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المحتويات

نية
لثّا

ُة ا
ْحَد

الَو

ْفَحُةالَمْوضوُعالَفْرُع الصَّ

٨هَكذا لَِقَي اللَه ُعَمُرالُمطالََعُة

...النّّص الّشعرّي بُّ ١٤يا لَْيُل، الصَّ

١٦الَبْحُر الُمْحَدُثالَعروُض

١٩التَّْصغيُرالَقواِعُد

لثة
لثّا

ُة ا
ْحَد

٢٢ِهْنُد طاهر الُحَسْينّي الُمطالََعُةالَو

٢٥سائِل الَعْلياَءالنّّص الّشعرّي

٢٨النََّسُبالَقواِعُد

لى
أو �

 ال
َدُة

َوْح
٢اآثاُرنا عنواُن تاريِخنا وِسجلُّ حضارتِناالُمطالََعُةال

٤اسُم التَّْفضيلالَقواِعُد

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

3-  ِقَراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة جهرّية َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة.

٤-  تحليِل النُّصوِص اإِلى اأْفكاِرها َوَعناِصِرها.

ْسلوِبيَِّة، َوِسماِت ُلَغِة الُكّتاِب. ٥-  اْسِتْنِتاِج َخصاِئِص النُّصوِص ال�أ

َدِبيَِّة. ٦- اْسِتْنِتاِج الَعواِطِف الواِرَدِة في النُّصوِص ال�أ

ْعريَِّة الَحديَثِة. ، َوَعَشرِة اأْسُطٍر ِشْعريٍَّة ِمَن النُّصوِص الشِّ ْعِر الَعموِديِّ 7- ِحْفِظ َثماِنَيِة اأْبياٍت ِمَن الشِّ

ْرفيَِّة الواِرَدِة في دروِس الَقواِعِد اللَُّغويَِّة. ِف اإِلى الَمفاهيِم النَّْحويَِّة َوالصَّ ٨- التََّعرُّ

ْرفيَِّة الواِرَدِة في ُدروِس الَقواِعِد اللَُّغويَِّة. ٩- تَوضيِح الَقواِعِد النَّْحويَِّة َوالصَّ

َعٍة. ْرفيَِّة في سياقاٍت َحياتيٍَّة ُمَتَنوِّ ١٠- َتَوظيِف التَّْطبيقاِت النَّْحويَِّة َوالصَّ

ْرفيَِّة في َمواِقَع اإِْعرابيٍَّة ُمْخَتِلَفٍة. ١١- اإعراِب الكلماِت النَّْحويَِّة والصَّ

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

ِف اإِلى ِتفعيلاِت، َوَبحِر الُمْحَدِث. ١3- التََّعرُّ

١٤- َتْقطيِع اأْبياٍت ِشعِريٍَّة َعلى الَبحِر  الُمْحَدِث.

. ، َوالَوظيِفيِّ ْبداِعيِّ ، َوال�إِ ِف اإِلى اأْنواِع التَّْعبيِر: الَوْصِفيِّ ١٥- التََّعرُّ
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اآثارُنا ُعْنواُن تاريِخنا َوِسِجلُّ َحضاَرتِنا الَوْحَدُة
ال�أولى

  الَمْسكوكات: جمُع َمْسكوَكة،  
 ِقَطٌع َمْعَدنيَّة َتحِمُل خاَتماً ِمَن 
ِة؛ لَِضماِن َوزنِها،  ْلَطِة العامَّ  السُّ

 َوَدَرجِة نَقائِها.

نْسانِيَِّة.                         نساِن في الماضي والحاِضِر، الّذي ُيْرَسُم، وُيْبنى َعلى الَمعِرَفِة ِمَن الُعلوِم ال�جِتماعيَِّة، َوُعلوِم الَحياِة، َوالُعلوِم ال�إ راَسُة الِعلِميَُّة للاإ نْساِن، اأي الدِّ أنثروبولوجيا: ِهَي ِعْلُم ال�إ *ال�

نْسـاُن،  آثـاُر فـي اأْبَسـِط َتْعريـٍف لَهـا، ِهـَي: الُمْمَتَلـكاُت الثّابَِتـُة، َوالَمْنقولَُة الَّتي َبناها ال�إِ ال�
آثـاِر الَمْنقولَـِة:  . َونَْعنـي بِال� أَقـلِّ اأْو َصَنَعهـا، اأْو اأنَْتَجهـا، اأْو َرَسـَمها، َقْبـَل ِمَئَتـْي عـاٍم َعلـى ال�

َوِحَقِبـِه  التّاريـِخ،  َفَتـراِت  فـي  نْسـاُن  ال�إِ َصَنَعهـا  الَّتـي  تِْلـَك 
أْغـراٍض َتْجميِليٍَّة  الُمْخَتِلَفـِة، كُمْسـَتْلَزماٍت َحياتِيَّـٍة َضروِريَّـٍة، اأْو لِ�
َوالَمْنقوشـاِت،  َوالَمْسـكوكاِت،  الَمْنحوتـاِت،  ِمْثـل:  َكمالِيَّـٍة، 
َوالَمْخطوطـاِت، َوالَمْنسـوجاِت، َوالَمْصنوعـاِت، َمْهمـا كانَـْت 

تُهـا، َوالغاَيـُة ِمـْن ُصْنِعهـا، َوَمجـاُل اْسـِتْخداِمها. مادَّ
ياِسيَِّة  أنْثروبولوِجيَِّة*، َوالسِّ راساِت ال�ْجِتماِعيَِّة، َوال� آثاُر َمكانًَة ُمَميََّزًة في ُحقوِل الدِّ َوَتْحَتلُّ ال�
ْعِب الِفَلْسطيِنيِّ َمْفِصٌل  اأْيضاً؛ ما َيْسَتْدعي الُمحاَفَظَة َعَلْيها، َوِدراسَتها، َوِهَي بِالنِّْسَبِة اإِلى الشَّ
ِهَي ساُح ِصراٍع  َبْل  اأْجداِدِه،  اأْرِض  َوَعلى  َوَطِنِه،  َوَبقائِِه في  َمْعَرَكِة ُوجوِدِه،  َمْرَكِزيٌّ في 
َه ُهِويََّتُه، َوَبنى لَِنْفِسِه ِكياناً  َد اأْبناَءُه، ونََهَب َثَرواتِِه، َوَشوَّ ُمْسَتديم َمَع َمِن اْحَتلَّ اأْرَضُه، َوَشرَّ
ُمْصَطَنعاً َيْسَتِمدُّ ُهِويََّتُه، َوَشْرِعيََّة ُوجوِدِه ِمْن ِحكاياٍت، َواأساطيَر، َواأْخِيَلٍة، حاَوَل بِاأساليَب 
تُْثِبُت  ِمْعماِريٍَّة،  اأَثِريٍَّة  اأِدلٍَّة  اأْو  ال�أساطيِر،  هِذِه  َعلى  َحيٍَّة  يٍَّة  مادِّ َشواِهَد  اإيجاَد  َشتّى  َوُطُرٍق 

َتها َوِمْصداِقيََّتها، َولكْن دوَن َجدوى. ِصحَّ

ذي َتَعـرََّض ُمْنـُذ بِداَيـِة الَقـْرِن الماضـي لَِهْجَمـٍة  ـْعَب الِفَلْسـطيِنيَّ الَـّ َول� َشـكَّ فـي اأنَّ الشَّ
َمْوروثِـِه  لِِحماَيـِة  َيكـوُن  مـا  اأْحـَوُج  َوَثقاَفَتـُه،  َوَحضاَرَتـُه،  ُوجـوَدُه،  اسـَتْهَدَفْت  اْسـِتْعماِريٍَّة، 
، َوالِحفـاِظ َعَلْيـِه؛ ِبَِوْصِفـِه شـاِهداً َحّيـاً َعلـى اأصالَـِة هـذا  ، َوالَوَطِنـيِّ ، َوالثَّقاِفـيِّ الَحضـاِريِّ
آثاُر  ـنيَن؛ َفال� أْرِض ُمْنُذ اآل�ِف السِّ ـْعِب، َوَعراَقِتـِه، َوُهِويَِّتـِه الَحضاِريَّـِة، َوانِْتمائِـِه اإِلـى هِذِه ال� الشَّ
فـي َحقيَقِتهـا لَْيَسـْت ُمَجـرََّد ِحجـاَرٍة َصّمـاء ل� َتْنِطـُق، َواإِنَّمـا ِهـَي َصحيَفـٌة ناِطَقـٌة، ُيِطـلُّ ِمـْن 
أْحفـاِد؛ لُِيْنِبئوُهـم بِما اأْبَدعوُه ِمْن ُمْنَجزاٍت، تَُعدُّ شـاِهَد ِصْدٍق  أْجـداُد َعلـى ال� َبْيـِن ُسـطوِرها ال�

َعلـى َحضاَرتِهـم الَعظيَمـِة.
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آثاَر ِعناَيَتُه َواهِتماَمُه؛ َفالُقْراآُن  َزِة- ال� ْسلاُم -في اإِطارِ ُرْؤَيِتِه الَحضارِيَِّة الُمَتَميِّ ِمْن ُهنا يولي ال�إِ
أْشرارِ،  أْخيارِ، َوال� ْمعاِن، َوالتََّدبُِّر في ُمْنَجزاِت َمْن َسَلَف ِمَن ال� ِل، َوال�إِ الَكريُم َيْدعونا َصراحًة لِلتَّاأمُّ
قاَل َتعالى: "ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ". )الروم: ٩( 

ْعـَوُة الَكريَمُة؛ َفَلْم  َوَقـِد اْسـَتْلَهَم الُمسـِلموَن الَمعانِـَي الَعميَقـَة الَّتـي َتْنَطـوي َعَلْيها هـِذِه الدَّ
ـدوا َطْمـَس َمْعَلـٍم ِمـْن الَمعالِـِم الَحضاِريَّـِة اأْو  أْمـِر ِمْنُهـم اأنَُّهـم َتَعمَّ ُيْؤَثـْر َعـْن قاَدتِهـم، َواأولـي ال�
 ، ـعوِب الَّتي َتْهَتمُّ بِالتُّـراِث الَحضاِريِّ َتْخريَبـُه، َولِهـذا كاَن الَعـَرُب َوالُمسـِلموَن فـي َطليَعـِة الشُّ

َوَتصونُـُه، َوتُحاِفـُظ َعَلْيـِه، َوَقـْد َعبَّـر القاضـي اأبـو َيعلـى َعـْن هـِذِه الَحقيَقـِة، َحْيـُث قاَل:
َمَررُت بَِرْسٍم في ِشياٍت َفراَعــــــني!   بِِه َزَجُل ال�أْحجاِر َتْحَت الَمعـاِوِل

ـها    لُِمـــْعـــَتـــِبــٍر اأْو زائِـــــٍر اأْو سـائِــٍل ـــْت َيميُنَك َخلِـّ اأتُـــْتِلُفـــها؟ ُشلَـّ

َثـــْتـــنا َحــديَثهم    َولَْم اأَر اأْحلى ِمْن َحديِث الَمناِزِل َمنـــاِزُل َقــــْوٍم َحدَّ

أَسَف، اأنَّ ِقطاعاٍت َكثيَرًة ِمْن اأْبناِء ُمْجَتَمِعنا ما زالت تجهل قيَمَة  َغْيَر اأنَّ ما ُيثيُر ال�أسى َوال�
يانَِة، َوالرِّعاَيِة،  ِدها بِالصِّ آثاِر، َوِحماَيِتها، َوَتَعهُّ أنَّ َثقاَفَة الِحفاِظ َعلى ال� أَثِريَِّة؛ لِ� هِذِه الُكنوِز ال�
ْخ في الَوْعِي ال�جِتماِعيِّ بِصوَرٍة َتْجَعُل ِمْنها  نْيا، َولَْم تَُرسَّ َوال�ْهِتماِم، ما زالَْت في ُحدوِدها الدُّ
آثاِر، َوَسِرَقِتها، َوَتْخريِب َمواِقِعها. ْطِو َعلى هِذِه ال� ِدْرعاً واِقياً، َوِسياجاً اآِمناً، َيحوُل دوَن السَّ

َسِرَقِة  َعْن  َفْضلاً  أَثِريَِّة،  ال� بِالَمواِقِع  َيْلَحُق  َقْد  الَّذي  الَجسيَم  َوالَخَطَر  البالَِغ،  َرَر  الضَّ اإنَّ 
 ، الِعْلميِّ الُمْسَتَوَيْيِن:  َعلى  ِمْنها  فاَدَة  ال�إِ َيْجَعُل  ما  َدٍة؛  ُمَتَعمَّ بِصوَرٍة  َتْخريُبها  ُهَو  َمْوجوداتِها، 
أَهِميَِّة َجرَّاَء الَعَبِث بِهِذِه الَمواِقِع  رًة، َولَطالَما افَتَقَد الُعَلماُء َموادَّ َتْوثيِقيًَّة في غاَيِة ال� َوالَبْحِثيِّ ُمَتَعذِّ
ُهم ِمْنُه ِسوى ما ُيِدرُّ  ، ل� َيُهمُّ آثارِ حيَن َيْسطوَن َعلى اأيِّ َمْوِقٍع اأَثِريٍّ أَثِريَِّة؛ اإِْذ اإِنَّ لُصوَص ال� ال�
ريِع، َفَتراُهم َيْسَتعينوَن في َحْفِرِه بِاأَدواِت َحْفٍر ُبدائِيٍَّة، َوُربَّما َيْسَتْخِدموَن اآل�ٍت،  ْبِح السَّ َعَلْيهم بِالرِّ
ُة ِسوى ساعاٍت َقليَلٍة، في  ُرها، َول� َتْسَتْغِرُق هِذِه الَمَهمَّ اٍت َثقيلًة، َتْهِدُم هِذِه الَمواِقَع َوتَُدمِّ َوُمَعدَّ
صيَن ُشهوراً، َبْل َسَنواٍت؛  حين َيْقَتضي الَعَمُل في اأيِّ َمْوِقٍع اأَثِريٍّ ِمْن َطَرِف الُعَلماِء َوالُمَتَخصِّ
ْولَِة الرَّْسِميَِّة، َوِدراَسِتها ِدراَسًة  لِلِحفاِظ َعلى َهْيَئِتِه، َوَتْرميِمِه، َوَتسجيِل َمْوجوداتِِه في ِسِجّلاِت الدَّ

َة ِمْنها.  أْهداَف الَمْرُجوَّ ُق ال� ِعْلِميًَّة َمْنَهِجيًَّة، تَُحقِّ

 ِشيات: َمكان قرب 
معّرة النّعمان. 
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الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

جاَبَة الّصحيحَة لُِكلٍّ ِمّما ياأتي: ١ نَْختاُر ال�إ

؟ اأ- ما َنْوُع الَمقاِل الَّذي َيْنَتمي اإَِلْيِه النَّصُّ

١- ديِنّي.           ٢- اْجِتماِعّي.         3- تُراثِّي.         ٤- َفْلَسِفّي.

ثاِر، َوَتْوثيِقها؟ وِليَِّة الَّتي َتهَتمُّ ِبدراَسِة ال�آ َمِة الدَّ ب- ما اسُم الُمَنظَّ

ِلْكسو.  ١- اليوِنسيف.       ٢- اليوِنسكو.         3- الفاو.         ٤- ال�أ

آثاِر؟ ٢ ما َمفهوُم ال�

ٍة، نَْذكُُرها. أْغراٍض ِعدَّ نسان كانت تُستخَدم ل� آثاُر الَّتي تركها ال�إ 3 ال�

؟ ْعَب الِفَلسطيِنيَّ اأْحَوَج ما َيكوُن لِِحماَيِة َمْوروثِِه الَحضاِريِّ َوالثَّقاِفيِّ ٤ ما ال�أسباُب الَّتي َتْجَعُل الشَّ

ُح  ْثباِت ُهِويَِّتِه، َوَشْرِعيَِّة ُوجوِدِه، نَُوضِّ ٥ َبنى ال�حِتلاُل لَِنفِسِه ِكياناً ُمصَطَنعاً، َوحاَوَل اإيجاَد اأِدلٍَّة اأَثِريٍَّة؛ ل�إِ

    ذلَك.

