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النّتاجاُت:
َلبِة بعَد الانتهاِء ِمَن الفترة الثالثة: قَُّع ِمَن الطَّ ُيَتوَّ

1-    ِقراءِة النُّصوِص ِقراَءًة َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة و استنتاِج ال�أفكاِر فيها والتعرّف اإلى اأصحابها.

٢-    تَحليِل النُّصوِص و استنتاِج َخصائِصها وَتَمثُِّل قيمها.

ْعِر الُحرِّ. ، وَعَشَرِة اأسُطٍر ِشعرِيٍَّة ِمَن الشِّ عِر الَعموِديِّ ٣-     ِحْفِظ ِستَِّة اأبياٍت ِمَن الشِّ

رفِيَِّة الوارَِدِة وتوضيح قواعدها. ٤-   َتَعرُِّف الَمفاهيِم الصَّ

٥-   َتَعرُِّف الَمفاهيِم الَبلاِغيِّة وتحليل اأمثلتها.

ملائِيَِّة في ِكتاباتِِهم. ٦-   ُمراعاِة الَقواِعِد ال�إِ

بِيَِّة. 7-   كتابِة َمقال�ٍت َموضوِعيٍَّة َوذاتِيٍَّة ُمَوظِّفيَن فيها ما َتَعلَّموُه في ُدروِس اللَُّغِة الَعَر

اْلُمْحَتَوياُت
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٣اأطيُب ما تاأكلونالِقراَءُة

7الَمْفعوُل بِِهالَقواِعُد
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ْعِريُّ 19َسَنرِْجُع َيْوماًالنَّصُّ الشِّ

٢٠الَمْفعوُل فيِه )الظَّرْف(الَقواِعُد
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٢٤َقنّاٌص َيْخِطُف َبَصَرُه  الِقراَءُة

ْعِريُّ ْنزاَنِةالنَّصُّ الشِّ ٢٨رِساَلٌة ِمَن الزِّ

   ٣1الَمْفعوُل الُمْطَلُقالَقواِعُد

٣٥التَّْورَِيُةالبلاغة
٣7 ِحواٌر َبْيَن َشْخصْيِنالتَّعبيُر

٣٨اختبار نهاية الفترة )٣(



الَوْحَدُة

٣

اأْطَيُب ما َتاأُْكلوَن

١

ــُبهاِت، َوَيَتَحــرّى اأْن ُيْطِعــَم َنْفَســُه َواأْول�َدُه ِمــَن الطَّيِّبــاِت، َوُيَجنَِّبُهــْم َمخاِطــَر  َيْجَتِنــُب الُمْؤِمــُن الَحــراَم، َوالشُّ

مــا َيْجَهــُل َمْصــَدَرُه، اأْو َيُشــكُّ فــي َفســاِدِه، َوُحْرَمِتــِه، َفالُمْؤِمــُن َكالنَّْحَلــِة فــي َســْعِيِه، َوطيــِب َماأَْكِلــِه.

َوهــِذِه ال�أحاديــُث َتُحــثُّ َعلــى الَحــلاِل، َوالطَّيِّــِب فــي الَمعــاِش، َوالــرِّْزِق، َواأْفَضــُل َكْســِب الَمــْرِء مــا كاَن 

ِه، َوَســْعِيِه، َوَياأُْخــُذ ِمــَن مالـِـِه بِالَمْعــُروِف، َوُيْنِفُقــُه بِاْعِتــداٍل، َوِحْكَمــٍة.   ِمــْن َكــدِّ
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٢- َعِن النُّْعماِن ْبِن َبشيٍر، رَِضَي اللُه َعْنُهما، َقاَل: َسِمْعُت رَسوَل 

اإنَّ الَحراَم َبيٌِّن، َوَبْيَنُهما  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ''اإِنَّ الَحلاَل َبيٌِّن، َو

ُبهاِت،  ُمْشَتَبهاٌت ل� َيْعَلُمُهنَّ َكثيٌر ِمَن النّاِس، َفَمِن اتَّقى الشُّ

ُبهاِت َوَقَع في الَحراِم،  اْسَتْبَراأ لِديِنِه، َوِعرِْضِه، َوَمْن َوَقَع في الشُّ

اإنَّ لُِكلِّ  َكالّراعي َيرْعى َحْوَل الِحمى يوِشُك اأْن َيْرَتَع فيِه، األ� َو

اإنَّ في الَجَسِد  اإنَّ ِحمى اللِه َمحارُِمُه، األ� َو َمِلٍك ِحًمى، األ� َو

اإِذا َفَسَدْت َفَسَد الَجَسُد  ُمْضَغًة اإِذا َصَلَحْت َصَلَح الَجَسُد ُكلُُّه، َو

ُكلُُّه، األ� َوِهَي الَقْلُب''.              )متفٌق َعَلْيِه( 

٣- َعــِن الِمْقــداِم ْبــِن َمْعــِد َيْكــرَِب، رَِضــَي اللــُه َعْنــُه، َعــِن النَِّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

ــِل  ــْن َعَم ــاأُْكَل ِم ــْن اأْن َي ــراً ِم ــطُّ َخْي ــاً َق ــٌد َطعام ــا اأَكَل اأَح ــاَل: ''م ق

ــِدهِ''.                ــْن َعَمــِل َي ــاأُْكُل ِم ــيَّ اللــِه داوَد ملسو هيلع هللا ىلص كاَن َي اإنَّ َنِب ــِدِه، َو َي

)رواه البخارّي( 

 اأْشَعَث: ذا َشْعٍر ُمَتَلبٍِّد. 

ُمْشَتَبهاٌت: ُمْلَتِبساٌت، 
ُمْشِكلاٌت.

اْسَتْبَراأ: اْحتاَط. 

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص:  ــوُل الل ــاَل رَس ــاَل: ق ــُه- ق ــُه َعْن ــَي الل ــَرَة -رَِض ــي ُهَرْي ــْن اأب 1- َع

ــَن  ــَر الُمْؤِمني ــَه اأَم اإِنَّ الل ــاً، َو ــُل اإِلّ� َطيِّب ــٌب ل� َيْقَب ــى َطيِّ ــَه َتعال اإنَّ الل

ــَن  ــا اأيُّهــا الرُُّســُل ُكلــوا ِم ــليَن، َفقــاَل َتعالــى: »ي ــِه الُمرَْس ــَر بِ بِمــا اأَم

الطَّيِّبــاِت َواْعَملــوا صالِحــاً« )المؤمنــون: ٥1(، َوقــاَل َتعالــى: »يــا اأيُّهــا 

الَّذيــَن اآَمنــوا ُكلــوا ِمــْن َطيِّبــاِت مــا َرَزْقناُكــم« )البقــرة: 17٢(، ثـُـمَّ َذَكــَر 

ــا  ــماِء: ي ــى السَّ ــِه اإِل ــَر، َيُمــدُّ َيَدْي ــَفَر، اأْشــَعَث اأْغَب الرَُّجــَل ُيطيــُل السَّ

ــراِم،  َي بِالَح ــذِّ ــراٌم، وَُغ ــُه َح ــراٌم، َوَمْلَبُس ــُه َح ، َوَمْطَعُم ــا رَبِّ ، ي رَبِّ

ــُه‹‹. )َرواُه ُمْســِلُم( َفاأنّــى ُيْســَتجاُب َل
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ــاِس  ــى النّ ــنَّ َعل ــاَل: ''َلَياأْتَِي ــِه ملسو هيلع هللا ىلص ق ــوَل اللّ ــَرَة اأنَّ رَس ــي ُهَرْي ــْن اأب ٤- َع

ــراٍم''. ــلاٍل اأْم بَِح ــاَل بَِح ــَذ الم ــا اأَخ ــْرُء بِم ــي الَم ــاٌن ل� ُيبال َزم

)اأخرجه البخارّي(

٥- َعــْن عائَِشــَة، رَِضــَي اللــُه َعْنهــا: اأنَّ رَســوَل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص قــاَل: ''اإِنَّ 

ــِبُكم''.  ــْن َكْس ــْم ِم اإِنَّ اأْول�َدُك ــِبُكْم، َو ــْن َكْس ــم ِم ــا اأَكْلُت ــَب م اأْطَي

)اأخرجه التّرمذّي، والنَّسائّي(

٦- َعْن َخْوَلَة ال�أْنصارِيَِّة -رَِضَي اللُه َعْنها- قاَلْت: َسِمْعُت رَسوَل اللِه 

، َفَلُهُم  ملسو هيلع هللا ىلص َيقوُل: ''اإِنَّ رِجال�ً َيَتَخوَّضوَن في َماِل اللِه بَِغيِر َحقٍّ
النَّاُر َيْوَم الِقياَمِة''.        )اأخرجه البخارّي(

 . ُيبالي: َيْكَترُِث، َوَيْهَتمُّ

َكْسِبُكم: َسْعِيُكم في َطَلِب 

الرِّْزِق.

َيَتَخوَّضوَن: َيَتَصرَّفوَن.

ِل؟ 1 ـ بَِم اأَمَر هللاُ الُمْسِلميَن في الَحديِث ال�أوَّ

٢ ـ َكْيَف َيْسَتْبرُِئ الُمْؤِمُن لِديِنِه َوِعرِْضِه؟ 

٣. اأْعلى الَحديُث الثّالُِث ِمْن ِقيَمِة الَعَمِل، نَُبيُِّن ذلَِك. 

ْنفاِق؟ ْسراِف في ال�إِ ٤ ـ ما الَحديُث الَّذي ُيشيُر اإِلى َعَدِم ال�إ

َبِب َوالنَّتيَجِة فيما َياأْتي:  ٥. َنِصُل َبْيَن السَّ

الَعموُد الثّانيالَعموُد الاأوَّل

َوَقَع في الَحراِم.َمْن كاَن َطعاُمُه َوَشراُبُه َحراماً

ُبهاِت  َعاَش ُمعاًفى في َجَسِدِه َواأْحوالِِه.َمْن َوَقَع في الشُّ

يماِن َوالَعَمِل الّصالِِح اْسَتْبَراأ لِدينِه َوِعرِْضِه.َمْن اأْصَلَح َقْلَبُه بِال�إ

َيْدعو اللَه َفلا ُيْسَتجاُب ُدعاُؤُه. 

الَفْهُم َوالاْستيعاُب:
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        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

ُح ذلَِك. َي بِالطَّيِّباِت، نَُوضِّ ْنساِن اإِذا ُغذِّ 1 ـ ُيبارُِك هللاُ في َحياِة ال�إِ

َؤ في اأْكِل الَحراِم َكما ُيْفَهُم ِمَن الَحديِث الّرابِِع؟ ُر التََّجرُّ ٢-َكْيَف نَُفسِّ

٣- »اإِنَّ اأْول�َدُكم ِمْن َكْسِبُكم«، َنْشرَُح هِذِه الِعباَرَة.  

ُح الّصوَرَة الَفنِّيََّة فيما َياأْتي:  ٤- نَُوضِّ

ُبهاِت َوَقَع في الَحراِم، َكالّراعي َيرْعى َحْوَل الِحمى يوِشُك اأْن َيْرَتَع فيِه«.     »َمْن َوَقَع في الشُّ

        اللَُّغُة َوالاأْسلوُب:
حيَحِة فيما َياأْتي:  جاَبِة الصَّ َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

   اأ ـ ما َنوُع الَكِلَمِة الَّتي َتْحَتها َخطٌّ في ِعباَرِة » َهْل َعَليَّ ُجناٌح اأْن اآُخَذ ِمْن مالِِه؟«؟

     1ـ فِْعٌل َماٍض.           ٢ ـ فِْعٌل ُمضاِرٌع.            ٣ ـ فِْعُل اأْمٍر.           ٤ ـ اْسُم فاِعٍل.  

   ب ـ ما الَجْذُر اللَُّغويُّ لَِكِلَمِة )َيَتَخوَّضوَن(؟

.              ٤ ـ َوَخَض.         1ـ َخَوَض.            ٢ ـ َخَيَض.                  ٣ ـَخضَّ

   ج ـ ما الَمْعنى النَّْحوي لــِـ )ما( في ِعباَرِة: )اإِنَّ اأْطَيَب ما اأَكْلُتم ِمْن َكْسِبُكم(؟ 

        1 ـ َمْوصوَلٌة.         ٢ ـ َشْرِطيٌَّة.                 ٣ ـ اْسِتْفهاِميٌَّة.          ٤ ـ نافَِيٌة.  

ْعرابِيُّ لِما َتْحَتُه َخطٌّ في الِعباَرِة: »َلَياأْتَِينَّ َعلى النّاِس َزماٌن ل� ُيبالي الَمْرُء بِما اأَخَذ الماَل بَِحلاٍل    د ـ ما الَمْوِقُع ال�إِ

       اأْم بَِحراٍم«؟  

        1 ـ َخَبٌر.              ٢ ـ فاِعٌل.                 ٣ ـ نائُِب فاِعٍل.         ٤ ـ ُمْبَتَداأٌ.
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الَقواِعــــُد

الَمْفعوُل ِبِه

1ـ »اإِذا َساأْلَت فاْساأِل هللاَ«.َنْقَراأ:
ماِء«. َفَر اأْشَعَث اأْغَبَر، َيُمدُّ َيَدْيِه اإِلى السَّ ٢ـ »ثُمَّ َذَكَر الرَُّجَل ُيطيُل السَّ

٣- »اإِنَّ هللاَ اأَمَر الُمْؤِمنيَن بِما اأَمَر بِِه الُمرَْسليَن«.
٤- ُيِحبُّ الُمْؤِمُن اأخاُه.

يِّئاِت، ثُمَّ َبيََّن ذلَِك«.   ٥- »اإِنَّ هللاَ َكَتَب الَحَسناِت َوالسَّ
٦- »َوما اْجَتَمَع َقْوٌم في َبْيٍت ِمْن ُبيوِت هللاِ، َيْتلوَن ِكتاَب هللاِ، َوَيَتدارَسوَنُه َبْيَنُهم، اإِلّ� َنزََلْت 

ْتُهُم الملائَِكُة، َوَذَكَرُهم هللاُ فيَمْن ِعْنَدُه«. كيَنُة، وََغِشَيْتُهُم الرَّْحَمُة، َوَحفَّ      َعَلْيِهم السَّ

7- َوَجَد الطّالُِب اأْخلاَق َزميِلِه َدِمَثًة، َفاأَحبَّ َصداَقَتُه. 

َنْسَتْنِتُج:
1 ـ الَمْفعوُل بِِه: ُهَو اْسٌم َيُدلُّ َعلى َمْن َوَقَع َعَلْيِه فِْعُل الفاِعِل، َوُحْكُمُه النَّْصُب. 

