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ال َف ْر ُع

الم ْوضو ُع
َ

الصَّ ْف َح ُة

َو َرقُ ال ِع َن ِب

٤

عري َبغْدا ُد
ص الشّ ّ
النّ ّ
�إ ّن و�أخواتها
ال َقوا ِع ُد

١١

ال ُمطا َل َع ُة

ال ُمطا َل َع ُة
ال َقوا ِع ُد

١٤

َم ْس َرح َّي ُة غ ِ
س
ُروب ال�أ ْن َدلُ ِ

٢٠

الفاع ُل

٢٥

ُ
ّتاجات
الن
من الطلب ِة بع َد دراس ِة هذ ِه الوحد ِة المتمازجة والتفاعل مع �أنشطتها:
ُيتوقّع َ
 -١التع ّرف �إلى نبذة عن النصوص الشعرية والنثرية و�أصحابها.
 -2تحليل النصوص �إلى �أفكارها �أو عناصرها الرئيس ّية.
 -3توضيح معاني المفردات والتراكيب الجديدة الواردة في النصوص الشعرية والنثرية.
 -4استخراج المحسنات البديعية الواردة في النصوص الشعرية والنثرية.
 -5تمثّل القي ِم والسلوكات الواردة في النصوص في حياتهم وتعاملهم مع ال�آخرين.
 -6استنتاج العواطف الواردة في النصوص الشعريّة.
 -7توضيح الصور الفنية في النصوص الشعريّة والنثريّة.
 -8حفظ خمسة �أبيات من قصيدة (بغداد) .
 -9التع ّرف على ال�أحرف النّاسخة (�إ ّن و�أخواتها) ،ومعانيها.
 -١٠التع ّرف على عمل ال�أحرف الناسخة (�إ ّن و�أخواتها )في الجملة الاسم ّية.
� -11إعراب الجملة المنسوخة ب إ� ّن و�أخواتها.
 -١٢التع ّرف �إلى صو ِر الفاعلِ .
حالتي تقدّم الفاعل على مفعول ِه وجو ًبا.
 -١٣بيان
ّ
� -١٤إعراب الفاعل بصورِه المختلفة.
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الع َن ِب
َو َر ُق ِ

ّص
بني يدي الن ّ
سيُ ،ول َد في قابس عام 1967مَ ،ح َص َل على ال�أستاذيّ ِة في اللّغ ِة
خي ُر ال ّدينِ جمع ُة ٌ
كاتب تونُ ّ
ِ
بربري).
صفاقس ،وله
العرب ّي ِة و�آدابِها في جامع ِة
كاذيب �أ ّمي الخمس ،ووش ٌم ّ
مجموعتان قصص ّيتان�( :أ ُ
َ
اب عنِ الوطنِ ،
ّ
وقص ُة ( َورق الع َنب) تتناولُ موضوعاً مؤلماً ،تَعيشُ ُه شُ عو ُبنا العربيّ ُة الَّتي تُعاني الا ْغتر َ
ِ
عض الد ِ
ِ
َوصعوب َة الحيا ِة َبعيداً عنه؛ بِ ِ
ّول ال َعرب ّية
الحروب والدّما ِر و
سبب
الويلات الَّتي نُ ْ
كبت بِها َب ُ
سطين ،مبيّن ًة �أهميّة التّ ِ
س ،وسوريّا ،والعر ِ
بين شُ عو بِنا في
كاتف والتّلاح ِم َ
اق ،واليمن ،وليبيا ،وفِ َل َ
كتونُ َ
ٍ
ِ
ُمجابه ِة ك ِّل َ
ونس.
ِنساني مؤثّ ٍر َو ْمؤل ٍم �أ ْظهر ْت ُه
من سوريا ،وعائش ُة ْ
الفتاتان :ديما ْ
من تُ َ
ذلك ،في َمشهد �إ ٍّ
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الع َن ِب
َو َر ُق ِ
(خير الدين جمعة /تونس)

تكون ظ ّلا ش ّفافاً كالملائك ِة! ِ
صبح �أبي ُير ّد ُدها
ما �أجم َل �أ ْن َ
"طف ٌل بِلا َب ْي ٍتَ ،رج ٌل بِلا ذاكر ٍة" عبار ٌة �أ َ
الصغي ِر ك ُحل ٍم نائ ٍم في
تطع ف َْه َمهاْ ...
كانت تدو ُر ،وتدو ُر ،وتدو ُر في ذهني ّ
كثيراً هذ ِه ال�أيا َم ،ولكنّي ل ْم �أ ْس ْ
ركض على ِ
الصامت.
اج
ِ
الساح ِل النَّد ّي ّ
حين ُ
ليل ِة شتا ٍءَ ،وتغ ُم ُرني كَما �أمو ُ
طول ّ
شاطئ قريتي َ
كنت �أ ُ
ظلّ ْت َ
كنت �أج ِل ُس وحيد ًة في �أقصى حافل ِة المدرس ِة ،لا �أح َد
حين ُ
تلك العبار ُة تطا ِر ُدني ،ب ْل تُغرقُنيَ ،
عن رفيق ٍةُ .م ْن ُذ �أسبو ٍع انتقلنا
الصغيرةَ ،وك�أنّني �أ ْب ُ
�إلى جانِبي ،غار َق ًة في التّر ّد ِد� ،أ ْم ِسكُ َحقيبتي المدرسيّ َة ّ
حث ْ
عن َ
شاطئَ ،و َ
عيش فيها...
للعي ِ
ش في مدين ٍة جديد ٍةَ ،مدين ٍة بلا ٍ
تلك الَّتي ك ُ
لذلك َبد َْت لي َعجيب ًة ُمختلف ًة ْ
ُنت �أ ُ

الصغيرةَ ،الَّتي َتبدو لي �أحياناً
كان لا ب َّد �أ ْن �أ ْرك ََب ُك َّل
صباح هذ ِه الحافل َة َّ
مدرستي الجديد َة َ
ٍ
حتّى �أص َل َ
ك�أنّها َزورقٌ َصغي ٌر َيشُ ُّق ال ُّط ِ
حدائق الخضر ِةَ ،و�أمواجاً جميل ًة لِبح ٍر كبي ٍر مرسو ٍم في ذهني كالميلا ِد.
رقاتَ ،و َ
التلميذات الصغير ِ
ِ
من بلهج ٍة لا �أع ِرفُها ،و�أحياناً ُيغنّ َين
كنت �أشع ُر �أنّي غريب ٌة ووحيدةٌ ،و�أنا �أستم ُع �إلى
ُ
ات يتكلَّ َ
يضحكن في سعاد ٍة.
�أناشي َد صباحي ًة� ،أو
َ

ِ
َهبي
كانت الحافل ُة تسي ُر ببط ٍء ُم ِم ٍّل ،عندما َص ِعد َْت في �إحدى المحطّات طفل ٌة في مث ِل سنّي ،شع ُرها ذ ّ
َل ّماع َق ْد �أفر َدتْه جديلت ْينِ على كتف ْيها في تناسقٍ جميلٍ ،عيناها ل ّم ِ
وتعب
اعتان ،فيهما خضر ٌة صامت ٌة حزين ٌةٌ ،
بين المقاع ِد في وج ٍل وتعثُّرٍ ،وتنظ ُر يميناً وشمالاً ،ك�أنَّها ُ
خوفَ ،ف َز ٌع.
تبحث وج ٌلٌ :
جمي ٌل ،كانت ُّ
تشق المم َّر َ
فس ْح ُت لها
ْ
جلس فيه� ،أ َ
عن شي ٍء ماَ ،و�أخيراً صارت الفتا ُة عن َد ال َمقع ِد الَّذي �أ ُ

