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 :المقّدمة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ة، فازدادت بذلؾ شرفًا كرفعة، بالعربيّ  كريـالحمد  الذؼ عّمـ بالقمـ، عّمـ اإلنساف ما لـ يعمـ، كأنزؿ كتابو ال
ى آلو رسميف؛ سيدنا محمٍد، كعمكغدت لغة كثيٍر مف األمـ كالشعكب، كالصبلة كالسبلـ عمى أفصح العرب، كسّيد الم

 ،كبعد الطّيبيف، كصحبو المنتجبيف،

، كضعو مؤّلفكه َكفق بير( لطمبة الصّف الثاني عشرالمطالعة كالنصكص كالقكاعد كالعركض كالتع) فيذا كتاب 
ياج األسس كالمعايير التربكّية، كضّمنكه مف النصكص كالدركس ما يترجـ نصيبو مف مصفكفة الخطكط العريضة لمن

  المغة العربّية الفمسطينّي.

 قصائد مف الشعرإلى جانب خمس  ،ممطالعةل نثرّية نصكصعشرة نت ، تضمّ اتكحد عشريشتمل الكتاب عمى  
كقد أكلى  .عرمف بحكر الش ، كأربعةمكضكعات في النحك كالصرؼإضافة إلى كشعر التفعيمة،  منو العمكدؼّ  :الحديث
ا يختمج في نفس المكاطف مف مشاعر لتككف منسجمة مع ركح العصر، كم ًا؛فائق اىتماماً  ار النصكصاختيفكف المؤلّ 

 ج.ة لما ينبغي أف يككف عميو المنياقة لمرؤية الكطنيّ ، كلتككف مكافتجاه قضّيتو

 تعالجمقاالت أردفناىا ب، تتمحكر حكؿ الحسد كالفتنة كالسجف ،آيات مف سكرة يكسفبدأنا ب ،ففي دركس المطالعة 
، كما ضّمّنا الكتاب مى هللا عميو كسّمـص -، كمختارات مف أحاديث المصطفىكعممّية ةة ككطنيّ ة كتربكيّ سانيّ قضايا إن

  الطمبة عمى ما كصل إليو العمـ الحديث مف تقّدـ.حرصًا مّنا عمى إطبلع  ،ما ارتباط مباشر بالحياةلي ،نّصيف عممّييف

أّما  .ة كاإلبداعتّتسـ بالقكّ  صنا عمى أفْ كحرَ ، المكضكعات فيالتنكيع راعينا  المختارةة الشعريّ كفي النصكص 
ي معانإضافة إلى ، كاسـ الفعلكاإلبداؿ،  ،، كاإلعبلؿالممنكع مف الصرؼفييا فقد تناكلنا  دركس النحك كالصرؼ،

 .و، كالجمل ما كاف منيا لو محّل مف اإلعراب، كاألخرػ التي ال محّل ليا منبعض األدكات النحكّية ككظائفيا

 الخفيف.ك ، كالبسيطالطكيل، الكافر، ك : ةقصرناىا عمى األبحر الشعريّ فقد  ،ا دركس العركضأمّ  

كالمناقشة  ،كر حكؿ المغة كالفيـتد ،درس ب كلّ نيا منياج الثاني عشر أسئمة عقِ الدركس التي تضمّ  كفي كلّ  
كمراعية القضايا المغكّية،  لبعضشاممة  لتككف  ؛مف اىتمامنا سطًا كبيراً أكليناىا قِ كقد كالمغة كاألسمكب، كالتحميل، 
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نشائيّ ة كاستنتاجيّ لمتدّرج، كالتنّكع ما بيف أسئمة استيعابيّ   بعض، كما ذّيمنا ة مف جية أخرػ ة كمكضكعيّ ة مف جية، كا 
  .إكساب الطمبة معمكمات جديدة ياأنِ ة مف شالدركس بفكائد لغكيّ 

 يب الطمبة عمى كتابة القّصة كالمقاالت بنكعييا.كما خّصصنا دركسًا لمتعبير نيدؼ منيا إلى تدر 

ؿ عشر آيات مف النّص القرآنّي، كأّكؿ ثبلثة أحاديث، إضافة إلى الطمبة أكّ  أْف يحفعكلتماـ الفائدة، ينبغي 
  ثمانية أبيات أك أسطر مف كّل نّص شعرّؼ.

الطمبة،  بنائنالدػ أ ية الذائقة المغكّيةتنميـ في زيادة الكعي ك ككف مكضكعات الكتاب مفيدة كشائقة، كتست نأمل أفْ  
 الناجعة لبسط ماّدةتربكّية الساليب األ، مستخدميف كجوأفضل الميّمة عمى كا بنيضي ككّمنا ثقة بمعممينا كمعمماتنا أفْ 

ير لتطك  ؛يزّكدكنا بممحكظاتيـ كاقتراحاتيـ ى عمييـ أفْ ، كنتمنّ ميسكرة كطرؽٍ ، بأسمكب راؽٍ  بيف أيدؼ الطمبةالكتاب 
 ى يصل إلى المستكػ المأمكؿ.الكتاب حتّ 

 .كهللا كلّي التكفيق

 المؤّلفكف 
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 لوحدة األولىا

 من سورة يوسف عميه السالم

 بين يدي الّنّص:

كمحاكلة امرأة  ،جف؛ حسد إخكة يكسف لوتدكر ىذه السكرة حكؿ ثبلثة مكضكعات ىي الحسد كالفتنة كالس  
لتطمعو عمى  ؛سمـهللا عميو ك صّمى - د نزلت ىذه السكرة عمى رسكؿ هللاو مف بعد، كقجنلمخطيئة، كسَ العزيز استدراجو 
تو مع بدءًا مف إخكتو، كصكاًل إلى قّص  ،مف ِمَحٍف كشدائَد، كمف كيد الرجاؿ كالنساء -عميو السبلـ -ما القاه يكسف
ج عظيـ؛ لتككف كما تبعو مف فرَ  و مف صبر عمى ذلؾ،عمى نبيّ  -سبحانو كتعالى -كما أنزلو هللا امرأة عزيز مصر،
 .ىا كثيرًا مف األذػكغيرِ  كا مف قريَش يـ القَ أنّ  ال سّيما كلممسمميف؛ -سمـهللا عميو ك صّمى  -برة لرسكؿ هللاة عِ ىذه القّص 

 

ـِ ﴾ ـِ ّللّاِ الر ْحَمِف الر ِحي  ﴿ ِبْس

َنحُف َنُقصُّ َعَميَؾ َأحَسَف الَقَصِص ِبما  ﴾ٕ﴿ َلَعم ُكـ َتعِقمكفَ ًا يّ عربًا ِإّنا َأنَزلناُه ُقرآن ﴾ٔ﴿ الِكتاِب الُمبيفِ الر ِتمَؾ آياُت 
ف ُكنَت ِمف َقبِمِو َلِمَف الغاِفميَف﴿ ًا ِإذ قاَؿ يكُسُف أِلَبيِو يا َأَبِت ِإّني َرَأيُت َأَحَد َعَشَر َككَكب ﴾َٖأكَحينا ِإَليَؾ ىػَذا الُقرآَف َكاِ 

مَس َكالَقَمَر َرَأيُتُيـ  يطاَف  اً َفَيكيدكا َلَؾ َكيد﴾ قاَؿ يا ُبَني  ال َتقُصص ُرؤياَؾ َعمى ِإخَكِتَؾ ٗ﴿ لي ساِجديفَ َكالش  ِإف  الش 
ُـّ ِنعَمَتُو َعَميَؾ َكَعمى آِؿ َيعقكَب َكما  َتأكيِل اأَلحاديثِ َربَُّؾ َكُيَعمُِّمَؾ ِمف  َيجَتبيؾَ َكَكذِلَؾ  ﴾٘﴿ ساِف َعُدكٌّ ُمبيف  نْ ئللِ  َكُيِت
سحاَؽ ِإف  َرب َؾ َعميـ  َحكيـ  َأَتم   ـَ َكاِ  خَكِتِو آيات   ﴾ٙ﴿ يا َعمى َأَبَكيَؾ ِمف َقبُل ِإبراىي َلَقد كاَف في يكُسَف َكاِ 

َف َأِك ﴾ اقُتمكا يكسُ ٛ﴿ ِإذ قالكا َليكُسُف َكَأخكُه َأَحبُّ ِإلى َأبينا ِمّنا َكَنحُف ُعصَبة  ِإف  َأبانا َلفي َضبلٍؿ ُمبيفٍ  ﴾ٚ﴿ ِلمّساِئميفَ 
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قاَؿ قاِئل  ِمنُيـ ال َتقُتمكا يكُسَف َكَألقكُه في  ﴾ٜ﴿ صاِلحيفَ ًا َيخُل َلُكـ َكجُو َأبيُكـ َكَتككنكا ِمف َبعِدِه َقكمًا اطَرحكُه َأرض
ّنا َلُو قالكا يا َأبانا ما َلَؾ ال َتأَمّنا َعمى يكسُ  ﴾ٓٔ﴿ ِإف ُكنُتـ فاِعميفَ  سّيارةَيمَتِقطُو َبعُض ال َغياَبِت الُجبِّ  َف َكاِ 
ّنا َلُو َلحاِفظكفَ ًا َأرِسمُو َمَعنا َغد ﴾ٔٔ﴿ َلناِصحكفَ  قاَؿ ِإّني َلَيحُزُنني َأف َتذَىبكا ِبِو َكَأخاُؼ َأف  ﴾ٕٔ﴿ َيرَتع َكَيمَعب َكاِ 

﴾ َفَمّما َذَىبكا ِبِو ٗٔ﴿ َلخاِسركفَ ًا قالكا َلِئف َأَكَمُو الذِّئُب َكَنحُف ُعصَبة  ِإّنا ِإذ ﴾ٖٔ﴿ َيأُكَمُو الذِّئُب َكَأنُتـ َعنُو غاِفمكفَ 
َكجاءكا َأباُىـ ِعشاًء  ﴾٘ٔ﴿ َكَأجَمعكا َأف َيجَعمكُه في َغياَبِت الُجبِّ َكَأكَحينا ِإَليِو َلُتَنبَِّئن ُيـ ِبَأمِرِىـ ىػذا َكُىـ ال َيشُعركفَ 

نَد َمتاِعنا َفَأَكَمُو الذِّئُب َكما َأنَت ِبُمؤِمٍف َلنا َكَلك ُكّنا قالكا يا َأبانا ِإّنا َذَىبنا َنسَتِبُق َكَتَركنا يكُسَف عِ  ﴾ٙٔ﴿ َيبككفَ 
َلت َلُكـ َأنُفُسُكـ َأمر  ﴾ٚٔ﴿ صاِدقيفَ  ـٍ َكِذٍب قاَؿ َبل َسك  َفَصبر  َجميل  َكالم ػُو الُمسَتعاُف َعمى ما ًا َكجاءكا َعمى َقميِصِو ِبَد
ُىـ َفَأدلى َدلَكُه قاَؿ يا ُبشرػ ىػذا ُغبلـ  َكَأَسّركُه ِبضاَعًة َكالم ػُو َعميـ  ِبما َفَأرَسمكا كاِردَ  سّيارةَكجاَءت  ﴾ٛٔ﴿ َتِصفكفَ 
ـَ َمعدكَدٍة َككانكا فيِو ِمَف الّزاِىديفَ  ﴾ٜٔ﴿ َيعَممكفَ  ِو اتمر اشَتراُه ِمف ِمصَر أِل  اّلذؼَكقاَؿ  ﴾ٕٓ﴿ َكَشَركُه ِبَثَمٍف َبخٍس َدراِى

ّنا ِليكُسَف ِفي اأَلرِض َكِلُنَعمَِّمُو ِمف َتأكيِل اأَلحاديِث َكالم ػُو غاِلب  ًا َعنا َأك َنت ِخَذُه َكَلدَأكِرمي َمثكاُه َعسى َأف َينفَ  َكَكذِلَؾ َمك 
ُه آَتيناُه ُحكم ﴾ٕٔ﴿ َأكَثَر الّناِس ال َيعَممكفَ  لكفّ َعمى َأمِرِه كَ  ﴾ ٕٕ﴿ فَ َكَكذِلَؾ َنجِزؼ الُمحِسنيًا َكِعممًا َكَلّما َبَمَغ َأُشد 
ال ُيفِمُح و إنّ  َرّبي َأحَسَف َمثكاؼَ ّنو إ قاَؿ َمعاَذ الم ػوِ  َىيَت َلؾَ ُىَك في َبيِتيا َعف َنفِسِو َكَغم َقِت األَبكاَب َكقاَلت  اّلتيَكراَكَدتُو 
ـ  ِبيا َلكال َأف َرأػ ُبرىاَف َربِِّو َكذِلَؾ ِلَنصِرؼَ ٖٕالّظاِلمكَف ﴿ ِمف ِعباِدَنا ّنو إ َعنُو الّسكَء َكالَفحشاءَ  ﴾ َكَلَقد َىم ت ِبِو َكَى
 اً الباِب قاَلت ما َجزاُء َمف َأراَد ِبَأىِمَؾ سكء ػَلد َسيَِّدىا َألَفيا﴾ َكاسَتَبَقا الباَب َكَقد ت َقميَصُو ِمف ُدُبٍر كَ ٕٗ﴿الُمخَمصيَف 
َكَشِيَد شاِىد  ِمف أَىِميا ِإف كاَف َقميُصُو ُقد  ِمف ُقُبٍل  ﴾ قاَؿ ِىَي راَكَدتني َعف َنفسيَٕ٘أف ُيسَجَف َأك َعذاب  َأليـ  ﴿إاّل 

ف كاَف َقميُصُو ُقد  ِمف ُدُبٍر َفَكَذَبت َكُىَك ِمَف الّصاِدقيَف ﴿َٕٙفَصَدَقت َكُىَك ِمَف الكاِذبيَف ﴿ ﴾ َفَمّما َرأػ َقميَصُو ُقد  ٕٚ﴾ َكاِ 
﴾ يكُسُف أَعِرض َعف ىػذا َكاسَتغِفرؼ ِلَذنِبِؾ ِإن ِؾ ُكنِت ِمَف الخاِطئيَف َٕٛعظيـ  ﴿ ِإف  َكيَدُكف   َكيِدُكف  ِمف ّنو إ ِمف ُدُبٍر قاؿَ 

﴿ٕٜ﴾ 

  معاني األلفاظ والتراكيب:

كقيل: ال  ،أت لؾأؼ تييّ  :ىيَت لؾ .كيؤذكنؾ ،يحسدكنؾ :اً َفَيكيدكا َلَؾ َكيد
 .سبيل لخركجؾ

 .ممؾ مصر :العزيز  
 .كجدا :ألفيا الحمـ(.) اؤيتعبير الرّ  :تأكيل األحاديث
الجزء المختفي مف البئر  :َغياَبِت الُجبِّ 

 .في أسفميا
 .زكجيا :َسيَِّدىا

 .كمكركفّ  ،مكفّ حيَ  :َكيِدُكف   .استدرجتو لمخطيئة :راَكَدتوُ 
  .المطّيريف مف كّل شائبة :المخَمصيف
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 :لغوّيةفوائد 

 ُعطارد، ) ككاكب المعركفةمرت تستخدـ، مف بعُد، صفًة ل، كصاتعني القافمة 19، ك10كممة السّيارة في اآليتيف
ىذا  يكف يخ، كُزَحل...(، كىي اليكـ تستخدـ بمعنى المركبة اّلتي نستقّميا في تنّقمنا مف مكاف إلى آخر.كالِمرّ 
القاسـ المشترؾ بيف المعاني الثبلثة ىك السير بأشكاؿ ك  .لكممةالذؼ طرأ عمى ا ر الدالليّ ح التغيّ ما يكّض 
 ختمفة.م

  الرؤيا لما يراه النائـ، أّما الرؤية فمما تراه العيف، كالرأؼ لما يراه العقل. ننتبو إلى كيفّية انصراؼ األلفاظ
 ؼ(، كىذا مف جمالّيات العربّية.رأ) مشتّقة مف أصل كاحد ىك أّنيالمعانييا عمى الرغـ مف 

 :واالستيعابالفهم 

  عميو السبلـ؟-ماذا رأػ يكسف  -الً أكّ 
  ما المقصكد بالشمس كالقمر في اآلية الرابعة؟ -ثانياً 
 ص رؤياؾ عمى إخكتؾ"؟"ال تقُص  :عمييما السبلـ-يكسف لماذا قاؿ يعقكب البنو  -ثالثاً 
 نذكرىا. ،عميو السبلـ -بيا يكسف -عّز كجلّ –اشتممت اآلية السادسة عمى كرامات اختّص هللا  -رابعاً 
 ؟إلى يكسف عندما ألقاه إخكتو في الجبّ  -عّز كجلّ  -ماذا أكحى هللا -خامساً 
 عميو السبلـ؟ -ما العقكبة التي اقترحتيا امرأة العزيز ليكسف -سادساً 
  سبت في اآليات المرأة العزيز؟ما األقكاؿ كاألفعاؿ اّلتي نُ  -سابعاً 
 ؟"عف ىذا رْض أع : " يكسفُ ما المقصكد بقكلو تعالى -ثامناً 
 أحسف القصص؟ أّنياب القّصة -لّ عّز كج–لماذا كصف هللا  -تاسعاً 
 ما اآلراء المختمفة التي طرحيا إخكة يكسف لمتخّمص منو؟ -عاشراً 

 
 المناقشة والتحميل:

 قالكا: أكمو الذئب، ككانكا كاذبيف، ما الدليل عمى كِذبيـ؟ -أكالً 
 ما داللة قّد القميص مف ُقُبل أك ُدُبر؟ -ثانياً 
 يـ؟كيف اكتشف أبكىـ كذبَ  -اثالث
 .نبّيف ذلؾ أّف يكسف مف عباد هللا المخَمصيف،في اآليات ما يكّضح  -اً رابع
 ؟(شاىد) ما الحكمة مف تنكير كممة -خامساً 
 ناقش أثر ىذه الظاىرة مف خبلؿ مثاؿ كاقعّي.ن الحسد آفة اجتماعّية، -سادساً 
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 المغة واألسموب:
 يأتي: فيمااإلجابة الصحيحة  رمز نختار -أّكالً 

 ؟"كغّمقت" فاد مف الزيادة في قكلو تعالىالمعنى المستما   -1
 .المبالغة -ب     .جالتدرّ  -أ
 .مبالسّ  -د     .ةتعديال -ج   
 "؟ورأػ برىاف ربّ  لكال أفْ كىـّ بيا ": في قكلو تعالىيدّؿ أسمكب الشرط  عبلـَ  -2
 .بيا بعدما ىّمت بو ىـّ أّنو  -ب    .ابتداءً  ىـّ بياأّنو  -أ 

 .و نحكىاتكجّ أّنو  -د    .ةبيا البتّ  لـ ييـ   أّنو -ج      

 ؟ّني رأيت أحد عشر كككبًا"" إ في قكلو تعالى: كككبًا() :كممة ما إعراب -3

 .تمييز -ب    .مفعكؿ بو ثافٍ  -أ     

 .نعت منصكب -د    .مفعكؿ مطمق -ج            

 ؟سّكؿ() لكممة ما األصل المغكؼّ  -ثانياً 

 ة جمّية في اآليات الكريمة، نذكرىا.عناصر القّص بعض ظيرت  -ثالثاً 

ُـّ ِنعَمَتُو َعَميَؾ َكَعمى آِؿ َيعقكَب َكما َأَتم يا َعمى َأَبَكيَؾ ِمف َقبُل ) :ىلأبكيؾ( في قكلو تعا) ما عبلمة إعراب -رابعاً  َكُيِت
سحاَؽ ِإف  َرب َؾ َعميـ  َحكيـ   ـَ َكاِ   (؟ِإبراىي
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 القواعد:

 (1) الممنوع من الصرف

 الَعَمم

 نقرأ:

ُـّ ِنعَمَتُو َعَميَؾ َكَعمى آِؿ " تعالى: ( قاؿ1 َكما َأَتم يا َعمى  َيعقكبَ َكَكذِلَؾ َيجَتبيَؾ َربَُّؾ َكُيَعمُِّمَؾ ِمف َتأكيِل اأَلحاديِث َكُيِت
سحاؽَ كَ  ِإبراىيـَ َأَبَكيَؾ ِمف َقبُل  خَكِتِو آيات  ِلمّساِئميفَ كَ  يكُسفَ َلَقد كاَف في  ﴾ٙ﴿ ِإف  َرب َؾ َعميـ  َحكيـ   اِ   ."﴾ٚ﴿ اِ 

أّنو  -عميو السبلـ -إبراىيـُ حيف رأػ أبكه  -عميو السبلـ -إسماعيلَ ّد عيد األضحى المبارؾ إحياًء لحادثة فداء عَ ( "يُ 2
 مة. المكرّ  ةَ مكّ مف البيت الحراـ في  قريباً في مكاٍف غيِر ذؼ زرع،  ىاَجرَ يذبحو في المناـ، كذلؾ بعدما تركو مع أّمو 

شأنو في ذلؾ  مفحشًا في غزلو،، كاف المدينة المنّكرة( كدمشق) كيثربَ يتنّقل بيف مكة  ربيعةَ بف أبي  عمرُ كاف ( 3
ـّ جندب ،عنيزةُ ، منيّف لكثير مف النساء ره ذكراً إذ نجد في شع ؛أف امرغ القيس في الجاىميةش بينما كاف  .كربابُ ، كأ
بعث  مركافَ  َعْبد الممؾ ْبفَ  كقد ُركؼ أفّ  ،ُعرفكا بالشعراء العذرييف ، كىـ َمفبلً حش قكاًل كفعيترّفعكف عف الفَمف ىناؾ 
لى جميل  ىِإل لى كُ بثينةُعَمر، كا  كاحد منكـ ثبلثة  اَؿ: لينشدني كلّ ق فأكقرىا دراىـ كدنانير، ثـّ  كأمر بناقةة، ر عزّ ثيِّ ، كا 

: خذ الناقة كما لو فقاؿ، ةنالت إعجاب الخميف ياتاً بأ اؿ ُعَمرُ كما عمييا، فق ،فمو الناقة اَف أغزؿ شعراً ـ ككُ أبيات، فأيّ 
 بيف اليمف كالحبشة. ؾَ مَ ىْ نفاه إلى جزيرة دَ  عمر بف عبد العزيز د في الخبر أفّ كقد كر  (، بتصّرؼتاريخ دمشق) .عمييا

 .كحضرمكتبُعماف يقو إلييا في طر  كالمرّجح أف يككف قد مرّ 

  :نالحع

 :القرآنّي، كما يأتي في النّص  التي تحتيا خطكط   لمكمماتِ  اإلعرابيّ  المكقعَ أّف 

 .إليو مجركر   : مضاؼ  يعقكبَ 

 .مجركر   : بدؿ  إبراىيـَ 

 .مجركر   معطكؼ   : اسـ  إسحاؽَ 

 .مجركر   : اسـ  يكسفَ 
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 يانّ ؛ ألعف الكسرة عكضاً  بفتحةٍ  حّركت أّنيا، بل نجد بالكسر اً السابقة محّرك عبلـمف األ اً نجد أيّ  ال ناكلكنّ 
مف  ممنكعة   عبلـاأل ىل كلّ لكْف،  ،مف الكسر كالتنكيف الممنكع مف الصرؼ ىك االسـ فالممنكعُ ، مف الصرؼ ممنكعة  
 الصرؼ؟ 

اسـ  وألنّ  ؛عف الكسرة ُجّر بفتحة عكضاً  وكلكنّ  ،إليو مجركراً  مضافاً  (سماعيلإ) العمـكفي النّص الثاني جاء 
بفتحة  (رىاجَ ) العمـككرد  .لـ ينكف؛ ألنو عمـ أعجميّ و كلكنّ  ،أبكه() و بدؿ مفنّ أل ؛رفعحكمو الإبراىيـ( ف) اأمّ  أعجمّي.
مّكة( جاء مجركرًا ) ككذلؾ، مؤّنثعمـ  ألّنو ؛و(أمِّ ) بدؿ مف فيكبتنكيف الكسر؛  محّركاً يككف  و أفْ كحقّ  ،عمى آخره
 .كذلؾ عكضا عف الكسرة؛ ألّنو عمـ مؤنث بفتحة

و ممنكع مف ألنّ  أّننا نبلحع أّنو لـ ينّكف؛ ع اسمًا لكاف فيك مرفكع، غيركق عمر() أفّ  كفي النّص الثالث نجد
؛ يجّر بالكسرة ـو لـ ينّكف كل، لكنّ مجركر مضاؼ إليو فيك، (ربيعة) ، ككذلؾُفَعل() الصرؼ، كسبب ذلؾ أّنو عمى كزف 

مف  مجركر بفتحة بدالً  معطكؼ ب(ر يث) ك لرجل. اسـ  ، كىك لفظياً تأنيثًا ث و عمـ مؤنّ ألنّ  ؛ؼر ممنكع مف الص فيك
 ممنكع مف الصرؼ؛ ألّنو عمى كزف الفعل. -أيضاً  -؛ ألّنوكلـ ينّكف  الكسرة،

ما قبميا  معطكفة عمى رباب() ػف لـ تنّكف، أّنيالكجدنا ، (حضرمكتك مركاف، ك رباب، ) كلك تأّممنا األعبلـ
 معطكفة عمى ما قبميا مجركرة، (حضرمكت) ك ة،كسرّ بفتحة بداًل مف ال ، لكفْ مضاؼ إليو مجركر (مركاف) ، كمرفكعة
مركاف( عمـ منتٍو بألف ) ، بينمااً تأنيثًا معنكيّ ث عمـ مؤنّ  (رباب) ، كتكجيو ذلؾ أفّ ، أيضاً مف الكسرة بفتحة بدالً  لكفْ 
 كيبًا مزجّيًا.تر ّكب يي عمـ مر حضرمكت( ف) دتيف، أّمازائ ف كنك 

 نستنتج:

  ّر بفتحة عكضًا عف الكسرة.جَ ، كيُ ف نك  رب ال يُ اسـ معأّف الممنكَع مف الّصرؼ 
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 :يمنع العمـ مف الصرؼ في الحاالت اآلتية 

سحق.العمـ  -1   األعجمّي، مثل: يكسف، كا 

 حمزة، كعبير، كسمكػ، كميساء.رباب، كربيعة، كُعنيزة، ك العمـ المؤّنث، مثل:  -2

 ل.بَ ر، كىُ َض ُفَعل( مثل: مُ ) العمـ الذؼ عمى كزف  -3

.العمـ الذؼ عمى ك  -4  زف الفعل، مثل: يزيد، كأكـر

 .سمماف، ك عثمافالمختكـ بألف كنكف زائدتيف، مثل: العمـ  -5

 ، كحضرمكت.، مثل: بعمبؾّ تركيبًا مزجياً  المرّكبالعمـ  -6

 
 :التدريبات
شارة ،الجمل الصحيحة أماـ () إشارةنضع  -الً أكّ   :أماـ الجمل غير الصحيحة (X) كا 

 .ينّكف  يجّر بفتحة، كالالممنكع مف الصرؼ   -1
 و عمى كزف الفعل.ألنّ  ؛ممنكع مف الصرؼ (رمَ عُ )  -2
 .مؤّنث عمـو ألنّ  ؛ممنكع مف الصرؼ (بيدةعُ )  -3
 ائدتيف.العمـ المختكـ بألف كنكف ز يمنع مف الصرؼ   -4
 ف سبب منعو:رؼ في األمثمة اآلتية، كنبيّ نستخرج العمـ الممنكع مف الّص  -ثانياً 
 (43طو: )       " غىو طإنّ  اذىبا إلى فرعكفَ " قاؿ تعالى:  -1
 (50المؤمنكف: )           ".و آيةكأمّ  مريـَ  كجعمنا ابفَ " قاؿ تعالى:  -2
 (أحمد بخيت)                     ليست تسيء لنممة ةٍ في قكّ  الحكيـ مركءة   لي مف سميمافَ   -3
  نزار قّباني()        .أرض العراؽبمقيس كانت أطكؿ النخبلت في   -4
 كف في شماؿ العراؽ.تس كانت قبيمة تغمبَ   -5
 ة حنظمة.بشخصيّ  ارتبط ناجي العميّ   -6
 .مف قريَش كغيِرىا كثيرًا مف األذػ القى المسممكف األكائل  -7
 كثالثةً  ،منصكبةً  ثانيةك  ،مرفكعةً  ةً بحيث تككف مرّ  ،رؼ في جمل مفيدةممنكعة مف الّص  ة أعبلـثبلثنستخدـ  -ثالثاً 
 .مجركرةً 
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 :تاماً  باً إعرا خطكطنعرب ما تحتو  -رابعاً 

 .إلى المدرسة أميمةَ  يحكؿ الحاجز العسكرّؼ دكف كصكؿ  -1

 .كيزداد التآلف ،تصفك القمكب رمضافَ  شيرِ في   -2

ـُ مف الطالِب   -3  ؛ الجتياده في حفع القرآف الكريـ.يناؿَ ُسّر المعم

 العروض

 بحر الوافر

 نقرأ:

 إلياس أبك شَبكة()    سكِت َقْدراأَلَْرَفُع منَؾ في الّنا   أتْجَيُل َقْدَر ِبْشٍر إّف ِبْشرا -1

 قطرّؼ بف الُفجاءة()    ِمَف األبطاِؿ َكْيَحِؾ َلْف ُتراعي   أقكُؿ ليا َكَقْد طارْت َشعاعاً  -2

ـ  األسيِر َسقاِؾ َغْيث   -3  أبك فراس الحْمدانّي()     ِبُكْرٍه منِؾ ما َلِقَي األسيرُ    َأيا ُأ

 بلت، نبلحع اآلتي:كعند تقسيـ األبيات كتقسيـ الّتفعي

 أَلَْرَفُع منَؾ في الّناسكِت َقْدرا   َأَتْجَيُل َقْدَر ِبْشٍر إف  ِبْشرا

 َؿ/َأْر/َؼ/ُع/ِمْف/َؾ/ِفْف/نا/سك/ِت/َقْد/را  َأ/َتْج/َق/ُؿ/َقْد/َر/ِبْش/ِرْف/ِإْف/َف/ِبْش/را

 ب _ _ _/ ب _ _ ب _ ب ب _/   ب _ ب ب _/ ب _ _ _/ ب _ _

 فعكُلفْ      ُمفاَعْمُتفْ          ُمفاَعَمُتفْ     فعكُلفْ      ُمفاَعْمُتفْ        ُمفاَعَمُتفْ    

*** 

 ِمَف األبطاِؿ: َكْيَحِؾ َلْف ُتراعي   أقكُؿ َليا، َكقْد طاَرْت َشعاعاً 

 ـِ/َنْل/َأْب/طا/ِؿ/َكْؼ/َح/ِؾ/َلْف/ُت/را/عي  َأ/قك/ُؿ/َؿ/ىا/َك/َقْد/طا/َرْت/َش/عا/َعفْ 

 ب _ _ _ / ب _ ب ب _/ ب _ _   _ _/ ب _ _ ب _ ب ب _/ ب _

 فعكُلفْ       ُمفاَعَمُتفْ         ُمفاَعْمتفْ        فعكُلفْ      ُمفاَعْمُتفْ        ُمفاَعَمُتفْ    



 

13 
 

*** 

ـ  األسيِر َسقاِؾ َغْيث    ِبُكْرٍه منِؾ ما َلِقَي األسيرُ    َأيا ُأ

/َمْل /َأ/سي/ِر/َس/قا/ِؾ/َغْي/ُثفْ  ـْ  ِب/ُكْر/ِىْف/ِمْف/ِؾ/ما/َؿ/ِؽ/َيْل/َأ/سي/رك  َأ/يا/ُأ

 ب _ _ _/ ب _ ب ب_/ ب _ _  ب _ _ _/ ب _ ب ب _/ب _ _

 فعكُلفْ        مفاَعَمُتفْ       ُمفاَعْمُتفْ          فعكُلفْ       فْ مفاَعَمتُ       ُمفاَعْمُتفْ    

 نالحع:

ب ) فعكُلفْ ب_ ب ب _(، ك ) ف مف تفعيمتيف، ىما: ُمفاَعَمُتفبعد تقطيع األبيات الّسابقة مف بحر الكافر، نجد أّنيا تتألّ 
 _ _(، كتتكّرر ُمفاَعَمُتف مّرتيف في الّصدر، كمّرتيف في الَعُجز.

 .ب _ _ _() ب ب _( صكرًة أخرػ َتِرد في ىذا البحر، كىي ُمفاَعْمُتفْ  ب _) كما أّف ِلتفعيمة ُمفاَعَمُتْف األصمّية

 نستنتج:

 يتكّكف مف سّت تفعيبلت: ثبلٍث في الّصدر، كثبلٍث في الَعُجز، كىي: أّف بحر الكافر -1

 فعكُلفْ  ُمفاَعَمُتفْ  ُمفاَعَمُتفْ  فعكُلفْ  ُمفاَعَمُتف ُمفاَعَمُتف 

 ب _ _ _( ببلـ ساكنة.) ب _ ب ب _( عمى صكرة ُمفاَعْمُتفْ ) تأتي تفعيمة ُمفاَعَمُتفْ  -2

 مفتاح بحر الكافر ىك:

 َفعكُلف ُمفاَعَمُتف ُمفاَعْمُتف جميلُ  بحكر الّشعر كافرىا 

 تدريب:

 نقّطُع األبيات اآلتية مف بحر الكافر، كنذكُر تفعيبلتيا: -1

 الخنساء()      كَأذُكُره لكّل ُطمكِع َشمسِ    ُيَذكُِّرني ُطمكُع الّشمس َصْخراً  - أ

 َيُدّككف الَمعاِقَل كالُحصكنا   إذا َشيدكا الَكغى كانكا ُكماةً  - ب

ْف َجّف الَمساُء َفبل َتراىـْ         ىاشـ الرفاعّي()      مف اإلشفاِؽ إاّل ساِجدينا   كا 
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ـَ لنا َرضيع   - ج   عمرك بف ُكمثكـ()      َتِخرُّ لو الَجباِبُر ساِجدينا   إذا َبمَغ الِفطا

 في رحاب الوافر

 ُنغّني معًا األبياَت اآلتيَة ألحمد شوقي:

 َلَعل  َعمى الَجماِؿ َلُو ِعتابا  اباتَسمكا َقمبي َغداَة َسبل كَ 

 َفَيل َتَرَؾ الَجماُؿ َلُو َصكابا   َكُيسَأُؿ في الَحكاِدِث ذك َصكابٍ 

 مُع َعف َقمبي الَجكاباَتَكّلى الد     اً َكُكنُت ِإذا َسَألُت الَقمَب َيكم

 باباُىما الكاىي ال ذؼ َثِكَل الشّ    مكِع َدـ  َكَلحـ  َكلي َبيَف الّض 

 مكِع َفُقمُت: ثاباَكَصف َق في الضُّ    َكّلى مكِع َفُقمُت:َسر َب في الدُّ تَ 

 ما َحَمَمْت َكما َحَمَل الَعذابال   َكَلك ُخِمَقْت ُقمكب  ِمف َحديدٍ 

ـْ ُسبلف  َككاَف الَكصُل ِمف ِقَصٍر َحبابا   اً َكَأحباٍب ُسقيُت ِبِي

 اِت ُمخَتِمٍف َشراباذّ م  ِمَف ال   باَب َعمى ِبساطٍ َكناَدمنا الش  

ف طاَؿ الز     َسكَؼ ُيطكػ  َكُكلُّ ِبساِط َعيشٍ   ماُف ِبِو َكطابا َكاِ 
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 لوحدة الّثانيةا

 قموُب الواِلدات
 

 بتصّرف() ميخائيل َنعيَمة 
 بيف يدؼ الّنّص:

افر إلى أمريكا، كانضـّ أككرانيا(، فاّطمع عمى األدب الركسّي، ثـ س) ميخائيل َنعيَمة: أديب  لبنانّي، درس في
ديكاف شعر(، ) إلى الّرابطة القممّية، مات في لبناف عف عمر ناىز مئة عاـ. مف أعمالو األدبّية: ىمس الجفكف 

كالِغرباؿ. كيدكر ىذا النّص حكؿ مكانة األـّ كمدػ الّتبلحـ الِفطرّؼ بينيا كبيف َبنييا، كما تبلقيو األّميات مف َعناٍء 
ّـٍ َجّراء اش  تغاؿ ِفكرىّف بمستقبل أبنائيّف كراحتيـ.َكَى

 
 

 ماتت اّلتي َكَلَدْتني، كالمكُت َيطكؼ الكل  حّتى الكالدات.  
ماَتْت َكفي َلحمي كَعْظمي َكَدمي بقايا َحّية  ِمف لحميا، كِمف عظميا، كِمف دميا، كفي القمب مف أنباضيا أنباض،  

ْنتُ  جسمًا حّيًا في جسميا، َفكأّف بعضي مات ِبمكتيا، ككأّف بعضيا ما يزاؿ  كفي الّصدر مف أنفاِسيا أنفاس. أٌـّ ُككِّ
، كِكبلنا حّي.  حّيًا في حياتي، فِكبلنا مْيت 



 

16 
 

ـْ أُؾ جاىبًل أّف اّلتي َكَلدْتني ستمكت يكمًا ما، فما ىاَلني، كأنا بجانب سريرىا، أْف ُأِحس  يدىا تتثّمُج كَتْيَبُس    كَل
ارة، كال ىالني أْف أخاطَبيا فبل ُتجيب، أك أّنني سأعيش ما َتَبّقى لي مف العيش، فبل أسمُعيا في يدؼ، فبل نبَض كال حر 

تناديني: "يا ابني"، كال ُأبِصُرىا ُترسل ِخمسًة َنَظراِتيا المميكفَة إلى كجيي؛ ِلتعرَؼ أفي عافيٍة أنا كفي سبلـ؟ كال آُكُل 
ـُ هللا، كحَده، كـ أعّدتا مف الّزاد طيَمَة أمكمتيا. يداىا المّ  -كلك بالّممس -الّزاد كقْد بارَكْتو  تاف يعم

أْف أرػ اّلتي َكَلَدتني َىْيكبًل َميجكرًا، كأمِس كاف َيِعّج بالعبادة كالّدعاء. كجسدًا ساكنًا، ككاف حّتى  ىالنيال. ما  
ـ  أْف ُأفّكَر في تمؾ ُسَكْيعات قميمٍة عامرًا بالّنار كالّنكر، كلكْف، ىاَلني أْف أَتمّثَل جميع الكال دات في كالدتي، َكِمْف َث

، كما كأْدىاىاالعضمة البيضكّية الّشكل، اّلتي ندعكىا القمب، ما أسعدىا في صدكر الكالداِت كأشقاىا، كما أْبَسَطيا 
 أَشّحيا كأسخاىا، كما أضعفيا كأقكاىا!

