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ال َف ْر ُع

ال ُمطا َل َع ُة
ال َقوا ِع ُد

الم ْوضو ُع
َ

غات
نِ َع ٌم سابِ ٌ

ال ُمب َتد�أ والخَ َب ُر
النّص الشّ عري رسال ٌة �إلى صديقٍ قَدي ٍم
ّ
ّ
كان و�أخواتها
ال َقو ِاع ُد
التَّعبي ُر

قصة
كتاب ُة ّ

الصَّ ْف َح ُة

٣
٦
١٢
١٨
٢٣

ُ
ّتاجات
الن
من الطلب ِة بع َد دراس ِة هذ ِه الوحد ِة المتمازجة والتفاعل مع �أنشطتها:
ُيتوقّع َ
 -1تحليل النص القر�آني.
آ
 -2توضيح القيم وال�إ رشادات الواردة في ال�يات.
 -3التعرف �إلى مناسبة القصيدة (رسالة �إلى صديق قديم) ونبذة عن قائلها.
الشعري.
 -4توضيح معاني المفردات والتراكيب الجديدة الواردة في ال�آيات الكريمة والنص
ّ
 -5استنتاج ال�أفكار الرئيسة في النصوص.
النص الشعري .
 -6استخراج المحسنات البديعية الواردة في ّ
 -7استنتاج العواطف الواردة في النص الشعري.
الشعري .
 -8توضيح الصور الفن ّية الواردة في النص
ّ
 -9حفظ عشرة �أسطر من قصيدة (رسالة �إلى صديق قديم).
 -10التعرف �إلى صور المبتد�أ والخبر.
� -11إعراب المبتد�أ والخبر في سياقات �إعرابية مختلفة.
 -12بيان �أسباب تقدّم المبتد�أ على الخبر وجو ًبا.
 -13بيان �أسباب تقدّم الخبر على المبتد�أ وجوبا.
 -14التعرف �إلى كان و�أخواتها ،وعملها في الجملة الاسميّة.
 -15بيان �أسباب تقدّم اسم كان و�أخواتها على خبرها وجو ًبا.
 -16بيان �أسباب تقدم خبر كان و�أخواتها على اسمها وجو ًبا.
� -17إعراب الجملة المنسوخة بكان و�أخواتها.
 -18كتابة �أمثلة على القضايا النحوية.
قصة قصيرة تص ّور معاناة �أسرة فلسطين ّية نزحت عن �أ ِ
رضها ،وسكنت في مخ ّيمات الشّ تات.
 -19كتابة ّ
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ساب ٌ
غات
ِن َع ٌم ِ
س واستمرا ِر
الحم ُد لل ِه على �آلائِه و َنعمائِ ِه ،الظاهر ِة والباطن ِة ،فالكو ُن كلُّ ُه ُم َه َّي�أ ٌ لِ َحيا ِة النّا ِ
َع ْي ِش ِهمَ ،ولا ُي ْدرِكُ هذا الف َْض َل والتَّكري َم �إلّا ُك ُّل ُم َت َدبِّ ٍر ُم َت َب ِّصرٍ.
يات مجموع ًة من ال�أفكا ِر هي :نِ َع ُم الل ِه ومخلوقاتُه لا حص َر لها ،وال�أم ُر بالنظ ِر
تتناولُ ال�آ ُ
ِ
وتحميق المشركين ب�أنّهم في الشدائ ِد
الكون وعجائ ِبه؛ لنسترش َد بذلك �إلى وحدان َّي ِة الخالقِ ،
�إلى
ُ
ِ
ِ
عقاب الل ِه يو َم لا يجزي وال ٌد
بالخوف من
يدعون الل َه وحدَه ،وفي ال َّرخا ِء يشركون معه ِسواه ،وال�أم ُر
ِ
ِ
الكائنات
بجميع
الغيب الخمس ُة التي است�أث َر الل ُه بعل ِمها ،و �إحاط ُة عل ِمه -تعالى-
ومفاتيح
عن ول ِده،
ِ
ُ
ظاهرِها وباط ِنها.
قالَ َتعالى:
ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

�أسبغَ� :أت ّم ،و�أكم َل.

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ

ال ُع روةُ :ال َعهدُ ،و ُيقص ُد
بها الدين ال�إ
سلامي.
ّ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
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ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ
ﯭ ﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁ
ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞ

ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

يولجُ :يدخ ُل.
مس ّم ىُ :مع ّين.

ﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﭵﭶ

ﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

حاب.
ال ُّظ ل ُلّ :
الس ُ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉﱪ (لقمان)٣٤ - ٢٠ :
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ناقض للعهد.
خ تّ ار :غدّارٌ ،

ال َف ْهم والاستيعاب
1
٢
٣
٤
٥

نذك ُر النّع َم الَّتي �أنع َم اللّ ُه بها علينا.
ما عاقب ُة َمن يكف ُر باللّه؟
في ال�آ ِ
يات �إشار ٌة �إلى َتعاق ُِب اللَّي ِل والنهار ،نُ َو ِّض ُحها.
ور َدت في ال�آ ِ
يات مجموع ٌة من دلائلِ قُدر ِة اللّ ِه –تعالى ،-نُ َب ِّي ُنها.
في ال�آ ِ
يات �أمو ٌر لا يعل ُمها �إلا اللّ ُه ،نذك ُرها.
المناقشة والتّحليل

1

ِ
اب ال�إ
حسان الوارد َة في قو لِه َتعالى :ﱫﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
نُ َب ِّي ُن �أبو َ

						
ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﱪ
الض ُّر عنهم عادوا �إلى
وقت الشِّ دَّة ،و �إذا ما
بعض النا ِ
انكشف ّ
� ٢أشارت ال�آ ُ
يلجؤون �إلى اللّ ِه َ
س َ
َ
يات �إلى �أ َّن َ
اقع على ذلك.
َغ ِّيهمَ ،ن ْذ ُك ُر ثلاث َة �أمثل ٍة ِمن الو ِ

(لقمان)22 :

يات �إشار ٌة �إلى نِع ٍم ظاهر ٍة ،و�أخرى ِ
 ٣في ال�آ ِ
باطن ٍة ،نذك ُر �أمثل ًة على ك ٍّل من ُهما.
عن عل ٍم ،و َمن يجادلُ بغي ِر عل ٍم.
بين َمن
يناقش في دينِ اللّ ِه ْ
ُ
 ٤نُ َب ِّي ُن الفرقَ َ

فق مع ك ٍّل ِمن ال�آ ِ
ستخرج من ال�آ ِ
يات:
َ ٥ن
ُ
يات ما يتَّ ُ
• قالَ َتعالى :ﱫﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﱪ
• قالَ َتعالى :ﱫﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﱪ.
		
•قالَ َتعالى :ﱫ ﮂﮃ ﮄﮅ ﱪ.

(الكهف)109 :
(عبس)35-34 :
(الرحمن)5 :

اللّغة وال�أسلوب

 1نُف ّرق في المعنى بين ما تحته ّ
خط فيما ي�أتي:

			
■ ■قال تعالى :ﱫ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﱪ.
■ ■ما َن ِف َذ ِت ال ّرصاص ُة من ِ
الجدار.

