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ُي َت َوقَّـ ُـع ِمـ َـن الطّ َل َبـ ِة َب ْعـ َد الا ْن ِتهــا ِء ِمـ َـن الوحــدة المتمازجــة ،والتَّفا ُعـ ِل َمـ َـع ال�أن ِْشـ َط ِة� ،أ ْن َيكونـوا قا ِدريـ َـن َعلــى توظيـ ِ
ـف
(الاسـ ِتما ِع ،وال ُمحا َد َثـ ِة ،وال ِقـرا َء ِة ،و ِ
ال َمهــار ِ
اصــل ِمـ ْـن ِخـ ِ
الكتا َبـ ِة) ،فــي الاتصـ ِ
ـلال:
ـال والتَّو ُ
ات ال�أ ْر َبـ ِـع ْ
1-1الاستماع �إلى نصوص الاستماع ،والتفاعل معها.
2-2قراءة النصوص قراءة صامتة سريعة واعية.
3-3استنتاج الفكرة العامة المتمثلة في ك ّل نص.
4-4قراءة النصوص قراءة جهرة صحيحة معبرة.
نص.
5-5استخراج ال�أفكار الفرعية في ك ّل ّ
6-6توظيف المفردات والتراكيب في جمل مفيدة.
7-7توضيح جمال التصوير في النصوص.
8-8استنتاج العواطف الموجودة في النصوص الشعرية.
9-9استنتاج الخصائص ال�أسلوبية للنصوص.
1010القدرة على �إبداء ر�أيه في الشخصيات والمواقف والنصوص.
1111حفظ عشرة �أسطر من قصيدة (في المنفى).
1212تع ُّرف السيرة الذاتية لبعض الشعراء وال�أدباء.
1313التع ُّرف �إلى الفعل المضارع المجزوم ،وعلامات �إعرابه.
1414التع ٌّرف �إلى صور المبتد�أ والخبر ،والتمثيل عليهما بجمل من �إنشائهم.
1515التع ٌّرف �إلى بعض المفاهيم البلاغية كالمقابلة والتفريق بين المقابلة والطباق.
1616التعرف �إلى بعض ال�أخطاء الشائعة في كتابة فعل ال�أمر معتل ال�آخر ،وفي �إِشباع الحركات.
1717كتابة نصوص قصيرة بخطي النسخ والرقعة.
1818التعرف �إلى مفهوم الرسالة ال�إ خوانية ،وكيفية كتابتها.
1919تمثُّل القيم الدينية والاجتماعية وال�أخلاقية وال�إ نسانية الواردة في النصوص.
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الدّرس ال�أول

زِرا َع ُة ال َو ْر ِد في َغ َّز َة

الاس ِتماعُ:
ْ
الح َش ِ
جيب َعنِ ال�أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ص (النَّ ُ
باتات آ� ِك َل ُة َ
رات) ،ثُ َّم نُ ُ
َن ْس َت ِم ُع �إلى َن ِّ

�أ ْس ِئ َل ٌة:
1
٢
٣
٤
٥
6

٧
٨

ص؟
ما ال ِف ْك َر ُة العا َّم ُة الَّتي عا َل َجها النَّ ُّ
الحشَ ر ِ
الاس ُم ال ِع ْل ِم ُّي الَّذي ُي ْط َل ُق َعلى النَّ ِ
ات؟
باتات �آ ِك َل ِة َ
ما ْ
الحشَ ر ِ
ض النَّ ِ
ات.
نُ َب ِّي ُن َس َب َب لُجو ِء َب ْع ِ
باتات �إِلى ْ
اص ِطيا ِد َ
الحشَ ر ِ
َن ْذ ُك ُر َثلا َث َة �أ ْنوا ٍع ِم َن النَّ ِ
ات.
باتات �آ ِك َل ِة َ
الحشَ ر ِ
الصغي َر ِة؟
َك ْي َف َيقو ُم َن ُ
الس ْلوى بِ ْ
ات َوال ُّطيو ِر َّ
اص ِطيا ِد َ
بات َّ
نُ َعلِّ ُل ما َي�أْتي:
الحشَ ر ِ
�أَ -م َن َح اللّ ُه النَّ ِ
ات �أشْ كالاً َو�أ ْلواناً زا ِه َي ًة.
باتات �آ ِك َل َة َ
الس ْلوى ُم َتد َْحر َِج ٌة �إِلى الد ِ
بِ -ق َّم ُة ال َّز ْه َر ِة في َن ِ
ّاخلِ .
بات َّ
ص.
َن ْذ ُك ُر ا ْث َن ْينِ ِم َن الدُّرو ِ
س ال ُم ْس َتفا َد ِة ِم َن النَّ ِّ
ص.
َن ْق َتر ُِح ُع ْنواناً � َآخ َر لِلنَّ ِّ

؟
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زِرا َع ُة ال َو ْر ِد في َغ َّز َة

ص:
َب ْي َن َيدَ ِي النَّ ِّ

ات ال ـ َو ْر ِد فــي َغ ـ َّز َة َم ْص ـ َدراً اق ِتصا ِديّ ـاًُ ،ي ْس ـ ِه ُم بِ ِن ْس ـ َب ٍة لا َب ـ�أْ َس بِهــا فــي
تُشَ ـ ِّك ُل صــا ِدر ُ
ِ
ــي� ،إِلــى جانِ ِ
ــب ال ِّرســا َل ِة الَّتــي َت ْح ِم ُلهــا ِزرا َعــ ُة الــ َو ْر ِد ،فــي هــذا ال ُجــ ْز ِء
الدَّخْ ــ ِل ال َق ْوم ِّ
ض فــي َق ْلـ ِ
ـب ال َو َطــنِ  .ه ـ ِذ ِه ال ِّرســا َل ُة ال ُم َح َّم َل ـ ُة بِ َمعانــي التَّ َج ـ ُّذرَِ ،و إِال� ْص ـرا ِر َعلــى
النّابِ ـ ِ
ـلات َوال ُمعانــا ِة َو ِ
الحيــا ِة بِ�أ ْمــنٍ َو َســلا ٍمَ ،علــى ال َّر ْغ ـ ِم ِمـ َـن ال َو ْيـ ِ
الحصــا ِر .
َ
َوفــي هــذا ال َمقـ ِ
الضـ ْو َء َعلــى ِقطــا ِع ِزرا َعـ ِة الـ َو ْر ِد فــي َغـ َّزةََ ،ومــا َي َت َعلَّـ ُـق بِهــذا
ـال نُ َسـلِّ ُط َّ
ـات الد ِ
ّاخ ِل َّيـ ُة َوالخار ِِج َّيـ ُة الَّتــي
ال ِقطــا ِع ِمـ ْـن َح ْيـ ُ
الصعوبـ ُ
ـثَ :د ْو ُر ُه فــي الا ْق ِتصــا ِد ال َو َط ِنـ ِّـيَ ،و ُّ
ـات ال َكفي َلـ ُة بِ َد ْعـ ِم هــذا ال ِقطــا ِع َو َتطويـ ِر ِه.
تُ َهـ ِّد ُد ْاسـ ِت ْمرا َر ُهَ ،وال�آلِ ّيـ ُ
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ال ِقرا َء ُة:
الحيــا ِة َو إِال� ْحســاسَِ ،و ِص َل ـ ُة ال� أ ْل َف ـ ِة َوال َم َح َّب ـ ِة
ال ـ َو ْر ُد لُ َغ ـ ُة َ
َب ْيـ َـن النّــاسَِ ،و ُهـ َو َســفي ُر القُلـ ِ
ـوبَ ،و َرســولُ ال َب ْسـ َم ِةَ ،و بِالـ َو ْر ِد تُ ْز ِهـ ُر
س �أ ْو َو َج ٍــع.
الحيــا ِة َب ْعــ َد ُبــ ْؤ ٍ
�أ ْلــوا ُن َ
َوال َو ْر ُد في �أ ْعلى ال ُغ ِ
صون َك�أنَّ ُه
				

َم ِلكٌ َت ُح ُّف بِ ِه َسرا ُة ُجنو ِد ِه
(ص ِف ّي ال ّدينِ ِ
الحلِّ ّي)
َ

ال�أ ْل َف ُة :التَّقا ُر ُب النَّ ْف ِس ُّي،
َوالان ِْسجا ُم ال ّر ِ
وح ُّي.
سَ :ف ْق ٌر �أ ْو سو ُء ٍ
حال.
ُب ْؤ ٌ
َسرا ُة ُجنو ِد ِه :قا َدتُ ُه ْم
ونُخْ َب ُت ُه ْم.

ـطين ُم ْن ـ ُذ ال ِق ـ َد ِم� ،إِلّا �أنَّهــا
ُع ِر َفـ ْ
ـت ِزرا َع ـ ُة ال ـ َو ْر ِد فــي فِ َل ْسـ َ
الحدائِــقِ العا َّم ـ ِة� ،أ ّمــا ِزرا َع ـ ُة
ا ْق َت َص ـ َر ْت َعلــى ال ِّزرا َع ـ ِة ال َم ْن ِز لِ َّي ـ ِةَ ،و َ
َــت فــي َغــ َّز َة َعلــى َو ْجــ ِه
الــ َو ْر ِد لِ�أ ْغــرا ِ
ض التِّجــا َر ِةَ ،فقَــ ْد ُع ِرف ْ
ص فــي بِدا َيـ ِة التِّ ْســعي ِنيّ ِ
ات ِمـ َـن ال َقـ ْر ِن الماضــيَ ،وات ََّسـ َـع
الخصــو ِ
ُ
ـت �إِلــى �أ ْك َثـ َر ِمـ ْـن ِم َئ ِة َمشْ ــرو ٍع
نِطاقُهــا فــي عــا ِم (1998م) �إِ ْذ َو َص َلـ ْ
ـاح ٍة تُ َق ـ َّد ُر بِ َن ْح ـ ِو �أ ْلـ ٍ
ـف َو ِم َئ َتـ ْـي دونُ ـ ٍمُ ،م ْع َظ ُمهــا َي َت َر َّك ـ ُز
َعلــى ِمسـ َ
ـت لاهيــا فــي �أ ْقصــى شَ ـ ِ
ـمال ال ِقطــا ِعَ ،وكَذلِـ َ
ـك فــي َر َفـ ٍـح
فــي َب ْيـ َ
�أ ْقصــى َجنو بِــ ِهَ ،وقَــ ْد ســا َع َد َعلــى ِزرا َعــ ِة الــ َو ْر ِد؛ ا ْع ِتــدالُ َجــ ِّو
السـ ِ
ـاح ِل َّي ُة ال ُم ِ
ناس ـ َب ُة.
ِقطــا ِع َغ ـ َّزةََ ،و َن ْو ِع َّي ـ ُة تُ ْر َب ِت ـ ِهَ ،و�أراضي ـ ِه ّ
لات الـ َو ْر ِد ال�أ ْص ِل َّيـ ِة (الشَّ ـ َت ِ
َت ْبـ َد�أ ِزرا َعـ ُة شَ ـ َت ِ
لات ال�أ ِّم) فــي
لات
ُك ٍّل ِمـ ْـن :هو َل ْنــداَ ،و �إيطا ْليــاَ ،و�أ ْلمانْيــا ،ثُـ َّم تُ ْن َقـ ُل هـ ِذ ِه الشَّ ـ َت ُ
ــث تُــ ْز َر ُع ُهنــاكَ فــي َد ٍ
خاصــ ٍة،
�إِلــى ِقطــا ِع َغــ َّزةََ ،ح ْي ُ
فيئــات َّ
َو َت ْســ َت ْغرِقُ ِزرا َع ُتهــا َو َق ْطفُهــا �أ َحــ َد َعشَ ــ َر شَ ْــهراً.
تُ َعقَّــ ُم الــ ُورو ُد َب ْعــ َد َق ْط ِفهــا بِ َم ْح ٍ
لــول ُم َخ َّصــصٍَ ،و َب ْعــ َد
ـظ فــي َث ّلاجـ ٍ
ـك تُ ْح َفـ ُ
ذلِـ َ
ـات ُم ـ َّد َة َي ْو َم ْيــنِ َ ،ق ْب ـ َل َن ْق ِلهــا بِ َوســا َط ِة
شـ ِ
ـاح ٍ
نات ُم َخ َّص َص ـ ٍة َو ُم ـ َز َّو َد ٍة بِ ُغ ْر َف ـ ٍة ُم َب ـ ِّر َد ٍة؛ َكـ ْـي تُحافِـ َ
ـظ َعلــى
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َنضــا َر ِة ال َّز ْهــ َر ِة� ،إِلــى حيــنِ ُوصو لِهــا �إِلــى ال َب َلــ ِد ال ُم ْســ َت ْو ِر ِد،
ـف ِزرا َع ـ ُة دونُ ـ ِم ال ـ َو ْر ِد الو ِاح ـ ِد َخ ْم َس ـ َة � ِ
آلاف دينــا ٍر َت ْقريب ـاً،
َوتُ َكلِّـ ُ
ـال َت َع َّر َضـ ِ
َو َي ْبقــى ال َّر ْقـ ُم ُم َرشَّ ــحاً لِل ِّزيــا َد ِة فــي حـ ِ
ض ال ِّزر ِاع َّيـ ُة
ـت ال�أ ْر ُ
س َغ ْيــ ِر ُم ِ
ناســ َب ٍة لِلشَّ ــ َت ِ
تــاج
ِل� أ ْو ِبئَــ ٍة� ،أ ْو لِ َعو ِامــ ِل َط ْقــ ٍ
لاتَ ،و َي ْح ُ
دونُ ـ ُم ال ـ َو ْر ِد الو ِاح ـ ِد َي ْو ِم ّي ـاً �أ ْر َب َع ـ َة �أ ْك ـو ٍ
اب ِمـ َـن ال ِميــا ِه ال َع ْذ َب ـ ِة.
َو بِال َّر ْغ ـ ِم ِمـ َـن التَّكاليـ ِ
ـف البا ِه َظ ـ ِة الَّتــي َي َت َك َّبدُهــا زارِعــو
الـ َو ْر ِد� ،إِلّا �أنَّـ ُه َي َظـ ُّل ِمـ َـن ال َمـوا ِر ِد إِال�نْتاج َّيـ ِة ال ِّزر ِاع َّيـ ِة ال ُم ِه َّمـ ِة فــي
ـون دولا ٍر
ـرين ِم ْليـ َ
ِقطــا ِع َغ ـ َّزةَ؛ �إِ ْذ ُي ْس ـ ِه ُم بِ َحوا َلـ ْـي َخ ْم َس ـ ٍة َو ِعشْ ـ َ
َسـ َن ِويّاً ِمـ َـن الدَّخْ ـ ِل ال َق ْو ِمـ ِّـيَ ،و َي ْب ُلـ ُغ َعـ َد ُد ال ُع ّمـ ِ
ـون
ـال الَّذيـ َـن َي ْع َملـ َ
ْتــاج ال ُّزهــو ِر �أ ْر َب َعــ َة � ٍ
آلاف َو َخ ْم ِســ ِم َئ ِة عا ِمــلٍ .
فــي �إن ِ
َت ِزرا َع ـ ُة ال ـ َو ْر ِد فــي َس ـ َنو ٍ
ات ســابِ َق ٍة َنجاح ـاً
َل َق ـ ْد شَ ـ ِهد ْ
كَبيـراًَ ،ب ْعـ َد ُوصولِهــا �إِلــى ال�أ ْسـو ِ
كان ِقطــا ُع
اق ال�أورو بِ َّيـ ِةَ ،ح ْيـ ُ
ـث َ
ـون َز ْهـ َر ٍة َسـ َن ِويّاً �إِلــى �أوروبّــاِ ،
لكنَّهــا
َغـ َّز َة ُي َصـ ِّد ُر َحوا َلـ ْـي ِسـتّ َين ِم ْليـ َ
ـت �أمــا َم التَّ َحدِّيـ ِ
اج َه ِت
عان مــا َذ ُب َلـ ْ
َلـ ْم َتـ ُد ْم َطويــلاً �إِ ْذ َسـ ْر َ
ـات الَّتي و َ
ـت لا َت َتجــا َو ُز
ـت هـ ِذ ِه ال َك ِّم َّيـ ُة �إِلــى �أ ْن �أ ْص َب َحـ ْ
اج َعـ ْ
ال ُمزارِعيـ َـنَ ،ف َتر َ
�أ ْر َب َعـ َة َملاييــنِ َز ْهـ َر ٍة فــي العــا ِم (2012م)َ .و ُيـ ْز َر ُع فــي ِقطــا ِع َغـ َّز َة
ـف ِمـ َـن ال ُّزهــورَِ ،و ِمـ ْـن هـ ِذ ِه ال�أ ْصنـ ِ
�أ ْك َثـ ُر ِمـ ْـن ِم َئـ ِة ِص ْنـ ٍ
ـاف :اللُّو ْنــدا
السـ ِ
ـوق ال َم َحلِّ َّي ـ ِة.
َوالجــور ُِّي َوال ُق َر ْن ُف ـ ُلَ ،وتُبــا ُع َجمي ُعهــا فــي ّ
ُيو ِاج ـ ُه ُس ـ ّكا ُن ِقطــا ِع َغ ـ َّز َة َ -ك َغ ْي ِر ِه ـ ْم ِمـ َـن ال ِف َل ْســطي ِنييّ َن-
ـات َو ُصعوبـ ٍ
َعقَبـ ٍ
ـاس
الاح ِتــلالُ ِّ
ـات كَثيـ َرةًَ ،و ُي َمثِّـ ُل ْ
الص ْهيو نِـ ُّـي �أسـ َ
الصعوبـ ِ
ـس �أ َث ـ ُر ذلِـ َ
ـك َعلــى ِزرا َع ـ ِة ال ـ َو ْر ِد،
ه ـ ِذ ِه ُّ
ـاتَ ،و َق ـ ِد ا ْن َع َكـ َ
ــن
ســاح ِة ال�أ ْر ِ
َو َت ْقليــ ِ
ص ِم َ
ض ال َم ْزرو َعــ ِة بِــ ِه لِ َت ِصــ َل �إِلــى �أقَــ َّل ِم ْ
لسـ ِ
ـوق ال َم َحلِّ َّيـ ِة الَّتي َت ْسـ َت ْو ِع ُب
ـين ُدونُمـاًُ ،م ْع َظ ُمهــا ُم َو َّجـ ٌه لِ ّ
َخ ْمسـ َ
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اض.
�أ ْو بِ َئ ٌة� :أ ْمر ٌ
َي َت َك َّبدُها :ي َت َح َّم ُل َمشَ َّق َتها.