قمكب الكالدات. فما أْف  -مف غير شؾٍّ  -كّل القمكب عجيب  كرائع  كغريب. لكّف أعجبيا كأركعيا كأغربيا  
ينفصَل َكَلد  عف كالدٍة، حتى يصبح ليا قمباف كجسداف كحياتاف. كَتَتعّدُد المكاليد، فإذا القمكُب ذاُت قمكٍب كأجساد 

راب حّتى يّتِخَذ َس التّ يا إلى األرض، فيممِ أغصانِ  كَحَيكاٍت ُأَخر، فكأّنيا شجرة الّتيف اليندّؼ اّلتي ما أْف َيتدّلى ُغصف  مفْ 
يا، كأّما في يا عف ساؽ أّميا كفركعيا كأغصانلو ُجذكرًا، كينمَك شجرًة ُمستقّمًة في الّظاىر بساقيا كفركعيا كأغصانِ 

 الكاقع َفُمّتصمة  بيا َأْكثق اّتصاؿ. 
كما شاكميا؟( ما  يا قمبي. كيا ركحي. كيا عيني.) :العباراتأما َتسمعكف الكالدات يتحب ْبَف إلى أكالدىّف بيذه  

ذاَؾ مف الَمجاز في شيء، إْف ىك إاّل الحقيقة الّنقّية مف أّؼ ُزخُرؼ كمبالغة، فقمُب الكلد قمُب الكالدة، كعيُنو عيُنيا، 
 كركُحو ركُحيا... كمف ىنا كانت ليفتيا العظيمة عميو، تمؾ الّميفُة اّلتي تبمغ حّد ُنكراِف الّذات، كَبْذِليا ِبَسخاٍء ال ُيقيـ

ـٍ ميما اشتّد؛ إلنجاب رجاٍؿ ُعَظماَء لمبشرّية.  كزنًا ألل
ـٍ إاّل َتَفّجرْت ليا مف قمبيا َقَطرات، كال   فما مّس كلدًا ُضرٌّ إاّل مّس كالدتو ُضّر أعظـ، كال سالت مف ُعركقو قطرُة د

ْت نفسيا ُحّراسًا َيسيركف عمى في عينو نيار  إاّل أظممت في عينيا ُشمكس، كال غاب عف َأْبصارىا إاّل َكّزعاْكَمد  
ُد ُخطاه إلى الفبلح، كَدَعكاٍت ُمبّممٍة بالَعَبرات أْف يعكد سالمًا إلى الُعّش َتْدرُأ عنو سبلمتو، كَصَمكاٍت  المخاطر، كُتسدِّ

يستطيع أْف َيِصَف  ، فما ِمْف خطيٍب كال عاِلـٍ الر ْمساّلذؼ منو طار، كعنو اغترب. كأّما إذا اختاره المكت، كَلف ْتو ُظممة 
 لكـ ميتًة كاحدًة مف الميتات اّلتي تمكتيا كالدة  ُفِجعت بقمٍب مف قمكبيا. 

لْيَتو كاف لي َكَلكـ أْف َنْستنِطَق األرَض كُكل  ما عمييا، كالّسماَء كُكل  ما فييا، كاليكاَء كُكل  ما اْنطكػ عميو، 
ؿ كالدٍة حّتى اليكـ، إذًا لَصِعْقنا نحف األبناَء، بما كانت ُتذيعو َلنا األككاُف بو قمكب الكالدات ُمْنذ أكّ  اْخَتمجْت عف كّل ما 

ـٍ أَطّل، كال شمٍس  عف ُعقكقنا، كَتفاني كالداِتنا مف أْجمنا، كعف بقائنا فييّف، كَفنائيّف فينا. فما ِمْف ىبلٍؿ أىّل، كال َنج
َيْت إلييا آالُؼ القمكب مف آالِؼ الكالدات، راجيًة أْف َتحمَل ألبنائيّف َبَزغْت، كال َنسمٍة َىّبْت، كال سحابٍة َمّرْت، إاّل تَ  كج 

العافية كالّسعد كالَبَركات، كأْف َتْدَرَأ عنيـ كّل سكٍء مف أّؼ نكٍع كاف. أّما ظُمماُت الّميالي الحاِلكات، كأّما ِكساداُت 



 

17 
 

ناٍء كَأَرؽ، كُطمأنينٍة كقمق، كدمكٍع حمراء، كآماٍؿ ممتاعة، الكالدات كفُرُشِيّف، َفمْف ذا َيعرُؼ بعض ما في َطّياتيا مف ىَ 
 كَلْكعاٍت حّرػ، كمكٍت بطيء، كشيٍد فيو َعْمقـ؟ 

تسمعكف ِبحرٍب ما، فتقكلكف: ىي حرب  شّنيا الّرجاُؿ عمى الّرجاؿ، فبل َتغتاؿ غيَر الّرجاؿ. ال َكرّبي، إّنيا َلحرب   
ْف َتغتالو الكالدات. َفُقمكُبيّف أبدًا في ساحات القتاؿ: ىنا ُتمّزقيا َشظايا، كىناؾ شّنيا الَبنكَف عمى الكالدات، كأّكؿ مَ 

، أك َتتناَكشيا أسماؾ، أك ُيفتِّتيا جميد. ىي في المعتقبلت مع َتْمَفحيا َسمائـ َتشكييا نيراف، كىناِلؾ َتْسحقيا َدكاليب، أك
 كاألمكاج مع الطّياريف كالبّحاريف.  األْنكاءكفي البحر ُتغاِلب المعتقميف، كفي المستشفيات مع المتأّلميف، كفي الجّك 

دمع  َسخيف  حزيف، أك ىي مبلجُئ لؤليتاـ  -أبداً  -الحرب، فإذا ِبقمكب الكالدات كالمقابر يغسميا َرحى كتستريح 
  الّسنيف. عاِدياتكلمجرحى، َكمآٍك لمُمَشك ىيف، َتحَتِضُنيـ َصْكنًا ليـ ِمْف 

عمى قمكب الكالدات، ما زارىا الفرُح يكمًا، إاّل َكَشَبُح الخكؼ، ِمْف سريع ارتحالو، ُيقّنع كجيو، كُيَنّغُص عميو  َلْيَف قمبي 
إقامتو، أّما الحزف، فما دَخل قمَب كالدة، كأطاؿ اإلقامة، فارَتحل، لكّنو قْد يختبئ حينًا، أك َيَتدّثر بِدثاٍر مف الّنسياف، ثـّ 

 ، كُيمقي عنو ِدثاره، كيحتّل َصدر المجمس مف جديد. َمخاِدعوذاٍر أك تنبيو، فيخرُج مف يعكُد مف غير أقّل إن
كلعّل األمكمَة ىي الّصفُّ األّكُؿ في مدرسٍة ُمتعّددِة الّصفكؼ، َيْفنى كّل كاحٍد منيا في اّلذؼ َيميو، إلى أْف َتبُمَغ  

 يّتسُع الكاحد فيشمُل الكّل. اإلنسانّية الّصّف األخير، حيُث َيفنى الكّل في الكاحد، ك 
كِلمكالداِت الَمجُد في أْف َيُكّف مف اإلنسانّية طميعَتيا المباركَة في طريق ُنكراِف الّذات: ُنكراِف ذاٍت َمحدكدة، لمكصكؿ  

 إلى الّذات اّلتي ال ُتَحّد. 
 

  :معاني األلفاظ والتراكيب

مكـ، كىي الّريح الحاّرة. مائـ: مفردىا الس   الس 

 أدىاىا!: ما أشّد ذكاءىا!  ما

: أظمـ.   اْكَمد 

 َتدرأ: َتدفع.

 الّرْمس: القبر. 

 اخَتمجْت: تحّركت مشاعرىا.

 لشّدة حرارتيا. ؛تمَفح: تحرؽ الكجو
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 األْنكاء: جمع َنْكء، كىي الّرياح الّشديدة.

 الّرحى: الّطاحكنة الحجرّية.

 الَمخادع: جمع َمخَدع، كىك الَمخبأ.

 : مصائب الّدىر. عاِديات الّسنيف

 ىاَلو: أْدَىشو. 

 

 فائدتان لغوّيتان: 
نيـ  -1 َمْيت كميِّت: الَمْيت مف مات حّقًا، أّما الَميِّت فيك اّلذؼ سيمكت، كمنيا قكلو تعالى:"إّنؾ َميِّت كا 

 .(؛ أؼ ستمكتكف 30الزمر: ) َميِّتكف"
ـّ. :َمبنّية  عمى الكسر، لميكـ الّسابق، كاألمُس  أمِس كاألمس: أمِس: -2  لمماضي بشكل عا

 الفهم واالستيعاب:
 :ت اآلتيةانكمل العبار  -أّكالً 
 مف مظاىر المكت في جسد الكالدة، كما ذكرىا الكاتب: -1

 -ج    -ب    -أ
 َتَتحّكؿ قمكب الكالدات بعد الحرب إلى:  -2

 -ج    -ب    -أ
 
 مف المشاعر، منيا: َتحِمُل ليالي الكالداِت الحالكُة كَكسائُدىّف كُفُرشيّف مزيجاً  -3

 -ج    -ب    -أ
 لماذا كانت األـّ ترسل نظراتيا لكلدىا ِخْمسة؟  -ثانياً 
 ما اّلذؼ ىاؿ الكاتب؟ -ثالثاً 
 .نصُف حاَؿ األـّ إذا غاب عنيا ابنيا -رابعاً 
 .كردت في الّنّص عبارة ُتظير العجَز عف كصف حاؿ األـّ إذا مات كلدىا، ُنعّينيا -خامساً 
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 والتحميل:المناقشة 
 َكّظفت الكالدات مظاىر الطبيعة في حمل مشاعرىّف كَدعكاتيّف، نكّضح ذلؾ. -أّكالً 
 نفّسر العبارات اآلتية: -ثانياً 
 .تعيش الكالدات أعمارًا عّدًة في ُعْمٍر كاحد - أ
 .كّل القمكب عجيب  كرائع  كغريب، لكّف أعجبيا كأركعيا كأغربيا قمكب الكالدات - ب
 تب: فكبلنا َمْيت كِكبلنا َحّي.يقكؿ الكا -ج
 أْيف َنجُد ما ُيكاِفُق معنى البيت اآلتي في الّنّص؟ -ثالثاً 
 حافع إبراىيـ()      أعَدْدَت شعبًا َطيَِّب األْعراؽِ    األـّ مدرسة إذا أعَدْدتيا 
 لماذا جعل الكاتب المجد لمكالدات؟ -رابعاً 
  ذلؾ .ألبناء، نكّضحالحركب ُتَشّف عمى الكالدات ال عمى ا -خامساً 
 نكّضح الّصكر الفّنّية في العبارات اآلتية:  -سادساً 
ُع كجييا. - أ  َشَبُح الخكؼ ُيَقنِّ
 َدَعكات ُمبّممة بالَعَبرات. - ب
 يتدّثر ِبِدثار مف الّنسياف.  - ج

  المغة واألسموب:
 نذكر داللة ما يأتي: -أّكالً 
 تستريح َرحى الحرب. - أ
 .كف عمى راحتويسير  كّزعْت نفسيا ُحّراساً  - ب
 كال اْكَمد  في عينْيو نيار. -ج
 كرد الّطباؽ في الّنّص بكثرة. نذكر أمثمة. -ثانياً 
 ُنحّدد أركاف التشبيو، كنذكر نكعو في العبارة اآلتية: -ثالثاً 

 دمع  َسخيف  حزيف. -أبداً  -فإذا ِبقمكب الكالدات مقابُر يغسميا
 في كلٍّ مف الفعميف: َنْسَتنطق، اْنطكػ.نذكر المعنى المستفاد مف الزيادة  -رابعاً 
 فيما يأتي: خّطافنعرب ما تحتو  -خامساً 
 حّية مف لحميا كعظميا. بقايافي عظمي كلحمي  - أ
تا مف زاٍد  - ب  أمكمتيا. طيمةَ يعمـ هللا كحَده كـ أَعد 
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 َبْيعة األحرار

 (كفاح الُغَصين) 

 بين يدي الّنّص:

في مخّيـ النُّصْيرات في غّزة. َلَمَعْت في ميداف الّشعر العربّي الفصيح، كُلّقبت  ُكلدت الّشاعرة كفاح الُغَصيف
 قّصة الفتى الّشجاع(، كمجمكعة  قصصّية بعنكاف) كشـ  عمى َجبيف َبدكّية(، ك) ديكافكمف ُمؤل فاتيا:  بالّشاعرة البدكّية.

نّية كقدرتيا عمى الصمكد كالتصّدؼ لبلحتبلؿ، كقد بائعة الحميب(. كفي ىذه القصيدة تتجّمى شخصّية المرأة الفمسطي)
ًا عمى ظاىرة ردّ  كقد نظمت القصيدةبّثت فييا الشاعرة َنْبضًا دّفاقًا، كمشاعر جّياشة تعّج باإلباء، كترفع راية الثكرة. 
   .مف بحر الكافر التطبيع الثقافّي مع الصياينة. كالتفعيمة التي ُبنيت عمييا القصيدة ىي مفاَعَمتف

(1) 

 أنا الخنساءُ 

 في جسدؼ َأنيُف الّسيفِ 

 َمْسرػ الّطيفِ 

 ِمْف َحْكلي َنشامى الّداْر 

 َكَخيل  ُأسُرجْت بالِعزّ 

 كْي تحيا ِبأرِض الِعزّ 

 جاءْت َتْعتمي اإلعصارْ 

(2) 

 ُىنا جئنا ُنسّجُل َبْيعَة األحراْر 

 عمى بّكابِة الّتاريخ كالِمّريخ كاإلعصارْ 

 َرَأْت عمى الّريِح اّلتي اْىتَ 

 كفكؽ َمدائِف األمطارْ 
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 عمى أيمكِلنا الُممتدِّ في َتشريفَ 

 في أّيارْ 

 عمى البحِر اّلذؼ ِمّنا َمبلمُحوُ 

 عمى التّياِر كاألْنياِر كاأَلحجاِر كاأَلسفارْ 

رياِف ِجْئناعمى َلْكٍح مف   الشِّ

 َنحِفُر الت ذكارْ 

(3) 

ـِ الّشمسِ   َفيا َكَطنًا ِبحج

 لّشمسِ َلْك َفَقؤكا عيكَف ا

 َلْف َتْسَتّمنا األقدارْ 

 ُعرػ الّتاريخِ َأيا َكَفني المسافَر في 

 َدّقْت ساعُة اإلنذارْ 

 ، َزلِزلي األركاحَ ُدّقي

 َكاركؼ ُكّل ما قْد صارَ 

 عْف َخْيبرْ 

 َكَنْكَبِتنا

 كمكِت جكاِد َىْيَبِتنا

 عف الّزْيِت اّلذؼ َينأػ ِبُغرَبِتنا

 ِتناعف الَمْسرػ اّلذؼ يبكي ِلَخْيبَ 

ّؾ اّلذؼ فينا َكريبتنا  عف الش 
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 مف التّيارْ 

(4) 

 َأيا إصراَرنا الَمْجبكَؿ مف َجَبلٍ 

ّبارْ   مف الص 

 جئنا كمُّنا ِىَمـ  

ل َبيعة األحراْر   ُنسجِّ

 ِليحيا الحرُؼ ما دامْت عركُس الفكرِ 

 دكف ِحصارْ 

كاة عمى  كيحيا الفكر ما داـ الرُّ

 َىزاْر َجناح 

 راِقُصيايُ  كتحيا األرُض ما دامْت 

 َندػ األشعارْ 

 

(5) 

 ىنا ِجئنا ُنسّجل َبيعة األحراْر 

ـِ الّشمسِ   َفيا كطنًا ِبحج

 يا أحمى مف األقمارْ 

 ُمحاؿ  أْف يصيَر الحّق كاإلنساُف بعَض ُغبارْ 

(6) 

ـِ الَككفِ   َأيا كطنًا ِبحْج
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 يا أْبيى مَف األسحارْ 

 ُىنا جئنا نسّجل َبْيعة األحراْر 

 في صمتٍ  َأَصخنا الّسمعَ يما ِلُنعمَف أّننا مَ 

 َسَنبقى َرْغَمنا ُثّكارْ 

 َسَنبقى َرْغَمنا ُثّكارْ 

 :معاني األلفاظ والتراكيب

  َىزار: طائر  َحَسُف الّصكت، سريُع الحركة.

 َأَصْخنا الّسمع: استمْعنا ِبتركيز.

 ُعرػ الّتاريخ: مراحمو.

 فائدة ُلغوّية: 

ـْ يتكّمـ. كس ،نقكؿ: سكتَ  مُع كصمَت إذا ل مع كاستمع كأصغى، كىي ِلمعًنى كاحد؛ لكْف عمى َتفاُكٍت في الّتركيز، فالس 
رادة، كاإلصغاء فيو تركيز.  كالّسماُع أْف يصَل إليؾ الّصكت، أّما االستماُع َففيو َقْصد  كا 

  الفهم واالستيعاب:

ـَ ُلّقبْت الّشاعرة كفاح الُغصيف؟ -أّكالً   ِب

 كعٍة مف المحاكر، نذكرىا.تدكر القصيدة حكؿ مجم -ثانياَ 

عرّؼ اّلذؼ َيتضّمف  -ثالثاً  ، ُنعّيُف الّسطر الشِّ أشارت الّشاعرة في الَمقطع الخامس إلى أّف الّثكرَة عمى الّظمـ قَدر  َحتميٌّ
 ىذه الفكرة.

 نستخرجيما. ،كردْت عبارتاف في المقطعيف الّثالث كالخامس تُداّلف عمى َعَظمة الكطف -رابعاً 

 اذا طمبت الشاعرة مف ساعة اإلنذار أْف تركؼ، في المقطع الثالث؟م -خامساً 

 لماذا جئنا نسّجل بيعة األحرار بحسب ما كرد في المقطع الرابع؟ -سادساً 
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 المناقشة والتحميل:

 َبْيعة األحرار( عنكانًا لقصيدتيا، نبّيف العبلقة بيف عنكاف الّنّص كمضمكنو.) اختارت الشاعرة -أّكالً 

 حي األلفاظ كالّصكر اّلتي استخدمتيا الّشاعرة في قصيدتيا بالّتحّدؼ كاإلباء، نكّضح ذلؾ.تك  -ثانياً 

اسَتْدعت الّشاعرة في المقطع األّكؿ شخصّيًة تاريخّيًة َككّظفْتيا في القصيدة، ُنحّدد تمؾ الّشخصّية. -ثالثاً   

نكّضح الّصَكر الفّنّية في األسطر اآلتية: -رابعاً   

مس لْف َتستّمنا األقدار.َلْك َفقؤكا  -أ   عيكَف الش 

 .َأيا ِإصرارنا الَمجبكَؿ مف جبٍل مف الّصّبار -ب 

 كتحيا األرُض ما دامت ُيراِقصيا ندػ األشعار. -ج

 .يعكس المقطع األخير مف القصيدة رؤية الّشاعرة لمكاقع كالمستقبل، نكّضح تمؾ الّرؤية -خامساً 

 كليس ىناؾ إاّل قمر كاحد؟ ،يا أحمى مف األقمار() لمقطع الخامساعرة في اكيف نفّسر قكؿ الشّ  -سادساً 

عمى َأْيمكِلنا الُممتّد في َتشريَف في أّيار( إشارة  إلى بعض الحكادث في تاريخ القضّية ) :في قكؿ الّشاعرة -سابعاً 
 الفمسطينّية، نذكر الحادثة الُمرتِبطَة بشير أّيار. 

 المغة واألسموب:

 اإلجابة الّصحيحة فيما يأتي:رمز  نختار -أّوالً 

 بتنا(؟كَمْكت جكاد َىيْ ) عبارةعـّ كّنت الشاعرة في   -1

 ضعف األّمة كىزيمتيا. -د   عّزة األّمة. -ج  استبداؿ الخيل باليْيبة. -ب  مكت الخيكؿ. - أ

 ـ(؟جئنا كّمنا ِىمَ ) :ِىَمـ( في عبارة) كممةما مفرد  -2

ـّ. -ب  ىامة.-أ  .ُىماَمة -د   ِىّمة. -ج    ىا

 نستخرج تشبييًا مف المقطع األّكؿ، كنبّيف أركانو. -ثانياً 

 نغّير الخطاب في المقطع الثالث مف المؤّنث لممذّكر بحذؼ حرؼ كاحد.  -ثالثاً 
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 القواعد:

ْرف  (2) الممنوُع من الصَّ

فُة وصيغُة ُمنتهى الُجموع  الصِّ

 نقرأ:

 المجمكعة األكلى:

 لمبشرّية. اءَ ُعَظمُتَضّحي األّمياُت إلنجاِب رجاٍؿ  -1
 .أعظـُ فما مّس كلدًا ُضرٌّ إاّل مّس كالدَتو ُضرٌّ   -2
 . كآماٍؿ ممتاعةٍ ، حمراءَ فمْف ذا يعرُؼ بعض ما في َطّياِتيا مف َىناٍء َكأَرٍؽ، كُطمأنينٍة كقمق، كدمكٍع  -3
 .(150األعراؼ: ) َبعدؼ" قاَؿ ِبئَسما َخَمفُتمكني ِمف اً َأِسف َغضبافَ قاؿ تعالى: "َكَلّما َرَجَع مكسى ِإلى َقكِمِو  -4
  مبلجئُ دمع  َسخيف  حزيف، أك ىي  -أبداً  -يغسميا مقابرُ كتستريُح َرحى الحرب، فإذا ِبقمكِب الكالدات  -5
 .لؤليتاـ كلمجرحى 
 .َسماِئـُ  ، أْك َتمفُحياَدكاليبُ كُىناِلَؾ تسحُقيا  -6

 المجمكعة الّثانية:
 ره.، كُيمقي عنو ِدثاَمخاِدِعو َيخرُج الحزُف مف -1 
 .كالمقابرِ قمكب الكالدات  -2 

رؼ، كفي ىذا الد رس سندرس أنكاعًا أخرػ مف الممنكع  تعّرفنا في الّدرس الّسابق إلى العمـ الممنكع مف الص 
رؼ.  مف الص 

 نالحع:  

 عند الّنظر إلى المكقع اإلعرابّي لمكممات اّلتي تحتيا خطكط في أمثمة المجمكعة األكلى نجد أّف إعراب 

 ة عظماء ىك ...........................كمم
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 ككممة أعظـ ىك ............................

  ككممة حمراء ىك............................

  ككممة غضباف ىك .........................

 ىك.........................ك كممة دكاليب 

 ككممة سمائـ ىك...........................

نجد أّف ىذه الكممات قْد خالفْت المألكَؼ في العبلماِت اإلعرابّية، َفكممُة ُعَظماء، يجُب أْف تككف مكسكرة كما 
بحسب قكاعد العربّية؛ ألّنيا نعت  ِلمجركر، كلكّنيا ُجّرت بفتحة عكضًا عف الكسرة؛ ألّنيا مختكمة بألف كىمزة زائدتيف 

 لمجمع.

  ٍكىمزٍة زائدتيف لمجمع؟ لماذا؟ َننتبُو، ىنا، إلى مفرد عظماء كأضكاء،  نفّكر: ىل كممة أضكاء مختكمة  بألف
 ككزنيما.

ـٍ ُمَنّكف. لكّنيا ُحّركْت بالّضـّ؛ ألّنيا صفة  عمى كزف  فاألصلأّما كممة أعظـ،  أْف ُتَنّكف بالّضـّ؛ ألّنيا نعت  الس
 ُعْظمى. ةكتمؾ ىضب، الذؼ مؤّنثو ُفعمى، فنحف نقكؿ: ىذا جبل أعظـ مف غيرهأفعل 

 .نذكر أمثمًة أخرػ عمى ىذا الكزف 

مختكمة بألف كىمزة األصل أْف ُتجّر بالكسرة؛ ألّنيا َنْعت  ِلمجركر، لكّنيا ُجر ْت بفتحة؛ ألّنيا راء، فأّما كممة َحمْ 
  زائدتيف لمتأنيث.

 .نذكر أمثمًة أخرػ عمى ىذا الكزف 
لـ تنّكف؛ ألّنيا ممنكعة مف الصرؼ؛ ألّنيا عمى كزف  ية الكريمة فيي حاؿ منصكبة،أما كممة غضباف في اآل  

 َفعبلف َفعمى. كمف أمثمتيا: عطشاف، عطشى، رّياف، رّيا.
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ـْ ُتنَ  ؛ ألّنيما عمى صيغة ُمنَتيى الُجمكع، َففي كممة َدكاليب نبلحع أّف ّكناكأخيرًا، فإّف َكِممَتْي َدكاليب كَسماِئـ، ل
كىاتاف اكف، كأّما كممُة َسمائـ، َففييا بعد ألف الجمع حرفاف متحّركاف. بعد ألف الجمع ثبلثة أحرٍؼ أْكسطيا س

 صَيغ منتيى الجمكع، كىي مف الممنكع مف الّصرؼ.  صيغتاف مف

 نذكر أمثمًة إضافّيًة ِلِصَيغ ُمنتيى الُجمكع.

الر غـ مف بالكسرة، عمى  خادع كَمقابر مجركرتافكلك تأّممنا في مثاَلْي المجمكعة الّثانية، َلكجْدنا أّف كممَتْي مَ 
 ؿ(، كليذا ُصِرفتا.ا) ػككِنيما عمى صيغة منتيى الجمكع؛ كذلؾ أّف األكلى جاءت ُمضافة، بينما جاءت الثانية ُمعّرفة ب

  نستنتج:

ف، كُيجرُّ بالفتحة بداًل مف الكسرة.  الممنكع مف الّصرؼ: اسـ  َمعَرب  ال ُيَنك 

  :ُيمنع مف الّصرؼ -

 :كانْت إذا  الّصفة -1

 مؤّنثيا عمى كزف َفْعبلء، مثل: أزرؽ َزرقاء، أعرج َعرجاء، أحَكر َحْكراء.الذؼ عمى كزف َأفَعل  -أ

 مؤّنثيا عمى كزف ُفْعمى، مثل: أصغر ُصغرػ، كأكبر ُكبرػ، كأقصى ُقصكػ.الذؼ عمى كزف أفعل  -ب

 رػ.يْ راف حَ ى كزف َفعمى، مثل: َمآلف مؤلػ، َحيْ مؤّنثيا عمالذؼ  عمى كزف َفعبلف -ج

 .أدباءك ، بيضاء :لجمع، مثلكا ،لمتأنيثما انتيى بألف كىمزة زائدتيف  -د

حرفاف متحّركاف أك ثبلثة أحرؼ أكسطيا  جاء بعد ألف تكسيرهصيغة منتيى الجمكع، كىي كّل جمع تكسير  -2
 ساكف. مثل: مفاتح، كمفاتيح، كبيارؽ، كمياديف.

 كما في قكؿ لبيد بف أبي ربيعَة: ،ضيفيصرؼ الممنكع مف الصرؼ إذا ُعّرؼ أك أ -
 كتبقى الجباُؿ بعَدنا كالمصانعُ   َبمينا كما َتْبمى الّنجكـُ الّطكالعُ 
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 الّتدريبات:

 نختار رمز اإلجابة الّصحيحة فيما يأتي: -أّكالً 

 ممنكعة  مف الّصرؼ؟ليست أؼُّ الّصفات اآلتية  -1

  .فعبلنة الذؼ مؤنثوعمى كزف فعبلف  ما -ب   .فعبلء التي مؤّنثو ما عمى كزف أفعل -أ

 .َفعمى الذؼ مؤنثوعمى كزف َفعبلف  ما -د  ُفعمى. ثومؤنّ الذؼ عمى كزف أفعل  ما -ج

 ما صيغة منتيى الجمكع؟ -2

   ىي كّل جمع تكسير. - أ

 كّل جمٍع بعد ألف الجمع فيو حرفاف متحّركاف أك ثبلثة أكسطيا ساكف.  - ب

   .َمفاعيل فقطعمى كزف َمفاِعل ك  كّل جمعٍ  -ج    

 كّل جمٍع ليس لو مفرد مف لفظو. -د     

  أحمد شكقي: الحمراِء( في قكؿ الّشاعر) ما سبب صرؼ كممة -3

 ؟بكّل يٍد ُمَضر جٍة ُيَدؽُّ   كلمحّرّية الحمراِء باب  

 ألّنيا مجركرة. -د  ألّنيا صفة. -ج  ألّنيا مضافة. -ب  ألّنيا معّرفة. -أ

 ريس( في جممة: أغمَق الفدائّيكف مداخَل القريِة بمتاريس َحجري ٍة. متا) ما إعراب كممة -4

 اسـُ مجركر  كعبلمة جّره الفتحة. -ب   اسـ  مجركر  كعبلمة جّره الكسرة. -أ

 اسـ  منصكب  كعبلمة نصبو الكسرة. -د   اسـ  منصكب  كعبلمة نصبو الفتحة. -ج

 الّصرؼ، كُنبّيف سبَب منعو:نقرأ الّنّص اآلتي، كنستخرج الممنكع مف  -ثانياً 
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مٍة في عصرىـ، كما كانكا األكائل في  ـِ الفمِؾ، كقْد كانكا سّباقيف إلى بناِء َمراصَد ُمتقدِّ برَع العرُب قديمًا في عم
ـِ َمناظيَر لـ ُتعرْؼ مف قبميـ ـِ الّسماكّيِة اّلتي نعرفيا اليكـ. كال ُينِكُر فضَميـ في ىذا الم ؛استخدا جاِؿ إاّل ِلرصِد األجرا

 ُكبرػ في جامعات العاَلـ الُمتقّدـ. أىّمّيةكما يزاُؿ ِلمؤل فاتيـ  ،أحمق، فالّتاريُخ يشيُد أّنيـ كانكا ُعمماَء أفذاذًا في عصرىـ

ـْ ِمنِّي َمْجِمسًا َيْكـَ الِقَياَمِة َأحاسِ  -ثالثاً  ـْ ِإَلي  َكَأْقَرِبُك ـْ َأخبلقًا"، عممًا بأّف اسـ جاء في الحديث الّشريف: "ِإف  ِمْف َأَحبُِّك َنُك
، كأقرِب( بالكسرة ؟) الّتفضيل ممنكع  مف الّصرؼ، فمماذا ُجّرْت َكممتا  أحبِّ

 ُنعرُب ما تحتو خطكط في العبارات اآلتية: -رابعاً 

 (32السجدة: )       "المضاجع قاؿ تعالى: "َتَتجافى ُجنكُبيـ عف -1

إاّل ّب الّناَس في الّنار عمى كجكىيـ، أك قيل عمى مناخرىـ ىل َيكُ : "ك  عميو كسّمـصّمى هللا-قاؿ الّرسكؿ -3
 ركاه الترمذّؼ()          .ألسنتيـ؟" َحصائدُ 

 . أخرُس  الساكت عف الحق شيطاف   -4

 . كأبيض إال بالتقكػ  أسكدال فرؽ بيف  -5

 :التعبير

 لك الن ْجماُت َتْسُكُب نكَرىا أّماه َشبّلال

 ن ْتِؾ َمّكاالككّل َحناِجِر األطياِر لك غَ 

 ما َكف ْتِؾ يا أّماه

             ما َكف ْتِؾ ِمْثقاال 

، عّز كجّل، كاّتباعا ليدؼ نبّينا- ياتنا، رّدًا لمجميل، كامتثااًل ألمر هللانكتب مقالًة نتحّدث فييا عف كاجباتنا تجاه أمّ 
 ملسو هيلع هللا ىلص.
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 الوحدة الثالثة

 كم حياة ستعيش؟

 بتصّرف( ،كريم الشاذليّ )

 بيف يدؼ الّنّص:

ىذا النّص مقتطف مف كتاب يحمل العنكاف نفسو لمؤّلفو كريـ الشاذلّي، كىك كاتب مصرّؼ معاصر 
 متخّصص في التنمية البشرّية، كما أّنو إعبلمّي، كمقّدـ برامج إذاعّية كتمفازّية.

؛ أىّمّيةيمقي الّنّص الضكء عمى  ألّف اإلنساف يعيش حياتو مّرة كاحدة فقط،  استثمار الحياة بما ىك نافع  كمفيد 
ـّ عينو.   كيعرض تجربة كاقعّية لمكاتب دكستيفسكي، كيبّيف كيف تغّير مجرػ حياتو بعد أْف رأػ المكت بأ

*** 

ينتيي الّسباؽ.  ثـّ  ،سؤاؿ  يبدك ساَذجًا بادَغ األمر؛ ألّف إجابتو كاحدة  كمحسكمة، إّنيا حياة  كاحدة... نحياىا
 إشارَة الّتكّقف، فبل حركَة بعدىا كال نَفس. -دكَف تحذيرٍ  -جأًة خطُّ الّنياية، نْبصرُ يظيُر ف

كُرعبًا، كليس مف الفطنِة،  َىَمعاً أْف نحياىا كنحف نرتجُف  -إذف -حياة  كاحدة  نعيشيا جميعًا، فميس مف الِفطنةِ 
 كذلؾ، أْف نحياىا دكف أْف نتعّمـ فييا كمنيا.

لؾ اّلذؼ يحياىا ككأّنو لـ يحَي فييا قطُّ، يتمّمُس مكضَع قدمو قبل الَخطك، كينظُر في كجكِه كأبدًا، ليس بذكيٍّ ذ
ْف كاف بسيطًا. َر شيئًا ما حتى كا   مف حكَلو قبَل النُّطق، كيمتفُت خمَفو قبل أْف يقرِّ

 إشاراٍت ذاِت داللة ُكلَد، كعاَش، كماَت(، ىكذا دكف تفاصيَل ميّمٍة، ببل) يقاؿ: إّف أقصَر قّصٍة لحياِة شخصٍ 
عميقة، ال ىدَؼ تحّقق، كال تاريَخ مشّرفًا يمكف أْف ُيركػ لؤلبناء كالحفدة. كـ مف الّناِس ُكلدكا كعاشكا كماتكا، فمـ يشعْر 
، كما لـ يشعر بحياتيـ أحد. المؤسُف أْف تككف ىذه القّصُة المختصرُة اليزيمُة أفضَل مف قّصٍة أخرػ أشّد  بمكتيـ أحد 

 ُكلَد، كماَت( كلـ يعْش أبدًا، برغـ سني عمره اّلتي قد تمتدُّ طكيبًل.) ِقَصرًا كىَزاًل، قّصة مفمنيا 

ُكِلَد... كمات... ىكذا فقط... دكف أؼِّ اعتباٍر ألْنفاٍس دخمت كخرجت أّيامًا كسنكات، عاَش فصنَع في الحياِة 
رًا كجييًا لمسنكاِت اّلتي قضاىا  -اِة يا َلممأس - زحامًا كفكضى، كزاد عدد األجساِد كاحدًا، لكّنو لـ يعِط لنا كال لنفِسِو مبرِّ

 سائحًا في دنيا هللا.
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كعمى النقيض، ىناؾ َمْف ُكلَد كلـ يمْت، فرغـَ غياِب جسِدِه عّنا، ال يزاؿ حّيًا في ذاكرة الدنيا، كلـ ُيعَتَبْر تكقُُّف 
 أنفاِسو دليبًل عمى مكتو كفنائو.

 الشّافعّي: صدؽ في الفريقيف قكؿُ 

  كعاَش قكـ  كىـ في الناِس أمكاتُ    قد ماَت قكـ  كما ماتت مكارُميـ

َكْنَدرّؼ بقكلو: " فالفريق األّكؿ أعمارىـ مباركة رغـ قصرىا. يصفيـ ابفُ   آماُدهُ ُرب  عْمٍر َقُصَرت عطاٍء الس 
كعٍي كتخطيط، يُحّثكف الُخطا نحَك أىدافيـ بعزـٍ كات سعت أبعاُده"، فيؤالء أعمارىـ مباركة  مثمرة، يقتحمكف الحياَة عف 

 ، كثبات، ُيخطئكف فيستغفركف، يصّححكَف أخطاَءىـ ببل خجٍل، يعيدكف ترتيَب حياِتيـ إف اعتراىا فكضى أك خمل 
 ِز الفريِد.أكقاتيـ ىي رأُس ماليـ الحقيقّي، أىداُفيـ نبيمة ، ككسائُميـ لنيِميا شريفة ، كىـ مع كّل ىذا مقاتمكَف مف الّطرا

ُـّ المعارؾ، ساحتيا مميئة بالصراعات كالحركب، ككاِىـ  مف طمَب فييا السبلمة أك  نعـ مقاتمكف؛ فالحياة ىي أ
 الراحَة أك اليدكء.

في يَقظٍة كانتباه؛ لذا، ال  -دائماً -لكّنيا ال تثُبُت عمى حاٍؿ، ىـ  يدرككَف أّف الحياَة ُتعطي كتأخُذ، تبتسـُ،
، فعدـُ تقصيِرىـ تجاَه التزاميـ بِجدي ِة العيِش في الحياة، يجعل الَجنافِ حظَة انتياِء حياِتيـ مطَمئّني عجَب أف تراىـ ل

 ضماِئَرىـ ىاِنئًة مستريحًة عند المكت.

إّف المكت بحضكره الطاغي، ىك اّلذؼ يصكغ معاِلـ عبقرّية المبدعيف، كينقش أسماءىـ بحركؼ مف نكر، 
ليس المكت شيئًا ميمًا، لكْف أْف تعيش ميزكمًا يعني أْف " نابميكف بكنابارت(:) يقكؿ فتبقى مضيئة عبر العصكر.

 تمكت كّل يكـ".

فيكدكر دكستيفسكي( ُأكلى ) نشر الكاتب الركسيّ  ،(لمميبلد ألف كثمانمئة كخمسة كأربعيف) ـ1845في عاـ 
اقتحـ  ،المجتمع الركسّي. كبعد فترة قصيرةكأصبح الشاّب ذك األعكاـ األربعة كالعشريف حديث  ،المسكيف() ركاياتو

ـّ القبض عمىلمميبلد ألف كثمانمئة كتسعة كأربعيف) ـ1849معترؾ السياسة حاضرًا فيو بقّكة. كفي عاـ   ( ت
 ؛دكستيفسكي( كمعو ثبلثة كعشركف مف زمبلئو الداعيف إلى تحرير الفبّلحيف المممككيف إقطاعّيًا، كاقتيدكا إلى السجف)

كي يسمع كمف معو األحكاـ الصادرة بحّقيـ.  ية أشير، قبل أف يكقظكه ذات صباح؛كمكث في السجف ثمانلممحاكمة. 
حممكىـ في سّيارة إلى إحدػ ساحات مكسكك، ككجدكا في منتصف الساحة ِمنّصة إعداـ مغّطاة بقماش أسكد، كحكليا 

 ليركا تنفيذ الحكـ.  ؛آالؼ جاؤكا
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ـّ تنفيذ حكـ اإلعداـ فيو كفي مف معو؟ إّنو أْمر  لـ دكستيفسكي( عينيو، ىل م) لـ يصّدؽ ف المعقكؿ أْف يت
يخطر عمى باؿ أكثرىـ تشاؤمًا. كبعد لحظات مف االنتظار الثقيل، جاء الضابط ليتمَك عمييـ الحكـ: "كّل المّتيميف 

 ؛اء أقنعة، كتقّدـ أحد الكينةِ مدانكف بالسعي لئلطاحة بالنظاـ، كقد ُحكـ عمييـ باإلعداـ رميًا بالرصاص". أُعطَي السجن
 ليقرَأ عمييـ الشعائَر األخيرَة.

