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ُ
ّتاجات
الن
ّ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 ُ
ِ
مهارات 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 �ِإلى ن ْب َذ ٍة عَ ِن ال أ�دباءْ -2 .اس ِت ْن ِت ِ
حيح ًة ُم َع ِّب َر ًة.
صوص ِقرا َء ًة جهر ّية َص َ
ِ -3ق َرا َء ِة ال ُّن ِ
ناص ِرها.
-4
صوص �ِإلى 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 ِ
ْ -5اس ِت ْن ِت ِ
صوص ال أ� َد ِب َّي ِة.
اج ال َع ِ
واط ِف الوا ِر َد ِة في ال ُّن ِ
ْ -6اس ِت ْن ِت ِ
الحدي َث ِة.
ِ -7ح ْ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 َّ
 -8ال َّت َع ُّر ِف �ِإلى َ
ِ
الم ِ
واع ِد ال ُّل َغو َّي ِة.
ُروس ال َق ِ
ضيح ال َق ِ
واع ِد ال َّن ْحو َّي ِة َو َّ
الص ْرف َّي ِة الوا ِر َد ِة في د ِ
 -9ت َو ِ
سياقات َحيات َّي ٍة ُم َت َن ِّوعَ ٍة.
الص ْرف َّي ِة في
َ -10ت َ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
ِ
� -11إ ِ
الكلمات ال َّن ْحو َّي ِة َّ
الح َس َن ِة.
ِّجاهاتَ ،و
المعا ِر ِفَ ،وال ِق َي ِمَ ،والات
ِ
ِ
 -12اك ِت ِ
العادات َ
ساب َم ْجموعَ ٍة ِم َن َ
الم ْح َد ِث.
 -13ال َّت َع ُّر ِف �ِإلى ِت
ِ
فعيلاتَ ،و َبح ِر ُ
الم ْح َد ِث.
طيع أ� ْب ٍ
يات ِشع ِر َّي ٍة عَ لى ال َبح ِر ُ
َ -14ت ْق ِ
داع ِّيَ ،وال َوظي ِف ِّي.
ْواع ال َّت ْعبي ِر :ال َو ْص ِف ِّيَ ،وال ِإ� ْب ِ
 -15ال َّت َع ُّر ِف �ِإلى أ�ن ِ

ال َو ْحدَ ُة
ال�أولى

ِ
تاريخنا َو ِسجِ ُّل َحضا َر تِنا
آ�ثا ُرنا ُع ْنوانُ

ال�آثـا ُر فـي �أ ْب َس ِـط َت ْع ٍ
ـكات الثّابِ َتـ ُةَ ،وال َم ْنقولَ ُة الَّتي َبناها إِال�نْسـانُ،
ريـف لَهـاِ ،ه َـي :ال ُم ْم َت َل ُ
�أ ْو َص َن َعهـا� ،أ ْو �أنْ َت َجهـا� ،أ ْو َر َسـ َمهاَ ،ق ْبـ َل ِم َئ َت ْـي عـا ٍم َعلـى ال� أ َقـ ِّلَ .ونَ ْعنـي بِال�آثـا ِر ال َم ْنقولَـ ِة:
تِ ْلـكَ الَّتـي َص َن َعهـا إِال�نْسـا ُن فـي َف َت ِ
ـرات التّ ِ
اريـخَ ،و ِح َق ِبـ ِه ال َم ْسكوكات :جم ُع َم ْسكوكَة،
ال ُمخْ َت ِلفَـ ِة ،ك ُم ْسـ َت ْل َز ٍ
مات َحياتِ َّيـ ٍة َضرو ِر َّيـ ٍة� ،أ ْو لِ� أ ْغـرا ٍ
ض َت ْجمي ِل َّي ٍة ِق َط ٌع َم ْعدَن َّية َتح ِم ُل خا َتماً ِم َن
الس ْل َط ِة العا َّم ِة؛ لِ َض ِ
ِ
ِ
ِ
مان َوزنِها،
قوشـات،
ـكوكاتَ ،وال َم ْن
حوتـاتَ ،وال َم ْس
كَمالِ َّيـ ٍةِ ،مثْـل :ال َم ْن
ُّ
َـت َو َد َرج ِة نَقائِها.
ِ
ِ
ِ
َوال َمخْ
سـوجاتَ ،وال َم ْص
طوطـاتَ ،وال َم ْن
نوعـاتَ ،م ْهمـا كان ْ
ما َّدتُهـاَ ،والغا َيـ ُة ِم ْـن ُص ْن ِعهـاَ ،و َمجـا ُل ْاسـ ِتخْ ِ
دامها.
ِ *
الاج ِت ِ
الس ِ
قول الد ِ
َو َت ْح َت ُّل ال�آثا ُر َمكانَ ًة ُم َم َّي َز ًة في ُح ِ
ماع َّي ِةَ ،وال�أنْ
ياس َّي ِة
ِّراسات ْ
ثروبولوج َّي ِة َ ،و ِّ
�أ ْيضاً؛ ما َي ْس َت ْدعي ال ُمحا َف َظ َة َع َل ْيهاَ ،و ِدراس َتهاَ ،و ِه َي بِال ِّن ْس َب ِة �إِلى الشَّ ْع ِب ال ِف َل ْسطي ِن ِّي َم ْف ِص ٌل
ساح ِصرا ٍع
َم ْر َك ِز ٌّي في َم ْع َر َك ِة ُوجو ِد ِهَ ،و َبقائِ ِه في َو َط ِن ِهَ ،و َعلى �أ ْر ِ
ض �أ ْجدا ِد ِهَ ،ب ْل ِه َي ُ
ناء ُه ،ون ََه َب ث ََرواتِ ِهَ ،وشَ َّو َه ُه ِو َّي َت ُهَ ،و َبنى لِ َن ْف ِس ِه ِكياناً
ُم ْس َتديم َم َع َمنِ ْاح َت َّل �أ ْر َض ُهَ ،وشَ َّر َد �أ ْب َ
ُم ْص َط َنعاً َي ْس َت ِم ُّد ُه ِو َّي َت ُهَ ،وشَ ْر ِع َّي َة ُوجو ِد ِه ِم ْن ِح ٍ
ساليب
ساطيرَ ،و�أخْ ِي َل ٍةَ ،
كاياتَ ،و�أ َ
حاو َل بِ�أ َ
َو ُط ُر ٍق شَ تّى �إيجا َد شَ وا ِه َد ما ِّد َّي ٍة َح َّي ٍة َعلى ه ِذ ِه ال�أساطيرِ� ،أ ْو �أ ِدلَّ ٍة �أ َث ِر َّي ٍة ِم ْعما ِر َّي ٍة ،تُ ْث ِب ُت
ِص َّح َتها َو ِم ْص ِ
لكن دو َن َجدوى.
داق َّي َتهاَ ،و ْ
ض ُم ْنـ ُذ بِدا َيـ ِة القَـ ْر ِن الماضـي لِ َه ْج َمـ ٍة
َولا شَ ـكَّ فـي �أ َّن الشَّ ـ ْع َب ال ِف َل ْسـطي ِن َّي الَّـذي َت َعـ َّر َ
ْاسـ ِت ْعما ِر َّي ٍة ،اسـ َت ْه َد َف ْت ُوجـو َد ُهَ ،و َحضا َر َتـ ُهَ ،وثَقا َف َتـ ُه� ،أ ْحـ َو ُج مـا َيكـو ُن لِ ِحما َيـ ِة َم ْوروثِـ ِه
الحضـا ِر ِّيَ ،والث ِ
الح ِ
َّقاف ِّـيَ ،وال َو َط ِن ِّـيَ ،و ِ
فـاظ َع َل ْيـ ِه؛ ِبِ َو ْص ِفـ ِه شـا ِهداً َح ّيـاً َعلـى �أصالَـ ِة هـذا
َ
ض ُم ْن ُذ � ِ
ـنين؛ َفال�آثا ُر
الحضا ِر َّيـ ِةَ ،وانْ ِتمائِـ ِه �إِلـى ه ِذ ِه ال� أ ْر ِ
الشَّ ـ ْع ِبَ ،و َعرا َق ِتـ ِهَ ،و ُه ِو َّي ِتـ ِه َ
الس َ
آلاف ِّ
ـت ُم َجـ َّر َد ِحجـا َر ٍة َص ّمـاء لا َت ْن ِطـ ُقَ ،و�إِنَّمـا ِهـي َصحيفَـ ٌة ِ
ناطقَـ ٌةُ ،ي ِطـ ُّل ِم ْـن
فـي َحقي َق ِتهـا لَ ْي َس ْ
َ
َب ْيـنِ ُسـطورِها ال� أ ْجـدا ُد َعلـى ال� أ ْحفـا ِد؛ لِ ُي ْن ِبئو ُهـم بِما �أ ْبدَعو ُه ِم ْن ُم ْن َج ٍ
زاتُ ،ت َع ُّد شـا ِه َد ِص ْد ٍق
َعلـى َحضا َرتِهـم ال َعظي َمـ ِة.
2

ِّراس ُة ال ِعل ِم َّي ُة لل�إ ِ
*ال�أنثروبولوجياِ :هي ِع ْل ُم ال�إ ن ِ
ِ
الحيا ِةَ ،وال ُعلو ِم ال�إ نْسانِ َّي ِة.
نسان في الماضي
والحاضرِ ،الّذي ُي ْر َس ُم ،و ُي ْبنى َعلى ال َمع ِر َف ِة ِم َن ال ُعلو ِم الاج ِتماع َّي ِةَ ،و ُعلو ِم َ
ْسان� ،أي الد َ
َ

الحضا ِر َّي ِة ال ُم َت َم ِّي َز ِة -ال�آثا َر ِعنا َي َت ُه َواه ِتما َم ُه؛ َفال ُق ْر آ� ُن
ِم ْن ُهنا يولي إِال� ْسلا ُم -في �إِطا ِر ُر ْؤ َي ِت ِه َ
ال َكري ُم َي ْدعونا َصراح ًة لِل َّت�أ ُّملَِ ،و إِال� ْم ِ
عانَ ،وال َّت َد ُّب ِر في ُم ْن َج ِ
ف ِم َن ال�أخْ يارَِ ،وال� أ ْشرارِ،
زات َم ْن َس َل َ
قا َل َتعالى" :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ "( .الروم)9 :
َو َقـ ِد ْاسـ َت ْل َه َم ال ُمسـ ِلمو َن ال َمعانِ َـي ال َعميقَـ َة الَّتـي َت ْن َطـوي َع َل ْيها هـ ِذ ِه ال َّد ْعـ َو ُة ال َكري َم ُة؛ َف َل ْم
الحضا ِر َّيـ ِة �أ ْو
ـس َم ْع َلـ ٍم ِم ْـن ال َمعالِـ ِم َ
ُي ْؤثَـ ْر َع ْـن قا َدتِهـمَ ،و�أولـي ال� أ ْمـ ِر ِم ْن ُهـم �أنَّ ُهـم َت َع َّمـدوا َط ْم َ
ـعوب الَّتي َت ْه َت ُّم بِال ُّت ِ
ريبـ ُهَ ،ولِهـذا كا َن ال َع َـر ُب َوال ُمسـ ِلمو َن فـي َطلي َعـ ِة الشُّ ِ
الحضا ِر ِّي،
ـراث َ
َتخْ َ
َو َتصونُـ ُهَ ،وتُ ِ
حاف ُ
ـث قا َل:
الحقيقَـ ِةَ ،ح ْي ُ
ـظ َع َل ْيـ ِهَ ،و َقـ ْد َع َّبـر القاضـي �أبـو َيعلـى َع ْـن هـ ِذ ِه َ
رت بِ َر ْس ٍم في ِش ٍ
يات َفرا َعــــــني! بِ ِه َز َج ُل ال� أ ْحجا ِر َت ْح َت ال َمعـاو ِِل
َم َر ُ
ِشياتَ :مكان قرب
مع ّرة النّعمان.
ــــت َيمي ُنكَ َخلِّــها لِ ُمـــ ْعـــ َتـــ ِبــ ٍر �أ ْو زائِـــــ ٍر �أ ْو سـائِــلٍ
�أتُـــ ْت ِلفُـــها؟ شُ لَّ ْ
َمنـــا ِز ُل َقــــ ْو ٍم َح َّدثَـــ ْتـــنا َحــدي َثهم َولَ ْم �أ َر �أ ْحلى ِم ْن َح ِ
ديث ال َمناز ِِل
ٍ
َثير ًة ِم ْن �أ ْبنا ِء ُم ْج َت َم ِعنا ما زالت تجهل قي َم َة
ف� ،أ َّن ِق
ثير ال�أسى َوال� أ َس َ
طاعات ك َ
َغ ْي َر �أ َّن ما ُي ُ
الح ِ
ه ِذ ِه ال ُكنو ِز ال� أ َث ِر َّي ِة؛ لِ� أ َّن ثَقا َف َة ِ
الصيانَ ِةَ ،وال ِّرعا َي ِة،
فاظ َعلى ال�آثارَِ ،و ِحما َي ِتهاَ ،و َت َع ُّه ِدها بِ ِّ
َوالا ْه ِتما ِم ،ما زالَ ْت في ُحدو ِدها ال ُّدنْياَ ،ولَ ْم تُ َر َّسخْ في ال َو ْع ِي الاج ِتما ِع ِّي بِصو َر ٍة َت ْج َع ُل ِم ْنها
الس ْط ِو َعلى ه ِذ ِه ال�آثارَِ ،و َس ِر َق ِتهاَ ،و َتخْ ِ
ريب َموا ِق ِعها.
ِد ْرعاً وا ِقياًَ ،و ِسياجاً �آ ِمناًَ ،يحو ُل دو َن َّ
الجسي َم الَّذي َق ْد َي ْل َح ُق بِال َم ِ
واق ِع ال� أ َث ِر َّي ِةَ ،فضْ لا ً َع ْن َس ِر َق ِة
الض َر َر البالِ َغَ ،و َ
�إ َّن َّ
الخ َط َر َ
ِ
مي،
َم ْوجوداتِهاُ ،ه َو َتخْ ُ
ريبها بِصو َر ٍة ُم َت َع َّم َد ٍة؛ ما َي ْج َع ُل إِال�فا َد َة م ْنها َعلى ال ُم ْس َت َو َي ْينِ  :ال ِع ْل ِّ
ماء َموا َّد َت ْوثي ِق َّي ًة في غا َي ِة ال� أ َه ِم َّي ِة َج َّر َاء ال َع َب ِث بِه ِذ ِه ال َموا ِق ِع
َو َالب ْح ِث ِّي ُم َت َع ِّذرةًَ ،ولَطالَما اف َت َق َد ال ُع َل ُ
حين َي ْسطو َن َعلى �أ ِّي َم ْو ِق ٍع �أ َث ِر ٍّي ،لا َي ُه ُّم ُهم ِم ْن ُه ِسوى ما ُي ِد ُّر
صوص ال�آثا ِر َ
ال� أ َث ِر َّي ِة؛ �إِ ْذ �إِ َّن لُ َ
وات َح ْف ٍر ُبدائِ َّي ٍةَ ،و ُر َّبما َي ْس َتخْ ِدمو َن � ٍ
ريعَ ،ف َترا ُهم َي ْس َتعينو َن في َح ْف ِر ِه بِ�أ َد ِ
آلات،
الس ِ
َع َل ْيهم بِال ِّر ْب ِح َّ
َّات ثَقيل ًةَ ،ت ْه ِد ُم ه ِذ ِه ال َم ِ
ٍ
َو ُم َعد ٍ
ساعات َقلي َل ٍة ،في
واق َع َوتُ َد ِّم ُرهاَ ،ولا َت ْس َت ْغ ِر ُق ه ِذ ِه ال َم َه َّم ُة ِسوى
صين شُ هوراًَ ،ب ْل َس َن ٍ
وات؛
حين َي ْق َتضي ال َع َم ُل في �أ ِّي َم ْو ِق ٍع �أ َث ِر ٍّي ِم ْن َط َر ِف ال ُع َلما ِء َوال ُم َت َخ ِّص َ
لح ِ
لِ ِ
فاظ َعلى َه ْي َئ ِت ِهَ ،و َت ْرمي ِم ِهَ ،و َتسجي ِل َم ْوجوداتِ ِه في ِس ِج ّل ِ
راس ًة
راس ِتها ِد َ
ات الد َّْولَ ِة ال َّر ْس ِم َّي ِةَ ،و ِد َ
داف ال َم ْر ُج َّو َة ِم ْنها.
ِع ْل ِم َّي ًة َم ْن َه ِج َّي ًة ،تُ َح ِّق ُق ال� أ ْه َ
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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 لِ ُك ٍّل ِم ّما ي�أتي:
 1نَخْ تا ُر ال�إ جا َب َة ّ
المقالِ ا َّلذي َي ْن َتمي �ِإ َل ْي ِه ال َّن ُّص؟
أ� -ما َن ْوعُ َ
ْ -2اج ِت ِ
َ -4ف ْل َس ِف ّي.
 -3تُراثِ ّي.
ماع ّي.
 -١دي ِن ّي.
الم َن َّظ َم ِة َّ
ِدراس ِة ال آ�ثا ِرَ ،و َت ْوثي ِقها؟
الدو ِل َّي ِة ا َّلتي تَه َت ُّم ب َ
اسم ُ
ب -ما ُ
 -4ال أ� ِل ْكسو.
 -3الفاو.
 -2اليو ِنسكو.
 -١اليو ِنسيف.
 2ما َمفهو ُم ال�آثارِ؟

ض ِع َّد ٍة ،نَ ْذك ُُرها.
 3ال�آثا ُر الَّتي تركها ال�إ نسان كانت تُستخدَم ل� أ ْغرا ٍ
الحضا ِر ِّي َوالث ِ
َّقاف ِّي؟
سباب الَّتي َت ْج َع ُل الشَّ ْع َب ال ِف َلسطي ِن َّي �أ ْح َو َج ما َيكو ُن لِ ِحما َي ِة َم ْوروثِ ِه َ
 4ما ال� أ ُ
َ ٥بنى الاح ِتلا ُل لِ َن ِ
حاو َل �إيجا َد أ� ِدلَّ ٍة أ� َث ِر َّي ٍة؛ إِل� ْث ِ
بات ُه ِو َّي ِت ِهَ ،وشَ ْر ِع َّي ِة ُوجو ِد ِه ،نُ َو ِّض ُح
فس ِه ِكياناً ُمص َط َنعاًَ ،و َ
ذلكَ .

القواع ُد

َن ْق َر�أ ال�أمث َل َة ال�آت َي َة:
المجموعة (�أ)
 -1ال ِع ْل ُم أ� ْن َف ُع ِم َن المالِ .

