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الفرع

يات
ا ْل ُم ْح َت َو ُ

الموضوع

ال َوحْ دَ ُة ال�أولى

الصفحة
٣
٧
١٠
١٢

ال َوحْ دَ ُة الثّاني ُة
ال َوحْ دَ ُة الثّالِث ُة

ال ِقرا َء ُة
ال َق ِ
واع ُد
ا ْل َبلا َغ ُة
إِ
ال� ْملا ُء

أطيب ما ت�أكلون
� ُ
ال َمفْعولُ بِهِ
التَّقْسي ُم
َمو ِاط ُن َه ْم َز ِة ال َو ْصلِ

ال ِقرا َء ُة
ص ِّ
الش ْعر ُِّي
النَّ ُّ
ِ
ال َقواع ُد
إِ
ال� ْملا ُء

الجلي ِل
َص َف ُد ِح ْص ُن َ
َس َن ْر ِج ُع َي ْوماً
ال َمفْعولُ في ِه (ال َّظ ْرف)
َمو ِاط ُن َه ْم َز ِة ال َق ْط ِع

١٤
١٩
٢٠
٣٣

ال ِقرا َء ُة
ص ِّ
الش ْعر ُِّي
النَّ ُّ
ال َق ِ
واع ُد
البلاغة
التَّعبي ُر
اختبار نهاية الفترة ()٣

اص َيخْ ِط ُف َب َص َر ُه
َقنّ ٌ
رِسا َل ٌة ِم َن ال ِّز ْنزا َن ِة
ال َمفْعولُ ال ُم ْط َل ُق
التَّ ْو ِر َي ُة
ِحوا ٌر َب ْي َن شَ خْ ص ْينِ

٢٤
٢٨

النّ
تاجات:
ُ

ُي َت َّوقَّ ُع ِم َن ال َّط َلب ِة بعدَ الانتها ِء ِم َن الفترة الثالثة:
استنتاج ال�أفكا ِر فيها والتع ّرف �إلى �أصحابها.
حيح ًة ُم َع ِّب َر ًة و
ِ -١قراء ِة النُّصو ِ
ِ
ص ِقرا َء ًة َص َ
استنتاج َخصائِصها و َت َمثُّ ِل قيمها.
صو
تحليلِ النُّصو ِ
ِ
َ -٢
ِ -٣ح ْف ِظ ِستَّ ِة �أ ٍ
بيات ِم َن الشِّ ع ِر ال َعمو ِد ِّي ،و َعشَ َر ِة �أس ُط ٍر ِشع ِريَّ ٍة ِم َن الشِّ ْع ِر ال ُح ِّر.
الصرفِ َّي ِة الوا ِر َد ِة وتوضيح قواعدها.
َ -٤ت َع ُّر ِف ال َمفاهي ِم َّ
َ -٥ت َع ُّر ِف ال َمفاهي ِم ال َب ِ
لاغ ّي ِة وتحليل �أمثلتها.
ُ -٦مراعا ِة ال َقو ِاع ِد إِال�ملائِ َّي ِة في ِكتاباتِ ِهم.
قالات َم ِ
 -٧كتاب ِة َم ٍ
س اللُّ َغ ِة ال َع َر بِ َّي ِة.
فين فيها ما َت َعلَّمو ُه في ُدرو ِ
وضوع َّي ٍة َوذاتِ َّي ٍة ُم َوظِّ َ

٣١

٣٥
٣٧
٣٨

ال َو ْحدَ ُة

١

�أ ْط َي ُب ما َت أ�ْكُلونَ

ـاتَ ،و ُي َجنِّ َب ُهـ ْم َم ِ
هاتَ ،و َي َت َحـ ّرى �أ ْن ُي ْط ِعـ َم َن ْف َسـ ُه َو�أ ْولا َد ُه ِمـ َـن ال َّط ِّيبـ ِ
الحـرا َمَ ،والشُّ ـ ُب ِ
خاطـ َر
ـب ال ُم ْؤ ِمـ ُـن َ
َي ْج َت ِنـ ُ
ـك فــي فَســا ِد ِهَ ،و ُح ْر َم ِتـ ِه ،فَال ُم ْؤ ِمـ ُـن كَالنَّ ْح َلـ ِة فــي َسـ ْع ِي ِهَ ،وطيـ ِ
مــا َي ْج َهـ ُل َم ْصـ َد َر ُه� ،أ ْو َيشُ ـ ُّ
ـب َم�أْ َك ِلـ ِه.
الحـ ِ
ـب فــي ال َمعــاشَِ ،والـ ِّر ْز ِقَ ،و�أ ْف َضـ ُل ك َْسـ ِ
ـلالَ ،وال َّط ِّيـ ِ
كان
ـث َت ُحـ ُّ
َوهـ ِذ ِه ال�أحاديـ ُ
ـب ال َمـ ْر ِء مــا َ
ـث َعلــى َ
ِمـ ْـن َكـ ِّد ِهَ ،و َسـ ْع ِي ِهَ ،و َي�أْ ُخـ ُذ ِمـ َـن مالِـ ِه بِال َم ْعـ ُر ِ
وفَ ،و ُي ْن ِف ُقـ ُه بِا ْع ِتـ ٍ
ـدالَ ،و ِح ْك َمـ ٍة.
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َ -1عـ ْـن �أبــي ُه َر ْي ـ َر َة َ -ر ِضـ َـي الل ـ ُه َع ْن ـ ُه -قــالَ  :قــالَ َرســولُ الل ـ ِه ﷺ:
ـب لا َي ْق َب ـ ُل �إِلّا َط ِّيب ـاًَ ،و �إِ َّن الل ـ َه �أ َم ـ َر ال ُم ْؤ ِمنيـ َـن
�إ َّن الل ـ َه َتعالــى َط ِّيـ ٌ
ـلين ،فَقــالَ َتعالــى« :يــا أ�يُّهــا ال ُّر ُس ـ ُل كُل ـوا ِمـ َـن
بِمــا أ� َم ـ َر بِ ـ ِه ال ُم ْر َسـ َ
ال َّط ِّيبـ ِ
ـات َوا ْع َملـوا صالِحـاً» (المؤمنــونَ ،)51 :وقــالَ َتعالــى« :يــا �أيُّهــا
الَّذيـ َـن �آ َمنـوا كُلـوا ِمـ ْـن َط ِّيبـ ِ
ـات مــا َر َز ْقنا ُكــم» (البقــرة ،)172 :ثُـ َّم َذ َكـ َر

الســما ِء :يــا
الس ـ َف َر� ،أشْ ـ َع َث �أ ْغ َب ـ َرَ ،ي ُم ـ ُّد َي َد ْي ـ ِه �إِلــى َّ
ال َّر ُج ـ َل ُيطي ـ ُل َّ
الح ـرا ِم،
َر ِّب ،يــا َر ِّبَ ،و َم ْط َع ُم ـ ُه َح ـرا ٌمَ ،و َم ْل َب ُس ـ ُه َح ـرا ٌمَ ،و ُغ ـ ِّذ َي بِ َ
جاب َل ـ ُه››.
َف�أنّــى ُي ْس ـ َت ُ

( َروا ُه ُم ْس ـ ِل ُم)

َ -2عنِ النُّ ْع ِ
مان ْبنِ َبشيرٍَ ،ر ِض َي الل ُه َع ْن ُهما ،قَالَ َ :س ِم ْع ُت َرسولَ
الحرا َم َب ِّي ٌنَ ،و َب ْي َن ُهما
الحلالَ َب ِّي ٌنَ ،و �إ َّن َ
الل ِه ﷺ َيقُولُ �'' :إِ َّن َ
هات لا َي ْع َل ُم ُه َّن كَثي ٌر ِم َن النّاسَِ ،ف َمنِ اتَّقى الشُّ ُب ِ
هات،
ُمشْ َت َب ٌ
ْاس َت ْب َر�أ لِدي ِن ِهَ ،و ِع ْر ِض ِهَ ،و َم ْن َوق ََع في الشُّ ُب ِ
الحرا ِم،
هات َوق ََع في َ
الحمى ِ
كَال ّراعي َي ْرعى َح ْولَ ِ
يوش ُك �أ ْن َي ْر َت َع في ِه� ،ألا َو �إ َّن لِ ُك ِّل
الج َس ِد
َم ِل ٍك ِح ًمى ،أ�لا َو �إ َّن ِحمى الل ِه َمحا ِر ُم ُه ،أ�لا َو �إ َّن في َ
الج َس ُد
الج َس ُد ُكلُّ ُهَ ،و �إِذا ف ََسد ْ
َت ف ََس َد َ
ُم ْض َغ ًة �إِذا َص َل َح ْت َص َل َح َ
(متفق َع َل ْي ِه)
			
ُكلُّ ُه� ،ألا َو ِه َي ال َق ْل ُب''.
ٌ
َ -3عــنِ ال ِم ْقــدا ِم ْبــنِ َم ْعـ ِد َي ْكـر َِبَ ،ر ِضـ َـي اللـ ُه َع ْنـ ُهَ ،عــنِ النَّ ِبـ ِّـي ﷺ
قــالَ '' :مــا �أ َك َل �أ َح ـ ٌد َطعام ـاً َقـ ُّ
ـط َخ ْي ـراً ِمـ ْـن �أ ْن َي ـ�أْ ُك َل ِمـ ْـن َع َمــلِ
كان َي ـ�أْ ُك ُل ِمـ ْـن َع َمــلِ َي ـ ِد ِه''.
َي ـ ِد ِهَ ،و �إ َّن َن ِبـ َّـي الل ـ ِه داو َد ﷺ َ

البخاري)
(رواه
ّ
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�أشْ َع َث :ذا شَ ْع ٍر ُم َت َل ِّب ٍد.

سات،
هاتُ :م ْل َت ِب ٌ
ُمشْ َت َب ٌ
لات.
ُمشْ ِك ٌ
اح َ
تاط.
ْاس َت ْب َر�أْ :

س
َ -4عـ ْـن �أبــي ُه َر ْي ـ َر َة �أ َّن َرســولَ اللّ ـ ِه ﷺ قــالَ َ '' :ل َي�أْتِ َيـ َّـن َعلــى النّــا ِ
َزمــا ٌن لا ُيبالــي ال َم ـ ْر ُء بِمــا �أ َخـ َـذ المــالَ بِ َحـ ٍ
ـلال �أ ْم بِ َح ـرا ٍم''.
البخاري)
(�أخرجه
ّ

َ -5ع ْ ِ
ــي اللــ ُه َع ْنهــا� :أ َّن َرســولَ اللــ ِه ﷺ قــالَ �'' :إِ َّن
ــن عائشَ ــ َةَ ،ر ِض َ
ـب مــا �أ َك ْل ُتــم ِمـ ْـن ك َْس ـ ِب ُك ْمَ ،و �إِ َّن �أ ْولا َد ُك ـ ْم ِمـ ْـن ك َْس ـ ِب ُكم''.
�أ ْط َيـ َ
سائي)
(�أخرجه التّ ّ
رمذي ،والنَّ ّ

َ -6ع ْن َخ ْو َل َة ال�أنْصا ِريَّ ِة َ -ر ِض َي الل ُه َع ْنها -قا َل ْتَ :س ِم ْع ُت َرسولَ الل ِه
ضون في َم ِال الل ِه بِغَي ِر َح ٍّقَ ،ف َل ُه ُم
ﷺ َيقولُ �'' :إِ َّن رِجالاً َي َت َخ َّو َ
البخاري)
(�أخرجه
				
النَّا ُر َي ْو َم ال ِقيا َم ِة''.
ّ

ُيباليَ :ي ْك َتر ُِثَ ،و َي ْه َت ُّم.

ك َْس ِب ُكمَ :س ْع ِي ُكم في َط َل ِب
ال ِّر ْز ِق.
فون.
ضونَ :ي َت َص َّر َ
َي َت َخ َّو َ

تيعاب:
ال َف ْه ُم َو ْ
الاس ُ

الح ِ
ديث ال�أ َّو ِل؟
مين في َ
 1ـ بِ َم �أ َم َر ﷲُ ال ُم ْس ِل َ
 2ـ َك ْي َف َي ْس َت ْبر ُِئ ال ُم ْؤ ِم ُن لِدي ِن ِه َو ِع ْر ِض ِه؟
ديث الثّالِ ُث ِم ْن ِقي َم ِة ال َع َملِ ،نُ َب ِّي ُن ذلِ َك.
الح ُ
� .3أ ْعلى َ
ديث الَّذي ُيشي ُر �إِلى َع َد ِم ال�إ ْسر ِ
اف في إِال�ن ِ
ْفاق؟
الح ُ
 4ـ ما َ
تيج ِة فيما َي�أْتي:
الس َب ِب َوالنَّ َ
َ .5ن ِص ُل َب ْي َن َّ
ال َعمو ُد ال� أ َّول
كان َطعا ُم ُه َوشَ را ُب ُه َحراماً
َم ْن َ
َم ْن َوق ََع في الشُّ ُب ِ
هات
َم ْن �أ ْص َل َح َق ْل َب ُه بِال�إ ِ
الصالِ ِح
يمان َوال َع َملِ ّ

ال َعمو ُد الثّاني

الحرا ِم.
َوق ََع في َ
اش ُمعافًى في َج َس ِد ِه َو�أ ْحوالِ ِه.
َع َ
ْاس َت ْب َر�أ لِدين ِه َو ِع ْر ِض ِه.
جاب ُدعا ُؤ ُه.
َيدْعو الل َه فَلا ُي ْس َت ُ
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ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل:

ْسان �إِذا ُغ ِّذ َي بِال َّط ِّي ِ
 1ـ ُيبارِكُ ﷲُ في َحيا ِة إِال�ن ِ
بات ،نُ َو ِّض ُح ذلِ َك.
الح ِ
ديث ال ّرابِ ِع؟
الحرا ِم كَما ُي ْف َه ُم ِم َن َ
َ -2ك ْي َف نُف َِّس ُر التَّ َج ُّر َؤ في �أ ْكلِ َ
�« -3إِ َّن �أ ْولا َدكُم ِم ْن ك َْس ِب ُكم»َ ،نشْ َر ُح ه ِذ ِه ال ِعبا َرةَ.
الصو َر َة ال َفنِّ َّي َة فيما َي�أْتي:
 -4نُ َو ِّض ُح ّ
الحمى ِ
الحرا ِم ،كَال ّراعي َي ْرعى َح ْولَ ِ
« َم ْن َوق ََع في الشُّ ُب ِ
يوش ُك �أ ْن َي ْر َت َع في ِه».
هات َوق ََع في َ

لوب:
ال ُّل َغ ُة َوال� أ ْس ُ

حيح ِة فيما َي�أْتي:
َن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ َر ْم ِز إِال�جا َب ِة َّ
الص َ
ناح �أ ْن � ُآخ َذ ِم ْن مالِ ِه؟»؟
�أ ـ ما َنو ُع ال َك ِل َم ِة الَّتي َت ْح َتها َخ ٌّط في ِعبا َر ِة « َه ْل َع َل َّي ُج ٌ
 4ـ ْاس ُم ِ
فاعلٍ .
 3ـ فِ ْع ُل �أ ْمرٍ.
 2ـ فِ ْع ٌل ُمضا ِر ٌع.
1ـ فِ ْع ٌل َماضٍ.
ضون)؟
َوي لِ َك ِل َم ِة ( َي َت َخ َّو َ
ب ـ ما َ
الج ْذ ُر اللُّغ ُّ
ض.
 4ـ َو َخ َ

ض.
ض.
ض.
َ 3ـخ َّ
 2ـ َخ َي َ
1ـ َخ َو َ
ج ـ ما ال َم ْعنى النَّ ْحوي لــِـ (ما) في ِعبا َر ِة�( :إِ َّن �أ ْط َي َب ما �أ َك ْل ُتم ِم ْن ك َْس ِب ُكم)؟
 4ـ نافِ َي ٌة.
 3ـ ْاس ِت ْفها ِم َّي ٌة.
 2ـ شَ ْر ِط َّي ٌة.
 1ـ َم ْوصو َل ٌة.
س َزما ٌن لا ُيبالي ال َم ْر ُء بِما �أ َخ َذ المالَ بِ َح ٍ
لال
د ـ ما ال َم ْو ِق ُع إِال� ْعرابِ ُّي لِما َت ْح َت ُه َخ ٌّط في ال ِعبا َر ِةَ « :ل َي�أْتِ َي َّن َعلى النّا ِ
�أ ْم بِ َحرا ٍم»؟
 3ـ نائِ ُب ِ
2ـ ِ
 4ـ ُم ْب َت َد�أٌ.
فاعلٍ .
فاع ٌل.
 1ـ َخ َب ٌر.
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ال َق ِ
واعــــ ُد
الم ْفعولُ ِب ِه
َ

فاس�أ ِل ﷲَ».
َن ْق َر�أ1 :ـ «�إِذا َس�أ ْل َت ْ
السما ِء».
الس َف َر �أشْ َع َث �أ ْغ َب َرَ ،ي ُم ُّد َي َد ْي ِه �إِلى َّ
2ـ «ثُ َّم َذ َك َر ال َّر ُج َل ُيطي ُل َّ
لين».
نين بِما �أ َم َر بِ ِه ال ُم ْر َس َ
�« -3إِ َّن ﷲَ �أ َم َر ال ُم ْؤ ِم َ
ُ -4ي ِح ُّب ال ُم ْؤ ِم ُن �أخا ُه.
الس ِّي ِ
الح َس ِ
ئات ،ثُ َّم َب َّي َن ذلِ َك».
�« -5إِ َّن ﷲَ َك َت َب َ
نات َو َّ
اج َت َم َع َق ْو ٌم في َب ْي ٍت ِم ْن ُب ِ
تاب ﷲَِ ،و َي َتدا َرسو َن ُه َب ْي َن ُهم� ،إِلّا َن َز َل ْت
يوت ﷲَِ ،ي ْت َ
َ « -6وما ْ
لون ِك َ
السكي َن ُةَ ،و َغ ِش َي ْت ُه ُم ال َّر ْح َم ُةَ ،و َح َّف ْت ُه ُم الملائِ َك ُةَ ،و َذ َك َر ُهم ﷲُ في َم ْن ِع ْن َد ُه».
َع َل ْي ِهم َّ
َ -٧و َج َد الطّالِ ُب �أخْ لاقَ َزمي ِل ِه َد ِم َث ًةَ ،ف�أ َح َّب َصدا َق َت ُه.