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

 القواعُد 

اْسُم التَّْفضيِل

 َنْقَراأ ال�أمثَلَة ال�آتَيَة:

          المجموعة )اأ(

سرائيليَِّة ِمْن َغْيِرِهم. ١- الِعْلُم اأْنَفُع ِمَن الماِل.               ٢- الُمْخِلصوَن اأَشدُّ ُمقاَطعًة ِللَبضاِئِع ال�إِ

          المجموعة )ب(

                 . ١- هؤل�ِء العاِملاُت اأْنَشُط ِمْن َزميلاِتِهنَّ

. ليبيِّ َر َبْيَت الَمْقِدِس ِمْن َبراِثِن ال�ْحِتلاِل الصَّ ْعَظَم اّلذي َحرَّ ٢-  ُيَعدُّ َصلاُح الّديِن القاِئَد ال�أ

ثاُر في اأْبَسِط َتْعريٍف َلها ِهَي الُمْمَتَلكاُت الّثاِبَتُة َوالَمْنقوَلُة.   3- ال�آ

ْصحاُب اأفاِضُل الّناِس(. ْصحاُب اأْفَضُل الّناِس. اأو )ال�أ ٤- ال�أ
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نُناقُِش َونُلاِحُظ 

ِل ِمَن الَمْجموَعِة )اأ(؟ اأيُُّهما اأنَْفُع؟ ما ال�ْسُم  أوَّ َهِل الِعْلُم َوالماُل ُمَتساوياِن في النَّْفِع، َكما َوَرَد في الِمثاِل ال�

؟ ْرِفيُّ ْت بَِوساَطِتِه الُمفاَضلُة بْيَنُهما؟ َوما َوْزنُُه الصَّ الَّذي تّمَّ

نُلاِحُظ اأنَّ َكِلَمَتي: )الِعْلُم( َو)الماِل( في اأْمِثلِة الَمْجموعِة )اأ( قد اْشَتَرَكتا في ِصَفٍة واِحدٍة، َوِهَي النَّْفُع، َواأنَّ 

َفِة جاَءْت باْسِتخداِم َكِلَمِة )اأنَْفُع(  يادَة( في الصِّ َفِة َعِن )المال(، واأنَّ الُمفاَضَلَة )الزِّ َكِلَمَة )الِعْلم( زاَدْت في هذِه الصِّ

الَّتي تَُسّمى اسَم التَّْفضيِل، َونُلاِحُظ اأنَّها اْسٌم ُمْشَتقٌّ َعلى َوْزِن )اأْفَعل(، َوُيَسّمى ما َقْبَل اسِم التَّْفضيِل )َكِلَمة الِعْلم( 

لاً َعَلْيِه.  لاً، َوما َبْعَدُه )َكِلَمة المال( ُمَفضَّ ُمَفضَّ

َقْت  َواإِذا اأَعْدنا النََّظَر َمّرًة اأْخرى اإلى اْسِم التَّْفضيِل )اأنَْفُع(، َوَجْدناُه ُمْشَتّقاً ِمَن الِفْعِل الثُّلاثِيِّ )نََفَع(، َوَقْد َتَحقَّ

يادِة اأو النُّْقصاِن(، َولَْيَس  ، تامٌّ، ُمَتَصرٌِّف، ُمْثَبٌت، َمْبِنيٌّ لِْلَمعلوِم، قابٌِل لِلتَّفاُوِت )اأي الزِّ آتَِيُة: ِفْعٌل ثُلاثِيٌّ روُط ال� فيِه الشُّ

روُط الّسابَِقُة، ُيصاُغ اسُم التَّفضيِل بَِطريَقٍة  ُق الشُّ الَوْصُف ِمْنُه على َوزِن )اأْفَعل( الَّذي ُمَؤنَّثُُه )َفْعلاء(. وِعْندما َتَتَحقَّ

ُمباِشرٍة َعلى َوْزِن )اأْفَعل(.

، َفلا َيجوُز  روِط الّسابَِقِة، َحْيُث جاَء غيَر ثُلاثِيٍّ َوفي الِمثاِل الثّاني نَِجُد اأنَّ الِفْعَل )قاطَع(، َقْد َفَقَد َشْرطاً ِمَن الشُّ

نَّنا فاَضْلنا بَِطريَقٍة َغْيِر ُمباِشرٍة؛ َحْيُث اأَتْينا في  سرائيِليَِّة ِمْن َغْيِرهم(، ولذا َفاإِ الَقوُل: )الُمخِلصوَن اأقَطُع للَبضائِِع ال�إ

هِذِه الحالَِة باْسِم َتْفضيٍل ُملائٍِم للَمْعنى، ِمْثَل )اأَشّد(، ثمَّ ّوَضْعنا َمْصَدَر الِفْعل )قاَطَع(، وهو )ُمقاَطعًة( َبْعَدُه َعلى 

اأنَُّه َتْمييٌز، فُقْلنا: الُمْخِلصوَن اأَشدُّ ُمقاَطَعًة...

ِل جـاَء  أوَّ ٍة، َففـي الِمثـاِل ال� َوفـي اأْمِثلـِة الَمْجموعـِة )ب(، نَِجـُد اأنَّ اْسـَم التَّْفضيـِل فيهـا جـاَء َعلـى حـال�ٍت ِعـدَّ

َل )هؤل�ِء  ُه نَِكـَرٌة، َونُلاِحُظ اأنَّه لَْم ُيطابِـِق الُمَفضَّ ضاَفـِة، اأّي اأنَـّ اْسـُم التَّْفضيـِل )اأنَْشـُط( ُمَجـرَّداً مـن )ال( التَّعريـِف وال�إِ

ٌر، َوُهنـا َيكـوُن ُحْكـُم اْسـِم  ٍث، واسـُم التَّْفضيـِل ُمْفـَرٌد ُمَذكَـّ ـُل َجْمـُع ُمَؤنَـّ العاِمـلاُت( فـي الِجْنـِس والَعـَدِد؛ فالُمَفضَّ

ـُل َعَلْيـِه َمْجـروراً بِـــ )ِمْن(. ضافـِة، ُوجـوَب اإِْفـراِدِه وَتْذكيـِره،  َوَياأتـي الُمَفضَّ التَّْفضيـِل الُمَجـرَِّد مـن )ال( التَّْعريـِف وال�إِ

فراِد والتَّذكيِر،  َل )القائَِد( في ال�إِ فاً بــِ )ال(، َوَقْد طاَبَق الُمَفضَّ أْعَظَم( ُمَعرَّ َوفي الِمثاِل الثّاني جاَء اْسُم التَّْفضيِل )ال�

فاً بــِ )ال(، ُوجوُب الُمطاَبَقِة. ُل عَلْيِه، َفُحْكُمُه ِعْنَدما َيكوُن ُمَعرَّ ولْم ُيْذَكِر الُمَفضَّ

اأّمـا فـي الِمثـاِل الثّالِـِث، فاْسـُم التَّْفضيـِل )اأْبَسـِط(، جـاَء ُمضافـاً اإِلى اْسـٍم نَِكـَرٍة )َتْعريٍف( الَّتي تُْعـَرُب ُمضافاً اإِلَْيِه 

فراِد َوالتَّذكيـِر، َول� ُيْؤتى َبْعَدُه بِــــ )ِمْن(، َوَمْجروِرها  َمْجـروراً، َوجـاَء اْسـُم التَّْفضيـِل فـي هـِذِه الحالـِة ُملاِزمـاً لِحالِة ال�إِ

ِل علْيِه. الُمَفضَّ

َمْعِرَفٍة )النّاِس(، َوفي هِذِه الحالِة يجوُز  اإِلى اْسٍم  اأنَّ اْسَم التَّْفضيِل )اأْفَضُل( اأضيَف  نَِجُد  َوفي الِمثاِل الّرابِِع 

ِل علْيِه في الَعَدِد والِجْنِس )اأفاِضِل  ْفراَد والتَّذكيَر )اأْفَضَل النّاِس(، اأو اأْن َياأْتَِي ُمطابِقاً لِلُمَفضَّ فيِه َوْجهاِن: اأْن َيلَزَم ال�إِ

النّاِس(.
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نسَتْنِتُج:

١- اْسُم التَّْفضيِل: اْسٌم ُمْشَتقٌّ على َوْزِن )اأْفَعل(، َيُدلُّ على اأنَّ َشْيئْيِن اْشَتَركا في ِصَفٍة واِحدٍة، َواأنَّ 
ْرِف. َفِة، مثَل: النَّْحُو اأْسَهُل ِمَن الصَّ آَخِر في تِْلَك الصِّ اأَحَدُهما زاَد َعِن ال�

ُل َعَلْيِه. ُل، ثُمَّ اسُم التَّْفضيِل، ثُمَّ الُمَفضَّ ٢- اأْركاُن التَّْفضيِل َثلاَثٌة: الُمَفضَّ

، التّامِّ )َغْيِر النّاِقِص(،  3- ُيصاُغ اْسُم التَّْفضيِل بَِطريَقٍة ُمباِشرٍة َعلى َوْزِن )اأْفَعل( ِمَن الِفْعِل: الثُّلاثِيِّ
اأو  يادِة  الزِّ )اأِي  لِلتَّفاُوِت  القابِِل  لِْلَمعلوِم،  الَمْبِنيِّ   ،) الَمْنِفيِّ )غيِر  الُمْثَبِت  الجاِمِد(،  )َغْيِر  الُمَتَصرِِّف 
أْفعاُل: )ماَت، َفِنَي، َهَلَك، َغِرَق( ل� ُمفاَضَلَة فيها، واألّ� يكوَن الَوْصُف ِمْنُه على َوزِن  النُّْقصاِن(، َفال�
، )ِمثل: اأْحَمر: َحْمراء، اأْعَرج: َعْرجاء(. )اأْفَعل( الَّذي ُمَؤنَّثُُه )َفْعلاء( الّدالِّ على لَْوٍن، اأو َعْيٍب َخْلِقيٍّ

 ِمْثل: ِفَلْسطيُن األَْطُف بِلاِد العالَِم َجّواً.  

ــِة  ياَغ ــا لِلصِّ ــِب توافُُره ــروِط الواِج ــَد الشُّ ــَد اأَح ــِر ُمباشــرٍة اإِذا َفَق ــٍة غْي ــِل بطريق ــُم التَّْفضي ٤- ُيصــاُغ اْس
، اأو يكــوَن الوْصــُف منــُه علــى وزن اأْفَعــل الَّــذي ُمَؤنَّثُــُه َفْعلاء(؛  الُمباشــرِة )كاأْن يكــوَن الفعــُل غيــَر ثلاثــيٍّ
ــروِط، وُملائـِـٍم للَمْعنــى )اأْكثــر، اأَشــّد، اأْفَضــل، اأَقــّل...(،  ْتيــاِن باْســِم َتْفضيــٍل ُمْســَتْوٍف للشُّ َوذلـِـَك بِال�إِ
قيَن ِمــَن  ــْعِبيَُّة اأْكَثــُر اْزِدحامــاً بِالُمَتَســوِّ أْســواُق الشَّ يليــِه َمْصــَدُر الِفْعــل َمْنصوبــاً َعلــى اأنَّــُه َتْمييــٌز، ِمثــل: ال�

غْيِرهــا، الظُّْلــُم اأشــدُّ َســواداً ِمــَن الظَّــلاِم.

٥- ل�ْسِم التَّْفضيِل اأرَبُع حال�ٍت:

ِل عَلْيِه   ْتياُن َبْعَدُه بالُمَفضَّ ضافِة: َوفي هِذِه الحالِة َيِجُب اإِْفراُدُه وَتْذكيُرُه، َوال�إِ ٌد ِمْن )ال( وال�إِ  اأ- ُمَجرَّ

  َمْجروراً بِـــ )ِمْن(، ِمثَل: الَمْسِجُد الَحراُم اأْقَدُم ِمَن الَمْسِجِد ال�أْقصى.

ياُق َعَلْيِه، العلماُء اأكثُر َتواضعاً للّه. ُل عَلْيِه اإِذا َدلَّ السِّ   وَقْد ُيْحَذُف الُمَفضَّ

َل في الِجْنِس والَعَدِد، ول�  ب- ُمَعرٌَّف بــِ )ال( التَّعريِف: وفي هِذِه الحالِة ُيطابُِق اْسُم التَّْفضيِل الُمَفضَّ

ُل عَلْيِه، ِمثل: " ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  "                      )التّوبة:٤٠(     ُيْذَكُر الُمَفضَّ

َبْعَدُه   ُيْؤتى  َول�  َوالتَّذكيِر،  ْفراِد  ال�إِ التَّْفضيِل حالََة  اْسُم  َيْلَزُم  نَِكرٍة: َوفي هِذِه الحالِة  اإِلى  ج- ُمضاٌف 
ِل َعلْيِه َمْجروراً بِـــ )ِمْن(، ِمثل: َمْعَرَكُة َعْيِن جالوَت اأْشَهُر مْعَرَكٍة َهَزَم فيها الُمْسِلموَن التَّتاَر. بِالُمَفضَّ

فراِد والتَّذكيِر، اأْو اأْن َيكوَن  د- ُمضاٌف اإِلى َمْعِرَفٍة: َوفي هِذِه الحالَِة َيجوُز اأْن َيْلَزَم اْسُم التَّْفضيِل حالََة ال�إِ
ِل في الِجْنِس َوالَعَدِد، ِمثل: ِهْنٌد اأْفَضُل الَبناِت، اأْو فُْضلى الَبناِت. ُمطابِقاً لِلُمَفضَّ

اأْو َمْجروراً(، َويعرُب  اأْو َمْنصوباً  ْعرابيِّ في الُجْمَلِة )َمْرفوعاً  ٦-ُيْعَرُب اسُم التَّْفضيِل َحْسَب َمْوِقِعِه ال�إِ
ال�سُم المنصوُب بعدُه تمييزاً.
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 تدريباٌت: 

َتدريب )1(

آتَِيِة، َونََضُعُه في ُجْمَلٍة: َبُعَد، اْزداَد، احَمرَّ. أفعاِل ال�  نَصوُغ اْسَم التَّْفضيِل ِمَن ال�

َتدريب )2(

 نُعِرُب ما َتْحَته ُخطوٌط، فيما َياأْتي:

١- قاَل َتعالى: "ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  "                                   )الكهف:٥٤(

ماِن ِكتاُب                )المتنّبي( نى َسْرُج ساِبٍح        َوَخْيُر َجليٍس في الزَّ ٢-  اأَعزُّ َمكاٍن في الدُّ

الهدف:  التعرف اإلى توظيف المفردات الجديدة، وال�أساليب اللغوية، والصور الفنية.

آتيتن في جمل من اإنشائنا: ١-نوظف المفردتين ال�

اأ- المسكوكات......................................  

ب- المقدرات الثقافية.................................

٢- نستخرج ال�أساليب اللغوية، ونبين نوعها:

اأ-                          ب-                      ج-                     د-

3- نحاكي ال�أساليب الواردة في الدرس:

اأ-ال�ستفهام ..............................

ب-ال�أمر.................................

ج- النفي................................

د- النهي................................

هـ التعجب..............................

٦-نستخرج خمس صور فنية وردت في الدرس، ونوضحها.

اأ-                     ب-                 ج-                  د-                هـ-

ورقة عمل )اآثارنا: عنوان تاريخنا وسجل حضارتنا(
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

هَكذا َلِقَي اللَه ُعَمُر الَوْحَدُة 
الثّانية

أَبَوْيِن َيَمنّيَيِن من حضرموت.  د باكثير الِكْنِدّي، ُولَِد عاَم ١٩١٠م، لِ�  علّي بن اأْحَمد ْبن ُمَحمَّ

د باكثير( )علّي بن اأْحَمد ْبن ُمَحمَّ

هَكذا َلِقَي اللَه ُعَمُر

)ُعَمــُر ْبــُن َعْبــِد الَعزيــِز َعلــى ِفــراِش َمَرِضــِه، َوُهــَو َيجــوُد بَِنفِســِه، َوِعْنــَدُه َزْوُجــُه فاِطَمــُة، َواأخوهــا َمْســَلَمُة ْبــُن 
َعْبــِد الَمِلــِك(

َمْسَلَمُة: األ� َتْذكُُر يا اأميَر الُمْؤِمنيَن َمْن اأْسقاَك الِحساَء ذلَِك الَيْوَم؟
ُعَمُر: ل� اأْذكُُر اإِلّ� اأنَّني َشِرْبُتُه، َفَكاأنَّما اأْشَرُب الّرصاَص الّذائَِب.
فاِطَمُة: ل� اأَحَد َيْسقي اأميَر الُمْؤِمنيَن َغْيري وَغْيُر ُغَصْيٍن خاِدِمِه.

ُعَمُر: حاشاِك يا فاِطَمُة، َوحاشاُه! اإِنَُّه لَُيِحبُّني َواأِحبُُّه. 
َمْسَلَمُة: لََعلَّ اأَحداً َدَفَعُه اإِلى ذلَك يا اأميَر الُمْؤمنيَن؟ 

ُعَمُر: ل� َتُقْل يا َمْسَلَمُة ما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم.
َمْسَلَمُة: لََقْد راَبني ُوجوُم الُغلاِم ِمْن َيْوِمِئٍذ.