عب بادياً
ست �إلى جانبي ،ل ْم َتقل كلم ًةَ ،و ْ
المجالَ  ،فَج َل ْ
ضعت حقي َب َتها المدرس ّي َة على ُركْب َتيهاَ ،
كان التّ ُ
ِ
نتفختانَ ،ق ْد ق ّرح ُهما ال�أرقُ .
عليها ،فَعيناها ُم
لكن ما �إ ِْن توقف َِّت الحافل ُة م َّر ًة ثاني ًة في مح َّط ٍة من
حين َلمح ُتها تغفو قليلاً ،و ْ
الحافل ُة تسي ُر ببط ٍء َ
ِ
ال َمحطّ ِ
بادرت �إلى يدي الصغير ِة تُ ْم ِس ُكها
من
الخوف ،ثُ ّم ْ
ات ،حتّى ا ْن َت َ
فض ْت في َه َل ٍعَ ،و َق ْد َج َح َظ ْت عيناها َ
لمحت تلميذة تمشي بين الكراسي عاد �إليها هدوؤها،
وعي ،تعلّق نظرها بباب الحافلة ال�أمامي ،وحين
ْ
َ
دون ٍ
وعادت �إلى النَّو ِمَ ،ل ْم َت ُم َّر سوى فتر ٍة وجيز ٍة
رسي،
رسلت �إ َّلي نظر ًة َيم َلؤها َ
ْ
الخج ُل� ...أ ْس ْ
و�أ ْ
ندت ر�أ َسها �إلى ال ُك ّ
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من ِ
الوقت ،حتّى �أ َ
فانتفضت و�أ
ُنت سعيد ًة
وف م ّر ًة �أخرى،
خذها َ
الخ ُ
ْ
ْ
مسكت َيدي ...تحاشت النَّظ َر �إ ّلي...ك ُ
َ
ِ
الغريب عن َد ُك ِّل َم َح َّط ٍة.
بلقائِها َرغ َم َخوفِها ال ُمزمنِ
وقفت َ
باح! لق ْد
ْ
حين ْ
تلك التّلميذ ُة في ساح ِة المدرس ِة �إلى جانبي في طابو ِر َّ
الص ِ
صارت سعا َدتي كبير ًة َ
تبحث عن
كنت �أشع ُر بها
ُ
ْ
كانت جديد ًة ِم ْثلي ،ولكنّها تبدو تائه ًة �أكث َر منّي ...في ّ
الص ِّف َجلسنا قَريبت ْينِ ُ ،
مان ِمثلي تماماً ،لا �أدري لماذا َتذ َّك ْر ُت ِق َ
ال�أ ِ
السائب َة ،الَّتي َتمشي على َو ْهنٍ طولَ
طط َح ِّينا ّ
الفيء :الغنيمة.
ال َّطريقِ باحث ًة عن الفي ِء!
فض
عيناي في الدُّمو ِع ،وقتلني شعو ُر الغر َب ِة...
ْ
ُ
غاصت َ
خرجت من القاع ِة و�أنا �أن َت ُ
اعتزلت.
انزويت:
ُ
ُ
الساح ِة حاضن ًة دموعي ،وق ْد
كانت ق ْد
ْ
من البكا ِء؛ ل�أ َّن ال ُمعلِّم َة ْ
غادرت .ا ْن َز ُ
ويت في ّ
َ
انتبهت �إلى َ
تجلس �إلى جانبي،
تقترب منّي في تر ُّد ٍد ،ث ّم
َل ِبستني ال َوحدةُ.
ُ
تلك ال ِّطفل ِة ُ
ُ
س صغي ٍر بيدها ،وهي تقو ُل لي:
كانت في كي ٍ
و َتم ُّد �إ َّلي بي ٍد مرتعش ٍة قطع ًة من الطّعا ِمْ ،
 خذي ...كُلي� ...إنّه ط ّي ٌب.سح َد ْمعي:
س�أ ْل ُتها ،و�أنا �أ ْم ُ
 ما هذا؟الصغيرِ:
�أ ْ
جابتَ ،و ِه َي ترس ُم ابتسام ًة على َف ِمها ّ
ِ
 ورقُالعنب.
فر ّددت ُمستغرِب ًة:
 ورق العنب !!كانت القطع ُة طع ُمها لذي ٌذ حقاً ،عن َد َ
قالت لي:
ذلك ْ
قضمت منها جزءاً صغيراًْ ،
لت القطع َة منهاَ ،و ُ
تناو ُ
نسان من البكا ِء.
 �أ ّمي تقو ُل دائماً ورقُ ال ِع َن ِب ُه َو دوا ُء البكا ِء� ،إنّه ُيك ْف ِك ُف الدُّمو َعَ ،ويمن ُع ال�إ َس حزينٍ :
اصلت بِحما ٍ
ابتسمت لها ...فو ْ
ُ
جئت حديثاً �إلى البل ِد ،والمدرس ِة..
 �أنا ديما من سوريا ،وقد ُ�أج ْب ُتها ُم َتح ّمس ًة:
تونس.
 و�أنا عائش ُة من َقالت بسعاد ٍة:
ملت وجهي قليلاً ،ثم ْ
ت�أ ْ
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كيف ِ
 �أر�أ ِتوقفت عن البكا ِء؟!
يت َ
وقالت في �أ ًسى:
ث ّم �أ ْ
خذت تفتّ ُش في حقيب ِتها ،وك�أنَّها ُ
رفعت ر�أ َسها �إ َّليْ ،
تبحث عن شي ٍءْ ،
ِ
 لق ْد َن ِف َد ورقُحين يكو ُن محش ّواً بال�أر ِّز ،انتظري،
نحن بحاج ٍة �إلي ِه� ،إنّه رائ ٌع َ
العنبُ ...مشكل ٌةُ ...
عندي درهمان...
تركض ناحي َة َم ْق َص ِف المدرس ِة ،بِخطو ٍ
رعان ما خ ّف ْت،
اندفعت
ترك ْتني ث َّم
ْ
ات ُم َتعثِّر ٍة في البداي ِة َس َ
ُ
وقالت َج ْذلى
جاءت وفي َي ِدها الكثي ُر من ُه،
وتلاحقت ،وبع َد فتر ٍة
ْ
ْ
ْ
جذلىَ :فرِح ٌة ،مبت ِهج ٌة.
السعادةُ:
وق ْد َغمرتْها َّ
 لدينا الكثي ُر من ُه اليو َم ...تعا َل ْي ن�أ ُك ُله؛ حتّى لا َنبكي هذا اليو َم بكام ِله.صمتت لحظ ًة ،ث ّم س�ألتني باهتما ٍم:
ْ
 ماذا تتمنّ َين يا عائش ُة؟�أجب ُتها واثق ًة:
تونس !!
 �أتمنّى العود َة �إلى بلدي َات ْ
الحافلات تتوقَّ ُف في المحطّ ِ
فقط ،يعني كما ه َو الحا ُل هنا؟
تونس ،هل
ُ
 �أنتم في َف�أجب ُتها باستغر ٍ
اب:
 لم �أفه ْم !ض ٍ
ٍ
عن َد َ
خائف:
اصلت
بصوت خفي ٍ
ذلك و ْ
فالحافلات لا تتوقَّ ُف في المحطّات ْ
ولكن تتوقَّ ُف �أيضاً عندما
 لقد تغ ّي َر الحالُ عندَنا بسوريا،ُ
فقطْ ،
اكبينُ ،ينزلونهم �إلى ال�أسف ِل
َيصعدون،
مسلحون بلا وجو ٍه ...ف
الطريق رجا ٌل
َي ُس ُّد
َ
َ
َ
َ
بعض ال ّر َ
ويختارون َ
ماكن بعيد ٍة ومخيف ٍة� .أنا ل ْم �أ َر َ
سمع �أ ّمي
َ
ذلك ،لكنّني ك ُ
ُنت �أ ُ
ويطلقون عليهم النا َر� ،أو ي�أخذو َنهم �إلى �أ َ
فهم ُهَ ،و ٍ
ٍ
ِ
صوت ل ْم �آل ْف ُه منها:
قالت لي بح ْز ٍم وعيناها
تروي
حكايات غريب ًة� ...آخ َر م ّر ٍة ْ
تلمعان بشي ٍء ل ْم �أ ْ
�إذا توقّ ِ
فت الحافل ُة في ٍ
تنسي؛
مكان غي ِر المح َّط ِة اجلسي على �أرض َّي ِة الحافل ِة ،اختبئي َ
رسي ،لا ْ
تحت ال ُك ّ
صاب �أخ َتك...
حتّى لا ُيصي َب ِك ما �أ َ
استغربت حكاي َة �أخ ِتها الَّتي ل ْم تع ْد �إلى ال َب ِ
لكن ال�أم َر الَّذي َت�أكد ُّت من ُه َيو َمها،
يت� ،إ ْذ ل ْم �أفه ْم َّ
ُ
قص َتها ،و َّ
السعاد ِة بهاَ ،و�أنَّنا �أصبحنا صديقتينِ  ،نُمسكُ يدي َب ِ
عضنا في طريقِ العود ِة ،وال َّذ ِ
هاب
ُه َو �أنّني ُ
كنت في غاي ِة ّ
دت على ي ِدها َت َتش َّب ُث بي ،و بِجديل َتيها ِ
تنامان على كتفَيها كالملائك ِة...
�إلى المدرس ِة ...كما تع َّو ُ
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السعاد ُة على غي ِر عادتِها ،ب ْل �إنَّها في َ
باح ل ْم تن ْم في الحافل ِة،
َ
وذات يو ٍم �أ ْ
ذلك َّ
الص ِ
تت ديما َتملؤها َّ
بفرح:
فما �إ ْن
جلست حتّى ْ
ُ
قالت لي ٍ
قالت� :إنّها ُمختبئ ٌة عن َد �أح ِد �أقا ِر بِنا.
 �أبي ساف َر اليو َم �إلى الشّ ا ِم؛ لي�أ َتي ب�أختي� ...أ ّمي ٍْ
بصوت خفيضٍ:
اصلت
و ْ
نهرب في ِ
درس في ال�إ عداديَّ ِة عبثاً� ...أنا
 قب َل �أ ْن َتلك الشّ احن ِةَ ،ظل ْلنا �أيّاماً ننتظ ُر عود َة �أختي الَّتي َت ُ
بالض ِ
ٍ
سمعت �أبي يقولُ
لكن
ل ْم �أفه ْم ماذا حص َل لها َّ
ُ
بصوت ُم َت َهد ٍ
بط ،و ْ
ِّج ُم ته دِّج :متقطّ ٌع في ارتعاش.
في �إحدى اللّيالي �إنّهم �أ ْنزلوها عن َد �أح ِد الحواجزِ ،و �إلى ال�آ َن لا �أدري ماذا
يريدون منها !
كانوا
َ
وشردت بنظراتِها �إلى بِلّو ِر النّافذ ِة ،باحث ًة عنِ النّ ِ
الصغير ِة بلّو َر
خذت
سك َت ْت،
سيان ،و�أ ْ
ْ
تمسح بي ِدها َّ
ُ
النّافذ ِة.
ٍ
صمت ،يدي تجول فوقَ
كنت عليه� ،أتج ّر ُع ال َوحد َة في
بت عن المدرس ِةُ ،
لك ّن ديما تغ ّي ْ
فعدت �إلى ما ُ
الصو ِر وال ّذ ِ
كريات ،لق ْد
باب
ركبتي يتيم ًة بلا رفيقٍ � ،أتاب ُع َمر ِك َب الحافل ِة َي ْم َخ ُر ُع
ّ
َ
شق.
َي ْم خ ُرَ :ي ّ
العنب ،و�أ
اشتقت �إلى ور ِق ِ
شرئب بع ُنقي باحث ًة عن ديما
صبحت ك َّل
ُ
ُ
ٍ
صباح �أ ُّ
�أش رئِ ُّب� :أم ُّد عنقي ل�أنظر.
كلّما توقّ ِ
رت كثيراًَ ،
تلك ال�أيّا ِم...
فت الحافل ُة عن َد المح َّط ِة الَّتي َتصع ُد منها ،ف ّك ُ
عادت �إلى
هي
ْ
هي سعيد ٌة بقدو ِم �أخ ِتها� ،أو َ
ق ْل ُت في نفسي ربّما َ
تتوقف �إلّا في المحطّ ِ
ات.
كانت سابقاً ،لا
الحافلات في بل ِدها
بل ِدها ...ربّما
ْ
ُ
عادت كما ْ
ُ