َسـ َن ِويّاً �أ َقـ َّل ِمـ ْـن نِ ْصـ ِ
ـون َز ْهـ َر ٍةَ ،عــلا َو ًة َعلــى ُصعو َبـ ِة َت ْصديـ ِر ال َم ْحصـ ِ
ـف ِم ْليـ ِ
تيجـ َة
ـول �إِلــى الخــار ِِجَ ،ن َ
ـلال فــي ِحصــا ِر ِقطــا ِع َغـ َّزةََ ،والتَّبا ُطـ ِؤ ال ُم َت َع َّمـ ِد فــي �إ ِْجـر ِ
الاح ِتـ ِ
اءات التَّ ْصديـرِ؛ ال�أ ْمـ ُر الَّــذي
ياسـ ِة ْ
ِس َ
َك َّبـ َد ُمزارِعــي الـ َو ْر ِد َخســائِ َر مالِ َّيـ ًة فا ِد َحـ ًة؛ َو َد َفـ َـع بِ َعـ َد ٍد كَبيـ ٍر ِم ْن ُهـ ْم �إِلــى التَّ َوقُّـ ِ
ـف َعـ ْـن ِزرا َعـ ِة الـ َو ْر ِد،
لخ ْضـراو ِ
اتَ ،و لِســا ُن حالِ ِهـ ْم َيقــولُ :
َو َت ْحويــلِ �أراضي ِهـ ْم �إِلــى َمـزا ِر َع لِ َ
�إِنّا نُ ِح ُّب ال َو ْر َد ،ل ِكنّا نُ ِح ُّب الق َْم َح �أ ْك َثر
(محمود درويش)
السنابِ َل ِم ْن ُه �أ ْط َهر
َونُ ِح ُّب ِع ْط َر ال َو ْر ِد ،ل ِك َّن َّ
الص ِ
الاح ِتلالُ َ ،وما
َو ِم َن ُّ
روب ال ُم َتعا ِق َب ُة الَّتي َي ِشنُّها ْ
عوبات الَّتي تُو ِاج ُه ِزرا َع َة ال َو ْر ِد :ال ُح ُ
ُي ِ
صاح ُبها ِم ْن َت ْج ٍ
ِعين َوتَخْ ري ِبهاَ ،و َه ْد ٍم لِل ُب ِ
خاص ًة في
لاستي ِك َّي ِةَّ ،
يوت ال ِب ْ
ريف لِ�أراضي ال ُمزار َ
َم ْن ِط َق َتي َرف ٍَح َو َب ْي َت لا ْهيا ،اللَّ َت ْينِ َت َت َر َّك ُز في ِهما ِزرا َع ُة ال َو ْر ِد� ،إِضا َف ًة �إِلى َت َذ ْب ُذ ِب َك ِّم َّي ِة ال�أ ْمطا ِر
قيع .ه ِذ ِه ال َعو ِام ُل َو َغ ْي ُرها �أ َّد ْت �إِلى �إِ ْل ِ
َو َم ْو ِ
الض َر ِر بِ َم ْح ِ
صول ال َو ْر ِدِ ،م ْن َح ْي ُث َك ِّم َّي ُة
حاق َّ
جات َّ
الص ِ
ْتاج َو َج ْو َد ُة ال َم ْح ِ
صول.
إِال�ن ِ
ــن َي ْح َت ِض ُنهــاَ ،و ُيشَ ــ ِّج ُع
ــن ا ْن ِقــرا ِ
ض ِزرا َعــ ِة الــ َو ْر ِد �إِذا َلــ ْم َت ِجــ ْد َم ْ
َوتُ َحــ ِّذ ُر ِوزا َر ُة ال ِّزرا َعــ ِة ِم َ
الاح ِتـ ِ
ال ُمزارِعيـ َـن َو َي ْد َع ُم ُهـ ْم فــي حـ ِ
ـلال ِخنا َقـ ُه َعلــى
ـال ِحصــا ِر ِقطــا ِع َغـ َّزةََ ،و بِال َّر ْغـ ِم ِمـ ْـن َتشْ ــدي ِد ْ
ِقطــا ِع َغ ـ َّز َة َف إِ�نَّ ـ ُه َلـ ْـن َي َت َم َّكـ َـن ِمـ ْـن َخ ْنــقِ َعبي ـ ِر ه ـ ِذ ِه ال ـ ُورو ِد� ،أ ْو ِح ْرمـ ِ
حاصريـ َـن ِمـ َـن التَّ َمتُّـ ِـع
ـان ال ُم َ
بِ َجمالِهــا َو ِرقَّــ ِة َمعانيهــا.
الحـ ْر ُبَ ،و بِال َّر ْغـ ِم ِمـ َـن ِ
احَ ،ت ْبقــى َن َسـ َم ُة ال َب ْحـ ِر ال َعلي َلـ ُة َت ْنشُ ـ ُر
الجـر ِ
فــي َغـ َّز َة َي َتعا َنـ ُـق الـ َو ْر ُد َو َ
يان
فــي َســمائِها َع َبق ـاً ُمشَ ـ َّبعاً بِال�أ َل ـ ِم َوال�أ َم ـلَِ ،ولا ُي ْم ِكـ ُـن لِ�آ َل ـ ِة ال َب ْط ـ ِ
الص ْهيو نِ َّي ـ ِة �أ ْن َت ْق َطـ َـع ِش ـ ْر َ
ش ِّ
ـت َعـ ْـن َت ْصديـ ِر ال ُّزهــو ِر لِلعا َلـ ِم،
الـ َو ْر ِد ال ُم َت َدفِّـ َـق فيهــا� ،أ َمــلاً َو ُح ّبـاً فــي َحيــا ٍة �أ ْف َضـ َلَ ،حتّــى َلـ ْو َت َوقَّ َفـ ْ
س شَ ــبابِهاَ ،و ُم ْس ـ َت ْق َبلِ �أ ْطفالِهــا.
ض شُ ـ َـهدائِهاَ ،ونُفــو ِ
َف َي ْكفيهــا �أ ْن َت ْز َر َع ـ ُه فــي رِيــا ِ
ات ِوزا َر ِة ال ِّزرا َع ِة ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة ،بِ َت َص ُّر ٍف)
الصحا َف ِة� ،إ ِْصدار ُ
(ال ِّزرا َع ُة في َّ
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تيعاب
ال َف ْه ُم ْ
والاس ُ
ض التِّجا َر ِة؟
َ -١متى ُع ِرف َْت ِزرا َع ُة ال َو ْر ِد في ِقطا ِع َغ َّز َة لِ�أ ْغرا ِ
 -٢نُ َب ِّي ُن أ�ما ِك َن َت َر ُّك ِز ِزرا َع ِة ال َو ْر ِد في ِقطا ِع َغ َّزةَ.
 -٣ما العائِ ُد الما ِّد ُّي الَّذي َح َّق َق ْت ُه ِزرا َع ُة ال َو ْر ِد في ِقطا ِع َغ َّز َة في َم ْو ِس ِم ا ْز ِدهارِها؟
َ -٤ن ْذ ُك ُر ال َمر ِاح َل الَّتي َت ُم ُّر بِها َع َم ِل َّي ُة َت ْصدي ِر ال َو ْر ِد ِم ْن َغ َّز َة �إِلى ُد َو ِل �أوروبّا.
 -٥نُ َع ِّد ُد �أ ْر َب َع َة ُم ٍ
عيقات لِ ِزرا َع ِة ال َو ْر ِد في ِقطا ِع َغ َّزةَ.
 -٦نُ َعلِّ ُل ما َي�أْتي:
تال ال َو ْر ِد في َد ٍ
بِ -زرا َع َة �أشْ ِ
خاص ٍة.
جاح ِزرا َع ِة ال َو ْر ِد في َغ َّزةَ.
فيئات َّ
�أَ -ن َ
جِ -ح ْف َظ ال�أ ْزها ِر في ُغ َر ٍف ُم َب ِّر َد ٍة ِع ْن َد َن ْق ِلها.

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل

 -1نُ َب ِّي ُن َدلال َة ُك ٍّل ِم ّما َي�أْتي:
الاح ِتلالُ ِم ْن َخ ْنقِ َعبي ِر ه ِذ ِه ال ُورو ِد.
�أَ -ل ْن َي َت َم َّك َن ْ
س شَ بابِهاَ ،و ُم ْس َت ْق َب ِل �أ ْطفالِها.
ض شُ َهدائِهاَ ،ونُفو ِ
بَ -ي ْكفي �أ ْن تُ ْز َر َع ال ُورو ُد في ِريا ِ
 -2نُ َو ِّض ُح َجمالَ التَّ ْصوي ِر فيما َي�أْتي:
(ص ِف ّي ال ّدينِ ِ
�أَ -وال َو ْر ُد في �أ ْعلى ال ُغ ِ
الحلِّ ّي)
َم ِلكٌ َت ُح ُّف بِ ِه َسرا ُة ُجنو ِد ِه.
صون َك�أنَّ ُه
َ
ب -ال َو ْر ُد َسفي ُر الق ِ
ُلوبَ ،و َرسولُ ال َب ْس َم ِة.

الـ ُّلـ َغـ ُة
بين ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
 -1نُ َف ِّرقُ في ال َم ْعنى َ
الاح ِتلالُ ُمزارِعي ال ُورو ِد َخسائِ َر فا ِد َح ًة.
�أَ -ك َّبدَ ْ
السما ِء.
س في َك ِب ِد َّ
بَ -ت ْس َط ُع الشَّ ْم ُ
َ -2ن ْذ ُك ُر َج ْم َع ُك ِّل ُم ْف َر ٍد ِم َن ال ُم ْف َر ِ
دات ال�آتِ َي ِة:
َرسولٌُ ،س ْن ُب َل ٌةِ ،ش ْريا ٌن.
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ال َق ِ
واع ُد
َج ْز ُم ال ِف ْع ِل ال ُمضارِ ِع
ال� أ ْم ِث َل ُة:
الم ْجمو َع ُة ( أ�)
َ
َ -1ل ْم َي ْنت ِ
َص ْر َع ُد ُّونا في َم ْع َر َك ِة ال َكرا َم ِة.
� -2أ ْع َط ْينا ِ
العام َل �أ ْج َر ُه َو َل ّما ُي ْك ِم ْل َع َم َل ُه.
 -3لِت ُِط ْع والِ َد ْي َك.
 -4لا َت أ� َم ْن َع ُد َّوكَ ؛ لِ�أنَّه غا ِد ٌر.

الم ْجمو َع ُة (ب)
َ
َ -1ط َل َب ال َع ُد ُّو َو ْق َف �إِ ْط ِ
لاق النّارَِ ،و َل ّما َت ْن َت ِه ال َم ْع َر َك ُة.
 -2لِت َْد ُع اللّ َه َو ْح َد ُه.
الص ْبرِ.
س أ� َّن النَّ ْص َر َم َع َّ
 -3لا َت ْن َ
الم ْجمو َع ُة (ج)
َ
 -1يا أ� َّم َة إِال� ْسلا ِم ا ْن ُت ِه َك ْت ُح ُرماتُ ِك َو َل ّما َت ْن َت ِفضي.
 -2لا َت ْنت َِظرا ِم ْن َع ُد ِّوكُما َر ْح َم ًة.
 -3ال�أ ْعدا ُء َل ْم َي ْح ِسبوا ِحساباً لِ ْل َع َر ِب.
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َنـتَــ�أ َّمـ ُل

	�إِذا َت�أ َّم ْلنــا ال َك ِل ِ
مــات ال َمخْ َ
طــوط َت ْح َتهــا فــي �أ ْم ِث َلــ ِة ال َم ْجمو َعــ ِة (�أ)َ ،ن ِجدُهــا �أ ْفعــالاً ُمضا ِر َعــ ًة
الجـ ْز ِمَ ( :لـ ْم ،و َل ّمــا ،ولا ِم ا ْل�أ ْمـرِ ،ولا النّا ِه َيـ ِة) َعلــى التَّ ْرتيـ ِ
ـب؛ فَال ِف ْعـ ُل َي ْن َت ِصـ ْر ُجـ ِز َم بِ َلـ ْم
ُسـ ِبق ْ
َت بِ ِ�أ ْحـ ُر ِف َ
َوال ِف ْعـ ُل ُي ْك ِمـ ْل ُجـ ِز َم بِ َل ّمــاَ ،وال ِف ْعـ ُل تُ ِطـ ْـع ُجـ ِز َم بِــلا ِم ال�أ ْمـ ِر َوال ِف ْعـ ُل َت�أْ َمـ ْـن ُجـ ِز َم بِــلا النّا ِه َيـ ِةَ ،و َقـ ْد جــا َء ْت
ـكون.
حيح ـ َة ال�آ ِخ ـرِ؛ لِهــذا كا َنـ ْ
السـ َ
َه ـ ِذ ِه ال�أ ْفعــالُ َص َ
ـت َعلا َم ـ ُة َج ْز ِمهــا ُّ
ـس) �أ ْفعــالاً ُم ْع َتلَّـ َة ال�آ ِخـرِ،
َو ِع ْنـ َد َت�أ ُّمــلِ �أ ْم ِث َلـ ِة ال َم ْجمو َعـ ِة (ب) َن ِجـ ُد ال�أ ْفعــالَ َ ( :ت ْن َتـ ِهَ ،تـ ْد ُعَ ،ت ْنـ َ
ـت
َف�أ ْص ُلهــا ( َت ْن َتهــيَ ،تدْعــوَ ،ت ْنســى)َ ،و َق ـ ْد جــا َء ْت ه ـ ِذ ِه ال�أ ْفعــالُ َم ْجزو َم ـ ًةَ ،ول�أنَّهــا ُم ْع َتلَّ ـ ُة ال�آ ِخ ـ ِر كا َنـ ْ
َعلا َم ـ ُة َج ْز ِمهــا َحـ ْـذ َف َح ـ ْر ِف ال ِعلَّ ـ ِة ِمـ ْـن � ِآخ ـ ِر ُك ٍّل ِم ْنهــا.
	�أ ّمــا ال�أ ْفعــالُ فــي ال َم ْجمو َع ـ ِة (ج) ( َت ْن َت ِفضــيَ ،ت ْن َت ِظ ـراَ ،ي ْح ِســبوا) ف ِهـ َـي ِمـ َـن ال�أ ْفعـ ِ
الخ ْم َس ـ ِة،
ـال َ
َوقَــ ْد جــا َء ْت َم ْجزو َمــ ًةَ ،و َعلا َمــ ُة َج ْز ِمهــا َح ْ
ــذ ُف النّ ِ
ــن � ِآخرِهــا.
ــون ِم ْ

َن ْس َت ْن ِت ُج
ف ِم ْن �أ ْح ُر ِ
ُ -1ي ْج َز ُم ال ِف ْع ُل ال ُمضارِ ُع إ�ذا ُسب َِق ب َِح ْر ٍ
الج ْز ِم ِه َي:
ف ا ْل َج ْز ِمَ ،و�أ ْح ُر ُف َ
تاجين.
�أَ -ل ْمَ :ح ْر ُف َن ْف ٍي َو َج ْز ٍم َو َق ْل ٍبَ ،ن ْح َوَ :ل ْم َي َت�أخَّ ْر ُم َح َّم ٌد َع ْن ُمسا َع َد ِة ال ُم ْح َ
ش ال َع ُد ِّوَ ،و َل ّما ُي َحق ِّْق �أ ْهدا َف ُه.
بَ -ل ّماَ :ح ْر ُف َن ْف ٍي َو َج ْز ٍم َو َق ْل ٍبَ ،ن ْح َو :ان َْس َح َب َج ْي ُ
ف �أ ْم ٍر َو َج ْز ٍمَ ،ن ْح َو َق ْو لِ ِه تعالى ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﴾
ج -لا ُم ال�أ ْمرَِ :ح ْر ُ
(ال َّطلاق)7:

د -لا النا ِه َي ُةَ :ح ْر ُف َن ْه ٍي َو َج ْز ٍمَ ،ن ْح َو :لا تُ َصد ِّْق ُك َّل ما َت ْس َم ُع.
ٍ
 -2لِ َج ْز ِم ال ِف ْع ِل ال ُمضارِ ِع َث ُ
َلاماتِ ،ه َي:
لاث ع
حيح ال�آ ِخرَِ ،ن ْح َو َق ْولِ ِه َتعالى ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ﴾
السكو ُن �إذا َ
كان َص َ
�أُّ -
(ا ْل َب َق َرة)682:

كان ُم ْع َت َّل ال�آ ِخرَِ ،ن ْح َوَ :ل ْم َي َب َق ِم ْن ُجنو ِد ال َع ُد ِّو و ِاح ٌد شَ ْر ِق َّي النّ ْهرِ.
بَ -ح ْذ ُف َح ْر ِف ال ِعلَّ ِة �إذا َ
كان ِم َن ال�أ ْف ِ
رين في ِه.
عال َ
جَ -ح ْذ ُف النّ ِون �إِذا َ
ريق َ
الخ ْم َس ِةَ ،ن ْحو :لا َت ْس َت ْو ِحشوا َط َ
الح ِّق لِ ِقلَّ ِة ّ
السائِ َ
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فائِدَ ٌة:
لا النّا ِه َي ُةَ :ت َت َض َّم ُن َم ْعنى ال َّط َل ِبَ ،و َت ْج ِز ُم ال ِف ْع َل ال ُمضا ِر َعَ ،ن ْح َو :لا َت ْن َه َع ْن ُخ ُلقٍ َو َت�أْ َتي ِم ْث َل ُه�( .أبو ال�أسود الدؤلي)

لا النّافِ َي ُةَ :ت َت َض َّم ُن َم ْعنى النَّ ْف ِيَ ،ولا تُ َؤثِّ ُر في حا َل ِة ال ِف ْع ِل ال ُمضا ِر ِع إِال� ْعرابِ َّي ِةَ ،ن ْح َو( :لا �أ ِح ُّب ال ُّظ ْل َم).

