
ِبيَُّة )١( اللَُّغُة اْلَعَر
اْلُمطاَلَعُة والَقواِعُد والَعروُض والتَّعبيُر

الَمساُر ال�أكاديمّي

الفترة ال�أولى

١2



  النِّتاجاُت  
ُيتوقّع من الطلبة بعد نهاية هذه الوحدة المتمازجة، والتفاعل مع اأنشطتها، اأن يكونوا قادرين على توظيف مهارات 

اللغة العربية، من خلال ما ياأتي:

- تحليل النص القراآني.

- استنتاج ال�أفكار الرئيسة في النّصوص.

- قراءة النصوص قراءة صحيحة معبّرة.

- تحليل نّص )مسرحية غرناطة( اإلى عناصره الرئيسة.

- استخراج المحسنات البديعية في النصوص.

- توضيح الّصور الفنية في النصوص.

- تمثّل القيم والسلوكات المستفادة من النصوص. 

- حفظ خمسة عشر سطراً من قصيدة )رسالة اإلى صديق قديم(. 

- اإعراب الممنوع من الصرف في سياقات متنوعة. 

- تقطيع اأبيات على البحر الوافر. 
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٣اْشَتّدي اأْزَمُة َتْنَفرِجيال

٧الممنوع من الصرف )١(

ي١٠البحر الوافر
ثان
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س

در
١٣غروب ال�أندلسال

١٨رسالة اإلى صديق قديم

٢١الممنوع من الصرف )٢( 

الُمْحَتَوياُت
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ــاُح ال�أمــِل  ِت الِمَحــُن تبقــى ري ــاُت، واشــتدَّ ــّدِة، ومهمــا َعصفــِت النّكب ــاِء والشِّ ــَن الرّخ ــاِس بي ــُب اأحــواُل النّ        تتقلّ
ــاَح الفــرج. ــُر ِمفت ــلُّ الصب ــّروح، ويَظ والتفــاؤِل منعشــًة لل

ــدوُر حــول  ــاِء، فت ــَن ال�أنبي ــاِء ِم ــِن الكرم ــَلاُم- اب ــِه السَّ ــيِّ -َعَلْي ــَف النب ــِة يوُس ــن قّص ــاً م ــاُت جانب ــرُِض هــذه ال�آي       تْع
ــِز اســتدراَجُه  ــراأِة العزي ــِة ام ــي محاول ــِة ف ــِه، والفتن ــِه، واصطفائِ ــِم الل ــى تكري ــه عل ــَف ل ــي الحســِد مــن اإخــوِة يوُس موضوَع
للخطيئــِة، ومــا َلِقَيــُه ِمــْن شــدائَد وصعوبــاٍت، وكيــَف تغلّــب علــى ذلـِـك كلِّــِه بالّصبــِر العظيــِم، والحكمــِة. ونزَلــْت علــى 

ــن جميِعهــم. ــرًة للمؤمني ــٍش، ولتظــلَّ عب ــْن اأذى قري ــِه ِم ــَق نفِس ــُه ضي ــَف َعْن ( ؛ لُِتَخفِّ ــٍد  ) ــوِل محّم الرّس

قاَل َتعالى:

زب ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  
ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ى     ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ  
ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ     ەئ   ائ   ائ   ى  
ٻ  پ  پ  پ پ ڀڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ          ٿ  ٿ ٹ  ٹ  ٹ ٹ ڤ  ڤ      ڤ ڤ  ڦ  
ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڃڃ   ڃ ڃ  چ   چ  چ چ ڇ  ڇ ڇ  
ڑ   ڑ   ژ  ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  
ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ گ  ڳ   ڳ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
ۈئ      ۆئ   ۆئ    ۇئ     ۇئ   وئ   وئ   ەئ     ەئ   ائ   ائ   ى       ى  
ۈئ  ېئ   ېئ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ 
حئ  مئ ىئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ پ  پ  پڀ  ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ 
ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڄ ڄڄ ڄ  
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ        چ چ  چ ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  
گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

ہ  ۀ 

َفَيكيدوا َلَك َكيدًا: يحسدوك، 
ويؤذوك.

يجتبيك: يختارك.
تاأويل ال�أحاديث: تفسير ال�أحلام.

: الجزء المختفي  َغياَبة الُجبِّ
من البئر في اأسفلها.

اْشَتّدي اأْزَمُة َتْنَفرِجي
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ۓ    ۓ   ے  ے   ھ   ھ   ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  
ڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې ې  ې   ى  ىائ  ائ  ەئ  
ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  
ىئىئ  ی  ی  ی ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٹ   ٹ   ٹ  ٿٹ    ٿ   ٿ   ٿ  ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ  پ 
ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ ڃ  
ڃ  چ  چ چچ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   
ڌ  ڎ ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گ گ ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      
ۀ  ہ  ہ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ 
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   
ۉ  ې   ې  ېې  ى  ى ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ   وئۇئ  ۇئ  

رب ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ېئ  

راَوَدتُه: استدرجته للخطيئة. 

هيَت لك: اسم فعل اأمر بمعنى 
اأقبل، اأو تعال، وفي السياق 

معناه: تهيّاأت لك.
المخَلصين: المطّهرين من كّل 

شائبة.
األفيا: وجدا.

َسيَِّدها: زوجها.

: حَيلكّن، ومكركّن. َكيِدُكنَّ

    فائدة لغوّية: 

ــخ،  ــارد، والِمرّي ــة )ُعط ــًة للكواكــب المعروف ــك صف ــَد ذل ــتخدم َبْع ــة، وصــارت تُس ــي القافل ــيّارة تعن ــة الس كلم
ــى اآخــر. ــكان اإل ــن م ــا م ــي تنّقلن ــي نســتقلّها ف ــة الّت ــى المركب ــوم بمعن ــتخدم الي ــل...(، وهــي تُس وزَُح

 الفهم وال�ستيعاب: 
(؟  ١- ماذا راأى يوسف )

٢- َمِن المقصود بالشمس والقمر في ال�آية الرابعة؟ 

: زب ٻ  ٻ  ٻ  پ  پرب ؟ ٣- لماذا قال يعقوب ل�بنه يوسف )

4- ماذا اأوحى الله -عّز وجّل- اإلى يوسف عندما األقاه اإخوته في الجّب؟

5- نذكر ال�آراء المختلفة التي طرحها اإخوة يوسف للتخلّص منه.

 .) ٦- نبيّن العقوبة التي اقترحت امراأة العزيز اإيقاعها بيوسف)

٧- ما ال�أقوال وال�أفعال الّتي نُسبت في ال�آيات ل�مراأة العزيز؟ 

٨- نوّضح المقصود بقوله تعالى: زب ەئ  ەئ   وئ   وئۇئرب
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 المناقشة والتّحليل: 

١- قال تعالى على لسان اإخوة يوسف: زب ڄ ڄربڄ، وكانوا كاذبين، ما الدليل على كِذبهم؟
٢- ما دل�لة قّد القميص من قُُبل اأو ُدُبر؟

٣- لماذا وصف الله -عّز وجّل- القّصة باأنّها اأحسن الَقَصص؟
4- في ال�آيات ما يوّضح اأّن يوسف من عباد الله المخَلصين، نبيّن ذلك.

5- ما الحكمة من تنكير كلمة )شاهد(؟
٦- الحسد اآفة اجتماعيّة، نناقش اأثر هذه الظاهرة.

٧- ظهرت بعض عناصر القّصة جليّة في ال�آيات الكريمة، نذكرها.

 اللّغة وال�أسلوب: 
جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ١- نختار رمز ال�إ

اأ- ما المعنى المستفاد من الزّيادة في قوله تعالى: "وغلّقت"؟
ب- المبالغة. اأ- التّدرّج.    
د- الّسلب. ج- التّعدية.   

ب- ما ال�أسلوب الوارد في قوله تعالى: زب ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃرب ؟
ب- استفهام. اأ- قسم.   
ج- شرط.            د- تعّجب.

ج- ما اإعراب كلمة: )كوكباً( في قوله تعالى: زب ې   ى    ى  ائ  ائ رب ؟
ب- تمييز. اأ- مفعول به ثاٍن.  
د- نعت. ج- مفعول مطلق.  