فاِطَمُة: اأَجْل لَْم َيُعْد ُغَصْيٌن َكما كاَن ِمْن َقْبُل.
ُعَمُر: ُسْبحاَن اللِه! اإِنَُّه لََياأْسى لَِمَرِض َمْول�ُه.. بَِحياتي َعَلْيُكما ل� َيَرَينَّ ِمْنُكما اأنَُّكما َتتَِّهمانِِه. 

َمْسَلَمُة: َكّلا يا اأميَر الُمْؤِمنيَن، ما اأَرْيناُه َشْيئاً ِمْن ذلَِك.
ُعَمُر: َعسى اأْن َيكوَن َقْد اأَحسَّ بِما َيجوُل في قُلوبُِكْم، َفَرِكَبُه ِمْن َجّراِء ذلَك َخْوٌف. َعَليَّ بِِه يا فاِطَمُة، لََعلّي 

اأزيُل ما بَِقْلِبِه.
فاِطَمُة )َتعوُد(: ُهَو ذا ُغَصْيٌن يا اأميَر الُمْؤمنيَن.

ُعَمُر: اْدُخْل يا ُغَصْيُن، َهْل لَُكما اأْن َتْتُركاني َوْحدي َمَع ُغَصْين؟
َمْسَلَمُة: ُحّباً َوَكرامًة يا اأميَر الُمْؤِمنيَن. )َيْخُرُج َمْسَلَمُة وفاِطَمة(.

ُعَمُر: ل� َتَخْف يا ُغَصْيُن، َهلُمَّ اْدُن ِمنّي. اأَول� َتْساأُل َعْن حالي؟  
ُغَصْيٌن )في اأًسى ظاهٍر(: َكْيَف حالَُك الَيْوَم يا اأميَر الُمْؤمنيَن؟

ْهِت.  حاشاِك: َتَنزَّ

  راَبني: اأوقعني في الّشّك.
  وجوم: ُسُكوت َوَصْمت من

    َغَضب اأو َخْوف.
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نيا. آِخَرِة ِمنّي اإِلى الدُّ ُعَمُر: الَحْمُد للِّه.. اأِجُدني الَيْوَم اأْقَرَب اإِلى ال�
ْمُع ِمْن َعْيَنْيِه(: بِاأبي اأنَْت َواأّمي يا اأميَر الُمْؤِمنيَن. ُغَصْيٌن )َيْطِفُر الدَّ

ُعَمُر: َوْيَحَك! ماذا ُيْبكيَك يا ُغَصْيُن؟
ُغَصْيٌن: َوِدْدُت لَْو اأنَّ الَّذي بَِك كاَن بي. 

ُعَمُر: اإِنَّ لُِكلٍّ ِمنّا اأَجلاً ل� َيْعدوُه، َواإِنّي لَقاِدٌم َعلى َربٍّ َكريٍم، َفَجديٌر بَِمْن ُيِحبُّني األّ� ُيْشِفَق َعَليَّ ِمْن َخْيٍر. 
اأَو ل� تُِحبُّني يا ُغَصْيُن؟

ُغَصْيٌن: َبلى َواللِه يا اأميَر الُمْؤِمنيَن.
ُعَمُر: َفَهْل لََك اأْن تُِحلَّني ِمْن كُلِّ اإِساَءٍة ُربَّما اأَساأْتُها اإِلَْيَك دوَن اأْن اأْعَلَم؟

اإِلَْيَك  الُمسيُء  اأنا  الُمْؤمنيَن.  اأميَر  يا  َحنانَْيَك  باكياً(:  )َيْنِشُج  ُغَصْيٌن 
ْهِر. اأنا اأْسَتِحقُّ الَقْتَل،  ُل. َتّباً لي، َتّباً لي اأَبَد الدَّ َواإِنََّك الُمْحِسُن الُمَتَفضِّ

نّي اأْسَتِحقُّ الَقْتَل.  ُمْرُهْم بَِقْتلي؛ َفاإِ
ُعَمُر: اْخِفْض َصْوَتَك، اْخِفْضُه ِمْن اأْجلي.

ُغَصْيٌن )بَِصْوٍت خافٍض(: اْغِفْر لي يا اأميَر الُمْؤمنيَن، اْغِفْر لي.
ُعَمُر: اللُه َوْحَدُه َولِيُّ الَمْغِفَرِة، َولِكنّي ُمساِمُحَك، َوُمِحلَُّك ِمْن َحّقي اإِذا اأنَْت َصَدْقَتني الَحديَث.

أْصُدَقنََّك الَقْوَل، َول� اأْخفي َعْنَك َشْيئاً. ُغَصْيٌن: اإي َواللِه يا اأميَر الُمْؤِمنيَن، َل�
ُعَمُر: اْخِفْض َصْوَتَك.

في  مَّ  السُّ لََك  َدَسْسُت  َقْد  أْبَعُد  ال� َقيُّ  اأنا الشَّ َصْوَتُه(:  )َيْخِفُض  ُغَصْيٌن 
الِحساِء.

ُعَمُر: َقْد َعِلْمُت يا ُغَصْيُن َيْوَم اأْسَقْيَتُه لي.
ُغَصْيٌن: َعِلْمَت ذلَِك َولَْم تَُكلِّْمني اإِلّ� الَيْوَم؟!

أَكلَِّمَك لَْول� َمَحبَّتي لََك، َواإِْشفاقي َعَلْيَك ِمْن َعذاِب َيْوِم الِقياَمِة. ُعَمُر: َوما كُْنُت لِ�
ُغَصْيٌن: َوما ُيْنجيني ِمْن ذلَِك يا اأميَر الُمْؤِمنيَن، َوَقِد اْسَتْوَجْبُتُه بِما َفَعْلُت؟

 ُعَمُر: َرَجْوُت يا ُغَصْيُن، اأْن َتْنَدَم َوَتْسَتْغِفَر َعسى اأْن َيتوَب اللُه َعَلْيَك.
ُغَصْيٌن: َولِهذا َكلَّْمَتني؟

ُعَمُر: نََعْم َخبِّْرني ما َحَمَلَك َعلى ما َفَعْلَت؟
ُغَصْيٌن: الطََّمُع يا اأميَر الُمْؤِمنيَن.
ُعَمُر: اأْعطيَت َشْيئاً َعلى ذلَِك؟

أْخِبَرنََّك بالّذي اأْعطاني. ُغَصْيٌن: نََعْم، َل�
ُعَمُر: َكّلا ل� َتْفَعْل. َولِكْن َخبِّْرني َكْم اأْعطاَك؟

ُغَصْيٌن: األَْف ديناٍر يا اأميَر الُمْؤِمنيَن.

 دسست: وَضعُت.

 َيْنِشُج: َيَغصَّ بِالُبَكاِء ِمْن َغْيِر 

  انِْتَحاٍب.

 َحنانَْيَك: َعْطفَك، رحمتك.

 َتّباً: َهلاكاً.
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ُعَمُر: َقْبْضَتها؟
ُغَصْيٌن: ل� يا اأميَر المؤِمنيَن َحتّى.. حتّى..

ُعَمُر: َحتّى اأموَت؟
ُغَصْيٌن: اأَجْل واَشْقَوتاه!

ُعَمُر: َوْيَحَك، اإِْن ِمتُّ َفَلْن ُيْعطوها لََك، َوَعسى اأْن َيْقُتلوَك لَِكيلا تُْفشي ِسرَُّهْم. َفَهْل لََك ياُغَصْيُن في َخْيٍر 
آِخَرِة؟ نْيا َوسوِء عذاِب ال� ِمْن ذلَِك َعسى اأْن َتْنُجَو ِمْن َعذاِب الدُّ

ُغَصْيٌن: َكْيَف يا اأميَر الُمْؤِمنيَن؟ اأْرِشْدني.
. ُعَمُر: َتْمضي الّساَعَة اإِلى صاِحِبَك َفَتْقِبُضها ِمْنُه ثُمَّ َتعوُد بِها حال�ً اإِلَيَّ

ُغَصْيٌن: ما اإِخالُُه َيْرضى يا اأميَر الُمْؤِمنيَن.
نَُّه َسَيخاُف َوُيْعطيَك.. انَْطِلِق الّساَعَة. ُعَمُر: قُْل لَُه اإِنََّك َسُتْخِبُرني بِاْسِمِه اإْن لَْم َيْفَعْل، َفاإِ

ُغَصْيٌن: َسْمعاً يا اأميَر الُمْؤمنيَن، يا اأْكَرَم النّاِس. )َيهمُّ َبالُْخروِج(
ْمَع ِمْن َعْيَنْيَك. َواإيّاَك اأْن تُْخِبَر اأَحداً َفهذا ِسرٌّ َبْيني َوَبْيَنَك. ُعَمُر: ُرَوْيَدَك ياُغَصْيُن، اْمَسْح هذا الدَّ

ْمَع َعْن َعْيَنْيِه(: واَشْقَوتاُه . ُغَصْيٌن )َيْمَسُح الدَّ
ُعَمُر )ُيَتْمِتُم(: اللُّهمَّ اْغِفْر لَِعْبِدَك ُغَصْيٍن.

)َيْدُخُل َمْسَلَمُة وفاِطَمُة(
ٍة يا اأميَر الُمْؤِمنيَن؟ َمْسَلَمُة: َبَعْثَت الُغلاَم في َمَهمَّ

ُعَمُر: نََعْم، َذَكْرُت َوديَعًة ِعْنَد صاِحٍب لي َفَبَعْثُتُه في َطَلِبها ِمْنُه.
فاِطَمُة: َوديعة؟

ُعَمُر: َهلُّمي يا فاِطَمُة، َفَقْد اآَن لَِي اأْن اأْفضَي اإِلَْيِك بَِشيٍء طالَما جاَل في َصْدري.
فاِطَمُة: نَْفسي ِفداُؤَك يا اأميَر الُمْؤِمنيَن.

ُعَمُر: اأَتْذكُريَن ُحِليَِّك َوَجواِهَرِك الّتي اأْوَدْعناها في َبْيِت الماِل؟
فاِطَمُة: َقْد طاَبْت نَْفسي َعْنها يا اأميَر الُمْؤمنيَن، َفما بالُها؟

أْعَلُم اأنَّ الّذي َياأْتي َبْعدي  ُعَمُر: اإِنَّها لَْم َتَزْل بِحالِها.. َوَعَلْيها اْسُمِك لَْم َيْسَتْهِلْكها َبْيُت الماِل َبْعُد، َواإِنّي َل�
ها.. َفاإِْن َتُك نَْفُسِك فيها، َفاأنِْت بِها اأْولى. لَْن َيْصِرَفها في َحقِّ

ِك يا فاِطَمُة، َواأنِْت بِها اأولى. َمْسَلَمُة: اأَجْل، ِهَي َحقُّ
أيامى  ُق بِها َعلى ال� فاِطَمُة: اإذا اأِذنَْت يا اأميَر الُمْؤمنيَن، َفاإِنّي ساآُخُذها َواأَتَصدَّ

َوالَيتامى.
نيا اأنَّ ِمْن اأْهلي َوَولَدي  ُعَمُر: اأْحَسْنِت يا فاِطَمُة، اأما َواللِه لَُيَعّزيني َعْن باطِل الدُّ

َمْن اأْرجو اأْن َيْشَفَع لي َيْوَم الِقياِمِة بَِصلاِحِه َوَتْقواُه.
فاِطَمُة: َبْل اأنَْت َشفيُعنا َجميعاً يا اأبا َعْبِد الَمِلِك.

أيامى: ُمفردها اأيّم، وهي   ال�
المراأة الّتي ل� زوج لها.

 اأْفضي: اأْعِلُم، اأْخِبُر.
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أنِْت في ُزْهِدِك فيما َتْهفو اإِلَْيِه قُلوُب النِّساِء ِمَن الّزيَنِة َوالَمتاِع اأْتقى  ُعَمُر: َكّلا يا فاِطَمُة، َل�
للِه ِمنّي. 

 )َيْقَرُع ُغَصْيٌن الباَب ُمْسَتاأِْذناً(
َمْسَلَمُة: هذا ُغَصْيٌن يا اأميَر الُمْؤِمنيَن.

ُعَمُر: اْدُخْل ياُغَصْيُن.
ًة َكبيرًة( )َيْدُخُل ُغَصْيٌن حاِملاً ُصرَّ

ُعَمُر: اأَتْيَت بالَوديَعِة يا ُغَصْيُن؟
ُغَصْيٌن: نََعْم يا اأميَر الُمْؤمنيَن.

ًة اأْخرى، َفَهْل لَُكما..؟ ُعَمُر: اأْشَتهي اأْن اأْخلو بِِه َمرَّ
َمْسَلَمُة: ُحّباً يا اأميَر الُمْؤمنيَن. )َيْخُرُج َوفاِطَمة(

ُعَمُر: َهلُمَّ اْدُن ِمنّي، َواْخِفْض َصْوَتَك. هذِه األُْف ديناٍر؟
ُغَصْيٌن: نََعْم يا اأميَر الُمْؤمنيَن.

نانيَر لََك لَْول� َخْشَيتي اأْن َتْلَتِهَب َعَلْيَك ناراً َيْوَم الِقياَمِة. َفَهْل لََك في  ُعَمُر: َوِدْدُت يا ُغَصْيُن، لَْو اأَدُع هِذِه الدَّ
َخْيٍر ِمْن ذلَِك.. اأْن اأعيَدها اإلى َبْيِت ماِل الُمْسِلميَن؟

نيا اأْبَغُض اإِلى نَْفسي ِمْنها. ُغَصْيٌن: اْفَعْل ما َترى يا اأميَر الُمْؤمنيَن. اإِنّي َواللِه ما اأريُدها، َوما في الدُّ
آَن َفاأنَْت ُحرٌّ لَِوْجِه اللِه. ُعَمُر: بوِرْكَت يا ُغَصْيُن، ما اأرى اإلّ� اأنَّ اللَه شاَء اأْن َيتوَب َعَلْيَك. اْمِض ال�

ُغَصْيٌن )َيْبكي(: اأَوتُْعِتُقني يا اأميَر الُمؤِمنيَن؟
ُعَمُر: نََعْم، اْذَهْب َحْيُث ِشْئَت، َحْيُث ل� َيْعِرفَُك اأَحٌد.
ُغَصْيٌن: األ� اأْبقى يا اأميَر الُمْؤمنيَن في ِجواِرَك َوِخْدَمِتَك؟

ُعَمُر: َوْيَحَك يا ُغَصْيُن، ما َتْخِدُم ِمْن َرُجٍل ُمْحَتَضٍر، اإِْن اأْمسى، َفَلْن ُيْصِبَح، َواإْن اأْصِبَح، َفَلْن ُيْمِسَي.
ُغَصْيٌن: َبْل ُيْبقيَك اللُه يا اأميَر الُمؤِمنيَن.

ُعَمُر: انَْطِلْق، َوْيَلَك َول� تُِقْم َبْيَن هؤل�ِء َفَيْقتلوَك. )َيْدُخُل َمْسَلَمُة(
ُعقوَبِة  ِمْن  الُغلاُم  َيْنُجَو هذا  اأْن  َيْنَبغي  ل�  الُمْؤمنيَن،  اأميَر  يا  َمْعِذَرًة  َمْسَلَمُة: 

ما اْجَتَرَم. )َياأُْخُذ بَِزنِْد الُغلاِم(
ْعَت اإِلى َحديِثنا؟ ُعَمُر )غاِضباً(: َوْيَلَك يا ْبَن َعْبِد الَمِلِك، اأَوَقْد َتَسمَّ

َمْسَلَمُة: ل� َوالَّذي نَْفسي بَِيِدِه يا اأميَر الُمْؤمنيَن، َولِكْن َطَرَق اأسماَعنا َصْوتَُك 
َوَصْوتُُه.

ُل(: اأَجْل يا اأميَر الُمْؤِمنيَن.. لََقْد َصَدَق َمْسَلَمُة. فاِطَمُة )َتَتَدخَّ
نّي َقْد ساَمْحُتُه َوَعَفْوُت َعْنُه. َخلِّ َعْنُه يا  ُعَمُر: َفْلَتْكُتما اإَِذْن ما َسِمْعُتما، َفاإ

َمْسَلَمُة َفَقْد اأَعَتْقُتُه لَِوْجِه اللِه.
َمْسَلَمُة: ل� َواللِه يا اأميَر الُمْؤمنيَن، ل� َيكوُن َجزاُء الَعْبِد الغاِدِر اأْن ُيْعَتَق لَِوْجِه اللِه. ل� ُبدَّ ِمْن اأْخِذِه بَِجريَرتِِه.

 تهفو: تشتاق.

 ُمْحَتَضر: اأتاه الموُت.

 اجترَم: اْرَتكب.

ل  نْد: جمعها اأْزناد: موصِّ  الزَّ
َطَرِف الّذراع بالكّف.

