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١٠
١٢

عبير
ال َّت ُ

كتابة تقرير

١٤

ال ُمطالَ َع ُة

نَ ْم ٌلَ :ون َْح ٌل

٢٢

ص الشّ عر ّي بِنا ا ْف َت َخ َر ال َّزما ُن
النّ ّ
الق ِ
ِم ْن َمعاني ُح ِ
َواع ُد
الج ِّر
روف َ

ُ
ّتاجات
الن
ِ
مهارات
ّفاعل َم َع ال�أنشط ِة �أ ْن َيكونوا قا ِدرين عَلى توظيف
الج ْز ِء ،والت ِ
ُيتَوقَّ ُع ِم َن ال ّطلبة َب ْعدَ دراس ِة هذا ُ
اللّغ ِة ال َع َرب َّي ِة في الاتِّ ِ
َّواص ِل من خلال ما ي أ�تي:
صال َوالت ُ

ئيس ِة فيها.
اج ال ِف َك ِر ال َّر َ
 -1ال َّت َع ُّر ِف �إِلى ن ْب َذ ٍة عَ ِن ال أ�دباءْ -٢ .اس ِت ْن ِت ِ
حيح ًة ُم َع ِّب َر ًة.
صوص ِقرا َء ًة جهر ّية َص َ
ِ -٣ق َرا َء ِة ال ُّن ِ
صوص وال َقصا ِئ ِد.
اج ال ِف َك ِر ال َف ْرع َّي ِة لل ُّن ِ
ْ -٤اس ِت ْن ِت ِ
الج َ
صوص.
الم ْف َر ِ
دات َوال َّت ِ
راكيب َ
َوضيح َمعاني ُ
ديد ِة الوا ِر َد ِة في ال ُّن ِ
 -٥ت ِ
ناص ِرها.
-٦
صوص �إِلى أ� ْفكا ِرها َوعَ ِ
تحليل ال ُّن ِ
ِ
مات ُل َغ ِة ُ
اب.
صوص ال أ� ْسلو ِب َّي ِةَ ،و ِس ِ
الك ّت ِ
اج خَ صا ِئ ِص ال ُّن ِ
ْ -٧اس ِت ْن ِت ِ
الحدي َث ِة.
ِ -٨ح ْف ِظ َثما ِن َي ِة أ� ْب ٍ
صوص الشِّ ْعر َّي ِة َ
يات ِم َن الشِّ ْع ِر ال َعمودِيِّ َ ،وعَ شَ ر ِة أ� ْس ُط ٍر ِش ْعر َّي ٍة ِم َن ال ُّن ِ
دروس ال َقوا ِع ِد ال ُّل َغو َّي ِة.
الص ْرف َّي ِة الوا ِر َد ِة في
فاهيم ال َّن ْحو َّي ِة َو َّ
 -٩ال َّت َع ُّر ِف �إِلى َ
ِ
الم ِ
ُروس ال َقوا ِع ِد ال ُّل َغو َّي ِة.
ضيح ال َق ِ
واع ِد ال َّن ْحو َّي ِة َو َّ
الص ْرف َّي ِة الوا ِر َد ِة في د ِ
 -١٠ت َو ِ
سياقات َحيات َّي ٍة ُم َت َن ِّوعَ ٍة.
الص ْرف َّي ِة في
َ -١١ت َو ِ
ٍ
ظيف ال َّت ْط ِ
بيقات ال َّن ْحو َّي ِة َو َّ
والص ْرف َّي ِة في َموا ِق َع �إِعْ راب َّي ٍة ُم ْخ َت ِل َف ٍة.
عراب
ِ
� -١٢إ ِ
الكلمات ال َّن ْحو َّي ِة َّ
ُروس ال َب َ
لاغ ِة (الخَ َب ِر َوال ِإ�نْشاءِ).
 -١٣ال َّت َع ُّر ِف �إلى َ
المفهو ِم ال َبلا ِغ ِّي في د ِ
 -١٤الموازن ِة َب ْي َن الخَ َب ِر َوال ِإ�نشاءِ.
الح َس َن ِة.
ِّجاهاتَ ،و
المعا ِر ِفَ ،وال ِق َي ِمَ ،والات
ِ
ِ
 -١٥اك ِت ِ
العادات َ
ساب َم ْجموعَ ٍة ِم َن َ
اله َزج.
 -١٦ال َّت َع ُّر ِف �إِلى ِت
طيع أ� ْب ٍ
ِ
يات ِشع ِر َّي ٍة عَ لى َبحر َ
فعيلات َب ْح ِر َ
اله َز ِجَ -21 .ت ْق ِ
ْواع ال َّت ْعبي ِر :ال َو ْص ِف ِّيَ ،وال ِإ� ْبدا ِع ِّيَ ،وال َوظي ِف ِّي.
 -١٧ال َّت َع ُّر ِف �إِلى أ�ن ِ

٢٤
٢٧

ال َو ْحدَ ُة
ال�أولى

اج ِتماعي ٌة
داب ْ
آ� ٌ
اج ِتماعي ٌة
داب ْ
آ� ٌ

داب ،وال�أخْ ِ
عــات كُلُّهــا بِــال� آ ِ
ــلاقَ ،فهــي ِعمــا ُد َبقائِهــا،
َتحيــا ال ُمج َت َم ُ
ـاح ال َعلاقـ ِ
ـات ب ْيـ َـن �أفرا ِدهــا ،وتُشَ ـ ِّك ُل َم ْن َهـ َـج حيــا ٍة ُمتكا ِمــلا ً َي ْصلُـ ُـح
َوسـ َـب ُب نجـ ِ
ـان ومـ ٍ
لِـ ُك ِّل زمـ ٍ
والجماعـ ِ
ـات ،بِهــا َت ْن َت ِشـ ُـر
داب ضرور َّيـ ٌة ِلل�أفــرا ِد َ
ـكان ،وهــذ ِه ال� آ ُ
ال َمح ّب ـ ُة ،و َت ُع ـ ُّم الفَضيل ـ ُة ،و َيكــو ُن ال ُمج َت َم ـ ُع فــي من ـ�أًى ِمـ َـن ال ِف َتــنِ والشُّ ــرورِ.
وال� أ
ــن هــذ ِه ال� آ ِ
داب ،ف َتدعــو
ُ
ــن �أيدينــا َت َتنــاو ُل بعضــاً ِم ْ
حاديــث الّتــي ب ْي َ
ِ
الســوي ِة.
الس
ــن بعــ ِ
ــلوكات ْ
�إل ْيهــا ،وتُحــ ِّذ ُر ِم ْ
الاجتماع ّيــ ِة َغ ْيــ ِر َّ
ض ُّ
َ 1عـ ْـن أ�بــي ُه َر ْيـ َـر َة َ -رضــي اللَّ ـ ُه َع ْن ـ ُه -قــا َل :قــا َل َرســو ُل اللّ ـ ِه �'' :إِ َّن
ـت َف َلـ ْم َت ُع ْدنــي .قــا َل :يــا
اللَّـ َه َتعالــى َيقــو ُل َيـ ْو َم القيا َمـ ِة :يــا ْبـ َـن �آ َد َمَ ،مرِضْ ـ ُ
ـت �أ َّن َع ْبــدي
ـت َر ُّب العالَميـ َـن؟! قــا َل� :أمــا َع ِل ْمـ َ
ـف �أعــو ُد َك وانْـ َ
َر ِّبَ ،ك ْيـ َ
ــت �أنَّــكَ لَــ ْو ُع ْد َتــ ُه لَ َو َج ْد َتنــي ِع ْنــ َد ُه؟
ِض َف َلــ ْم َت ُعــ ْد ُه؟ �أمــا َع ِل ْم َ
فُلانــاً َمــر َ
ـف �أ ْط ِع ُمــكَ
يــا ْبـ َـن �آ َد َمْ ،اس ـ َت ْط َع ْم ُتكَ َف َل ـ ْم تُ ْط ِع ْمنــي .قــا َل :يــا َر ِّبَ ،ك ْيـ َ
ـت �أنَّ ـ ُه ْاس ـ َت ْط َع َمكَ َع ْبــدي فُــلا ٌن
ـت َر ُّب العالَميـ َـن؟! قــا َل� :أمــا َع ِل ْمـ َ
وانْـ َ
ـت �أنَّــكَ لَـ ْو �أ ْط َع ْم َتـ ُه لَ َو َجـ ْد َت ذلِــكَ ِع ْنــدي؟ يــا ْبـ َـن
َف َلـ ْم تُ ْط ِع ْمـ ُه؟ �أمــا َع ِل ْمـ َ
ـت َر ُّب
ـف �أ ْســقيكَ وانْـ َ
�آ َد َمْ ،اس َت ْسـ َق ْي ُتكَ َف َلـ ْم َت ْسـ ِقني .قــا َل :يــا َر ِّبَ ،ك ْيـ َ
العالَميـ َـن؟! قــا َلْ :اس َت ْســقا َك َع ْبــدي فُــلا ٌن َف َلـ ْم َت ْسـ ِق ِه� ،أمــا �إِنَّــكَ لَـ ْو َسـ َق ْي َت ُه
ل َو َج ـ ْد َت ذلِــكَ ِع ْنــدي''.
(حديث قُدُسيَ :روا ُه ُم ْس ِلم)
ٌ
السـ ِ
َ ٢عـ ْـن �أبــي �أ َسـ ْي ٍد مالـ ٍ
ـاعدي َ -رضــي اللَّـ ُه َع ْنـ ُه -قــا َلَ '' :ب ْينمــا
ـك بــنِ َربيعـ َة ّ
ن َْح ـ ُن ِع ْن ـ َد َرسـ ِ
ـاءه َر ُج ـ ٌل ِمـ ْـن َبنــي َس ـ َل َم َةَ ،فقــا َل :يــا
ـول اللّـ ِه
�إِ ْذ جـ َ
شــيء �أ َب ُّر ُهمــا بِــ ِه َب ْعــ َد َم ْوتِ ِهمــا؟
ــن بِــ ِّر �أ َبــ َو َّي
َرســو َل اللّــ ِهَ ،هــ ْل َبقــي ِم ْ
ٌ
اس ـ ِتغْفا ُر لَ ُهمــا ،و�إنْفــا ُذ َع ْه ِد ِهمــا ِمـ ْـن
قــا َل'' :نَ َع ـ ْمَّ ،
الصــلا ُة َع َل ْي ِهمــا ،وال ِ ْ
توص ـ ُل �إِلّا بِ ِهمــا ،وا ْكــرا ُم َصدي ِق ِهمــا''.
َب ْع ِد ِهمــاَ ،و ِص َل ـ ُة ال َّر ِح ـ ِم الَّتــي لا َ
( َروا ُه �أبــو داود)
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َت ُع ْدنيَ :ت ُز ْرني.

�أ َب ُّر ُهما� :أ ِصلُ ُهما،
و�أ ْح ِس ُن �إِلَ ْي ِهما.
ضاء
�إِنْفا ُذ َع ْه ِد ِهما� :إِ ْم ُ
َوصي ِت ِهما.

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّل َغة
جيب ع َِن ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
نُ ُ
حيح ِة:
حيح ِةَ ،و�ِإشا َر َة ( ) أ�ما َم ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َّ
 1ن ََض ُع �ِإشا َر َة ( ) أ�ما َم ال ِعبا َر ِة َّ
الص َ
الص َ
سي لل ِه َ
أ
(
		
تبارك وتَعالى.
والم ْعنى في
ِ
	� -ال ّل ْف ُظ َ
الحديث ال ُق ُد ِّ
(
بِ -ب ُّر ال إ�نسانِ بِوالد ْي ِه ين َتهي بِمو ِت ِهما				.
الم ْقصو ُد بِـ َ
(ظ ْه ٍر) في ِعبار ِة « َم ْن َ
كان َم َع ُه َف ْض ُل َظ ْه ٍر َف ْل َي ُع ْد ِب ِه عَ لى َم ْن لا
جَ -
ُ
(
								
المال.
د -نَفى ال ّر ُ
(
		
سول ِص َف َة ال إ�يمانِ عَ َّم ْن ُيس ِّب ُب ال أ�ذى ِلجيرا ِن ِه.
الحديث ال أ� ّولِ .
الفئات ا ّلتي حثّنا الل ُه سبحانَه وتعالى على الاهتما ِم بها في
 ٢ن َْذ ُك ُر
ِ
ِ
الوالدين َب ْع َد مو ِت ِهما.
 ٣نَذْكُرُ صُوَرَ ِب ِّر
ِ
ُ
الخامس.
الحديث
ُ ٤ن َع ِّد ُد ال أ�مو َر ا ّلتي نَهانا عنها
ُ

)
)
َظ ْه َر َله» هو
)
)

ال َقواع ُد
َن ْق َر�أ ال�أ ْم ِث َل َة ال�آت َي َة:

الاستثنا ُء ()1

المجموعة ال�أولى

المجموعة الثّانية

المجموعة الثّالثة

الحقي َق ِة
كابرَ -١ /ه ْل ُيماري في َ
اس َ
للحقي َق ِة �إلّا َ -١ه ْل ُيماري في الحقيق ِة �أ َح ٌد �إلّا ال ُم ُ
ُ -١ي ْذ ِع ُن النّ ُ
كابر؟
ال ُم َ
كابر؟
كابر.
�إلّا ال ُم ُ
ال ُم َ
ِ
الجاح ِظ �إلّا
َ -٢ق َر�أْ ُت كُ ُت َب
تاب ُالبخلا ِء.
ِك َ

ِ
تاب
 -٢ما َق َر�أْ ُت كُ ُت َب
تاب ُالبخلا ِء -٢ .ما َق َر�أْ ُت �إلّا ِك َ
الجاح ِظ �إلّا ِك َ
ُالبخلا ِء.

ِ
رين �إلّا َسعيداًَ /سعي ٍد -٣ .لَ ْم �أ َسلِّ ْم �إلّا َعلى َسعي ٍد.
الحاضرين  -٣لَ ْم �أ َسلِّ ْم َعلى
َ -٣سلَّ ْم ُت َعلى
الحاض َ
َ
�إلّا َسعيداً.
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ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
َ
المثالِ ال أ� َّولِ ِم َن المجموعَ ِة ال أ�ولى؟
الح ْك ُم ا ّلذي
اس فيه في ِ
ما ُ
اشترك ال ّن ُ
الح ْك ِم؟
َم ِن ا ّلذي خ َر َج عَ ْن هذا ُ
ما ال أ�دا ُة ا ّلتي خَ َر َج ب َ
الح ْك ِم؟
ِوساط ِتها عَ ِن ُ
عناص ُر ُه؟
سلوب؟ وما ِ
سمى هذا ال أ� ُ
ماذا ُي ّ
اس َجمي َع ُهم ْاش َت َركوا في ُح ْك ِم ال�إ ِ
ذعان
�إذا ت�أ ّم ْلنا ال ِمثا َل ال� أ َّو َل في ال َم ْجمو َع ِة ال�أولى ،ف َن ِج ُد �أ َّن النّ َ
الح ْك ِم ،و�أ ّن الّذي دلَّنا على �إ ِ
الح ْك ِم ُه َو َمجي ُئ ُه َب ْع َد
خراج ِه ِم َن هذا ُ
كابر) ِم َن هذا ُ
للحقي َق ِة ،و�أخْ ر َِج (ال ُم ُ
الاس ِتثناء .وهو َي َت َك َّو ُن ِم َن العناص ِر ال�آتي ِة:
لوب ْ
لوب �أ ْس َ
(�إِلّا)َ ،و ُي َس ّمى هذا ال� أ ْس ُ
الاستثناءِ.
الم ْس َتثْنى منهَُ ،وهُ َو َك ِل َم ُة (ال ّناس) و َي َق ُع َق ْب َل أ�دا ِة ْ
ُ -١
سندرسها لاحق ًا.
دوات أ�خرى
الاس ِتثْناءِ ،و ِه َي�( :إ ّلا) ،وهُ ناك أ� ٌ
ُ
 -٢أ�داة ْ

(المكابر)َ ،و َي َق ُع َب ْع َد أ�دا ِة الاستثناء.
الم ْس َتثنىَ ،وهْ َو ُ
ُ -٣
عناصر هي :ال ُم ْس َتثْنى من ُه ،وال�أداة ،وال ُم ْس َتثْنى.
الاستثناء ي َت َك َّو ُن من ثلاث ِة
وهكذا نرى �أ ّن
َ
َ
نَعو ُد �إلى المثالين الثّاني والثّالث من المجموعة ال�أولى ،ون َُح ِّد ُد فيهما َع ِ
ناص َر الاستثنا ِء.
�إذا ت�أ ّم ْلنا ال� أ ْم ِث َل َة في المجموعة ال�أولى م ّر ًة ثانية ،ن َِج ُد �أ َّن َع ِ
ناص َر الاستثنا ِء َتوا َف َر ْت فيها ،و�أنَّها َغ ْي ُر َم ْسبو َق ٍة
عرب ما َب ْع َد �إلّا في
ْناء التّا َّم
الاس ِتثنا ِء ْ
بِ َن ْف ٍي �أو ن َْه ٍي �أو ْاستفها ٍمُ ،في َس ّمى هذا اللَّ ْو ُن ِم َن ْ
الموجب ،و ُي ُ
َ
الاس ِتث َ

هذ ِه الحالَ ِة ُم ْس َت ْث ًنى َم ْنصوباً.

