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ْفَحُةالَمْوضوُعالَفرُْع الصَّ

َنِب         الُمطاَلَعُة ِع ٤َورَُق ال

١١َبْغداُدالنّّص الّشعرّي

١٤اإّن واأخواتهاالَقواِعُد

٢٠َمْسرَحيَُّة ُغروِب ال�أْنَدلُِسالُمطاَلَعُة

٢٥الفاعُلالَقواِعُد

الّنتاجاُت   

ُيتوقّع مَن الطلبِة بعَد دراسِة هذِه الوحدِة المتمازجة والتفاعل مع اأنشطتها:

١- التعرّف اإلى نبذة عن النصوص الشعرية والنثرية واأصحابها.

٢- تحليل النصوص اإلى اأفكارها اأو عناصرها الرئيسيّة.

3- توضيح معاني المفردات والتراكيب الجديدة الواردة في النصوص الشعرية والنثرية.

٤- استخراج المحسنات البديعية الواردة في النصوص الشعرية والنثرية.

٥- تمثّل القيِم والسلوكات الواردة في النصوص في حياتهم وتعاملهم مع ال�آخرين.

6- استنتاج العواطف الواردة في النصوص الشعريّة.

7- توضيح الصور الفنية في النصوص الشعريّة والنثريّة.

8- حفظ خمسة اأبيات من قصيدة )بغداد( .

9- التعرّف على ال�أحرف النّاسخة )اإّن واأخواتها(، ومعانيها.

١٠- التعرّف على عمل ال�أحرف الناسخة )اإّن واأخواتها (في الجملة ال�سميّة.

١١- اإعراب الجملة المنسوخة باإّن واأخواتها.

١٢- التعرّف اإلى صوِر الفاعِل.

١3- بيان حالتّي تقّدم الفاعل على مفعولِه وجوًبا.

١٤- اإعراب الفاعل بصورِه المختلفة.
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خيُر الّديِن جمعُة كاتٌب تونُسّي، ُولَد في قابس عام ١967م، َحَصَل على ال�أستاذيِّة في اللّغِة 

العربيِّة واآدابِها في جامعِة صفاقَس، وله مجموعتاِن قصصيّتان: )اأكاذيُب اأّمي الخمس، ووشٌم بربرّي(. 

وقّصُة )َورق العَنب( تتناوُل موضوعاً مؤلماً، َتعيُشُه ُشعوُبنا العربيُّة الَّتي تُعاني ال�ْغتراَب عِن الوطِن، 

الَعربيّة  الّدوِل  َبعُض  بِها  نُكبْت  الَّتي  والويلاِت  والّدماِر  الحروِب  بِسبِب  عنه؛  َبعيداً  الحياِة  َوصعوبَة 

كتونَُس، وسوريّا، والعراِق، واليمن، وليبيا، وفَِلسطيَن، مبيّنًة اأهميّة التّكاتِف والتّلاحِم بيَن ُشعوبِنا في 

ُمجابهِة كلِّ ذلَك، في َمشهٍد اإِنسانيٍّ مؤثٍّر َومْؤلٍم اأْظهرْتُه الفتاتاِن: ديما مْن سوريا، وعائشُة مْن تُونَس. 

بني يدي الّنّص

َوَرُق الِعَنِب
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َوَرُق الِعَنِب
 )خير الدين جمعة/ تونس( 

ُيرّدُدها  اأبي  َبْيٍت، رَجٌل بِلا ذاكرٍة" عبارٌة اأصبَح  اأْن تكوَن ظّلا شّفافاً كالملائكِة! "ِطفٌل بِلا  اأجمَل  ما 

كثيراً هذِه ال�أياَم، ولكنّي لْم اأْستطْع َفْهَمها... كانْت تدوُر، وتدوُر، وتدوُر في ذهني الّصغيِر كُحلٍم نائٍم في 

ليلِة شتاٍء، َوتغُمرُني َكما اأمواُج شاطِئ قريتي حيَن كنُت اأركُض على طوِل الّساحِل النَّدّي الّصامت.

ظلّْت تلَك العبارُة تطارُِدني، بْل تُغرقُني، حيَن كنُت اأجِلُس وحيدًة في اأقصى حافلِة المدرسِة، ل� اأحَد 

اإلى جانِبي، غارَقًة في التّرّدِد، اأْمِسُك َحقيبتي المدرسيَّة الّصغيرَة، وكاأنّني اأْبحُث عْن رفيقٍة. ُمْنُذ اأسبوٍع انتقلنا 

للعيِش في مدينٍة جديدٍة، َمدينٍة بلا شاطٍئ، َولذلَك َبَدْت لي َعجيبًة ُمختلفًة عْن تلَك الَّتي ُكنُت اأعيُش فيها...

غيرَة، الَّتي َتبدو لي اأحياناً  حتّى اأصَل مدرَستي الجديدَة كاَن ل� بدَّ اأْن اأْرَكَب ُكلَّ صباٍح هذِه الحافلَة الصَّ

كاأنّها َزورٌق َصغيٌر َيُشقُّ الطُّرقاِت، َوحدائَق الخضرِة، َواأمواجاً جميلًة لِبحٍر كبيٍر مرسوٍم في ذهني كالميلاِد. 

كنُت اأشعُر اأنّي غريبٌة ووحيدٌة، واأنا اأستمُع اإلى التلميذاِت الصغيراِت يتكلَّمَن بلهجٍة ل� اأعرِفُها، واأحياناً ُيغنّيَن 

اأناشيَد صباحيًة، اأو يضحكَن في سعادٍة.

، عندما َصِعَدْت في اإحدى المحطّات طفلٌة في مثِل سنّي، شعرُها َذهبّي  كانِت الحافلُة تسيُر ببطٍء ُمِملٍّ

َلّماع َقْد اأفرَدْته جديلتْيِن على كتفْيها في تناسٍق جميٍل، عيناها لّماعتاِن، فيهما خضرٌة صامتٌة حزينٌة، وتعٌب 

وجٌل: خوٌف، َفزٌَع.  جميٌل، كانت تشقُّ الممرَّ بيَن المقاعِد في وجٍل وتعثٍُّر، وتنظُر يميناً وشمال�ً، كاأنَّها تبحُث

لها  اأفَسْحُت  فيه،  اأجلُس  الَّذي  الَمقعِد  عنَد  الفتاُة  صارت  َواأخيراً  ما،  شيٍء  عْن 

بادياً  التّعُب  ُرْكبَتيها، كاَن  المدرسيَّة على  َتقل كلمًة، َوضعْت حقيَبَتها  لْم  اإلى جانبي،  المجاَل، َفجَلسْت 

عليها، َفعيناها ُمنتفختاِن، َقْد قرّحُهما ال�أرُق.   

من  محطٍَّة  في  ثانيًة  ًة  مرَّ الحافلُة  ِت  توقفَّ اإِْن  ما  ولكْن  قليلاً،  تغفو  َلمحُتها  حيَن  ببطٍء  تسيُر  الحافلُة 

الَمحطّاِت، حتّى اْنَتفَضْت في َهَلٍع، َوَقْد َجَحَظْت عيناها مَن الخوِف، ثُّم بادرْت اإلى يدي الصغيرِة تُْمِسُكها 

دوَن وعٍي، تعلّق نظرها بباب الحافلة ال�أمامي، وحين لمحْت تلميذة تمشي بين الكراسي عاد اإليها هدوؤها، 

واأرسلْت اإليَّ نظرًة َيمَلؤها الَخجُل... اأْسندْت راأَسها اإلى الُكرسّي، وعادْت اإلى النَّوِم، َلْم َتُمرَّ سوى فترٍة وجيزٍة 
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مَن الوقِت، حتّى اأخَذها الَخوُف مّرًة اأخرى، فانتفضْت واأمسكْت َيدي... تحاشت النَّظَر اإلّي...ُكنُت سعيدًة 

بلقائِها رَغَم َخوفِها الُمزمِن الغريِب عنَد ُكلِّ َمَحطٍَّة.

باِح! لقْد  صارْت سعاَدتي كبيرًة حيَن وقفْت تلَك التّلميذُة في ساحِة المدرسِة اإلى جانبي في طابوِر الصَّ

كانْت جديدًة ِمْثلي، ولكنّها تبدو تائهًة اأكثَر منّي... في الّصفِّ َجلسنا َقريبتْيِن، كنُت اأشعُر بها تبحُث عن 

الفيء: الغنيمة.

انزويُت: اعتزلُت. 

ال�أماِن ِمثلي تماماً، ل� اأدري لماذا َتذكَّرُْت ِقطَط َحيِّنا الّسائبَة، الَّتي َتمشي على َوْهٍن طوَل 

الطَّريِق باحثًة عن الفيِء! 