َنما ِذ ُج ُم ْع َرب ٌة:
 -1لا تُ ِ
صاح ْب �إِ َّم َع ًة.
الس ِ
كون ،لا َم َح َّل َل ُه ِم َن إِال� ْعر ِ
اب.
لاَ :ح ْر ُف َن ْه ٍي َو َج ْز ٍمَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ُّ
السكو ُنَ ،و ِ
تُ ِ
الفاع ُلَ :ضمي ٌر ُم ْس َت ِت ٌر َت ْقدي ُر ُه �أن َْت.
صاح ْب :فِ ْع ٌل ُمضا ِر ٌع َم ْجزو ٌم بِـ (لا)َ ،و َعلا َم ُة َج ْز ِم ِه ُّ
س و ِاجباتِنا.
َ -2ل ْم َن ْن َ
الس ِ
كون ،لا َم َح َّل َل ُه ِم َن إِال� ْعر ِ
اب.
َل ْمَ :ح ْر ُف َن ْف ٍيَ ،و َج ْز ٍمَ ،و َق ْل ٍبَ ،م ْب ِن ٌّي َعلى ُّ
ـس :فِ ْعـ ٌل ُمضــا ِر ٌع َم ْجــزو ٌم بِـــ ( َلـ ْم)َ ،و َعلا َمـ ُة َج ْز ِمـ ِه َحـ ْـذ ُف َحـ ْر ِف ال ِعلَّـ ِةَ ،و ِ
الفاعـ ُلَ :ضميـ ٌر ُم ْسـ َت ِت ٌر
َن ْنـ َ
َت ْقديـ ُر ُه َن ْحـ ُـن.
 -3لا َتـتَنا َزلي َع ْن َحق ِِّك.
الس ِ
كون ،لا َم َح َّل َل ُه ِم َن ال�إ ِع ْر ِ
اب.
ني َعلى ُّ
لاَ :ح ْر ُف َن ْه ٍي َو َج ْز ٍمَ .م ْب ٌّ
ـون؛ لِ�أنَّــه ِمـ َـن ا ْل�أفعـ ِ
َتتَنا َزلــي :فِ ْع ـ ٌل ُمضــا ِر ٌع َم ْجــزو ٌم بِـــ (لا) النّاه َي ـ ِةَ ،و َعلا َم ـ ُة َج ْز ِم ـ ِه َحـ ْـذ ُف النّـ ِ
ـال
الخ ْم َس ـ ِة ،واليــا ُء :يــا ُء ال ُمخا َط َب ـ ِةَ ،ضمي ـ ٌر ُمتَّ ِص ـ ٌل َم ْب ِنـ ٌّـي ،فــي َم َح ـ ِّل َرفِــع فا ِعــلٍ .
َ

ريبات
َت ْد ٌ
ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ

الم ْجزو َم فيما َي أ�ْتيَ ،ونُ َب ِّي ُن عَلا َم َة َج ْز ِم ِه:
َن ْست َْخ ِر ُج ال ِف ْع َل ال ُمضارِعَ َ

 -1قالَ َتعالى﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ (ال�إ سراء)92:

ش ال َع ُد ِّو �أما َم َض َر ِ
بات ال ِفدائِ ّي َين.
َ -2ل ْم َي ْص ُم ْد َج ْي ُ
ض َو ْق ٌت َطوي ٌل َعلى َح ِ
رب َحزير َان.
ون لِ ْل َع َر ِب َكرا َم َت ُهمَ ،و َل ّما َي ْم ِ
� -3أعا َد ال ِفدائِيّ َ
س ِذ ْك َر اللّ ِه.
 -4لا َت ْن َ
 -5لا تُ ِ
صاحبوا �إِلّا ُك َّل ذي ُمرو َء ٍة.
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ريب الثّاني:
الت َّْد ُ

َمه َّمة بيتية

ف ُك َّل فِ ْع ٍل ِم َن ال� أ ْف ِ
عال ال�آتِ َي ِة في ُج ْم َل ٍة ُمفيدَ ٍة ِم ْن إِ� ْنشائِنا ،ب َِح ْي ُث َيكونُ َم ْجزوم ًا:
نُ َو ِّظ ُ
َيدْنوَ ،ي َت َف َّو ِ
س.
قان ،تُ َ
طيعينَ ،ت ْج ِل ُ

ريب الثّالِ ُث:
الت َّْد ُ
الم ْجزو َم َة) ونُ َب ِّي ُن عَلا َم َة إِ� ْع ِ
راب ُك ٍّل ِم ْنها:
الم ْنصو َب َة َو َ
(الم ْرفو َع َة َو َ
نُ َع ِّي ُن ال� أ ْفعالَ ال ُمضارِ َع َة َ
َ -1ل ْن تُ ْه َز َم ال�أ َّم ُة �إِذا َت َم َّس َك ْت بِدي ِنها.
 -2قالَ َتعالى ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾
					

إِ
(ال� ْسراء)32:

الهــوانـــا		
 -3شَ ـ َر ٌف لِ ْلـ َمـــ ْو ِت �أ ْن نُـ ْطـعـ َمــــ ُه �أنْـفُـســاً َجـ ّبــا َر ًة َت�أْبــــى َ
 -4لا َت ْح َسبوا َل ْم َع ال ُب ِ
		
ــق النّيــر ِان
روق َت َب ُّسمـــاً َتتـ ْــلــو ال ُبـروقَ َصـو ِاع ُ
ـب
س َتتوقُ �إِلى ما دو َنـ ُه الشُّ ُه ُ
 -5لا َي ْب ُل ُغ ال َم ْج َد �إِلّا َم ْن َتكو ُن َل ُه َن ْف ٌ

الصغي ُر)
(ال�أخْ َط ُل َّ
دناني)
(مح َّمد ال َع ّ
بن ُع َث ْيمين)
َ
(مح َّمد ُ

ريب ال ّرا ِب ُع:
الت َّْد ُ
نُ ْع ِر ُب ما َت ْح َت ُه َخ ٌّط فيما َي أ�ْتي إِ� ْعراب ًا تا ّم ًا:
َالس ْي ُل َح ْر ٌب لِ ْل َم ِ
		
كان العــالــي.
 -1لا تُ ْن ِكري َع َط َل ال َكري ِم ِم َن ال ِغنى
ف َّ
حان ال َم ْو ِعدَُ ،و َل ّما َي ِص ْل َز ْيدٌ.
َ -2
 -3ال�أ ْبطالُ َل ْم َي ْت ُركوا ال ِقتالَ َحتّى َحقَّقوا النَّ ْص َر.
 -4لِ َت ْب َق َح ِذراً.
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(�أبو َت ّمام)

ال َبلا َغ ُة
ال ُمقا َب َل ُة

ال� أ ْم ِث َل ُة:
(التّ ْو َبة)28:
			
 -1قالَ َتعالى﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾
الاح ِت ِ
لال لا ُي ْرجى َخ ْي ُرهاَ ،ولا ُي ْؤ َم ُن شَ ُّرها.
ياس ُة ْ
ِ -2س َ
 -3لِسا ُن ِ
الحيا ِةَ ،ولا َحيا َة َم َع ال َي�أْسِ.
حال زارِعي ال َو ْر ِد َيقولُ  :لا َي�أْ َس َم َع َ
مات ُي ُ
( َع ْب ُد ال َّرحيم َم ْحمود)
		
غيظ ال ِعدا
ديق
َو �إِ ّما َم ٌ
َ -4ف إِ� ّما َحيا ٌة َت ُس ُّر َّ
الص َ
	�إِذا َت�أ َّم ْلنــا ال�أ ْم ِث َلـ َة الســابِ َق َة َو َجدْنــا ُك َّل ِمثـ ٍ
ـال َي َت َض َّمـ ُـن َم ْع َن َي ْيــنِ ُم َتقابِ َل ْيــنِ  ،فــي ُك ٍّل ِم ْن ُهمــا �أ ْك َثـ ُر ِمـ ْـن
ـب ،فَفــي ال ِمثـ ِ
ـال ال�أ َّو ِل ُهنــاكَ َم ْع َنيـ ِ
قيضـ ُه فــي ال ُج ْم َلـ ِة ال ُمقابِ َلـ ِة َعلــى التَّ ْرتيـ ِ
ـان ُهمــا
َل ْفـ ٍـظ ،وِلِـ ُك ِّل َل ْفـ ٍـظ َن ُ
( َف ْل َي ْض َحكـوا ،قَليــلاً) ثُـ َّم َي�أتــي مــا ُيقابِـ ُل ُك ّلاً ِم ْن ُهمــا َعلــى التَّ ْرتيـ ِ
ـبَ ،ف َك ِل َمـ ُة ( َي ْض َحكـوا) تُقابِ ُلهــا َك ِل َمـ ُة
( َي ْبكـوا)َ ،و َك ِل َمـ ُة (قَليــلاً) تُقابِ ُلهــا َك ِل َمـ ُة (كَثيـراً)َ ،و بِهــذا َتكــو ُن ال ُمقا َب َلـ ُة ُهنــا َب ْيـ َـن حا َل ْيــنِ �أ ْو َم ْع َن َي ْيــنِ ؛
�إ ْذ قا َب َلـ ِ
ـك قَليــلاًَ ،وحـ ِ
ـت ال�آ َيـ ُة ال َكري َمـ ُة َب ْيـ َـن حـ ِ
ـال َمـ ْـن َي ْض َحـ ُ
ـال َمـ ْـن َي ْبكــي كَثيـراًَ ،و ُسـ ِّم َي هــذا التَّضــا ُد
ُمقا َب َلـ ًة؛ لِ�أنَّـ ُه َجــرى َب ْيـ َـن َم ْجمو َع َت ْيــنِ �أ ْو فِ َئ َت ْيــنِ ِمـ َـن ال�أ ْلفـ ِ
ـاظ.
َوفــي ال ِمثـ ِ
ياسـ ِة الَّتــي لا ُي ْؤ َمـ ُـن
ياسـ ِة الَّتــي لا ُي ْرجــى َخ ْي ُرهــاَ ،و ِّ
ـال الثّانــي ُهنــاكَ ُمقا َب َلـ ٌة َب ْيـ َـن ِّ
الس َ
الس َ
ـال الثّالِـ ِ
ـك فــي ال ِمثـ ِ
شَ ـ ُّرهاَ ،وكَذلِـ َ
الحيــا ِة َمـ َـع ال َيـ�أْسِ،
ـث ُهنــاكَ ُمقا َب َلـ ٌة َب ْيـ َـن َعـ َد ِم ال َيـ�أْ ِ
الحيــا ِةَ ،و َعـ َد ِم َ
س َمـ َـع َ
ـال ال ّرابِـ ِـع قا َب ـ َل الشّ ـ ِ
الصديـ َـقَ ،وال َممـ ِ
َوفــي ال ِمثـ ِ
ـات الّــذي ُيغيـ ُ
ـظ ال ِعــدا.
الحيــا ِة الَّتــي َت ُس ـ ُّر َّ
ـاع ُر َب ْيـ َـن َ

َن ْس َت ْن ِت ُج
ــك َعلــى التَّ ْر ِ
ال ُمقا َب َلــ ُة� :أ ْن ُي ْؤتــى بِ َم ْع َن َي ْيــنِ �أ ْو �أ ْك َثــ َر ،ثُــ َّم ُي ْؤتــى بِمــا ُيقابِــ ُل ذلِ َ
ليــق
تيــبِ ،مثــ ُل :لا َي ُ
ِ
َريــب.
بالشَّ ــخْ ِ
ــي ال َبعيــ َد َو َيم َن َ
ــع الق َ
ص �أ ْن ُي ْعط َ
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ريب:
َت ْد ٌ

	-نُ َو ِّض ُح ال ُمقا َب َل َة فيما َي�أْتي:
					
َ -1ف إ�ِذا حا َربوا �أ َذلّوا َعزيزاً و �إِذا سا َلموا �أ َع ّزوا ذَليلا
 -2ال ِّرجالُ َت ْكثُ ُر ِع ْن َد ال َف َز ِعَ ،و َت ِق ُّل ِع ْن َد ال َّط َم ِع.
الجما َع ِة َخ ْي ٌر ِم ْن َص ْف ِو ال ُف ْر َق ِة.
َ -3ك ْد ُر َ

(البحتري)

َ -4م ْن َو َع َظ �أخا ُه ِس ّراًَ ،ف َق ْد َس َّر ُه َوزا َن ُهَ ،و َم ْن َو َع َظ ُه َعلانِ َي ًةَ ،ف َق ْد سا َء ُه َوشا َن ُه.
اج َت َمعا
ّين َوال ُّدنْيا �إِذا ْ
 -5ما �أ ْح َس َن الد َ

لاس بِال َّر ُجلِ .
َو�أ ْق َب َح ال ُك ْف َر َو إِال� ْف َ

(�أبو ُدلا َمة)

إِ
ال� ْملا ُء

ال� أ ْم ِث َل ُة:

