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٢٢نَْمٌل: َونَْحٌلالُمطالََعُةال

ماُنالنّّص الّشعرّي ٢٤بِنا اْفَتَخَر الزَّ

٢٧ِمْن َمعاني ُحروِف الَجرِّالَقواِعُد

الّنتاجاُت

ُيَتوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد دراسِة هذا الُجْزِء، والتّفاعِل َمَع ال�أنشطِة اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى توظيف مهاراِت 
اللّغِة الَعَربيَِّة في ال�تِّصاِل َوالتَّواُصِل من خلال ما ياأتي:

ئيَسِة فيها. دباء. ٢- اْسِتْنِتاِج الِفَكِر الرَّ ِف اإِلى نْبَذٍة َعِن ال�أ ١-  التََّعرُّ

٣-  ِقَراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة جهرّية َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة.

٤-  اْسِتْنِتاِج الِفَكِر الَفْرعيَِّة للنُّصوِص والَقصاِئِد.

٥-  َتوضيِح َمعاني الُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب الَجديَدِة الواِرَدِة في النُّصوِص.

٦-  تحليِل النُّصوِص اإِلى اأْفكاِرها َوَعناِصِرها.

ْسلوِبيَِّة، َوِسماِت ُلَغِة الُكّتاِب. ٧-  اْسِتْنِتاِج َخصاِئِص النُّصوِص ال�أ

ْعريَِّة الَحديَثِة. ، َوَعَشرِة اأْسُطٍر ِشْعريٍَّة ِمَن النُّصوِص الشِّ ْعِر الَعموِديِّ ٨- ِحْفِظ َثماِنَيِة اأْبياٍت ِمَن الشِّ

ْرفيَِّة الواِرَدِة في دروِس الَقواِعِد اللَُّغويَِّة. ِف اإِلى الَمفاهيِم النَّْحويَِّة َوالصَّ ٩- التََّعرُّ

ْرفيَِّة الواِرَدِة في ُدروِس الَقواِعِد اللَُّغويَِّة. ١٠- تَوضيِح الَقواِعِد النَّْحويَِّة َوالصَّ

َعٍة. ْرفيَِّة في سياقاٍت َحياتيٍَّة ُمَتَنوِّ ١١- َتَوظيِف التَّْطبيقاِت النَّْحويَِّة َوالصَّ

ْرفيَِّة في َمواِقَع اإِْعرابيٍَّة ُمْخَتِلَفٍة. ١٢- اإعراِب الكلماِت النَّْحويَِّة والصَّ

ْنشاِء(. ِف اإلى الَمفهوِم الَبلاِغيِّ في ُدروِس الَبلاَغِة )الَخَبِر َوال�إِ ١٣- التََّعرُّ

نشاِء. ١٤- الموازنِة َبْيَن الَخَبِر َوال�إِ

١٥- اكِتساِب َمْجموَعٍة ِمَن الَمعاِرِف، َوالِقَيِم، َوال�تِّجاهاِت، َوالعاداِت الَحَسَنِة.

ِف اإِلى ِتفعيلاِت َبْحِر الَهَزِج. ٢١- َتْقطيِع اأْبياٍت ِشعِريٍَّة َعلى َبحر الَهَزج.  ١٦- التََّعرُّ

. ، َوالَوظيِفيِّ ْبداِعيِّ ، َوال�إِ ِف اإِلى اأْنواِع التَّْعبيِر: الَوْصِفيِّ ١٧- التََّعرُّ
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اآداٌب اْجِتماعيٌة

أْخــلاِق، َفهــي ِعمــاُد َبقائِهــا،  آداِب، وال� َتحيــا الُمجَتَمعــاُت كُلُّهــا بِــال�
َوســَبُب نجــاِح الَعلاقــاِت بْيــَن اأفراِدهــا، وتَُشــكُِّل َمْنَهــَج حيــاٍة ُمتكاِمــلاً َيْصلُــُح 
لـِـُكلِّ زمــاٍن ومــكاٍن، وهــذِه ال�آداُب ضروريَّــٌة لِلاأفــراِد والَجماعــاِت، بِهــا َتْنَتِشــُر 
ــروِر.  ــِن والشُّ ــَن الِفَت ــاأًى ِم ــُع فــي من ــُة، وَيكــوُن الُمجَتَم ــمُّ الَفضيل ــُة، وَتُع الَمحّب

آداِب، فَتدعــو  وال�أحاديــُث الّتــي بْيــَن اأيدينــا َتَتنــاوُل بعضــاً ِمــْن هــذِه ال�
ــويِة.  ــلوكاِت ال�ْجتماعّيــِة َغْيــِر السَّ ُر ِمــْن بعــِض السُّ اإلْيهــا، وتُحــذِّ

: ''اإِنَّ  ــِه  ــوُل اللّ ــاَل َرس ــاَل: ق ــُه- ق ــُه َعْن ــَرَة -َرضــي اللَّ ــي ُهَرْي ــْن اأب ١ َع
اللَّــَه َتعالــى َيقــوُل َيــْوَم القياَمــِة: يــا ْبــَن اآَدَم، َمِرْضــُت َفَلــْم َتُعْدنــي. قــاَل: يــا 
ــَت َربُّ العالَميــَن؟! قــاَل: اأمــا َعِلْمــَت اأنَّ َعْبــدي  ، َكْيــَف اأعــوُدَك وانْ َربِّ
ــَدُه؟  ــي ِعْن ــُه لََوَجْدَتن ــْو ُعْدَت ــَك لَ ــَت اأنَّ ــا َعِلْم ــْدُه؟ اأم ــْم َتُع ــِرَض َفَل ــاً َم فُلان
ــَك  ــَف اأْطِعُم ، َكْي ــا َربِّ ــاَل: ي ــي. ق ــْم تُْطِعْمن ــَتْطَعْمُتَك َفَل ــَن اآَدَم، اْس ــا ْب ي
ــلاٌن  ــدي فُ ــَتْطَعَمَك َعْب ــُه اْس ــَت اأنَّ ــا َعِلْم ــاَل: اأم ــَن؟! ق ــَت َربُّ العالَمي وانْ
َفَلــْم تُْطِعْمــُه؟ اأمــا َعِلْمــَت اأنَّــَك لَــْو اأْطَعْمَتــُه لََوَجــْدَت ذلـِـَك ِعْنــدي؟ يــا ْبــَن 
، َكْيــَف اأْســقيَك وانْــَت َربُّ  اآَدَم، اْسَتْســَقْيُتَك َفَلــْم َتْســِقني. قــاَل: يــا َربِّ
العالَميــَن؟! قــاَل: اْسَتْســقاَك َعْبــدي فـُـلاٌن َفَلــْم َتْســِقِه، اأمــا اإِنَّــَك لَــْو َســَقْيَتُه 

ــدي''. ــَك ِعْن لَوَجــْدَت ذلِ
)حديٌث قُُدسي: َرواُه ُمْسِلم(

٢ َعــْن اأبــي اأَســْيٍد مالــٍك بــِن َربيعــَة الّســاِعدي -َرضــي اللَّــُه َعْنــُه- قــاَل: ''َبْينمــا 
ــْن َبنــي َســَلَمَة، َفقــاَل: يــا  ــَد َرســوِل اللّــِه  اإِْذ جــاَءه َرُجــٌل ِم نَْحــُن ِعْن
َرســوَل اللّــِه، َهــْل َبقــي ِمــْن بِــرِّ اأَبــَويَّ شــيٌء اأَبرُُّهمــا بِــِه َبْعــَد َمْوتِِهمــا؟ 
ــْن  ــا ِم ــاُذ َعْهِدِهم ــا، واإنْف ــِتْغفاُر لَُهم ــلاُة َعَلْيِهمــا، والِ�ْس ــْم، الصَّ ــاَل: ''نََع ق
ــا''.                                           ــراُم َصديِقِهم ــا، واْك ــُل اإِلّ� بِِهم ــي ل� توَص ــِم الَّت ِح ــُة الرَّ ــا، َوِصَل َبْعِدِهم

)َرواُه اأبــو داود(

 َتُعْدني: َتُزْرني.

 اأَبرُُّهما: اأِصلُُهما، 
واأْحِسُن اإِلَْيِهما.

 اإِنْفاُذ َعْهِدِهما: اإِْمضاُء 
َوصيِتِهما.

اآداٌب اْجِتماعيٌة الَوْحَدُة 
ال�أولى
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغة

 نُجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�آتَِية:

حيَحِة: ( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َواإِشاَرَة ) ( اأماَم الِعباَرِة الصَّ ١ َنَضُع اإِشاَرَة )

اأ - الّلْفُظ والَمْعنى في الحديِث الُقُدسيِّ للِه تبارَك وَتعالى.         )      (              

نساِن ِبوالدْيِه ينَتهي ِبموِتِهما.           )      ( ب- ِبرُّ ال�إ   

َله« هو  َظْهَر  ل�  َمْن  َعلى  ِبِه  َفْلَيُعْد  َظْهٍر  َفْضُل  َمَعُه  ِعبارِة »َمْن كاَن  )َظْهٍر( في  ِبـ  الَمْقصوُد  ج-     
الماُل.               )       (                         

ذى ِلجيراِنِه.          )        ( ْن ُيسبُِّب ال�أ يماِن َعمَّ د- َنفى الّرسوُل ِصَفَة ال�إ    

ّوِل. ٢ َنْذُكُر الفئاِت اّلتي حّثنا اللُه سبحاَنه وتعالى على ال�هتماِم بها في الحديِث ال�أ  

٣ نَذْكُرُ صُوَرَ ِبرِّ الوالديِن َبْعَد موِتِهما.  

موَر اّلتي َنهانا عنها الحديُث الخامُس. ُد ال�أ ٤ ُنَعدِّ  

 الَقواعُد 

 َنْقَراأ ال�أْمِثَلَة ال�آتَيَة:

المجموعة الثّالثةالمجموعة الثّانيةالمجموعة ال�أولى

١- ُيْذِعُن النّاُس للَحقيَقِة اإلّ� 
   الُمكابَر.

الُمكابُر/  اإلّ�  اأَحٌد  الحقيقِة  في  ُيماري  َهْل   -١
الُمكابَر؟

١- َهْل ُيماري في الَحقيَقِة 
   اإلّ� الُمكابُر؟

٢- َقَراأُْت كُُتَب الجاِحِظ اإلّ� 

   ِكتاَب الُبخلاِء.
ِكتاَب  ٢- ما َقَراأُْت كُُتَب الجاِحِظ اإلّ� ِكتاَب الُبخلاِء. اإلّ�  َقَراأُْت  ما   -٢

الُبخلاِء.

الحاضريَن     َعلى  َسلَّْمُت   -٣
اإلّ� َسعيداً.

٣- لَْم اأَسلِّْم اإلّ� َعلى َسعيٍد.٣-  لَْم اأَسلِّْم َعلى الحاِضريَن اإلّ� َسعيداً/ َسعيٍد.

ال�ستثناُء )1(
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ولى؟  ِل ِمَن المجموَعِة ال�أ وَّ   ما الُحْكُم اّلذي اشترَك الّناُس فيه في الِمثاِل ال�أ

  َمِن اّلذي خَرَج َعْن هذا الُحْكِم؟ 

داُة اّلتي َخَرَج ِبوساَطِتها َعِن الُحْكِم؟    ما ال�أ

سلوُب؟ وما عناِصُرُه؟    ماذا ُيسّمى هذا ال�أ

ذعاِن  َل في الَمْجموَعِة ال�أولى، فَنِجُد اأنَّ النّاَس َجميَعُهم اْشَتَركوا في ُحْكِم ال�إ أوَّ اإذا تاأّمْلنا الِمثاَل ال�

للحقيَقِة، واأْخِرَج )الُمكابُر( ِمَن هذا الُحْكِم، واأّن الّذي دلَّنا على اإخراِجِه ِمَن هذا الُحْكِم ُهَو َمجيُئُه َبْعَد 

آتيِة:  ُن ِمَن العناصِر ال� أْسلوُب اأْسلوَب ال�ْسِتثناء. وهو َيَتَكوَّ )اإِلّ�(، َوُيَسّمى هذا ال�

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

١- الُمْسَتْثنى منُه، َوُهَو َكِلَمُة )الّناس( وَيَقُع َقْبَل اأداِة ال�ْستثناِء. 

٢- اأداة ال�ْسِتْثناِء، وِهَي: )اإّل�(، وُهناك اأدواٌت اأخرى سندرُسها ل�حقًا.

٣- الُمْسَتثنى، َوْهَو )الُمكابر(، َوَيَقُع َبْعَد اأداِة ال�ستثناء.