2- ما ال�أصل اللّغوّي لكلمة )الُمستعان(؟

٣- مــا علامــة اإعــراب )اأبويــك( فــي قولــه تعالــى: زب ٹ ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ ڃڃ   ڃ ڃ  چ   چ  چ رب؟
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 القواعد 
الممنوع من الصرف )١( 

نقراأ: 

المجموعة ال�أولى:

١- قــال تعالــى: زب ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ  ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ    ڦ ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ   ڃڃ               ڃ ڃ  چ   چ  چ چ ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ ڌ رب
٢- كان عمــُر بــن اأبــي ربيعــَة ُمْفِحشــاً فــي غزلــه، شــاأنه فــي ذلــك شــاأن امــرئ القيــس فــي الجاهليــة؛ اإذ نجــد فــي شــعره 
ذكــراً لكثيــر مــن النّســاء، منهــّن ربــاُب. بينمــا كان هنــاك َمــن يترفّعــون عــن الفحــش قــول�ً وفعــلاً، وهــم َمــن ُعرفــوا بالشــعراء 
اإلــى ُكثيِّــر، واأمــر بناقــة، فاأوقرهــا دراهــم ودنانيــر،  اإلــى جميــل، و العذرييــن، وقــد ُروي اأّن َعْبــد الملــك ْبــَن مــرواَن بعــث اإِليــه، و
ثــّم قــاَل: لينشــدني كّل واحــد منكــم ثلاثــة اأبيــات، فاأيُّكــم كاَن اأغــزل شــعراً فلــه الناقــة، ومــا عليهــا، فقــال ُعَمــُر اأبياتــاً نالــت 

اإعجاب الخليفة، فقال له: ُخِذ النّاقة وما عليها.                          )تاريخ دمشق، بتصرّف(   

وقــد ورد فــي الخبــر اأنـّـه نُِفــَي اإلــى جزيــرٍة بيــن اليمــن والحبشــة. والمرّجــح اأن يكــون قــد مــّر فــي طريقــه اإليهــا بُعمــاَن   
وحضرمــوَت.

٣- ميسوُن الَكْلِبيُّة ِهَي اأمُّ الخليفِة يزيَد بن معاويَة.

المجموعة الثانية:

١- ما قّدم المسلم شيئاً للّه اإلّ� جاءه خيٌر اأعظُم.

٢- ُزيَِّنت القاعُة بُِقماٍش اأبيَض.

٣- قال تعالى: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ رب              )ال�أعراف: ١5٠(

4- قال تعالى: زب چ   چ  ڇ  ڇڇ رب                                             )البقرة: ١٨4(

نلاحظ: 

عرابــي للكلمــات التــي تحتهــا خطــوط فــي المثــال ال�أول مــن المجموعــة ال�أولــى )يعقــوب،  اإذا تاأملنــا الموقــع ال�إ  
عرابــي لكلمــة  اإذا تاأملنــا الموقــع ال�إ اإبراهيــم، اإســحاق، يوســف(، وجدنــا اأنهــا مجــرورة، وعلامــة جرّهــا الفتحــة ل� الكســرة، و

ــوَّن. ــم تَُن ــة، ول ــا الّضّم ــة رفعه ــوع، وعلام ــكان مرف ــا اســم ل ــا اأنّه ــي مــن المجموعــة، لوجدن ــال الثّان ــي المث ــر( ف )ُعَم



٨

وال�ســم الــذي ل� ُينــوّن، وُيجــّر بفتحــة عوضــاً عــن الكســرة ُيســّمى الممنــوع مــن الصــرف. ندقـّـق النظــر فــي بقيّــة   
الكلمــات، ونحــدد علامــة اإعرابهــا.

ــا  ــا اأنّه ــا الكلمــات الممنوعــة مــن الصــرف التــي تحتهــا خطــوط فــي اأمثلــة المجموعــة ال�أولــى، وجدن اإذا تاأملن و  
ال�آتــي:  النحــو  علــى  وكانــت  اأعــلام، 

سبب المنعال�سم

علم اأعجمّييعقوب، اإبراهيم، اإسحاق، يوسف

علم على وزن فَُعلُعَمر

علم مؤنّث تاأنيثاً معنوياًرباب

علم مؤنّث تاأنيثاً لفظياًربيعة

علم منتٍه باألف ونون زائدتينمروان

علم مركّب تركيباً مزجياًَحضرموت

علم على وزن الفعليزيد

اإذا تاأملنــا اأمثلــة المجموعــة الثانيــة، وجدنــا اأّن الكلمــات التــي تحتهــا خطــوط صفــات )اأعظــم، اأبيــض، غضبــان،  و  
اأَخــر(، ولــو دققنــا النظــر، لوجدنــا اأّن كلمــة )اأعظــم( جــاءت نعتــاً مرفوعــاً، ولــم تنــوَّن، وكلمــة )اأبيــض( جــاءت نعتــاً مجــروراً، 
لكنّهــا ُجــرّت بفتحــة عوضــاً عــن الكســرة، واأّن كلمــة )غضبــان( جــاءت حــال�ً منصوبــة، ولــم تَُنــوَّن اأيضــاً؛ ل�أنّهــا ممنوعــة 

مــن الصــرف، وكلمــة )اأَخــر( جــاءت نعتــاً مجــروراً، وُجــرَّت بالفتحــِة بــدل�ً مــن الكســرِة، وســبب منعهــا هــو:

سبب المنعالصفة

صفة على وزن اأْفَعلاأعظم
صفة على وزن اأْفَعلاأبيض

صفة على وزن َفْعلانغضبان

صفة على وزن فَُعلاأَخر
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نستنتج: 

اأّن الممنوَع من الّصرف اسم معرب ل� ُينوَّن، وعلامة جرّه الفتحة عوضًا عن الكسرة.	 

ُيمنع من الصرف لسببين:	 

اأول�ً- العلم في الحال�ت ال�آتية:

اإلياس.  ١- العلم ال�أعجمّي، مثل: يونس، و

٢- العلــم المؤنـّـث تاأنيثــاً لفظيّــاً، مثــل: ُعبيــدة، اأو المؤنـّـث تاأنيثــاً معنويـّـاً، مثــل: ربــاب، اأو المؤنــث تاأنيثــاً لفظيــاً    
ومعنويــاً، مثــل: فاطمــة، وميســاء، وليلــى.

٣- العلم الذي على وزن )فَُعل( مثل: ُمَضر، وُهَبل.

4- العلم الذي على وزن الفعل، مثل: يزيد، واأكرم.

5- العلم المختوم باألف ونون زائدتين، مثل: عمران، وسلمان.

٦- العلم المرّكب تركيباً مزجياً، مثل: بعلبّك، وحضرموت.

ثانيًا- الّصفة في الحال�ت ال�آتية:

١- الّصفة التي على وزن اأفَعل، مثل: اأزرق، واأعرج، واأصغر، واأقصى.

٢- الّصفة التي على وزن َفعلان ومؤنّثها على وزن َفعلى، مثل: َمْلاآن َمْلاأى، وَحْيران َحْيرى.

٣- الّصفة التي على وزن فَُعل، مثل: اأَخر.

 فائدة: 

ــة  ــا كالكلم ــى صارت ــة- حت ضاف ــة ال�إ ــى جه ــا -ل� عل ــن ُمزجت ــن كلمتي ــب م ــا ُركِّ ــو م ــًا: وه ــًا مزجّي ــب تركيب المرّك
ــرم. ــل طولك ــا، مث ــا قبله ــث مّم ــاء التاأني ــة ت ــيِّ منزل ــب المزج ــي المرك ــا ف ــت ثانيتهم ــدة، فنزل الواح

 التّدريبات: 

اإشارة )×( اأمام الجمل غير الّصحيحة فيما ياأتي: ١- نضع اإشارة )⎷( اأمام الجمل الّصحيحة، و
)     ( اأ - الممنوع من الصرف علامُة جرّه الفتحُة، ول� ُيَنوّن.         
)     ( ب- )ُعَمر( ممنوع من الصرف؛ ل�أنّه علم على وزن الفعل.         
)     ( ج- )ُعبيدة( ممنوع من الصرف؛ ل�أنّه علم مؤنّث تاأنيثاً لفظيّاً.    
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)     ( د- ُيمَنع من الصرف العلم المختوم باألف ونون زائدتين.         
)     ( هـ- الصفة التي على وزن اأفعل ممنوعة من الصرف.                