ضيل
اس ُم التَّ ْف ِ
ْ

صون أ� َش ُّد ُم َ
الم ْخ ِل َ
قاطع ًة ِلل َبضا ِئ ِع ال ِإ�سرائيل َّي ِة ِم ْن َغ ْي ِر ِهم.
ُ -2

المجموعة (ب)
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لات أ�نْشَ ُط ِم ْن زَميلا ِت ِه َّن.
 -1هؤلا ِء العا ِم ُ
لاح ّ
ليبي.
الاح ِتلالِ َّ
الم ْق ِد ِس ِم ْن َبرا ِث ِن ْ
ُ -2ي َع ُّد َص ُ
الد ِين القا ِئ َد ال أ�عْ َظ َم ا ّلذي َح َّر َر َب ْي َت َ
الص ِّ
الم ْنقو َل ُة.
الم ْم َت َل ُ
 -3ال آ�ثا ُر في أ� ْب َس ِط َت ْع ٍ
كات الثّا ِب َت ُة َو َ
ريف َلها ِه َي ُ
اس).
حاب أ� ِ
اس .أ�و (ال أ� ْص ُ
 -4ال أ� ْص ُ
فاض ُل ال ّن ِ
حاب أ� ْف َض ُل ال ّن ِ

ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
ِ
ساويان في ال َّن ْف ِع ،كَما َو َر َد في ال ِم ِ
الاس ُم
َهلِ ال ِع ْل ُم َوالما ُل ُم َت
ثال ال� أ َّو ِل ِم َن ال َم ْجمو َع ِة (�أ)؟ �أ ُّي ُهما �أنْ َف ُع؟ ما ْ
الص ْر ِف ُّي؟
الَّذي تّ َّم ْت بِ َوسا َط ِت ِه ال ُم َ
فاضل ُة ب ْي َن ُهما؟ َوما َو ْزنُ ُه َّ
الم ْجموع ِة ( أ�) قد ْاش َت َركَتا في ِص َف ٍة ِ
ن ِ
ُلاح ُظ �أ َّن َك ِل َم َتي( :ال ِع ْل ُم) َو ِ
واحد ٍةَ ،و ِه َي ال َّن ْف ُعَ ،و�أ َّن
(المال) في �أ ْم ِثل ِة َ
باس ِتخدا ِم َك ِل َم ِة (�أنْ َف ُع)
الص َف ِة َعنِ (المال) ،و�أ َّن ال ُم َ
فاض َل َة (ال ِّزيادةَ) في ِّ
َك ِل َم َة (ال ِع ْلم) زا َد ْت في هذ ِه ِّ
جاء ْت ْ
الص َف ِة َ
الَّتي تُ َس ّمى اس َم ال َّت ْفضيلِ َ ،ون ِ
ُلاح ُظ �أنَّها ْاس ٌم ُمشْ َت ٌّق َعلى َو ْز ِن (�أ ْف َعل)َ ،و ُي َس ّمى ما َق ْب َل اس ِم ال َّت ْفضي ِل ( َك ِل َمة ال ِع ْلم)
َضلا ً َع َل ْي ِه.
َضلاًَ ،وما َب ْع َد ُه ( َك ِل َمة المال) ُمف َّ
ُمف َّ
َت
َو�إِذا �أ َع ْدنا ال َّن َظ َر َم ّر ًة �أخْ رى �إلى ْاس ِم ال َّت ْفضيلِ (�أنْ َف ُع)َ ،و َج ْدنا ُه ُمشْ َت ّقاً ِم َن ال ِف ْع ِل الثُّلاثِ ِّي (نَ َف َع)َ ،و َق ْد َت َح َّقق ْ
فاو ِت (�أي ال ِّزياد ِة �أو ال ُّن ْق ِ
في ِه الشُّ ُ
س
روط ال�آتِ َي ُةِ :ف ْع ٌل ثُلاثِ ٌّي ،تا ٌّمُ ،م َت َص ِّر ٌ
فُ ،مث َْب ٌتَ ،م ْب ِن ٌّي لِ ْل َمعلو ِم ،قابِ ٌل لِل َّت ُ
صان)َ ،ولَ ْي َ
ف ِم ْن ُه على َو ِ
زن (�أ ْف َعل) الَّذي ُم َؤنَّثُ ُه ( َف ْعلاء) .و ِع ْندما َت َت َح َّق ُق الشُّ ُ
روط ال ّسابِ َق ُةُ ،يصا ُغ اس ُم ال َّتفضي ِل بِ َطري َق ٍة
ال َو ْص ُ
ُم ِ
باشر ٍة َعلى َو ْز ِن (�أ ْف َعل).
ثال الثّاني ن َِج ُد �أ َّن ال ِف ْع َل (قاط َع)َ ،ق ْد َف َق َد شَ ْرطاً ِم َن الشُّ ِ
َوفي ال ِم ِ
غير ثُلاثِ ٍّيَ ،فلا َيجو ُز
جاء َ
روط ال ّسابِ َق ِةَ ،ح ْي ُث َ
فاض ْلنا بِ َطري َق ٍة َغ ْي ِر ُم ِ
باشر ٍة؛ َح ْي ُث �أ َت ْينا في
للبضائِ ِع ال�إ سرائي ِل َّي ِة ِم ْن َغ ْيرِهم) ،ولذا َف إِ�نَّنا َ
القَو ُل( :ال ُمخ ِلصو َن �أق َط ُع َ
باس ِم َت ْفضيلٍ ُملائِ ٍم لل َم ْعنىِ ،م ْث َل (�أشَ دّ) ،ث َّم ّو َض ْعنا َم ْص َد َر ال ِف ْعل (قا َط َع) ،وهو ( ُمقا َطع ًة) َب ْع َد ُه َعلى
ه ِذ ِه الحالَ ِة ْ
�أنَّ ُه َت ْميي ٌز ،ف ُق ْلنا :ال ُمخْ ِلصو َن �أشَ ُّد ُمقا َط َع ًة...
ٍ
حـالات ِعـ َّد ٍةَ ،ففـي ال ِم ِ
جـاء
جـاء َعلـى
َوفـي �أ ْم ِثلـ ِة َ
ثـال ال� أ َّو ِل َ
الم ْجموعـ ِة (ب) ،ن َِجـ ُد �أ َّن ْاسـ َم ال َّت ْفضيـ ِل فيهـا َ
وال�ضا َفـ ِة� ،أ ّي �أنَّـ ُه نَ ِك َـرةٌَ ،ون ِ
ـط) ُم َجـ َّرداً مـن (ال) ال َّت ِ
ْاسـ ُم ال َّت ْفضيـلِ (�أنْشَ ُ
عريـف إِ
َض َل (هؤلا ِء
ُلاح ُظ �أنَّه لَ ْم ُيطابِـقِ ال ُمف َّ
َضـ ُل َج ْمـ ُع ُم َؤنَّ ٍ
ـلات) فـي ِ
ـث ،واسـ ُم ال َّت ْفضيـ ِل ُم ْف َـر ٌد ُم َذكَّـ ٌرَ ،و ُهنـا َيكـو ُن ُح ْكـ ُم ْاسـ ِم
الج ْنـ ِ
س وال َعـ َد ِد؛ فال ُمف َّ
العا ِم ُ
ال َّت ْفضيـلِ ال ُم َجـ َّر ِد مـن (ال) ال َّت ْع ِ
ريـف إِ
َضـ ُل َع َل ْيـ ِه َم ْجـروراً بِـــ ( ِم ْن).
جـوب �إِ ْفـرا ِد ِه و َت ْذكيـرِهَ ،و َي�أتـي ال ُمف َّ
وال�ضافـ ِةُ ،و َ
َوفي ال ِم ِ
َض َل (القائِدَ) في إِال�فرا ِد وال َّتذكيرِ،
جاء ْاس ُم ال َّت ْفضيلِ (ال� أ ْع َظ َم) ُم َع َّرفاً بــِ (ال)َ ،و َق ْد طا َب َق ال ُمف َّ
ثال الثّاني َ
جوب ال ُمطا َب َق ِة.
ول ْم ُي ْذ َك ِر ال ُمف َّ
َض ُل ع َل ْي ِهَ ،ف ُح ْك ُم ُه ِع ْندَما َيكو ُن ُم َع َّرفاً بــِ (ال)ُ ،و ُ
جـاء ُمضافـاً �إِلى ْاسـ ٍم نَ ِك َـر ٍة ( َت ْع ٍ
ثـال الثّالِ ِ
�أ ّمـا فـي ال ِم ِ
ريف) الَّتي تُ ْع َـر ُب ُمضافاً �إِلَ ْي ِه
ـثْ ،
فاسـ ُم ال َّت ْفضيـلِ (�أ ْب َس ِـط)َ ،
جـاء ْاسـ ُم ال َّت ْفضيـلِ فـي هـ ِذ ِه الحالـ ِة ُملازِمـاً لِحال ِة إِال�فرا ِد َوال َّتذكيـرَِ ،ولا ُيؤْتى َب ْع َد ُه بِــــ ِ(م ْن)َ ،و َم ْجرورِها
َم ْجـروراًَ ،و َ
َضلِ عل ْي ِه.
ال ُمف َّ
َوفي ال ِم ِ
ضيف �إِلى ْاس ٍم َم ْع ِر َف ٍة (النّاسِ)َ ،وفي ه ِذ ِه الحال ِة يجو ُز
ثال ال ّرابِ ِع ن َِج ُد �أ َّن ْاس َم ال َّت ْفضيلِ (�أ ْف َض ُل) �أ َ
في ِه َو ْج ِ
س (�أ ِ
َض ِل عل ْي ِه في ال َع َد ِد ِ
فاضلِ
والج ْن ِ
ذكير (�أ ْف َض َل النّاسِ)� ،أو �أ ْن َي�أْتِ َي ُمطابِقاً لِل ُمف َّ
هان� :أ ْن َيل َز َم إِال� ْفرا َد وال َّت َ
النّاسِ).
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نس َت ْن ِت ُج:
ْ -1اس ُم ال َّت ْفضيلِْ :اس ٌم ُمشْ َت ٌّق على َو ْز ِن (�أ ْف َعل)َ ،ي ُد ُّل على �أ َّن شَ ْيئ ْينِ ْاش َت َركا في ِص َف ٍة ِ
واحد ٍةَ ،و�أ َّن
الص ْر ِف.
�أ َح َد ُهما زا َد َعنِ ال� آ َخ ِر في تِ ْلكَ ِّ
الص َف ِة ،مث َل :ال َّن ْح ُو �أ ْس َه ُل ِم َن َّ
َض ُل َع َل ْي ِه.
َض ُل ،ثُ َّم اس ُم ال َّت ْفضيلِ ،ثُ َّم ال ُمف َّ
� -2أ ْركا ُن ال َّت ْفضيلِ ثَلا َث ٌة :ال ُمف َّ
ُ -3يصا ُغ ْاس ُم ال َّت ْفضيلِ بِ َطري َق ٍة ُم ِ
باشر ٍة َعلى َو ْز ِن (�أ ْف َعل) ِم َن ال ِف ْع ِل :الثُّلاثِ ِّي ،التّا ِّم ( َغ ْي ِر النّ ِاقصِ)،
ِ
فاو ِت (�أ ِي ال ِّزياد ِة �أو
ال ُم َت َص ِّر ِف ( َغ ْي ِر
الجام ِد) ،ال ُمث َْب ِت (غي ِر ال َم ْن ِف ِّي) ،ال َم ْب ِن ِّي لِ ْل َمعلو ِم ،القابِ ِل لِل َّت ُ
ف ِم ْن ُه على َو ِ
ال ُّن ْق ِ
زن
صان)َ ،فال� أ ْفعا ُلَ :
(ماتَ ،ف ِن َيَ ،ه َلكَ َ ،غرِقَ ) لا ُم َ
فاض َل َة فيها ،و�ألّا يكو َن ال َو ْص ُ
(�أ ْف َعل) الَّذي ُم َؤنَّثُ ُه ( َف ْعلاء) الدّا ِّل على لَ ْو ٍن� ،أو َع ْي ٍب َخ ْل ِق ٍّي(ِ ،مثل� :أ ْح َمرَ :ح ْمراء� ،أ ْع َرجَ :ع ْرجاء).
ف بِلا ِد العالَ ِم َج ّواً.
ِمثْلِ :ف َل ْسطي ُن �ألْ َط ُ
ُ -4يصــا ُغ ْاس ـ ُم ال َّت ْفضيــلِ بطريق ـ ٍة غ ْي ـ ِر ُمباشــر ٍة �إِذا َف َق ـ َد �أ َح ـ َد الشُّ ـ ِ
ـروط ِ
الواجـ ِ
لصيا َغ ـ ِة
ـب توافُ ُرهــا لِ ِّ
ـف منـ ُه علــى وزن �أ ْف َعــل الَّــذي ُم َؤنَّثُـ ُه َف ْعلاء)؛
ال ُمباشــر ِة (ك�أ ْن يكــو َن الفعـ ُل غيـ َـر ثلاثـ ٍّـي� ،أو يكــو َن ْ
الوصـ ُ
باسـ ِم َت ْفضيــلٍ ُم ْسـ َت ْو ٍف للشُّ ـ ِ
َوذلِــكَ بِ إِال�تْيـ ِ
ـروط ،و ُملائِـ ٍم لل َم ْعنــى (�أ ْكثــر� ،أشَ ـدّ� ،أ ْف َضــل� ،أ َقـ ّل،)...
ـان ْ
قين ِمـ َـن
يليـ ِه َم ْصـ َد ُر ال ِف ْعــل َم ْنصوبـاً َعلــى �أنَّـ ُه َت ْمييـ ٌزِ ،مثــل :ال� أ ْســوا ُق الشَّ ـ ْع ِب َّي ُة �أ ْك َثـ ُـر ا ْز ِدحامـاً بِال ُم َت َسـ ِّو َ
غ ْيرِهــا ،ال ُّظ ْلـ ُم �أشـ ُّد َســواداً ِمـ َـن ال َّظــلا ِم.
ٍ
حالات:
لاس ِم ال َّت ْفضي ِل �أر َب ُع
ْ -5
�أُ -م َج َّر ٌد ِم ْن (ال) إِ
َضلِ ع َل ْي ِه
كير ُهَ ،و إِال�تْيا ُن َب ْع َد ُه بال ُمف َّ
وال�ضاف ِةَ :وفي ه ِذ ِه الحال ِة َي ِج ُب �إِ ْفرا ُد ُه و َت ْذ ُ
الحرا ُم �أ ْق َد ُم ِم َن ال َم ْس ِج ِد ال� أ ْقصى.
َم ْجروراً بِـــ ِ(م ْن)ِ ،مث َل :ال َم ْس ِج ُد َ
كثر َتواضعاً للّه.
السيا ُق َع َل ْي ِه،
ف ال ُمف َّ
و َق ْد ُي ْح َذ ُ
َض ُل ع َل ْي ِه �إِذا َد َّل ِّ
العلماء �أ ُ
ُ
ف بــِ (ال) ال َّت ِ
َض َل في ِ
س وال َع َد ِد ،ولا
الج ْن ِ
بُ -م َع َّر ٌ
عريف :وفي ه ِذ ِه الحال ِة ُيطابِ ُق ْاس ُم ال َّت ْفضي ِل ال ُمف َّ
(التّوبة)40:
َض ُل ع َل ْي ِهِ ،مثل " :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ "
ُي ْذك َُر ال ُمف َّ
ضاف �إِلى نَ ِكر ٍةَ :وفي ه ِذ ِه الحال ِة َي ْل َز ُم ْاس ُم ال َّت ْفضي ِل حالَ َة إِال� ْفرا ِد َوال َّتذكيرَِ ،ولا ُيؤْتى َب ْع َد ُه
جُ -م ٌ
جالوت �أ ْش َه ُر م ْع َر َك ٍة َه َز َم فيها ال ُم ْس ِلمو َن ال َّتتا َر.
َضلِ َعل ْي ِه َم ْجروراً بِـــ ِ(م ْن)ِ ،مثلَ :م ْع َر َك ُة َع ْينِ
بِال ُمف َّ
َ
ضاف �إِلى َم ْع ِر َف ٍةَ :وفي ه ِذ ِه الحالَ ِة َيجو ُز �أ ْن َي ْل َز َم ْاس ُم ال َّت ْفضيلِ حالَ َة إِال�فرا ِد وال َّتذكيرِ� ،أ ْو �أ ْن َيكو َن
دُ -م ٌ
نات� ،أ ْو فُضْ لى َالب ِ
س َوال َع َد ِدِ ،مثلِ :ه ْن ٌد �أ ْف َض ُل َالب ِ
َضلِ في ِ
نات.
الج ْن ِ
ُمطابِقاً لِل ُمف َّ
ِ
يعرب
رابي في ُ
الج ْم َل ِة ( َم ْرفوعاً �أ ْو َم ْنصوباً �أ ْو َم ْجروراً)َ ،و ُ
ُ -6ي ْع َر ُب اس ُم ال َّت ْفضيلِ َح ْس َب َم ْوق ِع ِه إِال� ْع ِّ
المنصوب بعد ُه تمييزاً.
الاس ُم
ُ
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تدريبات:
ٌ
َتدريب ()١
نَصو ُغ ْاس َم ال َّت ْفضي ِل ِم َن ال� أ ِ
فعال ال�آتِ َي ِةَ ،ون ََض ُع ُه في ُج ْم َل ٍةَ :ب ُعدَ ،ا ْزدا َد ،اح َم َّر.
َتدريب ()٢
نُعر ُِب ما َت ْح َته ُخ ٌ
طوط ،فيما َي�أْتي:
َ -١
قال تَعالى" :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ "
 -٢أ�عَ ُّز َمكانٍ في ُّ
تاب
الدنى َس ْر ُج ساب ٍِح
ليس في ال َّزمانِ ِك ُ
َوخَ ْي ُر َج ٍ

(الكهف)54:
(المتن ّبي)

ورقة عمل ( آ�ثارنا :عنوان تاريخنا وسجل حضارتنا)
الهدف :التعرف �إلى توظيف المفردات الجديدة ،وال�أساليب اللغوية ،والصور الفنية.
-1نوظف المفردتين ال�آتيتن في جمل من �إنشائنا:
�أ -المسكوكات......................................
ب -المقدرات الثقافية.................................
 -2نستخرج ال�أساليب اللغوية ،ونبين نوعها:
د-
ج-
ب-
�أ-
 -٣نحاكي ال�أساليب الواردة في الدرس:
�أ-الاستفهام ..............................
ب-ال�أمر.................................
ج -النفي................................
د -النهي................................
هـ التعجب..............................
-6نستخرج خمس صور فنية وردت في الدرس ،ونوضحها.
هـ-
د-
ج-
ب-
�أ-
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الله ع َُم ُر
ه َكذا َل ِق َي َ

ال َو ْحدَ ُة
الثّانية

(علي بن �أ ْح َمد ْبن ُم َح َّمد باكثير)
ّ

ص:
َب ْي َن َيدي النَّ ِّ

علي بن �أ ْح َمد ْبن ُم َح َّمد باكثير ِ
الك ْن ِد ّيُ ،ولِ َد عا َم 1910م ،لِ� أ َب َو ْينِ َي َمن ّي َينِ من حضرموت.
ّ

