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الصف َْح ُة الدّرس
َّ

ال َف ْر ُع

ِ
توظيف مهار ِ
ُي َت َو ُقع ِم َن ال َّط َل َب ِة َب ْع َد �إِنْها ِء هذا ا ْل ِك ِ
ات اللُّ َغ ِة
تاب ،والتّفاع ِل َم َع �أنشط ِت ِه� ،أ ْن َيكو َنوا قا ِدرين َعلى
ِ
ِ
خلال ما ي�أتي:
اصلِ ِم ْن
ا ْل َع َر بِ َّي ِة في
الاتصال والتَّو ُ
ص و�أصحابِها.
َ -1ت َع ّر ِف نُبذ ٍِة َعنِ النّصو ِ
حيح ًة ُم َع ِّب َرة.
ِ -2قرا َء ِة النُّصو ِ
ص ِقرا َء ًة َص َ
ئيس ِة في النُّصوص.
ْ -3اس ِت ْن ِ
تاج ال�أ ْفكا ِر ال َّر َ
ضيح َمعاني ال ُم ْف َر ِ
دات َوالتَّر ِ
الجدي َد ِة الوا ِر َد ِة في النُّصوص.
اكيب َ
َ -4ت ْو ِ
ص ال�أ َدبِ َّي ِة َفنِّيّاً.
َ -5ت ْحليلِ النُّصو ِ
ص ال�أ َدبِ َّية.
تاج ال َعو ِاط ِف الوا ِر َد ِة في النُّصو ِ
ْ -6اس ِت ْن ِ
الس ِ
ص في َحياتِ ِه ْم َو َتعا ُم ِل ِه ْم َم َع ال�آ َخرين.
لوكات الوا ِر َد ِة في النُّصو ِ
َ -7ت َمثُّلِ ال ِق َي ِم َو ُّ
ِ -8ح ْف ِظ َثمانِ َي ِة �أ ْب ٍ
يات ِم َن الشِّ ْع ِر ال َعمو ِد ِّيَ ،وا ْث َني َعشَ َر َس ْطراً ِم َن الشِّ ْع ِر ال ُح ّر.
س ال َقو ِاع ِد.
َ -9ت َع ُّر ِف ال َمفاهي ِم النَّ ْح ِويَّ ِة الوا ِر َد ِة في ُدرو ِ
س ال َقوا ِع ِد.
ضيح ال َقوا ِع ِد النَّ ْح ِويَّ ِة الوا ِر َد ِة في ُدرو ِ
َ -10ت ْو ِ
َ -11ت ْو ِ
بيقات النَّ ْح ِويَّ ِة في ِس ٍ
ظيف التَّ ْط ِ
ياقات َحياتِ َّي ٍة ُم َت َن ِّو َعة.
اب ال َك ِل ِ
� -12إِ ْعر ِ
مات الوا ِر َد ِة في َموا ِق َع �إِ ْعرابِ َّي ٍة ُمخْ َت ِلفَة.
ِ -13كتا َب ِة َم ٍ
قال �أ ْو ِق َّص ٍة.

الدّرس ال�أولَ :مظا ِه ُر َع َظ َم ِة الخالِ ِق
ِ
الكون الو ِاس ِع ،و ْاسرا ِر ِهُ ،ج ْزئياتِ ِهَ ،و ُكلّ ِّياتِ ِهَ ،وفي شَ تّى َمجالاتِ ِه
تتجلّى َمظا ِه ُر َع َظ َم ِة الخالِقِ في �إِ ْبدا ِع
السماو ِ
س وال َق َم ِر ُك ٌّل َي ْجري لِ�أ َج ٍل ُم َس ّمى ،وفي اللّ ْي ِل
ات ال َم ْرفو َع ِة بِغي ِر َع َمدَ ،وفي الشَّ ْم ِ
ال�أخّا َذ ِة :في ّ
س نابِ َت ٍة ،و أ�نْها ٍر جاري ٍةَ ،و َجنّ ٍ
ات َو َز ْر ٍع َو َنخي ٍل
ض ال َم ْمدو َد ِة ،وما فيها ِم ْن َروا ٍ
َيغْشا ُه النّهارِ ،وفي ال�أ ْر ِ
ض ُم َتجا ِور ٍ
ُمخْ َت ِل ِف ال�أشْ ِ
اتَ ،و ُي ْسقى بِما ٍء و ِاحد ،وفي
كال ،وال ُّطعو ِم ،وال�أ ْلوانَ ،ي ْن ُب ُت في ِق َط ٍع ِم َن ال�أ ْر ِ
ال َب ْر ِق تِ ْل َك الظا ِه َر ِة الفَري َد ِة الّتي َج َم َع ِت ال ُم َتضا َّد ْينِ الما َء ،والنّا َر ،وفي ال َّر ْع ِد ُي َس ِّب ُحَ ،و َي ْح َمدُ ،وفي ال َمط ِر
الخ ْلقِ  ،والتَّ ْكوينِ .
الحيا ِة ال�أولىَ ،و َغ ْيرِها ِم ْن َعجائِ ِب َ
نِع َم ِة َ
آفاق ،و�آما ٍد ،و�أ ْع ٍ
جالات ،و� ٍ
ٍ
ماق،
ريَ ،و َع ْق ِل ِه في َم
يات ِم ْن سو َر ِة ال َّر ْع ِد َت ُ
َوهذ ِه ال�آ ُ
طوف بِال َق ْل ِب ال َبشَ ّ
ِض َع َل ْي ِه ال َك ْو َن ُكلَّ ُه؛ لِ ُت َق ِّر َب َمدارِكَ ال َبشَ ِر ِم ْن َحقي َق ِة القو ِة ال ُك ْبرى ال ُمحي َط ِة بِال َك ْو ِن ظا ِه ِر ِه َوخافي ِه،
َو َت ْعر ُ
حاض ِر ِه َو َغي ِب ِه بِ ِع ْل ِم الل ِه النّافِ ِذ ِ
َجلي ِل ِه َو َدقي ِق ِهِ ،
الكاش ِف الشّ ِام ِل بِال�أ ْم ِ
الح َر َك ِة،
الح َّي ِة الحافِ َل ِة بِ َ
ثال ال ُم َص َّو َر ِة َ
رينَ ،وت�أ ُّم ٍ
عال� ،إِلى َمشا ِه َد القيا َم ِة� ،إِلى ِو ْق ٍ
والا ْن ِف ِ
لينَ ،وفي ُسنَّ ِة
لات في َس ْي ِر ال ّر ِاح َ
فات َعلى َمصا ِر ِع الغابِ َ
رون.
الل ِه الّتي َو َق َع ْت َعلي ِه ْم ف إ�ذا ُه ْم داثِ َ

قال تعالى:
ﱫ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ

ﭺ ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ

َع َمدِ :دعامة.
�أجل مس ّمى :نهاية معلومة.
رواسي :جبال ثوابت.

ُيغ ِْشي اللَّ ْي َل النَّ َها َرُ :يلبس
النّهار ظلمة اللّيل �أو العكس.

نخيل ِصنوان :نخلات
يجمعها �أصل واحد.
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ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

َخ ْلقٍ َج ِديد :رجوع �إلى

الحياة تارة �أخرى.
ال�أغلال :مفردها ( ُغ ّل):
جمع بها �أيديهم
القُيود ،تُ ُ
�إلى �أعناقهم.
الس ِّي َئ ِة:
َو َي ْس َت ْع ِج ُلو َن َك بِ َّ
بون بالعقوبة
يستعجلك المك ّذ َ
التي لم �أعاجلهم بها قبل ال�إ يمان.
ال َمثُلات :مفردها ( َمثُلة):
العقوبات الفاضحات ل�أمثالهم.
ما تغيض ال�أرحام :ماتنقصه،
�أو تُسقطه.

الســارب :ال ّذاهــب فــي ِسـ ْربه،
ّ
�أي فــي طريقــه بوضــح النهــار.
معقبات :ملائكة يعقب
بعضا.
بعضهم ً
و ٍال :مدافع �أو ناصر.
ال ِمحال :القوة والبطش.

ال َف ْهم والاستيعاب
 1تض ّمنت ال�آيتان :الثّانية والثّالثة مظاهر من قدرة الله -تعالى -ونعمه ظاهرة وباطنة ،نعدّدها.
 2في قوله تعالى « :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ» ،ما قولهم الذي كان مثاراً للعجب؟
 3نشير �إلى ما يحمل ك ّلاً من المعنيين ال�آتيين في ال�آيات:
ال إ�يمان بوجود ال ّله ووحدانيته.
عناد المشركين ،و �إنكارهم البعث وال ّنشور.
المناقشة والتّحليل

 1نُب ّي ُن ال�إ عجا َز الدّا َّل على عظمة اللّه في قوله تعالى:
			
�أ« -ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ»
ب« -ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ »
نوضح الحكمة من ذلك.
 2خلق اللّه الجبال رواسي في ال�أرضّ ،
نوضح جمال التّصوير في ال�آي ِة ال ّرابع َة عشرةَ.
ّ 3

(الرعد)2 :
(الرعد)4 :

 ٤قال تعالى « :ﭣﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ» ،اختص اللّه هذا بعلمه،
جنس الجنين قبل �أن يولد؟
كيف ّ
نفسر معرفة ال�أطباء َ
 ٥اشتملت كلمتا (يتف ّكرون ،ويعقلون) على حكمة ،نستنبطها.
اللّغة وال�أسلوب
 1نُف ّرق في المعنى بين ما تحته ّ
خط في ك ٍّل من ال�آتية:
قال تعالى « :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ».
دوام الحال ِمن ال ُمحال.
اب ال َمحا ّل التّجارية تضامناً مع ال�أسرى.
�أغلق التّجا ُر �أبو َ
َن َظ َر القاضي في ال�أمر ال ُمحال �إليه.
السادسة عشرة على �أمثلة مختلفة من الطّباق ،نستخرجها.
 2اشتملت ال�آيتان العاشرة و ّ
 3وردت (ما) في ال�آية الحادي َة عشر َة ثلاث م ّرات ،نُب ّين نوعها في ك ّل مرة.
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ص ِّ
عري
الش ُّ
النّ ُّ

