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الفترة )2(



ى
أول �

 ال
َدُة

َوْح
ال

الصفحةالموضوعالفرع

٣التّعليُم الِمْهنّي رِْفَعٌة وَتَميٌُّزالِقراَءُة

(الَقواِعُد ِد )الثُّلاثِيِّ َوالرُّباِعيِّ 7 َمْصاِدُر الِفْعِل الُمَجرَّ

ْطناُباْلَبلاَغُة 9ال�إ
ْملاُء (ال�إِ َفُة )اْخِتبارِيٌّ 11الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ
11الَمقاَلُة الّذاتِيَُّةالتَّعبيُر

يُة
ثّان

 ال
َدُة

َوْح
1٣ِهْجَرُة النَّْورَِس الَخريفيَُّةالِقراَءُةال

ْعِريُّ 17َصلاةٌ اإلى العامِ الَجديِدالنَّصُّ الشِّ

1٨َمْصَدُر الَمزيِدالَقواِعُد
ْملاُء ْعرابِيَِّةال�إِ ٢٢الَهْمَزُة َوْفَق الَحَرَكِة ال�إ

ِثُة
ثّال

 ال
َدُة

َوْح
ال

٢٥ُمناجاُة اْلَقَمِرالِقراَءُة

ْعِريُّ ٢٨الباُب َتْقرَُعُه الرِّياُحالنَّصُّ الشِّ

٣٠اْسُم الفاِعِل واسم المفعولالَقواِعُد
ْملاُء ( ال�إِ ْعرابِيَّةِ )اْخِتبارِيٌّ ٣٣الَهْمَزةُ َوْفَق الَحَرَكةِ ال�إ
٣٣الَمقاَلُة الِعْلِميُّةالتَّعبيُر

٣٤اختبار نهاية الفترة )2(

المحتويات

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

1-    ِقراءِة النُّصوِص ِقراَءًة َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة، واستنتاِج ال�أفكاِر فيها، والتعرّف اإلى اأصحابها.

٢-    تَحليِل النُّصوِص و استنتاِج َخصائِصها وَتَمثُِّل قيمها.

ْعِر الُحرِّ. ، وَعَشَرِة اأسُطٍر ِشعرِيٍَّة ِمَن الشِّ عِر الَعموِديِّ ٣-     ِحْفِظ ِستَِّة اأبياٍت ِمَن الشِّ

رفِيَِّة الوارَِدِة وتوضيح قواعدها. ٤-   َتَعرُِّف الَمفاهيِم الصَّ

٥-   َتَعرُِّف الَمفاهيِم الَبلاِغيِّة وتحليل اأمثلتها.

ملائِيَِّة في ِكتاباتِِهم. ٦-   ُمراعاِة الَقواِعِد ال�إِ

بِيَِّة. 7-   كتابِة َمقال�ٍت َموضوِعيٍَّة َوذاتِيٍَّة ُمَوظِّفيَن فيها ما َتَعلَّموُه في ُدروِس اللَُّغِة الَعَر
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 التَّْعليُم الِمْهنّي رِْفَعٌة وَتَميٌُّز
١ الَوْحَدُة

المؤلّفون

بالِمْهنيّيــَن،  الِفَلســطينيِّ  الَعَمــِل فــي ُمجَتَمِعنــا  َتْكَتــظُّ ِقطاعــاُت   

ـِة،  الَمهاريَـّ صاتِِهــْم:  َتَخصُّ اْخِتــلاِف  َعلــى  َوالفنِّيّيــَن  الــوِرَِش،  َواأصحــاِب 

قيَقــِة، الَّذيــَن ل� ُيمِكــُن ال�ســِتغناُء َعــْن َخَدماتِِهــم؛ َنِجُدُهــْم  َوالِعْلِميَّــِة الدَّ

ناعــاِت الَخفيَفِة،  لِكترونِيَّــِة الَحديَثِة، َوالصِّ ــَبكاِت ال�إ ُيبِدعــوَن فــي ِمْضمــاِر الشَّ

موَنــه مــن َخَدمــاٍت َجليَلــٍة  وَيحَتلّــوَن َحيِّــزاً واِســعاً ِمــْن َحياتِنــا، بمــاَ ُيقدِّ

صــاِت َوالَوظائـِـِف  ُمــُه اأْصحــاُب التََّخصُّ يَّــًة َعّمــا ُيقدِّ لُِمجَتَمِعِهــْم، ل� َتِقــلُّ اأهمِّ

ــُة ِمــْن بــاِب العــاَدِة غالِبــاً، ل� ِمــْن بــاِب  ال�أْخــرى، الَّتــي َقــْد َيْجَنــُح اإِلْيهــا العامَّ

ــعاَدة. ــِن الّس ــِث َع الَبْح

َلَقــد اْبَتــَداأ التَّْعليــُم الِمْهنــيُّ فــي فِلســطيَن ُمْنــُذ اأنِشــَئْت َمْدرََســُة داِر    

ال�أيتــاِم الّســوريَُّة )شــِنلَّر( فــي الُقــْدِس َســَنَة اأْلــٍف َوَثمانيِمَئــٍة َوِســتّيَن ميلاديـّـة،  

: َتْمتِلُئ. َتْكَتظُّ

ِمْضمار: َمجال. 

َيجَنُح اإِلى: َيميُل اإِلى.
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ُهم. ُلُهم: تُِعدُّ تَُؤهِّ

ناِعيَِّة الِفَلْسطيِنيَِّة في َخْفِض  َلَقْد ساَهَم ِخرّيجو الَمدارِِس الصِّ  

نِْسَبِة الَبطاَلِة في فِلسطيَن، َوالَحدِّ ِمن الَعَوِز َوالفاَقِة، َوالتََّغلُِّب َعلى َكثيٍر 

ثُها في الُمْجَتَمِع، َوَرْفِد  ِمن الُمشِكلاِت ال�ْجِتماِعيَِّة َوالنَّْفِسيَِّة الَّتي تَُورِّ

َخزيَنِة الَمْدخول�ِت الِفَلسطينيَِّة بِِمئاِت َملاييِن الّدول�راِت، الّتي َرَفَعْت 

ِمْن َدْخِل الَفْرِد، َوَوفَّرَْت َلُه ُمستًوى اقِتصاِديّاً ُمَميّزاً، َوَنَقَلت الِمْهنيّيَن 

الِفَلسطيِنيَُّة  ال�أْسَرُة  َوباَتِت  للَعَمِل.  مالِكيَن  اإِلى  بِال�أَمِل  حالِميَن  ِمْن 

صاِت الِعلِميَِّة  اإِلى جانِِب التَّخصُّ يََّة التَّعليِم الِمْهنيِّ ل�أْبنائِها  اأَهمِّ تُْدرُِك 

نسانِيَِّة ال�أخرى، َوَتعي َجيِّداً اأنَّ ال�أْمَر َيَتَطلَُّب التّخلَِّي َعْن َمْوروٍث  َوال�إِ

صاٍت، َقْد ل� َتَتناَسُب َوُميوَل  َقديٍم، ُيَخوُِّل ال�أْسَرَة َصلاِحَيَة اخِتياِر َتَخصُّ

اأْبنائِها َواهِتماماتِِهم، َول� تَُلبّي حاَجَة الّسوِق الُمسَتْقَبليََّة. َكما َيَتَطلَُّب 

هاٍت اإيجابِيٍَّة،  ُع الُجهوَد َوالطّاقاِت؛ ِمْن اأْجِل َتكريِس َتَوجُّ َنْهَضًة تَُجمِّ

 ، الِفلسطيِنيِّ الُمْجَتَمِع  في  الِمْهنيِّ  َوالتَّْدريِب  التَّْعليِم  َثقاَفِة  َوَتعزيِز 

ُيَخوُِّل: َيْسَمُح.

الفاَقِة: الَفْقِر.

رَفد: َتْزويد.

ناِعيَّــُة فــي َبْيــَت َلْحــَم، ثـُـمَّ َمْدرََســُة داِر  َتِبَعهــا َمْدرََســُة )الّســاليزيان( الصِّ

ــُة  ــُة َخضــوري الزِّراِعيَّ ــَك، َوَمْدرََس ــْدِس َكذلِ ــي الُق ــلاِميَُّة ف ْس ــاِم ال�إ ال�أْيت

ناِعــيِّ فــي  فــي طوَلَكــْرَم، الَّتــي َتَخــرَّج فيهــا ُرّواُد الَعَمــِل الِمْهِنــيِّ َوالصِّ

ــِة فــي الَوَطــِن َثمانــَي  ناِعيَّ ــُغ َتْعــداُد الَمــدارِِس الصِّ ــوَم َيْبُل فَِلســطيَن، َوالَي

ــِذِه  ــم ه ــْن َتْحَتِضُنُه ــَبُة َم ــاٍم نِس ــَد ع ــاً َبْع ــزداُد عام ــًة، َوَت ــَرَة َمْدرََس َعْش

راِســيِّ ٢٠17/٢٠1٦م اإِلــى  الَمــدارُِس ِمــَن الطَّلَبــِة لَيِصــَل فــي العــاِم الدِّ

َخْمَســِة اآل�ِف طالِــٍب َوطالَِبــٍة، َكمــا َتــزداُد نِْســَبُة الُملَتِحقيــَن ِمْنُهــم 

ُلُهــم  ، الّتــي تَُؤهِّ بِالجاِمعــاِت َوالُكلِّيّــاِت، َوَمراِكــِز التَّدريــِب الِمْهنــيِّ

َتْحقيــِق  ِمــْن  تَُمكُِّنُهــم  َجديــَدٍة،  ِمْهنيَّــٍة  صــاٍت  بَِتَخصُّ لِلالِتحــاِق 

ِهــم  َوِجدِّ بَِعَرِقِهــم  اأقواتِِهــم  َوَكْســِب  ُمجَتَمِعِهــْم،  بِنــاِء  َو اأحلاِمِهــم، 

ــلاُم-، اإِْذ َيقــوُل:  ــِه السَّ ــٍد -َعَلْي َواجِتهاِدِهــم، اقِتــداًء بُِســنَِّة َســيِّدنا ُمَحمَّ

اإِنَّ  ، َخْيــراً ِمــْن اأْن يــاأُْكَل ِمــْن َعَمــِل َيــِدِه، َو »مــا اأَكَل اأَحــٌد َطعامــاً َقــطُّ
)رواه البخــاري(

ــِدِه«.  ــِل َي ــْن َعَم ــاأُْكُل ِم ــِه داوَد كاَن َي ــيَّ اللّ َنِب
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َمناٌل: َمْطلٌب وَغاَية.

رِكابا: َجْمُعها َركائُِب، 

َوِهَي َوسيَلُة النَّْقِل.

سانَِحًة: ُمتاَحًة.

َتضافُر: َتعاُون.

َوَتسعى لَِسنِّ َتشريعاٍت َوَقوانيَن ُمنظَِّمٍة لِِقطاِع التّعليِم َوالتّدريِب الِمْهِنّي 

ُز ِخرّيجي هذا اْلِقطاِع. ضاَفِة اإِلى َتَبنّي اأْنِظَمٍة تَُحفِّ ، بِال�إِ َوالتّْقِنيِّ

ــِة  داَرِة، َوالرِّيــاَدِة، َوالُفنــوِن الِمْهِنيَّ صــاُت ال�إِ َلَقــْد اأْصَبَحــْت َتَخصُّ   

الطََّلَبــِة َوَذويِهــم؛ لَِنجــاِح اأْصحــاِب الِمَهــِن  ال�أخــرى َمَحــطَّ اهِتمــام ِ

ــاً، َفهــا ُهــُم الَحــّدادوَن، َوالنَّّجــاروَن،  ــاً َواجِتماِعيّ فــي الُمْجَتَمــِع اقِتصاِديّ

مــوَن،  َوالُمَصمِّ الُمْخَتِلَفــِة،  الَكْهرَبائيَّــِة  ال�أْجِهــَزِة  َوفنِّيّــو  َوالنَّّحاتــوَن، 

صــو َفْحــِص الَمرَكبــاِت َوَتصليِحهــا، َينَتِشــروَن فــي  َوالُمَصــوِّرون، َوُمَتَخصِّ

ــوَن  ــْم يحُصل ــوٍم، َوُه ــَد َي ــاً َبْع ــم َيوم ــُة اإِلْيِه ــزداُد الحاَج ــِل، َوَت ســوِق الَعَم

ــَدًة َتْنَســِجُم  ــرََص َعَمــٍل َجدي ــروَن فُ علــى رِْزِقِهــم بَِكْســِب اأيديِهــم، َوُيَوفِّ

ــِه، َكمــا َيْنَجحــوَن فــي  ــُم احِتياجاتِ ــِع الِفلســطينيِّ َوتُلائِ ــَد الُمْجَتَم َوتقالي

ــاِت، فــي  ــِف الِقطاعــاِت َوالبيئ ــٍة فــي ُمْخَتِل ــٍة ُمْجِدَي اإِداَرِة َمشــاريَع َتْنَموِيَّ

ــوقي:  ــُد َش ــوُل اأْحَم ــداٍم، َيق اإِْق ــٍة َو ــِم بِِهمَّ ــِة والُمخيَّ ــِة َوالَقرَي الَمديَن

ْقداُم كاَن َلُهْم رِكابا  َوما اْسَتْعصى َعلى َقْوٍم َمناٌل      اإذا ال�إ

َول� َتزاُل الُفرَصُة سانَِحًة، لَتضافُِر الُجهوِد الهاِدَفِة لِلتَّغلُِّب َعلى َكثيٍر   

الَّتي  فِلْسطيَن،  الِمْهنيِّ في  التَّعليِم  ِر  َتَطوُّ َتحوُل دوَن  الَّتي  الُمعيقاِت،  ِمَن 

َتْسعى الِجهاُت الَمْعِنيَُّة اإِلى َتجاُوزِها بِاأْسرَِع َوْقٍت ُمْمِكٍن، ِمْن ِخلاِل اإِْبراِز 

، َوُمسَتواُه، َوفُرَِصِه التَّْشغيِليَِّة َبْعَد التََّخرُِّج. َوَقْد اأظَهرَت  قيَمِة التَّْعليِم الِمْهِنيِّ

صاِت  حصائِيّاُت الرَّْسِميَُّة اأنَّها َتفوُق َكثيراً فُرََص ُحصوِل ِخرّيجي التََّخصُّ ال�إِ

فُروِع  في  صيَن  ُمَتَخصِّ ُمَعلِّميَن  َتاأْهيِل  ِخلاِل  ِمْن  الَوظيَفِة،  َعلى  ال�أخرى 

اأْحَدِث  َوَتوظيِف  ناِعيَِّة،  الصِّ الَمدارِِس  ِمَن  َمزيٍد  َوافِتتاِح  الِمْهنيَِّة،  التَّعليِم 

ال�أجِهزِة َوالَمَعّداِت، َوافِتتاِح فُروٍع ِمْهِنيٍَّة َجديَدٍة.
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الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:
ناِعيَِّة في فَِلْسطيَن؟ 1-  َكْم َيْبُلُغ َعَدُد الَمدارِِس الصِّ

 -٢. ناعاِت الُمْنَتِشَرِة في ُمْجَتَمِعنا الِفَلْسطينيِّ َنْكُتُب َعَدداً ِمَن الِمَهِن َوالصِّ

حيَحِة فيما َياأْتي:٣-  جاَبِة الصَّ َنْختاُر َرْمَز ال�إِ

: اأ ـ اْعتاَدت ال�أْسَرُة الِفَلسطيِنيَُّة اْخِتياَر َمساِر اْبِنها الِعْلِميِّ

1- بِناًء َعلى َتوجيهاٍت رَْسِميٍَّة.     ٢- َجرْياً على العاَدِة الُمتََّبَعِة. 