َرًة، مثل:  ٢ ـ َعلاَمُة َنْصِب الَمْفعوِل بِِه ال�أْصِليَُّة الَفْتَحُة، َوَتكوُن ظاِهَرًة َوُمَقدَّ

ْهِم. - َرِكَب الفارُِس ِحصاَنُه َواْنَطَلَق كالسَّ

َمْت رََغُد الَحْلوى لَِصديقاتِها. - َقدَّ

ــي  ــُف ف ــالِِم، َوال�ألِ ــِر الّس ــِع الُمَذكَّ ــى، َوَجْم ــي الُمَثنّ ــاُء ف ــَي الي ــٌة: ِه ــٍب َفْرِعيَّ ــاُت َنْص ــاَك َعلام  َوُهن

ــَل:  ــالِِم، ِمْث ــِث الّس ــِع الُمَؤنَّ ــي َجْم ــَرُة ف ــِة، َوالَكْس ــماِء الَخْمَس ال�أْس

باِحيَِّة.  ذاَعِة الصَّ َبْيِن في ال�إِ َمِت الَمْدرََسُة الطّالَِبْيِن الُمَؤدَّ     - َكرَّ

نوِب     )اأبو الَعتاِهَيَة( ْحساِن َقْوماً     َزَجرَْت الُمْذنِبيَن َعِن الذُّ     -  اإِذا جاَزْيَت بِال�إِ

    -  اْسَتْسَمْنَت ذا َورٍَم.

        - قاَل َتعالى: زب ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ     

                                                                   ڻ  ڻ  ڻرب                                                                          )النُّور:٢٣(
شاَرِة...( ميِر الُمتَِّصِل، َواْسِم ال�إِ ٣- َياأْتي الَمْفعوُل بِِه اْسماً ُمْعرَباً ظاِهراً، َوَياأْتي اْسماً َمْبِنيّاً، )َكالضَّ

- الُمَتواِكُل َيْبني قُصوراً في الَهواِء.

- اْحَتَرْمُتَك لِِصْدِقَك.

- اأْوَصْلُت هِذِه ال�أماَنَة اإِلى صاِحِبها.
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التَّْدريُب الاأوَُّل: 

 َتْدريباٌت

َيِة اإِلى َمْفعوَلْيِن، اأْو َثلاثٍة ِمْثَل: ُد الَمفاعيُل، اإِذا كاَن الِفْعُل ِمَن ال�أْفعاِل الُمَتَعدِّ ٤- َقْد َتَتَعدَّ

    َكَسِت ال�أمُّ اْبَنَتها َثْوَب الَعفاِف.

ُم َعلى فاِعِلِه اإِذا اْقَتضى الَمْعنى ذلك، ِمْثَل:  ٥- َيَقُع الَمْفعوُل بِِه َبْعَد الِفْعِل َوالفاِعِل، َوَقْد َيَتَقدَّ

- َيْقِطُف الَفّلاُح الثِّماَر النّاِضَجَة.

- َيْقِطُف الثِّماَر النّاِضَجَة الَفّلاُح.

حيَحِة فيما َياأْتي:  جاَبِة الصَّ َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز الاإِ
َة َنْفِسِه(؟ 1 ـ ما َعلاَمُة َنْصِب َكِلَمِة )اأبا( في )َعِشْقُت اأبا الطَّيِِّب الُمَتَنبّي شاِعرِيََّتُه َوِعزَّ

ج ـ ال�ألُِف.             د ـ الياُء.    اأ ـ الَفْتَحُة.              ب ـ َحْذُف النّوِن.         
٢ ـ ما الُجْمَلُة الَّتي َتْحَتوي َعلى فِْعٍل ل�زٍِم؟

  اأ ـ اأماَتُه هللاُ َواأْحيا ِذْكَرُه.                 ب ـ اْغَتَصَب الُمْحَتلُّ ُرؤوَس الِجباِل.
َة التَّْكريِم.   ج ـ اْرَتَفَع َشاأُْن الُمَتواِضِع َبْيَن َقْوِمِه.      د ـ اْعَتلى الُمَتَفوُِّق ِمَنصَّ

٣ ـ ما الُجْمَلُة الَّتي فيها َمْفعوٌل بِِه َمْنصوٌب بَِعلاَمِة اإِْعراٍب َفرْعيٍَّة؟ 
َلُة.      اأ ـ اأِحبُّ ُركوَب الَخْيِل َفِهَي ِهواَيتي الُمَفضَّ

   ب ـ َعوََّضِت الُحكوَمُة ُمزارِعي ال�أْغواِر َعْن َخسائِرِِهم.
   ج ـ َنَجَح ال�أْبناُء في َحياتِِهم بِوَْعِي اآبائِِهم. 

َة َتْشريِدِه ِمْن َبْيِتِه في َحْيفا.       د ـ  َيْروي َلنا َجّدي ِقصَّ
٤ ـ اأيُّ ال�أْفعاِل ال�آتَِيِة َيْنِصُب َمْفعوَلْيِن؟

.   اأ ـ َربَِح.              ب ـ اأَكَل.                  ج ـ َجَمَع.               د ـ َظنَّ

التَّْدريُب الثّاني:                                                                                     )مهمة بيتية(

نُْعِرُب الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

)الُمَتَنبّي(
 

َفاأَرْتِنَي الَقَمَرْيِن في َوْقٍت َمعا       ماِء بَِوْجِهها    1 ـ َواْسَتْقَبَلْت َقَمَر السَّ

٢ ـ اأْبدى الِفدائِيّوَن الِفَلْسطينيّوَن َوالَجْيُش ال�أْرِدنيُّ ُبطوَلًة ناِدَرًة في َمْعَرَكِة الَكراَمِة؛ اإِْذ اأْلَحقوا بَِجْيِش ال�ْحِتلاِل

ْهيونيِّ َخسائَِر فاِدَحًة، َواأْجَبروُه َعلى ال�ْنِسحاِب ُمَخلِّفاً َوراَءُه َقْتلى َوَجرْحى.     الصِّ



٩

١- نضع كّل اسم من الاأسماء الاآتية في جملة مفيدة بحيث يكون مفعولاً به:
الكتاب، الشجر، القلم، الجبل، الفرس، حذاء، النافذة، البيت.

٢- نضع لكل فعل من الاأفعال الاآتية فاعلاً ومفعولاً به مناسبين: 

ورقة عمل

الجملةالفعل 

قراأ

يرى

تسلَّق

ركب

اشترى

سكن

فتح
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الَبلاَغُة

التَّْقسيُم

1- قاَل َتعالى: زب  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ رب     )الرَّْعد:1٢(َنْقَراأ:

لاُم: »َمْن َراأى ِمْنُكْم ُمْنَكراً َفْلُيَغيِّْرُه بَِيِدِه، َفاإِْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِلَسانِِه،  لاُة َوالسَّ ٢- قاَل َعَلْيِه الصَّ

يماِن«.         )َرواُه ُمْسِلٌم( َفاإِْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه، َوذلَِك اأْضَعُف اْل�إ

٣- قاَل الّشاِعُر نَُصْيٌب: 

        َفقاَل َفريُق الَقْوِم: ل�، َوَفريُقُهم       َنَعْم، َوَفريٌق قاَل: َوْيَحَك ما َنْدري

ــَمِت ال�آَيــُة ال�أولــى حــاَل النّــاِس ِعْنــَد ُرْؤَيِتِهــم لِْلَبــرِْق َبْيــَن خائـِـٍف َوطاِمــٍع، َفُهمــا ِقْســماِن َنَتاأمَُّل:   َقسَّ

اآَخــَر. اأماَمنــا لِ�إِضاَفــِة ِقْســٍم  اأْي ل� َمجــاَل  ل� ثالِــَث َلُهمــا، 

ــَم حــال�ِت َتغييــِر الُمْنَكــِر        َوَقــْد َورََد التَّْقســيُم فــي َحديــِث الرَّســوِل -َصلـّـى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم-، َفَقسَّ

ــِذِه  ــِر اإِلّ� بِه ــِة الُمْنَك زاَل ــَع َلهــا، اأْي ل� َمجــاَل ل�إِ ــِة اأْقســاٍم ل� رابِ ــى َثلاَث ــِلِم، اإِل ــِة اإيمــاِن الُمْس ــَق َدرََج َوْف

اإِّمــا بِالنَّصيَحــِة واَلَقــْوِل الَطيِّــِب، َوَكنـّـى َعْنهمــا  ِة الَّتــي َكنـّـى َعْنهــا بِالَيــِد، َو ال�أســاليِب الثّلاَثــِة: اإِّمــا بِالُقــوَّ

عــاِء، َوَكنـّـى َعْنهمــا بِالَقْلــِب. اإِّمــا بِالنِّيَّــِة َوالدُّ بِاللِّســاِن، َو

جاَبــِة َعــْن َمْطلــوٍب مــا، اإِذا ُســِئَل َعْنــُه َغْيــُر هــِذِه        َوفــي الِمثــاِل الثّالِــِث َلْيــَس فــي اأْقســاِم ال�إِ

ــَر َعْنهــا بـِــ )َنَعــم(،  اإِّمــا بِالُمواَفَقــِة، وََعبَّ ــَر َعْنهــا نَُصْيــٌب بـِــ )ل�(، َو ْفــِض، وََعبَّ جاَبــُة بِالرَّ ال�أْقســاِم، اإِّمــا ال�إِ

ــْدري(. ــَر َعْنهــا بـــ )مــا َن ــِة، وََعبَّ جاَب ــِن ال�إِ ــاِع َع ــا بال�ْمِتن اإِّم َو

ــْيِء َجميَعهــا، دوَن        َفالتَّْقســيُم ُيَعــدُّ ِمــْن اأْلــواِن الَمعانــي الَبديِعيَّــِة، الَّتــي َتْســَتْوفي اأْقســاَم الَمْعنــى اأِو الشَّ

اأْن تُِخــلَّ بَِشــْيٍء ِمْنهــا اأْو تَُكرِّرَهــا. َوُهــَو اأْنــواٌع نَُميِّزُهــا ِمــْن ِخــلاِل َعــَدِد ال�أْقســاِم اأِو ال�أْجــزاِء الَّتــي َيَتَكــوَُّن 

ــْيُء، اأْو َيْســَتوفيها الَمْعنــى الُمــراُد. َفــاإِذا ُذِكــَر ِقْســماِن، َنقــوُل: اإِنَّ َنــوَْع التَّْقســيِم اْثنــاِن ل� ثالـِـَث  ِمْنهــا الشَّ

اإِذا ُذِكــَر اأْكَثــُر ِمــْن ذلـِـَك، َنقــوُل: اإِنَّــُه ثلاَثــٌة ل� رابـِـَع َلهــا، اأْو اأْرَبَعــٌة ل� خاِمــَس َلهــا، َوهَكــذا. َلُهمــا، َو
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َنْسَتْنِتُج:

      َوِمــْن َفوائـِـِد التَّْقســيِم فــي َتْعبيرِنــا اأنَّــُه َيْحُصــُر َجوانـِـَب الَمْعنــى، َفــلا َيْتــرُُك زِيــاَدًة لُِمْســَتزيٍد، َوُيَرتُِّبــُه فــي 

ِذْهــِن الّســاِمِع فــي ُجَمــٍل ُمَتناِســَبٍة.  

ــناِت الَبديِعيَّــِة الَمْعَنوِيَّــِة، َوُهــَو اْســتيفاُء الُمَتَكلِّــِم َجميــَع اأْقســاِم الَمْعنــى  التَّْقســيُم: واِحــٌد ِمــَن الُمَحسِّ

ــْيِء، َوِذْكــُر اأْحوالـِـِه، َوَيْنَقِســُم الَمْعنــى اإِلــى ِقْســميِن ل� ثالـِـَث َلُهمــا، اأْو اإِلــى َثلاَثــٍة ل� رابـِـَع َلهــا،  اأِو الشَّ

اأْو اإِلــى اأْرَبَعــٍة ل� خاِمــَس َلهــا، َوهَكــذا، فنقــول:

اإِّما صاِدٌر َعْنُه. - الَمْورُِد الَعْذُب َكثيُر الزِّحاِم، َوالنّاُس ِعْنَدُه: اإِّما وافٌِد اإَِلْيِه، َو

ُه،  - ، َوَفقيــٌر، َوُمْســَتزيٌد، َفالَغنــيُّ َمــْن اأْعِطــَي مــا َيْســَتِحقُّ قــاَل َحكيــٌم: »النّــاُس َثلاَثــٌة: َغنــيٌّ

ــُه، َوالُمْســَتزيُد الَّــذي َيْطُلــُب الَفْضــَل َبْعــَد الِغنــى«.           )ِكتــاب ال�أمالــي( َوالَفقيــُر َمــْن ُمِنــَع َحقَّ

تـِـِه، َوَبخيــٌل ل� ُيْعطــي واِحــداً ِمْنُهمــا،  - َوقيــَل: »النـّـاُس اأْرَبَعــٌة: َجــواٌد ُيْعطــي َحــظَّ ُدْنيــاُه َواآِخَر

َوُمْســرٌِف َجَعــَل ماَلــُه لُِدْنيــاُه، َوُمْقَتِصــٌد اأْعطــى ُكّلاً بَِقــْدرِِه«.                       )ِكتــاُب ُمحاَضــرات ال�أَدبــاء(

فائَِدُة التَّْقسيِم: َحْصُر َجوانِِب الَمْعنى، َوَترْتيُبها في ِذْهِن الّساِمِع.  

 َتْدريباٌت

َتْدريٌب: 

ُح التَّْقسيَم فيما َياأْتي:  نَُوضِّ

ْهُر َيْوماِن: ذا اأْمٌن َوذا َخَطٌر      َوالَعْيُش َعْيشاِن: ذا َصْفٌو َوذا َكَدُر.     - 1 : الدَّ قاَل الّشافِعيُّ

اْنَتَشرَْت َمواِقُع التَّواُصِل ال�ْجِتماعيِّ اأيَّما اْنِتشاٍر، َفِمَن النّاِس َمْن ُيْفرُِط في اْسِتْخداِمها، َوَيْقضي ساعاٍت - ٢

ال�أْصِدقاِء  َمَع  روريِّ  الضَّ التَّواُصِل  لِ�أْغراِض  بِاْعِتداٍل  َيْسَتْخِدُمها  َمْن  َوِمْنُهم  ُرّواِدها،  َمَع  َيْوميّاً  َطويَلًة 
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الثِّقاِت، َوِمْنُهم َمْن ُيْحِجُم َعِن اْسِتْخداِمها؛ لِ�أنَُّه َيراها َمْضَيَعًة لِْلَوْقِت َوَمْفَسَدًة لِلاأْخلاِق. 

َجــرَِت العــاَدُة اأْن َيتَِّجــَه الُجنــوُد اإِلــى الَمْعَرَكــِة، َوُهــم َيْعرِفــوَن اأنَّ َمصيــَر ُكلِّ واِحــٍد ِمْنُهــم: اإِّمــا اأْن َيكــوَن - ٣

َشــهيداً، اأو َجريحــاً، اأو اأســيراً، اأو ُمْنَتصــراً. 

اأْصِدقاُؤَك َثلاَثٌة: َصديُقَك، َوَصديُق َصديِقَك، وََعدوُّ َعدوَِّك. - ٤

ــٍة؛ - ٥ ــّكانِيَِّة بِصــوَرٍة عاِدَل عــاِت السُّ ــيِّ بَِتْقديــِم الَخَدمــاِت ال�أساِســيَِّة لِــُكلِّ التََّجمُّ تُْعنــى َوزاَرُة الُحْكــِم الَمَحلِّ

َســواءٌ فــي الَبــوادي، اأْم فــي الُقــرى، اأْم فــي الُمَخيَّمــاِت، اأْم فــي الُمــُدِن. 