نكب ُة دمشق

ص
َب ْي َن َيدَ ي النّ ّ
مصريُ ،و لِ َد في مدينة القاهرة .من �أشهر دواوينه
�أحمد شوقي (1932-1870م) شاع ٌر
ٌّ
الشّ وق ّيات ،ومنه هذه ال�أبيات ،لُق َِّب بـ (�أمير الشّ عراء).
الفرنسي في دمشق ،ر ّد الفرنس ّيون بضرب المدينة
عندما ثار �أهل الشّ ام ض ّد المستع ِمر
ّ

و�أحيائها ،مستخدمين �أسلحة دمار ،كالقنابل ،والمدافع ،ف�أحدثوا كارثة طالت البشر والحجر،
ف ُهرع يتفاعل معها ك ُّل ذي قلم شريف ،واهت ّزت ل�أجلها قوافي الشّ عراء ،فسالت قرائحهم
يعتصرها ال�ألم والحزن.
وقد خلّد شوقي تلك الحادثة ال�أليمة بقصيدته الّتي �أ ِخ َذ ْت منها هذه ال�أبيات ،متف ّجعاً على ما

�أل ّم بدمشق و�أهلها ،وناقماً على ال ُمستع ِمر الغاشم ،ومعلناً وحدة مشاعر ال�أ ّمة تجاه العدوان على
�أبنائها ،وقد عرض مشاهد من تلك الكارثة التي لا ب ّد من اجتثاث مرتكبيها ،والقضاء على �آفة
المستعمرين ،مبيّناً ثمن الح ّريّة ،ومهر تحقيقها ،ولع ّل ما تتع ّرض له سورية اليوم من مذابحُ ،يعيد
�إلى ال�أذهان تلك ال�أحداث؛ حيث الدّمار الّذي يفتك بمدنها ،ويس ِفك دماء �أبنائها ،ويش ِّردهم
في شتّى بقاع ال�أرض.
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نكب ُة دمشق
 -١ســـــلا ٌم مــن َصبــا (بــــردى) �أ َرقُّ
 -٢ومعــــذر ُة اليراعـــ ِة والــــقـــــوافـــــي
َ -٣وبي ِم ّمـــا رم ْت ِ
ــــك ب ِه الـــلّيـالـــــــي
َ -٤دخ ْل ُت ِ
ــــــك وال�أصيــــ ُل ل ُه ائتـــلاقٌ
وتحــت ِجنانِـــك ال�أنهـــا ُر َتجري
-٥
َ

الــــت
 -٦لحــــاهـــــا اللّـــ ُه �أنبـــا ًء َتـــو ْ
 -٧تكـــــا ُد لـــروعـــ ِة ال�أ ِ
حداث فيـهــا
 -٨وقيـــ َل :معـــال ُم التّاريـــخ ُدكّـــــت
�-٩أ ْلس ِ
ــت ِ -دمشْ ُق -لل�إ ســــلا ِم ِظ ْئـــــراً

صلاح ال ّدينِ تا ُج ِك لـم ُي َج َّمــ ْل
-١٠
ُ
عصـف الحديدُ؛ احمـــ ّر �أ ْف ٌق
� -١١إذا
َ
َ -١٢سلــي َمن را َع غيـد َِك بع َد َو ْهــنٍ

ـــريــــن  -و �إ ْن �ألانـــــوا-
 -١٣وللمستع ِم
َ
مـــات فِ ْت َي ُتـــهــا لِ َتــــحـــيـــا
 -١٤بـــلا ٌد
َ

ـــق
ودمــــ ٌع لا ُيك ْفـــــــ َك ُ
ــف يا ِدمــــشْ ُ
ٍ
وصــــف َيــــــــ ِدقُّ
جــلالُ الــــ ُّر ْز ِء عن

ِ
ـــــق
احــــــات لهــا في
ِجر
ٌ
القـــلب ُع ْم ُ
ووج ُه ِ
ضاحــــك الق ََس ِ
ُ
مات طــ ْل ُق
ـــك
ِ
بـــــــــــــاك �أوراقٌ َو ُو ْرقُ
ومـــــــــــــــــل ُء ُر
علــــى َس ْم ِ ِ
ـــــق
ــــي بمـــــا َيشُ ُّ
ــــع ال َولـ ِّ
الخــــراف ِة َو ْهــــي ِصدْقُ
تُخــــالُ مـــن ُ

(بحر الوافر)
الصباح.
َصبا :نسيم ّ
بردى :نهر في سورية.
لا ُيكف َكف :لا يتوقَّف.
اليراعة :القلم.
ال ُّرزء :المصيبة ،وجمعها
�أرزاء.
ال�أصيل :ما قبل غروب
الشّ مس.

وحــــــــ ْرقُ
ــــــف َ
وقيـــل� :أصـــابهـــا َت َل ٌ
ــــــــق؟
ال ُورق :جمع ورقاء،
و ُم ْر ِضـــ َعـــــ ُة ال�أ ُبـــــــ ّو ِة لا تُــــ َع ُّ
ولم يوســـم بــــ�أزيــــــن مــــنـــــه فَــــرقُ وهي الحمامة.
َ ْ
ْ
َ
الصديق.
حب ،و ّ
الولي :ال ُم ّ
ّ
ـــــق
علــى جنبـــــــاتِــــه ،واســــــــو َّد �أ ْف ُ
قسمات الوجه :ملامحه.

الــــصــــخْ ِر فَـــــ ْرقُ ؟
ــــــن فــــؤا ِد ِه و َّ
�أ َب ْي َ
قلـــــوب كالــــحجـــــار ِة ،لا َتـــــــرِقُّ
ٌ

ال ِّظ ْئر :ال ُمرضعة.

َف ْرق :الفاصل بين ص ّفين
دون قو ِمــــهــــ ُم لِي َـــب ْــــقـــــوا من الشَّ عر.
وزالــــــوا َ

َ -١٥و ُح ِّر ِ
ـــعوب عـــلى قَنـــاهــا
فكيـــــف علـــى قَنــــاها تُ ْســــــ َتــــرقُّ ؟
رت الشُّ ُ
َ
َ -١٦بنــي ســوريّ َة ،اطَّرحــــوا ال�أمــــاني و�ألقـــــــوا ع ْنـــــكــــ ُم ال�أحــــلا َم� ،ألقوا
ِ
السياس ِة �أن تُ َغ ّروا ب�أ
لــــقـــــاب ال�إ مـــــــــــار ِة و ْهـــــــي رِقُّ
َ -١٧ف ِم ْ
ــــن ِخـــ َد ِع ِّ
ختلفـون داراً
حـــن ُم
الهــــ ِّم شَ ـــــ ْرقُ
َ
َ -١٨ن ْ
ولكـــــن كـــلُّنــــا فـــي َ
صـــح ُت و َن ُ
ْ
لفــــت بـــــــلا ٌد بيـــــا ٌن غيـــ ُر ُمـــختـــ ِل ٍ
ــــــق
يجم ُعنـــا �إذا اخْ َت ْ
َ -١٩و ْ
ــــف ونُــــ ْط ُ
 -٢٠وللـــــحـــريِّ ِة الحـــــمــــرا ِء
ـــضــــ َّر َج ٍة ُيـــــــــــدَقُّ
بـــــــاب بِــــكـــــ ِّل َيــــ ٍد ُم َ
ٌ

خاف.
را َع� :أ َ
الغيد :جمع غيداء،
وهي الفتاة الحسناء.

ال َو ْهن :منتصف اللّيل.
تُس َت َرقُّ  :تُ ْس َت ْع َبدُ.
مض َّرجة :مل َّطخة.
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ال َف ْهم والاستيعاب
1
2
3
٤
٥

مه ّمة بيتية

ما المناسبة التي قيلت فيها هذه القصيدة؟
دمشق قبل النّكبة ،فكيف تراءت له حين زارها؟
وصف الشّ اعر
َ
يوبي َم ْع َلماً من معالم دمشق التّاريخ ّية الخالدة ،نشير �إلى البيت الّذي
ُيع ُّد قبر صلاح الدّين ال�أ ّ
تض ّمن ذلك.
ما حقيقة ال ُمستع ِمر الّتي �أكّدها الشّ اعر؟
بدمشق و�أهلها ،نشير �إلى البيت الّذي تض ّمن ذلك.
بدا الشّ اعر حزيناً لما �أل ّم
َ
المناقشة والتّحليل

 1نستخلص الفكرة العا ّمة الّتي تدور حولها القصيدة.
� ٢إلا َم يدعو الشّ اعر في البيتين ال�آتيين:
َبني سور ّي َةَّ ،اطرحوا ال أ�مانــــي
السياس ِة أ�ن ُت َغ ّروا
َف ِم ْن ِخ َد ِع ِّ

كم ال أ�حلا َم ،أ�لقـوا
و أ�لقـوا ع ْن ُ
لقاب ال إ�مـــــــــار ِة وهْ ي ِر ُّق؟
ب أ� ِ

نستخلص ما ورد منها في ال�أبيات.
� ٣أكّد شوقي على عوامل َوحدة ال�أ ّمة،
ُ
 ٤ع ّبرت ال�أبيات عن صدق عاطفة الشّ اعر ،فما العواطف التي اختلجت في نفسه ،كما بدت في
ال�أبيات؟

نوضح ذلك.
 ٥ص ّور شوقي �أحداث النّكبة ك�أنّها خيالٌ،
وليست حقيقةّ ،
ْ
 ٦تن ّقل شوقي بين محطّات بارزة في تاريخ دمشق ،نب ّينها.