م ّر يو ٌم ...اثنان ...مضى �أكث ُر من �أسبو ٍع...
ررت كثيراً بِ ِ
الص ِ
ِ
الغريب،
قدومها ،ولكنّني تفاج�أ ُت بمظهرِها
باحات ر�أي ُتها َتصع ُد الحافل َةُ ،س ُ
وفي �أح ِد ّ
بدت لي ُمنكسر ًة كقط ٍة بلّلها المط ُر...
شعثَ ،وق ِد احم َّر ْت عيناهاَ ،و َه ُزلَ جس ُمهاْ ،
فق ْد بدا شع ُرها �أ َ
كانت في عال ٍم �آخ َر؛ �إ ْذ ل ْم
جب حتّى على َتح َّيتيْ ...
ْ
جلست �إلى جانبي ،وق ِد ازدا َد شرو ُدها؛ �إ ْذ ل ْم تُ ْ
تنتفض حتّى عن َد توقُّ ِف الحافل ِة ،وك�أ َّن الخوا َء ق ْد َل ِب َسهاَ ،وح َّل فيها ...في ّ
الص ِّ
ْ
ف الخ وا ُء :الجو ُع.
سالت دمو ُعها ِ
صامت ًة حزين ًة،
عن �أخ ِتها،
ْ
ْ
كانت ِجسماً بلا ٍ
وعيَ ...وعندما س�أ ْل ُتها ْ
شاحت بِ ِ
لسنا �إلى ِ
الجدارِ ،ناول ُتها شيئاً من شطيرتي� ...أ
خذت
وجهها عنّيَ ،ب ْل �أ ْ
ْ
في الفُسح ِة عندما َج ْ
عن �أبيها...
حين س�أ ْل ُتها ْ
ت ْبكي بِحرق ٍة َ
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َ
ٍ
عن َد َ
فاندفعت �إلى
كبركان نائ ٍم،
استيقظ
ولكن شيئاً ما في داخلي
ذلك تملَّ َكني التَّر ُّد ُد لِبره ٍة،
ُ
َّ
اشتريت ح ّب ِ
خذت �أزاح ُم الطّ ِ
ات
وصلت،
دس جسمي النَّحي َل ب إ�صرارٍ ...حتّى
(الكافتيريا) ،و�أ ُ
ُ
ُ
البات ،و�أ ُّ
ِ
ورق ِ
َّمت لها واحدةً:
العنب،
ُ
كض ...قد ُ
وعدت �إليها �أ ْر ُ
ِ
 هيّا ديماُ ..خذي ورقَالعنب� ...إنّه طيّ ٌب ...سيتوقَّ ُف َد ْم ُع ِك..
رفعت
بين ك ّفيها ...و�أما َم �إلحاحي،
رفضت �أ ْن
ولكنَّها
ْ
ْ
َ
لي ،وظلّ ْت ديما دافن ًة ر�أسها َ
تلتفت �إ ّ
ٍ
وج َه َها ،وعيناها تط ّل ِ
بصوت متقطّ ٍع:
وقالت
الصغير ِةْ ،
علي من ورا ِء �أصابِ ِعها ّ
ْ
ان ّ
فقالت لي� :آسف ٌة يا بنتي� ،آسف ٌة...
البارح َةْ ...
حين ْ
 لق ْد قد ُكانت َتبكي َ
ّمت ...واحد ًة ل�أ ّميَ ...
فدمعي على �أخ ِت ِك ْلن تُو ِقفَه �أحلى �أ ِ
كلات الشّ ام!
من ِ
غابت ديما في زحا ِم ال ّذ ِ
ورق ِ
ومن َ
العنب سوى َط ْع ِم الدّمو ِع ،وال�أل ِم!
ذلك اليو ِم ْ
يبق ْ
كريات ،ول ْم َ
ْ

ال َف ْهم والاستيعاب
الصحيح ِة فيما ي أ�تي:
الصحيح ِة ،و �إشار َة (×) أ�ما َم العبا َر ِة غي ِر ّ
 1ن ََض ُع �إشار َة ( ) أ�ما َم العبار ِة َّ
)
(
التقت الفتاتانِ أ� ّو َل م ّر ٍة في ساح ِة المدرس ِة				.
 أ ِ)
(
				
شاطئ.
بدت المدين ُة غريب ًة على عائش َة؛ ل أ�نّها بِلا
ب ٍِ
)
(
		
بسبب تغ ُّي ِب ديما عن المدرسة.
طعم ال َوحد ِة
ِ
 جتج ّرعت عائش ُة َ دالشّ)
(
		
خصيات ال ّرئيس ُة في القصة هي :ديما ،وعائش ُة ،ووالدُ ديما.
ُ
(
القص ِة				.
)
غلب أ� ُ
السر ِد المباش ِر في َّ
هـَ -
سلوب ّ

2
3
4
5
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دارت حو َلها أ� ُ
القص ِة؟
ما الفكر ُة ا َّلتي ْ
حداث َّ
ملامح شخص َّي ِة ديما؟
نب ّي ُن
َ
َغيب عن المدرس ِة؟
الصدم ِة الكبرى ا َّلتي
ْ
سبب ّ
تعرضت لها ديما ،وجعل ْتها ت ُ
ما ُ
نوض ُح َ
تلك المظاه َر.
أ�شا َر
عوب العرب ّي ِةّ ،
الكاتب �إلى مظاه ِر الاضطها ِد ا َّلتي ُ
تتعرض لها ُ
بعض الشّ ِ
ُ

المناقشة والتّحليل
 1نعلّ ُل ما ي�أتي:

٢
٣
٤
٥

6

َ
ذين يقفونَ على الحواج ِز ب أ�نّهم بِلا وجو ٍه.
صفت ديما
 أ َو ْالرجال ا ّل َ
كانت الحافل ُة تسي ُر ببط ٍء ٍّ
ممل.
ب ِّ
ات.
كانت الحافل ُة تتو ّقف عند
جخوف ديما عندما ِالمحط ِ
نشرح الدلال َة الرمزيّ َة ِ
لورق ِ
القص ِة.
العنب في ّ
ُ
الخارجي في القص ِة.
الصرا َع
ن ِّ
ُوض ُح ّ
َّ
ماذا تمثّ ُل الحواج ُز العسكري ُة المنتشَ ر ُة على مداخ ِل القرى و ِ
المدن ال ِف َلسطين ّي ِة؟
ات ال آ�تي ِة:
ن ِّ
ُوض ُح دلال َة العبار ِ
عيناي في ّ
موع ،وقتلني شعو ُر الغر َب ِة.
•
غاصت َ
ْ
الد ِ
غابت ديما في زحا ِم ّ
كريات.
الذ ِ
• ْ
كلات الشّ ام!
•فدمعي على أ�خ ِت ِك ْلن تو ِق َفه أ�حلى أ� ِ
نوض ُح جمالَ التّصوي ِر في العبار تِين ال�آت َيتين:
ّ
•ظ ّل ْت َ
تلك العبار ُة تطا ِردُنيْ ،بل تغ ِر ُقني.
الساح ِة حاضن ًة دموعيْ ،
وقد َلبِستني ال َوحد ُة.
•ا ْن َز ُ
ويت في ّ
اللّغة وال�أسلوب

ونستخرج ال�أ َ
لفاظ الَّتي تد ُّل على ال�أل ِم والمعانا ِة.
القص ِة،
 1نعو ُد �إلى الفقرتين :ال ّرابع ِة والخامس ِة من ّ
ُ
ِ
للكلمات ال�آتي ِة:
الصرفي
 2ما المعنى
ّ
َمحش ّو ،صغيرة ،ل ّماع ،المم ّر ،مخت ِبئ ٌة؟
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داد
َبغْ ُ

ّص
بني يدي الن ّ
اقي معاص ٌر (1899م ــ 1997م) ،لُق َِّب شاع َر ال ُجمهوريّ ِة،
محمد مهدي الجوا ِه ّ
ري شاع ٌر عر ّ
الص ِ
حف
و�أشغ َل ع ّد َة
بعض ُ
َ
مناصب حكومي ٍة ،كما ا ْن ُت ِخ َب رئيساً لاتحاد ال�أدباء العراقيين ،و�أصد َر َ
ال ّرسم ّي ِة في ال ِعراق .من دواوينه(:حل َب ُة ال�أ ِ
لجات،
دب ،و َب َين الشُّ عور والعاط َف ِة ،و َبري ُد الغُرب ِةَ ،
وخ ٌ
الجواهري).
وديوا ُن ُمح ّمد َمهدي َ
وصف ِمن ِخلالِها
حيث
وقصيد ُة (بغداد) ،كت َبها الشّ اع ُر ِمن منفاه في دمشق عام 1925مُ ،
َ
وبث شو َق ُه وحني َن ُه لوطن ِه ،كما اشتكى ِمن ُملاحق ِت ِه و ُمحا َول ِة من ِع ِه من التَّ ْعبي ِر عن �آرائ ِه
جمالَ بغدا َدّ ،
ومواق ِف ِه ،واعد ًا ب إ�بقاء جذو ِة شعر ِه ُمتّقد ًة رغ َم ك ِّل ال َعقبات.
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َبغداد
الصبـــا بغـــدا ُد �إنّـــي
َـــس َّ
ُخـــذي َنف َ

بـــات ُيهـــدي
ريـــج
َ
ُيذ ِّك ُرنـــي �أ ٌ
ـــش لـــ ُه ِشـــمالاً
هـــوا َء ِك �إذ ن ُه ُّ
حيـــن تص ُق ُلهـــا النَّعامـــى
َو ِدجلـــ َة
َ
ُصـــون �إذا َتهـــا َدت
َومـــا �أحلـــى الغ َ
ُي ِ
الصبـــا َف َتخـــالُ َك ّفـــاً
لاع ُبهـــا َّ

ربـــو ُع مســـ ّر ٍة طا َبـــت ُمناخـــاً
َـــرت ِشـــعراً
َكـــرت َنمي َرهـــا فذك ُ
ذ ُ
َو َر ْدنـــا مـــا َء ِدجلـــ َة خيـــ َر مـــا ٍء

ـــن ُدمـــو ٍع
�أبغـــدا ُد اذكُـــري كَـــم ِم ْ
لكـــن �أجاجـــاً
ـــن َودجلـــ ًة
ْ
َج َر ْي َ
�أدجلـــ ُة �إ َّن فـــي ال َع َبـــر ِ
ات نُطقـــاً

فـــ إ� ْن َمنعـــوا لِســـاني َعـــن َم ٍ
قـــال
الحما ِم فذاكَ ِشـــع ٌر
ُخـــذي َس ْ
ـــج َع َ

(محمد مهدي الجواهري /ال ِعراق)

عثـــت ِ
الهـــوى َع ْرضـــاً َوطولا
َب ُ
لـــك َ

يـــح ال َبليـــلا
لـــي َلطي ُمـــ ُه ال ّر َ
�إ َّ
ومـــا َء ِك �إذ نُصفِّقـــ ُه شَ ـــمولا

كمـــا َم َســـحت َيـــ ٌد َخـــ ّداً َصقيـــلا
ـــس ال�أطـــر ِ
اف ميـــلا
َعليهـــا نُ َّك ُ

الظّـــ َّل ال َّظليـــلا
ـــت َمقيـــلا
َو َح َل ْ

ـــص
ُهنـــاكَ تُرقِّ ُ
اقـــت َمر َبعـــاً
َور ْ
()1
(ل�أح َمـــدَ) كا َد لُطفـــاً �أ ْن َيســـيلا

