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ال ُّل َغ ُة ا ْل َع َر ِب َّي ُة ()١

ا ْل ُمطا َل َع ُة وال َق ِ
روض والتَّعبي ُر
واع ُد وال َع ُ
المسا ُر ال� أ
كاديمي
َ
ّ
الفترة ال�أولى

يات
ال ُم ْح َت َو ُ
الدرس ال�أول

الممنوع من الصرف ()١

٧

البحر الوافر

١٠

الدرس الثاني

اشْ َتدّي �أ ْز َم ُة َت ْن َفرِجي

٣

النِّ
تاجات
ُ

غروب ال�أندلس

١٣

رسالة �إلى صديق قديم

١٨

الممنوع من الصرف ()٢

٢١

ُيتوقّع من الطلبة بعد نهاية هذه الوحدة المتمازجة ،والتفاعل مع �أنشطتها� ،أن يكونوا قادرين على توظيف مهارات
اللغة العربية ،من خلال ما ي�أتي:
 تحليل النص القر�آني. استنتاج ال�أفكار الرئيسة في النّصوص. قراءة النصوص قراءة صحيحة معبّرة.نص (مسرحية غرناطة) �إلى عناصره الرئيسة.
 تحليل ّ استخراج المحسنات البديعية في النصوص.الصور الفنية في النصوص.
 توضيح ّ تمثّل القيم والسلوكات المستفادة من النصوص. حفظ خمسة عشر سطراً من قصيدة (رسالة �إلى صديق قديم). �إعراب الممنوع من الصرف في سياقات متنوعة. -تقطيع �أبيات على البحر الوافر.

س
ال َّد ْر ُ

١

ْ
اش َتدّي �أ ْز َم ُة َت ْن َف ِرجي
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ْ
اش َتدّي �أ ْز َم ُة َت ْن َف ِرجي

س بيـ َـن ال ّرخــا ِء والشِّ ـ ّد ِة ،ومهمــا َعصفـ ِ
ـاح ال�أمــلِ
ـب �أح ـوالُ النّــا ِ
ـت النّكبـ ُ
ـات ،واشــتد َِّت ال ِم َحـ ُـن تبقــى ريـ ُ
تتقلّـ ُ
والتفـ ِ
ـاح الفــرج.
ـاؤل منعش ـ ًة لل ـ ّروح ،وي َظ ـ ُّل الصب ـ ُر ِمفتـ َ
الس ـ َلا ُم -ابــنِ الكرمــا ِء ِمـ َـن ال�أنبيــا ِء ،فتــدو ُر حــول
ِض هــذه ال�آيـ ُ
ـات جانب ـاً مــن ّ
يوسـ َ
ـف النبـ ِّـي َ -ع َل ْي ـ ِه َّ
قص ـ ِة ُ
ت ْع ـر ُ
اج ُه
ـف لــه علــى تكري ـ ِم الل ـ ِه ،واصطفائِ ـ ِه ،والفتن ـ ِة فــي محاول ـ ِة ام ـر�أ ِة العزي ـ ِز اســتدر َ
يوسـ َ
موضو َعــي الحس ـ ِد مــن �إخــو ِة ُ
للخطيئـ ِة ،ومــا َل ِق َيـ ُه ِمـ ْـن شــدائ َد وصعوبـ ٍ
ـت علــى
بالصبـ ِر العظيـ ِم ،والحكمـ ِة .ونز َلـ ْ
ـف تغلّــب علــى ذلِــك كلِّـ ِه ّ
ـات ،وكيـ َ
ـف َع ْن ـ ُه ضيـ َـق ِ
ال ّرسـ ِ
ش ،ولتظ ـ َّل عبــر ًة للمؤمنيــن جمي ِعهــم.
نفس ـ ِه ِمـ ْـن �أذى قري ـ ٍ
ـول مح ّم ـ ٍد ( ) ؛ لِ ُت َخ ِّفـ َ
َ
قال تَعالى:
ﱫ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱ ﭑﭒ ﭓﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮃ ﮄﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂﰃ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ
ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
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
ﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ
ﮥﮦ
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َف َيكيدوا َل َك كَيداً :يحسدوك،
ويؤذوك.
يجتبيك :يختارك.
ت أ�ويل ال�أحاديث :تفسير ال�أحلام.

الج ِّب :الجزء المختفي
َغيا َبة ُ
من البئر في �أسفلها.

ﮧ ﮨﮩﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﱪ

راو َدت ُه :استدرجته للخطيئة.
َ
هيت لك :اسم فعل �أمر بمعنى
َ
�أقبل� ،أو تعال ،وفي السياق
معناه :تهيّ�أت لك.
المخ َلصين :المط ّهرين من ك ّل
شائبة.
�ألفيا :وجدا.
َس ِّيدَ ها :زوجها.

ومكركن.
لكن،
ّ
كَي ِدك َُّن :ح َي ّ

فائدة لغو ّية:
كلمــة الس ـ ّيارة تعنــي القافلــة ،وصــارت تُســتخدم َب ْع ـ َد ذلــك صف ـ ًة للكواكــب المعروفــة ( ُعطــارد ،وال ِم ّريــخ،
و ُز َحــل ،)...وهــي تُســتخدم اليــوم بمعنــى المركبــة الّتــي نســتقلّها فــي تن ّقلنــا مــن مــكان �إلــى �آخــر.

الفهم والاستيعاب:

 -١ماذا ر�أى يوسف ( )؟
َ -٢منِ المقصود بالشمس والقمر في ال�آية الرابعة؟
 :ﱫﭓﭔﭕﭖﭗﱪ ؟
 -٣لماذا قال يعقوب لابنه يوسف (
الجب؟
 -٤ماذا �أوحى الله -ع ّز وج ّل� -إلى يوسف عندما �ألقاه �إخوته في
ّ
 -٥نذكر ال�آراء المختلفة التي طرحها �إخوة يوسف للتخلّص منه.
 -٦نب ّين العقوبة التي اقترحت امر�أة العزيز �إيقاعها بيوسف( ).
 -٧ما ال�أقوال وال�أفعال الّتي نُسبت في ال�آيات لامر�أة العزيز؟
نوضح المقصود بقوله تعالى :ﱫﯬﯭ ﯮ ﯯﯰﱪ
ّ -٨
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المناقشة والتّحليل:

 -١قال تعالى على لسان �إخوة يوسف :ﱫﭲﭳﱪﭴ ،وكانوا كاذبين ،ما الدليل على ك ِذبهم؟
 -٢ما دلالة ق ّد القميص من قُ ُبل �أو ُد ُبر؟
القصة ب�أنّها �أحسن الق ََصص؟
 -٣لماذا وصف الله -ع ّز وج ّلّ -
يوضح �أ ّن يوسف من عباد الله المخ َلصين ،نب ّين ذلك.
 -٤في ال�آيات ما ّ
 -٥ما الحكمة من تنكير كلمة (شاهد)؟
 -٦الحسد �آفة اجتماع ّية ،نناقش �أثر هذه الظاهرة.
القصة جل ّية في ال�آيات الكريمة ،نذكرها.
 -٧ظهرت بعض عناصر ّ

اللّغة وال�أسلوب:

 -١نختار رمز ال�إ جابة الصّ حيحة فيما ي أ�تي:
�أ -ما المعنى المستفاد من ال ّزيادة في قوله تعالى" :وغلّقت"؟
ب -المبالغة.
			
�أ -التّد ّرج.
السلب.
ج -التّعدية		.
دّ -
ب -ما ال�أسلوب الوارد في قوله تعالى :ﱫﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﱪ ؟
ب -استفهام.
			
�أ -قسم.
د -تع ّجب.
		
ج -شرط.
ج -ما �إعراب كلمة( :كوكباً) في قوله تعالى :ﱫ ﯧ ﯨ ﯩﯪﯫﱪ ؟
�أ -مفعول به ٍ
ب -تمييز.
		
ثان.
د -نعت.
		