دمشق في نكبتها ،وبين ما تتع ّرض له اليوم من حيث:
 ٧نوازن بين ما تع ّرضت له
ُ
ُ
هول ّ
الدمار ا ّلذي لحق بها ماضي ًا وحاضر ًا.
أ�-
حل بدمشق على ّ
ب -أ�ث ُر ما َّ
سكانها.
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الصورة الفن ّية في ك ًّل من البيتين ال�آتيين:
ّ ٨
نوضح ّ
�أ -سلا ٌم من َصبا (بردى) �أ َرقّ
ب� -أ ْلس ِت ِ -دمشْ ُق -لل�إ سلا ِم

كف يا ِدمشْ ُـق
ودم ٌع لا ُيك ْف ُ
ِظئراً و ُم ِ
رضع ُة ال�أ ُب ّو ِة لا تُ َع ُّق؟

 ٩نستخلص من القصيدة ما يتوافق ومعنى ك ٍّل من ال�أبيات ال�آتية:
بيح مـع الظّلام ِح ِ
ُّ طرف ِ
دمشق! فكل ٍ
�أ -صـبراً
ماك
باك لـ ّما اسـ ُت َ
ُ

ب -يا َمعق َل ال�إ سلا ِم فـي عليائــ ِه لا تُ ِ
الـس ّف ِ
ِ
		
ــاك
ذعني
للغــــاصب َّ
الح ْسنا وما عنده َمه ُر
طلب استقلا َله بلسانِــ ِه
طب َ
ْ
جـْ -
كمن َخ َ
ومن َ

السودان)
(�أحمد صالحّ /
السودان)
(�أحمد صالحّ /
(محمد بهجت ال�أثري /العراق)

اللّغة وال�أسلوب
 1ما مفرد ك ّل من الجموع ال�آتية :الغيد ،ال�أماني ،ال�أوراق ،ال ُورق.
 ٢نف ّرق في المعنى بين ما تحته ّ
خط في ك ٍّل من ال�آتية:
أ�َ -وبي ِم ّما رم ْت ِك ب ِه ال ّليـــــــــالي
ب -رمى َ
بك الل ُه ُب ْر َج ْيها َّ
فهدمها

القلب عُ ْم ُق
جِ ر ٌ
احات لها في ِ
ول ْو رمى َ
يصب
بك غي ُر الل ِه ْلم ِ

جـ  -قال تعالى « :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ »

( أ�بو ّتمام)
(الفيل)٤،٣ :

البديعي المخطوط تحته في ك ّل من البيتين ال�آتيين:
المحسن
 ٣نب ّين نوع
ّ
ّ
بــــــــــــــاك أ�ور ٌاق َو ُو ْر ُق
ومـــــــل ُء ُر
وتحت جِ نا ِنك ال أ�نها ُر تَجري
أ�-
ِ
َ
ت ُ
ُخال من الخُ راف ِة َوهْ ي ِص ْ
ــــــد ُق
حداث فيهــــا
ب -تكا ُد لروع ِة ال أ� ِ

٤
الحقيقي في البيتين التاسع ،والثاني عشر.
نوضح خروج الاستفهام عن معناه
ّ
ّ
 ٥لج�أ الشّ اعر �إلى التّقديم والتّ�أخير في بناء ال�أبيات ،نذكر ثلاثة �أمثلة على ذلك.
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القواعد
التّوابع
تمهيد:
التّوابع� :أ ٌ
نص ُب �إ ْن
رفع �إ ْن كان ما قب َلها مرفوعاً ،وتُ َ
تتبع ما قبلها في �إعرابها ،ف ُت ُ
لفاظ ُ
كان منصوباً ،وتُج ُّر �إن كان مجروراً ،وهذه التّوابع :النّعت ،والعطف ،والتّوكيد،
والبدل.

أ�ولاً :النّعت (الصّ فة)
نقر�أ:
( أ�)

 ١قال تعالى:
 ٢قال تعالى:

َ َۡ
َ ٞ ٰ َ ٰ َ َ ُّ ٞ
و ِف ٱل ِ
ۡرض ق ِطع متجوِرت				
َ َ
ٱلس َ
ئ َّ
ح َ
َو ُينشِ ُ
اب ٱثلّ ِقال
		
		
َ َ ُ َّ ُ َ ً َ َّ َ َ ۡ
َ
أءِذا كنا ترٰبا أءِنا ل ِف خل ٖق جدِيدٍۗ		

(الرعد)4 :
(الرعد)12 :

 ٣قال تعالى:
�إذا ت�أ ّملنا الكلمات المخطوط تحتها ،وجدناها تابعة لما قبلها في ال�إ عراب :رفعاً� ،أو نصباً� ،أو ج ّراً،
عت المفر َد.
وهذا النّوع من التّوابع هو ما س ّماه النّحاة النّ َ
فما معنى النَّعت المفرد؟ معناه :النّعت الّذي ليس جمل ًة ،ولا شب َه جملة ،ولا تعني نقيضاً للتثنية والجمع،
ۡ َ ّ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َّ
و �إنّما جاء مفرد ًا على شاكل ِة منعوت ِه المفر ِد قبله ،نحو قوله تعالى :يُبَ ّ ِ ُ ُ ۡ َ ُّ ُ
ت
شهم ربهم ب ِ َرح ٖة مِنه ورِضو ٰ ٖن وجنٰ ٖ
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ل َّ ُه ۡم ف َ
ِيها نَعِ ٞ
يم ُّم ِق ٌ
يم ( .مقيم :نعت مفرد مرفوع).
السؤال ال�آن :هل يجي ُء شيءٌ من الجمل الاسم ّية �أو الفعل ّية �أو �أشباه الجمل نعتاً؟
و ُّ

(الرعد)5 :

(التوبة)١٢:

ولمعرفة الجواب ،نت�أمل ال�أمثلة ال�آتية:
(ب)

 ١قال تعالى :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ		

ُ ۡ َ َ َّ َ ۡ ُ ّ ُ ٓ َ ۡ َ ٓ َ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ۡ َ ۡ ٗ َ َ َ ٗ
ض ۚاّ
س ِهم نفعا ول
 ٢قال تعالى :قل أفٱتذتم مِن دونِهِۦ أو ِلاء ل يمل ِكون ِلنف ِ
ُ
ّ
ْت في رابط ٍة أدباؤها
فلسطينيون.
 ٣اشترك ُ

(الرعد)٣:
(الرعد)16 :

٤
لبست سواراً من ذهب.
ُ

نلاحظ في ال�آية ال�أولى �أ َّن الجمل َة الفعلي َة( :ﮜ) ،في محل ج ّر نعت لـِ (قوم).
َ َۡ ُ َ َ
ُ
نلاحظ �أ ّن الجمل َة الفعلية في ال�آي ِة الثّانية( :ل يمل ِك
ون ِل ُنف ِس ِه ۡم )...في محل نصب نعت
كما
لـِ (�أولياء).

وفي المثال الثالث ،نرى �أ َّن الجمل َة الاسميّة�( :أدباؤها فلسطينيّون) في محل جر نعت لـِ (رابط ٍة).
ونلاحظ في المثال ال ّرابع �أ َّن شبه الجملة (من ذهب) في محل نصب نعت لكلمة (سواراً).

نستنتج:
* النّعت :تاب ٌع ي�أخ ُذ حك َم متبوع ِه في �إعراب ِه ،وتذكير ِه وت�أني ِث ِه ،و �إفرا ِد ِه ،وتثني ِت ِه ،وجم ِع ِه،
وتعري ِف ِه وتنكي ِر ِه.
ٍ
بظروف صعب ٍة ،وقد يكون جمل ًة ،كقولنا :استقب ْلنا �أسيراً
عت مفرد ًا ،كقولنا :مررنا
* قد يكون النّ ُ
مررت بحديق ٍة كالجنَّ ِة.
معنوياتُ ُه عالي ٌة� ،أو شبه جملة ،كقولناُ :
* من وظائف النعت توضيح المنعوت �إن كان معرفة ،وتخصيصه �إن كان نكرة.
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فوائد نحوية

نقولَ :لنا َعد ٌّو شدي ٌد َم ْكر ُه.
* نلاحظ �أ ّن كلمة (شديدٌ) لا تصف العد ّو ،و �إنما َتصف شيئاً من لوازمه وهو (المكر)،
السببي)؛ ل�أنّه يصف شيئاً من لوازم المنعوت.
وعليه فهذا النّعت ُيسمى (النّعت ّ
* الجمل بعد النّكرات صفات ،مثل� :أقبل رجل يبتسم ،والجمل بعد المعارف �أحوال،
مثل� :أقبل الرج ُل يبتسم.
* �إذا كان النعت مفرداً وجب مطابقته للمنعوت عدداً وجنساً ،و �إذا كان جملة �أو شبه
جملة وجب اشتماله على ضمي ٍر مطابقٍ للمنعوت عدداً وجنساً.

التّدريبات
التّدريب

ال�أ ّول

َن ْقر�أ ال�آيات الكريمة ال�آتية ،ونُب ّين النّعت والمنعوت في ك ٍّل منها:

 -1قال تعالى :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

							
ﭿﮀ

(غافر)٢٨ :

					
 -٥قال تعالى :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

(الرعد)٨ :

ّ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ْ ُ َ ٰ َ َ ْ ُ َ َ ٞ
ض ن َب ُهۥ َوم ِۡن ُهم
 -٢قال تعالى :مِن ٱلمؤ ِمن ِني رِجال صدقوا ما عهدوا ٱلل عليهِۖ ف ِمنهم من ق
ٗ
ُ ْ
َّمن يَ َ
(ال أ�حزاب)23 :
نت ِظ ُر ۖ َو َما بَ َّدلوا َت ۡبدِيل				
َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ْ ُ َّ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ٞ
َ
َ
ُ
ۡ
 -٣قال تعالى :وجاء مِن أقصا ٱلمدِينةِ رجل يس ٰ
ع قال يٰقو ِم ٱتبِعوا ٱلمرسل ِني ( .يس)20 :
َ َ ُ ٓ ْ َ ٰ َ ۡ َ ّ َّ ّ ُ ۡ َ َ َّ َ ۡ ُ َ َّ َ ٰ َ ٰ ُ َ ۡ َ ُ ُ َّ ۡ
 -٤قال تعالى :وسارِعوا إِل مغفِرة ٖ مِن ربِكم وجن ٍة عرضها ٱلسموت وٱلۡرض أعِدت
ل ِۡل ُم َّتق َ
( آ�ل عمران)133 :
ني						
ِ
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التّدريب

الثّاني

الضبط التّام على غرار المثال:
نُكمل الفراغات في الجمل ال�آتية بالنّعوت المناسبة مع ّ
الصادقُ مع ال�أنبياء.
ُيحشر التاج ُر ّ
ُ -1يحشر ال ّتاجران ________ مع ال أ�نبياء.
ُ -2يحشر ال ّتجار _________ مع ال أ�نبياء.

