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ّتاجات
الن
ّفاعل َم َع ال�أنشط ِة �أ ْن َيكونوا قا ِدرين عَلى توظيف
الج ْز ِء ،والت ِ
ُيتَوقَّ ُع ِم َن ال ّطلبة َب ْعدَ دراس ِة هذا ُ
ِ
مهارات اللّغ ِة ال َع َرب َّي ِة في الاتِّ ِ
َّواص ِل من خلال ما ي أ�تي:
صال َوالت ُ
صوص ِقرا َء ًة صا ِم َت ًة َسري َع ًة وا ِع َي ًة.
صوص َو أ� ْصحابِها .قراء ِة ال ُّن ِ
1-1ال ّتع ُّر ِف �إِلى ن ْب َذ ٍة عَ ِن ال ُّن ِ
حيح ًة ُم َع ِّب َر ًة.
1-1
صوص ِقرا َء ًة َج ْه ِر َّي ًة َص َ
استنتاج ال ِف َك ِر ال َّر َ
ئيس ِة فيها .قراء ِة ال ُّن ِ
ِ
صوص وال َقصا ِئ ِد.
2-2
استنتاج ال ِف َك ِر ال َف ْرع َّي ِة لل ُّن ِ
ِ
الج َ
صوص.
3-3
الم ْف َر ِ
دات َوال َّت ِ
راكيب َ
توضيح َمعاني ُ
ديد ِة الوا ِر َد ِة في ال ُّن ِ
ِ
ناص ِرها.
صوص �إِلى أ� ْفكا ِرها َوعَ ِ
تحليل ال ُّن ِ
ِ 4-4
مات ُل َغ ِة ُ
اب.
5-5
صوص ال أ� ْسلو ِب َّي ِةَ ،و ِس ِ
الك ّت ِ
استنتاج خَ صا ِئ ِص ال ُّن ِ
ِ
الم ْقروءِ.
6-6
اكتساب َم ِ
ِ
هارات ال َّت ْفكي ِر ال ِإ� ْبدا ِع ِّي ال ُعليا ا َّلتي تُسا ِع ُدهُ م في َن ْق ِد َ
صوص ال أ� َد ِب َّي ِة.
7-7
استنتاج ال َع ِ
واط ِف الوا ِر َد ِة في ال ُّن ِ
ِ
الحدي َث ِة.
حفظ َثما ِن َي ِة أ� ْب ٍ
ِ 8-8
صوص الشِّ ْعر َّي ِة َ
يات ِم َن الشِّ ْع ِر ال َعمودِيِّ َ ،وعَ شَ ر ِة أ� ْس ُط ٍر ِش ْعر َّي ٍة ِم َن ال ُّن ِ
دروس ال َقوا ِع ِد ال ُّل َغو َّي ِة.
الص ْرف َّي ِة الوا ِر َد ِة في
فاهيم ال َّن ْحو َّي ِة َو َّ
 9-9ال َّتع ُّر ِف �إِلى َ
ِ
الم ِ
سياقات َحيات َّي ٍة ُم َت َن ِّوعَ ٍة.
الص ْرف َّي ِة في
1010
ِ
ٍ
توظيف ال َّت ْط ِ
بيقات ال َّن ْحو َّي ِة َو َّ
كلمات في َموا ِق َع �إِعْ راب َّي ٍة ُم ْخ َت ِل َف ٍة.
عراب
ٍ
� 1111إ ِ
الح َس َن ِة.
ِّجاهاتَ ،و
المعا ِر ِفَ ،وال ِق َي ِمَ ،والات
1212
ِ
ِ
ِ
العادات َ
اكتساب َم ْجموعَ ٍة ِم َن َ
طيع.
قاط ُعَ ،و ِ
الم ِ
الكتا َب ُةَ ،وال َّت ْق ُ
الم ْفهو ُمَ ،و َ
روض ِم ْن َح ْي ُث َ
 1313ال َّتع ُّر ِف �إِلى ِع ْل ِم ال َع ِ

وبي
لاح الد ِ
َص ُ
ّين ال�أ ّي ُّ

ال َوحد ُة
ال�أولى
ص:
َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ

زين َم ْن َج َم َع �إِلى شَ جا َع ِت ِه
حين ال ُع َظما ِءَ ،والقا َد ِة ال ُم َب ِّر َ
َقلَّما ن َِج ُد فيما نُطالِ ُع ُه ِم ْن ِس َي ِر الفاتِ َ
َو ِح ْن َك ِت ِه َونُبو ِغه في َميادينِ ال َوغى نُبوغاً � َآخ َر في َم ِ
يدان ال�أخْ ِ
لاق َوال ِق َي ِم إِال�نْسان َّي ِة ال َّرفي َع ِة،
لاح ال ّدينِ ال�أيّوبِ ِّي الّذي َب َه َر
كَما ن َِج ُد ُهما ماثِل ْينِ بِ�أ ْبهى صو َر ٍة في شَ خْ ص َّي ِة القائِ ِد ال ُم ْل َه ِم َص ِ
َزمانَ ُه َوما َب ْع َد َزمانِه ،بِما َح َّق َق ُه ل� أ َّم ِت ِه ِم ْن ُم ْن َج ٍ
زات َح ْربِ َّي ٍة َو َحضار َّي ٍةِ ،ه َي أ� ْق َر ُب ما َتكو ُن �إِلى
ال ُم ْع ِج ِ
زات.
رات َو�إ ِْش ٍ
َوال َموضو ُع الّذي َب ْي َن �أ ْيدينا َي َت َض َّم ُن شَ َذ ٍ
راقات َن ِّي َر ًة ِم ْن سير ِة هذا القائِ ِد ال َعظي ِم
الّتي َج َع َل ْت ُه في و ِْج ِ
الخالدين.
دان �أ ْبنا ِء �أ َّم ِت ِه من
َ
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ثير في ن ِ
وبي؛ َفق ْد سالَ ْت في
ثير سير ُة
ِ
ُفوسنا ال ِع َّز َة وال َكرا َم َة وال ُق َّو َة كَما تُ ُ
سير ٍة تُ ُ
ما ِم ْن َ
صلاح ال ّدينِ ال�أيّ ِّ
َر ْس ِم شَ خْ ِص َّي ِت ِه ِ
مال َوال� أ ْح ِ
داث �أ ْقلا ٌم َو�أ ْقلا ٌم؛ بِاعتبا ِر ِه َب َطلا ً ِم ْن �أ ْب ِ
الجليلِ ِم َن ال� أ ْع ِ
اريخ،
الحاف َل ِة بِ َ
طال التّ ِ
ضال ِ
سان ال ُعصورَِ ،حتّى َغدا رمزاً ِ
وفارِساً ِم ْن فُ ْر ِ
وشعاراً ِم ْن ِش ِ
عارات ال ِّن ِ
فاحَ ،ي َت َر ّد ُد ْاس ُم ُه كُلَّما َد َه َم
والك ِ
ْ
ئاب ِم ْن كُ ِّل َحد ٍَب َو َص ْو ٍب.
ال� أ َّم َة حا ِد ٌث َج َل ٌل� ،أ ْو َو َق َع ْت في َم�أز ٍِق َحر ٍِجَ ،و َتكالَ َب ْت َع َل ْيها ال ِّذ ُ
ُولِ َد قائدُنا في ( َت ْكريت) ِ
الواق َع ِة َب ْي َن َبغْدا َد وال َم ْو ِصلَِ ،وكا َن �أبو ُه حا ِكماً لِ َق ْل َع ِتهاَ ،وشَ َّب في ِح ْصنِ
الح ِ
َب ْع َل َبكَ َ ،و َقضى َحيا َت ُه َعلى �أ ْب ِ
َت َحوالَي ِه َف إ�ِذا
صون وال ِقلا ِع َحتّى َه َّي�أ ُه ال َق َد ُر لِ َزعا َم ِة ِم ْص َرَ ،فالْ َتف َ
واب ُ
ال� أ َّم ُة ُمق ََّسم ٌة على حالِها ،وال ُف ْر َق ُة َت ْن ُخ ُر �أ ْوصالَها ،و�إذا بالْ ِف َرنْ َج ِة ِ
بين َيصولو َن َو َيجولونَ ،في �أ ْرجا ِء
الغاص َ
الشّ ا ِم عا َّم ًة ،وفي ِ
خاص ًةَ ،ي ْس َت ْع ِبدون �أ ْه َلهاَ ،و ُي َدنِّسو َن ُم َقدَّساتِها بلا را ِد ٍع َيرد ُع ُه ْم� ،أو
بيت ال َم ْق ِد ِ
س ّ
ُق ّو ٍة ِ
توق ُف ُه ْم َع ْن َد َح ِّد ِه ْم.
صلاح ال ّدينِ �أ ْن َيرى �أ َّم َت ُه الّتي �أ َم َرها اللّ ُه بال َو ْح َد ِة َوالا ْع ِتصا ِم بِ َح ْب ِل ِهُ ،د َو ْي ٍ
لات َو َممالِكَ
لَ َق ْد ها َل
َ
َت َتصار ُع َو َت ْق َت ِت ُلَ ،و َيكا ُد َم ْرك َُبها َيغ َْر ُق في ِخ َض ِّم ِ
الخ ِ
لافات ال َم ْذ َهب َّي ِة
ِ
الخ َض ّم :الجمع الكثير،
الس ِّر الّتي تُ َم ِّك ُن ُه
السلي َم ِة �أ َّن َك ِل َم َة ِّ
والطّائِف َّي ِة وال ِع ْر ِق َّي ِةَ ،ف�أ ْد َر َك بِ ِف ْط َرتِ ِه َّ
والبحر الواسع.
ِم ْن تَحقيقِ َمشْ ِ
س
واس ِت ْنقا ِذ �أ َّم ِت ِه ِم ْن َدنَ ِ
روع ِه ال َكبي ِر لِ َت ْحري ِر بِلا ِد ِهْ ،
مينَ ،ف َع ِم َل َعلى َت ْجسي ِد
ال ُم ْح َتلّين ِه َي الْ َو ْح َد ُة والتّ ُ
عاض ُد َب ْي َن ال ُم ْس ِل َ
اله ِ
هاء َعشْ ِر َسنواتْ ،اس َتطا َع ِخلالَها �أ ْن ُي َو ِّح َد ال� أ َّم َة،
هذا َ
دف النّبيلِ ُز َ
َو َي ْج َم َع شَ ْم َل �أ ْمصارِهاَ ،ولا ِس َّيما ِم ْص َر والشّ ام وال ِعراقَ ،ت ْح َت ِقياد ٍة �أ ْمصار :جم ُع ِم ْصرَ ،وهي ُالبلدان.
واح َد ٍة َولِوا ٍء ِ
ِ
س في مرحل ِة ال�إ ْعدا ِد تِ ْلكَ في َق ْل ِب ِه
واح ٍد ،وكان َِت الْ ُق ْد ُ
طيب
ض لَ ُه َج ْف ٌنَ ،ولا َي ْس َت ُ
ريح لَ ُه با ٌلَ ،ولا َي ُ
َوو ِْجدانِ ِهَ ،فكا َن لا َي ْغ ِم ُ
رِبقة :الكرب والشّ دّة ،وجمعها:
لَ ُه َطعا ٌم َحتّى َيرى َم ْسرى ال ّر ِ
مين
سول ( ) َو َغ ْي َر ُه ِم ْن بِلا ِد ال ُم ْس ِل َ
رِباق.
الاح ِت ِ
لال َالبغيضَِ ،وكا َن ِع ْن َد ُه َ -ر ِح َم ُه الل ُه-
طا ِه َر ًة ُم َط َّه َر ًة ِم ْن ِر ْب َق ِة ْ
س َه ٌّم َعظي ٌم لا َت ْح ِملُ ُه ِ
الجبا ُل.
ِم ْن َه ِّم ال ُق ْد ِ
ين:
صلاح الد ِ
ُ
ّين َو َم ْع َر َك ُة ِح ّط َ
لاح ال ّدينِ َد ْولَ ًة َق ِو َّي ًةَ ،ون ََج َح في َت ْوطي ِد َدعائِ ِمها و َت ْع ِب َئ ِة َموا ِر ِدهاَ ،وا ْط َم�أ ّن �إِلى َسلا َم ِة
َب ْع َد �أ ْن �أقا َم َص ُ
روف بـ (�أ ْرناط) �أمي ِر ال َك َر ِك ال َم ْع ِ
َج ْب َه ِت ِه الد ِّاخل َّي ِةَ ،ع َز َم َعلى َر ْد ِع (رينالد دي شاتيون) ال َم ْع ِ
روف بِ ِش َّد ِة
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َه َو ِس ِه ِ
مين� ،إِ ْذ َتمادى في َغ ِّي ِه َوا ْع ِتداءاتِ ِه ال ُم َت َك ِّر َر ِة
وح ْق ِد ِه َعلى ال ُم ْس ِل َ
َعلى َق ِ
اج َق ْتلا ً َو َس ْطواً َو َت ْنكيلاًَ ،ر ْغ َم َت َع ُّه ِد ِه بِ َض ِ
مان َسلا َم ِتها،
واف ِل ُ
الح ّج ِ
و َع َد ِم الاعتدا ِء َع َل ْيهاِ ،
الغاصبينَ ،غ َد َر ونَ َك َثَ ،ف َل ْم
لكنّ ُهَ ،ك َد�أْ ِب ال ُغزا ِة
َ
واج َه ِت ِهَ ،و َم ْن َي ْدعمونَ ُه ِم ْن �أ َمرا ِء ال ِف َرنْ َج ِةَ ،فانْ َط َل َق بِ َج ْي ِش ِه َو َع َب َر ن َْه َر ال� أ ْر ُد ِّن ِ
قاصداً
الس ْلطا ُن ُب ّداً ِم ْن ُم َ
َي ِج ِد ُّ
ذين َتم ْركَزوا َف ْو َر َس ِ
ماعه ْم بِ َت َح ُّر ِكه ب�أعدا ٍد
َط َبريّةَ ،ف َت َم َّه َل َعلى َس ْط ِح َه َض َب ِتهاَ ،ي ْن َت ِظ ُر قُدو َم ّ
الصليب ّي َين ال ّ َ
كَثي َف ٍة قُ ْر َب َم ْر ِج َص ّفوريّة الق ِ
َريب ِم ْن َعكّا.
الس ْلطا ُن قُدو َم ُه ْم �إِلى ال َم ْو ِق ِع الّذي اخْ تا َر ُه لِ ُملاقاتِ ِه ْمَ ،و َر ِغ َب في ْاس ِت ْد ِ
راج ِه ْم �إِلَ ْي ِه لِ َج ْدبِ ِه
َو َ
حين ْاس َت ْب َط�أ ُّ
فاج�أ ُهم بِ ِح ْن َك ِت ِه ال َم ْعهود ِة بِ ُهجو ٍم
َو ِقلّ ِة مائِ ِهُ ،م ْس َت ْل ِهماً في ذلك ما َف َع َل ُه َرسولُنا ال َكري ُم ( ) في َغ ْز َو ِة َب ْدرٍَ ،
ُم ِ
هين
باغ ٍت َعلى َمدي َن ِة َط َبريّة ،واق َت َحمها في ساع ٍة واحد ٍة؛ ما ُ
اض َط َّر ُه ْم �إلى ُمغا َد َر ِة َم ْو ِق ِع ِه ِم َ
الحصينِ ُم َّت ِج َ
اله َوس :خ ّفة العقل والجنون.
َ