َن ْس َت ْن ِت ُج:

 1ـ ال َمفْعولُ بِ ِهُ :ه َو ْاس ٌم َي ُد ُّل َعلى َم ْن َوق ََع َع َل ْي ِه فِ ْع ُل ِ
الفاعلِ َ ،و ُح ْك ُم ُه النَّ ْص ُب.
 2ـ َعلا َم ُة َن ْص ِب ال َم ْف ِ
عول بِ ِه ال�أ ْص ِل َّي ُة ال َف ْت َح ُةَ ،و َتكو ُن ظا ِه َر ًة َو ُم َق َّد َرةً ،مثل:
كالس ْه ِم.
 َر ِك َب الفار ُِس ِحصا َن ُه َوا ْن َط َل َق َّالح ْلوى لِ َصديقاتِها.
 َق َّد َم ْت َر َغ ُد َـات َن ْصـ ٍ
ـف فــي
َو ُهنــاكَ َعلامـ ُ
الســالِ ِمَ ،وال�ألِـ ُ
ـب َف ْر ِع َّي ـ ٌةِ :هـ َـي اليــا ُء فــي ال ُم َثنّــىَ ،و َج ْمـ ِـع ال ُم َذ َّك ـ ِر ّ
الخ ْم َس ـ ِةَ ،وال َك ْس ـ َر ُة فــي َج ْمـ ِـع ال ُم َؤنَّـ ِ
الســالِ ِمِ ،م ْث ـ َل:
ال�أ ْســما ِء َ
ـث ّ
الص ِ
باح َّي ِة.
 َك َّر َم ِت ال َم ْد َر َس ُة الطّالِ َب ْينِ ال ُم َؤ َّد َب ْينِ في إِال�ذا َع ِة َّ �إِذا جا َز ْي َت بِ إِال� ْح ِبين َعنِ ال ُّذ ِ
(�أبو ال َعتا ِه َيةَ)
نوب
سان َق ْوماً َز َج ْر َت ال ُم ْذنِ َ
 ْاس َت ْس َم ْن َت ذا َو َر ٍم. قالَ َتعالى :ﱫﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣﱪ

(النُّور)٢٣:

َالضمي ِر ال ُمتَّ ِصلَِ ،و ْاس ِم إِال�شا َر ِة)...
َ -3ي�أْتي ال َمفْعولُ بِ ِه ْاسماً ُم ْع َرباً ظا ِهراًَ ،و َي�أْتي ْاسماً َم ْب ِن ّياً( ،ك َّ
الهوا ِء.
 ال ُم َتوا ِك ُل َي ْبني قُصوراً في َاح َت َر ْم ُت َك لِ ِصد ِْق َك.
 ْ �أ ْو َص ْل ُت ه ِذ ِه ال�أما َن َة �إِلى ِصاح ِبها.
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كان ال ِف ْع ُل ِم َن ال�أ ْف ِ
عال ال ُم َت َع ِّد َي ِة �إِلى َم ْفعو َل ْينِ � ،أ ْو َثلاث ٍة ِم ْث َل:
َ -4ق ْد َت َت َع َّد ُد ال َمفاعي ُل� ،إِذا َ
ك ََس ِت ال�أ ُّم ا ْب َن َتها َث ْو َب ال َع ِ
فاف.
الفاعلَِ ،و َق ْد َي َت َق َّد ُم َعلى ِ
َ -5يق َُع ال َمفْعولُ بِ ِه َب ْع َد ال ِف ْعلِ َو ِ
فاع ِل ِه �إِذا ا ْق َتضى ال َم ْعنى ذلكِ ،م ْث َل:
اح الثِّما َر النّ ِ
اض َج َة.
 َي ْق ِط ُف ال َف ّل ُ َي ْق ِط ُف الثِّما َر النّ ِاح.
اض َج َة ال َف ّل ُ
ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ

ريبات
َت ْد ٌ

َن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ َر ْم ِز إِ
حيح ِة فيما َي أ�ْتي:
ال�جا َب ِة الصَّ َ
 1ـ ما َعلا َم ُة َن ْص ِب َك ِل َم ِة (�أبا) في ( َع ِش ْق ُت �أبا ال َّط ِّي ِب ال ُم َت َن ّبي شا ِع ِريَّ َت ُه َو ِع َّز َة َن ْف ِس ِه)؟
ب ـ َح ْذ ُف النّ ِ
د ـ اليا ُء.
ج ـ ال�ألِ ُف.
ون		 .
�أ ـ ال َف ْت َح ُة.
 2ـ ما ال ُج ْم َل ُة الَّتي َت ْح َتوي َعلى فِ ْعلٍ لا ِز ٍم؟
الج ِ
ؤوس ِ
بال.
			
�أ ـ �أما َت ُه ﷲُ َو�أ ْحيا ِذ ْك َر ُه.
ب ـ ا ْغ َت َص َب ال ُم ْح َت ُّل ُر َ
ج ـ ا ْر َتف ََع شَ �أْ ُن ال ُم َتو ِ
د ـ ا ْع َتلى ال ُم َت َف ِّوقُ ِم َن َّص َة التَّ ْكري ِم.
			
اض ِع َب ْي َن َق ْو ِم ِه.
صوب بِ َعلا َم ِة �إِ ْعر ٍ
اب َف ْرع َّي ٍة؟
 3ـ ما ال ُج ْم َل ُة الَّتي فيها َم ْفعو ٌل بِ ِه َم ْن ٌ
الخ ْيلِ َف ِه َي ِهوا َيتي ال ُمف ََّض َل ُة.
كوب َ
�أ ـ �أ ِح ُّب ُر َ
ب ـ َع َّو َض ِت ال ُحكو َم ُة ُمزارِعي ال�أ ْغوا ِر َع ْن َخسائِ ِر ِهم.
ج ـ َن َج َح ال�أ ْبنا ُء في َحياتِ ِهم بِ َو ْع ِي �آبائِ ِهم.
د ـ َي ْروي َلنا َجدّي ِق َّص َة َتشْ ري ِد ِه ِم ْن َب ْي ِت ِه في َح ْيفا.
 ٤ـ �أ ُّي ال�أ ْف ِ
عال ال�آتِ َي ِة َي ْن ِص ُب َم ْفعو َل ْينِ ؟
د ـ َظ َّن.
ج ـ َج َم َع		 .
ب ـ �أ َك َل		 .
�أ ـ َر بِ َح.

ريب الثّاني:
الت َّْد ُ
نُ ْع ِر ُب ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْحتَها ُخ ٌ
طوط فيما َي أ�ْتي:

(مهمة بيتية)

َف�أ َر ْت ِن َي ال َق َم َر ْينِ في َو ْق ٍت َمعا
			
السما ِء بِ َو ْج ِهها
 1ـ َو ْاس َت ْق َب َل ْت َق َم َر َّ
الاح ِت ِ
لال
الج ْي ُش ال�أ ْر ِد ُّني ُبطو َل ًة نا ِد َر ًة في َم ْع َر َك ِة ال َكرا َم ِة؛ �إِ ْذ أ� ْل َحقوا بِ َج ْي ِ
ش ْ
 2ـ �أ ْبدى ال ِفدائِ ّي َون ال ِف َل ْسطين ّي َون َو َ
يوني َخسائِ َر فا ِد َح ًةَ ،و�أ ْج َبرو ُه َعلى الان ِْس ِ
حاب ُم َخلِّفاً َورا َء ُه َق ْتلى َو َج ْرحى.
ِّ
الص ْه ِّ

(ال ُم َت َن ّبي)
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ورقة عمل
 -١نضع ك ّل اسم من ال�أسماء ال�آتية في جملة مفيدة بحيث يكون مفعولاً به:
الكتاب ،الشجر ،القلم ،الجبل ،الفرس ،حذاء ،النافذة ،البيت.
 -٢نضع لكل فعل من ال�أفعال ال�آتية فاعلاً ومفعولاً به مناسبين:

الفعل

الجملة

قر�أ
يرى
تسلَّق
ركب
اشترى
سكن
فتح
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ال َبلا َغ ُة
َن ْق َر�أ:

التَّ ْقسي ُم

 -1قالَ

َتعالى :ﱫ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﱪ

(ال َّرعْد)١٢:

السلا ُمَ « :م ْن َر�أى ِم ْن ُك ْم ُم ْن َكراً َف ْل ُي َغ ِّي ْر ُه بِ َي ِد ِهَ ،ف إ� ِْن َل ْم َي ْس َت ِط ْع َف ِب ِل َسانِ ِه،
 -2قالَ َع َل ْي ِه َّ
الصلا ُة َو َّ
َف إ� ِْن َل ْم َي ْس َت ِط ْع َف ِب َق ْل ِب ِهَ ،وذلِ َك أ� ْض َع ُف ا ْل�إ ِ
( َروا ُه ُم ْس ِل ٌم)
					
يمان».
 -3قالَ الشّ ا ِع ُر نُ َص ْي ٌب:
َريق ال َق ْو ِم :لاَ ،وفَري ُق ُهم
فَقالَ ف ُ

َريق قالَ َ :و ْي َح َك ما َندْري
َن َع ْمَ ،وف ٌ

ـف َو ِ
س ِع ْنـ َد ُر ْؤ َي ِت ِهــم لِ ْل َبـ ْر ِق َب ْيـ َـن خائِـ ٍ
طامـ ٍـعَ ،ف ُهمــا ِق ْسـ ِ
ـمان
ق ََّسـ َم ِت ال�آ َيـ ُة ال�أولــى حــالَ النّــا ِ
َن َت�أ َّم ُل:
ــث َل ُهمــا� ،أ ْي لا َمجــالَ �أما َمنــا ل ِ إِ�ضافَــ ِة ِق ْســ ٍم � َآخــ َر.
لا ثالِ َ
صلّــى ﷲُ َع َل ْيـ ِه َو َسـلَّ َمَ ،-فق ََّسـ َم حـ َِو َقـ ْد َو َر َد التَّ ْقســي ُم فــي َحديـ ِ
ـث ال َّرسـ ِ
ـالات َتغييـ ِر ال ُم ْن َكـ ِر
ـول َ
َو ْفـ َـق َد َر َج ـ ِة �إيمـ ِ
ـان ال ُم ْس ـ ِل ِم� ،إِلــى َثلا َث ـ ِة �أ ْقســا ٍم لا رابِـ َـع َلهــا� ،أ ْي لا َمجــالَ إِل�زا َل ـ ِة ال ُم ْن َك ـ ِر �إِلّا بِه ـ ِذ ِه
صيحـ ِة واَل َقـ ْو ِل ال َط ِّيـ ِ
ال�أسـ ِ
ـبَ ،و َكنّــى َع ْنهمــا
ـاليب الثّلا َثـ ِة� :إِ ّمــا بِال ُقـ َّو ِة الَّتــي َكنّــى َع ْنهــا بِال َيـ ِدَ ،و �إِ ّمــا بِالنَّ َ
بِاللِّسـ ِ
ـانَ ،و �إِ ّمــا بِالنِّ َّيـ ِة َوالدُّعــا ِءَ ،و َكنّــى َع ْنهمــا بِال َق ْلـ ِ
ـب.

ثــال الثّالِ ِ
َوفــي ال ِم ِ
ــن َم ْط ٍ
لــوب مــا� ،إِذا ُســ ِئ َل َع ْنــ ُه َغ ْيــ ُر هــ ِذ ِه
ــس فــي �أ ْقســا ِم إِال�جا َبــ ِة َع ْ
ــث َل ْي َ
ـب بِـــ (لا)َ ،و �إِ ّمــا بِال ُموا َف َقـ ِةَ ،و َع َّبـ َر َع ْنهــا بِـــ ( َن َعــم)،
ال�أ ْقســا ِم� ،إِ ّمــا إِال�جا َبـ ُة بِال َّر ْفـضَِ ،و َع َّبـ َر َع ْنهــا نُ َص ْيـ ٌ
َو �إِ ّمــا بالا ْم ِتنــا ِع َعــنِ إِال�جا َب ـ ِةَ ،و َع َّب ـ َر َع ْنهــا بـــ (مــا َن ـدْري).

دون
فَالتَّ ْقســي ُم ُي َعـ ُّد ِمـ ْـن �أ ْلـو ِان ال َمعانــي ال َبدي ِع َّيـ ِة ،الَّتــي َت ْسـ َت ْوفي �أ ْقســا َم ال َم ْعنــى �أ ِو الشَّ ـ ْـي ِء َجمي َعهــاَ ،
�أ ْن تُ ِخـ َّل بِشَ ـ ْـي ٍء ِم ْنهــا �أ ْو تُ َك ِّر َرهــاَ .و ُهـ َو �أ ْنـوا ٌع نُ َم ِّي ُزهــا ِمـ ْـن ِخـ ِ
ـلال َعـ َد ِد ال�أ ْقســا ِم �أ ِو ال�أ ْجـزا ِء الَّتــي َي َت َكـ َّو ُن
ـمانَ ،نقــولُ� :إِ َّن َنـ ْو َع التَّ ْقســي ِم ا ْثنـ ِ
ِم ْنهــا الشَّ ـ ْـي ُء ،أ� ْو َي ْسـ َتوفيها ال َم ْعنــى ال ُمـرا ُدَ .فـ إ�ِذا ُذ ِكـ َر ِق ْسـ ِ
ـث
ـان لا ثالِـ َ
ـكَ ،نقــولُ� :إِنَّـ ُه ثلا َثـ ٌة لا رابِـ َـع َلهــا ،أ� ْو أ� ْر َب َعـ ٌة لا ِ
َل ُهمــاَ ،و �إِذا ُذ ِكـ َر �أ ْك َثـ ُر ِمـ ْـن ذلِـ َ
ـس َلهــاَ ،وه َكــذا.
خامـ َ
10

َو ِمـ ْـن َفوائِـ ِد التَّ ْقســي ِم فــي َت ْعبيرِنــا �أنَّـ ُه َي ْح ُصـ ُر َجوانِـ َـب ال َم ْعنــىَ ،فــلا َي ْتـ ُركُ زِيــا َد ًة لِ ُم ْسـ َتزي ٍدَ ،و ُي َرتِّ ُبـ ُه فــي
السـ ِـام ِع فــي ُج َمـ ٍل ُم َت ِ
ناسـ َب ٍة.
ِذ ْهــنِ ّ

َن ْس َت ْن ِت ُج:

التَّ ْقســي ُم :و ِاحـ ٌد ِمـ َـن ال ُم َح ِّسـ ِ
ـنات ال َبدي ِع َّيـ ِة ال َم ْع َن ِويَّـ ِةَ ،و ُهـ َو ْاســتيفا ُء ال ُم َت َكلِّـ ِم َجميـ َـع �أ ْقســا ِم ال َم ْعنــى
ـث َل ُهمــا� ،أ ْو �إِلــى َثلا َثـ ٍة لا رابِـ َـع َلهــا،
�أ ِو الشَّ ـ ْـي ِءَ ،و ِذ ْكـ ُر �أ ْحوالِـ ِهَ ،و َي ْنق َِسـ ُم ال َم ْعنــى �إِلــى ِق ْســمينِ لا ثالِـ َ
ـس َلهــاَ ،وه َكــذا ،فنقــول:
�أ ْو �إِلــى �أ ْر َب َعـ ٍة لا خا ِمـ َ
اس ِع ْن َد ُه� :إِ ّما وافِ ٌد �إِ َل ْي ِهَ ،و �إِ ّما صا ِد ٌر َع ْن ُه.
 -ال َم ْو ِر ُد ال َع ْذ ُب كَثي ُر ال ِّزحا ِمَ ،والنّ ُـاس َثلا َثـ ٌةَ :غنـ ٌّـيَ ،وفَقيـ ٌرَ ،و ُم ْسـ َتزيدٌ ،فَالغَنـ ُّـي َمـ ْـن �أ ْع ِطـ َـي مــا َي ْسـ َت ِح ُّق ُه،
 -قــالَ َحكيـ ٌم« :النّـ ُ( ِكتــاب ال�أمالــي)
ـب الف َْضـ َل َب ْعـ َد ال ِغنــى».
َوالفَقيـ ُر َمـ ْـن ُم ِنـ َـع َح َّقـ ُهَ ،وال ُم ْسـ َتزي ُد الَّــذي َي ْط ُلـ ُ
ـاس �أ ْر َب َعـ ٌةَ :جـوا ٌد ُي ْعطــي َحـ َّ
ـظ ُدنْيــا ُه َو� ِآخ َر تِـ ِهَ ،و َبخيـ ٌل لا ُي ْعطــي و ِاحــداً ِم ْن ُهمــا،
 َ -وقيـ َل« :النّـ ُحاضـرات ال�أ َدبــاء)
َو ُم ْسـر ٌِف َج َعـ َل ما َلـ ُه لِ ُدنْيــا ُهَ ،و ُم ْق َت ِصـ ٌد �أ ْعطــى ُك ّلاً بِ َقـ ْد ِر ِه».
ـاب ُم َ
( ِكتـ ُ

الس ِام ِع.
فائِ َد ُة التَّ ْقسي ِمَ :ح ْص ُر َجوانِ ِب ال َم ْعنىَ ،و َت ْرتي ُبها في ِذ ْهنِ ّ

ريبات
َت ْد ٌ
ريب:
َت ْد ٌ

سيم فيما َي أ�ْتي:
نُ َو ِّض ُح التَّ ْق َ
ِ
ش َع ْي ِ
عي :ال َّد ْه ُر َي ْو ِ
شان :ذا َص ْف ٌو َوذا َك َد ُر.
مان :ذا �أ ْم ٌن َوذا َخ َط ٌر
َوال َع ْي ُ
1 -1قالَ الشّ اف ُّ
ٍ
ساعات
س َم ْن ُي ْفر ُِط في ْاس ِتخْ دا ِمهاَ ،و َي ْقضي
ماعي �أيَّما ا ْن ِتشارٍَ ،ف ِم َن النّا ِ
اص ِل ْ
2 -2ا ْن َتشَ َر ْت َموا ِق ُع التَّو ُ
الاج ِت ِّ
َطوي َل ًة َي ْوم ّياً َم َع ُر ّوا ِدهاَ ،و ِم ْن ُهم َم ْن َي ْس َتخْ ِد ُمها بِا ْع ِت ٍ
روري َم َع ال�أ ْص ِدقا ِء
دال لِ�أ ْغرا ِ
اصلِ َّ
ض التَّو ُ
الض ِّ
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قاتَ ،و ِم ْن ُهم َم ْن ُي ْح ِج ُم َعنِ ْاس ِتخْ ِ
دامها؛ لِ�أنَّ ُه َيراها َم ْض َي َع ًة لِ ْل َو ْق ِت َو َم ْف َس َد ًة لِل�أخْ ِ
الثِّ ِ
لاق.
ـون
ـون �أ َّن َمصيـ َر ُك ِّل و ِاحـ ٍد ِم ْن ُهــم� :إِ ّمــا �أ ْن َيكـ َ
َ 3 -3جـ َر ِت العــا َد ُة �أ ْن َيتَّ ِجـ َه ال ُجنــو ُد �إِلــى ال َم ْع َر َكـ ِةَ ،و ُهــم َي ْعرِفـ َ
شَ ــهيد ًا� ،أو َجريح ـاً� ،أو أ�ســير ًا� ،أو ُم ْن َتص ـر ًا.

