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الاس ـ ِتعانَ ِة بِ ُج َمــلٍ ِم ْفتاح َّي ـ ٍة ٣٠
ـص بِ ْ
ِكتا َب ـ ُة نَـ ٍّ
وبال�إ جاب ـ ِة عــن �أســئل ٍة

ِ
توظيف
رين عَلى
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال ّط َل َب ِة َب ْعدَ الا ْن ِتها ِء ِم َن الوحد ِة ال ُمتمازج ِة ،والتَّفا ُع ِل َم َع ال� أ ْن ِش َط ِة� ،أ ْن َيكونوا قا ِد َ
(الاس ِتما ِع ،وال ُمحا َد َث ِة ،وال ِقرا َء ِةِ ،
الم ِ
والكتا َب ِة) ،في الاتصال والتواصل ِم ْن ِخ ِ
لال:
هارات ال� أ ْر َب ِع ْ
َ

الاس ِتما ِعَ ،وال َّتفا ُعلِ َم َعها.
الاس ِتما ِع بِانْ ِتبا ٍه �إِلى نُصو ِ
ص ْ
ْ 1
راء ًة ِ
صام َت ًة.
راء ِة ال ُّنصو ِ
ص ِق َ
ِ 2ق َ
3
ص ِقراء ًة َج ْهر َّي ًة ُم َع ِّب َرةً.
راء ِة ال ُّنصو ِ
ِق َ
ئيس ِة في ال ُّنصوصِ.
ْ 4اس ِت ْن ِ
تاج ال� أ ْفكا ِر ال َّر َ
ص ِم ْن ِخ ِ
لال ال�أنْ ِش َط ِة ال ُمخْ َت ِل َف ِة.
 ٥ال َّتفا ُعلِ َم َع ال ُّنصو ِ
داع َّي ِة ال ُعليا الَّتي تُ ِ
هارات ال َّت ْفكي ِر إِال� ْب ِ
ساع ُد ُه ْم في نَ ْق ِد ال َم ْقرو ِء َوال َم ْسمو ِعَ ،و َح ِّل ال ُمشْ ِك ِ
ساب َم ِ
 ٦ا ْك ِت ِ
لات.
راكيب َو�أنْ ٍ
لال ال َّت َع ُّر ِف �إِلى ُم ْف ٍ
ساب َث ْر َو ٍة لُ َغ ِو َّي ٍة ِم ْن ِخ ِ
 ٧ا ْك ِت ِ
ماط لُ َغو َّي ٍة َجديد ٍة.
ردات َو َت َ
ِ ٨ح ْف ِظ َخ ْم َس ِة �أ ْب ٍ
يات� ،أ ْو ثَمانِ َي ِة �أ ْس ُط ٍر ِم ْن كُ ِّل َقصي َد ٍة ِم َن القَصائِ ِد ال ُم َق َّر َر ِة.
ظيف الق ِ
َ ٩ت ْو ِ
َواع ِد َالبسي َط ِة الَّتي َت َعلَّموها.
ظيف الق ِ
َ ١٠ت ْو ِ
حيح.
َواع ِد إِال� ْملائ َّي ِة بِشَ كلٍ َص ٍ
لال ال َّتعا ُملِ َم َع ك ٍ
َ ١١ت ْطوي ِر َم َل َك ِت ِه ْم في ال َّت ْعبي ِر ِم ْن ِخ ِ
صير ٍة.
َلمات ِض ْم َن نصو ٍ
ص َق َ
راء ِة َو ْف َق �أ ِ
صول َخ ِّط ال َّن ْس ِخ.
ِ ١٢كتا َب ِة ُج ْم َل ٍة �أ ْو ِعبا َر ٍة ِم ْن نُصو ِ
ص ال ِق َ
ٍ
ِّجاهات �إ ْيجاب َّي ٍة تُجا َه دي ِن ِه ْمَ ،ولُ َغ ِت ِه ْمَ ،و َو َط ِن ِه ْمَ ،و ُم ْج َت َم ِع ِه ْمَ ،وبي َئ ِت ِه ْم...
َ ١٣ت َمثُّلِ ِق َي ٍم َوات

الوحدة ال�أولى
�أ ْوقِ ْد َش ْم َع ًة...
الاس ِتما ُع
ْ
َص بِ ُع ْن ِ
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتلي ِه:
وان (ذو ِه َّم ٍة عالِ َي ٍة)َ ،ون ُ
ن َْس َت ِم ُع �إِلى ن ٍّ
فاط َم ُة ا ْب ِتسا َم ًة دا ِف َئ ًة؟
َ 1متى َت َب َّس َم ْت ِ
َ ٢ك ْي َف ْاس َت ْق َب َل ِت العا ِئ َل ُة ُقدو َم ِط ْف ِلها ال أ� َّولِ ؟
الص ْب ِر؟
 ٣ما ا َّلذي ا ْن َت َظ َر ْت ُه العا ِئ َل ُة بِفا ِر ِغ َّ
 ٤ما َر َّد ُة ِف ْع ِل ال أ� ِّم ِع ْن َدما عَ ِل َم ْت ب َِم َر ِض ا ْب ِنها؟
ِ ٥لماذا ت ََه َّل َل ْت أ�ساري ُر أ� ْح َم َد؟
 ٦ما الما َّد ُة ا َّلتي َت َف َّو َق فيها أ� ْح َم ُد؟
َ ٧ك ْي َف أ� ْث َب َت أ� ْح َم ُد أ� َّن ُه ذو ِه َّم ٍة عا ِل َي ٍة؟
 ٨ما ال َعلا َق ُة َب ْي َن ُك ِّل َك ِل َم َت ْي ِن ِم َن َ
مات ال آ� ِت َي ِة:
الك ِل ِ
ف) ،و( َف ِط ٌنَ ،ذ ِك ٌّي)؟
(حبوراًُ ،سروراً) ،و(ال�أما ُمَ ،
ُ
الخ ْل ُ
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�أ ْوقِ ْد َش ْم َع ًة...
ص
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ

د .عائِض ال َق ْرني (بِ َت َص ُّر ٍف)

سان �أ ْن َيكو َن ِ
واج ٌب َعلى كُ ِّل �إِنْ ٍ
ِ
صاح َب ِه َّم ٍةَ ،ي َت َسلَّ ُح بِ إِال�را َد ِة َوال َعزي َم ِة َو إِال� ْصرارِ؛
صول �إِلى �أ ْه ِ
ِم ْن �أ ْجلِ ال ُو ِ
ص الّذي َب ْي َن
داف ِه َوغاياتِ ِهَ ،و�أ ْن َي ْب َت ِع َد َعنِ َّ
الض ْع ِف َوال َك َس ِلَ .وال َّن ُّ
ض ال َق ْرنِيَ ،و ُه َو كاتِ ٌب َو ِ
شاع ٌر ُسعو ِد ٌّيُ ،ولِ َد عا َم (1959م)،
أ� ْيدينا لِلد ِّاع َي ِة الدُّكتو ِر عائِ ٍ
ّ
تاج ال َمدائِ ِح.
ِم ْن ُم َؤلَّفاتِ ِه ال َّن ْث ِر َّي ِة :لا َت ْح َز ْنَ ،و ِم ْن َدواوي ِن ِهُ :

3

ال ِقرا َء ُة
س َم ْن
غاياتَ ،ي ْسعى �إِلى َت ْحقي ِقهاَ ،ف ِم َن النّا ِ
يات َو ٌ
لِ ُك ٍّل ِمنّا �أ ْم ِن ٌ
َي ِج ُّد في َط َل ِب ال ِع ْل ِمَ ،و ِم ْن ُهم َم ْن َي ْسعى لِ َك ْس ِب ِ
المالَ ،و ِم ْن ُهم َم ْن
ُيري ُد �أ ْن َي ْظف ََر بِالا ْث َن ْينِ َمعاًَ ،و ِم ْن ُهم َم ْن َي ْرنو �إِلى ال َمراتِ ِب َوال َم ِ
ناص ِب،
َيرنوَ :ي ْن ُظ ُر َبعيداً.
َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َتكو ُن غا َي ُت ُه ُبلو َغ ال َم ْج ِدَ ،و ِ
سير َو ْف َق
لك َّن ال ِّر َ
ياح �أ ْحياناً لا َت ُ
س ال َم�أْ ِ
مولَ ،و ُهنا َي ْظ َه ُر
ما َتشْ َتهي ِه
الس ُف ُنَ ،ف َق ْد َت ْجري ال�أمو ُر َعلى َع ْك ِ
ُّ
ال َع ْز ِمِ :
الص ْبرِ.
الج ِّد َو َّ
ال َف ْر ُق َب ْي َن �أهْلِ ال َع ْز ِم َو�أهْلِ ال َوهْنِ .
ِ
الض ْعف.
ال َوهْنِ َّ :
َف ْل َت ُك ْن يا ِ
صاحبيِ ،م ْن َذوي ال َع ْز ِمَ ،ق َد ُمكَ َف ْوقَ الثَّرىَ ،و ِه َّم ُتكَ
واج َه ْتكَ �أ ْز َم ٌة� ،أ ْو َص َد َم ْتكَ َم�أْسا ٌة َفلا تُقابِ ْلها بِ ُالبكا ِء
في الث َُّريّاَ ،و�إِذا َ
َوال َعويلِ َ ،ب ْل ِ
الص ْب ِر َو إِال� ْصرا ِر َحتّى َت ْبلُ َغ الغا َي َةَ ،ولا َت ُك ْن خائِ َر
واج ْهها بِ َّ
س ِع ْن َد �أ َّو ِل َعق ََب ٍة.
ال َع ْز ِمَ ،ت ْس َت ْس ِل ُم لِ ْل َي�أْ ِ
ش ال َّظلا َمَ ،فالشَّ ْم َع ُة
�إِذا �أ ْد َركَكَ اللَّ ْي ُل َف�أ ْو ِق ْد شَ ْم َع ًةَ ،ولا َتخْ َ
ضَ ،و ِ
هوض قُ َّوةٌَ ،و�إِذا َت َن َّك َر ك ََب ْو َتَ :ت َعثَّ ْر َت.
�أ َم ٌلَ ،و�إِذا ك ََب ْو َت َفانْ َه ْ
واصلِ ال ِمشْ وا َرَ ،فال ُّن ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
َ
ْ
ضَ ،و َت َخلّى.
لكَ َصدي ٌق َفلا تُ َض ِّي ْع َوق َتكَ في هجائهَ ،ولكنِ ا ْب َح ْث َع ْن َغ ْي ِره م َن َت َن َّك َر� :أ ْع َر َ
فاء ُخلُ ٌق َعظي ٌمَ ،و�إِذا َع ِج ْز َت َع ْن َح ِّل َم ْس�ألَ ٍة
ال� أ ْص ِدقا ِء ال� أ ْو ِفيا ِءَ ،فال َو ُ
حاولَ ِة؛ َحتّى َت ِج َد لَها َح ّلاً.
س ِم ْن �إِعا َد ِة ال ُم َ
َفلا َت ْي�أ ْ
س
صاب بِ َالي�أْ ِ
َت َعلَّ ْم ِم َن ال َّن ْم َل ِة الّتي تُحا ِو ُل ُّ
الصعو َد �ألْ َ
ف َم َّر ٍةَ ،ولا تُ ُ
ذات
الس ْي ِل �إِذا ا ْع َت َر َض ْت َطري َق ُه َصخْ َر ٌة انْ َح َر َ
ف َع ْنها َ
�أ َبداًَ ،وك ُْن ِم ْث َل َّ
ذات الشِّ ِ
مال؛ َحتّى َي ِج َد َمخْ َرجاً.
َاليمينِ َو َ
لا َت ْن َت ِظ ِر ال ُف ْر َص َةَ ،و ِ
اص َن ْع �أنْ َت ال ُف ْر َص َةَ ،ولا ُب َّد �أ ْن َت ْب َت ِس َم
لكنِ ْ
لَكَ ال�أيام ،و�أ ْن َتبلُ َغ مراد َك ،ولَو بع َد حينٍ  ،ولا َتعترِفْ بِالهزيم ِة �أبداًِ � ،آخ ِر َر َمقٍِ � :آخ ِر لَ ْح َظ ٍة ِم ْن
َ َْ
ّ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َْ
َ َ َ
َحياتِكَ .
ِف بِ
الض َعفا ِء
الحيا َة لا َت ْع َتر
َب ْل قا ِو ْم �إِلى � ِآخ ِر َر َمقٍ ِم ْن َحياتِكَ ؛ لِ� أ َّن
ُّ
ُ
َ
ِ
ُ
لين :الكسالى.
الخام َ
ِ
لينَ ،وال َّد ْه ُر لا ُي َص ِّف ُق لِ ْل ِ
لين.
فاش َ
الخام َ
ال َّد ْه ُر :ال َّزمانُ.
داف.
غايات� :أ ْه ٌ
ٌ
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ال َف ْه ُم َوالت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:

جيب َع ِن أ
ال� ْس ِئ َل ِة آ
ال�تي ِة:
�أ َّولاًُ -ن ُ
حيح ِة:
حيح ِةَ ،و�إِشا َر َة ( ) �أما َم ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َّ
 ١ن ََض ُع �إِشا َر َة ( ) �أما َم ال ِعبا َر ِة َّ
الص َ
الص َ
اس ِل َط َل ِب ال ِع ْل ِم.
( ) أ�َ -ي ْسعى ُك ُّل ال ّن ِ
صاح ُب ال َع ْز ِم لا َي ْس َت ْس ِل ُم ِع ْن َد أ� َّولِ عَ َق َب ٍة.
( ) بِ -
ُصاب بِال َي أ�ْ ِس.
الصعو َد أ� ْل َف َم َّر ٍةُ ،ث َّم ت ُ
( ) ج -ال َّن ْم َل ُة تُحا ِو ُل ُّ
( ) دَّ -
لين.
الدهْ ُر لا ُي َص ِّف ُق ِ
للفاش َ
 ٢ماذا َي ْف َع ُل ِ
صاح ُب ال َع ْز ِم �إِذا:
َع ِج َز َع ْن َح ِّل َم ْس�ألَ ٍة؟
�أ ْد َر َك ُه اللَّ ْي ُل؟
َت َن َّك َر لَ ُه َصدي ُق ُه؟
ِ
غايات النّاسِ.
 ٣نُ َع ِّد ُد ثَلاثاً ِم ْن
 ٤لِماذا َح َّث الكاتِ ُب ِ
س في َحياتِ ِه؟
قاو َم ِة �إِلى � ِآخ ِر نَ َف ٍ
صاح َب ال َع ْز ِم َعلى ال ُم َ
ص َت ُد ُّل َعلى كُ ِّل َم ْع ًنى ِم َن ال َمعاني ال�آتِ َي ِة:
 ٥ن َُح ِّد ُد ِعبا َر ًة ِم َن ال َّن ِّ
أ�َ -ل ْي َس ُك ُّل ما َن َت َم ّنا ُه أ� ْو نُخَ ِّط ُط َل ُه ن ُْد ِر ُكهُ.
َّبات.
ب -ال أ�ز ُ
ِالصمو ِد َوالث ِ
ُواج ُه ب ُّ
َمات ت َ
المحا َف َظ ُة عَ لى ال َو ْق ِت.
جُ -
واج َه ْتنا ُمشْ ِك َل ٌة.
د -ال َب ْح ُث عَ ْن ُحلولٍ �ِإذا ما َ
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانِي ًا -نُ َف ِّك ُرَ ،ونُ ُ
ِ -1ب َر أ�ْيِكِ ،لماذا َت أ�خَّ َر ْت ُد َو ٌلَ ،ون ََه َض ْت أ�خْ رى؟
َ -2ي ُ
غوص ال َب ْح َر َم ْن َط َل َب ال َّل آ�لي.
قول الشّ ا ِع ُر :تَرو ُم ال ِع َّز ُث َّم تَنا ُم َل ْيل ًا َي ُ
َك ْي َف َي َتوا َف ُق َم ْعنى هذا ال َب ْي ِت َم َع ما َو َر َد في ال َّن ِّص؟
5

ثالِث ًا -ال ُّل َغ ُة:
ُ -1ن َو ِّظ ُف ُك َّل َك ِل َم ٍة ِم ّما َي أ�ْتي في ُج ْم َل ٍة ِم ْن �ِإنْشا ِئنا:
الثَّرى:

.

الث َُّريّا:
.
 -2نُحاكي ال َّن َم َط ال�آتِ َي كَما في ال ِم ِ
ثال:
ش ال َّظلا َم.
�إِذا �أ ْد َركَكَ اللَّ ْي ُلَ ،فلا َتخْ َ
�إِذا َخ ِس ْر َت في َج ْولَ ٍةَ ،فلا
واج َه ْتكَ ُمشْ ِك َل ٌةَ ،فلا
�إِذا َ

 -3ن َْس َت ْخ ِر ُج ِم َن ال ِف ْق َر ِة ال أ�ولى:
َك ِل َم ًةَ ،و ِضدَّها:
َك ِل َم ًةَ ،و ُمرا ِد َفها:
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.
.

ص ِّ
الش ْع ِر ُّي
النَّ ُّ

َم َع ِ
ِ
تــــــــــــــاب
الك

ِ
ـــــــذاب
ُ -١يلا ِز ُمنـــــي بِ�أ ْســــــفاري ِكتـــــــــابي َف�أنْســـى كُــــــ َّل َهــــ ٍّم �أ ْو َع
الص ِ
� -٢أعـــــو ُد بِـــــ ِه �إِلـــــى التّ
ـــــاريخ َحتّـى �أ
ــحاب
ِ
ــــي َم َع ِّ
َ
عـــــيش َمــــ َع ال َّن ِب ِّ

ِ
حــــــــاب
ِ -٣كتـــابي َقـــ ْد َحـــوى ِف ْكـــراً َو َق ْلبــــاً بِـــــــــ َد ْم ٍع َوا ْب ِتســـــــا ٍم َوانْ ِت
َ -٤و َيـــ ْروي َم ْجـــــ َد �أ َّم ِتنــــــا بِ ِصــــ ْد ٍق ِكتـــــــــابي لا ُي ِ
جامـــــ ُل �أ ْو ُيحـــــابي

ــــــي تاريخــــاً َمشـــوقاً َعـــــنِ ال� أ ْب ِ
الض ِ
راب
طــــال في
ســـاح ِّ
ِ
َ -٥يق ُّ
ُــــــص َع َل َّ
� -٦أ
ِ
ـــــــــباب
عــــيش َمـــــ َع ال ُكهولَـــ ِة في ِه َطـــ ْور ًا َو َي ْن ُقلُنـــــــــي لِ�أيّــــــــــا ِم الشَّ
ُ
ـــــت َمــــ َع ِ
الك ِ
الحـــ ْر ِف يا َص ْحبي رِكابي
َ -٧ر َح ْل ُ
تــــاب بِلا َمطايا َف َخ ْيــــــ ُل َ
َ -٨ســـ ِه ْر ُت َمـــ َع ال ُّنجــــو ِم بِ َغ ْيـــ ِر لَ ْيـلٍ َو َبلَّ َلنـــــــي ال ُهطـــــو ُل بِـــــلا َس ِ
حاب
ٍ
ـــن شُ
راو َدتْنـــــي َف َيــــــــــ�أْتيني ِكتــــــابي بِ
ــــــــــالج ِ
واب
َ -٩و�أ ْســــ�أ ُل َع ْ
ــــكوك َ
َ

مصطفى قاسم ع ّباس

انْ ِت ِ
حابُ :بكا ٍءشَ دي ٍد.
ُيحابيُ :ي ِ
جام ُل.
الض ِ
الح ْر ِب.
ِّ
رابَ :
َمطايا :ما ُي ْرك َُب
َع َل ْي ِه ِم َن الد ِ
َّواب.

إ�ضا َء ٌة:
قاسم َع ّباس ِ
ُم ْص َطفى ِ
شاع ٌر سو ِر ٌّي ُم ِ
عاص ٌرُ ،ولِ َد عا َم 1979مَ .ح َص َد ال َم ْر َك َز ال� أ َّو َل في ُمسا َب َق ِة
ُالب ْر َد ِة العالَ ِم َّي ِة الَّتي �أقي َم ْت في �أبو َظبي عام 2016مِ ،وم ْن َدواوي ِن ِه ( َب ْد ُر الدُّجى)،
َوالقَصي َد ُة الَّتي َب ْي َن �أ ْيد ْينا تُ َر ِّغ ُبنا بِ ُص ْح َب ِة ِ
الك ِ
ف
تابَ ،وما في ِه ِم ْن َفوائِ َد َعظ ْي َم ٍةَ ،و َك ْي َ
ُي َغ ّذي ُعقولَناَ ،و َي َت َن َّق ُل بِنا َب ْي َن الماضي َو ِ
الحاضرِ.
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ال َف ْه ُم َوالت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
 ١نُ ْك ِم ُل ال ِع ِ
ص:
بارات ال�آتِ َي َة َو ْف َق َف ْه ِمنا لِل َّن ِّ
أ�َ -ي ْح ِم ُل الشّ ا ِع ُر ِكتا َب ُه في أ� ْسفا ِر ِه؛ ِل َي ْنسى
تاب الشّ ا ِع ِر َم ْج َد أ� َّم ِت ِه ب ِِص ْدقٍ َ ،فلا
بَ -يروي ِك ُ
َت الشّ ِاع َر الشُّ ُ
كوك؛ َف ِإ� َّن ِكتا َب ُه َي أ�تي ِه بِـ
جُ -ك َّلما را َود ِ
اريخ ،كَما نَ ْف َه ُم ِم َن َالب ْي ِت الثّاني؟
 ٢لِماذا َي ْق َر�أ الشّ ِاع ُر التّ َ
 ٣ن َُح ِّد ُد َالب ْي َت الشِّ ْع ِر َّي الَّذي َي ُد ُّل َعلى ال َم ْع َن َي ْينِ ال�آتِ َي ْينِ :
تاب ما ُي ْب ِه ُج ال َّن ْف َسَ ،و ُي ْح ِزنُها.
َي ْق َر أ� الشّ ِاع ُر في ِ
الك ِ
ديث.
الح ِ
ديم َو َ
ُي َن ِّوعُ الشّ ِاع ُر في ِقراءا ِت ِه َب ْي َن ال َق ِ
حيح ِة:
 ٤ن ََض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل َر ْم ِز إِال�جا َب ِة َّ
الص َ

َ ،و

َ ،ولا

.

