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النّتاجاُت :

          ُيَتَوقــُع ِمــَن الطََّلَبــِة َبْعــَد دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة، والتّفاعــِل َمــَع اأنشــطِتِه، اأْن َيكوَنــوا قاِدريــن 

َعلــى توظيــِف اللُّغــِة الَعرَبيَّــِة فــي الاتصــاِل والتَّواُصــِل ِمــْن خــلاِل مــا ياأتي:

١ـ توضيح المكانة الثقافية والاأدبية للقدس عبر التاريخ.

٢ـ توظيف التراكيب والمفرداتالواردة في سياقات لغوية جديدة.

٣ـ توضيح اأساليب الاحتلال في تهويد القدس وطمس معالمها الثقافية  والتاريخية.

٤ـ توضيح اأهم المعاني والدلالات والصوّر الواردة في قصيدة )في القدس(.

٥ـ توضيح نوعي التوكيد من خلال اأمثلة معطاة.

٦- توظيف المفردات  والتراكيب الواردة في سياقات لغوية جديدة.

٧- توضيح مفهوم البدل من خلال اأمثلة محددة.

٨- تمييز اأنواع البدل في اأمثلة وتدريبات معطاة.

٩- اإعراب البدل اإعرابا صحيحا.

١٠- تلخيص قصة مع الحفاظ على اأهم الاأفكار والاأحداث الواردة ومراعاة شروط التلخيص.

الفرتة الثانية

ُة ١
ْحَد

الَو

٣الُقْدُس عاِصَمُة الثَّقاَفِة

: يف الُقْدس ْعِريُّ ٨النَّصُّ الشِّ

١٢الَقواِعُد: التَّوكيد

ُة ٢
ْحَد

الَو

١٧األغوار سلة غذاء فلسطني

٢١الَقواِعُد: الَبَدل

املحتويات:
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َبنْيَ َيَدي النَّّص:

تِها الَعَربِيَِّة، َوَتْشويِه َثقاَفتِها  ْغِم ِمْن ُماَوالِت االْحتاِلِل امَلْحموَمِة لَِتْهويِد الُقْدِس، َوَطْمِس ُهِويَّ َعىل الرَّ
اَث الثَّقاِفَّ  ساِتا، باَءْت ُماَوالُتُه َجيُعها بِالَفَشِل؛ ألَنَّ التُّ ، َوَتْدنيِس ُمَقدَّ األَصيَلِة، َوالَعَبِث بَِمْشَهِدها الُعْمراِنِّ
َمُه لِْلِْنسانِيَِّة ِمْن إِْنتاٍج ِعْلِميٍّ َوَثقاِفٍّ َوَمْعِرِفٍّ زاِخر، بِاإِلضاَفِة إىِل اجلَوانِِب  امَلْقِدِسَّ ذو ُبْعٍد إِْنساِنٍّ عامَلِّي؛ ملِا َقدَّ

ٌر ف ِوْجداِن َأْبناِئِه، َعِصٌّ َعىل اإِلْلغاء. الّروِحيَِّة َواألَْخالِقيَِّة، َوألَّنُه ُمَتَجذِّ

ْوِء َعىل امَلسرَيِة الِعْلِميَِّة الثَّقافِيَِّة ف الُقْدِس، َوَأْشَهِر ُعَلامِء هِذِه امَلسريِة، َوَدْوِر  َوف هذا النَّصِّ َتْسليٌط لِلضَّ
. اِث الثَّقاِفّ واِهِد َعىل النَّْهَضِة الِعْلِميَِّة َوامَلْعِرفِيَِّة، َوَأْبَرِز َمعاِلِ التُّ امَلْسِجِد األَْقىص فيها، َوَأْعَظِم الشَّ

)امُلَؤّلفون(

الَوْحَدُة األوىل
الُقْدُس عاِصَمُة الثَّقاَفِة
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َحظَِيْت َمدينَُة الُقْدِس َعْبَ تارخِيها الطَّويِل بَِمكاَنٍة َفريَدٍة، َجَعَلْتها َمَطَّ 
قاّراتِِه،  َبْيَ  َوْصٍل  َحْلَقَة  ُل  َوُتَشكِّ العاَلِ،  َقْلِب  َتَقُع ف  َفِهَي  َكثرييَن؛  َأْنظاِر 
َوَثقافاٌت  َحضاراٌت  َعَلْيها  َفَتعاَقَبْت  األَْرِض،  َخرْياِت  فيها  اهللُ  َوَجََع 
َسها الَكنْعانِّيوَن َقْبَل آالِف الّسنَي، ُمرورًا بِاحلَضارِة الَعَربِّيِة  ُمَْتِلَفٌة ُمنُْذ َأسَّ
إِْشعاٍع  َوَمْرَكَز  َنِشَطٍة،  ِعْلِمّيٍة  حِلََرَكٍة  َمْوِئاًل  ِمنْها  َجَعَلْت  تي  الَّ اإِلسالمّيِة 

ّيَة بِالِعْلِم َوامَلْعِرَفِة َوالُفنون. َحضاِريٍّ َيْرفُِد الَبَشِ

ُمنُْذ  َبَدَأْت  الّثقافّيَة ف الُقْدِس  الِعْلِميََّة  ُد الّشواِهُد ُكلُّها َأنَّ امَلسريَة  ُتَؤكِّ
َواْسَتْقَطَبِت  الِكراَم،  حاَبَة  الصَّ امَلدينَُة  اْسَتْقَبَلِت  َفَقِد  اإِلْسالِمّي،  الَفْتِح 
الُعَلامَء ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعميق، َوَوَفَد إَِلْيها َطَلَبُة الِعْلِم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َوَصْوب؛ 
َوُرواِة  لِلُقّراِء،  ُملتًقى  األَْقىص  امَلْسِجُد  َوَأْصَبَح  َمدارِسها،  ف  لِلّدراسِة 
يف. َوُعِقَدْت فيه ُمناظراٌت ف ِعْلِم الَكالِم، َوُأصوِل الِفْقِه،  احلَديِث الشَّ

ْعر. َوُعلوِم الُقرآن، َوُعلوِم الَعَربِيَِّة، َوالشِّ

امَلْسِجِد  ِة ف  الِفْكِريَّ احلَياِة  َمعاِلِ  َبْعَض  الِعامُد األَْصفهاِنُّ  ُخ  امُلَؤرِّ َر  َصوَّ
قاِرئًا  إاِّل  فيِه  َترى  »َفام  بَِقْولِِه:  الُقْدَس  الّديِن  َصالِح  َتريِر  َبْعَد  األَْقىص 
صًا  حيح، َوُمَتَكلِّاًم ف َمْسَألة، َوُمَتَفحِّ بِاللِّساِن الَفصيح، َوراِويًا لِْلكتاِب الصَّ
َعْن ُمْشِكَلة، َوموِردًا حِلَديٍث َنَبِوّي، َوذاِكرًا حِلُْكٍم َمْذَهبِّي، َوساِئاًل َعْن َلْفٍظ 

ُلَغِويٍّ َوَمْعنًى َنْحِوّي، َأْو ُمَقّرضًا بَِقريٍض«.

واِهِد َعىل النَّْهَضِة الِعْلِميَِّة َوامَلْعِرفِيَِّة، الَعَدَد الكبرَي  َوَلَعلَّ ِمْن َأْعَظِم الشَّ
ُمنَْقطِِع   اْهتاِمٍم  َعىل  َيُدلُّ  ما  سَي؛  َوامُلَدرِّ امَلداِرِس  ِمَن  امَلدينَُة  اْحَتَضنَْتُه  الَّذي 
ٍة ِمَن األَُمم، َحْيُث َلِعَبِت امَلداِرُس  النَّظرِي بِالِعْلِم َوالّتعليِم، َقلَّام َتُِدُه َلدى ُأمَّ
ْت ف َتْريِج آالِف  ِة الَعَربِيَِّة َواإِلْسالِمّيِة، َوساَهَ َدْورًا ُمِهاّمً ف احِلفاِظ َعىل اهلُِويَّ
ِة، َوف َتْقديِم َنامِذَج لُِعلامَء  الُعَلامِء الَّذيَن َتَركوا َبَصامٍت واِضَحًة ف َمسرَيِة األُمَّ
ُح  ُتَصِّ َأْسامُؤها  َوكاَنْت   ، َوامَلْعِرِفِّ الِعْلِميِّ  َواإِلْنتاِج  التَّْدريِس،  ف  ُمْبِدعَي 
َوالُعْثامنِيَِّة،  فِيَِّة،  َواألَْشَ َوالَغزالِيَِّة،  الّصالِحيَِّة،  َكامَلْدَرَسِة  سيها،  ُمَؤسِّ بَِأْسامِء 
امَلْدَرَسِة  اْسُم  َبَرَز  الِعْشيَن،  الَقْرِن  َمْطَلِع  َوف  ة.  َوالتَّنَْكِزيَّ َواخلاتونِيَِّة، 
، لَِتكوَن أّوَل  بَِيِة احلَديَثِة َخليُل الّسكاكينِيُّ ْ َسها رائُد التَّ تي أسَّ ْستورّيِة الَّ الدُّ

َحظَِيْت: ناَلْت َحّظًا.

