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

اللغة العربية، من خلال ما ياأتي:

- تحليل النصوص الواردة اإلى عناصرها الرئيسة.

- استنتاج ال�أفكار الرئيسة في النّصوص.

- قراءة النصوص قراءة صحيحة معبّرة.

- استخراج المحسنات البديعية في النصوص.

- توضيح الّصور الفنية في النصوص.

- تمثّل القيم والسلوكات المستفادة من النصوص. 

- حفظ ثمانية اأبيات من قصيدة )اأنا وليلى(.

- اإعراب الواو، والفاء، وما، وَمْن، في سياقات مختلفة. 

- كتابة مقال حول القدس. 
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٣

 
:   َبْين َيَدي النَّصِّ

ــت  ــْد تعرَّض ســلامّي، وق ــّي، وال�إ ــي الوعــي الفلســطينّي، والعرب ــرًة ف ــًة كبي ــًة دينيّ ــّل القــدُس مكان تحت  
المدينــُة َعْبــر تاريخهــا العريــق ل�حتــلال�ٍت ُمتكــرّرٍة؛ فقــد َتعاَقــَب عليهــا الُغــزاة طــوال تاريخهــا الُمقــاوِم. 

ــْوء علــى مكانــة القــدس، وعلــى اأصالتهــا، كمــا تُصــوّر جانبــاً  والخاطــرة الّتــي بيــن اأيدينــا تُســلّط الضَّ  
ســة، فيمــا تُِصــّر علــى الّصمــود والمقاومــة.  مــن الُمعانــاة الّتــي َتتعــرّض لهــا المدينــة الُمقدَّ

الُقْدُس بوَصلٌة َوَمْجد
)المؤلّفون(

رُْس الدَّ

١



٤

تُشِرع: َتفتح.

ّل. الُخنوع: الذُّ

َتْلَتِحف: تتّخذ غطاًء.

الَعتاد: ال�أسلحة.

سيماُهم: ملامحهم.

اأخاديد: مفردها اأْخدود، وهي الَخناِدق، 
والمقصود هنا: َتْشويُه تاريخ المدينة. 

َحْتفهم: َمْوتهم.

اأفّاك: كّذاب.

ســة شــاِهدًة  علــى امتــداِد الوَْعــي والَقداســة، َتقــُف عاصمُة فلســطيَن الُمقدَّ  
وَشــهيدًة، ويقــف القلــُب علــى عتباتهــا؛ ُيَلمِلــم دمعــه الـّـذي تســاقط عنــَد اأّوِل َنظــرٍة 
ــرُه، َتقِبــُض علــى  بعــَد ِغيــاب، ُكلُّ الُمــدن َيْعُبرهــا القلــب، اإلّ� القــدس، فاإنّهــا َتعُب
ُجرحهــا اليومــّي بِِعنــاٍد وَصلابــة، وتُْشــِرُع اأبواَبهــا للّســماء مظلومــًة ل� َتَمــّل الُمناجــاة، 

ــة لِتاريخهــا الّــذي َياأبــى ال�ستســلاَم والُخنــوَع والُمســاَومة.  هــي الَوفِيّ

اإنّهــا ال�أمُّ الُمكابـِـرة، َتنــزُِف علــى َمــدار الوقــت، لكنّهــا هيهــاَت اأن تُْســِلم   
ــزاة  ــُم الُغ ــى اأْن تمــوت، ُيْحِك ــر، وتاأب ــْوِب ُطْه نفَســها للطُّغــاة. َتْلَتِحــف ســورَها َكَث
َقَبضاتِهــم علــى روحهــا، ومــا زالــْت ُمْنــُذ مــا يزيــُد عــن ســبعيَن عامــاً َتُشــّد قْبضتهــا 
ــن  ــٍر م ــاد، وكثي ــن الَعت ــٍل م ــاوُم بِقلي ــها، وتُق ــَط اأْنفاَس ــاوُر لِتلتِق ــى َقَبضاتهــم، وتُن عل
بــاء والتَّحــّدي، وهــْل َتْقــوى َيــٌد اآثِمــٌة علــى َقــَدر اللــه؟ وهــل يســتطيُع  مــود وال�إ الصُّ
الُغــزاُة الُغرَبــاء -َمهمــا بَلغــْت َســطوتُهم- اأْن ُيذِهلــوا قلــَب ال�أّم عــْن اأبنائهــا؟ وهــي الّتــي 
ــاءاٍت  ــة، واّدع ــَد كاذب ــا اأخادي ــي تاريخه ــداءُ ف ــر ال�أع ــيماُهم، واإْن َحَف ــم بِس َتعرفُه

ــروت. ــوّة والَجَب ــاً بالق ــاً َمْدعوم ــاً، وواِقع ــاً ُمزيَّف ــْوق ترابهــا تُراث ــوا ف ــة، واأقام باطل

اأرَُق المدينــة المحتلـّـِة ل� َيْخفــى علــى اأحبابِهــا، َفُغبــاُر ال�أيـّـام الُبنِّــيُّ علــى   
ــواِد الّــذي َتتَِّشــُح بــه عيــون  اأســوارها -التــي تحكــي قّصــة النّقــاش العثمانــّي- كالسَّ
ــَر  ــي َتْلَتِحــُف كلَّ مســاٍء اآِخ ــام؟ وهــي الّت ــَهر، فكيــف تن ال�أّمهــات مــن طــول السَّ
اأْوجاِعهــا، َوَتــاأوي اإلــى َكْهــف الوطــن الحزيــن، َتْصَطِحــب معهــا فِْتَيَتهــا الرّياحيــن، 
ــمين.  ــى َحْتِفهــم باِس ــم، وَيْمضــون اإل ــة فــي َحَدقاتِه ــون الُقبَّ ــن ُيَخبِّئ ــاَنها الّذي وفُرْس

ــرَة الّصــلاة،  ــُد الخاِشــُع َتكبي ــُر العابِ ــِة كمــا َيْعُب ــة المدين ــُر القلــُب بّواب َيْعُب  

وَتســُجد الــّروح علــى َبلاِطهــا َســْجَدَتْين، لِــُكلِّ ُرْكــٍن فــي الطّريــق ِعنــاُق روٍح 

فــة، وَمــَع ُكلِّ َحَجــٍر فــي البيــوت والَمحــالِّ علــى جانَِبــِي الطّريــِق رِبــاٌط ُمَقــدَّس.  ُمَتَلهِّ

ــَر َنوافِِذهــا  ــماِء َعْب ــرون ال�أرض تُجــاه السَّ ــذُة الّصاِدقيــَن الّذيــن َيْعُب هــَي نافِ  
الّتــي باَرَكهــا القــراآن، اإنَّهــا َمدينــُة اللــه، َتْجَتِمــُع فــي اأْروَِقِتهــا القلــوُب الُمؤِمنــة، كمــا 
ــًة ِمــْن كتــاب  ــَدْت اآَي ــَف رســوِل اللــه، َفَغ اجتمــَع ال�أنبيــاءُ ُمْعِلنيــَن اْصِطفاَفُهــم َخْل
ــاَدًة فــي الَيقيــن؛ ل�أنَّهــا الوَْعــُي الّــذي ل�  ــُد بَِترْديِدهــا َترْتيــلاً واْبِتهــال�ً، وزِي اللــه، َنَتَعبَّ
تَُزيُِّفــه سياســُة ال�أمــِر الواقــع، ول� تُلغيــِه اأْســواٌر تَُشــيَُّد ُهنــا، ول� َتْهويــٌد ُيمــارَُس ُهنــاك.

