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الدرس ال�أول

ال َّر ْح َم ُة بِال� أ ْط ِ
فال

الاس ِتماعُ:
ْ
ـب َعــنِ ال� أ ْس ـ ِئ َل ِة
الحبيـ ِ
ـص ( َم َح ّطـ ٌ
ـات ِمــن ســي َر ِة َ
ـب ) َونُجيـ ُ
ن َْس ـ َت ِم ُع �إلــى َنـ ِّ
ال�آتِ َي ـ ِة:

�أ ْس ِئ َل ٌة:
	1نَ ْذك ُُر ال ُم ْع ِج ِ
زات الَّتي َح َدث َْت ِع ْن َد ميلا ِد ال َّن ِب ِّي .
	2نُ َعلِّ ُل ما َي�أْتي:
ِناء ال َّطعا ِم َع َل ْي ِه َب ْع َد ميلا ِد ِه.
�أَ -و َض َع ْت �أ ُّم ال َّن ِب ِّي �إ َ
ب� -أ ْر ِس َل ال َّن ِب ّي  �إِلى با ِد َي ِة َبني َس ْع ٍد.

ف َع ِل َم َع ْب ُد ال ُم َّط ِل ِب �أ َّن ُهنا َك َمكانَ ًة َعظي َم ًة َت ْن َت ِظ ُر َحفي َد ُه؟
	َ 3ك ْي َ
صاح ِة ال َّن ِب ِّي .
	4نُ َو ِّض ُح َمظا ِه َر َف َ
	5ما �أث َُر َج ِّد ال َّن ِب ِّي  في َحياتِ ِه؟

	6ن َُب ِّي ُن ال ِع ْب َر َة ِم ْن فُ ِ
صول ال ُمعانا ِة الَّتي َم َّر بِها ال َّن ِب ُّي .
	7ن ََض ُع ُع ْنواناً � َآخ َر ُم ِ
ص.
ناسباً لِل َّن ِّ
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؟

ال ِقرا َء ُة:

ال َّر ْح َم ُة بِال� أ ْط ِ
فال

ـب ال� أ َبويــنِ َم ْفطــو ٌر َعلــى َم َح َّبـ ِة �أ ْبنائِ ِهـ ْمَ ،فال َمشــا ِع ُر ال� أ َب ِو َّيـ ُة َم ْجبولَ ٌة َعلى ِحما َي ِت ِهـ ْمَ ،وال َّر ْح َم ِة
َق ْلـ ُ
الصا ِد َق َة
بِ ِهـ ْمَ ،والشَّ ـ َف َق ِة َع َل ْي ِهـ ْمَ ،والا ْه ِتمــا ِم بِ�أ ْم ِر ِهــمَ ،و ُي َصـ ِّو ُر ال ُقـ ْر�آ ُن ال َكريـ ُم تِ ْلكَ ال َمشــا ِع َر ال� أ َب ِو َّيـ َة ّ
الحيــا ِة الدُّنيــا ،كَمــا فــي َق ْولِـ ِه َتعالــى« :الْ َمــا ُل َوالْ َب ُنــو َن
�أ ْج َمـ َل َت ْصويـرٍَ ،فتــا َر ًة َي ْج َعـ ُل ال�أولا َد زي َنـ َة َ
زِي َنـ ُة الْ َح َيــا ِة ال ُّدنْ َيــا» (الكهــفَ ،)64 :وتــا َر ًة َي ُعدّهــم نِ ْعمـ ًة َعظيمـ ًة َت ْسـ َت ِح ُّق الشُّ ـ ْك َر َعليهــا ،كَمــا فــي
ـن َو َج َع ْل َناكُـ ْم �أ ْك َثـ َـر نَ ِفيـ ًـرا» (ال�إ ســراء)6 :
َق ْولِـ ِه َتعالــىَ :
«و�أ ْم َد ْدنَاكُــم بِ�أ ْمـ َو ٍال َو َب ِنيـ َ
ــت ِ
ــخ ِت الشَّ ــري َع ُة إِال� ْس ِ
ــن �آبــا ٍءَ ،و أ� َّم ٍ
فــالَ ،و َح َّض ِ
ــلام َّي ُة ال َّر ْح َمــ َة بِال� أ ْط ِ
هــات،
َر َّس َ
الكبــا َر ِم ْ
ـؤولين َعلــى ال َّتحلّــي بِهـ ِذ ِه ال�أخْ ـ ِ
ـلاق تُجــا َه ال� أ ْطفـ ِ
ـالَ ،و َدليـ ُل ذلِــكَ ا ْه ِتمــا ُم النّبـ ِّـي
َو ُم َعلِّميـ َـنَ ،و َم ْسـ َ
 بِ َموضــو ِع ال َّرح َم ـ ِة بِال� أ ْطفـ ِ
الح ُن ـ ِّو َع َل ْي ِه ـ ْمَ ،ورِعا َي ِت ِه ـ ْم.
ـالَ ،و ُ
ِضَ ،ف�أتــا ُه ال َّنبـ ُّـي
َ -١عـ ْـن �أنَـ ٍ
س -رضــي اللــه عنــه -قــا َل :كا َن ُغــلا ٌم َيهــو ِد ٌّي َيخْ ـ ِد ُم النّبـ َّـي َ ،ف َمـر َ
َيعــو ُد ُهَ ،ف َق َعـ َد ِع ْنـ َد َر�أْ ِسـ ِهَ ،فقــا َل لَـ ُه�" :أ ْسـ ِل ْم"َ ،ف َن َظـ َـر �إِلــى �أبيـ ِه َو ُهـ َو ِع ْنـ َد ُهَ ،فقــا َل� :أ ِطـ ْع �أبــا
ِ
ـن النّــارِ"( .رواه
القاسـ ِمَ ،ف�أ ْسـ َل َمَ .ف َخـ َـر َج ال َّن ِبـ ُّـي  َو ُهـ َو َيقــو ُلَ :
"الح ْمـ ُد للـ ِه الّــذي �أنْ َقـ َذ ُه ِمـ َ
البخار ّي)

الصــلا ِة� ،أري ـ ُد
َ -٢عـ ْـن �أبــي َقتــا َد َة َ -ر ِضـ َـي الل ـ ُه َع ْن ـ ُهَ -عــنِ ال َّن ِبـ ِّـي  قــا َل�" :إِنّــي َل�أقــو ُم فــي َّ
الص ِبـ ِّـيَ ،ف�أت َّج ـ َّو ُز فــي َصلاتــي؛
ـكاء َّ
�أ ْن �أ َط ـ ِّول فيهــاَ ،ف�أ ْس ـ َم ُع ُبـ َ
�أت َّج َّو ُز في َصلاتي� :أ ْس َت ْع ِج ُل.
كَرا ِه َّي ـ َة �أ ْن �أشُ ـ َّق َعلــى �أ ِّم ـ ِه".
(رواه البخار ّي)

ـراب َعلى َر ِ
نـاس ِم َـن ال� أ ْع ِ
سـول اللَّـه َ ،فقالوا:
َ -٣ع ْـن عائِشَ ـ َة َ -ر ِض َـي اللَّـ ُه َع ْنهـا -قالَ ْ
ـتَ :قـ ِد َم ٌ
�أ ُتق ِّبلو َن ِص ْبيانَ ُك ْم؟ َفقا َل" :نَ َع ْم" ،قالوا :لَ ِكنّا َواللَّ ِه َما نُ َق ِّب ُلَ .فقا َل َرسو ُل اللَّ ِه �" :أ َو �أ ْم ِلكُ
�إِ ْن كا َن اللَّـ ُه نَـز َع ِم ْـن قُلوبِ ُ
كـم ال َّر ْح َم َة؟"( .متّف ٌق َع َل ْي ِه)
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َ -٤عـ ْـن َع ْب ـ ِد الل ـ ِه بــنِ شَ ـدّا ٍد َ -ر ِضـ َـي اللَّ ـ ُه َع ْن ـ ُه -قــا َلَ :ب ْينمــا َرســو ُل الل ـ ِه  ُي َصلّــي بِالنّــاسِ� ،إِ ْذ
ـب ُع ُن َقـ ُه َو ُهـ َو سـ ِ
الســجو َد َب ْيـ َـن النّــاسَِ ،حتّــى َظنّــوا �أنَّـ ُه َقـ ْد
ـاء ُه ُ
ـاجدٌَ ،ف�أطــا َل ُّ
الح َســي ُنَ ،ف َر ِكـ َ
جـ َ
َحـد ََث �أ ْمـ ٌرَ ،ف َل ّمــا َقضــى َصلا َتـ ُهَ ،سـ�ألو ُه َعـ ْـن ذلِــكَ َ ،فقــا َل :
"�إِ َّن ا ْبنــي ا ْر َت َح َلنــيَ ،ف َك ِر ْهـ ُ
ـت �أ ْن �أ ْع ِج َلـ ُه َحتّــى َي ْق ِضـ َـي َ
حاج َتـ ُه" .ا ْر َت َح َلنيَ :ر ِك َب َف ْوقَ ُع ُنقي.
(رواه ال َّنســائِ ّي)

َ -٥عـ ْـن َع ْمـرٍو ْبــنِ شُ ـ َع ْي ٍبَ ،عـ ْـن �أبيـ ِهَ ،عـ ْـن َجـدِّه قــا َل" :قــا َل َرســو ُل
غيرنــا ،و ُي َوقِّ ـ ْر ك َ
ـس ِمنّــا َمـ ْـن لَ ـ ْم َي ْر َح ـ ْم َص َ
الل ـ ِه " :لَ ْيـ َ
َبيرنــا"ُ .ي َوقِّ ْرَ :ي ْح َت ِر ْم.
(رواه التّرمذ ّي)

َفائِدَ ٌة ُل َغ ِو َّي ٌة:

يوضـ ُع َعلــى َظ ْهـ ِر
ـصُ ،مشْ ـ َت َّق ٌة ِمـ َـن ال َّر ْحـ ِلَ ،و ُهـ َو مــا َ
• َك ِل َمـ ُة (ا ْر َت َحـ َل) الَّتــي َو َر َد ْت ِفــي ال َّنـ ِّ
الج َمـ ِل لِل ُّركـ ِ
ـوب َع َل ْيـ ِه.
َ
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تيعاب
ال َف ْه ُم ْ
والاس ُ
حيح ِة فيما َي�أْتي:
حيح ِةَ ،و�إِشا َر َة (� )أما َم ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َّ
 1ن ََض ُع �إِشا َر َة (� )أما َم ال ِعبا َر ِة َّ
الص َ
الص َ
الح ِ
)
(
			
ديث ال� أ َّو ِل.
�أ� -أ َم َر َاليهو ِد ُّي ا ْب َن ُه �ألّا ُيطي َع ال َّن ِب َّي  في َ
ب� -أ َق َّر ال َّرسو ُل  َع َد َم َت ْقبي ِل ال� أ ْع ِ
)
(
				
ناء ُه ْم.
راب �أ ْب َ
)
(
					
حاديث ال َّن َب ِو َّي ُة بِ َحيا ِة النّاسِ.
جَ -ت ْر َت ِب ُط ال� أ ُ
)
(
					
دَ -ت َع َّج َل ال َّرسو ُل  في َصلاتِ ِه َر�أْ َف ًة بِال� أ ِّم.
َول ال َّر ِ
 ٢ما ال َم ْقصو ُد بِق ِ
حاج َت ُه"؟
سول ِ َ" :ر ْه ُت �أ ْن �أ ْع ِج َل ُه؛ َحتّى َي ْق ِض َي َ
بير؟
ف ال َّرسو ُل  َم ْن لَ ْم َي ْر َح ِم َّ
 ٣بِ َم َو َص َ
غيرَ ،ولا ُي َوقِّ ِر ال َك َ
الص َ
َ ٤ت َع َّج َل ال َّرسو ُل  في َصلاتِ ِه َم َّرةًَ ،و�أطا َل في �أخْ رى ،ن َُب ِّي ُن ذلِكَ .

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل

 1ن ُن َب ِّي ُن َدلالَ َة كُ ٍّل ِم ّما َي�أْتي:
الص ْب ِ
يان َوال َّر ْح َم ِة.
�أَ -ر ْب ِط ال َّن ِب ِّي  َب ْي َن َت ْقبي ِل ِّ
َق ْو ِل والِ ِد ال ِّط ْفلِ َاليهو ِد ِّي لِا ْب ِن ِه� :أ ِط ْع �أبا ِ
القاس ِم.
 2ما ُحقو ُق ال� أ ْط ِ
فال َعلى �آبائِ ِه ْم؟

تاريخنــا إِال� ْسـ ِ
 ٣إِال� ْســلا ُم ديـ ُن َر ْح َمـ ٍة عالَ ِمــي ُم َتسـ ِ
ـان ال�أخْ ــرى ،نُ ْعطــي �أ ْم ِث َلـ ًة ِمـ ْـن ِ
ـام ٌح َمـ َع ال� أ ْديـ ِ
ـلام ِّي
ٌّ
َعلــى ذلِــكَ .

الـ ُّلـ َغـ ُة

 -١نُف ِّر ُق في ال َمعنى َب ْي َن ال َك ِل ِ
مات ال ُم َل َّونَ ِة فيما َي�أْتي:
�أَ " -ف َل ّما َقضى َصلا َت ُهَ ،س�ألو ُه َع ْن ذلكَ ".
﴿و َق َضىٰ َر ُّبكَ �أ َّلا َت ْع ُبدُوا �إِ َّلا �إِ َّيا ُه َوبِالْ َوالِ َد ْينِ �إ ِْح َسانً﴾
ب -قا َل َتعالىَ :
ج -قا َل َتعالىَ ﴿ :ف ِم ْن ُه ْم َم ْن َق َضى ن َْح َب ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ْن َت ِظ ُر﴾
دَ -قضى القاضي َب ْي َن ال ُم َت ِ
مين.
خاص َ
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(ال�إ سراء)23 :
(ال�أحزاب)23 :

ص ِّ
الش ْع ِر ُّي:
النَّ ُّ

ِم ْن �أ ْج ِل ال ُّطفو َل ِة

ص:
َب ْي َن َيدَ ِي النَّ ِّ

الج َب ِل
َبدَ و ُِّي َ

الج َبــلِ ُه ـ َو (مح ّمــد ســليمان ال�أحمــد) (1905م1981-م)ِ ،مـ ْـن �أ ْعــلا ِم الشِّ ـ ْع ِر
َب ـ َد ِو ُّي َ
الس ِ
ال ُم ِ
ياسـ ِّـي ،وشــا َر َك فــي ال ِّنضـ ِ
ـال ِضـ َّد َف َرنْســا.
عاصـ ِر ِفــي ســورياَ .ع ِمـ َل فــي َ
الح ْقـ ِل ِّ
ـف العيســى ِ
ـب َم َجلَّـ ِة (ال�ألــف بــاء)ِ .مـ ْـن
َبـ َد ِو ُّي َ
يوسـ ُ
الج َبــلِ لَ َقـ ٌ
صاحـ ُ
ـب �أ ْط َل َقـ ُه َع َل ْيـ ِه ُ
�أ ْعمالِـ ِهَ :البواكيـ ُـرَ ،وال� أ ْعمــا ُل ِ
الكام َلـ ُة.
يــات ال ُمخْ تــا َر ِة َم ِ
ــج ُل الشّ ِ
ــاع ُر فــي هــ ِذ ِه ال� أ ْب ِ
الصــا ِد ِقَ ،وال َّر ْح َمــ ِة،
ــب ّ
ُي َس ِّ
شــاع َر ُ
الح ِّ
َوال َفـ َـر ِح تُجــا َه ِط ْفــلٍ ِمـ ْـن عائِ َل ِتـ ِهَ ،ر�أى فــي ُعيونِـ ِه كُ َّل �أ ْطفـ ِ
ـات
ـال بِــلا ِد ِهَ ،و َيخْ َت ِتـ ُم ال� أ ْبيـ َ
الســعا َد ُة َوال� أ ْمـ ُن؛ كَرا َمـ ًة لِـ ُك ِّل ِط ْفــلٍ فــي العالَـ ِمَ ،و ِمـ ْـن
ض َ
الخ ْيـ ُـر َو َّ
بِالدُّعــا ِء بِـ�أ ْن َي ُعـ َّم ال� أ ْر َ
ـاء ْت ِ
عاط َف ُت ـ ُه ُم ْف َع َم ـ ًة بِ إِال�نْســانِ َّي ِة.
ُهنــا جـ َ
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ِم ْن �أ ْج ِل ال ُّطفو َل ِة
-1
-2
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩
-٠١
-١١
-٢١
-٣١