موِع، وقتلني شعوُر الغرَبِة... خرجُت من القاعِة واأنا  اأنَتفُض  غاصْت عيناَي في الدُّ

مَن البكاِء؛ ل�أنَّ الُمعلِّمَة كانْت قْد غادرْت. اْنَزويُت في الّساحِة حاضنًة دموعي، وقْد 

ٍد، ثّم تجلُس اإلى جانبي،  َلِبستني الَوحدُة. انتبهُت اإلى تلَك الطِّفلِة تقترُب منّي في تردُّ

وَتمدُّ اإليَّ بيٍد مرتعشٍة قطعًة من الطّعاِم، كانْت في كيٍس صغيٍر بيدها، وهي تقوُل لي:

 - خذي... ُكلي... اإنّه طيٌّب.

 ساأْلُتها، واأنا اأْمسُح َدْمعي:

 - ما هذا؟

 اأجابْت، َوِهَي ترسُم ابتسامًة على َفِمها الّصغيِر:

 - ورُق العنِب.

 فرّددت ُمستغرِبًة:

 - ورق العنب !!

تناولُت القطعَة منها، َوقضمُت منها جزءاً صغيراً، كانْت القطعُة طعُمها لذيٌذ حقاً، عنَد ذلَك قالْت لي:

نساَن من البكاِء. موَع، َويمنُع ال�إ - اأّمي تقوُل دائماً ورُق الِعَنِب ُهَو دواُء البكاِء، اإنّه ُيكْفِكُف الدُّ

ابتسمُت لها... فواصلْت بِحماٍس حزيٍن:

- اأنا ديما من سوريا، وقد جئُت حديثاً اإلى البلِد، والمدرسِة..

 اأجْبُتها ُمَتحّمسًة:

- واأنا عائشُة من تونَس.

 تاأملْت وجهي قليلاً، ثم قالْت بسعادٍة:
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 - اأراأيِت كيَف توقفِت عن البكاِء؟!

، وقالْت في اأًسى: ثّم اأخذْت تفتُّش في حقيبِتها، وكاأنَّها تبحُث عن شيٍء، رفعْت راأَسها اإليَّ

، انتظري،   - لقْد َنِفَد ورُق العنِب... ُمشكلٌة... نحُن بحاجٍة اإليِه، اإنّه رائٌع حيَن يكوُن محشّواً بال�أرزِّ

عندي درهمان...

تركْتني ثمَّ اندفعْت تركُض ناحيَة َمْقَصِف المدرسِة، بِخطواٍت ُمَتعثِّرٍة في البدايِة َسرعاَن ما خّفْت، 

وتلاحقْت، وبعَد فترٍة جاءْت وفي َيِدها الكثيُر منُه، وقالْت َجْذلى   جذلى: َفرِحٌة، مبتِهجٌة.

عادُة:  وقْد َغمرْتها السَّ

- لدينا الكثيُر منُه اليوَم... تعاَلْي ناأُكُله؛ حتّى ل� َنبكي هذا اليوَم بكامِله.

صمتْت لحظًة، ثّم ساألتني باهتماٍم:

 - ماذا تتمنّيَن يا عائشُة؟

 اأجبُتها واثقًة:

 - اأتمنّى العودَة اإلى بلدي تونَس !!

 - اأنتم في تونَس، هل الحافلاُت تتوقَُّف في المحطّاِت فقْط، يعني كما هَو الحاُل هنا؟

 فاأجبُتها باستغراٍب:

 - لم اأفهْم !

   عنَد ذلَك واصلْت بصوٍت خفيٍض خائٍف:

 - لقد تغيَّر الحاُل عنَدنا بسوريا، فالحافلاُت ل� تتوقَُّف في المحطّات فقْط، ولكْن تتوقَُّف اأيضاً عندما 

ال�أسفِل  اإلى  ُينزلونهم  الّراكبيَن،  بعَض  ويختاروَن  َفيصعدوَن،  بلا وجوٍه...  الطريَق رجاٌل مسلحوَن  َيُسدُّ 

ويطلقوَن عليهم الناَر، اأو ياأخذوَنهم اإلى اأماكَن بعيدٍة ومخيفٍة. اأنا لْم اأَر ذلَك، لكنّني ُكنُت اأسمُع اأّمي 

تروي حكاياٍت غريبًة... اآخَر مّرٍة قالْت لي بحْزٍم وعيناها تلمعاِن بشيٍء لْم اأفهْمُه، َوصوٍت لْم اآلْفُه منها: 

اإذا توقّفِت الحافلُة في مكاٍن غيِر المحطَِّة اجلسي على اأرضيَِّة الحافلِة، اختبئي تحَت الُكرسّي، ل� تنسْي؛ 

حتّى ل� ُيصيَبِك ما اأصاَب اأخَتك...

َتها، ولكنَّ ال�أمَر الَّذي َتاأكّدُت منُه َيوَمها،  استغربُت حكايَة اأخِتها الَّتي لْم تعْد اإلى الَبيِت، اإْذ لْم اأفهْم قصَّ

هاِب  ُهَو اأنّني كنُت في غايِة الّسعادِة بها، َواأنَّنا اأصبحنا صديقتيِن، نُمسُك يدي َبعِضنا في طريِق العودِة، والذَّ

اإلى المدرسِة... كما تعوَّدُت على يِدها َتَتشبَُّث بي، وبِجديلَتيها تناماِن على كتَفيها كالملائكِة...
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باِح لْم تنْم في الحافلِة،  عادُة على غيِر عادتِها، بْل اإنَّها في ذلَك الصَّ وذاَت يوٍم اأتْت ديما َتملؤها السَّ

فما اإْن جلسُت حتّى قالْت لي بفرٍح:

 - اأبي سافَر اليوَم اإلى الّشاِم؛ لياأتَي باأختي... اأّمي قالْت: اإنّها ُمختبئٌة عنَد اأحِد اأقاِربِنا.

 واصلْت بصوٍت خفيٍض:

عداديَِّة عبثاً... اأنا   - قبَل اأْن نهرَب في تلِك الّشاحنِة، َظلْلنا اأيّاماً ننتظُر عودَة اأختي الَّتي َتدرُس في ال�إ

تهدِّج: متقطٌّع في ارتعاش. ُم ٍج  بِط، ولكْن سمعُت اأبي يقوُل بصوٍت ُمَتَهدِّ لْم اأفهْم ماذا حصَل لها بالضَّ

اإلى ال�آَن ل� اأدري ماذا  في اإحدى اللّيالي اإنّهم اأْنزلوها عنَد اأحِد الحواجِز، و

كانوا يريدوَن منها !

غيرِة بلّوَر  سكَتْت، وشردْت بنظراتِها اإلى بِلّوِر النّافذِة، باحثًة عِن النّسياِن، واأخذْت تمسُح بيِدها الصَّ

النّافذِة.

لكّن ديما تغيّبْت عن المدرسِة، فعدُت اإلى ما كنُت عليه، اأتجرُّع الَوحدَة في صمٍت، يدي تجول فوَق 

ركبتي يتيمًة بلا رفيٍق، اأتابُع َمرِكَب الحافلِة َيْمَخُر ُعباَب الّصوِر والّذكرياِت، لقْد 

باحثًة عن ديما  بعُنقي  اأشرئبُّ  العنِب، واأصبحُت كلَّ صباٍح  اإلى ورِق  اشتقُت 

كلّما توقّفِت الحافلُة عنَد المحطَِّة الَّتي َتصعُد منها، فّكرُت كثيراً، تلَك ال�أيّاِم... 

اإلى  عادْت  هَي  اأو  اأخِتها،  بقدوِم  سعيدٌة  هَي  ربّما  نفسي  في  قْلُت 

بلِدها... ربّما الحافلاُت في بلِدها عادْت كما كانْت سابقاً، ل� تتوقُف اإلّ� في المحطّاِت.

 مّر يوٌم... اثنان... مضى اأكثُر من اأسبوٍع...

وفي اأحِد الّصباحاِت راأيُتها َتصعُد الحافلَة، ُسررُت كثيراً بِقدوِمها، ولكنّني تفاجاأُت بمظهرِها الغريِب، 

فقْد بدا شعرُها اأشعَث، َوقِد احمرَّْت عيناها، َوَهزَُل جسُمها، بدْت لي ُمنكسرًة كقطٍة بلّلها المطُر... 

جلسْت اإلى جانبي، وقِد ازداَد شروُدها؛ اإْذ لْم تُجْب حتّى على َتحيَّتي... كانْت في عالٍم اآخَر؛ اإْذ لْم 

الخواءُ: الجوُع.   تنتفْض حتّى عنَد توقُِّف الحافلِة، وكاأنَّ الخواَء قْد َلِبَسها، َوحلَّ فيها... في الّصفِّ

كانْت ِجسماً بلا وعٍي... وَعندما ساأْلُتها عْن اأخِتها، سالْت دموُعها صاِمتًة حزينًة، 

في الُفسحِة عندما َجلْسنا اإلى الِجداِر، ناولُتها شيئاً من شطيرتي... اأشاحْت بِوِجهها عنّي، َبْل اأخذْت 

تْبكي بِحرقٍة حيَن ساأْلُتها عْن اأبيها...

