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المحتويات
ْفَحُةالَمْوضوُعالَفرُْع الصَّ

٣هَكذا َلِقَي اللَّه ُعَمُر  الُمطاَلَعُة

بُّ              النّّص الّشعرّي ١٢يا َلْيُل الصَّ

١٥اْسما الزَّماِن والَمكاِنالَقواعُد اللَُّغويّة

ملاء ١٨ال�إ

١٩كتابة تقريرالتَّعبيُر

ُع ِمَن الّطلبِة َبْعَد َتعلُِّم هذه الوحدِة الُمتمازَِجِة، والّتفاعِل َمَع اأنِشَطِتها، اأْن َيكونوا قاِدرين  ُيَتوقَّ
َعلى توظيِف مهاراِت الّلغِة الَعَربيَِّة من خلاِل ما ياأتي:

قراءِة النُّصوِص الواردِة قراءًة واِعيًة.- ١

تحليِل َمْسَرِحّيِة )هَكذا َلِقَي اللَه ُعَمُر( اإِلى اأْفكارِها وََعناِصرِها.- ٢

ُنها المسرحّيُة.- ٣ ْخلاِق اّلتي َتَتَضمَّ تمثُِّل الِقَيِم َوال�أ

4 -.) بُّ تعرُِّف اإحدى قصائِد شعِر الُمعاَرضاِت )يا َلْيُل، الصَّ

َتَبيُِّن معاني الغزِل الّتقليدّيِة اّلتي برزْت في القصيدِة.- ٥

صياغةِ اأسماِء زماٍن، واأسماِء مكاٍن من اأفعاٍل ُمعطاٍة، وبياِن اأوزاِنها.- 6

عرابّيِة.- 7 اإعراِب اأسماِء الزّماِن، واأسماِء المكاِن اإعرابًا صحيحًا وفَق مواقِعها ال�إ

ملائّيِة الَّتي تعلَّموها فيما يكتبون.- ٨ تطبيِق القواعِد ال�إ

تعرُِّف مفهوِم الّتقريِر، ومجال�ِته، واأنواِعه، وخطواِت كتابِته.- ٩

كتابِة تقريٍر لرحلٍة قاموا بها، ِبُمراعاِة خطواِت كتابِتِه. - ١0

الّنتاجاُت



3

:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

هَكذا َلِقَي اللَه ُعَمُر

د باكثير الِكْنِدّي، ُولَِد عاَم ١٩١0م، لِ�أَبَوْيِن َيَمنيَّيِن من حضرموت،  علّي ْبن اأْحَمد ْبن ُمَحمَّ
ثُّم  اأِجّلاَء،  ُشيوٍخ  َيِد  َعلى  ريَعِة  بِيَِّة والشَّ الَعَر ُعلوَم  َوَدرََس  الِعْلِميَّة،  النَّْهَضِة  َتْعليَمُه في َمْدرََسِة  َتَلّقى 
اْنَتَقَل اإلى ِمْصَر وَتخرََّج في جامعِة فؤاِد ال�أّوِل )جامعِة القاِهَرِة حاليّاً( وَحَصَل على َشهادِة لِسانس 
رشاِد  ْنجليزيِّة، اْشَتغَل بالتّدريِس فترًة، ثُّم انتقَل اإلى العمِل في وِزارِة الثّقاَفِة وال�إ ال�آداِب ِقْسم الُّلَغِة ال�إ

القومّي بَِمْصَلَحِة الُفنوِن، وَظلَّ يعمُل في وِزارِة الثّقاَفِة َحتّى وفاتِه عام ١٩6٩م.
عريِّة والنَّْثرِيَِّة، وِمْن اأعمالِِه الرِّوائيِّة ) وااإْسلاماُه(  تّـنّوَّع َنتاُج باكثير ال�أدبيُّ َبْيَن الرِّوايِة والَمْسرَِحيَِّة الشِّ
و)الثّائُِر ال�أحمُر(. وَلُه كثيٌر ِمَن الَمْسرَِحيّاِت التَّاريخيِّة، ِمْنها المجموعُة الَمْسرَِحيَُّة )هَكذا َلِقَي اللَّه 

ُعَمُر( والَمقصوُد ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَعزيِز. 
الَعزيز  َعْبِد  ْبِن  لُِعَمَر  ال�أخيرَة  الَّلحظاِت  باكثيُر  فيها  َيِصُف  ُعَمُر(،  اللَّه  َلِقَي  )هكذا  وَمْسرَحيُّة 
مَّ في الِحساِء، وَقَبَض  الخليَفِة ال�أمويِّ الثّامِن، وُيَبيُِّن َكْيَف َعفا َعْن خاِدِمِه ُغَصْين الّذي َدسَّ َلُه السُّ
الثَّمَن، فاأْظَهر الكاتُِب ِمْن خلالِها الجانَِب ال�أخلاقيَّ الُمتسامح لهذا الَخليفِة، الّذي ل� َنِجُدُه اإلّ� في 

َصْفوة الّصحابِة والّصالِحيْن. 
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)ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَعزيِز َعلى فِراِش َمرَِضِه، َوُهَو َيجوُد بَِنفِسِه، وِْعْنَدُه َزْوُجُه فاِطَمُة، َواأخوها َمْسَلَمُة ْبُن َعْبِد الَمِلِك(

َمْسَلَمُة: األ� َتْذُكُر يا اأميَر الُمْؤمنيَن َمْن اأْسقاَك الِحساَء ذلَِك الَيْوَم؟

ُعَمُر: ل� اأْذُكُر اإِلّ� اأنّني َشرِْبُتُه، َفَكاأنَّما اأْشرَُب الرّصاَص الّذائَِب.

فاِطَمُة: ل� اأَحَد َيْسقي اأميَر الُمْؤمنيَن َغْيري وَغْيُر ُغَصْيٍن خاِدِمِه.

ْهِت يا فاِطَمُة، َوحاشاُه! اإِنَُّه َلُيِحبُّني َواأِحبُُّه.  ُعَمُر: َتَنزَّ

َمْسَلَمُة: َلَعلَّ اأَحداً َدَفَعُه اإِلى ذلَك يا اأميَر الُمْؤمنيَن؟ 

ُعَمُر: ل� َتُقْل يا َمْسَلَمُة ما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم.

َمْسَلَمُة: َلَقْد راَبني ُوجوُم الُغلاِم ِمْن َيْوِمِئٍذ.

فاِطَمُة: اأَجْل َلْم َيُعْد ُغَصْيٌن َكما كاَن ِمْن َقْبُل.

ُعَمُر: ُسْبحاَن اللِّه ! اإِنَُّه َلَياأْسى لَِمرَِض َمْول�ُه . . بَِحياتي َعَلْيُكما ل� َيَرَينَّ ِمْنُكما اأنَُّكما َتتَِّهمانِِه. 

َمْسَلَمُة: َكّلا يا اأميَر الُمْؤمنيَن، ما اأَرْيناُه َشْيئاً ِمْن ذلَِك.

ُعَمُر: َعسى اأْن َيكوَن َقْد اأَحسَّ بِما َيجوُل في قُلوبُِكْم، َفَرِكَبُه ِمْن َجّراِء ذلَك َخْوٌف. َعَليَّ بِِه يا فاِطَمُة، 

َلَعلّي اأزيُل ما بَِقْلِبِه.

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

ُعَمُر: اْدُخْل يا ُغَصْيُن، َهْل َلُكما اأْن َتْتُركاني َوْحدي َمَع ُغَصْين؟

َمْسَلَمُة: ُحبّاً َو َكرامًة يا اأميَر الُمْؤمنيَن. )َيْخرُُج وفاِطَمُة(.