الس ْل ِ
ُنت �أ ْرجو).
ف َفرِحاً( :الحم ُد للّ ِه ،هذا ما ك ُ
طان ن ََب�أ َت َح ُّر ِك ِه ْم َه َت َ
َص ْو َب َط َبريّةَ ،و َ
حين نَما �إلى ُّ
َو ُسرعا َن ما َب َل َغ
لاح ال ّدينِ
ليبي َمشار َ
الجيش َّ
ين ،وكا َن ذلكَ في َي ْو ٍم قائِ ٍظ ،فانْ َبرى َص ُ
ِف ِحطّ َ
ُ
الص ُّ
وح َم َل عليهم بِ ِش َّد ٍة ،وانْ َد َف َع ُجنو ُد ُه
السفرَِ ،وو ْه ِج الشّ مسَِ ،
لِ ُملاقاتِ ِه ْمَ ،ولَ ّما يستريحوا َبع ُد من َو ْعثا ِء َّ
س ُم ْنق َِط ِع ال َّنظيرَِ ،و ُه ْم َيصيحو َن بِ َص ْو ٍت هاد ٍر (اللّ ُه
َص ْو َب ُه ْم بِ َحما ٍ
وعثاء :المش ّقة والتّعب.
اله ْو ِل والا ْق ِت ِ
تال تَشَ َّت َت شَ ْم ُل ال ِف َرنْ َج ِة،
�أ ْك َب ُر) ،وخلا َل َي ْومينِ ِم َن َ
ين ،ف َت ِب َعهم ال ُمسلمونََ ،وحالوا دو َن
واع َت َص َم ْت فُلولُ ُه ْم بِ َت ِّل ِحطّ َ
فلولهم :الكتائب المنهزمة.
ُوصولِ ِه ْم �إلى ُبح ْي َر ِة َط َبريّة ،و�أشعلوا النّيرا َن في ال� أ ْع ِ
شاب اليابِ َس ِة
فاج َت َم َع َع َل ْي ِه ُم الْ َح ُّر وال َّظ َم�أَ ،ف َل ْم َي ْس َتطيعوا
ال ُمحيط ِة بِ َموا ِق ِع ِه ْمْ ،
الصمو َد طويلا ً �أما َم َض ِ
ض
ش
ربات جي ِ
ُّ
ِ
صلاح ال ّدينِ َ ،ف َت َص َّد َع كَيانُ ُهم وانْف ََر َط ِع ْق ُد ُهمَ ،وا ْك َت َّظ ِت ا ْل� أ ْر ُ
مير
بِ َق ْتلا ُه ْم و�أ ْسرا ُه ْم ،وكا َن في ِعدا ِد ال� أ ْسرى ال َم ِلكُ ( ُغو ِد ْفري) ،و�أخو ُه الملكُ ( َب ْلدوِين) ،و(�أ ْرناط) �أ ُ
مين.
قاء ما ار َت َك َب ُه من جرائِ َم بِ َح ِّق ال ُمس ِل َ
ال َكرك ،الّذي �أجه َز علي ِه ُّ
الس ْلطانُ؛ لِ َ
ريع ِ
الغاصبين ،وكا َن ذلكَ
مينَ ،وهزيم ٍة شَ نيع ٍة لل ِف َرنج ِة
وانْ َج َل ِت الم ْع َر َك ُة َع ْن ن َْص ٍر َس ٍ
َ
وحاس ٍم لل ُم ْس ِل َ
رين ِم ْن ربيع ال� أ ّول َس َن َة ِ
ٍ
َمانين للهجر ِة ،فكا َن يوماً تاريخ ّياً أ�غ َّر في
خمس ِمئ ٍة
الس ِ
وثلاث وث َ
ابع وال ِعشْ َ
في ّ
والي ْر ِ
حيا ِة ال َع ِ
موك.
رب وال ُم
سلمينَ ،
َ
بات َمقروناً بِ�أ ْمجا ِد ِه ِم ال ُك ْبرى ،في َب ْد ٍر والقا ِد ِس ّي ِة َ
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والح ِ
ش ال ُمن َتصرِ،
الصليب ّيون �أما َم الجي ِ
َو َت َرت ََّب َعلى هذا الانتصا ِر انْ ِك ُ
صون الّتي �أقا َمها ّ
شاف ال ِقلا ِع ُ
لاح ال ّدينِ ِ ،م ْث َلَ :ط َبريّة ،وقيسارية ،وعكّا ،ويافا ،ونابلس ،وبيروت ،ف�أضْ َح ِت
َف َس َق َط ْت تِباعاً في َي ِد َص ِ
ِ
وذراعها ال َمتينِ .
ال َّطري ُق ُم َم َّه َد ًة لِ َف ْت ِح َب ْي ِت ال َم ْق ِدسَِ ،ق ْل ِب ال� أ َّم ِة النّابِضِ،
ِصفاتُ ُه و أ� ْخلاقُ ُه:

اريخَ ،و َس َّط َرها بِ ُح ٍ
روف ِم ْن نو ٍر َعلى
لاح ال ّدينِ بِ َتسا ُم ِح ِه و�إِنْسان ّي ِت ِه ال ّرفي َع ِة َم�أْث ََر ًة َخلَّدَها التّ ُ
َس َّج َل َص ُ
َحات ِم ْن َذ َه ٍب؛ �إِ ْذ َعفا َع ْن ِ
َصف ٍ
راح �أمرائِ ِه ْم
ين ،و�أ ْط َلق َس َ
من ال ِف َرنْ َج ِة ال ُمحتلّ َ
قاطني المدين ِة ال ُم َقد ََّس ِة َ
حين
ُ
عتقلين رفقاً ب�أبنائِهم وزوجاتِهم و�أ َّمهاتِ ِه ْم ،لم َيقت ْل منهم �أحداً ،كما َف َع َل �أْجدا ُد ُهم َ
وجنو ِد ِهم ال ُم َ
مين ِع ْن َد ا ْغ ِتصابِ ِهم ال َمدي َن َة ال ُم َقد ََّس َةَ ،و�إِن ّما َس َم َح
�أبادوا بِ َد ٍم با ِر ٍد قُرا َب َة َخ ْم َس ٍة
وسبعين �ألفاً ِم َن الْ ُم ْس ِل َ
َ
ذين �أشادوا
لَ ُهم بِ ُ
الخ ِ
ين �أنْف ُِس ِهم ،ال ّ َ
جاب َحتّى ِم َن ال َغرب ّي َ
روج � ِآمنين بِ ُك ِّل �أم ِت َع ِتهم وثَرواتِ ِهم؛ ما �أثا َر ال�إ ْع َ
مين.
بِشَ جا َع ِت ِهَ ،ونَ ّوهوا بِ َكري ِم ِخصالِ ِه َو َمزايا ُه الّتي َخلَّد َِت ْاس َم ُه في التّ ِ
اريخَ ،و َج َع َل ْت لَ ُه ِذ ْكراً في العالَ َ
وفاتُ ُه:

رين ِم ْن َصف ََر َس َن َة َخ ْم ِس ِم َئ ٍة َوتِ ْس ٍع
انْ َت َق َل َص ُ
لاح ال ّدينِ ـ َر ِح َم ُه الله ُـ �إلى با ِرئِ ِه ،في ال ّسابِ ِع وال ِعشْ َ
َريب ِة ِم َن الْ َم ْس ِج ِد ا ْل� أ َمو ِّيَ ،وقي َل �إنَّ ُه ُد ِف َن َم َع ُه في َر ْم ِس ِه
َوث َ
َمانين لِ ْل ِه ْج َر ِةَ ،و ُد ِف َن في َم ْق َبر ِة (الكلاسة) الق َ
وجلاد ِه� ،إ ْذ كا َن َق ْد �أ ْوصى في �أ ِ
صاح َب ُه في ِجها ِد ِه ِ
واخ ِر
َس ْي ُف ُه الّذي َ
َر ْمس :قبر.
َحياتِ ِه �أ ْه َل ُه َو َذوي ِه�" :أ ِن ا ْد ِفنوا َم ِع َي في َق ْبري َس ْيفي الّذي حا َر ْب ُت في ِه؛
لِ َيكو َن َخ ْي َر شا ِه ٍد َي ْو َم ال ِقيا َم ِة".
سير ًة
كا َن َر ِح َم ُه اللّ ُه عازِفاً َعنِ الدُّنيا َو َمبا ِه ِجهاَ ،ل ْم َي ْت ُر ْك َب ْع َد َوفاتِ ِه مالا ً َولا َعقاراً ،و�إِن ّما َت َر َك َ
اس َي ْذكُرونَها في كُ ِّل � ٍآنَ ،و َي َت َطلَّعون �إِلَ ْيها في كُ ِّل َم ٍ
كان.
ِجهاديّ ًة َع ِط َرةً ،ما زا َل النّ ُ
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
الصحيح َة لِ ُك ٍّل ِم ّما ي�أتي:
 1نَخْ تا ُر ال�إ جا َب َة ّ
وبي في:
�أُ -ولِ َد القائِ ُد َص ُ
لاح ال ّدينِ ال�أيّ ُّ
 -4قيساريّة.
َ -3ت ْكريت.
 -2القاهر ِة.
ِ -1د َمش َق.
ِف (رينالد دي شاتيون) بـ:
بُ -عر َ
� -1أ ْر َ
 -4بلدوين
الصحرا ِء.
َ -2ق ْل ِب ال� أ َس ِد.
ناط.
َ -3ث ْع َل ِب ّ
الصليب ّيو َن َف ْو َر َس ِ
ماعه ْم بِ َت َح ُّر ِك جيش صلاح الدّين ب�أعدا ٍد كَثي َف ٍة قُ ْر َب:
جـَ -تم ْر َك َز َّ
الصفَّر.
َ -3م ْر ِج دابق.
َ -1م ْر ِج ابن عامرَ -2 .م ْر ِج ص ّفوريّة.
َ -4م ْر ِج ُّ
معر َك ِة ِحطّين:
د� -أ ّو ُل ِحصنٍ َح ّرر ُه َص ُ
لاح ال ّدينِ َب ْع َد َ
� -4أنطاك ّية.
 -3يافا.
َ -2عكّا.
َ -1ط َبريّة.
صر؟
كانت عليها ال� أ ّم ُة ال�إ سلام ّية عندما تولّى
السياس ّية الّتي ْ
ُ
 2ما الحالة ّ
صلاح ال ّدينِ زعام َة ِم َ
س ال ُمحتلّين؟
السبي ُل الّذي َس َل َك ُه
صلاح ال ّدينِ في تحري ِر بلاد ِه ،واستنقا ِذ �أ ّمت ِه من َدنَ ِ
ُ
 3ما ّ
4
فتح َط َبريّة.
نذكر الخطّ َة الّتي لج�أ �إليها
ُ
صلاح الدّين في ِ
ُ
ِ
ين الّتي اع َت َص َم ْت بِ َت ِّل ِحطّين؟
جيش
صلاح ال ّدينِ
بفلول ّ
ِ
الصليب ّي َ
 ٥ماذا فع َل ُ
٦
صلاح ال ّدينِ �أه َل ُه و َذويه قب َل وفاتِه.
نذكر الوص ّي َة الّتي �أ ْوصى بها
ُ
ُ
ُجيب َعن ال�أسئلة ال�آتي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ث ّم ن ُ
1
٢
٣
٤
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الحرب ،نُب ِّي ُن َ
لاح ّ
ذلك.
الد ِين قا ِئد ًا ُم َتم ِّرس ًا في
ِ
يبدو َص ُ
صلاح ّ
الد ِين وحا ِلها اليو َم؟ نُب ِّي ُن ذلك.
هَ ْل نَجِ ُد َشبه ًا َب ْي َن حالِ ال أ� ّم ِة العرب ّي ِة وال إ�سلام ّية َز َم َن
ِ
صلاح ّ
الد ِين؟
السياس َّي ُة ا ّلتي عاشتها ال أ� َّم ُة ال إ�سلام َّي ُة في سير ِة
َك ْي َف أ� ّثرت الحال ُة ّ
ِ
ُن َو ِّض ُح َج َ
مال ال َّتصوي ِر فيما َي أ�تي:
مال َوال� أ ْح ِ
�أَ -فسالَ ْت في َر ْس ِم شَ خْ ِص َّي ِت ِه الحا ِف َل ِة بِالْ َجلي ِل ِم َن ال� أ ْع ِ
داث �أ ْقلا ٌم.
بَ -ت ُه ُّز َم ِ
والحجونا.
ف الْقُد ِ
س ا ْب ِتهاجاً َو ُت ْرضي َع ْنكَ َمكّ َة َ
عاط َ
ِ
وذراعها ال َمتينِ .
جـ -ف�أضْ َح ِت ال َّطري ُق ُم َم َّه َد ًة لِ َف ْت ِح َب ْي ِت ال َم ْق ِدسَِ ،ق ْل ِب ال� أ َّم ِة النّابِضِ،

