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النتاجـات
ّ

ُي َت َو ُقع ِم َن ال َّط َل َب ِة َب ْع َد �إِنْها ِء الوحدة المتمازجة ،والتّفاعلِ َم َع �أنشط ِت ِها� ،أ ْن َيكو َنوا قا ِدرين َعلى
ِ
ِ
ِ
خلال ما ي�أتي:
اص ِل ِم ْن
توظيف اللُّغ ِة ال َع َرب َّي ِة في
الاتصال والتَّو ُ
حيح ًة ُم َع ِّب َرة.
ِ -١قرا َء ِة النُّصو ِ
ص ِقرا َء ًة َص َ
ئيس ِة في النُّصوص.
ْ -٢اس ِت ْن ِ
تاج ال�أ ْفكا ِر ال َّر َ
ضيح َمعاني ال ُم ْف َر ِ
دات َوالتَّر ِ
الجدي َد ِة الوا ِر َد ِة في النُّصوص.
اكيب َ
َ -٣ت ْو ِ
ص ال�أ َدبِ َّي ِة فِ ْك ِريّاً َو َفنِّ ّياً.
َ -٤ت ْحلي ِل النُّصو ِ
ص ال�أ َدبِ َّية.
تاج ال َعو ِاط ِف الوا ِر َد ِة في النُّصو ِ
ْ -٥اس ِت ْن ِ
الس ِ
ص في َحياتِ ِه ْم َو َتعا ُم ِل ِه ْم َم َع ال�آ َخرين.
لوكات الوا ِر َد ِة في النُّصو ِ
َ -٦ت َمثُّلِ ال ِق َي ِم َو ُّ
ِ -٧ح ْف ِظ َثمانِ َي ِة �أ ْب ٍ
يات ِم َن الشِّ ْع ِر ال َعمو ِد ِّيَ ،وا ْث َني َعشَ َر َس ْطراً ِم َن الشِّ ْع ِر ال ُح ّر.
َ -٨ت ْو ِ
بيقات النَّ ْح ِويَّ ِة في ِس ٍ
ظيف التَّ ْط ِ
ياقات َحياتِ َّي ٍة ُم َت َن ِّو َعة.
اب ال َك ِل ِ
� -٩إِ ْعر ِ
مات الوا ِر َد ِة في َمو ِاق َع �إِ ْعرابِ َّي ٍة ُمخْ َت ِلفَة.
ِ -١٠كتا َب ِة َم ٍ
قالَ ،و ِق َّص ٍةَ ،ورسالة.

الصف َْح ُة
َّ

١٤
١٩
٢٧

الدرس األول
ّ
َدعائِ ُم بِنا ِء ال ُم ْجت ََم ِع ال ّراقي
ـاج َدعائِ ـ َم لِهــذا ال ِبنــاء؛ َكـ ْـي
ـات ال ّر ِاق َي ـ ُة َعلــى �أ ُس ـ ٍ
تُ ْبنــى ال ُم ْج َت َمعـ ُ
س َمتي َن ـ ٍةَ ،و َت ْحتـ ُ
ـابَ ،و ُي َسـ ِّري َعــنِ النُّفــوسَ ،و َت ْهــوي �إِ َل ْيـ ِه ال�أ ْف ِئـ َدةَُ ،وي�أ َمـ ُـن
ُي ْص ِبـ َـح بِنــا ًء ُص ْلبـاً ُ
ياخـ ُذ ال�أ ْلبـ َ
س ال َو ْحــ َدةَُ ،و َت َح ُّمــ ُل
عيــن .و�أ َهــ ُّم هــ ِذ ِه ال�أ ُســ ِ
ســا ِكنو ُهَ ،و َيكــو ُن َق ْل َعــ ًة فــي َو ْجــ ِه الطّا ِم َ
ال َم ْســؤولِ َّي ِةَ ،و ِم ْنهــا ال َع َمـ ُل ال ُم ْث ِمـ ُر ،وال َعـدْلُ َب ْيـ َـن �أ ْفـرا ِد ِه ،وال ُمحا َف َظـ ُة َعلــى المـ ِ
ـال العــا ِّم
ناصـ ُـح َب ْيـ َـن ال َم ْحكوميـ َـن والحا ِكميـ َـن ،وال ُب ْعـ ُد َعنِ ِ
ِ
الخلافـ ِ
صومات
الخ
ـات و ُ
ـاص ،والتَّ ُ
والخـ ِّ
الهدّا َم ـ ِةَ ،ونُ ْص ـ َر ُة ال َم ْظلوميـ َـن.
َ
ـان ُمختــاران ِمـ ْـن �أحاديـ ِ
ـث َرسـ ِ
َوهــذان َحديثـ ِ
ـول اللـ ِه -صلّــى اللّــه عليـ ِه وسـلّم -ي َتنــا َولان
ـض َعلــى ِضفـ ِ
ـاف ال ُم ْج َت َمعـ ِ
ـات،
ـسَ ،و َت ْنثُ ُرهــا ُد َرراً فــي َســما ِء النّــورَِ ،ل َعلَّهــا َتفيـ ُ
هـ ِذ ِه ال�أ ُسـ ُ
َو ُم ْن ِشئيها.
َ -1ع ـ ْـن أ�ب ــي ُه َر ْي ـ َر َة أ� َّن َرس ــولَ اللّ ـ ِه -صلّــى اللّــه علي ـ ِه وس ـلّم -ق ــالَ �" :إِ َّن اللّ ـ َه َي ْرض ــى
َل ُكـ ْم َثلاثـاًَ ،و َي ْكـ َر ُه َل ُكـ ْم َثلاثـاً؛ َي ْرضــى َل ُكـ ْم �أ ْن َت ْع ُبــدو ُهَ ،ولا تُشْ ـرِكوا بِـ ِه شَ ـ ْيئاً ،و�أ ْن
َت ْع َت ِصم ـوا بِ َح ْبــلِ اللّ ـ ِه َجميع ـاً ،و�أ ْن تُ ِ
ناصح ـوا َمـ ْـن َولّــى اللّ ـ ُه �أ ْم َر ُك ـ ْمَ ،و َي ْك ـ َر ُه َل ُك ـ ْم:
قي ـ َل َوقــالَ  ،و �إضا َع ـ َة ا ْلمـ ِ
الس ـؤ ِال".
ـالَ ،و َك ْث ـ َر َة ُّ
(رواه ُم ْس ِلم)

ص َعـ ْـن َرسـ ِ
ـول اللّـ ِه -صلّــى اللّــه عليـ ِه وسـلّم -قــالَ :
َ -2عـ ْـن َع ْبـ ِد اللّـ ِه ْبــنِ َع ْمـرٍو ْبــنِ العــا ِ
ـطين ِع ْنـ َد اللّـ ِه َعلــى َمنابِـ َر ِمـ ْـن نــو ٍر َعـ ْـن َيميــنِ ال َّر ْح َمــنِ َعـ َّز َو َجـ َّلَ ،و ِك ْلتــا
"�إِ َّن ا ْل ُم ْق ِسـ َ
ـون فــي ُح ْك ِم ِهـ ْم و�أ ْهلي ِهـ ْم َومــا َولُـوا".
َي َد ْيـ ِه َيميـ ٌـن ،الَّذيـ َـن َي ْع ِدلـ َ
النسائي)
(رواه ُم ْس ِلم و ّ

2

الفهم والاستيعاب
 1نُع ّد ُد ِ
بوي
الخصالَ الثَّلاث ال ُمس َتح ّبات ،والثَّلاث ال ُمس َتكرهات ،الّتي �أشا َر �إليها
ُ
الحديث النّ ّ
ريف ال�أ َّول.
الشّ ُ
بوي الشّ ريف الَّذي يتَّفق في معناه مع ال�آيات القر�آن َّية ال�آتية:
 2نذكر
َ
الحديث النَّ َّ

قال تعالى﴿ :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ﴾
قال تعالى﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾
قال تعالى﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾

( آ�ل عمران)103 :
(ال إ�سراء)27 :
(ال أ�عراف)181 :

بوي الثّاني -متن ِّوعة ،نمثّل على ذلك من واقع حياتنا.
 3المسؤوليّة -كما
ْ
جاءت في الحديث النَّ ِّ
 4نشي ُر �إلى الحديث الّذي يدعو �إلى مكافحة ظاهرة التّس ّول في المجتمع.
5
طين في ال ُح ْك ِم َب ْي َن ال َّرعي ِة؟
َ
كيف كاف�أ الل ُه َتعالى ا ْل ُم ْق ِس َ

التّحليل والمناقشة
1
نوض ُح دلال َة ك ٍّل من التّراكيب ال�آتية ،الواردة في ال�أحاديث النّبوية الشّ ريفة:
ّ
أ�" -قيل وقال".
ب�" -إضاعة المال".
السؤال".
جـ" -كثرة ّ
بوي الشّ ِ
اقب المترتِّب َة
ريف الثّاني ت�أكي ٌد على ِع َظ ِم تح ّم ِل المسؤوليّة،
ُ
 2في الحديث النَّ ِّ
نستنتج العو َ
على التّقصي ِر في َح ْملها.
وضح جمالَ التّصوير في قول ال ّرسول ،صلّى اللّه عليه وسلّم" :و�أن تعتصموا بحبل اللّه جميعاً
 ٣نُ ّ
ولا تف ّرقوا".

3

اللّغة وال�أسلوب
ِ
الصرفي:
َ 1ن ِز ُن
الكلمات ال�آتية بالميزان ّ
تُ ِ
ناصحوا ،يمين� ،أهلي ِهم.
 2نستخرج من ال�أحاديث النَّبويَّة الشَّ ريفة مثالاً على:
الصريح ،واسم المفعول.
المصدر َّ
٣
بوي الشّ ريف ال�أول.
نستخرج مثالاً على الطّباق من الحديث النّ ّ
ُ

4

ص ِّ
عري
الش ُّ
النّ ُّ
ِب َط ْيب َة
ص
بين يدي النّ ّ

(حسان بن ثابت رضي اللّه عنه)
ّ

بن ِ
ثابت بنِ ال ُم ْن ِذ ِر ال�أ
جي� ،أحد الشّ عراء ال ُم َخ ْض َرمين ،الّذين �أدركوا
نصاري َ
ُّ
ّ
حسا ُن ُ
الخ ْز َر ُّ
عاش َن ْح َو ستّ َين سن ًة في الجاهل َّية ،ومث ِلها في ال�إ سلام ،وقد اتّصل بالغساسن ِة
الجاهل َّي َة وال�إ سلام؛ �إ ْذ َ
قبل البعثة ،ومدحهم ،ف�أ ْغدقوا عليه العطايا ،وكان يعت ّز بهم؛ ل�أنّهم �أخوالُه.
رضي اللّه عنه -شع َره بعد �إسلامه على نُ ْصرة الدَّعوة ال�إ سلام َّية ،وال َّذ ْو ِد عنحسا ُن
�أ َ
وقف ّ
َ
رسول اللّه -صلّى اللّه عليه وسلَّم -وكانت وفاته سنة �أ ْر ٍبع
وخمسين للهجرة ،في عهد معاوي َة بنِ
َ
�أبي سفيان ،وهذه ال�أبيات مقتبس ٌة من قصيد ٍة له قالها بعد وفاة النّبي -صلّى اللّه عليه وسلَّم.
الصحابة على فقد ال ّرسول الكريم،
يقف الشّ اعر ،وقد انهالت دموع ُه ،ودمو ُع ّ
وفيها ُ
صلّى اللّه عليه وسلَّم -وقد ص ّور المشهد الحزين الّذي خ ّي َم على المدين ِة وقاطنيها منالمهاجرين وال�أنصار ،كما ب ّين ال�أثر الّذي تركه رحي ُل ال ّرسول -صلّى اللّه عليه وسلَّم.
َ

5

ِب َط ْيب َة
 -١بِ َط ْي َبــــ َة َر ْســــ ٌم لِل ّر ِ
ســــول و َم ْع َهــــــ ُد ُمني ٌر ،وقـد َتعفـــو ال ّرســـو ُم و َت ْهـــ َمــــ ُد
كان َي ْص َعـــ ُد
 -٢ولا َت ْن َمحي ال�آ ُ
يات ِمن دا ِر ُح ْر َمــــ ٍة بِهـا ِم ْن َب ُر الهادي الّذي َ
 -٣وو ِ
ـــح � ٍ
آيـــات ،وباقـــي َمعـالِــــــ ٍم و َر ْبـ ٌع لـ ُه فيــــ ِه ُمصـــلًّـى و َم ِ
ســــجـــ ُد
اض ُ

البحر ال ّطويل

رس ٌم� :أثر.
معهد :منزل.
تعفو :تنمحي.
تهمد :تندثر.