(لقمان)٢٧ :

الصدور ،ال�أرحام ،ال ُّظ َلل.
 2نذك ُر ُمفر َد ك ٍّل منُّ :
سلوب شَ ٍ
رط.
سلوب ٍ
نهي� ،أ َ
سلوب �أمرٍ� ،أ َ
 3نستخرج من ال�آيات� :أ َ
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النحو

المجموعة

ال�أ ّولى

بتد ُأ َ
ا ُمل َ
واخل َب ُر

 1قال تعالى :ﱫﯟ ﯠﯡﱪ.

 ٢قال تعالى :ﱫ ﮏﱪ.

(لقمان)25 :
(لقمان)٢٢ :

 ٣قال تعالى :ﱫﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱪ		.

(لقمان)٢٥ :

 ٤قال تعالى :ﱫﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱪ		.

(لقمان)٢٣ :

 ٥قال تعالى :ﱫﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱪ		.

(البقرة)184 :

المجموعة

الثّانية

 1قال تعالى :ﱫﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﱪ .

(لقمان)٢٢ :

 ٢حيفا حبيبتي.
 3قال تعالى :ﱫﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﱪ		.

المجموعة

(الرعد)٢٦:

الثّالثة

 1متى المباراةُ؟
 2قال تعالى :ﱫﭤ ﭥ ﭦﱪ		.
 3للمطالعة قيم ُتها عند ال ُمثقَّفين.
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(البقرة)٧ :

ُالح ُظ :
ن ِ
لو ت�أ َّم ْلنا ال�آ ِ
يات الوارد َة في ال�أمثل ِة الخمس ِة من المجموع ِة ال�أولى لوجدْنا �أنها جم ٌل اسم َّية ،ولو دقّقنا
المثال ال�أ ِ
ِ
ول (الحمدُ) اسماً
النّظ َر فيها لوجدْنا �أن ك ّلاً منها يتك ّو ُن من مبتد�أ وخبرٍ ،وقد جاء المبتد�أ في
عرب في هذه الحال ِة مبتد�أً مرفوعاً ،وعلام ُة رف ِعه الض ّم ُة الظّاهر ُة على �آخرِه ،وفي ال�أمثل ِة
ظاهراً �أو مفرداً ،و ُي ُ
الثلاث ِة ال�أخرى جا َء المبتد�أ اسماً ظاهراً مبن ّياً (ضميراً في المثال الثاني ،واسم استفهام في المثال الثالث،
ِ
المثال ال�أخي ِر فق ْد
رفع ُمبتد�أ� .أما المبتد�أ في
واسم شرط في المثال الرابع) ،ويكو ُن ك ٌّل منها في مح ِّل ِ
جا َء مصدراً مؤ ّولاً (�أن َتصوموا) ،وتقدي ُر الجمل ِة َص ْو ُمكم خي ٌر لكم ،و ُي ْع َر ُب المصد ُر المؤ َّولُ في مح ِّل
رفع ُمبتد�أ.
ِ
و �إذا ت�أملنا ال�أمثلة مرة �أخرى وجدنا �أ َّن الخبر في الجملة ال�أولى (للّه) جاء شبه جملة (جا ّراً ومجروراً)،
وقد ي�أتي الخبر شبه جملة ظرفية ،كما في قولنا :القانون فوق الجميع ،وفي المثالين الثاني والخامس
جاء الخبر اسماً مفرداً (محسن ،خير)� ،أما في المثالين الثالث والرابع فقد جاء الخبر جملة فعلية (خلق
ياض ُة َفوائِدُها كَثي َرةٌ.
السماوات ،كفر فلا يحزنك كفره) ،وقد يجي ُء الخبر جملة اسم َّية ،كما في قولنا :ال ِّر َ
و �إذا ت�أ ّملنا ال�آي َة في المثال ال�أ ّو ِل ِمن المجموع ِة الثّاني ِةَ ،و َجدْنا �أ ّن المبتد�أ ( َمن) اسم شرط ،وهو ِمن
حق الصدارة ،ومنها �أسما ُء الاس ِتفها ِم ،و�أسما ُء الشّ رط ،والاس ُم المبدو ُء بلا ِم الاب ِتداء ،وما
ال�ألفاظ الَّتي لها ّ
التّعجبيّ ُة؛ لِذا تقدّم المبتد�أ على الخبر .وفي الجمل ِة الثّاني ِة ،جا َء المبتد�أ (حيفا) اسماً معرفة ،وجاء الخب ُر
كذلك (حبيبتي) مع ّرفاً بال�إ ضافة ،وهنا تساويا في التعريف ،كما جاء خب ُر المبتد�أ (اللّه) في ال ِم ِ
ثال الثّالث
(يبس ُط ال ّرزقَ )ِ ،
ِ
الحالات جميعها ،ي َتق َّد ُم ال ُمبتد�أ
فاع ُلها ضمي ٌر يعو ُد على المبتد�أ ،وفي هذ ِه
جمل ًة فعل ّية ُ
الخب ِر ُوجوباً.
على َ
حق
�أ ّما �إذا ت�أ ّملنا ال ِمثالَ ال�أ ّولَ في ال َمجمو َع ِة الثّال َث ِةَ ،
لاحظنا �أ ّن الخب َر (متى) ه َو ِمن ال�ألفاظ الَّتي لها ُّ
ِ
المثال الثّاني جا َء الخ َب ُر شب َه ُجمل ٍة ،وهو متقدّم على المبتد�أ النكرة (فاكه ٌة) ،كما جا َء
الصدار ِة ،وفي
ّ
الخب ُر في المثال ال ّرابع شب َه الجمل ِة (للمطالعة) ُمتقدّماً على المبتد�أ (قيم ُتها) ،الَّذي يتض ّم ُن ضميراً يعو ُد
ِ
الحالات جميعها ،يتقدّم الخب ُر على ال ُمبتد�أ ُوجوباً.
ض المبتد�أ .وفي هذ ِه
على َبع ِ
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نستنتج:
 1المبتد�أ :اس ٌم �أسن َد �إليه الخب ُر ،و ُحك ُمه ال ّر ُفع.
 2الخبر :ما يسند �إلى المبتد�أ ،و ُحك ُمه ال ّر ُفع.
وطان� .أو اسماً مبن ّياً (ضميراً ،اس َم
 3ي�أتي المبتد�أ اسماً ُمفرداً (ظاهراً) ،مثل :الفسا ُد يهد ُم ال�أ َ
استفها ٍم ،اس َم ٍ
شرط ،ما التعجبيّ ُة ،اسم �إشارة ،اسماً موصولاً) ،مثل :ما �أجم َل ُربو َع الوطنِ !
خرين حقوقَهم عم ٌل جلي ٌل.
�أو مصدراً ُمؤ َّولاً ،مثل� :أ ْن
نعطي ال�آ َ
َ
 4ي�أتي الخب ُر على ُصورٍ ،هي:
•اس ٌم مفر ٌد ،مثل :ال ُع ْصفو ُر ُم غ ِّر ٌد.
•جمل ٌة :فعلي ٌة ،مثل :العصفو ُر يغ ِّر ُد� ،أو اسم َّي ٌة ،مثل :العصفو ُر صوتُ ُه جمي ٌل.
•شب ُه جمل ٍة :جا ٌّر ومجرو ٌر ،مثل :العصفو ُر في القف صِ� ،أو ظرف َّي ٌة ،مثل :العصفو ُر فوقَ
الشجر ِة.