: اترْك.  خلِّ
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نيا. َكلِّمي اأخاِك  لاً(: اأنُْشُدَك اللَه ياْبَن َعّمي األّ� َتْعصَي اأْمري في اآِخِر َيْوٍم لي في هذِه الَحياِة الدُّ ُعَمُر )ُمَتَوسِّ
يا فاِطَمُة .

نَُّه لََيْنُظُر بِنوِر اللِه. فاِطَمُة: اأِطْع اأميَر الُمْؤمنيَن يا َمْسَلَمُة، َفاإِ
. أميِر الُمْؤمنيَن ِمنّا ما ُيِحبُّ َمْسَلَمُة )ُيْرِسُل الُغلاَم ِمْن َقْبَضِتِه(: لِ�
ْل َوْجَهَك َعنّا يا ُغَصْيُن، اْذَهْب ل� باَرَك اللُه فيَك. فاِطَمُة: َحوِّ

ُعَمُر: َبْل َغَفَر اللُه لَُه َوبارَك فيِه. اْمِض يا ُغَصْيُن، َواْسَتْغِفْر اللَه لي َولََك.
)َيْنِشُج ُغَصْيٌن ُهَنْيَهًة ثُمَّ َيْخُرُج(

عاً( واَراأْساُه! )َيَتهاوى َعلى ِفراِشِه َمْغِشّياً َعَلْيِه( ُعَمُر:)َيِئنُّ ُمَتَوجِّ
فاِطَمُة: َوْي! َقْد ُغِشَي َعَلْيِه يا َمْسَلَمُة!

َمْسَلَمُة: َتَجلَّدي يا اأْختاُه، اإِنَّما ِهَي َغْشَيٌة َوَيفيُق.
ُعَمُر )َيْفَتُح َعْيَنْيِه َكالَْمْذعوِر، َوَيِهمُّ اأْن َيُهبَّ َفلا َيْسَتطيُع(: َمْسَلَمُة! َمْسَلَمُة!

َمْسَلَمُة: لَبَّْيَك يا اأميَر الُمْؤمنيَن.
ُة الَّتي جاَء بِها ُغَصْيٌن؟ رَّ ُعَمُر: اأْيَن الصُّ

َمْسَلَمُة: ِهَي ذي يا اأميَر الُمْؤمنيَن َبْيَن َيَدْيَك.
ُعَمُر: اإِنَّها لَْيَسْت لي يا َمْسَلَمُة، اإِنَّها لَِبْيِت الماِل. اأوصيَك اأْن َتْحِمَلها اإِلى َبْيِت الماِل.

َمْسَلَمُة: َساأْفَعُل يا اأميَر الُمْؤمنيَن.
ُعَمُر: َجزاَك اللُه َعنّي َخْيراً ياْبَن َعّمي، َواأنِْت يا فاِطَمُة.

فاِطَمُة )ُمَتَجلِّدًة(: نََعْم يا اأميَر الُمْؤمنين.
؟ ُعَمُر: َهْل لَِك اأْن تُِحلّيني ِمْن كُلِّ َحقٍّ لَِك َعَليَّ

فاِطَمُة )َتْبكي(: َقْد َفَعْلُت يا اأميَر الُمْؤمنيَن؟
فاِطَمُة.  يا  اللَه  اأْسَتْوِدُعِك  صالَِحٍة!  ِمْن َزْوٍج  َخْيراً  َعنّي  اللُه  َجزاِك  ُعَمُر: 
)َيْشَخُص بَِبَصِرِه اإِلى اأْعلى( اللُّهمَّ اأْرِضني بَِقضائَِك، َوباِرْك لي في َقَدِرَك، َحتّى 

ْرَت َتْعجيلاً.    ل� اأِحبَّ لِما اأّجْلَت َتاأْخيراً، َول� لِما اأخَّ
)َيَتَهلُّل َوْجُهُه بِالِْبْشِر َفْجاأًة( َمْرَحباً.. بِكراٍم َطيِّبيَن!

فاِطَمُة: بَِمْن يا اأميَر الُمْؤمنيَن؟
ُعَمُر: بِهِذِه الوجوِه الَّتي لَْيَسْت بُِوجوِه اإِنٍْس َول� جاّن.

فاِطَمُة: نَْفسي ِفداؤَك يا ُعَمُر!
آِخَرُة نَْجَعلُها لِلَّذيَن ل� ُيريدوَن ُعلُّواً في ال�أرِض  ُعَمُر)َكاأنَُّه لَْم َيِع َشْيئاً ِمّما َحْولَُه( يتلو قولَُه تعالى: "تِْلَك الّداُر ال�

داً َعْبُدُه َوَرسولُُه. ول� َفساداً َوالعاِقَبُة لِْلُمتَّقيَن". اأْشَهُد اأْن ل� اإلَه اإل� اللُّه، َواأْشَهُد اأنَّ ُمَحمَّ
ُد َمْسَلَمُة وفاِطَمُة الّشهاَدَتْيِن في ِرقٍَّة َوُخشوٍع( )ُيَردِّ

ُعَمُر: )َيْصحو َصْحَوًة( ُغَصْيُن! اأْيَن ُغَصْيٌن؟

 ُهَنْيهة: َقليل من الزَّمان، َوْقت
   قصير.

 يتهاوى: يسقط.
 َوْي: اسم فعل بمعنى اأتعّجب.

 َيْشَخُص بَِبَصِرِه: َيَتجه، 

ُق بَِبَصِرِه.   ُيَحدِّ
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َمْسَلَمُة )ُمَتَجلِّداً(: َقْد َمضى لَِسبيِلِه يا اأميَر المؤمنيَن.
ُعَمُر )بَِصوٍت َضعيٍف(: الَحْمُد للِه.

لَِعْبِدَك..  َواْغِفْر..  ُغَصْيٍن..  لَِعْبِدَك..  اْغِفْر..  اللُّهمَّ  )َيَتَحْشرُج( 
ُعَمَر.. َمَع َعْبِدَك.. ُغَصْيٍن.

 )ُيْسِلُم الّروَح(

 ُمَتَجلِّداً:  ُمَتَصّبراً.

ُد صوُت    َيَتَحْشرُج: يتَردَّ
  النََّفس عند ال�حتضاِر.

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

 نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�آتَِية:

جاَبَة الّصحيحَة لُِكلٍّ ِمّما ياأتي: ١ نَْختاُر ال�إ

اأ- ما َنوُع َمْسَرحيَِّة )هكذا َلِقَي اللَه ُعَمُر(؟

١- تاريخّيٌة.         ٢- اجتماعّيٌة.              3- وَطنّيٌة.                 ٤- فلَسفّيُة.

ب- َمِن الُمخاَطُب في ِعبارِة: ''َوْيَلَك يا ْبَن َعْبِد الَمِلِك''؟

 ١-ُغصيٌن.         ٢- َمْسَلَمُة.                3- ُعَمُر بُن َعْبِد الَعزيِز.   ٤- صاحُب الُغلاِم.

"؟ ج- ماذا َيْعني َقوُل ُعَمَر: "َهْل َلِك اأْن ُتِحّليني ِمْن ُكلِّ َحقٍّ َلِك َعَليَّ

ها.    ٢- اأْن تتناَزَل َعْن حّقها في الميراِث. ١- اأْن تُساِمَحه عن كُلِّ ذنٍب اقترفُه بِحقِّ

3- اأْن َتْصُدَقُه َبْعَد موتِِه وَتَبرَّ بِه.                ٤- اأْن تُحافَظ على حقوقه.

ُة الّتي َبَعَث فيها الَخليَفُة الُغلاَم ُغَصْيناً؟ ٢  ما الَمَهمَّ

3  نْذكُُر ما اأفضى بِه الَخليَفُة ُعَمُر بُن َعْبِد الَعزيِز لفاِطَمَة.

٤  َطَلَب الَخليَفُة ُعَمُر بُن َعْبِد الَعزيِز ِعْنَدما اأفاَق ِمْن َغْشَيِتِه، َطَلَبْيِن، ما ُهما؟
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... بُّ        يا َلْيُل، الصَّ

:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

ِه َوَفْقِد َبَصِره. اأبو الَحَسِن َعلّي الَقْيَروانِّي الُحَصرّي، نُِكَب في ُطفولَِتِه بَِفْقِد اأمِّ

اأبو الَحسن الَقيروانّي  

ــــبُّ َمتى َغـــــــُدُه    اأِقــيـــــــــاُم الــّســـــاَعِة َمـــْوِعــــُدُه؟ ١- يـا لَْيـــُل، الصَّ

ُدُه َقــــــــُه     اأَســـــــــٌف لِـــــْلَبْيــــــــِن ُيـــــــــَردِّ ـَاأرَّ ـــّمـــــــاُر فــ ٢- َرَقـــــــَد السُّ

3- َفَبكــــــاُه النَّْجــــــُم وَرقَّ لَـــــــــــــُه     ِمّمـــــــا َيْرعــــــــــــاُه وَيـــــْرُصـــــــــُدُه

ُدُه ٤-َكِلــــٌف بَِغـــــزاٍل ذي َهـــَيــــــــــٍف     َخــــــــْوُف الواشـــــــيــــَن ُيــــَشــــرِّ

٥- نََصَبـــــْت َعْينـــــاَي لَُه َشــَركــــــــاً      فـــي الــنَّــــــــــْوِم َفـَعــــزَّ َتــــَصيُّــــــُدُه

ــــْرِب َسبــــــــانــــــي اأْغَيــــــُدُه ٦- َوَكفـــى َعَجبـــــاً اأنّـــي َقِنــــــــٌص      للسِّ

7- َيْنضـــــو ِمْن ُمْقَلِتــــــهِ  َسْيفــــــــــاً      َوَكــــــــاأنَّ نُعـــاســـــــــاً ُيْغِمــــــــــُدُه

ــــــُدُه ٨- َفُيـــــريُق َدَم الُعــّشـــــــاِق بِـــــــــــــِه       والـــويـــُل لِـــَمـــــــْن َيَتـــَقـــــلَـّ

٩- َكـــــّلا، ل� َذنْـــَب لَِمْن َقَتَلــــــْت     َعْيــــنــــاُه َولَـــْم َتْقُتــــــــــْل َيــــــــُدُه

ُدُه ْيـــــــــِه َتــــــــــــَورُّ ١٠- يــــا َمْن َجَحَدْت َعْيناُه َدمـــــــي     َوَعــــلـــــى َخـــــدَّ

١١- َخــداَك َقْد اْعَتــــــَرفــا بَِدمــــــــي      َفَعــــــلاَم ُجفـــــــونَُك َتْجَحـــــــــُدُه؟

ـــــــــُدُه أعيـــــُذَك ِمْن َقْتلــــــــــي    َواأُظــــــــنُّـــــَك ل� َتـــــــــَتـــَعمَّ ١٢- اإِنّـــي ل�

١3- بِــاللِه َهـــــِب الُمْشتـــــاَق َكـًرى      َفَلَعـــلَّ َخيــــــالَــــــــَك ُيْســــِعــــــــُدُه

: العاِشُق. بُّ     الصَّ

ّماُر: جمع سامر     السُّ

     الّساهُر ليلاً.

 الَبْين: الِفراق.

 َكِلٌف: ُمَتَعلِّق.

 ذي َهَيٍف: َرقيق

 الَخْصِر.

 َشَركاً: فّخاً.

 الواشيَن: الُحّساد.

 َقِنٌص: صّياٌد.

 اأْغَيُد: مائُل الُعُنِق،

 والُمَتَثنّي في نُعومٍة.

.  َيْنضو: يسَتلُّ

  َكًرى: نُعاس.
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 َضنى: َتعب.

 َيقضي: َيموت.

الفعِل   َمْصدُر    َشَرٌق: 
ُغصَّ  وَيعني  َشِرَق 
اأو  َطعاٍم  ِمْن  بَِشيٍء 

َشراٍب في َحْلِقِه.

 َتَجلُُّدُه: َصْبُرُه.

الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

  نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عن ال�أسئلة ال�آتيِة:

آتيِة: أبياِت الّشعريِّة ال� ُح الّصوَرة الَفنّـّيـَة في كُلٍّ ِمَن ال� ١ نُوضِّ

ُدُه  اأ- َكِلٌف ِبَغَزاٍل ذي َهَيـٍف       َخْوُف الواِشيـــَن ُيَشــرِّ

ب- َيْنُضو ِمْن ُمْقَلِتهِ  َسْيفًا       َوَكــــاأنَّ ُنعاســــًا ُيْغِمـــُدُه

ج- َخداَك َقْد اْعَتَرفا ِبَدمـي       َفَعلاَم ُجفوُنَك َتْجـَحُدُه؟

٢ نَْختاُر العاِطَفَة الّتي يُدلُّ َعَلْيها كُلُّ َبْيت ِشعريٍّ مْن َبْين القوسيِن فيما ياأْتي:         

بُّ َمتى َغدُه…                )الُحْزن، الّشوق، الَخوف(  اأ- يا َلْيُل، الصَّ

ب- ِباللِه َهِب الُمْشتاَق َكًرى ...             )الّندم، ال�ستعطاف، ال�إعجاب(

 ج-َكِلٌف ِبَغزاٍل ذي َهَيٍف...                 )الياأس، الّزْهد، ال�إعجاب(

١٤- ما َضرََّك لَْو داَوْيـــــَت َضـــــنى    َصـــــبٍّ ُيْدنــيــــَك َوتُْبــــِعــــــــــُدُه؟

ُدُه؟ ١٥- َوَغــــداً َيقضـــي اأْو َبْعــــَد َغـــٍد   َهـــــْل ِمــــْن نَــــَظــــــٍر َيــــَتــــــَزوَّ

ْمــــِع َيفـــــيـــــُض ُمـــــــَورَُّدُه ــــْوِق لَنا َشـــــــَرٌق   بِالـــــــدَّ ١٦- يا اأْهـــــَل الشَّ

ــــــُدُه ْهـِر تَُبـــــعِّ ١7- َيْهــــــوى الُمْشتـــــاُق لِقاَءكُـــــُم   َوُصــــــــروُف الــــــدَّ

ــــــــُدُه! أيّــــــــــاُم تَُنـــــكِّ ١٨- ما اأْحـــــلى الــــَوْصَل َواأْعَذَبـــــُه    لَـــــــــْول� ال�

ـــــُدُه؟ ١٩- بِالَبْيـــــِن َوبِالِْهْجـــــراِن، َفيـــــــــا    لُِفـــؤاِدي َكـــــْيـــــَف َتـــــَجلُـّ
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١- نقراأ النص ال�آتي من درس)يا ليُل، الصّب..(، ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:

يا ليُل، الصّب متى غده        اأقيام الساعة موعده

رقــــد السّمار فاأّرقـــــه       اأسف للبين يرّدده 

َكِلٌف بغزال ذي َهَيٍف        خوف الواشين يشرّده

أبيات؟ ............................................. اأ- ل�أي غرض شعري تنتمي ال�

ب- كيف يبدو الشاعر في البيت الثاني؟ ..........................................

ج- نشرح البيت ال�أول شرحاً اأدبياً وافياً.

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

د- نوضح الصورة الفنية في البيت الثالث.

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

أبيات؟..... هـ- ما البحر العروضي الذي نظمت عليه ال�

و- نستخرج من النص:

*  منادى ......    * اسم استفهام.......  * فاعلاً .....  * مصدراً .....* اسم فاعل......

ز- نعرب ما تحته خط.

