ َو...... اتََّفقوا في ُمواَجَهِة َدْعَوِة الرَّسوِل؟

َعراُء َلْوحاتِِهم الَفنِّيََّة؟  6- ...... َيرُْسُم الشُّ

الَمقــــاَلـــــــُة
َمْفهوُم الَمقاَلِة:

    ِقْطَعٌة َنْثرِيٌَّة ُمْعَتِدَلُة الطّوِل )في ُحدود األِف َكلَمٍة(، تُعالُِج موضوعاً ما ُمعاَلَجًة َسريَعًة من ُوْجَهِة َنَظِر كاتِِبها.

َوِعباَرُة )َمْوضوعاً ما( َتْعني اأنَّ المقاَلَة َتْستوِعُب موضوعاٍت متنوَّعًة: دينيًَّة، وسياسيًَّة، واقتصاديًَّة، واجتماعيًَّة، وتربويًَّة، وغيرَها.

    اأّما عبارُة )معالجًة سريَعًة( فَتْعني اأّن كاتَب المقالِة َكَتَب بطريقٍة عفويٍَّة سريعٍة دوَن تحضيٍر ُمسَبٍق، فلو اأْحَضَر اإحصائيّاٍت، 

وَجرََّب، وتاَبَع، وَفَحَص، وصنَّف، َلُعدَّ هذا الَعَمُل َبْحثاً، َوَلْيَس مقاَلًة.

وعباَرُة )ِمْن ُوجهة نظِر كاتبها( تعني اأنَّ المقاَلَة تَُعبُِّر َعْن كاتِِبها وَراأْيِه، اأْكَثَر مّما تُعبُِّر َعْن موضوِعها؛ ل�أّن الكاتَِب يرى ال�أشياَء 

مْن خلاِل ذاتِِه، وما فيها ِمْن مشاعَر واْنِفعال�ٍت.

اأْنواُع الَمقاَلِة:

الخياِل  على  ُمعتِمداً  ومشاِعَرُه،  اأحاسيَسُه  فيها  ويُبثُّ  ذاتِِه،  الكاتُِب عن  فيها  ُث  َيَتَحدَّ الّتي  ِهَي  الّذاتيَُّة:  المقاَلُة   -١ 

والتّصويِر، وبذلَك َتْقترُب من الشعِر الَمْنثوِر.

الّتي يتحّدُث فيها الكاتُِب عن موضوعاٍت علميٍَّة، ول� تظهُر فيها شخصيَُّتُه  َوِهَي   2- المقاَلُة الموضوعيَُّة )العلميَُّة(: 

َمِة، ثُمَّ عرِض الحقائِِق، ثُّم الَخلاِص في الَخاتمِة اإلى النتائِج. وعواطُفُه، ويحُكُمها منِطُق البحِث؛ اإْذ تبداأ بالمقدِّ

َحفيُِّة: هي المقاَلُة الّتي تَُعدُّ لُِتْنَشَر في الّصحِف، وتكوُن في الموضوعاِت الدينيِّة، والسياسيَِّة، وال�قتصاديَِّة،   3- المقالُة الصَّ

والَفنِّيَِّة، وغيرِها.

التَّْعبيُر:
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الَوْحَدُة

ِمْن ذاِكَرِة َجّدي

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

، وُيَوثِّــُق لِذاِكــَرِة  ــْعِب الِفَلْســطيِنيِّ ، َيْعــرُِض جانِبــاً ِمــْن َحيــاِة الشَّ ِمــْن ذاِكــَرِة َجــّدي َنــصٌّ َقَصصــيٌّ   

تِِهــم، َواأماَنــًة َيْنُقلوَنهــا  َوَطــٍن ل� َيْنَتهــي الَحِنْيــُن اإَِلْيــِه، َوَيَظــلُّ اأَمــُل الَعــْوَدِة ُحُلمــاً َيعيُشــُه ال�أْجــداُد فــي ذاِكَر

ُث اأْبنــاَءُه  ، ُيَحــدِّ ــُة تَُوثِّــُق لِ�أْحــداٍث عاَيَشــها َجــدٌّ فَِلْســطينيٌّ اإِلــى اأْحفاِدِهــم َحتـّـى ل� َيْنَســْوا. َوهــِذِه الِقصَّ

ــعاَدِة فــي َقْرَيــِة )اأمِّ خالِــٍد( َقْبــَل النَّْكَبــِة، َوَشــنِّ  َواأْحفــاَدُه بِاْســِتْمراٍر َعــْن َحيــاِة الَبســاَطِة َوال�ْســِتْقراِر َوالسَّ

ــَجَر، ُمَخلَِّفــًة رِْحَلــَة الَمْنَفــى  بــاَدِة الَجماِعيَّــِة الّتــي طاَلــت الَبَشــَر، َوالَحَجــَر، َوالشَّ ال�ْحِتــلاِل لَِحْمــلاِت ال�إِ

ــِة اأَهّميُّتهــا فــي َترْســيِخ الِفْكــِر، َوَتْعميــِق  الَمريــَرَة فــي ُمَخيّمــاِت اللُّجــوِء ُمْنــُذ عــاِم 1948 لِْلميــلاِد. َولِْلِقصَّ

الثَّقاَفــِة، َوَتْجذيــِر ال�ْنِتمــاِء.

2
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ِمْن ذاِكَرِة َجّدي

ــى  ــرََك َعل ــاٍض َت ــْن م ــا ِقَصصــاً ِم ــُل َلن ــاً، َوَيْنُق نا َجميع ــدُّ ــُه َيُش َحنيُن  

تِــِه، َوَتجاعيــِد  ــَرِة َصْو َملاِمِحــِه ُخطوطــاً ِمــْن َتفاصيِلــِه، َواأَثــراً واِضحــاً فــي َنْب

ــَدِة.  ــداِث اْلَبعي ــَن ال�أْح ــاٍت ِم ــْروي ِحكاي ــَدْت َصَفحــاٍت َت ــي َغ ــِه، الَّت َوْجِه

ُث  نــا بِِمْعَطِفهــا الّدافِــئ، َفاأَخــَذ َجــّدي َيَتَحــدَّ َجَلْســنا اإِلــى مائـِـَدِة الطَّعــاِم َتُلفُّ

َعْيــٍش َمضــى  َعــْن  َنَمــلَّ َســماَعُه،  اأْن  َكعاَدتِِه...َوُيَسْلِســُل َحديَثــُه دوَن 

بَِتفاصيــَل َتْدَفُعــُه لِْلاْســِتْمراِر فــي َســْرِدها دوَن َكَلــٍل. َوَنِجــُدُه َيْغَضــُب، َوُيزَْلــزُِل 

وِْجداَنــُه َســماُع َصديــٍق َيْســَتهيُن بِماضيــِه، َفَيْغــدو َصْخــَرًة ل� تُزَْعــزَُع.

ني ِسواُه. : َلْم َيْبَق لي في واِقِع الَحياِة اأْمٌر َيُشدُّ اْلَجدُّ

ــُد،  ــا َتْجعي ــد: ُمْفرَُده َتجاعي
ــِه. ــِد َوَتَثنّي ــُل الِجْل ــَو َتَرهُّ َوُه

تُزَْعزَُع: تَُحرُِّك، َوَتْضَطرُِب.

فريق التّاأليف

َرزاُن: َيكاُد َيكوُن اْلَوحيَد الَّذي َيْشَغُلَك دائماً، يا َجّدي.

: َوَهْل َيْشَغُلني ِسواُه؟ حاَجتي اإَِلْيِه ل� َتْنَتهي، َفُهَو َيْسُكُن روحي، َوَيْنَتِقُل َمعي َحْيثُما َحَلْلُت. اْلَجدُّ

َرزاُن: لِلِّه َدرَُّك يا َجّدي ما اأْخَصَب ذاِكَرَتَك! َهْل ُهناَك َمْن َتتَِّسُع ذاِكَرتُُه لُِكلِّ هذا؟! اأُظنَُّك َفريَد َعْصرَِك. َفاأنا ذاِكرَتي، ل� 

َدها ِمراراً َوَتْكراراً؛ َلَعلّي اأْحَتِفُظ َوَلو بُِجْزٍء ِمْنها، ما اأْروََع األّ� َنْنسى!...   َتْحَفُظ ِسوى َبْعِض اْلَقصائِِد، َحتّى اإِنَّني اأحاوُِل اأْن اأرَدِّ

ــْت  ــُه اإِْن غاَب ــَد َنضاَرتُ ــُع اْلَجَس ــْل َيْنَف ــَس؟ َوَه ــْرُء اأْن َيَتَنفَّ ــْل َيْنســى اْلَم ــا اأْن َنْنســى؟ َه ــَف َلن ــا ُبَنيَّتي، َكْي : اآٍه ي ــدُّ اْلَج

روُحــُه؟ َوَهــْل َيْنســى الطَّْيــُر ُحّريََّتــُه اإِْن عــاَش فــي َقَفــٍص ِمــْن َذَهــٍب؟ َفاأنــا اأْحيــا بَِنَســماِت الرَّبيــِع الَّتــي تُْنِعــُش َقْلبــي، ُكلَّمــا 