ُعَمُر: ل� َتَخْف يا ُغَصْيُن، َهُلمَّ اْدُن ِمنّي. اأَو ل� َتْساأُل َعْن حالي؟  

ُغَصْيٌن: )في اأًسى ظاِهٍر( َكْيَف حالَُك الَيْوَم يا اأميَر الُمْؤمنيَن؟

نيا. ُعَمُر: الَحْمُد للِّه.. اأِجُدني الَيْوَم اأْقرََب اإِلى ال�آِخَرِة ِمنّي اإِلى الدُّ

ْمُع ِمْن َعْيَنْيِه( بِاأبي اأْنَت َواأّمي يا اأميَر الُمْؤمنيَن. ُغَصْيٌن: )َيْطِفُر الدَّ

ُعَمُر: َوْيَحَك! ماذا ُيْبكيَك يا ُغَصْيُن؟

ُغَصْين: َوِدْدُت َلْو اأنَّ الَّذي بَِك كاَن بي. 

اإِنّي َلقاِدٌم َعلى رَبٍّ َكريٍم، َفَجديٌر بَِمْن ُيِحبُّني األّ� ُيْشِفَق َعَليَّ ِمْن َخْيٍر.  ُعَمُر: اإِنَّ لُِكلٍّ ِمنّا اأَجلاً ل� َيْعدوُه، َو

َه.    حاشاُه: َتـَنزَّ

   وجوم: ُسُكوت َوَصْمت من

     َغَضب اأو َخْوف.
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اأَو ل� تُِحبُّني يا ُغَصْيُن؟

ُغَصْيٌن: َبلى َواللِّه يا اأميَر الُمْؤمنيَن.

ُعَمُر: َفَهْل َلَك اأْن تُِحلَّني ِمْن ُكلِّ اإِساَءٍة ُربَّما اأَساأْتُها اإَِلْيَك دوَن اأْن اأْعَلَم؟

اإَِلْيَك  الُمسيُء  اأنا  الُمْؤمنيَن.  اأميَر  يا  َحناَنْيَك  باكياً(:  )َيْنِشُج  ُغَصْيٌن: 

ْهِر. اأنا اأْسَتِحقُّ الَقْتَل،  ُل. َتبّاً لي، َتبّاً لي اأَبَد الدَّ اإِنََّك الُمْحِسُن الُمَتَفضِّ َو

ُمْرُهْم بَِقْتلي؛ َفاإِنّي اأْسَتِحقُّ الَقْتَل. 

ُعَمُر: اْخِفْض َصْوَتَك، اْخِفْضُه ِمْن اأْجلي.

ُغَصْيٌن: )بَِصْوٍت خافٍِض( اْغِفْر لي يا اأميَر الُمْؤمنيَن.. اْغِفْر لي.

ُعَمُر: اللُّه َوْحَدُه َولِيُّ الَمْغِفَرِة، َولِكنّي ُمساِمُحَك، َوُمِحلَُّك ِمْن َحّقي اإِذا اأْنَت َصَدْقَتني الَحديَث.

ُغَصْيٌن: اإي َواللِّه يا اأميَر الُمْؤمنيَن َل�أْصُدَقنََّك الَقْوَل، َول� اأْخفي َعْنَك َشْيئاً.

ُعَمُر: اْخِفْض َصْوَتَك.

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

ُعَمُر: َقْد َعِلْمُت يا ُغَصْيُن َيْوَم اأْسَقْيَتُه لي.

ُغَصْيٌن: َعِلْمَت ذلَِك َوَلْم تَُكلِّْمني اإِلّ� الَيْوَم؟!

اإِْشفاقي َعَلْيَك ِمْن َعذاِب َيْوِم الِقياَمِة. ُعَمُر: َوما ُكْنُت لِ�أَكلَِّمَك َلْول� َمَحبَّتي َلَك، َو

ُغَصْيٌن: َوما ُيْنجيني ِمْن ذلَِك يا اأميَر الُمْؤمنيَن، َوَقِد اْسَتْوَجْبُتُه بِما َفَعْلُت؟

ُعَمُر: رََجْوُت يا ُغَصْيُن، اأْن َتْنَدَم َوَتْسَتْغِفَرُه َعسى اأْن َيتوَب اللُّه َعَلْيَك.

ُغَصْيٌن: َولِهذا َكلَّْمَتني؟

ُعَمُر: َنَعْم َخبِّرْني ما َحَمَلَك َعلى ما َفَعْلَت؟

ُغَصْيٌن: الطََّمُع يا اأميَر الُمْؤمنيَن.

ُعَمُر: اأْعطيَت َشْيئاً َعلى ذلَِك؟

ُغَصْيٌن: َنَعْم، َل�أْخِبَرنََّك بالّذي اأْعطاني.

ُعَمُر: َكّلا ل� َتْفَعْل. َولِكْن َخبِّرْني َكْم اأْعطاَك؟

  َيْنِشُج: َغصَّ بِالُبَكاِء ِمْن َغْيِر 

   اْنِتَحاٍب.

   َحناَنْيَك: َعْطُفَك، رحمُتك.

   َتبّاً: َهلاكاً.

   َدَسْسُت: وَضعُته ِخْفية.
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ُغَصْيٌن: اأْلَف ديناٍر يا اأميَر الُمْؤمنيَن.

ُعَمُر: َقْبْضَتها؟

ُغَصْيٌن: ل� يا اأميَر المؤمنيَن َحتّى.. حتّى..

ُعَمُر: حتّى اأموَت؟

ُغَصْيٌن: اأَجْل وا َشْقَوتاه!

ُهْم. َفَهْل َلَك يا ُغَصْيُن في َخْيٍر  ُعَمُر: َوْيَحَك اإِْن ِمتُّ َفَلْن ُيْعطوها َلَك، وََعسى اأْن َيْقُتلوَك لَِكيلا تُْفشي ِسرَّ

ْنيا َوسوِء عذاِب ال�آِخَرِة؟ ِمْن ذلَِك َعسى اأْن َتْنُجَو ِمْن َعذاِب الدُّ

ُغَصْيٌن: َكْيَف يا اأميَر الُمْؤمنيَن؟ اأرِْشْدني.

ُعَمُر: َتْمضي الّساعَة اإِلى صاِحِبَك َفَتْقِبُضها ِمْنُه ثُمَّ َتعوُد بِها حال�ً اإَِلّي.

ُغَصْيٌن: ما اأخالُُه َيرْضى يا اأميَر الُمْؤمنيَن.

ُعَمُر: قُْل َلُه اإِنََّك َسُتْخِبرُني بِاْسِمِه اإْن َلْم َيْفَعْل، َفاإِنَُّه َسَيخاُف َوُيْعطيَك . . اْنَطِلْق الّساَعَة.

ُغَصْيٌن: َسْمعاً يا اأميَر الُمْؤمنيَن، يا اأْكَرَم النّاِس. )َيهمُّ َباْلُخروِج(

اإيّاَك اأْن تُْخِبَر اأَحداً َفهذا ِسرٌّ َبْيني َوَبْيَنَك. ْمَع ِمْن َعْيَنْيَك. َو ُعَمُر: ُرَوْيَدَك ياُغَصْيُن، اْمَسْح هذا الدَّ

ْمَع َعْن َعْيَنْيِه( واَشْقَوتاُه. ُغَصْيٌن: )َيْمَسُح الدَّ

ُعَمُر: )ُيَتْمِتُم( الّلُهمَّ اْغِفْر لَِعْبِدَك ُغَصْين.

