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المحتويات

ْفَحُةالَمْوضوُعالَفرُْعالّدرس الصَّ

٢َدعائُِم بِناِء الُمْجَتَمِع الّراقيالمطالعة١

٥بَِطْيبةالنّّص الّشعرّي

٩   اأسلوُب الّشرطالَقواِعُد

١٢التّعبير

ْفَحُةالَمْوضوُعالَفرُْعالّدرس الصَّ

١٤الثّلاثاُء الحمراُءالنّّص الّشعرّي٢

١٩ نخلٌة على الجدولالمطالعة٣

٢٧بحُر الرّملالَعروُض

الّنتاجـات
        ُيَتَوقُع ِمَن الطََّلَبِة َبْعَد اإِْنهاِء الوحدة المتمازجة، والتّفاعِل َمَع اأنشطِتِها، اأْن َيكوَنوا قاِدرين َعلى 

توظيِف اللُّغِة الَعرَبيَِّة في الاتصاِل والتَّواُصِل ِمْن خلاِل ما ياأتي:

  ١-   ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة َصحيَحًة ُمَعبِّرَة.

  ٢-   اْسِتْنتاِج الاأْفكاِر الرَّئيَسِة في النُّصوص.

  ٣-   َتْوضيِح َمعاني الُمْفرَداِت َوالتَّراكيِب الَجديَدِة الوارَِدِة في النُّصوص.

  ٤-   َتْحليِل النُّصوِص الاأَدبِيَِّة فِْكرِيّاً َوَفنِّيّاً.

  ٥-   اْسِتْنتاِج الَعواِطِف الوارَِدِة في النُّصوِص الاأَدبِيَّة.

لوكاِت الوارَِدِة في النُّصوِص في َحياتِِهْم َوَتعاُمِلِهْم َمَع الاآَخرين.   ٦-   َتَمثُِّل الِقَيِم َوالسُّ

ْعِر الُحّر. ، َواْثَني َعَشَر َسْطراً ِمَن الشِّ ْعِر الَعموِديِّ   ٧-   ِحْفِظ َثمانَِيِة اأْبياٍت ِمَن الشِّ

٨-  َتْوظيِف التَّْطبيقاِت النَّْحوِيَِّة في ِسياقاٍت َحياتِيٍَّة ُمَتَنوَِّعة.  

٩-  اإِْعراِب الَكِلماِت الوارَِدِة في َمواِقَع اإِْعرابِيٍَّة ُمْخَتِلَفة.   

ٍة، َورسالة. ١٠-  ِكتاَبِة َمقاٍل، َوِقصَّ  
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الّدرس  األول

َدعائُِم ِبناِء الُمْجَتَمِع الّراقي

ــْي  ــاء؛ َك ــذا الِبن ــَم لِه ــاُج َدعائِ ــٍة، َوَتْحت ــٍس َمتيَن ــى اأُس ــُة َعل ــاُت الّراِقَي ــى الُمْجَتَمع تُْبن

ُيْصِبــَح بِنــاًء ُصْلبــاً ياُخــُذ الاأْلبــاَب، َوُيَســرِّي َعــِن النُّفــوس، َوَتْهــوي اإَِلْيــِه الاأْفِئــَدُة، َوياأَمــُن 

ــُل  ــي َوْجــِه الطّاِمعيــَن. واأَهــمُّ هــِذِه الاأُســِس الَوْحــَدُة، َوَتَحمُّ ــاِكنوُه، َوَيكــوُن َقْلَعــًة ف س

الَمْســؤولِيَِّة، َوِمْنهــا الَعَمــُل الُمْثِمــُر، والَعــْدُل َبْيــَن اأْفــراِدِه، والُمحاَفَظــُة َعلــى المــاِل العــامِّ 

، والتَّناُصــُح َبْيــَن الَمْحكوميــَن والحاِكميــَن، والُبْعــُد َعِن الِخلافــاِت والُخصوماِت  والخــاصِّ

ــَرُة الَمْظلوميــَن. ــِة، َونُْص الَهّداَم

َوهــذان َحديثــاِن ُمختــاران ِمــْن اأحاديــِث رَســوِل اللــِه -صلـّـى اللـّـه عليــِه وســلّم- يَتنــاَولان 

هــِذِه الاأُســُس، َوَتْنثُرُهــا ُدرَراً فــي َســماِء النـّـوِر، َلَعلَّهــا َتفيــُض َعلــى ِضفــاِف الُمْجَتَمعــاِت، 

َوُمْنِشئيها.

ـــى  ـــَه َيرْض ـــاَل: "اإِنَّ اللّ ـــِه وســـلّم- ق ـــه علي ـــى اللّ ـــِه -صلّ ـــوَل اللّ ـــَرَة اأنَّ رَس ـــي ُهَرْي ـــْن اأب ١- َع

َلُكـــْم َثلاثـــاً، َوَيْكـــَرُه َلُكـــْم َثلاثـــاً؛ َيرْضـــى َلُكـــْم اأْن َتْعُبـــدوُه، َولا تُْشـــرِكوا بــِـِه َشـــْيئاً، واأْن 

ـــَرُه َلُكـــْم:  ـــْم، َوَيْك ـــُه اأْمَرُك ـــْن َولّـــى اللّ ـــِه َجميعـــاً، واأْن تُناِصحـــوا َم ـــِل اللّ َتْعَتِصمـــوا بَِحْب

ـــؤاِل".                                                ـــَرَة السُّ ـــَة اْلمـــاِل، َوَكْث ـــَل َوقـــاَل، واإضاَع قي

)رواه ُمْسِلم(

٢- َعــْن َعْبــِد اللـّـِه ْبــِن َعْمــٍرو ْبــِن العــاِص َعــْن رَســوِل اللـّـِه -صلـّـى اللـّـه عليــِه وســلّم- قــاَل: 

، َوِكْلتــا  "اإِنَّ اْلُمْقِســطيَن ِعْنــَد اللـّـِه َعلــى َمنابـِـَر ِمــْن نــوٍر َعــْن َيميــِن الرَّْحَمــِن َعــزَّ َوَجــلَّ

َيَدْيــِه َيميــٌن، الَّذيــَن َيْعِدلــوَن فــي ُحْكِمِهــْم واأْهليِهــْم َومــا َولـُـوا "  .                               

)رواه ُمْسِلم والنّسائي(
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النّبوّي  الحديُث  اإليها  اأشاَر  الّتي  الُمسَتكرهات،  والثَّلاث  الُمسَتحبّات،  الثَّلاث  الِخصاَل  نُعّدُد    ١

الّشريُف  الاأوَّل.

٢ نذكر الحديَث النَّبويَّ الّشريف الَّذي يتَّفق في معناه مع الاآيات القراآنيَّة الاآتية:

 قال تعالى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ﴾    )اآل عمران: ١٠٣(

 قال تعالى: ﴿ىئ  ىئ    ىئ  ی    یی  ی  جئ  حئ  مئ﴾        )الاإسراء: ٢٧(

عراف: ١٨١(  قال تعالى: ﴿ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾                   )الاأ

٣  المسؤوليّة -كما جاءْت في الحديث النَّبويِّ الثّاني- متنوِّعة، نمثّل على ذلك من واقع حياتنا. 

٤  نشيُر اإلى الحديث الّذي يدعو اإلى مكافحة ظاهرة التّسوّل في المجتمع.  

٥  كيَف كافاأ اللُه َتعالى اْلُمْقِسطيَن في الُحْكِم َبْيَن الرَّعيِة؟

١  نوّضُح دلالَة كلٍّ من التّراكيب الاآتية، الواردة في الاأحاديث النّبوية الّشريفة: 

 اأ- "قيل وقال". 

 ب- "اإضاعة المال".

 جـ- "كثرة الّسؤال".

٢ في الحديث النَّبويِّ الّشريِف الثّاني تاأكيٌد على ِعَظِم تحّمِل المسؤوليّة، نستنتُج العواقَب المترتِّبَة
     على التّقصيِر في َحْملها. 

٣  نُوّضح جماَل التّصوير في قول الرّسول، صلّى اللّه عليه وسلّم: "واأن تعتصموا بحبل اللّه جميعاً 
      ولا تفرّقوا".

  الفهم وال�ستيعاب

  التّحليل والمناقشة
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١ َنزُِن الكلماِت الاآتية بالميزان الّصرفي: 

      تُناِصحوا، يمين، اأهليِهم.

ريفة مثالاً على: ٢ نستخرج من الاأحاديث النَّبويَّة الشَّ

ريح، واسم المفعول.       المصدر الصَّ

٣  نستخرُج مثالاً على الطّباق من الحديث النّبوّي الّشريف الاأول. 

  اللّغة وال�أسلوب



5

عريُّ النّصُّ الشِّ

 ِبَطْيبَة

بين يدي النّّص

اأدركوا  الّذين  الُمَخْضرَمين،  الّشعراء  اأحد   ، الَخْزرَجيُّ الاأنصاريُّ  الُمْنِذِر  بِن  ثابِت  بُن  حّساُن 

سلام، وقد اتّصل بالغساسنِة  سلام؛ اإْذ عاَش َنْحَو ستّيَن سنًة في الجاهليَّة، ومثِلها في الاإ الجاهليََّة والاإ

قبل البعثة، ومدحهم، فاأْغدقوا عليه العطايا، وكان يعتّز بهم؛ لاأنّهم اأخوالُه.

ْوِد عن  والذَّ سلاميَّة،  الاإ عوة  الدَّ نُْصرة  على  اإسلامه  بعد  عنه- شعرَه  اللّه  -رضَي  اأوقَف حّساُن 

اأرْبٍع وخمسيَن للهجرة، في عهد معاويَة بِن  اللّه عليه وسلَّم- وكانت وفاته سنة  اللّه -صلّى  رسول 

اأبي سفيان، وهذه الاأبيات مقتبسٌة من قصيدٍة له قالها بعد وفاة النّبي -صلّى اللّه عليه وسلَّم.

الكريم،  الرّسول  فقد  على  الّصحابة  ودموُع  دموعُه،  انهالت  وقد  الّشاعر،  يقُف  وفيها 

وقاطنيها من  المدينِة  الّذي خيَّم على  الحزين  المشهد  وقد صوّر  وسلَّم-  عليه  اللّه  -صلّى 

المهاجريَن والاأنصار، كما بيّن الاأثر الّذي تركه رحيُل الرّسول -صلّى اللّه عليه وسلَّم.