الاستثنا ِء َق ْد َتوا َف َر ْت فيها �أيضاًَ ،غ ْير �أنَّها
ظر في �أم ِث َل ِة المجموعة الثّانية ،ن َِج ُد �أ َّن
عناصر ْ
َ
و�إذا َدقّ ْقنا النّ َ
الاستثناء التا َّم َغ ْي َر الموجبَ ،ف َيجو ُز في الاس ِم
الاس ِتثنا ِء
ُس ِبقَت بِ َن ْفي� ،أو استفها ٍمَ ،ف ُي َس ّمى هذا اللَّ ْو ُن ِم َن ْ
َ
الوا ِق ِع َب ْع َد (�إلّا) ال�إ تْبا ُع َعلى �أن ّ ُه َبد ٌل� ،أو ال َّن ْص ُب على �أنَّ ُه ُم ْس َت ْث ًنى منصوبَ ،ف ُت ْع َر ُب كلم ُة (ال ُمكابِ ُر) في
ِ
ِ
المثال
المثال ال� أ ّو ِل ِم ْن هذه ال َم ْجمو َع ِة ُم ْس َت ْث ًنى منصوباً أ�و َبدلاً ،وكذلك الحا ُل في ك ِلمة (كتاب) في
ثال الث ِ
(سعيد) في ال ِم ِ
ّالث.
الثّاني ،وكلم ِة َ
4

�أ ّما �إذا ت�أ ّم ْلنا ال�أم ِث َل َة في المجموعة الثّال ِثةِ ،
فنج ُد �أنَّها َق ْد خ َل ْت ِم َن ال ُم ْس َتثْنى من ُه ،و َت َق َّد َم َع َل ْيها
الاس ِتثنا ِء
الاستثناء ال ُم َف َّر َغ؛ �أ ْي �أ َّن ما َق ْب َل (�إلّا) َي َت َف َّر ُغ للعملِ
استفها ٌم �أو نَ ْف ٌي ،و ُي َس ّمى هذا اللَّ ْو ُن ِم َن ْ
َ
عرب َك ِل َم ُة (المكابر) في
فيما َب ْعدَها ،و ُي ْع َر ُب ما َب ْع َد (�إِلّا) َو ْف َق َم ْو ِق ِع ِه في ُ
الج ْمل ِة َر ْفعاً �أو ن َْصباً �أو َج ّراً ،ف ُت ُ
ِ
ِ
المثال الثّاني
الض َّم ُة الظّاهرة على �آخر ِه ،وكلم ُة (كتاب) في
المثال ال� أ ّو ِل فاعلا ً مرفوعاً ،وعلام ُة َر ْف ِع ِه َّ
(سعيد) في ال ِم ِ
ثال الثّالِ ِث ْاسماً
مفعولا ً ب ِه منصوباً ،وعلامة نصب ِه ال َف ْت َح ُة الظّاهرة على �آخر ِه ،و َك ِل َم ُة َ
مجروراً ،وعلام ُة َج ِّر ِه ال َك ْس َر ُة الظّاهر ُة على �آخر ِه.
نس َت ْن ِت ُج:
تاب �إِلّا َف ْص َل ْينِ .
الاس ِتثْناءُ :ه َو �إ ُ
ْ -١
خراج ما َب ْع َد (�إلّا) ِم ْن ُح ْك ِم ما َق ْب َلهاِ ،مثلَ :ق َر�أْ ُت ال ِك َ
الاس ِتثْنا ِء من العناص ِر ال�آتي ِة:
سلوب ْ
َ -٢ي َت َك َّو ُن �أ ُ

سب �إليه َحد ٌ
الاستثنا ِء.
َث ما ،و َي َق ُع َق ْب َل �أدا ِة ْ
�أ -ال ُم ْس َتثْنى من ُه :و ُه َو الاس ُم الّذي ُي ْن ُ
الاس ِتثْنا ِء :الّتي تُخْ ر ُِج ما َب ْعدَها ِم ْن ُح ْك ِم ما َق ْب َلها.
ب� -أداة ْ

الاس ُم الواق ُع َب ْع َد �أدا ِة الاستثناء ،ولا يشْ َملُ ُه ُح ْك ُم ما َق ْب َلها.
ج -ال ُم ْس َتثنىْ :
دوات �أخرى َس َن ْد ُر ُسها ِ
ِ -٣من �أ ِ
لاحقاً.
الاستثناء� :إلّا ،و ُهناك �أ ٌ
دوات ْ
� -٤أنوا ُع الاستثنا ِء:

ِ ِ
نهي �أو استفها ٌم،
الاستثناء التّا ُّم
ُ
ُ
نفي �أو ٌ
الموجبُ :ه َو ما ُذك َر فيه ال ُم ْس َتثْنى من ُه ،ولَ ْم َي ْس ِب ْق ُه ٌ
وجوب ال َّن ْص ِب ،و ُي ْع َر ُب ُم ْس َت ْث ًنى َم ْنصوباًِ ،مثْل:
وح ْك ُم ما بعد (�إلّا)
ُ
ُ

الص ْو َم َف إ�نَّ ُه لي و�أنا �أجزي ب ِه''
		
''كُ ُّل َع َملِ ا ْبنِ �آ َدم لَ ُه �إلّا َّ
ِ
نهي �أو استفها ٍم،
الاستثناء التّا ُّم َغ ْي ُر
نفي �أو ٍ
وس ِب َق بِ ٍ
الموجبُ :ه َو ما ُذ ِك َر في ِه ال ُم ْس َتثْنى من ُهُ ،
ُ
عرب ما بعد (�إلّا) �إ ّماُ ،م ْستث ًنى منصوباً� ،أو َبدَلا ً ِمثْل:
و ُي ُ

(م َّت َف ٌق َعليه).

َه ْل �أ ْث َم َر ِت ال�أشجا ُر �إلّا ال َّنخي ُل /ال َّنخي َل؟

ص الّتي ْاش َت َر ْي ُتها �إِلّا ِق ّص ًة.
ما َق َر�أْ ُت َ
القص َ
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نهي �أو استفها ٍم ،و ُي ْع َر ُب ما
الاستثناء ال ُمف َّر ُغُ :ه َو ما ُح ِذ َ
نفي �أو ٍ
ف من ُه ال ُم ْس َتثْنى من ُه ،و ُس ِب َق بِ ٍ
ُ
الج ْم َل ِةِ ،مثْل:
بعد �إلّا َو ْف َق َم ِوق ِع ِه في ُ
الس َّر �إلّا كُ ُّل ذي شَ َر ٍف.
لَ ْن َي ْك ُت َم ِّ
َه ْل َت ْص َح ُب �إلّا ال�أخيا َر؟ لا َت َت َوكّل �إلّا َعلى الل ِه.
تدريبات:
ٌ
نُ ْعر ُِب ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
الم َتف ِّو َ
قون َجوا ِئ َزهُ م �ِإ ّلا ُم َت َف ِّو َق ْي ِن.
أ�  -ت ََس َّل َم ُ
ب -قال تعالى" :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ "
جَ -ل ْي َس أ�ما َم ال ِإ� ْنسانِ َس ٌ
كيم وال َع َم َل َّ
ؤوب.
الد َ
الس ْع َي َ
الح َ
لوغ أ�هْ دا ِف ِه �ِإ ّلا َّ
بيل ِل ُب ِ
المؤمن.
دائد �ِإ ّلا
اس في الشَّ ِ
دَ -ي ْج َزعُ ال ّن ُ
َ

(الكهف)56 :

هـ -قال تعالى" :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ "
الم ْخ ِل َ
صون.
و  -لا َي ْبني ال َو َط َن أ� َح ٌد �إ ّلا أ�بناؤ ُه ُ

(ال ّرحمن)60:

ال َبلا َغ ُة
نقر�أ ال�أ ْمثل َة ال�آتِ َية:

َ
وال�نشاء
الخ َب ُر إ

المجموعة ( أ�)
َ

 -1قا َم ّ
ليم َّي ٍة ُم َت َن ِّوعَ ٍة َ
الص ِّف.
الط َل َب ُة ب أ�ن ِْش َط ٍة َت ْع ِ
داخل ُغ ْر َف ِة َّ
طين.
الم ِ
َ -2م ْو ِس ُم َق ْط ِف ال ّزيتون ِم ْن أ� ْج َم ِل َ
واس ِم ال ِّزراع َّي ِة في ِف َل ْس َ
َ -3
والمسيح ّي َ
المس ِل َ
نين.
مون َ
عاش ُ
دس ُمتحا ّب َين ُم َتعا ِو َ
ون في ال ُق ِ
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المجموعة (ب)
َ

 -١قال (صلّى اللّ ُه عليه وسلّم)" :يا ُمعا ُذَ ،ه ْل َت ْدري ما َح ُّق اللّ ِه َعلى ِعبا ِد ِه؟ َوما َح ُّق الْ ِعبا ِد َعلى اللّ ِه؟
قُ ْل ُت :اللّ ُه و َرسولُ ُه �أ ْع َل ُم."...
 -٢قال(صلّى اللّ ُه عليه وسلّم)َ " :م ْن كا َن َم َع ُه َفضْ ُل َظ ْه ٍر َف ْل َي ُع ْد بِ ِه َعلى َم ْن لا َظ ْه َر لَه."...
روحكَ َالب َد ُن
 -٣لا َت ْل َق َد ْه َر َك �إلّا َغ ْي َر ُم ْك َتر ٍِث مادا َم َي ْص َح ُب في ِه َ

(ال ُم َت َن ّبي)

ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
هَ ْل ِف ْعل ًا قا َم ّ
ليم َّي ٍة ُم َت َن ِّوعَ ٍة َ
الص ِّف ؟
الط َل َب ُة ب أ�ن ِْش َط ٍة َت ْع ِ
داخل ُغ ْر َف ِة َّ
طين؟
الم ِ
هَ ْل َم ْو ِس ُم َق ْط ِف ال ّزيتون ِم ْن أ� ْج َم ِل َ
واس ِم ال ِّزراع َّي ِة في ِف َل ْس َ

هَ ْل َ
والمسيح ّي َ
المس ِل َ
نين؟
مون َ
عاش ُ
دس ُمتحا ّب َين ُم َتعا ِو َ
ون في ال ُق ِ
الجمل َة تُخ ِب ُرنا �أ َّن الطّ َل َب َة قاموا ب�أنْ ِش َط ٍة َت ْعلي ِم َّي ٍة ُم َت َن ِّو َع ٍة
�إذا ت�أ ّم ْلنا ال ِمثا َل ال� أ ّو َل في المجموعة (�أ) ،ن َِج ُد ُ
فَ ،ون َْس َتطي ُع �أ ْن نقو َل لِصاح ِب ِه� :إن ّ ُه صاد ٌق في ِه �أو كا ِذ ٌب ،ف إ� ْن كا َن ُمطابقاً لِ ْل ِ
واق ِع فه َو
داخ َل ُغ ْر َف ِة َّ
الص ِّ
صادقٌ ،و�إ ْن كا َن ُمخالِفاً فهو كا ِذ ٌب.

و�إذا ت�أ ّم ْلنا المثا َل الثّاني ِم َن المجموع ِة ِ
الجمل َة تُخْ ِب ُرنا �أ ّن َم ْو ِس َم َق ْط ِف ال ّزيتون ِم ْن �أ ْج َم ِل
نفسها ،ن َِج ُد ُ
واس ِم ال ِّز ِ
ال َم ِ
للواقع ،وال َك ِذ ُب
كانت مطابق ًة
الص ْد ُق �إ ْن
ْ
طينَ ،ف ِه َي َت ْح َت ِم ُل َوجهينِ ُهماِّ :
ِ
راع َّي ِة في ِف َل ْس َ
مين وال َمسيح ّيين عاشوا في
�إِ ْن ْ
كانت ُمخالف ًة لَ ُه .وكذلك المثا ُل الثّالِ ُث ،ن َِج ُد ُ
الج ْم َل َة تُخْ ِب ُرنا �أ َّن ال ُم ْس ِل َ
الصدقَ �أو ال َك ِذ َب ،فهذا الكلا ُم الّذي َي ِص ُّح �أ ْن
القُد ِ
ِنينَ ،ف ِه َي �أيضاً َت ْح َت ِم ُل َو ْج َه ْينِ ِّ :
ين ُم َتعاو َ
س ُمتحابّ َ
ِ
كاذب ُي َس ّمى َخ َبراً.
لصاح ِبه� :إنَّ ُه صاد ٌق فيه �أو
ُيقا َل
ٌ
سلوب ال ِّنداء (يا َمعا ُذ)
�إ ّما �إذا َت�أ ّم ْلنا �أ ْمث َل َة ال َمجموع ِة (ب) ،ف َن ِج ُد �أ َّن ال ّرسو َل -عليه ال ّسلا ُمَ -ق ِد ْاس َتخْ َد َم �أ َ
سلوب ال�أم ِر في ال ِم ِ
في ال ِم ِ
ثال الثّاني ( َف ْل َي ُع ْد) ،فهو
ثال ال� أ ّول ،وكذلك �أسلوب ْ
الاستفهام( َه ْل َت ْدري) ،و�أ َ
ِ
لا ُي ْع ِل ُمنا بِ
بالصدق �أو
يصح �أ ْن
يوصف ِّ
حصول شَ ي ٍء �أو َعدَمه ،و�إن ّما ُينادي َو َي ْس َت ْف ِهم وي�أمر ،وهو كلا ٌم لا ُّ
َ
ثال الث ِ
ال َكذب .وكذلك قول ال ُم َت َن ّبي (لا َت ْل َق َد ْه َرك �إلّا َغ ْي َر ُم ْك َتر ٍِث )...في ال ِم ِ
ّالث .فالكلا ُم الّذي لا
بالص ِ
ِ
شاء.
دق �أو
الح ْكم عليه ِّ
يح َت ِم ُل ُ
الكذب ُي َس ّمى �إنْ ً
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نس َت ْن ِت ُج:
الخ َبر :هو ما َي ِص ُّح �أ ْن ُيقا َل لقائِ ِل ِه� :إِنَّ ُه صا ِد ٌق في ِه �أ ْو كا ِذ ٌبَ ،ف إِ� ْن كا َن ال َكلا ُم ُمطابِقاً لِ ْل ِ
واق ِع َف ُه َو
َ
صا ِدقٌَ ،و�إن كا َن ُمخالِفاً لِ ْل ِ
جاح.
واق ِع َف ُه َو
كاذب ،كقولِناَ :و َج ْد ُت ال ُمثا َب َر َة طريقاً لِل َّن ِ
ٌ
بالص ِ
ِ
الكذب ،كال�أم ِر وال َّنهي
دق �أو
الح ْكم عليه ِّ
ال�إ نشاء :هو الكلا ُم الّذي لا يح َت ِم ُل ُ
والقسم وال َّت َع ُّج ِب ،مثل :لَ َع َّل لل ِف َل ْسطين ّي َين َد ْولَ َت ُهم.
ْ
والاستفها ِم والنّدا ِء وال َّتمنّي ،والتّر ّجي َ
تدريبات:
ٌ
الخ َب َر ِم َن ال�إ نشا ِء فيما ي�أْتي:
نُم ّي ُز َ
ف �أعو ُد َك َو�أنْ َت َر ُّب
�" -1إِ َّن اللَّ َه َتعالى َيقو ُل َي ْو َم القيا َم ِة :يا ْب َن �آ َد َمَ ،مرِضْ ُت َف َل ْم َت ُع ْدني .قا َل :يا َر ِّبَ ،ك ْي َ
ِض َف َل ْم َت ُع ْد ُه؟ �أما َع ِل ْم َت �أنَّكَ لَ ْو ُع ْد َت ُه لَ َو َج ْد َتني ِع ْن َد ُه؟".
الْعالَ َ
مين؟! قا َل� :أما َع ِل ْم َت �أ َّن َع ْبدي فُلاناً َمر َ
 -2لا َت َتكلّ ْم بِما لا َي ْعنيكَ َ ،و َد ِع ال َكلا َم في كثي ٍر ِم ّما َيعنيكَ َحتّى َت ِج َد لَ ُه َم ْو ِضعاً.
ّلاثين ِم ْن �آذار كُ َّل عا ٍم.
ُ -3ي ْحيي ال ِف َلسطين ّيو َن ِذكرى َي ْو ِم ال�أر ِ
ض في الث َ
 -4ل َع َّل ل ُه ُعذراًَ ،و�أنْ َت َتلو ُم.
سطين وقُراها َت ْل ِب َي ًة لندا ِء ال�أقصى.
َ -5ع ّم ِت
ُ
المسيرات ُمد َن ِف َل َ