  الَعروُض

الَبْحُر الُمْحَدُث

آتَيَة: أبياَت ال�  نَْقَراأ ال�

َثْر ١- َلْم َيَدْع َمْن َمضى ِلّلذي َقْد َغَبْر     َفْضَل ِعْلٍم ِسوى اأْخِذِه ِباْل�أ

بُّ َمتى َغُدُه              اأقياُم الّساعِة َمْوِعُدُه؟ ٢- يا َلْيُل الصَّ

3- َيْنضو ِمْن ُمْقَلِتهِ  َسْيفًا               َوَكاأنَّ ُنعاسًا ُيْغِمـُدُه 

ورقة عمل )يا ليُل، الصّب(
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أّوَل َعروضّياً، نَِجُد اأنُّه َعلى النّْحِو ال�آتي:  اإذا َقطّْعنا الَبْيَت ال�

ـْ لـ   ذيَمْن َمـ ضىلَْم  َيـ  َدْع  بِْل اأ َثْراأْخـ  ِذ  هيمْن ِسـ  وىَفْضـ َل ِعْلـَقْد  َغـ  َبْر       لِل

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

 فاِعلُْن        فاِعلُْن        فاِعلُْن        فاِعلُْن        فاِعلُْن        فاِعلُْن        فاِعلُْن        فاِعلُْن      

أْصليَُّة لِْلَبْحِر  ئيَسُة ال� نُلاِحُظ اأنَّ َتْفعيلاِت الَبْيِت جاَءْت َجميُعها َعلى َوْزِن )فاِعلُْن(، َوِهَي التَّْفعيَلُة الرَّ

ْطِر الثّاني)الَعُجِز(، دِر(، وِمْثَلها في الشَّ ِل ِمَن الَبْيِت )الصَّ أوَّ ْطِر ال� َرْت اأْرَبَع َمّراٍت في الشَّ الُمْحَدِث، واأنَّها َتَكرَّ

ْدِر، َواأْرَبعاً في الَعُجِز َبْحَر الُمْحَدِث. ُر فيِه )فاِعلُْن( َثماني َمّراٍت، اأربعاً في الصَّ َوُيَسّمى الَبْحُر الّذي َتَتَكرَّ

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

ِعـ  ُد  هوَعـ  ِة  َمْوُمْسـ   سااأ  قـِ   ياَغـ   ُد  هو       ُب  َمـ  تىلُصـ  َصـْبـيا  لَيـ

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

َفِعلُْنَفِعلُْنَفْعلُْنَفِعلُْنَفِعلُْنَفِعلُْنَفْعلُْنَفْعلُْن

ِمـ ُد هوَسْن ُيْغـ َن نُـ عاَو َكـ اأْنَسْيـ  َفْن          لَـ  ــتـِ  هي ِمْن  ُمْقـَيْنـ  ضو

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

َفِعلُْن َفْعلُْنَفِعلُْنَفِعلُْنَفْعلُْنَفِعلُْنَفْعلُْنَفْعلُْن

 نُلاِحــُظ َبْعــَد َتْقطيــِع الَبْيَتْيــِن: الثّانــي والثّالـِـِث اأنَّ َتْغيُّــراً َطــَراأ علــى التّْفعيلــِة ال�أصلّيــِة )فاِعلـُـن(، َحْيــُث جــاَءْت 

أْكَثــِر  بِصورتيــِن اأخرَيْيــِن ُهمــا: ) َفِعلـُـْن ب ب -، وَفْعلـُـن - -(، فَتَنّوَعــت َتْفعيلاتُُهمــا َبْيــَن هاتيــِن الّصوَرَتْيــِن ال�

اْسِتْعمال�ً.
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ْدِر، واأرَبع َتْفعيلاٍت في الَعُجِز. ُن َبْحُر الُمْحَدِث ِمْن َثماني َتْفعيلاٍت: اأرَبع َتْفعيلاٍت في الصَّ ١- َيَتَكوَّ

صلّيُة ِلْلَبْحِر الُمْحَدِث، ِهَي: )فاِعُلن - ٮ - (، َوَتِرُد في الَبْيِت الّتامِّ الّصحيِح، وُهَو  ٢- الّتْفعيَلُة ال�أ
نادٌر في الّشعِر الَعموِديِّ .

3- ِلَتْفعيَلِة )فاِعُلن( صوَرتاِن، ُهما: ) َفِعُلن ٮ ٮ -( و)َفْعُلْن - - (، وهاتاِن الّصوَرتاِن َتِرداِن في 
َجميِع اأْجزاِء الَبْيِت.

ُن َبْحُر الُمْحَدِث ِمْن تكراُر )فاِعُلْن - ٮ -( اأو اإِْحدى صوَرَتْيها اأربَع مّراٍت في ُكلِّ َشطٍر  ٤- َيَتَكوَّ
. ِمَن الَبْيِت الّشعريِّ

٥- ِمْفتاح الَبْحِر الُمْحَدِث ُهَو:

              َحَركاُت الُمْحَدِث َتْنَتِقُل         َفِعُلْن  َفْعُلْن  َفِعُلْن  َفِعُلْن

ْوَسَط   ْخَفَش ال�أ ٦- َلْم َيَتعرَّض الخليُل بُن اأحمَد واِضُع ِعْلِم الَعروِض لهذا الَبْحِر، لِكنَّ ال�أ
تلميَذ سيبويه تدارَك هذا الَبْحَر على الَخليِل، َومْن ُهنا جاءت َتْسِمَيُتُه بالُمتدارِك اأو الُمْحَدِث.

نسَتْنِتُج:

 تدريباٌت: 

آتَيَة ِمَن الَبْحِر الُمْحَدِث، ونَْذكُُر التّْفعيلاِت في كُلٍّ ِمْنها: أبياَت ال�  نَُقطُِّع ال�

ُدُه                     )الُحَصرّي(     َكِلٌف ِبَغزاٍل ذي َهَيـٍف          َخْوَف الواشيَن ُيَشرِّ

َنَصَبْت َعْيناَي َلُه َشـَركًا          في النَّْوِم َفَعزَّ َتَصـيُّــُدُه

ْرِب َسباني اأْغَيــُدُه َوَكفى َعَجبًا اأّني َقِنــٌص          للسِّ

ــُدُه                      )خالد عبد الهادي(  هـداِء ُيَؤكِّ ُدُه           َوَدُم الشُّ َقَســٌم يـا ُقــــْدُس اأَردِّ

ــــُدُه  َمـهِّ ْشـــلاِء اأ َقَسمًا بالنَّْصِر َطريُق الَعْو          مَدِة ِباْل�أ

آتييِن:        نَْكُتُب قّصًة في واحٍد ِمَن الموضوعيِن ال�
. َر ِبِه؛ ِلَيْشَهَد َشهاَدَة زوٍر، لِكنَّ ضميَرُه استيقَظ، وُهَو واقٌف اأماَم القاضي، وَشِهَد بالحقِّ ١- َرُجل فقير ُغرِّ

٢- اأّم وابنها فّرقت بيَنهما الّنكَبة عام ١٩٤٨م، ُثّم اجَتمعا َبْعَد ِسّتين عامًا.

التّعبيُر 
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 القواعُد 

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

التَّْصغيُر

 َنْقَراأ ال�أمِثَلَة ال�آتَيَة:

 المجموعة )اأ(

ْمِس. حى ُبَعْيَد ُشروِق الشَّ ١- ُنَصّلي الضُّ

ْعُر ل� َيْقوى َعلى َتْحليِلِه             )ُمَحّمد َمْهدي الَجواهرّي( ٢- َوَلَقْد َراأْيُت ُفَوْيَق دْجَلَة َمْنظرًا     الشِّ

ُر                    )عمر بن اأبي ربيعة(  َم ُسمَّ َح ُرعياٌن وَنوَّ 3- َوغاَب ُقَمْيٌر ُكْنُت اأْرجو ُغيوَبُه     َوَروَّ

ْرَف اإِنََّك ِمْن ُنَمْيٍر      فلا َكْعبًا َبَلْغَت َول� ِكلابا                  )جرير( ٤- َفُغضَّ الطَّ

٥- ُدَرْيِهٌم َجيٌِّد َخْيٌر ِمْن ِدْرَهَمْيِن ُمَزيََّفْيِن.

َرْت َرجاُء اأْن َتْشَترَي ولو ُعَنْيقيدًا ِمَن الِعَنِب... لِكنَّ حصيلَة َبْيِعها الَحليَب، ل� َتْكفي...  ٦- َفكَّ

المجموعة )ب(

ْفل َفَظَهَر ُنَيْيُبُه. ْهَرِة: الَمبيُض والَقَلُم والتَُّوْيُج. ٢- َضِحَك الطِّ ١- ِمْن اأجزاِء الزَّ

3- الَعصا ِمْن الُعَصيَّة، ول� َتِلُد الَحيََّة اإِّل� الَحيَّة.

ِة«                         )اأخرجه اأحمُد(      َوْيِبَضُة؟ قاَل: اْلُفَوْيِسُق َيَتَكلَُّم في اأْمِر العامَّ ٤- »قيَل ما الرُّ

   َهِل الَكِلماُت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط اأْسماٌء اأو اأفعاٌل؟

   َهْل ِهَي ُمْعَرَبٌة اأْو َمْبِنيٌَّة؟

   ما التَّغييُر اّلذي َطَراأ َعلى ِبْنَيِتها؟

َتغييراً  َواأنَّ  ُمْعَربٌة،  اأْسماٌء  )اأ(  الَمْجموَعِة  اأْمِثَلِة  في  ُخطوٌط  َتْحَتها  الَّتي  الَكلماِت  اأنَّ  نُلاِحُظ 
َدقَّقنا  واإذا  ُعْنقود(،  ِدْرَهم،  نَِمر،  َقَمر،  َفْوق،  التَّْغييِر )َبْعد،  َقْبَل  َوِهَي  بِْنَيِتها،  َجرى َعلى  َمْخصوصاً 
النََّظَر، نَِجُد اأنَّ كُّلاً ِمْنها َقْد ُضمَّ اأّولُُه، َوفُِتَح  ثانيه، َوزيَدْت ياٌء ساِكَنٌة َبْعَد الَحْرِف الثّاني ُمباشرًة، َوَقْد 

اْصُطِلَح َعلى َتْسمَيِة هذا التَّغييِر َتْصغيراً.
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ْلنا ال�أسماَء الّتي َتْحَتها ُخطوٌط في الَمْجموَعِة )اأ( مّرًة اأْخرى، نَِجُد اأنَّ كُلَّ اسٍم ِمنها اأدَّى َمْعًنى  َواإذا تاأمَّ
أّوِل َدلَّْت َعلى َتْقريِب الّزماِن، َو) فُويق( في الِمثاِل الثّاني َدلَّْت َعلى َتْقريِب  َجديداً، َفـ )ُبَعْيد( في الِمثاِل ال�
َو)نَُمْير( في الِمثاِل الّرابِع َدلَّت َعلى التَّْحقيِر،  الَمكاِن، َو)قَُمْير( في الِمثاِل الثّالِِث َدلَّْت َعلى ِصَغِر الَحِجم، 

َو)ُدَرْيِهم( في الِمثاِل الخامِس دلّْت َعلى َتقليِل الّذاِت.
اأّن ُمَكّبَر كُلٍّ ِمنها اْسٌم  نَِجُد  النََّظَر في ال�أسماِء الُمَصغَّرِة: )ُبَعْيد، وفُويق، وقُمير، ونُمير(،  اأَعْدنا  واإذا 
بِتاِء  ، واأنَّها ُصغِّرْت على َوْزِن )فَُعْيٍل(، وهكذا ُيَصّغُر كُّل اسٍم ثُلاثيٍّ َسواء اأكان ُمَذكّراً، اأم َمختوماً  ثُلاثيٌّ
َحْمراء:  ُسَلْيمى،  الَمْمدودِة، مثل: َسْلمى:  اأو  المقصورة،  التّاأنيث  باألِف  اأو  ُزَهْيرة،  َزْهَرة:  التّاأْنيِث، مثل: 

ُحَمْيراء، اأو باألٍف ونوٍن زائِدتين، مثل: َحْمدان: ُحَمْيدان.  
لِِه،  َر بَِضمِّ اأوَّ ، ُصغِّ كما نُلاحُظ اأّن َكِلَمَة )ُدَرْيِهم(، في الِمثاِل الخامس َتصغيُر )ِدْرَهم(، وهو اسٌم ُرباعيٌّ
َوَفْتِح ثانيه، َوزيادِة ياٍء ساِكَنٍة َبْعد الحرِف الثّاني، ثُّم َكْسِر ما َبْعَد الياِء، َفصاَر ال�ْسُم َعلى َوْزِن )فَُعْيِعل(، 
، واأنَّ )ُعَنْيقيداً( في الِمثاِل الّسادِس، َتْصغيُر )ُعْنقود( َوُهَو اْسٌم ُخماسيٌّ رابُعُه  وهكذا ُيَصّغُر كُلَّ اسٍم ُرباعيٍّ
لِِه، َوَفْتِح ثانيه، َوزيادِة ياٍء ساِكَنٍة َبْعد الحرِف الثّاني، وَقْلِب الواو ياًء فصاَر  َر بَِضمِّ اأوَّ َحْرُف ِعلٍّة ُهَو الواو، ُصغِّ

ال�سُم على وزِن )فَُعْيعيل(.
واإذا َتاأّمْلنا ال�أسماَء الّتي َتْحَتها ُخطوٌط في اأمثلِة الَمْجموَعِة )ب(، نَِجُد اأنّها اأْسماٌء ُمَصّغرٌة، واأّن ُمكّبَرها 
ألَف الثّانيَة فيِه  أّوِل، نَِجُد اأّن ال� )تاج، ناب، َعصا، فاِسق(، ولَْو وازنّا َبْيَن )تاج( وُمَصغَّرِه )تُويج( في الِمثاِل ال�
ألَف الثّانيَة  قُِلَبْت واواً ِعْنَد التَّْصغيِر، ولَْو وازنّا اأْيضاً َبْيَن )ناب( وُمَصّغِرِه )نَُيْيب( في الِمثاِل الثّاني نَِجُد اأّن ال�
ألَف الثّانية في ال�سِم الثّلاثيِّ تَُردُّ اإلى اأصِلها ِعْنَد التَّْصغيِر. اأّما اإذا  ّن ال� فيِه قُِلَبْت ياًء ِعْنَد التَّْصغيِر، وهكذا فاإ
كان ثالُث ال�ْسِم األفاً فُتقَلُب ياًء وتُْدَغُم في ياِء التَّْصغير كـ )ُعَصيَّة( في الِمثاِل الثّالث، وكذلك اإذا كان ثالثُُه 

واواً، مثل: َعجوز: ُعَجيِّز.
ونُلاِحُظ في الِمثاِل الّرابِع اأّن )الُفَوْيِسق( َتْصغيُر )الفاسق(، وهو اْسٌم ُرباعيٌّ ثانيه األٌف؛ َحْيُث  قُِلَبْت األُفُه 

واواً ِعْنَد التَّْصغيِر، وهذا َشاأُن كُلِّ اسٍم ُرباعيٍّ ثانيه األٌف. 

نسَتْنِتُج:

ماِن، اأو َبياِن قُْرِب  ١- التَّْصغير: َتغييٌر َيجري على ال�أسماء الُمعربِة؛ لَِيُدلَّ على ِقلَِّتها، اأو لِتقريِب الزَّ

   الَمكاِن، اأو التََّحبُِّب اأو التّحقيِر.

٢- ِمْن ُشروِط ال�ْسِم الُمراِد َتْصغيُرُه:
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 تدريباٌت: 

ْبط التّامِّ:  آتيَة، َمَع الضَّ أْسماَء ال� ُر ال�  نَُصغِّ

-١

َفْهد

-٢

َسْلمان

-3

حارث

-٤

معَرَكة

مْنديلَغزالساقَوَرَقة

ِمصباحَجْعَفرَسْلمىَحْمراء

شارِة،  ال�إ واأسماِء  ال�ستفهاِم،  كاأسماِء  المبنّيُة،  سماُء  ال�أ ُر  ُتَصغَّ فلا  ُمْعربًا،  اْسمًا  َيكوَن  اأْن  اأ-  

فعاُل  والُحروُف. والّضمائِر، ول� ال�أ

ب- اأّل� َيكوَن َلْفُظ ال�ْسِم على وزِن صيغٍة ِمْن ِصَيِغ التَّصغير، مثل: ُمسْيِطر.

واأنبياِئِه  الله  كاأسماِء  مُة شرعًا،  الُمعظَّ سماُء  ال�أ ر  ُتَصغَّ فلا  للتَّصغيِر،  قابلًا  ال�ْسُم  َيكوَن  اأْن  ج- 

وملائكتِه وُكُتِبِه.

أّوِل، َمْفتوَح الثّاني، وتُزاُد فيه ياٌء ساكَنٌة َبْعَد ثانيِه، وَقْد َتْطراأ عليه  3- كّل اْسٍم ُمَصغٍَّر يكوُن َمْضموَم ال�

    َتْغييراٌت اأْخرى.

ُر ال�ْسُم الثلاثيُّ على صيغِة )فَُعْيل(، ِمثل: َسْهل: ُسَهْيل. ٤- ُيَصغَّ

٥- ُيَصغَّر َتْصغيَر ال�ْسِم الثّلاثيِّ كُلُّ اْسٍم ثلاثيٍّ ُختم بـ :

اأ- تاِء الّتاأنيِث، ِمثل: َتْمَرة: ُتَمْيَرة/ َشْوكة: ُشَوْيكة.

ب- األِف الّتاأنيِث الَمْقصورة، ِمثل:َسْعدى: ُسَعْيدى

ج- األِف الّتاأنيِث الَممدودِة، ِمثل: َصحراء: ُصَحْيراء.

