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ال َف ْر ُع

الم ْوضو ُع
َ

الصَّ ْف َح ُة

ال ُمطا َل َع ُة

�أ َم َرني خَ ليلي

٣

ال َقوا ِع ُد

ال َمفعولُ بِه

٦

التَّعبي ُر

كتاب ُة مقالة

١١

ال ُمطا َل َع ُة

بيض
ال ّذ ُ
هب ال�أ ُ

١٢

عري �أيُّها الشّ ادي
ص الشّ ّ
النّ ّ
نائب الفاعل
ال َقوا ِع ُد

١٨
٢٢

ُ
ّتاجات
الن
من الطلب ِة بع َد دراس ِة هذ ِه الوحد ِة المتمازجة والتفاعل مع �أنشطتها:
ُيتوقّع َ
 -1تحليل النصوص النثرية �إلى �أفكارها �أو عناصرها الرئيس ّية.
 -2التع ّرف �إلى نبذة عن الشّ اعر حسن البحيري ،ومناسبة قصيدته.
 -3توضيح معاني المفردات والتراكيب الجديدة الواردة في النصوص الشعريّة والنثريّة.
الشعري والنّصوص النثريّة.
النص
ّ
 -4استخراج المحسنات البديعيّة الواردة في ّ
 -5تمثّل القي ِم والسلوكات الواردة في النّصوص في حياتهم وتعاملهم مع ال�آخرين.
الشعري.
النص
ّ
 -6استنتاج العواطف الواردة في ّ
الشعري والنّصوص النثريّة.
النص
 -7توضيح ّ
ّ
الصور الفن ّية في ّ
 -8حفظ خمسة �أبيات من قصيدة �أيّها الشّ ادي.
ِ
المفعول به.
 -9التع ّرف �إلى صو ِر
 -١٠التع ّرف �إلى ال�أفعال التي تنصب مفعولين.
 -11بيان حالات تقدّم المفعول به على الفاع ِل وجو ًبا ،وجوا ًزا.
 -١٢التع ّرف �إلى صو ِر نائب الفاعلِ.
المبني للمجهول.
 -١٣تحويل الجملة الفعلية من صيغة المبني للمعلوم �إلى صيغة
ّ
� -١٤إعراب نائب الفاعل ،والمفعول به في سياقات مختلفة.
فق ّوم النفس بال�أ ِ
صلاح �أمرِك لل� ِ
خلاق تست ِق ُم
أخلاق مرجع ُه
 -١٥كتابة مقالة مستمدّة من قول الشاعرِ:
ُ
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�أ َم َرني َخليلي

ُ
الضو ُ
وتحفظ كرا َم َتها ،وتبني
الخ ُلق ّية تصو ُن هيب َة ال�أ ّم ِة،
ال ِق َي ُم و ّ
ابط ُ
السلام -جمي ُع ُه ْم
ال�إ َ
نسان متوازناً ،وتض ُع ُه على طريقِ الاستقام ِة ،وال�أنبيا ُء -عليهم ّ
َح َملوا لوا َء ه ِذ ِه ال ّرسال ِة.
ِ
وفي ه ِذ ِه ال�أ
النبي مح ّم ٌد -صلّى اللّه عليه وسلّم -على حرم ِة
حاديث �أ ّك َد ُّ
د ِم المسل ِم ،وفضلِ ال ِّر ِ
صح ،وال�إ رشا ِد.
باط في سبي ِل اللّ ِه ،و ُح ْسنِ ُ
الخ ُلقِ  ،والنُّ ِ
()1
َع ْن َع ْب ِد اللّ ِه ْبنِ ُع َم َر َ -ر ِض َي اللّ ُه َع ْن ُهماَ -عنِ النَّ ِب ِّي ( ) �أنَّ ُه قالَ َ " :ل َزوالُ ال ُّدنْيا
�أ ْه َو ُن ِع ْن َد اللّ ِه ِم ْن َد ِم ا ْمر ٍِئ ُم ْس ِل ٍم".
سائي وابن ماجه والتِّ ِرم ِذ ّي)
				
(رواه النَّ ّ

()2
َع ْن َس ْه ِل ْبنِ َس ْع ٍد َ -ر ِض َي اللّ ُه َع ْن ُهما� -أ ّن َرسولَ اللّ ِه ( ) قالَ " :ر ُ
ِباط َي ْو ٍم في
الجنّ ِة َخ ْي ٌر ِم َن
َسبي ِل اللّ ِه َخ ْي ٌر ِم َن ال ُّدنْيا َوما َع َل ْيهاَ ،و َم ْو ِض ُع َس ْو ِط �أ َح ِد ُك ْم ِم َن َ
ال ُّدنْيا َوما َع َل ْيهاَ ،وال َّر ْو َح ُة َيرو ُحها ال َع ْب ُد في َسبيلِ اللّ ِه �أ ِو ال َغ ْد َو ُة َخ ْي ٌر ِم َن ال ُّدنْيا َوما
َع َل ْيها".
(متّفق عليه)
		
()3
"س ْب َع ٌة ُي ِظلُّ ُه ُم اللّ ُه َتعالى
َع ْن �أبي ُه َر ْي َر َة َ -ر ِض َي اللّ ُه َع ْن ُهَ -عنِ النَّ ِب ِّي ( ) قالَ َ :
شاب نَشَ �أ في ِعبا َد ِة اللّ ِهَ ،و َر ُج ٌل َق ْل ُب ُه
في ِظلِّ ِه َي ْو َم لا ِظ َّل �إِلّا ِظلُّ ُه� :إِما ٌم َع ْدلٌَ ،و ٌّ
ُم َعلَّ ٌق في ال َم ِ
ساج ِدَ ،و َر ُج ِ
اج َت َمعا َع َل ْي ِهَ ،و َت َف َّرقا َع َل ْي ِهَ ،و َر ُج ٌل
لان َتحابّا في اللّ ِهْ ،
ذات َم ْن ِص ٍب َو َج ٍ
خاف اللّ َهَ ،و َر ُج ٌل َت َصدَّقَ بِ َص َد َق ٍة،
مال ،فَقالَ � :إِنّي �أ ُ
َد َع ْت ُه ا ْم َر�أ ٌة ُ
َفاض ْت
َف�أخْ فاها؛ َحتّى لا َت ْع َل َم ِشمالُ ُه ما تُ ْن ِف ُق َيمي ُن ُهَ ،و َر ُج ٌل َذ َك َر اللّ َه خالِياً ،ف َ
َع ْينا ُه".

البخاري)
(صحيح
ّ

()4
َع ْن َجابِ ٍر َ -ر ِض َي اللّ ُه َع ْن ُه� -أ َّن َرسولَ اللّ ِه ( ) قالَ �" :إِ َّن ِم ْن �أ َح ِّب ُك ْم �إِ َل َّي
َو�أ ْق َر بِ ُك ْم ِمنّي َم ْج ِلساً َي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة �أ ِ
حاس َن ُك ْم �أخْ لاقاًَ ،و �إِ َّن �أ ْبغ ََض ُك ْم �إِ َل َّي َو�أ ْب َع َد ُك ْم ِمنّي
قون" ،قالوا :يا َرسولَ اللّه! َق ْد َع ِل ْمنا
ِّقون َوا ْل ُم َت َف ْي ِه َ
ثارون َوا ْل ُم َتشَ د َ
َي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة الثَّ ْر َ
رون).
قون؟ قال( :ا ْل ُم َت َك ِّب َ
ِّقون ،فَما ا ْل ُم َت َف ْي ِه َ
ون َوا ْل ُم َتشَ د َ
الثَّ ْرثا ُر َ
رمذي)
		
(رواه التّ ّ

سوط :مفرد �أسواط ِ
وسياط ،وهو �أداة
ُيجلد بها.
السير �آخر النهار.
ال َّروحةّ :

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

خالي ًا :وحده.

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

الفهم والاستيعاب:

 -١نضع إ�شارة (⎷) أ�مام العبارة الصّ حيحة ،و إ�شارة (×) أ�مام العبارة غير الصّ حيحة فيما ي أ�تي:
(
						
�أ -عبارة" :و � ْإن �أ ْد َب َر ْت" تعني :و �إن قاطعك �أقاربك.
(
					
بُ -يفهم من الحديث ال�أ ّول تعظيم حرمة دماء المسلمين.
(
			
ج -المقصود بكلمة (ال ّرباط) في الحديث الثّاني هو حراسة حدود البلاد.

)
)
)

 -٢ما فضل ال ّرباط في سبيل الله؟
ذين ُيظلّهم الله في ظلّه ،كما يشير الحديث الثّالث.
 -٣نع ّد ُد ّ
السبعة ا َّل َ

لحسن الخلق.
 -٤نب ّين النّعيم الّذي يحظى به ال�إ نسان جزا ًء ُ
 -٥في الحديث ال ّرابع دعوة إ�لى ضبط اللّسان ،نحدّد العبارة التي تد ّل على ذلك.

 -٦نعدّد أ�ربعة من ال�أوامر التي أ�مر بها ال ّرسول (

) صاحبه أ�با ذ ّر.

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

المناقشة والتّحليل:
 -١لِ َم كان المتشدّق والمتفيهق أ�بعد النّاس عن رسول اللّه؟
 -٢نوضّ ح ال�آثار ال�إ يجاب ّية للصّ دقة على الفرد والمجتمع.
 -٣نوضّ ح الصّ ورتين الفنّ ّيتين فيما ي أ�تي:
�أ َ -و َر ُج ٌل َق ْل ُب ُه ُم َعلَّ ٌق في ا ْل َم ِ
ساجد.
بالحق و � ْإن كان ُم ّراً.
ب -و�أمرني �أن �أقول
ّ
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الداخلي ،نوضّ ح ذلك.
 -٤التزام المسلمين بمضمون الحديث ال�أ ّول راد ٌع عن الاقتتال
ّ
 -٥ال َّروحة أ�و ال َغدوة في سبيل الله خي ٌر من الدُّنيا وما عليها ،نعلّل ذلك.