َمْوِئل: َمْرِجع، َوُمْسَتَقّر.

َيْرفِد: ُيعطي.

اْسَتْقَطَبْت: َجَذَبْت، َوَجََعْت.

: طَّريٌق واِسُع َبعيد، َواجلَْمُع: فِجاٌج،  َفجُّ

ٌة. َوَأفِجَّ

َوَفَد: َقِدَم.

َحَدب: ما اْرَتَفَع ِمَن األَْرِض، َوَغُلَظ.

َصْوب: اجِلَهة. 

َحَدٌب َوَصْوب: ِمْن ُكلِّ اجِلهات.

ْعر. الَقريض: الشِّ

النَّظرُي: املِْثُل، َوامُلساوي.

ُمنَْقطُِع النَّظري: ُمنَْفِرٌد ف بابِه.
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الَعَربِيَِّة،  َوالثَّقاَفِة  الّضاِد،  ُلَغِة  َأْبناِئها ُحبَّ  َتْغِرُس ف  َوَطنِيٍَّة،  َعَربِّيٍة  َمْدَرَسٍة 
ْت فيِه امَلداِرُس األَْجنَبِيَّة. عوَر الَوَطنِيَّ فيِهْم، ف َوْقٍت اْنَتَشَ َوتوِقُظ الشُّ

امُلَتَمثُِّل  املِْعامِريُّ  اُث  الرتُّ الُقْدِس  ف  الّثقاِفِّ  اِث  التُّ َمعاِلِ  َأْبَرِز  َوِمْن 
امَلداِرِس  َعَدُد  َبَلَغ  َحْيُث  َوامَلداِرُس،  اْختاِلفِها،  َعىل  الّتارخِييَِّة  بِاألَْبنَِيِة 
َمْدَرَسًة،  َوَثالثَي  ِستَِّمَئٍة  َعَشَ  احلادي  الَقْرِن  َحّتى  الُقْدِس  ف  َوالّزوايا 
َوامَلْكَتباِت  وايا،  َوالزَّ َوامَلداِرِس،  امَلساِجِد،  َكَمْكَتباِت  بَِأنواِعها،  َوامَلْكَتباُت 
تي َحَفلْت ِبا امَلْكَتباُت ف  ْخِصّيِة، َوالعاِئِليَِّة، إِضاَفًة إىِل امَلْخطوطاِت الَّ الشَّ
ُمَْتِلِف امَلْوضوعاِت، َفَمَكْتَبُة امَلْسِجِد األَْقىص َوْحَدها َتُضمُّ َأْرَبَعِمَئٍة َوَأْرَبَعًة 

َغِة الَعَربِيَّة.  َوَثالثَي َمْطوطًة، ِمنْها َخْسوَن َمْطوطًة ف اللُّ

إّباَن  األوىل   : َمْرَحَلَتْيِ ف  الُقْدِس  ف  َوامَلْعِرَفِة  الِعْلِم  َمسريُة  َتراَجَعْت 
ِعنَْد  َوالّثانَِيِة  فيها،  َة  الِفْكِريَّ احلََرَكَة  َأْخََد  الَّذي  لِْلُقْدِس،  ليبِيِّ  الصَّ الَغْزِو 
ِة الَعَربِيَِّة  َفَقْد َعَمَد االْحتاِلُل إىِل َتْشويِه اهلُِويَّ اْحتاِلِل امَلدينَِة عاَم 1967م، 
َت امَلدينَِة  َتُه، َوَتْ اإِلْسالِميَِّة لِْلَمْسِجِد األَْقىص، َوَتْغيرِيها، َوَحْفِر األَْنفاِق َتْ
ِة بَِتْشوهيِها،  ْمِزيَّ الَقديَمِة؛ َتْهيدًا هِلَْدِمِه، َواالْعتِداِء َعىل امَلقاماِت الّروِحيَِّة َوالرَّ
َأْو َتْغيرِي َأْسامِئها، َوَمنِْع َطَلَبِة الِعْلِم ِمَن الُوصوِل إَِلْيها، َوَمنِْع إِْطالِق اْحتِفالِيَِّة 

الُقْدِس عاِصَمًة لِلّثقاَفِة الَعَربِيَِّة ف الُقْدس.

َمْسَقَط  ف  اْجتاِمِعِهْم  ف  الَعَرُب  الّثقاَفِة  ُوزراُء  َر  َقرَّ 2006م،  عاِم  َففي 
اْختِياَر َمدينَِة الُقْدِس لَِتكوَن عاِصَمَة الّثقاَفِة الَعَربِّيِة لِعاِم 2009م؛ لِتكريِس 
الُقْدِس َمدينًَة َعَربِّيًة فَِلسطينيًة، َوعاِصَمًة لَِدْوَلِة فَِلسطي، َولَِتْعبَِئِة الّرْأِي العامِّ 
ِة  َلُه ِمْن َتْويٍد، َوإلبراِز اهلُِويَّ ُض  َتَتَعرَّ ؛ ِمْن َأْجِل التََّصّدي ملِا  ْوِلّ الَعَرِبِّ َوالدَّ
الثَّقافِيَِّة ملَِدينَِة الُقْدِس، َواْستِْثامِر التَّْوَأَمِة َمَع الَعواِصِم الثَّقافِّيِة األُْخرى َجيِعها 

ساِت الّثقافِّية ف الُقْدِس، َوإِْسناِد ُصموِدها، َوَتْعزيِزِه فيها. ف َدْعِم امُلَؤسَّ

َوَمْهوى  آماهِلا،  َوُمنْتهى  َوْعِيها،  َوعاِصَمَة  ِة،  األُمَّ ِقْبَلَة  الُقْدُس  َسَتْبقى 
؛ لَِتْضَطِلَع بَِدْوِرها  ريَن َوامُلْبِدعَي، َوِمنْبًا لِْلَحراِك الثَّقاِفِّ َأْفِئَدِة َأْبناِئها ِمَن امُلَفكِّ
ِة  الِفْكِريَّ الّطاقاِت  َجيِع  َواْحتِضاِن  َوامَلْعِرفِيَِّة،  الِعْلِميَِّة  النَّْهَضِة  ف  احلَضاِريِّ 

الم.  َوالّثقافّيِة، َوَتْعزيِز ِقَيِم الّتفاُهِم، َوالّتآخي، َوالّتساُمِح، َواحِلواِر، َوالسَّ

َمْوِضٌع  َوِهَي  الّزاِوَية،  ُمْفَرُدها  الّزوايا: 

ا َمْدَرَسٌة دينِيَّة. ُمَعدٌّ لِْلِعباَدِة، َوُتْعَرُف بِأنَّ

امَلْخطوطات: ُمْفَرُدها امَلْخطوَطة، َوِهَي: 

النُّْسَخُة امَلْكتوَبُة بِالَيد.

َحَفَلْت: اْمَتَلَْت.

إّبان: َأوان.

َه. َعَمَد إىل: َقَصَد، َوَتَوجَّ

َتْكريس: َتْأسيس.
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

1   َمتى اْختاَر ُوَزراُء الثَّقاَفِة الَعَرُب الُقْدَس عاِصَمَة الّثقاَفِة الَعَربِّية؟

ملِاذا َوَفَد ُطاّلُب الِعْلِم إىِل الُقْدِس ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َوَصْوب؟  2
َمتى َبَدَأِت امَلسرَيُة الِعْلِميَُّة الثَّقافِّيُة ف الُقْدس؟  3

ما َأْعَظُم الّشواِهِد َعىل النَّْهَضِة الِعْلِميَِّة َوامَلْعِرفِيَِّة ف َمدينَِة الُقْدس؟  4

اِث الّثقاِفِّ ف الُقْدس. ُد َأْبَرَز َمعاِلِ التُّ ُنَعدِّ  5

ملِاذا اْخترَيِت الُقْدُس عاِصَمًة لِلّثقاَفِة الَعَربِيَّة؟  6

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

ضًا بَِقريض«؟ : »َفام َترى فيها إاِّل قاِرئًا بِاللِّساِن الَفصيح... ُمَقرَّ ماذا َنْسَتنْتُِج ِمْن َقْوِل الِعامِد األَْصَفهاِنِّ  1

بَِرْأِيك، ملِاذا َحَرَص االْحتاِلُل َعىل َمنِْع إِْطالِق اْحتِفالِيَِّة الُقْدِس عاِصَمًة لِلثَّقاَفِة الَعَربِيَّة؟  2

ُنَعلُِّل ما َيْأيت:  3

الَعَدد الَكبرَي لِْلَمداِرِس َوامَلْخطوطاِت ف الُقْدس. أ 

. ليبِيِّ َواالْحتاِلِل الّصهيوِنّ َتراُجع َمسرَيِة الِعْلِم َوامَلْعِرَفِة ف الُقْدِس إِّباَن الَغْزِو الصَّ ب 