ْمخرُ: َيشّق. َي

: اأمدُّ عنقي ل�أنظر. اأشرئِبُّ
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اإلى  فاندفعُت  نائٍم،  كبركاٍن  استيقَظ  داخلي  في  ما  شيئاً  ولكنَّ  لِبرهٍة،  ُد  التَّردُّ تملََّكني  ذلَك  عنَد 

)الكافتيريا(، واأخذُت اأزاحُم الطّالباِت، واأدسُّ جسمي النَّحيَل باإصراٍر... حتّى وصلُت، اشتريُت حبّاِت 

مُت لها واحدًة: ورِق العنِب، وعدُت اإليها اأْركُض... قدَّ

 - هيّا ديما.. ُخذي ورَق العنِب... اإنّه طيٌّب... سيتوقَُّف َدْمُعِك..

رفعْت  اإلحاحي،  واأماَم  كّفيها...  بيَن  راأسها  دافنًة  ديما  وظلّْت  اإلّي،  تلتفَت  اأْن  رفضْت  ولكنَّها 

وْجَهَها، وعيناها تطّلاِن علّي من وراِء اأصابِِعها الّصغيرِة، وقالْت بصوٍت متقطٍّع:

 - لقْد قّدمُت... واحدًة ل�أّمي... حيَن كانْت َتبكي البارَحَة... فقالْت لي: اآسفٌة يا بنتي، اآسفٌة... 

فدمعي على اأخِتِك لْن تُوِقَفه اأحلى اأكلاِت الّشام!

ومْن ذلَك اليوِم غابْت ديما في زحاِم الّذكرياِت، ولْم يبَق مْن ورِق العنِب سوى َطْعِم الّدموِع، وال�ألِم!

حيحِة، واإشارَة )×( اأماَم العباَرِة غيِر الّصحيحِة فيما ياأتي: ( اأماَم العبارِة الصَّ ١  َنَضُع اإشارَة )

أ -	)  ( التقِت الفتاتاِن اأوَّل مّرٍة في ساحِة المدرسِة.       

أ -	)  ( ّنها ِبلا شاطٍئ.     بدِت المدينُة غريبًة على عائشَة؛ ل�أ

أ -	)  ( تجرّعت عائشُة طعَم الَوحدِة بسبِب تغيُِّب ديما عن المدرسة.   

أ -	)  ( الّشخصياُت الرّئيسُة في القصة هي: ديما، وعائشُة، ووالُد ديما.  

ِة.         )        ( هـ- غلَب اأسلوُب الّسرِد المباشِر في القصَّ

ِة؟ ٢  ما الفكرُة الَّتي دارْت حوَلها اأحداُث القصَّ

3  نبّيُن ملامَح شخصيَِّة ديما؟

٤  ما سبُب الّصدمِة الكبرى الَّتي تعرضْت لها ديما، وجعلْتها َتغيُب عن المدرسِة؟

٥  اأشاَر الكاتُب اإلى مظاهِر ال�ضطهاِد الَّتي تتعرُض لها بعُض الّشعوِب العربّيِة، نوّضُح تلَك المظاهَر.

 الَفْهم وال�ستيعاب
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١  نعوُد اإلى الفقرتين: الّرابعِة والخامسِة من القّصِة، ونستخرُج ال�ألفاَظ الَّتي تدلُّ على ال�ألِم والمعاناِة.

٢ ما المعنى الصرفّي للكلماِت ال�آتيِة:

     َمحشّو، صغيرة، لّماع، الممّر، مختِبئٌة؟

 اللّغة وال�أسلوب

١  نعلُّل ما ياأتي: 

أ َوصفْت ديما الرجاَل اّلذيَن يقفوَن على الحواجِز باأّنهم ِبلا وجوٍه.	-

.	-أ  كانِت الحافلُة تسيُر ببطٍء مملٍّ

خوف ديما عندما كانِت الحافلُة تتوّقف عند المحّطاِت.	-أ

٢ نشرُح الدل�لَة الرمزيَّة لورِق العنِب في القّصِة.

ُح الّصراَع الخارجيَّ في القصِة. 3  ُنوضِّ

٤  ماذا تمثُّل الحواجُز العسكريُة المنتَشرُة على مداخِل القرى والمدِن الِفَلسطينيِّة؟

تيِة: ُح دل�لَة العباراِت ال�آ  ٥   ُنوضِّ

غاصْت عيناَي في الّدموِع، وقتلني شعوُر الغرَبِة.	 

غابْت ديما في زحاِم الّذكرياِت.	 

فدمعي على اأخِتِك لْن توِقَفه اأحلى اأكلاِت الّشام!	 

6  نوّضُح جماَل التّصويِر في العبارتِين ال�آتَيتين:

ظّلْت تلَك العبارُة تطارُِدني، بْل تغرُِقني.	 

اْنَزويُت في الّساحِة حاضنًة دموعي، وقْد َلِبستني الَوحدُة.	 

 المناقشة والتّحليل
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َب شاعَر الُجمهوريِّة،  محمد مهدي الجواِهرّي شاعٌر عراقّي معاصٌر )١899م ــ ١997م(، لُقِّ

واأشغَل عّدَة مناصَب حكوميٍة، كما اْنُتِخَب رئيساً ل�تحاد ال�أدباء العراقيين، واأصدَر بعَض الُصحِف 

وَخلجاٌت،  الُغربِة،  وَبريُد  والعاطَفِة،  عور  الشُّ وَبيَن  ال�أدِب،  دواوينه:)حلَبُة  من  الِعراق.  في  الرّسميِّة 

وديواُن ُمحّمد َمهدي الَجواهري(.

الّشاعُر ِمن منفاه في دمشق عام ١9٢٥م، حيُث وصَف ِمن ِخلالِها  وقصيدُة )بغداد(، كتَبها 

جماَل بغداَد، وبّث شوَقُه وحنيَنُه لوطنِه، كما اشتكى ِمن ُملاحقِتِه وُمحاَولِة منِعِه من التَّْعبيِر عن اآرائِه 

ومواقِفِه، واعداً باإبقاء جذوِة شعرِه ُمتّقدًة رغَم كلِّ الَعقبات.

بني يدي الّنّص

َبْغداُد
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َبغداد
 )محمد مهدي الجواهري/ الِعراق(

با: النَّسائُم الَخفيفُة. َنَفَس الصَّ

اأريٌج: ريٌح طيّبٌة.

ه. لطيُمُه: ضرُب خدِّ

: َنتِّجُه. نُهشُّ

نصّفقه َشمول�: نحّركه ناحية 

الّشمال.

النَّعامى: ريُح الجنوِب.

نُّكُس ال�أطراِف: ُمطاأطئة الّراأس، 

ُمنخفَضُة الَبصِر.

النّمير: الّصافي العْذب.

اأجاٌج: َشديُد الُملوحِة.

الَعَبراُت: الّدموُع

بـــا بغـــداُد اإنّـــي ُخـــذي َنَفـــَس الصَّ

ُيهـــدي        بـــاَت  اأريـــٌج  ُيذكِّرُنـــي 

ِشـــمال�ً        لـــُه  نُهـــشُّ  اإذ  هـــواَءِك 

النَّعامـــى     تصُقُلهـــا  حيـــَن  َوِدجلـــَة 

َومـــا اأحلـــى الُغصـــوَن اإذا َتهـــاَدت     

َكّفـــاً     َفَتخـــاُل  بـــا  الصَّ ُيلاِعُبهـــا 

ُمناخـــاً     طاَبـــت  مســـّرٍة  ربـــوُع 

ِشـــعراً      فذَكـــرُت  َنميرَهـــا  َذكـــرُت 

مـــاٍء       خيـــَر  ِدجلـــَة  مـــاَء  َورَْدنـــا 

اأبغـــداُد اذُكـــري َكـــم ِمـــْن ُدمـــوٍع    

اأجاجـــاً      لكـــْن  َودجلـــًة  َجَرْيـــَن 

نُطقـــاً    الَعَبـــراِت  فـــي  اإنَّ  اأدجلـــُة 

 فـــاإْن َمنعـــوا لِســـاني َعـــن َمقـــاٍل      

ُخـــذي َســـْجَع الَحماِم فذاَك ِشـــعٌر      

َبعثـــُت لـــِك الَهـــوى َعرْضـــاً َوطول�

الَبليـــلا الرّيـــَح  َلطيُمـــُه  اإلـــيَّ 

َشـــمول� قـــُه  نُصفِّ اإذ  ومـــاَءِك 

كمـــا َمَســـحت َيـــٌد َخـــّداً َصقيـــلا

ميـــلا ال�أطـــراِف  نُكَّـــُس  َعليهـــا 

الظَّليـــلا الظّـــلَّ  ــُص  تُرقِـّ ُهنـــاَك 

َمقيـــلا َوَحَلـــْت  َمرَبعـــاً  َوراقـــْت 

)ل�أحَمـــَد( كاَد لُطفـــاً اأْن َيســـيلا)١(

النَّخيـــلا ـــجِر  الشَّ اأشـــرَف  َوزُرنـــا 

والَغليـــلا بابـــَة  الصَّ اأزارْتـــِك 

الّسلســـبيلا الُفـــراَت  بهـــا  اأعـــدَن 

الُعقـــول� َبلاَغِتـــِه  فـــي  ُيحيِّـــُر 

َيقـــول� اأن  َضميـــري  َمَنعـــوا  َفمـــا 

َهديـــلا َفرتَّلـــُه  َنَظمنـــاُه 

١-  اأحمد: هو اأبو العلاء المعرّي.
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حيحِة، واإشارَة )×( اأماَم العباَرِة غيِر الّصحيحِة فيما ياأتي: ( اأماَم العبارِة الصَّ ١  َنَضُع اإشارَة )

