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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 الثانية

يات
ال ُم ْح َت َو ُ
الدرس ال�أول

�أنا وليلى

٧

مــن المعانــي النّحويّة لـــ (الواو)
و(الفاء)
التعبير

١١

الدرس الثاني

القدس بوصلة ومجد

٣

�أمرني خليلي

١٤

مــن المعانــي النحويّــة لـــ (مــا)
ــن )
و( َم ْ

١٨

١٣

النِّ
تاجات
ُ

ُ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 النصوص الواردة �إلى عناصرها الرئيسة. استنتاج ال�أفكار الرئيسة في النّصوص. قراءة النصوص قراءة صحيحة مع ّبرة. استخراج المحسنات البديعية في النصوص.الصور الفنية في النصوص.
 توضيح ّ تمثّل القيم والسلوكات المستفادة من النصوص. حفظ ثمانية �أبيات من قصيدة (�أنا وليلى). �إعراب الواو ،والفاء ،وما ،و َم ْن ،في سياقات مختلفة. -كتابة مقال حول القدس.
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د
ق
س َ
ال ُ

(المؤلّفون)

ص:
َب ْين َيدَ ي النَّ ِّ
ـلامي ،وق ـ ْد تع ّر َضــت
تحت ـ ّل القـ ُ
ـطيني ،والعربـ ّـي ،وال�إ سـ ّ
ـدس مكان ـ ًة دين ّي ـ ًة كبيــر ًة فــي الوعــي الفلسـ ّ
ٍ
َــب عليهــا الغُــزاة طــوال تاريخهــا ال ُمقــاوِم.
المدينــ ُة َع ْبــر تاريخهــا العريــق
لاحتــلالات ُمتكــ ّرر ٍة؛ فقــد َتعاق َ
الضـ ْوء علــى مكانــة القــدس ،وعلــى �أصالتهــا ،كمــا تُصـ ّور جانبـاً
والخاطــرة الّتــي بيــن �أيدينــا تُسـلّط َّ
الصمــود والمقاومــة.
مــن ال ُمعانــاة الّتــي َتتعــ ّرض لهــا المدينــة ال ُمقدَّســة ،فيمــا تُ ِصــ ّر علــى ّ
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ـطين ال ُمقدَّســة شــا ِهد ًة
علــى امتــدا ِد ال َو ْعــي والقَداســةَ ،تقـ ُ
ـف عاصم ُة فلسـ َ
ـب علــى عتباتهــا؛ ُي َلم ِلــم دمعــه الّــذي تســاقط عنـ َد �أ ّو ِل َنظــر ٍة
وشَ ــهيدةً ،ويقــف القلـ ُ
ـض علــى
بع ـ َد ِغيــابُ ،ك ُّل ال ُمــدن َي ْع ُبرهــا القلــب� ،إلّا القــدس ،ف إ�نّهــا َتع ُب ـ ُرهَ ،تق ِبـ ُ
للســماء مظلومـ ًة لا َت َمـ ّل ال ُمناجــاة،
ُجرحهــا اليومـ ّـي بِ ِعنــا ٍد َ
وصلابــة ،وتُشْ ـ ِر ُع �أبوا َبهــا ّ
الخنــو َع وال ُمســا َومة.
هــي ال َوفِ ّيــة لِتاريخهــا الّــذي َي�أبــى الاستســلا َم و ُ
ـات �أن تُ ْسـ ِلم
	�إنّهــا ال�أ ُّم ال ُمكابِــرةَ ،تنـز ُِف علــى َمــدار الوقــت ،لكنّهــا هيهـ َ
نفســها لل ُّطغــاةَ .ت ْل َت ِحــف ســو َرها َك َث ـ ْو ِب ُط ْهــر ،وت�أبــى �أ ْن تمــوتُ ،ي ْح ِك ـ ُم ال ُغ ـزاة
َ
ـبعين عامـاً تَشُ ـ ّد ق ْبضتهــا
َق َبضاتِهــم علــى روحهــا ،ومــا زالـ ْ
ـت ُم ْنـ ُذ مــا يزيـ ُد عــن سـ َ
علــى َق َبضاتهــم ،وتُنــاو ُر لِتلت ِقـ َ
ْفاســها ،وتُقــاو ُم بِقليــلٍ مــن ال َعتــاد ،وكثي ـ ٍر مــن
ـط �أن َ
ـتطيع
ُّ
الصمــود وال�إ بــاء والتَّحـدّي ،وهـ ْل َت ْقــوى َيـ ٌد �آثِمـ ٌة علــى َقـدَر اللــه؟ وهــل يسـ ُ
ـب ال�أ ّم عـ ْـن �أبنائهــا؟ وهــي الّتــي
ال ُغـزا ُة ال ُغ َربــاء َ -مهمــا ب َلغـ ْ
ـت َســطوتُهم� -أ ْن ُيذ ِهلـوا قلـ َ
َتعرفُهــم بِســيما ُهم ،و � ْإن َح َفــر ال�أعــدا ُء فــي تاريخهــا �أخادي ـ َد كاذبــة ،وا ّدعـ ٍ
ـاءات
الج َبــروت.
باطلــة ،و�أقام ـوا ف ـ ْوق ترابهــا تُراث ـاً ُمزيَّف ـاً ،ووا ِقع ـاً َمدْعوم ـاً بالق ـ ّوة و َ
	�أ َرقُ المدينــة المحتلّـ ِة لا َيخْ فــى علــى �أحبابِهــاَ ،فغُبــا ُر ال�أيّــام ال ُبنِّـ ُّـي علــى
كالس ـوا ِد الّــذي َتتَّ ِشـ ُـح بــه عيــون
�أس ـوارها -التــي تحكــي ّ
قصــة الن ّقــاش العثمانـ ّـيَّ -
ـف ك َّل مســا ٍء � ِآخ ـ َر
السـ َـهر ،فكيــف تنــام؟ وهــي الّتــي َت ْل َت ِحـ ُ
ال�أ ّمهــات مــن طــول َّ
�أ ْوجا ِعهــاَ ،و َتـ�أوي �إلــى ك َْهــف الوطــن الحزيــنَ ،ت ْص َط ِحــب معهــا فِ ْت َي َتهــا ال ّرياحيــن،
وفُ ْرســا َنها الّذيــن ُي َخ ِّبئــون ال ُق َّبــة فــي َحدَقاتِهــم ،و َي ْمضــون �إلــى َح ْت ِفهــم ِ
باســمين.
ِ
الصــلاة،
ـب ب ّوابــة المدين ـ ِة كمــا َي ْع ُب ـ ُر العابِ ـ ُد
الخاشـ ُـع َتكبيــر َة ّ
َي ْع ُب ـ ُر القلـ ُ
و َتســ ُجد الــ ّروح علــى َب ِ
روح
لاطهــا َس ْ
ــج َد َت ْين ،لِــ ُك ِّل ُر ْكــنٍ فــي الطّريــق ِعنــاقُ ٍ
ُم َت َل ِّهفــة ،و َمـ َـع ُك ِّل َح َجـ ٍر فــي البيــوت وال َمحــا ِّل علــى جانِ َبـ ِـي الطّريــقِ رِبـ ٌ
ـاط ُم َقـدَّس.
الســما ِء َع ْب ـ َر َنوافِ ِذهــا
هـ َـي نافِــذ ُة ّ
الصا ِدقيـ َـن الّذيــن َي ْع ُبــرون ال�أرض تُجــاه َّ
ـوب ال ُمؤ ِمنــة ،كمــا
الّتــي با َركَهــا القـر�آن� ،إنَّهــا َمدينـ ُة اللــهَ ،ت ْج َت ِمـ ُـع فــي �أ ْر ِو َق ِتهــا القلـ ُ
ـف رسـ ِ
ـول اللــهَ ،ف َغ ـد َْت �آ َي ـ ًة ِمـ ْـن كتــاب
اجتمـ َـع ال�أنبيــا ُء ُم ْع ِلنيـ َـن ْ
اص ِطفا َف ُهــم َخ ْلـ َ
اللــهَ ،ن َت َع َّب ـ ُد بِ َت ْردي ِدهــا َت ْرتيــلاً وا ْب ِتهــالاً ،وزِيــا َد ًة فــي ال َيقيــن؛ ل�أنَّهــا ال َو ْعـ ُـي الّــذي لا
تُ َزيِّ ُفــه سياسـ ُة ال�أمـ ِر الواقــع ،ولا تُلغيـ ِه �أ ْسـوا ٌر تُشَ ـ َّي ُد ُهنــا ،ولا َت ْهويـ ٌد ُيمــا َر ُس ُهنــاك.
س ُي ِطـ ُّل التّاريـ ُـخ سـ ِ
ـاطعاً بِ َحقائِ ِقــه الّتــي لا ُيخالِ ُطهــا الشَّ ـ ّ
ـك ،ولا
فــي القــد ِ
ـات ولا ال�أســاطير� .أسـواقُها تُ ْن ِبـ ُـئ بِالحقيقــة ،ونُقوشُ ــها َت ْق َطــع َقـ ْولَ ُك ِّل
تُ َزيِّفُهــا ُ
الخرافـ ُ
ـدس مدينـ ًة عرب ّيـ ًة ُمؤمنـ ًة �إلــى �أ ْن َيـر َِث اللــه
ُمـ َّد ٍع ،وتُ َكـ ِّذ ُب ُك َّل �أفّــاكَ ،ف َت َت َجلّــى القـ ُ
رض و َمـ ْـن َعل ْيهــا.
ال�أ َ
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تُشرِع :تَفتح.
ُ
الخنوع :ال ُّذلّ.
َت ْلت َِحف :تتّخذ غطا ًء.
ال َعتاد :ال�أسلحة.
سيماهُم :ملامحهم.
�أخاديد :مفردها �أخْ دود ،وهي الخَ نا ِدق،
والمقصود هنا :تَشْ وي ُه تاريخ المدينة.