ج -مفعول مطلق.
غوي لكلمة (ال ُمستعان)؟
 -٢ما ال�أصل اللّ ّ
 -٣مــا علامــة إ�عــراب ( أ�بويــك) فــي قولــه تعالــى :ﱫﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼﱪ؟
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القواعد

الممنوع من الصرف ()١
نقر أ�:
المجموعة ال�أولى:

 -1قــال تعالــى :ﱫﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﱪ

 -2كان عمـ ُر بــن �أبــي ربيعـ َة ُم ْف ِحشـاً فــي غزلــه ،شـ�أنه فــي ذلــك شـ�أن امــرئ القيــس فــي الجاهليــة؛ �إذ نجــد فــي شــعره
ـاب .بينمــا كان هنــاك َمــن يترفّعــون عــن الفحــش قــولاً وفعــلاً ،وهــم َمــن ُعرفـوا بالشــعراء
ذكـراً لكثيــر مــن النّســاء ،منهـ ّـن ربـ ُ
العذرييــن ،وقــد ُروي �أ ّن َع ْبــد الملــك ْبـ َـن مــرو َان بعــث �إِليــه ،و �إلــى جميــل ،و �إلــى كُث ِّيــر ،و�أمــر بناقــة ،ف�أوقرهــا دراهــم ودنانيــر،
كان �أغــزل شــعراً فلــه الناقــة ،ومــا عليهــا ،فقــال ُع َمـ ُر �أبياتـاً نالــت
ثـ ّم قــالَ  :لينشــدني ك ّل واحــد منكــم ثلاثــة �أبيــات ،ف�أيّ ُكــم َ
(تاريخ دمشق ،بتص ّرف)
�إعجاب الخليفة ،فقال لهُ :خ ِذ النّاقة وما عليها.
ـان
وقــد ورد فــي الخبــر �أنّــه نُ ِفـ َـي �إلــى جزيــر ٍة بيــن اليمــن والحبشــة .والمر ّجــح �أن يكــون قــد مـ ّر فــي طريقــه �إليهــا ب ُعمـ َ
وحضرمــوت.
َ
 -٣ميسو ُن ال َك ْل ِب ّي ُة ِه َي �أ ُّم الخليف ِة يزي َد بن معاوي َة.
المجموعة الثانية:
 -١ما قدّم المسلم شيئاً للّه �إلّا جاءه خي ٌر �أعظ ُم.
بيض.
ُ -٢زيِّ َنت القاع ُة بِقُما ٍ
ش �أ َ
 -٣قال تعالى :ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﱪ
							
 -٤قال تعالى :ﱫﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﱪ

(ال�أعراف)150 :
(البقرة)١٨٤ :

نلاحظ:
	�إذا ت�أملنــا الموقــع ال�إ عرابــي للكلمــات التــي تحتهــا خطــوط فــي المثــال ال�أول مــن المجموعــة ال�أولــى (يعقــوب،
�إبراهيــم� ،إســحاق ،يوســف) ،وجدنــا �أنهــا مجــرورة ،وعلامــة ج ّرهــا الفتحــة لا الكســرة ،و �إذا ت�أملنــا الموقــع ال�إ عرابــي لكلمــة
الض ّمــة ،ولــم تُ َن ـ َّون.
( ُع َمــر) فــي المثــال الثّانــي مــن المجموعــة ،لوجدنــا �أنّهــا اســم لــكان مرفــوع ،وعلامــة رفعهــا ّ
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والاســم الــذي لا ُينـ ّون ،و ُيجـ ّر بفتحــة عوضـاً عــن الكســرة ُيسـ ّمى الممنــوع مــن الصــرف .ندقّــق النظــر فــي بق ّيــة
الكلمــات ،ونحــدد علامــة �إعرابهــا.
و �إذا ت�أملنــا الكلمــات الممنوعــة مــن الصــرف التــي تحتهــا خطــوط فــي �أمثلــة المجموعــة ال�أولــى ،وجدنــا �أنّهــا
�أعــلام ،وكانــت علــى النحــو ال�آتــي:
الاسم

سبب المنع

يعقوب� ،إبراهيم� ،إسحاق ،يوسف

علم �أ
عجمي
ّ
علم على وزن فُ َعل

ُع َمر
رباب

علم مؤنّث ت�أنيثاً معنوياً

ربيعة
مروان

علم مؤنّث ت�أنيثاً لفظياً
علم منت ٍه ب�ألف ونون زائدتين

َحضرموت

مركب تركيباً مزجياً
علم ّ
علم على وزن الفعل

يزيد

و �إذا ت�أملنــا �أمثلــة المجموعــة الثانيــة ،وجدنــا �أ ّن الكلمــات التــي تحتهــا خطــوط صفــات (�أعظــم� ،أبيــض ،غضبــان،
�أ َخــر) ،ولــو دققنــا النظــر ،لوجدنــا �أ ّن كلمــة (�أعظــم) جــاءت نعتـاً مرفوعـاً ،ولــم تنـ َّون ،وكلمــة (�أبيــض) جــاءت نعتـاً مجــروراً،
لكنّهــا ُجـ ّرت بفتحــة عوضـاً عــن الكســرة ،و�أ ّن كلمــة (غضبــان) جــاءت حــالاً منصوبــة ،ولــم تُ َنـ َّون �أيضـاً؛ ل�أنّهــا ممنوعــة
مــن الصــرف ،وكلمــة (�أ َخــر) جــاءت نعتـاً مجــروراً ،و ُجـ َّرت بالفتحـ ِة بــدلاً مــن الكســر ِة ،وســبب منعهــا هــو:
الصفة

سبب المنع

�أعظم
�أبيض
غضبان
�أ َخر

صفة على وزن �أ ْف َعل
صفة على وزن �أ ْف َعل
صفة على وزن َف ْعلان
صفة على وزن فُ َعل
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نستنتج:
• أ� ّن الممنوعَ من الصّ رف اسم معرب لا ُين َّون ،وعلامة ج ّره الفتحة عوض ًا عن الكسرة.
• ُيمنع من الصرف لسببين:
أ�ولاً -العلم في الحالات ال�آتية:

 -١العلم ال�أ
عجمي ،مثل :يونس ،و �إلياس.
ّ
 -٢العلــم المؤنّــث ت�أنيثـاً لفظ ّيـاً ،مثــلُ :عبيــدة� ،أو المؤنّــث ت�أنيثـاً معنويّـاً ،مثــل :ربــاب� ،أو المؤنــث ت�أنيثـاً لفظيـاً
ومعنويـاً ،مثــل :فاطمــة ،وميســاء ،وليلــى.
 -٣العلم الذي على وزن (فُ َعل) مثلُ :م َضر ،و ُه َبل.

 -٤العلم الذي على وزن الفعل ،مثل :يزيد ،و�أكرم.
 -٥العلم المختوم ب�ألف ونون زائدتين ،مثل :عمران ،وسلمان.
ّ
بعلبك ،وحضرموت.
 -٦العلم المركّب تركيباً مزجياً ،مثل:
ثاني ًا -الصّ فة في الحالات ال�آتية:
الصفة التي على وزن �أف َعل ،مثل� :أزرق ،و�أعرج ،و�أصغر ،و�أقصى.
ّ -١
وح ْيران َح ْيرى.
ّ -2
الصفة التي على وزن فَعلان ومؤنّثها على وزن فَعلى ،مثلَ :م ْل�آن َم ْل�أىَ ،
الصفة التي على وزن فُ َعل ،مثل� :أ َخر.
ّ -3

فائدة:
المركّــب تركيبــ ًا مزج ّيــ ًا :وهــو مــا ُر ِّكــب مــن كلمتيــن ُمزجتــا -لا علــى جهــة ال�إ ضافــة -حتــى صارتــا كالكلمــة
المزجــي منزلــة تــاء الت�أنيــث م ّمــا قبلهــا ،مثــل طولكــرم.
الواحــدة ،فنزلــت ثانيتهمــا فــي المركــب
ِّ

التّدريبات:
 -1نضع إ�شارة (⎷) أ�مام الجمل الصّ حيحة ،و إ�شارة (×) أ�مام الجمل غير الصّ حيحة فيما ي أ�تي:
(
				
�أ  -الممنوع من الصرف علام ُة ج ّره الفتح ُة ،ولا ُي َن ّون.
(
				
بُ ( -ع َمر) ممنوع من الصرف؛ ل�أنّه علم على وزن الفعل.
(
				
جُ ( -عبيدة) ممنوع من الصرف؛ ل�أنّه علم مؤنّث ت�أنيثاً لفظ ّياً.
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)
)
)

				
دُ -يم َنع من الصرف العلم المختوم ب�ألف ونون زائدتين.
		
هـ -الصفة التي على وزن �أفعل ممنوعة من الصرف		.
 -٢نستخرج الممنوع من الصّ رف في ال�أمثلة ال�آتية ،ونب ّين سبب منعه:
						
�أ -قال تعالى :ﱫﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﱪ
ب -قال تعالى :ﱫﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱪ				
في ق ّو ٍة ليست تسيء لنمل ْة
الحكي ِم مروء ٌة
ج -لي من
َ
سليمان َ
					
بلقيس كانت �أطول النخلات في �أرض العراق.
د-
ُ
تغلب تسكن في شمال العراق.
هـ -كانت قبيلة َ
العلي بشخص ّية حنظل َة.
و -ارتبط ناجي ّ
عرج.
ز -رفع ال�إ سلام الحرج عن �أصحاب ال�أعذار من مريض و�أ َ

(
(

)
)

(طه)43 :
(المؤمنون)50 :

(�أحمد َبخيت)
(نزار ق ّباني)

 -٣نســتخدم علمـ ًا ممنوعـ ًا مــن الصــرف ،وصفـ ًة ممنوعــة مــن الصّ ــرف فــي جمــل مفيــدة ،بحيــث تكــون مـ ّر ًة
مرفوعـ ًة ،وثانيــة منصوبـ ًة ،وثالثـ ًة مجــرور ًة.
عرب ما تحته ّ
خط إ�عراب ًا تا ّم ًا:
 -٤نُ ُ
العسكري دون وصول �أميم َة �إلى المدرسة.
�أ -يحولُ الحاجز
ّ
رمضان تصفو القلوب ،ويزداد الت�آلف.
ب -في شه ِر
َ
منح المعل ُم هديّ ًة لِينالَ ؛ لاجتهاده في حفظ القر�آن الكريم.
جَ -
د� -إبراهي ُم ( ) �أبو ال�أنبيا ِء.
1
بيض و�أحم َر وغيرهما.
هـ -لزهرة ال�أوركيد �ألوان متعددة من �أ َ
و -لا تُعاتِ ْب صديقك و�أنت غضبا ُن؛ حفاظاً على صداقتكما.