أداة، والُمْسَتْثنى. ُن من ثلاثِة عناصَر هي: الُمْسَتْثنى منُه، وال� وهكذا نرى اأّن ال�ستثناَء يَتَكوَّ

ُد فيهما َعناِصَر ال�ستثناِء.  نَعوُد اإلى المثالين الثّاني والثّالث من المجموعة ال�أولى، ونَُحدِّ

أْمِثَلَة في المجموعة ال�أولى مّرًة ثانية، نَِجُد اأنَّ َعناِصَر ال�ستثناِء َتواَفَرْت فيها، واأنَّها َغْيُر َمْسبوَقٍة  اإذا تاأّمْلنا ال�

بَِنْفٍي اأو نَْهٍي اأو اْستفهاٍم، فُيَسّمى هذا اللَّْوُن ِمَن ال�ْسِتثناِء ال�ْسِتْثناَء التّامَّ الموجَب، وُيعرُب ما َبْعَد اإلّ� في 

هذِه الحالَِة ُمْسَتْثًنى َمْنصوباً.

واإذا َدقّْقنا النّظَر في اأمِثَلِة المجموعة الثّانية، نَِجُد اأنَّ عناصَر ال�ْستثناِء َقْد َتواَفَرْت فيها اأيضاً، َغْير اأنَّها 

ُسِبَقت بَِنْفي، اأو استفهاٍم، َفُيَسّمى هذا اللَّْوُن ِمَن ال�ْسِتثناِء ال�ستثناَء التامَّ َغْيَر الموجب، َفَيجوُز في ال�سِم 

ْتباُع َعلى اأنُّه َبدٌل، اأو النَّْصُب على اأنَُّه ُمْسَتْثًنى منصوب، َفُتْعَرُب كلمُة )الُمكابُِر( في  الواِقِع َبْعَد )اإلّ�( ال�إ

اأو َبدل�ً، وكذلك الحاُل في كِلمة )كتاب( في المثاِل  أّوِل ِمْن هذه الَمْجموَعِة ُمْسَتْثًنى منصوباً  المثاِل ال�

الثّاني، وكلمِة )َسعيد( في الِمثاِل الثّالِث.
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نسَتْنِتُج:

١- ال�ْسِتْثناء: ُهَو اإخراُج ما َبْعَد )اإلّ�( ِمْن ُحْكِم ما َقْبَلها، ِمثل: َقَراأُْت الِكتاَب اإِلّ� َفْصَلْيِن.    

آتيِة: ُن اأسلوُب ال�ْسِتْثناِء من العناصِر ال� ٢- َيَتَكوَّ

اأ- الُمْسَتْثنى منُه: وُهَو ال�سُم الّذي ُيْنسُب اإليه َحَدٌث ما، وَيَقُع َقْبَل اأداِة ال�ْستثناِء.

ب- اأداة ال�ْسِتْثناِء: الّتي تُْخِرُج ما َبْعَدها ِمْن ُحْكِم ما َقْبَلها.

ج- الُمْسَتثنى: ال�ْسُم الواقُع َبْعَد اأداِة ال�ستثناء، ول� يْشَملُُه ُحْكُم ما َقْبَلها.

٣- ِمن اأدواِت ال�ْستثناء: اإلّ�، وُهناك اأدواٌت اأخرى َسَنْدُرُسها ل�ِحقاً.

٤- اأنواُع ال�ستثناِء:

 ال�ستثناُء التّامُّ الموجُب: ُهَو ما ُذِكَر فيِه الُمْسَتْثنى منُه، ولَْم َيْسِبْقُه نفٌي اأو نهٌي اأو استفهاٌم،

    وُحْكُم ما بعد )اإلّ�( وجوُب النَّْصِب، وُيْعَرُب ُمْسَتْثًنى َمْنصوباً، ِمْثل: 

نَُّه لي واأنا اأجزي بِه''              )متََّفٌق َعليه(. ْوَم َفاإ    ''كُلُّ َعَمِل اْبِن اآَدم لَُه اإلّ� الصَّ

 ال�ستثناُء التّامُّ َغْيُر الموجِب: ُهَو ما ُذِكَر فيِه الُمْسَتْثنى منُه، وُسِبَق بِنفٍي اأو نهٍي اأو استفهاٍم،    

   وُيعرُب ما بعد )اإلّ�( اإّما، ُمْستثًنى منصوباً، اأو َبَدل�ً ِمْثل: 

 َهْل اأْثَمَرِت ال�أشجاُر اإلّ� النَّخيُل/ النَّخيَل؟      ما َقَراأُْت القَصَص الّتي اْشَتَرْيُتها اإِلّ� ِقّصًة.

َم َعَلْيها  أمِثَلَة في المجموعة الثّالِثة، فنِجُد اأنَّها َقْد خَلْت ِمَن الُمْسَتْثنى منُه، وَتَقدَّ  اأّما اإذا تاأّمْلنا ال�

استفهاٌم اأو نَْفٌي، وُيَسّمى هذا اللَّْوُن ِمَن ال�ْسِتثناِء ال�ستثناَء الُمَفرََّغ؛ اأْي اأنَّ ما  َقْبَل )اإلّ�( َيَتَفرَُّغ للعمِل 

فيما َبْعَدها، وُيْعَرُب ما َبْعَد )اإِلّ�( َوْفَق َمْوِقِعِه في الُجْملِة َرْفعاً اأو نَْصباً اأو َجّراً، فُتعرُب َكِلَمُة )المكابر( في 

ُة الظّاهرة على اآخرِه، وكلمُة )كتاب( في المثاِل الثّاني  مَّ أّوِل فاعلاً مرفوعاً، وعلامُة َرْفِعِه الضَّ المثاِل ال�

مفعول�ً بِه منصوباً، وعلامة نصبِه الَفْتَحُة الظّاهرة على اآخرِه، وَكِلَمُة )َسعيد( في الِمثاِل الثّالِِث اْسماً 

ِه الَكْسَرُة الظّاهرُة على اآخرِه.  مجروراً، وعلامُة َجرِّ
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 ال�ستثناُء الُمفرَُّغ: ُهَو ما ُحِذَف منُه الُمْسَتْثنى منُه، و ُسِبَق بِنفٍي اأو نهٍي اأو استفهاٍم، وُيْعَرُب ما 

   بعد اإلّ� َوْفَق َموِقِعِه في الُجْمَلِة، ِمْثل: 

رَّ اإلّ� كُلُّ ذي َشَرٍف.    لَْن َيْكُتَم السِّ

 َهْل َتْصَحُب اإلّ� ال�أخياَر؟ ل� َتَتَوكّل اإلّ� َعلى اللِه. 

 تدريباٌت: 

 نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

َقْيِن. قوَن َجواِئَزُهم اإِّل� ُمَتَفوِّ اأ - َتَسلََّم الُمَتفوِّ

ب- قال تعالى: "ڄ  ڃ  ڃ     ڃ   ڃ  چچ  "                           )الكهف: ٥٦(

ؤوَب. ْعَي الَحكيَم والَعَمَل الدَّ ْنساِن َسبيٌل ِلُبلوِغ اأْهداِفِه اإِّل� السَّ ج- َلْيَس اأماَم ال�إِ

دائِد اإِّل� المؤمَن. د-َيْجَزُع الّناُس في الشَّ

هـ- قال تعالى: "ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  "                                      )الّرحمن:٦٠(

و - ل� َيْبني الَوَطَن اأَحٌد اإّل� اأبناؤُه الُمْخِلصوَن.

نشاء   الَخَبُر وال�إ

   نقراأ ال�أْمثلَة ال�آتَِية:  

الَمجموعة )اأ( 

. فِّ َعٍة داخَل ُغْرَفِة الصَّ ْنِشَطٍة َتْعليِميٍَّة ُمَتَنوِّ ١- قاَم الّطَلَبُة باأ

راعيَِّة في ِفَلْسطيَن. ٢- َمْوِسُم َقْطِف الّزيتون ِمْن اأْجَمِل الَمواِسِم الزِّ

٣- عاَش الُمسِلموَن والَمسيحّيوَن في الُقدِس ُمتحاّبيَن ُمَتعاِونيَن.

  الَبلاَغُة 
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نُناقُِش َونُلاِحُظ 

فِّ ؟  َعٍة داخَل ُغْرَفِة الصَّ ْنِشَطٍة َتْعليِميٍَّة ُمَتَنوِّ    َهْل ِفْعلًا قاَم الّطَلَبُة باأ

راعيَِّة في ِفَلْسطيَن؟     َهْل َمْوِسُم َقْطِف الّزيتون ِمْن اأْجَمِل الَمواِسِم الزِّ

   َهْل عاَش الُمسِلموَن والَمسيحّيوَن في الُقدِس ُمتحاّبيَن ُمَتعاِونيَن؟

َعٍة  أّوَل في المجموعة )اأ(، نَِجُد الُجملَة تُخِبُرنا اأنَّ الطَّلَبَة قاموا باأنِْشَطٍة َتْعليِميٍَّة ُمَتَنوِّ     اإذا تاأّمْلنا الِمثاَل ال�

، َونَْسَتطيُع اأْن نقوَل لِصاحِبِه: اإنُّه صادٌق فيِه اأو كاِذٌب، فاإْن كاَن ُمطابقاً لِْلواِقِع فهَو  فِّ داخَل ُغْرَفِة الصَّ

صادٌق، واإْن كاَن ُمخالِفاً فهو كاِذٌب.

  واإذا تاأّمْلنا المثاَل الثّاني ِمَن المجموعِة نفِسها، نَِجُد الُجملَة تُْخِبُرنا اأّن َمْوِسَم َقْطِف الّزيتون ِمْن اأْجَمِل 

والَكِذُب  للواقِع،  اإْن كانْت مطابقًة  ْدُق  الصِّ ُهما:  َوجهيِن  َتْحَتِمُل  َفِهَي  ِفَلْسطيَن،  راِعيَِّة في  الزِّ الَمواِسِم 

اإِْن كانْت ُمخالفًة لَُه. وكذلك المثاُل الثّالُِث، نَِجُد الُجْمَلَة تُْخِبُرنا اأنَّ الُمْسِلميَن والَمسيحّيين عاشوا في 

دَق اأو الَكِذَب، فهذا الكلاُم الّذي َيِصحُّ اأْن  الُقدِس ُمتحابّيَن ُمَتعاِونيَن، َفِهَي اأيضاً َتْحَتِمُل َوْجَهْيِن: الصِّ

ُيقاَل لصاِحِبه: اإنَُّه صادٌق فيه اأو كاذٌب ُيَسّمى َخَبراً.

 اإّما اإذا َتاأّمْلنا اأْمثَلَة الَمجموعِة )ب(، فَنِجُد اأنَّ الّرسوَل -عليه الّسلاُم- َقِد اْسَتْخَدَم اأسلوَب النِّداء )يا َمعاُذ( 

أمِر في الِمثاِل الثّاني )َفْلَيُعْد(، فهو  أّول، وكذلك اأسلوب ال�ْستفهام)َهْل َتْدري(، واأسلوَب ال� في الِمثاِل ال�

دق اأو  ل� ُيْعِلُمنا بِحصوِل َشيٍء اأو َعَدمه، واإنّما ُينادي َوَيْسَتْفِهم وياأمر، وهو كلاٌم ل� يصحُّ اأْن يوصَف بالصِّ

الَكذب. وكذلك قول الُمَتَنّبي )ل� َتْلَق َدْهَرك اإلّ� َغْيَر ُمْكَتِرٍث...( في الِمثاِل الثّالِث.  فالكلاُم الّذي ل� 

دِق اأو الكذِب ُيَسّمى اإنْشاًء. يحَتِمُل الُحْكم عليه بالصِّ

الَمجموعة )ب(

   ١- قال )صلّى اللُّه عليه وسلّم(: "يا ُمعاُذ، َهْل َتْدري ما َحقُّ اللِّه َعلى ِعباِدِه؟ َوما َحقُّ الِْعباِد َعلى اللِّه؟ 

قُْلُت: اللُّه وَرسولُُه اأْعَلُم...".

   ٢- قال)صلّى اللُّه عليه وسلّم(: "َمْن كاَن َمَعُه َفْضُل َظْهٍر َفْلَيُعْد بِِه َعلى َمْن ل� َظْهَر لَه...".

   ٣- ل� َتْلَق َدْهَرَك اإلّ� َغْيَر ُمْكَتِرٍث    ماداَم َيْصَحُب فيِه روَحَك الَبَدُن                        )الُمَتَنّبي(
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نسَتْنِتُج:

َفُهَو  لِْلواِقِع  َفاإِْن كاَن الَكلاُم ُمطابِقاً  اأْو كاِذٌب،  اإِنَُّه صاِدٌق فيِه  اأْن ُيقاَل لقائِِلِه:  الَخَبر: هو ما َيِصحُّ 

صاِدٌق، َواإن كاَن ُمخالِفاً لِْلواِقِع َفُهَو كاذٌب، كقولِنا: َوَجْدُت الُمثاَبَرَة طريقاً لِلنَّجاِح.

أمِر والنَّهي  دِق اأو الكذِب، كال� نشاء: هو الكلاُم الّذي ل� يحَتِمُل الُحْكم عليه بالصِّ ال�إ

ِب، مثل: لََعلَّ للِفَلْسطينّييَن َدْولََتُهم. وال�ْستفهاِم والنّداِء والتَّمنّي، والتّرّجي والقَسم والتََّعجُّ

نشاِء فيما ياأْتي:     نُمّيُز الَخَبَر ِمَن ال�إ

، َكْيَف اأعوُدَك َواأنَْت َربُّ  ١- "اإِنَّ اللََّه َتعالى َيقوُل َيْوَم القياَمِة: يا ْبَن اآَدَم، َمِرْضُت َفَلْم َتُعْدني. قاَل: يا َربِّ

الْعالَميَن؟! قاَل: اأما َعِلْمَت اأنَّ َعْبدي فُلاناً َمِرَض َفَلْم َتُعْدُه؟ اأما َعِلْمَت اأنََّك لَْو ُعْدَتُه لََوَجْدَتني ِعْنَدُه؟". 