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

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

د -السبب ّية.
د -اسم هيئة.
د -زائدة للتّوكيد.
دُ -حسنى.

ج -جمع تكسير.
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النحو
ُ
فعول ِبه
ا َمل

ن َْق َر ُأ:
المجموعة

ال�أولى

نوب َجميعاً".
 1قال رسولُ اللّ ِه (ﷺ) فيما يروي ِه ْ
عن ربِّ ِه" :و�أنا �أ ْغ ِف ُر ال ُّذ َ

 2قال رسولُ اللّ ِه (ﷺ) " :لاَ َي ْغر ُِس ُم ْس ِل ٌم َغ ْرس اً�...إِلاَّ كا َن ْت َل ُه َص َد َق ٌة".
 3قال رسولُ اللّ ِه (ﷺ)�" :إِنَّ ُك ْم َل ْن َت ْب ُلغوا َض ّري َف َت ُض ّروني".
المجموعة

الثّانية

 1قالَ رسولُ اللّه (ﷺ)َ " :ف�أ ْع َط ْي ُت ُك َّل �إِن ٍ
ْسان َم ْس �أ َل َت ُه".
 2قالَ رسو ُل اللّه (ﷺ)" :يا ِعبادي �إِنّي َح َّر ْم ُت ال ُّظ ْل َم َع َلى َن ْفسيَ ،و َج َع ْل ُت ُه َب ْي َن ُ
ك ْم ُم َح َّرم اً"( .رواه مسلم)
 3قالَ َتعالى:
المجموعة
1
2
3
4
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ﱫﮎ ﮏ ﮐﱪ

الثّالثة

َ
حفظ �أحم ُد الق ر� َآن.
َ
حفظ الق ر� َآن �أحمدُ.
س رني قدو ُمك �إلى ِ
فرحنا.
رض �أصحا ُبها.
ُّ
يحب ال �أ َ

			

(الضحى)7:

ُالح ُظ :
ن ِ
وقع عليها فع ُل الفاعلِ،
�إذا ت�أ َّملنا ما تح َت ُه خطو ٌط في �أمثل ِة المجموع ِة ال�أولى ،وجدنا �أنها �أسماءٌ َ
مع بقي ِة ال�أمثل ِة ،وهذه ال�أسما ُء الَّتي
وقع عليه الغراس ُة ،وهكذا ُيقالُ َ
الغرس َ
فالذنوب َ
ُ
وقع عليها المغفرةُ ،و ُ
وقع عليها فع ُل الفاع ِل تُس ّمى المفعولَ به.
َ
و �إذا دقَّقنا النظ َر في هذ ِه المفاعي ِل م َّر ًة �أخرى ،وجدنا �أنها �إما �أسماءٌ ظاهرةٌ ،مثل( :الذنوب ،غرساً،
ض ّري)� ،أو ضميراً متَّصلاً ،مثل اليا ِء في (فتنصروني).
منصوب،
و �إذا نظ ْرنا �إلى ال�أمثل ِة م َّر ًة �أخرى وجدنا �أ َّن المفعولَ به في ك ٍّل من (الذنوب ،غرساً ،ض ّري)
ٌ
ِ
النصب ال�أصليّ ُة.
وعلام ُة نص ِبه الفتح ُة (ظاهر ًة في الذنوب وغرساً ،ومقدَّر ًة في ض ّري) ،والفتح ُة هي علام ُة
المثال ال�أ ِ
ِ
نصب
نصب مفعولين ،ففي
ول َ
و �إذا انتقلنا �إلى �أمثل ِة المجموع ِة الثاني ِة وجدْنا �أ َّن الفع َل فيها َ
يمكن �أ ْن يكونا مبتد�أً وخبراً ،ومث ُله ال�أفعالُ :
الفع ُل (�أعطى) مفعولين (كل ،مس�ألته) ،وهذان المفعولان لا
ُ
ِ
َم َنح ،و َو َهب ،وكَسا ،و َتس ّمى �أفعالَ
نصب الفع ُل (جعل) مفعولين
المنح وال َعطاء� .أ ّما في
ِ
المثال الثاني فق ْد َ
لكن المفعولين ُهنا �أصلهما مبتد�أ ٌ وخب ٌر� ،إذ نستطي ُع �أ ْن نقولَ  :هو مح َّر ٌم،
(الهاء في جعلته ،ومح ّرماً) ،و َّ
ِ
صب الفع ُل ( َو َجد)
الصيرور ِة .وفي
وح ّول ،وتُس ّمى �أفعالَ ّ
ومث ُله ال�أفعالُ َ :صيّر ،و َر ّدَ ،
المثال ال�أخي ِر َن َ
مفعولين (الكاف في وجدك ،وضالّاً) ،وهذان المفعولان �أيضاً �أصلهما مبتد�أ ٌ وخب ٌر ،ومث ُله ال�أفعالُ َ :ظ ّن،
ِ
ِ
وح ِسب ،و َز َعم ،و�ألفى ،وتُس ّمى �أفعالَ
اسَ ،ف َل ْو قالَ قائ ٌل:
القلوب؛ ل�أنَّها تُدركُ عن طريقِ
َ
القلب لا الحو ِّ
الشمس طالع ًة ،ف إ� َّن الرؤي َة ت َّمت بالعينِ  ،وبالتّالي ف إ� َّن الفع َل (ر�أى) من ال�أ ِ
نصب
يت
ر�أ ُ
فعال البصريَّ ِة؛ لذا َي ُ
َ
يت المس�أل َة سهل ًة ،ف إ� َّن الرؤي َة ت َّمت عن طريقِ
مفعولاً واحداً (الشمس) ،وتُعرب (طالع ًة) حالاً ،ول ْو قالَ  :ر�أ ُ
القلب والعقلِ ،وبالتالي ف إ� َّن الفع َل من �أ ِ
ِ
ِ
نصب مفعولين (المس�أل َة ،سهل ًة).
فعال
القلوب ،و َي ُ
ِ
المثال
ترتيب الجمل ِة في
و �إذا دقَّقنا النظ َر في المثالين ( )2-1من �أمثل ِة المجموع ِة الثالث ِة وجدْنا �أ َّن َ
ِ
ال�أ ِ
المثال الثاني فق ْد تق َّد َم المفعولُ به على
ول :الفع ُل ،فالفاع ُل ،فالمفعولُ به ،وهذا هو ال�أص ُل� ،أ ّما في
ِ
بسبب ال�أه ِّم َّي ِة ،وهذا التق ّد ُم جائ ٌز ،و �إذا نظ ْرنا �إلى ال�أمثل ِة ( )5-3وجدْنا �أ َّن المفعولَ ب ِه قد تقدَّم
الفاعلِ؛
المثال ِ
ِ
ِ
ابع فق ْد
الثالث� ،أ ّما في
على الفاعلِ� ،إذ جا َء المفعولُ به ضميراً والفاع ُل اسماً ظاهراً في
المثال الر ِ
ِ
المفعول به؛ �إ ْذ لا يجو ُز �أن يعو َد الضمي ُر على ُمت�أخِّر ،فلا نستطي ُع �أن نقولَ :
اتَّص َل بالفاع ِل ضمي ٌر يعو ُد على
رض ،ل�أ َّن الضمي َر سيعو ُد على ال ُمت�أخِّر.
ُي ُّ
حب �أصحا ُبها ال�أ َ
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نستنتج:
ِ
المنزل.
١-١المفعولُ به :ما وق ََع عليه فع ُل الفاعلِ ،وحك ُمه النصب ،مثل :ساعدت �أبي في بنا ِء
السلاح� ،أو يكون ضميراً
الفدائي
يكون اسماً ظاهراً ،كما في قولنا :حم َل
٢-٢المفعولُ به �إ ّما �أ ْن َ
َ
ُّ
ِ
متحف ال�آثارِ.
متصلاً ،كما في قولنا :ر�أي ُت َك في
نصب مفعولين ،مثل :وجدْنا
نصب الفع ُل المتعدّي مفعولاً واحداً ،مثل:
ُ
سمعت الخب َر ،وقد َي ُ
َ ٣-٣ي ُ
الخب َر صحيح اً.