َوسيماً ِم َن ال� أ ْط ِ
ف َعلــى الشَّ ــ ْي ِب �أ ْن �أنْــ�أى َو�أ ْن �أ َت َغ َّربــا
فال لَ ْولا ُه َل ْم أ� َخ ْ
َتـ َو ُّد ال ُّنجــو ُم ال ُّز ْهـ ُـر لَــو �أنَّهــا ُد ًمــــى لِ َيخْ تــا َر ِم ْنهــا ال ُم ْت َر ِ
فــات َو َي ْل َعبــا
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ــي �أ ْن ُيغْــرى بِ ِهــ َّن َو َي ْن َهبــا
َوع ْنــدي كُنـ ْو ٌز مـ ْـن َحنــان َو َر ْح َمـة نَعيم َ
الجـ ْو ِر ُح ْلـ ٌو ُم َح َّب ٌب َولَــ ْم �أ َر َق ْبــ َل ال ِّط ْفــلِ ُظ ْلمــاً ُم َح َّببــا
ـض َ
َيجــو ُر َو َب ْعـ ُ
غضبــا
الص ْفـ ِو �أ ْن َي ْرضــى َع َل ْينــا َو َي َ
ـب �أ ْحيانـاً َو َي ْرضــى َو َح ْسـ ُـبنا ِمـ َـن َّ
َو َيغ َْضـ ُ
الســقي َم ال ُم َع َّذبــا
ــداء لَــ ُه كُ ْن ُ
َو�إِ ْن نالَــ ُه َســ ْق ٌم َت َم َّن ْي ُ
ــت َّ
ــت �أنَّنــي ِف ٌ
ِف لَنــا ال� أ ْعيــا َد عيــداً �إِذا َخطــا َوعيــداً �إِذا ناغــى َوعيــد ًا �إِذا َحبــا
َي ـز ُّ
راح صا ِدي ًا َســ َك ْب ُت لَــ ُه َع ْينــي َو َق ْلبــي لِ َيشْ َــربا
َك ُز ْغـ ِ
ـب ال َقطــا لَـ ْو �أنَّـ ُه َ
َو أ�و ثِــ ُر �أ ْن َيــ ْروى َو َيشْ َــب َع ِ
ناعمــاً و�أ ْظ َم ـ�أ فــي النُّ ْعمــى َع َل ْي ـ ِه َو�أ ْســ َغبا
َينــا ُم َعلــى �أ ْش ِ
ـي ال َيمانــي ُم َذ َّهبــا
ــواق َق ْلبــي بِ َم ْهــ ِد ِه َحريــراً ِمـ َـن ال َو ْشـ ِ
َــت أ� َحــ َّن َو�أ ْحدَ بــا
طــاء ُي ِظلُّــ ُه َويــا َل ْي َتهــا كان ْ
َو�أ ْســ ِدلُ �أ ْجفانــي ِغ ً

ـض َبـ َـر ِ
الس ـ ْل ِم شَ ـ ْرقاً َو َم ْغرِبــا
كات ِّ
َويــا َر ِّب ِمـ ْـن �أ ْجـ ِل ال ُّطفولَ ِة َو ْحدَها �أ ِفـ ْ
فال يا َر ِّب �إِنَّها �إِذا َغـ َّر َد ْت فــي ُم ِ
َو ُص ْن ِض ْح َك َة ال� أ ْط ِ
ش ال َّر ْملِ �أعْشَ ــبا
وح ِ

فائِدَ ٌة ُل َغ ِو َّي ٌة:
رين َعلى ال َّن ْفسَِ ،و ِض ُّد ُها ال�أث ََر ُة الّتي َت ْعني ال�أنانِ َّي َة.
•ال�إ يثا ُرَ :ت ْفضي ُل ال� آ َخ َ
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ناغىَ :ك َّر َر َم ِ
قاط َع
َو�أ ْصواتاً ُم َح َّب َب ًة.
رات
َز َغ ُب القَطا :الشُّ َع ْي ُ
ش طائِ ِر
الص ْف ُر َعلى ري ِ
ُّ
القَطا.
الصادي :ال َع ْطشانُ.
ّ
�أوثِ ُر� :أ َف ِّض ُل.
ال ُّن ْعمى :ال ِّن ْع َم ُة.
�أ ْس َغ َبَ :د َخ َل في
ال َمجا َع ِة.
ِّياب
ال َو ْش ُي :الث ُ
ال ُم َز ْر َكشَ ُة ال ُم َل َّونَ ُة.
َاليماني :نِ ْس َب ًة �إِلى َالي َمنِ .
�أ ْس ِد ُل� :أ ْس ُت ُر َو�أ َغطّي.
َثير ال َع ْط ِف.
ال� أ ْحد َُب :ك ُ
ِ
شُ :م ْق ِف ٌرَ ،خ ٍال ِم ْن
موح ٌ
الحيا ِة.
َمظا ِه ِر َ

تيعاب
ال َف ْه ُم ْ
والاس ُ
-١
-٢
-٣
-٤
-٥

ما الَّذي َي ْج َع ُل الشّ ا ِع َر لا َي ْب َت ِع ُد َو َي َت َغ َّر ُب ،كَما َي ْظ َه ُر في َالب ْي ِت ال� أ َّو ِل؟
اص ُة بِال ِّط ْف ِل الَّتي َعدَّها الشّ ا ِع ُر �أ ْعياداً؟
بات َ
ناس ُ
الخ َّ
ما ال ُم َ
ف َي َت َح َّق ُق ال َّنعي ُم ِمن ُو ْج َه ِة نَ َظ ِر الشّ ا ِعرِ؟
َك ْي َ
خير ْينِ ؟
بِ َم َدعا الشّ ا ِع ُر لِل ِّط ْف ِل في َالب ْي َت ْينِ ال� أ َ
ن َْس َتخْ ر ُِج ال َمظا ِه َر الدّالَّ َة َعلى ال ُّطفولَ ِة ِم َن القَصي َد ِة.

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل

يات ال ُم َمثِّ َل َة لِ ُك ِّل ِف ْك َر ٍة.
يس َة ِم َن القَصي َد ِةَ ،ون َُح ِّد ُد ال� أ ْب َ
1-1ن َْس َتخْ ر ُِج ال� أ ْفكا َر ال َّرئِ َ
2-2نُ َو ِّض ُح َجما َل ال َّت ْصوي ِر في َالب ْي َت ْينِ ال�آتِ َي ْينِ :
راح صــا ِديــاً
َس َك ْب ُت لَ ُه َع ْيني َو َق ْلبي لِ َيشْ َربا
�أَ -ك ُز ْغ ِب القَطا لَ ْو �أنَّ ُه َ
َويا لَ ْي َتها كان َْت �أ َحـ َّن َو�أ ْحدَبـا
طـاء ُي ِـظـلُّـ ُه
بَ -و�أ ْس ِد ُل �أ ْجفــانـــي ِغ ً
3-3ن َْس َت ْن ِت ُج ا ْث َن َت ْينِ ِم َن ال َع ِ
واط ِف ال ُم َس ْي ِط َر ِة َعلى الشّ ِاع ِر في القَصي َد ِة.
4-4نُ َو ِّض ُح َمظا ِه َر ُح ِّب الشّ ِاع ِر الشَّ دي ِد لِل ِّط ْف ِل كَما َي ْظ َه ُر في ال� أ ْب ِ
يات.
5-5نُ َع ِّب ُر َع ْن �آرائِنا في شَ خْ ِص َّي ِة الشّ ِاعرِ.

الـ ُّلـ َغـ ُة
ريب:
َت ْد ٌ
ن َْس َتخْ ر ُِج ِم ْن �أ ْب ِ
يات القَصي َد ِة ِمثالا ً ل ُك ِّل �أ ْس ٍ
لوب ِم َن ال�آتِ َي ِة:
أ� -أ� ْس ِ
لوب نَ ْف ٍي.
ب -أ� ْس ِ
لوب أ� ْمرٍ.
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ال َق ِ
واع ُد
َر ْف ُع ال ِف ْع ِل ال ُمضارِ ِع
ال� أ ْم ِث َل ُة:
الم ْجمو َع ُة ( أ�)
َ
ِ
ِ
ل َيخْ تا َر م ْنها ال ُم ْت َر ِ
فات َو َي ْل َعبا
َ -1ت َو ُّد ال ُّنجو ُم ال ُّز ْه ُر لَو �أنَّها ُد ًمى
والص ْد ُق َي ْس َح ُق ال َك ِذ َب.
الح َّبِّ ،
ْ -2
الاح ِترا ُم َي ْس ِب ُق ُ
الم ْجمو َع ُة (ب)
َ
الح ِ
ديث ال ُقد ُِس ِّيَ " :غ َف ْر ُت لَكَ َعلى ما كا َن ِم ْنكَ َولا �أبالي".
جاء في َ
َ -1
َ -2ي ْعلو إِال�نْسا ُن بِ ِف ْك ِر ِه لا بِمالِ ِه.
غضبا
َ -3و َيغ َْض ُب �أ ْحياناً َو َي ْرضى َو َح ْس ُبنا
الص ْف ِو �أ ْن َي ْرضى َع َل ْينا َو َي َ
ِم َن َّ
الم ْجمو َع ُة (ج)
َ
َ -2ع ْي ِ
حين َت ْب ِس ِ
		
مان تو ِر ُق ال ُكرو ُم.
باء؟		
ناك َ
سَ ،ه ْل َت ْق َب َ
لين ال ُغ َر َ
 -1يا قُ ْد ُ
ِّفين)2:
 -٣قا َل َتعالى ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾		 .
(ال ُم َطف َ

َنـتَــ�أ َّمـ ُل

	�إِذا َت�أ َّملنــا ال� أ ْفعــا َل ال َمخْ طـ َ
ـوط َت ْح َتهــا فــي �أ ْم ِث َلـ ِة ال َم ْجمو َعـ ِة (�أ)َ ( ،تـ َّو ُدَ ،ي ْسـ ِب ُقَ ،ي ْسـ َـح ُق) ن َِجدُهــا
�أ ْفعــالا ً ُمضا ِر َعـ ًة َم ْرفو َعـ ًة؛ لِ�أنَّهــا لَـ ْم تُ ْسـ َـب ْق بِ ِ
ناصـ ٍ
حيحـ ُة ال� آ ِخـرِ؛ َف َعلا َمـ ُة
ـب �أ ْو جــا ِز ٍم .ولِ� أنَّهــا �أ ْفعــا ٌل َص َ
الض َّم ـ ُة الظّا ِهـ َـر ُة َعلــى ال� آ ِخ ـرِ.
َر ْف ِعهــا َّ
وفــي �أ ْم ِث َل ـ ِة ال َم ْجمو َع ـ ِة (ب) ،ن َِج ـ ُد ال� أ ْفعــا َل (�أبالــيَ ،ي ْعلــوَ ،ي ْرضــى) �أ ْفعــالا ً ُمضا ِر َع ـ ًة َم ْرفو َع ـ ًة
ُم ْع َتلَّـ َة ال� آ ِخـرِ ،بِاليــا ِء ،والــواوَِ ،وال�ألِـ ِ
ـف َعلــى ال َّت ْرتيـ ِ
الض َّمـ ِة َعلــى �آخـ ِر ك ِّل ِف ْعــلٍ
حاولْنــا نُ ْطـ َق َّ
ـبَ ،و�إِذا َ
ِم ْنهــا ،ن َِجـ ُد ذلِــكَ ثَقيــلا ً َعلــى اللِّسـ ِ
الض َّم َة
ـان فــي ال ِف ْع َل ْيــنِ �( :أبالــيَ ،ي ْعلــو) ،لِهــذا َتكــو ُن َعلا َمـ ُة َر ْف ِع ِهمــا َّ
الض َّمـ ِة َعلــى �آخـ ِر ِه،
ال َم َقـ َّد َر َة َعلــى ال� آ ِخـرَِ ،م َنـ َع ِمـ ْـن ُظهورِهــا الثِّ َقـ ُل� ،أ ّمــا ال ِف ْعـ ُل ( َي ْرضــى) َف َي َت َعـ َّذ ُر نُ ْطـ ُق َّ
الض َّمـ ُة ال ُم َقـ َّد َر ُة َعلــى � ِآخـ ِر ِهَ ،م َنـ َع ِمـ ْـن ُظهورِهــا ال َّت َعـ ُّذ ُر.
ـاء َم ْرفوعـاًَ ،و َعلا َمـ ُة َر ْف ِعـ ِه َّ
و َقـ ْد جـ َ
	�أ ّمــا فــي �أ ْم ِث َل ـ ِة ال َم ْجمو َع ـ ِة (ج)َ ،ف َن ِج ـ ُد �أ َّن ال� أ ْفعــا َل ال ُمضا ِر َع ـ َة ال َمخْ طـ َ
ـوط َت ْح َتهــاَ ( :ت ْق َبليـ َـن،
َت ْب ُسـ ِ
ـمانَ ،ي ْسـ َت ْوفونَ)� ،أ ْسـ ِندَت �إِلــى يــا ِء ال ُمخا َط َبـ ِة ،و�ألـ ِ
الجما َعـ ِةَ ،ف ِهـ َـي ِمـ َـن ال� أ ْفعـ ِ
ـال
ـف الا ْث َن َت ْيــنِ َ ،ووا ِو َ
ـون فــي � ِآخرِهــا كَمــا ن ِ
ـوت النّـ ِ
ُلاحـ ُ
ـظ.
َ
الخ ْم َس ـ ِةَ ،و َتكــو ُن َعلا َم ـ ُة َر ْف ِعهــا ثُبـ َ
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َن ْس َت ْن ِت ُج
	ُ -ي ْر َف ُع ال ِف ْع ُل ال ُمضا ِر ُع ما لَ ْم ُي ْس َب ْق بِ ِ
ناص ٍب �أ ْو جا ِز ٍم.
	-لِ َر ْف ِع ال ِف ْع ِل ال ُمضا ِر ِع َعلا َم ِ
تان:
ــماء)،
�أَّ -
الض َّمــ ُةَ ،و َتكــو ُن ظا ِه َــر ًة �إِذا كا َن ال ِف ْعــ ُل َص َ
حيــح ال� آ ِخــرِ ،ن َْحــ َوَ ( :ت َت�أ َّمــ ُل الشّ ــا ِع َر ُة َّ
الس َ
َو َتكــو ُن ُم َقـ َّد َر ًة َي ْم َنـ ُع ِمـ ْـن ُظهورِهــا الثِّ َقـ ُل� ،إِذا كا َن ال ِف ْعـ ُل ُم ْع َتـ َّل ال� آ ِخـ ِر بِالــوا ِو �أ ِو اليا ِء ،ن َْح َوَ ( :يســمو
ال َمـ ْر ُء بِ�أخْ لا ِقـ ِهَ ،و َي ْر َتقــي بِ ِص ْد ِقـ ِه) َو َي ْم َنـ ُع ِمـ ْـن ُظهورِهــا ال َّت َعـ ُّذ ُر� ،إِذا كَا َن ال ِف ْعـ ُل ُم ْع َتـ َّل ال� آ ِخـ ِر بِال�ألِـ ِ
ـف
الصفــا وال َمـ ْر َو ِة).
ـاج َب ْيـ َـن َّ
ن َْحـ َوَ ( :ي ْســعى الحـ ُّ
ـوت النّـ ِ
ـون فــي � ِآخـ ِر ال� أ ْفعـ ِ
س ُي ْهدونَنــا ال َفـ َـر َحَ ،و َي ْح ِملــو َن فــي
ـض ال َّنــا ِ
ـال َ
ب -ثُبـ ُ
الخ ْم َسـ ِة ،ن َْحـ َوَ ( :ب ْعـ ُ
ـنين).
السـ َ
قُلوبِهـ ْم �أ ْحــزا َن ِّ
الخ ْم َسـ ُة� :أ ْفعــا ٌل ُمضا ِر َعـ ٌة �أ ْسـ ِند َْت �إِلــى يــا ِء ال ُم َخا َط َبـ ِة ن َْحـ َوَ ( :تقوليـ َـن)� ،أ ْو �ألِـ ِ
ـف الا ْث َن ْيــنِ
	-ال� أ ْفعــا ُل َ
ـولانَ ،تقـ ِ
�أ ِو الا ْث َن َت ْيــنِ  ،ن َْحـ َوَ ( :يقـ ِ
الجما َعـ ِة ،ن َْحـ َوَ ( :يقولــونََ ،تقولــونَ).
ـولان)� ،أ ْو وا ِو َ
فائِدَ ٌة َن ْح ِو َّي ٌة:
ْ
 -ال� أ ْص ُل في ال ِف ْع ِل ال ُمضا ِر ِع �أ ْن َيكو َن ُم ْع َرباًَ ،ول ِك َّن ُه َي�أتي َم ْب ِن ّياً ِفي َحالَ َت ْينِ ُهما:

الس ِ
أ� � -إِذا ات ََّص َل بِ ِ
روس ُه َّن.
كون ،ن َْح َو :الطّالِ ُ
نون ال ِّن ْس َو ِةُ ،ي ْبنى َعلى ُّ
بات َي ْك ُت ْب َن ُد َ
الخفيفَــ ِة �أو الثَّقي َلــ ِة اتِّصــالا ً ُم ِ
ــح ،ن َْحــ َو:
ب� -إِذا ات ََّصــ َل بِنونَــي ال َّت ْوكيــ ِد َ
باشــراًُ ،ي ْب َنــى َعلــى ال َف ْت ِ
( َل� أ ِ
ــب �أ ْو �أ ْبلُــ َغ ال ُمنــى).
ييــت .ون َْحــ َوَ :ل� أ ْس َت ْســ ِه َل َّن َّ
الحــ ِّق مــا َح ُ
داف َع ْ
ــن َعــنِ َ
الص ْع َ

