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َة زِراَعُة الَوْرِد في َغزَّ الّدرس ال�أول

ال�ْسِتماُع:

َنْسَتِمُع اإلى َنصِّ )النَّباتاُت اآِكَلُة الَحَشراِت(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة:

؟ اأْسِئَلٌة:

؟ ُة الَّتي عاَلَجها النَّصُّ ما الِفْكَرُة العامَّ

ما ال�ْسُم الِعْلِميُّ الَّذي ُيْطَلُق َعلى النَّباتاِت اآِكَلِة الَحَشراِت؟

نَُبيُِّن َسَبَب لُجوِء َبْعِض النَّباتاِت اإِلى اْصِطياِد الَحَشراِت.

َنْذُكُر َثلاَثَة اأْنواٍع ِمَن النَّباتاِت اآِكَلِة الَحَشراِت.

غيَرِة؟ ْلوى بِاْصِطياِد الَحَشراِت َوالطُّيوِر الصَّ َكْيَف َيقوُم َنباُت السَّ

نَُعلُِّل ما َياأْتي:

اأ- َمَنَح اللُّه النَّباتاِت اآِكَلَة الَحَشراِت اأْشكال�ً َواأْلواناً زاِهَيًة.

ْلوى ُمَتَدْحرَِجٌة اإِلى الّداِخِل. ْهَرِة في َنباِت السَّ ُة الزَّ ب- ِقمَّ

. روِس الُمْسَتفاَدِة ِمَن النَّصِّ َنْذُكُر اْثَنْيِن ِمَن الدُّ

. َنْقَترُِح ُعْنواناً اآَخَر لِلنَّصِّ
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــي  ــا ف ــاأَْس بِه ــَبٍة ل� َب ــِهُم بِِنْس ــاً، ُيْس ــَدراً اقِتصاِديّ َة َمْص ــزَّ ــي َغ ــَوْرِد ف ــكُِّل صــاِدراُت ال تَُش
ــْزِء  ــي هــذا الُج ــَوْرِد، ف ــا زِراَعــُة ال ــي َتْحِمُله ــاَلِة الَّت ــى جانِــِب الرِّس ، اإِل ــيِّ ْخــِل الَقْوِم الدَّ
ــى  ــراِر َعل ْص ِر، َوال�إِ ــذُّ ــي التََّج ــُة بَِمعان َل ــِذِه الرِّســاَلُة الُمَحمَّ ــِن. ه ــِب الَوَط ــي َقْل ــِض ف النّابِ

ــاِة َوالِحصــاِر . ــلاِت َوالُمعان ــَن الَوْي ــِم ِم ــى الرَّْغ ــلاٍم، َعل ــٍن َوَس ــاِة بِاأْم الَحي

ــُق بِهــذا  َة، َومــا َيَتَعلَّ ــْوَء َعلــى ِقطــاِع زِراَعــِة الــَوْرِد فــي َغــزَّ َوفــي هــذا الَمقــاِل نَُســلُِّط الضَّ
عوبــاُت الّداِخِليَّــُة َوالخارِِجيَّــُة الَّتــي  ، َوالصُّ الِقطــاِع ِمــْن َحْيــُث: َدْوُرُه فــي ال�ْقِتصــاِد الَوَطِنــيِّ

ُد اْســِتْمراَرُه، َوال�آلِيّــاُت الَكفيَلــُة بَِدْعــِم هــذا الِقطــاِع َوَتطويــرِِه. تَُهــدِّ

َة زِراَعُة الَوْرِد في َغزَّ
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الِقراَءُة:

 ، ال�أْلَفُة: التَّقارُُب النَّْفِسيُّ
. َوال�ْنِسجاُم الّروِحيُّ

ُبْؤٌس: َفْقٌر اأْو سوُء حاٍل.

َسراُة ُجنوِدِه: قاَدتُُهْم 
ونُْخَبُتُهْم.

ــِة  ــِة َوالَمَحبَّ ــُة ال�أْلَف ْحســاِس، َوِصَل ــُة الَحيــاِة َوال�إِ الــَورُْد لَُغ  

بِالــَوْرِد تُْزِهــُر  َبْيــَن النـّـاِس، َوُهــَو َســفيُر الُقلــوِب، َورَســوُل الَبْســَمِة، َو

اأْلــواُن الَحيــاِة َبْعــَد ُبــْؤٍس اأْو َوَجــٍع.

َوالَورُْد في اأْعلى الُغصوِن َكاأنَُّه     َمِلٌك َتُحفُّ بِِه َسراُة ُجنوِدِه
                )َصِفّي الّديِن الِحلِّّي(

ــَدِم، اإِلّ� اأنَّهــا  ــُذ الِق ــَوْرِد فــي فَِلْســطيَن ُمْن ــُة ال ــْت زِراَع ُعرَِف  

ــُة  ــا زِراَع ــِة، اأّم ــِق العامَّ ــِة، َوالَحدائِ لِيَّ ــِة الَمْنِز ــى الزِّراَع ــرَْت َعل اْقَتَص

َة َعلــى َوْجــِه  الــَوْرِد لِ�أْغــراِض التِّجــاَرِة، َفَقــْد ُعرَِفــْت فــي َغــزَّ

الُخصــوِص فــي بِداَيــِة التِّْســعيِنيّاِت ِمــَن الَقــرِْن الماضــي، َواتََّســَع 

نِطاقُهــا فــي عــاِم )١998م( اإِْذ َوَصَلــْت اإِلــى اأْكَثــَر ِمــْن ِمَئِة َمْشــروٍع 

ــُز  ــٍم، ُمْعَظُمهــا َيَتَركَّ ــْي دونُ ــٍف َوِمَئَت ُر بَِنْحــِو اأْل ــدَّ َعلــى ِمســاَحٍة تَُق

فــي َبْيــَت ل�هيــا فــي اأْقصــى َشــماِل الِقطــاِع، َوَكذلـِـَك فــي َرَفــٍح 

ــوِّ  ــداُل َج ــَوْرِد؛ اْعِت ــِة ال ــى زِراَع ــاَعَد َعل ــْد س ــِه، َوَق اأْقصــى َجنوبِ

ــَبُة.  ــاِحِليَُّة الُمناِس ــِه الّس ــِه، َواأراضي ــُة تُْرَبِت َة، َوَنْوِعيَّ ــزَّ ــاِع َغ ِقط

ــَتلاِت ال�أمِّ( فــي  َتْبــَداأ زِراَعــُة َشــَتلاِت الــَوْرِد ال�أْصِليَّــِة )الشَّ  

ــَتلاُت  اإيطاْليــا، َواأْلماْنيــا، ثـُـمَّ تُْنَقــُل هــِذِه الشَّ ُكلٍّ ِمــْن: هوَلْنــدا، َو

ــٍة،  َة، َحْيــُث تُــْزرَُع ُهنــاَك فــي َدفيئــاٍت خاصَّ اإِلــى ِقطــاِع َغــزَّ

َوَتْســَتْغرُِق زِراَعُتهــا َوَقْطُفهــا اأَحــَد َعَشــَر َشــْهراً.

ــٍص، َوَبْعــَد  ــُم الــُوروُد َبْعــَد َقْطِفهــا بَِمْحلــوٍل ُمَخصَّ تَُعقَّ  

ــاَطِة  ــا بَِوس ــَل َنْقِله ــِن، َقْب َة َيْوَمْي ــدَّ ــي َثّلاجــاٍت ُم ــُظ ف ــَك تُْحَف ذلِ

ــى  ــَظ َعل ــْي تُحافِ ــرَِّدٍة؛ َك ــٍة ُمَب ــَزوََّدٍة بُِغْرَف ــٍة َوُم َص شــاِحناٍت ُمَخصَّ
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الُمْســَتْوِرِد،  الَبَلــِد  اإِلــى  ُوصولِهــا  حيــِن  اإِلــى  ْهــَرِة،  الزَّ َنضــاَرِة 

ــِم الــَوْرِد الواِحــِد َخْمَســَة اآل�ِف دينــاٍر َتْقريبــاً،  ــُف زِراَعــُة دونُ َوتَُكلِّ

ــُة  ــحاً لِلزِّيــاَدِة فــي حــاِل َتَعرََّضــِت ال�أرُْض الزِّراِعيَّ ْقــُم ُمرَشَّ َوَيْبقــى الرَّ

ــَتلاِت، َوَيْحتــاُج  ِبَئــٍة، اأْو لَِعواِمــِل َطْقــٍس َغْيــِر ُمناِســَبٍة لِلشَّ أْو لِ�

ــِة.  ــاِه الَعْذَب ــَن الِمي ــواٍب ِم ــَة اأْك ــاً اأْرَبَع ــِد َيْوِميّ ــَوْرِد الواِح ــُم ال دونُ

ــو  ــا زارِع ــي َيَتَكبَُّده ــِة الَّت ــِف الباِهَظ ــَن التَّكالي ــِم ِم َوبِالرَّْغ  

ــِة فــي  ــِة الُمِهمَّ ــِة الزِّراِعيَّ ْنتاجيَّ الــَوْرِد، اإِلّ� اأنَّــُه َيَظــلُّ ِمــَن الَمــواِرِد ال�إِ

ــوَن دول�ٍر  ــريَن ِمْلي ــٍة َوِعْش ــْي َخْمَس ــِهُم بَِحواَل َة؛ اإِْذ ُيْس ــزَّ ــاِع َغ ِقط

، َوَيْبُلــُغ َعــَدُد الُعّمــاِل الَّذيــَن َيْعَملــوَن  ْخــِل الَقْوِمــيِّ َســَنوِيّاً ِمــَن الدَّ

فــي اإْنتــاِج الزُّهــوِر اأْرَبَعــَة اآل�ٍف َوَخْمِســِمَئِة عاِمــٍل.

ــاً  ــابَِقٍة َنجاح ــَنواٍت س ــي َس ــَوْرِد ف ــُة ال ــِهَدْت زِراَع ــْد َش َلَق  

َكبيــراً، َبْعــَد ُوصولِهــا اإِلــى ال�أْســواِق ال�أوروبِيَّــِة، َحْيــُث كاَن ِقطــاُع 

ُر َحواَلــْي ِســتّيَن ِمْليــوَن َزْهــَرٍة َســَنوِيّاً اإِلــى اأوروبـّـا، لِكنَّهــا  َة ُيَصــدِّ َغــزَّ

يــاِت الَّتي واَجَهِت  َلــْم َتــُدْم َطويــلاً اإِْذ َســرْعاَن مــا َذُبَلــْت اأمــاَم التََّحدِّ

يَّــُة اإِلــى اأْن اأْصَبَحــْت ل� َتَتجــاَوُز  الُمزارِعيــَن، َفَتراَجَعــْت هــِذِه الَكمِّ

َة  اأْرَبَعــَة َملاييــِن َزْهــَرٍة فــي العــاِم )٢٠١٢م(. َوُيــْزرَُع فــي ِقطــاِع َغــزَّ

اأْكَثــُر ِمــْن ِمَئــِة ِصْنــٍف ِمــَن الزُّهــوِر، َوِمــْن هــِذِه ال�أْصنــاِف: اللُّوْنــدا 

ــِة.  ــاُع َجميُعهــا فــي الّســوِق الَمَحلِّيَّ َوالجــورِيُّ َوالُقَرْنُفــُل، َوتُب

ــَن الِفَلْســطيِنييَّن-  ــْم ِم َة -َكَغْيرِِه ــزَّ ــّكاُن ِقطــاِع َغ ــُه ُس ُيواِج  

ْهيونِــيُّ اأســاَس  َعَقبــاٍت َوُصعوبــاٍت َكثيــَرًة، َوُيَمثِّــُل ال�ْحِتــلاُل الصِّ

ــَوْرِد،  ــِة ال ــى زِراَع ــَك َعل ــُر ذلِ ــَس اأَث ــِد اْنَعَك ــاِت، َوَق عوب ــِذِه الصُّ ه

َوَتْقليــِص ِمســاَحِة ال�أرِْض الَمْزروَعــِة بِــِه لَِتِصــَل اإِلــى اأَقــلَّ ِمــْن 

ــٌه لِلّســوِق الَمَحلِّيَّــِة الَّتي َتْســَتْوِعُب  َخْمســيَن ُدونُمــاً، ُمْعَظُمهــا ُمَوجَّ

بَِئٌة: اأْمراٌض. اأْو

َتها. ُل َمَشقَّ َيَتَكبَُّدها: يَتَحمَّ
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َســَنوِيّاً اأَقــلَّ ِمــْن نِْصــِف ِمْليــوِن َزْهــَرٍة، َعــلاَوًة َعلــى ُصعوَبــِة َتْصديــِر الَمْحصــوِل اإِلــى الخــارِِج، َنتيَجــَة 

ــِد فــي اإِْجــراءاِت التَّْصديــِر؛ ال�أْمــُر الَّــذي  َة، َوالتَّباُطــِؤ الُمَتَعمَّ ِسياَســِة ال�ْحِتــلاِل فــي ِحصــاِر ِقطــاِع َغــزَّ

َكبَّــَد ُمزارِعــي الــَوْرِد َخســائَِر مالِيَّــًة فاِدَحــًة؛ َوَدَفــَع بَِعــَدٍد َكبيــٍر ِمْنُهــْم اإِلــى التََّوقُّــِف َعــْن زِراَعــِة الــَوْرِد، 

َوَتْحويــِل اأراضيِهــْم اإِلــى َمــزاِرَع لِلَخْضــراواِت، َولِســاُن حالِِهــْم َيقــوُل:

اإِنّا نُِحبُّ الَورَْد، لِكنّا نُِحبُّ الَقْمَح اأْكَثر

نابَِل ِمْنُه اأْطَهر َونُِحبُّ ِعْطَر الَوْرِد، لِكنَّ السَّ

عوباِت الَّتي تُواِجُه زِراَعَة الَوْرِد: الُحروُب الُمَتعاِقَبُة الَّتي َيِشنُّها ال�ْحِتلاُل، َوما  َوِمَن الصُّ  

ًة في  ُيصاِحُبها ِمْن َتْجريٍف لِ�أراضي الُمزارِعيَن َوَتْخريِبها، َوَهْدٍم لِلُبيوِت الِبلاْستيِكيَِّة، خاصَّ

يَِّة ال�أْمطاِر  َمْنِطَقَتي َرَفٍح َوَبْيَت ل�ْهيا، اللََّتْيِن َتَتَركَُّز فيِهما زِراَعُة الَوْرِد، اإِضاَفًة اإِلى َتَذْبُذِب َكمِّ

يَُّة  َرِر بَِمْحصوِل الَوْرِد، ِمْن َحْيُث َكمِّ ْت اإِلى اإِْلحاِق الضَّ قيِع. هِذِه الَعواِمُل وََغْيرُها اأدَّ َوَمْوجاِت الصَّ

ْنتاِج َوَجْوَدُة الَمْحصوِل. ال�إِ

ُع  ُر وِزاَرُة الزِّراَعــِة ِمــَن اْنِقــراِض زِراَعــِة الــَوْرِد اإِذا َلــْم َتِجــْد َمــْن َيْحَتِضُنهــا، َوُيَشــجِّ َوتَُحــذِّ  

َة، َوبِالرَّْغــِم ِمــْن َتْشــديِد ال�ْحِتــلاِل ِخناَقــُه َعلــى  الُمزارِعيــَن َوَيْدَعُمُهــْم فــي حــاِل ِحصــاِر ِقطــاِع َغــزَّ

ــِع  ــَن التََّمتُّ ــَن ِم ــاِن الُمحاَصري ــُوروِد، اأْو ِحرْم ــِر هــِذِه ال ــِق َعبي ــْن َخْن ــَن ِم ــْن َيَتَمكَّ ــُه َل َة َفاإِنَّ ــزَّ ِقطــاِع َغ

ـِة َمعانيهــا. بَِجمالِهــا َورِقَـّ

َة َيَتعاَنــُق الــَورُْد َوالَحــرُْب، َوبِالرَّْغــِم ِمــَن الِجــراِح، َتْبقــى َنَســَمُة الَبْحــِر الَعليَلــُة َتْنُشــُر  فــي َغــزَّ  

ــِة اأْن َتْقَطــَع ِشــرْياَن  ْهيونِيَّ ــِة الَبْطــِش الصِّ ــِم َوال�أَمــِل، َول� ُيْمِكــُن لِ�آ َل فــي َســمائِها َعَبقــاً ُمَشــبَّعاً بِال�أَل

الــَوْرِد الُمَتَدفِّــَق فيهــا، اأَمــلاً َوُحبّــاً فــي َحيــاٍة اأْفَضــَل، َحتـّـى َلــْو َتَوقََّفــْت َعــْن َتْصديــِر الزُّهــوِر لِلعاَلــِم، 

ــا.  ــَتْقَبِل اأْطفالِه ــبابِها، َوُمْس ــوِس َش ــَهدائِها، َونُف ــاِض ُش ــي رِي ــُه ف ــا اأْن َتْزرََع َفَيْكفيه

حاَفِة، اإِْصداراُت وِزاَرِة الزِّراَعِة الِفَلْسطيِنيَِّة، بَِتَصرٍُّف( )الزِّراَعُة في الصَّ

)محمود درويش(
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

َة لِ�أْغراِض التِّجاَرِة؟ ١- َمتى ُعرَِفْت زِراَعُة الَوْرِد في ِقطاِع َغزَّ

َة. ٢- نَُبيُِّن اأماِكَن َتَركُِّز زِراَعِة الَوْرِد في ِقطاِع َغزَّ

َة في َمْوِسِم اْزِدهارِها؟ َقْتُه زِراَعُة الَوْرِد في ِقطاِع َغزَّ 3- ما العائُِد المادِّيُّ الَّذي َحقَّ

َة اإِلى ُدَوِل اأوروبّا. ٤-  َنْذُكُر الَمراِحَل الَّتي َتُمرُّ بِها َعَمِليَُّة َتْصديِر الَوْرِد ِمْن َغزَّ

َة. ُد اأْرَبَعَة ُمعيقاٍت لِزِراَعِة الَوْرِد في ِقطاِع َغزَّ 5- نَُعدِّ

6- نَُعلُِّل ما َياأْتي:

ٍة. ب - زِراَعَة اأْشتاِل الَوْرِد في َدفيئاٍت خاصَّ اأ - َنجاَح زِراَعِة الَوْرِد في َغزََّة. 

ج-  ِحْفَظ ال�أزْهارِ في ُغرٍَف ُمَبرَِّدٍة ِعْنَد َنْقِلها.

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل
١- نَُبيُِّن َدل�لَة ُكلٍّ ِمّما َياأْتي: 

اأ - َلْن َيَتَمكََّن ال�ْحِتلاُل ِمْن َخْنِق َعبيِر هِذِه الوُروِد.
ب - َيْكفي اأْن تُْزرََع الوُروُد في رِياِض ُشَهدائِها، َونُفوِس َشبابِها، َوُمْسَتْقَبِل اأْطفالِها.

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي: ٢- نَُوضِّ
اأ - َوالَورُْد في اأْعلى الُغصوِن َكاأنَّهُ      َمِلٌك َتُحفُّ بِِه َسراُة ُجنوِدِه.           )َصِفّي الّديِن الِحلِّّي(

ب -  الَورُْد َسفيُر الُقلوِب، َورَسوُل الَبْسَمِة.

الـلُّـَغـُة

١- نَُفرُِّق في الَمْعنى بيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:
اأ- َكبََّد ال�ْحِتلاُل ُمزارِعي الُوروِد َخسائَِر فاِدَحًة.

ماِء.  ْمُس في َكِبِد السَّ ب- َتْسَطُع الشَّ

٢- َنْذُكُر َجْمَع ُكلِّ ُمْفَرٍد ِمَن الُمْفرَداِت ال�آتَِيِة:

    رَسوٌل،  ُسْنُبَلٌة،  ِشرْياٌن.
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الَقواِعُد

َجْزُم الِفْعِل الُمضارِِع

ال�أْمِثَلُة:

الَمْجموَعُة )اأ(

١- َلْم َيْنَتِصْر َعُدوُّنا في َمْعَرَكِة الَكراَمِة.

٢- اأْعَطْينا العاِمَل اأْجَرُه َوَلّما ُيْكِمْل َعَمَلُه.

3- لُِتِطْع والَِدْيَك.

٤- ل� َتاأَمْن َعُدوََّك؛ لِ�أنَّه غاِدٌر.

الَمْجموَعُة )ب (

١- َطَلَب الَعُدوُّ َوْقَف اإِْطلاِق النّاِر، َوَلّما َتْنَتِه الَمْعَرَكُة.

٢- لَِتْدُع اللَّه َوْحَدُه.

ْبِر.  3- ل� َتْنَس اأنَّ النَّْصَر َمَع الصَّ

الَمْجموَعُة )ج(

ْسلاِم اْنُتِهَكْت ُحرُماتُِك َوَلّما َتْنَتِفضي. َة ال�إِ ١- يا اأمَّ

ُكما رَْحَمًة. ٢- ل� َتْنَتِظرا ِمْن َعُدوِّ

3- ال�أْعداُء َلْم َيْحِسبوا ِحساباً لِْلَعرَِب.



١٠

َنـَتــاأمَّـُل

ْلنــا الَكِلمــاِت الَمْخطــوَط َتْحَتهــا فــي اأْمِثَلــِة الَمْجموَعــِة )اأ(، َنِجُدهــا اأْفعــال�ً ُمضارَِعــًة  اإِذا َتاأمَّ  
ُســِبَقْت بِاأِْحــرُِف الَجــْزِم: )َلــْم، وَلّمــا، ول�ِم اْل�أْمــِر، ول� النّاِهَيــِة( َعلــى التَّرْتيــِب؛ َفالِفْعــُل َيْنَتِصــْر ُجــزَِم بَِلــْم 
َوالِفْعــُل ُيْكِمــْل ُجــزَِم بَِلّمــا، َوالِفْعــُل تُِطــْع ُجــزَِم بـِـلاِم ال�أْمــِر َوالِفْعــُل َتاأَْمــْن ُجــزَِم بـِـلا النّاِهَيــِة، َوَقــْد جــاَءْت 

ــكوَن.  ــا السُّ ــُة َجْزِمه ــْت َعلاَم ــذا كاَن ــِر؛ لِه ــَة ال�آِخ ــاُل َصحيَح ــِذِه ال�أْفع َه

ــِل اأْمِثَلــِة الَمْجموَعــِة )ب( َنِجــُد ال�أْفعــاَل: )َتْنَتــِه، َتــْدُع، َتْنــَس( اأْفعــال�ً ُمْعَتلَّــَة ال�آِخــِر،  َوِعْنــَد َتاأمُّ  
ــُة ال�آِخــِر كاَنــْت  َفاأْصُلهــا )َتْنَتهــي، َتْدعــو، َتْنســى(، َوَقــْد جــاَءْت هــِذِه ال�أْفعــاُل َمْجزوَمــًة، َول�أنَّهــا ُمْعَتلَّ

ــا.  ــِر ُكلٍّ ِمْنه ــْن اآِخ ــِة ِم ــرِْف الِعلَّ ــْذَف َح ــا َح ــُة َجْزِمه َعلاَم

اأّمــا ال�أْفعــاُل فــي الَمْجموَعــِة )ج( )َتْنَتِفضــي، َتْنَتِظــرا، َيْحِســبوا( فِهــَي ِمــَن ال�أْفعــاِل الَخْمَســِة،   

اآِخرِهــا. ِمــْن  النّــوِن  َحــْذُف  َجْزِمهــا  َمْجزوَمــًة، وََعلاَمــُة  َوَقــْد جــاَءْت 

َنْسَتْنِتُج

1- ُيْجَزُم الِفْعُل الُمضارُِع اإذا ُسِبَق ِبَحْرٍف ِمْن اأْحُرِف اْلَجْزِم، َواأْحُرُف الَجْزِم ِهَي:

ٌد َعْن ُمساَعَدِة الُمْحتاجيَن. ْر ُمَحمَّ اأ- َلْم: َحرُْف َنْفٍي َوَجْزٍم َوَقْلٍب، َنْحَو: َلْم َيَتاأخَّ
ْق اأْهداَفُه.   ، َوَلّما ُيَحقِّ ب- َلّما: َحرُْف َنْفٍي َوَجْزٍم َوَقْلٍب، َنْحَو: اْنَسَحَب َجْيُش الَعُدوِّ

ج- ل�ُم ال�أْمِر: َحرُْف اأْمٍر َوَجْزٍم، َنْحَو َقْولِِه تعالى: ﴿ ڃ ڃ  ڃ ڃ چچ ﴾                                                                 
)الطَّلاق:7(

ْق ُكلَّ ما َتْسَمُع. د- ل� الناِهَيُة: َحرُْف َنْهٍي َوَجْزٍم، َنْحَو: ل� تَُصدِّ

2- لَِجْزِم الِفْعِل الُمضارِِع َثلاُث َعلاماٍت، ِهَي:

كوُن اإذا كاَن َصحيَح ال�آِخرِ، َنْحَو َقْولِِه َتعالى: ﴿ ې ې ې ى ى ائ ائەئ﴾      اأ- السُّ
)اْلَبَقرَة:68٢(

ب- َحْذُف َحرِْف الِعلَِّة اإذا كاَن ُمْعَتلَّ ال�آِخِر، َنْحَو: َلْم َيَبَق ِمْن ُجنوِد الَعُدوِّ واِحٌد َشْرِقيَّ النّْهِر.

ج- َحْذُف النّوِن اإِذا كاَن ِمَن ال�أْفعاِل الَخْمَسِة، َنْحو: ل� َتْسَتْوِحشوا َطريَق الَحقِّ لِِقلَِّة الّسائِريَن فيِه.
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فائَِدٌة:

ُن َمْعنى الطََّلِب، َوَتْجزُِم الِفْعَل الُمضارَِع، َنْحَو: ل� َتْنَه َعْن ُخُلٍق َوَتاأْتَي ِمْثَلُه. )اأبو ال�أسود الدؤلي( ل� النّاِهَيُة: َتَتَضمَّ

ْعرابِيَِّة، َنْحَو: )ل� اأِحبُّ الظُّْلَم(. ُن َمْعنى النَّْفِي، َول� تَُؤثُِّر في حاَلِة الِفْعِل الُمضارِِع ال�إِ ل� النّافَِيُة: َتَتَضمَّ

َنماِذُج ُمْعَربٌة:
َعًة. ١- ل� تُصاِحْب اإِمَّ

ْعراِب. كوِن، ل� َمَحلَّ َلُه ِمَن ال�إِ ل�: َحرُْف َنْهٍي َوَجْزٍم، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ
كوُن، َوالفاِعُل: َضميٌر ُمْسَتِتٌر َتْقديُرُه اأْنَت. تُصاِحْب: فِْعٌل ُمضارٌِع َمْجزوٌم بِـ )ل�(، وََعلاَمُة َجْزِمِه السُّ

٢- َلْم َنْنَس واِجباتِنا.
ْعراِب. كوِن، ل� َمَحلَّ َلُه ِمَن ال�إِ َلْم: َحرُْف َنْفٍي، َوَجْزٍم، َوَقْلٍب، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

َنْنــَس: فِْعــٌل ُمضــاِرٌع َمْجــزوٌم بـِــ )َلــْم(، وََعلاَمــُة َجْزِمــِه َحــْذُف َحــرِْف الِعلَّــِة، َوالفاِعــُل: َضميــٌر ُمْســَتِتٌر 
َتْقديــُرُه َنْحــُن.