َحتْفهمَ :م ْوتهم.

�أفّاك :ك ّذاب.

ض
	�إنَّهــا القــدس ،اسـ ٌم لا َت ُحـ ُّد ُه ِدلالة ،ولا َتتَّ ِسـ ُـع لِفَضاءاتِــه َبلاغ ٌة ،ولا َي ْن َه ُ
للتّعبيــر عنــه كثي ـ ٌر ِمـ ْـن ُم ْف َرداتِنــا ِ
القاصــرة ،فهــي لغتنــا ال�أصيلــة ،و ُحروفُهــا �أ ْب َج ِديّ ُتنــا
الّتــي َت ْرفُــض المســاومة ،وك ّل ُمفــرد ٍة خــارج معجــم القــدس �أعجميّـ ٌة لا متّسـ َـع لهــا
ـكان لهــا فــي ال ّذاكــرة ،ولا بـ ّد مــن َطـ ّـي الشَّ ــغاف علــى ربوعهــا؛
فــي الوعــي ،ولا مـ َ
لتظـ ّل فــي وعــي ال�أمــة مقدّسـ ًة َت َترفّــع عــن بــؤس ال�أمــر الواقــع ،وال ّروايــات المشـ ّوهة،
المغتصبــة ،وقبضــة الغــزاة الّذيــن لا َي�ألــون جهــداً فــي تزييــف التّاريــخ،
والتّواريــخ
َ
وتســويق ال�أوهــام ،و �إطــلاق ال ِعنــان ل�آلات الدّمــار كــي تُشـ ّوه الجغرافيــة ،وتســتقطب
ـت تُ ْلقــي بِ ِظلالِهــا
ّ
ـت ومــا زا َلـ ْ
الضائعيــن �إلــى �أرض تفيــض لبن ـاً وعســلاً؛ فقــد كانـ ْ
ـوح �أ ِزقَّ ُتهــا َه ْيبـ ًة و ِر ْفعـ ًة و َوقــاراًَ ،ف ِهــي ال َع ِص َّيـ ُة علــى
ال ُم َقدَّسـ ِة علــى هــذ ِه ال�أرض ،و َتفـ ُ
ـت �أ ْقــدام ال ُغ ـزاة.
ـوخ ،و � ْإن �أ َّن ترا ُبهــا َ
ذات يــو ٍم تحـ َ
ال ُّرضـ ِ
ض ظلّــت فيــه مهــوى
ـدس فِــردوس ال�أ ّمــة المفقــود ،وحنينـاً لمــا ٍ
وتبقــى القـ ُ
ال�أفئــدة ،ومحـ ّ
ـط ال ّرحــال ،وقناديــل عـ ٍّز يضيئهــا المصلّــون بدمــوع ابتهالاتهــم ،ودمــاء
تضحياتهــم .ويبقــى القلــب ال ُم َت ّيــم بهــا ،يغــدو �إليهــا و َيروحُ ،متشـ ّبثاً بــك ّل تفاصيلها،
صامــد ال ّذاكــرة فــي وجــه مــا َتعيثــه �آل ـ ُة الطّغــاة فــي تفاصيلهــا مــن تشــويه.
ســتظ ّل هــذه المدينــة ،رغــم جراحهــا النّازفــة ،ورغــم القهــر الّــذي يفــوح مــن
ـض قداسـ ًة وبركــة ،فــلا تاريخهــا
رض اللــه الّتــي َتفيـ ُ
َج َنباتهــا ومــن عيونهــا ال ُمع َّذبــة� ،أ َ
يســقط بالتّقــا ُدم ،ولا واقعهــا ُيلغــى ِ
بســياط الج ّلاديــن ،ولا مســتقبلها يتغ ّيــر عــن كونه
يرســمونها فــي ُك ّراســاتهم ،وتحفظهــا
منتهــى ال�آمــال وغايــة المنــى .سـ َيظ ّل ال�أطفــال ُ
ال�أجيــال �أنشــود ًة عــن ظهــر قلــب ،ووعــداً س ـ ُيكلَّل بالنّصــر المــؤ َّزر.

ّ
الشغافِ :غشاء ُيحيط بالقلب.
والمقصود ،هنا :حماية القدس.
َي أ�ْلونَ :يد َِّخرون.

فائدة لغو ّية:

ْس شــا ِهد ًة وشَ ــهيدة)؛ شــا ِهدة :مرا ِقبــة لل�أحـ ِ
ـداث ِمـ ْـن َح ْولهــا ،وشَ ــهيدةُ :مض ِّح َيــة
•فــي جملــة( :تقــف ال ُقـد ُ
ب�أبنائهــا الّذيــن يدافعــون عنهــا.

الفهم والاستيعاب:

ف حالَ القدسَ ،و ْف َق ما َو َر َد في ال ِفقرة ال�أولى.
َ -1ن ِص ُ
 -2وردت في ال ِفقرة الثّالثة إ�شار ٌة إ�لى باني سورِ القدس ،نُ َح ِّد ُدها.
ص.
 -3نذكر ثلاث ًة من َمعالم القدس الوارد ِة في النّ ّ
 -4ب َِم �أغرى قاد ُة الاحتلال المستوطنين لِتشجي ِعهم على ال ُقدوم إ�لى فلسطين؟
 -5كيف يعمل الاحتلال على َتشويه ُجغرافية القدس؟
 -6ماذا تعني القدس لل�أجيال ،كما يظهر في نهاية الخاطرة؟
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المناقشة والتّحليل:

 -1عَلا َم َتد ُّل كلمة ( أ�سوار) في عبارة" :ولا تُلغي ِه أ�سوا ٌر"؟
ِ
ص إ�شارات إ�لى حادثة ال�إ سراء والمعراج ،نُوضّ ُح َ
شارات.
تلك ال�إ
 -2في النّ ّ

ـص صــور ًة جميل ـ ًة للعلاقــة بيــن
 -3فــي الفقــرةَ ( :ي ْع ُبــر القلــب َب ّواب ـ َة المدينــة ...رِبــاط مق ـدّس)َ ،ر َسـ َـم النّـ ّ
العاب ـ ِد الخاشــع والقــدسِّ ،
ـح َملا ِمــح هــذه الصّ ــورة.
نوضـ ُ
 -4نعلّل ما ي أ�تي:
طي الشَّ غاف على ربوع القدس.
�أ  -لا ب ّد من ّ
ص المفردات المع ّبرة عن القدس بالقاصرة.
ب -نعت النّ ّ
 -5نوضّ ح الصّ ور الفن ّية في العبارات ال�آتية:
�أ  -وهي التي َت ْل َت ِحف ك ّل َمسا ٍء �آخ َر �أوجا ِعها.
س َه ْيب ًة و ِر ْفع ًة و َوقاراً.
فوح �أ ِزقَّ ُة ال ُق ْد ِ
بَ -ت ُ
ج -القدس بوصل ٌة ومجد.
 -6نوضّ ح دلالة ك ٍّل من العبار َتين ال�آتيتين:
ض على ُجرحها ال َيو ِم ّي بعناد وصلابة.
�أ َ -تق ِب ُ
بُ -يخ ّبئون الق ّبة في حدَقاتهم.