سعاِد اأْبنائِها.  ٣- َتحقيقاً لِ�حِتياجاِت سوِق الَعَمِل.     ٤- َسْعياً ل�إِ

ناِعيَِّة في فَِلسطيَن عام ٢٠1٦/ ٢٠17م حوالي:ب-  َيْبُلُغ َتْعداُد الطََّلَبِة الُمْلَتِحقيَن بالَمدارِِس الصِّ

 1- َثلاَثِة اآل�ِف طالٍِب.     ٢- تِْسَعِة اآل�ِف طالٍِب.

 ٣- اأَحَد َعَشَر األَف طالٍِب.     ٤- َخْمَسِة اآل�ِف طالٍِب.

ناِعيَِّة َعلى َوظيَفٍة بِالنِّسَبِة ج-  حصاءاُت اإلى اأنَّ فُرََص ُحصوِل ِخرّيجي الَمدارِِس الصِّ تُشيُر ال�إِ

صاِت: لُِزَملائِِهم في َبِقيَِّة التََّخصُّ

 1- تُساوي فُرََص ُزَملائِِهم.     ٢- اأَقلُّ ِمْن فُرَِص ُزَملائِِهم.

 ٣- اأضعاُف فُرَِص ُزَملائِِهم.     ٤- ُمَتقارَِبٌة َبْيَن عاٍم َواآَخَر.

صاِت الِمْهِنيَِّة الّتي َنْعَتِقُد اأنَّ ُمْجَتَمَعنا الِفَلْسطينيَّ بِحاَجٍة اإِليها.1-  َنْكُتُب قائَِمًة باْلِحرَِف َوالتََّخصُّ

نَُعلُِّل ما َياأْتي:٢- 

نسانِيَِّة في َعَدِد الُمَتَوّجهيَن اإِلْيها. صاِت الِعْلِميِّة َوال�إِ صاُت الِمْهِنيَُّة الَيْوَم َبِقيََّة التَّخصُّ  اأ ـ  تُنافُِس التََّخصُّ

ب- َتْجَنُح َبْعُض ال�أَسِر الِفَلسطيِنيَِّة اأْحياناً اإِلى َتوجيِه اأْبنائِِهم اإِلى فُروٍع تُخالُِف رََغباتِِهْم َوُميوَلُهم الِعْلِميََّة.

ْنســاَن، َكْيــَف ُيْمِكــُن َتوظيــُف التّعليــِم الِمْهِنــيِّ ٣-   َيَتعــرَُّض َشــْعُبنا ل�ْحِتــلاٍل اإْحلالــيٍّ َيْســَتهِدُف ال�أرَْض َوال�إِ

مــوِد َوالثَّبــاِت َعلــى ال�أرِض الِفَلســطيِنيَّة؟ فــي الصُّ

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

نَُوظُِّف التَّراكيَب ال�آتَِيَة في ِسياقاٍت َجديَدٍة:

٤- َيَتَغلَُّب َعلى. ٣- َيْجَنُح اإِلى.   ٢- َيُحدُّ ِمْن.    1- َيحوُل دوَن.  

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
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الَقواِعــــُد

) باِعيِّ ِد )الثُّلاثِيِّ َوالرُّ  َمْصاِدُر الِفْعِل الُمَجرَّ

1- اأْوصى صاِحُب َمْصَنٍع اْبَنُه، َفقاَل: لَقِد اْمتَهْنُت التِّجاَرَة يا َوَلدي َصغيراً، َوُكْنُت اأُظنُّني َنْقَراأ:
يادَة فيها، َقْبَل اأْن َتْسَتهوَِيني فِْكَرُة الَمْصَنِع، َوَتاأُخَذني اإِلى َحْيُث َتراني. َساأناُل السِّ

في بِداَيِة َسعيي لِِبناِء َمْصَنِعنا هذا، ُكْنُت ُكلَّما واَجَهْتني َعَقَبٌة اأْسَتشِعُر َخَفقاَن َقلبي َوُصْفَرَة 

خفاِق، لِكنَّني اأْكَبُح ِجماحي، َواأَتذكَُّر َطنيَن النَّْحِل، َوُهَو َيبني َمْمَلَكَتُه  ُمَحيّاَي َخْوفاً ِمَن ال�إِ

ثُُه ذلَِك  بِِثقٍة َوُهدوٍء، َغيَر اآبٍِه بُِصراِخ اْلُمَثبِّطيَن، َواأَتظاَهُر بِالَعمى اأماَم ُكلِّ الُمعيقاِت، رَْغَم ما يَورِّ

ِمْن ُصداٍع َوضيٍق َكبيَرْيِن.

َيْمَلُؤني الَفْضُل -َوالَحْمُد لله َتعالى- رَْغَم  َوَبْيَن َيديَّ يا َوَلدي،  اأْن َكُبرَْت َمعي  َوَبْعَد  َواليوَم، 

ْنيا ُمْطَمِئنّاً اإِلى طيِب َمْسعاَي ُيشِعرُني بُِطَماأْنيَنِة  َمَحطّاِت التََّعِب الَكثيَرِة. لِكنَّ ُخروجي ِمَن الدُّ

العابِِد َبْعَد ِصياِم اأيّاِم ُعُمرِِه َوقياِمِه َليالَِيُه. َوَقْد َعلََّمْتني ال�أيّاُم اأنَّ ُعذوَبَة َنْبِع الَحياِة َتْحتاُج َشجاَعًة 

في َشقِّ َطريِق َجداولِِه.

يطاِن. ٢- اأعوُذ بِاللِّه ِمْن َوسَوَسِة الشَّ

َنْسَتْنِتُج:

الَمْصَدُر: اسٌم َيُدلُّ َعلى َحَدٍث َغْيِر ُمْرَتبٍط بَزَمن. 1- 

ــِه فــي ٢-  ــِة َعْيِن ــاِر َحَرَك ــِة هــذا الِفعــِل، اأْو باعِتب ــار َدل�َل ــيِّ باعِتب ــَن الِفعــِل الثّلاثِ ُيصــاُغ الَمْصــَدُر ِم

ــُة: ل�َل ــُث الدَّ ــْن َحْي ــا ِم ــزوِم، اأّم ــّدي َواللُّ ــي التَّع حاَلَت

ــٌة،  ــَع: ِصناَع ــُل: َصَن ــة. ِمث ــى َوزِن فِعاَل ــَدُرُه َعل ــٍة، َفَمْص ــٍة اأْو وِل�َي ــى ِحْرَف ــُل َعل ــاإْن َدلَّ الِفْع اأ ـ  َف

وَســَفَر: ِســفارَة.

اإِْن َدلَّ على اْضِطراٍب وَهَيجاٍن، فَمصَدُرُه على َوزِن َفَعلان. ِمثُل: فاَض: َفَيَضان. ب- و

اإْن َدلَّ على َلوٍن، فَمصَدُرُه على َوزِن فُْعَلة، ِمثُل: َزرَِق: ُزْرَقة.جـ-   و

اإْن َدلَّ َعلى امِتناَع، فَمصَدُرُه َعلى َوزِن فِعال، ِمثُل: اأبى: اإِباء. د-   َو

ــوى: هـ-  ــر، َع ــُل: َزاأر: زِئي ــال، ِمث ــل اأْو فُع ــى َوزِن َفعي ــْوٍت، فَمصــَدُرُه عل ــى َص اإْن َدلَّ عل  َو

ُعواء، َهَتَف: ُهتاف.  
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اإْن َدلَّ على َعيٍب، فَمصَدُرُه على َوزِن َفَعل، ِمثُل: َعرََج: َعرَج. و-   و

اإْن َدلَّ على َمرٍَض، َفَمْصَدُرُه على َوزِن فُعال، ِمثُل: َسَعَل: ُسعال. ز-   و

: َمّد.  ٣-   ُيصاُغ الَمْصَدُر ِمَن الِفعِل الثُّلاثيِّ الُمتعّدي َفَعَل على َوزِن َفْعٌل، ِمثُل اأَمَر: اأْمر، َمدَّ

٤-   ُيصاُغ الَمْصَدُر ِمَن الِفعِل الثّلاثّي الّلازِم َوْفَق َوزنِِه: 

اأ- َفَعَل َمصَدُرُه على َوزِن فُعوُل، ِمثُل: َخرَج: ُخروج، اأْو َعلى َوْزِن َفْعل، اأْو فِعال، ِمْثل: 

قاَم )َقَوَم(: َقْوم، اأْو ِقيام. 

ب- َفُعَل َمصَدُرُه على َوزِن َفعالة، ِمثُل: َظرَُف، َظراَفة، َلُطَف: َلطاَفة.

     اأْو فُعوَلة، ِمثُل: َعُذَب، ُعذوَبة. َسُهَل: ُسهوَلة.

ج- َفِعَل َمْصَدُرُه على َوزن َفَعل، ِمثُل: َتِعَب: َتَعب.

ِد الرُّباِعيِّ )َفْعَلَل( على َوزِن )َفْعَلَلة(، ِمثَل: َدْحرََج: َدْحرََجة.  ٥-   َمصَدُر الِفعِل الُمَجرَّ

. ٦-   لَِمْعرَِفِة َمصاِدِر ال�أفعاِل الَّتي َتخرُُج َعلى اْلَقواِعِد الّسابقِة َيِتمُّ الَعوَدُة اإِلى الُمعَجِم اللَُّغويِّ

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريباٌت

 َنكُتُب َمصدَر ُكلِّ فِعٍل ِمَن ال�أفعاِل ال�آتَِيِة:

، َسُهَل، َجَمَع، ناَم، َغزََل، َسُمَر، َلَجاأ، رَُحَب، َوَفَد. َجَحَد، رَدَّ

 َنكُتُب َدل�َلَة ُكلِّ فِعٍل ِمَن ال�أفعاِل ال�آتِِيِة، َوَمصَدَرُه:

ل�َلُةالِفعُل الَمْصَدُرالدَّ

هاَج

اأنَّ

َزرَِق

صاَح

َحرََث

التَّدريُب الثّاني:                                                                       )مهمة بيتية(



٩

التَّدريُب الثّالُث:

َنَة في الُجَمِل ال�آتَِيِة:  نُعرُِب الَمصاِدَر اْلُمَلوَّ

ياَدَة في التِّجاَرِة.1-  ُكْنُت اأُظنُّني َساأناُل السِّ

َوالَيوَم َيْمَلُؤني الَفْضُل -َوالَحْمُد لِله َتعالى-.٢- 

لِكّن ُخروجي ُمْطَمِئنّاً ُيْشِعرُني بُِطَماأْنيَنِة العابِِد.٣- 

 قاَل َتعالى: زبٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ ڤ رب      )القدر:٤(

 قاَل َتعالى: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پرب        )الَبَقرَة:٢٣٨(

 قاَل َتعالى: زبحئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يبرب   )نوح:٢٨(

 اللُّهمَّ اْحَفِظ الُقْدَس َوفَِلسطيَن ِمْن َتهويِد الُمحَتلّيَن.