تنصب مفعولين تُقسم �إلى:
٤-٤ال�أفعالُ الَّتي
ُ
تنصب مفعولين �أص ُلهما مبتد�أ ٌ وخب ٌر ،مث َل �أ ِ
•�أ ٍ
ِ
القلوب ( َظ َّنَ ،ع ِل َمَ ،ر�أىَ ،و َجدَ،
فعال
فعال
ُ
َح ِس َبَ ،ز َع َم) ،و�أ ِ
(ص َّي َرَ ،ر َّدَ ،ح َّولَ َ ،ت َركَ ).
فعال الصيرور ِة َ
ليس �أص ُلهما مبتد�أً وخبراً ،مث َل �أ ِ
•�أ ٍ
المنح والعطا ِء ( َم َن َح� ،أعطى،
فعال
فعال
ِ
ُ
تنصب مفعولين َ
َو َه َب ،كَسا) ،و�أ ِ
(ح َر َمَ ،م َن َعَ ،س َل َب).
فعال ِ
المنع َ
ٍ
ِ
حالات ،منها:
المفعول به على الفاعلِ ُوجوباً في
٥-٥يتق َّد ُم
كان المفعولُ به ضميراً ُمتَّصلاً ،والفاع ُل اسماً صريحاً؛ مثلَ :و َصلني كتا ُبك.
•�إذا َ
ِ
المفعول به؛ مثل :ﱫﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱪ.
•�إذا اتَّص َل بالفاعلِ ضمي ٌر يعو ُد على

(البقرة)124 :

ِ
المفعول به على الفاعلِ؛ بسبب ال�أهمية� ،أو بسبب توفّر قرينة المعنى.
٦-٦يجوز �أن يتق َّد َم
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التّ دريبات
ّدريب األ َّو ُل:
الت ُ
الصحيح ِة فيما ي أ�تي:
الصحيح ِة ،و إ�شار َة (×) أ�مامَ العبا َر ِة غي ِر ّ
َن َض ُع إ�شار َة ( ) أ�مامَ العبار ِة َّ
(منح) من ال�أ ِ
تنصب مفعو َلين �أص ُلهما مبتد�أ ٌ وخب ٌر.
فعال الَّتي
١ -١الفع ُل َ
ُ

٢ -٢المفعولُ به في قولِه َ -تعالى -على ِ
يوسف" هو الضمي ُر المتَّص ُل (الواو).
لسان �إخو ِة
يوسف" :اق ُتلوا
َ
َ
نصب الفع ُل مفعولاً واحداً.
(ح َس َب التاج ُر �أ َ
٣ -٣في جملة َ
رباحه) َ
ِ
ِ
علامات ِ
المفعول ب ِه ال�أصل َّي ِة.
نصب
لف من
٤ -٤ال�أ ُ
يكون المفعولُ ب ِه ضميراً ُمستتراً.
يمكن �أ ْن َ
ُ ٥ -٥

ّدريب الثّاني:
الت ُ
فعل تحتَه ٌّ
خط فيما ي أ�تي:
نُع ِّي ُن المفعولَ به لك ِّل ٍ
 1يا طي َر ِ
البرق َت�أخَّ ْرت

ف إ�نّي �أ ُ
باب العم ِر َورائي
وشك �أ ْن �أ َ
غلق َ
�أ ُ
وسخ ال�أيا ِم ِحذائي
خلع من ِ
وشك �أ ْن �أ َ
							
يا َللوحش ِة ْاس َمع

َ
نابتك نائب ٌة	 
جزعن �إذا
 ٢لا َت َّ

تضيقن في َخ ٍ
طب �إذا نابــــا
ولا
َّ

دون قارع ٍة
ما ُي غلق اللّ ُه باباً َ

�إلاَّ
ويفتــح بالتَّيســـــيـــر �أبوابــــا
ُ

(مظفر الن ّواب)

(ابن معصوم المدني)

9

ِ
َ ٣ف ُق ْل لليهو ِد و�أ
شيـــــاعهـــم

لقـــد خدع ْت ُك ْم ُبــــروقُ المنـى

يت (بلفو َر) �أعطــا ُه ُم
�ألا َل َ
(فلند ُن) �أ ْر َح ُب من ق ِ
ُدســنا

بـــــلاداً َل ُه لا بـــــــلاداً لنـــــــا
ـــــب �إلى ( َلندنا)
و�أنتــــ ْم �أ َح ُّ

(�إيليا �أبو ماضي)

افتقرت
وذقت الصب َر ،فلم �أ َر �أم َّر من الفقرِ؛ ف إ�ن
 ٤من وصايا
َ
َ
كلت الحنظ َلُ ،
ني� ،أ ُ
لقمان :يا ُب َّ
الناس ،ولكن اس �أ ِل اللّ َه الفض َل.
فلا تح د ّْث به َ

الدمشقي لــو ش ّرح ُت ُم جســــدي
� ٥أنـا
ُّ

ــــاح
لســالَ منـــــــــــــ ُه عناقيــــــ ٌد وتُفـّ ُ

ولـــو فتحـ ُت م شرايينــي ب ُمــ ْد َيتــِكـُــم

ات من راحـــوا
سمع ُت ُم في دمي �أصو َ

زراع ُة ِ
بعض من عشقوا
القلب تشفي َ

كنـــت موثوقاً �إ ِ
ليـــــك
 ٦قد
ُ
القرب ِ
منك
ل ّما
ُ
وجـدت َ
ِ
عنـــك
حزن البعــ ِد
� ُ
آثرت َ

ِ
ذهبــــــــت
تـــوديع
وبدون
ُ
ٍ
الطريـــــق
ونسيت بي َتك و
ُ
َ

(المستطرف :ال �إبشيهي)

وما لقلـبــــــي �-إذا �أ
اح
ُ
حببـــــت -جـــ ّر ُ

(ن زار قباني)

قطعت َوثاقي؟
من الَّتي
ْ
�أم َّر من سهـــ ِر الفــــــر ِ
اق

على مـــرار ِ
ات التّلاقــــي
ِ
ِّفــــــاق
تيـت بلا ات
كما �أ ُ
نسيت رائــــح َة ال ّز ِ
قـــاق
ُ

(عبد ال لّ ه البردوني)

 ٧و �إذا لم يجدوا شيئاً �أ َص ّروا:
هذه البنت الصغـير ْة
س
ُو لِدَت في القُـــد ِ
س
والمولو ُد في القُد ِ
َس ُيضحي قُ ْن ُبلـــــ ْة
كان بِ ُو ْسعي
 ٨قد َ
ّمع
بتلع الد َ
�أن �أ َ
		
المسجونات
جميع
و�أن �أت�أقل َم مث َل
ْ
ِ
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(راشد حسين)

(سعاد الصباح)

ّدريب الثّالث:
الت ُ
ِ
الفاعل وجوب ًا فيما َي أ�ْتي:
المفعول ب ِه على
نُ َب ِّي ُن َس َب َب َت َق ُّد ِم
ِ
روح ِك فوقَ ِ
� 1أتاني كتا ُب ِ
ــك يا �أ
الكتــاب
خـــــت روحــــي فصاف ُ
َ
َحـــت َ
� ٢أتاكَ
لق يختالُ ضاحكـاً من ال ُحسنِ حتّى كا َد �أ ْن يتكلّما
ُ
الربيع الطّ ُ

(كمال ناصر)
(البحتري)

القدس ُمرابطوها.
 ٣يحمي
َ

ابع:
ّدريب ال ّر ُ
الت ُ
عرب ما تحتَه ٌّ
خط فيما ي أ�تي:
نُ ُ

العيون الَّتي في َط ْرفِها ح َـ َو ٌر قت ْل َننــــــا ثُ َّم لــــم ُيحييـــــن قَتــــلانا
� 1إِ َّن
َ
خطب الحسنا َء ل ْم يغلها المه ُر
ومن
ُوسنا
ْ
َ ٢تهو ُن َع َل ْينا في ال َمعالي نُف ُ
َ

(جرير)
الحمداني)
(�أبو ف راس
ّ

٣
المحسنين.
يكافئ اللّ ُه -تعالى-
ُ
َ
التّعبيـر
نكتب مقال ًة ُمستم َّد ًة ِمن ِ
قول الشّ اعرِ:
ُ
صلاح �أمرِكَ لل� ِ
أخلاق َم ْر ِج ُع ُه
ُ

س بال�أ ِ
خلاق َت ْس َت ِق ِم
َف َق ِّو ِم النَّ ْف َ

(�أحمد شوقي)
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ّ
ُ
األبيض
هب
الذ ُ

ّص
بني يدي الن ّ
تد ُّل معالِ ُم الحضار ِ
الطبيعي،
للحج ِر
ات ال ُمتعاقب ِة في بلا ِدنا على ِق َد ِم استخدا ِم ال ِف َل
سطيني َ
ِّ
ِّ
وسبسط َية و�أريحا وع ّكا والنّاصر ِة وغيرِها ،تُ َح ّي ُر ال ُعلما َء
فمظاه ُر ال ِعمار ِة والبنا ِء وال ّزخرف ِة في القد ِ
س َ
ّات
افعات وال ُمعد ُ
ينقص ُه ال ّر ُ
ورفع ال�أعمدة وبنائها ،في ز َمنٍ َ
كان ُ
قص الحجار ِة ِ
وال ُمهن ِد َ
سين ِمن طريق ِة ِّ
الثَّقيل ُة.
َّث عن ِس ِ
سطين ،و َيتحد ُ
مات
ماكن انتشارِها في فِ َل َ
ص ال�آتي يتنا َولُ عرا َق َة ِصناع ِة الحجرِ ،و�أ َ
والنّ ّ
ِض ِصناع َته من
وحج ِم ما َتحتلُّ ُه ِصناع ُت ُه َحديثاً في الاقتصا ِد
الحج ِر ال ِف َل
سطينيَ ،
الوطني ،وما َيعتر ُ
ّ
ِّ
ّيات� ،إضاف ًة ل�آ ِ
تحد ٍ
فاق تط ّورِها وتميّزِها.