ــّك، ول�  فــي القــدِس ُيِطــلُّ التّاريــُخ ســاِطعاً بَِحقائِِقــه الّتــي ل� ُيخالُِطهــا الشَّ  
تَُزيُِّفهــا الُخرافــاُت ول� ال�أســاطير. اأســواقُها تُْنِبــُئ بِالحقيقــة، ونُقوُشــها َتْقَطــع َقــْوَل ُكلِّ 
ُب ُكلَّ اأفـّـاك، َفَتَتَجلـّـى القــدُس مدينــًة عربيّــًة ُمؤمنــًة اإلــى اأْن َيــرَِث اللــه  ٍع، وتَُكــذِّ ُمــدَّ

ــا. ــْن َعلْيه ال�أرَض وَم
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الّشغاف: ِغشاء ُيحيط بالقلب. 

والمقصود، هنا: حماية القدس.

ِخرون. َياأْلون: َيدَّ

ُه ِدل�لة، ول� َتتَِّســُع لَِفضاءاتـِـه َبلاغٌة، ول� َيْنَهُض  اإنَّهــا القــدس، اســٌم ل� َتُحــدُّ  
ــا القاِصــرة، فهــي لغتنــا ال�أصيلــة، وُحروفُهــا اأْبَجِديُّتنــا  للتّعبيــر عنــه كثيــٌر ِمــْن ُمْفرَداتِن
الّتــي َتْرفُــض المســاومة، وكّل ُمفــردٍة خــارج معجــم القــدس اأعجميّــٌة ل� متّســَع لهــا 
ــغاف علــى ربوعهــا؛  فــي الوعــي، ول� مــكاَن لهــا فــي الّذاكــرة، ول� بــّد مــن َطــّي الشَّ
لتظــّل فــي وعــي ال�أمــة مقّدســًة َتَترفـّـع عــن بــؤس ال�أمــر الواقــع، والّروايــات المشــوّهة، 
والتّواريــخ المغتَصبــة، وقبضــة الغــزاة الّذيــن ل� َياألــون جهــداً فــي تزييــف التّاريــخ، 
وتســويق ال�أوهــام، واإطــلاق الِعنــان ل�آل�ت الّدمــار كــي تُشــوّه الجغرافيــة، وتســتقطب 
ــا  ــْت تُْلقــي بِِظلالِه ــا زاَل ــْت وم ــاً وعســلاً؛ فقــد كان ــى اأرض تفيــض لبن ــن اإل الّضائعي
ســِة علــى هــذِه ال�أرض، وَتفــوُح اأزِقَُّتهــا َهْيبــًة ورِْفعــًة وَوقــاراً، َفِهــي الَعِصيَّــُة علــى  الُمَقدَّ

ــزاة.  ــدام الُغ ــوٍم تحــَت اأْق الرُّضــوِخ، واإْن اأنَّ تراُبهــا ذاَت ي

وتبقــى القــدُس فِــردوس ال�أّمــة المفقــود، وحنينــاً لمــاٍض ظلّــت فيــه مهــوى   
ال�أفئــدة، ومحــّط الرّحــال، وقناديــل عــزٍّ يضيئهــا المصلـّـون بدمــوع ابتهال�تهــم، ودمــاء 
تضحياتهــم. ويبقــى القلــب الُمَتيّــم بهــا، يغــدو اإليهــا وَيروح، ُمتشــبّثاً بــكّل تفاصيلها، 

ــاة فــي تفاصيلهــا مــن تشــويه. ــُة الطّغ ــه اآل صامــد الّذاكــرة فــي وجــه مــا َتعيث

ســتظّل هــذه المدينــة، رغــم جراحهــا النّازفــة، ورغــم القهــر الـّـذي يفــوح مــن   
بــة، اأرَض اللــه الّتــي َتفيــُض قداســًة وبركــة، فــلا تاريخهــا  َجَنباتهــا ومــن عيونهــا الُمعذَّ
يســقط بالتّقــاُدم، ول� واقعهــا ُيلغــى بِســياط الجّلاديــن، ول� مســتقبلها يتغيّــر عــن كونه 
منتهــى ال�آمــال وغايــة المنــى. ســَيظّل ال�أطفــال يرُســمونها فــي ُكّراســاتهم، وتحفظهــا 

ال�أجيــال اأنشــودًة عــن ظهــر قلــب، ووعــداً ســُيكلَّل بالنّصــر المــؤزَّر. 

    فائدة لغوّية: 

• َيــة 	 فــي جملــة: )تقــف الُقــْدُس شــاِهدًة وَشــهيدة(؛ شــاِهدة: مراِقبــة للاأحــداِث ِمــْن َحْولهــا، وَشــهيدة: ُمضحِّ
باأبنائهــا الّذيــن يدافعــون عنهــا. 

 الفهم وال�ستيعاب: 

١- َنِصُف حاَل القدس، َوْفَق ما َوَرَد في الِفقرة ال�أولى.

ُدها. 2- وردت في الِفقرة الثّالثة اإشارٌة اإلى باني سورِ القدس، نَُحدِّ

3- نذكر ثلاثًة من َمعالم القدس الواردِة في النّّص.

4- ِبَم اأغرى قادُة ال�حتلال المستوطنين لِتشجيِعهم على الُقدوم اإلى فلسطين؟ 

5- كيف يعمل ال�حتلال على َتشويه ُجغرافية القدس؟

6- ماذا تعني القدس للاأجيال، كما يظهر في نهاية الخاطرة؟
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 المناقشة والتّحليل: 

١- َعلاَم َتدلُّ كلمة )اأسوار( في عبارة: "ول� تُلغيِه اأسواٌر"؟

شاراِت. سراء والمعراج، نُوّضُح تلَك ال�إ 2- في النّّص اإشارات اإلى حادثة ال�إ

ــة بيــن  ــًة للعلاق ــّص صــورًة جميل ــَم النّ ــاط مقــّدس(، َرَس ــة... رِب ــَة المدين ــر القلــب َبّواب 3- فــي الفقــرة: )َيْعُب
ــح هــذه الّصــورة.  ــُح َملاِم ــِد الخاشــع والقــدس، نوضِّ العاب

4- نعلّل ما ياأتي:

غاف على ربوع القدس. اأ - ل� بّد من طّي الشَّ

ب- نعت النّّص المفردات المعبّرة عن القدس بالقاصرة.

5- نوّضح الّصور الفنّية في العبارات ال�آتية:

اأ - وهي التي َتْلَتِحف كّل َمساٍء اآخَر اأوجاِعها.