�أخطاءٌ شائِ َع ٌة في ِكتا َب ِة فِ ْع ِل ال� أ ْم ِر ال ُم ْع َت ِّل ال�آ ِخ ِر

		
 -١قال تعالى﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ﴾
ْس ِم ْن َف ْيض َر ْح َم ِت َك.
 -٢يا َر ِّب ْ
اسقِ ال ُقد َ
ض بِما َك َت َب اللّ ُه َت ُك ْن ُم ْط َم ِئنّاً.
 -٣ا ْر َ
	�إِذا َت�أ َّم ْلنــا ال�أ ْفعــالَ التــي َت ْح َتهــا ُخ ُطـ ٌ
الســابِ َق ِة َو َجدْنــا �أنَّهــا �أ ْفعــالُ �أ ْمـ ٍر ُحـ ِذ َف ِم ْنهــا
ـوط فــي ال�أ ْم ِث َلـ ِة ّ
ـات �إِ ْع ـر ٍ
الح ـ ْر ِف
َح ـ ْر ُف ال ِعلَّـ ِة فــي ال َّر ْس ـ ِم إِال� ْملائِـ ِّـي ،و ُهنــاكَ َعلامـ ُ
اب َعلــى � ِآخ ـ ِر ُك ِّل فِ ْعــلٍ َت ـ ُد ُّل َعلــى َ
ال َم ْحـ ِ
ـذوف َعلــى النَّ ْح ـ ِو ال�آتــي:
�أ -فَفــي ال ِمثـ ِ
ـال ال�أ َّو ِل َن ِجـ ُد �أ َّن ال ِف ْعـ َل (ا ْد ُع) ُحـ ِذ َف ِمـ ْـن � ِآخـ ِر ِه الـوا ُو بِدَليــلِ �أ َّن ُمضا ِر َعـ ُه َيدْعــوَ ،و�أشــي َر
الض َّمـ ِةَ ،ف ُهـ َو َم ْب ِنـ ٌّـي ،و َعلا َمـ ُة بِنائِـ ِه َحـ ْـذ ُف َحـ ْر ِف ال ِعلَّـ ِة ِمـ ْـن � ِآخـ ِر ِه.
�إِليـ ِه بِ َّ
ب -وفــي ال ِمثـ ِ
(اســقِ ) ُح ـ ِذ َف ِمـ ْـن � ِآخ ـ ِر ِه اليــا ُء بِدَليــلِ �أ َّن ُمضا ِر َع ـ ُه َي ْســقي،
ـال الثّانــي َن ِج ـ ُد �أ َّن ال ِف ْع ـ َل ْ
َو�أشــي َر �إِلي ـ ِه بِال َك ْس ـ َر ِةَ ،ف ُه ـ َو َم ْبنـ ٌّـي ،و َعلا َم ـ ُة بِنائِـ ِه َحـ ْـذ ُف َح ـ ْر ِف ال ِعلَّـ ِة ِمـ ْـن � ِآخ ـ ِر ِه.
ـال الثّالِـ ِ
ج -وفــي ال ِمثـ ِ
ـف ،بِدَليـ ِل �أ َّن ُمضا ِر َعـ ُه َي ْرضــى،
ض) ُحـ ِذ َف ِمـ ْـن � ِآخـ ِر ِه ال�ألِـ ُ
ـث َن ِجـ ُد �أ َّن ال ِف ْعـ َل (ا ْر َ
َو�أشــي َر �إِليـ ِه بِال َف ْت َحـ ِةَ ،ف ُهـ َو َم ْب ِنـ ٌّـي ،و َعلا َمـ ُة بِنائِـ ِه َحـ ْـذ ُف َحـ ْر ِف ال ِعلَّـ ِة ِمـ ْـن � ِآخـ ِر ِه.
(ال َن ْح ُل)521:
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التَّ ْعبي ُر
ال ِّرسا َل ُة إِ
ال� ْخوانِ َّي ُة
ـون إِال�نْشــا ِء ال�أ ِ
ال� ْخوانِ َّي ـ ُةَ :فـ ٌّـن ِمـ ْـن فُنـ ِ
ال ِّرســا َل ُة إِ
ـات
ساس ـ َّي ِة الَّتــي َن ْك ُت ُبهــا لِ َمـ ْـن َت ْر بِ ُطنــا بِ ِه ـ ْم َعلاقـ ٌ
ــف ُم َت َعــ ِّد َد ٍة :كَالتَّ ْه ِن َئــ ِةَ ،وال ِع ِ
تــاب،
ــن �أ ْفكارِنــا َو َمشــا ِعرِنا فــي َموا ِق َ
�إِنْســانِ َّي ٌةَ ،ف ُن َع ِّبــ ُر َل ُهــ ْم فيهــا َع ْ
صيحــ ِةَ ،و َغ ْيرِهــا.
َوالا ْع ِتــذارَِ ،وال ُمواســا ِةَ ،والنَّ َ
دون َت َكلُّـ ٍ
ـف �أ ْو َت َصنُّـ ٍـعَ ،بعيــداً َعــنِ
ـب َعلــى َسـ ِـج َّي ِت ِه َ
َوفــي هــذا النَّـ ْو ِع ِمـ َـن ال َّرســائِ ِل َي ْن َط ِلـ ُـق الكاتِـ ُ
التَّ�أنُّــقِ َوال َّزخْ َر َفـ ِة اللَّ ْف ِظ َّيـ ِةَ ،و َقـ ْد َتكــو ُن ال ِّرســا َل ُة �أ َدبِ َّيـ ًة َب ْيـ َـن �أدي َب ْيــنِ �أ ْو شـ ِ
ـاع َر ْينِ َ ،ي َتبــا َد ِ
لان ال�أ ْفــكا َر َوالنَّقـدَ،
ـات �إِنْســانِ َّي ٌةَ ،و َق ـ ْد
ـلات َقرا َب ـ ٍة َو َعلاقـ ٌ
َوالا ْع ِتــذا َرَ ،وال َم ـد َْحَ ،و َق ـ ْد َتكــو ُن و ِْجدانِ َّي ـ ًة َب ْيـ َـن َمـ ْـن َت ْر بِ ُط ُه ـ ْم ِصـ ُ
َتكــو ُن َت ْر َب ِويَّـ ًة ِمـ ْـن ُم َعلِّـ ٍم �أ ْو ِ
ـف ال ِّرســا َل ُة إِال�خْ وانِ َّيـ ُة فــي طو لِهــا َو ِق َصرِهــا
ناصـ ٍـح �أ ْو ُم ْر ِشـ ٍد لِلنّ ِاشـ َئ ِةَ ...وتَخْ َت ِلـ ُ
ناس ـ َب ِة َوال ُم ْر َســلِ �إِ َل ْي ـ ِهَ ،ف َكمــا َيق ْول ـ ْو َن" :لِـ ُك ِّل َمقــا ٍم َمقــالٌ".
ـب ال َم ْوضــو ِع َوال ُم َ
َح ْسـ َ
ـمات ال ِّرسا َل ِة ِ
الاخوانِ َّي ِة:
ِسـ ُ
الحشْ ـوَِ ،و ِمـ َـن ال�أ ْف َضــلِ �ألّا َت ْج َع ـ َل ال ِعبــار ِ
ات َتســي ُر
تَخْ ُلــو ال ِّرســا َل ُة إِال�خْ وانِ َّي ـ ُة ِمـ َـن التَّ ْطوي ـ ِل َو َ
َعلــى َن َســقٍ و ِاح ـ ٍد ،فَالتّ ْنويـ ُـع فــي ال�أ ْسـ ِ
الضــرور ِِّي الا ْب ِتعــا ُد َعــنِ
ـلوب َل ـ ُه �أ َث ـ ُر ُه فــي ال ُم َت َل ّقــيَ ،و ِمـ َـن َّ
ـبَ ،مشْ ــحو َن ٌة بِال َعو ِاطـ ِ
ـب �إِلــى ال َق ْلـ ِ
ـونِ :مـ َـن ال َق ْلـ ِ
ـف،
ال َّزخْ َر َف ـ ِة اللَّ ْف ِظ َّي ـ ِة؛ فَال ِّرســا َل ُة إِال�خْ وانِ َّي ـ ُة كَمــا َيقولـ َ
مــون َوتُشَ ــ ِّو َه ِ
دون �أ ْن تُ ِخــ َّل بِال َم ْض ِ
العاطفَــ َة.
ــن ال ُم ْم ِكــنِ ْاســ ِتعا َر ُة ُّ
الجمالِ َّيــ ِة َ
الصــ َو ِر ال َبلا ِغ َّيــ ِة َ
َو ِم َ
َك ْي َف َن ْكت ُُب رِســا َل ًة إ� ِْخوانِ َّي ًة؟
تاج
ض َم َن َع ـ ُه ِمـ ْـن ُمو َ
اص َل ـ ِة ال ِّدر َاس ـ ِةَ .س ـ َن ْح ُ
	�إذا �أ َر ْدنــا ِكتا َب ـ َة رِســا َل ٍة لِ َصدي ِقنــا الَّــذي �أصا َب ـ ُه َم ـ َر ٌ
�إِلــى ال َع ِ
ناصــ ِر ال ُم َو ِّض َحــ ِة فــي ال َّر ْســ ِم ال�آتــي علــى َســبيلِ ال ِم ِ
ثــال:
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ال ُم َق ِّد َم ُة

السؤالُ ع َِن
ُّ
ِ
الحال والصِّ َّح ِة
الخاتِ َم ُة

َم ْضمونُ
ال ِّرسا َل ِة

قيع
التَّ ْو ُ
والتّاريخُ

الســلا ُم َع َل ْي ُكـ ْم َو َر ْح َمـ ُة اللّـ ِهَ ،ت ِح َّيـ ًة َط ِّي َبـ ًة
�أ -فــي ال ُم َق ِّد َمـ ِة ُيف ََّضـ ُل َب ْعـ َد ال َب ْسـ َم َل ِة� ،أ ْن َن ْبـ َد�أ بِ ِعبــا َر ٍة ِم ْثـ َلَّ :
ـت تُ َقـ ِّد ُر مــا ُهـ َو ُم ِ
ـب ،بِنــا ًء َعلــى
َو َب ْعـدَُ ،ت ِح َّيـ ًة َع ِطـ َرةًَ ،ب ْعـ َد التَّ ِح َّيـ ِةَ .ولا ُي ْسـ َت َح ُّب التَّ ْطويـ ُلَ ،و�أ ْنـ َ
ناسـ ٌ
ناسـ َب ِةَ ،و َد َر َجـ ِة ال َعلا َقـ ِة.
ال ُم َ
بالخ ْي ـ ِر
للصديــقِ َ
الص َّح ـ ِة َوال�أ ْح ـو ِالَ ،والتَّ ْعبي ـ ِر َعـ ْـن َت َمنِّياتِنــا َّ
الس ـؤ ِال َعــنِ ِّ
بِ -مـ َـن الــدار ِِج �أ ْن َن ْب ـ َد�أ بِ ُّ
الســعا َد ِة ...
و ِّ
الص َّحــ ِة َوالعافِ َيــ ِة َو َّ
جَ -ند ُْخ ـ ُل فــي ال ِف ْق ـ َر ِة الثّالِ َث ـ ِة فــي ال َم ْوضــو ِع ال�أ ِ
الس ـؤالُ َعـ ْـن َم َر ِض ـ ِهَ ،و� ِآخ ـ ِر
ساسـ ِّـي لل ِّرســا َل ِةَ ،و ُه ـ َو ُّ
التَّ َطـ ُّور ِ
ات الَّتــي َطـ َر�أ ْت َعلــى ِص َّح ِتـ ِهَ ،ونُ َع ِّبـ ُر َعـ ْـن َتعا ُط ِفنــا َم َعـ ُه َو ُمواســاتِنا َلـ ُهَ ،ونَشُ ـ ُّد ِمـ ْـن �أ ْز ِر ِهَ ،و َن ُحثُّـ ُه
الص ْب ـ ِر َعلــى الا ْب ِتــلا ِءَ ،مـ َـع ُمراعــا ِة ِ
الح ْك َم ـ ِة الَّتــي َتقــولُ � :إ َّن َخ ْي ـ َر ال ـ َكلا ِم َمــا َق ـ َّل َو َدلََّ ،ف ـ َلا
َعلــى َّ
َت ْقصي ـ ٌر ُي ِخ ـ ُّلَ ،و َلا َت ْطو ْي ـ ٌل ُي ِم ـ ُّل.
ـف� ،أ ْو �أ ِّي شَ ــي ٍء َيخْ ُط ـ ُر بِبالِنــاَ ،و َيك ـ ْو ُن ُم ِ
د -نَخْ ِت ـ ُم ال ِّرســا َل َة بِالدُّعــا ِء� ،أ ْو بِ ِح ْك َم ـ ٍة تُ ِ
ناســباً
ـب ال َم ْو ِقـ َ
ناسـ ُ
لِ َق ْفــلِ ال ِّرســا َل ِة.
اريخ.
هـ -نُ ْنهي ال ِّرسا َل َة بِالتَّ ْو ِ
قيع َوالتّ ِ
ـاطُ ،يسـ ِ
ـوات عَلــى َشـ ْك ِل نِقـ ٍ
س ُخ ُطـ ٍ
ـاع ُدني فــي ِكتا َبـ ِة
ـن َخ ْمـ ِ
ريب� :أ َضـ ُـع ُم َخ َّططـ ًا ِمـ ْ
َت ْد ٌ
رِســا َل ٍة ِل�أبــي الَّــذي َي ْع َمـ ُل فــي ِبــلا ِد ال ُغ ْر َبـ ِة.
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الدرس الثّاني

قِصَّ ُة (ثُ َّم عا َد)
حنان درويش

ص:
َب ْي َن َيدَ ِي النَّ ِّ

الكاتِ َبـ ُة (حنــان د ْرويــش) ِمـ ْـن َمواليـ ِد عــا ِم (1952م) فــي َق ْر َيـ ِة ِم ْصيـ ٍ
ـاف في ســوريا،
نَشَ ـ َر ْت �أ ْعما َلهــا فــي ِعـ َّد ِة ُص ُحـ ٍ
ـف َو َم َجـ ّل ٍ
ات َع َر بِ َّيـ ٍةُ ...ع ْضـ ُو اتِّحــا ِد ال ُكتّـ ِ
ـاب ال َعـ َر ِب،
ص
ـت ِع ـ َّد ُة ِق َص ـ ٍ
الجوائِـ ِز ال َع َر بِ َّي ـ ِة ،وتُ ْر ِج َمـ ْ
و ُع ْض ـ ُو اتِّحــا ِد َّ
الص َح ِف ّييـ َـن .فــا َز ْت بِ َعدي ـ ٍد ِمـ َـن َ
ـات ِق َص ِص َّيـ ٌة ِم ْنهــا :ذلِـ َ
الصــدى ،و َبـ ْو ُح ال َّز َمــنِ
ِمـ ْـن �أ ْعمالِهــا �إِلــى إِال� ْســبانِ َّي ِةَ .لهــا َم ْجموعـ ٌ
ـك َّ
ال�أخيـرِ .وال ِق َّصـ ُة الَّتــي َب ْيـ َـن �أ ْيدينــا تُعالِـ ُـج فيهــا الكاتِ َبـ ُة ق َِض َّيـ ًة �أ َسـ ِريَّ ًة َت ْظ َهـ ُر فيهــا َت ْض ِح َيـ ُة
ال�أ ِّم �أ ْثنــا َء ِغيـ ِ
ـاب الـ َّز ْو ِج ،و َت َح ُّم ُلهــا َم ْســؤو لِ َّي َة َت ْر بِ َيـ ِة ال�أ ْبنــا ِء.
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ال ِقرا َء ُة:

دون َودا ٍعَ ...لــ ْم َيقُــ ْل شَ ــ ْيئاً َق ْبــ َل ال َّرحيــلِ...
ــب َ
َذ َه َ
َحـ َز َم �أ ْم ِت َع َتـ ُه فــي َغ ْف َلـ ٍة َعــنِ ال َب ْيـ ِ
ـت ،ثُـ َّم َخـ َر َج �إِلــى َغ ْيـ ِر َر ْج َعـ ٍة.
ـت ِ
ـاب َســلي ٍم ال ُم ِ
فاط َمـ ُة �إِلــى ِغيـ ِ
فاجـ ِـئ ،ل ِكنَّهــا َلـ ْم َت ُقـ ْم بِ�أيَّـ ِة
َت َن َّب َهـ ْ
�إ ِْجــر ٍ
الخ َبــ ِر
ريــح؛ َخشْ ــ َي َة ا ْن ِتشــا ِر َ
ميــح �أ ِو التَّ ْص َ
ــص التَّ ْل َ
اءات َت ُخ ُّ
ــس َع َل ْيهــا ،و َعلــى �أ ْطفالِهــا َســ ْلباً.
بِشَ ــ ْكلٍ َي ْن َع ِك ُ
ـت َه َّمهــا بــا ِد َئ ال�أ ْمـرَِ ،ل َعـ َّل الـ َّز ْو َج َيكــو ُن َقـ ْد غــا َد َر
	�أخْ َفـ ْ
ال َم ْنــزِلَ فــي َم َه َّمــ ٍة قَصيــ َر ٍة ،ثُــ َّم َيعــو ُد...
ِ
وبات
ياب َحـ َّد ُه ال َم ْعقولَ َ ،
لكـ َّـن ال َف ْتـ َر َة طا َلـ ْ
ـت ،و َتجــا َو َز ال ِغ ُ
الحقي َقـ ِةُ ،مخْ َت ِل َقـ ًة لِ َرحيــلِ
السـ ُ
ـكوت ُم ْسـ َتحيلاً� .أخْ َبـ َر ْت ِصغا َرهــا بِ َ
ُّ
�أبي ِه ـ ِم ال ُم ِ
وكان َع َد ُد ُه ـ ْم ِس ـتَّ ًة ،بِ إِال�ضا َف ـ ِة
فاجـ ِـئ �أ ْعــذاراً ُم َت َع ـ ِّد َدةًَ ،
ـت َع ْيناها
ـت ِط ْف َلـ ًة ،و َاج َهـ ْ
�إِلــى َجنيــنٍ فــي َب ْط ِنهــاَ .ب ْعـ َد �أشْ ـ ُه ٍر �أن َْج َبـ ْ
ودون �أ ْن ُي ْط ِلـ َـق َع َل ْيهــا ْاســماًَ .ب ْعـ َد
دون �أ ْن ُيهَ ْد ِهدَ هــا �أ ٌبَ ،
النّــو َرَ ،
ـذاب �أ ْم َض ْتـ ُه ِ
الض َنـ ِ
عــا ٍم و َن ِّيـ ٍ
ـف ِمـ َـن َّ
ـك وال َعـ ِ
فاط َمـ ُة ُم َت َن ِّق َلـ ًة َب ْيـ َـن ُهنا
ـت �أنَّ ُه
ـت �أخيـراً َمكا َنـ ُه ،و َع َر َفـ ْ
السـؤ ِال والتَّق َّصــيَ ...ع َر َفـ ْ
و ُهنــاكَ فــي ُّ
َقـ ْد غــا َد َر ال ِبــلا َدَ ،و َلـ ْـن َيعــو َد �إِلــى ال َو َطــنِ �أ َبــداً.
ـت
لوح ـ ِة �أيّ ِامهــا ال ُم ْق ِب َل ـ ِةَ .ب َكـ ْ
َذ َر َفـ ْ
ـت ُدموع ـاً مالِ َح ـ ًة َك ُم َ
ـت �أ ْن َت َت َع ـ َّر َف
بِ ُح ْر َق ـ ٍة َعلــى َح ِّظهــا ،و ُع ُمرِهــا ،وشَ ــبابِها ...حا َو َلـ ْ
ــن
�إلــى َســ َب ٍب و ِاحــ ٍد لِ ِه ْجرانِــ ِه َلهــاَ ،ف َلــ ْم َت ِجــ ْد ُهَ ...فتَّشَ ْ
ــت َع ْ
ُم َبـ ِّرر ٍ
ات ُم ْق ِن َعـ ٍة وكافِ َيـ ٍة لِ َت ْب ِر َئ ِتـ ِه �أمــا َم َن ْف ِســها ،و�أمــا َم �أ ْولا ِدهــا ،و�أمــا َم
ال ُم ْج َت َمـ ِـعَ ،ف َلـ ْم َت ْعثُـ ْر َع َل ْيهــاَ ،بـ َد�أ ْت ر ِْح َلـ ُة ال ُهمــو ِم بِالنِّ ْسـ َب ِة َلهــا،
الج َّم ـ ُة الَّتــي
ـرون ،و َت ْك ُب ـ ُر َم َع ُه ـ ْم ال َم ْســؤولِيّ ُ
الصغــا ُر َي ْك ُبـ َ
اح ِّ
ات َ
ور َ
َت بِال�أقــار ِِب
ــن َح ْم ِلهــا� ...إِ ِذ ْاســ َت ْن َجد ْ
َع َجــ َز ْت فــي ال ِبدا َيــ ِة َع ْ
َف َلـ ْم ُي ْن ِجدوهــا ،و َل َجـ�أ ْت �إِلــى ال�أ ْص ِدقــا ِء وال َمعــار ِِفَ ،ف َت َه َّربـوا ِم ْنهــا؛
لِذلِـ َ
وكان َع َم ُلهــا �أ َّولَ ال�أ ْم ـ ِر َي َت ـ َو َّز ُع َب ْيـ َـن
ـك َق ـ َّر َر ْت �أ ْن َت ْع َم ـ َلَ ...
ِ
س َصباح ـاًِ ،
الخ ْد َم ـ ِة فــي ُبيـ ِ
وصنا َع ـ ِة
ـوت النّــا ِ
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ُي َه ْد ِهدُُ :ي َح ِّر ُك ُه َح َر َك ًة
َرقي َق ًة ُم َن َّظ َم ًة لِ َينا َم.
ف :زِيا َدةٌ.
َن ِّي ٌ