الَبلاَغُة

طناُب ال�إِ

َنْقَراأ:

َنَتاأمَُّل:
اإِذا َنَظرْنــا اإِلــى ال�أمِثَلــِة ال�أرَبَعــِة الــوارَِدِة اأْعــلاُه، نُلاِحــُظ اأنَّهــا َتحِمــُل َمعانِــَي َواأحكامــاً 	 

ــُل  ــم ِجبري ــِة، َوفيِه ِل الَملائَك ــزُّ ــَر َتَن ِل َخَب ــاِل ال�أوَّ ــي الِمث ــُة ف ــِت ال�آَي َن ــد َتَضمَّ ــًة، َفَق واِضَح

ــى  ــاِظ عل ــَوًة للِحف ــُة َدْع ــُة الثّانَِي ــِت ال�آَي َن ــم. َوَتَضمَّ ــٌد ِمْنُه ــُه واِح ــَم اأنَّ ــلام- رَْغ ــُم السَّ -َعلِيه

ــُة  ــِت ال�آَي ن لــوات، فيمــا َتَضمَّ ــَك الصَّ ــْن تِل ــا ُجــزءٌ ِم ــَم اأنّه ــواِت، َوَصــلاِة الَعصــِر، رَْغ َل الصَّ

لَِمــْن َدَخَل َبْيَتــُه ُمْؤِمناً ولِلمؤمنيــَن والُمؤِمناِت.  الثّالَِثــُة ُدعــاًء بالَمغِفــَرِة لَِســيِِّدنا نــوٍح َووالَِدْيــِه َو

ــَن ُدعــاًء لِِحفــِظ الُقــْدِس َوفَِلســطيَن ِمــْن َتهويــِد الَيهــوِد، رَْغــَم  اأّمــا الِمثــاُل الّرابـِـُع َفَقــد َتَضمَّ

طنــاَب(،  اأنَّ الُقــدَس واِحــَدٌة ِمــْن ُمــُدِن فَِلســطيَن َكذلـِـَك، َوهــذا مــا ُيســّمى فــي الَبلاَغــِة )ال�إِ

ــْرِط اأْن  ــًة بَِش ــًة اأْم ُجمَل ــاَدُة َكِلَم ــِت الزِّي ــواءٌ اأكاَن ــاَرٍة َس ــْن ِعب ــَر ِم ــى باأكث ــُة الَمْعن ــَو َتاأِْدَي َوُه

ــَن الفائــدِة، فــلا ُيســّمى الــكلاُم  ــاَدُة ِم ــِت الزّي ــاإذا َخَل ــَدٌة، َوهــَو َمحمــوٌد، ف َتكــوَن َلهــا فائ

ــاً. ــلاً، اأو َحشــواً َمذموم ــل تطوي ــاً، َب معهــا اإطناب

طنــاُب فــي الِمثاَليــِن ال�أّوِل والثّانــي بِِذكــِر الخــاّص )الــّروِح، َصــلاِة الَعْصــر( 	  َوَقــد جــاَء ال�إِ
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َنْسَتْنِتُج:

طنــاُب فــي اللُّغــِة ُهــو: الُمَباَلَغــُة فــي الَمنِطــِق َوالَوصــِف، َمدحــاً كاَن اأْو ذّمــاً. َوهــَو فــي الَبلاَغــِة  ال�إِ

اأداُء الَمعنــى باأكثــَر ِمــْن ِعبــاَرٍة، َســواءٌ اأكاَنــِت الزِّيــاَدُة َكِلَمــًة اأْم ُجمَلــًة، بَِشــْرِط اأْن َتكــوَن َلهــا فائــَدٌة، 

َفــاإْن َخَلــْت ِمــَن الفائــَدِة اأصَبَحــْت َحْشــواً َمذمومــاً. 

طناِب:   ِمن ُصَورِ ال�إ

ِذكُر الخاصِّ َبْعَد العامِّ؛ للتّنبيِه على َفْضِل الخاّص، ِمثَل: 1- 

 اأ ـ   َيعَتني الِفلسطيِنيّوَن بِاأشجارِِهْم، َوَزيتونِِهم ِعناَيًة َكبيرًة.

 ُيَدقُِّق ُمَوظّفو الُحدوِد اأوراَق الُمسافريَن الرَّْسِميَّة، َوجوازاِت َسَفرِِهم.ب- 

 -٢ . فاَدِة الُعموِم َمَع الِعناَيِة بالخاصِّ ِذكُر العامِّ َبعَد الخاّص؛ ل�إ

 اأ ـ   َتفوُح ِمن َجَنباِت ال�أقصى، َوَمديَنِة الُقدِس رائَحُة التّاريِخ.

 ب- َيغفو الَكرِمُل وَحيفا اإِلى جانِِب الَبحِر اإِغفاَءَة ِطفٍل في ِحضِن اأبيِه.

طناَب فيما َياأْتي، َونُبيُِّن ُصَوَرُه:  َنشرَُح ال�إ

)البقرة: 9٨(
اأ ـ  قاَل تعالى: زبڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہرب   

ْدُق َوال�أْخلاُق الَحميَدُة ِمْن ُمقوِّماِت ال�ْسِتقاَمِة في الَحياِة.ب-  الصِّ

 َتَتَزيَُّن فَِلسطيُن َوُسهولُها بال�أزاهيِر َوَشقائِق النُّْعماِن في َفْصِل الرَّبيِع.ج- 

اللُّهمَّ اغِفر لُِشَهدائنا َوَمْوتانا، َواأدِخلُهم َجنّاِت النّعيِم.د- 

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريباٌت

َبعــَد العــامِّ )الَملائَكــِة، الّصلــواِت(. فــي حيــن جــاَء فــي الِمثاَليــِن الثّالـِـِث والّرابـِـِع بِِذكــِر العــاّم )الُمؤِمنيــن، 

ــاِب الَمشــهوَرِة  طن ــَوِر ال�إِ ــْن ُص ــاِن ِم ــاِن الّصورَت ــدس(. َوهات ــدي، الُق ــي ولِوال فِلســطين( َبعــَد الخــاّص )ل

ــِة. فــي الَبلاَغــِة العربيَّ
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التَّْدريُب الثاني:                                                                       )مهمة بيتية(

طناِب بَِنوَعْيِه، َوَنكُتُبها في َعموَديِن ُمتقابَِلْيِن. َنبَحُث َعْن اأْمِثلٍة َعلى ال�إِ

ْملاُء ال�إِ

) َفُة )اْخِتبارِيٌّ الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ

التَّْعبيُر:
 

َنكُتُب َمقاَلًة ذاتِيًَّة ُعْنوانُها )ِذْكرَياُت الطُّفوَلِة( ُمْسَتعينيَن بال�أفكاِر الُمقَترََحِة الُمرَفَقِة: 

1 -. ُطفوَلتي َمهُد َشبابي َوِذْكرَياتي الَجميَلُة، الَّتي َحلَّْقُت بِها اإِلى عاَلمي الَّذي اأِحبُّ

الَيوَم اأْدرُِك َكْم كاَنْت رِعاَيُة والِدي لي َضروريًَّة في ُطفوَلتي، َوَكْم كاَنْت َمدرََسُة اأّمي َخْيَر َمدرََسٍة َتَعلَّْمُت فيها.- ٢

كرَياِت. - ٣ راَسِة ال�أولى ل� ُيْمِكُن نِْسيانُُهم، َفَقد َزيَّنوا َحديَقَة الّذاِكَرِة، وََغرَسوا فيها اأْجَمَل الذِّ اأْصِدقاُء الدِّ

َعْتني َعلى التَّعاُوِن َوالَعطاِء.- ٤ ْبَر، َوَشجَّ َكثيَرٌة هَي الَمواِقُف الّتي ل� تُْنسى، َوالَّتي األَهَمْتني الصَّ

 الَمقاَلُة الّذاتيَّة 
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ِهْجَرُة النَّْوَرِس الَخريفيَُّة

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ
ــَرٍة  ــَنَة 19٥1م، لِ�أْس ــَس َس ــِة خانيون ــو َجحجــوح فــي َمديَن ــد اأب ــُب الِفَلْســطينيُّ ُعثمــان خالِ ــَد ال�أدي لِ   ُو

ــرَْت ِمــْن َقْرَيــِة الجــوَرِة )َعْســقلان( َعلــى الّســاِحِل الَجنوبــيِّ لِِفَلْســطيَن، اْسُتْشــِهَد والِــُدُه فــي َمْذَبَحــِة  ُهجِّ

بُِطــُه َعلاَقــٌة َوثيَقــٌة بِالَبْحــِر  ـَم فــي َمــدارِِس الَمديَنــِة، وََعِمــَل ُمَعلِّمــاً فيهــا، َتْر خانيونــس عــاَم 19٥٦م. َتَعلَـّ

ــِة، َحَصــَل  ــِة َوالرِّوائِيَّ ــِه الَقَصَصيَّ ــَعًة فــي هــذا الَمجــاِل، اْنَعَكَســْت فــي اأْعمالِ ــَرًة واِس ــَبْتُه ِخْب ــَن، اأْكَس َوالّصيادي

َعلــى َكثيــٍر ِمــَن الَجوائِــِز َوال�أْلقــاِب ال�أَدبيَّــِة، واَفْتــُه الَمنيَّــُة عــاَم ٢٠٠9م.

ْيــِد ِمــْن  ْبــِط البــاِرِع َبْيــَن َتَحّديــاِت ِمْهَنــِة الصَّ ، ِمــْن ِخــلاِل الرَّ يّــاِد الِفَلْســطينيِّ ــُة ُمعانــاَة الصَّ تُعالـِـُج الِقصَّ   

ــْن  ــُدُه َع ــَر َســعيٌد َووالِ ــد َتاأخَّ ــٍة. َفَق ــٍة ثانَِي ــْن ِجَه ــلاُل ِم ــِن الَعْســَكريَِّة الَّتــي َيْفرُِضهــا ال�ْحِت ــْوِر الَقواني ــٍة، َوَج ِجَه

ــِع  ــيُّ بِالَمْن هيونِ ــِديُّ الصَّ خــوِر؛ َفعاَقَبُهمــا اْلُجْن ــرَِك فــي الصُّ ــَر ُعلــوِق الشَّ ــى الّشــاِطِئ ســاَعًة اإِْث ــودِة اإِل ــِد الَع َمْوِع

ــجاِر َمــَع الَمْســؤوِل َوُجنــوِدِه، الَّذيــَن اأْطَلقــوا  ِمــْن ُدخــوِل الَبْحــِر َشــْهراً كاِمــلاً؛ مــا اأثــاَر َغَضَبُهمــا، َوَدَفَعُهمــا لِلشِّ

ــى الَوَطــِن  ــُؤُه الَحنيــُن اإِل ــَن َخْمــَس َســَنواٍت، َخــرََج َبْعَدهــا َيْمَل ــاأرَْدوُه َقتيــلاً، َواْعَتَقلــوا ال�ْب ــاَر َعلــى ال�أِب َف النّ

ــا.  تِه ــْن ِهْجَر ــوارُِس ِم ــِه َكمــا َتعــوُد النَّ ــْوَدَة اإَِلي ــى الَع ــراً، َوَيَتَمنَّ ــُه َقْس ــَر ِمْن ــذي ُهجِّ الَّ

2 الَوْحَدُة
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َزَلف: َصَدٌف َصغيٌر َعلى 

الّشاِطِئ.

الُغّميَضِة: لُْعَبٌة َشْعبيٌَّة َتُدلُّ 

َعلى الَبْحِث َعِن الَمْجهوِل 

)ال�ستغماية(.

ُعثمان  اأبو َجْحجوح

راِك  باِك اأِو الشِّ التَّْطبيِع: ُعلوُق الشِّ

خوِر )في لَُغِة الّصيّاديَن(. بِالصُّ

ٍة. ُمَعنِّفاً: ل�ئماً بشدَّ

ِشلَّة: لُفاَفٌة ِمَن الُخيوِط )في 

ياديَن(. لَُغِة الصَّ

  عــاَوَدُه َحنيــٌن عــارٌِم َوَشــْوٌق طــاٍغ؛ لَِيعــوَد اإِلــى اْلَبْحــِر، َوَيْجِلــَس 

ُه اْلِجراحــاُت لَِزَمــِن اللَّْحَظــِة َوَكاأنَّهــا ذاتُهــا،  فــي اْلَمــكاِن َنْفِســِه، َفَتُجــرَّ

ـْورَِس َحَلزونِيَّــَة  َفَنَســماُت اْلَهــواِء اْلَخرِيفيَّــُة مــا زاَلــْت َتِلــُد رُفــوَف النَـّ

بُِزْرَقِتــِه  اْلَبْحــِر  َمــْوُج  زاَل  مــا  اْلَجنــوِب،  َصــْوَب  َوتُرِْســُلها  ــْكِل،  الشَّ

ــِة(.  ــَة )الُغّميَض ــاِطِئ لُْعَب ــَف الّش ــُب َزَل ــِض ُيلاِع ــْوِن ال�أْبَي ــاِة بِالَّل اْلُمَحنّ

بِــُش َنقــاَءُه اإِلّ�  تِــِه اْلمائَِلــِة لِْلاْصِفــراِر، ل� ُيَخْر ــْمِس بُِحْمَر َوقُــرُص الشَّ

ــَم  ــِدِه، َفَتْمَت ــَف والِ ــْت َمَعهــا َطْي ــَر، َحَمَل ــٍن لِ�آَخ ــْن حي ــرُّ ِم َغْيمــاٌت َتُم

ــِق  ــِق اْلُمعانِ ــي اْل�أفُ ــواُن ف ــِت اْل�أْل ــِه. َتداَخَل ــُم َعَلْي ــَة، َوَيَترَحَّ ــَراأ اْلفاتَِح َيْق

ْخــَرِة  لَِصْفَحــِة اْلمــاِء، َفَدكَّــْت َراأَْســُه َكاأنَّهــا َصْخــَرٌة َصّمــاُء، َكِتْلــَك الصَّ

ــماِء  ــُة السَّ ــَدْت ُزْرَق ــاِر، َيْوَمهــا َتَوحَّ نّ ــرَُك الصِّ ــٍذ َش ــا َيْوَمِئ ــَق بِه ــي َعِل الَّت

ياديــَن  الصَّ تُشــارُِك  الَّتــي  ـْورَِس  النَـّ اأْجِنَحــَة  لَِتْســَتْقِبَل  اْلَبْحــِر؛  بُِزْرَقــِة 

ــي  ــاِحَرِة، َوِه ــا الّس ــاٍم، بَِمناِظرِه ــْن ُكلِّ ع ــاِم ِم ــِذِه اْل�أيّ ــي َه ــْم ف َصْيَدُه

ــوارِِس  ــَمُك، َفُوجــوُد النَّ ــا السَّ ــي َمناقيرِه ــرُُج َوف ــاِء َوَتْخ ــي اْلم ــُس ف َتْغِط

ــَمِك فــي  ــُدلُّ َعلــى ُوجــوِد السَّ ــُه َي ــٍر؛ لِ�أنَّ ــاأُْل َخْي َعلــى َصْفَحــِة اْلمــاِء َف

ــِع؟ ــُت التَّْطِبي ــذا َوْق ــرٍَك! اأَه ــْن َش ــَك ِم ــا اأْلَعَن ــِة. م ــَك اْلَمْنِطَق تِْل

ــرََك، َوُمْلَتِفتــاً لِوالـِـِدِه َيْطُلــُب ِمْنــُه  رْنــا، قاَلهــا َســعيٌد ُمخاِطبــاً الشَّ َلَقــْد َتاأخَّ

ــلَِّة( خيطــاِن  ــُن )ِش ــْم َثَم ــْدري َك ــاً: اأَت ــوُه ُمَعنِّف ــرَدَّ اأب ــُه، َف ــّكيناً لَِيْقَطَع ِس

ــِر؟! ناني ــِة( الصَّ ــوِن( َو)َدزّيَن )النَّْيل

- اإِذن َدْعني اأْغِطْس اإَِلْيِه.