َتْسِمَية َمداِرِس الُقْدِس ِبِذِه األَْسامء. ج 

ُح جال الّتصوير فيام َيأيت: ُنَوضِّ  4

َتَقُع الُقْدُس ف َقْلِب العاَلِ. أ 

َفَتَحْت هَلُُم امَلدينَُة ِذراَعْيها، َوَوَضَعْتُهْم َبْيَ َأْهداِبا. ب 
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َغُة َواألُْسلوب:  اللُّ

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت: ُق ف امَلْعنى َبْيَ ما َتْ ُنَفرِّ  1

ِة امَلْسِجِد األَْقىص. َعَمَد االْحتاِلُل الّصهيوِنُّ إىِل َتْشويِه ُهِويَّ  -1 أ 

ُنِقَل امَلريُض إىِل امُلْسَتْشفى َبْعَد َأْن َعَمَدُه امَلَرُض.  -2
اْسَتْقَطَبِت الُقْدُس الُعَلامَء ِمْن ُكلِّ َفّج.  -1 ب 

َفجَّ الَفاّلُح األَْرَض بِِمْحراثِه.  -2
ُة امُلْعَجِميَُّة لَِكِلَمِة )التَّْوَأَمة(؟ ما املادَّ  2

حيح«؟ ُن الَبديِعيُّ ف ِعباَرِة: »َفام َترى فيِه إاِّل قاِرئًا بِاّللساِن الَفصيح، َوراِويًا لِْلِكتاِب الصَّ ما امُلَحسِّ  3

: َمْوِئاًل، ُمنْقطِع، َتْعبَِئة. ِفِّ ْ َنِزُن الَكِلامِت اآلتَِيَة بِامليزاِن الصَّ  4
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ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ

يف الُقْدس

)تيم البغوثّي(

َبنْيَ َيَدي النَّّص:

كتوراِة ف  الدُّ َشهاَدِة  َعىل  عاَم 1977م، حاِصٌل  القاِهَرِة  ُولَِد ف   ، فَِلسطينيٌّ غوثِّي شاِعٌر  الَبْ ُمريد  َتيم 
الُعلوِم الّسياِسيَِّة ِمْن جاِمَعِة بوْسطِن. 

فاتِِه  ُمَؤلَّ ِمْن  َرْضوى عاشور.  األَديَبُة  ُه  َوُأمُّ غوثِّي،  الَبْ ُمريد  الّشاِعُر  َفَأبوُه  َوِشْعر؛  َأَدٍب  ِة  ُأْسَ َتَرّبى ف   
ة: )َمقام ِعراق(، َو)ف الُقْدِس( الَّذي ُأِخَذْت ِمنُْه هِذِه الَقصيَدة. ْعِريَّ الشِّ

َتها َوْصفًا َدقيقًا.   َكَتَب َتيٌم َقصيَدَتُه هِذِه إِْثَر ِزياَرتِِه ملَِدينَِة الُقْدِس، َفَوَصَف ناَسها، َوِحجاَرَتا، َوَأِزقَّ

        َوهذا َمْقَطٌع ِمْن َقصيَدٍة َطويَلة.
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يا كاتَِب الّتاريِخ َمْهاًل،
َفامَلدينَُة َدْهُرها َدْهراِن

ُه َيْميش ِخالَل النَّْوْم ُ َخْطَوُه َوَكَأنَّ َدْهٌر َأْجنَبِيٌّ ُمْطَمِئنٌّ ال ُيَغريِّ
َوُهناَك َدْهٌر كاِمٌن ُمَتَلثٌِّم َيْميش باِل َصْوٍت ِحذاَر الَقْوْم

***
َوالُقْدُس َتْعِرُف َنْفَسها،

َفاْسَأْل ُهناَك اخلَْلَق َيْدُلْلَك اجلَميُع
ٍء ف امَلدينَِة َفُكلُّ َشْ

ذو لِساٍن، حَي َتْسَأُلُه، ُيبْي
سًا ِمْثَل اجلَنْي  ف الُقْدِس َيْزداُد اهِلالُل َتَقوُّ

 َحْدبًا َعىل َأْشباِهِه َفْوَق الِقباِب
نَي َعالَقُة األَِب بِالَبنْي َرْت ما َبْينَُهْم َعْبَ السِّ  َتَطوَّ

***
ف الُقْدِس َأْبنَِيٌة ِحجاَرُتا اْقتِباساٌت ِمَن اإِلْنجيِل َوالُقْرآْن

ُن األَْضالِع َأْزَرُق،  ف الُقْدِس َتْعريُف اجلَامِل ُمَثمَّ
َك، ُقبٌَّة َذَهبِيٌَّة،  َفْوَقُه، يا داَم ِعزُّ

صًا فيها امِء ُمَلخَّ َبٍة َترى َوْجَه السَّ  َتْبدو بَِرْأيي ِمْثَل ِمْرآٍة ُمَدَّ
ُلها َوُتْدنيها  ُتَدلِّ

يها ُعها َكْأْكياِس امَلعوَنِة ف احِلصاِر ملُِْسَتِحقِّ  ُتَوزِّ
ْت بَِأْيدهيا ٌة ِمْن َبْعِد ُخْطَبِة ُجَْعٍة َمدَّ  إِذا ما ُأمَّ

مينا َوَنْحميها َقْت ف النّاِس َتْ امُء َتَفرَّ  َوف الُقْدِس السَّ
 َوَنْحِمُلها َعىل َأْكتافِنا َحْاًل

 إِذا جاَرْت َعىل َأْقامِرها األَْزماْن
***

كاِمن: ُمَْتٍف ال ُيْفَطُن َله.

سًا.  َحْدبًا: ُمَتَقوِّ

الُقْرآِن  ِمَن  الَكالِم  َتْضمُي  اْقتباسات: 

َوَنْحِوه.  
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خاِم الّداِكناُت  ف الُقْدِس َأْعِمَدُة الرُّ
خاِم ُدخاْن  َكَأنَّ َتْعريَق الرُّ

 َوَنوافٌِذ َتْعلو امَلساِجَد َوالَكناِئَس،
باِح ُتِريِه َكْيَف النَّْقُش بِاألَْلواْن،  َأْمَسَكْت بَِيِد الصَّ

 َوْهَو َيقوُل: »ال َبْل هَكذا«،
 َفَتقوُل: »ال َبْل هَكذا«،

 َحّتى إِذا طاَل اخِلالُف َتقاَسام
ْبُح ُحرٌّ خاِرَج الَعَتباِت َلِكْن  َفالصُّ

 إِْن َأراَد ُدخوهَلا
ْحْن َفَعَلْيِه َأْن َيْرىض بُِحْكِم نوافِِذ الرَّ
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

ل؟ َذْيِن َأشاَر إَِلْيِهام الّشاِعُر ف امَلْقَطِع األَوَّ ْهَرْيِن اللَّ ما امَلْقصوُد بِالدَّ  1

َكْيَف َتْعِرُف الُقْدُس َنْفَسها ف امَلْقَطِع الّثان؟  2

ْخَرِة، َكام ف امَلْقَطِع الّثالِث.  َنِصُف ُقبََّة الصَّ  3

حيَحِة فيام َيْأيت: َنَضُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإِلجاَبِة الصَّ  4

تي َقَصَدها الّشاِعُر بَِقْولِِه: )َحْدبًا َعىل َأْشباِهِه َفْوَق الِقباب(؟ ما الِقباُب الَّ أ 

امَلساِجد.  -2 الُبيوُت الَقديَمة.        -1
ْعر. ُبيوُت الشَّ  -4 التَّكايا.            -3

َمِن امُلَتحاِوراِن ف امَلْقَطِع األَخري؟  ب 

امُلْحَتلُّ َوامَلْقِدِسّيون.  -2 باح.        الُقْدُس َوالصَّ  -1
باُح َوامُلْحَتّل. الصَّ  -4 الُقْدُس َوامُلْحَتّل.        -3

ما امَلْقصوُد بِاألَْقامِر ف امَلْقَطِع الّثالِث؟  ج 

األَْقامُر الّصناِعيَّة.  -4 َأْبنَِيُة الُقْدس.    -3 َأْبناُء الُقْدس.    -2 األَْقامُر احلَقيِقيَّة.    -1

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

ملِاذا َأعاَدِت الُقْدُس ِعباَرَة: )ال َبْل هَكذا( ف امَلْقَطِع األَخري؟  1

ما َتْعريُف اجلَامِل، ِمْن ِوْجَهِة َنَظِر الّشاِعر؟  2

ُز َجالِيََّة البِناِء ف الُقْدِس. تي ُتْبِ ِة الَّ ْعِريَّ ُنشرُي إىِل األَْسُطِر الشِّ  3

ُح َجاَل التَّْصويِر فيام َيْأيت:  ُنَوضِّ  4

سًا ِمْثَل اجلَنْي.  ف الُقْدِس َيْزداُد اهِلالُل َتَقوُّ أ 

صًا فيها. امِء ُمَلخَّ َبٍة َترى َوْجَه السَّ ُقبٌَّة َذَهبِيٌَّة َتْبدو بَِرْأيي ِمْثَل ِمْرآٍة ُمَدَّ ب 