ِ
الحالات ال�آتي ِة:
 5يتق َّد ُم ال ُمبتد�أ على الخب ِر ُوجوباً في
•�إذا كان ال ُمبتد�أ من ال�أ ِ
الصدار ِة ،مث َل :ما �أرو َع ال�إ
خلاص!
حق َّ
لفاظ الَّتي لها ُّ
َ
•�إذا َتساوى المبتد�أ مع الخب ِر في التَّ ِ
القدس عاصم ُة فِ َلسطين.
عريف �أو التَّنكيرِ ،مثل:
ُ

الحق يعلو.
•�إذا كان الخب ُر جمل ًة فعل ّي ًة ،فاعلها ضمي ٌر يعو ُد على المبتد�أ ،مثلُّ :
 6يتق َّد ُم الخب ُر على المتبد�أ وجوباً في الحالات ال�آتية:
•�إذا كان الخب ُر من ال�أ ِ
الصدار ِة ،مث َل� :أين الاجتما ُع؟
حق َّ
لفاظ الَّتي لها ُّ
مخصص ٍة ب َو ٍ
صف �أو �إضاف ٍة ،مثل :معي
•�إذا كان الخب ُر شبه جمل ٍة ،والمبتد�أ نكر ٌة تا ّم ٌة غي ُر َّ
دينا ٌر.

ض الخبرِ ،مثل :للوطنِ رجالُ ُه ال�أوفيا ُء.
•�إذا اتّصل بالمبتد�أِ ضمي ٌر يعو ُد على بع ِ
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التّ دريبات
ّدريب األول:
الت ُ
نُ َع ِّي ُن المبتد�أ والخب َر فيما ي أ�تي ،ونُ َب ِّي ُن صور َة ك ٍّل منهما:
١ -١قال تعالى:ﱫﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﱪ		
		
٢ -٢قال تعالى :ﱫﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱪ.
ليس يعتذ ُر
ومثلي َ
٣ -٣يا ُ
قدس معذر ًة َ
ِ
ِ
الحرف �أنتح ُر
بسيف
و�أنا
هيب ..وقادتي المط ُر
و�أنا اللّ ُ
			
فمتى س�أستع ُر؟!
٤ -٤قا ِو ْم
فالعشب ُة قنبل ٌة
والورد ُة قنبل ٌة
وحجار ُة بي ِت َك من ُجن ِد اللّ ِه ُمح َّمل ٌة.

					

(لقمان)27 :
(لقمان)25 :

(�أحمد مطر)

(علي الخليلي)

٥ -٥يا َرضوى
الزر ُع ال�أخض ُر طف ٌل
والعال ُم طف ٌل
فتعا َل ْي

نحن تو َّزعنا في ك ِّل مداخلِ بلدتِنا
ها ُ
نحن حم ْلنا ِ
باقات الور ِد ال�أحمر					.
ها ُ

(مريد البرغوثي)
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ّدريب الثّاني:
الت ُ
نُ َح ِّولُ الخب َر المفر َد إ�لى جمل ٍة ،والخب َر الجمل َة إ�لى مفر ٍد فيما ي أ�تي:
 -٢القم ُر نو ُره ساط ٌع.
			
المؤمن يتو َّك ُل على اللّه.
-١
ُ
السواكُ طهار ٌة للف ِم.
				
حات.
ات متفتِّ ٌ
 -٣الزهر ُ
ِّ -٤
ّدريب الثّالث:
الت ُ
سبب تق ُّد ِم ال ُمبتد أ� على الخب ِر ُوجوب ًا فيما َي أ�تي:
نُب ّين َ
١ -١ال ِمهن ُة تص ُق ُل الشّ خص ّي َة ،وتُع ّز ُز الثّق َة بالنّفسِ.
٢ -٢فِ َلسطين موطني.
٣ -٣فَلا ودا َد لِ َم ْن بال َوصلِ َق ْد َب ِخلوا

و َم ْن َتناسى ف إ�نّا قد َنسينا ُه		

(عصام �إمام)

ّدريب ال ّرابع:
الت ُ
سبب تق ُّد ِم الخب ِر على ال ُمبتد أ� ُوجوب ًا فيما َي أ�تي:
نُ َب ِّي ُن َ
				
١ -١قال تعالى :ﱫﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱪ.

(ال �أع راف)١٨٧ :

		
و�أين منهم �أكالي ٌل وتيجا ُن؟

ندي)
(�أبو البقاء ال ُّر ّ

٣ -٣في ِ
					
عن َبلدي.
البال �أغني ٌة يا �أ ُ
خت ْ
٤ -٤لل ّذ ِ
وح.
كريات نو ُرها الَّذي ُيضي ُء �أر ِو َق َة ال ّر ِ

(محمود درويش)

		
�٢ -٢أين الملوك ذَوو التيجان من يمنٍ

٥ -٥ورا َء ك ِّل رجلٍ عظي ٍم امر�أةٌ.

٦ -٦قال تعالى:ﱫ ﯫ ﯬ ﯭﱪ.

					

(البقرة)214:

ّدريب اخلامس:
الت ُ
عرب ما تحت ُه ٌّ
خط فيما َي أ�تي:
نُ ُ
		
١ -١الخي ُل واللي ُل والبيدا ُء تعرفُني
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القرطاس والقل ُم
الرمح و
السيف و ُ
و ُ
ُ

(المتنبي)

طلق الشّ رار ْة
٢ -٢مروا ُن �أ َ
علن الثّ ّوا ُر َح ْر َب ُه ْم
َف�أ َ
ِشعا ُر ُه ْم:
رفض ال ّركو َع
َنجو ُعَ ،ن ُ
و َع َّم َق ال�أسرى َقرا َر ْه
ليس َي ْن َحني
ال ُح ُّر َ
السحاب
عانق
شُ ُ
موخ ُه ُي ُ
َ
						
َي ْز َدري القُيو َد والنَّظا َرةْ.
�٣ -٣آه ..ريتا

(عبد الحكيم �أبو جاموس)

ِ
عيني
�أ ُّي شي ٍء َر َّد عن
عينيك َّ
ِسوى �إغفاءتين
وغيو ٍم َع َسليّ ْة
قب َل هذي ال ُبندق ّي ْة!
كان
كان يا ما َ
َ
صمت العش ّي ْة
يا
َ
الصبح بعيداً
هاج َر في
ِ
قمري َ

