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ْفَحُةالَمْوضوُعالَفرُْع الصَّ

٣اأَمرَني َخليليالُمطاَلَعُة

٦الَمفعوُل بِهالَقواِعُد

١١ كتابُة مقالةالتَّعبيُر

١٢الّذهُب ال�أبيُضالُمطاَلَعُة

١٨اأيُّها الّشاديالنّّص الّشعرّي

٢٢نائب الفاعلالَقواِعُد

الّنتاجاُت   

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

١-  تحليل النصوص النثرية اإلى اأفكارها اأو عناصرها الرئيسيّة.

٢- التعرّف اإلى نبذة عن الّشاعر حسن البحيري، ومناسبة قصيدته.

٣- توضيح معاني المفردات والتراكيب الجديدة الواردة في النصوص الشعريّة والنثريّة.

4- استخراج المحسنات البديعيّة الواردة في النّص الشعرّي والنّصوص النثريّة.

5- تمثّل القيِم والسلوكات الواردة في النّصوص في حياتهم وتعاملهم مع ال�آخرين.

٦- استنتاج العواطف الواردة في النّص الشعرّي.

7- توضيح الّصور الفنيّة في النّص الشعرّي والنّصوص النثريّة.

٨- حفظ خمسة اأبيات من قصيدة اأيّها الّشادي.

9- التعرّف اإلى صوِر المفعوِل به.

١٠- التعرّف اإلى ال�أفعال التي تنصب مفعولين.

١١- بيان حال�ت تقّدم المفعول به على الفاعِل وجوًبا، وجواًزا. 

١٢- التعرّف اإلى صوِر نائب الفاعِل.

١٣- تحويل الجملة الفعلية من صيغة المبني للمعلوم اإلى صيغة المبنّي للمجهول.

١4- اإعراب نائب الفاعل، والمفعول به في سياقات مختلفة. 

١5- كتابة مقالة مستمّدة من قول الشاعِر: صلاُح اأمرِك للاأخلاِق مرجعُه         فقوّم النفس بال�أخلاِق تستِقُم
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اأَمَرني َخليلي
وتبني  كراَمَتها،  وتحفُظ  ال�أّمِة،  هيبَة  تصوُن  الُخُلقيّة  والّضوابُط  الِقَيُم   

نساَن متوازناً، وتضُعُه على طريِق ال�ستقامِة، وال�أنبياُء -عليهم الّسلام- جميُعُهْم  ال�إ

َحَملوا لواَء هِذِه الرّسالِة. 

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

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

)١( 
ْنيا  ( اأنَُّه قاَل: "َلَزواُل الدُّ َعْن َعْبِد اللِّه ْبِن ُعَمَر -رَِضَي اللُّه َعْنُهما- َعِن النَِّبيِّ )

اأْهَوُن ِعْنَد اللِّه ِمْن َدِم اْمرٍِئ ُمْسِلٍم".
)رواه النَّسائّي وابن ماجه والتِّرِمِذّي(     

)٢( 
( قاَل: "رِباُط َيْوٍم في  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد -رَِضَي اللُّه َعْنُهما- اأّن رَسوَل اللِّه )
ِمَن  َخْيٌر  الَجنِّة  ِمَن  اأَحِدُكْم  َسْوِط  َوَمْوِضُع  َعَلْيها،  َوما  ْنيا  الدُّ ِمَن  َخْيٌر  اللِّه  َسبيِل 
ْنيا َوما  ْوَحُة َيروُحها الَعْبُد في َسبيِل اللِّه اأِو الَغْدَوُة َخْيٌر ِمَن الدُّ ْنيا َوما َعَلْيها، َوالرَّ الدُّ

َعَلْيها".
)متّفق عليه(   

)٣( 
( قاَل: "َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم اللُّه َتعالى  َعْن اأبي ُهَرْيَرَة -رَِضَي اللُّه َعْنُه- َعِن النَِّبيِّ )
في ِظلِِّه َيْوَم ل� ِظلَّ اإِلّ� ِظلُُّه: اإِماٌم َعْدٌل، َوشابٌّ َنَشاأ في ِعباَدِة اللِّه، َورَُجٌل َقْلُبُه 
َعَلْيِه، َورَُجٌل  َوَتَفرَّقا  َعَلْيِه،  اْجَتَمعا  اللِّه،  ُمَعلٌَّق في الَمساِجِد، َورَُجلاِن َتحابّا في 
َق بَِصَدَقٍة،  َدَعْتُه اْمَراأٌة ذاُت َمْنِصٍب َوَجماٍل، َفقاَل: اإِنّي اأخاُف اللَّه، َورَُجٌل َتَصدَّ
َففاَضْت  اللَّه خالِياً،  َذَكَر  َورَُجٌل  َيميُنُه،  تُْنِفُق  ما  َتْعَلَم ِشمالُُه  ل�  َحتّى  َفاأْخفاها؛ 

َعْيناُه".
)صحيح البخارّي(

)4( 

اإَِليَّ  اأَحبُِّكْم  ِمْن  "اإِنَّ  قاَل:   ) ( اللِّه  رَسوَل  اأنَّ  َعْنُه-  اللُّه  -رَِضَي  َجابٍِر  َعْن 

اإِنَّ اأْبَغَضُكْم اإَِليَّ َواأْبَعَدُكْم ِمنّي  َواأْقَربُِكْم ِمنّي َمْجِلساً َيْوَم اْلِقياَمِة اأحاِسَنُكْم اأْخلاقاً، َو

َعِلْمنا  َقْد  اللّه!  رَسوَل  يا  قالوا:  َواْلُمَتَفْيِهقوَن"،  قوَن  َواْلُمَتَشدِّ الثَّرْثاروَن  اْلِقياَمِة  َيْوَم 

قوَن، َفما اْلُمَتَفْيِهقوَن؟ قال: )اْلُمَتَكبِّروَن(. الثَّرْثاُروَن َواْلُمَتَشدِّ
)رواه التّرمذّي(    

اأداة  وهو  وِسياط،  اأسواط  مفرد  سوط: 
ُيجلد بها. 

وحة: الّسير اآخر النهار. الرَّ

الَغدوة: الّسير اأّول النهار اإلى الزوال.

خاليًا: وحده.

الثَّْرثاُر: َكثيُر اْلَكلاِم تَكلُّفاً.

ُق: الّذي َيَتطاَوُل َعلى النّاِس في  اْلُمَتَشدِّ

اْلَكلاِم. 
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)5( 

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

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

بالحقِّ واإْن كان ُمّراً، واأَمرَني األّ� اأخاَف في اللِّه َلْوَمَة ل�ئٍِم، واأَمرَني اأْن اأْكِثَر ِمْن َقْوِل: "ل� َحْوَل ول� قّوَة اإلّ� باللِّه"، فاإنَّها َكْنٌز 

ِمْن ُكنوزِ الَجنَِّة".
)رواه اأحمد(

 الفهم وال�ستيعاب: 

اإشارة )×( اأمام العبارة غير الّصحيحة فيما ياأتي:  1- نضع اإشارة )⎷( اأمام العبارة الّصحيحة، و

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

2- ما فضل الّرباط في سبيل الله؟

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

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

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

( صاحبه اأبا ذّر. ٦- نعّدد اأربعة من ال�أوامر التي اأمر بها الرّسول )

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

 المناقشة والتّحليل: 

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

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

٣- نوّضح الّصورتين الفنّّيتين فيما ياأتي:

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

نيا وما عليها، نعلّل ذلك. وحة اأو الَغدوة في سبيل الله خيٌر من الدُّ ٥- الرَّ

نيا وما عليها(، نوّضح دل�لة التَّكرار. ٦- في الحديث الثّاني تكرّرت عبارة: )خير من الدُّ

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

ب- ول� اأنظر اإلى َمْن هم فوقي.

 اللّغة وال�أسلوب: 

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: 1- نضع دائرة حول رمز ال�إ
١- ماذا يفيد حرف الجّر )من( في عبارة: "ِمْن اأحبّكم" في الحديث الّرابع؟

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

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

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

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

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

٣- نستخرج من الحديث الخامس ما ياأتي:

ج- جمع تكسير. ب- مقابلة.    اأ- اسم فاعل.   
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النحو

امَلفعوُل ِبه
 َنْقَرُأ: 

المجموعة
 

ال�أولى

نوَب َجميعاً". ١  قال رسوُل اللِّه )ملسو هيلع هللا ىلص( فيما يرويِه عْن ربِِّه: "واأنا اأْغِفُر الذُّ

٢  قال رسوُل اللِّه )ملسو هيلع هللا ىلص(: " ل�َ َيْغرُِس ُمْسِلٌم َغرْساً...اإِل�َّ كاَنْت َلُه َصَدَقٌة".