2- نستخرج الممنوع من الّصرف في ال�أمثلة ال�آتية، ونبّين سبب منعه:

)طه: 4٣( اأ- قال تعالى: زبڻ  ڻ     ۀ   ۀ ہرب      

)المؤمنون: 5٠( ب- قال تعالى: زبگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳرب              

)اأحمد َبخيت( ج- لي من سليماَن الَحكيِم مروءٌة           في قّوٍة ليست تسيء لنملْة            

د- بلقيُس كانت اأطول النخلات في اأرض العراق.              )نزار قبّاني( 

هـ- كانت قبيلة تغلَب تسكن في شمال العراق.

و- ارتبط ناجي العلّي بشخصيّة حنظلَة.

سلام الحرج عن اأصحاب ال�أعذار من مريض واأعرَج. ز- رفع ال�إ

٣- نســتخدم علمــًا ممنوعــًا مــن الصــرف، وصفــًة ممنوعــة مــن الّصــرف فــي جمــل مفيــدة، بحيــث تكــون مــّرًة 
مرفوعــًة، وثانيــة منصوبــًة، وثالثــًة مجــرورًة.

٤- نُعرُب ما تحته خّط اإعرابًا تاّمًا:

اأ- يحوُل الحاجز العسكرّي دون وصول اأميمَة اإلى المدرسة.

ب- في شهِر رمضاَن تصفو القلوب، ويزداد التاآلف.

ج- منَح المعلُم هديًّة لِيناَل؛ ل�جتهاده في حفظ القراآن الكريم.

( اأبو ال�أنبياِء. د- اإبراهيُم )

هـ- لزهرة ال�أوركيد١ األوان متعددة من اأبيَض واأحمَر وغيرهما.

و- ل� تُعاتِْب صديقك واأنت غضباُن؛ حفاظاً على صداقتكما.

 العروض 
البحر الوافر

نقراأ: 

)اإلياس اأبو شَبكة( َل�أْرَفُع منَك في النّاسوِت َقْدرا    ١- اأتْجَهـُل َقـْدَر بِْشـٍر اإّن بِْشــرا   

)َقَطرّي بن الُفجاءة( ِمَن ال�أبطاِل َوْيَحِك َلْن تُراعي    ٢- اأقوُل لها َوَقْد طارْت َشعاعاً   

زهرة ال�أوركيد: نبات السحلب، ينتج زهرة هي من اأجمل الزهور واأقدمها من حيث الوجود.  ١
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)اأبو فراس الحْمدانّي( بُِكــرٍْه منـِك مـا َلقـَِي ال�أســيُر    ٣- اأيـا اأمَّ ال�أسـيـِر َسقـاِك َغْيـٌث   

وعند تقطيع ال�أبيات، وتعيين التّفعيلات، نلاحظ ال�آتي:

    اأَتْجَهُل َقْدَر بِْشٍر اإنَّ بِْشرا         َل�أْرَفُع منَك في النّاسوِت َقْدرا

ٮ-ٮ ٮ-  |  ٮ- - -   |  ٮ - -       ٮ-ٮ ٮ -   |  ٮ- - -   |   ٮ- -

 ُمفاَعَلُتْن     ُمفاَعْلُتْن     َفعولُْن        ُمفاَعَلُتْن       ُمفاَعْلُتْن      َفعولُْن

* * *

   اأقوُل َلها، َوقْد طارَْت َشعاعاً        ِمَن ال�أبطاِل َوْيَحِك َلْن تُراعي

ٮ-ٮ ٮ-  |  ٮ- - -    |  ٮ- -          ٮ- - -  |  ٮ-ٮ ٮ-  |  ٮ- -
  ُمفاَعَلُتْن     ُمفاَعْلُتْن     َفعولُْن          ُمفاَعْلُتْن      ُمفاَعَلُتْن      َفعولُْن

* * *

    اأيا اأمَّ ال�أسيِر َسقاِك َغْيٌث         بُِكرٍْه منِك ما َلِقَي ال�أسيُر

ٮ- - -  |  ٮ-ٮ ٮ-  |  ٮ - -        ٮ- - -   |  ٮ-ٮ ٮ-  |  ٮ- -
ُمفاَعْلُتْن    ُمفاَعَلُتْن      َفعولُن           ُمفاَعْلُتْن     ُمفاَعَلُتْن      َفعولُْن

نلاحظ: 

بعد تقطيع ال�أبيات الّسابقة من البحر الوافر، نجد اأنّها تتاألّف من تفعيلتين، هما: ُمفاَعَلُتن )ٮ-ٮ ٮ-(، وَفعولُن   
)ٮ--(، وتتكرّر ُمفاَعَلُتن مرّتين في الّصدر، ومرّتين في الَعُجز، اأّما َفعولُْن َفَترُِد مّرًة في الصدر ومّرًة في الَعُجز.

كما اأّن لِتفعيلة ُمفاَعَلُتْن ال�أصليّة )ٮ-ٮ ٮ-( صورًة اأخرى َترِد في هذا البحر، وهي ُمفاَعْلُتْن )ٮ- - -(.  

نستنتج: 

اأّن البحر الوافر يتكوّن من سّت تفعيلات: ثلاٍث في الّصدر، وثلاٍث في الَعُجز، وهي:	 

     ُمفاَعَلُتْن ُمفاَعَلُتْن َفعولُْن           ُمفاَعَلُتْن ُمفاَعَلُتْن َفعولُْن

تاأتي تفعيلة ُمفاَعَلُتْن )ٮ-ٮ ٮ-( على صورة ُمفاَعْلُتْن )ٮ- - -( بلام ساكنة.	 

مفتاح البحر الوافر هو:	 

ْعِر وافِرُها َجميٌل         ُمفاَعْلُتْن ُمفاَعَلُتْن َفعولُْن ُبحوُر الشِّ

ُن الَبحر الوافر على وزن ال�أغنيِة الشعبيَِّة )سكابا يا دموع العين سكابا(.	  ُيَلحَّ
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 تدريب: 
نقّطُع ال�أبيات ال�آتية من البحر الوافر، ونذكُر تفعيلاتها:

َصْخــراً الّشــمس  ُطلــوُع  ُيَذكِّرُنــي  َشــمِساأ -   ُغــروِب  لــكّل  )الخنساء(واأذُكــرُه 

ُكمــاًة كانــوا  الوَغــى  َشــهدوا  اإذا  والُحصونــاب -  الَمعاِقــَل  َيُدّكــون 

َتراهــْم َفــلا  الَمســاُء  َجــّن  اإْن  و ســاِجدينا   اإلّ�  شــفاِق  ال�إ )هاشم الرفاعّي(مــن 

رَضيــٌع  لنــا  الِفطــاَم  َبلــَغ  اإذا  ســاِجديناج -  الَجبابِــُر  لــه  )عمرو بن ُكلثوم(َتِخــرُّ 

في رحاب الوافر

نُغنّي معًا ال�أبياَت ال�آتيَة ل�أحمد شوقي:

َوتابـــا  َســـلا  َغـــداَة  َقلبـــي  َســـلوا 
َصـــواٍب ذو  الَحـــواِدِث  فـــي  َوُيســـاأُل 

ِعتابـــا  َلـــُه  الَجمـــاِل  َعلـــى  َلَعـــلَّ 
َصوابـــا َلـــُه  الَجمـــاُل  َتـــرََك  َفَهـــل 

َيومـــاً الَقلـــَب  َســـاألُت  اإِذا  الَجوابـــاَوُكنـــُت  َقلبـــي  َعـــن  مـــُع  الدَّ َتَولّـــى 

َوَلحـــٌم َدٌم  الّضلـــوِع  َبيـــَن  الّشـــباباَولـــي  َثـــِكَل  ــذي  الَـّ الواهـــي  ُهمـــا 

َولّـــى َفُقلـــُت:  مـــوِع  الدُّ فـــي  ثابـــاَتَســـرََّب  َفُقلـــُت:  لـــوِع  الضُّ فـــي  ـــَق  َوَصفَّ

َحديـــٍد ِمـــن  قُلـــوٌب  ُخِلَقـــْت  الَعذابـــاَوَلـــو  َحَمـــَل  َكمـــا  َحَمَلـــْت  لمـــا 

ُسلافــــاً بِــِهــــْم  ُسـقيــــُت  َحبابـــاَواأحبـــــاٍب  ِقَصـــٍر  ِمـــن  الَوصـــُل  َوكاَن 

بِســــاٍط َعلـــى  بــــاَب  الشَّ َشـــراباَوناَدْمنـــا  ُمخَتِلـــٍف  ــّذاِت  اللَـّ ِمـــَن 