ديق َصدي ِق َكَ ،و َعد ُّو َعد ِّوكَ .
�4 -4أ ْص ِدقاؤُكَ َثلا َث ٌةَ :صديق َُكَ ،و َص ُ
ـات ال�أ ِ
ساس ـ َّي ِة لِـ ُك ِّل التَّ َج ُّمعـ ِ
الخدَمـ ِ
الس ـ ّكانِ َّي ِة بِصــو َر ٍة عا ِد َل ـ ٍة؛
5 -5تُ ْعنــى َوزا َر ُة ال ُح ْك ـ ِم ال َم َحلِّـ ِّـي بِ َت ْقدي ـ ِم َ
ـات ُّ
َس ـواءٌ فــي ال َب ـوادي� ،أ ْم فــي ال ُقــرى� ،أ ْم فــي ال ُم َخ َّيمـ ِ
ـات� ،أ ْم فــي ال ُم ـد ُِن.
الس ـ َن ِويَّ ُة لِ َط َل َب ـ ِة ال َم ْر َح َل ـ ِة ال�أ ِ
6 -6بِنــا ًء َعلــى َت ْعليمـ ِ
ساس ـ َّي ِة
ـات َوزا َر ِة التَّ ْر بِ َي ـ ِة َوالتَّ ْعلي ـ ِم العالــيَ ،تكــو ُن النَّ َ
تيج ـ ُة َّ
َعلــى النَّ ْح ـ ِو ال�آتــيِ :
ـب� ،أ ْو ُم ْك ِم ـ ٌل.
ناجـ ٌـح� ،أ ْو ر ِاسـ ٌ
ائيلي �أ ْبنــا َء شَ ـ ْع ِبنا ال َو ْيـ ِ
(الهجانــا)َ ،و ِم ْن ُهــم َمـ ْـن
ـلات؛ َف ِم ْن ُهــم َمـ ْـن َق َت َل ْت ُهــم ِعصابـ ُ
�7 -7أذاقَ ْ
ـات َ
الاح ِتــلالُ إِال� ْسـر ُّ
ـات اللُّجــو ِء َوالشَّ ـ ِ
شُ ـ ِّردوا �إِلــى ُم َخ َّيمـ ِ
ـتاتَ ،و ِم ْن ُهــم َب ِقـ َـي فــي �أ ْر ِضـ ِه علــى ال َّر ْغـ ِم ِمـ َـن ال َعـ ِ
ـذاب َوالتَّ ْنكيـلِ.

إِ
ال� ْملا ُء

َم ِ
واط ُن َه ْم َز ِة ال َوصْ ِل

َن ْق َر�أ:
ِ
ِ
ْ
َ
اح َفـ ِـظ ﷲَ َت ِجـ ْد ُه تُجا َهـ َ
َ
ـالَ
َ
َ
ـك� ،إِذا َسـ�أ ْل َت
،
ـك
ـ
ظ
ف
ح
ي
ﷲ
َ
ـظ
ـ
ف
«اح
:
م
ـلا
ـ
الس
و
ة
ـلا
ـ
الص
ه
ـ
ي
ل
ع
ـ
ق
ـ
1
ُ
َ
َّ
ُ
ْ
َ ْ
ْ
ْ
َ َّ
ـت َعلــى �أ ْن َي ْنفَعــوكَ بِشَ ـ ْـي ٍء
اج َت َم َعـ ْ
فاسـ َت ِع ْن َ ،وا ْع َلـ ْم� :أ َّن ال�أ َّمـ َة َلـ ِو ْ
فاسـ�أ ِل ﷲََ ،و �إِذا ْاسـ َت َع ْن َت ْ
ْ
(روا ُه التِّ ْر ِمــذي)
َل ْم َي ْنفَعوكَ �إِلّا بِشَ ْي ٍء َق ْد َك َت َب ُه ﷲُ َل َك».
 2ـ �أ ْوصــى َر ُجـ ٌل ا ْب َنـ ُه فَقــال :يــا ُب َنـ َّـيُ ،صــنِ ْاســميَ ،و ُكــنِ ا ْمـ َر�أً ذا ُخ ُلــقٍ قَويـ ٍمَ ،فــلا َي ْل َتقــي ا ْثنـ ِ
ـان
َعلــى ُبغ ِ
الصغيـ َر َوال َكبيـ َرَ ،و �إِيّــاكَ َوا ْز ِدرا َء ال�آ َخريـ َـن �أ ِو ْاسـ ِت ْصغا َر ُهم؛ َوا ْيـ ُم ﷲِ �إِ َّن ذلِـ َ
ْضـ َ
ـك
اح َتـ ِر ِم َّ
ـكْ ،
ِمـ ْـن أ�خْ ـ ِ
ـلاق اللِّئــا ِم.
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َن ْس َت ْن ِت ُج:

اله ْمـ َز ُة الَّتــي َت�أْتــي فــي �أ َّو ِل ال َك ِل َمـ ِةَ ،و ُي ْن َطـ ُـق بِهــا �إِذا َبـ َد�أ الـ َكلا ُم بِهــاَ ،ولا
هَ ْمـ َز ُة ال َو ْصـ ِ
ـلِ :هـ َـي َ
ُي ْن َطـ ُـق بِهــا �إِذا ُو ِصـ َل مــا َق ْب َلهــا بِمــا َب ْعدَهــا فــي النُّ ْطــقِ (�أ ْي جــا َء ْت فــي َد ْر ِج الـ َكلا ِم)َ ،ولا تُ ْر َسـ ُم
َه ْمـ َز ٌة َعليهــا �أ ْو َت ْح َتهــا.
َم ِ
هَم َز ِة ال َوصْ ِل:
واط ُن ْ
ِ
لاثي َغ ْي ِر ال َم ْهموزِِ ،م ْث َلَ :ك َت َب ،ا ْك ُت ْبَ /و َسعىْ ،اس َع.
 1ـ أ� ْم ُر الف ْعلِ الثُّ ِّ
الخماسـ ِّـيَ ،و�أ ْمـ ُر ُهَ ،و َم ْصـ َد ُر ُهِ ،م ْثـ َل :ا ْق َت َحـ َم ،ا ْق َت ِحـ ْم ،ا ْق ِتحامـاً /ا ْر َتقــى ،ا ْر َتــقِ ،
 2ـ ماضــي ال ِف ْعــلِ ُ
ا ْر تِقا ًء.
داســي َو�أ ْمــ ُر ُهَ ،و َم ْصــ َد ُر ُهِ ،م ْثــ َلْ :اســ َتقا َمْ ،اســ َت ِق ْمْ ،اســ ِتقا َم ًةْ /اســ َت َعدَّ،
الس
 3ـ ماضــي ا ْل ِف ْعــلِ ُّ
ِّ
ْاســ َت ِعدَّْ ،اســ ِت ْعداداًْ /اســ َت ْرضىْ ،اســ َت ْرضِْ ،اســ ِت ْرضا ًء.
ـان ،ا ْث َنتـ ِ
 4ـ ال�أ ْســما ُء ال َعشَ ـ َرةُ( :ا ْبــن ،ا ْب َنــةْ ،اســم ،ا ْمـ ُرؤ ،ا ْمـ َر�أة) َو ُم َثنّاهــا ،ا ْثنـ ِ
ـان ،ا ْيـ ُم ﷲِ ،ا ْي َمـ ُـن
ﷲَِ ،و َل ْفـ ُ
الجلا َلـ ِة (ﷲُ).
ـظ َ
 5ـ َه ْم َز ُة (ال) التَّ ْع ِ
ريفِ ،م ْث َل :ال َم ْد َر َسة ،ال َو َطن ،النّاس.

ريبات
َت ْد ٌ
ريب:
َت ْد ٌ

واض َع ه َْم َز ِة ال َوصْ ِل فيما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
نُ َع ِّي ُن َم ِ
طوط فيما َي أ�ْتي:
 1ـ َوما ا ْن ِتفــــــــــا ُع �أخي ال ُّدنْيـــــا بِ ِ
		
�إِذا ْاس َت َو ْت ِع ْن َد ُه ال�أ ْنوا ُر َوال ُّظ َل ُم
		
ناظ ِر ِه
ِم َن ال َمحا ِر ِم َوا ْل َز ْم ِح ْم َي َة النَّ َد ِم
		
 2ـ َو ْاس َت ْف ِر ِغ ال َّد ْم َع ِم ْن َع ْينٍ َق ِد ا ْم َت َل� ْأت
ديث الشَّ ِ
الح ِ
ريفَ ،و ِم َّم ْن َت َه َّي�أ َل ُه ُم ْاستيعا ُب ُه َو ْاس ِت ْظها ُر ُه.
كان ا ْب ُن َع ّبا ٍ
3ـ َ
س ِم ْن ُروا ِة َ
 4ـ يا َس ِّيدَتي ،ا ْب َت ِسمي لِ ْل َحيا ِة َو ْاس َت ْح ِسنيها.

(ال ُم َت َنبّي)
(البوصيري)
ّ

13

ال َو ْحدَ ُة

2

ليل
الج ِ
َص َف ُد ِح ْص ُن َ

فريق التّ أ�ليف

ـب لِ ُرؤْ َي ِتهــاَ ،و َت ْصفــو لِ َجمالِهــا
ـس مِـ ْـن َبعي ـ ٍد ،و َتطيـ ُ
َت ْهفــو َلهــا النَّ ْفـ ُ
رائِ َق ـ ًة َف ـ ْوقَ ُذرا ُم ْر َتفَعاتِهــا الشّ ـ ِ
الســما ِء ِشــتا ًء.
ـام َخ ِة ،الّتــي تُعانِـ ُـق َق ـ ْو َس َّ
ـان شَ ــمالاًِ ،ر ْف َعـ َة ال َم ْو ِقـ ِـعَ ،و َلطا َفـ َة
الج ْر َمــقِ َغ ْربـاًَ ،و ِمـ ْـن َك ْنعـ َ
َف َت�أْ ُخـ ُذ ِمـ َـن َ
وســهو لِها،
ـاخَ ،و ِسـ ْ
ال ُمنـ ِ
ـح َر إِال� ْطلا َلـ ِة .و َت ْسـ َت ِم ُّد ِمـ ْـن �أ ْو ِد َي ِتهــاَ ،وينابي ِعهــاُ ،
وقُ ْر بِهــا ِمــن ُب َح ْيــ َر ِة َط َب ِريَّــ َةُ ،خصو َبــ َة ال�أ ْرضَِ ،و َغــزا َر َة ال َعطــا ِء .تُشْ ــر ُِف
الجليــلِ بِ َر ْو َع ِتهــا َو َجمالِهــاَ ،علــى ا ْر تِفــا ٍع ُيقــار ُِب تِ ْسـ َع ِم َئ ِة
َعلــى َم ْن ِط َقـ ِة َ
ِم ْتـ ٍر َعـ ْـن َسـ ْط ِح ال َب ْحـرِ .قيـ َل َع ْنهــا�« :إِنَّهــا ِمـ ْـن �أ ْح َســنِ ال ِقــلا ِع َو�أ ْم َن ِعهــا،
َو�أ ْط َيـ ِ
ـب ال ِبقــا ِع َو�أخْ َص ِبهــا»َ )1(.وقي ـ َل فــي َو ْص ِفهــا �أ ْيض ـاًِ « :هـ َـي ال َق ْل َع ـ ُة
الّتــي ُي ْضــ َر ُب ال َم َثــ ُل بِ َحصا َن ِتهــاَ ،و َي ْط َم ِئــ ُّن �أ ْهــ ُل إِال� ْســلا ِم فــي �إيــدا ِع
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�إيدا ِعِ :ح ْف ِظ ال�أ ِ
مانات.

ــت َعلــى ال َكوا ِك ِ
ــب نُــزولاً،
�أ ْموالِ ِهــم َو�أ ْه ِل ِهــم �إِلــى �أما َن ِتهــا ،قَــ ْد �أ َطلَّ ْ
روجهــا ِمـ َـن ال ُبـ ِ
ـروق نُصــولاًَ ،و�أ ْت َع َبـ ِ
َو َج ـ َّر َد ْت َعلــى َم ْن ِطقَ ـ ِة ُب ِ
ـاح
ـت ال ِّريـ َ
()2
ـت �إِ َل ْيهــا».
ل ّمــا َحلَّ َقـ ْ
ــون ،تُ ْســ َت ُ
غاث بِ�أ ُك ِّف ِهــم
ــون ُهــ ْم َعــ َر ٌب َك ْنعانِيّ َ
�أ ْه ُلهــا ال�أ ْصليّ َ
ُس ـ ُح ُب اللَّطائِـ ِ
ـفُ ،عرِف ـوا بِال َبـ ْـذ ِل
ـفَ ،و بِ ِم ْثــلِ ِصفاتِهــم تُ ْر َق ـ ُم َّ
الصحائِـ ُ
الصفــا ِء� ،أ ْط َلقـوا َعلــى ُم ُدنِ ِهــم �أ ْســما ًء ُم ْسـ َت َم َّد ًة ِمـ َـن بي َئ ِت ِهـ ُم
ـلاح َو َّ
َو َّ
الصـ ِ
الحضــار ِِّي؛ لِذلِ َ
ــك ُيقــالُ � :إِ َّن �أ ْصــ َل َت ْســ ِم َي ِتها
ال ُج ْغرافِ َّيــ ِةَ ،وتُراثِ ِهــ ُم َ
ـت ،وقيـ َلَ :ص َفـدُ؛ لِ�أنّهــا َق ْيـ ٌد لِ ْل ُم ْن َعـ ِم َعليـ ِهَ ،و َق ْيـ ٌد لِســا ِك ِنها فــي
َص َفـ ُ
َم ْو ِق ِعهــاَ ،ف ِهـ َـي َت َقـ ُـع َعلــى َج َبــلٍ عـ ٍ
الح َر َكـ ِة
ـال ،لا َي َت َم َّكـ ُـن ســا ِك ُنها ِمـ َـن َ
فــي ُك ِّل َو ْقـ ٍ
خاصـ ًة �أ َّن َلهــا َمد َْخــلاً و ِاحــداً.
ـت؛ َف َي ْسـ َت ِق ُّر فِــي َمكانِـ ِهَّ ،
ِ
ــي َق ْيــ ٌد َو َت ْصفيــدٌَ ،وشَ ــ ُّد �أ ْغ ٍ
ــت
ــن َخ ُب َث ْ
ــلال لِــ ُك ِّل َم ْ
َوفــي ال ُمقابِــلِ ه َ
َن ْف ُس ـ ُهَ ،ف�أ ْف َس ـ َد فيهــا.
ــطين التّاريخ َّيــ ِة القَدي َمــ ِةَ ،ر ْغــ َم
تُ َعــ ُّد َصفَــ ُد ِم ْ
ــن ُمــد ُِن فِ َل ْس َ
ـروف ِســيا َدتِها ،و َت َغ ُّي ـ ِر َم ِ
َت َب ـد ُِّل ُظـ ِ
ـت ِ
حاض ـ َر ًة فــي
لامـ ِـح ُعرو َب ِتهــاَ .ظلَّـ ْ
الحضــار ِ
اريــخ وال ُب ْل ِ
ُك ُت ِ
َت
ات وال�أ َد ِب القَدي َمــ ِةَ ،و ُو ِجــد ْ
ــدان و َ
ــب التّ ِ
ــنَ ،و َمعالِــ ُم �أخْ ــرى تُ َؤ ِّصــ ُل لِ َكيانِهــا
فيهــا َح ْف ِريّ ٌ
ــات �أ َث ِريَّــ ٌة َو َمدافِ ُ
الحضاريَّــ ِة ال َم ْرموقَــ ِةَ ،و َت ْحف ُ
َــظ
ال َعريــقِ َو َمكا َن ِتهــا الدّين َّيــ ِة و إِال�داريَّــ ِة َو َ
ـف شــا ِهداً َعلــى ُه ِويَّ ِتهــا ال َعر بِ َّي ـ ِة
َلهــا ا ْم ِتدا َدهــا ال َع َربـ َّـي التّاريخـ َّـيَ ،و َت ِقـ ُ
السـ ْو ِق،
إِال� ْســلا ِم َّي ِة .فَفيهــا جا ِمـ ُـع ال�أ ْح َمـ ِر �أ ِو الظّا ِهـ ِر بي َبـ ْر َس ،وجا ِمـ ُـع ّ
ــع َب ِ
الســا َع ِة،
َو ُم َج َّم ُ
ــيَ ،و ُبــ ْر ُج ّ
نــات َي ْع َ
قــوبَ ،وزا ِو َيــ ُة الشَّ ــ ْي ِخ ال ُع ْثمانِ ِّ
وال َق ْل َعــ ُة ،و َغ ْي ُرهــا.
ش إِال� ْسـ ِ
ـلام َّي ِة �إِلــى الشَّ ـ ِ
َد َخ َلهــا إِال� ْســلا ُم َمـ َـع ُوصـ ِ
ـمال
ـول ال ُجيــو ِ
ِ
الصحابِـ ِّـي شُ ـ َر ْحبي َل ْبــنِ َح َسـ َن َة َ -رضـ َـي ﷲُ
ـطيني فاتِ َحـ ًة ،بِ ِقيــا َد ِة َّ
الف َل ْسـ ِّ
تاب ال�أ ْع ِ
لاق ا ْلخَ طي َر ِة في ِذ ْك ِر �أ َمرا ِء الشّ ا ِم َوا ْل َجزي َر ِة.
((ِ (1ك ُ
تاب ُص ْب ِح ال�أ ْعشى.
((ِ (2ك ُ

نُصولاًَ :ج ْم ُع َن ْصلٍ َ ،وه َو
الس ْه ِم.
َحدي َد ُة ال ُّر ْم ِح �أ ِو َّ
اللَّطائِ ِفَ :ج ْم ُع َلطي َف ٍة،
َو ِه َي ال ِّر ْف ُق َوال ِّرقَّ ُة.
تُ ْر َق ُم :تُ ْك َت ُب.

َت ْصفيدٌَ :ت ْقييدٌ.
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ـون عــا َم �أ ْلـ ٍ
كان بــا ِرزاً فــي َف ْتـ َر ِة ال ُحـ ِ
ـف َو ِم َئـ ٍة َو�أ ْر َبعيـ َـن
الصليب َّيـ ِة؛ �إِ ِذ اح َتلَّهــا َّ
ـروب َّ
الصليب ّيـ َ
َع ْنـ ُه ،-لكـ َّـن ُحضو َرهــا َ
السـ ِ
ـاحلِ الّــذي َغ ـ َز ْو ُه� ،أمــا َم َه َجمـ ِ
ـات �أ َم ـرا ِء ِد َمشْ ـ َـق ال�أيّوب ّييـ َـن.
لِ ْلميــلا ِدَ ،و َب َن ـ ْوا فيهــا ِح ْصن ـاً لِلدِّفــا ِع َعــنِ ّ
ـلاح الدّيــنِ ال�أيّوبـ ُّـي فــي َم ْع َر َكـ ِة ِحطّيـ َـن عــا َم �أ ْلـ ٍ
حاصـ َر
ـف َو ِم َئـ ٍة َوسـ ْب َع ٍة وثمانيـ َـن لِ ْلميــلا ِدَ ،
َو َب ْعدَمــا ا ْن َت َصـ َر َصـ ُ
الصليب ّييـ َـن ،و َتولّــى
َمدي َن ـ َة َص َف ـدَ ،و َه ـ َز َم ّ
زِما َم :قيا َدةَ.