(عبد الله بن ع ّباس)

ِ
الحاض ِر قُ ْد َر ٌة فائِق ٌة على نَ ْق ِل ال� أ ِ
والصور ِة خلا َل دقائ َق.
صبح لل�إ ْعلا ِم في َو ْق ِتنا
بالص ْو ِت ّ
حداث وال َمشا ِه ِد َّ
� -6أ َ
كثر ال ِع َب َر ،وما �أق َّل ال ُم ْع َت َبر!
 -7ما �أ َ
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ورقة عمل (الخبر وال�إ نشاء)

الهدف� :أن يم ّيز الطلبة بين الجملة الخبرية والجملة ال�إ نشائية.

ال�نشائية فيما ي أ�تي:
 نم ّي ز بين الجملة الخبرية والجملة إ -١قال تعالى�« :أسمع بهم و�أبصر يوم ي �أتوننا»

نوع الجملة............................... :

عات كُ لُّ ها بِ ال � آ ِ
داب وال �أخلاق.
َ -٢ت حيا ال ُم ج َت َم ُ

نوع الجملة............................... :

 -٣يا ح ّب ذا جب ُل ال ّريان من جبل

وح ّب ذا ساكن ال ّريان من كانا .نوع الجملة................. :

 -٤القدس عاصمة دولة فلسطين.

نوع الجملة............................... :

 -٥قال تعالى« :تالله ل�أكيد ّن �أصنامكم»

نوع الجملة............................... :

ملاحظات المعلم /ة...................................................... :
ملاحظات المشرف /ة............................................................... :
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َديْر ياسين

ال َو ْحدَ ُة
الثّانية

ص:
َب ْي َن َيدي النَّ ِّ

َع ْب ُد ال َّر ْحمنِ ال َّزناقي

ناقي شاع ٌر َجزائر ٌّيُ ،ولِ َد في تِ ِلمسان عام 1934مَ ،ح ِف َظ القُر�آ َن ال َكري َم،
َع ْب ُد ال َّر ْحمنِ ال َّز ّ
ديثَ ،و َح َص َل َعلى شَ ها َد ِة ال� أ ْه ِل َّي ِة ِمن ِ
جام َع ِة ال َّز ْيتونَ ِة.
الح َ
س َ
َو َد َر َ
َق ْد َع َب ْرنا كُ َّل �أ ْس ٍ
هيب ْة
لاك َر َ
َو َز َح ْفنا َف ْوقَ َر ْب ٍ
وات َح َبيب ْة
ش ال َّت َت ِر َّي ْة
َو َمشَ ْينا َف ْوقَ �أنْظا ِر ال ُوحو ِ
َف َع َربِ َّي ْة
ف ك ٍّ
َو َو َض ْعنا �ألْ َ
َق ْد �أ َت ْينا ِم ْن َبعي ٍد في ال َع ِش َّي ْة
َعلّنا نَ ْد ِف ُن َم ْوتانا َونَ ْرمي بِال ُّزنو ِد َالي ْع ُربِ ّي ْة
السمرا ِء مليو َن َب ِل ّي ْة
َم ْن َغدَوا في �أ ْر ِضنا َّ
ماء ال َّطهورا
َق ْد َح َم لْنا َم َعنا ا ْل� أ ْكفا َن َوالْ َ
َونُعوشاً لَ ْونُها ُي ْط ِل ُق نورا
ف َض ِح َّي ْة
كُ ُّل َم ْن َف ّروا ِم َن ال َق ْر َي ِة لَ ّما لَ ِب َس ْت �ألْ َ
�أخْ َبرونا �أ َّن ُج ْن َد الْ َغ ْد ِر في تِ ْلكَ الْ َع ِش َّي ْة
س بِف ٍَّن َو َر ِو َّي ْة
ضاء لِلنّا ِ
َب َتروا ا ْل� أ ْع َ
لاء ُه ْم
َع َّذبو ُه ْمَ ..ق َّطعوا �أ ْش َ
ثُ َّم َر َم ْو ُه ْم َب ْي َن �أ ْظفا ِر ال َم ِن َّي ْة
َب ْع َد ُج ْه ٍد َق ْد َو َص ْلنا
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َر ْبواتَ :ج ْم ُع َر ْبوة ،و ِه َي
ما ار َت َف َع ِم َن ال�أرضِ.

ش ،وهو
نُعوشاًُ :م ْف َر ُدها نَ ْع ٌ
سري ٌر ُيح َمل عليه ال َم ْيت،
وس ّمي بذلك لارتفاعه.
ُ

الس ْمرا ِء َي ْبنو َن ِدياراً ِم ْن َفخا ْر
داء الْ َق ْر َي ِة َّ
َف َو َج ْدنا شُ َه َ
َنيس ْة
َو َو َج ْدنا َد ْي َر
َ
ياسين بِها �أ ْبهى ُم َصلّى َوك َ
ريس ِ
روس ْه
باس ٌم َو ُه َو َيرى َخ ْزراً َع َ
َق ْد َح َض ْرنا َح ْف َل ًة فيها َع ٌ
َف َه َم ْسنا �إِنَّ ُه ْم َي ْمشو َن في َغ ْي ِر ال ِقيا َم ْة
ض بِها َت ْعلو ال َكرا َم ْة
ياء في �أ ْر ٍ
�إِنَّ ُه ْم �أ ْح ُ
َف�أ َت ْت كُ ُّل الْ ُجمو ْع
َو َتنا َد ْت �أ ْق ِبلوا ِم ْث َل سنونو في ال َّربي ْع
َق ْد �أ َتوا ِم ْن َح ْي ُث لا نَ ْدري
آلاف الشُّ مو ْع
الس ْمرا ِء � َ
َولَ ْيلا ً �أ ْو َقدوا في الْ َق ْر َي ِة َّ
ثُ َّم قالوا:
�أ ْي َن كُ ْن ُت ْم؟
َق ْد َب َحثْنا َع ْن ُك ُم يا َق ْو ُم في كُ ِّل ال ُّربو ْع
الضلو ْع
ُم ْن ُذ �أ ْن ِغ ْب ُت ْم َونا ُر الْ ُح ْز ِن َت ْسري في ُّ
�إِنَّنا في الْ ُح ْل ِم لا نَشْ َه ُد �إِلّا ِظلَّ ُك ْم َي ْمشي َعلى َد ْر ِب ال ُّرجو ْع
ف ن َْجثو َح ْذ َوكُ ْم
َب ْع َد عا ٍمَ ..ب ْع َد َق ْر ٍن َس ْو َ
نَشْ َر ُب شَ ْر ِ
بات ال ُّرجوع
َف َفر ِْحنا َو�أ َك ْلنا ال َّت ْم َر في َص ْحنٍ َبديع
َوانْ َط َل ْقنا
ف نَ ْعش
ثُ َّم �إِن ّا َق ْد َح َر ْقنا �ألْ َ
ثُ َّم ِس ْرنا
نُخْ ِب ُر الثُّ ّوا َر في كُ ِّل الْ َب ِر َّي ْة
ياسين َو َج ْدنا
�أنَّنا في َد ْي َر
َ
شَ ْع َبنا الثّائِ َر ِم ْن �أ ْجلِ الْق ِ
َض َّي ْة
باح َو َع ِش َّي ْة
َي ْرقُ ُب ال َّر ْج َع َة في كُ ِّل َص ٍ

َفخارَ :ع َظمةَ ،تبا ٍه
ِ
بالخ ِ
الح َس َن ِة.
صال َ
الخـ ْزر :صغــر العيــنِ  ،ف َك�أنَّها
َ
ـتِ ،كنايـ ًة َعــن ال َم ِ
وت.
خي َطـ ْ

َســنونو :طائر من الخطاطيف،
�أســود الظّهــر �أبيــض َالبطــن،
ُمشَ ــ َّعب ال َّذنَــب ،ســريع
الطّيران ،ي�أكل الحشرات.

نجلس على ُر َك ِبنا.
ن َْجثو:
ُ

الخ ْلقَ ،البشَ ر.
َالب ِر َّيةَ :
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
عن ال�أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
جيب ِ
ن َف ِّك ُر ،ث ّم نُ ُ
 1ن َُب َّي ُن الدّلالَ َة الَّتي يوحي بِها كُ ُّل َس ْط ٍر ِم َن ال� أ ْس ُط ِر الشِّ عريّ ِة ال� آ َتي ِة:
ش ال َّت َت ِر َّي ِة).
�أ( -و َمشَ ْينا َف ْوقَ �أنْظا ِر الوحو ِ

الماء ال َّطهوراَ ..ونُعوشاً لَ ْونُها ُي ْط ِل ُق نورا).
بَ ( -ق ْد َح َم ْلنا َم َعنا ال� أ ْكفا َن َو َ
الس ْمرا ِء َي ْبنو َن ِدياراً ِم ْن َفخا ْر).
داء ال َق ْر َي ِة َّ
جَ ( -ف َو َج ْدنا شُ َه َ

عريين ال آ�ت َي ْي ِن:
ُ ٢ن َو ِّض ُح ُّ
الصو َرتين ال َف ّن ّيتين في َّ
رين الشِّ ِ
الس ْط ِ
لاء ُه ْم ثُ َّم َر َم ْو ُهم َب ْي َن �أ ْظفا ِر ال َم ِن َّي ِة).
�أَ ( -ع َّذبو ُه ْمَ ..ق َّطعوا �أ ْش َ
الضلوع).
الح ْز ِن َت ْسري في ُّ
بُ ( -م ْن ُذ �أ ْن ِغ ْب ُت ْم َونا ُر ُ
سادت في ال َق َ
صيد ِة.
العاط َف َة ا ّلتي
ْ
 ٣ن َُح ِّد ُد ِ

القواع ُد
نقر�أ ال�أمثل َة ال�آتي َة:
الم ْجموعَة ( أ�)
َ

الاستثنا ُء ()2
الم ْجموعَة (ب)
َ
الصهايِ َن ُة ق ْر َي َة ال َّط ْنطو َر ِة َع ْن َب ْك َر ِة �أبيها ما خلا
َه َد َم ّ
ثلاث َة َمواق َع.
اب ال َم ِ
ف ما عدا َم ْت َحفاً.
تاح َ
زار ال ُّط ّل ُ