َنما ِذ ُج ُم ْع َرب ٌة:
		
�أِ -ه َي ال ُّدنْيا َتقو ُل بِ ِم ْل ِء فيها َحذا ِر َحذا ِر ِم ْن َب ْطشي َو َف ْتكي
ِ
والفاع ـ ُلَ :ضمي ـ ٌر ُم ْس ـ َت ِت ٌر
الض َّم ـ ُة الظّا ِهـ َـر ُة علــى � ِآخ ـ ِر ِه،
َتقــو ُلِ :ف ْع ـ ٌل ُمضــا ِر ٌع َم ْرفــو ٌعَ ،وعلا َم ـ ُة َر ْف ِع ـ ِه َّ
َت ْقديـ ُـر ُه ِهـ َـي.
بِ -
الاس ِت ْسلا َم َت َوكُّلاًَ ،و ِق َص َر ال ِه َّم ِة َقنــا َع ًة.
العاجـ ُز ُي َس ّمي ْ
الض َّمـ ُة ال ُم َقـ َّد َر ُة علــى � ِآخـ ِر ِهَ ،م َنـ َع ِمـ ْـن ُظهورِهــا الثِّ َقـ ُل،
ُي َسـ ّميِ :ف ْعـ ٌل ُمضــا ِر ٌع َم ْرفــو ٌع َوعلا َمـ ُة َر ْف ِعـ ِه َّ
ِ
والفاعـ ُلَ :ضميـ ٌر ُم ْسـ َت ِت ٌر َت ْقديـ ُـر ُه ُهـ َو.
ذين ُولِدوا في ال َع ِ
يــاح.
واصــِف لا ي َــخافو َن ال ِّر َ
ج -الَّ َ
(�أبو الف ََر ِج ال ّساوي)

ـوت النّـ ِ
ـون؛ لِ�أنَّـ ُه ِمـ َـن ال� أ ْفعـ ِ
واو
ـال َ
َيخافــونَِ :ف ْعـ ٌل ُمضــا ِر ٌع َم ْرفــو ٌعَ ،و َعلا َمـ ُة َر ْف ِعـ ِه ثُبـ ُ
ـواوُ :
الخ ْم َسـ ِة ،والـ ُ
الجما َع ـ ِةَ ،ضمي ـ ٌر ُم َّت ِص ـ ٌلَ ،م ْب ِنـ ٌّـي علــى ال ّسـ ِ
ـكون ،فــي َم َح ـ ِّل َر ْفـ ِـع فا ِعــلٍ .
َ
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ريبات
َت ْد ٌ
أ

ريب ال� َّولُ :
الت َّْد ُ
ُجيب بـِ (نَ َع ْم) �أو بِـ (لا) لِ ُك ٍّل ِم َن ال ِع ِ
بارات ال�آتِ َي ِة:
ن
ُ
(
							
�أَ -ي�أْتي ال ِف ْع ُل ال ُمضا ِر ُع ُم ْع َرباً.
بُ -ي ْر َف ُع ال ِف ْع ُل ال ُمضا ِر ُع �إِذا لَ ْم ُي ْس َب ْق بِ ِ
		
(
			
ناص ٍب �أ ْو بِجا ِز ٍم.
(
			
بالض َّم ِة الظّا ِه َر ِة.
ياء َّ
جُ -ي ْر َف ُع ال ِف ْع ُل ال ُمضا ِر ُع الَّذي � ِآخ ُر ُه ٌ
(
						
الخ ْم َس ُة �أ ْفعا ٌل ُمضا ِر َع ٌة.
د -ال� أ ْفعا ُل َ
الس ِ
هـ� -إِذا �أ ْس ِن َد ال ِف ْع ُل ال ُمضا ِر ُع �إِلى ِ
(
كون		.
نون ال ِّن ْس َو ِة ُي ْبنى َعلى ُّ

)
)
)
)
)

ريب الثّاني:
الت َّْد ُ
ن َْس َتخْ ر ُِج ال� أ ْفعا َل ال ُمضا ِر َع َة ال َم ْرفو َع َةَ ،ون َُب ِّي ُن َعلا َم َة َر ْف ِعها فيما َي�أْتي:
حين ُيعانِقُني ال َّن ْو ُم
�أَ -
َو َي ْسري َخ َد ٌر في َج َسدي ال ُم ْت َع ْب
راخى َف ْوقَ َسريري الد ِّاف ِئ في ك ََسلٍ
�أ َت َ
�أ ْب ِص ُر شَ ْيخاً َم ْقروراً ِم ْن شَ ْعبي
(ح َس ْين مهنّا)
							
في لَ ْي ِل ال ُغ ْر َب ِة َي َت َقلَّ ْب
ُ
جيب اللّ ُه َ -تعالى -بِما ُه َو َخ ْي ٌر لَها.
ُلوب بِما َتشْ َتهيَ ،ف ُي ُ
بَ -ت ْدعو الق ُ
(الماعون)٦،٧ :
ج -قا َل َتعالى﴿ :ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄﮅ﴾
ريب الثّالِ ُث:
الت َّْد ُ

َمه َّمة بيتية

نُ َمثِّ ُل بِ ُج ْم َل ٍة ُمفي َد ٍة لِ ُك ٍّل ِم ّما َي�أْتي:
�أِ -ف ْعلٍ ُمضا ِر ٍع َم ْرفو ٍعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َض َّم ٌة ظا ِه َرةٌ.
بِ -ف ْعلٍ ُمضا ِر ٍع َم ْرفو ٍعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َض َّم ٌة ُم َق َّد َر ٌة .
ُبوت النّ ِ
ون.
جِ -ف ْعلٍ ُمضا ِر ٍع َم ْرفو ٍعَ ،و َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه ث ُ
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ريب ال ّرا ِب ُع:
الت َّْد ُ
نُ ْعر ُِب ما َت ْح َت ُه َخ ٌّط فيما َي�أْتي:
�أَ -س َن ْر َف ُع ُج ْر َحنا َو َطناً َون َْس ُك ُن ُه
الص ْب ِر بِالبارو ِد نَشْ َح ُن ُه
َس َن ْل َغ ُم َد ْم َعنا بِ َّ
اريخ ل ِكنّا نُ َك ِّونُ ُه.
َولَ ْسنا نَ ْر َه ُب التّ َ

					

الص ِ
صوف ِ
ٍ
لاح َّي ِة ،لا َت ْكفي لِ َع ْق ِد َصدا َق ٍة َم َع الشِّ تا ِء.
ب� -إ َّن ( َك ْن َزةَ)
واح َد ًة ُم ْن َت ِه َي َة َّ

			
ج -قا َل َت َعالى﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾

(�أ ْح َمد َد ْحبور)

(محمود درويش)
(ال َّن ْحل)٠٥:

ال َبلا َغ ُة
راج َع ٌة)
( ُم َ
َراغات ال�آتِ َي َة بِما ُي ِ
ريب ال� أ َّولُ  :نَ ْم َل� أ الف ِ
ناس ُبها:
الت َّْد ُ
�أُ -علو ُم َالبلا َغ ِة ثَلا َث ٌة ِه َي...................... -2 ..................... -1 :
......................... -3
بِ -
ص ُه َو...................................................:
ناس النّ ِاق ُ
الج ُ
الس ْج ُع ُه َو..........................................................:
جَّ -
الس ْج ِع......................... -2 ......................... -1 :
دِ -م ْن َفوائِ ِد َّ
ريب الثّاني :نُ َمثِّ ُل بِ ُج ْم َل ٍة تا َّم ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا لِ ُك ٍّل ِم ّما َي�أْتي:
الت َّْد ُ
س تا ٍّم ...............................................................
�أِ -جنا ٍ
كات ..........................................
س نا ِق ٍ
بِ -جنا ٍ
الح َر ُ
ف ِفي ِه َ
ص َتخْ َت ِل ُ
الح ِ
روف .....................................
س نا ِق ٍ
جِ -جنا ٍ
تيب ُ
ص َيخْ َت ِل ُ
ف ِفي ِه َت ْر ُ
دَ -س ْج ٍع ..................................................................
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إِ
ال� ْملا ُء
ف الفارِ َق ُة
ال�ألِ ُ

الم ْجمو َع ُة ال�أولى:
َ
مين �إِلى َت ْحري ِر ِه.
�أَ -ي ْدعو ال� أ ْقصى ال ُم ْس ِل َ
ين �إِلى ال ُق ْدسِ.
لوب ال ِف َل ْسطي ِن ّي َ
بَ -ت ْهفو قُ ُ
الم ْجمو َع ُة الثّانِ َي ُة:
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
�أ -سائقو ال َم ْر ِ
كبات ال ُعموم َّية ُم ْل َتزِمو َن بِقَواعد ال ُمرورِ.
بِ -
سير َة ال َكشْ ِف َّي َة.
حاملو ال� أ ْعلا ِم َي َت َصدَّرو َن ال َم َ

الم ْجمو َع ُة الثّالِ َث ُة:
َ
ِ
دير َعلى ال َّط َل َب ِة؛ ل�أنَّ ُهم ال َت َزموا بِال َّت ْع ِ
ليمات ال َّت ْر َب ِو َّي ِة.
�أ� -أ ْثنى ال ُم ُ
ارين.
ب -لَ ْن َتنالوا ِم ْن َعزي َم ِة شَ ْع ِب َ
الج ّب َ
الخ ْي ِر َت ِجدو ُه.
فاءلوا بِ َ
جَ -ت َ

َنـتَــ�أ َّمـ ُل

	�إِ َذا َت�أ َّم ْلنــا ال َك ِل َم َت ْيــنِ ( َي ْدعــوَ ،ت ْهفــو) فــي أ� ْم ِث َلـ ِة ال َم ْجمو َعـ ِة ال�أولــى ،ن َِج ُد ُهمــا ِف ْع َل ْيــنِ ُمضا ِر َع ْيــنِ
ف َغ ْيـ ُـر
الحـ ْذ َ
حاولْنــا َحـ ْذ َ
ف هـ ِذ ِه الــوا ِو ِمــن � ِآخـ ِر كُ ٍّل ِم ْن ُهمــا ،ن َِجـ ُد �أ َّن َ
َي ْن َتهــي كُ ٌّل ِم ْن ُهمــا بِــواوٍ ،و�إِذا َ
ف
ـواو فــي � ِآخـ ِر كُ ِّل ِف ْعــلٍ ِم ْن ُهمــا َحـ ْر ٌ
ُم ْم ِكــنٍ ؛ لِ� أ َّن كُ َّل ِف ْعــلٍ ِم ْن ُهمــا َيخْ َتـ ُّل َم ْعنــا ُهَ ،و ِمـ ْـن ُهنــا نَ َت َب َّيـ ُن �أ َّن الـ َ
ـواو لا ُت ْت َبـ ُع بِ�ألِـ ٍ
ـف.
�أ ْص ِلـ ٌّـيَ .وهـ ِذ ِه الـ ُ
َو�إِذا َت�أ َم ْلنــا ال َك ِل َم َت ْيــنِ (ســائِقو ،حا ِملــو) ،ن َِج ُد ُهمــا ْاس ـ َم ْينِ َ ،م ْجمو َع ْيــنِ َج ْم ـ َع ُم َذكَّ ـ ٍر ســالِماً،
ـواو في ِهمــا بِ�ألِـ ٍ
الســالِ ِم.
ـواو َ
ـفَ ،وتُ َس ـ ّمى ه ـ ِذ ِه الـ ُ
َم ْرفو َع ْيــنِ ُمضا َف ْيــنِ  ،لَ ـ ْم تُ ْت َبـ ِـع الـ ُ
واو َج ْمـ ِـع ال ُم َذكَّ ـ ِر ّ
	�أ َّمــا �إِذا َت�أ َّم ْلنــا ال َك ِلمـ ِ
فاءلــوا) فــي �أ ْم ِث َلـ ِة ال َم ْجمو َعـ ِة الثّالِ َثـ ِة ،ن َِجدُهــا �أ ْيضـاً
ـات (ال َت َزمــواَ ،ت َنالــواَ ،ت َ
فاءلــوا)
�أ ْفعــالاًَ ،و َي ْظ َهـ ُـر لَ َنــا �أ َّن ال ِف ْعـ َل (ال َت َزمــوا) ِف ْعـ ٌل مــاضٍَ ،وال ِف ْعـ َل ( َتنالــوا) ِف ْعـ ٌل ُمضــا ِر ٌعَ ،وال ِف ْعـ َل ( َت َ
ـت بِـ ُك ٍّل ِم ْن ُهمــا وا ٌو َتـ ُد ُّل َعلــى َجما َعـ ِة ال ُّذكــورَِ ،و ِع ْنـ َد َحـ ْذ ِف هـ ِذ ِه الــواوَِ ،ف إِ�نَّهــا
ِف ْعـ ُل �أ ْمـرٍَ ،و َقـ ِد ات ََّص َلـ ْ
لا ُت َؤثِّـ ُـر َعلــى َم ْعنــى ال� أ ْفعـ ِ
ـاءلْ) َو ِمـ ْـن ُهنــا
ـال؛ �إِ ْذ ُت ْص ِبـ ُـح بِ ْن َي ُتهــا َعلــى ال َّن ْح ـ ِو ال�آتــي( :ال َت ـ َز َمَ ،تنــا ُلَ ،تفـ َ
ـت َح ْرفـاً �أ ْص ِل ّيـاً ِمـ ْـن ُحـ ِ
واو َجما َعـ ٍة َضميـ ٌر َي َّت ِصـ ُل
ـواو لَ ْي َسـ ْ
ـروف ال ِف ْعـلَِ ،و�إِنَّمــا ِهـ َـي ُ
َي َت َب َّيـ ُن لَنــا �أ َّن هـ ِذ ِه الـ َ
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بِال ِف ْعــلِ بِ�أنْوا ِعـ ِه الثَّلا َثـ ِة( :الماضــيَ ،وال ُمضــا ِر ِعَ ،وال� أ ْمـرِ) َو ُي ْم ِكـ ُن َح ْذفُهــاَ ،ولا شَ ــكَّ �أنَّنــا ن ِ
ُلاحـ ُ
ـظ �أ َّن
ـؤال َعـ ْـن �أ َه ِّم َيـ ِة هـ ِذ ِه ال�ألِـ ِ
ـواو تُ ْت َبـ ُع بِ�ألِـ ٍ
السـ ِ
ـب َولا تُ ْل َفـ ُ
ـف ،ن َْسـ َت ْن ِت ُج �أنَّهــا َت�أْتــي
هـ ِذ ِه الـ َ
ـظَ ،و ِع ْنـ َد ُّ
ـف تُ ْك َتـ ُ
الجما َعـ ِةَ ،ولا َت�أْتــي َب ْعـ َد الــوا ِو ال� أ ْص ِل َّيـ ِة َووا ِو َج ْمـ ِـع ال ُمذكَّـ ِر ال ّســالِ ِم؛ ِمـ ْـن �أ ْجــلِ ال َّت ْفرِيــقِ َب ْيـ َـن
َب ْعـ َد وا ِو َ
ـف الفا ِر َقـ َة).
الــوا ِو ال� أ ْص ِل َّيـ ِة َووا ِو َ
الجما َعـ ِةَ ،و ِمـ ْـن ُهنــا �أ َخـ َذ ْت َت ْسـ ِم َي َتها (ال�ألِـ َ