ِك. 3- ل� َتـَتنازَلي َعْن َحقِّ
ِعْراِب. كوِن، ل� َمَحلَّ َلُه ِمَن ال�إ ل�: َحرُْف َنْهٍي َوَجْزٍم. َمْبنيٌّ َعلى السُّ

ــاِل  ــَن اْل�أفع ــه ِم ــوِن؛ لِ�أنَّ ــْذُف النّ ــِه َح ــُة َجْزِم ــِة، وََعلاَم ــزوٌم بـِــ )ل�( النّاهَي ــٌل ُمضــاِرٌع َمْج ــي: فِْع َتَتناَزل
ــٍل. ــع فاِع ــلِّ َرفِ ــي َمَح ، ف ــيٌّ ــٌل َمْبِن ــٌر ُمتَِّص ــِة، َضمي ــاُء الُمخاَطَب ــاُء: ي ــِة، والي الَخْمَس

َتْدريباٌت

 َنْسَتْخِرُج الِفْعَل الُمضارَِع الَمْجزوَم فيما َياأْتي، َونَُبيُِّن َعلاَمَة َجْزِمِه:
التَّْدريُب ال�أوَُّل:

سراء:9٢( ١- قاَل َتعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾          )ال�إ

٢- َلْم َيْصُمْد َجْيُش الَعُدوِّ اأماَم َضرَباِت الِفدائِيّيَن.

3- اأعاَد الِفدائِيّوَن لِْلَعرَِب َكراَمَتُهم، َوَلّما َيْمِض َوْقٌت َطويٌل َعلى َحرِب َحزيراَن.

٤- ل� َتْنَس ِذْكَر اللِّه. 

5- ل� تُصاِحبوا اإِلّ� ُكلَّ ذي ُمروَءٍة. 
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التَّْدريُب الثّاني:

نَُوظُِّف ُكلَّ فِْعٍل ِمَن ال�أْفعاِل ال�آتَِيِة في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِْنشائِنا، ِبَحْيُث َيكوُن َمْجزومًا:

َيْدنو، َيَتَفوَّقاِن، تُطيعيَن، َتْجِلُس.

التَّْدريُب الثّالُِث:

نَُعيُِّن ال�أْفعاَل الُمضارَِعَة )الَمْرفوَعَة َوالَمْنصوَبَة َوالَمْجزوَمَة( ونَُبيُِّن َعلاَمَة اإِْعراِب ُكلٍّ ِمْنها:

َكْت بِديِنها. ُة اإِذا َتَمسَّ ١- َلْن تُْهَزَم ال�أمَّ

٢- قاَل َتعالى: ﴿ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾           
ْسراء:3٢( )ال�إِ

غيُر( )ال�أْخَطُل الصَّ 3- َشـرٌَف لِْلـَمـــْوِت اأْن نُـْطـعـَمــــُه     اأْنـُفـســاً َجـبّــاَرًة َتاأْبــــى الَهــوانـــا  

د الَعدنانّي( ـْـلــو الُبـروَق َصـواِعــُق النّيــراِن          )محمَّ مـــاً     َتتـ ٤- ل� َتْحَسبوا َلْمَع الُبروِق َتَبسُّ

د بُن ُعَثْيمين( ُهـبُ       )مَحمَّ 5- ل� َيْبُلُغ الَمْجَد اإِلّ� َمْن َتكوُن َلُه    َنْفٌس َتتوُق اإِلى ما دوَنـُه الشُّ

التَّْدريُب الّراِبُع:

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي اإِْعرابًا تاّمًا:

)اأبو َتّمام( ْيُل َحرٌْب لِْلَمكاِن العــالــي.   ١- ل� تُْنِكري َعَطَل الَكريِم ِمَن الِغنى         َفالسَّ

٢- حاَن الَمْوِعُد، َوَلّما َيِصْل َزْيٌد.

قوا النَّْصَر. 3- ال�أْبطاُل َلْم َيْتُركوا الِقتاَل َحتّى َحقَّ

٤- لَِتْبَق َحِذراً.

ة بيتية َمهمَّ
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الَبلاَغُة

الُمقاَبَلُة
ال�أْمِثَلُة:

١- قاَل َتعالى: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾        )التّْوَبة:٢8(
٢- ِسياَسُة ال�ْحِتلاِل ل� ُيرْجى َخْيرُها، َول� ُيْؤَمُن َشرُّها.

3- لِساُن حاِل زارِعي الَوْرِد َيقوُل: ل� َياأَْس َمَع الَحياِة، َول� َحياَة َمَع الَياأِْس.
اإِّما َمماٌت ُيغيُظ الِعدا               )َعْبُد الرَّحيم َمْحمود( ديَق       َو ٤- َفاإِّما َحياٌة َتُسرُّ الصَّ

ــُن َمْعَنَيْيــِن ُمَتقابَِلْيــِن، فــي ُكلٍّ ِمْنُهمــا اأْكَثــُر ِمــْن  ْلنــا ال�أْمِثَلــَة الســابَِقَة َوَجْدنــا ُكلَّ ِمثــاٍل َيَتَضمَّ اإِذا َتاأمَّ  
ِل ُهنــاَك َمْعَنيــاِن ُهمــا  لـِـُكلِّ َلْفــٍظ َنقيُضــُه فــي الُجْمَلــِة الُمقابَِلــِة َعلــى التَّرْتيــِب، َففــي الِمثــاِل ال�أوَّ َلْفــٍظ، ِو
)َفْلَيْضَحكــوا، َقليــلاً( ثـُـمَّ َياأتــي مــا ُيقابـِـُل ُكّلاً ِمْنُهمــا َعلــى التَّرْتيــِب، َفَكِلَمــُة )َيْضَحكــوا( تُقابُِلهــا َكِلَمــُة 
)َيْبكــوا(، َوَكِلَمــُة )َقليــلاً( تُقابُِلهــا َكِلَمــُة )َكثيــراً(، َوبِهــذا َتكــوُن الُمقاَبَلــُة ُهنــا َبْيــَن حاَلْيــِن اأْو َمْعَنَيْيــِن؛ 
َي هــذا التَّضــاُد  اإْذ قاَبَلــِت ال�آَيــُة الَكريَمــُة َبْيــَن حــاِل َمــْن َيْضَحــُك َقليــلاً، َوحــاِل َمــْن َيْبكــي َكثيــراً، َوُســمِّ

ُمقاَبَلــًة؛ لِ�أنَّــُه َجــرى َبْيــَن َمْجموَعَتْيــِن اأْو فَِئَتْيــِن ِمــَن ال�أْلفــاِظ.

ياَســِة الَّتــي ل� ُيْؤَمــُن  ياَســِة الَّتــي ل� ُيرْجــى َخْيرُهــا، َوالسِّ َوفــي الِمثــاِل الثّانــي ُهنــاَك ُمقاَبَلــٌة َبْيــَن السِّ  
َشــرُّها، َوَكذلـِـَك فــي الِمثــاِل الثّالـِـِث ُهنــاَك ُمقاَبَلــٌة َبْيــَن َعــَدِم الَيــاأِْس َمــَع الَحيــاِة، وََعــَدمِ الَحيــاِة َمــَع الَيــاأِْس، 

ــدا.    ــُظ الِع ــَق، َوالَممــاِت الّــذي ُيغي دي ــاِة الَّتــي َتُســرُّ الصَّ ــَن الَحي ــَل الّشــاِعُر َبْي ــِع قاَب ــاِل الّرابِ َوفــي الِمث

َنْسَتْنِتُج

الُمقاَبَلــُة: اأْن ُيْؤتــى بَِمْعَنَيْيــِن اأْو اأْكَثــَر، ثُــمَّ ُيْؤتــى بِمــا ُيقابِــُل ذلِــَك َعلــى التَّرْتيــِب، ِمثــُل: ل� َيليــُق 
ــْخِص اأْن ُيْعِطــَي الَبعيــَد َوَيمَنــَع الَقريــَب. بالشَّ
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َتْدريٌب:

ُح الُمقاَبَلَة فيما َياأْتي:-  نَُوضِّ

)البحتري( اإِذا ساَلموا اأَعّزوا َذليلا      ١- َفاإِذا حارَبوا اأَذلّوا َعزيزاً   و

٢- الرِّجاُل َتْكثُُر ِعْنَد الَفزَِع، َوَتِقلُّ ِعْنَد الطََّمِع.

3- َكْدُر الَجماَعِة َخْيٌر ِمْن َصْفِو الُفْرَقِة.

ُه َوزاَنُه، َوَمْن وََعَظُه َعلانَِيًة، َفَقْد ساَءُه َوشاَنُه. ٤- َمْن وََعَظ اأخاُه ِسّراً، َفَقْد َسرَّ

ْفلاَس بِالرَُّجِل.    )اأبو ُدل�َمة( ْنيا اإِذا اْجَتَمعا      َواأْقَبَح الُكْفَر َوال�إِ 5- ما اأْحَسَن الّديَن َوالدُّ

ْملاُء ال�إِ

اأخطاءٌ شائَِعٌة في ِكتاَبِة فِْعِل ال�أْمِر الُمْعَتلِّ ال�آِخِر
ال�أْمِثَلُة:

١- قال تعالى: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ﴾        )الَنْحُل:5٢١(

٢- يا رَبِّ اْسِق الُقْدَس ِمْن َفْيض رَْحَمِتَك.

3- اْرَض بِما َكَتَب اللُّه َتُكْن ُمْطَمِئنّاً.

ْلنــا ال�أْفعــاَل التــي َتْحَتهــا ُخُطــوٌط فــي ال�أْمِثَلــِة الّســابَِقِة َوَجْدنــا اأنَّهــا اأْفعــاُل اأْمــٍر ُحــِذَف ِمْنهــا  اإِذا َتاأمَّ  
ــٍل َتــُدلُّ َعلــى الَحــرِْف  ، وُهنــاَك َعلامــاُت اإِْعــراٍب َعلــى اآِخــِر ُكلِّ فِْع ْملائِــيِّ ــِة فــي الرَّْســِم ال�إِ َحــرُْف الِعلَّ

ــي: ــِو ال�آت ــى النَّْح ــذوِف َعل الَمْح

ِل َنِجــُد اأنَّ الِفْعــَل )اْدُع( ُحــِذَف ِمــْن اآِخــرِِه الــواُو بَِدليــِل اأنَّ ُمضارَِعــُه َيْدعــو، َواأشــيَر  اأ- َففــي الِمثــاِل ال�أوَّ
، وَعلاَمــُة بِنائـِـِه َحــْذُف َحــرِْف الِعلَّــِة ِمــْن اآِخــرِِه. ــِة، َفُهــَو َمْبِنــيٌّ مَّ اإِليــِه بِالضَّ

ــُه َيْســقي،  ب- وفــي الِمثــاِل الثّانــي َنِجــُد اأنَّ الِفْعــَل )اْســِق( ُحــِذَف ِمــْن اآِخــرِِه اليــاُء بَِدليــِل اأنَّ ُمضارَِع
ــِة ِمــْن اآِخــرِِه. ، وَعلاَمــُة بِنائِــِه َحــْذُف َحــرِْف الِعلَّ َواأشــيَر اإِليــِه بِالَكْســَرِة، َفُهــَو َمْبنــيٌّ

ج- وفــي الِمثــاِل الثّالـِـِث َنِجــُد اأنَّ الِفْعــَل )ارَْض( ُحــِذَف ِمــْن اآِخــرِِه ال�ألـِـُف، بَِدليــِل اأنَّ ُمضارَِعــُه َيرْضــى، 

، وَعلاَمــُة بِنائـِـِه َحــْذُف َحــرِْف الِعلَّــِة ِمــْن اآِخــرِِه. َواأشــيَر اإِليــِه بِالَفْتَحــِة، َفُهــَو َمْبِنــيٌّ
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التَّْعبيُر

ْخوانِيَُّة ال�إِ الرِّساَلُة 

ــاٌت  ــْم َعلاق ــا بِِه بُِطن ــْن َتْر ــا لَِم ــي َنْكُتُبه ــيَِّة الَّت ْنشــاِء ال�أساِس ــوِن ال�إِ ــْن فُن ــنٌّ ِم ــُة: َف ْخوانِيَّ ــاَلُة ال�إِ الرِّس

َوالِعتــاِب،  َدٍة: َكالتَّْهِنَئــِة،  ُمَتَعــدِّ اأْفكارِنــا َوَمشــاِعرِنا فــي َمواِقــَف  َلُهــْم فيهــا َعــْن  َفُنَعبِّــُر  اإِْنســانِيٌَّة، 

َوَغْيرِهــا. َوالنَّصيَحــِة،  َوالُمواســاِة،  َوال�ْعِتــذاِر، 

َوفــي هــذا النَّــوِْع ِمــَن الرَّســائِِل َيْنَطِلــُق الكاتـِـُب َعلــى َســِجيَِّتِه دوَن َتَكلُّــٍف اأْو َتَصنُّــٍع، َبعيــداً َعــِن   