الصهايِ َن ُة ق ْر َي َة ال َّط ْنطو َر ِة َع ْن َب ْك َر ِة �أبيها َغ ْي َر/
َ -١ه َد َم ّ
ِسوى ثلاث ِة َمواق َع.
 -٢لَ ْم َي ْب َق َم ْو ِق ٌع قائ ٌم في ال َّط ْنطو َر ِة َغ ْي ُرَ /غ ْي َر ثلاث ِة
َمواق َع.
سابقين حاشا زي ٍد.
َم َر ْر ُت بال ُم َت
 -٣لَ ْم َي ْب َق في ال َّط ْنطو َر ِة َغ ْي ُر ثلاث ِة َمواق َع.
َ
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ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
الاس ِتثْناءِ؟
الم ْج
السابق ِة عَ ِ
ِ
ناص َر ْ
هَ ل ْاس َت ْو َف ِت ال أ�مثل ُة في َ
موعات ّ
الاس ِتثْنا ِء فيها؟
ما َن ْوعُ ْ
الاس ِتثْناء فيها؟
ما أ�دا ُة ْ
�إذا ت�أ ّم ْلنا �أمثل َة ال َمجموع ِة (�أ) ،ن َِج ُد �أ َّن ال ُم ْس َتثنى ِم ْن ُه َموجو ٌد في ال ِم ِ
ثال ال� أ ّو ِل َوه َو (ثَلاثة) ،و�أ َّن �أدا َة
ٍ
مسبوق بنفي �أو استفها ٍمَ .غ َير �أ َّن َك ِل َمتي
موجب؛ ل�أن ّه غير
ْناء تا ٌّم
الاستثناء ِهي ( َغير �أو ِسوى) ،و�أ ّن ْ
ْ
ٌ
الاس ِتث َ
الواجب ِة ال�إ ضافةَ ،ف ُي ْع َر ُب ما ب ْعدَهما ُمضافاً �إليه ،وت�أ ِ
خذان ُح ْك َم الاس ِم الوا ِق ِع
( َغ ْير وسوى) ِم َن ال�أسما ِء
َ
َب ْع َد (�إلّا)َ ،ف ُتعربان ُم ْستث ًنى منصوباً.
ِ
الاستثناء ِهي ( َغ ْي ُر)،
ظر في
المثال الثّاني ،ف َن ِج ُد �أ َّن ال ُم ْس َتثنى ِم ْن ُه َموجو ٌد �أيضاً ،و�أ َّن �أدا َة ْ
و�إذا َدقّ ْقنا النّ َ
ْناء تا ٌّم غير موجب ،فيجو ُز فيها ما يجو ُز في الاس ِم الوا ِق ِع َب ْع َد (�إلّا) ،و ُه َو ال�إ تْبا ُع َعلى �أن ّها َبد ٌل
ل ِك َّن ْ
الاس ِتث َ
ِ
المثال َبدلا ً َمرفرعاً �أو ُمس َت ْث ًنى منصوباًَ ،وكذلِكَ
َمرفوع �أو النّ ْص ُب على �أن ّها ُم ْس َت ْث ًنى ،ف ُت ْع َر ُب (غير) في هذا
الحا ُل في ِسوى.
ثناء
�أ ّما �إذا ت�أ ّم ْلنا ال ِمثا َل الثّالِ َث ،ف َن ِج ُد �أ َّن ال ُم ْس َتثْنى من ُه َق ْد ُح ِذفَ ،و َق ْد ُس ِبقَت ُ
الجمل ُة َبنفيْ ،
فالاس ِت ُ
ُمف َّر ٌغ ،وفي هذه الحالَ ِة تُ ْع َر ُب ( َغ ْير ِ
عرب ( َغ ْير)
وسوى) َو ْف َق َم ْو ِق ِع ِهما في ُ
الج ْمل ِة َر ْفعاً �أو ن َْصباً �أو َج ّراً ،ف ُت ُ
ِ
الض َّم ُة الظّاهرةُ.
في هذا
المثال فاعلا ً مرفوعاً ،وعلام ُة َر ْف ِع ِه َّ
الاستثناء
الاستثنا ِء ،و�أ ّن �أدا َة ْ
و�إذا ُعدنا �إلى �أم ِث َل ِة ال َم ْجمو َع ِة (ب) ،ف َن ِج ُد �أ َّن كُ ّلا ً ِم ْنها َق ِد ْاستوفى �أركا َن ْ
ثال الثّالِ ِث ،ون ِ
المثال الثّاني ،و(حاشا) في ال ِم ِ
ِ
ِه َي (ما َخلا) في ال ِم ِ
ُلاح ُظ �أ ّن ما
ثال ال� أ ّو ِل ،و(ما عدا) في
جاء َم ْنصوباً َعلى �أن ّ ُه َم ْفعو ٌل ب ِه لَ ُهما ،وهذا َي ْعني �أن ّ ُهما ِف ْع ِ
لان
َب ْع َد (ما عدا ،وما خلا) وهو ال ُم ْس َتثْنى َق ْد َ
يان َم ْس ِ
ماض ِ
ِ
المثال الث ِ
ِ
ّالث
دير ُه هو� .أ ّما (حاشا) في
بوقان بِـ(ما) ال َم ْصدر َّي ِة ،وفا ِعلُ ُهما َضمي ٌر ُم ْس َت ِت ٌر وجوباًَ ،ت ْق ُ
سلوب ُيفي ُد َم ْعنى الاستثنا ِء،
فجاء ما َب ْعدها مجروراً ،على �أن ّها َح ْر ُ
ف َج ٍّر ،وما َب ْعدها اس ٌم َم ْجرو ٌر بها ،فال� أ ُ
َ
ِ
ْ
ل ِك َّننا لا نَذك ُُر َكل َم َة ال ُم ْس َتثْنى في ال�إ ِ
عراب.
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نس َت ْن ِت ُج:
ِ -١م ْن �أ ِ
دوات الاستثناء ( َغ ْير ،سوى ،ما َعدا ،ما َخلا ،حاشا).
الاس ِم الوا ِق ِع َب ْع َد �إلّاَ ،ف َي ِ
َ ( -٢غ ْير َوسوى) ْاس ِ
كونان:
إعراب ْ
مان ُي ْع َربان � َ
ِ
رين َغ ْي َرِ /سوى الحارسِ.
�أُ -مس َتث ًنى َم ْنصوباً في الاستثنا ِء التّا ِّم
اس ُمبكّ َ
الموجب ،مثل :نام النّ ُ
ِ
الموجب ،مثل:
بَ -بدَلا ً ِم َن ال ُم ْس َتثْنى ِم ْن ُه �أو ُم ْس َتث ًنى َم ْنصوباً في الاستثنا ِء التّا ِّم َغ ْي ِر
العاقل .هَ ْل أ�عَ ْد َت ُ
تاب؟
لا َي ْسعى لل َفضي َل ِة أ� َح ٌد َغ ْي ُرَ /غ ْي َر
الك ُت َب ا َّلتي اس َت َع ْرتَها ِسوى ِك ٍ
ِ
جَ -و ْف َق موق ِعهما في الجمل ِة في الاستثنا ِء ال ُمف ّر ِغ ،مثل:
لا َي ْن َف ُع ال إ�ن َ
مين؟
ْسان َغ ْي ُر عَ َم ِل ِه .لا َت ّت ْبع َغ ْي َر الحقِّ  .هَ ْل يو َثقُ ِب َغ ْي ِر ال أ� ِ
الج ُّر بال�إ ضا َف ِة دائِماً.
الاس ِم َب ْع َد ( َغ ْير َو ِسوى) ُه َو َ
ُ -٣ح ْك ُم ْ
ماضيان َم ْس ِ
ِ
( -٤ما َعدا وما َخلا) ِف ْع ِ
بوقان بـ (ما) ال َم ْص َد ِر َّي ِة ،ويكو ُن فاعلُ ُهما َضميراً ُم ْس َت ِتراً ُوجوباً،
لان
ف.
ُ
يوس َ
وح ْك ُم ْ
الاس ِم الوا ِق ِع َب ْع َد ُهما ال َّن ْص ُب َعلى �أن ّ ُه َم ْفعو ٌل به لل ِف ْعلِ  ،مثلَ :ح َض َر ال َم ْد ُع ّوو َن ما َخلا ُ
ف َج ٍّر ،وما َب ْعدَها ْاس ٌم َم ْجرو ٌر بها ،مثل :ن ُِح ُّب ال َم ْس َرح ّي ِ
السوق ّي ِة.
رجح ا ْعتبا ُرها َح ْر َ
( -٥حاشا) ال� أ ُ
ات حاشا ّ

نُ ْعر ُِب ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:

 -١قال تعالى" :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ".
المثا ِب ِر.
 -٢لا ُي ْد ِر ُك ا ْل َم ْج َد أ� َح ٌد غي ُر ُ

(ال ّنمل)57 :

 -٣ليس ُ
سلاح الشريف.
العمل �إ ّلا
َ
ً
(عُ مر بن ّ
مين �إ ّلا ُص ْلح ًا أ� َّ
الخطاب)
حلالا"
حل َحرام ًا أ�و َح َّر َم
ُّ -٤
"الص ْل ُح جائ ٌز َب ْي َن ُ
الم ْس ِل َ
هون ال ُع ْم ُر �إ ّلا ساع ًة َوت ُ
َ -٥ق ْد َي ُ
( أ�حمد شوقي)
َهون ال أ� ْر ُض �إ ّلا َم ْو ِضعا
براهيم َف ِم ْن مار َي َة ال ِق ْبط ّي ِة.
السلا ُم – ِم ْن خَ َ
ديج َة ما عدا �إ َ
ُ -٦ك ُّل أ�ولا ِد ال ّن ِّبي – علي ِه ّ
التّعبي ُر
ض ال ِع ْل ِم َّي ِة.
نَ ْك ُت ُب َت ْقريراً َع ْن ر ِْح َل ٍة ل� أ َح ِد ال َمعا ِر ِ
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ورقة عمل (الاستثناء)
الهدف:

� -أن يتعرف الطلبة على الاستثناء :معناه ،و�أدواته ،و�أنماطه ،و�إع رابه.

 -١نع ّي ن الاستثناء في الجمل ال �آتية مع إ�ع رابه ،وبيان نوعه:
ما غاب �أحد
�إلا �أخاك /أ�خوك
�أثمرت ال�أشجار
�إلا واحدة

حضر الطلاب
�إلا محمداً
ما مررت �إلا
ب�أخيك

 -٢نعرب ما تحته ّ
خط في الجمل ال �آتية إ�ع راب ًا تام ًا:
�أ -ما غاب �إلا �أخوك.
ب -حضر الطلاب �إلا محمداً.
ج -ما طارت الحمامات �إلا حمامة.

 -3نضبط �آخر المستثنى في الجمل ال �آتية ،مع بيان السبب:

�أ -ما عاد الطلاب �إلا زيد
ب -ما حضر �إلا عدنان
ج -هل عاد الطلاب �إلا طالبين؟
د� -إن �أنتم �إلا بشر
هـ -ما ر�أيت غير محمد
و -ما التقيت ب�أحد �إلا �أحمد

 -٤نم ثّ ل بجمل من إ�نشائنا على أ�نماط الاستثناء.
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ب
عَن ْاقي ُد ِع َن ٍ