٣  قال رسوُل اللِّه )ملسو هيلع هللا ىلص(: "اإِنَُّكْم َلْن َتْبُلغوا َضرّي َفَتُضّروني".

المجموعة
 

الثّانية  

هُ". َت اأَل ْس ١ قاَل رسوُل اللّه )ملسو هيلع هللا ىلص(: " َفاأْعَطْيُت ُكلَّ اإِْنساٍن َم

َحرَّماً". )رواه مسلم( ٢ قاَل رسوُل اللّه )ملسو هيلع هللا ىلص(: "يا ِعبادي اإِنّي َحرَّْمُت الظُّْلَم َعَلى َنْفسي، َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُم

٣ قاَل َتعالى: زبک   ک   کرب                              )الضحى:7(
                                      

 
المجموعة

 

الثّالثة

١ حفَظ اأحمُد القراآَن.

٢ حفَظ القراآَن اأحمُد.

٣ سرني قدوُمك اإلى فرِحنا.

�أرَض اأصحاُبها.  4 يحبُّ ال
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ُنالِحُظ :

الفاعِل،  فعُل  عليها  وقَع  اأسماءٌ  اأنها  وجدنا  ال�أولى،  المجموعِة  اأمثلِة  في  خطوٌط  تحَتُه  ما  لنا  تاأمَّ اإذا 

فالذنوُب وقَع عليها المغفرُة، والغرُس وقَع عليه الغراسُة، وهكذا ُيقاُل مَع بقيِة ال�أمثلِة، وهذه ال�أسماُء الَّتي 

وقَع عليها فعُل الفاعِل تُسّمى المفعوَل به.

ًة اأخرى، وجدنا اأنها اإما اأسماءٌ ظاهرٌة، مثل: )الذنوب، غرساً،  اإذا دقَّقنا النظَر في هذِه المفاعيِل مرَّ و

ضرّي(، اأو ضميراً متَّصلاً، مثل الياِء في )فتنصروني(.

ًة اأخرى وجدنا اأنَّ المفعوَل به في كلٍّ من )الذنوب، غرساً، ضرّي( منصوٌب،  اإذا نظرْنا اإلى ال�أمثلِة مرَّ و

رًة في ضرّي(، والفتحُة هي علامُة النصِب ال�أصليُّة.  وعلامُة نصِبه الفتحُة )ظاهرًة في الذنوب وغرساً، ومقدَّ

اإذا انتقلنا اإلى اأمثلِة المجموعِة الثانيِة وجْدنا اأنَّ الفعَل فيها نصَب مفعولين، ففي المثاِل ال�أوِل نصَب  و

الفعُل )اأعطى( مفعولين )كل، مساألته(، وهذان المفعول�ن ل� يمكُن اأْن يكونا مبتداأً وخبراً، ومثُله ال�أفعاُل: 

َمَنح، وَوَهب، وَكسا، وَتسّمى اأفعاَل المنِح والَعطاء. اأّما في المثاِل الثاني فقْد نصَب الفعُل )جعل( مفعولين 

ٌم،  )الهاء في جعلته، ومحرّماً(، ولكنَّ المفعولين ُهنا اأصلهما مبتداأٌ وخبٌر، اإذ نستطيُع اأْن نقوَل: هو محرَّ

)َوَجد(  الفعُل  َنصَب  ال�أخيِر  المثاِل  وفي  الّصيرورِة.  اأفعاَل  وتُسّمى  وَحوّل،  ورَّد،  َصيّر،  ال�أفعاُل:  ومثُله 

مفعولين )الكاف في وجدك، وضالّ�ً(، وهذان المفعول�ن اأيضاً اأصلهما مبتداأٌ وخبٌر، ومثُله ال�أفعاُل: َظّن، 

، َفَلْو قاَل قائٌل:  وَحِسب، وزََعم، واألفى، وتُسّمى اأفعاَل القلوِب؛ ل�أنَّها تُدرُك عن طريِق القلِب ل� الحواسِّ

ت بالعيِن، وبالتّالي فاإنَّ الفعَل )راأى( من ال�أفعاِل البصريَِّة؛ لذا َينصُب  راأيُت الشمَس طالعًة، فاإنَّ الرؤيَة تمَّ

ت عن طريِق  مفعول�ً واحداً )الشمس(، وتُعرب )طالعًة( حال�ً، ولْو قاَل: راأيُت المساألَة سهلًة، فاإنَّ الرؤيَة تمَّ

القلِب والعقِل، وبالتالي فاإنَّ الفعَل من اأفعاِل القلوِب، وَينصُب مفعولين )المساألَة، سهلًة(.

اأنَّ ترتيَب الجملِة في المثاِل  الثالثِة وجْدنا  اأمثلِة المجموعِة  النظَر في المثالين )١-٢( من  اإذا دقَّقنا  و

َم المفعوُل به على  ال�أوِل: الفعُل، فالفاعُل، فالمفعوُل به، وهذا هو ال�أصُل، اأّما في المثاِل الثاني فقْد تقدَّ

م  اإذا نظرْنا اإلى ال�أمثلِة )٣-5( وجْدنا اأنَّ المفعوَل بِه قد تقدَّ يَِّة، وهذا التقّدُم جائٌز، و الفاعِل؛ بسبِب ال�أهمِّ

على الفاعِل، اإذ جاَء المفعوُل به ضميراً والفاعُل اسماً ظاهراً في المثاِل الثالِث، اأّما في المثاِل الرابِع فقْد 

ر، فلا نستطيُع اأن نقوَل:  اتَّصَل بالفاعِل ضميٌر يعوُد على المفعوِل به؛ اإْذ ل� يجوُز اأن يعوَد الضميُر على ُمتاأخِّ

ر.  ُيحبُّ اأصحاُبها ال�أرَض، ل�أنَّ الضميَر سيعوُد على الُمتاأخِّ
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 نستنتج:  

المفعوُل به: ما وَقَع عليه فعُل الفاعِل، وحكُمه النصب، مثل: ساعدت اأبي في بناِء المنزِل.- 1

المفعوُل به اإّما اأْن يكوَن اسماً ظاهراً، كما في قولنا: حمَل الفدائيُّ السلاَح، اأو يكون ضميراً - ٢

متصلاً، كما في قولنا: راأيُتَك في متحِف ال�آثاِر.

َينصُب الفعُل المتعّدي مفعول�ً واحداً، مثل: سمعُت الخبرَ، وقد َينصُب مفعولين، مثل: وجْدنا - ٣

َر صحيحاً. الخب

ال�أفعاُل الَّتي تنصُب مفعولين تُقسم اإلى:- 4

َوَجَد، 	  َراأى،  َعِلَم،   ، )َظنَّ القلوِب  اأفعاِل  مثَل  وخبٌر،  مبتداأٌ  اأصُلهما  مفعولين  تنصُب  اأفعاٍل 

، َحوََّل، َترََك(. َحِسَب، زََعَم(، واأفعاِل الصيرورِة )َصيََّر، رَدَّ

اأعطى، 	  )َمَنَح،  والعطاِء  المنِح  اأفعاِل  مثَل  وخبراً،  مبتداأً  اأصُلهما  ليَس  مفعولين  تنصُب  اأفعاٍل 

َوَهَب، َكسا(، واأفعاِل المنِع )َحَرَم، َمَنَع، َسَلَب(.

ُم المفعوِل به على الفاعِل ُوجوباً في حال�ٍت، منها:- 5 يتقدَّ

اإذا كاَن المفعوُل به ضميراً ُمتَّصلاً، والفاعُل اسماً صريحاً؛ مثل: َوَصلني كتاُبك. 	 