12

الذ َه ُب َ
ّ
بي ُ
ض
األ َ

(المؤلفون)

ذهب� ،إِنّه الحج ُر ال ِفلسطيني� ،أو قُ ْل �إنّ ُه نِ ْف ُط فِ
س ك�أ ِّي ٍ
لسطين
َ
ذَه ُبنا ل ْي َ
ّ
السواع ِد البانِي ِة ،ال َم خبو ُء :المدفو ُن.
ال َمخبو ُء في َحنايا ِجبالِها ،وال ُمو ّز ُع في َثنايا وِها ِدها ،بانتظا ِر ّ
ات العال َي ِة ،وال َمساج ِد ال وادع ُة :الهادئ ُة ،ال�آمن ُة.
ساس ال َمساكنِ الوا ِدع ِة ،وال َعمار ِ
و ِ
العقول ال ُمبت ِكر ِة� ،إنّ ُه �أ ُ
ون ُعقو َلهم و�أيديهم تشكيلاً ال�أخّاذةُ :ال ُمد ِهش ُة ،ال ّلافِت ُة.
س ال�أخّاذ ِة ،بع َد �أ ْن ُيع ِم َل في ِه ِ
والكنائ ِ
الح ْرفيّ َ
َ
وزخرفةٍ ،
بذوق وت�أ ٍّن و ِدقّ ٍة.
وال ُمت�أ ّم ُل في �أزقّ ِة ال ُم ِ
دن ال ِفلسطينيّ ِة القَدي َم ِة وحاراتِها َتش ُّد ُه ِحجار ُة �أسوارِها
عجاب لهندس ِة مداخ ِلها َت َت م لَّ ُك ُه :ت ِ
ُسيط ُر َعلي ِه.
ِ
اس ب ّواباتِها الشَ اهق ِة ،و َتتملَّ ُك ُه دهش ُة ال�إ
َ َ
الكبيرةُ ،و�أقو ُ
سطيني ع راق ٌة� :أصال ٌة.
الصناع ِة و�أصال ِتهاَ ،وعلى ما َوص َل �إلي ِه ال ِف َل
ال ّلافت ِة ،الدّالّ ِة على َعراق ِة هذ ِه ّ
ُّ
اج هذ ِه الكنو ِز وتشكي ِلها ،ب ُجهو ٍد َووسائ َل ُبدائ ّي ٍة،
ِمن ذكا ٍء وقُدر ٍة على استخر ِ
تاريخ هذ ِه ال�أرضِ ،و َد ْو ِر سا ِكنيها في بنا ِء
َج ْ
علت ِمنها ِقلاعاً َحصي َن ًة ،وقُصوراً زاهرةً ،شا ِهد ًة على ِ
ْسي،
وكنائس ال َمه ِد
الحضار ِة ال�إ نسان ّي ِة .وما �أسوا ُر القد ِ
اهيمي ،و َ
س وع ّكا ،و َ
ُ
الح َر ُم ال ُقد ُّ
الح َر ُم ال�إ بر ُّ
ٍ
جمال دالّ ٌة على َعظم ِة هذ ِه ال�أرضِ ،وار تِباطاتِها ال ّروحيّ ِة ،وما �أع ِمد ُة َسبسط َية
آيات
والقيام ِة وال ِبشار ِة �إلّا � ُ
الهندس ِة �إلّا
و�آثا ُرها ،وقَص ُر ِهشا ٍم ،و َمساج ُد غ ّز َة و َعسق َ
َلان ويافا ،وما فيها ِمن دقَّ ِة التّصمي ِم وروع ِة َ
لوحات فنّيّ ٌة رفيع ٌة ُم َوشّ ا ٌة على جدا ِر ال ّزمنِ .
ٌ
َت ِ
متلئ ِه ّم ًة
قالع الحجار ِةِ ،م َن الخلي ِل َجنوباً �إلى ع ّكا شَ مالاًُ ،
نتش ُر في ُربو ِع الوطنِ ِم ُ
ئات َم ِ
حيث َت ُ
ات ل َك ِ
القص
شف ذه ِبها واستخراج ِهَ ،ونقل ِه �إلى ُمنش�آ ِت
تسابق فيها ال�آليّ ُ
وتفيض نشاطاً َ
وحيويّ ًة ،و َت ُ
ِّ
ُ
والتّشكي ِل وال ّزخر َف ِة ،ل َتتش ّك َل َ
سطيني و�ألوانِ ِه:
بذلك ل ْوح ٌة فُسيفسائ ّي ٌة َجميل ٌة ،تض ُّم ك َّل �أنوا ِع الحج ِر ال ِف َل
ِّ
هبي ،وال ُبنّ ِّي ،وال�أ ِ
زرق ،بتد ُّرجاتِها
ال�أبيضِ ،وال�أس َو ِد ،وال�أص َفرِ ،وال ّز ِّ
هري ،وال�أحمرِ ،و ّ
كني ،وال ّذ ِّ
الس ِّ
ال ُمختلف ِة.
الص ِ
وهي تش ّك ُل رافِداً رئيساً
سطين ِمن �أكب ِر ّ
ضح ْت ِصناع ُة َ
لقد �أ َ
الحج ِر وال ُّرخا ِم في فِ َل َ
ناعات و�أه ّمهاَ ،
وحج ُم القُوى العا ِمل ِة .وتُس ِه ُم بما َيزي ُد عن  %30من َحج ِم
للاقتصا ِد
الوطنيِ ،من ُ
نتاج ْ
حيث َغزار ُة ال�إ ِ
ِّ
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الص ِ
من المنش�آ ِت
الدّخ ِل
الكسار ُ
القومي ِمن ّ
ناعات ال ِف َلسطين ّي ِة ،وتش ّك ُل ال َمحاج ُر و ّ
ات والمناشي ُر ما نِسب ُت ُه َ %5,5
ِّ
ً ()1
ناعي القائ ِم حاليا.
نتاج ّ
الصناع ّي ِة ،وتُش ِّغ ُل نحو ِ %8من القُوى العامل ِة فيها ،كما تُش ّك ُل ِ %13من ال�إ ِ
الص ّ
ُرسي
الحج َر ال ِف
يطالي َجمالاً َ
ولا يق ُّل َ
وصلاب ًة وق ّوةً؛ ما جع َل فِ َل َ
سطين تتربّ ُع على ك ّ
لسطيني عنِ الحج ِر ال�إ ّ
َّ
وهي ت ُم ُّد ال�أسواقَ
ال َمرتب ِة الثّاني َة عشْ ر َة على ُمستوى العال ِم ،رغ َم ِصغ ِر َمساح ِتها وتو ُ
اض ِع �إمكاناتِهاَ .
كيف لا َ
المحل ّي َة والعالم ّي َة ب�أكث َر من  22مليون م 2سنوياً تُ ِد ُّر ِ
لسطيني،
القومي ال ِف
نتاج
من الدّناني ِر على ال�إ ِ
مئات الملايينِ َ
ّ
ِّ
ض ال َّد ْول ّي ِة الَّتي تُقا ُم في �إِسطنبولَ و�أس ُتراليا و ُد ّبي و َغيرِها؟
وتُشاركُ في ال َمعار ِ
البيوت والعمار ِ
ات ب َتن ُّو ِع �أشكالها و�أحجامها ،تدهشُ َك ب ُمس ّمياتِها
الحج ِر الَّتي َنراها تُزيّ ُن
و َت
َ
ُ
شكيلات َ
مات
جس ُ
ال ُمستم ّد ِة ِمن طريق ِة تشكي ِلها ،ف ُهناكَ الشّ ُ
ربات ،والقنادي ُل ،والنّوافي ُر ،والتّيجا ُن ،وال�أع ِمدةُ ،وال ُم ّ
حين تعل ُم �أنّها تُدَقُّ َبسواع ِد ِ
الح ْرف ّيين َو َفق الطّ ِ
لب :ف َ
َتلك واجه ٌة ِمن
ال ُمختلف ُة ،كما تُب ِه ُركَ َ
بجمالِها َوروع ِتهاَ ،
وذلك َمدْخ ٌل ُمس ْم َس ٌم ثُ ّم َن ْت �أضلا ُع ُهَ ،
الحج ِر ال ُّطبز ِةَ ،
وتلك ُجدرا ٌن ُملطّش ٌة ،و�أخرى ِمن َحج ٍر سادة� ،أ ّما
َ
تلك ف ِبناي ٌة ِمن الحج ِر ال ُمف ّجرِ.
ض ِغما ِر لُعب ِة ال�أحجا ِم وال�أ ِ
شكال وال�ألو ِ
ض غمار :اقتحا ٌم.
ــاؤون اليو َم في خو ِ
َو َي َت َفنَّ ُن البنّ َ
ان ،الَّتي خ ْو ُ
تنافس ال�أغنيا ُء في بنا ِء القُصو ِر الَّتي تدخ ُل
تتح ّك ُم بها ال�أذواقُ وال ُميولُ ،كما َي ُ
الحجار ُة في ك ِّل تفاصي ِلها ،وتُ ُ
حيط بها ال�أسوا ُر الَّتي تُحاكي �أ َ
وماني وال�إ
سلامي القدي ِم ،وتُزاو ُِج بي َنها
ّ
نماط البنا ِء ال ّر ّ
ساليب َاله ِ
حين تتزيّ ُن ب َل ٍ
داخ ِل �ألو ٍان و�أحجا ٍم و�أ ٍ
وبين ال ُّطر ِق وال�أ ِ
شكال هناكَ  .فقَد
مسات فنّ ّي ٍة ُهنا ،و َت ُ
ندس ّي ِة َ
الحدي َث ِةَ ،
َ
تفاوت ارتفا ُع ِم ِ
حسب الطّ ِ
لب وطريق ِة الاس ِتخدام.
َي ُ
دماك الحجر بين (10ــ50سم) ،وتتفاوت سماكت ُه بين (2ــ30سم) َ
تمنع.
وص ٍ
لسطيني تُواج ُه تحد ٍ
تَحولُُ :
دون
لكن صناع َة الحج ِر ال ِف
عوبات كثيرةًَ ،تحو ُل َ
ّيات ُ
َّ
ّ
طني ،واستيعابِها َمزيداً ِمن القُوى العا ِمل ِة ،و ُمواك َب ِتها
ُمضا َعف ِة ُمشارك ِتها في ال�إ ِ
نتاج ال َو ّ
ِ
ِ
الحديث ِة ،و�أه ُّم َ
الاحتلال بال ُحدو ِد و َمناف ِذ التّصدي ِر البحريّ ِة والب ّري ِة ،ووض ُع ُه
حديات َتح ُّك ُم
تلك التّ
للتّكنولوجيا َ
العقبات ال�إ داريّ َة �أما َم التّصديرَِ ،وسيطرتُ ُه ِ
ِ
لض ْع ِف
اج الحجار ِة وتصني ِعها� ،إِضاف ًة َ
الكامل ُة على �أماكنِ استخر ِ
وخ ٍ
التّ ِ
اتيجي ال َم ْب ّني على ِدر ٍ
اج ،و َته َت ُّم ب َنوع ّي ِة
اسات ِعلم ّي ٍةُ ،
طط ُمستقبل ّي ٍةَ ،تض ُب ُط َعم ِل ّي َة الاس ِتخر ِ
خطيط الاستر ّ
ساليب َجديد ًة في َتشكي ِل ِه و َتجهيز ِه لل ِبنا ِء والتَّصديرِ.
ال ُم ِ
نتجَ ،و َت ْبت ِك ُر �أ َ
( )1تقرير اتحاد صناعة الحجر والرخام لعام 2016م
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باتي؛ َبس ِ
ناطق صناعيّ ٍة
كما �أ َّن هناكَ ُمشكل ًة تتعلّ ُق بت�أْثي ِر هذ ِه ّ
بب َعد ِم توفي ِر َم َ
الصنا َع ِة على البيئ ِة وال ِغطا ِء النّ ّ
مح بتطا ُي ِر الغبارِ ،ولا َتناثُ ِر
خاص ٍة ،تجم ُع شَ َ
ّ
قص كبير ًة و�آمن ًة ،لا ْتس ُ
تات ال ُمنش�آ ِت ال ُمتناثر ِة ،وتوفِّر مناشي َر ّ
لوحات َتشكيليّ ًة فُسي ِفسائيّ ًة َتس َت ِغ ُّل ِ
صناعات َتحويليّ ًةَ ،و ٍ
ٍ
ال ُمخلّفات ،بل َتجع ُل ِمن ك ِّل َ
الصغيرةَ،
ذلك
الحجار َة ّ
الجديد ِة ،وال ُّط ِ
�أو َت ْطح ُنها في ك َّسار ٍ
س َعليها.
رق ال ّزراع ّي ِة؛ ل َتسهي ِل ُمرو ِر النّا ِ
ات ق ْب َل َدف ِعها �إِلى الشّ وار ِع َ
كانت فِ
التاريخ ب ُحضورِها في ُك ِّل
نساني والحضار ّي ،ماديّاً و َمعنويّاً؛ َتسيّد َِت
َ
لقد ْ
ُ
لسطين َمه َد ال ِبنا ِء ال�إ ّ
ِ
ِ ِ
ِ
لت على
وهي �إ ْذ ح َم ْ
َم َحطّات ِه الفا ِعل ِة ،وانتص َر ْت على َ
الجغرافيا ب�أذ ُرعها ال ُممت ّدة �إلى ُك ّل ِجهاتِها ال ُممكنةَ ،
تح ِم ُل رسال َة ال ِعمر ِان وال ِبنا ِء وال َعراق ِة
السما ِء للبشريّ ِة ،ف إ�نّها اليو َم بحجار تِها ال ُمقدّس ِة ْ
�أ ِلسن ِة ال ُّرس ِل تعالي َم ّ
تاح الوصو ُل �إِليها.
ال ُمتجدّد َة �إِلى ك ِّل ال ِبقا ِع الَّتي ُي ُ
ال َف ْهم والاستيعاب
نضع دائر ًة َ
1
حيح ِة فيما َي ْأ�تي:
حول ْرم ِز ال إ�جاب ِة َّ
الص َ
ُ
1-1ما اس ُم ُص ِ
فوف الحجار ِة الَّتي تُبنى فوقَ ِ
بعضها ل ُتش ّك َل ال ُجدر َان وال�أ ْبني َة؟
ُ
اس.
المداميك.
ج-
ربات.
�أ -المداخ ُل.
ب -الشّ ُ
د -ال�أقو ُ
لسطيني عالم ّياً؟
 2-2ما ال َمرتب ُة الَّتي َتحتلُّها ِصناع ُة الحج ِر ال ِف
ِّ
السادس َة عشرةَ .ج -الثاني َة عشرةَ .د -ال ّرابع ُة.
�أ  -الثّامن ُة.
بّ -
ات ال ُم ِ
الهندس ُة ال ِمعماريّ ُة؟
دن ال ِف َلسطينيّ ِة القديم ِة و�أزقَّ ُتها ِمن ُ
 ٢ب َم َتتميّز حار ُ
حيث َ
 ٣علا َم يد ُّل الجمالُ ال�أخّا ُذ الَّذي نُشاه ُد ُه في العما َر ِة ال ِفلسطين ّي ِة ُمنذ ال ِق َد ِم؟
لسطيني؟
الحج ِر ال ِف
 ٤ما �أه ُّم ال َمعال ِم الدّالّ ِة على َعراق ِة ِصناع ِة َ
ّ
سطين.
َ ٥نذك ُر �أه ّم َمناطقِ استخر ِ
اج الحج ِر وتصنيع ِه في فِ َل َ
لسطيني بقابليّت ِه للتّش ُّك ِل و َتن ُّو ِع �ألوان ِه ،نُدلِّ ُل على َ
ذلك.
الحج ُر ال ِف
َ ٦يتميّ ُز َ
ّ
ض
الحجري ُة الَّتي تتزيَّ ُن بها
 ٧تتع ّد ُد ال َم
البيوت وال َمباني ال ِف َلسطيني ُة ،نذك ُر �أسما َء َبع ِ
ُ
ُ
نحوتات َ
ِ
نحوتات.
هذ ِه ال َم
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المناقشة والتّحليل
1
2
3
4
5
6