)َيْدُخُل َمْسَلَمُة وفاِطَمُة(

ٍة يا اأميَر الُمْؤمنيَن؟ َمْسَلَمُة: َبَعْثَت الُغلاَم في َمَهمَّ

ُعَمُر: َنَعْم. َذَكرُْت َوديَعًة ِعْنَد صاِحٍب  لي َفَبَعْثُتُه في َطَلِبها ِمْنُه.

فاِطَمُة: وديعة؟

ُعَمُر: َهُلّمي يا فاِطَمُة،  َفَقْد اآَن لي اأْن اأْفضَي اإَِلْيِك بَِشيٍء طاَلما جاَل في َصْدري.

فاِطَمُة: َنْفسي فِداُؤَك يا اأميَر الُمْؤمنيَن.

ُعَمُر: اأَتْذُكريَن ُحِليَِّك َوَجواِهرَِك الّتي اأْوَدْعناها في َبْيِت الماِل؟

فاِطَمُة: َقْد طاَبْت َنْفسي َعْنها يا اأميَر الُمْؤمنيَن ، َفما بالُها؟

  َهُلّمي: َتعاَلي

   اأْفضي: اأْعِلُم.

  وديعة: اأمانة.
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اإِنّي َل�أْعَلُم  ُعَمُر: اإِنَّها َلْم َتزَْل بِحالِها.. وََعَلْيها اْسُمِك َلْم َيْسَتْهِلْكها َبْيُت الماِل َبْعُد، َو

ها.. َفاإِْن َتُك َنْفُسِك فيها، َفاأْنِت بِها اأْولى. اأنَّ الّذي َياأْتي َبْعدي َلْن َيْصرَِفها في َحقِّ

ِك يا فاِطَمُة، َواأْنِت بِها اأولى. َمْسَلَمُة: اأَجْل، ِهَي َحقُّ

ُق بِها َعلى ال�أيامى َوالَيتامى. فاِطَمُة: اإذا اأِذْنَت يا اأميَر الُمْؤمنيَن، َفاإِنّي ساآُخُذها َواأَتَصدَّ

َّّن ِمْن اأْهلي َوَوَلدي َمْن  نيا اأ ُعَمُر: اأْحَسْنِت يا فاِطَمُة، اأما َواللِّه َلُيَعزّيني َعْن باطِل الدُّ

اأرْجو اأْن َيْشَفَع لي َيْوَم الِقياِمِة بَِصلاِحِه َوَتْقواُه.

فاِطَمُة: َبْل اأْنَت َشفيُعنا َجميعاً يا اأبا َعْبِد الَمِلِك.

ُعَمُر: َكّلا يا فاِطَمُة، َل�أْنِت في ُزْهِدِك فيما َتْهفو اإَِلْيِه قُلوُب النِّساِء ِمَن الزّيَنِة َوالَمتاِع 

اأْتقى للِه ِمنّي. 

)َيْقرَُع ُغَصْيُن الباب ُمْسَتاأِْذناً(

َمْسَلَمُة: هذا ُغَصْيُن يا اأميَر الُمْؤمنيَن.

ُعَمُر: اْدُخْل يا ُغَصْيُن.

ًة َكبيرًة( )َيْدُخُل ُغَصْيُن حاملاً ُصرَّ

ُعَمُر: اأَتْيَت بالَوديَعِة يا ُغَصْيُن؟

ُغَصْيٌن: َنَعْم يا اأميَر الُمْؤمنيَن.

ًة اأْخرى، َفَهْل َلُكما..؟ ُعَمُر: اأْشَتهي اأْن اأْخلو بِِه َمرَّ

َمْسَلَمُة: ُحبّاً يا اأميَر الُمْؤمنيَن.)َيْخرُُج َوفاِطَمُة(

ُعَمُر: َهُلمَّ اْدُن ِمنّي، َواْخِفْض َصْوَتَك. هذِه اأْلُف ديناٍر؟

ُغَصْيٌن: َنَعْم يا اأميَر الُمْؤمنيَن.

نانيَر َلَك َلْول� َخْشَيتي اأْن َتْلَتِهَب َعَلْيَك ناراً َيْوَم الِقياَمِة. َفَهْل َلَك في  ُعَمُر: َوِدْدُت يا ُغَصْيُن، َلْو اأَدُع هِذِه الدَّ

َخْيٍر ِمْن ذلَِك.. اأْن اأعيَدها اإلى َبْيِت ماِل الُمْسِلميَن؟

نيا اأْبَغُض اإِلى َنْفسي ِمْنها. ُغَصْيٌن: اْفَعْل ما َترى يا اأميَر الُمْؤمنيَن. اإِنّي َواللِّه ما اأريُدها، َوما في الدُّ

ُعَمُر: بورِْكَت يا ُغَصْيُن، ما اأرى اإلّ� اأنَّ اللَّه شاَء اأْن َيتوَب َعَلْيَك. اْمِض ال�آَن َفاأْنَت ُحرٌّ لَِوْجِه اللِّه.

  َيْصرَِفها: ُيْنِفقها.

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

 لها.

  تهفو: تشتاق.
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ُغَصْيٌن: )َيْبكي( اأَوتُْعِتُقني يا اأميَر الُمؤمنيَن؟

ُعَمُر: َنَعْم اْذَهْب َحْيُث ِشْئَت، َحْيُث ل� َيْعرِفَُك اأَحٌد.

ُغَصْيٌن: األ� اأْبقى يا اأميَر الُمْؤمنيَن في ِجوارَِك َوِخْدَمِتَك؟

َفَلْن  اأْمسى،  اإِْن  ُمْحَتَضٍر،  ِمْن رَُجٍل  َتْخِدُم  َوْيَحَك يا ُغَصْيُن ما  ُعَمُر: 

اإْن اأْصَبَح، َفَلْن ُيْمِسَي. ُيْصِبَح، َو

ُغَصْيٌن: َبْل ُيْبقيَك اللُّه يا اأميَر الُمؤمنيَن.

ُعَمُر: اْنَطِلْق َوْيَلَك، َول� تُِقْم َبْيَن هؤل�ِء َفَيْقتلوَك. )َيْدُخُل َمْسَلَمُة(

َمْسَلَمُة: َمْعِذَرًة يا اأميَر الُمْؤمنيَن، ل� َيْنَبغي اأْن َيْنُجَو هذا الُغلاُم ِمْن ُعقوَبِة 

ما اْجَتَرَم. )َياأُْخُذ بَِزْنِد الُغلاِم(

ْعَت اإِلى َحديِثنا؟ ُعَمُر: )غاِضباً( َوْيَلَك ياْبَن َعْبِد الَمِلِك، اأَوَقْد َتَسمَّ

اأميَر الُمْؤمنيَن، َولِكْن َطرََق اأسماَعنا  َمْسَلَمُة: ل� َوالَّذي َنْفسي بَِيِدِه يا 

َصْوتَُك َوَصْوتُُه.

ُل( اأَجْل يا اأميَر الُمْؤمنيَن.. َلَقْد َصَدَق َمْسَلَمُة. فاِطَمُة: )َتَتَدخَّ

ُعَمُر: َفْلَتْكُتما اإَِذْن ما َسِمْعُتما، َفاإنّي َقْد ساَمْحُتُه وََعَفْوُت َعْنُه. َخلِّ َعْنُه 

يا َمْسَلَمُة َفَقْد اأَعَتْقُتُه لَِوْجِه اللِّه.