العروض

البحر الوافر

نقر أ�:
		
تج َهـ ُل قَـ ْد َر بِشْ ـ ٍر �إ ّن بِشْ ــرا
� -1أ ْ
طارت شَ عاعاً
		
� -2أقولُ لها َو َق ْد ْ
1

منك في النّ ِ
َل�أ ْرف َُع َ
		
اسوت َق ْدرا
ِم َن ال�أ ِ
		
بطال َو ْي َح ِك َل ْن تُراعي

زهرة ال�أوركيد :نبات السحلب ،ينتج زهرة هي من �أجمل الزهور و�أقدمها من حيث الوجود.
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(�إلياس �أبو ش َبكة)
ري بن الفُجاءة)
( َق َط ّ

 -3أ�يـا أ� َّم ال�أسـيـ ِر َس ِ
بِ ُكــ ْر ٍه ِ
منـك مـا َلقـِ َي ال�أســي ُر		
		
ـث
قـاك َغ ْي ٌ
وعند تقطيع ال�أبيات ،وتعيين التّفعيلات ،نلاحظ ال�آتي:
منك في النّ ِ
َل�أ ْرف َُع َ
اسوت َق ْدرا
�أ َت ْج َه ُل َق ْد َر بِشْ ٍر �إ َّن بِشْ را
ٮ-ٮ ٮ  | -ٮ | - - -ٮ- -
ٮ-ٮ ٮ | -ٮ | - - -ٮ - -
فَعولُ ْن
ُمفا َع ْل ُت ْن
ُمفا َع َل ُت ْن
ُمفا َع َل ُت ْن ُمفا َع ْل ُت ْن فَعولُ ْن

داني)
(�أبو فراس ْ
الحم ّ

***
�أقولُ َلهاَ ،وق ْد طا َر ْت شَ عاعاً
ٮ-ٮ ٮ | -ٮ | - - -ٮ- -
ُمفا َع َل ُت ْن ُمفا َع ْل ُت ْن فَعولُ ْن

ِم َن ال�أ ِ
بطال َو ْي َح ِك َل ْن تُراعي
ٮ | - - -ٮ-ٮ ٮ | -ٮ- -
فَعولُ ْن
ُمفا َع َل ُت ْن
ُمفا َع ْل ُت ْن
***

�أيا �أ َّم ال�أسي ِر َس ِ
قاك َغ ْي ٌث
ٮ | - - -ٮ-ٮ ٮ | -ٮ - -
فَعولُن
ُمفا َع ْل ُت ْن ُمفا َع َل ُت ْن

بِ ُك ْر ٍه ِ
منك ما َل ِق َي ال�أسي ُر
ٮ | - - -ٮ-ٮ ٮ | -ٮ- -
فَعولُ ْن
ُمفا َع ْل ُت ْن ُمفا َع َل ُت ْن

نلاحظ:
السابقة من البحر الوافر ،نجد �أنّها تت�ألّف من تفعيلتين ،هماُ :مفا َع َل ُتن (ٮ-ٮ ٮ ،)-وفَعولُن
بعد تقطيع ال�أبيات ّ
الصدر ،وم ّرتين في ال َع ُجز� ،أ ّما فَعولُ ْن َف َت ِر ُد م ّر ًة في الصدر وم ّر ًة في ال َع ُجز.
(ٮ ،)--وتتك ّرر ُمفا َع َل ُتن م ّرتين في ّ
كما �أ ّن لِتفعيلة ُمفا َع َل ُت ْن ال�أصل ّية (ٮ-ٮ ٮ )-صور ًة �أخرى َترِد في هذا البحر ،وهي ُمفا َع ْل ُت ْن (ٮ.)- - -

نستنتج:

ٍ
ست تفعيلاتٍ :
وثلاث في ال َع ُجز ،وهي:
ثلاث في الصّ در،
• أ� ّن البحر الوافر يتك ّون من ّ
ُمفا َع َل ُت ْن ُمفا َع َل ُت ْن فَعولُ ْن
ُمفا َع َل ُت ْن ُمفا َع َل ُت ْن فَعولُ ْن
•ت أ�تي تفعيلة ُمفا َع َلت ُْن (ٮ-ٮ ٮ )-على صورة ُمفا َع ْلت ُْن (ٮ )- - -بلام ساكنة.
•مفتاح البحر الوافر هو:

ُبحو ُر الشِّ ْع ِر وافِ ُرها َجمي ٌل

ُمفا َع ْل ُت ْن ُمفا َع َل ُت ْن فَعولُ ْن

• ُي َل َّح ُن ال َبحر الوافر على وزن ال�أغني ِة الشعب َّي ِة (سكابا يا دموع العين سكابا).
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تدريب:

نق ّط ُع ال�أبيات ال�آتية من البحر الوافر ،ونذك ُر تفعيلاتها:
�أُ -ي َذ ِّك ُرنــي ُطلــو ُع الشّ ــمس َصخْ ــراً

و�أذكُــ ُره لــك ّل ُغ ِ
س
ــروب شَ ــم ِ

(الخنساء)

ب� -إذا شَ ــهدوا ال َوغــى كانــوا كُمــا ًة
ــن ال َمســا ُء فَــلا َتراهــ ْم
و � ْإن َج ّ

َي ُدكّــون ال َم ِ
عاقــ َل وال ُحصونــا
ِ
ِ
مــن ال�إ
ســاجدينا
شــفاق �إلّا

الرفاعي)
(هاشم
ّ

لــغ ال ِفطــا َم لنــا َرضيــ ٌع
ج� -إذا َب َ

ِ
ســاجدينا
الجبابِــ ُر
َت ِخــ ُّر لــه َ

(عمرو بن كُلثوم)

في رحاب الوافر

بيات ال�آتي َة ل�أحمد شوقي:
نُغنّي مع ًا ال�أ َ

َســـلوا قَلبـــي َغـــدا َة َســـلا َوتابـــا
الحـــوا ِد ِث ذو َصـــو ٍ
اب
َو ُيســـ�ألُ فـــي َ
َلـــب َيومـــاً
ُنـــت �إِذا َســـ�أ ُ
َوك ُ
لت الق َ
الضلـــو ِع َد ٌم َو َلحـــ ٌم
يـــن ّ
َولـــي َب َ
ُلـــتَ :ولّـــى
َت َســـ َّر َب فـــي الدُّمـــو ِع َفق ُ
ُلـــوب ِمـــن َحديـــ ٍد
َو َلـــو ُخ ِلق ْ
َـــت ق ٌ
ٍ
ـقيــــت بِــ ِهــــ ْم ُسلافــــاً
َو�أ
حبـــــاب ُس
ُ
ٍ
بــــاب َعلـــى بِ
ســــاط
َونا َد ْمنـــا الشَّ َ
َو ُك ُّل بِ ِ
ـــوف ُيطـــوى
ســـاط َعيـــ ٍ
ش َس َ
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الج ِ
مـــال َلـــ ُه ِعتابـــا
َل َعـــ َّل َعلـــى َ
الجمـــالُ َلـــ ُه َصوابـــا
ف ََهـــل َتـــ َركَ َ
الجوابـــا
َّمـــع َعـــن قَلبـــي َ
َت َولّـــى الد ُ
ُهمـــا الواهـــي الَّـــذي َثـــ ِك َل الشّ ـــبابا
ُلـــت :ثابـــا
َّـــق فـــي ُّ
الضلـــو ِع َفق ُ
َو َصف َ
ـــت كَمـــا َح َمـــ َل ال َعذابـــا
لمـــا َح َم َل ْ
كان ال َوصـــ ُل ِمـــن ِق َصـــ ٍر َحبابـــا
َو َ
ات ُمخ َت ِل ٍ
ـــن اللَّـــ ّذ ِ
ـــف شَ ـــرابا
ِم َ
َو �إِن طــــالَ الـ َّزمـــــا ُن بِـــــ ِه َوطـابــــا

س
ال َّد ْر ُ

٢

َم ْس َرح َّي ُة ُغ ِ
س
روب ال� أ ْندَ ُل ِ
(مشاه ُد من ال َف ْص ِل ال�أخي ِر)

ص:
َب ْين َيدَ ي النَّ ِّ

(عزيز �أباظة)