ال َو ْحدَ ُة
الثّالثة

علي خليل لُ ّبد

ص:
َب ْي َن َيدي النَّ ِّ

ِ ِ
طينيُ ،ولِ َد في مدين ِة ال َم ْجدلَ ،حص َل
علي خليل لُ َّبد (2007 -1936م)ٌّ ،
قاص وشاع ٌر ف َل ْس ٌّ
َعلى �إجاز ِة (اللّيسانس) في التّاريخِ ،من ِ
س
جام َع ِة الْقا ِه َر ِة عا َم 1967مَ ،و َع ِم َل ُم َد ِّرساً في َمدار ِ
الص ُح ِف وال َمج ّل ِ
ات
وكال ِة ال َغ ْو ِث في َغ ّزةَ ،نَشَ َر كَثيراً ِم َن الق ََص ِ
ص والقصائ ِد الشِّ ْع ِر َّي ِة في ُّ
ال ِف َل ْس ِطين ّي ِة.
ب
عَن ْاقي ُد ِع َن ٍ
لاح ُم ْن ُذ َب َن ْت ُه َوكال ُة ال َغ ْو ِث في �أح ِد ُم َع ْس َك ِ
رات ِ
ئين،
عاشَ ْت في َب ْي ٍت َصغيرٍ ،لَ ْم َت َم َّس ُه َي ُد ا ْل إِ� ْص ِ
اللاج َ
ناء وال ُمكا َب َد ُة ِم ْن َكث َْر ِة ال ِع ِ
زاح ِم ال� أ ْفوا ِه َعلى لُ ْق َم ِة ال َع ْيشِ.
يال َو َت ُ
قاء وال َع ُ
َب ْي َن والِدَينِ كُ ِت َب َع َلي ِهما الشّ ُ
ض �أ ِّمها �إِلى َت ْر ِك الْ َم ْد َر َس ِة �إلى
كانَت َر ُ
جاء بِ ْك َر �أ َب َو ْي َها ،في الثّاني َة َعشْ َر َة ِم ْن ُع ْم ِر َهاَ ،د َف َعها َم َر ُ
َغ ْي ِر َر ْج َع ٍةَ ،ف ْاس َت ْب َدلَ ِت ال ِم ْك َن َس َة َو َص ْح َن الْ َعجينِ بالْ ِك ِ
زين ب َو ْج ِه
تاب والْ ُك ّراسَِ ،و َو ْج َه �أ ِّمها ال ّذابِ َل َ
الح َ
للحيا ِة وال ُم ْس َت ْق َبلِ .
اب ال ُم َت َف ِّت ِح َ
ال ُم َد ِّر َس ِة الشّ ِّ
الصرا ِع الما ِّد ِّي ال َع ِ
نيف َت َف َّت َق ِذ ْه ُن الوالِ ِد َع ْن َمشْ رو ٍع َيزي ُد به َدخْ َل ال� أ ْسر ِةَ ،فا ْبتا َع َبق ََر ًة
َوفي َغ ْم َر ِة ِّ
وج ِه الَّذي اح َت َف َظ ْت بِ ِه ُم ْن ُذ َز ِ
َظير ال َّتنا ُز ِل َع ْن َمصا ِغ َز ِ
واجهما.
َحلوباً ن َ
لي �أو ال َّذهب.
َو َقد �ألْقى هذا ال َمشْ رو ُع الجدي ُد َمزيداً ِم َن الْ َم ِ
تاع ِب على الفَتا ِةَ ،فكا َن ال َمصاغُ :
الح ِّ
ِعاء اللَّبنِ َعلى
لِزاماً َع َل ْيها �أ ْن َت ْذ َه َب في ر ِْح َل ٍة َي ْو ِم َّي ٍة شاقَّ ٍةَ ،ت ْح ِم ُل و َ
َر�أ ِسها؛ لِ ُت َو ِّز َع ُه َعلى ِ
فين في الْ َمدين ِة الْ ُمجاو َر ِة.
بيوت الْ ُم ْت َر َ
كان َِت الفَتا ُة َت ْق َط ُع ال َّطري َق ال ُّترابي ال َّطوي َلِ ،
حاف َي َة الْ َق َد َمينِ َ ،ت ْس ُت ُر ِج ْس َمها ال َّنحي َل بِ�أ ْس ٍ
مال با ِه َت ٍة
َّ
َقدي َم ٍةَ ،ت َت َج َّو ُل في شَ وا ِر ِع الْ َمدين ِة َو�أ ِزقَّ ِتهاَ ،ت ْن ُظ ُر بِ َعي َن ْينِ َي ْم َل ُؤهما الْ ُح ْز ُن والانْ ِكسا ُر �إلى كُ ِّل ما ُيصا ِدفُها:
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ذات ال�ألْ ِ
وان ال ّزا ِه َي ِةِ ...
باب� ...أ ْولا ٍد َي َتبا َه ْو َن بِ َملابِ ِسه ِم ِ
واج ِ
ِ
هات الْ َمحا ِّل ال ِّتجار َّي ِة...بائِ ِع ال َك ِ
سوق
الخضْ ِ
راوات والفَوا ِك ِه.
َ
الج َل ِد
ْ
شاويرها َالي ْو ِم َّي ُة َمزيداً ِم َن َ
كانت َت َت�أ َّم ُل في َص ْم ٍتَ ...ت َت َو َّج ُع في َص ْم ٍت ،و َق ْد �أ ْك َس َب ْتها َم ُ
والْ ِخ ْب َر ِة بالْ َحيا ِة ،و�إ ِْحساساً ُم َتنامياً بِ َت َص ُّر ِ
الصغيرِ.
فات الْ َبشَ رِ ،وا ْك َت َن َز ْت كُ َّل ُمشا َهداتِها في َع ْق ِلها َّ
َم َّر ْت بِ ِ
الخضْ ِ
يخ،
سوق َ
راوات َ
ذات َيو ٍمَ ،ف َر�أ ِت الَ َحوان ْي َت َت ْزدا ُن بِفَوا ِك ِه َّ
الص ْي ِف الشَّ ِه َّي ِة :ال ِع َن ِب ،والْ ِبطّ ِ
عين َو�أغاني ِهم( :مال الشَّ ْيخ ِع ْجلين
والشَّ ّما ِم ،وقّ ْد ن ُِّسق ْ
داء الْبائِ َ
َت بِ َطريق ٍة َت ْج ِذ ُب �أنْظا َر ال َّزبائِنِ � .أ ْع َج َبها نِ ُ
السكّينِ يا بطّيخ).
يا ِع َن
َ
ب)(...ح َ
لاوة يا شَ ّمام)َ ( ...ع ِّ
�أ َخ َذ ْت َت ْن ِص ُتَ ،و ُعيونُها ُم َعلَّ َق ٌة بِ َك ْو َم ِة الْ ِع َن ِب الَّتي ُصف َّْت َعناقيدُها في شَ ْكلٍ َه َر ِم ٍّي َجميلٍ � ...إِنَّها
لاوتِ ِهَ ...ت َم َّن ْت �أ ْن
ذين ُيساوِمونََ ...و َي َت َذ َّوقو َن َعناقي َد الْ ِع َن ِب؛ لِ َي َت�أكَّدوا ِم ْن نُضْ ِج ِه َو َح َ
َت ْن ُظ ُر �إِلى ال َّزبائِنِ الَّ َ
ري َولَ ْو ُع ْنقوداً ِم ْنها.
َتشْ َت َ
ِض لِلاتِّفاقِ
ُيسا ِو ُمُ :يفاو ُ
لاح ْت في ُم َخ ِّي َل ِتها صور ُة والِ ِدها ُم ِك ّباً على َق ْط ِف
في تِ ْلكَ اللّ ْح َظ ِة
َ
الس ْل َع ِة.
َعلى َث َمنِ ِّ
َعناقي ِد الْ ِع َن ِب ِم َن الْ َم ْز َر َع ِة الَّتي َي ْع َم ُل فيها ه ِذ ِه ال�أيّا َمَ ،ي َت َذ َّوقُهاَ ،و ِ
لك َّنه لا
صاح َب الْ َع َم ِل ُي ِ
واحدةً� ،إ ْذ �إِ َّن ِ
َيستطي ُع �أ ْن ُي ْح ِض َر �إلى َب ْي ِت ِه َولَ ْو َح َّب ًة ِ
راق ُب
ال ُع ّما َل ِع ْن َد ُمغا َد َرتِ ِهم الْ َم ْز َر َعةَ ...و َي ْع َت ِذ ُر لَ ُه ْم بِ�أ َّن الْ ِع َن َب في �أ َّو ِل الْ َم ْو ِس ِمَ ،و ُه َو غالي الثَّ َمنِ .
لامات الْ َك�آب ِة " ...لَ َق ْد َو َعدَنا الْ َم ْسؤو ُل َعنِ
َت َذكَّ َر ْت ما قالَ ُه والِدُها َو َق ِد ا ْر َت َس َم ْت على َو ْج ِه ِه َع ُ
الْ ُع ّم ِال �أ ْن ُي ْع ِط َينا ما نُري ُد من الْ ِع َن ِب � ِآخ َر ال َم ِ
وس ِم".
شَ ِه َّي ُتها �إِلى َح َّب ِة ِع َن ٍب َت ْزدا ُدَ ...ت ْح َت ِل ُب ريقَها َو َت ْب َت ِل ُع ُه ...ماذا َت ْف َع ُل؟ �إِنَّها َت ْق َتر ُِب ِم ْن َك ْو َم ِة الْ ِع َن ِب...
س َح ّب ًة لِ َت َت َذ َّو َقها؟ ن ََّح ِت الْ ِف ْك َر َة جانِباً� ...أ َتشْ َتري
َت َس َّم َر ْت َقدَماها بِجانِ ِب الْ َب ْس َط ِة� ...أ َي ِح ُّق لَها �أن َتخْ َت ِل َ
ْ
ْ ِ
َّ
ُع ْنقوداً َصغيراً َو َت�أكُلُ ُه في الطريقِ ؟ َص َف َعها البائ ُع بِـ « َعشَ َرة الكيلو يا َت َس َّم َر ْت :ثَب َت ْت َو َل ْم َي ْصدُر
الح ِ
ِع َنب»َ ...ت َح َّس َس ْت ما بِ َي ِدها من َحصي َل ِة َب ْي ِع َ
ليب؛ َف َو َجد َْت �أنها َع ْنها �أ ُّي َح َر َك ٍة.
الصرا ُع في
لا َت ْكفي لِ ِشرا ِء كيلو غرام واح ٍد ِم َن الْ ِع َن ِب ،و َب ْي َنما كا َن ِّ
ِ
داخ ِلها ُم ْح َت ِدماً َب ْي َن الشَّ ْهو ِة والْ ِف ْعلَِ ،ص َد َم ْتها َي ٌد َه َو ْت َعلى ُص ْد ِغهاَ ،و َط َّي ِ
وص ْو ٌت
رت الشَّ َر َر من َع ْي َن ْيهاَ ،
ا ْه َت َّز ْت لَ ُه َخلايا ِج ْس ِمها كُلُّها.
ُم ْح َت ِدماً :شَ ديداً.
ا ْب َتعدي َعنِ َالب ْسط ِة ،ه ّيا.س بِ َك ِل َم ٍة ِ
الص ْد َم ُةَ ،ف َت َن َّح ْت جانِباً ُم ْب َت ِعد ًة
واح َد ٍةَ ،ف َق ْد �أ ْذ َه َل ْتها َّ
لم َت ْن ِب ْ
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َعنِ الْ ُع ِ
واص َل ْت َطري َق َع ْو َدتِها �إلى الْ َب ْي ِت،
يون الَّتي َت ْرقُ ُبهاَ ،و�أ َخ َذ ْت َت ْذر ُ
ِف ال َّد ْم َع جزافاً في َص ْم ٍتَ ،و َ
بالض ْع ِف َوالْ َمهانَ ِة.
ساس َّ
وكُلُّها �إ ِْح ٌ
ِ
لتناول ال َّطعا ِم ،و َب ْع َد َدقائِ َق �أ ْس َب َل ْت ُجفونَها
في الْ َب ْي ِت شَ َع َر ْت ب إِ� ْعيا ٍء شَ دي ٍد...لَ ْم َت ُع ْد لَها شَ ِه َّي ٌة
َضاء في ُس ْر َع ٍة...
ال ُم ْن َه َك َةْ ،
واس َت ْس َل َم ْت لِ َن ْو ٍم َعميقٍ  ...ماذا َترى؟ �إِن ّها َسحاب ٌة عظيم ٌة َت ُ
جوب الْف َ
س َت َت َو َّس ُط َك ِب َد
َب ْر ٌق َو َر ْعدٌ�...أ ْمطا ٌر َت ْه ِط ُل بِ َغزار ٍة�...إنَّه الطّوفانُ�...إِن ّه ال َغ َرقُ...لا ،ها ِه َي الشَّ ْم ُ
ِ
...البيوت
البيوت
س َي َت َو َّه ُجَ ...ت ْنق َِش ُع الْ ُغيو ُمَ ...ت َغ َّي َر ْت �ألْوا ُن
...ض ْو ُء الشَّ م ِ
ُ
السماء كَبير ًة َعظي َم ًة َ
َّ
ِ
البيوتَ ...ملابِ ُس ُه ْم
زاهير َوال ُورو ُدَ ...يخْ ُر ُج ال� أ ْولا ُد من
َت ْز َدهي و َت َتطاو ُل...على ُج ْدرانِها َت ْل َت ُّ
ف ال� أ ُ
والملابس
لئ...
ض بِ�أ ْح ِذ َي ِت ِهم الْ َح ْمراءَ ...ت َح َّس َس ْت ِج ْس َمها� ...إِنَّ ُه ُم ْم َت ٌ
َجميل ٌة �أخّ اذةٌَ ،ي ُدقّو َن ال� أ ْر َ
ُ
السوقَ  ...الْ ِع َن ُب
ِعاء اللَّبنِ و�أ َخ َذ ْت َت ْجريَ ،ف َتناث ََر ْت ِم ْن ُه ِقط ُع ال ُّنقو ِدَ ...ق َصد َِت ّ
َجدي َدةٌَ ...ح َم َل ْت و َ
كَثي ٌر والْبا َع ُة ُيمازِحو َن ال�أولا َد ْ
ادت لِ ُت ْط ِع َم �إِخْ َو َتها.
ض الْ َعناقي ِد َو َو َض َع ْتها ِفي ا ْل�إ نا ِء ،و َع ْ
...اش َت ْ
رت َب ْع َ
جاء...نِ ِ
مت نَ ْوماً َطويلاً� ...ألَ ْم َتشْ َبعي ِم َن
ه َّزها َص ُ
جاء...قومي يا َر ُ
جاءَ ...ر ُ
وت �أ ِّمهاَ ...ر ُ
الْ َّنو ِم؟! لَ َق ْد عا َد �أ ِ
بوك َو َم َع ُه الْ ِع َن ُب.

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
عن ال�أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َية:
جيب ِ
ن َف ِّك ُر ،ث ّم نُ ُ
 1في َض ْو ِء ِقرا َء ِتنا ِل ْل ِق َّص ِة ،ن َُح ّل ُلها َو ْف َق عناص ِرها على ال َّن ْح ِو ال آ�تي:
ب -ال ّزمان:
المكان:
أ�َ -
د -ال ُع ْق َدة:
ج -الشَّ ْخص ّيات الثّا َن ِو َّية:
الح ّل:
هـَ -
 ٢ن َو ِّض ُح َج َ
مال ال َّت ْصوي ِر فيما َي ْأ�تي:
َص ْو ٌت اهْ َت َّز ْت َل ُه خَ لايا جِ ْس ِمها ُك ُّلها.
ن ََّح ِت ا ْل ِف ْك َر َة جا ِنب ًا.
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َزاح ُم ال أ� ْفوا ِه عَ لى ُل ْق َم ِة ا ْل َع ْي ِش.
ت ُ
الم ْج َت َم ِع.
مل ال أ�طفالِ في ُ
ُ ٣ن ْبدي َر أ�ينا في ظاه َر ِة عَ ِ
بقت ال ِق َّص ُة نا ِفذ َة ال أ� َم ِل ُمشْ َرع ًة ،في أ�يِّ جز ٍء منها َظ َهر ذ ِل َك؟
 ٤أ� ِ

ورقة عمل (عناقيد عنب)

الهدف� :أن يحلل الطلبة فقرة معطاة تحليلا ً �أدبياً ولغوياً.
 -1نقر�أ النص ال�أتي من درس( عناقيد عنب) ،ونجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
"كانت الفتاة تقطع الطريق الترابي الطويل ،حافية القدمين ،تستر جسمها النحيل ب�أسمال
باهتة قديمة ،وتتجول في شوارع المدينة ،و�أزقتها ،وتنظر بعينين يملؤهما الحزن والانكسار �إلى
كل ما يصادفها".
�أ -ما الفن النثري الذي يمثله هذا النص؟.........................................
ب -ما دلالة العبارات ال�آتية:
 كانت الفتاة تقطع الطريق الترابي الطويل ....................................... تنظر بعينين يملؤهما الحزن والانكسار............................................؟ج -ما ضد ك ّل م ّما ي�أتي:
الـــــــحـــــــزن...............حـــــــافـــــــيـــــــة...........قـــــــديـــــــمـــــــة..............
نحيل..................؟
د -نستخرج من النص:
حالاً....................................:
صفة...................................:
جا ّراً ومجروراً.........................:
هـ -نب ّين سبب كتابة الهمزة في كلمة (يملؤها) على هذه الصورة:
....................................................................
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روض
ال َع ُ
َب ْح ُر الهَ َز ِج

بيات ال� آ َتي َة:
نَ ْق َر�أ ال� أ َ
الح ِّب َو َل ْم َي ْع َل ْم َجوى َق ْلبي
أ�يا َم ْن لا َم في ُ
َ
كــــان َولا ُب َّ
ــــــد ِم َن ا ْل ُع ْت ِب َفبِا ْل ُح ْسنى
َو�ِإ ْن
قيـل َلنــا عَ ْن ُـك ْــم َكمـا َ
َو َق ْد َ
قيــل َل ُك ْـم عَ ّنــا

(ابن عبد ر ّبه)
(ال َبهاء زُهير)

�إذا َقطّ ْعنا َالب ْي َت ال� أ ّو َل َعروض ّياً ،ن َِج ُد �أن ّ ُه َعلى النّ ْح ِو ال�آتي:
�أ يا َم ْن لا

َم ِف ْل ُحب ْـ بي

َو لَ ْم َي ْع لَ ْم

َج وى َق ْل بي

ٮ- - -

ٮ- - -

ٮ- - -

ٮ- - -

َمفاعيلُ ْن

َمفاعيلُ ْن

َمفاعيلُ ْن

َمفاعيلُ ْن

ن ِ
ُلاح ُظ �أ َّن َت ْف ِ
اله َز ِج،
جاء ْت َجمي ُعها َعلى َو ْز ِن ( َمفاعيلُن)َ ،و ِه َي ال َّت ْفعي َل ُة ال� أ ْصل َّي ُة لِ َب ْح ِر َ
عيلات َالب ْي ِت َ
(الصدرِ)ِ ،وم ْث َلها في الشَّ ْط ِر الثّاني(ال َع ُجزِ)َ ،و ُي َس ّمى َالب ْح ُر
و�أنَّها َت َك َّر َر ْت َم َّرتينِ في الشَّ ْط ِر ال� أ َّو ِل ِم َن َالب ْي ِت َّ
الّذي َت َت َك َّر ُر في ِه ( َمفاعيلن) �أ ْر َب َع َم ّر ٍ
اله َز ِج.
اتَ :م َّرتين في َّ
الص ْدرِ ،و َم َّر َت ْينِ في ال َع ُج ِز َب ْح َر َ
ّالث َف ُي َق َّط ِ
�أ ّما َالب ْي ِ
عان َعلى ال َّن ْح ِو ال�آتي:
تان :الثّاني والث ُ
ِمـ نَ ْل ُع ْتـ ب َفـ بِ ْل ُحسـ نى
َو لا ُب ْد َد
َو �إِ ْن كا َن
ٮ - -ٮ ٮ- - -
ٮ - -ٮ ٮ - -ٮ
َمفاعي ُل
َمفاعي ُل
َمفاعيلُ ْن
َمفاعي ُل
َو َق ْد قي َل

لَـ نا َع ْن كُ ْم

كَـ ما قي َل

لَـ كُ ْم َع ْن نا

ٮ - -ٮ

ٮ- - -
َمفاعيلُ ْن

ٮ - -ٮ
َمفاعي ُل

ٮ- - -
َمفاعيلُ ْن

َمفاعي ُل
20

فعيلات في َالب ْيتينِ الثّاني والثّالِ ِث ،ن َِج ُد �أ َّن ال َّت ْف ِ
ِ
عيلات :ال�أولى والثّاني َة والثّالِث َة ِم َن َالب ْي ِت
�إذا تا َب ْعنا التّ
الثّانيَ ،و َر َدتا َعلى صور ِة ( َمفاعي ُل)َ ،وكَذلك التّ ْف ِ
عيلتان :ال�أولى والثّالِ َثة ِم َن َالب ْي ِت الث ِ
ّالثَ ،وه ِذ ِه صور ٌة َفرع ّي ٌة
ئيس ِة.
لِ َت ْفعي َل ِة َب ْح ِر َ
اله َز ِج ال ّر َ
نس َت ْن ِت ُج:
الص ْد ِر ،و َت ْفعي َلتين في ال َع ُج ِز.
اله َز ِج ِم ْن أ� ْر َب ِع َت ْف ٍ
َ -١ي َت َك َّو ُن َب ْح ُر َ
عيلاتَ :ت ْفعي َلت ْي ِن في َّ
اله َز ِجِ ،ه َيَ ( :مفاعي ُلن ٮ .)- - -
 -٢ال ّت ْفعي َلة ال أ�صل َّي ُة ِل ْل َب ْح ِر َ
َ -٣ت ِر ُد َت ْفعي َل ُة َمفاعي ُلن عَ لى صور ِة ( َم ُ
فاعيل ٮ  - -ٮ).
ُ -٤ي َؤ ِّل ُف ْتكرا ُر ( َمفاعي ُلن ٮ  - - -أ�و صورتها ( َم ُ
تين في ُك ِّل َشط ٍر ِم َن
فاعيل ٮ  - -ٮ) َم َّر ِ
اله َز ِج.
ال َب ْي ِت الشّ عريِّ َ ،ب ْح َر َ
زاج ت َْس ٌ
هيل َمفاعي ُل ْن َمفاعي ُل ْن
تاح َب ْح ِر َ
ِ -٥م ْف ُ
اله َز ِج :عَ لى ال أ�هْ ِ
تدريبات:
ٌ
اله َز ِج ،ونَ ْذك ُُر ال َّت ْف ِ
عيلات في كُ ٍّل ِم ْنها:
نُ َق ِّط ُع ال� أ َ
بيات ال� آ َتي َة ِم َن َب ْح ِر َ
َو ِه ْن ٌد ِم ْث ُلها ُي ْصبي
ِ� -١إلى ِه ْن ٍد َصبا َق ْلبي
ساك َن ِة الوادي
عَ لى ِ

َ -٢سلا ٌم را ِئ ٌح غا ِد
ـت عَ لـى خَ ـ ْو ٍف ت َُح ّي ْيـنـا
 -٣أ�لا َح ِّي ا َّلتي قا َم ْ

(ابن عبد ر ّبه)
داني)
( أ�بو فِراس َ
الح َم ّ
(عُ َم ُر ُبن أ�بي ربي َع َة)
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ال َو ْحدَ ُة
ال ّرابعة

َن ْم ٌلَ ..و َن ْح ٌل
زكي نجيب محمود

ص:
َب ْي َن َيدي النَّ ِّ
زكي نجيب محمود (1993-1905م) كاتِ ٌب َو�أكادي ِم ٌّي ِم ْصر ٌّي.

