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حلول أاسئلة الجزء الثّاني
(المطالعة والقواعد والعروض والتعبير)
الحادي عشر
المطالعة
( أاحاديث نبوية شريفة)

الوحدة ال�أولى
الفهم وال�ستيعاب

1

ص٤

١

الخصال المستحبات
عبادة الله -سبحانه وتعالى. -
عدم ال�إ شراك به سبحانه.
ال�عتصام بحبل الله جميعاً وعدم الفرقة.

الخصال المستكرهات
قيل وقال.
كثرة السؤال.
�

	-
قال تعالى»:وا ْع َت ِصموا بِ َح ْبلِ اللَّ ِه َج ِميعاً َول� َت َف َّرقوا وا ْذكُروا نِ ْع َم َت اللَّ ِه َع َل ْي ُك ْم»(.اآل عمران)103 :
 ³الجواب :الحديث ال�أول.
	-قال تعالى« :اإ ّن المبذرين كانوا اإخوان الشّ ياطين وكان الشيطان لربّه كفوراً»(.ال�إ سراء)27 :
 ³الجواب :الحديث ال�أول.
	-قال تعالى« :قالت اإحداهما يا اأ ِ
بت استاأجره اإ ّن خير من استاأجرت القوي ال�أمين»( .القصص)26 :
 ³الجواب :الحديث ال ّرابع.
	-قال تعالى« :اَ َف ُح ْك َم الْجا ِه ِل َّي ِة َي ْبغو َن َو َم ْن اأ ْح َس ُن ِم َن اللَّ ِه ُح ْكماً لِّ َق ْو ٍم ِ
يوقنونَ» (المائدة)50:
 ³الجواب :الحديث الخامس.
 -3رعاية الحاكم رعيته ،ورعاية الزوجة اأبناءها ،ورعاية المعلّم طلبته...،
 -4الحديث ال ّرابع.
الصحي.
 -5ال�إ جراء هو ما ُيعرف اليوم بالحجر ّ
³
5الجواب :التجارة ،الزراعة ،جمع الحطب وبيعه... ،
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المناقشة والتحليل
ُ ّ�–1ح دل�ل َة ك ٍّل من التّراكيب ال�آتية ،الواردة في ال�أحاديث النّبوية الشّ ريفة:
السؤال عن اأمور ليس فيها فائدة ،اأو سؤال النّاس اأموالهم ،وبذل ماء الوجه
ب« -كثرة ال ّس ؤال» ...ال�إ لحاح في الطلب ،اأو ّ
ذلك(..السؤال اأفاد العموم ،وليس الخصوص).
في سبيل
ّ
ج« -دعوى الجاهليّة» ...العصب ّية القبل ّية.
قصر ال�إ مام (الحاكم) فسدت ال ّرع ّية.
 –2اأ -اإذا ّ
قصر الرجل في رعاية اأهل بيته انهارت ال�أسرة وتشتّت.
ب -اإذا ّ
قصرت المراأة في رعاية بيت زوجها فسدت ال�أسرة وتشتّت.
ج-اإذا ّ
قصر الخادم في رعاية مال س ّيده ضاع المال وهلَك ،وغيرها ....
د -واإذا ّ
ّ
 –3إال�يدز ،الكوليرا ،اإنفلونزا الطيور ،الجمرة الخبيثة ...وغيرها
الصحة في
 –4يمكن مناقشة الطلبة في هذا الموضوع ،وتكليفهم بالعودة اإلى صفحة منظمة الصحة العالمية اأو مسؤول ّ
المدرسة وجمع ال�إ جابة وكتابتها.
 –5يص ّور عهد الله وميثاقه بصورة (الحبل) الحس ّية ،وقوله هنا( :وا ْع َت ِصموا) من قبيل ترشيح الصورة بال�عتصام ،ل�أن ال�عتصام،
من المعاني المرتبطة بالحبل ،والمعنى الذهني هنا ترسمه الصورة بال�أيدي المتمسكة بعهد الله ودينه ومنهجه ،والقلوب
المتوحدة على منهجه بعد اأن كانت اأشتاتاً وفرقاً ،وذكر القلوب هنا له دل�لته ،وذلك للاإ يحاء بالروابط الروحية
المتاآلفة
ّ
التي هي اأساس الروابط ال�جتماعية.
 –6ينهى الدين ال�إ سلامي عن التفاخر بين الناس الذي يؤدي بهم اإلى العصبية اأو القبلية التي تؤدي اإلى الشقاق والخلاف
بين الناس ،والتفريق بين المجتمع الواحد ،بل تؤدي بهم اإلى قطع اأواصر الصلة والمحبة بينهم. ...
 –7الدّخول في ال�أرض الموبوءة ،يشك ُل خطراً على الدّاخل ،والخروج منها قد يشك ُل خطراً على من هم خارجها ،وهذا ل�
يتعارض مع ال�إ يمان بالقضاء والقدر؛ اإن ّما هو من باب ال�أخذ بال�أسباب.
✪ ملحوظة :يمكن مناقشة ذلك مع الطلبة وال�ستفادة من اإجاباتهم.
اللّغة وال�أسلوب
 –1تف ّعلواَ ،ي ْف ِعلَ ،تف ُعل.
الصريح ،اإضاعة ،واسم المفعول مسؤول ،واسم الفاعل را ٍع.
 –2المصدر َّ
 –3علا َم يعو ُد الضّ مير المخطوط تحته ،فيما ياأتي؟
	-ال�إ ما ُم را ٍع و َمسؤو ٌل عن َر ِع َّي ِتهِ ...يعود على إال�مام.
	-واأ ْن َتع َت ِصموا بِ َحبلِ الل ِه َجميعاً .....يعود على المسلمين.
� ظالماً َف ْل َي ْن َههُ ...يعود على الظّالم (اأخيه).
	-
َ
� –4
نستخرج مثال� ً على الطّباق من الحديث النّبو ّي الشّ ريف ال�أول.
–5
ُ
	-يرضى ،يكره //تعتصموا ،تف ّرقوا
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(ب َطيبة)
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الفهم وال�ستيعاب
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ص8

النبي (صلّى الله عليه وسلّم) على الشاعر والصحابة.
-1
ُ
وصف اأثَر رحيل ّ
		
 -2الفكرة ال�أولى.)6-1( :
الفكرة الثالثة.)16-12( :
 -3حليم ،عليم ،رحيم ،عطوف ،حريص على استقامة المسلمين ،عزيز عليه حيادهم عن الحق...اإلخ.
 -4اأ ّي اأ ّن في (طيب َة) _وهي المدينة المن ّورة ،س ّماها النبي(صلّى الله عليه وسلّم) بهذا ال�سم_ اأثَراً وهو المسجد النبو ّي.
المناقشة والتحليل

ص8

بقي على عهده ،وباأن ّه ُمنير ُمضيء.
 -1باأن ّها ال�آيات القراآن ّية باقية ،وباأن ّه لم يتغ ّير ،بل َ
الح ْلم والعلم والرحمة.
والب َركة.
				 بدفنه ُ
ذهب معه كثي ٌر من ُاليمن َ
َ
 -2اأ -بدف ِنه َ
ُ نزول الوحي.
ضعف اأظ ُه َر المسلمين واأعضدهم.
ج -الحزن الشديد على وفاته الذي اأ َ
الشاعر القراآن الكريم بالنّور الذي ُيضيء الحجرات.
 -3اأ -ش ّبه
ُ
ب-جعل الدّموع معول� ً يواري جسد ال ّرسول (صلّى الله عليه وسلّم) بالتّراب.
حسان على الملائكة صفات البشر ،اإذ جعل لهم عيون تبكي وفاة ال ّرسول (صلّى الله عليه وسلّم).
ج -خلع ّ
 -4النفي.
النبي (صلّى الله عليه وسلّم) موصول بالحياة ،وذلك ل� أ ّن شريعته ح ّي ٌة في اأ ّمته ما دامت الحياة.
 -5ل� أ ّن َّ
طيبِ ،
النبي (صلّى
َ -6
وص َ
وع ُ
ف البوصير ّي قبر الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) باأن ّه ل� ُيعادله ٌ
طر رائح ِة التراب الذي ض ّم اأع ُظ َم ّ
الله عليه وسلّم) ،والغبطة والسعادة لك ّل َمن انتشق منه اأو لثمه.
النبي الرشيد المسدّدة خطاه.
بالب َركة لقبر الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) ،وللبلا ِد التي ُوضع فيها ُ
ّ�ا ّ
حسا ُن فقد دعا َ
رفات ّ
اللغة وال�أسلوب
ص9
الجرح :يبر أا .ب -تعفو ال ُّرسوم :تنمحي .ج -يعفو عنك :يصفح عنك.
 -1أا -يعفو ُ
ين
ِيص َع َل ْي ُك ْم بِالْ ُمؤ ِْم ِن َ
 -2اقتبس لفظتي (عزيز) و(حريص) من قوله تعالى( :لَ َق ْد َ
جاءكُ ْم َرسو ٌل ِم ْن اأنْف ُِس ُك ْم َعزِي ٌز َع َل ْي ِه ما َع ِن ُّت ْم َحر ٌ
ءوف َر ِحي ٌم) سورة التوبة.12٨ ،
َر ٌ
				نجد ،طباق اإيجاب.
 -3ل�أن ّها ممنوعة من الصرف.
ُ
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الوحدة ال�أولى
 التدريب ال�أ ّول
الفرع

-1
-2
-3
-4
-5

أ�داة الشرط
ما
َمن
َمن
�
كلّما
�

-

1

القواعد
( أاسلوب الشرط)
فعل الشرط
ننسخْ
لم ي ُذ ْد
ل� يظ ِل ْم
ت ُز ْر
ل�ح
َ
َ�ضْ ُتم

جواب الشرط
ناأ ِت
ُيه َّد ْم
ُيظ َل ْم
تز َد ْد
خف َق
اذكُروا

 التدريب الثاني
�ُ  .جوابهُ :ي ْس َتغ َْن.
ب -ل�أن ّهما معطوفان على مضارع ْينِ مجزوم ْين.
 التدريب الثالث
يؤمن :فعل مضارع مجزوم بـ( َمن الشرطية الجازمة) وعلامة جزمه السكون .والفاعل ضمير مستتر تقديره (هو).
ْ -1
مبني على الفتح ،ل� مح ّل له من ال�إ عراب.
فلا
ُ
يخاف بخْ ساًَ :فـ :واقعة في جواب الشرط ،رابطة ،حرف ّ
مبني على السكون ،ل� مح ّل له من ال�إ عراب.
ل� :حرف ٍ
نفيّ ،
يخاف :فعل مضارع مرفوع ،وعلامة رفعه الض ّمة الظاهرة .والفاعل ضمير مستتر تقديره (هو).
ُ
بخْ ساً :مفعول به منصوب ،وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.
يخاف بخْ ساً) التي سدّت مس ّد جواب الشرط ،في مح ّل جزم.
والجملة الفعل ّية (ل�
ُ
ِ -2
نت).
تس ْر :فعل مضارع مجزوم بـ(حيثما الشرط ّية الجازمة) وعلامة جزمه السكون .والفاعل ضمير مستتر تقديره (اأ َ
نت).
عجب :فعل مضارع مجزوم؛ ل�أن ّه واقع في جواب الشرط الجازم ،وعلامة جزمه السكون .والفاعل ضمير مستتر تقديره (اأ َ
تُ ْ
نت).
 -3تقراأْ :فعل مضارع مجزوم بـ(اأ َّي الشرط ّية الجازمة) وعلامة جزمه السكون .والفاعل ضمير مستتر تقديره (اأ َ
ي ْنف ْعكَ  :ينف ْع :فعل مضارع مجزوم؛ ل�أن ّه واقع في جواب الشرط الجازم ،وعلامة جزمه السكون .والفاعل ضمير مستتر تقديره
مبني على الفتح ،في مح ّل نصب مفعول به.
(اأ َ
نت)َ .ك :ضمير متّصل ّ
نت).
 -4تُق ِّو ْم :فعل مضارع مجزوم بـ(اإ ْن الشرط ّية الجازمة) وعلامة جزمه السكون .والفاعل ضمير مستتر تقديره (اأ َ
يس َت ِق ْم :فعل مضارع مجزوم؛ ل�أن ّه واقع في جواب الشرط الجازم ،وعلامة جزمه السكون.
مبني على الفتح ،ل� مح ّل له من ال�إ عراب.
َ -5فـ :واقعة في جواب الشرط ،رابطة ،حرف ّ
مبني على السكون ،ل� مح ّل له من ال�إ عراب.
ل� :نافية للجنس ،حرف ّ
مبني على الفتح في مح ّل نصب .وخبرها محذوف تقديره (كائن ،حاصل) .والتقدير :فلا
بدَّ :بدَّ :اسم ل� النافية للجنسّ ،
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ب ّد من اأ ّن ال�ستجابة حاصلة .
مبني على السكون ،ل� مح ّل له من ال�إ عراب.
اأ ْن :حرف مصدر ّي ونصبّ ،
يستجيب :فعل مضارع منصوب ،وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.
َ
القد ْر :فاعل مرفوع ،وعلامة رفعه الض ّمة الظاهرة ،وح ّر َك بالسكون؛ بسبب القافية الساكنة.
جر بحرف ج ّر محذوف تقديره ِ(من) .والتقدير :فلا ب َّد ِمن اأ ْن يستجيب القدر.
والمصدر المؤ ّول من (اأ ْن والفعل) في مح ّل ٍّ
والجملة الفعل ّية (فلا ب َّد اأ ْن يستجيب القدر) ل� مح ّل لها من ال�إ عراب؛ ل�أن ّها واقعة في جواب شرط غير جازم.
(ت) :تاء التاأنيث الساكنة ،ل� مح ّل لها من ال�إ عراب.
مبني على الفتحْ .
نضج :فعل ما ٍ
نضج ْتَ :
َ -6
ض ّ
مبني على السكون ،في مح ّل
جلو ُدهم :جلو ُد :فاعل مرفوع ،وعلامة رفعه الض ّمة الظاهرة .وهو مضاف( .ه ْم) :ضمير متّصل ّ
ج ّر مضاف اإليه.
(نضجت جلو ُدهم) في مح ّل ج ّر مضاف اإليه للظرف (كلّما).
والجملة الفعل ّية
ْ
مبني على السكون ،في مح ّل رفع فاعل.
ب َّدلْناه ْم :ب ّدلْ :فعل ما ٍ
مبني على السكون؛ ل�تّصاله بـ(نا)( .نا) :ضمير متّصل ّ
ض ّ
مبني على السكون ،في مح ّل نصب مفعول به اأ ّول.
ه ْم :ضمير متّصل ّ
جلوداً :مفعول به ٍ
عرب :اسم منصوب على نزع الخافض .والتقدير :بدّلناهم
ثان منصوب ،وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة( .وقد ُي ُ
بجلو ٍد).
والجملة الفعل ّية (بدّلناهم جلوداً غيرها) ل� مح ّل لها من ال�إ عراب؛ ل�أن ّها واقعة في جواب شرط غير جازم.
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المطالعة
(ال�علام ماضي ًا وحاضر ًا)
إ