ُر ال�ْسُم الرُّباعيُّ على صيغِة )فَُعْيِعل(، ِمثل: َزْورق: ُزَوْيِرق. ٦- ُيَصغَّ

، ُختَم بتاِء التّاأنيِث، ِمثل: ِمْسَطَرة: ُمَسْيِطَرة. 7- ُيَصّغر تصغيَر ال�ْسِم الرُّباعيِّ كُلُّ اْسٍم ُرباعيٍّ

٨- ُيَصغَّر الُخماسيُّ الّذي رابُعُه َحْرُف َمّد )ِعلّة(، على صيغِة )فَُعْيعيل(، مثل: ِمْسمار: ُمَسْيمير، ِقْنديل: قَُنْيديل.

٩- ما كاَن ثانيِه األفاً ُمْنَقِلبًة تُردُّ اإلى اأْصِلها، ِمثل: غار- ُغَوْير، غابة- ُغَيْيَبة، فاإذا كانْت زائدًة قُلبْت واواً، 

ِمثل: كاتب: كَُوْيتب.

٩- ما كان ثالِثُُه األفاً اأْو واواً تُقلباِن ياًء، وتُْدَغماِن في ياِء التّصغيِر، واإْن كاَن ثالثُه ياًء، اأْدِغَمْت في ياِء 

التّصغيِر، ِمثل: ِعصام: ُعَصيِّم/ خطوة: ُخَطيَّة/ َسرير: ُسَريِّر.
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ِهْند طاِهر الُحَسْيِنّي 
اأمُّ الَمْحروميَن، َوَرفيَقُة الُمْتَعبيَن

الَوْحَدُة 

:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

الِفَلْسطيِنيَُّة  الَمْراأُة  َمْتُه  َقدَّ ما  جاِحٍد  ِسوى  ُيْنِكُر  ل� 

نِضالِنا  َمسيِرِة  في  ِجساٍم  َوَتْضِحياٍت  ٍة،  َجمَّ ُبطول�ٍت  ِمْن 

. الِفَلْسطيِنيِّ

لِْلَمراأِة  فاً  ُمَشرِّ اأنْموَذجاً  الُحسينّي  طاِهر  ِهند  َوتَُعدُّ 

أْيتاِم  ال� لِِخْدَمِة  َوُجهوَدها  َحياَتها  نََذَرْت  َفَقْد  الِفَلْسطيِنيَِّة؛ 

أْسَرِة الِفَلْسطيِنيَِّة ِمَن  َوالُمَشرَّديَن ِمْن اأْبناِء َشْعِبها، َوِحماَيِة ال�

َبْيَن  الَّتي  َوالَمقالَُة  النَّْكَبِة.  َمجاِزِر  َجّراَء  ياِع  َوالضَّ التََّشتُِّت 

َواأنِْشَطِتها  الّرائَِدِة،  هِذِه  ُجهوِد  ِمْن  َشَذراٍت  َتْكِشُف  اأْيدينا 

ٍة، ما زالَْت تَُؤّدي َدْوَرها  َتْعليِميٍَّة َواْجِتماِعيٍَّة ِعدَّ ساٍت  اإِنْشاُء َمراِكَز َوُمَؤسَّ الَّتي كاَن ِمْن َتَجلِّياتِها 

. َسُة داِر الطِّْفِل الَعَربِيِّ ريِف، َوَعلى َراأِْسها ُمَؤسَّ ياِديَّ في َقْلِب الُقْدِس الشَّ الرِّ

      )فريق التاأليف(

الثّالثة

ِهْند طاِهر الُحَسْيِنّي 
اأمُّ الَمْحروميَن، َوَرفيَقُة الُمْتَعبيَن

ُهناَك اأناٌس ُخِلقوا لِلِكفاِح َوالنِّضاِل، َيْسَتْعِذبونَُه، َوَيْستطيبوَن كُلَّ َشْيٍء في َسبيِلِه، َيَرْوَن فيِه اأداًء 

جاَعِة،  ْصلاِح، َوَيْضِربوَن فيِه َمَثلاً لِْلُجْراأِة، َوالشَّ ميِر، َوَسبيلاً ناِجحاً لِلنُّهوِض َوال�إِ لِْلواِجِب، َواإِْرضاًء لِلضَّ

أْيتاِم َوالَمْحروميَن، ِمْن ذلَِك الطِّراِز الَفريِد  أْجياِل، َواأمُّ ال� يثاِر. َوِهْنُد الُحَسْيِنّي، ُمَربَِّيُة ال� َوالتَّْضِحَيِة َوال�إ

َوَشبابِها، َكما  َفَقْد كاَفَحْت في ِصباها  َوالُمناِضليَن،  الُمكاِفحيَن  كل، النَّْوع. ِمَن     الطِّراز: الشَّ
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كاَفَحْت في كُهولَِتها، َوَشْيخوَخِتها، َوَظلَّ ِفْكُرها النَّيُِّر، َوَعَملُها الَخّلاُق، َيْحِملاِن شاَرَة الِكفاِح َوالَعطاِء 

الحاِضِر  في  أْجيالِنا  لِ� ُيْحَتذى  َوَمثلاً  قُْدَوًة،  ِمْنها  َجَعَلْت  َفريٍد؛  بِطاَبٍع  َوَوَسَمْتها  َشْخِصيََّتها،  َميََّزْت  الَّتي 

َوالُمْسَتْقَبِل.

د صالِح الُحَسْيِنّي، في الَبْيِت الَمعروِف  ها الَمْرحوِم ُمَحمَّ أمِّ ها لِ� ُولَِدْت ِهْند طاِهر الُحَسْيِنّي في َبْيِت َجدِّ

ريِف في الخاِمِس َوالِعْشريَن ِمْن نَْيساَن عاَم ١٩١٦م لَِتْنَضمَّ اإِلى اأْسَرٍة  حالِّياً بِداِر الطِّْفِل الَعَربِيِّ في الُقْدِس الشَّ

نٍَة ِمْن َخْمَسِة اأِشّقاَء، كانوا َيْكُبرونَها، َوكاَن والُِدها َيْعَمُل في ِسْلِك  ُمَكوَّ

َنَتْيِن، َفعانَْت في ُطفولَِتها  الَقضاِء، لِكنَُّه تُُوفَِّي، َولَْم َيَتجاَوْز ُعْمُرها السَّ

ِمَن الُيْتِم َوالِحْرماِن، َفلا َعضيَد لَها، َول� ُمعيَن ِسوى اأمٍّ َرؤوٍم، َغَمَرْتها 

َواإِراَدتِها  بَِصْبِرها،  ُمَتَسلِّحًة  نَْفَسها،  َونََذَرْت  َحنانِها،  بَِفْيِض  َواأْخَوَتها 

غيَرِة اأَثراً َكبيراً، انَْعَكَس  الَقِويَِّة لَِتْربَِيِتِهم َوَتْعليِمِهم؛ ما َزَرَع في نَْفِس الصَّ

َعلى َحياتِها الَعَمِليَِّة فيما َبْعد.

ْت ِهْنُد َتْعليَمها في َمداِرِس الُقْدِس، َحْيُث اأنَْهْت ِدراَسَتها الثّانَِويََّة عاَم ١٩37م، َوَعِمَلْت في َمْطَلِع  َتَلقَّ

َشبابِها في ِسْلِك التَّعليِم، ثُمَّ ما لَِبَثْت اأْن َولََجْت َمجاَل الَعَمِل ال�ْجِتماِعيِّ 

الِفَلْسطيِنّياِت  النِّساِء  ِمَن  َمْجموَعٍة  َمَع  َسْت  َفاأسَّ عاَم ١٩٤٥م،  ِعيِّ  التََّطوُّ

َجْمِعيََّة ال�تِّحاِد الَعَربِيِّ النِّسائِيِّ في الُقْدِس، الَّتي ُسْرعاَن ما انَْتَشَرْت في ُربوِع ِفَلْسطيَن، َواأْصَبَح لَها اْثناِن 

أْطفاِل الُمْهَمليَن،  عاِت ِمْن ِخلالِها بِِرعاَيِة النِّساِء َوال� َوِعْشروَن َفْرعاً، َوقاَمْت ِهْنُد َمَع َمْجموَعٍة ِمَن الُمَتَطوِّ

يَِّة الطِّْفِل  يَِّة، َوَتَعلُِّم الِخياَطِة، َوذلَِك نابٌِع ِمْن اإيمانِها بِاأَهمِّ أمِّ َفاأنَْشاأَْن لَُهم َبساتيَن لِلاأْطفاِل، َوَمراِكَز؛ لَِمْحِو ال�

في حاِضِرنا، َوُمْسَتْقَبِلنا؛  َفالطُّفولَُة َعلى َحدِّ َقْولِها: »ِهَي الطُّْهُر، َوالُوضوُح، َوالَبْهَجُة، َوِطْفُل الَيْوِم ُهَو اأَمُل 

َخٍر َوِسلاٍح«. ، َواأْثَمُن ُمدَّ - اأْعَظُم اْسِتْثماٍر َبَشِريٍّ ِة الُمْرَتجى، َوَغُدها الُمْشِرُق، َوُهَو -بَِحقٍّ أمَّ ال�

اَسَتَمرَّْت الَجْمِعيَُّة في نَشاِطها َحتّى عاِم النَّْكبِة ١٩٤٨م، َحْيُث َتَقطََّعْت 

الَمذابِِح  َجّراَء  ؛  الِفَلْسطيِنيِّ َشْعِبنا  اأْبناِء  ِمْن  آل�ُف  ال� َد  َوُشرِّ الَوَطِن،  اأْوصاُل 

ْهيونِيَُّة، َوكاَن اأْكَثُرها َوْحِشّيًة الَمْجَزَرَة الرَّهيَبَة في  الَّتي اْرَتَكَبْتها الُقّواُت الصِّ

أْطفاِل الَيتامى، َوالُمَشرَّديَن ِمَن الَقْرَيِة  َقْرَيِة دير ياسين الَقريَبِة ِمَن الُقْدِس، َوَوَجَدْت ِهْنُد نَْفَسها َبْيَن اأْكواِم ال�

  ِسْلك: َهْيَئة، ُيقاُل: اْشَتَغَل  
، اأْو ِسْلِك  ياِسيِّ ْلِك السِّ    في السِّ

  الُمحاماِة.
  َعضيَد: دائَِم الُمساَعَدِة 

   َوالُمسانََدِة.
   اأمٍّ َرؤوم: عاِطَفٍة َعلى َولَِدها.

  َولََجْت: َدَخَلْت. 

 
   اأْوصاُل: اأْجزاُء.
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الَمْنكوَبِة في َزوايا َكنيسِة الِقياَمِة، َوَمْدَخِل جاِمِع الخانْقاه، َوَقْد َتَملََّكُهُم 

الَخْوُف َوالرُّْعُب، َوالَتَصقوا بِالحيطاِن، جاِعليَن ِمْنها َماأًْوى لَُهم َوَملاذاً. 

َوَتِصُف ِهْنُد ما انْتاَبها ِمْن َمشاِعَر في تِْلَك اللَّْحَظِة الَماأْساِويَِّة، قائِلًة: 

ُبُل، َواْرَتَسَمْت َعلى ُوجوِههم فُصوُل الماأْساِة  أْطفاَل الَّذيَن َتَقطََّعْت بُِهُم السُّ َوْرُت َواأنا اأشاِهُد اأولِئَك ال� »َتصَّ

ْعَب الِفَلْسطيِنيَّ َسْوَف َيمَّحي َوَيْنَقِرُض، َولِكْن َكْيَف َيمَّحي َشْعُبنا الَعظيُم؟! ل�، َواألُف  الُمْرِعَبِة اأنَّ الشَّ

أمِّ َوَمْسؤولِّياتُها ِحياَل اأْبنائِها، َوجاَل في خاِطري  ل�، حيَنذاَك، َتَولََّد لََديَّ اإِْحساٌس َعميٌق، ُهَو اإِْحساُس ال�

ما عانَْيُتُه في ِصَغري ِمْن اآل�مِ الَفْقِد َوالِحْرماِن، َفاآلَْيُت َعلى نَْفسي اأْن اأعيَش بِهم اأْو اأموَت َمَعهم«.

َواْسَتْطَرَدْت ِهْنُد في َحديِثها قائَِلًة: »لَْم َيُكْن في َجْعَبتي اآنَذاَك َغْيُر ِمَئٍة َوَثمانَِيٍة َوَثلاثيَن ُجَنْيهاً 

َوَخْمسيَن  َفَوَضْعُت َخْمَسًة  َوِحماَيِتهم،  أْطفاِل،  ال� اأولِئَك  اإِنْقاِذ  ْمُت َعلى  َوَمَع ذلَِك، َصمَّ ِفَلسطينّياً 

ِطْفلاً ِمْنُهم -ُمَؤقَّتاً- في ُغْرَفَتْيِن في سوِق الُحُصِر بِالَبْلَدِة الَقديَمِة، ثُمَّ نََقْلُتُهم اإِلى داِر َجّدي في َحّي 

ِهْنِد  اأْضَحْت بُِجهوِد  الَّتي   ) الَعَربِيِّ لَِتاأْسيِس )داِر الطِّْفِل  الِبداَيِة  نُْقَطَة  ْيِخ َجّراح«، َوكانَْت هِذِه  الشَّ

ِد  أْيتاُم َوالُمْعوزوَن، َوَيْحَفُظُهم ِمَن التََّشرُّ أْطفاُل ال� ، َوَرفيقاتِها َرْمزاً َواأَملاً، َيْسَتِظلُّ في اأْفيائِها ال� الُحَسْيِنيِّ

ساِت  َسُة الّرائَِدُة ِمْن َمفاِخِر الُمَؤسَّ ياِع، َوَغَدْت هِذِه الُمَؤسَّ َوالضَّ

ْت اأْقساُمها َوَمراِكُزها َحضانًة. ال�ْجِتماِعيَِّة، َوالتَّْعليِميَِّة؛ َفَقْد َضمَّ

  انتاَبها: اأصاَبها َونَزَل بِها. 

  الَملاَذ: الَمْلَجاأ.

 
  الُمْعوزوَن: الُفَقراُء َوالُمْحتاجوَن.

 نفكُِّر، ثّم نُجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�آتيِة:

آتَِيِة: ١ نُبّيُن َدل�لََة ما َتْحَتُه ُخطوٌط في كُلٍّ ِمَن الِعباراِت ال�    

 اأ-  "فاآَلْيُت َعلى َنْفسي اأْن اأعيَش ِبهم اأْو اأموَت َمَعهم".

ْطفاِل الَيتامى.  ب-  َوَجَدْت ِهْنُد َنْفَسها َبْيَن اأْكواِم ال�أ

ج- ... َوالَتَصقوا ِبالحيطاِن.

د-   اأْيَقنْت هنُد الُحَسْيِنيُّ ِباأنَّ اأْطفاَل ِفَلْسطيَن ُهُم الَحقيَقُة، َوالَحقيَقُة خاِلَدٌة َلْن َتموَت.
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سائِِل الَعْلياَء

:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

في  ُولَِد  غيِر(،  الصَّ أْخَطِل  )ال� بـــ  الَْمْعروف  )١٨٨٥-١٩٦7م(،  الخوِريِّ  بِشاَرة  الّشاِعُر 

ِتِه. فاِع َعْن اأمَّ َبْيروَت، نََذَر َقَلَمُه َوِشْعَرُه لِلدِّ

 بِشاَرُة الخوِرّي

آتَِيَتْيِن: ُح َجماَل التَّْصويِر في كُلٍّ ِمَن الِعباَرَتْيِن ال� ٢ نَُوضِّ

َمِن الّشائَِكِة، َتَتَخطّى -َغْيَر َهّياَبٍة َول� َوِجَلٍة- َحواِجَز      اأ-    اقَتَحَمْت ِهْنُد ِمْن اأْجِلهم ُدروَب الزَّ

ألَِم َوالُمعاناِة.          الَقْهِر َوال�

    ب-  نََذَرْت هنُد نَْفَسها، ُمَتَسلَِّحًة بَِصْبِرها، َواإِراَدتِها الَقِويَِّة؛ لَِتْربَِية ال�أطفاِل َوَتْعليِمِهم.
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َرُف.         ــًة ُمـْذ َعَرفــــانــــــا؟    الَعْلياُء: الشَّ مـــانـــــــا   َهْل َخَفْرنـــا ِذمَّ ١- سائـــِل الَعْليــــاَء َعنّـــا َوالزَّ

٢- الــُمروءاُت الَّتــي عـــاَشــْت بِنـــــــا   لَــْم َتَزْل َتْجري َسعيراً في ِدمــانــــا

ْحراُء َتْشكــو ُعْرَيهـــــا   َفَكَسوناهــــــا َزئيـــراً َوُدخــــــانــــــــا ِت الصَّ 3- َضجَّ

أْبطـــاِل َمْصبوغــــاً لِوانــــــا ٤- َضِحَك الـــَمْجُد لَنـــا لَّمــــا َراآنــــا    بِــَدِم ال�

أْحراِر اأْن َتسِقي الِعــــــدا    اأْكؤســاً ُحْمراً َواأنْغامـــــاً َحزانـــــى ٥- ُعـــُرُس ال�

أْرُجوانــــــا ٦- يــــا ِجهــــاداً َصّفَق الَمْجـــُد لـــــــه     لَِبَس الغـــــاُر َعَلْيــــــِه ال�

7- َشـــَرٌف باَهــــْت ِفَلْسطيـــــُن بِـــــِه    َوبِنـــاٌء لِْلَمعــــــــالــــي ل� ُيدانـــــى

٨- اإِنَّ ُجْرحــــاً ســـــاَل ِمْن َجْبَهِتهـــــا   لَثَمْتــــــــُه بُِخشــــــــوٍع َشَفتـــــانــــا

٩- َواأنينــــاً باَحــِت النَّجـــــــــوى بِـــــِه   َعـــــَربِّيـــــاً َرَشَفتـــــــُه ُمْقــَلتــــــانــــا

١٠- يا ِفَلــــْسطيُن الَّتـــي ِكـــْدنــا لِمــا   كاَبَدْتــُه ِمن اأًســى نَْنسـى اأسـانـــا

ذي    َقــْد َرَضْعنــاُه ِمَن الَمْهـــِد ِكلانـــا ١١- نَْحُن يا اأْخُت َعلى الَْعْهِد الَـّ

١٢- َشــــَرٌف لِْلَمــــــوِت اأْن نُْطِعــَمـــُه    اأنُْفســــاً َجبَّـــارًة َتاأْبــى الَهــوانـــــــا

١3- انُْشـروا الَهـــْوَل َوُصّبـــوا ناَركـــــْم   َكْيَفمـــا ِشْئُتـــْم فَلـْن َتْلَقــوا َجبانـــا

أْحــداُث ِمنّـــا اأنُفـــساً   لــْم يزْدهــا الُعْنـــُف اإلّ� ُعنُفـــوانــــا ١٤- َغـــّذِت ال�

    َخَفرنا: نَقْضنا.