الص ِ
وض ُح َ
ذلك.
ناعات ال ِفلسطين ّي ِة ،نُ ّ
بين بقي ِة ّ
تحت ُّل ِصناع ُة الحج ِر َمكان ًة ُمم ّيزة محل ّياً َ
شكال الحجار ِة ال ِف َلسطين ّي ِة و�أ ِ
كيف َيتفنّ ُن ِ
نويع �أ ِ
حجامها؟
فيون ال ِفلسطين ّي َ
الح ْر َ
ون في َت ِ
َ
روري الح ُّد ِم َن الت�أثير ِ
ات الجانب ّي ِة ِ
سطين على البيئ ِة والغطا ِء
بات ِم َن ّ
َ
الض ِّ
لصناع ِة الحج ِر في فِ َل َ
نقترح خطو ٍ
ات عمل ّي ًة لذلك.
باتيُ ،
النّ ِّ
سطين؟
ما ُ
الخطو ُ
مكن ِمن خلالِها تطوي ُر ِقطا ِع َ
الحج ِر في فِ َل َ
ات العمل ّي ُة الَّتي ُي ُ
دفع �إلى ذلك؟
مكن الاستثما ُر في قطا ِع َ
سطين بشَ جاع ٍة ،ما الَّذي َي ُ
الحج ِر في فِ َل َ
ُي ُ
نوض ُح جمالَ التّصوي ِر في ال ِعبار َت ْينِ ال�آتِ َي َت ْينِ :
ّ
مقالع ِ
وح َيويّ ًة.
الحجار ِة ِه ّم ًة،
وتفيض نشاطاً َ
تمتلئ ُ
أ ُُ
اريخ بحضورِها الطّاغي في ُك ِّل محطّاتِ ِه ِ
الفاعل ِة.
ب َتس ّيد ْسطين التّ َ
َت فِ َل ُ
اللّغة وال�أسلوب

نُف ِّرقُ في المعنى بين ما تح َته ٌّ
خط في ك ٍّل م ّما ي�أتي.
اءات الاح ِت ِ
سطيني.
الحج ِر ال ِف َل
 أ -1حا َل ْت �إجر ُلال َ
دون تق ُّد ِم صناع ِة َ
ِّ
جبت عليه ال ّزكاةُ.
� -2إذا حالَ المالُ في ي ِد صاحب ِه َو ْ
حال �إلى ٍ
سبحان مغ ّي ِر ال�أحوال ِمن ٍ
حال.
-3
َ
سطين مكان ًة رفيع ًة.
ب  -1تحت ُّل صناع ُة الحج ِر في فِ َل َيحافظ العاق ُل َولو على ٍ
ُ
مع النّاسِ.
-٢
خيط ٍ
رفيع في علاق ِت ِه َ
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ورقة عمل
السؤال ال�أول :نقر أ� النص ال�آتي  ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
"لا سلامة من الناس ،ف�ألسنتهم كالسياط ،و�أحياناً كالسيوف ،ولو نجى منهم �أحد لكان �أنبياء
الله �أولى الناس بالنجاة ،وفي اتّهام قريش للنبي -صلّى الله عليه وسلّم -بالسحر والجنون عزاء لكل من
�ألصقت به تهمة هو بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما السلام ،فلا ُيرمى بالحجارة �إلّا
الشجر المثمر".
 -1نب ّين الفكرة الرئيسة في النص.
 -2ب َم شبه الكاتب �ألسنة الناس؟
 -3ما العزاء الذي ذكره الكاتب لمن �ألصقت به تهمة هو بريء منها؟
 -4من ابن يعقوب المذكور في النص؟
 -5في النص خط�أ �إملائي ،نستخرجه ،ونص ّوبه.
 -6نب ّين سبب ثبوت همزة (ابن) في عبارة (...من دم ابن يعقوب).
 -7نعرب ما تحته ّ
خط.
السؤال الثاني :نقر أ� ال�أبيات ال�آتية ،ونجيب ع ّما يليها من أ�سئلة:
حمدا
ُيعاتِ ُبني في ال ّدينِ قومي و �إنّمـــا
ديوني في �أشياء تُكسبهم ْ
و�أ ِ
كيف �أ ِ
الج ْهدا
وس ُر مــــــ ّر ًة
عس ُر حتّى تبلغ ال ُعسر ُة َ
�أل ْم ي َر قومي ُ
َدع ْوني �إلـــــــــى نص ٍر �أتيته ُم شدّا
�أراهم �إلى نصري بطا ًء و �إ ْن ُه ُم
و �إ ْن هدموا مجدي بن ْي ُت لهم مجدا
ف إ� ْن �أكلوا لحمي َوف ْر ُت لحومهم
السابقة.
 -1نستنتج الفكرة ال ّرئيسة في ال�أبيات ّ
 -2تع ّرض الشّ اعر لِ ْلعتاب من قومه .علا َم يعاتبونه؟ وكيف ر ّد عليهم؟
 -3يرس ُم الشّ اعر صورتين ُمتقابلتين في البيت الثّالث .نب ّين ذلك.
نوضح هذه العادة.
ُ -4يشير البيت ال ّرابع �إلى عادة اجتماع ّية ذميمة نهى عنها ال�إ سلامّ ،
حسناً بديع ّياً ونذكر نوعه.
 -5نستخرج من البيت الثّاني ُم ّ
 -6نعرب ما تحته ّ
خط.
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َأ ُّيها ّ
الشادي