 ٢- ل� َتَتكلّْم بِما ل� َيْعنيَك، َوَدِع الَكلاَم في كثيٍر ِمّما َيعنيَك َحتّى َتِجَد لَُه َمْوِضعاً.       )عبد الله بن عّباس(

 ٣- ُيْحيي الِفَلسطينّيوَن ِذكرى َيْوِم ال�أرِض في الثّلاثيَن ِمْن اآذار كُلَّ عاٍم.

 ٤- لَعلَّ لُه ُعذراً، َواأنَْت َتلوُم.

 ٥- َعّمِت المسيراُت ُمدَن ِفَلسطيَن وقُراها َتْلِبَيًة لنداِء ال�أقصى.

ْوِت والّصورِة خلاَل دقائَق. ْعلاِم في َوْقِتنا الحاِضِر قُْدَرٌة فائِقٌة على نَْقِل ال�أحداِث والَمشاِهِد بالصَّ ٦- اأصبَح للاإ

٧- ما اأكثَر الِعَبَر، وما اأقلَّ الُمْعَتبَر!

 تدريباٌت: 
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نشائية. الهدف: اأن يمّيز الطلبة بين الجملة الخبرية والجملة ال�إ

نشائية فيما ياأتي: ز بين الجملة الخبرية والجملة ال�إ - نمّي

ا«      نوع الجملة: ............................... ن ون اأت وم ي عالى: »اأسمع بهم واأبصر ي ١- قال ت

�أخلاق.     نوع الجملة: ............................... آداِب وال � ال ها بِ لُّ عاُت كُ َم ُمجَت ا ال حي ٢- َت

ا.  نوع الجملة: ................. ان من كان رّي ذا ساكن ال ان من جبل       وحّب رّي ُل ال ذا جب ا حّب ٣- ي

٤- القدس عاصمة دولة فلسطين.                     نوع الجملة: ...............................

٥- قال تعالى: »تالله ل�أكيدّن اأصنامكم«             نوع الجملة: ...............................

ملاحظات المعلم/ ة: ......................................................

ملاحظات المشرف/ ة: ...............................................................

نشاء( ورقة عمل )الخبر وال�إ
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ناقي :     َعْبُد الرَّْحمِن الزَّ   َبْيَن َيدي النَّصِّ

، ُولَِد في تِِلمسان عام ١٩٣٤م، َحِفَظ الُقراآَن الَكريَم،  ناقّي شاعٌر َجزائريٌّ َعْبُد الرَّْحمِن الزَّ

ْيتونَِة. أْهِليَِّة ِمن جاِمَعِة الزَّ َوَدَرَس الَحديَث، َوَحَصَل َعلى َشهاَدِة ال�

َقْد َعَبْرنا كُلَّ اأْسلاٍك َرهيَبْة

َوَزَحْفنا َفْوَق َرْبواٍت َحبيَبْة

َوَمَشْينا َفْوَق اأنْظاِر الُوحوِش التََّتِريَّْة

َوَوَضْعنا األَْف َكفٍّ َعَربِيَّْة

َقْد اأَتْينا ِمْن َبعيٍد في الَعِشيَّْة

نوِد الَيْعُربِّيْة َعلّنا نَْدِفُن َمْوتانا َونَْرمي بِالزُّ

مراِء مليوَن َبِلّيْة َمْن َغَدوا في اأْرِضنا السَّ

أْكفاَن َوالْماَء الطَّهورا  َقْد َحَم لْنا َمَعنا اْل�

َونُعوشاً لَْونُها ُيْطِلُق نورا

كُلُّ َمْن َفّروا ِمَن الَقْرَيِة لَّما لَِبَسْت األَْف َضِحيَّْة

اأْخَبرونا اأنَّ ُجْنَد الَْغْدِر في تِْلَك الَْعِشيَّْة

َبَتروا اْل�أْعضاَء لِلنّاِس بَِفنٍّ َوَرِويَّْة

بوُهْم.. َقطَّعوا اأْشلاَءُهْم َعذَّ

ثُمَّ َرَمْوُهْم َبْيَن اأْظفاِر الَمِنيَّْة

َبْعَد ُجْهٍد َقْد َوَصْلنا

 َرْبوات: َجْمُع َرْبوة، وِهَي
   ما ارَتَفَع ِمَن ال�أرِض.

 نُعوشاً: ُمْفَرُدها نَْعٌش، وهو 
الَمْيت،  عليه  ُيحَمل  سريٌر 

وُسّمي بذلك ل�رتفاعه.

َدْير ياسين                           الَوْحَدُة 
الثّانية
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 َفخار: َعَظمة، َتباٍه

 بالِخصاِل الَحَسَنِة.

 الَخــْزر:  صغــر العيــِن،  فَكاأنَّها 
خيَطــْت، ِكنايــًة   َعــن الَموِت.

ْمراِء َيْبنوَن ِدياراً ِمْن َفخاْر  َفَوَجْدنا ُشَهداَء الَْقْرَيِة السَّ

َوَوَجْدنا َدْيَر ياسيَن بِها اأْبهى ُمَصلّى َوَكنيَسْة

َقْد َحَضْرنا َحْفَلًة فيها َعريٌس باِسٌم َوُهَو َيرى َخْزراً َعروَسْه

َفَهَمْسنا اإِنَُّهْم َيْمشوَن في َغْيِر الِقياَمْة

اإِنَُّهْم اأْحياُء في اأْرٍض بِها َتْعلو الَكراَمْة

َفاأَتْت كُلُّ الُْجموْع

بيْع َوَتناَدْت اأْقِبلوا ِمْثَل سنونو في الرَّ

َقْد اأَتوا ِمْن َحْيُث ل� نَْدري

موْع  ْمراِء اآل�َف الشُّ َولَْيلاً اأْوَقدوا في الَْقْرَيِة السَّ

ثُمَّ قالوا:

اأْيَن كُْنُتْم؟

َقْد َبَحْثنا َعْنُكُم يا َقْوُم في كُلِّ الرُّبوْع

لوْع ُمْنُذ اأْن ِغْبُتْم َوناُر الُْحْزِن َتْسري في الضُّ

اإِنَّنا في الُْحْلِم ل� نَْشَهُد اإِلّ� ِظلَُّكْم َيْمشي َعلى َدْرِب الرُّجوْع

َبْعَد عاٍم.. َبْعَد َقْرٍن َسْوَف نَْجثو َحْذَوكُْم

نَْشَرُب َشْرباِت الرُّجوع

َفَفِرْحنا َواأَكْلنا التَّْمَر في َصْحٍن َبديع

َوانَْطَلْقنا 

ثُمَّ اإِنّا َقْد َحَرْقنا األَْف نَْعش

ثُمَّ ِسْرنا

نُْخِبُر الثُّّواَر في كُلِّ الَْبِريَّْة

اأنَّنا في َدْيَر ياسيَن َوَجْدنا

َشْعَبنا الثّائَِر ِمْن اأْجِل الَْقِضيَّْة

َيْرقُُب الرَّْجَعَة في كُلِّ َصباٍح َوَعِشيَّْة

 َســنونو: طائر من الخطاطيف، 
الَبطــن،  اأبيــض  الظّهــر  اأســود 

ُمَشــعَّب الذَّنَــب، ســريع

 الطّيران، ياأكل الحشرات.

 نَْجثو: نجلُس على  ُرَكِبنا.

 الَبِريَّة: الَخْلق، الَبَشر.
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

 نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة:

آتَيِة: عريِّة ال� أْسُطِر الشِّ ١ نَُبيَُّن الّدل�لََة الَّتي يوحي بِها كُلُّ َسْطٍر ِمَن ال�

   اأ- )وَمَشْينا َفْوَق اأنْظاِر الوحوِش التََّتِريَِّة(.

أْكفاَن َوالماَء الطَّهورا..   َونُعوشاً لَْونُها ُيْطِلُق نورا(.    ب- )َقْد َحَمْلنا َمَعنا ال�

ْمراِء َيْبنوَن ِدياراً ِمْن َفخاْر(.    ج- )َفَوَجْدنا ُشَهداَء الَقْرَيِة السَّ

تَيْيِن: عرييِن ال�آ ْطريِن الشِّ وَرتين الَفّنّيتين في السَّ ُح الصُّ ٢ ُنَوضِّ

بوُهْم.. َقطَّعوا اأْشلاَءُهْم ثُمَّ َرَمْوُهم َبْيَن اأْظفاِر الَمِنيَِّة(.    اأ- )َعذَّ

لوع(.    ب- )ُمْنُذ اأْن ِغْبُتْم َوناُر الُحْزِن َتْسري في الضُّ

ُد العاِطَفَة اّلتي سادْت في الَقصيَدِة. ٣  ُنَحدِّ

                                                 ال�ستثناُء )2(

 نقراأ ال�أمثلَة ال�آتيَة:

                الَمْجموَعة )ب(             الَمْجموَعة )اأ(

١- َهَدَم الّصهايَِنُة قْرَيَة الطَّْنطوَرِة َعْن َبْكَرِة اأبيها َغْيَر/ 
ِسوى ثلاثِة َمواقَع.

َهَدَم الّصهايَِنُة قْرَيَة الطَّْنطوَرِة َعْن َبْكَرِة اأبيها ما خلا

 ثلاثَة َمواقَع.

ثلاثِة   َغْيُر/َغْيَر  الطَّْنطوَرِة  في  قائٌم  َمْوِقٌع  َيْبَق  لَْم   -٢
َمواقَع.

 زار الطُّّلاُب الَمتاِحَف ما عدا َمْتَحفاً.

 َمَرْرُت بالُمَتسابقيَن حاشا زيٍد.٣- لَْم َيْبَق في الطَّْنطوَرِة َغْيُر ثلاثِة َمواقَع.

 القواعُد 
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مثلُة في الَمْجموعاِت الّسابقِة َعناِصَر ال�ْسِتْثناِء؟  َهل اْسَتْوَفِت ال�أ

 ما َنْوُع ال�ْسِتْثناِء فيها؟  

 ما اأداُة ال�ْسِتْثناء فيها؟

أّوِل َوهَو )َثلاثة(، واأنَّ اأداَة  اإذا تاأّمْلنا اأمثلَة الَمجموعِة )اأ(، نَِجُد اأنَّ الُمْسَتثنى ِمْنُه َموجوٌد في الِمثاِل ال�
أنّه غير مسبوٍق بنفي اأو استفهاٍم. َغيَر اأنَّ َكِلَمتي  ال�ْستثناء ِهي )َغير اأو ِسوى(، واأّن ال�ْسِتْثناَء تامٌّ موجٌب؛ ل�
اإليه، وتاأخذاِن ُحْكَم ال�سِم الواِقِع  ضافة، َفُيْعَرُب ما بْعَدهما ُمضافاً  )َغْير وسوى( ِمَن ال�أسماِء الواجَبِة ال�إ

َبْعَد )اإلّ�(، َفُتعربان ُمْستثًنى منصوباً.

واإذا َدقّْقنا النّظَر في المثاِل الثّاني، فَنِجُد اأنَّ الُمْسَتثنى ِمْنُه َموجوٌد اأيضاً، واأنَّ اأداَة ال�ْستثناء ِهي )َغْيُر(، 
ْتباُع َعلى اأنّها َبدٌل  لِكنَّ ال�ْسِتْثناَء تامٌّ غير موجب، فيجوُز فيها ما يجوُز في ال�سِم الواِقِع َبْعَد )اإلّ�(، وُهَو ال�إ
َمرفوع اأو النّْصُب على اأنّها ُمْسَتْثًنى، فُتْعَرُب )غير( في هذا المثاِل َبدل�ً َمرفرعاً اأو ُمسَتْثًنى منصوباً، َوكذلَِك 

الحاُل في ِسوى.