 -3تُحشر ال ّتاجر ُة _________ مع ال أ�نبياء.
 -4تُحشر ال ّتاجرتان ________ مع ال أ�نبياء.

 -5تُحشر ال ّتاجرات ________ مع ال أ�نبياء.
التّدريب

الثّالث

نمثّل على النّعوت ال�آتية بجملة مفيدة لك ّل منها:
 -١نعت جملة فعل ّية.______________________________________ :
 -٢نعت جملة اسم ّية._____________________________________ :
 -٣نعت شبه جملة._______________________________________ :
 -٤نعت مفرد.__________________________________________ :
التّدريب

ال ّرابع

اب ،مع التّعليل:
نُف ِّرقُ بين ك ِّل جملتين متقابلتين فيما يلي من ُ
حيث ال�إ عر ُ
ٌ
ُ
نشيط.
الب
محبوب.
النشيط
الب
ٌ
ونقول :الطّ ُ
نقول :الطّ ُ
جاء ال ّرج ُل يس�أل عن عطاء.
ونقول :جاء رج ٌل يس�أل عن عطاء			.
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ورقة عمل في درس النعت
الهدف :التمييز بين النعت والنعت السببي
ال� ِ
بين ما تحته خط:
س .1نف ِّر ُق في إ
عراب َ
• هذا رج ٌل ابنه مجتهدٌ		.................................................. :
محبوب اب ُنه.................................................. :
• هذا رج ٌل
ٌ
ال�عراب في الجملتين:
موقع الجمل ِة الاسمي ِة من إ
س .2نب َي ُن َ
• هذا عالِ ٌم عل ُمه غزي ٌر................................................... :
• هذا العال ُم عل ُم ُه غزي ٌر.................................................. :
س  .3نمثّل لكل مما ي أ�تي بجملة مفيدة:
• نعت سببي.......................................................... :
• نعت شبه جملة....................................................... :
• نعت جملة فعلية ..................................................... :
س .4ص ّوب ال�أخطاء النحو ّية في الجمل ال�آتية:
السوق بضاع ٌة جميل ًة.
• في ّ
كتبت بقل ٍم �أ ٍ
زرق.
• ُ
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ال َعروض
أ�ولاً :بحر المتقارب
ساسي� ،إضافة �إلى بعض بحور الشّ عر ،وسنحاول ال�آن التع ّر َف
م ّر بنا التقطيع
العروضي في ّ
الصف العاشر ال�أ ّ
ّ
عروضي جديد ،هو بحر المتقارب.
�إلى بح ٍر
ّ
لنقف على صور تفعيلاته وعد ِدها:
ولمعرفة تفعيلات المتقارب نقطّع البيت ال�آتي تقطيعاً عروضياً؛ َ
�أ ُح ْلماً نرى �أم زماناً جديدا

حي �أعيدا؟
لق في شخ ِ
�أم َ
الخ ُ
ص ّ

(المتنبي)

َج ديـ َدا

//

ص َح ْيـ يِن �أ عيـ َدا
أ� ِم ْل َخ ْل ُق فيـ َش ْخ
ِ

ب--

ب--

ب--

ب--

//

ب- -

ب--

ب--

ب--

َفعو ُلن

َفعو ُلن

َفعو ُلن

َفعو ُلن

//

َفعو ُلن

َفعو ُلن

َفعو ُلن

َفعو ُلن

أ� ُح ْاـ َمن نَ َرى �أ ْم َز ما َن ْن

تقطيع ِ
السابق عروض ّياًَ ،تب ّين لنا �أ َّن مجمو َع تفعيلات بحر المتقارب ثماني تفعيلات على
وبع َد
ِ
البيت ّ
صورة ( َفعو ُلن) ،في ك ِّل شطر �أربع تفعيلات منها.
هذا في حال مجيء تفعيلاته �أصلية؛ �أي عندما ت�أتي التّفعيلات سليمة من غير زيادة �أو نقصان ،على
الصورة ال�أصلية؟
صورة ( َفعو ُلن) .ولنا �أن نتساءل هنا ،هل ت�أتي تفعيلة ( َفعو ُلن) في المتقارب على غير هذه ّ
ولمعرفة الجواب ،نقطّع البيت ال�آتي:
وحق الفدا
المون المدى 		
�أخي جا َو َز الظّ َ
َحق الجهاد ّ
ف َّ
�أ ِخي جا َو ز َْظ ظا ِل مو َن ْل

َم دى

//

َف َحقْ َق ْل

ب--

ب-

//

ب--

َفعو

//

ب--
َفعو ُلن

ب--
َفعو ُلن

َفعو ُلن

َفعو ُلن

ِج ها ُد َو َحقْ َق ْل

ب-ب
َفعولُ

ب--

َفعو ُلن

ِ
ف دا
ب-
َفعو

نُ ُ
الصورة ال�أصلية،
السابق� ،أن تفعيلة ( َفعو ُلن) جاءت على صور �أخرى غير ّ
لاحظ بع َد تقطيع البيت ّ
وهي صورة ( َفعو) الواردة في عروض البيت وضربه.
الصورة الثانية ،فهي ( َفعولُ ) ،الواردة في حشو الشّ طر الثّاني من البيت.
�أما ّ
ِ
		
المتقارب قال الخلي ُل
ولهذا البحر ِمفتاح هو :عن
َفعو ُلن َفعو ُلن َفعو ُلن َفعو ُلن 15

نستنتج:
ِ
فَعولُ فَعولُ فَعولُن فَعولُن
المتقارب قال الخلي ُل
* مفتاح بحر المتقارب :عن
* التفعيلة الرئيسة لبحر المتقارب هي فَعولُن (ب ،)--وقد ت�أتي على صو ٍر فرع ّية �أخرى ،هي:
فَعولُ (ب-ب) �أو فَعو (ب� )-أو ف ْ
َعول (ب.)5-
فائدة
عروض البيت هو التعفيلة ال�أخيرة في الشطر ال�أول ،وضرب البيت هو �آخر
تفعيلة في الشطر الثّاني ،والتفعيلات ال�أخرى تُس ّمى حشواً.

التّدريبات
التّدريب

ال�أ ّول

الصديق ،رضي اللّه عنه:
بين يديك مقطوعة شعرية ل�أبي بكر ّ
	�أشاق ََك بِال ُمن َتصى َمنــزِلُ
َجلا �أه ُل ُه َعن ُه َواس َتبدَلوا
يف ُيجاو ُِب �أو ُيسـ�ألُ
يح �أذيا َلهــــا
َو َج َّرت بِ ِه ال ّر ُ
َف َك َ
َو�أقـفَــ َر َبعـ َد ُهـ ُم الـ َمنـــزِلُ
كان َيغنى بِ ِه
َت َح َّم َل َمن َ
ِّ -1
نقطع هذه ال أ�بيات تقطيع ًا عروضي ًا ،ونع ّين بحرها.
 -2نم ّيز ال ّتفعيلات ال أ�صلية من الفرعية.
التّدريب

الثّاني

نقطّع البيتين ال�آتيين ،ونُسمي تفعيلاتهما وبحرهما:
			
ولا ك ّل من سي َم خسـفاً �أبى
		
وما ك ُّل َمن قال قولاً وفـــى
كنت في حاج ٍة ِ
ف�أرسـ ْل حـكيـمـاً ولا تـوصـِـه
		
مرسلاً
�إذا َ
16

(المتنبي)
(طرفة بن العبد)

التّدريب

الثّالث

نختار الكلمة ال�أنسب مع ًنى وموسيقا م ّما بين القوسين:
وكم من غريقِ ه ًوى ما يزال

يحن �.......إلى بحـــــر ِه
ُّ

قلتي ال َكرى
سهرت وما
ُ
ُ
اعتدت �أن �أسهرا .......عن ُم َّ
السلا ِم بنـانـــــاً خضيبا
ْ
لوت بِ ّ

ولحظاً يشوقُ الفؤا َد .....

(شوقاً ،اشتياقاً)
(ونف َّْض ُت ،و َنف َْض ُت)
( َطروبا ،ال َّطروبا)

في رحاب المتقارب:
قالت الخنساء في رثا ِء �أخيها:
ِ
تبكيان لصخ ِر النّدى!
		�ألا
عـيني جـودا ولا تـجـ ُمـــدا
�أ َّ

ِ
ِ
السيدا!
		�ألا
تبكيان الجري َء الجمي َل
	�ألا
تبكيان الفتى ّ
ِد ،ســا َد عشــيرتـه �أمـردا
		
رفـيـع ال ِعـمـا
طوي َل النّجــا ِد َ

التّعبيـر
الصحيحة حول قوله -صلى اللّه
نكتب موضوعاً في حدود ست فقرات ،مراعين فيها قواعد الكتابة ّ
يحب �إذا عم َل �أحدُكم عملاً �أ ْن يتق َنه».
عليه وسلم�« :-إ َّن اللّ َه ُّ
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ورقة عمل في البحر المتقارب
الهدف :تقطيع أ�بيات على المتقارب وتحديد تفعيلاته واسم البحر
ال�جابة الصحيحة مما ي أ�تي:
السؤال ال�أول :نختار إ
� -1أين تقع تفعيلة (فعو) في البحر المتقارب؟
		
• العروض فقط

ب -الضرب فقط

ج -العروض والضرب د -الحشو فقط

� -2أي البدائل تشتمل على الكلمة التي يستقيم بها وزرن البيت ال�آتي ومعناه؟
كنت في حاج ٍة ُم ِرسلا ف�أرسل .......ولا ِ
توص ِه
� -3إذا َ
		