داني
ُبكائِ َّي ٌة إ�لى �أبي فِرا ٍ
س َ
الح ْم ّ
ص:
َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ
ُمح ّمد �إبراهيم �أبو ِس َّنة شاع ٌر ِم ْصر ٌّي ُولِ َد عام 1937م ،ن ُِش َر ْت لَ ُه قصائ ُد ِع ّد ٌة في َع َد ٍد
والص ُح ِف والدّوريّ ِ
كبي ٍر ِم َن ال َمج ّل ِ
ات الثّقاف ّي ِة ال ِم ْصريّ ِة وال َعرب ّي ِةِ ،م ْن دواوي ِن ِه الشِّ عر َّي ِة:
ات ال�أدب ّي ِة ُّ

و(و ْر ُد الف ِ
ذت منه هذه القصيد ُة
ُصول ال�أخير ِة) الّذي أ� ِخ ْ
جراس المسا ِء)َ ،
(حديق ُة الشِّ تا ِء) ،و( أ� ُ
داني ،شاع ِر بني َح ْمدا َن ِ
وفارس ِه ْم ،الّذي �أ َسر ُه ال ّرو ُم ،وت�أخ َّر ِفداؤ ُه
الّتي َو ّجهها �إلى �أبي ِفرا ٍ
س َ
الح ْم ّ
كثيراً ،و َي ُب ُّث الشّ اعر فيها ُهمو َم بني ِ
قوم ِه و�أحزانَ ُهم.
ِم ْن �أ َين تطلُ ُع
مي
�أ ُّيها ُ
القمر الشّ �آ ُّ
ال ُمك َّب ُل بال�أقار ِِب وال َمصائِ ِب والقُيو ْد؟
َق ْلبي َعليكَ ...
تعب ُر لِ ْل ُحدو ْد..
 ..و�أنْ َت ُ
لف عا ْم
ُج ْرحاً َت َ
طاو َل �أ َ
ُج ْرحاً ِم َن ِ
الخ ْذ ِ
لان
وال ّد ْم ِع ال َك ِ
ذوب
َو ِمن �أباطيلِ ال َكلا ْم
ف
ما ِزلْ َت َت ُ
رج ُ
كُلَّما ه َّزتْكَ �أيا ُم
الضرا ْم
ِّ
و�أبو َك مقتو ٌل
ِ
بسيف َبني �أبي ِه
السها ْم
و�أ َ
نت ما َ
بين ِّ
بعض نِ ِ
ظامها
تُ ْعطي لِفوضى ال�أر ِ
ض َ
وتُقي ُم ُح ْل َمكَ في ال ِّنظا ْم

ال ُمك َّب ُل :ال ُمق َّيد.

الخذلان :الخيبة.

�أباطيــلُ :م ْفردهــا� :أ ْبطولَــة ،وتطلــق
عل ــى ك ِّل �أش ــكال الباط ــل ،وك ِّل م ــا
ه ــو عب ــث وغ ــرور ،وتس ــتعمل ع ــاد ًة
فــي صيغــة الجمــع.
الضرا ُم :اشتعال النّار .
ِّ
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َد ْع ُز ْم َر َة الشُّ عرا ِء
َفوقَ �أرائِ ِك ال ُّذ ِّل
المنافقِ
ُي ْن ِشدو َن وي�أخذو َن
ويك ِذبو َن و َي ْف َخرو َن
و�أنت شاه ْد
ذين
تمضي �إلى ال ّرو ِم ال ّ َ
َت َر َّبصوا
يب
َتمضي لِما لا َع َ
فيه ...
س َت ْب َتغي
�أبا فرا ٍ
رب» ..
« َم ْج َد الْ َع ْ
شَ دّوا َوثا َقكَ
َم ْرحباً بال� أ ْس ِر
�أو بِالْ َم ِ
وت ...
َيرك ُع َت ْح َت �أخْ َم ِصكَ ال َّظ َف ْر
وبنو العشير ِة يس ِفكو َن
ماءهم
ِد َ
وعلى ال َمدى �أ ٌّم تُصا ْن
رب من ال ِغ ِ
ربان
ِس ٌ
تاريخ ُمها ْن
َي ْن َع ُق فوقَ ٍ
�أم ٌم ُيسابِقُها ال ّزما ُن
فلا تُبالي َت ْن َطوي
ف ال ّزما ْن
َخ ْل َ
�أم ٌم تُسا ُق �إلى َمصائِرِها
ُيسابِقُها ال ّزما ُن
َف َت ْن َطوي
َحتّى لَ ُي ْن ِك َرها
ال ّزما ْن
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ُز ْمرة :فوج ،أ�و جماعة ،تجمع
علىُ :ز ُمرات� ،أو ُز ْمرات� ،أو ُز َمر.
ال�أرائك :جمع ال�أريكة ،وهي
ُّكئ عليه من سرير �أو
كُ ُّل ما ات َ
منصة.
فراش �أو َّ

ص :باطن القدم
�أخ َمصك :ال�أخْ َم ُ
الذي يتجافى عن ال�أرض.

ال َمدى :المنتهى والغاية.

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
الصحيح َة فيما َي�أْتي:
 1نَخْ تا ُر ال�إ جاب َة ّ
محمد �إبراهيم أ�بي ِس ّنة؟
ليس ِم ْن
دواوين الشّ ِاع ِر ّ
أ� -أ�يّ ِم َن ال آ�تي ِة َ
ِ
جراس المساء -2 .حديق ُة الشتا ِء.
� -1أ ُ
ب -ما نوعُ الشِّ ْع ِر ا ّلذي تَنتمي �إليه القصيد ُة؟
شعر التّفعيلة.
 -1الشّ ُعر العمود ّيُ -2 .

 -3ور ُد الف ِ
ات.
ُصول ال�أخير ِة -4 .ال ّروم ّي ُ
ّ
حات.
-3
الموش ُ

 -4قصيد ُة النثر.

مي)؟
جـ -ماذا َي ْعني الشّ ِاع ُر بـ (القم ِر الشّ آ� ِّ
يسطع في سما ِء الشّ ام.
القم َر ا ّلذي
ُ
َ -١

َ
سيف ّ
داني أ�مير حلب.
-3
الدولة ْ
الحم ّ

داني.
 -٢الشّ ِاع َر أ�با فراس ْ
الحم ّ

 -4محبوب َته ا ّلتي كانت تشب ُه القمر.

وقع أ�بو فراس أ�سير ًا في أ�يدي:
دَ -
 -1الفُرسِ.

 -2ال ّرو ِم.

 -3ال ُّت ْر ِك.

 -4ال َم ِ
غول.

هـ -العاطف ُة ا ّلتي تُسيط ُر على الشّ ِاع ِر في ال َقصيد ِة:
الفخر والاعتزا ُز.
 -١الحسر ُة وال�أسى-2 .
ُ

والحني ُن.
 -3الشّ و ُق َ

س والق ُ
ُنوط.
 -4الي�أ ُ

و -يشي ُر الشّ ِاع ُر في قصيد ِت ِه �إلى ما لدى الشّ عرا ِء قديم ًا خال َفهم فيها أ�بو ِفراسَ ،و ِه َي:
 -1الشّ جاع ُة.

الوضوح.
-٢
ُ

كس ُب.
 -3التّ ُّ

الجب ُن.
ُ -4
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ُجيب عن ال�أسئلة ال�آتي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ث ّم ن ُ
داني؟
� ١إلا َم ير ُم ُز الشّ ِاع ُر �أبو ِسنّة بشخص ّي ِة �أبي فرا ٍ
س َ
الح ْم ّ
 ٢يقول الشّ اعر:
للحدو ْد
قلبي عليكَ  ...و أ� َ
تعبر ُ
نت ُ

لف عا ْم.
جرحاً َتطاو َل �أ َ
سيعبرها �أبو فراسٍ؟
�أ ُّي ُحدو ٍد ُ
اريخ بقولهِ :
نوض ُح ذلك.
تاريخ ُمها ْن)ِّ ،
رب من ال ِغربانَ ،ي ْن َع ُق فوقَ ٍ
 ٣ع ّب َر الشّ ِاعر عن التّ ِ
(س ٌ
الصورتين الفنّ ّيتين فيما َي�أْتي:
 ٤نُ َو ِّض ُح ّ
بَ -د ْع ُزمر َة الشُّ َعراء ...فوق �أ ِ
�أ -يرك ُع تحت �أ ِ
رائك ال ُّذ ِّل
خمصكَ ال َّظف ْر.
ص؟
 ٥ما
ُ
المشاعر الّتي َت ْنتا ُبنا َب ْع َد ِقراء ِة النّ ِّ
ثالثاً -اللّغة:
ورد في القصيدة:
الضرا ْم
كُلَّما ه َّزتْكَ �أيا ُم ِّ
و�أبو َك َم ْقتو ٌل  ..بِ َس ِ
يف َبني �أبيه
الص ْرفي لكلم ِة ( َم ْقتول)؟
الم ْعنى َّ
أ� -ما َ
بُ -ن ْع ِر ُب ما تح َته خُ طوط .
التّعبي ُر
َت َق َّد ْم َت بِ َط َل ٍب لِ َوظي َف ِة ُم ِ
حاس ٍب في �إ ْحدى الشَّ ر ِ
سير َتك ال ّذات ّي َة الّتي تُ َؤ ِّهلُكَ
ِكات ،ا ْك ُت ْب َ
لِ ْل ُح ِ
صول َعلى الْ َوظي َف ِة.
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ُم ْس َت ْو َد ُع ال َّذخائِ ِر

ال َوحد ُة
الثّانية
ص:
َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ

(�أ ْح َمد �أمين)