خاِم ُدخاْن. َكَأنَّ َتْعريَق الرُّ ج 

َأْمَسَكْت )الُقْدُس( بَِيِد الّصباح. د 
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القواعد: التَّْوكيد

َنْقَرُأ األمثلَة اآلتيَة، وندّقُق النّظَر فيام حتَتُه َخّط:
امَلْجموَعُة األوىل: 

ۉ    ۉ  ې  ې  ې                       )الفجر:21( قاَل َتعاىل:  أ 

انتص الِفداِئّيوَن انتَص الِفداِئّيوَن.  ب 

هكذا هكذا َوإاّل َفال ال                 )املتنّبي( ذي امَلعال َفْلَيْعُلَوْن َمْن َتعاىل   ج 

امَلْجموَعُة الّثانية: 
توىّل َرئيُس امَلْحَكَمِة َعْينُُه ُماَكَمَة امُلّتَهم. أ 

ُد َأنَّ امَلسريَة الِعْلِميََّة الّثقافّيَة ف الُقْدِس َبَدَأْت ُمنُْذ الَفْتِح اإِلْسالِمّي. إنَّ الّشواِهَد ُكلَّها ُتَؤكِّ ب 

َتْسَتْثِمُر الُقْدُس التَّْوَأَمَة َمَع الَعواِصِم الثَّقافِّيِة األُْخرى َجيِعها. ج 

بَِلْفظِها؛  َرْت  َتَكرَّ َنِجُدها  الِفداِئّيوَن، ال(،  امَلْجموَعِة األوىل )َدّكًا، انتص  َأْمثَِلِة  َتُه َخطٌّ ف  َتْ ْلنا ما  َتَأمَّ إِذا 
. لَِتزيَد َمْعنى ما َقْبَلها َتْوكيدًا، َوَتْثبيتًا ف النَّْفِس، َوَقْد َسّمى النُّحاُة هذا األُْسلوَب ِمَن الَكالِم التَّوكيَد اللَّْفظِيَّ

َوِمَن امُلالَحِظ َأنَّ التَّْوكيَد اللَّْفظِيَّ ف َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة األوىل َشِمَل ُكاّل ِمَن االْسِم َوالِفْعِل )اجلُْمَلِة الِفْعِليَِّة( 
َواحلَْرِف.

ُيَسّمى  الّتوكيِد  ِمَن  النّوُع  بَِمْعناُه، َوهذا  َوإّنام  بَِلْفظِِه،  بِإِعاَدِة الَكالِم  َيتِمُّ  التَّوكيِد ال  ِمَن  َنْوٌع آَخُر  َوُهناَك 
َقْبَلها  ُد ما  الّثانَِيِة، َوَجْدناها ُتؤكِّ َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة  َتها ُخطوٌط ف  َتْ تي  الَّ ْلنا الَكِلامِت  َتَأمَّ َفإِذا   ، امَلْعنَِويَّ التَّوكيَد 
ِد امَلْرفوِع َقْبَلها َوُهَو الفاِعُل  ( جاَءْت َتْوكيدًا َمْعنَِوّيًا َمْرفوعًا لِْلُمَؤكَّ َتْوكيدًا َمْعنَِوّيًا، َوَلْيَس َلْفظِّيًا، َفَكِلَمُة )َعْيُ
واِهَد(،  ِد امَلنْصوِب َقْبَلها، َوُهَو اْسم إنَّ )الشَّ ( َكذلَِك جاَءْت َتْوكيدًا َمْعنَِوّيًا َمنْصوبًا لِْلُمَؤكَّ )َرئيُس(، َوَكِلَمُة )كلَّ

َد امَلضاَف إَِلْيِه امَلجروَر َقْبَلها )الَعواِصِم(. َوكذلَِك جاَءْت َكِلَمُة )َجيِع( َتْوكيدًا َمْعنَِوّيًا َمْرورًا؛ لُِيَؤكِّ

ِد، َوِمْن َغرْيِ هذا  َوِمَن امُلالَحِظ ف َأْلفاِظ التَّْوكيِد امَلْعنَِويِّ اّتصاُل ُكلِّ َلْفَظٍة ِمنْها َبضمرٍي َيعوُد َعىل امُلؤكَّ    
الّضمرِي امُلّتصِل ال َيِصحُّ الّتوكيُد ِبا، إِْذ ال َيِصحُّ َأْن َنقوَل: جاَء َرئيُس الَبَلِدّيِة َنْفُس.
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َنْسَتنْتُِج:

كِّ َعنُْه.  الّتوكيُد: ُهَو إِعاَدُة الّكالِم الّسابِِق بَِلْفظِِه، َأْو َمْعناُه؛ َتْقِوَيًة للَمْعنى ف َنْفِس الّساِمِع، َأْو لِنَْفِي الشَّ  1

ْتَبُع ما َقْبَلُه ف إِعرابِِه )َرْفعًا، وَنصبًا، وَجّرًا(، َوجنِسِه )َتذكريًا، وتأنيثًا(، وَعَدِده.  التَّْوكيُد َيَ  2

التَّْوكيُد نوعاِن:   3

: َيكوُن بَِتكراِر اللَّْفِظ، سواٌء َأكاَن اْساًم )ُمْفَردًا(، ِمْثُل: َحِفْظُت الَقصيَدَة القصيدَة،  التَّْوكيُد الّلفظيُّ   
الُقْدُس عاِصَمُة  الَوَطن،  َأْرِض  ُب إىل  امُلْغَتِ ُب عاَد  امُلْغَتِ ِمْثُل: عاَد  َواْسِميًَّة(،  ُجَْلًة )فِْعِليًَّة،  َأْو 

 . الثَّقاَفِة الَعَربِيَِّة، الُقْدُس  عاِصَمُة الثَّقاَفِة الَعَربِيَِّة، َأْو َحْرفًا، ِمْثُل: ال ال لالْحتاِلِل الّصهيوِنّ
: ُهَو الَّذي َيَقُع بَِأْلفاٍظ ُمّددٍة، منها: )ُكّل، َجيع، َنْفس، َعْي(، َوُيشَتُط أْن َيْشَتِمَل  التَّْوكيُد امَلْعنَِويُّ   
الّتذكرِي والّتأنيِث، واإلفراِد والتثنيِة واجلمِع؛ فنقول: فاَز  ِد، ُيطابُقُه ف  امُلَؤكَّ َعىل َضمرٍي َيعوُد َعىل 

َدِة. َة َنْفَسها، َأْعَجبني ِمَن الَقصائِد جيِعها قصيدُة الُبْ ْعر، َقَرْأُت الِقصَّ الّطالُب نفُسُه ف مسابقة الشِّ
. ُد َوْفَق َمْوِقِعِه اإِلْعراِبّ ُيْعَرب امُلَؤكَّ  4

َنامِذُج ُمْعَرَبٌة: 

قرأُت الُقْرآَن ُكلَّه.  1

الُقْرآَن: َمْفعوٌل بِِه َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه.
: َتْوكيٌد َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف. كلَّه: ُكلَّ

، ف َمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيه.  مِّ َواهلاُء: َضمرٌي ُمتَِّصٌل، َمْبنِيٌّ َعىل الضَّ
ْيَفُة َعْينُها. جاَءِت الضَّ  2

ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره، َوُهَو ُمضاٌف. مَّ : َتْوكيٌد َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ َعْيُ
كوِن، ف َمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيِه. َوها: َضمرٌي ُمتَِّصٌل، َمْبنِيٌّ َعىل السُّ

ْين. الّتكنولوجيا الّتكنولوجيا َسْيٌف ذو َحدَّ  3

ُر. َرُة َعىل آِخِرِه، َمنََع ِمْن ُظهوِرها التََّعذُّ ُة امُلَقدَّ مَّ الّتكنولوجيا:  ُمْبَتَدٌأ َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ
ُر. َرُة َعىل آِخِرِه، َمنََع ِمْن ُظهوِرها التََّعذُّ ُة امُلَقدَّ مَّ الّتكنولوجيا:  َتْوكيٌد َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ
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التَّْدريبات: 

الّتدريُب األّول:

ُنْكِمُل اجلَْدَوَل اآليت:

ُداملِثال َنْوُعُهالتَّْوكيُدامُلّؤكَّ

َأخاَك أخاَك إنَّ َمْن ال َأخا َلُه    َكساٍع إىِل اهلَْيجا بَِغرْيِ ِسالِح                                                    1

)مسكي الّدارمّي(

ِهُم    هذا الّتِقيُّ النَِّقيُّ الّطاِهُر الَعَلُم                                                        هذا اْبُن َخرْيِ ِعباِد اهللِ ُكلِّ  2

)الفرزدق(

ٌة. إّن فَِلْسطَي كلَّها ُحرَّ  3

ُّ بَِأشكالِِه َجيِعها َمْذموٌم. الشَّ  4

ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ  )الشح: 6-5( قال تعاىل:   5

َنَعْم َنَعْم الِقراَءُة ُمفيَدٌة.  6

، ُثّم َنْضبُِطه: َتُه َخطٌّ يف اجُلَمِل اآلتَِيِة َتْوكيدًا َمْعنَِوّيًا ِمّا َبنْيَ الَقْوَسنْيِ ُد ما حَتْ الّتدريُب الّثاين: نّؤكِّ