دا ُر ُحرمة :مكان مهيب،
كــان َي ْنـــزِلُ َو ْس َطــهــــا ِم َن اللّ ِه نــــو ٌر ُيستضــــا ُء ،ويـــوقَــــــ ُد
 -٤بِها ُح ُجر ٌ
ات َ
وهو مسجد ال ّرسول ـ صلى
س على ال َع ْهـــ ِد �آ ُيهــا	�أتاها ال ِبلـــى ،فال�آ ُي ِم ْنهـــا َت َجــــــ َّد ُد اللّه عليه وسلّم.-
َ -٥معالِ ُم َلم تُ ْط َم ْ
َـــت بِـلا ٌد َثوى فيهـــا الرشيـــــ ُد المســـ َّد ُد ال ِبلى :ال َّزوال.
 -٦فَبو ِرك َْت ،يا َق ْب َر ال َّر ِ
سـول ،وبو ِرك ْ
ُ
َّ
ثوى� :أقام.
ِ
ٍ
ِ

ـــــن َع َل ْيــه ،و َق ْد غـا َر ْت بِ َ
ـذلـــك �أ ْس ُعــــــ ُد
رب �أيـــد ،و�أ ْعــ ُي ٌ
َ -٧تهي ُل َع َل ْيــــه التُّ ْـ َ
 -٨لق ْد َغ َّيبوا ِح ْلمــــاً ِ
وع ْلمــــاً و َر ْحـمـــ ًة َعش ّيـــ َة َعلَّـ ْو ُه الثّ َــــرى ،لا ُيــــ َو َّســــــ ُد

�أس ُعدُ :مفردها َس ْعد ،وهي
حظوظ سعيدة.

ليس فيهـــ ْم َن ِب ُّي ُهـــــ ْم وقــد َو َه َن ْت ِم ْن ُهـــ ْم ُظهو ٌر و�أ ْع ُضـــ ُد
 -٩وراحوا بِ ُحـــ ْز ٍن َ
ــت يومـــاً َرزيَّــــ ُة هــالِ ٍ
مــــات فيــــ ِه محــ َّمــــــدُ؟
ـك َرزيَّــ َة يـــو ٍم
َ
 -١٠وه ْل َع َد َل ْ

رزيَّة :مصيبة.

كــان ذا نورٍَ ،يــغــو ُر و ُي ْن ِ
ــــجـــ ُد
ــي عن ُهـــ ُم وقــد َ
َ -١١ت َق َّط َـع فيــ ِه َم ْنـِــزلُ ْ
الوح ِ
قــصـــــ ُد
ـــج ال َّطريــقـــ ِة ُي َ
َ -١٢ف َب ْينا ُهـــ ُم فــي نعمـــ ِة اللّــ ِه بين ُهـ ْم دليــ ٌل بِ ِه َن ْه ُ

فبينا ه ُم :فبينما ه ُم.

ريص على �أ ْن َي ْس َتقيــمــوا و َيه َتــدوا
 -١٣عـزي ٌز علي ِه �أ ْن َيحيــدوا َعنِ ال ُهـدى َح ٌ
جناحـــ ُه	�إلى َك َن ٍ
ــم ِهـــ ُد
َ -١٤ع ٌ
ــف َيحـنـو عليـهــم و َي ْ
طــوف عليه ْم ،لا ُي َثنّي َ
صبـح محمـــوداً �إلـى اللّ ِه راجعـاً ُي َب ّكيـ ِه َج ْف ُـن ال ُم ْر َس ِ
ـــلات و َي ْح َمــــــ ُد
 -١٥ف�أ َ
الـماضــون ِم ْثـــ َل مح َّمـ ٍد ولا مث ُلــــ ُه ،حتّى القيامــــ ِةُ ،يفقَــــــ ُد
 -١٦وما َفقَــ َد
َ
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للصواب.
المسدَّد :الموفَّق َّ

لا يثنّي جناحه :لا يستكبر.

كَنف :وهو ِ
الح ْضن� ،أو
الجانب.
يغض ال َّط ْرف
َي ْم ِهدُُّ :
عن هفواتهم.
المرسلات :الملائكة.

ال َف ْهم والاستيعاب
 1نكتب الفكرة العا َّمة في ال�أبيات.

 ٢نُ َحدِّد ال�أبيات الَّتي اشتملت على ال�أفكار الفرع َّية ال�آتية:
مشهد دفن ال َّرسول -ص ّلى ال ّله عليه وس َّلم.

َّ
شدة ُحزن المسلمين على وفاة ال َّرسول -ص ّلى ال ّله عليه وس َّلم.
الفراغ الكبير ال ّناجم عن وفاة ال َّرسول -ص ّلى ال ّله عليه وس َّلم.

 ٣نذكر خمساً من مناقب ال َّرسول -صلّى اللّه عليه وسلَّم -الواردة في ال�أبيات.
حسان قصيدته بعبارة( :ب َط ْي َب َة َر ْس ٌم) ،فما المقصود بذلك؟
 ٤استه َّل ّ
 ٥ما العاطفة الَّتي سادت القصيدة؟
التّحليل والمناقشة
1
حسا ُن قبر ال َّرسول -صلّى اللّه عليه وسلَّم -في مطلع قصيدته بصفة لا تتوافر في سائر القبور،
خص ّ
َّ
نوضحها.
ِّ

 ٢ع َّبر الشّ اعر في قصيدته عن �آثار وفاة ال َّرسول -صلّى اللّه عليه وسلَّم -على المسلمين ،نب ِّين ذلك.
 ٣نُ َو ِّضح جمال التَّصوير في ال�أبيات ال�آتية:
ات كانَ َي ْنـ ِز ُل َو ْس َ
ــطهـــا
أ� -بِها ُح ُجر ٌ
ب -ت ُ
يـد و أ�عْ ـــــ ُي ٌـن
رب أ� ٍ
َهيل عَ َل ْي ِه ال ُّت ْـ َ

صبح محمـود ًا �إلـى ال ّل ِه راجعـ ًا
ج -ف أ� َ

ِم َن ال ّل ِه نـو ٌر ُيستضـــا ُء ،ويو َقـــــدُ
عَ َل ْي ِه ،و َق ْد غا َر ْت ب َ
ِـذلك أ� ْس ُعـــدُ
ـلات و َي ْح َمـدُ
الم ْر َس ِ
ُي َب ّكي ِه َج ْف ُـن ُ

البلاغي الَّذي �أفاده الاستفهام في البيت العاشر؟
الغرض
 ٤ما
ُ
ُّ
 ٥نعلّل :ما ُيقال في الم ْيت من شع ٍر ُيس ّمى رثا ًء ،في حين ما ُيقال في ال ّرسول -صلّى اللّه عليه
وسلَّم -بعد وفاته ُيس ّمى مديحاً.
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البوصيري في مدح ال َّرسول -صلّى اللّه عليه وسلَّم:
 ٦نُوازن بين قول
ّ
طوبى ِل ُم ْن َت ِش ٍق ِم ْن ُه و ُم ْل َت ِث ِم
		
طيب َي ْع ِد ُل ُت ْرب ًا َض َّم أ�عْ ُظ َم ُه
لا َ
حسان:
وقول ّ
		
َفبو ِر ْك َت يا َق ْب َر ال َّرسولِ وبو ِر َك ْت

الم َّ
سـد ُد
بِلا ٌد َثوى فيهـا ال َّرشيـدُ ُ

اللّغة وال�أسلوب
 1نف ّرق في المعنى بين ما تحته خطوط في الجمل ال�آتية:
الجرح بالعناية والاهتمام ،ف إ�نَّه يعفو.
أ�� -إذا تَع َّه ْد َت
َ
ب -بِ َط ْي َبــــ َة َر ْســــ ٌم لِل ّر ِ
ـــمــــدُ
ســــول و َم ْع َهــــــ ُد ُمني ٌر ،وقـد تَعفـــو ال ّرســـو ُم وت َْه َ
عن �إساءتك لصديق ،ف إ�نّه يعفو عنك.
ج� -إذا
َ
اعتذرت ْ
نوضح ذلك.
 ٢الت�أثّر بالقر�آن الكريم واضح في البيت الثّ َ
الثِّ ،
 ٣نعلّل ج َّر كلمة ( َط ْيب َة) في البيت ال�أ َّول ،بالفتحة عوضاً عن الكسرة.
 ٤نُب ِّين الطّباق الوارد في البيت الحادي عشر ،ونذكر نوعه.
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القواعد
سلوب ّ
الشرط
أ� ُ

نقر أ� أ�مثلة المجموعتين ال�آتيتين:
الش ِ
دوات َّ
رط الجازمة
أ� ُ
قن َع َم َلنا.
حسن �إعمالَ العقلِ  ،نُ ْت ْ
� -١إ ْن نُ ْ

 -١قال

دوات ّ
الشرط غير الجازمة
أ� ُ
تعالى":ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅ ﮆﮇﮈ"

(النّساء)82 :

َ -٢م ْن يدّخ ْر قب َل ال�إ ِ
لهاجني استعبا ُر
نفاق ،يج ْد كنزاً قب َل ال�إ فلاسِ -٢ .لولا الحيا ُء َ
ولزرت ِ
الحبيب ُيزا ُر (جرير)
قبرك و
ُ
ُ

بي -صلّى اللّ ُه علي ِه وسلَّم قال ،...":ف إ�ذا
 -٣قال تعالى" :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ" -٣ .عنِ النَّ ِّ
(رواه مسلم)
(البقرةَ )197 :س ِم ْع ُت ُم به ،فلا َتد ُْخلوا عليه".
 -4ل ّما ُزرتني �أكرم ُتك.
القدس العتيق َة م ّر ًة
 -٤متى تبص ِر
َ
(تميم البرغوثي)
حيث تُدي ُرها
العين ُ
فسوف تراها ُ
� -٥أ َّي بذا ٍر تزرعاَ ،ت ْق ِطفا ِمن ثمر ِه.
 -٦حيثُما َتتَّقِ اللّهَ ،تن ْل رضاه.
تنفق من ٍ
وقت في التَّ�أ ُّمل ،تُ ِص ْب مبتغاك.
 -٧مهما ْ
 -٨قال تعالى":ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ "
(النّساء)78 :