 اأّما اإذا تاأّمْلنا الِمثاَل الثّالَِث، فَنِجُد اأنَّ الُمْسَتْثنى منُه َقْد ُحِذف، َوَقْد ُسِبَقت الُجملُة َبنفي، فال�ْسِتثناُء 
ُمفرٌَّغ، وفي هذه الحالَِة تُْعَرُب )َغْير وِسوى( َوْفَق َمْوِقِعِهما في الُجْملِة َرْفعاً اأو نَْصباً اأو َجّراً، فُتعرُب )َغْير( 

ُة الظّاهرُة.  مَّ في هذا المثاِل فاعلاً مرفوعاً، وعلامُة َرْفِعِه الضَّ

واإذا ُعدنا اإلى اأمِثَلِة الَمْجموَعِة )ب(، فَنِجُد اأنَّ كُّلاً ِمْنها َقِد اْستوفى اأركاَن ال�ْستثناِء، واأّن اأداَة ال�ْستثناء 
أّوِل، و)ما عدا( في المثاِل الثّاني، و)حاشا( في الِمثاِل الثّالِِث، ونُلاِحُظ اأّن ما  ِهَي )ما َخلا( في الِمثاِل ال�
َبْعَد )ما عدا، وما خلا( وهو الُمْسَتْثنى َقْد جاَء َمْنصوباً َعلى اأنُّه َمْفعوٌل بِه لَُهما، وهذا َيْعني اأنُّهما ِفْعلاِن 
ماِضياِن َمْسبوقاِن بِـ)ما( الَمْصدريَِّة، وفاِعلُُهما َضميٌر ُمْسَتِتٌر وجوباً، َتْقديُرُه هو. اأّما )حاشا( في المثاِل الثّالِث 
، وما َبْعدها اسٌم َمْجروٌر بها، فال�أسلوُب ُيفيُد َمْعنى ال�ستثناِء،  فجاَء ما َبْعدها مجروراً، على اأنّها َحْرُف َجرٍّ

عراِب.  لِكنَّنا ل� نَْذكُُر َكِلَمَة الُمْسَتْثنى في ال�إ

نُناقُِش َونُلاِحُظ 
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نسَتْنِتُج:

١- ِمْن اأدواِت ال�ستثناء )َغْير، سوى، ما َعدا، ما َخلا، حاشا(.

٢- )َغْير َوسوى( اْسماِن ُيْعَربان اإعراَب ال�ْسِم الواِقِع َبْعَد اإلّ�، َفَيكوناِن: 

اأ- ُمسَتثًنى َمْنصوباً في ال�ستثناِء التّامِّ الموجِب، مثل: نام النّاُس ُمبكّريَن َغْيَر/ ِسوى الحارِس. 

ب- َبَدل�ً ِمَن الُمْسَتْثنى ِمْنُه اأو ُمْسَتثًنى َمْنصوباً في ال�ستثناِء التّامِّ َغْيِر الموجِب، مثل: 

 ل� َيْسعى للَفضيَلِة اأَحٌد َغْيُر/ َغْيَر العاقِل.    َهْل اأَعْدَت الُكُتَب الَّتي اسَتَعْرَتها ِسوى ِكتاٍب؟

ج- َوْفَق موقِعهما في الجملِة في ال�ستثناِء الُمفّرِغ، مثل: 

ميِن؟ .    َهْل يوَثُق ِبَغْيِر ال�أ ْنساَن َغْيُر َعَمِلِه.   ل� َتّتبْع َغْيَر الحقِّ  ل� َيْنَفُع ال�إ

ضاَفِة دائِماً.  ٣- ُحْكُم ال�ْسِم َبْعَد )َغْير َوِسوى( ُهَو الَجرُّ بال�إ

ُوجوباً،  ٤- )ما َعدا وما َخلا( ِفْعلاِن ماضياِن َمْسبوقاِن بـ )ما( الَمْصَدِريَِّة، ويكوُن فاعلُُهما َضميراً ُمْسَتِتراً 
وُحْكُم ال�ْسِم الواِقِع َبْعَدُهما النَّْصُب َعلى اأنُّه َمْفعوٌل به للِفْعِل، مثل: َحَضَر الَمْدُعّووَن ما َخلا يوُسَف.

، وما َبْعَدها اْسٌم َمْجروٌر بها، مثل: نُِحبُّ الَمْسَرحّياِت حاشا الّسوقّيِة.  ٥- )حاشا( ال�أرجُح اْعتباُرها َحْرَف َجرٍّ

   نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

١- قال تعالى: "ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ".             )الّنمل: ٥٧(

٢- ل� ُيْدِرُك اْلَمْجَد اأَحٌد غيُر الُمثاِبِر.

٣- ليس العمُل اإّل� سلاَح الشريف.

َم حلالً�"              )ُعمر بن الخّطاب( ْلُح جائٌز َبْيَن الُمْسِلميَن اإّل� ُصْلحًا اأحلَّ َحرامًا اأو َحرَّ ٤- "الصُّ

ْرُض اإّل� َمْوِضعا                               )اأحمد شوقي(     ٥- َقْد َيهوُن الُعْمُر اإّل� ساعًة     َوَتهوُن ال�أ

٦- ُكلُّ اأول�ِد الّنبيِّ – عليِه الّسلاُم – ِمْن َخديَجَة ما عدا اإبراهيَم َفِمْن مارَيَة الِقْبطّيِة.

التّعبيُر 

أَحِد الَمعاِرِض الِعْلِميَِّة.   نَْكُتُب َتْقريراً َعْن ِرْحَلٍة ل�



15

الهدف:
- اأن يتعرف الطلبة على ال�ستثناء: معناه، واأدواته، واأنماطه، واإعرابه. 

�آتية مع اإعرابه، وبيان نوعه:  1- نعّين ال�ستثناء في الجمل ال

ما غاب اأحد
 اإل� اأخاك/ اأخوك

اأثمرت ال�أشجار
اإل� واحدة

حضر الطلاب
اإل� محمداً

ما مررت اإل� 
باأخيك

ًا تاماً:  �آتية اإعراب 2- نعرب ما تحته خّط في الجمل ال

اأ- ما غاب اإل� اأخوك.

ب- حضر الطلاب اإل� محمداً.

ج- ما طارت الحمامات اإل� حمامة.

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

اأ- ما عاد الطلاب اإل� زيد 

ب- ما حضر اإل� عدنان 

ج- هل عاد الطلاب اإل� طالبين؟ 

د- اإن اأنتم اإل� بشر 

هـ- ما راأيت غير محمد 

و- ما التقيت باأحد اإل� اأحمد 

4- نمثّل بجمل من اإنشائنا على اأنماط ال�ستثناء.

ورقة عمل )ال�ستثناء(
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

الَوْحَدُة   َعنْاقيُد ِعَنٍب                
الثّالثة

، ُولَِد في مدينِة الَمْجدل، َحصَل  علي خليل لُبَّد )١٩٣٦- ٢٠٠٧م(، قاصٌّ وشاِعٌر ِفَلْسطينيٌّ

َعلى اإجازِة )اللّيسانس( في التّاريخ، ِمن جاِمَعِة الْقاِهَرِة عاَم ١٩٦٧م، َوَعِمَل ُمَدرِّساً في َمدارِس 

والَمجّلاِت  ُحِف  الصُّ في  ْعِريَِّة  الشِّ والقصائِد  الَقَصِص  ِمَن  َكثيراً  نََشَر  َغّزَة،  في  الَغْوِث  وكالِة 

الِفَلْسِطينّيِة. 

علي خليل لُّبد

 الَمصاغ: الُحليِّ اأو الذَّهب. 

      َعنْاقيُد ِعَنٍب                

ْصلاِح ُمْنُذ َبَنْتُه َوكالُة الَغْوِث في اأحِد ُمَعْسَكراِت اللاِجئيَن،  ُه َيُد اْل�إِ عاَشْت في َبْيٍت َصغيٍر، لَْم َتَمسَّ

أْفواِه َعلى لُْقَمِة الَعْيِش. َبْيَن والَِديِن كُِتَب َعَليِهما الّشقاُء والَعناُء والُمكاَبَدُة ِمْن َكْثَرِة الِعياِل َوَتزاُحِم ال�

اإلى  الَْمْدَرَسِة  َتْرِك  اإِلى  ها  اأمِّ اأَبَوْيَها، في الثّانيَة َعْشَرَة ِمْن ُعْمِرَها، َدَفَعها َمَرُض  كانَت َرجاُء بِْكَر 

ها الّذابَِل الَحزيَن بَوْجِه  َغْيِر َرْجَعٍة، َفاْسَتْبَدلَِت الِمْكَنَسَة َوَصْحَن الَْعجيِن بالِْكتاِب والُْكّراِس، َوَوْجَه اأمِّ

َسِة الّشابِّ الُمَتَفتِِّح للَحياِة والُمْسَتْقَبِل. الُمَدرِّ

أْسرِة، َفاْبتاَع َبَقَرًة  يِّ الَعنيِف َتَفتََّق ِذْهُن الوالِِد َعْن َمْشروٍع َيزيُد به َدْخَل ال� راِع المادِّ َوفي َغْمَرِة الصِّ

َحلوباً نَظيَر التَّناُزِل َعْن َمصاِغ َزوِجِه الَّذي احَتَفَظْت بِِه ُمْنُذ َزواِجهما. 

َوَقد األْقى هذا الَمْشروُع الجديُد َمزيداً ِمَن الَْمتاِعِب على الَفتاِة، َفكاَن 

اللَّبِن َعلى  َتْحِمُل ِوعاَء  َيْوِميٍَّة شاقٍَّة،  ِرْحَلٍة  َتْذَهَب في  اأْن  َعَلْيها  لِزاماً 

َعُه َعلى بيوِت الُْمْتَرفيَن في الَْمدينِة الُْمجاوَرِة. َراأِسها؛ لُِتَوزِّ

كانَِت الَفتاُة َتْقَطُع الطَّريَق التُّرابيَّ الطَّويَل، حاِفَيَة الَْقَدَميِن، َتْسُتُر ِجْسَمها النَّحيَل بِاأْسماٍل باِهَتٍة 

ُل في َشواِرِع الَْمدينِة َواأِزقَِّتها، َتْنُظُر بَِعيَنْيِن َيْمَلُؤهما الُْحْزُن وال�نِْكساُر اإلى كُلِّ ما ُيصاِدفُها:  َقديَمٍة، َتَتَجوَّ
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الّزاِهَيِة... سوِق  ألْواِن  َيَتباَهْوَن بَِملابِِسهِم ذاِت ال� اأْول�ٍد  الَْمحالِّ التِّجاريَِّة...بائِِع الَكباِب...  واِجهاِت 

الَخْضراواِت والَفواِكِه.

الَجَلِد  ِمَن  َمزيداً  الَيْوِميَُّة  َمشاويُرها  اأْكَسَبْتها  وَقْد  ُع في َصْمٍت،  َتَتَوجَّ ُل في َصْمٍت...  َتَتاأمَّ كانْت 

غيِر. والِْخْبَرِة بالَْحياِة، واإِْحساساً ُمَتنامياً بَِتَصرُّفاِت الَْبَشِر، واْكَتَنَزْت كُلَّ ُمشاَهداتِها في َعْقِلها الصَّ

ِهيَِّة: الِعَنِب، والِْبطّيِخ،  ْيِف الشَّ َمرَّْت بِسوِق الَخْضراواِت ذاَت َيوٍم، َفَراأِت الََحوانْيَت َتْزداُن بَِفواِكِه الصَّ

ْيخ ِعْجلين  بائِِن. اأْعَجَبها نِداُء الْبائِعيَن َواأغانيِهم: )مال الشَّ َقْت بَِطريقٍة َتْجِذُب اأنْظاَر الزَّ ّماِم، وقّْد نُسِّ والشَّ

كّيِن يا بطّيخ(. يا ِعَنب(...)َحلاَوة يا َشّمام(... )َعالسِّ

ْت َعناقيُدها في َشْكٍل َهَرِميٍّ َجميٍل... اإِنَّها  اأَخَذْت َتْنِصُت، َوُعيونُها ُمَعلََّقٌة بَِكْوَمِة الِْعَنِب الَّتي ُصفَّ

قوَن َعناقيَد الِْعَنِب؛ لَِيَتاأكَّدوا ِمْن نُْضِجِه َوَحلاَوتِِه... َتَمنَّْت اأْن  بائِِن الَّذيَن ُيساِوموَن... َوَيَتَذوَّ َتْنُظُر اإِلى الزَّ

َتْشَترَي َولَْو ُعْنقوداً ِمْنها.

َلِتها صورُة والِِدها ُمِكّباً على َقْطِف  في تِْلَك اللّْحَظِة ل�َحْت في ُمَخيِّ

قُها، َولِكنَّه ل�  أيّاَم، َيَتَذوَّ َعناقيِد الِْعَنِب ِمَن الَْمْزَرَعِة الَّتي َيْعَمُل فيها هِذِه ال�

َيستطيُع اأْن ُيْحِضَر اإلى َبْيِتِه َولَْو َحبًَّة واِحدًة، اإْذ اإِنَّ صاِحَب الَْعَمِل ُيراِقُب 

ِل الَْمْوِسِم، َوُهَو غالي الثََّمِن. الُعّماَل ِعْنَد ُمغاَدَرتِِهم الَْمْزَرَعة... َوَيْعَتِذُر لَُهْم بِاأنَّ الِْعَنَب في اأوَّ

َتَذكََّرْت ما قالَُه والُِدها َوَقِد اْرَتَسَمْت على َوْجِهِه َعلاماُت الَْكاآبِة "... لََقْد َوَعَدنا الَْمْسؤوُل َعِن 

الُْعّماِل اأْن ُيْعِطَينا ما نُريُد من الِْعَنِب اآِخَر الَموِسِم".

َشِهيَُّتها اإِلى َحبَِّة ِعَنٍب َتْزداُد... َتْحَتِلُب ريَقها َوَتْبَتِلُعُه... ماذا َتْفَعُل؟ اإِنَّها َتْقَتِرُب ِمْن َكْوَمِة الِْعَنِب... 