ب- َتفوُح اأزِقَُّة الُقْدِس َهْيبًة ورِْفعًة وَوقاراً.

ج- القدس بوصلٌة ومجد.

6- نوّضح دل�لة كلٍّ من العبارَتين ال�آتيتين: 

اأ - َتقِبُض على ُجرحها الَيوِمّي بعناد وصلابة.

ب- ُيخبّئون القبّة في حَدقاتهم.

 اللّغة وال�أسلوب: 

١- ما الغرُض البلاغّي الّذي خرَج اإليه ال�ستفهام في عبارة: )وهل َتقوى يٌد اآثَِمٌة على قدِر الله؟(؟ 

2- نحّدد المحّسن البديعي في عبارة: )ويبقى القلب الُمَتيّم بها، يغدو اإليها وَيروح، ُمتشبّثاً بكّل تفاصيلها(.

3- نذكر الوزن الّصرفّي لكلمَتي: اأخاديد، واأنشودة.
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:   َبْين َيَدي النَّصِّ

نَظــم المروانــّي هــذه القصيــدة فــي ســبعينيّات القــرن الماضــي، حيــن شــهدت جامعــة بغــداد قّصــة طريفــة،   
اأصبحــت اأشــهر قّصــة حــّب فــي تاريــخ الجامعــة، حيــث وقــع المروانــّي فــي حــّب فتــاة، قيــل: اإّن اســمها الحقيقــّي 
)ســندس(، وقــرّر الشــاّب الفقيــر مصارحــة الفتــاة بمشــاعره، غيــر اأّن رّدهــا لــم يكــن كمــا اأراد، فصّدتــه، لكنـّـه لــم 
ــه لهــا بعــد عاميــن، لتصــّده مجــّدداً، وتزّوجــت مــن زميــٍل لــه غنــّي، فاأطلــق  ييــاأس، وعــاد ليكــرّر حديثــه عــن حبّ

الّشــاعر الِعنــان لمشــاعره، لتُخــّط كلمــات قصيدتــه ال�أولــى وال�أخيــرة.

اأنا وليلى
)حسن المروانّي/ العراق)



٨

                     اأنا وليلى

ابتهال�تــي عينيــِك  بمحــراب  راياتـــيماتــت  اليـــاأس  لريـــاح  واستســلمْت 

اأزمنتــي الموصــود  بابــك  علــى  نداءاتـــيجّفــْت  شيئـــاً  اأثمــرْت  ومــا  ليلــى، 

ـَــرٌَف ت ول�  جـــاٌه  ل�  اأنـــا،  ل�آهاتـــيممــزٌّق  فخلّينـــي  فـــّي،  ُيغريـــِك 

اأكمَلهــا العمــر  ســنين  َتعِصريــن  جراحاتـــيلــو  مـــن  نزيـــٌف  منهــا  َلســاَل 

رافضــًة كنــِت  مــا  تــرٍف  ذا  كنــُت  حبّــي، ولكــّن ُعْســَر الحــال ماأساتـــيلــو 

بــه اأبــوح  حْزنــي  ل�  عانيــُت  ُمعاناتـــيعانيــُت،  عـــن  شــيئاً  تدريــن  ولســِت 

مكاَبــرًة ليلــى  يــا  واأضحــك  َعلّــي اأخبّــي عــن النّــاِس احتضاراتـــياأمشــي 

فتعِذرَنــي اأمــري  مــا  تعــرف  النّــاُس  مواساتـــيل�  فـــي  لديهـــم  ســبيَل  ول� 

دمـــي يُمــصُّ  حرْمــاٌن  بجفَنــيَّ  ابتساماتـــييرســو  شـــاء،  اإذا  ويستبيـــح، 

اأملــي لــي  اأجهضــِت  اأْن  اأنــِت  ل� الّذْنــُب ذنُبــِك بــل كانــت حماقاتـــيمعــذورٌة 

قافلتــي الصحــراء  ُعــرُض  فــي  وجئــُت اأبحــث فــي عينيــك عــن ذاتــياأضعــُت 

اأوردتـــي تجتثّيـــن  كّفــِك  مسّراتـــيغرســِت  رفـــٍق،  بـــلا  وتسحقيـــن، 

ُمُدنــي هاجــرْت  ُمضــاٌع  منهـــا شراعاتـــيواغربتــاه!  اأبَحــرْت  ومــا  عنّــي، 

بلــدي فــي  ال�أغــراب  واســتوَطن  الحبيبـــاِتنُفيــُت  اأشيائـــي  كـــلَّ  ودّمــروا 

مول�تـــيخانتــِك عينــاِك فــي َزيــٍف وفــي َكــِذٍب الخــّداُع  الَبهــرُج  غــرّك  اأم 

اأجنحتــي ُكْحــَل  األقــي  جئــُت  جناحاتـــيفراشــٌة  ظلمـــاً  ـَــْت  َفاْحَترَق لديـــِك 

بخاصرتــي مــزروٌع  والّســيُف  العريضـــاِتاأصيــُح  اآمالــي  حطّــم  والغــدُر 

اإَِذْن يـــداك  تبّــت  األ�  اأيضــاً  اأنّاتـــيواأنــِت  واستعذبـــِت  قتلـــَي  اآثـــرِت 

ليلـــى حكايـاتـــيَمـْن لـي بحـذف اسمـك الشّفـاف ِمـن لغـتـي بـــلا  اإذن سُتمســـي 

الموصود: الُمغَلق.

احتضاراتي: معاناتي 
الّشديدة.

ُعُرض: جانب، وناحية.

الَبهَرج: المظهر الّزائف.
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 الفهم وال�ستيعاب: 

١- تشتمل القصيدة على فكرة رئيسة واحدة، نذكرها.

2- استخدم الّشاعر األفاظًا كثيرًة تشير اإلى َفْقره، نذكرها.

3- ما الذي حّطم اآمال الّشاعر؟

4- حّمل الّشاعر نفسه مسؤولّية رفض ليلى حّبه، نحّدد البيت الذي يشير اإلى هذا المعنى.

5- نعّين ال�أبيات الّتي تتحّدث عن الفوارق ال�جتماعّية.

 المناقشة والتّحليل: 
جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ١- نختار رمز ال�إ

١- ما المقصود من قول الّشاعر: يرسو بجفنّي حرماٌن يمّص دمـي؟ 
د- القذى. ج- ال�أرق.   ب- النُّعاس.   اأ- الرَّمد.  

2- علاَم يدّل قول الّشاعر: واستوطن ال�أغراب في بلدي؟
ب- ارتباط محبوبته بغيره.  اأ- هجرته اإلى ليبيا.     

د- كره ليلى له. ج- احتلال اأمريكا للعراق.    

٣- ما الّذي يعنيه الّشاعر بقوله: َمـْن لـي بحـذف اسمـك الشّفـاف مـن لغـتـي؟ 
ب- يدعو عليها بالموت. اأ- اأنّه صار يكرهها.    
د- اأنّه ندم على حبّه لها. ج- استحالة نسيانها.    