َن ْس َت ْن ِت ُج
الجما َعـ ِة فــي ال� أ ْفعـ ِ
ـب َو َلا ُت ْل َفـ ُ
ـال؛ لِل َّت ْنبيـ ِه َعلــى �أنَّهــا
ـظُ ،تضـ ُ
ـاف َب ْعـ َد وا ِو َ
ـف الفا ِر َقـ ُة� :ألِـ ٌ
�أ -ال�ألِـ ُ
ـف ُت ْك َتـ ُ
ف ِع ْنـ َد اتِّصـ ِ
ـال
واو َجما َعـ ٍة ،ن َْحـ َوَ :ك َتبــوا ،لَـ ْم َي ْك ُتبــوا ،ا ْك ُتبــواَ ،وتُ ْحـ َذ ُ
لَ ْي َسـ ْ
ـت واواً �أ ْص ِل َّيـ ًةَ ،و�إِنَّمــا ِهـ َـي ُ
ال ِف ْعــلِ بِ َضميـرِ ،ن َْحـ َو :ا ْك ُتبــو ُه ،لَـ ْـن َي ْك ُتبــو ُه.
السالِ ِم ن ِ
ُراعي ما َي�أْتي:
ب -لل َّتميي ِز َب ْي َن الوا ِو ال� أ ْص ِل َّي ِةَ ،و وا ِو َ
الجما َع ِةَ ،و وا ِو َج ْم ِع ال ُم َذكَّ ِر ّ
ف ال�أخيـ ُـر ِمـ َـن ال ِف ْعــلِ َ ،و َيخْ َتـ ُّل َم ْعنــى ال ِف ْعـ ِل ِع ْنـ َد َح ْذ ِفهــاَ ،ولا َت ْت َب ُعهــا
الحـ ْر ُ
ـواو ال� أ ْص ِل َّيـ ُةِ :هـ َـي َ
 -١الـ ُ
ـف فا ِر َقـ ٌة ن َْحـ َوَ :ي ْســموَ ،ي ْدنــوَ ،ي ْصحــو.
�ألِـ ٌ
ـالَ ،و ُي ْم ِكـ ُن َح ْذفُهــا دو َن ُحـ ِ
الجما َعـ ِة فــي ال� أ ْفعـ ِ
ـدوث َخ َلــلٍ فــي ال َم ْعنــىَ ،وتُ ْت َبـ ُع بِ�ألِ ِف
واو َ
َ -٢تكــو ُن ُ
ال َّت ْفريــقِ ن َْحـ َو :ا ْذ َهبــواَ ،ك َتبوا ،لَ ْن َي َت َك َّســروا.
الســالِ ِم ،فــي � ِآخـ ِر ال� أ ْســما ِء ال َم ْجمو َعـ ِة َج ْمـ َع ُم َذكَّـ ٍر ســالِماً فــي حـ ِ
ـال
َ -٣تكــو ُن ُ
واو َج ْمـ ِـع ال ُم َذكَّـ ِر ّ
َك ْونِـ ِه ُمضافـاًَ ،ولا تُ ْت َبـ ُع بِ�ألِـ ِ
ـف ال َّت ْفر ْيــقِ  ،ن َْحـ َوُ :م َه ْن ِدســو ال َمشْ ــرو ِع ُم ْب ِدعــونَ.
ريب
الت َّْد ُ

نُ َح ـ ِّد ُد إ� ِْن كا َنـ ِ
ـات الَّتــي َت ْحتَهــا ُخطـ ٌ
حيح ـ ٍة إِ� ْملائِ ّي ـ ًا ،ثُ ـ َّم
ـت ال َك ِلمـ ُ
حيح ـ ًة �أ ْم َغ ْي ـ َر َص َ
ـوط َص َ
حيح ـ ِة ِم ْنهــا:
نُ َص ـ ِّو ُب َغ ْي ـ َر الصَّ َ
صلّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َمَ -ي ْحنو َعلى ال� أ ْط ِفال.
�أ -كا َن ال َّرسو ُل َ
هات بِد َْو ِر ِه َّن ال َّنبيلِ .جُ -م َب ْر ِمجوا ه ِذ ِه اللُّ ْع َب ِة بارِعونَ.
بَ -ت ْسموا ال� أ َّم ُ
دْ -اس َتعينو بِال َو ْح َد ِة لِ َت ْحقيقِ ال َّن ْصرِ.
هـ� -إِ ْن تُ ْه ِملوا ال ُّن ْص َح َت ْفشَ لو.
وُ -مكا ِفحو الفَسا ِد لَ ُه ْم �أ ْج ٌر َعظي ٌم.
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التَّ ْعبي ُر
لاث فِ ْق ٍ
َعين بِال� أ ْفكارِ ال�آتِ َي ِة لِ ِكتا َب ِة َث ِ
رات ُمتَرا ِب َط ٍة:
َن ْست ُ

�أ� -أرا َد إِال� ْسلا ُم لِ إِل�نْ ِ
سان �أ ْن َيكو َن ُم َتفائِلاً؛ لِ َي ْقوى َعلى ال ِقيا ِم بِ َم ْسؤولِ ّياتِ ِه.
َمات وال� أ َز ِ
والصد ِ
مات.
قاو َم ِة ال� أ ْمرا ِ
ض َّ
ب -ال ُم َتفائِلو َن ُه ُم ال� أ ْق َد ُر َعلى ال َعطا ِءَ ،و ُم َ
س َو ُم َح َّببو َن لَ ُه ْم.
ج -ال ُم َتفائِلو َن ُم َق َّربو َن ِم َن النّا ِ
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الدرس الثّاني

طين
ِس ْنديا َن ٌة ِم ْن فِ َل ْس َ

د .وليد سيف

ص:
َب ْي َن َيدَ ِي النَّ ِّ
ِ
ـاصَ ،و ِ
ـبَ ،وشـ ِ
ـطيني ال� أ ْصـلِِ ،م ْن
باحـ ٌ
َوليـ ُد َسـ ْيف كاتِـ ٌ
ـاع ٌرَ ،وقـ ٌّ
ـث �أكاديمـ ٌّـي ف َل ْسـ ُّ
َمدي َنـ ِة طولَ َكـ ْر َمُ ،ولِـ َد عــا َم (1948م)َ ،ح َصـ َل َعلــى ال ُّد ْكتــوراه فــي اللُّ َغـ ِة ال َع َربِ َّيـ ِة ،و َع ِمـ َل
ُم ِ
حاضــراً فــي الجا ِم َعـ ِة ال� أ ْر ُدنِ َّيـ ِة ،ثُـ َّم َت َفـ َّر َغ لِل َع َمـ ِل الدِّرا ِمـ ِّـيَ ،ف�أنْ َجـ َز ِعـ َّد َة �أ ْعمـ ٍ
ـالِ ،م ْنهــا:
تغريب ُة َبني
ْريبـ ُة ال ِف َل ْســطي ِن َّي ُة)َ ،و ِمـ ْـن �أ ْشـ َـه ِر �أ ْعمالِـ ِهَ :قصائِـ ُد في َز َمنِ ال َف ْتـ ِـحَ ،و َ
ُم َس ْل َسـ ُل (ال َّتغ َ
ـص الَّــذي َب ْيـ َـن �أ ْيدينــا سـ َـير ٌة ذاتِ َّيـ ٌة ِمـ ْـن ِكتابِـ ِه (الشّ ــا ِه ُد ال َمشْ ــهو ُد)َ ،ي َت َحد َُّث
ِف َل ْسـ َ
ـطينَ .وال َّنـ ُّ
فيـ ِه َعـ ْـن ِذ ْكرياتِـ ِه َمـ َع َج َّدتِـ ِهَ ،و َت َعلُّ ِقـ ِه بِهــاَ ،و ُح ْزنِـ ِه َعلــى َوفاتِهــا.
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ال ِقرا َء ُة:

الصــلا ِة
ـجا َد ِة َّ
َ ...ولا �أ ْذكُـ ُـر َجدَّتــي �إِلّا َو ِهـ َـي جالِ َسـ ٌة َعلــى َسـ ّ
ال َم ْصنو َع ـ ِة ِمـ ْـن ِج ْل ـ ِد ال َغ َن ـ ِم َو َف ْر َوتِ ـ ِهَ ،ف ـ إِ� ْن لَ ـ ْم َت ُكـ ْـن فــي َصــلا ٍة،
ـت َملا ِمـ ُـح َو ْج ِههــا
الصــلا ِةَ .وكانَـ ْ
الصــلا ِة َو َّ
َف ِهـ َـي فــي ِذ ْكـ ِر اللّـ ِه َب ْيـ َـن َّ
َت ِنـ ُّم َعـ ْـن َســكي َن ٍة ِ
داخ ِل َّيـ ٍة َعمي َقـ ٍةَ ،ف ِهـ َـي فــي َســلا ٍم دائِـ ٍم َمـ َع َر ِّبهــا،
ـت لَهــا" :اللّـ ُه ُيخلّيـ ِ
ـك يــا
ـت �إذا قُ ْلـ ُ
َو َمـ َع نَ ْف ِســهاَ ،و َمـ َع النّــاسَِ .ف ُك ْنـ ُ
ـت َك�أ َّن �أ ْفعــى َقـ ْد لَ َد َغ ْتهــاَ ،و َتقــو ُل " :لا َتـ ْد ُع َع َلـ َّـي
ِسـتّي" ،انْ َتف ََضـ ْ
يــا َحبيبــي"َ .ف�أقــو ُل� " :إِنَّمــا �أ ْدعــو لَ ِك يا ِسـتّي "َ ،ف َتقــو ُلَ " :ب ْل ِه َي
حاجتــي بِطـ ِ
قاء َربّــي"؟ لَ ْم
َد ْعـ َو ٌة َع َلـ َّـي ،مــا َ
ـول ال ُع ْمـرَِ ،و�أنــا �أت َع َّجـ ُل لِ َ
ريح ِم ْن شَ ــقا ِء
الحيــا ِةَ ،ولا َت َع ُّجلا ً لِ َم ْو ٍت ُي ُ
َت ُكـ ْـن َتقــو ُل ذلــكَ َت َب ُّرمـ ًا بِ َ
ال ُّدنْيــاَ .و ِ
الحيا ِة،
ـس ال ُم ْط َم ِئ َّنـ ُة الَّتي ْاســتو َف ْت َم َه َّم َتها في َ
لك َّنهــا ال َّن ْفـ ُ
ـت َح َّظهــا ِم ْنها بِ ُح ْلوِهــا َو ُم ِّرها.
َو�أصا َبـ ْ
ــب
عاشَ ْ
ــت َجدَّتــي دي َنهــا فــي ُدنْياهــا دو َن �أ ْن َت ْص َح َ
الحديـ ِ
َم َعهــا ُم َجلَّـ ِ
ـثَ ،ح ْسـ ُـبها ِمـ ْـن دي ِنهــا
ـدات ال ِف ْق ـ ِه َوال َّت ْفســي ِر َو َ
�أنَّها شَ ـ ِهد َِت الشَّ ــها َد َت ْينِ َ ،و ْاسـ َت ْو َف ْت �أ ْركا َن إِال�ســلا ِم َصلا ًة َو ِصياماً
َو َح ّجـاً َو َزكاةًَ ،وزا َد ْت َعلــى ذلِــكَ ِمـ َـن ال َّن ِ
وافــلِ مــا ْاســتطا َع ْت َت َق ُّربـاً
ض فــي النّــاسَِ ،ف َل ـ ْم
الخ ـ ْو ِ
َو ْاح ِتســاباًَ ،و�أ ْم َس ـ َك ْت لِســا َنها َعــنِ َ
�أ ْسـ َم ْعها َقـ ُّ
س َعلــى
ـت ِمـ ْـن �أ َحـ ِّن النّــا ِ
ـط َت ْذكُـ ُـر �أ َحــداً بِســو ٍءَ ،وكانَـ ْ
الضعيـ ِ
ـف َو َاليتيـ ِم َوال� أ ْر َم َلـ ِةَ .فـ إ�ذا ُع ِصـ َـر َز ْيتــو ُن �أ ْر ِضنــا فــي
الفَقيـ ِر َو َّ
ـيء بِ ـ ِه �إِلــى َب ْي ِتنــا فــي طولَ َك ـ ْر َم ،لَ ـ ْم نَ ـ�أْكُ ْل ِم ْن ـ ُه حتّــى
ال َق ْر َي ـ ِةَ ،وجـ َ
تُخْ ـر َِج ِم ْن ـ ُه َح ـ َّق العائِــلِ َوالفَقي ـرِ.
َعلــى ِم ِ
الســ ْن ِديا َن َة
ثــال ال� أ ِّم ال ِف َل ْســطي ِن َّي ِة ،كان ْ
َــت َجدَّتــي ِّ
ف َح ْولَها ال� أ ْسـ َـرةَُ ،و َت ْسـ َت ِظ ُّل بِ ِظلِّهاَ .وكا َن
القَدي َم َة المورِ َف َة الَّتي َت ْل َت ُّ
ْاح ِتــرا ُم �أ ْبنائِهــا لَهــا ن َْهجـاًَ .وكا َن والِــدي �أ َح َّد ُهــم ِمزاجـاًَ ،و ِ
لك َّنـ ُه كا َن
ـب� ،أ ْو �أ َم َر ْتـ ُه بِق ِ
َبول
َوقّافـ ًا ِع ْنـ َد �أ ِّمـ ِه �إِذا ن ََه ْتـ ُه َعـ ْـن �أ ْمـ ٍر َي ُهـ ُّم بِـ ِه �إِذا َغ ِضـ َ
شَ ـ ْـي ٍء َق ْد ا ْم َت َن َع َع ْن ُهَ .وما كان َْت َت ْف َع ُل ذلكَ بِ َل ْه َج ِة ال� أ ِّم ال ُم َت َح ِّك َم ِة،
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الض َج ُر.
ال َّت َب ُّر ُمّ :
الضي ُق َو َّ

�أ ْم َس َك ْت لِسانَها :ا ْم َت َن َع ْت
َعنِ ال َكلا ِم ِ
ش َعلى
الفاح ِ
النّاسِ.
الس ْن ِديانَ ُة :شَ َج َر ٌة َعظي َم ٌة
ِّ
راج.
ِم ْن شَ َج ِر ال� أ ْح ِ
المو ِر َف ُة :ال َّطوي َل ُة ال ُم ْم َت َّدةُ.
اف :ال ُم َت�أن ّيَ ،غ ْي ُر
ال َوقّ ُ
ال ُم َت َع ِّجلِ .

َفذلِــكَ �أ ْب َعـ ُد شَ ـ ْـي ٍء َعـ ْـن شَ ـ َـخ ِص َّي ِتها .كا َن َيكفــي أ� ْن َت َتدَخَّ ـ َل بِ َر�أْيِهــا،
ـف ِع ْنـ َد ُهَ .وبِال َّط ْبـ ِـع ،كُنّــا نُـ ْد ِر ُك ذلِــكَ �إِ ْذ كُنّــا ِصغــاراًَ ،ف َنعــو ُذ بِهــا
َف َي ِقـ َ
ِمـ ْـن َغ َضبـ ِ
حاج ِتنــا ِع ْنـ َد ُه.
ـات الوالِـ ِد� ،أو ن َْس َتشْ ـ ِف ُع بِهــا لِ َ
ـب �أ ْن �أ ْسـ َت ْل ِق َي ِع ْندَهــاَ ،ف�أ ْسـ ِن َد َر�أْســي �إِلــى ُر ْك َب ِتهــا،
َولَ َكـ ْم كُ ْنـ ُ
ـت �أ ِحـ ُّ
الخ ِشـ َـنَ ،و َت ْرقِ َيني بِالدُّعا ِء َوال ِّذ ْكرَِ .ف إ� ْن
َو َي ْحلو لَها �أ ْن تُ َم ِّســدَ شَ ـ ْع ِر َي َ
ض �أ ْو َغ ْي ِر ِه ،كان َْت َت ْف َع ُل ذلِكَ َوفي َك ِّفها َق ْب َض ٌة
ِض ِم ْن َم َر ٍ
�ألَ َّم بِي عار ٌ
ـت ِمـ َـن ال ُّر ْق َي ِةَ ،ن َث َر ْت ال ِم ْل َح في َالهوا ِء؛ لِ�أن ّها َت ْع َت ِق ُد
ِمـ ْـن ِم ْلـ ٍـحَ ،فـ إ�ذا َف َر َغـ ْ
ِض.
ص ِم ْن ِج ْســمي ال ّسـ َ
ـوء العــار َ
�أنَّـ ُه ا ْم َت َّ
الجــ َّد ِة ال َم�أْ ِ
َو َعلــى ِم ِ
َــت َجدَّتــي ُم ْســ َت ْو َد َع
لــوف ،كان ْ
ثــال َ
ِ
الحكايـ ِ
ـات "
الخ ّري ِف ّيـ ْ
ـطين " ُ
ـات الشَّ ـ ْع ِب َّي ِة الَّتــي ن َُسـ ّميها فــي ِف َل ْسـ َ
ـص ِ
الحكا َيـ ِة لِل َمـ َّر ِة ال�ألْـ ِ
ـف دو َن
َوكُنّــا نُ ِلـ ُّـح َع َل ْيهــا �أ ْن تُعيـ َد َع َل ْينــا َقـ َّ
ـب َم ـ َع ِ
الحكا َي ـ ِة �إِلــى
�أ ْن نَ َم ـ َّلَ .وفــي كُ ِّل َم ـ َّر ٍة َجدي ـ َد ٍة كُنّــا نَ ْذ َهـ ُ
ـص ال َم ْكــرو ُر فــي �أ ْن َيخْ لُـ َق
تُخــو ٍم ِسـ ْـح ِر َّي ٍة َبعيـ َد ٍةَ ،ولا ُيخْ ِفـ ُق ال َقـ ُّ
فينــا ُع ْن ُصـ َـر ال َّت َوتُّـ ِر َوال َّتشْ ــويقِ فــي انْ ِتظــا ِر �أ ْن َت ْن َج ِلـ َـي َحقي َقـ ُة ال َم ْكـ ِر
ـف ال َم ْظلــو ُم ِمـ َـن الظّالِـ ِم.
�أخيــراًَ ،ف َي ْن َت ِصـ َ
ـب ُح ْزنــيَ ،و ِ
لك َّنـ ُه
حاولْـ ُ
َه َّزنــي ن ََبـ�أ َوفــا ِة َجدَّتــيَ ،و َ
ـت �أ ْن �أ ْك ُتـ َ
السـ ْن ِديانَ َة ال َعظي َم َة �إِلّا َق ْلبي
س َي َسـ ُع تِ ْلكَ ِّ
كا َن �أ ْك َب َر ِم َن ال ِعبا َر ِةَ ،ولَ ْي َ
َوو ِْجداني َوذا ِك َرتي الَّتي َت ْح َت ِض ُن �إِ ْرثَها الدّائِ َم .غا َي ُة ما ْاس َت َط ْع ُت �أ ْن
ض َملا ِم ِح
ـاء لِ ِذ ْكراهــا َب ْعـ َد حينٍ ِمـ َـن ال َّد ْهرِ� ،أنّــي �ألْ َق ْي ُت َب ْع َ
�أ ْف َع َلـ ُه َوفـ ً
ْريبـ ِة ال ِف َل ْســطي ِن َّي ِة".
شَ ــخْ ِص َّي ِتها َعلــى شَ ــخْ ِص َّي ِة "�أ ِّم �أ ْح َمـدَ" في"ال َّتغ َ
السـ ْن ِديا ُن ال ِف َل ْســطي ِن ُّي ُم َتشــابِهاً َر�أى ال ُمشا ِه ُد ال ِف َل ْسطي ِن ُّي
َولَ ّما كا َن ِّ
ف نَراها فيما
في "�أ ِّم �أ ْح َمدَ" ِمثا َل ال� أ ِّم ال ِف َل ْســطي ِن َّي ِة .تِ ْلكَ الَّتي َسـ ْو َ
َب ْعـ ُد َت ْح َت ِضـ ُن ِجـ ْذ َع َز ْيتونَـ ٍة َقدي َمـ ٍة ،كَمــا َت ْح َت ِضـ ُن َولَداً ُي ِ
وشــكُ �أ ْن
َي َت َخ َّط َفـ ُه ال ُغــزا ُة "المــا ّرو َن َب ْيـ َـن ال َك ِل ِ
مات العابِ َر ِة"َ ،و�إ ِِن ْاسـ َتباحوا �إِلى
حيــنٍ لَ ْح َمنا َو َد َمنــا َو َق ْم َحنا.