  )حّسان بن ثابت رضي اللّه عنه(
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 ِبَطْيبَة
البحر الّطويل

ُمنيٌر، وقـد َتعفـــو الرّســـوُم وَتْهـــَمــــُد ١- بَِطْيَبــــَة رَْســــٌم لِلرّســــوِل وَمْعَهــــــدُ 

بِهـا ِمْنَبُر الهادي الّذي كاَن َيْصَعـــُد ٢- ولا َتْنَمحي الاآياُت ِمن داِر ُحْرَمــــةٍ 

ى وَمســــِجـــُد وَرْبـٌع لـُه فيــــِه ُمصـــلّـً ٣- وواِضـــُح اآيـــاٍت، وباقـــي َمعـالِــــــمٍ 

ِمَن اللِّه نــــوٌر ُيستضــــاُء، ويـــوَقــــــُد ٤- بِها ُحُجراٌت كــاَن َيْنـــزُِل َوْسَطــهــــا 

ُد اأتاها الِبلـــى، فالاآُي ِمْنهـــا َتَجــــــدَّ ٥- َمعالُِم َلم تُْطَمْس على الَعْهـــِد اآُيهــا 

ُد بِـلاٌد َثوى فيهـــا الرَّشيـــــُد الُمســـدَّ ٦- َفبورِْكَت، يا َقْبَر الرَّسـوِل، وبورَِكـــتْ 

َعَلْيــِه، وَقْد غـارَْت بِـذلـــَك اأْسُعــــــُد ـْرَب اأيـــٍد، واأْعــُيـــــنٌ  ٧- َتهيُل َعَلْيــــِه التُّ

ــــــُد ـَـــرى، لا ُيــــَوسَّ ْوُه الثّ َعشيّـــَة َعلَـّ ٨- لقْد َغيَّبوا ِحْلمــــاً وِعْلمــــاً ورَْحـمـــةً 

وقــد َوَهَنْت ِمْنُهـــْم ُظهوٌر واأْعُضـــُد ٩- وراحوا بُِحـــْزٍن ليَس فيهـــْم َنِبيُُّهـــــمْ 

ــــــُد؟ ـَة يـــوٍم مــــاَت فيــــِه محــمَّ رَزيَـّ ـــُة هــالِـكٍ  ١٠- وهْل َعَدَلــْت يومـــاً رَزيَـّ

وقــد كــاَن ذا نوٍر، َيــغــوُر وُيْنــــِجـــُد ١١- َتَقطَّـَع فيــِه َمْنـِــزُل الوْحــِي عنُهـــمُ 

دليــٌل بِِه َنْهـــُج الطَّريــقـــِة ُيقــَصـــــُد ١٢- َفَبْينا ُهـــُم فــي نعمـــِة اللّــِه بينُهـمْ 

َحريٌص على اأْن َيْسَتقيــمــوا وَيهَتــدوا ١٣- عـزيٌز عليِه اأْن َيحيــدوا َعِن الُهـدى 

اإلى َكَنــٍف َيحـنـو عليـهــم وَيــْمِهـــُد ١٤- َعطــوٌف عليهْم، لا ُيَثنّي جناَحـــهُ 

ُيَبّكيـِه َجْفـُن الُمرَْســـلاِت وَيْحَمــــــُد ١٥- فاأصبـَح محمـــوداً اإلـى اللِّه راجعـاً 

ولا مثُلــــُه، حتّى القيامــــِة، ُيفَقــــــُد ـدٍ  ١٦- وما َفَقــَد الـماضــوَن ِمْثـــَل محمَّ

 رسٌم: اأثر. 

  معهد: منزل. 

 تعفو: تنمحي. 

  تهمد: تندثر. 

  داُر ُحرمة: مكان مهيب،
وهو مسجد الرّسول ـ صلى

اللّه عليه وسلّم-. 

 الِبلى: الزَّوال. 

 ثوى: اأقام. 

واب.  د: الموفَّق للصَّ  المسدَّ

 اأسُعُد: مفردها َسْعد، وهي

  حظوظ  سعيدة. 

 رزيَّة: مصيبة. 

 فبينا هُم: فبينما هُم.

 لا يثنّي جناحه: لا يستكبر. 

 َكنف: وهو  الِحْضن، اأو 
  الجانب. 

 َيْمِهُد: يغضُّ الطَّرْف 
  عن هفواتهم. 

 المرسلات: الملائكة. 
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١  خصَّ حّساُن قبر الرَّسول -صلّى اللّه عليه وسلَّم- في مطلع قصيدته بصفة لا تتوافر في سائر القبور،

حها.        نوضِّ

٢  عبَّر الّشاعر في قصيدته عن اآثار وفاة الرَّسول -صلّى اللّه عليه وسلَّم- على المسلمين، نبيِّن ذلك.

ح جمال التَّصوير في الاأبيات الاآتية:  ٣  نَُوضِّ

ِمَن الّلِه نـوٌر ُيستضـــاُء، ويوَقـــــُد اأ- ِبها ُحُجراٌت كاَن َيْنـزُِل َوْســَطهـــا 

َعَلْيِه، وَقْد غاَرْت ِبـذلَك اأْسُعـــُد ـْرَب اأيـٍد واأْعـــــُيـنٌ  ب- َتهيُل َعَلْيِه التُّ

ُيَبّكيِه َجْفـُن الُمْرَسـلاِت وَيْحَمـُد ج- فاأصبَح محمـودًا اإلـى الّلِه راجعـاً 

٤  ما الغرُض البلاغيُّ الَّذي اأفاده الاستفهام في البيت العاشر؟

٥  نعلّل: ما ُيقال في المْيت من شعٍر ُيسّمى رثاًء، في حين ما ُيقال في الرّسول -صلّى اللّه عليه 

      وسلَّم- بعد وفاته ُيسّمى مديحاً.

١  نكتب الفكرة العامَّة في الاأبيات.

د الاأبيات الَّتي اشتملت على الاأفكار الفرعيَّة الاآتية: ٢  نَُحدِّ

 مشهد دفن الرَّسول -صّلى الّله عليه وسلَّم.

ة ُحزن المسلمين على وفاة الرَّسول -صّلى الّله عليه وسلَّم.  شدَّ

 الفراغ الكبير الّناجم عن وفاة الرَّسول -صّلى الّله عليه وسلَّم.

٣  نذكر خمساً من مناقب الرَّسول -صلّى اللّه عليه وسلَّم- الواردة في الاأبيات.

٤  استهلَّ حّسان قصيدته بعبارة: )بَطْيَبَة رَْسٌم(، فما المقصود بذلك؟ 

٥  ما العاطفة الَّتي سادت القصيدة؟  

 الَفْهم وال�ستيعاب

 التّحليل والمناقشة
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٦  نُوازن بين قول البوصيرّي في مدح الرَّسول -صلّى اللّه عليه وسلَّم:

طوبى ِلُمْنَتِشٍق ِمْنُه وُمْلَتِثِم لا طيَب َيْعِدُل ُتْربًا َضمَّ اأْعُظَمُه  

وقول حّسان: 

ُد ِبلاٌد َثوى فيهـا الرَّشيـُد الُمسـدَّ َفبورِْكَت يا َقْبَر الرَّسوِل وبورَِكْت  

١  نفرّق في المعنى بين ما تحته خطوط في الجمل الاآتية: 

ْدَت الجرَح بالعناية والاهتمام، فاإنَّه يعفو.  اأ- اإذا َتعهَّ

ب- بَِطْيَبــــَة رَْســــٌم لِلرّســــوِل وَمْعَهــــــُد    ُمنيٌر، وقـد َتعفـــو الرّســـوُم وَتْهـــَمــــُد

ج- اإذا اعتذرَت عْن اإساءتك لصديق، فاإّنه يعفو عنك. 

ح ذلك. ٢  التاأثّر بالقراآن الكريم واضح في البيت الثّالَث، نوضِّ

٣  نعلّل جرَّ كلمة )َطْيبَة( في البيت الاأوَّل، بالفتحة عوضاً عن الكسرة.

٤  نُبيِّن الطّباق الوارد في البيت الحادي عشر، ونذكر نوعه. 

  اللّغة وال�أسلوب
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القواعد

 اأسلوُب الّشرط

لنا اأمثلة المجموعة )اأ(، وجدنا اأّن كّلاً منها يشتمل على اأداة شرط )اإْن، َمْن، َما، متى، اأي،  اإذا تاأمَّ
يّدخر،  )نحسن،  شرط  وفعل  الاأّول،  الاأمر  بحدوث  الثّاني  الاأمر  حدوث  يشترط  اأينما(،  حيثما،مهما، 
تقطفا،  تراها،  فسوف  يعلْم،  يجْد،  )نُْتِقْن،  شرط  وجواب  تكونوا(،  تنفق،  تتَِّق،  تزرعا،  تبصر،  تفعلوا، 
تنْل، تُِصْب، ُيدرْككْم(، وقد جاء كّل من )فعل الّشرط، وجوابه( مضارعين مجزومين عدا المثال الّرابع 
)فسوف تراها(، وقد تنوّعت علاماُت جزِم كلٍّ منهما، فمن سكوٍن، كما في:)نحسْن، ننفْق( اإلى َحذِف 

عراب كما في: )تزرعا، وتقطفا( اإلى حذِف حرف العلّة، كما في: )تتَِّق(. نوِن الاإ

    نقراأ اأمثلة المجموعتين ال�آتيتين:

رِط الجازمة اأدواُت الّشرط غير الجازمةاأدواُت الشَّ

١- قال تعالى:"چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ١- اإْن نُحسْن اإعماَل العقِل، نُْتقْن َعَمَلنا. 

                            ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  "              )النّساء: ٨٢(
فلاِس.  نفاِق، يجْد كنزاً قبَل الاإ ٢- لولا الحياُء لهاَجني استعباُر٢- َمْن يّدخْر قبَل الاإ

                 ولزرُت قبرِك والحبيُب ُيزاُر   )جرير(

٣- قال تعالى: " ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ".         