ِت الِْفْكَرَة جانِباً... اأَتْشَتري  َقها؟ نَحَّ َرْت َقَدماها بِجانِِب الَْبْسَطِة... اأَيِحقُّ لَها اأن َتْخَتِلَس َحّبًة لَِتَتَذوَّ َتَسمَّ

يا  الكيلو  بِـ »َعَشَرة  الْبائُِع  الطَّريِق؟ َصَفَعها  َوَتاأْكُلُُه في  ُعْنقوداً َصغيراً 

َسْت ما بَِيِدها من َحصيَلِة َبْيِع الَحليِب؛ َفَوَجَدْت اأنها  ِعَنب«... َتَحسَّ

راُع في  ل� َتْكفي لِِشراِء كيلو غرام واحٍد ِمَن الِْعَنِب، وَبْيَنما كاَن الصِّ

َرَر من َعْيَنْيها، وَصْوٌت  ْهوِة والِْفْعِل، َصَدَمْتها َيٌد َهَوْت َعلى ُصْدِغها، َوَطيَّرِت الشَّ داِخِلها ُمْحَتِدماً َبْيَن الشَّ

ْت لَُه َخلايا ِجْسِمها كُلُّها.  اْهَتزَّ

-اْبَتعدي َعِن الَبْسطِة، هّيا.

ْت جانِباً ُمْبَتِعدًة  ْدَمُة، َفَتَنحَّ لم َتْنِبْس بَِكِلَمٍة واِحَدٍة، َفَقْد اأْذَهَلْتها الصَّ

 ُيساِوُم: ُيفاِوُض لِلاتِّفاِق

ْلَعِة.   َعلى َثَمِن السِّ

 ُمْحَتِدماً: َشديداً.

َرْت: َثبَتْت َولَْم َيْصُدر   َتَسمَّ
َعْنها اأيُّ َحَرَكٍة.
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ْمَع جزافاً في َصْمٍت، َوواَصَلْت َطريَق َعْوَدتِها اإلى الَْبْيِت،  َعِن الُْعيوِن الَّتي َتْرقُُبها، َواأَخَذْت َتْذِرُف الدَّ

ْعِف َوالَْمهانَِة. وكُلُّها اإِْحساٌس بالضَّ

ْعياٍء َشديٍد...لَْم َتُعْد لَها َشِهيٌَّة لتناوِل الطَّعاِم، وَبْعَد َدقائَِق اأْسَبَلْت ُجفونَها  في الَْبْيِت َشَعَرْت باإِ

الَْفضاَء في ُسْرَعٍة... اإِنّها َسحابٌة عظيمٌة َتجوُب  لَِنْوٍم َعميٍق... ماذا َترى؟  الُمْنَهَكَة، واْسَتْسَلَمْت 

َكِبَد  ُط  َتَتَوسَّ ْمُس  الشَّ ِهَي  ها  الَغَرُق...ل�،  الطّوفاُن...اإِنّه  بَِغزارٍة...اإنَّه  َتْهِطُل  َوَرْعٌد...اأْمطاٌر  َبْرٌق 

البيوِت...البيوُت  األْواُن  الُْغيوُم...َتَغيََّرْت  َتْنَقِشُع  ُج...  َيَتَوهَّ مِس  الشَّ َعظيَمًة...َضْوُء  َكبيرًة  ماء  السَّ

أْول�ُد من البيوِت... َملابُِسُهْم  أزاهيُر َوالُوروُد... َيْخُرُج ال� َتْزَدهي وَتَتطاوُل...على ُجْدرانِها َتْلَتفُّ ال�

َسْت ِجْسَمها... اإِنَُّه ُمْمَتلٌئ... والملابُس  أْرَض بِاأْحِذَيِتِهم الَْحْمراء... َتَحسَّ َجميلٌة اأّخاذٌة، َيُدقّوَن ال�

َجديَدٌة... َحَمَلْت ِوعاَء اللَّبِن واأَخَذْت َتْجري، َفَتناَثَرْت ِمْنُه ِقطُع النُّقوِد... َقَصَدِت الّسوَق... الِْعَنُب 

ناِء، وَعادْت لُِتْطِعَم اإِْخَوَتها. أول�َد...اْشَترْت َبْعَض الَْعناقيِد َوَوَضَعْتها ِفي اْل�إ َكثيٌر والْباَعُة ُيماِزحوَن ال�

األَْم َتْشَبعي ِمَن  َطويلاً...  نَْوماً  ها... َرجاُء... َرجاُء...قومي يا َرجاُء...نِمِت  اأمِّ هزَّها َصوُت 

الْنَّوِم؟! لََقْد عاَد اأبوِك َوَمَعُه الِْعَنُب.

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

 نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِية:

تي: ِة، ُنَحّلُلها َوْفَق عناصِرها على النَّْحِو ال�آ ١  في َضْوِء ِقراَءِتنا ِلْلِقصَّ

     اأ- الَمكان:     ب- الّزمان:

ْخصّيات الّثاَنِويَّة:    د- الُعْقَدة:      ج- الشَّ

   هـ- الَحّل:

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي: ٢ نَوضِّ

ْت َلُه َخلايا ِجْسِمها ُكلُّها. ِت اْلِفْكَرَة جاِنبًا.   َصْوٌت اْهَتزَّ        َنحَّ

ْفواِه َعلى ُلْقَمِة اْلَعْيِش.        َتزاُحُم ال�أ

طفاِل في الُمْجَتَمِع. ٣   ُنْبدي َراأينا في ظاهَرِة َعمِل ال�أ

َمِل ُمْشَرعًة، في اأيِّ جزٍء منها َظَهر ذِلَك؟ ُة ناِفذَة ال�أ ٤  اأبقِت الِقصَّ



19

الهدف: اأن يحلل الطلبة فقرة معطاة تحليلاً اأدبياً ولغوياً.

١- نقراأ النص ال�أتي من درس) عناقيد عنب(، ونجيب عن ال�أسئلة التي تليه:

"كانت الفتاة تقطع الطريق الترابي الطويل، حافية القدمين، تستر جسمها النحيل باأسمال   
باهتة قديمة، وتتجول في شوارع المدينة، واأزقتها، وتنظر بعينين يملؤهما الحزن وال�نكسار اإلى 

كل ما يصادفها".

اأ- ما الفن النثري الذي يمثله هذا النص؟.........................................

آتية: ب- ما دل�لة العبارات ال�

- كانت الفتاة تقطع الطريق الترابي الطويل .......................................

- تنظر بعينين يملؤهما الحزن وال�نكسار............................................؟

ج- ما ضد كّل مّما ياأتي: 

الـــــــحـــــــزن...............حـــــــافـــــــيـــــــة...........قـــــــديـــــــمـــــــة..............
نحيل..................؟

د- نستخرج من النص: 

حال�ً:....................................

صفة:...................................

جاّراً ومجروراً:.........................

هـ- نبّين سبب كتابة الهمزة في كلمة )يملؤها( على هذه الصورة:

....................................................................

ورقة عمل )عناقيد عنب(
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  الَعروُض

َبْحُر الَهَزِج

آتَيَة: أبياَت ال�  نَْقَراأ ال�

اأيا َمْن ل�َم في الُحبِّ    َوَلْم َيْعَلْم َجوى َقْلبي                                          )ابن عبد رّبه(

َواإِْن كــــاَن َول� ُبــــــدَّ     ِمَن اْلُعْتِب َفِباْلُحْسنى                                             )الَبهاء ُزهير(

َوَقْد قيـَل َلنــا َعْنـُكــْم    َكمـا قيــَل َلُكـْم َعّنــا

آتي: أّوَل َعروضّياً، نَِجُد اأنُّه َعلى النّْحِو ال�  اإذا َقطّْعنا الَبْيَت ال�

ـْ  بي       اأ  يا  َمْن  ل� َج  وى  َقْل  بيَو  لَْم   َيْع  لَْمَم  ِفْل  ُحب

ٮ -   -   -ٮ -  -   -ٮ -  -   -ٮ -  -   -

 َمفاعيلُْنَمفاعيلُْنَمفاعيلُْنَمفاعيلُْن

أْصليَُّة لَِبْحِر الَهَزِج،  نُلاِحُظ اأنَّ َتْفعيلاِت الَبْيِت جاَءْت َجميُعها َعلى َوْزِن )َمفاعيلُن(، َوِهَي التَّْفعيَلُة ال�

ْطِر الثّاني)الَعُجِز(، َوُيَسّمى الَبْحُر  دِر(، وِمْثَلها في الشَّ ِل ِمَن الَبْيِت )الصَّ أوَّ ْطِر ال� تيِن في الشَّ واأنَّها َتَكرََّرْت َمرَّ

َتْيِن في الَعُجِز َبْحَر الَهَزِج. ْدِر، وَمرَّ ُر فيِه )َمفاعيلن( اأْرَبَع َمّراٍت: َمرَّتين في الصَّ الّذي َتَتَكرَّ

 اأّما الَبْيتاِن: الثّاني والثّالُث َفُيَقطَّعاِن َعلى النَّْحِو ال�آتي:  

َفـ  بِْل  ُحسـ  نىِمـ  نَْل ُعْتـ  ب َو ل�  ُبْد  َدَو اإِْن  كا َن

ٮ -   -   - ٮ -  -   ٮٮ -  -   ٮٮ -  -   ٮ
 َمفاعيلُْنَمفاعيُلَمفاعيُلَمفاعيُل

لَـ  كُْم  َعْن  ناَكـ  ما  قي  َل لَـ  نا  َعْن  كُْمَو  َقْد  قي  َل

ٮ -   -   -ٮ -  -   ٮٮ -  -   -ٮ -  -   ٮ

 َمفاعيلُْنَمفاعيُلَمفاعيلُْنَمفاعيُل



21

ْدِر، وَتْفعيَلتين في الَعُجِز. ُن َبْحُر الَهَزِج ِمْن اأْرَبِع َتْفعيلاٍت: َتْفعيَلتْيِن في الصَّ ١- َيَتَكوَّ

صليَُّة ِلْلَبْحِر الَهَزِج، ِهَي: )َمفاعيُلن ٮ - - -(. ٢- الّتْفعيَلة ال�أ

٣- َتِرُد َتْفعيَلُة َمفاعيُلن َعلى صورِة )َمفاعيُل ٮ - - ٮ(.

تيِن في ُكلِّ َشطٍر ِمَن  ٤- ُيَؤلُِّف تْكراُر )َمفاعيُلن ٮ - - - اأو صورتها )َمفاعيُل ٮ - - ٮ( َمرَّ

، َبْحَر الَهَزِج. الَبْيِت الّشعريِّ

ْهزاِج َتْسهيٌل   َمفاعيُلْن َمفاعيُلْن ٥- ِمْفتاُح َبْحِر الَهَزِج: َعلى ال�أ

  
نسَتْنِتُج:

آتَيَة ِمَن َبْحِر الَهَزِج، ونَْذكُُر التَّْفعيلاِت في كُلٍّ ِمْنها: أبياَت ال�   نَُقطُِّع ال�

١- اإِلى ِهْنٍد َصبا َقْلبي      َوِهْنٌد ِمْثُلها ُيْصبي                                           )ابن عبد رّبه(

٢- َسلاٌم راِئٌح غاِد         َعلى ساِكَنِة الوادي                                    )اأبو ِفراس الَحَمدانّي(

٣- األ� َحيِّ الَّتي قاَمـْت    َعلـى َخـْوٍف ُتَحّيْيـنـا                                     )ُعَمُر بُن اأبي ربيَعَة(

 تدريباٌت: 

اإذا تاَبْعنا التّفعيلاِت في الَبْيتيِن الثّاني والثّالِِث، نَِجُد اأنَّ التَّْفعيلاِت: ال�أولى والثّانيَة والثّالِثَة ِمَن الَبْيِت 

الثّاني، َوَرَدتا َعلى صورِة )َمفاعيُل(، َوَكذلك التّْفعيلتاِن: ال�أولى والثّالَِثة ِمَن الَبْيِت الثّالِث، َوهِذِه صورٌة َفرعّيٌة 

لَِتْفعيَلِة َبْحِر الَهَزِج الّرئيَسِة.  
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ُن القوَت الّذي َجَمَعْتُه َتْتُركُُه َكما َوَجَدْتُه، َفُكلُّ  تاِء، َوِهَي اإِْذ تَُخزِّ ِخُر القوَت لَِفْصِل الشِّ النَّْمَلُة َتدَّ

ُه في َبْيِتها  بيِل ُهَو اأْن َتْجَمَع ما تُصاِدفُُه صالِحاً لَِطعاِمها، َوَتُرصَّ ما َعلى النَّْمَلِة اأْن تَُؤّدَيُه في هذا السَّ

اِفئ  َمُه َبْعَضُه َفْوَق َبْعٍض. َوَتْحَتِفَظ بِالُحبوِب في َمْسَكِنها الرَّْطِب الدَّ أْرِض، اأْو تَُكوِّ َرّصاً َعلى ُمْسَتوى ال�

خار َوْفَق اأنْواِعِه، َفُهَو َيْقَطُع َحبََّة الَقْمِح  أْرِض، دوَن اأْن ُيصيَبُه َتَلٌف. وَيَتَفنَُّن النَّْمُل في ُطُرِق ال�دِّ َتْحَت ال�

َة اأسابيَع في َتْهِوَيٍة َوَحراَرٍة ُمَعَينٍّة. ُر الُبقوَل؛ لَِئلا َتْنُبَت ِمْن َجديٍد، اأْو َيْتُركُها ِعدَّ نِْصَفْيِن، َوُيَقشِّ

ولََقْد َشِهْدُت في ِصباَي َشْيئاً َعجيباً، َوكاَن َذلَِك في اأْعقاِب َمَطٍر َغزيٍر؛ اإِْذ َشِهْدُت َجماعًة ِمَن 

ْمِس، َول� ُبدَّ اأْن َتكوَن َوَجَدْتُه  قاً َتْحَت اأِشَعِة الشَّ النَّْمِل تُْخِرُج َمْخزونَها ِمْن ُجْحِرها، َوَتْنُشُرُه ُمَتَفرِّ

ُمَبَلّلاً بِما َتَسرََّب اإِليِه ِمْن ماِء الَمَطِر. َولَْيَس َمْخزوُن النَّْمِل دائماً ُجَزْيئاٍت َصغيرًة، َبْل َقْد َيْحُدُث اأْن 

َتَقَع َعلى َصيٍد َجسيٍم، َفُتْبقَيِه َعلى َجساَمِتِه، َوَتْحِفَر لَُه َمْخزناً خاّصاً َيَسُعُه بُِكلِّ َحْجِمِه.