ضيق ال َع ْيشِ.
َّ
الض َن ُكُ :

الح َل ِويّـ ِ
ض ال ُم َع َّجنـ ِ
ـات َمســا ًء  ...ثُـ َّم ْاسـ َت َق َّر
َب ْعـ ِ
ـات لِ�أ َحـ ِد َمخــاز ِِن َ
حالُهــا َب ْع ـ َد ذلِـ َ
ـت َق ـ ْد َت َعلَّ َم ْتهــا ُم ْن ـ ُذ
ـك َعلــى ال ِقيــا ِم بِ ِم ْه َن ـ ٍة كا َنـ ْ
ِص َغرِهــا ،و ِهــي ِ
ــت َم ْقــ ِد َر َة ُمزا َو َلــ ِة هــ ِذ ِه
الخيا َطــ ُةَ ...فقَــ ْد َم َل َك ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ْريــج؛ لذل َ
ــك اشْ ــ َت َر ْت (ماكي َنــ َة)
ال ِم ْه َنــ ِة ،و�أ ْت َق َن ْ
ــت �أدا َءهــا بالتَّد ِ
ــت َت ُ
خيــط
اح ْ
ِخيا َطــ ٍةَ ...ج َم َع ْ
ــت َث َم َنهــا ِق ْرشــاً �إِ ْثــ َر ِقــ ْرشٍ ،ور َ
ــع َس ْــهلاً �أ ْو ُمريحــاً فــي
ريــن بِا ْل�أ ْجــ َر ِةَ ...لــ ْم َي ُكــنِ ال َو ْض ُ
لِ ْل�آ َخ َ
بِدا َي ِتـ ِه ،لِ َعـ َد ِم شُ ـ ْـه َر تِها ،و ِقلَّـ ِة َزبائِ ِنهــا ...ل ِكـ َّـن اللّـ َه َلـ ْم َي ْن َســها،
وسـ َّه َل َلهــا ال َّطريـ َـق
َف َقـ ْد �أعا َنهــا َعلــى َخـ ْو ِ
ض َم ْر َح َل ِتهــا َ
الجديـ َد ِةَ ،
السـ ْي ِر فيـ ِه؛ لِ ُت ْص ِبـ َـح َب ْعـ َد َز َمــنٍ ِمـ َـن ال َع َمــلِ
الَّــذي َص َّم َمـ ْ
ـت َعلــى َّ
َّؤوب ال ُم ْس ـ َت ِم ِّرْ ،اســماً َم ْعروف ـاً فــي عا َل ـ ِم ِ
ال ـد ِ
الحيا َك ـ ِة والتَّ ْطري ـزِ،
الح َســنِ
و َبـ َد�أ ْت �أ ْحوالُهــا الما ِّديَّـ ُة َت َت َغ َّيـ ُر ،و�أمــو ُر �أ ْسـ َر تِها َت ْن َت ِقـ ُل ِمـ َـن َ
�إِلــى ال�أ ْح َســنِ َ ...ح ِم ـد ِ
َت اللّ ـ َه وشَ ـ َك َر ْت ُه علــى َن ْع َم ِت ـ ِه وف َْض ِل ـ ِه
و َر ْح َم ِت ـ ِه الَّتــي شَ ـ ِم َلها بِهــا ،و َع َّو َضهــا َعـ ْـن َف ْقرِهــا ،و َف ـ َّر َج ُك ْر َب َتهــا
َب ْعــ َد َمســي َر ِة نِ ٍ
ضــال َمشَ ــ ْتها َعلــى ِح ِ
ــراب ال َّز َمــنِ ُمــ َّد َة َســ ْب َع َة
َعشَ ـ َر عامـاًْ ،اســتطا َع ْت ِخلا َلهــا �أ ْن تُ َربِّـ َـي �أ ْبنا َءهــا �أ ْح َسـ َـن َت ْر بِ َيـ ٍة،
وتُ َخ ِّر َج ُهـ ْم لل ُّدنْيــا رِجــالاً و نِســا ًء صالِحيـ َـنِ ،
وتوص َل ُهـ ْم �إِلــى َو ْضـ ٍـع
ـول َب ْعـ َد َت َخـ ُّر ِج َب ْع ِض ِهـ ْم فــي ِ
َحياتِـ ٍّـي َم ْقبـ ٍ
الجام َعـ ِة� ،أ ّمــا ال�أ ُب َف َقـ ْد
ـت َتمام ـاً ،و َل ـ ْم َي ُع ـ ْد َي ْس ـ�ألُ
ـت �أخْ بــا ُر ُه ،و َن ـ َد َر ْت حتّــى ا ْن َق َط َعـ ْ
َقلَّـ ْ
ـاب فيـ ِه َعلــى
َع ْنـ ُه� ،أ ْو َي ْذ ُكـ ُر ُه �أ َحـدٌ� ...إِلــى �أ ْن جــا َء َيـ ْو ٌم ُطـرِقَ البـ ُ
وكان الطّــارِقُ سـ ِ
ـاع َي ال َبريـ ِدَ ،ي ْح ِمـ ُل َب ْرقِ َّيـ ًة َتقــولُ َ :سـ�آتي
َع َجــلٍ َ ،
ـت ِ
ـت
فاط َمـ ُةَ ...سـ َك َت ْت َعــنِ الــك َلا ِم ،و َل َج َمـ ْ
َب ْعـ َد �أ ْســبو ٍعُ ،ذ ِه َلـ ْ
قيــعَ ...م ْعقــولٌ؟! َســ َيعو ُد؟!
حيــن قَــ َر�أ ِت التَّ ْو َ
لِســا َنها ال َّد ْهشَ ــ ُة َ
ـط بِ َت َكلُّـ ِ
َب ْعـ َد هــذا ال ُع ُمـرِ؟! و لِماذا؟ َبـ َد�أ لِســانُها ُي َت ْم ِتـ ُمَ ،ي َت َخ َّبـ ُ
ـف
رين ال�أ ْم ـ َر،
ـب ال�أ ْولا ُد َجميع ـاً ِشــفا َه ُه ْمُ ،م ْس ـ َت ْن ِك َ
ال ـ َكلا ِمَ ...قلَّـ َ
ـاح ،و َع ـ َد َم قَبـ ِ
ـت
ـول مــا َس ـ ِمعوا ...قا َلـ ْ
ُم ْبديـ َـن َع ـ َد َم الا ْر تِيـ ِ

ابُ :م ْف َر ُدها َح ْر َب ٌة و ِه َي
ِحر ٌ
الحدي ِد
�آ َل ٌة قَصي َر ٌة ِم َن َ
ُم َح َّد َدةُ.

ال َب ْر ِق َّي ُة :رِسا َل ٌة تُ ْر َس ُل ِم ْن
َم ٍ
كان �إِلى �آخ َر بِوسا َط ِة ِجها ِز
التِّ ِلغر ِ
اف.
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�إ ِْحدى ال َب ِ
نات:
 لِماذا ُيري ُد ال َع ْو َدةَ؟َعق ََّب �أخوها:
 ماذا َي ْبغي ِمنّا؟ ...وماذا َن ْبغي ِم ْن ُه؟الصغْرى:
تا َب َع ِت ُّ
 َن ْح ُن لا َن ْر َغ ُب بِ َمجي ِئ ِه ...ثُ َّم �أضاف َْت:
 �أنا لا �أ ْع ِرفُ ُه ،ولا �أريدُ...َب ِق َي ِ
ــت ال�أ ُّم َعلــى شُ ــرو ِدها ســا ِه َم ًةِ ،
واج َمــ ًة ،حائِــ َر ًة
ـف َت َت َصـ َّر ُف؟ ومــاذا َتقــولُ لِـ ْل� ْأولا ِد؟ و َعلــى �أ ِّي
ـب ،و َك ْيـ َ
بِمــاذا تُجيـ ُ
س تُ ْق ِن ُع ُهـ ْم بِ ُوجــو ِد ِه ،و بِ�أيَّـ ِة ِص َفـ ٍة َت ْسـ َت ْق ِب ُل ذاك الَّــذي َه َج َرهــا
�أســا ٍ
الحاجــ ِة �إِ َل ْيــ ِه؟
ــس
َ
ُع ْمــراً بِحالِــ ِه ،و َت َركَهــا و�أ ْطفا َلهــا و ُهــ ْم بِ�أ َم ِّ
عــا َد كَال َغريـ ِ
ـبَ ،ر َجـ َـع ،و َق ـ ْد َن ـ�أ ْت َع ْن ـ ُه العافِ َي ـ ُة ،و َت َغ َّي ـ َر ْت �أ ْحوالُـ ُه
و َملا ِم ُح ـ ُه� ...أتــى َمريض ـاً َمشْ ــلولاً َم ْحمــولاً َعلــى َن ّقا َل ـ ٍةَ ،ي ْن ُخ ـ ُر
ـوس ِعظا َمـ ُه ،وال ِع َلـ ُل َت َتـ َو َّز ُع ِدما َغـ ُه و َق ْل َبـ ُه ...ولا ُبـ َّد َلـ ُه ِمـ ْـن
ّ
السـ ُ
ــس ُهنــاكَ ِســوى ِ
فاط َمــ َة،
خا ِد َمــ ٍة و ُم َم ِّر َضــ ٍة لِ ْل ِعنا َيــ ِة بِــ ِه ...و َل ْي َ
الحيــا ُة بِال َعـ ِ
ـذاب ...تُــرى َهـ ْل َت ْق َب ُلـ ُه؟� ..أ ْم
الَّتــي َح َك َمـ ْ
ـت َع َل ْيهــا َ
َت ْرف ُُض ـ ُه؟ مــا َر�أْ ُي ُك ـ ْم؟...
( َب ْو ُح ال ّز َمنِ ال�أخيرِ ،حنان درويش)
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سا ِه َم ٌةَ :ت َغ َّي َر َل ْونُها َع ْن حالِ ِه
ِم ْن َه ٍّم �أ ْو ُهز ٍال.
و ِاج َم ٌة :سا ِك َت ٌة َعنِ ال َكلا ِم
لِ ِش َّد ِة ال ُح ْز ِن.

تيعاب
ال َف ْه ُم ْ
والاس ُ
َت ِ
فاط َم ُة َه َّمها با ِد َئ ال�أ ْمرِ؟
 -١لِماذا أ�خْ ف ْ
كان َع َد ُد ال�أ ْولا ِد ِع ْندَما غا َد َر َسلي ٌم ال َم ْنزِلَ ؟
َ -٢ك ْم َ
 -٣لِماذا َفتَّشَ ْت ِ
فاط َم ُة َع ْن ُم َب ِّرر ٍ
ات ُم ْق ِن َع ٍة لِ ِغ ِ
ياب َز ْو ِجها؟
َ -٤ت َو َّز َع َع َم ُل ِ
فاط َم َة في �أ َّو ِل ال�أ ْمرِ ،نُ َب ِّي ُن ذلِ َك.
كان َي ْح ِم ُل ُه ساعي ال َبري ِد؟
 -٥ما َ
الخ َب ُر الَّذي َ

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل

 -1نُ َعلِّـ ُل مــا ي�أتــي:
�أَ -ل ْم َت ُق ْم ِ
ياب َسلي ٍم ال ُم ِ
ريح �إِلى ِغ ِ
فاج ِئ.
ميح �أ ْو َت ْص ٍ
فاط َم ُة بِ�أ ِّي َت ْل ٍ
الصغْرى بِ َع ْو َد ِة �أبيها.
بَ -ل ْم َت ْر َغ ِب ال ِب ْن ُت ُّ
 -2نُ َو ِّض ُح َجمالَ التَّ ْصوي ِر فيما َي�أْتي:
�أَ -ب ْع َد َمسي َر ِة نِ ٍ
ضال َمشَ ْتها َعلى ِحر ِ
وس ِعظا َم ُه.
		
اب ال َّز َمنِ .
بَ -ي ْن ُخ ُر ّ
الس ُ
 -3نُ َو ِّض ُح َدلا َل َة ال ِعبار ِ
ات ال�آتِ َي ِة:
بَ -ن�أ ْت َع ْن ُه العافِ َي ُة.
		
لوح ِة �أيّ ِامها ال ُم ْق ِب َل ِة.
�أَ -ذ َرف َْت ُدموعاً مالِ َح ًة َك ُم َ
َ –4ن ْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال ِق َّص ِة ما ُيماثِ ُل في ال َم ْعنى ُك ّلاً ِم ْن:
�أ -ا ْل َت ِم ْس لِ�أ َ
خيك ُع ْذراً.
(�إبراهيم)7:
ب -قالَ َتعالى﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾
َ -٥ن ِص ُف حالَ َسلي ٍم َب ْع َد َع ْو َدتِ ِه �إِلى �أ ْس َر تِ ِه.

الـ ُّلـ َغـ ُة
نُ َف ِّرقُ في ال َم ْعنى َب ْي َن ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
�أَ -ح َز َم �أ ْم ِت َع َت ُه في َغ ْف َل ٍة َعنِ ال َب ْي ِت.
الس َفرِ.
بَ -ح َز َم �أ ْم َر ُه َعلى َّ
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ص ِّ
الش ْع ِر ُّي:
النَّ ُّ

ص:
َب ْي َن َيدَ ِي النَّ ِّ

الم ْنفى
في َ

ُم َح ّم ٌد ال َق ْي ِس ّي

ـاع ُر ُم َح ّمـ ٌد ال َق ْي ِســي شـ ِ
الشّ ـ ِ
ـاع ٌر فِ َل ْســطي ِن ٌّي ِمـ ْـن َمواليـ ِد عــا ِم (1945م) فــي َق ْر َيـ ِة
ّ
الصحا َفـ ِةَ ،لـ ُه ِعـ َّد ُة َدواويـ َـن ِشـ ْع ِريَّ ٍة ِم ْنهــا( :را َيـ ٌة
َك ْفـ َر عانـ َة قَضــا ِء يافــاَ ،ع ِمـ َل فــي َح ْقـ ِل َّ
(خ ِ
ـاح ِعـ ِّز
فــي ال ّريـ ِـح)َ ،و ُ
الحيــا ِة)َ .و َلـ ُه َم ْسـ َر ِح َّي ٌة ِشـ ْع ِريَّ ٌة بِ ُع ْنـو ِان (رِيـ ُ
ماسـ َّي ٌة فــي ال َمـ ْو ِت َو َ
الدّيــنِ الق َّســا ِم)ُ .ي ْبـرِقُ الشّ ــا ِع ُر ِمـ ْـن ِخـ ِ
ـص الَّــذي َب ْيـ َـن �أ ْيدينــا رِســا َل ًة لِ�أ ْبنــا ِء َو َط ِنـ ِه
ـلال النَّـ ِّ
َو�أ ْحبابِـ ِه بِ�أنَّـ ُه َوفِـ ٌّـي َل ُه ـ ْمَ ،و َلـ ْـن َي ْنســا ُه ْمَ ،و�أنَّـ ُه َعلــى ال َّر ْغ ـ ِم ِم ّمــا ُيعاني ـ ِه فــي ال َم ْنفــى �إِلّا
�أنَّـ ُه ُم َتفائِـ ٌل بِال َع ـ ْو َد ِة �إِلــى َو َط ِن ـ ِهَ ،و لِقــا ِء �أ ْحبابِـ ِه ِمـ ْـن َجدي ـ ٍد.
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الم ْنفى
في َ

محمد القيسي

باب �أنّا ما َنسينا ُه ْم
تُرى َم ْن ُيخْ ِب ُر ال�أ ْح َ
عيش بِزا ِد ِذ ْكرا ُه ْم
َو�أنّا َن ْح ُن في ال َم ْنفى َن ُ
َو�أنّا ما َس َل ْوناه ُْم

َس َل ْونا ُه ْمَ :نسينا ُه ْم.