                                      )البقرة: ١٩٧(

٣- عِن النَّبيِّ -صلّى اللُّه عليِه وسلَّم قال:"...، فاإذا 

َسِمْعُتُم به، فلا َتْدُخلوا عليه".           )رواه مسلم(

٤- متى تبصِر القدَس العتيقَة مّرًة

فسوف تراها العيُن حيُث تُديرُها     )تميم البرغوثي(

٤- لّما زُرتني اأكرمُتك.

٥- اأيَّ بذاٍر تزرعا، َتْقِطفا ِمن ثمرِه.

٦- حيثُما َتتَِّق اللّه، َتنْل رضاه. 

٧- مهما تنفْق من وقٍت في التَّاأمُّل، تُِصْب مبتغاك.

 ٨- قال تعالى:"ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ "

                                      )النّساء: ٧٨( 
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١- اأسلوب الّشرط: ترتيب اأمر على اآخر باأدوات تُسّمى اأدوات الّشرط، نحو: اإْن تُْعرِْض عن ذكِر ربِّك، 
َتَخسْر في الّدنيا والاآخرة. 

رط نوعان: جازمة، وغير جازمة. ٢- اأدوات الشَّ

٣- اأدوات الّشرط الجازمة نوعان: اأحرف، واأسماء.

٤- من اأحرف الّشرط الجازمة )اإْن(.

٥- اأسماء الّشرط الجازمة نوعان:

اأ- ما، َمْن، َمهما، اأّي.

ب- متى، اأينما، اأّيان، اأّنى، حيثما )هذه ظروف تتضّمن اأحيانًا معنى الّشرط(. 

اإذا تاأّملنــا اأمثلــة المجموعــة )ب(، وجدنــا اأنهــا جمــٌل شــرطيّة تتكــون مــن اأداة الّشــرط )لــو، لــولا،  و
اإذا، لّمــا(، وجملــة الّشــرط )كان، الحيــاء، ســمعتم، زرتنــي(، وجملــة جــواب الّشــرط )وجــدوا، هاجنــي، 
لا تدخلــوا، اأكرمتــك(. ولــو دققنــا النظــر لوجدناهمــا غيــر مجزوميــن فــي فعــل الشــرط وفعــل جوابــه، وهــذا 

مــا يســّمى بالّشــرط غيــر الجــازم، وهــذه الاأدوات لــم تعمــل شــيئاً لا فــي جملــة الّشــرط ولا فــي جوابــه. 

 
ؤال الاآن: هل يجيء فعُل الّشرط المجزوم، اأو جواُبه، اأو كلاهما على غيِر صورِة الُمضارع؟    والسُّ

جابِة عن ذلَك، نتاأمَُّل ال�أمثلَة ال�آتيَة:    ولل�إ

ـرط وجوابِـه، فـي الاأمثلـة الّسـابقة بيـَن مـاٍض ومـاٍض، كمـا فـي المثـال الاأوَّل،   نلاحـظ تنـوَّع فعـِل الشَّ
ومضـارٍع ومـاٍض، كمـا فـي المثـال الثّانـي، ومـاٍض ومضـارٍع، كمـا فـي المثـاِل الثّالـِث. 

ولو دقَّقنا النَّظَر في الاأمثلة الثَّلاثة الّسابقة، لوجْدنا الفعَل المضارَع فيها جميعاً مجزوماً، اأّما الماضي، 
رِط اأم جواباً له.  فهو مبنيٌّ في محلِّ جزٍم، سواءٌ اأورَد فعلاً للشَّ

١  قاَل رسوُل اللِّه -صلّى اللُّه عليِه وسلَّم: "َمْن عادى لي َوليّاً َفَقْد اآَذْنُتُه بِاْلَحرِْب...". )رواه البخاري(

٢  اإْن تحضْر غداً، رافْقُتَك في الرّحلة. 

اإْن يرَق اأسباَب الّسماِء بُِسلَِّم           )زهير بن اأبي ُسلمى(  ٣  ومن هاَب اأسباَب المنايا َينْلَنه      و

  نستنتج: 
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التّدريبات

ال�أّول   التّدريب

رط، وفعله، وجوابه فيما ياأتي:   نُعيِّن اأداة الشَّ

١- قال تعالى: زب   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿرب
                                                                                         )البقرة: ١٠٦(

ما لجرٍح بميٍّت اإيلاُم                                  )المتنبي( ٢- َمْن َيهْن َيسهِل الهواُن عليِه  

٣- اإْن َتُزْر يافا تشاِهْد ميناَءها.

٤- قال تعالى: زب...چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   ...رب
                                                                                       )البقرة: ١٩٨(

       نموذجان اإعرابّيان

١- قال تعالى: زبڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄرب                                              )النساء: ١٢٣(
َمْن: اسم شرط، مبنيٌّ على الّسكون، في محّل رفع مبتداأ.

يعمْل: فعل الّشرط مجزوم، وعلامة جزمه الّسكون. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو.
سوءًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظّاهرة على اآخره.

ُيجَز: جواب الّشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلّة. ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو.

٢- قال تعالى: زبەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئرب                       )اآل عمران: ١١٥(
ــه مــن الاأفعــال الخمســة، والــواو  ــون؛ لاأنَّ يفعلــوا: فعــل مضــارع مجــزوم، وعلامــة جزمــه حــذف النّ

ــكون، فــي محــلِّ رفــع فاعــل.  )واو الجماعــة(، ضميــر متَّصــل مبنــيٌّ علــى السُّ
عراب.  الفاء: حرف مبنيٌّ على الفتح، لا محلَّ له من الاإ

عراب.  كون، لا محلَّ له من الاإ لن: حرف نفي ونصب، مبنيٌّ على السُّ

ُيكفروه: )ُيْكَفروا( فعل مضارع، مبنيٌّ للمجهول، منصوب، وعلامة نصبه حذف النّون؛ لاأنّه من 
كون، في محلِّ رفع نائب فاعل. الاأفعال الخمسة، و)واو الجماعة( ضمير متَّصل، مبنيٌّ على السُّ

، في محلِّ نصب مفعول به ثاٍن. مِّ والهاء: ضمير متَّصل، مبنيٌّ على الضَّ
رط. وجملة )فلن ُيْكَفروه( في محلِّ جزم جواب الشَّ
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  نقراأ البيَت ال�آتي، من معلَّقة زُهير بن اأبي ُسلمى، ثمَّ نجيب عّما يليه:

على َقوِمِه ُيسَتغَن عنُه وُيْذَمِم  وَمْن َيُك ذا فْضٍل َفَيْبخْل ِبَفضِلِه  

رِط وجواَبه.  ُد فعَل الشَّ اأ- ُنحدِّ

ب- ُنعلِّل جزم الفعلين: )يبخل، وُيذمم(. 

  نُعرُب ما تحته خطوط فيما ياأتي: 

١- قال تعالى: زب ىئ  ی  ی  ی     ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىبرب     )الجن:١٣( 

٢- حيثما َتِسْر في فلسطين، تُْعَجْب بطبيعتها. 

٣- اأيَّ كتاٍب تقراأْ، ينفْعَك. 

ْم لساَنك يسَتقْم بيانُك. ٤- اإْن تُقوِّ

فلا تقنْع بما دوَن النّجوِم                              )المتنبّي( ٥- اإذا غامرَت في شرٍف َمروٍم  

َنكتُب موضوعاً من اإنشائنا في سّت فقرات، عن مسؤوليَّة الحاكم الّراعي اإزاء رعيته. 

التّعبيـر

مهّمة بيتّية

الثّاني   التّدريب

الثّالث   التّدريب

نرجع اإلى القراآن الكريم، ونستخرج عشر اآيات فيها اأسلوب الشرط.
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جابة الصحيحة فيما ياأتي:  السؤال ال�أّول: نختار رمز ال�إ

١- اأي الجمل الاآتية تشتمل على اأداة شرط جازمة؟

ب- لولا الحبُّ لفسدت القلوُب.     اأ- كلّما نزل الغيُث اخضرت الاأرُض.   

  ج- لو دققَت النظَر لوجدَت الحَل.    د- قال تعالى: "وَمن يتِق الله يجعل له مخرجاً"

٢- في اأّي البدائل الاآتية نجد حرَفي الشرط الجازمين؟ 

د- اإذما، لولا. ج- لو، اإن.    ب- لو، لولا.        اأ- اإْن، اإذما.  

٣- ياأتي الفعل الماضي في جملة الشرط الجازم: 

د- مبنياً في محل جزم.     اأ- مرفوعاً.         ب- مجزوماً.          ج- منصوباً.   

السؤال الثاني: نكمل الخريطة المفاهيمية ال�آتية: 

         اأسلوب الشرط 

    

  

       

   

السؤال الثالث: نعرب ما تحته خط اإعرابًا تاّمًا: 

اأ- اإذا بـلـــــــَغ الفطــــــــــاَم لنـــــــا صـبــــــــيٌّ    تخـــرُّ لـــه الجبابــــُر ساجدينــا       )عمرو بن كلثوم(

ب- ومـــن هــــاب اأسبــــاَب المنايـــا ينلنـــُه    واإن يرَق اأسباَب الّسماِء بسلِّم    )زهير بن اأبي سلمى(

جـ- لولا الحياُء لهاجني استعباُر        ولزرُت قبـــــرِك والحبيــــُب يزاُر                       )جرير(

ورقة عمل في اأسلوب الشرط

اأدواته اأدواته
جازم

اسمان، هما:حرفان، هما:اأسماء، هي:حرفان، هما:

و
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الّدرس الّثاني
عريُّ      النّصُّ الشِّ

الثّل�ثاُء الحمراُء  

بين يدي النّّص

اإبراهيم عبد الفتاح طوقان )١٩٠٥- ١٩٤١م(، شاعٌر فَِلْسطينّي، ُولَِد في مدينة نابلس، َنَشاأ 

في اأسرٍة ُمِحبٍّة للعلِم والاأدِب، واشُتِهَر بقصائده الوطنيّة، والاجتماعيّة، والّسياسيّة، وقد جمعْت 

اأخُتُه فدوى اأشعارَه في ديواٍن اأسَمْتُه )ديوان اأخي اإبراهيم(. 