ُيطـــوى َســـوَف  َعيـــٍش  بِســـاِط  َوطـابــــا َوُكلُّ  بِـــــِه  الـزَّمـــــاُن  طــــاَل  اإِن  َو
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:   َبْين َيَدي النَّصِّ

ــَر عضــواً  ــنَة ١9٢٣م، اْختي ــوِق س ــِة الحق ــي كليّ ــرََّج ف ، َتَخ ــاعٌر مصــريٌّ ــة )١٨9٨ - ١9٧٣م( ش ــز اأباظ    عزي
فــي المجمــِع اللّغــوّي، ورئيســاً للجنــِة الّشــعِر فــي المجلــِس ال�أعلــى لرعايــِة الفنــوِن وال�آداِب. عايــَش اأميــَر 
الّشــعراِء اأحمــد شــوقي، وتاأثـّـَر بــِه، ماَتــْت زوُجــُه؛ فاأخــرَج ديواَنــُه )اأنـّـاٌت حائــرة(، واتّجــَه اإلــى الّشــعِر المســرحّي 
اأهــّم  ســلاميِّة والقوميّــِة، ومــن  والتّمثيلــّي مســتمداً مــاّدَة مســرحيّاتِِه وحوادَثهــا مــَن التّاريــخ، والبطــول�ِت ال�إ

مســرحيّاتِِه: شــجرة الــّدّر، وغــروب ال�أندلــس.

   والمســرحيُّة الَّتــي بيــَن اأيدينــا مســتوحاٌة مــن تاريــِخ العــرِب فــي ال�أندلــِس، تتنــاوُل فتــرَة ســقوِط َغرناطــَة بيــِد 
ســباِن  ســبان، حلّــَل فيهــا الّشــاعُر اختــلاَف العــرِب علــى الحكــِم، وتفــرَّق كلمِتِهــم، وتعــاُوَن بعضِهــم مــع ال�إ ال�إ

لحمايــِة اأنفِســهم، وتثبيــِت دعائــِم حكِمهــم.

َمْسَرحيَُّة ُغروِب ال�أْنَدُلِس
)مشاهُد من الَفْصِل ال�أخيِر(

)عزيز اأباظة(

رُْس الدَّ

2
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)١( 

)تخرُج بثينُة، وتاأخُذ عائشُة بيِد ابِن ِسراٍج، وتقوُل في قّوٍة وحزٍم(

مـــا الحـــاُل يـــا ْبَن ِســـراٍج؟عائشة:

حـــــــاِلابن سراج: َشـــرَّ  اأُظنُّهـــــا 

ال�أْحـــــــــــواِلالّشـــعُب قـــد ضـــاَق َذرْعـــاً بـهـــــــــذه 

ِشــــــماِلُمحـــــاصٌر  ِمـــْن  َيميـــــــٍن ِمـــْن   َروَّع: مذعور، وخائف.ُمـــَروٌَّع   ُم

َهـــَوى بـــه الُجـــوُع  روحـــاً

الَوبـــــــاِلعائشة: َنذيـــُر  ة، وُسوء العاقبة.هـــذا  دَّ َوبال: الشِّ ال

فيـــهابن سراج: اإنَّ   َتْياأســــي،  ال�أْبطــــــــاِلل�  َخـلائِـــــــــَق 

َرْهـــــٍط ِخياَنــــُة   منه   شديِد   الِمحـــــــــــاللـــــــــول�  

واْل�أْوجـــــــــاِلَشـــنّوا  علْيـــه  ُضـــروَب اْلــــ �إرْجاف: اختلاق ال�أخبار اإِرْجــــاِف   ال
الكاذبة.

َقْعصـــاً المـــوَت  واْلَعــــواليل�آثـــُروا  الظُّبـــا  ْعصاً: مواجهة للاأعداء.َتحـــَت  َق

ا: جمع ُظبة، وهي حّد  ـ ب الظُّ
الّسيف القاطع.

واٍلعائشة: ِخياَنــــُة   قُـــْل   كالـــزّلــــزاِلبـــْل   ــْتــــــــــــــُه  َدكَّ

َحّقــــاً قـــاَل  َفَمـــْن  ُيبـــاِلقُْلهـــا،  لـــم   بــــِه   َدّوى 

ال�أْوصـــــاِلاإْن َتْفُســـِد الـــراأُس َدبَّ الــــ فـــي  َفســـاُد  

)يدخل الملك ومعه شيخ القضاة، واأبو القاسم الوزير،  ورؤساء العشائر(
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عـــوااأبو عبد الله: لَِيَرْوِك، فاْســـَتِمعي لهـــم ثمَّ اْقَطعياأّمـــاه، َمْشـــَيَخُة  البـــلاد َتَجمَّ

َووََعْيُتـــُه حديَثهـــم  َســـِمْعُت  نـــــــي، وَوِدْدُت  اأنّـــي لم اأِعاإنّـــي  َفاأَمضَّ

َشيَخ الُقضاِة، اْبَداأ، فاأْنـَت َكِبيـُرُهم

ُتَك: َمـــْول�َي اإنّـــي قـــد َبَثْثُتَك مـــا َمعيشيخ القضاة: ْث َث َب
اأخبرتك.

راأَيـــَك؟عــــــــائشـــــة: اإلـــيَّ  َنَفْضـــَت  هـــّلا 

راأُي  الجماعـــِة يا اأميَرُة  فاْســـَمعياإنّهشيخ القضاة:

فرْنـــِج اأو َنرْدىل� بـــدَّ مـــْن ُصلٍح مـــَع ال�إ

ـــِع؟!عــــــــائشـــــة: الرُّكَّ الّســـاجدين  اأُصلـــُح 

ِعسّميه كيَف اأرْدِت، اإنَّ الخْطَب لْنشيخ القضاة: َنْقـــوى عليـــه  بَِعْزِمنـــا  الُمَتَصدِّ

وِهبي: َوقـــَع  الَقضـــاُء فمـــا له ِمـــْن َمْدفِعاســـتوهبي ِحْلفـــاً، فـــاإْن َضنّـــوا بـــِه اْسَت
اطلبي هبة.

ــذي َترْجوُه ِمْنعــــــــائشـــــة: ِحْلـــٍف، ونحُن ُمَطوَّقـــوَن ِضعاُف؟!كيف الّســـبيل اإلى الَـّ

ــُهاأبو عبد الله: الُقـــّذاُف اأّمـــاه، ل� ُيْجـــدي العنـــاُد، فاإنَـّ ُدفّاُعـــه  طغـــى،  َســـيٌل 

َنــــاألُُه لـــم  ُجهـــداً، ولكـــنَّ الجهـــوَد ِعجاُفَلـــو نستطيــــُع ِدفاَعـــــُه 

ّم يلتفت للجميع(: )ث

ال�أْســـياُفقولـــوا: اأَنْهِلُك اأم َنثـــوُب اإلى الِحجا اأقرابِهـــا  فـــي  الِحجا: العقل.َفُتـــرَدَّ 
اأْقراب: اأغماد. 

)فـــي اأثنـــاء كلام اأبـــي عبـــد الله يتنقـــل الوزير اأبو القاســـم اإلى رؤســـاء العشـــائر يحاِدثهـــم، ويحرّضهم(

َفاأَْذنـــياأبو القاسم: ســـيَِّدتي  الّداهـــِمَتعاَلْيـــِت  َخْطِبنـــا  عـــن  ْثـــِك  اأُحدِّ

ـــــــــــــْم فاأْنَت وزيُر الِبــــــــــــلاْدعائشة  )في سخرية(: القائِـــِم؟! َتَكلَـّ ونـــــــــاصُح عاِهلهـــــــــا 

ناَبنــــااأبو القاسم: مـــا  رِْت  َقـــدَّ ــِك  لعلَـّ

ومـــــــــا نابنا يا اأبــــــا  القاِســــــِم؟!عائشة:

ـــواْراأبو القاسم: كالسِّ قُنـــا  ُيَطوِّ ِمْعَصـــِمِحصـــاٌر  علـــى  اْســـتداَر  مـــا  اإذا 

ناُبـــــُه قُنــــــــــا  ُيَمزِّ وُحّمـــى  مـــن  الَقَلـــق  الُمْبَهـــِم وجــــــــــوٌع 

)٢( 
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الِفَرْنـــج انِتصـــاُر  رَمـــاُه  ِم وَشـــْعٌب  بيـــاأٍْس َجـــرى فيـــه َمْجـــرى الـــدَّ

اْضَمَحـــّلْ حتّـــى  تخـــاذَل  ـَْتْســــِلِموجيـــٌش  َيســـــ تُغيثــــــــــــوُه  تخاذل: تخلّى.فـــاإلّ� 

اْضَمَحّل: تلاشى اأيستســـلُم الجيـــُش؟! مـــاذا تقوْل؟عائشة:
وضعف.