ـريَ ،ت َخ ـ َّر َج فــي كل ّي ـ ِة الحقـ ِ
ـوق ســن َة ١٩٢٣م ،اخْ تي ـ َر عض ـواً
عزيــز �أباظــة (1973 - 1898م) شــاع ٌر مصـ ٌّ
ِ
الفنــون وال�آ ِ
عايــش �أميــ َر
داب.
س ال�أعلــى لرعايــ ِة
فــي
غــوي ،ورئيســاً للجنــ ِة الشّ ــع ِر فــي المجلــ ِ
ِ
المجمــع اللّ ّ
َ
ـرحي
ـرج ديوا َنـ ُه (�أنّـ ٌ
الشّ ــعرا ِء �أحمــد شــوقي ،وت�أثّـ َر بـ ِه ،ما َتـ ْ
ـت زو ُجـ ُه؛ ف�أخـ َ
ـات حائــرة) ،واتّجـ َه �إلــى الشّ ــع ِر المسـ ّ
ِ
البطــولات ال�إ ســلام ّي ِة والقوم ّيــ ِة ،ومــن �أهــ ّم
مــن التّاريــخ ،و
والتّ
مثيلــي مســتمداً مــا ّد َة مســرح ّياتِ ِه وحواد َثهــا َ
ّ
مســرح ّياتِ ِه :شــجرة الــ ّد ّر ،وغــروب ال�أندلــس.
س ،تتنــاولُ فتــر َة سـ ِ
والمســرح ّي ُة الَّتــي بيـ َـن �أيدينــا مســتوحا ٌة مــن تاريـ ِـخ العـ ِ
ـقوط َغرناط ـ َة بي ـ ِد
ـرب فــي ال�أندل ـ ِ
ـرب علــى الحكـ ِم ،وتفـ ّرقَ كلم ِت ِهــم ،وتعــا ُو َن بعض ِهــم مــع ال�إ سـ ِ
ـلاف العـ ِ
ـبان
ال�إ ســبان ،حلّـ َل فيهــا الشّ ــاع ُر اختـ َ
لحمايـ ِة �أ ِ
نفســهم ،وتثبيـ ِ
ـت دعائـ ِم حك ِمهــم.
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()1
اج ،وتقولُ في ق ّو ٍة وحز ٍم)
(تخرج بثين ُة ،وت�أخ ُذ عائش ُة بي ِد ابنِ ِسر ٍ
ُ
عائشة:

اج؟
مـــا الحـــالُ يـــا ْب َن ِســـر ٍ
ِ
حـــــــال
�أ ُظنُّهـــــا شَ ـــ َّر

ابن سراج:
ـــعب قـــد ضـــاقَ َذ ْرعـــاً
الشّ ُ

بـهـــــــــذه

ـــن َيميـــــــنٍ
ُمحـــــاص ٌر ِم ْ
َهـــ َوى بـــه ال ُجـــو ُع روحـــاً

عائشة:
ابن سراج :لا َت ْي�أســــي� ،إ َّن فيـــه
لـــــــــولا ِخيا َنــــ ُة َر ْه ٍ
ـــــط
ـــروب ا ْلــــ
شَ ـــنّوا عل ْيـــه ُض َ

عائشة:

ال�أ ْحـــــــــــو ِال

ِ
ــــــمال
ـــن ِش
ُمـــ َر َّو ٌع ِم ْ

ُم َر َّوع :مذعور ،وخائف.

هـــذا َنذيـــ ُر ال َو ِ
بـــــــال
ِ
طــــــــال
ـــــــــق ال�أ ْب
َخـلائِ َ
منه شدي ِد ال ِمحـــــــــــال

وسوء العاقبة.
ال َوبال :الشِّ دَّةُ ،

ِ
جــــاف
�إِ ْر

ِ
جـــــــــال
وا ْل�أ ْو

المـــوت َق ْعصـــاً
ل�آثـــ ُروا
َ

حـــت ال ُّظبـــا وا ْل َعــــوالي
َت َ

بـــ ْل قُـــ ْل ِخيا َنــــ ُة و ٍال
ـــن قـــالَ َح ّقــــاً
قُ ْلهـــاَ ،ف َم ْ
� ْإن َت ْف ُســـ ِد الـــر�أ ُس َد َّب الــــ

َدكَّــ ْتــــــــــــــ ُه كالـــ ّزلــــز ِال
َد ّوى بــــ ِه لـــم ُي ِ
بـــال

ِ
صـــــال
فَســـا ُد فـــي ال�أ ْو
(يدخل الملك ومعه شيخ القضاة ،و�أبو القاسم الوزير ،ورؤساء العشائر)
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ال �إ ْرجاف :اختلاق ال�أخبار
الكاذبة.
َق ْع ص اً :مواجهة لل�أعداء.
ال ُّظ بـا :جمع ُظبة ،وهي ح ّد
السيف القاطع.
ّ

()٢
�أبو عبد الله:

�أ ّمـــاهَ ،مشْ ـــ َي َخ ُة البـــلاد َت َج َّمعـــوا
�إنّـــي َســـ ِم ْع ُت حدي َثهـــم َو َو َع ْي ُتـــ ُه

فاســـ َت ِمعي لهـــم ث َّم ا ْق َطعي
لِ َي َر ْو ِكْ ،
َف�أ َم َّضنـــــــي ،و َو ِد ْد ُت �أنّـــي لم �أ ِع

ْـت َك ِبيـ ُر ُهم
شَ َ
يخ القُضا ِة ،ا ْب َد�أ ،ف�أن َ

لاي �إنّـــي قـــد َب َث ْث ُت َك مـــا َمعي
َمـــ ْو َ

شيخ القضاة:
عــــــــائشـــــة:
شيخ القضاة:

إلـــي ر�أ َي َ
ـــك؟
هـــ ّلا َنف َْض َ
ـــت � َّ
�إنّه

فاســـ َمعي
ر�أ ُي الجماعـــ ِة يا �أمي َر ُة ْ

ْـــج �أو
مـــع ال�إ فرن ِ
مـــن ُص ٍ
لح َ
لا بـــ َّد ْ

َن ْردى

عــــــــائشـــــة:

َب َث ْث ُت َك:
�أخبرتك.

َّـــع؟!
الســـاجدين ال ُّرك ِ
أ� ُص ُ
لـــح ّ
َن ْقـــوى عليـــه بِ َع ْز ِمنـــا ال ُم َت َص ِّد ِع

شيخ القضاة:

كيف �أر ْد ِت� ،إ َّن الخ ْط َب ْلن
س ّميه َ
اســـتوهبي ِح ْلفـــاً ،فـــ� ْإن َضنّـــوا بـــ ِه

ْفع
ـــن َمد ِ
َو َ
قـــع القَضـــا ُء فمـــا له ِم ْ

عــــــــائشـــــة:

الســـبيل �إلى الَّـــذي َت ْرجو ُه ِم ْن
كيف ّ

ِح ْل ٍ
عاف؟!
قـــون ِض ُ
ونحن ُم َط َّو َ
ـــفُ ،

�أبو عبد الله:

�أ ّمـــاه ،لا ُي ْجـــدي العنـــا ُد ،ف إ�نَّـــ ُه
نستطيــــع ِدفا َعـــــ ُه لـــم َنــــ�ألُ ُه
َلـــو
ُ

اف
َســـي ٌل طغـــىُ ،دفّا ُعـــه القُـــ ّذ ُ
جاف
ُجهـــداً،
ولكـــن الجهـــو َد ِع ُ
َّ

ْاس َت و ِه بي:
اطلبي هبة.

(ث ّم يلتفت للجميع):
ثـــوب �إلى ِ
الحجا
قولـــوا� :أ َن ْه ِل ُك �أم َن ُ

ـــياف
َف ُتـــ َر َّد فـــي �أقرابِهـــا ال�أ ْس ُ

(فـــي �أثنـــاء كلام �أبـــي عبـــد الله يتنقـــل الوزير �أبو القاســـم �إلى رؤســـاء العشـــائر يحا ِدثهـــم ،ويح ّرضهم)
�أ ُح ِّد ْث ِ
َتعا َل ْي ِ
ـــك عـــن َخ ْط ِبنـــا الدّاهـــ ِم
َف�أْذَنـــي
ـــت ســـ ِّيدَتي
�أبو القاسم:
عائشة (في سخرية):

َت َكلَّــــــــــــــ ْم ف�أن َْت وزي ُر ال ِبــــــــــــلا ْد

�أبو القاسم:

لعلَّ ِ
ـــك قَـــ َّد ْر ِت مـــا نا َبنــــا
ِ
القاســــــ ِم؟!
ومـــــــــا نابنا يا �أبــــــا

عائشة:
�أبو القاسم:

ونـــــــــاصح عا ِهلهـــــــــا القائِـــ ِم؟!
ُ

ِحصـــا ٌر

كالســـوا ْر
ِّ

�إذا مـــا ْاســـتدا َر علـــى ِم ْع َصـــ ِم

وجــــــــــو ٌع ُي َم ِّزقُنــــــــــا نا ُبـــــ ُه

و ُح ّمـــى مـــن ال َق َلـــق ال ُم ْب َهـــ ِم

ُي َط ِّوقُنـــا
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ِ
الح جا :العقل.
�أ ْق راب� :أغماد.

وشَ ـــ ْع ٌب َرمـــا ُه ان ِتصـــا ُر ال ِف َرنْـــج
وجيـــش تخـــاذلَ حتّـــى ْاض َم َحـــ ّْل
ٌ
عائشة:

س َجـــرى فيـــه َم ْجـــرى الـــ َّد ِم
بيـــ�أْ ٍ
فـــ إ�لّا تُغيثــــــــــــو ُه َيســـــ ْـ َت ْســــ ِل ِم

الجيـــش؟! مـــاذا ْ
تقول؟
�أيستســـل ُم
ُ

�أبو القاسم:

اضْ َم َح ّل :تلاشى
وضعف.