(حسن البحيري /فِ َلسطين)
َ

ّص
بني يدي الن ّ
سطيني ( 1921ـ 1998م) ِمن موالي ِد حيفا .نش�أ يتيماً فقيراً ،فاضط ّر
حسن ال ِبحيري شاع ٌر فِ َل
ُ
ٌّ
سن مب ّكر ٍة ،وبع َد تهجير ِه وعائل َت ُه عام 1948م ،عم َل
للعملِ ل�إ عال ِة �أسرت ِه ،ظه َر نبو ُغ ُه الشّ ّ
عري في ٍّ
س تقديراً ل�إ نجازات ِه ال�أدبي ِة.
في �إذاعة دمشق ،نالَ سن َة 1990م وِسا َم القد ِ
سجن
حين �أو ِد َع
َ
وقصيد ُة (�أيّها الشّ ادي) ِمن ديوان ِه (لِع ْي َن ْي بِلادي) ،ك َت َبها في َبواكي ِر شَ باب ِه َ
عكا؛ بِ ِ
سبب قصيد ٍة وطن ّية عث َر عليها جنو ُد الانتداب �أثنا َء تفتيش من ِز لِه ،والشّ اعر ُيناجي ِمن زنزانته
السجن ،ورغ َم ذلك تبقى �إرا َدتُ ُه ال ُمتج ِّذر ُة �أقوى ِمن عتم ِة
ُبل ُبلاً يتمتّ ُع بح ِّري ِت ِه ،بينما ُيعاني هو َوحش َة ّ
الس ّجان.
الليلِ و َعنجه ّي ِة ّ
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َأ ّيها ّ
الشادي
�أيُّها الشّ ادي على ال َكر ِم ِل في ِ
الصنو َبر
غاب ّ
ـــت �أرجـــا َء ُه ريشَ ـــ ُة َعبقـــ ْر
فـــ ْوقَ وا ٍد ل َّو َن ْ

مـــال ُم ِ
بج ٍ
شـــرق ال َبهجـــ ِة وال ّروقـــ ِة ُيب ِهـــ ْر
َ
ـــن قلـــ ٍم �إلّا َت َعثّ ْر
مـــا جرى فـــي َوصفـــ ِه ِم ْ

ليق وعلى ال ُغ ْصنِ ُمح ّر ْر
نـــت في ال َعي ِ
�أ َ
ش َط ٌ
ؤس ْر
ُ
حيث لا تُزوى على ال�أ ْي ِك ولا في ال�أفقِ تُ َ

عن فضائي ال ُح ِّر �أ ْح َص ْر
و أ�نا في ِسجنِ َع ّكا ْ
نياي ل ْيـــ ٌل حالِ ُ
ـــك الظّلمـــ ِة �أ ْغ َب ْر
َوعلـــى ُد َ
غيـــ َر �أنّي لي َعلـــى َرغ ِم َك يا ُظلمـــاً َت َج ّب ْر

قه ْر
ـــس ُي َ
َوعلـــى َرغ ِم ِك يا �أ ْصفـــا ُد َعز ٌم ل ْي َ
ـــب بال�إ ِ
يمان في صـــدري ُي َع ّم ْر
ف�أنـــا وال ُح ُّ
و بِنـــو ِر ال�أ َمـــلِ ال َو ّضـــا ِء �إيمانـــي َت َنـــ َّو ْر

و َهـــوى �أ ِ
ـــي في �أ ِ
عماق �أعماقـــي َت َج ّذ ْر
رض َ
أ�ن ِْشـــ ُد النّصـــ َر على قيثـــار ِة النّصـــ ِر ال ُم َؤ ّز ْر

و�أ َغنّيهـــا �أغاريـــ َد نِ ٍ
ضـــال ي َت َســـ ّعر

(حسن البحيري /فِ َلسطين)
َ

نسب ل ُه ك ّل �أم ٍر ٍ
غريب.
عبق ُر :وا ٍد ُي ُ
السكين ُة.
ال ّروق ُةّ :
الصفا ُء و ّ

تُزوى :تُستب َعد.
ُصن.
ال�أ ْي ُك :الغ ُ
حجز.
�أ َ
حص ر� :أ َ

ت ََج ّذ َرَ :ت َع َّم َق.

َي َت س َّع ُرَ :ي َتل َّه ُب.

***
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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 َّ
)
(
 أقَصيد ُة �أيّها الشّ ادي َم�أْخوذ ٌة ِمن ديو ِان (لِ َعي َن ْي بِلادي).ِ
)
(
جمال َجبلِ الكرم ِل وروع ِت ِه.
وص ِف
ب َع ِج َز ِت ال�أقلا ُم عن ْ)
(
الص ْحراوي.
جقَضى الشّ اع ُر فَت َر َة ِسجن ِه في ِسجنِ َع ْسقلان ّ دلم َيض ُع ِف الشّ اع ُر �أما َم س ّجانِ ِه ل�أ َّن قل َب ُه ِعام ٌر بال�إ ِ
يمان.

٢
نشرح قولَ الشّ اعر:
ُ
غي َر �أنّي لي على َرغ ِم َك يا ُظلماً َت َج ّب ْر
قه ْر
س ُي َ
َوعلى َرغ ِم ِك يا �أصفا ُد َعز ٌم ل ْي َ
بين َحيا ِة ال ُبلبلِ على ال�أ ِ
وحيا ِة الشّ اعر؟
غصان َ
 3ما الف ْرقُ َ
 ٤ماذا َينشُ ُد الشاع ُر في �آخ ِر قَصيدتِ ِه؟
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(

)

المناقشة والتّحليل
من ال�أفكا ِر ال�آتي ِة:
 1نُح ّد ُد ال�أسط َر الشّ عريّ َة الَّتي تتض ّم ُنها ك ُّل فكر ٍة َ
سطين �أخّاذٌ ،ك�أنّ ُه ِمن عجائب الدّنيا.
 أ َجمالُ فِ َل َالسجنِ .
ب َيتمتّ ُع ال ُبلب ُل بالح ّري ِة َبينما ُيعاني الشّ اع ُر َو ْحش َة ّحب بلاد ِه.
جعز ُم الشّ اعر لا ي ْف ُت ُر ل�أ َّن قلب ُه عا ِم ٌر بِ ِّ د ُح ّب الشّ اعر ل�أ ِكشجر ٍة ُمتج ّذر ٍة في �أ ِ
عماق ال�أرضِ.
رض ِه
َ

2
الصو َر الشّ عريّ َة ال�آتي َة:
ّ
نوض ُح ّ
 -أفوقَ وا ٍد ل ّو َن ْت �أرجاء ُه ريش ُة عبق ْر.

ب َوهوى �أ ِرض َي في �أ ِ
عماق �أعماقي تج ّذر.

ٍ
نضال ي َتس ّع ُر.
-ج َو�أغنّيها �أغاري َد

جن ع ّكا في فَتر ِة الان ِت ِ
السجن.
داب
البريطانيَ ،نذ ُك ُر ِق ّص ًة َمشهور ًة ُمرتبط ًة بهذا ّ
 3اش ُته َر ِس ُ
ّ
4
وري:
سي �أبو ال ُحسين النّ ّ
يقولُ الشّ اع ُر ال�أندلُ ُّ
ُر َّب َورقـــا َء َه ٍ
ِ
الضحى
َحت في َف َننِ
توف في ّ
ذات شج ٍو صــــد ْ
َرت �إِلفاً و َدهـــراً صـــالِحـــاً فب َك ْت ُحزنــــاً
فهاجت ح َزني.
ذك ْ
ْ
بين ُمناجا ِة حسن ال ِبحيري لعصفو ِر ِه ِمن سجنِ ع ّكا و ُمناجا ِة �أبي ال ُحسين للحمام ِة.
نُوا ِز ُن ُ
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النحو
الفاعل
نائب
ِ
ُ
المجموعة

ال�أ ّولى

( أ�)

(ب)

ّفيئات ال ّزراعيّ ِةُ - .ط ِّو َر نظا ُم ال ّزراع ِة داخ َل الد ِ
ارعون نظا َم الزراع ِة داخ َل الد ِ
ّفيئات ال ّزراعيّ ِة.
 -١ط ّو َر المز َ
 -٢تُ َوفِّر التكنولوجيا وسائ َل جديد ًة لل ّر ّي.

المجموعة

 -تُ َوفَّ ُر وسائِ ُل جديد ٌة لل ّر ّي.