)ُكّل( َأْصَلَح النّّجاُر األثاَث ........          1

)َجيع( ْم َأْقواَل احلُكامِء ........          اْحَتِ  2

)ُكّل( عوَن الطُُّرقاِت ............      َنظََّف امُلَتَطوِّ  3

)َنْفس( الَعْيُ ......... َرسوُل امَلشاِعر.           4

)َنْفس( ٌك بَِأْرِضِه .   ْعُب الِفَلْسطينِيُّ ......... ُمَتَمسِّ الشَّ  5
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الّتدريُب الّثالِث:

ًة َمْرفوعًا، وثانَِيًة َمنْصوبًا، َوثالَِثًة َمْرورًا. ، بَِحْيُث َيْأيت َمرَّ َتوي َعىل َتْوكيٍد َلْفظِيٍّ ُن ِمْن إِْنشاِئنا َثالَث ُجٍَل َتْ ُنَكوِّ

الّتدريُب الّرابِع: َوَرَدْت َكلَِمُة )ُكّل( يف اجُلَمِل اآلتَِيِة يف َمواِضَع إِعرابِّيٍة ُمَْتلَِفٍة، ُنْعِرُبا يف ُكلِّ َمْوِضٍع:

ُكتَِبْت ُكلُّ احِلكاياِت ف َسنٍَة واِحَدٍة.  1
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                       )البقرة: 31( قاَل َتعاىل:    2

ْندي( )أبو البقاء الرُّ ٍء إِذا ما َتمَّ ُنْقصاُن   َفال ُيَغرَّ بِطيِب الَعْيِش إِْنساُن             لُِكلِّ َشْ  3

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت: الّتدريب اخلامُس: ُنْعِرُب ما حَتْ

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ             )الواقعة: 26-25( قاَل َتعاىل:   1

كتَب الّتاجُر نفُسُه َعْقَد الَبْيِع.  2

َرَجْعُت إىِل الّديواِن َنْفِسِه؛ لِِقراَءِة الَقصيَدِة.  3

َقَرْأُت امَلقاالِت َجيَعها.  4
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ورقة عمل 

السؤال األول:
( أمام العبارة غري الّصحيحة :                                10عالمات ( أمام العبارة الصحيحة , وإشارة ) أـ ضع إشارة)

 1ـ )       ( )تويد القدس(يعني تعزيز املظاهر اليهودية وطمس وإلغاء املظاهر العربية اإلسالمية فيها .
س خليل السكاكيني املدرسة التنكزية لتكون أول مدرسة ف القدس تتم باللغة العربية . 2- )       ( أسَّ

3- )       ( بقي املسجد األقىص مكانًا للعبادات دون أن تقوم فيه أية نشاطات أخرى منذ الفتح اإلسالمي.
4- )         ( رسم تيم البغوثي صورة صادقة للحياة ف القدس قبل زيارته للمدينة .

5- )       ( يتبع التوكيد ما قبله ف إعرابه وجنسه ووعدده. 
6- )       (   فّج الفالُح األرَض، تعني أّنه قطف ثامرها قبل أن تنضج تامًا.

7- )       ( )ف القدس تعريف اجلامل مثمن األضالع أزرق( يشري الشاعر ف املقطع اىل قبة الصخرة املشفة.
8- )       ( التوكيد اللفظي يكون ف املفرد بينام يكون التوكيد املعنوي ف اجلملة واحلرف.

9- )      ( قرأت القرآَن كلَّه،  إعراب )القرآن( : مؤكد منصوب عالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل أخره.
10- )      ( )كل الطلبة حيفظون اآليات كلَّها(، لقد تكرر التوكيد ب )كّل( مرتي ف اجلملة. 

السؤال الثاين:
ٌن، أعظم، عاصمة، منقطع، تعبئة (؟            5عالمات أـ ما نوع الكلامت اآلتية من بي املشتقات :)مثمَّ
ب ـ نؤكد ما تته خط ف اجلمل اآلتية توكيدًا معنويًا.                                                                5 عالمات

1ـ املواطنون -------- عليهم األخذ بأسباب الوقاية من األمراض .
2ـ  أعطيُت التاجر --------- ثمن البضاعة. 

3ـ أحتم أقواَل احلكامء ---------.
4ـ األجواُء --------- تنذُر بعاصفة شديدة.

5ـ احلكومة ........... مسؤولة عن نزاهة العمل ف مؤّسسات الّدولة.
                                     

  انتهت األسئلة
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)فريق الّتأليف(

َبنْيَ َيَدي النَّّص:

تي َتْرفُِد األَْسواَق بِحاَجتِها ِمن امُلنَْتجاِت الِزراِعيَِّة. ْوَء َعىل األَْغواِر الِفَلْسطينِيَِّة الَّ ْرُس الضَّ       ُيَسلُِّط الدَّ
ْدِم  ْوَء َعىل ُصموِد الَغْوِرّيَي ف َوْجِه الَغْطَرَسِة الّصهيونِيَِّة، َوَتَصّدهيِْم لِِسياساتِه امُلَتَمثَِّلِة ِبَ       كام ُيَسلُِّط الضَّ
نًا ِتاِرّيًا  ريِف األَرايض، َوَتْدمرِي َأيِّ ُفْرَصٍة للنُّهوِض باْقتِصاِدِه، بِاْعتِباِرِه ُمَكوِّ ّكاِن، َوَتْ امُلنْشآِت، َوَتْجرِي السُّ

ِة َواالْستِقالل. يَّ ُلُم بِاحلُرِّ لَِدْوَلٍة َتْ

الَوْحَدُة الثانية
األَْغواُر َسّلُة ِغذاِء فَِلْسطنَي
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ُيْبِهُر  َأّخاٍذ  َجاٍل  َفِمْن  َبعيٍد،  ِمْن  الَعْيُ  ها  ُتْبِصُ ِعنَْدما  امَلشاِعُر  َتِلُط  َتْ
َوُهوِمها  ُمْشِكالِتا  َعْن  احلَديِث  ِعنَْد  َتنَْشُأ  الَقْلِب  ف  ٍة  ُغصَّ إىِل  األَْلباَب، 
َعىل  واِسَعًة  ُتطِلُّ  َوَفاّلحوها.  ساِكنوها  ُيعانيِه  ما  َحْجِم  َوإِْدراِك  بُِعْمٍق، 
لِِزراَعٍة  ياَن احلَياِة  ُيَمثُِّل ِشْ الَّذي   ، لِنَْهِر األُْرُدنِّ ِقيَِّة  ْ َوالشَّ الَغْربِيَِّة  َتْيِ  فَّ الضَّ
كَي بَِثرى  ُتَعدُّ املِْهنََة األوىل، َوُربَّام الَوحيَدَة آلالٍف ِمَن الِفَلسطينّيَي امُلَتَمسِّ

ْمَر َكراَمًة َوِعّزًا. َحْت َشْمُسُه ِجباَهُهُم السُّ َوَطٍن، َلوَّ

ِط  بُِمَتَوسِّ الَغْربِيَِّة  ة  فَّ الضَّ ِمَن  ِقيِّ  ْ الشَّ اجلانِِب  َعىل  الَكبرِي  بِاْمتِداِدها 
موَن  َيَتنَسَّ َنَسَمٍة،  َأْلَف  ِسّتَي  ِذراَعْيها  َبْيَ  ُمَْتِضنًَة  ِعْشيَن كيلومتًا،  َعْرِض 
َوالِعْشيَن،  ْبَعِة  السَّ َكنِيَِّة  السَّ عاِتا  َوبَِتَجمُّ األَْرِض،  بِراِئَحِة  امُلَعبََّق  َعبرَيها 
األَْغواُر  َتنَْبِسُط  فَِلْسطَي،  َمْموِع  ِمْن  ة  فَّ الضَّ ُسّكاِن  إِْجاِلِّ  ِمْن   )%2( بِنِْسَبِة 
فَِد  َولَِتْ راَعُة،  الزِّ ِعامُدُه  الْقتصاٍد  َل  األَوَّ فاِع  الدِّ َخطَّ  َلًة  ُمَشكِّ الِفَلسطينّيُة، 
َفِهَي  ِه،  ُكلِّ العاَلِ  َنظرَيَتا ف  َتُِد  َقلَّام  ِزراِعيٍَّة  بُِمنْتجاٍت  الِفَلسطينّيَة  األَْسواَق 
ِل ف فَِلسطَي، َحْيُث َبساتُي اخلَْضاواِت، َوَمزاِرُع النَّخيِل  َمْصَدُر الِغذاِء األَوَّ
اهللُ  َحبا  َفَقْد  امَلواش،  َأْعالِف  لِِزراَعِة  إِضاَفًة  احلَْمِضّياِت،  َوَبّياراُت  َوامَلْوِز، 
راَعُة، َفَوْفَرُة املِياِه، َواْرتِفاُع َدَرجاِت احلَراَرِة  ُبُه الزِّ َمنْطَِقَة األَْغواِر ُكلَّ ما َتَتَطلَّ
َعىل  قاِدَرٍة  َرٍة  ُمَتَطوِّ ِزراَعٍة  لِنُشوِء  َهيََّأْت  َوسهوَلُتها،  األَْرِض  َواْستِواُء  فيها، 
ُمْعَظَم  َأنَّ  َعِلْمنا  ما  َفإِذا  الِفَلسطينّي،  الَوَطنِيِّ  االْقتِصاِد  ف  الَفّعاِل  اإِلْسهاِم 
َضْخٍم،  ماِئيٍّ  َخّزاٍن  َعىل  َعٌة  بِّ َوُمَتَ راَعِة،  للزِّ قابَِلٌة  َأراٍض  األَْغواِر  ِمساَحِة 
األَْمطاُر،  ِت  َشحَّ إِْن  امَلالُذ  َفِهَي  امَلنْطَِقِة؛  هِلِذِه  االْستاتيِجيََّة  يََّة  األََهِّ َأْدَرْكنا 
َة الِغذاِء ف فَِلْسطي.  َوِهَي امَلْلَجُأ إِْن غاَرِت اآلباُر، َفال َغْرَو َأْن َتكوَن بَِحقٍّ َسلَّ