اإذا اتَّصَل بالفاعِل ضميٌر يعوُد على المفعوِل به؛ مثل: زبۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھرب. 	 
بقرة: ١٢4( )ال

َم المفعوِل به على الفاعِل؛ بسبب ال�أهمية، اأو بسبب توفّر قرينة المعنى.- ٦ يجوز اأن يتقدَّ
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الّتدريبات

ُل:   الّتدريُب األوَّ

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

الفعُل )منَح( من ال�أفعاِل الَّتي تنصُب مفعوَلين اأصُلهما مبتداأٌ وخبٌر.- ١

المفعوُل به في قولِه -َتعالى- على لساِن اإخوِة يوسَف: "اقُتلوا يوسَف" هو الضميُر المتَّصُل )الواو(.- ٢

في جملة )َحَسَب التاجُر اأرباَحه( نصَب الفعُل مفعول�ً واحداً.- ٣

ال�ألُف من علاماِت نصِب المفعوِل بِه ال�أصليَِّة.- 4

يمكُن اأْن يكوَن المفعوُل بِه ضميراً ُمستتراً.- 5

 الّتدريُب الّثاني: 

نُعيُِّن المفعوَل به لكلِّ فعٍل تحَته خطٌّ فيما ياأتي:

رْت ١ يا طيَر البرِق َتاأخَّ

      فاإنّي اأوشُك اأْن اأغلَق باَب العمِر َورائي

      اأوشُك اأْن اأخلَع من وسِخ ال�أياِم ِحذائي

نّواب(       يا َللوحشِة اْسَمع                )مظفر ال

ول� تضيقنَّ في َخطٍب اإذا نابــــا  ابتَك نائبٌة   ٢ ل� َتجزعنَّ اإذا ن

ُح بالتَّيســـــيـــر اأبوابــــا                )ابن معصوم المدني( ـ ـ غلق اللُّه باباً دوَن قارعٍة     اإل�َّ ويفت      ما ُي
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ُكْم ُبــــروُق المنـى ٣  َفُقْل لليهوِد واأشيـــــاِعهـــم       لقـــد خدعْت

اُهُم        بـــــلاداً َلُه ل� بـــــــلاداً لنـــــــا ـ      األ� َليَت )بلفوَر( اأعطـ

ا اأبو ماضي( ي ل )اإي      )فلندُن( اأرَْحُب من قُدِســنا       واأنتــــْم اأَحـــــبُّ اإلى )َلندنا(    

، اأكلُت الحنظَل، وذقُت الصبَر، فلم اأَر اأمرَّ من الفقِر؛ فاإن افتقرَت   4 من وصايا لقماَن: يا ُبنيَّ

�إبشيهي( )المستطرف: ال      فلا تحّدْث به الناَس، ولكن اساأِل اللَّه الفضَل.  

ُم جســــدي          لســاَل منـــــــــــــُه عناقيــــــٌد وتُفـّــــاُح 5  اأنـا الدمشقيُّ لــو شرّحُت

ُم في دمي اأصواَت من راحـــوا ُتم شرايينــي بُمــْدَيتــِكـُــم          سمعُت       ولـــو فتحـ

زار قباني(      زراعُة القلِب تشفي بعَض من عشقوا          وما لقلـبــــــي -اإذا اأحببـــــُت- جـــّراُح )ن

٦  قد كنـــُت موثوقاً اإليـــــِك              من الَّتي قطعْت َوثاقي؟

لّما وجـدُت القرَب منِك              اأمرَّ من سهـــِر الفــــــراِق

اآثرُت حزَن البعــِد عنـــِك              على مـــراراِت التّلاقــــي

وبدوِن تـــوديٍع ذهبــــــــُت              كما اأتيـُت بلا اتِّفــــــاِق

بردوني( ه ال لّ )عبد ال ونسيُت بيَتك والطريـــــَق           نسيُت رائــــحَة الزّقـــاِق   

اإذا لم يجدوا شيئاً اأَصّروا: 7 و

هذه البنت الصغـيرْة

ُولَِدت في الُقـــدِس

والمولوُد في الُقدِس

َسُيضحي قُْنُبلـــــْة                    )راشد حسين(

٨  قد كاَن بُِوْسعي

لَع الّدمَع ت       اأن اأب

     واأن اأتاأقلَم مثَل جميِع المسجوناْت                         )سعاد الصباح(
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 الّتدريُب الّثالث: 

ِم المفعوِل بِه على الفاعِل وجوبًا فيما َياأْتي: نَُبيُِّن َسَبَب َتَقدُّ

)كمال ناصر( ١  اأتاني كتاُبــِك يا اأخـــــَت روحــــي     فصاَفحـــُت روَحِك فوَق الِكتــاب    

)البحتري( من الُحسِن حتّى كاَد اأْن يتكلّما    ٢  اأتاَك الربيُع الطّلُق يختاُل ضاحكـاً   

٣  يحمي القدَس ُمرابطوها.

 الّتدريُب الّرابُع: 

 نُعرُب ما تحَته خطٌّ فيما ياأتي:

ا          )جرير( لان ـ ـ ـ ـ ت ـََوٌر    قتْلَننــــــا ثُمَّ لــــم ُيحييـــــن َق ١ اإِنَّ العيوَن الَّتي في َطْرفِها ح

اَء لْم يغلها المهُر      )اأبو فراس الحمدانّي( ٢ َتهوُن َعَلْينا في الَمعالي نُُفوُسنا    ومْن خطَب الحسن

يَن. ٣ يكافُئ اللُّه  -تعالى- المحسن

ًة ِمن قوِل الّشاعِر:   نكتُب مقالًة ُمستمدَّ

صلاُح اأمرَِك للاأخلاِق َمرِْجُعُه         َفَقوِِّم النَّْفَس بال�أخلاِق َتْسَتِقِم          )اأحمد شوقي(

   الّتعبيـر     
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الّذهُب األبيُض

 ، تدلُّ معالُِم الحضاراِت الُمتعاقبِة في بلاِدنا على ِقَدِم استخداِم الِفَلسطينيِّ للَحجِر الطبيعيِّ

الُعلماَء  فمظاهُر الِعمارِة والبناِء والزّخرفِة في القدِس وَسبسطَية واأريحا وعّكا والنّاصرِة وغيرِها، تَُحيُّر 

والُمهنِدسيَن ِمن طريقِة قصِّ الحجارِة ورفِع ال�أعمدة وبنائها، في زَمٍن كاَن ينقُصُه الّرافعاُت والُمعّداُت 

الثَّقيلُة.

ُث عن ِسماِت  والنّّص ال�آتي يتناَوُل عراَقَة ِصناعِة الحجِر، واأماكَن انتشارِها في فَِلسطيَن، وَيتحدَّ

، وَحجِم ما َتحتلُُّه ِصناعُتُه َحديثاً في ال�قتصاِد الوطنّي، وما َيعترُِض ِصناعَته من  الحجِر الِفَلسطينيِّ

تحّدياٍت، اإضافًة ل�آفاِق تطّورِها وتميّزِها.

بني يدي الّنّص
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الّذَهُب اأَلبَيُض
)المؤلفون(

الَمخبوءُ: المدفوُن.

الوادعةُ: الهادئُة، ال�آمنُة.

ال�أّخاذُة: الُمدِهشُة، الّلافِتُة.

 َذهُبنا لْيَس كاأيِّ ذهٍب، اإِنّه الحجُر الِفلسطينّي، اأو قُْل اإنُّه نِْفُط فِلسطيَن 

الَمخبوُء في َحنايا ِجبالِها، والُموزُّع في َثنايا وِهاِدها، بانتظاِر الّسواعِد البانِيِة، 

والعقوِل الُمبتِكرِة، اإنُّه اأساُس الَمساكِن الواِدعِة، والَعماراِت العالَيِة، والَمساجِد 

تشكيلاً  واأيدَيهم  ُعقوَلهم  الِحرْفيّوَن  فيِه  ُيعِمَل  اأْن  بعَد  ال�أّخاذِة،  والكنائِس 

وزخرفة، بذوٍق وتاأنٍّ وِدقٍّة.

ُكهُ: تُسيِطُر َعليِه.  ملَّ َت َت

عراقةٌ: اأصالٌة.