التَّاأنُّــِق َوالزَّْخَرَفــِة اللَّْفِظيَّــِة، َوَقــْد َتكــوُن الرِّســاَلُة اأَدبِيَّــًة َبْيــَن اأديَبْيــِن اأْو شــاِعَرْيِن، َيَتبــاَدل�ِن ال�أْفــكاَر َوالنَّقــَد، 

ــْد  ــٍة وََعلاقــاٌت اإِْنســانِيٌَّة، َوَق بُِطُهــْم ِصــلاُت َقراَب ــَن َمــْن َتْر ــًة َبْي ــْد َتكــوُن وِْجدانِيَّ ــذاَر، َوالَمــْدَح، َوَق َوال�ْعِت

ْخوانِيَّــُة فــي طولِهــا َوِقَصرِهــا  َتكــوُن َتْرَبوِيَّــًة ِمــْن ُمَعلِّــٍم اأْو ناِصــٍح اأْو ُمرِْشــٍد لِلنّاِشــَئِة... َوَتْخَتِلــُف الرِّســاَلُة ال�إِ

ــِه، َفَكمــا َيقْولــْوَن: "لِــُكلِّ َمقــاٍم َمقــاٌل". َحْســَب الَمْوضــوِع َوالُمناَســَبِة َوالُمرَْســِل اإَِلْي

ِســماُت الرِّساَلِة الِ�خوانِيَِّة:

ــاراِت َتســيُر  ــَل الِعب ــِل األّ� َتْجَع ــَن ال�أْفَض ــِو، َوِم ــِل َوالَحْش ــَن التَّْطوي ــُة ِم ْخوانِيَّ ــاَلُة ال�إِ ــو الرِّس َتْخُل  

ــِن  ــاُد َع ــرورِيِّ ال�ْبِتع ــَن الضَّ ــي، َوِم ــي الُمَتَلّق ــُرُه ف ــُه اأَث ــلوِب َل ــي ال�أْس ــُع ف ــٍد، َفالتّْنوي ــٍق واِح ــى َنَس َعل

ــُة َكمــا َيقولــوَن: ِمــَن الَقْلــِب اإِلــى الَقْلــِب، َمْشــحوَنٌة بِالَعواِطــِف،  ْخوانِيَّ ــِة؛ َفالرِّســاَلُة ال�إِ الزَّْخَرَفــِة اللَّْفِظيَّ

َه العاِطَفــَة. ــَوِر الَبلاِغيَّــِة الَجمالِيَّــِة دوَن اأْن تُِخــلَّ بِالَمْضمــوِن َوتَُشــوِّ َوِمــَن الُمْمِكــِن اْســِتعاَرُة الصُّ

َكْيَف َنْكُتُب رِســاَلًة اإِْخوانِيًَّة؟

راَســِة. َســَنْحتاُج   ــِة الدِّ ــُه ِمــْن ُمواَصَل ــُه َمــرٌَض َمَنَع ــَة رِســاَلٍة لَِصديِقنــا الَّــذي اأصاَب اإذا اأَرْدنــا ِكتاَب  

الِمثــاِل: َســبيِل  علــى  ال�آتــي  الرَّْســِم  فــي  َحــِة  الُمَوضِّ الَعناِصــِر  اإِلــى 
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َمُة الُمَقدِّ
ؤاُل َعِن السُّ

ِة حَّ الحاِل والصِّ
َمْضموُن
الرِّساَلِة

الخاتَِمُة
التَّْوقيُع

والتّاريُخ
   

ــلاُم َعَلْيُكــْم َورَْحَمــُة اللـّـِه، َتِحيَّــًة َطيَِّبــًة  ــُل َبْعــَد الَبْســَمَلِة، اأْن َنْبــَداأ بِِعبــاَرٍة ِمْثــَل: السَّ َمــِة ُيَفضَّ اأ- فــي الُمَقدِّ
ُر مــا ُهــَو ُمناِســٌب، بِنــاًء َعلــى  َوَبْعــُد، َتِحيَّــًة َعِطــَرًة، َبْعــَد التَِّحيَّــِة. َول� ُيْســَتَحبُّ التَّْطويــُل، َواأْنــَت تَُقــدِّ

الُمناَســَبِة، َوَدرََجــِة الَعلاَقــِة.

ــِر  ــِق بالَخْي دي ــا للصَّ ــْن َتَمنِّياتِن ــِر َع ــواِل، َوالتَّْعبي ــِة َوال�أْح حَّ ــِن الصِّ ــؤاِل َع ــَداأ بِالسُّ ــدارِِج اأْن َنْب ــَن ال ب- ِم
ــعاَدِة ... ــِة َوالعافَِيــِة َوالسَّ حَّ والصِّ

ــِر  ــِه، َواآِخ ــْن َمرَِض ــؤاُل َع ــَو السُّ ــاَلِة، َوُه ــيِّ للرِّس ــي الَمْوضــوِع ال�أساِس ــِة ف ــَرِة الثّالَِث ــي الِفْق ــُل ف ج- َنْدُخ
ِتــِه، َونَُعبِّــُر َعــْن َتعاُطِفنــا َمَعــُه َوُمواســاتِنا َلــُه، َوَنُشــدُّ ِمــْن اأْزرِِه، َوَنُحثُّــُه  التََّطــوُّراِت الَّتــي َطــَراأْت َعلــى ِصحَّ
ــَلا  ، َف ــلَّ َوَدلَّ ــا َق ــَكلاِم َم ــَر ال ــِة الَّتــي َتقــوُل: اإنَّ َخْي ــَع ُمراعــاِة الِحْكَم ــلاِء، َم ــِر َعلــى ال�ْبِت ْب َعلــى الصَّ

. ــٌل ُيِمــلُّ ، َوَل� َتْطوْي ــٌر ُيِخــلُّ َتْقصي

عــاِء، اأْو بِِحْكَمــٍة تُناِســُب الَمْوِقــَف، اأْو اأيِّ َشــيٍء َيْخُطــُر بِبالِنــا، َوَيكــْوُن ُمناِســباً  د- َنْخِتــُم الرِّســاَلَة بِالدُّ
لَِقْفــِل الرِّســاَلِة.

هـ- نُْنهي الرِّساَلَة بِالتَّْوقيِع َوالتّاريِخ.

َتْدريٌب: اأَضــُع ُمَخطَّطــًا ِمــْن َخْمــِس ُخُطــواٍت َعلــى َشــْكِل نِقــاٍط، ُيســاِعُدني فــي ِكتاَبــِة 

أبــي الَّــذي َيْعَمــُل فــي ِبــلاِد الُغْرَبــِة. رِســاَلٍة لِ�
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

الكاتَِبــُة )حنــان دْرويــش( ِمــْن َمواليــِد عــامِ )١95٢م( فــي َقْرَيــِة ِمْصيــاٍف في ســوريا،   
ــٍة... ُعْضــُو اتِّحــاِد الُكتّــاِب الَعــرَِب،  ِة ُصُحــٍف َوَمَجــّلاٍت َعَربِيَّ َنَشــرَْت اأْعماَلهــا فــي ِعــدَّ
ُة ِقَصــٍص  ــِة، وتُرِْجَمــْت ِعــدَّ ــِز الَعَربِيَّ ــَن. فــازَْت بَِعديــٍد ِمــَن الَجوائِ َحِفيّي وُعْضــُو اتِّحــاِد الصَّ
َمــِن  ــدى، وَبــْوُح الزَّ ْســبانِيَِّة. َلهــا َمْجموعــاٌت ِقَصِصيَّــٌة ِمْنهــا: ذلـِـَك الصَّ ِمــْن اأْعمالِهــا اإِلــى ال�إِ

ــًة اأَســرِيًَّة َتْظَهــُر فيهــا َتْضِحَيــُة  ــُة الَّتــي َبْيــَن اأْيدينــا تُعالـِـُج فيهــا الكاتَِبــُة َقِضيَّ ال�أخيــِر. والِقصَّ
ــِة ال�أْبنــاِء. ُلهــا َمْســؤولِيََّة َتْربَِي ال�أمِّ اأْثنــاَء ِغيــاِب الــزَّْوِج، وَتَحمُّ

ُة )ثُمَّ عاَد( قِصَّ

حنان درويش

الدرس الثّاني
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الِقراَءُة:

ُيَهْدِهُد: ُيَحرُِّكُه َحَرَكًة 
رَقيَقًة ُمَنظََّمًة لَِيناَم.

َنيٌِّف: زِياَدٌة.

َنُك: ضيُق الَعْيِش. الضَّ

َقْبــَل الرَّحيــِل...  َذَهــَب دوَن َوداٍع... َلــْم َيُقــْل َشــْيئاً   
َحــَزَم اأْمِتَعَتــُه فــي َغْفَلــٍة َعــِن الَبْيــِت، ثُــمَّ َخــرََج اإِلــى َغْيــِر رَْجَعــٍة. 
َتَنبََّهــْت فاِطَمــُة اإِلــى ِغيــاِب َســليٍم الُمفاِجــِئ، لِكنَّهــا َلــْم َتُقــْم بِاأيَّــِة 
اإِْجــراءاٍت َتُخــصُّ التَّْلميــَح اأِو التَّْصريــَح؛ َخْشــَيَة اْنِتشــاِر الَخَبــِر 

بَِشــْكٍل َيْنَعِكــُس َعَلْيهــا، وَعلــى اأْطفالِهــا َســْلباً.
ْوَج َيكــوُن َقــْد غــاَدَر  هــا بــاِدَئ ال�أْمــِر، َلَعــلَّ الــزَّ اأْخَفــْت َهمَّ  

َيعــوُد... ثُــمَّ  َقصيــَرٍة،  ــٍة  َمَهمَّ فــي  الَمْنــزَِل 
ُه الَمْعقوَل، وباَت  لِكــنَّ الَفْتــَرَة طاَلــْت، وَتجــاَوَز الِغياُب َحــدَّ  
ــكوُت ُمْســَتحيلاً. اأْخَبــرَْت ِصغارَهــا بِالَحقيَقــِة، ُمْخَتِلَقــًة لِرَحيــِل  السُّ
ــِة  ضاَف ــتًَّة، بِال�إِ ــْم ِس َدًة، وكاَن َعَدُدُه ــدِّ ــذاراً ُمَتَع ــِئ اأْع ــِم الُمفاِج اأبيِه
اإِلــى َجنيــٍن فــي َبْطِنهــا. َبْعــَد اأْشــُهٍر اأْنَجَبــْت ِطْفَلــًة، واَجَهــْت َعْيناها 
النـّـوَر، دوَن اأْن ُيَهْدِهَدهــا اأٌب، ودوَن اأْن ُيْطِلــَق َعَلْيهــا اْســماً. َبْعــَد 
َلــًة َبْيــَن ُهنا  َنــِك والَعــذاِب اأْمَضْتــُه فاِطَمــُة ُمَتَنقِّ عــاٍم وَنيِّــٍف ِمــَن الضَّ
ــؤاِل والتََّقّصــي... َعَرَفــْت اأخيــراً َمكاَنــُه، وَعَرَفــْت اأنَُّه  وُهنــاَك فــي السُّ

َقــْد غــاَدَر الِبــلاَد، َوَلــْن َيعــوَد اإِلــى الَوَطــِن اأَبــداً.
ــْت  ــِة. َبَك ــا الُمْقِبَل ــِة اأيّاِمه ــًة َكُملوَح ــاً مالَِح ــْت ُدموع َذَرَف  
ــرََّف  ــْت اأْن َتَتَع ــا، وَشــبابِها... حاَوَل ــٍة َعلــى َحظِّهــا، وُعُمرِه بُِحْرَق
اإلــى َســَبٍب واِحــٍد لِِهْجرانِــِه َلهــا، َفَلــْم َتِجــْدُه... َفتََّشــْت َعــْن 
ُمَبــرِّراٍت ُمْقِنَعــٍة وكافَِيــٍة لَِتْبرَِئِتــِه اأمــاَم َنْفِســها، واأمــاَم اأْول�ِدهــا، واأمــاَم 
الُمْجَتَمــِع، َفَلــْم َتْعثُــْر َعَلْيهــا، َبــَداأْت رِْحَلــُة الُهمــوِم بِالنِّْســَبِة َلهــا، 
ــُة الَّتــي  ــُر َمَعُهــْم الَمْســؤولِيّاُت الَجمَّ ــروَن، وَتْكُب غــاُر َيْكُب وراَح الصِّ
َعَجــزَْت فــي الِبداَيــِة َعــْن َحْمِلهــا... اإِِذ اْســَتْنَجَدْت بِال�أقــارِِب 
َفَلــْم ُيْنِجدوهــا، وَلَجــاأْت اإِلــى ال�أْصِدقــاِء والَمعــارِِف، َفَتَهرَّبــوا ِمْنهــا؛ 
ــَن  ــَوزَُّع َبْي ــِر َيَت ــَل... وكاَن َعَمُلهــا اأوََّل ال�أْم ــرَّرَْت اأْن َتْعَم ــَك َق لِذلِ