ِ
			
العيون ال َع َس ِل ّي ْة.
في

(محمود درويش)
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ٌ
دمي
رسالة إلى
ٍ
صديق َق ٍ

(عبد اللّطيف عقل /فِ َلسطين)

ّص
بني يدي الن ّ
سطيني ،ولِ َد في قري ِة دير استيا القريب ِة من
عبد اللّطيف عقل (1993 -1942م) شاع ٌر فِ َل
ّ
ِ
المجموعات الشّ عريّ ِة ،منها( :شواطئ القمر) ،و(�أغاني الق ّم ِة والقاع)،
نابلس ،صد َر ل ُه كثي ٌر من
َ
من المسرح ّيات ،منها( :البلاد طلبت �أه َلها).
كما �ألَّ َف عدَداً َ
بين �أيدينا رسال ٌة و ّجهها الشّ اع ُر �إلى صديقٍ قدي ٍم حاولَ �إغرا َء ُه بالهجر ِة ،وحثّ ُه
والقصيد ُة الَّتي َ
على مغاد َر ِة الوطنِ  ،وع ّي َر ُه ِ
ض
بطول ال ُم ْك ِث في ِه ،فر َّد علي ِه الشّ اع ُر معاتِباً ،ومؤنّباً ،ومؤكّداً تش ّب َث ُه ب�أر ِ
�آبائِ ِه و�أجدا ِد ِه ،و �إصرا َر ُه على البقا ِء في وط ِن ِه مهما تعد ِ
المغريات.
َّدت
ُ

ٌ
دمي
رسالة إلى
ٍ
صديق َق ٍ
�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
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الخَ ِض ُل :المبلّل بالنّدى.
الح َج ُل( :الشّ نّار) ،طائ ٌر ب ّر ٌّي.
َ

()١
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
***
َو�أن َّك مثلما ع ّود َتني
عدت تؤذيني و�أحت ِم ُل
قد َ
س
تُع ّي ُرني ب�أنّي قاب ٌع في القد ِ
لا ح ّبي سينق ُذني ولا جرحي سين َ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 َج ْذ ٌر ُيناغي ُع َ
كانت
ُم ْذ ْ
ومن ُذ َتك َّو َن ال�أ َزلُ
وك ّو َن لح ُمها َل ْحمي
وتحت ِ
ظلال ِ
زيتون الجليلِ �أه َّمني الغ َزلُ
َ
حفظ في شراييني ال�أ
و�أ ُ
باحت بها ال ُق َب ُل
َ
حاديث الَّتي ْ
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

()2

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 يند َِم ُلَ :ي ْب َر�أ.
و ُّ
س
فِ َلسطينيّ ٌة �أحزانُهم في الدّر ِ
�إ ْن ر ّدوا و �إ ْن َس�ألوا
***
ُسطو ُركَ في رسال ِت َك ال�أثير ِة
الخ َج ُل
لفَّها َ
روف ذليل ًة
تُ َرا ِو ُدنِي ال ُح ُ
وتُ ِذلُّني ال ُج َم ُل
تُزيّ ُن لي ال ّرحي َل
َ
رحلوا
ك�أ ّن لا
يكفيك َمن َ
تيت �إ َ
ليك
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 َد ِمي
�أنا َن ُ
نبض َد ِمي و�أ ْر ِ
تح ُل؟
َ
فكيف �أخو ُن َ
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ال َف ْهم والاستيعاب
المقطع ال أ� ّولِ .
 1نذك ُر س ّر بكا ِء الشّ اع ِر كما فهمنا من
ِ
 2لماذا َ
انفعل الشّ اع ُر َ
عندما قر أ� رسال َة صدي ِق ِه؟
 3ب َِم عُ ّي َر الشّ اع ُر في ال ّن ّص؟
ديق من الشّ اع ِر؟
الص ُ
طلب ّ
 4ماذا َ
عن ال أ�فكا ِر ال آ�تي ِة:
ُ 5ن َع ِّي ُن ال أ�سط َر الشّ عر ّي َة ا َّلتي تُع ِّ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 ُ
1

المناقشة والتّحليل

نصف َ
تلك القري َة.
�أشا َر الشّ اع ُر �إلى ذكرياتِ ِه في قر َي ِت ِه،
ُ

نوضح جمالَ التّصوي ِر فيما ي�أتي:
ّ ٢

تيت �إ َ
ليك مث َل البد ِر �أكتم ُل.
 أ�أنّي �إ ْن �أ ُالخ َج ُل.
بسطو ُركَ لفَّها َ ٣نُ َب ِّي ُن ال ُمغر ِ
نسان �إلى �أ ْن يه ُج َر و َط َن ُه.
تدفع ال�إ َ
ِيات الَّتي ُ
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وفق ما ِ
يناس ُبها في
الص َ
ون والحرك َة و ّ
 ٤وظّ َف الشّ اع ُر في قصي َدتِ ِه اللّ َ
وت ،نُ َصنّ ُف ك َّل عبار ٍة َ
ِ
الجدول:
العبارات

الخ ِض ُل
صب ُحها َ
وتورقُ في شفا ِه الحق ِل
الحج ُل
ن ّفض ريشه َ
� ْإن ر ّدوا و � ْإن س�ألوا
تسرقُ خضر َة ال ّز ِ
يتون
ومن بترابِهم ُجبلوا

ال َلون

الحركة

الصّ وت

مق هذي ال�أرض
�أنا َج ْذ ٌر ُيناغي ُع َ

اللّغة وال�أسلوب
 1نُف ِّر ُق في المعنى بين ما تح َته ٌّ
خط في ٍّ
كل من:
 أ أ�ز َّق ُتها ُم َق َّوس ُة العقو ِد.الزمن.
رزح شع ُبنا َ
ب َتحت الاحتلالِ عقوداً من ِ
 -ج ُت َو َّث ُق عقو ُد ال ّزو ِاج في المحكم ِة الشّ رع ّي ِة.

وبين صدي ِق ِه ،ما أ�ث ُر َ
َ
القصيد ِة؟
ذلك على جمالِ
ّ 2وظ َف الشّ اع ُر في قصيد ِت ِه أ� َ
سلوب الحوا ِر بي َن ُه َ
 3ن َ
المفردات ا َّلتي ّوظ َفها منه.
عبيُ ،ن َع ِّي ُن
َهل الشّ اع ُر من
ِ
قاموس ال ّتر ِ
ِ
اث الشّ ّ
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ورقة عمل
ال�جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
السؤال ال�أول :نضع دائرة حول رمز إ
مخلصين ل ُه الدّن﴾؟
موج كالظّلل دعوا الله
 -١ما ال�أسلوب الذي يمثّله قوله تعالى﴿ :و �إِذا غشيهم ٌ
َ
د .شرط
ج .نفي
ب .استفهام
�أ� .أمر
 -٢ما الصورة التي جاء عليها الخبر في قوله تعالى ﴿ :و �إلينا مرجع ُهم فن َن ِّبئهم بما عملوا﴾؟
د .جملة فعلية
ج .اسم صريح
ب -جملة اسمية
�أ .شبه جملة
حن �إلى طفولتنا فسح ُر روائها ثم ُل"؟
 -٣ما المعنى الصرفي لما تحته خط في الجملة ال�آتية�" :أ ّ
د .صيغة مبالغة
		