ــيَِّة - ٦ ــِة ال�أساِس ــِة الَمرَْحَل ــَنوِيَُّة لَِطَلَب ــُة السَّ ــي، َتكــوُن النَّتيَج ــِم العال ــِة َوالتَّْعلي بَِي ــى َتْعليمــاِت َوزاَرِة التَّْر ــاًء َعل بِن

ــٌل. ــِو ال�آتــي: ناِجــٌح، اأْو راِســٌب، اأْو ُمْكِم َعلــى النَّْح

ْســرائيليُّ اأْبنــاَء َشــْعِبنا الَوْيــلاِت؛ َفِمْنُهــم َمــْن َقَتَلْتُهــم ِعصابــاُت )الَهجانــا(، َوِمْنُهــم َمــْن - 7 اأذاَق ال�ْحِتــلاُل ال�إِ

ــتاِت، َوِمْنُهــم َبِقــَي فــي اأرِْضــِه علــى الرَّْغــِم ِمــَن الَعــذاِب َوالتَّْنكيــِل.  ُشــرِّدوا اإِلــى ُمَخيَّمــاِت اللُّجــوِء َوالشَّ

ْملاُء الاإِ

َمواِطُن َهْمَزِة الَوْصِل

 َنْقَراأ:
ــلاُم: »اْحَفــِظ هللاَ َيْحَفْظــَك، اْحَفــِظ هللاَ َتِجــْدُه تُجاَهــَك، اإِذا َســاأْلَت  ــلاُة َوالسَّ 1 ـ قــاَل َعَلْيــِه الصَّ

ــَة َلــِو اْجَتَمَعــْت َعلــى اأْن َيْنَفعــوَك بَِشــْيٍء  ، َواْعَلــْم: اأنَّ ال�أمَّ اإِذا اْســَتَعْنَت فاْســَتِعْن  فاْســاأِل هللاَ، َو

َلْم َيْنَفعوَك اإِلّ� بَِشْيٍء َقْد َكَتَبُه هللاُ َلَك.«                                         )رواُه التِّْرِمــذي(

، ُصــِن اْســمي، َوُكــِن اْمــَراأً ذا ُخُلــٍق َقويــٍم، َفــلا َيْلَتقــي اْثنــاِن  ٢ ـ اأْوصــى رَُجــٌل اْبَنــُه َفقــال: يــا ُبَنــيَّ

اإِيـّـاَك َواْزِدراَء ال�آَخريــَن اأِو اْســِتْصغاَرُهم؛ َواْيــُم هللاِ اإِنَّ ذلـِـَك  غيــَر َوالَكبيــَر، َو َعلــى ُبْغِضــَك، اْحَتــرِِم الصَّ

ِمــْن اأْخــلاِق اللِّئــاِم.
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َنْسَتْنِتُج:

ِل الَكِلَمــِة، َوُيْنَطــُق بِهــا اإِذا َبــَداأ الــَكلاُم بِهــا، َول�  َهْمــَزُة الَوْصــِل: ِهــَي الَهْمــَزُة الَّتــي َتاأْتــي فــي اأوَّ
ُيْنَطــُق بِهــا اإِذا ُوِصــَل مــا َقْبَلهــا بِمــا َبْعَدهــا فــي النُّْطــِق )اأْي جــاَءْت فــي َدرِْج الــَكلاِم(، َول� تُرَْســُم 

َهْمــَزٌة َعليهــا اأْو َتْحَتهــا. 

َمواِطُن َهْمَزِة الَوْصِل: 

1 ـ اأْمُر الِفْعِل الثُّلاثيِّ َغْيِر الَمْهموِز، ِمْثَل: َكَتَب، اْكُتْب/ َوَسعى، اْسَع.

، َواأْمــُرُه، َوَمْصــَدُرُه، ِمْثــَل: اْقَتَحــَم، اْقَتِحــْم، اْقِتحامــاً/ اْرَتقــى، اْرَتــِق،  ٢ ـ ماضــي الِفْعــِل الُخماســيِّ
تِقاًء. اْر

 ، داســيِّ َواأْمــُرُه، َوَمْصــَدُرُه، ِمْثــَل: اْســَتقاَم، اْســَتِقْم، اْســِتقاَمًة/ اْســَتَعدَّ ٣ ـ ماضــي اْلِفْعــِل السُّ

اْســِترْضاًء. اْســَترِْض،  اْســَترْضى،  اْســِتْعداداً/   ، اْســَتِعدَّ

٤ ـ ال�أْســماُء الَعَشــَرُة: )اْبــن، اْبَنــة، اْســم، اْمــُرؤ، اْمــَراأة( َوُمَثنّاهــا، اْثنــاِن، اْثَنتــاِن، اْيــُم هللاِ، اْيَمــُن 
هللاِ، َوَلْفــُظ الَجلاَلــِة )هللاُ(.  

٥ ـ َهْمَزُة )ال( التَّْعريِف، ِمْثَل: الَمْدرََسة، الَوَطن، النّاس. 

 َتْدريباٌت

َتْدريٌب: 

نَُعيُِّن َمواِضَع َهْمَزِة الَوْصِل فيما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

)الُمَتَنبّي(
ْنيـــــا بِناِظرِِه       اإِذا اْسَتَوْت ِعْنَدُه ال�أْنواُر َوالظَُّلُم        1 ـ َوما اْنِتفــــــــــاُع اأخي الدُّ

)البوصيرّي(
ْمَع ِمْن َعْيٍن َقِد اْمَتَلاأْت         ِمَن الَمحارِِم َواْلَزْم ِحْمَيَة النََّدِم                   ٢ ـ َواْسَتْفِرِغ الدَّ

ْن َتَهيَّاأ َلُهُم اْستيعاُبُه َواْسِتْظهاُرُه.  ريِف، َوِممَّ ٣ ـ كاَن اْبُن َعبّاٍس ِمْن ُرواِة الَحديِث الشَّ

٤ ـ يا َسيَِّدتي، اْبَتِسمي لِْلَحياِة َواْسَتْحِسنيها.
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الَوْحَدُة

َصَفُد ِحْصُن الَجليِل

٢

فريق التّاأليف

ــا  ــُب لُِرْؤَيِتهــا، َوَتْصفــو لَِجمالِه ــٍد، وَتطي ــْن َبعي ــُس مِ      َتْهفــو َلهــا النَّْف

ــماِء ِشــتاًء.  ــْوَس السَّ ــُق َق ــا الّشــاِمَخِة، الّتــي تُعانِ ــْوَق ُذرا ُمْرَتَفعاتِه ــًة َف رائَِق

َفَتاأُْخــُذ ِمــَن الَجْرَمــِق َغرْبــاً، َوِمــْن َكْنعــاَن َشــمال�ً، رِْفَعــَة الَمْوِقــِع، َوَلطاَفــَة 

ْطلاَلــِة. وَتْســَتِمدُّ ِمــْن اأْوِدَيِتهــا، َوينابيِعهــا، وُســهولِها،  الُمنــاِخ، َوِســْحَر ال�إِ

ـَة، ُخصوَبــَة ال�أرِْض، وََغــزاَرَة الَعطــاِء. تُْشــرُِف  بِهــا ِمــن ُبَحْيــَرِة َطَبرِيَـّ وقُْر

تِفــاٍع ُيقــارُِب تِْســَعِمَئِة  َعلــى َمْنِطَقــِة الَجليــِل بَِرْوَعِتهــا َوَجمالِهــا، َعلــى اْر

ِمْتــٍر َعــْن َســْطِح الَبْحــِر. قيــَل َعْنهــا: »اإِنَّهــا ِمــْن اأْحَســِن الِقــلاِع َواأْمَنِعهــا، 

َواأْطَيــِب الِبقــاِع َواأْخَصِبهــا«.)1( َوقيــَل فــي َوْصِفهــا اأْيضــاً: »ِهــَي الَقْلَعــُة 

ْســلاِم فــي اإيــداِع  الّتــي ُيْضــرَُب الَمَثــُل بَِحصاَنِتهــا، َوَيْطَمِئــنُّ اأْهــُل ال�إِ

     اإيداِع: ِحْفِظ ال�أماناِت. 
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ِهــم  بِاأُكفِّ       اأْهُلهــا ال�أْصليّــوَن ُهــْم َعــرٌَب َكْنعانِيّــوَن، تُْســَتغاُث 

ــْذِل  ــوا بِالَب حائِــُف، ُعرِف ــُم الصَّ ــِل ِصفاتِهــم تُْرَق ُســُحُب اللَّطائِــِف، َوبِِمْث

ًة ِمــَن بيَئِتِهــُم  فــاِء، اأْطَلقــوا َعلــى ُمُدنِِهــم اأْســماًء ُمْســَتَمدَّ ــلاِح َوالصَّ َوالصَّ

؛ لِذلِــَك ُيقــاُل: اإِنَّ اأْصــَل َتْســِمَيِتها  الُجْغرافِيَّــِة، َوتُراثِِهــُم الَحضــارِيِّ

َصَفــُت، وقيــَل: َصَفــُد؛ لِ�أنّهــا َقْيــٌد لِْلُمْنَعــِم َعليــِه، َوَقْيــٌد لِســاِكِنها فــي 

َمْوِقِعهــا، َفِهــَي َتَقــُع َعلــى َجَبــٍل عــاٍل، ل� َيَتَمكَّــُن ســاِكُنها ِمــَن الَحَرَكــِة 

ــًة اأنَّ َلهــا َمْدَخــلاً واِحــداً.  فــي ُكلِّ َوْقــٍت؛ َفَيْســَتِقرُّ فِــي َمكانِــِه، خاصَّ

َوفــي الُمقابِــِل ِهــَي َقْيــٌد َوَتْصفيــٌد، َوَشــدُّ اأْغــلاٍل لِــُكلِّ َمــْن َخُبَثــْت 

َنْفُســُه، َفاأْفَســَد فيهــا.

ُمــُدِن فَِلْســطيَن التّاريخيَّــِة الَقديَمــِة، رَْغــَم  ِمــْن        تَُعــدُّ َصَفــُد 

ــْت حاِضــَرًة فــي  ــِح ُعروَبِتهــا. َظلَّ ــِر َملاِم ــياَدتِها، وَتَغيُّ ــروِف ِس ِل ُظ ــدُّ َتَب

َوُوِجــَدْت  الَقديَمــِة،  وال�أَدِب  والَحضــاراِت  والُبْلــداِن  التّاريــِخ  ُكُتــِب 

لَِكيانِهــا  ــُل  تَُؤصِّ اأْخــرى  َوَمعالِــُم  َوَمدافِــُن،  ـٌة  اأَثرِيَـّ َحْفرِيّــاٌت  فيهــا 

ـِة الَمرْموَقــِة، َوَتْحَفــُظ  ـِة َوالَحضاريَـّ داريَـّ الَعريــِق َوَمكاَنِتهــا الّدينيَّــِة وال�إِ

ــِة  ، َوَتِقــُف شــاِهداً َعلــى ُهوِيَِّتهــا الَعربِيَّ ــيَّ التّاريخــيَّ َلهــا اْمِتداَدهــا الَعرَب

ْســلاِميَِّة. َففيهــا جاِمــُع ال�أْحَمــِر اأِو الظّاِهــِر بيَبــرَْس، وجاِمــُع الّســْوِق،  ال�إِ

، َوُبــرُْج الّســاَعِة،  ــْيِخ الُعْثمانِــيِّ ــُع َبنــاِت َيْعقــوَب، َوزاوَِيــُة الشَّ َوُمَجمَّ

وَغْيرُهــا. والَقْلَعــُة، 

ــماِل  ــى الشَّ ــلاِميَِّة اإِل ْس ــوِش ال�إِ ــَع ُوصــوِل الُجي ــلاُم َم ْس ــا ال�إِ      َدَخَله

حابـِـيِّ ُشــرَْحبيَل ْبــِن َحَســَنَة -رَضــَي هللاُ  الِفَلْســطينيِّ فاتَِحــًة، بِِقيــاَدِة الصَّ

     نُصول�ً: َجْمُع َنْصٍل، َوهَو 

ْهِم. ْمِح اأِو السَّ       َحديَدُة الرُّ
   

   اللَّطائِِف: َجْمُع َلطيَفٍة، 

قَُّة. ْفُق َوالرِّ    َوِهَي الرِّ

     تُْرَقُم: تُْكَتُب.

     

    َتْصفيٌد: َتْقييٌد.

    

ِكتاُب ال�أْعلاِق اْلَخطيَرِة في ِذْكِر اأَمراِء الّشاِم َواْلَجزيَرِة.( 1)
ِكتاُب ُصْبِح ال�أْعشى.( ٢)

ـْت َعلــى الَكواِكــِب نُــزول�ً،  اأْموالِِهــم َواأْهِلِهــم اإِلــى اأماَنِتهــا، َقــْد اأَطلَـّ

ــاَح  ــِت الرِّي ــول�ً، َواأْتَعَب ــروِق نُص ــَن الُب ــا ِم ــِة ُبروِجه ــى َمْنِطقَ ــرََّدْت َعل َوَج
لّمــا َحلََّقــْت اإَِلْيهــا«.)٢(
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ليبيّــوَن عــاَم اأْلــٍف َوِمَئــٍة َواأْرَبعيــَن  ليبيَّــِة؛ اإِِذ احَتلَّهــا الصَّ َعْنــُه-، لكــنَّ ُحضورَهــا كاَن بــارِزاً فــي َفْتــَرِة الُحــروِب الصَّ

ــَن.  ــَق ال�أيّوبيّي ــراِء ِدَمْش ــَزْوُه، اأمــاَم َهَجمــاِت اأَم ــاِحِل الّــذي َغ ــِن الّس ــاِع َع ف ــاً لِلدِّ ــْوا فيهــا ِحْصن ــلاِد، َوَبَن لِْلمي

َوَبْعَدمــا اْنَتَصــَر َصــلاُح الّديــِن ال�أيّوبــيُّ فــي َمْعَرَكــِة ِحطّيــَن عــاَم اأْلــٍف َوِمَئــٍة وَســْبَعٍة وثمانيــَن لِْلميــلاِد، حاَصــَر 

ــَن، وَتولّــى ــَزَم الّصليبيّي ــَد، وَه ــَة َصَف َمديَن

الُمْسلموَن زِماَم اأمورِها.

رَها، َفحاَزْت  َد َمبانَيها وََعمَّ ليبيّيَن بِِقياَدِة الظاِهِر بيَبرَْس، الّذي َجدَّ ًة اأْخرى ِمَن الصَّ       اأعاَدها الَمماليُك َمرَّ

ْلَطَنِة في بِلاِد الّشاِم، َوَحَلَقَة َبريٍد َمَع ِمْصَر، وَمْرَكزاً دينيّاً  َمكاَنًة رَفيَعًة في َعْهِدِهم، َوكاَنْت اإِْحدى نِياباِت السَّ

ْن َحَكَمها الّشْيُخ ظاهُر الُعَمر، َوالوالي اأْحَمد باشا  ُمِهّماً، ثُمَّ َدَخَلْت في ُحْكِم الُعْثمانِيّيَن َفْتَرًة طويَلًة، َوِممَّ

الَجّزاُر. َواْضُطرَّ نابِْليوُن اإِلى اْحِتلاِل َصَفَد، َقْبَل ُوصولِِه اإِلى َعّكا وُمحاَصَرتِها.