ــِة  ــاِس َصباحــاً، وِصناَع ــوِت النّ ــي ُبي ــِة ف الِخْدَم
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نــاِت لِ�أَحــِد َمخــازِِن الَحَلوِيـّـاِت َمســاًء ... ثـُـمَّ اْســَتَقرَّ  َبْعــِض الُمَعجَّ
ــُذ  ــْد َتَعلََّمْتهــا ُمْن ــْت َق ــٍة كاَن ــاِم بِِمْهَن ــَك َعلــى الِقي ــَد ذلِ ــا َبْع حالُه
ِصَغرِهــا، وِهــَي الِخياَطــُة... َفَقــْد َمَلَكــْت َمْقــِدَرَة ُمزاَوَلــِة هــِذِه 
الِمْهَنــِة، واأْتَقَنــْت اأداَءهــا بِالتَّْدريــِج؛ لِذلِــَك اْشــَترَْت )ماكيَنــَة( 
اإِْثــَر ِقــرٍْش، وراَحــْت َتخيــُط  ِخياَطــٍة... َجَمَعــْت َثَمَنهــا ِقرْشــاً 
لِْلاآَخريــَن بِاْل�أْجــَرِة... َلــْم َيُكــِن الَوْضــُع َســْهلاً اأْو ُمريحــاً فــي 
ــِة َزبائِِنهــا... لِكــنَّ اللّــَه َلــْم َيْنَســها،  بِداَيِتــِه، لَِعــَدِم ُشــْهَرتِها، وِقلَّ
َل َلهــا الطَّريــَق  َفَقــْد اأعاَنهــا َعلــى َخــْوِض َمرَْحَلِتهــا الَجديــَدِة، وَســهَّ
ــْيِر فيــِه؛ لُِتْصِبــَح َبْعــَد َزَمــٍن ِمــَن الَعَمــِل  َمــْت َعلــى السَّ الَّــذي َصمَّ
ــِز،  ــِة والتَّْطري ــِم الِحياَك ــاً فــي عاَل ــَتِمرِّ، اْســماً َمْعروف ؤوِب الُمْس ــدَّ ال
يَّــُة َتَتَغيَّــُر، واأمــوُر اأْســَرتِها َتْنَتِقــُل ِمــَن الَحَســِن  وَبــَداأْت اأْحوالُهــا المادِّ
ــِه  ــِه وَفْضِل ــى َنْعَمِت ــَكَرْتُه عل ــَه وَش ــَدِت اللّ ــِن... َحِم ــى ال�أْحَس اإِل
ــرََّج ُكْرَبَتهــا  ــِه الَّتــي َشــِمَلها بِهــا، وَعوََّضهــا َعــْن َفْقرِهــا، وَف ورَْحَمِت
َة َســْبَعَة  َمــِن ُمــدَّ َبْعــَد َمســيَرِة نِضــاٍل َمَشــْتها َعلــى ِحــراِب الزَّ
بَِيــٍة،  َعَشــَر عامــاً، اْســتطاَعْت ِخلاَلهــا اأْن تَُربِّــَي اأْبناَءهــا اأْحَســَن َتْر
ْنيــا رِجــال�ً ونِســاًء صالِحيــَن، وتوِصَلُهــْم اإِلــى َوْضــٍع  وتَُخرَِّجُهــْم للدُّ
َحياتـِـيٍّ َمْقبــوٍل َبْعــَد َتَخــرُِّج َبْعِضِهــْم فــي الجاِمَعــِة، اأّمــا ال�أُب َفَقــْد 
ــْد َيْســاأُل  ــْم َيُع ــى اْنَقَطَعــْت َتمامــاً، وَل ــَدرَْت حتّ ــاُرُه، وَن ــْت اأْخب َقلَّ
َعْنــُه، اأْو َيْذُكــُرُه اأَحــٌد... اإِلــى اأْن جــاَء َيــْوٌم ُطــرَِق البــاُب فيــِه َعلــى 
َعَجــٍل، وكاَن الطـّـارُِق ســاِعَي الَبريــِد، َيْحِمــُل َبْرقِيَّــًة َتقــوُل: َســاآتي 
َبْعــَد اأْســبوٍع، ُذِهَلــْت فاِطَمــُة... َســَكَتْت َعــِن الــكَلاِم، وَلَجَمــْت 
ْهَشــُة حيــَن َقــَراأِت التَّْوقيــَع... َمْعقــوٌل؟! َســَيعوُد؟!  لِســاَنها الدَّ
ــُط بَِتَكلُّــِف  َبْعــَد هــذا الُعُمــِر؟! ولِماذا؟ َبــَداأ لِســانُها ُيَتْمِتــُم، َيَتَخبَّ
ــَر،  ــَتْنِكريَن ال�أْم ــفاَهُهْم، ُمْس ــاً ِش ــَب ال�أْول�ُد َجميع ــَكلاِم... َقلَّ ال

ــْت  ــاِح، وَعــَدَم َقبــوِل مــا َســِمعوا... قاَل تِي ُمْبديــَن َعــَدَم ال�ْر

ِحراٌب: ُمْفرَُدها َحْرَبٌة وِهَي 
اآَلٌة َقصيَرٌة ِمَن الَحديِد 

َدُة. ُمَحدَّ

الَبْرِقيَُّة: رِساَلٌة تُرَْسُل ِمْن 
َمكاٍن اإِلى اآخَر بِوساَطِة ِجهاِز 

التِِّلغراِف.
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اإِْحدى الَبناِت:
- لِماذا ُيريُد الَعْوَدَة؟

َب اأخوها: َعقَّ
- ماذا َيْبغي ِمنّا؟... وماذا َنْبغي ِمْنُه؟

ْغرى: تاَبَعِت الصُّ
- َنْحُن ل� َنرَْغُب بَِمجيِئِه ...

 ثُمَّ اأضاَفْت:
- اأنا ل� اأْعرِفُُه، ول� اأريُد...

َبِقَيــِت ال�أمُّ َعلــى ُشــروِدها ســاِهَمًة، واِجَمــًة، حائِــَرًة   

بِمــاذا تُجيــُب، وَكْيــَف َتَتَصــرَُّف؟ ومــاذا َتقــوُل لـِـْلاأْول�ِد؟ وَعلــى اأيِّ 
اأســاٍس تُْقِنُعُهــْم بُِوجــوِدِه، وبِاأيَّــِة ِصَفــٍة َتْســَتْقِبُل ذاك الَّــذي َهَجرَهــا 

ُعْمــراً بِحالِــِه، وَتَرَكهــا واأْطفاَلهــا وُهــْم بِاأَمــسِّ الحاَجــِة اإَِلْيــِه؟
ــُه  ــرَْت اأْحوالُ ــُة، وَتَغيَّ ــُه العافَِي ــاأْت َعْن ــْد َن عــاَد َكالَغريــِب، رََجــَع، وَق
ــُر  ــٍة، َيْنُخ ــى َنّقاَل ــلول�ً َمْحمــول�ً َعل ــى َمريضــاً َمْش ــُه... اأت وَملاِمُح
الّســوُس ِعظاَمــُه، والِعَلــُل َتَتــَوزَُّع ِدماَغــُه وَقْلَبــُه... ول� ُبــدَّ َلــُه ِمــْن 
خاِدَمــٍة وُمَمرَِّضــٍة لِْلِعناَيــِة بِــِه... وَلْيــَس ُهنــاَك ِســوى فاِطَمــَة، 
الَّتــي َحَكَمــْت َعَلْيهــا الَحيــاُة بِالَعــذاِب... تـُـرى َهــْل َتْقَبُلــُه؟.. اأْم 

ــْم؟... ــا َراأُْيُك ــُه؟ م َتْرفُُض

)َبْوُح الّزَمِن ال�أخيِر، حنان درويش(

ساِهَمٌة: َتَغيََّر َلْونُها َعْن حالِِه 
ِمْن َهمٍّ اأْو ُهزاٍل.

واِجَمٌة: ساِكَتٌة َعِن الَكلاِم 
ِة الُحْزِن. لِِشدَّ
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

ها باِدَئ ال�أْمِر؟ ١- لِماذا اأْخَفْت فاِطَمُة َهمَّ

٢- َكْم كاَن َعَدُد ال�أْول�ِد ِعْنَدما غاَدَر َسليٌم الَمْنزَِل؟ 

3- لِماذا َفتََّشْت فاِطَمُة َعْن ُمَبرِّراٍت ُمْقِنَعٍة لِِغياِب َزْوِجها؟ 

ِل ال�أْمِر، نَُبيُِّن ذلَِك. ٤- َتَوزََّع َعَمُل فاِطَمَة في اأوَّ

5- ما الَخَبُر الَّذي كاَن َيْحِمُلُه ساعي الَبريِد؟ 

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل
١- نَُعلِّــُل مــا ياأتــي: 

اأ- َلْم َتُقْم فاِطَمُة بِاأيِّ َتْلميٍح اأْو َتْصريٍح اإِلى ِغياِب َسليٍم الُمفاِجِئ.
ْغرى بَِعْوَدِة اأبيها. ب- َلْم َترَْغِب الِبْنُت الصُّ

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي: ٢- نَُوضِّ
ب- َيْنُخُر الّسوُس ِعظاَمُه. َمِن.   اأ- َبْعَد َمسيَرِة نِضاٍل َمَشْتها َعلى ِحراِب الزَّ

ُح َدل�َلَة الِعباراِت ال�آتَِيِة: 3- نَُوضِّ
ب- َناأْت َعْنُه العافَِيُة.  اأ- َذَرَفْت ُدموعاً مالَِحًة َكُملوَحِة اأيّاِمها الُمْقِبَلِة.  

ِة ما ُيماثُِل في الَمْعنى ُكّلاً ِمْن:  ٤– َنْسَتْخرُِج ِمَن الِقصَّ
اأ-   اْلَتِمْس لِ�أخيَك ُعْذراً.

)اإبراهيم:7(  ب- قاَل َتعالى: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾	

5-  َنِصُف حاَل َسليٍم َبْعَد َعْوَدتِِه اإِلى اأْسَرتِِه.

الـلُّـَغـُة

نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي: 

اأ- َحَزَم اأْمِتَعَتُه في َغْفَلٍة َعِن الَبْيِت.

َفِر. ب- َحَزَم اأْمَرُه َعلى السَّ
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

الّشــاِعُر ُمَحّمــٌد الَقْيِســّي شــاِعٌر فَِلْســطيِنيٌّ ِمــْن َمواليــِد عــاِم )١9٤5م( فــي َقْرَيــِة   
ُة َدواويــَن ِشــْعرِيٍَّة ِمْنهــا: )راَيــٌة  حاَفــِة، َلــُه ِعــدَّ َكْفــَر عانــَة َقضــاِء يافــا، َعِمــَل فــي َحْقــِل الصَّ
فــي الرّيــِح(، َو )ُخماِســيٌَّة فــي الَمــْوِت َوالَحيــاِة(. َوَلــُه َمْســرَِحيٌَّة ِشــْعرِيٌَّة بُِعْنــواِن )رِيــاُح ِعــزِّ 
الّديــِن الَقّســاِم(. ُيْبــرُِق الّشــاِعُر ِمــْن ِخــلاِل النَّــصِّ الَّــذي َبْيــَن اأْيدينــا رِســاَلًة لِ�أْبنــاِء َوَطِنــِه 
ــِه بِاأنَّــُه َوفِــيٌّ َلُهــْم، َوَلــْن َيْنســاُهْم، َواأنَّــُه َعلــى الرَّْغــِم ِمّمــا ُيعانيــِه فــي الَمْنفــى اإِلّ�  َواأْحبابِ

ــِه ِمــْن َجديــٍد. لِقــاِء اأْحبابِ ــِه، َو ــُه ُمَتفائِــٌل بِالَعــْوَدِة اإِلــى َوَطِن اأنَّ

في الَمْنفى
         ُمَحّمٌد الَقْيِسّي

: ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ
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في الَمْنفى
محمد القيسي

تُرى َمْن ُيْخِبُر ال�أْحباَب اأنّا ما َنسيناُهْم 

َواأنّا َنْحُن في الَمْنفى َنعيُش بِزاِد ِذْكراُهْم

َواأنّا ما َسَلْوناُهْم                                        

َفُصْحَبُتنا بَِفْجِر الُعْمِر ما زاَلْت تُؤانُِسنا                   

َوما زاَلْت بِهذي البيِد في الَمْنفى تُرافُِقنا

َوَنْحُن بِهِذِه الُغْرَبْة 

ُش في َزوايانا َعناِكُب هِذِه الُغْرَبْة تَُعشِّ

ْوداَء في اآفاِقنا الَغْبراِء اأْحزانا           َتُمدُّ ُخيوَطها السَّ

ْكرى         تَُهْدِهُد َجْفَننا ال�أْحلاُم َتْنُقُلنا َعلى ُجْنٍح ِمَن الذِّ

كوُن ُيثيُر َنْجوانا               اإِلى َعْهٍد َمضى َحْيُث السُّ

ُدها َعلى َرَبواِت َقْرَيِتنا                          ْوُق اأْغِنَيٌة نُرَدِّ َوَحْيُث الشَّ

َوَحْيُث الُحبُّ في َبَلدي َكلاٌم صاِمُت النَّْبَرْة

ْحساِس والنَّْظَرْة َكلاٌم صاِدُق ال�إِ

َوُحْلٌم اأْخَضٌر في الَقْلِب َيروي ِسرَّ َنْشَوتِنا،                

َسَلْوناُهْم: َنسيناُهْم.

البيُد: ُمْفرَُدها َبْيداُء، َوِهَي 
ْحراُء. الصَّ

الَغْبراُء: ال�أرُْض الُمْجِدَبُة.

رِّ. الَنْجوى: الَحديُث بِالسِّ

َرَبواٌت: ُمْفرَُدها َرْبَوٌة، 
َوهي التَّلَُّة، ما اْرَتَفَع ِمَن 

ال�أرِْض.

النَّْشَوُة: ال�ْرتِياُح والنَّشاُط.