كقف الرجاؿ بعدما ُأسدلت األغطية عمى كجكىيـ، كرفع الجنكد البنادؽ كصّكبكىا نحكىـ، كقبل أف ُيعطى 
: إليؾ ىذا األمر بتنفيذ الحكـ، كصمت عربة  مسرعة  إلى الساحِة، كترّجل منيا رجل يحمل مغّمفًا، كنادػ الضابط قائبلً 

سّيدؼ، فإذا فيو حكـ نيائّي بتخفيف العقكبة، بقضاء أربع سنكات مف األشغاؿ الشاّقة في سجكف سيبيريا، يتبعيا فترة 
 خدمة في الجيش!

دكستيفسكي(. كيسّجل ىذه المحظات في الرسالة اّلتي بعثيا ) كانت ىذه المحظة ىي البداية الحقيقّية ألسطكرة
يف أنظر لمماضي، إلى السنكات اّلتي أضعتيا عبثًا كخطًأ، ينزؼ قمبي ألمًا. الحياة ىبة، ككل إلى أخيو يقكؿ فييا: "ح

دقيقة فييا يمكف أف تككف حياة أبدّية مف السعادة، فقط، لك يعرؼ األحياء ىذا. اآلف ستتغّير حياتي، اآلف سأبدأ مف 
 جديد".

كتابة في السجف؛ فقد كاف يحتفع في ذىنو بأحداث قضى الرجل فترة العقكبة... كألّنو لـ يكف مسمكحًا لو بال
ّف أصدقاءه كانكا يَركنو كىك يمشي في الشارع متمِتمًا إى دكستيفسكي(، حتّ ) ركاياتو، كبعد خركجو، رأػ العالـ إبداعات

 .ُحُبكاِت ِقصصوبِحكارات أبطالو، غارقًا في 

اف يشعر بامتناف عظيـ لتمؾ التجِربة؛ فمكال كاف يغضب مّمف يتحّدث بشفقة أك تعاُطف عف أّياـ َسجنو، بل ك
( لضاعت حياتو في عبث ال لمميبلد ألف كثمانمئة كتسعة كأربعيف) ـ1849كانكَف األّكؿ عاـ  ذلؾ اليـك مف شير
 طائَل مف كرائو.

ه كيكتب. ىذ ،كيكتب ،، فينتفضالعصيبكقد كاف كّمما أحّس بالسكينة كاليدكء كالراحة، ذّكر نفسو بيذا اليكـ 
دكستيفسكي( لمحياة؛ أْف يأخذ رشفة مف فنجاف المكت، اّلذؼ كاف في لحظة ما، قريبًا مف أْف يتجّرَعو ) كانت طريقة
 كامبًل.

 كـ حياة ستعيش؟

سؤاؿ يحمل مف البراءة قْدر ما يحمل مف الُخْبث! فمك كاف إلبميَس أْف ُيغكَؼ أبناء آدـ بعبارة كاحدة، لكانت 
ـَ ال؟ كىك يؤّكد أف  حياة اأَلَثرة بيا بّكابة الشيكة، كيمقي في قمكبيـ بذرة الطمع ك  ىذه العبارة، فيفتح ليـ كحّب النفس، كل
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اّل فستنتيي القّصة كأنت  كاحدة ستعيشيا، يجب أاّل تذىب ىباء، كعميؾ أْف تناؿ فييا مف الّمّذة ما ُقّدر لؾ أْف تناؿ، كا 
 .تعاني الحرماف -بَطُميا –

 
اّلذؼ سيعيدؾ إلى التفكير في حياتؾ كّميا، تمؾ الحياة اّلتي ال ُتمّثل سكػ الجزء األّكؿ مف القّصة، كىك نفسو السؤاؿ  

كليست القّصة كمُّيا حياَتؾ اّلتي ستعيشيا، لتغرس فييا ما ستحصده يكـ أْف ُينفخ في الّصكر، كُنصبح جميعًا بيف يدؼ 
 مف ال يظمـ مثقاؿ ذّرة.

تيِف ستعيش؟ حياَة َمف ُكلَد كعاَش كماَت؟ أـ حياَة مْف عاَش كلكْف لـ كلف يمكَت؟ كاآلَف، أؼ  حياٍة مف الحيا
 كلديؾ كحدؾ اإلجابة.ال حياة(؟ ) ة، أـ ستككف حياًة كػحياة  كاحدة ستعيشيا، فيل ستجعميا حياة بألف حيا

 

 :معاني األلفاظ والتراكيب

 ىمعًا: خكفًا شديدًا.

 الّزمف.ّدة مف آماده: جمع أَمد، كىك المُ 

 ناف: القمب.الجَ 

 كات قصصو: طرؽ الربط بيف أحداثيا.بُ حُ 

 العصيب: الشديد.

 َثرة: ضّد اإليثار، كتعني األنانّية.األَ 

 فائدة لغوّية: 

 .جف لممكاف جف مصدر سَجف، بينما السِّ  الس 

 الفهم واالستيعاب:

 ما الفكرة العاّمة اّلتي يدكر حكليا الّنّص؟ -أّكالً 

 الشخص الذؼ يكلد كال يمكت مف كجية نظر الشاذلّي؟ مف ىك -ثانياً 
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 نحّددىما. إلى فريقيف ذكرىما الكاتب،تضّمف قكؿ الشافعّي إشارة  -ثالثاً 

 ا يأتي:أجب عمّ  (،دكستيفسكي) بناًء عمى ما كرد في النص مف خبر -رابعاً 

 ما التيمة اّلتي ُأديف بيا ىك كزمبلؤه؟ -1

 ظكه لسماع الحكـ؟كـ مكث في السجف قبل أْف يكق -2

 ؟اسمة اّلتي مّثمت تحّكاًل في حياتوما المحظة الح -3

 ؟توما أكلى ركايا -4

 ف حيث الّصكرة اّلتي ُرسمت لممكت:نستخرج مف الّنّص العبارة اّلتي تنسجـ مع البيتيف اآلتييف، م -خامساً 

 عنترة بف شداد()    نظلبل فاسقني بالعّز كأس الح   ةػػػلّ اة بذِ ػػػػػػي كأس الحيػػػػػػػال تسقن

 أبك العتاىية()    كالقبر باب ككّل الناس داخمو   المكت كأس ككّل الناس شاربو

 المناقشة والتحميل:

 نعّمل ما يأتي: -أكالً 
 ف عف أّياـ سجنو.دكستيفسكي( يغضب عندما يتحّدث أحد بشفقة كتعاطُ ) كاف -أ
 ـ مقاتمكف.كَصف الكاتب األشخاص الفاعميف في الحياة بأّني -ب
 يمكف المرَء أْف يعيش حَيكاٍت متعددًة، كضح ذلؾ بأمثمة مف الكاقع. -ثانياً 
 ليس المكت شيئًا ميمًا، لكْف أْف تعيش ميزكمًا يعني أْف تمكت كّل يكـ(.) نفّسر قكؿ نابميكف: -ثالثاً 
 :نكّضح الّصكرة الفنّية في العبارات اآلتية -رابعاً 
 .حقيقيّ أكقاتيـ ىي رأس ماليـ ال -أ
ـّ المعارؾ -ب  .الحياة أ
 االنتظار الثقيل. -ج
 أؼ  الحياتيف تفّضل أف تعيش؟ لماذا؟ -خامساً 
  ".ياإذا قامت الساعة كبيد أحدكـ فسيمة فميغرسْ : "إلى أؼ مًدػ يّتفق مضمكف النّص مع الحديث الشريف -سادساً 

 (كأحمد ركاه البخارؼّ )            
 ا نشعر بأّف حياتنا مباَركة كحافمة بالعطاء.نذكر أنشطة تجعمن -سابعاً 
 ىـ رغـ قصر أعمارىـ.ؤ أسما تخّمدتنضرب أمثمة مف أدبنا العربي القديـ كالحديث ألدباء  -ثامناً 
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 المغة واألسموب:

 نختار رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: -أكالً 

 (؟ُتعطي كتأخذ) يالمحّسف البديعّي في كممتَ ما  -1
 ترادؼ. -د  مقابمة. -ج  ؽ.طبا -ب  جناس. -أ

 ما األسمكب الذؼ تمّثمو عبارة: "يا َلممأساة!"؟ -2 
   ذـّ. -د  استنكار. -ج  .نيي -ب  .تمفٍّ  -أ
يجعل ضمائرىـ ىانئة(؟) :( في عبارةىانئة) كممة ما إعراب -3  

 .تمييز -د .نعت منصكب -ج  .حاؿ -ب مفعكؿ بو ثاٍف. -أ
 استخداـ المترادفات، نستخرج ثبلثة أمثمة مف الّنّص. مف خصائص أسمكب الكاتب -ثانياً 
 ميف(؟المّتيَ ) ما األصل المغكّؼ لكممة -ثالثاً 
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 اإلعالل 

 :نقرأ

 قمب الواو والياء ألفًا() المجموعة األولى:

 .كماتَ ، كعاَش : إّف أقصَر قّصٍة لحياِة شخٍص: ُكلَد، ُيقاؿُ  -1

 قكبِة.الّرجُل فترَة العُ  قضى -2ػ

 األمُر بتنفيِذ الحكـ كصَمت عربة  مسرعة  إلى الّساحة. ُيعطىقبَل أف  -3

 (10الّنمل: )    فمّما رآىا تيتزُّ كأّنيا جافٌّ كّلى ُمدبرًا كلـ ُيعقِّب" َعصاؾَ قاؿ تعالى: " كألِق  -4

ًة   -5  ِبقماٍش أسكَد. ُمغّطاةً ككجدكا في ُمنتصِف الّساحِة ِمنص 

 .الّطمبةمف األدكاِت اّلتي يستخدميا اُة كالِمبر  الِممحاةُ   -6

 قمب الواو والياء همزًة() المجموعة الّثانية:

 .سائحاً لكّنو ػػ يا لممأساِة ػػ لـ ُيعِط لنا كال لنفِسِو ُمبّررًا كجييًا لمّسنكاِت اّلتي قضاىا  -1

 فة.لنيميا شري ككسائُميـأكقاُتيـ ىَي رأُس ماليـ الحقيقّي، أىدافُيـ نبيمة ،  -2

 األعشى()        كسؤالي فيل َتُردُّ سؤالي؟ الكبيِر باألطبلؿِ  ُبكاءُ ما  -3

ّنا لمكسعكف"كالّسماَء قاَؿ تعالى: "  -4  (47الّذاريات: )        بنيناىا بأيٍد كا 

 قمب الواو ياًء() المجموعة الّثالثة:

 (9الرحمف: )      " الميزافقاؿ تعالى: " كأقيمكا الكزف بالقسط كال تخسركا  -1

 إلى الخير كفاعمو. اعيالدّ  -2

 



 

37 
 

 (قمب الياء واواً ) موعة الرابعة:المج

 باإلجابة. مكقنكف ادعكا هللا كأنتـ  -1

 رة.سْ ، فأسيـ في تجييز جيش العُ مكسراً  -رضي هللا عنو -كاف عثماف -2

 :نالحع

مف أصل ) أّف كبّلً منيا تضّمف ألفًا أصمّيةإذا تأّممنا الكممات اّلتي تحتيا خطكط في أمثمة المجمكعة األكلى، كجدنا  
الكممة(، كاأللف إذا كانت أصمّية في الكممة فبل بد  أف تككف ُمنقمبة عف كاك أك ياء، سكاء ذلؾ في االسـ أك الفعل. 

 فمتى ُتقمُب الياء كالكاك ألفًا؟ كماذا ُنسّمي ىذه الّظاىرَة في الّمغة العربّية؟

ؤال  مكعة األكلى، كما تظير في المجأمثمة يف، نتأّمل الكممات اّلتي تحتيا خطكط في لئلجابة عف ىذيف السُّ
ـّ ُنناقش: الجدكؿ  اآلتي، ث

 تعميل أصل األلف وزنها أصمها الكممة رقم الجممة

َقَكَؿ،  ُيقاؿُ  -1
 ُيقَكؿُ 

مبنّي ) ُيفعلُ 
 لممجيكؿ(

أصل األلف كاك، بدليل: يقكؿ، 
 .قكالً 

األلف ياء، بدليل: يعيُش، أصل  َفَعلَ  َعَيَش  عاَش 
 .عيشاً 

يمكُت،  أصُل األلف كاك، بدليل: َفَعلَ  َمَكتَ  ماتَ 
 .مكتاً 

أصُل األلف ياء، بدليل: يقضي،  َفَعلَ  َقَضيَ  َقضى -2
 .ُقضية

أصل األلف كاك، بدليل: يعطك، مبنّي ) ُيفَعلُ ، َعَطكَ  ُيعطى -3
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 .عطكة لممجيكؿ( ُيعَطكُ 

 َعُل كػالفَ  الَعَصكُ  العصا -4
 الَكَرـُ()

أصل األلف كاك، بدليل: المثّنى 
 .عصكاف

مة ُمغط َية ُمغّطاة -5 اسـ ) ُمفع 
 مفعكؿ(

 .أصل األلف ياء، بدليل: ُيغّطي

 الِمفَعمة الِممَحَكة الِممحاة -6
 اسـ آلة()

أصل األلف كاك، بدليل: يمحك، 
 .محكاً 

 الِمفَعَمة الِمبَرَية الِمبراة
 اسـ آلة()

أللف ياء، بدليل: يبرؼ، أصل ا
 .برياً 

 

 ػػػ ما أصل األلف في كّل مف الكممات اّلتي تحتيا خطكط في أمثمة المجمكعة األكلى كما يظير في الجدكؿ؟1
 أصل األلف؟ إلىػػػ كيف أمكننا التعّرؼ 2
 ػػػ ىل الياء أك الكاك في األصل ساكنة أـ متحّركة؟3
 ك الياء في أصكؿ الكممات؟ ػػػػ ما َحركُة الحرؼ الّسابق لمكاك أ4
ػػػ ىل ُيمكف أف نستنتج قاعدة عاّمة بالّنظر إلى حرَكة الكاك كالياء، كحركِة ما قبميا، في جميع ىذه الكممات عمى 5

 فعل ماٍض، فعل ُمضارع، اسـ مفعكؿ، اسـ آلة...(؟) اختبلفيا:
عّمة آخر؛ تسييبًل لمّنطق عند بناء الّصيغ  يظير لنا مف استقراء الكممات الّسابقة أّف حرؼ العّمة ُيبدُؿ بحرؼِ  

المختمفة لمكممة العربّية، كقد أطمَق النُّحاة عمى ىذه الّظاىرة اإلعبلؿ بالقمب؛ أّؼ استبداؿ حرؼ عّمة بحرؼ عّمة آخر، 
حّركتا، كُفتح ما كبعد استقرائيـ ىذه الّظاىرة في األلفاظ العربّية استنبطكا بعَض القكاعد، كمنيا أّف الكاك كالياء إذا تَ 
 قبميما ُيقمباف ألفًا، سكاء كانا في كسط الكممِة أـ في آخرىا، كىذا ما يظير لنا مف أمثمة المجمكعة األكلى.

كاألصُل في جميع الكممات أف تككف أكاخُرىا محّركة، عندما تككف منعزلًة عف أّؼ سياؽ؛ فالماضي عميو  
كلمكزف الّصرفّي الضّمة بتغّير المكقع اإلعرابّي. اسُتخدما في جممة تغّيرت  فتحة، كالمضارع كاالسـُ عمييما ضّمة، فإذا



 

39 
 

، ما مف شأنو تنبيينا إلى حركة الكاك كالياء، كحركة ما قبميما، فبلسـ اآللة أكزانو، كلمفعل يافي ضبط أىّمّيةلمكممة 
 أكزانو، كالسـ المفعكؿ، كاسـ الفاعل أكزانيما الخاّصة.

أمثمة المجمكعة الّثانية، كنتساءؿ: ما أصل اليمزة في كّل كممة تحتيا خّط؟ كما الّدليل عمى نعكُد ثانيًة إلى   
 ذلؾ؟ كلماذا كقع اإلعبلؿ في الحرؼ األصمّي فُقمَب ىمزة؟

سائح( في المثاؿ األّكؿ ياء ، بدليل قكلنا: ساَح، يسيُح، سياحًة، كعند بناء اسـ الفاعل ) إّف أصل اليمزة في 
َسَيَح: سايح/ فعَل: فاعل( بزيادة ألف بعد فاء الكممة. لكّف الياء كما الكاك، ) ستكجُب القياُس أف نقكؿ:سيَح( ي) مف

 .مكسكرة بعد ألفُتقمُب ىمزة عندما تقُع 
كسَل(، كعند جمع كسيمة عمى ) كسيمة(، مف الجذر) كسائل( ياء ؛ ألّف مفردىا) كفي المثاؿ الّثاني، أصل اليمزة في 

يا الكاك، ُتقمُب ىمزة إذا كانت مكسكرة كسايل(، لكّف الياء، كمثمُ ) تيى الجمكع يقتضي القياس أف نقكؿ:إحدػ صيغ من
 بعد ألف.
 ُفعاؿ(، ُيصبح) بكاء(، بدليل جذره َبَكَي، كعند صياغة المصدر عمى) كفي المثاؿ الّثالث، أصل اليمزة ياء في 
مزة إذا تطّرَفت بعد األلف الّزائدة. كمثل ىذا ُيقاؿ في المثاؿ الّرابع، ُبكاؼ( بزيادة ألف المصدر. كلكّف الياء ُتقمُب ى)

ـّ نقمب الكاك ىمزة؛ تسييبًل لمّنطق.) فعند بناء اسـ عمى كزف   َفعاؿ( مف َسَمَك، نقكؿ: َسماك، ث
ا: ِمكزاف كالداِعك، في كممتي الميزاف كالداعي، عممًا أّف أصميم الكاك قمبت ياءً  كفي أمثمة المجمكعة الثالثة نبلحع أفّ  

ياًء في  ميقات كميعاد، أّما سبب قمب الكاكأّنيا جاءت ساكنة مسبكقة بكسر، كمثميا  (ميزاف) في مب الكاك ياءً كسبب ق
 الداِعك أنيا تطّرفت بعد كسر.
 عل تصبحكعند صياغة اسـ الفا يقف(،) ( بدليل أنيا مفمكقف) ياًء في كممة ، أصل الكاككفي أمثمة المجمكعة الرابعة

 .مكسر() كمثميا كممة، ا كقعت ساكنة بعد ضـُميِقف(، كلكّف الياء ُقمبت كاكًا؛ ألني)
 نستنتج:
، كمف مظاىره اإلعبلؿ بالقمب؛ أؼ إبداؿ حرِؼ عّمة، أك ما ىك في نية الكممةتغيير يطرأ عمى بِ  :بلؿاإلع  -1

 اليمزة( بحرِؼ عّمة آخر؛ تسييبًل لمنُّطق.) ُحكمو
قعا في كسط ألُعبل(، سكاء ُك: ارَمَي: رمى/ الُعمَ ) ميما مف نحك:ك الياء ألفًا إذا تحّركتا كُفتَح ما قبُتقمب الكاك أ  -2

 في آخرىما. الفعل، أكاالسـ 
 منيا: ،ُتقمُب الكاك أك الياء ىمزة في حاالت  -3
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: عجكز: عجائز/ صحيفة: صحائف، قبلدة/ قكَؿ: قائل/ سيَر: سائر) :مكسكرتيف بعد ألفإذا كقعتا  - أ
 قبلئد(.
 دعاك: ُدعاء/ بناؼ: بناء(.) إذا تطّرفتا بعد ألف زائدة: -ب
 ُتقمب الكاك ياًء في حاالٍت، منيا: -4
 إذا كقعت ساكنة بعد كسر، نحك: ميراث. -أ
 إذا تطّرفت بعد كسر، نحك: الساعي. -ب
 ُتقمب الياء كاكًا إذا كقت ساكنة بعد ضـ، نحك: مكِقع. -5
 

 الّتدريبات:
 ختار رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:أّكاًل: ن
 أيف يحدث اإلعبلؿ؟ -1
 في األسماء كاألفعاؿ. -د  .فقط في الحركؼ -ج  .فقط في األفعاؿ -ب  .فقط في األسماء -أ
 أّؼ الكممات اآلتية ىمزتيا أصمّية؟ -2
 دعاء. -د   ضياء. -ج   بناء. -ب   سناء. -أ
 مصفاة( ؟) ما الكزف الصرفّي لكممة -3
 ِمْفَعَية. -د   ِفْعَمَمة. -ج   ِمْفَعَمة. -ب   ِمْفعاة. -أ
 :، مع الّدليلفي الكممات اآلتية نذكر أصل األلف -ثانياً  
 َمميى، ُنيى، استشرػ، ِمذراة. 
 :، مع الّدليلنذكر أصل اليمزة في الكممات اآلتية -ثالثاً 
 سكائل، ِحذاء، فائق، بائع. 
 في الكممات اّلتي تحتيا خطكط فيما يأتي:نكّضُح اإلعبلؿ الحاصل  -رابعاً 
 (10يكسف: )        منيـ ال تقتمكا يكسَف" قاَؿ قائل  قاؿ تعالى: " -1
 ِكقاءُ ِلعرِض ُمحّمٍد منكـ   فإّف أبي ككالَدُه كِعرضي -2
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الءُ كبحرؼ ال ُتكّدُرُه   لساني صارـ  ال عيَب فيوِ      حّساف بف )       الدِّ
 ثابت(
 (31الكيف: )    نعـَ الّثكاُب كحُسنت ُمرتفقا" األرائؾِ " ُمّتكئيَف فييا عمى  قاَؿ تعالى: -3
 الحميَد لرجاِؿ اإلصبلِح. المسعىشكَر الحاضركَف  -4
 .عاصمة فمسطيف ،القدُس  ميعادنا -5
 فمسطيف جزء ال يتجزأ مف الكطف العربي الكبير. الكطنّي الفمسطينّي أفّ  الميثاؽينّص  -6
 

 الَعروض

 لطويلبحر ا

 أّواًل: نقرأ األبيات اآلتية قراءًة صحيحة:

ـٍ َعَفت آياُتُو منذ أزمافِ    قفا نبِؾ مف ذكرػ حبيٍب كعرفافِ   امرؤ القيس()    كرس

ْف خاليا تخفى عمى الناِس ُتعَمـِ    كميما تُكْف عنَد امِرٍغ مف خميقةٍ   زىير بف أبي ُسممى()   كا 

 أبك فراس الحْمدانّي()    رضى كاألناـُ غضابُ كليتؾ ت   فميتؾ تحمك كالحياة مريرة  

 امرؤ القيس()    راِىٍب ُمَتَبتِّلِ  ىَمناَرُة ُمْمس   ُتضيُء الظ بلـَ بالِعشاِء كأّنيا

 ثانيًا: نقّطُع األبيات، كنقّسميا إلى تفعيبلت عمى النحك اآلتي:

ـٍ َعَفت آياُتُو منُذ    قفا نبِؾ مف ذكرػ حبيٍب كِعْرفافِ  -1   أزمافِ َكَرْس

  َك/َرْس/ِمْف/َع/َفْت/آ/يا/ُت/ىك/ُمْف/ُذ/َأْز/ما/ني  ِؽ/فا/َنْب/ِؾ/ مْف/ِذْؾ/رػ/َح/بي/بف/َك/ِعْر/فا/ني

 ب _ _ _ ب _ _/ ب _ _ _/ ب _ _/  ب _ _ _ ب _ _/ ب _ _/ ب _ _ _/

  مفاعيُمفْ     فعكُلفْ     مفاعيُمفْ      فعكُلفْ    مفاعيُمفْ     فعكُلفْ     مفاعيُمفْ      فعكُلفْ  

ْف خاَليا تخفى عمى الناِس ُتعَمـِ    كَمْيما تُكْف عند امِرٍغ ِمْف خميقةٍ  -2  كا 

/ِر/ئف/ِمْف/َخ/لي/َؽ/ِتفْ  ـْ  َك/ِإْف/خا/َؿ/ىا/َتْخ/فى/َع/َلْف/نا/ِس/ُتْع/َؿ/مي  َك/َمْو/ما /َت/ُكْف/ِعْف/َد
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 _ب _ _/ ب _ _ _/ ب _ _/ ب _ ب   ب _ _/ ب _ _ _/ ب _ _/ ب _ ب _

 مفاِعُمفْ     فعكُلفْ     مفاعيُمفْ     فعكُلفْ      مفاِعُمفْ    فعكُلفْ     مفاعيُمفْ      فعكُلفْ  

ـُ ِغضابُ    فَمْيتؾ تحمك كالحياُة مريرة    -3   كليتَؾ ترضى كاالنا

 َك/َلْي/َت/َؾ/َتْر/ضى/ َكْؿ/َأ/نا/ـُ/ِغ/ضا/بك  َؼ/َلْي/َت/َؾ/َتْح/ لك/َكْؿ/َح/يا/ُة/ـَ/رؼ/َر/ُتفْ 

 ب_ ب/ ب _ _ _/ ب _ ب/ ب _ _  ب/ ب_ ب _ _ب _ ب/ ب _ _ _/ ب 

  مفاعي    فعكؿُ      مفاعيُمفْ      فعكؿُ    مفاِعُمفْ     فعكؿُ      مفاعيُمفْ      فعكؿُ   

 راِىٍب ُمَتَبتِّلِ  ىَمناَرُة ُمْمس   ُتضيُء الظ بلـَ بالِعشاِء كأّنيا -4

/ِبْل/ِع/شا/ِء/َؾ/أَ  /سى/را/ِق/ِبْف/ـُ/َت/َبْت/ِت/لي  ْف/َف/ىاُت/ضي/ُأْظ/َظ/ال/ـَ ـْ /نا/َر/ُة/ُم  ـَ

 ب _ ب/ ب _ _ _/ ب _ ب/ ب _ ب _  ب _ _/ ب _ ب _/ ب _ ب/ ب_ ب _

 مفاِعُمْف       فعكؿُ      مفاعيُمفْ      فعكؿُ     مفاِعُمفْ     فعكؿُ        مفاِعُمفْ     فعكُلفْ  

 نالحع:

 فعكُلفْ نجد تفعيبلت البيت األّكؿ تتأّلف مف تفعيمتيف، ىما:  ،ر الطكيلعند استعراض األبيات السابقة مف بح
 كقد كردت ىاتاف التفعيمتاف بالّصكرة األصمّية لكلٍّ منيما. ،ب _ _ _() مفاعيُمفْ ب _ _(، ك )

ب _ ب( اّلتي كردت في حشك البيت، ) أّما في بقّية األبيات، فنبلحع كركد صكرة أخرػ لفعكلف، كىي َفعكؿُ 
ب _ ب _( اّلتي كردت في الحشك ) ب _ _ _( إذ كرد ليا صكرتاف أخرياف، كىما مفاِعُمف) مفاعيُمفْ لؾ ككذ

 ب _ _( كقد كردت في ضرب البيت الثالث.) كالعركض كالّضرب، كمفاعي

 نستنتج:

  :ب _ _ _(.) مفاعيُمفْ ك ب _ _(، ) فعكُلفْ يتأّلف بحر الطكيل مف تفعيمتيف، ىما 

 مّرتيف عمى التناكب، مّرتيف في كّل شطر، عمى النحك اآلتي: تتكّرر التفعيمتاف 

 فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعيمف
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  ُب _ ب(.) الكاردة في ىذا البحر ىي: فعكؿُ  (- -)ب  فْ صكرة فعكل 

    ب _ _(.) ي_(، كمفاعب _ ب) ىذا البحر ىما: مفاِعُمفْ الكاردتاف في  (- - -)ب  صكرتا مفاعيمف 

 مفتاح البحر:

 مفاِعُمنْ  فعولُ  نْ مفاعيمُ  نْ فعولُ    طويٌل له دون البحوِر فضائلُ  

 التدريبات:

 نقرُأ األبيات اآلتية قراءًة صحيحًة، ثم نقّطعها، ونذكُر تفعيالتها: -1

 المقن ع الكْندّؼ()   كليس رئيُس القكـ مْف يحمُل الحقدا   كال أحمُل الحقد القديـ عمييـُ  - أ

ْف كانت بمثمَي تظَمعُ    اَد أىمياكلُّ ببلٍد يمفع الّض ك  - ب  ىبي الّتّل(مصطفى كَ )    ببلدؼ كا 

 ابف الركمّي()    مالكا ىرَ كأاّل أرػ غيرؼ لو الدّ   كلي كطف  آليُت أاّل أبيعو -ج

 نكمل األبيات بالمفردة المناسبة عركضّيًا مف الكممات المجاكرة: -2

 )عبد الرحمف الّداخل( بمد، أرض، ببلد() خلِ تناءت بأرِض الغرِب عف.... النّ      تبّدت لنا كْسَط الرُّصافة نخمة   - أ

 )المتنبي(   تساٍخ، تساخيا، ُبخبل() أكاف سخاًء ما أتى أـ....  كلمنفس أخبلؽ  تدؿُّ عمى الفتى  - ب

 ىير بف أبي سممى()ز صاحبو، صديقًا، صديقو() كمف ال يكّرـ نفَسُو ال يكّرـِ   ..... كمف يغترب يحسب عدّكاً  -ج

 أّؼ األبيات اآلتية مف بحر الطكيل: -3

 طرفة بف العبد()     تمكح كباقي الكشـ في ظاىر اليدِ   لخكلَة أطبلؿ بُبرقَة ثْيمدِ  -أ

 )النابغة الذبياني(                  الككاكبِ  أقاسيو بطيءِ  كليلٍ   ناصبِ  يا أميمةَ  كميني ليٍـّ  -ب

 )لبيد بف ربيعة(     غكليا فرجاميا بمًنى تأّبدَ   فمقاميا يامحمّ  يارُ الدّ  عفتِ  -ج
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 في رحاب الطويل:

 :ابن خفاجة قال
 كصافَح َرْسمًا بالُعَذْيب كَمْعَمما    لؾ هللا مف برٍؽ تراءػ فَسم ما
 كليس كما ظف  الخميُّ ُمَنّجما    أراعي نجكـَ الميل حبًا لبدرهِ 
نّ   كضعُت عمى قمبي يدؼ  تألُّما   ما كلـ أعتنْق َبْرؽ السحاب كا 

 تراءػ بيا َطْيف الحبيب فسم ما كؽ ال الّصباىا الشّ ركضة أيٍؾ ىزّ ك 
 كَشْدك َىزاٍر في األصيل تَرن ما  كما شاقني إاّل ىديل حماميا 
 كقد ترجـ الشحركُر فييا فأْفَيما   فحدثتيا أشكك إلييا كتشتكي
 كحق  لعيني أف تنكح كَتْسِجما   دػ تقكُؿ كدمُع العيف ينَيلُّ كالنّ 
 فمـ أدِر حقًا أي ما الّصبُّ منُيما  أٍه عمى َصبٍّ بكى كحمامةٍ  

 ما فَغْرُت بو َفما اً فأفصَح سرّ   كخّميُت دمعي في الجفكف ىنييةً  
 كىييات يكمًا أف يتكب كَيْنَدما   كقمُت ليا يا أيُؾ قمبي مغرـ  
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 الوحدة الّرابعة

 بوَصمٌة َوَمْجد القدُس 

 (المؤّلفون )

 بين يدي الّنّص:

تحتّل القدُس مكانًة دينّيًة كبيرًة في الكعي العربّي كاإلسبلمّي، كقْد تعّرَضت المدينُة َعْبر تاريخيا العريق 
ْكء عمى مكانة الحتبلالٍت ُمتكّررٍة؛ فقد َتعاَقَب عمييا الُغزاة طكاؿ تاريخيا الُمقاِكـ. كالخاطرة اّلتي بيف أيدينا ُتسمّ  ط الض 

القدس، كعمى أصالتيا، كما ُتصّكر جانبًا مف الُمعاناة اّلتي َتتعّرض ليا المدينة الُمقد سة، فيما ُتِصّر عمى الّصمكد 
 كالمقاكمة. 

 
*** 

سُة شاِىدًة كَشييدًة، كيقف القمُب عمى عتباتيا؛ يُ  ،عمى امتداِد الَكْعي كالَقداسة  دمعوَممِمـ َتقُف المدينُة الُمقد 
عنَد أّكِؿ َنظرٍة بعَد ِغياب، ُكلُّ الُمدف َيْعُبرىا القمب، إاّل القدس، فإّنيا َتعُبُره، َتقِبُض عمى ُجرحيا اليكمّي  تساقطاّلذؼ 

أك  الُخنكعَ ـَ أك أبكاَبيا لمّسماء مظمكمًة ال َتَمّل الُمناجاة، ىي الَكِفّية ِلتاريخيا اّلذؼ َيأبى االستسبل كُتْشِرعُ ِبِعناٍد كَصبلبة، 
 . الُمساَكمة

سكَرىا َكَثْكِب ُطْير، كتأبى  َتْمَتِحفإّنيا األُـّ الُمكاِبرة، َتنِزُؼ عمى َمدار الكقت، لكّنيا َعَبثًا ُتْسِمـ نفَسيا لمطُّغاة. 
ـُ الُغزاة َقَبضاِتيـ عمى ركحيا، كما زالْت ُمْنُذ خمسيف عامًا َتُشّد قْبضتيا عم ى َقَبضاتيـ، كُتراِكغ ِلتمتِقَط أْف تمكت، ُيْحِك
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مكد كاإلباء كالت حّدؼ، فإّف بقاءىا َقَدر، كىْل َتْقكػ َيد  آِثمة  عم ى َقَدر أْنفاَسيا، كُتناِكُر ِبقميٍل مف الَعتاد، ككثيٍر مف الصُّ
، ِبسيماُىـنائيا؟ كىي اّلتي َتعرُفيـ أْف ُيذِىمكا قمَب األـّ عْف أب -َميما بَمغْت َسطكُتيـ -هللا؟ كىل يستطيُع الُغزاُة الُغَرباء
ْف َحَفر األعداُء في تاريخيا  كاذبة، كاّدعاءاٍت باطمة، كأقامكا فْكؽ ترابيا ُتراثًا ُمزي فًا، ككاِقعًا َمْدعكمًا بالقّكة  َأخاديدَ كا 

 كالَجَبركت.

  -اش العثمانيّ ة النقّ التي تحكي قّص –رىا َأَرُؽ المدينة ليس َيْخفى عمى أحباِبيا، َفُغباُر األّياـ الُبنِّيُّ عمى أسكا
َير، فكيف تناـ؟ كىي اّلتي َتْمَتِحُف كل  مساٍء آِخَر أْكجاِعيا،  كاِد اّلذؼ َتت ِشُح بو عيكف األّميات مف طكؿ الس  كالس 

ئكف الُقب ة في َحَدقاِتيـ، كَيْمضكف َكَتأكؼ إلى َكْيف الكطف الحزيف، َتْصَطِحب معيا ِفْتَيَتيا الّرياحيف، كُفْرساَنيا اّلذيف ُيَخبِّ 
  باِسميف. َحْتِفيـإلى 

ِلِكّل َببلَطٍة في  ،َيْعُبُر القمُب بك ابة المدينِة كما َيْعُبُر العاِبد الخاِشع َتكبيرة الّصبلة، كَتسُجد الّركح عمى َببلِطيا
 ي البيكت كالَمحاؿِّ عمى جاِنَبيِ ُمَتَميِّفة، كَمَع ُكلِّ َحَجٍر فاألرِض مف الُفؤاد َسْجَدَتْيف، ِلُكلِّ ُرْكٍف في الّطريق ِعناُؽ ركٍح 

ُمَقد س.   الّطريِق ِرباط  

ماِء َعْبَر َنكاِفِذىا اّلتي باَرَكيا القرآف، إن يا َمدينُة هللا ، ىَي ناِفذُة الّصاِدقيَف اّلذيف َيْعُبركف األرض باتِّجاِه الس 
الُمؤِمنة، كما اجتمَع األنبياُء ُمْعِمنيَف اْصِطفاَفُيـ َخْمَف رسكِؿ هللا، َفَغَدْت آَيًة ِمْف كتاب هللا،  َتْجَتِمُع في َأْرِكَقِتيا القمكبُ 

ُتَشي ُد قع، كال ُتمغيِو أْسكار  َنَتَعب ُد ِبَتْرديِدىا َتْرتيبًل كاْبِتيااًل، كِزياَدًة في الَيقيف؛ ألن يا الَكْعُي اّلذؼ ال ُتَزيُِّفو سياسُة األمِر الكا
 ُىنا، كال َتْيكيد  ُيماَرُس ُىناؾ.

ؾّ في القدِس ُيِطلُّ الّتاريُخ ساِطعًا ِبَحقاِئِقو اّلتي ال ُيخاِلُطيا     ، كال ُتَزيُِّفيا الُخرافاُت كال اأَلساطير. أسكاُقياالش 
ُب ُكل  َأفّ  ُتْنِبُئ ِبالحقيقة، كُنقكُشيا َتْقَطع َقْكَؿ ُكلِّ  ٍع، كُتَكذِّ اؾ، َفَتَتَجّمى القدُس مدينًة عربّيًة ُمؤمنًة إلى أْف َيِرَث هللا ُمد 

الّسماء؛  فيي ِحكاَيُة ُكلِّ القمكِب العاِشقِة اّلتي َأَتْتيا ِمْف ُكلِّ ِبقاِع األرض، َشْكقًا ِلْمُقْرِب ِمْف َبّكاَبة يا،األرَض كَمْف َعميْ 
َبْت َيْكمًا ِبالغاِصبيف.ّل الُمِحّبيف ِمْف ُكّل ِعرْ َفَقْد ات َسَعْت ِلكُ    ٍؽ َكَلْكٍف كِجْنٍس، لكن يا ما َرح 

ُه ِداللة، كال َتت ِسُع ِلفَ إن يا القدس، اسـ  ال َتحُ  ضاءاِتو َببلغُة، كال َيْنَيُض لمّتعبير عنو كثير  ِمْف ُمْفَرداِتنا دُّ
ض المساكمة، ككّل ُمفردٍة خارج معجـ القدس أعجمّية  ال كُحركُفيا َأْبَجِدّيُتنا اّلتي َتْرفُ  ،فيي لغتنا األصيمة ،القاِصرة

غاؼ عمى ربكعيا؛ لتظّل في كعي األمة مقّدسًة  مّتسَع ليا في الكعي، كال مكاَف ليا في الّذاكرة، كال بّد مف َطّي الش 
ف ال َيألكف جيدًا في تزييف َتَترّفع عف بؤس األمر الكاقع، كالّركايات المشّكىة، كالّتكاريخ المغتَصبة، كقبضة الغزاة اّلذي

طبلؽ الَعناف آلالت الّدمار كي ُتشّكه الجغرافية، كتستقطب الضائعيف إلى أرض تفيض التّ  اريخ، كتسكيق األكىاـ، كا 
ارًا، َفِيي بًة كِرْفعًة كَكقيْ كانْت كما زاَلْت ُتْمقي ِبِظبلِليا الُمَقد سِة عمى ىذِه األرض، كَتفكُح َأِزق ُتيا ىَ قد ف لبنًا كعسبًل.
ْف َأف  تراُبيا ذاَت يكـٍ تحَت أْقداـ الُغزاةعمى الرُّضكخِ  الَعِصي ةُ    .، كا 
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كتبقى القدُس ِفردكس األّمة المفقكد، كحنينًا لماٍض ظّمت فيو القدس ميكػ األفئدة، كمحّط الّرحاؿ، كقناديل   
 تشّبثًا بكلّ ركح، مُ لقمب الُمَتّيـ بيا، يغدك إلييا كيَ عزٍّ يضيئيا المصّمكف بدمكع ابتياالتيـ، كدماء تضحياتيـ. كيبقى ا

 تفاصيميا، صامد الذاكرة في كجو ما َتعيثو آلة الّطغاة في تفاصيميا مف تشكيو.