�إذا ت�أ َّملنا �أمثلة المجموعة ( أ�) ،وجدنا �أ ّن ك ّلاً منها يشتمل على �أداة شرط (�إ ْنَ ،م ْنَ ،ما ،متى� ،أي،
حيثما،مهما� ،أينما) ،يشترط حدوث ال�أمر الثّاني بحدوث ال�أمر ال�أ ّول ،وفعل شرط (نحسن ،يدّخر،
تفعلوا ،تبصر ،تزرعا ،تتَّقِ  ،تنفق ،تكونوا) ،وجواب شرط (نُ ْت ِق ْن ،يجدْ ،يعل ْم ،فسوف تراها ،تقطفا،
تن ْل ،تُ ِص ْبُ ،يدركْك ْم) ،وقد جاء ك ّل من (فعل الشّ رط ،وجوابه) مضارعين مجزومين عدا المثال ال ّرابع
ننفق) �إلى َح ِ
ٍ
ذف
سكون ،كما
علامات جز ِم ك ٍّل منهما ،فمن
(فسوف تراها) ،وقد تن ّوعت
ُ
في(:نحسنْ ،
ْ
ِ
9
ِ
حذف حرف العلّة ،كما في( :تتَّقِ ).
نون ال�إ عراب كما في( :تزرعا ،وتقطفا) �إلى

و �إذا ت�أ ّملنــا �أمثلــة المجموعــة (ب) ،وجدنــا �أنهــا جمـ ٌل شــرط ّية تتكــون مــن �أداة الشّ ــرط (لــو ،لــولا،
�إذا ،ل ّمــا) ،وجملــة الشّ ــرط (كان ،الحيــاء ،ســمعتم ،زرتنــي) ،وجملــة جـواب الشّ ــرط (وجــدوا ،هاجنــي،
لا تدخلـوا� ،أكرمتــك) .ولــو دققنــا النظــر لوجدناهمــا غيــر مجزوميــن فــي فعــل الشــرط وفعــل جوابــه ،وهــذا
مــا يسـ ّمى بالشّ ــرط غيــر الجــازم ،وهــذه ال�أدوات لــم تعمــل شــيئاً لا فــي جملــة الشّ ــرط ولا فــي جوابــه.
السؤال ال�آن :هل يجيء فع ُل الشّ رط المجزوم� ،أو جوا ُبه� ،أو كلاهما على غي ِر صور ِة ال ُمضارع؟
و ُّ
ولل�جاب ِة عن َ
ذلك ،نت أ� َّم ُل ال�أمثل َة ال�آتي َة:
إ
 ١قالَ رسولُ اللّ ِه -صلّى اللّ ُه علي ِه وسلّ َمَ " :م ْن عادى لي َوليّاً َف َق ْد �آ َذ ْن ُت ُه بِا ْل َح ْر ِب."...
� ٢إ ْن تحض ْر غداً ،راف ْق ُت َك في ال ّرحلة.
(زهير بن �أبي ُسلمى)
السما ِء بِ ُسلَّ ِم
سباب المنايا َين ْل َنه
سباب ّ
و �إ ْن يرقَ �أ َ
هاب �أ َ
 ٣ومن َ
(رواه البخاري)

ض ومـاضٍ ،كمـا فـي المثـال ال�أ َّول،
بيـن مـا ٍ
نلاحـظ تنـ ّو َع فعـلِ الشَّ ـرط وجوابِـه ،فـي ال�أمثلـة ّ
السـابقة َ
المثـال الثّ ِ
ِ
الـث.
ض ومضـار ٍع ،كمـا فـي
ومضـار ٍع ومـاضٍ ،كمـا فـي المثـال الثّانـي ،ومـا ٍ
السابقة ،لوجدْنا الفع َل المضار َع فيها جميعاً مجزوماً� ،أ ّما الماضي،
ولو دقَّقنا النَّظ َر في ال�أمثلة الثَّلاثة ّ
فهو مبني في مح ِّل جز ٍم ،سواءٌ �أور َد فعلاً للشَّ ِ
رط �أم جواباً له.
ٌّ
نستنتج:
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ِض عن ذك ِر ربِّك،
� -١أسلوب الشّ رط :ترتيب �أمر على �آخر ب�أدوات تُس ّمى �أدوات الشّ رط ،نحو� :إ ْن تُ ْعر ْ
َت َخس ْر في الدّنيا وال�آخرة.
� -٢أدوات الشَّ رط نوعان :جازمة ،وغير جازمة.
� -٣أدوات الشّ رط الجازمة نوعان� :أحرف ،و�أسماء.
 -٤من �أحرف الشّ رط الجازمة (�إ ْن).
� -٥أسماء الشّ رط الجازمة نوعان:
أ� -ماَ ،م ْنَ ،مهما ،أ�يّ .
تتضمن أ�حيان ًا معنى الشّ رط).
ب -متى ،أ�ينما ،أ� ّيان ،أ�نّى ،حيثما (هذه ظروف ّ

نموذجان إ�عراب ّيان
ﱫﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﱪ

 -١قال تعالى:
السكون ،في مح ّل رفع مبتد�أ.
مبني على ّ
َم ْن :اسم شرطٌّ ،
السكون .والفاعل ضمير مستتر تقديره هو.
يعم ْل :فعل الشّ رط مجزوم ،وعلامة جزمه ّ
سوء ًا :مفعول به منصوب ،وعلامة نصبه الفتحة الظّاهرة على �آخره.
ُيج َز :جواب الشّ رط مجزوم ،وعلامة جزمه حذف حرف العلّة .ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو.

(النساء)١٢٣ :

		
 -٢قال تعالى :ﱫﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﱪ
يفعلــوا :فعــل مضــارع مجــزوم ،وعلامــة جزمــه حــذف النّــون؛ ل�أنَّــه مــن ال�أفعــال الخمســة ،وال ـواو
الســكون ،فــي محـ ِّل رفــع فاعــل.
(واو الجماعــة) ،ضميــر متَّصــل مبنـ ٌّـي علــى ُّ
مبني على الفتح ،لا مح َّل له من ال�إ عراب.
الفاء :حرف ٌّ
السكون ،لا مح َّل له من ال�إ عراب.
مبني على ُّ
لن :حرف نفي ونصبٌّ ،
مبني للمجهول ،منصوب ،وعلامة نصبه حذف النّون؛ ل�أنّه من
ُيكفروهُ ( :ي ْكفَروا) فعل مضارعٌّ ،
السكون ،في مح ِّل رفع نائب فاعل.
مبني على ُّ
ال�أفعال الخمسة ،و(واو الجماعة) ضمير متَّصلٌّ ،
الض ِّم ،في مح ِّل نصب مفعول به ٍ
ثان.
مبني على َّ
والهاء :ضمير متَّصلٌّ ،
وجملة (فلن ُي ْكفَروه) في مح ِّل جزم جواب الشَّ رط.
(�آل عمران)115 :

التّدريبات
التّدريب

ال�أ ّول

نُع ِّين أ�داة َّ
الشرط ،وفعله ،وجوابه فيما ي أ�تي:
 -١قال تعالى :ﱫ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﱪ
		
هن َيسه ِل الهوا ُن علي ِه
َ -٢م ْن َي ْ
� -٣إ ْن َت ُز ْر يافا تشا ِه ْد مينا َءها.

لجرح بم ّي ٍت �إيلا ُم
ما ٍ

(البقرة)106 :
(المتنبي)

 -٤قال تعالى :ﱫ...ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ...ﱪ

(البقرة)198 :
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الثّاني

التّدريب

نقر�أ
البيت ال�آتي ،من مع َّلقة ُزهير بن أ�بي ُسلمى ،ث َّم نجيب ع ّما يليه:
َ
فض ٍل َف َي ْب ْ
و َم ْن َي ُك ذا ْ
غن عن ُه و ُي ْذ َم ِم
		
خل ِب َفض ِل ِه
على َقو ِم ِه ُيس َت َ
ُحد ُد َ
أ� -ن ِّ
رط وجوا َبه.
فعل الشَّ ِ
ب -نُع ِّلل جزم الفعلين( :يبخل ،و ُيذمم).
الثّالث

التّدريب

عرب ما تحته خطوط فيما ي أ�تي:
نُ ُ

ﱫﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﱪ

 -١قال تعالى:
 -٢حيثما َت ِس ْر في فلسطين ،تُ ْع َج ْب بطبيعتها.
� -٣أ َّي ٍ
كتاب تقر�أْ ،ينف ْع َك.
� -٤إ ْن تُق ِّو ْم لسا َنك يس َتق ْم بيانُك.
غامرت في ٍ
		
شرف َمرو ٍم
� -٥إذا
َ

دون النّجو ِم
تقنع بما َ
فلا ْ

التّعبيـر
ست فقرات ،عن مسؤول َّية الحاكم ال ّراعي �إزاء رعيته.
كتب موضوعاً من �إنشائنا في ّ
َن ُ

مه ّمة بيت ّية
نرجع �إلى القر�آن الكريم ،ونستخرج عشر �آيات فيها �أسلوب الشرط.
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(الجن)13:

(المتن ّبي)

ورقة عمل في أ�سلوب الشرط
ال�جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
السؤال ال�أ ّول :نختار رمز إ
� -١أي الجمل ال�آتية تشتمل على �أداة شرط جازمة؟
القلوب.
الحب لفسدت
رض.
�أ -كلّما نزل ُ
ب -لولا ُّ
ُ
الغيث اخضرت ال�أ ُ
د -قال تعالى" :و َمن يتقِ الله يجعل له مخرجاً"
		
لوجدت الح َل.
دققت النظ َر
َ
ج -لو َ
 -٢في �أ ّي البدائل ال�آتية نجد حرفَي الشرط الجازمين؟
د� -إذما ،لولا.
		
ج -لو� ،إن.
		
ب -لو ،لولا.
		
�أ� -إ ْن� ،إذما.
 -3ي�أتي الفعل الماضي في جملة الشرط الجازم:
د -مبنياً في محل جزم.
		
ج -منصوباً.
ب -مجزوماً.
�أ -مرفوعاً.
السؤال الثاني :نكمل الخريطة المفاهيمية ال�آتية:
أ�سلوب الشرط
				

جازم
أ�دواته

حرفان ،هما:

و

أ�سماء ،هي:

أ�دواته

حرفان ،هما:

السؤال الثالث :نعرب ما تحته خط إ�عراب ًا تا ّم ًا:
تخـــ ُّر لـــه الجبابــــ ُر ساجدينــا
صـبــــــــي
بـلـــــــغ الفطــــــــــا َم لنـــــــا
�أ� -إذا
َ
ٌّ
ب -ومـــن هــــاب �أ
السما ِء بسلّ ِم
سبــــاب المنايـــا ينلنـــ ُه
سباب ّ
و �إن يرقَ �أ َ
َ
ِ
الحبيــــب يزا ُر
قبـــــرك و
ولزرت
جـ -لولا الحيا ُء لهاجني استعبا ُر
ُ
ُ

اسمان ،هما:

(عمرو بن كلثوم)
(زهير بن �أبي سلمى)
13
(جرير)

الدرس ال ّثاني
ّ

ص
بين يدي النّ ّ

ص ِّ
عري
الش ُّ
النّ ُّ
الثّلاثا ُء الحمرا ُء

(�إبراهيم طوقان)

ِ
طينيُ ،و لِ َد في مدينة نابلس ،نَشَ �أ
�إبراهيم عبد الفتاح طوقان (1941 -1905م) ،شاع ٌر ف َل ْس ّ
في �أسر ٍة ُم ِحبّ ٍة للعل ِم وال�أ ِ
جمعت
السياسيّة ،وقد
ْ
دب ،واش ُت ِه َر بقصائده الوطنيّة ،والاجتماعيّة ،و ّ
�أخ ُت ُه فدوى �أشعا َره في ديو ٍان �أس َم ْت ُه (ديوان �أخي �إبراهيم).
صُ ،يخلّ ُد الشّ اع ُر الشّ هدا َء الثّلاثة :فؤاد حجازي ،ومح ّمد جمجوم ،وعطا ال ّزير،
وفي هذا النّ ّ
ِ
البريطاني في سجنِ ع ّكا� ،إث َر ثور ِة البراق سنة 1929م.
الانتداب
سلطات
ذين �أعدم ْتهم
ُ
الّ َ
ّ
كما �أشا َد بشجاع ِة ال�أ ِ
حيث َص ّور َ
ذلك
بطال الثّلاث ِة ،وهم يتسابقون �إلى حب ِل المشنق ِةُ ،
تصويراً بارعاً بكلماتِ ِه.