.
.

.
.

ال َم ْعنى ال ُمرا ُد ِم ْن َق ْو ِل الشّ ِاعرَِ :ر َح ْل ُت َم َع ِ
الك ِ
الح ْر ِف يا َص ْحبي رِكابي:
تاب بِلا َمطايا َف َخ ْي ُل َ

أ� -أ�نَّه َي ْح ِم ُل ِكتا َب ُه في أ� ْسفا ِر ِه َو ِر ْحلا ِت ِه.
تاب ُي َع ِّر ُف ُه ِب أ� ْحوالِ ُّ
الدنيا َوهُ َو في َمكا ِن ِه.
ب -أ� َّن ِ
الك َ
الس َف ِر.
ج -أ� َّن ا َّلذي َي ْم ِل ُك ِ
الك َ
تاب لا َي ْح ُ
تاج �ِإلى َّ
كوب الخَ ْي ِل.
د -أ� َّن ُه ُي ِح ُّب ُر َ
َو َبلَّ َلني ال ُهطو ُل بِلا َس ِ
حاب:
ال َم ْقصو ُد بِ َق ْو ِل الشّ ِاعرَِ :س ِه ْر ُت َم َع ال ُّنجو ِم بِ َغ ْي ِر لَ ْيلٍ
الس َه َر َم َع ال ُّنجو ِم.
أ� -الشّ ِاع ُر ُي ِح ُّب َّ
تاب َي ْج َع ُل ُه َي ُ
عيش في زَمانٍ َغ ْي ِر زَما ِن ِه.
ب -أ� َّن ِ
الك َ
جَ -ي ْق َر أ� ُ
الك ُت َب َل ْيل ًا في َف ْص ِل الشِّ تاءِ.
دَ -ي ْق َر أ� ُ
الك ُت َب ا َّلتي َت َت َح َّد ُث عَ ِن ال ُّنجو ِمَ ،وعَ ْن َف ْص ِل الشِّ تاءِ.
 ٥نَ ْذك ُُر َفوائِ َد �أخْ رى لِ ِ
لك ِ
ص.
تاب لَ ْم يو ِر ْدها الشّ ِاع ُر في ال َّن ِّ
 6نَقو ُلُ :م ْف َر ُد َمطاياَ :م ِط َّي ٌة
َ .قضايا:
نُ ْك ِم ُل :هَ دايا:
.
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ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة:
الج َم َل ال�آتِ َي َة:
َن ْق َر�أ ُ
َّ -١
الش ْم َع ُة �أ َم ٌل.
هوض قُ َّو ٌة.
 -٢النُّ ُ
 -٣ال َوفا ُء ُخ ُل ٌق.

الاس ِم َّي ُة
ُ
الج ْم َل ُة ْ

نُ ِ
لاح ُظ
والج ْم َل َة الَّتي َت ْب َد�أ بِ ْاس ٍم ُت َس ّمى ُج ْم َل ًة ْاس ِم َّي ًةَ ،ولَ ْو
السابِ َق َة ُج َم ٌل َت ْب َد�أ بِ ْاس ٍمُ ،
أ� َّن ُ
الج َم َل َّ
الاس ُم ال� أ َّو ُل ُي َس ّمى ُم ْب َت َد�أً،
َت�أ َّم ْلنا هذه الجم َل لَ َو َج ْدنا �أ َّن ك َّل ُج ْم َل ٍة َت َت َك َّو ُن ِمنِ ْاس َم ْينِ ْ ،
الخ َب َرَ ،و�أ َّن ِكلي ِهما َم ْر ِ
فوعان.
َوالثّاني ُي َس ّمى َ

َن ْس َت ْن ِت ُج:

الاس ِم َّي ُة :كُ ُّل ُج ْم َل ٍة َت ْب َد�أ بِ ْاس ٍم َم ْرفو ٍع.
ُ
الج ْم َل ُة ْ
الاس ِم َّي ُة َت َت َك َّو ُن ِم ْن ُم ْب َت َد�أٍ َو َخ َبرٍ.
 ُالج ْم َل ُة ْ
الخ َب ُر ْاس ٌم َم ْرفو ٌع،
 ال ُم ْب َت َد�أ ْاس ٌم َم ْرفو ٌع. َُيخْ َب ُر بِ ِه َعنِ ال ُم ْب َت َد�أ.
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َّدريبات:
الت
ُ
راغات ال�آتِ َي َة بِال ُم ْبتَدَ أ�ِ ال ُم ِ
ِ
ب ِم ْن إ� ْنشائِناَ ،م َع َّ
�أ َّولاًَ -ن ْم َل� أ ال َف
الض ْب ِط:
ناس ِ
ُم ْث ِم َرةٌ.
-1
ِ
راس َي ٌة.
-2
ُم َؤ َّد ٌب.
-3
ِالخ َب ِر ال ُم ِ
ِ
ب ِم ْن إ� ْنشائِناَ ،م َع َّ
راغات ال�آتِ َي َة ب َ
الض ْب ِط:
ثانِي ًاَ -ن ْم َل� أ ال َف
ناس ِ
.
ف
َّ -1
الص ُّ
س
.
 -2ال َّط ْق ُ
ِ -3
تاب
.
الك ُ
ثالِث ًا -نُ َع ِّي ُن ال ُم ْبتَدَ �أ َو َ
الج َم ِل ال�آتِ َي ِة:
الخ َب َر في ُ
الج ْم َل ُة
ُ
ِ -1
الحصا ُن أ�صي ٌل.
 -2ال َّذ َه ُب ِ
لام ٌع.

َ
الخ َب ُر

ال ُم ْبتَدَ �أ

س ُم ْح َتلَّ ٌة.
 -3ال ُق ْد ُ
المعاني ال�آتِ َي ِة ب ُِج َم ٍل ِ
اس ِم َّي ٍة ،كَما في ال ِم ِ
ثال:
رابع ًا -نُ َع ِّب ُر ع َِن َ
الا ْم ِت ُ
حان َس ْه ٌل.
ُسهو َل ُة الا ْمتِحانِ
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اعْ ِت ُ
الج ِّو
دال َ
َص ْب ُر ال أ� ِّم

.

ُق َّو ُة العا ِم ِل

.

.

لاء:
إِال� ْم ُ

الاس ِم ال ُم َع َّر ِ
ف ب ِـ ( أ�ل)
ُدخولُ ال ّلا ِم عَلى ْ

يات ال�آتِ َي َةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْح َمرِ:
�أ َّولاً -نَ ْق َر�أ ال� أ ْب َ
س �أ ْذك ُُرها
�أ ْشتا ُق لِ ْل ُخ ْب ِز لِ ْل� أ ْعرا ِ
�أتـــو ُق لِ ْل َب ْي َد ِر الغالي لِحا َرتِنا
�أتـــو ُق لِلدّا ِر َوال�أسوا ُر َت ْم َن ُعني

واميس َر ْغماً َع ْن َتجافينا
تِ ْلكَ ال َّن َ
َوبِــئْــــ ِر َقــــ ْر َي ِتنا َمـــــ ْوتـى �أهــالينا
ِس الدّا ِر ِع ْن َد ِ
الباب ناسينا
َوحار ُ

نُ ِ
لاح ُظ
�أ َّن ال َك ِل ِ
ماء ُم َع َّر َف ٌة بِـ
مات ال ُم َل َّونَ َة بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْح َم ِر (لِ ْل ُخ ْبزِ ،لِ ْل� أ ْعراسِ ،لِ ْل َب ْي َدرِ ،لِلدّارِ) ِه َي �أ ْس ٌ
َت بِ َح ْر ِف َج ٍّر ُه َو (ال ّلا ُم)؛ لِذلِكَ َت َغ َّي َر ْت ِكتا َب ُتهاَ ،ح ْي ُث ُح ِذ َف ْت َه ْم َز ُة ال َو ْصلِ
(�أل) َو َق ْد ُس ِبق ْ
في (�أل) ال َّت ْع ِ
ريف لَ ْفظاً َو ِكتا َب ًة.
إ�ِضا َء ٌة إ�ِملائِ َّي ٌة:

ِع ْن َد ُد ِ
ف َه ْم َز ُة ال َو ْص ِل لَ ْفظاً َو ِكتا َب ًة.
الاس ِم ال ُم َع َّر ِف بـِ (�أل) تُ ْح َذ ُ
خول لا ِم َ
الج ِّر َعلى ْ

ثانِياً-

لوب:
نَ ْم َل� أ َ
الج ْد َو َل بِما ُه َو َم ْط ٌ
الاس ُم
ْ
َز ْي ٌت
شُ ْه َر ٌة
قاء
�أ ْص ِد ُ
نا َق ٌة
َخ ْي ٌر

الم ْس ُ
بوق بِال ّلا ِم
الاس ُم ال ُم َع َّر ُف بِـ ( أ�ل)
ْ
الاس ُم ال ُم َع َّر ُف َ
ْ
لِل َّز ْي ِت
ال َّز ْي ُت
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الج ِّر:
ثالِثاً -ن ََض ُع َخطّاً َت ْح َت ال� أ ْسما ِء ال َم ْسبو َق ِة بِلا ِم َ
ض بِ ُق َّو ٍة
ِم َن ال َّظوا ِه ِر ال َّطبيع َّي ِة الّتي تُ َس ِّب ُب َه َلعاً لِل ُّنفوسِ ،ال َّزلا ِز ُل َو َالبراكي ُن ،فا ْه ِتزا ُز ال� أ ْر ِ
قاتَ .ولِ ِ
ض َوال ُّط ُر ِ
لغازات
َتيج ًة لِل َّزلاز ِِلَ ،ق ْد َي ْت َب ُع ُه َت َص ُّد ٌع لِل َمباني َوال ُمنشَ �آ ِتَ ،وتَشَ ُّق ٌق لِل� أ ْر ِ
ن َ
َريه ٌةَ ،ولِ ِ
لح َم ِم ال ُم ْن َص ِه َر ِة ِم ْنها َحرا َر ٌة شَ دي َدةٌ.
ال ُم ْن َب ِع َث ِة ِم َن َالبراكينِ رائِ َح ٌة ك َ
الج ِّر َع َل ْيها:
رابِعاً -نَ ْك ُت ُب ثَلاث َة �أ ْسما ٍء ُم َع َّر َف ٍة بِـ (�أل)َ ،ونُ ْد ِخ ُل لا َم َ
 -ال� أ ْسما ُء ال ُم َع َّر َف ُة بِـ ( أ�ل)

الج ِّر
الم ْسبو َق ُة بِلا ِم َ
 -ال� أ ْسما ُء َ

َ
الخ ُّط:
َن ْكت ُُب ما َي أ�ْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ.
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ِ

.