وفي هذا النّّص، ُيخلُّد الّشاعُر الّشهداَء الثّلاثة: فؤاد حجازي، ومحّمد جمجوم، وعطا الزّير، 

الّذيَن اأعدمْتهم سلطاُت الانتداِب البريطانّي في سجِن عّكا، اإثَر ثورِة البراق سنة ١٩٢٩م. 

كما اأشاَد بشجاعِة الاأبطاِل الثّلاثِة، وهم يتسابقون اإلى حبِل المشنقِة، حيُث َصوّر ذلَك 

تصويراً بارعاً بكلماتِِه. 

                )اإبراهيم طوقان(  
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مقّدمة

لّمــا تعرَّض نجُمــِك المنـــحوُس     وترنّحْت بُِعرى الِحبــــاِل رؤوُس 

نــاَح الاأذاُن واأْعـــَوَل النّــاقـــــوُس     فاللّيُل اأكدُر والنّهـــاُر َعبـــــــوُس

َطِفَقْت َتثوُر عواصٌف وعواطـُف 

والموُت حيناً طائٌف اأو خاطُف 

ـِر والِمْعوُل الاأبديُّ ُيمعُن في الثّرى     ليرُدَّهم في قلِبهــــا الُمتحــــجِّ

ضاَق البــريُد ومـــا تغيَّر حــــــــاُل     والّذُل بيَن سطــــورِنا اأشكـــــاُل 

ُخسـرانُنـــــا الاأرواُح، والاأمــــــوالُ     وكرامٌة -يا حســــرتا- اأسمــــاُل!

الّساعات الثّل�ث

  الّساعُة ال�أولى

اأنـــــا ســـاعُة النّفــــِس الاأبـِــيَّـــــهْ     الفضــــــُل لـــي بالاأســــَبـــِقــــيّْه 

اأنــــا بِْكـــُر ســاعـــــاٍت ثــــــلاٍث      كــــلُّهــــا رمــــــــــُز الـــَحِمــــيّـــْه

اأودعـــــُت في ُمَهـــــِج الّشبيبـــــِة      نـفــــحــــَة الــــّروِح الـــَوفِـــــيّـــــْه

لا ُبــــــدَّ مـــن يــــــــــوٍم لـــهــــــم      َيســـــقي الــــِعدا كــــاأَس الَمِنيَّْه 

قسماً بروِح )فؤاِد( َتْصَعُد من جوانحِه َزِكيَّــــْه

عاشْت نفوٌس في سبيِل بلاِدها ذهبْت َضِحيَّْه 

الثّل�ثاُء الحمراُء  

 ُعرى الِحبال: المشانِق.

 اللّيُل اأكدُر: ذو كاآبٍة وحزن. 

 اأْعَوَل: صرَخ بصوٍت عاٍل. 

 الِمْعَول: اآلة الَحفِر.

 اأسماُل: بالية.
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الّساعة الثّانية 

اأنــــا ســـاعُة الــــرّجِل الــــعنيِد    اأنــــا ســاعُة البـــاأِس الـــّشديِد

اأنـــا ســاعُة الــموِت الـمشرِّف    كـــلَّ ذي فـــعــــٍل مــجـــيــــِد

بــــــطــلي ُيحـــطّــــُم قــــيـــَدُه    رمـــزاً لتـــحــــطيِم الـقـيــــــــوِد 

زاحمُت َمْن قبلي لاأسبقها اإلى شرِف الخلوِد 

قسمـــــاً بـــــروِح )مـــــحّمٍد(:    تــــلقى الـــردى حــلَو الـــوروِد

قسمـــاً بــاأّمــَك عـــند مــوتَِك    وهــَي َتــْهِتــــــُف بـــالنّــــشــيِد

َوَتـــرى الـــعـــزاَء عــن ابـــِنـــها   في صـــيـــِتِه الـــَحَسِن الَبعيـِد

مــا نـــاَل َمــن َخـــَدَم الـــبلادَ   اأجــلَّ ِمـْن اأجــــِر الّشهـــــيــــِد

الّساعُة الثّالثة

بـوِر    اأنـــا ســاعُة القــلــِب الــــكبيِر  اأنـــا ساعُة الــــرّجــــِل الصَّ

رمــُز الثّبــاِت اإلــى النـّـهـــايــــِة      فــي الــخطيـــِر مــن الاأمـــــوِر 

َبَطلي اأشدُّ على لقاِء الموِت من ُصمِّ الّصخوِر 

َجــْذلاُن يــرتـــقــــُب الـــــرّدى   فاعــجْب لمــوٍت في ســروِر!

قسماً بروحــَك يـــا )عـــطاُء(:    وجــنّـــِة الـــمــلِك الـــقـــديــــِر 

وصغارَُك الاأشباُل تبكي اللّيَث بالّدمِع الغزيِر 

مـــا اأنقَذ الوطَن الُمفّدى غيُر صبّاٍر جسـوِر 

خاتِمة

اأجساُدهـــم في تُربـــِة الاأوطاِن    اأرواحهم في جــنِّة الرّضـــــواِن 

وهناَك لا َشكوى من الطُّغياِن    وهنــاَك فيـــُض العـفِو والغفراِن 

 َجــْذلاُن: َفرٌِح، مسرور.
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١  ما الفكرة التي تحملها الاأبيات؟

٢  علاَم ناَح الاأذاُن، واأعوَل النّاقوُس؟

٣  َمْن ُهُم الّشهداء الّذين تغنّى الّشاعر ببطولتهم؟

ِل البطِل لقاَء الموت.  ٤  نُشيُر اإلى البيِت الّذي ضرَبُه الّشاعُر مثلاً على تحمُّ

لِّ الّتي ذكرها الّشاعر في مقّدمِة القصيدة.  ٥  نعّدُد اأشكاَل الذُّ

١  نُعلّل اختيار الّشاعر )الثّلاثاء الحمراء( عنواناً لقصيدته.

٢  اأشار الّشاعر اإلى حرص الّشهداء الثّلاثة على حيازة قصب الّسبق في الّشهادة، وتزاحمهم عليه،    

د ما يشير اإلى ذلك في القصيدة.       نحدِّ

٣ رسمت القصيدة مشاهد اإعدام الاأبطال الثّلاثة، فكيف بدت تلك المشاهد؟   

، فما  ٤ تَُعّد القصيدة سجّلاً لاأحداث ثورة البراق الّتي خاضها الّشعب الفلسطينّي ضّد المحتلِّ  

      الّسبب المباشر لتلك الثّورة؟

٥  ما العواطُف الّتي َحِفَل بها النّّص؟ 

٦  ختم الّشاعر قصيدته ببيان ماآل الّشهداء ومكانتهم، نوّضح ذلك.

٧  نوّضح  دلالة كّل من البيتين الاآتيين:

كّلها رمـُز الحميـــْه اأ-   اأنا بكُر ساعاٍت ثلاٍث  

رمزًا لتحطيِم القيوِد ب- بطــلي ُيحّطـــُم قيـَدُه   

 الَفْهم وال�ستيعاب

 التّحليل والمناقشة
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١  ما نوع الُمحّسن البديعّي بين كلمَتي )عواصف، وعواطف(؟

٢  َنزُِن الكلمات الاآتية بالميزاِن الّصرفّي:

ر، عواصف، اأسمال.        الرّدى، الُمَتَحجِّ

٣  نعوُد اإلى معجِم لساِن العرِب، ونكشُف عن الجذِر الثّلاثي للكلماِت الاآتية: 

       خاطف، العدا، الطّغيان. 

٤  نستخرُج من النّّص مثالاً واحداً على كلٍّ من الُمشتّقاِت الاآتية: 

      اسم المفعول، اسم الفاعل، صيغة المبالغة، اسم الاآلة، الّصفة المشبّهة. 

٨  نوّضح الّصور الفنيّة في كّل من الاآتي:

لّما تعرَّض نجُمِك المنحوُس         وترّنحْت ِبُعرى الِحباِل رؤوُس  اأ- 

فالّليـــُل اأكـدُر والّنهاُر عبوُس ذاُن واأعــوَل الّنـــاقــــوُس        ناَح الاأ

شباُل تبكي الّليَث بالّدمِع الغزيِر وصغاُرَك الاأ ب- 

٩  قال الّشاعر في مقدمة القصيدة:

فاللّيُل اأكدُر والنّهاُر َعبـــوُس        ناَح الاأذاُن واأعــــوَل النّاقــــــوُس   

       تبدو في البيت الّسابق مظاهُر اتّحاد الّشعب الفلسطينّي في مجابهة المحتّل، نناقش ذلك. 

  اللّغة وال�أسلوب
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 نخلٌة على الجدول

)الطّيّب صالح(بين يدي النّّص

ــِة  ــاِب القّصـ ــهِر كتّـ ــن اأشـ ــٌد مـ ــودانيٌّ )١٩٢٩- ٢٠٠٩م(، واحـ ــٌب سـ ــح اأديـ ــب صالـ الّطّيـ

والّروايـــِة العربيّـــِة.

ومن مؤلَّفاتِه الاأدبيِّة روايُة )موسُم الهجرِة اإلى الّشمال( الّتي َشّكلت ُمنعطفاً ُمهّماً في حياته 

الاأدبيّة، ووضعته في َمصاّف اأدباِء العالم. 

وقّصُة )نخلة على الجدول( من بواكيِر اإنتاجِه الاأدبّي، وفيها ُيسلّط الّضوَء على شخصيِّة الفّلاح 

الرّيفّي البسيط الّذي َيتوّكل على اللّه، وَينَتِظُر منه الفرََج، وُيرّدد دائماً دعاءه )يفتح اللّه(، كما 

َتطرُح هذه القّصُة واقَع الفّلاح الّسودانّي الّذي ُيعوُّل على رَيِع شجرة النّخيل في اكتساِب رزقه.

الّدرس الّثالث
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نخلٌة على الجدول 
"يفتح اللّه..."

"عشرون ُجنيهاً يا رجل، َتُحلُّ منها ما عليك من َدْين، وتُصلُح بها 

حاَلك، وغداً العيد، واأنت لم َتشتِر بعُد كبَش الاأضحية! واأقِسُم لولا اأنّي 

اأريد مساعدَتك، فاإّن هذه النّخلَة لا تساوي عشرَة ُجنيهات".