ف َُص ْح َب ُتنا بِف َْج ِر ال ُع ْم ِر ما زا َل ْت تُؤانِ ُسنا
َوما زا َل ْت بِهذي البي ِد في ال َم ْنفى تُرافِقُنا
َو َن ْح ُن بِه ِذ ِه ال ُغ ْر َب ْة

البيدُُ :م ْف َر ُدها َب ْيدا ُءَ ،و ِه َي
الص ْحرا ُء.
َّ

ش في َزوايانا َعنا ِك ُب ه ِذ ِه ال ُغ ْر َب ْة
تُ َعشِّ ُ
الس ْودا َء في �آفا ِقنا ال َغ ْبرا ِء �أ ْحزانا
َت ُم ُّد ُخيو َطها َّ
تُهَ ْد ِه ُد َج ْف َننا ال�أ ْحلا ُم َت ْن ُق ُلنا َعلى ُج ْن ٍح ِم َن ال ِّذكْرى

ض ال ُم ْج ِد َب ُة.
ال َغ ْبرا ُء :ال�أ ْر ُ
تُ َه ْد ِهدُ :تُ َح ِّركُ .

السكو ُن ُيثي ُر َن ْجوانا
�إِلى َع ْه ٍد َمضى َح ْي ُث ُّ

الس ِّر.
الح ُ
ال َن ْجوىَ :
ديث بِ ِّ

َو َح ْي ُث الشَّ ْوقُ �أ ْغ ِن َي ٌة نُ َر ِّد ُدها َعلى َر َب ِ
وات َق ْر َي ِتنا

اتُ :م ْف َر ُدها َر ْب َوةٌ،
َر َبو ٌ
َوهي التَّلَّ ُة ،ما ا ْر َتف ََع ِم َن
ال�أ ْرضِ.

َو َح ْي ُث ال ُح ُّب في َب َلدي كَلا ٌم ِ
صام ُت النَّ ْب َر ْة
س والنَّ ْظ َر ْة
كَلا ٌم صا ِدقُ إِال� ْحسا ِ
َو ُح ْل ٌم �أخْ َض ٌر في ال َق ْل ِب َيروي ِس َّر َن ْش َو تِنا،

ياح والنَّ ُ
شاط.
النَّشْ َوةُ :الا ْر تِ ُ
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َو َي ْح ُض ُننا َو َي ْرعانا
َي ُم ُّر اللَّ ْي ُل َع ْن َج ْفني َو َي ْس�ألُني
َمتى َتشْ فى ِم َن َّ
الش َج ِن؟
�أ ِحبّائي ُسؤالُ اللَّ ْي ِل ُي ْؤ لِ ُمني

الشَّ َج ُن :ال ُح ْز ُن الشَّ ديدُ،
اله ُّم.
و َ

َو ُي ْح ِزنُني
لِ�أنّي ُك ُّل ما �أ ْدري ِه �أنّي بِ ُّت َم ْن ِفيّا
َو�أنّي َل ْم �أ َز ْل َحيّا
تُ َع ِّذ ُبني َوتُ ْق ِلقُني
ُط ُ
س َوال ِّذكْرى تُ َع ِّذ ُبني
يوف ال�أ ْم ِ
الح ْي َر ْة
َف�أ ْج َت ُّر ال�أسى َو َّ
الص ْم َت َو َ
تات ال َفرا َغ ال َّر ْح َب �أن َْح ُر في ِه �أيّامي
َو�أ ْق ُ
َو َت ْق ِض ُم ُعشْ َب �أ ْحلامي
يوب ال َو ْحشَ ِة ال ُم َّر ْة
نُ ُ
َو َت ْم َل�أ خافِقي بِال ُح ْز ِنَ ،ت ْف َع ُم عا َلمي َح ْس َر ْة
َف�أ ْطوي َص ْف َح َة الماضيَ ،و�أ ْغفو َعلَّني �أ ْصحو
َعلى َر ْبواتِنا �أ ْعدو
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يوفْ :اس َت ْع َم َلها الشّ ِاع ُر
ُط ُ
ياف) الَّتي ُم ْف َر ُدها
بِ َم ْعنى (�أ ْط ٌ
ص
َط ْي ٌ
ف ،و ُه ُو ما َيرا ُه الشَّ خْ ُ
الخ ِ
يال،
في ال َمنا ِم �أ ِو َ
يات).
( ِذ ْك َر ٌ
�أ ْج َت ُّر� :أعيدَُ ،و�أ َك ِّر ُر.
تات� :آ ُك ُل� ،أت َِّخ ُذ ُه َطعاماً.
�أ ْق ُ

َت ْق ِض ُمَ :ت ْق َط ُعَ ،ت ْك ِس ُر
َو َت�أْ ُك ُل.
َت ْف َع ُمَ :ت ْم َل�أ.

َو�أ ْح ُض ُن في َثراها الشَّ ْوقَ � ،أ ْل ِم ُس ُه بِ َت ْح ِ
نان
َو ُي ْغ ِرقُني َعبي ُر ال�أ ْرضُِ ،ي ْس ِك ُرني بِلا َخ ْم َر ْة
َو�أ ْحيا ُح ْل ِم َي ال َم ْنشو َد� ،أ ْل َم ُح في ِه �إِنْساني
َو�أ ْدفِ ُن في ِه �أشْ جاني

َو ِ
فيق َو َب ْي َننا َس ُّد
لكنّي �أ ِح ّبائي� ،أ ُ
ش ُع ْم َر ُه ال ُب ْع ُد
ريب في بِلا ِد النَّ ْف ِي َي ْنهَ ُ
َغ ٌ

ض ،و َي ْق َط ُع.
َي ْن َه ُ
شَ :ي َع ُّ

َو ُي ْس ِق ُم َق ْل َب ُه ال َو ْج ُد

ال َو ْجدُ :ال ُح ُّب ،والشَّ ْوقُ .
الس ِاط ُع.
السناَّ :
الض ْو ُء ّ
َّ

ُيدا ِع ُب ُه َسنا �أ َملٍ َ ،بدا في �أ ْف ِق ِه وا ٍه
َغداً َي ْمضي بِنا التَّ ّيا ُر َي ْج َم ُعنا بِ َم ْن َن ْهوى
باب �أنّا ما َس َل ْونا ُه ْم
اس َوا ْل�أ ْح ُ
َو َيدْري النّ ُ

عيف.
وا ٍهَ :ض ٌ

َب ال�أشْ و ِ
َو�أنّا َل ْم َن َز ْل في َم ْرك ِ
اق نُ ْب ِح ُر َص ْو َب ُدنْيا ُه ْم
باب �أنّا ما َنسينا ُه ْم
تُرى َم ْن ُيخْ ِب ُر ال�أ ْح َ
َب ال�أشْ و ِ
َو�أنّا َل ْم َن َز ْل في َم ْرك ِ
اق نُ ْب ِح ُر َص ْو َب ُدنْيا ُه ْم
و َي ْد َف ُعنا ُجنو ُن ال َو ْج ِد َي ْس ِبقُنا لِ ُل ْقيا ُه ْم
باب �أنّا ما َنسينا ُه ْم؟!
تُرى َم ْن ُيخْ ِب ُر ال�أ ْح َ
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تيعاب
ال َف ْه ُم ْ
والاس ُ

عيش بِ ِه الشّ ا ِع ُر في ال َم ْنفى؟
 -١ما ال ّزا ُد الَّذي َي ُ
َ -٢ن ْذ ُك ُر َت�أْثي َر ال�أ ْحلا ِم َعلى الشّ ا ِعرِ؟
 -٣نُ َع ِّد ُد ال�أشْ يا َء الَّتي تُ َع ِّذ ُب الشّ ِاع َر َوتُ ْق ِل ُق ُه في َم ْنفا ُه؟
السؤالَ الَّذي َي ْج َر ُح الشّ ِاع َر؟
 -٤نُ َح ِّد ُد ُّ
َ -٥ك ْي َف َص َّو َر الشّ ا ِع ُر ال َو ْحشَ َة؟
 -٦ما الشَّ ْي ُء الَّذي ُيدا ِع ُب الشّ ا ِع َر في َم ْنفا ُه؟

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل

الصو َر ِة الَّتي َر َس َمها الشّ ِاع ُر لِ ْل ُغ ْر َب ِة؟
 -1نُ َو ِّض ُح َمعالِ َم ّ
َ -2ك ْي َف َو َص َف الشّ ِاع ُر ال ُح َّب في َق ْر َي ِت ِه؟ َو لِماذا؟
 -3نُ َو ِّض ُح َدلا َل َة ُك ِّل ِعبا َر ٍة ِم ّما َي�أتي:
الح ْي َرةْ.
�أَ -و ُح ْل ٌم �أخْ َض ٌر في ال َق ْل ِب َيروي ِس َّر َنشْ َو تِنا.
بَ -ف�أ ْج َت ُّر ال�أسى َو َّ
الص ْم َت َو َ
 -4نُ َو ِّض ُح َجمالَ التَّ ْصوي ِر فيما َي�أْتي:
الس ْودا َء في �آفا ِقنا ال َغ ْبرا ِء �أ ْحزانا
�أَ -ت ُم ُّد ُخيو َطها َّ
تُ َه ْد ِه ُد َج ْف َننا ال�أ ْحلا ُم َت ْن ُق ُلنا َعلى ُج ْن ٍح ِم َن ال ِّذكْرى.
ب� -أ ِح ّبائي ُسؤالُ اللَّ ْي ِل ُي ْؤ لِ ُمني َو ُي ْح ِزنُني.
جَ -و ُي ْس ِق ُم َق ْل َب ُه ال َو ْجدُُ ،يدا ِع ُب ُه َسنا �أ َملٍ َ ،بدا في �أ ْف ِق ِه وا ٍه.
ُ -5ي ْك ِث ُر الشّ ِاع ُر ِمنِ ْاس ِتخْ دا ِم َضمي ِر ال ُم َت َكلِّ ِم ،نُ َب ِّي ُن َدلا َل َة ذلِ َك.

الـ ُّلـ َغـ ُة
لوب النَّ ْف ِي في القَصي َد ِة بِ َح ْر ِف النَّ ْف ِي (ما)َ ،و َح ْر ِف النَّ ْف ِي ( َل ْم).
ْاس َت َخ َد َم الشّ ِاع ُر �أ ْس َ
َن ْست َْخ ِر ُج ِمثا َل ْي ِن ِم َن ال َقصيدَ ِة عَلى ُك ٍّل ِم ْنهُ ما.
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ال َق ِ
واع ُد
ال ُم ْبتَدَ �أ َو َ
الخ َب ُر

ال� أ ْم ِث َل ُة
الم ْجمو َع ُة ( أ�)
َ
الحيا ِة.
 -1ال َو ْر ُد لُ َغ ُة َ
ض ُم ْن ُذ َت َك َّو َن ال�أ َزلُ				.
� -2أنا َج ْذ ٌر ُيناغي ُع ْم َق هذي ال�أ ْر ِ
الم ْجمو َع ُة (ب)
َ
ِ -1ش ْريا ُن ال َو ْر ِد ُم َت َدفِّ ٌق فينا �أ َملاً َو ُح ّباً.
ض ِزرا َع ِة ال َو ْر ِد.
ِ -2وزا َر ُة ال ِّزرا َع ِة تُ َح ِّذ ُر ِم َن ا ْن ِقرا ِ
طين َهواؤُها ِع ْط ٌرَ ،وتُرا ُبها تِ ْب ٌر.
 -3فِ َل ْس ُ
الح َجرِ.
الص َغ ِر كَالنَّ ْق ِ
 -4ال ِع ْل ُم في ِّ
ش في َ
الس ِ
 -5النَّ ْص ُر َت ْح َت ِظ ِ
يوف.
لال ُّ

َنـتَــ�أ َّمـ ُل

	�إِذا َت�أ َّم ْلنــا �أ ْم ِث َل ـ َة ال َم ْجمو َع ـ ِة ال�أولــى ،نُ ِ
لاحـ ُ
ـظ �أنَّهــا ُج َم ـ ٌل ْاســم َّي ٌةَ ،ف َق ـ ْد َب ـ َد�أ ِت ال ُج ْم َل ـ ُة ال�أولــى
بِ َك ِل َمـ ِة (الـ َو ْر ُد) َو ُهـ َو ْاسـ ٌم ُم ْعـ َر ٌب ،وفــي ال ُج ْم َلـ ِة الثَّانيـ ِة َبـ َد�أ ْت بــِ (�أنــا) َو ُهـ َو َضميـ ٌر ُم ْنف ِ
َصـ ٌل َم ْب ِنـ ٌّـي َيقــو ُم
الاســم َّي ُةُ :م ْب َتـ َد�أًَ ،و َيكــو ُن َم ْرفو ًعــا دائِمـاً� ،أ ْو َم ْب ِن ّيـاً
الاسـ ِم ،وتُ َسـ ّمى ال َك ِل َمـ ُة الَّتــي َت ْبـ َد�أ بِهــا ال ُج ْم َلـ ُة ْ
َمقــا َم ْ
فــي َم َح ـ ِّل َر ْفـ ٍـع.
الخ َبـ َرَ ،و ُهـ َو فــي ال ُج ْم َلـ ِة ال�أولــى
َوفــي ال ُج ْم َلـ ِة ُر ْكـ ٌـن � َآخـ ُر ُيخْ ِبـ ُر َعــنِ ال ُم ْب َتـ َد�أِ َو ُيلا ِز ُمـ ُهَ ،و ُي َسـ ّمى َ
(ج ْ
الخ َبــ ُر َيكــو ُن َم ْرفو ًعــا دائِمــاً.
ــذ ٌر) ،و َ
(لُ َغــ ُة)َ ،وفــي الثّانِ َيــ ِة َ
و �إِذا َت�أ َّم ْلنــا �أ ْم ِث َل ـ َة ال َم ْجمو َع ـ ِة الثّانِ َي ـ ِةَ ،ن ِج ـ ُد �أنَّهــا َب ـ َد�أ ْت بِال ُم ْب َتــد� ِآتِ :
ـطين،
(ش ـ ْريا ُنِ ،وزا َرةُ ،فِ َل ْسـ ُ
الخ َب ـ ُر فــي ال ُج ْم َل ـ ِة ال�أولــى ْاســماً
الِع ْل ـ ُم ،النَّ ْص ـ ُر) و ِع ْن ـ َد َت ْحدي ـ ِد َخ َب ـ ِر ك ٍّل م ْنهــا َن ْج ـ ُد مــا َي�أْتــي؛ جــا َء َ
ُم ْفـ َرداً ،وهــو ( ُم َت َدفِّـ ٌـق)َ ،وفــي ال ُج ْم َلـ ِة الثّانِ َيـ ِة جــا َء ُج ْم َلـ ًة فِ ْع ِل َّيـ ًة (تُ َحـ ِّذ ُر)َ ،ت َت َكـ َّو ُن ِمـ َـن ال ِف ْعـ ِل ال ُمضــا ِر ِع
تُ َح ـ ِّذ ُرَ ،و ِ
الضمي ـ ُر ال ُم ْس ـ َت ِت ُر ( ِهـ َـي)َ ،وال ُج ْم َل ـ ُة ال ِف ْع ِل َّي ـ ُة فــي َم َح ـ ِّل َر ْفـ ِـع َخ َبــرَ .وفــي ال ُج ْم َل ـ ِة الثّالِ َث ـ ِة
فاع ُل ـ ُه َّ
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وخ َبـ ِر ِه ( ِع ْطـ ٌر) ،وال ُج ْم َلـ ُة
الخ َبـ ُر ُج ْم َلـ ًة ْاســم َّي ًة ( َهواؤُهــا ِع ْطـ ٌر)َ ،و َت َت َكـ َّو ُن ِمـ َـن ال ُم ْب َتـ َد�أِ الثّاني( َهـوا ُء)َ ،
جــا َء َ
الخ َبـ ُر ُهـ َو ِشـ ْب ُه ال ُج ْم َلـ ِة
الاسـ ِم َّي ُة ( َهواؤُهــا ِع ْطـ ٌر) فــي َم َحـ ِّل َر ْفـ ِـع َخ َبـ ِر ال ُم ْب َتـ َد�أِ ال�أ َّو ِل .وفــي ال ُج ْم َلـ ِة ال ّرابِ َعـ ِة َ
ْ
ِ
ِ
ِ
الاس ـ ِم ال َم ْجــرو ِر (النَّ ْق ـشِ)َ ،و ِش ـ ْب ُه ال ُج ْم َل ـ ِة مـ َـن
(كالنَّ ْق ـشِ)َ ،وهـ َـي ُم َك َّو َن ـ ٌة مـ ْـن َح ـ ْر ِف َ
الج ـ ِّر (الــكاف) َو ْ
الجــا ِر َوال َم ْجــرورِ ،فــي َم َحـ ِّل َر ْفـ ِـع َخ َبـ ِر ال ُم ْب َتـ َد�أَِ ،وفــي ال ُج ْم َلـ ِة ِ
ـت ِظـ ِ
ـلال)َ ،و ُه َو
الخام َسـ ِةَ ،
الخ َبـ ُر ُهـ َو ( َت ْحـ َ
ـت)َ ،وال ُمضـ ِ
ـاف �إِ َل ْي ـ ِهَ ،و ِش ـ ْب ُه ال ُج ْم َل ـ ِة ال َّظ ْرفِ َّي ـ ِة فــي َم َح ـ ِّل َرفـ ِـع َخ َب ـ ِر ال ُم ْب َت ـ َد�أِ.
ُم َك ـ َّو ٌن ِمـ َـن ال َّظ ـ ْر ِف ( َت ْحـ َ
ن ُل ِ
احـ ُ
الاسـ ِم َّي َة) تشْ ـ َت ِم ُل َعلــى رابِـ ٍـط ،ي ْر بِ ُطهــا بِال ُم ْب َتـ َد�أِ،
ـظ �أ َّن ال ُج ْم َلـ َة الو ِاق َعـ َة َخ َبـراً( ،ال ِف ْع ِل َّيـ َة َو ْ
الاس ـ ِم َّي ِة ( َهواؤُهــا ِع ْط ـ ٌر)،
َو ُه ـ َو فــي ال ُج ْم َل ـ ِة ال ِف ْع ِل َّي ـ ِة (تُ َح ـ ِّذ ُر) َّ
الضمي ـ ُر ال ُم ْس ـ َت ِت ُر ( ِهـ َـي)َ ،وفــي ال ُج ْم َل ـ ِة ْ
الضميــ ُر ال ُمتَّ ِصــ ُل بِال ُم ْب َتــ َد�أِ ( َهــوا ُء)َ ،و ُهــ َو (الهــا ُء).
َّ