اللّغة وال�أسلوب:
خرج �إليه الاستفهام في عبارة( :وهل َتقوى ي ٌد �آثِ َم ٌة على قد ِر الله؟)؟
الغرض
 -1ما
البلاغي الّذي َ
ُ
ّ
المحسن البديعي في عبارة( :ويبقى القلب ال ُم َت ّيم بها ،يغدو �إليها و َيروحُ ،متش ّبثاً بك ّل تفاصيلها).
 -2نحدّد
ّ
رفي لكلم َتي� :أخاديد ،و�أنشودة.
 -3نذكر الوزن ّ
الص ّ
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أ�نا وليلى

اني /العراق(
)حسن المرو ّ

ص:
َب ْين َيدَ ي النَّ ِّ

قصــة طريفــة،
ن َظــم المروانـ ّـي هــذه القصيــدة فــي ســبعين ّيات القــرن الماضــي ،حيــن شــهدت جامعــة بغــداد ّ
ـب فتــاة ،قيــل� :إ ّن اســمها الحقيقـ ّـي
�أصبحــت �أشــهر ّ
ـب فــي تاريــخ الجامعــة ،حيــث وقــع المروانـ ّـي فــي حـ ّ
قصــة حـ ّ
ـاب الفقيــر مصارحــة الفتــاة بمشــاعره ،غيــر �أ ّن ر ّدهــا لــم يكــن كمــا �أراد ،فصدّتــه ،لكنّــه لــم
(ســندس) ،وقـ ّرر الشـ ّ
يي ـ�أس ،وعــاد ليك ـ ّرر حديثــه عــن حبّــه لهــا بعــد عاميــن ،لتص ـدّه مج ـدّداً ،وتز ّوجــت مــن زمي ـ ٍل لــه غنـ ّـي ،ف�أطلــق
لتخ ـ ّط كلمــات قصيدتــه ال�أولــى وال�أخيــرة.
الشّ ــاعر ال ِعنــان لمشــاعرهُ ،
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أ�نا وليلى
ِ
عينيــك ابتهالاتــي
ماتــت بمحــراب

استســلمت لريـــاح اليـــ�أس راياتـــي
و
ْ

ــت علــى بابــك الموصــود �أزمنتــي
ج ّف ْ

ثمــرت شيئـــاً نداءاتـــي
ليلــى ،ومــا �أ ْ

ممــ ّزقٌ �أنـــا ،لا جـــا ٌه ولا ت َـــ َر ٌف

ُي ِ
فـــي ،فخلّينـــي ل�آهاتـــي
غريـــك
ّ

لــو َت ِ
عصريــن ســنين العمــر �أكم َلهــا

نزيـــف مـــن جراحاتـــي
َلســالَ منهــا
ٌ

كنــت ذا ٍ
ِ
كنــت رافضــ ًة
تــرف مــا
لــو
ُ

ولكــن ُع ْســ َر الحــال م�أساتـــي
ح ّبــي،
ّ

عانيــت لا ح ْزنــي �أبــوح بــه
عانيــت،
ُ
ُ

ِ
ولســت تدريــن شــيئاً عـــن ُمعاناتـــي

�أمشــي و�أضحــك يــا ليلــى مكا َبــر ًة

س احتضاراتـــي
َعلّــي �أخ ّبــي عــن النّــا ِ

ــاس تعــرف مــا �أمــري فتع ِذ َرنــي
لا النّ ُ

ولا ســبي َل لديهـــم فـــي مواساتـــي

ــص دمـــي
ــي ح ْرمــا ٌن ي ُم ُّ
يرســو بجف َن َّ
ِ
معــذور ٌة �أ ِ
نــت �أ ْن �أ
جهضــت لــي �أملــي

ويستبيـــح� ،إذا شـــاء ،ابتساماتـــي
ـب ذن ُبـ ِ
ـك بــل كانــت حماقاتـــي
لا ال ّذ ْنـ ُ

�أ
ضعــت فــي ُعــ ُرض الصحــراء قافلتــي
ُ

ـت �أبحــث فــي عينيــك عــن ذاتــي
وجئـ ُ

غرســت ك ّف ِ
ِ
ــك تجتثّيـــن �أوردتـــي

وتسحقيـــن ،بـــلا رفـــقٍ  ،مس ّراتـــي

هاجــرت ُمدُنــي
واغربتــاه! ُمضــا ٌع
ْ

ــرت منهـــا شراعاتـــي
بح ْ
عنّــي ،ومــا �أ َ

فيــت واســتو َطن ال�أغــراب فــي بلــدي
نُ ُ

ِ
الحبيبـــات
ود ّمــروا كـــ َّل �أشيائـــي

ِ
عينــاك فــي َز ٍ
ِ
يــف وفــي كَــ ِذ ٍب
خانتــك

هــرج الخــدّا ُع مولاتـــي
�أم غــ ّرك ال َب ُ

جئــت �ألقــي ك ُْحــ َل �أجنحتــي
فراشــ ٌة
ُ

ِ
ــت ظلمـــاً جناحاتـــي
َاح َت َرق َـ ْ
لديـــك ف ْ

ــيف مــزرو ٌع بخاصرتــي
�أ ُ
الس ُ
صيــح و ّ

ِ
العريضـــات
والغــد ُر حطّــم �آمالــي

و�أ ِ
نــت �أيضــاً �ألا تبّــت يـــداك �إِذ َْن

ِ
� ِ
استعذبـــت �أنّاتـــي
قتلـــي و
آثـــرت
َ

َم ْـن لـي بحـذف اسمـك الش ّفـاف ِمـن لغـتـي

�إذن س ُتمســـي بـــلا ليلـــى حكايـاتـــي
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الموصود :ال ُمغ َلق.

احتضاراتي :معاناتي
الشّ ديدة.

ُع ُرض :جانب ،وناحية.

ال َبه َرج :المظهر ال ّزائف.

الفهم والاستيعاب:
 -١تشتمل القصيدة على فكرة رئيسة واحدة ،نذكرها.
 -٢استخدم ّ
الشاعر أ�لفاظ ًا كثير ًة تشير إ�لى َف ْقره ،نذكرها.

 -٣ما الذي ح ّطم آ�مال ّ
الشاعر؟
 -٤ح ّمل ّ
الشاعر نفسه مسؤول ّية رفض ليلى ح ّبه ،نحدّد البيت الذي يشير إ�لى هذا المعنى.
 -٥نع ّين ال�أبيات الّتي تتحدّث عن الفوارق الاجتماع ّية.

المناقشة والتّحليل:

 -١نختار رمز ال�إ جابة الصّ حيحة فيما ي أ�تي:
يمص دمـي؟
 -1ما المقصود من قول الشّ اعر :يرسو
بجفني حرما ٌن ّ
ّ
د -القذى.
		