الُمرَْغـــِم اأبو القاسم: علـــى  الَهـــواُن  َيهـــوُن 

وماذا ترى؟عائشة  )في ضيق(:

الكــــــــابــــــريــــــــناأبو القاسم: َتْعَلمــــيســــــائِــلــــــــي  عشـــــــــــائِرِنا  رؤوَس 

اأْجَمعـــواعـــائشــــــة: مـــا  تعـــرُف  ــَك  َتكُتــــــِملَعلَـّ ول�  ــْن  َفَبيــِـّ عـــــــليِه، 

ّواأبو القاسم: الَعـــدُّ قُرانـــا  دكَّ  َنْسَلـــــِميقولـــون:  لـــْم  نُســـالِْمُه  لـــم  َفـــاإْن 

والماأَْثـــِموقالوا: الّشجــــــــــــاعُة اإْن لم تُِفــــــْد الُحْمـــِق  ِمـــَن  َفَضـــرٌْب 

ةٍ(: رويداً: مهلاً.وفلسفــــــــــَة الُجْبـــِن فيمـــــــــا اأرىُرَوْيـــداً، فقد ُســـْقَت فِقَه الُخشـــوْععائشة )في ِحدَّ

جى؟!اأذلــــــــــــك راأُيـُهـــــــــُم اأْم تُــــــــــراْك نصحَت به في غواشـــي الدُّ

نصحـــْتاأبو القاسم: مـــا  مول�َتنـــا،  ِك  َجـــرىاأِجـــدَّ حديثـــاً  رويـــُت  ولكـــن 

راأَْيُهـــــــْم ُمْكبـِـــــــٌر  اأنّنـــي  َفقـــد واكـــَب الَحـــْزُم فيـــه النُّهـــىعلـــى 

البـــــــــلاْد َلُهــــداُة  اإنَُّهــــــــــمو  المــــلاو ووجــــــــــــوُه  وقاَدتُــــها 

هــــــــــــؤل�ْء عائشة )في ازدراء صريح(: اأنـدلُـــــــٍس  وهم َمْن َسَقوهــــا كــــؤوس الرَّدى؟اأقــــــــــــادُة 

الفســـاْد فيهـــا  دبَّ  ـــًة  اأمَّ واغــــتلىفيـــا  باأقـطابهــــا  وطــــمَّ 

ربـــــا ومـــا اأْتقَنـــْت غيـــَر َفـــنِّ النِّفــــــــاْق حتّـــى  ْتـــُه  وَروَّ َغــــَذْتُه 

َهــــــــوىاإذا رَفَّ نجــــــٌم َفخــــــــــُّداُمـــــــــــــُه اإْن  اأعدائِـــــــِه  ْجم: لمع.واأْحَنـــُق  رفَّ َن

ُسْحقاً: َهلاكاً.َفُســـْحقاً لكـــم يـــا عبيـــَد الَعصــــاَغَلـــْوتُْم باإِْسفــــــافُِكْم في الَهـــــــواِن
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 الفهم وال�ستيعاب: 

جابِة الّصحيحِة فيما ياأتي: ١-  َنَضُع دائرًة حوَل رمِز ال�إ

تيِة من مسرحّيات الّشاعر عزيز اأباظة؟ ١- اأيُّ المسرحّياِت ال�آ

رّ.          ج-  اأهل الكهف.             د - قيس وليلى.  اأ- قمبيز.           ب- شجرة الدُّ

٢- اإل�َم ترمز كلمة )سيل( في قوله: )فاإّنه سيٌل َطغى(؟

ة الّشعب.           د - رؤوس العشائر. سبان.     ج- عاّم اأ- العملاء والخونة.  ب- جيش ال�إ

٣- عّم كّنى الّشاعُر بقوله: )عبيد العصا(؟

مرد. تّ اأ- الّذل والهوان.     ب- القسوة والّشدة.      ج- المنعة والقّوة.              د - العصيان وال

2- نستنتج الفكرة العاّمة الَّتي تدور حولها المسرحّية.

ْتـُه كالزّلزاِل؟ ٣- على من يعود الّضميُر المتَِّصُل في قول الّشاعر: َبْل قُْل ِخياَنـُة والٍ     َدكَّ

٤- َمْن مثَّل كّلاً من ال�أدوار ال�آتية:

اأ- الحاكم المغلوب على اأمره.

ّمة. مين على مصلحة ال�أ ب- ال�أ

ج- الّساخط على ُفرقة الُحّكام؟ 

 المناقشة والتّحليل: 
١- ذكر ابن سراج، وعائشة في المشهد ال�أّول اأسباب ضعف الّشعب، نذكر اثنين منها، مبيّنين راأينا.

2- نوّضح الّصورتين الفنّيّتين فيما ياأتي: 

ْتُه حتّى ربــا 	  وما اأْتقَنْت غيَر َفنِّ النِّفاق    َغـــــذْتُه وَروَّ

قُنا ناُبـــــــــُه     وُحّمى من الَقَلق الُمْبَهِم	  وجـــــوٌع ُيَمزِّ

٣- تنطبق اأحداث المسرحيّة على واقعنا في العصر الحاضر، نبيّن ذلك.

يصال رسالته. ٤- الحوار عنصر اأساسّي في بناء المسرحيّة، نبيّن اإلى اأّي درجة نجح الكاتب في توظيفه ل�إ

٥- ما عناصُر المسرحيِّة ال�أخرى؟

 اللّغة وال�أسلوب: 

١- نعود اإلى المعجم للتّفريق بين معاني الكلمات ال�آتية: )َرْهط، فَِئة، ثُلَّة(.
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:   َبْين َيَدي النَّصِّ

ابلَس،  ِة من ن ب ا القري ي ِة دير است َد في قري نّي، ولِ لّطيف عقل )١94٢ - ١99٣م( شاعٌر فلسطي عبد ال
ِة والقاع(، كما األََّف عَدداً  ةِ، منها: )شواطئ القمر(، و)اأغاني القّم ٌر من المجموعاِت الّشعريّ ي ُه كث صدَر ل

ها(.  بلاد طلبت اأهَل ات، منها: )ال مَن المسرحيّ

الهجــرةِ،  ــٍم حــاوَل اإغــراَءُه ب ــٍق قدي ــى صدي ــاعُر اإل ّش ٌة وّجههــا ال ــا رســال ن ــَن اأيدي ي ــي ب ت ــدُة الَّ والقصي  
ــداً  ــاً، ومؤّك ب ــاً، ومؤنّ ب ــاعُر معاتِ ّش ــِه ال ي ــردَّ عل ــهِ، ف ي ــِث ف ْك ُم ــوِل ال ــرَُه بط ــِن، وعيّ ــادرَِة الوط ــى مغ ــُه عل وحثّ

ــاُت. دِت المغري ــِه مهمــا تعــدَّ قــاِء فــي وطِن ب ــى ال ــِه واأجــداِدهِ، واإصــرارَُه عل ائِ ــاأرِض اآب ُه ب َث تشــبّ

رسالٌة اإلى صديٍق َقديٍم
)عبد اللّطيف عقل/ فلسطين(

)١(

اأنا اأْبكي على اأيّاِم قريِتنا الَّتي رحَلْت واأبتهُل

اأزقُّتها مقوّسُة العقوِد وُصبُحها الَخِضُل

ومغرُبها الَّذي برجوِع قطعاِن الرّعاِة اإليِه يكتحُل

وفوَق سقوفِها البيضاِء نّفَض ريَشُه الَحَجُل 

وكيف يجيُئها المطُر 

فتورُق في شفاِه الحقِل اأغنَيٌة وتزدهُر

فتجتمُع العذارى والزّهوُر

الطيُر وال�أبقاُر وال�أغناُم

في عرِس المساِء بها وتحتفُل 

اأِحنُّ اإلى طفوَلِتنا فسحُر روائِها َثِمُل

تقادَم عهُدها

كاأنّا ما رَسْمنا الريَح

َتسرُق ُخضَرَة الزّيتوِن 

في الوادي الَّذي قد َضّمُه الجَبُل 
***

)٢(
َواأنّك مثلما عوّدتني

قد عدَت تؤذيني واأحتِمُل

تُعيّرُني باأنّي قابٌع في القدِس

ل� حبّي سينقُذني ول� جرحي سَيْنَدِمُل

تقوُل باأنّني ساأموُت

في ُبْطٍء خرافّي

وسوَف اأموُت

ل� وطٌن ول� ماٌل ول� ُمثُُل

نسيَت باأنّني الُبطُء الَّذي في ُبْطِئِه َيِصُل

اأنا جذٌر ُيناغي ُعمَق هذي ال�أرض

 ُمْذ كانْت

 ومنُذ َتكوََّن ال�أَزُل 

 وكوَّن لحُمها َلْحمي

ني الغزَُل  وتحَت ظلاِل زيتوِن الجليِل اأهمَّ

الَخِضُل: المبلّل بالنّدى.