الوحدة الثانية
الفهم وال�ستيعاب
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1

ص1٨

 -1ال�إ علام لغ ًة :هو معرفة الشيء على حقيقته ،وهو ماأخو ٌذ من العلم.
ّ�ا اصطلاحاً :فهو اإيصال معلومة اإلى ال ُمتل ّقي لهدف مع ّين ،باأسلوب يخدم ذلك الهدف ،و ُيتوقّع منه اأ ْن يؤثِّر في ال ُمتل ّقي،
و ُيغ ّير ِمن ردود فعله.
 -2ال�إ علام :هو خب ٌر ُينشر؛ ليعلم الناس به .اأ ّما التعليم :فهو اإخبا ٌر بعلم يتعلّموه.
 )1 -3وكالة الصحافة الفرنسية  )2 .AFPوكالة تاس الروسية )3 .وكالة ال�أنباء الصين ّية (شينجوا).
 )1 -4الرسوم والنصوص المنقوشة على الشواهد الحجريّة ،اأو جدران الكهوف ،والمعابد وغيرها.
الخ َطب باأنواعها.
 )2الرسوم المكتوبة على َالب ْر ِد ّي ،وال ِّرقاع الجلديّة ،والحجارة وغيرهاُ )3 .
 )1 -5التشريع ّية )2 .القضائ ّية )3 .التنفيذيّة.
المناقشة والتحليل

ص1٨

ٍ
ُ –1يعنى ال�إ علام الهادف بالمتلقِّي؛ ل�أن ّه ِ
لهدف مع ّين ،وباأسلوب يخدم ذلك الهدف ،و ُيتوقّع منه
يوصل المعلومات اإلى ال ُمتل ّقي؛
ْ� يؤثّر اإيجاباً في المتل ّقي ،ويغ ّير ِمن ردود فعله ،وكلّما سما الهدف وال�أسلوب كان ال�إ علام عام َل بناء ونهوض في المجتمع.
�ّ –2ى ظهور المطابع وانتشارها اإلى ظهور الصحف في جميع اأنحاء العالم ،وتط ّورها ونم ّو اأساليبها ،واأشكالها ،وتقنياتها
مؤسسات اإعلام ّية كبيرة في بلدانها.
الطباع ّية ،ث ّم ما لبث َْت اأ ْن تح ّو ْ
لت اإلى ّ
 –3ال�تّصال والتواصل اليوم مثّ َل ثور ًة معلومات ّية على ما سبقَه من وسائل ،فبسبب انتشار تكنولوجيا ال�إ علام الجديد ،وتط ّور
وسائل ال�تصال السلك ّية واللاسلك ّية ،وازدهار شبكة التواصل ال�إ لكترون ّية تح ّول العالم اإلى قرية صغيرة؛ اإ ْذ بِ ْتنا نعلم ما يقع
من حوادث فور وقوعها في جهات العالم ال�أربع.
قامت بفضح ممارسات ال�حتلال وجرائمه اأمام العالم.
 –4للاإ علام الح ّر دو ٌر كبير في خدمة القض ّية الفلسطين ّية؛ فقد ْ
ّ
ومؤسسات ،وتخفضهم.
�
–5
المؤسسة ال�إ علام ّية تُؤثّر في صنّاع القرار ،فترفع اأشخاصاً ّ
ّ
ب -للتحكّم في سيل التدفّق ال�إ
علامي الهائل ،ولحماية ح ّريّة ال�أشخاص والجماعات والمجتمعات ال�إ نسان ّية من فيروسات
ّ
نقل المعلومات التخريب ّية ،والبرامج الهدّامة ،والجرائم ال�إ لكترون ّية المختلفة.
ج -بفضل انتشار تكنولوجيا ال�إ علام الجديد في القرن الحادي عشر ،وتط ّور وسائل ال�تّصال السلك ّية واللاسلك ّية ،وازدهار شبكة التواصل ال�إ لكترون ّية.

َّقت مشهد قتل اأو قمع اأو هدم اأو حرق اإو اإذل�ل-تُساوي كلاماً طويلا ً ووصفاً كثيراً
 -6اأ -اأي اأ ّن هناك صوراً -قد َح َم َل ْت ووث ْ
للتعبير عنها؛ لذا ف إا ّن هناك صوراًمع ّبر ًة اأكبر بكثير من كثير من الكلمات.
عادت تشكّل حائلا ً دون انتشار ال�أخبار ،والصور،
ب -اأي اأ ّن الفواصل الجغراف ّية ،والحدود الطبيع ّية ،والفوارق الزمن ّية ما ْ
وال�أفكار.
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اللغة وال�أسلوب
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 -1اأ -ال�إ علام :هو خب ٌر ُينشر؛ ُليع َلم الناس به.
ب -اإعلام :اإخبار.
ج -ال�أعلام :ال�أسماء.
 -2اأ( -بَ -ض َل َع) .ب( -ب -التّكلّف).
-3
الفرع

�
ب-
ج-
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المفردات
ال ُمتلقِّي
ُمع َّزز
محمول
ِمذياع
تِلفاز

الصرفي
المعنى
ّ
اسم فاعل
اسم مفعول
اسم مفعول
اسم اآلة
اسم اآلة

1

الوحدة الثانية
 التدريب ال�أ ّول
الفرع

-1
-2
-3
-4

-

القواعد

( أاسلوب التع ّجب)
أ�سلوب التع ّجب
ما اأطو َل اللي َل!
كثر ال�إ خوانَ!
ما اأ َ
ما اأعج َل الخل َق!
ِ
لين!
� ْر بال� أ ّو َ

أ�داة التع ّجب
ما
ما
ما
----

 التدريب الثاني
تدحرج الكر ِة!
 -1ما اأجم َل ُزرق َة السما ِء!  -2اأه ِز ْل بالمريضِ!  -3ما اأسر َع
َ
 -5اأ ِ
عظ ْم باختصار الكتاب!
 -4ما اأش َّد سوا َد الليل!
 التدريب الثالث
رقم الجملة
-1
-2
-3
-4

 التدريب الرابع

الدرس
٢

نوع (ما)
تعجبية
ّ
استفهام ّية
موصولة
شرط ّية

فعل التع ّجب
�
َ
�
َ
�
َ
ِ
� ْر

ال ُمت َع َّجب منه
اللي َل
ال�إ خوا َن
الخل َق
لين
ال� أ ّو َ

علامة الترقيم
!
؟
.
.

مبني على السكون ،في مح ّل رفع مبتداأ.
 -1ما :نكرة تا ّمة بمعنى شيء عظيم ،اسم ّ
مبني على الفتح.والفاعل ضمير مستتر ،تقديره (هو).
كفر :فعل ما ٍ
ض جامد؛ ل�إ نشاء ّ
� ُه :اأ َ
َ
التعجبّ ،
مبني على الض ّم ،في مح ّل نصب مفعول به.
و(الهاء) :ضمير متّصلّ ،
كبره) في مح ّل رفع خبر المبتداأ.
وجملة (اأ َ
مبني على الفتح المقدّر على اآخره ،من َع من ظهورها
 -2اأخ ِل ْق :فع ٌل ما ٍ
ض جامد جاء على صيغة ال�أمر؛ ل�إ فادة ّ
التعجبّ ،
اشتغال المح ّل بالسكون العارض لصيغة ال�أمر.
مبني على الكسر ،ل� مح ّل له من ال�إ عراب.
(بِـ) :حرف ج ّر زائد؛ للتوكيدّ ،
ذي :اسم مجرور لفظاً مرفوع مح ّلا ً على اأن ّه فاعل للفعل (اأخ ِل ْق) ،وعلامة ج ّره الياء؛ ل�أن ّه اسم من ال�أسماء الخمسة .وهو
مضاف ،والضمير في مح ّل ج ّر مضاف اإليه.
مبني على الفتح المقدّر على اآخره ،من َع من ظهورها اشتغال
 -3اأك ِر ْم :فع ٌل ما ٍ
ض جامد جاء على صيغة ال�أمر؛ ل�إ فادة ّ
التعجبّ ،
المح ّل بالسكون العارض لصيغة ال�أمر.
مبني على الكسر ،ل� مح ّل له من ال�إ عراب.
(بِـ) :حرف ج ّر زائدّ ،
مبني على السكون ،مجرور لفظاً مرفوع مح ّلا ً على اأن ّه فاعل للفعل (اأك ِر ْم).
(نا) :ضمير متصل ّ
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1
(بحر ال َّر َجز)
الدرس الثاني ،العروضُ ،
التدريب ال�أول

-

ريح سال ٌم
القلب م ْنها ُمس َت ٌ
اُ -
-ب--/-ب--/-ب-ُم ْس َت ْف ِعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِعلُ ْن

-ب--/-ب---/-ُم ْس َت ْف ِعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِع ْل

 -2اإ ْن كان ل� يغنيك ما يكفيكا
-ب--/-ب---/ -ُم ْس َت ْف ِعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِع ْل

ض ل� ُيغنيكا
فك ّل ما في ال�أر ِ
ب–ب--/-ب---/-
ُم َت ْف ِعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِع ْل

 -3لك ّل ما ُيؤذي واإن ق َّل األَ ْم
ب – ب  - - / -ب  -/ -ب ب -
ُم َت ْف ِعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِعلُ ْن ُم ْس َت ِعلُ ْن

ما أاطو َل الليل على من لم ين ْم!
-ب-/-بب--/-ب-ُم ْس َت ْف ِعلُ ْن ُم ْس َت ِعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِعلُ ْن

ا -في مدخل الحمراء كان لقاؤنا

ما اأطيب اللقيا بلا ميعا ِد!