ج -ال�أرق.
		
ب -النُّعاس.
		
�أ -ال َّرمد.
 -2علا َم يد ّل قول الشّ اعر :واستوطن ال�أغراب في بلدي؟
ب -ارتباط محبوبته بغيره.
				
�أ -هجرته �إلى ليبيا.
د -كره ليلى له.
			
ج -احتلال �أمريكا للعراق.
 -3ما الّذي يعنيه الشّ اعر بقولهَ :م ْـن لـي بحـذف اسمـك الش ّفـاف مـن لغـتـي؟
ب -يدعو عليها بالموت.
�أ� -أنّه صار يكرهها			.
د� -أنّه ندم على ح ّبه لها.
ج -استحالة نسيانها			.
بحرت منهـا شراعاتـي؟
هاجرت مدني عنّي
 -٤ما دلالة قول الشّ اعر:
وما �أ ْ
ْ
ب -جفاؤها وبقاؤه على ح ّبها.
					
�أ -غربته.
د -رسوخ ح ّبه لوطنه.
			
ج -رحيله ب ّراً لا بحراً.
� -٥إلا َم يشير قول الشّ اعر :ج ّفت على بابك الموصود �أزمنتي؟
ب -التّح ّول عن ح ّبها.
			
�أ -توقّف ال ّزمن حقيقة.
د -اعتزال الشّ اعر الحياة.
		
ج -ي�أس الشّ اعر؛ لعدم اكتراثها به.
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 -٢ما الّذي يوحي به قول ّ
الشاعر :أ�مشي و أ�ضحك يا ليلى ُمكا َب َر ًة؟
 -٣استه ّل ّ
الشاعر قصيدته بخاتمة تجربته مع ليلى ،نناقش ذلك.
 -٤نوضّ ح الصور الفن ّية في ال�أبيات ال�آتية:
ِ
غرســــت ك ّفـــك تجتثّيــــن �أوردتــــي
�أ-
ب -فراش ـ ٌة جئــت �ألقــي كُح ـ َل �أجنحتــي
الســيف مــزرو ٌع بخاصرتــي
ج� -أ ُ
صيــح و ّ

وتسحقيـــن ،بـــلا رفـــقٍ  ،مس ّراتـــي
َل َد ْي ِ
ـــك فاحترقـــت ظلمـــاً جناحاتـــي
ِ
العريضـــات
والغــدر حطّــم �آمالــي

داخلي عاشه ّ
الشاعر ،نذكر أ�بيات ًا توضّ ح ذلك.
 -٥في القصيدة صراع
ّ
 -٦نحدّد دلالات العبارتين ال�آتيتين:
�أ � -أخبّي عن النـاس احتضاراتـي.
ب� -أضعت في ُع ُرض الصحراء قافلتي.

اللّغة وال�أسلوب:
نستخرجه.
ديني،
 -١ورد في القصيدة
ُ
ٌّ
تناص ّ
ص ما ي أ�تي:
-2
ُ
نستخرج من النّ ّ
ٍ
استقبال.
�أ -حرف
ٍ
اب.
ب -حرف
عطف ُيفيد ال�إ ضر َ
ٍ
ثلاثي.
ج -اس َم
مفعول لفعلٍ فوق ٍّ
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القواعد

من المعاني النّحو ّية لـ (الواو) و(الفاء)
نقر أ�:
المجموعة ال�أولى:
العلمي لدلي ٌل على قدرة الخالق.
 -١والل ِه� ،إ ّن التط ّور
ّ
 -٢تقوم مباني المدينة الذك ّية بحفظ الحرارة ،و �إنتاج الطّاقة النّظيفة.
العلمي.
 -٣تتح ّقق رفا ِه َية البشر والتط ّو َر
َّ

 -٤قال تعالى :ﱫﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﱪ

المجموعة الثّانية:
 -١استخدم ال�إ نسان الكوابل النحاسيّة ،فال�ألياف البصريّة.
ولا سبيل لديهم في مواساتي
		
اس تعرف ما �أمري فتعذرني
 -٢لا النّ ُ
� -٣إذا ر�أينا شبكات ال�ألياف البصريّة في منازلنا ،فلن نستغرب ذلك.

(يوسف)١٤ :

(حسن المرواني /العراق)

نلاحظ:
�إذا ت�أ ّملنــا الـواو فــي �أمثلــة المجموعــة ال�أولــى ،ســنجد لهــا فــي ك ّل جملــة مع ًنــى مختلفـاً ،ووظيفــة نحويّــة مختلفــة؛
المقســم بــه ،فهــي� ،إذاً ،حــرف ج ـ ّر يفيــد
ففــي المثــال ال�أ ّول ،جــاءت ال ـواو حــرف قســم ،و�أحــرف القســم كلّهــا تج ـ ّر
َ
القســم ،ومــا بعدهــا اســم مجــرور .و�أ ّمــا فــي المثــال الثّانــي ،فالـواو عاطفــة؛ ل�أنّهــا تــد ّل علــى الجمــع والمشــاركة فــي الحكــم،
والمعنــى� :أ ّن المبانــي ال ّذكيــة تقــوم بحفــظ الحـرارة ،و �إنتــاج الطّاقــة النّظيفــة ،والمعطــوف مــن التّوابــع ،ونُعــرب مــا بعــد الـواو
اســماً معطوفـاً مجــروراً .وفــي المثــال الثالــث ،نجــد �أ ّن الـواو جــاءت بمعنــى مــع؛ �أي تتح ّقــق رفاهيــة البشــر مــع تطـ ّور العلــم؛
فهــي واو المع ّيــة ،و ُيعــرب مــا بعدهــا مفعــولاً معــه منصوبـاً� .أ ّمــا فــي المثــال ال ّرابــع ،فقــد جــاءت الـواو قبــل الحــال الــذي
كان جملـ ًة اســم ّي ًة (نحــن عصبــة).
و �إذا ت�أ ّملنــا الفــاء فــي �أمثلــة المجموعــة الثّانيــة ،نلاحــظ �أنّهــا فــي المثــال ال�أ ّول جــاءت عاطفـ ًة تــدل علــى التّرتيــب
والتّعقيــب فــي الحكــم ،ويكــون مــا بعدهــا معطوفـاً .وفــي المثــال الثّانــي جــاءت ســببيّة؛ ل�أ ّن عــدم معرفــة النّــاس ب�أمــر الشّ ــاعر
�أ ّدى �إلــى عــدم عــذره فيمــا يقــوم بــه .و�أ ّمــا فــي المثــال الثّالــث ،فقــد وقعــت الفــاء فــي جـواب الشــرط.
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نستنتج:
• أ� ّن لل�أدوات النحويّة معاني متن ّوع ًة تتبعها وظائف نحويّة متن ّوعة ،منها أ�نّ:
( -١الواو) ت أ�تي:
	-حرف ج ّر وقسم ،نحو قوله تعالى :ﱫ ﭑ ﭒ ﱪ

(الشّ مس)1 :

ِ
ِ
ّصالات.
المعلومات والات
	-عاطفة ،مثل :المدينة ال ّذكية توظّف تكنولوجيا
سهرت والنج َم.
	-للمع ّية ،نحو:
ُ
سافرت والج ُّو ماط ٌر.
	-للحال ،نحو:
ُ
وفــي ك ّل ال�أح ـوال ،هــي حــرف لا مح ـ ّل لــه مــن ال�إ ع ـراب ،لكـ ّـن الّــذي يختلــف هــو �إع ـراب مــا بعدهــا؛
فـ� ْإن جــاءت حــرف جـ ّر وقســم كان مــا بعدهــا مجــروراً ،و � ْإن جــاءت عاطفــة كان مــا بعدهــا معطوفـاً ،و � ْإن جــاءت
للمع ّيــة كان مــا بعدهــا مفعــولاً معــه منصوبـاً ،و �إن جــاءت للحــال كان مــا بعدهــا فــي محــل نصــب حــال.
( -٢الفاء) ت أ�تي:
(عبس)21 :
	-عاطفة ،مثل قوله تعالى :ﱫ ﮣ ﮤ ﮥﱪ
	-سبب ّية ،مثل :لا تهمل ،فتند َم.
نت في �أمان.
	-واقعة في جواب الشّ رط ،مثل� :إذا
السير ،ف�أ َ
َ
التزمت بقوانين ّ
وهــي فــي ك ّل ال�أحـوال حــرف لا محـ ّل لــه مــن ال�إ عـراب .فـ� ْإن جــاءت عاطفــة كان مــا بعدهــا معطوفـاً ،و � ْإن
جــاءت ســبب ّية كان الفعــل بعدهــا منصوبـاً ،و � ْإن وقعــت فــي جـواب الشــرط كان مــا بعدهــا جوابـاً للشّ ــرط.