بــاِح.  ــِل بَِنــدى الصَّ ــراِب الُمَبلَّ ــْت ِمــْن ُهنــاَك... َفاأْشــَتمُّ َمَعهــا رائَِحــَة التُّ َهبَّ

َرزاُن: ماذا َقَصْدَت بَِقْولَِك: )ِمْن ُهناَك( يا َجّدي؟

الَغرِْب،  ِجَهِة  ِمْن  الُمْنَبِعِث  بَِنسيِمِه  فُيلاِطُفها  اْلَبْحَر،  تُجاوُِر  الَّتي  الِفَلْسطيِنيَِّة  الَقْرَيِة  اأمِّ خالٍِد،  ِمْن   : اْلَجدُّ

غيَر، َوَدكاكيَنها الَبسيَطَة، َمْهما حاوَل الُمْحَتلُّ اأْن َيْكُتَم اأْنفاَس  َساأَظلُّ اأْذُكُر اأْبِنَيَتها، َواأزِقََّتها، َوَمْسِجَدها الصَّ

رائَِحَة  ُس  َواأَتَنفَّ اْلِجباَل،  َكَسِت  الَّتي  ْيُتوِن  الزَّ اأْشجاِر  ِظلاَل  اأَتَفيَّاأ  َوَساأَظلُّ  ْوِق؛  الشَّ َمنافَِذ  ُيْغِلَق  اأْو  اْلَحنيِن، 

دِ اأْزهاِر اللَّْوِز في رُبوِعها.  ُد ُحبّي َلها بَِتَجدُّ الُبْرتُقاِل الُمْنَبِعَثَة ِمْن َخلايا اأْجساِمنا، َوَيَتَجدَّ

  كاَنــْت َســعاَدتُنا فــي َعْيِشــنا داِخــَل َبســاتيِننا، وَحواكيرِنــا، وبيّاراتِنــا الُمْنَتِشــَرِة، فَنْفَتــرُِش تُراَبهــا اأْو َنْغفــو َفــْوَق 

ــُت  ــا زِْل ــي م ــا، الَّت ــي ُحقولِن ــِح ف ــنابِِل اْلَقْم ــَع َتباشــيِر َس ــِر، وَم ــِر اْلَمَط ــَع َبواكي ــرَُح َم ــا، وَنْف ــي َبياِدرِه ــشِّ ف ــواِم الَق اأْك
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ــا؛  ــا َواأْهِله ــا لِ�أْصحابِه ــْوَت َحنيِنه ــا، َوَص ــا، َوَهَيجــاَن َغَضِبه ــَمُع ُبكاَءه اأْس

َفَقــْد ضاَقــْت َذرْعــاً بِاْلُغرَبــاِء...

ــا  ــاءاٍت، َتزيُده ــاَك َعب ــاُؤنا ُهن ــَجْت نِس ــِر، َنَس ــوِط اْلَفْج ــْن ُخي   َوِم

اْنزََعَجــْت  َذرْعــاً:  ضاَقــْت 
. وَضِجــَرْت

ْت َســواِعُدنا، َوَقَســْت  ِة َواْلِكْبريــاِء. اْشــَتدَّ ــزَّ ــْمِس، َطــرََّزْت شــال�ٍت لِْلِع ُطْهــراً، ُيحاكــي َطهــاَرَة هــذِه اْل�أرِْض، َوِمــْن ُشــعاِع الشَّ

لِنــا، َوِمّمــا ُكنّــا نُْبِعــُدُه َعــْن َصْدرِهــا ِمــْن َثقيــِل اْلِحجــاَرِة، ِعْنــَد َتْهِيَئِتهــا لِلزِّراَعــِة. زُنوُدنــا؛ ِمــْن ُمداَعَبِتنــا لِــْلاأرِْض بَِمعاِو

ِلنــا َوَبــراَءِة اأْحلاِمنــا، َفمــا كاَنــْت َمطاِمُعنــا تُْقِلُقنــا، َبــْل ِهــَي  يمانِنــا َوَتَوكُّ   َلــْم َنْعــرِْف َطْعمــاً لِْلَمصائـِـِب اآَنــذاَك لِ�إ

وال�ْســِتْقراِر. اْلَبســاَطِة  َحيــاُة 

ْثني اأْكَثَر، يا َجّدي.   رَزاُن: َحدِّ

: ما اأْشَبَه اْلَيْوَم بِاْل�أْمِس، يا َصغيرَتي! اْلَجدُّ

ــا  لِن ــِة َمْنِز ــٍة واأْرَبعيــَن لِلميــلاِد، َجَلْســنا َوْســَط َحديَق ــٍف وتِْســِعمئٍة وَثمانَِي ــاِم عــاِم اأْل ــْوٍم ُمْشــِمٍس ِمــْن اأيّ   فــي َي

لِنــا،  ْقَزَقــِة َواْلَحَرَكــِة ِمــْن َحْو حــكاِت، َوَنَتنــاَوُل َفُطورَنــا َمــَع الَعصافيــِر، َفهــي ل� َتَتَوقَّــُف َعــِن الزَّ فــي اْلَقْرَيــِة، َنَتبــاَدُل الضَّ

َكاأنَّهــا تُشــارُِكنا َفرَْحــَة ال�ْجِتمــاِع.

َرزاُن: َجميٌل يا َجّدي، َفاأنا اأِحبُّ تِْلَك ال�أْجواَء، َوماذا َبْعُد؟

ــماُء كاَن فيهــا مــا ُيْنــِذُر بِكارَِثــٍة َعلــى َوَشــِك اْلُحــدوِث. وَمْشــَهُد  : َلــْن اأْنســى تاريخــاً اآَلَمــْت َقْلبــي اأْحداثـُـُه، َفالسَّ اْلَجــدُّ

ٍة بائَِســٍة، فيهــا اْلَقْســَوُة واْلُحــْزُن. غــاَدرَِت الطُّيــوُر اأْعشاَشــها، َوَراأْيــُت  اْل�أَلــِم َبــَداأ َيْرَتِســُم بِاأْلــواٍن قاتَِمــٍة، َوُخطــوٍط حــادَّ

ــِن اْقَتَحَمهــا دوَن  ــْت َملاِمُحهــا َغَضبــاً، َكاأنَّهــا اْســَتْثَقَلْت ُخُطــواِت َم َل ــْت دورُهــا. واْل�أرُْض َتَبدَّ ــْد َتزَْلزََل ــَة َحْولــي َق الَقْرَي

لِْلِفَلْســطينييَن  اْســِتْئذاٍن، ِمــْن ِعصابــاٍت ِصْهيونِيَّــٍة َهَمِجيَّــٍة اأَتــْت ِمــْن عاَلــٍم َغريــٍب، َمْشــحوَنٍة َعــداَوًة َوَكراِهَيــًة لِْلَعــرَِب، َو

اإيمانِِهــم.  اإِراَدتِِهــم َو الَّذيــَن ُيْعَرفـُـون بَِصْبرِِهــم َو

ــرِْق، تارَِكــًة بيوَتهــا، باِحَثــًة َعــِن اْل�أمــاِن مــن مجــازَِر تُْرَتَكــُب بَِوْحِشــيٍَّة  ســارَْت َقوافِــُل النّــاِس باتّجــاِه الشَّ  

ِة  ــُه ِمــْن ِشــدَّ ِهــم، َوِمــْن اأْحــداٍث َيَتناَقلوَنهــا َبْيَنُهــم َعــْن َتْدميــِر قُــرًى َفــْوَق ُرؤوِس اأْصحابِهــا، َفِمْنُهــم َمــْن َنِســَيْتُه اأمُّ بَِحقِّ

َخْوفِهــا َوَهَلِعهــا، َوِمْنُهــم َمــِن اْسُتْشــِهَد فــي الطَّريــِق، َوِمْنُهــم َمــِن اْنَقَطَعــْت اأْخبــاُرُه، لُِيْصِبــَح فــي ِعــداِد اْلَمْفقوديــَن. 