وما اأبحرْت منهـا شراعاتـي؟ ٤- ما دل�لة قول الّشاعر: هاجرْت مدني عنّي  
ب- جفاؤها وبقاؤه على حبّها.  اأ- غربته.      

د- رسوخ حبّه لوطنه. ج- رحيله بّراً ل� بحراً.    

5- اإل�َم يشير قول الّشاعر: جّفت على بابك الموصود اأزمنتي؟
ب- التّحوّل عن حبّها. اأ- توقّف الزّمن حقيقة.    

د- اعتزال الّشاعر الحياة. ج- ياأس الّشاعر؛ لعدم اكتراثها به.  
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2- ما الّذي يوحي به قول الّشاعر: اأمشي واأضحك يا ليلى ُمكاَبَرًة؟

3- استهّل الّشاعر قصيدته بخاتمة تجربته مع ليلى، نناقش ذلك.

4- نوّضح الصور الفنّية في ال�أبيات ال�آتية:

اأوردتــــي تجتثّيــــن  كّفـــك  غرســــِت  اأ- 
ب- فراشــٌة جئــت األقــي ُكحــَل اأجنحتــي
اأصيــُح والّســيف مــزروٌع بخاصرتــي ج- 

مسّراتـــي رفـــٍق،  بـــلا  وتسحقيـــن، 
جناحاتـــي ظلمـــاً  فاحترقـــت  َلَدْيـــِك 
العريضـــاِت اآمالــي  حطّــم  والغــدر 

5- في القصيدة صراع داخلّي عاشه الّشاعر، نذكر اأبياتًا توّضح ذلك.

6- نحّدد دل�ل�ت العبارتين ال�آتيتين:
اأ -  اأخبّي عن النـاس احتضاراتـي.

ب- اأضعت في ُعرُض الصحراء قافلتي. 

 اللّغة وال�أسلوب: 

١- ورد في القصيدة تناصٌّ دينّي، نستخرُجه.

2- نستخرُج من النّّص ما ياأتي:

اأ- حرف استقباٍل.
ضراَب. ب- حرف عطٍف ُيفيد ال�إ
. ج- اسَم مفعوٍل لفعٍل فوق ثلاثيٍّ
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 القواعد 
من المعاني النّحوّية لـ )الواو( و)الفاء( 

نقراأ: 

المجموعة ال�أولى:

١- واللِه، اإّن التطوّر العلمّي لدليٌل على قدرة الخالق.

اإنتاج الطّاقة النّظيفة. 2- تقوم مباني المدينة الذكيّة بحفظ الحرارة، و

. ٣- تتحّقق رفاِهَية البشر والتطّوَر العلميَّ

٤- قال تعالى: زب ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ       حئ  مئ رب                                                            )يوسف: ١٤)

المجموعة الثّانية:

نسان الكوابل النحاسيّة، فال�ألياف البصريّة. ١- استخدم ال�إ

ول� سبيل لديهم في مواساتي  )حسن المرواني/ العراق( 2- ل� النّاُس تعرف ما اأمري فتعذرني  

٣- اإذا راأينا شبكات ال�ألياف البصريّة في منازلنا، فلن نستغرب ذلك.

نلاحظ: 

      اإذا تاأّملنــا الــواو فــي اأمثلــة المجموعــة ال�أولــى، ســنجد لهــا فــي كّل جملــة معًنــى مختلفــاً، ووظيفــة نحويـّـة مختلفــة؛ 

ففــي المثــال ال�أّول، جــاءت الــواو حــرف قســم، واأحــرف القســم كلّهــا تجــّر المقَســم بــه، فهــي، اإذاً، حــرف جــّر يفيــد 

القســم، ومــا بعدهــا اســم مجــرور. واأّمــا فــي المثــال الثّانــي، فالــواو عاطفــة؛ ل�أنّهــا تــدّل علــى الجمــع والمشــاركة فــي الحكــم، 

والمعنــى: اأّن المبانــي الّذكيــة تقــوم بحفــظ الحــرارة، واإنتــاج الطّاقــة النّظيفــة، والمعطــوف مــن التّوابــع، ونُعــرب مــا بعــد الــواو 

اســماً معطوفــاً مجــروراً. وفــي المثــال الثالــث، نجــد اأّن الــواو جــاءت بمعنــى مــع؛ اأي تتحّقــق رفاهيــة البشــر مــع تطــوّر العلــم؛ 

فهــي واو المعيّــة، وُيعــرب مــا بعدهــا مفعــول�ً معــه منصوبــاً. اأّمــا فــي المثــال الّرابــع، فقــد جــاءت الــواو قبــل الحــال الــذي 

كان جملــًة اســميًّة )نحــن عصبــة(.

اإذا تاأّملنــا الفــاء فــي اأمثلــة المجموعــة الثّانيــة، نلاحــظ اأنّهــا فــي المثــال ال�أّول جــاءت عاطفــًة تــدل علــى التّرتيــب        و

والتّعقيــب فــي الحكــم، ويكــون مــا بعدهــا معطوفــاً. وفــي المثــال الثّانــي جــاءت ســببيّة؛ ل�أّن عــدم معرفــة النـّـاس باأمــر الّشــاعر 

اأّدى اإلــى عــدم عــذره فيمــا يقــوم بــه. واأّمــا فــي المثــال الثّالــث، فقــد وقعــت الفــاء فــي جــواب الشــرط.
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نستنتج:  

اأّن للاأدوات النحوّية معاني متنوّعًة تتبعها وظائف نحوّية متنوّعة، منها اأّن:	 

١- )الواو( تاأتي:

حرف جّر وقسم، نحو قوله تعالى: زب ٱ  ٻ رب                                  )الّشمس: ١) - 
عاطفة، مثل: المدينة الّذكية توظّف تكنولوجيا المعلوماِت وال�تّصال�ِت.- 
للمعيّة، نحو: سهرُت والنجَم.- 
للحال، نحو: سافرُت والجوُّ ماطٌر.- 

عــراب، لكــّن الّــذي يختلــف هــو اإعــراب مــا بعدهــا؛        وفــي كّل ال�أحــوال، هــي حــرف ل� محــّل لــه مــن ال�إ
اإْن جــاءت  اإْن جــاءت عاطفــة كان مــا بعدهــا معطوفــاً، و فــاإْن جــاءت حــرف جــّر وقســم كان مــا بعدهــا مجــروراً، و

للمعيّــة كان مــا بعدهــا مفعــول�ً معــه منصوبــاً، واإن جــاءت للحــال كان مــا بعدهــا فــي محــل نصــب حــال.