َن ْم ٌلَ ..و َن ْح ٌل
القوت الّذي َج َم َع ْت ُه َت ْت ُركُ ُه كَما َو َج َد ْت ُهَ ،ف ُك ُّل
القوت لِف َْص ِل الشِّ تا ِءَ ،و ِه َي �إِ ْذ تُ َخ ِّز ُن
ال َّن ْم َل ُة َتد َِّخ ُر
َ
َ
السبي ِل ُه َو �أ ْن َت ْج َم َع ما تُصا ِدفُ ُه صالِحاً لِ َط ِ
عامهاَ ،و َت ُر َّص ُه في َب ْي ِتها
ما َعلى ال َّن ْم َل ِة �أ ْن تُ َؤ ّد َي ُه في هذا َّ
الح ِ
بوب في َم ْس َك ِنها ال َّر ْط ِب الد َِّافئ
َر ّصاً َعلى ُم ْس َتوى ال� أ ْرضِ� ،أ ْو تُ َك ِّو َم ُه َب ْع َض ُه َف ْوقَ َب ْعضٍَ .و َت ْح َت ِف َظ بِ ُ
ف .و َي َت َف َّن ُن ال َّن ْم ُل في ُط ُر ِق الا ِّدخار َو ْف َق �أنْ ِ
واع ِهَ ،ف ُه َو َي ْق َط ُع َح َّب َة ال َق ْم ِح
صيب ُه َت َل ٌ
َت ْح َت ال� أ ْرضِ ،دو َن �أ ْن ُي َ
نِ ْص َف ْينِ َ ،و ُيقَشِّ ُر ُالبقو َل؛ لِ َئلا َت ْن ُب َت ِم ْن َجدي ٍد� ،أ ْو َي ْت ُركُها ِع َّد َة �أسابي َع في َت ْه ِو َي ٍة َو َحرا َر ٍة ُم َع َينّ ٍة.
باي شَ ْيئاً َعجيباًَ ،وكا َن َذلِكَ في �أ ْع ِ
قاب َم َط ٍر َغزيرٍ؛ �إِ ْذ شَ ِه ْد ُت َجماع ًة ِم َن
ولَ َق ْد شَ ِه ْد ُت في ِص َ
ال َّن ْم ِل تُخْ ر ُِج َمخْ زونَها ِم ْن ُج ْحرِهاَ ،و َتنْشُ ُر ُه ُم َت َف ِّرقاً َت ْح َت �أ ِش َع ِة الشَّ ْمسَِ ،ولا ُب َّد �أ ْن َتكو َن َو َج َد ْت ُه
س َمخْ زو ُن ال َّن ْملِ دائماً ُج َز ْي ٍ
ئات َصغيرةًَ ،ب ْل َق ْد َي ْحد ُُث �أ ْن
ُم َب َل ّلا ً بِما َت َس َّر َب �إِلي ِه ِم ْن ما ِء ال َم َطرَِ .ولَ ْي َ
خاصاً َي َس ُع ُه بِ ُك ِّل َح ْج ِم ِه.
َت َق َع َعلى َصي ٍد َجسي ٍمَ ،ف ُت ْب َقي ِه َعلى َجسا َم ِت ِهَ ،و َت ْح ِف َر لَ ُه َمخْ زناً ّ
ٍ
ريفي؛ �إِ ْذ كا َن �أخي
را َق ْب ُت ذلِكَ بِ َن ْفسي َ
ذات َي ْو ٍمَ ،و َق ْد كُ ْن ُت ِع ْندَئ ٍذ �أ ْج ِل ُ
س �أما َم ُغ ْر َفة بِ ُم ْس َتشْ فًى ٍّ
الحدي َق ِة �أمامي
ال� أ ْص َغ ُر َمريضاًَ ،وكُ ْن ُت لا �أفا ِرقُ ُه ل� أ ْرعا ُه َ -عل ْي ِه َر ْح َم ُة الله َو ِرضْ وانُ ُهَ -و ُهنا َك ر�أ ْي ُت في َ
َبير ًة تُنا ِو ُر َص ْرصاراً َوتُدا ِو ُر ُه ،ثُ َّم َت ْل َد ُغ ُه في �أ ِّم ر�أْ ِس ِه لَ ْدغ ًة ،ر�أ ْي ُت ُه
ُتنا ِو ُر ُ :تخادع.
نَ ْم َل ًة ك َ
َي ْج ُم ُد َب ْعدَهاَ ،ف َب ُعد َِت ال َّن ْم َل ُة َع ْن ُه َمساف ًة َصغيرةً؛ �إِ ْذ �أ َخ َذ ْت َت ْح ِف ُر
تُداوره :تدور َح ْولَ ُه.
وج َّرتْها
ريس ِتها َ
ُج ْحراً بِ ُس ْر َع ِة َالب ْر ِقَ ،و َت َّم لَها ما �أرا َد ْتَ ،فعا َد ْت �إِلى َف َ
الصرصا َر طولا ً َوا ْرتِفاعاً بِ ُخ ُط ٍ
وات َسري َع ٍة �أ َخ َذ ْت
قيس َّ
َح ْي ُث ُ
الج ْح ُر ،وا َع َجباه! َك ْي َ
ف �أ َخ َذ ْت َت ُ
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الج ْح َر
الج ْح َر َب ْع َد ذلِكَ َو ْحدَهاَ ،ولَ َعلَّها َو َجد َِت ُ
َتخْ طوها بِجانِ ِب ِهَ ،و َت َت َسلَّ ُق َعلى َج َس ِد ِهُ ،ث َّم َت ْد ُخ ُل ُ
راح ْت تُ َو ِّس ُع ُه بِ َح ْف ٍر َجدي ٍدَ ،و�أعا َد ْت َع َمل َّي َة ال ِقياسَِ ،ف َل ّما ا ْط َم�أن َّْت شَ د َّْت
َريس َةَ ،ف َ
�أ ْص َغ َر ِم ْن �أ ْن َي َّت ِس َع الف َ
َص ْيدَها َحتّى �أ ْد َخ َل ْت ُه في َم ْح ِ
َت َف ْت َح َة الد ِ
بس ِهَ ،و َر َد َم ْت ِم ْن تُ ِ
ُّخولَ ،و َذ َه َب ْت �إِلى
الح ْف ِر َحتّى �أ ْغ َلق ْ
راب َ
ِ
حال َسبي ِلها .ذلِك ُه َو ال َّن ْم ُلَ ،وما َي ْص َن ُع ُه في َتخْ زينِ قوتِ ِهَ ،ف ُه َو ما ِه ٌر كُ َّل ال َمها َر ِة في َج ْم ِع ِه ،لك َّن ُه لا
ُي َغ ِّي ُر ِم ْن ُه شَ ْيئاً.
عام َل ُه الد ِ
دير لَها َم ِ
ّاخل َّي َة،
ص ِم َن ال ُّزهو ِر َرحيقَها ،حتّى ُي َ
َو�أ ّما ال َّن ْح ُل ف�أ ْم ُر ُه � َآخ ُرَ ،فما َي ْل َب ُث �أ ْن َي ْم َت َّ
الخل َّي ِة َع َسلاً؛ �إِ ْذ قا َل اللّه َتعالى" :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
َف ُتخْ ر َِج ُه في َ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
(النحل )69-68:
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ".

شاء ْت ِح ْك َم ُة الله َ -تعالى� -أ ْن َيخْ لُ َق ُم ْج َت َمعاً قائِماً َعلى �أ ْعلى ُم ْس َت َو ِ
يات ال َّتعاو ِِن َوال َّتكا ُملِ،
َو َ
َوالاخْ ِتصاصَِ ،وال َع َملِ الد ِ
ليفي؛ لِذلِكَ لا
ويني لا بِ�أم ٍر َت ْك ٍّ
َّؤوب ال ُم ْن ِت ِج ،وال َّت ْنظي ِم ال ُم ْع ِجزِ ،بِ�أ ْم ٍر َت ْك ٍّ
وح ٌد ُم َت ِ
ِ
كام ٌل.
لاقي ُم ْط َل ٌقُ ،م َّ
ُي ْمك ُن �أ ْن ن َِج َد في هذا ال ُم ْج َت َم ِع َخ َللا ً ولا َفساداً� ،إِنَّ ُه كَما ٌل �أخْ ٌّ
و َعلى َطري َق ِة ال َّن ْملَِ ،و َطري َق ِة ال َّن ْحلِ َيكو ُن إِال�نْسا ُن في َطري َق ِة َج ْم ِع َمعار ِِف ِه َو ُع ِ
لوم ِه؛ َفتار ًة َي ْص َن ُع
ف
عوبَ ،وكَذلِكَ َتخْ َت ِل ُ
بِها َصني َع ال َّن ْملِ  ،وتار ًة ُي ْجري َعليها َطري َق َة ال َّن ْحلَِ ،و َب ْي َن ال َّطري َق َت ْينِ َتخْ َت ُ
لف الشُّ ُ
الج ْم ِع َوال َّتخْ زينِ َ ،حتّى �إِذا ما �أرا َد �أ َح ٌد �أ ْن َي ْن َت ِف َع
ال ُعصو ُر؛ َفشَ ْع ٌب ما �أ ْو َع ْص ٌر ماَ ،ق ْد َتسو ُد ُه َع َمل َّي ُة َ
بِشَ ْي ٍء ِم َن ال َم ْع ِر َف ِة ال َمخْ زونَ ِة في َحياتِ ِه ال َع َمل َّي ِة� ،أخْ َر َج ِم َن ال َمخاز ِِن ما ُيريدُ؛ لِ َي ْس َتخْ ِد َم ُه كَما َت َل ّقا ُه
ريح �إِلّا �إِذا َت َح َّولَ ِت ال َموا ُّد
َو َح ِف َظ ُه ،لك َّننا في ال َو ْق ِت ذاتِ ِه َق ْد ن َِج ُد شَ ْعباً � َآخ َر ،و َع ْصراً � َآخ َر ،لا َي ْس َت ُ
ال َم ْجمو َع ُة َعلى َي َد ْي ِه َخ ْلقاً َجديداًَ ،وبِ ِم ْثلِ هذا إِال� ْبدا ِع َي َت َق ّد ُم إِال�نْسانُ.
ِعين �أ ْم ِثل ًة ِم ْن �أ ْقوى ال َّن ْه ِ
اريخ؛ لِ َنرى َعلى �أ ِّي
ضات الثَّقا ِف َّي ِة الَّتي شَ ِهدَها التّ ُ
ِض َمعاً ُم ْسر َ
َتعالَوا ن َْس َت ْعر ْ
وات نَ ْمل َّي ٌةَ ،ت ْج َم ُع
الس ْيرِ؛ َف ُخ ُط ٌ
َم ْن َه ٍج سا َر ْت َف�أ ْب َد َع ْتَ ،و َس َنرى �أنَّها َجمي َعها َق ْد َتشا َب َه ْت في َمراح ِل َّ
بِها ما َق ْد َو َص َل ْت �إِل ْي ِه ال ُّدنْيا ِم ْن �أ ّم ِ
حاب ال َموا ِه ِب
الحقائِقِ َ ،ت ْتلوها ُخ ُط ٌ
ات َ
ص ِم ْنها �أ ْص ُ
وات ن َْحل َّي ٌة َي ْم َت ُّ
َرحي َق ال َم ْع ِر َف ِة ال َم ْجموع ِة؛ لا لِ ُي َخ ِّزنوها في ذا ِك َرتِ ِه ْمَ ،ب ْل لِ ُي َح ِّولوها في َم ِ
عاملِ ال َموا ِه ِب �إِ ْبداعاً َجديداً.
َف�أ ّما في َم ِ
ِسين كانوا َي ْحفَظون َع ْن َظ ْه ِر َق ْل ٍب ما َي َت َل َّق ْونَ ُه ِم ْن م�أْ ِ
ثورات
راحلِ الانْ ِطفا ِء َوال ُّركو ِد ف إ� ّن الدّار َ
ناس ِ
بات ال ُمخْ َت ِل َف ِة ( َت ْسميعاً)َ ،و َتخْ ُر ُج ك�أنَّها
لين؛ لِ ُيخْ رِجوها في ال ُم
ال� أ َّو َ
َ
المومياء :الجثّ ُة ال ُم َح َّن َط ُة
ُ
توض َع في ال َم ِ
تاح ِف.
ٌ
مومياوات ُم َح َّن َط ٌةَ ،خ َر َج ْت ِم ْن َتوابي ِتها؛ لِ َ
ِعن َد قُدما ِء ال ِمصريّين.
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب ع َِن ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
أ� ّولاً-
ُ
الصحيح َة فيما ي�أتي:
 1نختا ُر ال�إ جاب َة ّ
سيم؟
أ� -ماذا َي ْف َع ُل ال ّن ْم ُل �إذا َو َق َع عَ لى َص ْي ٍد َج ٍ
َ -1ي ُتركُ ُه حتّى َي َتحلَّ َل.

غير ٍة.
ُ -2ي َق ِّط ُع ُه �إلى �أجزا ٍء َص َ

ُ -4ي ْف ِر ُز َع َل ْي ِه ماد ًة لزِج ًة لِ ْح ْف ِظ ِه.

ُ -3ي ْبقي ِه َعلى َجسا َم ِت ِه ،و َيدف ُن ُه.
الفارابي؟
وانب ال آ�تي ِة أ� ْب َدعَ فيها
الج ِ
ب -أ�يّ َ
ُّ
 -1ال ّرياض ّيات.

 -2ال ِّط ّب.

 -3ال َف َلك.

 -4ال َف ْل َسفة.