ــرُْت اْصِفــراَر ُوجوِهِهــم، َوَنَظراتِهــم اإِلــى الــَوراِء  ــُه. َوُكلَّمــا َتَذكَّ ــرُْت ُبكاَءُهــم، َتَقْلَقــَل َقْلبــي َوهاَجــْت اأْحزانُ َوُكلَّمــا َتَذكَّ

. َد مــاُء َعْيَنــيَّ فــي َوداِع ديارِِهــم، َتَخْلَخَلــت اأْركاُن َنْفســي، َوزاَد َكَمُدهــا، َوَتَبــدَّ

بِِفْعِل  َتَشّقَقْت  الّتي  ُعّكاَزتِِه،  َعلى  اْلوقوَف  ُمحاوِل�ً  اْلَجدُّ  اْنَتَفَض   

َب ُخشوَنَتها  نيَن، َلِكْن َظلَّ َمْلَمُسها َحريريّاً، َفهو َمْن َبرى نُتوءاتِها، َوَهذَّ السِّ

ٍة اأْو ليٍن، َوْفَق َدرََجِة اْنِفعالِِه. بَِيِدِه، الَّتي اْعتاَدْت اأْن تُْمِسَك اْلَمْقِبَض بُِقوَّ

. َتَخْلَخَل: َتَحرََّك واْهَتزَّ

َكَمُدها: ُحْزنُها.
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ها: َهْل َسَنعوُد اإَِلْيها َيوماً؟  َساأَلْت َرزاُن َجدَّ

ــُه اْطَمــاأنَّ َعلــى َمصيــِر  ــٌة، َوَلَمَعــْت َعْينــاُه، وَهــَداأْت َنْفُســُه؛ لِ�أنَّ ِعْنَدهــا اْرَتَســَمْت َعلــى َوْجِهــِه اْبِتســاَمٌة دافَِئ  

ــاِء،  ــرِّ ال�ْنتم ــْن ِس ــا َع ــْت َله ــي اأْفَصَح ــا، الّت ه ــاَلِة َجدِّ ــًة لِرِس ــًة واِعَي ــْت ُمْدرَِك ــَدُة باَت ــْوَدِة؛ َفالَحفي ــِه بِالَع ــِه َورَجائِ ُحُلِم

َواأصاَلــِة ال�أْبنــاِء، َوَكيــَف َيكــوُن الَوَطــُن روحــاً َتْســُكُن قُلــوَب اأْبنائِــِه رَْغــَم ُغْرَبــِة اللّجــوِء.

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:
َر الَجدُّ ِمْنها؟1-   ما اْسُم الَقْرَيِة الِفَلْسطينيَِّة الّتي ُهجِّ

َث الَجدُّ َعْن َقْرَيِتِه َكاأنَُّه ما زاَل َيعيُش فيها، َفِبَم َوَصَفها؟2-   َتَحدَّ

 بِماذا كاَنْت ِعصاباُت الُمْحَتلِّ َمْشحوَنًة تُجاَه اأْهِل فَِلْسطيَن؟3- 

حيَحِة فيما َياأْتي:4-  جاَبِة الصَّ  َنَضُع دائَرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

 اأ ـ  َنْفَهُم ِمَن النَّصِّ اأنَّ اأْهَل الَقْرَيِة كانوا َيْعَملوَن في:

4- الِعماَرِة. 3- التِّجاَرِة.    ناَعِة.   2- الزِّراَعِة.     1- الصِّ

ِة:ب-  َتْبدو َلنا َشْخِصيَُّة الَحفيَدِة رزان في الِقصَّ

4- ُمجاِمَلًة. 3- ُمحاوَِرًة.    َرًة.    2- ُمَتَذمِّ  1- ُممَتِعَضًة.   

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

 نَُعلُِّل ُكلَّ ِعباَرٍة ِمّما َياأْتي: 3- 

اأ ـ  الَمْلَمُس الَحريريُّ لَِمْقِبِض الُعّكاَزِة.      ب- ُبكاُء الُحقوِل وََغَضُبها.

وَرِة. 4-   رََسَم الكاتُِب صوَرًة ُمْؤلَِمًة لِلرَّحيِل َونُزوِح الِفَلْسطيِنيِّ َعْن اأرِْضِه، َنِصُف َملاِمَح هذِه الصُّ

 ما َدل�َلُة الِعباراِت ال�آتيِة:5- 

.                        ب- َتَذكَّرُْت اْصِفراَر ُوجوِهِهم.  َد ماُء َعْيَنيَّ اأ ـ َوَتَبدَّ

ج- اْرَتَسَمْت َعلى َوْجِهِه اْبِتساَمٌة دافَِئٌة.     د- حاوَل الُمْحَتلُّ اأْن َيْكُتَم اأْنفاَس الَحنيِن. 

ُح َجماَل التَّصويِر فيما َياأْتي:6-   نَُوضِّ

 اأ ـ  َيْغدو الَجدُّ َصْخَرًة ل� تُزَْعزَُع.

ب- ُيلاِطُفها الَبْحُر بَِنسيِمِه الُمْنَبِعِث ِمْن ِجَهِة الَغرِْب.

ِة َواْلِكْبرياِء. ْمِس، َطرََّزْت شال�ٍت لِْلِعزَّ ج- َوِمْن ُشعاِع الشَّ
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ُهناَك َقراراٌت اأْصَدَرْتها ال�أَمُم الُمتَِّحَدُة بُِخصوِص َقضيَِّة الّلاِجئيَن الِفَلْسطينييَن، َنْكُتُب نشاط

نُصوَص تِْلَك الَقراراِت، بِالرُّجوِع اإِلى َمصاِدِر الَبْحِث.

ْحكاِت، هو: ْحكاِت( في ِعباَرِة: َنَتباَدُل الضَّ ب-  اإِْعراُب َكِلَمِة )الضَّ

4- َمْفعوٌل َمَعُه. 3- َمْفعوٌل لِ�أْجِلِه.   2- َمْفعوٌل ُمْطَلٌق.    1- َمْفعوٌل بِِه.   

ج- الَعلاَقُة اللَُّغويَُّة َبْيَن َكِلَمَتي )الَخْوِف َوالَهَلِع( ِهَي:

ْجُع.  4- السَّ 3- الِجناُس.    2- التَّراُدُف.     1- الطِّباُق.   

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:

اأ- نَُميُِّز َنوَْع ال�أْسلوِب فيما َياأْتي:

1 ـ  ما اأْخَصَب ذاِكَرَتَك!

2- َكْيَف َلنا اأْن َنْنسى؟

3- َلْم َنْعرِْف َطْعماً للَهزائِِم.

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

َة عــاَم 1963 لِْلميــلاِد، اأْبِعــَد َمــَع اأْســَرتِِه  ، ِمــْن َمواليــِد َمديَنــِة َغــزَّ ســليم النَّّفــار شــاِعٌر فَِلْســطيِنيٌّ   

اإِلــى ال�أرُْدِن، ثُــمَّ اْنَتَقــَل اإِلــى ســورية َولُْبنــاَن. عــاَد اإِلــى اأرِْض الَوَطــِن عــاَم 1994 لِلميــلاِد، وََعِمــَل ُمَحــرِّراً 

ــاٍء(، َو)ســوٌر  ــْرَفِة م ــى ُش ــاٌت َعل ــا: )َتداعي ــْعريٍَّة، ِمْنه ــَن ِش ُة َدواوي ــدَّ ــُه ِع ــِة(، َوَل ْيتوَن ــِة )الزَّ ــي َمَجلَّ ــاً ف اأَدبيّ

ــِر(.  ــَك الَمَط ــى ذلِ ــرٌَف َعل ــِئَلِة(، َو)َش ــاُض ال�أْس ــا(، َو)َبي َله

ــَر  ، وََعبَّ َر فيهــا الواِقــَع الِفَلْســطينيَّ َكَتــَب َقصيَدَتــُه )يــا اأِحبّائــي(، اإِلــى اأْهِلــِه فــي فَِلْســطيَن، َوَصــوَّ   

ِد  ــْعُب الِفَلْســطينيُّ ِمــْن َتَحّديــاٍت َجــّراَء ال�ْحِتــلاِل، ُمشــيراً اإِلــى الَتَشــرُّ ، َومــا ُيواِجُهــُه الشَّ َعــِن الَهــمِّ الَوَطنــيِّ

ــى.  ــاِة الَمْنف َوَحي

يا اأِحّبائي
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َسَنداً: ُمعيناً.

يا اأِحّبائي

َسَناأْتي ذاَت َيْوٍم يا اأِحبّائي

 اإِلى اأْشيائِنا ال�أولى

 َفلا َقْتٌل ُيباِعُدنا

 َول� َزَمٌن َسُيْنسينا

 ُهنا في غاِمِض ال�أْوقاْت

 ُوضوُح الَحقِّ ُيْعلينا

 َوُيْعطي ُحْلَمنا َسَنداً

 لِتاريٍخ... بِاأيّاٍم تُؤاخينا

*** 

 َسَناأْتي ذاَت َيْوٍم يا اأِحبّائي

 َفاإِنَّ الَوْجَد ُمْلَتِهٌب

 َوناُر الَقْهِر تُْدمينا

 ُهنا، َكْم ساَقني َدرٌْب

 بَِعْيِن الطّْفِل َيْحكينا

 ِرواياٍت... َعِن التَّْشريِد لِْلَمْنفى

 وََعْن اأْحزاِن حادينا!

 َولِكْن: وَْعُدُه باٍق

 بِاأْن َناأْتي

 َوَلو طاَلْت َليالينا

 ُهنا َحْيفا َوناِصَرٌة

 ُهنا يافا

حادينا: قائِِدنا.
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 َتَمسُّ الَقْلَب في ِسْحٍر

 َوَنْهُر الَعْيِن ُيْعطينا

 َمراراٍت، َواأنّاٍت، لِ�أيّاٍم تُناجينا

 ُهنا َكْم َهزَّني َشْوٌق

 لِ�أْصحاٍب َواأْلعاٍب

 َوحاراٍت تُنادينا

*** 

 َسَناأْتي ذاَت َيْوٍم يا اأِحبّائي

 َعلى َمْهٍل َيقوُل الَحقُّ َقْوَلَتُه

 َفلا َتْسَتاأِْخروا ُحْلماً

 َول� َتْسَتْعِجلوا حينا

 َفَكْم في دارِنا ُرْكناً

 َعلى ال�أيّاِم... َمرْهوناً بِماضينا؟!