الَحَجُل: )الّشنّار(، طائٌر 
. برّيٌّ

َيْنَدِمُل: َيْبَراأ.
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 الفهم وال�ستيعاب: 

ّوِل. ١- نذكُر سّر بكاِء الّشاعِر كما فهمنا من المقطِع ال�أ

2- لماذا انفعَل الّشاعُر عنَدما قراأ رسالَة صديِقِه؟

٣- ِبَم ُعّيَر الّشاعُر في الّنّص؟

٤- ماذا طلَب الّصديُق من الّشاعِر؟

تيِة: فكاِر ال�آ سطَر الّشعرّيَة الَّتي ُتعبُِّر عِن ال�أ ٥- ُنَعيُِّن ال�أ

نساُن اإلى ما يريُده بالجّد والّصبر.  اأ- يصُل ال�إ
. سرى، وَتحّملهم اأذى المحتلِّ ب- معاناُة ال�أ

ج- الّثباُت في الوطِن. 

)١(

واأحفــُظ فــي شــراييني ال�أحاديــَث الَّتــي باحــْت 

بهــا الُقَبــُل

واأحمُل في خلاياَي الّذيَن بحبِّهم قُتلوا

ومْن بترابِِهم ودمائِهم ُجِبلوا 

َمِن اْعُتِقلوا ومن ُصِلبوا فما تابوا

ول� َعْن َعدلِهم َعَدلوا 

ومن ُعزلوا

فما ملّوا عذاَب سجونِهم اأبداً

بل انَّ غراَمهم َمَلُل

وَمْن َوصلوا ضميَر ذواتِهم عشقاً

ولم َيصلوا

واأحفظ في شراييني الّذيَن عيونُهم اأَمُل

سلاُحهُم الحجارُة والّدفاتُر

والحبُّ الَّذي في ِسرّهم َحَملوا

فلسطينيٌّة اأحزانُهم في الّدرِس 

اإْن َساألوا اإْن رّدوا و

***

)٢(

ُسطورَُك في رسالِتَك ال�أثيرِة

ها الَخَجُل  لفَّ

تُراوُِدني الُحروُف ذليلًة 

وتُِذلُّني الُجَمُل

تُزيُّن لي الرّحيَل 

كاأّن ل� يكفيَك َمن رَحلوا

وتُغريني باأنّي اإن اأتيُت اإليَك

مثَل البْدِر اأكَتمُل

فشكراً يا صديَق طفولتي 

ُبُل  اختلفْت بنا السُّ

اأنا َنبُض التّراِب َدمي

فكيَف اأخوُن نبَض َدمي واأرْتِحُل؟



٢٠

 المناقشة والتّحليل: 

١- اأشاَر الّشاعُر اإلى ذكرياتِِه في قرَيِتِه، نصُف تلَك القريَة.

2- نبيُن دل�لَة كلِّ عباَرٍة مّما ياأتي: 

اأ- فتورُق في شفاِه الحقِل اأغنيٌة وتزَدِهُر.
رض. ب- اأنا جذٌر ُيناغي ُعمَق هذي ال�أ

ُبُل. ج- اْخَتَلَفْت بنا السُّ

٣- نوّضح جماَل التّصويِر فيما ياأتي: 

اأ- اأّني اإْن اأتيُت اإليَك مثَل البدِر اأكتمُل.

ها الَخَجُل. ب- سطوُرَك لفَّ

نساَن اإلى اأْن يهُجَر وَطَنُه. ٤- نَُبيُِّن الُمغِرياِت الَّتي تدفُع ال�إ

٥- نوازُن بيَن الّشاعِر وصديِقِه مْن حيُث: التّمّسُك بالوطِن، وحبُّ الثّروِة والجاِه.

٦- صموُد الّشاِعِر كاَن بصبِرِه وبشعِرِه، ما الّسلاُح الَّذي يدافُع بِه الطلبُة عن اأوطانِهم؟

٧- وّظَف الّشاعُر في قصيَدتِِه اللّوَن والحركَة والّصوَت، نَُصنُّف كلَّ عبارٍة وفَق ما يناِسُبها في الجدوِل: 

الّصوتالحركةاللَّونالعبارات

صبُحها الَخِضُل 

وتورُق في شفاِه الحقِل 

نّفض ريشه الحَجُل 

اإْن ساألوا اإْن رّدوا و

تسرُق خضرَة الزّيتوِن

ومن بترابِهم ُجبلوا

اأنا جذٌر يناغي عمَق هذي ال�أرض

 اللّغة وال�أسلوب: 

١- ُنفرُِّق في المعنى بين ما تحَته خطٌّ في كلٍّ مّما ياأتي:

اأ- اأزقَُّتها  ُمَقوَّسُة العقوِد.
ب- رزَح شعُبنا تحَت ال�حتلاِل عقوداً من الزمِن.

ج- تَُوثَُّق عقوُد الّزواِج في المحكمِة الّشرعيِّة.
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2- وّظَف الّشاعُر في قصيدِتِه اأسلوَب الحواِر بيَنُه وبيَن صديِقِه، ما اأثُر ذلَك على جماِل القصيَدِة؟

٣- َنهَل الّشاعُر من قاموِس الّتراِث الّشعبّي، ُنَعيُِّن المفرداِت الَّتي وّظَفها منه.

تيتيِن: ٤- نعرُب ما تحَتُه خطٌّ في الجملتيِن ال�آ
اأ- اأنا جْذٌر يناغي عمَق هذي ال�أرِض.

ب- ِسلاُحُهُم الحجارُة والّدفاتُر.

 القواعد 
ْرف )2( الممنوُع من الصَّ

نقراأ: 

المجموعة ال�أولى:

سباِن. ١- َشِهدِت ال�أندلُس َفَتراِت حكِم قادٍة عظماَء من المسلميَن قبَل ُسقوِطها بَِيِد ال�إِ

: "مشاهُد من الفصِل ال�أخيِر". ٢- ُعنواُن هذا النَّصِّ

رِّ. ٣- كونوا مفاتيَح للخيِر، مغاليَق للشَّ

4- حدثِت الحرُب العالميُّة الثّانيُة بيَن ُدوٍل ُعظمى.

المجموعة الثّانية:

سلاميّة خالد بن الوليد. ١- من عظماِء ال�أّمة ال�إ

٢- ينتقُل الوزيُر اأبو القاسِم اإلى رؤساِء العشائِر ُيحاِدثهم وُيحرُّضهم.