التَّ ْعبي ُر:
الج َملِ ال ِم ْف ِ
نَ ْك ُت ُب ن َّصاً بِ ُع ْن ِ
تاح َّي ِة الَّتي َب َد�أ ْت بِها كُ ُّل
عينين بِ ُ
وان (ال َم ْك َت َب ُة العا َّم ُة)ُ ،م ْس َت َ
ِف ْق َر ٍة:
الصغا ُر َو ِ
ف ِ
ش َعلى َح َج ٍر َي ْعتلي َم ْد َخ َلها
شام َخ ًة َو ْس َط ال َمدي َن ِةَ ،ي ْرتا ُدها ِّ
َت ِق ُ
الكبا ُر ،نُ ِق َ
(ال َم ْك َت َب ُة العا َّم ُة)ِ ،ع ْندَما َت ْد ُخلُها َترى

َبير ٌة
َولِ ْل َم ْك َت َب ِة العا َّم ِة �أ َه ِّم َّي ٌة ك َ

آداب لا ُب َّد ِم َن ال َّت َحلّي بِها،
َولِا ْرتِيا ِد ال َم ْك َت َب ِة � ٌ
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ورقة عمل
نجيب عن ال�أسئل ِة الّتي تليه:
ص قراء ًة فاهم ًة ،ثُ ّم
ُ
نقر�أ ال َّن َّ

ُيحكى �أ َّن �أح َد ال� أ ِ
ويلعب معها ...وفي �إِحدى ليالي الشِّ تا ِء
طفال كا َن لد ْي ِه ُس َل ْحفا ٌة ُيطعمها
ُ
جاء ال ِّطف ُل لِ ُس َل ْحفاتِ ِهَ ،ف َو َجدها َقد َد َخ َل ْت في ِغ ِ
الص ِ
خرجها
لافها ّ
لب َط َلباً للدِّف ِء .فحاو َل �أ ْن ُي َ
البارد ِة َ
صرخ فيها فزادت َت َم ُّنعا.
َف�أ َب ْتَ ...ض َر َبها بالعصا َف َل ْم َت�أْ َبه بِ ِهَ ...
الس َل ْحفا ِة
دخ َل عليه �أبو ُه وهو
ني؟ َفحكى له مش ِك َل َت ُه مع ُّ
ٌ
غاضب حانِ ٌق ،وقا َل لَه :ماذا بك يا ُب ّ
وجلس بجوارِها هو والاب ُن
فابتس َم ال� أ ُب ،وقال لهَ :د ْعها وتعا َل معي .ثم �أشع َل ال� أ ُب المدف�أ َة
َ
تقترب منهم طالب ًة الدِّفء .فابتس َم ال� أ ُب لطف ِل ِه ،وقال:يا
الس َل ْحفا ُة
يتحدَّثان ...ورويداً رويداً ب َد�أ ِت ُّ
ُ
كالس َل ْحفا ِة �إِ ْن �أ َر ْد َتهم �أ ْن َي ْنزِلوا عن َد َر�أْيِكَ ف�أ ْد ِفئهم بِ َعط ِفكَ  ،ولا تُكرِههم على فع ِل ما تري ُد
اس ُّ
بني ،النّ ُ
ّ
بِعصاك.
تسكن في قلوبِهم �إِلا ّ بدف ِء مشاع ِر َك وصفا ِء قل ِبكَ ونقا ِء ِ
روحكَ .
فلن تستطي َع �أ ْن
َ

الصحيحة:
�أ -نض ُع دائر ًة حو َل رم ِز ال�إ جابة َّ
 -١ما معنى كلمة (ت�أبه) في جملة (ضربها بالعصا فلم ت�أبه به)؟
د -تصرخ.
ج -تضربه.
ب -تستمع.
�أ -تهتم.
الهاء في عبارة «بجوارها «؟
 -٢علام َ يعو ُد
ُ
الضمير ُ
د -المدف�أة.
ج -الابن.
ب -ال�أب.
�أ -السلحفاة.
 -٣ما مفر ُد كلم ِة «�أطفال»؟
د� -أطفل.
ج -طفيل.
ب -طفل.
�أ� -أطافل.
 -٤ما نو ُع ال� أ ِ
سلوب في جملة «ماذا بك يا بني؟»
د� -أسلوب نهي.
ج� -أسلوب استفهام
ب� -أسلوب تعجب.
�أ� -أسلوب نفي.
السلحفاة؟
ب -ماذا كان يفع ُل الطّف ُل مع ّ
............................................................................
قلوب ال�آخرين؟
ج -كيف يستطي ُع ال�إ نسا ُن �أن
َ
يسكن َ
............................................................................
ص ..............................................
د-
ُ
نقترح عنواناً مناسباً لل َّن ّ
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الوحدة الثّانية
َم ْع َر َك ُة ال َق ْس َط ِل
الاس ِتما ُع
ْ

َص بِ ُع ْن ِ
ُجيب َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتلي ِه:
وان (�أ ْولا ٌد ِب َل ْو ِن ال َق ْم ِح)َ ،ون ُ
ن َْس َت ِم ُع �إِلى ن ٍّ
 1ما َل ْو ُن َبشْ َر ِة ال َو َل ِد؟
الجنو ُد؟
� ٢أ ْي َن اخْ َت َـب�أ ُ

ون أ�نو َف ُه ْم َوعُ يون َُه ْم ب َ
الجنو ُد ُي َغ ّط َ
ِ ٣لماذا َ
امات؟
ِالك ّم ِ
كان ُ
َ
صودون في ال ِق َّص ِة؟
الم ْق
َ ٤م ِن ُ
الجنو ُد َ
الص َح ِف ُّي ِم َن ال َو َل ِد؟
 ٥ماذا أ�را َد َّ
ديد؟
الج ِ
 ٦ما أ� ْم ِن َّي ُة ال َو َل ِد ال ِف َل ْسطي ِن ِّي في بِدا َي ِة العا ِم َ
الص َح ِف َّي؟
َ ٧ك ْي َف أ� ْس َع َف ال أ� ْولا ُد َّ

شاح ال َو َل ُد َب َو ْج ِه ِه عَ ِن الكاميرا؟
ِ ٨ل َم أ� َ
الص َح ِف ُّي ال َو َل َد ا َّلذي ْاس ُتشْ ِه َد؟
ِ ٩لماذا َل ْم َي ْع ِر ِف َّ
الجنو ُد في زَوايا ال أ� ِز َّق ِة ،ما دَلا َل ُة
َ ١٠و َق َف ال َو َل ُد في ُم ْن َت َص ِف الشّ ا ِر ِعِ ،ب ْي َنما اخْ َت َب أ� ُ
ذ ِل َك؟
ُ ١١ن َو ِّظ ُف َك ِل َم َة ( َي َت َرن َُّح) في ُج ْم َل ٍة ِم ْن �ِإنْشا ِئنا.
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َم ْع َر َك ُة ال َق ْس َط ِل
ص
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ

�أ ْوس داود َي ْعقوب (بِ َت َص ُّر ٍف)

َم ْع َر َك ُة الق َْس َطلِ َم ْع َر َك ٌة ِ
ِيخ ال ِّن ِ
طينيْ ،اس ُتشْ ِه َد فيها القائِ ُد َع ْب ُد
فاص َل ٌة في تار ِ
ضال ال ِف َل ْس ِّ
س َو ُالب ْل ِ
دان
الح َس ْي ِن ّي الَّذي َس َّج َل فيها ْاس ِت ْبسالا ً َو ُصموداً؛ ِم ْن �أ ْجلِ الدِّفا ِع َعنِ ال ُق ْد ِ
القا ِد ِر ُ
اح ِت ِ
ص الَّذي َب ْي َن �أ ْيدينا َم�أْخو ٌذ
لال ِّ
ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة ال�أخْ رى الَّتي َت َع َّر َض ْت لِ ْل ْ
الص ْهيونِ ِّيَ ،وال َّن ُّ
وان ِ(م ْن ُر ّوا ِد ِ
ِم ْن َمقالَ ٍة بِ ُع ْن ِ
لص َح ِف ِّي َوالكاتِ ِب ال ِف َل ْسطي ِن ِّي �أوس
فاح ال َو َط ِن ِّي ال ُم َسلَّ ِح) ،لِ َّ
الك ِ
داود َي ْعقوبَ ،ي َت َحد َُّث في ِه َعنِ ال َم ْع َر َك ِةَ ،و�أ ْسبابِهاَ ،ونَتائِ ِجها.
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ال ِقرا َء ُة