ج .اسم مفعول.
ب .صفة مشبهة.
�أ .اسم فاعل.
� -٤أي ال�أعمال الشعرية من ال�آتية للشاعر عبد اللطيف عقل؟
ج� .أغاني القمة والقاع .د� .أغاني القمر
�أ� .أغاني الفجر .ب� .أغاني المساء.
 -٥ما معنى العقود في عبارة � :أزقّتها مق ّوسة العقود؟
ج .الاتّفاق الموقع بين طرفين د .ما تتزيّن به المر�أة
�أ 10.سنوات ب .السقف المق ّوس
نص (رسالة إ�لى صديق قديم) ث ّم نجيب
السؤال الثاني :نقر�أ ال�أسط َر الشعرية ال�آتية من ّ
عن ال�أسئلة التي تليها:
" و�أنّك مثلما ع ّودتني
عدت تؤذيني و�أحتم ُل
قد َ
س
تع ّيرني �أنّي قابع في القد ِ
لا ُح ّبي س ُينقذني ولا جرحي سيندم ُل
موت
تقول ب�أنّني س�أ ُ
افي
في بطء خر ّ
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وطن ولا ما ٌل ولا مث ًل
َ
وسوف �أموت لا ٌ
نسيت ب�أنّني البطء الذي في بطئه يص ُل"
َ
نسيت ب�أننّي البطء الذي في بطئه يصل"
 -١نب ّين دلالة قول الشاعر" :
َ
 -٢لم تكن هذه الرسالة ال�أولى التي تصل الشاعر من صديقه ل�إ قناعه� ،أ َين نجد هذا المعنى؟
وطن ولا ما ٌل ولا مث ًل"
 -٣نذكر مفرد كلمة ُمثُل الواردة في قول الشاعر:
َ
"وسوف �أموت لا ٌ
نوضح سبب استخدام الشاعر لكلمة (قابع) في قولِه" :تعيّرني �أنّي قابع في القدسِ"
ّ -٤
 -٥نستخرج من النص� :أسلوب توكيد� ،أسلوب نفي.
 -٦نلمح في ال�أسطر السابقة �أسلوب الحوار بين الشاعر وصديقه ،ما �أثر ذلك على جمال القصيدة؟
السؤال الثالث :نقر أ� ال�أبيات ال�آتية ،ثم نجيب عما يليها من أ�سئلة:
ولا حمل ْتني نح َو فاحش ٍة ر ِْجلي
ولا دلَّني ر�أيي عليها ولا عقلي
فتى قبلي
َ
من الده ِر �إلا قد �أصابت ً
من ال�أمر لا يمشي �إلى مثله مثلي
َ

يت كفِّي لريب ٍة			 
		
َلعم ُرك ما �أ ْه َو ُ
ولا قا َدني سمعي ولا بصري لها			 
		
و�أعل ُم �أنّي لم تُص ْبني مصيبة			 
		
حييت لِ ُمنكرٍ			 
ش ما
		
ولست بِما ٍ
ُ
ُ
 -١ما الفكرة التي تدور حولها ال�أبيات السابقة؟
 -٢ما دلالة البيت الثالث؟
 -٣قال تعالى� ":إ َّن السمع والبصر والفؤاد ك ُّل �أولئك كان عنه مسؤولا) نستخرج من ال�أبيات ما يتفق
وهذا المعنى.
 -٤جاء في البيت الرابع :ولست بماشٍ ...بحذف الياء من الاسم المنقوص (ماشي) ،نعلل ذلك.
 -٥نب ّين معنى كلمة ريبة ،ونستخرج ضد كلمة المعروف.
 -٦ورد في ال�أبيات فعل ناقص ،نعيّنه ونبيّن اسمه وخبره.
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النحو
كان وأخواتها
المجموعة

ال�أ ّولى

عب بادياً عليها.
َ ١-١
كان التّ ُ
بين ك ّفيها.
٢-٢ظلّ ْت ديما دافن ًة ر�أْ َسها َ
وقفت َ
تلك التّلميذ ُة في ساح ِة المدرس ِة �إلى جانبي.
ْ ٣-٣
حين ْ
صارت سعا َدتي كبير ًة َ
صبحنا َصديقَتينِ .
�٤-٤أ ْ
المجموعة

الثّانية

		
١ -١قال تعالى :ﱫﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﱪ.
مشي ال�أمي ِر َوهم ِم ْن َحولِه َخ َد ُم
بين �أ ْظ ُهرِهم
٢ -٢ف�أ َ
صبح ال ُّذ ُّل َيمـــشي َ
َ
المجموعة

صافي)
(معروف ال ُّر ّ

الثّالثة
ﱫﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﱪ		

 -١قال تعالى:
� -٢أمسى لل ّزراع ِة ُسب ُلها الحديث ُة.

18

(البقرة)196 :

(�آل عم ران)75:

ُالح ُظ :
ن ِ
تحتاج منصوباً حتّى
الصفوف السابقة �أ ّن ال�أفعالَ النّاقص َة لا تكتفي بالمرفو ِع بعدها ،ب ْل
َتع ّرفنا في ّ
ُ
يت َّم المعنى ويستقي َم .و �إذا ت�أ ّملنا �أمثل َة المجموع ِة ال�أولى نج ُد �أنّها تشتم ُل على �أ ٍ
دخلت على
فعال ناقص ٍة
ْ
ِ
الجمل ِة الاسم ّي ِة ،ف�أ ْبق ِ
ِ
المثال
وس ّمي خب َرها ،ففي
وس ّمي اس َمها،
ونصبت الخبرُ ،
َت المبتد�أ مرفوعاًُ ،
ِ
المثال الثّاني اس ُم ظ ّل (ديما) ،وخب ُرها (دافنة) ،وفي
ال�أ ّو ِل اسم كان (التعب) ،وخبرها (باديا) ،وفي
المثال الثّ ِ
ِ
ِ
صبح (الضمي ُر المتّص ُل)
الث اسم صا َر (سعادتي) ،وخب ُرها (كبيرة) ،وفي
المثال ال ّر ِ
ابع اس ُم �أ َ
رفع ،وخب ُرها (صديقتين).
مبني في مح ِّل ٍ
وهو ٌّ
يكن (�أهله) وخبرها (حاضري المسجد) قد تساويا في
و �إذا ت�أ ّملنا �أمثل َة المجموع ِة الثّاني ِة نج ُد اسم ْ
ِ
صبح (ال ّذ ّل) وخبرها الجمل ُة الفعل ّي ُة (يمشي) فاعلها ضمير يعود على
التعريف ،وفي
المثال الثّاني اسم �أ َ
كان و�أخواتِها على خبرِها وجوباً.
صبح ،وفي هاتين الحالتين َيتق َّد ُم اس ُم َ
اسم �أ َ
ِ
ليس (سبيل) ،وخبرها (علينا) ،واس ُمها
�أ ّما في
المثال ال�أ ّو ِل َ
من المجموع ِة الثّالث ِة ،فقد جا َء اس ُم َ
ٍ
ِ
المثال الثّاني ،جا َء اسم �أمسى
بوصف �أو �إضاف ٍة ،وخب ُرها شب ُه جمل ٍة ،وفي
خصص ٍة
هنا نكر ٌة تا ّم ٌة غي ُر ُم ّ
ض خبرِها ،وفي هاتين
(س ُبلها) مؤخراً عن خبرِها (للزراعة)؛ لوجو ِد ضمي ٍر في اس ِمها عائ ٍد على بع ِ
كان و�أخواتِها على اس ِمها وجوباً.
الحالتين يتق َّد ُم خب ُر َ
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نستنتج:
 ١كان و أ�خواتُها أ� ٌ
ُ
تدخل على الجمل ِة الاسمي ِة ،ف ُتبقي المبتد أ� مرفوع ًا،
فعال ناقص ٌة ناسخ ٌة،
وسميت أ� ً
فعالا ناقصة؛ ل أ�ن ُه لايمكن �إقام ُة
اسمهاِ ،
ويسمى َ
ويسمى خب َرهاّ .
وتنص ُب الخب َرّ ،
ّ
ُسمى ناسخ ًة؛ ل أ�نها تنسخُ المبتد أ� والخب َر فتغ ّي ُر �إعرا َبهما.
جمل ٍة منها ومن مرفوعها ،وت ّ
صبح ،أ�ضحى ،أ� ْمسىّ ،
ليس ،ما ز َال ،ما َب ِر َح ،ما
ظلَ ،
 2أ�خو ُ
ات كانَ هي ( :أ� َ
بات ،صا َرَ ،
َف ِت َئ ،ما ان َّ
ْفك ،ما دا َم).
٣
ّ
حالات ،منها:
اسم كانَ و أ�خوا ِتها على خب ِرها وجوب ًا في
ٍ
يتقد ُم ُ
عريفَ ،
ُّ
لسطين
القدس عاصم َة ِف
ستظل
مثل:
اسمها وخب ُرها متساويين في ال ّت ِ
ُ
َ
 أ�إذا كانَ ُال أ�بد ّي َة.
اسمهاَ ،
ُ
مثل :كانَ ال أ� ُب يص ّلي.
ب �إذا كانَ خب ُرها جمل ًةابط يعو ُد على ِ
تشتمل على ر ٍ
٤
َّ
حالات ،منها:
اسمها ُوجوب ًا في
ٍ
يتقد ُم خب ُر كانَ و أ�خوا ِتها على ِ
ِوصف أ�و �إضاف ٍة ،وخب ُرها شب َه جمل ٍةَ ،
مثل:
خصص ٍة ب ٍ
اسمها نكر ًة تا ّم ًة غي َر ُم ّ
أ�� -إذا كانَ ُ
ٌ
ضيوف.
البيت
كانَ في ِ
بعض خب ِرهاَ ،
باسم كانَ أ�و أ�خوا ِتها ضمي ٌر ٌ
مثل :ما ز َال ِلذوي
عائد على ِ
ب� -إذا ات ََّص َل ِ
التعليم.
ال إ�عاق ِة ح ُّقهم في
ِ
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إعراب َّية
ِ
مناذ ُج ْ
ﱫﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱪ

 ١قال تعالى:
أ�صبحواٌ :
مبني ،في ّ
رفع اسم أ�صبح.
ماض ٌ
مبني على ّ
فعل ٍ
ناقصٌ ،
الضم ،والواو :ضمي ٌر م ّتصلٌّ ،
محل ِ
جمع مذك ٍر سالم.
جاثمين :خبر أ�صبح منصوب ،وعلامة نصبه الياء؛ ل أ�نه ُ
فوس ِك باراً
َت ِع َب ْت في ُمرا ِدها ال�أ ْجسا ُم
 2و �إذا كا َن ِت ال نّ ُ
النفوس :اسم كان مرفوع ،وعلام ُة رفع ِه ّ
الضم ُة.
ُ
كبار ًا :خبر كان منصوب ،وعلام ُة نصبه الفتحة.

(ال �أع راف)91:

(المتنبي)

 3ومن تكنِ العليا ُء ه ّم َة ِ
َف ُك ُّل الَّذي يلقا ُه فيها ُم َح َّب ُب
نفس ِه
تكنٌ :
ساك َن ْي ِن.
وح ِّر َك بالكس ِر منع ًا من التقا ِء ِ
فعل مضارعٌ ٌ
السكونُ ،
ناقص مجزوم ،وعلام ُة جزمه ّ
العليا ُء :اسم تكن مرفوع ،وعلامة رفعه ّ
الضم ُة.

(محمود سامي البارودي)

هم َة :خبر تكن منصوب ،وعلام ُة نصبه الفتح ُة ،وه َو ُمضاف.
ّ

سهماً للمن ّي ِة صائبا
 4وما زالت ال�أيّا ُم وهي غواف ٌل
تس ّد ُد ْ
ما زال :ماُ :
السكون ،لا َّ
اب.
محل له من ال إ�عر ِ
مبني على ّ
نفيٌّ ،
حرف ٍ
ز َالٌ :
مبني على الفتح .والتاء :تاء الت أ�نيث الساكنة ،حرف لا َّ
اب.
محل له من ال إ�عر ِ
ماض ٌ
فعل ٍ
ناقصُّ ،
اسم ما ز َال مرفوعٌ  ،وعلام ُة رفعه ّ
الضم ُة.
ال أ� ّيامُ :
المعري)
(�أبو العلاء
ّ

مت ح ّياً.
حب وطني ما ُد ُ
� 5أ ُّ

مبني على السكون ،لا ّ
اب.
ما :حرف مصدريّ
محل له من ال إ�عر ِ
وظرفيٌّ ،
ّ
دامٌ :
مبني
فعل ٍ
مبني على السكون؛ لاتصاله بضمي ِر ال َّرفع المتح ِّر ِك ،والتاء :ضمير م ّتصلّ ،
ماضٌّ ،
الضم ،في ِّ
اسم ما دام.
على ّ
رفع ِ
محل ِ
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التّ دريبات
ّدريب األول:
الت ُ
نُ َع ِّي ُن أ�سما َء ال�أ ْف ِ
عال النّاقص ِة و أ�خبا َرها فيما ي أ�تي:
 ١قال تعالى :ﱫﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﱪ.

(ال نّ حل)58:

 ٢قال تعالى :ﱫﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﱪ.

(مريم)31:

 ٣قال تعالى :ﱫ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱪ .
      

 ٤قال تعالى:

(طه)91:

ﱫﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ            

			
                                                                               ﭭ  ﭮ     ﭯﱪ.