14

الثّلاثا ُء الحمرا ُء
مقدّمة
ض نج ُم ِ
المنـــحوس
ــك
ل ّمــا تع ّر َ
ُ

ّحت بِ ُعرى ِ
الح ِ
رؤوس
وترن ْ
بــــال ُ

ُعرى ِ
الحبال :المشانِق.

بـــــــوس
فاللّي ُل �أكد ُر والنّهـــا ُر َع
ُ

صرخ ٍ
بصوت ٍ
عال.
�أ ْع َولَ َ :

ــاقـــــوس
نــاح ال�أذا ُن و�أ ْعـــ َولَ النّ
َ
ُ
اطـف
َط ِفق ْ
َت َتثو ُر عو ٌ
اصف وعو ُ

الموت حيناً
خاطف
طائف �أو
و ُ
ٌ
ُ
معن في الثّرى
وال ِم ْعولُ ال�أ ُّ
بدي ُي ُ

لي ُر َّدهم في قل ِبهــــا ال ُمتحــــ ِّجـ ِر

ضاقَ البــري ُد ومـــا تغيّ َر حــــــــالُ

بين سطــــورِنا �أشكـــــالُ
وال ّذلُ َ

اح ،وال�أمــــــوالُ
ُخسـرانُنـــــا ال�أرو ُ

وكرام ٌة -يا حســــرتا� -أسمــــالُ !

اللّي ُل �أكد ُر :ذو ك�آب ٍة وحزن.
الحفرِ.
ال ِم ْع َول� :آلة َ
�أسمالُ  :بالية.

الساعات الثّلاث
ّ
الساع ُة ال�أولى
ّ

س ال�أبـِــ َّيـــــ ْه
�أنـــــا ســـاع ُة النّفــــ ِ
ٍ
ٍ
ثــــــلاث
ســاعـــــات
�أنــــا بِ ْكـــ ُر

�أ
ـــــج الشّ بيبـــــ ِة
ُ
ودعـــــت في ُم َه ِ

الفضــــــ ُل لـــي بال�أســــ َبـــ ِقــــ ّي ْه
الـــح ِمــــيّـــ ْه
كــــلُّهــــا رمــــــــــ ُز َ

وح الـــ َوفِـــــ ّيـــــ ْه
نـفــــحــــ َة الــــ ّر ِ
َيســـــقي الــــ ِعدا كــــ�أ َس ال َم ِن َّي ْه

لا ُبــــــ َّد مـــن يــــــــــو ٍم لـــهــــــم
بروح (فؤا ِد) َت ْص َع ُد من جوانح ِه َز ِك َّيــــ ْه
قسماً ِ
ذهبت َض ِح َّي ْه
نفوس في سبيلِ بلا ِدها
ْ
ْ
عاشت ٌ
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الساعة الثّانية
ّ

�أنــــا ســـاع ُة الــــ ّرج ِل الــــعني ِد
ِ
الــموت الـمش ّر ِف
�أنـــا ســاع ُة

س الـــشّ دي ِد
�أنــــا ســاع ُة البـــ�أ ِ
كـــ َّل ذي فـــعــــلٍ مــجـــيــــ ِد

قسمـــــاً
بـــــروح (مـــــح ّم ٍد):
ِ

تــــلقى الـــردى حــل َو الـــورو ِد
ــــــف بـــالنّــــشــي ِد
وهــي َت ْــه ِت ُ
َ
الـــح َسنِ ال َبعيـ ِد
في صـــيـــ ِت ِه َ
�أجــ َّل ِم ْـن �أجــــ ِر الشّ هـــــيــــ ِد

الصبـو ِر
�أنـــا ساع ُة الــــ ّرجــــ ِل َّ

ِ
القــلــب الــــكبي ِر
�أنـــا ســاع ُة

رمـــزاً لتـــحــــطي ِم الـقـيــــــــو ِد
بــــــطــلي ُيحـــطّــــ ُم قــــيـــ َد ُه
احمت َم ْن قبلي ل�أسبقها �إلى ِ
شرف الخلو ِد
ز ُ
قسمـــاً بــ�أ ّم َ
ــك عـــند مــو تِ َك
َو َتـــرى الـــعـــزا َء عــن ابـــ ِنـــها
مــا نـــالَ َمــن َخـــ َد َم الـــبلا َد

الساع ُة الثّالثة
ّ

رمــ ُز الثّ ِ
بــات �إلــى النـّـهـــايــــ ِة

فــي الــخطيـــ ِر مــن ال�أمـــــو ِر

ِ
الصخو ِر
َب َطلي �أش ُّد على لقا ِء
الموت من ُص ِّم ّ

َج ْ
يــرتـــقــــب الـــــ ّردى
ــذلا ُن
ُ
قسماً
َ
بروحــك يـــا (عـــطا ُء):

ٍ
لمــوت في ســرورِ!
فاعــجب
ْ
ِ
الـــمــلك الـــقـــديــــ ِر
وجــنّـــ ِة

ّمع الغزي ِر
وصغا ُركَ ال�أشبالُ تبكي اللّ َ
يث بالد ِ
مـــا �أ َ
الوطن ال ُمفدّى غي ُر صبّا ٍر جسـو ِر
نقذ
َ

�أجسا ُدهـــم في تُربـــ ِة ال�أ ِ
وطان
وهناكَ لا شَ كوى من ال ُّط ِ
غيان
16

خاتِمة

�أرواحهم في جــنّ ِة ال ّرضـــــو ِان
وهنــاكَ
فيـــض العـف ِو والغفر ِان
ُ

َج ْ
ــذلا ُنَ :فر ٌِح ،مسرور.

ال َف ْهم والاستيعاب
 1ما الفكرة التي تحملها ال�أبيات؟
اقوس؟
 ٢علا َم َ
ناح ال�أذا ُن ،و�أعولَ النّ ُ

َ ٣م ْن ُه ُم الشّ هداء الّذين تغنّى الشّ اعر ببطولتهم؟

 ٤نُشي ُر �إلى ِ
البيت الّذي ضر َب ُه الشّ اع ُر مثلاً على تح ُّملِ البط ِل لقا َء الموت.
 ٥نع ّد ُد �أشكالَ ال ُّذ ِّل الّتي ذكرها الشّ اعر في مقدّم ِة القصيدة.

التّحليل والمناقشة
 1نُعلّل اختيار الشّ اعر (الثّلاثاء الحمراء) عنواناً لقصيدته.
السبق في الشّ هادة ،وتزاحمهم عليه،
� ٢أشار الشّ اعر �إلى حرص الشّ هداء الثّلاثة على حيازة قصب ّ
نحدِّد ما يشير �إلى ذلك في القصيدة.
 ٣رسمت القصيدة مشاهد �إعدام ال�أبطال الثّلاثة ،فكيف بدت تلك المشاهد؟
الفلسطيني ض ّد المحت ِّل ،فما
 4تُ َع ّد القصيدة سج ّلاً ل�أحداث ثورة البراق الّتي خاضها الشّ عب
ّ

السبب المباشر لتلك الثّورة؟
ّ
ص؟
 5ما العو ُ
اطف الّتي َح ِف َل بها النّ ّ
نوضح ذلك.
 6ختم الشّ اعر قصيدته ببيان م�آل الشّ هداء ومكانتهمّ ،
7
نوضح دلالة ك ّل من البيتين ال�آتيين:
ّ
ك ّلها رمـ ُز الحميـــ ْه
ثلاث
أ� -أ�نا بك ُر
ساعات ٍ
ٍ
ب -بطــلي ُي ّ
ـــم َ
لتحطيم القيو ِد
رمز ًا
		
قيـد ُه
حط ُ
ِ
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8
الصور الفن ّية في ك ّل من ال�آتي:
ّ
نوضح ّ
رؤوس
المنحوس
نجم ِك
الحبالِ
ّحت ِب ُعرى ِ
وترن ْ
ُ
ُ
أ�ّ -لما تع ّر َض ُ
ناح ال أ�ذانُ و أ� َ
فال ّل ُ
عبوس
		
ـــاقــــوس
عــول ال ّن
يـــل أ�كـد ُر وال ّنها ُر ُ
ُ
َ
ب -وصغا ُر َك ال أ� ُ
يث ّ
شبال تبكي ال ّل َ
مع الغزي ِر
بالد ِ
 9قال الشّ اعر في مقدمة القصيدة:

بـــوس
		
اقــــــوس
ناح ال�أذا ُن و�أعــــولَ النّ
َ
فاللّي ُل �أكد ُر والنّها ُر َع ُ
ُ
السابق مظاه ُر اتّحاد الشّ عب
الفلسطيني في مجابهة المحت ّل ،نناقش ذلك.
تبدو في البيت ّ
ّ
اللّغة وال�أسلوب
البديعي بين كلم َتي (عواصف ،وعواطف)؟
حسن
 1ما نوع ال ُم ّ
ّ
رفي:
َ ٢ن ِز ُن الكلمات ال�آتية بالميز ِان ّ
الص ّ
ال ّردى ،ال ُم َت َح ِّجر ،عواصف� ،أسمال.
ِ
 ٣نعو ُد �إلى معج ِم ِ
لسان ِ
للكلمات ال�آتية:
ونكشف عن الجذ ِر الثّلاثي
العرب،
ُ
خاطف ،العدا ،الطّغيان.

ص مثالاً واحداً على ك ٍّل من ال ُمشت ّق ِ
٤
ات ال�آتية:
ُ
نستخرج من النّ ّ

الصفة المش ّبهة.
اسم المفعول ،اسم الفاعل ،صيغة المبالغة ،اسم ال�آلةّ ،
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الدرس ال ّثالث
ّ

نخل ٌة على الجدول

ص
بين يدي النّ ّ

(الطّيّب صالح)