ِم َن ال َمعار ِِك الّتي لا تُ ْنسى في ِص ِ
راعنا َم َع ال ُم ْح َت ِّل َم ْع َر َك ُة الق َْسطلِ،
الص ْهيونِ َّي ُة ال َم ْدعو َم ُة
حين َت َم َّك َن ِت ال ِع
ُ
صابات ِّ
الّتي َو َق َع ْت قُ َب ْي َل ال َّن ْك َب ِةَ ،
لال َب ْل َد ِة الق َْس َطلِ ِ
داب ال ِبرِيطانِ ِّي ِم َن ْاح ِت ِ
ِم ْن ُحكو َم ِة الانْ ِت ِ
الواق َع ِة َغ ْر َب
ال ُق ْدسَِ ،و ِه َي َب ْل َد ٌة ُم ِطلَّ ٌة َعلى ال َّطريقِ ال ُم َؤ ِّد َي ِة ِم َن ال ُق ْد ِ
س �إِلى يافاُ ،م ِطلَّ ٌةُ :مشْ ِر َف ٌة.
ِ
كيلوم ْت ٍ
رات.
س قُرا َب َة َعشَ َر ِة
َو َت ْب ُع ُد َعنِ ال ُق ْد ِ
لاس ِتعا َد ِة َالب ْل َد ِةِ ،
روف
لك َّن ال ُّظ َ
�أ َع َّد ال ِف َلسطين ّيو َن لِ ُهجو ٍم ُمضا ٍّد؛ ْ
ِسَ ،وال َع ُد ُّو ُم َج َّه ٌز بِال َعتا ِدَ ،وال َّذخائِ ُر َقلي َل ٌة لَدى ال َّذخائِ ُر :ال� أ ْس ِل َح ُة.
كان َْت َص ْع َب ًة ،فال ِقتا ُل شَ ر ٌ
ين؛ َولِذلِكَ اضْ ُط َّر ال ُم ِ
راج ِع� ،إِلّا �أ َّن القائِ َد َع ْب َد
هاجمو َن �إِلى ال َّت ُ
ال ِف َلسطين ّي َ
الح َس ْي ِني َت َق َّد َم َم َع بِضْ َع ٍة ِم ْن ر ِ
ِ
الصهايِ َن ِة في
ِفاق ِهَ ،و ْاش َت َبكوا َم َع َّ
القاد ِر ُ َّ
َم ْع َر َك ٍة َغ ْي ِر ُم َتكا ِف َئ ٍةَ ،ف ُجر َِح ثَلا َث ٌة ِم ْن ُه ْمَ ،و َب ِقي القائِ ُد َو َم َع ُه ُمقاتِ ٌل ِ
واحدٌ.
َغ ْي ِر ُم َت ِ
كاف َئ ٍةَ :غ ْي ِر
َ
الخ َب ُر �إِلى
ُم َتسا ِو َي ٍة.
صاحب ُهَ ،و َو َص َل َ
َو َت َم َّك َن َّ
الصهايِ َن ُة ِم ْن ُم َ
حاص َرتِ ِه َو َ
الصهايِ َن ُة �أ ْك َث َر نَفيراً
ين خار َِج الق َْس َطلِ َ ،ف َتنا َد ْوا لِل َّن ْج َد ِةَ ،وكا َن َّ
ال ِف َل ْسطين ّي َ
ذين ْاح َتشَ دوا ِم ْن َم ِ
ناط َق ِع َّد ٍة ِم َن
َو َت ْسليحاًَ ،و َت َم َّك َن ال ِف َلسطي ِن ّيو َن ال ّ َ
ٍ
ساعات.
ْاس ِت ْردا ِد الق َْس َطلَِ ،و َظلّوا فيها قُرا َب َة ِس ِّت
ِ ِ
بير لِ َّ ِ
ِ
ِ
جاء ال َم َد ُد ال َك ُ
َ
لصهايِ َنة؛ ما َج َع َل الف َلسطين ّيين َي ْن َسحبو َن م ْنها ،ال َم َد ُد :ال َّد ْع ُم.
س ِم ْن �إِعا َدتِهاَ ،فقا َم بِا ْق ِتحا ِمها
َغ ْي َر �أ َّن َع ْب َد القا ِد ِر ُ
الح َس ْي ِن َّي لَ ْم َي ْي�أ ْ
دينَ ،وما لَ ِب َث �أ ْن َط َّو َق ْت ُه َورِفا َق ُه
ِم ْن َجدي ٍد َم َع َع َد ٍد َقليلٍ ِم َن ال ُمجا ِه َ
بير في الث ِّامنِ ِم ْن نَ ْيسا َن عا َم �ألْ ٍف
قُ َّو ٌة ِص ْهيونِ َّي ٌةَ ،ف ْاس ُتشْ ِه َد القائِ ُد ال َك ُ
عين� ،إِ ْذ ُو ِج َد ُم َض َّرجاً بِ ِدمائِ ِهَ ،و َس َق َط ِت الق َْس َط ُل
َوتِ ْس ِع ِم َئ ٍة َوثمانِ َي ٍة َو�أ ْر َب َ
كام َل ًة في اليو ِم التّالي ،و َدمر ال� أ ْعداء كُ َّل ما فيها ،ولَم يس َلم مس ِجدُها ُم َض َّرجاً بِ ِدمائِ ِه:
ِ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُم َل َّطخاً بِها.
ِم ْن ذلِكَ .
روف َغ ْي ِر ال ُم َت ِ
َم ْع َر َك ُة الق َْس َطلِ َ -ر ْغ َم ال ُّظ ِ
كاف َئ ِة َ -م َث ٌل رائِ ٌع ِم ْن �أ ْم ِث َل ِة
الج ِ
ليحَ ،و َع َد ِد
ال َّتضْ ِح َي ِة ال َف ْر ِد َّي ِة َو َ
ماع َّي ِةَ ،ولَ ْو كا َن ُهنا َك َتكافُ ٌؤ في ال َّت ْس ِ
لينَ ،و ِ
الخ ْد ِ
َتيج ٌة �أخْ رى.
مات ال ُمسانِ َد ِة لَكا َن لَها ن َ
ال ُمقاتِ َ
صحي َف ُة ال َم ْو ِق ِف ،إِال� ْعلام ال َم ْركَزيِ ،ف َل ْسطين /بِ َت َص ُّر ٍف.
َ
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ال َف ْه ُم َوالت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
جيب َع ِن أ
ال� ْس ِئ َل ِة آ
َّص:
جوع إ�ِلى الن ِّ
�أ َّولاًُ -ن ُ
ال�تي ِة ِبال ُّر ِ
حيح ِة:
 ١ن ََض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل َر ْم ِز إِال�جا َب ِة َّ
الص َ
الص ْهيونِ َّي ُة ِم َن ْاح ِت ِ
لال َب ْل َد ِة الق َْس َط ِل بِ َد ْع ٍم ِم ْن:
 َت َم َّك َن ِت ال ِعُ
صابات ِّ
الحكو َم ِة ال� أ ْم ِ
بُ -حكو َم ِة الانْ ِت ِ
داب ال ِبريطانِ ِّي
ريك َّي ِة		
�أُ -
الاح ِت ِ
السو ْفييتي.
لال الف ََرنْ ِس ِّي		
جْ -
د -الاتِّحا ِد ّ
 ٣ما ْاس ُم قائِ ِد َم ْع َر َك ِة الق َْس َطلِ؟
َ ٤متى َس َق َط ْت َب ْل َد ُة الق َْس َط ِل ِ
كام َل ًة في َي ِد ال� أ ْعدا ِء؟
باب �أ َّد ْت �إِلى ُس ِ
قوط َب ْل َد ِة الق َْس َطلِ  ،نَ ْذك ُُرها.
ُ ٥هنا َك �أ ْس ٌ
الص ْهيونِ َّي ُة في الق َْس َطلِ ؟
الجرائِ ُم الَّتي ا ْر َت َك َب ْتها ال ِع
ُ
صابات ِّ
 ٦ما َ
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانِي ًا -نُ َف ِّك ُرَ ،ونُ ُ
الح َس ْي ِن ِّيَ .علا َم َي ُد ُّل ذلِكَ ؟
 -1في ال َو َطنِ َمعالِ ُم ُس ِّم َيت بِ ْاس ِم القائِ ِد َع ْب ِد القا ِد ِر ُ
ماع َّي ِة.
الج ِ
 -2نُ َعلِّ ُلُ :ت َع ُّد َم ْع َر َك ُة ال َق ْس َط ِل َمثَل ًا را ِئع ًا ِم ْن أ� ْم ِث َل ِة ال َّت ْض ِح َي ِة ال َف ْر ِد َّي ِة َو َ
ثالِث ًا -ال ُّل َغ ُة:
ف ال َك ِل ِ
مات ال�آتِ َي ِة:
ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال ِف ْق َر ِة الثّالِ َث ِة ُمرا ِد َ
ْاس ِتعا َدةُ:
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َ ،ت َج َّمعوا:

َ ،ع َد ٌد:

.

ص ِّ
الش ْع ِر ُّي
النَّ ُّ

َح َما َم ُة ال َق ْس َطل

ــــث الــــ َمـــــشْ َه ُد ال� أ ْكــ َم ْل
َـــــس َطــــــ ْل) َو َحـــ ْي ُ
ُ -١هـــــنـــا َك بِ ِقـــ َّم ِة (الق ْ

مح َّمد شريم

ـــــــت َحـــمـــــا َمــــــ ًة َب ْيــــــضا َء لا �أ ْحـــــ َلـــــــى َولا �أ ْجـــــــ َمــ ْل!
َ -٢ر�أ ْي ُ
َ -٣عـــــلــــى َز ْيـــــتــــــونَ ٍة
ــــت َو َقـــــ ْد َقــــــــــــ َّر ْر ُت �أ ْن �أ ْســـــــ�ألْ:
نـــــاح ْ
َ
ـــــــت
َالـــــج ْد َولْ؟
� -٤أيـــــــا �أخْ َ
َ
الــــــحما ِم كَفى لِمـــــــاذا الــــــ َّد ْمـــ ُع ك َ

ال ِم ْر َجلِ :ق ْد ٍر ُيغلى
ِ
َفــــ ِمــــنّي
َّ
الماء.
الــــــصــ ْد ُر كَـــالم ْر َج ْل في ِه ُ

ــــــــت لا َت ْدري
� -٥أجــــــا َب ْ
ـــــت� :أنْ َ
الـــــيـــــ ْو َم �أ ْرثــــــيـــــــها َو�أنْــــــــــد ُُب َحـــــ َّظــــــهـــــا ال� أ َّو ْل
ِ -٦ديــــــاري َ
ض بِــــــــالـــــــــ ِم ْع َو ْل
ــــــــراب ال� أ ْر ِ
ـــــــن بِـــــهــا َق َلبوا تُ
َ -٧و�أ ْبــــــكـــــي َم ْ
َ
ــــــصـــــــدو ُه بِال ِم ْن َج ْل
ـــــــن َح َ
ـــــــن َبــــــ َذروا بِــــــــها َقمـ ْـحاً َو َم ْ
َ -٨و َم ْ

�أنْد ُُب� :أ ْبكي.
ال ِم ْع َو ِل :ال َف�أْسِ.