تِِه. َمْسَلَمُة: ل� َواللِّه يا اأميَر الُمْؤمنيَن، ل� َيكوُن َجزاُء الَعْبِد الغاِدِر اأْن ُيْعَتَق لَِوْجِه اللِّه. ل� ُبدَّ ِمْن اأْخِذِه بَِجريَر

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

فاِطَمُة: اأِطْع اأميَر الُمْؤمنيَن يا َمْسَلَمُة، َفاإِنَُّه َلَيْنُظُر بِنوِر اللِّه.

. َمْسَلَمُة:)ُيرِْسُل الُغلاَم ِمْن َقْبَضِتِه( لِ�أميِر الُمْؤمنيَن ِمنّا ما ُيِحبُّ

فاِطَمُة: َحوِّْل َوْجَهَك َعنّا يا ُغَصْيُن، اْذَهْب ل� بارََك اللُّه فيَك.

ُعَمُر: َبْل َغَفَر اللُّه َلُه َوبارَك فيِه. اْمِض يا ُغَصْيُن، َواْسَتْغِفْر اللَّه لي َوَلَك.

)َيْنِشُج ُغَصْيُن ُهَنْيَهًة ثُمَّ َيْخرُُج(

عاً( واَراأْساُه! )َيَتهاوى َعلى فِراِشِه َمْغِشيّاً َعَلْيِه( ُعَمُر:)َيِئنُّ ُمَتَوجِّ

فاِطَمُة: َوْي! َقْد ُغِشَي َعَلْيِه يا َمْسَلَمُة!

  ُمْحَتَضر: احُتِضَر اأتاه الموُت.

: اترْكُه   خلِّ

  اجترَم: اْرَتكب.

ل ْند: جمع اأْزناد : موصِّ  الزَّ

   َطرَِف الّذراع بالكّف.
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َمْسَلَمُة: َتَجلَّدي يا اأْختاُه، اإِنَّما ِهَي َغْشَيٌة َوَيفيُق.

ُعَمُر: )َيْفَتُح َعْيَنْيِه َكاْلَمْذعوِر، َوَيِهمُّ اأْن َيُهبَّ َفلا َيْسَتطيُع( َمْسَلَمُة! َمْسَلَمُة!

َمْسَلَمُة: َلبَّْيَك يا اأميَر الُمْؤمنيَن.

ُة الَّتي جاَء بِها ُغَصْيُن؟ رَّ ُعَمُر: اأْيَن الصُّ

َمْسَلَمُة: ِهَي ذي يا اأميَر الُمْؤمنيَن َبْيَن َيَدْيَك.

ُعَمُر: اإِنَّها َلْيَسْت لي يا َمْسَلَمُة، اإِنَّها لَِبْيِت الماِل. اأوصيَك اأْن َتْحِمَلها اإِلى َبْيِت الماِل.

َمْسَلَمُة: َساأْفَعُل يا اأميَر الُمْؤمنيَن.

ُعَمُر: َجزاَك اللُّه َعنّي َخْيراً ياْبَن َعّمي، َواأْنِت يا فاِطَمُة.

فاِطَمُة:)ُمَتَجلَِّدًة( َنَعْم يا اأميَر الُمْؤمنين.

؟ ُعَمُر: َهْل َلِك اأْن تُِحلّيني ِمْن ُكلِّ َحقٍّ َلِك َعَليَّ

فاِطَمُة:)َتْبكي( َقْد َفَعْلُت يا اأميَر الُمْؤمنيَن؟

ُعَمُر: َجزاِك اللُّه َعنّي َخْيراً ِمْن َزْوٍج صالَِحٍة! اأْسَتْوِدُعِك اللَّه يا فاِطَمُة. )َيْشَخُص بَِبَصرِِه اإِلى اأْعلى( الّلُهمَّ 

رَْت َتْعجيلاً.    اأرِْضني بَِقضائَِك، َوبارِْك لي في َقَدرَِك، َحتّى ل� اأِحبَّ لِما اأّجْلَت َتاأْخيراً، َول� لِما اأخَّ

)َيَتَهلُّل َوْجُهُه بِاْلِبْشِر َفْجاأًة( َمرَْحباً بِكراٍم َطيِّبيَن!

فاِطَمُة: بَِمْن يا اأميَر الُمْؤمنيَن؟

ُعَمُر: بِهِذِه الوجوِه الَّتي َلْيَسْت بُِوجوِه اإِْنٍس َول� جاّن.

فاِطَمُة: َنْفسي فِداؤَك يا ُعَمُر!

ُعَمُر: )َكاأنَُّه َلْم َيِع َشْيئاً ِمّما َحْوَلُه( يتلو قوَلُه تعالى: »تِْلَك الّداُر ال�آِخَرُة َنْجَعُلها لِلَّذيَن ل� ُيريدوَن ُعُلّواً في 

داً َعْبُدُه َورَسولُُه. ال�أرِض ول� َفساداً َوالعاِقَبُة لِْلُمتَّقيَن«. اأْشَهُد اأْن ل� اإلَه اإلّ� اللُّه، َواأْشَهُد اأنَّ ُمَحمَّ

ُد َمْسَلَمُة و فاِطَمُة الّشهاَدَتْيِن في رِقٍَّة َوُخشوٍع( )ُيرَدِّ

ُعَمُر: )َيْصحو َصْحَوًة( ُغَصْيُن! اأْيَن ُغَصْيُن؟

َمْسَلَمُة: )ُمَتَجلِّداً( َقْد َمضى لَِسبيِلِه يا اأميَر المؤمنيَن.

ُعَمُر: )بَِصوٍت َضعيٍف( الَحْمُد للِّه.

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

)يسلم الروح(
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

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

جاَبَة الّصحيَحَة فيما َياأْتي: ١ َنْختاُر ال�إ

    اأ- »هكذا َلِقَي اللَه ُعَمُر« َمْسرَحيٌَّة:

   ١- تاريخّيٌة.        ٢- اجتماعّيٌة.         ٣- وَطنّيٌة.               4- فلَسفّيُة.

  ب- َمِن الُمخاَطُب في ِعبارِة: »َوْيَلَك ياْبَن َعْبِد الَمِلِك« :

  ١- ُغصيُن.         ٢- َمْسَلَمُة.           ٣- ُعَمُر بُن َعْبِد الَعزيِز.    4- صاحُب الُغلاِم.

؟«؟  جـ- ماذا تعني عبارُة: ُعَمُر: » َهْل َلِك اأْن تُِحلّيني ِمْن ُكلِّ َحقٍّ َلِك َعَليَّ

ها.       ٢- اأْن تتناَزَل َعْن حّقها في الميراِث.   ١- اأْن ُتساِمَحه عن ُكلِّ ذنٍب اقترفُه ِبحقِّ

  ٣- اأْن َتْصُدَقُه َبْعَد موِتِه وَتَبرَّ بِه.                 4- اأْن ُتحافَظ على حقوقه.