تَُهْدِهُد: تَُحرُِّك.
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َوَيْحُضُننا َوَيرْعانا

َيُمرُّ اللَّْيُل َعْن َجْفني َوَيْساألُني 

َجِن؟                               َمتى َتْشفى ِمَن الشَّ

اأِحبّائي ُسؤاُل اللَّْيِل ُيْؤلُِمني 

َوُيْحزِنُني

لِ�أنّي ُكلُّ ما اأْدريِه اأنّي بِتُّ َمْنِفيّا 

َواأنّي َلْم اأَزْل َحيّا 

ُبني َوتُْقِلُقني تَُعذِّ

ُبني ْكرى تَُعذِّ ُطيوُف ال�أْمِس َوالذِّ

ْمَت َوالَحْيَرْة َفاأْجَترُّ ال�أسى َوالصَّ

َواأْقتاُت الَفراَغ الرَّْحَب اأْنَحُر فيِه اأيّامي

َوَتْقِضُم ُعْشَب اأْحلامي                                  

ْة نُيوُب الَوْحَشِة الُمرَّ

َوَتْمَلاأ خافِقي بِالُحْزِن، َتْفَعُم عاَلمي َحْسَرْة

َفاأْطوي َصْفَحَة الماضي، َواأْغفو َعلَّني اأْصحو 

َعلى َرْبواتِنا اأْعدو                                      

ديُد،  َجُن: الُحْزُن الشَّ الشَّ
  . والَهمُّ

ُطيوُف: اْسَتْعَمَلها الّشاِعُر 
بَِمْعنى )اأْطياٌف( الَّتي ُمْفرَُدها 
ْخُص  َطْيٌف، وُهُو ما َيراُه الشَّ

في الَمناِم اأِو الَخياِل، 
)ِذْكرَياٌت(.

اأْجَترُّ: اأعيُد، َواأَكرُِّر.

اأْقتاُت: اآُكُل، اأتَِّخُذُه َطعاماً.

َتْقِضُم: َتْقَطُع، َتْكِسُر 

َوَتاأُْكُل.

َتْفَعُم: َتْمَلاأ.
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ْوَق، اأْلِمُسُه بَِتْحناِن  َواأْحُضُن في َثراها الشَّ

َوُيْغرِقُني َعبيُر ال�أرِْض، ُيْسِكرُني بِلا َخْمَرْة 

َواأْحيا ُحْلِمَي الَمْنشوَد، اأْلَمُح فيِه اإِْنساني 

َواأْدفُِن فيِه اأْشجاني 

َولِكنّي اأِحبّائي، اأفيُق َوَبْيَننا َسدُّ 

َغريٌب في بِلاِد النَّْفِي َيْنَهُش ُعْمَرُه الُبْعُد                

َوُيْسِقُم َقْلَبُه الَوْجُد                                     

ُيداِعُبُه َسنا اأَمٍل ، َبدا في اأْفِقِه واٍه                     

َغداً َيْمضي بِنا التَّيّاُر َيْجَمُعنا بَِمْن َنْهوى

َوَيْدري النّاُس َواْل�أْحباُب اأنّا ما َسَلْوناُهْم 

َواأنّا َلْم َنزَْل في َمْرَكِب ال�أْشواِق نُْبِحُر َصْوَب ُدْنياُهْم 

تُرى َمْن ُيْخِبُر ال�أْحباَب اأنّا ما َنسيناُهْم

َواأنّا َلْم َنزَْل في َمْرَكِب ال�أْشواِق نُْبِحُر َصْوَب ُدْنياُهْم

وَيْدَفُعنا ُجنوُن الَوْجِد َيْسِبُقنا لُِلْقياُهْم

تُرى َمْن ُيْخِبُر ال�أْحباَب اأنّا ما َنسيناُهْم؟!

، وَيْقَطُع. َيْنَهُش: َيَعضُّ

ْوُق. ، والشَّ الَوْجُد: الُحبُّ

ْوُء الّساِطُع. نا: الضَّ السَّ

واٍه: َضعيٌف.
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

١- ما الّزاُد الَّذي َيعيُش بِِه الّشاِعُر في الَمْنفى؟

٢- َنْذُكُر َتاأْثيَر ال�أْحلاِم َعلى الّشاِعِر؟

ُب الّشاِعَر َوتُْقِلُقُه في َمْنفاُه؟ ُد ال�أْشياَء الَّتي تَُعذِّ 3- نَُعدِّ

ؤاَل الَّذي َيْجرَُح الّشاِعَر؟  ُد السُّ ٤- نَُحدِّ

َر الّشاِعُر الَوْحَشَة؟ 5- َكْيَف َصوَّ

ْيُء الَّذي ُيداِعُب الّشاِعَر في َمْنفاُه؟ 6- ما الشَّ

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل 

ُح َمعالَِم الّصوَرِة الَّتي رََسَمها الّشاِعُر لِْلُغْرَبِة؟ ١- نَُوضِّ
٢- َكْيَف َوَصَف الّشاِعُر الُحبَّ في َقْرَيِتِه؟ َولِماذا؟

ُح َدل�َلَة ُكلِّ ِعباَرٍة ِمّما َياأتي: 3- نَُوضِّ
ْمَت َوالَحْيَرْة. اأ- َوُحْلٌم اأْخَضٌر في الَقْلِب َيروي ِسرَّ َنْشَوتِنا.            ب- َفاأْجَترُّ ال�أسى َوالصَّ

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي: ٤- نَُوضِّ
ْوداَء في اآفاِقنا الَغْبراِء اأْحزانا  اأ- َتُمدُّ ُخيوَطها السَّ

ْكرى.   تَُهْدِهُد َجْفَننا ال�أْحلاُم َتْنُقُلنا َعلى ُجْنٍح ِمَن الذِّ
ب- اأِحبّائي ُسؤاُل اللَّْيِل ُيْؤلُِمني َوُيْحزِنُني.

ج- َوُيْسِقُم َقْلَبُه الَوْجُد، ُيداِعُبُه َسنا اأَمٍل، َبدا في اأْفِقِه واٍه. 
5- ُيْكِثُر الّشاِعُر ِمِن اْسِتْخداِم َضميِر الُمَتَكلِِّم، نَُبيُِّن َدل�َلَة ذلَِك.

الـلُّـَغـُة

اْسَتَخَدَم الّشاِعُر اأْسلوَب النَّْفِي في الَقصيَدِة بَِحرِْف النَّْفِي )ما(، َوَحرِْف النَّْفِي )َلْم(.

َنْسَتْخِرُج  ِمثاَلْيِن ِمَن الَقصيَدِة َعلى ُكلٍّ ِمْنُهما.
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الَقواِعُد

الُمْبَتَداأ َوالَخَبُر

ال�أْمِثَلُة

الَمْجموَعُة )اأ(

١- الَورُْد لَُغُة الَحياِة.
٢- اأنا َجْذٌر ُيناغي ُعْمَق هذي ال�أرِْض ُمْنُذ َتَكوََّن ال�أَزُل.    

الَمْجموَعُة )ب(
١- ِشرْياُن الَوْرِد ُمَتَدفٌِّق فينا اأَملاً َوُحبّاً.

ُر ِمَن اْنِقراِض زِراَعِة الَوْرِد. ٢- وِزاَرُة الزِّراَعِة تَُحذِّ
3- فَِلْسطيُن َهواُؤها ِعْطٌر، َوتُراُبها تِْبٌر. 

َغِر َكالنَّْقِش في الَحَجِر. ٤- الِعْلُم في الصِّ
يوِف. 5- النَّْصُر َتْحَت ِظلاِل السُّ

َنـَتــاأمَّـُل

ــُة ال�أولــى  ــَداأِت الُجْمَل ــَة الَمْجموَعــِة ال�أولــى، نُلاِحــُظ اأنَّهــا ُجَمــٌل اْســميٌَّة، َفَقــْد َب ْلنــا اأْمِثَل اإِذا َتاأمَّ  
بَِكِلَمــِة )الــَورُْد( َوُهــَو اْســٌم ُمْعــرٌَب، وفــي الُجْمَلــِة الثَّانيــِة َبــَداأْت بـــِ )اأنــا( َوُهــَو َضميــٌر ُمْنَفِصــٌل َمْبِنــيٌّ َيقــوُم 

َمقــاَم ال�ْســِم، وتَُســّمى الَكِلَمــُة الَّتــي َتْبــَداأ بِهــا الُجْمَلــُة ال�ْســميَُّة: ُمْبَتــَداأً، َوَيكــوُن َمرْفوًعــا دائِمــاً، اأْو َمْبِنيّــاً 

فــي َمَحــلِّ َرْفــٍع.

َوفــي الُجْمَلــِة ُرْكــٌن اآَخــُر ُيْخِبــُر َعــِن الُمْبَتــَداأِ َوُيلازُِمــُه، َوُيَســّمى الَخَبــَر، َوُهــَو فــي الُجْمَلــِة ال�أولــى   
دائِمــاً. َمرْفوًعــا  َيكــوُن  والَخَبــُر  )َجــْذٌر(،  الثّانَِيــِة  َوفــي  )لَُغــُة(، 

ــداآِت: )ِشــرْياُن، وِزاَرُة، فَِلْســطيُن،  ــَداأْت بِالُمْبَت ــِة، َنِجــُد اأنَّهــا َب ــِة الثّانَِي ــَة الَمْجموَع ــا اأْمِثَل ْلن واإِذا َتاأمَّ  
ــماً  ــى اْس ــِة ال�أول ــي الُجْمَل ــُر ف ــي؛ جــاَء الَخَب ــا َياأْت ــُد م ــِر كلٍّ مْنهــا َنْج ــِد َخَب ــَد َتْحدي ــُر( وِعْن ــُم، النَّْص الِعْل
ُر(، َتَتَكــوَُّن ِمــَن الِفْعــِل الُمضــارِِع  ــًة )تَُحــذِّ ُمْفــرَداً، وهــو )ُمَتَدفِّــٌق(، َوفــي الُجْمَلــِة الثّانَِيــِة جــاَء ُجْمَلــًة فِْعِليَّ
ــِة  ــِة الثّالَِث ــر. َوفــي الُجْمَل ــِع َخَب ــُة فــي َمَحــلِّ َرْف ــُة الِفْعِليَّ ميــُر الُمْســَتِتُر )ِهــَي(، َوالُجْمَل ــُه الضَّ ُر، َوفاِعُل تَُحــذِّ
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جــاَء الَخَبــُر ُجْمَلــًة اْســميًَّة )َهواُؤهــا ِعْطــٌر(، َوَتَتَكــوَُّن ِمــَن الُمْبَتــَداأِ الثّاني)َهــواءُ(، وَخَبــرِِه )ِعْطــٌر(، والُجْمَلــُة 
ِل. وفــي الُجْمَلــِة الّرابَِعــِة الَخَبــُر ُهــَو ِشــْبُه الُجْمَلــِة  ال�ْســِميَُّة )َهواُؤهــا ِعْطــٌر( فــي َمَحــلِّ َرْفــِع َخَبــِر الُمْبَتــَداأِ ال�أوَّ
ــِة ِمــَن  ــٌة ِمــْن َحــرِْف الَجــرِّ )الــكاف( َوال�ْســِم الَمْجــرورِ )النَّْقــِش(، َوِشــْبُه الُجْمَل َن )كالنَّْقــِش(، َوِهــَي ُمَكوَّ
الجــارِ َوالَمْجــرورِ، فــي َمَحــلِّ َرْفــِع َخَبــِر الُمْبَتــَداأِ، َوفــي الُجْمَلــِة الخاِمَســِة، الَخَبــُر ُهــَو )َتْحــَت ِظــلاِل(، َوُهَو 

ــَداأِ. ــِر الُمْبَت ــِع َخَب ــِة فــي َمَحــلِّ رَف ــِة الظَّْرفِيَّ ــِه، َوِشــْبُه الُجْمَل ــرِْف )َتْحــَت(، َوالُمضــاِف اإَِلْي ُمَكــوٌَّن ِمــَن الظَّ

ــَة َوال�ْســِميََّة( تْشــَتِمُل َعلــى رابِــٍط، يْربُِطهــا بِالُمْبَتــَداأِ،  نُلاِحــُظ اأنَّ الُجْمَلــَة الواِقَعــَة َخَبــراً، )الِفْعِليَّ  
ــِة ال�ْســِميَِّة )َهواُؤهــا ِعْطــٌر(،  ميــُر الُمْســَتِتُر )ِهــَي(، َوفــي الُجْمَل ُر( الضَّ ــِة )تَُحــذِّ ــِة الِفْعِليَّ َوُهــَو فــي الُجْمَل

ميــُر الُمتَِّصــُل بِالُمْبَتــَداأِ )َهــواُء(، َوُهــَو )الهــاُء(. الضَّ

َنْسَتْنِتُج

1- الُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة َتَتَكوَُّن ِمْن ُرْكَنْيِن اأساِسيَّْيِن، ُهما الُمْبَتَداأ والَخَبُر.

ــاُر  ــَل: )النّ ــًا ِمْث ــوُن ُمْعَرب ــٍة(، َوَيك ــْبَه ُجْمَل ــًة َول� ِش ــَردًا، )ل� ُجْمَل ــمًا ُمْف ــَداأ اْس ــي الُمْبَت 2- َياأْت
ُمْشــَتِعَلٌة، الّســائِحاِن زارا َمديَنــَة الَخليــِل، الُمْؤِمنــوَن ُمتَِّحــدوَن(، اأْو َمْبِنيَّــاً ِمْثــَل: )هــِذِه َقْرَيــٌةِ واِدَعــٌة، اأْنُتمــا 

ــداِع(.   ْب ــَزِة ال�إِ ــزاِن بِجائِ فائِ

3- َياأْتــي الَخَبــُر َعلــى ُصــَورٍ، َفَيكــوُن اْســمًا ُمْفــَردًا ِمْثــَل: )ال�أَمــُل ِعقــٌد فــي رِقــاِب الُمَتفائِليــَن(، اأْو 

ُجْمَلــًة فِْعِليَّــًة ِمْثــَل: )الَحــقُّ َيْنَتِصــُر(، اأْو ُجْمَلــًة اْســِميًَّة ِمْثــَل: )يافــا ُبْرتُقالُهــا َحزيــٌن(، اأْو ِشــْبَه ُجْمَلــٍة ِمْثــَل: 

)الُمْتَعــُة َبْعــَد التََّعــِب(، َو)النَّعيــُم فــي الَجنَّــِة(.