التدريب الثاني

والقلب منّي جاه ٌد مجهو ُد

-ب--/-ب---/-  -ب  - - / -ب  / -بب -ب -ُم ْتفاعلُ ْن ُ /م ْتفاعلُ ْن ُ /م ْتفاع ْلِ
ُم ْتفاعلُ ْن ُ /م ْتفاعلُ ْنُ /م َتفاعلُ ْن
ّ
ليس على بحر ال َّر َجز ،و إانما على بحر الكامل.
تبخّر في ج ِّوها واندث ْر
 -2و َمن لم يعان ْق ُه شو ُق الحيا ِة
َ
ب–ب/ب/--ب/--ب-
ب/--ب/--ب/--ب--
فعو ُل  /فعولُن  /فعولُن  /فعو
فعولُن  /فعولُن  /فعولُن /فعولُن
ّ
ليس على بحر ال َّر َجز ،و إانما على بحر المتقارب.
ْ
� َن بعضي وتر ْك َن بعضي
 -3اأرى الليالي اأسرعت في نقضي
ب-ب-/-بب---/-
ب–ب--/-ب---/-
ُم َت ْف ِعلُ ْن ُم ْس َت ِعلُ ْن ُم ْس َت ْفع ْلِ
ُم َت ْف ِعلُ ْن ُم ْس َت ْف ِعلُ ْن ُم ْس َتف ِع ْل
على بحر ال َّر َجز.

التدريب الثالث
السمراء.
-1
ُ
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الصباح.
-2
ِ

1

الوحدة الثّالثة

-

المطالعة

1

نماذج من وصايا العرب وحكمهم و أامثالهم

الفهم ال�ستيعاب
حث يتضمن الوعظ والنّصح الناتج عن الخبرة والتجربة،
 1توجه الوص ّية غالباً من الوالدين؛ ل�أن الوص ّية ما يقدمه الموصي من ّ
وهذا ما قدمته سنوات العمر وتجاربها للوالدين ،اإضافة اإلى حرص الوالدين على اأبنائهم مما يقودهم اإلى نقل وصاياهم
ل�إ فادة اأبنائهم.
والمرتحل البعيد عن اأهله هو اأش ّد حاجة اإلى وص ّية تقيم معه في رحلته يستند اإليها عند الحاجة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
المحبين.
 2ح ّذرت ال� أ ُّم ابنها من النّمائم؛ ل�أن ّها تزرع الضغائن ،وتنبت الشّ حائن ،وتف ّرق بين ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3يفقد الشّ خص ال�أصدقاء ويعيش وحيداً ،واأ ُّينا يستطيع ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4يذكر المثل ال� أ ّول في من يستقوي على غيره مستعرضاً ق ّوته ،فيقع في ش ّر اأعماله مع من هو اأشّ د ق ّوة ومكراً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خر بعيداً عن
حراء،
فذهب حني ٌن مسرعاً ُم َخ َتفياً ،ووض َع اأح َد ُ
 5دخ َل ال�أعرابي ّ
عرابيَ ،و َوض َع ال� آ َ
َ
الص َ
الخ ّفينِ في طريقِ ال� أ ِّ
ال� أ ّو ِل ،ث ّم َك َم َن.
خر؛ ل�أخذتهما ،ول ّما انتهى اإلى ال�آخرِ ،ن َز َل عن
شب َه هذا ِّ
بخف ُحنينٍ ! ولو كان مع ُه ال� آ ُ
عرابي بال� أ ّو ِل ،قال :ما اأ َ
فل ّما م َّر ال� أ ُّ
ِ
عرابي بالخ ّفين
تي بال�أول،
َ
فخرج ُحني ٌن من مكمنه ،واستاقَ الراحل َة بما عليها ،فرجع ال� أ ُّ
راحل ِته ،واأخذه ،وتر َك ال ّراحلة ،وعا َد لياأ َ
ولم يجد ال ّراحلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المناقشة والتحليل
 -1النّاس ما استغنيت أانت أاخوهم فاإذا افتقرت اإليهم رفضوك
للغني ،فاإذا ذهب الغنى ،وافتقر صاحبه؛ غدا مرفوضاً مستبعداً.
الحكمة في قولها هي اأ ّن النّاس اإخوة ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -2اأ ّي موقف يذكره الطّالب)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -3مكره اأخوك ل� بطل- .في سعة ال�أخلاق كنوز ال�أرزاق - .اإذا زاد الغرور نقص السرور.
ـ من شابه اأباه فما ظلم - .هذا الشّ بل من ذاك ال�أسد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

127

1

-

4ـ األقى حنين الخفين متباعدين؛ حتى يعود ال�أعرابي طلباً
عرابي
ّ
للخف ال� أ ّول ّ
فيتسنى لحنين سرقة الجمل وما حمل ،فطمع ال� أ ّ
ض ّره وما نفعه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ العبرة المستفادة هي اأ ّن ك ّل قو ّي ل� ب ّد من اأن يدهى بمن هو اأقوى منه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللّغة و ال�أسلوب
1ـ الجذر :صفو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ الجواد :البخيل افتقر :اغتنى الحقير :المك ّرم .تصفو :تتعكّر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ تؤكّد ال�أم على حقيقة اإيمانية تتمثّل في اأ ّن التّوفيق بيد الله ع ّز وج ّل ،فقليل توفيق الله يغني عن كثير النّصح،وهي بهذا
تنصحه النصيحة ال�أعظم باأن يساأل الله التّوفيق بعد ال�أخذ بك ّل النّصائح وال�أسباب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�إ يجاز ُيعنى بتكثيف المعنى مع قصر العبارة ،فالمثل ال� أ ّول يشير اإلى ك ّل من يستقوي على غيره متفاخراً بق ّوته ،فلا ب َّد
5ـ ال ُم ِدلّ :ال ُم ْف ِعل.

استاق :ا ْف َت َعل .اجتمعوا :ا ْف َت َعلوا.

النّص ّ
عري
الش ُّ

(ال ُثلاثاء الحمراء)

الفهم وال�ستيعاب.
البريطاني ،وال�إ شادة بشجاعتهم.
1ـ الفكرة :تخليد ذكرى ال�أبطال الثلاثة الذين اأعدمتهم سلطات ال�نتداب
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السجن كان (البدلة الحمراء).
2ـ يوم الثلاثاء الموافق 1930/6/17الذي اأعدم فيه ال�أبطال ،والحمراء؛ ل� أ ّن لباس ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ على تنفيذ الحكم في ال�أبطال الثلاثة.
4ـ محمد جمجوم (من الخليل) عطا الزير(من الخليل) فؤاد حجازي(من صفد).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصخور
 5بطلي اأش ّد على لقاء الموت من ص ّم ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6خسارة ال�أرواح خسارة ال�أموال .خسارة الكرامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8

1

-

المناقشة والتحليل
السجن كان (البدلة الحمراء).
1ـ اختار الشّ اعر العنوان لمعناه القريب :هو يوم الثلاثاء الموافق1930/6/17والحمراء؛ ل� أ ّن لباس ّ
�
ثلاثة اأبطال).
الحمراء(يدّل اللون ال�أحمر على القوة والجراأة وال�نتماء ،وهذا يدّل على قوة ال�أبطال ،و يرمز للدّم والثورة والتضحية وهذا حال
ال�أبطال).
2ـ زاحمت من قبلي ل�أسبقها اإلى شرف القيود.
3ـ المشهد ال� أ ّول :من يتقدّم مبتسماً مفتخراً باأسبقيته للشّ هادة.
المشهد الثاّني :المنازع لصديقه ،ل�عتلاء خشبة المشنقة دون الخوف من المصير.
المشهد الثّالث :الصابر الجسور المحتسب الثابت المنتظر للشهادة (الموت) بسرور؛ ليلحق برفاق دربه ونضاله.
4ـ في عام 1929م /15 ،اآب -الذي يوافق عند اليهود ما يس ّمونه ذكرى «خراب الهيكل» -نظمت حركة بيتار الصهيونية
المتطرفة مسيرة ،احتشدت فيها اأعداد كبيرة من اليهود ،واتّجهوا نحو حائط البراق ،وهم يصيحون «الحائط لنا» ،وينشدون
نشيد الحركة الصهيون ّية.
فتداعى الفلسطينيون للدفاع عن ال�أقصى في اليوم التالي ،الذي وافق ذكرى ال�حتفال بذكرى المولد النبوي ،وخرجوا
بمظاهرة حاشدة من المسجد باتجاه الحائط ،واندلعت اشتباكات عنيفة امتدت بعدها اإلى المدن ،واأسفرت المواجهات عن
مقتل  133يهوديّاً ،وجرح اأكثر من ثلاثمئة اآخرين ،بينما استشهد  116مواطناً فلسطينياً ،وجرح اأكثر من مئتين ،واعتقلت
سلطات ال�نتداب البريطاني تسعمئة فلسطيني ،واأصدرت اأحكاماً بال�إ عدام على  27منهم ،ثم خ ّففت ال�أحكام عن  24منهم،
ونفذت حكم ال�إ عدام في  17يونيو/حزيران  1930بحق ثلاثة وهم :فؤاد حسن حجازي ،ومحمد خليل جمجوم ،وعطا اأحمد
الزير ،الذين خلدوا في الذاكرة الفلسطينية.
 5الفخر بشجاعة الشّ هداء ال�أبطال .الحزن على ما ح ّل بالدّيار واأهلها .ال�عتزاز بال�أبطال والبطولة.
6ـ ماآل الشهداء :في جنة الرضوان،اإذ فازوابالعفو والغفران ،وهو مشهد منتزع من ثقافة الشّاعر ال�إ سلام ّية ،واإيمانه بعدالة قض ّية شعبه.
منصة ال�إ عدام ،فكانت له ال�أسبق ّية في الشّ هادة.
7ـ اأ اأنا بكر ...دل�لة على تقدّمه رفاقه اإلى ّ
ب بطلي يحطّم قيده ...عدم ال ّرهبة من الموت ،وق ّوة ال�إ رادة وال�إ قدام.
الصورة الفنية:
 ّ8ح ّ
�ّص) ال�أذان بشخص ينوح ،والناقوس بشخص يصرخ ،والليل بشخص اأكدر كئيب ،والنهار بشخص عبوس لماحدث.
ب شبه اأبناء فلسطين بال�أشبال ،وشبه الشّ هيد البطل باللّيث.
خاص بالمسلمين والناقوس بالمسيحيين ،وهذا يدّل
الفلسطيني ،فال�أذان
9ـ بدت مظاهر ال�تحاد والتّسامح بين اأطياف الشّ عب
ّ
ّ
على اتحاد الشّ عب وال�أديان في اإنكار العدوان والطّغيان.
اللّغة وال�أسلوب
 1جناس ناقص.
المتحجر :ال ُم َت َف ّعل .عواصفَ :فواعل .اأسمال :اأ ْفعال.
 2اأعول :اأفعل .النّاقوس :الفاعول.
ّ
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ف .العداَ :عدَو .الطغيانَ :طغ ََي.
 3ناح :نوح .خاطفَ :خ َط َ
الصبور .اسم اآلة :المعول .صفة مشبهة :الشّ ديد.
 4اسم مفعول :المنحوس .اسم فاعل :طائف .صيغة مبالغةّ :
 5ناح ال�أذان واأعول الناقوس.
ــ اأنا ساعة النفس ال�أب ّية.
ــ ال ّذل بين سطورنا اأشكال.
أ�ساليب ال�إ غراء و التّحذير و ال�ختصاص
 التّدريب ال�أ ّول:
الدّهان :الدّها َن الدّهانَ .اإياك والدّهان.
الكسل :الكس َل وال�إ همال؛ طريق الفشل.
الخيانة :الخيانة الخيان َة؛ درب النّفاق.
 التّدريب الثّاني:
ال�أمانة :ال�أمان َة ال�أمان َة؛ صفة ال�أنبياء.
صلة ال ّرحم :صل َة ال ّرحم و ب َّر الوالدين؛ طريق المسلم للجنّة.
مساعدة المحتاج :مساعد َة المحتاج مساعد َة المحتاج؛ خير ال�أعمال.
احترام الكبير :احترام الكبير والعطف على الصغير؛ اإحسان المسلم.
 التّدريب الثّالث:
العرب أاقرى النّاس للضّ يف.
 1نحن َ
العلماء تزدهر ال�أم ُة ،وتتقدّم.
 2بنا
َ
باب سدنة ال�أمة.
 3اأنتم الشّ َ
 4اأ َمر :مفعول به منصوب على ال�إ غراء ،لفعل محذوف وجوباً ،تقديره (الزم) وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اآخره .
اأ َمر :مفعول به منصوب على ال�إ غراء ،لفعل محذوف وجوباً ،تقديره (الزم) وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اآخره.
 2اإياك :ضمير منفصل مبني على الفتح ،في محل نصب مفعول به ،لفعل محذوف وجوباً تقديره (احذر)
اإيّاك :ضمير نصب منفصل مبني على الفتح ،في محل نصب توكيد لفظي.
 3اأخاك :مفعول به منصوب على ال�إ غراء ،لفعل محذوف وجوباً ،تقديره (الزم) وعلامة نصبه ال�ألف؛ ل�أنه من ال�أسماء الخمسة،
وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بال�إ ضافة .
اأخاك :توكيد لفظي منصوب ،وعلامة نصبه ال�ألف؛ ل�أنه من ال�أسماء الخمسة ،وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني
على الفتح في محل جر بال�إ ضافة .
 4بنا :الباء حرف جر مبني على الكسر ل� محل له من ال�إ عراب.
نا :ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر و شبه الجملة متعلقة بالفعل ينهض.
طلبة :مفعول به منصوب على ال�ختصاص لفعل محذوف تقديره (اأخص) وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اآخره ،وهو مضاف .
الجامعة :مضاف اإليه مجرور و علامة جره الكسرة الظاهرة.
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نخلة على الجدول
ص ٤7