- يا َلَك ِمْن َصيّاٍد َقليِل اْلِخْبَرِة.

ــوُه  ــَع اأب ــِن تاَب ــي حي ــاً، ف ــريَن صاِمت ــدَّ اْلِعْش ــْم َيَتَع ــذي َل ــِعيٌد الَّ ــلَّ َس َظ

َجَســَدَك،  نّــاُر  الصِّ َســُيَمزُِّق  ــَمِك؛  السَّ َعــِن  َبِديــلاً  َســَتُكوُن  قائِــلاً: 

َوَيْجَعُلــَك ُطْعمــاً َلــُه.
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- َساأْبَتِعُد َعْنُه.

ْخَرُة يا شاِطُر؟ - َوالصَّ

-اأْحرُِص األّ�...

-ِعْنَد اْلِحرِْص َيْنَفُد اْلَهواُء ِمْن َصْدرَِك.

ــرَِك، َوَخْوفــاً مــن اْنِتَهــاِء اْلَوْقــِت،  ــرَِك، َفاأَخــَذْت َيــداُه َتْرَتِجفــاِن ِحرْصــاً َعلــى الشَّ ِل الشَّ اأْمَســَك اأبــوُه َخْيــَط اأوَّ

ــا  ــْم م ِد ل� َيْعَل ــدَّ ــروِج اْلُمَح ــِد اْلُخ ــْن َمْوِع ــْر َع ــْن َيَتاأخَّ ــُل، َوَم ــن َقْب ــادوَن ِم ي ــْم َيْعرِْفهــا الصَّ ــَد َل ــُد بَِمواعي ْي َفالصَّ

لِِهــْم َقــْد غــاَدروا اْلَبْحــَر. ــادوَن ِمــْن َحْو يّ ــُه، َحْيــُث كاَن الصَّ ــِه ِمــْن َعــذاٍب اإِلّ� اللّ َيْلَحــُق بِ

يا اللُّه!.. يا اللُّه!... اْل�أولى َطَلَعْت... َوراءها الثّانَِية.

نّــاِر ِمــْن َتْطبيَعِتــِه ســالِماً؛ َومــا اأِن اْنَتهــى ِمــْن  ْهــِر َوَصْبــرِِه، َوُمناغــاِة اْلَبْحــِر، اأْخــرََج اأبــوُه َشــرََك الصِّ َوبِِخْبــَرِة الدَّ

ــْمِس اْلمائِــُل لِْلُغــروِب اأنَّ َمْوِعــَد اْلُخــروِج لِْلَبــرِّ َقــْد َمــرَّ َعَلْيــِه ســاَعٌة. ذلِــَك َحتّــى اأْخَبــَرُه قُــرُْص الشَّ

َمكاِت يا اأبي؟ َساأَل َسعيٌد والَِدُه َوُهَو ُيصاِرُع اْلِمْجداَف. -َكْم َعَدُد السَّ

- َمْن رَِضَي بَِقليِلِه عاَش، رَدَّ َعَلْيِه اأبوُه.

يّة( الُفلوَكُة: قارُِب َصْيٍد َصغيٌر. )عامِّ ــَن  ــْوِج َوَبْي ــَن اَلَم ــِة مــا َبْي ــِة اْلُمَتاأرِْجَح ــَن اْلُفلوَك ــرُِب ِم ــاِطُئ َيْقَت كاَن الّش

ــْيَطَرَة َعلــى َدفَِّتهــا، َفَقَذَفْتــُه اْلَمْوَجــُة  اْرتِعاشــاتِِه، َوكاَن اأبــوُه َقــْد َفَقــَد السَّ

اْل�أخيــَرُة اإِلــى َرْمــِل الّشــاِطِئ الَّــذي اْلَتَمــَس َلُهــُم اْلُعــْذَر، َلِكــنَّ ال�أواِمــَر جــاَءْت َســريَعًة َوُمَتلاِحَقــًة َوْســَط َزّخــاٍت 

ــْن  ــرُُج ِم ــكاَدْت اأْلواُحهــا َتْخ ــَلْم، َف ــْم َتْس ــِة َل ــى اْلُفلوَك ــتائِِم، واللََّكمــاِت، َوَرْكلاِت )اْلَبســاطيِر(، َحتّ ــَن الشَّ ِم

. َصْفَحِتها

ْكَلــَة كاَنــْت َشــديَدًة، َفحــاَوَل اأبــوُه بِِلْحَيِتــِه الَّتــي َشــيََّبْتها ُملوَحــُة اْلَبْحــِر  اأْمَســَك َســعيٌد َقــَدَم اأَحِدِهــْم، لِكــنَّ الرَّ

ــَر: ــَح اْل�أْم ــواؤُه اأْن ُيَوضِّ َواأْن

ْخَرُة... رَُك... َو... الصَّ - ُهَو... الشَّ

َمَك، َوَبْيَن َمْن َيصيُده. َلِكنَّ اْل�أْمَر كاَن َصْعَب التَّْوضيِح، َفاْلَفرُْق َكبيٌر َبْيَن َمْن َياأُْكُل السَّ

، َوُهــَو َيِقــُف  ْهيونِــيُّ ــُط الصَّ - اْســُكْت... اْســَمْع... َمْمنــوٌع ُدخــوُل اْلَبْحــِر َشــْهراً كاِمــلاً. قــاَل ذلِــَك الّضابِ

ديد. ال�أْنواُء: ُمْفرَُدها النَّْوُء، الَمَطُر الشَّ

ُل َوالُمْثَقُل  ُج: الُمَحمَّ الُمَدجَّ

لاِح. بِالسِّ

جيــَن بُِصنــوِف اْلَعــذاِب، َيلــوُك اْلَقــراَر  بُِميوَعــٍة َوْســَط ُحّراِســِه اْلُمَدجَّ

وَغــاَب  َكُبــْركاٍن هائِــٍج،  َفاْنَفَجــَر  اْلَبْحــَر،  اأغاَظــت  َشــديَدٍة  بِِبــروَدٍة 
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غــاِر، َوَشــْيَبُة اْلوالـِـِد، َوَشــرَُك  ْخــَوِة الصِّ الّشــاِطُئ بِــُكلِّ مــا فيــِه َومــا َعَلْيــِه، َفَقَفــزَْت َوْســَط َســواِد اْلَقــراِر ُصــَوُر اْل�إِ

، َوَتقاَفــزَْت  ْيــِد اْلَخريِفــيِّ ِة الصَّ ــوارِِس َعلــى َصَفحــاِت اْلَمــْوِج، َوِقَصــُر ُمــدَّ ْخــِر، َوَلِعــُب النَّ نّــاِر اْلعالِــِق بِالصَّ الصِّ

ــراِر. ــِه لُِيْســِكَنها يافــوَخ صاِحــِب اْلَق ــوُه ُمْشــِفقاً َعَلْي َفهــا اأب ــِة الَّتــي َتَلقَّ فَّ ــِدِه َعصــا الدَّ فــي َي

- َثلاثوَن َيْوماً يا ظالُِم! ساَعٌة ِمَن التَّاأْخيِر َتْعني في َمْذَهِبُكْم َشْهراً؟! َهْل اأْصَبَح اْلَبْحُر...؟

ــروُش  ــُل اْلَمْف ْم ــؤاَلُه، َفاْحَتَضــَن الرَّ ــَل ُس ــْن اأْن ُيْكِم ــرََع ِم ــْت اأْس ــْن َصــْدرِِه كاَن ــَرَة ِم ِم اْلُمَتَفجِّ ــدَّ ــوَرَة ال َلِكــنَّ ناف

ريــَع َواْلَمْغســوَل بِمــاِء اْلَبْحــِر، َوكاَن اْلَقَفــُص اْلَحديــِديُّ ُهــَو اْلمانِــَع اْل�أوََّل طيَلــَة َخْمــِس  بِاْلِحنَّــاِء َجَســَدُه الصَّ

ــاِر. َن َســَنواٍت ِمــْن ُركــوِب اْلَبْحــِر َوَمــدِّ َشــرَِك الصِّ

كاَد )الزََّلــُف( َيْخَتــرُِق َشــراييَن زِْنــِد َســعيٍد، الَّــذي هــاَم َمــْع رُفــوِف النَّــوارِِس اْلَبْيضــاِء، َيَتَجــرَُّع َعْلَقــَم اْلَماأْســاِة، 

ــاِطِئ، َفَتَســلََّلْت اإَِلْيــِه َمْوَجــٌة َتْحِمــُل  ُمَخلِّفــاً اأخاديــَد اْمَتــَلاأْت بَِرْمــِل الشَّ

ِدْفَء اْلعاِشــِق ِمــْن َوْســِط َتهــادي اأْجِنَحــِة النَّــوارِِس، الَّتــي مــا زاَلــْت َتُمــرُّ 

بِاْلَمــكاِن، َوَتْبَعــُث موســيقى اْلَعــْوَدِة َمــَع َنَســماِت اْل�أصيــِل اإِلــى َقَدَمْيــِه؛ لُِتَخلَِّصــُه ِمــن اْجِتــراِر اْل�أَلــِم َواْعِتصــاِر 

الَكاآَبــِة. َمَســَح َعْيَنْيــِه، َوَمشــى اإِلــى الَبْحــِر. َوَقــَف، َودَّ َلــْو َيْدفِــُن اآل�َمــُه فيــِه، َلِكنَّــُه اْنَحنــى، وََغَســَل َوْجَهــُه، 

ــِة.                                               َوَمضــى َصــْوَب ِشــراعِ اْلُفلوَكــِة اْلُمَتَربِّــِع َفــْوَق اللُّجَّ

اأخاديَد: ُمْفرَُدها اأْخدوٌد، 

وهو َشقٌّ في ال�أرِْض.

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:
ُح ذلَِك.1-  يّاِد، نَُوضِّ وجوُد النَّوارِِس َعلى َصْفَحِة الماِء َفاأُْل َخْيٍر َلدى الصَّ

رَِك؟٢-  ِل الشَّ لِماذا اْرَتَجَفْت َيدا اأبي َسعيٍد ِعْنَدما اأْمَسَك َخْيَط اأوَّ

ِة.٣-  ياِت الُمْخَتِلَفِة، نَُدلُِّل َعلى ذلَِك ِمَن الِقصَّ ْبِط َبْيَن التََّحدِّ َتَميََّز الكاتُِب بِالُقْدَرِة َعلى الرَّ

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

َمَك، َوَمْن َيصيُدُه؟1-  ماذا َقَصَد الكاتُِب بَِقولِِه: الَفرُْق َكبيٌر َبْيَن َمْن َياأُْكُل السَّ

ماذا َنْفَهُم ِمْن رَدِّ ال�أِب: َمْن رَِضَي بَِقليِلِه عاَش؟٢- 

َة ُعرَْضًة لُِمعيقاٍت َكثيَرٍة في َصْيِدِهم، نُبيُِّن اأَهمَّ تِْلَك الُمعيقاِت. ٣-  ما زاَل َصيّادو ال�أْسماِك في َغزَّ
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حيَحِة: جاَبِة الصَّ ٤- َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

ُة )ِهْجَرُة النَّْورَِس الَخريفيَُّة( اإِشاَرٌة اإِلى ُظْلِم:  اأ ـ ِقصَّ

يّاِد.   ٢- ال�ْحِتلاِل.   ٣- ال�أِب.   ٤- الَبْحِر.  1- الصَّ

َقْوُل الكاتِِب: )َغَسَل َوْجَهُه َوَمضى َصْوَب ِشراِع الُفلوَكِة( ُيشيُر اإِلى:ب- 

ْبِر. ٤- الصَّ ٣- ال�أَمِل.    ٢- الَخْوِف.     1- الَياأِْس.   