ج -جاه ًلا
		
ب -حكي ًما
			
• عالِ ًما

د -ر ُج ًلا

� -4أي التفعيلات ال�آتية هي التفعيلة ال�أصلية في المتقارب؟
• فاعلن		

		
ب -مستفعلن

		
ج -فعولن

د -متفاعلن

السؤال الثاني :نق ّطع ال�أبيات ال�آتية عروضي ًا ،ونكتب التفعيلات واسم البحر لك ّل منها:
ِ
• وكنّا نعدّكَ
فها نحن نطلب منك ال�أمانا
للنائبات
• َنجا َو َتما َث َل ُربّانُها

َو َدقَّ ال َبشائِ َر ُركبانُها
َف إِ� َّن لِ ُك ِّل َمقا ٍم َمقالا

• َت َحنَّن َع َل َّي َهداكَ ال َم ُ
ليك
السؤال الثالث :نعو ُد إ�لى قصيدة (س أ�حمل روحي على راحتي) للشاعر عبد الرحيم محمود،
ونحدّد ثلاثة أ�بيات تعجبنا منها ،ث َّم نقطعها ونكتب التفعيلات واسم البحر.
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الدّرس الثّاني :رسالة أ�سير :لا َت ُق ْل ِل� أ ّمي
ص
بين يدي النّ ّ

عيسى قراقع (بتص ّرف)

عيسى قراقع لاجئ من قرية ع ّلار الّتي احتُلت عام 1948م ،ولد عام 1961م ،اعتقل
في سجون الاحتلال مدة اثنتي عشرة سنة ،وشغل منصب رئيس نادي ال�أسير الفلسطيني،
الفلسطيني ،ووزير ال�أسرى ،ورئيس شؤون ال�أسرى
ّشريعي
وكان عضو ًا في المجلس الت
ّ
ّ
والمحررين من عام 2009م حتى عام 2018م.
اعتنى قراقع بال�أدب المقاوم الّذي يتناول قض ّية ال�أسرى في سجون الاحتلال
هيوني ،وقد صدرت له مجموعة من المؤلّفات منها( :زوابع الخنساء في سجون
الصّ
ّ
ص.
الاحتلال) ،و(مر ّبع أ�زرق) الّذي أ�خذ منه هذا النّ ّ
هاتف ال�أسير محمد براش ال�أستاذ عيسى قراقع ،إ�ذ علم بزيارته ل�أهله ،شارح ًا له
َ
حي ،وما آ�ل إ�ليه بصره الذي فقده بسبب المرض ،و آ�ثار الاعتقال ،و أ�وصاه أ� ّلا
وضعه الصّ ّ
يبوح ل�أ ّمه من معاناته شيئ ًا.
فعاد عيسى قراقع من زيارته تلك ،مثق ًلا بما ح ّل بال�أسير براش من ويلات ،ومعاناة،
بال�ضافة إ�لى حكم المؤ ّبدُ ،يع ّد من الحالات المرض ّية الصّ عبة؛ لما أ�صيب به من
فهو إ
للسمع ،و إ�عاقة في قدمه المصابة برصاص الاحتلال ،ث ّم غدا أ�عمى .فكتب
فقدان ّ
عيسى قراقع هذا النص.
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لا تقل ل�أ ّمي...

بريق عينيها في استحضا ِر
لا تق ْل ل�أ ّمي� :إنّني
ُ
س َ
غدوت �أعمى� ،أتل ّم ُ
اللّقا ِء� ،إذ هي تراني و�أنا فاق ٌد نو َر رؤي ِتها�،أبتس ُم متحايلاً عليها على شَ َب ِك
ال ّزيار ِة ،حينما تو ُّد �أ ْن تُر َيني صو َر �إخوتي و�أصدقائي وجير ِان الحار ِة ،فهي
ِ
عيني،
لا َت ُ
عرف �أ َّن ال َم َ
رض َق ْد ْاس َت ْح َك َم ْت َق ْب َض ُت ُه منّيَ ،و َد َّب َسق ُم ُه في َّ
ف�أ
حت
َفيف البصرِ ،بل �إ ّن ال َع َت َم َة قد ْ
غزت جسدي كلَّه .وق ّر ْ
ُ
صبحت ك َ
آهات البع ِد ِ
اعج
وجعت � ُ
وجسدي ،و�أ ْ
عنك لو َ
ُ
تباريح الوج ِد خلايا قلبي َ
صدري ،ف َم ْن لي غي ُر ِك �أيّتها العطوف ُة ،يا حالم َة اللّيالي الطّو ِال بِ ِف ْل َذ ِة قل ِب ِك
النّائي المع َّذب.
ات الانتظارِ ،بع َد
لا تق ْل لها� :إ َّن موعدي مع
العلاج قد بدّدتُه سنو ُ
ِ
السجنِ في وعو ِدها الكاذب ِة لي ،بزراع ِة قرن ّي ٍة منذ سنوات
مماطل ِة �إدار ِة ّ
عيني ك َّل �أ ِ
َخ َل ْت ،تلك الوعو ُد التي ما ُّ
سباب ال ّرحيلِ
تنفك تستدعي �إلى ّ
عنِ النّهارِ ،وتحي ُل ضو َء ُهما ال ُم ِ
بص َر �إلى ليلٍ ُمظل ٍم.
ِ
الت
صو
لا تق ْل لها� :إ ّن شظايا ال ّرصا ِ
القذائف التي �أ ِص ْب ُت بها ،ما ز ْ
لت بها قد ٌم بلاستيك ّية،
تُط ِّر ُز َج َسدي ،و�أ ّن قدمي ال ُيسرى قد ُب ِت َر ْت و ْاس ُت ْب ِد ْ
وليت حظّي منهما مث ُل
�أ ّما ال ُيمنى؛ فقد تعفنّ ْت ،وج ّفت من الماء والحياةَ ،
ِّ
حظ الشّ اعر �إذ قال:
َور ِْج ٍل َرمى فيها ال َّزما ُن فشَ لَّ ِت
َو ُك ْن ُت كَذي ر ِْج َل ْينِ رِج ٍل صحيح ٍة
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السقم :المرض.
ّ
ثلث الليلِ ال�أولُ
ال َع َت َم ُةُ :
بعد َغ ْيبوب ِة الشَّ فَقِ .

التّباريح :الشّ دائد.
الوجد :الشّ وق.
لواعج صدري :الشّ وق.

شظايا :مفردها :شظ ّية،

وهي الفلقة المتطايرة.

عيش على ال ُمس ّك ِ
نات ،حتّى تخ ّد َر
لا تق ْل لها� :إنّي لا �أ ُ
عرف النّو َم� ،أ ُ
ش
الحديدي ،و بِزميلٍ ينا ُم قربي ،مب ّرحاً :مهموماً.
س حاجيّاتي ،ف�أرتط ُم بال ُبر ِ
ّ
جسمي� ،أ ّ
تحس ُ
فينهض لِ ُي ِ
ِ
السبي ُل �إلى غوائل :مفردها :غائلة ،وهي
ساعدَني في
الوصول �إلى الح ّما ِم ،ال َي َق َظ ُة تُؤلِ ُمني ،وما ّ
ُ
فكيف ينا ُم من �أمسى من الهمو ِم ُم َب َّرحاً ،ومن غوائلِ المصيبة �أو الدّاهية.
النّو ِم وه َو لا ي�أتيني؟
َ
السجنِ و� ِ
مق ّرحاً :مجروحاً.
آلام ِه ُمق َّرحاً؟
ّ

السجين.
ال ُب ُ
رش :ما ينا ُم عليه ّ

مقلتي في ذلك اليوم الدّامي ،اليو ِم
لا تق ْل ل�أمي� :إ ّن باروداً َو َلج في
ّ
الّذي شَ ِه َد استحال َة شوار ِع المخ ّي ِم َغ َض َباً ،وتل ُّب َد سمائِ ِه بِ ُس ُح ِب العزائ ِم
س طريقي بلا
التي خل ُتها َت ْس َت ِحثُّني على اللّقا ِء ال َمحتو ِم ،و َه َر ْع ُت �أ ّ
تحس ُ
فطارت قدمي في
حين قَنصوني،
ْ
َو َجل ،ولم �أد ِر �أ ّن ُجزءاً منّي قد فارقنيَ ،
انبجست عيني دماً ،وكان �آخ َر مشه ٍد لمح ُته قب َل �أ ْن �أج َد
فضا ِء ال ُمخيّم ،و
ْ
نفسي فاق َد الوعي؛ َ
ذلك الطّف ُل الّذي جا َء يجري نحوي ،حاملاً َعلماً ،وهو
يصيح(( :شهيدٌ ،شهيدٌ)).
وسليم،
حي َ
لا تق ْل ل�أ ّمي شيئاً عن �أوجا ِع ال�أسيرِ ،بل قُ ْل لها� :إنّني ّ
كتب ،و�أقر�أ ،...قل لها� :إنّني
لعب ،و�أقف ُز ،و�أ ُ
ركض ،و�أ ُ
�أرى ،و�أمشي ،و�أ ُ
السما َء ،يناديني
�أحمل وجعي على ُع ّكازتي ،و�أرى شقيقي الشّ هي َد قمراً ُيني ُر ّ
السحاب.
بق ّوة البرق ،وال ّرعد ،و ّ
ق ْل لها� :إ ْن كان حلمي لا يكفي؛ ف ِ
بطولي لا يغادرني،
حنين
َلك منّي ٌ
ٌّ
ولي ِ
منك لُغتي ،وحليبي ،ورموزي على الجدران� ،أ ُ
كشط بها وجعي كلّما
مضاني عب َر ال�أثي ِر
غاب ّ
الضو ُء من حولي ...ق ْل لها� :إنّي �أ ُ
َ
سمع دعا َء ِك ال ّر َّ
نساب ِ
ال ُم ِ
لي.
منك �إ ّ
اح يح ّولُ
قُ ْل لِ�أ ّمي� :إ ّن العد َّو لا َيعب�أ بال ّزمن ،وكيف يعب�أ بال ّزمن ،وقد ر َ
ماكن لزر ِع ال�أمراضِ ،و �إذاب ِة ال�أجسا ِد رويداً رويداً؟ حتّى
الس َ
ّ
جون �إلى �أ َ
صارت حقولَ تجارِب على ال�أحياء ،الذين سيموتون بعد حين ،فلم َيع ْد
ْ
دات الدّول ّي ُة
يبالي �إذ تحلّ َل من ك ّل �إِنْسان ّي ٍة ،وتج ّر َد ِم ْن ُك ِّل َح ّق َك ِف َل ْت ُه ال ُمعا َه ُ
في ُمعا َم َل ِة ال�أسرى.
لا تخب ْر �أ ّمي ب�أحو ِال ال�أسرى المرضى ،الّذين َغزا الدّا ُء �أجسا َمهمَ ،و ُهم
ِ
ويقهرون
الموت،
دفعون
ُيصارِعون
َ
َ
السجانَ ،...و َي َ
السجن ،وقه َر ّ
عذابات ّ
الس ّجا ُن لهم مث ًوى .
رض،
َ
فينتصرون على ِمحن ِتهم الّتي �أرا َدها ّ
ال َم َ