فائدة:
ترج� ،أو دعاء).
السبب ّية �أ ْن تكون مسبوقة بنفي� ،أو طلب (�أمر� ،أو نهي� ،أو استفهام� ،أو ت َم ٍّن� ،أو ٍّ
ُيشترط في فاء ّ

التّدريبات:
 -١نضع إ�شارة (⎷) أ�مام العبارة الصّ حيحة ،و إ�شارة (×) أ�مام العبارة غير الصّ حيحة فيما ي أ�تي:
(خرجت من البيت وشروقَ الشّ مسِ) عاطف ًة			.
�أ  -جاءت (الواو) في قولنا:
ُ
ب -نُعرب كلمة (التّين) في قوله تعالى :ﱫﭑﭒﭓﭔﭕﭖﱪ اسماً مجروراً.

(

)

(

)

ج -نُعــرب كلمــة (يطمــع) فــي قولــه تعالى :ﱫ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﱪ فعــلاً مضارعاً َم ْبنيّاً

							
علــى ال َف ْتــح( .ال�أحـزاب)32 :
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(

)

ٌ
					
خطوط فيما ي أ�تي:
 -٢نُ َب ّي ُن َن ْوعَ (الواو ،والفاء) الّتي تحتها
سرت وسو َر الحديقة.
�أُ -
				
ناراً وتوقده نوراً يض ّويها
ب -ولم َيع ْد في ال ُّربا زيت فتوقدَه
ج -قال تعالى :ﱫ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱪ 		
			
د -قال تعالى :ﱫ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱪ

(حيدر محمود)
(البقرة)279 :
(النساء)٤٣ :

 -٣نُعرب ما تحته ٌّ
خط فيما ي أ�تي:
			
�أ -قال تعالى :ﱫﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱪ
ب -لا تُ ْك ِث ِر الكلام فيكث َر س َق ُطك.
غامرت في ٍ
				
تقنع بما دون النّجو ِم
		
شرف َمرو ٍم
ج� -إذا
َ
فلا ْ
		
د -قال تعالى :ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﱪ

			

(يس)52 :
(المتنبّي)
(الفجر)٢-١ :

التّعبير:
القــدس زهــرة المدائــن ،وعاصمــة فلســطين ال�أبديّــة ،لا حـ ّـق لمحت ـ ّل فيهــا ،ولا لِغاصــب ،ولا تُس ـ ِلم �أمرهــا �إلّا ل�أهلهــا.
نكتــب مقالــة حــول هــذا الموضــوع.
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س
ال َّد ْر ُ

2

�أ َم َرني َخليلي
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�أ َم َرني َخليلي

ُ
الضو ُ
نسان
الخ ُلق ّية تصو ُن هيب َة ال�أ ّم ِة،
ال ِق َي ُم و ّ
ابط ُ
وتحفظ كرا َم َتها ،وتبني ال�إ َ
السلام -جمي ُع ُه ْم َح َملوا لوا َء
متوازناً ،وتض ُع ُه على طريقِ الاستقام ِة ،وال�أنبيا ُء -عليهم ّ
ه ِذ ِه ال ّرسال ِة.
ِ
وفي ه ِذ ِه ال�أ
النبي مح ّم ٌد -صلّى اللّه عليه وسلّم -على حرم ِة د ِم
حاديث �أ ّك َد ُّ
المسل ِم ،وفض ِل ال ِّر ِ
صح ،وال�إ رشا ِد.
باط في سبيلِ اللّ ِه ،و ُح ْسنِ ُ
الخ ُلقِ  ،والنُّ ِ
()1
َعـ ْـن َع ْبـ ِد اللّـ ِه ْبــنِ ُع َمـ َر َ -ر ِضـ َـي اللّـ ُه َع ْن ُهمــاَ -عــنِ النَّ ِبـ ِّـي ( ) �أنَّـ ُه قــالَ َ " :لـ َزوالُ
ال ُّدنْيــا �أ ْهـ َو ُن ِع ْنـ َد اللّـ ِه ِمـ ْـن َد ِم ا ْمـر ٍِئ ُم ْسـ ِل ٍم".
سائي وابن ماجه والتِّ ِرم ِذ ّي)
				
(رواه النَّ ّ

()2
َعـ ْـن َسـ ْـهلِ ْبــنِ َسـ ْع ٍد َ -ر ِضـ َـي اللّـ ُه َع ْن ُهمــا� -أ ّن َرســولَ اللّـ ِه ( ) قــالَ " :رِبـ ُ
ـاط َيـ ْو ٍم
الجنّ ـ ِة
فــي َســبي ِل اللّـ ِه َخ ْي ـ ٌر ِمـ َـن ال ُّدنْيــا َومــا َع َل ْيهــاَ ،و َم ْو ِضـ ُـع َس ـ ْو ِط �أ َح ِد ُك ـ ْم ِمـ َـن َ
َخ ْيـ ٌر ِمـ َـن ال ُّدنْيــا َومــا َع َل ْيهــاَ ،وال َّر ْو َحـ ُة َيرو ُحهــا ال َع ْبـ ُد فــي َســبيلِ اللّـ ِه �أ ِو ال َغـ ْد َو ُة َخ ْيـ ٌر
ِمـ َـن ال ُّدنْيــا َومــا َع َل ْيهــا".
(متّفق عليه)
		
()3
"س ـ ْب َع ٌة ُي ِظلُّ ُه ـ ُم اللّ ـ ُه
َعـ ْـن �أبــي ُه َر ْي ـ َر َة َ -ر ِضـ َـي اللّ ـ ُه َع ْن ـ ُهَ -عــنِ النَّ ِبـ ِّـي ( ) قــالَ َ :
ـاب نَشَ ـ�أ فــي ِعبــا َد ِة اللّـ ِه،
َتعالــى فــي ِظلِّـ ِه َيـ ْو َم لا ِظـ َّل �إِلّا ِظلُّـ ُه� :إِمــا ٌم َعـ ْدلٌَ ،وشـ ٌّ
َو َر ُجـ ٌل َق ْل ُبـ ُه ُم َعلَّـ ٌـق فــي ال َمسـ ِ
ـاج ِدَ ،و َر ُجـ ِ
اج َت َمعــا َع َل ْيـ ِهَ ،و َت َف َّرقــا
ـلان َتحابّــا فــي اللّـ ِهْ ،
ـب َو َجمـ ٍ
ذات َم ْن ِصـ ٍ
ـاف اللّـ َهَ ،و َر ُجـ ٌل
ـال ،فَقــالَ � :إِنّــي �أخـ ُ
َع َل ْيـ ِهَ ،و َر ُجـ ٌل َد َع ْتـ ُه ا ْمـ َر�أ ٌة ُ
َت َص ـدَّقَ بِ َص َد َق ـ ٍةَ ،ف�أخْ فاهــا؛ َحتّــى لا َت ْع َل ـ َم ِشــمالُ ُه مــا تُ ْن ِفـ ُـق َيمي ُن ـ ُهَ ،و َر ُج ـ ٌل َذ َك ـ َر
ـت َع ْينــا ُه".
اللّـ َه خالِيـاً ،ف َ
َفاضـ ْ
البخاري)
(صحيح
ّ