الله ع َُم ُر
ه َكذا َل ِق َي َ
فسـ ِهَ ،و ِع ْنـ َد ُه َز ْو ُجـ ُه ِ
ش َم َر ِضـ ِهَ ،و ُهـ َو َيجــو ُد بِ َن ِ
فاط َمـ ُةَ ،و�أخوهــا َم ْسـ َل َم ُة ْبـ ُن
( ُع َمـ ُـر ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال َعزيـ ِز َعلــى ِفــرا ِ
َع ْبـ ِد ال َم ِلـ ِ
ـك)
نين َم ْن �أ ْسقا َك ِ
ساء ذلِكَ َالي ْو َم؟
مير ال ُمؤ ِْم َ
َم ْس َل َم ُة� :ألا َت ْذك ُُر يا �أ َ
الح َ
صاص ال ّذائِ َب.
ُع َم ُر :لا �أ ْذك ُُر �إِلّا �أنَّني شَ ِر ْب ُت ُهَ ،ف َك�أنَّما �أ ْش َر ُب ال ّر َ
ِ
نين َغ ْيري و َغ ْي ُر ُغ َص ْينٍ خا ِد ِم ِه.
مير ال ُمؤ ِْم َ
فاط َم ُة :لا �أ َح َد َي ْسقي �أ َ
ِ
حاشاكَ :ت َن َّز ْه ِت.
حاشاك يا ِ
ِ
فاط َم ُةَ ،وحاشا ُه! �إِنَّ ُه لَ ُي ِح ُّبني َو�أ ِح ُّب ُه.
ُع َم ُر:
را َبني� :أوقعني في الشّ ّ
ك.
ْمنين؟
مير ال ُمؤ َ
َم ْس َل َم ُة :لَ َع َّل �أ َحداً َد َف َع ُه �إِلى ذلكَ يا �أ َ
وجومُ :س ُكوت َو َص ْمت من
س لَكَ بِ ِه ِع ْل ٌم.
ُع َم ُر :لا َت ُق ْل يا َم ْس َل َم ُة ما لَ ْي َ
َغ َضب �أو َخ ْوف.
َم ْس َل َم ُة :لَ َق ْد را َبني ُوجو ُم الغُلا ِم ِم ْن َي ْو ِم ِئ ٍذ.
ِ
فاط َم ُة� :أ َج ْل لَ ْم َي ُع ْد ُغ َص ْي ٌن كَما كا َن ِم ْن َق ْب ُل.
ض َم ْولا ُه ..بِ َحياتي َع َل ْي ُكما لا َي َر َي َّن ِم ْن ُكما �أنَّ ُكما َت َّت ِهمانِ ِه.
ُع َم ُرُ :س ْبحا َن الل ِه!� إِنَّ ُه لَ َي�أْسى لِ َم َر ِ
نين ،ما �أ َر ْينا ُه شَ ْيئاً ِم ْن ذلِكَ .
مير ال ُم ْؤ ِم َ
َم ْس َل َم ُةَ :ك ّلا يا �أ َ
فَ .ع َلي بِ ِه يا ِ
فاط َم ُة ،لَ َعلّي
س بِما َيجو ُل في قُلوبِ ُك ْمَ ،ف َر ِك َب ُه ِم ْن َج ّرا ِء ذلكَ َخ ْو ٌ
ُع َم ُرَ :عسى �أ ْن َيكو َن َق ْد �أ َح َّ
َّ
�أزي ُل ما بِ َق ْل ِب ِه.
ِ
ْمنين.
مير ال ُمؤ َ
فاط َم ُة ( َتعو ُد)ُ :ه َو ذا ُغ َص ْي ٌن يا �أ َ
ُع َم ُر :ا ْد ُخ ْل يا ُغ َص ْي ُنَ ،ه ْل لَ ُكما �أ ْن َت ْت ُركاني َو ْحدي َم َع ُغ َص ْين؟
نينَ ( .يخْ ُر ُج َم ْس َل َم ُة ِ
وفاط َمة).
مير ال ُم ْؤ ِم َ
َم ْس َل َم ُةُ :ح ّباً َوكَرام ًة يا �أ َ
ف يا ُغ َص ْي ُنَ ،هلُ َّم ا ْد ُن ِمنّي� .أ َولا َت ْس�أ ُل َع ْن حالي؟  
ُع َم ُر :لا َت َخ ْ
ْمنين؟
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌن (في �أ ًسى ظاهرٍ)َ :ك ْي َ
ف حالُكَ َالي ْو َم يا �أ َ
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الح ْم ُد للّ ِه� ..أ ِجدُني َالي ْو َم �أ ْق َر َب �إِلى ال� آ ِخ َر ِة ِمنّي� إِلى الدُّنيا.
ُع َم ُرَ :
نين.
مير ال ُم ْؤ ِم َ
ُغ َص ْي ٌن ( َي ْط ِف ُر ال َّد ْم ُع ِم ْن َع ْي َن ْي ِه) :بِ�أبي �أنْ َت َو�أ ّمي يا �أ َ
ُع َم ُرَ :و ْي َحكَ ! ماذا ُي ْبكيكَ يا ُغ َص ْي ُن؟
ُغ َص ْي ٌنَ :و ِد ْد ُت لَ ْو �أ َّن الَّذي بِكَ كا َن بي.
ُع َم ُر� :إِ َّن لِ ُك ٍّل ِمنّا �أ َجلا ً لا َي ْعدو ُهَ ،و�إِن ّي لَقا ِد ٌم َعلى َر ٍّب كَري ٍمَ ،ف َجدي ٌر بِ َم ْن ُي ِح ُّبني �ألّا ُيشْ ِف َق َع َل َّي ِم ْن َخ ْيرٍ.
�أ َو لا تُ ِح ُّبني يا ُغ َص ْي ُن؟
نين.
مير ال ُمؤ ِْم َ
ُغ َص ْي ٌنَ :بلى َوالل ِه يا �أ َ
ِساء ٍة ُر َّبما �أ َس�أْتُها �إِلَ ْيكَ دو َن �أ ْن� أ ْع َل َم؟
ُع َم ُرَ :ف َه ْل لَكَ �أ ْن تُ ِحلَّني ِم ْن كُ ِّل �إ
َ
ِ
ِ
ِ
ص بِ ُالب َكاء م ْن َغ ْي ِر
سيء �إِلَ ْيكَ َي ْنش ُجَ :ي َغ َّ
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌن ( َي ْن ِش ُج باكياً)َ :حنانَ ْيكَ يا �أ َ
ْمنين� .أنا ال ُم ُ
َو�إِنَّكَ ال ُم ْح ِس ُن ال ُم َتف َِّض ُلَ .ت ّباً ليَ ،ت ّباً لي �أ َب َد ال َّد ْهرِ� .أنا �أ ْس َت ِح ُّق ال َق ْت َل ،انْ ِت َح ٍ
اب.
ُم ْر ُه ْم بِ َق ْتلي؛ َف إِ�ن ّي �أ ْس َت ِح ُّق ال َق ْت َل.
َحنانَ ْيكَ َ :ع ْطفكَ  ،رحمتك.
ض َص ْو َتكَ  ،اخْ ِفضْ ُه ِم ْن �أ ْجلي.
ُع َم ُر :اخْ ِف ْ
َت ّباًَ :هلاكاً.
ْمنين ،ا ْغ ِف ْر لي.
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌن (بِ َص ْو ٍت خافضٍ) :ا ْغ ِف ْر لي يا �أ َ
لكنّي ُم ِ
ُع َم ُر :الل ُه َو ْح َد ُه َولِي ال َم ْغ ِف َر ِةَ ،و ِ
ديث.
الح َ
سام ُحكَ َ ،و ُم ِحلُّكَ ِم ْن َح ّقي �إِذا �أنْ َت َص َد ْق َتني َ
ُّ
ِ
َ
أ
نين ،ل� ْص ُد َق َّنكَ ال َق ْو َلَ ،ولا �أخْ في َع ْنكَ شَ ْيئاً.
مير ال ُمؤْم َ
ُغ َص ْي ٌن� :إي َوالل ِه يا �أ َ
ض َص ْو َتكَ .
ُع َم ُر :اخْ ِف ْ
عت.
الس َّم في دسستَ :
وض ُ
ض َص ْو َت ُه)� :أنا الشَّ ق َُّي ال� أ ْب َع ُد َق ْد َد َس ْس ُت لَكَ ُّ
ُغ َص ْي ٌن ( َيخْ ِف ُ
ِ
الحسا ِء.
ُع َم ُرَ :ق ْد َع ِل ْم ُت يا ُغ َص ْي ُن َي ْو َم �أ ْس َق ْي َت ُه لي.
ُغ َص ْي ٌنَ :ع ِل ْم َت ذلِكَ َولَ ْم تُ َكلِّ ْمني �إِلّا َالي ْو َم؟!
ُع َم ُرَ :وما كُ ْن ُت لِ� أ َكلِّ َمكَ لَ ْولا َم َح َّبتي لَكَ َ ،و�إ ِْشفاقي َع َل ْيكَ ِم ْن َع ِ
ذاب َي ْو ِم ال ِقيا َم ِة.
نينَ ،و َق ِد ْاس َت ْو َج ْب ُت ُه بِما َف َع ْل ُت؟
مير ال ُم ْؤ ِم َ
ُغ َص ْي ٌنَ :وما ُي ْنجيني ِم ْن ذلِكَ يا �أ َ
توب الل ُه َع َل ْيكَ .
ُع َم ُرَ :ر َج ْو ُت يا ُغ َص ْي ُن� ،أ ْن َت ْن َد َم َو َت ْس َت ْغ ِف َر َعسى �أ ْن َي َ
ُغ َص ْي ٌنَ :ولِهذا َكلَّ ْم َتني؟
ُع َم ُر :نَ َع ْم َخ ِّب ْرني ما َح َم َلكَ َعلى ما َف َع ْل َت؟
نين.
مير ال ُم ْؤ ِم َ
ُغ َص ْي ٌن :ال َّط َم ُع يا �أ َ
طيت شَ ْيئاً َعلى ذلِكَ ؟
ُع َم ُر� :أ ْع َ
ُغ َص ْي ٌن :نَ َع ْمَ ،ل�أخْ ِب َرنَّكَ بالّذي� أ ْعطاني.
ُع َم ُرَ :ك ّلا لا َت ْف َع ْلَ .و ِ
لك ْن َخ ِّب ْرني َك ْم �أ ْعطا َك؟
نين.
مير ال ُم ْؤ ِم َ
ُغ َص ْي ٌن� :ألْ َ
ف دينا ٍر يا �أ َ
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ُع َم ُرَ :ق ْبضْ َتها؟
نين َحتّى ..حتّى..
مير المؤ ِم َ
ُغ َص ْي ٌن :لا يا �أ َ
موت؟
ُع َم ُرَ :حتّى� أ َ
ُغ َص ْي ٌن� :أ َج ْل واشَ ْق َوتاه!
ُع َم ُرَ :و ْي َحكَ � ،إِ ْن ِم ُّت َف َل ْن ُي ْعطوها لَكَ َ ،و َعسى �أ ْن َي ْق ُتلو َك لِ َكيلا تُ ْفشي ِس َّر ُه ْمَ .ف َه ْل لَكَ يا ُغ َص ْي ُن في َخ ْي ٍر
ِ
ِم ْن ذلِكَ َعسى �أ ْن َت ْن ُج َو ِم ْن َع ِ
عذاب ال� آ ِخ َر ِة؟
ذاب ال ُّدنْيا َوسو ِء
نين؟ �أ ْر ِش ْدني.
مير ال ُم ْؤ ِم َ
ُغ َص ْي ٌنَ :ك ْي َ
ف يا �أ َ
ُع َم ُرَ :ت ْمضي ال ّسا َع َة �إِلى ِ
صاح ِبكَ َف َت ْق ِب ُضها ِم ْن ُه ثُ َّم َتعو ُد بِها حالا ً �إِلَ َّي.
نين.
مير ال ُم ْؤ ِم َ
ُغ َص ْي ٌن :ما �إِخالُ ُه َي ْرضى يا �أ َ
السا َع َة.
ُع َم ُر :قُ ْل لَ ُه �إِنَّكَ َس ُتخْ ِب ُرني بِ ْاس ِم ِه �إ ْن لَ ْم َي ْف َع ْلَ ،ف إِ�نَّ ُه َس َي ُ
خاف َو ُي ْعطيكَ  ..انْ َط ِلقِ ّ
روج)
ْمنين ،يا �أ ْك َر َم النّاسَِ ( .يه ُّم َبالْ ُخ ِ
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌنَ :س ْمعاً يا �أ َ
ُع َم ُرُ :ر َو ْي َد َك يا ُغ َص ْي ُن ،ا ْم َس ْح هذا ال َّد ْم َع ِم ْن َع ْي َن ْيكَ َ .و�إيّا َك �أ ْن تُخْ ِب َر �أ َحداً َفهذا ِس ٌّر َب ْيني َو َب ْي َنكَ .
ُغ َص ْي ٌن ( َي ْم َس ُح ال َّد ْم َع َع ْن َع ْي َن ْي ِه) :واشَ ْق َوتا ُه .
ُع َم ُر ( ُي َت ْم ِت ُم) :اللّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِ َع ْب ِد َك ُغ َص ْينٍ .
( َي ْد ُخ ُل َم ْس َل َم ُة ِ
وفاط َم ُة)
نين؟
مير ال ُم ْؤ ِم َ
َم ْس َل َم ُةَ :ب َعث َْت الغُلا َم في َم َه َّم ٍة يا �أ َ
ُع َم ُر :نَ َع ْمَ ،ذ َك ْر ُت َودي َع ًة ِع ْن َد ِ
صاح ٍب لي َف َب َع ْث ُت ُه في َط َل ِبها ِم ْن ُه.
ِ
فاط َم ُةَ :وديعة؟
ِ
ِ
ضي �إِلَ ْي ِك بِشَ ي ٍء طالَما جا َل في َص ْدري� .أ ْفضي� :أ ْع ِل ُم� ،أخْ ِب ُر.
ُع َم ُرَ :هلُ ّمي يا فاط َم ُةَ ،ف َق ْد �آ َن ل َي �أ ْن �أ ْف َ
ِ
نين.
مير ال ُم ْؤ ِم َ
فاط َم ُة :نَ ْفسي ِفدا ُؤ َك يا �أ َ
ُرين ُح ِل َّي ِك َو َجوا ِه َر ِك الّتي �أ ْو َد ْعناها في َب ْي ِت ِ
المال؟
ُع َم ُر� :أ َت ْذك َ
ِ
ْمنينَ ،فما بالُها؟
مير ال ُمؤ َ
فاط َم ُةَ :ق ْد طا َب ْت نَ ْفسي َع ْنها يا �أ َ
ُع َم ُر� :إِنَّها لَ ْم َت َز ْل بِحالِهاَ ..و َع َل ْيها ْاس ُم ِك لَ ْم َي ْس َت ْه ِل ْكها َب ْي ُت ِ
المال َب ْعدَُ ،و�إِن ّي َل� أ ْع َل ُم �أ َّن الّذي َي�أْتي َب ْعدي
لَ ْن َي ْص ِر َفها في َحقِّهاَ ..ف إِ� ْن َتكُ نَ ْف ُس ِك فيهاَ ،ف�أنْ ِت بِها �أ ْولى.
َم ْس َل َم ُة� :أ َج ْلِ ،هي َحق ُِّك يا ِ
فاط َم ُةَ ،و�أنْ ِت بِها �أولى.
َ
ِ
أ
أ
ُ
ِ
أ
َ
أ
أ
آ
ِ
ْمنين ،ف إ�ن ّي س� ُخذها َو� َت َص َّد ُق بها َعلى ال�يامى ال�يامىُ :مفردها �يّم ،وهي
مير ال ُمؤ َ
فاط َم ُة� :إذا �أ ِذنْ َت يا � َ
َو َاليتامى.
المر�أة الّتي لا زوج لها.
ُع َم ُر� :أ ْح َس ْن ِت يا ِ
فاط َم ُة� ،أما َوالل ِه لَ ُي َع ّزيني َع ْن باط ِل الدُّنيا �أ َّن ِم ْن �أ ْهلي َو َولَدي
يام ِة بِ َص ِ
َم ْن �أ ْرجو �أ ْن َيشْ َف َع لي َي ْو َم ال ِق ِ
لاح ِه َو َت ْقوا ُه.
ِ
فاط َم ُةَ :ب ْل �أنْ َت شَ في ُعنا َجميعاً يا �أبا َع ْب ِد ال َم ِل ِك.
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ُع َم ُرَ :ك ّلا يا ِ
فاط َم ُةَ ،ل�أنْ ِت في ُز ْه ِد ِك فيما َت ْهفو �إِلَ ْي ِه قُ ُ
لوب ال ِّنسا ِء ِم َن ال ّزي َن ِة َوال َمتا ِع �أتْقى تهفو :تشتاق.