القصة هي اأ ّن ال�إ نسان الذي يتوكّل على الله ،ياأتيه الفرج ولو بعد حين( .البساطة والفقر ،اأمام الق ّوة
س :1الفكرة العا ّمة في ّ
وراأس المال).
س:2الفاقة ،والفقر ،وقدوم العيد ،وحاجة الشيخ محجوب اإلى تلبية متطلبات عائلته وابنته،هذه ال�أمور مجتمعة دفعت الشيخ
محجوب اإلى عرض نخلته للبيع.
س :3كبر سن الشيخ محجوب ،وكان ابنه حسن قد خرج اإلى مصر للعمل فيها ،وقد اأمضى خمس سنوات ،لم يرسل ل�أهله
كتاباً واحداً خلالها.
س :4وصف الكاتب حسين التّاجر باأن ّه مثال للكبرياء والغطرسة ،وقد بدا ذلك في وقفته بثيابه البيضاء الفضفاضة ،وعباءته
مجسمة للكبرياء والغطرسة.
السوداء ،وعمامته من الكرب ،وحذائه ال�أحمر،كان صورة ّ
ّ
ّ
تميز البيئة السودانية مثل ال�ستعداد
س :5يعرض الطيب صالح في قصته (نخله على الجدول) عدداً من العادات والتقاليد التي ّ
للعيد (لعيد ال�أضحى) وذبح ال�أضحية ،وشراء الملابس الجديدة.......
المناقشة والتحليل

ص ٤7

س :1الصراع الداخلي – متمثلا في رثاء شيخ محجوب لحاله التي اأضحت ضيقاً بعد بسطة ،وكاآبة وهماً بعد سرور وسعادة،
والصراع الخارجي – متمثلا ً في نفور الناس عنه وتكالب الدنيا عليه بانعدام مصدر الرزق وذهاب المعين.
س :2قطع صوت التاجر ذكريات الشيخ محجوب بقوله :اأيها الرجل ،لم هذا السكوت؟ اأجبنا بكلمة واحدة ،تظهر لنا نيتك
بالبيع» واأيضا عندما قال «يفتح الله ،يفتح الله ،ستبحث غدا ع ّمن يداينك المال».
س :3شخصية الشيخ محجوب:رجل مشدود ،متكل على الله في اأموره ،ط ّيب ،محب لعائلته ،كريم.
شخص ّية التاجر :ط ّماع ،ماكر ،تبدو عليه ملامح الغطرسة والكبرياء.
س :4وذلك لينقل لنا مكانية النص ويربطها باأحداث القصة التي تجري وتقوم في قرية ريفيه في قرى السودان فنرى هذا المكان
ببساطة العيش وبدائية الحياة وانسيابية التعايش البشري مع النبات والحيوان.
س :5تكررت عبارة يفتح الله بالنص عدة مرات وفي كل مره حملت معنى ودل�لة مختلفة فعندما قال الشيخ محجوب «يفتح
الله اأنا تمرتي ل� اأبيعها» دلت هذه العبارة على رفض البيع وصرف المشتري ..وردد الرجل في نفسه يفتح الله وقاده ذلك
اإلى التفكير في سورة الفتح ،دل�لة» يفتح الله «هنا تغيرت فاأخذت تحمل في طياتها ال�أمل حيث اأخذ ذلك من المعنى
الخفي وربطه في ال�آية القراآنية ..يفتح الله على لسان التاجر فيها نو ٌع من القبول المبطن بالتهديد والسخرية والشماتة.
		له المسؤولية وتبصرته للاأمور .
س:6اأ) وفي ذلك دل�لة على الفقر والعوز وضيق الحال.
ّ
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ج) استفهام يب ّين مدى صلة رحم ال�بن لوالديه.
			
القصة :السوق في السودان.
س :7اأ)مكان ّ
ب) تطرح هذه القصة واقع السودان،وبيع محصول التمر واعتبار نخلة» ال�أساسق» هي ال�أكثر حملا ً للثمار ،وفي ظل الحياة
ال�جتماعية الصعبة المتمثلة في الفقر وطمع التاجر .
س:٨اأ -شبه الكاتب الذكريات (ذكريات الشيخ محجوب) القديمة ،بالضباب الذي يغلّف ويخفي ملامح ال�أشياء.
ب -شبه الكاتب صوت الصب ّية(ابنة الشيخ محجوب) اإبان نقلها نباأ اأخيها لوالدها بالزجاج المنكسر.
ج -ص ّور الكاتب سعف النخلة بال�إ نسان العابد المرتجف في تسبيحه وعبادته.
اللغة وال�أسلوب

ص ٤8

			
			
س :1أا) النصيب.
س:2ل�أن اأحداث القصة قد وقعت في زمن ماض وهنا يعيد الكاتب سردها من جديد.
س :3يمثل الحوار هنا اأحد اأبعاد الرؤية السردية ،ويكشف بجلاء عن قدرة بارعة على التكثيف وال�ختزال وهما سمتان تميزان القصة عند كاتبنا.

س :4يوظف الكاتب تقنية ال�سترجاع في قصته محققاً من خلالها قدراً عارماً من المفارقة التي تعد ملمحاً بارزاً في نصوص
الطيب صالح القصصية ونرى ذلك حين يستعيد شيخ محجوب ماضيه السابق (يعود خمساً وعشرين عاماً اإلى الوراء)
لتحدث مقارنة بين ذلك الماضي البهيج وهذا الحاضر المؤلم.
س :5لم تخ ُل لغته من صبغ ٍة ديني ٍة وتناص ديني كتضمينه اآيات من القراآن الكريم اأو بعض ال�أدعية كقوله« :بسم الله ما شاء
			
الله ل� حول ول� قوة اإل� بالله»« ،يفتح الله»« ،اإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً»...
أ�سلوبا المدح والذم

التدريبات :ص ٥١

س :1المخصوص بالمدح/الذم.
		
		
		
 -1المولى.
س :2نب ّين فاعل (نعم  /بئس) في كل مما ياأتي:
				
			
 -1ما.
س :3نعرب ما تحته خطوط.
 –1ساء :فعل ماض جامد ،مبني على الفتح ،ل�إ نشاء الذم.
 –2يا :حرف نداء مبني على السكون ل� مح ّل له من ال�إ عراب.
حب :فعل ماض جامد ،مبني على الفتح ،ل�إ نشاء المدح.
ّ
ذا :اسم اإشارة مبني على السكون ،في محل رفع فاعل.
جبل :بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره ،وهو مضاف.
الريان :مضاف اإليه مجرور وعلامة ج ّره الكسرة الظاهرة على اآخره.
 -3بئس :فعل ماض جامد ،مبني على الفتح ،ل�إ نشاء الذم .
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المطالعة

1

رسالة عبد الحميد إالى الكتّاب
ص ٥6

س :1مواضع كل فكرة من ال�أفكار ال�آتية:
-1ال�أسس الثقافية والعلمية للكتاب .الفقرة الخامسة .
 -2ال�أسس الثقافية وال�أخلاقية للكتاب .الفقرة الرابعة.
-3حكمة الله سبحانه وتعالى في تقسيم الناس اإلى اأصناف وفق صناعاتهم .الفقرة ال�أولى.
الفقرة الثانية.
-4مكانة الكتّاب في الدولة ،واأهميتهم.
س :2اأن يكون حليماً في موضع الحلم ،فقيهاً في موضع الفقه ،مقداماً في موضع ال�إ قدام ،ومحجماً في موضع ال�إ حجام،
ليناً في موضع اللين ،شديداً في موضع الشدّة ،مؤثراً للعفاف والعدل وال�إ نصاف ،كتوماً للاأسرار ،وف ّياً عند الشدائد ،عالماً
بما ياأتي من النوازل ،يضع ال�أمور في مواضعها ،والطوارق في اأماكنها ،يعرف عنه غريزة عقله ،وحسن اأدبه ،وفضل تجربته،
ويعرف عاقبة قراره.
س :3العلم في صنوف العلم وال�آداب ،والتف ّقه في الدين ،العلم بكتاب الله ثم الفرائض ،العلم بالعربية ،العلم بالخط العربي،
رواية ال�أشعار ،معرفة اأيام العرب والعجم واأحاديثها وسيرها.
س :4اأمر بزيارته وتعظيم اأمره وشاأنه ،مشاورته ،واستظهاره بفضل تجربته ،وقدم معرفته.
المناقشة والتحليل

ص ٥6

س :1معشر الكتّاب ،اأهل ال�أدب والمروءة والحلم والروية ،بكم تنتظم للخلافة محاسنها ،وتستقيم اأمورها ،وبنصائحكم يصلح
الله للخلق سلطانهم ،وتعمر بلدانهم ،ول� يستغني الملك عنكم ،ول� يوجد كاف اإل� منكم ،فموقعكم منهم موقع اأسماعهم
واأبصارهم واأيديهم واأيديهم.
س :2علل:
اأ -للتاأكيد على عظمها واأهم ّية ال�لتزام بها .
ب -ل�أنه قوام كتّاب الخراج ومادتهم التي يعتمدون بها .
ج -ل�أن في ذلك مذلّة للرقاب ،مفسدة للكتاب.
س :3ش ّبه الكاتب اللغة العربية بال�آلة التي تق ّوم ال�أشياء وتعدّلها وتصحح مسارها.
س :4قد كان ذلك واضحاً في رسالة الكاتب ،وفي ذلك دل�لة على مدى قرب الكتاب من الحاكم ،واعتماد الحاكم عليهم في اإدارة
شؤونه وشؤون رعيته ،فهم يمثلون بالنسبة له يده التي يبطش بها ،ولسانه الذي يتكلم فيه ،وعيونه التي يرى فيها ،واأذنه التي يسمع فيها.
س( :5اأما بعد ) :فيها اإيجاز بحذف فعل الشرط ،والتقدير «مهما يكن من شيء».
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ص ٥7

س 1الفرق بين كل من:
(الفرائض ،الفروض).الفرائض :النصيب المقدر للوارث شرعاً.
الفروض :ال�أوامر التي اأمر بها الله تعالى .
( ُمعينَ ،معين)َ :معين :جار على وجه ال�أرض متدفق.
ُمعين :مساعد،اسم من اأسماء الله.
(رغب في ،رغب عن)
رغب في :اأراده ،اأح ّبه.
رغب عن :كرهه.
(تحابّوا ،تحا ًبوا)
تحابّوا :فعل اأمر على المحبة والتاآلف.
تحا ًبوا :فعل ماض اأي اأن المح ّبة قد حصلت.
اأسلوب حصر.
س :2أا_ ول� يوجد كاف اإل� منكم
ب -فجعلكم معشر الكتاب في اأشرف الجهات .اأسلوب نداء.
اأسلوب اأمر.
ج -وارغبوا باأنفسكم عن المطامع.
اأسلوب تحذير.
والصلف.
د -واإياكم والكبر ّ
هـ -و‘ن نبا ال ّزمان برجل منكم ،فاعطفوا عليه .اأسلوب شرط.
س :3الترادف (حاطكم ،وفقكم ،واأرشدكم).
س :4وظّف الكاتب ال�أسلوب الخبري في رسالته وذلك من اأجل التقرير (الخبر غرضه التقرير بالشيء).
س :5الدعاء( :حفظكم الله( )..حاطكم ووفقكم واأرشدكم)
النصح:وال�
(ارووا ال�أشعار( ) .............اعطفوا ،واسوا) ،
إ رشاد:
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الخليل
ص 60