()4
ــن �أ َح ِّب ُكــ ْم
ــي اللّــ ُه َع ْنــ ُه� -أ َّن َرســولَ اللّــ ِه ( ) قــالَ �" :إِ َّن ِم ْ
َع ْ
ــن َجابِــ ٍر َ -ر ِض َ
�إِ َلـ َّـي َو�أ ْق َر بِ ُك ـ ْم ِمنّــي َم ْج ِلس ـاً َي ـ ْو َم ا ْل ِقيا َم ـ ِة �أ ِ
حاس ـ َن ُك ْم �أخْ لاق ـاًَ ،و �إِ َّن �أ ْبغ ََض ُك ـ ْم �إِ َلـ َّـي
ـون" ،قالـوا :يــا َرســولَ
َو�أ ْب َع َد ُكـ ْم ِمنّــي َيـ ْو َم ا ْل ِقيا َمـ ِة الثَّ ْرثـ َ
ِّقون َوا ْل ُم َت َف ْي ِهقـ َ
ـارون َوا ْل ُم َتشَ ـد َ
ـرون).
ون َوا ْل ُم َتشَ ـد َ
ـون؟ قــال( :ا ْل ُم َت َك ِّبـ َ
ِّقون ،فَمــا ا ْل ُم َت َف ْي ِهقـ َ
اللّــه! َق ـ ْد َع ِل ْمنــا الثَّ ْرثــا ُر َ
رمذي)
		
(رواه التّ ّ
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ســوط :مفــرد �أســواط ِ
وســياط ،وهــو �أداة
ُيجلــد بهــا.
السير �آخر النهار.
ال َّروحةّ :

السير �أ ّول النهار �إلى الزوال.
ال َغدوةّ :

خالي ًا :وحده.

الثَّ ْرثا ُر :كَثي ُر ا ْلكَلا ِم ت َكلُّفاً.
س في
ا ْل ُمت ََشد ُِّق :الّذي َي َتطا َولُ َعلى النّا ِ
ا ْلكَلا ِم.

()5
َع ْن �أبي ذ ٍّر َ -ر ِض َي اللّ ُه َع ْن ُه -قال�" :أ َم َرني َخليلي ( ) بِ َس ْب ٍع� :أ َم َرني بِ ُح ِّب ال َمساكينِ  ،وال ُّدنُ ِّو ِم ْن ُه ْم ،و�أ َم َرني �أ ْن �أ ْن ُظ َر �إلى َم ْن
ُه َو دوني ،ولا �أنْظ َر �إلى َم ْن ُه َو فَوقي ،و�أ َم َرني �أ ْن �أ ِص َل ال َّر ِح َم و � ْإن �أ ْد َب َر ْت ،و�أ َم َرني �ألّا �أس�ألَ �أ َحداً شيئاً ،و�أ َم َرني �أ ْن �أقولَ
بالحق و � ْإن
ِّ
الجنَّ ِة".
كان ُم ّراً ،و�أ َم َرني �ألّا �أ َ
خاف في اللّ ِه َل ْو َم َة لائِ ٍم ،و�أ َم َرني �أ ْن �أ ْك ِث َر ِم ْن َق ْو ِل" :لا َح ْولَ ولا ق ّو َة �إلّا باللّ ِه" ،ف إ�نَّها َك ْن ٌز ِم ْن كُنو ِز َ
(رواه �أحمد)

الفهم والاستيعاب:

 -١نضع إ�شارة (⎷) أ�مام العبارة الصّ حيحة ،و إ�شارة (×) أ�مام العبارة غير الصّ حيحة فيما ي أ�تي:
(
						
�أ -عبارة" :و � ْإن �أ ْد َب َر ْت" تعني :و �إن قاطعك �أقاربك.
(
					
بُ -يفهم من الحديث ال�أ ّول تعظيم حرمة دماء المسلمين.
(
			
ج -المقصود بكلمة (ال ّرباط) في الحديث الثّاني هو حراسة حدود البلاد.
 -٢ما فضل ال ّرباط في سبيل الله؟
ذين ُيظلّهم الله في ظلّه ،كما يشير الحديث الثّالث.
 -٣نع ّد ُد ّ
السبعة الَّ َ

)
)
)

لحسن الخلق.
 -٤نب ّين النّعيم الّذي يحظى به ال�إ نسان جزا ًء ُ
 -٥في الحديث ال ّرابع دعوة إ�لى ضبط اللّسان ،نحدّد العبارة التي تد ّل على ذلك.
 -٦نعدّد أ�ربعة من ال�أوامر التي أ�مر بها ال ّرسول (

) صاحبه أ�با ذ ّر.

 -٧ب َِم علّل رسول اللّه ( ) طلبه من أ�بي ذ ّر -رضي الله عنه -أ�ن يكثر من قول :لا حول ولا ق ّوة إ� ّلا بالله؟

المناقشة والتّحليل:
 -١لِ َم كان المتشدّق والمتفيهق أ�بعد النّاس عن رسول اللّه؟
 -٢نوضّ ح ال�آثار ال�إ يجاب ّية للصّ دقة على الفرد والمجتمع.
 -٣نوضّ ح الصّ ورتين الفنّ ّيتين فيما ي أ�تي:
�أ َ -و َر ُج ٌل َق ْل ُب ُه ُم َعلَّ ٌق في ا ْل َم ِ
ساجد.
بالحق و � ْإن كان ُم ّراً.
ب -و�أمرني �أن �أقول
ّ

16

الداخلي ،نوضّ ح ذلك.
 -٤التزام المسلمين بمضمون الحديث ال�أ ّول راد ٌع عن الاقتتال
ّ
 -٥ال َّروحة أ�و ال َغدوة في سبيل الله خي ٌر من الدُّنيا وما عليها ،نعلّل ذلك.

 -٦في الحديث الثّاني تك ّررت عبارة( :خير من الدُّنيا وما عليها) ،نوضّ ح دلالة التَّكرار.
 -٧ما دلالة ك ّل م ّما ي أ�تي:
�أ -موضع سوط �أحدكم من الجنّة خير من الدُّنيا وما عليها.
ب -ولا �أنظر �إلى َم ْن هم فوقي.

اللّغة وال�أسلوب:
 -١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصّ حيحة فيما ي أ�تي:
 -١ماذا يفيد حرف الج ّر (من) في عبارةِ " :م ْن �أح ّبكم" في الحديث ال ّرابع؟
		
ج -ال�إ لصاق.
		
ب -الاستعلاء.
�أ -التبعيض		.
رفي لكلمة ( َمج ِلس) في الحديث ال ّرابع؟
 -٢ما المعنى ّ
الص ّ
		
ج -اسم مكان.
ميمي.
		
�أ -اسم مفعول.
ب -مصدر ّ
 -٣ما نوع الفاء ال�أولى في ( َف�أخْ فا َها) في الحديث الثّالث؟
		
ج -عاطفة.
		
ب -سبب ّية.
�أ -استئناف ّية		.
 -٤ما مفرد كلمة (�أحاسنكم)؟
		
ج -حسنة.
		
بَ -ح َسن.
�أ� -أحسن		.
 -٢ورد في الحديث ال�أ ّول اسم تفضيل ،نستخرجه.
 -٣نستخرج من الحديث الخامس ما ي أ�تي:
		
ب -مقابلة.
�أ -اسم فاعل		.

ج -جمع تكسير.
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د -السبب ّية.
د -اسم هيئة.
د -زائدة للتّوكيد.
دُ -حسنى.

القواعد

نقر أ�:
المجموعة ال�أولى:
 -١قال رسول الله (

من المعاني النحوية لـ (ما) و( َم ْن)

		
)" :رباط يوم في سبيل الله خير من الدُّنيا وما عليها".

البخاري)
(رواه
ّ

 -2ما المتفيهقون؟
-3قال تعالى :ﱫ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﱪ		
المجموعة الثانية:
					
 -1قال تعالى :ﱫ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡﱪ
َ -2من يح ّققِ الانتصار على ذاته ينتص ْر على س ّجانه.
					