 ُهنا َلْم ُيْقِصِه َزَمٌن

 َواآَلُتُهم:

رِّ، َلْم َتْسَحْق َمرامينا  ُجنوُن الشَّ

، في اأْرواِحنا باٍق  َفِعْطُر الَحقِّ

 َوَلو طاَلْت َمسالُِكنا

 َوَلو ُجنَّْت ماآسينا

 َعلى َمْهٍل َسَياأْتينا

َمرْهوناً: ُمْرَتِبطاً.

َلْم ُيْقِصِه: َلْم ُيْبِعْدُه.

َمرامينا: اأْهدافُنا.
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 ماذا َيْقَراأ الّشاِعُر في ُعيوِن اأْطفاِل فَِلْسطيَن؟1- 

 ما الوَْعُد الَّذي ُيحافُِظ َعَلْيِه الّشاِعُر لِ�أْطفاِل فَِلْسطيَن؟2- 

 ماذا َيْطُلُب الّشاِعُر ِمْن اأِحبّائِِه في الَمْقَطِع ال�أخيِر؟3- 

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

ــا(،  ــا، تُؤاخين ــا، َسُيْنســينا، ُيْعلين ــيائِنا، ُيباِعُدن ــَناأْتي، اأْش ــِع )َس ــِة الَجْم ــِه بُِلَغ ــاُر فــي َقصيَدتِ َث النَّّف ــدَّ 1-   َتَح

ــُدلُّ ذلِــَك؟ َعــلاَم َي

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْوِل الّشاِعِر: 2-   نَُوضِّ

 اأ ـ َفاإِنَّ الَوْجَد ُمْلَتِهٌب، َوناُر الَقْهِر تُْدمينا.

ب- ُهنا َكْم َهزَّني َشْوٌق.

، في اأْرواِحنا باٍق. ج- َفِعْطُر الَحقِّ

3-   اإِل�َم َرَمَز الّشاِعُر بُِكلِّ َلْفَظٍة ِمّما َياأْتي: )الُحْلُم، دارُنا، اآَلُتُهم(؟

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ 1- َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

اأ- َتْحِمُل )َكْم( في العبارتين: )َكْم ساَقني َدرٌْب، َكْم َهزَّني َشْوٌق( َدل�َلَة:

  1- النَّْفِي.       2- التَّْكثيِر.     3- ال�ْسِتفهاِم.             4- التَّْقريِر.

ب- َبدا الّشاِعُر في نِهاَيِة الَقصيَدِة:
1- ُمَتفائِلاً.    2- ُمَتشائِماً.       3- خائِفاً.       4- حائِراً.  

2-  ما ِدل�َلُة َتكراِر َكِلَمِة )ُهنا( في الَقصيَدِة؟
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الَقواِعــــُد

ِمْن َتفاصيِلِه، َواأَثراً  ِمْن ماٍض َترََك َعلى َملاِمِحِه ُخطوطاً  نا َجميعاً، َوَيْنُقُل َلنا ِقَصصاً   َحنيُنُه َيُشدُّ
ال�أْحداِث  ِمَن  ِحكاياٍت  َتْروي  َصَفحاٍت  َغَدْت  الَّتي  َوْجِهِه،  َوَتجاعيِد  َصْوتِِه،  َنْبَرِة  في  واِضحاً 
ُث َكعاَدتِِه...َوُيَسْلِسُل  نا بِمْعَطِفها الّدافِئ، َفاأَخَذ َجّدي َيَتَحدَّ اْلَبعيَدِة. َجَلْسنا اإِلى مائَِدِة الطَّعاِم َتُلفُّ
لِْلاْسِتْمراِر في َسْرِدها دوَن َكَلٍل.  َتْدَفُعُه  َنَملَّ َسماَعُه، َعْن َعْيٍش َمضى بَِتفاصيَل  اأْن  َحديَثُه دوَن 

َوَنِجُدُه َيْغَضُب، َوُيزَْلزُِل وِْجداَنُه َسماُع َصديٍق َيْسَتهيُن بِماضيِه، َفَيْغدو َصْخَرًة ل� تُزَْعزَُع.

) باِعيُّ الِفْعُل الُمَجرَُّد )الثُّلاثِيُّ والرُّ

َنْقَراأ:

َنْكُتُب ُمَجرََّد ُكلِّ فِْعٍل ِمّما َياأْتي، ووْزَنُه:

ِدالُمَجرَُّداْلِفْعُل َوْزُن الُمَجرَّ
َفرَِحْت
َساأل�
َمّدوا
َيِعدون
َنْسعى

َنْسَتْنِتُج:

الِفْعُل الُمَجرَُّد: َتكوُن اأْحُرفُُه َجميُعها اأْصليًَّة.

الِفْعُل الُمَجرَُّد َنوْعاِن:

: اأْي ُمَكــوٌَّن ِمــْن َثلاَثــِة اأْحــرٍُف اأْصليَّــٍة، َوَيكــوُن َعلــى َوْزِن )َفَعــَل، َفُعــَل،  1- ُمَجــرٌَّد ثُلاثـِـيٌّ

َفِعــَل(، ِمْثــُل: َذَهــَب، َكــُرَم، َعِلــَم.

ــٍة، َوهــو َقليــٌل، َوَيكــوُن َعلــى َوْزِن  ــِة اأْحــرٍُف اأْصِليَّ : اأْي ُمكــوٌَّن ِمــْن اأْرَبَع 2- ُمَجــرٌَّد رُباعــيٌّ

)َفْعَلــَل(، ِمْثــل: َدْحــرََج، َزْمَجــَر، َترَْجــَم، َزْقــزََق.

مائِر، َجميُعها َلْيَسْت ِمْن اأْحرُِف الزِّياَدِة في الِفْعِل. اأْحرُُف الُمضارََعِة، وََعلاماُت التَّاأْنيِث، والضَّ

ِد اأْحرٌُف َوَقْد ُيزاُد َعليِه، َوَيْظَهُر ذلَِك بِرَدِّ الِفْعِل اإِلى صيَغِة الماضي اْلُمْفَرِد اْلُمَذكَّر.  َقْد ُيْحَذُف ِمَن الُمَجرَّ

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريباٌت
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التَّْدريُب الثاني:                                                                           )مهمة بيتية(

َنَة: ، َونَُجرُِّد ال�أْفعاَل اْلُمَلوَّ َنْقَراأ النَّصَّ

ِة َخْوفِهــا َوَهَلِعهــا، َوِمْنُهــم َمــْن اْسُتْشــِهَد فــي الطَّريــِق، َوِمْنُهــم َمــِن اْنَقَطَعــْت  ــُه ِمــْن ِشــدَّ  َفِمْنُهــم َمــْن َنِســَيْتُه اأمُّ

ــُه. َوُكلَّمــا  ــَل َقْلبــي َوهاَجــْت اأْحزانُ ــرُْت ُبكاَءُهــم، َتَقْلَق ــَن. َوُكلَّمــا َتَذكَّ ــَح فــي ِعــداِد اْلَمْفقوِدي ــاُرُه، لُِيْصِب اأْخب

َوزاَد  َنْفســي،  اأْركاُن  َتَخْلَخَلــت  ديارِِهــم،  َوداِع  فــي  الــَوراِء  اإِلــى  َوَنَظراتِهــم  ُوجوِهِهــم،  اْصِفــراَر  َتَذكَّــرُْت 

َد مــاُء َعْينــي. ــدَّ َكَمُدهــا، َوَتَب

َيْكَتوي
َنْسَتاأِْذُن
َتَتَدْحرَُج
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ورقة عمل

ورقة عمل

ناأتي بمجرّد كّل فعل تحته خّط فيما ياأتي:

ُمبيناً«.. 1 اإْثماً  َو ُبْهتاناً  اْحَتَملوا  َفَقِد  اْكَتَسبوا  ما  بَِغْيِر  والُمْؤِمناِت  الُمْؤِمنيَن  ُيْؤذوَن  »والَّذيَن  تعالى:   قال 

               )ال�أحزاب: 58(

نََّك الَّذيَن َيَتَنعَّموَن بِما فيِه . 1 َكَتَب الَحَسُن الَبْصرِيُّ لِْلَخليَفِة ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعزيِز-رَِحَمُهما اللُه-: »َول� َيُغرَّ

ُبْؤُسَك، َوَياأُْكلوَن الطَّيِّباِت في ُدْنياُهم بِاإِْذهاِب َطيِّباتَِك في اآِخَرتَِك«.