لمون زِما َم �أمورِها.
ال ُم ْس َ

�أعا َدها ال َم ُ
الصليب ّي َين بِ ِقيا َد ِة الظا ِه ِر بي َب ْر َس ،الّذي َج َّد َد َمبان َيها َو َع َّم َرها ،فَحا َز ْت
ماليك َم َّر ًة �أخْ رى ِم َن َّ
َمكا َن ًة َرفي َع ًة في َع ْه ِد ِهمَ ،وكا َن ْت �إ ِْحدى نِ ِ
الس ْل َط َن ِة في بِلا ِد الشّ ا ِمَ ،و َح َل َق َة َبري ٍد َم َع ِم ْص َر ،و َم ْر َكزاً دين ّياً
يابات َّ
ُم ِه ّماً ،ثُ َّم َد َخ َل ْت في ُح ْك ِم ال ُع ْثمانِ ّي َين َف ْت َر ًة طوي َل ًةَ ،و ِم َّم ْن َح َك َمها الشّ ْي ُخ ظاه ُر ال ُع َمرَ ،والوالي �أ ْح َمد باشا
اح ِت ِ
حاص َر تِها.
الج ّزا ُرَ .و ْ
لال َص َفدََ ،ق ْب َل ُوصو لِ ِه �إِلى َع ّكا و ُم َ
اض ُط َّر نابِ ْليو ُن �إِلى ْ
َ
ـلال ال ِبرِيطانِـ ِّـيَ ،و َمـ َّر ْت بِ ُظـ ٍ
الاح ِتـ ِ
ـروف
الحـ ْر ِب العا َل ِم َّيـ ِة ال�أولــىَ ،و َق َعـ ْ
ـت َص َفـ ُد َت ْحـ َ
ـت َســي َط َر ِة ْ
َو�أ ْثنــا َء َ
الص ْهيو نِ َّي ـ ُة عــا َم �أ ْلـ ٍ
ـف َو تِس ـ ِعم َئ ٍة َو َثمانِ َي ـ ٍة و�أ ْر َبعيـ َـن لِلميــلا ِد بِشَ ـ ِّـن َه َجماتِهــا
َس ـ ِّي َئ ٍة ،ثُ ـ َّم َب ـ َد�أ ِت ال ِعصابـ ُ
ـات ِّ
دون َه ـوا َد ٍةَ ،مـ َـع ُمقا َو َم ـ ٍة َعني َف ـ ٍة ِمـ ْـن �أ ْبنائِهــا،
ال َو ْح ِش ـ َّي ِة َعلــى ال َمدي َن ـ ِة َ
َهوا َد ٍة :لينٍ َو ِر ْفقٍ .
صابات في
اله ْج َم ِة الشَّ ر َِس ِة ،فَعا َث ْت تِ ْل َك ال ِع
ذين حا َولوا َص َّد ه ِذ ِه
ُ
َ
الّ َ
عا َث ْت� :أ ْف َس َد
ْياب ِح ْق ِدها في َج َس ِدها الطّا ِهرِ،
َ
المدي َن ِة تَخْ ريباً و َتدْميراًَ ،و َغ َر َز ْت �أن َ
َو َن َّفـ َـذ ْت �أ ْبشَ ـ َـع َح ْمـ ِ
ـلات إِال�بــا َد ِة فيهــاَ ،حتّــى َل ـ ْم َي ْبـ َـق ِمـ ْـن ُس ـ ّكانِها ال َع ـ َر ِب �إِلّا القَلي ـ ُلَ ،ف َمشْ ـ َـه ُد َت ْرحيــلِ
ـوبَ ،و َت ـ َركَ فــي ِ ِ
ِ
ـطيني ُج ْرح ـاً نازِف ـاًَ ،يــروي ِحكا َي ـ َة ال�أ َل ـ ِم َعلــى
ُم ْع َظ ِم ِهــم أ� ْدمــى القُلـ َ
خاص ـ َرة الشّ ـ ْع ِب الف َل ْسـ ِّ
ـك ِ
للاح ِتـ ِ
لِسـ ِ
ـان َمـ ْـن َنجــا ِمـ ْـن �أ ْبنائِهــا؛ لِ ُت ْص ِبـ َـح ال َمدي َن ـ ُة َب ْع ـ َد ذلِـ َ
ـلال بِشَ ـ ْكلٍ كا ِمــلٍ .
خاض َع ـ ًة ْ
َو َم ْهمــا دا َر ْت َع َج َل ـ ُة ال َّز َمــنِ َ ،ت َظ ـ ُّل لِ َص َف ـ َد َعرا َق ـ ٌة و َمكا َن ـ ٌة َحضاريّ ـ ٌة َع َرب َّي ـ ٌة فــي ذاكِ ـ َر ِة ال َّز َمــنِ وذاكــر ِة
ـرون �إِ َل ْيهــا ِ
الجمي َل ـ َةَ ،و َي ْبقــى َهواؤُهــا
الجلي ـ ِل
عاص َم ـ َة
�أ ْبنائِهــا ،الَّذيـ َـن َي ْن ُظـ َ
َ
َ
ض في َص ْد ِر ِه.
َم ْصدورٍَ :مري ٍ
حين قالَ :
ِشفا ًء لِ ُك ِّل ٍ
لاجئ َم ْصدو ٍر بِال ُب ْع ِد َع ْنهاَ ،ولل ِه َد ُّر ال ُم َت َن ّبي َ
َل ِك يا َمنازِلُ في الق ِ
ُلوب َمنازِلُ
ص
َج َم َح ال َّزما ُن فَلا َلذي ٌذ خالِ ٌ
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�أ ْق َف ْر ِت �أن ِْت َو ُه َّن ِم ْن ِك �أوا ِه ُل
شـــوب ولا ُسرو ٌر ِ
كام ُل
ِم ّما َي ُ

تيعاب:
ال َف ْه ُم َو ْ
الاس ُ

حيح ِة فيما َي�أتي:
حيح ِةَ ،وبـِ (لا) �أما َم ال ِعبا َر ِة غي ِر ّ
جيب بـِ ( َنعم) �أما َم ال ِعبا َر ِة َّ
الص َ
الص َ
 -1نُ ُ
�أَ -تق َُع َمدي َن ُة َص َف َد في شَ ِ
						
طين.
مال فِ َل ْس َ
		
بَ -ت ْسم َي ُة ال ُمد ُِن ِع ْن َد ال َك ْنعان ّي َين ُم ْس َت َم َّد ٌة ِم ْن َحضا َر تِ ِه ْم َوبي َئ ِت ِه ُم ال ُج ْغراف َّي ِة.
ِ
الص ْهيون َّي ِة َعلى َص َف َد عا َم 1٩40م.
مات ال َو ْحش َّي ُة لِ ْل ِع
اله َج ُ
صابات ِّ
جَ -ب َد�أ ِت َ
د� -أ ْحمد باشا الج ّزار ِم َّم ْن َح َكموا َص َف َد في َع ْه ِد ال َم ِ
ماليك			.
الضمي ُر( ُه َّن) في َق ْو ِل ال ُم َت َن ّبي�« :أ ْق َف ْر ِت �أن ِْت َو ُه َّن ِم ْن ِك �أوا ِه ُل» َيعو ُد َعلى الق ِ
ُلوب.
هـَّ -
ِ -2م ْن �أ ْي َن َت ْس َت ِم ُّد َص َف ُد ُخصو َب َتها َو َغزا َر َة َعطائِها؟
ون؟
 -4بِ َم ُو ِص َف �أ ْه ُل َص َف َد ال�أ ْصل ّي َ

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل:

لام ُح ال َع َر بِ َّي ُة لِ َمدي َن ِة َص َف َد ه ِذ ِه ال�أيّا َمِ ،
َ -1ت َغ َّي َر ِت ال َم ِ
لك َّن ا ْر تِ َ ِ
طيني بِها ما زالَ ِ
حاضراً ،نُ َدلِّ ُل
باط الف َل ْس ِّ
ِ
الارتباط بِ ِعبار ٍ
ص.
َعلى هذا
ات ِم َن النَّ ِّ
 -2نُ َو ِّض ُح َدلا َل َة ُك ِّل ِعبا َر ٍة ِم ّما َي�أْتي:
َت �إِ َل ْيها.
ياح ل ّما َحلَّق ْ
 �-أ ْت َع َب ِت ال ِّر َ -تُ ْس َت ُغاث بِ�أ ُك ِّف ِهم ُس ُح ُب اللَّطائِ ِف.
لاجئ َم ْصدُو ٍر بِال ُب ْع ِد َع ْنها.
 َ -ي ْبقى َهواؤُها ِشفا ًء لِ ُك ِّل ٍ -3نُ َو ِّض ُح َجمالَ التَّ ْصوي ِر فيما َي�أْتي:
السما ِء في الشِّ تا ِء.
َ 1 -1ت ْصفو لِ َجمالِها َف ْوقَ ُذرا تِلالِها الشامخ ِة ،الَّتي تُعانِ ُق َق ْو َس َّ
روجها ِم َن ال ُب ِ
�2 -2أ َطلَّ ْت َعلى ال َكوا ِك ِب نُزولاًَ ،و َج َّر َد ْت َعلى َم ْن ِط َق ِة ُب ِ
روق نُصولاً.
َ 3 -3ت ـ َركَ َمشْ ـ َـه ُد ال َّرحي ـ ِل فــي ِ ِ
ِ
ـطيني ُج ْرح ـاً نازِف ـاًَ ،يــروي ِحكا َي ـ َة ال�أ َل ـ ِم
خاص ـ َرة الشَّ ـ ْع ِب الف َل ْسـ ِّ
َعلــى لِسـ ِ
ـان َمـ ْـن َنجــا ِمـ ْـن �أ ْبنائِهــا.
ْياب ِح ْق ِدها في َج َس ِدها الطّا ِهرِ.
َ 4 -4غ َر َز ِت ال ِع
ُ
صابات ِّ
الص ْهيو نِ َّي ُة �أن َ
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لوب:
ال ُّل َغ ُة َوال� أ ْس ُ

نُ َف ِّرقُ في ال َم ْعنى َب ْي َن ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
تاج الشَّ ْع ُب �إِلى َم ْن َي َت َولّى زِما َم �أ ْم ِر ِه.
�أَ • -ي ْح ُ
السائِ ُق زِما َم َس ّيا َر تِ ِه َب ْع َد الا ْط ِم ْئ ِ
نان لِ َت َوقُّ ِفها التّا ِّم.
• �أ ْف َل َت ّ
• شَ َّد ال ّل ِ
اع ُب زِما َم ِحذائِ ِه َق ْب َل النُّ ِ
زول �إِلى ال ُمبارا ِة.

�أ ْق َف ْر ِت �أن ِْت َو ُه َّن ِم ْن ِك �أوا ِه ُل

بَ • -ل ِك يا َمنازِلُ في الق ِ
ُلوب َمنازِلُ
• قالَ َتعالى :ﱫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱪ

(ال ُم َت َنبي)
( :٣٩يس)

َس َن ْر ِج ُع َي ْوم ًا

ص:
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ

ِ ِ
ـطينيُ ،و لِـ َد فــي َغـ َّز َة عــا َم 1927مَ ،ع ِمـ َل فــي التَّدْريـسَِ ،وفــي
هــارون هاشــم رشــيد شــاع ٌر ف َل ْسـ ٌّ
ـطين فــي ِ
الجام َعـ ِة ال َع َر بِ َّيـ ِةَ .صـ َد َر َلـ ُه قُرا َبـ ُة
�إِذا َعـ ِة َصـ ْو ِت ال َعـ َر ِب ال ِم ْص ِريَّـ ِة ،ثُـ َّم َع ِمـ َل فــي ُم َمثِّ ِل َّيـ ِة فِ َل ْسـ َ
ـميات
ـت َع َل ْي ـ ِه َت ْسـ ٌ
ـرين ديوان ـاً ِم ْنهــاَ :مـ َـع ال ُغ َربــا ِءَ ،و َعصافي ـ ُر الشَّ ـ ْو ِك .حــا َز �أ ْو ِس ـ َم ًة َو َجوائِ ـ َزَ ،و�أ ْط ِل َقـ ْ
ِعشْ ـ َ
ـاع ُر ال َعـ ْو َد ِةَ ،وشـ ِ
ـاع ُر النَّ ْك َبـ ِةَ ،وشـ ِ
ُمخْ َت ِل َفـ ٌةِ ،م ْنهــا :شـ ِ
ـاع ُر الثَّـ ْو َر ِةَ .ع َّبـ َر فــي قَصي َدتِـ ِه َعـ ْـن َم�أْســا ِة الشَّ ـ ْع ِب
ـات ال ُم ْع َتقَليـ َـن َو َمشـ ِ
ِ
ـف َعذابـ ِ
ـاع َر الا ْغ ِتـر ِ
اب َعـ ْـن
ـطيني ال ُم ْق َت َلـ ِـع ِمـ ْـن �أ ْر ِضـ ِهَ ،و َت َغنّــى بِالشُّ ــهدا ِءَ ،و َو َصـ َ
الف َل ْسـ ِّ
ـت َف ْيــرو ُز ه ـ ِذ ِه القَصي ـ َدةَ.
ال َو َطــنِ  ،وقــد َغ َنـ ْ
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َس َن ْر ِج ُع َي ْوم ًا

َســ َن ْر ِج ُع َي ْومــاً �إِلــى َح ِّينــا
مــان
َســ َن ْر ِج ُع َم ْهمــا َي ُمــ ُّر ال َّز ْ
ــبَ ،م ْهــلاً َولا َت ْر َتــ ِم
فَيــا َق ْل ُ
َي ِعــ ُّز َع َل ْينــا َغــداً �أ ْن َتعــو ْد
ــك ِع ْنــ َد التِّ ِ
ــلال تِ ْ
ُهنالِ َ
ــلال
ــب �أيّا ُم ُهــ ْم
نــاس ُهــ ُم ال ُح ُّ
َو ٌ
ُربــو ٌع َمــدى ال َع ْيــنِ َص ْفصافُهــا
ات فــي ِظلِّــ ِه
ــب ال ُّز َه ْيــر ُ
َت ُع ُّ
َليــب
َســ َن ْر ِج ُعَ ،خ َّب َرنــي ال َع ْند ْ
بِــ�أ َّن ال َبلابِــ َل َل ّمــا َتــ َز ْل
ــن تِ ِ
نيــن
ــلال َ
الح ْ
َومــا زالَ َب ْي َ
ـاح!
ـبَ ،ك ـ ْم شَ ـ َّر َدتْنا رِيـ ْ
فَيــا َق ْلـ ُ

َو َنغْــ َرقُ فــي دافِ ِ
ئــات ا ْل ُمنــى
ــسافات مــا َب ْي َننــا
َو َت ْنــ�أى الم َـ
ُ
َعلــى َد ْر ِب َع ْو َدتِنــا مو َهنــا
ــن ُهنــا
ُر ُ
فــوف ال ُّطيــو ِر َو َن ْح ُ
َتنــا ُم َو َت ْصحــو َعلــى َع ْه ِدنــا
ُهــدو ُء ا ْن ِتظــارٍ ،شَ ِ
ــج ُّي ال ِغنــا
َعلــى ُك ِّل مــا ٍء َوهــى فَان َْحنــى
الهنــا
َعبيــ َر ال ُهــدو ِء َو َص ْفــ َو َ
َغــدا َة ا ْل َت َق ْينــا َعلــى ُم ْن َحنــى
ُهنــاكَ
عيــش بِ�أشْ ــعارِنا
َت ُ
الحنيــنِ َمــكا ٌن َلنــا
َونــا ِ
س َ
َتعا َلــ ْواَ ،ســ َن ْر ِج ُعَ ،ه ّيــا بِنــا

َت ْن�أىَ :ت ْب ُعدُ.
مو َهناَ :ضعيفا.

شَ ِج ُّيُ :م َؤثِّ ُر.

َوهىَ :ض ُع َف.
ــن
َليــب :طائِــ ٌر َح َس ُ
ال َع ْند ُ
الصــ ْو ِت .
َّ

تيعاب:
ال َف ْه ُم َو ْ
الاس ُ

َليب الشّ ِاع َر ِع ْندَما ا ْل َتقَيا َعلى ال ُم ْن َحنى؟
1 -1بِماذا َخ َّب َر ال َع ْند ُ
َ 2 -2ر ْغ َم ُمرو ِر ال َّز َمنِ َو ُب ْع ِد ال َم ِ
سافاتَ ،ظ َّل الشّ ا ِع ُر َي ِح ُّن �إِلى �أمو ٍر �أو َر َدها في القَصي َد ِة هناكَ ،ن ْذ ُك ُرها.
َ 3 -3ي ْبني الشّ ِاع ُر ِحواراً َب ْي َن ُه َو َب ْي َن َق ْل ِب ِه ،بِماذا �أخْ َب َر ُه؟

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل:

الج ْم ِع؟
(س َن ْر ِج ُع) بِ َضمي ِر َ
1 -1ما َدلا َل ُة ْاس ِتخْ دا ِم الشّ ِاع ِر َل ْف َظ َة َ
َ 2 -2ق َّد َم الشّ ِاع ُر َو ْصفاً َجميلاً لِ ُربو ِع َو َط ِن ِه في القَصي َد ِة ،نُ َب ِّي ُن ُه.
فيض القَصي َد ُة بِ ُم ْف َر ِ
الحنينِ َو�أ َملِ ال َع ْو َد ِةَ ،ن ْس َتخْ ر ُِج َب ْعضاً ِم ْنها.
دات َ
َ 3 -3ت ُ
مات ِم ْن َد ٍ
لالات َمكان َّي ٍة �إِلى
ْ 4 -4اس َتخْ َد َم الشّ ا ِع ُر ( ُهناَ ،و ُهناكَ َ ،و ُهنالِ َك) ،نُ َو ِّض ُح ما �أضا َف ْت ُه ه ِذ ِه ال َك ِل ُ
القَصي َد ِة.
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ال َق ِ
واعــــ ُد

الم ْفعولُ في ِه (ال َّظ ْرف)
َ

َو َن ْغ َرقُ في دافِ ِ
ئات ا ْل ُمنى
َن ْقر�أ� :أ َ -س َن ْر ِج ُع َي ْوماً �إِلى َح ِّينا
َ
ِ
َ
أ
ً
فوف ال ُّطيو ِر و َن ْح ُن ُهنا
ر
د
عو
ت
ن
�
ا
غد
نا
ي
ل
ع
ز
ع
ي
َ
ُ ُ
ْ ْ
َ ُّ َ ْ
طيب لِ ُرؤْ َي ِتهاَ ،و َت ْصفو لِ َجمالِهاَ ،ف ْوقَ ُذرا ُم ْر َتفَعاتِها الشّ ِام َخ ِة،
س ِم ْن َبعي ٍد ،و َت ُ
بَ -ت ْهفو لها النَّ ْف ُ
عان شَ مالاًِ ،ر ْف َع َة ال َم ْو ِق ِع.
الج ْر َمقِ َغ ْرباًَ ،و ِم ْن َك ْن َ
السما ِء ِشتا ًءَ .ت�أْ ُخ ُذ ِم َن َ
الَّتي تُعانِ ُق َق ْو َس َّ
اح ِتـ ِ
الح ـ ْر ِب
جْ -
ـلال َص َف ـدََ ،ق ْب ـ َل ُوصولِـ ِه �إِلــى َع ـ ّكا و ُم َ
اض ُط ـ َّر نا ُب ْليــو ُن �إِلــى ْ
حاص َر تِهــاَ ...و�أ ْثنــا َء َ
الاح ِتـ ِ
ـلال ال ِبرِيطانِـ ِّـي.
العا َل ِم َّي ـ ِة ال�أولــىَ ،و َق َعـ ْ
ـت َص َف ـ ُد َت ْحـ َ
ـت َســي َط َر ِة ْ

َن ْس َت ْن ِت ُج:

ـان ُحـ ِ
ـوبَ ،يـ ُد ُّل َعلــى َزمـ ِ
ـدوث ال ِف ْعـ ِل �أ ْو َمكانِـ ِهُ ،م َت َض ِّمنـاً َم ْعنــى َحـ ْر ِف
1 -1ال َم ْفعــو ُل فيـ ِهْ :اسـ ٌم َم ْنصـ ٌ
الج ـ ِّر (في).
َ
مانَ ،و َظ ْر ِف َم ٍ
ُ 2 -2ي ْق َس ُم ال َم ْفعو ُل في ِه �إِلىَ :ظ ْر ِف َز ٍ
كان.
السما ُء بِالغُيو ِم َق ْب َل نُ ِ
زول ال َم َطرِ.
 َت َت َل َّب ُد َّ َت َت َم ْل َم ُل ال ُّزهو ُر َت ْح َت ُح َب ْي ِبات النَّدى.