وَتملَمَل حمار حسين التّاجر في وِقفته، ولم يكن صاحُبُه قد ترّجَل 

عنه، فهو لم ُيرِْد اأن ُيظِهَر لـِ )شيخ محجوب( َتلّهَفه على ِشراِء النّخلِة 

ذاِت البناِت الخمس الّتي ُيسّميها الّسودانيّون في الّشمال )الاأساِسق(، 

بِغدائرها  َتتلاَعُب  ُمتغطرِسًة،  َممشوقًة  الاأمُّ  النّخلُة  َوْسطها  قامت  وقد 

النّسماُت الباردُة الّتي َهبّت من الّشمال، َتحمُل َقطراٍت من مياِه النّيل.

والحماُر الاأبيُض اليديِن يقُف على حافِّة حافِره، وَتشاَغَل بُِخَصٍل من 

َتبّرَم  قد  الجدول، وكاأنُّه  الّتي َنمت على حافِّة  الّريّانة،  عدة(  )السَّ نبات 

بِهذه الُمساوَمة الّتي لم يكن من ورائها طائل.

والحّق اأّن ُحَسْيناً التّاجر، بثيابِه البيضاء الفضفاضة، وعباَءتِه الّسوداء 

التي اشتراها في زيارة له للخرطوم، وعمامِته من الَكرْب، وحذائه الاأحمر 

منه، وحمارِه  اأجوَد  الفاِشر  في  المراكيب  ُصنّاِع  اأيدي  تُخرِج  لم  الذي 

الّتي  الُبنّيّة  والَفروِة  الُمَدّهن،  الاأحمر  والّسرِج  الّلامع،  اليدين  الاأبيِض 

َتدلّت وكاَدت َتمسُّ الاأرض، كان صورًة ُمجّسمة للكبرياء والَغطرسة.

ولكّن شيخ محجوب لم ُيِحْر جواباً، وكان يبدو في وِقفته كالَمشدوه، 

اأهِل  َضوضاُء  اأذنيه  في  َخفَتت  رويداً  ورويداً  ُمَتناٍء،  بعيٍد  اأفٍق  اإلى  َيرنو 

وَخفَت  محجوب،  وشيخ  التّاجِر  بين  ليتوّسطوا  تجّمعوا  الّذين  الخير 

الاأشياء  َمعالَم  الّذكرياِت  َضباُب  ولّف  المتّصل،  الحزيُن  الّساقيِة  صوُت 

الُممتّدِة اأماَم ناظرَي شيخ محجوب: النّاس والبهائم وغابة النّخيل الكثّة 

المتلاِصقة...كّل ذلك َتحوّل اإلى اأشباح َيتراقُص في وَسطها َجريد نخلة 

  ممشوقة: طويلة وليّنة،  
   حسنة القوام.

  متغطرسة: متكبّرة، 
   معجبة بنفسها.

  الغدائر: مفردها غديرة،
  وهي جدائل الّشعر.

  حافّة حافره: ما يقابل القدم
نسان.     من الاإ

 الّريّانة: المرويّة، والُمْشَبعة 
   بالماء.

 تبرّم: تضّجر، واأظهر استياءه.

 الَكرْب: نوع من الُقماش
نجليزي الفاخر.  الاإ

 المراكيب: نوع من الاأحذية، 

يصنع من جلود النّمور والاأبقار، 

وهي الاأحذية الّسودانيّة الّشعبيّة.

 الفاشر: مدينة غرب الّسودان.

 لم ُيحْر جواباً: لم يقَو على
   الجواب.

  الّساقية: قناة صغيرة يجري 
 فيها الماء، تسقي الاأرض والزّرع.

  الكثّة: الكثيفة.
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  ثوب َزراق: ثوب يتحّمل الاأوساخ، 
   لونه اأزرق.

 اللِّدات: مفردها لَِدة، وتعني اأبناء 
  الجيل الواحد.

محجوب.. وفي اأقلَّ من لمحِة الطَّرِْف، استعرَض الرّجُل حاِضَرُه. اأجل، غداً عيد الاأضحى، حيَن 

يخرُج النّاُس مع شروق الّشمس في ثيابِهم النّظيفِة الجديدة، ثّم ُيصلّوَن ُمجتمعيَن، واإذ يعودون اإلى 

بيوتهم َتنَضُح وجوُههم بالِبشر والّسعادة، وتسيل دماُء الاأضاحي...اأّما هو..اأّما بيته..اإنّه لا يمِلك ثوباً 

نظيفاً يخرُج به اإلى الّصلاة، وليس عند زوجِته غيُر )ثوب َزراٍق( اشتراه لها قبَل شهرين، وقد نال منه 

الِبلى، وتراكمت عليه الاأوساخ، اأّما ابنته خديجة؛ فقد كانت 

تُفتّت قلَبه ببكائها من اأجل ثوٍب جديٍد تعرُضه على لِداتها، 

وتُعيِّد به مع صاحباتها، ومن اأين له ُجنيهات ثلاثة يشتري بها 

خروفاً يضّحي به؟

اللّه"  "يفتح  والابتهال:  التّوّسل  يشبه  ُيسمع، شيء  يكاد  لا  وتمتم شيخ محجوب في صوٍت 

وزّم َشفتيه في عصبيّة، وعاد بعقله خمسًة وعشرين عاماً اإلى الوراء، عندما كان شابّاً اأعزب، لم يبلِغ 

الثلاثين بعُد، وكان يعمُل في ساقيِة اأبيه ُمقابَل ِكسوته وَشرابه، فلم يكن يحتاُج اإلى المال، ولم يكن 

يعرُف له قيمة. 

وذاَت صباح مشرق، مّر بابن عّمه اإسماعيل الذي كان ُمنَهِمكاً يقلع الّشتَل؛ ليغرَسه في اأماكَن 

اأخرى من اأرض الّساقية، اإذ وقع نظرُه على شتلٍة صغيرٍة رماها اإسماعيل بعيداً، على اأنّها لا تصلح، 

التّراب،  وواراها  النّخلة،  فيها  ُحفرًة صغيرًة وضع  ثّم شّق  التّراب،  وَنفَض عنها  فالتقطها محجوب، 

وفتح لها الماء، بعد اأن تلا اآياٍت من القراآن الكريم، ورّدد في شيء من الخشوع:"باسم اللّه، ما شاء 

اللّه، لا حول ولا قوّة اإلّا باللّه"، ِمثلما يفعل اأبوه كلّما غرس َشتلًة، اأو حصد نبتاً، ولم ينَس اأن يصّب 

ناً وتبرُّكاً. بريق الذي يتوّضاأ به اأبوه تيمُّ في الحفرة قليلاً من ماء الاإ

ًة َصِعدت في َحلقه، ثّم مرّر اأصابَع يده النّحيلة بين ُشعيراِت لحيِته الُمَتفرّقة.  واأنزل محجوب ُغصَّ

األا ما كان اأْبرََك ذلك العام! بعد ستّة اأشهر -فقط- من غرسه النّخلَة، تزّوج من ابنة عّمه، ولم يكن 

يمِلك من ماِل الّدنيا َشروى نقير.

 ولا هو يدري اإلى الاآن كيف تّمت الُمعجزة.       

يملك  لا  نقير:  شروى  يملك     لم 
الفقر  في  ُيضرب  مثل  وهو  شيئاً، 
والعوز، والنّقير: ثقب صغير في نواة 

التمرة.
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اإنّه لم يكن َيُظّن اأبداً اأنّه سيتزّوج في يوم من الاأيّام، فهو الّذي عاش 

اأيّام ِصباه منبوذاً، ُمحَتقراً من اأهله، َمجُفّواً من الِحسان، اإذ كان ُمتّهماً 

بالغباء والَخيبة.

َيهزْجن  الّصبايا  به  واأحاطت  الُعرس،  َحريرَة  وَلِبس  تزّوج،  اأنّه  غير 

بالاأغاني، وَلكم شعَر بالعظمة والكبرياء وقَتها، كّل ذلك بعَد غرس النّخلة 

بستّة اأشهر.

بِمقِدمها،  تيّمناً  )اآمنة(  اأسماها  بنتاً  زوجُته  َولدت  التّالي،  العام  وفي 

وحينما وصل به تيّار الّذكريات اإلى مولدها، ترَقرَق في عينيه الّدمع، اأين 

الاآن اآمنة؟ اإنّها زوجة لابن اأخته، الّذي حملها اإلى اأقاصي الّصعيد، وقد 

كانت َتَبرُّه، وتعطف عليه.

ليَت ولدي )َحَسن( كان مثَلها عطوفاً باّراً! وعّض على شَفته الّسفلى 

ل. حسن ابنه الوحيد،  بعنف حتّى كاد يغرُِس اأسنانه في لحمها الُمتهدِّ

سافر قبَل خمسة اأعوام اإلى ِمصَر، ولم يرسل لهم خطاباً واحداً ُيطمئُنهم 

ه من  فيه عن صّحته...حاول الرّجل اأن ينساه، وَيمحوه من ذاكرته، وَيُعدَّ

الاأموات، لكّن زوجته كانت تبكي كلّما جاشت بنفسها الّذكرى، وتمثّل 

ابَنه طفلاً صغيراً، ثّم صبيّاً يساعُده في اأعمال الّساقية، ثّم شابّاً يافعاً َيشّب 

عن الطّوق، ويهجُر الاأهَل والّداَر، وينسى حقوَق الاأبوّة.

وكاأّن القدَر اأراد اأن ُينسَيهم كّل شيء يربُطهم بحسن، فرمى اآخَر ما 

في جعَبِته من ِسهاٍم قاسيٍة مسمومٍة، ظّل ُيسّددها منُذ عامين، واأصاَب 

الّسهُم الاأخيُر النّعجَة الَبرقاَء الّتي ربّاها حسن، فقد ماتت، واجتاح الَمْحُل 

والَقحُط القطيَع الذي ربّاه حسن كلَّه.

خيــوط  العــرس:  حريــرة   
خــرزة  بهــا  الحريــر،  مــن 
ــى معصــم  ــط عل ــراء، ترب حم
العريــس، وهــي عــادة متّبعــة 

الّســودان. فــي 

 المتهّدل: المترّهل.

 يشّب عن الطّوق: يكُبر،
  ويعتمد على نفسه.

 المجفّو: المستبَعد، المهجور.