؛ اإِْذ كاَن اأخي  راَقْبُت ذلَِك بَِنْفسي ذاَت َيْوٍم، َوَقْد كُْنُت ِعْنَدئٍذ اأْجِلُس اأماَم ُغْرَفٍة بُِمْسَتْشًفى ريفيٍّ

أْرعاُه -َعلْيِه َرْحَمُة الله َوِرْضوانُُه- َوُهناَك راأْيُت في الَحديَقِة اأمامي  أْصَغُر َمريضاً، َوكُْنُت ل� اأفاِرقُُه ل� ال�

نَْمَلًة َكبيَرًة تُناِوُر َصْرصاراً َوتُداِوُرُه، ثُمَّ َتْلَدُغُه في اأمِّ راأِْسِه لَْدغًة، راأْيُتُه 

َتْحِفُر  اأَخَذْت  اإِْذ  َمسافًة َصغيرًة؛  َعْنُه  النَّْمَلُة  َفَبُعَدِت  َبْعَدها،  َيْجُمُد 

ْتها  ُجْحراً بُِسْرَعِة الَبْرِق، َوَتمَّ لَها ما اأراَدْت، َفعاَدْت اإِلى َفريَسِتها وَجرَّ

اأَخَذْت  َسريَعٍة  بُِخُطواٍت  َواْرتِفاعاً  طول�ً  رصاَر  الصَّ َتقيُس  اأَخَذْت  َكْيَف  واَعَجباه!  الُجْحُر،  َحْيُث 

:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

َنْمٌل.. َوَنْحٌل الَوْحَدُة 
الّرابعة

.  زكي نجيب محمود )١٩٠٥-١٩٩٣م( كاتٌِب َواأكاديِميٌّ ِمْصريٌّ

زكي نجيب محمود

   تُناِوُر : تُخادع. 
  تُداوره: تدور َحْولَُه.

َنْمٌل.. َوَنْحٌل
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َتْخطوها بِجانِِبِه، َوَتَتَسلَُّق َعلى َجَسِدِه، ثُمَّ َتْدُخُل الُجْحَر َبْعَد ذلَِك َوْحَدها، َولََعلَّها َوَجَدِت الُجْحَر 

ْت  ُعُه بَِحْفٍر َجديٍد، َواأعاَدْت َعَمليََّة الِقياِس، َفَلّما اْطَماأنَّْت َشدَّ اأْصَغَر ِمْن اأْن َيتَِّسَع الَفريَسَة، َفراَحْت تَُوسِّ

َصْيَدها َحتّى اأْدَخَلْتُه في َمْحبِسِه، َوَرَدَمْت ِمْن تُراِب الَحْفِر َحتّى اأْغَلَقْت َفْتَحَة الدُّخوِل، َوَذَهَبْت اإِلى 

حاِل َسبيِلها. ذلِك ُهَو النَّْمُل، َوما َيْصَنُعُه في َتْخزيِن قوتِِه، َفُهَو ماِهٌر كُلَّ الَمهاَرِة في َجْمِعِه، لكنَُّه ل� 

ُر ِمْنُه َشْيئاً. ُيَغيِّ

َواأّما النَّْحُل فاأْمُرُه اآَخُر، َفما َيْلَبُث اأْن َيْمَتصَّ ِمَن الزُّهوِر َرحيَقها، حتّى ُيديَر لَها َمعاِمَلُه الّداِخليََّة، 

"ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   َتعالى:  اللّه  قاَل  اإِْذ  َعَسلاً؛  الَخليَِّة  في  َفُتْخِرَجُه 

ک    گ  گ  گ  گ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے".               )النحل :٦٨-٦٩(

َوالتَّكاُمِل،  التَّعاِوِن  ُمْسَتَوياِت  اأْعلى  َعلى  قائِماً  ُمْجَتَمعاً  َيْخلَُق  اأْن  -َتعالى-  الله  ِحْكَمُة  َوشاَءْت 

ل�  لِذلَِك  ؛  َتْكليفيٍّ بِاأمٍر  ل�  َتْكوينيٍّ  بِاأْمٍر  الُمْعِجِز،  والتَّْنظيِم  الُمْنِتِج،  ؤوِب  الدَّ َوالَعَمِل  َوال�ْخِتصاِص، 

ٌد ُمَتكاِمٌل. ُيْمِكُن اأْن نَِجَد في هذا الُمْجَتَمِع َخَللاً ول� َفساداً، اإِنَُّه َكماٌل اأْخلاقيٌّ ُمْطَلٌق، ُموحَّ

نْساُن في َطريَقِة َجْمِع َمعاِرِفِه َوُعلوِمِه؛ َفتارًة َيْصَنُع  وَعلى َطريَقِة النَّْمِل، َوَطريَقِة النَّْحِل َيكوُن ال�إِ

عوُب، َوَكذلَِك َتْخَتِلُف  بِها َصنيَع النَّْمِل، وتارًة ُيْجري َعليها َطريَقَة النَّْحِل، َوَبْيَن الطَّريَقَتْيِن َتْخَتلُف الشُّ

الُعصوُر؛ َفَشْعٌب ما اأْو َعْصٌر ما، َقْد َتسوُدُه َعَمليَُّة الَجْمِع َوالتَّْخزيِن، َحتّى اإِذا ما اأراَد اأَحٌد اأْن َيْنَتِفَع 

َتَلّقاُه  اأْخَرَج ِمَن الَمخاِزِن ما ُيريُد؛ لَِيْسَتْخِدَمُه َكما  بَِشْيٍء ِمَن الَمْعِرَفِة الَمْخزونَِة في َحياتِِه الَعَمليَِّة، 

الَموادُّ  لَِت  َتَحوَّ اإِذا  اإِلّ�  َيْسَتريُح  اآَخَر، ل�  اآَخَر، وَعْصراً  نَِجُد َشْعباً  َقْد  الَوْقِت ذاتِِه  َوَحِفَظُه، لكنَّنا في 

نْساُن. ْبداِع َيَتَقّدُم ال�إِ الَمْجموَعُة َعلى َيَدْيِه َخْلقاً َجديداً، َوبِِمْثِل هذا ال�إِ

َتعالَوا نَْسَتْعِرْض َمعاً ُمْسِرعيَن اأْمِثلًة ِمْن اأْقوى النَّْهضاِت الثَّقاِفيَِّة الَّتي َشِهَدها التّاريُخ؛ لَِنرى َعلى اأيِّ 

ْيِر؛ َفُخُطواٌت نَْمليٌَّة، َتْجَمُع  َمْنَهٍج ساَرْت َفاأْبَدَعْت، َوَسَنرى اأنَّها َجميَعها َقْد َتشاَبَهْت في َمراحِل السَّ

نْيا ِمْن اأّماِت الَحقائِِق، َتْتلوها ُخُطواٌت نَْحليٌَّة َيْمَتصُّ ِمْنها اأْصحاُب الَمواِهِب  بِها ما َقْد َوَصَلْت اإِلْيِه الدُّ

لوها في َمعاِمِل الَمواِهِب اإِْبداعاً َجديداً.  نوها في ذاِكَرتِِهْم، َبْل لُِيَحوِّ َرحيَق الَمْعِرَفِة الَمْجموعِة؛ ل� لُِيَخزِّ

ْونَُه ِمْن ماأْثوراِت  ّن الّداِرسيَن كانوا َيْحَفظون َعْن َظْهِر َقْلٍب ما َيَتَلقَّ َفاأّما في َمراِحِل ال�نِْطفاِء َوالرُّكوِد فاإ

كاأنَّها  َوَتْخُرُج  )َتْسميعاً(،  الُمْخَتِلَفِة  الُمناَسباِت  في  لُِيْخِرجوها  ليَن؛  أوَّ ال�

مومياواٌت ُمَحنََّطٌة، َخَرَجْت ِمْن َتوابيِتها؛ لِتوَضَع في الَمتاِحِف.
   المومياُء: الجثُّة الُمَحنََّطُة  

ِعنَد قُدماِء الِمصريّين. 
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

 اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�آتَِية:

جابَة الّصحيحَة فيما ياأتي: ١ نختاُر ال�إ

اأ- ماذا َيْفَعُل الّنْمُل اإذا َوَقَع َعلى َصْيٍد َجسيٍم؟

  ١- َيتُركُُه حتّى َيَتحلََّل.                                 ٢- ُيَقطُِّعُه اإلى اأجزاٍء َصغيَرٍة. 

  ٣- ُيْبقيِه َعلى َجساَمِتِه، وَيدفُنُه.                        ٤- ُيْفِرُز َعَلْيِه مادًة لِزجًة لِْحْفِظِه.

؟ تيِة اأْبَدَع فيها الفارابيُّ ب- اأّي الَجوانِب ال�آ

  ١- الّرياضّيات.        ٢- الطِّّب.                  ٣- الَفَلك.               ٤- الَفْلَسفة.

خاِر قوتِِه. ٢ نَْذكُُر ُطُرَق النَّْمِل في ادِّ

٣ ما الَمْشَهُد الَعجيُب الّذي راآُه الكاتُب َبْعَد نُزوِل المطِر الَغزيِر؟

٤ ماذا شاَهَد الكاتُِب في الَحديَقِة؟ 

٥ ما الّذي اأثاَر اْسِتْغراَب الكاتِب مّما شاَهَد في المشفى؟

ِبنا اْفَتَخَر الزَّماُن

:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

اْشُتِهَر في ِصباُه  َوُمَفكٌِّر،  وَفقيٌه  فارٌس وشاِعٌر  الَجزائِريُّ )١٨٠٨- ١٨٨٣م(،  القادِر  أميُر عبُد  ال�

ِة الَبَدِن، والُفروِسيَّة. ِة الَباأِْس، وقُوَّ بِِشدَّ

أمير عبد القادر الجزائريُّ                               ال�
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مـــاِك لَنـــا ِرجـــاُل ١- لَنا في كُــلِّ َمْكـــُرَمٍة َمجـــــــاُل     َوِمْن َفْوِق السِّ

٢- َرِكْبنا لِلَمكــــاِرِم  كُــلَّ  َهـــــْوٍل     َوُخْضنا اأْبُحــــراً َولَهـــــا ِزجـــــــاُل   

اِحلـــوَن لَهــا الِعجـــاُل ٣- اإِذا َعْنهـــا َتوانـــى الَغْيـُر َعْجـــزاً      َفَنْحــُن الرَّ

٤- ِسوانــا لَْيــَس بِالَمْقصــوِد لَّمـــــا     ُينادي الُمْسَتغيــُث: األ� َتعـــالوا!!

٥- لَنــا الَفْخــُر الَعميُم بُِكلِّ َعْصــٍر     َومْصٍر.. َهْل بِهــذا مــا ُيقـــاُل؟!

قُهــــا الـــِفعــــاُل ٦- َرَفْعنــا َثْوَبنــا َعــْن كُــــلِّ لُــــــْؤٍم      َواأْقـــوالي تَُصـــدِّ

٧- َولَـــْو نَْدري بِماِء الُمــْزِن َيــــْزري     لَكــاَن لَنا َعلى الظَّمـاأِ اْحِتمـاُل!!

٨- ُذرا ذا الـَمْجِد َحّقـاً َقْد َتعــالَْت      َوِصــْدقاً َقْد َتطـــاَوَل، ل� ُيطــاُل

٩- َفـــلا َجـَزٌع َول� َهَلــــٌع َمشيـــــٌن      َوِمنّـــا الــَغْدُر اأْو َكـِذٌب ُمحـــاُل

 َمْكُرَمة: ِفْعُل الَخْيِر. 