ريبات
َت ْد ٌ

ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ

كان ال ُم ِ
ناس َب في ال َفر ِ
مان �أ ِو ال َم ِ
َن َض ُع َظ ْر َف ال َّز ِ
اغات:
( َت ْح َتَ ،مساءَ ،ي ْوماًَ ،ب ْعدََ ،نهاراًِ ،ع ْندََ ،ل ْيلاًَ ،طوالَ )
ـب َ .......و َل ْي َل ـ ًةَ ،و�أخي ـراً َو َص ْلنــا �إِلــى َجزي ـ َر ٍة َصغي ـ َر ٍةَ ،ف َن َز ْلنــا بِهــا َ ،.......و َج َل ْســنا
ســا َر بِنــا ال َم ْر َكـ ُ
 .......شَ ـ َـج َر ٍة كَبيـ َر ٍةَ ،و� .......أ ْن َرتَّ ْبنــا �أ ْم ِت َع َتنــاَ ،و ْاسـ َت َر ْحنا قَليــلاًَ ،ت َسـلَّ ْقنا َصخْ ـ َر ًة ُم ْر َت ِف َعـ ًةَ ،و نِ ْمنــا .......
ـث َعـ ْـن شَ ـ ْـي ٍء
الجزيـ َر ِة َن ْب َحـ ُ
اللَّ ْيـ ِل َف ْوقَهــاَ ،خ ْوفـاً ِمـ َـن ال ُوحــوشَِ .و ........الف َْجـ ِر َن َز ْلنــا َعــنِ َّ
الصخْ ـ َر ِةَ ،و ِسـ ْرنا فــي َ
َن�أْ ُك ُلـ ُهَ .و َقـ ْد �أ ْم َض ْينــا فــي تِ ْلـ َ
ـوف فيهــا َ .......و َننــا ُم ........
الجزيـ َر ِة َسـ ْب َع َة �أيّــا ٍمُ ،كنّــا َنطـ ُ
ـك َ
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ريب الثّاني:
الت َّْد ُ

(مهمة بيتية)

جيب َو ْف َق ال َم ْط ِ
لوب التّابِ ِع لِ ُك ِّل ُج ْم َل ٍة ِم ّما ي�أتي:
نُ ُ
1 -1ا ْن َط َلق ِ
ضاف �إِلي ِه في ال ُج ْم َل ِة)
َت الحافِ َل ُة �إِلى ال ُق ْد ِ
باح ال ُج ُم َع ِةَ ( .ن ْح ِذ ُف ال ُم َ
س َص َ
الاس َم ال َم ْجرو َر َظ ْرفاً)
2 -2تَخْ َت ِب ُئ ال�أفاعي في الشِّ تا ِءَ ( .ن ْج َع ُل ْ
داج ِم َن ال ُّظ َل ِم
َ 3 -3س َر ْي َت ِم ْن َح َر ٍم َل ْيلاً �إِلى َح َر ٍم
كَما َسرى ال َب ْد ُر في ٍ
(نُ ْعر ُِب ما َت ْح َت ُه ٌّ
خط في ال َب ْي ِت)

(البوصيري)
ّ

إِ
ال� ْملا ُء

َم ِ
واط ُن َه ْم َز ِة ال َق ْط ِع

الجدي ـ َد ِة ال ُم َج َّه ـ َز ِة بِ َكمالِ ّيـ ِ
ـات
�أ ْك َم ـ َل �إِ ْبراهي ـ ُم َطري َق ـ ُه �إِلــى َ
َن ْق َر�أ:
الخليــلُِ ،م ْط َم ِئنّ ـاً �إِلــى َس ـ ّيا َر تِ ِه َ
الحدي َث ـ ِةَ ،ف�أ ْس ـ َر َع َي ْطــوي ال َّطريـ َـق بِ َم ْر َك َب ِت ـ ِهَ ،ك َمـ ْـن �أ ْق َلـ َـع بِطائِـ َر ٍة َن ّفا َث ـ ٍة ،لا َي�أْ َب ـ ُه بِ ُب ْع ـ ِد
التِّ ْكنولوجيــا َ
الس ـيّار ِ
ات ال َم ْركَبـ ِ
َمســا َف ٍة �أ ْو قُ ْر بِهــاَ .ل ـ ْم َي ْس ـ َت ِم ْع لِ َت ْحذي ـر ِ
ات الَّتــي
ـات الَّتــي تُقابِ ُل ـ ُهَ ،و�أ َخـ َـذ َي ْجتــا ُز َّ
الخ ْلفـ ِّـي قائِــلاً :لا تُ ْسـ ِر ْع يــا والِــدي،
�أما َمـ ُهَ ،و َي َت َعدّاهــا .ل ِكـ َّـن َص ْوتـاً َنق ّيـاً َبريئـاً �أتــا ُه ِمـ َـن ال ُك ْر ِسـ ِّـي َ
ـاف� ،أ ِعدْنــي �إِلــى ال َب ْيـ ِ
الصـ ْو ُت ِمـ ْـن َغ ْف َل ِتـ ِهَ ،و بِ إِ� ْدرا ِكـ ِه لِ ُخطــو َر ِة ال�أ ْمـرَِ ،ك َبـ َـح
�إِنّــي �أخـ ُ
ـت ...فَا ْن َت َز َعـ ُه َّ
ـوت ال�أوا ُن.
ـف ُس ـ ْر َع َت ُهَ ،و َتــدا َركَ َمصي ـ َر ُهَ ،و َمصي ـ َر �أ ْطفالِ ـ ِه َق ْب ـ َل �أ ْن َيفـ َ
ِجمـ َ
ـاح َم ْر َك َب ِت ـ ِهَ ،و َخ َّفـ َ

َن ْس َت ْن ِت ُج:

اله ْم َز ُة الَّتي تُ ْن َط ُق َوتُ ْك َت ُب في بِدا َي ِة ال َكلا ِم� ،أ ْو َد ْر ِج ِه.
هي َ
هَ ْم َز ُة ال َق ْط ِعَ :

َمو ِاط ُن َه ْم َز ِة ال َق ْط ِع:

لاثي ال َم ْهمو ِز َو َم ْص َد ِر ِه� :أ ِس َف� ،أ َسفاً� /أبى� ،إبا ًء.
1 -1في ماضي الثُّ ِّ
باعي َو�أ ْم ِر ِه َو َم ْص َد ِر ِه� :أ ْق َل َع� ،أ ْق ِل ْع� ،إِ ْقلاعاً� /أ ْعطى� ،أ ْع ِط� ،إِ ْعطا ًء.
2 -2في ماضي ال ُّر ِّ
3 -3في صي َغ ِة ال ُمضا ِر ِع ال َم ْبدو ِء بِ َه ْم َز ٍة� :أسافِ ُر� ،أ ْج َت ِهدُ� ،أ ْس َتخْ ر ُِج.
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نيس� ،أ ْحلا ٌم .ما عدا ال�أ ْسما َء ال َعشَ َرةَ.
 -١في َج ِ
ميع ال�أ ْسما ِء� :أ ٌ
ميع ال ُح ِ
روف� :أ ْم� ،إ ِْن� ،إلّا ...
 -٢في َج ِ
الضمائِرِ� :أنا� ،أن َْت� ،أ ْن ُتما...
ميع َّ
 -٣في َج ِ

ريبات
َت ْد ٌ
ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ
لين َر ْس َمها:
َن َض ُع َخ ّط ًا َت ْح َت هَ ْم َز ِة ال َق ْط ِع ُم َع ِّل َ
1 -1قالَ َتعالى :ﱫﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﱪ

(سورة البقرة)٨٣ :

« 2-2لا َي ْس َتطي ُع الف َْه َم �إِلّا َم ْن َف َّر َغ َق ْل َب ُه لِلتَّ َف ُّه ِم ،كَما لا َي ْس َتطي ُع إِال� ْفها َم �إِلّا َم ْن َص َّح ْت نِ َّي ُت ُه في التَّ ْعلي ِم».
ِ
بي:
3-3قالَ الثَّعال ُّ

َل ْو �أنَّني �أن َْص ْف ُت في �إِ ْكر ِام ِه

لِ َج ِ
لال ُم ْهدي ِه ال َكري ِم ال�أ ْل َمعي

	�أ ْق َض ْم ُت ُه َح َّب ال ُفؤا ِد لِـــ ُح ِّب ِه

ـــع
َو َج َع ْل ُت َم ْر بِ َط ُه َسوا َد ال�أ ْد ُم ِ

ريب الثّاني:
الت َّْد ُ

(كتاب الحيوان)

(مهمة بيتية)

نُ َص ِّو ُب ال�أخْ طا َء إِال� ْملائ َّي َة ال َم ْقصو َد َة فيما َي�أْتي:
زا َد ِك ﷲُ َجمـــــــــــــــــــــــــــالا
اج ِمـلــي يا �أ َّم َع ْمــــــــــــرٍو
�أ -
ْ

ا َنا ْان ُجد ِ
اح َس ُن العــــــــــا َل ِم حــــــــــالا 		
ْت بِـــــ َو ْصـــــــلٍ
ْ
جاح ُه لِوالِ َد ْي ِه َو ُم َعلِّمي ِه َو َو َط ِن ِه ،فَهو �أ ْف َض ُل ا ْهدا ٍء ُي َق ِّد ُم ُه َل ُهم.
 با ْهدى ال ُم َت َف ِّوقُ َن َالس ْيرِ.
السائِ ُق ّ
 ج�إِذا ارا َد ّالسلا َم َة َل ُه َو لِ َغ ْي ِر ِهَ ،ف َي ِج ُب َع َل ْي ِه الا ْل ِتزا ُم بِ َقوانينِ َّ

التَّ ْعبي ُر:
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داني)
(�أبو فراس َ
الح ْم ّ

ال َو ْحدَ ُة

٣

ف َب َص َر ُه
اص َي ْخ ِط ُ
َقنّ ٌ

ص:
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ

زكــي العيلــة �أ َح ـ ُد ُكتّـ ِ
(جباليــا) بِ ِقطــا ِع
ـطينُ ،و لِـ َد فــي ُم َخ َّي ـ ِم َ
ـاب ال ِق َّص ـ ِة القَصي ـ َر ِة فــي فِ َل ْسـ َ
ـش،
َغ ـ َّز َة عــا َم 1950م ،لِ�أ ْس ـ َر ٍة ُه ِّج ـ َر ْت ِمـ ْـن (يِ ْبنــا) عــا َم 1948مِ .مـ ْـن َم ْجموعاتِ ـ ِه الق ََص ِص َّي ـ ِة :ال َع َطـ ُ
ض ُع ٍ
ضــال عــا َم 2008م.
الج َبــ ُل لا َي�أْتــيَ ،و َغي ُرهــاَ .وقَــ ْد وا َف ْتــ ُه ال َم ِن َّيــ ُة �إِ ْثــ َر َمــ َر ٍ
َو َ

ـطين ِمـ ْـن َجرائِـ َم َو ْح ِشـ َّي ٍة
ض َلـ ُه �أ ْطفــالُ فِ َل ْسـ َ
ُيحــا ِولُ الكاتِـ ُ
ـب فــي هـ ِذ ِه ال ِق َّصـ ِة �أ ْن ُي ْبـ ِر َز مــا َت َعـ َّر َ
اج ـ َه ال�أ ْطفــالُ َب�أ ِ
َعلــى �أ ْيــدي ُجنــو ِد الاح ِتـ ِ
الصغي ـ َر ِة ال ُجنــو َد
ـلال فــي الا ْن ِت َ
حلام ِهــم َّ
فاض ـ ِة ال�أولــى� ،إِ ْذ و َ
ال ُم َد َّججيـ َـن بِال�أ ْس ـ ِل َح ِة الثَّقي َل ـ ِة؛ مــا أ� ّدى �إِلــى اس ِتشْ ــها ِد َب ْع ِض ِهــمَ ،و �إِصا َب ـ ِة َب ْع ِض ِه ـ ُم ال�آ َخ ـ ِر بِ إ�ِعاقـ ٍ
ـات،
كَمــا َحـد َ
ـت نــو َر ال َع ْيــنِ
ـف الَّــذي َف َقـ َد َعي َنـ ُه ال ُيســرى َجـ ّرا َء شَ ـ ِـظيّ ٍة َخ َط َفــت نو َرهــاَ ،و�أ ْض َع َفـ ْ
يوسـ َ
َث َمـ َـع ُ
ـس تُ َج ِّسـدُها ال َع ْيـ ُـن ال ُّز ِ
ـكان ال َعيــنِ ال َمفقــو َد ِة.
ال�أخْ ــرى؛ َف َتح َّو َلـ ْ
جاج َّيـ ُة ال َمزرو َعـ ُة َمـ َ
ـت �أ ْحلا ُمـ ُه �إِلــى َكوابيـ َ
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اص َي ِ
ف َب َص َر ُه
خط ُ
َقنّ ٌ

زكي العيلة /فلسطين

ــف فــي َطري ِقــ ِه �إِلــى َب ْي ِتــ ِه الكائِــنِ فــي َطــ َر ِف ُم َخ َّيــ ِم
َ
يوس ُ
كان ُ
ـف ه ـ ِذ ِه
َجباليــاَ ،حديثُ ـ ُه َمـ َـع َرفي ِق ـ ِه ُم َح َّم ـ ٍد فــي َّ
الصـ ِّ
ـف التّ ِاسـ ِـع ُمخْ َت ِلـ ٌ
ال َم ـ َّرةََ ،ك ِلماتُـ ُه َت َخ َّطـ ِ
كان َي َت َفنَّـ ُـن فــي َس ـ ْب ِكهاَ ،و ُك ـ َر َة
ـب الَّتــي َ
ـت ال َمقالِـ َ
ال َقـ َد ِم الَّتــي َت َم َّكـ َـن �أخيـراً ِمـ ْـن ِشـرائِها ِمـ ْـن �أ َحـ ِد با َعـ ِة ال ِبضا َعـ ِة القَدي َمـ ِة
فــي ال ُم َخ َّيــ ِمَ ،و َم َحــ َّل ال�أ ْل ِ
يــن
عــاب الَّــذي َيلــو ُذ بِــ ِه ُم َت َت ِّبعــاً نِــزالَ ال ّلا ِع ِب َ
ـب َح ـ ْولَ َم ْوضوعـ ٍ
ـات َجدي ـ َد ٍة
َّ
ـب حا َلمــا ُيغــا ِد ُر ال َم ْد َر َس ـ َة ،لِ َي ْن َصـ َّ
الص ِاخـ َ

ْاح َتلَّـ ِ
ـابيع الثَّلا َثـ ِة ال�أخيـ َر ِة :طائِـ َر ِة ال�أباتشــي� ،إم،16
ـت ال ُو ْجـ َ
ـدان فــي ال�أسـ ِ
الجرحــى،
ال َقنّــاصَِ ،رصــا ٍ
الح َجــرِ ،الشُّ َــهدا ِءَ ،
ص َثقيــلٍ ،ال ِمقــلا ِعَ ،
بخ َل ِد ِهمــا �أ َّن �أ ْمــراً ِ
ِ
َســ ّيار ِ
صاعقــاً
ات إِال�
كان َيــدو ُر َ
ســعافَ ،...هــ ْل َ
َسـ ُي َب ِّد ُل َحيا َت ُهمــا َب ْعـ َد َدقائِـ َـق؟ هـ ْل كانــا َي ُظنّـ ِ
ـان فــي َل ْح َظـ ٍة �أ َّن شَ ــيئاً مــا
الصغيــ َرةَ؟
َســ َي ْد َه ُم ُهماَ ،و ُي َد ِّمــ ُر �إِلــى ال�أ َبــ ِد �أ ْحلا َم ُهمــا َّ

َس ْب ِكها :اخ ِت ِ
لاقها َو َت�أْلي ِفها.

الخ َلدُ :ال َع ْق ُل.
َ
َد َه َمَ :ه َج َم.

َط َر ُف ال ُم َخ َّي ِم ِم َن النَّ ِ
تافات،
ات ُمشْ َت ِع َل ٌةُ ،ه ٌ
اح َي ِة الشَّ مالِ َّي ِة� ،إِطار ٌ
لون ِحجا َر ًة
الص ْب َي ِة َيح ِم َ
َع َر َب ٌة َم ْقلو َب ٌةَ ،برامي ُل فا ِر َغ ٌةَ ،ث َّم َة َم ْجمو َع ٌة ِم َن ِّ
ات �إ ِْس ٍ
داءات� ،أ ْبواقُ َسيّار ِ
صاص
َو َح ًصى في �أ ُك ِّف ِه ُم ال َّط ِريَّ ِة ،نِ ٌ
عافَ ،ر ٌ
سون َخ ْل َف َحو ِاج َز �إ ِْس َم ْن ِت َّي ٍة َبعي َد ٍة،
َي َتنا َث ُر َح ْولَ ال ِفت َي ِة ،ال ُجنو ُد َي َت َم ْت َر َ
اص
الص ْب َي ِةَ ،هدي ُر طائِ َر ٍةَ ،رشَ ُ
َمسا َف ٌة لا َت ِص ُلها ِحجا َر ُة ِّ
قات َرشّ اشٍَ ،قنّ ٌ
باطونُ ،يو ِّز ُع َرصاصاتِ ِه ،و َينثُ ُرها ِ
ٍ
ناح َي َة ال ِفت َي ِة.
َي ْح َتمي بساتِ ِر
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مــون
ال َمــكا ُن َم ْك ٌ
ــح ال ِفت َيــ ُة علــى إِال� ْســ َف ْل ِتَ ،ي ْح َت َ
شــوفَ ،ي ْن َب ِط ُ
بِ ِحجــا َر ِة ال َّرصيـ ِ
ص َي ْم ـ ُرقُ
ـاص ال َق ْن ـ ِ
ـفُ ،ي َفتِّشـ َ
ـون َعـ ْـن ِظ ـ ٍّل َو ِغطــا ٍءَ ،رصـ ُ
ِمـ ْـن َف ـ ْو ِق ُر ِ
ثون بِ َص ْفح ـ ِة
الاح ِتمــا َء بِ ـ�أ ِّي شَ ـ ْـي ٍءَ ،ي َتشَ ـ َّب َ
ؤوس ـ ِه ْمُ ،يحاوِلـ َ
ـون ْ
ـف َر�أ َس ـ ُهَ ،ي َتشَ ـ َّم ُم َخ َب ـراً،
يوسـ ُ
الشّ ــا ِر ِعَ ،ي َت َوقَّـ ُ
ـاص َثوانِـ َـيَ ،ي ْر َف ـ ُع ُ
ـف ال َّرصـ ُ

َي َتشَ َّب ُثَ :ي َت َعلَّ ُق َو َي َت َم َّس ُك.