لل ِه ِمنّي.
الباب ُم ْس َت�أْ ِذناً)
( َي ْق َر ُع ُغ َص ْي ٌن َ
نين.
مير ال ُم ْؤ ِم َ
َم ْس َل َم ُة :هذا ُغ َص ْي ٌن يا �أ َ
ُع َم ُر :ا ْد ُخ ْل يا ُغ َص ْي ُن.
( َي ْد ُخ ُل ُغ َص ْي ٌن ِ
حاملا ً ُص َّر ًة كَبيرةً)
ُع َم ُر� :أ َت ْي َت بال َودي َع ِة يا ُغ َص ْي ُن؟
ْمنين.
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌن :نَ َع ْم يا �أ َ
ُع َم ُر� :أ ْش َتهي �أ ْن �أخْ لو بِ ِه َم َّر ًة� أخْ رىَ ،ف َه ْل لَ ُكما..؟
ْمنينَ ( .يخْ ُر ُج َو ِ
فاط َمة)
مير ال ُمؤ َ
َم ْس َل َم ُةُ :ح ّباً يا �أ َ
ف دينارٍ؟
ض َص ْو َتكَ  .هذ ِه �ألْ ُ
ُع َم ُرَ :هلُ َّم ا ْد ُن ِمنّيَ ،واخْ ِف ْ
ْمنين.
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌن :نَ َع ْم يا �أ َ
َّنانير لَكَ لَ ْولا َخشْ َيتي �أ ْن َت ْل َت ِه َب َع َل ْيكَ ناراً َي ْو َم ال ِقيا َم ِةَ .ف َه ْل لَكَ في
ُع َم ُرَ :و ِد ْد ُت يا ُغ َص ْي ُن ،لَ ْو �أ َد ُع ه ِذ ِه الد َ
َخ ْي ٍر ِم ْن ذلِكَ � ..أ ْن �أعيدَها �إلى َب ْي ِت ِ
مين؟
مال ال ُم ْس ِل َ
َض �إِلى نَ ْفسي ِم ْنها.
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌن :ا ْف َع ْل ما َترى يا �أ َ
ْمنين� .إِن ّي َوالل ِه ما �أريدُهاَ ،وما في الدُّنيا �أ ْبغ ُ
ض ال� آ َن َف�أنْ َت ُح ٌّر لِ َو ْج ِه الل ِه.
توب َع َل ْيكَ  .ا ْم ِ
شاء �أ ْن َي َ
ُع َم ُر :بو ِر ْك َت يا ُغ َص ْي ُن ،ما �أرى �إلّا �أ َّن الل َه َ
نين؟
مير ال ُمؤ ِم َ
ُغ َص ْي ٌن ( َي ْبكي)� :أ َو ُت ْع ِتقُني يا �أ َ
ُع َم ُر :نَ َع ْم ،ا ْذ َه ْب َح ْي ُث ِشئ َْتَ ،ح ْي ُث لا َي ْع ِرفُكَ �أ َحدٌ.
ْمنين في ِجوا ِر َك َو ِخ ْد َم ِتكَ ؟
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌن� :ألا �أ ْبقى يا �أ َ
ُع َم ُرَ :و ْي َحكَ يا ُغ َص ْي ُن ،ما َتخْ ِد ُم ِم ْن َر ُجلٍ ُم ْح َت َضرٍ� ،إِ ْن �أ ْمسىَ ،ف َل ْن ُي ْص ِب َحَ ،و�إ ْن �أ ْص ِب َحَ ،ف َل ْن ُي ْم ِس َي.
نين.
مير ال ُمؤ ِم َ
ُغ َص ْي ٌنَ :ب ْل ُي ْبقيكَ الل ُه يا �أ َ
الموت.
ُم ْح َت َضر� :أتاه
ُ
ُع َم ُر :انْ َط ِل ْقَ ،و ْي َلكَ َولا ُت ِق ْم َب ْي َن هؤلا ِء َف َي ْقتلو َكَ ( .ي ْد ُخ ُل َم ْس َل َم ُة)
مير ال ُمؤ َ
َم ْس َل َم ُةَ :م ْع ِذ َر ًة يا �أ َ
ْمنين ،لا َي ْن َبغي �أ ْن َي ْن ُج َو هذا الغُلا ُم ِم ْن ُعقو َب ِة اجتر َم :ا ْر َتكب.
ما ْاج َت َر َمَ ( .ي�أْ ُخ ُذ بِ َزنْ ِد الغُلا ِم)
موصل
ال َّزنْد :جمعها �أ ْزنادِّ :
ِ
(غاضباً)َ :و ْي َلكَ يا ْب َن َع ْب ِد ال َم ِل ِك� ،أ َو َق ْد َت َس َّم ْع َت �إِلى َحدي ِثنا؟
ُع َم ُر
ِ
ّ
َ
بالكف.
راع
ذ
ال
ف
ر
ط
ّ
ْمنينَ ،ول ِك ْن َط َرقَ �أسما َعنا َص ْوتُكَ َ
مير ال ُمؤ َ
َم ْس َل َم ُة :لا َوالَّذي نَ ْفسي بِ َي ِد ِه يا �أ َ
َو َص ْوتُ ُه.
ِ
نين ..لَ َق ْد َصدَقَ َم ْس َل َم ُة.
مير ال ُم ْؤ ِم َ
فاط َم ُة ( َت َتدَخَّ ُل)� :أ َج ْل يا �أ َ
ُع َم ُرَ :ف ْل َت ْك ُتما� إِ َذ ْن ما َس ِم ْع ُتماَ ،ف إ�ن ّي َق ْد سا َم ْح ُت ُه َو َع َف ْو ُت َع ْن ُهَ .خ ِّل َع ْن ُه يا خ ِّل :اتر ْك.
َم ْس َل َم ُة َف َق ْد �أ َع َت ْق ُت ُه لِ َو ْج ِه الل ِه.
ريرتِ ِه.
مير ال ُمؤ َ
زاء ال َع ْب ِد الغا ِد ِر �أ ْن ُي ْع َت َق لِ َو ْج ِه الل ِه .لا ُب َّد ِم ْن �أخْ ِذ ِه بِ َج َ
َم ْس َل َم ُة :لا َوالل ِه يا �أ َ
ْمنين ،لا َيكو ُن َج ُ
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الحيا ِة الدُّنياَ .كلِّمي �أ ِ
خاك
صي �أ ْمري في � ِآخ ِر َي ْو ٍم لي في هذ ِه َ
ُع َم ُر ( ُم َت َو ِّسلاً)� :أنْشُ ُد َك الل َه يا ْب َن َع ّمي �ألّا َت ْع َ
يا ِ
فاط َم ُة .
ِ
ْمنين يا َم ْس َل َم ُةَ ،ف إِ�نَّ ُه لَ َي ْن ُظ ُر بِنو ِر الل ِه.
مير ال ُمؤ َ
فاط َم ُة� :أ ِط ْع �أ َ
ْمنين ِمنّا ما ُي ِح ُّب.
َم ْس َل َم ُة ( ُي ْر ِس ُل الغُلا َم ِم ْن َق ْب َض ِت ِه) :لِ�أمي ِر ال ُمؤ َ
ِ
فاط َم ُةَ :ح ِّو ْل َو ْج َهكَ َعنّا يا ُغ َص ْي ُن ،ا ْذ َه ْب لا با َر َك الل ُه فيكَ .
ض يا ُغ َص ْي ُنَ ،و ْاس َت ْغ ِف ْر الل َه لي َولَكَ .
ُع َم ُرَ :ب ْل َغف ََر الل ُه لَ ُه َوبار َك في ِه .ا ْم ِ
ُه َن ْيهةَ :قليل من ال َّزمانَ ،و ْقت
( َي ْن ِش ُج ُغ َص ْي ٌن ُه َن ْي َه ًة ثُ َّم َيخْ ُر ُج)
قصير.
ُع َم ُرَ (:ي ِئ ُّن ُم َت َو ِّجعاً) وا َر�أْسا ُه! ( َي َتهاوى َعلى ِف ِ
راش ِه َمغ ِْش ّياً َع َل ْي ِه)
يتهاوى :يسقط.
ِ
فاط َم ُةَ :و ْي! َق ْد ُغ ِش َي َع َل ْي ِه يا َم ْس َل َم ُة!
تعجب.
َو ْي :اسم فعل بمعنى �أ ّ
َم ْس َل َم ُةَ :ت َجلَّدي يا �أخْ تا ُه� ،إِنَّما ِه َي غَشْ َي ٌة َو َيفي ُق.
ُع َم ُر ( َي ْف َت ُح َع ْي َن ْي ِه كَالْ َم ْذعورَِ ،و َي ِه ُّم �أ ْن َي ُه َّب َفلا َي ْس َتطي ُع)َ :م ْس َل َم ُة! َم ْس َل َم ُة!
ْمنين.
مير ال ُمؤ َ
َم ْس َل َم ُة :لَ َّب ْيكَ يا �أ َ
جاء بِها ُغ َص ْي ٌن؟
ُع َم ُر� :أ ْي َن ُّ
الص َّر ُة الَّتي َ
ْمنين َب ْي َن َي َد ْيكَ .
مير ال ُمؤ َ
َم ْس َل َم ُةِ :ه َي ذي يا �أ َ
المال� .أوصيكَ �أ ْن َت ْح ِم َلها �إِلى َب ْي ِت ِ
ُع َم ُر� :إِنَّها لَ ْي َس ْت لي يا َم ْس َل َم ُة� ،إِنَّها لِ َب ْي ِت ِ
المال.
ْمنين.
مير ال ُمؤ َ
َم ْس َل َم ُةَ :س�أ ْف َع ُل يا �أ َ
ُع َم ُرَ :جزا َك الل ُه َعنّي َخ ْيراً يا ْب َن َع ّميَ ،و�أنْ ِت يا ِ
فاط َم ُة.
ِ
مير ال ُمؤْمنين.
فاط َم ُة ( ُم َت َجلِّدةً) :نَ َع ْم يا �أ َ
ُع َم ُرَ :ه ْل لَ ِك �أ ْن تُ ِحلّيني ِم ْن كُ ِّل َح ٍّق لَ ِك َع َل َّي؟
ِ
ْمنين؟
مير ال ُمؤ َ
فاط َم ُة ( َت ْبكي)َ :ق ْد َف َع ْل ُت يا �أ َ
زاك الل ُه َعنّي َخ ْيراً ِم ْن َز ْو ٍج صالِ َح ٍة! �أ ْس َت ْو ِد ُع ِك الل َه يا ِ
ُع َم ُرَ :ج ِ
ص بِ َب َص ِر ِهَ :ي َتجه،
فاط َم ُةَ .يشْ َخ ُ
( َيشْ َخ ُ
ص بِ َب َص ِر ِه �إِلى �أ ْ ْعلى) اللّ ُه َّم �أ ْر ِضني بِقَضائِكَ َ ،وبا ِر ْك لي في َق َد ِر َكَ ،حتّى ُي َح ِّد ُق بِ َب َص ِر ِه.
لا �أ ِح َّب لِما �أ ّج ْل َت َت�أخيراًَ ،ولا لِما �أخَّ ْر َت َت ْعجيلاً.
بين!
( َي َت َهلّ ُل َو ْج ُه ُه بِالْ ِبشْ ِر َف ْج�أةً) َم ْر َحباً ..بِكرا ٍم َط ِّي َ
ِ
ْمنين؟
مير ال ُمؤ َ
فاط َم ُة :بِ َم ْن يا �أ َ
س َولا جانّ.
ُع َم ُر :بِه ِذ ِه الوجو ِه الَّتي لَ ْي َس ْت بِ ُوجو ِه �إِنْ ٍ
ِ
فاط َم ُة :نَ ْفسي ِفداؤ َك يا ُع َم ُر!
ض
ذين لا ُيريدو َن ُعلُ ّواً في ال�أر ِ
ُع َم ُر( َك�أنَّ ُه لَ ْم َي ِع شَ ْيئاً ِم ّما َح ْولَ ُه) يتلو قولَ ُه تعالى" :تِ ْلكَ الدّا ُر ال� آ ِخ َر ُة ن َْج َعلُها لِلَّ َ
قين"� .أ ْش َه ُد �أ ْن لا �إل َه �إلا اللّ ُهَ ،و�أ ْش َه ُد �أ َّن ُم َح َّمداً َع ْب ُد ُه َو َرسولُ ُه.
ولا َفساداً َوالعا ِق َب ُة لِ ْل ُم َّت َ
( ُي َر ِّد ُد َم ْس َل َم ُة ِ
وفاط َم ُة الشّ ها َد َت ْينِ في ِرقَّ ٍة َو ُخشو ٍع)
ُع َم ُرَ ( :ي ْصحو َص ْح َوةً) ُغ َص ْي ُن! �أ ْي َن ُغ َص ْي ٌن؟
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المؤمنين.
مير
َ
َم ْس َل َم ُة ( ُم َت َجلِّداً)َ :ق ْد َمضى لِ َسبي ِل ِه يا �أ َ
وت َض ٍ
ُع َم ُر (بِ َص ٍ
الح ْم ُد لل ِه.
عيف)َ :
رج) اللّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر ..لِ َع ْب ِد َكُ ..غ َص ْينٍ َ ..وا ْغ ِف ْر ..لِ َع ْب ِد َك..
( َي َت َحشْ ُ
ُع َم َرَ ..م َع َع ْب ِد َكُ ..غ َص ْينٍ .
وح)
( ُي ْس ِل ُم ال ّر َ

ُم َت َجلِّد ًاُ :م َت َص ّبراً.
صوت
يتر َّد ُد
ُ
َي َت َحشْ ُ
رجَ :
ال َّنفَس عند الاحتضارِ.

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب ع َِن ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
ُ
الصحيح َة لِ ُك ٍّل ِم ّما ي�أتي:
 1نَخْ تا ُر ال�إ جا َب َة ّ
أ� -ما نَوعُ َم ْس َرح َّي ِة (هكذا َل ِق َي الل َه عُ َم ُر)؟

 -3و َطن ّي ٌة.

 -2اجتماع ّي ٌة.
 -1تاريخ ّي ٌة.
الم َ
الم ِل ِك''؟
خاط ُب في ِعبار ِةَ '' :و ْي َل َك يا ْب َن عَ ْب ِد َ
بَ -م ِن ُ

فلسف ّي ُة.
َ -4

صاحب ال ُغلا ِم.
ُ -3ع َم ُر ب ُن َع ْب ِد ال َعزيزِ-4 .
َ -2م ْس َل َم ُة.
ُ -1غصي ٌن.
ُ
ج -ماذا َي ْعني َق ُ
ول عُ َم َر" :هَ ْل َل ِك أ� ْن ت ُِح ّليني ِم ْن ُك ِّل َح ٍّق َل ِك عَ َل َّي"؟
� -1أ ْن تُ ِ
ِ
سام َحه عن كُ ِّل ٍ
الميراث.
ذنب اقترف ُه بِح ِّقها� -2 .أ ْن تتنا َز َل َع ْن ح ّقها في
� -3أ ْن َت ْص ُد َق ُه َب ْع َد موتِ ِه و َت َب َّر ب ِه.

� -4أ ْن تُ َ
حافظ على حقوقه.

الخلي َف ُة ال ُغلا َم ُغ َص ْيناً؟
 ٢ما ال َم َه َّم ُة الّتي َب َع َث فيها َ
الخلي َف ُة ُع َم ُر ب ُن َع ْب ِد ال َعزي ِز ِ
لفاط َم َة.
 ٣ن ْذك ُُر ما �أفضى ب ِه َ
٤

الخلي َف ُة ُع َم ُر ب ُن َع ْب ِد ال َعزي ِز ِع ْندَما �أفاقَ ِم ْن غَشْ َي ِت ِهَ ،ط َل َب ْينِ  ،ما ُهما؟
َط َل َب َ

13

يا َل ْي ُل ،الصَّ ُّب...
َيرواني
�أبو َ
الحسن الق ّ

ص:
َب ْي َن َيدي النَّ ِّ

الح َصر ّي ،نُ ِك َب في ُطفولَ ِت ِه بِ َف ْق ِد �أ ِّم ِه َو َف ْق ِد َب َصرِه.
لي ال َق ْي َروانِ ّي ُ
�أبو َ
الح َسنِ َع ّ
ــــب َمتى َغـــــــ ُد ُه
 -1يـا لَ ْيـــ ُلَّ ،
الص ُّ

الــســـــا َع ِة َمـــ ْو ِعــــ ُد ُه؟
�أ ِقــيـــــــــا ُم ّ

الســـ ّمـــــــا ُر فــ َـ�أ َّر َقــــــــ ُه
َ -2ر َقـــــــ َد ُّ

ـــــــــر ِّد ُد ُه
�أ َس
ٌ
ـــــــــف لِـــــ ْل َب ْيــــــــنِ ُي َ

ـــــت َع ْينـــــا َي لَ ُه شَ َــركــــــــاً
 -5ن ََص َب ْ

ــــص ُّيــــــ ُد ُه
فـــي الــ َّنــــــــــ ْو ِم َفـ َعــــ َّز َت َ

ــــــــص
َ -6وكَفـــى َع َجبـــــاً �أنّـــي َق ِن
ٌ
َ -7ي ْنضـــــو ِم ْن ُم ْق َل ِتــــــه ِ َس ْيفــــــــــاً

للســــ ْر ِب َسبــــــــانــــــي �أ ْغ َيــــــ ُد ُه
ِّ
َوكَــــــــ�أ َّن نُعـــاســـــــــاً ُي ْغ ِمــــــــــ ُد ُه

َ -3ف َبكــــــا ُه ال َّن ْجــــــ ُم و َر َّق لَـــــــــــــ ُه ِم ّمـــــــا َي ْرعــــــــــــا ُه و َيـــــ ْر ُصـــــــــ ُد ُه
ٍ
ــــف بِ َغ ٍ
الواشـــــــيــــن ُيــــشَ ــــ ِّر ُد ُه
ف
ـــي
ــــــــــف َخــــــــ ْو ُ
َ -4ك ِل ٌ
َ
ـــــزال ذي َه َ

ِ
َ -8ف ُيـــــري ُق َد َم ال ُعــشّ
ـــــــاق بِـــــــــــــ ِه

ـــــــن َي َتـــقَـــــلَّـــــــ ُد ُه
والـــويـــ ُل لِـــ َم ْ

ــــــت َع ْيــــنــــا ُه َولَـــ ْم َت ْق ُتــــــــــ ْل َيــــــــ ُد ُه
ـــب لِ َم ْن َق َت َل ْ
 -9كَـــــ ّلا ،لا َذنْ َ
 -10يــــا َم ْن َج َحد َْت َع ْينا ُه َدمـــــــي َو َعــــلـــــى َخـــــ َّد ْيـــــــــ ِه َتــــــــــــ َو ُّر ُد ُه
ــــــرفــا بِدَمــــــــي َف َعــــــلا َم ُجفـــــــونُكَ َت ْج َحـــــــــ ُد ُه؟
َ -11خــدا َك َق ْد ا ْع َت َ
� -12إِنّـــي ل�أعيـــــ ُذ َك ِم ْن َق ْتلــــــــــي َو أ� ُظــــــــ ُّنـــــكَ لا َتـــــــــ َتـــ َع َّمـــــــــ ُد ُه
 -13بِــالل ِه َه ِ
ـــــب ال ُمشْ تـــــاقَ ك ًَـرى َف َل َعـــ َّل َخيــــــالَــــــــكَ ُي ْســــ ِعــــــــ ُد ُه
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الص ُّبِ :
العاش ُق.
َّ
الس ّما ُر :جمع سامر
ُّ
اهر ليلاً.
ّ
الس ُ
َالب ْين :ال ِفراق.
فُ :م َت َعلِّق.
َك ِل ٌ
ذي َه َي ٍفَ :رقيق

الخ ْصرِ.
َ
شَ َركاً :ف ّخاً.
الح ّساد.
الواشينُ :
َ
ص :ص ّيا ٌد.
َق ِن ٌ
أ� ْغ َيدُ :مائ ُل ال ُع ُنقِ ،
وال ُم َت َثنّي في نُعوم ٍة.
َي ْنضو :يس َت ُّل.

ك ًَرى :نُعاس.

ـــــب ُيدْنــيــــكَ َوتُ ْبــــ ِعــــــــــ ُد ُه؟
داو ْي َ
 -14ما َض َّر َك لَ ْو َ
ـــــت َضـــــنى َص ٍّ
ــــن نَــــ َظــــــ ٍر َيــــ َتــــــ َز َّو ُد ُه؟
َ -15و َغــــداً َيقضـــي �أ ْو َب ْعــــ َد َغـــ ٍد َهـــــ ْل ِم ْ
فـــــيـــــض ُمـــــــ َو َّر ُد ُه
ــــع َي
ـــــــر ٌق بِالـــــــ َّد ْم ِ
 -16يا �أ ْهـــــ َل الشَّ ــــ ْو ِق لَنا شَ َ
ُ
ــــــــروف الــــــ َّد ْهـ ِر ُت َبـــــ ِّعــــــ ُد ُه
قاءكُـــــ ُم َو ُص
ُ
َ -17ي ْهــــــوى ال ُمشْ تـــــا ُق لِ َ
 -18ما �أ ْحـــــلى الــــ َو ْص َل َو�أ ْع َذ َبـــــ ُه
 -19بِ َالب ْيـــــنِ َوبِالْ ِه ْج ِ
ـــــرانَ ،فيـــــــــا

لَـــــــــ ْولا ال�أيّــــــــــا ُم ُت َنـــــ ِّكــــــــ ُد ُه!
ـــــجلُّــــــ ُد ُه؟
ـــــف َت َ
لِفُـــؤا ِدي كَـــــ ْي َ

َضنىَ :تعب.
َيقضيَ :يموت.
شَ َرقٌَ :م ْصد ُر الفع ِل
ص
شَ رِقَ و َيعني ُغ َّ
بِشَ ي ٍء ِم ْن َطعا ٍم �أو
شَ ٍ
راب في َح ْل ِق ِه.
َت َجلُّ ُد ُهَ :ص ْب ُر ُه.

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
جيب عن ال�أسئلة ال�آتي ِة:
ن َف ِّك ُر ،ث ّم نُ ُ
الصو َرة ال َفنّـ ّيـ َة في كُ ٍّل ِم َن ال� أ ِ
بيات الشّ عريّ ِة ال�آتي ِة:
 ١ن ِّ
ُوض ُح ّ
يـــن ُيشَ ــ ِّر ُد ُه
ـف
أ�َ -ك ِل ٌف ِب َغ َزالٍ ذي هَ َي ٍ
خَ ْو ُف ِ
الواش َ
بَ -ي ْن ُضو ِم ْن ُم ْق َل ِته ِ َس ْيف ًا
ج -خَ َ
داك َق ْد اعْ َت َرفا ب َِدمـي

َو َكــــ أ� َّن نُعاســــ ًا ُي ْغ ِم ُ
ـــد ُه
َف َعلا َم ُجفون َُك ت َْج َـح ُد ُه؟

 ٢نَخْ تا ُر ِ
من َب ْين القوسينِ فيما ي�أْتي:
العاط َف َة الّتي ي ُد ُّل َع َل ْيها كُ ُّل َب ْيت ِشعر ٍّي ْ
(الح ْزن ،الشّ وق ،الخَ وف)
الص ُّب َمتى َغد ُه…
أ� -يا َل ْي ُلَّ ،
ُ
المشْ َ
تاق َك ًرى ...
ب -بِالل ِه هَ ِب ُ
َ
ج-ك ِل ٌف ِب َغزالٍ ذي هَ َي ٍف...

(ال ّندم ،الاستعطاف ،ال إ�عجاب)
(الي أ�س ،ال ّزهْ د ،ال إ�عجاب)
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الصب)
ورقة عمل (يا لي ُل،
ّ

الصب ،)..ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
 -1نقر�أ النص ال�آتي من درس(يا لي ُل،
ّ
�أقيام الساعة موعده
الصب متى غده
يا لي ُلّ ،
�أسف للبين ير ّدده
رقــــد الس ّمار ف�أ ّرقـــــه
خوف الواشين يش ّرده
ف بغزال ذي َه َي ٍف
َك ِل ٌ
�أ -ل�أي غرض شعري تنتمي ال�أبيات؟ .............................................
ب -كيف يبدو الشاعر في البيت الثاني؟ ..........................................
ج -نشرح البيت ال�أول شرحاً �أدبياً وافياً.
.................................................
د -نوضح الصورة الفنية في البيت الثالث.
................................................
هـ -ما البحر العروضي الذي نظمت عليه ال�أبيات؟.....
و -نستخرج من النص:
* منادى  * ......اسم استفهام * .......فاعلا ً  * .....مصدراً  *.....اسم فاعل......
ز -نعرب ما تحته خط.