أ -	)     ( كتَب الجواهرّي قصيدَة )بغداد( حيَن كاَن على سريِر الّشفاء خارَج العراِق. 

)     (	-أ  خيُر الماِء في نظِر الّشاعر هو ماُء النّيِل، وخيُر الّشجِر النّخيُل.   

)     (	-أ  تكاُد ُدموُع الّشاعِر َتنِطُق بِما َيجوُل في خاطره.     

أ -	)     (  لْم يلتزِم الجواهري الّصمَت، بل عبَّر عّما يجوُل في خاطرِه من اآراٍء ومواقَف. 

٢ ماذا بعَث الّشاعُر لبغداَد عبَر قصيدتِِه؟

3  بَم شبََّه الّشاعُر نهَر ِدجلَة؟

٤ ما اأهمُّ َمظاهِر الَجمال الَّتي يتذّكرها الّشاعُر في بغداَد؟

٥ نشرُح البيَت ال�آتي:  ربوُع مسّرٍة طاَبت ُمناخًا     َوراقْت َمرَبعًا َوَحَلْت َمقيلا

6 ممَّ يشكو الّشاعُر في نِهايِة قصيدتِه؟

 الَفْهم وال�ستيعاب

١  رسَم الّشاعُر َمشهدًا ناطقًا للاأغصاِن في بغداَد، َنِصُف ذلَك الَمشهَد. 

٢ ُيذّكُر صفاُء ماِء بغداَد الجواهرّي بالّشاعر العربّي الكبيِر اأبي الَعلاء المعرّي، ما الَّذي يجمُع بين 

الّشاِعرْين؟ 

3  لماذا جرَْت ُدموُع الّشاعِر اأجاجاً حيَن خاطَب بغداَد؟ 

٤  نوّضُح الّصوَر ال�أدبيَّة في ال�أبياِت ال�آتيِة:

ليــلا	  ــــــُص الّظلَّ الظَّ بـــا َفَتخـــــاُل َكّفـــًا         ُهناَك ُترقِّ ُيلاِعُبها الصَّ

َوِدجلَة حيَن َتصُقُلها النَّعــــــامى        كما َمَسحت َيٌد َخّدًا َصقيلا	 

ُخذي َسْجَع الَحماِم فذاَك ِشعٌر         َنَظمنــــــــــاُه َفرتَّلــــُه َهــــــديلا	 

 المناقشة والتّحليل
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١  نستخرُج من النّصِّ مثال�ً على كلٍّ مّما ياأتي:

أ اأسلوِب تعّجٍب.	-

اأسلوِب شرٍط.	-أ

اأسلوِب نداٍء.	-أ

أ اأسلوِب استفهاٍم.	-

 اللّغة وال�أسلوب

ِتيِة:   ٥   ما َدل�لُة ُكلٍّ ِمَن الّتراكيِب ال�آ

أ عرْضاً وطول�ً.	-

راقْت مربعاً.	-أ

الفراَت الّسلسبيلا.   	-أ

أ ما َمنعوا لِساني اأْن َيقول�؟ 	-

6   يقول المثُل: )هذا اأمٌر يجعُل الحليَم حيراَن( نبحُث عِن البيِت الَّذي يّتفُق َوهذا الَمعنى:

7   ما العاِطفُة الَّتي َسيطرْت على الّشاعِر في َقصيَدتِه؟
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النحو

إّن وأخواتها
 َنْقَرُأ األمثَلَة اآلِتَيَة: 

١  اإنَّ الُعَلماَء َوَرَثُة ال�أْنبياِء.

)الِجن:١8( ٢ قال تعالى: زبڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  رب.   

ز اأباظة( )عزي 3 لو نستطيُع ِدفاَعــُه لم َناألُُه      ُجهداً، ولكنَّ الجهوَد ِعجاُف  

٤ َلَعلَّ الَقصيدَة األفاُظها ُمَعبَِّرٌة.

٥ َلْيَت الَعْدَل قائٌم في اأنحاِء الَمْعمورِة لَِيهناأ للنّاِس َعيُشُهم.

6 كاأنَّ نيساَن اأْهدى ِمْن َملابِِسِه        لَِشْهِر كانوَن اأْنواعاً ِمَن الُحَلِل                   )القاضي عياض(

ُنالِحُظ :

ِل ُجْمَلَة )اإنَّ الُعَلماَء َورَثُة ال�أنبياِء(، تُْشِبُه الُجْمَلَة ال�ْسِميََّة  ْلنا الُجَمَل اأْعلاُه، َنِجُد في الِمثاِل ال�أوَّ اإذا َتاأمَّ

(، الَّذي اأْعطى الُجْمَلَة َتْوكيداً في الَمْعنى،  )الُعَلماُء َورَثُة ال�أنبياِء(، اإِلّ� اأنَّها َتزيُد َعْنها بُِوجوِد الَحرِْف )اإنَّ

؛ َفَنَصَب الُمْبَتَداأ، َوصاَر اسماً َلُه، َواأْبقى الَخَبَر َمرْفوعاً، َوصاَر َخَبراً َلُه. ْعرابِيَّ َوَنَسَخ ُحْكَمها ال�إ

َوكذلَِك نُلاِحُظ في الِمثاِل الثّاني قوَلُه َتعالى: زبَواأنَّ اْلَمساِجَد لِلَِّهرب، جاَء َمْبدوءاً بَِحرِْف تْوكيٍد 

(، وقد َتِبَعُه اْسُمُه الَمْنصوُب )الَمساِجَد(، َوَخَبُرُه شبه الُجمَلِة )لِلَِّه(، المكوّن ِمْن حرِف الجرِّ  اآَخَر ُهَو )اأنَّ

)الّلام(، ولفِظ الجلالِة )اللِّه(. 

(، في ُجْمَلِة )لكنَّ الجهوَد ِعجاُف(، َوَقْد  اأّما في الِمثاِل الثّالِِث، َفُنلاِحُظ َحرَْف ال�ْسِتْدراِك )لكنَّ

(؛ َفَنَصَب المبتداأ )الُجهوَد(، واأبقى الخبَر مرفوعاً )ِعجاُف(. َعِمَل َعَمَل )اإنَّ

( تُفيُد التَّرَّجي، كما في ُجْمَلِة )لعلَّ الَقصيدَة األفاظها ُمَعبَِّرٌة(، وفيها جاَء اسُم  وفي المثال الّرابع )لعلَّ

. لعلَّ منصوباً )القصيدَة(، والُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة )األفاُظها ُمَعبِّرٌة(، في محلِّ رفِع خبِر لعلَّ
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(؛ َفَنَصَب  (، َحرُْف التََّمنّي )ليَت( في ُجْمَلِة )ليَت الَعْدَل قائٌم(، َوَقْد َعِمَل َعَمَل )اإنَّ ومن اأخواِت )اإنَّ

المبتداأ )العدَل(، واأبقى الخبَر مرفوعاً )قائٌم(.

(، وتُفيُد التَّْشبيِه، في ُجْمَلِة )كاأنَّ نيساَن  (، َوِهَي: )كاأنَّ     وفي الِمثاِل ال�أخيِر َنجُد اأختاً اأْخرى لـ )اإنَّ

وفاِعلِه  )اأْهدى(،  الفعِل  ِمَن  الِفْعِليَُّة  الُجْمَلُة  وجاَءْت  )نيساَن(،  َمنصوباً  كاأنَّ  اسُم  جاَء  وفيها  اأْهدى(، 

الّضمِير الُمْسَتِتِر )هو( في محلِّ رفِع خبِر)كاأّن(.