س في ال� أ ْز َه ِر الشّ ِ
ريف ،ثُ َّم في َم ْد َر َس ِة القَضا ِء
�أ ْح َمد �أمين (1954-1886م)� ،أ ٌ
ديب ِم ْصر ٌّيَ ،د َر َ
الشَّ ْر ِع ِّيَ ،و ْاش َت َغ َل َب ْع َد َت َخ ُّر ِج ِه ُم ّد ًة َوجيز ًة في ِس ْل ِك القَضا ِء الشَّ ْر ِع ِّي ،ثُ َّم �أ ْص َب َح ُمد ِّرساًَ ،ف َعميداً
ذين �أ ْر َس ْوا َق ِ
ِ
لِ ُكلِّ ّي ِة ال� آ ِ
واع َد الثَّقا َف ِة
داب في
َّفين ال َع َر ِب ال ّ َ
الجام َعة ال ِم ْصريّ ِةُ .يع ُّد في َطلي َع ِة ال ُم َثق َ
رينَ ،ولَ ُه َع َد ٌد ِم َن ال ُم َؤلَّ ِ
فات �أ ْب َر ُزها ،ثُلاثِ َّي ُت ُه ال َم ْعرو َف ُةَ ( :ف ْج ُر
ال َع َرب ّي ِة في ال ِّن ْص ِف ال� أ ّو ِل ِم َن ال َق ْر ِن ال ِعشْ َ
ض الخاطرِ) ،وكا َن ِشعا ُر ُه الّذي لَ ْم ُيغا ِد ْر لِسانَ ُه
ال�إ سلا ِمُ ،
وضحى ال�إ سلا ِم ،و ُظ ْه ُر ال�إ سلا ِم) ،و ( َف ْي ُ
سير ِة َعطائِ ِه ال ِف ْكر ِّي�« :أري ُد �أ ْن �أ ْع َم َل ،لا �أ ْن �أ َس ْي ِط َر».
في َم َ
س من كتاب (فيض الخاطر)َ ،ي َت َض َّم ُن و ِْج َه َة نَ َظ ِر الكاتِ ِب ِحيا َل الد َّْو ِر
َوهذا ال َمقا ُل ال ُمق َت َب ُ
رس في ن ِ
ض بِ ِه في ت ْن ِش َئ ِة ال� أ ْج ِ
ُفوس ِه ُم
الّذي ُي ْم ِك ُن لِ ْل َم ْر�أ ِة �أ ْن َت ْن َه َ
يالَ ،و َت ْربِي ِة ال� أ ْبنا ِء َت ْربِ َي ًة َقوي َم ًةَ ،ت ِغ ُ
روح ال َولا ِء والانْ ِتما ِء لِ ْل َو َطنِ .
الج ْر�أ َة َوالشَّ جا َع َة وال َّتضْ ِح َي َة ،و ُت َع ِّز ُز لَ َد ْي ِه ْم َ
ُ
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�أ ْي َن َ -ت ُظ ُّنُ -م ْس َت ْو َد ُع ال َّذخائ ِر لِل� أ ّم ِة؟
طاراتَ ،و َمخاز ُن ا ْل� أ ْس ِل َح ِةَ ،و ُم ْس َت ْو َد ُع القَنابِ ِلَ ،وما �إِلى ذلِكَ ِم ْن �أما ِك َن
جيب َعلى ال َف ْورِ� :إن ّ ُه ال َم ُ
َق ْد تُ ُ
آلات ال ِق ِ
الح ْر ِب.
تال َو أ� َد ُ
َّس فيها � ُ
وات َ
تُ َكد ُ
الج ْو َهرَِ ،وبِال َمجا ِز دو َن
�إ ْن �أ َج ْب َت بِذلِكَ َف َق ْد �أ َج ْب َت بال َع َر ِ
ض دو َن َ
الج ْو َهر ِّي.
ال َع َرضَِ :غ ْي ِر َ
واب َولَ ْم َت ُق ْل ُهَ ،و ُح ْم َت َح ْولَ ُه ولَ ْم
الحقيق ِة ،و�إ ْن قُ ْل َت ُهَ ،ف َق ْد قا َر ْب َت َّ
َ
الص َ
ف �إِذا لَ ْم َي ُك ْن ِ
ف في
الس ْي َ
الس ْي ُ
قاطعاً؟ �إ َّن َّ
َت َق ْع علي ِهَ .فما قي َم ُة ال َّذخائ ِر �إذا لَ ْم َت ِج ْد رِجالاً؟ َوما َي ْن َف ُع َّ
ال ِغ ّر :الجاهل.
الجند َّي
َي ِد ال ِغ ِّر والحا ِذ ِق َق َل ٌم في َي ِد ال� أ ِّم ِّي والكاتِ ِبَ ،ب ْل ما َي ْن َف ُع ُ
ونفس لا َت ْف َز ُع؟
هاب،
ال ُم َسلَّ َح� ،إ ْن لَ ْم َي ُك ْن َب ْي َن َج ْن َب ْي ِه َق ْل ٌب لا َي ُ
ٌ
ش ا ْل� أ ّو ُل الّذي لا
الح ّق ُة ِه َي �أ َّن ِم ْحف َظ َة ال ّذخائِ ِر لِل� أ َّم ِةَ ،ق ْل ُب الْ َم ْر�أ ِةَ ،ق ْل ُب الْ َم ْر�أ ِة ُه َو َ
ال�إ جا َب ُة َ
الج ْي ُ
اباتَ ،ولا َم ِ
داف َع دونَ ُه .لَ َق ْد ُخ ِلق ِ
اصاتَ ،ولا َدبّ ٍ
رات ،ولا غ ّو ٍ
قي َم َة لِطائِ ٍ
َت ال َم ْر�أ ُة ِم ْن ِض ْل ٍع ِم ْن �أضْ لا ِع
ال َّر ُجلِ َ ،و ِ
لك ْن ُس ْرعا َن ما َت َغ ّي َر الحا ُلَ ،ف ُخ ِل َق َق ْل ُب ال َّر ُجلِ ِم ْن َق ْل ِب ال َم ْر�أ ِة.
ِ
س �إلّا نِ ْس َب ًة ُم َع َّين ًة ِم َن الد ََّس ِمَ ،ونِ ْسب ًة ُم َع َّي َن ًة ِم َن الما ِءَ ،وما �إِلى ذلِكَ ؛
ُيخْ طى ُء َم ْن َي ُظ ُّن �أ َّن لَ َب َن ال� أ ِّم لَ ْي َ
الكيمياويين،
س هذا كُلُّ ُه �إلّا َت ْحليلا ً لِلما َّد ِةَ ،ولَ ْي َس ِت الما َّد ُة كُ َّل شَ ي ٍء في اللّ َبنِ  ،و�إنَّما َق ُص َر َت ْحلي ُل
َ
َف َل ْي َ
فات ِ
فات ُخلُق ّي ًةِ ،
الص ِ
وص ٍ
َص َر ْت نَتائِ ُج ُه ْم� .إ َّن في اللّ َبنِ ِص ٍ
فات الما ِّديّ ِةَ ،ي ْر َض ُعها ال ِّط ْف ُل
راء ِّ
َفق ُ
روح ّي ًةَ ،و َ
بناءها َت ْربِي َة ال�أرانِ ِب،
كَما َي ْر َض ُع ما َّد َة اللّ َبنِ َ ،ف َت َت َغ ّذى بِها ُ
روح ُهَ ،و َت َتشَ َّك ُل ِم ْنها ُ
نفس ُه؛ َف إ� ْن َر َّب ِت ال� أ ُّم �أ َ
روب ال ِعناي ِة ،ولَ ْم َت ْس َم ْح لَ ُه ْم �أ ْن ُي َج ِّربواَ ،و�أ ْن ُي ِ
َف�أ ْد َف�أ ْت ُهمَ ،و�أ ْش َب َع ْت ُه ْمَ ،و�أحا َط ْت ُه ْم بِ ُك ِّل ُض ِ
خاطرواَ ،و�أ ْن
ُيجازِفوا ،ثُ َّم َح ّد َث ْت ُه ْم ِم َن ال� أ ِ
الحيا َة بِ�أ ّي ثمنٍ  ،و َعلَّ َم ْت ُهم �أ ْن لا
حاديث ما َيخْ َل ُع قُلو َب ُهمَ ،و ُي َح ِّب ُب �إل ْي ِه ُم َ
صاح ْت َو َولْ َولَ ْت َي ْو َم ُي َج َّندونََ ،و َف َقد َْت
قي َم َة لِل َعقي َد ِة بِجانِ ِب َحياتِ ِه ْمَ ،ولا لِل َو َطنِ بِجانِ ِب َسلام ِت ِهمَ ،و َ
ُر ْشدَها َي ْو َم ُي َسلَّحونََ ،ف ُهنا َك َترى صو َر َة ُج ْن ٍد ولا ُج ْندََ ،و َترى
َولْ َولَ ْتَ :ر َف َع ْت َص ْو َتها بالبكا ِء.
�أ ْشكا َل ال ِّر ِ
واء.
جال ولا رِجا َلَ ،و َترى �أ ْجساماً ِضخاماً َوقُلوباً َه ً
َو�إِ ْن ِه َي َر َّب ْت ُه ْم ِم ْن ِص َغ ِر ِه ْم َعلى ال ُمخا َط َر ِة وال ُمجازف ِةَ ،و َحدَّث ْت ُه ْم
طال َو ُع َظما ِء ال ِّر ِ
حاديث ال� أ ْب ِ
الص ِ
�أ
عابَ ،و َعلَّ َم ْت ُه ْم �أ َّن
َ
الحيا ِةَ ،وال َّت َغلُّ َب َعلى ِّ
جالَ ،و َع َّو َد ْت ُه ْم ُمكا َف َح َة َ
ال َمبا ِدئَ َف ْوقَ ال� أ ْشخاصَِ ،وال َو َط َن َف ْوقَ َحيا ِة ال� أ ْفرا ِدَ ،و َع َّي َر ْت ُه ْم َي ْو َم َي ِف ّرو َن ِم ْن ِ
واج ٍب ،و�أن ََّب ْت ُه ْم َي ْو َم َي�أْتو َن
رت بِ ِه ْم َي ْو َم ُي َض ّحو َن لِ َم ْبد�أَ ،وا ْع َت َّز ْت بِ ِه ْم َي ْو َم ُي ِ
خاطرو َن لِ� أ َّم ٍةَ ،ف ُهنا َك ال ِّرجا ُلَ ،و ُهنا َك ال ِع ّزة،
بِ َنقيص ٍةَ ،و َف َخ ْ
ف� .ألا َترى َم ِع َي َب ْع ُد �أ َّن َق ْل َب ال َم ْر�أ ِة ُه َو الّذي َيخْ لُ ُق َق ْل َب ال َّرجلِ؟
َو ُهنا َك الشَّ َر ُ
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ِجال بِ إ� ْعدا ِد ِه ْم َو َت ْس ِ
س َج ْيشاً ِم ْن ر ٍ
ليح ِه ْم ِم ْن َغ ْي ِر �أ ْن َي ْد َع َم ُه
َو ُيخْ ِط ُئ َم ْن َي ُظ ُّن �أنَّ ُه َي ْس َتطي ُع �أ ْن ُي َؤ ِّس َ
ش دو َن قُ ٍ
ش ِم ْن قُ ِ
راب بلا ماء.
بِ َج ْي ٍ
لوب � ٌ
لوب ال ِّنسا ِء؛ َ
فاء َو َس ٌ
آلات َج ْو ُ
الج ْي ُ
َقلِّ ْب َصف ِ
ئتَ ،ف َح ْيثُما َر�أ ْي َت لِ ْل� أ ِّم َق ْلباًَ ،ر�أ ْي َت لِل َّر ُجلِ َق ْلباًَ ،ف إ�ِذا انْ َخ َل َع َق ْل ُبها ،انْ َخ َل َع
اريخ �إ ْن ِش َ
َحات التّ ِ
َق ْل ُب ُه.
�إِ َّن ِه ْنداً بِ ْن َت ُع ْتب َة الّتي تُ ِ
لمين في الْ َي ْر ِ
موكَ ،و ْه َي تُقاتِ ُل َم َع ُه ْم بِ َق ْولِهاِ :
«عاجلو ُه ْم،
ش ال ُم ْس َ
خاط ُب َج ْي َ
عاجلو ُه ْم بِ ُس ِ
ِ
ماء بِ ْن ُت �أبي َب ْك ٍر َ -ر ِض َي الل ُه
يوف ُك ْم يا َم ْعشَ َر ال ُم ْس َ
لمينِ ،ه َي الّتي �أنْ َج َب ْت ُمعا ِو َي َةَ .و�أ ْس ُ
ض ال َّدنِ َّي َة؛ َف إ� َّن ال َم ْو َت لا ُب َّد ِم ْن ُهَ ،ف َل ّما قا َل لَها:
َع ْن ُهماَ -تقو ُل لِا ْب ِنها -عبد الله بن الزبير :-يا ُب َن َّي ،لا َت ْر َ
لوء بِه ِذ ِه الشَّ وا ِه ِد في
�إِن ّي �أ ُ
الس ْل ُخَ .والتّ ُ
ش �إِذا ُذبِ َح لا ُيؤلِ ُم ُه َّ
اريخ َم ْم ٌ
خاف �أ ْن ُي َمثَّ َل بي ،قالَ ْت� :إِ ّن ال َك ْب َ
كُ ِّل �أ َّم ٍة.
َو َظلَّ ِت ال َم ْر�أ ُة الْ َع َربِ ّي ُة َعلى شَ ها َم ِتها َو َم ْع ِر َف ِتها بِ�أمو ِر ال ُّدنْيا َو ُمشا َر َك ِتها ال َّر ُج َل في كُ ِّل شُ ِ
الحيا ِة،
ؤون َ
(الحري ُم) َو ُح ِب َس ْت في ِهَ ،و َج ِه َل ِت ال ُّدنْيا
َحتّى
ْ
جاءت فتر ٌة �أنْ ِش َئ لَها َ
الحري ُمَ :م ْو ِض ُع �إقام ِة ال ِّنسا ِء في
َ
ِ
ْ
َ
ِ
الملوك وال�أمرا ِء.
َو�أ ْحوالها ،وجه َلها ال ِّرجالَ ،فم ْن ُه ْم َم ْن َق َص َر نَظ َر َت ُه �إليها على َجمالها قُصو ِر بعض
ِ
الح ِّس ِّي َف َح ْسبِ ،وم ْن ُه ْم َم ْن ر�أى فيها رمزاً للكي ِد.
خيف ِ
قاص ٌر؛ َف َل ْي َس ِت الْ َم ْر�أ ُة َر ْيحانَ ًة َف َح ْسبَ ،ولا شَ ْيطان ًة َف َح ْسبَ ،و�إِنَّما ِه َي َف ْوقَ
َو ِكلا ال َّن َظ َر ْينِ َس ٌ
ُلوب َو ُم ْس َت ْو َد ٌع لِل َّذخائِرِ .بِ ِم ْث ِل ه ِذ ِه ال َّن َظ ِ
ذلِكَ َم ْح َض ٌن لِ ْلق ِ
رات الْ َب ْلها ِء َف َق ْدنا ال َم ْر�أةََ ،ف َف َق ْدنا ال ِّرجا َلَ ،ف إِ� ْن
س َجديد ٍةَ ،و َج َب �أ ْن َيكو َن �أ َّولُها َو�أ ْولاها َخ ْل َق َق ْل ِب ال َم ْر�أ ِة.
�أ َر ْدنا َت ْنظي َم َحياتِنا َعلى �أ ُس ٍ
الج ِ
مالَ ،ب ْل ُه َو ِ
واج ٌب �أ ْن َيكونَ؛ َوما قي َم ُة ال ُّدنْيا �إِذا لَ ْم تُ َق َّد ُم فيها
س ما َي ْم َن ُع �أ ْن َت ْحيا ال َم ْر�أ ُة َحيا َة َ
لَ ْي َ
مالَ ،و َد ْولَ ُة ال َف ِّن َوال� أ َد ِب؟ َو ِ
مال ِ
الج ِ
الج ِ
الح ِّس ِّي َجما ٌل َم ْع َن ِو ٌّي؛ في ِه
لك ْن َي ِج ُب �أ ْن َيكو َن بِجانِ ِب َ
َد ْولَ ُة َ
َجما ُل َح ِ
ديث ال َم ْر�أ ِةَ ،و َجما ُل ُر ِق ِّيها َو ِخ ْب َرتِهاَ ،و َجما ُل شَ جا َع ِتهاَ ،و َجما ُل َق ْل ِبهاَ ،ف ِع ْن َد ذلِكَ ن َِج ُد ال َم ْر�أةَ،
ص لَنا ال� أ ْم َر في ُج ْم َل ٍة :شَ ُج َع ِت ال َم ْر�أ ُة َفشَ ُج َع ال َّر ُج ُل ،وما َع ِت ال َم ْر�أ ُة َفما َع
ف َن ِج ُد ال ّر ُج َل .كُ ُّل هذا ُي َلخِّ ُ
ال َّر ُج ُل.
ناءها �إِلى َميادينِ ال ِق ِ
تالَ ،و ِه َي َت ْب َت ِس ُمَ ،و َو َّد َع ْت
قاء� ،إلّا �إِذا �أ ْر َس َل ِت ال� أ ُّم �أ ْب َ
لا تُ َع ُّد ال� أ َّم ُة را ِقي ًة َت ْس َت ِح ُّق َالب َ
ماء�« :إ َّن
السعي َد ِة َب ْع َد ال َّن ْصرَِ ،وقالَ ِت ا ْل� أ َّم ُ
َز ْو َجهاَ ،و ِه َي َت ْم َل ُؤ ُه �أ َملا ً بِ َ
الحيا ِة َّ
هات لِ� أ ْبنائِ ِه ّن ما قالَ ْت �أ ْس ُ
َض ْر َب ًة بِ َس ْي ٍف في ِع ٍّزَ ،خ ْي ٌر ِم ْن لَ ْط َم ٍة في ُذ ٍّل».
ش ِ
ش في ال� أ َّم ِة َج ْيشاً َغ ْي َر َم ْنظو ٍر ِم ْن قُ ِ
ش ال َم ْر�أ ِة
راء كُ ِّل َج ْي ٍ
راء كُ ِّل َج ْي ٍ
لوب نِسائِ ِهَ ،و َو َ
�إ َّن َو َ
صاخ ٍب َج ْي َ
خير ًة �أ ْسمى َو�أ ْرقى َو�أ ْقوى َو�أ ْغلىَ ،و ِه َي َق ْل ُب الْ َم ْر�أ ِة.
ّ
راء ُالبنو ِد َوال� أ ْعلا ِم َو ُ
الجنو ِد َوال َّذخائِ ِر َذ َ
الص ِام َتَ ،و َو َ
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
الصحيح ِة:
الصحيح ِة ،و(لا) �أما َم العبار ِة غي ِر ّ
ُجيب بـ (نَ َعم) �أما َم العبار ِة ّ
 1ن ُ
لاح هُ ما َّ
الذخير ُة ال َو َ
حيد ُة ِل ْل أ� ّم ِة.
أ�( -
والس ُ
) ال ُع َّد ُة ِّ
ب( -
جـ( -
د( -