 النّعجة البرقاء: الّشاة التي
  اجتمع  فيها بياض وسواد.

  جاشت: هاجت، اضطربت.
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ثّم رَفرَف طائٌف من الّسعادِة على الوجِه الَخِشن الُمَتَجعِّد، وجِه محجوب، عندما تذّكر قطيَع الّضاأن 

الّذي ربّاه في ذاِت العاِم الّذي َشِهَد َمولد اآمنة، وكان قد اشترى -بعَد عامين من زواجه- ِعْجلًة صغيرًة 

َعجفاَء، والاها بالعلِف والحبوِب حتّى استوت بقرًة جميلًة َكحيلَة 

العينين، وسارت الحياُة رَغداً كاأنّما استجاب اللّه دعاءه يوَم شّق 

في الاأرِض على حافِّة الجدول، وغرََس النّخلة. 

كّل هذا عفا على اآثاره الزّمن، لقد مات الزّرع، وَيِبس الّضرع، وعّم القْحُط، فاأغرَق الرّخاَء، وَحبا 

يُب، فَطفا على الّشباب، وما عاَد النّيُل يفيُض اإلّا بحساٍب ومقدار، وما كان محجوب حريصاً على  الشَّ

َدُه اأوَّلاً باأّول، وهكذا ظّل ُيكابُد الفاقَة وحده، فاستداَن  ما عنَده من خير، َفبدَّ

ورهَن وباع، وليس عنده من ماِل الّدنيا اإلّا بقرٌة واحدة وعْنزتان، وهذه النّخلة 

التي ظّل جاهداً يحاوُل استبقاَءها.

بكلمٍة  اأجبنا  الّسكوت؟  لَِم هذا  الرّجُل،  "اأيُّها  له:  يقول  التّاجر وهو  عليه ذكرياتِه صوُت  وقطع 

اإّن عشرين  الّساقية، وقال لمحجوب:  البيع". وحضَر رمضاُن من َطرَِف  نِيّتك في  لنا  واحدة، تُظِهر 

ُجنيهاً ثمٌن معقوٌل، خاّصًة وهو اأحوُج ما يكوُن اإلى المال. 

وفجـاأة، هبّـت ريـٌح قويّـة اأخـذت تتلاعـُب بجريـدة النّخلـة، 

فاأخـذ ُيوْشـوُِش، ويتعـارُك، ويتلاطـُم َكَغريـٍق يطلـُب النّجـاة، وبـَدت 

النّخلـُة لمحجـوب فـي وِقفِتهـا تلـك رائعـًة اأجمـَل مـن اأيِّ شـيء فـي الوجـود، وَهفـا قلُبه لابنـه في ِمصر. 

تُرى..هـل َيحـّن لنـداء الرّحـم؟ هـل تؤثّـر فيـه الّدعـوات التـي اأرسـَلها محجـوب فـي َهـْداأة اللّيـل؟ واأحـّس 

الرّجـُل بفيـٍض مـن الاأمـل يمـلاأ ِكيانـه، وَترْقـرَق فـي عينـه دمـٌع حبسـه جاهـداً، وتمتـم: "يفتـح اللّه، فلن 

اأبيـع تمرتـي"، ورّدد الرّجـل فـي نفسـه: "يفتـح اللّـه"، وقـاَدُه ذلـك اإلـى سـورة الفتـح مـن القـراآن الكريـم: 

زب ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻپرب، واأحـّس لاأّول مـرّة بـاأّن فـي عبـارة "يفتـح اللّـه" شـيئاً اأكثـَر مـن كلمـٍة تنتهي 

اإنّهـا  ـراء،  الشِّ َمـن يريـد  البـاَب فـي وجـه  الُمبايعـة، وتُقِفـُل  بهـا 

ُه البؤس، واأثقَلـت كاهَلُه اأعباُء  يـُق، واأَمضَّ ِمفتـاٌح لمـن اأْعَسـره الضِّ

الحيـاة، ومـا كاَن اأحـوَج محجـوب اإلـى الفْتـح والَفـرِج حينئـٍذ!

  ِعْجلة عجفاء: ضعيفة هزيلة.

 والاها: تابعها.

   جريدة النّخلة: غصن النّخلة 
    المجرّد من اأوراقه.

   اأمّضه: اآلمه، واأوجعه.

   الفاقَة: الفقر.
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وجذَب التّاجر ِعناَن حماره في َصَلف، ثّم َهَمز بطَن الحماِر بَكعِب رجله، وقال في صوٍت بارٍد 

كوقِع الّصوت: "يفتح اللّه، يفتح اللّه، ستبحُث غداً عّمن يداينك المال".

فاأسرَع  َفرِحًة،  َنْحوه ُمضطرِبًة  تَهروُِل  الّصغيرَة  ابنَته  اأْبصَر محجوب  بعيداً،  الحماُر  ينطلَق  اأن  وقبل 

بيَُّة اأن  نحَوها يساألُها الخبر: ما الاأمر؟ ماذا جرى؟ فحاولِت الصَّ

َتُفّض اإليه النّباأ بصوٍت ُمتكّسٍر األثغ، فاأبلغْتُه اأّن اأخاها قد اأرسَل 

لهم رسالًة مع ابن ِسّت البنات.

ولا  يفّكُر  لا  كالمجنون  الرّجُل  وانطلَق  حسن؟  من  رسالة 

بِداً بين َجنَبيه، وابنُته الّصغيرة تُمسك بِطرَِف ثوبه  يعي بَنبِض قلبه ُمعْر

الُمتِّسخ، تُسرُع جاهدًة؛ لكي تمشَي مَعُه...، وفي بيت )ناس ست 

البنات(، انتظر محجوب بيَن صفوِف الُمستقبلين، وفي غمرِة اضطرابِه، لم َيُفْت عيَنه الُمستطلعَة رجاٌل 

يعرفُهم جاؤوا يساألوَن عن اأبنائهم واأقاربهم، ونِسوٌة يعرفهّن ِجئَن يساأْلَن عن اأزواِجهّن واأبنائهّن، وكلُّهم 

بين  البنات شيَخ محجوب  ابُن سّت  لمَح  واأخيراً  اآمالِه،  مثُل  اآماٌل 

الُمستقبلين، فَدَلف َنَحوه ُمبتسماً، وشعر الرّجُل بالّضيِق والحرِج، اإذ 

ثِه اإلّا: "حسن  تحوّلت كلُّ الاأبصار نحَوه،  ولم يِع من كلام ُمحدِّ

بخير، ويطلُب منَك العفَو عنه، واأرسَل لك ثلاثين ُجنيهاً، وَطرَْد ملابس".

وفي الطّريق اإلى بيته، َتحّسس الرّجُل رُزمَة الماِل التي َصرّها جيّداً في طرَِف ثوبه، ثّم غرَس اأصابَعه 

اأسفل  عنَد  ة  الُممتدَّ الكثيفة  النّخيل  غابة  اإلى  َعٍل  َطْرفُه من  وانحدَر  اإْبِطِه،  تحَت  مين  السَّ الطَّرِد  في 

مال، وُخيّل  البيوت، وَتميَّز في وَسطها نخلَته ممشوقًة، متغطرسًة جميلًة، تتلاَعب بجريدتها َنسماُت الشَّ

اإليه اأّن َسَعف النّخلة يرَتِجُف ُمسبِّحاً: "يفتح اللّه، يفتح اللّه".

  الاألثــغ: مــن َيقلــُب فــي نطقــه حرفــاً 

بحــرف اآخــر )كاأن يجعــل الّســين ثــاء، 
اأو الــّراء غيناً(.

  دلف نحوه: مشى اإليه.

  معربد: مكثر من الّضجيج.

  سعف النّخلة: غصنها.
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١  ما الفكرة العاّمة التي تدور حولها اأحداث القّصة؟

٢  ما الذي حمل شيخ محجوب على عرض نخلته للبيع؟

٣  لَم كان شيخ محجوب غاضباً على ولده حسن؟

٤  َنِصُف حسين التّاجر لحظة مساومته شيخ محجوب على بيع النّخلة.

٥  عرض الطّيّب صالح عدداً من العادات والتّقاليد التي تَُميُِّز البيئة الّسودانيّة، نذكر اثنتين منها.

١  نوّضح الّصراعين الداخلّي، والخارجّي في القّصة.

٢  استخدم التّاجُر حسين لحظَة مساومتِه شيخ محجوب ُمحّفزات ُمنّشطة من الّصراع الخارجّي،    

       نُشيُر اإلى الاألفاظ التي دلّت على ذلك.

٣  نحلّل شخصيّة كّل من: شيخ محجوب، والتّاجر.

٤  استمّد الكاتب ُصَوراً من البيئة الّسودانيّة، كغابة النّخيل، والّساقية، وغيرهما، نعلّل ذلك.

٥  تكرّرت عبارة: )يفتح اللّه( في النّّص عّدة مّرات، نوّضح دلالتها في كّل مرّة.

٦  نوّضح ِدلالة كّل من العبارات الاآتية:

اأ- ولم يكن يملك من مال الّدنيا َشروى نقير.

ب-  ثّم شاّبًا يافعًا يشّب عن الّطوق.

 ج- ترى..هل يحّن لنداء الرّحم؟

٧  بناًء على فهمنا مضمون القّصة:

اأ- نحّدد مكان القّصة وزمانها.

ب- عالجت القّصة قضّية اجتماعّية مهّمة كانت سائدة في المجتمع الّسوداني، نبيِّنها.

 التّحليل والمناقشة

 الَفْهم وال�ستيعاب
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٨  نوّضح الّصور الفنّيّة في كّل من الاآتية:

شياء الممتّدة اأمام ناظَري شيخ محجوب. اأ- لّف ضباُب الّذكريات معالَم الاأ

 ب- حاولت الّصبّية اأن تفّض اإليه الّنباأ بصوت متكّسر.

ج- ُخّيل اإليه اأّن سعف الّنخلة يرتجف مسّبحًا: "يفتح الّله، يفتح الّله".

١  نفرّق في معنى كلٍّ مّما تحته خطوط:

اأ- وكاأّن الَقَدَر اأراَد اأن ُينِسَيهم كل شيٍء.                              

ب- كانْت ِقْدُر حاتم الطائي لا تفارُق الّناَر.