ستظّل ىذه المدينة، رغـ جراحيا الّنازفة، كرغـ القير اّلذؼ يفكح مف َجَنباتيا كمف عيكنيا الُمعذ بة، أرض هللا   
قداسًة كبركة، فبل تاريخيا يسقط بالّتقاُدـ، كال كاقعيا ُيمغى بِسياط الجبّلديف، كال مستقبميا يتغّير  اّلتي تمنحيا السماء

ب، يرُسميا األطفاؿ في ُكّراساتيـ، كتحفظيا األجياؿ أنشكدًة عف ظير قم ظلّ عف ككنو منتيى اآلماؿ كغاية المنى. سيَ 
  ر المؤّزر.ككعدًا ال بّد سُيكّمل بالّنص

 .س إذًا، اختبار  لمكعي، كصدؽ  مع الّذات، كبكصمة  لّمذيف يبحثكف عف مجٍد ال ينتييىي القد  

 

 :معاني األلفاظ والتراكيب

 ُتشِرع: َتفتح.

 الُخنكع: الذُّّؿ.

 َتْمَتِحف: تّتخذ غطاًء.

 َحْتفيـ: َمْكتيـ.

 سيماىـ: عبلماتيـ.

 كيُو تاريخ المدينة. َتشْ  المقصكد ىنا:أخاديد: مفردىا ُأْخدكد، كىي الَخناِدؽ، ك 

 القدس. حماية كالمقصكد، ىنا: َشغاؼ: ِغشاء ُيحيط بالقمب.

ِخركف.كف: يَ َيْأل  د 

 فائدة لغوّية:

 شاِىدة: ُتراِقب األحداَث ِمْف َحْكليا، كَشييدة: ُتَضّحي  تقف المدينة شاِىدًة كَشييدة(؛) :في جممة
 بأبنائيا اّلذيف يدافعكف عنيا؛ أْؼ بنفسيا. 
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 واالستيعاب: الفهم

"إلى أسكاٍر ُتشي د ىنا"؟ :األسكار( في عبارة) َعبلـَ َتدؿُّ كممة -أّكالً   

 قرة األكلى.َنِصُف حاَؿ القدس، ِبَحسب ما َكَرَد في الفِ  -ثانياً 

ُدىا.كردت في الفِ  -ثالثاً   قرة الّثالثة إشارة  إلى باني سكِر القدس، ُنَحدِّ

 دس الكاردِة في الّنّص.نذكر ثبلثًة مف َمعالـ الق -رابعاً 

ـَ أَغرػ قادُة االحتبلؿ المستكطنيف ِلتشجيِعيـ عمى الُقدكـ إلى فمسطيف؟  -خامساً   ِب

 غرافّية القدس؟كيف يعمل االحتبلؿ عمى َتشكيو جُ  -سادساً 

 ماذا تعني القدس لؤلجياؿ، كما يظير في نياية الخاطرة؟ -سابعا

 المناقشة واّلتحميل:

 نذكر اسـ السكرة اّلتي تحّدثت عنيا؟، ارات إلى حادثة اإلسراء كالمعراجفي الّنّص إش -أكالً 

ـَ الّنّص صكرًة جميمًة لمعبلقة بيف العابِد الخاشع ) في الفقرة: -ثانياً  َيْعُبر القمب َبّكابَة المدينة...ِرباط مقّدس(، َرَس
ُح َمبلِمح ىذه الّصكرة.   كالقدس، نكضِّ

نعّمل ما يأتي: -ثالثاً   

غاؼ عمى ربكع القدس.ال  -أ  بّد مف طّي الش 

 نعت الكاتب المفردات بالقاصرة. -ب

 :نكّضح الّصكر الفنّية في العبارات اآلتية -اً رابع

 كىي التي َتْمَتِحف كّل َمساٍء آخَر أكجاِعيا. -أ

 َتفكُح َأِزق ُة الُقْدِس َىْيبًة كِرْفعًة كَكقارًا. -ب

 .جٍد ال ينتييالقدس بكصمة  لّمذيف يبحثكف عف م -ج

 خامسًا: نكّضح داللة كلٍّ مف العبارَتيف اآلتيتيف: 
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 َتقِبُض عمى ُجرحيا الَيكِمّي بعناد كصبلبة. -أ

 ُيخّبئكف القّبة في حَدقاتيـ. -ب

 

 المغة واألسموب:

 ي: كنجيب عّما يأت ،؟(هللا عمى قدرِ  ة  مَ آثِ  قكػ يد  كىل تَ ) نقرأ العبارة اآلتية: -أّكالً 

 د"؟ة المجاز المرسل في كممة "يَ ما عبلق -أ

 إليو االستفياـ؟  الببلغّي اّلذؼ خرجَ  ما الغرُض  -ب

 (.كيبقى القمب الُمَتّيـ بيا، يغدك إلييا كَيركح، ُمتشّبثًا بكّل تفاصيميا)نحّدد المحّسف الببلغي في عبارة:  -اً ثاني

 .زف الّصرفّي لكممتي: أخاديد كأنشكدةنذكر الك  -اَ ثالث
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 رام هللا

 بين يدي الّنّص:

بمحافظة أسيكط. عاش طفكلتو كَتمّقى تعميمو في القاىرة. عمل  ـ1966أحمد َبخيت شاعر مصرّؼ، ُكلد عاـ 
ـّ ترؾ الع منيا: كداعًا أّيتيا  ،عّدة دكاكيف لوَصَدر مل األكاديمّي؛ ليتفّرغ لمكتابة. كقد ُمعيدًا في جامعة القاىرة. ث

 . (باألحمركتاب  نثرّؼ بعنكاف )ك ميـ، الّصحراء، كَصْمت الكَ 

يدكر ىذا الّنّص َحْكؿ َقْسَكة االغِتراب كَمرارة المجكء، كُمعاناة األطفاؿ َجّراء الُعدكاف، كفيو َتْفنيد  الّدعاءات 
ع دليل  عمى ما ُجِبل عبياء، كتأكيد  عمى أّف ِجدار الض  االحتبلؿ الّصييكني باّتباع ُسَنف األن ميو االحتبلؿ ِمْف ـّ كالّتكسُّ

 ُجْبٍف كَفَزع.

 

 رام هللا

(1) 

 كَىْبِنَي َطّمةْ  ُأخرػ  طم ةً ُخْذ 
 راـَ هللا أرػ  كال، َكْي ال أمكت

 ُعْمرؼ ِحْنَطتي فبّلُح ىذؼ األرضِ 
 َحصْدُت أقم وْ  َكَبَذْرُت أكثرهُ 

 كَبْعُد ُمراِىق   سّتكَف َمْكتًا بي
 َفيا ُدمكِعَي ِطْفمةْ  َشيِّْب ِسكاؼَ 
 شاعرافِ  ا كاْبُف َجْنبيْ أن

 كَأَضم وْ  أَضم ني إذا بكى فينا الّشتاءُ 

 َمَطر  عمى األقصى
ما الّدمكُع َسبلِلـ    َنْحَك الس 

 كهللُا َيمُدُد َحْبَموْ 
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(2) 

 ُخذني أِلنَدُلِس الِغيابِ 
 كِتْمَؾ آِخُر َصْيمةْ  َفُرب ما تِعَب الحصافُ 
 في الَمْنفى معي ال أْحِمُل الّزيتكفَ 

 َمَذل ةْ  ِشراُء َزْيِت الُمْتَرفيفَ ك 

تاَت ُىكي َتْيفِ   َكِلَي الّدمكعُ  كَبسمةً  أُْعطي الش 
 الُحْزُف َيْعرُؼ أىَموْ 

 كأخُتوُ  أخك المكافِ  َرْجُع الَكمافِ 
 ُمَكّلوْ  َمْرمى الَحنيفِ عمى  كأنا

 ِلمَييِل بكَصَمُة الَحنافِ 
وِ تَ  َكتائو    ِلَتُدل وْ  كفيِو َقيكُة أمِّ

 ..قمُب ِغمُد الّذكرياِت ال
 َكَسّمْو؟ أْفضى ِلسيٍف في الّضمكعِ  َمِف الذؼ

ِو َتطيك الّطعاـَ   َقداسةً  َيُد أمِّ
 َمَضّمةْ  يُدُه ِبمقيى العاِبريفَ 

(3) 

 َكَدْمعة   عمى َكِتِف المبلؾِ  َضْكء  
 َكِببل ُمَدر عٍة... كقائِد َحْممةْ 

ـْ َيْنَتِصْر َكِذباً  ـْ ُييَزـْ  ل  كل
ـْ يُ  ـْ عمى الباركدِ كل  طفل  َقْبَموْ  فَط
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بلةَ  في شكارِع غز ةٍ  ِلدماِء طفلٍ  ـِ الص   َأِق
 َفُكلُّ طفٍل ِقْبَمةْ 
نِديافِ   كيا َفًتى َلَؾ يابَف ُحزِف السِّ
 ِلُتظّموْ  َتِمُد الُغيكـُ َقصيدةً 

 كُمْغِمدًا سيَف الكبلـِ  لَؾ ُمْغِمضًا ُىْدَب الرُّخاـِ 
 ؟أَِغْبَت َكْي َأْسَتم وْ 

 عمى َفمي باألمِس َحر ْمُت الّرثاءَ 
 َأَحم وْ  فيؾَ  كاليكـَ ُيْتمَي ِمْنؾَ 

(4) 

 كيف َكذْبَتُو؟ (يعقكبَ )ِمْف  َمْف أنتَ 
 ؟َيْغُدُر َنْجمْو.. كَصَدقَت ذئبًا فيؾَ 

ـْ ُتْعِطني  الذؼ أحَببُتوُ  (مكسى) ل
 خمُع َنعَموْ يَ  في َأْقَدِس الِكديافِ 

 ميكىك دَ  (داكدَ )كَغَصْبَتني 
ـُ الّسماءِ  َدمي  كال أُغاَصُب ِمْثَموْ  َكَف

 مركءة  في قك ةٍ ( سميماَف الحكيـِ )لْي مْف 
 ليسْت ُتسيُء ِلَنمَمةْ 

 َفْكَؽ المياهِ  كما مشى( المسيحُ )َيمشي إلى قمبي 
 ُمْخَضم ةْ َكداَعًة 

 َكُحبٌّ كمُّوُ  ُكلٌّ  (محّمد  )ك
 َخِسْرَت حب ؾ كم وْ  فإذا كرْىَت 
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(5) 

 الظ نيفَ ْبِف حاِئَطَؾ ال تَ 

 كاف انِتحاُر اآلَدِمّيِة ُعْزَلةْ  َفُرب ما

 ..الُحصكفُ  رْمل  عمى الرملِ 
 تأخُذ رمَموْ  ِمْف حيُث تأتي الريحُ  كخائف  

كءِ  ْبَف الَخكؼِ  يا الَخكؼُ   ..َلْحف  ناقص  في الض 
 َلكُف قصيدٍة ُمْخَتّمةْ 

 كحَدؾ عارياً  ذىْب لخكفَؾ فيؾَ ا
 ِكْبٍر كأي ِة ِذّلةْ ِمْف أيِّما 

 كدائماً  إلى الّرمادِ  يمضي الّرمادُ 
 قمر  ُيضيء كَنْحُف ِبْضُع أَِىّمةْ 

َؾ فيؾَ   (آَدماً )كاسمْع  فاْسَمْع عدك 
ـْ َقتَمْو؟ ُتريُد ِعناَقوُ  ِلَترػ   أ

 :والّتراكيب المفرداتمعاني 

 إطبللة. :تعنيك  ،َطّمة: اسـُ مّرة

 ُمَكّلْو: ُمَعّذب ِبالعشق.

 اَعة: َسكينة كسبلـ.َكد

 ُمْخَضّمة: َنِدي ة.

ع.  :الّظنيف: الُمّتيـ، كالمقصكد  جدار الّضـّ كالّتكسُّ
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 فائدة لغوّية:

كرد في الّنّص ُمصطمح ُىكّيتيف، كمفردىا ُىِكّية، ِبَضـّ الياء. كمف األخطاء الّشائعة لفُظيا ِبَفْتح الياء؛ ألّنيا ُمشَتّقة 
ح َمفْ ىك(، فالُيكيّ ) مف الّضمير خص الَمقصكد.) ة ُتَكضِّ  ىك( الش 

 فيي البْئر العميقة اّلتي ُييكػ فييا. -ِبَفْتح الياء -أّما الَيِكّية

 

 الفهم واالستيعاب:

 نختار رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: -أّكالً 

 ؟األعماؿ األدبّية اآلتية لمشاعر أحمد بخيت أؼّ  -1
 رجاؿ في الشمس. -ب    باألحمر. -ا
 بائعة الحميب. -د   في حضرة الغياب. -ج
 ما المقصكد بالمطر في عبارة "مطر عمى األقصى"؟ -2

  الّرصاص الكثيف. -ب   المطر الحقيقّي. -أ
 الّدماء المسفككة. -د   الّدمكع الغزيرة. -ج

 تشتمل القصيدة عمى خمس أفكاٍر رئيسة، نذكرىا. -ثانياً 
 ة؟ما العكاطف الكاردة في القصيد -ثالثاً 
ع، نستخرج العبارة الّداّلة عمى ذلؾ مف القصيدة. -رابعاَ   يشير الّشاعر إلى ِجدار الّضـّ كالّتكسُّ
د الّشاعر في المقطع الّرابع دعكػ اّتباع الّصي -خامساً   نكّضح ذلؾ. عمييـ السبلـ، -اينة ألنبياء هللاُيَفنِّ
 ر الّشاعر؟َعبلـَ ُيْفَطـُ الّطفل الفمسطينّي، مف كجية َنظَ  -سادساً 
 ما اّلذؼ جعل الّشاعر يتراجع عف َتحريـ الّرثاء عمى نفسو؟ -سابعاً 
ع انتحارًا لمَكياف الّصييكنّي، كعبلمًة عمى َفَزعو كُجْبنو، ُنحّدد األسطر  -ثامناً  يرػ الّشاعر في جدار الّضـّ كالّتكسُّ

 الّشعرّية الّداّلة عمى ىذا المعنى.
 طع األخير؟َمف الُمخاطب في الَمق -تاسعاً 
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  المناقشة والّتحميل:
... َقداسًة، يُدُه ِبَمقيى العاِبريَف... َمَضّمْو" في ىذا المقطع  -أّكالً  ـَ ِو َتطيك الّطعا الّشاعر  يكازفُ كرد في القصيدة: "يُد أمِّ

 .المكازنةبيف صكرتيف ُمتقابمتيف؛ نذكر تفاصيل ىذه 
 الّشاعر لمكياف الّصييكنّي في المقطع األخير مف القصيدة؟ما َمضمكف الّرسالة اّلتي يكّجُييا  -ثانياً 
 نكّضح الّصكر الفّنّية في العبارات اآلتية: -ثالثاً 

 فبّلُح ىذؼ األرض، ُعمرؼ ِحنطتي. –أ 
كريات. -ب   القمب ِغمد الذِّ
 َفيا دمكِعَي ِطفمة. -ج 
 مى ذلؾ مف الكاقع.ُيعاني أطفاؿ فمسطيف َجّراء االحتبلؿ الّصييكنّي، ُنمّثل ع -رابعاً 
ـ اْنِتياَؾ حقكؽ األطفاؿ في الحركب. -خامساً   نستخرج مف القانكف الّدكلّي نّصًا ُيَحرِّ
ندياف؟ -سادساً   لماذا نسب الّشاعر الحزف في المقطع الّثالث إلى شجرة السِّ
 

 المغة واألسموب:
 ُنحّدد الّتناّص فيما يأتي: -أّكالً 
 في أقدِس الكدياف َيْخمع َنْعَمو. -ب   ُخذني أِلندلس الغياب. -أ     
 :خطّ ما المعنى الُمستفاد مف الّزيادة فيما تحتو  -ثانياً 
 ِمثَمو. أُغاَصبكال  -ب    ِسكاؼ. َشيِّْب  -أ
 ؟(ُمْخَضّمةْ )ما الكزف الّصرفّي لكممة  -ثالثاً 
ف البديعّي في قكؿ الّشاعر: -رابعاً   نذكر الُمَحسِّ
 كّمو. فإذا كِرّىت خسرَت حّبؾ -أ
 رْجُع الَكماف أخك المكاِف كأختو. -ب
 :السطريف الشعرّييف اآلتييفما داللة  -خامساً 
 سّتكف َمْكتًا بي. -أ
 َيُدُه ِبمقيى العاِبريَف َمَضّمْة. -ب
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 اإلبدال

 نقرأ:

 :المجموعة األولى

 معيا ِفْتيتيا. َتْصَطِحبُ َتأكؼ القدُس إلى َكْيِف الكطِف الحزيف، ك  -1

يـ خمَف اصِطفافَ القدُس في أركقِتيا القمكَب المؤمنَة مْف كّل ديف، كما اجتمَع في ساحاتيا األنبياء، ُمعمنيف  تجمعُ  -2
 رسكِؿ ّللّا.

 في َمِعَدتو. اضطراباتٍ ُيعاني المريُض مف  -3

 عمى ُمجَريات القضّية الخاّصة ِبمكّكمو. ُمّطمع   المحامي -4

 :المجموعة الّثانية

 نُة باألضكاء.المدي ازداَنتِ   -1

ـُ في عصِر الّتكنكلكجيا  ازدىرَ   -2  كاسعًا. ازدىاراً العال

ْف َحَفَر األعداُء في تاريِخيا أخاديَد كاِذبة، ك   -3  باِطمة. اّدعاءاتكىي اّلتي تعرفيـ، كا 

 .لبلّدخارأنشأت الجمعّيُة صندكقًا   -4

 :المجموعة الّثالثة

ـِ البّنيُّ عمى سكرىا، كالّسكاد الّ  -1  بو عيكُف األّميات. تّتشحُ ذؼ فغباُر األّيا

 الّسماء. اّتجاهىي نافذُة الّصادقيف اّلذيف َيْعُبركف األرَض ب -2

ـِ القدِس أعجمّية  ال  -3  ليا في الكعي. ُمّتسعكّل ُمفَرَدٍة خارَج ُمعج
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 نالحع:

ـ الّصكتّي، في مكضكع اإلعبلؿ بالقمب أّف الكاك كالياء ُيقمباف ألفًا أك ىمزة؛ ُبغية ِإحداث االنسجاالحظنا 
كتسييل ُنطق الكممة، كما الحظنا في حينو أّف حرؼ العّمة ُيقمب إلى حرؼ ِعّمة آَخر ال إلى حرٍؼ صحيح، فيل 

ذا َتَحّقق ذلؾ فما  ؛ُيمكف أْف َيتحّكؿ الحرؼ إلى حرٍؼ صحيح في بناء الكممة لتككف أسيل ُنطقًا عمى المتكّمـ؟ كا 
 القكاعد اّلتي َتْضِبط ىذا االستبداؿ؟

إّنيا  (،صطحب، اصطفاؼ، اضطرابات، مّطمعت)تحتيا خطكط في المجمكعة األكلى: نتأّمل الكممات التي 
 كممات ُمتنّكعة في ِصَيغيا الّصرفّية، فمنيا المضارع، كالمصدر، كاسـ الفاعل. إذْف ما كجو الّشبو بينيا؟

ـّ نناقش:الستنتاج الّتشابو بيف ىذه الكممات ُنكمل الجدكؿ اآلتي بحسب المثاؿ  ، ث

فعميا  الكممة
 الماضي

 أصميا
 فعَل()

بناؤىا عمى صيغة 
 علتفػػا

بعد 
 اإلبداؿ 

 حبَ طصا حبتصا صحبَ  اصطحبَ  تصطحبُ 

     اصطفاؼ

     اضطرابات

     ُمّطمع 

 ما َكْزف الفعل الماضي لجميع الكممات؟  -1
 نذكر األصل الّثبلثّي لمكممات.  -2
 افتعل(؟) أصكؿ األفعاؿ ِلتصبح عمى كزف ما الحرفاف المذاف أضفناىما إلى  -3
 افتعل( في الّصيغة الّنيائّية؟) إالـَ ُقمبت تاء  -4
 افتعل(، كأّدت إلى قمب تاء االفتعاؿ طاًء؟) ما األحرؼ اّلتي سبقت تاء  -5
، ) نبلحُع أّف جميَع ىذه الكمماِت تشترُؾ في أّف ماضييا جاَء عمى صيغة   اْفَتَعَل(: اصطحَب، اصطف 

ذا َرَدْدنا ىذه األفعاِؿ إلى أصكليا الّثبلثّية المجّردة اّطمع ،اضطربَ  ّنيا عمى الّتكالي: فَعَل، فُعَل، فِعَل( فإ) عمى كزف . كا 
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افتعل( بزيادة ىمزة قبل الفاء كتاء بعدىا، فإّنيا ) َف، َطَمَع، َضَرَب. كعند بناء ىذه األصكؿ عمى صيغةَصِحَب، َصفَ 
كىذا ىك أصل ىذه الكممات، كلكّف تأّثر الحركؼ بعضيا اطتمَع، اصتّف، اضترَب، ُتصبح عمى الّتكالي: اصتحَب، 
افتعل( إلى ) ُمّطمع(، حيُث ُقمبت تاء) اضطرابات(، اّطمع) اضّطرب ،اصطفاؼ() ببعض جعميا: اصطحب، اصطفّ 

ص، ) ل( بأحِد األحرؼافتع) طاء في جميع ىذه األمثمة، كُأدغمت الطاُء مع الّطاء في ُمّطمع، كىكذا إذا ُسبقت تاء
 ض، ط( فأّنيا تبدُؿ طاًء.

ذا طّبقنا ىذه الّطريقة عمى أمثمة المجمكعة الّثانية، فإّننا نجد أّف   (ازداف، كازدىر، كاّدعاءات، كاّدخار)كا 
أصميا زاَف، كزىَر، كدعا، كذخر عمى الّترتيب، كبعد بنائيا عمى صيغة افتعل أصبحت ازتاف، كازتير، كادتعى، 

ـّ ُأبدلت تاءكاذتخر افتعل( دااًل في الّنطق كالكتابة، فإذا كاف الفعل َمبدكءًا بداؿ ُأدغمت الّداالف معًا، مثل اّدعى. ) ، ث
ذا كاف الفعل مبدكءًا بذاؿ ُقمبت الّذاؿ داالً  دغمت بالّداؿ، مثل اّدخر. أّما إذا كاف الفعل مبدكءًا بزاؼ فبل ُتدَغـ كأُ ، كا 

 بالّداؿ.

اّتشح، اّتجو، )ىك عمى الّتكالي:  (تّتشح، اّتجاه، ُمّتسع)فإّف ماضي الكممات:  ،لمجمكعة الّثالثةأّما في أمثمة ا
َو، كِسَع، كقد أصبحت عند بناء صيغة افتعل منيا: اكتشَح، اكتجَو، اكتسَع، جُ َح، كَ . كأصل ىذه الكممات: َكشَ (اّتسعَ 

ـّ أدغمنا الّتاءيف. ،لكّننا قمبنا الكاك تاء   ث

  نستنتج:

 اإلبداؿ: استبداُؿ َحرٍؼ بحرٍؼ، عمى أْف يككف الحرؼ البديل صحيحًا. -1

ّنيا ُتبَدؿ طاًء، مثل: اصطياد، فإ تّقاتيا بصاد، أك ضاد، أك طاء،افتعل(، أك إحدػ مش) إذا ُسبقت تاء -2
 اضُطّر، كُتدغـ في الّطاء عندما يككف الحرؼ الّسابق طاء، مثل: ُمّطرد.

دغـ بالّداؿ كالّذاؿ، مثل: ّنيا ُتبَدؿ دااًل، كتُ ّقاتيا بداؿ، أك ذاؿ، أك زاؼ، فإإحدػ مشت افتعل(، أك) إذا ُسبقت تاء -3
 ، يد خر، كال ُتدغـ بالّزاؼ. مثل: ُمزدىر.اّدعاء

 افتعَل(، أك إحدػ مشتّقاتيا بالكاك، فإّف الكاك ُتبدؿ تاًء، كتدغـ بتاء افتعل، مثل: اّتَقد.) إذا ُسبقت تاء -4
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 الّتدريبات:

 نختار رمز اإلجابة الّصحيحة فيما يأتي: -أكالً 

 ما الكممُة الُمخالفُة فيما يأتي؟ -1

 .اّدكر -د   اّتقى. -ج   اّدخر. -ب   اّدعى. -أ

 أْيَف يقع اإلبداؿ؟ -2

 الحركؼ الصحيحة. في  -ب      أحرؼ العّمة.في  -أ

 كالحركؼ الّصحيحة. ،ةفي بعض أحرؼ العمّ  -د   كالحركؼ الّصحيحة. ،جميع أحرؼ العّمةفي  -ج

رفيُّ لكممةِ  -3  اتِّقاء(؟) ما الكزُف الص 

 اْفِعبلؿ. -د   اْفِتعاؿ. -ج   اّتعاؿ. -ب   اْتِفعاؿ. -أ

 نذكر األصل المغكّؼ لمكممات اآلتية: -ثانياً 

 ِردة، َيت صُف.اضطّر، اّتفاؽ، ُمّتقد، َيْزَدِجر، ُمزدِلفة، ُمط   

 ل فيما تحتو خطكط في الجمل اآلتية: نكّضح اإلبداؿ الحاص -ثالثاً 

ـْ َفَيْل ِمْف  -أ  ِكرٍ قاؿ تعالى: " َكَلَقْد أَْىَمْكَنا َأْشَياَعُك  (51القمر:)       ".مُّد 

 (54القمر:)        في جّناٍت كَنَير". المّتقيفقاؿ تعالى: " إّف  -ب 

ىاف -ج   بالّزيت مفيد  لمجسـ. االدِّ

 األعداء َضعفًا. كي ال ُأرؼَ ؛ أْصَطِبرُ  -د 

 باألنكار ابتياجًا بُقرب حمكؿ العيد. ُمزدانةً رأيت الّشكارع  -ق 

 فألقْت بالّسفف عمى الّساحل. ،أمكاج البحر اضطرَبت  -ك 
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العرَب كاْصَطفكا يا َبنّي، أِحّبكا المعركؼ، كأْنِكركا الُمنَكر كاجتنبكه، " قاؿ الميّمب بف أبي صفرة مكِصيًا أبناءه: -ز 
 رمكىـ".كأك

 أحمد شكقي()      كَألقكا عنكـُ األحبلـَ ألقكا   األماني اّطِرحكا بني سكرّيةَ  -ح 

 حافع إبراىيـ()     كناديُت قكمي فاحتسْبُت حياتي  َحصاتي فاّتيمترجعُت لنفسي  -ط 

 دة:ؼ منيا، كنكّظفيا في جمٍل مفيافتعل(، أك ما يتصرّ ) َنْبني األفعاؿ اآلتية عمى صيغة -رابعاً 

 صاد، كزف، ذكر.       

 التعبير: 

 القدس زىرة المدائف، كعاصمة فمسطيف، ال حّق لمحتّل فييا كال غاصب، كال ُتسِمـ أمرىا إاّل ألىميا.

 نكتب مقالة حكؿ ىذا المكضكع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

 الوحدة الخامسة

 الّتواصُل في العالم االفِتراِضّي وآدابه

 (المؤّلفون )

 بيف يدؼ الّنّص: 

َخّط عمى الكرؽ كنحكه، أك ّتكاصل االجتماعّي َطْبع  ُفطر عميو الناس، كلو كسائل شّتى، كأْف يككف برسالة تُ ال 
كيقـك  الكاقعّي، ىك العالـ االفتراضّي، اكتشف اإلنساف عالمًا جديدًا مكازيًا لمعالـ ،عبر الياتف، كفي العصر الحديث

 عمى اعتماد التكنكلكجيا كسيمة لمتكاصل. 

جب مراعاتيا، سكاًء أكاف ذلؾ في العالـ الحقيقّي أـ في العالـ االفتراضّي، آداب  ي -بكجو عاـّ  -كاصلكلمت
 عمى نحك ما يتجّمى في ىذه المقالة.

 
َحَمـ اإلنساُف في العصِر الحديِث بتحكيل العالـ إلى قريٍة صغيرٍة، يتعاكُف فييا الناس، كيتبادلكَف المعارؼ،   

ؤػ ، كاألحبلـ، كاآلراء، كاألفكار ـُ الَكَندؼّ كالرُّ  ، كاليمكـَ العاّمة، في جكٍّ مف الحّرّية، كاألُلفة، كاالحتراـ. ككاَف العاِل
في السنكاِت األخيرِة  ِذركَتيامارشاؿ ماكُمكىف( أّكَؿ مف َتنّبأ بذلؾ، كَسرعاف ما َتَمخ َضْت ثْكرُة االّتصاالِت اّلتي بمَغْت )



 

62 
 

ـّ ما زالت عف ىذا الُحُمـ الغالي. ك  لعّل اختيار تعبير القريِة الصغيرِة لـ يكف عشكائّيًا؛ فالقريُة في الكعي اإلنسانّي العا
ُتمّثل العبلقَة االجتماعّيَة الحميمَة، كالنسيَج االجتماعّي المنسجـَ كالمتيف، كتكحي بالّتعاضد االجتماعّي، كاألُلفِة 

نّية الحديثة إلى إشاعة ىذه األُلفة اإلنسانّية في كلِّ مكاٍف مف العالـ، مف كالمكّدِة، في إشارٍة إلى تَطمُّع شركات التِّق
كلكْف َىيياَت ىييات لما يريدكف؛ إذ ال سبيَل إلى تحقيق ذلؾ؛ الّتصالو  .خبلؿ تطكير كسائِل التكاصل فيما بيَنيـ

 بأىكاء الناس كأمزجتيـ.

نت الّتقنيُة لقد قطَع اإلنساُف في ىذا العصِر َشْكطًا طكيبًل عمى ط ريِق تحقيِق ذلؾ اليدِؼ العزيز، حيَف تَمك 
مف تطكيِر منابَر لمتكاصِل االجتماعّي في العالـ االفتراضّي، فصار باستطاعِة الفرِد التمّتُع بصداقٍة، أك متابعُة أفراٍد 

كتفاصيَل حياِتو مف خبلِؿ َبثِّيا يتبادُؿ معيـ أفكاَره، كأخباَره، كصكَره، كمعمكماِتو،  مف ُمختِمف أرجاء العالـ، كأصبحَ 
 بشكٍل حيٍّ مباشر، يشاىُده أصدقاؤه كمتابعكه َفْكَر حدكِثيا.

كاّفة، ككاَف لفمسطيَف مْف ىذا  شِيدت مكاقُع التكاصِل االجتماعّي منُذ ظيكِرىا إقبااًل ُمَتساِرعًا في أنحاِء العاَلـِ   
، كَسرعاف ما تفاعَل الناُس  مع ىذا القادـ الجديد، اّلذؼ تسّمل إلى حياتنا، كبدأ َيْسَتْحِكُذ عمى  اإلقباِؿ َنصيب  كبير 

 مف اىتماِمنا الَجْمعّي؛ ُمقتِحمًا بُمفرداِتو الجديدِة تفاصيَل حياِتنا اليكمّية، كُمدِخبًل إلى كاِقِعنا االجتماعّي الحقيقّي ُجممةً 
ـِ الجديدة، كُمَمكِّحًا، في الكقِت نفسو، بكثيٍر مف األخطاِر اّلتي َيحِمُميا بْيَف طّياِت َحَسناِتو كأضرار  الممارسات كالِقَي

 جانبّيٍة ُمَتكق عة.

ْكِر االجتماعّي البارِز اّلذؼ تمَعُبُو في  ِرىا التِّقنّي، بْل في الد   َبْمَكَرةِ ال َتكُمُف ُخطكَرُة ىذه المكاقِع في تطكُّ
ر المجتمع الفمسطينّي تفاكتًا ممحكظًا في تقبُّل القيـ االجتماعّية العبلقاِت االجتماعّيِة كتحديد تفاصيميا؛ فقد أظي

الجديدة اّلتي أمبلىا االستخداـ الكاسع ِلمكاقِع الّتكاصل، ففي الكقِت اّلذؼ ُتظِير فيو شرائُح اجتماعّية  كاسعة  تساُمحًا 
ذه المكاقع، فإّف شرائح أخرػ ُتبدؼ تحفُّظًا ُمفِرطًا إزاء مدػ الّتعارؼ كالَبْكح كالمشاركة في المعمكمات الخاّصة عمى ى
ُد الّنسيَج االجتماعّي، كَيسُمُبو أصاَلتو.  جاّدًا، كَتُعدُّ استخداَميا خَطرًا ُييدِّ

ـِ الجديدِة اّلتي َتْفِرُضيا مكاقُع التكاُصِل بْيَف الَقبكِؿ كالت َحفُّع، لكّنُو أْفضى إلى حَ    ِمّية تْ لـ يتكّقف الِحكاُر َحْكَؿ الِقَي
ـِ ُرّكاِد ىذِه المكاقِع بُجممٍة مف اآلداِب االجتماعّيِة العاّمة؛ ِلضماِف َتحقيِق األىداِؼ الَمْرُجك ِة منيا، تراِفُقيا ُجممة  مف  التزا
َف ُيمكُف لمفرِد أْف الَمحاذير؛ ِلَتَجنُِّب الَمخاطِر الجانبّيِة الُمصاِحَبِة لبلْنِغماِس غيِر الُمْنَضِبِط فييا، فما ىذِه اآلداب؟ ككي
 َيستمِتَع ِبما ُتَكفُِّرُه ىذِه المكاقُع مْف ُفَرٍص لمّتكاصِل االجتماعّي دكَف الّتأّثِر بأضراِرىا الجاِنبّية؟

إّف مكاقَع الّتكاصل االجتماعّي ما ىي في الحقيقة إاّل مجتَمعات؛ لذا َكَجَب عمى َمْف ُيشاِرُؾ فييا أْف َيَتحّمى   
ّمِة اّلتي َيَتحّمى بيا في حياِتِو اليكمّية، كأّكُؿ ىذِه اآلداِب َتَحمُُّل مسؤكلّيِة أقكاِلِو كُممارساِتو، كذلؾ بإظياِر باآلداِب العا
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ـَ عمى ُممارساٍت ال يُ  ريُد اسِمو الحقيقيِّ عمييا، فما الّداعي لبلْخِتباء َخْمَف األسماِء الُمستعاَرة، إاّل إذا كاَف ُيْضِمُر اإلقدا
ـَ الناس، ُمَتناِسيًا أّف هللَا يرػ، كأّنُو "ما يمِفع مف قكؿ إاّل لديو رقيب عتيد"تَحمُّ   ؟(18: ؽ) َل مسؤكلّيِتيا أما

َحَذر َقْبَل َكألف  َمكاقَع الّتكاصِل باَتْت َمصَدرًا ُمِيّمًا لممعمكماِت ِلَعَدٍد كبيٍر مَف الّناس، فإّنُو َيْنَبغي َتَحّرؼ الّدّقِة كال  
ـِ عمى َنْشِر أؼِّ خبر؛ كي ال يككَف الناشُر ُجْزءًا مف الّتركيِج الَعْشكاِئيِّ لمّشائعات، تحَت تأثيِر الّرغبِة في الَظيكِر اإلْقد ا

ـُ الُحقكِؽ الفكرّيِة كاألَدِبّيِة لآلَخريف، فبل َيجكُز َنْسُخ أقكاِلِيـ كنِ  ا إلى ْسَبُتيِبَمْظَيِر العاِرِؼ كالُمط مع، كما َيْنبغي احترا
 غْيِرىـ، أك إعادُة نشِرىا دكَف اإلشاَرِة إلى الَمْصَدِر اّلذؼ اقُتِبَسْت ِمْنو.

 
ـُ ُخصكِصي ِة    ّيِة الشخِصّية؛ فإّنو يْنَبغي عمى ُرّكاِدىا احترا َكألف  ىذه المكاقَع َمناِبُر ُحّرة  تقكـُ أساسًا عمى الُحرِّ

ِل فيما َيْنشُ  ـِ أْنُفِسيـ في شؤكنيـ، سكاء  اآلَخريف، كَتَجنُُّب الّتدخُّ ـِ إْقحا ركَنُو عْف أْنُفِسيـْ مْف ُصَكٍر أك معمكمات، كَعَد
ِدِىـ بالَيْمِز َكالم ْمز، َفمِ  خِريِة مْنُيـ، كَتَقصُّ ُر إلى ِبَتَتبُِّعيـ، أـ بالت َطفُِّل عمى ِحساباِتيـ دكف إْذِنِيـ، أـ ِبالسُّ ْثُل ىذا قْد َيَتَطك 

ـّ، فقْد َيتباَدلكَف عمى الَمؤَل، أك في الُمراسبلِت الخاّصة، األلفاَظ الّناِبية، ناَكفاتكمُ ِخبلفاٍت  ، َتَتجاكُز ُحدكَد الذ ْكِؽ العا
خريَة المكِجَعة، كالّتعميقاِت البّلذعة، كقد يتطكُّر األمُر إلى َقطيَعٍة حقيقّيٍة نتيجَة ِخبلٍؼ عمى ىذه المكاقع، كمف  كالسُّ

َؽ ُمْسَتخِدمكىا بيَف األمكِر الخاّصِة اّلتي ال َيجكُز تشاُرُكيا مع أَحٍد في كاقِع الحياة، كبالتالي، ال الُميـّ أْيضاً  ، أْف ُيَفرِّ
ركِر في ُنفكِس اآلَخريف.   َيجكُز َتشارُكيا عمى المكاقع، كَبْيَف األمكِر اّلتي ُيْدِخُل َتشاُرُكيا َمشاعَر الَبْيجِة كالسُّ

( في مكاقِع الّتكاصل، ُتَعدُّ ِمْف أْسَكأ الّظكاىِر كأكثِرىا َضَررًا، كىي تعكُس ) اآلَخريَف عمى إف  ُمبلَحَقةَ    الخاّصِ
ـُ االجتماعّيُة اّلتي تقكـُ فييا العبلقاُت عمى ا يًا؛ ِلما فييا ِمَف الت طفُِّل كاإلزعاج، فالِقَي لّشيامِة ُمستًكػ أخبلِقّيًا ُمَتَدنِّ

ـِ ا َيْنبغي أاّل ُتْغَفَل، في حاٍؿ مف األحكاؿ، في المجتمِع  -لّتعرُِّض ِلمِجْنِس اآلَخِر ِبالُمضاَيَقِة كالَتَحرُّشِ كاالحتراـ، كعد
ـِ ا  .ِجُب ُمراعاُتيا في المجَتَمِع الحقيقيّ الجتماعّيِة الّساِئَدِة اّلتي يَ االفتراضّي، اّلذؼ َيظلُّ محككمًا بالِقَي

فييا كثير  ِمف الّناشطيَف عمى صَفحاِت الّتكاُصِل إعادُة َنْشِر بعِض النُّصكِص اّلتي قْد كمف األخطاِء اّلتي َيَقُع   
شبكىة، كىي َمْعِنّية  باإلساَءة لّمغِة العربّية، َتْحِمُل َمعانَي جميمة، كلكن يا َتَتضّمُف أخطاًء ُلَغِكّيًة فاِحشة، َفَبْعُض المكاقِع مَ 

ـَ َضركرُة تَ  ـِ الَحْرِؼ العربيِّ في الكتابة، كالِحْرِص الّشديِد عمى سبلمِة المغة؛ ُيضاُؼ إلى ما تقّد عريِب األسماء، كاستخدا
 لما في ذلؾ مف اعتزاٍز بالعربّية.