، َوَمــرَّْت بُِظــروٍف  ــِة ال�أولــى، َوَقَعــْت َصَفــُد َتْحــَت َســيَطَرِة ال�ْحِتــلاِل الِبرِيطانِــيِّ        َواأْثنــاَء الَحــرِْب العاَلِميَّ

ــا  ــنِّ َهَجماتِه ــلاِد بَِش ــَن لِلمي ــٍة واأْرَبعي ــِعمَئٍة َوَثمانَِي ــٍف َوتِس ــاَم اأْل ــُة ع ْهيونِيَّ ــاُت الصِّ ــَداأِت الِعصاب ــمَّ َب ــيَِّئٍة، ثُ َس

ــا، ــْن اأْبنائِه ــٍة ِم ــٍة َعنيَف ــَع ُمقاَوَم ــواَدٍة، َم ــِة دوَن َه ــيَِّة َعلــى الَمديَن الَوْحِش

رَِسِة، َفعاَثْت تِْلَك الِعصاباُت في الّذيَن حاَولوا َصدَّ هِذِه الَهْجَمِة الشَّ

الَمديَنِة َتْخريباً وَتْدميراً، وََغَرَزْت اأْنياَب ِحْقِدها في َجَسِدها الطّاِهِر،

ــِل  ــَهُد َترْحي ــُل، َفَمْش ــرَِب اإِلّ� الَقلي ــّكانِها الَع ــْن ُس ــَق ِم ــْم يَْب ــى َل ــا، َحتّ ــاَدِة فيه ب ــلاِت ال�إِ ــَع َحْم ــَذْت اأْبَش َوَنفَّ

ــِم َعلــى  ــَة ال�أَل ُمْعَظِمِهــم اأْدمــى الُقلــوَب، َوَتــرََك فــي خاِصــَرِة الّشــْعِب الِفَلْســطينيِّ ُجرْحــاً نازِفــاً، َيــروي ِحكاَي

ــٍل. ــْكٍل كاِم ــلاِل بَِش ــًة للاْحِت ــَد ذلِــَك خاِضَع ــُة َبْع ــَح الَمديَن ــْن اأْبنائِهــا؛ لُِتْصِب ــْن َنجــا ِم لِســاِن َم

ــِن وذاكــرِة  َم ــَرِة الزَّ ــٌة فــي ذاكِ ــٌة َعرَبيَّ ــٌة َحضاريّ ــٌة وَمكاَن ــَد َعراَق ــِن، َتَظــلُّ لَِصَف َم ــُة الزَّ        َوَمْهمــا دارَْت َعَجَل

ــَة، َوَيْبقــى َهواُؤهــا  اأْبنائِهــا، الَّذيــَن َيْنُظــروَن اإَِلْيهــا عاِصَمــَة الَجليــِل الَجميَل

ِشفاًء لُِكلِّ ل�جٍئ َمْصدوٍر بِالُبْعِد َعْنها، َوللِه َدرُّ الُمَتَنبّي حيَن قاَل:           

  َلِك يا َمنازُِل في الُقلوِب َمنازُِل      اأْقَفرِْت اأْنِت َوُهنَّ ِمْنِك اأواِهُل

  َجَمَح الزَّماُن َفلا َلذيٌذ خالٌِص       ِمّما َيشـــوُب ول� ُسروٌر كاِمُل

     زِماَم: قياَدَة.

َمْصدوٍر: َمريٍض في َصْدرِِه.

     َهواَدٍة: ليٍن َورِْفٍق. 

     عاَثْت: اأْفَسَد
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الَفْهُم َوالاْستيعاُب:
حيَحِة، َوبـِ )ل�( اأماَم الِعباَرِة غيِر الّصحيَحِة فيما َياأتي: 1- نُجيُب بـِ )َنعم( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

اأ- َتَقُع َمديَنُة َصَفَد في َشماِل فَِلْسطيَن.        )    (

تِِهْم َوبيَئِتِهُم الُجْغرافيَِّة.    )    ( ٌة ِمْن َحضاَر ب-  َتْسمَيُة الُمُدِن ِعْنَد الَكْنعانيّيَن ُمْسَتَمدَّ

ْهيونيَِّة َعلى َصَفَد عاَم 19٤٠م.    )    ( ج- َبَداأِت الَهَجماُت الَوْحشيَُّة لِْلِعصاباِت الصِّ

ْن َحَكموا َصَفَد في َعْهِد الَمماليِك.     )    ( د- اأْحمد باشا الجّزار ِممَّ

( في َقْوِل الُمَتَنبّي: »اأْقَفرِْت اأْنِت َوُهنَّ ِمْنِك اأواِهُل« َيعوُد َعلى الُقلوِب.  )    ( ميُر)ُهنَّ هـ- الضَّ

٢- ِمْن اأْيَن َتْسَتِمدُّ َصَفُد ُخصوَبَتها وََغزاَرَة َعطائِها؟

٤- بَِم ُوِصَف اأْهُل َصَفَد ال�أْصليّوَن؟

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

بِيَُّة لَِمديَنِة َصَفَد هِذِه ال�أيّاَم، لِكنَّ اْرتِباَط الِفَلْسطينيِّ بِها ما زاَل حاِضراً، نَُدلُِّل  1- َتَغيَّرَِت الَملاِمُح الَعَر

  . َعلى هذا ال�رتباِط بِِعباراٍت ِمَن النَّصِّ

ُح َدل�َلَة ُكلِّ ِعباَرٍة ِمّما َياأْتي: ٢- نَُوضِّ

اأْتَعَبِت الرِّياَح لّما َحلََّقْت اإَِلْيها. -

ِهم ُسُحُب اللَّطائِِف. - تُْسَتغاُث بِاأُكفِّ

َيْبقى َهواُؤها ِشفاًء لُِكلِّ ل�جٍئ َمْصُدوٍر بِالُبْعِد َعْنها. -

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي: ٣- نَُوضِّ

تاِء.- 1 ماِء في الشِّ َتْصفو لَِجمالِها َفْوَق ُذرا تِلالِها الشامخِة، الَّتي تُعانُِق َقْوَس السَّ

اأَطلَّْت َعلى الَكواِكِب نُزول�ً، َوَجرََّدْت َعلى َمْنِطَقِة ُبروِجها ِمَن الُبروِق نُصول�ً.- ٢

ــِم - ٣ ــَة ال�أَل ــروي ِحكاَي ــاً، َي ــاً نازِف ــْعِب الِفَلْســطينيِّ ُجرْح ــِل فــي خاِصــَرِة الشَّ ــَهُد الرَّحي ــرََك َمْش َت

َعلــى لِســاِن َمــْن َنجــا ِمــْن اأْبنائِهــا.

ْهيونِيَُّة اأْنياَب ِحْقِدها في َجَسِدها الطّاِهِر.- ٤ َغَرَزِت الِعصاباُت الصِّ
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        اللَُّغُة َوالاأْسلوُب:
نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

ْعُب اإِلى َمْن َيَتَولّى زِماَم اأْمرِِه.  اأ-   •  َيْحتاُج الشَّ

تِِه َبْعَد ال�ْطِمْئناِن لَِتَوقُِّفها التّامِّ.   • اأْفَلَت الّسائُِق زِماَم َسيّاَر

 • َشدَّ الّلاِعُب زِماَم ِحذائِِه َقْبَل النُّزوِل اإِلى الُمباراِة.

ب-   • َلِك يا َمنازُِل في الُقلوِب َمنازُِل      اأْقَفرِْت اأْنِت َوُهنَّ ِمْنِك اأواِهُل                   )الُمَتَنبي(

    • قاَل َتعالى: زبەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئرب                           )٣9: يس(

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

َة عــاَم 19٢7م، َعِمــَل فــي التَّْدريــِس، َوفــي  لـِـَد فــي َغــزَّ ، ُو        هــارون هاشــم رشــيد شــاِعٌر فَِلْســطينيٌّ

ــِة. َصــَدَر َلــُه قُراَبــُة  بِيَّ ــِة فَِلْســطيَن فــي الجاِمَعــِة الَعَر ــِة، ثُــمَّ َعِمــَل فــي ُمَمثِِّليَّ اإِذاَعــِة َصــْوِت الَعــرَِب الِمْصرِيَّ

ــِه َتْســمياٌت  ــْت َعَلْي ــَز، َواأْطِلَق ــَمًة َوَجوائِ ــْوِك. حــاَز اأْوِس ــُر الشَّ ــاِء، وََعصافي ــَع الُغرَب ــاً ِمْنهــا: َم ــريَن ديوان ِعْش

ــْعِب  ــَر فــي َقصيَدتِــِه َعــْن َماأْســاِة الشَّ ُمْخَتِلَفــٌة، ِمْنهــا: شــاِعُر النَّْكَبــِة، َوشــاِعُر الَعــْوَدِة، َوشــاِعُر الثَّــْوَرِة. َعبَّ

ــهداِء، َوَوَصــَف َعذابــاِت الُمْعَتَقليــَن َوَمشــاِعَر ال�ْغِتــراِب َعــْن  الِفَلْســطينيِّ الُمْقَتَلــِع ِمــْن اأرِْضــِه، َوَتَغنـّـى بِالشُّ

الَوَطــِن، وقــد َغَنــْت َفْيــروُز هــِذِه الَقصيــَدَة.

 َسَنْرِجُع َيْومًا



١٩

َتْناأى: َتْبُعُد.

موَهنا: َضعيفا.

: ُمَؤثُِّر. َشِجيُّ

َوهى: َضُعَف. 

َحَســُن  طائِــٌر  الَعْنَدليــُب: 
ــْوِت.  لصَّ ا

َسَنْرِجُع َيْومًا

اْلُمنــى دافِئــاِت  فــي  َوَنْغــرَُق  َحيِّنــا اإِلــى  َيْومــاً  َســَنرِْجُع 
َبْيَننــا مــا  ـَــسافاُت  الم َوَتْنــاأى  الزَّمــاْن َيُمــرُّ  َمْهمــا  َســَنرِْجُع 
موَهنــا َعْوَدتِنــا  َدرِْب  َعلــى  َتْرَتــِم َول�  َمْهــلاً  َقْلــُب،  َفيــا 
ُهنــا َوَنْحــُن  الطُّيــوِر  رُفــوُف  َتعــوْد اأْن  َغــداً  َعَلْينــا  َيِعــزُّ 
َعْهِدنــا َعلــى  َوَتْصحــو  َتنــاُم  تِــلاْل ـلاِل  التِـّ ِعْنــَد  ُهنالِــَك 
الِغنــا َشــِجيُّ  اْنِتظــاٍر،  ُهــدوُء  اأيّاُمُهــْم الُحــبُّ  ُهــُم  َونــاٌس 
َعلــى ُكلِّ مــاٍء َوهــى َفاْنَحنــى ــا ــِن َصْفصافُه ــدى الَعْي ــوٌع َم رُب
الَهنــا َوَصْفــَو  الُهــدوِء  َعبيــَر  ـِه ِظلِـّ فــي  َهْيــراُت  الزُّ َتُعــبُّ 
ُمْنَحنــى َعلــى  اْلَتَقْينــا  َغــداَة  الَعْنَدليــْب َخبَّرَنــي  َســَنرِْجُع، 
بِاأْشــعارِنا َتعيــُش  ُهنــاَك  َتــزَْل َلّمــا  الَبلابِــَل  بِــاأنَّ 
َلنــا َمــكاٌن  الَحنيــِن  َونــاِس  الَحنيــْن تِــلاِل  َبْيــَن  زاَل  َومــا 
بِنــا َهيّــا  َســَنرِْجُع،  َتعاَلــْوا،  ــاْح! ــرََّدْتنا رِي ــْم َش ــُب، َك ــا َقْل َفي

الَفْهُم َوالاْستيعاُب:

بِماذا َخبََّر الَعْنَدليُب الّشاِعَر ِعْنَدما اْلَتَقيا َعلى الُمْنَحنى؟- 1

َمِن َوُبْعِد الَمسافاِت، َظلَّ الّشاِعُر َيِحنُّ اإِلى اأموٍر اأورََدها في الَقصيَدِة هناك، َنْذُكرُها.- ٢ رَْغَم ُمروِر الزَّ

َيْبني الّشاِعُر ِحواراً َبْيَنُه َوَبْيَن َقْلِبِه، بِماذا اأْخَبَرُه؟ - ٣

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

ما َدل�َلُة اْسِتْخداِم الّشاِعِر َلْفَظَة )َسَنرِْجُع( بَِضميِر الَجْمِع؟- 1

َم الّشاِعُر َوْصفاً َجميلاً لِرُبوِع َوَطِنِه في الَقصيَدِة، نَُبيُِّنُه.- ٢ َقدَّ

َتفيُض الَقصيَدُة بُِمْفرَداِت الَحنيِن َواأَمِل الَعْوَدِة، َنْسَتْخرُِج َبْعضاً ِمْنها. - ٣

ُح ما اأضاَفْتُه هِذِه الَكِلماُت ِمْن َدل�ل�ٍت َمكانيٍَّة اإِلى - ٤ اْسَتْخَدَم الّشاِعُر )ُهنا، َوُهناَك، َوُهنالَِك(، نَُوضِّ

الَقصيَدِة.



٢0

الَقواِعــــُد

الَمْفعوُل فيِه )الظَّْرف(

اأ - َسَنرِْجُع َيْوماً اإِلى َحيِّنا      َوَنْغرَُق في دافِئاِت اْلُمنىَنْقَراأ:

   َيِعزُّ َعَلْينا غداً اأْن َتعوْد       رُفوُف الطُّيوِر وَنْحُن ُهنا

ب- َتْهفو لها النَّْفُس ِمْن َبعيٍد، وَتطيُب لُِرْؤَيِتها، َوَتْصفو لَِجمالِها، َفْوَق ُذرا ُمْرَتَفعاتِها الّشاِمَخِة، 

ماِء ِشتاًء. َتاأُْخُذ ِمَن الَجْرَمِق َغرْباً، َوِمْن َكْنعاَن َشمال�ً، رِْفَعَة الَمْوِقِع. الَّتي تُعانُِق َقْوَس السَّ

ــاَء الَحــرِْب  تِهــا... َواأْثن ــى َعــّكا وُمحاَصَر ــِه اإِل ــَل ُوصولِ ــَد، َقْب ــلاِل َصَف ــى اْحِت ج- اْضُطــرَّ ناُبْليــوُن اإِل

. ــيِّ ــلاِل الِبرِيطانِ ــُد َتْحــَت َســيَطَرِة ال�ْحِت ــْت َصَف ــِة ال�أولــى، َوَقَع العاَلِميَّ

َنْسَتْنِتُج:
نــاً َمْعنــى َحــرِْف - 1 الَمْفعــوُل فيــِه: اْســٌم َمْنصــوٌب، َيــُدلُّ َعلــى َزمــاِن ُحــدوِث الِفْعــِل اأْو َمكانـِـِه، ُمَتَضمِّ

الَجــرِّ )في(.

ُيْقَسُم الَمْفعوُل فيِه اإِلى: َظرِْف َزماٍن، َوَظرِْف َمكاٍن.- ٢

ماُء بِالُغيوِم َقْبَل نُزوِل الَمَطِر.   - َتَتَلبَُّد السَّ

  - َتَتَمْلَمُل الزُّهوُر َتْحَت ُحَبْيباِت النَّدى.