ج- للشهداء َقْدٌر عظيٌم عند ربِّهم. 

د- قال تعالى:" ے  ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ         "

              )البقرة: ٢٣٦(

٢ ما غرض الكاتب في توظيفه كّلاً من اللّغة الّسرديّة، واللّغة الحواريّة؟

٣ ُيَعدُّ الاسترجاع ملمحاً بارزاً في نصوص الطّيّب صالح، نمثّل على ذلك مّما ورد في القّصة.

٤  وظّف الطّيّب صالح التّناص الّديني في القّصة، نشير اإلى المواطن التي ورد فيها.

  اللّغة وال�أسلوب
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بحُر الرّمل

 نقطّع البيت الاآتي تقطيعاً عروضياً؛ لنقَف على صور تفعيلاتِِه، وعدِدها، واسم البحر الّذي نُِظَم عليه:

اأْيَن ِمْن َعْيَنيَّ هاَتْيَك الَمجالي      يا َعروَس الَبْحِر، يا ُحْلَم الَخياِل 
)علي محمود طه(

َمْل َخ يا ليَبْح ِر يا ُحْليا ع رو َسْل//َكْل َم جا ليَنْي َي ها َتْياأْي َن ِمْن َعْي

- ٮ - -- ٮ - -- ٮ - -//- ٮ - -- ٮ - -- ٮ - -

فاِعلاتُْنفاِعلاتُْنفاِعلاتُْن//فاِعلاتُْنفاِعلاتُْنفاِعلاتُْن

يظهُر من تقطيع البيت الّسابق عروضيّاً اأّن مجموَع تفعيلاتِِه ستُّ تفعيلاٍت، على صورة )فاِعلاتُْن

- ٮ - -(، المكوِّنة لبحر الرّمل، في كّل شطر ثلاٌث منها. 

هذا في حال مجيء تفعيلاته اأصليّة؛ اأي عندما تاأتي التّفعيلاُت َسليمة من غيِر زيادٍة اأو نقصاٍن على 

صورِة )فاِعلاتُْن- ٮ - -(، ولنا اأن نتساءل هنا: هل تاأتي تفعيلة )فاِعلاتُْن - ٮ - -( في بحر الرّمل على 

غير هذه الّصورة الاأصليَّة؟ 

 ولمعرفة الجواب، نقطّع الاأبيات الاآتية:

َكْيَف ِمْن َقْلبي وِمْن َطرْفي ِحذاري    قاَدني َطرْفي وَقْلبي لِْلَهوى 
)ابن عبد ربّه(

في ِح ذا ريبي َو ِمْن َطْرَكْي َف ِمْن َقل//لِْل َهـ وىفي َو َقْل بيقا َد ني َطْر

- ٮ - -- ٮ - -- ٮ - -//- ٮ -- ٮ - -- ٮ - -    

فاعلاتُنفاعلاتُنفاعلاتُن//فاِعلافاعلاتُنفاعلاتُن

نلاحُظ اأنَّ تفعيلَة )فاعلاتُن - ٮ - -( قد جاءْت على صورة اأخرى غير الّصورِة الاأصليِّة، وهَي:صورُة 

)فاِعلا - ٮ -( الواردة في شطِر البيت الاأّول.

      الَعروض
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     )بشارة الخوري(
ًة ُمْذ َعرَفانا    َهْل َخَفرْنا ِذمَّ  سائِِل الَعْلياَء َعنّا والزَّمانا  

          

َع َر فا ناِذْم َم تن ُمْذَهْل َخ َفْر نا//وْز َز ما نايا َء عْن ناسا ِئ لِْل َعْل

 ٮ ٮ - -- ٮ - - - ٮ - -//- ٮ - - - ٮ - -- ٮ - -    

َفِعلاتُْنفاعلاتُْنفاعلاتُْن//فاعلاتُْنفاعلاتُْنفاعلاتُْن

وهنا ظهرْت صورة اأخرى، وهي تفعيلة )فِعلاتُن ٮ ٮ - -( على صورة مغايرة للتفعيلة الاأصليّة )فاعلاتن- ٮ - -(.

              لا َتُقْل اأْصلي َوَفْصلي اأَبداً          اإِنَّما اأْصُل الَفتى ما َقْد َحَصْل        )ابن الوردّي(

َقْد َح َصْللُْل َف تى مااإِْن َن ما اأْص//اأ َب دنلي َو َفْص ليلا َت قُْل اأْص

- ٮ -- ٮ - -  - ٮ - -  //ٮ ٮ -- ٮ - -  - ٮ - -     

  فاِعلافاعلاتُْنفاعلاتُْن//َفِعلافاعلاتُْنفاعلاتُْن

وقد جاءت تفعيلة )فاعلاتن - ٮ - -   ( على صورتين مغايرتين للتفعيلة الاأصليّة، وهما تفعيلُة 

)فِعلا ٮ ٮ -(، و)فاعلا - ٮ -(.

    )اأعشى همدان(
ساِطعاً َيْلَمُع في َعرِْض الَغمامْ    لا َيُكْن وَْعُدَك َبرْقاً ُخلَّباً  

           

ِضْل َغ ماْمَم ُع في َعْرسا ِط َعْن َيْل//ُخْل َل َبْنُد َك َبْر َقْنلا َي ُكْن وَْع

- ٮ - ە  ٮ ٮ- -- ٮ - -  //- ٮ -ٮ ٮ- - - ٮ - -     

  فاعلاْتَفِعلاتُْنفاعلاتُْن//فاِعلاَفِعلاتُْنفاعلاتُْن

   وهنا جاءت تفعيلة )فاِعلاْت- ٮ - ە( على صورة مغايرة للتفعيلة الاأصليّة )فاعلاتْن - ٮ - - (.
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١- بحر الرّمل )التّام( يتكوّن من تفعيلة )فاِعلاتُْن( مكرّرة سّت مّرات. 

٢- التَّفعيلة الاأصليَّة لبحر الرّمل هي تفعيلُة )فاعلاتن - ٮ - -(. 

٣- ثّمة صور اأخرى لتفعيلة )فاعلاتن - ٮ - -(، هي:

 )فاِعلا - ٮ -(

  )َفِعلاتن ٮ ٮ - -(

  )َفِعلا ٮ ٮ -(

 )فاِعلاْت - ٮ -ە(

٤- مفتاُح بحر الرّمل: 

         َرَمُل الاأْبُحِر َيْرويِه الثّقاُت      َفِعلاتْن َفِعلاتْن فاِعلاتُْن

التّدريبات

ال�أّول   التّدريب

  نقراأ ال�أبيات ال�آتية، ثّم نقّطعها عروضّيًا، ونكتب التّفعيل�ت، ونسّمي البحر:

١- اأْحَمُد الّلَه َفــلا ِنــدَّ َلـــــــُه    بَيَديــِه اْلــَخيُر مــا شـــاَء َفـَعــــْل       )لبيد بن ربيعة(

٢- فاْنَطَلْقنا خلَف اأبعاِد الُمنى   في المجاِل الّصاخب الُمْحَتِدِم          )عبد المنعم الرّفاعي(

٣- نحـُن ثّواُرِك، ِجْئنا َنفَتدي   ُتْرَبك الغالي بَمســــــُفوِح الــّدِم            )عبد المنعم الرّفاعي(

  نستنتج: 
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 نقراأ البيتين ال�آتيين، ثُمَّ نقّطعهما، ونبّيُن ما جاَء منهما على بحِر الرّمل اأو الرّجز:

َد َلـــْيـــَل الِحَقـــِب      )هاشم الرِّفاعّي( ِمْن َســـًنى َبــدَّ ١- ُعْد ِلتاريِخَك واْذُكْر َقَبسًا  

ْكَرِم     )اأبو العتاهية( ذي الَمْجِد والَفْضِل الكبيِر الاأ ْعَظِم   ٢- الَحْمُد لّلِه العليِّ الاأ

الثّالث   التّدريب

   نمل�أ الفراَغ بكلمة من الكلمتين المحصورتين بعد كّل بيٍت، بما يستقيم مع وزن البيت:

  قال بشارة الخوري: 

وبناءٌ للمعالي لا ُيدانى                         )تباهت، باهت(     شرٌف ...... فَِلْسطيُن بِه  

نا نمشي اإليِه .... كانا                      )اأيَن، اأَينما(    اإنما الحقُّ الذي ماتوا له     حقُّ

في رحاب الرّمل

قال عبد المنعم الرّفاعي:

   اأيّها الّساري اإلى مسرى النّبي       ونجـــــــيِّ الــــوطِن الُمغتـصـــِب

  هل على الّصحراِء ِمن اأعلاِمنا       مطلُع الّشمِس وَمهوى الكوكِب

ه في الَعْدِو مــــــكُر الثّعلــــِب   قد َكَبـــونا، رُّب مهـــٍر جامــٍح       ردَّ

  فاْنَتَفْضـــنـــا فــــــاإذا رايـــــــاتُنـــا       صيــــحُة الثّاأر ومـــــوُج الغضـِب

مهّمة بيتّية

نرجع اإلى مكتبة المدرسة، ونقراأ كتاباً، ثمَّ نلّخصه.

الثّاني   التّدريب
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َمل ورقة عمل في بحر الرَّ

السؤال ال�أول: نمل�أ الفراغ فيما ياأتي: 

اأ- لبحر الرمل تفعيلة اأصلية هي ................... 

ب- ترد تفعيلة )فاِعلا( في الرمل في .............  و............. 

السؤال الثاني: نقطع ال�أبيات ال�آتية عروضيًا، ونكتب التفعيل�ت، واسم البحر: 

اأ- رُّب سـاٍع ُمبصٍر في سعيـــه         اأخطـــاأ التّوفيــــق فيما طلبــا

ِمثــــَل ما قـــاَل َجميٌل وَُعَمر ب- قُلُت َقولاً لُِسَليمى ُمعِجباً  

َهل َحرِجنا اإِن َسَجدنا لِلَقَمر جـ- اإِنَّمــا بِنـــُت َسعيـــٍد َقَمــٌر  
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ورقة عمل شاملة

الّسؤال ال�أّول: نقراأ الحديث النبوي الشريف ال�آتي، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه: 

"اإّن  الله عليه وسلم- قال:  الله -صلى  الله عنهما- عن رسول  العاص -رضي  الله بن عمرو بن  عن عبد 

الُمقسطين عند الله على منابَر من نوٍر عن يمين الرحمِن عّز وجّل، وكلتا يديه يميٌن، الذين يعدلون في 

حكمهم واأهليهم وما ولوا". 