ال ِم ْن َج ِل� :آلَ ٍة َي َد ِو َّي ٍة
واســـــ َت ْب َس ْل
الـــــعـــاديــــــن
ـــــن
ـــــحمــــــِ َيـها ِم
ـــــــن وافـــــــى لِ َي
ْ
َ -٩و َم ْ
َ
َ
ْ
كان َْت تُ ْس َتخْ َد ُم َقديماً
ت لَـــــهـــاَ :وماذا َب ْعــــــــ ــــــــــدُ؟ مــــــا ال ُم ْس َت ْق َب ُل ال� أ ْف َض ْل؟ لِ َح ْص ِد ال َّز ْر ِع.
َ -١٠فـــــقُــــ ْل ُ

ــــــن �أ ْر َحــــــ ْل
َ -١١ف
ْ
ـــــقــــالـــــت� :إِنَّــــــنـــــي فـــــيها َو َعــــــ ْنـــــها لاَ ..ولَ ْ

إ�ضا َء ٌة:
مح َّمد شريم ُولِ َد عا َم 1962مَ ،و ُه َو ِ
شاع ٌر ِف َل ْسطي ِن ٌّي ِم ْن َمدي َن ِة َب ْي َت لَ ْح َمَ ،و َي ْن َح ِد ُر ِم ْن
َق ْر َي ِة (دير �أبان) الَّتي ُه ِّج َر ِم ْنها �أ ْهلُها عا َم 1948مِ .م ْن ُم َؤلَّفاتِ ِه الشِّ ْع ِر َّي ِةَ :تراني ُم
وصدى ال َو َطنِ  ،وال َو ْه ُجَ ،وفي القَصي َد ِة الَّتي َب ْي َن �أ ْيدينا ِحوا ٌر
لل َّزنابِقِ ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِةَ ،
ف َعلى �أ ْط ِ
لال َق ْر َي ِة الق َْس َط ِل ال ُم َد َّم َر ِة.
لَط ْي ٌ
ف َب ْي َن الشّ ِاع ِر َو َحما َم ٍة َت ِق ُ
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ال َف ْه ُم َوالت َّْحلي ُل َوال ُّل َغ ُة:
الحما َم َة كَما َبد َْت في َالب ْي ِت الثّاني.
ف َ
 1ن َِص ُ
 ٢ما الَّذي َج َع َل الشّ ِاع َر َي ْس�أ ُل َع ْن ِ
الحما َم ِة؟
حال َ

الحما َم ُة كَما نَ ْف َه ُم ِم َن َالب ْي ِت ال ّسابِ ِع؟
ذين َب َك ْت ُه ُم َ
َ ٣منِ الَّ َ
لال ال� أ ْب ِ
 ٤ال َعلا َق ُة َوطي َد ٌة َب ْي َن ال ِف َل ْسطي ِن ِّي َو�أ ْر ِض ِه ،نُ َو ِّض ُح ذلِكَ ِم ْن ِخ ِ
السابِ ِع �إِلى
يات ِم َن ّ
التّ ِاس ِع.
الحما َم ُة ُم ِص َّر ًة َعلى َتحدّي ِ
بين ،نَ ْك ُت ُب َالب ْي َت الدّا َّل َعلى هذا ال َم ْعنى.
َ ٥ت ْبدو َ
الغاص َ
ْ
ص
 ٦في َق ْو ِل الشّ ِاعرِ( :لِماذا ال َّد ْم ُع ك َ
َالج ْد َولْ؟) َتشْ بي ٌه لل َّد ْم ِع بِ َج ْد َو ِل الما ِء .نَ�أتي ِم َن ال َّن ِّ
بِ َتشْ بي ٍه � َآخ َر ُمماثِلٍ .

حيح ِة:
 ٧ن ََض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل َر ْم ِز إِال�جا َب ِة َّ
الص َ
ص َر ْم ٌز لِ ْل ِف َل ْسطي ِن ِّي:
 َالحما َم ُة في ال َّن ِّ
		
�أ -الّذي َي ْطلُ ُب ال ِع ْل َم.
الساعي �إِلى ال ِه ْج َر ِة ِم ْن َو َط ِن ِه.
جّ -

ب -ال ُم َت َم ِّس ِك بِ�أ ْر ِض ِه.
ِ
الخاض ِع لِ ْل ُم ْح َت ِّل.
د-

الص ْد ُر كَال ِم ْر َج ْل) ُه َو:
الحما َم َة كَما نَ ْف َه ُم ِم ْن َق ْو ِل الشّ ِاعرَِ ( :ف ِمنّي َّ
تاب َ
 الشُّ عو ُر الَّذي انْ َ		
ب -ال َغ َض ُب.
		
الح ُّب.
�أُ -
 ٨ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن َالب ْي ِت الثّاني َك ِل َم َت ْينِ ُم َترا ِد َف َت ْينِ :
َو ِم َن َالب ْي ِت الث ِّامنِ َك ِل َم َت ْينِ ُم َتضا َّد َت ْينِ :
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د -الف ََر ُح.

		
ج -الشَّ ْوقُ.
و
و

.
.

ال َق ِ
واع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة:
الج َم َل ال�آتِ َي َة:
َن ْق َر�أ ُ
 أ� ْش َر َق ِت َّالش ْم ُس
 ي َْض َح ُك ِّالط ْف ُل
 اب ُْذ ْر ُح َبوب ال َق ْم ِح.

الج ْم َل ُة ال ِف ْع ِل َّي ُة
ُ

نُ ِ
لاح ُظ
السابِ َق َة لَ َو َج ْدنا �أنَّها ُب ِدئ َْت بِ�أ ْف ٍ
عال ( أ� ْش َر َق ِتَ ،ي ْض َح ُك ،ا ْب ُذ ْر)؛ لِذا تُ َس ّمى هذ ِه
لَ ْو َت�أ َّم ْلنا ُ
الج َم َل ّ
الج َم َل َم َّر ًة ثانِ َي ًة لَ َو َج ْدنا �أ َّن ال� أ ْفعا َل �إِ ّما �أ ْن َتكو َن �أ ْفعالا ً ِ
ماض َي ًة
الج َم ُل ُج َملا ً ِف ْع ِل َّي ًةَ ،ولَو َت�أ َّم ْلنا ُ
ُ
كَما في ( أ� ْش َر َق ِت)� ،أ ْو �أ ْفعالا ً ُمضا ِر َع ًة كَما في ( َي ْض َح ُك)� ،أ ْو �أ ْفعا َل �أ ْم ٍر كَما في (ا ْب ُذ ْر).
َن ْس َت ْن ِت ُج:

ض �أ ْو
الج ْم َل ُة ال ِف ْع ِل َّي ُةِ :ه َي كُ ُّل ُج ْم َل ٍة َت ْب َد�أ بِ ِف ْعلٍ ما ٍ
 ُُمضا ِر ٍع �أ ْو �أ ْمرٍ.

َّدريبات:
الت
ُ
راغات ال�آتِ َي َة بِال ِف ْع ِل ال ُم ِ
ِ
ب:
�أ َّولاًَ -ن ْم َل� أ ال َف
ناس ِ
ال أ� ْمطا ُر.
-1
عَ لى َو َط ِن َك.
-2
الم َتساب ُِق.
-3
ُ
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اس ِم َّي ٍة ،كَما في ال ِم ِ
ثال:
ثانِي ًا -نُ َح ِّولُ ُ
الج َم َل ال ِف ْع ِل َّي َة إ�ِلى ُج َم ٍل ْ
ال ِّت ْل ُ
َج َل َس ال ِّت ْل ُ
ميذ جا ِل ٌس.
ميذ.
َ -١ن َز َل ال َغ ْي ُث.

.

َ -٢ح َض َر َّ
الض ْي ُف.

.

 -٣ن َِض َج الث ََّم ُر.

.

ثالِث ًا -نُ َك ِّونُ ُج ْم َل َت ْي ِن فِ ْع ِل َّي َت ْي ِن ِم ْن إِ� ْنشائِنا:
.
.
الج ْم َل ُة ال ِف ْع ِل َّي ُة
ُ
ِ
(الفاع ُل)
الج َم َل ال�آتِ َي َةَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّو َن َة بِال َّل ْو ِن ال� أ ْح َم ِر:
َن ْق َر�أ ُ
عيش ال ِإ�ن ُ
 َي ُْسان عَ لى ال أ� ْس َو َد ْي ِن.
 َت ِق ُف ال َّن ْخ َل ُة شا ِمخَ َة ال َّر أ�ْ ِس.ناعات ال ِغذا ِئ َّي ِة عَ لى ال َّت ْم ِر.
الص ِ
 تَقو ُم َكثي ٌر ِم َن ِّنُ ِ
لاح ُظ
ف ال َّنخْ َل ُةَ ،تقو ُم كَثي ٌر) َت َت َك َّو ُن ِم ْن ِف ْعلٍ َو ْاس ٍم،
�أ َّن ُ
عيش إِال�نْسانَُ ،ت ِق ُ
الج َم َل ال ِف ْع ِل َّي َة ال ُم َل َّونَ َة ( َي ُ
ماء إِ
ماء َدلَّ ْت َعلى َم ْن َيقو ُم بِال ِف ْعلِ،
(ال�نْسانُ ،ال َّنخْ َل ُة ،كَثي ٌر) لَ َو َج ْدنا �أنَّها �أ ْس ٌ
َولَ ْو َت�أ َّم ْلنا ال� أ ْس َ
الض َّم ُةَ ،ون َُس ْمي كُ ّلا ً ِم ْنها ِ
فالج ْم َل ُة ال ِف ْع ِل َّي ُة َت َت َك َّو ُن ِم ْن ُر ْك َن ْينِ
َو َت ْظ َه ُر َعلى � ِآخرِها َّ
فاعلاً� ،إِ َذ ْن ُ
ساس َّي ْينِ ُ ،هما :ال ِف ْع ُلَ ،و ِ
�أ ِ
الفاع ُل.
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 ِالفاع ُلُ :ه َو الَّذي َيقو ُم بِال ِف ْعلِ.
 َي�أْتي ِالفاع ُل َب ْع َد ال ِف ْعلِ.
 ِالفاع ُل ْاس ٌم َم ْرفو ٌع.

َن ْس َت ْن ِت ُج:

َّدريبات:
الت
ُ
ص ال�آتيَ ،و َن َض ُع َخ ّط ًا َت ْح َت ِ
الفاع ِل الصّ ريح (ال ّظاهر):
�أ َّولاًَ -ن ْق َر�أ النَّ َّ
َط َل َب ْت َز ْي َن ُب ِم ْن �أبيها �أ ْن َيشْ َتر َِي لَها لُ ْع َب ًة َجدي َدةًَ ،ع ِج َب الوالِ ُد ِم ْن َط َل ِبها قائِلاً :لَ َق ِد ْاش َت َر ْي ُت
لَ ِك لُ ْع َب ًة َق ْب َل َي ْو َم ْينِ !
�أ َص َّر ْت َز ْي َن ُب َعلى َط َل ِبهاْ ،
فاش َترى لَها لُ ْع َب ًة َجدي َدةً.
الجدي َدةََ ،و َق َّد َم ْتها لا ْب َن ِة جا ِر ِه ُم الفَقيرَِ .فـر َِح ال� أ ُب َف َرحاً شَ ديداًَ ،وقا َل
�أ َخ َذ ْت َز ْي َن ُب اللُّ ْع َب َة َ
لَهاَ :ج ِ
زاك اللّ ُه َخ ْيراً يا ُب َن َّيتي.
راغات ب ِ
ِالفاع ِل ال ُم ِ
بَ ،و َن ْض ُب ُط ُه ب َّ
ِ
حيح:
ثانِي ًاَ -ن ْم َل� أ ال َف
ناس ِ
ِالش ْك ِل الصَّ ِ
ُ -١ي ْز ِه ُر
 -٢ا ْن َت َه ِت
 -٣ت َْح َت ِر ُم

في �آذا َر.
.
َ
الكبي َر.