ُه ِحجارُة اأسوارِها  والُمتاأّمُل في اأزقِّة الُمدِن الِفلسطينيِّة الَقديَمِة وحاراتِها َتشدُّ

َمداخِلها  لهندَسِة  عجاِب  ال�إ دهشُة  وَتتملَُّكُه  الَشاهقِة،  بّواباتِها  واأقواُس  الكبيرُة، 

الّلافتِة، الّدالِّة على َعراقِة هذِه الّصناعِة واأصالِتها، وَعلى ما َوصَل اإليِه الِفَلسطينيُّ 

ُبدائيٍّة،  َووسائَل  بُجهوٍد  وتشكيِلها،  الكنوِز  هذِه  استخراِج  على  وقُدرٍة  ذكاٍء  ِمن 

بناِء  في  ساِكنيها  وَدْوِر  ال�أرِض،  هذِه  تاريِخ  على  شاِهدًة  زاهرًة،  وقُصوراً  َحصيَنًة،  ِقلاعاً  ِمنها  َجعلْت 

الَمهِد  وكنائُس   ، الُقْدسيُّ والَحَرُم   ، براهيميُّ ال�إ والَحَرُم  وعّكا،  القدِس  اأسواُر  وما  نسانيِّة.  ال�إ الحضارِة 

والقيامِة والِبشارِة اإلّ� اآياُت جماٍل دالٌّة على َعظمِة هذِه ال�أرِض، وارتِباطاتِها الّروحيِّة، وما اأعِمدُة َسبسطَية 

اإلّ�  الَهندسِة  وروعِة  التّصميِم  دقَِّة  ِمن  فيها  وما  ويافا،  وَعسَقلاَن  غّزَة  وَمساجُد  ِهشاٍم،  وَقصُر  واآثارُها، 

لوحاٌت فنّيٌّة رفيعٌة ُمَوّشاٌة على جداِر الزّمِن.

َتنتِشُر في رُبوِع الوطِن ِمئاُت َمقالِع الحجارِة، ِمَن الخليِل َجنوباً اإلى عّكا َشمال�ً، حيُث َتمتلُئ ِهّمًة 

القصِّ  ُمنشاآِت  اإلى  َونقلِه  واستخراجِه،  ذهِبها  لَكشِف  ال�آليّاُت  فيها  وَتتسابُق  وَحيويًّة،  نشاطاً  وتفيُض 

والتّشكيِل والزّخرَفِة، لَتتشّكَل بذلَك لْوحٌة فُسيفسائيٌّة َجميلٌة، تضمُّ كلَّ اأنواِع الحجِر الِفَلسطينيِّ واألوانِِه: 

بتدرُّجاتِها  وال�أزرِق،   ، والُبنّيِّ  ، والّذهبيِّ  ، والّسكنيِّ وال�أحمِر،   ، والزّهريِّ وال�أصَفِر،  وال�أسَوِد،  ال�أبيِض، 

الُمختلفِة.

لقد اأضَحْت ِصناعُة الَحجِر والرُّخاِم في فَِلسطيَن ِمن اأكبِر الّصناعاِت واأهّمها، وهَي تشّكُل رافِداً رئيساً 

نتاِج وحْجُم الُقوى العاِملِة. وتُسِهُم بما َيزيُد عن ٣٠% من َحجِم  ، ِمن حيُث َغزارُة ال�إ للاقتصاِد الوطنيِّ
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الّدخِل القوميِّ ِمن الّصناعاِت الِفَلسطينيِّة، وتشّكُل الَمحاجُر والكّساراُت والمناشيُر ما نِسبُتُه 5,5% مَن المنشاآِت 
نتاِج الّصناعّي القائِم حالياً.)١( ُل نحو ٨% ِمن الُقوى العاملِة فيها، كما تُشّكُل ١٣% ِمن ال�إ الصناعيِّة، وتُشغِّ

يطالّي َجمال�ً وَصلابًة وقّوًة؛ ما جعَل فَِلسطيَن تتربُّع على ُكرسّي   ول� يقلُّ الَحجَر الِفلسطينيَّ عِن الحجِر ال�إ

الَمرتبِة الثّانيَة عْشرَة على ُمستوى العالِم، رغَم ِصغِر َمساحِتها وتواُضِع اإمكاناتِها. كيَف ل� وهَي تُمدُّ ال�أسواَق 

نتاِج القوميِّ الِفلسطينّي،  المحليَّة والعالميَّة باأكثَر من ٢٢ مليون م٢ سنوياً  تُِدرُّ مئاِت الملاييِن مَن الّدنانيِر على ال�إ

ْوليِّة الَّتي تُقاُم في اإِسطنبوَل واأسُتراليا وُدبّي وَغيرِها؟  وتُشارُك في الَمعارِض الدَّ

بُمسّمياتِها  تدهُشَك  واأحجامها،  اأشكالها  بَتنوُِّع  والعماراِت  البيوَت  تُزيُّن  َنراها  الَّتي  الَحجِر  وَتشكيلاُت 

والُمجّسماُت  وال�أعِمدُة،  والتّيجاُن،  والنّوافيُر،  والقناديُل،  الّشرباُت،  فُهناَك  تشكيِلها،  طريقِة  ِمن  الُمستمّدِة 

الُمختلفُة، كما تُبِهرَُك بَجمالِها َوروعِتها، حيَن تعلُم اأنّها تَُدقُّ بَسواعِد الِحرْفيّين َوفَق الطّلِب: َفتلَك واجهٌة ِمن 

اأّما  الحجِر الطُّبزِة، وذلَك َمْدخٌل ُمسْمَسٌم ثُّمَنْت اأضلاُعُه، وتلَك ُجدراٌن ُملطّشٌة، واأخرى ِمن َحجٍر سادة، 

تلَك فِبنايٌة ِمن الحجِر الُمفّجِر. 

خْوُض غمار: اقتحاٌم.  َوَيَتَفنَُّن البنّــاؤوَن اليوَم في خوِض ِغماِر لُعبِة ال�أحجاِم وال�أشكاِل وال�ألواِن، الَّتي

تدخُل  الَّتي  الُقصوِر  بناِء  في  ال�أغنياُء  َيتنافُس  والُميوُل، كما  ال�أذواُق  بها  تتحّكُم 

سلامّي القديِم، وتُزاوُِج بيَنها  الحجارُة في كلِّ تفاصيِلها، وتُحيُط بها ال�أسواُر الَّتي تُحاكي اأنماَط البناِء الّرومانّي وال�إ

وبيَن الطُّرِق وال�أساليِب الَهندِسيِّة الَحديَثِة، حيَن تتزيُّن بَلمساٍت فنّيٍّة ُهنا، وَتداُخِل األواٍن واأحجاٍم واأشكاٍل هناَك. فَقد 

َيتفاوُت ارتفاُع ِمدماِك الحجر بين )١٠ــ5٠سم(، وتتفاوت سماكتُه بين )٢ــ٣٠سم( حسَب الطّلِب وطريقِة ال�سِتخدام.

َتحوُل: تمنُع. دوَن  َتحوُل  كثيرًة،  وُصعوباٍت  تحّدياٍت  تُواجُه  الِفلسطينّي  الحجِر  لكنَّ صناعَة 

نتاِج الَوطنّي، واستيعابِها َمزيداً ِمن الُقوى العاِملِة، وُمواكَبِتها  ُمضاَعفِة ُمشاركِتها في ال�إ

للتّكنولوجيا الَحديثِة، واأهمُّ تلَك التّحدياِت َتحكُُّم ال�حتلاِل بالُحدوِد وَمنافِذ التّصديِر البحريِّة والبرّيِة، ووضُعُه 

لَضْعِف  اإِضافًة  وتصنيِعها،  الحجارِة  استخراِج  اأماكِن  على  الكاِملُة  وَسيطرتُُه  التّصديِر،  اأماَم  داريَّة  ال�إ العقباِت 

التّخطيِط ال�ستراتيجّي الَمْبنّي على ِدراساٍت ِعلميٍّة، وُخطٍط ُمستقبليٍّة، َتضُبُط َعمِليَّة ال�سِتخراِج، وَتهَتمُّ بَنوعيِّة 

الُمنتِج، َوَتْبتِكُر اأساليَب َجديدًة في َتشكيِلِه وَتجهيزِه للِبناِء والتَّصديِر.