اخ� ،أصابِ ُعـ ُه َت َتشَ ـ َّب ُث
صاصـ ٌة َت ْسـ َت ِق ُّر فــي َر َق َب ِتـ ِه ،شَ ـ ِـظ َّي ٌة َت ْق َت ِلـ ُع َعي َنــهُ ،صـر ٌ
َر َ
ـات.
ـب علــى َج ْن ِب ـ ِهَ ،ي َتراخــى ،تُغــا ِد ُر ُه ال َم ْر ئِ ّيـ ُ
بِ َ
اله ـوا ِءَ ،حشْ ـ َر َج ٌةَ ،ي ْن َق ِلـ ُ

الح ْن َج َر ِة.
َحشْ َر َجةَ :ت َر ُّد ُد النَّ َف ِ
س في َ

ات إِال� ْس ِ
ــج بِالنّــاسِ� ،أ ْبــواقُ ســ ّيار ِ
ــف ُم ْع ِل َنــ ًة فــي ُك ِّل َل ْح َظــ ٍة
ُم ْس َتشْ ــفى الشِّ ــفا ِء بِغَــ َّز َة َي ُع ُّ
ــعاف لا َت َت َوقَّ ُ
الصغي ـرَِ ،ت ْم َت ـ ُّد َص ـ ْو َب �أ ْج ِه ـ َز ٍة ُم َت َع ـ ِّد َد ِة
َعــن شَ ــهي ٍد �أ ْو َجريـ ٍـحِ ،ضمـ ٌ
الج َس ـ ِد َّ
ـب َرفي َع ـ ٌة َت ْن َت ِش ـ ُر َع ْب ـ َر َ
ـادات� ،أنابيـ ُ
ات ال ُم ْس َتشْ ــفى� ،أ ْض َحـ ِ
ـف َمــكا ٌن َغي ـ ُر َم َم ـ ّر ِ
ال�أشْ ـ ِ
ـت ال ُهمــو ُم
يوسـ َ
ـكالُ ،غ ْر َف ـ ُة ال ِعنا َي ـ ِة ال ُم َكثَّ َف ـ ِةَ ،ل ـ ْم َي ُع ـ ْد لِ�أ ْس ـ َر ِة ُ
ـف َت�أْتــي ر َاح ـ ُة البـ ِ
ـف َو ُه ـ َو َي َت َح ـ َّو ُل �إِلــى ُجثَّـ ٍة �أما َم ُهــم؟!
يوسـ َ
ُج ـ ْزءاً ِمـ ْـن َحيــا ِة �أ ْف ـرا ِد ال�أ ْس ـ َر ِةَ ،و َك ْيـ َ
ـال َو ُه ـ ْم َي ـ َر ْو َن ُ

الصغيـ َر الكائِـ َـن فــي سـ ِ
ـوق ال ُم َخ َّيـ ِمَ ،ي َت َن َّقـ ُل ِمـ ْـن َطبيـ ٍ
ـب �إِلــى � َآخـ َرَ ،ع ْينــا ُه غا َبـ ٌة ِمـ َـن
	�أ ْغ َلـ َـق ال�أ ُب ُدكّا َنـ ُه َّ
ــض ُهدو ئِهــا.
ــث َعــن �إِجا َبــ ٍة تُعيــ ُد للنَّ ْفــ ِ
التَّ َو ُّســ ِل َوال َّرجــا ِءَ ،ي ْب َح ُ
س َب ْع َ
ـاج �إِلــى َع َم ِل ّيـ ٍ
ـات ِجر ِاح َّي ـ ٍة َدقي َق ـ ٍة،
ـف َحر َِج ـ ٌة َت ْحتـ ُ
يوسـ َ
�إ ْمكانِ ّياتُنــا َم ْحــدو َد ٌة فــي ُم ْس َتشْ ــفى الشِّ ــفا ِء ،حا َل ـ ُة ُ
ـلاج َب ْع ـ َد �أيّــا ٍم خــار َِج ال َو َطــنِ � .أ ْوراقٌ � ،أخْ تــا ٌم،
الجرحــى الَّتــي َس ـ َت َت َو َّج ُه لِل ِعـ ِ
َس ـ َن ْع َم ُل َعلــى َت ْســفي ِر ِه ِض ْمـ َـن قافِ َل ـ ِة َ
َق َلـ ٌـق لا َي ْن َتهــي فــي ا ْن ِتظــا ِر التَّ ْحوي َل ـ ِة.

ـت فــي
ـف فــي ُم ْس َتشْ ــفى ال ِّريــاضِ ،ا ْث َنتــا َعشْ ـ َر َة َع َم ِل َّي ـ ًة ِجر ِاح َّي ـ ًة �أ ْج ِر َيـ ْ
يوسـ ُ
	�أ ْر َب َع ـ ُة �أشْ ـ ُه ٍر كا ِم َل ـ ٌة �أ ْمضاهــا ُ
قومون �أخي ـراً بِ َت ْركيـ ِ
ـب َع ْيــنٍ
ـب َو ُه ـ َو ُي َبلِّـ ُغ والِـ َد ُه بِ�أنَّ ُه ـ ْم َس ـ َي َ
َر َق َب ِت ـ ِه َو َع ْي ِن ـ ِهِ ،ع ْندَمــا َب ـ َد�أ َي ْس ـ َتعي ُد َو ْع َي ـ ُهَ ،س ـ ِم َع ال َّطبيـ َ
ُز ِ
ـف َعـ ْـن تِلـ َ
ـك الَّتــي
ـف لِ َف ْت ـ َر ٍة �أ َّن ال َع ْيـ َـن ال َم ْوعــو َد َة َلـ ْـن تَخْ َت ِلـ َ
يوسـ ُ
جاج َّي ـ ٍة ِع َوض ـاً َعــنِ ال َع ْيــنِ ال َم ْفقــو َد ِة ،ا ْع َت َق ـ َد ُ
ـاس َم ـ َّر ًة �أخْ ــرىَ ،و َس ـ َي ْر ِج ُع
ـاص ال َقنّــا ِ
َم َّزقَهــا َرصـ ُ
ص إِال� ْس ـرائي ِل ِّيَ ،و أ� َّن النّــو َر عائِ ـ ٌد ثانِ َي ـ ًة �إِلــى َع ْي ِن ـ ِهَ ،و َس ـ َيرى النّـ َ
لِ ُهتافاتِـ ِه َو ُهـ َو َي َت َت َّبـ ُع نِـزالَ ال ّلا ِعبيـ َـن فــي َم َحـ ِّل ال�أ ْلعـ ِ
ـابَ ،سـ َي ْق ِف ُز ثانِ َيـ ًة َفــوقَ شـوا ِر ِع ال ُم َخ َّيـ ِمَ ،و ُهـ َو ُيطــا ِر ُد ُك َر َتـ ُه
ال َعتي َق ـ َة ال َم ْحبو َب ـ َةَ ،و َلـ ْـن ُيعي َق ـ ُه شَ ـ ْـيءٌ َب ْع ـ َد ال َيــو ِم.
ِع ْندَمــا �أزالـوا ال�أ ْر بِ َطـ َة َعـ ْـن َع ْي ِنـ ِه ،ف ِ
ُوجـ َـئ بِ�أنَّـ ُه َلـ ْم َي ُعـ ْد ُي ْب ِصـ ُر ال�أشْ ــيا َء �إ َّلا بِ َب ِق َّيـ ِة نــو ٍر فــي َع ْي ِنـ ِه ال ُي ْمنــى،
ـك ال َع ْيـ َـن ال ُّز ِ
ـس بِ َعـ ٍ
ـس �أ ْكـوا ٍم ِمـ َـن ال َع َت َمـ ِةَ ،كـ ْم َكـ ِر َه تِلـ َ
ـذاب َلـ ْم َي ْع ِر ْفـ ُه
جاج َّيـ َة الَّتــي ْاح َتلَّـ ْ
ـت َج ْف َن ْيـ ِهُ ،ي ِحـ ُّ
�أ ْص َبـ َـح َحبيـ َ
ـب لِ�أبيـ ِه �أ َّن تِلـ َ
حاجـ ٍة �إِلــى َتغْييـ ٍر َب ْعـ َد ِسـتَّ ِة �أشْ ـ ُه ٍر
ـك ال َع ْيـ َـن بِ َ
ِمـ ْـن َق ْبـ ُل ،حي َنمــا َيقــو ُم بِ ِل ْب ِســها �أ ْو َخ ْل ِعهــا� .أ َّكـ َد ال َّطبيـ ُ
ـب َمـ َـع َو ْج ِهـ ِه.
َحتّــى َت َت َ
ناسـ َ
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ص
صاصـ ُة ال َقنّــا ِ
ِع ْندَمــا عــا َد �إِلــى ال َم ْد َر َسـ ِة َب ْعـ َد ِسـتَّ ِة �أشْ ـ ُه ٍر َع ِلـ َم �أ َّن َصدي َقـ ُه ُم َح َّمــداً َلـ ْـن َيعــو َد لل َم ْد َر َسـ ِة ،ف َر َ
الَّتــي ْاسـ َت َق َّر ْت فــي َر�أْ ِسـ ِه �أ ْف َق َد ْتـ ُه ُجـ ْزءاً كَبيـراً ِمـ ْـن َت ْركيـ ِز ِه َوذا ِك َر تِـ ِهَ ،و�أ ْب َق ْتـ ُه �أســي َر شَ ـ َل ٍل ِشـ ْب ِه ِ
كامـلٍ.
ـف ذلـ َ
كان َي ْكفيـ ِه الا ْن ِتبــا ُه �إِلــى شَ ـ ْر ِح ال ُم َعلِّـ ِمَ ،كـ ْـي َي ْح ِجـ َز َم ْر َت َبـ ًة ُم َت َق ِّد َمـ ًة
ـك ال ِّط ْفـ َل الَّــذي َ
يوسـ ُ
َلـ ْم َي ُعـ ْد ُ
ـت َت ْرقُ ـ ُد �إِلــى جانِـ ِ
ـب وِســا َدتِ ِه تُ ـرا ِو ُد َخيا َل ـ ُه،
ـفَ ،تر َاجـ َـع َت ْرتي ُب ـ ُهَ ،ل ـ ْم َت ُع ـ ْد ُك ـ َر ُة ال َق ـ َد ِم الَّتــي كا َنـ ْ
َب ْيـ َـن �أوائِ ـ ِل َّ
الصـ ِّ

ـاب (ال�أتــاري)� ،أ ْص َبـ َـح ُك ُّل َه ِّمـ ِه ال�آ َن الا ْب ِتعــا َد َعـ ْـن باقــي �أ ْقرانِـ ِهَ ،ت َح َّو َلـ ِ
الصــو َر ُة �أما َمـ ُه
ـت ّ
ا ْب َتعـد َْت َعـ ْـن َعي ِنـ ِه �أ ْلعـ ُ
ـالاتُ ،ك ُّل �أ ْح ِ
�إِلــى َخيـ ٍ
ـك ال َع ْيــنِ ال ُّز ِ
لامـ ِه ال�آ َن َم ْحصــو َر ٌة فــي َتغييـ ِر تِلـ َ
جاج َّيـ ِة الَّتــي زا َد ُع ُم ُرهــا َعلــى العا َم ْيــنِ َ ،حتّــى
ـف ِ
ـاص بِ َت ْنظيـ ِ
لات ال�أ ِب
الـ َّدوا ُء الَّــذي َح َم َلـ ُه أ�بــو ُه ِمـ ْـن ُم ْس َتشْ ــفى ال ِّريــا ِ
باطــنِ ال َع ْيــنِ َن ِفـدََ ،و َلــم تُ ْجـ ِد ُمحــا َو ُ
ض الخـ ِّ
َن ْفعـاً فــي َســبي ِل �إيجــا ِد ِه أ�و َت ْوفيـ ِر ِه.
ناسـ ُـق َمـ َـع َه ْي َئـ ِة َع ْي ِنـ ِه ِ
ف ََهـ ْل ُي ِ
مكـ ُـن �أ ْن َيحــو َز َعلــى َع ْيــنٍ ُز ِ
الضـ ْو ُء َي ْن َح ِسـ ُر
الباق َيـ ِة الَّتــي َبـ َد�أ ّ
جاج َّيـ ٍة �أخْ ــرى َت َت َ
َع ْنهــا شَ ـ ْيئاً َفشَ ـ ْيئاً؟

َم ْن ُيعي ُد �إِ َلي ِه ال�أ ْج ِن َح َة الَّتي فا َر َق ْت ُهَ ،والشّ وا ِر َع الَّتي غا َد َر ْت ُه؟
اص َي ْح َتمي بِالطّائِ َر ِة َوال ّرشّ ِ
ِ
الباطون؟!
اشات َو َسواتِ ِر
َم ْن ُيعي ُد النّو َر �إِلى َع ْي َن ْينِ ا ْغتا َل ُهما قنّ ٌ

تيعاب:
ال َف ْه ُم َو ْ
الاس ُ

حيح ِة فيما َي�أتي:
حيح ِةَ ،وبـِ (لا) �أما َم ال ِعبا َر ِة غي ِر ّ
جيب بـِ ( َنعم) �أما َم ال ِعبا َر ِة َّ
الص َ
الص َ
1ـ نُ ُ
ف التّ ِاس ِع ال�أ ِ
الاح ِت ِ
ساس ِّي( .
يوس ُف بِ َرصا ِ
كان في َّ
لال ِع ْندَما َ
ص ْ
الص ِّ
صيب ُ
�أ� -أ َ
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)

يوس ُف ِ
كام َل ِع ِ
			
لاج ِه في ُم ْس َتشْ فى الشِّ فا ِء في َغ َّزةَ.
بْ -اس َت ْك َم َل ُ

(

)

ج� -أعا َد ِت ال َع ْي ُن ال ُّز ِ
يوس َف َب َص َر ُهَ ،و َم َّك َن ْت ُه ِمن ُمشا َه َد ِة ال�أشْ يا ِء ِم ْن َحولِ ِه.
جاج َّي ُة لِ ُ

(

)

		
ض َو َق ْد عوفِ َي ُمعافا ًة تا َّم ًة ِم َن ال�إ صا َب ِة.
ديق ُمح ّم ٌد ِم َن ال ِّريا ِ
د -عا َد َّ
الص ُ

(

)

جاج َّي ِة القَدي َم ِةَ ،و َت ْوفي ِر ال َّدوا ِء ال ّلا ِز ِم لِ َت ْن ِ
يوس َف ال َيو َم َم ْحصو َر ٌة في َتغْيي ِر ال َع ْينِ ال ُّز ِ
ظيف
هـُ -ك ُّل �أ ْحلا ِم ُ
ِ
( )
									
باطنِ ال َع ْينِ .

لاج في الخار ِِج ،نُ َو ِّض ُح َس َب َب ذلِ َك.
يوس ُف لِل ِع ِ
٣ـ سا َف َر ُ
٤ـ َعلا َم َت ُد ُّل َك ْث َر ُة ال َع َم ِل ّي ِ
يوس َف في ال ُم ْس َتشْ فى؟
ات الَّتي �أ ْج ِر َي ْت لِ ُ
يوس ُف ال َع ْي َن ال ُّز ِ
جاج َّي َة الَّتي ُر ِّك َب ْت َل ُه ،نُ َب ِّي ُن َس َب َب ذلِ َك.
٦ـ َل ْم ُي ِح َّب ُ

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل:

ـال العا َلـ ِمِ ،
ـف �أ ْحلا ُمـ ُه ال ُّطفولِ َّيـ ُة َق ْبـ َل إِال�صا َبـ ِة َك َب ِق َّيـ ِة �أ ْطفـ ِ
لكـ َّـن َف ْقـ َد َع ْي ِنـ ِه َج َع َلـ ُه َي ْح ُلـ ُم بِ�أشْ ــيا َء
١ـ َ
يوسـ َ
كان لِ ُ
�أخْ ــرى ،نُ َو ِّضـ ُـح تِلـ َ
ـك ال�أ ْحــلا َم.
الاح ِت ِ
ض كَثي ٌر ِم ْن �أ ْط ِ
لال ،ما و ِاج ُبنا َن ْح َو ُهم؟
تيج َة �إصا َب ِت ِه ْم بِ َرصا ِ
ص ُجنو ِد ْ
طين لِل�إ عا َق ِة َن َ
فال فِ َل ْس َ
٢ـ َت َع َّر َ
الصو َر َة ال َفنِّ َّي َة في ُك ٍّل ِم َن ال ِعبار ِ
ات ال�آتِ َي ِة:
 -٣نُ َو ِّض ُح ّ
ـ َع ْينا ُه غا َب ٌة ِم َن ال َت َو ُّسلِ َوال َّرجا ِء.
بيس �أ ْكوا ٍم ِم َن ال َع ْت َم ِة.
ـ �أ ْص َب َح َح َ
يوس ُف َر�أْ َس ُهَ ،ي َتشَ َّم ُم َخ َبراً.
ـ َي ْرف َُع ُ

رِسا َل ٌة ِم َن ال ِّز ْنزا َن ِة ( إ�ِلى �أ ّمي)
ص:
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ
ِ ِ
ِ
َع ْبــد النّ ِ
ـطينيِ ،مـ ْـن َموالي ـ ِد طو َل َك ـ ْر َم عــا َم 1957م ،قَضــى ُج ـ ْزءاً ِمـ ْـن
اصــر صالــح شــاع ٌر ف َل ْسـ ٌّ
الاح ِتـ ِ
َحياتِـ ِه فــي ُسـ ِ
ـس ذلِـ َ
ـك َعلــى ِش ـ ْع ِر ِه ُح ّب ـاً لل َو َطــنِ َو ُصمــوداً فــي َو ْج ـ ِه ال ُم ْح َت ـ ِّل.
ـجون ْ
ـلال ،فا ْن َع َكـ َ
ــن َدواوي ِنــ ِه :خا ِر َطــ ُة الفَــ َر ِح ،وال َم ْجــ ُد َي ْن َحنــي �أما َم ُكــم.
ِم ْ
ـلالَ ،ومــا َت َخلَّ َلهــا ِمـ ْـن َعذابـ ٍ
الاح ِتـ ِ
ِض الشّ ــا ِع ُر َت ْج ِر َب َت ـ ُه فــي ُسـ ِ
ـات
ـجون ْ
فــي هــذ ِه القَصي ـ َد ِة َيع ـر ُ
ـش ِمــن ِخـ ِ
ـلال
الحنيـ َـن �إلــى �أ ِّم ـ ِه ،الَّتــي َي ِرم ـ ُز بِهــا لِــل�أ ْر ِ
َو�آلا ٍم َو�أ ْحــلا ٍمَ ،ف َّج ـ َر ْت َل َد ْي ـ ِه َ
ض َوال�أ َّم ـ ِةَ .و ُين ِعـ ُ
الاح ِت ِ
ــلال.
ْاســ ِت ْحضا ِر ِه َط ْيفَهــا َن ْز َعــ َة ُّ
ــن ْ
الصمــو ِد َوالتَّ َحــدّي الَّتــي َســ َتقو ُد �إِلــى التَّ َحــ ُّر ِر ِم َ
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ـ1ـ

رِسا َل ٌة ِم َن ال ِّز ْنزا َن ِة
( إ�ِلى �أ ّمي)

ال َم ْو ِك ُب ال َم ْوعو ُد شَ َّق َطري َق ُه َع ْب َر ال ِبحا ْر
َو َسرى ..تُعانِ ُق ُه النَّسائِ ُم َوال َمحا ْر
َو َر أ� ْي ُت َط ْل َع َت ِك النَّ ِديَّ َة ِم ْن َبعي ْد
َمثُ َل ْت �أمامي ِم ْث َل َط ْي ٍف لا َيحيدْ..