اس ٍم ْم َن ال� أ ْسما ِء ال�آتِ َي ِة ِ
فاعلاً في ُج ْم َل ٍة ُمفيدَ ٍة ِم ْن إِ� ْنشائِنا:
ثالِث ًاَ -ن ْج َع ُل ُك َّل ْ
الشَّ ْم َع ُة:
ال ًأ� ْشجا ُر:
ُص َه ْي ٌب:

.
.
.
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رابِع ًاَ -ن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ َر ْم ِز إِ
حيح ِة فيما َي أ�ْتي:
ال�جا َب ِة الصَّ َ
(صلّى ُمراد الف َْج َر) ُه َو:
َّ -1
الض ْب ُط َّ
حيح لِما َت ْح َت ُه َخ ٌّط في ُج ْم َل ِة َ
الص ُ
دُ -مرادَ.
جُ -مرا ٍد.
بُ -مراد ًا.
أ�ُ -مرادٌ.
الج ْم َل ُة ال ِف ْع ِل َّي ُةِ :ه َي كُ ُّل ُج ْم َل ٍة َت ْب َد�أ بِـ:
ُ -2
دَ -ضمي ٍر.
جَ -ح ْر ٍف.
بِ -ف ْع ٍل.
أ�ْ -اس ٍم.
َ -3علا َم ُة َر ْف ِع ال ِف ْعلِ ال ُمضا ِر ِع:
أ�َ -
الس ُ
جَّ -
د -ال َف ْت َح ُة.
الض َّم ُة.
كون.
الك ْس َر ُة.
بُّ -
خا ِمس ًا -نُ ْك ِم ُل َ
المفاهي ِم َّي َة ال�آتِ َي َة( :مه ّمة بيت ّية)
الخري َط َة َ
الج ْم َل ُة َن ْو ِ
عان
ُ

َت َت َك َّو ُن ِم ْن

ْاس ِم َّي ٌة

َت َت َك َّو ُن ِم ْن

ُم ْب َت َد�أ
َو َيكو ُن

َو َيكو ُن

َم ْرفوعاً
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َو َيكو ُن

ِ
ماضياً

ُمضارِعاً

ِ
فاعلٍ
َو َيكو ُن

ورقة عمل
الجملة الاسمية والجملة الفعلية
الطالب �أركا َن الجمل ِة الاسمي ِة والفعلية.
الهدف� :أن يمي َز
ُ
نجيب عن ال�أسئل ِة التي تليها:
نقر�أ الفقر َة ال�آتي َة ،ث ّم
ُ
ـعب ال�إ يمـ ِ
ـاء شــعب ٌة مــن شُ ـ ِ
ـان  ،هــو حليـ ٌة للفتــا ِة المســلم ِة ،يجعلُهــا كالجوهــر ِة الثمينـ ِة
«الحيـ ُ
صرهــا  ،و�إذا ر�أ ْت مــا ُي ِ
عج ُبهــا ع َّبــرت عن ر�أيِها
نظرهــا علــى مــا تكــر ُه َّ
غضـ ْ
المكنونـ ِة ،فـ إ�ذا وقـ َع ُ
ـت َب َ
فيـ ِه بالـ ّذ ِ
وق وال� أ ِ
صاحبهــا  ،وتجعلُـ ُه يحظــى بالاحتــرا ِم والتقديــر».
ـاء فضيلـ ٌة تسـ ُعد
َ
دب  ،فالحيـ ُ
 -١ما الفكر ُة العام ُة من ال ِف ْقر ِة ال ّسابقة؟
...........................................................................
 -٢نستخرج ما ي�أتي:
 جمل ًة اسمي ًة................................... : جمل ًة فعلي ًة.................................. : مبتد�أً مرفوعاً................................ : خبراً مرفوعاً................................. : -فاعلا ً مرفوعاً................................ :
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لاء:
إِال� ْم ُ
الاس ِم ال ُم َع َّر ِ
ِ
ف بِـ ( أ�ل)
ُدخولُ البا ِء َو
الكاف عَلى ْ
يات ال�آتِ َي َةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْح َمرِ:
�أ َّولاً -نَ ْق َر�أ ال� أ ْب َ
الحـــمــا ِم كَـــفــى
�أيــا �أخْ َ
ــت َ
ري
�أجـــا َب ْ
ـت� :أنْ َ
ـــت لا َتــــــ ْد ْ
الـــيـــ ْو َم �أ ْرثــــــــيـــهــــا
ِديـــاري َ
ـــن بِهــــا َق َلبـــــــوا
َو�أ ْبكـــــي َم ْ
ـــن َبــــ َذروا بِــــهـــا َقـــ ْمــحاً
َو َم ْ

َالجـــ ْد َولْ؟
لِمـــاذا الـــ َّد ْمـــ ُع ك َ
الـــصـــ ْد ُر كَـــال ِمـــ ْر َج ْل
َف ِمــنّي َّ
َو�أنْــــــــد ُُب َحـــ َّظـــهــــا ال� أ َّو ْل
ض بِـــــــــال ِم ْع َو ْل
ــــــراب ال� أ ْر ِ
تُ
َ
ــصـــدو ُه بِال ِم ْن َجـــ ْل
ــــن َح َ
َو َم ْ

نُ ِ
لاح ُظ
�أ َّن ال َك ِل ِ
ماء ُم َع َّر َف ٌة بِـ (�أل)َ ،د َخ َل
مات ال ُم َل َّونَ َة َ
(الج ْد َول ،ال ِم ْر َجل ،ال ِم ْع َول ،ال ِم ْن َجل) �أ ْس ٌ
َالج ْد َول ،كَال ِم ْر َجل ،بِال ِم ْع َول،
الج ِّر
ُ
الباء)َ ،ف�أ ْص َب َح ْت بِهذا الشَّ ْكلِ (ك َ
َع َل ْيها َح ْرفا َ
(الكافَ ،و ُ
ران في نُ ْط ِق ِهِ ،
الاس ِم الَّذي َيلي ِهماَ ،و ُي َؤثِّ ِ
فان َي َّت ِ
الح ْر ِ
بِال ِم ْن َجل)َ ،و ِ
لك َّنهما لا
هذان َ
صلان بِ ْ
ُي ْح ِد ِ
ف َه ْم َز ُة ال َو ْصلِ في (�أل) ال َّت ِ
عريف.
ثان �أ َّي َتغيي ٍر في ِكتا َب ِت ِهَ ،فلا تُ ْح َذ ُ
إ�ِضا َء ٌة إ�ِملائِ َّي ٌة:
الج ِّر البا ِء َو ِ
ِع ْن َد ُد ِ
الاس ِم ال ُم َع َّر ِف بِـ (�أل) ،لا َي ْط َر�أ َع َل ْي ِه
خول َح ْر َف ِي َ
الكاف َعلى ْ
�أ ُّي َتغْيي ٍر في ِ
الكتا َب ِة.
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لوب:
ثانِياًَ -ن ْم َل� أ َ
الج ْد َو َل بِما ُه َو َم ْط ٌ
الم ْس ُ
بوق
الاس ُم ال ُم َع َّر ُ
الم ْس ُ
الاس ُم
ف بِـ ( أ�ل) ْ
بوق
الاس ُم ال ُم َع َّر ُف َ
ْ
ْ
ْ
الاس ُم ال ُم َع َّر ُف َ
ِ
ِالكاف
ب
بِالبا ِء

َو ْرد
ُل ْؤ ُلؤ
ثالثاًَ -ن ْم َل� أ الف ِ
َراغات بِ ْاس ٍم ُم َع َّر ٍف بـِ (�أل) فيما َي�أْتي:
َ -1ت أ� َّل َق ِت ال َفتا ُة َكـ
 -2سا َف ْر ُت �ِإلى �إيطاليا بِـ
َ -3
خاط ْت أ� ّمي ال َّث ْو َب بِـ

.

.
.

حيح َة ِم ْن َب ْينِ ال َق ْو َس ْينِ :
رابِعاً -نَخْ تا ُر إِال�جا َب َة َّ
الص َ
ْ -١اس َت َم ْع ُت �إٍلى ِحكا َي ٍة َبد َْت
-٢
َتدو ُم ال ِّن َع ُم.

.

يالَ ،ك ْل َخ ِ
َالخ ِ
يال)
(ك َ
(بِالشُّ ْكرِ ،بِشُّ ْكرِ)
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الاس ِم ال ُم َع َّر ِ
ف بِـ ( أ�ل)
ُدخولُ الفا ِء َوالوا ِو عَلى ْ
�أ َّولاً -نَ ْق َر�أ ال ِف ْق َر َة ال�آتِ َي َةَ ،ون ِ
ُلاح ُظ ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ َة بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْح َمرِ:
بات ال� أ ِ
ساس َّي ِة لِ ِبنا ِء ِج ْس ِم إِال�نْ ِ
فالثَّ َم َر ُة َت ْح َتوي َعلى ُم ْع َظ ِم ال ُم َركَّ ِ
سانَ ،و ِم َن ال ُم ْم ِكنِ �أ ْن
عيش إِال�نْسا ُن َعلى ال� أ ْس َو َد ْينِ  :ال َّت ْمرَِ ،والما ِءَ ،فال َّت ْم ُر ُيس ّمى َم ْن َجماً؛ لِ َكث َْر ِة ما َي ْح َتوي ِه ِم َن
َي َ
ال َع ِ
الحدي ِد....
ناص ِر ال َم ْع ِدنِ َّي ِةِ ،م ْثلِ  :الف ُْسفورَِ ،والكالسيو ِمَ ،و َ
نُ ِ
لاح ُظ
ن ِ
ُلاح ُظ �أ َّن ال َك ِل ِ
ماء ُم َع َّر َف ٌة بِـ
مات ال ُم َل َّونَ َة (الثَّ َم َرةُ ،الما ِء ،ال َّت ْم ُر،
الكالسيو ِمَ ،
ْ
الحدي ِد) �أ ْس ٌ
الواو)َ ،و َق ْد �أثَّرا في ال َك ِل َم ِة لَ ْفظاً،
ماء َد َخ َل َع َل ْيها َح ْرفا ال َع ْط ِف
(الفاءَ ،و ُ
ُ
(�أل)َ ،وه ِذ ِه ال� أ ْس ُ
ِ
لك َّن ُهما لَ ْم ُي َؤثِّرا فيها ِكتا َب ًة؛ �إِ ْذ لَ ْم تُ ْح َذفْ َه ْم َز ُة ال َو ْص ِل ِم ْن (�أل) ال َّت ِ
عريف.
إ�ِضا َء ٌة إ�ِملائِ َّي ٌة:
ِع ْن َد ُد ِ
الاس ِم ال ُم َع َّر ِف بِـ (�أل) ،لا َي ْط َر�أ َع َل ْي ِه
خول َح ْر َف ِي ال َع ْط ِف (الفا ِءَ ،والواوِ) َعلى ْ
�أ ُّي َتغْيي ٍر في ِ
الكتا َب ِة.
لوب:
ثانِياً -نُ ْك ِم ُل َ
الج ْد َو َل ال�آتِ َي بِما ُه َو َم ْط ٌ
الاس ُم
ْ
َل ْح ٌم
راب
تُ ٌ
َو َط ٌن
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الم ْس ُ
بوق
الم ْس ُ
الاس ُم ُم َع َّرف ًا بِـ ( أ�ل)
ْ
بوق
الاس ُم ال ُم َع َّر ُف َ
ْ
ْ
الاس ُم ال ُم َع َّر ُف َ
بِالوا ِو
بِالفا ِء

ثالِثاً-

الاس ِم ال ُم َع َّر ِف بِـ (�أل):
نَ ْم َل� أ الفَرا َغ بِ ْ
من َو
ِ -1م ْن أ� ْسما ِء ال ّل ِه ُ
الح ْسنى :ال َّر ْح ُ
.
 -٢أ� ْو َصى ال ّل ُه ِب ِب ِّر ال أ� ِّم َفـ

.