روض
ال َع ُ
بيات ال� آ َتي َة:
نَ ْق َر�أ ال� أ َ
َ -١ل ْم َي َدعْ َم ْن َمضى ِل ّلذي َق ْد َغ َب ْر
الص ُّب َمتى َغ ُد ُه
 -٢يا َل ْي ُل َّ
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َ -٣ي ْنضو ِم ْن ُم ْق َل ِته ِ َس ْيف ًا

ال َب ْح ُر ال ُم ْحدَ ُ
ث
َف ْض َل ِع ْل ٍم ِسوى أ�خْ ِذ ِه ب ِْال أ� َث ْر
الساع ِة َم ْو ِع ُد ُه؟
أ�قيا ُم ّ
َو َك أ� َّن نُعاس ًا ُي ْغ ِم ُـد ُه

�إذا َقطّ ْعنا َالب ْي َت ال� أ ّو َل َعروض ّياً ،ن َِج ُد �أن ّ ُه َعلى النّ ْح ِو ال�آتي:
لَ ْم َيـ َد ْع
 -ٮ-

ِ
فاعلُ ْن

َم ْن َمـ ضى لِل ْـ لـ ذي َق ْد َغـ َب ْر

من ِسـ وى �أخْ ـ ِذ هي
َفضْ ـ َل ِع ْلـ ْ

بِ ْل �أ َث ْر

-ٮ-

-ٮ-

-ٮ-

-ٮ-

-ٮ-

-ٮ-

-ٮ-

ِ
فاعلُ ْن

ِ
فاعلُ ْن

ِ
فاعلُ ْن

ِ
فاعلُ ْن

ِ
فاعلُ ْن

ِ
فاعلُ ْن

ِ
فاعلُ ْن

جاء ْت َجمي ُعها َعلى َو ْز ِن ِ
ن ِ
ُلاح ُظ أ� َّن َت ْف ِ
ئيس ُة ال� أ ْصل َّي ُة لِ ْل َب ْح ِر
(فاعلُ ْن)َ ،و ِه َي ال َّت ْفعي َل ُة ال َّر َ
عيلات َالب ْي ِت َ
ال ُم ْحد َِث ،و�أنَّها َت َك َّر َر ْت �أ ْر َب َع َم ّر ٍ
(الصدرِ)ِ ،وم ْث َلها في الشَّ ْط ِر الثّاني(ال َع ُجزِ)،
ات في الشَّ ْط ِر ال� أ َّو ِل ِم َن َالب ْي ِت َّ
َو ُي َس ّمى َالب ْح ُر الّذي َت َت َك َّر ُر في ِه ِ
(فاعلُ ْن) ثَماني َم ّر ٍ
الص ْدرَِ ،و�أ ْر َبعاً في ال َع ُج ِز َب ْح َر ال ُم ْحد َِث.
ات� ،أربعاً في َّ
ّالث َف ُي َق َّط ِ
�أ ّما َالب ْي ِ
عان َعلى ال َّن ْح ِو ال�آتي:
تان :الثّاني والث ُ

يا لَيـ لُصـ َصـ ْبـ ُب َمـ تى َغـ ُد هو
ٮٮ -ٮٮ-
 - -َف ِعلُ ْن
َف ِعلُ ْن
َف ْعلُ ْن
َف ْعلُ ْن
َي ْنـ ضو
 -َف ْعلُ ْن

ِم ْن ُم ْقـ لَـ ــتـِ هي َس ْيـ َف ْن
 -ٮٮ-
 -َف ْعلُ ْن
َف ِعلُ ْن
َف ْعلُ ْن

�أ قـِ يا ُم ْسـ سا
- -

ٮٮ-
َف ِعلُ ْن

َف ْعلُ ْن

َو كَـ �أ ْن

َن نُـ عا

ٮٮ -ٮٮ-
َف ِعلُ ْن
َف ِعلُ ْن

َعـ ِة َم ْو ِعـ ُد هو
ٮٮ-
َف ِعلُ ْن

ٮٮ-
َف ِعلُ ْن

َس ْن ُيغْـ

ِمـ ُد هو

- -

ٮٮ-
َف ِعلُ ْن

َف ْعلُ ْن

ـث �أ َّن َت ْغ ُّيــراً َطـ َـر�أ علــى التّ ْفعيلـ ِة ال�أصل ّيـ ِة ِ
ن ِ
ـظ َب ْعـ َد َت ْقطيـ ِـع َالب ْي َت ْيــنِ  :الثّانــي والثّالِـ ِ
ُلاحـ ُ
ـاء ْت
(فاعلُــن)َ ،ح ْيـ ُ
ـث جـ َ
الصو َر َت ْيــنِ ال� أ ْك َثـ ِر
بِصورتيــنِ �أخر َي ْيــنِ ُهمــاَ ( :ف ِعلُـ ْـن ب ب  ،-و َف ْعلُــن  ،)- -ف َت َن ّو َعــت َت ْفعيلا ُت ُهمــا َب ْيـ َـن هاتيــنِ ّ
ْاس ِت ْعمالاً.
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نس َت ْن ِت ُج:
عيلات في ال َع ُج ِز.
الص ْد ِر ،و أ�ر َبع َت ْف ٍ
عيلات :أ�ر َبع َت ْف ٍ
الم ْح َد ِث ِم ْن َثماني َت ْف ٍ
عيلات في َّ
َ -1ي َت َك َّو ُن َب ْح ُر ُ
حيح ،وهُ َو
الم ْح َد ِثِ ،ه َي( :فا ِع ُلن  -ٮ َ ،) -و َت ِر ُد في ال َب ْي ِت ال ّتا ِّم ّ
 -2ال ّت ْفعي َل ُة ال أ�صل ّي ُة ِل ْل َب ْح ِر ُ
الص ِ
ناد ٌر في الشّ ع ِر ال َعمودِيِّ .
الصو َرتانِ َت ِردانِ في
ِ -3ل َت ْفعي َل ِة ِ
(فاع ُلن) صو َرتانِ  ،هُ ماَ ( :ف ِع ُلن ٮ ٮ  )-و( َف ْع ُل ْن  ،) - -وهاتانِ ّ
ميع أ� ْجزا ِء ال َب ْي ِت.
َج ِ
ات في ُك ِّل َشط ٍر
ربع م ّر ٍ
الم ْح َد ِث ِم ْن تكرا ُر (فا ِع ُل ْن  -ٮ  )-أ�و �ِإ ْحدى صو َر َت ْيها أ� َ
َ -٤ي َت َك َّو ُن َب ْح ُر ُ
ِم َن ال َب ْي ِت الشّ عريِّ .
الم ْح َد ِث هُ َو:
ِ -٥م ْفتاح ال َب ْح ِر ُ
َف ِع ُل ْن َف ْع ُل ْن َف ِع ُل ْن َف ِع ُل ْن
الم ْح َد ِث َت ْن َت ِق ُل
َح َر ُ
كات ُ
ُ
الخليل ُبن أ� َ
روض لهذا ال َب ْح ِرِ ،لك َّن ال أ�خْ َف َش ال أ� ْو َس َط
َ -٦ل ْم َي َتع َّرض
حمد ِ
واض ُع ِع ْل ِم ال َع ِ
تلميذ سيبويه َ
َ
تدارك هذا ال َب ْح َر على َ
الم ْح َد ِث.
بالم ِ
تدارك أ�و ُ
من هُ نا جاءت ت َْس ِم َي ُت ُه ُ
ليلَ ،و ْ
الخ ِ
تدريبات:
ٌ
بيات ال� آ َتي َة ِم َن َالب ْح ِر ال ُم ْحد َِث ،ونَ ْذك ُُر التّ ْف ِ
عيلات في كُ ٍّل ِم ْنها:
نُ َق ِّط ُع ال� أ َ
		
الواشين ُيشَ ِّر ُد ُه
خَ ْو َف
ـف
َك ِل ٌف ِب َغزالٍ ذي هَ َي ٍ
َ
في ال َّن ْو ِم َف َع َّز ت ََصـ ُّي ُــد ُه
ناي َل ُه َشـ َرك ًا
ن ََص َب ْت عَ ْي َ
للس ْر ِب َسباني أ� ْغ َي ُــد ُه
ــص
َو َكفى عَ َجب ًا أ�نّي َق ِن ٌ
ِّ
ــم يـا ُق ْ
َو َد ُم الشُّ هـدا ِء ُي َؤ ِّك ُــد ُه
ــــد ُس أ� َر ِّد ُد ُه   
َق َس ٌ
مد ِة ب ِْال أ� ْشـــلا ِء أ� َمـ ِّه ُ
َ
ــــد ُه
ريق ال َع ْو
َق َسم ًا بال َّن ْص ِر َط ُ

(الح َصريّ )
ُ

(خالد عبد الهادي)

التّعبي ُر
قص ًة في واح ٍد ِم َن الموضوعينِ ال�آتيينِ :
نَ ْك ُت ُب ّ
َ
واقف أ�ما َم القاضيَ ،
استيقظ ،وهُ َو ٌ
وش ِه َد بالحقِّ .
َ -١ر ُجل فقير ُغ ِّر َر ِب ِه؛ ِل َيشْ َه َد َشها َد َة زو ٍرِ ،لك َّن ضمي َر ُه
 -٢أ� ّم وابنها ف ّرقت بي َنهما ال ّنك َبة عام 1948مُ ،ث ّم اج َتمعا َب ْع َد ِس ّتين عام ًا.
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القواع ُد
َن ْق َر�أ ال�أم ِث َل َة ال�آت َي َة:

الت َّْصغي ُر

المجموعة ( أ�)
 -1ن َُص ّلي ُّ
الضحى ُب َع ْي َد ُشروقِ الشَّ ْم ِس.
الجواهريّ )
دج َل َة َم ْنظر ًا الشِّ ْع ُر لا َي ْقوى عَ لى ت َْحلي ِل ِه
( ُم َح ّمد َم ْهدي َ
َ -2و َل َق ْد َر أ� ْي ُت ُف َو ْي َق ْ
غاب ُق َم ْي ٌر ُك ْن ُت أ� ْرجو ُغيو َب ُه َو َر َّو َح ُر ٌ
(عمر بن أ�بي ربيعة)
عيان و َن َّو َم ُس َّم ُر
َ -3و َ
َ -4ف ُغ َّض َّ
(جرير)
فلا َك ْعب ًا َب َل ْغ َت َولا ِكلابا
الط ْر َف �ِإن ََّك ِم ْن ن َُم ْي ٍر
ُ -5د َر ْي ِه ٌم َج ِّي ٌد خَ ْي ٌر ِم ْن ِد ْرهَ َم ْي ِن ُم َز َّي َف ْي ِن.
ليب ،لا ت َْكفي...
َ -6ف َّك َر ْت َرجا ُء أ� ْن تَشْ َت َ
ري ولو عُ َن ْيقيد ًا ِم َن ال ِع َن ِبِ ...لك َّن حصيل َة َب ْي ِعها َ
الح َ
المجموعة (ب)
بيض وال َق َل ُم وال ُّت َو ْي ُجَ -2 .ض ِح َك ِّ
الط ْفل َف َظ َه َر ُن َي ْي ُبهُ.
الم ُ
ِ -1م ْن أ�جزا ِء ال َّزهْ َر ِةَ :
الح َّية.
الح َّي َة �ِإ ّلا َ
 -3ال َعصا ِم ْن ال ُع َص َّية ،ولا َت ِل ُد َ
«قيل ما ال ُّر َو ْيب َِض ُة؟ َ
َ -4
قال :ا ْل ُف َو ْي ِس ُق َي َت َك َّل ُم في أ� ْم ِر العا َّم ِة»

( أ�خرجه أ�حمدُ )

ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
هَ ِل َ
طوط أ� ْسما ٌء أ�و أ� ٌ
مات ا َّلتي ت َْح َتها خُ ٌ
فعال؟
الك ِل ُ
هَ ْل ِه َي ُم ْع َر َب ٌة أ� ْو َم ْب ِن َّي ٌة؟
ما ال َّتغيي ُر ا ّلذي َط َر أ� عَ لى ِب ْن َي ِتها؟
ن ِ
ُلاح ُظ �أ َّن ال َك ِ
لمات الَّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
ماء ُم ْع َرب ٌةَ ،و�أ َّن َتغييراً
طوط في �أ ْم ِث َل ِة َ
الم ْجمو َع ِة ( أ�) �أ ْس ٌ
َمخْ صوصاً َجرى َعلى بِ ْن َي ِتهاَ ،و ِه َي َق ْب َل ال َّتغْيي ِر ( َب ْعدَ ،ف ْوقَ ،ق َمر ،نَ ِمرِ ،د ْر َهمُ ،ع ْنقود) ،و�إذا َدقَّقنا
الح ْر ِف الثّاني ُمباشرةًَ ،و َق ْد
ياء سا ِك َن ٌة َب ْع َد َ
ال َّن َظ َر ،ن َِج ُد �أ َّن كُ ّلا ً ِم ْنها َق ْد ُض َّم �أ ّولُ ُهَ ،وفُ ِت َح ثانيهَ ،وزيد َْت ٌ
مي ِة هذا ال َّتغيي ِر َت ْصغيراً.
ْ
اص ُط ِل َح َعلى َت ْس َ
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سماء الّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
الم ْجمو َع ِة ( أ�) م ّر ًة �أخْ رى ،ن َِج ُد �أ َّن كُ َّل اس ٍم ِمنها �أ َّدى َم ْع ًنى
طوط في َ
َو�إذا ت�أ َّم ْلنا ال� أ َ
ريب ال ّز ِ
مانَ ،و( فُويق) في ال ِم ِ
َجديداًَ ،فـ ( ُب َع ْيد) في ال ِم ِ
ثال الثّاني َدلَّ ْت َعلى َت ْق ِ
ثال ال� أ ّو ِل َدلَّ ْت َعلى َت ْق ِ
ريب
ال َم ِ
الح ِجمَ ،و(نُ َم ْير) في ال ِم ِ
كانَ ،و(قُ َم ْير) في ال ِم ِ
ابع َدلَّت َعلى ال َّت ْحقيرِ،
ثال ال ّر ِ
ثال الثّالِ ِث َدلَّ ْت َعلى ِص َغ ِر َ
س دل ّ ْت َعلى تَقليلِ ال ّذ ِ
َو( ُد َر ْي ِهم) في ال ِم ِ
ات.
ثال الخام ِ
و�إذا �أ َع ْدنا ال َّن َظ َر في ال�أسما ِء ال ُم َصغَّر ِةُ ( :ب َع ْيد ،وفُويق ،وقُمير ،ونُمير) ،ن َِج ُد �أ ّن ُم َك ّب َر كُ ٍّل ِمنها ْاس ٌم
ِ
ُلاثي َسواء �أكان ُم َذكّراً� ،أم َمختوماً بِتا ِء
ُلاثي ،و�أنَّها ُصغ ْ
ث ٌّ
ِّرت على َو ْزن (فُ َع ْيلٍ ) ،وهكذا ُي َصغ ُّر كُ ّل اس ٍم ث ٍّ
نيث ،مثلَ :ز ْه َرةُ :ز َه ْيرة� ،أو ب�أ ِ
التّ�أْ ِ
لف التّ�أنيث المقصورة� ،أو ال َم ْمدود ِة ،مثلَ :س ْلمىُ :س َل ْيمىَ ،ح ْمراء:
لف ٍ
ُح َم ْيراء� ،أو ب�أ ٍ
ونون زائِدتين ،مثلَ :ح ْمدانُ :ح َم ْيدان.
ثال الخامس َت ُ ِ
ُلاحظ �أ ّن َك ِل َم َة ( ُد َر ْي ِهم) ،في ال ِم ِ
كما ن ُ
باعيُ ،صغ َِّر بِ َض ِّم �أ َّولِ ِه،
صغير (د ْر َهم) ،وهو اس ٌم ُر ٌّ
ِ
الاس ُم َعلى َو ْز ِن (فُ َع ْي ِعل)،
َو َف ْت ِح ثانيهَ ،وزياد ِة يا ٍء سا ِك َن ٍة َب ْعد
الحرف الثّاني ،ثُ ّم ك َْس ِر ما َب ْع َد اليا ِءَ ،فصا َر ْ
باعي ،و�أ َّن ( ُع َن ْيقيداً) في ال ِم ِ
ماسي راب ُع ُه
ثال ّ
السادسَِ ،ت ْص ُ
غير ( ُع ْنقود) َو ُه َو ْاس ٌم ُخ ٌّ
وهكذا ُي َصغ ُّر كُ َّل اس ٍم ُر ٍّ
ِ
ياء فصا َر
ف ِعلّ ٍة ُه َو الواوُ ،صغ َِّر بِ َض ِّم �أ َّولِ ِهَ ،و َف ْت ِح ثانيهَ ،وزياد ِة يا ٍء سا ِك َن ٍة َب ْعد
َح ْر ُ
الحرف الثّاني ،و َق ْل ِب الواو ً
الاس ُم على ِ
وزن (فُ َع ْيعيل).
سماء الّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
ماء ُم َصغّرةٌ ،و�أ ّن ُمك ّب َرها
طوط في �أمثل ِة َ
الم ْجمو َع ِة (ب) ،ن َِج ُد �أن ّها �أ ْس ٌ
و�إذا َت�أ ّم ْلنا ال� أ َ
(تاج ،نابَ ،عصاِ ،
فاسق) ،ولَ ْو وازن ّا َب ْي َن (تاج) و ُم َصغَّر ِه ( ُتويج) في ال ِم ِ
لف الثّاني َة في ِه
ثال ال� أ ّو ِل ،ن َِج ُد �أ ّن ال� أ َ
قُ ِل َب ْت واواً ِع ْن َد ال َّت ْصغيرِ ،ولَ ْو وازن ّا �أ ْيضاً َب ْي َن (ناب) و ُم َص ّغ ِر ِه (ن َُي ْيب) في ال ِم ِ
لف الثّاني َة
ثال الثّاني ن َِج ُد �أ ّن ال� أ َ
ّلاثي ُت َر ُّد �إلى �أص ِلها ِع ْن َد ال َّت ْصغيرِ� .أ ّما �إذا
ياء ِع ْن َد ال َّت ْصغيرِ ،وهكذا ف إ� ّن ال� أ َ
في ِه قُ ِل َب ْت ً
لف الثّانية في الاس ِم الث ِّ
ياء وتُ ْد َغ ُم في يا ِء ال َّت ْصغير كـ ( ُع َص َّية) في ال ِم ِ
ثال الثّالث ،وكذلك �إذا كان ثالثُ ُه
كان ُ
ثالث ْ
الاس ِم �ألفاً ف ُتق َل ُب ً
واواً ،مثلَ :عجوزُ :ع َج ِّيز.
ون ِ
ُلاح ُظ في ال ِم ِ
لف؛ َح ْي ُث قُ ِل َب ْت �أل ُف ُه
ثال ال ّر ِ
باعي ثانيه �أ ٌ
ابع �أ ّن (ال ُف َو ْي ِسق) َت ْص ُ
غير (الفاسق) ،وهو ْاس ٌم ُر ٌّ
ِ
لف.
باعي ثانيه �أ ٌ
واواً ع ْن َد ال َّت ْصغيرِ ،وهذا شَ �أ ُن كُ ِّل اس ٍم ُر ٍّ
نس َت ْن ِت ُج:
مان� ،أو َب ِ
تقريب ال َّز ِ
 -1ال َّت ْصغيرَ :تغيي ٌر َيجري على ال�أسماء ال ُمعرب ِة؛ لِ َي ُد َّل على ِقلَّ ِتها� ،أو لِ ِ
يان قُ ْر ِب
ال َم ِ
كان� ،أو ال َّت َح ُّب ِب �أو التّحقيرِ.
ِ -٢م ْن شُ ِ
غير ُه:
روط ْ
الاس ِم ال ُمرا ِد َت ْص ُ
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أ� -أ� ْن َي َ
كون ْاسم ًا ُم ْعرب ًا ،فلا ت َُص َّغ ُر ال أ�سما ُء المبن ّي ُة ،ك أ�سما ِء الاستفها ِم ،و أ�سما ِء ال إ�شار ِة،
والضمائ ِر ،ولا ال أ� ُ
والح ُ
ّ
روف.
فعال ُ
ب -أ� ّلا َي َ
الاس ِم على وزنِ صيغ ٍة ِم ْن ِص َي ِغ ال َّتصغير ،مثلُ :مس ْيطِ ر.
كون َل ْف ُظ ْ
الم َّ
ج -أ� ْن َي َ
عظم ُة شرع ًا ،ك أ�سما ِء الله و أ�نبيا ِئ ِه
كون ْ
الاس ُم قابل ًا لل َّتصغي ِر ،فلا ت َُص َّغر ال أ�سما ُء ُ
وملائكت ِه ُ
وك ُت ِب ِه.
ياء ساك َن ٌة َب ْع َد ثاني ِه ،و َق ْد َت ْطر�أ عليه
 -٣ك ّل ْاس ٍم ُم َص َّغ ٍر يكو ُن َمضْ مو َم ال� أ ّو ِلَ ،م ْف َ
توح الثّاني ،وتُزا ُد فيه ٌ
ْييرات �أخْ رى.
َتغ ٌ
الثلاثي على صيغ ِة (فُ َع ْيل)ِ ،مثلَ :س ْهلُ :س َه ْيل.
الاس ُم
ُ -٤ي َصغ َُّر ْ
ُّ
ثلاثي ُختم بـ :
غير ْ
ُ -٥ي َصغَّر َت ْص َ
الاس ِم الث ِّ
ّلاثي كُ ُّل ْاس ٍم ٍّ
نيثِ ،مثل :ت َْم َرة :ت َُم ْي َرةَ /ش ْوكةُ :ش َو ْيكة.
أ� -تا ِء ال ّت أ� ِ
ثل:س ْعدىُ :س َع ْيدى
ب -أ� ِ
لف ال ّت أ� ِ
الم ْقصورةِ ،م َ
نيث َ
الممدود ِةِ ،مثلَ :صحراءُ :ص َح ْيراء.
ج -أ� ِ
لف ال ّت أ� ِ
نيث َ
باعي على صيغ ِة (فُ َع ْي ِعل)ِ ،مثلَ :ز ْورقُ :ز َو ْيرِق.
ُ -٦ي َصغ َُّر ْ
الاس ُم ال ُّر ُّ
باعيُ ،خت َم بتا ِء التّ�أ ِ
نيثِ ،مثلِ :م ْس َط َرةُ :م َس ْي ِط َرة.
ُ -٧ي َصغّر
تصغير ْ
َ
الاس ِم ال ُّر ِّ
باعي كُ ُّل ْاس ٍم ُر ٍّ
ماسي الّذي راب ُع ُه َح ْر ُف َم ّد ِ(علّة) ،على صيغ ِة (فُ َع ْيعيل) ،مثلِ :م ْسمارُ :م َس ْيميرِ ،ق ْنديل :قُ َن ْيديل.
ُ -٨ي َصغَّر ُ
الخ ُّ
لبت واواً،
كانت زائد ًة قُ ْ
 -٩ما كا َن ثاني ِه �ألفاً ُم ْن َق ِلب ًة تُر ُّد �إلى �أ ْص ِلهاِ ،مثل :غارُ -غ َو ْير ،غابةُ -غ َي ْي َبة ،ف إ�ذا ْ
ِمثل :كاتب :كُ َو ْيتب.
ياء ،وتُ ْد َغ ِ
 -9ما كان ثالِثُ ُه �ألفاً �أ ْو واواً تُ ِ
ياء� ،أ ْد ِغ َم ْت في يا ِء
مان في يا ِء التّصغيرِ ،و�إ ْن كا َن ثالثُه ً
قلبان ً
التّصغيرِِ ،مثلِ :عصامُ :ع َص ِّيم /خطوةُ :خ َط َّيةَ /سريرُ :س َر ِّير.
تدريبات:
ٌ
الض ْبط التّا ِّم:
ماء ال�آتي َةَ ،م َع َّ
ن َُصغ ُِّر ال� أ ْس َ
-1