تُ َم ِّسدَُ :ت ْم َس ُح.
َت ْرقيني :تُ َع ِّو ُذني بِ َق ْولِها
(بِ ْس ِم اللّ ِه �أ ْرقيكَ َواللّ ُه
َيشْ فيكَ ).

ال ُّتخو ُمُ :م ْف َر ُدها ُتخْ ٌمَ ،و ُه َو
الح ُّد ِ
الفاص ُل َب ْي َن �أ ْر َض ْينِ .
َ

من كتاب (الشاه ُد والمشهو ُد)
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تيعاب
ال َف ْه ُم ْ
والاس ُ

لج َّد ِة؟
 -١ما ّ
الصو َر ُة الَّتي كا َن الكاتِ ُب َي َت َذكَّ ُرها دائِماً لِ َ
الج َّد ِة َت ِن ُّم؟
َ -٢ع َّم كان َْت َملا ِم ُح َو ْج ِه َ
ص ما َي ُد ُّل َعلى َح ِ
الض ِ
عيف.
الج َّد ِة َعلى الفَقي ِر َو َّ
نان َ
 -٣ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال َّن ِّ
حاج ِت ِه ْم لِذلِكَ ؟
الج َّد ِة ِع ْن َد َ
ناء َي ْس َتشْ ِفعو َن بِ َ
َ -٤متى كا َن ال� أ ْب ُ
الج َّد ِة الَّتي كان َْت َت ْرويها لِ� أ ْحفا ِدها؟
 -٥بِ َم ات ََّس َم ْت ِح ُ
كايات َ
الج َّد ُة َت ْف َع ُل ِع ْندَما كا َن ُي ْس ِن ُد الكاتِ ُب َر�أْ َس ُه �إِلى ُر ْك َب ِتها؟
 -٦ماذا كان َْت َ

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل

 -١نُ َعلِّـ ُل مــا َي�أْتــي:
الهوا ِء َب ْع َد ُر ْق َي ِتها لِ َحفي ِدها.
�أ -نَث َْر َ
الج َّد ِة ال ِم ْل َح في َ
الج َّد ِة لِ ِق َص ِصها لِل َم َّر ِة ال�ألْ ِف.
بَ -ع َد َم َم َل ِل ال� أ ْبنا ِء ِم ْن �إِعا َد ِة َ
 -3ن َْس َت ْن ِت ُج َع ِ
ص.
واط َ
ف الكاتِ ِب تُجا َه َج َّدتِ ِه كَما َي ْبدو في ال َّن ِّ
 -4نُ َو ِّض ُح َجما َل ال َّت ْصوي ِر في ال ِع ِ
بارات ال�آتِ َي ِة:
�أ -انْ َتف ََض ْت َك�أ َّن �أ ْفعى َق ْد لَ َد َغ ْتها.
ف َح ْولَها ال� أ ْس َرةَُ ،و َت ْس َت ِظ ُّل بِ ِظلِّها.
الس ْن ِديانَ َة القَدي َم َة المو ِر َف َة الَّتي َت ْل َت ُّ
ب -كان َْت َجدَّتي ِّ
جَ -وفي كُ ِّل َم َّر ٍة َجدي َد ٍة كُنّا نَ ْذ َه ُب َم َع ِ
الحكا َي ِة �إِلى تُخو ٍم ِس ْح ِر َّي ٍة َبعي َد ٍة.
 - ٥نَشْ َر ُح َدلالَ َة ال ِعبا َر َت ْينِ ال�آتِ َي َت ْينِ :
�أ -الما ّرو َن َب ْي َن ال َك ِل ِ
باح ال ُغزا ُة لَ ْح َمنا َو َد َمنا َو َق ْم َحنا.
مات العابِ َر ِة .بْ -اس َت َ

الـ ُّلـ َغـ ُة

كيب ْينِ ال َمخْ ِ
طوط َت ْح َت ُهما فيما َي�أْتي:
 - ١نُ َف ِّر ُق في ال َم ْعنى َب ْي َن ال َّت ْر َ
ض النّاسَِ ،ي ْس ُت ْر ُه اللّ ُه في ال ُّدنْيا َوال� آ ِخ َر ِة.
ض في أ� ْعرا ِ
الخ ْو ِ
�أ َ -م ْن ُي ْم ِس ْك لِسا َن ُه َعنِ َ
دير النّ ِ
اج ُح ُي ْم ِس ُك ِب ِزما ِم ال�أمو ِر في �إِدا َر ِة َم ْد َر َس ِت ِه.
ب -ال ُم ُ
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ال َق ِ
واع ُد
َن ْص ُب ال ِف ْع ِل ال ُمضارِ ِع
ال� أ ْم ِث َل ُة:

الم ْجمو َع ُة ( أ�)
َ

1-1عاشَ ْت َجدَّتي َحيا َتها دو َن �أ ْن َت ْص َح َب َم َعها ُم َجلَّ ِ
دات ال ِف ْق ِه وال َّت ْفسيرِ.
موت ِف َل ْسطي ُن ِم ْن ذا ِك َر ِة ال� أ ْج ِ
يال.
َ 2-2ل ْن َت َ
َ 3-3ذ َه ْب ُت �إِلى َجدَّتي ك َْي �أ ْست َْش ِف َع بِها ِع ْن َد والِدي.

الم ْجمو َع ُة (ب)
َ
َ 1-1ل ْن ُي ْع ِط َي الشَّ ْو ُك زا ِر َع ُه ُوروداً.
الخ ْط َو َة ال�أولى.
الج ْر�أ ِة �أ ْن َت ْخ ُط َو ُ
َ 2-2ب ْي َن َ
الخ ْو ِف َو ُ
س َرهي َن َة القُيو ِد �إِلى ال� أ َب ِد.
3-3لَ ْن َت ْبقى ال ُق ْد ُ
الم ْجمو َع ُة (ج)
َ
تسلَّحي بِال ِع ْل ِم ك َْي تُشارِكي في بِنا ِء ال ُم ْج َت َم ِع.
َ 1-1
ديقانَ ،ل ْن َت ْخ َت ِلفا �إِذا اتَّخ ْذتُما ِ
الص ِ
الحوا َر َسبيلاً.
�2-2أ ُّيها َّ

		
3-3قا َل َتعالى﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾.

(النساء)72:

الم ْجمو َع ُة (د)
َ
َعيش َسعيداً.
الح َس َد ِم ْن َحياتِكَ ؛ لِت َ
1-1الْ ِغ َ
2-2ثابِ ْر َحتّى تُ َح ِّق َق �أ ْهدا َفكَ .
21

َنـتَــ�أ َّمـ ُل

َمـ َّر بِنــا ســابِقاً �أ َّن الِف ْعـ َل ال ُمضــا ِر َع َي�أْتــي َم ْرفوعـاً مــا لَـ ْم ُي ْسـ َـب ْق ِ
بناصـ ٍ
ـب �أو بِجــا ِز ٍم ،ومــا لَـ ْم َي ُكـ ْـن
َم ْب ِن ّي ـاًَ ،و�إِذا َت�أ َّم ْلنــا ال َك ِلمـ ِ
ـات ال َمخْ طـ َ
ـوط َت ْح َتهــا فــي �أ ْم ِث َل ـ ِة ال َم ْجمو َع ـ ِة (�أ) ،ن َِجدُهــا �أ ْفعــالا ً ُمضا ِر َع ـ ًة،
ـاء ْت َم ْنصو َبـ ًةَ ،فمــا
لاح َظـ ِة َ
َو ِع ْنـ َد ُم َ
الح َركـ ِة َعلــى � ِآخـ ِر كُ ٍّل ِم ْنهــا ن َِجدُهــا َف ْت َحـ ًةَ ،وهــذا َي ْعنــي �أنَّهــا جـ َ
َسـ َـب ُب ن َْص ِبهــا؟
ن ِ
ــن هــ ِذ ِه ال� أ ْف ِ
ُلاح ُ
ــن �أ ْح ُــر ِف ال َّن ْص ِ
ــبَ ،فال ِف ْعــ ُل
عــال َقــ ْد ُســ ِب َق بِ َحــ ْر ٍف ِم ْ
ــظ �أ َّن كُ َّل ِف ْعــلٍ ِم َ
ـوت) ُس ـ ِب َق بِـــ (لَـ ْـن) ،وال ِف ْع ـ ُل (�أ ْس َتشْ ـ ِف َع) ُس ـ ِب َق بــِ ( َكـ ْـي).
ـب) ُس ـ ِب َق بــِ (�أ ْن) ،وال ِف ْع ـ ُل ( َتمـ َ
( َت ْص َحـ َ
َو ِع ْنـ َد َت�أ ُّمــلِ �أ ِ
واخـ ِر َهـ ِذ ِه ال� أ ْفعـ ِ
ـت َو َعلا َمـ ُة ن َْص ِبهــا
حيحـ َة ال� آ ِخـرِ؛ لِهــذا ن ُِص َبـ ْ
ـال ن َِجدُهــا �أ ْفعــالا ً َص َ
ال َف ْت َحــ ُة الظّا ِه َــر ُة َعلــى � ِآخرِهــا.
و�إِذا َت�أ َّم ْلنــا �أ ْم ِث َلـ َة ال َم ْجمو َعـ ِة (ب) ،ن ِ
ُلاحـ ُ
ـظ �أ َّن ال� أ ْفعــا َل ال َمخْ طـ َ
ـوط َت ْح َتهــا ُم ْع َتلَّـ ُة ال� آ ِخـرِ؛ َف َقـ ْد
ـاء ال ِف ْعـ ُل ( ُي ْع ِطـ َـي) ُم ْع َتـ َّل ال� آ ِخـ ِر بِاليــا ِء ،و َعلا َمـ ُة ن َْص ِبـ ِه ال َف ْت َحـ ُة الظّا ِهـ َـر ُة َعلــى � ِآخـرِه ،وال ِف ْع ُل( َيخْ ُطـ َو)
جـ َ
ُم ْع َتـ َّل ال� آ ِخـ ِر بِالــواو ،و َعلا َمـ ُة ن َْص ِبـ ِه ال َف ْت َحـ ُة الظّا ِهـ َـر ُة َعلــى � ِآخـ ِر ِهَ ،وال ِف ْعـ ُل ( َت ْبقــى) ُم ْع َتـ َّل ال� آ ِخـ ِر بِال�ألف،
ـاء ال ِف ْعـ ُل َم ْنصوبـاًَ ،و َعلا َمـ ُة ن َْص ِبـ ِه ال َف ْت َح ُة
حاولْـ َ
ـت نُ ْطـ َق ال ِف ْعــلِ َم ْفتـ َ
َولَـ ْو َ
ـوح ال� آ ِخـ ِر لَ َت َعـ َّذ َر ذلِــكَ ؛ لِهــذا جـ َ
ال ُم َقـ َّد َر ُة َعلــى � ِآخـ ِر ِه لِل َّت َعـ ُّذرِ.
َو ِع ْن ـ َد َت�أ ُّم ـ ِل ال َم ْجمو َع ـ ِة (ج) ن ِ
ُلاحـ ُ
ـاء َمخْ توم ـاً بِيــا ِء ال ُمخا َط َب ـ ِة،
ـظ �أ َّن ال ِف ْع ـ َل (تُشــارِكي) ،جـ َ
ـذوف النّـ ِ
جاء َمخْ توماً بِ�ألِـ ِ
ذوف
ـف الا ْث َن ْينِ َ ،و َم ْح َ
َم ْحـ َ
ـون ِمـ ْـن � ِآخـ ِر ِهَ ،وال ِف ْعـ ُل فــي ُ
الج ْم َلـ ِة الثّانِ َي ِة ( َتخْ َت ِلفــا) َ
ـذوف النّـ ِ
النّـ ِ
ـون
الجما َعـ ِةَ ،و َم ْحـ َ
ـاء َمخْ تومـاً بِــوا ِو َ
ـون ِمـ ْـن � ِآخـ ِر ِهَ ،وال ِف ْعـ ُل فــي ُ
الج ْم َلـ ِة الثّالِ َثــة ( َتميلــوا) جـ َ
ِمـ ْـن � ِآخـ ِر ِهَ ،ولَ َعلَّنــا ن َْسـ َت ْن ِت ُج �أ َّن هــذ ِه ال� أ ْفعــا َل ِمـ َـن ال� أ ْفعـ ِ
ف
ـال َ
الخ ْم َسـ ِة ،الَّتــي َتكــو ُن َعلا َمـ ُة ن َْص ِبهــا َحـ ْذ َ
النّـ ِ
ـون ِمـ ْـن � ِآخرِهــا.
َوفــي ال َم ْجمو َعــ ِة (د) ن ِ
ُلاح ُ
عيــش) َقــ ْد ُســ ِب َق بِــلا ٍم ُي ْط َلــ ُق َعل ْيهــا لا ُم
ــظ ال ِف ْعــ َل ال ُمضــا ِر َع ( َت َ
ال َّت ْعليـلِ؛ الَّتــي تُ َب ِّيـ ُن َسـ َـب َب ُحـ ِ
الحـ ْر ِف َح َّتى،
ـدوث ال ِف ْعـ ِل ال ّســابِقِ لَهــاَ ،وكَذلِــكَ ال ِف ْعـ ُل (تُ َح ِّقـ َق) ُسـ ِب َق بِ َ
َون ِ
ُلاحـ ُ
ـظ �أ َّن هذ ْيــنِ ال ِف ْع َل ْيــنِ جــاءا َم ْنصو َب ْيــنِ َ .ول ِكـ ْـنَ ،ه ـ ْل عا ِم ـ ُل ال َّن ْصـ ِ
الح ْرفــان لا ُم ال َّت ْعلي ـ ِل
ـب ُهمــا َ
ِ
وحتّــى؟ َف ِ
عام ـ ُل ال َّن ْصـ ِ
ـش)،
ـب ُهنــا ُه ـ َو (�أ ْن) ال ُمضْ َمـ َـر ُة َب ْع َد ُهمــا؛ َف َت ْقديـ ُـر ُ
َ
الج ْم َل ـ ِة ال�أولــى( :ل� أ ْن َتعيـ َ
(حتّــى �أ ْن تُ َح ِّقــ َق).
َوالثَّانِ َيــ ِةَ :
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َن ْس َت ْن ِت ُج
ُ -1ي ْن َص ُب ال ِف ْع ُل ال ُمضا ِر ُع ُمباشَ َر ًة �إِذا ُس ِب َق بِ َح ْر ٍف ِم ْن �أ ْح ُر ِف ال َّن ْص ِب.
ِ -2م ْن �أ ْح ُر ِف ال َّن ْص ِب:
الس ِ
كون لا َم َح َّل لَ ُه ِم َن إِال� ْع ِ
راب.
�أ� -أ ْنَ :ح ْر ٌ
ف َم ْص َد ِر ٌي َون َْص ٌبَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ُّ
الس ِ
ف نَ ْف ٍي َون َْص ٍب َو ْاس ِت ْق ٍ
كون لا َم َح َّل لَ ُه ِم َن إِال� ْع ِ
راب.
ب -لَ ْنَ :ح ْر ُ
بالَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ُّ
الس ِ
كون لا َم َح َّل لَ ُه ِم َن إِال� ْع ِ
راب.
ج -ك َْيَ :ح ْر ٌ
ف َم ْص َد ِر ٌي َون َْص ٌبَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ُّ
ُ -٣ي ْن َص ُب ال ِف ْع ُل ال ُمضا ِر ُع بِ�أ ِن ال ُمضْ َمر ِة َب ْع َد لا ِم ال َّت ْعلي ِل َو َحتّىِ ،م ْث َل:
عاونوا لِ ُت ْف ِلحوا.
�أَ -ت َ
ب -ا ْز َر ْع �أ َملا ً َحتّى َت ْح ُص َد َف َرحاً.
 -٤لِ َن ْص ِب ال ِف ْع ِل ال ُمضا ِر ِع َعلا َم ِ
تان:
�أ -ال َف ْت َحـ ُة الظّا ِهـ َـر ُة َعلــى � ِآخـ ِر ِه �إِ ْن كا َن َصحيـ َـح ال� آ ِخـرِ� ،أ ْو ُم ْع َتـ َّل ال� آ ِخـ ِر بِالــوا ِو �أ ْو بِاليــا ِءَ ،وال َف ْت َحـ ُة
ال ُم َقـ َّد َر ُة َعلــى � ِآخـ ِر ِه� ،إِ ْن كا َن ُم ْع َتـ َّل ال� آ ِخـ ِر بِال�ألِـ ِ
ـف.
ف النّ ِ
ون ِم ْن � ِآخ ِر ِه �إِ ْن كا َن ِم َن ال� أ ْف ِ
الخ ْم َس ِة.
عال َ
بَ -ح ْذ ُ
جان ُم ْع َر ِ
َنمو َذ ِ
بان:
الخ ِش َن.
�أ  -كا َن َي ْحلو لِ َجدَّتي �أ ْن تُ َم ِّسدَ شَ ْعر َِي َ
الس ِ
كون ،لا َم َح َّل لَ ُه ِم َن إِال� ْع ِ
راب.
�أ ْنَ :ح ْر ٌ
ف َم ْص َد ِر ٌّي َون َْص ٌبَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ُّ
ِ
والفاعـ ُلَ :ضميـ ٌر
ـوب بِـ�أ ْن ،و َعلا َمـ ُة ن َْص ِبـ ِه ال َف ْت َحـ ُة الظّا ِهـ َـر ُة َعلــى � ِآخـ ِر ِه.
تُ َم ِّســدَ ِ :ف ْعـ ٌل ُمضــا ِر ٌع َم ْنصـ ٌ
ُم ْسـ َت ِت ٌر َت ْقديـ ُـر ُه ِهـ َـي.
ب -لَ ْم نَ ُك ْن نَ�أْكُ ُل ِم َن ال َّز ْي ِ
تون َحتّى نُ ْخ ِر َج ِم ْن ُه َح َّق العائِلِ .
الس ِ
كون ،لا َم َح َّل لَ ُه ِم َن إِال� ْع ِ
راب.
َحتّىَ :ح ْر ُ
ف َج ٍّر َم ْب ِن ٌي َعلى ُّ
ـوب بِـ�أ ْن ال ُمضْ َمــر ِة َب ْعـ َد َحتّــىَ ،و َعلا َمـ ُة ن َْص ِبـ ِه ال َف ْت َحـ ُة الظّا ِه َر ُة َعلــى � ِآخ ِر ِه.
نُ ْخـ ِر َجِ :ف ْعـ ٌل ُمضــا ِر ٌع َم ْنصـ ٌ
ِ
والفاعـ ُلَ :ضميـ ٌر ُم ْسـ َت ِت ٌر َت ْقديـ ُـر ُه ن َْح ُن.
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ريبات
َت ْد ٌ

ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ

بارات ال�آتِ َي َة بِما ُي ِ
نُ ْك ِم ُل ال ِع ِ
ناس ُبها:
�أُ -ي ْن َص ُب ال ِف ْع ُل ال ُمضا ِر ُع �إِذا ُس ِب َق .............................
ف ال َّن ْص ِب ِه َي ........ :و  ............و .........
ب� -أ ْح ُر ُ
جُ -ي ْن َص ُب ال ِف ْع ُل ال ُمضا ِر ُع َب ْع َد لا ِم ال َّت ْعلي ِل بـِ...................
دُ -ت َق َّد ُر ال َف ْت َح ُة على � ِآخ ِر ال ِف ْعلِ ال ُمضا ِر ِع ال َم ْن ِ
صوب لل َّت َع ُّذ ِر �إِذا كا َن .........
هـَ -علا َم ُة ن َْص ِب ال� أ ْف ِ
الخ ْم َس ِة ِه َي .............................
عال َ

ريب الثّاني:
الت َّْد ُ
نين عَلا َم َة َن ْص ِب ِه فيما َي أ�ْتي:
صوبُ ،م َب ِّي َ
َن ْست َْخ ِر ُج ال ِف ْع َل ال ُمضارِعَ َ
الم ْن َ
�أ -قا َل َتعالى ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ 		
ب -لَ ْن �أ ْرقى �إِلى ال َم ْج ِدَ ،و َخدّي ُم ْل َت ِص ٌق بِالوِسا َد ِة.
السعا َد ِة �أ ْن تُ ْن ِش َد ال َك ِل ِ
مات.
ج -نَ ْعز ُ
ِف �ألْحانَ َنا َعلى �أ ْوتا ِر ال�ألَ ِم ،ثُ َّم نَ ْن َت ِظ ُر ِم َن َّ

ريب الثّالِ ُث:
الت َّْد ُ

َمه َّمة بيتية

(القصص)8:

ـث َيكــونُ َم ْنصوبـ ًا ِب�أ َحـ ِد �أ ْحـ ُر ِ
ـن ال� أ ْفعـ ِ
ـال ال�آتِ َيـ ِة فــي ُج ْم َلـ ٍة ُمفيــدَ ٍة ،ب َِح ْيـ ُ
ف
ـف ُك َّل فِ ْعـ ٍ
نُ َو ِّظـ ُ
ـل ِمـ َ
ـبَ ،مــع َت ْغييـ ِر مــا َي ْلـ َز ُم:
النَّ ْصـ ِ
ُيشا ِر ُك.
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َت ْز َرعونَ.

َي ْبقى.

َي ْسمو.

ريب ال ّرا ِب ُع:
الت َّْد ُ
الج َم ِل ال�آتِ َي ِة:
نُ ْع ِر ُب ما َت ْح َت ُه َخ ٌّط في ُ

 -1قا َل َتعالى ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾

السما ِء ِم ْع َطفاًَ ،يقيكَ َب ْر َد اللَّيالي الحالِ ِ
َ -2ت َم َّن ْي ُت �أ ْن �أ ْغ ِزلَ لَكَ ِم ْن َس ِ
كات.
حاب َّ
� -3إِيّ ِ
اك �أ ْن َتكوني �أ ْرضاً َيباباًَ ،ت ْهواها ال ُّطيو ُر اليائِ َس ُة.
الص ْع ِب �أ ْن تُ َض ِّح َي ِم ْن �أ ْج ِل َصديقٍ َو ِف ٍّي.
س ِم َن َّ
 -4ل ْي َ
َ -5و َع َل ْيكَ �أ ْن َت ْحيا َو َت ْحيا َو�أ ْن
ِس ُمقابِ َل َح َّب ِة ال َّز ْي ِ
تون ِج ْل َد َك				 .
َت ْغر َ

(الح ُّج)37:
َ

( َم ْحمود

َد ْرويش)

ال َبلا َغ ُة
ال ِّط ُ
باق

ال� أ ْم ِث َل ُة
الم ْجمو َع ُة ( أ�)
َ
ريح ِم ْن شَ قا ِء ال ُّدنْيا.
1-1لَ ْم َت ُك ْن َتقو ُل ذلِكَ َت َب ُّرماً ب َ
ِالحيا ِة ،ولا َت َع ُّجلا ً لِ َم ْو ٍت ُي ُ
َ 2-2م ْن َط َل َب ال َكمالَ َو َق َع في النُّ ْق ِ
صان.
ناح ُهُ ،رفِ َع َق ْد ُر ُه.
ض َج َ
َ 3-3م ْن َخ َف َ
الصالِ ِ
		
روح �أ ْو �أ ْغدو
َ 4-4ولَ َق ْد َع ِل ْم ِت بِ�أنَّني َر ُج ٌل
في ّ
حات �أ ُ
الم ْجمو َع ُة (ب)
َ
س َق ْولَ ُه ْم
َ -1ونُ ْن ِك ُر �إِ ْن ِشئْنا َعلى النّا ِ

حين نَقو ُل
َولا ُي ْن ِكرونَ ال َق ْو َل َ

 -2قا َل َتعالى﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾

جي)
( َد ْو َق َل ُةال ِم ْن َب ّ
(الس َم ْو�أ ُل)
َّ
إِ
راء)32:
(ال� ْس ُ
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َنـتَــ�أ َّمـ ُل
	�إِذا َت�أ َّم ْلنــا �أ ْم ِث َلـ َة ال َم ْجمو َعـ ِة (�أ) ،ن َِجـ ُد كُ َّل ُج ْم َلـ ٍة ِم ْنهــا َت َت َض َّمـ ُن َك ِل َم َت ْيــنِ ُم َتقابِ َل َت ْيــنِ فــي ال َم ْعنــى؛
(الحيــا ِةَ ،م ـ ْو ٍت) ْاس ـ َم ْينِ ُم َتقابِ َل ْيــنِ فــي ال َم ْعنــىَ ،وكَذلِــكَ ال� أ ْمـ ُـر
الج ْم َل ـ ِة ال�أولــى ن َِج ـ ُد َك ِل َم َتـ ْـي َ
َففــي ُ
الج ْم َل ـ ِة الثّانِ َي ـ ِة فــي َك ِل َم َتـ ْـي (ال َكمــا َل ،ال ُّن ْقصـ ِ
ـض،
الج ْم َل ـ ِة الثّالِ َث ـ ِة ن َِج ـ ُد َك ِل َم َتـ ْـي َ
ـان)َ ،وفــي ُ
فــي ُ
(خ َفـ َ
روح� ،أ ْغــدو)،
الج ْم َلـ ِة ال ّرابِ َعـ ِة َب ْيـ َـن ال ِف ْع َل ْيــنِ (�أ ُ
َر َفـ َع) ِف ْع َل ْيــنِ ُم َتقابِ َل ْيــنِ فــي ال َم ْعنــىَ ،وكَذلِــكَ الحــا ُل فــي ُ
ـاء ِت ال َك ِل َمـ ُة الثّانِ َيـ ُة ُمغايِـ َـر ًة فــي
َوتُ َسـ ّمى ال َعلا َقـ ُة َب ْيـ َـن ال َك ِل َم َت ْيــنِ ال ُم َتقابِ َل َت ْيــنِ فــي ال َم ْعنــى ِطباقـاًَ .و َقـ ْد جـ َ
لَ ْف ِظهــا لِل َك ِل َمـ ِة ال�أولــى فــي �أ ْم ِث َلـ ِة ال َم ْجمو َعـ ِة ال ّســابِ َق ِةَ ،و َغ ْيـ َـر ُم ْســبو َق ٍة بِ َن ْفـ ٍـيَ ،و ُي َسـ ّمى َهــذا ال َّنـ ْو ُع ِمـ َـن
ال ِّطبـ ِ
ـاق ِطبــاقَ ال�إ يجـ ِ
ـاب.
	�أ ّمــا فــي �أ ْم ِث َل ـ ِة ال َم ْجمو َع ـ ِة (ب)َ ،ف ُن ِ
لاحـ ُ
ـاء فــي َك ِل َم َت ْيــنِ � ،إ ِْحدا ُهمــا ُمث َْب َت ـ ٌة،
ـظ �أ َّن ال ِّطبــاقَ جـ َ
الج ْم َلـ ِة الثّانِيـ ِة فــي َك ِل َم َت ْيــنِ ؛ ال�أولــى
َوال�أخْ ــرى َم ْن ِف َّيـ ٌة ،كَمــا فــي َك ِل َم َتـ ْـي (نُ ْن ِكـ ُـر ،لا ُي ْن ِكــرونَ)َ ،وفــي ُ
بِصي َغ ـ ِة ال َّن ْهـ ِـيَ ،وال�أخْ ــرى بِصي َغ ـ ِة ال� أ ْم ـ ِر َو ُهمــا( :لا َت ُق ـ ْل ،قُ ـ ْل)َ ،و ُي َس ـ ّمى ال ِّطبــا ُق فــي ه ـ ِذه الحالَ ـ ِة
الســ ْل ِب.
ِطبــاقَ َّ

َن ْس َت ْن ِت ُج
باقُ :م َح ِّس ٌن َبدي ِع ٌّي َم ْع َن ِو ٌّي َي ْج َم ُع َب ْي َن لَ ْف َظ ْينِ ُم َتقابِ َل ْينِ في ال َم ْعنىَ ،و ُه َو نَ ْو ِ
ال ِّط ُ
عان:
ِ -1طبـ ُ
ال�يجـ ِ
الج ْمـ َع َب ْيـ َـن َك ِل َم َت ْيــنِ ُم َتقابِ َل َت ْيــنِ فــي اللَّ ْفـ ِـظ َوال َم ْعنــىَ ،ولا نَ ْفـ َـي َب ْي َن ُهمــا،
ـاق إ
ـابَ :و َي ْعنــي َ
السـ َّر َوال َعلانِ َيـ َة ِمـ ْـن َع َم ِلنــا).
ِمثــا ُل ذلِــكَ ُ ( :هـ َو ُي ْحيــي َو ُيميـ ُ
ـت)( ،اللّـ ُه َي ْع َلـ ُم ِّ
بَ :و ُه ـ َو أ� ْن ُي ْج َم ـ َع َب ْيـ َـن َك ِل َم َت ْيــنِ َل ُهمــا الل ْفـ ُ
ِ -2طبـ ُ
ـظ نَ ْف ُس ـ ُه� ،إ ِْحدا ُهمــا ُمث َْب َت ـ ٌةَ ،وال�أخْ ــرى
الس ـ ْل ِ
ـاق َّ
الحقي َقـ َة َولا َت ُقـ ْل َغ ْي َرها
َم ْن ِف َّيـ ٌة� ،أ ْو َتكــو ُن �إ ِْحدا ُهمــا بِصي َغـ ِة ال� أ ْمـرَِ ،وال�أخْ ــرى بِصي َغـ ِة ال َّن ْهـ ِـيِ ،م ْثـ َل( :قُـ ِل َ
َم ْهمــا كانَـ ِ
تيجـ ُة).
ـت ال َّن َ
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ريبات
َت ْد ٌ
ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ
نُ َع ِّي ُن ال ِّط َ
باق فيما َي أ�ْتي:
(البق ََرة)102 :
�أ -قا َل َتعالى ﴿ :ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾.
َ

الح َّق َعلى ِ
الباطلِ.
ب -إِال�ما ُم العا ِد ُل َي ْن ُص ُر َ
		
ج -قا َل َتعالى ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾
الحيــا ِة َو�أنّــي لا �أ َو ِّد ُع ـ ُه
دَ -و َّد ْع ُت ـ ُه َوبِ ـ ُو ّدي لَ ـ ْو ُي َو ِّد ُعنــي َص ْف ـ ُو َ
الْ َب ْغــدا ِد ّي)

(المائِ َدةُ)44 :
(اب ـ ُن ُز َر ْيــقٍ

ريب الثّاني:
الت َّْد ُ
نُ َمثِّ ُل ب َث ِ
لاث ُج َم ٍل ُمفيدَ ٍة ِم ْن إِ� ْنشائِنا ُم ْش َت ِم َل ٍة عَلى ال ِّط ِ
باق.
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إِ
ال� ْملا ُء
�أ ْخطاءٌ شائِ َع ٌة في ِكتا َب ِة ال�ألِ ِ
ف