َ
الخ ُّط:
َن ْكت ُُب ما َي أ�ْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ.
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التَّ ْعبي ُر:
نَ ْك ُت ُب ِف ْق َر ًة في ُحدو ِد َخ ْم َس ِة �أ ْس ُط ٍر بِ ُع ْن ِ
الحيا َة بِال� أ ْل ِ
عينين
وان (ما �أ ْجم َل َ
وان!)ُ ،م ْس َت َ
بِ إِال�جا َب ِة الكاملة َعنِ ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
الجمالِ في هذا َ
 -1هَ ْل ُت َع ُّد ال أ� ْل ُ
الك ْونِ ؟
وان َم ْص َدر ًا ِم ْن َمصا ِد ِر َ
 -2أ�يَّ ال أ� ْلوانِ ت ُِح ُّب؟ و ِلماذا؟
َكون َحياتُنا َل ْو َ
َ -٣ك ْي َف ت ُ
كان ُك ُّل ما َح ْو َلنا بِلا َل ْونٍ ؟

واح ٌد؟
 -٤بِماذا َس َتشْ ُع ُر َل ْو َج َل ْس َت في َحدي َق ٍة َوكان َْت ُورودُها َوسيقانُها َو أ� ْورا ُقها َلها َل ْو ٌن ِ
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( 10علامات)
جيب عن ال�أسئل ِة التي تليه:
النص قراء ًة فاهم ًة ،ث ّم أ� ُ
�أولاً� -أقر أ� ّ
كبير الس ّن ،لا يكا ُد يستطي ُع
ثعلب
مريض ُ
ُيروى �أ َّن رجلا ً �أرس َل اب َن ُه في تجار ٍة ،فل ّما كا َن في الطريقِ َ ،م َّر ٌ
ٌ
فوقف عن َد ُه يفكّ ُر في �أم ِر ِه ،ث ّم قا َل في ِ
سيموت جوعاً.
الضعيف؟ ما �أظ ُّن �إلا �أن ّ ُه
كيف ُير َز ُق هذا الحيوا ُن
ُ
ُ
نفس ِهَ :
الحرك َةَ ،
الشاب على هذ ِه ِ
ِ
من الث ِ
شاء �أ ْن ي�أك َل،
وجلس
الحال� ،أقب َل �أس ٌد كبي ٌر يحم ُل فريس َت ُه،
وبي َنما
بالقرب َ
ُّ
ّعلب ،ف�أك َل م ْنها ما َ
َ
الشاب في ِ
الثعلب على ِ
نفس ِه:
نفس ِه ،ووص َل �إلى بقايا الفريس ِة و�أكل م ْنها حتى شب َع ،عندَئ ٍذ قال
انصرف ،فتحام َل
ث َّم
َ
ُّ
ُ
ِ
عن سف ِر ِه ،وعا َد �إلى �أبي ِه،
المخلوقات جميعاً ،فلماذا �أتح ّم ُل مشا َّق ال ّسف ِر و�أهوا َل الطريقِ ؟ َع َد َل
�إ َّن الل َه يرز ُق
الشاب ْ
ُّ
نت ِ
الثعالب ِم ْن بقايا َك ،لا
حب لكَ �أ ْن تكو َن �أسداً ت�أك ُل
وقص علي ِه ما ر�أى .فقال له وال ُد ُه� :أ َ
بني ،ف إ�ن ّي �أ ُّ
ُ
َّ
مخط ٌئ يا ّ
السبا ِع.
تنتظر بقايا ّ
�أ ْن تكو َن ثعلباً ُ
(5علامات)
�أ� -أض ُع دائر ًة حو َل رم ِز ال�إ جاب ِة الصحيح ِة:
ص ال�أدبي؟
 -1ما نو ُع هذا النّ ّ
د -رسال ٌة.
ج .قص ٌة قصيرة.
ب -مسرحي ٌة.
�أ -قصيدةٌ.
 -2لماذا �أرس َل الرج ُل اب َن ُه ؟
ِ
للعلاج.
د-
ج -للتن ّز ِه.
ب -للتجار ِة.
لطلب العل ِم.
�أ-
ِ
عن سف ِر ِه» ؟
 -3ما معنى « َع َد َل
الشاب ْ
ُّ
د� -أ ّج َل سفره.
ج -غ ّي َر وجه َة سفره.
عن سف ِر ِه.
�أ� -أك َم َل سفره.
راج َع ْ
بَ -ت َ
الضمير المتص ُل «الهاء» في جملة « ثم قا َل في ِ
نفس ِه»؟
 -4علا َم يعو ُد
ُ
�أ -الث ِ
د -ال�أس ِد.
ج -الابنِ .
ب -ال ّرجلِ.
ّعلب.
 -5ما مفرد كلمة ( �أهوال ) ؟
د -هائِ ٌل.
ج� -أ ْه ٌل.
بَ -ها َل.
�أ َ -ه ْو ٌل.
( علامة )
للنص .................................
ب� -أ ُ
قترح عنواناً مناسباً ّ
ج� -أ
النص 4( :علامات)
ُ
ستخرج َ
من ّ
ٍ
عطف.......................... :
حرف
-2
 -1فعلا ً ماضياً...................... :
َ
سلوب استفها ٍم........................ :
 -3اسماً مرفوعاً...................... :
� -4أ َ

المحفوظات ( 15علامة)

جيب عن ال�أسئلة التي تليها:
� -١أقر�أ ال�أبيات الشّ عرية ال�آتية ،ث ّم �أ ُ
لماذا الدّمـع كالجدولْ؟
الحمــا ِم كفى
أ�يا أ�خْ َت َ
الصد ُر كال ِم ْر َج ْل
نت لا تدري
�أ ْ
فمنّي ّ
جابت� :أ َ
و�أنْــد ُُب حــظّــها ال�أو ْل
ديـــاري اليــــو َم �أ ْرثيهـــا
( 4علامات)
 �أضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة:بيات؟
 -1ما عنوا ُن القصيد ِة التي �أ ْ
خذت منها ال� أ ُ
ِ
د -حمام ُة القسطلِ.
ج -معرك ُة القسطلِ.
ب -يا َد ْي َر ياسين.
الكتاب.
�أ -مع
ص؟
�-2إلا َم ترم ُز الحمام ُة في النّ ِ
المتمسك ب�أ ِ
رضه.
ب -ال ِف َلسطيني
يطلب العل َم.
ّ
�أ -ال ِف َلسطيني ال ّذي ُ
د -ال ِف َل ْسطيني الخاضع للمحت ِّل.
ج -ال ِف َل ْسطيني ال ّساعي للهجر ِة من وط ِنه.
انتاب الحمام َة كما نفه ُم من ِ
الصد ُر كال ِم ْر َج ْل)؟
قول الشّ اعرِ( :فمنّي ّ
 -3ما الشّ عو ُر الذي َ
الفرح.
ج -الشّ وقُ.
الغضب.
ب-
الحب.
دُ -
�أُّ -
ُ
الضمير المتصل في (حــظّــها)؟
 -4علا َم يعو ُد
ُ
د -ديار القسطل.
رجل.
ب -الدمع.
�أ -الحمامة.
ج -ال ِم َ
َ -2م ْن قائ ُل ال� أ ِ
بيات السابق ِة؟  .....................وما جنس ّي ُت ُه( .......................:علامتان)
(علامة)
� -3أكتب اس َم ُم َؤلَّ ٍف من ُم َؤلَّفاتِه ...........................
ِ
وض ُح جما َل التصوي ِر في ِ
الثالث (ديـــاري اليوم �أ ْرثيها).
البيت
� -4أ ّ
( ..............................................................................علامة)
ستخرج من ال� أ ِ
� -6أ
( 4علامات)
بيات السابقة:
ُ
حرف جرٍ....... :
سلوب ندا ٍء.................................. :
بَ -
�أ� -أ َ
د -جمل ًة فعلي ًة.........:
مرادف كلم ِة (�أبكي)......................... :
ج-
َ
غير ال� أ ِ
� -7أكتب ثلاث َة �أ ٍ
بيات المذكورة.
بيات �أحف ُظها من القصيد ِة َ

( 3علامات)

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
القواعد ( 2٥علامة)

السؤال ال�أول� :أض ُع دائر ًة حو َل رم ِز ال�إ جاب ِة الصحيح ِة:
 -1المبتد�أ والخبر:
ج -مجروران.
ب -مرفوعان.
�أ -مجزومان.
الصحيح لما تحته ٌّ
القدس) هو:
خط في جملة ( ح ّر َر صلاح
 -2الضبط ّ
َ
صلاح.
ج-
صلاح.
ب-
صلاح.
�أ-
ٌ
ٍ
ً
 -3الجمل ٌة الفعلي ُة من الجملِ ال�آتية هي:
ج� -أ ِ
الشمس.
شرقت
ب -المعلم ُة شمع ٌة.
القدس عريق ٌة.
�أ-
ُ
ُ

( 6علامات)
د -منصوبان.
د -صلاحاً.
د -العل ُم نو ٌر.

ِ
الضبط:
الفراغات ال�آتي َة بما هو
السؤال الثاني� :أمل� أ
مطلوب ِم ْن بين القوسين ،مع َّ
ٌ
(مبتد�أ)
 .................. -1مفيدٌ.
(فاعل)
تصدّقَ  .....................على الفقرا ِء.
َ -2
(خبر المبتد�أ)
 -3الاحتلا ُل . ....................

( 6علامات)

السؤال الثالث� :أح ّو ُل الجملتينِ الفعليتينِ ال�آتيتين �إلى جملتينِ اسميتينِ :
..........................................
تفتح ْت الورو ُد.
َ -1
..........................................
الفلسطيني.
ينتصر
-2
ُ
ُّ

(علامتان)

ف الكلم َة ال�آتي َة في جملتينِ  :اسمية ،وفعلية ،بحيث تكون مبتد�أ م ّرة ،فاعلا ً م َّرة �أخرى(:علامتان)
السؤال الرابع� :أوظّ ُ
حمزةُ( ............................................ :جمل ٌة اسمي ٌة)
( ............................................جمل ٌة فعلي ٌة)
انتهت ال�أسئلة