الهـــوا ُن علـــى ال ُم ْر َغـــ ِم
َيهـــو ُن َ

عائشة (في ضيق):

وماذا ترى؟

�أبو القاسم:

ســــــائِــلــــــــي الكــــــــابــــــريــــــــن

عـــائشــــــة:

ل َعلَّ َ
تعـــرف مـــا �أ ْج َمعـــوا
ـــك
ُ

�أبو القاسم:

يقولـــون :دكَّ قُرانـــا ال َعـــ ُّد ّو
وقالوا :الشّ جــــــــــــاع ُة � ْإن لم تُ ِفــــــ ْد

عائشة (في ِح َّد ٍة):

الخشـــو ْع
ُر َو ْيـــداً ،فقد ُســـ ْق َت فِق َه ُ

وفلسفــــــــــ َة ال ُج ْبـــنِ فيمـــــــــا �أرى

�أذلــــــــــــك ر�أ ُيـ ُهـــــــــ ُم �أ ْم تُــــــــــر ْاك

نصحت به في غواشـــي الدُّجى؟!
َ

نصحـــت
�أ ِجـــد َِّك مولا َتنـــا ،مـــا
ْ
علـــى �أنّنـــي ُم ْكبـِـــــــ ٌر ر�أْ َي ُهـــــــ ْم

رويـــت حديثـــاً َجـــرى
ولكـــن
ُ
الحـــ ْز ُم فيـــه النُّهـــى
اكـــب َ
فَقـــد و َ

و �إنَّ ُهــــــــــمو َل ُهــــدا ُة البـــــــــلا ْد

وقا َدتُــــها ووجــــــــــــو ُه المــــلا

س هــــــــــــؤلا ْء
عائشة (في ازدراء صريح)� :أقــــــــــــاد ُة �أنـدلُـــــــ ٍ

وهم َم ْن َسقَوهــــا كــــؤوس ال َّردى؟

�أبو القاسم:

تخاذل :تخ لّ ى.

رؤوس عشـــــــــــائِرِنا َت ْع َلمــــي
َ
ـــن ولا َتك ُتــــــ ِم
عـــــــلي ِهَ ،ف َبيــِّ ْ

فَـــ� ْإن لـــم نُســـالِ ْم ُه لـــ ْم َن ْس َلـــــ ِم
ـــن ال ُح ْمـــقِ والم�أْ َثـــ ِم
ف ََضـــ ْر ٌب ِم َ

دب فيهـــا الفســـا ْد
فيـــا �أ َّمـــ ًة َّ

وطــــ َّم

َـــن النِّفــــــــاقْ
ومـــا �أتْق َن ْ
ـــت غيـــ َر ف ِّ

َغ َ
ــــذ ْت ُه

�إذا َر َّف نجــــــ ٌم فَخــــــــــُدّا ُمـــــــــــــ ُه
الهـــــــو ِان
َغ َلـــ ْوتُ ْم ب إ� ِْسفــــــافِ ُك ْم في َ

ـــق
و�أ ْح َن ُ
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ب�أقـطابهــــا

رويداً :مهل اً.

واغــــتلى

و َر َّوتْـــ ُه حتّـــى ربـــــا
�أعدائِـــــــ ِه � ْإن َهــــــــوى

ـــحقاً لكـــم يـــا عبيـــ َد ال َعصــــا
ف َُس ْ

رف ن َْج م :لمع.
َّ
ُس ْح ق اًَ :ه لاك اً.

الفهم والاستيعاب:
َ -1ن َض ُع دائر ًة َ
الصحيح ِة فيما ي أ�تي:
حول رم ِز ال إ�جاب ِة ّ
ات ال آ�تي ِة من مسرح ّيات الشّ اعر عزيز أ�باظة؟
 -1أ�يُّ المسرح ّي ِ
�أ -قمبيز.

ب -شجرة ال ُّد ّر.

ج� -أهل الكهف.

د  -قيس وليلى.

� -2إلا َم ترمز كلمة (سيل) في قوله( :ف إ�نّه ٌ
سيل َطغى)؟
�أ -العملاء والخونة .ب -جيش ال�إ سبان .ج -عا ّم ة الشّ عب.

د  -رؤوس العشائر.

عم ك ّنى الشّ اع ُر بقوله( :عبيد العصا)؟
ّ -3
�أ -ال ّذل والهوان .ب -القسوة والشّ دة.

د  -العصيان وال تّ مرد.

ج -المنعة والق ّوة.

 -2نستنتج الفكرة العا ّمة الَّتي تدور حولها المسرح ّية.
الضمي ُر المت َِّص ُل في قول ّ
الشاعرَ :ب ْل قُ ْل ِخيا َنـ ُة ٍ
 -3على من يعود ّ
وال
َ -4م ْن مثَّل ك ّلاً من ال�أدوار ال�آتية:
أ� -الحاكم المغلوب على أ�مره.
ب -ال أ�مين على مصلحة ال أ� ّمة.
الح ّكام؟
الساخط على ُفرقة ُ
جّ -

َد َّك ْتـ ُه كال ّز ِ
لزال؟

المناقشة والتّحليل:

 -1ذكر ابن سراج ،وعائشة في المشهد ال�أ ّول �أسباب ضعف الشّ عب ،نذكر اثنين منها ،مبيّنين ر�أينا.
الصورتين الفنّ ّيتين فيما ي�أتي:
ّ -٢
نوضح ّ
•وما �أتْق َن ْت غي َر ف َِّن النِّفاق َغـــــذ ْت ُه و َر َّو ْت ُه حتّى ربــا
•وجـــــو ٌع ُي َم ِّزقُنا نا ُبـــــــــ ُه و ُح ّمى من ال َق َلق ال ُم ْب َه ِم
 -٣تنطبق �أحداث المسرح ّية على واقعنا في العصر الحاضر ،نب ّين ذلك.

ساسي في بناء المسرحيّة ،نبيّن �إلى �أ ّي درجة نجح الكاتب في توظيفه ل�إ يصال رسالته.
 -٤الحوار عنصر �أ ّ
 -٥ما عناص ُر المسرح ّي ِة ال�أخرى؟

اللّغة وال�أسلوب:
 -١نعود إ�لى المعجم للتّفريق بين معاني الكلمات ال�آتيةَ ( :ر ْهط ،فِئَة ،ثُ َّلة).
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صديق َقدي ٍم
رسال ٌة إ�لى
ٍ

(عبد اللّطيف عقل /فلسطين)

ص:
َب ْين َيدَ ي النَّ ِّ
نابلس،
فلسطيني ،ولِ َد في قري ِة دير استيا القريب ِة من
عبد ال لّ طيف عقل (1993 - 1942م) شاع ٌر
َ
ّ
ِ
المجموعات الشّ عريّ ِة ،منها( :ش واطئ القمر) ،و(�أغاني الق ّم ِة والقاع) ،كما �ألَّ َف ع دَداً
صد َر ل ُه كثي ٌر من
من المسرح يّ ات ،منها( :البلاد طلبت �أه َل ها).
َ
والقصي ــد ُة الَّ ت ــي بي ـ َـن �أيدين ــا رس ــال ٌة و ّج هه ــا الشّ ــاع ُر �إل ــى صدي ــقٍ قدي ـ ٍم ح ــاولَ �إغ ـرا َء ُه بالهج ــر ِة،
ـول ال ُم ْك ـ ِ
وح ثّ ـ ُه عل ــى مغ ــاد َر ِة الوط ــنِ ،وع ّي ـ َر ُه بط ـ ِ
ـث في ـ ِه ،ف ــر َّد علي ـ ِه الشّ ــاع ُر معاتِ ب ـاً ،ومؤنّب ـاً ،ومؤ ّك ــداً
ض �آبائِ ــ ِه و�أجــدا ِد ِه ،و�إصــرا َر ُه علــى البقــا ِء فــي وط ِن ــ ِه مهمــا تعــد ِ
المغريــات.
َّدت
تشــ ّب َث ُه بــ�أر ِ
ُ
()١
�أنا �أ ْبكي على �أيّا ِم قري ِتنا الَّتي رح َل ْت و�أبته ُل
الخ ِض ُل
وصب ُحها َ
�أزقّ ُتها مق ّوس ُة العقو ِد ُ
ِ
قطعان ال ّرعا ِة �إلي ِه يكتح ُل
ومغر ُبها الَّذي برجو ِع
الح َج ُل
ض ريشَ ُه َ
وفوقَ سقوفِها البيضا ِء ن ّف َ
وكيف يجي ُئها المط ُر
فتورقُ في شفا ِه الحقلِ �أغن َي ٌة وتزده ُر
فتجتمع العذارى وال ّزهو ُر
ُ
الطي ُر وال�أبقا ُر وال�أغنا ُم
س المسا ِء بها وتحتف ُل
في عر ِ
�أ ِح ُّن �إلى طفو َل ِتنا فسح ُر روائِها َث ِم ُل
تقاد َم عهدُها
الريح
ك�أنّا ما َرس ْمنا َ
َتسرقُ ُخض َر َة ال ّز ِ
يتون
في الوادي الَّذي قد َض ّم ُه الج َب ُل
***
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()٢

َو�أنّك مثلما ع ّودتني
عدت تؤذيني و�أحت ِم ُل
قد َ
س
تُعيّ ُرني ب�أنّي قاب ٌع في القد ِ
لا حبّي سينق ُذني ولا جرحي س َي ْن َد ِم ُل
موت
تقولُ ب�أنّني س�أ ُ
افي
في ُب ْط ٍء خر ّ

موت
َ
وسوف �أ ُ
وطن ولا ما ٌل ولا ُمثُ ُل
لا ٌ
نسيت ب�أنّني ال ُبط ُء الَّذي في ُب ْط ِئ ِه َي ِص ُل
َ
مق هذي ال�أرض
�أنا جذ ٌر ُيناغي ُع َ
كانت
ُم ْذ ْ
ومن ُذ َتك َّو َن ال�أ َزلُ
وك ّو َن لح ُمها َل ْحمي
وتحت ِ
ظلال ِ
زيتون الجلي ِل �أه َّمني الغ َزلُ
َ

َ
الخ ِض ُل :المبلّل بالنّدى.
الح َج ُل( :الشّ نّار) ،طائ ٌر
َ
ب ّر ٌّي.
َي ْندَ ِم ُلَ :ي ْب َر�أ.