َنماِذُج ُمْعَرَبٌة:

ُر َقليُلُه َكثيٌر. 1- الشَّ

ُة الظّاِهَرُة على اآِخرِِه. مَّ ُر: ُمْبَتَداأٌ اأوٌَّل، َمرْفوٌع وََعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ الشَّ
ُة الظّاِهَرُة على اآِخرِِه. َوُهَو ُمضاٌف. مَّ َقليُلُه: ُمْبَتَداأٌ ثاٍن، َمرْفوٌع وََعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

ِم، في َمَحلِّ َجرِّ ُمضاٍف اإَِلْيِه. الهاُء: َضميٌر ُمتَِّصٌل َمْبِنيٌّ َعلى الضَّ
ُة الظّاِهَرُة على اآِخرِِه. مَّ َكثيٌر: َخَبُر الُمْبَتَداأِ الثّاني، َمرْفوٌع وََعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

ِل. والُجْمَلُة ال�ْسميَُّة )َقليُلُه َكثيٌر( في َمَحلِّ َرْفِع َخَبِر الُمْبَتَداأِ ال�أوَّ
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َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

ديَن ُرْكَنْيها: نْسَتْخِرُج الُجَمَل ال�ْسميََّة ِمَن النَّصِّ ال�آتي، ُمَحدِّ

ال�أديــُب َيْظَهــُر َتَفــرُُّدُه ُمْنــُذ َنْشــاأتِِه، عاَلــٌم خــاصٌّ َيعيــُش داِخَلــُه، ُكلَّمــا اأراَد ال�ْســِتْقراَر فيــِه َتَعــرََّض   

ْنــكارِ، وقوبـِـَل بِِتْلــَك ال�أْيــدي الَقوِيَّــِة الَّتــي َتْســَحُبُه َنْحــَو عاَلــِم الَبَشــِر. َحياتـُـُه ِصــراٌع رَهيٌب  لَِمْوجــاٍت ِمــَن ال�إِ

َبْيــَن عاَلــٍم َيــرى فيــه َنْفَســُه، واآَخــَر َيــراُه فيــه النـّـاُس. َيَظــلُّ َيَتلــوّى َتْحــَت ِمْطَرَقــِة فِْكــرِِه، َوَســْنداِن فِْكرِِهــم، 

ثـُـمَّ َياأْتــي َمــْن َيقــوُل: ال�أَدبــاءُ َغريبــو ال�أْطــوارِ. َنهاُرُهــْم بِاللَّيــِل، َوَلْيُلُهــْم َتْحــَت اأْنــوارِ النَّهــارِ.        )الُمَؤلِّفــوَن(

التَّْدريُب الثّاني:

َنْسَتْخِرُج الَخَبَر ِمَن الُجَمِل ال�آ تَِيِة، َونَُبيُِّن َنوَْعُه:

١- قاَل َتعالى: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ېې﴾               
)الرَّْعد:6٢(

٢- الَقْلُب َشْوقُُه دائٌِم لُِتراِب الُقْدِس.

ْيِن. 3- الحاسوُب ِسلاٌح ذو َحدَّ

اإِْن اأْكَثرَْت ِمْنُه َقَتَل.             )َعْمرو بُن العاِص( واِء، اإِْن اأْقَلْلَت ِمْنُه َنَفَع، َو ٤- الَكلاُم َكالدَّ

5- َواأْنِت َوفِيٌَّة َكالَقْمِح 

٢- هُؤل�ِء َيْزرَعوَن ال�أَمَل َوَيرَْحلوَن.

هُؤل�ِء: اْسُم اإِشاَرٍة َمْبِنيٌّ على الَكْسِر في َمَحلِّ َرْفِع ُمْبَتَداأٍ.

َيْزرَعــوَن: فِْعــٌل ُمضــارٌِع َمرْفــوٌع، وََعلاَمــُة َرْفِعــِه ثُبــوُت النُّــوِن؛ ل�أنَّــُه ِمــَن ال�أْفعــاِل الَخْمَســِة، والــواُو: َضميــٌر 

ُمتَِّصــٌل، َمْبنــِيٌّ علــى الّســكوِن، فــي َمَحــلِّ َرْفــِع فاِعــٍل، والُجْمَلــُة الِفْعِليَّــُة فــي َمَحــلِّ َرْفــِع َخَبــِر الُمْبَتــَداأِ.

ة بيتية َمهمَّ
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    َسماداً حيَن َنْزرَُعها

    َواأْنِت َكَنْخَلٍة في الباِل،

    ما اْنَكَسرَْت لِعاِصَفٍة َوَحطّاِب 

    َوما َجزّْت َضفائِرَها... ُوحوُش البيِد َوالغاِب.                     )َمْحمود َدْرويش(

التَّْدريُب الثّالُِث:

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:

١-قاَل َتعالى: ﴿ہ ھ ھ ھھ﴾                     )النور:53(

٢- الظُّْلُم َمْرَتُعُه َوخيٌم.

ْجعاِن        ُهَو اأوٌَّل َوْهَي الَمَحلُّ الثّاني               )المتنبي( اأُْي َقْبَل َشجاَعِة الشُّ 3- الرَّ

الَبلاَغُة

باِق والُمقاَبَلِة الَفْرُق َبْيَن الطِّ
باِق َوالُمقاَبَلِة في َوْجَهْيِن: َيْكُمُن الَفْرُق َبْيَن الطِّ

ال�أوَُّل: اأنَّ الطِّباَق ل� َيكوُن اإِلّ� َبْيَن َلْفَظْيِن َفَقْط، اأّما الُمقاَبَلُة َفَتكوُن َبْيَن َلْفَظْيِن اأْو اأْكَثَر.

ــُة َفُيْمِكــُن اأْن َتكــوَن فــي ال�ألفــاِظ اأْو فــي  ــا الُمقاَبَل ــاَق ل� َيكــوُن اإِلّ� فــي ال�ألفــاِظ، اأّم الثّانــي: اأنَّ الطِّب
الَمعانــي.

باَق ِمَن الُمقاَبَلِة فيما َياأْتي: َتْدريٌب )1(: نَُميُِّز الطِّ

اأ- قاَل َتعالى: ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾      
)ال�أعراف:75١(

ب- َفًتى كاَن فيِه ما َيُسرُّ َصديَقُه      َعلى اأنَّ فيِه ما َيسوءُ ال�أعاِديا   )النّابَِغُة الَجْعِدّي(
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ج- َلِئن ساَءني اأْن نِْلِتني بَِمساَءٍة      َلَقْد َسرَّني اأنّي َخَطرُْت بِبالِِك          )ُهَذْيُل الَغزاري(

)ُدْعُبُل الُخزاعي( د-  ل� َتْعَجبي يا َسْلُم ِمْن رَُجٍل       َضِحَك الَمشيُب بَِراأِْسِه َفَبكى   

هـ- الَحْمُد لِلَِّه الّذي ل� اإَِلَه اإِلّ� ُهَو، اأوٌَّل بِلا اْبِتداٍء، َواآِخٌر بِلا اْنِتهاٍء.

باِق، َوِبَثلاٍث اأخرى َتْشَتِمُل َعلى الُمقاَبَلِة. نَُمثُِّل ِبَثلاِث ُجَمٍل ِمْن اإِْنشائِنا َتْشَتِمُل َعلى الطِّ َتْدريٌب )2(:

ْملاُء ال�إِ

اأْخطاءٌ شائَِعٌة

اإِْشباُع َحَركاِت اأواِخِر الَكِلماِت

ْملائِيَّــِة، ل� ِســيَّما الُمَتَعلَِّقــُة بِاإِْشــباِع  َتشــيُع َبْيــَن اأْقــلاِم َبْعــِض النّــاِس َكثيــٌر ِمــَن ال�أْخطــاِء ال�إِ  
ــِة  ــْخِصيَِّة، َوالعامَّ ْعلانــاِت التِّجارِيَّــِة، َوالُمراَســلاِت الشَّ َحــَركاِت اأواِخــِر الَكِلمــاِت، َوَيْظَهــُر ذلـِـَك فــي ال�إِ

. َبْيــَن ال�أْفــراِد، َوفــي ِكتاباتِِهــْم َعلــى َصَفحــاِت َمواِقــِع التَّواُصــِل ال�ْجِتماِعــيِّ
ْوَء َعلى َبْعِضها. رِْس نَُسلُِّط الضَّ َوفي هذا الدَّ

)اأ(  َنْحُن َنقوُل، َوَنْكُتُب هَكذا:
١-  اأْحَترُِمِك يا ُبَنيَّتي؛ لِذا اأريُدِك اأْن َتكوني اأْفَضَل.

ْفطاِر؛ َسَتْنَعميَن بِالنَّشاِط طيَلَة الَيْوِم.  ٢- اإِذا َتناَوْلِت َوْجَبَة ال�إِ

3- اأْنِت تَُؤّديَن َعَمَلِك بِاإِْخلاٍص.

٤- هذا الّشاِرُع َلُه َمْسَلكاِن.

ٌة َعلى بِضاَعِتنا بُِمناَسَبِة العيِد. 5- هِذِه ُعروٌض خاصَّ

)ب( لكنَّ َبْعَض النّاِس ُيْخِطُئ، َفَيْكُتُب الُجَمَل الّساِبَقَة ِبصوَرٍة َغْيِر َصحيَحٍة، هَكذا:

١- اأْحَترُِمكي يا ُبَنيَّتي؛ لِذا اأريُدكي اأْن َتكوني اأْفَضَل.

ْفطاِر؛ َسَتْنَعمينا بِالنَّشاِط طيَلَة الَيْوِم.  ٢- اإِذا َتناَوْلتي َوْجَبَة ال�إِ

3- اأْعَجَبْتني الرّسالُة الَّتي اأرَْسْلتيها.

٤- هذا الّشاِرُع َلهو َمْسَلكاِن.

ٌة َعلى بِضاَعِتنا بُِمناَسَبِة العيِد.  5- هِذهي ُعروٌض خاصَّ
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نُلاِحــُظ فــي اأْمِثَلــِة المْجموعــِة )اأ( الَكِلمــاِت الَمْخطــوَط َتْحَتهــا )اأْحَترُِمــِك، َواأريــُدِك، َوَتناَوْلــِت،   
َوَســَتْنَعميَن، َواأْنــِت، َوتَُؤّديــَن، َوَلــُه، َوهــِذِه( ُكِتَبــْت بَِطريَقــٍة َصحيَحــٍة. َفَعلــى الَحــرِْف ال�أخيــِر ِمــْن ُكلِّ 

ــُة(.  ــُة، اأِو الَفْتَح مَّ ــرُة، اأِو الضَّ ــَي: )الَكْس ــَركاِت، َوِه ــَن الَح ــٌة ِم ــا، َحَرَك ــٍة ِمنه َكِلَم
َولِكنَّنــا نُلاِحــُظ فــي اأْمِثَلــِة الَمْجموَعــِة )ب( اأنَّ َبْعَضَهــْم ُيْخِطئــوَن َفُيْشــِبعوَن الَحــركاِت َفَيْجَعلــون   
ــة واواً،  مَّ الَكْســرَة يــاًء، َكَقْولِهــم )اأْحَترُِمكــي، َواأريُدكــي، َوَتناَوْلتــي، َواأْنتــي، َوهِذهــي(، َوَيْجَعلــوَن الضَّ

ــَتْنَعمينا(. ــم: )َس ــاً، َكَقْولِِه ــَة األِف ــوَن الَفْتَح ــو(، َوَيْجَعل ــم )َله َكَقْولِِه

َنْسَتْنِتُج

ْملائِيَّــُة الُمَتَعلَِّقــُة بِاإِْشــباِع َحَرَكــِة اأواِخــِر الَكِلمــاِت، َســواءٌ اأكاَنــْت اأْســماًء، اأم اأْفعــال�ً،  ١- َتــرُِد ال�أْخطــاُء ال�إِ
اأم ُحروفاً.