شـــرف الشَّ ـــج ِر النَّخيـــلا
َو ُزرنـــا �أ َ
�أزارت ِ
الصبابـــ َة والغَليـــلا
ْـــك
َّ

الخفيف ُة.
الصبا :النَّسائ ُم َ
َس َّ
َنف َ
ريح ط ّيب ٌة.
�أ ٌ
ريجٌ :
ضرب خدِّه.
لطي ُم ُهُ :
ن ُه ُّشَ :نتّ ِج ُه.
نصفّقه شَ مولا :نح ّركه ناحية
الشّ مال.
ِ
الجنوب.
ريح
النَّعامىُ :
س ال�أطر ِ
افُ :مط�أطئة ال ّر�أس،
نُ ّك ُ
نخفض ُة ال َبصرِ.
ُم َ
الصافي ْ
العذب.
النّميرّ :

جاج :شَ دي ُد ال ُملوح ِة.
ات السلســـبيلا �أ ٌ
�أ َ
عـــدن بهـــا الفُـــر َ ّ

ات :الدّمو ُع
ُيح ِّيـــ ُر فـــي َبلا َغ ِتـــ ِه ال ُعقـــولا ال َع َبر ُ

فَمـــا َم َنعـــوا َضميـــري �أن َيقـــولا
َهديـــلا
فَرتَّلـــ ُه
َن َظمنـــا ُه

� -1أحمد :هو �أبو العلاء المع ّري.
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ال َف ْهم والاستيعاب
الصحيح ِة فيما ي أ�تي:
الصحيح ِة ،و �إشار َة (×) أ�ما َم العبا َر ِة غي ِر ّ
 1ن ََض ُع �إشار َة ( ) أ�ما َم العبار ِة َّ
خارج العر ِ
اق.
حين َ
كتب الجو ّ
كان على سري ِر الشّ فاء َ
اهري قصيد َة (بغداد) َ
أ َ			
-ب خي ُر الما ِء في نظ ِر الشّ اعر هو ما ُء النّيلِ ،وخي ُر الشّ ج ِر النّخي ُل.

					
ج تكا ُد ُدمو ُع الشّ اع ِر َت ِنط ُق بِما َيجولُ في خاطره.اقف.
 د ل ْم يلتز ِم الجواهري ّالص َ
مت ،بل ع ّب َر ع ّما يجولُ في خاطر ِه من �آرا ٍء ومو َ

(

)

(

)

(

)

(

)

بعث الشّ اع ُر لبغدا َد عب َر قصيدتِ ِه؟
 ٢ماذا َ
َ ٣بم ش َّب َه الشّ اع ُر نه َر ِدجل َة؟

الجمال الَّتي يتذكّرها الشّ اع ُر في بغدا َد؟
 ٤ما �أه ُّم َمظاه ِر َ
٥
		
البيت ال�آتي :ربوعُ مس ّر ٍة طا َبت ُمناخ ًا
نشرح َ
ُ

اقت َمر َبع ًا َو َح َل ْت َمقيلا
َور ْ

 ٦م َّم يشكو الشّ اع ُر في نِهاي ِة قصيدت ِه؟
المناقشة والتّحليل
1
رسم الشّ اع ُر َمشهد ًا ناطق ًا لل أ�غصانِ في بغدادَ ،ن َِص ُف َ
الم َ
شهد.
ذلك َ
َ
يجمع بين
العربي الكبي ِر �أبي ال َعلاء المع ّري ،ما الَّذي
اهري بالشّ اعر
ُ ٢يذ ّك ُر صفا ُء ما ِء بغدا َد الجو ّ
ُ
ّ
الشّ ِاعر ْين؟
خاطب بغدا َد؟
حين
 ٣لماذا ج َر ْت ُدمو ُع الشّ اع ِر �أجاجاً َ
َ
٤
الصو َر ال�أدب ّي َة في ال�أ ِ
بيات ال�آتي ِة:
ّ
نوض ُح ّ
ُ
خـــــال َك ّفـــ ًا
الصبـــا َف َت
• ُي ِ
لاع ُبها َّ
حين تَص ُق ُلها ال َّنعــــــامى
• َو ِدجل َة َ
الحما ِم َ
فذاك ِشع ٌر
•خُ ذي َس ْج َع َ
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هُ َ
الظ َّل َّ
ــــــص ّ
الظليــلا
ناك تُر ِّق ُ
كما َم َسحت َي ٌد خَ ّد ًا َصقيلا
ن ََظمنــــــــــا ُه َفرتَّلــــ ُه هَ ــــــديلا

٥

اكيب ال آ� ِتي ِة:
ما دَلال ُة ُك ٍّل ِم َن ال ّتر ِ
 أع ْرضاً وطولاً.اقت مربعاً.
بر ْالسلسبيلا.
جالفر َات ّ
 -دما َمنعوا لِساني �أ ْن َيقولا؟

6

المثل( :هذا أ�م ٌر ُ
يقول ُ
ُ
المعنى:
الحليم حيرانَ )
يجعل
عن ِ
البيت ا َّلذي ي ّت ُ
فق َوهذا َ
َ
نبحث ِ

7

يطرت على الشّ اع ِر في َق َ
صيدت ِه؟
العاطف ُة ا َّلتي َس ْ
ما ِ
اللّغة وال�أسلوب

1
ص مثالاً على ك ٍّل م ّما ي�أتي:
ُ
نستخرج من النّ ِّ
 أ�أ ِسلوب تع ّج ٍب.
سلوب ٍ
ب�أ ِشرط.
ج�أ ِسلوب ندا ٍء.
 د�أ ِسلوب استفها ٍم.
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النحو
إن وأخواتها
ّ
اآلت َي َة:
ن َْق َر ُأ األمث َل َة ِ
� 1إ َّن ال ُع َلما َء َو َر َث ُة ال�أنْبيا ِء.
 ٢قال تعالى :ﱫﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﱪ.
جاف
نستطيع ِدفا َعــ ُه لم َن�ألُ ُه
 ٣لو
ولكن الجهو َد ِع ُ
ُ
ُجهداًَّ ،
َ ٤ل َع َّل القَصيد َة �ألفا ُظها ُم َع ِّب َرةٌ.

س َعيشُ ُهم.
َ ٥ل ْي َت ال َعدْلَ قائ ٌم في �أنحا ِء ال َم ْعمور ِة لِ َيهن�أ للنّا ِ
نيسان �أ ْهدى ِم ْن َملابِ ِس ِه
 ٦ك�أ َّن
كانون �أ ْنواعاً ِم َن ال ُح َللِ
لِشَ ْه ِر َ
َ

ِ
(الج ن)18:
(عزيز �أباظة)

(القاضي عياض)

ُالح ُظ :
ن ِ
�إذا َت�أ َّم ْلنا ال ُج َم َل �أ ْعلا ُهَ ،ن ِج ُد في ال ِم ِ
الاس ِم َّي َة
ثال ال�أ َّو ِل ُج ْم َل َة (�إ َّن ال ُع َلما َء َو َرث ُة ال�أنبيا ِء) ،تُشْ ِب ُه ال ُج ْم َل َة ْ
الح ْر ِف (�إ َّن) ،الَّذي �أ ْعطى ال ُج ْم َل َة َت ْوكيداً في ال َم ْعنى،
(ال ُع َلما ُء َو َرث ُة ال�أنبيا ِء)� ،إِلّا �أنَّها َتزي ُد َع ْنها بِ ُوجو ِد َ
الخ َب َر َم ْرفوعاًَ ،وصا َر َخ َبراً َل ُه.
َو َن َس َخ ُح ْك َمها ال�إ ْعرابِ َّي؛ َف َن َص َب ال ُم ْب َت َد�أَ ،وصا َر اسماً َل ُهَ ،و�أ ْبقى َ
َوكذلِ َك نُ ِ
لاح ُظ في ال ِم ِ
ثال الثّاني قو َل ُه َتعالى :ﱫ َو�أ َّن ا ْل َم ِ
ساج َد لِلَّ ِهﱪ ،جا َء َم ْبدوءاً بِ َح ْر ِف ت ْوكي ٍد
ساجدَ)َ ،و َخ َب ُر ُه شبه ال ُجم َل ِة (لِلَّ ِه) ،المك ّون ِم ْن ِ
صوب (ال َم ِ
حرف الج ِّر
� َآخ َر ُه َو (�أ َّن) ،وقد َت ِب َع ُه ْاس ُم ُه ال َم ْن ُ
(ال ّلام)ِ ،
ولفظ الجلال ِة (اللّ ِه).
ثال الثّالِ ِثَ ،ف ُن ِ
�أ ّما في ال ِم ِ
جاف)َ ،و َق ْد
(لكن) ،في ُج ْم َل ِة
الاس ِت ْدر ِاك
(لكن الجهو َد ِع ُ
لاح ُظ َح ْر َف ْ
َّ
َّ
َع ِم َل َع َم َل (�إ َّن)؛ َف َن َص َب المبتد�أ (ال ُجهو َد) ،و�أبقى الخب َر مرفوعاً ِ
جاف).
(ع ُ
وفي المثال ال ّرابع (لع َّل) تُفي ُد التَّ َر ّجي ،كما في ُج ْم َل ِة (لع َّل القَصيد َة �ألفاظها ُم َع ِّب َرةٌ) ،وفيها جا َء اس ُم
رفع خب ِر لع َّل.
الاس ِم َّي ُة (�ألفا ُظها ُم َع ِّبرةٌ) ،في مح ِّل ِ
لع َّل منصوباً (القصيدةَ) ،وال ُج ْم َل ُة ْ
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ومن �أخو ِ
(ليت ال َعدْلَ قائ ٌم)َ ،و َق ْد َع ِم َل َع َم َل (�إ َّن)؛ َف َن َص َب
(ليت) في ُج ْم َل ِة َ
ات (�إ َّن)َ ،ح ْر ُف التَّ َمنّي َ
المبتد�أ (العدلَ ) ،و�أبقى الخب َر مرفوعاً (قائ ٌم).
وفي ال ِم ِ
نيسان
ثال ال�أخي ِر َنج ُد �أختاً �أخْ رى لـ (�إ َّن)َ ،و ِه َي( :ك�أ َّن) ،وتُفي ُد التَّشْ بي ِه ،في ُج ْم َل ِة (ك�أ َّن
َ
(نيسان) ،وجا َء ْت ال ُج ْم َل ُة ال ِف ْع ِل َّي ُة ِم َن الفع ِل (�أ ْهدى)ِ ،
�أ ْهدى) ،وفيها جا َء اس ُم ك�أ َّن َمنصوباً
وفاعل ِه
َ
رفع خبرِ(ك�أ ّن).
ّ
الضم ِير ال ُم ْس َت ِت ِر (هو) في مح ِّل ِ
نستنتج:
حرف ناسخ ٌةَ ،و ِهي�( :إ ّنَ ،و�أ َّنَ ،و ِ
لك ّنَ ،و َك�أ ّن ،و َل ْي َت ،و َل َع ّل)َ ،تد ُْخ ُل على ال ُج ْمل ِة
�إ َّن و�أ َخواتُها �أ ٌ
َ
الخ َب َر مرفوعاً ،و ُي َس ّمى َخ َبرها:
َتنصب ال ُم ْب َت َد�أ ،و ُيس ّمى ْاس َمها ،وتبقي َ
ْ
الاس ِم َّي ِة ،ف ُ
ٍ
ونصبِ ،مث َل:
حرف توكي ٍد
 -أ�إ َّنُ :