()١
و�أحفـ ُ
ـت
ـظ فــي شـراييني ال�أحاديـ َ
ـث الَّتــي باحـ ْ
بهــا ال ُق َبـ ُل
ذين بح ِّبهم قُتلوا
و�أحم ُل في
َ
خلاياي الّ َ
ومن بترابِ ِهم ودمائِهم ُج ِبلوا
ْ
َمنِ ا ْع ُت ِقلوا ومن ُص ِلبوا فما تابوا
ولا َع ْن َعدلِهم َعدَلوا
ومن ُعزلوا
عذاب سجو نِهم �أبداً
فما ملّوا
َ
بل ا َّن غرا َمهم َم َل ُل
و َم ْن َوصلوا ضمي َر ذواتِهم عشقاً
ولم َيصلوا
ذين عيونُهم �أ َم ُل
و�أحفظ في شراييني الّ َ
سلا ُحه ُم الحجار ُة والدّفات ُر
الحب الَّذي في ِس ّرهم َح َملوا
و ُّ
س
فلسطينيّ ٌة �أحزانُهم في الدّر ِ
� ْإن ر ّدوا و � ْإن َس�ألوا

()٢
ُسطو ُركَ في رسال ِت َك ال�أثير ِة
الخ َج ُل
لفَّها َ
روف ذليل ًة
تُرا ِو ُدني ال ُح ُ
وتُ ِذلُّني ال ُج َم ُل
تُزيّ ُن لي ال ّرحي َل
َ
رحلوا
ك�أ ّن لا
يكفيك َمن َ
تيت � َ
إليك
وتُغريني ب�أنّي �إن �أ ُ
مث َل الب ْد ِر �أك َتم ُل
صديق طفولتي
فشكراً يا
َ
الس ُب ُل
ْ
اختلفت بنا ُّ
بض التّر ِ
اب َدمي
�أنا َن ُ
نبض َدمي و�أ ْر ِ
تح ُل؟
َ
فكيف �أخو ُن َ

***

الفهم والاستيعاب:
المقطع أ
نذكر س ّر بكا ِء ّ
ال� ّو ِل.
الشاع ِر كما فهمنا من
-١
ُ
ِ
َ
َ
انفعل ّ
اعر َ
رسالة صدي ِق ِه؟
عندما قر أ�
 -٢لماذا
الش ُ
ِ -٣ب َم ُع ّي َر ّ
ّص؟
اعر في الن ّ
الش ُ

ديق من ّ
الص ُ
الشاع ِر؟
طلب ّ
 -٤ماذا َ

ال�فكا ِر آ
عن أ
ُ -٥نعَ ِّي ُن أ
ال�سط َر ّ
ال�تي ِة:
الشعر ّي َة ا َّلتي ُتع ِّب ُر ِ
الصبر.
�أ -يصلُ ال�إنسانُ �إلى ما يريدُ ه بالجدّ و ّ
ب -معانا ُة ال�أسرى ،وتَحمّ لهم �أذى المحتلِّ .
ّبات في الوطنِ .
ج -الث ُ
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المناقشة والتّحليل:

 -١أ�شا َر ّ
نصف َ
تلك القري َة.
الشاع ُر إ�لى ذكرياتِ ِه في قر َي ِت ِه،
ُ
نبين دلال َة ك ِّل عبا َر ٍة م ّما ي أ�تي:
ُ -٢
�أ -فتورقُ في شفا ِه الحقلِ �أغني ٌة وتز َد ِهرُ.
ب� -أنا جذ ٌر يُناغي عُ مقَ هذي ال�أرض.
ج -اخْ َت َلف َْت بنا السُّ بُلُ .
 -٣نوضّ ح جمالَ التّصوي ِر فيما ي أ�تي:
إليك مثلَ البد ِر �أكتملُ .
أتيت � َ
�أ -أ�نّي �إنْ � ُ
الخ َجلُ .
ب -سطورُكَ لفَّها َ
 -٤نُ َب ِّي ُن ال ُمغ ِر ِ
يهج َر و َط َن ُه.
تدفع ال�إ نسانَ إ�لى أ� ْن ُ
يات الَّتي ُ
بين ّ
ُ
وحب الثّرو ِة والجا ِه.
بالوطن،
ّمس ُك
من
ِ
الشاع ِر وصدي ِق ِه ْ
حيث :الت ّ
 -٥نوازنُ َ
ُّ
 -٦صمو ُد ّ
يدافع ب ِه الطلب ُة عن أ�وطانِهم؟
لاح ا َّلذي
الش ِاع ِر كانَ بصب ِر ِه وبشع ِر ِه ،ما ّ
ُ
الس ُ
وفق ما ِ
 -٧و ّظ َف ّ
ِ
الجدول:
يناس ُبها في
الشاع ُر في قصيدَ تِ ِه اللّونَ والحرك َة والصّ َ
ف ك َّل عبار ٍة َ
وت ،نُ َصنّ ُ
العبارات

الخ ِض ُل
صب ُحها َ
وتورقُ في شفا ِه الحقلِ

ال َّلون

الحج ُل
ن ّفض ريشه َ
� ْإن ر ّدوا و � ْإن س�ألوا
تسرقُ خضر َة ال ّز ِ
يتون
ومن بترابِهم ُجبلوا

عمق هذي ال�أرض
�أنا جذ ٌر يناغي َ

اللّغة وال�أسلوب:

ُ -١نف ِّر ُق في المعنى بين ما تحتَه ٌّ
خط في ٍّ
مما ي أ�تي:
كل ّ
�أ� -أزقَّ ُتها ُم َق َّوس ُة العقو ِد.
ِ
الاحتلال عقوداً من الزمنِ .
تحت
رزح شع ُبنا َ
بَ -
اج في المحكم ِة الشّ رع ّي ِة.
ج -تُ َوثَّ ُق عقو ُد ال ّزو ِ
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الحركة

الصّ وت

ّ -٢
وبين صدي ِق ِه ،ما أ� ُثر َ
وظ َف ّ
َ
اعر في قصيد ِت ِه أ� َ
القصيد ِة؟
جمال
ذلك على
ِ
سلوب الحوا ِر بينَهُ َ
الش ُ
المفردات ا َّلتي ّ
َ -٣ن َ
ّراث ّ
هل ّ
وظ َفها منه.
عبيُ ،نعَ ِّي ُن
اعر من
ِ
قاموس الت ِ
الش ُ
الش ّ
ِ
الجملتين آ
نعرب ما تحتَهُ ٌّ
ُ -٤
تيتين:
خط في
ال� ِ
ِ
�أ� -أنا ْ
عمق هذي ال�أرضِ.
جذ ٌر يناغي َ
بِ -سلا ُح ُه ُم الحجار ُة والدّفات ُر.

القواعد

الممنو ُع من الصَّ ْرف ()2

نقر أ�:

المجموعة ال�أولى:
المسلمين قب َل ُس ِ
ندلس َف َتر ِ
 -١شَ ِه ِ
قوطها بِ َي ِد إِال� ِ
سبان.
ات حك ِم قاد ٍة عظما َء من
َ
دت ال�أ ُ
ص" :مشاه ُد من الفص ِل ال�أخيرِ".
ُ -٢عنوا ُن هذا النَّ ِّ
مغاليق للشَّ ِّر.
مفاتيح للخيرِ،
 -٣كونوا
َ
َ
ِ
بين ُد ٍ
ول ُعظمى.
حدثت
-٤
الحرب العالميّ ُة الثّاني ُة َ
ُ

المجموعة الثّانية:
 -١من عظما ِء ال�أ ّمة ال�إ سلاميّة خالد بن الوليد.

 -٢ينتق ُل الوزي ُر �أبو القاس ِم �إلى رؤسا ِء العشائ ِر ُيحا ِدثهم و ُيح ّر ُضهم.