ـَ كثيٍر مف المعمكماِت الشخصّيِة اّلتي قْد يؤّدؼ كصكليا إلى أْيدؼ بعِض    كأخيرًا، ُتتيُح مكاقُع الّتكاصِل تقدي
ـِ الحذِر أثناَء الّتعاُمِل مع غيِر األشراِر إلى كقكع صا حِبيا ضحّيًة لبلبتزاِز كاالستغبلؿ، كمف ىنا كاَف ال ُبد  مف التزا

 .األصدقاِء في المجتمِع االفتراضّي، كما َنْمَتِزُمُو في المجتمِع الحقيقيّ 
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ْف كاَف اْفِترا ِضّيًا، إاّل أّف كجكَدنا فيو حقيقيٌّ إلى إف  مكاقَع الّتكاصِل االجتماعّي ُتَمّثُل مجتمعًا، كىذا المجتمع، كا 
ـِ اآلِمفِ   َحدٍّ كبير، سكاء  أكانْت أسماُؤنا فيو حقيقّيًة أـ مستعارًة؛ لذا ينبغي الت َحّمي باآلداِب العاّمة؛ ِلَضماِف االستخدا

ـُ الَحَذر؛ ِلَتَجنُِّب أضراِرىا الجانبّية.  ِليذِه المكاقع، كما يْنبغي التزا

  :ظ والتراكيبمعاني األلفا

 الّرؤػ: ُكُجياُت الّنظر.

 ِذركة: ِقّمة.

 َبْمَكَرة العبلقات: تحديدىا.

ـِ ِبُعْنف.  ُمناَكَفة: رّد الكبل

 :فائدة لغوّية

(، كمْنو َعُضد اإلنساف. كلّما كاف ىذا الُجزُء مف اليِد ُيَمكُِّنيا مف َعُضدَ ) غكؼّ الّتعاضد( ُمشَتّقة  مف األْصل المُّ ) كممة
 ِة اآلَخِر في عممو؛ فقد اشتّقكا منُو الُمعاَضَدَة كالّتعاُضد.مساعد

 الفهم واالستيعاب:

 ما الحُمـ اّلذؼ راَكَد اإلنساَف في العصِر الحديث؟ -أّكالً 

ـِ إلى قريٍة صغيرة؟ -ثانياً   مف أّكُؿ مف َتَنب أ ِبتحكيِل العاَل

ـِ االفتراِضّي. -ثالثاً  ُد بعَض األنشطِة اّلتي ُتماَرُس َعْبَر مكاقِع الّتكاصِل االجتماعيِّ في العاَل  ُنَعدِّ

ـِ مكاقِع الّتكاصِل االفتراِضّية. -رابعاً   َنْذكر بعَض اآلداِب الكاجب الّتحّمي بيا عنَد استخدا

 ِل االجتماعيِّ منابر حّرًة؟ما األمكُر المترّتَبُة عمى َكْكِف مكاقِع التكاص -خامساً 

 ُنعّمُل: اختباَء بعِض ُرّكاِد مكاقِع التكاصِل َخْمَف أسماء ُمستعاَرة. -سادساً 

 المناقشة والّتحميل:

ْكِر االجتماعيِّ الباِرِز اّلذؼ تمعُبو ف -أّكالً  ِرىا الّتقنّي، بْل في الد  ي ال َتْكُمُف خطكرُة مكاقِع الّتكاصِل االجتماعّي في تطكُّ
 كَتحديِد تفاصيِميا، نكّضح. ،َبْمَكرِة العبلقاِت االجتماعّيةِ 
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 .ذلؾ َتعِكُس ُمبلَحَقُة اآلخريَف في مكاقِع التكاُصِل ُمستًكػ أخبلقّيًا ُمتدّنيًا، نبيِّف -ثانياً 

 نعّمل ما يأتي: -ثالثاً 

 َىْيياَت أْف تتَحّقَق األُلفُة بيَف الَبَشِر في كلِّ مكاٍف مف العاَلـ.   - أ

ـِ الَحَذِر في َنْشِر المعمكماِت الّشخصّيِة َعْبَر مكاقِع الّتكاصل. -ب   ضركرُة التزا

َكَر الفّنّيَة اآلتية:  -رابعاً   نكّضح الصُّ

 َتَمخ ضْت ثكرُة االّتصاالِت اّلتي بمغْت ذركتيا في الّسنكاِت األخيرِة عف ىذا الُحُمـ الغالي. - أ

ـُ كال  - ب  َمتيف.الَنسيُج االجتماعيُّ الُمنسِج

 الَتَطفُُّل عمى حساباِتيـ دكَف إْذِنِيـ. -ج

 الّتكاصِل االجتماعّي كسمبياتيا.نذكُر أمثمًة مف الكاقِع عمى إيجابّياِت مكاقِع  -خامساً 

 المغة واألسموب:

 ما المعنى المشَتَرؾ بيف كممتي: ِطفل، كَتَطّفل؟ -أّكالً 

 المّطِمع(.) نكّضح اإلبداؿ في كممة -ثانياً 

 نعرب ما تحتو خّط فيما يأتي: -ثالثاً 

 كبير. نصيب  كاَف ِلفمسطيَف مف ىذا اإلقباؿ  - أ

 بمفرداِتِو الجديدِة تفاصيَل حياِتنا اليكمّية. ُمقَتِحماً تسّمل إلى حياتنا، كبدأ يستحكذ عمى اىتمامنا الجمعيِّ  -ب
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 القواعد

 اسم الفعل

 نقرأ: 

ـِ الغالي.ما َتَمخ ضْت ثكرُة االّتصاالِت ا َسرعافَ ك  -1  ّلتي بمغْت ِذركتيا في الّسَنكاِت األخيرِة عف ىذا الُحُم
في إشارٍة إلى َتَطمُِّع َشركاِت الّتقنيِة الحديثِة إلى تحقيِق ىذِه األُلفِة اإلنسانّيِة بيف البشِر في كلِّ مكاٍف مف  -2

 ِلما ُيريدكف. اتَ َىْيياَت َىْييكلكْف  .العالـ، مف خبلِؿ تطكيِر كسائِل التكاصِل فيما َبْينيـ
 ما بيَف الّثرػ كالّثرّيا. شّتافَ  -3
 أحمد شكقي()      !ما أْقساؾ آهِ منِؾ ك  أّكاهُ  ركما حناَنؾ كاغفرؼ ِلَفتاؾِ  -4
 (23اإلسراء: )       كال َتْنَيْرُىما" ُأؼٍّ قاؿ تعالى: "كال َتُقْل َلُيما  -5
 عمى الَفبلح. َحي   -6
 كمة. ؛ َسَتبدأ المحاصوٍ قاَؿ القاضي لمُحضكر:  -7
 قاَؿ محمكد دركيش: -8

ـَ ُمْغَتِصبي كلكّني إذا ما  ُجْعُت آُكُل َلْح
 ِمْف جكعي كمْف َغَضبيَحذاِر  َحذارِ     

 نالحع:
مف  عمييا شركط االسـ أك الفعل؛ فيي ليست لك تأّممنا الكممات التي تحتيا خطكط، َلكجدنا أّنو ال َتْنطِبقُ 

ـِ قبكِليما أّيًا مف  مف األفعاؿ؛ بدليِل  ا ليست. كما أّنياؿ( الّتعريفِ ) ، أك الّنداء، أكالجّرِ، أك الّتنكيفِ األسماء؛ بدليِل عد
ـِ َجكاِز إسناِدىا لمّضمائر. ِفِيا، كعد ـِ َتَصرُّ  عد
ُفيا؟  فما ىذه األلفاظ إذف؟ ككيف ُنَصنِّ

ىييات( ) َسرعاف( تعني أسرَع، ك) يجُب أْف ُنفّكَر في معاني المفردات السابقة، َفكممةُ  ،لئلجابة عف ىذيِف الّسؤاليفِ 
( بمعنى أتضّجر، ك) أّكاُه كآِه( بمعنى أتكّجع، ك) كشّتاف( تعني افترؽ، كتأتي) تعني َبُعَد، ( تعني أقب) أؼٍّ  ْل، كحي 
 اِر( فمعناىا احذْر.َحذ) صٍو( تعني اسكْت، أما)

ال تقبل عبلمات الفعل. كلك نظرنا إلى  -اكما أسمفن-نجُد إذف، أّف ىذه الكممات تحمُل معاني األفعاؿ، لكنيا 
 منيا يمـز حركًة كاحدًة ال تتغير. فيي في ىذا الجانب تشبو األسماء المبنية؛ لذلَؾ كبّلً  حركة أكاخرىا، لكجدنا أفّ 

ـٍ جديد، أطمقكا عميو  اسـ الفعل(. ) اصطمَح عمماُء الّنحِك عمى إدراِجيا في قس
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لى ماٍض، كمضارٍع، كأمر، فقد َصن فكا أسماَء األفعاؿ _ ِبَحسِب معناىا_ إلى ماٍض، كلّما كانِت األفعاُؿ ُتَصن ُف إ
( أسماء أفعاؿ  ،كآهِ  ،أّكاهُ )، كىيياَت( أسماء أفعاؿ ماضية. كشّتاَف، كسرعافَ ) كمضارع، كأمر. فأسماء األفعاؿ كأؼٍّ

، كصٍو، كحذاِر( أسماء أفعاؿ أمٍر. )مضارعة. ك  حي 
 

 نستنتج: 
 عل: كممة تدّؿ عمى معنى الفعل، كلكّنيا ال تقبل عبلماتو.اسـ الف -1

 يقسـ اسـُ الفعِل بحسب الّزمف إلى ثبلثة أقساـ: -2

 اسـ فعل ماٍض، مثل: شَتاف كَسرعاف، كَىْييات. -أ 

، كَكؼْ  -ب   أتعّجب(.) اسـ فعل مضارع، مثل: أّكاُه، كآِه، كأؼٍّ

ـ ، كركيدؾ، ك  -ج   ىّيا، كحّي.اسـ فعل أمر، مثل: صٍو، كَىُم

 أسماء األفعاؿ كّميا مبنّية. -3

 فاعل اسـ الفعل المضارع كاألمر يككف مستترًا كجكبًا. -4

 

 َفَعاِؿ(، مثل: حذاِر، ك َدراِؾ.) مف أسماء األفعاؿ ما ُيصاُغ عمى كزف  فائدة:

 التدريبات:

 نختار رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: -أّكالً 

 ماٍض؟  أؼُّ أسماء األفعاؿ اآلتية اسـ فعلٍ  -1
. -ج   شّتاف. -ب   َدراِؾ. -أ . -د   أؼٍّ  حي 

 آِه ما أحبلؾ!(؟) آِه( في جممة:) ما إعراب كممة -2

 مبنّي عمى الكسر. ،اسـ فعل أمر -ب   مبنّي عمى السككف. ،اسـ فعل أمرٍ  -أ  

 .مبنّي عمى الكسر ،اسـ فعٍل ماضٍ  -د  مبنّي عمى الكسر. ،اسـ فعٍل مضارعٍ  -ج  
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 الجممة غير الصحيحة:أماـ  (×) أماـ العبارة الصحيحة، ك () ضع إشارةن -ثانياً 
 نميز اسـ الفعِل الماضي كالمضارِع كاألمِر َكْفقًا لكزنو الّصرفّي. -1
ـِ الفعِل الماضي مستتر  كجكبًا. -2  فاعل اس
 أسماُء األفعاِؿ كّميا مبنّية . -3
 َحذاِر( ىك َعبلِؿ.) ػالكزُف الصرفيُّ ل -4

 معنى كلٍّ منيا، كنكعو:نستخرُج أسماء األفعاؿ فيما يأتي، كنبّيُف  -ثاً ثال 

 البحترّؼ()      َعم ػف َجفػاني َمنػاِدح  ُرُحػبُ  َىيياَت َىيياَت ال أَىكُف َكلي -1
 َسرعاف ما تنقضي األّياـ بحمكىا كمّرىا.  -2
 البحترّؼ()     َأحَيْت ِبِو ما ماَت ِمف َأكصالي كاىًا ِبما جاَءت ِبِو كاىًا َلوُ   -3
 كُييمُل نفسو. ،َكؼ ِلَمف ينصُح غيَره  -4
 سّيد محّمد()      ػ عمى أمثاليا تقػف الميػار  ركيػدَؾ إننػي شّبيػت داراً   -5
 
 نستبدؿ بالكممات اّلتي تحتيا خطكط أسماء أفعاؿ تعّبر عف معناىا: -رابعاً 

  أييا السائق. لتميّ   -1
  لمعاناة األطفاؿ في الحركب. أتكّجع  -2
  عمى عمل الخير. قبلْ أ  -3
 .ما فاَتؾ باالجتياد أدرؾْ   -4
 نعرب ما تحتو خطكط في الجمل اآلتية: -خامساً 

 ما َيكُبُر األطفاؿ. َسرعاف  -1
 (67األنبياء: )     لكـ كلما تعبدكف مف دكف هللا أفبل تعقمكف" أؼٍّ قاؿ تعالى: "  -2
نيا تقكؿ بملء فييا  -3  اكّؼ(أبك الفرج السّ )         مف بطشي كفتكي حذارِ  حذارِ   ىي الدُّ
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 العروض 

 بحر البسيط

 نقرأ األبيات اآلتية قراءة صحيحة:

 األعشى()     كىل ُتطيق َكداعًا أّييا الرجلُ   َكّدْع ُىَريرَة إّف الركَب ُمرتِحلُ  - أ

ـُ ىاربة   -ب ـُ العمَر ال ُتبقي كال َتَذرُ تُ   بي مثُل ما بِؾ كاألّيا  يكبّي(محّمد ياسر األ)      َمْمِم

ُففُ   ما كّل ما يتمّنى المرُء يْدرُكوُ  -ج      المتنّبي()    تجرؼ الرياُح بما ال تشتيي السُّ

 )ابف زيدكف(    كناب عف طْيب ُلْقيانا تجافينا  نائي بديبًل ِمف تدانينا أضحى التّ  -د     

 نقّطُع األبيات، ونقّسمها إلى تفعيالٍت عمى النحو اآلتي:

  كىل ُتطيُق كداعًا أيُّيا الّرجلُ    الّركَب مرتحلُ  كّدع ىريرَة إفّ  - أ

 َك/َىْل/ُت/طي/ُؽ/ َك/دا/ َعْف/ أْؼ/ُؼ/ىْر/َر/ُج/لك  كْد/ِدْع/ُق/َرْؼ/َر/َة/ِإْف/َنْر/رْؾ/َب/ُمْر/َت/ِح/لك

 ب _ ب _/ب ب _ /_ _ ب _/ ب ب _  _ _ ب _ / ب ب_ /_ _ ب _ /ب ب _

 َفِعُمفْ    ُمستفِعُمف      َفِعُمفْ       ُمَتْفِعُمفْ     َفِعُمفْ     مفمستفع     فْ مُ عِ فَ       ُمستْفعُمفْ  

ـُ ىاربة    - ب ـُ العمَر ال ُتبقي كال تذرُ تُ    بي مثُل ما بِؾ كاألّيا  ممِم

/َر/ ال/ُتْب/قي/ َك/ ال/ َت/َذ/ رك بي/ ِمْث/ ُؿ/ ما/ ِب/ِؾ/ َكْؿ/َأْؼ/يا/ـُ/ىا/ِر/َب/ُتفْ  ـْ /ِؿ/ ُمْل/ُع ـْ  ُت/َل

 _ _ ب _ / ب ب _ ب _ ب _/ _ ب _ /  ب ب _/ _ _ ب _/ ب ب _ ب _/_ _ 

 َفِعُمفْ      ُمستْفعُمفْ      فاِعُمفْ       ُمَتْفِعُمفْ           َفِعُمفْ      ُمستْفعُمفْ      َفِعُمفْ     ُمستْفعُمفْ   

فُ    ما كلُّ ما يتمنى المرُء يْدرُكوُ  -ج      فُ تجرؼ الرياُح بما ال تشتيي السُّ

 َتْج/ِرْر/ِر/يا/ُح/ِب/ما/ال/َتْش/َت/ِىْس/ُس/ُؼ/نك  ما/ُكْل/ُؿ/ما/َؼ/َت/َمْف/َنْل/َمْر/ُء/ُيْد/ِر/ُؾ/ىك

 ب ب _ ب ب _/ _ _ ب _ / _ _ ب _ /  _ _ ب _ / ب ب _ ب ب _/ _ _ ب_ / 

 َفِعُمف     ُمستْفعُمفْ       َفِعُمفْ       ُمستْفعُمفْ    َفِعُمفْ      ُمستْفعُمفْ      َفِعُمفْ     ُمستْفعُمفْ    
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    كناب عف طْيب ُلْقيانا تجافينا   أضحى التنائي بديبًل ِمف تدانينا  -د

 أض/ حْت/ َت/ نا/ ئي/ َب/ دؼ/ لف/ مف/ َت/ دا/ ني/ نا   َك/ نا/ َب/ عف/ طي/ ِب/ لق/ يا/ نا/ َت/ جا/ في/ نا

 - -/ -ب  - - / -ب  -/  -ب  –ب   - -/  -ب  - -/  -ب  - / -ب  - -

 ُمستفِعُمْف     فاِعُمْف    ُمستفِعُمْف      َفْعُمْف       ُمَتْفِعُمْف        فاِعُمْف     ُمستفِعُمْف     َفْعُمفْ  

 نالحُع:

أربع في كّل شطر( كردت متساكية ) أّف كّل بيٍت مف األبيات السابقة، مف بحر البسيط، يتكّكف مف ثماني تفعيبلت 
 فاِعُمف _ ب _( أك إحدػ صكرىما.) مستفعمف _ _ ب _( ك) ى كزف كمتعاقبة عم

فاعمف( ال ترد أصمّية في عركض أؼٍّ مف األبيات الثبلثة أك ضربو، بل ترُد عمى صكرتييا ) كما نبلحُع أّف تفعيمة
 .(- -، َفْعُمْف  -َفِعُمْف ب ب ) الفرعيتيف

 نستنتج:

فاعمف _ ب _( ترداف )ك ،عمف _ _ ب _(مستف) لمبحر البسيط تفعيمتاف أصمّيتاف ىما:  -1
ـّ. نا ثماني تفعيبلت في البيت التا  متعاقبتيف؛ ِلُتككِّ

 _ ب ب _(.) ُمَتْفِعُمْف ب _ ب _( كمسَتِعمف) مستفعمف _ _ ب _( صكرتاف فرعيتاف:) لتفعيمة  -2

 كَفْعُمْف _ _(. ،َفِعُمْف ب ب _) ىما: فاعمف _ ب _( صكرتاف أيضاً ) كلتفعيمة  -3

 التاّم هو: وزن األصمّي غير المستعمل لمبسيطوال

 فاِعُمفْ  ُمستْفعُمفْ مستفعُمف َفاِعُمْف    َفاِعُمفْ  ُمستْفعُمفْ فاعُمف  ُمستْفعُمفْ 

 أّما مفتاحه فهو:

 فْ ِعمُ فَ  فْ ُمتفِعمُ  فْ َفِعمُ  فْ مستفِعمُ    إّف البسيط لديو ُيبَسط األملُ 

 التدريبات:

 البسيط، كنبّيف تفعيبلت كّل منيا: نقّطع األبيات اآلتية مف بحر -1
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 المتنّبي()    كالسيُف كالرمُح كالِقرطاُس كالَقَمـُ   الخيُل كالميُل كالبيداُء تعرُفني - أ

ـُ َقد عاَد ُيبكينا  َأف  الَزماَف ال ذؼ مازاَؿ ُيضِحُكنا -ب     )ابف زيدكف(   ُأنسًا ِبُقرِبِي

 أحمد شكقي()    كَمْف نصكُف ىكاىـ في تناجينا  ايا َمف نغاُر عمييـْ مف ضمائرن -ج         

 نختار الكممة المناسبة لملء الفراغ بما يحّقق الكزف كالمعنى في األبيات اآلتية: -2

ْف طالْت ... -ا   )كعب بف زىير(  أّيامو، حياتو، سبلمتو() يكمًا عمى آلٍة حدباَء محمكؿُ  كّل ابِف أنثى كا 

 )األعشى(  ألسرار، لسّر، لحكايا() الجار تْختِتل ُ  كال تراىا ... ُف طمَعُتياليسْت كمْف يكَرُه الجيرا -ب 

 )البكصيرؼ(  َعَرب، ُعْرب، أعراب() ِف كالفريقيف مف ... كمف َعَجـٍ  ـ محّمد سّيد الَككنيف كالثَقميْ  -ج 

 

 :في رحاب البسيط

 رثاء األندلسفي                          

 بطيب العيش إنسافُ  فبل ُيغر    قصاُف ن شيٍء إذا ما تـّ  لكلّ 

 َمف َسر ُه َزمف  ساَءتُو أزمافُ   كما شاىدتيا ُدكؿ   األمكرُ ىي 

 كال يدكـ عمى حاٍؿ ليا شافُ   ار ال ُتبقي عمى أحد كىذه الدّ 

 إذا نبت مْشرفّيات  كُخرصافُ   سابغٍة  كلّ  اً ىر حتمؽ الدّ ُيمزّ 

 ذؼ يَزف كالغمَد ُغمداف كاف ابفَ   كينتضي كّل سيف لمفناء كلكْ 

 ؟كأيف منيـ أكاليل  كتيجافُ   يجاف مف يمٍف أيف الممكؾ َذكك التّ 

 ؟كأيف ما ساسو في الفرس ساسافُ   اُد في إرـٍ شاده شدّ كأيف ما 

 ؟اد  كقحطافُ كأيف عاد  كشدّ    كأيف ما حازه قاركف مف ذىبٍ 

 ـك ما كانكاالق حتى َقَضكا فكأفّ   لو  أمر ال َمرد   أتى عمى الُكلّ 
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 وحدة السادسةال

 أحاديُث نبوّيةٌ 

 بين يدي الّنّص:

مف قكؿ أك فعل، أك تقرير، أك كصف َخْمقّي أك  -صّمى هللا عميو كسّمـ -الحديث النبكّؼ ىك ما ُأِثر عف النبيّ 
ـّ العمماء المسممكف بجمع األحاديث كشرحيا ،ُخمقيّ  . كاألحاديث كالحديث النبكّؼ ىك ثاني مصادر التشريع، كقد اىت

 كالنصح كاإلرشاد.اآلتية تدكر حكؿ حرمة دـ المسمـ، كفضل الّرباط في سبيل هللا، كالصدقة، كُحسف الُخمق، 

 

 (1) 
 في ُحْرمة دم المسمم

أّنو قاؿ: " لزكاُؿ الدنيا أْىكُف عند هللا مف  -صّمى هللا عميو كسّمـ -عف النبيّ  -رضي هللا عنيما -عف عبد هللا بف عمر
 ركاه الن سائّي كابف ماجَة كالتِّرِمِذّؼ(.) مرغ مسمـ".دـ ا

 (2) 
 في فضل الّرباط في سبيل هللا

مف  ر  قاؿ: "رباط يكـ في سبيل هللا خي -صّمى هللا عميو كسّمـ-_ رضي هللا عنيما_ أف رسكؿ هللا عف سيل بف سعد
كحةمييا، أحدكـ مف الجّنة خير  مف الدنيا كما ع َسكطالدنيا كما عمييا، كمكضع  يُركحيا العبد في سبيل هللا أك  كالر 

 عميو(مّتفق )         خير  مف الدنيا كما عمييا". الَغدكة



 

73 
 

 (3) 
 في الموعظة

، َأْك َعْف َأبي ُىَرْيَرَة، َسعي َأبَعْف  ـُ : " َعَمْيِو َكَسم ـَ هللاُ ى َصمّ -هللاِ كُؿ َرساَؿ قاَؿ: قيٍد اْلُخْدِرؼِّ  -َعز  َكَجل  -هللاُ َسْبَعة  ُيِظمُُّي
، َكَشابٌّ َنَشَأ ِإمِو: ِظمُّ  ِبِظمِِّو َيْكـَ ال ِظل  ِإالّ  َفَفاَضْت َعْيَناُه، َكَرُجل   ،اً َخاِلي هللاَ َكَرُجل  َذَكَر  ،َعز  َكَجل  -هللاِ اَدِة ِبِعباـ  َعاِدؿ 

َؽ ِبَصَدَقٍة  ،َعز  َكَجل  - هللاَ اُؼ َأخي ِإنّ اَؿ: َفقاٍؿ، َكَجماَت َحَسٍب ذَدَعْتُو  ـَ ِشَماُلُو َحتّ  ؛اَىاَفَأْخفَكَرُجل  َتَصد  ا مى ال َتْعَم
ا اْجَتَمع -َعز  َكَجل  - هللاِ ا ِفي َتَحابّ كَد ِإَلْيِو، َكَرُجبلِف َيعى َحتّ ا َخَرَج ِمْنُو ِإذِباْلَمْسِجِد  اً اَف َقْمُبُو ُمَعم قكُتْنِفُق َيِميُنُو، َكَرُجل  

ـِ: َدَعْتُو اْمَرأَة  َذاُت َحَسٍب َكَتَفر قِلَؾ، ذى َعم  ْبُف هللاِ َحِديَثْيِف: ُعَبْيُد الَذْيِف ىػ َرك اٍؿ. َكَقْد َكَجما َعَمْيِو. َكِفي ِرَكاَيِة اْبِف اْلَقاِس
 )مّتفق عميو(        ي ُىَرْيَرَة.َأبُعَمَر، َعْف ُخَبْيٍب، َعْف َحْفٍص، َعْف 

 
 (4) 

 في حسن الخُمق
ـْ  -كسّمـصّمى هللا عميو  -َجاِبٍر َأف  َرُسكَؿ ّللا ِ َعْف  ـْ ِمنِّي َمْجِمسًا َيْكـَ اْلِقياَمِة َأحاِسَنُك ـْ ِإَلي  َكَأْقَرِبُك قاؿ: "ِإف  ِمْف َأَحبُِّك

ـْ ِمنِّي َيْكـَ اْلِقَياَمِة الث ْرثاُركَف َكالْ  ـْ ِإَلي  َكَأْبَعَدُك ف  َأْبَغَضُك ِ! َقْد َعِمْمَنا َأْخبلقًا، َكاِ  ُقكَف َكاْلُمَتَفْيِيقكَف" قالكا: َيا َرسكَؿ ّللا  ُمَتَشدِّ
قكَف، َفَما اْلُمَتَفْيِيقكَف؟ قاؿ:   ركاه الترمذّؼ()       اْلُمَتَكِبركَف(.) الث ْرثاُركَف َكاْلُمَتَشدِّ

 (5) 
 في النصح واإلرشاد 

نّك منيـ، كأمرني أف أنظر إلى َمْف ىك كالدّ  ،بسبع: أمرني بحّب المساكيف -ملسو هيلع هللا ىلص -عف أبي ذرٍّ قاؿ: " أمرني خميمي
ْف أدبرْت، كأمرني أالّ دكني كال أنظر إلى َمْف ىك فكقي، كأمرني أْف أِصل الر   أحدًا شيئًا، كأمرني أف أقكؿ   أسأؿَ ِحـ كا 

ْف كاف مرًا، كأمرني أ أْف ُأكثر مف قكؿ: "ال حكؿ كال قّكة إاّل با" ، فإّنيا في هللا لكمة الئـ، كأمرني   أخاؼَ الّ بالحّق كا 
       )ركاه أحمد( كنز مف كنكز الجّنة". 

 :معاني األلفاظ والتراكيب

 أداة يجمد بيا. كىك  ،سكط: مفرد أسكاط كِسياط

 الركحة: السير آخر النيار.

 غدكة: السير أّكؿ النيار إلى الزكاؿ.

 ًا: كحدهخالي
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ـِ تَكمُّفًا.الث ْرثاُر: َكثِ   يُر اْلَكبل
ُؽ: اّلذؼ َيَتطاَكُؿ َعم ـِ. ىاْلُمَتَشدِّ   الن اِس ِفي اْلَكبل

ـّ بعممو.  يعتمل: يعمل لنفسو كييت

 المميكؼ: الحزيف المفجكع.

 

 فائدة لغوّية:

نا نرفع نّ أل ؛انتقمت الكممة إلى معًنى مجازّؼ ىك المنع ،ؾ ؼ ؼ( باليد، كمع مركر الزمف) كؼّ غيرتبط األصل المُّ 
الكّف في لكحات المركر إشارة إلى المنع، كالكّف مؤّنثة، ككذلؾ كّل عضك منو في  الكّف لممنع، كلذلؾ نجد صكرة
 كالقدميف. ،كاألذنيف ،كالعينيف ،الجسـ اثناف، كالذراعيف

 الفهم واالستيعاب:

شارة () نضع إشارة -أّكالً   فيما يأتي:  ير الّصحيحةغ( أماـ العبارة ×) أماـ العبارة الصحيحة، كا 

ْف أدبرْت " :عبارة -1 ف قاطعؾ أقاربؾ. :تعني "كا    كا 

  في الحديث الثاني ىك حراسة حدكد لمببلد. (باطالرّ )المقصكد بكممة   -2

 ُيفيـ مف الحديث األّكؿ تعظيـ حرمة دماء المسمميف.  -3

 لصبر.فقداف ا :تعني "الصكـ ُجّنة" :الُجّنة في قكلو صّمى هللا عميو كسّمـ -4

 ما فضل الّرباط في سبيل هللا؟ -ثانياً 

 نعّدُد السبعة ال ذيَف يظّميـ هللا في ظّمو/ كما يشير الحديث الّثالث. -ثالثاً 

 عيـ اّلذؼ يحظى بو اإلنساف جزاًء لُحسف الخمق.نبّيف النّ  -رابعاً 

 ذلؾ. في الحديث الرابع دعكة إلى ضبط المساف، نحّدد العبارة التي تدّؿ عمى -خامساً 

 صاحبو أبا ذّر. -صّمى هللا عميو كسّمـ–سكؿ نعّدد أربعة مف األكامر التي أمر بيا الرّ  -سادساً 

 ما داللة العبارتيف اآلتيتيف: -سابعاً 
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 مكضع سكط أحدكـ.  -1

 كال أنظر إلى مف ىك فكقي.  -2

 با؟عّمل رسكؿ هللا طمبو مف أبي ذّر أف يكثر مف قكؿ: ال حكؿ كال قّكة إال  ـَ بِ  -سابعاً 

 

 المناقشة والتحميل:

ـَ كاف المتشّدؽ كالمتفييق أبعد الناس عف رسكؿ هللا؟ -أّكالً   ِل

 مصدقة عمى الفرد كالمجتمع.ح اآلثار اإليجابّية لنكّض  -ثانياً 

 نكّضح الّصكرة الفنّية في ما يأتي: -ثالثاً 

 .َكَرُجل  كاَف َقْمُبُو ُمَعم قًا ِباْلَمْسِجدِ  - أ

ْف كاف مّرًا؟كأمرني أف أقكؿ  -ب  بالحّق كا 

 غشيتيـ الرحمُة. -ج

 .ذلؾ عف االقتتاؿ الداخمّي. نكّضح التزاـ المسمميف بمضمكف الحديث األّكؿ رادع   -رابعاً 

 .ذلؾ نيا كما فييا. نعّملدكة في سبيل هللا خير  مف الدّ كحة أك الغَ الر   -خامساً 

 كرار.نكّضح داللة التّ  ،ا كما عمييا(خير مف الدني) :في الحديث الثاني تكّررت عبارة -سادساً 

 المغة واألسموب:

 نضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة في ما يأتي: -أّكالً 

 ابع؟في الحديث الرّ " ِمْف أحّبكـ"في عبارة:  (مف) ماذا يفيد حرؼ الجرّ  -1

 السببّية. -د   اإللصاؽ. -ج   االستعبلء. -ب  التبعيض. - أ

 في الحديث الرابع: (َمجِمس) ما المعنى الصرفّي لكممة -2
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 اسـ ىيئة. -د   اسـ مكاف. -ج  مصدر ميمّي. -ب  اسـ مفعكؿ. - أ

 ؟( في الحديث الثالثَفَأْخفاَىا)مف  ما نكع الفاء  -3

 ككيد.زائدة لمتّ  -د   عاطفة. -ج   سببّية. -ب  استئنافّية. - أ

 ؟(أحاسنكـ)ما مفرد كممة  -4

 ُحسنى. -د   حسنة. -ج   َحَسف. -ب   أحسف. - أ

 كرد في الحديث األّكؿ اسـ تفضيل، نستخرجو. -انياً ث

 نستخرج مف الحديث الخامس ما يأتي: -ثالثاً 

 جمع تكسير.  -ج  طباؽ إيجاب. -ب  اسـ فاعل. -أ    
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 المدينة المحاصرة
 (معيف بسيسك)

 بين يدي النّص:
، كبدأ النشر في تدائّية كالثانكّية في كمّية غّزة، كتمّقى عمكمو االبـ1926غّزة عاـ كلد معيف بسيسك في مدينة 

بالجامعة األمريكّية في القاىرة،  ـ1948، التحق سنة ـ1946اليافاكّية، كنشر فييا أّكؿ قصائده عاـ  (الحرّيةمجّمة )
دريس، مف قسـ الصحافة. انخرط مبّكرًا في العمل الكطنّي كالديمقراطّي، كعمل في الصحافة كالتّ  ـ1952كتخّرج عاـ 
 ر مّرتيف.ْص في مِ  لَ قِ ، كقد اعتُ ـ1952عاـ  (المعركة) ؿكنشر ديكانو األكّ 

إذ أصدر أكثر مف اثنتي عشرة مجمكعة شعرية، منيا:  ؛كقد أغنى المكتبة األدبّية بكثير مف أعمالو الشعرّية
نماذج مف الركاية اإلسرائيمّية  المسافر، كفمسطيف في القمب، كاألشجار تمكت كاقفة، إضافة إلى أعمالو النثرّية، كمنيا:

 المعاصرة، كدفاتر فمسطينّية.
كقد اّتخذ معيف بسيسك مف شعره سبلحًا ُيعّرؼ بو ىامة الظمـ، كمصباحًا يضيء لممناضل العربّي دركب 

، (غّزة ىاشـ)الكفاح المسّمح، فيك أحد أركاف شعر النكبة الذؼ صّكر الكيبلت كالمصائب التي صّبيا االستعمار عمى 
 المدينة المحاصرة(، كالرابضة عمى شاطئ األبيض المتكّسط:) كمف قكلو في

 (1) 
 حكايَة الكطِف السجيف لمّنجكـ البحُر يحكي

 كاّلميُل كالشّحاذ يطرُؽ بالدمكع كباألنيف
 أبكاَب غّزَة كىي مغمقة  عمى الشعب الحزيف
 فيحّرؾ األحياء نامكا فكَؽ أنقاِض السنيف

 ابشيفالنّ ميػػػو أيدؼ ككأّنيـ قبر  تدّؽ ع
 (2) 

 العذاب َفْرطكتكاد أنكاُر الصباح تطّل مف 
 كتطارُد اّلميَل الذؼ ما زاؿ مكفكَر الشباب
 لكّنو ما حاَف مكعُدىا كما حاَف الذىاب
 المارُد الجّباُر غّطى رأَسو العالي التراب
 كالبحر غّطاُه الضباُب كليس يقتُمو الضباب

 (3) 
 حيرػ ال تجيب نَة كىيالفجُر المديكيخاطُب 
 كممؤىا الرمُل الجديب اأُلجاجُ قّداميا البحُر 
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 المستريبالعدكِّ  كعمى جكانبيا تدبُّ ُخطا
 ركبت إلى الكطف الدّ حَ تِ ماذا يقكؿ الفجُر ىل فُ 

 فنّكدع الصحراَء حيف نسير لمكادؼ الخصيب؟
 (4) 

 لسنابل القمح التي نَضجت كتنتظُر الحصاد
 كالطير المشّرد كالجػػػراد فإذا بيا لمػػػّنار 

 كمشى إلييا الميُل ُيمبُسيا السكاد عمى السكاد
 كالّنيُر كىك السائُح العّداُء في جبٍل ككاد
 ألقى عصاه عمى الخرائب كاستحاَؿ إلى رماد

 (5) 
 تدكر الحسناُء غّزُة في مآتمياىذؼ ىي 

ـِ كبيف عطشى في القبكر  ما بيف جكعى في الخيا
 مف دمو كيعتصُر الجذكركُمعّذب  يقتاُت 

 ُصَكر  مف اإلذالؿ فاغضْب أييا الشعُب األسير
 فسياُطيـ كتبت مصائَرنا عمى تمؾ الظيكر

 (6) 
 أقرأَت أـ ما زلَت بّكاًء عمى الكطف الُمضاع؟
 الخكُؼ كّبَل ساعدْيَؾ َفُرحَت تجتنُب الصراع
 كتقكؿ إّني قد مممُت كشّقت الريُح الشراع

 ي أرٍض يضّج بيا الشعاعيا أّييا المدحكُر ف
 أنِشد أناشيد الكفاح كسْر بقافمة الجياع

  :والّتراكيب معاني المفردات
 النابشيف: الحافريف.
 َفْرط العذاب: ِشّدتو.
 اأُلجاُج: شديد الممكحة.
 المستريب: الخائف.
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 الفهم واالستيعاب:
 يل في المقطع األّكؿ؟اعر المّ شّبو الشّ  بـَ   -1
 رة؟ما المدينة المحاَص   -2
 نكّضح المقصكد بالعبارات اآلتية:  -3
 كتطارد الميل الذؼ ما زاؿ مكفكر الشباب. -أ
 إّني قد مممُت كشّقت الريُح الشراع. -ب
 بقافمة الجياع. ْر كسِ  -ج
 في المقطع الرابع إشارة  إلى مصير سنابل القمح، نذكرىا.  -4
 مصائر الشعب في المقطع الخامس؟ ْت بَ تِ كُ  ـَ بِ   -5
 نياية المقطع األخير مف القصيدة؟ مف المخاَطب في  -6

 المناقشة والتحميل:
 لماذا خّص الشاعر النجكـ بحكاية البحر في المقطع األّكؿ؟ -1
 ر في غّزة.نذكر صكرًا مف المعاناة التي يحياىا الشعب الفمسطينّي المحاَص  -2
 كصف الشاعر العدك  بالمستريب، كيف يستقيـ ذلؾ مع قّكة االحتبلؿ كجبركتو؟  -3

 المارد الجّبار( في المقطع الثاني؟ ) ػراد الشاعر بماذا أ  -4

 رمز الشاعر بكّل مف: إالـَ   -5

 الجراد. -ج   الصحراء. -ب   الميل. -أ  

 لمقصيدة؟ دراستناما األحاسيس التي نشعر بيا بعد   -6
 نضع عنكانًا مناسبًا لممقطع الخامس.  -7

 نكّضح الصكر الفنّية في قكؿ الشاعر: -8
 كىي حيرػ ال تجيب لمدينةَ ا كيخاطُب الفجرُ      
 كممؤىا الرمُل الجديب قّداميا البحُر اأُلجاجُ      

 المغة واألسموب:
 ما التفعيمة التي تتكرر في أبيات القصيدة؟  -1
 ما الفعل الماضي مف اسـ المفعكؿ: ُمضاع.  -2
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 الكاردة في المقطع األخير. (أناشيد) نعرب كممة  -3
 بع.ما نكع التناّص الكارد في المقطع الرا  -4
 ما داللة استخداـ الفعل المضارع في الحديث عف معاناة المدينة المحاصرة؟ -5
 

 القواعد:

 (1) معاني بعض األدوات النحوّية

 : أنقر 

 المجمكعة األكلى:

 عمييا. مارباط يـك في سبيل هللا خير مف الدنيا ك  -1

 المتفييقكف؟ ما -2

  (22المّزّمل: )     خيرا كأعظـ أجرا"  تقدمكا ألنفسكـ مف خير تجدكه عند هللا ىك ماقاؿ تعالى:" ك   -3

 المجموعة الثانية:

 (255)البقرة:  "ؼ َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإال  ِبِإْذِنوِ ال ذا ذ َمفْ قاؿ تعالى: " -1

 يحّقِق االنتصار عمى ذاتو ينتصْر عمى سّجانو. َمف -2

     .ىـ دكني مفأنظر إلى  كأمرني أفْ  -3

 نالحع:

أّف )ما( تكّرر كركدىا في األمثمة السابقة، كلكّنيا كردت في كّل جممة لمعًنى ى نبلحع أمثمة المجمكعة األكل بعد قراءة
 مختمف، ككظيفة نحكّية مختمفة؛ ففي المثاؿ األّكؿ كردت اسمًا مكصكاًل بمعنى الذؼ.