قيَل ل�أعرابّي: َكْيَف َتْصَنُع بِالباِدَيِة اإِذا اْنَتَصَف النَّهاُر، َواْنَتَعَل ُكلُّ َشْيٍء ِظلَُّه؟ َفقاَل: َوَهِل الَعْيُش اإِلّ� ذاَك؟ . 1

َيْمشي اأَحُدنا ميلاً، َفَيْرَفضُّ َعرَقاً َكاأنَُّه الُجماُن، ثُمَّ َيْنُصُب َعصاُه، َوُيْلقي َعَليها ِكساُه، َوتُْقِبُل الرّياُح ِمْن 

ُكلِّ جانٍِب، َفَكاأنَُّه في اإيواِن ِكْسرى.

نعيّن ال�أفعال الواردة في النّص مبيّنين مجردها واأحرف الزيادة فيه:. 1

َقويماً في  اأْفراِدِه، َوَيْزرَُعُه َثقاَفًة َوَنْهجاً  في الَوْقِت الَّذي َيُمدُّ التَّساُمُح ِظلاَلُه، َوَيْبُذرُه الُمْجَتَمُع َبْيَن   

ُد ال�أْضغاُن،  ْحساُن الِبلاَد، َوَيْغُمُر الَمْعروُف الِعباَد؛ َفَتَتَبدَّ َحياتِِهم، َيْحُصُد ِمَن الَخْيِر الَكثيَر، َحْيُث َيْعُمُر ال�إِ

َوَتسوُد ال�أْلَفُة، َوَتْخَتفي الِخلافاُت، َوَتْهَداأ النّفوُس ُمْذِعَنًة لِْلَعْدِل، ُمْطَمِئنًَّة اإِلى ال�ْسِتْقراِر. 

 نقراأ، ثّم نجيب عّما ياأتي:. 2

َعِن النَِّبيِّ -َصلّى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّم- قاَل: »ل� َتْدخُلوا الجنَّة َحتّى تُْؤِمنوا َول� تُْؤِمنوا َحتّى َتَحابّوا«.)اأخرجه مسلم( 

نزن ال�أفعال: صلّى، تدخلوا، تحابّوا. 

 ناأتي بصيغتي )افتعل وتفّعل( من الفعل )َسِلَم(. . 3
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ْملاُء ال�إِ

) َحْذُف األِِف )ما( ال�ْسِتفهاِميَِّة )اْخِتبارِيٌّ

ِبْنَيُة المقاَلِة 

َيرى ُمْعظُم النُّقاِد اأنَّ الَمقاَلَة الَمْوضوِعيََّة َيِجُب اأْن َتَتَكوََّن ِمَن:  

اأ- الُمَقّدمُة:

اأْسِئَلٍة  ثاَرِة  ل�إ اأرْضيًَّة  وتكوُن  لِْلُقّراِء،  َتْمهيِديٍَّة  معلوماٍت  من  َوَتَتَكوَُّن  للموضوِع،  اْلكاتُِب  بها  َوُيهيُّئ    

َحْوَل اأفكاِر الَمْوضوِع الُمَتوقََّعِة. 

ب- الَعْرُض:

وهو ُصْلُب الموضوِع، َوفيِه َيْكُتُب اْلكاتُِب اأفكاَرُه؛ ُكلُّ فكَرٍة في فِْقَرٍة مْستقلٍّة، وتكوُن ُكلُّ فكرٍة    

نتيجًة وتْكمَلًة لما سبَقها، ومقّدمًة لما بعَدها، ويكوُن الَعرُْض متسلِسلاً َتسلُسلاً مْنِطقيّاً، مقّدماً ال�أَهمَّ على 

، ُمؤيَّداً بال�أدلِّة والبراهيِن وال�قتباساِت، موِصلاً اإلى الَخاتَِمِة. الُمِهمِّ

ج-   الخاتِمُة: 

َصًة للاأْفكاِر والنّتائِج الُمراِد اإْثباتُها،  وهي ثمرُة المقالِة، وتكوُن نتيجًة طبيعيًَّة للمقّدمِة والَعرِْض، ُملخِّ  

ْلَت في هذه المقاَلِة؟ وتكوُن اإجابًة عن سؤاٍل: اإِل�َم َتوصَّ

التَّْعبيُر:
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الَوْحَدُة

ُرقاِت الَمْوُت الُمَتَربُِّص َعلى الطُّ

3

ْعِي لَِتْوفيِر ُسُبِل  رِِه الَحضارِيِّ َعلى السَّ ْنساُن َعْبَر َمسيَرِة َتَطوُّ َداأَب ال�إ  

الّراَحِة َوال�أماِن في َوسائِل النَّقِل َوالُمواَصلاِت؛ َفاأْعَمَل َعْقَلُه، َواأْسَهَب في 

رِكاِت في  َوِل َوالشَّ َبْحِثِه؛ لُِيَوفَِّر الَوْقَت َوالماَل َوالُجْهَد. َوَتناَفَسْت َبْعُض الدُّ

ُد َيْوماً  ْبداعاِت، َتَتَجدَّ َسبيِل َتْحديِثها، َفاْنَفَتَحْت اأماَمها اآفاٌق َجديَدٌة ِمَن ال�إ

ًة َبْعَد  ْنساُن اأْكَثَر في َوسيَلِة النَّْقِل الّتي َيْسَتِقلُّها، خاصَّ َبْعَد َيْوٍم، َوارْتاَح ال�إ

الَمْرَكَبِة  ِمَن  َجَعَلْت  الّتي  الرّفاِهَيِة  َوَمظاهِر  التِّْكنولوجيا،  بُمبَتَكراِت  َتْزويِدها 

َلًة. واَحَة اْسِتْجماٍم ُمَتَنقِّ

ْنساَن َلْم َيَتمكَّْن َبْعُد ِمَن  ْنجازاِت الَعظيَمِة، اإِلّ� اأنَّ ال�إ   َورَْغَم هِذِه ال�إ

صاباِت  اإْلحاِق ال�إ الَحدِّ ِمْن َدْوِر هذا ال�أْسطوِل الَبرِّّي في اإزهاِق ال�أْرواِح، و

َع. اأْسَهَب: اأطاَل َوَتَوسَّ

اإْزهاِق: اإماَتِة.

فريق التّاأليف
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َتُقضُّ َمضاِجَع: تُْقِلُق.

َتْقويٍض: َهْدٍم.

الُمَتعاِظَم: الُمَتزايَد.

الَيوميَِّة  ْيِر  السَّ حواِدِث  بَِسبِب  الَكبيِر،  المادِّيِّ  َرِر  والضَّ الُمتنوَّعِة،  الَجَسديَِّة 

الّتي َتُقضُّ َمضاِجَع كثيريَن، َوَتْسُلُب الَبْسَمَة َعْن ِشفاِه اآل�ِف الَبَشِر، َوَتْحرُِم 

اآل�فاً اآخريَن الَحياَة؛ لُِتَشكَِّل َسْيفاً اآَخَر ُمَسلَّطاً َعلى الرِّقاِب، دوَن اأْن َنْدرَِي، 

اأْو  َلُه،  َقْتٍل  ِمْعَوَل  َتكوُن  َوَمتى  ْنساِن؟  للاإِ راَحٍة  َموئَِل  الَمْرَكَبُة  َتكوُن  َمتى 

َتْقويٍض لِحياتِِه؟ 

تُْبَذُل  الّتي  الَكبيَرِة  الُجهوِد  َورَْغَم  فَِلْسطيُن،  َوَطُننا  َيعيُشها  الّتي  الَمْوضوِعيَِّة  الظُّروِف  اإِلى  َوبِالنََّظِر    

َواأْرَبعيَن  َوواِحداً  ِمَئَتْيِن  اأنَّ  اإِلى  تُشيُر  ال�أخيَرَة  ْحصاءاِت  ال�إِ اأنَّ  اإلّ�  َخسائرِها،  َوَتْقليِل  ال�آَفِة،  هِذِه  لُِمكاَفَحِة 

فَِلْسطينيّاً َقْد تُوفّوا ِخلاَل العاِم اأْلَفْيِن َوِستََّة َعَشَر لِْلميلاِد، َنتيَجَة َعَشَرِة اآل�ِف حاِدِث َدْهٍس، اأو اْصِطداٍم، اأو 

ْحصاءاِت الرَّْسميَِّة.  اْنِقلاٍب، َوَقَعْت َعلى َشواِرِعنا ِخلاَل هذا العاِم، بِزِياَدٍة َكبيَرٍة َعِن ال�أْعواِم الّسابَِقِة، َوْفَق ال�إ

َوَخلََّفْت اإِضاَفًة لِذلَِك اآل�َف الَجرْحى، َوِمئاِت الُمعاقيَن الَّذيَن َيْحتاجوَن اإِلى رِعاَيٍة َطويَلِة ال�أَمِد.