َف ْهد
َو َر َقة

َح ْمراء

-2

َس ْلمان
ساق -3
َس ْلمى

حارث
َغزال
َج ْعفَر

-4

معركَة
َ
م ْنديل
ِمصباح
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ال َو ْحدَ ُة
الثّالثة

الح َس ْي ِن ّي
ِه ْند طا ِهر ُ
بين
رومينَ ،و َرفي َق ُة ال ُم ْت َع َ
الم ْح َ
�أ ُّم َ
(فريق الت�أليف)

ص:
َب ْي َن َيدي النَّ ِّ

لا ُي ْن ِك ُر ِسوى ِ
جاح ٍد ما َق َّد َم ْت ُه ال َم ْر�أ ُة ال ِف َل ْسطي ِن َّي ُة
طولات َج َّم ٍةَ ،وتَضْ ِح ٍ
ٍ
يات ِجسا ٍم في َمسي ِر ِة نِضالِنا
ِم ْن ُب
ال ِف َل ْسطي ِن ِّي.
سيني �أنْمو َذجاً ُمشَ ِّرفاً لِ ْل َمر�أ ِة
َوتُ َع ُّد ِهند طا ِهر ُ
الح ّ
ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة؛ َف َق ْد نَ َذ َر ْت َحيا َتها َو ُجهو َدها لِ ِخ ْد َم ِة ال� أ ْيتا ِم
دين ِم ْن �أ ْبنا ِء شَ ْع ِبهاَ ،و ِحما َي ِة ال� أ ْس َر ِة ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة ِم َن
َوال ُمشَ َّر َ
الضيا ِع َج ّر َاء َمجا ِز ِر ال َّن ْك َب ِةَ .وال َمقالَ ُة الَّتي َب ْي َن
ال َّتشَ ُّت ِت َو َّ
ف شَ َذ ٍ
رات ِم ْن ُجهو ِد ه ِذ ِه ال ّرائِ َد ِةَ ،و�أنْ ِش َط ِتها
�أ ْيدينا َت ْك ِش ُ
سات َت ْعلي ِم َّي ٍة َو ْاج ِت ِ
شاء َمرا ِك َز َو ُم َؤ َّس ٍ
ماع َّي ٍة ِع َّد ٍة ،ما زالَ ْت تُ َؤ ّدي َد ْو َرها
الَّتي كا َن ِم ْن َت َجلِّياتِها �إِنْ ُ
س الشَّ ِ
ريفَ ،و َعلى َر�أْ ِسها ُم َؤ َّس َس ُة دا ِر ال ِّط ْفلِ ال َع َربِ ِّي.
ال ِّريا ِد َّي في َق ْل ِب ال ُق ْد ِ

الح َس ْي ِن ّي
ِه ْند طا ِهر ُ
بين
رومينَ ،و َرفي َق ُة ال ُم ْت َع َ
الم ْح َ
�أ ُّم َ

ناس ُخ ِلقوا لِ ِ
فاح َوال ِّن ِ
داء
لك ِ
ضالَ ،ي ْس َت ْع ِذبو َن ُهَ ،و َي ْستطيبو َن كُ َّل شَ ْي ٍء في َسبي ِل ِهَ ،ي َر ْو َن في ِه �أ ً
ُهنا َك �أ ٌ
لضميرَِ ،و َسبيلا ً ِ
لِ ْل ِ
لاحَ ،و َيضْ رِبو َن في ِه َم َثلا ً لِ ْل ُج ْر�أ ِةَ ،والشَّ جا َع ِة،
ناجحاً لِل ُّنهو ِ
ضاء لِ َّ
ض َو إِال� ْص ِ
واج ِبَ ،و�إِ ْر ً
الح َس ْي ِن ّيُ ،م َر ِّب َي ُة ال� أ ْج ِ
رومينِ ،م ْن ذلِكَ ال ِّطرا ِز الفَري ِد
َوال َّتضْ ِح َي ِة َوال�إ يثارَِ .و ِه ْن ُد ُ
يالَ ،و أ� ُّم ال� أ ْيتا ِم َوال َم ْح َ
ِم َن ال ُم ِ
حين َوال ُم ِ
لينَ ،ف َق ْد كا َف َح ْت في ِصباها َوشَ بابِها ،كَما
ناض َ
كاف َ
ال ِّطراز :الشَّ كل ،ال َّن ْوع.
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لان شا َر َة ِ
الخ ّلاقَُ ،ي ْح ِم ِ
فاح َوال َعطا ِء
خوخ ِتهاَ ،و َظ َّل ِف ْك ُرها ال َّن ِّي ُرَ ،و َع َملُها َ
كا َف َح ْت في كُهولَ ِتهاَ ،وشَ ْي َ
الك ِ
ِ
الحاض ِر
الَّتي َم َّي َز ْت شَ خْ ِص َّي َتهاَ ،و َو َس َم ْتها بِطا َب ٍع َفري ٍد؛ َج َع َل ْت ِم ْنها قُ ْد َوةًَ ،و َمثلا ً ُي ْح َتذى لِ� أ ْجيالِنا في

َوال ُم ْس َت ْق َبلِ.
الح َس ْي ِن ّي ،في َالب ْي ِت ال َم ِ
عروف
الح َس ْي ِن ّي في َب ْي ِت َجدِّها لِ� أ ِّمها ال َم ْرحو ِم ُم َح َّمد صالِح ُ
ُولِد َْت ِه ْند طا ِهر ُ
ريف في ِ
س الشَّ ِ
رين ِم ْن َن ْيسا َن عا َم 1916م لِ َت ْن َض َّم �إِلى �أ ْس َر ٍة
حالِ ّياً بِدا ِر ال ِّط ْفلِ ال َع َربِ ِّي في ال ُق ْد ِ
الخام ِ
س َوال ِعشْ َ
ُم َك َّونَ ٍة ِم ْن َخ ْم َس ِة �أ ِش ّق َاء ،كانوا َي ْك ُبرونَهاَ ،وكا َن والِدُها َي ْع َم ُل في ِس ْل ِك
ِس ْلكَ :ه ْي َئةُ ،يقا ُلْ :اش َت َغ َل
الس ِ
القَضا ِءِ ،
ياس ِّي� ،أ ْو ِس ْل ِك
الس ْل ِك ِّ
الس َن َت ْينِ َ ،فعان َْت في ُطفولَ ِتها في ِّ
لك َّن ُه تُ ُوفِّ َيَ ،ولَ ْم َي َت َ
جاو ْز ُع ْم ُرها َّ
مانَ ،فلا عضي َد لَها ،ولا معين ِسوى �أم رؤو ٍمَ ،غمرتْها ال ُمحاما ِة.
ِم َن ُالي ْت ِم َو ِ
الح ْر ِ
َ
ٍّ َ
َ ُ َ
ََ
َعضيدَ :دائِ َم ال ُمسا َع َدةِ
ض َحنانِهاَ ،ونَ َذ َر ْت نَ ْف َسهاُ ،م َت َسلِّح ًة بِ َص ْبرِهاَ ،و�إِرا َدتِها
َو�أخْ َو َتها بِ َف ْي ِ
َوال ُمسانَ َد ِة.
�أ ٍّم َرؤومِ :
س
ال َق ِو َّي ِة لِ َت ْربِ َي ِت ِهم َو َت ْعلي ِم ِهم؛ ما َز َر َع في نَ ْف ِ
عاط َف ٍة َعلى َولَ ِدها.
س َّ
الص َ
غير ِة �أثَراً كَبيراً ،انْ َع َك َ
َعلى َحياتِها ال َع َم ِل َّي ِة فيما َب ْعد.
راس َتها الثّانَ ِو َّي َة عا َم 1937مَ ،و َع ِم َل ْت في َم ْط َل ِع
َت َلق َّْت ِه ْن ُد َت ْعلي َمها في َمدا ِر ِ
س ال ُق ْدسَِ ،ح ْي ُث �أنْ َه ْت ِد َ
الاج ِت ِ
ماع ِّي
شَ بابِها في ِس ْل ِك ال َّتعلي ِم ،ثُ َّم ما لَ ِب َث ْت �أ ْن َولَ َج ْت َمجا َل ال َع َم ِل ْ
َولَ َج ْتَ :د َخ َل ْت.
ال َّت َط ُّو ِع ِّي عا َم 1945مَ ،ف�أ َّس َس ْت َم َع َم ْجمو َع ٍة ِم َن ال ِّنسا ِء ال ِف َل ْسطي ِن ّي ِ
ات
طينَ ،و�أ ْص َب َح لَها ا ْث ِ
نان
َج ْم ِع َّي َة الاتِّحا ِد ال َع َربِ ِّي ال ِّنسائِ ِّي في ال ُق ْدسِ ،الَّتي ُس ْرعا َن ما انْ َتشَ َر ْت في ُربو ِع ِف َل ْس َ
َو ِعشْ رو َن َف ْرعاًَ ،وقا َم ْت ِه ْن ُد َم َع َم ْجمو َع ٍة ِم َن ال ُم َت َط ِّو ِ
عات ِم ْن ِخلالِها بِرِعا َي ِة ال ِّنسا ِء َوال� أ ْط ِ
لين،
فال ال ُم ْه َم َ
فالَ ،و َمرا ِك َز؛ لِ َم ْح ِو ال� أ ِّم َّي ِةَ ،و َت َعلُّ ِم ِ
ساتين لِل� أ ْط ِ
الخيا َط ِةَ ،وذلِكَ نابِ ٌع ِم ْن �إيمانِها بِ�أ َه ِّم َّي ِة ال ِّط ْف ِل
َف�أنْشَ �أْ َن لَ ُهم َب َ
في ِ
ضوحَ ،و َالب ْه َج ُةَ ،و ِط ْف ُل َالي ْو ِم ُه َو �أ َم ُل
حاضرِناَ ،و ُم ْس َت ْق َب ِلنا؛ َفال ُّطفولَ ُة َعلى َح ِّد َق ْولِهاِ « :ه َي ال ُّط ْه ُرَ ،وال ُو ُ
لاح».
ال� أ َّم ِة ال ُم ْر َتجىَ ،و َغدُها ال ُمشْ ِرقَُ ،و ُه َو -بِ َح ٍّق� -أ ْع َظ ُم ْاس ِتثْما ٍر َبشَ ِر ٍّيَ ،و�أ ْث َم ُن ُمد ََّخ ٍر َو ِس ٍ
الج ْم ِع َّي ُة في ن ِ
َشاطها َحتّى عا ِم ال َّن ْكب ِة 1948مَ ،ح ْي ُث َت َق َّط َع ْت
َاس َت َم َّر ْت َ
زاء.
�أ ْوصا ُل� :أ ْج ُ
لاف ِم ْن �أ ْبنا ِء شَ ْع ِبنا ال ِف َل ْسطي ِن ِّي؛ َج ّر َاء ال َمذابِ ِح
�أ ْوصا ُل ال َو َطنِ َ ،وشُ ِّر َد ال� آ ُ
هيب َة في
الَّتي ا ْر َت َك َب ْتها ال ُق ّو ُ
ات ِّ
الص ْهيونِ َّي ُةَ ،وكا َن �أ ْك َث ُرها َو ْح ِش ّي ًة ال َم ْج َز َر َة ال َّر َ
َريب ِة ِم َن ال ُق ْدسَِ ،و َو َجد َْت ِه ْن ُد نَ ْف َسها َب ْي َن أ� ْكوا ِم ال� أ ْط ِ
دين ِم َن ال َق ْر َي ِة
فال َاليتامىَ ،وال ُمشَ َّر َ
َق ْر َي ِة دير ياسين الق َ
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ال َم ْنكو َب ِة في َزوايا كَنيس ِة ال ِقيا َم ِةَ ،و َم ْد َخ ِل ِ
جام ِع الخانْقاهَ ،و َق ْد َت َملَّ َك ُه ُم
الحيطانِ ،
ِ
ف َوال ُّر ْع ُبَ ،وال َت َصقوا بِ
لين ِم ْنها َم�أْ ًوى لَ ُهم َو َملاذاً.
َ
الخ ْو ُ
ال َملا َذ :ال َم ْل َج�أ.
جاع َ
ف ِه ْن ُد ما انْتا َبها ِم ْن َم ِ
شاع َر في تِ ْلكَ اللَّ ْح َظ ِة ال َم�أْسا ِو َّي ِة ،قائِل ًة:
َو َت ِص ُ
الس ُب ُلَ ،وا ْر َت َس َم ْت َعلى ُوجو ِههم فُصو ُل الم�أْسا ِة
« َت َّص َو ْر ُت َو�أنا �أشا ِه ُد �أول ِئكَ ال� أ ْطفا َل الَّ َ
ذين َت َق َّط َع ْت بِ ُه ُم ُّ
ِضَ ،و ِ
لف
ال ُم ْر ِع َب ِة �أ َّن الشَّ ْع َب ال ِف َل ْسطي ِن َّي َس ْو َ
ف َي َّمحي شَ ْع ُبنا ال َعظي ُم؟! لاَ ،و�أ ُ
لك ْن َك ْي َ
ف َي َّمحي َو َي ْن َقر ُ
ساس ال� أ ِّم َو َم ْسؤولِ ّياتُها ِحيا َل �أ ْبنائِهاَ ،وجا َل في ِ
خاطري
لا ،حي َنذا َكَ ،ت َولَّ َد لَ َد َّي �إ ِْح ٌ
ساس َعمي ٌقُ ،ه َو �إ ِْح ُ
ما عانَ ْي ُت ُه في ِص َغري ِم ْن �آلا ِم ال َف ْق ِد َو ِ
الح ْر ِ
موت َم َعهم».
عيش بِهم أ� ْو أ� َ
مانَ ،ف�آ َل ْي ُت َعلى نَ ْفسي أ� ْن أ� َ
َلاثين ُج َن ْيهاً
َو ْاس َت ْط َر َد ْت ِه ْن ُد في َحدي ِثها قائِ َل ًة« :لَ ْم َي ُك ْن في َج ْع َبتي �آنَذا َك َغ ْي ُر ِم َئ ٍة َوثَمانِ َي ٍة َوث َ
ِف َلسطين ّياً َو َم َع ذلِكَ َ ،ص َّم ْم ُت َعلى �إِنْقا ِذ �أول ِئكَ ال� أ ْط ِ
سين
فالَ ،و ِحما َي ِتهمَ ،ف َو َض ْع ُت َخ ْم َس ًة َو َخ ْم َ

انتا َبها� :أصا َبها َونَز َل بِها.

ِط ْفلا ً ِم ْن ُهم ُ -م َؤقَّتاً -في ُغ ْر َف َت ْينِ في ِ
الح ُص ِر بِ َالب ْل َد ِة القَدي َم ِة ،ثُ َّم نَ َق ْل ُت ُهم �إِلى دا ِر َجدّي في َح ّي
سوق ُ
س (دا ِر ال ِّط ْفلِ ال َع َربِ ِّي) الَّتي �أضْ َح ْت بِ ُجهو ِد ِه ْن ِد
الشَّ ْي ِخ َج ّراح»َ ،وكان َْت ه ِذ ِه نُ ْق َط َة ال ِبدا َي ِة لِ َت�أْسي ِ
الح َس ْي ِن ِّيَ ،و َرفيقاتِها َر ْمزاً َو�أ َملاًَ ،ي ْس َت ِظ ُّل في �أ ْفيائِها ال� أ ْطفا ُل ال� أ ْيتا ُم َوال ُم ْعوزونََ ،و َي ْح َف ُظ ُهم ِم َن ال َّتشَ ُّر ِد
ُ
الضيا ِعَ ،و َغد َْت ه ِذ ِه ال ُم َؤ َّس َس ُة ال ّرائِ َد ُة ِم ْن َم ِ
فاخ ِر ال ُم َؤ َّس ِ
سات
َو َّ
ُ
َراء َوال ُم ْحتاجونَ.
ق
ف
ال
َ:
ن
وزو
ع
م
ال
ُْ
ُ
الاج ِت ِ
ماع َّي ِةَ ،وال َّت ْعلي ِم َّي ِة؛ َف َق ْد َض َّم ْت �أ ْقسا ُمها َو َمرا ِك ُزها َحضان ًة.
ْ
جيب ع َِن ال�أسئل ِة ال�آتي ِة:
نف ِّك ُر ،ث ّم نُ ُ
طوط في كُ ٍّل ِم َن ال ِع ِ
 1نُب ّي ُن َدلالَ َة ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
بارات ال�آتِ َي ِة:
أ�" -ف آ� َل ْي ُت عَ لى َن ْفسي أ� ْن أ� َ
موت َم َعهم".
عيش بِهم أ� ْو أ� َ
بَ -و َج َد ْت ِه ْن ُد َن ْف َسها َب ْي َن أ� ْكوا ِم ال أ� ْطفالِ ال َيتامى.
جَ ... -وال َت َصقوا بِالحيطانِ .
الح َس ْي ِن ُّي ِب أ� َّن أ� ْط َ
نت ُ
َموت.
الحقي َق ُة خا ِل َد ٌة َل ْن ت َ
د -أ� ْي َق ْ
الحقي َق ُةَ ،و َ
طين هُ ُم َ
هند ُ
فال ِف َل ْس َ
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 ٢نُ َو ِّض ُح َجما َل ال َّت ْصوي ِر في كُ ٍّل ِم َن ال ِعبا َر َت ْينِ ال�آتِ َي َت ْينِ :
روب ال َّز َمنِ الشّ ائِ َك ِةَ ،ت َت َخطّى َ -غ ْي َر َه ّيا َب ٍة َولا َو ِج َل ٍةَ -ح ِ
واج َز
أ� -اق َت َح َم ْت ِه ْن ُد ِم ْن �أ ْج ِلهم ُد َ
الق َْه ِر َوال�ألَ ِم َوال ُمعانا ِة.
ب -نَ َذ َر ْت هن ُد نَ ْف َسهاُ ،م َت َسلِّ َح ًة بِ َص ْبرِهاَ ،و�إِرا َدتِها ال َق ِو َّي ِة؛ لِ َت ْربِ َية ال� أ ِ
طفال َو َت ْعلي ِم ِهم.