 أّما في المثاؿ الثاني فقد كردت استفيامّية؛ ألّنيا استخدمت لمسؤاؿ.

 تقديـ الخير في الدنيا ليجد جزاءه عند هللا.كفي الثالث كردت شرطّية؛ تشترط 
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كيتغّير إعراب )ما( تَبعًا الختبلؼ نكعيا؛ ففي المثاؿ األّكؿ جاءت اسمًا مكصكاًل، كاالسـ يتطّمب مكقعًا 
. كفي المثاؿ الثاني كقعت ألّنو معطكؼ عمى الدنياجّر؛ إعرابّيًا، كىي ىنا اسـ مكصكؿ مبنّي عمى السككف في محّل 

 فياـ مبنّيًا في محّل رفع مبتدأ. أّما في المثاؿ األخير فيي اسـ شرط مبنّي في محّل نصب مفعكؿ بو مقّدـ. اسـ است

المثاؿ األكؿ استفيامّية؛ ألّنيا اسُتخدمت في  )َمف( جاءت  أفّ  ،أمثمة المجمكعة الثانية نبلحع بعد قراءةك 
 رفع مبتدأ.  لمسؤاؿ، كُتْعرب اسـَ استفياـ مبنّيًا عمى السككف في محلّ 

كفي المثاؿ الثاني جاءت شرطّية؛ تشترط االنتصار عمى الذات لتحقيق النصر عمى السّجاف، كتعرب َمف 
 . رفع مبتدأ الشرطّية بحسب مكقعيا في الجممة، كىي ىنا اسـ شرط مبنّي عمى السككف في محلّ 

ي اسـ مكصكؿ يستخدـ لمعاقل، كيككف إعرابيا كفي المثاؿ الثالث جاءت )َمف( اسمًا مكصكاًل؛ ألّنيا بمعنى الذؼ، كى
 جّر بحرؼ الجّر. بحسب مكقعيا في الجممة، كىي ىنا اسـ مكصكؿ مبنّي عمى السككف في محلّ 

 

 نستنتج:

 أّف لؤلدكات النحكّية معاني متنّكعًة تتبعيا كظائف نحكّية متنّكعة، منيا أّف:

 )ما( تأتي: -1

 شرطّية، مثل: ما تزرْع تحصْد. -

 (96النحل:)عندكـ ينفد كما عند هللا باؽ"  ة، مثل: "ماأك مكصكليّ  -

 أك استفيامّية، مثل: ما ىي آثار التطّكر العممّي في حياتؾ؟ -

 كىذه أسماء ليا محّل إعرابّي يحّدده مكقعيا في الجممة. 

 َمف. كقد تأتي: -1

 استفيامّية، نحك: َمْف حّرر القدس مف الصميبّييف؟ 
  الحطيئة:أك شرطّية، نحك قكؿ 
 الُعرُؼ بيَف هللا كالناسِ  الخير ال َيعَدـ جكاِزَيو     ال يذىبُ  ف يفعلِ م
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 . أك مكصكلّية، نحك: َمف حّرر القدَس قائد  عظيـ 

 كفي كّل الحاالت ىي اسـ ُتعرب حسب مكقعيا مف الجممة. 

 التدريبات:

شارة خطأ أماـ العبارة الخ -أّكالً   يما يأتي.ف طأنضع إشارة صح أماـ العبارة الصحيحة كا 

 جاءت )ما( في قكلو تعالى: "ما عنَدكـ ينفُد كما عنَد هللا باٍؽ" مكصكلّية. -1

 رفع مبتدأ. في محلّ  إعراب )َمف( في قكؿ الشاعر: "مف الذؼ أفضى لسيٍف في الضمكع كسم و" اسـ استفياـ مبنيّ  -2

 .الّصدارة في الكبلـ دائماً  )َمف( ك )ما( ليما حقّ  -3

 ـ لمعاقل ك )ما( لغير العاقل.)َمف( تستخد -4

 نستخرج )ما، كَمْف( مف الجمل اآلتية، كنبّيف نكعيا: -ثانياً 

 (197)البقرة:           قاؿ تعالى: "كما تفعمكا مف خير يعممو هللا"  -1

 )محمكد مكزة(    النّص أكسع كالقراءة حّرة  فمف استبّد كضّيق القرآنا  -2

 )أبك القاسـ الشاِبّي(الّدىر بيف الُحَفر  أبدَ  ْش كمف يتيّيب صعكد الجباؿ يعِ  -3

 
 نستخدـ األدكات النحكّية اآلتية في جمل مفيدة: -ثالثاً 

 ما مكصكلّية. -1

 مف شرطّية. -2

 مف استفيامّية. -3

 نعرب الكممات التي تحتيا خطكط فيما يأتي: -رابعاً 

 (7)الحشر:يكا" آتاكـ الّرسكؿ فخذكه كما نياكـ عنو فانت ماقاؿ تعالى: "  -1
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 (52)يس:كعدنا الرحمف كصدؽ المرسمكف"  ماقاؿ تعالى: "ىذا  -2

 في السماء. مفكـ في األرض يرحمْ  َمفْ ارحمكا  -3

 

 التعبير:

 .كعرُضو" ،كمالو ،"كّل المسمـ عمى المسمـ حراـ: دموصمى هللا عميو كسّمـ:  -يث الرسكؿنكتب مقالة حكؿ حد 

 (ركاه مسمـ)
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 ةلسابعالوحدة ا
 األلياف البصرّية

 (بتصّرف، ماطيّ سارة سالم القِ )

 بين يدي النص:

يدكر  أىمية كبيرة، ًا ذاذا النّص مكضكعى، تناكلت في ليبيا فية مركز البحكث النككيّ سارة القماطي باحثة في 
لجراحة، كاالستشعار ل الضكء، كاكنق ،كاالّتصاالتفي مجاالت مختمفة،  يقّدـ لمبشرّية خدمة جميمة حكؿ كشف عمميّ 

عمى الفائقة ، إضافة إلى قدرتيا ةالنحاسيّ  الككابلب قياساً  مف أمكاؿ ةيّ ياؼ البصر يتناكؿ ما تكّفره األل كما ،عف ُبعد
 بشكل أفضل.األداء 

 األلياف البصرّية

ة الرئيسّية لصنع لمادّ مؾ الشعرة مصنكعة مف الزجاج، كاافة رقيقة بسُ أسبلؾ شفّ  ؟ إّنيااأللياؼ البصرّية ما
 .مف النحاس المستخدـ في األنظمة الكيربائّية كىك أرخص ثمناً  ،األلياؼ البصرّية ىي الرمل

 ،بسرعة الضكء ،لمسافات طكيمة جداً  ليا القدرة عمى تمرير الضكء ،طبقتيف مفقيقة عيرة دشُ  الميف البصرؼّ ك   
مف  لياؼلحماية األ ؛كغيرهاط حاط بغبلؼ أك أكثر مف المطّ يُ  بلً كابِ مجمكعة منيا  كلّ  ف ككّ كتُ  ،بكفاءة عالية جداً ك 

 .نيلمثّ  ةالحركة كقابم ةسيم ايجعمِ ك  ،الكسر كالخدش

 

 ؛ر كاالنتشار بسرعة ىائمةة في التطكّ ق المعمكمات، كىي مستمرّ في تدفّ  اً أساسيّ  دكراً  األلياؼىذه تمعب ك 
ؤللياؼ كل .رة بذلؾ كثيرًا مف فرص العملمكفّ  ،ةمجاالت العمميّ عة مف المتنكّ  كمجمكعةً  ،صاالتمجاؿ االتّ  يَ لتغطّ 
ذا ، كثيرة ت  كتطبيقا ليا فكائدك ات ىائمة مف المعمكمات، عمى نقل كميّ فائقة رة دَ قُ  البصرّية األلياؼ ككابل  رأيناكا 
 فمف نستغرب ذلؾ. ،حاسكبأك ال فازفي منازلنا إليصاؿ اإلشارة إلى التم البصرّية

 أّنيا، كمف ىذه المزايا ةالنحاسيّ بداًل مف الككابل كاألسبلؾ ة مزايا مختمفة أّدت إلى انتشارىا صريّ البكلؤللياؼ 
ة كليست ألّف الطاقة المنقكلة خبلليا ضكئيّ  ؛مف نقطة اإلرساؿ إلى نقطة االستقباؿ الكيربائيّ تغنينا عف العزؿ 

كيمكف االستفادة منيا في  ،فاستخداميا آمِ  ألفّ  ؛اً صيّ ال يتطمب اختصا األلياؼ البصرّيةة، كما أّف تركيب كيربائيّ 
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حدكث شرارة عند مف خطر  ألّنو ال ؛كاألمطار كالثمكجضة لميكاء كفي األماكف المكشكفة المعرّ  ،ةاألماكف العامّ 
فيي ال تعمل عمى رفع ، دكف ضرر الضكءلنقل  األلياؼ البصرّيةيمكف استخداـ  كما ،ضيا لمقطع أك الخدشتعرّ 
اميا مع ة حرارة المساحة المحيطة بيا، ما يمغي الحاجة إلى نظاـ تبريد، كيحكؿ دكف كقكع الضرر عند استخددرج

ة الضاّرة؛ طعمة كاألزىار كالمكحات الفنّية؛ نظرًا لخمّكىا مف األشعة فكؽ البنفسجيّ بالحرارة، كاأل المكاد التي تتأّثر سمباً 
تستبدؿ األلياؼ البصرّية بأنظمة اإلضاءة الكيربائّية؛ لمحفاظ عمى كنكزىا  مف المتاحف الكبرػ  األمر الذؼ جعل كثيراً 

صالحة جعميا يكىذا  ال تحتاج إلى صيانة دكرّية بعد التركيب؛ أّنيا األثرّية، كحمايتيا مف التمف. كمف مزاياىا
 .كتحت األرض ،حت الماءكت ،ة كاألسقف العاليةالنحاسيّ يصعب فييا استخداـ الككابل  لبلستخداـ في األماكف التي

نا نستخدـ أؼ أنّ  ؛ة نقاطقادرة عمى تمرير الضكء مف مصدر كحيد لمضكء إلى عدّ  أّنيا مزاياىاكمف طريف 
إذ يمكف  ،التكاليف، إلى جانب التكفير في الكزف  تقميلا يساىـ في م عّدة؛ إلضاءة أماكفَ  ،فقط كاحداً  اً ضكئيّ  مصدراً 

مكا، إذ سُ  قلّ أ األلياؼ البصرّية كما أفّ  كجـ فقط، 3.6يزف  كجـ بميف بصرؼّ  94.5كزنو  استبداؿ كابل نحاسيّ 
ل مف أجرة نقل كىذا يقمّ سـ،  0.635قطره ال يتجاكز  سـ بميف بصرؼّ  7.62قطره  يمكف استبداؿ سمؾ نحاسيّ 

بالمجاالت  تتأّثرأّنيا ال  كما. في الطائرات أك في سفف الفضاء األلياؼ البصرّيةعند استخداـ  الككابل خصكصاً 
  ش.شكيت كالتّ لمّتنّص  فُتصبَح ُعْرضة ،ةة كالمغناطيسيّ يّ ائالكيرب

*** 

ستخدـ في مجاؿ تُ  أّنياكمعظـ الناس يعتقدكف رىا، ْص حَ  يصعبُ  ة  ثير ك ة استخدامات  البصريّ لؤللياؼ ك 
ككابل الب البصرّية أللياؼا ككابلباستبداؿ  ةمف شركات الياتف كالتمفز  كثيركذلؾ بسبب اىتماـ  صاالت فقط،االتّ 

  ًا.بل لنقل الصكت كالصكرة مع ،ليس لنقل الصكت فقط ،النحاسّية

، فَسرعاف ما بدأت شركات ـ1977كيزداد استخداـ األلياؼ البصرّية بشكل سريع منذ أّكؿ استخداـ ليا عاـ 
رّؼ ليذه األلياؼ العمكَد الِفقْ  كصارت ىذهالياتف باستبداؿ خطكط األلياؼ البصرّية بككابميا النحاسّية القديمة، 

الشركات، تستخدميا في كل االّتصاالت، ال سّيما عبر المسافات الطكيمة، فقد تمكنت مؤسسة الياتف كالتمغراؼ 
مف تركيب كابل زجاجّي ال يتعّدػ ُسمؾ اإلصبع، بيف مدينتي نيكيكرؾ ككاشنطف،  -عمى سبيل المثاؿ- األمريكّية
نقل اإلشارة إلى مسافات أبعد، كبسرعة أكبر مّما  ىاتفّية في كقت كاحد، كما يمكنو مةألف مكال 240يستطيع نقل 

 تؤّديو األسبلؾ النحاسّية، دكف الحاجة إلى محّطات الّتقكية الشائعة في االّتصاالت الياتفّية كالتمفازّية.

لغيرىا أْف يصل مكف ال يُ  لترػ ما في الجسـ لأف تتسمّ يمكف  األلياؼ البصرّيةأّف تبّيف  ،كفي مجاؿ الطبّ 
 ىذه ة، كما تستخدـبصريّ  -ة الميفطة المناظير الباطنيّ اء ما يحدث داخل جسـ اإلنساف بكساب األطبّ حيث يراقِ  ،إليو
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اء لنقل األطبّ  ياكيستخدم ،الكصكؿ إلييا بُ كنة صغيرة يصعُ مْ لتركيز الضكء عمى أَ  ؛ةات الجراحيّ في العمميّ األلياؼ 
 ليف بصرؼٍّ ر بْ يرسل عَ  أفْ ب -عمى سبيل المثاؿ- مىالكُ حصى يعالج  إذ يمكف لمطبيب أفْ ييو، كتكجشعاع الميزر 

 يستطيع جسـ اإلنساف أفْ  اً ى إلى أجزاء صغيرة جدّ حًص ما فييا مف تفتيت ل ؛ميةإلى الكُ ة مف ضكء الميزر قكيّ  ةً نبض
 .ص منيا بسيكلةيتخمّ 

ة مف العكامل الفيزيائيّ  ككثير ،كدرجات الحرارة ،كالضغط ،الصكت استشعارعمى  قدرة   ؤللياؼ البصرّيةكل
قد ك بسرعة الضكء،  ياقمفيي تن ،في ىذه التقنية ىك سرعة كصكؿ المعمكمة األلياؼ البصرّيةز كما يميّ  .ةكالكيميائيّ 
راقبة في أنظمة م األلياؼ البصرّيةحيث تستخدـ  ،ف المجاالت، كمجاؿ النفطفي مختمِ  ُطّبقتىذه التقنية ك  راجت
 .في األنابيبق النفط تدفّ 

أسباب البحث كالدراسة، بما  لكبير لمعمـ، نجد لزامًا عمينا أف نأخذ بكلّ طّكر اكالتّ  ،أماـ ىذا اإلنجاز المذىل
 .مناحي الحياة سعادتيا في كلّ ة ق لمبشريّ حقّ يُ 

  معاني المفردات: 

 أك ألياؼ. ،كابل: حبل مف أسبلؾ معدنّية

 استشعار: تحّسس.

 :واالستيعاب همالف

 ة لصنع األلياؼ البصرّية؟ما الماّدة الرئيس -أّكالً 

 اط؟حاط األلياؼ البصرّية بالمطّ اذا تُ لم -ثانياً 

 ة عمى حساب الككابل النحاسّية؟ما المزايا التي أّدت إلى انتشار األلياؼ البصريّ  -ثالثاً 

 اؼ البصرّية؟متى بدأ استخداـ األلي -رابعاً 

 .بّ لياؼ البصرّية في الطّ كجكه استخداـ األمف  نذكر كجياً  -خامساً 

 ذلؾ. ، نكّضحيحتاج نقل الطاقة عبر األلياؼ البصرّية إلى محّطات تقكية ال -سادساً 

 نّصت؟شكيش كالتّ ما الذؼ يجعل األلياؼ البصرّية ُمقاِكمة لمتّ  -سابعاً 
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 ا......األلياؼ البصرّية أّني مزاياكمف طريف  نكمل العبارة اآلتية: -ثامناً 

 :والتحميلالمناقشة 

 .ذلؾ ، نكّضحيزداد استخداـ األلياؼ البصرّية بشكل سريع -أّكالً 

 ل ما يأتي:نعمّ  -ثانياً  

 ُتكّكف كّل مجمكعة مف األلياؼ البصرّية كاِببًل ُيحاط بغبلؼ أك أكثر مف المّطاط كغيره. - أ

 ال يتطّمب تركيب األلياؼ البصرّية اختصاصّيًا. - ب

 استخداـ األلياؼ البصرّية. حف الكبرػ ُتفّضل المتا -ج

 لعبلج مريض. خدمت فييا األلياؼ البصرّيةاستُ  دثةنذكر حا -رابعاً 

 نناقش ما يأتي: -خامساً 

 تكّفر األلياؼ البصرّية فرصًا كثيرة لمعمل. - أ

 العمميُّ خدماٍت جميمًة لمبشرّية. يكّفر التطّكرُ  - ب

 المغة واألسموب:

 ؟تغنينا عف العزؿ الكيربائّي مف نقطة اإلرساؿ إلى نقطة االستقباؿ جممة: ما المحّسف البديعّي في -أّكال

 غكّؼ.في أصميا المُّ  (عيرةشُ ) كممة تشترؾ مع كممة فقرة قبل األخيرةال نستخرج مف -ثانياً 

 نضبط أكاخر الكممات التي تحتيا خطكط في الجمل اآلتية: -ثالثاً 

 .ضةنبْ يرسل عبر ليف بصرّؼ  - أ

 كتطبيقات كثيرة. فكائدة لؤللياؼ البصريّ  - ب

 ت كالتشكيش.لمتنّص  عرضةتصبح  -ج

 اسـ فعل ماٍض. نستخرج مف النّص  -رابعاً 
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 القواعد

  (2) معاني بعض األدوات النحوّية ووظائفها

 اّلتي تحتها خطوط ومعانيها: الكمماتنقرأ الجمل اآلتية، ونتأّمل نوع 

 :أ() المجموعة
 ل  عمى قدرة الخالق.هللِا، إّف التطّكر العممّي لدليك  -1
 تكجييو.ك يزر لنقل شعاع المّ  ؛يستخدـ األطّباء األلياؼ البصرّية  -2

 التطّكر العممّي.ك تتحّقق رفاِىَية البشر  -3

 :ب() المجموعة

 األلياؼ البصرّية.ف ،استخدـ اإلنساف الككابل النحاسّية  -1

 شكيش.ضًة لمّتنّصت كالتّ ُتصبَح عر فال تتأّثر األلياؼ بالمجاالت الكيربائّية كالمغناطيسّية،   -2

 مف نستغرب ذلؾ.فإذا رأينا ككابل األلياؼ البصرّية في منازلنا،   -3

 

 نالحع:

سنجد ليا في كّل جممة معًنى مختمفًا، ككظيفة نحكّية مختمفة؛ ففي  ،(أ) إذا تأّممنا الكاك في أمثمة المجمكعة
لمقَسـ بو، فيي، إذًا، حرؼ جّر يفيد القسـ، كما القسـ كّميا تجّر ا ألّكؿ، جاءت الكاك حرؼ قسـ، كأحرؼالمثاؿ ا

 بعدىا اسـ مجركر.

فالكاك عاطفة؛ ألّنيا تدّؿ عمى الجمع كالمشاركة في الحكـ، كالمعنى: أّف األطّباء  ،انيأّما في المثاؿ الثّ 
 مجركرًا.  ، كالمعطكؼ مف التكابع، كنعرب ما بعد الكاك اسمًا معطكفاً ويستخدمكف األلياؼ لنقل الشعاع كتكجيي

؛ فيي كاك تتحّقق رفاىية البشر مع تطّكر العمـنجد أّف الكاك جاءت بمعنى مع؛ أؼ  ،كفي المثاؿ الثالث
 المعّية، كيعرب ما بعدىا مفعكاًل معو منصكبًا.
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ذا تأّممنا الفاء في أمثمة المجمكعة نبلحع أّنيا في المثاؿ األّكؿ جاءت عاطفًة تدؿ عمى الترتيب  ،(ب) كا 
يب في الحكـ، كيككف ما بعدىا معطكفًا. كفي المثاؿ الثاني جاءت سببّية؛ ألّنيا تبّيف أّف تأّثرىا بالمجاالت كالتعق

 شكيش.نّصت كالتّ الكيربائّية كالمغناطيسّية يسبب تعّرضيا لمتّ 

 أّما في المثاؿ الثالث، فقد كقعت الفاء في جكاب الشرط. 

 نستنتج:

 عًة تتبعيا كظائف نحكّية متنّكعة، منيا أّف:أّف لؤلدكات النحكّية معاني متنكّ 

  )الكاك( تأتي: -

  (1)الّشمس:حرؼ جّر كقسـ، نحك: "كالشمس كضحاىا"                                            -1

 عاطفة، مثل: تستخدـ األلياؼ البصرية في االّتصاالت كالّطّب. -2

 لممعّية، نحك: سيرُت كالنجـَ. -3

ي حرؼ ال محّل لو مف اإلعراب، لكّف اّلذؼ يختمف ىك إعراب ما بعدىا؛ كفي كّل األحكاؿ، ى    
ْف  ْف جاءت عاطفة كاف ما بعدىا معطكفًا، كا  فإْف جاءت حرؼ جّر كقسـ كاف ما بعدىا مجركرًا، كا 

 جاءت لممعّية كاف ما بعدىا مفعكاًل معو منصكبًا.

 :الفاء( تأتي) -

ـّ أماتو فأقبره": "مثل قكلو تعالىعاطفة،  -1   (21عبس: )                           ث

 فتندـَ. ،مثل: ال تيمل أك سببّية، -2

 كقكؿ المتنّبي: أك كاقعة في جكاب الشرط، -3

 جكـِ النُّ  بما دكفَ  فبل تقنعْ          مركـٍ  في شرؼٍ  إذا غامرتَ 

ْف جاءت فإْف جاءت عاطفة كاف ما بعدىا معطكفًا، كا   كىي في كل األحكاؿ حرؼ ال محّل لو مف اإلعراب.
ْف كقعت في جكاب الشرط كاف ما بعدىا جكابًا لمشّ   رط.سببّية كاف الفعل بعدىا منصكبًا، كا 
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 :فائدة
، ،نيي) ببّية أْف تككف مسبكقة بنفي أك شبو نفييشترط في فاء السّ   (. أك ترجٍّ  أك استفياـ، أك تَمفٍّ

 
 :التدريبات
 أماـ الجممة غير الصحيحة: (×) أماـ العبارة الصحيحة، ك () نضع إشارة -أّكالً 
 عاطفًة. (مف البيت كشركَؽ الشمسِ  خرجتُ )الكاك( في قكلنا: ) جاءت -1
 .اً مجركر  اً التيف( في قكلو تعالى: "كالّتيِف كالّزيتكِف كطكِر سينيف" اسم) نعرب كممة -2
فعبًل  (32ب: )األحزاكِؿ فيطمع الذؼ في قمبو مرض" يطمع( في قكلو تعالى: "كال تخضعَف بالق) نعرب كممة -3

 .مضارعًا مرفكعاً 
البقرة: )      كنبّيف نكعيا:الكاك، كالفاء( مف الجمل اآلتية، ) نستخرج -ثانيًا 
197) 
 سرُت كسكَر الحديقة.  -1
 حيدر محمكد()      نارًا كتكقده نكرًا يضّكييا  زيت فتكقَده لـ َيعْد في الّربا  -2
ف تبتـ فمكـ رؤكس أمكالكـ ال تَ   -3  (279البقرة: )    ظممكف كال ُتظممكف"قاؿ تعالى: "كا 
 ، كنبّيف نكعيا.(كالكاك ،الفاء)نستخرج مف الدرس أمثمة أخرػ لكّل مف  -ثالثًا 

 :إعرابًا تاّماً  خطكطنعرب ما تحتو  -رابعاً 

 .الكعبة كربِّ فزت   -1
 (52يس:)      صدؽ المرسمكف"ك الرحمف  كعد قاؿ تعالى: "ىذا ما  -2
 ُطؾ.سقَ  فيكثرَ ال تكثر الكبلـ  -3
 ) المتنّبي(بما دكف النجكـ         فبل تقنعإذا غامرَت في شرؼ مرـك   -4
 (2،1 الفجر:)        ، كلياٍؿ عشر"كالفجرقاؿ تعالى: "  -5
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 الوحدة الثامنة

 من أدب السجون 
 مراَفعاٌت أمام ضميٍر غائب

 (كائل محيي الديف)
 بين يدي النّص:

جنين، تخّرج في جامعة الّنجاح الوطنّية، بدرجة الماجستير في المغة وائل محيي الّدين: أديٌب فمسطينّي من    
 العربّية، يعمل معمِّمًا، ومحاضرًا غير ُمتفرِّغ في الجامعة العربّية األمريكّية، اعتقمه االحتالل مّرات عّدة.

حتجز االحتبلؿ كيدكر ىذا الّنّص حكؿ محنة االعتقاؿ اإلدارّؼ الذؼ خضع لو الكاتب خمس عشرة مّرة، حيث ي  
ّرّؼ(. كمّما يضاعف مرارة ىذا  األسيَر الفمسطينّي دكف تكجيو الئحة اّتياـ ِبحّقو، ُمتَذّرعيف بما يسّمكنو )الممّف السِّ

د مّراٍت ُمتتاليٍة دكف َسَبب.  االعتقاؿ أّنو ُيَمد 

 

 
لفمسطينييف، حيث يحتجز يدكر ىذا النّص حكؿ محنة االعتقاؿ اإلدارّؼ الذؼ يعاني منو كثير  مف األسرػ ا

ّرّؼ(، كمّما يضاعف مرارة الممف السّ ) الصياينُة األسيَر الفمسطينّي دكف تكجيو الئحة اّتياـ بحّقو، متذّرعيف بما يسّمكنو
 ىذا االعتقاؿ أنو ُيَمّدد مّراٍت متتاليٍة دكف سبب.
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الن َقب( يشّق طريقو إلى عظامنا، ) تاركًا صقيععمى استحياٍء يأتي الصباح، يكارؼ شمسو الخجمى مف بؤسنا، 
الجاّؼ... أُمّر بنظرؼ عمى كجكه المعتقميف حكلي، كقد تركْت قسكة متسّمبًل إلى أعماقنا العطشى عبر شقكؽ جمدنا 

الصحراء َبْصَمتيا عمى كجكىيـ، لكّنيا لـ تنْل يكمًا مف بريق العزيمة في عيكنيـ، كأّنى ليا أْف تذىب بدىشة 
" بجانبي، فألتِفت إليو، برشوابتساماتيـ العذبة، اّلتي تفتّر عنيا شفاىيـ المتشّققة كشبّلؿ دؼء. يتنّيد أبك العبد عمى "

كأبتسـ، أعرؼ ىذا الصباح جّيدًا، صباح المحاكـ اليزيمة، كالميازؿ البائسة، ننظر كبلنا إلى بّكابة القسـ، ككأّننا مف 
 فرط ما خضنا غمار ىذه التجِربة البائسة قد حفظناىا عف ظير بؤس.

  الشاكيش(، أحِضر ىذه األرقاـ لممحكمة.) ّيياكالعادة يأتي الجنكد مدّججيف بالجريمة كالسبلسل؛ لينادكا: أ  
 أرقاـ، نحف في ُعرفيـ مجّرد أرقاـ! أقكؿ لنفسي كي ال يكسرني األسى: نحف أىل األرض، كىـ العابركف.  -
 .السادّيةأسرعكا، رّددىا بعبرّية خميطة بقميل مف العربّية ككثير مف  ىّيا -

المخابرات كظنكنيـ، كُغّيبنا عنيا ركحًا كُحججًا كمرافعًة، كُنساؽ ُمكَرىيف لحضكر محكمة أُعّدت ليكاجس 
األمنّي، كنحف مشدكدكف ألعصاب تتأرجح بيف الخكؼ كالرجاء، كىناؾ مّتسع  لمقمق  لميَكسلنْمثَل أماـ قاٍض مشدكٍد 

كال قّكة،  يتمّذذ في سادّيتو، كمندكب مخابرات يتسّمح بالبطش، كمحامية ال حكؿ ليا أْف يصكؿ كيجكؿ، أماـ قاضٍ 
 كنحف بيف أقفاص مف حديد َتمتحف إنسانّيتنا، كتجعمنا عمى قَمق كأّف الريح تحتنا.

كاف صابر  اّلذؼ َمُثل أماـ محكمة اإلدارّؼ لممّرة الثبلثيف، أكثَرنا ُسْخطًا عمى ىذه الميازؿ اّلتي يجبرنا    
ـ أّنو يحتجزنا، بعيدًا عف أحبتنا، لسبب قانكنّي، فما االحتبلؿ عمى المشاركة فييا؛ ليزّيف كجيو القبيح، كيكِىـ العالَ 

 بب اّلذؼ ال يمكف لبلّدعاء ذكره في ممف االّتياـ؟ السّ 
كانت تمؾ المحظات اّلتي نمتقي فييا أثناء نقمنا إلى المحكمة، صراعًا مريرًا بيف يقيننا بعَبثّية محاكميـ الصكرّية  

لمخالف لكّل المكاثيق الدكلّية، كبيف خيط األمل اّلذؼ ال يستطيع قمب المعتقل الجائرة، اّلتي ترّسخ االعتقاؿ اإلدارّؼ ا
المتمّيف لمحرّية إاّل أْف يتعّمق بو، كيسألنا صابر  كعادتو كّمما التقينا في حافمة لممحكمة: ىل ستترافعكف أماـ القاضي؟ 

ؽ بخيط األمل الرّ   عتنا، لعّمو يبصق عمى كرسّي العدالة المزّيف.يكفي أْف نزعج القاضي بمراف :قيقكنجيبو، كنحف نحدِّ
(، لتبتمعنا زنازيف انتظاٍر ضّيقة  تكتّع بالرطكبة كالبؤس البكسطة) كصمنا إلى مبنى المحكمة، نزلنا مف صندكؽ   

يف كاحدًا كالترّقب. سياط  ُتمِيب أركاحنا، فيخمُد كلٌّ مّنا إلى تأّمبلتو اّلتي تقطعيا أصكات الجنكد كىـ يستدعكف المعتقم
 تمك آخر؛ لممثكؿ أماـ الّنيابة.

كاستدعاني الجنكد لمقاء المحامية اّلتي ستترافع عّني، سرُت كالصراع يحتدـ داخمي، ال يستطيع المعتقل 
اإلدارّؼ ميما بمغ بو يقيف البؤس أف يكقف خيط األمل الرقيق عف العبث بقمبو، تركني الجنكد مع المحامية لدقائق، 

 الذىاب إلى المحكمة العميا في القدس، فمرّبما أجد ىناؾ مف القضاة َمف يسمع كيعقل. قمت ليا: أريد
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 قالت: دْعؾ ِمف ىذا، القضاة في العميا أشّد سكءًا، ىذه المّرة عميؾ أْف تتكّمـ كتحاكميـ، كتحاكـ ضمائرىـ.   
 قمت: سأتكّمـ، رغـ يقيني أْف ال جدكػ.

قيُت في االنتظار ساعتيف، قبل المثكؿ أماـ المحكمة اّلتي حفظت ذىبت المحامية إلى قاعة المحكمة، كب
خطيرًا عمى أمف ) عركضيا المسرحية اليزيمة، استعرَض طاَقـ المخابرات عضبلتيـ كمعمكماتيـ اّلتي لـ تتعّد َكْكني

 المنطقة( كما يزعمكف، كلي ممّف سرّؼ لف يتـّ كشفو إاّل أماـ القاضي كحَده.
  
 كترجميا جندّؼ جيء بو ليذه الغاية. ،شيئًا؟ أشار إلّي القاضي أتريد أْف تقكؿ -

 
كـ تصادركف نّ لقد قمت أشياء كثيرة، كلـ تسمعيا أنت كال غيرؾ مف القضاة، فيل ُستحّكمكف ضمائركـ ىذه المّرة؟ إ -

 تعرفكنيا، كتعتبركننا، بسبب ا، فيل خكفكـ مّنا غير المبّرر تيمة؟ إّنكـ تحاكمكف نّياتنا اّلتي الحرّيتنا بذريعة خكفكـ منّ 
 كىمكـ، خطرًا عمى أمف المنطقة، كأنا أعتبر ممّفكـ السرّؼ ذريعًة الضطياد إنسانّيتي كمصادرة حّقي في الحياة.

لقد  عمى كجو القاضي لـ أفيميا، ثـ غّير مف ِجمستو، كلـ أغّير أنا مف ليجتي، ككاصمت: بدت عبلمات  
بعيدًا عف أىمي كعائمتي دكف تيمة، سكػ ىكاجس مخابراتكـ، فماذا تريدكف  أمضيت في سجكنكـ اثني عشر عيداً 

 أكثر؟ 
 ،انتيى يـك المحكمة الطكيل الشاّؽ، كعدت أنا كأبك العبد إلى القسـ، كَأْسمـ كّل كاحد مّنا جسده المتعب لمُبرش

 كغّط في قَمٍق عميق.
ـُ عائمّي، كتارة أرػ القاضي بأظافر طكيمة كالدّ  رحٍ كانت ليمة مثقمة بالرؤػ كالككابيس، فتارة أجدني في غمرة ف

فأشعر بالفزع، لـ يسعفني إاّل أذاف الفجر، فصّميت، كاستغرقت في خشكٍع كمناجاة، فاطمأّف  ،يقطر مف بيف أصابعو
أصحَك مّرة أخرػ عمى  قمبي، كعدت إلى رتابة السجف ألكمل الزحف إلى العيد الثالث عشر في المعتقل، قبل أفْ 

كأقكؿ متشّبثًا بخيط األمل الرقيق: سنترافع عف أنفسنا  ْثقٍل باأللـ، كألتفَت إلى أبي العبد اّلذؼ تنّيد بجانبي،اح مُ صب
 كما في كّل مّرة. 

مّرة أخرػ أماـ القاضي كِعصابات الجبّلديف، استعرض رجل المخابرات ىَكَسو كجنكنو، كتقّيأ ما لديو مف 
يو سكػ افتراءاتو كركاياتو التي تقطر حقدًا. كحيف أشار إلّي ألتكّمـ ىذه المّرة، لـ أزْد خبث، كتسّمح بممفٍّ سرّؼ ليس ف

 عمى قكلي: ما زالت لدّؼ رغبة في الحياة.
 كّدعتني المحامية بابتسامة كعبارة مقتضبة: اطمئّف، يبدك أّف المخابرات ستطمق سراحؾ غدًا. 

كثيرًا بكبلميا، لكّنني َسرعاف ما عدت لمترّقب كالقمق، فما الذؼ  عدُت إلى السجف، كلـ أكْف قد خرجت منو، تفاءلت
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أْف يكاصمكا َسجني العبثّي الظالـ ىذا؟ تعب تفكيرؼ، كتعبت  -كقد سجنكني طكاؿ ىذه السنكات دكف تيمة -يمنعيـ
؟  معو أعصابي، فيل مف ساعة نكـ تخرجني مف ىذا األرؽ، كلكف ِمف أيف يأتي النـك

 عنقي، كتكّثب أممي، كتسارع اشرأبّ حمل أسماء َمف قّررت محكمة اإلدارّؼ اإلفراج عنيـ، حيف جاء الجندّؼ ي
 فتيّممت أساريره: نعـ، ُقـ، اسجْد لرّبؾ. في جسدؼ، كناديت الشاكيش بأعمى صكتي: ىل كرد اسمي؟ (األدريناليف)

كجكه المعتقميف بشائر فرح،  كقبل أف يستكعب قمبي األمر، عـّ اليتاؼ كالتكبير أرجاء القسـ، كانتشرْت في
 كفي عيكنيـ دمكع  كأمنيات  كترّقُب كعٍد طاؿ انتظاره.

جّيزت نفسي، كجمست كقمبي متمّيف، كعيناؼ شاخصتاف نحك بّكابة القسـ، متى ستأتي الحافمة، كُتقّمنا إلى 
 حدكد الظاىرّية؟

بُكسعي لمفردات قاصرة، كماذا مت صمتي، فاجاءت أخيرًا، فألقيت آخر نَظرات الكداع صكب إخكاني، كلز 
 غير التقّنع بالصبر كالتجّمد؟ كمضيت نحك الحافمة مقّيدًا، حتى كأنت في طريقؾ لمحرّية يجب أْف تككف مقّيدًا!

مضت ساعة كأكثر، تدقيق  إْثَر تدقيق، كتفتيش  كفحص  كأسئمة، ماذا سنيّرب مَعنا غير جباؿ الحزف اّلتي         
معتقميف؟ ماذا غير آماليـ بعناؽ كطٍف ال تَقّطعو الحكاجز، كال تبتمع المستكطنات أراضَيو؟ كطٍف ينكء حمميا بقمكب ال

 ، كطٍف ببل جراح، ببل ىكاء ممّكث، ببل طفكلة معذ بة، ببل إنسانّية مصاَدرة. الخبلفات، كال تْشُطره الجغرافياال تجّزئو 
 ّقفت.كتحّركت الحافمة، فرقص قمبي، كلكّنيا َسرعاف ما تك  

 لطَفؾ يا هللا.
 ابط عّني، كيقكؿ: لقد حصل خطأ، أنت ستعكد لمسجف، كصمنا قرار  بتجديد االعتقاؿ اإلدارّؼ لؾ.يسأؿ الّض 

كساد صْمت أحاؿ الفرحة ُغّصة، كامتؤلت الكجكه أًسى كحزنًا، كسمعت صكتًا تخنقو الَعبرة: يا أخي، ال تحزْف، خلِّ 
 .القكاعدالنتصار عمى ذاتو، أحرػ بو أْف ينتصر عمى سّجانو، إّنما ُيسجف األحرار ال أممؾ با كبيرًا؛ فَمف يحّقق ا

عادت الحافمة أدراجيا، كعدت لقيدؼ مف جديد، تْحممني السجكف كْىنًا عمى كىف، كيحممني األمل إلى ساعة 
 ال بّد ستأتي، كشمٍل ال بّد سيمتئـ، ككعد ال بّد آٍت.