ويتحسر على ما اآلت اإليه بعدما
س :1يرسم الشاعر صورة ح ّية لمدينة الخليل ،مشيداً بعراقتها ومكانتها الدين ّية والتاريخية،
ّ
دهاها من هنات المحتل العظام ما دهاها.
س :2تمتاز الخليل عن باقي المدن الفلسطينية باأنها مدينة نبي الله (اإبراهيم عليه السلام) ،حيث توجد فيها (تكايا) تخدم
الفقراء وتقضي احتياجاتهم من ماأكل ومشرب .
س :3دعاء الله ع ّز وجل باأن يبارك ويسلّم كل من سكن ونزل باأرض الخليل واأكنافها.
س :4اأ) مكانة الخليل الدينية .على حماها وفي اأحيائها عرب من نسل هاجر ما غبوا وما رحلوا
على الماآذن ذكر الله مرتفع في كل منطقة في اأرضها بطل.
والسبل
ب)خصوصية مدينة الخليل :يا وردة فاح منها ما يم ّيزها تلك التكايا وذاك الخير ّ
رب بارك وسلّم ك ّل من سكنوا اأرض الخليل وفي اأكنافها نزلوا.
ج) الدعاء ل�أهل الخليل :يا ّ
س :5من القيم والمثل الراسخة في اأهل الخليل كما يراها الشاعر (ال�أخلاق الحسنة الفاضلة ،اأرض الكرم والوفاء والشهامة،
اأرض الشهداء وال�بطال).
المناقشة والتحليل

ص 60

س :1اأ) بسبب وجود التك ّية ،تك ّية خليل الرحمن التي تطعم الفقراء والمحتاجين .
ب)البيت السابع.
س :2اأ -اأن مدينة الخليل فيها اأبطال وشهداء واأسرى ضحوا بدمائهم واأرواحهم من اأجل اأوطانهم.
ب -اأن مدينة الخليل مدينة طماأنينة وهدوء لكل من قصدها بن ّية خير ،فتقر عيون من قصدوها بسلام.
ج -اأن مدينة الخليل قد نزلها اأنبياء ومرسلين وسكنوا مناطق في محافظة الخليل (المدينة والقرى).
س :3هاجر زوجة نبي الله اإبراهيم عليه السلام والذي سكن مدينة الخليل في منطقة الحرم ال�إ براهيمي الشريف.
س _4عاطفة الفخر وال�عتزاز -عاطفة الحب وال�شتياق -عاطفة الحسرة والحزن وال�ألم على ما ح ّل بمدينة الخليل.
س :5عنصر الصوت( :ه ّزني ،ثغر ،دعوة)
عنصر الحركة (تكتمل ،يغتسل ،نحيا ،نمرح ،سكنوا ،نزلوا)
عنصر اللون( :تكتحل ،غابوا ،نجم وشمس ،الليل)
س :6ص ّور الشاعر اأعداء مدينة الخليل بالوحش المؤذي ،ومن الصور المؤذية عمل ال�أعداء على بث التفرقة وتقطيع اأوصال
المدينة ،وص ّور الشاعر اأعداء المدينة بالداء الذي يتفشى وينتشر في الجسم.
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س :7ش ّبه الشاعر مدينة الخليل بع ّزتها ونصرها الذي حققته بالثغر المبتسم وبالسماء الواسعة الجميلة التي تحتضن بداخلها
الكواكب والنجوم المضيئة.
اللغة وال�أسلوب

ص 61

س :1اأ) اإبراهيم عليه السلام.
ج)الصاحب-الصديق.
س :2اأحياء :مفردها حي.
اأكناف :مفردها كنف.
التّكايا :مفردها تك ّية.
ماآذن :مفردها مئذنة.
س :3الترادف( :نزلوا -سكنوا)
(ما غابوا ما رحلوا).
س :4النداء في ال�أبيات ( )12-7-4يفيد التمني.
التحسر.
النداء في البيت ( )11يفيد
ّ
النداء في البيت ( )15يفيد الدعاء.
ال�أسماء الخمسة

التدريبات ص 65

س 1اإجابته د.
س 2اإجابته ب.
س 3اإجابته ب.
١

 التدريب الثالث:
الجملة
�
في البيت اأخوك
حمو سعاد ودود.

إ�دخال كان أاو إاحدى أاخواتها
�
كان في البيت اأخوك.
ظ ّل حمو سعاد ودوداً

إ�دخال إا ّن أاو إاحدى أاخواتها
ّ
� اأباك ذو شاأن .
ليت في البيت اأخاك.
كاأن حما سعاد ودو ٌد

 التدريب الثالث :ال�إ عراب:
 –1ل�أبي :اللام حرف جر مبني على الكسر الظاهر على اآخره ،ل� مح ّل له من ال�إ عراب.
اأبي :اسم مجرور وعلامة ج ّره الكسرة على ما قبل الياء وهو مضاف والياء مضاف اإليه.
 –2ذو:اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو
 –3فيها:اسم مجرور وعلامة جره الياء وهو مضاف و (ها) مضاف اإليه .
بفيه:الباء حرف جر مبني على الكسر
فيه :اسم مجرور وعلامة ج ّره الياء وهو مضاف والهاء مضاف اإليه مجرور
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العروض:
التدريبات ص .69
س 1قطّع ال�أبيات ال�آتية عروضيا مع ذكر التفعيلات والبحر.
بيــديه الخيـــر ما شــاء فعـــل
أ�حمــد اللــه فلا نــ ّد لــه
ب ب / - -ب ب / - -ب ب –
ب/ - -ب ب / - -ب ب -فعلاتن  /فعلاتن  /فعلا
فاعلاتن /فعلاتن  /فعلا
بحر الرمل.
فانطلقنا خلف أابعاد المنى
 ب  -/ - -ب  - /- -ب -فاعلاتن /فاعلاتن /فاعلا
بحر الرمل.
نحن ث ّوارك جئنا نفتدي
 ب / - -ب ب  -/ - -ب -فاعلاتن/فعلاتن /فاعلا
بحر الرمل.

في المجال الصاخب المحتدم
 ب  -/ - -ب / - -ب ب –فاعلاتن /فاعلاتن /فعلا
تربك الغالي بمسفوح الدّم
 ب  -/ - -ب  -/ - -ب –فاعلاتن/فاعلاتن /فاعلا

التدريب الثاني:
عد لتاريخك واذكر قبساً من س ًنى بدّد ليل الحقب
ب--بب--بب- -ب--بب--بب-فاعلاتن/فعلاتن/فعلا
فاعلاتن/فعلاتن/فعلا
بحر الرمل.
ذي المجد والفضل الكبير ال�أكرم.
العلي ال�أعظم
الحمد لله ّ
-ب---ب---ب-- -ب---ب---ب–مستفعلن/مستفعلن/مستفعلن مستفعلن /مستفعلن/مستفعلن
بحر الرجز.
التدريب الثالث:نملا أ الفراغ بما يستقيم مع الوزن والمعنى.
وبناء للمعالي ل� يدانى (باهت/تباهت)
شرف باهت فلسطين به
ٌ
� الذي ماتوا له ح ّقنا نمشي اإليه اأين كانا (اأين /اأينما)
ّ
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المطالعة
فلسطين
الصِّ را ُع على ميا ِه ْ

1

الفهم وال�ستيعاب
الماء َح َس َب الحاج ِة دو َن ا ْإس ٍ
س :1اأ ْجدى ال ُّط ُر ِق ال ُم ْمكن ِة وال ُمتاح ِة في سبي ِل ترشي ِد ْاس ِ
راف اأ ْو تبذيرٍ).
تهلاك الما ِء (اأ ْن ن َْس َت ْه ِلكَ َ
الصهيوني عند تدمي ِر البنية ال َّتحت َّي ِة:
عن اإعاق ِة المحت ِّل
سَ :2ي ْن ُج ُم ْ
ِّ
الص ِ
ِ
حي.
5ا ْهتراء
شبكات ّ
رف ِّ
الص ّ
ِ
قي.
5اخْ تلاط الماء المل َّوث بالماء ال َّن ِّ
5وصول الماء المل َّوث اإلى التج ُّم ِ
عات الفلسطين ّية.
فلسطين:
س :3مظاهر ْاستحواذ المحتل
الصهيوني على مصاد ِر المياه في ْ
ّ
5س ْلب المياه وال َّتحكم فيها.
5عدم السماح لِ�أه ِلها اإل� بالقليل.
خفي من مياهها.
5راح َي ْذ َر ُع اأ ْر َضها ش ْرقاً وغ ْرباً؛ لِ َي ْك ِش َ
ف ع ّما َ
الفلسطيني ِة؛ َلي ْس َت ْه ِلكَ المياه ويحرمهم منها.
مستوطناتِه َف ْوقَ ال� أ ْحوا ِ
ض المائي ِة ْ
َ 5ب َنى ْ
ِ
حي.
تطوير البني ِة التحتي ِة للميا ِه
�5عاقَ
الص ْرف ّ
وشبكات َّ
َ
الص ّ
س :4العواقب المترتبة على تبذير الما ِء واإهدارِه:
5ازدياد مشكلة الماء.
من حاج ِت ِه اليوم ّي ِة من الماء.
5ل� َي ْستطي ُع الفر ُد اأ ْن َي ْح ُص َل على اأق ِّل القليلِ ْ
5انتشار ال�أمراض وال�أوبئة.
ِ
لجفافها
5عدم القدر ِة على ر ِّي النبات مما اأ َّدى
المناقشة والتحليل
س :1من اأمثلة الممارسات غير الصحيحة التي تؤدي اإلى تبذير الماء:
5فتح صنبور الماء اأكثر من اللازم.
ٍ
5ر ّي النباتات ٍ
وبكميات كثير ٍة.
لوقت طويلٍ
ٍ
ِ
حي».
س :2من ال�أدلّة القول َّية على اأهم َّية الماء :قولُه تعالى« :وجع ْلنا من الماء ك َّل شيء ٍّ
قو ُل العرب في الماء« :اأع ّز موجو ٍد ،واأغلى مفقو ٍد».
نس َب َة الما ِء ثلاث َة اأ ْربا ِع الكر ِة ال� أ ْرض ّي ِة ،وجعلها اأساس حيا ِة الكائنات.
من ال�أدلَّ ِة العقل ّي ِة :اأ َّن الل َه جع َل ْ
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س :3نُعلِّ ُل -:اأ(.الح ْر ُب القادم ُة ح ْر ُب ماء).
ِ
ِ
ص كميات ال�أمطار.
بسبب سيطر ِة
طين ُي ْنذ ُر بالخط ِر
ال�حتلال على موا ِر ِده مع تناق ِ
الماء في ْ
فلس َ
ل� أ َّن َ
فلسطين.
ب .بناء المحتل مستوطناته قرب منابع المياه في ْ
ْ ته ِلكَ ميا َه تلكَ ال�أحواضِ ،ويد ِّم َر ال�أراضي الفلسطين ّي َة.
س :4السبي ُل ال�أنْج ُع لح ِّل اأ ْزم ِة المياه في غز َة (بناء محطات تنقية مياه البحر المالحة ،وتحويلها اإلى ع ْذب ٍة).
س :5مصادر المياه في بيئتي:
5ال�أمطار
5البحر ال�أبيض المتوسط.
5مياه ال�آبار.
س :6الصور البيان َّية:
س معالِمها.
َ
� اأ ّي محتلٍ اأو غا ٍز مح َو اأ ْسمائِها ،وط ْم َ
ِ
ِ
ٍ
مكتوب ُي ْمحى ،وس ُّر جمالها :التوضيح.
سماء المدن بكلا ٍم
(استعارة مكنية) ُ
ْ
حيث ش َّبه اأ َ
ً
عن هجم ِته على اأ ْر ِضها.
ة
شراس
ل
ل�تق
ب.
ُّ
ْ
حيث ش َّبه المحت َّل بِ ٍ
عن شراس ِة المحت ّل.
(استعارة مكن ّية) ُ
حيوان ُم ْف َت ِرسٍ ،وس ُّر جمالِها :التوضيح .وفيها كناي ٌة ْ
ْ
س :1من اأمثلة الطباق( :موجود ≠ مفقود)( .ال�أغوار ≠-المرتفعات).
س :2الجذر الثلاثي لكلمة( :التعويل) الواردة في ال َّنص هوَ :ع َو َل.
من :وِهادَ :و ْهد.
س :3المفرد ْ
نِجاد :ن َْجد.
ُخ ْلجان :خليج.
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الدرس
٢