ِقْطَعٌة َكبيَرٌة ِمَن الَخَشِب تُْجَعُل في اآِخِر القارِِب لِلتََّحكُِّم في اتِّجاِهِه:ج- 

٣- الِمْجداُف.   ٤- الِمرْساُة. راُع.    ٢- الشِّ فَُّة.     1- الدَّ

ِة ِهجرِة النَّورِس الَخريِفيَِّة. ِة ِمْن ِخلاِل ِقصَّ ٥- نَُمثُِّل على الَعناِصِر الَفنِّيِّة للِقصَّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ
الُحبِّ  في  ال�أْنَثوِيَِّة  لِلتَّجارِب  اأساساً  ِشْعرُها  َشكََّل  ناُبُلَس،  في  1917م  َمواليِد  ِمْن  الّشاِعَرُة   

الَقِضيََّة  َتْنُقَل  اأْن  واسَتطاَعْت  َتداِعياتِه،  بِكلِّ  الِفَلْسطينيَّ  الواِقَع  ِشْعرِها  في  َدْت  َجسَّ َكما  والَحرِْب، 

. ْنسانيِّ الِفَلْسطينيََّة ِمَن الُمْستوى الَوَطنيِّ اإِلى الُمْسَتوى ال�إِ

ْعريِّة، تُوفَِّيْت عاَم  ( اْحِتراماً َلها َواْعِترافاً بَِمكاَنِتها الشِّ ْعِر الِفَلْسطينيِّ لّقَبها محمود درويش )اأمَّ الشِّ  

َلها لِِحياَزِة َعَدٍد ِمَن ال�أْوِسَمِة َوالَجوائِِز ال�أَدبيَِّة الَمرْموَقِة. ٢٠٠٣م، ُمَخلَِّفًة نِتاجاً اأَدبيّاً َعظيماً اأهَّ

الَمْرُء  يعيُشها  اإِْنسانيٍّة،  َنزَْعٍة  َعْن  ِمْنها  ِل  ال�أوَّ الَمْقَطِع  في  تَُعبُِّر  َمقاِطَع،  اأْرَبَعِة  ِمْن  الَقصيَدُة  َتَتكوَُّن   

اآماٍل  ِمْن  ولَِشْعِبها  لها  الجديُد  القادُم  ُيَخبُّئُه  ا  عمَّ سؤال�ً  َتْطرَُح  ثُمَّ  لِْلاأَمِل،  باباً  بَِوْصِفِه  عاٍم،  ُكلِّ  َمْطَلِع  َمَع 

ُن رَْغَبَة الّشاِعَرِة في َتْغييِر الواقِع الَكئيِب  وطموحاٍت. ثُمَّ َتاأْتي الَمقاِطُع الثّلاثُة ال�أخرى اإجاَبًة َعن الّسؤاِل، َتَتَضمَّ

ِة. ِم َنْحَو ُمْسَتْقَبٍل ُمْشرٍِق َمليٍء بال�ْنِتصاراِت الَّتي َتقوُد اإِلى الِقمَّ بِالُحبِّ وال�أَمِل، اللَّذْيِن َيْدَفعاِن َرْكَب التََّقدُّ

صلاٌة اإلى العاِم الجديِد
َفْدوى طوقان

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
ٌة بِالَبّحاَرِة، َنْسَتْخرُِج َثلاثاً ِمْنها. 1- في النَّصِّ ُمْفرَداٌت خاصَّ

َوِر: َفِة فيما َياأْتي َعلى هِذِه الصُّ ٢- نَُبيُِّن َسَبَب ِكتاَبِة الَهْمَزِة الُمَتَطرِّ

اِطُئ( اُء، الشَّ  )َيْقَراأ، َصمَّ
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َصلاٌة اإِلى العاِم الَجديِد
 

في َيَدْينا َلَك اأْشواٌق َجديَدْة
في ماآقينا َتسابيُح، َواأْلحاٌن َفريَدْة

َسْوَف نُْزجيها َقرابيَن ِغناٍء في َيَدْيْك
اً اأَملاً َعْذَب اْلُوروْد يا ُمِطلَّ

يا َغِنيَّاً بِاْل�أماني َواْلوُعوْد
ما الَّذي َتْحِمُلُه ِمْن اأْجلنا؟

ماذا َلَدْيْك؟!
* * **

ْر اأْعِطنا ُحبّاً، َفِباْلُحبِّ ُكنوُز اْلَخْيِر فينا    َتَتَفجَّ
َواأغانينا َسَتْخَضرُّ َعلى اْلُحبِّ َوتُْزِهرْ 

َوَسَتْنَهلُّ َعطاًء
َوَثراًء

َوُخصوَبْة
* * * *

اأْعِطنا ُحبّاً َفَنْبني اْلعاَلَم اْلُمْنهاَر فينا
ِمْن َجديْد

َونُعيْد
َفرَْحَة اْلِخْصِب لُِدْنيانا اْلَجديَبْة

* * * *
عودْ    اأْعِطنا اأْجِنَحًة َنْفَتْح بِها اأْفَق الصُّ

َنْنَطِلْق ِمْن َكْهِفنا اْلَمْحصوِر ِمْن ُعْزَلِة
ُجْدراِن اْلَحديْد

ْة اأْعِطنا نوراً َيُشقُّ الظُُّلماِت اْلُمْدَلِهمَّ

وََعلى َدْفِق َسناْه 

ْة َنْدَفُع اْلَخْطَو اإِلى ِذْرَوِة ِقمَّ

َنْجَتني ِمْنها اْنِتصاراِت اْلَحياْة 

َفْدوى طوقان

ُمها. نُْزجيها: نَُقدِّ

ــَو  ــاٍن، َوُه ــُع قُرْب ــُن: َجْم َقرابي
مــا ُيَتَقــرَُّب بـِـِه اإِلــى اللـّـِه ِمــْن 

ــا. ــٍة اأْو َغْيرِه َذبيَح

ــواِد،  السَّ َشــديَدُة  ــُة:  الُمْدَلِهمَّ
َكثيَفــُة الظَّــلاِم.

َسناُه: ِضياُؤُه َورِْفَعُتُه.

ُة. ْرَوُة: اأْعلى الِقمَّ الذِّ
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الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:
ُح تِْلَك الحاَلَة.1-  ْنساُن الِفَلْسطينيُّ َمَع َمْطَلِع ُكلِّ عاٍم َجديٍد، نَُوضِّ تَُعبُِّر الَقصيَدُة َعْن حاَلٍة َيعيُشها ال�إِ

ِت الّشاِعَرُة لِِلقاِء العاِم الَجديِد؟٢-  َكْيَف اْسَتَعدَّ

ُدها.٣-  َذَكرَِت الّشاِعَرُة اأْمِنياتِها في الَقصيَدِة، نَُعدِّ

اأْكَثرَِت الّشاِعَرُة ِمن اْسِتْخداِم ال�أْفعاِل الُمضارَِعِة، نَُعلُِّل ذلَِك.1- 

َيَتَدفَُّق قاموُس الّشاِعَرِة في الَقصيَدِة بِال�أَمِل َوالَجماِل، َنْسَتْخرُِج ُمْفرَداِت ذلَِك القاموِس.٢- 

اإِل�َم َرَمزَِت الّشاِعَرُة بِالنّوِر َوالظُُّلماِت في الَقصيَدِة؟٣- 

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْوِل الّشاِعَرِة:٤-  نَُوضِّ

 اأ- اأغانينا َسَتْخَضرُّ َعلى الُحبِّ َوتُْزِهْر.

 ب- َونُعيْد.. َفرَْحَة الِخْصِب لُِدْنيانا الَجديَبْة.

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

الَقواِعــــُد

َمْصَدُر الَمزيِد

َنْقَراأ ال�أْمِثَلَة ال�آتِيَة، ونُلاِحُظ الَكِلماِت الّتي َتْحَتها ُخطوٌط:َنْقَراأ:

َمصاِدُر الثُّلاثِيِّ الَمزيِد ِبَحْرٍف

اإِعاَدتِِه اإِلى َمكانِِه.1-  رَِك َو يّاُد ِمْن اإِْخراِج الشَّ َتَمكََّن الصَّ

بَِيِة.٢-  يّاِد َوالُمحَتلّين لِ�ْخِتلاِف التَّْر كاَن ال�أْمُر َصْعَب التَّوضيِح َبْيَن الصَّ

يّاِد َمَع ُجنود ال�حِتلاِل َنِشَبِت الُمشاَجَرُة.٣-  َبْعَد ِحواِر الصَّ
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يّاِد. ِر الصَّ 1- َحَدَثت الُمْشِكَلُة بَِسَبِب َتاأخُّ

 ٢- َتقافُُز ال�أْسماِك َيْجِلُب النَّوارَِس.

يّاِد وََغَضِبِه. - اأّدى الَقراُر الجائُِر اإِلى َتَمْلُمِل الصَّ

ب-

َمصاِدُر الثُّلاثِيِّ الَمزيِد ِبَحْرَفْيِن اأْو َثلاَثٍة

1- كاَن اْنِفجاُر الَبْحِر َكالُبْركاِن.

٢- حاَوَل َسعيٌد اأْن َيَتَخلََّص ِمن اْجِتراِر ال�أَلِم.

ْمِس للاْصِفراِر. ٣- َماَل قُرُْص الشَّ

يّاُد ال�ْسِتْسلاَم لِْلَقراِر الجائِِر. ٤- َرَفَض الصَّ

اأ-

باِعيِّ الَمزيِد ِبَحْرٍف َمْصَدُر الرُّ

َنْسَتْنِتُج:

الَمْصــَدُر هــو اْســٌم َيــُدلُّ َعلــى َحــَدٍث مجــرٍد مــن الَزَمــٍن، َوُيصــاُغ ِمــْن َمزيــِد الِفْعَلْيــِن الثُّلاثـِـيِّ   

َدٍة ِهــَي: والرُّباِعــيِّ َعلــى اأْبِنيــٍة ِقياِســيٍَّة ُمَحــدَّ

 اأْوزاُن َمْصَدِر الِفْعِل الثُّلاثِيِّ الَمزيِد بَِحرٍْف واِحٍد ِهَي:1- 
اأ-  الَمزيُد بالَهْمزَةِ  اأْفَعَل )َصحيُح الَعين( اإِْفعال، ِمْثُل: اأْكَرَم، اإِْكرام. 

    اأْفَعَل )ُمعَتلُّ الَعْيِن( اإِْفَعَلة، مثُل: اأجاَد، اإِجاَدة. 
َل )َصحيُح الّلاِم(، َتْفعيل، ِمْثُل: َصوََّب، َتْصويب.  ب-  الَمزيُد بالتَّْضعيِف َفعَّ

َل )ُمْعَتلُّ الّلاِم(، َتْفِعَلة،مثُل: َلبّى، َتْلِبَية.      َفعَّ
ج- الَمزيُد بال�ألِِف فاَعَل، فِعال اأو ُمفاَعَلة، ِمْثُل:

- ناَزَل، نِزال اأو ُمناَزَلة.      - َناَقَش، نِقاش اأو ُمناَقَشة.

الَمْصَدُر ِمْن َجميِع ال�أْفعاِل الَمزيَدِة الَمْبدوَءِة بَِهْمَزِة َوْصٍل َعلى صوَرِة الِفْعِل َمْع َكْسِر ٢-  ُيصاغُ 

الَحرِْف الثَّالِِث ِمن الِفْعِل َوزِياَدِة األٍِف َقْبَل اآِخرِه، ِمْثِل: اْنَكَسَر اْنِكسار.

ُيصاغُ الَمْصَدُر ِمْن َجميِع ال�أْفعاِل الَمزيَدِة الَمْبدوَءِة بِتاٍء زائَِدٍة َعلى َوْزِن ماضي الِفْعِل َمْع َضمِّ ٣- 

م. َم َتَقدُّ ما َقْبَل اآِخرِِه َفَقْط، ِمْثِل: َتَقدَّ
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التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريباٌت

َوْزنُُهالَمْصَدُرَوْزنُُهالِفْعُل

شارََك

َم َترَحَّ

َتداَخَل

اْحَمرَّ

اْسَتْعَمَر

حيَحِة ِمّما َياأْتي: جاَبِة الصَّ َنْختاُر َرْمَز ال�إِ

1- واِحٌد ِمَن ال�أْفعاِل ال�آتَِيِة َمْصَدُرُه َعلى َوْزِن )اْنِفعال(:

ج- اْنَقَسَم.   د- اْنَتَشَر.   اأ- اْنَتَعَش.   ب- اْنَتَبَه.   

٢- واِحٌد ِمن ال�أْفعاِل ال�آتَِيِة َمْصَدُرُه َعلى َوْزِن )َتْفِعَلة(:

ج- اأْعطى.   د- صاَفَح.  ب- َنّمى.    َه.      اأ- َوجَّ

٣- واِحَدٌة ِمن الَكِلماِت ال�آتَِيِة َمْصَدُر الِفْعِل )اْسَترْضى(:

ج- اْسِترْضاء.   د- اْرتِضاء.   اأ- َتراٍض.   ب- اإِرْضاء.   

نُْعرُِب ما لُوَِّن فيما َياأْتي: 

1- ال�ْجِتهاُد في الَعَمِل َطريُق النَّجاِح.

٢- َيُحثُّ الُمَعلُِّم َتلاميَذُه َعلى الُمطاَلَعِة.

اأِْي ِحْكَمٌة. ٣- اإِنَّ اْسِتشاَرَة اأْهِل الرَّ

التَّْدريُب الثّالُِث:

التَّْدريُب الثَّاني: 

نُكمُل الجدوَل ال�آتي:
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نعّين المصادر في الجمل ال�آتية ذاكرين فعل كّل منها:

   اأ- وصف اأعرابّي رجلاً فقال: كان له علم ل� يخالطه جهل، وصدق ل� يشوبه كذب.

اإغاثة  اإلى  ومسارعته  واستقلاله،  وطنه  الدفاع عن حريّة  في  الحياة جهاده  في  المرء  ذكر  يخلّد  ما    ب- 

      المنكوبين، ومّد يد الرحمة للمحتاجين.

بمكارم  وتمسكه  نفسه،  على  واعتماده  وجراأته،  ونشاطه  وصراحته،  صدقه  الفتى  من  يعجبني  ج-    

اإقباله على تحصيل العلم، واجتهاده في اإتمام واجباته.        ال�أخلاق، و

   د- اإقدام عمرو في سماحة حاتم       في حلم اأحنف في ذكاء اإياس

السيادة،  اإلى  والجود  الكرامة،  اإلى  والبّر  السلامة،  اإلى  يؤّدي  الصمت  اأربعة:  اإلى  تؤدي  اأربعة  هـ-     

        والشكر اإلى الزيادة.

ورقة عمل الوحدة



22

ْملاُء ال�إِ

ْعراِبّية  الَهْمَزُة َوْفَق الَحَركِة ال�إِ

في َمْشَهٍد ُمْؤلٍِم، نِساءٌ َواأْطفاٌل َتَتناَثُر اأْشلاُؤُهم في َشواِرِع الَمديَنِة. اأْقَراأ:

َواأقوُل اأنا الّرواَيَة:

هكذا َيْنِسُج الزَّماُن ُخطاُه بِاأْشلائِِهم

ُد اأْشلاَءُهم َوُيَمهِّ

 )اأدونيس(
ُطرُقاً لُِخطاُهم.         