عبد الناصر صالح /فِ َل ْسطين

�أ ّما ُه يا َل ْح َن النَّها ْر
عين؟
َه ْل َت ْس َم ْ

نين
ال َق ْل ُب َيخْ ف ُُق َوالتَّشَ ُّوقُ َو َ
الح ْ
هوف َيخْ َترِقُ ِ
الجدا ْر
دائي ال َم ْل َ
�أ ّما ُه َل ْي َت ِك َت ْس َم َ
عين نِ َ
َي�أْتي �إِ َل ْي ِك َم َع ال ُّطيو ِر البا ِك ِ
يات َعلى الدِّيا ْر
َي�أْتي َم َع ال َم َط ِر ال ُم َحلِّقِ َف ْوقَ �أ ْط ِ
لال ال َم�آسي َوال�أ َل ْم

لهوف :ال ُم َتشَ ِّوقُ .
ال َم ُ

�أ ّما ُه يا �أ ْحلى َن َغ ْم..
يا َم ْن َخ َل ْق ِت ُوجو ِد َي ال َمشْ هو َد ِم ْن َج ْو ِف ال َع َد ْم

َك ُب َر ال�أسي ُر َو�أ ْب َرق َْت َع ْينا ْه..
الحياةْ..
َو َهفا ال ُفؤا ُد �إِلى َ

هفاَ :ح َّن َواشْ تاقَ .

�أ ّما ُه َهلّ َل ِت النُّجو ُم َعلى ال ِق َم ْم
ـ2ـ
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ِفين؟
عا ٌم َمضى َه ْل َت ْعر ْ
َت بِ ِه ال�أيّا ُم َو ْجهي
َج َحد ْ

َج َحدَ� :أن َك َر.

جين؟
الس ْ
َل ْم َت ُق ْلَ :ك ْي َف َّ

ِفين..
عا ٌم َمضى �أ ّما ُه َل ْي َت ِك َت ْعر ْ
يون
ال َّد ْم ُع َي ْل َه ُث في ال ُع ْ
جون
َوال َق ْي ُد �أ ْدماني َو َ
فاض ْت بي الشُّ ْ
�أ ّما ُه َه ْل َت�أْتي النَّجا ْة
�أ ّما ُه َو ْج ُه ِك لا �أرا ْه..

عا ٌم َمضى َو َصفا ُء َق ْل ِب ِك لا �أرا ْه
�أ ّما ُه َه ْل َت�أْتي النَّجا ْة

الحياةْ..
عي في َ
َد َج ِت َ
الحيا ُة َ ...و َج َّف َد ْم َ

َد َج ِت� :أظ َل َم ِت.

ـ3ـ

ال َم ْو ِك ُب ال َم ْوعو ُد شَ َّق َطري َق ُه َع ْب َر ال ِبحا ْر
َو َسرى ..تُعانِ ُق ُه النَّسائِ ُم َوال َمحا ْر

فوح بِالا ْن ِتصا ْر
ِظ ّلاً َي ُ
َو َرسائِلي َرك ٌْب َس َيخْ َترِقُ ِ
الحصا ْر
�أ ّما ُه يا َل ْح َن النَّها ْر
عين؟
َه ْل َت ْس َم ْ

جون
الس ْ
�أنّاتِ َي َ
الح ّرى بِ�أ ْق ِب َي ِة ُّ
لا شَ ي َء غي َر اللَّ ْي ِل َوال َق ْي ِد ال َكبي ْر

مــع قَبــوٍَ ،و ُهــ َو
�أق ِب َيــ ٌةَ :ج ُ
ــق (ال ِّز ْنزا َنــة).
ال ِبنــا ُء َّ
الض ِّي ُ

َو َمصائِ ِب ال َّز َمنِ ال َعسي ْر..
نون
َس ْودا ُء َت ْل َت ِح ُف ال َم ْ
عين
�أ ّما ُه َلي َت ِك َت ْس َم ْ

29

نين
ال َق ْل ُب َيخْ ف ُُق َوالتَّش ُّوقُ َو َ
الح ْ
ِ
هون
لكنَّني �أ ّما ُه َم ْهما طالَ ِس ْج ِن َي َل ْن �أ ْ
هون..
�أ ّما ُه �إِنّي َل ْن �أ ْ

ريق َو ْج ِه ِك في الم�آقي كالنَّها ْر
َو َب ُ
كَال َم ْو ِج َي ْع َت ِن ُق ال َمحا ْر..

ال َم�آقــيَ :ج ْمـ ُـع َم�أقــيَ ،و ُهـ َو
َمجــرى الدَّمـ ِـع ِمـ َـن ال َع ْيــنِ .

هون
لاَ ..ل ْن �أ ْ
َف�أنا َو�أن ِْت َعلى ا ْن ِتظا ْر..
َف�أنا َو�أن ِْت َعلى ا ْن ِتظا ْر..

تيعاب:
ال َف ْه ُم َو ْ
الاس ُ

� -١إِلا َم َي ْهفو فُؤا ُد الشّ ِاع ِر ال�أسيرِ؟
اق ِ
 -٢ما َوسي َل ُة ال�أسي ِر لاخْ ِتر ِ
الس ْجنِ ؟
الحصا ِر الَّذي َيعيشُ ُه في ِّ
 -٣ماذا �أرا َد الشّ ِاع ُر �أ ْن ُيس ِم َع �أ َّم ُه؟

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل:

وض ُح َم ِ
وط َن التَّفاؤ ُِل في الحا َل َت ْينِ .
1ـ َب َد�أ الشّ ِاع ُر قَصي َد َت ُه ُم َتفائِلاً َو�أنْهاها ُم َتفائِلاً كَذلِ َك ،نُ ِّ
الحنينِ �إِلى ال�أ ْه ِل َوال�أ ْو ِ
طان ،نُوا ِز ُن ب ْي َن التَّ ْج ِر َب َت ْينِ .
الس ْجنِ َم َع َت ْج ِر َب ِة ال َم ْنفى في َ
2ـ َتل َتقي َت ْج ِر َب ُة ِّ
 -4ماذا ُيفي ُد َت ْكرا ُر الشّ ِاع ِر َق ْو َل ُهَ :ف�أنا َو�أن ِْت َعلى ا ْن ِتظار؟
وض ُح َجمالَ التَّ ْصوي ِر في َق ْو ِل الشّ ِاعرِ:
 -6نُ ِّ
ال َم ْو ِك ُب ال َم ْوعو ُد شَ َّق َطري َق ُه َع ْب َر ال ِبحا ْر
َو َسرى ..تُعانِ ُق ُه النَّسائِ ُم َوال َمحا ْر
فوح بِالا ْن ِتصا ْر
ِظ ّلاً َي ُ
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لوب:
ال ُّل َغ ُة َوال� أ ْس ُ

حيح ِة فيما َي�أْتي:
َ 1 -1ن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ َر ْم ِز إِال�جا َب ِة َّ
الص َ
ما ال ُم َح ِّس ُن البدي ِع ُّي َب ْي َن اللَّ ْف َظ ْينِ (وجوديَ ،وال َعدَم)؟
بِ -
ج -ال ِّطباقُ .
ناس.
الس ْج ُع.
	�أ-
َّ
الج ُ
َ 2 -2ن ْس َتخْ ر ُِج ِم َن القَصي َد ِة َثلا َث َة �أ ْل ٍ
فاظ َت ُد ُّل َعلى ُك ٍّل ِمن:
الحيا ِة.
ـ ال�أ َملِ َو ُح ِّب َ
الص ِ
وت.
ـ َّ
الح َر َك ِة.
ـ َ
َ 3 -3ن ْك ُت ُب �أ ْر َبعاً ِم ْن ِس ِ
مات الشِّ ْع ِر ال ُح ِّر كَما َن ْس َتن ِت ُجها ِم َن القَصي َد ِة.

د -التَّ ْو ِر َي ُة.

ال َق ِ
واعــــ ُد

الم ْفعولُ ال ُم ْط َل ُق
َ

الم ْجمو َع ُة ال�أولى:
َن ْق َر�أَ :
1 -1هــذا التَّ َطـ ُّو ُر التِّ ْكنولوجـ ُّـي ال ُم َت َدفِّـ ُـق َي ْد َف ُعنــا َد ْفعـاً َن ْحـ َو التَّغييـرَِ ،بـ ْل َيســي ُر بِنــا َسـ ْيراً َحثيثـاً،
تُجــا َه التَّ ْطبيقـ ِ
الحيــا ِة َجمي ِعهــا.
الحدي َثـ ِة فــي َمناحــي َ
ـات ال ِع ْلم َّيـ ِة َ
ـات �إِ ْطلا َلـ َة طائِـ ٍر َمـ َّر بِ ُسـ ْر َع ٍة ِ
الصفَحـ ِ
خاط َفـ ٍة،
َ 2 -2و ُي ِطـ ُّل ال ُم َت َص ِّفـ ُـح َعلــى ال َموا ِقـ ِـع إِال�ل ْكترو نِ َّيـ ِة َو َّ
ُم ْس َتشْ ـرِفاً صــو َر َة العا َلـ ِم َو�أخْ بــا َر ُه فــي َل َحظـ ٍ
ـات.
ُ 3 -3د ْر ُت في �أ ْسو ِ
س َد ْو َر َت ْينِ .
اق َمدي َن ِة نا ُب ُل َ

الم ْجمو َع ُة الثّانِ َي ُة:
َ

َ 1 -1صلَّ ْي ُت في ال�أ ْقصىَ ،و َر َك ْع ُت لل ِه �أ ْر َب َع َرك ٍ
َعات.
الحيا ُة في ِظ ِّل الثَّ ْو َر ِة التِّ ْك ِ
نولوج َّي ِة َسريعاً.
َ 2 -2ت َت َق َّد ُم َ

ِ ِ
ِ
ياضي ُغ ْسلاً.
3 -3ا ْغ َت َس ْل ُت َب ْع َد الا ْن ِتهاء م َن النَّشاط ال ِّر ِّ
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َن ْس َت ْن ِت ُج:

صوب ُي ْذ َك ُر َب ْع َد فِ ْعلٍ ِم ْن َل ْف ِظ ِه؛ لِ َت�أْكي ِد ِه� ،أ ْو ل َب ِ
يان َن ْو ِع ِه� ،أ ْو َع َد ِد ِه،
1 -1ال َمفْعولُ ال ُم ْط َل ُقَ :م ْصد ٌر َم ْن ٌ
ِم ْث َل:
س َه ّزاً.
ُلوب النّا ِ
 َه َّز ْت َمشا ِه ُد إِال� ْعصا ِر ق َالس ْه ِم.
 -ا ْن َط َل َق ال ّلا ِع ُب ان ِْطلاقَ َّ

يتون َس ْق َي َت ْينِ َق ْب َل ال ِق ِ
 َسقى َجدّي �أشْ جا َر ال َّز ِطاف.

نوب َع ْن ُهَ :ع َد ُد ُه� ،أ ْو ِص َف ُت ُه� ،أ ْو اس ُم َمص َد ِر ِهَ ،و َغ ْي ُرهاِ ،م ْث َل:
َ 2 -2ق ْد ُي ْح َذ ُف ال َمفْعولُ ال ُم ْط َل ُق َو َي ُ
لاث َو ْق ٍ
اج َث َ
فات َب ْي َن َم َّك َة َوال َمدي َن ِة.
 َو َقف َْت حافِ َل ُة ال ُح ّج ِ
 قالَ َتعالى« :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ»ِ
ِ ِ
بي.
� -أ ْس َه َم �إحسان َع ّباس ُمسا َه َم ًة فاع َل ًة في َح َر َكة النَّ ْقد ال�أ َد ِّ

ريبات
َت ْد ٌ
ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ

َن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ َر ْم ِز إِ
حيح ِة فيما َي أ�ْتي:
ال�جا َب ِة الصَّ َ

1 -1ما ال ُج ْم َل ُة الَّتي َتشْ َت ِم ُل َعلى َم ْف ٍ
عول ُم ْط َلقٍ ُم َؤ ِّك ٍد لِ ِف ْع ِل ِه؟
بَ -ر َد ْد ُت َعلى رِسا َل ِت ِه َر ّداً.
		
�أَ -ر َد ْد ُت َل ُه رِسا َل َت ُه.
دَ -ر َد ْد ُت َعلى رِسا َل ِت ِه َر ّداً َجميلاً.
جَ -ر َد ْد ُت َعلى رِسا َل ِت ِه َر َّد ْينِ 		 .

2 -2لِماذا ُي ْذ َك ُر ال َمفْعولُ ال ُم ْط َل ُق َب ْع َد فِ ْعلٍ ِم ْن َل ْف ِظ ِه؟
�أ -لِ َب ِ
		
يان ُم َج َّر ِد ِه َو�أ ْص ِل ِه.
ب -لِ َب ِ
يان ُر ْت َب ِت ِه َو �إِ ْعرابِ ِه.
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ج -لِ َت�أْكي ِد ِه �أ ْو َب ِ
يان َن ْو ِع ِه �أ ْو َع َد ِد ِه.
د -لِ َب ِ
يان َت ْصري ِف ِه َو َو ْز نِ ِه.

(الكهف)٨٨:

الص َف ُة َعنِ ال َم ْف ِ
عول ال ُم ْط َلقِ ؟
 3 -3ما ال ُج ْم َل ُة الَّتي نا َب ْت فيها ِّ
جَ -ينا ُم ال ِّط ْف ُل َت ْنويماً.
�أَ -ينا ُم ال ِّط ْف ُل َنوماً.
دَ -ينا ُم ال ِّط ْف ُل َن ْوماً َعميقاً.
بَ -ينا ُم ال ِّط ْف ُل َعميقاً.
ريب الثّاني:
الت َّْد ُ

(مهمة بيتية)

الم ْط ِ
لوب ال ُمقا ِب ِل َلها:
أ� -نُ ْك ِم ُل ُك َّل ُج ْم َل ٍة ِم ّما َي أ�ْتي ِب َو ْض ِع َ
( َم ْفعو ٌل ُم ْط َل ٌق لِ َت ْوكي ِد ال َم ْعنى)
َ 1 -1ي ْح َت ِر ُم ُم َح َّم ٌد والِ َد ْي ِه .............
�2 -2أ َت َح َّك ُم بِ ُل ْع َب ِة الشَّ ْط َرن ِْج َ ( ......... ........م ْفعو ٌل ُم ْط َل ٌق لِ ِ
بيان النَّ ْو ِع)

َ 3 -3يزو ُر َع ِل ٌّي ال َم ْك َت َب َة ............
لصلا ِة ............
َ 4 -4ت َو َّض�أْ ُت لِ َّ
ب -نُ ْع ِر ُب ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط فيما َي أ�ْتي:

( َم ْفعو ٌل ُم ْط َل ٌق لِ َب ِ
يان ال َع َد ِد)
(نائِ ٌب َعنِ ال َم ْف ِ
عول ال ُم ْط َلقِ )

ﱫﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﱪ

1 -1قالَ َتعالى:
ِ
الاس ِ
خاص ًة َحتّى َي ْح َف َظها ِم ْن �أن ِ
تيطان.
طيني �أ ْن ُي ْعنى بِ�أ ْر ِض ِه ِعنا َي ًة َّ
ْياب ْ
َ 2 -2على الف َل ْس ِّ
�3 -3إِذا ُك ْن ُت �أ ْع َل ُم ِع ْلماً َيقيناً
ميع َحياتِ َي ســـــا َع ْة
َب�أ َّن َج َ
الباجي)
(�أبو ال َولي ِد
لاح َوطا َع ْة
َف ِل ْم لا �أكــو ُن َضنيناً بِهـــا
َو�أ ْج َع ُلها في َص ٍ
ِّ

إِ
(ال� ْسراء)٢٦ :
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ورقة عمل
1ـ نجعل ك ّل فعل من ال�أفعال ال�آتية في جملتين مفيدتين ،ون أ�تي لك ّل فعل بمصدره منصوب ًا على
أ�نّه مفعول مطلق :مؤكّد لعامله ّمرة ،ومب ّين لنوعه م ّرة أ�خرى:
حفظ ،شرب ،لعب ،استغفر ،باع ،سار.
2ـ نجعل كل اسم من ال�أسماء ال�آتية مفعولاً مطلق ًا في جملة مفيدة:
"حفظاً ،لعباً هادئاً ،بيع المضطر ،سراً سريعاً ،سهراً طويلاً ،غضبة ال�أسد ،وثبة النمر ،اختصاراً ".
3ـ نضع مفعولاً مطلق ًا مناسب ًا في ك ّل مكان من ال�أماكن الخالية ال�آتية:
�أ  -يخاف على ....

هـَ -ت َجنّ ِب المزاح ....
و َ -غ َل ِت ال ِمرج ُل ....

جـ -يثور البركان ....

ز  -فاض الني ُل ....

د -اترك الهذر ....

ح -صرخ الطف ُل ....

ب -ظهر البدر ....