َو َجل :خوف.
فاضت.
انبجست:
ْ
ْ

اضي َيع ُّم
ال�أثير :وسط افتر ّ
الكون.
َ
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ثلاثين باباً من ِ
اشتعلت النّا ُر في
البيت� ،أدنو م ْن ُه كلّما طا َر طائر الشّ وق ،و
ِلت على ُبع ِد
ْ
ق ْل لها :ما ز ُ
َ
عينيَ ،و َلس َعتني ال�أ ْسلاكُ من بينِ �أ ِ
الصلو ِ
ات الخمس( :الله ّم ف ُّك �أس َرهم
ضلاعك ،ونالني ف َْض ُل ُدعائِ ِك في ّ
ّ
السلو َان).
وا ْر بِ ْط على قُلو بِهم ّ
الصب َر و ُّ
ال َف ْهم والاستيعاب
السجون.
 1نع ّرف �أدب ّ
 ٢ماذا طلب ال�أسير من رفيقه في رسالته؟
 ٣ما الذي بدّد موعد ال�أسير مع العلاج؟
السجينِ المستش ّف ُة من ِ
ص؟
 ٤ما �أمن ّي ُة ّ
بيت الشّ عر الوار ِد في النّ ّ
ٍ
السجن ،نذكر بعضاً منها.
السجين
عذابات مرير ًة في ّ
 ٥عانى ّ
المناقشة والتّحليل
 1نب ّين دلالة ك ّل من:
السماء.
أ� -و أ�رى شقيقي الشّ هيد قمر ًا ينير ّ

الس ّجان لهم مثوى.
ب... -فينتصرون على محنتهم ا ّلتي أ�رادها ّ
٢
السجين �أمام �أ ّمه من ورا ِء الشَّ َب ِك �أنّه ُيبص ُر و َيرى.
ّ
نوضح كيف تظاه َر ّ
 ٣نعلّل ك ّلاً م ّما ي�أتي:
السجين.
أ� -سبب هروب ال ّنوم عن عين ّ
السجين عن �إخبار أ� ّمه أ�ن قد غدا فاقد البصر.
ب -ت ََم ّن َع ّ

٤
الصورتين الفنّـ ّيـتين في ك ٍّل من:
ّ
نوضح ّ
اض.
السجونَ أ� َ
أ� -ر َاح يح ّو ُل ّ
لزرع ال أ�مر ِ
ماكن ِ
ب -غزا ّ
الدا ُء أ�جسامهم.
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٥
نوضح كيف يش ّد ال�أسرى بعضهم �أزر بعض.
ّ

اللّغة وال�أسلوب

مه ّمة بيتية

 1نف ّرق في المعنى بين الكلمات المخطوط تحتها في ك ّل من الجمل ال�آتية:
أ�َ -و َج َد ِت ال أ� ّم على فراق ابنها َو ْجد ًا شديد ًا.
بَ -و َج َد ّ
الم ْس َتهام.
جَ -و َج َد عنترة بعبلة وجد
الطلبة الامتحان سهل ًا.
ّ
المحب ُ
الصحيحة فيما ي�أتي:
 ٢نختار ال�إ جابة ّ
أ� -ما جذر كلمة (استحالة) من الكلمات ال آ�تية؟
دَ -س َح َل.
		
جـ َ -ح َل َل.
		
بَ -ح َو َل.
أ�َ -ح َي َل		.
ّ
(استحث) من الكلمات ال آ�تية؟
ب -ما جذر كلمة
د -ت ََح َث.
		
جـَ -ح َي َث.
		
بَ -ح َو َث.
		
أ�َ -حث ََث.
جـ -تجمع كلمة (كفيف) على:
دِ -كفاء.
جـ -أ� ْكفياء.
ب -أ� ِك ّفاء.
أ� -أ� ْكفاء.
ص ال�آ َتي ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
 ٣نقر�أ النّ ّ
بريق عينيها في استحضا ِر اللّقا ِء� ،إذ هي تراني و�أنا فاق ٌد
لا تق ْل ل�أ ّمي� :إنّني
ُ
س َ
غدوت �أعمى� ،أتل ّم ُ
نو َر رؤي ِتها� ،أبتس ُم متحايلاً عليها على شَ َب ِك ال ّزيار ِة ،حينما تو ُّد �أ ْن تُ ِر َيني صو َر �إخوتي و�أصدقائي وجير ِان
ِ
عيني ،ف�أ
َفيف
الحار ِة ،فهي لا َت ُ
ُ
صبحت ك َ
عرف �أ َّن ال َم َ
رض َق ْد ْاس َت ْح َك َم ْت َق ْب َض ُت ُه منّيَ ،و َد َّب َسق ُم ُه في َّ
ِ
القذائف الّتي �أ ِص ْب ُت بها،
صو
غزت جسدي كلَّه ،لا تق ْل لها� :إ ّن شظايا ال ّرصا ِ
البصرِ ،بل �إ ّن ال َع َت َم َة قد ْ
الت تُط ِّر ُز َج َسدي ...،فكيف ينام من �أمسى من الهموم مب ّرحاً؟
ما ز ْ
نستخرج من النّص:
ُ
ناسخ.
�أ -حرفاً ناسخاً ،خب ُر ُه جملة فعلية .ب -خبراً مفرداً لفعل ٍ
د -جملة اسميّة.
جـ -حالاً منصوبة.
عت في ك ٍّل من الجمل ال�آتية ،ونب ّين نوعه:
 4نستخرج النّ َ
 -١يا حالم َة ال ّليالي الطوالِ ِب ِف َل َذ ِة قلب ِِك ال ّنائي َّ
المعذب.
ِزميل ينا ُم قربي.
 -٢ف أ� ُ
رتطم بال ُبرش الحديديّ  ،و ب ٍ
بطولي لا يغادرني.
حنين
� -٣إ ِ
ليك م ّني ٌ
ٌّ
منك �إ ّلي.
نساب ِ
الم ِ
� -٤إنّي أ� ُ
مضاني عب َر ال أ�ثي ِر ُ
سمع دعا َء ِك ال ّر ّ
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طفل
الدّرس الثّالثُ :بكا ُء ٍ
ص
بين يدي النّ ّ
ماري إ�لياس زيادة (1941 -1886م)

(مي زيادة ،بتصرف)

َت في مدينة الناصرة،وعاشت في لبنان� .أتقنت
�أديبة وكاتبة وباحثة ،تُعرف باسم مي زيادةُ ،و لِد ْ
عدّة لغات منها :اللّغة الفرنسية وال�إ نجليزيّة وال�إ يطال ّية وال�ألمان ّية ،وامتازت بسعة �أفقها ،ورصانة
الصحف والمجلات المصريّة ،منها:
�أسلوبها ،وجمال لغتها .نشرت مقالات و�أبحاثاً في كبريات ّ
المقطم ،وال�أهرام ،والهلال ،وغيرها .لها مجموعة مؤلّفات منها( :م ّد وجزر)( ،كلمات
ص.
و �إشارات)( ،باحثة البادية)( ،ظلمات و�أشعة) ومنه اقتبس هذا النّ ّ
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طفل
ُبكا ُء ٍ
لجت روحي ال�أثيريّ ُة في جسدي التّرابي.
سمعت الطّف َل يضحك فاخ َت ْ
ُ
اختلجت :تح ّركت
ْ
وض ْح َكت ُه البريئ ُة واضطربت.
صوت هذا ال ّرضيع لير ِّج ُع صدى �أصو ِ
�إ َّن
ات الملائكةَ ،
َ
الفضائي.
ال�أثير :الوسط
حث المفك َر على اس ِت ْكنا ِه ال�أسرا ِر ال�أزل ّي ِة الغامضة.
المطرب ُة َل َت ُّ
ّ
وشعرت بشي ٍء كبي ٍر يذوب اس ِت ْكنا ِه :معرفة ُك ْن ِه الشيء
فهلع قلبي َف َرقاً،
ثُ َّم
ُ
ُ
سمعت الطّف َل يبكي َ
ُ
وس ّره.
فيه� ،أ ّوا ُه من ُبكا ِء ال�أطفال� ،إنَّ ُه �أش ُد �إيلاماً ِم ْن ُبكا ِء ال ّر ِ
جال!
ال�أزل ّي ِة :ال�أبديّة.
يت ال َع َبر ِ
ات َت َتح َّد ُر على وجنتي ِه الورديتين،
فهلع قلبي َف َرقاً :اضطرب
سمعت الطّف َل يبكي ،ور�أ ُ
ُ
َ
خوفاً.
لئ ال ّذائب ُة جمر ِ
ات نا ٍر َتكويني.
ْ
فكانت تلك الل�آ ُ

س بادي ٌة على ُمح ّيا ُه الوسيم� ،أ ّوا ُه :اسم فعل مضارع بمعنى
ظ َّل الطّف ُل يبكي ،ودلائ ُل العج ِز والي�أ ِ
ظ َّل يبكي بكا َء ٍ
الحبيب َيبكي (�أ َت َو َّج ُع).
متروك ُمنفرد لا يح ّب ُه في الدّنيا �أحد .الطّف ُل
ُ