الثّانية

آلات دقيق ٌة لزراع ِة ال�أ ِ
بكف فنان.
 1اس ُتح ِد َث ْت � ٌ
شتال ،ك�أنّها صور ٌة ُر ِس َمت ّ
ﯧﱪ.
 2قال تعالى :ﱫﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ِ
ُ 3يرجى �أ ْن تربطوا ال�أحزم َة.
المجموعة

الثّالثة

رض المجدب ُة حقولاً يانع ًة.
ُ ١ص ِّي َر ِت ال�أ ُ
ِ
مجال ال ّزراعة.
ارعون وسائ َل تِ ْقن ّي ًة ُم َت َقدِّم ًة في
ُ ٢يم َن ُح المز َ
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(النحل)126 :

ُالح ُظ :
ن ِ
لو ت�أ ّملنا ال�أمثل َة المتقابل َة في المجموع ِة ال�أولى وجدنا �أنها جم ٌل فعل ّي ٌة في كلا العمودين ،فالفعلان
(ط ّور ،ت َوفِّ ُر) في العمو ِد ال�أول مبن ّيان للمعلوم؛ ف َرفع ك ٌّل منهما فاعلاً� ،أما الفعلان ( ُط ِّو َر ،تُ َوفَّ ُر) في العمو ِد
نائب فاعلٍ .
المقابلِ فهما مبن ّيان للمجهول؛ فرفع ك ٌّل منهما َ
آلات) كما في المثال
ريح (� ٌ
نائب الفاع ِل على صورٍ ،منها :الاس ُم ّ
الص ُ
وفي المجموع ِة الثاني ِة نرى �أ َّن َ
الضمي ُر المستت ُر للفع ِل ( ُر ِس َم ْت) تقدي ُره هي في المثال
الض َّم ُة .و ّ
ال�أول ،وهو مرفو ٌع بعلا َم ٍة �أصل ّي ٍة هي ّ
رفع ِ
نائب فاعلٍ .
نفس ِه ،و ّ
الضمي ُر المتَّص ُل (تُ ْم) في المثال الثاني ،وهذان ضمير ِان مبن َّيان في محلِ ِ
رفع ِ
نائب فاعلٍ �أيضاً.
والمصد ُر المؤ ّولُ (�أ ْن تربطوا) في المثال الثالث ،في مح ِّل ِ
نائب
�أ ّما في المثالين ال�أول والثاني من المجموعة الثالثة ،فق ْد صا َر المفعولُ به ال�أ ّولُ في ال�أص ِل َ
اب.
وبقي المفعول به الثّاني (حقولاً ،ووسائ َل) على حاله من حيث ال�إ عر ُ
فاعلٍ (ال�أرض ،والمزارعون)َ ،
نستنتج:
1
ِ
مبني للمجهول ،مث َل:
ُ
نائب الفاعلِ هو ما �أس ِن َد �إليه فع ٌل ٌّ
آيات من الذكر الحكيم.
تُ ِل َي ْت في ال�إ ذاع ِة المدرس َّية � ٌ
نائب ِ
الفاعلِ على ُص َو ٍر منها:
 ٢ي�أتي ُ
صاحب المروء ِة.
ريح ،مث َل :لا ُيها ُن
•الاس ُم ّ
الص ُ
ُ
بيض.
• َّ
الضمي ُر المتّصل ،مث َل� :إنما �أ ُ
كلت يو َم �أ ِك َل الثّو ُر ال�أ ُ
الضمي ُر المستت ُر ،مثل :الثّم َر ُة النّاضج ُة تُ ْق َط ُف.
• ّ
تدرس صباحاً.
•المصد ُر المؤ ّولُ  ،مث َلُ :يستحسن �أن
َ
 ٣عند تحويل الجملة التي فيها فعل ينصب مفعولين �إلى المبني للمجهول ،يصبح المفعول ال�أ ّول
نائب فاعل ،ويبقى المفعول الثّاني على حاله من حيث ال�إ عراب.
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إعراب َّي ٌة
ِ
مناذ ُج ْ
			
١ -١قال تعالى :ﱫ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱪ

(ال �أنعام)160:

ُيجزى :فعل مضارع مبني للمجهول ،مرفوع ،وعلامة رفعه الضمة المقدرة ،ونائب الفاعل
ضمير مستتر تقديره هو.
يظلمون :فعل مضارع مبني للمجهول ،مرفوع ،وعلامة رفعه ثبوت النون؛ ل�أنه من ال�أفعال
مبني ،في محل رفع نائب فاعل.
الخمسة ،والواو :ضمير متّصلٌّ ،
٢ -٢قال تعالى:
الَّ ِذ َين :اسم موصول ،مبني على الفتح ،في محل رفع نائب فاعل.

ﱫﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ

(ال ّزمر)73:

�أ ْب َوا ُب َها :نائب فاعل مرفوع ،وعلامة رفعه الضمة ،وهو مضاف ،والهاء :ضمير متصل ،مبني في
محل ج ّر مضاف �إليه.

٣ -٣عند الامتحان ُي ْك َر ُم المر ُء �أو ُي ها ُن.

ِ
الضم ُة الظّاهر ُة على � ِآخرِه.
مبني
للمجهول ،مرفو ٌع ،وعلام ُة رفع ِه ّ
ُي ْك َر ُم  :فع ٌل مضار ٌعٌّ ،
الضم ُة الظّاهر ُة على �آخر ِه.
نائب فاعلٍ مرفو ٌع ،وعلام ُة رفع ِه ّ
المر ُءُ :

ِ
ونائب
الضم ُة الظّاهر ُة على �آخر ِه،
مبني
للمجهول ،مرفو ٌع ،وعلام ُة رفع ِه ّ
ُ
ُيها ُن :فع ٌل مضار ٌع ٌّ
الفاعلِ ضمي ٌر مستت ٌر تقدير ُه (هو) يعو ُد على (المر ِء).
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التّ دريبات
ّدريب األ َّو ُل:
الت ُ

نائب الفاع ِل فيما ي أ�تي ،ونُ َب ِّي ُن صو َر َته.
نُ َع ِّي ُن َ

١ -١قال تعالى:
٢ -٢قال تعالى :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﱪ
ُ ٣ -٣ي
صاب المر ُء من عثر ِة ال ِّرجلِ
صـــــاب الفتى من عثــــــــــر ٍة بلسانه وليس ُي ُ
ُ
٤ -٤ومــــا المــــــالُ وال�أ
الـــــودائع
دائع ولا بــــــــ َّد يومــــاً �أن تُ َر َّد
َ
ُ
هلـــــون �إلا َو ُ
َ ٥ -٥و �إ ِْن ُمد َِّت ال�أ ْيدي �إِلى ال ّزا ِد َل ْم �أك ُْن بِ�أ ْع َج ِل ِه ْم �إِ ْذ �أ ْجــــــشَ ُع ا ْل َق ْو ِم �أ ْع َج ُل
شاعات على َصف ِ
ُ ٦ -٦يخْ شى �أ ْن َت ْن َتش َر ال�إ
دون تدقيقٍ .
َحات التَّواصلِ
ُ
الاجتماعي َ
ِّ
ﱫﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﱪ

(ال ّزمر)71:
(البقرة)154:
الس ّك يت)
(ابن ّ
(لبيد بن ربيعة)
(الشنفرى)

ّدريب الثّاني:
الت ُ

مبني لِ
مع �إحْ ِ
ِ
ناسب.
نُح ّول الفع َل
داث التّغيي ِر ال ُم ِ
المبني للمعلو ِم فيما ي أ�تي إ�لى ٍ
لمجهول َ
فعل ٍّ
َّ

عاتب القاضي المذن َبينِ .
َ ١ُ -2يح ِّف ُز المدي ُر العاملين.
			
 -3قر�أ خال ٌد خمسين كتاباً.
الطبيب تناولَ الدوا ِء في موعد ِه.
فض ُل
ُ -4ي ِّ
ُ
الخ ُلقِ .
الناس ذا ُ
ُ -5ي َق ِّد ُر ُ

ّدريب الث ُ
ّالث:
الت ُ
ٌ
خطوط فيما ي أ�تي:
نُع ِر ُب ما َتحت ُه

 -1قال تعالى :ﱫﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﱪ.

(البقرة)210 :

 -2قال تعالى :ﱫﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﱪ.
اض َل َنا َو ُعقُولُ
َ -3ي ُهو ُن َع َلـــ ْي َنا �أ ْن تُ َ
صاب ُج ُس ــــو ُم َن ا َو َت ْســـ َل َم �أ ْعر ٌ
٤ -٤قالوا َس َك َّت َوقَد ُخ ِ
اب لِ ِ
		
فتاح
مت ق ُ
وص َ
باب الشَ ِّر ِم ُ
ُلت َل ُهم �إِ َّن َ
الجو َ
ِ
لكن تُ ْؤ َخ ـــ ُذ ال ّدنْيا ِغلابـــــا
٥ -٥وما َنيــــ ُل ال َم
طـــالـــــب بالتّمــــــــــــنّي َو ْ

(البقرة)108 :
(المتنبي)
افعي)
(الشّ ّ
(�أحمد شوقي)

25

ورقة عمل
الجمل ال�آتي ِة.
أ� ّولاً -نع ِّي ُن المفعول ب ِه في
ِ

الجريح في الوقت المناسب.
� -1أوصلت سيار ُة ال�إ سعاف القريبة من البلدة
َ
 -2نظّمهم قائ ُد الفرق ِة.