ِة بِالُمَؤنَِّث َكالكاِف َوالتّاِء.  مائِِر الخاصَّ ٢- َتْكثُُر هِذِه ال�أْخطاُء في الضَّ

َتْدريٌب:

ــفِّ الثّاِمــِن ال�أساِســيِّ رِســاَلًة اإِلــى ُمَعلَِّمِتهــا، َولِكنَّهــا َوَقَعــْت فــي َبْعــِض ال�أْخطــاِء  َبَعَثــْت طالَِبــٌة فــي الصَّ
ْملائِيَّــِة. نُعيــُد ِكتاَبــَة الرِّســاَلِة َبْعــَد َتْصحيــِح ال�أْخطــاِء الَمْقصــوَدِة الــوارَِدِة فيهــا. ال�إِ

ُمَعلَِّمتي الَعزيَزَة:
اأْنتــي فــي َقْلبــي دائِمــاً يــا ُمَعلَِّمتــي؛ لِ�أنَّكــي َتْبُذليــَن ُجْهَدكــي فــي َتْعليمــي، َواأنــا اأِحبّــو اأْن اأْصِبــَح ِمْثَلكــي 

َمــِة  ًة: َعَلْيكــي يــا اأَمــُل، اأْن َتْدرُســي، َوَتْجَتِهــدي َكــْي َتكونــي فــي ُمَقدِّ فــي الُمْســَتْقَبِل. َلَقــْد قُْلتــي لــي َمــرَّ

َهِب ..اأِحبُّكي يــا اأْغلى النّاِس.                                                                                                                          النّاِجحيــَن، َواأنــا َساأْســَمعو َنصيَحَتكــي، َفهِذهــي َنصيَحــٌة اأْغلــى ِمــَن الذَّ

طالَِبُتكــي الُمْخِلَصــُة. اأَمُل. 
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الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن بَِخطِّ الرُّ َتْيِن بَِخطِّ النَّْسِخ، وَمرَّ َنْكُتُب الَبْيَت ال�آتَِي َمرَّ
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التَّْعبيُر

ْخوانِيَِّة َتْدريٌب َعلى الرِّساَلِة ال�إِ

ِقِه. ُرُه بَِنجاِحِه َوَتَفوُّ َنْكُتُب رِساَلًة ِمِن اْبٍن لِ�أبيِه ال�أسيِر في ُسجوِن ال�ْحِتلاِل، ُيَبشِّ

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

اأبي الَعزيَز،

لاُم َعليُكْم َورَْحَمُة اللِّه َوَبَركاتُُه، َوَبْعُد، السَّ

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

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

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

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

اْبُنَك الُمِحبُّ



35

اأول�ً- المطالعة 

- نقراأ الفقرة ال�آتية، ثمَّ نناقش مع اأفراد المجموعة القضايا المطروحة للنقاش.        

ــة التــي  ــه مجموعــة مــن العلــوم الطبي ــاً، يعــرف باأن ــة المعروفــة عالمي ــدُّ الطــب العربــي مــن اأشــهر اأنــواع العلــوم الطبي » ُيَع
ــح  ــلاج الصحي ــم الع ــا، وتقدي ــة منه ــراض، والوقاي ــة، ومســببات ال�أم ــرب حــول ال�أدوي ــاء الع ــاء، والعلم ــا ال�أطب توصــل له
للمرضــى المصابيــن بهــا. فــي حيــن كان الطــب الغربــي يعتمــد فــي معظمــه – قديمــاً – علــى الشــعوذة، والســحر، والبحــث 
عــن علاجــات غيــر منطقيــة للاأمــراض، مــن خــلال اللجــوء اإلــى مجموعــة مــن الطقــوس والمعتقــدات الغريبــة التــي كانــوا 
يعتقــدون اأنهــا تســهم فــي الشــفاء مــن ال�أمــراض باأنواعهــا كافــة. ولكنهــم كانــوا يتســببون بســوء الحالــة المرضيــة للمريــض؛ 

ممــا يــؤدي غالبــاً اإلــى وفاتــه.«

١- نستخرج من الفقرة السابقة ما ياأتي: 

  اأ-  معنى كلمة )الحماية(.........

  ب- ضّد كلمة )المجهولة(........... 

 ج- مفرد كلمة )المرضى(.............

٢- ما المقصود بالطبِّ العربّي؟ ...........................................................

3- علاَم كان الطب الغربي يعتمد في معظمه قديماً؟ ........................................

٤- بم نفّسر كثرة الوفيات في الطّب الغربّي قديماً؟ ..........................................

ثانيًا- القواعد اللغوية

١- نقراأ الفقرة ال�آتية، ثمَّ نجيب بصورة فردية. 

ــُة كلِّ باحــٍث عــن  ــو غاي ــاء، فه ــراس للبشــرية جمع ــُر نب ــورُه خي ــى كل مســلم ومســلمة، ون ــه فريضــة عل ــم طلب »العل
الحقيقــة، وقــوة الحضــارة فــي قــوّة العلــم، ولكــن شــتّان شــتّان بيــن قــوة الحضــارة وحضــارة القــوّة، َفْلُترفــْع رايــُة العلــم 
ــا اأيهــا النــاس، فلــم يكتــب اللــه ل�أمــة نصــراً اتخــذت مــن  ــدُن رايــة الجهــل، ول� تكونــوا للجهــل ظهيــراً ي خّفاقــة، وْلَت

الجهــل غطــاًء لهــا.« 

٢- نستخرج من الفقرة السابقة ما ياأتي:              

اأ- مبتداأ معرباً.............................     ب- مبتداأ مبنياً........................

ج- خبراً جملة فعليَّة.......................     د- خبراً جملة اسميَّة...................

ورقة عمل شاملة
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هـ- خبراً شبه جملة.........................    و- فعلاً مضارعاً من ال�أفعال الخمسة مجزوماً...............

ز- فعلاً مضارعاً معتلاًّ مجزوماً.................   ح- فعلاً مضارعاً مجزوماً وعلامة جزمه السكون..........

٢- )المؤمن ل� يسعى في طريق الفساد(. نستبدل ل� الناهية بـ )ل�( النافية ونغيرما يلزم.              

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

3- نعرب ما تحته الخّط اإعراباً تاّماً .....................................................

ملاء ثالثًا- ال�إ

اأ- نحّدد الكلمة المرسومة اإملائياً بصورة صحيحة من المرسومة بصورة خطاأ فيما تحته خّط مّما ياأتي.   

١- الطفل ل� يحبو وعمره شهران..........................

٢- يرنوا العاقُل اإلى مراتب سامية في المجتمع.............. 

ب- نمثّل بجملٍة تامٍَّة من اإنشائنا لما ياأتي:        

١- فعٍل ينتهي بواٍو اأصليَّة.......................          

٢-  فعٍل ينتهي بواو الجماعة............................

رابعًا- البلاغة 

اأ- نميّز بين الطباق والمقابلة فيما ياأتي:                 

قال تعالى: ﴿وجعلنا الليل والنهار اآيتين﴾ ..........................................................

لَِيْبكوا َكثيراً﴾ ....................................................... قال تعالى: ﴿َفِلَيْضَحكوا َقليلاً َو

ب- نمثّل لما ياأتي:                                  

١- جملة تشتمل على طباق..................................................................

٢- جملة تشتمل على مقابلة.............................................................
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اأول�ً- المطالعة                                                                                     )10علامات(

الّسؤال ال�أّول: ١- نقراأ الفقرة ال�آتية من نص )زراعة الورد في غزة(، ثُّم نجيب عن ال�أسئلة الّتي تليه:            

ــة بيــن النّــاس، وهــَو ســفيُر القلــوب، ورســوُل البســمِة، وبالــورِد تُزهــُر  حســاس، وصلــُة ال�ألفــِة والمحبَّ »الــورُد لغــُة الحيــاِة وال�إ
األــواُن الحيــاة بعــَد بــؤٍس اأو وجــع. 

والورُد في اأْعلى الُغصوِن كاأنَُّه       مِلٌك تُحفُّ به َسراُة ُجنوِده »

١- ما المقصود بـ )ال�ألفة(؟ ............................، وما جمع )رسول(؟ ...........................

نسان، وّضح باإيجاز في ضوء العبارة السابقة.     ٢- الورُد سرٌّ من اأسراِر سعادة ال�إ

َة ل�أغراِض التّجارة؟ .................................... 3- متى ُعرَِفْت زراعُة الورِد في قطاع غزَّ

٤- نوّضح جمال التَّصوير في قول الّشاعر: والورُد في اأْعلى الُغصوِن كاأنَُّه    مِلٌك تُحفُّ به َسراُة ُجنوِده.        

الّسؤال الثّاني: نقراأ الفقرة ال�آتية من قّصة )ثمَّ عاد(، ثُّم نجيب عن ال�أسئلة الّتي تليها:     

ــذاب  نــك والع ــف مــن الضَّ ــام ونيِّ ــد ع ــا اســماً. بع ــَق عليه ــا اأٌب، ودون اأن يطل ــوَر دون اأن ُيَهْدهَده ــا الن ــْت عيناه »واَجه
ــؤال والتَّقّصي...َعَرَفــْت اأخيــراً مكاَنــُه، وََعَرَفــْت اأنَّــُه قــد غــادر البــلاَد ولــْن  لــًة بيــن هنــا وهنــاك فــي السُّ اأْمَضْتــُه فاطمــُة ُمتنقِّ

يعــوَد اإلــى الوطــن«

نك(، ما مرادف الكلمة ال�أولى؟ ....................، وما ضدُّ الثّانية؟ .................... ١- )نيّف، الضَّ

مير المتّصل )الهاء( في كلمَتي )عيناها، ويهدهدها(؟ ............................. ٢- على مْن َيعوُد الضَّ

3- ما دل�لة قول الكاتبة في القّصة: »ناأْت عنُه العافية«؟ 

ة؟ ................................................ ٤- ما العبرُة اْلُمستفادُة من هذه القصَّ

ثانيًا- النصُّ الّشعرّي                                                                              )10 علامات(

الّسؤال الثالث: نقراأ ال�أسطر الّشعريّة ال�آتية من نّص )في المنفى(، ثُّم نجيب عن ال�أسئلة الّتي تليها:     

فصحبُتنا بفجر العمر ما زالت تُؤانسنا

وما زالت بهذي البيد في الَمْنفى ترافقنا

وَنْحُن بهذه الغربْة

تعّشش في زوايانا عناكُب هذه اْلُغْرَبْة

تمّد خيوطها السوداَء في اآفاقنا الغبراِء اأحزانا

اختبار الفترة الرابعة
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جابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة:                                - نختار ال�إ

د- َبديَدٌة.  ج- َبداٌة.        ب- بيداُء.         اأ- باديٌة.        ١- ما مفرد كلمة البيد؟     

٢- كيف صور الشاعر الغربة؟

ب-  عناكب تمدُّ خيوطاً حريرية.             اأ-  عناكب تمدُّ خيوطاً سوداَء.              

د-  عناكب تمدُّ خيوطاً صوفيَّة.             ج- عناكب تمدُّ خيوطاً بيضاء.            

3- اأيُّ العواطف ال�آتية سيطرت على الشاعر في القصيدة كلّها؟ 

ب-  التشاؤم بعدم العودة اإلى الوطن.             اأ-  الحزن على ضياع فلسطين.              

د- التفاؤل بالعودة اإلى الوطن.     ج- السعادة برفقة ال�أصدقاء.            

طر الشعري الثالث؟ ٤- ما اإعراب الكلمة المخطوطة في السَّ

ب-  ضمير متصل في محل رفع خبر.              اأ-  اسم اإشارة في محل رفع مبتداأ.             

د-  ضمير منفصل في محل رفع مبتداأ.     ج- اسم اإشارة في محل رفع فاعل.            

5- نجيب عّما ياأتي:           

اأ- يكثُر الشاعر من استخدام ضمير المتكلم، فما دل�لُة ذلك؟ 

ب- نحّدد نوع ال�أسلوب في قول الشاعر: »ما نسيناهم«

ج- نضع فكرة رئيسة تعبّر عن ال�أسطر الشعرية السابقة.

ثالثًا- القواعد اللغويَّة                                                                           )11علامة( 

	            :الّسؤال الثالث
- نقراأ الفقرة ال�آتية، ثمَّ نجيب عن ال�أسئلة التي تليها.                      

يمــاِن فــي  »المؤمــُن قلبــُه معلَّــق بالمســاجد، ولســانُه رطــٌب بذكــر اللــه تعالــى، فهــو يدعــو اللــه فــي الســّر والعلــن، وقــوة ال�إ
ــة العقيــدة، ولــْن ينجــو اإنســاٌن مــن مســتنقع الّدنيــا اإل�ّ اإذا كانــت نفســه نقيَّــة مــن درَِن الحقــِد، وســطوة الباطــل.«  صحَّ

١- نستخرج من الفقرة السابقة ما ياأتي:        

اأ- مبتداأ معرباً.............................

ب- مبتداأ مبنياً.............................

جـ- خبراً جملة اسميَّة......................
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٢- )فهو يدعو الله في السّر والعلن(.  نحوّل الخبر الجملة اإلى مفرد في العبارة السابقة، ونغير ما يلزم.    

3- نعرب ماتحته الخّط اإعراباً تاّماً..................

ملاء                                                                                     )5علامات(  رابعًا- ال�إ

١- نمثّل لما ياأتي في جمل مفيدة.                                                                        

اأ-  فعٍل مضارٍع معتّل ال�آخِر بال�ألف......................... 

ب- فعٍل مضارٍع معتّل ال�آخِر بالياء..................................

٢- نحوّل النّفي اإلى نْهٍي فيما ياأتي مجرياً التغيير المناسب.              

اأ-  الّذكيُّ ل� يدنو من اأصدقاء الّسوء.................  

ب-  المؤمن ل� يخشى في الله لومة ل�ئم.......................

3- نصّحح ال�أفعال المضارعة الموجودة بين ال�أقواس فيما ياأتي، واْضِبْط حركَة اآخِر ُكلٍّ منها.     

١. ل� )َترجو( العطاء من بخيٍل..................... 

٢.  الطالب الكسول لم )يعي( ما قاله المعلم..................

رابعًا- البلاغة                                                                                 )4علامات(

الّسؤال الرابع:                                         

١- نميّز بين الطباق والمقابلة فيما ياأتي:                

اأ- قال تعالى: ﴿ويحلُّ لهم الطّيبات ويحرّم عليهم الخبائث﴾ 

ب- ل� تعجبي يا سلُم من رجٍل    ضحك المشيب في راأسه فبكى.                              )دعبل الخزاعي(

٢- نمثّل لما ياأتي:               

١- جملة تشتمل على طباق.............................. 

٢- جملة تشتمل على مقابلة.............................

انتهت ال�أسئلة