إىِل  َتِْدُف  ُمؤاَمراٍت  ِمْن  امُلْحَتلِّ  َأيادي  َتوُكُه  ما  ُكلِّ  ِمْن  ْغِم  الرَّ َوعىل 
اْجتِثاِث الِفَلسطينيِّ ِمْن َأْرٍض َرواها َعَرقًا َوَدمًا، َفإِنَّ األَْغواَر ال َتزاُل َمعينًا 
نَِة،  تي ُتَغّذي سوَق اخلَْضاواِت الِفَلسطينّيِة َطواَل السَّ ال َينَْضُب بُِمنَْتجاتِِه الَّ
يَِّة،  امَلَحلِّ الّسوِق  ف  امَلْوجوَدِة  اخلَضاواِت  ِمَن   )%60( َحواَل  ُتنْتُِج  َحْيُث 

َو)40%( ِمَن احلَْمِضّياِت، َو)100%( ِمَن الّتموِر َوامَلْوِز، إِضاَفًة إىِل َأنَّ 

امُلَعبَّق: امُلَطيَّب.

ِعامُدُه: ُرْكنُُه، َوَأساُسُه.

ت: َقلَّت. َشحَّ

َغْرَو: َعَجَب.

اْجتِثاث: اْقتاِلٌع ِمْن اجِلْذر. 

، َوال َيِقلُّ َعطاُؤه. ال َينَْضب: ال يِشحُّ
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تي  ُل َأْكَبَ َمْصَدٍر لَِلْعالِف امَلْزروَعِة ف فَِلسطَي، الَّ َمناطَِق األَْغواِر ُتَشكِّ
ُل َأْكَبَ َمْصَدٍر لِْلَمواش ف فَِلْسطي.  ُتَعدُّ َأساسًا للثَّْرَوِة احلََيوانِيَِّة؛ إِْذ ُتَشكِّ

بِِه  َيقوُم  ما  َأنَّ  َيِعَي  َأْن  األَْغواِر  لَِشْأِن  امُلَتَتبِِّع  َعىل  ْهِل  السَّ ِمَن  باَت  َلْقَد 
لِْلَعامَلِة  َوَمنٍْع  ريٍف،  َوَتْ َوُمصاَدَرٍة،  َوَتْجرٍي،  َهْدٍم،  ِسياساِت  ِمْن  االْحتاِلُل 
َلِة  امُلَحصِّ ف  هَيِْدُف  إَِلْيها،  الُوصوِل  ِمَن  األَْغواِر  ُسّكاِن  َغرْيِ  ِمْن  الِفَلسطينّية 
للنُّهوِض  ُفْرَصٍة  َأيِّ  َوَتْدمرِي  َأْهِلها،  ِمْن  األَْرِض  هِذِه  إِْفراِغ  إىِل  النِّهاِئيَِّة 

ِة َواالْستِْقالِل.  يَّ ُلُم بِاحلُرِّ نًا َرئيسًا لَِدْوَلٍة ال َتزاُل َتْ بِاالْقتِصاِد، بِاْعتِباِرِه ُمَكوِّ

ساِت  امُلَؤسَّ ُجهوِد  َتضاُفُر  َيُِب   ، ُمِهاّمً اْقتِصاِدّيًا  رافِدًا  األَْغواُر  َولَِتْبقى 
دًا،  ُل اْستِْثامرًا اْستاتيِجّيًا ُمَتَجدِّ األَْهِليَِّة َواحلُكوِميَِّة؛ لَِكْيال َنْفِقَد َكنْزًا َثمينًا ُيَشكِّ
إِقاَمِة  ِخالِل  ِمْن  َوساِكنيها،  األَغواِر  َفاّلحي  ُصموِد  بَِتْعزيِز  ذلَِك  َوَيكوُن 
ُع  تِيٍَّة، ُتْسِهُم ف َرْبِط امَلنْطَِقِة بِباقي فَِلْسطَي، َوبَِسنِّ َقوانَي ُتَشجِّ َمشاريِع ُبنًى َتْ
َعىل االْستِْثامِر، باِم َيْضَمُن َمنَْح َحوافَِز َوإِْعفاءاٍت إِضافِيٍَّة لِْلُمْسَتْثِمريَن ف َمنْطَِقِة 
ِزراِعيٍّ  َتسويٍق  كاِت  َوإِْنشاِء َشِ فيها،  امُلخاَطَرِة  َدَرَجِة  َنَظرًا الْرتِفاِع  األَغواِر؛ 
ِة القاِدَرِة َعىل َفْتِح َأْسواٍق َجديَدٍة ملُِنَْتجاِتا، َوَتْضَمُن  ساِت العامَّ َعىل َنَمِط امُلَؤسَّ

لِلُمزاِرِع الِفَلسطينيِّ فيها اْستِْقرارًا َأْكَبَ ف األَْسعاِر َواألَْرباِح.

َعىل  َوالتَّنِْمَيِة،  االْستِْثامِر  ِمَن  َمزيٍد  إىِل  احلاَجِة  بَِأَمسِّ  الَيْوَم  فَِلسطَي  إِّن 
بَِوَطٍن  َنْحُلَم  َأْن  إىِل  َدْومًا  َيْدَفُعنا  ما  امَلْحدوَدِة؛  َوَثَرواِتا  راِتا  ُمَقدَّ ِمْن  ْغِم  الرَّ
َأْكَبَ بِأْبناِئِه امُلْخِلصَي. َوالّتاريُخ َواحلاِضُ َيْشَهداِن َأنَّ للِفَلسطينّيَي إِراَدًة ال 
ُأْسطوَرَة  النَّْزِر  ِمَن  َوَصنَْعنا  التََّحّدي،  َصْخِر  ُولِْدنا َعىل  َفَقْد  إِراَدٌة،  ُتضاهيها 

ُة ف َشايينِِه َوروِحِه.  يَّ بِناٍء ال ُيْتِقنُها إاِّل َشْعٌب َتْسي احلُرِّ

َسّن: َوْضَع.  

ُتضاهيها: ُتْشبُِهها.

 النَّْزر: الَقليل.

19



َنامِذُج ُمْعَرَبٌة: 

ة. ُولَِد اإلماُم الّشافِِعيُّ ف َمدينَِة َغزَّ  1

ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره. مَّ اإلماُم: ناِئُب فاِعٍل َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ
ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره.  مَّ : َبَدٌل َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ الّشافِِعيُّ

َعراُء بَِعروِس الَبْحِر يافا. َتَغنّى الشُّ  2

ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف.  ِه الَكْسَ َعروِس: اْسٌم َمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ
ِة؛  َرُة عىل األلف منَع من ظهورها التعذر، ِعَوضًا َعِن الَكْسَ ِه الَفْتَحُة امُلَقدَّ يافا: َبَدٌل َمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ

ف. ْ ُه َمْنوٌع ِمَن الصَّ ألَنَّ

حيَفَة َأْكَثَرها، َوالِكتاَب ُرْبَعُه. َقَرْأُت الصَّ  3
حيفَة: َمْفعوٌل بِِه َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه. الصَّ

أكثَرها: َبَدٌل َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه. َوُهَو ُمضاٌف. 
كوِن، ف َمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيِه.  َو)ها(: َضمرٌي ُمتَِّصٌل َمْبنِيٌّ َعىل السُّ

الِكتاَب: اسٌم َمْعطوٌف َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه.
ُرْبَع: َبَدٌل َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه. َوُهَو ُمضاٌف.