ســـوداني (2009 -1929م) ،واحـــ ٌد مـــن �أشـــه ِر كتّ ِ
القصـــ ِة
ديـــب
ـــاب ّ
ال ّط ّيـــب صالـــح �أ ٌ
ٌّ
وال ّروايـــ ِة العرب ّيـــ ِة.
ومن مؤلَّفات ِه ال�أدب ّي ِة رواي ُة (موس ُم الهجر ِة �إلى الشّ مال) الّتي شَ ّكلت ُمنعطفاً ُمه ّماً في حياته
صاف �أدبا ِء العالم.
ال�أدب ّية ،ووضعته في َم ّ
الضو َء على شخص ّي ِة الف ّلاح
دبي ،وفيها ُيسلّط ّ
ّ
وقص ُة (نخلة على الجدول) من بواكي ِر �إنتاج ِه ال�أ ّ
يفي البسيط الّذي َيتوكّل على اللّه ،و َين َت ِظ ُر منه الف َر َج ،و ُير ّدد دائماً دعاءه (يفتح اللّه) ،كما
ال ّر ّ
ِ
اكتساب رزقه.
وداني الّذي ُيع ّولُ على َر ِيع شجرة النّخيل في
طرح هذه ّ
َت ُ
القص ُة و َ
اقع الف ّلاح ّ
الس ّ
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نخل ٌة على الجدول
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"يفتح اللّه"...
صلح بها
"عشرون ُجنيهاً يا رجلَ ،ت ُح ُّل منها ما عليك من َد ْين ،وتُ ُ
كبش ال�أضحية! و�أ ِ
قس ُم لولا �أنّي
حا َلك ،وغداً العيد ،و�أنت لم َتشت ِر بع ُد َ
�أريد مساعد َتك ،ف إ� ّن هذه النّخل َة لا تساوي عشر َة ُجنيهات".
ممشوقة :طويلة ول ّينة،
و َتمل َم َل حمار حسين التّاجر في وِقفته ،ولم يكن صاح ُب ُه قد تر ّج َل
عنه ،فهو لم ي ِرد �أن يظ ِهر لـِ (شيخ محجوب) تلهفَه على ِشرا ِء النخل ِة حسنة القوام.
ّ
َ ّ
ُ ْ ُ َ
متغطرسة :متك ّبرة،
أ ِ
ِ
ِ
ذات
البنات الخمس الّتي ُيس ّميها ّ
السودانيّون في الشّ مال (ال�ساسق) ،معجبة بنفسها.
وقد قامت َو ْسطها النّخل ُة ال�أ ُّم َممشوق ًة ُمتغطرِس ًةَ ،تتلا َع ُب بِغدائرها
الغدائر :مفردها غديرة،
وهي جدائل الشّ عر.
سمات البارد ُة الّتي َهبّت من الشّ مالَ ،تحم ُل قَطر ٍ
ات من ميا ِه النّيل.
النّ ُ
يقف على حافّ ِة حافِره ،و َتشا َغ َل بِ ُخ َصلٍ من
حافّة حافره :ما يقابل القدم
بيض اليدينِ ُ
والحما ُر ال�أ ُ
من ال�إ نسان.
(السعدة) ال ّريّانة ،الّتي َنمت على حافّ ِة الجدول ،وك�أنّ ُه قد َتب ّر َم
نبات َّ
ال ّريّانة :المرويّة ،وال ُمشْ َبعة
بِهذه ال ُمساو َمة الّتي لم يكن من ورائها طائل.
بالماء.
و ّ
الحق �أ ّن ُح َس ْيناً التّاجر ،بثياب ِه البيضاء الفضفاضة ،وعبا َءتِه ّ
السوداء تب ّرم :تض ّجر ،و�أظهر استياءه.
ِ
أ
َ
التي اشتراها في زيارة له للخرطوم ،وعمامته من الك ْرب ،وحذائه ال�حمر ال َك ْرب :نوع من القُماش
الذي لم تُخرِج �أيدي ُصنّا ِع المراكيب في ِ
الفاشر �أجو َد منه ،وحمارِه ال�إ نجليزي الفاخر.
ِ
الس ِ أ
ال�أبي ِ
ض اليدين ال ّلامع ،و ّ
رج ال�حمر ال ُم َد ّهن ،والفَروة ال ُبنّ ّية الّتي المراكيب :نوع من ال�أحذية،
جسمة للكبرياء والغَطرسة.
مس ال�أرض ،كان صور ًة ُم ّ
َتدلّت وكا َدت َت ُّ
يصنع من جلود النّمور وال�أبقار،
ولكن شيخ محجوب لم ُي ِح ْر جواباً ،وكان يبدو في وِقفته كال َمشدوه،
ّ
أ
السودان ّية الشّ عب ّية.
حذية
�
ال
وهي
ّ
َيرنو �إلى �أفقٍ بعي ٍد ُم َتنا ٍء ،ورويداً رويداً َخف َتت في �أذنيه َضوضا ُء �أه ِل
السودان.
الفاشر :مدينة غرب ّ
فت
الخير الّذين تج ّمعوا
ليتوسطوا بين التّاج ِر وشيخ محجوبَ ،
وخ َ
ّ
لم ُيح ْر جواباً :لم يق َو على
باب ال ّذ ِ
كريات َمعال َم ال�أشياء
الساقي ِة
ُ
الجواب.
الحزين المتّصلّ ،
صوت ّ
ُ
ولف َض ُ
الساقية :قناة صغيرة يجري
ّ
ال ُممت ّد ِة �أما َم ناظ َري شيخ محجوب :النّاس والبهائم وغابة النّخيل الكثّة
فيها الماء ،تسقي ال�أرض وال ّزرع.
ِ
وسطها َجريد نخلة
اقص في َ
المتلاصقة...ك ّل ذلك َتح ّول �إلى �أشباح َيتر ُ
الكثّة :الكثيفة.

استعرض ال ّرج ُل ِ
حين
محجوب ..وفي �أق َّل من لمح ِة ال َّط ْر ِف،
حاض َر ُه� .أجل ،غداً عيد ال�أضحىَ ،
َ
جتمعين ،و �إذ يعودون �إلى
ون ُم
اس مع شروق الشّ مس في ثيابِهم النّظيف ِة الجديدة ،ث ّم ُيصلّ َ
ُ
َ
يخرج النّ ُ
السعادة ،وتسيل دما ُء ال�أضاحي�...أ ّما هو�..أ ّما بيته�..إنّه لا يم ِلك ثوباً
بيوتهم َت َ
نض ُح وجو ُههم بال ِبشر و ّ
الصلاة ،وليس عند زوج ِته غي ُر (ثوب َزر ٍ
نظيفاً
اق) اشتراه لها قب َل شهرين ،وقد نال منه
يخرج به �إلى ّ
ُ
ثوب َزراق :ثوب يتح ّمل ال�أوساخ،
ال ِبلى ،وتراكمت عليه ال�أوساخ� ،أ ّما ابنته خديجة؛ فقد كانت
لونه �أزرق.
تُفتّت قل َبه ببكائها من �أجل ٍ
تعرضه على لِداتها،
ثوب جدي ٍد
ُ
اللِّدات :مفردها لِدَة ،وتعني �أبناء
وتُع ِّيد به مع صاحباتها ،ومن �أين له ُجنيهات ثلاثة يشتري بها الجيل الواحد.
خروفاً يض ّحي به؟
ٍ
وسل والابتهال" :يفتح اللّه"
وتمتم شيخ محجوب في
صوت لا يكاد ُيسمع ،شيء يشبه التّ ّ
يبلغ
وز ّم شَ فتيه في عصب ّية ،وعاد بعقله خمس ًة وعشرين عاماً �إلى الوراء ،عندما كان شابّاً �أعزب ،لم ِ
يحتاج �إلى المال ،ولم يكن
الثلاثين بعدُ ،وكان يعم ُل في ساقي ِة �أبيه ُمقاب َل ِكسوته وشَ رابه ،فلم يكن
ُ
يعرف له قيمة.
ُ
ماكن
َ
ليغرسه في �أ َ
وذات صباح مشرق ،م ّر بابن ع ّمه �إسماعيل الذي كان ُم َنه ِمكاً يقلع الشّ ت َل؛ َ
الساقية� ،إذ وقع نظ ُره على شتل ٍة صغير ٍة رماها �إسماعيل بعيداً ،على �أنّها لا تصلح،
�أخرى من �أرض ّ
شق ُحفر ًة صغير ًة وضع فيها النّخلة ،وواراها التّراب،
فض عنها التّراب ،ث ّم ّ
فالتقطها محجوب ،و َن َ
وفتح لها الماء ،بعد �أن تلا � ٍ
آيات من القر�آن الكريم ،ور ّدد في شيء من الخشوع":باسم اللّه ،ما شاء
يصب
ينس �أن ّ
اللّه ،لا حول ولا ق ّوة �إلّا باللّه"ِ ،مثلما يفعل �أبوه كلّما غرس شَ تل ًة� ،أو حصد نبتاً ،ولم َ
يتوض�أ به �أبوه تي ُّمناً وتب ُّركاً.
في الحفرة قليلاً من ماء ال�إ بريق الذي ّ
صابع يده النّحيلة بين شُ عير ِ
ات لحي ِته ال ُم َتف ّرقة.
و�أنزل محجوب ُغ َّص ًة َص ِعدت في َحلقه ،ث ّم م ّرر �أ َ
�ألا ما كان �أ ْب َركَ ذلك العام! بعد ستّة �أشهر -فقط -من غرسه النّخل َة ،تز ّوج من ابنة ع ّمه ،ولم يكن
لم يملك شروى نقير :لا يملك
يم ِلك من ِ
مال الدّنيا شَ روى نقير.
شيئاً ،وهو مثل ُيضرب في الفقر
ولا هو يدري �إلى ال�آن كيف ت ّمت ال ُمعجزة.
والعوز ،والنّقير :ثقب صغير في نواة
التمرة.

21

�إنّه لم يكن َي ُظ ّن �أبداً �أنّه سيتز ّوج في يوم من ال�أيّام ،فهو ال ّذي عاش
�أيّام ِصباه منبوذاًُ ،مح َتقراً من �أهلهَ ،مج ُف ّواً من ِ
الحسان� ،إذ كان ُمتّهماً
الخيبة.
بالغباء و َ
هزجن
غير �أنّه تز ّوج ،و َل ِبس َحرير َة ال ُعرس ،و�أحاطت به ّ
الصبايا َي ْ
بال�أغاني ،و َلكم شع َر بالعظمة والكبرياء وق َتها ،ك ّل ذلك بع َد غرس النّخلة
بستّة �أشهر.
وفي العام التّاليَ ،ولدت زوج ُته بنتاً �أسماها (�آمنة) تي ّمناً بِمق ِدمها،
وحينما وصل به ت ّيار ال ّذكريات �إلى مولدها ،ت َرق َرق في عينيه الدّمع� ،أين
الصعيد ،وقد
ال�آن �آمنة؟ �إنّها زوجة لابن �أخته ،الّذي حملها �إلى �أقاصي ّ
كانت َت َب ُّره ،وتعطف عليه.
السفلى
َ
ليت ولدي َ
وعض على شفَته ّ
(ح َسن) كان مث َلها عطوفاً با ّراً! ّ
بعنف حتّى كاد يغر ُِس �أسنانه في لحمها ال ُمتهدِّل .حسن ابنه الوحيد،
سافر قب َل خمسة �أعوام �إلى ِمص َر ،ولم يرسل لهم خطاباً واحداً ُيطمئ ُنهم
فيه عن ص ّحته...حاول ال ّرجل �أن ينساه ،و َيمحوه من ذاكرته ،و َي ُعدَّه من
لكن زوجته كانت تبكي كلّما جاشت بنفسها ال ّذكرى ،وتمثّل
ال�أمواتّ ،

شب
اب َنه طفلاً صغيراً ،ث ّم صب ّياً يساعدُه في �أعمال ّ
الساقية ،ث ّم شابّاً يافعاً َي ّ
عن الطّوق ،ويهج ُر ال�أه َل والدّا َر ،وينسى حقوقَ ال�أب ّوة.
وك�أ ّن القد َر �أراد �أن ُينس َيهم ك ّل شيء يرب ُطهم بحسن ،فرمى �آخ َر ما
صاب
في جع َب ِته من ِسها ٍم قاسي ٍة مسموم ٍة ،ظ ّل ُيسدّدها من ُذ عامين ،و�أ َ
السه ُم ال�أخي ُر النّعج َة ال َبرقا َء الّتي ربّاها حسن ،فقد ماتت ،واجتاح ال َم ْح ُل
ّ
والق ُ
القطيع الذي ربّاه حسن كلَّه.
َحط
َ
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المجف ّو :المستب َعد ،المهجور.

حريــرة العــرس :خيــوط
مــن الحريــر ،بهــا خــرزة
حم ـراء ،تربــط علــى معصــم
العريــس ،وهــي عــادة متّبعــة
الســودان.
فــي ّ

المتهدّل :المتر ّهل.