 َتْدريباٌت

التَّْدريُب الاأوَُّل: 

َنَضُع َظرَْف الزَّماِن اأِو الَمكاِن الُمناِسَب في الَفراغاِت:

)َتْحَت، َمساء، َيْوماً، َبْعَد، َنهاراً، ِعْنَد، َلْيلاً، َطواَل(

ــنا  ــا .......، َوَجَلْس ــا بِه ــَرٍة، َفَنزَْلن ــَرٍة َصغي ــى َجزي ــا اإِل ــراً َوَصْلن ــًة، َواأخي ــُب ....... َوَلْيَل ــا الَمْرَك        ســاَر بِن

....... َشــَجَرٍة َكبيــَرٍة، َو....... اأْن َرتَّْبنــا اأْمِتَعَتنــا، َواْســَترَْحنا َقليــلاً، َتَســلَّْقنا َصْخــَرًة ُمْرَتِفَعــًة، َونِْمنــا ....... 

ْخــَرِة، َوِســرْنا فــي الَجزيــَرِة َنْبَحــُث َعــْن َشــْيٍء  اللَّْيــِل َفْوَقهــا، َخْوفــاً ِمــَن الُوحــوِش. َو........ الَفْجــِر َنزَْلنــا َعــِن الصَّ

َناأُْكُلــُه. َوَقــْد اأْمَضْينــا فــي تِْلــَك الَجزيــَرِة َســْبَعَة اأيـّـاٍم، ُكنـّـا َنطــوُف فيهــا ....... َوَننــاُم ........ 



٢١

التَّْدريُب الثّاني:                                                                                     )مهمة بيتية( 

نُجيُب َوْفَق الَمْطلوِب التّابِِع لُِكلِّ ُجْمَلٍة ِمّما ياأتي:

اْنَطَلَقِت الحافَِلُة اإِلى الُقْدِس َصباَح الُجُمَعِة. )َنْحِذُف الُمضاَف اإِليِه في الُجْمَلِة(- 1

تاِء.  )َنْجَعُل ال�ْسَم الَمْجروَر َظْرفاً(- ٢ َتْخَتِبُئ ال�أفاعي في الشِّ

َسَرْيَت ِمْن َحرٍَم َلْيلاً اإِلى َحرٍَم        َكما َسرى الَبْدُر في داٍج ِمَن الظَُّلِم                   )البوصيرّي(- ٣

       )نُْعرُِب ما َتْحَتُه خطٌّ في الَبْيِت(

ْملاُء الاإِ

َمواِطُن َهْمَزِة الَقْطِع

ــاِت  َنْقَراأ: ــَزِة بَِكمالِيّ ــَدِة الُمَجهَّ ــيّاَرتِِه الَجدي ــى َس ــاً اإِل ــِل، ُمْطَمِئنّ ــى الَخلي ــُه اإِل ــُم َطريَق ــَل اإِْبراهي       اأْكَم

ــِد  ــُه بُِبْع ــٍة، ل� َياأَْب ــَرٍة َنّفاَث ــَع بِطائِ ــِه، َكَمــْن اأْقَل ــَق بَِمْرَكَبِت ــِة، َفاأْســرََع َيْطــوي الطَّري ــا الَحديَث التِّْكنولوجي

ــيّاراِت الَّتــي  ــُه، َواأَخــَذ َيْجتــاُز السَّ ــْم َيْســَتِمْع لَِتْحذيــراِت الَمْرَكبــاِت الَّتــي تُقابُِل بِهــا. َل َمســاَفٍة اأْو قُْر

اأماَمــُه، َوَيَتَعّداهــا. لِكــنَّ َصْوتــاً َنقيّــاً َبريئــاً اأتــاُه ِمــَن الُكرِْســيِّ الَخْلفــيِّ قائـِـلاً: ل� تُْســِرْع يــا والـِـدي، 

بِاإِْدراِكــِه لُِخطــوَرِة ال�أْمــِر، َكَبــَح  ــْوُت ِمــْن َغْفَلِتــِه، َو اإِنـّـي اأخــاُف، اأِعْدنــي اإِلــى الَبْيــِت... َفاْنَتزََعــُه الصَّ

ــَل اأْن َيفــوَت ال�أواُن. ــِه َقْب ــَر اأْطفالِ ــَرُه، َوَمصي ــدارََك َمصي ــرَْعَتُه، َوَت ــَف ُس ــِه، َوَخفَّ ِجمــاَح َمْرَكَبِت

َنْسَتْنِتُج:

  َهْمَزُة الَقْطِع: هَي الَهْمَزُة الَّتي تُْنَطُق َوتُْكَتُب في بِداَيِة الَكلاِم، اأْو َدرِْجِه.

 َمواِطُن َهْمَزِة الَقْطِع: 

في ماضي الثُّلاثيِّ الَمْهموِز َوَمْصَدرِِه: اأِسَف، اأَسفاً/ اأبى، اإباًء.- 1

في ماضي الرُّباعيِّ َواأْمرِِه َوَمْصَدرِِه: اأْقَلَع، اأْقِلْع، اإِْقلاعاً/ اأْعطى، اأْعِط، اإِْعطاًء.- ٢

في صيَغِة الُمضاِرِع الَمْبدوِء بَِهْمَزٍة: اأسافُِر، اأْجَتِهُد، اأْسَتْخرُِج.- ٣



٢٢

 َتْدريباٌت

التَّْدريُب الاأوَُّل: 

َنَضُع َخّطًا َتْحَت َهْمَزِة الَقْطِع ُمَعلِّليَن َرْسَمها:

قاَل َتعالى: زبۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅرب          )سورة البقرة: ٨٣(- 1

ْت نِيَُّتُه في التَّْعليِم«. )كتاب الحيوان(- ٢ ْفهاَم اإِلّ� َمْن َصحَّ ِم، َكما ل� َيْسَتطيُع ال�إِ  »ل� َيْسَتطيُع الَفْهَم اإِلّ� َمْن َفرََّغ َقْلَبُه لِلتََّفهُّ

٣ -: قاَل الثَّعالِبيُّ

     َلْو اأنَّني اأْنَصْفُت في اإِْكراِمِه        لَِجلاِل ُمْهديِه الَكريِم ال�أْلَمعي

بَِطُه َسواَد ال�أْدُمـــِع                اأْقَضْمُتُه َحبَّ الُفؤاِد لِـــُحبِِّه        َوَجَعْلُت َمْر  

التَّْدريُب الثّاني:                                                                                     )مهمة بيتية( 

ْملائيََّة الَمْقصوَدَة فيما َياأْتي: نَُصوُِّب ال�أْخطاَء ال�إِ

 اأ -    اْجِمـلــي يا اأمَّ َعْمــــــــــــٍرو         زاَدِك هللاُ َجمـــــــــــــــــــــــــــال�

)اأبو فراس الَحْمدانّي(
 

        اَنا اْن ُجْدِت بِـــــَوْصـــــــٍل         اْحَسُن العــــــــــاَلِم حــــــــــال�     

ُمُه َلُهم.ب-  اْهدى الُمَتَفوُِّق َنجاَحُه لِوالَِدْيِه َوُمَعلِّميِه َوَوَطِنِه، َفهو اأْفَضُل اْهداٍء ُيَقدِّ

ْيِر.ج-  لَِغْيرِِه، َفَيِجُب َعَلْيِه ال�ْلِتزاُم بَِقوانيِن السَّ اإِذا اراَد الّسائُِق الّسلاَمَة َلُه َو

التَّْعبيُر:

1-  في َجميِع ال�أْسماِء: اأنيٌس، اأْحلاٌم. ما عدا ال�أْسماَء الَعَشَرَة.

٢-  في َجميِع الُحروِف: اأْم، اإِْن، اإلّ� ...

مائِِر: اأنا، اأْنَت، اأْنُتما... ٣-  في َجميِع الضَّ
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: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــِم )َجباليــا( بِِقطــاِع  لِــَد فــي ُمَخيَّ ــِة الَقصيــَرِة فــي فَِلْســطيَن، ُو ــاِب الِقصَّ     زكــي العيلــة اأَحــُد ُكتّ

ــُش،  ــِة: الَعَط ــِه الَقَصِصيَّ ــْن َمْجموعاتِ ــا( عــاَم 19٤٨م. ِم ــْن )يِْبن ــرَْت ِم ــَرٍة ُهجِّ َة عــاَم 19٥٠م، لِ�أْس ــزَّ َغ

َوالَجَبــُل ل� َياأْتــي، وََغيرُهــا. َوَقــْد واَفْتــُه الَمِنيَّــُة اإِْثــَر َمــرٍَض ُعضــاٍل عــاَم ٢٠٠٨م. 

ــِة اأْن ُيْبــرَِز مــا َتَعــرََّض َلــُه اأْطفــاُل فَِلْســطيَن ِمــْن َجرائـِـَم َوْحِشــيٍَّة      ُيحــاوُِل الكاتـِـُب فــي هــِذِه الِقصَّ

ــوَد  ــَرِة الُجن غي ــلاِل فــي ال�ْنِتفاَضــِة ال�أولــى، اإِْذ واَجــَه ال�أْطفــاُل َباأحلاِمِهــم الصَّ ــوِد ال�حِت ــدي ُجن َعلــى اأْي

ــِة َبْعِضِهــُم ال�آَخــِر بِاإِعاقــاٍت،  اإِصاَب ــِة؛ مــا اأّدى اإِلــى اسِتْشــهاِد َبْعِضِهــم، َو جيــَن بِال�أْســِلَحِة الثَّقيَل الُمَدجَّ

َكمــا َحــَدَث َمــَع يوُســَف الَّــذي َفَقــَد َعيَنــُه الُيســرى َجــّراَء َشــِظيٍّة َخَطَفــت نورَهــا، َواأْضَعَفــْت نــوَر الَعْيــِن 

ــُدها الَعْيــُن الزُّجاِجيَّــُة الَمزروَعــُة َمــكاَن الَعيــِن الَمفقــوَدِة. ال�أْخــرى؛ َفَتحوََّلــْت اأْحلاُمــُه اإِلــى َكوابيــَس تَُجسِّ

٣ الَوْحَدُة



٢4

َقنّاٌص َيخِطُف َبَصَرُه

كاَن يوُســُف فــي َطريِقــِه اإِلــى َبْيِتــِه الكائِــِن فــي َطــرَِف ُمَخيَّــِم    

ــِذِه  ــٌف ه ــِع ُمْخَتِل ــفِّ التّاِس ــي الصَّ ــٍد ف ــِه ُمَحمَّ ــَع رَفيِق ــُه َم ــا، َحديثُ َجبالي

ــُن فــي َســْبِكها، َوُكــَرَة  ــِت الَمقالِــَب الَّتــي كاَن َيَتَفنَّ ــُه َتَخطَّ َة، َكِلماتُ الَمــرَّ

ــَن اأخيــراً ِمــْن ِشــرائِها ِمــْن اأَحــِد باَعــِة الِبضاَعــِة الَقديَمــِة  الَقــَدِم الَّتــي َتَمكَّ

ـذي َيلــوُذ بِــِه ُمَتَتبِّعــاً نِــزاَل الّلاِعِبيــَن  فــي الُمَخيَّــِم، َوَمَحــلَّ ال�أْلعــاِب الَـّ

ــَدٍة  ــاٍت َجدي ــْوَل َمْوضوع ــبَّ َح ــَة، لَِيْنَص ــاِدُر الَمْدرََس ــا ُيغ ــَب حاَلم اِخ الصَّ

اْحَتلَّــِت الُوْجــداَن فــي ال�أســابيِع الثَّلاَثــِة ال�أخيــَرِة: طائـِـَرِة ال�أباتشــي، اإم1٦، 

الَجرحــى،  ــَهداِء،  الشُّ الَحَجــِر،  الِمقــلاِع،  َثقيــٍل،  الَقنّــاِص، رَصــاٍص 

صاِعقــاً  اأْمــراً  اأنَّ  بَخَلِدِهمــا  َيــدوُر  كاَن  َهــْل  ســعاِف...،  ال�إِ َســيّاراِت 

ــاِن فــي َلْحَظــٍة اأنَّ َشــيئاً مــا  ُل َحياَتُهمــا َبْعــَد َدقائِــَق؟ هــْل كانــا َيُظنّ َســُيَبدِّ

غيــَرَة؟ ــُر اإِلــى ال�أَبــِد اأْحلاَمُهمــا الصَّ َســَيْدَهُمُهما، َوُيَدمِّ

مالِيَِّة، اإِطاراٌت ُمْشَتِعَلٌة، ُهتافاٌت،  َطرَُف الُمَخيَِّم ِمَن النَّاِحَيِة الشَّ     

ْبَيِة َيحِملوَن ِحجاَرًة  َة َمْجموَعٌة ِمَن الصِّ َعَرَبٌة َمْقلوَبٌة، َبراميُل فارَِغٌة، َثمَّ

ِهُم الطَّرِيَِّة، نِداءاٌت، اأْبواُق َسيّاراِت اإِْسعاٍف، رَصاٌص  َوَحًصى في اأُكفِّ

َبعيَدٍة،  اإِْسَمْنِتيٍَّة  َحواِجَز  َخْلَف  َيَتَمْترَسوَن  الُجنوُد  الِفتَيِة،  َحْوَل  َيَتناَثُر 

ْبَيِة، َهديُر طائَِرٍة، رََشقاُت رَّشاٍش، َقنّاٌص  َمساَفٌة ل� َتِصُلها ِحجاَرُة الصِّ

َيْحَتمي بساتِِر باطوٍن، ُيوزُِّع رَصاصاتِِه، وَينثُرُها ناِحَيَة الِفتَيِة.

ْســَفْلِت، َيْحَتمــوَن  الَمــكاُن َمْكشــوٌف، َيْنَبِطــُح الِفتَيــُة علــى ال�إِ     

ــرُُق  ــِص َيْم ــلٍّ َوِغطــاٍء، رَصــاُص الَقْن ــْن ِظ ــِف، ُيَفتِّشــوَن َع بِِحجــاَرِة الرَّصي

ــبَّثوَن بَِصْفحــِة  ــْيٍء، َيَتَش ــاأيِّ َش ــوَن ال�ْحِتمــاَء بِ ــِهْم، ُيحاوِل ــْوِق ُرؤوِس ــْن َف ِم

ــراً،  ُم َخَب ــُع يوُســُف َراأَســُه، َيَتَشــمَّ الّشــاِرِع، َيَتَوقَّــُف الرَّصــاُص َثوانِــَي، َيْرَف

 زكي العيلة/ فلسطين

َسْبِكها: اخِتلاِقها َوَتاأْليِفها.

الَخَلُد: الَعْقُل.