الَفرْديَِّة  الَمْرَكباِت  اأْعداِد  َواْزِدياِد  ِعها،  َوَتَنوُّ فَِلْسطيَن  في  الَمْرَكباِت  َعَدِد  في  الُمطّرَِدَة  الزّياَدَة  اإنَّ    

ٌر كاٍف في الِبَنى التَّْحِتيَِّة، الّتي َتستقِبُل  َكالّدراجاِت النّارِيَِّة، َلْم ُيواِكْبُه َتَطوُّ

واِرِع، اأْو ال�أرِْصَفِة الجانِِبيَِّة،  هذا ال�أْسطوَل الَبرِّيَّ الُمَتعاِظَم َسواءٌ بِالنّْسَبِة للشَّ

الجاني  ُهَو  ْنساُن  ال�إِ واأْصَبَح  الُمرورِيَّْيِن،  َوالوَْعِي  بالثّقاَفِة  اْلتزاٌم  ُيواِكْبُه  َوَلْم 

والّضحيُّة في اآٍن واحٍد، َواأْصَبَحْت َوسيَلُة راَحِتِه اأداًة لَِقْتِلِه، اأْو َتْشويِهِه، اأْو 

اإِعاَقِتِه؛ اإِّما َنتيَجًة لُفْقدانِِه ال�أْهليََّة القانونِيََّة لِْلِقياَدِة، اأْو بَِسَبِب سوِء اْسِتْخداِمِه 

رَْعِة الّزائَِدِة، َوَطْيِش َبْعِض  ْيِر، اأْو بَِسَبِب السُّ لِْلَمْرَكَبِة، اأْو َعَدِم َصلاِحَيِتها لِلسَّ

الّتي  الُمروِر  اإشاراِت  َو ْيِر،  السَّ لَِقوانيِن  َوَتجاُهِلِهم  الِقياَدِة،  ِخلاَل  النّّقاَلِة  للَهواتِِف  َواْسِتْخداِمِهم  الّسائقيَن، 

َتْضَمُن اْنِسيابيًّة َسِلَسًة اآِمنًة للَمْرَكباِت َعلى الّشواِرِع الخارِجيِّة َوالّداِخِليَِّة.

باِب هَي الّشريَحَة اْلُكْبرى الّتي َتْجِلُس َخْلَف اْلِمْقَوِد، وِهَي بالتّالي الُمَتَسبُِّب    َوَلّما كاَنت فِئُة الشَّ

ُر ال�أْكَبُر ِمْنها َكذلَِك؛ َفاإِنَّ َمْسؤوليًَّة َعظيمًة َتَقُع َعلى عاتِِق الّشباِب  ال�أكبُر بِهِذِه الَحواِدِث الُمروريَِّة، والُمتضرِّ

في الَحدِّ ِمْن هِذِه الَحواِدِث، وَتقليِل ال�أْضراِر النّاتَِجِة َعْنها؛ اإِْذ َيِجُب اْلِتزاُم ُسُبِل الوِقاَيِة ِمَن الَحواِدِث َقْبَل 

التّاأكُِّد  ِمَن  َسبيِل ذلَك  ُبدَّ في  َول�  ِعلاٍج(،  ِقْنطاِر  ِمْن  َخْيٌر  وِقاَيٍة  )ِدْرَهُم  القائَِلِة:  بالِحْكَمِة  َعَملاً  ُوقوِعها، 
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اأْهِليَِّتها: َصلاِحَيِتها.
ِحياَزِة: اْمِتلاِك.

الّسابَِلِة: المارّيَن.

ْيِر َعلى الّشواِرِع، َوِحياَزتِها  ِمْن َصلاِحَيِة الَمْرَكَبِة ميكانيِكيّاً، َواأْهِليَِّتها لِلسَّ

ُلُه لِقياَدِة  ليَمِة َقْبَل ُركوبِها، َوِحياَزِة الّسائِِق لِرُْخَصٍة تَُؤهِّ لِْلاأْوراِق الثُّبوتِيَِّة السَّ

التّاأكُُّد  الّسائِِق  َعلى  َوَيْبقى  الُمناِسِب،  لِلتّْدريِب  ُخضوِعِه  َبْعَد  الَمْرَكَبِة، 

َوُمراعاُة ُظروِف الطّريِق، واْلِتزاُم  َمَعُه،  لِلرُّّكاِب  َو َلُه  ال�أماِن  اأْحزَِمِة  ِمْن َوْضِع 

الّتي  الُمروريَِّة،  َوال�أْنِظَمِة  الَقوانيِن  َعلى  َوالِحفاُظ  رْشاديَِّة،  ال�إ الّشاِخصاِت 

لاَمَة َوال�أماَن، َوَتْضَمُن َلُه الَعوَدَة الّسالَِمَة ل�أْسَرتِِه، َوَلو  لَِغْيرِِه السَّ َتْحَفُظ َلُه َو

راً َدقيَقًة اأْو َدقيَقَتْيِن؛ َفَقْد قيَل: )اأْن َتْخَسَر َدقيَقًة ِمْن َحياتَِك، َخْيٌر َلَك  ُمتاأخِّ

ِمْن اأْن َتْخَسَر َحياَتَك في َدقيَقٍة(. َكما اأنَّ َعلى الّسائقيَن َتَمثَُّل اأْخلاقيّاِت 

َول�  ُيْعطى  الّشاِرِع  َعلى  ال�أْوَلويِّة  َوَحقُّ  َواأْخلاٌق،  َوَذْوٌق  َفنٌّ  َفِهَي  الِقياَدِة، 

ُيْؤَخُذ َغْصباً.

ُل ال�أْسَرُة َكذلَِك ِقْسطاً َكبيراً َمَن الَمْسؤولِيَِّة، ِمْن ِخلاِل َعَدِم    َوَتتَحمَّ

الّسماِح  وََعَدِم  ِقياَدتِها،  اأْو  القانونِيَِّة  َغْيِر  الَمْرَكباِت  باْقِتناِء  للاأْبناِء  الّسماِح 

رَْعِة الَمْسموِح بِها، َحتّى َلو كانوا حاِصليَن َعلى التّراخيِص  َلُهم بَِتجاُوِز السُّ

َرِطيَُّة،  الشُّ َوالِجهاُت  التّرَبويَُّة،  ساُت  الُمؤسَّ ُل  َتَتَحمَّ َكما  لِْلِقياَدِة.  الّلازَِمِة 

شاَرُة اإِلى  َمْسؤولِيََّة َرْفِع الوَْعِي الُمروريِّ َلدى الّسابَِلِة َوالّسائقيَن. َوَتْبقى ال�إِ

َضروَرِة َتْطبيِق الَقوانيِن َوالُعقوباِت الّراِدَعِة ِمَن الِجهاِز الَقضائِيِّ بَِحقِّ الُمخالِفيَن، والُمَتَسبِّبيَن بِهِذِه الَحواِدِث، 

َدِة؛ ذلَك اأنَّ َمْن اأِمَن الِعقاَب، اأساَء ال�أَدَب، وَحَمَلُه َطْيُشُه  الّتي َيرْقى َكثيٌر ِمْنها اإِلى ُمْسَتوى الَجرائِِم الُمَتَعمَّ

َعلى ال�ْسِتْخفاِف بُِكلِّ اْلَقواِعِد َوالّضوابِِط ال�أْخلاِقيَِّة، وال�ْجِتماِعيَِّة، َوالقانونِيَِّة.

ٍر، واأْقَدُس ِمْن اأْن ُيْستهاَن بِها؛ ذلَِك اأنَّ َمْن َخَلَق الّروَح،    اإِنَّ الَحياَة اأْغلى ِمْن اأْن تُْهَدَر في َلْحَظِة َتَهوُّ

، َتْحِمُلنا  اإِْنسانِيٍّ َجَعَل َهْدَم الَكْعَبِة اأْهَوَن َعَلْيِه ِمْن اإِْزهاِقها، َفْلُنحافِْظ َعَلْيها، َوْلَتُكْن َمْرَكباتُنا اآَلَة بِناٍء َوَطِنيٍّ َو

اإِلى شاِطئ ال�أماِن ل� اإِلى ِضفاِف الُحْزِن َوال�أَلِم َوالِحرْماِن.
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الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:
حيَحِة فيما َياأْتي:- 1 اإشاَرَة )x( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة َو جاَبِة الصَّ ( اأماَم ال�إِ  َنَضُع اإشاَرَة )

) اأ ـ  َحقُّ ال�أْوَلويَِّة َعلى الّشاِرِع ُيْعطى َوُيْؤَخُذ بِشروٍط.           ) 

ُل الّسائَِق لِقياَدِة الَمْرَكَبِة دوَن َتْدريٍب.      )     (ب-   رُْخَصُة الِقياَدِة تَُؤهِّ

شاراِت الُمروريَِّة َيْضَمُن َلَك قياَدًة اآِمَنًة.       )     (ج-   ال�لتزاُم بِال�إ

ل� حاَجَة لَِوْضِع ِحزاِم ال�أماِن داِخَل الُمُدِن، َفالّسياَقُة اآِمَنٌة.       )     (د- 

ْنساُن في َسْعِيِه الُمْسَتِمرِّ لَِتْطويِر َوسائِِل النَّْقِل َوالُمواَصلاِت؟- 2  َعلاَم َركََّز ال�إ