جاشت :هاجت ،اضطربت.

يشب عن الطّوق :يك ُبر،
ّ
ويعتمد على نفسه.

النّعجة البرقاء :الشّ اة التي
اجتمع فيها بياض وسواد.

الض�أن
قطيع ّ
السعاد ِة على الوج ِه َ
ث ّم َر َ
الخ ِشن ال ُم َت َج ِّعد ،وج ِه محجوب ،عندما تذكّر َ
فرف ٌ
طائف من ّ
الّذي ربّاه في ِ
ذات العا ِم الّذي شَ ِه َد َمولد �آمنة ،وكان قد اشترى -بع َد عامين من زواجهِ -ع ْجل ًة صغير ًة
ِ
ِ
ِع ْجلة عجفاء :ضعيفة هزيلة.
الحبوب حتّى استوت بقر ًة جميل ًة كَحيل َة
بالعلف و
َعجفا َء ،والاها
شق والاها :تابعها.
العينين ،وسارت الحيا ُة َرغداً ك�أنّما استجاب اللّه دعاءه يو َم ّ
ض على حافّ ِة الجدول ،وغ َر َس النّخلة.
في ال�أر ِ
وحبا
ك ّل هذا عفا على �آثاره ال ّزمن ،لقد مات ال ّزرع ،و َي ِبس ّ
الضرع ،وع ّم ْ
القح ُط ،ف�أغرقَ ال ّرخا َءَ ،
ٍ
بحساب ومقدار ،وما كان محجوب حريصاً على
يفيض �إلّا
الشَّ ُ
يب ،ف َطفا على الشّ باب ،وما عا َد النّي ُل ُ
فاستدان
ما عندَه من خير ،فَب َّد َد ُه �أ َّولاً ب�أ ّول ،وهكذا ظ ّل ُيكاب ُد الفاق َة وحده،
الفاق َة :الفقر.
َ
ورهن وباع ،وليس عنده من ِ
مال الدّنيا �إلّا بقر ٌة واحدة وع ْنزتان ،وهذه النّخلة
َ
التي ظ ّل جاهداً يحاولُ استبقا َءها.
السكوت؟ �أجبنا بكلم ٍة
وقطع عليه ذكرياتِه
ُ
صوت التّاجر وهو يقول له�" :أيُّها ال ّرج ُل ،لِ َم هذا ّ
الساقية ،وقال لمحجوب� :إ ّن عشرين
واحدة ،تُظ ِهر لنا نِ ّيتك في البيع" .وحض َر رمضا ُن من َط َر ِف ّ
حوج ما يكو ُن �إلى المال.
ثمن معقولٌّ ،
خاص ًة وهو �أ ُ
ُجنيهاً ٌ
جريدة النّخلة :غصن النّخلة
تتلاعـب بجريـدة النّخلـة،
ريـح قويّـة �أخـذت
وفجـ�أة ،ه ّبـت ٌ
ُ
المج ّرد من �أوراقه.
يطلـب النّجـاة ،وبـدَت
ف�أخـذ ُيوشْ ـو ُِش ،ويتعـاركُ  ،ويتلاطـ ُم َكغَريـقٍ
ُ
النّخلـ ُة لمحجـوب فـي وِقف ِتهـا تلـك رائعـ ًة �أجمـ َل مـن �أ ِّي شـيء فـي الوجـود ،و َهفـا قل ُبه لابنـه في ِمصر.
حـس
تُرى..هـل َي ّ
حـن لنـداء ال ّرحـم؟ هـل تؤثّـر فيـه الدّعـوات التـي �أرسـ َلها محجـوب فـي َهـ ْد�أة اللّيـل؟ و�أ ّ
ض مـن ال�أمـل يمـل�أ ِكيانـه ،و َتر ْقـرقَ فـي عينـه دمـ ٌع حبسـه جاهـداً ،وتمتـم" :يفتـح اللّه ،فلن
ال ّرجـ ُل بفيـ ٍ
�أبيـع تمرتـي" ،ور ّدد ال ّرجـل فـي نفسـه" :يفتـح اللّـه" ،وقـا َد ُه ذلـك �إلـى سـورة الفتـح مـن القـر�آن الكريـم:
حـس ل�أ ّول مـ ّرة بـ�أ ّن فـي عبـارة "يفتـح اللّـه" شـيئاً �أكثـ َر مـن كلمـ ٍة تنتهي
ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﱪ ،و�أ ّ
البـاب فـي وجـه َمـن يريـد الشِّ ـراء� ،إنّهـا
بهـا ال ُمبايعـة ،وتُق ِفـ ُل َ
مضه� :آلمه ،و�أوجعه.
�أ ّ
يـق ،و�أ َم َّض ُه البؤس ،و�أثق َلـت كاه َل ُه �أعبا ُء
فتـاح لمـن �أ ْع َسـره ِّ
ِم ٌ
الض ُ
َـرج حينئـ ٍذ!
الحيـاة ،ومـا َ
حـوج محجـوب �إلـى الف ْتـح والف ِ
كان �أ َ
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ٍ
بطن الحما ِر ب َك ِ
صوت بار ٍد
عب رجله ،وقال في
وجذب التّاجر ِع َ
نان حماره في َص َلف ،ث ّم َه َمز َ
َ
ستبحث غداً ع ّمن يداينك المال".
الصوت" :يفتح اللّه ،يفتح اللّه،
ُ
كوقع ّ
ِ
الصغير َة َتهر ِولُ َن ْحوه ُمضطرِب ًة َفرِح ًة ،ف�أسر َع
وقبل �أن
ينطلق الحما ُر بعيداً� ،أ ْبص َر محجوب ابن َته ّ
َ
ِ
الصب َّي ُة �أن
نح َوها يس�ألُها الخبر :ما ال�أمر؟ ماذا جرى؟
فحاولت َّ
أ
ـب فــي نطقــه حرفـاً
ـ
قل
ي
ـن
ـ
م
ـغ:
ـ
لث
�
ال
َ
ُ
ٍ
ُض �إليه النّب�أ
بصوت ُم ّ
الســين ثــاء،
َتف ّ
تكس ٍر �ألثغ ،ف�أبلغ ْت ُه �أ ّن �أخاها قد �أرس َل بحــرف �آخــر (ك�أن يجعــل ّ
�أو الـ ّراء غيناً).
لهم رسال ًة مع ابن ِس ّت البنات.
انطلق ال ّرج ُل كالمجنون لا يف ّك ُر ولا
رسالة من حسن؟ و َ
الضجيج.
يعي بنبض قلبه معر بِداً بين جنبيه ،وابنته الصغيرة تمسك بِطر ِف ثوبه معربد :مكثر من ّ
َ ِ
ُ ّ ُ
ُ ْ
َ
َ َ
تمشي م َع ُه ،...وفي بيت (ناس ست
ال ُمتّ ِسخ ،تُسر ُع جاهدةً؛ لكي
َ
ِ
ُت عي َنه ال ُمستطلع َة رجا ٌل
بين
صفوف ال ُمستقبلين ،وفي غمر ِة اضطرابِه ،لم َيف ْ
البنات) ،انتظر محجوب َ
بنائهن ،وكلُّهم
لون عن �أبنائهم و�أقاربهم ،و نِسو ٌة
يعرفُهم جاؤوا يس�أ َ
هن و�أ ّ
يعرفهن ِج َئن يس�أ ْل َن عن �أزو ِاج ّ
ّ
شيخ محجوب بين
ست البنات َ
ابن ّ
�آما ٌل مث ُل �آمالِه ،و�أخيراً َ
لمح ُ
دلف نحوه :مشى �إليه.
الحرج� ،إذ
ال ُمستقبلين ،ف َد َلف َن َحوه ُمبتسماً ،وشعر ال ّرج ُل ّ
بالضيقِ و ِ
تح ّولت ك ُّل ال�أبصار نح َوه ،ولم ِيع من كلام ُمح ِّدثِه �إلّا" :حسن
ويطلب َ
منك العف َو عنه ،و�أرس َل لك ثلاثين ُجنيهاً ،و َط ْر َد ملابس".
بخير،
ُ
حسس ال ّرج ُل ُرزم َة ِ
غرس �أصاب َعه
وفي الطّريق �إلى بيتهَ ،ت ّ
المال التي َص ّرها جيّداً في ط َر ِف ثوبه ،ث ّم َ
تحت �إ ْب ِط ِه ،وانحد َر َط ْرفُه من َعلٍ �إلى غابة النّخيل الكثيفة ال ُممتدَّة عن َد �أسفل
السمين َ
في ال َّطر ِد َّ
وخ ّيل
سمات الشَّ مالُ ،
وسطها نخل َته ممشوق ًة ،متغطرس ًة جميل ًة ،تتلا َعب بجريدتها َن ُ
البيوت ،و َتم َّيز في َ
�إليه �أ ّن َس َعف النّخلة ير َت ِج ُف ُمس ِّبحاً" :يفتح اللّه ،يفتح اللّه".
سعف النّخلة :غصنها.

24

ال َف ْهم والاستيعاب
القصة؟
 1ما الفكرة العا ّمة التي تدور حولها �أحداث ّ
 ٢ما الذي حمل شيخ محجوب على عرض نخلته للبيع؟
 ٣ل َم كان شيخ محجوب غاضباً على ولده حسن؟
َ ٤ن ِص ُف حسين التّاجر لحظة مساومته شيخ محجوب على بيع النّخلة.

السودان ّية ،نذكر اثنتين منها.
 ٥عرض الطّ ّيب صالح عدداً من العادات والتّقاليد التي تُ َم ِّي ُز البيئة ّ
التّحليل والمناقشة
1
القصة.
الداخلي ،و
الصراعين
ّ
الخارجي في ّ
نوضح ّ
ّ
ّ
الخارجي،
الصراع
 ٢استخدم التّاج ُر حسين لحظ َة مساومت ِه شيخ محجوب ُمح ّفزات ُمنشّ طة من ّ
ّ
نُشي ُر �إلى ال�ألفاظ التي دلّت على ذلك.