2- )الفاء( تاأتي:
عاطفة، مثل قوله تعالى: زب ڻ  ۀ  ۀرب                                              )عبس: 2١) - 
سببيّة، مثل: ل� تهمل، فتندَم.- 
واقعة في جواب الّشرط، مثل: اإذا التزمَت بقوانين الّسير، فاأنَت في اأمان.- 

اإْن  عــراب. فــاإْن جــاءت عاطفــة كان مــا بعدهــا معطوفــاً، و       وهــي فــي كّل ال�أحــوال حــرف ل� محــّل لــه مــن ال�إ
اإْن وقعــت فــي جــواب الشــرط كان مــا بعدهــا جوابــاً للّشــرط. جــاءت ســببيّة كان الفعــل بعدهــا منصوبــاً، و

 فائدة: 

، اأو دعاء(. ، اأو ترجٍّ ُيشترط في فاء الّسببيّة اأْن تكون مسبوقة بنفي، اأو طلب )اأمر، اأو نهي، اأو استفهام، اأو تَمنٍّ

 التّدريبات: 

اإشارة )×( اأمام العبارة غير الّصحيحة فيما ياأتي: ١- نضع اإشارة )⎷( اأمام العبارة الّصحيحة، و

اأ - جاءت )الواو( في قولنا: )خرجُت من البيت وشروَق الّشمِس( عاطفًة.         )          (

ب- نُعرب كلمة )التّين( في قوله تعالى: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ رب اسماً مجروراً.       )           (

ج- نُعــرب كلمــة )يطمــع( فــي قولــه تعالى: زب ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦرب      فعــلاً مضارعاً َمْبنيّاً 

)ال�أحــزاب: ٣2)                 )         ( علــى الَفْتــح.   
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2- نَُبّيُن َنوَْع )الواو، والفاء( الّتي تحتها خطوٌط فيما ياأتي:     
اأ- سرُت وسوَر الحديقة.

)حيدر محمود( ناراً وتوقده نوراً يضوّيها      ب- ولم َيعْد في الرُّبا زيت فتوقَده  

)البقرة: 2٧9) ج- قال تعالى: زب ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېرب   

)النساء: ٤٣) د- قال تعالى: زب ڻ  ۀ  ۀ ہ  ہ  ہ    ہ  ھرب    

3- نُعرب ما تحته خطٌّ فيما ياأتي:

اأ- قال تعالى: زبۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئرب            )يس: 52)

ب- ل� تُْكِثِر الكلام فيكثَر سَقُطك.

)المتنبّي( فلا تقنْع بما دون النّجوِم     ج- اإذا غامرَت في شرٍف َمروٍم   

د- قال تعالى: زبٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻرب                 )الفجر: ١-2)

 التّعبير: 

ــة، ل� حــّق لمحتــّل فيهــا، ول� لِغاصــب، ول� تُســِلم اأمرهــا اإلّ� ل�أهلهــا.  القــدس زهــرة المدائــن، وعاصمــة فلســطين ال�أبديّ
نكتــب مقالــة حــول هــذا الموضــوع.
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اأَمَرني َخليلي
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اأَمَرني َخليلي
نساَن  الِقَيُم والّضوابُط الُخُلقيّة تصوُن هيبَة ال�أّمِة، وتحفُظ كراَمَتها، وتبني ال�إ  

متوازناً، وتضُعُه على طريِق ال�ستقامِة، وال�أنبياُء -عليهم الّسلام- جميُعُهْم َحَملوا لواَء 

هِذِه الرّسالِة. 

       وفي هِذِه ال�أحاديِث اأّكَد النبيُّ محّمٌد -صلّى اللّه عليه وسلّم- على حرمِة دِم 

رشاِد.  المسلِم، وفضِل الرِّباِط في سبيِل اللِّه، وُحْسِن الُخُلِق، والنُّصِح، وال�إ

(١( 
) اأنَّــُه قــاَل: "َلــَزواُل  َعــْن َعْبــِد اللـّـِه ْبــِن ُعَمــَر -رَِضــَي اللـّـُه َعْنُهمــا- َعــِن النَِّبــيِّ )

ْنيــا اأْهــَوُن ِعْنــَد اللـّـِه ِمــْن َدِم اْمــرٍِئ ُمْســِلٍم". الدُّ
)رواه النَّسائّي وابن ماجه والتِّرِمِذّي(     

(2( 
) قــاَل: "رِبــاُط َيــْوٍم  َعــْن َســْهِل ْبــِن َســْعٍد -رَِضــَي اللـّـُه َعْنُهمــا- اأّن رَســوَل اللـّـِه )
ــِة  ْنيــا َومــا َعَلْيهــا، َوَمْوِضــُع َســْوِط اأَحِدُكــْم ِمــَن الَجنّ ــٌر ِمــَن الدُّ ــِه َخْي فــي َســبيِل اللّ
ْوَحــُة َيروُحهــا الَعْبــُد فــي َســبيِل اللـّـِه اأِو الَغــْدَوُة َخْيــٌر  ْنيــا َومــا َعَلْيهــا، َوالرَّ َخْيــٌر ِمــَن الدُّ

ْنيــا َومــا َعَلْيهــا". ِمــَن الدُّ
)متّفق عليه(   

(٣( 
ــُه  ــُم اللّ ــْبَعٌة ُيِظلُُّه ) قــاَل: "َس ــيِّ ) ــِن النَِّب ــُه- َع ــُه َعْن ــَرَة -رَِضــَي اللّ ــْن اأبــي ُهَرْي َع
َتعالــى فــي ِظلِّــِه َيــْوَم ل� ِظــلَّ اإِلّ� ِظلُّــُه: اإِمــاٌم َعــْدٌل، َوشــابٌّ َنَشــاأ فــي ِعبــاَدِة اللّــِه، 
َورَُجــٌل َقْلُبــُه ُمَعلَّــٌق فــي الَمســاِجِد، َورَُجــلاِن َتحابـّـا فــي اللـّـِه، اْجَتَمعــا َعَلْيــِه، َوَتَفرَّقــا 
َعَلْيــِه، َورَُجــٌل َدَعْتــُه اْمــَراأٌة ذاُت َمْنِصــٍب َوَجمــاٍل، َفقــاَل: اإِنـّـي اأخــاُف اللـّـَه، َورَُجــٌل 
ــُه، َورَُجــٌل َذَكــَر  ــَم ِشــمالُُه مــا تُْنِفــُق َيميُن ــٍة، َفاأْخفاهــا؛ َحتّــى ل� َتْعَل َق بَِصَدَق َتَصــدَّ

اللـّـَه خالِيــاً، َففاَضــْت َعْينــاُه".
)صحيح البخارّي(

(٤( 
) قــاَل: "اإِنَّ ِمــْن اأَحبُِّكــْم  َعــْن َجابِــٍر -رَِضــَي اللّــُه َعْنــُه- اأنَّ رَســوَل اللّــِه )

ــيَّ  ــْم اإَِل اإِنَّ اأْبَغَضُك ــاً، َو ــَنُكْم اأْخلاق ــِة اأحاِس ــْوَم اْلِقياَم ــي َمْجِلســاً َي ــْم ِمنّ بُِك ــيَّ َواأْقَر اإَِل

قوَن َواْلُمَتَفْيِهقــوَن"، قالــوا: يــا رَســوَل  َواأْبَعَدُكــْم ِمنـّـي َيــْوَم اْلِقياَمــِة الثَّرْثــاروَن َواْلُمَتَشــدِّ

ــروَن(. ــال: )اْلُمَتَكبِّ ــوَن؟ ق قوَن، َفمــا اْلُمَتَفْيِهق ــدِّ ــاُروَن َواْلُمَتَش ــا الثَّرْث ــْد َعِلْمن ــه! َق اللّ
)رواه التّرمذّي(    

ســوط: مفــرد اأســواط وِســياط، وهــو اأداة 
ــا.  ــد به ُيجل

وحة: الّسير اآخر النهار. الرَّ

الَغدوة: الّسير اأّول النهار اإلى الزوال.