ْعرابِيَُّة في رَْسِم الَهْمَزِة.  -  تَُؤثُِّر الَحَرَكُة ال�إِ

ْعراِب الثَّلاِث: -  َوِمثاُل ذلَِك َكِلَمُة )ماٍء( في حال�ِت ال�إِ

َنْسَتْنِتُج:

ْفِع: في الرَّ

هذا َنْهٌر ُيشرَُب ماُؤُه.

في النَّْصِب:

النَّْبُع َقديٌم، لِكنَّ ماَءُه َعْذٌب.

: في الَجرِّ

َيْروي النّيُل الُحقوَل بِمائِه.
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ــي  ــًة، َوف ــى َمرْفوَع ــي ال�أْول ــوُن ف ــَدٍة، َتك ــٍل ُمفي ــلاِث ُجَم ــي َث ــاُؤَك، رِداُؤُه( ف ــِن )اأْبن ــِن ال�آتَِيَتْي ــُف الَكِلَمَتْي نَُوظِّ

ــروَرًة: ــِة َمْج ــي الثّالَِث ــًة، َوف ــِة َمْنصوَب الثّانَِي

ْعرابيَُّة رِداُؤُه اأْبناُؤَك الحاَلُة ال�إِ

ْفُع الرَّ

النَّْصُب

الَجرُّ

نَُصوُِّب اْل�أْخطاَء الوارَِدَة في الُجَمِل ال�آتَِيِة:

ِة التََّعِب.  اأ ـ      َنِسَي الُمسافُِر رِداَئُه َعلى الُكرِْسيِّ ِمْن ِشدَّ

َهداُء َتْبقى اأْسماُءُهم حاِضَرًة في ذاِكَرِة ُشعوبِهم.ب-  الشُّ

َعِشْقُت َقْوَس اأْهدابِِهمج- 

        َعِشْقُت ُكْحَلُهم

)اأدونيس( 
 
        َعِشْقُت َلْوَن ِحنّاِءِهم.                           

اأْسَعَد اللُّه َمساَئُكم، َواأداَم َهناَئُكم، اأيُّها ال�أْصِدقاُء.د- 

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

التَّْدريُب الثَّاني: 

 َتْدريباٌت
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ُمناجاُة اْلَقَمِر

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

لِــَد عــاَم 1٨7٦م، َتَلّقــى َتْعليَمــُه فــي  ُمْصَطفــى لُْطفــي اْلَمْنَفلوِطــيُّ اأديــٌب ِمْصــرِيٌّ َشــهير، ُو  

ــِة  ْنشــاِء َواْلِكتاَب ــْعَر، وَنَبــَغ فــي اْل�إِ ــد َعْبــُده(، َنَظــَم الشِّ ــيِخ )ُمَحمَّ اْلجاِمــِع اْل�أْزَهــِر، َوُهــَو ِمــْن َتلاميــِذ الشَّ

ــْن  ، ِم ــيٍّ ــٍب اأَدب ــي قاَل ــا ف ــِة، َوَصْقِله ــيَِّة الُمَترَْجَم ــاِت اْلَفَرْنِس ــَن الرِّواي ــٍة ِم ــِة َمْجموَع ــاَم بِصياَغ ــِة، ق اْل�أَدبِيَّ

ـَي اْلَمْنَفُلوِطــيُّ فــي ِمْصــَر عــام 19٢٤م. اأْشــَهِر ُمَؤلَّفاتِــِه ِكتابــا )النََّظــراُت، َوالَعَبــراُت(، تُُوفِـّ

، ُيناجــي فيهــا اْلَقَمــَر، َوَيرِْســُم َلــُه بِاْلَكِلمــاِت  َوالنَّــصُّ الَّــذي َبيــَن اأيدينــا خاِطــَرٌة َكَتَبهــا اْلَمْنَفُلوِطــيُّ  

 ، ــيٍّ ــلوٍب اأَدب ــٍة، َواأْس ــٍة َمتيَن ــِر، بُِلَغ ــَن اْلَقَم ــُه َوَبي ــًة َبيَن ــرى ُمواَزَن ــْد اأْج ــجاَنُه، َوَق ــُه اأْش ــًة، َوَيُبثُّ ــَوراً َجميَل ُص

ُمْعَتِمــداً َعلــى التَّْصويــِر اْلَبيانــّي، َواْنِتقــاِء اْل�أْلفــاِظ اْلموِحَيــِة اْلُمَعبِّــَرِة. 

3 الَوْحَدُة
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ُمناجاُة اْلَقَمِر

الَمْنَفلوِطّي

  اأيُّهــا اْلَقَمــُر اْلُمِطــلُّ ِمــْن َعْليــاِء َســمائِِه، اأاأْنــَت َعــروٌس َحْســناُء 

ــُد  ــَك َقلائ ــَرُة َحواَلْي ــوُم اْلُمَبْعَث ــِذِه النُُّج ــا، َوه ــَذِة َقْصرِه ــْن نافِ ــرُِف ِم تُْش

ِمــْن ُجمــاٍن، اأْم َمِلــٌك َعظيــٌم جالـِـٌس َفــْوَق َعرِْشــِه، َوهــِذه النَّيِّــراُت ُحــوٌر 

َووِْلــداٌن، اأْم َفــصٌّ ِمــْن مــاٍس َيَتــَلاأَْل�أ، َوَهــذا اْل�أفـُـُق اْلُمحيــُط بـِـَك خاَتــٌم 

ــُق؟ ــداوُِل َتَتَدفَّ ُة َج ــعَّ ــِذِه اْل�أِش ــٌة، َوَه ــْراآٌة صافَي ــواِر، اأْم ِم ــن اْل�أْن ِم

ــا،  ــا َونِجاَده ــرَْت اْل�أرَْض: وِهاَده ــَك اأَن ــُر، اإِنَّ ــُر اْلُمني ــا اْلَقَم اأيُّه  

ــَك اأْن تُْشــرَِق فــي َنْفســي  َوَســْهَلها َووََعرَهــا، وَعاِمرَهــا وَغاِمرَهــا، َفَهــْل َل

َد مــا اأْظَلَمهــا ِمــْن ُســُحِب اْلُهمــوِم واْل�أْحــزاِن؟  َفُتنيــَر ُظْلَمَتهــا، َوتَُبــدِّ

 اإِنَّ َبينــي َوَبيَنــَك َشــَبهاً َواتِّصــال�ً؛ اأْنــَت َوحيــٌد فــي َســمائَِك، َواأنــا َوحيٌد 

فــي اأرْضــي، ِكلانــا َيْقَطــُع َشــوَطُه صاِمتــاً هاِدئــاً، ل� َيْلــوي َعلــى اأَحــٍد، 

َول� َيْلــوي َعَليــِه اأَحــٌد، َوِكلانــا َيْبــُرُز لِْلاآَخــِر فــي ُظْلَمــِة اللَّيــِل، َفُيســايُِرُه 

ــرُّ بِاْبِتســاَمٍة فــي  ــُه َيْغَت ــِه، َيرانــي الّرائــي، َفَيْحَســُبني َســعيداً؛ لِ�أنَّ َوُيناجي

َثْغــري، َوَطلاَقــٍة فــي َوْجهــي، َوَلــْو ُكِشــَف َلــُه َعــْن َنْفســي، َوَراأى 

مــا َتْنَطــوي َعليــِه ِمــَن اْلُهمــوِم َواْل�أْحــزاِن، َلَبكــى لــي ُبــكاَء اْلَحزيــِن 

ــرُّ  ــُه َيْغَت ــروراً؛ لِ�أنَّ ــاً َمْس ــُبَك ُمْغَتِبط ــي، َفَيْحَس ــراَك الّرائ ــِن، َوَي ــَر اْلَحزي اإِْث

بَِجمــاِل َوْجِهــَك، َوَلَمعــاِن َجبيِنــَك، َوَصفــاِء اأديِمــَك، َوَلــو ُكِشــَف َلــُه 

َعــْن عاَلِمــَك، َلــَراآُه َكونــاً َيبابــاً، ل� َتُهــبُّ فيــِه ريــٌح، َول� َيَتَحــرَُّك َشــَجٌر، 

ــواٌن. ــُم َحَي ــُق اإِْنســاٌن، َول� َيْبَغ َول� َيْنِط

اأيُّهــا اْلَقَمــُر الَحبيــُب، كاَن لــي َحبيــٌب َيْمــَلاأ َنْفســي نــوراً،   

ــي َبْيــَن َســْمِعَك  ًة َوُحبــوراً، َوطاَلمــا ُكْنــُت اأناجيــِه َوُيناجين َوَقْلبــي َلــذَّ

ــُه،  َثنــي َعْن ــُه، َفَهــْل َلــَك اأْن تَُحدِّ ْهــُر َبينــي َوَبيَن ــرََّق الدَّ َوَبَصــرَِك، َوَقــْد َف

ُجماٌن: حبّاٌت صغيرٌة من اللُّْؤلُِؤ 

َوَنْحوِِه.

النَّيِّراُت: النُّجوُم.

حوٌر: َجْمُع َحْوراَء، َوِهَي نِساُء 

الَجنَِّة. 

: ِسنٌّ اأو َحبٌَّة َصغيَرٌة. َفصٌّ

وِهاٌد: َجْمُع َوْهَدٍة، َوِهَي 

ال�أرُْض الُمْنَخِفَضُة. 

نِجاٌد: َجْمُع َنْجٍد، َوِهَي 

ال�أرُْض الُمْرَتِفَعُة.

غاِمٌر: َخراٌب.

ل� َيْلوي َعلى اأَحٍد: ل� َيْلَتِفُت، 

َول� َيْعِطُف َعلى اأَحٍد. 

اأديُمك: ظاِهُر ِجْلِدَك.

الَيباُب: الَخراُب الَّذي َليَس فيِه 

اأَحٌد.

َيْبَغُم: ِمَن )الُبغام(، َوُهَو َصوُت 

بِِل، َوالَبَقِر، والظِّباِء.  الَحَيواناِت َكال�إِ
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َوَتْكِشــَف لــي َعــْن َمــكاِن ُوجــوِدِه؟ َفُربَّمــا كاَن َيْنُظــُر اإَِليــَك َنَظــري، َوُيناجيــَك ُمناجاتــي، َوَيرْجــوَك رَجائــي. 

ــُه فــي ِمْراآتِــَك، َوَكاأنّــي اأراُه َيْبكــي، ِمــْن اأْجلــي َكمــا اأْبكــي ِمــْن  ــُل اإَِلــيَّ اأنّــي اأرى ُصوَرَت َوهاأَنــذا ُيَخيَّ   

اأْجِلــِه، َفــاأْزداُد َشــوقاً اإَِليــِه، َوُحْزنــاً َعَليــِه... َفاْبــَق فــي َمكانِــَك َطويــلاً َتُطــْل َوْقَفُتنــا، َوَيــُدِم اْجِتماُعنــا. 

ــَك تُريــُد اأْن تُفارَِقنــي؟ َومــا  ــَك، َكاأنَّ بِ ــى َمْغِر   اأيُّهــا اْلَقَمــُر اْلُمنيــُر، مــا لــي اأراَك َتْنَحــِدُر َقليــلاً َقليــلاً اإِل

ــْد اأَخــَذ فــي ال�ْنِقبــاِض َشــيئاً َفَشــيئاً؟ ِقــْف َقليــلاً، ل� َتِغــْب َعنّــي، ل� تُفارِْقنــي، ل�  لــي اأرى نــورََك الّســاِطَع َق

َتْتُرْكنــي َوحيــداً، َفاإِنـّـي ل� اأْعــرُِف َغيــرََك، َول� اآَنــُس بَِمْخلــوٍق ِســواَك. اآٍه َلَقــْد َطَلــَع اْلَفْجــُر، َففاَرَقنــي ُمْؤنِســي، 

ــلاِم؟  ــُس الظَّ ــيَّ اأْن ــُل اإَِل ــُة النَّهــاِر، َوُيْقِب ــى َتْنَقضــي َوْحَش ــي َصديقــي، َفَمت ــَل َعنّ َواْرَتَح

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:
ًة َوُحبوراً؟1-  ما َمصيُر َحبيِب الكاتِِب الَّذي كاَن َيْمَلاأ َنْفَسُه نوراً، َوقلَبُه َلذَّ

 لِماذا ل� ُيِحبُّ الكاتُِب ُطلوَع الَفْجِر؟٢- 

ُد َمظاِهَر ال�تِّفاِق.٣-  َظَهَر ال�تِّفاُق التّامُّ َبْيَن الكاتِِب َوَحبيِبِه في َنْظَرِة ُكلٍّ ِمْنُهما اإلى الَقَمِر، نَُحدِّ

1- َنْسَتْخرُِج ِمَن النَّصِّ الِعباراِت الّدالََّة َعلى ُكلٍّ ِمْن:

اأ- الكاتُِب َوالَقَمُر ُيْمضياِن َليَلُهما في َوْحَدٍة ل� ُيكلِّماِن اأَحداً، َول� ُيَكلُِّمُهما اأَحٌد.

ب- ِعْنَدما َيْنُظُر الكاتُِب اإِلى الَقَمِر َيرى َحبيَبُه، َوَيْجَتِمُع بِِه. 

ُح َجماَل التَّْصويِر في ُكلٍّ ِمّما َياأْتي:  ٢- نَُوضِّ

 اأ ـ  ُيَبّدُد الَقَمُر ما اأَظلَّ َنْفَس الكاتِِب ِمْن ُسُحِب الُهموِم َوال�أْحزاِن.