ّ
) ّ
فل َي ْر َض ُع ِم ْن َل َب ِن ال أ� ِّم ،ما َت َت ّ
الط ُ
نفسهُ.
روحهُ،
غذى به ُ
وتتشك ُل ِم ْن ُه ُ
الج ُ
الح ِّس ِّي.
قيقي للمر أ� ِة َي ْك ُم ُن في َجما ِلها ِ
مال َ
) َ
الح ّ

الم ْر أ� ِة.
ظيم َحيا ِتنا عَ لى أ� ُس ٍس َجديد ٍةَ ،و َج َب عَ َل ْينا خَ ْل ُق َق ْل ِب َ
) �إذا أ�ردْ نا َت ْن َ

 2ما الفكر ُة الّتي يدو ُر حولَها موضو ُع الدّرسِ؟
ص �إجا َب ِ
الس ِ
ؤال الّذي َط َر َح ُه الكاتِ ُب،
تان ُمخْ َت ِلفَتان �إلى َح ٍّد ما َعنِ ُّ
 3في الْف ْقر ِة ال�أولى ِم َن النّ ِّ
ُوض ُح ذلِكَ .
ن ِّ
 4ماذا َي ْعني الْكاتِ ُب َبقولِ ِهَ « :ت ْربِ َي ِة ال� أ ِ
رانب»؟
5
الحقيق ّي َة الّتي َي َنبغي �أ ْن تقو َم بِها ال َمر�أ ُة في َر�أْي الكاتِ ِب.
نذكر ال َم َه ّم َة َ
ُ
6
الج ِ
مال ال َم ْع َن ِو ِّي لل َمر�أ ِة.
نَ ْذك ُُر ثَلاث ًة ِم ْن َمظا ِه ِر َ
َ 7متى تُ َع ُّد ال� أ ّم ُة راقي ًة في نَ َظ ِر الكاتِ ِب؟
والجند ِّي المسلَّ ِح في نَ َظ ِر الكاتِ ِب؟
َ 8متى تُف َق ُد قيم ُة ك ٍّل ِمن :ال ّذخائرُِ ،
ف الكاتِ ُب َق ْل َب الْ َم ْر�أ ِة في نِها َي ِة الْ َم ِ
قال؟
 9بِ َم َو َص َ
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ُجيب َعن ال�أسئلة ال�آتي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ث ّم ن ُ
الاس ِت ْد ِ
َ 1يقو ُل الكاتِ ُب(َ :ولَ ْي َس ِت الما َّد ُة كُ َّل شَ ي ٍء في اللَّ َبنِ ) ،نُب ّي ُن َق ْصدَه ِم ْن هذا ِ
لال.
القول َم َع ْ
ماء ِ
بنت �أبي ب ْكرٍ�« :إ ّن َض ْر َب ًة بِ َس ْي ٍف في ِع ٍّزَ ،خ ْي ٌر ِم ْن لَ ْط َم ٍة في ُذ ٍّل»؟
 2ما َدلال ُة َق ْو ِل �أ ْس َ
ليس (جانَ ْب َت) في قولِ ِه« :و�إ ْن قُ ْل َت ُهَ ،ف َق ْد قا َر ْب َت
 3لماذا استخد َم الكاتِ ُب لَ ْف َظ َة (قا َر ْب َت)َ ،و َ
واب»؟
َّ
الص َ
 4نُ َو ِّض ُح َجما َل ال َّتصوي ِر في ال ِعبارتَينِ ال�آتيتينِ :
ش دو َن قُ ٍ
راب بِلا ماء.
لوب � ٌ
فاء َو َس ٌ
آلات َج ْو ُ
�أ  -الْ َج ْي ُ
ب  -ثُ َّم ح ّد َث ْت ُهم من ال� أ ِ
حاديث ما يخل ُع قلو َب ُهم.

َلاث نِسا ٍء �أخْ َر ٍ
5
تاريخنا بِ ِنسا ٍء َض َر ْب َن �أ ْر َو َع ا ْل� أ ْم ِث َل ِة في ال َّت ْربِ َي ِة وا ْل�إ ْعدا ِد ،نَ ْذك ُُر ث َ
يات َغ ْي ِر
يزخر ُ
ُ
ِ
ص.
الواردات في النّ ِّ

الس ُبل الّتي نَراها كَفيل ًة بِ َخ ْلقِ َق ْل ِب ال َم ْر�أ ِة َو ْف َق َق ْص ِد الكاتِ ِب.
 6نب ّي ُن ُّ
نقترح ُعنواناً � َآخ َر ُملائماً ل َمضْ ِ
7
ص.
ُ
مون النّ ِّ
ورقة عمل (مستودع الذخائر)

الهدف� -١ :أن يقر�أ الطلبة ،ويستخرجوا ال�أفكار.
� -٢أن يعرب مفردات نحوية.
-1نقر�أ النص ال�آتي من درس (مستودع الذخائر) ،ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
«ال�إ جابة الح ّقة هي �أن محفظة الذخائر لل�أمة ،قلب المر�أة ،قلب المر�أة هو الجيش ال�أول الذي لا قيمة
لطائرات ،ولا غواصات ،ولا دبابات ،ولا مدافع دونه ،لقد خلقت المر�أة من ضلع من �أضلاع الرجل،
ولكن سرعان ما تغير الحال ،فخلق الرجل من قلب المر�أة».
 -1ما علاقة الرجل بالمر�أة...................................................
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 -2ما دلالة ك ّل من:
�أ� -إن محفظة الذخائر لل�أمة ،قلب المر�أة....................................
ب -لقد خلقت المر�أة من ضلع من �أضلاع الرجل...........................
ص:
 -3نستخرج من النّ ّ
 اسم �آلة.............. : جمع تكسير.......... : تشبيهاً................ : فعلا ً مبنياً للمجهول....... : -حرف استدراك........... :

القواع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
اس ُم ال�آ َل ِة
ْ

نَ ْق َر�أ ال�أم ِث َل َة ال� آ َتي َةَ ،ونَ َت�أ َّم ُل ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط:
ِ� -١إ َّن ِم ْح َف َظ َة َّ
الم ْر أ� ِة.
الذخا ِئ ِر ِل ْل أ� َّم ِة َق ْل ُب َ
عين ّ
بالمشْ َر ِط.
راح ِة ِ
بيب في عَ مل ّي ِة الجِ َ
الط ُ
َ -2ي ْس َت ُ