خاليًا: وحده.

الثَّْرثاُر: َكثيُر اْلَكلاِم تَكلُّفاً.

ُق: الّذي َيَتطاَوُل َعلى النّاِس في  اْلُمَتَشدِّ

اْلَكلاِم. 
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(5( 

نُوِّ ِمْنُهْم، واأَمرَني اأْن اأْنُظَر اإلى َمْن  ) بَِسْبٍع: اأَمرَني بُِحبِّ الَمساكيِن، والدُّ َعْن اأبي ذرٍّ -رَِضَي اللُّه َعْنُه- قال: "اأَمرَني َخليلي )

ُهَو دوني، ول� اأْنظَر اإلى َمْن ُهَو َفوقي، واأَمرَني اأْن اأِصَل الرَِّحَم واإْن اأْدَبرَْت، واأَمرَني األّ� اأساأَل اأَحداً شيئاً، واأَمرَني اأْن اأقوَل بالحقِّ واإْن 

كان ُمّراً، واأَمرَني األّ� اأخاَف في اللِّه َلْوَمَة ل�ئٍِم، واأَمرَني اأْن اأْكِثَر ِمْن َقْوِل: "ل� َحْوَل ول� قّوَة اإلّ� باللِّه"، فاإنَّها َكْنٌز ِمْن ُكنوزِ الَجنَِّة".
)رواه اأحمد(

 الفهم وال�ستيعاب: 

اإشارة )×( اأمام العبارة غير الّصحيحة فيما ياأتي:  ١- نضع اإشارة )⎷( اأمام العبارة الّصحيحة، و

)        ( اإْن اأْدَبرَْت" تعني: واإن قاطعك اأقاربك.       اأ- عبارة: "و
)        ( ب- ُيفهم من الحديث ال�أّول تعظيم حرمة دماء المسلمين.     
)        ( ج- المقصود بكلمة )الرّباط( في الحديث الثّاني هو حراسة حدود البلاد.    

2- ما فضل الّرباط في سبيل الله؟

3- نعّدُد الّسبعة الَّذيَن ُيظلّهم الله في ظلّه، كما يشير الحديث الثّالث.

نسان جزاًء لُحسن الخلق. 4- نبّين النّعيم الّذي يحظى به ال�إ

5- في الحديث الّرابع دعوة اإلى ضبط اللّسان، نحّدد العبارة التي تدّل على ذلك.

) صاحبه اأبا ذّر. 6- نعّدد اأربعة من ال�أوامر التي اأمر بها الرّسول )

) طلبه من اأبي ذّر -رضي الله عنه- اأن يكثر من قول: ل� حول ول� قوّة اإلّ� بالله؟ ٧- ِبَم علّل رسول اللّه )

 المناقشة والتّحليل: 

١- لَِم كان المتشّدق والمتفيهق اأبعد النّاس عن رسول اللّه؟

يجابّية للّصدقة على الفرد والمجتمع. 2- نوّضح ال�آثار ال�إ

3- نوّضح الّصورتين الفنّّيتين فيما ياأتي:

اأ - َورَُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق في اْلَمساِجد.
اإْن كان ُمّراً. ب- واأمرني اأن اأقول بالحّق و
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4- التزام المسلمين بمضمون الحديث ال�أّول رادٌع عن ال�قتتال الداخلّي، نوّضح ذلك.

نيا وما عليها، نعلّل ذلك. وحة اأو الَغدوة في سبيل الله خيٌر من الدُّ 5- الرَّ

نيا وما عليها(، نوّضح دل�لة التَّكرار. 6- في الحديث الثّاني تكرّرت عبارة: )خير من الدُّ

٧- ما دل�لة كّل مّما ياأتي: 
نيا وما عليها. اأ- موضع سوط اأحدكم من الجنّة خير من الدُّ

ب- ول� اأنظر اإلى َمْن هم فوقي.

 اللّغة وال�أسلوب: 

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ١- نضع دائرة حول رمز ال�إ
١- ماذا يفيد حرف الجّر )من( في عبارة: "ِمْن اأحبّكم" في الحديث الّرابع؟

د- السببيّة. لصاق.    ج- ال�إ ب- ال�ستعلاء.    اأ- التبعيض.   

2- ما المعنى الّصرفّي لكلمة )َمجِلس( في الحديث الّرابع؟
د- اسم هيئة. ج- اسم مكان.    ب- مصدر ميمّي.   اأ- اسم مفعول.   

٣- ما نوع الفاء ال�أولى في )َفاأْخفاَها( في الحديث الثّالث؟
د- زائدة للتّوكيد. ج- عاطفة.    ب- سببيّة.    اأ- استئنافيّة.  

٤- ما مفرد كلمة )اأحاسنكم(؟
د- ُحسنى. ج- حسنة.    ب- َحَسن.    اأ- اأحسن.   

2- ورد في الحديث ال�أّول اسم تفضيل، نستخرجه.

3- نستخرج من الحديث الخامس ما ياأتي:

ج- جمع تكسير. ب- مقابلة.    اأ- اسم فاعل.   
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 القواعد 
من المعاني النحوية لـ )ما( و)َمْن(

نقراأ: 

المجموعة ال�أولى:

نيا وما عليها".      )رواه البخارّي( ): "رباط يوم في سبيل الله خير من الدُّ ١- قال رسول الله )

2- ما المتفيهقون؟

٣-  قال تعالى: زب ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  رب       )المّزّمل: 20) 

المجموعة الثانية:
١- قال تعالى: زب ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅرب          )البقرة: 255)

2- َمن يحّقِق ال�نتصار على ذاته ينتصْر على سّجانه.

): "واأمرني اأْن اأنظر اإلى َمْن هم دوني".           )رواه اأحمد( ٣- قال )

نلاحظ: 

بعــد قــراءة اأمثلــة المجموعــة ال�أولــى، نلاحــظ اأّن )مــا( تكــرّر ورودهــا فــي ال�أمثلــة الّســابقة، ولكنّهــا وردت فــي كّل   
جملــة لمعًنــى مختلــف، ووظيفــة نحويّــة مختلفــة؛ ففــي المثــال ال�أّول وردت اســماً موصــول�ً بمعنــى الــذي.