ُك. َيَتَشبَُّث: َيَتَعلَُّق َوَيَتَمسَّ

َدَهَم: َهَجَم.
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رَصاَصــٌة َتْســَتِقرُّ فــي َرَقَبِتــِه، َشــِظيٌَّة َتْقَتِلــُع َعيَنــه، ُصــراٌخ، اأصابُِعــُه َتَتَشــبَُّث 

ــاُت. ئِيّ ــاِدُرُه الَمْر ــِه، َيَتراخــى، تُغ ــى َجْنِب ــُب عل ــرََجٌة، َيْنَقِل ــواِء، َحْش بِالَه

ـُف ُمْعِلَنــًة فــي ُكلِّ َلْحَظــٍة  ْســعاِف ل� َتَتَوقَـّ َة َيُعــجُّ بِالنّــاِس، اأْبــواُق ســيّاراِت ال�إِ ــفاِء بَِغــزَّ ُمْسَتْشــفى الشِّ     

َدِة  ــدِّ ــَزٍة ُمَتَع ــْوَب اأْجِه ــدُّ َص ــِر، َتْمَت غي ــِد الصَّ ــَر الَجَس ــُر َعْب ــٌة َتْنَتِش ــُب رَفيَع ــاداٌت، اأنابي ــٍح، ِضم ــهيٍد اأْو َجري ــن َش َع

ــْم َيُعــْد لِ�أْســَرِة يوُســَف َمــكاٌن َغيــُر َمَمــّراِت الُمْسَتْشــفى، اأْضَحــِت الُهمــوُم  ــِة الُمَكثََّفــِة، َل ــُة الِعناَي ال�أْشــكاِل، ُغْرَف

ــٍة اأماَمُهــم؟! ــَرْوَن يوُســَف َوُهــَو َيَتَحــوَُّل اإِلــى ُجثَّ ُجــْزءاً ِمــْن َحيــاِة اأْفــراِد ال�أْســَرِة، َوَكْيــَف َتاأْتــي راَحــُة البــاِل َوُهــْم َي

ــُل ِمــْن َطبيــٍب اإِلــى اآَخــَر، َعْينــاُه غاَبــٌة ِمــَن  ــِم، َيَتَنقَّ غيــَر الكائِــَن فــي ســوِق الُمَخيَّ اأْغَلــَق ال�أُب ُدّكاَنــُه الصَّ     

ــِل َوالرَّجــاِء، َيْبَحــُث َعــن اإِجاَبــٍة تُعيــُد للنَّْفــِس َبْعــَض ُهدوئِهــا.  التََّوسُّ

ــٍة،  ــٍة َدقيَق ــاٍت ِجراِحيَّ ــى َعَمِليّ ــاُج اإِل ــٌة َتْحت ــَف َحرَِج ــُة يوُس ــفاِء، حاَل ــفى الشِّ ــي ُمْسَتْش ــدوَدٌة ف ــا َمْح     اإْمكانِيّاتُن

ــاٌم،  ــِن. اأْوراٌق، اأْخت ــاٍم خــارَِج الَوَط ــَد اأيّ ــلاِج َبْع ُه لِلِع ــَتَتَوجَّ ــي َس ــِة الَجرحــى الَّت ــَن قافَِل ــفيرِِه ِضْم ــى َتْس ــَنْعَمُل َعل َس

ــِة. ــٌق ل� َيْنَتهــي فــي اْنِتظــاِر التَّْحويَل َقَل

ــْت فــي  ــًة اأْجرَِي ــًة ِجراِحيَّ ــٌة اأْمضاهــا يوُســُف فــي ُمْسَتْشــفى الرِّيــاِض، اْثَنتــا َعْشــَرَة َعَمِليَّ ــُة اأْشــُهٍر كاِمَل اأْرَبَع     

ــُغ والِــَدُه بِاأنَُّهــْم َســَيقوموَن اأخيــراً بَِتْركيــِب َعْيــٍن  ــُه، َســِمَع الطَّبيــَب َوُهــَو ُيَبلِّ ــَداأ َيْســَتعيُد وَْعَي ــِه وََعْيِنــِه، ِعْنَدمــا َب َرَقَبِت

ــي  ــَك الَّت ــْن تِل ــَف َع ــْن َتْخَتِل ــوَدَة َل ــَن الَموْع ــَرٍة اأنَّ الَعْي ــُف لَِفْت ــَد يوُس ــوَدِة، اْعَتَق ــِن الَمْفق ــِن الَعْي ــٍة ِعَوضــاً َع زُجاِجيَّ

ــَيرِْجُع  ــرى، َوَس ًة اأْخ ــرَّ ــاَس َم ــَيرى النّ ــِه، َوَس ــى َعْيِن ــًة اإِل ــٌد ثانَِي ــوَر عائِ ، َواأنَّ النّ ــرائيِليِّ ْس ــاِص ال�إِ ــاُص الَقنّ ــا رَص َقه َمزَّ

ــِم، َوُهــَو ُيطــارُِد ُكَرَتــُه  ــًة َفــوَق شــواِرِع الُمَخيَّ ــُع نِــزاَل الّلاِعبيــَن فــي َمَحــلِّ ال�أْلعــاِب، َســَيْقِفُز ثانَِي لُِهتافاتِــِه َوُهــَو َيَتَتبَّ

ــوِم. ــَد الَي ــْيءٌ َبْع ــُه َش ــْن ُيعيَق ــَة، َوَل ــَة الَمْحبوَب الَعتيَق

ــِة نــوٍر فــي َعْيِنــِه الُيْمنــى،  بَِطــَة َعــْن َعْيِنــِه، فُوِجــَئ بِاأنَّــُه َلــْم َيُعــْد ُيْبِصــُر ال�أْشــياَء اإلَّ� بَِبِقيَّ ِعْنَدمــا اأزالــوا ال�أْر     

اأْصَبــَح َحبيــَس اأْكــواٍم ِمــَن الَعَتَمــِة، َكــْم َكــرَِه تِلــَك الَعْيــَن الزُّجاِجيَّــَة الَّتــي اْحَتلَّــْت َجْفَنْيــِه، ُيِحــسُّ بَِعــذاٍب َلــْم َيْعرِْفــُه 

ــَد الطَّبيــُب لِ�أبيــِه اأنَّ تِلــَك الَعْيــَن بِحاَجــٍة اإِلــى َتْغييــٍر َبْعــَد ِســتَِّة اأْشــُهٍر  ِمــْن َقْبــُل، حيَنمــا َيقــوُم بِِلْبِســها اأْو َخْلِعهــا. اأكَّ

َحتّــى َتَتناَســَب َمــَع َوْجِهــِه. 

ُد النََّفِس في الَحْنَجَرِة. َحْشرََجة: َترَدُّ
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ــداً َلــْن َيعــوَد للَمْدرََســِة، فرَصاَصــُة الَقنّــاِص     ِعْنَدمــا عــاَد اإِلــى الَمْدرََســِة َبْعــَد ِســتَِّة اأْشــُهٍر َعِلــَم اأنَّ َصديَقــُه ُمَحمَّ

تـِـِه، َواأْبَقْتــُه اأســيَر َشــَلٍل ِشــْبِه كاِمــٍل. الَّتــي اْســَتَقرَّْت فــي َراأِْســِه اأْفَقَدْتــُه ُجــْزءاً َكبيــراً ِمــْن َتْركيــزِِه َوذاِكَر

َمــًة  َلــْم َيُعــْد يوُســُف ذلــَك الطِّْفــَل الَّــذي كاَن َيْكفيــِه ال�ْنِتبــاُه اإِلــى َشــرِْح الُمَعلِّــِم، َكــْي َيْحِجــَز َمْرَتَبــًة ُمَتَقدِّ     

ــُه،  ــراوُِد َخياَل ــاَدتِِه تُ ــِب وِس ــى جانِ ــُد اإِل ــْت َتْرقُ ــَدِم الَّتــي كاَن ــَرُة الَق ــْد ُك ــْم َتُع ــُه، َل ــَع َترْتيُب ، َتراَج ــفِّ ــِل الصَّ ــَن اأوائِ َبْي

ــِه ال�آَن ال�ْبِتعــاَد َعــْن باقــي اأْقرانِــِه، َتَحوََّلــِت الّصــوَرُة اأماَمــُه  اْبَتعــَدْت َعــْن َعيِنــِه اأْلعــاُب )ال�أتــاري(، اأْصَبــَح ُكلُّ َهمِّ

اإِلــى َخيــال�ٍت، ُكلُّ اأْحلاِمــِه ال�آَن َمْحصــوَرٌة فــي َتغييــِر تِلــَك الَعْيــِن الزُّجاِجيَّــِة الَّتــي زاَد ُعُمرُهــا َعلــى العاَمْيــِن، َحتـّـى 

واُء الَّــذي َحَمَلــُه اأبــوُه ِمــْن ُمْسَتْشــفى الرِّيــاِض الخــاصِّ بَِتْنظيــِف باِطــِن الَعْيــِن َنِفــَد، َوَلــم تُْجــِد ُمحــاَول�ُت ال�أِب  الــدَّ

َنْفعــاً فــي َســبيِل اإيجــاِدِه اأو َتْوفيــرِِه. 

َفَهــْل ُيمِكــُن اأْن َيحــوَز َعلــى َعْيــٍن زُجاِجيَّــٍة اأْخــرى َتَتناَســُق َمــَع َهْيَئــِة َعْيِنــِه الباِقَيــِة الَّتــي َبــَداأ الّضــْوُء َيْنَحِســُر      

َعْنهــا َشــْيئاً َفَشــْيئاً؟

َمْن ُيعيُد اإَِليِه ال�أْجِنَحَة الَّتي فاَرَقْتُه، َوالّشواِرَع الَّتي غاَدَرْتُه؟     

َمْن ُيعيُد النّوَر اإِلى َعْيَنْيِن اْغتاَلُهما قنّاٌص َيْحَتمي بِالطّائَِرِة َوالرّّشاشاِت َوَسواتِِر الباطوِن؟!     

الَفْهُم َوالاْستيعاُب:

حيَحِة، َوبـِ )ل�( اأماَم الِعباَرِة غيِر الّصحيَحِة فيما َياأتي: ١ـ نُجيُب بـِ )َنعم( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

)     (  . فِّ التّاِسِع ال�أساِسيِّ      اأ- اأصيَب يوُسُف بِرَصاِص ال�ْحِتلاِل ِعْنَدما كاَن في الصَّ

َة.    )     ( فاِء في َغزَّ     ب- اْسَتْكَمَل يوُسُف كاِمَل ِعلاِجِه في ُمْسَتْشفى الشِّ

َنْتُه ِمن ُمشاَهَدِة ال�أْشياِء ِمْن َحولِِه.  )     (      ج- اأعاَدِت الَعْيُن الزُّجاِجيَُّة لِيوُسَف َبَصَرُه، َوَمكَّ

صاَبِة.    )     ( ًة ِمَن ال�إ ديُق ُمحّمٌد ِمَن الرِّياِض َوَقْد عوفَِي ُمعافاًة تامَّ      د- عاَد الصَّ

واِء الّلازِِم لَِتْنظيِف       هـ- ُكلُّ اأْحلاِم يوُسَف الَيوَم َمْحصوَرٌة في َتْغييِر الَعْيِن الزُّجاِجيَِّة الَقديَمِة، َوَتْوفيِر الدَّ

  باِطِن الَعْيِن.            )     (
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: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــْن  ــْزءاً ِم ــْرَم عــاَم 19٥7م، َقضــى ُج ــِد طوَلَك ــْن َموالي ، ِم ــطينيٌّ ــح شــاِعٌر فَِلْس ــر صالِ ــد النّاِص َعْب     

 . ــلِّ ــاً للَوَطــِن َوُصمــوداً فــي َوْجــِه الُمْحَت ــَك َعلــى ِشــْعرِِه ُحبّ ــلاِل، فاْنَعَكــَس ذلِ ــِه فــي ُســجوِن ال�ْحِت َحياتِ

ِمــْن َدواويِنــِه: خارَِطــُة الَفــرَِح، والَمْجــُد َيْنَحنــي اأماَمُكــم.

ــلاِل، َومــا َتَخلََّلهــا ِمــْن َعذابــاٍت  ــُه فــي ُســجوِن ال�ْحِت فــي هــذِه الَقصيــَدِة َيعــرُِض الّشــاِعُر َتْجرَِبَت     

ــن ِخــلاِل  ــُش ِم ــِة. َوُينِع ــلاأرِْض َوال�أمَّ ــا لِ ــُز بِه ــي َيرِم ــِه، الَّت ــى اأمِّ ــَن اإل ــِه الَحني ــرَْت َلَدْي َواآل�ٍم َواأْحــلاٍم، َفجَّ

ِر ِمــَن ال�ْحِتــلاِل. مــوِد َوالتََّحــّدي الَّتــي َســَتقوُد اإِلــى التََّحــرُّ اْســِتْحضارِِه َطْيَفهــا َنزَْعــَة الصُّ

ْنزاَنِة )اإِلى اأّمي( رِساَلٌة ِمَن الزِّ

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

صاَبــِة َكَبِقيَّــِة اأْطفــاِل العاَلــِم، لِكــنَّ َفْقــَد َعْيِنــِه َجَعَلــُه َيْحُلــُم بِاأْشــياَء  1ـ كاَن لِيوُســَف اأْحلاُمــُه الطُّفولِيَّــُة َقْبــَل ال�إِ

ــُح تِلــَك ال�أْحــلاَم. اأْخــرى، نَُوضِّ

عاَقِة َنتيَجَة اإصاَبِتِهْم بِرَصاِص ُجنوِد ال�ْحِتلاِل، ما واِجُبنا َنْحَوُهم؟ ٢ـ َتَعرََّض َكثيٌر ِمْن اأْطفاِل فَِلْسطيَن لِلاإ

ُح الّصوَرَة الَفنِّيََّة في ُكلٍّ ِمَن الِعباراِت ال�آتَِيِة: ٣- نَُوضِّ

ِل َوالرَّجاِء.  ـ َعْيناُه غاَبٌة ِمَن الَتَوسُّ

 ـ اأْصَبَح َحبيَس اأْكواٍم ِمَن الَعْتَمِة.

ُم َخَبراً.  ـ َيْرَفُع يوُسُف َراأَْسُه، َيَتَشمَّ

ُح َسَبَب ذلَِك. ٣ـ ساَفَر يوُسُف لِلِعلاِج في الخارِِج، نَُوضِّ

٤ـ َعلاَم َتُدلُّ َكْثَرُة الَعَمِليّاِت الَّتي اأْجرَِيْت لِيوُسَف في الُمْسَتْشفى؟

٦ـ َلْم ُيِحبَّ يوُسُف الَعْيَن الزُّجاِجيََّة الَّتي ُركَِّبْت َلُه، نَُبيُِّن َسَبَب ذلَِك.
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ْنزاَنِة رِساَلٌة ِمَن الزِّ

)اإِلى اأّمي(

                            ـ1ـ

الَمْوِكُب الَموْعوُد َشقَّ َطريَقُه َعْبَر الِبحاْر 

َوَسرى.. تُعانُِقُه النَّسائُِم َوالَمحاْر

َوَراأْيُت َطْلَعَتِك النَِّديََّة ِمْن َبعيْد

َمثَُلْت اأمامي ِمْثَل َطْيٍف ل� َيحيْد..

اأّماُه يا َلْحَن النَّهاْر

َهْل َتْسَمعيْن؟

الَقْلُب َيْخُفُق َوالتََّشوُُّق َوالَحنيْن

اأّماُه َلْيَتِك َتْسَمعيَن نِدائَي الَمْلهوَف َيْخَترُِق الِجداْر

ياْر َياأْتي اإَِلْيِك َمَع الطُّيوِر الباِكياِت َعلى الدِّ

َياأْتي َمَع الَمَطِر الُمَحلِِّق َفْوَق اأْطلاِل الَماآسي َوال�أَلْم

اأّماُه يا اأْحلى َنَغْم..