  ِذمَّة: عْهد.

آداُب   الُمروءاُت: ال�
الَحَسَنُة، وال�أخلاُق

 العاليُة.

ْت: صاَحْت،   َضجَّ
  وَفِزَعْت. 

    باَهْت : فاَخَرْت .

ًة.  ُعنُفـوانــا: نشاطاً وِحدَّ
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 اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�آتَِية:

جابَة الّصحيحَة فيما ياأتي: ١  نختاُر ال�إ

اأ- بَِم اْشُتِهَر الّشاِعُر بشارة الخورّي؟

٢- ال�أخطل الّصغير. ١- ال�أخطل الكبير.           

٤- شاعر الُقْطرين. 3- شاعر النّيل.               

ب- َمِن الُمخاَطُب في القصيدِة؟

 . سرائيليُّ .                        ٢- ال�حتلاُل ال�إ ْعُب الِفَلْسطينيُّ ١- الشَّ

3- الّشعوُب الَعربيَُّة.                            ٤- العالَُم باأْسِره.

أّوِل والثّاني؟ ٢  بَِم يفَخُر الّشاعُر في البيتيِن: ال�

أَمَم والّشعوَب؟ رُف الّذي باهْت ِفَلْسطيُن به ال� 3 ما الشَّ

٤ نَذكُُر العهَد الّذي َرَضَعْتُه ِفَلْسطيُن مع اإخوانِها الَعرِب.

ح ذلَِك. ٥ َتَحّدى الّشاعُر ال�أعداَء في البيتيِن ال�أخيريِن، نَُوضِّ

 ثانيًا- نفكُِّر، ثّم نُجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�آتيِة:

ُح ذلَِك. أبياِت مظاهُر القوميَِّة العربيَِّة، نُوضِّ ١  َتَتجلّى في ال�

ُح َجماَل التَّصويِر فيما ياأتي: ٢ نَُوضِّ

ْحراُء َتْشكو ُعْرَيها        َفَكَسوناها َزئْيــــرًا َوُدخـــانــــــا ِت الصَّ  * َضجَّ

ْبطاِل َمْصبوغًا ِلوانـــــا  * َضِحَك الَمْجــــُد َلنا َلّما َراآنـــــا        ِبَدِم ال�أ

 * اإِنَّ ُجْرحًا ســـــاَل ِمْن َجْبَهِتهــــا        لَثَمْتُه ِبُخشـــــوٍع َشَفتـــــانــــا

* َنْحُن يا اأْخُت َعلى اْلَعْهِد الَّذي        َقْد َرَضْعناُه ِمَن الَمْهِد ِكلانا
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 ثالثًا- اللّغة:

  ١- ما اللَّوُن الَبديِعيُّ َبْيَن )ُعْريِها، َكَسْوناها(؟

 القواعُد 

النََّسُب

 َنْقَراأ ال�أمِثَلَة ال�آتَيَة:

ْنساِن. ْرِض َوال�إِ ماِديِّ القاِتِم َعلى َصْدِر ال�أ ِع ِبَلوِنِه الرَّ مِّ والتَّوسُّ ١- َيْجثُم ِجداُر الضَّ

َوالحواِجِز  ْغلاقاِت  ال�إِ ِسياَسِة  ِبَسَبِب  ؛  ُمْسَتِمرٍّ َتَدْهوٍر  في  الِفَلْسطينيَِّة  َسِر  ِللاأ يَّ  حِّ الصِّ الَوْضَع  اإنَّ   -٢

َوالَبّواباِت.

دَق اأو الَكِذَب. نشاِئيُّ ل� َيْحَتِمُل الصِّ 3- الَكلاُم ال�إ

نبياِء والرُُّسل. ماويَِّة وَموئُل ال�أ دياِن الّسمائّيِة، اأو السَّ ٤- ِفَلْسطيُن ُمْلَتقى ال�أ

ْحراِوّي َجنوَب ِفَلْسطيَن الُمْحَتلَِّة. ٥- َيَقُع ِسْجُن النََّقِب الصَّ

. اأْسماليُّ يقوُم على اأساٍس ِرَبويٍّ ٦- النِّظاُم الرَّ

يُّ تاريَخ َمديَنٍة َصَمَدْت في َوْجِه اأْكَبِر ُغزاِة الّتاريِخ  . ُد الّسوُر الَعكِّ 7-ُيَجسِّ

ها  َد الَيهوِديُّ الّروِسيُّ )َزئيفي جابوتنسكي( ِفْكَرَة الُجْدراِن والَمعاِزِل في َنَظريَِّتِه اّلتي اأَعدَّ ٨- َلَقْد َجسَّ

َوَنَشَرها عام ١٩٢3م.

لاِحيَُّة ِمْن الَمدارِس الَقديَمِة في َمديَنِة ناُبْلس. ٩- الَمْدَرَسُة الصَّ

ال�ْحِتلاِل  َدْوِلّيًا على  َوَضْغطًا  َحديديًَّة،  ِفَلْسطينيًَّة  اإِراَدًة  ِع  والتَّوسُّ مِّ  الضَّ ِجداِر  اْجِتثاُث  َيَتَطلَُّب   -١٠

الّصهيونّي.

. ُن الُمْستوى اللَُّغِويَّ ُة ُتَحسِّ ١١- الُمطاَلَعُة الُحرَّ
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نُناقُِش َونُلاِحُظ 

مثلِة الّساِبقِة؟ سماِء الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط في ال�أ    ماذا زيَد َعلى ال�أ

ياَدة؟    ماذا ُتَسّمى هِذِه الزِّ

ياَدِة؟     ماذا ُيْطَلُق َعلى الّلْفِظ الَجديِد َبْعَد الزِّ

دًة لَِحَقْت بِها، َوكُِسَر ما  أمثلِة الّسابقِة نَِجُد اأنَّ ياًء ُمَشدَّ أْسماَء الّتي تحتها خطوٌط في ال� اإذا تاأّمْلنا ال�

قبَلها، َوَدلَّْت َعلى نِْسَبِتِه اإلى الُمَجّرِد ِمنها، َوَقْد اْصُطِلَح َعلى َتْسِمَيِة ذلك نََسباً. فال�ْسُم المختوُم بالياِء 

اإليه(، والياُء المشّددُة الّزائدُة  دِة الَزائدِة ُيَسّمى)َمْنسوباً(، والُمَجّرد َقْبَل ُدخولِها ُيَسّمى )َمْنسوباً  الُمشدَّ

ُد عناصَر النََّسِب فيها.      أمثلِة الّسابقة ونَُحدِّ تَُسّمى )ياَء النَّسِب(، وهذه هي َعناِصَر النََّسِب. نَعوُد اإلى ال�

اإلى  أّوِل َمْنسوٌب  ( في الِمثاِل ال� اأّن )الّرماِديَّ أّوِل والثّاني، نَِجُد  اأَعْدنا النََّظَر في الِمثاليِن: ال� واإذا 

( في الِمثاِل  يَّ حِّ َدِة، َوكُِسَر ما َقْبَلها، واأنَّ )الصِّ )الرَّماِد(، َوُهَو اسٌم َصحيٌح لَِحَقْت بِِه ياُء النََّسِب الُمَشدَّ

ِة َوُهَو اسٌم َمختوٌم بتاِء التَّاأنيِث، واأنَّ هذِه التّاَء ُحِذَفْت ِعْنَد النََّسِب. حَّ الثّاني َمْنسوٌب اإلى الصِّ

( في  نشائِيَّ )ال�إ اأنَّ  فَنِجُد  والّرابِِع، والخاِمِس،  الثّالِث،  أمثَلِة:  ال� الَمْنسوبَة في  أْسماَء  ال� ْلنا  تاأمَّ واإذا 

ماِء،  ماِوّي( في الِمثاِل الّرابِع َمْنسوٌب اإلى السَّ ، اأو السَّ الِمثاِل الثّالِِث ُمْنسوٌب اإلى اإنْشاء، واأنَّ )الّسمائِيِّ

ْحراِء، وهذا َيْعني اأنَّها نُِسَبْت اإلى اأْسماٍء َمْمَدوَدٍة،  ْحراِوّي( في الِمثاِل الخاِمِس َمْنسوٌب اإلى الصَّ و)الصَّ

فُنلاِحُظ اأنَّ النََّسَب اإلَْيها  َيكوُن بِناًء َعلى حاِل الَهْمَزِة فيها، فاإذا كانَْت اأْصلّيًة َبِقَيْت َعلى حالِها، َكـ 

ماِوّي( واإذا  ، اأو السَّ نْشائِّي(، واإذا كانَْت ُمْنَقِلَبًة َعْن اأْصٍل جاَز اإبقاؤها اأو قلُبها واواً، َكـ: )الّسمائِيِّ )ال�إ

.) ْحراويِّ جاَءْت زائِدًة للتّاأنيِث قُِلَبْت واواً، كـ )الصَّ

( في  َبويَّ اأنَّ )الرِّ نَِجُد  الّساِدِس، والّسابِِع، والثّاِمِن،  أمثَلِة:  ال� الَمْنسوبَة في  أْسماَء  ال� ْلنا  تاأمَّ اإذا  اأّما 

( في الِمثاِل  ( في الِمثاِل الّسابِِع َمْنسوٌب اإلى َعكّا، و)الّروِسيَّ با، و)الَعكِّيَّ الِمثاِل الّساِدِس َمْنسوٌب اإلى الرِّ

الثّاِمِن َمْنسوٌب اإلى روسيا، وهذا َيْعني اأنَّها نُِسَبْت اإلى اأْسماٍء َمْقصورٍة؛ ولََعلَّنا نُلاِحُظ اأنَّ النََّسَب اإلْيها 

ألِِف فيها؛ فاإذا جاَءْت ثالِثًة، قُِلَبْت واواً ِعْنَد النََّسِب، َكما في )ِربا: ِربوّي(،  َقْد َجرى َوْفَق َتْرتيِب ال�

واإذا جاَءْت رابِعًة، والَحْرُف الثّاني ساِكناً، جاَز َحْذفُها، اأو َقْلُبها واواً، اأو اإبقاؤها َوزيادُة واو َقْبَل ياِء 

النََّسِب، َكما في )َعكّا: َعكِّّي، َعكَِّوّي، َعكّاِوّي(، اإذا جاَءْت رابِعًة والَحْرُف الثّاني ُمَتَحرِّكاً، ِمثل: 
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َكَندا: َكَنِدّي، اأو خاِمسًة فاأكثر، مثل: ُبخارى: ُبخاِرّي، األمانيا: األْمانِّي.

أمثَلِة: التّاِسع والعاشِر والحادي عشر، نَِجُد: ولو اأْمَعنّا النَّظَر في ال�

( في الِمثاِل التّاِسِع َمْنسوٌب اإلى )َصلاح الّدين(، وُهَو اْسٌم ُمَركٌَّب نُِسَب اإلى َصْدِرِه،  لاِحيَّ اأنَّ )الصَّ

ولَْو اأنَّنا نََسْبناُه اإلى َعُجِزِه لََوَقَع لَْبٌس في دل�لِتِه، وبِناًء على ذلَك فاإنَّ ال�ْسَم الُمركََّب ُينَسُب اإلى َصْدِرِه، 

واإذا ُخشي اللَّْبُس ُيْنَسُب اإلى َعُجِزِه، مثل: َبْيت الَمْقدس: َمْقِدِسّي. َوَقْد ُيْنَسُب اإلى الُجْزاأْيِن َمعاً، مثل: 

عبد شمس: َعْبَشِمّي.

َوِل  ْغَط على ال�ْحِتلاِل َمْطلوٌب ِمْن الدُّ ْولَِة َمَع اأنَّ الضَّ ( في الِمثاِل العاشِر َمْنسوٌب اإلى الدَّ ولِيَّ واأنَّ )الدَّ

كلِّها، َحْيُث اإنَُّه لَُم ُيْنَسْب اإلى الَجْمِع )ُدَول( واإنَّما اأعيَد الَجْمُع اإلى الُمفَرِد، ثُمَّ نُِسَب اإليِه، ولو نََسْبنا 

اإلى الَجْمِع لَُقْلنا: )ُدَولِّي(، ولِكْن اإذا َدلَّ الَجْمُع َعلى َعَلٍم، نُِسَب اإلى لَْفِظِه، مثل: الرِّياض )اسم مدينة(: 

ياِضّي.  الرِّ

( في الِمثاِل الحادي َعَشر َمْنسوٌب اإلى َكِلَمِة )اللُّغة( َمْحذوَفِة الّلاِم، بَِدليِل اأنَّ اأْصَلها  واأنَّ )اللَُّغِويَّ

ْت اإلَْيها هذه الواو ِعْنَد النََّسِب، وُحِذَفِت تاُء التَّاأْنيِث. )لََغَو(، َوَقْد ُردَّ

وُيَعدُّ ال�ْسُم مَع ياِء النََّسِب َكِلمًة واحدًة، وَتْظهُر علامُة اإْعرابِِه على الياِء، َفَكاأنَّها اأْصَبَحْت ُجْزءاً ِمَن 

ِه الَكْسَرُة الظّاِهَرُة َعلى اآخِرِه. أّوِل: نَْعٌت َمْجروٌر، وَعلاَمُة َجرِّ ال�ْسِم، فالَمْنسوُب )الرَّماِدّي( في الِمثاِل ال�

نستنتج:

ِد ِمنهــا. فال�ْســُم  دٍة َعلــى اآخــِر ال�ســِم  لتــُدلَّ َعلــى نِْســبِته اإلــى الُمجــرَّ ١- النََّســب: هــو زيــادة يــاٍء ُمشــدَّ

ــه(،  ــّمى) َمْنســوباً اإلي ــا ُيَس ــَل ُدخولِه ــّرد َقْب ــدِة ُيَسّمى)َمْنســوباً(، والُمَج دِة الَزائ ــاِء الُمشــدَّ ــوُم بالي المخت

ــاَء النَّســِب(، ِمثــل: اأرض: اأْرِضــّي، اإْســلام: اإْســلاِمّي.      دُة الّزائــدُة تَُســّمى )ي ــاُء الُمَشــدَّ والي

َدِة، وَكْسِر ما َقْبَلها، مثل: ُعَمر: ُعَمِرّي.  ٢- النََّسب اإلى ال�ْسِم الّصحيِح يكون بِزيادِة ياٍء ُمَشدَّ

3- اإذا كاَن ال�ْسُم َمْختوماً بِتاِء التّاأنيِث، تُْحَذُف ِعْنَد النََّسِب، مثل: فاطمة: فاطمّي.