فكيف �أعي ُد التّ�ألّ َق �إلى َعينيه؟
َ
اعي اللّتين َلم َت ُض ّما يوماً �أخاً �أو �أختاً صغيرة ،و�أجلست ُه
لي بِذر َّ
َضممت ُه �إ َّ
جلس ِسوى ال�أ ِ
قارب شَ عر ِه
طفال الغُرباء،
كبتي ُ
ُ
ورفعت َع َ
حيث لا َي ُ
على ُر َّ
لمس شيئاً ُمقدّساً.
عن جبهت ِه الطّاهر ِة بِ َي ٍد
ُ
ترتجف ك�أنَّما هي َت ُ
لك َ ِ
وضعت على تِ َ
فتي ساكب ًة في قُ ْب َل ٍة ُك َّل ما يحو ُم
 ...ثُ َّم
ُ
الجبهة شَ َّ
الانعطاف والشّ فق َة
في َجناني من شفق ٍة وانعطاف .تُرى َم ْن ذا الّذي ُين ِّب ُه
َ

بمقدا ِر ما يفع ُل ال ِّطف ُل الباكي؟
مت ال ِّطف ُل حائراً؛ ل�أنَّ ُه شَ َع َر ب�أ َّن روحاً تُناجي روحهَ ،صمت ُهنيه ًة،
َص َ
كيف َتحز ُن
عنيف َمعاً� .أ َ
تعرفون َ
في بعينينِ ِملؤ ُهما ال ُحز ُن والتَّ ُ
ثُ َّم عاد فَحدَّقَ َّ
ُعيو ُن ال�أطفال؟ �أ
الصغار؟ َحدَّقَ فِ َّي سائلاً َعن
َ
كيف تُعنِّ ُف �أحداق ِّ
تعلمون َ
ِ
هادئ ك�أصو ِ
ٍ
ٍ
�أع ِّز عزي ٍز لدي ِه ،وقالَ
ماما!صغيرك
ات ال ُح َكماء :ماما،
بصوت
ست بالعليل ِة؛ ل�أنّي ر�أ ِ
ُي ِ
الصغير؟ َل ِ
يتك م ُنذ حينٍ
ناديك فلماذا لا تُجيبين ،يا �أ َّم ّ
العنق ِمنك� .أ ِ
ميسين بقد ِِّك تحت قُبعتك ،والجواهر تُط ِّوقُ
نت صحيحة
َت
َ
َ

َتح ُّد ُر ال َع َبرات :انهمار الدموع.
ُمح ّيا ُه :وجهه.

التّ�ألّ َق :اللّمعان.
َعقار َِب شَ عر ِه :خصلات
شعره.
الجنان :القلب.
َ
تُناجي :تخاطب س ّراً
ُهنيه ًة :مدّة قصيرة.
عنيف :اللوم بغلظة وشدّة.
التَّ ُ

ميسين بقد ِِّك :تتمايلين.
َت
َ
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ِ
ِ
هيق الّذي لا َتسمعين؟
الجسم ،فلماذا لا تُسرعين؟ �ألا َتح ِرق ُِك دموع ال ِّطفلِ الّذي لا َت َر ْي َن؟ �ألا
يوجعك الشَّ ُ
ِ
زهاتك الطّويلة ،وزيار ِ
عودي من نُ ِ
اتك العديد ِة ،و�أ
الصغي ِر
السخيف ِة ،عودي واركعي �أما َم َّ
حاديثك َّ
واستميحي ِه َعفواً.
لقد ُخ ِل ِ
قت امر�أ ًة قَب َل �أ ْن تكوني َحسناء ،و َك َّي َف ْت ِك الطّبيع ُة �أ َّماً قبل �أ ْن يجعلك الاجتما ُع زائرة.
الصغير! اسجدي �أما َم هذا ال َمه ِد الّذي ِ
لعبت بين ستائر ِه ِطفل ًة،
السريرِ ،سري ِر ّ
تعا َلي وانحني �أما َم ّ
وح ُل ْم ِت بِ ِه فتاةً ،وانتظر تِه زوج ًة ،فَما َخ ِج ْل ِت �أ ْن تُهملي ِه �أ َّماً؟!
َ
اسجدي �أما َم المه ِد ،ف إِ� َّن المه َد َم َح َّج ُت ِك القُصوى اسجدي �أما َم
َم َح َّج ُت ِك :مقصدك وغايتك.
السري ِر َيبكي؛ لِ َئ ّلا َتمل�أ قل َب ُه مرار ُة ال َوحد ِة ،حتى
السريرِ ،ولا َتدَعي َر َّب ّ
ّ
ِ
تحولت المرار ُة كُرهاً وصرام ًة.
شب رجلاً
�إذا ما َّ
الصغير� ،إ َّن دمو َع ال�أ ِ
طفال َل�أش ُّد �إِيلاماً من ُدمو ِع ال ِّرجال.
السرير ،وناغي َّ
اسجدي �أما َم ّ
ال َف ْهم والاستيعاب
ص؟
 1من �أ ّي �أعمال الكاتبة ال�أدب ّية �أ ِخ َذ النّ ّ

 ٢كيف بدا �أثر بكاء الطّفل في َن ْفس الكاتبة من خلال الفقرتين الثّانية والثّالثة؟
 ٣نذكر ال�أسباب الحقيق ّية لانشغال ال�أ ّم عن طفلها.
وضح كيف ص ّورت الكاتبة الطّفل في حالتيه ،ضاحكاً وباكياً.
 ٤نُ ّ
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المناقشة والتّحليل
1
٢
٣
4

5

كيف نفت الكاتبة �أن يكون المرض مب ِّرراً لانشغال ال�أ ّم عن طفلها؟
ذكّرت مي زيادة �أ ّم الطّفل بمراحلها العمريّة �إلى �أن صارت �أ ّماً ،نعلّل ذلك.
لبي المترتّب على �إهمال ال�أ ّم ل�أطفالها.
نُ ّ
وض ُح المردود ّ
الس ّ
نستنبط ما تد ّل عليه ك ّل عبارة من ال�آتية:
َضما يوم ًا أ�خ ًا أ�و أ�خت ًا صغيرة».
أ�َ -
اعي ال َّل َت ْي ِن َلم ت ّ
«وضمم ُته �إ َّلي بِذر َّ
الحزنُ وال َّت ُ
بُ « -ث َّم عا َد َف َّ
عنيف َمع ًا».
في
بعينين مِلؤهُ ما ُ
ِ
حد َق َّ
دموع ال أ�طفالِ َل أ� ُّ
ُموع ال ِّرجال».
جـ �« -إنَّ َ
شد �ِإيلام ًا من د ِ
ونوضحها.
بالصور الفن ّية المختلفة ،نستخرج ثلاثاً منهاّ ،
ص ّ
زخر النّ ّ
اللّغة وال�أسلوب

 1نف ّرق في المعنى بين المفردات المخطوط تحتها:
ليرجع صدى أ�صوات الملائكة.
أ�� -إنّ صوت هذا ال ّرضيع ّ
الصائم ً
الصيف.
بصدى شديد في أ� ّيام ّ
ب -يشعر ّ

جــ -بعض الكلام لا ً
الصدى.
		
صدى له.
د -محمود درويش شاعر ذائع ّ
 ٢نوظِّف كلمة (جبهة) في ِ
ثلاث جمل من �إنشائنا ،ل ُتفيد ثلاثة ٍ
معان مختلفة.
الصرفيَ :حدّقَ  ،تُعنِّ ُف.
َ ٣ن ِز ُن الكلمتين ال�آتيتين بالميزان ّ
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ورقة عمل شاملة
ال�جابة عن بعض ال�أسئلة
الهدف :توظيف الشبكة العنكبوتية في إ

نقر�أ ال�آيتين الكريمتين ،ث ّم نجيب عما يليهما من �أسئلة:
مس ٍ
وسارب بالنهار* له
تخف باللي ِل
قال تعالى ﴿ :سواءٌ منكم َم ْن �أس َّر القولَ و َم ْن َج َه َر به و َم ْن هو ْ
ٌ
معقبات يحفظونه من �أم ِر الله يحفظونه من �أم ِر الله �إ َّن الل َه لا يغيّ ُر ما بِقو ٍم حتى يغيّروا ما بِ�أن ِ
ْفسهم
ٌ
من دو نِه ِم ْن و ٍال﴾
و �إذا �أرا َد الل ُه بِقو ٍم سو ًءا فلا مر َّد له وما لهم ْ
مس ٍ
وسارب بالنهار﴾ ،نب ِّي ُن
تخف باللي ِل
• قو َله ﴿ :سواءٌ منكم َم ْن �أس َّر القولَ و َم ْن َج َه َر به و َم ْن هو ْ
ٌ
في َم هم َس َواء؟ ...................................................................
• ما المراد بـــ (معقِّبات) ؟ وما مفردها؟ ...............................................
نعرب ما تحته خط:
•
ُ
( َم َر َّد)......................................................................... :
(و ٍال)......................................................................... :
نستخرج من ال�آيات ك َّل طباق ،ونب ِّي ُن نو َعه ...........................................
•
ُ
...............................................................................
نشرح ال�آيات شرحاً تاماً.
• ُ
..............................................................................
الهدف :التع ّرف إ�لى نكبة دمشق.
نقر�أ ال�أبيات ال�آتية من قصيدة نكبة دمشق ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:
وزالوا دون قومه ُم ليبقـــــــوا
بلا ٌد مــــات فتيتهـــا لتحيــــا
ِ
فكيف على قنــاها تسترقُ ؟
الشعوب على قناهـــا
وحررت
َ
ُ
و�ألقوا عنكم ال�أحلا َم �ألقوا
بني ســوريّ َة اطّرحـــــوا ال�أماني
ب�أ ِ
لقاب ال�إ مــــارة و ْه َي رقُّ
فمن خد ِع السياس ِة �أن تُغ ّروا
28
بك ّل ي ٍد مضـــ َّرجـ ٍة ُيــــــــدقُّ
بـــــاب
وللحـــــ ّريّ ِة الحمـــــرا ِء
ٌ