 اآٍه، َلَقْد َطَلَع الَفْجُر َففاَرَقني ُمؤنِسي، وارْتَحَل َعنّي َصديقي. ب- 

ِة.  ٣- ُيَعدُّ َحديُث الكاتِِب َمَع الَقَمِر ُمناجاًة لِلطَّبيَعِة، نُناجي الَقَمَر بُِلَغِتنا الخاصَّ

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:
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ِل:  َة لُِكلِّ َكِلَمٍة في الَعموِد ال�أوَّ َنْختاُر ِمَن الَعموِد الثّاني الَكِلَمَة الُمضادَّ

الَعموُد الثّانيالَعموُد ال�أوَُّل
غاِمٌروِهاٌد

روُرتُْشرُِق السُّ

َوْحَشٌةعاِمٌر

تُْظِلُمالُحْزُن

نِجاٌداأْنٌس

َتْنَتهي

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

 ، ــْعِر الُحــرِّ فــي ال�أَدِب الَعرَبــيِّ لـِـَد عــاَم 19٢٦م، ِمــْن َرّواِد الشِّ َبــْدر شــاِكر الّســيّاب شــاِعٌر ِعراِقــيٌّ ُو   

بِــيِّ  كاَنــْت َوفــاُة والَدتِــِه- َوهــو اْبــُن الّسادَســِة- اأْولــى َصَدماتِــِه الّتــي عانــى ِمْنهــا، َدرََس ال�أَدَبْيــِن الَعَر

ــيّاُب فــي الُجــْزِء ال�أخيــِر ِمــْن  بِيّيــَن. ســافَر السَّ بِــيِّ الَقديــِم، وبُِشــَعراَء َغْر ــْعِر الَعَر ؛ َفَتاأثَّــَر بالشِّ نجليــزيِّ َوال�إِ

ــِة،  يَّ حِّ ــِه الصِّ ــِة حاَلِت ــٍة، وُمتاَبَع ــراٍت اأَدبِيَّ ــِة؛ لُِحضــوِر ُمْؤَتَم ــِة وال�أوروبِيَّ بِيَّ َوِل الَعَر ــدُّ ــن ال ــَدٍد ِم ــى َع ــِه اإِل َحياتِ

ــَن  ــرََك َدواوي ــاَم 19٦٤م، وَت ــَي ع ــُم. تُوفِّ ــاأُْس، وال�أَل ــا الَي ــَد َيْمَلُؤه ــَم َقصائِ ــْوِت، َفَنَظ ــُه بِالَم واْزداَد اإِْحساُس

ــيَّاُب  ــٌة(، َو)اأســاطيُر(، َو)َحّفــاُر الُقبــوِر(، َو)اأْنشــوَدُة الَمَطــِر(، َوقــاَل السَّ ِشــْعرِيًَّة َكثيــَرًة ِمْنهــا: )اأْزهــاٌر ذابَِل

ــَلِل،  ــَدَن، َبْعَدمــا اأصيــَب بِالشَّ ــَل َوفاتِــِه بَِســَنٍة، َحْيــُث كاَن َمريضــاً فــي َمْشــًفى فــي َلْن هــِذِه الَقصيــَدَة َقْب

َوزاَدْت ُمعاناتُــُه بَِســَبِب الَمــرَِض، َوالُغْرَبــِة، وُبْعــِدِه َعــْن َوَطِنــِه، الَّــذي َتمنّــى اأْن َيمــوَت فيــِه، َفَظــلَّ َيِحــنُّ 

ــُه، َحتّــى فــي اأْنفاِســِه ال�أخيــَرِة. اإَِلْيــِه، َوَيْفَتِقــُد اأمَّ

ياُح الباُب َتْقرَُعُه الرِّ
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ياُح الباُب َتْقرَُعُه الرِّ
 

الباُب َما َقرََعْتُه َغْيُر الرّيِح في اللَّْيِل الَعميْق

ِك. الباُب ما َقرََعْتُه َكفُّ

ِك َوالطَّريْق؟ اأْيَن َكفُّ

ناٍء بِحاٌر َبْيَننا ُمُدٌن َصحارى ِمْن َظلاْم

الرّيُح َتْحِمُل لي َصدى الُقُبلاِت ِمْنها كالَحريْق

ِمْن َنْخَلٍة َيْعدو اإِلى اأْخرى َوَيْزهو في الَغماْم

* * * * 

الباُب ما َقرََعْتُه َغْيُر الرّيِح..

اآِه َلَعلَّ روحاً في الرِّياْح

بدر شاكر السّياب

هاَمْت َتُمرُّ َعلى الَمرافِِئ اأْو َمَحطَّاِت الِقطاْر

لُِتسائَِل الُغرَباَء َعنّي، َعن َغريٍب اأْمِس راْح

َيْمشي َعلى َقَدَمْيِن، َوهو الَيْوَم َيْزَحُف في اْنِكساْر

ِهَي روُح اأّمي َهزَّها الُحبُّ الَعميْق

ُحبُّ ال�أموَمِة َفْهَي َتْبكي:

ياْر! اآِه يا َوَلدي الَبعيَد َعِن الدِّ

َوْيلاُه! َكْيَف َتعوُد َوْحَدَك ل� َدلْيَل ول� رَفيْق 

اأّماُه.. َلْيَتِك َلْم َتغيبي َخْلَف سوٍر ِمْن ِحجاْر

ل� باَب فيِه لَِكي اأُدقَّ َول� َنوافَِذ في الِجداْر

َكْيَف اْنَطَلْقِت َعلى َطريٍق ل� َيعوُد الّسائِروْن

ِمْن ُظْلَمٍة َصْفراَء فيِه َكاأنَّها َغَسُق الِبحاْر

غاُر ُيَوْلوِلوْن َكْيَف اْنَطَلْقِت بِلا َوداٍع فالصِّ

َيَتراَكضوَن َعلى الطَّريِق َوَيْفزَعوَن َفَيرِْجعوْن

َقرََعْتُه: َطَرَقْتُه.

ناٍء: َبعيٌد.

َيْعدو: َيْجري. 

ُع. اآِه: اْسُم فِْعٍل ُمضاِرٍع بَِمْعنى اأَتوجَّ

هاَمْت: َتَحيَّرَْت.

ُة ُظْلَمُة اللَّْيِل. َغَسُق: ِشدَّ

يوْلوِلوَن: َيْصرُخوَن.
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ُد الَمواِطَن الَّتي َبَرَزت فيها عاِطَفُة ال�أموَمِة الّصاِدَقُة.1-  نَُحدِّ

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْوِل الّشاِعِر:٢-   نَُوضِّ

ْهراُن ُيْحرِقُُه الَحنين. اأ ـ   ُهَو اْبُنِك السَّ

ب ـ  اأَتْسَمعيْن... َصرَخاِت َقلبي َوْهَو يذَبُحُه الَحنين اإِلى الِعراِق؟

ُدُهما.  يّاِب: ذاتِيٌَّة )اْلُحّب(، َوَوَطِنيٌَّة )ال�ْنِتماء(، نَُحدِّ ٣-  َظَهرَْت في الَقصيَدِة عاِطَفتاِن َلدى السَّ

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:
ما الَّذي ُيْحزُِن الّشاِعَر، َوُيعاني ِمْنُه َكثيراً في َقصيَدتِِه؟1- 

ِل ُيشيراِن اإِلى ُبْعِد الّشاِعِر َعْن َوَطِنِه. ٢-  َناأْتي بِِمثاَلْيِن ِمَن الَمْقَطِع ال�أوَّ

ما الَّذي َيْفِصُل الّشاِعَر َعْن َوَطِنِه؟٣- 

لَِم َيْزَحُف الّشاِعُر في بِلاِد الُغرَبِة في اْنِكساٍر؟٤- 

ِه اإْن رََجَعْت اإَِلْيِه َكما َتَمنّى؟٥-  لِماذا ل� َيخاُف الّشاِعُر ِمْن َشَبِح اأمِّ

َوُيسائلوَن اللَّْيَل َعْنِك َوُهْم لَِعْوِدِك في اْنِتظاْر؟

الباُب َتْقرَُعُه الرِّياُح َلَعلَّ روحاً ِمْنِك زاْر

ْهراُن ُيْحرِقُُه الَحنيْن َهذا الَغريُب.. هو اْبُنِك السَّ

 اأّماُه َلْيَتِك َترِْجعيْن 

نيْن َشَبحاً. َوَكْيَف اأخاُف ِمْنُه َوما امََّحْت رَْغَم السِّ

 َقَسماُت َوْجِهِك ِمْن َخيالي؟

 اأْيَن اأْنِت؟ اأَتْسَمعيْن

َصرَخاِت َقْلبي وْهَو َيْذَبُحُه الَحنيُن اإِلى الِعراْق؟

* * * * 

 الباُب َتْقرَُعُه الرِّياُح َتُهبُّ ِمْن اأَبِد الِفراْق

َقَسماُت: َملاِمُح.
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الَقواِعــــُد

اْسُم الفاِعِل واسم المفعول

َوَهِذِه 1- َنْقَراأ: َقْصرِها،  نافَِذِة  ِمْن  تُْشرُِف  َحْسناُء  َعروٌس  اأاأْنَت  َعْلياِء َسمائِِه،  ِمْن  الُمِطلُّ  الَقَمُر  اأيُّها 

النُُّجوُم الُمَبْعَثَرُة َحواَلْيَك َقلائُد ِمْن ُجمان؟ اأْم َمِلٌك َعظيٌم جالٌِس َفْوَق َعرِْشِه، َوَهِذه النَّيِّراُت 

ُحوٌر َووِْلداٌن؟ اأْم َفصٌّ ِمْن ماٍس َيَتَلاأَْل�أ، َوَهذا ال�أفُُق الُمحيُط بَِك خاَتٌم ِمْن ال�أْنواِر؟

اأيُّها الَقَمُر الُمنيُر، اإِنََّك اأَنرَْت ال�أرَْض: وِهاَدها َونِجاَدها، َوَسْهَلها َووََعرَها، وَعاِمرَها وَغاِمرَها.٢- 

َيراني الّرائي َفَيْحَسُبني َسعيداً... َوَيراَك الّرائي َفَيْحَسُبَك ُمْغَتِبطاً َمْسروراً.٣- 

، ُمْختاراً اأْلفاَظُه بِِدقٍَّة.٤-  َكَتَب الَمْنَفلوطيُّ خاِطَرَتُه ُمْسَتْخِدماً التَّصويَر الَبيانيَّ

َنْسَتْنِتُج:

 اْسُم الفاِعِل: اْسٌم ُمْشَتقٌّ َيُدلُّ على الَحَدِث، وَمْن قاَم بِِه.

 ُيصــاُغ اْســُم الفاِعــِل ِمــَن الِفْعــِل الثُّلاثــيِّ َعلــى َوْزِن )فاِعــل(، َوِمــَن الِفْعــِل َفــْوِق الثُّلاثــيِّ َعلــى َوْزِن 

ُمضاِرِعــِه، َمــَع اإِْبــداِل َحــرِْف الُمضارََعــِة ميمــاً َمْضموَمــًة، َوَكْســِر مــا َقْبــَل اْل�آِخــِر. 

 ُيْعرَُب اْسُم الفاِعِل َوْفَق َمْوِقِعِه في الُجْمَلِة.

اْسُم الَمْفعوِل

اأْنِدَيِة َنْقَراأ: َمْشهوراً ِمْن  ُل نادياً   ُكلُّ َشْعٍب َعلى هِذِه اْلَبسيَطِة باَت َمْشدوداً اإِلى ُكَرِة اْلَقَدِم اْلعاَلِميَِّة، وُيَفضِّ

اأْن َترى  اأْجَمَل  َلْيَل َنهاَر. َفما  اأْخباِر اْلِفرَِق، َمْشغوٌل بُِمبارَياتِها، ُمتابٌِع َلها  اْلعاَلِم، َفُهَو َمْهووٌس بَِسماِع 

ٍز بِاْلَمَعّداِت الّلازَِمِة،  عاً َمَع اْل�آَخريَن، في َمْلَعٍب َمْفروٍش بِالُعْشِب، َمرْصوٍف بِاْلَمقاِعِد، ُمَجهَّ َنْفَسَك ُمَجمَّ

ِة اأماَم  تُشاِهُد ِمْنُه اْلُمبارَياِت اأماَمَك! َبْيَنما ُيتابُِعها اْلَملاييُن في َمناِزلِِهْم، اأْو في اْلَمقاهي والّساحاِت اْلعامَّ

شاشاٍت َضْخَمٍة، فالّلاِعُب في تِْلَك اْل�أْنِدَيِة ُمْختاٌر بِِعناَيٍة فائَِقٍة، َفُهَو ُمَدرٌَّب َماِهٌر، َمرْصوٌد اأْسلوُب َلِعِبِه، 

َوُهَو ُمْحتاٌج اإِلى التَّْشجيِع ِمْن ُجْمهورِِه لَِتْحقيِق اْلَفْوِز. 
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َنْسَتْخرُِج اْسَم الفاِعِل ِمّما َياأْتي:
كاَن َجّدي غارِساً زيتوناً في اأرِْض َكْنعاَن؛ لِياأُكَل اأْحفاُدُه القاِدموَن ِمْن َثَمرِِه.- 1

قاَل الُمَتَنبّي: - ٢

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

 َتْدريباٌت

َول� قابــلاً اإِلّ� لِخالِِقــِه ُحْكمــاَتَغرََّب ل� ُمْسَتْعِظماً َغيَر َنْفِسِه

َول� واِجــداً اإلّ� لَِمْكُرَمــٍة َطْعمــاَول� ســالِكاً اإِلّ� فـُـؤاَد َعجاَجــٍة

ــْعُب الِفَلْســطينيُّ ُمدافِعــاً َعــْن َوَطِنــِه، ُمْســَتِعّداً لَِبــْذِل التَّْضِحيــاِت الِجســاِم، ِمــْن اأْجــِل َتْحريــِر - ٣ مــا زاَل الشَّ
اأرِْضــِه ِمــْن اأيــدي الُمْحَتلّيــَن. 