رف لِسبٍب واحٍد. رس سنتناوُل الممنوَع من الصَّ تعرّفنا في الّدرِس الّسابق اإلى الممنوع من الصرف لَِسَبَبْيِن، وفي هذا الدَّ  

نلاحظ: 

عنــَد النّظــِر اإلــى اإعــراِب الكلمــاِت الّتــي تحَتهــا خطــوٌط فــي اأمثلــِة المجموعــِة ال�أولــى، نجــُد اأّن اإعــراَب كلمــِة   
ــق(  ــِة )مغالي ــراَب كلم اإع ــح( هــو ...، و ــراَب كلمــة )مفاتي اإع ــِة )مشــاهُد( هــو ...، و ــراَب كلم اإع ــاَء هــو ...، و عظم

اإعــراَب كلمــة )ُعْظمــى( هــو ... . هــو...، و

ــاء، يجــُب اأْن تكــون  ــُة ُعَظم ــَة، َفكلم ــراِب ال�أصليّ ع ــاِت ال�إ ــْت علام ــْد خالف ــاِت ق ــذه الكلم ــُد اأّن ه ــا َنِج كم  
ــِة؛ ل�أنّهــا نعــٌت لِمجــرور، ولكنّهــا ُجــرّت، وعلامــُة جرّهــا الفتحــُة ِعَوضــاً عــن الكســرة؛ ل�أنّهــا  مكســورًة َوْفــَق قواعــِد العربيّ

مختومــٌة باألــٍف وهمــزٍة زائدتيــِن للجمــع.
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نفّكر: 

هل كلمة اأضواء مختومٌة باألٍف وهمزٍة زائدتين للجمع؟ لماذا؟ َننتبُه هنا اإلى مفرد عظماء، واأضواء.

    اأّمــا َكِلمــات )مشــاهد، ومفاتيــح، ومغاليــق( فلــْم تَُنــوّن؛ ل�أنّهــا علــى صيغــة ُمنَتهــى الُجمــوع؛ َففــي كلمــة )مشــاهد( 
جــاء بعــَد األــف الجمــع حرفــان متحــركان، وفــي كلمَتــي )مفاتيــح ومغاليــق( وقــع بعــد األــف الجمــع ثلاثــة اأحــرٍف، اأْوســطها 
ســاكن، وهاتــان صيغتــان مــن صَيــغ منتهــى الجمــوع، وكلمــِة )ُعظمــى( لــْم تَُنــوّن اأيضــاً؛ ل�أنّهــا اســٌم منتــٍه باألــِف التاأنيــِث 

المقصــورة، وجميعهــا ممنوعــٌة مــن الّصــرف. 

نذكر اأمثلًة اإضافيًّة لِِصَيغ ُمنتهى الُجموع، واأمثلًة اأخرى على وزِن )فُْعلى(.

ــا اأّن الكلمتيــن )عظمــاء، والعشــائر( مجرورتــان، وعلامــة جــّر كّل منهمــا  ــا اأمثلــة المجموعــة الثّانيــة، َلوجْدن     ولــو تاأّملن
الكســرة، علــى الرَّغــم مــن كــون ال�أولــى منتهيــًة باألــٍف وهمــزٍة زائدتيــن للجمــِع، والثّانيــِة علــى صيغــِة منتهــى الجمــوع؛ ل�أّن 

ال�أولــى جــاءت ُمضافــة، بينمــا جــاءت الثّانيــُة ُمعرّفــة بـــ )ال(، ولهــذا ُصرِفــت.

نستنتج:  

الممنوع من الّصرف: اسٌم ُمعَرٌب ل� ُيَنوَّن، وعلامُة جرِِّه الَفْتَحُة ِعَوضًا عن الكسرة.	 

ُيمنع من الّصرف لسبٍب واحٍد:	 

١- ما انتهى باألف وهمزة زائدتين للجمع، مثل: اأدباء، وشعراء، اأو للتّاأنيِث، مثل: صحراء، زرقاء، َحوراء.
٢- ما انتهى باألف التاأنيِث المقصورة، مثل: ُصغرى، َجرحى.

٣-  صيغــة منتهــى الجمــوع، وهــي: كّل جمــع تكســير جــاء بعــد األــف تكســيره حرفــان متحــّركان، اأو ثلاثــة اأحــرف، 
اأوســطها ســاكن )يــاء مــّد(، مثــل: مفاتــح، ومفاتيــح، وبيــارق، ومياديــن. 

ُيصرف الممنوع من الصرف اإذا ُعرّف اأو اأضيف، مثل:	 

(: "رفقاً بالقواريِر".                                                             )متفق عليه(  ١- قال )

٢- اأعِجْبُت باأدباِء الّشاِم.
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 التّدريبات: 

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ١- نختار رمز ال�إ
١- ما صيغة منتهى الجموع؟

اأ- كّل جمع تكسير.
ب- كّل جمٍع بعد األف تكسيره حرفان متحّركان، اأو ثلاثة اأوسطها ساكن.

ج- كّل جمٍع على وزن َمفاِعل وَمفاعيل فقط.  
د- كّل جمٍع ليس له مفرد من لفظه.

٢- ما سبب صرف كلمة )الحمراء( في قول الّشاعر اأحمد شوقي:

بكّل يٍد مضرّجٍة ُيَدقُّ وللحّريِّة الحمراِء باٌب  

اأ ـ ل�أنّها معرّفة بـ )ال(.      ب ـ ل�أنّها مضافة.        ج ـ ل�أنّها صفة.      د ـ ل�أنّها مجرورة.

٣- ما الّضبط الّسليم لكلمَتي )متاريس( و)حجريَّة( في جملة: اأغلَق الفدائيّون مداخَل القريِة بمتاريس َحجريَّة؟ 

ب- متاريساً حجريًّة.   ج- متاريٍس حجريٍّة.   د- متاريَس حجريًّة. اأ- متاريَس حجريٍّة  

2- نقراأ النّّص ال�آتي، ونستخرج الممنوع من الّصرف، ونُبّين سبَب منعه:

مــٍة فــي العصــر العبّاســّي، كمــا كانــوا  بــرَع العــرُب قديمــاً فــي علــِم الفلــِك، وكانــوا ســبّاقين اإلــى بنــاِء َمراصــَد ُمتقدِّ  
ال�أوائــل فــي اســتخداِم َمناظيــَر لــم تُعــرْف مــن قبــل؛ لِرصــِد ال�أجــراِم الّســماويِّة الّتــي نعرفهــا اليــوم. ول� ُينِكــُر فضَلهــم فــي هــذا 
المجــاِل اإلّ� اأحمــق، فالتّاريــُخ يشــهُد اأنّهــم كانــوا ُعلمــاَء اأفــذاذاً فــي ذلــك الَعْصــِر، ومــا يــزاُل لِمؤلَّفاتهــم اأهّميّــة ُكبــرى فــي 

ــم الُمتقــّدم. جامعــات العاَل

٣- نُعرُب ما تحته خّط فيما ياأتي:

)الّسجدة: ١٦( اأ- قال تعالى: زبگ  گ   ڳ  ڳرب      

(: "وهل َيُكّب النّاَس في النّار على وجوههم، اأو قيل على َمناِخرِهم اإلّ� َحصائُد  ب- قال رسول الله )
)رواه الترمذّي( األسنتهم؟".          

ج- الّساكت عن الحقِّ شيطاٌن اأخرُس.

د- ل� فرق بين اأسوَد واأبيَض اإلّ� بالتقوى.

 التّعبير: 

ــعر ال�آتي: نكتــب مقالــًة نتحــّدث فيهــا عن فحوى بيت الشِّ

ــرَْت اآحادا اإذا افترْقَن تكسَّ ــرا         و )الُمهلَّب بن اأبي ُصفرة(                  تاأبى الرِّماُح اإذا اجتمْعَن تكسُّ



٢4

ورقة عمل حول الممنوع من الصرف

جابة الّصحيحة فيما ياأتي :  س١ -نضع دائرة حول رمز ال�إ

١- اأّي من ال�أعلام ال�آتية يقبل التنوين ؟

     اأ- اإبراهيم.           ب- اأشرف.                ج- عمر.               د- ُشعيب.

٢-ما الّضبط الّسليم لما تحته خّط في العبارة) في قلوبنا اإيمان راسخ بحّقنا في ال�أقصى ( ؟

     اأ-اإيماُن.                ب-اإيماٌن.                  ج-اإيماَن.                    د-اإيماِن.

٣- اأّي من العبارات ال�آتية وردت فيها كلمة ) مساجد ( ممنوعة من الّصرف ؟

ب- »ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ«.            اأ-		»ڳ		ڱ		ڱ		ڱ		ڱ		ں		ں		ڻ		ڻ«	
      ج-  صليت فى مساجد كثيرة.                           د- زرت مساجد دمشق.      

 4-ما التّشكيل المناسب لما تحته خّط في عبارة )تتميّز كثير من مدن فلسطين باأهميّة دينيّة وتاريخيّة(؟  

     اأ- فلسطيَن.           ب- فلسطيِن.             ج- فلسطيُن.                 د- فلسطيْن.

 5-اأّي من الكلمات ال�آتية  ليست ممنوعة من الصرف ؟ 

      اأ-سواتر.              ب- مناشير.                 ج- قبائل .                  د- اأساتذة.