٢ َمْن كاَن ِعْنَد ُعَمَر بِن َعْبِد الَعزيِز َوُهَو َعلى فِراِش الَمرَِض؟

م الحساَء الَمسموَم لِْلَخليَفِة؟ ٣ ما الَعلاماُت الّتي َبَدْت على الُغلاِم ُمْنُذ اأْن َقدَّ

َئ ِمْن َروِْع ُغَصيٍن؟ 4 َكْيَف حاوَل الَخليَفُة – ُعَمُر بُن َعْبِد الَعزيِز- اأْن ُيَهدِّ

مِّ َلُه؟ ٥ لِماذا َلْم ُيَكلِِّم الَخليَفُة ُغَصيناً رَْغَم َمْعرَِفِته بَِدسِّ السُّ

ُة الّتي َبَعَث فيها الَخليَفُة الُغلاَم ُغَصْيناً؟ 6 ما الَمَهمَّ

7 َطَلَب الَخليَفُة – ُعَمُر بُن َعْبِد الَعزيِز- ِعْنَدما اأفاَق ِمْن َغْشَيِتِه، َطَلَبْيِن، ما ُهما؟
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 ثانياً- نَفكُِّر، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة:

حيَحَة ِمْن َبْيِن القْوَسْيِن: جاَبَة الصَّ ١ َنْختاُر ال�إ

ٌد(. اأ- الَمكاُن في الَمْسَرحيَِّة:                     )واحٌد، ُمَتَعدِّ

ِد، ُمَحّدٌد(. ب- الزّماُن في الَمْسَرحيَِّة:                    )َغْيُر ُمَحدَّ

ج- َشْخصّياُت الَمْسَرحيَِّة:                   )َحقيقّيٌة، خيالّيٌة(.

َكٌة، ُمَتراِبَطٌة(. ْحداُث في الَمْسَرحيَِّة:                  )ُمَفكَّ د- ال�أ

َدٍة(. َدًة، َغْيَر ُمَحدَّ هـ- جاَءْت خاِتَمُة الَمْسَرحيَِّة:                 )ُمَحدَّ

٢ اأْيَن َتْكُمُن َلْحَظُة التاأزُِّم )العْقدة( في الَمْسرَحيِّة؟  

ُح َجماَل في الِعبارة ال�آتية:  ٣  نُوضِّ

نَّما اأْشَرُب الرّصاَص الّذاِئَب« *- »ل� اأْذُكُر اإِّل� اأّنني َشرِْبُتُه، َفَكاأ

ُح ذلَك. 4 َضرََب الَخليَفُة – ُعَمُر بُن َعْبِد الَعزيِز- َمثَلاً لِْلَعْفِو ِعْنَد الَمْقِدَرِة، نُوضِّ

ٌة، نُبيُّن موِقفاً اأثاَر اإْعجاَبنا اأكثَر ِمْن َغْيرِِه. ٥ َظَهَر في الَمْسرَحيِّة مواِقُف ِعدَّ

جاَبَة الّصحيَحة فيما َياأْتي: ١- َنختاُر ِمْن َبْيِن القوسيِن ال�إ

ْمُع ِمْن َعْيَنْيِه«  ُمراِدُف َكِلَمِة )َيْطفُر(:                      )يَتَدفََّق، يْشَتّد، َيْرَتِفُع( اأ- »َيْطِفُر الدَّ

شارة )ذلَِك(:  ب- » َلَعلَّ اأَحداً َدَفَعُه اإِلى ذلَك يا اأميَر الُمْؤمنيَن؟« المقصود باسُم ال�إ

، ِخدمُة الَخليَفِة، اأخُذ الماِل( مِّ                                                       )َدسُّ السُّ

٢- َنْسَتْشِهُد ِمَن المْسرَحيِّة بِمثاٍل َعلى ُكلٍّ ِمْن اأسلوِب:

رِط.       *- ال�ْستفهاِم.    *- النّداِء.    *- الشَّ

 ثالثاً- اللَُّغُة:
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           ... بُّ يا َلْيُل، الصَّ

:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

اأبو الَحَسِن َعلّي الَقْيَروانِّي الُحَصرّي، نِْسَبًة اإِلى ِصناَعِة الُحُصِر، نُِكَب في ُطفوَلِتِه بَِفْقِد اأمِِّه 

ْعَر، ثُمَّ  َوَفْقِد َبَصرِِه، ثُمَّ َفْقِد اأبيِه في َمْطَلِع َشبابِِه، عاَش في الَقْيرواِن َواْشَتَغَل في التَّْدريِس، َوَنَظَم الشِّ

ْعِر، ثُمَّ عاد اإِلى َطْنَجَة، َوَمَكَث فيها َحتّى َوفاتِِه.   اْنَتَقَل اإلى َسْبَتَة، َوَلَمَع َنْجُمُه في عاَلِم الشِّ

، َمَدَح فيها ال�أميَر اأبا َعْبِد الرَّْحمِن  ...( ِمْن اأْشَهِر َقصائِِد الُحَصريِّ بُّ وَقصيَدُة )يا َلْيُل، الصَّ

داً ْبَن طاهٍر صاحَب ُمرِْسَيَة. وال�أبياُت الّتي َبْيَن اأيدينا َتَمْحَورْت َحْوَل الَغزَل.  ُمَحمَّ

اْنَصبَّْت  َحْيُث  الَقصائِد،  ِمْن  بِِه  عورَِضْت  ما  َكْثَرُة  الَقصيَدِة  هذِه  في  النَّظَر  َيْلِفُت  َوِمّما 

القاسِم  اأبو  الَحديث:  الَعْصِر  ُشعراِء  ِمَن  عارََضها  َوِمّمن  لِيَِّة،  الَغَز َمطالِِعها  َعلى  الُمعارَضاُت 

الّشابّي، واأحمُد شوقي، وبشارُة الخورّي.
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ـبُّ َمتــى َغـُدُه      ١- يا َلْيــُل الصَّ

َقـــــُه           ــّمــــاُر َفــــاأرَّ ٢- َرَقـــَد السُّ

ــْجـــُم ورَقَّ لـــُه         ٣- َفَبكــــاُه النَـّ

4-َكـــِلـــٌف بَِغــــزاٍل ذي َهَيٍف     

٥- َنَصـــَبْت َعْيـــناَي َلُه َشَركاً     

6- َيْنضـــو مـِـــْن ُمـــْقَلِتــِه َسْيفاً      

7- َفُيـــريُق َدَم الُعـــّشـــاِق بِــــِه 

٨- يا َمْن َجَحَدْت َعْيناُه َدمي  

٩- َخداَك َقــْد اْعــَترَفــا بَِدمي     

١0- اإِنّي ل�أعــيــُذَك ِمــْن َقْتــلي     

١١- بِاللِه َهِب الُمْشتاَق َكرًى      

١٢- ما َضرََّك َلْو داَوْيَت َضنى 

١٣- ما اأْحـلى الَوْصَل َواأْعـَذَبُه   

اأِقيـــاُم الســـاَعِة َمــــْوِعـــُدُه؟

ُدُه اأَســــــٌف لـــلَبــْيـــِن ُيــــــرَدِّ

مّمــــا َيـــــرْعــــاُه وَيــــرُْصـُدُه

َخــــْوُف الــــواشـــيَن ُيــَشــرُِّد

ــْوِم َفــَعـــزَّ َتــَصيُّــُدُه فــي النَـّ

َوَكــــاأنَّ نُـــعاســــاً ُيْغـــِمـــُدُه

ـــُدُه  والــــويـــُل لِــــَمـــْن َيَتَقلَـّ

ْيِه َتــــــــَورُُّدُه  وََعـــــلى َخــــدَّ

 َفَعـــلاَم ُجفونَُك َتْجَحــُدُه؟

ـــُدُه ــَك ل� َتـــَتــــَعمَّ  َواأُظــــنّـُ

 َفَلـــَعـــلَّ َخــياَلَك ُيْســِعـُدُه

َصـــبٍّ ُيـــْدنيَك َوتُـــْبِعـُدُه؟

 َلـــــول� ال�أيّـــاُم تُــــَنكِّـــــُدُه!