  

 نستنتج:  

، َولِكّن، َوَكاأّن، وَلْيَت، وَلَعّل(، َتْدُخُل على الُجْملِة   اإنَّ واأَخواتُها اأحرٌف ناسخٌة، َوِهَي: )اإّن، َواأنَّ

ال�ْسِميَِّة، َفتنصُب الُمْبَتَداأ، وُيسّمى اْسَمها، وتبقي الَخَبَر مرفوعاً، وُيَسّمى َخَبرها:

أ وبة:٢8(	- تّ : حرُف توكيٍد ونصٍب، ِمثَل: زب ڃ   ڃ  چ  چرب                  )ال اإنَّ

اأّن: حرف توكيٍد ومصدرّي ونصب، مثَل: اأيقْنُت اأنَّ اأرباَب الِحرَِف مميّزون.	-أ

: حرُف استدراٍك وَنصٍب، ِمثَل: الُجْبُن رَذيلٌة، لكنَّ التَّساُمَح َفضيَلٌة.	-أ لكنَّ

أ ٌة.	- : َحرُْف تشبيٍه وَنصٍب، مثَل: كاأنَّ ماَء الَبْحِر فِضَّ َكاأنَّ

هـ-  َليَت: َحرُْف َتَمنٍّ وَنصٍب، ِمثَل: َلْيَت اأْحلاَم الَمناِم َيقيُن.

: َحرُْف َترَجٍّ وَنصٍب، ِمثَل: لعّل الفرَج قريٌب. و -  َلَعلَّ
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  فاِئدتان:

الُمزْحَلَقَة،  اللام  َوُتسّمى  متاأخرًا،  اأن يكون  التوكيد بشرط  ل�م  اإّن  اأحد معمولي  ١- تدُخُل على 

مثَل: اإنَّ ال�تِّحاَد لَخيُر سبيٍل للنَّْصِر.

٢- اإذا َدخَلت ما الَحرِفيَّة الزائدُة على اإّن اأو اإحدى اأخواِتها، اأبطلت عملها، َوُتسّمى الكافََّة، وُيْعَرُب 

ما بعَدها مبتداأً وخبرًا، مثَل: اإّنما الحياُة سنواٌت قليلٌة، وَصيَّرتها صالحًة للدخول على الجملة 

ًة بال�سمية. الفعلية بعد اأن كانت ُمْخَتصَّ

 منوذجاِن إعرابّياِن: 

)اأحمد شوقي(- ١ ٌق َوَثوانــــــــــي     ائِ اَة َدق َحي اإنَّ ال َدقاُت َقْلِب الَمرِء قائلٌة لُه   

عراِب. : حرُف توكيٍد ونصٍب، َمْبنيٌّ َعلى الَفْتِح، ل� َمَحلَّ لُه مَن ال�إِ اإنَّ

الَحياَة: اْسُم اإنَّ منصوٌب، وَعلامُة َنْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهرُة.

َمُة الظّاِهرُة. َدقائٌِق: خُبر اإنَّ َمرفوٌع، وَعلاَمُة رَفِعِه الضَّ

رِْت ما ناَبنـا.                           )عزيز - ٢ دَّ ِك َق علَّ اأبو القاسم: ل

اأباظة(

عراِب. : َحرُْف َترَجٍّ ونصٍب، َمْبنيٌّ َعلى الَفْتِح، ل� َمَحلَّ لُه مَن ال�إِ لعلَِّك: َلَعلَّ

. والكاُف: ضميٌر متَّصٌل، َمْبنيٌّ على الَكسِر، في َمَحلِّ َنْصِب اسِم لعلَّ

كوِن، ل�تِّصالِه بَِضميِر رفٍع ُمَتحرِّك. رِْت: فعٌل ماٍض، َمْبنّي َعلى السُّ َقدَّ

، في محلِّ رفِع فاعل.  وتاُء الفاعِل: ضميٌر متَّصٌل، مبنيٌّ

 . والُجْمَلُة الِفْعِليُّة مَن الفعِل والفاعِل في محلِّ رفِع خبِر لعلَّ
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الّتدريبات

الّتدريُب األّوُل:    

نَُعيُِّن اأسماَء اإنَّ واأخواتِها، واأْخباَرها فيما َياأْتي:

 قال تعالى: زبڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦرب         )الشورى: ١7(١- 

قاَل هاروُن الرَّشيُد ٌمخاِطباً الَغيَمَة: اْذَهبي اأنّى ِشئِت، فاإنَّ َخراَجِك عائٌِد لي.- ٢

)اأبو العباس الناشئ(- 3 ها      بقيُة َطـــلٍّ على ُجلَّنــــــاِر            موَع على َخدِّ َكاأنَّ الدُّ

)راشد حسين(- ٤ اأْحبْبُت فيِك الِكْبرِياَء لِ�أنَّها   َماأْخوَذٌة ِمْن ِكبرِياِء الَكْرِملِ 

برغوثي(- ٥ )عبد الرزاق ال هِر خالِدٌة   َقْد َسطَّرت َمْجَدها بالنّاِر ل� الُخَطِب      لكنَّ َقرَيَتنا في الدَّ

دريُب الّثاني:    التَّ
َنسَتخِرُج اإنَّ واأخواتِها، ونَُبيُِّن اسَم ُكلٍّ ِمْنها، َوَخَبَرها في النَّصِّ ال�آتي:

اإِنَّ اأْصحاَب رسوِل اللِّه )ملسو هيلع هللا ىلص( اأبرُّ هذِه ال�أمَّة قلوباً، واأْعمُقها ِعْلماً، واأْقَوُمها َهْدياً، ُكلَّما قراأَْت عنُهم، 

َوَلَعلَّ  حابَة نجوٌم َحْوَله،  الرَّسوَل شمٌس ُمْشرَِقٌة، والصَّ َفَكاأّن  ال�أْخلاِق والِقَيِم،  اأنَّ سيرَتهم مثاٌل في  َتجُد 

الـَعظيَمِة،  اأْخلاِقهم  ِمْن  َفَيَتَعلََّم  بِسيرتِهم؛  ُك  َيَتَمسَّ باَب  الشَّ ولْيَت  اأخبارِهم،  قراءِة  َيْحرُِص على  الُمؤمَن 

وِقَيِمهم الفاِضلِة.

َخبرُهااْسُمها اإنَّ واأَخواتها
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دريُب الّثالث:    التَّ
ُبُه:  نَُعيُِّن الخطاأ الَمقصوَد الوارَد في كلِّ ُجْملٍة ِمّما ياأتي، ونَُصوِّ

ل� شكَّ اأنَّ اأْبطاَل الُحرِّيِة ُمنتِصريَن.- ١

ليَت الُمَتخاِصماِن َيَتصاَلحان.- ٢

كاأنَّ الطِّفَلُة قمراً.- 3

دريب الّرابع:   التَّ

ًة ثانيًة َعلى كلِّ ُجملٍة  ( اأو اإحدى اأَخواتِها َمرَّ ًة، َو)اإنَّ نُدِخُل )كاَن( اأو اإحدى اأخواتِها َمرَّ

مَن الُجَمِل ال�آتيِة، ونَُغيُِّر ما يلزُم:

الجملة مع اإّن اأو اإحدى اأخواتهاالجملة مع كان اأو اإحدى اأخواتهاالجملة

الَمْكَتَبُة منارٌة

الُمَتفوِّقاُت َمسروراٌت

الطَّبيباِن مخلصاِن

ذو ال�أخلاِق محمودٌة سيرتُُه

دريُب اخلامس:    التَّ

نُعرُب ما تْحَته خطٌّ فيما َياأتي:

بقرة:١٥8(- ١ )ال ژ   رب              ازب  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

ٌل.- ٢  البحُر هائٌج لكنَّ منظرَه جمي
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في  اْختيَر عضواً  الحقوِق،  كليِّة  في  َتَخرََّج   ، شاعٌر مصريٌّ - ١973م(   ١898( اأباظة  عزيز     

ديواَنُه  فاأخرَج  زوُجُه؛  ماَتْت  بِه،  وتاأثَّر  اأحمد شوقي  الّشعراِء  اأميَر  عايَش  الِمصرّي،  اللّغوّي  المجمِع 

)اأنّاٌت حائرة(، واتّجَه اإلى الّشعِر المسرحّي والتّمثيلّي مستمداً ماّدَة مسرحيّاتِِه وحوادَثها مَن التّاريخ، 

سلاميِّة والقوميِّة، ومن اأهّم مسرحيّاتِِه: شجرة الّدّر، وغروب ال�أندلس. والبطول�ِت ال�إ

   والمسرحيُّة الَّتي بيَن اأيدينا مستوحاٌة من تاريِخ العرِب المسلمين في ال�أندلِس، وتتناوُل فترَة سقوِط 