ﱫ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﱪ

(ال تّ وبة)28:

رباب ِ
الح َر ِف مميّزون.
ب�أ ّن :حرف توكي ٍدّ
ومصدري ونصب ،مث َل� :أيق ْن ُت �أ َّن �أ َ
حرف استدر ٍاك و َن ٍ
لكن التَّسا ُم َح فَضي َل ٌة.
لكنُ :
صبِ ،مث َل :ال ُج ْب ُن َرذيل ٌةَّ ،
-ج َّ

 د َك�أ َّنَ :ح ْر ُف تشبي ٍه و َن ٍصب ،مث َل :ك�أ َّن ما َء ال َب ْح ِر فِ َّض ٌة.

يتَ :ح ْر ُف َت َم ٍّن و َن ٍ
قين.
هـَ -ل َ
صبِ ،مث َلَ :ل ْي َت �أ ْحلا َم ال َمنا ِم َي ُ
و َ -ل َع َّلَ :ح ْر ُف َت َر ٍّج و َن ٍ
قريب.
صبِ ،مث َل :لع ّل َ
الفرج ٌ
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فائدتان:
ِ
الم ْزح َل َق َة،
 -1تدخُ ُل على أ�حد معمولي �إنّ لام التوكيد بشرط أ�ن يكون مت أ�خر ًاَ ،وت ّ
ُسمى اللام ُ
َ
سبيل لل َّن ْص ِر.
مثل� :إنَّ الاتِّحا َد َلخي ُر ٍ
ُسمى الكا َّف َة ،و ُي ْع َر ُب
� -2إذا دَخ َلت ما َ
الحر ِف َّية الزائد ُة على �إنّ أ�و �إحدى أ�خوا ِتها ،أ�بطلت عملهاَ ،وت ّ
بعدها مبتد ًأ� وخبر ًاَ ،
ما َ
وص َّيرتها صالح ًة للدخول على الجملة
مثل� :إنّما الحيا ُة سنو ٌ
ات قليل ٌةَ ،
الفعلية بعد أ�ن كانت ُم ْخ َت َّص ًة بالاسمية.
منوذجان إعراب ّي ِان:
ِ
قات َق ْل ِب ال َمر ِء قائل ٌة ل ُه
َ ١ -١د ُ

		
الح يا َة َدقائِ ٌق َو َثوانــــــــــي
�إ َّن َ

(�أحمد شوقي)

من إِال�عر ِ
ٍ
اب.
حرف توكي ٍد
�إ َّنُ :
ني َعلى ال َف ْت ِح ،لا َم َح َّل ل ُه َ
ونصبَ ،م ْب ٌّ
منصوب ،و َعلام ُة َن ْص ِب ِه ال َف ْت َح ُة الظّا ِهرةُ.
الحياةَْ :اس ُم �إ َّن
َ
ٌ
الض َم ُة الظّا ِهرةُ.
َدقائِ ٌق :خ ُبر �إ َّن َمرفو ٌع ،و َعلا َم ُة َرف ِع ِه َّ
				
�٢ -٢أبو القاسم :لع لَّ ِك َق َّد ْر ِت ما نا َبنـا.

(عزيز
�أباظة)

من إِال�عر ِ
ٍ
اب.
لعلَّ ِكَ :ل َع َّلَ :ح ْر ُف َت َر ٍّج
ني َعلى ال َف ْت ِح ،لا َم َح َّل ل ُه َ
ونصبَ ،م ْب ٌّ
ني على ال َكسرِ ،في َم َح ِّل َن ْص ِب اس ِم لع َّل.
و ُ
الكاف :ضمي ٌر متَّص ٌلَ ،م ْب ٌّ
الس ِ
رفع ُم َتح ِّرك.
كون ،لاتِّصالِه بِ َضمي ِر ٍ
ني َعلى ُّ
َق َّد ْر ِت :فع ٌل ماضٍَ ،م ْب ّ
رفع فاعل.
مبني ،في مح ِّل ِ
وتا ُء الفاعلِ  :ضمي ٌر متَّص ٌلٌّ ،
رفع خب ِر لع َّل.
من الفع ِل والفاعلِ في مح ِّل ِ
وال ُج ْم َل ُة ال ِف ْع ِل ّي ُة َ
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التّ دريبات
ّدريب األ ّو ُل:
الت ُ
نُ َع ِّي ُن أ�سما َء إ� َّن و�أخواتِها ،و أ� ْخبا َرها فيما َي أ�ْتي:
 ١ -قال تعالى:

ﱫﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱪ

(الشورى)17 :

٢ -٢قالَ هارو ُن ال َّرشي ُد ٌم ِ
خاطباً الغَي َم َة :ا ْذ َهبي �أنّى ِش ِ
اج ِك عائِ ٌد لي.
ئت ،ف إ� َّن َخر َ

بقي ُة َطـــ ٍّل
َ ٣ -٣ك�أ َّن الدُّمو َع على َخدِّها
فيك ِ
�٤ -٤أ ْحب ْب ُت ِ
الك ْبرِيا َء لِ�أنَّها َم�أْخو َذ ٌة ِم ْن ِكبرِيا ِء ال َك ْر ِملِ
الخ َط ِب
لكن قَر َي َتنا في الدَّه ِر خالِد ٌة َق ْد َس َّطرت َم ْجدَها بالنّا ِر لا ُ
َّ ٥ -٥
		
على ُجلَّنــــــا ِر

(�أبو العباس الناشئ)
(راشد حسين)
(عبد الرزاق البرغوثي)

دريب الثّاني:
التَّ ُ
ص ال�آتي:
َنستَخ ِر ُج إ� َّن و أ�خواتِها ،ونُ َب ِّي ُن َ
اسم ُك ٍّل ِم ْنهاَ ،و َخ َب َرها في النَّ ِّ
حاب ِ
رسول اللّ ِه (ﷺ) �أب ُّر هذ ِه ال�أ َّمة قلوباً ،و�أ ْعمقُها ِع ْلماً ،و�أ ْق َو ُمها َهدْياًُ ،كلَّما قر�أْ َت عن ُهم،
�إِ َّن �أ ْص َ
َتج ُد �أ َّن سير َتهم مثا ٌل في ال�أخْ ِ
لاق والِق َي ِمَ ،ف َك�أ ّن ال َّرسولَ
الصحاب َة نجو ٌم َح ْو َلهَ ،و َل َع َّل
شمس ُمشْ ِر َق ٌة ،و َّ
ٌ
باب َي َت َم َّس ُك بِسير تِهم؛ َف َي َت َعلَّ َم ِم ْن �أخْ لا ِقهم الـ َعظي َم ِة،
ال ُم َ
ِص على قراء ِة �أخبارِهم ،ول ْي َت الشَّ َ
ؤمن َي ْحر ُ
و ِق َي ِمهم ِ
الفاضل ِة.
�إ َّن و�أ َخواتها

ْاس ُمها

َخب ُرها
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دريب الثّالث:
ال َّت ُ
المقصو َد الوار َد في ك ِّل ُج ْمل ٍة ِم ّما ي أ�تي ،ونُ َص ِّو ُب ُه:
نُ َع ِّي ُن الخط�أ َ
شك �أ َّن �أ ْبطالَ ال ُح ِّري ِة ُم ِ
١ -١لا َّ
رين.
نتص َ
ليت ال ُم َت ِ
خاص ِ
مان َي َتصا َلحان.
َ ٢ -٢
٣ -٣ك�أ َّن ال ِّطف َل ُة قمراً.

التَّ دريب ال ّرابع:
نُ ِ
دخ ُل (كانَ ) أ�و إ�حدى أ�خواتِها َم َّر ًةَ ،و( إ�نَّ) أ�و إ�حدى أ� َخواتِها َم َّر ًة ثاني ًة عَلى ك ِّل ُجمل ٍة
الج َم ِل ال�آتي ِة ،ونُ َغ ِّي ُر ما يلز ُم:
من ُ
َ
الجملة

الجملة مع كان أ�و إ�حدى أ�خواتها الجملة مع إ� ّن أ�و إ�حدى أ�خواتها

ال َم ْك َت َب ُة منار ٌة
ات
قات َمسرور ٌ
ال ُم َتف ِّو ُ
ِ
ال َّط ِ
مخلصان
بيبان
ذو ال�أ ِ
خلاق محمود ٌة سيرتُ ُه
دريب اخلامس:
التَّ ُ
تحتَه ٌّ
خط فيما َي أ�تي:
عرب ما ْ
نُ ُ

 ١-١اﱫ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﱪ

لكن منظ َره جمي ٌل.
 ٢-٢البح ُر ٌ
هائج َّ
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(البقرة)158:

روب َ
األ ْن َد ُل ِس
َم ْس َر َّ
حي ُة ُغ ِ
األخير)
(مشاهد من الفَ ْص ِل
ُ
ِ

ّص
بني يدي الن ّ
ِ
الحقوق ،اخْ تي َر عضواً في
مصريَ ،ت َخ َّر َج في كل ّي ِة
عزيز �أباظة (1973 - 1898م) شاع ٌر
ٌّ
خرج ديوا َن ُه
صري،
ِ
غوي ال ِم ّ
المجمع اللّ ّ
عايش �أمي َر الشّ عرا ِء �أحمد شوقي وت�أثّ َر ب ِه ،ما َت ْت زو ُج ُه؛ ف�أ َ
َ
من التّاريخ،
ّات حائرة) ،واتّج َه �إلى الشّ ع ِر
(�أن ٌ
مثيلي مستمداً ما ّد َة مسرح ّياتِ ِه وحواد َثها َ
المسرحي والتّ ّ
ّ
ِ
البطولات ال�إ سلام ّي ِة والقوم ّي ِة ،ومن �أه ّم مسرح ّياتِ ِه :شجرة ال ّد ّر ،وغروب ال�أندلس.
و
ِ
تاريخ ِ
سقوط
العرب المسلمين في ال�أندلسِ ،وتتناولُ فتر َة
بين �أيدينا مستوحا ٌة من ِ
والمسرحيّ ُة الَّتي َ
اختلاف ِ
العرب على الحك ِم ،و َت َف ُّرقَ كلم ِت ِهم ،وتعا ُو َن بعض ِهم
غرناط َة بي ِد ال�إ سبان ،ب ّي َن فيها الشّ اع ُر
َ
سبان لحماي ِة �أ ِ
ِ
مع ال�إ ِ
وتثبيت دعائ ِم حك ِمهم.
نفسهم،
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روب َ
األ ْن َد ُل ِس
َم ْس َر َّ
حي ُة ُغ ِ
األخير)
صل
ُ
(مشاهد ِم َن الفَ ِ
ِ

(عزيز أ�باظة)

()1
اج ،وتقولُ في ق ّو ٍة وحز ٍم)
(تخرج بثين ُة ،وت�أخ ُذ عائش ُة بي ِد ابنِ ِسر ٍ
ُ
عائشة:

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

ابن سراج:
ـــعب قـــد ضـــاقَ َذ ْرعـــاً
الشّ ُ

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

ال�أ ْحــو ِال

بهـذه

ِ
ــــــمال
ـــن ِش
ُمـــ َر َّو ٌع ِم ْ

ُم َر َّوع :مذعور ،وخائف.