)١( تقرير اتحاد صناعة الحجر والرخام لعام ٢٠١٦م
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كما اأنَّ هناَك ُمشكلًة تتعلُّق بتاأْثيِر هذِه الّصناَعِة على البيئِة والِغطاِء النّباتّي؛ بَسبِب َعدِم توفيِر َمناطَق صناعيٍّة 

َتناثُِر  الغباِر، ول�  الُمتناثرِة، وتوفِّر مناشيَر قّص كبيرًة واآمنًة، ل� تْسمُح بتطاُيِر  الُمنشاآِت  خاّصٍة، تجمُع َشتاَت 

الُمخلّفات، بل َتجعُل ِمن كلِّ ذلَك صناعاٍت َتحويليًّة، َولوحاٍت َتشكيليًّة فُسيِفسائيًّة َتسَتِغلُّ الِحجارَة الّصغيرَة، 

اأو َتْطحُنها في َكّساراٍت قْبَل َدفِعها اإِلى الّشوارِع الَجديدِة، والطُّرِق الزّراعيِّة؛ لَتسهيِل ُمروِر النّاِس َعليها. 

وَمعنويّاً؛ تَسيَّدِت التاريَخ بُحضورِها في ُكلِّ  نسانّي والحضارّي، ماديّاً  الِبناِء ال�إ لقد كانْت فِلسطيُن َمهَد 

َمَحطّاتِه الفاِعلِة، وانتصرَْت على الَجغرافيا باأذُرِعها الُممتّدِة اإلى ُكّل ِجهاتِها الُممِكنِة، وهَي اإْذ حَملْت على 

والَعراقِة  والِبناِء  الِعمراِن  رسالَة  تْحِمُل  الُمقّدسِة  بحجارتِها  اليوَم  فاإنّها  للبشريِّة،  الّسماِء  تعاليَم  الرُّسِل  األِسنِة 

الُمتجّددَة اإِلى كلِّ الِبقاِع الَّتي ُيتاُح الوصوُل اإِليها.

حيَحِة فيما َياأْتي: جابِة الصَّ ١  نضُع دائرًة حوَل رْمِز ال�إ

ما اسُم ُصفوِف الحجارِة الَّتي تُبنى فوَق بعِضها لُتشّكَل الُجدراَن وال�أْبنيَة؟ - 1

     اأ- المداخُل.       ب-  الّشرباُت.          ج- المداميُك.       د- ال�أقواُس.

 ما الَمرتبُة الَّتي َتحتلُّها ِصناعُة الحجِر الِفلسطينيِّ عالميّاً؟- 2

      اأ - الثّامنُة.        ب- الّسادسَة عشرَة.    ج- الثانيَة عشرَة.     د- الّرابعُة.

٢ بَم َتتميّز حاراُت الُمدِن الِفَلسطينيِّة القديمِة واأزقَُّتها ِمن حيُث الَهندسُة الِمعماريُّة؟ 

٣ علاَم يدلُّ الجماُل ال�أّخاُذ الَّذي نُشاهُدُه في العماَرِة الِفلسطينيِّة ُمنذ الِقَدِم؟

4 ما اأهمُّ الَمعالِم الّدالِّة على َعراقِة ِصناعِة الَحجِر الِفلسطينّي؟

5  َنذكُر اأهّم َمناطِق استخراِج الحجِر وتصنيعِه في فَِلسطيَن.

٦  َيتميُّز الَحجُر الِفلسطينّي بقابليّتِه للتّشكُِّل وَتنوُِّع األوانِه، نُدلُِّل على ذلَك.

7  تتعّدُد الَمنحوتاُت الَحجريُة الَّتي تتزيَُّن بها البيوُت والَمباني الِفَلسطينيُة، نذكُر اأسماَء َبعِض 
     هذِه الَمنحوتاِت. 

 الَفْهم وال�ستيعاب
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١ تحتلُّ ِصناعُة الحجِر َمكانًة ُمميّزة محليّاً بيَن بقيِة الّصناعاِت الِفلسطينيِّة، نُوّضُح ذلَك.

٢ كيَف َيتفنُّن الِحرْفيوَن الِفلسطينيّوَن في َتنويِع اأشكاِل الحجارِة الِفَلسطينيِّة واأحجاِمها؟

٣ باَت ِمَن الّضروريِّ الحدُّ ِمَن التاأثيراِت الجانبيِّة لِصناعِة الحجِر في فَِلسطيَن على البيئِة والغطاِء 

، نقترُح خطواٍت عمليًّة لذلك. النّباتيِّ

4  ما الُخطواُت العمليُّة الَّتي ُيمكُن ِمن خلالِها تطويُر ِقطاِع الَحجِر في فَِلسطيَن؟

5  ُيمكُن ال�ستثماُر في قطاِع الَحجِر في فَِلسطيَن بَشجاعٍة، ما الَّذي َيدفُع اإلى ذلك؟

٦  نوّضُح جماَل التّصويِر في الِعبارَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن:

أ تمتلُئ مقالُع الِحجارِة ِهّمًة، وتفيُض نشاطاً وَحَيويًّة.	-

تَسيَّدْت فَِلسطيُن التّاريَخ بحضورِها الطّاغي في ُكلِّ محطّاتِِه الفاِعلِة.	-أ

 المناقشة والتّحليل

نُفرُِّق في المعنى بين ما تحَته خطٌّ في كلٍّ مّما ياأتي.

أ -	. ِم صناعِة الحَجِر الِفَلسطينيِّ ْت اإجراءاُت ال�حِتلاِل دوَن تقدُّ ١- حاَل

       ٢- اإذا حاَل الماُل في يِد صاحبِه َوجبْت عليه الّزكاُة.

       ٣- سبحاَن مغيِّر ال�أحوال ِمن حاٍل اإلى حاٍل.

عًة.	-أ  ١- تحتلُّ صناعُة الحجِر في فَِلسطيَن مكانًة رفي

           ٢- يحافُظ العاقُل َولو على خيٍط رفيٍع في علاقِتِه مَع النّاِس.

 اللّغة وال�أسلوب
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 السؤال ال�أول: نقراأ النص ال�آتي ، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:

            "ل� سلامة من الناس، فاألسنتهم كالسياط، واأحياناً كالسيوف، ولو نجى منهم اأحد لكان اأنبياء 

الله اأولى الناس بالنجاة، وفي اتّهام قريش للنبي -صلّى الله عليه وسلّم- بالسحر والجنون عزاء لكل من 

األصقت به تهمة هو بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما السلام، فلا ُيرمى بالحجارة اإلّ� 

الشجر المثمر".  

١- نبيّن الفكرة الرئيسة في النص.

٢- بَم شبه الكاتب األسنة الناس؟

٣- ما العزاء الذي ذكره الكاتب لمن األصقت به تهمة هو بريء منها؟ 

4- من ابن يعقوب المذكور في النص؟

5- في النص خطاأ اإملائي، نستخرجه، ونصوّبه.

٦- نبيّن سبب ثبوت همزة )ابن( في عبارة )...من دم ابن يعقوب(.

7- نعرب ما تحته خّط.

 السؤال الثاني: نقراأ ال�أبيات ال�آتية، ونجيب عّما يليها من اأسئلة:

اإنّمـــا          ديوني في اأشياء تُكسبهم حْمدا  ُيعاتُِبني في الّديِن قومي و

 األْم يَر قومي كيُف اأوِسُر مــــــّرًة          واأعِسُر حتّى تبلغ الُعسرُة الَجْهدا

اإْن ُهُم          َدعْوني اإلـــــــــى نصٍر اأتيتهُم شّدا  اأراهم اإلى نصري بطاًء و

اإْن هدموا مجدي بنْيُت لهم مجدا  فاإْن اأكلوا لحمي َوفرُْت لحومهم        و

    ١- نستنتج الفكرة الرّئيسة في ال�أبيات الّسابقة.

    ٢- تعرّض الّشاعر لِْلعتاب من قومه. علاَم يعاتبونه؟ وكيف رّد عليهم؟                                         

    ٣- يرسُم الّشاعر صورتين ُمتقابلتين في البيت الثّالث. نبيّن ذلك.                                                

سلام، نوّضح هذه العادة.     4- ُيشير البيت الّرابع اإلى عادة اجتماعيّة ذميمة نهى عنها ال�إ

    5- نستخرج من البيت الثّاني ُمحّسناً بديعيّاً ونذكر نوعه.

    ٦- نعرب ما تحته خّط.