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
سائِ ِل ال َع ْليا َء
ص:
َب ْي َن َيدي النَّ ِّ

بِشا َر ُة الخو ِر ّي

الصغيرِ)ُ ،ولِ َد في
الشّ ِاع ُر بِشا َرة الخو ِر ِّي (1967-1885م) ،الْ َم ْعروف بـــ (ال�أخْ َط ِل َّ
روت ،نَ َذ َر َق َل َم ُه َو ِش ْع َر ُه لِلدِّفا ِع َع ْن �أ َّم ِت ِه.
َب ْي َ
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يــــاء َعنّـــا َوال َّزمـــانـــــــا َه ْل َخ َف ْرنـــا ِذ َّمــ ًة ُمـ ْذ َع َرفــــانــــــا؟
 -1سائـــ ِل ال َع ْل َ
ــت بِنـــــــا لَــ ْم َت َز ْل َت ْجري َسعيراً في ِدمــانــــا
روءات الَّتــي عـــاشَ ْ
 -2الــ ُم ُ
راء َتشْ كــو ُع ْر َيهـــــا َف َك َسوناهــــــا َزئيـــراً َو ُدخــــــانــــــــا
َ -3ض َّج ِت َّ
الص ْح ُ
َ -4ض ِحكَ الـــ َم ْج ُد لَنـــا لَ ّمــــا َر�آنــــا بِــ َد ِم ال� أ ْب ِ
طـــال َم ْصبوغــــاً لِوانــــــا
س ال� أ ْحرا ِر �أ ْن َتس ِقي ال ِعــــــدا �أ ْكؤســاً ُح ْمراً َو�أنْغامـــــاً َحزانـــــى
ُ -5ع ُ
ـــر ُ
س الغـــــا ُر َع َل ْيــــــ ِه ال� أ ْر ُجوانــــــا
 -6يــــا ِجهــــاداً َص ّف َق ال َم ْجـــ ُد لـــــــه لَ ِب َ
نـــاء لِ ْل َمعــــــــالــــي لا ُيدانـــــى
ـــر ٌ
ف با َه ْ
 -7شَ َ
ــــت ِف َل ْسطيـــــ ُن بِـــــ ِه َوبِ ٌ
� -8إِ َّن ُج ْرحــــاً ســـــا َل ِم ْن َج ْب َه ِتهـــــا ل َث َم ْتــــــــ ُه بِ ُخشــــــــو ٍع شَ فَتـــــانــــا

ف.
ياء :الشَّ َر ُ
ال َع ْل ُ
َخفَرنا :نقَضْ نا.
عهد.
ِذ َّمةْ :
داب
ال ُم ُ
روءات :ال� آ ُ
الح َس َن ُة ،وال�أخلا ُق
َ
العالي ُة.
صاح ْت،
َض َّج ْتَ :
و َف ِز َع ْت.
فاخ َر ْت .
با َه ْت َ :

باح ِ
ـــــربِ ّيـــــاً َرشَ فَتـــــــ ُه ُم ْقــ َلتــــــانــــا
َ -9و�أنينــــاً َ
ــت ال َّنجـــــــــوى بِـــــ ِه َع َ
ــــسطي ُن الَّتـــي ِكـــ ْدنــا لِمــا كا َب َدتْــ ُه ِمن �أ ًســى نَ ْنسـى �أسـانـــا
 -10يا ِف َل ْ
 -11ن َْح ُن يا �أخْ ُت َعلى الْ َع ْه ِد الَّـذي َقــ ْد َر َض ْعنــا ُه ِم َن ال َم ْهـــ ِد ِكلانـــا
ف لِ ْل َم ِ
الهــوانـــــــا
ــــر ٌ
ــــــوت �أ ْن نُ ْط ِعــ َمـــ ُه �أنْفُســــاً َج َّبـــار ًة َت�أْبــى َ
 -12شَ َ
الهـــ ْو َل َو ُص ّبـــوا نا َركـــــ ْم َك ْيفَمـــا ِش ْئ ُتـــ ْم ف َل ْـن َت ْلقَــوا َجبانـــا
 -13انْشُ ـروا َ
َ -14غـــ ّذ ِت ال� أ ْح ُ
ـــف �إلّا ُعنفُـــوانــــا
ــداث ِمنّـــا �أنفُـــساً لــ ْم يز ْدهــا ال ُع ْن ُ

26

ُعنفُـوانــا :نشاطاً ِ
وح َّدةً.

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 ّ
�أ -بِ َم ْاش ُت ِه َر الشّ ا ِع ُر بشارة الخور ّي؟
 -1ال�أخطل الكبير.

			

			
 -3شاعر النّيل.
بَ -منِ ال ُمخا َط ُب في القصيد ِة؟
طيني.
 -1الشَّ ْع ُب ال ِف َل ْس ُّ
عوب ال َعرب َّي ُة.
 -3الشّ ُ

الصغير.
 -2ال�أخطل ّ
 -4شاعر ال ُق ْطرين.
 -2الاحتلا ُل ال�إ
سرائيلي.
ُّ
 -4العالَ ُم ب�أ ْسرِه.

اعر في البيتينِ  :ال� أ ّو ِل والثّاني؟
 2بِ َم َ
يفخ ُر الشّ ُ
عوب؟
 ٣ما الشَّ ُ
رف الّذي ْ
باهت ِف َل ْسطي ُن به ال� أ َم َم والشّ َ
 ٤نَذك ُُر العه َد الّذي َر َض َع ْت ُه ِف َل ْسطي ُن مع �إخوانِها ال َع ِ
رب.
عداء في البيتينِ ال�أخيرينِ  ،نُ َو ِّضح ذلِكَ .
َ ٥ت َحدّى الشّ ُ
اعر ال� أ َ
جيب ع َِن ال�أسئل ِة ال�آتي ِة:
ثاني ًا -نف ِّك ُر ،ث ّم نُ ُ
َ 1ت َتجلّى في ال� أ ِ
ُوض ُح ذلِكَ .
بيات
مظاهر القوم َّي ِة العرب َّي ِة ،ن ِّ
ُ
 2نُ َو ِّض ُح َجما َل ال َّتصوي ِر فيما ي�أتي:
الص ْحرا ُء تَشْ كو عُ ْر َيها
* َض َّج ِت َّ
الم ْج ُ
ــــد َلنا َل ّما َر�آنـــــا
* َض ِح َك َ

َ
ســـــال ِم ْن َج ْب َه ِتهــــا
* �ِإ َّن ُج ْرح ًا
* ن َْح ُن يا أ�خْ ُت عَ لى ا ْل َع ْه ِد ا َّلذي

َف َك َسوناها زَئ ْيــــر ًا َودُخـــانــــــا
ب َِد ِم ال أ� ْبطالِ َم ْصبوغ ًا ِلوانـــــا
لث ََم ْت ُه بِخُ
شـــــوع َش َفتـــــانــــا
ٍ

الم ْه ِد ِكلانا
َق ْد َر َض ْعنا ُه ِم َن َ
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ثالث ًا -اللّغة:
 -1ما اللَّو ُن َالبدي ِع ُّي َب ْي َن ( ُع ْريِها ،ك ََس ْوناها)؟

القواع ُد
النَّ َس ُب
َن ْق َر�أ ال�أم ِث َل َة ال�آت َي َة:

َ -1ي ْج ُثم جِ دا ُر َّ
وس ِع ِب َلو ِن ِه ال َّرمادِيِّ القا ِت ِم عَ لى َص ْد ِر ال أ� ْر ِض َوال ِإ� ْنسانِ .
الض ِّم وال َّت ُّ
لاقات َوالحواجِ ِز
ياس ِة ال ِإ� ْغ ِ
� -2إ َّن ال َو ْض َع ِّ
الص ِّح َّي ِلل أ� َس ِر ال ِف َل ْسطين َّي ِة في ت ََدهْ و ٍر ُم ْس َت ِم ٍّر؛ ب َِس َب ِب ِس َ
ابات.
َوال َب ّو ِ
دق أ�و َ
َ -3
الص َ
الك ِذ َب.
الكلا ُم ال إ�نشا ِئ ُّي لا َي ْح َت ِم ُل ِّ
السماو َّي ِة و َم ُ
وئل ال أ�نبيا ِء وال ُّر ُسل.
ِ -4ف َل ْس ُ
السمائ ّي ِة ،أ�و َّ
طين ُم ْل َتقى ال أ�ديانِ ّ

الم ْح َت َّل ِة.
الص ْحرا ِويّ َج َ
َ -5ي َق ُع ِس ْج ُن ال َّن َق ِب َّ
طين ُ
نوب ِف َل ْس َ
ساس ِر َبويٍّ .
سمالي يقو ُم على أ� ٍ
 -6ال ِّنظا ُم ال َّر ْأ� ُّ
اريخ .
ُ -7ي َج ِّس ُد ّ
السو ُر ال َع ِّك ُّي تاريخَ َمدي َن ٍة َص َم َد ْت في َو ْج ِه أ� ْك َب ِر ُغزا ِة ال ّت ِ
والمعا ِزلِ في ن ََظر َّي ِت ِه ا ّلتي أ�عَ َّدها
َ -8ل َق ْد َج َّس َد ال َيهودِيُّ ال ّر ِ
وس ُّي (زَئيفي جابوتنسكي) ِف ْك َر َة ُ
الج ْدرانِ َ
َونَشَ َرها عام 1923م.
ديم ِة في َمدي َن ِة نا ُب ْلس.
الص ِ
الم ْد َر َس ُة َّ
دارس ال َق َ
لاح َّي ُة ِم ْن َ
َ -9
الم ِ
َ -10ي َت َط َّل ُب ْاج ِت ُ
ثاث جِ دا ِر َّ
الاح ِتلالِ
وس ِع �ِإرا َد ًة ِف َل ْسطين َّي ًة َحديد َّي ًةَ ،و َض ْغط ًا َد ْو ِل ّي ًا على ْ
الض ِّم وال َّت ُّ
هيوني.
ّ
الص ّ
الم ْستوى ال ُّل َغ ِويَّ .
المطا َل َع ُة ُ
الح َّر ُة ت َُح ِّس ُن ُ
ُ -11
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ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
زيد عَ لى ال أ�سما ِء ا َّلتي ت َْح َتها خُ ٌ
ماذا َ
السابِق ِة؟
طوط في ال أ�مثل ِة ّ
هذ ِه ال ِّزيادَة؟
ماذا ت َُس ّمى ِ
ديد َب ْع َد ال ِّزيا َد ِة؟
الج ِ
ماذا ُي ْط َل ُق عَ لى ال ّل ْف ِظ َ
ٌ
َت بِهاَ ،وك ُِس َر ما
ماء الّتي تحتها
ياء ُمشَ دَّد ًة لَ ِحق ْ
خطوط في ال�أمثل ِة ّ
السابق ِة ن َِج ُد �أ َّن ً
�إذا ت�أ ّم ْلنا ال� أ ْس َ
فالاس ُم المختو ُم باليا ِء
قب َلهاَ ،و َدلَّ ْت َعلى نِ ْس َب ِت ِه �إلى ال ُم َج ّر ِد ِمنهاَ ،و َق ْد ْ
اص ُط ِل َح َعلى َت ْس ِم َي ِة ذلك ن ََسباًْ .
والياء المشدّد ُة ال ّزائد ُة
ال ُمشدَّد ِة ال َزائد ِة ُي َس ّمى( َم ْنسوباً) ،وال ُم َج ّرد َق ْب َل ُدخولِها ُي َس ّمى ( َم ْنسوباً �إليه)ُ ،

(ياء النّ َس ِب) ،وهذه هي َع ِ
عناصر ال َّن َس ِب فيها.
السابقة ون َُح ِّد ُد
ناص َر ال َّن َس ِب .نَعو ُد �إلى ال�أمثل ِة ّ
َ
ُت َس ّمى َ
و�إذا �أ َع ْدنا ال َّن َظ َر في ال ِمثالينِ  :ال� أ ّو ِل والثّاني ،ن َِج ُد �أ ّن (ال ّرما ِد َّي) في ال ِم ِ
سوب �إلى
ثال ال� أ ّو ِل َم ْن ٌ
(الص ِّح َّي) في ال ِم ِ
ثال
حيح لَ ِحق ْ
ياء ال َّن َس ِب ال ُمشَ َّد َد ِةَ ،وك ُِس َر ما َق ْب َلها ،و�أ َّن ِّ
(ال َّرما ِد)َ ،و ُه َو اس ٌم َص ٌ
َت بِ ِه ُ
الص َّح ِة َو ُه َو اس ٌم َمختو ٌم بتا ِء ال َّت�أ ِ
نيث ،و�أ َّن هذ ِه التّ َاء ُح ِذ َف ْت ِع ْن َد ال َّن َس ِب.
سوب �إلى ِّ
الثّاني َم ْن ٌ
ِ
ماء ال َم ْنسوب َة في ال�أمث َل ِة :الث ِ
والخامسِ ،ف َن ِج ُد �أ َّن (ال�إ نشائِ َّي) في
ّالث ،وال ّرابِ ِع،
و�إذا ت�أ َّم ْلنا ال� أ ْس َ
السما ِو ّي) في ال ِم ِ
ال ِم ِ
السما ِء،
ثال ال ّر ِ
سوب �إلى �إنْشاء ،و�أ َّن ّ
سوب �إلى َّ
(السمائِ ِّي� ،أو َّ
ابع َم ْن ٌ
ثال الثّالِ ِث ُم ْن ٌ
و(الص ْحرا ِو ّي) في ال ِم ِ
الص ْحرا ِء ،وهذا َي ْعني �أنَّها ن ُِس َب ْت �إلى �أ ْسما ٍء َم ْمدَو َد ٍة،
ثال الخا ِم ِ
سوب �إلى َّ
َّ
س َم ْن ٌ
ف ُن ِ
ناء َعلى ِ
اله ْم َز ِة فيها ،ف إ�ذا كان َْت �أ ْصل ّي ًة َب ِق َي ْت َعلى حالِها ،كَـ
حال َ
لاح ُظ �أ َّن ال َّن َس َب �إلَ ْيها َيكو ُن بِ ً
السما ِو ّي) و�إذا
قلبها واواً ،كَـّ :
(السمائِ ِّي� ،أو َّ
(ال�إ نْشائِ ّي) ،و�إذا كان َْت ُم ْن َق ِل َب ًة َع ْن �أ ْصلٍ جا َز �إبقاؤها �أو ُ
جاء ْت زائِد ًة للتّ�أ ِ
(الص ْحراو ِّي).
نيث قُ ِل َب ْت واواً ،كـ َّ
َ
السا ِدسِ ،وال ّسابِ ِع ،والث ِّامنِ  ،ن َِج ُد �أ َّن (ال ِّر َبو َّي) في
ماء ال َم ْنسوب َة في ال�أمث َل ِةّ :
�أ ّما �إذا ت�أ َّم ْلنا ال� أ ْس َ
سوب �إلى َعكّا ،و(ال ّر ِ
وس َّي) في ال ِم ِ
سوب �إلى ال ِّربا ،و(ال َع ِّك َّي) في ال ِم ِ
ال ِم ِ
ثال
السا ِد ِ
ثال ّ
ثال ّ
السابِ ِع َم ْن ٌ
س َم ْن ٌ
سوب �إلى روسيا ،وهذا َي ْعني �أنَّها ن ُِس َب ْت �إلى �أ ْسما ٍء َم ْقصور ٍة؛ ولَ َعلَّنا ن ِ
ُلاح ُظ �أ َّن ال َّن َس َب �إل ْيها
الث ِّامنِ َم ْن ٌ
َق ْد َجرى َو ْف َق َت ْر ِ
جاء ْت ثالِث ًة ،قُ ِل َب ْت واواً ِع ْن َد ال َّن َس ِب ،كَما في (رِبا :رِبو ّي)،
تيب ال�ألِ ِف فيها؛ ف إ�ذا َ
ف الثّاني سا ِكناً ،جا َز َح ْذفُها� ،أو َق ْل ُبها واواً� ،أو �إبقاؤها َوزياد ُة واو َق ْب َل يا ِء
والح ْر ُ
جاء ْت رابِع ًةَ ،
و�إذا َ
ف الثّاني ُم َت َح ِّركاًِ ،مثل:
والح ْر ُ
جاء ْت رابِع ًة َ
ال َّن َس ِب ،كَما في ( َعكّاَ :ع ِّك ّيَ ،ع َّك ِو ّيَ ،عكّا ِو ّي)� ،إذا َ
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َك َنداَ :ك َن ِد ّي� ،أو ِ
خامس ًة ف�أكثر ،مثلُ :بخارىُ :بخا ِر ّي� ،ألمانيا� :ألْمانِ ّي.
ولو �أ ْم َعنّا النّ َظ َر في ال�أمث َل ِة :التّ ِاسع والعاش ِر والحادي عشر ،ن َِجدُ:
(الص ِ
لاح َّي) في ال ِم ِ
(صلاح الدّين) ،و ُه َو ْاس ٌم ُم َركَّ ٌب ن ُِس َب �إلى َص ْد ِر ِه،
�أ َّن َّ
سوب �إلى َ
ثال التّ ِاس ِع َم ْن ٌ
نس ُب �إلى َص ْد ِر ِه،
ناء على ذلكَ ف إ� َّن ْ
الاس َم ال ُمركَّ َب ُي َ
س في دلال ِت ِه ،وبِ ً
ولَ ْو �أنَّنا ن ََس ْبنا ُه �إلى َع ُج ِز ِه لَ َو َق َع لَ ْب ٌ
الج ْز�أ ْينِ َمعاً ،مثل:
س ُي ْن َس ُب �إلى َع ُج ِز ِه ،مثلَ :ب ْيت ال َم ْقدسَ :م ْق ِد ِس ّيَ .و َق ْد ُي ْن َس ُب �إلى ُ
و�إذا ُخشي اللَّ ْب ُ
عبد شمسَ :ع ْبشَ ِم ّي.
الاح ِت ِ
و�أ َّن (الدَّولِ َّي) في ال ِم ِ
لوب ِم ْن الد َُّو ِل
سوب �إلى الد َّْولَ ِة َم َع �أ َّن َّ
الضغ َْط على ْ
لال َم ْط ٌ
ثال العاش ِر َم ْن ٌ
الج ْم ُع �إلى ال ُم َفر ِد ،ثُ َّم ن ُِس َب �إلي ِه ،ولو ن ََس ْبنا
الج ْم ِع ( ُد َول) و�إنَّما �أعي َد َ
كلِّهاَ ،ح ْي ُث �إنَّ ُه لَ ُم ُي ْن َس ْب �إلى َ
الج ْم ِع لَ ُق ْلناُ ( :د َولِي)ِ ،
الج ْم ُع َعلى َع َل ٍم ،ن ُِس َب �إلى لَ ْف ِظ ِه ،مثل :ال ِّرياض (اسم مدينة):
ولك ْن �إذا َد َّل َ
�إلى َ
ّ
ال ِّر ِ
ياض ّي.
و�أ َّن (اللُّ َغ ِو َّي) في ال ِم ِ
سوب �إلى َك ِل َم ِة (اللُّغة) َم ْحذو َف ِة ال ّلا ِم ،بِدَلي ِل �أ َّن �أ ْص َلها
ثال الحادي َعشَ ر َم ْن ٌ
تاء ال َّت�أْ ِ
نيث.
(لَ َغ َو)َ ،و َق ْد ُر َّد ْت �إلَ ْيها هذه الواو ِع ْن َد ال َّن َس ِبُ ،
وح ِذ َف ِت ُ
هر علام ُة �إ ْعرابِ ِه على اليا ِءَ ،ف َك�أنَّها �أ ْص َب َح ْت ُج ْزءاً ِم َن
و ُي َع ُّد ْ
الاس ُم م َع يا ِء ال َّن َس ِب َك ِلم ًة واحدةً ،و َت ْظ ُ
سوب (ال َّرما ِد ّي) في ال ِم ِ
ثال ال� أ ّو ِل :نَ ْع ٌت َم ْجرو ٌر ،و َعلا َم ُة َج ِّر ِه ال َك ْس َر ُة الظّا ِه َر ُة َعلى �آخ ِر ِه.
ْ
الاس ِم ،فال َم ْن ُ
نستنتج:
فالاسـ ُم
 -1ال َّن َســب :هــو زيــادة يــا ٍء ُمشـدَّد ٍة َعلــى �آخـ ِر الاسـ ِم لتـ ُد َّل َعلــى نِ ْســب ِته �إلــى ال ُمجـ َّر ِد ِمنهــاْ .
المختــو ُم باليــا ِء ال ُمش ـدَّد ِة ال َزائــد ِة ُي َس ّمى( َم ْنســوباً) ،وال ُم َج ـ ّرد َق ْب ـ َل ُدخولِهــا ُي َس ـ ّمى( َم ْنســوباً �إليــه)،
ـاء النّ َسـ ِ
ـب)ِ ،مثــل� :أرض� :أ ْر ِضـ ّـي� ،إ ْســلام� :إ ْســلا ِم ّي.
ـاء ال ُمشَ ـدَّد ُة ال ّزائــد ُة تُ َس ـ ّمى (يـ َ
واليـ ُ
حيح يكون بِزياد ِة يا ٍء ُمشَ َّد َد ِة ،وك َْس ِر ما َق ْب َلها ،مثلُ :ع َمرُ :ع َم ِر ّي.
الاس ِم ّ
الص ِ
 -2ال َّن َسب �إلى ْ