َنت ََذ َّك ُر
والياء.
فُ ،
** �أ ْح ُر ُف ال ِع َّل ِة ِه َي :ال�ألِ ُ
والواوُ ،
** ال ِف ْع ُل ال ُمضارِ ُع ال ُم ْع َت ُّل ال�آ ِخ ُرُ :ه َو ال ِف ْع ُل الَّذي َي ْن َتهي بِ َح ْر ٍف ِم ْن �أ ْح ُر ِف ال ِعلَّ ِة ،كَال� أ ْف ِ
عال:
َي ْرميَ ،ي ْه َتديَ ،ي ْل َتقي ...
َي ْهفوَ ،ي ْنجوَ ،ي ْدعو ...
َي ْرضىَ ،ي ْحياَ ،ي َتمادى ...
ف ِم ْن � ِآخ ِر ال ِف ْع ِل ال ُمضا ِر ِع ال ُم ْع َت ِّل ال� آ ِخ ِر �إِذا كا َن َم ْجزوماً.
ف ال ِعلَّ ِة ُي ْح َذ ُ
** كَما َت َعلَّ ْمنا َف إِ� َّن َح ْر َ
الحـ ْر ِف ال َم ْحـ ِ
الح َر َكـ َة الَّتــي تُقابِلُـ ُه؛ َف َن َضـ ُع َمكا َن اليــا ِء ال َم ْحذو َف ِة ك َْسـ َـرةًَ ،ف َنقو ُل:
ـذوف َ
** ن ََضـ ُع َبـ َد َل َ
الســو ِءَ ،ون ََضـ ُع َمــكا َن الــوا ِو ال َم ْحذو َفـ ِة َض َّمـ ًةَ ،ف َنقــو ُل :لـ ْم َي ْنـ ُـج ِم َن ال ُم ْع َتديـ َـن �أ َحدٌ،
لا َت ْمـ ِ
ش َمـ َع َقريــنِ ّ
َون ََضـ ُع َمــكا َن ال�ألِـ ِ
ض بِما َق َسـ َم اللّ ُه.
ـف ال َم ْحذو َفـ ِة َف ْت َحـ ًةَ ،ف َنقــو ُل :لِ َتـ ْر َ
ريب ال� أ َّولُ
الت ّْد ُ
نُ َح ِّو ِل النَّ ْف َي إ�ِلى َن ْه ٍي ،ونُ ْجري التَّ ْغيي َر ال ُم ِ
ناس َب فيما َي أ�ْتي:
�أ -ال ُمؤ ِْم ُن لا َيخْ شى في اللّ ِه لَ ْو َم َة لائِ ٍم.
ض ُمخْ تالاً.
الصالِ ُح لا َي ْمشي في ال� أ ْر ِ
بّ -
السو ِء.
ج -ال َّذ ِك ُّي لا َي ْدنو ِم ْن �أ ْص ِدقا ِء ّ
ريب الثّاني
الت ّْد ُ
س فيما َي أ�ْتيَ ،و َن ْضب ُِط َح َر َك َة آ� ِخ ِر ُك ٍّل ِم ْنها:
الم ْوجو َد َة َب ْي َن ال� أ ْقوا ِ
نُ َص ِّح ُح ال� أ ْفعالَ ال ُمضارِ َع َة َ
 -1لا ( َت ْرجو) َخ ْيراً ِم ْن ُم ِ
نافقٍ .
 -2لِـ (تُ ْعطي) ك َّل ذي ح ٍّق َح َّق ُه.
 -3لَ ْم ( َي ْرضى) ال ِفدائِ ّيو َن بِ َغ ْي ِر ال َّن ْصرِ.
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َ
الخ ُّط
َن ْكت ُُب ال ِعبا َر َة ال�آتِ َي َة َمرَّت ْي ِن ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخَ ،و َمرَّت ْي ِن ب َِخ ِّط ال ُّر ْق َع ِة:
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التَّ ْعبي ُر
ـص:
ـن التَّ ْلخيـ ِ
َفـ ُّ

ـات َوال ِعبـ ِ
ـص ال� أ ْص ِلـ ِّـي ِصيا َغـ ًة َجديـ َدةً ،فــي َعــد ٍد �أ َقـ َّل ِمـ َـن ال َك ِلمـ ِ
ـارات
التَّ ْلخيـ ُ
ـص� :إِعــا َد ُة ِصيا َغـ ِة ال َّنـ ِّ
وال� ْبقــا ِء َعلــى َمعانيـ ِه َو�أ ْفــكا ِر ِه ال� أ ِ
ـص ال� أ ْص ِلـ ِّـي إِ
ساسـ َّي ِة.
َو ُ
الج َمــلَِ ،مـ َع ال ُمحا َف َظـ ِة َعلــى َج ْو َهـ ِر ال َّنـ ِّ
خيص:
�أهَ ِم َّي ُة التَّ ْل
ِ
ـتيعاب َوال َّت ْركيـزَِ ،وال ُقـ ْد َر ِة َعلــى التقـ ِ
ـاط ال َع ِ
الاسـ ِ
ناصـ ِر ال ُم ِه َّمـ ِة لل َم ْوضــو ِع ِمـ ْـن
َ -١ت ْمكيـ ُن القــارِى ِء ِمـ َـن ْ
ِخـ ِ
ئيسـ ِة.
ـلال َح ْصـ ِر ال� أ ْفــكا ِر ال َّر َ
ـب َع َم ِلــي َعلــى ِ
الكتاب ـ ِة ال ُم َكثَّ َف ـ ِةَ ،واس ـ ِت ْرجا ٌع ُم َن َّظ ـ ٌم لِل َم ْعلومـ ِ
ـات الَّتــي اخ َت َزنَهــا
ـص َت ْدريـ ٌ
 -2ال َّت ْلخيـ ُ
ٌّ
الاســتيعابِ َّي ِة.
ِىءَ ،واخْ تبــا ٌر لِ ُق ْدراتِ ـ ِه ْ
القــار ُ
الج ْه ِد.
لاس ِتثْما ِر ال َو ْق ِتَ ،و َت ْوفي ِر ُ
َ -3ضرو َر ٌة َحياتِ َّي ٌة؛ ْ
ِ
ضوعات ال ُم َلخَّ َص ِة.
َ -4ت ْعمي ُق نَ ْظ َر ِة الكاتِ ِب والقار ِِئ في ال َم ْو
خيص َت ْولي ٌد لِلثِّ َق ِة بِال َّن ْفسِ.
 -5ال َّت ْل ُ
َوات وال ُم ْؤ َت َم ِ
َ -6ضرو ِر ٌّي في ال َّند ِ
راتَ ،و َالب ْح ِث ال ِع ْل ِم ِّي.
ُ
خيص:
ـب اتِّباعُها في التَّ ْل
الخ ُطـ ُ
ِ
ـوات الَّتي َيجِ ـ ُ
ُ
الاس ِت ْكشــا ِف َّي َةَ ،وفيهــا َي ِتـ ُّم
ـص ال� أ ْص ِلـ ِّـيَ ،و ُتسـ ّمى هـ ِذ ِه ُ
ـراء َة ْ
الخ ْطـ َو ُة ال ِقـ َ
الخ ْطـ َو ُة ال�أولــىِ :قـ َ
ـراء ُة ال َّنـ ِّ
ـصَ ،ووضْ ـ ُع ُخطـ ٍ
ـوط َت ْح َتهــا.
َت ْحديـ ُد ال� أ ْفــكا ِر ال َّر َ
ئيسـ ِة فــي ال َّنـ ِّ
ُ
ئيس ـ ِة الَّتــي ُح ـ ِّد َد ْت فــي
الخ ْط ـ َو ُة الثّانِ َي ـ ُةَ :ت َت َمثّ ـ ُل فــي ال َّت ْميي ـ ِز َب ْيـ َـن مــا ُهــو ُم ِه ـ ٌّم ِمـ َـن ال� أ ْفــكا ِر ال َّر َ
الســابِ َق ِةَ ،و�إِ ْهمـ ِ
ـال مــا ُهــو ثا َن ـ ِو ٌّي ِم ْنهــا.
ُ
الخ ْط ـ َو ِة ّ
ُ
ـب
الخ ْطــ َو ُة الثّالِ َثــ ُة :فيهــا َت ِت ـ ُّم ِكتا َب ـ ُة ال َّت ْلخي ـصَِ ،ح ْيـ ُ
ـص ال� أ ْص ِلـ ُّـي جانِب ـاًَ ،و ُي ْك َتـ ُ
ـث ُي ْح َجـ ُ
ـب ال َّنـ ُّ
الاس ِ
ــتيعاب ال ُكلّــي لِل ِف ْك َــر ِة.
ال َّت ْل
خيــص ِم َ
ــن ْ
ُ
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ُ
ص
ـص ال� أ ْص ِلـ ِّـيَ ،وذلِــكَ لِل َّت َح ُّقــقِ ِمـ ْـن ِص َّح ـ ِة ال َّت ْلخي ـ ِ
الخ ْط ـ َو ُة ال ّرا ِب َعـ ـ ُةُ :موا َزنَ ـ ُة ال َّت ْلخي ـ ِ
ص َم ـ َع ال َّنـ ِّ
ـلات ال ُم ِ
َوانْ ِســجا ِم ِه َم ـ َع ال� أ ْص ـ ِلَ ،و�إ ْجــرا ِء ال َّت ْعديـ ِ
ناسـ َـب ِة.
َمبا ِدى ُء �أ ِ
خيص ُ
(شـ ُ
َّلخيص):
ـروط الت
ساسـ َّي ٌة َيجِ ُب أ� ْن تُراعى في التَّ ْل
ِ
ِ
ـف فــي المــا َّد ِة ال ُم َلخَّ َصـ ِة َحتّى َلا َت َتشَ ـ َّو َه� ،أ ْو َي َتغ َّيـ َـر ال َم ْعنى ال� أ ْص ِل ُّي.
 -1لا َيجــو ُز ال َّت ْعديـ ُل َوال َّت ْحريـ ُ
 -2ال ُق ـ ْد َر ُة َعلــى ال َّت ْميي ـ ِز َب ْيـ َـن ال َّر ِ
ـب ال� أ ْفــكا َر ِمـ ْـن ِخـ ِ
ـلال ال� أ َه ـ ِّم ،فال ُم ِه ـ ِّم،
ئيسـ ِّـي َوالثّانَ ـ ِو ِّيَ ،ف ُن ِرتِّـ ُ
َفال� أ َقــ ِّل �أ َه ِم َّيــ ًة.
اله ِ
والحشْ ـوِ ،وال� أ ْم ِث َلـ ِة ال ُم َت َع ِّد َد ِة الَّتي لا َضرو َر َة لَها.
وامـ ِ
شَ ،
الاسـ ِت ْطرا ِدَ ،و َ
ـص ِمـ َـن ْ
 -3ال َّت َخلُّـ ُ
راجـ ِـع َوال�أصـ ِ
َ -4عـ َد ُم َتجا ُهــلِ ال�إ شــا َر ِة �إِلــى ال َم ِ
ـص ال� أ ْص ِلـ ُّـيَ ،و َتثْبي ُتهــا فــي
ـول الَّتــي ْاسـ َتعا َن بِهــا ال َّنـ ُّ
ال َم ْتــنِ .
 -5ال َّتــوا ُز ُن َب ْيـ َـن ِف ْقـ ِ
ص َعلى ال� آ َخرِ.
ـث لا َي ْطغى ِق ْسـ ٌم ِم َن ال َم ْوضــو ِع ال ُم َلخَّ ِ
ـرات ال َّت ْلخيـصِ ،بِ َح ْيـ ُ
ض ال� أ ْفكارِ.
 -6ال َّت َس ْل ُسـ ُل في َع ْر ِ
 -7ال ُمحا َف َظ ُة َعلى َج ْو َه ِر ال ِف ْك َر ِة بِ�أ َق ِّل ما ُي ْم ِك ُن ِم َن ال ِع ِ
بارات ال ُم ْق ِن َع ِة.
ص بِ�أ ْس ِ
لوب َم ْن قا َم بِال َّت ْلخيصِ.
َ -8ي ِج ُب �أ ْن َتكو َن ِصيا َغ ُة ال َّن ِّ
خيص:
َنمــو َذ ٌج َتطبي ِق ٌّي عَلى التَّ ْل
ِ

الم ْد َر ِس َّي ُة
الصِّ َّح ُة َ
ِ
ِ
الج ِّيــ َد ُة لل ُّطــ ّل ِ
هــارات ال َّت ْعلي ِم َّيــ ِة
ــس �إيجابــاً َعلــى ال َم
ِّ
الص َّحــ ُة َ
اب ُم ِه َّمــ ٌة ِجــدًّا؛ ل�أنَّهــا َت ْن َع ِك ُ
َوال َّت ْحصيــلِ الد ِ
ــج َســ ْل ِب َّي ٍة ،كَال ِغ ِ
يــاب،
الص َّحــ َة َّ
ــي ،فــي ال ُمقابِــ ِل َفــ إِ� َّن ِّ
الضعيفَــ َة ُتــ َؤ ّدي �إِلــى نَتائِ َ
ِّراس ِّ
ــن ال َم ْد َر َســ ِةَ ،وال ُّر ِ
ســوبَ ،و َت َدنّــي ال َّت ْحصيــلِ َو َغ ْيرِهــا...
َوال َّت َهــ ُّر ِب ِم َ
الص َّحـ ُة ال َم ْد َر ِسـ َّي ُة َد ْوراً بالِـ َغ ال� أ َه ِّم َيـ ِة فــي َضمـ ِ
الســلا َم ِة َالب َدنِ َّيـ ِة
ـب ِّ
َو َعلــى هــذا َّ
ـان َّ
الصعيـ ِد َت ْل َعـ ُ
الاج ِت ِ
ـلال َالب ِ
الاج ِت ِ
ماع َّيـ ِة َوال َّن ْف ِسـ َّي ِة ِمـ ْـن ِخـ ِ
ـلاب ُي ْمضــو َن ُجـ ْزءاً كَبيــراً
رامـ ِـج ْ
َو ْ
ماع َّيـ ِة َوال َّتثْقي ِف َّيـ ِة؛ لِ� أ َّن ال ُّطـ َ
ِمـ ْـن َحياتِ ِه ـ ْم َب ْيـ َـن ُج ـ ْد ِ
ران ال َم ْد َر َس ـ ِة.
ف �إِلــى َت ْو ِع َي ـ ِة ال ُّط ـ ّل ِ
الاس ـ ِت ْقرا ِر
الص َح ـ ُة ال َم ْد َر ِس ـ َّي ُة َت ْه ـ ِد ُ
َو ِّ
اب لِ ْلوِقا َي ـ ِة ِمـ َـن ال� أ ْمــراضَِ ،و َت�أْميــنِ ْ
الص ِّحــي َوال َّن ْف ِســي َو ِ
لص َّحـ ِة
العاط ِفـ ِّـي َوال َع ْق ِلـ ِّـي بِ َح ْيـ ُ
ـس �إيجابـاً َعلــى َت ْحصي ِل ِهــم َو ِص َّح ِت ِهــمَ .ولِ ِّ
ـث َي ْن َع ِكـ ُ
ِّ
ِّ ِّ
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الص ِّحـ ِّـي ال َّتثْقي ِفـ ِّـي لَــدى ال ُّط ـ ّل ِ
اب
ال َم ْد َر ِس ـ َّي ِة َم َه ّمـ ٌ
ـات �أخْ ــرى ِم ْنهــا :ال َع َم ـ ُل َعلــى َر ْفـ ِـع َد َر َج ـ ِة ال َو ْعـ ِـي ِّ
ئــات ال َّت ْد ِ
ِ
الســ ْل ِب ّي ِ
اله ْي ِ
ياســات
الص ِّح َّيــ ِة ال َم ْوجــو َد ِة فــي ال َمــدا ِرسَِ ،و�أخْ ــ ُذ ِق
ات ِّ
َو َ
ريســ َّي ِةَ ،و ُمتا َب َعــ ُة كُ ِّل َّ
الاسـ ِتعانَ ِة بِال ُم َعلِّميـ َـن َوال ُم َعلِّمـ ِ
الطّـ ِ
ص ال َّن َظـ ِر لِ َجميـ ِـع ال ُّطـ ِ
ـاتَ ،وذلِــكَ فــي
ـراء َف ْحـ ِ
ـلاب بِ ْ
ـول َوالـ َو ْز ِنَ ،و�إ ِْجـ ُ
بِدا َيـ ِة كُ ِّل عــا ٍم ِد ِ
حاجـ ٍة �إِلــى نَظّـ ٍ
الص ِّح َّيـ ِةَ ،و ُمتا َب َعـ ُة
ـارات ِط ِّب َّيـ ٍة �إِلــى ال َمرا ِكـ ِز ِّ
راسـ ٍّـيَ ،و َت ْحويـ ُل َمـ ْـن ُهـ ْم بِ َ
ص ال� أ ْسـ ِ
َع َم ِل ّيـ ِ
ص الد َّْو ِر َّيـ ِة لِ ُطـ ّل ِ
ـنان،
س َكف َْحـ ِ
اب ال َمــدا ِر ِ
ـراف َعلــى �إِنْجــا ِز الفُحــو ِ
ـات ال َّت ْطعيـ ِمَ ،و إِال� ْشـ ُ
ض ال ّســا ِر َي ِةَ ،وال ِعنا َيـ ُة بِالبي َئـ ِة ال َم ْد َر ِسـ َّي ِة.
َوال َّت ْبليـ ُغ َعــنِ ال� أ ْمــرا ِ
ال َّد ْكتو ُر �أنْ َور نِعمةَ /م َجلَّ ُة َب ْل َسم َعدَد ()174