     

 

ورقة عمل
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ها الّشادي َأيُّ
                                )حَسن البحيري/ فَِلسطين(

حسُن الِبحيري شاعٌر فَِلسطينيٌّ )١9٢١ ـ ١99٨م( ِمن مواليِد حيفا. نشاأ يتيماً فقيراً، فاضطّر 

عالِة اأسرتِه، ظهَر نبوُغُه الّشعرّي في سنٍّ مبّكرٍة، وبعَد تهجيرِه وعائلَتُه عام ١94٨م، عمَل  للعمِل ل�إ

نجازاتِه ال�أدبيِة. في اإذاعة دمشق، ناَل سنَة ١99٠م وِساَم القدِس تقديراً ل�إ

اأوِدَع سجَن  َشبابِه حيَن  َبواكيِر  في  كَتَبها  بِلادي(،  )لِعْيَنْي  ديوانِه  ِمن  الّشادي(  )اأيّها  وقصيدُة 

عكا؛ بِسبِب قصيدٍة وطنيّة عثَر عليها جنوُد ال�نتداب اأثناَء تفتيش منِزلِه، والّشاعر ُيناجي ِمن زنزانته 

رُة اأقوى ِمن عتمِة  ُبلُبلاً يتمتُّع بحرِّيِتِه، بينما ُيعاني هو َوحشَة الّسجن، ورغَم ذلك تبقى اإراَدتُُه الُمتجذِّ

الليِل وَعنجهيِّة الّسّجان. 

بني يدي الّنّص
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َأّيها الّشادي
                               )حَسن البحيري/ فَِلسطين(

اأيُّها الّشادي على الَكرِمِل في غاِب الّصنوَبر

َعبقـــْر ريَشـــُة  اأرجـــاَءُه  َنـــْت  لوَّ واٍد  فـــْوَق 

بَجمـــاٍل ُمشـــرِق الَبهجـــِة والّروقـــِة ُيبِهـــْر

مـــا جرى فـــي َوصفـــِه ِمـــْن قلـــٍم اإلّ� َتَعثّْر

اأنـــَت في الَعيِش َطليٌق وعلى الُغْصِن ُمحّرْر

حيُث ل� تُزوى على ال�أْيِك ول� في ال�أفِق تُؤَسْر

واأنا في ِسجِن َعّكا عْن فضائي الُحرِّ اأْحَصْر

وَعلـــى ُدنياَي لْيـــٌل حالِـــُك الظّلمـــِة اأْغَبْر

غيـــَر اأنّي لي َعلـــى رَغِمَك يا ُظلمـــاً َتَجبّْر

وَعلـــى رَغِمِك يا اأْصفـــاُد َعزٌم لْيـــَس ُيقَهْر

يماِن في صـــدري ُيَعّمْر فاأنـــا والُحـــبُّ بال�إ

ْر َتَنـــوَّ اإيمانـــي  الَوّضـــاِء  ال�أَمـــِل  وبِنـــوِر 

وَهـــوى اأرِضـــَي في اأعماِق اأعماقـــي َتَجّذْر

اأْنِشـــُد النّصـــَر على قيثـــارِة النّصـــِر الُمَؤّزْر

يَتَســـّعر نِضـــاٍل  اأغاريـــَد  واأَغنّيهـــا 

***

عبقرُ: واٍد ُينسُب لُه كّل اأمٍر غريٍب. 

رّوقةُ: الّصفاُء والّسكينُة. ال

زوى: تُستبَعد. تُ

ال�أْيُك: الُغصُن.

اأحَصر: اأحَجز.

َق. َجّذرَ: َتَعمَّ َت

ُب. رُ: َيَتلهَّ َتسعَّ َي



20

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

أ َقصيدُة اأيّها الّشادي َماأْخوذٌة ِمن ديواِن )لَِعيَنْي بِلادي(.              )       (	-

َعِجزَِت ال�أقلاُم عن وْصِف جماِل َجبِل الكرمِل وروعِتِه.              )       (	-أ

َقضى الّشاعُر َفتَرَة ِسجنِه في ِسجِن َعْسقلان الّصْحراوي.              )       (	-أ

أ يماِن.              )       (	- لم َيضُعِف الّشاعُر اأماَم سّجانِِه ل�أنَّ قلَبُه عاِمٌر بال�إ

٢  نشرُح قوَل الّشاعر:

       غيَر اأنّي لي على رَغِمَك يا ُظلماً َتَجبّْر

       وَعلى رَغِمِك يا اأصفاُد َعزٌم لْيَس ُيقَهْر 

٣  ما الفرُْق بيَن َحياِة الُبلبِل على ال�أغصاِن وَحياِة الّشاعر؟

4 ماذا َينُشُد الشاعُر في اآخِر َقصيدتِِه؟

 الَفْهم وال�ستيعاب
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١  نُحّدُد ال�أسطَر الّشعريَّة الَّتي تتضّمُنها كلُّ فكرٍة مَن ال�أفكاِر ال�آتيِة:

أ َجماُل فَِلسطيَن اأّخاٌذ، كاأنُّه ِمن عجائب الّدنيا.	-

َيتمتُّع الُبلبُل بالحرّيِة َبينما ُيعاني الّشاعُر َوْحشَة الّسجِن.	-أ

عزُم الّشاعر ل� يْفُتُر ل�أنَّ قلبُه عاِمٌر بِحبِّ بلادِه.	-أ

أ ُحّب الّشاعر ل�أرِضِه كشَجرٍة ُمتجّذرٍة في اأعماِق ال�أرِض.	-

٢  نوّضُح الّصوَر الّشعريَّة ال�آتيَة:

أ فوَق واٍد لّوَنْت اأرجاءُه ريشُة عبقْر.	-

َوهوى اأرِضَي في اأعماِق اأعماقي تجّذر.	-أ

َواأغنّيها اأغاريَد نضاٍل يَتسّعُر.	-أ

٣ اشُتهَر ِسجُن عّكا في َفترِة ال�نِتداِب البريطانّي، َنذُكُر ِقّصًة َمشهورًة ُمرتبطًة بهذا الّسجن.

4 يقوُل الّشاعُر ال�أندلُسيُّ اأبو الُحسين النّورّي:

رُبَّ َورقـــاَء َهتوٍف في الّضحى    ذاِت شجٍو صــــَدحْت في َفَنِن

ذَكرْت اإِلفاً وَدهـــراً صـــالِحـــاً     فبَكْت ُحزنــــاً فهاجْت حزَني.

نُوازُِن بيُن ُمناجاِة حسن الِبحيري لعصفورِِه ِمن سجِن عّكا وُمناجاِة اأبي الُحسين للحمامِة.

  المناقشة والتّحليل
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النحو

نائُب الفاعِل
المجموعة

 

ال�أّولى

)ب()اأ(

الزّراعيِّة. الّدفيئاِت  َر نظاُم الزّراعِة داخَل الّدفيئاِت الزّراعيِّة.١- طّوَر المزارعوَن نظاَم الزراعِة داخَل   - ُطوِّ

 - تَُوفَُّر وسائُِل جديدٌة للرّّي.٢- تَُوفِّر التكنولوجيا وسائَل جديدًة للرّّي.

 

المجموعة
 

الثّانية  

١ اسُتحِدَثْت اآل�ٌت دقيقٌة لزراعِة ال�أشتاِل، كاأنّها صورٌة رُِسَمت بكّف فنان.

٢ قال تعالى: زب ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېِرب.        )النحل: ١٢٦(

٣ ُيرجى اأْن تربطوا ال�أحزمَة.

المجموعة
 

الثّالثة   

١ ُصيِّرَِت ال�أرُض المجدبُة حقول�ً يانعًة.

مًة في مجاِل الزّراعة. ٢  ُيمَنُح المزارعوَن وسائَل تِْقنيًّة ُمَتَقدِّ
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ُنالِحُظ :

لو تاأّملنا ال�أمثلَة المتقابلَة في المجموعِة ال�أولى وجدنا اأنها جمٌل فعليٌّة في كلا العمودين، فالفعلان 

َر، تَُوفَُّر( في العموِد  )طوّر، تَوفُِّر( في العموِد ال�أول مبنيّان للمعلوم؛ فرَفع كلٌّ منهما فاعلاً، اأما الفعلان )ُطوِّ

المقابِل فهما مبنيّان للمجهول؛ فرفع كلٌّ منهما نائَب فاعٍل.