 2نَ ْذك ُُر ُط ُرقَ ال َّن ْم ِل في ا ِّدخا ِر قوتِ ِه.
الكاتب َب ْع َد ن ِ
ُزول المط ِر ال َغزيرِ؟
جيب الّذي ر�آ ُه
ُ
 3ما ال َمشْ َه ُد ال َع ُ
الحدي َق ِة؟
 4ماذا شا َه َد الكاتِ ُب في َ
ِ
الكاتب م ّما شا َه َد في المشفى؟
ْراب
 ٥ما الّذي �أثا َر ْاس ِتغ َ

بِنا ا ْفت ََخ َر ال َّزمانُ
ص:
َب ْي َن َيدي النَّ ِّ

ال�أمير عبد القادر الجزائر ُّي

ِ
وشاع ٌر و َفقي ٌه َو ُم َف ِّك ٌرْ ،اش ُت ِه َر في ِصبا ُه
فارس
الجزائِر ُّي (1883 -1808م)،
مير عب ُد القاد ِر َ
ال� أ ُ
ٌ
بِ ِش َّد ِة َالب�أْسِ ،وقُ َّو ِة َالبد َِن ،والف ِ
ُروس َّية.
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ـــر َم ٍة َمجـــــــا ُل
 -1لَنا في كُــ ِّل َم ْك ُ
َ -2ر ِك ْبنا لِل َمكــــا ِر ِم كُــ َّل َهـــــ ْو ٍل
� -3إِذا َع ْنهـــا َتوانـــى ال َغ ْي ُـر َع ْجـــزاً
ــس بِال َم ْقصــو ِد لَ ّمـــــا
ِ -4سوانــا لَ ْي َ

 -5لَنــا الفَخْ ُــر ال َعمي ُم بِ ُك ِّل َع ْصــ ٍر
ــن كُــــ ِّل لُــــــ ْؤ ٍم
َ -6ر َف ْعنــا َث ْو َبنــا َع ْ
َ -7ولَـــ ْو نَ ْدري بِما ِء ال ُمــ ْز ِن َيــــ ْزري
ُ -8ذرا ذا الـ َم ْج ِد َح ّقـاً َق ْد َتعــالَ ْت
َ -٩فـــلا َجـ َز ٌع َولا َه َلــــ ٌع َمشيـــــ ٌن
َهاء َي ْومـاً
َ -10ون َْحلُ ُم �إِ ْن َجنى ُّ
السف ُ
َ -11و ِر ْثنـــا ُس ْؤ َدداً لِ ْل ُعــ ْر ِب َي ْبــقــــى
ـــش
َ -12ف ِب َ
الـج ِّد القَـدي ِم َع َل ْت قُ َر ْي ٌ
َ -١٣وكا َن لَنـــا َدوا َم الـــ َّد ْه ِر ِذ ْكـــ ٌر

ـص ٍر
 -14و ِمنّـــا لَـــ ْم َي َز ْل في كُ ِّل َع ْ
س ِم ْن َقدي ٍم
َ -15ل َق ْد شادوا ال ُم َّ
ؤس َ
-16لَ ُهـــ ْم ِه َمــ ٌم َس َم ْت َف ْوقَ الثُّريّـــا

الس ِ
مـــاك لَنـــا رِجـــا ُل
َو ِم ْن َف ْو ِق ِّ
َو ُخضْ نا �أ ْب ُحــــراً َولَهـــــا زِجـــــــا ُل
َف َن ْحــ ُن ال َّر ِاحلـــو َن لَهــا ال ِعجـــا ُل

غيــث� :ألا َتعـــالوا!!
ُينادي ال ُم ْس َت ُ
مصرٍَ ..ه ْل بِهــذا مــا ُيقـــا ُل؟!
َو ْ
َو�أ ْقـــوالي تُ َصـــ ِّدقُهــــا الـــ ِفعــــا ُل

لَكــا َن لَنا َعلى ال َّظمـ ِ�أ ْاح ِتمـا ُل!!
طـــاو َل ،لا ُيطــا ُل
َو ِصــ ْدقاً َق ْد َت َ
َو ِمنّـــا الــ َغ ْد ُر �أ ْو كَـ ِذ ٌب ُمحـــا ُل
الس ِ
ــؤال ،لَنــا نَـــوا ُل
َو ِم ْ
ـــن َق ْبــلِ ُّ

مــاء َولا ِ
الـجبــا ُل
َومــا َت ْبقى َّ
الس ُ
ــت ِفعـــــا ُل
َو ِمنّــا َفــ ْوقَ ذا طــا َب ْ
تــاب َولا َيـــــزا ُل
بِــذا َن َطـــ َق ال ِك ُ
رِجــــا ٌل لِل ِّر ِ
جـــال ُهــ ُم ال ِّرجـــــا ُل

الخ ْيرِ.
َم ْك ُر َمةِ :ف ْع ُل َ
السماء
السماك:ن َْجم في ّ
ِّ
ضرب ب ُه المث ُل في ُعل ِّوه.
ُي ُ
َتوانىَ :ق َّص َر َو َف َت َرَ ،ولَ ْم
َي ْه َت ّم.

ُس ْؤ َددَ :م ْجد.

بِ ِهـــ ْم َت ْرقى ال َمكــا ِر ُم َو ِ
الخصـــا ُل
أْ
ُحمــا ُة الدّينَ ،د� ُب ُهـــ ُم ال ِّنضـــا ُل ال ُثريّــا :مجموعــة نجــوم فــي
جاج َو
الســما ِء.
 -17لَ ُه ْم لُ ُس ُن ال ُعلوم ،لَها ْاح ِت ٌ
بيــــــض ،ما ُي َثلِّ ُمـــهـــا ال ِّنــــزا ُل َّ
ٌ
ِ
َ -18ســــلوا ،تُخْ ِب ْركُــــ ُم َعنّا َف َرنْســا َو َي ْص ُد ُق �إِ ْن َح َك ْت م ْنها ال َمقــا ُل ُي َثلِّ ُمهاُ :ي َص ِّيرها َغ ْي َر ِ
ماض َي ِة
ِ
ِ
َ -19ف َكـ ْم لــي في ِه ُم م ْن َي ْو ِم َح ْر ٍب بِــ ِه ا ْف َت َخ َــر ال َّزمـــانَُ ،ولا َيــــــزا ُل ال َق ْط ِع.
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب ع َِن ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
ُ
الصحيح َة فيما ي�أتي:
 1نختا ُر ال�إ جاب َة ّ
أ� -ما ال َغ َر ُض الشّ عريُّ ا ّلذي َي ْن َتمي �إلي ِه ال َّن ُّص؟
 -3ال َف ْخ ُر.
الوص ُف.
الحكم ُة.
ِ -1
ْ -2
البيت الثّاني؟
ب -ما ُمرا ِد ُف َك ِل َم ِة ( ِزجال) في ِ
 -3أ� ٌ
هوال.
ضاب.
صوات.
 -1أ� ٌ
ِ -2غ ٌ
2
3
4
٥
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الم ْد ُح.
َ -4
واج.
 -4أ� ْم ٌ

ف تُ ْد َر ُك ال َمكار ُم في نَ َظ ِر الشّ اعرِ؟
َك ْي َ
اسع َع ْن ِ
نفس ِه ِص ٍ
اعر في ِ
فات ِع ّدةً ،نَ ْذك ُُرها.
البيت التّ ِ
نَفَى الشّ ُ
ف الشّ اعر قُ َر ْيشاً في ال� أ ِ
بيات ()١٧ -١٢؟
بِ َم َو َص َ
قول الشّ اعرِ" :بِذا نَ َط َق ِ
ما المقصو ُد بـ ِ
تاب) في ِ
(الك ِ
تاب َولا َيزا ُل" في البيت الثّالث عشر؟
الك ُ

القواع ُد
ِم ْن َمعاني ُح ِ
الج ِّر
روف َ

َن ْق َر�أ ال�أمث َل َة ال�آت َي َة:
باي َش ْيئ ًا عَ جيب ًاَ ،
دت َجماع ًة ِم َن
قاب َم َط ٍر َغزي ٍر؛ �ِإ ْذ َش ِه ُ
َ -1ل َق ْد َش ِه ْد ُت في ِص َ
كان ذ ِل َك في أ�عْ ِ
ال َّن ْم ِل ت ُْخ ِر ُج َم ْخزونَها ِم ْن ُج ْح ِرها.
ص ّلى ال ّل ُه عَ ل ْي ِه َو َس ّل َمَ -لت ا ْمر أ� ٌة ال ّنا َر في
قالَ " :دخَ ِ
 -2عَ ِن ا ْب ِن عُ َم َر َ -ر ِض َي ال ّل ُه عَ ْن ُهما -عَ ِن ال َّنبي َ
(صحيح البخاري).
شاش ال أ� َر ِض"
ِه َّر ٍة َر َب َط ْتها َف َل ْم ت ُْط ِع ْمهاَ ،و َل ْم ت ََدعْ ها َت ْأ� ُكل ِم ْن خَ ِ
داج ِم َن ُّ
(البوصيريّ )
الظ َل ِم
َ -3س َر ْي َت ِم ْن َح َر ٍم َل ْيل ًا �ِإلى َح َر ٍم
َكما َسرى ال َب ْد ُر في ٍ
 -4قال تعالى ":ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
(البقرة.)187 :
ﮂ ﮃ ﮄ"

َو أ� ْقوالي ت َُص ِّد ُقها ال ِفعال.
َ -5ر َف ْعنا َثو َبنا عَ ْن ُك ِّل لؤ ٍم
الصرصا ِرَ ،و َت َت َس َّل ُق عَ لى َج َس ِد ِه.
 -6أ�خَ َذ ِت ال َّن ْم َل ُة ت َْخطو بِجا ِن ِب َّ

(عبد القادر الجزائريُّ )

ُ -7ر َّب حالٍ أ� ْف َص ُح ِم ْن َمقالٍ .
لاس َف ِة ال َع َر ِب.
الس ِاط َع ِة ِم ْن َف ِ
َ -8وفي ِت ْل َك ِ
الح ْق َب ِةَ ،ل َم َع ْت أ� ْسما ٌء كال ُّنجو ِم ّ
ديد.
َ -9فا ْق َر أ�َ ،مثَل ًاَ ،ل أ�بي َح ّي َان التَّوحيديّ َ ،تجِ ْد َن ْف َس َك أ�ما َم ِف ْك ٍر عَ َر ٍّبي َج ٍ

فاقات َكثير ٍة َت َع َّر َض ْت َلها ال أ� َّم ُة.
َ -10ح ِزن ُْت ل ِإ�خْ ٍ
الاح ِت ُ
الم ْق ِد ِس.
المراب ِ
ِ -11ب َرب َِك ،هَ ْل شاهَ ْد َت ما ا ْق َت َر َف ْ
ِطات في َب ْي ِت َ
لال ب َِح ِّق ُ
َ -12
قال تَعالى " :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ " (ال أ�نعام)38 :
َ -13
(العصر)2-1 :
قال تَعالى" :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ "
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ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
جاءت َمجرور ًة ب�أح ِد ُح ِ
روف الج ِّر ،وهيِ :م ْن� ،إِلىَ ،ع ْنَ ،على ،فيُ ،ر َّب،
الكلمات المل َّونة قد
ْ
ُ
الكاف ،ال ّلام ،الباء ،واو القَسم.
ُ
الح ُ
تشترك في الوظيف ِة ال َّن ْحو َّي ِة ا َّلتي تقو ُم بها؟
روف
هل هذه ُ
هل ت ُ
َختلف فيما بي َنها؟
ما المعنى ا َّلذي ُي ُ
واحد ِمنها؟
فيد ُه ُك ُّل ٍ
رف الواح ُد ِمنها لِ ٍ
الس ِ
ياق الَّذي َي ِر ُد فيه؟
الح ُ
هل ُي ْمك ُن �أ ْن ُيستعم َل َ
معان مختلف ٍة َو ْف َق ِّ
ن ُ
الاس ِم بعدَهاَ ،بي َد �أنَّها
الح َ
ُلاحظ �أ َّن ه ِذ ِه ُ
روف َتشتر ُك في ال َوظيف ِة ال َّن ْحو َّي ِة الَّتي َتقو ُم بِها ،و ِه َي َج ُّر ْ
رف الواح ُد
الح ُ
ختلف فيما َبي َنها ،في المعنى الَّذي ُيفي ُد ُه كُ ُّل واح ٍد ِمنهاَ ،وكَذلِكَ ُي ْم ِك ُن �أ ْن ُيستعم َل َ
َت ُ
ِمنها لِ َم ٍ
الس ِ
ياق الَّذي َي ِر ُد فيه.
عان ُمخْ َت ِل َف ٍةَ ،و ْف َق ّ
السا ِب َق ُة َتشتم ُل على ُح ِ
الج ِّر الَّتي تُستعم ُل ل�أدا ِء َم ٍ
عان ُمختلف ٍةِ ،م ْنها:
روف َ
َفال� أ ْم ِثل ُة ّ
ِ
المثال ال� أ ّو ِل:
في
ْ
كانت في زمنِ
جاءت (في)؛ للدَّلال ِة على الظّرف ّية (في ِصباي)� ،أ ْي �أ َّن ال ُمشاهد َة ْ
الصباَ ،و ِ
الكاتب ،كَما
عض ال َّن ْم ِل شاه َد ُه
نج ُد ِ(م ْن)؛ للدَّلال ِة على التّبعي ِ
ِّ
ُ
ض ِ(م َن ال َّن ْم ِل)� ،أ ْي �أ َّن َب َ
الس َب ِب َّيةِ ،
ثال الث ِ
و(م ْن) في ال ِم ِ
جاءت (في) في ال ِم ِ
ّالث؛ للدَّلال ِة على ابتدا ِء الغا َي ِة
ْ
ثال الثّاني؛ للدَّلالة على َّ
ثال ِ
ابع؛ للدَّلال ِة على انتها ِء الغاي ِة ال َّزمان َّي ِةَ ،و( َع ْن) في ال ِم ِ
المكان ّية ،و(�إلى) في ال ِم ِ
الخامسِ؛ للدَّلال ِة
ثال ال ّر ِ
الاستعلا ِءَ ،و( ُر َّب) في ال ِم ِ
جاو َز ِةَ ،و( َعلى) في ال ِم ِ
ثال ال ّسابِ ِع؛ للدَّلال ِة
على ال ُم َ
ثال ّ
السا ِدسِ؛ للدَّلال ِة َعلى ْ
ِ
َعلى ال َّتقليلَِ ،و(الكاف) في ال ِم ِ
المثال التّ ِاس ِع؛ للدَّلال ِة
ثال الث ِّامنِ ؛ للدَّلال ِة َعلى ال َّتشبي ِه ،و( ال ّلام) في
َعلى ال ِملك َّي ِة ،وفي ال ِم ِ
ثال العاشرِ؛ للدَّلال ِة َعلى ال َّتعليلِ .
والاستعانَ ِة في ال ِم ِ
�أ ّما (الباء) فجاءت؛ للدَّلال ِة على معنيين :الق ََس ِم في ال ِم ِ
ثال الثّاني
ثال الحادي عشَ َرْ ،
عشَ َر .كَما جاءت (الواو) في ال ِم ِ
ثال ال ّرابِ َع َعشَ َر؛ للدَّلال ِة َعلى الق ََس ِم.
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نس َت ْن ِت ُج:
الج ِّر ِه َيِ :م ْن� ،إِلىَ ،ع ْنَ ،على ،فيُ ،ر َّب ،الكاف ،ال ّلام ،الباء ،واو الق ََسم.
حروف َ
ض ُح ِ
رف ِمن ُح ِ
لِ ُك ِّل َح ٍ
روف
هر َمعاني َبع ِ
روف َ
الج ِّر َمع ًنى ُي َح ِّد ُد ُه ّ
السيا ُق الَّذي َي ِر ُد فيه ،وفيما َي�أتي �أ ْش ُ
الج ِّر:
َ
المكان َّي ِة أ� ْو ال َّزمان َّي ِة ،مثل:
ِم ْن -1 :ابتدا ُء الغا َي ِة َ
ب -أ�ن َ
المغ ِر ِب �إلى ال ِعشاءِ.
سافرت ِمن قلقيلية �ِإلى رام ال ّله.
أ�-
ُ
ْتظرك ِمن َ
عيض ،مثلَ :
(�إبراهيم)٣٧ :
قال تَعالى" :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ".
 - ٢ال َّت ْب ُ
الظرف َّية ،مثلَ :
فيَّ -1 :
قال تَعالى":ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ "
رسم ّي ٍة.
الس َببية ،مثل :سا َف ْر ُت في َم َه ّم ٍة ْ
َّ -2

(البقرة)203 :

دس.
إ�ِلى :انْتها ِء الغا َي ِة َ
المكان َّي ِة ،مثلَ :ذهبنا �ِإلى ال ُق ِ

َوانْتها ِء الغا َية ال َّزمان َّي ِة ،مثلَ :مكثْنا في ّ
العاش َر ِة.
الساعَ ِة ِ
الساع ِة الثّا ِم َن ِة �ِإلى ّ
الديوانِ ِم َن ّ