الصرف لِسببٍ واح ٍد.
تع ّرفنا في الدّر ِ
السابق �إلى الممنوع من الصرف لِ َس َب َب ْينِ  ،وفي هذا الدَّرس سنتناو ُل الممنو َع من َّ
س ّ

نلاحظ:
اب الكلمـ ِ
ـات الّتــي تح َتهــا خطـ ٌ
عن ـ َد النّظ ـ ِر �إلــى �إع ـر ِ
اب كلم ـ ِة
ـوط فــي �أمثل ـ ِة المجموع ـ ِة ال�أولــى ،نج ـ ُد �أ ّن �إع ـر َ
اب كلم ـ ِة (مغاليــق)
اب كلمــة (مفاتيــح) هــو  ،...و �إع ـر َ
اب كلم ـ ِة (مشــاهدُ) هــو  ،...و �إع ـر َ
عظمــا َء هــو  ،...و �إع ـر َ
اب كلمــة ( ُع ْظمــى) هــو . ...
هــو ،...و �إعــر َ
ـت علامـ ِ
كمــا َن ِج ـ ُد �أ ّن هــذه الكلمـ ِ
ـات ال�إ ع ـر ِ
ـب �أ ْن تكــون
ـات ق ـ ْد خالفـ ْ
اب ال�أصل ّي ـ َة ،فَكلم ـ ُة ُع َظمــاء ،يجـ ُ
ـت لِمجــرور ،ولكنّهــا ُج ـ ّرت ،وعلام ـ ُة ج ّرهــا الفتح ـ ُة ِع َوض ـاً عــن الكســرة؛ ل�أنّهــا
مكســور ًة َو ْفـ َـق قواع ـ ِد العرب ّي ـ ِة؛ ل�أنّهــا نعـ ٌ
مختومــ ٌة ب�أ ٍ
لــف وهمــز ٍة زائدتيــنِ للجمــع.
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نف ّكر:
هل كلمة �أضواء مختوم ٌة ب�أ ٍ
لف وهمز ٍة زائدتين للجمع؟ لماذا؟ َننتب ُه هنا �إلى مفرد عظماء ،و�أضواء.
�أ ّمــا َك ِلمــات (مشــاهد ،ومفاتيــح ،ومغاليــق) فل ـ ْم تُ َن ـ ّون؛ ل�أنّهــا علــى صيغــة ُمن َتهــى ال ُجمــوع؛ فَفــي كلمــة (مشــاهد)
جــاء بعـ َد �ألــف الجمــع حرفــان متحــركان ،وفــي كلم َتــي (مفاتيــح ومغاليــق) وقــع بعــد �ألــف الجمــع ثلاثــة �أحـ ٍ
ـرف� ،أ ْوســطها
ســاكن ،وهاتــان صيغتــان مــن ص َيــغ منتهــى الجمــوع ،وكلمـ ِة ( ُعظمــى) لـ ْم تُ َنـ ّون �أيضـاً؛ ل�أنّهــا اسـ ٌم منتـ ٍه ب�ألـ ِ
ـف الت�أنيـ ِ
ـث
الصــرف.
المقصــورة ،وجميعهــا ممنوعـ ٌة مــن ّ
نذكر �أمثل ًة �إضاف ّي ًة لِ ِص َيغ ُمنتهى ال ُجموع ،و�أمثل ًة �أخرى على ِ
وزن (فُ ْعلى).
ولــو ت�أ ّملنــا �أمثلــة المجموعــة الثّانيــةَ ،لوجدْنــا �أ ّن الكلمتيــن (عظمــاء ،والعشــائر) مجرورتــان ،وعلامــة ج ـ ّر ك ّل منهمــا
الكســرة ،علــى ال َّرغــم مــن كــون ال�أولــى منتهيـ ًة ب�ألـ ٍ
ـف وهمــز ٍة زائدتيــن للجمـ ِـع ،والثّانيـ ِة علــى صيغـ ِة منتهــى الجمــوع؛ ل�أ ّن
ال�أولــى جــاءت ُمضافــة ،بينمــا جــاءت الثّانيـ ُة ُمع ّرفــة بـــ (ال) ،ولهــذا ُصرِفــت.

نستنتج:
•الممنوع من الصّ رف :اس ٌم ُمع َر ٌب لا ُي َن َّون ،وعلام ُة ج ِّر ِه ال َف ْت َح ُة ِع َوض ًا عن الكسرة.
لسبب واح ٍد:
• ُيمنع من الصّ رف
ٍ
 -١ما انتهى ب�ألف وهمزة زائدتين للجمع ،مثل� :أدباء ،وشعراء� ،أو للتّ�أ ِ
نيث ،مثل :صحراء ،زرقاءَ ،حوراء.
 -٢ما انتهى ب�ألف الت�أ ِ
نيث المقصورة ،مثلُ :صغرىَ ،جرحى.
 -٣صيغــة منتهــى الجمــوع ،وهــي :ك ّل جمــع تكســير جــاء بعــد �ألــف تكســيره حرفــان متحـ ّركان� ،أو ثلاثــة �أحــرف،
�أوســطها ســاكن (يــاء مـدّ) ،مثــل :مفاتــح ،ومفاتيــح ،وبيــارق ،ومياديــن.
• ُيصرف الممنوع من الصرف إ�ذا ُع ّرف أ�و أ�ضيف ،مثل:
(متفق عليه)
 -١قال ( )" :رفقاً بالقواريرِ".
� -٢أ ِ
عج ْب ُت ب�أدبا ِء الشّ ا ِم.
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التّدريبات:
 -١نختار رمز ال�إ جابة الصّ حيحة فيما ي أ�تي:
 -1ما صيغة منتهى الجموع؟
�أ -ك ّل جمع تكسير.
جمع بعد �ألف تكسيره حرفان متح ّركان� ،أو ثلاثة �أوسطها ساكن.
ب -ك ّل ٍ
جمع على وزن َم ِ
فاعل و َمفاعيل فقط.
ج -ك ّل ٍ
جمع ليس له مفرد من لفظه.
د -ك ّل ٍ
 -2ما سبب صرف كلمة (الحمراء) في قول الشّ اعر �أحمد شوقي:
بك ّل ي ٍد مض ّرج ٍة ُيدَقُّ
		
باب
وللح ّريّ ِة الحمرا ِء ٌ
ج ـ ل�أنّها صفة.
ب ـ ل�أنّها مضافة.
�أ ـ ل�أنّها مع ّرفة بـ (ال).

د ـ ل�أنّها مجرورة.

غلق الفدائ ّيون مداخ َل القري ِة بمتاريس َحجريَّة؟
 -3ما ّ
السليم لكلم َتي (متاريس) و(حجريَّة) في جملة� :أ َ
الضبط ّ
متاريس حجريّ ًة.
د-
س حجريّ ٍة.
ب -متاريساً حجريّ ًة.
		
متاريس حجريّ ٍة
�أ-
ج -متاري ٍ
َ
َ
سبب منعه:
 -٢نقر أ� النّ ّ
ص ال�آتي ،ونستخرج الممنوع من الصّ رف ،ونُب ّين َ
ـرب قديمـاً فــي علـ ِم الفلـ ِ
ـك ،وكانـوا سـ ّباقين �إلــى بنــا ِء َمراصـ َد ُمتقدِّمـ ٍة فــي العصــر الع ّباسـ ّـي ،كمــا كانـوا
بــر َع العـ ُ
الســماويّ ِة الّتــي نعرفهــا اليــوم .ولا ُين ِكـ ُر فض َلهــم فــي هــذا
ال�أوائــل فــي اســتخدا ِم َمناظيـ َر لــم تُعـ ْ
ـرف مــن قبــل؛ لِرصـ ِد ال�أجـرا ِم ّ
المجـ ِ
ـال �إلّا �أحمــق ،فالتّاريـ ُـخ يشــه ُد �أنّهــم كانـوا ُعلمــا َء �أفــذاذاً فــي ذلــك ال َع ْصـرِ ،ومــا يـزالُ لِمؤلَّفاتهــم �أه ّميّــة كُبــرى فــي
جامعــات العا َلــم ال ُمتق ـدّم.
عرب ما تحته ّ
خط فيما ي أ�تي:
 -٣نُ ُ
(السجدة)16 :
					
�أ -قال تعالى :ﱫﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱪ
ّ
اس في النّار على وجوههم� ،أو قيل على َم ِ
ناخرِهم �إلّا َحصائ ُد
ب -قال رسول الله ( )" :وهل َي ُك ّب النّ َ
الترمذي)
(رواه
										
�ألسنتهم؟".
ّ
خرس.
الساكت عن ِّ
جّ -
الحق شيطا ٌن �أ ُ
بيض �إلّا بالتقوى.
د -لا فرق بين �أسو َد و�أ َ

التّعبير:

نكتــب مقالـ ًة نتحـدّث فيهــا عن فحوى بيت الشِّ ــعر ال�آتي:
تكسـرا
ت�أبى ال ِّر ُ
ماح �إذا اجتم ْع َن ُّ

تكسـ َر ْت �آحادا
و �إذا افتر ْق َن َّ

(ال ُمهلَّب بن �أبي ُصفرة)
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ورقة عمل حول الممنوع من الصرف
الصحيحة فيما ي�أتي :
س- 1نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة ّ
� -1أ ّي من ال�أعلام ال�آتية يقبل التنوين ؟
ب� -أشرف.
�أ� -إبراهيم.
السليم لما تحته ّ
خط في العبارة( في قلوبنا �إيمان راسخ بح ّقنا في ال�أقصى ) ؟
-2ما ّ
الضبط ّ
�أ�-إيما ُن.