وفي المجموعِة الثانيِة نرى اأنَّ نائَب الفاعِل على صوٍر، منها: ال�سُم الّصريُح )اآل�ٌت( كما في المثال 

ُة. والّضميُر المستتُر للفعِل )رُِسَمْت( تقديرُه هي في المثال  ال�أول، وهو مرفوٌع بعلاَمٍة اأصليٍّة هي الّضمَّ

فاعٍل.  نائِب  رفِع  محِل  في  مبنيَّان  ضميراِن  وهذان  الثاني،  المثال  في  )تُْم(  المتَّصُل  والّضميُر  نفسِه، 

والمصدُر المؤّوُل )اأْن تربطوا( في المثال الثالث، في محلِّ رفِع نائِب فاعٍل اأيضاً.    

 اأّما في المثالين ال�أول والثاني من المجموعة الثالثة، فقْد صاَر المفعوُل به ال�أّوُل في ال�أصِل نائَب 

عراُب.  فاعٍل )ال�أرض، والمزارعون(، وبقَي المفعول به الثّاني )حقول�ً، ووسائَل( على حاله من حيث ال�إ

 نستنتج:  
١  نائُب الفاعِل هو ما اأسِنَد اإليِه فعٌل مبنيٌّ للمجهول، مثَل: 

ذاعِة المدرسيَّة اآياٌت من الذكر الحكيم.              تُِلَيْت في ال�إ

٢  ياأتي نائُب الفاِعِل على ُصَوٍر منها: 

ال�سُم الّصريُح، مثَل: ل� ُيهاُن صاحُب المروءِة. 	 

ميُر المتّصل، مثَل: اإنما اأكلُت يوَم اأِكَل الثّوُر ال�أبيُض.	  الضَّ

الّضميُر المستتُر، مثل: الثّمَرُة النّاضجُة تُْقَطُف.	 

المصدُر المؤّوُل، مثَل: ُيستحسن اأن تدرَس صباحاً.	 

٣  عند تحويل الجملة التي فيها فعل ينصب مفعولين اإلى المبني للمجهول، يصبح المفعول ال�أّول

عراب.        نائب فاعل، ويبقى المفعول الثّاني على حاله من حيث ال�إ
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ٌة  مناِذُج إْعرابيَّ
�أنعام:١٦٠(- ١ قال تعالى: زب   گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںرب         )ال

الفاعل  ونائب  المقدرة،  الضمة  رفعه  وعلامة  مرفوع،  للمجهول،  مبني  مضارع  فعل  ُيجزى: 

ضمير مستتر تقديره هو.

ال�أفعال  من  ل�أنه  النون؛  ثبوت  رفعه  وعلامة  مرفوع،  للمجهول،  مبني  مضارع  فعل  يظلمون: 

، في محل رفع نائب فاعل. الخمسة، والواو: ضمير متّصل، مبنيٌّ

زّمر:7٣(- ٢ قال تعالى: زبڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅرب  )ال

     الَِّذيَن: اسم موصول، مبني على الفتح، في محل رفع نائب فاعل.

اأْبَواُبَها: نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، والهاء: ضمير متصل، مبني في 

محل جّر مضاف اإليه.

هاُن.- ٣ ْكرَُم المرُء اأو ُي عند ال�متحان ُي

ْكرَُم : فعٌل مضارٌع، مبنيٌّ للمجهوِل، مرفوٌع، وعلامُة رفعِه الّضمُة الظّاهرُة على اآِخرِه. ُي

المرءُ: نائُب فاعٍل مرفوٌع، وعلامُة رفعِه الّضمُة الظّاهرُة على اآخرِه.

ونائُب  اآخرِه،  على  الظّاهرُة  الّضمُة  رفعِه  وعلامُة  مرفوٌع،  للمجهوِل،  مبنيٌّ  مضارٌع  فعٌل  ُيهاُن: 

الفاعِل ضميٌر مستتٌر تقديرُه )هو( يعوُد على )المرِء(.
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الّتدريبات

ُل:   الّتدريُب األوَّ
 نَُعيُِّن نائَب الفاعِل فيما ياأتي، ونَُبيُِّن صوَرَته.

زّمر:7١(- ١ قال تعالى: زبڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  رب    )ال

بقرة:١54(- ٢ قال تعالى: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  رب         )ال

)ابن الّسّكيت(- ٣ ُيصـــــاُب الفتى من عثــــــــــرٍة بلسانه   وليس ُيصاُب المرُء من عثرِة الرِّجِل  

بيد بن ربيعة(- 4 )ل ومــــا المــــــاُل وال�أهلـــــوَن اإل� َودائُع    ول� بــــــــدَّ يومــــاً اأن تُرَدَّ الـــــودائُع     

)الشنفرى(- 5 ِت ال�أْيدي اإِلى الّزاِد َلْم اأُكْن   بِاأْعَجِلِهْم اإِْذ اأْجــــــَشُع اْلَقْوِم اأْعَجُل    اإِْن ُمدَّ َو

شاعاُت على َصَفحاِت التَّواصِل ال�جتماعيِّ دوَن تدقيٍق.- ٦ ُيْخشى اأْن َتْنَتشَر ال�إ

 الّتدريُب الّثاني: 
 نُحوّل الفعَل المبنيَّ للمعلوِم فيما ياأتي اإلى فعٍل مبنيٍّ لِلمجهوِل مَع اإْحداِث التّغييِر الُمناسِب. 

عاتَب القاضي المذنَبيِن.١- 
ُز المديُر العاملين. ٢- ُيحفِّ

٣- قراأ خالٌد خمسين كتاباً.       
ُل الطبيُب تناوَل الدواِء في موعدِه.  4- ُيفضِّ

ُر الناُس ذا الُخُلِق. 5- ُيَقدِّ

 الّتدريُب الّثالُث: 
 نُعِرُب ما َتحتُه خطوٌط فيما ياأتي:

بقرة: ٢١٠( )ال ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  رب.      ١- قال تعالى: زبېئ  ېئ

بقرة: ١٠٨( ٢- قال تعالى: زبچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ رب.   )ال

ا    َوَتْســـَلَم اأْعراٌض َلَنا وَُعُقوُل        )المتنبي( َن وُم ـ ـ ـ ـ ٣- َيُهوُن َعَلـــْيَنا اأْن تُصاَب ُجُس

)الّشافعّي(- 4 قالوا َسَكتَّ َوَقد ُخوِصمَت قُلُت َلُهم   اإِنَّ الَجواَب لِباِب الَشرِّ ِمفتاُح  

)اأحمد شوقي(- 5 ا ِغلابـــــا        ي ّدْن ُذ ال ـ ـ ـ ْؤَخ وما َنيــــُل الَمطـــالـــــِب بالتّمــــــــــــنّي   َولكْن تُ
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ورقة عمل

اأّول�ً- نعيُِّن المفعول بِه في الجمِل ال�آتيِة.  

سعاف القريبة من البلدة الجريَح في الوقت المناسب. ١- اأوصلت سيارُة ال�إ

٢- نظّمهم قائُد الفرقِة.

٣- قال تعالى: ﴿َواتََّخَذ اللَُّه اإِْبراِهيَم َخِليلاً﴾                                         )النّساء :١٢5(

اأْو َنتَِّخَذُهۥ َوَلًدا  4- قال تعالى: ﴿َوَقاَل ٱلَِّذى ٱْشَتَرىُٰه ِمن مِّْصَر لِٱْمَراأتِِهۦآ اأْكِرِمى َمْثَوىُٰه َعَسٰىآ اأن َينَفَعَناآ 

لُِنَعلَِّمُهۥ ِمن َتاأْوِيِل ٱْل�أَحاِديِثۚ  َوٱللَُّه َغالٌِب َعَلٰىآ اأْمرِِهۦ َوَلِٰكنَّ اأْكَثَر  نَّا لُِيوُسَف فِى ٱْل�أرِْض َو لَِك َمكَّ ۚ َوَكَذٰ

ٱلنَّاِس َل� َيْعَلُموَن﴾                                                                      )يوسف:٢١ (                                                                                                      

 ثانيًا- اأ- نحوِّل الجملتين ال�آتيتين من صيغة المبني للمعلوم اإلى صيغِة المبني للمجهول.

- حرَم المحتّل ذوي ال�أسرى رؤيَة اأبنائهم.     - يحترُم المديُر الملتزمين من الموظّفين.