١- ما الفكرة العامة التي يدور حولها الحديث الشريف؟ 

٢- ما معنى: المقسطين، َولوا؟

٣- ما علّة منع كلمة )منابَر( من الّصرف؟ 

٤- نعرب ما تحته خط اإعراباً تاماً.

السؤال الثاني: 

اأ- نقراأ الاأبيات الّشعريّة الاآتية، ثّم نجيب عن الاأسئلة التي تليها: 

اإلى كنٍف يحنو عليهم ويمهُد عطوٌف عليهم لا يثنّي جناحه    

ُيبّكيه جفن المرسلات وَيحمُد فاأصبح محموداً اإلى الله راجعاً    

ولا مثُله حتى القيامِة ُيفَقُد وما فقد الماضوَن مثَل محّمدٍ   

١- من صاحب هذه الاأبيات؟ 

٢- وصَف الشاعُر رسول الله بصفاٍت جميلة في هذه الاأبيات، وّضحها. 

٣- نشرح البيت الثالث شرحاً وافياً. 

٤- نعرب ما تحته خّط اإعراباً تاّماً.

براهيم طوقان.  ب- نكتب مقطعاً كاملاً من قصيدة )الثلاثاء الحمراء( لاإ
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ال�أسئلة  الثالث: من خل�ل قراءتنا قّصة )نخلة على الجدول( للّطيب صالح، نجيب عن  السؤال 

ال�آتية: 

١- ما الفكرة العامة التي تدور حولها اأحداث القّصة؟ 

٢- نوّضح الصراعين الّداخلي والخارجي في القّصة. 

٣- نوّضح دلالة العبارة: "ولم يكن يملك من مال الّدنيا شروى نقير". 

٤- نوضح الصورة الفنّيّة في قول الكاتب: "حاولت الّصبية اأن تفّض اإلينا النّباأ بصوٍت متكّسر". 

الّسؤال الرابع: 

اأ-  نمثل لكّل مما ياأتي بجملة مفيدة من اإنشائنا:     

١- اأسلوب شرط جازم بــِ )مهما(: .....................................................

٢- اأسلوب شرط غير جازم بــِ )لو(: ..............................................

٣- اأسلوب شرط فعله ماٍض وجوابه ماٍض: ......................................

ب- نعرب ما تحته خّط اإعراباً تاماً: 

ُطوَِيــــت اأتاَح َلها لِســـاَن َحسوِد اإِذا اأراَد الَلـــُه َنشـــــَر َفضيــَلةٍ  َو

ما كاَن ُيعرَُف طيُب َعرِف العوِد َلولا اِشِتعاُل الناِر فيما جاَورَت 
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اختبار نهاية الوحدة

    دولة فلسطين                                                          الزمن: ساعتان                             

 وزارة التربية والتعليم                                                        مجموع العلامات )٢٠(

                                                                                                                                                                                                                        

)الورقة الاأولى: التّعبير والمطالعة والنّصوص والقواعد(

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:                                                       السؤال ال�أول: نختار ال�إ

١– بَم افتتح حّسان بن ثابت قصيدته )بطيبة(؟

    اأ- بمقدمة غزليّة.                                ب- بحكم ومواعظ.     

   ج- بالوقوف على اآثار النبّي، عليه السلام.         د - بوصف مشهد دفن النبّي، عليه السلام.

٢– جاء في قصيدة الثلاثاء الحمراء )اأنا ساعة النّفس الاأبيّة***الفضل لي بالاأسبقيّة(. من  صاحب النّفس 

الاأبيّة المقصود بهذا البيت؟

   اأ- فؤاد حجازي.       ب- محمد جمجوم.             ج- عطا الزّير.          د- اإبراهيم طوقان.

٣- ما التفعيلة الاأصلية لبحر الرّمل؟

ب- فِعلاتن.              ج- فِعلا.    د- فاعلاْت.    اأ- فاعلاتن.  

٤- ما اأداة الشرط الجازمة فيما ياأتي؟

ب- اإذا.     ج- لولا.    د- َمن.    اأ- كلّما.   

٥- ما معنى )المقسطين(  في قوله صلى الله عليه وسلم: "اإن المقسطين عند الله على منابَر من نور"؟ 

د- المصلحين    اأ- المجرمين          ب- العادلين          ج- المنافقين  

٦- اأين يكمن الصراع الخارجي في قصة )نخلة على الجدول( للطيب صالح؟ 

    اأ- بين التاجر حسين وشيخ محجوب .         ب- بين التاجر حسين واأهل القرية. 

د- بين شيخ محجوب وابنته.      ج- بين شيخ محجوب وابنه.    
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السؤال الثاني: نقراأ الحديث النبوي ال�آتي، ونجيب عّما يليه:

َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة -رضي الله عنه- َقاَل: َقاَل رَُسوُل اللَِّه، صلى الله عليه وسلم: "اإِنَّ اللََّه تعالى َيرَْضى َلُكْم َثلاثاً، 
قُوا،  َوَيْكَرُه َلُكْم َثلاثاً، َفَيرَْضى َلُكْم اأْن َتْعُبُدوُه، َولا تُْشرُِكوا بِِه َشْيئاً، َواأْن َتْعَتِصُموا بَِحْبِل اللَِّه َجِميعاً َولا َتَفرَّ

اإَِضاَعِة اْلَماَل" َؤاِل، َو َوَيْكَرُه َلُكْم ِقيَل َوَقاَل، َوَكْثَرَة السُّ

١- نشرح الصورة الفنية "واأن تعتصموا بحبل الله...". 

٢- نذكر الخصال الثّلاث المستحبّات، والثّلاث المستكرهات الّتي اأشار اإليها الحديث الّسابق.                                                   

٣- نستخرج من الحديث السابق ما ياأتي:                                                                                                      

ب- طباقاً.                  ج- مصدراً مؤولاً.       اأ- اأسلوب نفي.        

٤- نعرب الكلمتين اللتين تحتهما خّط اإعراباً تاماً.     

السؤال الثالث:                                                             

اأ- نقراأ الاأسطر الشعرية الاآتية، ثّم نجيب عن الاأسئلة التي تليها:                       

وترنَّحْت بُعرى الحبــــــاِل رؤوُس لما َتعرَّض نجُمـــــِك المنحـــوُس  

فالليُل اأكدُر والنهاُر َعبــــــــــــوُس ناح الاأذاُن واأعـــــــوَل النّاقـــــــوُس  

والموُت حيناً طائٌف اأو خاطُف طفقــْت تثوُر عواصُف وعواطــُف  

ـــــــــِر ليردَّهم في قلبها المتحجِّ والمعوُل الاأبديُّ يمعُن في الثرى         

١- عن اأيّة ليلٍة يتحدث الشاعُر؟                      

د الفلسطينيين في مواجهة الشداد، نحّدد العبارة التي تدل  ذلك.   ٢- في المقطع السابق ما يدل على توحُّ

٣- نبيّن المحسن البديعي الوارد في قول الشاعر: "والموُت حيناً طائٌف اأو خاطُف"، ونذكر نوعه. 

علال في كلمة )طائف(؟  ٤- نشرح الاإ

٥- نوّضح جمال التصوير في قول الشاعر: 

ناح الاأذاُن واأعوَل الناقوُس      فالليُل اأكدُر والنهاُر َعبوس

٦- نستخرج ما ياأتي:                                                                                                                          

ج- نعتاً.  ب- اسم فاعل.       اأ- اسم اآلة.   

ب- نقراأ الاأبيات الاآتية من قصيدة )بطيبة(، ثّم نجيب عّما يليها من اأسئلة:  

وقد َوَهَنْت ِمْنُهْم ُظهوٌر، واأْعُضـــــُد وراحوا بُِحْزٍن ليَس فيهـْم َنِبيُُّهـْم  

ـــُد؟ ـََة يـوٍم مــــاَت فيـــــــــِه محمَّ رَزيّ ُة هـالِكٍ   وهْل َعَدَلْت يومـاً رَزيَـّ

وقـــد كاَن ذا نوٍر، َيغـوُر وَينِجــــــُد َتَقطََّع فيِه َمْنـِزُل الوْحِي عنُهــــُم  

َحريٌص على اأْن َيْسَتقيموا وَيهَتـدوا عزيٌز عليِه اأْن َيحيـدوا َعِن الُهـدى  
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١- ما الفكرة التي يحملها البيت الاأّول؟ 

٢- ما المعنى الذي خرج اإليه الاستفهام في البيت الثاني؟ 

٣- وردت في الاأبيات: رزيّة، اأعضد، عزيز. فما معنى الاأولى؟ وما وزن الثانية الصرفي؟ وما نوع الثالثة من المشتقات؟ 

٤- نستخرج من الاأبيات طباقاً، ونحّدد نوعه.   

٥- نعرب ما تحته خط اإعراباً تاماً:      

بحزٍن: ..........................................................................

ذا: ............................................................................

اأن يحيدوا: ......................................................................

الّسؤال االرابع:    

اأ- نمثل لكّل مما ياأتي بجملة مفيدة من اإنشائنا:

١- اأسلوب شرط جازم بــِ )َمن(: ......................................................

٢- اأسلوب شرط غير جازم بــِ )كلّما(: .................................................

٣- اأسلوب شرط فعله ماٍض وجوابه مضارع: .............................................

ب- نوضح الفرق بين لو ولولا الشرطيتين، مستعينين بالاأمثلة. 

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

جـ- نعرب ما تحته خّط اإعراباً تاماً:       

١- "فاإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه".

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

ُيضرّْس باأنياٍب ويوطاأْ بَمْنِسِم  ٢- وَمن لم ُيصانْع في اأموٍر كثيرٍة   

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

السؤال الخامس: نقطّع البيت الاآتي عروضيّاً، ونكتب التفعيلات، واسم البحر: 

اإنّما اأصُل الفتى ما قْد َحَصْل             لا تقْل اأصلي وفصلي اأبداً   

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

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

انتهت الاأسئلة