الاس ُم َمخْ توماً بِتا ِء التّ�أ ِ
فاطمي.
ف ِع ْن َد ال َّن َس ِب ،مثل :فاطمة:
نيث ،تُ ْح َذ ُ
� -3إذا كا َن ْ
ّ
ـاء َعلــى حـ ِ
ـت علــى
ـت �أصل ّيـ ًة َب ِق َيـ ْ
الهمــز ِة فيــه ،فـ إ�ذا كانـ ْ
ـال َ
 -4ال َّن َســب �إلــى ْ
الاسـ ِم ال َم ْمــدو ِد يكــو ُن بِنـ ً
قلبهــا واواًِ ،مثــل :بِنــاء :بِنائـ ّـي
حالِهــا ،مثــلَ :بــراءَ :برائِـ ّـي ،و�إذا كانـ ْ
ـت ُم ْن َق ِل َبـ ًة َعـ ْـن �أصــلٍ جــا َز �إبقاؤهــا �أو ُ
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ـاءت زائــد ًة للتّ�أنيـ ِ
ـت واواًِ ،مثــلَ :ب ْيــداءَ :ب ْيــداو ّي.
�أو بِنــا ِو ّي ،و�إذا جـ ْ
ـث قُ ِل َبـ ْ
ـب ال�ألـ ِ
ـت واواً
الاسـ ِم ال َمقصــو ِر َيكــو ُن َو ْفـ َق َت ْرتيـ ِ
ـاء ْت ثال َثـ ًة ،قُ ِل َبـ ْ
 -5ال َّن َســب �إلــى ْ
ـف فيــه؛ فـ إ�ذا جـ َ
ِع ْنــد ال َّن َسـ ِ
ف الثّانــي ســا ِكناً ،جــا َز َح ْذفُهــا،
والحـ ْر ُ
ـاء ْت رابِعـ ًةَ ،
ـبِ ،مثــلَ ( :فتــىَ :ف َتـ ِو ّي) ،و�إذا جـ َ
�أو َق ْل ُبها واواً� ،أو �إبقاؤها َوزيــاد ُة وا ٍو َق ْبـ َل يــا ِء ال َّن َسـ ِ
(ح ْيفــاَ :ح ْي ِفـ ّـيَ ،ح ْي َفـ ِو ّيَ ،ح ْيفــا ِو ّي)،
ـبِ ،مثــل َ
ف الثّانــي ُم َت َح ـ ِّركاًِ ،مثــلَ :ب َنمــاَ :ب َن ِمـ ّـي ،أ�و خامس ـ ًة ف�أ ْك َثـ َـر،
والح ـ ْر ُ
و ُت ْح ـ َذ ُ
ـاء ْت رابِع ـ ًة َ
ف �إذا جـ َ
مثــلَ :ف َرنْســاَ :ف َرنْ ِسـ ّـي ،هولَ ْنــدا :هولَ ْن ـ ِد ّي� ،أوغنــدا� :أوغن ـ ِد ُّي.

ـب �إلــى َع ُج ـ ِز ِه ،مثــل :نــور
ْ -6
ـس ُي ْن َسـ ُ
الاســم ال ُمركَّــب ُي ْن َسـ ُ
ـب �إلــى َص ـ ْد ِر ِه ،و�إذا ُخشــي اللَّ ْبـ ُ
الج ْز�أ ْيــنِ َمعــاً ،مثــلَ :حضْ رمــوت:
ــب �إلــى ُ
ــي َو َقــ ْد ُي ْن َس ُ
الدّيــن :نــو ِر ّي ،ابــ ُن ع ّبــاس :ع ّب ِاس ّ
ِ
ــي.
ــي ،بيــت لحــمَ :ت ْل َح ِم ّ
َحضْ َرم ّ
الج ْمـ ُع
ـب �إلــى ُمفـ َـر ِد ِه ،مثــل :مســاجدَ :م ْسـ ِـج ِد ّي� ،أ ّمــا �إذا َد َّل َ
� -7إذا كا َن ْ
الاسـ ُم َج ْمعـاًُ ،ي ْن َسـ ُ
ـب �إلــى لَ ْف ِظـ ِه ،مثــلَ :جوا ِهــر (علــم)َ :جوا ِهـ ِر ّي.
َعلــى َع َلـ ٍم ،ن ُِسـ َ
ف ثالثُهُ ،يعا ُد ِع ْن َد النّ َس ِب ،مثلَ :دمَ :د ِم ِو ّي.
 -8ما ُح ِذ َ
الاسـ ُم َمـ َع يــا ِء ال َّن َسـ ِ
ـت
ـب َك ِلمـ ًة واحــدةً ،و َت ْظ َهـ ُـر َعلا َمـ ُة �إ ْعرابِـ ِه َعلــى اليــا ِءَ ،ف َك�أنَّهــا �أ ْص َب َحـ ْ
ُ -9ي َعـ ُّد ْ
الاسـ ِم ال َم ْنسـ ِ
ـوب.
ُجـ ْزءاً ِم َن ْ
تدريبات:
ٌ
نَ ْن ُس ُب �إلى ال� أ ْسما ِء ال� آ َتي ِة:
الخليل
َ
 -1ال َّط ْنطورة -2
-5

رام الله
كُفر قاسم -6

يافا
َق َل ْن ِديا

-3

َمدارس
ال َمدائن (علم)

-7

ابتداء
ِفداء

-4

َس َنة
�أ َمة

-8

َز ْرقاء
َبهاء
ُس َّنة
َحماة
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ورقة عمل (النسب)

الهدف� :أن يتعرف الطلبة �إلى مفهوم النسب ،والنسب �إلى الاسم الصحيح ،والمختوم بتاء الت�أنيث ،والاسم الممدود.
 -1ننسب �إلى الكلمات ال�آتية ،ونبين نوعها:
�أ -الخليل ..............
ب -رام الله...........
ج -حرفة.............
د -بديهة.............
هـ -سماء...........
-2نستخرج الكلمة المنسوب �إليها ،ونبين ما حدث من تغيير عليها:
�أ -المدرسة العائشية من مدارس مدينة نابلس........................
ب -المذهب الحنفي من المذاهب ال�أربعة............................
ج -هذا كلام �إنشائي...................................................
 -3يقع خط�أ في لفظ بعض المفردات من حيث ضبط النسب ،نبين الضبط الصحيح لها:
�أ -مؤتمر دولي.
ب� -أسلوب لغوي.
ج -لقاء صحفي.
د -المسار المهني يوازي المسار ال�أكاديمي في العاشر.
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اختبار نهاية الوحدة
التعبير

( 10علامات)

السؤال ال�أول :نكتب في واحد من الموضوعين ال�آتيين:
 -1قصة فتاة مكافحة.
 -2درهم وقاية خير من قنطار علاج.
المطالعة ( 15علامة)
السؤال الثاني:
�أ-نقر�أ الفقرة ال�آتية من درس ( �آثارنا عنوان تاريخنا وسجل حضارتنا) ،ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
وعلى الرغم من المخاطر التي يتعرض لها �أفراد هذه الجماعات ،ف�إن ما يحصلون عليه لقاء بيعهم اللقى،
والموجودات ال�أثرية التي يعثرون عليها ،هو نزر يسير ،ومبالغ زهيدة لا تتجاوز  %1من القيمة الحقيقية لتلك ال�آثار في
السوق ،فيما يحصل الوسطاء وتجار ال�آثار المرخصون من سلطات الاحتلال على نصيب ال�أسد.
( 4علامات)
 نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي: -1ما اللون ال�أدبي الذي ينتمي �إليه النص؟
د -المقالة السياسية
ج -المقالة التراثية
ب -التقرير
�أ -المقالة العلمية
 -2ما مفرد اللقى حسب ورودها في النص؟
د -اللقاء
ج -التلاقي
ب -الملاقاة
�أ -اللقية
 -3ما المعنى الصرفي لكلمة المرخصون؟
د -صفة مشبهة
ج -اسم مكان
ب -اسم مفعول
�أ -اسم فاعل
 -4ما المادة المعجمية لكلمة يسير؟
د-يسر
ج� -أسر
ب -سور
�أ -سير
(علامة واحدة)
 -٥ماذا يعني الكاتب بقوله  :هذه الجماعات؟
 -٦الشعب الفلسطيني �أحوج ما يكون �إلى حماية موروثه الحضاري والثقافي والوطني ،نعلل ذلك( .علامة واحدة)
 -٧نوضح دلالة العبارة ال�آتية  :فيما يحصل الوسطاء وتجار ال�آثار على  ...على نصيب ال�أسد( .علامة واحدة)
(علامة واحدة)
 -٨نعرب كلمة الجماعات في الفقرة السابقة.
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نقر�أ الفقرة ال�آتية من درس " هند طاهر الحسيني" ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
" ...ووجدت هند نفسها بين �أكوام ال�أطفال اليتامى ،والمشردين من القرية المنكوبة في زويا كنيسة القيامة ،ومدخل
جامع الخانقاه ،وقد تملكهم الخوف والرعب ،والتصقوا بالحيطان جاعلين منها م�أوى لهم ،وملاذاً ،وتصف هند ما انتابها
من مشاعر في تلك اللحظة الم�أساوية ،قائلة :تصورت و�أنا �أشاهد �أولئك ال�أطفال الذين تقطعت بهم السبل ،وارتسمت
على وجوههم فصول الم�أساة المرعبة �أن الشعب الفلسطيني سوف يمحى وينقرض.
(  4علامات)
�أ -نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
 -١المقصود بالقرية المنكوبة:
د -ديرياسين.
ج -كفرقاسم.
ب -سلما.
�أ -الطنطورة.
 -2مرادف كلمة ملاذ:
د -عودة.
ج -ملج�أ.
ب -سفر.
�أ -طريق.
 -3المعنى الصرفي لكلمة ( َمدخل):
د -مصدر ميمي.
ج -اسم زمان.
ب -اسم مفعول.
�أ -اسم مكان.
 -4ماذا يفيد حرف الجر في عبارة ( والتصقوا بالحيطان)؟
د -السببية.
ج -التبعيض.
ب -الاستعانة.
�أ -المجاوزة.
(علامة)
ب -ما المجالان اللذان عملت فيهما هند الحسيني؟
ج -نوضح الصورة الفنية في العبارة ال�آتية :وارتسمت على وجوههم فصول الم�أساة المرعبة( .علامة واحدة)
(علامة)
د -ما نوع الواو في قوله ( يمحى وينقرض)؟
النصوص ( 25علامة)
السؤال الثّالث:
�أ -نقر�أ ال�أبيات ال�آتية من درس (يا ليل الصب) ،ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
و�أظنك لا تتعمـــده
�إني ل�أعيذك مــــــن قتلــي
فلعل خيالك يسعده
بالله هب المشتاق كرى
صب يدنيك وتبعده
ما ضرك لـو داويت ضنى
هل مـــن نظر يتزوده
وغدا يقضي �أو بعد غــد
بالدمع يفيض مورده
ي�أهل الشوق لنا شــــرف
 نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي: -1الغرض الرئيس لقصيدة (يا ليل الصب) هو:
د -المعارضة.
ج -الاقتباس.
ب -المدح.
�أ -الغزل.
34

( 4علامات)

 -2ت�أثر كثير من الشعراء بقصيدة يا ليل الصب ،ويسمى هذا الت�أثر :
د -المعارضة.
ج -الاقتباس.
ب -الاتباع.
�أ -التقليد.
 -3المادة المعجمية للفعل (هب):
د -هبي.
ج -وهب.
ب -هبب.
�أ -هبو.
 -4ال�أساليب في البيت الثاني عل الترتيب:
�أ -قسم� ،أمر ،تمن .ب� -أمر ،نهي ،تمن .ج -قسم ،رجاء ،تمن .د -قسم� ،أمر ،رجاء.
(علامة)
 كيف تبدو العلاقة التي تربط بين الشاعر ومحبوبته في البيت الثالث؟(علامة)
 �أيهما �أدق في التعبير عن المعنى ( :بالله هب المشتاق كرى) �أم ( بالله هب العشاق كرى)؟(علامة)
 �أيهما �أدق في التعبير عن المعنى ( :بالله هب المشتاق كرى) �أم ( بالله هب العشاق كرى)؟ نستخرج من ال�أبيات :محسناً بديعياً ،ونبين نوعه ،و�أثره في المعنى� ،أسلوب شرط ،مرادف نعاس ،ضد راحة.( 4علامات)
(4علامات)
 نكتب �أربعة �أبيات من قصيدة (سائل العلياء).ب -نقر�أ النص ال�آتي من قصيدة (سائل العلياء) ،ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
هل خفــرنا ذمة مــذ عرفانــا
سائل العليــاء عنا والزمــانــا
لم تزل تجري سعيرا في دمانا
المروءات التي عاشت بيننا
فكســــوناها زئيــراً ودخـانـــا
ضجت الصحراء تشكو عريها
بدم ال�أبطــــال مصبوغا لونا
ضحك المجد لنـا لمـا ر�آنا
( 4علامات)
 نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي: -1من دواوين الشاعر بشارة الخوري:
�أ -الهوى والشباب .ب -حديقة الشتاء  .ج -ورد الفصول ال�أخيرة .د -الجداول.
� -2إعراب (زئيراً) في البيت الثالث:
ج -مفعول به ٍ
د -تمييز.
ثان.
ب -مفعول به �أول.
�أ -فاعل.
 -3الاستفهام في البيت ال�أول يفيد:
د -النفي.
ج -السخرية.
ب -التعجب.
�أ -التقرير.
 -4الفعل المضارع في تركيب (لم تزل) جاء:
د -مجروراً.
ج -منصوباً.
ب -مجزوماً.
�أ -مرفوعاً.
(علامة)
 نوضح الصورة الفنية في البيت الرابع. نستخرج من ال�أبيات  :كلمة تدل على صوت ،كلمة تدل على حركة� ،أسلوبين من البيت ال�أول3(.علامات)( 3علامات)
 نكتب ثلاثة �أبيات من قصيدة (يا ليل الصب).35

القواعد اللغوية ()30
السؤال الرابع:
 -١نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة:
�أ-كل ما ي�أتي من �أغراض التصغير ما عدا:
 -3التوكيد.
-2التحبب.
 -1التقليل.
ب -يعرب اسم التفضيل:
 -3وفق موقعه من ال�إ عراب.
 -2خبراً.
 -1مبتد�أ.
ج-يصغر تصغير الاسم الثلاثي كل اسم ثلاثي ختم بـ:
� -3ألف جمع الممدود.
 -1تاء ت�أنيث -2 .همزة �أصلية.
د -يصغر الخماسي الذي رابعه حرف على صيغة:
 -3فعيعل.
 -2فُعيل.
 -1فُعيله.
هـ -من شروط اسم التفضيل الذي يصاغ بطريقة مباشرة:
 -3فعل ناقص.
 -1فعل منفي -2 .فعل تام.
و -النسب �إلى الاسم الصحيح بزيادة ياء مشددة و:
 -٣تسكين ما قبلها.
 -1فتح ما قبلها -2 .ضم ما قبلها.
 -2نصغر ال�أسماء ال�آتية ،ونذكر وزنها بعد التصغير:
عصا ،سماء ،قمر ،كتاب
 -3نصوغ اسم التفضيل من الكلمات ال�آتية في جملة مفيدة :
�أخضرَ ،ج ُمل ،ازدادَ ،ح ُس َن
 -4ننسب �إلى الكلمات ال�آتية ،ونوظفها في جملة مفيدة:
دم ،صلاح الدين ،عكا� ،أمّ
 -5نعرب ما ي�أتي �إعراباً تاماً:
"وكان ال�إ نسان �أكثر شيء جدلا"

(12علامة)
 -4التحقير.
 -4مفعولا ً به.
 -4همزة زائدة.
 -4فعيعيل.
 -4فعل جامد.
 -4كسر ما قبلها.
( 4علامات)
(4علامات)
( 4علامات)
(6علامات)

البلاغة ()4
السؤال الخامس :نختار رمز ال�إ جابة الصحيحة:
 -1ما نوع الواو في " والله ل�أخدم َّن وطني"
ترج
ب -قسم
�أ� -أمر
ج -تمنٍ
دٍ -
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(علامة)

-2نطلق على الكلمة ومعناها :
ب -جناساً.
�أ -طباقاً.
 -3نصف وجه الشبه بحيث:
�أ -يكون �أقوى في المشبه.

ج -ترادفاً.

(علامة)

د -تورية.

(علامة)

ب -لا يحذف نهائياً .ج -قد يحذف .د -يكو ُن صفة مشتركة بين المشبه والمشبه به.

� -4أي من ال�آتية يعد من �أركان التشبيه:
ب -المعنى القريب.
�أ -وجه الشبه.

ج -الجنس.

(علامة)

د -الطباق.

ال�ملاء ( 6علامات)
إ
السؤال السادس:
نصوب الخط�أ فيما ي�أتي ،مع ذكر السبب:
 -١ارمي حملك على الله ،يا علي.
 -٢شكر ال�أبناء �آباؤهم.
 -٣عفى عمر ابن عبد العزيز عن خادمه غصين.

(علامتان)
(علامتان)
(علامتان)

العروض ( 5علامات)
السؤال السابع:
�أ -نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة:
 -1ما التفعيلة ال�أصلية للبحر المحدث؟
جَ -ف ْعلُن.
ب -فا ِعلُن.
�أَ -ف ِعلن.
 -2العالم الذي تدارك البحر المحدث عن الخليل بن �أحمد
ج -ال�أخفش ال�أوسط.
ب -ال�أخفش ال�أصغر.
�أ� -أبو ال�أسود الدؤلي.
ب -نقطع البيت الشعري ال�آتي ونذكر تفعيلاته ،وبحره العروضي:
قس ٌم يا قدس �أردده ودم الشهداء يؤكده

د -فا ِعل.
د -سيبويه.

(علامة)
(علامة)

(3علامات)

انتهت ال�أسئلة

37