بالم ْنظا ِر.
ُ -٣يرا ِق ُب عُ لما ُء ال َف َل ِك ال ُّنجو َم ِ
راعي َم َّ
ديم.
الم ِ
حل ِ
َ -٤ح َّل َ
الج ّرا ُر ال ِّز ُّ
حراث ال َق ِ
ابات دو َنهُ.
اصاتَ ،ولا َد ّب ٍ
اراتَ ،ولا َغ ّو ٍ
قيم َة ِل َط ّي ٍ
َ -٥ق ْل ُب ا ْل َم ْر أ� ِة هُ َو ا ْل َج ْي ُش ال أ� ّو ُل ا ّلذي لا َ
 -٦ت َُس َّج ُل َم ُ
بالحاسوب.
لات الحا ِف َل ِة
واعيد ِر ْح ِ
ِ
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ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
ما الّذي ت ُد ُّل علي ِه كلم ُة ِ(م ْح َف َظة) في ال ِم ِ
ثال ال� أ ّو ِل؟ و َك ِلمتا (ال ِمشْ رط ،وال ِم ْنظار) في المثالين
الثّاني والثّالث؟
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سماء ُمش َت ّق ٌة ِم ْن �أ ٍ
فعال ثُلاث ّي ٍة تد ُّل َعلى ال�آل ِة� ،أو
هي �أ ٌ
نُلاح ُظ �أ َّن كُ ّلا ً م َن ال�أسماء الثّلاثة ال ّسابقة َ
ال�أدا ِة الّتي �أ ْجر َي الفع ُل بِ َوسا َط ِتها؛ َولِهذا ُس ّم َي كُ ٌّل ِم ْنها ْاس َم �آلَ ٍة؛ َفالْ ِم ْح َف َظ ُة في ال ِم ِ
ثال ال� أ َّو ِل ُمشْ َت َّق ٌة
ِ
(ح ِف َظ)؛ لِ َت ُد َّل َعلى ال�آلَ ِة الّتي تُ ْحف َُظ فيها ال َّذخائِ ُر َوا ْل� أ ْموا ُلَ ،وه َكذا في بق ّي ِة
ُّلاثي َ
م َن ال ِف ْع ِل الث ِّ
ماءَ ،ف َس َن ِج ُد �أ َّن ِم ْح َف َظ ًة َعلى َو ْز ِن ِ(م ْف َع َل ٍة)ِ ،ومشْ َر َط َعلى َو ْز ِن ِ(م ْف َعلِ)،
ا ْل� أ ْم ِث َل ِة ،و�إذا َو َزن ّا هذ ِه ا ْل� أ ْس َ
ِوم ْنظا َر على َو ْز ِن ِ(م ْف ِ
عال) ،وه ِذ ِه ِه َي ال� أ ْوزا ُن القياس َّي ُة الثّلاث ّي ُة الّتي ُيصا ُغ َع َل ْيها ْاس ُم ال�آل ِة.
و ُه َنا َك �أربعة �أ ْو ٍ
ابع
زان �أخْ رى �أضا َفها َم ْج َم ُع اللّ َغ ِة ال َعرب ّي ِة ِه َيَ ( :ف ّعا ُل)ِ ،مثْل :جرار،كما في المثال ال ّر ِ
و(فاعلة) و(فاعول)ِ ،مثْلِ :
ِ
و( َف ّعال ُة)ِ ،مثْلَ :ط ّيارة ،ودبّا َب ٍة في ال ِم ِ
ٍ
وحاسوب
حاف َل ٍة،
ثال الخامسِ،
ِ
السادسِ.
في
المثال ّ
نس َت ْن ِت ُج:
ْ -١اسم ال�آلَ ِة :ه َو ْاس ٌم ُمشْ َت ٌّق للدّلال ِة َعلى ال�أدا ِة الّتي ُي َؤ ّدى بِها ال ِف ْع ُل.
ِ ِ
ُّلاثي ،و ُيصا ُغ على ثلاث ِة �أ ٍ
وزان قياس ّي ٍة ِه َي:
ُ -٢يشْ َت ُّق ْاس ُم ال�آلة م َن ال ِف ْعلِ الث ِّ
ِم ْف َعلِ ،مثْلِ :م ْن َجلِ ،م ْغ َزلِ .
ِم ْفعالِ ،مثْلِ :مفتاحِ ،مصباح.
ِم ْف َعلةِ ،مثْلِ :م ْل َعقةِ ،م ْك َن َسة.
ٍ
هيَ :ف ّعالَ ،ف ّعالة،
 -٣و ُه َنا َك �أربع ُة �أوزان �أخْ رى شاعت في عصرنا ،واعتمدها َمج َم ُع اللّغة العرب َّيةَ ،و َ
ِمثْلَ :خ ّلاطَ ،غ ّسالةِ ،
وفاعلة وفاعولِ ،مثْل :ساقية ،وساطور.
سماء �آل ٍة جا ِمد ٌة ت�أتي َعلى َغ ْي ِر ال� أ ِ
السابق ِةِ ،مثْلِ :سكّين ،ف�أسَ ،قدومَ ،س ْيف...
وزان ّ
ُ -٤هنا َك �أ ُ
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تدريبات:
ٌ
َتدريب ()١
الجملِ ال�آتي ِة ،ون َُح ِّد ُد ا ْل� أ ْفعا َل الّتي اش ُتق َّْت ِم ْنها:
ماء ال�آلَ ِة ِم َن ُ
ن َْس َتخْ ر ُِج �أ ْس َ
حراث ال أ�ساس َّي ُة َش ُّق ال ّترب ِةَ ،و َت ْف ُ
كيك أ�جزا ِئها ،وت َْه ِوي ُتها.
الم ِ
َ -١وظيف ُة ِ
الح ّي ُة ّ
بالم ْج َه ِر.
ُ -٢تشاهَ ُد
ُ
الصغير ُة ِ
الدقيق ُة ،وال أ� ْجسا ُم َّ
الكائنات َ
 -٣ا ْل َم ْر ُء ِم ْر�آ ُة أ�خي ِه.
َتدريب ()٢
نَصو ُغ ْاس َم ال�آل ِة ِم َن ال� أ ْف ِ
عال ال�آتي ِة ،ون َُح ِّد ُد َو ْزنَها:
ف.
َط َرقَ  ،قا َدَ ،محاَ ،برىَ ،خ َر َطَ ،قلى ،كا َل ،نَشَ َ
َتدريب ()٣
ن ََض ُع ْاس َم �آل ٍة ُم ِ
ناسباً في الفرا ِغ فيما ي�أتي:
ئون ال ِف َل ْسطين ّي َ
َ -١ي ْح َت ِف ُظ ال ّلاجِ َ
ون ُك ٌّل ِم ْن ُه ْم بِـ
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َب ْي ِت ِه َح ّتى عَ ْو َد ِت ِه.

 -٢لا َي ِت ُّم عَ َم ُل ال َّن ّجا ِر بلا

.

ُ -٣ي َق ُّص ال ِق ُ
ماش بِـ

.

َ -٤ي ُر ُّق َ
جين بـِ
الخ ّبا ُز ال َع َ

.

هُنا باقونَ
ص:
َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ

ِ ِ
طينيُ ،ولِ َد في مدين ِة النّ ِ
اص َر ِة عا َم 1929مَ ،و َتل ّقى َت ْعلي َم ُه في
َت ْوفيق َزيّاد شاع ٌر ف َل ْس ٌّ
وفييتي.
دب ّ
َمدار ِِسها ،ثُ َّم سا َف َر �إِلى ْ
س ال� أ َ
موسكو لِ َي ْد ُر َ
الس َّ
س َب َلد َّي ِة النّ ِ
اص َر ِة في الفَتر ِة من �1976إلى 1994مَ ،و َظ َّل في َم ْن ِص ِب ِه هذا
شَ َغل َم ْن ِص َب َرئي ِ
واوين
َحتّى َوفاتِ ِه عا َم 1994م في حا ِد ِث َس ْيرٍَ .و َت َب ْل َو َر ْت شَ خْ ِص َّي ُت ُه الشّ ْعر َّي ُة ُم َب ِّكراًَ ،و�أ ْص َد َر َد َ
الحريّ ِة)َ ،و(�أشُ ّد َعلى �أيادي ُك ْم)ِ ،وم ْن ُه �أ ِخ َذ ْت هذه القصيدةُ.
ناء ُ
ِش ْعريّ ًة ِع ّدةًِ ،م ْنهاُ :
(س َج ُ
لكنّ ُه َب ِقي ِ
لالِ ،
قوق شَ ْع ِب ِه َو َو َط ِن ِهَ ،ح ْي ُث عانى في ُس ِ
ناض َل ِم ْن �أ ْجلِ ُح ِ
الاح ِت ِ
صامداً
َ
جون ْ
َ
في �أ ْر ِض ِه َو َو َط ِن ِه ،وفي هذ ِه القصيد ِة َع َّب َر َع ْن ُصمو ِد شَ ْع ِب ِه َوتَشَ ُّب ِث ِه َوالْ ِت ِ
حام ِه بِ�أ ْر ِض ِهَ ،و َر ْف ِض ِه
اح ِت ِ
يوني.
لال ِّ
لِ ْل ْ
الص ْه ِّ
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ُهنا باقو َن
َك�أن ّنا ِعشْ رونَُ ،م ْس َتحي ْل
في اللُّدِّ ،وال َّر ْم َل ِةَ ،وا ْل َجلي ْل
ُهناَ ...على ُصدو ِركُ ْم ،باقو َن ك ِ
َالجدا ْر
َوفي ُح ِ
لوق ُك ْم
كالص ّبا ْر
جاجَّ ،
َك ِق ْط َع ِة ال ُّز ِ
وفي ُعيونِ ُك ْم
َز ْو َب َع ٌة ِم ْن نا ْر
***
ُهنا َعلى ُصدو ِركُم باقو َن ك ِ
َالجدا ْر
نَجو ُع ...نَ ْعرى ...نَ َت َحدّى
نُ ْن ِش ُد ال� أ ْشعا ْر
رات
ضاب بال ُمظا َه ْ
َونَ ْمل� أ الشَّ وا ِر َع ال ِغ َ
السجو َن ِك ْبريا ْء
َونَ ْمل� أ ُّ

راء جي ْل
ون َْص َن ُع ا ْل� أ ْطفا َل ...جيلا ً ثائِراً َ ..و َ
َك�أن ّنا ِعشْ رو َن ُم ْس َتحي ْل
والجلي ْل
في اللُّدِّ ،وال َّر ْم َل ِةَ ،
***
�إن ّا ُهنا باقو ْن
َف ْل َتشْ َربوا َالب ْحرا
س ِظ َّل التّين وال ّزيتو ْن
ن َْح ُر ُ
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ريح تتح َّر ُك بِشكلٍ
ال َّز ْو َب َعةٌ :
دائر ّي َت ْحم ُل الغُبا َر وترتف ُع
�إلى ال ّسما ِء َك�أنَّها َعمود.

جين
و َن ْز َر ُع ا ْل� أ ْفكا َر كَالْ َخمي ِر في الْ َع ْ
ُبرو َد ُة الْ َجلي ِد في أ� ْعصابِنا
وفي قُلوبِنا َج َه َّن ُم الْ َح ْمرا
الصخْ را
�إذا َع ِطشْ نا نَ ْع ِص ُر َّ

ْ
راب �إ ْن ُج ْعنا َ ..ولا نَ ْر َح ْل
ونَ�أكُ ُل ال ُّت َ
َوبِال َّد ِم ال َّز ِك ِّي لا نَ ْب َخ ُل  ..لا نَ ْب َخ ُل  ..لا نَ ْب َخ ْل
ض َ ..و ِ
حاض ٌر َ ..و ُم ْس َت ْق َب ْل
ُهنا لَنا ما ٍ
َك�أن ّنا ِعشْ رونَُ ،م ْس َتحي ْل
الجلي ْل
في اللُّدِّ ،وال َّر ْم َل ِةَ ،و َ
***
الح َّي تَشَ َّب ْث
يا َج ْذ َرنا َ

َواضْ رِبي في القا ِع يا �أصو ْل
راج َع ال ُمضْ َط ِه ُد ِ
�أ َف ِّض ُل �أ ْن ُي ِ
ساب
الح ْ
ّولاب
ِم ْن َق ْبلِ �أ ْن َي ْن َف ِت َل الد ْ
لِ ُك ِّل ِف ْعلٍ َر ُّد ِف ْعلٍ  :ا ْق َر�أوا
تاب
جاء في الْ ِك ْ
ما َ
َك�أن ّنا ِعشْ رونَُ ،م ْس َتحي ْل

ض
القاع :ما ْاس َتوى من ال�أر ِ
نبات،
َو َصلُ َب ،ولم يكن فيه ٌ
والجم ُع :قيعان.
َ
انحرف.
وانصرف،
انْ َف َت َل:ال َتوى
َ
َ
الـدّولاب :ال�آلــة الّتــي تُديرهــا
الدابّــ ُة لِ ُي ْســ َتقى بهــا ،وجهــا ٌز
لرفـ ِـع ال�أثقـ ِ
ـال.