			

(الحج رات)6:

بالص َرعة� ،إنما الشديد الَّذي يملك نفسه عند الغضب".
 ٥قال رسول اللّه (ﷺ)":ليس الشديد ُّ
فكن ذا عزيم ٍة
� ٦إذا َ
كنت ذا ر�أ ٍي ْ

ف إ� َّن فســـــــــــا َد الـــــ ّر�أ ِي �أن تتـر ّددا

ّدريب الثّاني:
الت ُ
الجمل ال�آتي ِة ،ونغ ّي ُر ما يلزم:
نُدخ ُل كانَ أ�و إ�حدى أ�خواتِها على
ِ
المعري ذو فلسف ٍة.
� ١أبو العلا ِء
ّ
كافحات.
لسطينيات ُم
 ٢النسا ُء ال ِف
ٌ
ُ
٣
القدس ِقبل ُة ال ُمسلمين ال�أولى.
ُ
 ٤الشاعر ِان ُم ِ
عن قَضي ِة َو َط ِنهما.
دافعان ْ
هندسون ذوو كفاء ٍة عالي ٍة.
 ٥ال ُم
َ
موج البح ِر ٍ
عال.
ُ ٦
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(م تّ ف ٌق عليه)
(المتنبي)

ّدريب الثّالث:
الت ُ
سبب تقدي ِم اس ِم كانَ أ�و إ�حدى أ�خواتِها على خب ِرها فيما ي أ�تي:
نب ّي ُن َ

ﱫﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﱪ

 ١قال تعالى:
كان �أخوك صديقي.
َ ٢
اضع.
حب
الطالب ما دا َم خ ُلقُه التّو َ
� ٣أ ُّ
َ
ّدريب ال ّرابع:
الت ُ

سبب تقدي ِم خب ِر كانَ أ�و إ�حدى أ�خواتِها على اسمها فيما ي أ�تي:
نب ّي ُن َ

ترك لِ ِ
 ١حل ْف ُت فل ْم �أ ْ
نفس َك ريب ًة
� ٢أضحى للحريَّ ِة رجالُها.

(ال �أع راف)139:

ليس ورا َء اللّ ِه للم ْر ِء َم ْذ َه ُب
َو َ

(النابغة الذبياني)

ّدريب اخلامس:
الت ُ

نعرب ما تحتَه ٌّ
خط فيما ي أ�تي:
ُ
١ -١قال تعالى :ﱫﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﱪ			.

٢ -٢قال تعالى :ﱫﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟَﱪ.
٣ -٣قال تعالى :ﱫﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱪ.
		
َ ٤ -٤ت َظ ُّل به ُح م ُر المنايا وسو ُدها حـــ واس َر في �ألوانهــا تتقلّ ُب
٥ -٥صا َر عمري خمس عشرة
صرت �أحلى �ألف م ّرة
ُ
صا َر ح ّبي َ
لك �أكبر

(القصص)59:
(ال �أنفال)21:
(ال �أنبياء)15:
(محمود سامي البارودي)

(ن زار ق ّب اني)

التّعبيـر
عن �أ ِ
مات الشّ ِ
كنت في مخ َّي ِ
تات.
قص ًة نُص ِّو ُر فيها معانا َة �أسر ٍة فِلسطينيّ ٍة
وس ْ
ْ
كتب َّ
نزحت ْ
رضهاَ ،
َن ُ
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ورقة عمل
أ� ّو ًلا :نع ّين المبتد أ� والخير فيما ي أ�تي ونذكر نوعيهما وفق الجدول ال�آتي
الجملة

الرقم

المبتد�أ

نوعه

 ١القر�آ ُن ظاهر ُه �أنيق
تصفح خي ٌر لك
� ٢أ ْن
َ
تحت �أقدا ِم ال�أمهات
 ٣الجنّ ُة َ
 ٤هذه �أفض ُل رواي ٍة قر�أتها
 ٥من علّمك؟
 ٦في التّ�أني السلامة
ثان ًيا :أ� -نب ّين سبب تقدّم خبر النواسخ ال�آتية على أ�سمائها وجو ًبا:
ِ
ضيوف.
المنزل
يكون في
ٌ
•س ّرني �أن َ

ِ
فكيف �أصبحت استعداداتكم؟
اقتربت المباراةُ،
•المد ّر ُب لفريق ِه:
َ
الذين يدافعون عنها.
•ما زالَ في القد ِ
س مرابطوها َ
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الخبر

نوعه

ب -ندخل كان �أو �إحدى �أخواتها على الجمل ال�آتية مع تغيير ما يلزم.
ات.
ات رغم ال�ألم صابر ٌ
•الفلسطين ّي ُ

•جبلا جرزيم وعيبال شامخان �إلى ال�أب ِد.
السعاد ِة قليلون.
•ناثروا ّ
ثال ًثا :أ� -نح ّول الخبر المفر َد في ك ّل جمل ٍة من الجم ِل ال�آتي ِة إ�لى جملة ،والخبر الجملة إ�لى مفرد.
الوطني.
مؤمن بح ّقه
•
المقدسي ٌ
الديني و ّ
ّ
ُّ
الصح ُة هي عنوا ُن الحيا ِة .
• ّ
•الحديق ُة �أزهارها متفتّح ٌة.
ب -نعرب ما تحته خطوط فيما ي�أتي:
من يحصد يزرع.
• ْ
اسع.
•�أبوكَ ذو عل ٍم و ٍ
ون﴾
•﴿ َوالشُّ َع َرا ُء َيتَّ ِب ُع ُه ُم ا ْلغَا ُو َ

( الشعراء) 224 :

•الاحتلالُ جرائم ُه كثيرةٌ.
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اختبار نهاية الفترة
السؤال ال�أول :نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
� ١أي ال�أعمال الشعرية ال�آتية للشاعر عبد اللطيف عقل:
�أ� .أغاني الفجر .ب� .أغاني المساء .ج� .أغاني القمة والقاع .د� .أغاني القمر
 ٢ما شكل الخبر في جملة (في البال �أغنية يا �أخت عن بلدي)؟
د .مفرد
ج .جملة فعلية.
�أ .جملة اسمية .ب .شبه جملة.
ناقصا جامداً؟
� ٣أي من ال�أفعال ال�آتية ُيع ُّد فعلاً ماض ًيا ً
د .بات
			
ج .ليس.
		
ب� .أمسى.
		