٦- اأّي من الكلمات ال�آتية ممنوعة من الّصرف ؟

          اأ- ندمان .  ب- عّفان .                 ج- سنان.               د- نواتان.

٧- اأّي من العبارات ال�آتية هي الّصحيحة ؟   

     اأ- تكلّم الخطيب عن يزيٍد بن معاويٍة.              ب- عّمت المظاهرات شوارعاً متعددٍة .            

     ج- يفخر شعبنا بتقديم شهداَء عظاٍم.               د-ل� تخلو مدينتنا من ضعفاٍء ومساكيٍن.

٨-َمن النبي ِمن التالية اأسماؤهم ممنوٌع من الصرف ؟

      اأ- شعيب             ب- صالح                  ج- هود                      د- يونس

9-اأّي من الكلمات ال�آتية ممنوعة من الّصرف لسببين ؟ 

     اأ-اأقصى .             ب- اأصدقاء.                ج- قناديل.                  د-خواّص.

١٠-ما علامة رفع الممنوع من الّصرف ؟ 

   اأ-الفتحة عوضا عن الكسرة. ب- الفتحة عوضا عن الضّمة.    ج- تنوين الضم.    د-الضّمة.



٢5

اختبار الوحدة ال�أولى

جابة الصحيحة فيما ياأتي:                                             )٧ علامات( س١: نضع دائرة حول رمز ال�إ

١- ما المعنى المستفاد من الزيادة في » وغلّقت« من قوله تعالى:»  پ  پ«؟

    اأ- التدرج  .      ب- التعدية .            ج- المبالغة  .                   د- الطلب.

٢- ما المقصود بقول اأبي عبد الله، في مسرحيّة غروب ال�أندلس:)نثوب اإلى الحجا(؟

    اأ- قبول الصلح وتحكيم العقل.             ب- المقاومة والتصّدي. 

سلامي  .             د- ال�أخذ براأي اأمه عائشة.    ج- توحيد الجيش ال�إ

 ٣- نوع الواو في قوله تعالى »ک  ک« هو:

    اأ- حالية .        ب- استئنافية.          ج- عاطفة.                      د- معيّة.

  4- َمن مثّل شخصية ال�أمين على مصلحة ال�أّمة في مسرحيّة غروب ال�أندلس؟

   اأ-الوزير اأبو القاسم. ب- ابن سراج.          ج- الحاكم )اأبو عبد الله(.       د-شيخ القضاة.

  5- اإل�َم ترمز كلمة )سيل( في قول الشاعر: )اأّماُه ل� ُيجدي العناُد، فاإنّه     سيٌل طغى، ُدفّاُعُه الُقّذاف(؟

سبان.                د- رؤوس العشائر.     اأ- الخونة والعملاء. ب- عامة الّشعب.    ج- جيش ال�إ

 ٦- ما المعنى الذي يفيده حرف الجّر )ِمن( في قوله تعالى: »ٿ ٹ  ٹ  ٹ«؟

    اأ- زائدة للتوكيد.  ب- التّبعيض.           ج- ال�ستعانة.                     د- ابتداء الغاية.

 ٧- اأّي من الدواوين الّشعريّة ال�آتية للشاعر عزيز اأباظة؟

    اأ- اأنّات حائرة.    ب- شواطئ القمر.      ج- اأزهار ذابلة.                   د- شهد الُعزلة.

 __________________________________________________________

س٢: نقراأ النص ال�آتي، ثم نجيب عما يليه:                                                                        )١5علامة ( 

قــال تعالــى:»ہ  ہ ہ ھ  ھ ھ  ھ  ے  ے ۓ  ۓ   ڭ ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې ې  ې   ى  
ىائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ«



٢٦

١- ما المحسن البديعي في اللفظتين )شروه واشتراه(:                                                        )علامة(

ب- جناس            ج- طباق                 د- مقابلة.    اأ- ترادف          

٢ - ما ال�أسلوب الوارد في قوله تعالى: »ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ«                                     )علامة(

   اأ- قسم                 ب- تعجب                           ج- شرط                   د- استفهام

٣-كيف مّكن الله ليوسف في ال�أرض؟                                                                         )علامتان( 

4- ما المقصود بقوله تعالى: »ەئ  ەئ   وئ   وئ«؟                                                       )علامة(

5- اأستخرج من النّص: بدل�ً، فعلاً متعدياً لمفعولين، اسماً مقصوراً، خبراً لفعل ناسخ.                          )علامتان( 

٦- الكلمات: )شروه، الزاهدين، تاأويل(                                                                   )٣علامات(

 ما مرادف ال�أولى؟ وما المعنى الصرفي للثانية؟  وما المادة المعجمية للثالثة؟

٧- لم سميت القّصة اأحسن القصص كما في قوله تعالى:»ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ«؟               )علامتان(

٨- اأعرب ما تحته خط.                                                                                       )٣علامات(

 

س٣: نقراأ ال�أسطر الّشعريّة ال�آتية من قصيدة )رسالة اإلى صديق قديم(، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:)١٠علامات(

 »اأنا اأبكي على اأيام قريتنا التي رحلْت واأبتهُل 

 اأزقُّتها مقوّسُة العقوِد وصبُحها الَخِضُل 

 ومغرُبها الذي برجوِع قطعاِن الرُّعاِة اإليه يكتحُل 

 وفوَق سقوفِها البيضاِء نّفَض ريَشُه الَحَجُل 

 وكيف يجيُئها المطُر 

 فتورُق في شفاِه الحقِل اأغنيٌة وتزدهُر«

١-  ما سّر بكاء الّشاعر كما فهمت من المقطع الّسابق؟        )علامة(

٢-  اأذكر ُمؤلَّفاً نثريّاً من مؤلّفات الّشاعر عبد اللطيف عقل.       )علامة(

٣- )اأبتهل، اأزقتها(، هات مرادف ال�أولى، ومفرد الثّانية.                      )علامتان(



٢٧

4-  ما العاطفة التي برزت في ال�أسطر الّشعريّة الّسابقة؟                                                       )علامة(

5- نذكر ملامح البساطة التي صورها الّشاعر في قريته التي رَحَل عنها.                                       )علامة(

٦- نكتب ثمانية اأسطٍر شعريّة اأخرى من القصيدة.                                                     )اأربع علامات(

 النحو                                      

جابة الصحيحة فيما ياأتي:                                                 )4علامات( س١:اأ- نضع دائرة حول رمز ال�إ

١- اأّي من الكلمات ال�آتية ليست ممنوعة من الّصرف؟

   اأ- عثمان.              ب- حيران.                       ج- هوان.                     د- سلمان.

٢- واحد من ال�أسماء ال�آتية ليس ممنوعا من الصرف:

ج- فاطمة                    د- علي.    اأ- حمزة  .             ب- سلمان.          

٣- من ال�أعلام المؤنثة تاأنيثا  لفظيا : 

  اأ- طلحة .              ب- اإبراهيم.                       ج- يوسف .                   د- عدنان.      

4- الضبط السليم لكلمتي )حواجز ،عسكرية (في قولنا :نصب ال�حتلال حواجز عسكرية هو :

   اأ- حواجَز عسكريًة.    ب- حواجِز عسكريٍة .              ج- حواجٌز عسكريِة.           د- حواجزاً عسكريًة.

ب- نمثّل على ال�آتي بجمٍل مفيدة من اإنشائنا، يكون فيها:                                                )٣علامات(

  ١- اسم ممنوع من الصرف لعلّة واحدة.                     ٢- صيغة منتهى جموٍع مصروفة. 

   ٣- اسم ممنوع من الصرف ينتهي باألف وهمزة زائدتين.

ج- نعرُب ما تحته خطٌّ في العبارات ال�آتية اإعراباً تاماً:                                                   )٣ علامات(

  ١- ُولَد نزار قبّاني في دمشق، وعاش فترًة مهّمة من حياته في بيروت.     ٢- اأكرم طالٌب مجتهٌد.

   ٣- »ٹ ڤ  ڤ      ڤ ڤ  ڦ«

 العروض      

س١: نقطّع البيت ال�آتي تقطيعاً عروضيّاً، ونكتب التفعيلة، واسم البحر.                                  )٣ علامات(

   وكنت اإذا ساألت القلب يوماً                           تولّى الدمع عن قلبي الجوابا