سبان، بيَّن فيها الّشاعُر اختلاَف العرِب على الحكِم، وَتَفرَُّق كلمِتِهم، وتعاُوَن بعضِهم  غرناطَة بيِد ال�إ

سباِن لحمايِة اأنفِسهم، وتثبيِت دعائِم حكِمهم. مع ال�إ

بني يدي الّنّص

ُة ُغروِب اأَلْنَدُلِس َمْسَرحيَّ
)مشاهُد من الَفْصِل األخيِر(



20

ُة ُغروِب اأَلْنَدُلِس َمْسَرحيَّ
)مشاهُد ِمَن الَفصِل األخيِر(

)عزيز اأباظة(

      

                            
)1( 

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

مـــا الحـــاُل يـــا ْبَن ِســـراٍج؟عائشة:

حـــــــاِلابن سراج: َشـــرَّ  اأُظنُّهـــــا 

ال�أْحــواِلالّشـــعُب قـــد ضـــاَق َذرْعـــاً بهـذه 

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

َهـــَوى بـــه الُجـــوُع  روحـــاً

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

فيـــهابن سراج: اإنَّ   َتْياأســــي،  ال�أْبطــــاِلل�  َخلائِـــَق 

َرْهـــــٍط ِخياَنــــُة   منه   شديِد   الِمحـــــــــــاللـــــــــول�  

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

الكاذبة.

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

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

واٍلعائشة: ِخياَنــــُة   قُـــْل   كــــالـــــزّلــــــزاِلبـــْل   ْتـــــــــُه  َدكَّ

َحّقــــاً قـــاَل  َفَمـــْن  ُيبـــاِلقُْلهـــا،  لـــم   بــــِه   َدّوى 

ال�أْوصـــــاِلاإْن َتْفُســـِد الـــراأُس َدبَّ الــــ فـــي  َفســـاُد  

)يدخل الملك ومعه شيخ القضاة، واأبو القاسم الوزير،  ورؤساء العشائر(
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)٢( 
عـــوااأبوعبد اللّه: لَِيَرْوِك، فاْســـَتِمعي لهـــم ثمَّ اْقَطعياأّمـــاه، َمْشـــَيَخُة  البـــلاد َتَجمَّ

َووََعْيُتـــُه حديَثهـــم  َســـِمْعُت  نـــــــي، وَوِدْدُت  اأنّـــي لم اأِعاإنّـــي  َفاأَمضَّ

م رُُه ي ِب َت َك اأْن َداأ، ف ـ ـ َشيَخ الُقضاةِ، اْب

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

راأَيـــَك؟عــــــــائشـــــة: اإلـــيَّ  َنَفْضـــَت  هـــّلا 

راأُي  الجماعـــِة يا اأميَرُة  فاْســـَمعياإنّهشيخ القضاة:

فرْنـــِج اأو َنرْدىل� بـــدَّ مـــْن ُصلٍح مـــَع ال�إ

ـــِع!؟عــــــــائشـــــة: الرُّكَّ الّســـاجدين  اأُصلـــُح 

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

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

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

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

َنــــاألُُه لـــم  ُجهـــداً، ولكـــنَّ الجهـــوَد ِعجاُفَلـــو نستطيــــُع ِدفاَعـــــُه 

)ثّم يلتفت للجميع(:

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

)فـــي اأثنـــاء كلام اأبي عبد اللّه يتنقل الوزير اأبو القاســـم اإلى رؤســـاء العشـــائر يحاِدثهـــم، ويحرّضهم(.

َفاأَْذنـــياأبو القاسم: ســـيَِّدتي  الّداهـــِمَتعاَلْيـــِت  َخْطِبنـــا  عـــن  ْثـــِك  اأُحدِّ

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

ناَبنــــااأبو القاسم: مـــا  رِْت  َقـــدَّ ــِك  لعلَـّ

ومــــــا نـــابنا يـــا اأبــــــا  القاســــــِِم؟!عائشــــــة:
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ـــواْراأبو القاسم: كالسِّ قُنـــا  ُيَطوِّ ِمْعَصـــِمِحصـــاٌر  علـــى  اْســـتداَر  مـــا  اإذا 

ناُبـــــُه قُنــــــــــا  ُيَمزِّ وُحّمـــى  مـــن  الَقَلـــق  الُمْبَهـــِم وجــــــــــوٌع 

الِفَرْنـــج انِتصـــاُر  رَمـــاُه  ِم وَشـــْعٌب  بيـــاأٍْس َجـــرى فيـــه َمْجـــرى الـــدَّ

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

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

الُمرَْغـــِم اأبو القاسم: علـــى  الَهـــواُن  َيهـــوُن 

وماذا ترى؟عائشة  )في ضيق(:

الكــــــــــــابـــــريــــناأبو القاسم: َتْعَلمــــيســائِلــــــــــي  عشـــــــــــائِرِنا  رؤوَس 

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

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

والماأَْثـــِموقالوا: الّشجـــــــــاعُة اإْن لم تُِفـــــــْد الُحْمـــِق  ِمـــَن  َفَضـــرٌْب 

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

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

ِك: صيغة  اأِجدَّ
قسم بمعنى 

وحّقك.

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

راأَْيُهـــــــْم ُمْكِبــــــــــٌر  اأنّنـــي  َفقـــد واكـــَب الَحـــْزُم فيـــه النُّهـــىعلـــى 

البـــــــــلاْد َلُهــــداُة  اإنَُّهــــــــــمو  المــــلاو ووجــــــــــــوُه  وقاَدتُــــها 

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

الفســـاْد فيهـــا  دبَّ  ـــًة  اأمَّ واغــــتلىفيـــا  باأقـطابهــــا  وطــــمَّ 

ربـــــا ومـــا اأْتقَنـــْت غيـــَر َفـــنِّ النِّفــــــــاْق حتّـــى  ْتـــُه  وَروَّ َغــــَذْتُه 

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

ُسْحقاً: َهلاكاً.َفُســـْحقاً لكـــم يـــا عبيـــَد الَعصــــاَغَلـــْوتُْم باإِْسفــــــافُِكْم في الَهـــــــواِن
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١  َنَضُع دائرًة حوَل رمِز ال�إجابِة الّصحيحِة فيما ياأتي:

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

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

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

    اأ- العملاء والخونة.

سبان.     ب- جيش ال�إ

   ج- عاّمة الّشعب. 

   د - رؤوس العشائر.

عّم كّنى الّشاعُر بقوله: )عبيد العصا(؟- 3

 اأ- الّذل والَهوان.

 ب- القسوة والّشدة.

 ج- المنعة والقوّة. 

 د - العصيان والتّمرد.

٢  نستنتج الفكرة العاّمة الَّتي تدور حولها المسرحيّة؟

ْتـُه كالزّلزاِل؟ 3  على من يعود الّضميُر المتَِّصُل في قول الّشاعر: قُْل َبْل ِخياَنـُة والٍ  َدكَّ

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

أ الحاكم المغلوب على اأمره.	-

أ ّمة.	- مين على مصلحة ال�أ ال�أ

أ الّساخط على فرقة الحّكام؟ 	-

 الَفْهم وال�ستيعاب
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١ َذكَر ابُن سراٍج، وعائشُة في المشهِد ال�أّوِل اأسباَب ضعِف الّشعِب، نذكُر اثنيِن منها، ُمبيِّنيَنَ راأَينا.

٢ نوّضح الّصورة الفنّيّة فيما ياأتي: 

ْتُه حتّى ربــا 	  وما اأْتقَنْت غيَر َفنِّ النِّفاق    َغـــــذْتُه وَروَّ

قُنا ناُبـــــــــُه     وُحّمى من الَقَلق الُمْبَهِم	  وجـــــوٌع ُيَمزِّ

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

يصاِل          ٤ الحواُر عنصٌر اأساسيٌّ في بناِء المسرحيِّة، نُبيُِّن اإلى اأيِّ درجٍة نجَح الكاتُب في توظيِفه ل�إ

رسالِتِه. 
٥ ما عناِصُر الَمْسرَِحيَِّة ال�أخرى؟

 المناقشة والتّحليل

     

  نعوُد اإلى المعجِم للتّفريِق بين معاني الكلماِت ال�آتيِة: )َرْهط، فَِئة، ثُلَّة، َنَفر(.

 اللّغة وال�أسلوب
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 السؤال ال�أول: 

أ نقراأ النص ال�آتي ونجيب عّما يليه من اأسئلة:	-

عداديّة  ال�إ التي تدرس في  اأختي  ننتظر عودة  اأيّاما،  الشاحنِة، ظللنا  اأن نهرب في تلك  قبَل   " 
عبثا...اأنا لم اأفهم ماذا حصل لنا بالضبط، ولكن سمعت اأبي يقول بصوت متهّدج في اإحدى 

الليالي اأنّهم اأنولوها عند اأحد الحواجز...."