***
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
حيح ِة ،فيما ي�أتي:
الصحيح ِةَ ،وبـِ (لا) �أمام ال ِعبار ِة َغ ْي ِر ّ
ُجيب بـِ (نَ َعم) �أما َم ال ِعبار ِة ّ
الص َ
 1ن ُ
سطيني عَ لى البقا ِء
عب ال ِف َل
أ�) ( -ال ِفك َر ُة العا ّم ُة ا ّلتي تدو ُر َحو َلها القصيد ُة هي �إصرا ُر الشَّ ِ
ِّ
رض ِه.
في أ� ِ
صاح ِب
المس َتب ِِّد ا ّلذي جا َء ِل َي ْن َه َب َو َي ْق ُت َلَ ،و ِ
بَ ) ( -ي َت َمث َُّل ّ
الم ْح َت ِّل ُ
الصراعُ في القصيد ِة َب ْي َن ُ
ميت في ِّ
فاع عَ ْنها.
رض ا ّلذي َي ْس َت ُ
ال أ� ِ
الد ِ
جـ( -
د( -
هـ( -

العاط َف ُة ا ّلتي ت َْطغى عَ لى القصيد ِة ِه َي العاطف ُة ّ
الدين َّي ُة.
) ِ
) جا َء ْت أ� ُ
ساس ِه.
لفاظ الشّ ا ِع ِر وصو ُر ُه َت ْر َج َم ًة صا ِدق ًة ِلشُ عور ِه و�إ ْح ِ
) أ� ِخ َذ ْت قصيد ُة (هُ نا َ
الح ِّر َّي ِة.
باقون) ِم ْن ديوانِ ُسجنا ِء ُ

اعر َع ْن َبقائِ ِه و َت َج ُّذ ِر ِه في �أ ْر ِض ِه؟
َ 2ك ْي َ
ف َع َّب َر الشّ ُ
ماء ُمد ٍُن ِف َل ْسطين َّي ٍة ،نَ ْذك ُُرها.
َ ٣و َر َد في القصيد ِة �أ ْس ُ
ين ،نُب ِّي ُن َف ْحوى هذه ال ِّرسالَ ِة.
ُ ٤هنا َك رِسالَ ٌة في نِهاي ِة القصيد ِة �إلى ال ُمحتلّ َ
 ٥نُع ّي ُن ال� أ ْس ُط َر الشِّ ْعر َّي َة الّتي تُ َع ِّب ُر َعنِ الْ َمعاني ال�آتي ِة:
 -ال َّر ْف ِض.

 -ال َّتشَ ُّب ِث.

 -الا ْل ِتحا ِم.

ُجيب َعنِ ال�أسئل ِة ال�آتي ِة:
ثانياً -نف ِّك ُر ،ث ّم ن ُ
 1ماذا �أفا َد ال َّت ْكرا ُر في« :لا َن ْب َخ ُل  ..لا َن ْب َخ ُل  ..لا َن ْب َخ ْل»؟
� 2إلا َم َت ْر ُم ُز شجرتا التّين وال َّز ِ
يتون في القَصيد ِة؟
والصمو ُد فيها تَضْ ِح ٍ
ص.
قاء في ال�أر ِ
ض ُّ
َ ٣ي ْس َت ْو ِج ُب الْ َب ُ
يات َج َّم ًة ،نُب ّي ُن ذلكَ في َض ْو ِء َف ْه ِمنا ال َّن َّ
عاني ال ُمشْ َت َر َك َة َب ْي َن ال َّن ّصينِ .
راس ِتنا ّ
 ٤في َض ْو ِء ِد َ
السابِ َق ِة لِ ِّ
نص (سو ِر َعكّا) ،نُ َو ِّض ُح ال َم َ
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٥
نوض ُح َجما َل ال َّتصوي ِر في ال ِعبارتين ال�آتيتين:
ِّ
جين".
�أ" -ونزر ُع ال�أفكا َر ،كالخمي ِر في ال َع ْ
الصخْ را.
ب� -إذا َع ِطشْ نا نَ ْع ِص ُر َّ

ثالثاً -اللّغة:
ديم و َت أ�خي ٌر.
عين في ال َّن ِّص َو َر َد في ِهما َت ْق ٌ
ُ -1ن َع ّين َم ْو ِض ِ
ساليب ُل َغ ّوي ٍة ُم َت َع ِّد َد ٍة ،ن َُمث ُِّل عَ لى َ
ذلك ِم َن ال َّن ِّص.
 -2عَ ّب َر الشّ ِاع ُر عَ ْن �ِإ ْصرا ِر َش ْع ِب ِه َو ُصمو ِد ِه ب أ� َ
 -3نُب ّي ُن َس َب َب ن َْص ِب ْال أ� ْسما ِء ا ّلتي ت َْح َتها خُ ٌ
طوط فيما َي أ�تي:
رات.
ضاب بال ُمظا َه ْ
َونَ ْمل� أ الشّ وار َع ال ِغ َ
راء جي ْل.
َون َْص َن ُع ا ْل� أ ْطفا َل ...جيلا ً ثائِراً َ ..و َ

الح َّي تَشَ َّب ْث.
يا َج ْذ َرنا َ
 -4ن َْس َت ْخ ِر ُج ِم َن ا ْل َقصيد ِة:

ُم ْل َحقاً بِ َج ْم ِع الْ ُم َذكَّ ِر ال ّسالِ ِم.

َج ْم َع ُم َؤن ٍَّث سالِماً.

ِف ْعلا ً ُمضارِعاً َم ْنصوباً.
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القواع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
المزيد ب َِح ْر ٍ
ِ
زيادات ا ْل�أ ْف ِ
ف)
َمعاني
عال (ا ْل ِف ْعل ا ْل ُم َج َّرد ،وا ْل ِف ْعل َ
الج َم َل ال�آتي َةَ ،ونَت�أ َّم ُل ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
نَ ْق َر�أ ُ
العمود الثّاني
العمود ال� أ ّول
 -١ضا َع ْت �آما ُل نابليو َن �أما َم َعكّا.

اريخَ ،و�أضا َع ْت
َق َه َر ْت فلسطي ُن كَثيراً ِم ْن الغزاة َعلى َم ِّر التّ ِ
َه ْي َب َت ُهم.

غيف ش ْطر ْين.
 -٤شَ َط َر الخ َّبا ُز ال َّر َ

يا لَ ْيتني في عيشَ تي شاط ْرتُه لو كان لي ِعن َد القضا ِء َخيا ُر

ۡ َ َ ُّ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ٰ َ ُ
ك ۡم فَ َل ُج َناحَ
 -٢قال ( ):
ضعوا أولد
قال تعالىِ" :إَون أ َّردتم أن تست ِ
ۡ
َ
ٓ
َ
َ
َ َّ ُ ْ ََّ
ُ
َۡ
َ ۡ ُ َّ
ُۡ
َ ۡ ۡ
وف وٱتقوا ٱلل
"ال ُم ْس ِل ُم َم ْن َس ِل َم ال ُمسلمو َن ِم ْن لِسانِ ِه عليكم َ إِذا سلمتم ما َءاتيتم بِٱلمع ُر ِ ۗ
َ ُ َ
َ ۡ
ٱعلَ ُم ٓوا ْ أ َّن َّ َ
َو َي ِد ِه".
(البقرة)٢٣٣ :
ٱلل ب ِ َما ت ۡع َملون بَ ِصري."٢٣٣ ٞ
(رواه الشَّ يخان) و
َ َ َ ۡ َ ُ َ َّ
ِين َم َ
ُ
َ
وس ِع �أوصا َل �أ ِ
َّ
ِ
َ
رضنا ال ِف َلسطين ّية.
ت
وال
م
الض
ر
دا
ج
ع
ط
ق
َّ
َّ
ُ
ِّ
َ
ۥ
ه
ع
ٱل
تعالى":فأجني َّنٰه و
 -٣قال
ُّ
َ ۡ َ ّ َّ َ َ َ ۡ َ َ
ِين َك َّذبُوا ْ ٔب ََايٰتناَۖ
َ
َ
بِرحةٖ مِنا وقطعنا دابِر ٱل
ِ ِ
َو َما َكنُوا ْ ُم ۡؤ ِمن َ
(ال�أعراف)٧٢ :
ِني."٧٢
(ابن سهيل ال�أندلسي)

ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
 َهل ال�أفعا ُل الّتي َت ْح َتها ُخ ٌطوط في ال َعمو ِد ال� أ ّو ِل ُم َج ّرد ٌة �أم مزيدةٌ؟
 �أثُلاث َّي ٌة ِه َي �أ ْم َغ ْي ُر ثُلاث ّي ٍة؟ُلاحظ ِم ْن ال�إ جاب ِة َعنِ ال� أ ْسئل ِة ال ّسابِ َق ِة� ،أن ّها �أ ْفعا ٌل ُم َج َّر َدةٌ ،وثُلاث ّي ٌة؛ َفالْ ِف ْع ُل (ضا َع) في الْ ِم ِ
ن ُ
ثال
جاء ُمج ّرداً ،ووزنُ ُهَ ( ،ف َع َل) ،وما َي ْن َط ِب ُق َعلى هذا الْ ِم ِ
ثال َي ْن َط ِب ُق َعلى سائِر ا ْل� أ ِمثْل ِة في العمود
ال� أ ّو ِل َ
ال� أ ّو ِل.
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ِ
خطوط في العمود الثّانيَ ،س َن ِج ُد �أ ّن الْ ِف ْع َل (�أضا َع) في الْ ِم ِ
ٌ
ثال ال� أ ّو ِل
ولك ْن �إذا ت�أ َّم ْلنا ال�أفعال الّتي َت ْح َتها
ثُلاثي َمزي ٌد بِ َه ْم َز ٍة في �أ ّول ِهَ ،و َوزنُ ُه (�أ ْف َع َل) ،و�أن ّ ُه �أ َخ َذ ِ
فاعلا ً َو ُه َوَ ...و َم ْفعولا ً ب ِه َو ُه َو ،...وهذا َم ْعنا ُه �أنَّ ُه صا َر
ٌّ
(سلَّ َم) في الْ ِم ِ
ثال الثّاني،
ُم َت َعدِّياًَ ،ب ْع َد �أ ْن كا َن لازِماً ،فال ِّزيا َد ُة �أفا َد ِت التّ ْعدي َةَ .و�إذا �أنْع ْمنا النّ َظ َر في الْ ِف ْعل َ
َس َن ِج ُد �أن ّ ُه َمزي ٌد بِ ْح ٍ
ف ال ُمشَ َّد َد ُي َع ُّد َحرف ْينِ  ،و�أن ّ ُه
عيف َع ْينِ الْ ِف ْعلَ ،و َو ْزنُ ُه ( َف َّع َل)؛ ل� أ َّن الْ َح ْر َ
رف واح ٍد ُه َو تَضْ ُ
�أ َخ َذ ِ
فاعلا ً ُه َو ...ومفعولا ً ب ِه ُه َوَ ،...فهذا َي ْعني �أ َّن ال ِّزيا َد َة �أ ْيضاً �أفا َد ِت ال َّت ْع ِد َي َةَ .و�إذا َت�أ َّم ْلنا الْ ِف ْع َل ( َق َّط َع) في
َّالث ،ن َِج ُد �أن ّ ُه َمزي ٌد بِ َتضْ ِ
ثال الث ِ
الْ ِم ِ
عيف َع ْي ِن ِه �أ ْيضاً َو َو ْزنُ ُه ( َف َّع َل) ،و�أن ّ ُه َي ُد ُّل َعلى المبالغ ِة وال َّتكثير�.أ ّما الْ ِف ْع ُل
فَ ،ووزنُ ُه (فا َع َل)َ ،ف َي ُد ُّل َعلى �أن ّ ُه ْاش َت َر َك �أ ْك َث ُر ِم ْن ِ
ثال ال ّرابع َفمزي ٌد بِ َح ْر ٍف ِ
(شاطر) في الْ ِم ِ
واح ٍد
واح ٍد ُه َو ال�ألِ ُ
َ
في الْ ِف ْعلِ؛ �أ ْي �أ َّن ال ِّزيا َد َة �أفا َد ْت َم ْعنى ال ُمشا َر َك ِة.
نستنتج:
نتصر شامخاً ،و�إ ّما �أ ْن
ا ْل ِف ْعل ا ْل ُم َج َّرد� :إ ّما �أ ْن يكو َن لازماً ،و َي ْك َتفي بِفاع ِل ِه ،مثلَ :و َ
قف ال ُم ُ
ف الطّري َق �أ ِم َن ال ُوصو َل.
يكو َن ُم َت َعدِّياًَ ،في�أخ ُذ مفعولا ً ب ِه ،مثلَ :م ْن َع َر َ
ال ِّزيا َدة في بِ ْني ِة الْ ِف ْعلِ ت ُّد ُل َعلى زياد ٍة في َم ْعنا ُه ،فال ِّزيا َد ُة في (�أ ْف َع َل) تُفي ُد التّعد َي َةِ ،مثْل� :أ ْك َر ْم ُت
الب بالجائِز ِة ،وال ِّزيا َد ُة في
ال ّزائِ َر ،وال ِّزيا َد ُة في ( َف ّع َل) تُفي ُد التّعدي َة والمبالغ َةِ ،مثْل :ف َّر ْح ُت الطّ َ
ِ
علي َغ ْي َر ُه في الْ َم ْل َع ِب.
(فا َع َل) تُفي ُد ال ُمشا َر َك َة ،مثْلُ :يسابِ ُق ٌّ
نموذج إ� ْع ٍ
راب
ُ
�أ ْظ َه َر اللّ ُه الح َّق.

�أ ْظ َه َر :فع ٌل ماضٍُ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ال َف ْت ِح.