عائشة:

هـــذا َنذيـــ ُر ال َو ِ
بـــــــال

ابن سراج :لا َت ْي�أســــي� ،إ َّن فيـــه
لـــــــــولا ِخيا َنــــ ُة َر ْه ٍ
ـــــط

ـــق
َخلائِ َ
منه شدي ِد ال ِمحـــــــــــال

وسوء
ال َوبال :الشِّ دَّةُ ،
العاقبة.

عائشة:

ال�أ ْب ِ
طــــال

ِ
جــــاف
�إِ ْر

ِ
جـــــــــال
وا ْل�أ ْو

ـــروب ا ْلــــ
شَ ـــنّوا عل ْيـــه ُض َ
المـــوت َق ْعصـــاً
ل�آثـــ ُروا
َ

حـــت ال ُّظبـــا وا ْل َعــــوالي
َت َ

بـــ ْل قُـــ ْل ِخيا َنــــ ُة و ٍال

َد َّك ْتـــــــــ ُه كــــالـــــ ّزلــــــز ِال

ـــن قـــالَ َح ّقــــاً
قُ ْلهـــاَ ،ف َم ْ
� ْإن َت ْف ُســـ ِد الـــر�أ ُس َد َّب الــــ

َد ّوى بــــ ِه لـــم ُي ِ
بـــال
ِ
صـــــال
فَســـا ُد فـــي ال�أ ْو

(يدخل الملك ومعه شيخ القضاة ،و�أبو القاسم الوزير ،ورؤساء العشائر)
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ال �إ ْرجاف :اختلاق ال�أخبار
الكاذبة.
اج َه ًة لل�أعداء.
َق ْع ص اًُ :مو َ
ال ُّظ بـا :جمع ُظبة ،وهي
السيف القاطع.
ح ّد ّ

()٢
�أبوعبد اللّه:

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

فاســـ َت ِمعي لهـــم ث َّم ا ْق َطعي
لِ َي َر ْو ِكْ ،

َف�أ َم َّضنـــــــي ،و َو ِد ْد ُت �أنّـــي لم �أ ِع

ْت َك ِب ي ُر ُه م
شَ َ
يخ ال ُق ضا ِة ،ا ْب ــ َد�أ ،ف �أن َ

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

شيخ القضاة:
عــــــــائشـــــة:
شيخ القضاة:

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

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

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

َن ْردى

عــــــــائشـــــة:

َب َث ْث ُت َك:
�أخبرتك

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

شيخ القضاة:

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

ْفع
ـــن َمد ِ
َو َ
قـــع القَضـــا ُء فمـــا له ِم ْ

عــــــــائشـــــة:

الســـبيل �إلى الَّـــذي َت ْرجو ُه ِم ْن
كيف ّ

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

�أبو عبد اللّه:

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

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

ْاس َت و ِه بي:
اطلبي هبة

(ث ّم يلتفت للجميع):

ثـــوب �إلى ِ
الحجا
قولـــوا� :أ َن ْه ِل ُك �أم َن ُ

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

(فـــي �أثنـــاء كلام �أبي عبد اللّه يتنقل الوزير �أبو القاســـم �إلى رؤســـاء العشـــائر يحا ِدثهـــم ،ويح ّرضهم).
�أ ُح ِّد ْث ِ
َتعا َل ْي ِ
ـــك عـــن َخ ْط ِبنـــا الدّاهـــ ِم
َف�أْذَنـــي
ـــت ســـ ِّيدَتي
�أبو القاسم:
عائشة (في سخرية)َ :ت َكلَّــــــــــــــ ْم ف�أن َْت وزي ُر ال ِبــــــــــــلا ْد
�أبو القاسم:
عائشــــــة:

ِ
الح جا :العقل
�أ ْق راب� :أغماد.

ونـــــــــاصح عا ِهلهـــــــــا القائِـــ ِم؟!
ُ

لعلَّ ِ
ـــك قَـــ َّد ْر ِت مـــا نا َبنــــا
ومــــــا نـــابنا يـــا �أبــــــا القاســــــِ ِم؟!
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�أبو القاسم:

كالســـوا ْر
ِّ

�إذا مـــا ْاســـتدا َر علـــى ِم ْع َصـــ ِم

ِحصـــا ٌر

وجــــــــــو ٌع ُي َم ِّزقُنــــــــــا نا ُبـــــ ُه
وشَ ـــ ْع ٌب َرمـــا ُه ان ِتصـــا ُر ال ِف َرنْـــج

و ُح ّمـــى مـــن ال َق َلـــق ال ُم ْب َهـــ ِم
س َجـــرى فيـــه َم ْجـــرى الـــ َّد ِم
بيـــ�أْ ٍ

ُي َط ِّوقُنـــا

وجيـــش تخـــاذلَ حتّـــى ْاض َم َحـــ ّل
ٌ
عائشة:

الجيـــش؟! مـــاذا ْ
تقول؟
�أيستســـل ُم
ُ

�أبو القاسم:

اضْ َم َح ّل :تلاشى
وضعف

الهـــوا ُن علـــى ال ُم ْر َغـــ ِم
َيهـــو ُن َ

عائشة (في ضيق):

وماذا ترى؟

�أبو القاسم:

ســائِلــــــــــي

عـــائشــــــة:

ل َعلَّ َ
تعـــرف مـــا �أ ْج َمعـــوا
ـــك
ُ

�أبو القاسم:

يقولـــون :دكَّ قُرانـــا ال َعـــ ُّد ّو
وقالوا :الشّ جـــــــــاع ُة � ْإن لم تُ ِفـــــــ ْد

عائشة (في ِح َّد ٍة):

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

وفلسفــــــــــ َة ال ُج ْبـــنِ فيمـــــــــا �أرى

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

نصحت به في غواشـــي الدُّجى؟!
َ

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

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

و �إنَّ ُهــــــــــمو َل ُهــــدا ُة البـــــــــلا ْد

وقا َدتُــــها ووجــــــــــــو ُه المــــلا

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

وهم َم ْن َسقَوهــــا كــــؤوس ال َّردى؟

�أبو القاسم:
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فـــ إ�لّا تُغيثــــــــــــو ُه َيســـــ ْـ َت ْســــ ِل ِم

تخاذل :تخ لّ ى.

الكــــــــــــابـــــريــــن

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

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

ب�أقـطابهــــا

دب فيهـــا الفســـا ْد
فيـــا �أ َّمـــ ًة َّ

وطــــ َّم

َـــن النِّفــــــــاقْ
ومـــا �أتْق َن ْ
ـــت غيـــ َر ف ِّ
�إذا َر َّف نجــــــ ٌم فَخــــــــــُدّا ُمـــــــــــــ ُه

َغ َ
ــــذ ْت ُه و َر َّوتْـــ ُه حتّـــى ربـــــا
ـــق �أعدائِـــــــ ِه � ْإن َهــــــــوى
و�أ ْح َن ُ

الهـــــــو ِان
َغ َلـــ ْوتُ ْم ب إ� ِْسفــــــافِ ُك ْم في َ

ـــحقاً لكـــم يـــا عبيـــ َد ال َعصــــا
ف َُس ْ

رويداً :مهل اً.

� ِأج د َِّك :صيغة
قسم بمعنى
وحقّك.

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

ال َف ْهم والاستيعاب
 1ن ََض ُع دائر ًة َ
الصحيح ِة فيما ي أ�تي:
حول رم ِز ال إ�جاب ِة ّ
ات ال آ�تي ِة من مسرح ّيات الشّ اعر عزيز أ�باظة؟
 1-1أ�يُّ المسرح ّي ِ
ج� -أهل الكهف.
ب -شجرة ال ُّد ّر.
�أ -قمبيز.

د  -قيس وليلى.

�2-2إلا َم ترمز كلمة (سيل) في قوله( :ف إ�نّه ٌ
سيل َطغى)؟
�أ -العملاء والخونة.
ب -جيش ال�إ سبان.
ج -عا ّمة الشّ عب.
د  -رؤوس العشائر.
عم ك ّنى الشّ اع ُر بقوله( :عبيد العصا)؟
ّ 3-3
الهوان.
�أ -ال ّذل و َ
ب -القسوة والشّ دة.
ج -المنعة والق ّوة.
د  -العصيان والتّمرد.