لت عَ ِن ال َب َل ِد.
المجا َوزة ،مثلَ :ر َح ُ
َع ْنُ :
الاس ِت ْعلاء ،مثل قوله تعالى" :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ "
َعلىْ :

(المؤمنون)22:

ُر َّب :ال َّتقليل ،مثلُ :ر َّب عَ َج َل ٍة ت ََه ُب َر ْيث ًا.
الكاف :ال َّتشْ بيه ،مثل" :ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ" (�إبراهيم)24 :

الملك ،مثل قوله تعالى" :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ "
ال ّلام :أ�ِ -
ُّروس؛ لِلفائِد ِة.
ب -ال َّتعليل ،مثل :ن ِّ
ُحض ُر الد َ

(ا ّلنحل)77 :

الباء :أ� -ال َق َسم ،مثل :بِال ّله ما ُق ْل ُت ذ ِل َك.
الاس ِتعانَة ،مثلُ :ي َح ِّر ُك َص ّيا ُد َغ َّز َة قا ِر َب ُه ِبم ْجذا َف ْي ِن.
بْ -
الظالمين ولو بع َد حين.
عروش
الواو :الق ََسم ،مثلَ :واللّ ِه لَ ُت ْه َد َم َّن
َ
ُ
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نُ ْعر ُِب ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط ،فيما ي�أْتي:

 -1قال تعالى " :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ"
َ -2
قال تَعالى " :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﯛ ﯜ ﯝ " (المائدة)٨٩ :
مص ٍر ..هَ ْل بِهذا ما ُي ُ
(عبد القادر الجزائريّ )
قال؟!
ميم ب ُِك ِّل عَ ْص ٍر َو ْ
َ - 3لنا ال َف ْخ ُر ال َع ُ
ُ -4ك ُّل َم ْن َف ّروا ِم َن ال َق ْر َي ِة َل ّما َلب َِس ْت أ� ْل َف َض ِح َّي ْة
أ�خْ َبرونا أ� َّن ُج ْن َد ا ْل َغ ْد ِر في ِت ْل َك ا ْل َع ِش َّي ْة
اس ِب َف ٍّن َو َر ِو َّي ْة
َب َتروا ْال أ�عْ ضا َء ِلل ّن ِ
ُ -5ر َّب أ� ٍخ َل َك َل ْم َت ِل ْد ُه أ� ُّم َك.
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(ال أ� ْن َعا ِم)23 :

ناقي)
(ع ْبدُ ال َّر ْح ِ
من ال َّز ّ

اختبار نهاية الوحدة
(التعبير)
السؤال ال�أول :نكتب في واحد من الموضوعين ال�آتيين:
 -١تقرير عن رحلة مدرسية شاركت بها.
 -٢قصة فتاة مكافحة استطاعت �أن تحقق طموحها باجتهادها.
(المطالعة)
السؤال الثاني:
 -١نقر�أ الحديث الشريف ال�آتي ،ثم نجيب عن ال�أسئلة:
َع ْـن أ�بـي ُه َر ْي َـر َة َ -رضـي اللَّـ ُه َع ْنـ ُه -قـا َل :قـا َل َرسـو ُل اللّـ ِه �'' :إِ َّن اللَّـ َه َتعالـى َيقـو ُل َيـ ْو َم القيا َم ِة :يا ْب َـن �آ َد َمَ ،مرِضْ ُت
ِض َف َلـ ْم َت ُع ْد ُه؟
ميـن؟! قـا َل� :أمـا َع ِل ْم َ
ـف �أعـو ُد َك وانْ َ
ـت َر ُّب العالَ َ
َف َلـ ْم َت ُع ْدنـي .قـا َل :يـا َر ِّبَ ،ك ْي َ
ـت �أ َّن َع ْبـدي فُلانـاً َمـر َ
ف �أ ْط ِع ُمكَ وانْ َت
�أمـا َع ِل ْم َ
ـت �أنَّـكَ لَـ ْو ُع ْد َتـ ُه لَ َو َج ْد َتنـي ِع ْنـ َد ُه؟ يـا ْب َـن �آ َد َمْ ،اسـ َت ْط َع ْم ُتكَ َف َل ْم تُ ْط ِع ْمني .قا َل :يـا َر ِّبَ ،ك ْي َ
ـت �أنَّـ ُه ْاسـ َت ْط َع َمكَ َع ْبـدي فُـلا ٌن َف َل ْم ُت ْط ِع ْمـ ُه؟ �أما َع ِل ْم َت �أنَّكَ لَـ ْو �أ ْط َع ْم َت ُه لَ َو َج ْد َت ذلِكَ
ميـن؟! قـا َل� :أمـا َع ِل ْم َ
َر ُّب العالَ َ
ميـن؟! قـا َلْ :اس َت ْسـقا َك
ـف �أ ْسـقيكَ وانْ َ
ـت َر ُّب العالَ َ
ِع ْنـدي؟ يـا ْب َـن �آ َد َمْ ،اس َت ْسـ َق ْي ُتكَ َف َلـ ْم َت ْسـ ِقني .قـا َل :يـا َر ِّبَ ،ك ْي َ
َع ْبـدي فُـلا ٌن َف َلـ ْم َت ْسـ ِق ِه� ،أمـا �إِنَّـكَ لَ ْو َسـ َق ْي َت ُه ل َو َج ْد َت ذلِـكَ ِع ْندي''.
�أ -نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
� -٤أبو سعيد الخدر ّي.
		
� -٣أبو هريرة.
		
 -٢معاذ بن جبل.
		
 -١النعمان بن بشير.
ب -المادة اللغوية للفعل تعالى:
 -٢عول			.
			
 -١علي.

			
 -٣عل�أ.

 -٤علو.

ج -مرادف (تعدني):
			
 -١تزورني.

		
 -٢تطعمني.

		
 -٣تشفيني.

 -٤تعطيني.

 -٢يعد الحديث السابق حديثاً قدسياً� ،أوضح ذلك ،ونبين الفرق بينه وبين الحديث النبوي الشريف.
� -٣إلا َم يرشدنا الحديث السابق؟
 -٤نستخرج من الحديث� :أ -فعلا مجزوماً ونبين �أداة الجزم وعلامته.

ب -بدلاً.
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السؤال الثالث:
 -١نقر�أ الفكرة ال�آتية من درس (عناقيد عنب) ،ثُ َّم نجيب عما يليها:
َـت الفَتـا ُة َت ْق َطـ ُع ال َّطريـ َق ال ُّترابـي ال َّطويـ َلِ ،
كان ِ
حاف َيـ َة الْ َق َد َمينِ َ ،ت ْسـ ُت ُر ِج ْسـ َمها ال َّنحي َل بِ�أ ْس ٍ
ـمال با ِه َتـ ٍة َقدي َم ٍةَ ،ت َت َج َّو ُل في
َّ
واج ِ
شَ ـوا ِر ِع الْ َمدينـ ِة َو�أ ِزقَّ ِتهـاَ ،ت ْن ُظ ُـر بِ َعي َن ْيـنِ َي ْم َل ُؤهمـا الْ ُحـ ْز ُن والانْ ِكسـا ُر �إلـى كُ ِّل مـا ُيصا ِدفُهـاِ :
هـات الْ َمحـا ِّل ال ِّتجار َّيـ ِة...
ذات ال�ألْ ِ
ـوان ال ّزا ِه َي ِةِ ...
ِ
بـاب� ...أ ْولا ٍد َي َتبا َهـ ْو َن بِ َملابِ ِسـه ِم ِ
بائِ ِـع ال َك ِ
ـراوات والفَوا ِك ِه.
الخضْ
سـوق َ
ـتَ ...ت َت َو َّجـ ُع فـي َص ْم ٍ
كانـت َت َت�أ َّمـ ُل فـي َص ْم ٍ
الج َل ِد والْ ِخ ْب َـر ِة بالْ َحيا ِة،
ْ
شـاويرها َالي ْو ِم َّيـ ُة َمزيـداً ِم َـن َ
ـت ،و َقـ ْد �أ ْك َس َـب ْتها َم ُ
ْ
ِ
و�إ ِْحساسـاً ُم َتنامياً بِ َت َص ُّرفات ال َبشَ ـرِ.
 -١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
(اسم مفعول ،اسم فاعل ،اسم تفضيل).
			
�أ -بائع الكباب ،نوع المشتق في كلمة بائع
(التعدية ،المبالغة ،المشاركة).
ب -وقد �أكسبتها ،الزيادة في الفعل �أفادت			
(حال ،تمييز ،نعت).
ج -حافية القدمين� ،إعراب حافية				
 -٢كيف كان حال الفتاة في المدينة؟
 -٣ما الشيء الوحيد الذي اكتسبته الفتاة في رحلتها اليومية؟
 -٤نوضّ ح الصورة الفنية في العبارة ال�آتية( :تنظر بعينين يملؤهما الحزن).
 -٥ما �إعراب (يتباهون)؟
(النصوص)
السؤال الرابع :نقر�أ ال�أسطر ال�آتية من درس (دير ياسين) ،ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:
َق ْد َع َب ْرنا كُ َّل �أ ْس ٍ
هيب ْة
لاك َر َ
َو َز َح ْفنا َف ْوقَ َر ْب ٍ
وات َح َبيب ْة
ش ال َّت َت ِر َّي ْة
َو َمشَ ْينا َف ْوقَ �أنْظا ِر ال ُوحو ِ
َف َع َربِ َّي ْة
ف ك ٍّ
َو َو َض ْعنا �ألْ َ
َق ْد �أ َت ْينا ِم ْن َبعي ٍد في ال َع ِش َّي ْة
َعلّنا نَ ْد ِف ُن َم ْوتانا َونَ ْرمي بِال ُّزنو ِد َالي ْع ُربِ ّي ْة
 -١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
 -٤المنثور.
 -٣الحر.
�أ -قصيدة دير ياسين من الشعر -١ :العمودي -٢ .المرسل.
 -٤مصر.
ب -المقصود بقوله� :أرضنا السمراء -١:الجزائر -٢ .فلسطين -٣ .تونس .
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 -١ربوة.
ج -مفرد كلمة ربوات:
		
د -العاطفة التي سادت في القصيدة -١ :دينية.

		
 -٢رابية.
 -٢سياسية.

		
ُ -٣ربا.
 -٣وطنية .

 -٤ربية.
 -٤قومية.

 -٢تعبر ال�أسطر السابقة عن معاناة الشاعر ورفاقه حتى وصلوا دير ياسين ،نوضّ ح ذلك معللين سبب مجيئهم.
 -٣ما دلالة قول الشاعر :ووضعنا �ألف كف عربية؟
� -٤أكد الشاعر في ال�أسطر السابقة قوله ب�أكثر من وسيلة ،نوضح ذلك.
� -٥أيهما �أد ّق في التعبير عن المعنى :ومشينا فوق �أنظار الوحوش التترية� ،أم "ومشينا فوق �أنظار الجيوش التترية" ،لماذا؟
السؤال الخامس :نقر�أ النص ال�آتي من قصيدة (بنا افتخر الزمان) ،ث ّم نجيب عن ال�أسـئلة التي تليه:
بيــــــض ،ما ُي َثلِّ ُمـــهـــا ال ِّنــــزا ُل
جاج َو
لَ ُه ْم لُ ُس ُن ال ُعلوم ،لَها ْاح ِت ٌ
ٌ
َســــلواُ ،تخْ ِب ْركُــــ ُم َعنّا َف َرنْســا َو َي ْص ُد ُق �إِ ْن َح َك ْت ِم ْنها ال َمقــا ُل
َف َكـ ْم لِــي في ِه ُم ِم ْن َي ْو ِم َح ْر ٍب بِــ ِه ا ْف َت َخ َــر ال َّزمـــانَُ ،ولا َيــــــزا ُل
 -١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
�أ -مرادف النزال( :السلام ،القتال ،السلاح).
الصرفي (سلوا)( :فعوا ،فلوا ،فعل).
ب -الوزن
ّ
ج -ما يسلمها النزال( :حرف استفهام ،حرف نفي ،اسم موصول).
 -٢نبغ العرب في العلوم والفنون ،واستبسلوا في الحرب ،نوضّ ح ذلك.
 -٣نوضح الصورة الفنية في البيت الثاني.
 -٤نستخرج محسناً بديعياً ،و�أسلوب شرط.
القواعد اللغوية
السؤال السادس :نقر�أ الفقرة ال�آتية ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
" وشاءت حكمة الله تعالى �أن يخلق ذلك المجتمع قائماً على �أعلى مستويات التعاون والتكافل والاختصاص ،والعمل الدؤوب المنتج
والتنظيم المعجز ،ب�أمر تكويني لا ب�أمر تكليفي ؛ لذلك لا يمكن �أن نجد في هذا المجتمع خللا ً ،ولا فساداً� ،إنه كمال �أخلاقي
مطلق ،و�إنه موحد متكامل".
�أولاً -نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
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 -1حرف الجر ( على) يفيد:
�أ -الاستعانة.

ج -المجاوزة.

ب -انتهاء الغاية.

د -الاستعلاء.

 -2من �أسماء الاستثناء:
�أ� -إلا.

ج -عدا.

ب -خلا.

د -سوى

 -3ما في جملة (طارت العصافير ماعدا واحدا):
�أ -مصدرية.

ج -موصولة.

ب -شرطية.

ثانياً -نستخرج من الفقرة السابقة :
* اسم مكان

* خبرا لحرف ناسخ

* اسم فاعل

ثالثاً -نعرب ما تحته خط.

البلاغة
السؤال السابع:
�أولاً -نختار ال�إ جابة الصحيحة لكل مما ي�أتي:
 -1من صيغ ال�إ نشاء الطلبي:
�أ -ال�أمر.

ج -التمني.

ب -النهي.

د -القسم.

 -2الجملة التي تتضمن �إنشاء طلبياً فيما ي�أتي:
�أ -لعمرك لينصرن الحق.

ب -بعتك القميص بدينار.

ج -اتق الله.

د -حبذا الصدق.

ثانياً -نميز الخبر من ال�إ نشاء في كل من الجمل ال�آتية:
�أ -لا تسع بين الناس بالنميمة

ب -لا صوت يعلو فوق صوت الحق

ج -شتان بين الثرى والثريا.

ثالثاً -نمثل ب�إنشاء غير طلبي في جملة مفيدة لكل من الصيغتين:
* الرجاء
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* التعجب

د -زائدة.

العروض
السؤال الثامن:
�أولاً -نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
 -1التفعيلة ال�أصلية لبحر الهزج:
�أ -مفاعيل.

ب -مفاعيلن.

د -مفاعلن.

ج -مفاعي.

-2عدد تفعيلات بحر الهزج:
�أ -ست تفعيلات.

ب -ثماني تفعيلات.

ج� -أربع تفعيلات.

ثانياً -نقطع البيت الشعري ال�آتي ونبين تفعيلاته ،وبحره:
وما �أحسن أ�ن نرجـ

د -تفعيلتان.

ع للود كما كنا

------------------

-------------------

------------------

-------------------

ال�إ ملاء
السؤال التاسع:
�أ -نصوب الخط�أ ال�إ ملائي فيما ي�أتي:
 -1دعى ال�إ سلام �إلى تحرير العبيد.
 -2هاؤلاء الطلاب مهذبون.

ب� -أكمل الفراغ بالكلمة الصحيحة �إملائياً م ّما بين القوسين:
 -١من شكر النعمة --------------

(�إفشاؤها� ،إفشاءها� ،إفشائها)

 -٢لبس الحاج ----------------

(رداؤه ،رداءه ،ردائه)

 -٣ال�أب رئيس ال�أسرة يوفّر لـ  ------مطالب الحياة.

(�أعضاؤها� ،أعضاءها� ،أعضائها)
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