 ٣نحلّل شخص ّية ك ّل من :شيخ محجوب ،والتّاجر.
الساقية ،وغيرهما ،نعلّل ذلك.
السودان ّية ،كغابة النّخيل ،و ّ
 ٤استم ّد الكاتب ُص َوراً من البيئة ّ
نوضح دلالتها في ك ّل م ّرة.
ص عدّة م ّراتّ ،
 ٥تك ّررت عبارة( :يفتح اللّه) في النّ ّ
٦
نوضح ِدلالة ك ّل من العبارات ال�آتية:
ّ
أ� -ولم يكن يملك من مال ّ
الدنيا َشروى نقير.
يشب عن ّ
الطوق.
بّ -ثم شا ّب ًا يافع ًا ّ
يحن لنداء ال ّرحم؟
ج -ترى..هل ّ

القصة:
 ٧بنا ًء على فهمنا مضمون ّ
أ�ّ -
القصة وزمانها.
نحدد مكان ّ

السوداني ،نب ِّينها.
ب -عالجت ّ
القصة قض ّية اجتماع ّية ّ
مهمة كانت سائدة في المجتمع ّ
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٨
الصور الفنّ ّية في ك ّل من ال�آتية:
ّ
نوضح ّ
ضباب ّ
أ�ّ -
ّ
الممتدة أ�مام ناظ َري شيخ محجوب.
معالم ال أ�شياء
لف
ُ
الذكريات َ
متكسر.
الصب ّية أ�ن ّ
ب -حاولت ّ
تفض �إليه ال ّنب أ� بصوت ّ
ج -خُ ّيل �إليه أ�نّ سعف ال ّنخلة يرتجف مس ّبح ًا" :يفتح ال ّله ،يفتح ال ّله".
اللّغة وال�أسلوب
 ١نف ّرق في معنى ك ٍّل م ّما تحته خطوط:
نس َيهم كل شيءٍ.
أ� -وك أ�نّ ال َق َد َر أ�را َد أ�ن ُي ِ

كانت ِق ْد ُر حاتم الطائي لا ُ
تفارق ال ّنا َر.
بْ -
عظيم عند ر ِّبهم.
ج -للشهداء َق ْد ٌر ٌ

د -قال تعالى":

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ "

										

(البقرة)٢٣٦ :

السرديّة ،واللّغة الحواريّة؟
 ٢ما غرض الكاتب في توظيفه ك ّلاً من اللّغة ّ
القصة.
ُ ٣ي َع ُّد الاسترجاع ملمحاً بارزاً في نصوص الطّ ّيب صالح ،نمثّل على ذلك م ّما ورد في ّ
القصة ،نشير �إلى المواطن التي ورد فيها.
 ٤وظّف الطّ ّيب صالح التّناص الدّيني في ّ
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ال َعروض
بح ُر ال ّرمل

لنقف على صور تفعيلاتِ ِه ،وعد ِدها ،واسم البحر الّذي نُ ِظ َم عليه:
نقطّع البيت ال�آتي تقطيعاً عروضياً؛ َ
�أ ْي َن ِم ْن َع ْي َن َّي ها َت ْي َك ال َمجالي
�أ ْي َن ِم ْن َع ْي
ٮ--ِ
فاعلاتُ ْن

َن ْي َي ها َت ْي
ٮ--ِ
فاعلاتُ ْن

الخ ِ
يال
روس ال َب ْحرِ ،يا ُح ْل َم َ
يا َع َ

َك ْل َم جا لي  //يا ع رو َس ْل
 ٮ  - // - -ٮ - -ِ
ِ
فاعلاتُ ْن
فاعلاتُ ْن //

َب ْح ِر يا ُح ْل
ٮ--ِ
فاعلاتُ ْن

(علي محمود طه)

َم ْل َخ يا لي
ٮ--ِ
فاعلاتُ ْن

ٍ
تفعيلات ،على صورة (فا ِعلاتُ ْن
ست
السابق عروض ّياً �أ ّن مجمو َع تفعيلاتِ ِه ُّ
يظه ُر من تقطيع البيت ّ
 ٮ  ،)- -المك ِّونة لبحر ال ّرمل ،في ك ّل شطر ٌثلاث منها.
ٍ
نقصان على
فعيلات َسليمة من غي ِر زياد ٍة �أو
ُ
هذا في حال مجيء تفعيلاته �أصليّة؛ �أي عندما ت�أتي التّ
صور ِة (فا ِعلاتُ ْن -ٮ  ،)- -ولنا �أن نتساءل هنا :هل ت�أتي تفعيلة (فا ِعلاتُ ْن  -ٮ  )- -في بحر ال ّرمل على
الصورة ال�أصل َّية؟
غير هذه ّ
ولمعرفة الجواب ،نقطّع ال�أبيات ال�آتية:

قا َدني َط ْرفي و َق ْلبي لِ ْل َهوى

َك ْي َف ِم ْن َق ْلبي و ِم ْن َط ْرفي ِحذاري

(ابن عبد ربّه)

قا َد ني َط ْر في َو َق ْل بي لِ ْل َهـ وى  //ك َْي َف ِم ْن قَل بي َو ِم ْن َط ْر في ِح ذا ري
ٮ--ٮ--ٮ-- ٮ // -ٮ--ٮ--ِ
فاعلاتُن
فاعلاتُن
فاعلاتُن
//
فاعلا
فاعلاتُن
فاعلاتُن
ِ
جاءت على صورة �أخرى غير ّ ِ
ُ
وهي:صور ُة
نلاحظ �أ َّن تفعيل َة (فاعلاتُن  -ٮ  )- -قد
ْ
الصورة ال�أصل ّيةَ ،
ِ
(فاعلا  -ٮ  )-الواردة في شط ِر البيت ال�أ ّول.
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َه ْل َخ َف ْرنا ِذ َّم ًة ُم ْذ َع َرفانا

		
سائِلِ ال َع ْليا َء َعنّا وال َّزمانا
سا ِئ لِ ْل َع ْل
ٮ--فاعلاتُ ْن

و ْز َز ما نا
ٮ--فاعلاتُ ْن

عن نا
يا َء ْ
ٮ--فاعلاتُ ْن

َ //ه ْل َخ َف ْر نا
 - //ٮ - -
 //فاعلاتُ ْن

(بشارة الخوري)

ِذ ْم َم تن ُم ْذ
ٮ--فاعلاتُ ْن

َع َر فا نا

ٮٮ--

َف ِعلاتُ ْن

ظهرت صورة �أخرى ،وهي تفعيلة (ف ِعلاتُن ٮ ٮ  )- -على صورة مغايرة للتفعيلة ال�أصل ّية (فاعلاتن -ٮ .)- -
وهنا ْ
�إِنَّما �أ ْص ُل الفَتى ما َق ْد َح َص ْل

لا َت ُق ْل �أ ْصلي َوف َْصلي �أ َبداً
ص
لا َت قُ ْل أ� ْ
ٮ--فاعلاتُ ْن

�أ َب دن
ٮٮ-
َف ِعلا

َص لي
لي َو ف ْ
ٮ--فاعلاتُ ْن

الوردي)
(ابن
ّ

ص لُ ْل َف تى ما َق ْد َح َص ْل
� //إ ِْن َن ما �أ ْ
ٮ-ٮ-- - //ٮ - -
ِ
فاعلا
فاعلاتُ ْن
 //فاعلاتُ ْن

وقد جاءت تفعيلة (فاعلاتن  -ٮ  ) - -على صورتين مغايرتين للتفعيلة ال�أصل ّية ،وهما تفعيل ُة
(ف ِعلا ٮ ٮ  ،)-و(فاعلا  -ٮ .)-
لا َي ُك ْن َو ْعدُكَ َب ْرقاً ُخلَّباً
		
لا َي ك ُْن َو ْع
ٮ--فاعلاتُ ْن

ُد كَ َب ْر ق َْن
ٮ ٮ- -
َف ِعلاتُ ْن

ِ
ض الغَما ْم
ساطعاً َي ْل َم ُع في َع ْر ِ

ُخ ْل لَ َب ْن
ٮ-ِ
فاعلا

 //سا ِط َع ْن َي ْل َم ُع في َع ْر
ٮ ٮ- -
 - //ٮ - -
َف ِعلاتُ ْن
 //فاعلاتُ ْن

(�أعشى همدان)

ِض ْل َغ ما ْم
ٮ-ەفاعلات
ْ

(فاعلاتن  -ٮ .) - -
لات -ٮ  -ە) على صورة مغايرة للتفعيلة ال�أصل ّية
وهنا جاءت تفعيلة (فا ِع ْ
ْ
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نستنتج:
 -١بحر ال ّرمل (التّام) يتك ّون من تفعيلة ِ
ست م ّرات.
(فاعلاتُ ْن) مك ّررة ّ
 -٢التَّفعيلة ال�أصل َّية لبحر ال ّرمل هي تفعيل ُة (فاعلاتن  -ٮ .)- -

 -٣ث ّمة صور �أخرى لتفعيلة (فاعلاتن  -ٮ  ،)- -هي:
(فاعلا  -ٮ )-
ِ
( َف ِعلاتن ٮ ٮ )- -
( َف ِعلا ٮ ٮ )-
لات  -ٮ -ە)
(فاع ْ
ِ
مفتاح بحر ال ّرمل:
-٤
ُ
قات
َر َم ُل ال�أ ْب ُح ِر َي ْروي ِه الثّ ُ

لاتن فا ِعلاتُ ْن
لاتن َف ِع ْ
َف ِع ْ

التّدريبات
التّدريب

ال�أ ّول

نقر أ� ال�أبيات ال�آتية ،ث ّم نق ّطعها عروض ّي ًا ،ونكتب التّفعيلات ،ونس ّمي البحر:
ب َي َديــ ِه ا ْلــخَ ي ُر مــا شـــا َء َفـ َع ْ
 -١أ� ْح َمدُ ال ّل َه َفــلا ِن َّ
(لبيد بن ربيعة)
		
ــــل
ــد َلـــــــ ُه
 -٢فان َْط َل ْقنا َ
المنى
خلف أ�بعا ِد ُ

نحـن ث ّوا ُر ِك ،جِ ئْنا نَف َتدي
ُ -٣

الم ْح َت ِد ِم
في المجالِ ّ
الصاخب ُ
وح ّ
الــد ِم
ُت ْر َبك الغالي َبمســــــ ُف ِ

(عبد المنعم ال ّرفاعي)
(عبد المنعم ال ّرفاعي)
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الثّاني

التّدريب

نقر أ� البيتين ال�آتيين ،ثُ َّم نق ّطعهما ،ونب ّي ُن ما جا َء منهما على بح ِر ال ّرمل أ�و ال ّرجز:
ــد َد َلـــ ْي َ
ِم ْن َســـ ًنى َب َّ
فاعي)
ـــب
تاريخ َك و ْاذ ُك ْر َق َبس ًا		
ـــل ِ
 -1عُ ْد ِل ِ
الح َق ِ
(هاشم ال ِّر ّ
( أ�بو العتاهية)
الم ْج ِد وال َف ْض ِل الكبي ِر ال أ� ْك َر ِم
		
العلي ال أ�عْ َظ ِم
َ -2
ذي َ
الح ْمدُ ل ّل ِه ِّ
التّدريب

الثّالث

الفراغ بكلمة من الكلمتين المحصورتين بعد ك ّل ٍ
َ
نمل� أ
بيت ،بما يستقيم مع وزن البيت:
قال بشارة الخوري:
(تباهت ،باهت)
طين ب ِه وبناءٌ للمعالي لا ُيدانى
ٌ
شرف  ......فِ َل ْس ُ
(�أ َين� ،أ َينما)
الحق الذي ماتوا له حقُّنا نمشي �إلي ِه  ....كانا
�إنما ُّ
في رحاب ال ّرمل
قال عبد المنعم ال ّرفاعي:
ِ
غتـصـــب
ونجـــــــي الــــوطنِ ال ُم
الساري �إلى مسرى النّبي
�أيّها ّ
ِّ
الصحرا ِء ِمن �أ ِ
ِ
الكوكب
س و َمهوى
علامنا
مطلع الشّ م ِ
هل على ّ
ُ
ر َّده في ال َع ْد ِو مــــــك ُر الثّ ِ
علــــب
جامــح
قد َك َبـــوناُ ،ر ّب مهـــ ٍر
ٍ
ِ
الغضـب
ومـــــوج
صيــــح ُة الثّ�أر
فا ْن َتف َْضـــنـــا فــــــ إ�ذا رايـــــــاتُنـــا
ُ

مه ّمة بيت ّية
نرجع �إلى مكتبة المدرسة ،ونقر�أ كتاباً ،ث َّم نلخّ صه.
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ورقة عمل في بحر ال َّر َمل
السؤال ال�أول :نمل�أ الفراغ فيما ي أ�تي:
�أ -لبحر الرمل تفعيلة �أصلية هي ...................
ب -ترد تفعيلة ِ
(فاعلا) في الرمل في  .............و.............
السؤال الثاني :نقطع ال�أبيات ال�آتية عروضي ًا ،ونكتب التفعيلات ،واسم البحر:
�أخطـــ�أ التّوفيــــق فيما طلبــا
�أُ -ر ّب سـا ٍع ُمبص ٍر في سعيـــه
ُلت قَولاً لِ ُس َليمى ُم ِ
عجباً
ِمثــــ َل ما قـــالَ َجمي ٌل َو ُع َمر
		