الض َّم ُة الظّاهرة على �آخره.
اللّ ُه :لفظ الجلالة ،فاع ٌل مرفو ٌع ،وعلام ُة رف ِع ِه َّ
منصوب ،وعلام ُة نص ِب ِه الفتح ُة الظّاهرة على �آخره.
الح َّق :مفعو ٌل ب ِه
َ
ٌ
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تدريبات:
ٌ
ِ
زيادات ال� أ ْف ِ
عال الّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
ن َُب ِّي ُن َمعانِ َي

َ ُ
َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ٓ َ ۡ َ َ َّ َ َ ُ
ٱل َل َوٱنلَّ َه َ
ك ُم َّ ۡ
ار َ ٣٣و َءاتىٰكم ّمِن
يۖ وسخر ل
 -١قا َل َتعالى" :وسخر لكم ٱلشمس وٱلقمر دائِب ِ
ۡ
َ
َ
ُّ
ۡ
َ ُ ُّ ْ ۡ َ َ َّ َ ُ ۡ ُ َ ٓ َّ
َ
نس َن لَ َظلُوم ٞك َّفارٞ
ك َما َس َأ ۡلُ ُموهُ
ِإَوذ قَال إبۡ َرٰه ُ
ٰ
ِيم
٣٤
ٱل
ن
إ
ۗ
ا
وه
ص
ت
ل
ٱلل
ت
م
ِع
ن
وا
د
ع
ت
ِإَون
ِ
ۚ
ِ
ِ ِ
ِ
َر ّب ۡ
ل َءام ِٗنا َو ۡ
ن أَن َّن ۡع ُب َد ۡٱلَ ۡص َن َ
ٱج ُن ۡبن َو َ
ام َ ٣٥ر ّب إ َّن ُه َّن أَ ۡضلَ ۡل َن َكث ِ ٗ
ٱج َع ۡل َهٰ َذا ۡٱلَ َ َ
ريا ّمِنَ
َّ
ب
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َّ َ
َّ ُ ّ َ َ ۡ َ َ
ٱنلَّ ِ َ َ َ
ك غ ُفورَّ ٞرح ٞ
(�إبراهيم)36-32 :
ِيم "٣٦
ان فإِن
اس فمن تبِع ِن فإِنهۥ م ِِنۖ ومن عص ِ
ۖ

حض ُن أ�ن َب ِل
رواحنا ،كان َْت – َوما زا َل ْت – مدا َر اهتما ِم العلما ِء
سطين أ� ُ
والباحثينِ ،م ِ
رضنا و َم ْهوى أ� ِ
َ
ِ -٢ف َل ُ
ذين َض ّمخوا تُرا َبها َّ
الطهو َر
الصحاب ِة ال أ�جِ ّلاءِ ،وال آ� ِ
من َّ
لاف ُ
من ال أ� ْبرا ِر والشُّ هدا ِء ا ّل َ
المؤ َّل َف ِة ْ
ال ُّنبلا ِء َ
(عمار بدوي)
								
ِبدما ِئهم ال َّزك ّي ِة.
ّ
روب ال ِعناي ِةَ ...ف ُه َ
َ " -٣ف إ� ْن َر َّب ِت ال أ� ُّم أ�بنا َءها َت ْربِي َة ْال أ�را ِن ِب َف أ�دْ َف أ�ت ُْهم َو أ� ْش َب َع ْت ُه ْم َو أ� َ
ناك
حاط ْت ُه ْم ب ُِك ِّل ُض ِ
كال ال ِّرجالِ ولا ِر َ
تَرى صو َر َة ُج ْن ٍد ولا ُج ْن َدَ ،وتَرى أ� ْش َ
جالَ ،وتَرى أ� ْجسام ًا ِضخام ًا َو ُقلوب ًا هَ وا ًء".
											

( أ�حمد أ�مين)

� -٤إذا َ
حد ْث َت صغير ًا ِّ
خاط ْب َت َكبير ًا فخاط ْب ُه باحترا ٍم ،و�إذا َّ
فحد ْث ُه ِب ِر ْف ٍق.
ورقة عمل (معاني زيادات ال�أفعال)
الهدف� :أن يتعرف الطلبة �إلى معاني زيادات ال�أفعال.
-1ما المقصود بالفعل المجرد ،مع مثال؟.....................
-2الزيادة في بنية الفعل تدل على زيادة في معناه ،وضح ذلك.
----------------------------------------------------------3نبين معاني زيادات ال�أفعال التي تحتها خط فيما ي�أتي:
�أ -قال –صلى الله عليه وسلم" :ش ّر الناس من �أكرمه الناس اتقاء لسانه".
...........................................................................
ب -سابقت لاعباً محترفاً فسبقته........................................
و�أسمعت كلماتي من به صمم
ج� -أنا الذي نظر ال�أعمى �إلى �أدبي
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اختبار نهاية الوحدة
(التعبير)
السؤال ال�أول :تقدّمت بطلب لوظيفة محاسب في �إحدى الشركات ،اكتب سيرتك الذات ّية التي تؤ ّهلك للحصول على الوظيفة.
(المطالعة)
السؤال الثاني :نقر�أ الفقرة ال�آتية من نص (صلاح الدين ال�أيوبي) ،ونجيب عما يليها من �أسئلة:
"وحين استبط�أ السلطان قدومهم �إلى الموقع الذي اختاره لملاقاتهم ،ورغب في استدراجهم �إليه؛ لجدبه وقلة مائه ،مستلهماً في ذلك ما
فعله الرسول الكريم في غزوة بدر ،ففاج�أهم بحنكته المعهودة بهجوم مباغت على مدينة طبريا ،واقتحمها في ساعة واحدة؛ ما اضطرهم
�إلى مغادرة موقعهم الحصين متجهين صوب طبريا ،وحين نما �إلى السلطان نب�أ تحركهم هتف قائلا ً :الحمد لله هذا ما كنت �أرجو"...
النص السابق؟____________________________
دبي الذي ينتمي �إليه ّ
 -١ما اللون ال� أ ّ
 -٢لماذا حمد السلطان ربه في نهاية الفقرة؟_______________________________
 -٣المفردات (موقع ،مباغت ،استبط�أ ،صوب) نب ّين :المعنى الصرفي لل� أولى________________:
و�إعراب الثانية__________________________________________________________:
والمادة المعجمية للثالثة ،___________________ :ومعنى الرابعة_____________________ :
 -٤ما الفرق بين ( :رغب في) ،و(رغب عن) في المعنى؟ ______________________________
 -6نوضّ ح جمال التصوير :ف�أضحت الطريق ممهدة لفتح القدس ،قلب ال�أمة النابض ،وذراعها المتين:
---------------------------------------------------------------------------------------------------نص (مستودع الذخائر) ،ونجيب ع ّما يليها من �أسئلة:
السؤال الثالث :نقر�أ الفقرة ال�آتية من ّ
"وكلا النّظرين سخيف قاصر ،فليست المر�أة ريحانة فحسب ولا شيطانة فحسب ،و�إن ّما هي فوق ذلك ،محضن القلوب ،ومستودع
للذخائر .بمثل هذه النّظرات البلهاء فقدنا المر�أة ،ففقدنا ال ّرجال ،ف�إن �أردنا تنظيم حياتنا على �أسس جديدة ،وجب �أن يكون �أ ّولها و�أولاها
خلق قلب المر�أة".
 -1عن �أ ّي نظرين يتحدّث الكاتب؟
السابق :ضد فوضى ،همزة زائدة للت�أنيث ،جناساً ناقصاً ،مصدراً صريحاً ،مفعولا ً به.
النص ّ
 -2نستخرج من ّ
 -3كيف يكون خلق قلب المر�أة؟
 -4ماذا يعني الكاتب بقوله "تربية ال�أرانب"؟
 -5نف ّرق بينِ * :عرض * ُعرض * َعرض ،في المعنى.
النص ال ّسابق.
 -6نضبط الكلمات الّتي تحتها خ ّط في ّ
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ج) نختار الصواب مما بين القوسين:
 1ـ مقالة «مستودع الذخائر» مقتبسة من كتاب( :فجر ال�إ سلام – ضحى ال�إ سلام -ظهر ال�إ سلام – فيض الخاطر).
٢ـ مرادف (البنود)( :الرايات – ال�أسلحة – الجيوش – السيوف).
(النصوص)
السؤال الرابع :نقر�أ ال�أسطر الشعرية الاتية من (بكائية �إلى �أبي فراس ،ونجيب عما يليها من �أسئلة:
"سرب من الغربان  //ينعق فوق تاريخ مهان� //أمم يسابقها الزمان  //فلا تبالي تنطوي  //خلف الزمان � //أمم تساق �إلى مصائرها //
يسابقها الزمان  //فتنطوي //حتى لينكرها الزمان"
 -١من الشاعر؟ ____________________________
 -٢ما دلالة كلمة (الغربان)؟ ____________________
 -٣نوضح الصورة في (يسابقها الزمان)________________________________________ :
� -٤إلام يرمز الشاعر بشخصية �أبي فراس؟________________________________________
 -٥استخرج من النص ما يتّفق في المعنى مع :الخضوع والاستسلام_______________________:
(ب) - :نكتب �أربعة �أسطر من قصيدة (هنا باقون)

(علامتان)

_________________________________

____________________________________

_________________________________

____________________________________

السؤال الخامس :نقر�أ السطور ال�آتية من قصيدة «هنا باقون» ونجيب ع ّما يليها من �أسئلة:
الزكي لا نبخل ...
الصخرا  //ون�أكل التّراب �إن جعنا ولا نرحل  //وبالدّم
"�إذا عطشنا نعصر ّ
ّ
ض  ...وحاضر ...و مستقبل  //ك�أننّا عشرون مستحيل  //في اللّد والرملة والجليل".
لانبخل ...لا نبخل  //هنا لنا ما ٍ
 -١ما الفكرة العا ّمة التي تدور حولها �أحداث القصيدة؟
 -2ماذا �أفاد التكرار في قول الشاعر :وبالدم الزكي لا نبخل  ...لا نبخل  ...لا نبخل؟
الصخرا.
 -3نوضح جمال التصوير� :إذا عطشنا نعصر ّ
 -4ذكر الشاعر �أسماء مدن فلسطينية ،نذكرها.
 -5نستخرج من السطور السابقة - :ملحقاً بجمع المذكر السالم.

 -طباقاً.

� -أسلوباً لُغويّاً.

(النصوص)
السؤال السادس�( :أ) نقر�أ النص ال�آتي ،ونجيب عما يليه من �أسئلة:
علمت �أن جمعية خيرية بنت م�أوى للعاجزين ،وملج�أ لل� أيتام وقد سلمت مفتاح �إدارة هذين المنزلين لفتى جرئ ،مؤمن بواجبه ،عطوف
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على المساكين ،وقد كان مخلصاً في عمله ينجزه على �أكمل وجه ،وقد نال سكان الملج�أين تحت رعايته الراحة والسرور ،وتعلم ال�أطفال
عملا ً يدر عليهم رزقاً ،ويغنيهم عن السؤال؛ لذلك كانت الدعوات تنصب عليه من هؤلاء المساكين الذين ر�أوا من يهتم بهم ويرعاهم.
 -١نستخرج من الفقرة السابقة :اســم مكان ،_______________ :اســم فاعل ،__________________ :اســم �إشــارة:
_____________،
اسم �آلة ،______________________ :فعل مزيد بحرف واحد ______________________.
الصيرورة.
 -٢ما دلالة الزيادة في الفعل سلّ َم ْت :التّعدية ،المشاركة ،الاتّحاذّ ،
 -٣الفعل سلّ َم ْت مزيد بـ :حرف واحد ،حرفين ،ثلاثة �أحرف� ،أربعة �أحرف.
 -٤نعرب ما تحته خ ّط.
(ب) نقر�أ النص ال�آتي ،ونجيب عما يليه من �أسئلة:
نمثل على ما ي�أتي بجمل مفيدة مع الضبط التّام-:
 -١فعل مزيد :بمعنى المشاركة ______________________ ،اسم �آلة على وزن فعالة ،______________________ :اسم مكان
من فعل فوق الثلاثي ،______________________ :اسم زمان من فعل معتل مثال (واوي).______________________ :
(البلاغة)
السؤال السابع :نوضح �أركان التشبيه فيما ي�أتي ،ونب ّين المحذوف:
		
� -١أنت نجم في رفعة وضياء
 -٢العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
(ال�إ ملاء)

تشتليك العيون شرقاً وغرباً

السؤال الثامن :نختار ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
 -هاذان طبيبان مخلصان.

		
 -١هذان طبيبان مخلصان

� -أعطي هاؤلاء المتفوقون جوائز.

		
� -٢أعطي هؤلاء المتفوقون جوائز
 -٣العبر كثيرة لاكن المعتبرون قليلون

 -العبر كثيرة لكن المعتبرون قليلون.

			
 -٤ع ّم س�أل؟

 عن ماذا س�أل؟(العروض)

الصوت ّية:
السؤال التاسع :نقطّع البيت ال�آتي عروض ّياً ،مع ذكر المقاطع ّ
 -١لقد �أبهجت �أعدائي

حسادي
وقد �أ ّ
شمت ّ
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