ب�-إيما ٌن.

ج -عمر.

د -شُ عيب.

إيمان.
جَ �-

دِ �-
إيمان.

الصرف ؟
� -3أ ّي من العبارات ال�آتية وردت فيها كلمة ( مساجد ) ممنوعة من ّ
�أ«  -ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ» ب« -ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ».
د -زرت مساجد دمشق      .

ج -صليت فى مساجد كثيرة.

-4ما التّشكيل المناسب لما تحته ّ
خط في عبارة (تتميّز كثير من مدن فلسطين ب�أهميّة دينيّة وتاريخيّة)؟
فلسطين.
�أ-
َ
�-5أ ّي من الكلمات ال�آتية ليست ممنوعة من الصرف ؟
ب -فلسطينِ .

�أ-سواتر.

ب -مناشير.

فلسطين.
ج-
ُ

فلسطين.
د-
ْ

ج -قبائل .

د� -أساتذة.

الصرف ؟
� -6أ ّي من الكلمات ال�آتية ممنوعة من ّ
�أ -ندمان .

ب -ع ّفان .

الصحيحة ؟
� -7أ ّي من العبارات ال�آتية هي ّ
�أ -تكلّم الخطيب عن يزي ٍد بن معاوي ٍة.
ج -يفخر شعبنا بتقديم شهدا َء عظا ٍم.
َ -8من النبي ِمن التالية �أسماؤهم ممنو ٌع من الصرف ؟
�أ -شعيب

ب -صالح

ج -سنان.

د -نواتان.

ب -ع ّمت المظاهرات شوارعاً متعدد ٍة .
د-لا تخلو مدينتنا من ضعفا ٍء ومساكينٍ .
د -يونس

ج -هود

الصرف لسببين ؟
�-9أ ّي من الكلمات ال�آتية ممنوعة من ّ
�أ�-أقصى .

ب� -أصدقاء.

ج -قناديل.

الصرف ؟
-10ما علامة رفع الممنوع من ّ
�أ-الفتحة عوضا عن الكسرة .ب -الفتحة عوضا عن الض ّمة.
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ج -تنوين الضم.

اص.
د-خو ّ
د-الض ّمة.

اختبار الوحدة ال�أولى
س :1نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:

( 7علامات)

 -1ما المعنى المستفاد من الزيادة في « وغل ّقت» من قوله تعالى «:ﭘﭙ»؟
�أ -التدرج .

ب -التعدية .

د -الطلب.

ج -المبالغة .

 -2ما المقصود بقول �أبي عبد الله ،في مسرح ّية غروب ال�أندلس(:نثوب �إلى الحجا)؟
�أ -قبول الصلح وتحكيم العقل.

ب -المقاومة والتصدّي.

ج -توحيد الجيش ال�إ سلامي .

د -ال�أخذ بر�أي �أمه عائشة.

 -3نوع الواو في قوله تعالى «ﮎﮏ» هو:
�أ -حالية .

ب -استئنافية.

د -مع ّية.

ج -عاطفة.

َ -4من مثّل شخصية ال�أمين على مصلحة ال�أ ّمة في مسرح ّية غروب ال�أندلس؟
�أ-الوزير �أبو القاسم .ب -ابن سراج.

ج -الحاكم (�أبو عبد الله).

سي ٌل طغىُ ،دفّا ُع ُه ال ُق ّذاف)؟

� -5إلا َم ترمز كلمة (سيل) في قول الشاعر�( :أ ّما ُه لا ُيجدي العنا ُد ،ف إ�نّه
�أ -الخونة والعملاء .ب -عامة الشّ عب.

د-شيخ القضاة.

ج -جيش ال�إ سبان.

د -رؤوس العشائر.

 -6ما المعنى الذي يفيده حرف الج ّر ( ِمن) في قوله تعالى« :ﭥﭦﭧﭨ»؟
�أ -زائدة للتوكيد .ب -التّبعيض.

د -ابتداء الغاية.

ج -الاستعانة.

� -7أ ّي من الدواوين الشّ عريّة ال�آتية للشاعر عزيز �أباظة؟
�أ� -أنّات حائرة.

ب -شواطئ القمر.

ج� -أزهار ذابلة.

د -شهد ال ُعزلة.

__________________________________________________________

س :2نقر�أ النص ال�آتي ،ثم نجيب عما يليه:

(15علامة )

قــال تعالــى«:ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ»
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 -1ما المحسن البديعي في اللفظتين (شروه واشتراه):
�أ -ترادف

ب -جناس

		

(علامة)
د -مقابلة.

ج -طباق

 - 2ما ال�أسلوب الوارد في قوله تعالى« :ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶ»
�أ -قسم

ج -شرط

ب -تعجب

(علامة)
د -استفهام

-3كيف م ّكن الله ليوسف في ال�أرض؟

(علامتان)

 -4ما المقصود بقوله تعالى« :ﯬﯭ ﯮ ﯯ»؟
النص :بدلاً ،فعلاً متعدياً لمفعولين ،اسماً مقصوراً ،خبراً لفعل ناسخ.
� -5أستخرج من ّ
 -6الكلمات( :شروه ،الزاهدين ،ت�أويل)

(علامة)
(علامتان)
(3علامات)

ما مرادف ال�أولى؟ وما المعنى الصرفي للثانية؟ وما المادة المعجمية للثالثة؟
القصة �أحسن القصص كما في قوله تعالى«:ﮰﮱﯓﯔﯕ»؟
 -7لم سميت ّ
� -8أعرب ما تحته خط.

(علامتان)
(3علامات)

س :3نقر�أ ال�أسطر الشّ عريّة ال�آتية من قصيدة (رسالة �إلى صديق قديم) ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها10(:علامات)
رحلت و�أبته ُل
«�أنا �أبكي على �أيام قريتنا التي
ْ
الخ ِض ُل
�أزقّ ُتها مق ّوس ُة العقو ِد وصب ُحها َ
ِ
قطعان ال ُّرعا ِة �إليه يكتح ُل
ومغر ُبها الذي برجو ِع
الح َج ُل
ض ريشَ ُه َ
وفوقَ سقوفِها البيضا ِء ن ّف َ

وكيف يجي ُئها المط ُر
فتورقُ في شفا ِه الحقلِ �أغني ٌة وتزده ُر»

						
السابق؟
 -١ما س ّر بكاء الشّ اعر كما فهمت من المقطع ّ
						
� -٢أذكر ُمؤلَّفاً نثريّاً من مؤلّفات الشّ اعر عبد اللطيف عقل.
					
�( -٣أبتهل� ،أزقتها) ،هات مرادف ال�أولى ،ومفرد الثّانية.
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(علامة)
(علامة)
(علامتان)

السابقة؟
 -٤ما العاطفة التي برزت في ال�أسطر الشّ عريّة ّ

(علامة)
(علامة)

 -٥نذكر ملامح البساطة التي صورها الشّ اعر في قريته التي َرح َل عنها.
 -6نكتب ثمانية �أسط ٍر شعريّة �أخرى من القصيدة.

(�أربع علامات)

النحو

س�:1أ -نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:

(4علامات)

الصرف؟
� -1أ ّي من الكلمات ال�آتية ليست ممنوعة من ّ
�أ -عثمان.

ب -حيران.

د -سلمان.

ج -هوان.

 -2واحد من ال�أسماء ال�آتية ليس ممنوعا من الصرف:
�أ -حمزة .

ب -سلمان.

		

د -علي.

ج -فاطمة

 -3من ال�أعلام المؤنثة ت�أنيثا لفظيا :
�أ -طلحة .

ب� -إبراهيم.

د -عدنان.

ج -يوسف .

 -4الضبط السليم لكلمتي (حواجز ،عسكرية )في قولنا :نصب الاحتلال حواجز عسكرية هو :
�أ -حواج َز عسكري ًة.

ج -حواج ٌز عسكري ِة.

ب -حواج ِز عسكري ٍة .

د -حواجزاً عسكري ًة.

ب -نمثّل على ال�آتي بجملٍ مفيدة من �إنشائنا ،يكون فيها:
 -1اسم ممنوع من الصرف لعلّة واحدة.
 -3اسم ممنوع من الصرف ينتهي ب�ألف وهمزة زائدتين.
نعرب ما تحته ٌّ
خط في العبارات ال�آتية �إعراباً تاماً:
جُ -

(3علامات)
 -2صيغة منتهى جمو ٍع مصروفة.
( 3علامات)
طالب مجتهدٌ.
� -2أكرم ٌ

		
ُ -1ول َد نزار قبّاني في دمشق ،وعاش فتر ًة مه ّمة من حياته في بيروت.
« -3ﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮ»

العروض
س :1نقطّع البيت ال�آتي تقطيعاً عروضيّاً ،ونكتب التفعيلة ،واسم البحر.
وكنت �إذا س�ألت القلب يوماً

( 3علامات)

تولّى الدمع عن قلبي الجوابا
27