كوِن، ف َمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيِه.  َو)ها(: َضمرٌي ُمتَِّصٌل َمْبنِيٌّ َعىل السُّ
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الَقواِعد: الَبَدُل

َنْقَرُأ األمثلَة اآلتيَة، وندّقُق النّظَر فيام حتته خّط:

امَلْجموَعُة األوىل: 

ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ی         )الشعراء: 106-105( قاَل َتعاىل:   1

ُزْرُت ناُبُلَس َجَبَل النّار.  2

اّتصَل قصرٌي بعمٍرو نائِب امَلِلِك.  3

امَلْجموَعُة الّثانية: 

ْخَرُة ُقبَُّتها. َبََرْتني الصَّ  1

عوَن امَلْسِجَد ساحَتُه. َنظََّف امُلَتَطوِّ  2

َمتِها. ُأْعِجْبُت بامَلقاَلِة ُمَقدِّ  3

امَلْجموَعُة الّثالثة: 

ُينِْعُشني َبْحُر َغّزَة َنسيُمُه.  1

حاَبَة إخالَصُهْم. َعَرْفُت الصَّ  2

ْمِس ِدْفِئها.   اْسَتْمَتْعُت بِالشَّ  3

َتها ُخطوٌط ف َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة األوىل )نوٌح، َجَبَل، نائِب(، َوَجْدنا ُكاّل ِمنْها تابِعًا  إِذا الَحْظنا الَكِلامِت اّلتي َتْ
ا جاَءْت تابِعًا َبْعَد َمْرفوٍع،  ملِا َقْبَلها ف إِْعرابِِه، َرْفعًا، َأْو َنْصبًا، َأْو َجّرًا؛ فكلمُة )نوٌح( جاَءْت َبَدالً َمْرفوعًا؛ ألَنَّ
ا تابَِعٌة ملَِنْصوٍب، َوُهَو امَلْفعوُل بِِه )ناُبُلَس(، َوَكِلَمُة  َوُهَو الفاعُل )َأخو(، َوَكِلَمُة )َجَبَل( جاَءْت َبَدالً َمنْصوبًا؛ ألَنَّ
تها  َتْ تي  الَّ َوأنَّ هذِه األَْسامَء  َوُهَو االْسُم امَلجروُر )َعْمٍرو(،  تاَبِعٌة ملجروٍر،  ا  َمْرورًا؛ ألَنَّ َبَدالً  )نائِب( جاَءْت 
ْت َبَدالً ِمّا َقْبَلها، َوَعَلْيِه َفْقَد َعدَّ النُّحاُة الَبَدَل  تي َقْبَلها ِمْن َحْيُث امَلْعنى، َولِذلَك ُعدَّ ُخطوط ِهَي ذاُت األَْسامِء الَّ

. ِمْن باِب الّتوابِِع؛ لَِتَبِعيَّتِِه ملِا َقْبَلُه ف إِْعرابِِه. َوهذا النَّْوُع ِمَن الَبَدِل ُيَسّمى الَبَدَل امُلطابَِق، َأْو َبَدَل الُكلِّ ِمَن الُكلِّ
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َمتِها(  َتها ُخطوٌط، َوِهَي: )قّبُتها، ساَحَتُه، ُمَقدِّ تي َتْ ْرنا َأْمثَِلَة امَلْجموَعِة الّثانَِيِة، َوَجْدنا الَكِلامِت الَّ َوإذا َتَدبَّ
ا َبَدٌل ِمَن امُلْبَدِل ِمنُْه َقْبَلها، َوَأنَّ هذا الَبَدَل إِنَّام ُهَو َبْعٌض ِمَن امُلْبَدِل ِمنُْه،  تابَِعًة ملِا َقْبَلها ف َحَرَكِة إِْعراِبا، َوَأنَّ
، َأْو َبَدَل َبْعٍض  َي هذا النَّْوُع ِمَن الَبَدِل َبَدَل اجلُْزِء ِمَن الُكلِّ ُه ُجْزٌء ماِديٌّ َمْسوٌس ِمَن امُلْبَدِل ِمنُْه؛ لِذلَِك ُسمِّ َوَأنَّ

 . ِمْن ُكلٍّ

ِدْفِئها(،  َوِهَي: )َنسيُمُه، إِْخالَصُهْم،  الّثالَِثِة،  امَلْجموَعِة  َأْمثَِلِة  َتها ُخطوٌط ف  َتْ تي  الَّ الَكِلامِت  ْلنا  َتَأمَّ َوإذا 
ناِت  ا َبَدٌل ِمَن امُلْبَدِل ِمنُْه َقْبَلها، َوَأنَّ هذا الَبَدَل إِنَّام ُهَو ِمْن ُمَكوِّ َوَجْدناها تابَِعًة ملِا َقْبَلها ف َحَرَكِة إِْعراِبا، َوَأنَّ
ّيًا َمْسوسًا ِمَن امُلْبَدِل ِمنُْه َكسابِِقِه، َبْل ُهَو ِمّا اْشَتَمَل َعَلْيِه امُلْبَدُل ِمنُْه،  امُلْبَدِل ِمنُْه َقْبَلها، َوَأنَّ الَبَدَل َلْيَس ُجْزءًا مادِّ

َي هذا النَّْوُع ِمَن الَبَدِل َبَدَل االْشتاِمِل. َوال ُيْمِكُن َفْصُلُه َعنُْه، َولِذلَك ُسمِّ

َوإِذا َأْمَعنّا النََّظَر، َوَجْدنا َأنَّ األَْسامَء ف َأْمثَِلِة امَلْجموَعَتْيِ الّثانَِيِة َوالّثالَِثِة، اتََّصَل بُِكلٍّ ِمنْها َضمرٌي عاِئٌد َعىل 
امُلْبَدِل ِمنُْه، ُمطابٌِق َلُه ِمْن َحْيُث اجِلنُْس، َوالَعَدُد، َواإِلْعراُب. 

َنْسَتنْتُِج:

الَبَدُل: الّتابُِع امَلْقصوُد بِاحلُْكِم باِل واِسَطٍة.  1

ِمْن َأْنواِع الَبَدِل:   2

الَبَدُل امُلطابُِق، ِمْثُل: اْنَتَصَ القاِئُد َصالُح الّديِن ف َمْعَرَكِة ِحّطَي.   
تِِه.  اْسَتَوْت َسفينَُة نوٍح َعىل اجلََبِل ِقمَّ ، ِمْثُل:  َبَدُل َبْعٍض ِمْن ُكلٍّ   

تي اْشَتَمَل َعَلْيها امُلْبَدُل ِمنُْه،  فاِت الَّ َبَدُل االْشتاِمِل:  ُهَو الَبَدُل الّدالُّ َعىل َمْعنًى ِمَن امَلعان، َأِو الصِّ   
ُن َصْوُتُه.  دوَن َأْن َيكوَن ُجْزءًا َحقيِقّيًا ِمنُْه، ِمْثُل: َأْعَجَبني امُلَؤذِّ
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التَّْدريبات: 

ُ الَبَدَل َوامُلْبَدَل ِمنُْه يف األَْمثَِلِة اآلتَِيِة: الّتدريُب األّول:  ُنَعنيِّ

ًة ف ِرواَيِة احلَديِث. كاَنْت ُأمُّ امُلْؤمنَي عاِئَشُة بِنُْت َأب َبْكٍر -َريِضَ اهللُ َعنْها- ُحجَّ  1

. َقَرْأُت سرَيَة الَبَطِل َصالِح الّديِن األَيوِبِّ  2

َحِفَظ الّطالُِب الُقْرآَن نِْصَفُه.  3

ُ َنْوَعُه: ُ الَبَدَل يف ُكلٍّ ِمَن األَْمثَِلِة اآلتَِيِة، َوُنَبنيِّ الّتدريُب الّثاين: ُنَعنيِّ

ْفُت إىِل خصاِئِص ُأْسلوِب األَديَبِة بِنِْت الّشاطِئ. َتَعرَّ  1

َد الطَّبيُب امَلريَض َرْأَسُه. َضمَّ  2

ُأْعِجْبُت بِامَلْسِجِد األَْقىص َجالِِه.  3

، ُثمَّ َنْضبُِطُه: الّتدريُب الّثالِث: َنْمَلُ الَفراغاِت يف اجُلَمِل اآلتَِيِة بَِبَدٍل ُمناِسٍب ِمّا َبنْيَ الَقْوَسنْيِ

)اخلَليل، َجذيَمة، امَلْسِجد األَْقىص( 
يَفْيِ ..........   َحِفَظ اهللُ ثالَِث احلََرَمْيِ الشَّ  1

ُزْرُت َمدينََة الِعنَِب ...........  2

َأْبَلَغ َقصرٌي َعْمرًا ما َحلَّ بِخالِِه .........  3

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت: الّتدريُب الّرابِع: ُنْعِرُب ما حَتْ

ــان:  ــرق ــف )ال ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ     ڦ          قاَل َتعاىل:   1

)35

)الــبــقــرة:  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ       ڄڄ                   قاَل َتعاىل:   2

)217

ْزْرُت َمدينََة َحْيفا حاراِتا.  3
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

تي ُتْزَرُع فيها؟ ُتَعدُّ األَْغواُر َأْكَبَ َمْصَدٍر ِغذاِئيٍّ ِزراِعيٍّ ف فَِلسطَي، ما َأَهمُّ امَلْزروعاِت الَّ  1

َتَتواَفُر ف األَْغواِر ُظروٌف ِزراِعيٌَّة ال َتَتواَفُر ف َمناطَِق ُأْخرى، َنْذُكُرها.  2