 -3قال ( )" :و�أمرني �أ ْن �أنظر �إلى َم ْن هم دوني".

(الم ّز ّمل)20 :
(البقرة)255 :
(رواه �أحمد)

نلاحظ:
الســابقة ،ولكنّهــا وردت فــي ك ّل
بعــد قـراءة �أمثلــة المجموعــة ال�أولــى ،نلاحــظ �أ ّن (مــا) تكـ ّرر ورودهــا فــي ال�أمثلــة ّ
جملــة لمع ًنــى مختلــف ،ووظيفــة نحويّــة مختلفــة؛ ففــي المثــال ال�أ ّول وردت اســماً موصــولاً بمعنــى الــذي.
للسـؤال ،وفــي المثــال الثالــث ،وردت شــرط ّية؛
	�أ ّمــا فــي المثــال الثّانــي ،فقــد وردت اســتفهام ّية؛ ل�أنّهــا اسـ ُتخدمت ّ
تشــترط علــى ال�إ نســان تقديــم الخيــر فــي الدُّنيــا؛ ليجــد جــزاءه عنــد اللّــه.
ويتغ ّيــر �إعـراب (مــا) ت َبعـاً لاختــلاف نوعهــا؛ ففــي المثــال ال�أ ّول جــاءت اســماً موصــولاً ،والاســم يتطلّــب موقعـاً
�إعرابيّـاً ،وهــي هنــا اســم موصــول ،مبنـ ٌّـي علــى الســكون ،فــي محـ ّل جـ ّر؛ ل�أنّــه معطــوف علــى الدُّنيــا .وفــي المثــال الثّانــي،
وقعــت اســم اســتفهام مبن ّيـاً ،فــي محـ ّل رفــع خبــر� .أ ّمــا فــي المثــال ال�أخيــر ،فهــي اســم شــرط مبنـ ّـي ،فــي محـ ّل نصــب
مفعــول بــه مق ـدّم.
ونلاحــظ بعــد قـراءة �أمثلــة المجموعــة الثانيــة� ،أ ّن ( َمــن) جــاءت فــي المثــال ال�أول اســتفهام ّية؛ ل�أنّهــا اسـ ُتخدمت
للســؤال ،وتُ ْعــرب اســ َم اســتفهام مبن ّيــاً علــى الســكون فــي محــ ّل رفــع مبتــد�أ.
وفــي المثــال الثّانــي جــاءت شــرط ّية؛ تشــترط الانتصــار علــى الــذات لتحقيــق النصــر علــى السـ ّجان ،وتعــرب َمــن
مبنــي علــى الســكون ،فــي محــ ّل رفــع مبتــد�أ.
الشــرط ّية بحســب موقعهــا فــي الجملــة ،وهــي هنــا اســم شــرط ّ
وفــي المثــال الثالــث ،جــاءت ( َمـ ْـن) اســماً موصــولاً؛ ل�أنّهــا بمعنــى الــذي ،وهــي اســم موصــول يســتخدم للعاقــل،
ويكــون �إعرابهــا بحســب موقعهــا فــي الجملــة ،وهــي هنــا اســم موصــول مبنـ ّـي علــى الســكون ،فــي محـ ّل جـ ّر بحــرف الجـ ّر.
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نستنتج:
• أ� ّن لل�أدوات النحويّة معاني متن ّوع ًة تتبعها وظائف نحويّة متن ّوعة ،وذلك على النّحو ال�آتي:
( -١ما) ،وت أ�تي:
-شرط ّية ،مثل :ما تزر ْع تحصدْ.(البقرة)٢٨٦ :
-موصولة ،مثل قوله تعالى :ﱫﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱪالعلمي في حياتك؟
-استفهام ّية ،مثل :ما �آثار التط ّورّ
ابي يحدّده موقعها في الجملة.
وهذه �أسماء لها مح ّل �إعر ّ
َ ( -٢من) ،وت أ�تي:
-استفهام ّية ،نحوَ :م ْن ح ّرر القدس من الصليب ّيين؟-شرط ّية ،نحو قول الحطيئة:س
لا
َم ْن يفعلِ الخير لا َيعدَم جوا ِز َيه
بين اللّه والنّا ِ
يذهب ال ُع ُ
رف َ
ُ
القدس قائ ٌد عظي ٌم.
-موصولة ،نحوَ :م ْن ح ّررَ
وفي ك ّل الحالات هي اسم ُيعرب حسب موقعه في الجملة.
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التّدريبات:

 -١نضع إ�شارة (⎷) أ�مام العبارة الصّ حيحة ،و إ�شارة (×) أ�مام العبارة غير الصّ حيحة فيما ي أ�تي:
)
(
�أ -جاءت (ما) في قوله تعالى :ﱫﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﱪ شرطي ًة ( .النّحل)96:
ب� -إعراب ( َم ْن) في قول الشّ ــاعرَ " :منِ الذي �أفضى لسـ ٍ
مبني ،في مح ّل
ـيف في الضلوع وسـلَّه" اســم اســتفهامّ ،
)
(
										
رفــع مبتــد�أ.
)
(
						
جَ ( -م ْن) تُستخدم للعاقل ،و(ما) لغير العاقل.
 -٢نستخرج (ما ،و َم ْن) م ّما ي أ�تي ،ونب ّين نوعها:
					
�أ -قال تعالى :ﱫﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﱪ
فمن استب ّد وضيّق القر�آنا؟
النـص �أوسـع والقـراءة حـــ ّر ٌة
ب-
ّ
			
ي ِع ْش �أب َد الدّهر بين ال ُحفَر
حب صعود الجبـال
ج -ومن لا ُي َّ
 -٣نستخدم ال�أدوات النحويّة ال�آتية في جمل مفيدة:
�أ -ما موصولة.
ب -من شرط ّية.
ج -من استفهاميّة.

(البقرة)197 :
(محمود موزة)
(�أبو القاسم الشابِ ّي)

 -٤نُعرب ما تحته ّ
خط فيما ي أ�تي:

			
�أ -قال تعالى :ﱫﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﱪ

(الحشر)7 :

			
ب -قال تعالى :ﱫﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱪ
		
يرحمكم من في السماء".
ج -قال رسول الله ( )" :ارحموا َم ْن في ال�أرض ْ

(يس)52 :
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البخاري)
(رواه
ّ

ورقة عمل للوحدة الثانية
�أ -نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة في ما ي�أتي:
-1ما نوع (ما) في قوله تعالى« :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ »؟
�أ .موصولة.

ب.نافية.

ج .مصدريّة.

 .2ما نوع ( َم ْن) في قوله تعالى« :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ»؟

ب .شرط ّية.
�أ .استفهام ّية.
ب -نجيب وفق المطلوب �أمام ك ّل عبارة :

ج .موصولة.

(البقرة)٢٨٦ :

د .شرطيّة.
(الشورى)٢٠ :

د.مصدريّة.

 .1قال تعالى « :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ»�( .أضبط الكلمة التي تحتها خط)
.2قال تعالى  «:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ».

(�أبين معنى الواو ال�أولى)

(النساء)73 :
(الفجر)٢،١ :
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اختبار الوحدة الثانية
س� :1أضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:

( 6علامات)

اليومي بعنا ٍد وصلابة»؟
 -١علام تد ّل عبارة «:تقبض على جرحها
ّ
				
�أ� -أزليّة جراح القدس.

ب -انحسار جراح القدس.

ج -صمود القدس في وجه الاحتلال ،وتح ّملها ال�ألم.

نزيف جراحها.
د -تمنع َ

يمص دمي؟
 -٢ما المقصود بقول الشاعر :يرسو
بجفني حرما ٌن ُّ
َّ
�أ -الرمد.

ب -النعاس.

ج -ال�أرق.

د -القذى.

وشاطئ البحر؟
سرت
 -٣ما معنى الواو في قولناُ :
َ
�أ -المعيّة.