ماك:نَْجم في الّسماء  السِّ
ه. ُيضرُب بُه المثُل في ُعلوِّ
َر َوَفَتَر، َولَْم   َتوانى: َقصَّ

  َيْهَتّم.

 ُسْؤَدد: َمْجد.

 الثُريّــا: مجموعــة نجــوم فــي 
ــماِء. السَّ

 ُيَثلُِّمها: ُيَصيِّرها َغْيَر ماِضَيِة  

  الَقْطِع.

ــؤاِل، لَنــا نَـــواُل َفهاُء َيْومـاً     َوِمـــْن َقْبــِل السُّ ١٠- َونَْحلُُم اإِْن َجنى السُّ

مــاُء َول� الـِجبــاُل ١١- َوِرْثنـــا ُسْؤَدداً لِْلُعــْرِب َيْبــقــــى     َومــا َتْبقى السَّ

١٢- َفِبالـَجدِّ الَقـديِم َعَلْت قَُرْيـــٌش      َوِمنّــا َفــْوَق ذا طــاَبــْت ِفعـــــاُل 

ْهِر ِذْكـــٌر     بِــذا نََطـــَق الِكتــاُب َول� َيـــــزاُل ١٣- َوكاَن لَنـــا َدواَم الـــدَّ

١٤- وِمنّـــا لَـــْم َيَزْل في كُلِّ َعـْصٍر     ِرجــــاٌل لِلرِّجـــاِل ُهــُم الرِّجـــــاُل

َس ِمْن َقديٍم     بِِهـــْم َتْرقى الَمكــاِرُم َوالِخصـــاُل ١٥- لََقْد شادوا الُمؤسَّ

١٦-لَُهـــْم ِهَمــٌم َسَمْت َفْوَق الثُّريّـــا     ُحمــاُة الّدين، َداأُْبُهـــُم النِّضـــاُل

١٧- لَُهْم لُُسُن الُعلوم، لَها اْحِتجاٌج     َوبيــــــٌض، ما ُيَثلُِّمـــهـــا النِّــــزاُل

١٨- َســــلوا، تُْخِبْركُــــُم َعنّا َفَرنْســا    َوَيْصُدُق اإِْن َحَكْت ِمْنها الَمقــاُل

مـــاُن، َول� َيــــــزاُل ١٩- َفَكـْم لِــي فيِهُم ِمْن َيْوِم َحْرٍب     بِــِه اْفَتَخــَر الزَّ
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

جابَة الّصحيحَة فيما ياأتي: ١ نختاُر ال�إ

؟ اأ- ما الَغَرُض الّشعريُّ اّلذي َيْنَتمي اإليِه النَّصُّ

   ١- الِحكمُة.             ٢- الوْصُف.      ٣- الَفْخُر.           ٤- الَمْدُح.

ب- ما ُمراِدُف َكِلَمِة )ِزجال( في البيِت الّثاني؟

   ١- اأصواٌت.            ٢- ِغضاٌب.       ٣- اأهواٌل.            ٤- اأْمواٌج.

٢ َكْيَف تُْدَرُك الَمكارُم في نََظِر الّشاعِر؟

٣ نََفى الّشاعُر في البيِت التّاسِع َعْن نفِسِه ِصفاٍت ِعّدًة، نَْذكُُرها. 

أبياِت )١٢- ١٧(؟ ٤ بَِم َوَصَف الّشاعر قَُرْيشاً في ال�

٥ ما المقصوُد بـ )الِكتاِب( في قوِل الّشاعِر: "بِذا نََطَق الِكتاُب َول� َيزاُل" في البيت الثّالث عشر؟

  نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�آتَِية:
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 القواعُد 

ِمْن َمعاني ُحروِف الَجرِّ

 َنْقَراأ ال�أمثَلَة ال�آتَيَة:

١- َلَقْد َشِهْدُت في ِصباَي َشْيئًا َعجيبًا، كاَن ذِلَك في اأْعقاِب َمَطٍر َغزيٍر؛ اإِْذ َشِهدُت َجماعًة ِمَن 

   النَّْمِل ُتْخِرُج َمْخزوَنها ِمْن ُجْحِرها.

٢- َعِن اْبِن ُعَمَر -َرِضَي الّلُه َعْنُهما- َعِن النَّبي -َصّلى الّلُه َعلْيِه َوَسّلَم- قاَل: "َدَخلِت اْمراأٌة الّناَر في 

َرِض"               )صحيح البخاري(. ٍة َرَبَطْتها َفَلْم ُتْطِعْمها، َوَلْم َتَدْعها َتاأُْكل ِمْن َخشاِش ال�أ ِهرَّ

َلِم            )البوصيرّي( ٣- َسَرْيَت ِمْن َحَرٍم َلْيلًا اإِلى َحَرٍم        َكما َسرى الَبْدُر في داٍج ِمَن الظُّ

تعالى:" ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ   قال   -٤

ڍ   ڍ  ڌ"                                                             )البقرة: ١٨٧(.
                     ) ُقها الِفعال.                       )عبد القادر الجزائريُّ ٥- َرَفْعنا َثوَبنا َعْن ُكلِّ لؤٍم       َواأْقوالي ُتَصدِّ

رصاِر، َوَتَتَسلَُّق َعلى َجَسِدِه. ٦- اأَخَذِت النَّْمَلُة َتْخطو ِبجاِنِب الصَّ

٧- ُربَّ حاٍل اأْفَصُح ِمْن َمقاٍل.

٨- َوفي ِتْلَك الِحْقَبِة، َلَمَعْت اأْسماٌء كالنُّجوِم الّساِطَعِة ِمْن َفلاِسَفِة الَعَرِب.

بي َحّياَن التَّوحيدّي، َتِجْد َنْفَسَك اأماَم ِفْكٍر َعَربيٍّ َجديٍد. ٩- َفاْقَراأ، َمَثلًا، َل�أ

ُة. مَّ ْخفاقاٍت َكثيرٍة َتَعرََّضْت َلها ال�أ ١٠- َحِزْنُت ل�إِ

١١- ِبَرِبَك، َهْل شاَهْدَت ما اْقَتَرَف ال�ْحِتلاُل ِبَحقِّ الُمراِبطاِت في َبْيِت الَمْقِدِس.

نعام: ٣٨( ١٢- قاَل َتعالى: " ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ  "     )ال�أ

١٣- قاَل َتعالى: " ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ  "                          )العصر: ١-٢( 
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نُناقُِش َونُلاِحُظ 

 ، ُربَّ في،  َعلى،  َعْن،  اإِلى،  ِمْن،  وهي:  الجرِّ،  ُحروِف  باأحِد  َمجرورًة  جاءْت  قد  نة  الملوَّ الكلماُت 

الكاف، الّلام، الباء، واو الَقسم.

  هل هذه الُحروُف تشترُك في الوظيفِة النَّْحويَِّة الَّتي تقوُم بها؟

  هل َتختلُف فيما بيَنها؟

  ما المعنى الَّذي ُيفيُدُه ُكلُّ واحٍد ِمنها؟

ياِق الَّذي َيِرُد فيه؟        هل ُيْمكُن اأْن ُيستعمَل الَحرُف الواحُد ِمنها لِمعاٍن مختلفٍة َوْفَق السِّ

نُلاحُظ اأنَّ هِذِه الُحروَف َتشترُك في الَوظيفِة النَّْحويَِّة الَّتي َتقوُم بِها، وِهَي َجرُّ ال�ْسِم بعَدها، َبيَد اأنَّها 

َتختلُف فيما َبيَنها، في المعنى الَّذي ُيفيُدُه كُلُّ واحٍد ِمنها، َوَكذلَِك ُيْمِكُن اأْن ُيستعمَل الَحرُف الواحُد 

ِمنها لَِمعاٍن ُمْخَتِلَفٍة، َوْفَق الّسياِق الَّذي َيِرُد فيه.

َفال�أْمِثلُة الّساِبَقُة َتشتمُل على ُحروِف الَجرِّ الَّتي تُستعمُل ل�أداِء َمعاٍن ُمختلفٍة، ِمْنها:

ل�لِة على الظّرفّية )في ِصباي(، اأْي اأنَّ الُمشاهدَة كانْت في زمِن  أّوِل: جاءْت )في(؛ للدَّ في المثاِل ال�

َكما  الكاتُب،  شاهَدُه  النَّْمِل  َبعَض  اأنَّ  اأْي  النَّْمِل(،  )ِمَن  التّبعيِض  على  ل�لِة  للدَّ )ِمْن(؛  َونِجُد  با،  الصِّ

ل�لِة على ابتداِء الغاَيِة  َبِبيَّة، و)ِمْن( في الِمثاِل الثّالِث؛ للدَّ ل�لة على السَّ جاءْت )في( في الِمثاِل الثّاني؛ للدَّ

ل�لِة  مانيَِّة، َو)َعْن( في الِمثاِل الخاِمِس؛ للدَّ ل�لِة على انتهاِء الغايِة الزَّ المكانّية، و)اإلى( في الِمثاِل الّرابِع؛ للدَّ

ل�لِة  ( في الِمثاِل الّسابِِع؛ للدَّ ل�لِة َعلى ال�ْستعلاِء، َو)ُربَّ على الُمجاَوَزِة، َو)َعلى( في الِمثاِل الّساِدِس؛ للدَّ

ل�لِة  ل�لِة َعلى التَّشبيِه، و) الّلام( في المثاِل التّاِسِع؛ للدَّ َعلى التَّقليِل، َو)الكاف( في الِمثاِل الثّاِمِن؛ للدَّ

ل�لِة َعلى التَّعليِل. َعلى الِملكيَِّة، وفي الِمثاِل العاشِر؛ للدَّ

ل�لِة على معنيين: الَقَسِم في الِمثاِل الحادي عَشَر، وال�ْستعانَِة في الِمثاِل الثّاني  اأّما )الباء( فجاءت؛ للدَّ

ل�لِة َعلى الَقَسِم. عَشَر. َكما جاءت )الواو( في الِمثاِل الّرابَِع َعَشَر؛ للدَّ
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ُدُه الّسياُق الَّذي َيِرُد فيه، وفيما َياأتي اأْشهُر َمعاني َبعِض ُحروِف  لُِكلِّ َحرٍف ِمن ُحروِف الَجرِّ َمعًنى ُيَحدِّ
الَجرِّ:

مانيَِّة، مثل:  ِمْن: ١- ابتداُء الغاَيِة الَمكانيَِّة اأْو الزَّ

      اأ- سافرُت ِمن قلقيلية اإِلى رام الّله.       ب- اأْنتظرَك ِمن الَمغِرِب اإلى الِعشاِء.

     ٢ - التَّْبعيُض، مثل: قاَل َتعالى: "گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ ".               )اإبراهيم: ٣٧(

رفيَّة، مثل:  قاَل َتعالى:"ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  "                )البقرة: ٢٠٣( في: ١- الظَّ

َببية، مثل: ساَفْرُت في َمَهّمٍة رْسمّيٍة.      ٢- السَّ

اإِلى: اْنتهاِء الغاَيِة الَمكانيَِّة، مثل: َذهبنا اإِلى الُقدِس.

مانيَِّة، مثل: َمكْثنا في الّديواِن ِمَن الّساعِة الّثاِمَنِة اإِلى الّساَعِة العاِشَرِة.       َواْنتهاِء الغاَية الزَّ

َعْن: الُمجاَوزة، مثل: َرَحلُت َعِن الَبَلِد.

َعلى: ال�ْسِتْعلاء، مثل قوله تعالى: "ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  "               )المؤمنون:٢٢(

: التَّقليل، مثل: ُربَّ َعَجَلٍة َتَهُب َرْيثًا. ُربَّ

الكاف: التَّْشبيه، مثل: "ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ"  )اإبراهيم: ٢٤(

الّلام: اأ- الِملك، مثل قوله تعالى: " ھ  ے   ے  ۓۓ  "                        )اّلنحل: ٧٧(

روَس؛ لِلفائِدِة. ُر الدُّ             ب- التَّعليل، مثل: نُحضِّ

الباء:  اأ- الَقَسم، مثل: ِبالّله ما ُقْلُت ذِلَك.

َة قاِرَبُه بِمْجذاَفْيِن. ُك َصّياُد َغزَّ        ب- ال�ْسِتعاَنة، مثل: ُيَحرِّ

     الواو: الَقَسم، مثل: َواللِّه لَُتْهَدَمنَّ عروُش الظالميَن ولو بعَد حين.