نوضح ذلك.
• استخدم شوقي ال�أضداد في البيت ال�أول للكشف عن حجم تضحية �أبناء سوريّةّ ،
............................................................................
خرج �إليه الاستفهام في البيت الثاني؟
• ما المعنى الذي َ
............................................................................
• نصح الشاعر �أبناء سوريّة في البيتين الثالث والرابع ،ف ِب َم نصحهم؟
............................................................................
• حمل البيت ال�أخير رسال ًة تصلح �أن يحملها ك ّل �إنسان في قلبه ،فما هذه الرسالة؟
............................................................................
• نعرب ما تحته خط �إعراباً تاماً.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
• نكتب ثلاثة �أبيات نحفظها من القصيدة نفسها.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
• مثل لك ّل مما ي�أتي بجملة مفيدة:
 نعت سببي................................................................: نعت جملة فعلية منصوب.................................................... : -نعت شبه جملة ظرف ّية....................................................... :
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اختبار نهاية الوحدة
دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم

الزمن :ساعتان
مجموع العلامات ()20
(الورقة ال�أولى :التّعبير والمطالعة والنّصوص والقواعد)

السؤال ال�أ ّول :نختار رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
ّ
يض ا ْل�أ ْر َحا ُم َو َما َت ْز َدا ُد''؟
 – 1ما معنى (تغيض) في قوله تعالى'' :اللَّ ُه َي ْع َل ُم َما َت ْح ِم ُل ُك ُّل �أن َث ٰى َو َما َت ِغ ُ
دَ -تحمي.
ج -تُس ِقط.
ب -تُغ ّذي.
�أ -تُخفي.
مي زيادة ال�أم(:اسجدي �أمام المهد ،ف إ� ّن المهد مح ّجتك
 -2ما الغرض
البلاغي من ال�أمر في مخاطبة ّ
ّ
القصوى)؟
د -الالتماس
ج -التّعجيز
ب -النّصح وال�إ رشاد
�أ-التّحقير
 –3من كان سبب النكبة التي َنظ َم فيها �أحمد شوقي قصيدته (نكبة دمشق)؟
د -ال�إ سبان
ج -ال�إ يطاليون
ب -ال�إ نجليز
�أ -الفرنسيون
مض َّرج ٍة ُيدَقُّ )� .إلام ترمز كلمة الحمراء؟
 ( -4وللحريّة الحمراء باب ** بك ّل ي ٍد َ
ج -عذابات ال�أسرى د -الحصار والجوع
ب -التّضحية والشّ هادة
�أ -جبروت المحت ّل
 -5ما المعنى الذي خرج �إليه الاستفهام في قوله تعالى'' :قل هل يستوي ال�أعمى والبصير''؟
ج -النصح وال�إ رشاد د -النّفي
ب -التوبيخ
�أ -ال�إ نكار
(اشتركت في رابط ٍة �أدباؤها
 -6ما المحل ال�إ عرابي لجملة (�أدباؤها فلسطينيون) في جملة:
ُ
فلسطينيون)؟
د -جر نعت
ج -نصب نعت
ب -نصب حال
�أ -رفع نعت
� -٧أين ترد تفعيلة (فَعولُ ) في البحر المتقارب؟
ج -العروض والحشو د -الحشو فقط
		
ب -الضرب
�أ -العروض
َ -٨من صاحب العمل ال�أدبي (م ٌّد وج ٌز)؟
ج -محمود �أبو كتّة د -وداد السكاكيني
ب -عيسى قراقع
� 30أ -مي زيادة

 -٩ما نوع الاستعارة في الجملة المخطوط تحتها« :فكانت تلك الل�آلئ الذائبة جمرات نا ٍر
تكويني»؟
د -تشبيه بليغ
ج -تشبيه مفرد
�أ -استعارة تصريحية ب -استعارة مكنية
ومعنى:
 -١٠ما الكلمة المناسبة ليكتمل البيت الشعري وز ًنا
ً
طينَ ،يحمي ِح ِ
دائي وال ُمف َتدى
ماك .....
فِ َل ْس ُ
َو َج َّل ا ْل ِف ُّ
د -الشّ هدا ًء
		
ج -الشّ باب
		
ب -ال�أعمام
�أ -ال�أجداد
السؤال الثاني:
ّ
�أ -نقر�أ ال�آيات الكريمة ال�آتية من سورة ال ّرعد ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:
ذين َكفَروا بِ َربِّ ِهم َو�أولـ ِئ َك
« َو �إِن َت َ
عجب َف َع َج ٌب قَولُ ُهم �أ�إِذا ُكنّا تُرا ًبا �أ�إِنّا َلفي َخلقٍ َجدي ٍد �أولـ ِئ َك الَّ َ
دون ﴿َ ﴾٥و َيس َت ِ
ال�أغلالُ في �أعنا ِق ِهم َو�أولـ ِئ َك �أ
الس ِّي َئ ِة قَب َل
صحاب النّا ِر ُهم فيها خالِ َ
عجلو َن َك بِ َّ
ُ
س َعلى ُظل ِم ِهم َو �إِ َّن َربَّ َك َلشَ دي ُد
لات َو �إِ َّن َربَّ َك َلذو َمغ ِف َر ٍة لِلنّا ِ
الح َس َن ِة َوقَد َخ َلت ِمن قَب ِل ِه ُم ال َمثُ ُ
َ
ال ِع ِ
نت ُمن ِذ ٌر َو لِ ُك ِّل قَو ٍم ها ٍد ﴿“﴾٧
ذين َكفَروا َلولا �أنزِلَ َع َلي ِه �آ َي ٌة ِمن َربِّ ِه �إِنَّما �أ َ
قاب ﴿َ ﴾٦و َيقولُ الَّ َ
	•في قوله تعالى «و �إن تعجب فعجب قولهم» ما قولهم الذي كان مثا ًرا للعجب؟
	•ما المعنى الذي خرج �إليه الاستفهام في قوله تعالى� '' :أ�إِذا ُكنّا تُرا ًبا �أ�إِنّا َلفي َخلقٍ َجدي ٍد''؟
	• وردت في ال�آيات الكلمات ال�آتية :ها ٍد ،ال�أغلال ،المثلات .ما الوزن الصرفي
لل�أولى ...........ومعنى الثانية ...................ومفرد الثالثة................؟
	• نستخرج من ال�آيات طباقًا ،ونب ّين نوعه.........................................
	•نعرب ما تحته خط �إعرا ًبا تا ًما.
...........................................................................
ص ال�آتي من رسالة �أسير (لا تقل ل�أ ّمي) ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
ب -نقر�أ النّ ّ
لعب،
ركض ،و�أ ُ
حي وسلي ٌم� ،أرى ،و�أمشي ،و�أ ُ
«لا تقل ل�أ ّمي عن �أوجاع ال�أسير ،بل قل لها� :إنني ٌّ
و�أقف ُز ،و�أقر�أ ،...قل لها �إنني �أحم ُل وجعي على ُع ّكازتي ،و�أرى شقيقي الشهي َد قم ًرا يني ُر السماء،
يناديني بقوة ِ
السحاب».
البرق ،والرع ِد ،و ّ
كتب عيسى قراقع هذه ال ّرسالة؟
	•على لسان َمن َ
«حي وسلي ٌم» وصيغة الفعل المضارع في قوله�« :أرى،
	•استخدم الكاتب صيغة الاسم في قولهٌّ :
و�أمشي »...فما دلالة ذلك؟
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	•ما دلالة العبارة�« :إنني �أحم ُل وجعي على ُع ّكازتي»؟
الصرفي لـِ (الشَّ هيد)؟
	•ما الوزن ّ
	•نعرب ما تحته خط �إعرا ًبا تا ًما؟
السؤال الثالث :نقر�أ ال�أبيات ال�آتية من قصيدة نكبة دمشق ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:
وزالـــوا دون قومه ُم ليبقــــوا
بلا ٌد مـــــات فتيتهـــا لتحيــــا
ِ
فكيف على قناها تسترقُ ؟
الشعوب على قناهــا
وحررت
َ
ُ
و�ألقوا عنكم ال�أحلا َم �ألقوا
بني سوريّ َة اطّرحــوا ال�أمــــاني
ِ
ب�أ
لقــــاب ال�إ مارة و ْه َي رقُّ
فمن خد ِع السياس ِة �أن تُغ ّروا
بك ّل ي ٍد مضـــ َّرج ٍة ُيـــــدقُّ
بـــــــاب
وللحــــ ّريّ ِة الحمــــرا ِء
ٌ
وضح ذلك.
	•استخدم شوقي ال�أضداد في البيت ال�أول للكشف عن حجم تضحية �أبناء سوريّةّ ،
خرج �إليه الاستفهام في البيت الثاني؟
	•ما المعنى الذي َ
	•نصح الشاعر �أبناء سوريّة في البيتين الثالث والرابع ،ف ِب َم نصحهم؟
	•حمل البيت ال�أخير رسال ًة تصلح �أن يحملها ك ّل �إنسان في قلبه ،فما هذه الرسالة؟
	•نعرب ما تحته خط �إعرا ًبا تا ًما.
	•نكتب ثلاثة �أبيات �أخرى نحفظها من القصيدة نفسها.
السؤال الرابع:
�أ -نقطّع البيت ال�آتي عروض ًّيا واكتب تفعيلاته واسم بحره:
�أشاق ََك بال ُمن َتصى منزلُ
جلا �أه ُله عنه واس َتبدلوا
ب -نجيب وفق المطلوب �أمام كل جملة فيما ي�أتي:
(اجعل النعت سبب ًيا وغ ّير ما يلزم)
				
	•الرجل ثيا ُبه جميل ٌة
ُ
(ح ّول النعت الجملة حا ًلا)
				
يضحك
	•جاء رج ٌل
ج -نمثل لما ي�أتي بجمل مفيدة لك ّل مما ي�أتي� :أ -نعت مفرد ب -نعت شبه جملة جارو ومجرور
د -نعرب ما تحته خط �إعرا ًبا تا ًما:
صباح َ
�ألا �أيها اللي ُل الطّوي ُل �ألا انجلي
منك ب�أمثلِ
بصبح وما ال�إ ُ
ٍ
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انتهت ال�أسئلة