يا َمْن َخَلْقِت ُوجوِدَي الَمْشهوَد ِمْن َجْوِف الَعَدْم

َكُبَر ال�أسيُر َواأْبَرَقْت َعْيناْه..

َوَهفا الُفؤاُد اإِلى الَحياْة..

اأّماُه َهلَّلِت النُّجوُم َعلى الِقَمْم

                          ـ٢ـ

عاٌم َمضى َهْل َتْعرِفيْن؟

َجَحَدْت بِِه ال�أيّاُم َوْجهي

عبد الناصر صالح/ فَِلْسطين

الَملهوُف: الُمَتَشوُِّق.

هفا: َحنَّ َواْشتاَق.

َجَحَد: اأنَكَر.
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جيْن؟ َلْم َتُقْل: َكْيَف السَّ

عاٌم َمضى اأّماُه َلْيَتِك َتْعرِفيْن..

ْمُع َيْلَهُث في الُعيوْن الدَّ

جوْن  َوالَقْيُد اأْدماني َوفاَضْت بي الشُّ

اأّماُه َهْل َتاأْتي النَّجاْة 

اأّماُه َوْجُهِك ل� اأراْه..

عاٌم َمضى َوَصفاُء َقْلِبِك ل� اأراْه

اأّماُه َهْل َتاأْتي النَّجاْة

َدَجِت الَحياُة ... َوَجفَّ َدْمعَي في الَحياْة..

                          ـ٣ـ

الَمْوِكُب الَموْعوُد َشقَّ َطريَقُه َعْبَر الِبحاْر

َوَسرى.. تُعانُِقُه النَّسائُِم َوالَمحاْر

ِظّلاً َيفوُح بِال�ْنِتصاْر

َورَسائِلي َرْكٌب َسَيْخَترُِق الِحصاْر

اأّماُه يا َلْحَن النَّهاْر

َهْل َتْسَمعيْن؟

جوْن  اأنّاتَِي الَحرّى بِاأْقِبَيِة السُّ

ل� َشيَء غيَر اللَّْيِل َوالَقْيِد الَكبيْر

َمِن الَعسيْر.. َوَمصائِِب الزَّ

َسْوداُء َتْلَتِحُف الَمنوْن

اأّماُه َليَتِك َتْسَمعيْن

َوُهــَو  َقبــٍو،  َجمــُع  اأقِبَيــٌة: 
ْنزاَنــة(. )الزِّ يِّــقُ  الضَّ الِبنــاءُ 

َدَجِت: اأظَلَمِت.
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الَماآقــي: َجْمــُع َماأقــي، َوُهــَو 
مــِع ِمــَن الَعْيــِن. َمجــرى الدَّ

الَقْلُب َيْخُفُق َوالتَّشوُُّق َوالَحنيْن

لِكنَّني اأّماُه َمْهما طاَل ِسْجِنَي َلْن اأهوْن

اأّماُه اإِنّي َلْن اأهوْن..

َوَبريُق َوْجِهِك في الماآقي كالنَّهاْر

َكالَمْوِج َيْعَتِنُق الَمحاْر..

ل�.. َلْن اأهوْن 

َفاأنا َواأْنِت َعلى اْنِتظاْر..

َفاأنا َواأْنِت َعلى اْنِتظاْر..

الَفْهُم َوالاْستيعاُب:

1- اإِل�َم َيْهفو فُؤاُد الّشاِعِر ال�أسيِر؟

ْجِن؟ ٢- ما َوسيَلُة ال�أسيِر ل�ْخِتراِق الِحصاِر الَّذي َيعيُشُه في السِّ

٣- ماذا اأراَد الّشاِعُر اأْن ُيسِمَع اأمَُّه؟

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:
ُح َموِطَن التَّفاُؤِل في الحاَلَتْيِن. 1ـ َبَداأ الّشاِعُر َقصيَدَتُه ُمَتفائِلاً َواأْنهاها ُمَتفائِلاً َكذلَِك، نُوضِّ

ْجِن َمَع َتْجرَِبِة الَمْنفى في الَحنيِن اإِلى ال�أْهِل َوال�أْوطاِن، نُوازُِن بْيَن التَّْجرَِبَتْيِن. ٢ـ َتلَتقي َتْجرَِبُة السِّ

٤- ماذا ُيفيُد َتْكراُر الّشاِعِر َقْوَلُه: َفاأنا َواأْنِت َعلى اْنِتظار؟

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْوِل الّشاِعِر:  ٦- نُوضِّ

الَمْوِكُب الَموْعوُد َشقَّ َطريَقُه َعْبَر الِبحاْر

َوَسرى.. تُعانُِقُه النَّسائُِم َوالَمحاْر

ِظّلاً َيفوُح بِال�ْنِتصاْر
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        اللَُّغُة َوالاأْسلوُب:
حيَحِة فيما َياأْتي: - 1 جاَبِة الصَّ  َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

ُن البديِعيُّ َبْيَن اللَّْفَظْيِن )وجودي، َوالَعَدم(؟    ما الُمَحسِّ

ْجُع.          ب- الِجناُس.              ج- الطِّباُق.                  د- التَّْورَِيُة. السَّ اأ-   

َنْسَتْخرُِج ِمَن الَقصيَدِة َثلاَثَة اأْلفاٍظ َتُدلُّ َعلى ُكلٍّ ِمن:- ٢

ـ ال�أَمِل َوُحبِّ الَحياِة.       

وِت. ـ الصَّ

ـ الَحَرَكِة.

ْعِر الُحرِّ َكما َنْسَتنِتُجها ِمَن الَقصيَدِة.- ٣ َنْكُتُب اأْرَبعاً ِمْن ِسماِت الشِّ

الَقواِعــــُد

الَمْفعوُل الُمْطَلُق

الَمْجموَعُة الاأولى:َنْقَراأ:

ُر التِّْكنولوجــيُّ الُمَتَدفِّــُق َيْدَفُعنــا َدْفعــاً َنْحــَو التَّغييــِر، َبــْل َيســيُر بِنــا َســْيراً َحثيثــاً، - 1 هــذا التََّطــوُّ

تُجــاَه التَّْطبيقــاِت الِعْلميَّــِة الَحديَثــِة فــي َمناحــي الَحيــاِة َجميِعهــا.

َفحــاِت اإِْطلاَلــَة طائـِـٍر َمــرَّ بُِســرَْعٍة خاِطَفــٍة، - ٢ لْكترونِيَّــِة َوالصَّ ــُح َعلــى الَمواِقــِع ال�إِ َوُيِطــلُّ الُمَتَصفِّ

ُمْسَتْشــرِفاً صــوَرَة العاَلــِم َواأْخبــاَرهُ فــي َلَحظــاٍت.

ُدرُْت في اأْسواِق َمديَنِة ناُبُلَس َدْوَرَتْيِن.- ٣

الَمْجموَعُة الثّانَِيُة:

َصلَّْيُت في ال�أْقصى، َوَرَكْعُت للِه اأْرَبَع َرَكعاٍت.- 1

ُم الَحياُة في ِظلِّ الثَّْوَرِة التِّْكنولوِجيَِّة َسريعاً.- ٢ َتَتَقدَّ

اْغَتَسْلُت َبْعَد ال�ْنِتهاِء ِمَن النَّشاِط الرِّياضيِّ ُغْسلاً.- ٣
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َنْسَتْنِتُج:

الَمْفعوُل الُمْطَلُق: َمْصدٌر َمْنصوٌب ُيْذَكُر َبْعَد فِْعٍل ِمْن َلْفِظِه؛ لَِتاأْكيِدِه، اأْو لَبياِن َنْوِعِه، اأْو َعَدِدِه، - 1

ِمْثَل:

ْعصاِر قُلوَب النّاِس َهّزاً. - َهزَّْت َمشاِهُد ال�إِ

ْهِم.  - اْنَطَلَق الّلاِعُب اْنِطلاَق السَّ

     - َسقى َجّدي اأْشجاَر الزَّيتوِن َسْقَيَتْيِن َقْبَل الِقطاِف.

َقْد ُيْحَذُف الَمْفعوُل الُمْطَلُق َوَينوُب َعْنُه: َعَدُدُه، اأْو ِصَفُتُه، اأْو اسُم َمصَدرِِه، وََغْيرُها، ِمْثَل: - ٢

- َوَقَفْت حافَِلُة الُحّجاِج َثلاَث َوْقفاٍت َبْيَن َمكََّة َوالَمديَنِة.

    - قاَل َتعالى: » ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک   گ  گ  گ   گ«  )الكهف:٨٨(

 .     - اأْسَهَم اإحسان َعبّاس ُمساَهَمًة فاِعَلًة في َحَرَكِة النَّْقِد ال�أَدبيِّ

 َتْدريباٌت

التَّْدريُب الاأوَُّل: 

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ  َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز الاإِ

ما الُجْمَلُة الَّتي َتْشَتِمُل َعلى َمْفعوٍل ُمْطَلٍق ُمَؤكٍِّد لِِفْعِلِه؟- ١

 اأ-رََدْدُت َلُه رِساَلَتُه.                      ب- رََدْدُت َعلى رِساَلِتِه رَّداً.

ْيِن.           د- رََدْدُت َعلى رِساَلِتِه رَّداً َجميلاً. ج- رََدْدُت َعلى رِساَلِتِه رَدَّ

لِماذا ُيْذَكُر الَمْفعوُل الُمْطَلُق َبْعَد فِْعٍل ِمْن َلْفِظِه؟- ٢

ِدِه َواأْصِلِه.                 ج- لَِتاأْكيِدِه اأْو َبياِن َنْوِعِه اأْو َعَدِدِه.   اأ- لَِبياِن ُمَجرَّ

اإِْعرابِِه.                       د- لَِبياِن َتْصريِفِه َوَوْزنِِه.   ب- لَِبياِن ُرْتَبِتِه َو
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َفُة َعِن الَمْفعوِل الُمْطَلِق؟- ٣  ما الُجْمَلُة الَّتي ناَبْت فيها الصِّ

اأ- َيناُم الطِّْفُل َنوماً.                  ج- َيناُم الطِّْفُل َتْنويماً.

ب- َيناُم الطِّْفُل َعميقاً.                    د- َيناُم الطِّْفُل َنْوماً َعميقاً.

التَّْدريُب الثّاني:                                                                                     )مهمة بيتية(

اأ- نُْكِمُل ُكلَّ ُجْمَلٍة ِمّما َياأْتي ِبَوْضِع الَمْطلوِب الُمقاِبِل َلها:

ٌد والَِدْيِه .............      )َمْفعوٌل ُمْطَلٌق لَِتْوكيِد الَمْعنى(- 1 َيْحَترُِم ُمَحمَّ

ْطَرْنِج ........ ......... )َمْفعوٌل ُمْطَلٌق لِبياِن النَّوِْع(- ٢ اأَتَحكَُّم بُِلْعَبِة الشَّ

َيزوُر َعِليٌّ الَمْكَتَبَة ............           )َمْفعوٌل ُمْطَلٌق لَِبياِن الَعَدِد(- ٣

لاِة ............            )نائٌِب َعِن الَمْفعوِل الُمْطَلِق(- ٤ اأُْت لِلصَّ َتَوضَّ

ب- نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

ْسراء: ٢٦(- 1 قاَل َتعالى: زبوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئرب   )ال�إِ

ًة َحتّى َيْحَفَظها ِمْن اأْنياِب ال�ْستيطاِن.- ٢ َعلى الِفَلْسطينيِّ اأْن ُيْعنى بِاأرِْضِه ِعناَيًة خاصَّ

اإِذا ُكْنُت اأْعَلُم ِعْلماً َيقيناً        َباأنَّ َجميَع َحياتَِي ســـــاَعْة - ٣

)             َفِلْم ل� اأكــوُن َضنيناً بِهـــا        َواأْجَعُلها في َصلاٍح َوطاَعْة                                        )اأبو الَوليِد الباجيِّ
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١ـ نجعل كّل فعل من الاأفعال الاآتية في جملتين مفيدتين، وناأتي لكّل فعل بمصدره منصوبًا على 

اأنّه مفعول مطلق: مؤّكد لعامله ّمرة، ومبّين لنوعه مرّة اأخرى:

   حفظ، شرب، لعب، استغفر، باع، سار.

٢ـ نجعل كل اسم من الاأسماء الاآتية مفعولاً مطلقًا في جملة مفيدة:

   "حفظاً، لعباً هادئاً، بيع المضطر، سراً سريعاً، سهراً طويلاً، غضبة ال�أسد، وثبة النمر، اختصاراً ".

٣ـ نضع  مفعولاً مطلقًا مناسبًا في كّل مكان من الاأماكن الخالية الاآتية:

    اأ - يخاف على ....                هـ- َتَجنِّب المزاح ....

   ب- ظهر البدر ....                  و - َغَلِت الِمرجُل ....

   جـ- يثور البركان ....                 ز - فاض النيُل ....

   د- اترك الهذر ....                  ح- صرخ الطفُل ....

 -4

    اأ- نمثّل بثلاثة اأمثلة على المفعول المطلق المبيّن للعدد.

    ب- نمثّل بثلاثة اأمثلة على مفعول مطلق منصوب بعامل من لفظه.

    جـ- نمثّل بثلاثة اأمثلة على مفعول مطلق منصوب مؤّكد لمعناه.

ورقة عمل
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1-  قاَل الّشاِعُر َشْمُس الّديِن الُبَدْيريُّ واِصفاً َمْحبوَبَتُه:

َوَلّمـــــا َراأْتنــــــــي في َهواهــــا ُمَتيَّمـــاً               اأكــــــابُِد ِمْن َحــــــرِّ الَغــــراِم األيَمْه  

َوِمْن اأْيَن َتْدري الجوَر َوِهَي َحليَمة َفجاَدْت بِطيِب الَوْصِل ِمْنها َوَلْم َتُجْر    

٢-  ُسِئَل الُمَتَنبّي في َحْضَرِة َبْعِض ال�أَمراِء َعِن الَمعارِِك، َفقاَل: ل� َنْصَر فيها بِلا َسْيٍف.