هذي البلاد لنا

الفهم وال�ستيعاب
س :1ال� أ ْفكا ُر التي تضمنتها القصيدةُ:
س واأ ُثرها.
5المكان ُة الديني ُة للقد ِ
س زهر ُة المدائن.
5الق ْد ُ
� تاريخ ّي ٌة لمدين ِة الق ْدسِ.
5
ٌ
واجب و َد ْي ٌن في اأ ْع ِ
ناقنا.
س
الوفاء للق ْد ِ
ٌ
ُ 5
سَ :2
المسج ِد ال�أقصى والبيت الحرام ،ال�آي ُة التي ْاستم َّد منها هذا ال َّر ْبط قولُه تعالى:
بين ْ
اعر في قصيدتِه َ
ربط الشّ ُ
﴿س ْب َحا َن الَّ ِذي اأ ْس َر ٰ
الس ِمي ُع
ى بِ َع ْب ِد ِه لَ ْيلًا ِّم َن الْ َم ْس ِج ِد الْ َح َرا ِم اإِلَى الْ َم ْس ِج ِد ا ْل� أ ْق َصى الَّ ِذي َبا َر ْك َنا َح ْولَ ُه لِ ُن ِر َي ُه ِم ْن اآ َياتِ َنا ۚ اإِنَّ ُه ه َو َّ
ُ
الْ َب ِص ُير﴾ (ال�إ سراء)1:
اعر في ختا ِم اأبياتِه:
س :3فحوى الرسال ِة التي وجهها الشّ ُ
واجب في اأ ِ
عناقنا ،و َد ْي ٌن علينا.
س
اأ َّن
تحرير القد ِ
ٌ
َ
القدس عن سواها من المدن:
س :4تميزت
ُ
ذكرها ورد في القرا ِآن الكري ِم.
 5يكفيها شرفاً اأ َّن َ
المناقشة والتحليل
ف لنا ...
كانت وس ْو َ
س :1يد ُّل قو ُل الشّ اعر :هذي البلا ُد لنا ْ
تحريرها.
س والحرص الشديد على عد ِم ال َّتخلي عنها اإلى اأ ْن يت َّم
على
التمسك بالق ْد ِ
ّ
ُ
س :2اأ .ال�إ ما ُم المقصو ُد في البيت ال�أول هو(مح َّمد) _صلى الل ُه عليه وسلَّم_.
حيث ش َّبه الثَّرى ب إانْ ٍ
سان يكتح ُل،
ب .جما ُل ال َّتصوير في البيت الثّاني:
من خط ِو ِه ال َع ِبق) ْاستعار ٌة مكني ٌةُ ،
(تكح ْ
َّ
لت عي ُنه ْ
(وس ُّر جمالِها :التشخيص .وش َّبه خطى الفاروق بالكحل ،وس ُّر جمالِها :التوضيح .وفيها كناية عن حبهم للفاروق
ومكانته في قلوبِهم).
صلاح الدينِ ؛ ُليخلِّصها من العد ّو.).
نهج
جـ .اأشوا ُق الشّ اعر :اأ ْن ُيعانِ َق
ِ
َ
يسير على ِ
صلاح ال ِّد ْينِ في القدس(اأ ْن يرى َم ْن ُ
اعر في معرض تاأكي ِده اأهمية القدس:
س:3
ُ
المحطات التّاريخ ّي ُة التي تتبعها الشّ ُ
حيث صلى بال�أنبياء اإماماً.
النبي _صلى الل ُه عليه وسلَّم_
5
ومعراجه اإلى السماءُ ،
ُ
ُ
القدس مسرى ِّ
5فتحها عمر بن الخطاب _رضى الل ُه عنه_ وكانت في عه ِده العهد ُة ال ُعمرية.
تحريرها ذكرى ال�إ سرا ِء والمعراج_السابع والعشرين من رجب.
وصادف
صلاح الدينِ من الصليبيين،
5ح ّررها
َ
ُ
ُ
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س عقيد ٌة وعاصم ٌة).
س :4كعنوان اآخر لل َّنص( :الق ْد ُ
س :5العهد ُة ال ُعمر َّي ُة تض َّمنت المواثي َق ال�آتي َة:
ِ
وص ْلبانِهم ،مقاب َل دفع الجزية.
عمر ال�أما َن ل�أهلِ اإيلياء على اأنْف ُِسهم واأ ْموالِهم ودي ِنهم
وكنائسهم ُ
�ْ 5طى ُ

العواطف التي حفلت بها القصيدةُ:
س:6
ُ
النبي _صلى الل ُه عليه وسلَّم_ .
ُّ 5
حب ِّ
ال�نتماء للقدس وتربها.
5
ُ
ِ
الفخر بالقادة المسلمين الذين حرروها.
ُ 5
س رغ َم ليلِ ال ُّظ ْل ِم.
5التفاؤ ُل باأعلا ِم النص ِر التي
سترف على القد ِ
ُّ
قول البوصير ّيِ ،
بين ِ
وقول يعقوب:
س :7الموازن ُة َ
ِ
النبي _صلى الل ُه عليه وسلَّم_ اإلى القدسِ.
5كلا ُهما ب َّي َن رحل َة اإسراء ِّ
ينير الغ ََس َق.
5اإل� اأ َّن البوصير َّي ص َّو َر مح َّمداً بالبد ِر الذي
يضيء ال ُّظ ْلم َة ،ويعقوب ص َّوره بال َّن ْج ِم الذي ُ
ُ
س :1اختاري:
5جذر (ال َّد ْين)َ :د َي َن.
(فاج َت َم َع البيتان) :مسجدا الحرام وال�أقصى.
ْ 5
س :2نف ِّر ُق في المعنى:
ْ
�ة.ب -ال ُو ْرق = الحمام.جـَ -و َرق= اأوراق ال� أشجار.
َّ
الص ْرفي:
س :3المعنى َّ
		 ْن َط َلق :اسم مكان.
� ْن َط ِلق :اسم فاعل.
ُ
ُ
س :4اأِ -دل�ل ُة كلمة (غداً) ال�أمل المتج ّد ُد في تحري ِر ال ُق ْدسِ .ب -الفر ُق الدِّل�لي بين (غداً) و (الغد)
(غداً)  :اليوم الذي بعد ِ
يومنا.
(الغد) :المستقبل ،فقد يكون بعيداً.
س :5مثال على :النداء :يا خير منطلق(.البيت ال�أول) .ال�أمر :دعني اأعان ُق(.البيت الحادي عشر).
ال�ستفهامَ :م ْن ُيجاريه عند الفخر؟(البيت الثامن).
ْ
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النحو

٣

ال�سم المقصور

التدريب ال�أول

–1
–2
–3
–4

ال�س ُم المقصو ُر:
موسى ،عصا.
المرضى ،المستشفى.
الفتى.
ُعرى.
التدريب الثاني

 علامة ال�إ عراب اللازمة لك ِّل اس ٍم مقصورٍ في ال�أمثل ِة ال�آتي ِة:
5عيسى :مرفوع وعلام ُة رف ِعه الضم ُة المقدَّر ُة على اآخرِه؛ ل�أنَّه مبتداأ.
الصفا :الفتح ُة المقدَّر ُة على اآخرِه منع من ظهورِها ال َّتع ّذر.
َّ 5
من ظهورِها ال َّتع ُّذر؛ على اأنَّه مضاف اإليه.
5ال ُّنهى :الكسر ُة المقدَّر ُة على اآخرِه منع ْ
التدريب الثالث
عرب ما تحته خط إاعراب ًا صحيح ًا:
 نُ ُ
حرف ٍ
شرط جازم مبني على السكون ل� مح َّل له من ال�إ عراب.
 –1اإ ْن:
ُ

تقديره (اأنت).
َت ُز ْر :فعل مضارع مجزوم ب إا ْن الشَّ ْرط ّية (فعل الشرط) ،وعلام ُة ج ْز ِمه السكون ،والفاع ُل ضمير مستتر ُ
نص ِبه الفتح ُة المقدَّر ُة على اآخرِه للتعذر.
المشْ فى :مفعول به منصوب ،وعلام ُة ْ
تُ َق ِّد ْر :فعل مضارع مجزوم ،وعلام ُة ِ
تقديره(اأن َْت).
جزمه السكون(جواب الشرط) ،والفاع ُل ضمير ْ
مستتر ُ
نص ِبه الفتح ُة الظّاهر ُة على اآخرِه ،وهو مضاف.
نعم َة :مفعول به منصوب وعلام ُة ْ
المولى :مضاف اإليه مجرور ،وعلام ُة ج ِّره الكسر ُة المقدَّر ُة على اآخرِه.

الضم ُة المقدَّر ُة على ال�ألف منع من ظهوِرها ال َّتعذر( .قصر ال�سم الممدود).
 –2الفدا :فاعل مرفوع وعلام ُة ر ْف ِعه َّ
 –3المنتهى :اسم (اأنَّ) مؤخَّ ر منصوب ،وعلام ُة ن َْص ِبه الفتح ُة المقدَّر ُة على اآخرِه؛ منع من ظهورِها ال َّتعذر.
فتى :مضاف اإليه مجرور وعلام ُة ج ِّره الكسر ُة المقدَّر ُة على اآخرِه؛ منع من ظهورِها ال َّتعذر.
ً –4
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الدرس
١

الفلسطيني
الشعبي
من الشعر
ّ
ّ

الفهم وال�ستيعاب
س :1الدَّو ُر التربو ُّي للا أ ِ
بناءنا على قي ٍم سامي ٍة
دب الشَّ عبي في حياة الشعوب (يزر ُع في النفو ِ
س معاني الفضيلةُ ،
حيث يربّي اأ َ
كالرجول ِة والع َّزة.
بجمع ال� أ ِ
عبي ودراس ِته( :عبد اللطيف البرغوثي ،شريف كناعنة ،عبد العزيز اأبو ه ْدبا).
س :2م َم ْن اهت َّم
ِ
دب الشَّ ّ
س :3من فرو ِع ال� أ ِ
والس ُير ،وال�أغاني
الشعبي:
دب
ُ
الحكايات وال�أمثا ُل الشعبي ُة ،وال�أقوا ُل ّ
السائرةُ ،واللّهجات ،وال َّنواد ُر وال�ألغا ُز ِّ
ّ
الشعب ّي ُة ،شعارات ،مظاهرات ،جدران ،مسيرات.
الشكلان اللّ ِ
ِ
ذان اتَّخذتهما ال�أغني ُة الشَّ عبي ُة في تصوي ِر حيا ِة النّاس:
س:4
فراح.
التعبير عن ال� أ ِ
ُ 5
التغبير عن ال�أتراح.
ُ 5
س ال� أ ِ
عبي
س:5
سمات ال�أغني ِة الشَّ عبية التي جعلتها تحت ُّل مكان ًة مرموق ًة بين اأ ْجنا ِ
ُ
دب الشَّ ّ
ِ
من اأكث ِر اأنوا ِع ال� أ ِ
والمواقف .
دب ْاستجاب ًة لتسجيلِ ال�أحداث
ْ 5
5تتمي ُز بالبساط ِة وال�نتشا ِر والعفوي ِة والجماع ّي ِة.
5تن ّوع اأشكالها الفلكلوريّة وثباتها.
ٍ
ٍ
ومصطلحات حديث ٍة ومتن ّوع ٍة.
كلمات
5قدرتها على ْاستيعاب
تمسك ال�إ نسان بو َط ِنه ،ونب ِذ ال ُغ ْربة.
5تدعو اإلى ّ
ِ
الفلسطيني:
تمع
س :6من
المواقف التي تُع ِّب ُر عنها البكائيات في ْ
المج ِ
ِّ
 5وفاة قريب ،ا ْرتقاء شهيد ،مواقف الوداع والفراق.
ذكرهم في ال َّنص:
س :7الشعراء الذين ورد ُ
5عبد الله البرغوثي.
5عبد الرحمن البرغوثي.
5عوض النابلسي.
 5اإبراهيم صالح (اأبوعرب).
5نوح اإبراهيم.
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المناقشة والتحليل

س .1نعم لقد اأ ْسهمت ال�أغاني الشعب ّية في ِ
حفظ القيم وتوارثِها؛ وذلك ل� أ َّن ال�أغني َة الشعبي َة تزر ُع معاني الفضيل ِة من سم ٍّو
ورجول ٍة وعز ٍة ،وتعم ُل على توارثها عبر ال�أجيال.
السلوك الشعبي حيث رفض الذل والخنوع.
كما اأ َّن ال�أغني َة الشعب ّي َة تُساه ُم في بلور ِة ال�أهداف العليا ْ
تمعّ ،
للمج ِ
وتوج ُه ُّ
ُ
يحيط به من
كبر من ال�أغاني الشعب ّي ِة الفلسطيني ِة؛ بسبب :معاناة الشعب الفلسطيني ،وما
الوطني
س .2احت َّل البع ُد
الجزء ال� أ َ
َ
ُّ
ٍ
الواقع المكلوم ،والوطنِ المجروح.
ظروف سياسي ٍة صعب ٍة ممتد ٍة؛ لذلك جاءت كلماتُها ممتزج ًة باأوجا ِع ِ
س .3من ال�أغاني الشعب ّية التي تُع ُّد سجلا ً للا أ ِ
الفلسطيني:
شعبنا
حداث التّاريخية التي م َّر بها ُ
ُّ
محمد جمجو ْم وفؤا ْد حجازي
من ِس ِجن عكا طلعت جنازة
ْ
جـازي عليـهـم يا ربـي جـازي