َيْحتاُج الُمْجَتَمُع اإِلى العاِمِل، َوالّصانِِع، َوالُمَعلِِّم، َوالُمَهْنِدِس، َوالُمزاِرِع. - ٤

َنْسَتْنِتُج:

1- اْسُم اْلَمْفعوِل: اْسٌم ُمْشَتقٌّ َيُدلُّ َعلى َمْن َوَقَع َعَليِه اْلِفْعُل.

حيِح َعلى َوْزِن َمْفعوِل، ِمْثل: َحرََث / َمْحروث. ٢- ُيصاُغ اْسُم اْلَمْفعوِل ِمَن اْلِفْعِل الثُّلاثِيِّ الصَّ

اإْبــداِل َحــرِف  ْتيــاِن بِالُمضــاِرِع، و ٣- ُيصــاُغ اْســُم اْلَمْفعــوِل ِمــَن الِفْعــِل الثُّلاثِــيِّ ُمْعَتــلِّ الَعْيــِن، بِال�إ

َيزيــد / َمزيــد.  ِمْثــل: زاَد /  َمْفتوَحــًة،  الُمضارََعــِة ميمــاً 

اإْبــداِل َحــرِف  ْتيــاِن بِالُمضــاِرِع، و ٤- ُيصــاُغ اْســُم اْلَمْفعــوِل ِمــَن الِفْعــِل الثُّلاثِــيِّ ُمْعَتــلِّ الــّلاِم، بِال�إ

الُمضارََعــِة ميمــاً َمْفتوَحــًة، وَتْشــديِد اآِخــرِِه، ِمْثــل: َدنــا / َيْدنــو / َمْدنــوٌّ ِمْنــه.

٥- ُيصــاُغ اْســُم اْلَمْفعــوِل ِمــَن الِفْعــِل َفــوِق الثُّلاثـِـيِّ َعلــى َوْزِن ُمضاِرِعــِه، بِاإِْبــداِل َحــرِْف اْلُمضارََعــِة ميمــاً 

َمْضموَمــًة، َوَفْتــِح مــا َقْبــَل اآِخــرِِه، ِمْثــل: اْســَتْعَمَر /  َيْســَتْعِمُر / ُمْســَتْعَمر.

٦- ُيْعرَُب اْسُم اْلَمْفعوِل َوْفَق َمْوِقِعِه في الُجْمَلِة.
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التَّْدريُب الثَّاني: 

التَّْدريُب الثَّالِث:                                                                           )مهمة بيتية( 

َنَتْيِن فيما َياأْتي:  نُْعرُِب اْلَكِلَمَتْيِن اْلُمِلوَّ

ُيْعِجُبني الَفتى الباني َمْجَدُه بَِيِدِه، ال�آِكُل ِمْن َعرَِق َجبيِنِه. - 1

ْعُب الَعرَبيُّ اْلِفَلْسطينيُّ حاِملاً راَيَة اْلُمقاَوَمِة، ضارَِبًة ُجذوُرُه في اأْعماِق اأرِْضِه. - ٢ عاَش الشَّ

َكثيراً ما َيكوُن اْلُمْجَتِهُد َمْحسوداً.٣- 

َنْسَتْخرُِج اْسَم اْلَمْفعوِل فيما َياأْتي:

هذا الطّالُِب َمْحموَدٌة اأخلاقُُه.1- 

ـــجاِع َمهابـــــًة        لُِيْطِلَق َطرَْف النّـــــاِظِر الُمَتـاأمِِّل٢-  َوُيْطرُِق اإطراَق الشُّ

 َوَسْل َغيَر َمْمنوٍع َوقُْل َغيَر ُمْسَكٍت   َوَنْم َغيَر َمْذعوٍر َوقُْم َغيَر ُمْعَجِل

 )عليُّ ْبُن اْلَجْهِم(
 َوَدْع َعْنَك َقوَل النّاِس اأْتَلَف ماَلُه    فُلاٌن َفاأْضحى ُمْدبِراً َغيَر ُمْقبـِِل      

نُْكِمُل النَّمَط اْل�آتي:

َحِفْظُت اْلَقصيَدَة. َفاأنا: حافٌِظ، َواْلَقصيَدُة: َمْحفوَظُة.1- 

اأْعرُِض َعِن اْلَكِذِب. َفاأنا:...........، َواْلَكِذُب:........... َعْنُه.٢- 

اأَثرُْت نِقاشاً َحوَل اْلَمْساأَلِة. َفاأنا:...........، َوالنِّقاُش:.............٣- 

اأْسَتعيُن بِاأْصِدقائِي. َفاأنا:............، َواْل�أْصِدقاُء:.......... بِِهْم.٤- 

التَّْدريُب الرابع: 
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الَمقاَلُة الِعْلِميَُّة

ُث فيها َعِن اْلَقَمِر. َنْكُتُب َمقاَلًة ِعْلِميًَّة َنَتَحدَّ

التَّْعبيُر:

ْملاُء ال�إِ

) ْعراِبيَِّة )اْخِتبارِيٌّ الَهْمَزُة َوْفَق الَحَرَكِة ال�إ

ورقة عمل

3- نعّين اسم المفعول فيما يلي:

ْبِر عاِقَبٌة َمْحموَدُة ال�أَثِر اأ- اإِنّي َراأْيُت َوفي ال�أيّاِم َتْجرَِبٌة        لِلصَّ  

ب- وقف مقابلا البحر المسجور المملوء بالماء الهادر عند قاربه المحطّم في معركة صيد منتهية.   

ج- المعلم الناجح مطبوع ومصنوع.  

د- لقب خالد بن الوليد بسيف الله المسلول ل�أنه مشهور في وجه ال�أعداء.  

4- نصوغ اسم المفعول من ال�أفعال ال�آتية:

ساأل، حجر، استمال، جامل، عّد، قال.

١- نعّين اسم الفاعل فيما يلي:

اأ- ظّل قائما يصلّي في الليل، رافعا اأكّفه اإلى السماء، سائلا ربّه اأن يعطيه من فضله.  

ابِرِيَن، َواْصِبْر َوما َصْبرَُك اإِلّ� بِاللَِّه اإِْن عاَقْبُتْم َفعاِقبوا بِِمْثِل ما عوِقْبُتْم بِِه َوَلِئْن َصَبْرتُْم َلُهَو َخْيٌر لِلصَّ ب- َو  

             َول� َتْحزَْن َعَلْيِهْم َول� َتُك فِي َضْيٍق ِمّما َيْمُكروَن، اإِنَّ اللََّه َمَع الَّذيَن اتََّقْوا َوالَّذيَن ُهْم ُمْحِسنوَن«.

ج- الدالُّ على الخير كفاعله.  

2- نصوغ اسم الفاعل من ال�أفعال ال�آتية:

ساأل، سال، عّد، جاد، حجر، اتّخذ، استعلى
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اختبار نهاية الفترة )2(
المطالعة ١4
السؤال ال�أّول: نقراأ النّص ال�آتي، ثّم نجيب عّما يليه:

ناِعيَِّة الِفَلْسطيِنيَِّة في َخْفِض نِْسَبِة الَبطاَلِة في فِلسطيَن، َوالَحدِّ ِمْن          َلَقْد ساَهَم ِخرّيجو الَمدارِِس الصِّ

ثُها في الُمْجَتَمِع، َوَرْفِد َخزيَنِة  الَعَوِز َوالفاَقِة، َوالتََّغلُِّب َعلى َكثيٍر ِمْن الُمشِكلاِت ال�ْجِتماِعيَِّة َوالنَّْفِسيَِّة الَّتي تَُورِّ

الَمْدخول�ِت الِفلسطينيَِّة بِِمئاِت َملاييِن الّدول�راِت، الّتي َرَفَعْت ِمْن َدْخِل الَفْرِد، َوَوفَّرَْت َلُه ُمستًوى اقِتصاِديّاً 

ُمَميّزاً، َوَنَقَلت الِمْهنيّيَن ِمْن حالِميَن بِال�أَمِل اإِلى مالِكيَن للَعَمِل.

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

1- ما مفرد كلمة المدخول�ت؟

اأ- مدخول.            ب- مدخل.           ج- دخل.            د- دخول.  

٢- ما العلاقة اللغويّة بين كلمتي العوز والفاقة؟

اأ- تضاد.              ب- ترادف.           ج- جناس.           د- سجع.  

ب- ما المقصود بعبارة: ِمْن حالِميَن بِال�أَمِل اإِلى مالِكيَن للَعَمِل؟

جـ- ما المشكلات التي يعاني منها المجتمع كما ُيْفهم من النّص؟

د- كيف يسهم خريجو المدارس الصناعيّة في حصانة المجتمع من ال�أمراض النفسيّة وال�جتماعيّة؟

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

ْخَرِة          َتداَخَلِت اْل�أْلواُن في اْل�أفُِق اْلُمعانِِق لَِصْفَحِة اْلماِء، َفَدكَّْت َراأَْسُه َكاأنَّها َصْخَرٌة َصّماُء، َكِتْلَك الصَّ

اأْجِنَحَة النَّْورَِس الَّتي  اْلَبْحِر؛ لَِتْسَتْقِبَل  ماِء بُِزْرَقِة  ُزْرَقُة السَّ َدْت  َيْوَمها َتَوحَّ نّاِر،  َيْوَمِئٍذ َشرَُك الصِّ الَّتي َعِلَق بِها 

ياديَن َصْيَدُهْم في َهِذِه اْل�أيّاِم ِمْن ُكلِّ عاٍم، بَِمناِظرِها الّساِحَرِة، َوِهي َتْغِطُس في اْلماِء َوَتْخرُُج َوفي  تُشارُِك الصَّ

َمُك، َفُوجوُد النَّوارِِس َعلى َصْفَحِة اْلماِء َفاأُْل َخْيٍر. َمناقيرِها السَّ

علام يعود الضمير في كلمة )كاأنّها(؟       اأ-   

لماذا يعد وجود النورس على صفحة الماء فاأل خير لدى الصيادين؟ ب-   

كلمة المعانق اسم فاعل، ما الفعل الذي صيغ منه؟ جـ-   

ما معنى التراكيب ال�آتية: تداخل ال�ألوان، دّكت راأسه؟ د-   

نعرب ما تحته خّط في النّص. هـ-   

نوّضح جمال التصوير في عبارة:  َتداَخَلِت اْل�أْلواُن في اْل�أفُِق اْلُمعانِِق لَِصْفَحِة اْلماِء. و-   
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النص الشعرّي:8

السؤال الثالث: اأ- نقراأ ال�أسطر ال�آتية، ثّم نجيب عّما يليها:

               اأْعِطنا ُحبّاً َفَنْبني اْلعاَلَم اْلُمْنهاَر فينا

               ِمْن َجديْد

               َونُعيْد

               َفرَْحَة اْلِخْصِب لُِدْنيانا اْلَجديَبْة

1- مّمن يطلب الشاعر الحب؟  

٢-  نوضح المقصود بقول الشاعر: َنْبني اْلعاَلَم اْلُمْنهاَر فينا.            

٣- نستخرج لفظتين دالتين على التفاؤل واأخرى دالتين على التشاؤم.  

ب- نقراأ، ثّم نجيب:

                اأْيَن اأْنِت؟ اأَتْسَمعيْن

                َصرَخاِت َقْلبي وْهَو َيْذَبُحُه الَحنيُن اإِلى الِعراْق؟

1- من يخاطب السيّاب فيما سبق؟   )ال�أم، المحبوبة، العراق(  

٢- مّم يعاني الشاعر؟  

٣- ما دل�لة عنوان القصيدة: الباب تقرعه الرياح؟  

٤- نكتب اأربعة اأسطر نحفظهما من قصيدة الباب تقرعه الرياح  
القواعد:8

السؤال الرابع: نجيب عّما يلي:

اأ- نكمل الفراغ في الجدول ال�آتي مع الضبط التام للكلمات:   

اسم المفعول اسم الفاعل الفعل

فحص

اأعدي

شفي

طماأن
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. ب- نصوغ مصادر ال�أفعال ال�آتية: فحص، اختبر، ابتلي، انزلق، سلَّ  

جـ- نقراأ، ثّم نجيب:  

       اإن سر هذه المعجزة يتلخص في ال�ستفادة من »تجارب« ال�آخرين عن طريق جمع المعلومات جمًعا 

مخطًطا ومتواصلا، ثم »تبويبها« وتوظيفها لرفع مستوى الكفاية الذهنية والمعرفية والتطبيقية للعاملين. وبعد 

نتاج  ال�إ وسائل  واستبدال  التنفيذ،  ومراحل  ال�أهداف،  وتحديد  الخطة،  لوضع  خصائيين  ال�إ دور  جاء  هذا 

القديمة بوسائل اأخرى »حديثة«، وال�رتقاء »بالخدمات«.

1- نستخرج المصادر الثلاثيّة وغير الثلاثيّة من النّص.  

٢- نعرب ما تحته خّط:  
البلاغة:4

طناب فيما ياأتي: السؤال الخامس: نوضح ال�إ

اأ- الدواء والوعي والمسؤوليّة وال�أخلاق وال�أخذ باأسباب الشفاء من مقوّمات التخلّص من الوباء.  

ب- اللهّم اغفر لوالدي العابد وللمؤمنين وارحمهم.  

ملاء: 2 ال�إ

السؤال السادس: 

اأ- نصوّب ال�أخطاء المقصودة في الجمل ال�آتية:  

1- اأنشئت الدولة مراكز رياضيّة للناشاأين واأصحاب المواهب.  

٢- اتخذت الحكومة تدابير وقاءيّة للتعامل مع كّل طاِرٍء.  

٣- اأ ابنك يدرس الطّب؟  

٤- يا ابن اأبي، كن منصفا؟  

٥-  استخدم كلمة ابن وكلمة ابنة في جملة مفيدة.  

     التعبير: 4 

نسان(. السؤال السابع: نكتب مقالة علميّة عنوانها )قلب ال�إ