٣-  قاَل شاِعٌر:

  َتُسرُّ الَخْيُل اأْعُيَن ناِظريهــــا                َواأْفَضـــُل َمْن ُيرافُِقَك الَجواُد

٤ـ  َوقاَل اآَخُر:

َوقاَلْت رُْح بَِربَِّك ِمْن اأمـامي        َفُقلُت َلها بَِربِِّك اأْنِت روحي  

الَبلاَغُة

التَّْورَِيُة

َنْقَراأ:

ــِة الّســابَِقِة، َلَوَجْدنــا اأنَّ َكِلَمــَة َنَتاأمَُّل: ْلنــا الَكِلمــاِت الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط فــي ال�أْمِثَل ــْو َتاأمَّ            َل

ــُة،  ــُة الَعاِقَل ــَو الَحكيَم ــراٍد، َوُه ــُر ُم ــٌب َغْي ــاِن، اأوَّلُُهمــا َقري ــا َمْعَني ِل َله ــاِل ال�أوَّ ــي الِمث ــة( ف )َحليَم

َوال�آخــُر َبعيــٌد ُمــراٌد، َوُهــَو اســُم َمْحبوَبــِة الّشــاِعِر. َوَقــْد اأْخفــى الّشــاِعُر الَمْعنــى الثّانــَي ِعْنَدمــا َورّى 

ِل غيــِر الُمــراِد؛ لـِـذا اأْطَلــَق َبْعــُض الَبلاغيّيــَن  بَِلْفــِظ )الجــور( َوُهــَو الَقريَنــُة الَّتــي توِهــُم بِالَمْعنــى ال�أوَّ

يهــام(. َعلــى التَّْورَِيــِة اْســَم )ال�إ

      َوفــي الِمثــاِل الثّانــي، َورََدْت َكِلَمــُة )َســْيف( بَِمْعَنَيْيــِن: ال�أوَُّل َقريــٌب َغْيــُر ُمــراٍد، َوُهــَو اآَلــُة 

ــّي،  ــِة الَحْمدانِ ْوَل ــْيُف الدَّ ــَو َس ــٌد َمْقصــوٌد، َوُه ــُر َبعي ــارِك(، َوال�آَخ ــُة )الَمع ــه َكِلَم ــرْب، َوقريَنُت الَح

ــُل ِعْنــَد الُمَتَنبّــي. ال�أميــُر الُمَفضَّ
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بِاأّن  الُمَتَلّقي  الّشاِعُر  اأْوَهَم  بَِمْعَنَيْيِن،  )الَجواُد(  َكِلَمُة  فيِه  َورََدْت  َفَقْد  الثّالُث،  الِمثاُل  اأّما        

الَمْقصوَد )الِحصان(، والَقريَنُة َكِلَمُة )الَخْيل(، َولِكنَُّه َقَصَد الَمْعنى الثاني َوُهَو الرَُّجُل الَكريُم.

      اأّمــا الِمثــاُل الّرابِــُع، َفَقــْد َورََدْت فيــِه َكِلَمــُة )روحــي( بَِمَعَنَيْيــِن، ال�أوَُّل َقريــٌب َغْيــُر َمْقصــوٍد 

َوُهــَو )اذَهبــي(، َوَقريَنُتــُه َكِلَمــُة )رُح(، َوال�آَخــُر َبعيــٌد َمْقصــوٌد َوُهــَو َحياتــي. 

َنْسَتْنِتُج:

١-   التَّْورَِيــُة ُلَغــًة: َمْصــَدٌر ِمــَن الِفْعــِل َورّى، بَِمْعنــى َســَتَر َواأْخفــى َواأْوَهــَم. َوِهــَي فــي ال�ْصِطــلاِح 

ُث َلْفظاً ُمْفرَداً َلــُه َمْعَنياِن:  ، َيْظَهــُر فــي الــَكلاِم اإِذا اْســَتْخَدَم الُمَتَحــدِّ ــٌن َبديِعــيٌّ َمْعَنــوِيٌّ ، ُمَحسِّ الَبلاغــيِّ

ــُم  اأَحُدُهمــا َقريــٌب ظاِهــٌر َغْيــُر ُمــراٍد بَِدل�َلــِة الَقريَنــِة اللَّفِظيَّــِة، َوال�آَخــُر َبعيــٌد َخِفــيٌّ ُهــَو الَمْقصــوُد؛ َفَيَتَوهَّ

الُمَتَلّقــي اأنَّ الَمْعنــى ال�أوََّل ُهــَو الُمــراُد، لِكنَّــُه َســرْعاَن مــا ُيــْدرُِك َعْكــَس ذلـِـَك اإِذا اأْمَعــَن التَّْفكيــَر فــي 

؛ لِذلـِـَك َســّمى َبْعــُض الَبلاغيّيــَن هــذا الَفــنَّ اإيهامــاً. النَّــصِّ

ــِة َوالُمْتَعــِة،  ْحســاِس بِالطَّراَف ــُق الُمفاَجــاأَة الَّتــي َتقــوُد لِلاإِ ــُب اإِْعمــاَل الِفْكــِر، َوتَُحقِّ ــُة َتَتَطلَّ ٢-    التَّْورَِي

َفَيــْزداُد بِهــا الــَكلاُم ُعْمقــاً، َوَيْكَتســي ِمــْن َجمالِهــا ِســْحراً. 

 َتْدريباٌت

التَّْدريُب الاأوَُّل: 

ـِ )لا( اأماَم الِعباَرِة غيِر الّصحيَحِة فيما َياأتي: حيَحِة، َوب ـِ )َنعم( اأماَم الِعباَرِة الصَّ  نُجيُب ب

)     ( 1- التَّْورَِيُة َتْعني اإِْظهاَر ال�أْشياِء َعلى َحقيَقِتها.      

)     ( ناِت الَبديِعيَِّة اللَّْفِظيَِّة.      ٢- التَّْورَِيُة ِمَن الُمَحسِّ

                            )     ( يهاِم َبديلاً َعِن التَّْورَِيِة.     ٣- اْسَتْخَدَم َبْعُض الَبلاغيّيَن ُمْصَطَلَح ال�إ

ْيِن َوَقَعِت التَّْورَِيُة.            )     ( ٤- اإِذا َحَمَل اللَّْفُظ َمْعَنَيْيِن ُمَتضادَّ

ل�َلِة، َوُمطابِقاً لُِمْقَتضى الحاِل.    )     ( ٥- ل� قيَمَة لِلتَّْورَِيِة اإِذا َلْم َيُكِن الَكلاُم واِضَح الدَّ
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التّْدريُب الثّاني:                                                                                     )مهمة بيتية( 

ُح التَّْورَِيَة فيما َتحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي: نَُوضِّ

1- قاَل ابُن َمكانَِس في َمْحبوَبِتِه:

َفِســهاُم فِْكــري فــي اأمــورَِك طائَِشــْة ــَك َواْشــِفني يــا َدْهــُر َخبِّرْنــي بَِحقِّ

َوَحبيَبتــي ِمــْن َبْعــِد َمـــْوتي عائَِشــْة؟ اأَيِحــلُّ اأنّــي فــي الَمَحبّــِة َميِّــٌت

٢- قاَل صفي الّدين الِحلّّي:

َولِكْن َلُه َعْيناِن َتْجري َعلى َصْخِر َوواٍد َحكى الَخْنساَء ل� في ُشجونِِه

٣- َكم َتاألَّْمُت ِعنَدما َقَضْمُت التُّفاَحَة، واأْدَرْكُت َكْم َجنى َعَليَّ ِسنّي.

ديُق -رَِضَي هللاُ َعْنُه- َعِن النَّبيِّ -َصلّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم- حيَن الِهْجَرِة،  ٤- ُسِئَل اأبو َبْكٍر الصِّ

    َفقيَل َلُه: َمْن هذا؟ َفقاَل: هاٍد َيْهديني. 

: َهبيُّ ٥- قاَل َبْدُر الّديِن الذَّ

اأْســلو؟ َكْيــَف  َبــدا  اإِذا  لــي قُــْل  فيــِه  عاِذلــي  يــا 

َيْحلــو َمـــرَّ  ــما  َوُكلَـّ َوْقـــٍت ُكلَّ  بــي  َيُمــرُّ 

٦- قاَل القاضي ِعياٌض َيِصُف َصْيفاً بارِداً:

الُحَلــِل ِمــَن  اأْلوانــاً  َتّمــوَز  لَِشــهِر  ــِه َكاأنَّ كانــوَن اأهــدى ِمــن َملابِِس

َفمــا تَُفــرُِّق َبيــَن الَجــدِي َوالَحَمــِل اأو الَغزاَلَة ِمْن طوِل الَمدى َخرَِفْت

 ِحواٌر َبْيَن َشْخصْيِنالتَّْعبيُر:

ــِن، اإِْحداُهمــا َتــرى اأنَّ الَعَمــَل الِمْهِنــيَّ خــاصٌّ بِالرِّجــاِل، َوال�أْخــرى َتــرى فيــِه  ــَن َفتاَتْي ــُب ِحــواراً َبْي        َنْكُت

َمجــال�ً لِ�إِْبــداِع ُكلٍّ ِمــَن الرِّجــاِل َوالنِّســاِء َعلــى َحــدٍّ َســواٍء. 
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اختبار نهاية الفترة )٣(
المطالعة )١4 علامة(

السؤال الاأّول: نقراأ الحديث الشريف الاآتي، ثّم نجيب عّما يليه:

   َعْن اأبي ُهَرْيَرَة اأنَّ رَسوَل اللِّه -َصلّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم- قاَل: »َلَياأْتَِينَّ َعلى النّاِس َزماٌن ل� ُيبالي الَمْرُء بِما

 اأَخَذ الماَل بَِحلاٍل اأْم بَِحراٍم«. 

جابة الصحيحة:  اأ- نضع دائرة حول رمز الاإ

1- ما الذي عناه الحديث: ل� ُيبالي الَمْرُء بِما اأَخَذ الماَل؟

اأ- التنافس في جمع المال.              ب- ال�عتدال في انفاق المال.      

جـ- عدم تحري المال الحلال.           د- عدم ال�كتراث بجمع المال.

٢- ما المعنى الذي يفيده حرف العطف )اأم(؟

اأ- التخيير.       ب- التعيين.           جـ- المشاركة.         د- المصاحبة.

نسان الذي لا يبالي بما اأخذ المال بحلال اأم بحرام؟ ب- ِبَم تصف الاإ

جـ- ما السلوك الصحيح لاأخذ المال، كما تفهم من الحديث؟

د- كيف اأّكد النبّي الكريم على اإتيان هذا الزمان الذي وصفه في حديثه؟

السؤال الثاني: نقراأ النص الاآتي، ثّم نجيب عّما يليه:

حائُِف،  ِهم ُسُحُب اللَّطائِِف، َوبِِمْثِل ِصفاتِهم تُْرَقُم الصَّ     اأْهُلها ال�أْصليّوَن ُهْم َعرٌَب َكْنعانِيّوَن، تُْسَتغاُث بِاأُكفِّ

؛  ًة ِمَن بيَئِتِهم الُجْغرافِيَِّة، َوتُراثِهُم الَحضارِيِّ فاِء، اأْطَلقوا َعلى ُمُدنِِهم اأْسماًء ُمْسَتَمدَّ لاِح َوالصَّ ُعرِفوا بِالَبْذِل َوالصَّ

لِذلَِك ُيقاُل اإِنَّ اأْصَل َتْسِمَيِتها َصَفُت، وقيَل َصَفُد؛ لِ�أنّها َقْيٌد لِْلُمْنَعِم َعليِه، َوَقْيٌد لِساِكِنها في َمْوِقِعها.

اأ- من اأّول من سكن مدينة صفد؟      

ِهم ُسُحُب اللَّطائِِف؟ ب- ما الصفة التي ُعِرَف بها اأهلها، كما تفهم من عبارة: تُْسَتغاُث ِباأُكفِّ

جـ- نعلّل سبب تسمية مدينة صفد الكنعانّية؟

د- ما الجذر اللّغوي لكلمَتي: الصفاء، وتراث؟

هـ- نعرب ما تحته خّط في النّص.
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السؤال الثالث: 

اأ-نقراأ الاأبيات الاآتية، ثّم نجيب عّما يليها:

َيِعزُّ َعَلْينا َغداً اأْن َتعــــوْد          رُفوُف الطُّيوِر َوَنْحُن ُهنـــا

ُهنالَِك ِعْنَد التِّلاِل تِلاْل          َتناُم َوَتْصحو َعلى َعْهِدنـا

َوناٌس ُهُم الُحبُّ اأيّاُمُهْم          ُهدوُء اْنِتظاٍر، َشِجيُّ الِغنا

١- اإلى اأين يريد الشاعر اأن يعود؟

٢- ماذا قصد الشاعر بقوله: ونحن هنا؟

٣- ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في قصيدته؟

4- نوّضح جمال التصوير في البيت الثاني.          

5- نستخرج محسنًا بديعيًا في البيت الثاني.

6- نكتب بيتين نحفظهما من القصيدة نفسها.

ب- نقراأ، ثّم نجيب:

 اأّماُه َلْيَتِك َتْسَمعيَن نِدائَي الَمْلهوَف َيْخَترُِق الِجداْر

ياْر           َياأْتي اإَِلْيِك َمَع الطُّيوِر الباِكياِت َعلى الدِّ

١- اأّي جدار يقصده الشاعر؟   

٢- ما معنى كلمة )الملهوف(؟

٣- تحدث كلا الشاعرين عن الطيور، نوازن بين قوليهما.

َيِعزُّ َعَلْينا َغداً اأْن َتعوْد          رُفوُف الطُّيوِر َوَنْحُن ُهنا

ياْر          َياأْتي اإَِلْيِك َمَع الطُّيوِر الباِكياِت َعلى الدِّ
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القواعد )8 علامات(

السؤال الرابع: نجيب عّما ياأتي:

اأ- نبّين نوع الاسم المنصوب فيما ياأتي:

1- اإّن الممرضات يخّففن اآل�م المرضى.

٢- اآلمني الجرح األماً شديداً.

٣- يعاقب الطفل تاأديباً له.

٤- ليت العامل استشار المهندسين.

٥- وصلنا اإلى مدينة الخليل مساء.

ب- نملاأ الفراغ بالمفعول المناسب:

1- قراأنا الدرس ......جهريّة.

٢- سلّم الموظف ..... باليد لمديره.

٣- خرج الفّلاح .......اإلى حقله.

جـ- نعرب ما تحته خّط فيما ياأتي:

1- قال تعالى: »وكلّم الله موسى تكليماً«.

٢- وجدت المفتاح داخل الحقيبة.
البلاغة: )4 علامات(

السؤال الخامس:

ثُُهم قائِلاً: »يا اأميَر الُمْؤِمنيَن،  اأ- نوضح التقسيم فيما ياأتي: َقِدَم َوْفٌد اإِلى ُعَمَر بِن َعْبِد الَعزيِز، َفَوَقَف ُمَتَحدِّ

ْحَم، َوَسَنٌة اأَكَلِت اللَّْحَم، َوَسَنٌة َدقَِّت الَعْظَم«. اأصاَبْتنا ِسنوَن: َسَنٌة اأذاَبِت الشَّ

فِرَْعْوُن  َفاأْحَضَرُه  اإَِلْيِه،  ُمْؤِمٍن  بِرَُجٍل  َسَعيا  فِرَْعْوَن  اآِل  ِمْن  رَُجَلْيِن  اأنَّ  ُروَِي  ياأتي:  فيما  التورية  نوّضح  ب- 

َواأْحَضَرُهما، َوقاَل لِلّساِعَيْيِن: َمْن َربُُّكما؟ قال�: اأْنَت. َفقاَل لِلُمْؤِمِن: َمْن َربَُّك؟ قاَل: َربّي َربُُّهما.
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ملاء )علامتان( الاإ

السؤال السادس: 

ملائي في كّل من الجمل الاآتية: ١- نصوّب الخطاأ الاإ

اأ- سررت من اإنتباهك للدرس.

ب- ل� تيئس واإستبشر خيراً.

جـ- سّجل اعجابك بالمنشور قبل حذفه.

عجاب. قبال، الشكر، الاإ ٢- ناأتي بفعل الاأمر من المصادر الاآتية: الاإ

     التعبير )4 علامات( 

السؤال السابع: نكتب حوارًا بين شخصين حول التعلم عن ُبعد.