-4
�أ -نمثّل بثلاثة �أمثلة على المفعول المطلق المب ّين للعدد.
ب -نمثّل بثلاثة �أمثلة على مفعول مطلق منصوب بعامل من لفظه.
جـ -نمثّل بثلاثة �أمثلة على مفعول مطلق منصوب مؤكّد لمعناه.
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ال َبلا َغ ُة
َن ْق َر�أ:

التَّ ْورِ َي ُة

ري و ِ
اصفاً َم ْحبو َب َت ُه:
س ال ّدينِ ال ُب َد ْي ُّ
 -1قالَ الشّ ا ِع ُر شَ ْم ُ
َو َل ّمـــــا َر�أتْنــــــــي في َهواهــــا ُم َت َّيمـــاً

�أكــــــابِ ُد ِم ْن َحــــــ ِّر الغَــــرا ِم �ألي َم ْه

فَجا َد ْت بِ ِ
		
طيب ال َو ْصلِ ِم ْنها َو َل ْم َت ُج ْر

َو ِم ْن �أ ْي َن َتدْري الجو َر َو ِه َي َحلي َمة

ض ال�أ َمرا ِء َعنِ ال َمعار ِِك ،فَقالَ  :لا َن ْص َر فيها بِلا َس ْي ٍف.
ُ -2س ِئ َل ال ُم َت َن ّبي في َح ْض َر ِة َب ْع ِ
 -3قالَ ِ
شاع ٌر:
الخ ْي ُل �أ ْع ُي َن ِ
ناظريهــــا
َت ُس ُّر َ

الجوا ُد
َو�أ ْف َضـــ ُل َم ْن ُيرافِق َُك َ

4ـ َوقالَ � َآخ ُر:
		
َوقا َل ْت ُر ْح بِ َربِّ َك ِم ْن �أمـامي

ُلت َلها بِ َربِّ ِك �أن ِْت روحي
َفق ُ

َل ـ ْو َت�أ َّم ْلنــا ال َك ِلمـ ِ
ـات الَّتــي َت ْح َتهــا ُخطـ ٌ
الســابِ َق ِةَ ،ل َو َجدْنــا �أ َّن َك ِل َم ـ َة
ـوط فــي ال�أ ْم ِث َل ـ ِة ّ
َن َت�أ َّم ُل:
(حلي َمــة) فــي ال ِمثـ ِ
ـال ال�أ َّو ِل َلهــا َم ْع َنيـ ِ
الحكي َم ـ ُة ال َع ِاق َل ـ ُة،
ـب َغ ْي ـ ُر ُم ـرا ٍدَ ،و ُه ـ َو َ
َ
ـان� ،أ َّولُ ُهمــا قَريـ ٌ
ـاعرَِ .و َقـ ْد �أخْ فــى الشّ ـ ِ
َوال�آخـ ُر َبعيـ ٌد ُمـرا ٌدَ ،و ُهـ َو اسـ ُم َم ْحبو َبـ ِة الشّ ـ ِ
ـاع ُر ال َم ْعنــى الثّانـ َـي ِع ْندَمــا َو ّرى
ـض ال َبلاغ ّييـ َـن
بِ َل ْفـ ِـظ (الجــور) َو ُهـ َو القَري َنـ ُة الَّتــي تو ِهـ ُم بِال َم ْعنــى ال�أ َّو ِل غيـ ِر ال ُمـرا ِد؛ لِــذا �أ ْط َلـ َـق َب ْعـ ُ
َعلــى التَّ ْو ِر َيـ ِة ْاسـ َم (ال�إ يهــام).
َوفــي ال ِمثـ ِ
ـب َغ ْيـ ُر ُمـرا ٍدَ ،و ُهـ َو �آ َلـ ُة
ـال الثّانــيَ ،و َر َد ْت َك ِل َمـ ُة َ
(سـ ْيف) بِ َم ْع َن َي ْيــنِ  :ال�أ َّولُ قَريـ ٌ
الح ْمدانِـ ّـي،
الح ـ ْربَ ،وقري َن ُتــه َك ِل َم ـ ُة (ال َمعــارِك)َ ،وال�آ َخ ـ ُر َبعي ـ ٌد َم ْقصــو ٌدَ ،و ُه ـ َو َس ـ ْي ُف الد َّْو َل ـ ِة َ
َ
ال�أميـ ُر ال ُمف ََّضـ ُل ِع ْنـ َد ال ُم َت َن ّبــي.
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(الجوا ُد) بِ َم ْع َن َي ْينِ � ،أ ْو َه َم الشّ ِاع ُر ال ُم َت َل ّقي بِ�أ ّن
�أ ّما ال ِمثالُ الثّ ُ
الثَ ،ف َق ْد َو َر َد ْت في ِه َك ِل َم ُة َ
(الخ ْيل)َ ،و ِ
ال َم ْقصو َد ِ
لكنَّ ُه ق ََص َد ال َم ْعنى الثاني َو ُه َو ال َّر ُج ُل ال َكري ُم.
(الحصان) ،والقَري َن ُة َك ِل َم ُة َ
ـب َغ ْيـ ُر َم ْقصــو ٍد
�أ ّمــا ال ِمثــالُ ال ّرابِـ ُـعَ ،ف َقـ ْد َو َر َد ْت فيـ ِه َك ِل َمـ ُة (روحــي) بِ َم َع َن َي ْيــنِ  ،ال�أ َّولُ قَريـ ٌ
َو ُهـ َو (اذ َهبــي)َ ،وقَري َن ُتـ ُه َك ِل َمـ ُة ( ُرح)َ ،وال�آ َخـ ُر َبعيـ ٌد َم ْقصــو ٌد َو ُهـ َو َحياتــي.

َن ْس َت ْن ِت ُج:
ـلاح
 -1التَّ ْورِ َيـ ُة ُل َغـ ًةَ :م ْصـ َد ٌر ِمـ َـن ال ِف ْعــلِ َو ّرى ،بِ َم ْعنــى َسـ َت َر َو�أخْ فــى َو�أ ْو َهـ َمَ .و ِهـ َـي فــي ْ
الاص ِطـ ِ
ِّث َل ْفظاً ُم ْف َرداً َلـ ُه َم ْع َن ِ
ال َبلاغـ ِّـيُ ،م َح ِّسـ ٌـن َبدي ِعـ ٌّـي َم ْع َنـو ٌِّيَ ،ي ْظ َهـ ُر فــي الـ َكلا ِم �إِذا ْاسـ َتخْ َد َم ال ُم َت َحـد ُ
يان:
ـب ظا ِهـ ٌر َغ ْيـ ُر ُمـرا ٍد بِدَلا َلـ ِة القَري َنـ ِة اللَّ ِ
فظ َّيـ ِةَ ،وال�آ َخـ ُر َبعيـ ٌد َخ ِفـ ٌّـي ُهـ َو ال َم ْقصــو ُد؛ َف َي َت َو َّهـ ُم
أ� َح ُد ُهمــا قَريـ ٌ
ال ُم َت َل ّقــي �أ َّن ال َم ْعنــى ال�أ َّولَ ُهـ َو ال ُمـرا ُدِ ،
ـس ذلِـ َ
ـك �إِذا أ� ْم َعـ َـن التَّ ْفكيـ َر فــي
لكنَّـ ُه َسـ ْر َ
عان مــا ُيـ ْدرِكُ َع ْكـ َ
ـص؛ لِذلِـ َ
ـض ال َبلاغ ّييـ َـن هــذا ال َفـ َّـن �إيهامـاً.
النَّـ ِّ
ـك َسـ ّمى َب ْعـ ُ
س بِال َّطرا َف ـ ِة َوال ُم ْت َع ـ ِة،
فاج ـ�أ َة الَّتــي َتقــو ُد لِ إِل� ْحســا ِ
ـب �إِ ْعمــالَ ال ِف ْك ـرَِ ،وتُ َح ِّقـ ُـق ال ُم َ
 -2التَّ ْو ِر َي ـ ُة َت َت َطلَّـ ُ
ـحر ًا.
َف َيـ ْزدا ُد بِهــا الـ َكلا ُم ُع ْمقـاًَ ،و َي ْك َتســي ِمـ ْـن َجمالِهــا ِسـ ْ

ريبات
َت ْد ٌ
ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ
حيح ِة فيما َي أ�تي:
حيح ِةَ ،وب ِـ (لا) �أما َم ال ِعبا َر ِة غي ِر الصّ َ
جيب ب ِـ ( َنعم) �أما َم ال ِعبا َر ِة الصَّ َ
نُ ُ

					
 -1التَّ ْو ِر َي ُة َت ْعني �إِ ْظها َر ال�أشْ يا ِء َعلى َحقي َق ِتها.
 -2التَّ ْو ِر َي ُة ِم َن ال ُم َح ِّس ِ
					
نات ال َبدي ِع َّي ِة اللَّ ْف ِظ َّي ِة.

			
ض ال َبلاغ ّي َين ُم ْص َط َل َح ال�إ يها ِم َبديلاً َعنِ التَّ ْو ِر َي ِة.
ْ -3اس َتخْ َد َم َب ْع ُ
			
� -4إِذا َح َم َل اللَّ ْف ُظ َم ْع َن َي ْينِ ُم َتضا َّد ْينِ َو َق َع ِت التَّ ْو ِر َي ُة.
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 -5لا قي َم َة لِلتَّ ْو ِر َي ِة �إِذا َل ْم َي ُكنِ ال َكلا ُم و ِ
ِ
الحال.
اض َح الدَّلا َل ِةَ ،و ُمطابِقاً لِ ُم ْق َتضى

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

ريب الثّاني:
الت ّْد ُ
نُ َو ِّض ُح التَّ ْورِ َي َة فيما َتح َت ُه ُخ ٌ
طوط فيما َي أ�ْتي:
س في َم ْحبو َب ِت ِه:
 -1قالَ ُ
ابن َمكانِ َ
يــا َد ْهـ ُر َخ ِّب ْرنــي بِ َح ِّقـ َ
ف َِســها ُم فِ ْكــري فــي �أمــورِكَ طائِشَ ـ ْة
ـك َواشْ ـ ِفني
َو َحبي َبتــي ِمـ ْـن َب ْعـ ِد َمــ ْوتي عائِشَ ـ ْة؟
ــت
�أ َي ِحــ ُّل �أنّــي فــي ال َم َحبّــ ِة َم ِّي ٌ
 -٢قالَ صفي الدّين ِ
الحلّ ّي:
َو ِ
لك ْن َل ُه َع ْي ِ
نان َت ْجري َعلى َصخْ ِر
الخ ْنسا َء لا في شُ جو نِ ِه
َووا ٍد َحكى َ
ْت َك ْم َجنى َع َل َّي ِسنّي.
فاح َة ،و�أ ْد َرك ُ
 -٣كَم َت�ألَّ ْم ُت ِعندَما ق ََض ْم ُت التُّ َ
حين ال ِه ْج َر ِة،
ُ -٤س ِئ َل �أبو َب ْك ٍر ِّ
بي َ
الص ُ
صلّى ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َمَ -ديق َ -ر ِض َي ﷲُ َع ْن ُهَ -عنِ النَّ ِّ
فَقي َل َل ُهَ :م ْن هذا؟ فَقالَ  :ها ٍد َي ْهديني.
بي:
 -٥قالَ َب ْد ُر ال ّدينِ ال َّذ َه ُّ
يــا عا ِذلــي فيــ ِه قُــ ْل لــي
ُك َّل َو ْق ٍ
ـــت
َي ُمــ ُّر بــي
ياض َي ِص ُف َص ْيفاً بارِداً:
 -٦قالَ القاضي ِع ٌ
ـون �أهــدى ِمــن َملابِ ِس ـ ِه
َك�أ َّن كانـ َ
�أو ال َغزا َل َة ِم ْن ِ
طول ال َمدى َخ ِرف َْت

�إِذا َبــدا
َو ُكلَّـــما

ــف
َك ْي َ
َمـــ َّر

(مهمة بيتية)

�أ ْســلو؟
َي ْحلــو

ــن ال ُح َلــلِ
لِشَ ــه ِر َت ّمــو َز �أ ْلوانــاً ِم َ
الح َمـ ِل
الجـ ِ
ـدي َو َ
فَمــا تُ َفـ ِّرقُ َبيـ َـن َ

التَّ ْعبي ُر:
ِحوا ٌر َب ْي َن َش ْخص ْي ِن
ـاص بِال ِّرجـ ِ
ـالَ ،وال�أخْ ــرى َتــرى في ـ ِه
َن ْك ُتـ ُ
ـب ِح ـواراً َب ْيـ َـن فَتا َت ْيــنِ � ،إ ِْحدا ُهمــا َتــرى �أ َّن ال َع َم ـ َل ال ِم ْه ِنـ َّـي خـ ٌّ
َمجــالاً ل ِ إِ� ْبــدا ِع ُك ٍّل ِمـ َـن ال ِّرجـ ِ
ـال َوالنِّســا ِء َعلــى َحـ ٍّد َسـوا ٍء.
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اختبار نهاية الفترة ()٣
المطالعة ( ١٤علامة)

السؤال ال�أ ّول :نقر أ� الحديث الشريف ال�آتي ،ث ّم نجيب ع ّما يليه:
س َزما ٌن لا ُيبالي ال َم ْر ُء بِما
صلّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -قالَ َ « :ل َي�أْتِ َي َّن َعلى النّا َِع ْن �أبي ُه َر ْي َر َة �أ َّن َرسولَ اللّ ِه َ
�أ َخ َذ المالَ بِ َح ٍ
لال �أ ْم بِ َحرا ٍم».
ال�جابة الصحيحة:
أ� -نضع دائرة حول رمز إ
 -١ما الذي عناه الحديث :لا ُيبالي ال َم ْر ُء بِما أ� َخ َذ المالَ ؟

�أ -التنافس في جمع المال.
جـ -عدم تحري المال الحلال.
 -٢ما المعنى الذي يفيده حرف العطف (�أم)؟
د -المصاحبة.
جـ -المشاركة.
ب -التعيين.
�أ -التخيير.
ال�نسان الذي لا يبالي بما أ�خذ المال بحلال أ�م بحرام؟
ب -ب َِم تصف إ
جـ -ما السلوك الصحيح ل�أخذ المال ،كما تفهم من الحديث؟
النبي الكريم على إ�تيان هذا الزمان الذي وصفه في حديثه؟
د -كيف أ�كّد ّ
السؤال الثاني :نقر أ� النص ال�آتي ،ث ّم نجيب ع ّما يليه:
ون ،تُ ْس َت ُ
الصحائِ ُف،
غاث بِ�أ ُك ِّف ِهم ُس ُح ُب اللَّطائِ ِفَ ،و بِ ِمثْلِ ِصفاتِهم تُ ْر َق ُم َّ
ون ُه ْم َع َر ٌب َك ْنعانِيّ َ
�أ ْه ُلها ال�أ ْصليّ َ
الحضار ِِّي؛
لاح َو َّ
ُعرِفوا بِال َب ْذ ِل َو َّ
الص ِ
الصفا ِء ،أ� ْط َلقوا َعلى ُم ُدنِ ِهم �أ ْسما ًء ُم ْس َت َم َّد ًة ِم َن بي َئ ِت ِهم ال ُج ْغرافِ َّي ِةَ ،وتُراثِه ُم َ
َت ،وقي َل َص َفدُ؛ لِ�أنّها َق ْي ٌد لِ ْل ُم ْن َع ِم َعلي ِهَ ،و َق ْي ٌد لِسا ِك ِنها في َم ْو ِق ِعها.
لِذلِ َك ُيقالُ �إِ َّن �أ ْص َل َت ْس ِم َي ِتها َصف ُ
ب -الاعتدال في انفاق المال.
د -عدم الاكتراث بجمع المال.

أ� -من أ� ّول من سكن مدينة صفد؟
َغاث ِب�أ ُك ِّفهِم ُس ُح ُب ال َّلطائِ ِ
ب -ما الصفة التي ُع ِر َف بها أ�هلها ،كما تفهم من عبارة :تُ ْست ُ
ف؟
جـ -نعلّل سبب تسمية مدينة صفد الكنعان ّية؟
د -ما الجذر اللّغوي لكلمتَي :الصفاء ،وتراث؟
هـ -نعرب ما تحته ّ
النص.
خط في
ّ
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السؤال الثالث:
أ�-نقر أ� ال�أبيات ال�آتية ،ث ّم نجيب ع ّما يليها:
فوف ال ُّطيو ِر َو َن ْح ُن ُهنـــا
َي ِع ُّز َع َل ْينا َغداً �أ ْن َتعــــو ْد
ُر ُ
ُهنالِ َك ِع ْن َد التِّ ِ
لال تِ ْ
َتنا ُم َو َت ْصحو َعلى َع ْه ِدنـا
لال
ُهدو ُء ا ْن ِتظارٍ ،شَ ِج ُّي ال ِغنا
ناس ُه ُم ال ُح ُّب �أيّا ُم ُه ْم
َو ٌ
 -١إ�لى أ�ين يريد الشاعر أ�ن يعود؟
 -٢ماذا قصد الشاعر بقوله :ونحن هنا؟
 -٣ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في قصيدته؟
ّ -٤
نوضح جمال التصوير في البيت الثاني.
 -٥نستخرج محسن ًا بديعي ًا في البيت الثاني.
 -٦نكتب بيتين نحفظهما من القصيدة نفسها.
ب -نقر أ� ،ث ّم نجيب:
هوف َيخْ َترِقُ ِ
الجدا ْر
دائي ال َم ْل َ
�أ ّما ُه َل ْي َت ِك َت ْس َم َ
عين نِ َ
َي�أْتي �إِ َل ْي ِك َم َع ال ُّطيو ِر البا ِك ِ
يات َعلى الدِّيا ْر

 -١أ� ّي جدار يقصده الشاعر؟
 -٢ما معنى كلمة (الملهوف)؟
 -٣تحدث كلا الشاعرين عن الطيور ،نوازن بين قوليهما.
فوف ال ُّطيو ِر َو َن ْح ُن ُهنا
َي ِع ُّز َع َل ْينا َغداً �أ ْن َتعو ْد
ُر ُ
َي�أْتي �إِ َل ْي ِك َم َع ال ُّطيو ِر البا ِك ِ
يات َعلى الدِّيا ْر
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القواعد ( ٨علامات)

السؤال الرابع :نجيب ع ّما ي أ�تي:
أ� -نب ّين نوع الاسم المنصوب فيما ي أ�تي:
� -١إ ّن الممرضات يخ ّففن �آلام المرضى.
� -٢آلمني الجرح �ألماً شديداً.
 -٣يعاقب الطفل ت�أديباً له.
 -٤ليت العامل استشار المهندسين.
 -٥وصلنا �إلى مدينة الخليل مساء.
ب -نمل�أ الفراغ بالمفعول المناسب:
 -١قر�أنا الدرس ......جهريّة.
 -٢سلّم الموظف  .....باليد لمديره.
 -٣خرج الف ّلاح �.......إلى حقله.
جـ -نعرب ما تحته ّ
خط فيما ي أ�تي:
 -١قال تعالى« :وكلّم الله موسى تكليماً».
 -٢وجدت المفتاح داخل الحقيبة.

البلاغة 4( :علامات)

السؤال الخامس:
نين،
أ� -نوضح التقسيم فيما ي أ�تيَ :ق ِد َم َو ْف ٌد �إِلى ُع َم َر بنِ َع ْب ِد ال َعزيزَِ ،ف َوق ََف ُم َت َح ِّدثُ ُهم قائِلاً« :يا �أمي َر ال ُم ْؤ ِم َ
نونَ :س َن ٌة أ�ذا َب ِت الشَّ ْح َمَ ،و َس َن ٌة �أ َك َل ِت اللَّ ْح َمَ ،و َس َن ٌة َدقَّ ِت ال َع ْظ َم».
أ�صا َب ْتنا ِس َ
بّ -
نوضح التورية فيما ي أ�تيُ :رو َِي �أ َّن َر ُج َل ْينِ ِم ْن � ِآل فِ ْر َع ْو َن َس َعيا بِ َر ُجلٍ ُم ْؤ ِمنٍ �إِ َل ْي ِهَ ،ف�أ ْح َض َر ُه فِ ْر َع ْو ُن
لس ِاع َي ْينِ َ :م ْن َربُّ ُكما؟ قالا� :أن َْت .فَقالَ لِل ُم ْؤ ِمنِ َ :م ْن َربُّ َك؟ قالَ َ :ربّي َربُّ ُهما.
َو�أ ْح َض َر ُهماَ ،وقالَ لِ ّ

40

ال�ملاء (علامتان)
إ

السؤال السادس:
ال�ملائي في ك ّل من الجمل ال�آتية:
 -١نص ّوب الخط أ� إ
�أ -سررت من �إنتباهك للدرس.
ب -لا تيئس و �إستبشر خيراً.
جـ -س ّجل اعجابك بالمنشور قبل حذفه.
ال�عجاب.
ال�قبال ،الشكر ،إ
 -٢ن أ�تي بفعل ال�أمر من المصادر ال�آتية :إ
التعبير ( ٤علامات)

السؤال السابع :نكتب حوار ًا بين شخصين حول التعلم عن ُبعد.
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