ِ
السامي ورب ُعه عموما
المندوب ّ

محمد َجمجو ُم ومع عطا الزي ِر

فــؤاد حـجــازي عـ ِّز الذخـــيرة

يــا يـــمـــا فـــي دقــــة ع بــابنــا

يــــا يـ ّمـا هــاي دقّـ ِة حـــبـابنــــا

يــــــا يـــمـــا دقـــة فــدائــيــــــة

يـا يــمــا هـــاي دقـــة قـــويّــــة
س :4الصو ُر الفن ّية:
حيث ش َّبه ليالي القيظ الحارة بِا ٍ
إنسان ُيسا َم ُر ،وس ُّر جمالِها :التشخيص .وفيها
سامر ليالي القيظ الحا ّرة) ْاستعار ٌة مكني ٌةُ ،
اأُ ( -ي ُ
كناي ٌة عن(اأنس الفلسطيني وسعادته).
الفلسطيني ُة ترتض ُع لبانَها من ُذ صغرِها ،وس ُّر
ب( -فقد رضعت لبان الوطنية طفلة) ْاستعار ٌة مكني ٌةُ ،
حيث ش ّبه الوطني َة بِاأ ٍّم ،والم ْراأ ُة ْ
جمالِها :التشخيص .وفيها كناي ٌة عن (الوطنية وال�نتماء منذ الصغر).
ت( -مرارة الفراق) استعارة مكنية حيث ش َّبه الفراق بالعلقم الذي ل� ُيطاقُ؛ لشد ِة مرارتِه .وس ُّر جمالِها :الجسيم ،وفيها كناي ٌة
عن (اأث ِر الفراق على المراأة الفلسطينية).
ِ
حيث ش َّبه النضال بالخيل التي تُ ْمتطى .وس ُّر جمالِها :التجسيم .وفيها كناي ٌة
ث( -امتطت
صهوات النضال)ْ .استعار ٌة مكني ٌةُ ،
عن(مشاركة الفلسطينيات في الكفاح).
(من سجن عكّا):
س :5من ال�أفكار التي ْاشتملت عليها قصيدة ْ
5تخليد اأسماء الشهداء الثلاثة(عطا الزير ،و محمد جمجوم ،وفؤاد حجازي).
5تسابق الشهداء اإلى الموت.
5حزن واألم الفراق.
ِ
من
س:6
المواض ُع التي ْاشتملت على ك ٍّل ْ
حالة ال�أسى التي تعتري ال�أسير ،وبعده عن اأ ِهه:

يا ليل خلي ال�أسير تايكمل نواحه
تايتمرجح المشنوق من هبة رياحو
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رايح يفيق الفجر ويرفرف جناحو
بالسر ما باحوا
وعيون في الزنازين ِّ

1

-

الحسرة على اأبنائه:

ل� تظن دمعي خوف دمعي َع أا ْوطاني َع كمشة زغاليل بالبيت َج ْوعاني
من بعدي واإخواني اثنين قبلي َع المشنقة راحوا
مين راح يطعمها ْ
سُ :7يقا ُل( :الحيا ُة دمع ٌة وا ْبتسام ٌة ) ما ُيماث ُل هذا المعنى من ال َّنص:
من اأنْ ِ
يجيش في ن ْف ِسه من
الفلسطيني متنفَّساً ع ّما
ماط التعبي ِر الذي يج ُد فيه ال�إ نسا ُن
(5وتُع ُّد ال�أغني ُة الشَّ عب َّي ُة ن َمطاً ْ
ُ
ُّ
كانت فرحاً اأ ْم ترحاً.)...
مشاعر ،سواء اأ ْ
ِ
ِ
رضعت لبان الوطنية...
الحزن
لحظات
بكاء في
والفرح ،فقد َ
(5ول� غراب َة في ذلك فبال�إ ضاف ِة اإلى طبيع ِتها التي َّ
ِ
تتفج ُر ً
ِ
الفراق زوج ًة واأ ّماً).
عت مرار َة
وتج َّر ْ
سِ :٨دل�ل ُة تع ُّرف شقيق ِة بلال ال� أ ْوسط على ط ْرق ِة اأخيها الباب:
5على ا ْر ِ
تباطها الوثيقِ بِاأخيها بلال ،واأ ْن غيبته لم تُ ْن ِسها اإيّاه؛ فهي في حال ِة ترقُّ ٍب دائ ٍم لعودتِه.
عبي اإلى ما ُيح ِّق ُق اأو ُيحا ِو ُل تحقي َق هذه ال�أهداف».
سِّ :9
«توج ُه ُّ
السلوك الشَّ َّ
رت ال� أ َ
رت
للتاريخ
واهر والسلو َك ،وكانت مراآ ًة
حيث َع َك َس ْت ماضيه ،وص ّو ْ
فس ْ
تمع ُ
ْ
والمج ِ
ِ
5ل� أ َّن ال�أغني َة الشَّ عب َّي َة َّ
حداث وال َّظ َ
ِ
بناء من ال�آباء وال�أجداد؛ وليت َّم توجيه السلوك اإلى تحقيق ال�أهداف.
واق َعه؛ ل�أجلِ اأ ْن ْ
يستفي َد ال� أ ُ
اللغة وال�أساليب
س :1نف ِّر ُق في المعنى:
اأَ -م ْط َلع= بداية.
بَ -م ْط ِلع= مكان طلوع (اسم مكان).
جـَ -م ْط َلع= زمن طلوع (اسم زمان).
س:2
تخرج من الفقر ِة مثال� ً على الطباق( :فرح ≠ ترح).
نس ُ
ْ –1
الص ْرف( :مشاعر).
5كلم ًة ممنوع ًة من َّ
آخر مجروراً( :الشعبي ُة الفلسطيني ُة)( .السعيد ِة).
5نعتاً مرفوعاً ،وا َ
الماضي من :تخلو ،تنتشي (خلا)( ،انتشت).
نذكر الفع َل
–2
ُ
َ
ٍ
اضطراب وحرك ٍة).
 –3مصد ُر الفعل (يجيش) = َج َيشان (يد ُّل على
 –4دل�لة كلمة (وعودها) في:
5غ َّن ْت بلادي َع وترِها وعودها = اسم اآلة موسيقية (العود).
� وعو َدها= ما َو َعدَت به (جمع َو ْعد).
5
ِ
ض الكرامة وعودها = ُز ْرها (ال�أمر من عا َد).
5ارجع َع اأ ْر ِ
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المطالعة

رسال ٌة من المعتقل

الدرس
٢

الفهم وال�ستيعاب
ٌ
(وطواط).
الشاعر في زنزانته
س :1زا َر
َ
سامر م َع ال� أ ْشعار).
اعر على وحدتِه (اأ َخ َذ َي َت ُ
س :2تغلَّ َب الشّ ُ
ف حائلا ً دو َن نو ِم الشاع ِر في زنزانته (الح ُّر وال�أل ُم والحشرات).
س :3الذي َو َق َ
المناقشة والتحليل
سطر الشعر َّي ُة الدّال ُة على انتما ِء الشاع ِر للوطن وال�أهلِ وال�أحباب:
س :1ال� أ ُ
من م َّد ٍة
فاإنني يا س ِّيدي ْ

ف هنا ...ل ْم اأ ْسم ْع ال�أخبار
ل ْم اأقراأْ ُّ
الص ُح َ
حد ِّْث عن الدُّنيا ،عن ال�أهلِ ،عن ال�أحباب
لك َّنه بلا جواب
حيث اإ َّن معت َق َله ميلا ٌد
س :2نعم حين خاطب
حيث اأكَّد لها اأنَّه يؤم ُن بروع ِة الحياةُ ،
الشاعر اأ َّمه ،كا َن خطا ُبه ين ُّم عن ال�أمل وال َّتحدِّي ُ
ُ
وينكسر اأما َم صمو ِد السجين.
فالنصر قاد ٌم ل� محال َة ،وسوف ينحني السجا ُن
جدي ٌد له ،واأ َّن ال َّنها َر ل� ب َّد ْن يزو َره،
ُ
ُ
اعر مع زائرِه الليلي (اأ ْن يح ِّدثَه عن الدنيا واأخبا ِر ال�أهلِ وال�أحباب).
س :3فحوى الحوار الذي اأجراه الشّ ُ
اعر في اأسطره(ال�نفراد والوحدة ،ال�أرق وقلة النوم ،الحشرات والبق والح ّر ،البكاء الدائم،
س:4
مظاهر المعانا ِة التي رسمها الشّ ُ
ُ
عد ُم الضحك والكلام).
س :5الصو ُر البيان َّية:
حيث ش َّبه ال�أفكا َر ال ُمت ِعبة بــد ّوام ٍة ل� قرا َر لها ،وس ُّر جمالِها :التوضيح ،وفيها
� ُْص ُت في د ّوام ٍة بلا قرارٍ) ْاستعارة تصريح ّيةُ ،
كناي ٌة عن ِ
تعب ال�أسير واأ ِرقه.
تسامر معه ،وس ُّر جمالِها :التشخيص ،وفيها كناي ٌة
ب-
حيث ش َّبه ال�أشعا َر بِشخْ ٍ
(تسامرت مع ال�أشعار) ْاستعار ٌة مكني ٌةُ ،
ُ
ص َي ُ
التغلب على وحدته).
عن (محاولة الشاعر
َ
تلتهب ،وس ُّر جمالِها :التجسيم ،وفيها كناي ٌة ع ْن (حيرة الشاعر واأرقه).
ت-
(التهبت في جبهتي ال�أفكا ُر) ْاستعار ٌة مكني ٌةُ ،
ْ
حيث ش َّبه ال�أفكا َر بالنّا ِر التي ُ
س :6الدِّل�ل ُة التي يحملُها ك ُّل سط ٍر شعر ٍّي...
ِدل�ل ٌة على (شد ِة ِ
شوق الشاع ِر ل�أه ِله) .
ِدل�ل ٌة على (صعوبة حياة اأهلِ ال�أسير بسبب بعد ابنهم عنهم).
صر ا ٍآت ل� محال َة).
ِدل�ل ٌة على (التحدي وانتصار ال�إ رادة على َّ
السجان؛ فال َّن ُ
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اللغة وال�أسلوب
س :1نف ِّر ُق في المعنى:
ً
		 = اأقساماً.
اأ -بال�أجنح ِة = جم ُع جناح (عضو الطّائر).
س :2نوع المشتق:
ِ
			قَلي :اسم مكان ال�عتقال.
�لي :اسم فاعل ال�عتقال.
َ
من ِ
مواض ِعه:
اعر اللو َن في قصيدتِه بِشكلٍ م ْو ٍحْ ،
س .3نعم لقد وظَّ َ
ف الشّ ُ
معروف_ ِدل�ل ٌة على ال ُّظل ِم والمك ِر وانعدا ِم
السوداء ،بال�أجنح ِة السوداء) واللو ُن ال�أسو ُد_ كما هو
ٌ
(5الزنزانة السوداء ،زنزانتي َّ
ال�إ نساني ِة.
ِ
حيث صباح الحري ِة
التفاؤل
الفضي؛ وفيه ِدل�ل ٌة على
بيض
بصباح جدي ٍدُ ،
ٍ
(5اأ ْن يزورني ال َّنهار) ،وال َّنها ُر يحم ُل اللو َن ال� أ َ
َّ
وال�نتصار.
اعر سم َة السخرية:
س :4اأ -المقط ُع الذي وظَّ َ
ف فيه الشّ ُ
عندما زاره الوطواط:

ل� تستخفوا ...زارني وطواط
وراح في نشاط
يق ِّب ُل الجدرا َن في زنزانتي السوداء
وقلت :يا الجريء في الزوار
عن عالمنا اأخبار.
حدِّث! اأما لديك ْ
من م َّد ٍة
فاإنني يا س ِّيديْ ،
لم اأقراأ
الصحف هنا ...لم اأ ْسم ْع ال�أخبار
َ
حد ِّْث عن الدنيا ،عن ال� أ ْهلِ ،عن ال�أحباب
لك َّنه بلا جواب!
س بِحالِه:
عندما قارن حا َل الحار ِ