  
 تفسير المفردات:
 ش األسير.البرش: فرا

 اليكس: الكساكس كالخكؼ.
 البكسطة: حافمة نقل األسرػ، كىي كممة معّربة.
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 األدريناليف: ىرمكف تفرزه الغّدة الكظرّية في حاالت االنفعاؿ.
 اشرأّب: امتّد.
 الّناس المتثاقمكف.القكاعد: 

 

 فائدتان لغوّيتان:

  ّدؼ ساد(؛ األديب ) ، نسبًة إلى الماركيزمذُّذ بممارسة العنف ضّد اآلخرادّية: اصطبلح بمعنى التّ الس
الفرنسّي المشيكر الذؼ تّتصف شخصّيات ركاياتو باالندفاع القيرّؼ إلى تحقيق المّذة عف طريق 

 (اإلنترنت، بتصّرؼ)                                                              تعذيب اآلخريف.

 :نقكؿ في العربّية 

ـّ الشمل. -1  ل

 الصدع. كرأب -2

 كسّد الُخّمة. -3

 كجَمع الشتات. -4

 كىي جميعًا بمعًنى كاحد، كىذا مف مظاىر الجماؿ كالكماؿ في العربّية.

 الفهم واالستيعاب:
 رمز اإلجابة الصحيحة في ما يأتي: نختار -أكالًّ 
 ما الّشخصّية الرئيسة في القّصة؟ -1
 ر.صاب -د   المحامية. -ج   القاضي. -ب   أبك العبد. -أ 
 ما نكع الصراع في القّصة؟ -2 
 ال صراع فييا. -د  داخمّي كخارجّي. -ج   خارجّي. -ب   داخمّي. -أ 

 في أّؼ السجكف تدكر أحداث القصة؟ -3
 تممكند. -د   ىداريـ. -ج   النقب. -ب   نفحة. -أ  
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 كـ قضى صابر في الحكـ اإلدارّؼ؟ -4
 ثبلثيف شيرًا. -د  َني عَشر شيرًا.اث -ج  سّت سنكات. -ب  اثنتي عْشرة سنة. -أ 
 القاضي.ك المحامية، ك العبد،  الصفة البارزة لكّل مف: صابر، كأبينذكر  -ثانياً 
 نعّمل ما يأتي:  -ثالثاً 
 إصرار األسرػ اإلدارّييف عمى الترافع عف أنفسيـ كّل مّرة. -أ 
 عدـ مكافقة المحامية صابرًا في التكّجو إلى المحكمة العميا. -ب 
 يجبر االحتبلؿ األسرػ عمى االشتراؾ في ميازؿ محاكميـ. -ج
 نرسـ صكرة الكطف كما يحمـ بو األسير في ىذه القّصة. -رابعاً 
 نصف حاؿ صابر حيف جاء الشاكيش بأسماء المفَرج عنيـ. -خامساً 
 نحّدد المكاف، كالشخكص، كالحدث في القّصة. -سادساً 
 

 المناقشة والتحميل:
 عبارات اآلتية؟ما داللة ال -أكالً 

أّييا الشاكيش، أحضر ىذه األرقاـ لممحكمة. -أ  

كتارة أرػ القاضي بأظافَر طكيمٍة كالدـ يقطر مف بيف أصابعو. -ب  

ما زالت لدّؼ رغبة في الحياة. -ج  

 أيف تْكِمف لحظة التأّزـ في القصة؟ -ثانياً 
 كيف كاَجو صابر النياية المأساكّية لمقّصة؟ -ثالثاً 

 ح الصكر الفنّية في العبارات اآلتية:نكّض  -رابعاً 

    الخجمى. يكارؼ شمسو -أ

   متسّمبًل إلى أعماقنا العطشى.   -ب
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  بلسل.يأتي الجنكد مدّججيف بالجريمة كالسّ  -ج

   كتقّيأ ما لديو مف خْبث. -د 

 أك سمعنا بيا. ،نصف معاناة ذكؼ األسرػ اإلدارّييف مف خبلؿ تجربة عشناىا -خامساً 
 .ذلؾ يحمل العنكاف اّتيامًا صريحًا لمُقضاة في المحاكـ الصييكنّية بغياب النزاىة كالعدالة. نناقش -سادساً 
 

 المغة واألسموب: 
 جكف كْىنًا عمى كىف"."تحممني السّ  :نذكر التناّص الكارد في عبارة -أكالً 

كف البديعّي الكارد في كّل مف العبارات اآلتية: ما المّ  -ثانياً   

   اكـ اليزيمة كالميازؿ البائسة؟صباح المح -أ

   ماذا بكسعي غير التقّنع بالصبر كالتجّمد؟ -ب

   أحاؿ الفرحة غّصة؟ -ج

 امتؤلت الكجكه أًسى كحزنًا؟ -د 
 ما المعنى الذؼ خرج إليو األمر في قكؿ المحامية:" دْعؾ مف ىذا، فالقضاة في العميا أشّد سكءًا"؟ -ثالثاً 
 في ما يأتي: خطكطنعرب ما تحتو  -رابعاً 

 فَرح. بشائركانتشرت في كجكه المعتقميف  -أ
 .كقمبي متمّيفجمسُت  -ب
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 وصّية الجئ

 (هاشم الرفاعيّ )

 بين يدي الّنّص:

ىاشـ الرفاعّي شاعر مصرّؼ، درس في األزىر، كاغتيل ُقبيل تخّرجو، كىك في الرابعة كالعشريف مف عمره، 
كاألّمة اإلسبلمّية، كبرع في تقّمص الشخصّيات، كمف أمثمة ذلؾ تقمُّص  تناكؿ فييا قضايا مصر ،( قصيدة187) ترؾ

 شخصّية الجندّؼ المستعِمر في قصيدة رسالة مف إفريقية، كتقمُّص شخصّية البّلجئ الفمسطينّي في ىذه القصيدة.

*** 

 الَغَسػقْ أنا يا ُبني  غدًا سيطكينػي 

ـْ َيْبَق مف ظّل الحياة سكػ   َرَمػقْ ل

 القمػقْ  َمشبػكبَ قمٍب عاش  كُحطاـ

 قد أشرؽ المصباُح يكمػًا كاحتػرؽْ 

 جف ػت بػو آماُلػو حتػى اختنػقْ 

*** 

، ككػاف لنػا كطػفْ   كانت لنػا دار 

 كبذلػت فػي إنقػاذه أغمػى ثمػفْ 

 بيدؼ دفنُت أخػاؾ فيو بػبل كفػفْ 

ـّ بػَي الكَىػفْ إاّل الدماَء كمػا   ألػ

 سكْبػُت األدمعػاإْف كنُت يكمًا قػد 

مػت َفقَدىػمػا مػعػا  فؤلّننػي ُحمِّ
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* * * 

: ُثْكػل  كاغتػراْب   ُجرحاف في جْنَبي 

 كلد  ُأضيَع كبمْػدة  َرىػَف العػذاْب 

* * * 

 تمؾ الّربكع ىناؾ قد عرَفْتؾ طفػبل

 حقبل َيجكبُ  كالّزىر حيف الّسنايجني 

 فاضت عميؾ رياضيا ماًء كظػبّل 

 لؾ األحداث أىْػبل دَىَمْت  كاليـك قد

* * * 

 ىـ أخرجكؾ َفُعْد إلى َمْف أخرجػكؾْ 

 فيناؾ أرض  كاف يزرعيػا أبػكؾْ 

 

 قد ُذقَت ِمف أثمارىا الّشيػَد الُمػذاْب 

 ؟أللسنػة الحِػراْب يػا؟ إالـَ تتركُ فػ

* * * 

 حيفا تِئّف أما سمعػَت أنيػف َحْيفػا؟

 ف َصْيفاكشَمْمَت عف ُبعٍد شذػ الميمك 

 تبكي إذا لَمحْت كراء األُْفػق َطْيفػا
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 سأَلْتو عف يكـ الَخبلص متى؟ ككيفػا؟

 ىي ال تريدَؾ أْف تعيش الُعمر َضيفا

* * * 

 َفَكراَءؾ األرُض اّلتي َغّذْت ِصباؾْ 

 كتَكدُّ يكمًا فػي شبابػَؾ أْف تػراؾْ 

ـْ ُتْنِسيا إيػّاَؾ أىْػكاُؿ الُمصػاْب   ل

 ْف مػلُء نظرِتيػا ِعتػاْب ترنك كلك

* * * 

 إْف جئَتيا يكمًا كفي يػدؾ الّسػبلحْ 

 كَطمعَت بيف ربكعيا مثل الّصبػاحْ 

 الِبطػاحْ فاىتْف: َسمي سْمَع الّركابي ك 

 إّني أنا األمُس اّلذؼ َضَمَد الجػراحْ 

 الُمسَتبػاحْ لّبيَؾ يا كطني العزيػَز 

* * * 

 ُف الُجنػاةْ ال َتْبكَيف  فما بكػْت عيػ

 ىي قّصة الّطغياف مف فجر الحيػاةْ 

 فارجْع إلى بمٍد كنكُز أبػي َحصػاهْ 

 قْد كنُت أرجك أْف أمكَت عمى ثََػراهْ 



 

111 
 

 ما كاف لػي أمػل  ِسكاهْ ذكػ أمل  

* * * 

 فإذا َنَفضَت غبار قبرؼ عػْف يػدؾْ 

 كمضيَت تمتمس الّطريق إلى َغِدؾْ 

 الّتراْب  فاذكْر كصّيَة كالٍد تحػتَ 

 َسَمبػكُه آمػاَؿ الُكيكلػِة كالّشبػاْب 

 

 :معاني األلفاظ والتراكيب

 الغسق: ظممة الميل.

 رمق: بقّية مف حياة.

 مشبكب: مشتعل.

ـّ بَي الَكَىف: صرت ىزيبًل.  أل

نا: الضكء.  الس 

 يجكب: يعُبر.

 َدَىَمت: اجتاحت.

 .الياـ: جمع ىاَمة، كىي الّرقاب

 كنحكىا. ،الخناجرألسنة الحراب: رؤكس 

 البطاح: جمع َبطحاء، كىي َمسيل الكادؼ.

 المستباح: المنَتَيؾ.
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 َذكػ: َذُبل.

 الفهم واالستيعاب: 

 نصف حاؿ البلجئ كما ظير في المقطع األّكؿ. -أّكالً 

 ما الجرحاف اّلمذاف يعاني منيما الشاعر؟ -ثانياً 

 نبّيف مبلمح ىذه الّصكرة.رسـ الشاعر صكرة البنو في الكطف قبل التيجير،  -ثالثاً 

 نيى البلجئ ابنو عف البكاء، فما تعميل ذلؾ؟ -رابعاً 

 شّخص الشاعر حيفا، ما الصفات اّلتي منحيا ليا؟ -خامساً 

 ّص.نذكر سبب بكاء حيفا كفقًا لما كرد في النّ  -سادساً 

 المناقشة والتحميل:

 حيف سبب ذلؾ.تنّقل الشاعر بيف الماضي كالحاضر، نذكر أمثمة، مكّض  -أّكالً 

 نكّضح الّصكر الفنّية فيما يأتي: -ثانياً 

 كحطاـ قمٍب عاش مشبكب القمق.  - أ
 يجني الّسنا. -ب

 نكّضح داللة ما يأتي: -ثالثاً 

 دفنت أخاؾ ببل كفف. - أ
 فارجع إلى بمٍد ُكنكُز أبي حصاه. -ب
 فإذا نفضت غبار قبرؼ عف يدؾ. -ج
 لّفت صباه بالّدخاف كبالّضباب. -د

 الشاعر القّصة مف آخرىا، ما أثر ذلؾ؟ بدأ -رابعاً 

  في تقّمص شخصّية البلجئ؟ نكّضح ذلؾ. ىل كاف الشاعر مكّفقاً  -خامساً 
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 المغة واألسموب:

 في القصيدة. الّمكف، كالّصكت، كالحركةنستخرج مف النّص بعض األلفاظ الداّلة عمى كّل مف  -أّكالً 

 الحركة كتالّص  كف المّ 

   

   

   

 

 ي: طغياف، مستباح.غكّؼ لكممتَ نذكر األصل المّ  -ثانياً  

  رط، نمّثل لكّل منيا.كالشّ  ،كاالستفياـ ،كردت في القصيدة أساليب الّنيي -ثالثاً 

 نختار رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: -رابعاً 

 ما الحرؼ اّلذؼ أفاد التحقيق في القصيدة؟  -1

  قد. -د   ال. -ج   السيف. -ب    إْف. - أ

 ؟(تئفّ لماضي مف الفعل المضارع )الفعل ا ما  -2

 َأن ت. -د   أْف. -ج   َنَأت. -ب    آَنت. - أ

 ىي ال تريدؾ أف تعيش العمر ضيفًا(؟) :ب كممة ضيفًا في عبارةاما إعر  -3 

. -ب  مفعكؿ  بو أّكؿ. -أ         . -ج   نعت   مفعكؿ  بو ثاٍف. -د   حاؿ 
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 القواعد:

 (3) هامعاني بعض األدوات النحوّية ووظائف

 :نقرأ

 يدقق النحو بعد التعديل :أ() المجموعة 

 ؟يمكف لبلّدعاء ذكره في ممّف االّتياـ الما السبب اّلذؼ   -1
  تحزْف. اليا أخي،   -2
  القكاعد. الإّنما ُيسجف األحرار   -3

 :ب() المجموعة

، ككػاف لنػا كطػفْ لكانت  -1  (فاعيىاشـ الرّ )       .نػا دار 
 (7بلؽ:الطّ )         ينفق ذك سعة مف سعتول -2
  .نيا كما فييا"َغدكة أك َركحة في سبيل هللا، خير مف الدّ لملسو هيلع هللا ىلص: " - قاؿ رسكؿ هللا -3

 مّتفق عميو()                                                                                

 نالحع:

ردت فييا لمعاٍف مختمفة، فقد جاءت في المثاؿ األّكؿ نافية؛ ال( ك ) نبلحع أفّ  )أ(،بعد قراءة أمثمة المجمكعة 
 تنفي إمكاف ذكر السبب، كىي ىنا ال تعمل في ما بعدىا. 

أّما في المثاؿ الثاني، فنبلحع أّنيا جاءت ناىية؛ تنيى صابرًا عف الحزف، كىي ىنا جازمة، كالفعل المضارع 
 بعدىا مجزكـ.

في أْف يككف السجف د إثبات ما قبميا كنفي ما بعدىا؛ فالمتكّمـ ينكفي المثاؿ الثالث جاءت عاطفة، كتفي
 ِبتو لؤلحرار.لمقكاعد، كيثْ 

جاءت حرَؼ جّر  ،كبعض معانييا ككظائفيا؛ ففي المثاؿ األّكؿ ،عمى البلـ )ب(كنتعّرؼ في أمثمة المجمكعة 
 يفيد معنى الُممؾ، كاالسـ الذؼ يمييا يككف مجركرًا بيا.
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ي، أفادت البّلـ معنى األمر، كفي ىذه الحالة يككف الفعل المضارع الذؼ يمييا مجزكمًا ببلـ كفي المثاؿ الثان
 األمر. 

أّما في المثاؿ الثالث؛ فقد جاءت البلـ حرؼ ابتداء يفيد التككيد، كىي تدخل عمى الجممة االسمّية دكف 
 الفعمّية. 

 نستنتج:

 من األدوات النحوّية: 

 كقد تأتي: )ال(، -1

 ،ـَ "نحك قكلو تعالى:  نافية كِء ِمَف اْلَقْكِؿ ِإال  َمف ُظِم                                                                                    "اً َعِميم اً َكَكاَف ّللا ُ َسِميع ۚ  ال  ُيِحبُّ ّللا ُ اْلَجْيَر ِبالسُّ
 (148النساء: )

 :أك ناىية، كقكؿ الشافعّي 

 ماءُ  لمظمآف ارالنّ  في فما          بخيلٍ  مف السماحةَ  رجُ تَ  كال

  :نجح الُمجدُّ ال الكسكؿُ إّنما يأك عاطفة، نحك. 

 كقد تأتي:  )البّلـ(،  -2

 "(284البقرة : )            حرؼ جّر يفيد الممؾ، نحك قكلو تعالى:"  ما في السمكات كاألرض 
  ف ـ يفيد األمر، نحك قكؿ ابف زيدك أك حرؼ جز: 

 كنتـ ألركاحنا إاّل رياحينا           لَيسِق عْيَدكـ السركر فما

  :أَلنتـ أشدُّ رىبًة في صدكرىـ مف هللا ""أك ابتدائّية في صدر الجممة االسمية، نحك قكلو تعالى       

  (13: الحشر)                                                                               
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 : ةنحويّ  فائدة

  .مف صَيغ األمر: المضارع المقركف ببلـ األمر 

 :التدريبات

شارة  ()نضع إشارة  -أكال  أماـ العبارة غير الصحيحة:)×( أماـ العبارة الصحيحة، كا 

 ال( نافيًة.) جاءت في قكلنا: ال تسرْؼ في الماِء، -1

ثباتو لما  ،ال( العاطفة تفيد نفي الحكـ عما سبقيا) -2  بعدىا.كا 

  فعبًل مضارعًا مجزكمًا. (18)الحشر:" كلتنظر نفس ما قدمت لغد" :عّز كجلّ في قكلو تنظر( ) نعرب -3

 االسمّيِة.دائّيُة عمى الجممِة الفعمي ة ك تدخل البلـ االبت -4

 ـ( في العبارات اآلتية، كنذكر نكعيا:كالبّل  ،ال) مف نستخرج كبّلً  -ثانيًا 

  ئس بما كانكا يعممكف"عمى يكسف آكػ إليو أخاه قاؿ إّني أنا أخكؾ فبل تبت قاؿ تعالى: "كلّما دخمكا -1

 (69يكسف: )                                                                                          

 ميسكف الكمبّية()     أحّب إلّي مف قصٍر ُمنيفِ    لبيت  تخفق األرياح فيو -2
 (18النحل: )         ّف هللا لغفكر رحيـ"قاؿ تعالى: "إ -3
 (71: العمق)         "ناديو فميدعُ "قاؿ تعالى:  -4
رَ 1) ِإن ا َفَتْحنا َلَؾ َفْتحًا ُمِبيناً قاؿ تعالى:"  -5 ـَ ِمْف َذْنِبَؾ َكما َتَأخ   (2،1الفتح:)   "( ِلَيْغِفَر َلَؾ ّللا ُ ما َتَقد 

 تية في جمل مفيدة:نستخدـ األدكات النحكّية اآل -ثالثًا 

 .الناىيةال  -1
 البلـ ابتدائّية. -2

 ، كالعقبات التي كاجييا بعد تحرره.تو في األسرامعان تحّرر بعد عشريف سنة، كنصف أسيرنكتب قّصة  التعبير:
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  ةالتاسعالوحدة 

 البومة في غرفة بعيدة

 (غّسان كَنفانيّ )

 بين يدي النص:

دخل السجف نتيجة جرأتو في الدفاع عف القضايا  ،امدينة عكّ في  ـ1936عاـ الشييد غساف كنفاني  دَ لِ كُ 
َحفّية أنشأ المؤسّ ك ة، الكطنّية غير مرّ  ، كأرض البرتقاؿ 12مكت سرير رقـ ) :فاتوفي بيركت. مف مؤلّ  (اليدؼ)سة الص 
 .تفي بيرك  ـ1972 سنة ياينةالّص  اغتالو كسكاىا. (،كعائد إلى حيفا ،كأـ سعد ،كما تبّقى لكـ "،الحزيف

 ،بكمة حقيقّيةفتذّكر تدكر ىذه القّصة حكؿ صكرة بكمة اقتطعيا مف مجّمة ىندّية، كألصقيا عمى جدار غرفتو، 
 لما فجاءت القّصة كأّنيا ترجمة، ـ1948الصييكنّي لبمدتو عاـ  االحتبلؿمنزلو أثناء  حديقةعمى شجرة في كاف رآىا 
 .خرابمف شؤـ ك في المأثكر الشعبّي البكمة بو  ترتبط

 

 البومة في غرفة بعيدة

 (1) 
صكرة ممّكنة لبكمة  -ببل شؾّ - كعياكّل صَكر عدد كانكف األّكؿ مف المجّمة اليندّية "أ" كانت رائعة، كلكّف أرْ 

عتيا في لحظة المقطة المكّفقة، كفي براعة الزاكية، كأىـّ مف ىذا كّمو اصطياد النظرة ف كّل ركْ مبتّمة بماء المطر، كتكمُ 
 لمبكمة المختبئة في ظّل ليل ببل قمر. الحقيقّية

 قمت لنفسي، كأنا أشّد بصرؼ إلى صكرة البكمة الرائعة:

 يجب أْف تعم ق ىذه الصكرة عمى حائط ما؛ فذلؾ ُيكسب الغرفة شيئًا مف الحياة كالمشاركة. - 
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جـ مع الحائط بشكل مف كي تنس ؛عمى الحائط المقابل لمسرير، كأّطرُتيا بكرقة بنّية ،بالفعل، ألصقت الصكرة - 
 نفسي عمى التقاط ىذه الصكرة. أغِبط األشكاؿ، كاف العمل الفنّي، إذف، قد أخذ سبيمو إلى الغرفة، ككاف ال بّد أفْ 

حى، نعـ، أنا أعرؼ تينؾ العينيف  ُتمالّ تبط معو بذكرػ يجب أشعرت، فجأة، بأّنني أعرؼ ىذا الكجو تمامًا، كأّني أر 
 كيف؟ك متى؟ ك لصامدتيف لمحظة اختيار مخيفة، لكْف أيف تقابْمنا؟ الحاّدتيف الغاضبتيف ا

ـّ كقفت أماـ الصكرة مف إذ تيّقنت  ،نيضت مف فراشي استحالة النكـ تحت تمؾ الكطأة، كأضأت المصباح، ث
ل نقار المعقكؼ كنْص ح العجيب. كالمِ ِطّل غاضبة كاسعة مغركسة في الكجو المفمطَ الممّكنة: العيكف ىي، لـ تزؿ، تُ 

حة مرة كقِ طبق بعنف عمى ضرب مف االشمئزاز الساخر، كالريش الرمادّؼ الممّكف بحُ نجل أسكد، لـ يزؿ يُ عريض لمِ 
 ر بعد أْف ابتّل بماء المطر.صكؼ قذِ يتجّمع ُخَصبًل كَ 

 ني ُدكارًا مفاجئًا، كالتمعت خبلؿ الضباب المتكاثفة صاخبة، فأكرثتْ مدّكي سقطت الذكرػ، بعد فترة، فاصمةً 
 دًا.كّل األشياء التي ذّكرتني بيا البكمة المخيفة، كبدا لي أّننا نعرؼ بعضنا جيّ 

 (2) 

فًا إلى كتف فكؽ ىا كتِ كاف ذلؾ قبل عشر سنكات عمى كجو التقريب، كنت في قريتي الصغيرة التي تتساند دكرُ 
ؾ، ككّنا نشيد، دكف أْف نقدر عمى أشباحًا تتبلمح منذ زمف بعيد، كنت طفبًل آنذا رىا اآلفَ حاراتيا المكحمة، أذكُ 

سطيف شبرًا شبرًا، ككيف كّنا نتراجع شبرًا شبرًا. كانت البنادؽ العتيقة في أيدؼ الرجاؿ مَ االختيار، كيف كانت تتساقط فِ 
ٍت أّميا ثّمة دمكّية، كأصكات القذائف البعيدة تدّلنا عمى أّف معركة تقع اآلف، كأفّ  رَ نا كأساطيالخشنة تمّر أماـ أعين
 يفقدكف آباءىـ، كىـ ينظركف عبر النكافذ، صامتيف، إلى ساحة المكت. ، كأطفاالً يفقدف أزكاجيفّ 

ِمف أْف يّتسع لو اسـ  أكبرَ  المشؤكـ ي ذلؾ، كاف اليكـُ سِ نَ  ،أيضاً  ،ال أعرؼ في أّؼ يكـ كقع الحدث، حتى أبي
تمؾ التي تكضع في مجرػ التاريخ كي يقكؿ أك رقـ، لقد كاف في حّد ذاتو عبلمة مف عبلمات الزمف الكبيرة، مف 

اّل لُكّنا حشرناه تحت رقـ الناس: حدث ذلؾ بعد شير مف يكـ المذبحة، مثبًل. أك  ،كاف يكمًا مف تمؾ األّياـ، ال شّؾ، كا 
 أك تحت عنكاف. ،تحت اسـ

 :و الثقيمةبندقّيتَ  يتنّكبىك ي ك لقد بدأ اليجكـ ُقبيل منتصف الميل، كقاؿ أبي الشيخ ألمّ 

 إّنو ىجكـ كبير ىذه المّرة. -
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قات أّف ىناؾ أسمحة جديدة، كأّف ىناؾ ىجكمًا مف ناحية أخرػ لـ لقد عرفنا، نحف الصغار، مف أصكات الطمَ 
النافذة  َخصاصنا مف رْ ُتطَرؽ قبل اآلف، كأّف قنابَل حارقًة قد سقطت في كسط القرية فأحرقت بيتًا كأطفااًل، كحيف نظَ 

يات، يسحبف جثثًا إلى داخل القرية، ككاف يستطيع المستمع بإمعاف نحنِ أشباح نسكة مُ  –ـف يحمُ كمَ  -الكاطئة شاىدنا 
 معًا. فقدت زكجيا كصمكدىا في آفٍ  –ىكذا كانت تشير أّمي –شيج مخنكؽ، إحداىفّ يمتقط صكت نَ  أفْ 

 (3) 

نا، كبدا لنا أّف النجـك ت، تراجع رجالنا، كانت جيّنـ قد صعدت إلى ظير قريتبعد ساعة مف اليجكـ المباغِ 
 ّثة كىي تميث:أخذت تتساقط عمى بيكتنا، كقالت امرأة مّرت تحت شّباكنا تسحب جُ 

 إنيـ يقاتمكف بالفؤكس. -

كقتاؿ الفؤكس لـ يكف غريبًا عمى رجاؿ قريتنا، فمقد كاف الفأس ىك سبلح الكاحد منيـ بعد أْف تتقّيأ بندقّيتو 
ـّ يشاىد المحاربكف مف خنادقيـ الرطبة شبح كّل ما في جكفيا، فكاف يحمميا عمى  كتفو زاحفًا فكؽ األشكاؾ الجاّفة، ث

ـّ ييكؼ الفأس، كيتصاعد عو ذلؾ، كبيف كّفيو يتصّمب فأسُ إنساف راكع، يرفع كمتا يديو فكؽ رأسو ما كسِ  و الثقيل، ث
ـّ يقُ ممدكدة يعْ  صكت ارتطاـ عريض مخنكؽ، كيبتمع الظبلـ أّنةً   ت كّل شيء. صمُ بيا شخير عنيف، ث

لقد بدأ قتاؿ الفؤكس إذف، ىذا يعني أّف الرجاؿ قد تبلحمكا، كأّف جثثًا كثيرة قد ضاعت في خطكط األعداء 
 قة، عمى التراب الطّيب، كمستمقية بيدكء.أنكفيا، براحة مطمَ  عنيد عمى الفأس، كاضعةً  مطِبقًة أكف يا بتشّنجٍ 

لمشيكخ غير أْف يعكدكا إلى بيكتيـ، كلقد شاىدنا أبي يعكد منيكًا،  بدأت قريتنا تنكمش، كلـ يعد ىناؾ أّؼ عمل
ج عتيق كاف محظكرًا عمينا االقتراب منو، كتناكؿ مسّدسًا صغيرًا دفعو رْ لى دُ إ تّكهلِ أّؼ لحظة، بل تكّجو  كلكّنو لـ ُيِضعْ 

 ائدًا إلى الشارع.خكتي، كقفل عجاىنا، أنا كا  ه، كأشار ليا بعينيو تِ شكِ ألّمي بعد أْف تأّكد مف حَ 

كانت أختي الكبيرة قد فيمت كّل شيء، فأخذت تبكي دافنة رأسيا في كّفييا، بينما ارتعشت أّمي كىي تحمل 
كلـ نكف  –المسّدس عمى راحتيا، كتتكّجو إلى النافذة، في تمؾ المحظة ُقرع باب عتيق كاف يفصل بيننا كبيف جيراننا 

 نا، راجفًا: افتحكا، افتحكا.صكت العجكز، جارِ  كصاح –نستعمل ذلؾ الباب عمى اإلطبلؽ 
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أّز الباب أزيزًا رفيعًا إذ سحبتو أّمي، فاندفع العجكز إلى الغرفة خائفًا، كأجاؿ بصره فينا، ثـ تكّجو ألّمي كىمس 
رت إلّي قة، كأشافترّددت أّمي، ثـّ ىّزت رأسيا مكافِ  ،في أذنيا كبلمًا أبدت استنكارىا لو، ثـّ عاد فيمس بحماس أكثر

 َبع العجكز إلى بيتو.أْف أتْ 

دخمُت خمف العجكز إلى غرفة دافئة مفركشة بُبسط ممّكنة. كأخذت أراقبو فيما ىك يحّرؾ ستارة، كيتناكؿ مف 
ت برأسي، كأتاني الجكاب مّما يبدك، فتساءلْ  كرائيا صندكقًا صغيرًا يضعو برفق بيف ذراعّي، شعرت أْف الصندكؽ أثقلُ 

 :درَ األدْ مف فمو 

 ىذه قنابل، كاف المرحكـ ابني خّبأىا ىنا. -

المرحكـ( التي لـ تكف تستعمل قبل ذلؾ في ىذه الغرفة، كال في بقّية الغرؼ، ) كىّز رأسو بأًسى، كانتبيت لكممة
 بينما استمر  الشيخ: ،فراكدني شعكر بالخكؼ

ذا كجدكا ىذه عندؼ قامت قيامتيـ! -  يكشؾ الييكد أْف يدخمكا القرية، كا 

 ت كمماتو، كبدأ يحّرؾ إصبعو في كجيي حركة تحذير:اطأَ كتب

أنت صغير، كتستطيع أْف تخترؽ الحديقة، أريدؾ أْف تدفف ىذا الصندكؽ في آخرىا، تحت شجرة التيف الكبيرة،  - 
 رّبما احَتجنا لو فيما بعد. 

ني يق إلى الحديقة، تمّمكَ خارج الباب، كعندما كجدت نفسي في الطر  تُ عْ سّرني أْف أشارؾ بعمل بطكلّي، فاندفَ 
ال  ،ل عائدًا أدراجي، لكّني تنّبيت إلى أّف أّميخكؼ رىيب، كحّدثتني نفسي، كىي ترتجف، أْف ُألقي ِحممي الثقيل، كأقفِ 

 مةً ع في األفق راسِ مِ ُتِطّل مف نافذتيا كتشاىدني، كانت السماء شبو مضاءة بقنابل الميب، ككانت الشرارات تمتَ  ،شؾّ 
قة نار، كانت ُتسمع عًة منتييًة بضكء ساطع، كفي لحظات الصمت المخيفة التي كانت تْتبع كّل دفْ خطكطًا مقطّ 

أصكات ما تبّقى مف رجالنا تغّني عمى طريقتيا في المعارؾ غناًء يبدك كأّنو يتصاعد مف عالـ آخر، عالـ يمكت فيو 
ـّ ُيتِ اإلنساف، كىك يَعّض عمى بقّية األغنية الحُ   اؾ في السماء.ّميا ىنمكة، ث

فير خافت، ككانت التينة العجكز تنتصب في َص قات تَمّس أعمى الشجر بِ اخترقُت الحديقة منحنيًا، ككانت الطمَ 
مبة، كفي ُص  ةٍ عكدَ بحماسة غامضة، كأنشأت أحفر في األرض مستعينًا بِ  إلييا شعرتُ  آخر الحديقة، عندما كصمتُ 
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ركبتّي إلى  سمعت صيحة حاّدة في أعمى الشجرة، كتمّمكني خكؼ أسقطَ  فييا الصندكؽ بالحفرة، تُ المحظة التي أسقطْ 
األرض، كأخذت أحّدؽ مرتجفًا عبر األغصاف، ثـّ شاىدتيا، عمى ضكء الميب المتصاعد في سماء قريتنا، تقف 

 نجل أسكدَ مِ نقارىا معقكفًا كىناؾ، كتحّدؽ فّي بعينيف كاسعتيف غاضبتيف أخفى أعبلىما انحدار الحاجب عمييما. كاف مِ 
ح يتمايل بانتظاـ، كاف ريشيا مبتبّلً بماء المطر الذؼ طَ ل عريض، كرأسيا الكبير كصكرة قمب رمزّؼ مفمْ ذؼ نْص 

بخكؼ غريب، ككانت تحّدؽ فّي عبر الظممة  شكبالمَ في عيكنيا ذلؾ الغضب  ضيكمِ انيمر في أّكؿ الميل، ككاف 
 تحديقًا متكاصبًل، ال يرتعش.

قفتي أماـ الصكرة الممّكنة الممصكقة عمى الحائط العارؼ، لقد أنيكتني يطُمع كأنا في كَ كأكشؾ الصبح أْف 
الذكرػ، كلكّني أحسست بارتياح غريب فجأة، فيأنذا ألتقي بالبكمة الغاضبة بعد غيبة طكيمة، كأيف؟ في غرفة منعزلة 

عمى البكمة ال تزاؿ حة البطكالت كالمكت، ككانت ق برائقيتة، بعيدًا عف قريتي التي كانت تعبَ حدة مَ ية تتنّفس بكَ ترامِ مُ 
 حاّد: صريرالحائط تحّدؽ فّي، عبر زمف متباعد، كينحدر مف منقارىا المعقكؼ 

 أّييا المسكيف .. ىل تذّكرتني اآلف؟

 ـ(ٜٜ٘ٔ ،الككيت)
 

 :والّتراكيب تفسير المفردات

 أغبط نفسي: أرضى عنيا. 

 يتنّكب: يحمل عمى مْنِكبو.

 صاصة، كىي الثُّقب.صاص: جمع خَ خَ 

  ِلَتّكه : فكرًا.

 قطت أسنانو.ااألدرد: مف تس

 البرؽ. :يكِمض: يشّع، كالكميض
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 المشكب: المختمط. 

 الصرير: الصكت الحاّد.