: العاِشُق. بُّ    الصَّ
ّماُر: الّسَمُر الّسهُر ليلاً.    السُّ

   الَبْين: الِفراق

  َكِلٌف: ُمَتَعلِّق
  ذي َهَيٍف: رَقيق الَخْصِر.

   الواشيَن: الُحّساد

  َشَركاً: فّخاً.
  َيْنضو: َنضا الّسيَف ِمْن ِغْمِدِه: 

  سلَُّه، اأخرَجُه.

َكرًى: نُعاس، نوم.

 َضنى: تعب.
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

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

جاَبَة الّصحيَحة فيما َياأْتي: ١ َنْختاُر ال�إ

عريُّ الّذي َتْنَتمي اإليِه ال�أبياُت؟     اأ- ما الَغرَُض الشِّ

    ١- الَمدُح.             ٢-الَغزَُل.                ٣- الِحْكَمُة.              4-الَفْخُر.
  ب- َمْن ِمْن شعراِء العصِر الَحديِث عارَض هذه القصيدة؟

يّاب.    ٣- اأبو القاسم الّشابّي.    4- علي محمود طه.       ١- َجمال َقْعوار.      ٢- بدر شاكر السَّ
  ج- ما ِسرُّ اأرِق الّشاعِر َوَسَهرِِه؟

     ١- فِراُق الَمحبوَبة.    ٢- الَمرُض.           ٣- َفْقُده الَبَصَر.               4- َفْقُدُه والديِه.

٢ َكْيَف يبدو الّشاعُر في الَبْيَتْيِن الثّاني والثّالِث؟

٣ َنْذُكُر ِصفاِت الَمْحبوبِة الّتي َتغنّى بِها الّشاعُر؟

4 لَِم َنفى الّشاعُر الَذْنَب َعْن َمحبوبِتِه في الَبْيِت العاشر؟

٥ َكْيَف َتبدو الَعلاَقُة الّتي َتْربُِط الّشاعَر بالَمحبوبِة في الَبْيِت الثاني َعَشر؟

6 ما الّذي َيَتمنّاُه الّشاعُر في الَبْيِت الثالث َعَشر؟

 ثانياً- نَفكُِّر، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة:

ُح الّصورَة الَفنيَّة في ُكلٍّ ِمَن البيتين الّشعريّين ال�آتيين: ١  نُوضِّ

    اأ- َكِلٌف ِبَغَزاٍل ذي َهَيٍف        َخْوُف الواشــيَن ُيَشرُِّدُه

  ب- َيْنُضو ِمْن ُمْقَلِتهِ  َسْيَفًا        َوَكاأنَّ ُنَعــــــاَسًا ُيْغِمـُدُه

٢  نَُبيُّن الَمْعنى الُمْسَتفاَد ِمْن قول الشاعر:

- وََغَدًا َيْقضي اأْو َبْعَد َغٍد    َهْل ِمْن َنَظٍر َيَتَزوَُّدُه             

٣ نُختاُر العاِطَفَة الّتي َيُدلُّ َعَلْيها ُكلُّ َبْيت ِشعريٍّ مْن َبْين القوسيِن فيما ياأْتي:   

الَخوف( الّشوق،  )الُحْزن،  َغدُه…                  َمتى  بُّ  الصَّ َلْيُل  يا  اأ-          
عجاب( ال�إ ال�ستعطاف،  )النّدم،             ... َكرًى  الُمْشتاَق  َهِب  بِاللِه  ب-         
عجاب( ال�إ الّزْهد،  )الياأس،  َهَيٍف...                 ذي  بَِغزاٍل  جـ-َكِلٌف         
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 القواعُد اللَُّغِويَُّة

اْسما الزَّماِن والَمكاِن

 َنقراأ ال�أمثلَة ال�آتيَة:

ْصليَّ ِشْبُه الجزيرِة الَعربيَِّة. ١- اأفاَد الباِحثوَن اأنَّ َمْنَشاأ الّتيِن ال�أ

ْوِدَيِة. ٢- َتْنمو اأْشجاُر الّتين بِفَلْسطيَن َعلى ُسفوِح الِجباِل، َوفي َمْجرى اْل�أ

٣- َموِسُم َقْطِف الّتين ِمْن اأْجَمِل اْلَمواِسِم الزِّراعيَِّة في ِفَلْسطيَن.

4- َيْخرُُج الِفَلْسطينيون َقْبَل الَمْغرِِب َنْحَو ُكروِم الّتين.

هازيِج الِفَلْسطينّيِة. ٥- َيَتَغّنى الفّلاحون في َمْجِلِسهم ِبال�أ

6- َتْنَضُج ثماُر الّتيِن في ُمْسَتَهلِّ َشْهِر تّموَز.

ْت ِمْنُه ُكلُّ َكِلَمة، اأثُلاثيٌّ  ما َنوُْع الكلماِت الملوَّنة في ال�أمثلِة، اأِهَي اأْسماءٌ اأْم اأفعاٌل؟ َوما اْلِفْعل الّذي اْشُتقَّ
اأْم َغْيُر ثُلاثّي؟ َوما َدل�لُة ُكلِّ َكِلَمة: هل دلّت َعلى الزّماِن اأو الَمكاِن؟

نُلاِحُظ اأنَّ )َمْنشاأ( في اْلِمثاِل ال�أّوِل، ِهَي اْسٌم ُمْشَتّق ِمْن فِْعٍل ثُلاثِيٍّ ُهَو )َنشاأ، ينشاأ(، َوِهَي َعلى َوْزِن 
)َمْفَعل(، َوَتُدلُّ َعلى َمكاِن ُحدوِث اْلِفْعل. َوَكِلَمة )َمْجرى( في اْلِمثاِل الثّاني ُمْشَتّقة من فِْعٍل ثُلاثيٍّ ،ُهَو 
)َجرى(، ووزنُها )َمْفَعل( وَتُدلُّ َعلى َمكاِن اْلَجرياِن. َوفي اْلِمثاِل الثّالِث، جاَءْت َكِلَمُة )َموِسم( ُمْشَتّقة 
ِمْن )َوَسم( َوِهَي َعلى َوْزِن )َمْفِعل( وَدلَّْت َعلى زمان قطف التّين، وكذلك َكِلَمُة )الَمْغرِب( َفِهَي ُمْشَتّقة 
من اْلِفْعِل )َغرََب(، وهي َتُدلُّ َعلى زمان الغروب، واشتقت َعلى َوْزِن )َمْفِعل( َسماعاً، اأّما )َمْجِلس( في 
اْلِمثاِل الخامس، فهي اسم ُمْشَتّق من اْلِفْعِل الثّلاثّي )َجَلس(، وَدلَّْت َعلى َمكاِن الُجلوِس، وجاَءْت َعلى 
(، في اْلِمثاِل الّسادِس ُمْشَتّقة ِمَن اْلِفْعِل َغْيِر الثّلاثّي )اْسَتَهّل( َوجاَءْت في  َوْزِن )َمْفِعل(. َوَكِلَمة )ُمْسَتَهلُّ

اْلِمثاِل دالًَّة َعلى زماِن اْلِفْعِل. َوِهَي َعلى َوْزِن اسم المفعول )ُمْسَتْفَعل(.