١- من المتحدث في هذا النص؟

٢- نبيّن معنى متهّدج؟

3- ورد في النص الفعل )ظّل(، نبيّن اإذا ما كان فعلا تاّما اأو ناقصا مبيّنين السبب.

٤- نوضح جمال التصوير في عبارة: "...وبجديلتيها تنامان على كتفيها كالملائكة".

ب- نجيب عن ال�أسئلة ال�آتية من خلال دراستنا لمسرحية غروب ال�أندلس.

١- بَم يوحي عنواُن المسرحيّة؟

٢- كيف بدا ابن سّراج في المسرحية؟ ولَم؟

3- ماذا قصد الملك بقوله: "فترّد في اأقرابها ال�أسياف"؟
٤- نوضح جمال التصوير في قول عائشة: بل قل خيانة وال     دّكته كالزلزال؟

  السؤال الثاني: نقراأالنص ال�آتي ، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:                                                              

أ  " طوّفت في اآفاق ال�أرض، وخبرت ما خبرت في الحياة، فلم اأر كالتسامح خلقاً؛ ذلك اأنّه 	-
يثار ونبذ ال�أثرة ، والصبر على المكاره، ومعنى من معاني المروءة، اإنّه علاقة سامية بين  ال�إ
نسان اإلى قبول الراأي  مساِمح ومساَمح. وبهذا يتصافح مبداأ التسامح مع التعايش، فيدفع بال�إ
المجتمع  اأفراد  بين  ال�نقسام  تجاوز  اإلى  ويؤدي  فيها،  يرغب  ل�  اأشياء  على  والصبر  ال�آخر، 

الواحد، وبين مجتمع واآخر .

١- ما الفكرة الرئيسة في النص؟

ورقة عمل
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٢- ما مفرد ) اآفاق (؟

يثار وال�أثرة؟ 3- ما الفرق بين ال�إ

٤- نّضح الصورة الفنيّة في: يتصافح مبداأ التسامح مع التعايش.

يجابيّة للتسامح. ٥- نذكر ثلاثة من ال�آثار ال�إ

6- نعرب ما تحته خط.  

  السؤال الثالث: نقراأ ال�أبيات التالية ثّم نجيب عّما يليها:

اأدجلُة اإّن فــــي العبراِت نطًقا           يحيّر فـــي بلاغته العقــــول�

فاإن منعوا لساني عـــن مقال           فما منعوا ضميري اأن يقـول�

خذي سجع الحمام فذاك شعر        نظمنــــــاه فرتّله هديــــــــلا

اأ- ما العاطفة التي تحملها هذه ال�أبيات؟

ب- نشرح البيت ال�أول شرحا وافيا.

ج- هناك من يلاحق الشاعر، ويمنعه من التعبير عن اآرائه، نشير اإلى البيت الدال على هذا المعنى.

شارة الوارد في ال�أبيات السابقة. د- نستخرج اسم ال�إ

هـ - نعرب ما تحته خط.
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النحو

الفاعُل
المجموعة

 

ال�أولى

أ اُن وشعرْت اأّن ال�أموَر ستكوُن بخيٍر.	- اطماأنَّْت حن

ر كريٌم عندها طويلاً.	-أ تسمَّ

ِك اأنَُّه سريُع الغضِب فلا تقَتربـي منُه.	-أ  اأعلمُت

أ فقد شبََّك اأصابَِعُه باأصابِِعها، وساَر معها اإلى القاعِة ال�أخرى. 	-

المجموعة
 

الثّانية  

أ اأهدْت َسلمى ليلى كتاباً تعبيراً عن محبَِّتها لها.	-

ُم بُن محّمٍد(	-أ َك في َكرٍْب فلبَّْيَت دعوتي     ولْم تعَترْضني، اإْذ دعوُت، المعاِذُر    )اإبراهي  دعوتُ

 

ُنالِحُظ 
للمعلوِم،  مبنيٌَّة  اأفعاٌل  اإليها  اأْسِنَد  اأسماءٌ  اأنّها  نجُد  ال�أولى  المجموعِة  الملّوَنَة في  الكلماِت  تاأّملنا  اإذا 

ويكوُّن الفاعُل مَع الفعِل الّسابِق لُه جملًة تسّمى الجملَة الفعليَّة، وجاَء الفاعُل على صوٍر منها: ال�سُم 

مثَل:  المتَّصُل،  والّضميُر  ُة،  الّضمَّ هي  اأصليٍّة  بعلاَمٍة  مرفوعٌة  وهي  كريم(،  )حنان،  مثَل:  الّصريُح، 

)التّاء، والياء(، والّضميُر المستتُر في الجملِة ال�أخيرِة، وكلُّها ضمائُر مبنيٌَّة في محِل رفِع فاعٍل.

ونلاحُظ في المجموعِة الثّانيِة اأّن كّلاً مَن الفاعِل والمفعوِل بِه في المثال )اأ( اسم مقصور، لم تظهْر 

عراِب عليهما؛ فيصُعُب تمييُز الفاعِل مَن المفعوِل بِه؛ لتعّذِر ظهوِر الحركِة على كلٍّ منهما،  علامُة ال�إ
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الموضعين  متّصلاً، وفي هذين  البيِت ضميراً  الفاعُل في صدِر  المثاِل )ب( جاَء  فهي مقّدرة. وفي 

ُم الفاعُل على المفعوِل بِه وجوباً. يتقدَّ

 نستنتج:  

 ياأتي الفاِعُل على ُصَوٍر منها: ١- 

أ -	 . ال�سُم الّصريُح، مثَل: استعدَّ الجنديُّ لُمناَزَلِة العدوِّ

ْبُت البقاَء في القدِس، والّضميُر المستتُر، مثل: ال�أمُّ الواعَيُة 	-أ الَضميُر: المتّصل، مثَل: اأحب

تبني ُمجَتمعاً راقياً.

ُيْسَبُق الفاعُل بفعٍل مبنيٍّ للمعلوِم، ويكوُن متقّدماً وجوباً على المفعوِل بِه في حال�ٍت منها:- ٢

أ عراِب، وليَس هناَك 	- اإذا كاَن كلٌّ من الفاعِل والمفعوِل بِه مّما ل� تظهُر عليِهما علامُة ال�إ

قرينٌة تميُّز اأحَدهما عن ال�آخِر، مثَل: استقبَل اأبي صديقي.

اإذا كاَن الفاعُل ضميراً متّصلاً، والمفعوُل بِه اسماً ظاهراً، مثَل: نظّْمُت ملفَّ اإنجازي.	-أ

  مناذُج إعرابّيٌة 
)اأبو تمام(- ١ اُء   ي َحـ ـ ْنيا اإذا َذَهَب ال  فلا واأبيِك ما في الَعْيِش َخـْيٌر    ول� الدُّ

  الَحياُء: فاعٌل مرفوٌع، وعلامُة رفعِه الّضّمُة الظّاهَرُة.

ي(- ٢ بّ ن ا اإلى اأرواِحنا ُسُبلا     )المت اي  لول� مفارقُة ال�أحباِب ما وجَدْت   لها المن

َرُة.   المنايا: فاعٌل مرفوٌع، وعلامُة رفِعِه الّضّمُة المقدَّ

اأجمَع على هذِه المساألِة عالماِن مشهوٌد لهما بالراأِي والّصلاِح.- 3

 عالماِن: فاعٌل مرفوٌع، وعلامُة رفِعِه ال�ألُف؛ ل�أنُّه ُمثنّى.
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الّتدريبات

 الّتدريُب األّوُل: 

١ نَُعيُِّن الفاعَل فيما ياأتي، مبيّنيَن صوَرَتُه:

     اإنَّ العظيــــَم اإذا الرّزايا اأحَدَقْت    وَتجّهــَمْت مْن حـولِــِه ال�أقــداُر

عصاُر      وتكاَلَبْت ِمَحُن الزّماِن واأطَبَقْت    شتّى الخطوِب وزمَجَر ال�إ

روِب ِعثــاُر      يبـــــقى عظيماً ل� تليـــُن قنـاتُُه     مهمـا َتبّدى في الدُّ

ـْرَِب اأهُلها اأبـــــراُر      َهَجَر الّدياَر دياَر مّكَة قـــاِصداً     بطحــــــاَء َيثــ

َلسطين(  رازق اأبو بكر/ فِ     شـاَد الرّسوُل برْحِب يثرَِب مسجـداً     وعـــلا ال�أذاُن ورّجعْتـــــُه ِقفــــاُر  )عبد ال

بـــــــــوا اإِْن َسرَُّكم َهذا الَعذاُب َفَعذِّ رِّ َفارَحموا        َو ٢  َفاإِْن ساَءُكم ما بي ِمَن الضُّ

ُبحترّي( ْل َدل�َلها        َفُكلُّ َصديٍق َسوَف َيرضى َوَيغَضُب     )ال      َوَقد قاَل لي نـــــــــاٌس َتَحمَّ

3  وطني جريٌح خلـــــَف قضباِن الِحصـــاْر

           في كلِّ يوٍم يسُقُط الَعَشراُت من اأطفالِنا

ماْر            فاإلى متى هذا الدَّ

ْت ضمائُرُكم ما هزَُّكم هذا النِّداْء           جفَّ

)كريم العراقّي(       هذا النداُء رَقْت له حتّى ملائكُة الّسماْء.      