 

 الفهم واالستيعاب:

 كـ سنة عاش غّساف كنفاني؟ -أّكالً 

 كيف كانت كفاتو؟ -ثانياً 

 ة؟ما نكع القتاؿ الذؼ كاف مألكفًا في القري -ثالثاً 

 صكرة البكمة؟مف أيف جاء غّساف ب -رابعاً 

 نِصف البكمة كما كردت في النّص. -خامساً 

 ما الصفات التي ذكرىا الكاتب لمتينة؟ -سادساً 

 عمى التينة؟ كاتبما الذؼ شاىده ال -سابعاً 

 المناقشة والتحميل:

 يأتي: فيمانختار رمز اإلجابة الصحيحة  -أّكالً 

 يعني البكمة(: كبدا لي أّننا نعرؼ بعضنا جيدًا؟) إالـَ يشير قكؿ الكاتب -1

 أّنيا ليست صكرة. -ب   أّنو يعرفيا فعبًل. - أ

 أّف الفمسطيني اعتاد حياة البؤس. -د    أّنيا خائفة منو. -ج 

 ما داللة إشارة األب بعينيو تجاه أبنائو؟ -2

 إفراغو مف الرصاص. -ب    المسّدس. إخفاء -ا 
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خكتو.أْف تحافع عمى غّساف  -ج   أْف تمّفو بقماش. -د  كا 

 نذكرىا. ،يّمة حتى يدفف الصندكؽ ارة إلى ما جعل الكاتب يكاصل المَ في المقطع الثاني إش -ثانياً 

 ف الحديقة منحنيًا؟الماذا اخترؽ غسّ  -ثالثاً 

 قكؿ الكاتب: " كانت جيّنـ قد صعدت إلى ظير قريتنا؟ ما داللة -رابعاً 

ـَ يكحي قكؿ البكمة -خامساً   : أّييا المسكيف! ىل تذّكرتني اآلف؟ِب

 " كيتصاعد صكت ارتطاـ عريض مخنكؽ"؟سبب االرتطاـ في قكؿ الكاتب: ما -سادساً 

 

 المغة واألسموب:

 : ما يأتينستخرج مف الفقرة  -أّكالً 

لبكمة صكرة ممّكنة  ،ببل شؾّ  ،كانت رائعة، كلكّف أركعيا (أ)كّل صَكر عدد كانكف األّكؿ مف المجّمة اليندّية 
مبتّمة بماء المطر، كتكمف كّل ركعتيا في لحظة المقطة المكّفقة، كفي براعة الزاكية، كأىـّ مف ىذا كّمو اصطياد النظرة 

 الحقيقّية لمبكمة المختبئة في ظّل ليل ببل قمر:

 اسـ مفعكؿ -ب    اسـ فاعل. -أ    

 لحرؼ ناسخ. خبراً  -د  مصدرًا لفعل غير ثبلثّي. -ج    

 اسـ تفضيل. -ق    

 مف الجمل اآلتية: خطكطنعرب ما تحتو  -ثانياً 

 مفاجئًا. ُدكاراً أكرثتني  -أ     

 .صامتيفينظركف عبر النكافذ  -ب
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 نصل عريض. ذؼكاف منقارىا معقكفًا كمنجل أسكد  -ج

 الصكر الفنّية في الجمل اآلتية: كّضحن -ثالثاً 

 دقّيتو كّل ما في جكفيا.كاف الفأس ىك سبلح الكاحد منيـ بعد أْف تتقّيأ بن - أ

 كنت في قريتي الصغيرة التي تتساند دكرىا كتفًا إلى كتف. - ب

 سقطت الذكرػ.  - ج

 إلى عناصرىا. (لتّكه) نفّصل شبو الجممة -رابعاً 

 

 القواعد
 الجمل اّلتي لها محّل من اإلعراب

 
 نقرأ األمثمة اآلتية:
 المجموعة األولى:

 .كانت رائعةليندّية كف األّكؿ مف المجّمة اصَكر عدد كان كلّ  - أ
 .صامتيف عبر النكافذ ينظركف كىـ   - ب
 

 المجموعة الثانية: 
 .بعنف عمى ضرب مف االشمئزاز الساخر طبقلـ يزؿ يُ كالمنقار المعقكؼ كنصل عريض لمنجل أسكد،  -أ 

 .قد تبلحمكاىذا يعني أّف الرجاؿ  -ب 

 المجموعة الثالثة: 
  ...: الثقيمة كىك يتنّكب بندقّيتوقاؿ أبي الشيخ ألّمي  - أ

 .كىي ترتجفحّدثتني نفسي  -ب
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 المجمكعة الرابعة: 
 .إنيـ يقاتمكف بالفؤكسقالت:  - أ
 .أْف الصندكؽ أثقل مّما يبدكشعرت  -ب

 المجمكعة الخامسة:
  .ضإلى األر  أسقط ركبتيّ كتمّمكني خكؼ  - أ

 .تتبلمحأذكرىا اآلف أشباحًا  -ب
 

 نالحع:
تعرب كّل منيما مبتدأ، كلك بحثنا عف  ،ىـك  ،كلّ ي: أّف كممتَ  نبلحع عند النظر في مثاَلي المجمكعة األكلى
(، أّما في الجممة الثانية، كانت رائعة) سمّيةالفي الجممة األكلى ىك الجممة اخبر كّل منيما لكجدنا أّف ما يتّمـ المعنى 

كىي بيذا  مسّد االسـ المفرد؛ تسدّ  جممةجاء  الجممتيفكمتا (، فخبر المبتدأ في ينظركف ) فالخبر ىك الجممة الفعمّية
 .خبر المبتدأ() جممة ليا محّل مف اإلعراب

، بينما كقعت لـ يَزؿ() ( في محّل نصب خبرطبق بعنفيُ ) أّما في مثاَلي المجمكعة الثانية، فقد كقعت جممة
 ّف.تبلحمكا( في محّل رفع خبر أ) جممة

يف قاؿ ألّمو ما ح أبيو الشيخ، في المجمكعة الثالثة، حاؿ (كىك يتنّكب بندقّيتو الثقيمة) كبّينت الجممة االسمّية
نفسو حيف (؛ فيي تبّيف حاؿ كىي ترتجف) ؛ فكقعت في محّل نصب حاؿ. كينطبق ذلؾ عمى الجممة الفعمّيةقاؿ
 حّدثْتو.
 ( جاءت في محّل نصب مفعكؿ بو. كىي في ذلؾيـ يقاتمكف بالفؤكسإنّ ) ا في المجمكعة الرابعة، فإّف جممةأمّ 
 الكاردة في الجممة التي تمييا. (مّما يبدك الصندكؽ أثقلُ  أفّ ) كجممة

. كفي رفع صفةىذه الجممة في محّل  (؛ لذا، فإفّ أسقط ركبتيّ ) بالجممة الفعمّيةخكؼ( ) فت كممةِص كُ  ،كأخيراً 
 (.أشباحاً ) ػنصب صفة ل ( في محلّ تتبلمح) كقعت الجممة الفعمّية ةالجممة األخير 

 : نستنتج
 مة التي ليا محّل مف اإلعراب ىي الجممة التي تسّد مسّد االسـ المفرد.الجم

 مف الجمل التي ليا محّل مف اإلعراب:
  مّثل األدب المقاكـ.أدب غّساف كنفانّي يُ  ، مثل:الجممة الكاقعة خبرًا لمبتدأ -أ
 مثل قكؿ جرير:إّف ككاف كأخكاتيما( ) الجممة التي تقع خبرًا ألحد النكاسخ -ب
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ـّ لـ يحييفَ  العيكف التي في طرفيا حَكر إفّ    قتبلنا قتمننا ث
 الجممة الكاقعة حااًل، مثل قكؿ أحمد شكقي: -ج

 ككجيؾ ضاحؾ القَسمات طْمق دخمتؾ كاألصيل لو ائتبلؽ
 (3حريـ:تّ ال)               ني العميـ الخبير"أقالت مف أنبأؾ ىذا؟ قاؿ نبّ ، كقكلو تعالى: "الجممة الكاقعة مفعكاًل بو -د
 . ، مثل: عجبُت لقكـ استكانكا لمّذؿّ الجممة الكاقعة صفة -ق

 الجمل بعد النكرات صفات، كبعد المعارؼ أحكاؿ.فائدة: 
 :التدريبات
 نعّيف الجمل التي ليا محّل مف اإلعراب في ما يأتي: -أّكالً 

 ميا أبك ماضي(إي)         ماقمت ابتسـ يكفي التجيـ في السّ   قاؿ السماء كئيبة كتجّيما -1
 (19غافر: )                              "تعالى:"هللُا يعمـ خائنة األعيف قاؿ -2
 كاف امرؤ القيس يجيد الكصف. -3
 أقبل رجل  يركب فرسًا. -4
 أقبل الرجُل يركب حصانًا. -5

 نمّثل لكّل مّما يأتي بجممة مفيدة مف إنشائنا: -ثانياً 
  جممة كقعت حااًل. -ا 
 ًا.جممة كقعت خبر  -ب 
 اًل بو. ك جممة كقعت مفع -ج 
  خطكط فيما يأتي:نعرب الجمل التي تحتيا  -ثالثاً 

  إلى صكرة البكمة. ّد بصرؼ شُ أَ  قمت لنفسي، كأنا -1

  .أخذ سبيمو إلى الغرفةكاف العمل الفنّي، إذف، قد  -2

 قبل اآلف. لـ ُتطَرؽ إّف ىناؾ ىجكمًا مف ناحية أخرػ  -3

  .كىي تحمل المسّدسارتعشت أّمي  -4
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 لعروضا
 

 بحر الخفيف
 
 نقرأ األبيات اآلتية قراءًة صحيحًة: -1

 البحترّؼ()      كترف عُت عف جدا كلِّ ِجبسِ   صنُت نفسي عّما ُيدّنُس نفسي
ذا خاَمَر الَيكػ َقمَب َصبٍّ   المتنبي()       َفَعَميِو ِلُكلِّ َعيٍف َدليلُ   َكاِ 
 بّشار بف برد()      هللا منؾ لي َيْكـَ جكدِ  ىإْف َقض  ال ُأبالي َمْف َضف  عّني بَكْصػلٍ 
إيميا أبك )      َأْف ترػ فكقيا الّندػ إكميبل  كترػ الّشكَؾ في الكركِد كتعمى

 ماضي(
 
 حك اآلتي:إلى تفعيبلت عمى النّ  يا، كنقّسمُ األبيات اآلتية نقّطعُ -2

 كترف عُت عف جدا كلِّ ِجبسِ    صنُت نفسي عّما ُيدّنُس نفسي
/ما/ُؼ/َدْف/ِف/ُس/َنْف/سيُصْف/تُ  ـْ  َك/َت/َرْؼ/َفْع/ُت/َعْف/َج/دا/ُكْل/ِؿ/ِجْب/سي   /َنْف/سي/َع
 ب _ ب _ / _ ب _ _ ب ب _ _/    ب ب _ _ ب _ _ / _ _ ب _/ _
 فاعبلتف      ُمَتْفِعُمفْ        َفِعبلُتفْ           َفِعبلُتفْ     ُمستْفعُمفْ      فاعبلُتف  
 

ذا خاَمَر اليَ   َفَعَميِو ِلُكلِّ َعيٍف َدليلُ    كػ َقمَب َصبٍّ َكاِ 
/َرْؿ/َق/كػ/َقْل/َب/ّصْب/ِبفْ   َؼ/َع/َلْي/ىي/ِؿ/ُكْل/ِؿ/َعْي/ِنْف/َد/لي/لك  َك/ِإ/ذا/خا/ـَ

 ب _ ب _/ _ ب _ _ ب ب _ _/   ب _ ب _/ _ ب _ _ ب ب _ _/
 فْ فاعبلتُ      ُمَتْفِعُمفْ       َفِعبلُتفْ      فاِعبلُتفْ       ُمَتْفِعُمفْ       َفِعبلُتفْ    
 

 لي َيْكـَ جكدِ  ؾَ نْ مِ  هللاُ  ىإْف َقض   ال ُأبالي َمْف َضف  عني بَكْصػلٍ 
 ِإْف/َؽ/َضْل/ال/ُق/ِمْف/َؾ/لي/َيْك/ـَ/جك/دؼ   ال/ُأ/با/لي/َمْف/َضْف/َف/َعْف/ني/ِب/َكْص/ِلفْ 

 _ ب _ _ ب _ ب _ / _ ب _ _ /   _ ب _ _ /_ _ ب _/ _ ب _ _ 
 فاعبلُتفْ      ُمَتْفِعُمفْ        فاعبلتف    فاعبلُتف   مْسَتْفِعُمفْ      فاعبلُتفْ    

 فكقيا الّندػ إكميبل َأْف ترػ    كترػ الّشكَؾ في الكركِد كتعمى
 َأْف/َت/را/َفْك/َؽ/َىْف/َف/دػ /ِإْؾ/لي/ال  َك/َت/َرْش/َشْك/َؾ/ِفْل/ُك/رك/ِد/َك/َتْع/مى
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 _ _ _ ب _ ب _ / _ ب _ _/   _ _ب ب  ب _ ب _ / ب ب _ _ /
 فاالُتْف       ُمَتْفِعُمفْ         فْ فاعبلتُ     فْ فِعبلتُ        ُمَتْفِعُمفْ        َفِعبلُتفْ   

 نالحع:
 كىي تتكّرر في الصدر مّرتيف، ككذلؾ في العجز، ك ،ب_ _( فاعبلتف _) أّف بحر الخفيف يتكّكُف مف تفعيمتيف ىما:

 ( كىي ترد مّرتيف: في الصدر مّرة، كفي العُجز أخرػ._ _ب_ ُمستْفعُمفْ )
َفِعبلُتْف ب ب ) فاعبلتف _ ب _ _( ليا صكرتاف ىما:) فتفعيمة ،كأّف لمتفعيمتيف الرئيستيف صكرًا أخرػ ترد في الخفيف

 .ُمَتْفِعُمْف ب _ ب _() فميا صكرة أخرػ، كىي: ،_ _ ب _( ُمستْفعُمفْ ) فاالُتْف _ _ _(. أّما) _ _( ك
 مفتاح بحر الخفيف:

 َفِعبلُتفْ  ُمستْفعُمفْ  فاعبلُتف  يا خفيفًا خّفت بو الحَركاتُ 
 التدريبات:
 نقّطع األبيات اآلتية مف بحر الخفيف، كنذكر تفعيبلتيا: -أّكالً 
 أبك العبلء المعّرّؼ()     َب فأيف القبكُر مف عيِد عادِ  ـ صاِح ىذؼ قبكرنا تمؤُل الّرحػ -أ
 العباس بف األحنف()     َب كزدناؾ فكؽ ما تتمّنى ـ المكّدَة كالحب قد بذلنا لؾ -ب
 إيميا أبك ماضي()     ما أنا فحمة  كال أنت فرَقدْ  يا أخي ال تمل بكجيؾ عّني -ج
 نمؤّل الفراغ بالكممة المناسبة بحيث يستقيـ الكزف كالمعنى: -ثانياّ 
 )الحارث بف حّمزة(    ِبَبْينيا، ِبَبنييا، ِبَبيِّنيا() ءُ ُرب  ثاٍك يَملُّ منو الثُّكا آذنتنا... أسماءُ  -أ
 )المتنّبي(  بمْيٍت، بمّيٍت، بمائٍت() األحياءِ  مّيتُ  إنما المْيتُ  ليس مف مات فاستراح... -ب
، جماٍؿ، استقامٍة() ال يرػ في الحياة شيئًا جميبل كاّلذؼ نفسُو بغير... -ج  )إيميا أبك ماضي(         ُحبٍّ
 
 حاب الخفيففي ر 

 في ُدمكعي َتَجن َبتَؾ الَعكادؼ  يا ِشراعًا َكراَء ِدجَمَة َيجرؼ 
ّـِ َكالشُّ جْ َكا  َعمى الماِء َكالَمسيِح ُرَكيداً  ِسْر   عاِع اليادؼِر في الَي

 َأك َكِفرَدكِسِو َبشاَشَة كادؼ  َكأِت قاعًا َكَرفَرِؼ الُخمِد طيباً 
 كادِ ِمف ُعيكِف الَميا َكراَء الس    ِقف َتَمي ل َكُخذ َأمانًا ِلَقمبي
 في ُغباِر اآلباِء َكاأَلجدادِ   َخَطَرت َفكَقُو الِمياَرُة َتعدك
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 وحدة العاشرةال

 العالج المغناطيسيّ 
 (بتصّرف ،نرمين عبد المنعم)

 بين يدي النّص:

الدكر ، ليا أبحاث حكؿ ةاجات الخاصتيحشؤكف ذكؼ االفي متخّصصة  مصرّية نرميف عبد المنعـ أحمد باحثة      
  .انتشارىا مف كالحدّ  ،عبلج اإلعاقة الذىنية في يّ المجتمعك  كاألسرؼّ  يّ بّ الطّ 

في  ةالمغناطيسيّ الطاقة الذؼ يعتمد ّب البديل، ف أساليب العبلج بالطّ يدكر ىذا النّص حكؿ أسمكٍب جديٍد م      
 عبلجيا ، كمزاياه، كالحاالت المرضّية التي يمكفلعبلجآلّية اكفيو حديث عف ، المنتشرة معالجة كثير مف األمراض

قسـ  -إسبلـ ُأف اليف)مف مكقع  ّص كقد اقتبسنا النّ ّب البديل. ، كتمؾ التي ال تستجيب ليذا النكع مف الطّ بالمغناطيسّية
 ة.داد نصكص المطالعيج المّتبع في إع؛ ليكافق النّ ، كأجرينا عميو بعض التعديبلت(العمكـ كالتكنكلكجيا
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ـُ الّطاقَة الِمغناطيسّيَة في عبلِج كثيٍر مف  الّطبّ العبلُج المغناطيسّي أحُد أساليِب العبلِج ب       البديل، التي َتستخِد
ـِ لئلسراِع في عممّيِة الّشفاء ، األمراِض. كالِمغناطيُس، في حّد ذاتو، ليس عبلجًا شافيًا، بْل ُيييُِّئ بيئًة ُمتكاِزنًة في الجس
عميو فقْد أثبَتِت الّدراساُت العممّيُة الحديثُة أّف قّكَة الَمجاِؿ الِمغناطيسّي لؤلرِض قْد قّمْت بنسبِة خمسيَف بالمئِة عّما كانْت 

ّيِة الّطاقِة المغناطيسّيِة اّلتي َيستفيُد منيا جسـُ اإلنساف، كما أسيـَ المجتمُع ا أّدػ إلى نقِص كمّ مُمنُذ قركَف مضْت؛ 
اعيُّ الحديُث في تقميِل قّكِة الّطاقِة المغناطيسّيِة التي ُيمكُننا الحصكُؿ عمييا، كاإلفادة منيا، كذلؾ ِبما ُيحيُطنا بِو الّصن
 ، تمتصُّ جزءًا مف الّطاقِة الِمغناطيسّيِة الُمنَبعثِة مف األرض.تقنياتِمْف 
َتختِرُؽ ىذه الّطاقُة الِجْمَد في  ذْ لمغناطيسّيِة في الّطبيعة، إقة اَتعتمُد فكرُة العبلِج الِمغناطيسّي عمى قكاعِد الّطا      

يا َعيراِت الّدمكّيِة، فتسير َمكِضٍع ُمَعي ٍف ِلَتمَتص  ـ حّتى تِصَل إلى َمجراُه الرئيِس الذؼ الشُّ عْيراِت  ُيَغّذؼ جميع في الد  الشُّ
 الّدمكّيِة. 
ـِ لمّطاقِة الِمغن       ي ٍة َكْيَربِ  ِشْحناتٍ ( عمى ُجَزيئاِت حديٍد، ك الييمكجمكبيف) اطيسّيِة إلى احتكاءِ كَيرِجُع امتصاُص الّد

ـِ الُمختِمفة.أخرػ َتمتصُّ ىذِه الّطاقة ـِ يحمُميا إلى أجزاِء الجس  ؛ َفَينَشُأ تّيار  مغناطيسيٌّ في َمجرػ الّد
ُة بتَ كتقكـُ الّطا ِدىا، َفتْنشُط الّدكرُة الّدمكّية؛ حفيِز األكعيِة الد  قُة المغناطيسّيُة الُمْمتص  ا ُيؤّدؼ إلى زيادِة َتَدفُِّق ممِكّيِة كَتَمدُّ

مكـِ بشكلٍ  ـِ، ليتخم ِص مْف السُّ ـِ كاألكسجيِف إلى كلِّ خبليا الجس ا ُيعاِدُؿ الُمحتكػ أفضَل، م الغذاِء الُمتمثِِّل في الّطعا
المتكازنُة عمى تحسيِف أداِء كظائِف الجسـ، فَيشفي الجسـُ  ذه البيئةُ كأنِسَجِتو، فتساعُد ى الييدركجينيِّ ِلخبليا الجسـٍ 

 نفَسو بنفِسو.
ـِ عمى امتصاِص ُجَزْيئاِت األكسجيِف الذؼ       كلمعبلِج بالمغناطيسّيِة فكائُد عديدة ، منيا زيادُة قدرِة ىيمكجمكبيِف الد 

ـِ غيِر الّنِشَطِة؛ فيزيد عدُد الخبليزيُد مف مستكياِت الّطاقِة في الجسـ، كما يساعُد عمى َتق يا في الّدـ، كَيِة خبليا الّد
ُد أكِعي ـُ العبلُج المغناطيسيُّ تو ِبِرفٍق؛ األمر الذؼ يساعُد عمى زيادِة كمّ كَتَتمد  ـِ التي تصُل إلى الخبليا، كما ُيسِي ّيِة الّد
زالِتو عف ُجدراِف األ الككليستركؿ() في تقميِل نسبةِ  ـِ المرتفِع، في الّدـ، كا  كعيِة الّدمكّية؛ فيساعد في خفض ضغِط الّد

ِؿ المناسب، كيساعُد عمى تكاُزِف الِحْمِض مع الَقَمِكؼِّ في الجسـ، إضافًة إلى أّف إنتاَج  ، الِيرمكناتكا عادِتو إلى المعد 
طبلَقيا يزداُد أك يِقّل َتبع ـِ في فترة العبلج، كُيسيـ العبلج ب اً كا   أنشطةِ  ة كذلؾ في تعديلِ يّ المغناطيسلمتطّمباِت الجس

ـِ بما يناسُب احتياجاتو، كىك يساعُد، أيضًا، في زيادِة  اإلْنزيماتِ  ِد خبليا الجسـ، مفي الجس ا يؤّدؼ إلى سرعِة َتَجدُّ
يخكَخة، كال ُيْنَكُر دكُرُه في ـِ كظائِف األعضاِء المختمفة، كالت خفيِف مف اإلحساِس باأللـِ  تأخيِر الش  عف طريِق  تنظي

ـِ لممّخ، تقكـُ الّطاقُة المغناطيسّيةُ بتقميِل الّنش ُـّ إرساُؿ اإلشاراِت اّلتي ُتَعبُِّر عف األل اِط َتْيِدَئِة األعصاب، فعندما يت
 الكيربّي، كا غبلِؽ قنكاِت كصكِؿ ىذه اإلشاراِت لممّخ؛ فيزكؿ األلـ.

خشكنُة المفاصِل كضعُفيا، كالمشاكُل  :المغناطيسيكمف الحاالت التي يمكف عبلجيا باستخداـ العبلج       
ـِ َعَممّياِت الت مثيِل الغذائيِّ في الجسـ، كنقِص  اليضمّيُة َكُعسِر اليضـ، كالتياِب الَمِعَدة، كمنيا، أيضًا، عدـُ انتظا
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رطاف، كفي عبلِج اإلصاباِت، كالجركحِ اإلنسكليف) إنتاجِ  كالّنزيُف الّناتُج عف  كالحركؽ، ،(، كشفاُء بعِض أنكاِع الس 
ْبكِ َضْعِف األنسجِة كاألعضاء، َكنزيِف المِّثَ  ـِ عممّيِة الت نفُّس، كأمراِض الر  ْعبّي، كالمشاكُل  ،ة، كعدـُ انتظا كااللتياب الشُّ

 .األكزيما()ك ،الجمدّيُة، كَحبِّ الّشباب
ـِ بُظركٍؼ ِبَقْدِر ما ييدُؼ إل ،ِبَعيِنيا كالعبلُج بالّطاقِة المغناطيسّيِة ال ييِدُؼ إلى عبلِج أمراضٍ        ى إمداِد الجس
 د. كيميث مكميف( أحُد عمماِء معيِد المغناطيسّية بكاليةِ ) تساعُدُه عمى أْف َيشفَي نفَسو بنفِسو، كقد أطمقَ  مثالّية،
ُد في عبلِج األمراِض دكف أعراٍض نيكيكرؾ( األمريكّية، عمى العبلِج بالمغناطيسّيِة أّنو َعِطي ة  مف هللا؛ حيث إن و يفي)

 جانبّيٍة ُتذَكر، كُيحَسُب لو أّنو ليَس دكاَء إدماٍف كبعِض األدكية، كما أّنو ال يتفاعُل مع أؼِّ دكاء. 
ُد درجُة المرِض كمّدُتو قّكَة حَجِر الِمغناطيِس الُمْسَتْخَدـ في العبلج، كمَف األفضِل أْف يبدَأ المريُض       كُتحدِّ

ـّ ُتزاُد مف قّكتِو تدريِجيّ باستخد ـِ حجٍر ذؼ قّكٍة ُمنخِفضة، ث فِّ بمغناطيٍس كيرِبيٍّ اً ا ، كيجُب أْف ُيعاَلَج األطفاُؿ ككباُر السِّ
 منخفِض القّكة.

 نكباتِ  كىناؾ حاالت  َيصُعُب عبلُجيا بالّطاقِة المغناطيسّية، كالنِّساِء الحكامل، كاألشخاِص الذيف يعانكف مف      
ناعّي، كالذيف تحتكؼ أجساُدىـ عمى أجزاٍء تعكيضّيٍة معدنّيٍة، مثل األطراِؼ الص   َرع، كَمْف يعيشكف بالقمِب الصِّ

ناعّية ـُ  ،الصِّ كمف الّضاّر استخداـ مجاٍؿ مغناطيسيٍّ شديِد القّكِة عمى العيكف، أك الُمّخ، أك القمب، كال َيِصحُّ استخدا
ـِ، كحاالِت الَعدكػ الَبكتيرّيِة كالَفْيركسّية.ُقْطٍب جنكبيٍّ شديِد القّكِة في عبل  ِج األْكرا

عف أجيزِة الحاسكب، كبطاقاِت االئتماف، كالبّطارّياِت المكجكدِة في  اً كيجُب االحتفاُظ بالمغناطيِس الكيَربيِّ بعيد     
 إلخ.… ساعاِت اليِد كالّسّماعات، كاليكاتِف الَمحمكَلة

ـُ قد يؤّدؼ إلى حدكِث َنْقَمٍة ىائمٍة في إّننا نقُف اآلَف عمى أع      ـٍ حديٍث، ىك في حقيقِة األمِر قديـ، كىذا العم تاِب عم
ّيِة ك  حِّ ـِ القميمِة القادمة، عْنَدِئٍذ لْف يككَف عجيب ُغضكفِ البديل، في  الّطبّ مجاِؿ الرِّعايِة الصِّ قكُلنا: إّنُو ِمْف بيِف  اً األعكا

، ُيمكُف عبلُج أربعٍة باستخداـ العبلِج المغناطيسّي.كلِّ خمسِة أمراٍض ُتصيُب الجس  ـَ

  

 :معاني األلفاظ والتراكيب

 الِتْقنّيات: تطبيقات العمكـ.

ـ الحمراء.الماّدة الحمراء في ُكري :الييمكجمكبيف  ات الد 

 ِشْحنات: جمع ِشْحنة، كىي ما َتَحم َمو جسـ  ما مف الكيرباء، كىي إّما مكجبة  أك سالبة.
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 ميمة.ة السّ حّ لبناء الّص  ؛أحد أنكاع الدُّىكف التي يحتاجيا الجسـ ككليستركؿ:ال

 كَتزيُد في نشاطو. الجسـ،فتنبِّو  ،مادة  ُتفِرُزىا بعُض الغدد في الدـ اليرمكنات:

 تخرج مف الخبليا الحّية. إفرازات اإلنزيمات:

 يصحبو طَفح جمدّؼ. ،التياب في الجمد :األكزيما

 نكبات: حاالت.

 ُغضكف: أثناء.

 

 الفهم واالستيعاب:

 نكّضُح المقصكَد بالعبلِج المغناطيسّي؟ -أّكالً 

 عبلـَ تعتمُد فكرُة العبلِج المغناطيسّي؟ -ثانياً 

ـِ لمّطاقِة المغناطيسّيةِ إالـَ َيْرِجُع  -ثالثاً    ؟امتصاُص الّد

 نذكُر خمَس فكائَد لمعبلِج المغناطيسّي. -رابعاً  

 مراَض اّلتي ُيمكُف عبلُجيا بالّطاقِة المغناطيسّية.نعّدُد األ -خامساً  

 نسّمي الحاالِت الَمَرِضي ِة التي َيصُعُب عبلُجيا بالّطاقة المغناطيسّية. -سادساً  

 د. كيميث مكميف( عمى العبلِج بالمغناطيسّيِة أّنُو َعِطّية  مف هللا.) نعّمُل: أطمقَ  -سابعاً 

 المناقشة والّتحميل:

 العبلج بالمغناطيسّية دكاَء إدماف، نكّضح ذلؾ. َعدّ يُ ال  -أّكالً 

 ّية العالمّية.بّ ّي في بمٍد ما بمقدار انفتاحو عمى الجيكد الطّ الّطبّ نناقش: يتحّسف المستكػ  -ثانياً 
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ّيَة فيما يأتي: -ثالثاً   نكّضُح الّصكرَة الفنِّ

ـِ لئلسرا  -أ فاء.ُيَييُِّئ العبلُج المغناطيسيُّ بيئًة متكازنًة لمجس  ِع في عممّيِة الشِّ

ـٍ حديث -ب  .إّننا نقُف اآلَف عمى أعتاِب عم

  نناقش أثر المغناطيس الكيربّي عمى الحكاسيب كاليكاتف المحمكلة. -رابعاً 

 ّص ألفاظًا أجنبّية كثيرة؟ لماذا نجد في النّ  -خامساً 

 المغة واألسموب:

رفي لكممة -أّكالً  ة() نكّضح المعنى الص  ُة في َتحفيِز األكعيِة ) :ي عبارةف الُمْمَتص  كَتَتسب ُب الّطاقُة المغناطيسّيُة الُمْمتص 
ِدىا مِكّيِة كَتَمدُّ  (.الد 

 نستخرج مف الّنّص ثبلث جمٍل ليا محّل مف اإلعراب. -ثانياً 

 نستنتج مف الّنّص ثبلث خصائص لممقالة العممّية. -ثالثا

 بديعّيًا.نستخرج مف الفقرة األخيرة محّسنًا  -رابعاً 
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 أنا وليمى واشطبوا أسماءكم
 (/ العراؽحسف المركانيّ )

 بين يدي الّنّص:
نَظـ المركانّي ىذه القصيدة في السبعينات مف القرف الماضي، حيف شيدت جامعة بغداد قّصة حّب   

في حّب فتاة، قيل  مف طرٍؼ كاحد، إاّل أّنيا أصبحت أشير قّصة حّب في تاريخ الجامعة، حيث كقع المركانيّ 
سندس(، كقّرر الشاّب الفقير مصارحة الفتاة بمشاعره، غير أّف رّدىا لـ يكف كما أراد، ) إّف اسميا الحقيقيّ 

فصّدتو، لكّنو لـ ييأس، كعاد ليكّرر حديثو عف حّبو ليا بعد عاميف، لتصّده مجّددًا، كتزّكجت مف زميٍل لو 
 أنا كليمى كاشطبكا أسماءكـ(.) ُخّط كممات قصيدتو األكلى كاألخيرةغنّي، فأطمق الشاعر العناف لمشاعره، لت

 كاستسممْت لريػاح اليػأس راياتػي    ماتت بمحراب عينيِؾ ابتياالتي
 ليمى، كما أثمرْت شيئػًا نداءاتػي   أزمنتي المكصكدجّفْت عمى بابؾ 

 اتػيُيغريػِؾ فػّي، فخّمينػي آلى    ممّزؽ  أنػا، ال جػاه  كال تَػَرؼ  
 َلساَؿ منيا نزيػف  مػف جراحاتػي    لك َتعِصريف سنيف العمر أكمَميا
 حّبي، كلكّف ُعْسَر الحاؿ مأساتػي    لك كنُت ذا ترٍؼ ما كنِت رافضةً 
 كلسِت تدريف شيئًا عػف ُمعاناتػي    عانيُت، عانيُت ال حْزني أبكح بو
 احتضاراتػياس َعّمي ُأخّبي عف النػ    أمشي كأضحؾ يا ليمى مكاَبرةً 
 كال سبيَل لدييػـ فػي مكاساتػي   ال الناُس تعرؼ ما أمرؼ فتعِذَرني
 كيستبيػح، إذا شػاء، ابتساماتػي    يرسك بجفَني  حْرماف  يُمصُّ دمػي
 ال الذنُب ذنَبؾ بل كانت حماقاتػي   معذكرة  أنت أْف أجيضِت لي أممي
 ي عينيؾ عف ذاتيكجئت أبحث ف   أضعُت في ُعُرض الصحراء قافمتي
 كتسحقيػف، بػبل رفػٍق، مسّراتػي    غرسِت كّفؾ تجتّثيػف أكردتػي
 عّني، كما أبَحرْت منيػا شراعاتػي    كاغربتاه! ُمضاع  ىاجرْت ُمُدني
 كدّمركا كػل  أشيائػي الحبيبػاتِ    ُنفيُت كاستكَطف األغراب في بمدؼ
 الخّداُع مكالتػي َبيرجُ الأـ غّرؾ    خانتِؾ عيناؾ في َزيٍف كفي كِذبٍ 
 لديػِؾ فاحترقػت ظممػًا جناحاتػي    فراشة  جئُت ألقي ُكْحَل أجنحتي

 كالغدُر حّطـ آمالي العريضػاتِ    يُف مزركع  بخاصرتيأصيُح كالسّ 
 آثػرِت قتمػَي كاستعذبػِت أّناتػي    أال تّبت يػداؾ إذاً  كأنِت أيضاً 

 إذًا سُتمسػي بػبل ليمػى حكايػاتػي  لغػتػي؟َمػْف لػي بحػذؼ اسمػؾ الشّفػاؼ ِمػف 
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 :معاني المفردات

 احتضاراتي: معاناتي الشديدة.
 المكصكد: المغمق.

 الَبيَرج: المظير الزائف.
 

 :فائدة لغوّية

، مشتّقة  مف كجو، كالكجيو، كلكّف في كممة جاه إعبلاًل، كقمبًا مكانّياً : كممة جاه مف قكؿ الشاعر  ؛ إذ ال جػاه  كال تػرؼ 
مت الجيـ عمى الكاك  مبت الكاك ألفًا، ككزنيا الصرفي ىك: َعْفل.قُ  ثـّ  ،جكه() ُقدِّ

 الفهم واالستيعاب:

 نذكرىا. مل القصيدة عمى فكرة رئيسة كاحدة،تشت -أّكالً 
 فيت كاستكطف األغراب في بمدؼ؟نُ ما المقصكد بالبمد كاألغراب في قكؿ الشاعر:  -ثانياً 
 نذكرىا. ،عر ألفاظًا كثيرًة تشير إلى َفْقرهاستخدـ الشا -ثالثاً 
 ما الذؼ حّطـ آماؿ الشاعر؟ -رابعاً 
 نحّدد البيت الذؼ يشير إلى ىذا المعنى. ،حّمل الشاعر نفسو مسؤكلّية رفض ليمى حّبو -خامساً 
 نعّيف األبيات اّلتي تتحّدث عف الفكارؽ االجتماعّية. -سادساً 

 المناقشة والتحميل:
 رمز اإلجابة الصحيحة في ما يأتي:نختار  -أّكالً 

  ما المقصكد مف قكؿ الشاعر: يرسك بجفنّي حرماف  يمّص دمػي؟ -1
 القذػ. -د   األرؽ. -ج   النعاس. -ب   الرمد. -أ

 عبلـَ يدّؿ قكؿ الشاعر: كاستكطف األغراب في بمدؼ؟ -2

  ارتباط محبكبتو بغيره. -ب   ىجرتو إلى ليبيا. -أ
 كره ليمى لو. -د  لمعراؽ. احتبلؿ أمريكا -ج  
 ما الذؼ يعنيو الشاعر بقكلو: َمػْف لػي بحػذؼ اسمػؾ الشّفػاؼ مػف لغػتػي؟  -3

 يدعك عمييا بالمكت. -ب   أّنو صار يكرىيا. -أ
 أّنو ندـ عمى حّبو ليا. -د   استحالة نسيانيا. -ج
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 ؟( في عنكاف القصيدةكاشطبكا أسماءكـ)تدّؿ عبارة:  عبلـَ -4
  دعكة لمنسياف. -ب   ل شأف الحاضريف.تقمي -أ
 ليمى. لزكجتحذير  -د   أّف عشقو ال مثيل لو. -ج

 كما أبحرْت منيػا شراعاتػي؟  ىاجرْت مدني عّني ما داللة قكؿ الشاعر: -5
  جفاؤىا كبقاؤه عمى حّبيا. -ب     غربتو. –أ

 رسكخ حّبو لكطنو. -د    رحيمو بّرًا ال بحرًا. -ج   

 ير قكؿ الشاعر: جّفت عمى بابؾ المكصكد أزمنتي؟يش إالـَ  -6
 التحّكؿ عف حّبيا. -ب    تكّقف الزمف حقيقة. -أ
 اعتزاؿ الشاعر الحياة. -د  يأس الشاعر لعدـ اكتراثيا بو. -ج

 ما اّلذؼ يكحي بو قكؿ الشاعر: أمشي كأضحؾ يا ليمى مكابرة؟ -ثانياً 
 .ذلؾ مع ليمي، نناقشاستيّل الشاعر قصيدتو بخاتمة تجربتو  -ثالثاً 
 نكّضح الصكر الفنّية في األبيات اآلتية: -رابعاً 

 كتسحقيػف، بػبل رفػٍق، مسّراتػي غرسِت كّفؾ تجتّثيػف أكردتػي -1
 لديػؾ فاحترقػت ظممػًا جناحاتػي فراشة  جئت ألقي ُكحَل أجنحتي -2
 كالغدر حّطـ آمالي العريضػاتِ  أصيح كالسيف مزركع  بخاصرتي -3

 في القصيدة صراع داخمّي عاشو الشاعر، نذكر أبياتًا تكّضح ذلؾ. -خامساً 
 المغة واألسموب:

 كرد في القصيدة تناصٌّ دينّي، نستخرُجو. -أّكالً 

 نحّدد الكنايات في ما يأتي: -ثانياً 

 .أخّبي عف النػاس احتضاراتػي 
  .أضعت في عُرض الصحراء قافمتي 
 نعكد إلى مفردات القافية، كنستخرج: ،لمؤّنث السالـأكثَر الشاعر مف استعماؿ جمع ا -ثالثاً 

 ألفاظًا ليست مف جمع المؤّنث السالـ. -1
 كممًة جاءت عمى صيغة جمع الجمع. -2
 اسمًا مذّكرًا جمعو الشاعر جمع مؤّنث سالمًا. -3
 نذكر البحر الذؼ ُنظمت عميو القصيدة. -رابعاً 
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 القواعد

 الجمل التي ال محّل لها من اإلعراب

 نقرأ: 

 .البديل الّطبّ العبلج المغناطيسّي مف كسائل العبلج ب -1

 تعتمد فكرة العبلج المغناطيسّي عمى قكاعد الطاقة المغناطيسّية في الطبيعة. -2

 .تصل إلى خبليا الجسـيساعد عمى زيادة كّمّية الّدـ اّلتي  -3

 : "تداَكْكا عباَد هللا؛ فإّف هللا لـفي معرض حديثو عف الّدكاء كالعبلج -كسّمـ صّمى هللا عميو –قاؿ رسكؿ هللا  -4
 (ركاه البخارؼّ )         ."ُينزؿ داًء إاّل كأنزؿ لو دكاءً 

 نالحع:

كتمؾ الجمل  ،سبق أْف تناكلنا الجمَل التي ليا محّل مف اإلعراب، كأْف تككف في محّل رفٍع، أك نْصٍب، أك جرّ 
 ىي التي تحّل محّل االسـ المفرد، فتأخذ إعرابو.

نجد أّف الجمَل التي تحتيا خطكط ، ال تحّل محّل االسـ المفرد، كال تأخذ  ،ظر في األمثمة السابقةا النّ معنإذا أ
إعرابو، فيي، بالّتالي، جمل  ال محّل ليا مف اإلعراب، فالجممتاف: االسمّية في المثاؿ األّكؿ، كالفعمّية في المثاؿ 

 ممة صمًة لممكصكؿ، كفي الرابع جاءت معترضًة.الثاني، ابتدائّيتاف، كفي المثاؿ الثالث كقعت الج

 نستنتج:

 منيا: ،الجمل التي ال محّل ليا مف اإلعراب أنكاع 

 سكاء أكانت اسمّية أـ فعمّية، نحك: ،االبتدائّية، كىي الجممة التي ُيبدأ بيا الكبلـ -1

. -أ   لمّصبلة. ينادؼ المؤّذف -ب الطالب مجتيد 

 :لو تعالىقك  صمة االسـ المكصكؿ، نحك -2

ـُ اْلَمبَلِئَكُة َأال  َتَخاُفكا َكاَل َتْحَزُنكا َكَأْبِشُركا ِباْلَجن ِة ال ِتي  َقاُلكا َربَُّنا ّللا ُ "ِإف  ال ِذيَف  ـ  اْسَتَقاُمكا َتَتَنز ُؿ َعَمْيِي ـْ ُتكَعُدكَف"ُث   ُكنُت

 (30فّصمت: )



 

128 
 

 أك بيف جممتيف ترتبط إحداىما باألخرػ، مثل: المعترضة، كىى التي تتكّسط بيف أجزاء الجممة، -3

 أّكؿ الخمفاء الّراشديف. -رضي هللا عنو- أبك بكر الصّديق 

 التدريبات: 

 :نستخرج الجمل التي ال محّل ليا مف اإلعراب، كنذكر أنكاعيا -أّكالً 

 يكصيني بالصبر. -رحمو هللا-كاف أبي -أ 

ـَ المسممكف مف لسانو كيده: "األذػ في كفّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ الرسكؿ  -ب   (صحيح البخارؼّ )            ."المسمـ مف َسِم

 (96مريـ: )     "إف الذيف آمنكا كعممكا الصالحات سيجعل ليـ هللا كّدًا"قاؿ تعالى:  -ج 

 نمّثل لما يأتي بجمل مف إنشائنا: -ثانياً 

 ابتدائّية. - أ

 صمة المكصكؿ. - ب

 معترضة. -ج

 كد الى درس "العبلج المغناطيسّي" كنستخرج جمبًل ال محّل ليا مف اإلعراب.نع -ثالثًا 

 نمّيُز الجمل التي ليا محّل مف اإلعراب مف الجمل التي ال محّل ليا في النّص اآلتي: -رابعاً 

 ( حاجَز الخكؼ مفلمميبلد فألٍف كتسعمئٍة كسبعٍة كثماني) ـ1987بّددت االنتفاضة األكلى التي اندلعت عاـ 
ْكَف المحتّل ِبُمْحمٍة ال تفّرؽ بيف أبناء الشعب مف مسمميف كمسيحّييف، ميما اختمفت  نفكِس الفمسطينييف، كىـ يتحد 

 كَتضحياُت األسرػ البكاسِل كحدًة كطنّيًة َقّل نظيُرىا. -رضكاُف هللا عمييـ– مذاىُبيـ كمشارُبيـ. كحّققْت دماء الّشيداء

  التعبير:

ذا اإلنجاز، كأكجو نكتب مقالة عممّية حكؿ إنجاز طّبّي، نتحّدث فييا عف مكتشفو، كطبيعة ىمستعينيف بالمكتبة، 
 زاتو، كمحاذيره.استخدامو، كمي

 تّم بحمد هللا وفضمه