ب -العطف.

ج -الحاليّة.

د -القسم.

حافظت على �أخلاقك ،ف�أنت رج ٌل كريم؟
 -٤ما معنى الفاء في عبارة� :إذا
َ
�أ -عاطفة.

ب -سببيّة.

ج -واقعة في جواب الشرط.

د -ابتدائيّة.

 -٥ما المعنى الصرفي لـِ ( مجلس) في عبارة «:و�أقربكم مني مجلساً»؟
�أ -اسم مفعول.

ب -اسم مكان.

ج -مصدر ميمي.

د -اسم هيئة

 -٦ما نوع ( من ) في البيت :من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس
�أ -استفهاميّة.

ب -موصولة.

ج -جا ّرة.

د -شرطيّة

_______________________________________________________________
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س :2نقر�أ الفقرة ال�آتية من (القدس بوصلة ومجد) ،ث ّم �أجيب عن ال�أسئلة التي تليها:

( 6علامات)

ـض للتّعبيــر عنــه كثيــر مــن مفرداتنــا القاصــرة،
(�إنّهــا القــدس ،اسـ ٌم لا يحـدُّه دلالــة ،ولا تتّســع لفضاءاتــه بلاغــة ،ولا ينهـ ُ
ـض المســاومة ،وك ُّل مفــرد ٍة خــارج معجــم القــدس �أعجميّــة لا متّســع لهــا
فهــي لغتنــا ال�أصيلــة ،وحروفُهــا �أبجدي ُتنــا التــي ترفـ ُ
فــي الوعــي ،ولا مــكان لهــا فــي ال ّذاكــرة).
النص المفردات المع ّبرة عن القدس بالقاصرة.
 .1نعلّل:
َ
وصف ّ

(علامة)

 .2ما دلالة عبارة« :اسم لا تحدّه دلالة»؟

(علامة)

 .3وردت في الفقرة الكلمتان�( :أعجم ّية ،القاصرة) ،ما �إعراب ال�أولى؟ وما نوع الثانية من المشتقات؟

(علامتان)

الصورة الفن ّية في عبارة« :حروفُها �أبجدي ُتنا التي ترفض المساومة»
 .4نشرح ّ

(علامة)

 .5بر�أيك ،ماذا تعني القدس لنا ،ولل�أجيال القادمة؟

(علامة)

النبوي الشريف ال�آتي ،ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
س :3نقر�أ الحديث
ّ

( 10علامات)

قــال رســول اللــه – صلــى اللــه عليــه الســلام « :-ســبع ٌة يظلُّه ـ ُم اللــه تعالــى فــي ظلِّــه يــو َم لا ظ ـ َّل �إلّا ظلّــه� :إمــا ٌم ع ـ ْدلٌ،
ـاب نشـ�أ فــي عبــادة اللــه ،ورجـ ٌل قل ُبــه ُمعلّــق فــي المســاجد ،ورجــلان تحابّــا فــي اللــه ،اجتمعــا عليــه ،وتف ّرقــا عليــه،
وشـ ٌّ
ورج ـ ٌل دع ْت ـ ُه ام ـر�أ ٌة ذات منصـ ٍ
ـاف اللــه ،ورج ـ ٌل تص ـدّق بصدقــة ،ف�أخفاهــا؛ حتــى لا تعلــم
ـب وجمــال ،فقــال� :إنّــي �أخـ ُ
شــمالُه مــا تُنفــق يمينــه ،ورج ـ ٌل ذكــر اللــه خالي ـاً ،ففاضــت عينــاه».
�أ .ما الفكرة التي تناولها الحديث الشريف؟

(علامة)

ب .نوضح دلالة قوله« :ورجل ذكر الله خالياً ،ففاضت عيناه»

(علامة)

يكون من السبعة الذين ُيظلّهم الله -ع ّز وج ّل -يوم القيامة في ظلّه؟
ص ال�إ مام ال َعدْل لِ َ
ج .لِــــ َم ُخ َّ
د .استخرج من الحديث الشريف السابق:
 .1طباق سلب.

(علامة)
(علامتان)

 .2حالاً مفردةً.

ه .نشرح الصورة الفنيّة في قوله« :ورجل قلبه ُمعلّق في المساجد»

(علامة)
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و .نختار رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:

( 4علامات)

 .1ما ال�أصل اللغوي لــِــ ( َدع ْت ُه)؟
عي.
�أَ .د َ

بَ .و َد َع.

جَ .ع َد َو.

دَ .د َع َو.

الصرفي لكلمةُ ( :معلّق)؟
 .2ما المعنى
ّ
�أ .اسم مفعول.

ب .اسم فاعل.

ج .صفة مشبهة.

د .صيغة مبالغة.

 .3ما الضبط السليم للفعل (تعلم)؟
�أ .تعل ْم.

ب .تعل ُم.

ج .تعل َم.

د .تعل ِم.

 .5ما المعنى الذي �أفادته الزيادة في( :اجتمعا)؟
�أ .الطّلب.

ب .المشاركة.

ج .المبالغة.

د .التّعدية.

____________________________________________________________
نص (�أنا وليلى) ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:
س :4نقر�أ ال�أبيات الشّ عريّة ال�آتية من ّ
ُمـمـ ّزقٌ �أنــا ،لا جــا ٌه ولا َتـ َر ٌف

ُي ِ
فـي ،فخلّينـي ل�آهـاتـي
غـريـك ّ

لو تعصرين سنين ال ُعم ِر �أكم َلها

نزيـف من جراحاتي
َلسالَ منها ٌ

كنت ذا ٍ
ترف ما ِ
كنت رافض ًة
لو ُ

ولكن ُع ْس َر الحال م�أساتي
ح ّبيّ ،

بوح به
عانيت،
ُ
ُ
عانيت لا ُح ْزني �أ ُ

ِ
عن ُمعاناتي
ولسـت تدر ْي َن شيئـاً ْ

رفي لكلمة ( ُمم ّزق).
 .1ما المعنى ّ
الص ّ
�أ .اسم فاعل.

( 6علامات)

( علامة)
ب .اسم مفعول.

 .2ما �إعراب ( ُح ِّبي) الواردة في البيت الثالث؟

ج .صيغة مبالغة.

د .صفة مشبهة.
( علامة)

�أ .خبر كنت منصوب ،وعلامة نصبه الفتحة المقدرة .ب .مفعول به منصوب ،وعلامة نصبه الفتحة المقدرة.
ج .مضاف �إليه مجرور ،وعلامة ج ّره الكسرة الظاهرة.
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د .مبتد�أ مؤخر مرفوع ،وعلامة رفعة الضمة المقدرة.

الصورة الحقيقية لِ ُمعاناتِه ،ندلّل على ذلك من ال�أبيات.
 .3يستخدم الشّ اع ُر ُمعجماً م�أساويّاً قاسياً؛ لنقل ّ

(علامة)

السابقة.
 .4نع ّين بيتاً يتحدث عن الفوارق الاجتماع ّية في ال�أبيات ّ

(علامة)

السابق.
ص ّ
 .5نب ّين الغرض من توظيف الشّ اعر ل�أسلوب الشّ رط في البيتين الثّاني والثّالث في النّ ّ

(علامة)

 .6ما دلالة استخدام الشّ اعر لل�أفعال المضارعةُ ( :يغريك ،تعصرين ،تدرين)؟

(علامة)

_________________________________________________________________________
س�:5أ -نمثّل لما يلي بجملٍ مفيدة من �إنشائي تشتمل على ال�آتي:

(4علامات)

 -1ما الشرط ّية.
 -2من الموصولة.
 -3فاء السبب ّية.
 -4واو القسم.
ب -نعرب (ماَ ،م ْن) ،ونب ّين نوعها فيما ي�أتي:

(3علامات)

 .1قال تعالى« :ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ».

(النحل)٩٦ :

 .2قال تعالى« :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ».

(ال�أنعام)١٤ :

 .3قال تعالى« :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ».

(الفرقان)٦٨ :
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