 ما الَّذي َيُقضُّ َمضاِجَع ملاييِن النّاِس َوَيْسُلُبُهم الَبْسَمَة؟- 3

 َكْم َشْخصاً تُُوفّي في فَِلسطيَن ِخلاَل العاِم 2016م بَِسَبِب َحواِدِث الُمروِر؟- 4

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:
ُح ذلَِك.1-  ِحيََّة، نَُوضِّ ْنساُن هو الجاني في َحواِدِث الُمروِر، وَغالِباً َيكوُن هو الضَّ  ال�إِ

ْنساِن الُمْسِلِم.2-   نَُعلُِّل الِعباَرَة ال�آتَِيَة: َهدُم الَكعَبِة اأْهَوُن َعلى اللِّه -َتعالى- ِمْن اإِْزهاِق روِح ال�إِ

ُح َجماَل التَّْصويِر في الِعباَرِة: َوَتحرُِم اآل�فاً اآخريَن الَحياَة لُِتشكَِّل َسْيفاً اآخَر ُمَسلَّطاً َعلى الرِّقاِب.3-   نُوضِّ

 َنْشرَُح َدل�َلَة الِعباراِت ال�آتيِة:4- 

اأ ـ  ِدْرَهُم وِقاَيٍة َخْيٌر ِمْن ِقْنطاِر ِعلاٍج.

القياَدُة َفنٌّ َوَذْوٌق َواأْخلاٌق.ب- 

الَقواِعــــُد

ــْعِي لَِتْوفيــِر ُســُبِل الّراَحــِة َوال�أمــاِن في َوســائِل  رِِه الَحضــارِيِّ َعلــى السَّ ْنســاُن َعْبــَر َمســيَرِة َتَطــوُّ َداأَب ال�إ   

ــْت  ــَد، َوَتناَفَس ــَت َوالمــاَل َوالُجْه ــَر الَوْق ــِه؛ لُِيَوفِّ ــي َبْحِث ــَهَب ف ــُه، َواأْس ــَل َعْقَل ــلاِت؛ َفاأْعَم ــِل َوالُمواَص النَّق

ُد  ْبداعــاِت، َتَتَجــدَّ ــرِكاِت فــي َســبيِل َتْحديِثهــا، َفاْنَفَتَحــْت اأماَمهــا اآفــاٌق َجديــَدٌة ِمــَن ال�إ َوِل َوالشَّ َبْعــُض الــدُّ

ــًة َبْعــَد َتْزويِدهــا بُمبَتَكــراِت  ْنســاُن اأْكَثــَر فــي َوســيَلِة النَّْقــِل الّتــي َيْســَتِقلُّها، خاصَّ َيْومــاً َبْعــَد َيــْوٍم، َوارْتــاَح ال�إ

ــًة. َل ــِة واَحــَة اْســِتْجماٍم ُمَتَنقِّ ــَن الَمْرَكَب ــْت ِم ــي َجَعَل ــِة الّت ــا، َوَمظاهــِر الرّفاِهَي التِّْكنولوجي

الِفْعُل الَمزيُد الثّلاثيُّ

َنْقَراأ:
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َنْسَتْنِتُج:

ِدِه َحرٌْف اأْو اأْكَثُر.	  : هو الِفْعُل الثُّلاثيُّ الَّذي َقد زيَد َعلى ُمَجرَّ الِفْعُل الَمزيُد الثّلاثيُّ

 	: ِد الثّلاثيِّ ُيْمِكُن اأْن ُيزاَد َعلى اأْحرُِف الُمَجرَّ

َحرٌْف واِحٌد، مثل: اأْكَرَم، َعلََّم، راَجَع.1- 

م، اْنَكَسَر، اْنَتَقَل، َتشارََك.2-  حرفاِن، مثل: اْصَفرَّ، َتَقدَّ

َثلاَثُة اأْحرٍُف، مثل: اْسَتْغَفَر، اْعَشْوَشَب. 3- 

ِد تُْكِســُبُه معانــَي جديــَدًة، َوتُتيــُح مجــال�ً اأْوَســَع لَِتْوظيــِف ال�أْلفــاِظ. َفالِفْعــُل 	  الزيــاَدُة َعلــى الِفْعــِل الُمَجــرَّ

ــُف َعــْن  ــَر( َيْخَتِل ــُدلُّ َعلــى التَّظاُهــِر بِالَجْهــِل. َوالِفْعــُل )َغَف ــُف َعــْن َتجاَهــَل، الَّــذي َي )َجِهــَل( َيْخَتِل

اْســَتْغَفَر، الَّــذي َيــُدلُّ َعلــى الطََّلــِب.

نُْكِمُل الَفراَغ، في الَجْدَوِل ال�آتي:

َلاأْفَعَلالِفْعُل َلاْفَتَعَلفاَعَلَفعَّ اْسَتْفَعَلاْنَفَعَلَتَفعَّ

َقَطَع

َقَسَم

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريباٌت

التَّْدريُب الثاني: 

َنِة ال�آتَِيِة: نَُميُّز ال�أْفعاَل الُمَجرََّدَة ِمَن الَمزيَدِة في اْلَكِلماِت اْلُمَلوَّ

َر َعِن الَمْوِعِد. 1-   َحَزَم اأْمِتَعَتُه، َوَرَكَض تُجاَه الحافَِلِة، َلَعلَُّه َيْلَتِحُق بِها، َفَقْد َتاأخَّ

ُحُب في الَفضاِء، ثُمَّ َهَطَل َمَطٌر َغزيٌر، َواْشَتدَّ الَبرُْد.2-   َهبَّْت رياٌح َشديَدٌة، َوَتراَكَمِت السُّ

ِد 3-   َسُتْبدي َلَك ال�أيّاُم ما ُكْنَت جاِهلاً      َوَياأْتيَك بِال�أْخباِر َمْن َلْم تَُزوِّ

 )طرفة بن العبد(
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ورقة عمل

اأ. نعّين ال�أفعال الواردة في النّص مبّينين مجردها واأحرف الزيادة فيه:

َقويماً في  َوَيْزرَُعُه َثقاَفًة َوَنْهجاً  اأْفراِدِه،  َبْيَن  َوَيْبُذرُه الُمْجَتَمُع        في الَوْقِت الَّذي َيُمدُّ التَّساُمُح ِظلاَلُه، 

ُد ال�أْضغاُن،  ْحساُن الِبلاَد، َوَيْغُمُر الَمْعروُف الِعباَد؛ َفَتَتَبدَّ َحياتِِهم، َيْحُصُد ِمَن الَخْيِر الَكثيَر، َحْيُث َيْعُمُر ال�إِ

َوَتسوُد ال�أْلَفُة، َوَتْخَتفي الِخلافاُت، َوَتْهَداأ النّفوُس ُمْذِعَنًة لِْلَعْدِل، ُمْطَمِئنًَّة اإِلى ال�ْسِتْقراِر. 

اأحرف الزيادةالمجرّدالفعل 

ب. نقراأ ثّم نجيب عّما يلي:

َعِن النَِّبيِّ -َصلّى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّم- قاَل: . 1

  »ل� َتْدخُلوا الجنَّة َحتّى تُْؤِمنوا َول� تُْؤِمنوا َحتّى َتَحابّوا«.                                )اأخرجه مسلم( . 1

اأ. نزن ال�أفعال: صلّى، تدخلوا، تحابّوا. 

ب. ناأتي بصيغتي )افتعل وتفّعل( من الفعل )َسِلَم(. 
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ْملاُء ال�إِ

َطِة ُمراَجَعُة الَهْمَزِة الُمَتَوسِّ

ــُدَن فَِلســطيَن  َنْقَراأ: ــزوَر ُم ــُل اأْن َت ــِة، َوهــَي َتاأُْم ــِر الرِّْحَل ــي اأْم ــِه ف ــْن َراأْيِ ــُد والَِدهــا َع ــاأَلْت رََغ َس  

الّســاِحِليََّة )يافــا، َوَحْيفــا، وَعــّكا(. َفُرْؤَيــُة الَمْدرََســِة َورِســاَلُتها اأْن َنْعــرَِف َوَطَننــا، َوَنِعــَي ُمحيَطنــا، 

َوالُمَعلَِّمــُة الَمْســُؤوَلُة َشــرََحْت َلُهــنَّ َخــطَّ َســْيرِها، َوالحافَِلــُة َســَتْنَطِلُق ِمــْن َجنــوِب فَِلْســطيَن اإِلــى 

ــِة.  ــداً لِلرِّْحَل ــْزَن َجيّ ــْد َتَجهَّ ــاُت َق ــٌة، َوالطالِب ــٌة دافَِئ ــائَِدُة رَبيعيَّ ــواُء الّس ــمالِها، َوال�أْج َش

نُبيُّن َسَبَب كتاَبِة الَهْمَزِة فيما َتْحَتُه ُخطوٌط َعلى هذِه الصوَرِة:

كاَن اأبو ُسْفياَن ِمْن ساداِت قَُرْيٍش في الجاِهليَِّة، َوَراأْساً ِمْن ُرؤوِس ال�أْحزاِب، َوَقْد اأْسَلَم َيْوَم الَفْتِح.1- 

َيْنَبغي للاأْشكاِل اأْن تَُنظََّم، َوللاأْشباِه اأْن تَُؤلََّف؛ َفاإِنَّ التَّاأْليَف َيزيُد ال�أْجزاَء الَحَسَنَة ُحْسناً.2- 

 -3
 )عنترة بن شداد(

َيْدعوَن َعْنَتَر والرِّماُح َكاأنَّها   اأْشطاُن بِْئٍر في َلباِن ال�أْدَهِم                            

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريباٌت

َنْسَتْنِتُج:

ِة الَحــَركاِت، َوذلـِـَك بِالنََّظــِر اإِلــى َحَرَكــِة الَهْمــَزِة َوَحَرَكــِة مــا َقْبَلهــا؛ 1-  ــَطُة َوْفــَق قـُـوَّ تُْكَتــُب الَهْمــَزُة الُمَتوسِّ

ـُف اأنَّهــا اأْقــوى الَحــَركاِت، َتليهــا  َفُتْكَتــُب َعلــى َحــرٍْف ُمناِســٍب لِلَحرَكــِة ال�أْقــوى؛ َفالَكْســَرُة تَُصنَـّ

ــكوُن.  ــُة، َواأْضَعُفهــا السُّ ــمَّ الَفْتَح ــُة، ثُ مَّ الضَّ

تُعاَمــُل اليــاُء ُمعاَمَلــَة الَكْســَرِة فــي الَكِلَمــِة، َفَكِلَمــُة )بيَئــة( تُْكَتــُب َهْمَزتُهــا َعلــى َنْبــَرٍة؛ ل�أنَّهــا َمفتوَحــٌة، 2- 

. ومــا َقْبَلهــا يــاُء َمــدٍّ

ــْطِر، 3-  ــَطُة َمْفتوَحــًة، َوَمْســبوَقًة بِاألـِـٍف ســاِكَنٍة اأْو واٍو ســاِكَنٍة، تُْكَتــُب َعلــى السَّ اإِذا كاْنــِت الَهْمــَزُة الُمَتوسِّ

مثــل: تســاَءل، قــراَءٌة، َضــْوَءُه.

التَّْدريُب الثاني: 

نَُوظُِّف ُمضاِرَع ال�أْفعاِل ال�آتيِة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِْنشائنا: 

َر، َداأَب، اْرَتاأى، َتثاَءَب.  اأخَّ
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اختبار نهاية الفترة )١(
المطالعة ١4

السؤال ال�أّول: نقراأ النّص ال�آتي، ثّم نجيب عّما يليه:

ا َخِطيَئاتِِهْم اأْغرِقُوا َفاأْدِخُلوا َناراً َفَلْم َيِجُدوا َلُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه اأْنَصاراً )25( َوَقاَل نُوٌح رَبِّ َل� َتَذْر         » ِممَّ

اراً )27( رَبِّ اْغِفْر  َعَلى اْل�أرِْض ِمَن اْلَكافِرِيَن َديَّاراً )26( اإِنََّك اإِْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوَل� َيِلُدوا اإِلَّ� َفاِجراً َكفَّ

لِْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوَل� َتِزِد الظَّالِِميَن اإِلَّ� َتَباراً )28(« لَِوالَِديَّ َولَِمْن َدَخَل َبْيِتَي ُمْؤِمناً َو لِي َو

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

1- ما العقاب الذي اأنزله لله تعالى بقوم نوح؟

بعاد. غراق.        ج- القحط.          د- ال�إ حراق.             ب- ال�إ اأ- ال�إ  

2- ما مفرد خطيئات؟

اأ- خطيئة.              ب- خطاأ.           ج-  خطيّة.          د- خطوة.  

3- ما المعنى الصرفي لكلمة« ديّار«؟

اأ- اسم فاعل.          ب- اسم مفعول.    ج- مصدر صريح.     د- صيغة مبالغة.  

ب- بم دعا نوح عليه السلام بعد اإعراض قومه الشديد عن قبول دعوته؟

فساد الذي يلحقه بقاء الكافرين على ال�أرض؟ جـ- ما ال�إ

د- ما الشرائح التي خّصها نوح عليه السلام بدعاء المغفرة؟

هـ- ما الجذر اللغوي لكلمة »تذر«؟

السؤال الثاني: نقراأ النص ال�آتي، ثّم نجيب عّما يليه:

َس؟ َوَهْل َيْنَفُع اْلَجَسَد َنضاَرتُُه اإِْن غاَبْت  : اآٍه يا ُبَنيَّتي، َكْيَف َلنا اأْن َنْنسى؟ َهْل َيْنسى اْلَمْرُء اأْن َيَتَنفَّ      اْلَجدُّ

روُحُه؟ َوَهْل َيْنسى الطَّْيُر ُحّريََّتُه اإِْن عاَش في َقَفٍص ِمْن َذَهٍب؟ َفاأنا اأْحيا بَِنَسماِت الرَّبيِع الَّتي تُْنِعُش َقْلبي، 

ُكلَّما َهبَّْت ِمْن ُهناَك...

   ١- ما الذي قصده الجّد بقوله: ُكلَّما َهبَّْت ِمْن ُهناَك؟

كثار من اأسلوب ال�ستفهام في الفقرة؟    2- ما دل�لة ال�إ
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   3- نستخرج من النّص: كلمة بمعنى الحسن والبهاء/ وكلمة بمعنى تنّشط.

   4- ما ال�أمل الذي يبقي الجّد على قيد الحياة؟
النص الشعرّي:

السؤال الثالث: 8

اأ- نقراأ ال�أبيات ال�آتية، ثّم نجيب عّما يليها:

ٍد َوّضاُء َيْوٌم َيتيُه َعلى الزَّماِن َصباُحُه          وَمساُؤُه بُِمَحمَّ   

ٌر       في الُمْلِك ل� َيْعلو َعَلْيِه لِواُء الَحقُّ عالي الرُّْكِن فيِه، ُمَظفَّ   

يا َخْيَر َمْن جاَء الُوجوَد َتحيًَّة     ِمْن ُمرَسليَن اإِلى الُهدى بَِك جاؤوا   

   ١- ما البيت الذي يؤكد على انتصار الحّق مهما عصفت به التحديات؟

   2-  نوضح جمال التصوير:  َيْوٌم َيتيُه َعلى الزَّماِن َصباُحُه.          

   3- نستخرج محسنا بديعيا من البيت ال�أّول.

   4- نعرب كلمة )عالي( في البيت الثاني.

ب-  1- نكتب مقطوعة نحفظهما من قصيدة يا اأحبائي لسليم النفار.

      2- هناك عواطف شغلت النفار في قصيدته، نذكرها.

القواعد:8

السؤال الرابع: نجيب عّما ياأتي:

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

1- ما العلم الذي يدرس اأصول الكلمة وتغيرات بنيتها؟

ملاء.        اأ- الصرف.         ب- النحو.           ج- الدل�لة.         د- ال�إ

2- ما الذي يحدث عند وزن كلمة خماسية ال�أصل مثل فرزدق؟

اأ- يحذف الحرف ال�أخير.              ب- تزاد ل�م بعد ل�م فعل. 

ج- تزاد ل�مان بعد ل�م فعل.             د- يضّعف الحرف ال�أخير.
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3- »ارَض بما قسم الله لك«، ما الوزن الصرفي لكلمة )ارَض(؟

اأ- افعل.                ب- افَع.                ج- فعَل.               د- افل.  

ب-. نكمل الفراغ في الجدول ال�آتي: 

استسلم استلم اأسلم سلم

تنزّل نازل نزل نزّل

جـ- نصوغ من الفعل )غفر( فعلا اآخر يدل على طلب.

د- نميز المجرد والمزيد فيما تحته خّط:

    1- تحّملت ال�أسرة المسؤوليّة.

    2- الشاخصات تحفظ السلامة للسائق وللمارّة. 

البلاغة:4

يجاز فيما يلي: السؤال الخامس: نوّضح ال�إ

ب- »احفظ الله يحفظك«. اأ- »وما كنت متخذ المضلين عضدا«.     

ملاء: 2  ال�إ

السؤال السادس: 

1- نصوّب الخطاأين المقصوديين في الجملتين ال�آتيتين:

اأ- فيما اأنت منشغل؟            ب- خاطب الناس بم يفهمونه.

2- نكمل الفراغ بكلمة مناسبة:

اأ- األف العقاد كتبا كثيرة، فهل تستطيع اأن ..... كتابا واحدا.   )تاألّف/تؤلّف/ تئلّف(

ب- يداأب محمد على ال�جتهاد فهو في عمل......           )دؤوب/ دءوب/ داأوب(

     التعبير: 4

السؤال السابع: نكتب مقالة عنوانها )القفص الجميل ل� يمنح الحرّية(.