�أ .ظ ّل.
� ٤أي الجمل ال�آتية تقدم فيها الخبر على المبتد�أ وجوبا؟
ب .القدس عاصمة فلسطين.
�أ .ما �أروع ال�إ خلاص!
د .الحق يعلو.
ج .للوطن رجاله ال�أوفياء.
 ٥ما الجملة الصحيحة من الجمل ال�آتية بعد دخول الفعل (�أمسى)؟
ب� .أمست عينيك جوهرتين
�أ� .أمست عيناك جوهرتان
د� .أمست عينيك جوهرتان؟
ج� .أمست عيناك جوهرتين
 ٦ما المادة المعجمية لكلمة (الجفاء)؟
جف
			
ج .جفو.
ب .جوف.
�أ .وجف.
دّ .
 ٧ما المقصود بكلمة (السبل) في قول الشاعر "فشكرا يا صديق طفولتي  ...اختلفت بنا السبل":
د .الهوايات
			
ب .المهن والحرف .ج .ال�آراء.
�أ .الديانة.
 ٨ما نوع ما في جملة  ( :سننتصر ما ُدمنا صامدين)؟
د .نافية
ب .مصدرية ظرفية .ج .عاملة عمل ليس.
�أ .موصولة
 ٩علا ّم يد ّل قول الشاعر "�أنا جذر يناغي عمق هذي ال�أرض"؟
ب .الاستسلام والخنوع.
�أ .رفض الذل والهوان.
د .التمسك بال�أرض
ج .الاعتزاز.
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السؤال الثاني :نقر�أ ال�آيات ال�آتية من سورة لقمان ،ثم نجيب ع ّما يليها:
س َوا ْل َق َم َر ُك ٌّل
قال تعالى�" :أ َل ْم َت َر �أ َّن اللَّ َه ُيولِ ُج اللَّ ْي َل فِي النَّ َها ِر َو ُيولِ ُج النَّ َها َر فِي اللَّ ْي ِل َو َسخَّ َر الشَّ ْم َ
ون ِم ْن ُدو نِ ِه
ون َخ ِبي ٌر ،ذَلِ َك بِ�أ َّن اللَّ َه ُه َو ا ْل َح ُّق َو�أ َّن َما َي ْد ُع َ
َي ْجرِي �إِ َلى �أ َجلٍ ُم َس ًّمى َو�أ َّن اللَّ َه بِ َما َت ْع َم ُل َ
ا ْل َب ِاط ُل َو�أ َّن اللَّ َه ُه َو ا ْل َع ِل ُّي ا ْل َك ِبي ُر� ،أ َل ْم َت َر �أ َّن ا ْل ُف ْل َك َت ْجرِي فِي ا ْل َب ْح ِر بِ ِن ْع َم ِة اللَّ ِه لِ ُي ِر َي ُك ْم ِم ْن �آَ َياتِ ِه �إِ َّن فِي
ذَلِ َك َل�آَ َي ٍ
ات لِ ُك ِّل َص َّبا ٍر شَ ُكورٍ".
� ١إلام يدعو الت�أمل في تعاقب الليل والنهار ؟
نستخرج من ال�آيات �:أ .طباقًا .............ب .مرادف (ه ّياَ)...........
٢
ُ
� ٣أشر �إلى ما يتناسب مع هذه ال�آية " :الشمس والقمر بحسبان" ......................
 ٤ماذا يفيد حرف الجر في قوله  ( :ليريكم ) ؟
السؤال الثالث� :أ .نجيب عن ال�أسئلة ال�آتية بناء على دراستنا لقصيدة رسالة �إلى صديق قديم.
 ١نبيّن دلالة قول الشاعر:
" فتورِقُ في شفا ِه الحق ِل �أغني ٌة وتزد ِهر"
"تف ّرقت بنا السبل"
نوضح جمال التصوير فيقول الشاعر.
٢
ّ
" ومغر ُبها الّذي برجو ِع ق ِ
ُطعان ال ّرعا ِة �إلي ِه يكتح ُل"
وحب الثروة والجاه.
بين الشّ اع ِر وصدي ِق ِه من حيثّ :
التمسك بالوطنِ ّ ،
 ٣نوا ِز ُن َ
نجيب ع ّما يليها من �أسئلة:
ب -نقر�أ ال�أبيات ال�آتية ،ث ّم
ُ
روح الصفاء التي كانت تُزكّيهــا
لقد تقطّع قلب القدس واختنقت
وهاجر الطور منها وهو يبكيها
وغادر التين والزيتون طورهما
والمؤمنون سواء بين �أيديهــــــــا
كانت مساجدها نجوى كنائسها
فجر ُيعيد �إلى الفصحى معانيها
لكن �آخره
السرى ّ
وقد يطول ّ
 ١ما الفكرة الرئيسة في ال�أبيات ؟
� ٢إلا َم ُيشير البيت الثالث .
نوضح جمال التصوير في البيت ال�أ ّول .
٣
ّ
السرى ) كما وردت في النص ؟
 ٤ما معنى كلمة ( ّ
نوضح ذلك .
 ٥في البيت الثاني تناص ديني ّ ،
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السؤال ال ّرابع:
نوضح نو َع الخبر الوارد في ك ٍّل م ّما ي�أتي:
�أّ -
( ال ّرحمن)70 :
ات ِح َسا ٌن )
 ١قالَ تعالى ( :فِي ِه َّن َخ ْي َر ٌ
عريق.
٢
فلسطين ُ
تاريخها ٌ
ُ
تركض في الفضا ِء ال ّر ِ
(�إيل ّيا �أبو ماضي)
الخائفين
ركض
حب
٣
ْ
ّ
الس ُ
حب َ
ُ
الشابي)
(�أبو القاسم
السي َر في الظّلما ِء؟
وبين جوانِحي فعلا َم �أخشى ّ
 ٤النّو ُر في قلبي َ
ّ
ب -نبيّن المتقدّم من المبتد�أ والخبر فيما ي�أتي ،مع ِ
بيان السبب:
 ١للوطنِ �أبطالُ ُه.
(�أحمد شوقي)
بيت العز والكرم
 ٢العل ُم يبني بيو ًتا لا عماد لها والجه ُل يهد ُم َ
 ٣ما �أنب َل المتصدّقين!
السؤال الخامس:
�أ -نمثّل على ك ٍّل م ّما يلي في جمل ٍة مفيد ٍة.
 ١مبتد�أ جاء على شكل مصد ٍر مؤول.
 ٢خبر لفعلٍ ناسخ تقدّم على اسم ِه وجو ًبا.
ِ
الضبط.
ب -نحو ّل الخب ّر المفر َد فيما يلي �إلى جمل ٍة ،والخب َر الجملة �إلى مفرد مع
 ١ال ّل ِ
ِ
لدخول ال ُمبارا ِة.
اعب ُة تستع ُّد
ساس النّجاح.
٢
ّ
الصدقُ �أ ُ
الكتب فوائدُها كثيرةٌ.
٣
ُ
السؤال السادس:
كان �أو �إحدى �أخواتها على الجملتين ال�آتيتين مع الضبط.
�أ� -أدخل َ
ٌ
محاط بالغربا ِء.
المرج
١
ُ
 2ال ّروايتان حقيق ّيتا ال�أحداث.
نعرب ما تحت ُه ّ
خط �إعرا ًبا تا ًّما.
بُ -
ِ
� 1أ َ
(الفرزدق)
المجام ُع
جمعتنا يا جري ُر
ولئك �آبائي فجئني بمثلهم �إذا
 2الاحتلالُ جرائم ُه كثيرةٌ.
يدافعون عنها.
الذين
 3ما زالَ في القد ِ
َ
س مرابطوها َ
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