 الّتدريُب الّثاني: 

اأ  نَُثنّي، وَنْجَمُع الجملَة ال�آتيَة:

     يدرُس المهندُس ُمخطََّط الَمْشروِع قبَل اأْن يبداأ بتنفيِذِه.

ب َنْكُتُب فِْقَرًة مْن سطرين تشَتِمُل على خمِس ُجَمٍل فعليٍَّة قصيَرٍة.
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 الّتدريُب الّثالُث: 

ِم الفاعِل على المفعوِل بِه وجوبًا فيما ياأتي: نبّيُن سبَب تقدُّ

)ولّ�دة بنت المستكفي( ١ َتَرقَّْب اإذا َجنَّ الظَّلاُم زيارتي   فــــاإنّي راأيُت اللّيَل اأكَتَم للّسرِّ    

٢ ما عرفُت َمْثَلَبًة  في صديٍق لي تحُجُبُه عنّي.

نجاِز. 3 دعا مصطفى عيسى اإلى حفِل نجاِحِه في امتحاِن ال�إ

 الّتدريُب الّرابع: 

 نعرُب ما َتحَتُه َخطٌّ فيما ياأتي:

)المؤمنون:١( ١  قاَل تعالى: زب ٱ  ٻ  ٻرب.  

ماُء على الَبْحِر اأعظَم مّما هي، كما لو كنَت َتْنُظُر اإليها من سماٍء اأخرى ل� مَن  ٢  "تبدو لَك السَّ

رافعي( ال�أرِض".                                                      )مصطفى صادق ال

ي( بّ ن )المت ُم   �أَم عي ُحبَّ َسيِف الَدوَلِة ال اً َقد َبرى َجَسدي       َوَتدَّ بّ ُم ُح تِّ 3  ما لي اأَك



31

ورقة عمل

اأّوًل�: نعّين الحرف النّاسَخ واسمَه وخبره فيما ياأتي. 

 

ثانًيا: اأ- نمثّل على ما ياأتي في جملٍة مفيدة.

فاعل متقّدم على مفعولِِه ُوجوًبا.	 

حرف ناسخ ُيفيد ال�ستدراك.	 

فاعل جاء على صورة ضمير مستتر.	 

     ب- نثنّي ونجمع الجملة ال�آتية:

زاَر الّسائُح موقًعا اأثريّا.	 

     ج- ندخل )اإّن( على الجملة ال�آتية مع تغيير ما يلزم.

 اأخوَك سنُدَك.	 

ثالًثا: نعرُب ما تحتُه خطٌّ  فيما ياأتي:

اإِنَّ َلَك ل�أْجًرا َغْيَر َمْمُنوٍن﴾                                                   ) القلم : 3 ( 	  ﴿َو

اإنّما الحياُء خلٌق حّسٌن.	 

صادَف اأخي صديقي.	 

التحق بالنادي الّصيفي طالبان اآخران.	 

خبرهاسمه الحرف الناسخالجملةالرقم

ليت الّذي ياأكُل حّق غيرِِه يعتِبُر.١

لعّل ال�أمَر في غايِة ال�أهميِّة.٢

اإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾ ) القلم: 4(  ﴿ َو

راأيُت اأَن ال�ختبار اأسئلته سهلة
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اختبار  نهاية  الوحدة     

جابة الصحيحة فيما ياأتي:  السؤال ال�أول: نضع دائرة حول رمز ال�إ

١ من صاحب ديوان )بين الشعور والعاطفة(؟

ج. حسن البحيري.        د. اأبو العتاهية ب. عبد اللطيف عقل.        اأ. الجواهري. 

٢ ما العاطفة التي سيطرت على الشاعر في قصيدة )بغداد(؟

ج. الغزل.      د. الحنين ب. المدح.         اأ. الفخر.  

3 اإل�م ترمز كلمة )سيل ( في قوله: "فاإنه سيل طغى":

سبان.  ج. عامة الشعب.     د. قادة العشائر ب. جيش ال�إ       اأ. العملاء والخونة. 

٤ ما نوع الفعل الذي يسبق الفاعل مما ياأتي؟

ب. مبني للمجهول.   ج. ناقص.      د. ناسخ      اأ. مبني للمعلوم.  

٥ ما الضبط الصحيح للجملة ال�آتية عند اإدخال )اإّن( ؟

     اأ. اإّن في الحديقِة شجيراٌت جميلٌة             ب. اإنَّ في الحديقِة شجيراًتا جميلًة     

    ج. اإّن في الحديقِة شجيراٍت جميلًة             د. اإنَّ في الحديقِة شجيراٍت جميلٍة

6 من هو "الحاكم المغلوب على اأمره" في مسرحية غروب ال�أندلس؟

د. اأبو عبد الله ب. ابن سراج.     ج. شيخ القضاة .         اأ. اأبو القاسم. 

7 ما سبب تقّدم الفاعل على المفعول به وجوًبا في عبارة: )استقبل اأخي صديقي(؟

     اأ. لتساويهما في التعريف                          ب. لتساويهما في التنكير
عرابية عليهما             د. ل�تّصال الفاعل بضمير     ج. لعدم ظهور العلامة ال�إ

8 اأّي من ال�أعمال القصصية  ال�آتية للكاتب خير الدين جمعة؟

     اأ. وشٌم بربرّي     ب- شواطئ القمر     ج- خيمة في وجه ال�أعاصير    د- سداسيّة ال�أيام الستة

بناء على دراستنا لمسرحّية غروب ال�أندلس، وقصة ورق العنب، نجيب عّما يلي:  السؤال الثاني: 

 اأ- نذكُر صفًة واحدة لكّل : عائشة، الملك اأبو عبد الله
ب- بَم ُيوحي كلاُم عائشة: )تكلّم فاأنَت وزير البلاِد    وناصح عائلها القائم(؟

ج- ما مضمون الحكمة التي قالها اأبو القاسم:

         )الّشجاعة اإْن لم تُفد فضرٌب من الحمق والماأثم(؟
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د- نعلّل:  وصفت ديما الرجال الذين يقفون على الحواجز باأنّهم بلا ُوجوه.

هـ - اأشار الكاتب في قّصة ورق العنب اإلى مظاهر ال�ضطهاد التي تتعرض لها بعض الشعوب العربيّة، 

نوّضح تلَك المظاهِر.

و- نوّضح جمال التّصوير في:

    ١- " اأتجرُّع الوحدَة في صمٍت"

    ٢- اأقادُة اأندلٍس هؤل�ِء      وهْم مْن سقْوها كؤوَس الرّدى؟

السؤال الثالث: نقراأ ال�أبيات الشعرية ال�آتية، ثّم نجيُب عّما يليها"   
١- ماذا بعث الشاعر لبغداد عبر قصيدته؟

٢- من المقصود بقوله: ) اأحمد ( ؟
3- نشرُح البيَت الثالِث شرًحا وافًيا.

٤- نوّضح  مناسبة القصيدة؟
٥- تكرّر الحرف الناسخ في البيتين ال�أول والثالث، نعيّن اسمه في كلا الموقعين.  

السؤال الّرابع:

     اأ-  نمثل لكل مما ياأتي في جملة مفيدة، مع الضبط السليم :  

١- ل�م التوكيد المزحلقة. 

٢- فاعل متقّدم على مفعولِه وجوًبا.

3- حرف ناسخ يفيد الترّجي.

     ب- نعين ال�أخطاء المقصودة فيما ياأتي، ونصوّبها :     

١- اأجمع على هذه المساألة عالمين مشهودا لهما بالراأي.

٢- ليت اأخوَك مقتنًعا بمواصلِة العلاِج.

السؤال الخامس: نجيب عن الجمل ال�آتية وفق المطلوب :      

١- المهندسون مخلصون في اأعمالهم.    * ندخل ) اإّن ( ثم نغيّر ما يلزم(.

جابة الصحيحة: )طالبان، طالبين( ٢- ما فاَز في المسابقة اإلّ�........     * نملاأ الفراغ بال�إ

3. اأقبل اأبي مسرعا نحو البيت.     * نعرب ما تحته خط.

٤- اإنّما الصدق منجاة                       * نضبط ما تحَته خط