الم ْوضو ِع:
خيص َ
َت ْل ُ
ـلابَ ،و َمهاراتِ ِهــم َو َت ْحصي ِل ِهـ ِم الد ِ
الج ِّيـ َد ُة �إيجابـاً َعلــى ال ُّطـ ِ
الص َّحـ ُة
ِّراسـ ِّـيَ ،و ِّ
ـس ِّ
الص َّحـ ُة َ
َت ْن َع ِكـ ُ
ســوبَ ،و َت َدنّــي ال َّت ْحصيــلِ...
َّ
الضعيفَــ ُة تُــ َؤ ّدي �إِلــى نَتائِ َ
يــابَ ،وال ُّر ُ
ــج َســ ْل ِب َّي ٍة ِم ْنهــا :ال ِغ ُ
الاج ِت ِ
ـب َد ْوراً كَبيــراً فــي َضمـ ِ
ماع َّيـ ِةَ ،وال َّن ْف ِسـ َّي ِةِ ،م ْن ِخ ِ
لال
ـان ِّ
َو ِّ
الص َّحـ ِة َالب َدنِ َّيـ ِةَ ،و ْ
الص َّحـ ُة ال َم ْد َر ِسـ َّي ُة َت ْل َعـ ُ
اب ُي ْمضــو َن ُجـ ْزءاً كَبيــراً ِمـ ْـن َو ْق ِت ِهـ ْم ِ
الاج ِت ِ
َالب ِ
داخـ َل ال َم ْد َر َسـ ِةَ .و ِمـ ْـن
رامـ ِـج ْ
ماع َّيـ ِة َوال َّتثْقي ِف َّيـ ِة؛ لِ� أ َّن ال ُّطـ ّل َ
الص َّحـ ِة ال َم ْد َر ِسـ َّي ِة؛ َت ْو ِع َيـ ُة ال ُّطـ ّل ِ
الص ِّحـ ِّـي ال َّتثْقي ِفـ ِّـي
اب لِ ْلوِقا َيـ ِة ِمـ َـن ال� أ ْمــراضَِ ،و َر ْفـ ُع َد َر َجـ ِة ال َو ْعـ ِـي ِّ
َمهــا ِّم ِّ
ـص �أ ْســنانِ ِه ْمَ ،وال ِعنا َيـ ُة بِالبي َئ ِة ال َم ْد َر ِسـ َّي ِة.
لَ َد ْي ِهـ ْمَ ،و ُمتا َب َعـ ُة �أ ْوزانِ ِهـ ْم َو�أ ْطوالِ ِهـ ْم بِشَ ـ ْكلٍ َد ْو ِر ٍّيَ ،و َف ْحـ ُ
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ورقة عمل شاملة
أ�ولاً -المطالعة
السؤال ال�أول:
عزيزي الطّالب ،نقر�أ الفقرة ال�آتية ،ث َّم نناقش مع �أفراد المجموعة القضايا المطروحة للنقاش:
اهتمــت المؤسســات الدوليــة بالطفولــة؛ لكونهــا الرحلــة ال�أولــى مــن حيــاة ال�إ نســان ،ف�أصــدرت هيئــة ال�أمم المتحــدة اتفاقية
حقــوق الطفــل ،وممــا تضمنتــه هــذه الاتفاقيــة �أن الطفــل هــو كل �إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره ،مــا لــم
يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك .وانطلاقـاً مــن التعريــف الســابق للطفــل ،فقــد ُعـ َّد المجتمــع الفلســطيني مــن المجتمعــات
الفتيــة؛ �إذ يشــكل ال�أطفــال �أكثــر مــن نصــف المجتمــع الفلســطيني ،حيــث بلغــت نســبتهم اثنيــن وخمســين فــي المئــة
مــن مجمــوع الســكان حتــى عــام �ألفيــن وثلاثــة للميــلاد.
 -1نستخرج من الفقرة السابقة ما ي�أتي:
�أ -معنى كلمة (يفوق)..............
ب -ض ّد كلمة ( أ� ْه َم َل ْت).............
(ح َيوات)...............
جـ -مفرد كلمة َ
 -٢نحاول تفسير الظواهر ال�آتية:
�أ -اهتمام المؤسسات الدولية بالطفولة.
ب� -إصدار هيئة ال�أمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل.

جـُ -يع ُّد المجتمع الفلسطيني من المجتمعات الفت َّية.

ثاني ًا -القواعد اللّغوية

السؤال الثاني:
عزيزي الطّالب ،نقر�أ الفقرة ال�آتية ،ث َّم نجيب بصورة فردية:
يشــكو المجتمــع الفلســطيني قســو َة الاحتــلال الــذي يقضــي علــى الحقــوق .فهــا هــو يعرب ـدُ؛ ليغل ـ َق المــدارس،
ويقيـ َم الحواجــز علــى الطرقــات التــي تــؤدي �إليهــا ،ويســعى �إلــى حرمــان ال�أطفــال فلســطين مــن الوصــول �إليهــا ،فالمحتــل
يمــارس البطــش والتنكيــل والقتــل والاعتقــال بحقهــم ،مهينـاً طفولتهــم غيــر �آبــه ب�إنســانيتهم ،ف�أيــن العالـ ُم المتحضّ ـ ُـر ليــرى
عنجهيتــه؟!
 -١نستخرج من الفقرة السابقة ما ي�أتي:
�أ -فعلا ً مضارعاً صحيحاً مرفوعاً ،.....................وعلامة رفعه...................................
ب -فعلا ً مضارعاً معت َّل ال�آخر بالياء مرفوعاً ،....................وعلامة رفعه..........................
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جـ -فعلا ً مضارعاً معت َّل ال�آخر بال�ألف مرفوعاً ،...................وعلامة رفعه..........................
د -فعلا ً مضارعاً معت َّل ال�آخر بالواو مرفوعاً ،...................وعلامة رفعه............................
هـ -فعلا ً مضارعاً صحيحاً منصوباً ،.........................وعلامة نصبه............................
و -فعلا ً مضارعاً معت َّل ال�آخر بال�ألف منصوباً ،...................وعلامة نصبه.........................
 -٢المحتل يمارس البطش( .اجمع كلمة المحت ّل ،ث َّم �أعد كتابة الجملة مغيراً ما يلزم).
 -٣نمثّل لما ي�أتي في جمل مفيدة:
�أ -فعل مضارع من ال�أفعال الخمسة منصوب .
ب -فعل مضارع منصوب ب�أن المضمرة بعد لام التعليل
 -٤نعرب ما تحته خ ّط الخ ّط �إعراباً تا ّماً

ثالث ًا -ال�إ ملاء

السؤال الثالث:

�أ -نحدّد الكلمة المرسومة �إملائياً رسماً صحيحاً من المرسومة رسماً غير صحيح فيما تحته خ ّط م ّما ي�أتي:
 -1ال� أ ُّم تحنو على �أطفالها....................................:
 -2تسموا ال�أخلا ُق بالقيم النبيلة.......................:
							
ب -نمثّل بجمل ٍة تا َّم ٍة من �إنشائنا لما ي�أتي:
-1فعلٍ ينتهي بوا ٍو �أصل َّية.......................:
 .2فعلٍ ينتهي بواو الجماعة............................:
رابع ًا :البلاغة

السؤال الرابع:
أ� -نوضّ ح السجع والجناس فيما ي أ�تي:
 -١قال صلى الله عليه وسلم« :رحم الله عبد ًا قال خير ًا فغنم ،أ�و سكت فسلم».
 -٢صليت المغرب في المغرب.
ب -نمثّل لما ي أ�تي:
 -١جملة تشتمل على طباق إ�يجاب.........................:
 -٢جملة تشتمل على طباق سلب.........................:
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اختبار الفترة الثالثة
أ�ولاً -المطالعة

( ١٠علامات)

										
السؤال ال� أ ّول:
ّ
		
 -1نقر�أ الفقرة ال�آتية من نص (ال َّرحمة بال�أطفال) ،ثُ ّم نجيب عن ال�أسئلة الّتي تليه:
ـاعر ال�أبو َّيـ ُة مجبولـ ٌة علــى حمايتهــم وال َّرحمــة بهــم،
ـب ال� أ َب َو ْيــنِ َم ْفطــو ٌر علــى مح َّبـ ِة �أبنائهــم ،فالمشـ ُ
«قلـ ُ
والشَّ ــفق ِة عليهــم ،والاهتمــام ب�أمرهــم ،ويصـ ّور القــر�آن الكريــم تلــك المشــاعر ال�أبو َّيــة �أجمـ َل تصويـرٍ ،فتــار ًة
يجعــل ال�أولا َد زينــة الحيــاة الدُّنيــا ،كمــا فــي قولــه تعالــى﴿ :المــال والبنــون زينــة الحيــاة الدُّنيــا﴾ ،وتــار ًة يعدُّهم
نعمــ ًة عظيمــ ًة تســتح ُّق الشُّ ــ ْكر عليهــا».
 -1نستخرج من الفقرة السابقة كلمة بمعنى (مخلوق) ،...............وجمع كلمة (ابن).
المشاعر ال�أبوية؟ ................................
 -2علا َم جب َل الل ُه
َ
نوضح جمال ال َّتصوير في قوله تعالى﴿ :المال والبنون زينة الحياة الدُّنيا﴾............... .
ّ -3
ب -نقر�أ الفقرة ال�آتية من نص (سنديانة من فلسطين) ،ثُ ّم نجيب عن ال�أسئلة الّتي تليها		 :
تعجــلا ً لمـ ٍ
ـس
«ل ـ ْم َت ُكـ ْـن تقــو ُل ذلــك تب ّرم ـاً بالحيــاة ،ولا ّ
ـوت ُيريـ ُـح مــن شــقاء الدُّنيــا ،ولك َّنهــا ال َّنفـ ُ
المطمئ َّنــة التــي اســت ْو َف ْت َمه َّمتهــا فــي الحيــاة ،و�أ
بح ْلوِهــا و ُم ّرهــا».
ْ
صابــت ح َّظهــا منهــا ُ
صابت) ،ما مرادف الكلمة ال�أولى؟  ،...................وما ض ُّد الثّانية؟ ...........
( -1تب ّرماً� ،أ ْ
السابقة؟ ...............
 -2من الشَّ خص َّية التي يدور الحديث حولها في الفقرة ّ

ـك َر ِ
ـس الْ ُم ْط َم ِئ َّن ـ ُة ا ْر ِج ِعــي �إِلَــى َر ِّبـ ِ
اض َي ـ ًة
 -٣نســتخرج مــن الفقــرة مــا يتوافــق وقولــه تعالــى﴿ :يــا �أ َّي ُت َهــا ال َّن ْفـ ُ
َّم ْر ِض َّي ـ ًة َفا ْد ُخ ِلــي ِفــي ِع َبــا ِدي َوا ْد ُخ ِلــي َج َّن ِتــي﴾
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النص ّ
عري
ثاني ًا:
الش ّ
ُّ

( 5علامات)

ـص (مــن �أجــل الطفولــة) ،ثُ ـ ّم نُجيــب عــن ال�أســئلة الّتــي
ّ
الســؤال الثانــي :نقــر�أ ال�أبيــات الشّ ــعريّة ال�آتيــة مــن نـ ّ
تليهــا:

يزف لنا ال�أعيـا َد عيـداً �إذا خطـا
ُّ
راح صادياً
ك ُز ْغ ِب القطا لو �أنَّه َ

وعيداً �إذا ناغى وعيـــــــداً �إذا حبـــا
ليشربــــا
ُ
سكبـــت لـــه عينــي وقلبي َ
و�أ ْظم�أ فــــي ال ُّنعمى عليـــه و�أ ْس َغبـــــا

وثـر �أ ْن َيروى ويشبـ َع ناعمــــاً
و�أ ُ
ينا ُم على �أ ِ
شواق قل ِبي بمهــــ ِده

غطاء يظلُّـــه
و�أسد ُل �أجفانِـــي ً

حـــريراً مــن ال َوشي اليمــاني مذ َّهبــا
ويا لَيتهـــا كانـ َـت �أحــــ َّن و�أحـــــد َبا

�أ -نختار ال�إ جابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة:
 -١ما مفرد كلمة ال�أعياد؟
�أ -عادة.

ب -عديدة.

				

ج -عيد		.

� -٢أ ُّي الكلمات ال�آتية تد ُّل على كثرة العطف؟
		
ج -غطاء.
ب -ناعماً.
�أ -صادياً.
 -٣بم ش َّبه الشّ اعر الطّفل في البيت الثاني؟

د -عائد.
د� -أ ْحدَب.

الصفر على ريش طائر القطا.
�أ -بالشعيرات ُّ

ج -بطائر القطا الجائع.

الصفر.
ب -بطائر القطا العطشان ذي الشعيرات ُّ

د -بطائر القطا الذي يسكب الماء.

اليماني؟
سب كلمة
� -٤إلا َم تُ ْن ُ
ّ

�أ -نسبة �إلى اليمين			 .
			
ب -نسبة �إلى ال�أيمن.

ج -نسبة �إلى َالي َمن.
د -نسبة �إلى ُالي ْمن.

ب -نجيب ع ّما ي أ�تي								:
الخاصة بالطّفل التي عدَّها الشّ اعر �أعياداً؟ ...
 -١ما المناسبات
َّ
 -٢نذكر الفرق بين ال�أث ََر ِة وال�إ يثار.

 -٣نستخرج من البيت الثالث محسناً بديعياً ،محدّداً نوعه
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ثالث ًا -القواعد اللغويَّة

( 11علامة)

			
السؤال الثالث :نقر�أ الفقرة النثرية ال�آتية ،ث َّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:
ّ
حيــن َي ْســري خــدر فــي جســدي الْ ُم ْت َعــب ف إ�نّــي �أتــو ُق �إلــى �أ ْن �أ َتراخــى فــوق ســريري الدّافــئ فــي كســل،
فتــار ًة �أ َت َمطّى...و�أخــرى �أتثاءب...لكنّــي مــن َخلــل ال ـدِّفء النّاعــم فــي َجســدي لـ ْـن �أ ْب ِصـ َـر غيــر همــوم
ـيخ مقــرو ٌر فــي ليــل الغربــة يتقلّــب ،ولكنّــه لــن يشــكو ه َّم ـ ُه �إلا ّ للــه؛ لينتصـ َـر
شــعبي المع ّذب...فــذاك شـ ٌ
علــى جلا ّديــه ،ف ُهــم لــن يذوقــوا طعــم الراحــة فــي وطنــي مــا حيينــا».
						
 -1نستخرج من ال�أسطر الشعر َّية السابقة ما ي�أتي:
 - ١فعلا ً مضارعاً صحيحاً مرفوعاً ،....................وعلامة رفعه.....................
 -٢فعلا ً مضارعاً معت َّل ال�آخر بال�ألف مرفوعاً ،..............وعلامة رفعه................

 -٣فعلا ً مضارعاً معت َّل ال�آخر بالواو منصوباً ،......................وعلامة نصبه............
 -٤فعلا ً مضارعاً من ال�أفعال الخمسة منصوباً ،.....................وعلامة نصبه...........
 -2نعرب ما تحته خ ّط �إعراباً تا ّماً.

ب -نمثّل لما ي�أتي في جمل مفيدة:

 -١فعلٍ مضار ٍع مرفوع ،وعلامة رفعه الض ّمة الظاهرة  -٢فعلٍ مضار ٍع مرفوع ،وعلامة رفعه الض ّمة المقدَّرة
 -٣فعل مضارع منصوب ب�أن المضمرة بعد حتّى -٤ .فعل مضارع منصوب ب�أن المضمرة بعد لام التعليل

							
ج -نعرب ما تحته خ ّط �إعراباً كاملاً:
بالصبر بالبارود نشحنه.
 -1سنرفع جرحنا وطناً ونسكنه .........سنلغم دمعنا َّ
نبرح عليه عاكفين حتى يرجع �إلينا موسى﴾
﴿ -2قالوا لن َ
ال�ملاء
رابع ًا -إ

( 5علامات)

السؤال الرابع:
�أ -نحدّد الكلمة المرسومة �إملائياً بصورة صحيحة من المرسومة بصورة خط�أ فيما تحته خ ّط م ّما ي�أتي:
 -1كان الرسول -صلى الله عليه وسلم -يحنو على ال�أطفال.
 -2تسموا ال� أ ّمهات بدوره َّن النبيل.
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ب -نمثّل بجمل ٍة تا َّم ٍة من �إنشائنا لما ي�أتي:
 -1فعلٍ ينتهي بوا ٍو �أصل َّية.
 -2فعلٍ ينتهي بواو الجماعة.
 -3جمع مذكّر سالم مرفوع مضاف.
خامس ًا -البلاغة

( 4علامات)

السؤال الخامس:
ّ
السجع والجناس فيما ي�أتي:
�أّ -
نوضح ّ
الح ُّر �إذا َو َع َد َوفى ،و�إِذا �أعا َن كَفى ،و�إِ َذا َم َلكَ َعفا.
ُ -١
 -٢ما مات ِم ْن كر ِم الزمان ف إِ�نَّه
يحيى ْبنِ عبد الل ِه
يحيا لَدى ْ
ْ
							
ب -نمثّل لما ي�أتي:
 -1جملة تشتمل على طباق �إيجاب..................................................:
 -2جملة تشتمل على طباق سلب...................................................:
سادس ًا -التّعبير
							
السؤال السادس:
ّ
					
نستعين بال�أفكار ال�آتية لكتابة ثلاث فقرات مترابطة:
�أ -حقيقة المر�أة و�أهميتها في المجتمع.
ب -الدور الذي تقوم به المر�أة الفلسطينية.
جـ -كيف تكون المر�أة الفلسطينية عنواناً للصمود والتحدي والفداء.
انتهت ال�أسئلة
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( 5علامات)