َن ْس َت ْن ِت ُج
الاس ِم َّي ُة َت َت َك َّونُ ِم ْن ُر ْك َن ْي ِن �أ ِ
ساس َّي ْي ِن ،هُما ال ُم ْبتَدَ �أ َ
والخ َب ُر.
ُ -1
الج ْم َل ُة ْ
اســم ًا ُم ْفــ َرد ًا( ،لا ُج ْم َلــ ًة َولا ِشــ ْب َه ُج ْم َلــ ٍة)َ ،و َيكــونُ ُم ْع َربــ ًا ِم ْثــ َل( :النّــا ُر
َ -2ي أ�ْتــي ال ُم ْبتَــدَ �أ ْ
الســائِ ِ
ـدون)� ،أ ْو َم ْب ِن َّيـاً ِم ْثـ َل( :هـ ِذ ِه َق ْر َيـ ٌة ِ وا ِد َعـ ٌة� ،أ ْن ُتمــا
حان زارا َمدي َنـ َة َ
ـون ُمتَّ ِحـ َ
الخليـلِ ،ال ُم ْؤ ِمنـ َ
ُمشْ ـ َت ِع َل ٌةّ ،
فائِـز ِان بِجائِـ َز ِة إِال� ْبــدا ِع).
َ -3ي أ�ْتــي َ
اســم ًا ُم ْفـ َرد ًا ِم ْثـ َل( :ال�أ َمـ ُل ِعقـ ٌد فــي رِقـ ِ
ـاب ال ُم َتفائِليـ َـن)� ،أ ْو
الخ َبـ ُر عَلــى ُصـ َورٍَ ،ف َيكــونُ ْ
(الحـ ُّـق َي ْن َت ِصـ ُر)� ،أ ْو ُج ْم َلـ ًة ْاسـ ِم َّي ًة ِم ْثـ َل( :يافــا ُب ْرتُقالُهــا َحزيـ ٌـن)� ،أ ْو ِشـ ْب َه ُج ْم َلـ ٍة ِم ْثـ َل:
ُج ْم َلـ ًة فِ ْع ِل َّيـ ًة ِم ْثـ َلَ :
(ال ُم ْت َعـ ُة َب ْعـ َد التَّ َعـ ِ
الجنَّـ ِة).
ـب)َ ،و(النَّعيـ ُم فــي َ
َنما ِذ ُج ُم ْع َر َب ٌة:

َّ -1
الش ُر َقلي ُل ُه كَثي ٌر.
َّ
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة على � ِآخ ِر ِه.
الش ُرُ :م ْب َت َد�أ ٌ أ� َّولٌَ ،م ْرفو ٌع َو َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
َقلي ُل ُهُ :م ْب َت َد�أ ٌ ٍ
ضاف.
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة على � ِآخ ِر ِهَ .و ُه َو ُم ٌ
ثانَ ،م ْرفو ٌع َو َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
الض ِم ،في َم َح ِّل َج ِّر ُم ٍ
ضاف �إِ َل ْي ِه.
الها ُءَ :ضمي ٌر ُمتَّ ِص ٌل َم ْب ِن ٌّي َعلى َّ
الض َّم ُة الظّا ِه َر ُة على � ِآخ ِر ِه.
كَثي ٌرَ :خ َب ُر ال ُم ْب َت َد�أِ الثّانيَ ،م ْرفو ٌع َو َعلا َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
الاسم َّي ُة (قَلي ُل ُه كَثي ٌر) في َم َح ِّل َر ْف ِع َخ َب ِر ال ُم ْب َت َد�أِ ال�أ َّو ِل.
وال ُج ْم َل ُة ْ
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لون.
 -2هؤُلا ِء َي ْز َرعونَ ال�أ َم َل َو َي ْر َح َ
هؤُلا ِءْ :اس ُم �إِشا َر ٍة َم ْب ِن ٌّي على ال َك ْس ِر في َم َح ِّل َر ْف ِع ُم ْب َت َد�أٍ.
ـون؛ ل�أنَّـ ُه ِمـ َـن ال�أ ْفعـ ِ
ـوت النُّـ ِ
الخ ْم َسـ ِة ،والـوا ُوَ :ضميـ ٌر
ـال َ
َي ْز َرعــونَ  :فِ ْعـ ٌل ُمضــا ِر ٌع َم ْرفــو ٌعَ ،و َعلا َمـ ُة َر ْف ِعـ ِه ثُبـ ُ
ـكون ،فــي َم َحـ ِّل َر ْفـ ِـع ِ
السـ ِ
فاعــلٍ ،وال ُج ْم َلـ ُة ال ِف ْع ِل َّيـ ُة فــي َم َحـ ِّل َر ْفـ ِـع َخ َبـ ِر ال ُم ْب َتـ َد�أِ.
ُمتَّ ِصـ ٌلَ ،م ْبنـ ٌِّـي علــى ّ

ريبات
َت ْد ٌ
ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ
ِّدين ُر ْك َن ْيها:
ْ
نست َْخ ِر ُج ُ
الج َم َل ْ
ص ال�آتيُ ،م َحد َ
الاسم َّي َة ِم َن النَّ ِّ
ـش ِ
ض
داخ َلـ ُهُ ،كلَّمــا �أرا َد ْ
ـاص َيعيـ ُ
ال�أديـ ُ
ـب َي ْظ َهـ ُر َت َفـ ُّر ُد ُه ُم ْنـ ُذ َنشْ ـ�أتِ ِه ،عا َلـ ٌم خـ ٌّ
الاسـ ِت ْقرا َر فيـ ِه َت َعـ َّر َ
لِ َم ْوجـ ٍ
ـات ِمـ َـن إِال� ْنــكارِ ،وقو بِـ َل بِ ِت ْلـ َ
هيب
ـك ال�أ ْيــدي ال َق ِويَّـ ِة الَّتــي َت ْسـ َ
ـح ُب ُه َن ْحـ َو عا َلـ ِم ال َبشَ ـرَِ .حياتُـ ُه ِصـرا ٌع َر ٌ
ـت ِم ْط َر َقـ ِة فِ ْكـ ِر ِهَ ،و َسـ ْن ِ
دان فِ ْك ِر ِهــم،
ـاسَ .ي َظـ ُّل َي َتلـ ّوى َت ْحـ َ
َب ْيـ َـن عا َلـ ٍم َيــرى فيــه َن ْف َسـ ُه ،و� َآخـ َر َيـرا ُه فيــه النّـ ُ
ـون)
ـت �أ ْنـوا ِر النَّهــارِ.
(ال ُم َؤلِّفـ َ
ثُـ َّم َي�أْتــي َمـ ْـن َيقــولُ :ال�أ َدبــا ُء َغريبــو ال�أ ْطـوارَِ .نها ُر ُهـ ْم بِاللَّيـلَِ ،و َل ْي ُل ُهـ ْم َت ْحـ َ

ريب الثّاني:
الت َّْد ُ

َمه َّمة بيتية

َن ْست َْخ ِر ُج َ
الج َم ِل ال�آ تِ َي ِةَ ،ونُ َب ِّي ُن َن ْو َع ُه:
الخ َب َر ِم َن ُ
 -1قالَ َتعالى﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ﴾
					
(ال َّر ْعد)62:

 -2ال َق ْل ُب شَ ْوقُ ُه دائِ ٌم لِ ُتر ِ
اب ال ُق ْدسِ.
لاح ذو َح َّد ْينِ .
-3
الحاسوب ِس ٌ
ُ
 -4ال َكلا ُم كَال َّدوا ِء� ،إ ِْن �أ ْق َل ْل َت ِم ْن ُه َنف ََعَ ،و �إ ِْن �أ ْك َث ْر َت ِم ْن ُه َق َت َل.
َ -5و�أن ِْت َوفِ َّي ٌة كَالق َْم ِح

بن العاصِ)
( َع ْمرو ُ
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حين َن ْز َر ُعها
َسماداً َ
َو�أن ِْت َك َنخْ َل ٍة في ِ
البال،
ما ا ْن َك َس َر ْت لِ ِ
عاص َف ٍة َو َحطّ ِ
اب
حوش البي ِد َو ِ
الغاب.
َوما َج ّز ْت َضفائِ َرهاُ ...و ُ

		

( َم ْحمود َد ْرويش)

ريب الثّالِ ُث:
الت َّْد ُ
نُ ْع ِر ُب ما َت ْح َت ُه َخ ٌّط فيما َي أ�ْتي:

-1قالَ َتعالى﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ﴾ 		
 -2ال ُّظ ْل ُم َم ْر َت ُع ُه َوخي ٌم.
 -3ال َّر�أْ ُي َق ْب َل َشجا َع ِة الشُّ ْج ِ
ُه َو أ� َّو ٌل َو ْه َي ال َم َح ُّل الثّاني
عان

(النور)53:
(المتنبي)

ال َبلا َغ ُة

ال َف ْر ُق َب ْي َن ال ِّط ِ
باق وال ُمقا َب َل ِة

َي ْك ُم ُن ال َف ْر ُق َب ْي َن ال ِّط ِ
باق َوال ُمقا َب َل ِة في َو ْجهَ ْي ِن:

ال� أ َّولُ � :أ َّن ال ِّطباقَ لا َيكو ُن �إِلّا َب ْي َن َل ْف َظ ْينِ َفق َْط ،أ� ّما ال ُمقا َب َل ُة َف َتكو ُن َب ْي َن َل ْف َظ ْينِ �أ ْو �أ ْك َث َر.
ـون فــي ال�ألفـ ِ
الثّانــي� :أ َّن ال ِّطبــاقَ لا َيكــو ُن �إِلّا فــي ال�ألفـ ِ
ـاظ �أ ْو فــي
ـاظ� ،أ ّمــا ال ُمقا َب َل ـ ُة َف ُي ْم ِكـ ُـن �أ ْن َتكـ َ
ال َمعانــي.
ريب ( :)١نُ َم ِّي ُز ال ِّط َ
باق ِم َن ال ُمقا َب َل ِة فيما َي أ�ْتي:
َت ْد ٌ
�أ -قالَ َتعالى ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾
			
(ال�أعراف)751:

كان في ِه ما َي ُس ُّر َصدي َق ُه
بَ -ف ًتى َ
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َعلى �أ َّن في ِه ما َيسو ُء ال�أعا ِديا

الج ْع ِد ّي)
(النّابِ َغ ُة َ

		
َل َق ْد َس َّرني �أنّي َخ َط ْر ُت بِبالِ ِك
جَ -ل ِئن سا َءني �أ ْن نِ ْل ِتني بِ َمسا َء ٍة
			
شيب بِ َر�أْ ِس ِه َف َبكى
د -لا َت ْع َجبي يا َس ْل ُم ِم ْن َر ُجلٍ
َض ِح َك ال َم ُ
الح ْم ُد لِلَّ ِه الّذي لا �إِ َل َه �إِلّا ُه َو� ،أ َّو ٌل بِلا ا ْب ِتدا ٍءَ ،و� ِآخ ٌر بِلا ا ْن ِتها ٍء.
هـَ -

( ُه َذ ْي ُل ال َغزاري)
الخزاعي)
( ُد ْع ُب ُل ُ

باقَ ،و ِب َث ٍ
ريب ( :)٢نُ َمثِّ ُل ِب َث ِ
لاث ُج َم ٍل ِم ْن إِ� ْنشائِنا َت ْش َت ِم ُل عَلى ال ِّط ِ
لاث �أخرى َت ْش َت ِم ُل عَلى ال ُمقا َب َل ِة.
َت ْد ٌ

إِ
ال� ْملا ُء
�أ ْخطاءٌ شائِ َع ٌة

كات �أ ِ
واخ ِر ال َك ِل ِ
إ� ِْشبا ُع َح َر ِ
مات

ــن ال�أخْ طــا ِء إِال� ْملائِ َّيــ ِة ،لا ِســ َّيما ال ُم َت َعلِّقَــ ُة بِ إ�ِشْ ــبا ِع
ض النّــا ِ
ــن أ� ْقــلا ِم َب ْعــ ِ
َت ُ
س كَثيــ ٌر ِم َ
شــيع َب ْي َ
ـات التِّجا ِريَّـ ِةَ ،وال ُمر َاسـ ِ
ـك فــي إِال� ْعلانـ ِ
كات �أو ِاخـ ِر ال َك ِلمـ ِ
َحـ َر ِ
ـاتَ ،و َي ْظ َهـ ُر ذلِـ َ
ـلات الشَّ ــخْ ِص َّي ِةَ ،والعا َّمـ ِة
اصــلِ ْ ِ
ــن ال�أ ْفــرا ِدَ ،وفــي ِكتاباتِ ِهــ ْم َعلــى َصف ِ
ــي.
َحــات َموا ِق ِــع التَّو ُ
َب ْي َ
الاج ِتماع ِّ
الض ْو َء َعلى َب ْع ِضها.
َوفي هذا ال َّد ْر ِ
س نُ َسلِّ ُط َّ
( أ�) َن ْح ُن َنقولُ َ ،و َن ْكت ُُب ه َكذا:
� -1أ ْح َت ِر ُم ِك يا ُب َن َّيتي؛ لِذا �أريد ُِك �أ ْن َتكوني �أ ْف َض َل.
مين بِالنَّ ِ
شاط طي َل َة ال َي ْو ِم.
� -2إِذا َتنا َو ْل ِت َو ْج َب َة إِال� ْفطارِ؛ َس َت ْن َع َ
� -3أن ِْت تُ َؤ ّد َين َع َم َل ِك بِ إِ�خْ لاصٍ.
 -4هذا الشّ ا ِر ُع َل ُه َم ْس َل ِ
كان.
ناس َب ِة العي ِد.
روض َّ
خاص ٌة َعلى بِضا َع ِتنا بِ ُم َ
 -5ه ِذ ِه ُع ٌ
حيح ٍة ،ه َكذا:
ض النّا ِ
السا ِب َق َة بِصو َر ٍة َغ ْي ِر َص َ
س ُي ْخ ِط ُئَ ،ف َي ْكت ُُب ُ
الج َم َل ّ
(ب) َّ
لكن َب ْع َ
� -1أ ْح َت ِر ُمكي يا ُب َن َّيتي؛ لِذا �أريدُكي �أ ْن َتكوني �أ ْف َض َل.
� -2إِذا َتنا َو ْلتي َو ْج َب َة إِال� ْفطارِ؛ َس َت ْن َعمينا بِالنَّ ِ
شاط طي َل َة ال َي ْو ِم.
� -3أ ْع َج َب ْتني ال ّرسال ُة الَّتي �أ ْر َس ْلتيها.
 -4هذا الشّ ا ِر ُع َلهو َم ْس َل ِ
كان.
ناس َب ِة العي ِد.
روض َّ
خاص ٌة َعلى بِضا َع ِتنا بِ ُم َ
 -5ه ِذهي ُع ٌ
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نُ ِ
ـوط َت ْح َتهــا (�أ ْح َت ِر ُمـ ِ
ـكَ ،و�أريـد ُِكَ ،و َتنا َو ْلـ ِ
المجموعـ ِة (�أ) ال َك ِلمـ ِ
لاحـ ُ
ـات ال َمخْ طـ َ
ـت،
ـظ فــي �أ ْم ِث َلـ ِة ْ
مينَ ،و�أ ْنـ ِ
الحـ ْر ِف ال�أخيـ ِر ِمـ ْـن ُك ِّل
ـتَ ،وتُ َؤ ّديـ َـنَ ،و َلـ ُهَ ،وهـ ِذ ِه) ُك ِت َبـ ْ
حيحـ ٍةَ .ف َعلــى َ
ـت بِ َطري َقـ ٍة َص َ
َو َسـ َت ْن َع َ
الح ـ َر ِ
الض َّم ـ ُة� ،أ ِو ال َف ْت َح ـ ُة).
كاتَ ،و ِهـ َـي( :ال َك ْســرةُ� ،أ ِو َّ
َك ِل َم ـ ٍة ِمنهــاَ ،ح َر َك ـ ٌة ِمـ َـن َ
َول ِكنَّنــا نُ ِ
الحـ ِ
لاحـ ُ
ـركات َف َي ْج َعلــون
ـون َف ُيشْ ـ ِب َ
ـظ فــي �أ ْم ِث َلـ ِة ال َم ْجمو َعـ ِة (ب) �أ َّن َب ْع َض َهـ ْم ُيخْ ِطئـ َ
عون َ
الض َّمــة واواً،
ـون َّ
ال َك ْســر َة يــا ًءَ ،ك َق ْو لِهــم (�أ ْح َت ِر ُمكــيَ ،و�أريدُكــيَ ،و َتنا َو ْلتــيَ ،و�أنْتــيَ ،وه ِذهــي)َ ،و َي ْج َعلـ َ
(ســ َت ْن َعمينا).
َك َق ْو لِ ِهــم ( َلهــو)َ ،و َي ْج َع َ
لــون ال َف ْت َحــ َة �ألِفــاًَ ،ك َق ْو لِ ِهــمَ :