اأّمــا فــي المثــال الثّانــي، فقــد وردت اســتفهاميّة؛ ل�أنّهــا اســُتخدمت للّســؤال، وفــي المثــال الثالــث، وردت شــرطيّة؛   
نيــا؛ ليجــد جــزاءه عنــد اللّــه. نســان تقديــم الخيــر فــي الدُّ تشــترط علــى ال�إ

ــر اإعــراب )مــا( تَبعــاً ل�ختــلاف نوعهــا؛ ففــي المثــال ال�أّول جــاءت اســماً موصــول�ً، وال�ســم يتطلّــب موقعــاً   ويتغيّ  
نيــا. وفــي المثــال الثّانــي،  اإعرابيّــاً، وهــي هنــا اســم موصــول، مبنــيٌّ علــى الســكون، فــي محــّل جــّر؛ ل�أنـّـه معطــوف علــى الدُّ
ــاً، فــي محــّل رفــع خبــر. اأّمــا فــي المثــال ال�أخيــر، فهــي اســم شــرط مبنــّي، فــي محــّل نصــب  وقعــت اســم اســتفهام مبنيّ

ــه مقــّدم.  مفعــول ب
ونلاحــظ بعــد قــراءة اأمثلــة المجموعــة الثانيــة، اأّن )َمــن( جــاءت  فــي المثــال ال�أول اســتفهاميّة؛ ل�أنّهــا اســُتخدمت   

للســؤال، وتُْعــرب اســَم اســتفهام مبنيّــاً علــى الســكون فــي محــّل رفــع مبتــداأ. 

وفــي المثــال الثّانــي جــاءت شــرطيّة؛ تشــترط ال�نتصــار علــى الــذات لتحقيــق النصــر علــى الســّجان، وتعــرب َمــن   
الشــرطيّة بحســب موقعهــا فــي الجملــة، وهــي هنــا اســم شــرط مبنــّي علــى الســكون، فــي محــّل رفــع مبتــداأ. 

وفــي المثــال الثالــث، جــاءت )َمــْن( اســماً موصــول�ً؛ ل�أنّهــا بمعنــى الــذي، وهــي اســم موصــول يســتخدم للعاقــل،   
ويكــون اإعرابهــا بحســب موقعهــا فــي الجملــة، وهــي هنــا اســم موصــول مبنــّي علــى الســكون، فــي محــّل جــّر بحــرف الجــّر.
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نستنتج:  

اأّن للاأدوات النحوّية معاني متنوّعًة تتبعها وظائف نحوّية متنوّعة، وذلك على النّحو ال�آتي:	 

١- )ما(، وتاأتي:

شرطيّة، مثل: ما تزرْع تحصْد. -

موصولة، مثل قوله تعالى: زبىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئرب                                                                                                                                                                                                  )البقرة: 2٨6) -
استفهاميّة، مثل: ما اآثار التطوّر العلمّي في حياتك؟ -

وهذه اأسماء لها محّل اإعرابّي يحّدده موقعها في الجملة.

2- )َمن(، وتاأتي:

استفهاميّة، نحو: َمْن حرّر القدس من الصليبيّين؟ -
شرطيّة، نحو قول الحطيئة: -

َمْن يفعِل الخير ل� َيعَدم جوازَِيه        ل� يذهُب الُعرُف بيَن اللّه والنّاِس

موصولة، نحو: َمْن حرّر القدَس قائٌد عظيٌم. -
 وفي كّل الحال�ت هي اسم ُيعرب حسب موقعه في الجملة.
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 التّدريبات: 

اإشارة )×( اأمام العبارة غير الّصحيحة فيما ياأتي: ١- نضع اإشارة )⎷( اأمام العبارة الّصحيحة، و

اأ- جاءت )ما( في قوله تعالى: زبڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇڇرب     شرطيًة  .  )النّحل:96(              )           (
ب- اإعراب )َمْن( في قول الّشــاعر: "َمِن الذي اأفضى لســيٍف في الضلوع وســلَّه" اســم اســتفهام، مبنّي، في محّل 
رفــع مبتــداأ.             )           ( 
ج- )َمْن( تُستخدم للعاقل، و)ما( لغير العاقل.         )           (

2- نستخرج )ما، وَمْن( مّما ياأتي، ونبّين نوعها:

اأ- قال تعالى: زبٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹرب          )البقرة: ١9٧)
ب- النـّص اأوسـع والقـراءة حـــّرٌة           فمن استبّد وضيّق القراآنا؟                    )محمود موزة(

يِعْش اأبَد الّدهر بين الُحَفر        )اأبو القاسم الشابِّي( ج- ومن ل� ُيحبَّ صعود الجبـال  

3- نستخدم ال�أدوات النحوّية ال�آتية في جمل مفيدة:
اأ- ما موصولة.

ب- من شرطيّة.
ج- من استفهاميّة.

4- نُعرب ما تحته خّط فيما ياأتي:

اأ- قال تعالى: زبڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہرب             )الحشر: ٧)

ب- قال تعالى: زبۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئرب                )يس: 52)

): "ارحموا َمْن في ال�أرض يرحْمكم من في السماء".               )رواه البخارّي( ج- قال رسول الله )
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ورقة عمل للوحدة الثانية

جابة الصحيحة في ما ياأتي: اأ- نضع دائرة حول رمز ال�إ

 ١-ما نوع )ما( في قوله تعالى: »ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  «؟                               )البقرة: 2٨6)

   اأ. موصولة.               ب.نافية.                 ج. مصدريّة.               د. شرطيّة.

 2. ما نوع )َمْن( في قوله تعالى: »گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ«؟                  )الشورى: 20)

    اأ. استفهاميّة.              ب. شرطيّة.              ج. موصولة.             د.مصدريّة.

ب- نجيب وفق المطلوب اأمام كّل عبارة :                                                       

 ١. قال تعالى: »  ۅ  ۅ ۉ  ۉ   ې  ې«.  )اأضبط الكلمة التي تحتها خط(      )النساء: ٧٣)

 2.قال تعالى :»  ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  «.                )اأبين معنى الواو ال�أولى(              )الفجر: ١،2)
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اختبار الوحدة الثانية

جابة الصحيحة فيما ياأتي:                                           ) 6علامات( س١: اأضع دائرة حول رمز ال�إ

١- علام تدّل عبارة:» تقبض على جرحها اليومّي بعناٍد وصلابة«؟

   اأ- اأزليّة جراح القدس.                     ب- انحسار جراح القدس.

  ج- صمود القدس في وجه ال�حتلال، وتحّملها ال�ألم.               د- تمنع نزيَف جراحها.

2- ما المقصود بقول الشاعر: يرسو بجفنيَّ حرماٌن يمصُّ دمي؟

    اأ- الرمد.              ب- النعاس.              ج- ال�أرق.                               د- القذى.

٣- ما معنى الواو في قولنا: سرُت وشاطَئ البحر؟

    اأ- المعيّة.             ب- العطف.             ج- الحاليّة.                             د- القسم.

٤- ما معنى الفاء في عبارة: اإذا حافظَت على اأخلاقك، فاأنت رجٌل كريم؟

    اأ- عاطفة.             ب- سببيّة.               ج- واقعة في جواب الشرط.             د- ابتدائيّة.  