نُناقُِش َونُلاِحُظ 
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نسَتْنِتُج:

   اْسما الزَّماِن والَمكاِن: اْسماِن ُيْشَتّقاِن َعلى َوْزٍن واحٍد، وَيُدلّ�ِن َعلى َزَمِن وقوِع اْلِفْعل، اأْو َمكانِِه،  
   وذلك كما ياأتي: 

حيح مضموم الَعْيِن، اأو مفتوِحها في المضارع، ومن الفعل  ١- ُيْشَتّقاِن من الِفْعِل الثُّلاثّي الصَّ
خر، َعلى َوْزِن )َمْفَعل( مثل: ماأَكل، َمْشَرب، َمْسَعى. اأو َعلى َوْزِن )َمْفِعل( من  معتّل ال�آ
حيِح َمْكسوِر الَعْيِن في المضارع، مثل َمْجِلس، ومن الفعل المثال الواوي، مثل  اْلِفْعِل الصَّ

جوف اليائي، مثل: َمسيل. َمْوِقف، ومن ال�أ
 ٢- ُيْشَتّقاِن ِمَن اْلِفْعِل َغْيِر الّثلاثيِّ َعلى َوْزِن ُمضاِرِعِه، َمْع اإِْبداِل َحْرِف الُمضارََعِة ميمًا َمْضموَمًة 

ِخِر )على وزن اسم المفعول(، ِمْثل: اأْخَرَج: ُمْخَرج، التقى:  َوَفْتِح ما َقْبَل ال�آ
ُمْلَتقى.

٣- ُيْعَرباِن َوفق َمْوِقِعِهما في الُجْمَلِة، َفُيْمِكُن اأْن َيكونا ُمْبَتداأ، مثل: مهِبُط الطائرِة 
. ثريُّ الّساعَة الّسابعَة مساًء، اأو اأْن َيكونا فاِعلًا مثل: اأْعَجَبني َمْسِجُد القريِة ال�أ

 تدريباٌت: 

َتدريب )١(

ُد اأْسماَء الزّماِن اأِو اْلَمكاِن فيما ياأتي، ثُمَّ نَُبيُِّن اأوزاَنها:   نَُحدِّ

ِــَع ُمستشــرِفًا        لقاَءِك في الَموِعِد الُمْنتـَـــَظـْر ْرجـــ اأ- فاأْمضي ل�أ

ٞ ِف  ِ رِزُۡقَها َوَيۡعلَُم ُمۡسَتَقرََّها َوُمۡسَتۡوَدَعَهاۚ ُكّ ۡرِض إِلَّ َعَ ٱللَّ
َ
ب- قال تعالى:"َوَما ِمن َدٓابَّةٖ ِف ٱۡل

بنِٖي ٦"                                                                   )هود: 6(  كَِتٰٖب مُّ
يِن. ل�ِت الَحديثِة ِفي الَمْصَنِع واْلَمْزرََعة ُيَعدُّ َسيفًا ذا َحدَّ ج- اإّن استعماَل ال�آ
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َتدريب )٣(

 اأ- َنَضُع َكِلَمَة )ُمْجَتَمع( في ُجْمَلتيِن ُمفيَدتيِن، بَِحْيُث َتُدلُّ َعلى الزَّماِن في ال�أولى، وَعلى الَمكاِن في الثّانِيِة.

 ب- نَُبيُِّن ما َتُدلُّ َعَلْيِه الَكِلماُت الّتي َتْحَتها ُخطوط فيما ياأتي:

١-      اللّيُل ماأَمُن الخائفين.                 ِمْن ماأَمِنِه ُيؤتى الَحِذُر.

٢-      زارِت ال�أمُّ ابَنها في الُمعَتَقل.           ُمْعَتَقُل اأخي كان في الّساعِة الثّالثِة فجراً.

َتدريب )٢(

  َنصوُغ اأْسماَء الزَّماِن اأو المكاِن ِمَن ال�أفعاِل ال�آتيِة:

   َعَبَر، َلجاأ، َهَبَط.

   اأقاَم، اْرَتَقى، َصلّى.

َتدريب )4(

 نُْعرُِب الكلماِت الّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ ٥".                                     )القدر:٥( ١-  قال تعالى: "َسَلٌٰم ِهَ َحتَّ

ْيِه. ٢- َمْقَتُل الرَُّجِل َبْيَن َفكَّ

ۡبُح بَِقرِيٖب ٨١"                       )هود: ٨١( لَۡيَس ٱلصُّ
َ
ۡبُحۚ أ ٣- قال تعالى: "إِنَّ َموِۡعَدُهُم ٱلصُّ
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ملاء:    ال�إ

 ١- نُحّدُد الجملَة الّصحيحَة ِمْن ُكلِّ جملتين متقابلتين فيما ياأتي:

فيَم َتْقضي َوْقَت َفراِغك؟                               فيما َتْقضي َوْقَت َفراِغك؟                

بَِم َنْبَداأ ِعْنَد ِقراءِة الُقراآِن؟                               بِما َنْبَداأ ِعْنَد ِقراءِة الُقراآِن؟                              

ْعَر؟                  ْعَر؟                                       لَِم تُحبّوَن الشِّ  لِما تُحبّوَن الشِّ

علاَم اتّفَق الّشريكاِن؟                                    علاما اتّفَق الّشريكاِن؟                                    

ِمّم َيَتَكوُّن الِكتاُب؟                                       ِمّما َيَتَكوُّن الِكتاُب؟

٢- نملاأ الَفراَغ بالكلمِة المناسبِة ِمْن َبْيِن القوسين:

  اأ- ِمْن ُشْكِر الِنْعَمِة ........                                )اإفشاؤها، اإفشاَءها، اإفشائِها(.

  ب- ُهَو .... على الحياِة ثقيٌل   َمْن َيُظنُّ الحياَة ... ثقيلاً        )عبءٌ، ِعبئاً، ِعْبٍء(

  ج- َلبَس الحاُج .......                                          )رِداؤه، رِداَءُه، رِدائِِه(               
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التّقريُر

ُن َقْدراً ِمَن الَحقائِِق والَمْعلوماِت َحْوَل    مفهوم التّقريِر: هو َضرٌْب ِمْن ُضروِب الِكتابِة، َيَتَضمَّ

ٍد، اأْو َغرٍَض َمْقصوٍد. َمْوضوٍع ُمَعيٍَّن، اأْو َشْخٍص ُمَعيٍَّن، اأْو حالٍة ُمَعيََّنٍة، بِناًء َعلى َطَلٍب ُمَحدَّ

 َمجال�ُت التَّْقرير:

. ١-  َمْوضوٌع ِعْلِميٌّ اأو اإدارِيٌّ اأو تاريِخيٌّ اأو اْجِتماِعيٌّ اأو اْقِتصاِديٌّ

ٍف اأْو  ٢-َوْصٌف ِلحالٍة ُمَعيََّنٍة َكاأْن َتكوُن حاَلًة َمرِضيًَّة ِلَمريٍض، اأْو حاَلًة قانونيًَّة اأْو حاَلَة ُمَوظَّ

َمْسؤوٍل.

٣- َوْصُف ظاِهَرٍة ِعْلِميٍَّة فلسفيٍَّة.

 4- ِكتابُة َتْقريٍر َيَتَعلَُّق ِبما َيدوُر في بيَئِة الَمْدَرَسِة.