٤- النََّســب اإلــى ال�ْســِم الَمْمــدوِد يكــوُن بِنــاًء َعلــى حــاِل الَهمــزِة فيــه، فــاإذا كانــْت اأصلّيــًة َبِقَيــْت علــى 

حالِهــا، مثــل: َبــراء: َبرائـِـّي، واإذا كانــْت ُمْنَقِلَبــًة َعــْن اأصــٍل جــاَز اإبقاؤهــا اأو قلُبهــا واواً، ِمثــل: بِنــاء: بِنائــّي 
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اأو بِنــاِوّي،  واإذا جــاءْت زائــدًة للتّاأنيــِث قُِلَبــْت واواً، ِمثــل: َبْيــداء: َبْيــداوّي.

ألــِف فيــه؛ فــاإذا جــاَءْت ثالَثــًة، قُِلَبــْت واواً  ٥- النََّســب اإلــى ال�ْســِم الَمقصــوِر َيكــوُن َوْفــَق َتْرتيــِب ال�

ِعْنــد النََّســِب، ِمثــل: )َفتــى: َفَتــِوّي(، واإذا جــاَءْت رابِعــًة، والَحــْرُف الثّانــي ســاِكناً، جــاَز َحْذفُهــا، 

اأو َقْلُبها واواً، اأو اإبقاؤها  َوزيــادُة واٍو َقْبــَل يــاِء النََّســِب، ِمثــل )َحْيفــا: َحْيِفــّي، َحْيَفــِوّي، َحْيفــاِوّي(،

ــَر،  ــّي، اأو خامســًة فاأْكَث ــل: َبَنمــا: َبَنِم ــرِّكاً، ِمث ــي ُمَتَح ــْرُف الثّان ــًة والَح ــَذُف اإذا جــاَءْت رابِع وتُْح

. ــِديُّ ــدا: اأوغن ــِدّي، اأوغن ــدا: هولَْن ــّي، هولَْن ــا: َفَرنِْس ــل: َفَرنْس مث

ــور  ــل: ن ــِزِه، مث ــى َعُج ــُب اإل ــُس ُيْنَس ــْدِرِه، واإذا ُخشــي اللَّْب ــى َص ــُب اإل ــب ُيْنَس ــم الُمركَّ ٦- ال�ْس

الّديــن: نــوِرّي، ابــُن عّبــاس: عّباِســّي  َوَقــْد ُيْنَســُب اإلــى الُجْزاأْيــِن َمعــاً، مثــل: َحْضرمــوت: 

َحْضَرِمــّي، بيــت لحــم: َتْلَحِمــّي.

7- اإذا كاَن ال�ْســُم َجْمعــاً، ُيْنَســُب اإلــى ُمفــَرِدِه، مثــل: مســاجد: َمْســِجِدّي، اأّمــا اإذا َدلَّ الَجْمــُع 

َعلــى َعَلــٍم، نُِســَب اإلــى لَْفِظــِه، مثــل: َجواِهــر )علــم(: َجواِهــِرّي.

٨- ما ُحِذَف ثالثُه، ُيعاُد ِعْنَد النَّسِب، مثل: َدم: َدِمِوّي.

٩- ُيَعــدُّ ال�ْســُم َمــَع يــاِء النََّســِب َكِلمــًة واحــدًة، وَتْظَهــُر َعلاَمــُة اإْعرابـِـِه َعلــى اليــاِء، َفَكاأنَّهــا اأْصَبَحــْت 

ُجــْزءاً ِمَن ال�ْســِم الَمْنســوِب. 

 تدريباٌت: 

آتَيِة:  أْسماِء ال�   نَْنُسُب اإلى ال�

-١

 الَخليل

-٢

يافا

-3

ابتداء

-٤

َزْرقاء

َبهاءِفداءَقَلْنِدياالطَّْنطورة

-٥

رام الله

-٦

َمدارس

-7

َسَنة

-٨

ُسنَّة

َحماةاأَمةالَمدائن )علم(كُفر قاسم
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الهدف: اأن يتعرف الطلبة اإلى مفهوم النسب، والنسب اإلى ال�سم الصحيح، والمختوم بتاء التاأنيث، وال�سم الممدود.

آتية، ونبين نوعها: ١- ننسب اإلى الكلمات ال�

اأ- الخليل ..............

ب- رام الله...........

ج- حرفة.............

د- بديهة.............

هـ- سماء...........

٢-نستخرج الكلمة المنسوب اإليها، ونبين ما حدث من تغيير عليها:

اأ- المدرسة العائشية من مدارس مدينة نابلس........................

أربعة............................ ب- المذهب الحنفي من المذاهب ال�

ج- هذا كلام اإنشائي...................................................

3- يقع خطاأ في لفظ بعض المفردات من حيث ضبط النسب، نبين الضبط الصحيح لها:

اأ- مؤتمر دولي.

ب- اأسلوب لغوي.

ج- لقاء صحفي.

د- المسار المهني يوازي المسار ال�أكاديمي في العاشر.

ورقة عمل )النسب(
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التعبير    )10 علامات( 

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

١- قصة فتاة مكافحة.

٢- درهم وقاية خير من قنطار علاج.

المطالعة ) 15علامة(

السؤال الثاني:

آتية من درس ) اآثارنا عنوان تاريخنا وسجل حضارتنا(، ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه: اأ-نقراأ الفقرة ال�

وعلى الرغم من المخاطر التي يتعرض لها اأفراد هذه الجماعات، فاإن ما يحصلون عليه لقاء بيعهم اللقى،    
آثار في  أثرية التي يعثرون عليها، هو نزر يسير، ومبالغ زهيدة ل� تتجاوز ١% من القيمة الحقيقية لتلك ال� والموجودات ال�

آثار المرخصون من سلطات ال�حتلال على نصيب ال�أسد. السوق، فيما يحصل الوسطاء وتجار ال�

جابة الصحيحة فيما ياأتي:                         )٤ علامات( - نضع دائرة حول رمز ال�إ

١- ما اللون ال�أدبي الذي ينتمي اإليه النص؟

   اأ- المقالة العلمية         ب- التقرير          ج- المقالة التراثية          د- المقالة السياسية 

٢- ما مفرد اللقى حسب ورودها في النص؟

   اأ- اللقية                 ب- الملاقاة          ج- التلاقي                د- اللقاء 

3- ما المعنى الصرفي لكلمة المرخصون؟

   اأ- اسم فاعل            ب- اسم مفعول       ج- اسم مكان             د- صفة مشبهة 

٤- ما المادة المعجمية لكلمة يسير؟

   اأ- سير                  ب- سور               ج- اأسر                   د-يسر 

٥- ماذا يعني الكاتب بقوله : هذه الجماعات؟                                               )علامة واحدة(

٦- الشعب الفلسطيني اأحوج ما يكون اإلى حماية موروثه الحضاري والثقافي والوطني، نعلل ذلك.    )علامة واحدة(

آثار على ... على نصيب ال�أسد.       )علامة واحدة( آتية : فيما يحصل الوسطاء وتجار ال� 7- نوضح دل�لة العبارة ال�

٨- نعرب كلمة الجماعات في الفقرة السابقة.                                                )علامة واحدة(

اختبار نهاية الوحدة
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آتية من درس " هند طاهر الحسيني" ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه: نقراأ الفقرة ال�

     "... ووجدت هند نفسها بين اأكوام ال�أطفال اليتامى، والمشردين من القرية المنكوبة في زويا كنيسة القيامة، ومدخل 
جامع الخانقاه، وقد تملكهم الخوف والرعب، والتصقوا بالحيطان جاعلين منها ماأوى لهم، وملاذاً، وتصف هند ما انتابها 
من مشاعر في تلك اللحظة الماأساوية، قائلة: تصورت واأنا اأشاهد اأولئك ال�أطفال الذين تقطعت بهم السبل، وارتسمت 

على وجوههم فصول الماأساة المرعبة اأن الشعب الفلسطيني سوف يمحى وينقرض.

جابة الصحيحة فيما ياأتي:                                           ) ٤ علامات( اأ- نضع دائرة حول رمز ال�إ

١- المقصود بالقرية المنكوبة:

   اأ- الطنطورة.             ب- سلما.           ج- كفرقاسم.            د- ديرياسين.

٢- مرادف كلمة ملاذ:

   اأ- طريق.                 ب- سفر.              ج- ملجاأ.             د- عودة. 

3- المعنى الصرفي لكلمة ) َمدخل(:

   اأ- اسم مكان.           ب- اسم مفعول.       ج- اسم زمان.         د- مصدر ميمي.

٤- ماذا يفيد حرف الجر في عبارة ) والتصقوا بالحيطان(؟

   اأ- المجاوزة.            ب- ال�ستعانة.           ج- التبعيض.          د- السببية. 

ب- ما المجال�ن اللذان عملت فيهما هند الحسيني؟                                                 )علامة(

آتية: وارتسمت على وجوههم فصول الماأساة المرعبة.    )علامة واحدة( ج- نوضح الصورة الفنية في العبارة ال�

د-  ما نوع الواو في قوله ) يمحى وينقرض(؟                                                        )علامة(

النصوص )25 علامة(      

السؤال الثّالث:

آتية من درس )يا ليل الصب(، ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه: أبيات ال� اأ- نقراأ ال�

اإني ل�أعيذك مــــــن قتلــي       واأظنك ل� تتعمـــده 

بالله هب المشتاق كرى       فلعل خيالك يسعده 

ما ضرك لـو داويت ضنى      صب يدنيك وتبعده 

وغدا يقضي اأو بعد غــد       هل مـــن نظر يتزوده 

ياأهل الشوق لنا شــــرف       بالدمع يفيض مورده 

جابة الصحيحة فيما ياأتي:                                               )٤ علامات( - نضع دائرة حول رمز ال�إ

١- الغرض الرئيس لقصيدة )يا ليل الصب( هو:

اأ- الغزل.              ب- المدح.              ج- ال�قتباس.             د- المعارضة. 
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٢- تاأثر كثير من الشعراء بقصيدة يا ليل الصب، ويسمى هذا التاأثر :

اأ- التقليد.           ب- ال�تباع.             ج- ال�قتباس.                 د- المعارضة. 

3- المادة المعجمية للفعل )هب(:

اأ- هبو.                ب- هبب.               ج- وهب.                 د- هبي. 

٤- ال�أساليب في البيت الثاني عل الترتيب:

اأ- قسم، اأمر، تمن.    ب- اأمر، نهي، تمن.    ج- قسم، رجاء، تمن.     د- قسم، اأمر، رجاء.

- كيف تبدو العلاقة التي تربط بين الشاعر ومحبوبته في البيت الثالث؟                                )علامة(

- اأيهما اأدق في التعبير عن المعنى: ) بالله هب المشتاق كرى( اأم ) بالله هب العشاق كرى(؟       )علامة(

- اأيهما اأدق في التعبير عن المعنى: ) بالله هب المشتاق كرى( اأم ) بالله هب العشاق كرى(؟              )علامة(

أبيات: محسناً بديعياً، ونبين نوعه، واأثره في المعنى، اأسلوب شرط، مرادف نعاس، ضد راحة. - نستخرج من ال�

)٤ علامات(

- نكتب اأربعة اأبيات من قصيدة )سائل العلياء(.                                                               )٤علامات(

ب- نقراأ النص ال�آتي من قصيدة )سائل العلياء(، ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:

سائل العليــاء عنا والزمــانــا       هل خفــرنا ذمة مــذ عرفانــا 

المروءات التي عاشت بيننا       لم تزل تجري سعيرا في دمانا 

ضجت الصحراء تشكو عريها        فكســــوناها زئيــراً ودخـانـــا 

أبطــــال مصبوغا لونا  ضحك المجد لنـا لمـا راآنا       بدم ال�

جابة الصحيحة فيما ياأتي:                                              )٤ علامات( - نضع دائرة حول رمز ال�إ

١- من دواوين الشاعر بشارة الخوري:

اأ- الهوى والشباب.     ب- حديقة الشتاء .     ج- ورد الفصول ال�أخيرة.    د- الجداول.

٢- اإعراب )زئيراً( في البيت الثالث:

اأ- فاعل.               ب- مفعول به اأول.       ج- مفعول به ثاٍن.          د- تمييز.

3- ال�ستفهام في البيت ال�أول يفيد:

اأ- التقرير.              ب- التعجب.             ج- السخرية.               د- النفي. 

٤- الفعل المضارع في تركيب )لم تزل( جاء:

اأ- مرفوعاً.             ب- مجزوماً.               ج- منصوباً.               د- مجروراً.

- نوضح الصورة الفنية في البيت الرابع.                                                              )علامة(

أبيات : كلمة تدل على صوت، كلمة تدل على حركة، اأسلوبين من البيت ال�أول.)3علامات( - نستخرج من ال�

- نكتب ثلاثة اأبيات من قصيدة )يا ليل الصب(.                                               )3 علامات(
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القواعد اللغوية )30(

السؤال الرابع:

جابة الصحيحة:                                                           )١٢علامة( ١- نضع دائرة حول رمز ال�إ

اأ-كل ما ياأتي من اأغراض التصغير ما عدا:

١- التقليل.          ٢-التحبب.             3- التوكيد.                        ٤- التحقير.

ب- يعرب اسم التفضيل:

عراب.         ٤- مفعول�ً به. ١- مبتداأ.          ٢- خبراً.                3- وفق موقعه من ال�إ

ج-يصغر تصغير ال�سم الثلاثي كل اسم ثلاثي ختم بـ:

١- تاء تاأنيث.     ٢- همزة اأصلية.          3- األف جمع الممدود.             ٤- همزة زائدة.

د- يصغر الخماسي الذي رابعه حرف على صيغة:

١- فُعيله.         ٢- فُعيل.                  3- فعيعل.                          ٤- فعيعيل.

هـ- من شروط اسم التفضيل الذي يصاغ بطريقة مباشرة:

١- فعل منفي.     ٢- فعل تام.              3- فعل ناقص.                     ٤- فعل جامد.

و- النسب اإلى ال�سم الصحيح بزيادة ياء مشددة و:

١- فتح ما قبلها.   ٢- ضم ما قبلها.         3- تسكين ما قبلها.                ٤- كسر ما قبلها.

آتية، ونذكر وزنها بعد التصغير:                                               )٤ علامات( ٢- نصغر ال�أسماء ال�

عصا، سماء، قمر، كتاب 

آتية في جملة مفيدة :                                         )٤علامات( 3- نصوغ اسم التفضيل من الكلمات ال�

اأخضر، َجُمل، ازداد، َحُسَن 

آتية، ونوظفها في جملة مفيدة:                                        )٤ علامات( ٤- ننسب اإلى الكلمات ال�

 دم، صلاح الدين، عكا، اأمّ

٥- نعرب ما ياأتي اإعراباً تاماً:                                                                      )٦علامات(

نسان اأكثر شيء جدل�"     "وكان ال�إ

البلاغة )4(

جابة الصحيحة:    السؤال الخامس: نختار رمز ال�إ

١- ما نوع الواو في " والله ل�أخدمنَّ وطني"                                                          )علامة(

اأ- اأمر      ب- قسم      ج- تمٍن       د- ترٍج 
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٢-نطلق على الكلمة ومعناها :                                                                       )علامة(

اأ- طباقاً.                    ب- جناساً.           ج- ترادفاً.       د- تورية. 

3- نصف وجه الشبه بحيث:                                                                         )علامة(

اأ- يكون اأقوى في المشبه.      ب- ل� يحذف نهائياً.    ج- قد يحذف.    د- يكوُن صفة مشتركة بين المشبه والمشبه به.

آتية يعد من اأركان التشبيه:                                                               )علامة( ٤- اأي من ال�

اأ- وجه الشبه.              ب- المعنى القريب.    ج- الجنس.     د- الطباق. 

ملاء )6 علامات(               ال�إ

السؤال السادس:

نصوب الخطاأ فيما ياأتي، مع ذكر السبب: 

١- ارمي حملك على الله، يا علي.                                                                     )علامتان(

أبناء اآباؤهم.                                                                                )علامتان( ٢- شكر ال�

3- عفى عمر ابن عبد العزيز عن خادمه غصين.                                                        )علامتان(

      العروض )5 علامات(   

السؤال السابع: 

جابة الصحيحة: اأ- نضع دائرة حول رمز ال�إ

١- ما التفعيلة ال�أصلية للبحر المحدث؟                                                                )علامة(

اأ- َفِعلن.                    ب- فاِعلُن.                 ج- َفْعلُن.                 د- فاِعل. 

٢- العالم الذي تدارك البحر المحدث عن الخليل بن اأحمد                                             )علامة(

اأ- اأبو ال�أسود الدؤلي.       ب- ال�أخفش ال�أصغر.       ج- ال�أخفش ال�أوسط.     د- سيبويه.

ب- نقطع البيت الشعري ال�آتي ونذكر تفعيلاته، وبحره العروضي:                                  )3علامات(

قسٌم يا قدس اأردده     ودم الشهداء يؤكده 

                        انتهت ال�أسئلة 