(النّساء )125:
 -3قال تعالىَ ﴿ :وات ََّخ َذ اللَّ ُه �إِ ْبرا ِهي َم َخ ِليلاً﴾
 -4قال تعالىَ ﴿ :وقَالَ ٱلَّ ِذى ٱشْ َت َرىٰ ُه ِمن ِّم ْص َر لِٱ ْم َر�أتِ ِهۦٓ �أ ْكر ِِمى َم ْث َوىٰ ُه َع َس ٰٓى �أن َين َف َع َنآ �أ ْو َنتَّ ِخ َذ ُهۥ َو َلدًا
ٰ
ض َو لِ ُن َعلِّ َم ُهۥ ِمن َت�أْوِيلِ ٱ ْل�أ َحا ِد ِ
يث ۚ َوٱللَّ ُه َغالِ ٌب َع َل ٰٓى �أ ْم ِر ِهۦ َو َل ٰ ِك َّن �أ ْك َث َر
وس َف فِى ٱ ْل�أ ْر ِ
ۚ َوك ََذلِ َك َم َّكنَّا لِ ُي ُ
ون﴾
ٱلنَّا ِ
س َلا َي ْع َل ُم َ

(يوسف) 21:

ثاني ًا -أ� -نح ِّول الجملتين ال�آتيتين من صيغة المبني للمعلوم إ�لى صيغ ِة المبني للمجهول.
 حر َم المحت ّل ذوي ال�أسرى رؤي َة �أبنائهم - .يحتر ُم المدي ُر الملتزمين من الموظّفين.نوضح سبب تقدّم المفعول ب ِه على الفاعلِ فيما ي�أتي:
بّ -

 َ			
حرث البستا ُن صاح ُبه.
ثالث ًا -أ� -نمثِّل على ما ي أ�تي في جملة مفيدة:

� -أدهشَ نا موقف َُك النّبي َل.

•فعل ينصب مفعولين ليس �أصلهما مبتد�أ وخبر.
•نائب فاعل جاء على صورة مصدر مؤول.
•مفعول به منصوب بعلامة مقدرة.
ب -نعرب ما تحته خط فيما ي أ�تي:
•قال تعالىَ ﴿ :و َم ْن �أ ْظ َل ُم ِم َّم ْن َم َن َع َم َس ِ
(البقرة)114 :
اج َد اللَّ ِه �أ ْن ُي ْذ َك َر فِ َيها ْاس ُم ُه﴾
الصالِ َح ِ
س نُ ُز ًلا﴾ (الكهف)107 :
ات ا ْل ِف ْر َد ْو ِ
ات كَا َن ْت َل ُه ْم َجنَّ ُ
•قال تعالى�﴿ :إِ َّن الَّ ِذ َين �آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
يت �أباكَ في طريقي.
•ر�أ ُ
• ُح ِر َم المقاومون رؤي َة �أبنائهم.

26

اختبار نهاية الفترة
ال�جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
السؤال ال�أول :نضع دائرة حول رمز إ
� ١أ ّي من ال�أعمال الشعرية ال�آتية للشاعر حسن البحيري؟
د -بواكير.
		
ب -لعيني بلادي .ج -دنياي ليل.
�أ� -أنشودة الحقد.
� 2أ ّي من ال�أفعال ال�آتية ينصب مفعولاً واحداً؟
د� -أعطى.
		
جَ -ل ِبس.
		
بَ -م َنع.
		
�أَ -ز َعم.
� ٣أ ّي الجمل ال�آتية تقدم فيها المفعول به على الفاعل وجوباً؟
�أ -واستبقا الباب .ب� -أكرمني �أبوك .ج -ابتلع السجين دمعه .د� -أكرمت �أباك.
� ٤أين نائب الفاعل في جملة "ومن جاء بالسيئة فلا ُيجزى �إلا مث َلها":؟
د -ضمير متصل.
		
ج -ضمير مستتر.
		
ب -مثل.
�أ -من.
� ٥إلا َم يرمز الشاعر بطائر البلبل في قصيدة (�أيها الشادي)؟
د� -إلى الاحتلال.
		
�أ� -إلى الشجاعة .ب� -إلى ال�إ رادة .ج� -إلى الحرية.
� ٦إلا َم يشير الشاعر في هذا البيت "وعلى رغمك يا �أصفاد عزم ليس يقهر؟":
ب -حب الشاعر ل�أرضه.
�أ -جمال فلسطين الساحر.
د -التمتع بالحرية؟
ج -عزيمة الشاعر لا تقهر.
 ٧ما المعنى الصرفي لكلمة (حيلولة)؟
د -مصدر
		
ج -صفة مشبهة.
ب -صيغة مبالغة.
�أ -اسم فاعل.
 ٨ما المقصود بكلمة (تُزوى) في قول الشاعر "حيث لا تُزوى على ال�أ ِ
يك ":؟
د -تُستب َعد؟
		
ب -توضع في زاوية .ج -تُحبّب.
�أ -تُق ّرب.
 ٩ما نوع (لا) في جملة "لا تحاسدوا ،ولا تناجشوا"؟
د -ناهية
ج -حرف جواب.
		
ب -عاطفة.
�أ -نافية.
 ١٠ما الجملة ذات الضبط الصحيح من بين الجمل ال�آتية؟
بُ -ص ِّي ِ
�أُ -ص ِّي ِ
رض حقولٌ.
رض حقولاً.
رت ال�أ ُ
رت ال�أ َ
دُ -ص ِّي ِ
جُ -ص ِّي ِ
رض حقولاً؟
رض حقولٌ.
رت ال�أ ُ
رت ال�أ َ
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السؤال الثاني :أ� -نقر أ� الحديث الشريف ال�آتي ،ث ّم نجيب ع ّما يليه من أ�سئلة:

عن �أبي هريرة -رضي الله عنه� -أ ّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال" :والذي نفسي بيده  ،ل�أن
		
فيحتطب على ظهره ،خير له من �أن ي�أتي رجلا فيس�أ َله� ،أعطاه �أو منعه".
ي�أخذ �أحدكم حبله،
َ
(رواه البخاري)
السابق؟
 -1ما المحو ُر العا ّم الذي يدو ُر حوله الحديث ّ

 -2كيف نوفّق بين �أ َّن ال ّرزق مقسوم لل�إ ِ
نسان وهو في بطنِ �أ ّم ِه ودعوة ال ّرسول للعمل؟

 -3نستخرج من الحديث� :أسلوب قسم ،ومرادف (يطلب) ،واسم تفضيل ،وطباقًا.
ب -نقر أ� السطرين ال�آتيين ،ث ّم نجيب ع ّما يليهما من أ�سئلة:

"لكن صناعة الحجر الفلسطيني تواجه تحديات وصعوبات كثيرة تحول دون مضاعفة مشاركتها
في ال�إ نتاج الوطني واستيعابها مزيداً من القوى العاملة ومواكبتها للتكنولوجيا الحديثة".
•نع ّد ُد �أهم التحديات التي تعترض تقدّم صناعة الحجر الفلسطيني.
الفلسطيني ال ّذهب ال�أبيض� ،أو نفط فلسطين.
•نعلّل تسمية الحجر
ّ

•نوظف كلمة (تحول) في جملتين من �إنشائنا بمعنيين مختلفين.
السؤال الثالث :أ� -نقر أ� ال�أسطر الشعرية ال�آتية ،ث ّم نجيب عما يليها من أ�سئلة
أ�نت في العيش طليق وعلى الغصن محرر
حيث لا تزوى على ال�أيك ولا في ال�أفق تؤسر
و أ�نا في سجن عكا عن فضائي الحر أ�حصر
وعلى دنياي ليل حالك الظلمة أ�غبر
 -1على لسان من وردت هذه ال�أسطر الشعرية؟
 -2ما الديوان الذي �أ ِخ َذت منه هذه القصيدة؟
 -3ما الفرق بين حياة البلبل وحياة الشاعر؟
نوضح جمال التصوير في :و�أغنيها �أغاريد نضال يتسعر.
ّ -4
		
نكتب ثلاثة �أبيات �أخرى نحفظها من القصيدة ذاتها.
ُ -5
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ب -نقر أ� البيتين ال�آتيين ،ث ّم نجيب ع ّما يليهما.
ٍ
مكترث ما دا َم
تلق دهركَ إ�لا غي َر
روح َك البدنُ
لا َ
يصحب في ِه َ
ُ
ِ
الناس قب َلنا ذا ال ّزمانا وعناهــم مــن شــ أ�نِنــا مـــا عنـانــا
صح َب
ُ
الشعري الذي يمثله البيتان؟
•ما الغرض
ّ
•ما النصيحة التي يقدمها الشاعر لبني البش ِر في البيت ال�أول؟
•ما معنى مكترث؟
•نشرح البيت الثاني.
السؤال الرابع:
				
أ� -نمثّل لك ّل م ّما ي أ�تي بجملة مفيدة:
 -2مفعول به �أول من ال�أسماء الخمسة.
 -1مصدر مؤول في محل رفع نائب فاعل.
 -3فعل ينصب مفعولين �أصلهما مبتد�أ وخبر.
ب -نص ّحح ال�أخطاء النحوية فيما ي أ�تي			.
فضل تناولَ الدواء في وقته.
• ُي ّ
•منح المعلمين الطلب َة علامة على اجتهادهم.
• ُيك َر ُم �أخا العلم و ُيهان ذي الجهل.

السؤال الخامس:

				
أ� -نجيب عن الجمل ال�آتية وفق المطلوب :
* نبني الجملة للمجهول ،مع تغيير ما يلزم.
ُ -1يكرِم الله تعالى المؤمنين يوم الحساب.
* نب ّين سبب تقدّم المفعول به على الفاعل.
		
 -2يسعدني تف ّوفك في دراستك.
* نضبط ما تحته ّ
خط.
			
ُ -3م ِنع ال�أسرى زياراتهم.
* نعرب ما تحته ّ
خط.
				
 -4س ّرنا �أن ز ْرناكم.
ب -نعرب ما تحته ّ
					
خط في الجمل ال�آتية :
" -1و �إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"
طع �أبو ْي َك ،واكسب ُو ّدهما.
� -٣أ ْ

تمهن"
" -2و �إذ ابتلى �إبراهيم ربُّه بكلمات ف�أ ّ
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