نسَتْنِتُج:

، الكاف، الّلام، الباء، واو الَقَسم. حروف الَجرِّ ِهَي: ِمْن، اإِلى، َعْن، َعلى، في، ُربَّ
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  نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط، فيما ياأْتي:

ْنَعاِم: ٢٣(  ١-  قال تعالى: "  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ"            )ال�أ

 ٢-  قاَل َتعالى: "  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ۈ  ۈ  ٴۇ "   )المائدة: ٨٩(

 ٣ - َلنا الَفْخُر الَعميُم ِبُكلِّ َعْصٍر     َومْصٍر.. َهْل ِبهذا ما ُيقاُل؟!               )عبد القادر الجزائرّي(

 ٤- ُكلُّ َمْن َفّروا ِمَن الَقْرَيِة َلّما َلِبَسْت اأْلَف َضِحيَّْة

     اأْخَبرونا اأنَّ ُجْنَد اْلَغْدِر في ِتْلَك اْلَعِشيَّْة

ناقّي( ْحمِن الزَّ ْعضاَء ِللّناِس ِبَفنٍّ َوَرِويَّْة                                            )عْبُد الرَّ      َبَتروا اْل�أ

َك.  ٥- ُربَّ اأٍخ َلَك َلْم َتِلْدُه اأمُّ
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)التعبير(

آتيين:  السؤال ال�أول: نكتب في واحد من الموضوعين ال�

١- تقرير عن رحلة مدرسية شاركت بها.

٢- قصة فتاة مكافحة استطاعت اأن تحقق طموحها باجتهادها.

)المطالعة(

 السؤال الثاني: 

١- نقراأ الحديث الشريف ال�آتي، ثم نجيب عن ال�أسئلة:

َه َتعالـى َيقـوُل َيـْوَم القياَمِة: يا ْبـَن اآَدَم، َمِرْضُت  : ''اإِنَّ اللَـّ ُه َعْنـُه- قـاَل: قـاَل َرسـوُل اللّـِه       َعـْن اأبـي ُهَرْيـَرَة -َرضـي اللَـّ
، َكْيـَف اأعـوُدَك وانْـَت َربُّ العالَميـَن؟! قـاَل: اأمـا َعِلْمـَت اأنَّ َعْبـدي فُلانـاً َمـِرَض َفَلـْم َتُعْدُه؟  َفَلـْم َتُعْدنـي. قـاَل: يـا َربِّ
، َكْيَف اأْطِعُمَك وانَْت  َك لَـْو ُعْدَتـُه لََوَجْدَتنـي ِعْنـَدُه؟ يـا ْبـَن اآَدَم، اْسـَتْطَعْمُتَك َفَلْم تُْطِعْمني. قاَل: يـا َربِّ اأمـا َعِلْمـَت اأنَـّ
ُه اْسـَتْطَعَمَك َعْبـدي فُـلاٌن َفَلْم تُْطِعْمـُه؟ اأما َعِلْمَت اأنََّك لَـْو اأْطَعْمَتُه لََوَجْدَت ذلَِك  َربُّ العالَميـَن؟! قـاَل: اأمـا َعِلْمـَت اأنَـّ
، َكْيـَف اأْسـقيَك وانْـَت َربُّ العالَميـَن؟! قـاَل: اْسَتْسـقاَك  ِعْنـدي؟ يـا ْبـَن اآَدَم، اْسَتْسـَقْيُتَك َفَلـْم َتْسـِقني. قـاَل: يـا َربِّ

َك لَْو َسـَقْيَتُه لَوَجْدَت ذلِـَك ِعْندي''. َعْبـدي فُـلاٌن َفَلـْم َتْسـِقِه، اأمـا اإِنَـّ
جابة الصحيحة فيما ياأتي: اأ- نضع دائرة حول رمز ال�إ

٤- اأبو سعيد الخدرّي. ٣- اأبو هريرة.   ٢- معاذ بن جبل.      ١- النعمان بن بشير.  

ب- المادة اللغوية للفعل تعالى:
٤- علو. ٣- علاأ.    ٢- عول.       ١- علي.   

ج- مرادف )تعدني(:

٤- تعطيني. ٣- تشفيني.   ٢- تطعمني.      ١- تزورني.   

  ٢- يعد الحديث السابق حديثاً قدسياً، اأوضح ذلك، ونبين الفرق بينه وبين الحديث النبوي الشريف.

  ٣- اإل�َم يرشدنا الحديث السابق؟

  ٤- نستخرج من الحديث: اأ- فعلا مجزوماً ونبين اأداة الجزم وعلامته.         ب- بدل�ً.

اختبار نهاية الوحدة
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 السؤال الثالث:

آتية من درس )عناقيد عنب(، ثُمَّ نجيب عما يليها:  ١- نقراأ الفكرة ال�

ُل في       كانَـِت الَفتـاُة َتْقَطـُع الطَّريـَق التُّرابـيَّ الطَّويـَل، حاِفَيـَة الَْقَدَميِن، َتْسـُتُر ِجْسـَمها النَّحيَل بِاأْسـماٍل باِهَتـٍة َقديَمٍة، َتَتَجوَّ
َشـواِرِع الَْمدينـِة َواأِزقَِّتهـا، َتْنُظـُر بَِعيَنْيـِن َيْمَلُؤهمـا الُْحـْزُن وال�نِْكسـاُر اإلـى كُلِّ مـا ُيصاِدفُهـا: واِجهـاِت الَْمحـالِّ التِّجاريَّـِة...

ألْـواِن الّزاِهَيِة... سـوِق الَخْضـراواِت والَفواِكِه. بائِـِع الَكبـاِب... اأْول�ٍد َيَتباَهـْوَن بَِملابِِسـهِم ذاِت ال�

ـُع فـي َصْمـٍت، وَقـْد اأْكَسـَبْتها َمشـاويُرها الَيْوِميَّـُة َمزيـداً ِمـَن الَجَلِد والِْخْبـَرِة بالَْحياِة،  ـُل فـي َصْمـٍت... َتَتَوجَّ      كانـْت َتَتاأمَّ
واإِْحساسـاً ُمَتنامياً بَِتَصرُّفاِت الَْبَشـِر.

جابة الصحيحة فيما ياأتي: ١- نضع دائرة حول رمز ال�إ

)اسم مفعول، اسم فاعل، اسم تفضيل(.   اأ- بائع الكباب، نوع المشتق في كلمة بائع   

)التعدية، المبالغة، المشاركة(.  ب- وقد اأكسبتها، الزيادة في الفعل اأفادت   

)حال، تمييز، نعت(.  ج- حافية القدمين، اإعراب حافية    

٢- كيف كان حال الفتاة في المدينة؟

٣- ما الشيء الوحيد الذي اكتسبته الفتاة في رحلتها اليومية؟

آتية: )تنظر بعينين يملؤهما الحزن(. ٤- نوّضح الصورة الفنية في العبارة ال�

٥- ما اإعراب )يتباهون(؟

)النصوص(

آتية من درس )دير ياسين(، ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:  السؤال الرابع: نقراأ ال�أسطر ال�

َقْد َعَبْرنا كُلَّ اأْسلاٍك َرهيَبْة  

َوَزَحْفنا َفْوَق َرْبواٍت َحبيَبْة  

َوَمَشْينا َفْوَق اأنْظاِر الُوحوِش التََّتِريَّْة  

َوَوَضْعنا األَْف َكفٍّ َعَربِيَّْة  

َقْد اأَتْينا ِمْن َبعيٍد في الَعِشيَّْة  

نوِد الَيْعُربِّيْة َعلّنا نَْدِفُن َمْوتانا َونَْرمي بِالزُّ  

جابة الصحيحة فيما ياأتي: ١- نضع دائرة حول رمز ال�إ

٣- الحر.     ٤- المنثور. ٢- المرسل.  ١- العمودي.   اأ- قصيدة دير ياسين من الشعر: 

٣- تونس .   ٤- مصر. ٢- فلسطين.   ب- المقصود بقوله: اأرضنا السمراء:١- الجزائر. 
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٤- ربية. ٣- ُربا.   ٢- رابية.    ج- مفرد كلمة ربوات:                ١- ربوة.  

٤- قومية.  ٣- وطنية .  ٢- سياسية.   د- العاطفة التي سادت في القصيدة: ١- دينية.  

٢- تعبر ال�أسطر السابقة عن معاناة الشاعر ورفاقه حتى وصلوا دير ياسين، نوّضح ذلك معللين سبب مجيئهم.

٣- ما دل�لة قول الشاعر: ووضعنا األف كف عربية؟

٤- اأكد الشاعر في ال�أسطر السابقة قوله باأكثر من وسيلة، نوضح ذلك.

٥- اأيهما اأدّق في التعبير عن المعنى: ومشينا فوق اأنظار الوحوش التترية، اأم "ومشينا فوق اأنظار الجيوش التترية"، لماذا؟

 السؤال الخامس: نقراأ النص ال�آتي من قصيدة )بنا افتخر الزمان(، ثّم نجيب عن ال�أسـئلة التي تليه:

لَُهْم لُُسُن الُعلوم، لَها اْحِتجاٌج     َوبيــــــٌض، ما ُيَثلُِّمـــهـــا النِّــــزاُل

َســــلوا، تُْخِبْركُــــُم َعنّا َفَرنْســا     َوَيْصُدُق اإِْن َحَكْت ِمْنها الَمقــاُل

مـــاُن، َول� َيــــــزاُل َفَكـْم لِــي فيِهُم ِمْن َيْوِم َحْرٍب     بِــِه اْفَتَخــَر الزَّ

جابة الصحيحة فيما ياأتي: ١- نضع دائرة حول رمز ال�إ

   اأ- مرادف النزال: )السلام، القتال، السلاح(.

   ب- الوزن الصرفّي )سلوا(: )فعوا، فلوا، فعل(.

   ج- ما يسلمها النزال:  )حرف استفهام، حرف نفي، اسم موصول(.

٢- نبغ العرب في العلوم والفنون، واستبسلوا في الحرب، نوّضح ذلك.

٣- نوضح الصورة الفنية في البيت الثاني.

٤- نستخرج محسناً بديعياً، واأسلوب شرط.

القواعد اللغوية 

آتية، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:  السؤال السادس: نقراأ الفقرة ال�

" وشاءت حكمة الله تعالى اأن يخلق ذلك المجتمع قائماً على اأعلى مستويات التعاون والتكافل وال�ختصاص، والعمل الدؤوب المنتج 
والتنظيم المعجز، باأمر تكويني ل� باأمر تكليفي ؛ لذلك ل� يمكن اأن نجد في هذا المجتمع خللاً، ول� فساداً، اإنه كمال اأخلاقي 

مطلق، واإنه موحد متكامل".

جابة الصحيحة فيما ياأتي: اأول�ً- نضع دائرة حول رمز ال�إ
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١- حرف الجر ) على( يفيد:

اأ- ال�ستعانة.                 ب- انتهاء الغاية.             ج- المجاوزة.                د- ال�ستعلاء.

٢- من اأسماء ال�ستثناء:

اأ- اإل�.                        ب- خلا.                    ج- عدا.                     د- سوى

٣- ما في جملة )طارت العصافير ماعدا واحدا(:

اأ- مصدرية.                   ب- شرطية.                 ج- موصولة.                 د- زائدة.

ثانياً- نستخرج من الفقرة السابقة : 

* اسم مكان     * خبرا لحرف ناسخ       * اسم فاعل 

ثالثاً- نعرب ما تحته خط.

    البلاغة 

 السؤال السابع: 

جابة الصحيحة لكل مما ياأتي:  اأول�ً-  نختار ال�إ

نشاء الطلبي: ١- من صيغ ال�إ

اأ- ال�أمر.              ب- النهي.             ج- التمني.          د- القسم.

٢- الجملة التي تتضمن اإنشاء طلبياً فيما ياأتي:

اأ- لعمرك لينصرن الحق.                    ب- بعتك القميص بدينار.  

ج- اتق الله.                                د- حبذا الصدق.

آتية: نشاء في كل من الجمل ال� ثانياً- نميز الخبر من ال�إ

اأ- ل� تسع بين الناس بالنميمة               ب- ل� صوت يعلو فوق صوت الحق 

ج- شتان بين الثرى والثريا.

ثالثاً- نمثل باإنشاء غير طلبي في جملة مفيدة لكل من الصيغتين:

* الرجاء          * التعجب
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العروض

السؤال الثامن:

جابة الصحيحة فيما ياأتي:  اأول�ً- نضع دائرة حول رمز ال�إ

١- التفعيلة ال�أصلية لبحر الهزج:

اأ- مفاعيل.               ب- مفاعيلن.              ج- مفاعي.                د- مفاعلن. 

٢-عدد تفعيلات بحر الهزج:

اأ- ست تفعيلات.        ب- ثماني تفعيلات.        ج- اأربع تفعيلات.        د- تفعيلتان. 

آتي ونبين تفعيلاته، وبحره: ثانياً- نقطع البيت الشعري ال�

وما اأحسن اأن نرجـ          ع للود كما كنا  

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

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

ملاء  ال�إ

السؤال التاسع:

ملائي فيما ياأتي:  اأ- نصوب الخطاأ ال�إ

سلام  اإلى تحرير العبيد. ١- دعى  ال�إ

٢- هاؤل�ء الطلاب مهذبون. 

ب- اأكمل الفراغ  بالكلمة الصحيحة اإملائياً مّما بين القوسين:

١- من شكر النعمة --------------                       )اإفشاؤها، اإفشاءها، اإفشائها(

٢- لبس الحاج ----------------                       )رداؤه، رداءه، ردائه(

٣- ال�أب رئيس ال�أسرة يوفّر لـ ------ مطالب الحياة.    )اأعضاؤها، اأعضاءها، اأعضائها(