 ٢نستنتج الفكرة العا ّمة الَّتي تدور حولها المسرح ّية؟
الضمي ُر المتَّ ِص ُل في قول الشّ اعر :قُ ْل َب ْل ِخيا َنـ ُة و ٍال
 ٣على من يعود ّ

َد َّك ْتـ ُه كال ّزلز ِال؟

َ ٤م ْن مثَّل ك ّلاً من ال�أدوار ال�آتية:
 أالحاكم المغلوب على أ�مره. بال أ�مين على مصلحة ال أ� ّمة.الساخط على فرقة ّ
الحكام؟
-ج ّ
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المناقشة والتّحليل
1
٢

٣
٤
٥

ِ
ضعف الشّ ِ
نين َر�أ َينا.
سباب
ابن سر ٍ
عب ،نذك ُر اثنينِ منهاُ ،مب ِّي َ
ذَك َر ُ
اج ،وعائش ُة في المشه ِد ال�أ ّو ِل �أ َ
الصورة الفنّيّة فيما ي�أتي:
ّ
نوضح ّ
•وما �أتْق َن ْت غي َر ف َِّن النِّفاق َغـــــذ ْت ُه و َر َّو ْت ُه حتّى ربــا
•وجـــــو ٌع ُي َم ِّزقُنا نا ُبـــــــــ ُه و ُح ّمى من ال َق َلق ال ُم ْب َه ِم
تنطبق �أحداث المسرح ّية على واقعنا في العصر الحاضر ،نب ّين ذلك.
الكاتب في توظي ِفه ل�إ ِ
يصال
نجح
ساسي في بنا ِء المسرح ّي ِة ،نُب ِّي ُن �إلى �أ ِّي درج ٍة َ
ُ
الحوا ُر عنص ٌر �أ ٌّ
رسال ِت ِه.
ما ِ
عناص ُر ال َم ْس َر ِح َّي ِة ال�أخرى؟

اللّغة وال�أسلوب
ِ
الكلمات ال�آتي ِةَ ( :ر ْهط ،فِ َئة ،ثُلَّةَ ،نفَر).
نعو ُد �إلى المعج ِم للتّفريقِ بين معاني

24

ورقة عمل
السؤال ال�أول:
 أنقر�أ النص ال�آتي ونجيب ع ّما يليه من �أسئلة:" قب َل �أن نهرب في تلك الشاحن ِة ،ظللنا �أيّاما ،ننتظر عودة �أختي التي تدرس في ال�إ عداديّة
عبثا�...أنا لم �أفهم ماذا حصل لنا بالضبط ،ولكن سمعت �أبي يقول بصوت متهدّج في �إحدى
الليالي �أنّهم �أنولوها عند �أحد الحواجز"....
 -1من المتحدث في هذا النص؟
 -2نب ّين معنى متهدّج؟
 -3ورد في النص الفعل (ظ ّل) ،نب ّين �إذا ما كان فعلا تا ّما �أو ناقصا مب ّينين السبب.
 -4نوضح جمال التصوير في عبارة..." :وبجديلتيها تنامان على كتفيها كالملائكة".

ب -نجيب عن ال�أسئلة ال�آتية من خلال دراستنا لمسرحية غروب ال�أندلس.
 -1ب َم يوحي عنوا ُن المسرحيّة؟
 -2كيف بدا ابن س ّراج في المسرحية؟ ول َم؟
 -3ماذا قصد الملك بقوله" :فتر ّد في �أقرابها ال�أسياف"؟
 -4نوضح جمال التصوير في قول عائشة :بل قل خيانة وال دكّته كالزلزال؟
السؤال الثاني :نقر أ�النص ال�آتي  ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
 أ " ط ّوفت في �آفاق ال�أرض ،وخبرت ما خبرت في الحياة ،فلم �أر كالتسامح خلقاً؛ ذلك �أنّهال�إ يثار ونبذ ال�أثرة  ،والصبر على المكاره ،ومعنى من معاني المروءة� ،إنّه علاقة سامية بين
ِ
مسامح ومسا َمح .وبهذا يتصافح مبد�أ التسامح مع التعايش ،فيدفع بال�إ نسان �إلى قبول الر�أي
ال�آخر ،والصبر على �أشياء لا يرغب فيها ،ويؤدي �إلى تجاوز الانقسام بين �أفراد المجتمع
الواحد ،وبين مجتمع و�آخر .
 -1ما الفكرة الرئيسة في النص؟
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 -2ما مفرد ( �آفاق )؟
 -3ما الفرق بين ال�إ يثار وال�أثرة؟
نضح الصورة الفن ّية في :يتصافح مبد�أ التسامح مع التعايش.
ّ -4
 -5نذكر ثلاثة من ال�آثار ال�إ يجابيّة للتسامح.
 -6نعرب ما تحته خط.
السؤال الثالث :نقر أ� ال�أبيات التالية ث ّم نجيب ع ّما يليها:
�أدجل ُة �إ ّن فــــي العبر ِ
يحيّر فـــي بلاغته العقــــولا
ات نطقًا
ف إ�ن منعوا لساني عـــن مقال

فما منعوا ضميري �أن يقـولا

خذي سجع الحمام فذاك شعر

نظمنــــــاه فرتّله هديــــــــلا

�أ -ما العاطفة التي تحملها هذه ال�أبيات؟
ب -نشرح البيت ال�أول شرحا وافيا.
ج -هناك من يلاحق الشاعر ،ويمنعه من التعبير عن �آرائه ،نشير �إلى البيت الدال على هذا المعنى.
د -نستخرج اسم ال�إ شارة الوارد في ال�أبيات السابقة.
هـ  -نعرب ما تحته خط.
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النحو
المجموعة

ال�أولى

ُ
الفاعل

وشعرت �أ ّن ال�أمو َر ستكو ُن بخيرٍ.
 أاطم�أن َّْت حنا ُنْ
بتس َّمر كري ٌم عندها طويلاً.ِ
الغضب فلا تق َتربـي من ُه.
سريع
ج �أعلم ُت ِك �أنَّ ُه ُ دفقد ش َّب َك �أصابِ َع ُه ب�أصابِ ِعها ،وسا َر معها �إلى القاع ِة ال�أخرى.المجموعة

الثّانية

هدت َس لمى ليلى كتاباً تعبيراً عن مح َّب ِتها لها.
 أ� أ ْ-ب دعوتُ َك في َك ْر ٍب فل َّب ْي َت دعوتي

دعوت ،المعا ِذ ُر
رضني� ،إ ْذ
ول ْم تع َت ْ
ُ

بن مح ّم ٍد)
(�إب راهي ُم ُ

الح ُظ
ُن ِ
ِ
الكلمات المل ّو َن َة في المجموع ِة ال�أولى نج ُد �أنّها �أسماءٌ أ� ْس ِن َد �إليها �أفعا ٌل مبن َّي ٌة للمعلو ِم،
�إذا ت�أ ّملنا
السابقِ ل ُه جمل ًة تس ّمى الجمل َة الفعل ّي َة ،وجا َء الفاع ُل على صو ٍر منها :الاس ُم
ويك ّو ُن الفاع ُل َ
مع الفعلِ ّ
الضمي ُر المتَّص ُل ،مث َل:
الض َّم ُة ،و ّ
ريح ،مث َل( :حنان ،كريم) ،وهي مرفوع ٌة بعلا َم ٍة �أصل ّي ٍة هي ّ
ّ
الص ُ
رفع فاعلٍ .
(التّاء ،والياء) ،و ّ
الضمي ُر المستت ُر في الجمل ِة ال�أخير ِة ،وكلُّها ضمائ ُر مبن َّي ٌة في محلِ ِ
ِ
ُ
المفعول ب ِه في المثال (�أ) اسم مقصور ،لم تظه ْر
من الفاعلِ و
ونلاحظ في المجموع ِة الثّاني ِة �أ ّن ك ّلاً َ
ِ
علام ُة ال�إ عر ِ
المفعول ب ِه؛ لتع ّذ ِر ظهو ِر الحرك ِة على ك ٍّل منهما،
من
اب عليهما؛ فيص ُع ُب تميي ُز الفاع ِل َ
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المثال (ب) جا َء الفاع ُل في صد ِر ِ
ِ
البيت ضميراً متّصلاً ،وفي هذين الموضعين
فهي مقدّرة .وفي
ِ
المفعول ب ِه وجوباً.
يتق َّد ُم الفاع ُل على
نستنتج:
 ١ي�أتي ِالفاع ُل على ُص َو ٍر منها:

الجندي ل ُمنا َز َل ِة العد ِّو.
ريح ،مث َل :استع َّد
 أالاس ُم ّالص ُ
ُّ
الضمي ُر المستت ُر ،مثل :ال�أ ُّم الواع َي ُة
الضمي ُر :المتّصل ،مث َل� :أحب ْب ُت البقا َء في القدسِ ،و ّ
ب َتبني ُمج َتمعاً راقياً.
ٍ
ِ
حالات منها:
المفعول ب ِه في
مبني للمعلو ِم ،ويكو ُن متقدّماً وجوباً على
ُ ٢-٢ي ْس َب ُق الفاع ُل بفعلٍ ٍّ
ِ
المفعول ب ِه م ّما لا تظه ُر علي ِهما علام ُة ال�إ عر ِ
وليس هناكَ
كان ك ٌّل من الفاع ِل و
 أ�إذا َابَ ،
قرين ٌة تم ّي ُز �أحدَهما عن ال�آخرِ ،مث َل :استقب َل �أبي صديقي.
ملف �إنجازي.
ب�إذا َكان الفاع ُل ضميراً متّصلاً ،والمفعولُ ب ِه اسماً ظاهراً ،مث َل :نظّ ْم ُت َّ

مناذج إعراب ّي ٌة
ُ
 ١ -١فلا و أ� ِ
الـح ـيا ُء
بيك ما في ال َع ْي ِ
ش َخـ ْي ٌر ولا ال ُّدنْيا �إذا َذ َه َب َ
الض ّم ُة الظّاه َرةُ.
الحيا ُء :فاع ٌل مرفو ٌع ،وعلام ُة رفع ِه ّ
َ
 ٢ -٢لولا مفارق ُة ال�أ ِ
			
َت لها المنايا �إلى �أرو ِاحنا ُس ُبلا
حباب ما وجد ْ
الض ّم ُة المق َّد َرةُ.
المنايا :فاع ٌل مرفو ٌع ،وعلام ُة رف ِع ِه ّ
ِ
لاح.
جمع على هذ ِه المس�أل ِة
عالمان مشهو ٌد لهما بالر�أ ِي و ّ
الص ِ
�٣ -٣أ َ
ِ
لف؛ ل�أنّ ُه ُمثنّى.
عالمان :فاع ٌل مرفو ٌع ،وعلام ُة رف ِع ِه ال�أ ُ
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(�أبو تمام)

(المتن بّ ي)