 التّقاريُر ِمْن َحْيُث َعَدُد القائميَن بها: 

ُمها َفْرٌد واِحٌد.   ١- تقارير َفْرِديَّة ُيَقدِّ

فراِد. ُمها َمْجموَعٌة ِمَن ال�أ   ٢- َتقاريُر َجماِعيٌَّةيقدِّ

 ُخُطواُت ِكتاَبِة التّقريِر:

لًا اأو ُمْجَملًا؟ ْلماُم ِبَمْوضوِع التَّقرير: ما الَمْطلوُب ِمْنُه؟ َهْل َيكوُن ُمفصَّ ١- ال�إ

ْخِصيَّة في ِكتابِة التَّْقريِر. قَِّة، وَعَدُم اإْدخاِل الَجواِنِب الشَّ ٢- ال�ْلِتزاُم بالَمَوضوِعيَِّة والدِّ

َلِة بالَمْوضوِع، وَتْوثيُقها. ٣- َجْمُع الَمْعلوماِت والَحقاِئِق ذاِت الصِّ

َمٍة، وَعرٍض، وخاِتَمٍة(، َونَُذكُِّر باأنَّ  ٍد للتَّْقريِر: ِبَحْيُث َيْشَتِمُل َعلى: )ُمَقدِّ 4- َوْضُع اإِطاٍر ُمَحدَّ

الخاتَمَة َقْد َتْشَتِمُل على َراأْي الكاتِِب ِحياَل ما ُطِلَب ِمْنُه، َوِكتاَبِة َتْوِصياتِِه.

التّعبيُر

َنكتُب تقريرًا عن رحلٍة ل�أحِد الَمعارِض الِعلمّيِة.
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التدريب ال�أول: نستخرُج اأسماء الزمان واأسماء المكان، ونذكر اأوزانها:

١- َمْخرَُج حرِف الحاء من الحْلِق.

٢- نفرَُغ من العمِل قبل الَمْغرِِب.

٣- ُمْلَتقى طلبة المدارس في بداية العام الدراسّي.

ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوٰى، َفاإِنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَماأَْوٰى«. 4- »َواأمَّ

التدريب الثاني: نَُميُِّز اسَم الزَّماِن واسَم المكاِن فيما تحَته خطٌّ في كّل جملتين متقابلتين فيما 
ياأتي:

1-   - َمْوِعُدنا غداً ِعشاًء.            - َمْوِعُدنا في الحديقة.

٢-   - النادي ُمْجَتَمُع ال�أصدقاء.     - المساُء ُمْجَتَمُع العائلة. 

التدريب الثالث: نعرُب ما تحته خّط في الجمل ال�آتية:

١- َمْوِطُن ال�أحبِّة في القلب.

٢- يبداأ َمساُر الرحلِة من رام الله اإلى الخليل.

٣- يحتفُظ التاِجُر بالبضاعِة في الُمستوَدع.

التدريب الرابع: نملاأ الفراغ بالكلمة المناسبة من بين القوسين:

١- يحترُم المرُء .............................. .             )اأصدقاؤه، اأصدقاءه، اأصدقائه(.

٢- لم اأفعْل ..................... يستدعي النَّدم.                      )شيئاً، شيًء، شيءاً(.

٣- ....................... اأفنْيَت ُعُمرََك؟                               )فيما، في َم، فيَم(.

انتهت ورقة العمل

ورقة عمل
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الُمطالعة )٨ علامات(

الّسؤال ال�أّول: نقراأ النّصَّ ال�آتَِي من مسرحيِّة )هَكذا َلِقَي اللَه ُعَمُر(، ثمَّ نجيُب عن ال�أسئلِة الّتي تليِه:   

ُعَمُر: َهُلمَّ اْدُن ِمنّي، َواْخِفْض َصْوَتَك. هذِه اأْلُف ديناٍر؟

ُغَصْيٌن: َنَعْم يا اأميَر الُمْؤمنيَن.

نانيَر َلَك َلْول� َخْشَيتي اأْن َتْلَتِهَب َعَلْيَك ناراً َيْوَم الِقياَمِة. َفَهْل َلَك  ُعَمُر: َوِدْدُت يا ُغَصْيُن، َلو اأَدُع هِذِه الدَّ
في َخْيٍر ِمْن ذلَِك؟

؟                                                   )علامة( ١- َمن اأميُر الُمؤمنيَن )ُعَمُر( الَمقصوُد في النَّصِّ

٢- كيَف حَصَل ُغَصْيٌن على مبلِغ ال�ألِف دينارٍ؟                                                     )علامة(

٣- ماذا اقترُح الخليفُة ُعَمُر على ُغَصْيٍن ليفعَل بال�ألِف ديناٍر؟                                         )علامة(

ِمَن  الثّانيِة  وَنوَْع  ال�أولى،  ِمَن  الماضَي  الفعَل  نكُتُب  ذلك(،  نانيَر،  الدَّ )اْدُن،  الكلماُت  النّصِّ  في  ورَد   -4
الُجموِع، ونوَع الثّالثِة ِمَن ال�أسماِء الَمْبنيِّة.                      )٣ علامات(                                                                   

( في جملٍة ِمْن اإنشائِنا.                                                        )علامة( ٥- نوظُِّف كلمَة )َهُلمَّ

6- نُعبُِّر عْن راأيِنا في شخصيِّة اأميِر الُمؤمنيَن )ُعَمَر(.                                               )علامة(

النّّص الّشعرّي )٥ علامات(

(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أسئلِة الّتي تليها: بُّ عريََّة ال�آتيَة مْن قصيدِة )يا َلْيُل، الصَّ الّسؤال الثّاني: نقراأ ال�أبياَت الشِّ

ـْــتاَق َكرًى        َفَلَعلَّ َخيــاَلـــَك ُيْســِعـــُدُه ـَـــِب الُمش بــــــاللِّه هـ

ـْــــعـــُدُه؟  مـــــــا َضــــرََّك َلْو داَوْيــــَت َضنى       َصبٍّ ُيْدنيَك َوتُبـ

ـَــْول� ال�أيـّـــــام تُــَنـــكِّــــُدُه! ـَْل َواأْعَذَبـُه       لـ ـْــــــــلى الَوصــ مــــا اأحـ

عراِء بهذِه القصيدِة؟                                            )علامة( ١- ماذا ُيسّمى َتاأثُُّر كثيٍر من الشُّ

٢- لماذا يتمنّى الّشاعُر اأْن َيْحظى بالنَّْوِم كما ورَد في الَبْيِت ال�أّوِل؟                              )علامة(

اختبار نهاية الوحدة
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٣- نحّدُد العاطفَة الّتي يدلُّ عليها الَبْيُت ال�أّوُل.                                                )علامة(

4- نستخرُج من ال�أبياِت الّسابقِة ِمثال�ً على: التَّراُدِف، والطِّباِق.                               )علامتان(

الَقواعد )٥علامات(

الّسؤال الثّالث:

 اأ- نَُميُِّز اأسماَء الزَّماِن واأسماَء المكاِن فيما تحَته خطٌّ فيما ياأتي:                         )٣ علامات(

١- سيكوُن َمْهِبُط الطائِرِة في موسكو.

٢- عاَد الفّلاحوَن عنَد َمْغرِِب الّشمِس.

٣- ُمْلَتقى ال�أحبِّة في الُقْدِس.

ب- نُْعرُِب ما تحَته َخطٌّ في الُجْملِة ال�آتيِة:                                                     )علامتان(

لِلَِّه اْلَمْشرُِق َواْلَمْغرُِب«.   »َو

ملاء )علامتان( ال�إ

 الّسؤال الّرابع: َنْملاأ الفراَغ بالكلمِة المناسبِة ِمْن بيِن القوسْيِن:  

١- َيِبرُّ ال�أمَّ .............................. .                       )اأبناؤها، اأبناَءها، اأبنائِها(.

ّجُة؟                       )على ما، علاَم، على َم(. ٢- ........................... هذِه الضَّ

انتهت ال�أسئلة