ب -ق ُ
َهل َحرِجنا �إِن َس َجدنا لِل َق َمر
		
نـــت َسعيـــ ٍد َق َمــ ٌر
جـ� -إِنَّمــا بِ ُ
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ورقة عمل شاملة
السؤال ال�أ ّول :نقر أ� الحديث النبوي الشريف ال�آتي ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
ّ
عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما -عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال�" :إ ّن
يمين ،الذين يعدلون في
ال ُمقسطين عند الله على مناب َر من نو ٍر عن يمين الرحمنِ ع ّز وج ّل ،وكلتا يديه ٌ
حكمهم و�أهليهم وما ولوا".
 -١ما الفكرة العامة التي يدور حولها الحديث الشريف؟
 -٢ما معنى :المقسطينَ ،ولوا؟
الصرف؟
 -٣ما علّة منع كلمة (مناب َر) من ّ
 -٤نعرب ما تحته خط �إعراباً تاماً.
السؤال الثاني:
�أ -نقر�أ ال�أبيات الشّ عريّة ال�آتية ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:
عطوف عليهم لا يثنّي جناحه	�إلى ٍ
كنف يحنو عليهم ويمه ُد
ٌ
ف�أصبح محموداً �إلى الله راجعاً
ُيب ّكيه جفن المرسلات و َيحم ُد
ولا مث ُله حتى القيام ِة ُيف َق ُد
الماضون مث َل مح ّم ٍد
وما فقد
َ
 -١من صاحب هذه ال�أبيات؟
ٍ
وضحها.
وصف الشاع ُر رسول الله
-٢
بصفات جميلة في هذه ال�أبياتّ ،
َ
 -٣نشرح البيت الثالث شرحاً وافياً.
 -٤نعرب ما تحته ّ
خط �إعراباً تا ّماً.
ب -نكتب مقطعاً كاملاً من قصيدة (الثلاثاء الحمراء) ل�إ براهيم طوقان.
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السؤال الثالث :من خلال قراءتنا قصّ ة (نخلة على الجدول) لل ّطيب صالح ،نجيب عن ال�أسئلة
ال�آتية:
القصة؟
 -١ما الفكرة العامة التي تدور حولها �أحداث ّ
القصة.
ّ -٢
نوضح الصراعين الدّاخلي والخارجي في ّ
نوضح دلالة العبارة" :ولم يكن يملك من مال الدّنيا شروى نقير".
ّ -٣
ٍ
تفض �إلينا النّب�أ
متكسر".
بصوت
 -٤نوضح الصورة الفنّ ّية في قول الكاتب" :حاولت ّ
ّ
الصبية �أن ّ
السؤال الرابع:
ّ
�أ -نمثل لك ّل مما ي�أتي بجملة مفيدة من �إنشائنا				:
� -١أسلوب شرط جازم بــِ (مهما)..................................................... :
� -٢أسلوب شرط غير جازم بــِ (لو).............................................. :
ض وجوابه ماضٍ...................................... :
� -٣أسلوب شرط فعله ما ٍ
ب -نعرب ما تحته ّ
خط �إعراباً تاماً:
ســـان َحسو ِد
َو �إِذا �أرا َد ال َلـــ ُه َنشـــــ َر فَضيــ َل ٍة
تاح َلها لِ َ
ُط ِو َيــــت �أ َ
طيب َع ِ
رف العو ِد
َلولا اِش ِتعالُ النا ِر فيما جا َو َرت
ما َ
كان ُيع َر ُف ُ
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اختبار نهاية الوحدة
دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم

الزمن :ساعتان
مجموع العلامات ()20

(الورقة ال�أولى :التّعبير والمطالعة والنّصوص والقواعد)
ال�جابة الصّ حيحة فيما ي أ�تي:
السؤال ال�أول :نختار إ
حسان بن ثابت قصيدته (بطيبة)؟
 –1ب َم افتتح ّ
ب -بحكم ومواعظ.
�أ -بمقدمة غزل ّية.
النبي ،عليه السلام.
النبي ،عليه السلام.
د  -بوصف مشهد دفن ّ
ج -بالوقوف على �آثار ّ
 –2جاء في قصيدة الثلاثاء الحمراء (�أنا ساعة النّفس ال�أب ّية***الفضل لي بال�أسبق ّية) .من صاحب النّفس
ال�أب ّية المقصود بهذا البيت؟
د� -إبراهيم طوقان.
ج -عطا ال ّزير.
ب -محمد جمجوم.
�أ -فؤاد حجازي.
 -3ما التفعيلة ال�أصلية لبحر ال ّرمل؟
فاعلات.
د-
		
ج -ف ِعلا.
		
ب -ف ِعلاتن.
		
�أ -فاعلاتن.
ْ
 -4ما �أداة الشرط الجازمة فيما ي�أتي؟
دَ -من.
		
ج -لولا.
ب� -إذا			.
		
�أ -كلّما.
 -5ما معنى (المقسطين) في قوله صلى الله عليه وسلم�" :إن المقسطين عند الله على مناب َر من نور"؟
د -المصلحين
		
ج -المنافقين
		
ب -العادلين
�أ -المجرمين
� -6أين يكمن الصراع الخارجي في قصة (نخلة على الجدول) للطيب صالح؟
ب -بين التاجر حسين و�أهل القرية.
�أ -بين التاجر حسين وشيخ محجوب .
د -بين شيخ محجوب وابنته.
ج -بين شيخ محجوب وابنه			.
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السؤال الثاني :نقر أ� الحديث النبوي ال�آتي ،ونجيب ع ّما يليه:
َع ْن �أبِي ُه َر ْي َر َة -رضي الله عنه -قَالَ  :قَالَ َر ُسولُ اللَّ ِه ،صلى الله عليه وسلم�" :إِ َّن اللَّ َه تعالى َي ْر َضى َل ُك ْم َثلاثاً،
َو َي ْك َر ُه َل ُك ْم َثلاثاًَ ،ف َي ْر َضى َل ُك ْم �أ ْن َت ْع ُبدُو ُهَ ،ولا تُشْ ِر ُكوا بِ ِه شَ ْيئاًَ ،و�أ ْن َت ْع َت ِص ُموا بِ َح ْب ِل اللَّ ِه َج ِميعاً َولا َت َف َّرقُوا،
الس َؤ ِالَ ،و �إ َِضا َع ِة ا ْل َمالَ "
َو َي ْك َر ُه َل ُك ْم ِقي َل َوقَالَ َ ،و َك ْث َر َة ُّ
 -1نشرح الصورة الفنية "و�أن تعتصموا بحبل الله."...
السابق.
 -2نذكر الخصال الثّلاث المستحبّات ،والثّلاث المستكرهات الّتي �أشار �إليها الحديث ّ
 -3نستخرج من الحديث السابق ما ي�أتي:
ج -مصدراً مؤولاً.
ب -طباقاً.
�أ� -أسلوب نفي		 .
 -4نعرب الكلمتين اللتين تحتهما ّ
خط �إعراباً تاماً.
السؤال الثالث:
�أ -نقر�أ ال�أسطر الشعرية ال�آتية ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:
ض نج ُم ِ
ِ
رؤوس
َّحت ب ُعرى
		
المنحـــوس
ـــــك
وترن ْ
لما َتع ّر َ
الحبــــــال ُ
ُ
بــــــــــــوس
فاللي ُل �أكد ُر والنها ُر َع
		
اقـــــــوس
ناح ال�أذا ُن و�أعـــــــولَ النّ
ُ
ُ
الموت حيناً
خاطف
طائف �أو
		
اطــف
و ُ
ْ
ٌ
ُ
اصف وعو ُ
طفقــت تثو ُر عو ُ
لير َّدهم في قلبها المتح ِّجـــــــــ ِر
يمعن في الثرى
والمعولُ ال�أ ُّ
بدي ُ
 -1عن �أيّة ليل ٍة يتحدث الشاع ُر؟

 -2في المقطع السابق ما يدل على تو ُّحد الفلسطينيين في مواجهة الشداد ،نحدّد العبارة التي تدل ذلك.
الموت حيناً
خاطف" ،ونذكر نوعه.
طائف �أو
 -3نب ّين المحسن البديعي الوارد في قول الشاعر" :و ُ
ٌ
ُ
 -4نشرح ال�إ علال في كلمة (طائف)؟
نوضح جمال التصوير في قول الشاعر:
ّ -5
ناح ال�أذا ُن و�أعولَ
فاللي ُل �أكد ُر والنها ُر َعبوس
الناقوس
ُ
 -6نستخرج ما ي�أتي:
ج -نعتاً.
ب -اسم فاعل		.
		
�أ -اسم �آلة.
ب -نقر�أ ال�أبيات ال�آتية من قصيدة (بطيبة) ،ث ّم نجيب ع ّما يليها من �أسئلة:
وقد َو َه َن ْت ِم ْن ُه ْم ُظهو ٌر ،و�أ ْع ُضـــــ ُد
		
ليس فيهـ ْم َن ِب ُّي ُهـ ْم
وراحوا بِ ُح ْز ٍن َ
مــــات فيـــــــــ ِه مح َّمـــدُ؟
َرزيّ َـ َة يـو ٍم
وه ْل َع َد َل ْت يومـاً َرزيَّـ ُة هـالِ ٍك		
َ
كان ذا نورٍَ ،يغـو ُر و َي ِ
نجــــــ ُد
		
الوح ِي عن ُهــــ ُم
وقـــد َ
َت َق َّط َع في ِه َم ْنـِزلُ ْ
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ريص على �أ ْن َي ْس َتقيموا و َيه َتـدوا
		
عزي ٌز علي ِه �أ ْن َيحيـدوا َعنِ ال ُهـدى
َح ٌ

 -١ما الفكرة التي يحملها البيت ال�أ ّول؟
 -٢ما المعنى الذي خرج �إليه الاستفهام في البيت الثاني؟
 -٣وردت في ال�أبيات :رزيّة� ،أعضد ،عزيز .فما معنى ال�أولى؟ وما وزن الثانية الصرفي؟ وما نوع الثالثة من المشتقات؟
 -٤نستخرج من ال�أبيات طباقاً ،ونحدّد نوعه.
						
 -٥نعرب ما تحته خط �إعراباً تاماً:
ٍ
بحزن.......................................................................... :
ذا............................................................................ :
�أن يحيدوا...................................................................... :
السؤال االرابع				:
ّ
�أ -نمثل لك ّل مما ي�أتي بجملة مفيدة من �إنشائنا:
� -١أسلوب شرط جازم بــِ ( َمن)...................................................... :
� -٢أسلوب شرط غير جازم بــِ (كلّما)................................................. :
ض وجوابه مضارع............................................. :
� -٣أسلوب شرط فعله ما ٍ
ب -نوضح الفرق بين لو ولولا الشرطيتين ،مستعينين بال�أمثلة.
...................................................................................
جـ -نعرب ما تحته ّ
						
خط �إعراباً تاماً:
" -1ف إ�ذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه".
...................................................................................
ُيض ّر ْس ب�أ ٍ
نياب ويوط�أْ ب َم ْن ِس ِم
صانع في �أمو ٍر كثير ٍة		
 -2و َمن لم ُي ْ
...................................................................................
السؤال الخامس :نقطّع البيت ال�آتي عروضيّاً ،ونكتب التفعيلات ،واسم البحر:
لا تق ْل �أصلي وفصلي �أبداً
		�إنّما �أص ُل الفتى ما ق ْد َح َص ْل
...................................................................................
................................................................................... 36
انتهت ال�أسئلة