التّ دريبات
ّدريب األ ّو ُل:
الت ُ
نين صو َر َت ُه:
 1نُ َع ِّي ُن الفاع َل فيما ي�أتي ،مب ّي َ
من حـولِــ ِه ال�أقــدا ُر
�إ َّن العظيــــ َم �إذا ال ّرزايا �أح َدق َْت و َتج ّهــ َم ْت ْ
وتكا َل َب ْت ِم َح ُن ال ّز ِ
ِ
وزمج َر ال�إ عصا ُر
َت شتّى
مان و�أط َبق ْ
الخطوب َ
تليـــن قنـاتُ ُه مهمـا َتبدّى في الد ِ
ُّروب ِعثــا ُر
يبـــــقى عظيماً لا ُ
َه َج َر الدّيا َر ديا َر م ّك َة ِ
قـــاصداً بطحــــــا َء َيثــ ْـر َِب �أه ُلها �أبـــــرا ُر
برح ِب يثر َِب مسجـداً وعـــلا ال�أذا ُن ور ّجع ْتـــــ ُه ِقفــــا ُر
شـا َد ال ّرسو ُل ْ
َارحموا
َ ٢ف إ� ِْن سا َءكُم ما بي ِم َن ُّ
الض ِّر ف َ
نـــــــــاس َت َح َّم ْل َدلا َلها
َوقَد قالَ لي
ٌ
قضبان ِ
ِ
الحصـــا ْر
خلـــــف
جريح
 ٣وطني ٌ
َ
ات من �أطفالِنا
في ك ِّل يو ٍم يسق ُُط ال َعشَ ر ُ
ف إ�لى متى هذا الدَّما ْر
جف َّْت ضمائ ُركُم ما ه َّزكُم هذا النِّدا ْء
السما ْء.
هذا الندا ُء رق َْت له حتّى ملائك ُة ّ

(عبد ال رازق �أبو بكر /فِ َل سطين)

ذاب َف َع ِّذبـــــــــوا
َو �إ ِْن َس َّركُم َهذا ال َع ُ
غض ُب
َف ُك ُّل َصديقٍ َس َ
وف َيرضى َو َي َ

حتري)
(ال ُب ّ

اقي)
(كريم الع ر ّ

ّدريب الثّاني:
الت ُ
�أ نُ َثنّي ،و َن ْج َم ُع الجمل َة ال�آتي َة:
المهندس ُمخ َّط َط ال َمشْ رو ِع قب َل �أ ْن يبد�أ بتنفي ِذ ِه.
يدرس
ُ
ُ
س ُج َملٍ فعل َّي ٍة قصي َر ٍة.
من سطرين تش َت ِم ُل على خم ِ
ب َن ْك ُت ُب فِ ْق َر ًة ْ
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ّدريب الث ُ
ّالث:
الت ُ
ِ
المفعول ب ِه وجوب ًا فيما ي أ�تي:
الفاعل على
سبب تق ُّد ِم
ِ
نب ّي ُن َ
للس ِّر
َ 1ت َرقَّ ْب �إذا َج َّن ال َّظلا ُم زيارتي فــــ إ�نّي ر�أ ُ
يت اللّي َل �أك َت َم ّ
عرفت َم ْث َل َب ًة في صديقٍ لي تح ُج ُب ُه عنّي.
 2ما ُ
ِ
ِ
امتحان ال�إ نجازِ.
نجاح ِه في
 ٣دعا مصطفى عيسى �إلى حفلِ

(ولّادة بنت المستكفي)

ّدريب ال ّرابع:
الت ُ
نعرب ما َتح َت ُه َخ ٌّط فيما ي أ�تي:
ُ
 1قالَ تعالى :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓﱪ.

(المؤمنون)1:

" ٢تبدو َ
من
الس ما ُء على ال َب ْح ِر �أعظ َم م ّما هي ،كما لو َ
لك َّ
كنت َت ْن ُظ ُر �إليها من سما ٍء �أخرى لا َ
(مصطفى صادق ال رافعي)
ض".
ال�أر ِ
َو َتدَّعي ُح َّب َس ِ
(المتن بّ ي)
يف الدَو َل ِة ال �أ َم ُم
 ٣ما لي �أ َك تِّ ُم ُح ّب اً قَد َبرى َج َسدي
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ورقة عمل
أ� ّو ًلا :نع ّين الحرف النّاسخَ
واسمه وخبره فيما ي أ�تي.
َ
الرقم

الجملة

الحرف الناسخ

اسمه

خبره

حق غي ِر ِه يعت ِب ُر.
 ١ليت الّذي ي�أك ُل ّ
 ٢لع ّل ال�أم َر في غاي ِة ال�أهم ّي ِة.
﴿ َو �إِن ََّك َل َعلى ُخ ُلقٍ َع ِظي ٍم﴾ ( القلم)4 :
يت �أ َن الاختبار �أسئلته سهلة
ر�أ ُ
ثان ًيا :أ� -نمثّل على ما ي أ�تي في جمل ٍة مفيدة.
•فاعل متقدّم على مفعو لِ ِه ُوجو ًبا.
•حرف ناسخ ُيفيد الاستدراك.
•فاعل جاء على صورة ضمير مستتر.
ب -نثنّي ونجمع الجملة ال�آتية:
ائح موق ًعا �أثريّا.
الس ُ
•زا َر ّ
ج -ندخل (�إ ّن) على الجملة ال�آتية مع تغيير ما يلزم.
• �أخوكَ سندُكَ .
نعرب ما تحت ُه ٌّ
خط فيما ي أ�تي:
ثال ًثاُ :
•﴿ َو �إِ َّن َل َك ل�أ ْج ًرا َغ ْي َر َم ْم ُن ٍون﴾
حس ٌن.
•�إنّما الحيا ُء ٌ
خلق ّ
صادف �أخي صديقي.
•
َ
الصيفي طالبان �آخران.
•التحق بالنادي ّ

( القلم ) 3 :
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اختبار نهاية الوحدة
ال�جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
السؤال ال�أول :نضع دائرة حول رمز إ
 ١من صاحب ديوان (بين الشعور والعاطفة)؟
د� .أبو العتاهية
ج .حسن البحيري.
		
�أ .الجواهري .ب .عبد اللطيف عقل.
 2ما العاطفة التي سيطرت على الشاعر في قصيدة (بغداد)؟
د .الحنين
		
ج .الغزل.
			
ب .المدح.
		
�أ .الفخر.
� 3إلام ترمز كلمة (سيل ) في قوله" :ف إ�نه سيل طغى":
د .قادة العشائر
ب .جيش ال�إ سبان .ج .عامة الشعب.
�أ .العملاء والخونة.
 4ما نوع الفعل الذي يسبق الفاعل مما ي�أتي؟
د .ناسخ
		
ب .مبني للمجهول .ج .ناقص.
		
�أ .مبني للمعلوم.
 ٥ما الضبط الصحيح للجملة ال�آتية عند �إدخال (�إ ّن) ؟
ب� .إ َّن في الحديق ِة شجيرا ًتا جميل ًة
ات جميل ٌة
�أ� .إ ّن في الحديق ِة شجير ٌ
د� .إ َّن في الحديق ِة شجير ٍ
ج� .إ ّن في الحديق ِة شجير ٍ
ات جميل ٍة
ات جميل ًة
 ٦من هو "الحاكم المغلوب على �أمره" في مسرحية غروب ال�أندلس؟
د� .أبو عبد الله
		
ج .شيخ القضاة .
		
�أ� .أبو القاسم .ب .ابن سراج.
 ٧ما سبب تقدّم الفاعل على المفعول به وجو ًبا في عبارة( :استقبل �أخي صديقي)؟
ب .لتساويهما في التنكير
�أ .لتساويهما في التعريف
د .لاتّصال الفاعل بضمير
ج .لعدم ظهور العلامة ال�إ عرابية عليهما
� ٨أ ّي من ال�أعمال القصصية ال�آتية للكاتب خير الدين جمعة؟
بربري ب -شواطئ القمر ج -خيمة في وجه ال�أعاصير د -سداس ّية ال�أيام الستة
�أ .وش ٌم ّ
السؤال الثاني :بناء على دراستنا لمسرح ّية غروب ال�أندلس ،وقصة ورق العنب ،نجيب ع ّما يلي:

�أ -نذك ُر صف ًة واحدة لك ّل  :عائشة ،الملك �أبو عبد الله
نت وزير البلا ِد وناصح عائلها القائم)؟
ب -ب َم ُيوحي كلا ُم عائشة( :تكلّم ف�أ َ
ج -ما مضمون الحكمة التي قالها �أبو القاسم:
فضرب من الحمق والم�أثم)؟
(الشّ جاعة �إ ْن لم تُفد
ٌ
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د -نعلّل :وصفت ديما الرجال الذين يقفون على الحواجز ب�أنّهم بلا ُوجوه.
قصة ورق العنب �إلى مظاهر الاضطهاد التي تتعرض لها بعض الشعوب العرب ّية،
هـ � -أشار الكاتب في ّ
نوضح َ
تلك المظاهرِ.
ّ
نوضح جمال التّصوير في:
وّ -
ٍ
صمت"
� " -١أتج ّر ُع الوحد َة في
كؤوس ال ّردى؟
من سق ْوها
� -٢أقاد ُة �أندل ٍ
س هؤلا ِء وه ْم ْ
َ
			
نجيب ع ّما يليها"
السؤال الثالث :نقر أ� ال�أبيات الشعرية ال�آتية ،ث ّم
ُ
 -1ماذا بعث الشاعر لبغداد عبر قصيدته؟
 -2من المقصود بقوله� ( :أحمد ) ؟
ِ
شرحا واف ًيا.
البيت
نشرح َ
الثالث ً
ُ -3
نوضح مناسبة القصيدة؟
ّ -4
		
 -5تك ّرر الحرف الناسخ في البيتين ال�أول والثالث ،نعيّن اسمه في كلا الموقعين.
السؤال ال ّرابع:
�أ -نمثل لكل مما ي�أتي في جملة مفيدة ،مع الضبط السليم :
 -1لام التوكيد المزحلقة.
 -2فاعل متقدّم على مفعول ِه وجو ًبا.
 -3حرف ناسخ يفيد التر ّجي.
ب -نعين ال�أخطاء المقصودة فيما ي�أتي ،ونص ّوبها 			:
� -1أجمع على هذه المس�ألة عالمين مشهودا لهما بالر�أي.
العلاج.
 -2ليت �أخوكَ مقتن ًعا بمواصل ِة
ِ
					
السؤال الخامس :نجيب عن الجمل ال�آتية وفق المطلوب :
* ندخل ( �إ ّن ) ثم نغيّر ما يلزم).
 -1المهندسون مخلصون في �أعمالهم.
* نمل�أ الفراغ بال�إ جابة الصحيحة( :طالبان ،طالبين)
 -2ما فا َز في المسابقة �إلّا........
* نعرب ما تحته خط.
		
� .3أقبل �أبي مسرعا نحو البيت.
* نضبط ما تح َته خط
� -4إنّما الصدق منجاة
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