َن ْس َت ْن ِت ُج
َ -1تـ ِر ُد ال�أخْ طــا ُء إِال� ْملائِ َّيـ ُة ال ُم َت َعلِّ َقـ ُة بِ إ�ِشْ ــبا ِع َح َر َكـ ِة �أو ِاخـ ِر ال َك ِلمـ ِ
ـت �أ ْســما ًء� ،أم �أ ْفعــالاً،
ـاتَ ،سـواءٌ �أكا َنـ ْ
�أم ُحروفاً.
الخاص ِة بِال ُم َؤن َِّث ك ِ
َالكاف َوالتّا ِء.
الضمائِ ِر
َ -2ت ْكثُ ُر ه ِذ ِه ال�أخْ طا ُء في َّ
َّ
ريب:
َت ْد ٌ
ساســي رِســا َل ًة �إِلــى ُم َعلِّ َم ِتهــاَ ،و ِ
ـف الثّ ِامــنِ ال�أ ِ
ض ال�أخْ طــا ِء
ـت فــي َب ْعـ ِ
لكنَّهــا َو َق َعـ ْ
َب َع َثـ ْ
ـت طالِ َبـ ٌة فــي َّ
الصـ ِّ
ِّ
إِال� ْملائِ َّيـ ِة .نُعيـ ُد ِكتا َبـ َة ال ِّرســا َل ِة َب ْعـ َد َت ْصحيـ ِـح ال�أخْ طــا ِء ال َم ْقصــو َد ِة الـوا ِر َد ِة فيهــا.
ُم َعلِّ َمتي ال َعزي َزةَ:
�أنْتــي فــي َق ْلبــي دائِمـاً يــا ُم َعلِّ َمتــي؛ لِ�أنَّكــي َت ْب ُذليـ َـن ُج ْهدَكــي فــي َت ْعليمــيَ ،و�أنــا �أ ِح ّبــو �أ ْن �أ ْص ِبـ َـح ِم ْث َلكــي
فــي ال ُم ْسـ َت ْق َبلِ َ .ل َقـ ْد قُ ْلتــي لــي َمـ َّرةًَ :ع َل ْيكــي يــا �أ َمـ ُل� ،أ ْن َت ْد ُرســيَ ،و َت ْج َت ِهــدي َكـ ْـي َتكونــي فــي ُم َق ِّد َمـ ِة
النّ ِ
صيحـ ٌة �أ ْغلــى ِمـ َـن ال َّذ َه ِب �..أ ِح ُّبكي يــا �أ ْغلى النّاسِ.
صيح َتكــي ،فَه ِذهــي َن َ
اجحيـ َـنَ ،و�أنــا َس�أ ْسـ َمعو َن َ
طالِ َب ُتكــي ال ُمخْ ِل َصـ ُة� .أ َم ُل.
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َ
الخ ُّط
َن ْك ُت ُب ال َب ْي َت ال�آتِ َي َم َّر َت ْينِ بِ َخ ِّط النَّ ْس ِخ ،و َم َّر َت ْينِ بِ َخ ِّط ال ُّر ْق َع ِة:
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التَّ ْعبي ُر
ريب عَلى ال ِّرسا َل ِة إِ
ال� ْخوانِ َّي ِة
َت ْد ٌ

لالُ ،ي َبشِّ ُر ُه بِ َن ِ
الاح ِت ِ
َن ْك ُت ُب رِسا َل ًة ِمنِ ا ْبنٍ لِ�أبي ِه ال�أسي ِر في ُس ِ
جاح ِه َو َت َف ُّو ِق ِه.
جون ْ

�أبي ال َعزي َز،

بسم اللّه ال ّرحمن ال ّرحيم

السلا ُم َعلي ُك ْم َو َر ْح َم ُة اللّ ِه َو َب َركاتُ ُهَ ،و َب ْعدُ،
َّ

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
ا ْب ُن َك ال ُم ِح ُّب
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ورقة عمل شاملة
أ�ولاً -المطالعة
 نقر�أ الفقرة ال�آتية ،ث َّم نناقش مع �أفراد المجموعة القضايا المطروحة للنقاش.« ُي َع ـ ُّد الطــب العربــي مــن �أشــهر �أن ـواع العلــوم الطبيــة المعروفــة عالمي ـاً ،يعــرف ب�أنــه مجموعــة مــن العلــوم الطبيــة التــي
توصــل لهــا ال�أطبــاء ،والعلمــاء العــرب حــول ال�أدويــة ،ومســببات ال�أم ـراض ،والوقايــة منهــا ،وتقديــم العــلاج الصحيــح
للمرضــى المصابيــن بهــا .فــي حيــن كان الطــب الغربــي يعتمــد فــي معظمــه – قديمـاً – علــى الشــعوذة ،والســحر ،والبحــث
عــن علاجــات غيــر منطقيــة لل�أمـراض ،مــن خــلال اللجــوء �إلــى مجموعــة مــن الطقــوس والمعتقــدات الغريبــة التــي كانـوا
يعتقــدون �أنهــا تســهم فــي الشــفاء مــن ال�أمـراض ب�أنواعهــا كافــة .ولكنهــم كانـوا يتســببون بســوء الحالــة المرضيــة للمريــض؛
ممــا يــؤدي غالبـاً �إلــى وفاتــه».
 -١نستخرج من الفقرة السابقة ما ي�أتي:
�أ -معنى كلمة (الحماية).........
ب -ض ّد كلمة (المجهولة)...........
ج -مفرد كلمة (المرضى).............
العربي؟ ...........................................................
بالطب
 -٢ما المقصود
ِّ
ّ

 -٣علا َم كان الطب الغربي يعتمد في معظمه قديماً؟ ........................................
الغربي قديماً؟ ..........................................
الطب
 -٤بم ّ
نفسر كثرة الوفيات في ّ
ّ
ثاني ًا -القواعد اللغوية

 -١نقر�أ الفقرة ال�آتية ،ث َّم نجيب بصورة فردية.
«العلــم طلبــه فريضــة علــى كل مســلم ومســلمة ،ونــور ُه خي ـ ُر نب ـراس للبشــرية جمعــاء ،فهــو غاي ـ ُة ك ِّل باحـ ٍ
ـث عــن
الحقيقــة ،وقــوة الحضــارة فــي ق ـ ّوة العلــم ،ولكــن ش ـتّان ش ـتّان بيــن قــوة الحضــارة وحضــارة الق ـ ّوةَ ،ف ْل ُترفـ ْـع راي ـ ُة العلــم
خ ّفاقــة ،و ْل َتــد ُن رايــة الجهــل ،ولا تكون ـوا للجهــل ظهي ـراً يــا �أيهــا النــاس ،فلــم يكتــب اللــه ل�أمــة نص ـراً اتخــذت مــن
الجهــل غطــا ًء لهــا».
							
 -٢نستخرج من الفقرة السابقة ما ي�أتي:
�أ -مبتد�أ معرباً.............................

ب -مبتد�أ مبنياً........................

ج -خبراً جملة فعل َّية.......................

د -خبراً جملة اسم َّية...................
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هـ -خبراً شبه جملة.........................

و -فعلاً مضارعاً من ال�أفعال الخمسة مجزوماً...............

ز -فعلاً مضارعاً معتلا ًّ مجزوماً .................ح -فعلاً مضارعاً مجزوماً وعلامة جزمه السكون..........
( -٢المؤمن لا يسعى في طريق الفساد) .نستبدل لا الناهية بـ (لا) النافية ونغيرما يلزم.
...........................................................................
ّ
الخط �إعراباً تا ّماً .....................................................
 -٣نعرب ما تحته
ثالث ًا -ال�إ ملاء

�أ -نحدّد الكلمة المرسومة �إملائياً بصورة صحيحة من المرسومة بصورة خط�أ فيما تحته ّ
خط م ّما ي�أتي.
 -1الطفل لا يحبو وعمره شهران..........................
 -2يرنوا العاق ُل �إلى مراتب سامية في المجتمع..............
							
ب -نمثّل بجمل ٍة تا َّم ٍة من �إنشائنا لما ي�أتي:
 -١فعلٍ ينتهي بوا ٍو �أصل َّية.......................
 -٢فعلٍ ينتهي بواو الجماعة............................
رابع ًا -البلاغة
							
�أ -نميّز بين الطباق والمقابلة فيما ي�أتي:
قال تعالى﴿ :وجعلنا الليل والنهار �آيتين﴾ ..........................................................
قال تعالىَ ﴿ :ف ِل َي ْض َحكوا قَليلاً َو لِ َي ْبكوا كَثيراً﴾ .......................................................
								
ب -نمثّل لما ي�أتي:
 -1جملة تشتمل على طباق..................................................................
 -2جملة تشتمل على مقابلة.............................................................
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اختبار الفترة الرابعة
أ�ولاً -المطالعة

(10علامات)

السؤال ال�أ ّول -١ :نقر�أ الفقرة ال�آتية من نص (زراعة الورد في غزة) ،ثُ ّم نجيب عن ال�أسئلة الّتي تليه:
ّ
«الــور ُد لغـ ُة الحيــا ِة وال�إ حســاس ،وصلـ ُة ال�ألفـ ِة والمح َّبــة بيــن النّــاس ،وهـ َو ســفي ُر القلــوب ،ورســولُ البســم ِة ،وبالــور ِد تُزهـ ُر
س �أو وجــع.
�ألـوا ُن الحيــاة بعـ َد بــؤ ٍ
والور ُد في �أ ْعلى الغ ِ
م ِلكٌ ت ُح ُّف به َسرا ُة ُجنو ِده «
ُصون ك�أنَّ ُه
		

 -١ما المقصود بـ (ال�ألفة)؟  ،............................وما جمع (رسول)؟ ...........................
			
وضح ب�إيجاز في ضوء العبارة السابقة.
 -٢الور ُد س ٌّر من �أسرا ِر سعادة ال�إ نسانّ ،
ض التّجارة؟ ....................................
 -٣متى ُع ِرف َْت زراع ُة الور ِد في قطاع غ َّز َة ل�أغرا ِ
م ِلكٌ ت ُح ُّف به َسرا ُة ُجنو ِده.

نوضح جمال التَّصوير في قول الشّ اعر :والور ُد في �أ ْعلى الغ ِ
ُصون ك�أنَّ ُه
ّ -٤
		
قصة (ث َّم عاد) ،ثُ ّم نجيب عن ال�أسئلة الّتي تليها:
السؤال الثّاني :نقر�أ الفقرة ال�آتية من ّ
ّ

الضنــك والعــذاب
ـت عيناهــا النــو َر دون �أن ُي َهدْهدَهــا �أ ٌب ،ودون �أن يطلـ َـق عليهــا اســماً .بعــد عــام ون ِّيــف مــن َّ
اجهـ ْ
«و َ
ـت �أنَّـ ُه قــد غــادر البــلا َد ولـ ْـن
ـت �أخيـراً مكا َنـ ُهَ ،و َع َر َفـ ْ
قصيَ ...ع َر َفـ ْ
السـؤال والتَّ ّ
�أ ْم َض ْتـ ُه فاطمـ ُة ُمتنقِّلـ ًة بيــن هنــا وهنــاك فــي ُّ
يعــو َد �إلــى الوطــن»
الضنك) ،ما مرادف الكلمة ال�أولى؟  ،....................وما ض ُّد الثّانية؟ ....................
( -١ن ّيفَّ ،
الضمير المتّصل (الهاء) في كلم َتي (عيناها ،ويهدهدها)؟ .............................
من َيعو ُد َّ
 -٢على ْ
القصة« :ن�أ ْت عن ُه العافية»؟
 -٣ما دلالة قول الكاتبة في ّ

القصة؟ ................................................
 -٤ما العبر ُة ا ْل ُمستفاد ُة من هذه َّ

النص ّ
عري
ثاني ًا-
الش ّ
ُّ
نص (في المنفى) ،ثُ ّم نجيب عن ال�أسئلة الّتي تليها:
ّ
السؤال الثالث :نقر�أ ال�أسطر الشّ عريّة ال�آتية من ّ
فصحب ُتنا بفجر العمر ما زالت تُؤانسنا
وما زالت بهذي البيد في ال َم ْنفى ترافقنا
و َن ْح ُن بهذه الغرب ْة
عناكب هذه ا ْل ُغ ْر َب ْة
تعشّ ش في زوايانا
ُ
تم ّد خيوطها السودا َء في �آفاقنا الغبرا ِء �أحزانا

( ١٠علامات)
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 نختار ال�إ جابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة				 :		
 -١ما مفرد كلمة البيد؟

�أ -بادي ٌة.

ب -بيدا ُء.

جَ -بداةٌ.

دَ -بدي َدةٌ.

 -٢كيف صور الشاعر الغربة؟
�أ -عناكب تم ُّد خيوطاً سودا َء.

ج -عناكب تم ُّد خيوطاً بيضاء.

			

ب -عناكب تم ُّد خيوطاً حريرية.

			

د -عناكب تم ُّد خيوطاً صوف َّية.

� -٣أ ُّي العواطف ال�آتية سيطرت على الشاعر في القصيدة كلّها؟
�أ -الحزن على ضياع فلسطين			 .
ج -السعادة برفقة ال�أصدقاء.

			

ب -التشاؤم بعدم العودة �إلى الوطن.
د -التفاؤل بالعودة �إلى الوطن.

السطر الشعري الثالث؟
 -٤ما �إعراب الكلمة المخطوطة في َّ
�أ -اسم �إشارة في محل رفع مبتد�أ.

		

ب -ضمير متصل في محل رفع خبر.

ج -اسم �إشارة في محل رفع فاعل			 .

د -ضمير منفصل في محل رفع مبتد�أ.

										
 -٥نجيب ع ّما ي�أتي:
�أ -يكث ُر الشاعر من استخدام ضمير المتكلم ،فما دلال ُة ذلك؟
ب -نحدّد نوع ال�أسلوب في قول الشاعر« :ما نسيناهم»

ج -نضع فكرة رئيسة تع ّبر عن ال�أسطر الشعرية السابقة.
ثالث ًا -القواعد اللغويَّة

(11علامة)

											
السؤال الثالث:
ّ 
				
		
 -نقر�أ الفقرة ال�آتية ،ث َّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها.

ـب بذكــر اللــه تعالــى ،فهــو يدعــو اللــه فــي السـ ّر والعلــن ،وقــوة ال�إ يمـ ِ
ـان فــي
«المؤمـ ُـن قلبـ ُه معلَّــق بالمســاجد ،ولســان ُه رطـ ٌ
ص َّحــة العقيــدة ،ولـ ْـن ينجــو �إنســا ٌن مــن مســتنقع الدّنيــا �إلا ّ �إذا كانــت نفســه نق َّيــة مــن د َر ِن الحقـ ِد ،وســطوة الباطــل».

							
 -١نستخرج من الفقرة السابقة ما ي�أتي:
�أ -مبتد�أ معرباً.............................
ب -مبتد�أ مبنياً.............................
جـ -خبراً جملة اسم َّية......................
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( -٢فهو يدعو الله في الس ّر والعلن) .نح ّول الخبر الجملة �إلى مفرد في العبارة السابقة ،ونغير ما يلزم.
ّ
الخط �إعراباً تا ّماً..................
 -٣نعرب ماتحته
رابع ًا -ال�إ ملاء

(5علامات)

 -١نمثّل لما ي�أتي في جمل مفيدة.
�أ -فعلٍ مضار ٍع معت ّل ال�آخ ِر بال�ألف.........................

ب -فعلٍ مضار ٍع معت ّل ال�آخ ِر بالياء..................................
					
 -٢نح ّول النّفي �إلى ْنه ٍي فيما ي�أتي مجرياً التغيير المناسب.
السوء.................
كي لا يدنو من �أصدقاء ّ
�أ -ال ّذ ُّ

ب -المؤمن لا يخشى في الله لومة لائم.......................
اض ِب ْط حرك َة �آخ ِر ُك ٍّل منها		.
 -٣نص ّحح ال�أفعال المضارعة الموجودة بين ال�أقواس فيما ي�أتي ،و ْ
 .1لا ( َترجو) العطاء من بخيلٍ .....................
 .2الطالب الكسول لم (يعي) ما قاله المعلم..................
رابع ًا -البلاغة
السؤال الرابع:
ّ

(4علامات)
							

							
 -١نميّز بين الطباق والمقابلة فيما ي�أتي:
�أ -قال تعالى﴿ :ويح ُّل لهم الطّيبات ويح ّرم عليهم الخبائث﴾
ب -لا تعجبي يا سل ُم من رجلٍ

ضحك المشيب في ر�أسه فبكى.

(دعبل الخزاعي)

								
 -٢نمثّل لما ي�أتي:
 -١جملة تشتمل على طباق..............................
 -٢جملة تشتمل على مقابلة.............................

انتهت ال�أسئلة
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