  ب- نوّضح سبب تقّدم المفعول بِه على الفاعِل فيما ياأتي:   

- اأدهَشنا موقُفَك النّبيَل. - حرَث البستاُن صاحُبه.       

ثالثًا- اأ- نمثِّل على ما ياأتي في جملة مفيدة:  

فعل ينصب مفعولين ليس اأصلهما مبتداأ وخبر.	 

نائب فاعل جاء على صورة مصدر مؤول.	 

مفعول به منصوب بعلامة مقدرة.	 

ب- نعرب ما تحته خط فيما ياأتي:

ْن َمَنَع َمَساِجَد اللَِّه اأْن ُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه﴾        )البقرة: ١١4(                                           	  قال تعالى: ﴿َوَمْن اأْظَلُم ِممَّ

الَِحاِت َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفرَْدْوِس نُزًُل�﴾ )الكهف: ١٠7(	  قال تعالى: ﴿اإِنَّ الَِّذيَن اآَمُنوا وََعِمُلوا الصَّ

راأيُت اأباَك في طريقي.   	 

ُحرَِم المقاومون رؤيَة اأبنائهم.     	 
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اختبار  نهاية  الفترة    

جابة الصحيحة فيما ياأتي:  السؤال ال�أول: نضع دائرة حول رمز ال�إ
١  اأّي من ال�أعمال الشعرية ال�آتية للشاعر حسن البحيري؟

د- بواكير. ج- دنياي ليل.   ب- لعيني بلادي.        اأ- اأنشودة الحقد. 

٢ اأّي من ال�أفعال ال�آتية ينصب مفعول�ً واحداً؟

د- اأعطى. ج- َلِبس.        اأ- زََعم.          ب- َمَنع.  

٣  اأّي الجمل ال�آتية تقدم فيها المفعول به على الفاعل وجوباً؟

      اأ- واستبقا الباب.   ب- اأكرمني اأبوك.    ج- ابتلع السجين دمعه.     د- اأكرمت اأباك.

4  اأين نائب الفاعل في جملة "ومن جاء بالسيئة فلا ُيجزى اإل� مثَلها":؟

د- ضمير متصل. ج- ضمير مستتر.         اأ- من.            ب- مثل.  

5  اإل�َم يرمز الشاعر بطائر البلبل في قصيدة )اأيها الشادي(؟

ج- اإلى الحرية.         د- اإلى ال�حتلال. رادة.        اأ- اإلى الشجاعة.   ب- اإلى ال�إ

٦  اإل�َم يشير الشاعر في هذا البيت "وعلى رغمك يا اأصفاد عزم ليس يقهر؟":

      اأ- جمال فلسطين الساحر.             ب- حب الشاعر ل�أرضه.

ج- عزيمة الشاعر ل� تقهر.              د- التمتع بالحرية؟  

7  ما المعنى الصرفي لكلمة )حيلولة(؟

     اأ- اسم فاعل.    ب- صيغة مبالغة.      ج- صفة مشبهة.      د- مصدر

٨  ما المقصود بكلمة )تُزوى( في قول الشاعر "حيث ل� تُزوى على ال�أيِك ":؟

      اأ- تُقرّب.   ب- توضع في زاوية.     ج- تُحبّب.             د- تُستبَعد؟

9   ما نوع )ل�( في جملة "ل� تحاسدوا، ول� تناجشوا"؟

       اأ- نافية.     ب- عاطفة.    ج- حرف جواب.          د- ناهية

١٠   ما الجملة ذات الضبط الصحيح من بين الجمل ال�آتية؟

        اأ- ُصيِّرِت ال�أرَض حقول�ً.          ب- ُصيِّرِت ال�أرُض حقوٌل. 

       ج- ُصيِّرِت ال�أرَض حقوٌل.           د- ُصيِّرِت ال�أرُض حقول�ً؟



28

السؤال الثاني: اأ- نقراأ الحديث الشريف ال�آتي، ثّم نجيب عّما يليه من اأسئلة:                

عن اأبي هريرة -رضي الله عنه- اأّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "والذي نفسي بيده ، ل�أن 

ياأخذ اأحدكم حبله، فيحتطَب على ظهره، خير له من اأن ياأتي رجلا فيساأَله، اأعطاه اأو منعه".    

)رواه البخاري(

١- ما المحوُر العاّم الذي يدوُر حوله الحديث الّسابق؟

نساِن وهو في بطِن اأّمِه ودعوة الرّسول للعمل؟ ٢- كيف نوفّق بين اأنَّ الرّزق مقسوم للاإ

٣- نستخرج من الحديث: اأسلوب قسم، ومرادف )يطلب(، واسم تفضيل، وطباًقا.

  ب- نقراأ السطرين ال�آتيين، ثّم نجيب عّما يليهما من اأسئلة:    

   "لكن صناعة الحجر الفلسطيني تواجه تحديات وصعوبات كثيرة تحول دون مضاعفة مشاركتها 

نتاج الوطني واستيعابها مزيداً من القوى العاملة ومواكبتها للتكنولوجيا الحديثة". في ال�إ

نعّدُد اأهم التحديات التي تعترض تقّدم صناعة الحجر الفلسطيني.  	 

نعلّل تسمية الحجر الفلسطينّي الّذهب ال�أبيض، اأو نفط فلسطين.  	 

نوظف كلمة )تحول( في جملتين من اإنشائنا بمعنيين مختلفين.                               	 

السؤال الثالث: اأ- نقراأ ال�أسطر الشعرية ال�آتية، ثّم نجيب عما يليها من اأسئلة

اأنت في العيش طليق وعلى الغصن محرر 

حيث ل� تزوى على ال�أيك ول� في ال�أفق تؤسر 

واأنا في سجن عكا عن فضائي الحر اأحصر 

وعلى دنياي ليل حالك الظلمة اأغبر

١- على لسان من وردت هذه ال�أسطر الشعرية؟                                                                       

٢- ما الديوان الذي اأِخَذت منه هذه القصيدة؟                                                                            

٣- ما الفرق بين حياة البلبل وحياة الشاعر؟                                                                             

4- نوّضح جمال التصوير في: واأغنيها اأغاريد نضال يتسعر.                                                      

5- نكتُب ثلاثة اأبيات اأخرى نحفظها من القصيدة ذاتها.   
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ب- نقراأ البيتين ال�آتيين، ثّم نجيب عّما يليهما.

ل� تلَق دهرَك اإل� غيَر مكترٍث    ما داَم يصحُب فيِه روَحَك البدُن

صِحَب الناُس قبَلنا ذا الزّمانا     وعناهــم مــن شــاأنِنــا مـــا عنـانــا
ما الغرض الشعرّي الذي يمثله البيتان؟	 
ما النصيحة التي يقدمها الشاعر لبني البشِر في البيت ال�أول؟	 
ما معنى مكترث؟	 
نشرح البيت الثاني.  	 

 السؤال الرابع:

  اأ- نمثّل لكّل مّما ياأتي بجملة مفيدة:    

٢- مفعول به اأول من ال�أسماء الخمسة. ١- مصدر مؤول في محل رفع نائب فاعل. 

٣- فعل ينصب مفعولين اأصلهما مبتداأ وخبر.

 ب- نصّحح ال�أخطاء النحوية فيما ياأتي.        

ُيفّضل تناوَل الدواء في وقته.	 

منح المعلمين الطلبَة علامة على اجتهادهم.	 

ُيكَرُم اأخا العلم وُيهان ذي الجهل.	 

السؤال الخامس:

 اأ-  نجيب عن الجمل ال�آتية وفق المطلوب :     

* نبني الجملة للمجهول، مع تغيير ما يلزم. ١- ُيكرِم الله تعالى المؤمنين يوم الحساب. 

٢- يسعدني تفوّفك في دراستك.          * نبيّن سبب تقّدم المفعول به على الفاعل.

٣- ُمِنع ال�أسرى زياراتهم.           * نضبط ما تحته خّط.

4- سرّنا اأن زرْناكم.     * نعرب ما تحته خّط.

ب-  نعرب ما تحته خّط في الجمل ال�آتية :      

اإذ ابتلى اإبراهيم ربُّه بكلمات فاأتمهّن" ٢- "و ١- "واإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" 

٣- اأطْع اأبوْيَك، واكسب ُوّدهما.