5- ما المعنى الصرفي لـِ ) مجلس( في عبارة:» واأقربكم مني مجلساً«؟

   اأ- اسم مفعول.         ب- اسم مكان.          ج- مصدر ميمي.                       د- اسم هيئة

6- ما نوع ) من ( في البيت: من يفعل الخير ل� يعدم جوازيه   ل� يذهب العرف بين الله والناس

    اأ- استفهاميّة.          ب- موصولة.             ج-  جارّة.                              د- شرطيّة

 _______________________________________________________________
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س2: نقراأ الفقرة ال�آتية من )القدس بوصلة ومجد(، ثّم اأجيب عن ال�أسئلة التي تليها:                     )6 علامات(

ه دل�لــة، ول� تتّســع لفضاءاتــه بلاغــة، ول� ينهــُض للتّعبيــر عنــه كثيــر مــن مفرداتنــا القاصــرة،  )اإنّهــا القــدس، اســٌم ل� يحــدُّ

فهــي لغتنــا ال�أصيلــة، وحروفُهــا اأبجديُتنــا التــي ترفــُض المســاومة، وكلُّ مفــردٍة خــارج معجــم القــدس اأعجميّــة ل� متّســع لهــا 

فــي الوعــي، ول� مــكان لهــا فــي الّذاكــرة(.

 ١. نعلّل: وصَف النّص المفردات المعبّرة عن القدس بالقاصرة.                                            )علامة(

 2. ما دل�لة عبارة: »اسم ل� تحّده دل�لة«؟                                                                )علامة(

 ٣. وردت في الفقرة الكلمتان: )اأعجميّة، القاصرة(، ما اإعراب ال�أولى؟ وما نوع الثانية من المشتقات؟     )علامتان(

 ٤. نشرح الّصورة الفنيّة في عبارة: »حروفُها اأبجديُتنا التي ترفض المساومة«                                )علامة(

 5. براأيك، ماذا تعني القدس لنا، وللاأجيال القادمة؟                                                       )علامة(

 س٣: نقراأ الحديث النبوّي الشريف ال�آتي، ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:                           )١0 علامات(

قــال رســول اللــه – صلــى اللــه عليــه الســلام -: »ســبعٌة يظلُّهــُم اللــه تعالــى فــي ظلِّــه يــوَم ل� ظــلَّ اإلّ� ظلّــه: اإمــاٌم عــْدٌل، 

وشــابٌّ نشــاأ فــي عبــادة اللــه، ورجــٌل قلُبــه ُمعلّــق فــي المســاجد، ورجــلان تحابّــا فــي اللــه، اجتمعــا عليــه، وتفرّقــا عليــه، 

ــُه امــراأٌة ذات منصــٍب وجمــال، فقــال: اإنّــي اأخــاُف اللــه، ورجــٌل تصــّدق بصدقــة، فاأخفاهــا؛ حتــى ل� تعلــم  ورجــٌل دعْت

شــمالُه مــا تُنفــق يمينــه، ورجــٌل ذكــر اللــه خاليــاً، ففاضــت عينــاه«.

اأ. ما الفكرة التي تناولها الحديث الشريف؟                                                                 )علامة(

ب. نوضح دل�لة قوله: »ورجل ذكر الله خالياً، ففاضت عيناه«                                              )علامة(

مام الَعْدل لِيكوَن من السبعة الذين ُيظلّهم الله -عّز وجّل- يوم القيامة في ظلّه؟            )علامة( ج. لِــــَم ُخصَّ ال�إ

د. استخرج من الحديث الشريف السابق:                                                                  )علامتان(

  ١. طباق سلب.                      2. حال�ً مفردًة.

ه. نشرح الصورة الفنيّة في قوله: »ورجل قلبه ُمعلّق في المساجد«                                          )علامة(
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جابة الصحيحة فيما ياأتي:                                                             )٤ علامات( و. نختار رمز ال�إ

 ١. ما ال�أصل اللغوي لــِــ )َدعْتُه(؟

    اأ. َدعَي.                          ب. َوَدَع.              ج. َعَدَو.                     د. َدَعَو.   

 2. ما المعنى الصرفّي لكلمة: )ُمعلّق(؟

    اأ. اسم مفعول.                    ب. اسم فاعل.        ج. صفة مشبهة.              د. صيغة مبالغة.

٣. ما الضبط السليم للفعل )تعلم(؟

   اأ. تعلْم.                            ب. تعلُم.             ج. تعلَم.                      د. تعلِم.

 5. ما المعنى الذي اأفادته الزيادة في: )اجتمعا(؟

   اأ. الطّلب.                         ب. المشاركة.          ج. المبالغة.                   د. التّعدية.

 ____________________________________________________________

س٤: نقراأ ال�أبيات الّشعريّة ال�آتية من نّص )اأنا وليلى(، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:                 )6 علامات( 

ُمـمـزٌّق اأنــا، ل� جــاٌه ول� َتـرٌَف           ُيغـريـِك فـّي، فخلّينـي ل�آهـاتـي

لو تعصرين سنين الُعمِر اأكمَلها          َلساَل منها نزيـٌف من جراحاتي

لو كنُت ذا ترٍف ما كنِت رافضًة        حبّي، ولكّن ُعْسَر الحال ماأساتي

عانيُت، عانيُت ل� ُحْزني اأبوُح به        ولسـِت تدرْيَن شيئـاً عْن ُمعاناتي

١. ما المعنى الّصرفّي لكلمة )ُممزّق(.                                                                     ) علامة(

   اأ. اسم فاعل.                      ب. اسم مفعول.        ج. صيغة مبالغة.             د. صفة مشبهة.

 2. ما اإعراب )ُحبِّي( الواردة في البيت الثالث؟                                                            ) علامة(

    اأ. خبر كنت منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة.  ب. مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة.

 ج. مضاف اإليه مجرور، وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة.    د. مبتداأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعة الضمة المقدرة.
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٣. يستخدم الّشاعُر ُمعجماً ماأساويّاً قاسياً؛ لنقل الّصورة الحقيقية لُِمعاناتِه، ندلّل على ذلك من ال�أبيات.      )علامة(

 ٤. نعيّن بيتاً يتحدث عن الفوارق ال�جتماعيّة في ال�أبيات الّسابقة.                                        )علامة(

 5. نبيّن الغرض من توظيف الّشاعر ل�أسلوب الّشرط في البيتين الثّاني والثّالث في النّّص الّسابق.            )علامة(

 6. ما دل�لة استخدام الّشاعر للاأفعال المضارعة: )ُيغريك، تعصرين، تدرين(؟                               )علامة(

 _________________________________________________________________________

س5:اأ- نمثّل لما يلي بجمٍل مفيدة من اإنشائي تشتمل على ال�آتي:                                      )٤علامات(

      ١- ما الشرطيّة.

       2- من الموصولة.

       ٣-  فاء السببيّة.

       ٤- واو القسم.

     ب- نعرب )ما، َمْن(، ونبيّن نوعها فيما ياأتي:                                                       )٣علامات(

      ١. قال تعالى: »ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇ«.                                           )النحل: 96)

      2. قال تعالى: »ھ  ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  «.     )ال�أنعام: ١٤)

      ٣. قال تعالى: »ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ «.                                                  )الفرقان: 6٨)