ُح ذلِك. َيَضُع االْحتاِلُل َعَقباٍت َأماَم َتنِْمَيِة َمنْطَِقِة األَْغواِر ِزراِعّيًا، ُنَوضِّ  3

ملِاذا َيْمنَُع االْحتاِلُل الّصهيوِنُّ الَعامَلَة الِفَلْسطينِيََّة ِمْن َغرْيِ ُسّكاِن األَْغواِر ِمَن الُوصوِل إَِلْيها؟  4

ِة، َنْذُكُر َعَددًا ِمْن هِذِه الَوساِئِل. راَعِة الَغْوِريَّ تي ِمْن ِخالهِلا ُيْمِكُن َتنِْمَيُة الزِّ َ النَّصُّ َبْعَض الَوساِئِل الَّ َبيَّ  5

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

. ُل َعىل ذلَِك ِمَن النَّصِّ ، ُنَدلِّ دٍّ ُمزاِرعو األَْغواِر َوَفاّلحوها َرْمُز ُصموٍد َوَتَ  1

َيْرُفُض االْحتاِلُل الّصهيوّن الّتخّل َعْن َقْبَضتِِه امَلْفروَضِة َعىل األَْغواِر الِفَلسطينّيِة، ُنَعلُِّل ذلِك.  2

فاِع َعنْها، َواحِلفاِظ َعىل فَِلسطينِيَّتِها. ُح َوساِئَل ُتْسِهُم ف الدِّ فاُع َعِن األَْغواِر الِفَلسطينّيِة َمْسؤوَليَُّتنا َجيعًا، َنْقَتِ الدِّ  3

ما َدالَلُة الِعباراِت اآلتَِيِة:  4

ْمِس ِمْن ِخْدِرها. َتراُهْم َيْسَتْيِقظوَن َقْبَل ُطلوِع الشَّ أ 

ُة ف  يَّ إاِّل َشْعٌب َتْسي احلُرِّ ُيْتِقنُها  بِناٍء، ال  النَّْزِر ُأْسطوَرَة  ِمَن  التََّحّدي، َوَصنَْعنا  ُولِْدنا َعىل َصْخِر  ب 

َشايينِِه َوروِحِه؟
ُح َجاَل التَّْصويِر فيام َيْأيت:  ُنَوضِّ  5

ْمَر َكراَمًة َوِعّزًا. َحْت َشْمُسُه ِجباَهُهُم السُّ َلوَّ أ 

َيْمتاُز الَغْوِرّيوَن َبَعزيَمٍة ال َتْعِرُف لِْلَهزيَمِة َطْعاًم. ب 

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

َرة، َأَمّس(؟ ِفُّ لُِكلٍّ ِمْن: )َأّخاذ، ُمَتَطوِّ ْ ما امَلْعنى الصَّ  1

ٍة؟ َتْيِ ف الِعباَرِة اآلتَِيِة، َفام إِْعراُبا ف ُكلِّ َمرَّ َوَرَدْت َكِلَمُة )إِراَدة( َمرَّ  2

»َوالّتاريُخ َواحلاِضُ َيْشَهداِن َأنَّ للِفَلسطينّيَي إِراَدًة ال ُتضاهيها إِراَدٌة«.
، َوُنَوظُِّفها ف ُجٍَل ِمْن إِْنشاِئنا: ُ َمعان امُلْفَرداِت َوالّتاكيِب اآلتَِيِة، َوْفَق ُوروِدها ف النَّصِّ ُنَبيِّ  3

. موَن، َمالذ، َتُضخُّ َيَتنَسَّ
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ورقة عمل 

السؤال األول :
( أمام العبارة غري الّصحيحة :                                  5  ( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة ) أ- ضع إشارة )

عالمات
1- )    ( تتميز األغوار بتنّوع منتوجاتا الزراعية وتوفرها عىل مدار العام .

2- )    ( يشكل سكان األغوار نسبة 12% من مموع سكان فلسطي .
3- )    ( البدل هو التابع املقصود بحكم املبدل منه بال واسطة ويتبعه ف اإلعراب .

4- )    ( ال فرق بي بدل االشتامل وبدل بعض من كل , فكالها جزء من املبدل منه .
5- )    ( كلمة )الشافعي( ف جلة )ولد اإلمام الشافعي ف مدينة غزة ( مثال عىل البدل املطابق.

ب ـ  نوظف املفردات والرتاكيب اآلتية يف مجل مفيدة من إنشائنا :                   4 عالمات
        يتضُب , ُيضاهي , أّخاذ , ترفد.

السؤال الثاين :
أ- نكتب فقرة عاّم تتعرض له األغوار من تويد موضحي أسباب ذلك .                    عالمتان
ب -نعي البدل ونذكر نوعه من اجلمل اآلتيه :                                                      4 عالمات

1- استمتعُت بامء الينبوع دفِئه .

. 2- حَض إىل الصّف املديُر علٌّ
3- املرُء بأصغريه : قلبِه ولسانِه .

4- أعجبتني الروايُة نايُتها .
                                                    

انتهت األسئلة
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اختبار

السؤال األول: نضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:                                 5عالمات
1ـ أي األعوام التي شغلت فيها القدس مكانة عاصمة الثقافة العربية َوفَق قرار ُوزراء الثـّقافِة العـََرب؟

     أ. 2017م.                 ب. 2009م.                ج. 2006م.             د. 1998م.
 2ـ ما القباب التي قصدها تيم البغوثي ف قوله ) حْدبًا عىل أشباِهه فوَق الِقباب(؟

     أ.البيوت القديمة.     ب. الّتكايا.                    ج. املساجد.              د.بيوت الّشعر.
 3ـ ما إعراب الكلمة التي تتها خط فيام يأيت: ) حفظُت القصيدَة القصيدَة(؟

      أ.مفعول به منصوب.     ب. توكيد منصوب.     ج. مؤكد منصوب.      د. مفعول به مبني عىل الفتح. 
 4ـ ما الّضبط الّصحيح للكلمة التي تتها خط فيام يأيت: )كتبت كلُّ احلكاياِت ف َسنٍَة واحدٍة(؟

      أ.َكَتْبُت.             ب. َكَتْبَت.              ج. َكَتْبِت.                 د. ُكتَِبْت.
 5ـ ما نوُع البدل الذي تته خط ف اجلملة اآلتية: ) َأعتزُّ بفلسطَي مكاَنتِها(؟ 

      أ.بدل مطابق.         ب. بدل بعض من كل.              ج. بدل اشتامل.              د. بدل ملفوظ.

السؤال الثاين:
أ. ِمن خالل دراستنا للفقرة اآلتية، نجيُب عاّم يليها من أسئلة:                                       4 عالمات

)تؤّكد الّشواهُد كلها أّن امّلسريَة العلمّية والّثقافيَة لعاصمتنا القدس بدَأت منذ الفتح اإلسالمّي، فقْد استقَبلت 
املدينُة الّصحابَة الِكراَم، واستقطَبت الُعلامَء ِمن كّل فجٍّ عميٍق، ووَفَد إليها طلبُة العلم ِمن كّل َحَدٍب وَصوب، 

للدراسة ف َمدارِسها(.
  1ـ ندّلُل عىل دور الفتح اإلسالمي ف رفع مكانة القدس العلمية والثقافية.                                            عالمة 
  2ـ نستخرُج من النّّص: توكيدًا معنوّيًا، بدالً، جَع تكسري.                                                               1.5عالمة
  3ـ ورد ف النّص الكلامت: استقطبت، فّج، َوَفَد. ما اجلذر الّلغوي للوىل، وما معنى كّل من الّثانية والثالثة؟   

1.5عالمة                                        
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ب. من خالل دراستنا لدرس )األغوار سّلة غذاء فلسطني(، نجيب عن األسئلة اآلتية:                 5 عالمات
     1ـ تتوّفُر ف األغوار ُظروٌف زراعّية ال تتوّفر ف غريها. نذُكُرها.                                                 1.5 عالمة
     2ـ يضُع االحتالل عقباٍت كثريَة أماَم تنميِة األغوار . نذكُر ثالثًا منها.                                      1.5 عالمة
     3ـ نوّظف املفردات اآلتية ف جل مفيدة: يتسنّموَن، مالٌذ.                                                                عالمتان

السؤال الثالث:
أ- نوّضح مَجال الّتصوير يف اجُلمل والرَتاكيب اآلتية:                                           3 عالمات

1- فتحت هلم املدينة ذراعيها ووضعتهم بي أهدابا.
2- ف القدس يزداد اهلالل تقّوسًا مثل اجلبي.

3- يمتاز الغوريون بعزيمة ال تعرف للهزيمة طعاًم.

ب- ُنعرب الكلامت التي حتتها خّط فيام يأيت:                                           3 عالمات
1- كتَب الّتاجُر نفُسُه عْقَد البيِع.     

2- زرُت ناُبُلَس جبَل النّار.
3- غفَر اهلل للُمسلمَي: أمواِتِم وأحياِئهم.

انتهت األسئلة
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