وراء الباب
والحارس المسكي ُن ،مازا َل َ
ُ
ما زا َل ...في رتاب ٍة ُي َن ّقل القدم
مثلي ل ْم َينم
كاأنَّه مثلي ،محكو ٌم بلا اأ ْسباب.
ِ
الس ِ
ياق الذي وردت فيه( :تب ِّي ُن معانا َة الشّ اعرِ ،ومحاولته السلوا َن عن ن ْفسه).
ب -اأ ُثر تلك
ِ
المقاطع في ِّ
س :5من المفردات التي تبي ُن تجربة الشاع ِر في السجن(شدة الحر ،من البق ،من ال�ألم ،لم اأنم ،ال�أجنحة السوداء ،غ ُْص ُت
في د ّوام ٍة ،ليل من العذاب ،فلا ضحك ول� كلام ،خفاش ليلٍ  ،كم يؤلمني).
س :6دل�ل ُة استخدا ِم الفعل المضارع (ال�ستمرارية وال َّتجدُّد؛ فمعانا ُة ال�أسي ِر ل� تنتهي).
س :7اأ( -الزنزانة السوداء ،وطواط) رمز لقرار سجن الشّ اع ِر ومحكومي ِته.
الس ّجان.
ب( -خفاش الليل) رمز للظلم الواقع على الشاعر من ّ
ٍ
السجان ،فال َّن ْص ُر اآت ل� محال َة.
(يزورني ال َّنهار) رم ٌز لل َّتحدّي وال�أملِ في ال�نتصا ِر على ّ

147

1

الوحدة السابعة

-

النحو

٣

ال�سم المنقوص

التدريب ال�أول
ِ
محبوب( .رفعاً)
الكذب
خص المتسامي عن
ٌ
(المتسامي) .1الشَّ ُ
ِ
(نصباً)
.2ك ُْن ُمتسامي ًا عن
الكذبَ ،ت ُك ْن محبوباًْ .
ِ
من غي ِر ال ُمتسامي عند التعاملِ معه( .ج ّرا)
ف ال ُمتسامي عن
ُ .3ي ْع َر ُ
الكذب ْ
(الدّاعي) .1الدّاعي اإلى الخي ِر ك ِ
َفاع ِله( .رفعاً).
ّاعي اإلى الخي ِر محبوباً( .نصباً).
.2راأ ْي ُت الد َ
ِ
المتخاص ِم ْي َن( .ج ّرا).
َ .3مر ْر ُت بالدّاعي اإلى الخي ِر ُي ْص ِل ُح بين
ِ
وقاضيان في النّار( .رفعاً).
ض في الجن ِة
(قاضٍ) .1قا ٍ
ْت قاضياًيحك ُم بالع ْد ِل بين ال ُم ِ
(نصباً).
.2ر أاي ُ
تخاص َم ْينِ ْ .
بقاضيحك ُم بالع ْد ِل بين ال ُم ِ
ت ٍ
تخاص َم ْينِ ( .ج ّرا).
.3مر ْر ُ
نبات نا ٍم( .ر ْفعاً).
(نا ٍم)  .1هذا ٌ
النبات نامي ًا( .نصباً).
.2راأ ْي ُت
َ
 .3مر ْر ُت ٍ
بنبات نا ٍم( .ج ّرا).
التدريب الثاني
َ
الفراغ:
 نُكم ُل
من ظهورِها الثِّق ُل.
5علام ُة ِ
رفع ال�سم المنقوص المعرفة ضم ٌة مقدَّر ٌة م َن َع ْ
ص النكر ِة في حالتي ال َّر ِفع والج ّرِ.
ياء ال�س ِم المنقو ِ
5تُ ْح َذ ُ
ف ُ
هر علام ُة ا ِ
إعراب ال�س ِم المنقوص ،اإذا كا َن منصوباً.
5ت ْظ ُ
آخر ال�س ِم المنقوصِ ،اإذا كا َن معرفاً باأل ،اأو مضافاً ،اأو نكر ًة منصوباً.
الياء ا َ
5تلز ُم ُ
نعرب ما تحته خطوط:

ُ
ٍ –1
خال :خبر المبتداأ مرفوع وعلام ُة رف ِعه الضم ُة المقدَّر ُة على اليا ِء المحذوف ِة للثقل ،والمع َّوض عنها بتنوين العوض.
 –2رابياً :نعت منصوب ،وعلام ُة نص ِبه الفتح ُة الظاهر ُة على اآخرِه.
 –3را ٍع :اسم ليس مؤخَّ ر مرفوع ،وعلام ُة رف ِعه الضم ُة المقدَّر ُة على اليا ِء المحذوف ِة للثقل والمع ّوض عنها بتنوين العوض.
ِ
جر مبني على الكسر ل� مح َّل له مكن ال�إ عراب.
الباء
ُ
حرف ٍّ
نىُ :
 –4بِغ ً
غنى :اسم مجرور ،وعلام ُة ج ّره الكسرة المقدرة على اآخره للتع َذر ،والتنوين تنوين التمكين الذي يلحق ال�س َم المقصور.
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ال�أقما ُر ال�صطناع ّي ُة

الدرس
١

ال�صطناعي والقمر الطبيعي (جريان ك ٍّل منهما في مداراتِه حو َل ال� أ ْرض).
س :1القاس ُم المشتر ُك بين القمر
ِّ
تاريخ ا ِ
تاريخ ل�إ ْر ِ
إطلاق
سال ال�أقما ِر الصناع َّية ،فهو ُ
سُ :2يع ُّد عام 1957عا َم انْطلاق ال�أقمار ال�صطناعية؛ ل� أ َّن ذلكَ كا َن اأ ّو َل ٍ
تاريخ
وفيتي (سابقاً) ،و ُيع ُّد اإطلاقُه َس ْبقاً علم ّياً في ِ
الساتل ال� أ َّول المس َّمى (سبوتنك  )1الذي اأ ْرسله اإلى القضا ِء ال�تّحا ُد ّ
ّ
الس ّ
ِ
� هذه ال�أقمار.
السلم ّي ِة التي تُحقِّقها ال�أقما ُر الصناع َّي ُة
س :3من ال�أغرا ِ
ض ّ
5مراقبة حالة ال َّطقس.
عن ُبعد.
ال�ستشعار ْ
ْ 5
5توجيه عجلة ال ِملاحة الجو َّية والبحر َّية وال� أ ْرض ّية.
5ال� ْهتداء للجه ِة المقصود ِة.
5تحديد المسافات بين البلدان والمدن عبر جها ٍز ُيس َّمى (.) GPS
مصائر ال�أقما ِر ال�صطناع َّي ِة _ كما ورد في ال َّد ْرس_
س:4
ُ
5منها ما يفق ُد صلاح َّيته بع َد حينٍ .
5منها ما يحتر ُق في مداراتِه.
إصلاحه.
5منها ما يمك ُن ا ُ
المناقشة والتحليل
س في:
س :1تتمثَّ ُل اأهمي ُة التنب ِؤ المبكّر لحال ِة ال َّط ْق ِ
ِ
ِ
حيث ُي ِع ُّد ال�إ نسا ُن ما ي ْلزمه.
كالفيضانات وال�أعاصي ِر
ُ 5يفي ُد الدَّول َة في تج ُّن ِب ال�أخْ طا ِر
والمنخفضاتُ ،
ِ
مصاريف المياه.
ُ 5يفي ُد الدولة في تف ّق ِد
سر الفقير ُة احتياطاتها.
5تتخ ُذ ال� أ ُ
يشير اإلى (اأضحى العال ُم قري ًة صغيرةً)
س :2المعنى الذي ُ
5من قولِه« :وفي ِ
مجال التواصل وال�تصال» اإلى قولِه« :رغم ُبع ِد المشق ِة» .الجزء ال�أخير من صفحة ( )10من المقرر.
العالمي:
س :3يتمثَّ ُل دو ُر جهاز ( )GPSفي نمو ال�قتصا ِد
ّ
5توجيه عجلة الملاحة الجوية والبحرية وال�أرضية.
5ال�هتداء للجه ِة المقصودة.
5تحديد المسافات بين البلدان والمدن.
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س :4دل�لة العبارات:
� على سع ِة التغطية والشمولية.
ُّ
أ
ب -يد ُّل على انعدا ِم الخصوصية وكشف ال�سرار.
ِ
كشف خصوصيتها _اأيضاً_.
ت -يد ُّل على
ِ
ِ
ِ
س :5الجزء الوظيفي :هو الجزء القائ ُم بال� أ ِ
عمال المنتظرة من القمر وفق تخصصه ،والمهمة التي اأ ْرس َل من اأجلها
ِ
َ
الوظيفي.
المناسب لعملِ الجزء
المحيط
الجزء الحاضن :الجزءالذي يوفِّ ُر
َ
ّ
س :6من فوائ ِد الفحم الحجر ّي في مجال�ت الحياة المختلفة:
5مصد ٌر للطاق ِة الحراري ِة.
5يستخدم في التدفئة.
5يستخد ُم في الطهي.
5وقود للقاطرات.
يوجه حرك َة الملاح ِة ،وس ًّر جمالها :التشخيص.
حيث ش َّبه ال�أقما َر ال�صطناع ّي َة بشخ ٍ
(استعار ٌة مكني ٌة) ُ
ص ِّ
س :7الصورة الفنيةْ :
وفيها كناي ٌة عن (دور ال�أقمار ال�صطناع َّية).
بين هذه ال�أمم مكاناً ِ
تثير
س :٨السؤا ُل الذي انتهى به المقا ُل (متى نج ُد لنا َ
غيرنا في هذه التقنية )...وهو سؤا ٌل َي ْس ُ
نزاح ُم فيه َ
ِ
ونواكب الحضارةَ ،ول ُي ْص ِب َح لنا بري ٌق في
يجب ْاستغلال الطاقات؛ لنعي َد ال�أمجاد
الهم َم؛ فنح ُن ْ
َ
لسنا بِاأق ّل من غيرِنا ،ولكن ُ
المنجزات العالم ّية ...فلا تردد ول� اإحجام.
اللغة وال�أساليب
س :1اختاري ال�إ جابة الصحيحة:
لكلمتي(جدران ،ت ُع ْد) على الترتيب :ب :فُ ْعلانَ ،ت ُع ْل.
الصرفي
5الوز ُن
ُ
ّ
5جذر كلمة (مها ٌم) اأ .هم َم.
س :2نف ِّرق في المعنى:
ُ 5يعدّون.
5ينوون.
5يختارون رئيساً.
�
خماسي.
5ال َّتح ُّكم = مصدر لفعلٍ
ٍّ
5الم َّت ِصلة= اسم فاعل.
5هذه = اسم اإشارة.
(برامج).
ب -كلمة ممنوعة من الصرف:
َ
5بدل مجرور( :ال�أقمارِ).
ت -ال َّتحكّ ُم :اسم اأ ْص َب َح مؤخّر مرفوع وعلام ُة رف ِعه الضمة الظاهرة على اآخرِه.
ال�إ نساني ِة :نعت مجرور وعلام ُة ج ِّره الكسرة الظاهرة على اآخرِه.
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مراجعة نحوية عامة
التدريب ال�أول
 ال�أ
ساليب النَّ ْحوي ُة في النَّص:
ُ
			ب).
ْ� ِظ ْم بِال� أ ِّم !
ّ
(تعجب).
ما اأشَ َّد حنانَها على اأبنائِها وبناتِها ! ُّ
		ب).
َ			 ص ْب َرها !
ّ
			
ُّ�ها ال�بن.
َ
(تحذير).
� وغ ََض َب ال� أ ِّم
			
فال� أ َّم ال� أ َّم
التدريب الثاني
سبب نصب ال�أسماء المخطوط تحتها:

ُ

5الجنو َد :منصوب على ال�ختصاص.
5ال�إ هما َل :منصوب على ال َّتحذير.
عج َبية.
صعب) فع ٌل ما ٍ
عجب مبني على الفتح .فاعله(هو) يعو ُد على (ما) ال َّت ّ
ض جامد يفي ُد ال َّت َ
عب الفع َل( :اأ َ
5ما اأ ْص َ
نص ِبه الفتحة الظاهرة على اآخره.
(الفع َل) :مفعول به منصوب ،وعلامة ْ
5ال ِع ْل َم الع ْل َم :الع ْلم َ( )1منصوب على ال�ختصاص.
لفظي _تاب ٌع_.
ال ْع ْل َم ( )2توكي ٌد ٌّ
التدريب الثالث
� الشرط
ُ
ما
ما
ْ�نما
�
ل ّما
كلَّما
�
لو

جازمة  /غير جازمة
جازمة
جازمة
جازمة
غير جازمة
غير جازمة
غير جازمة
غير جازمة
غير جازمة

فعل الشرط
تزر ْع
ت ْفعلوا
تكونوا
غام ْر َت
تلاق ْينا
�
َ
ْ
� َل َم
شاء
َ

جواب الشرط
تحص ْد
ي ْعل ْمه
يدْرككم
َفلا َت ْقن ْع
ْت
َو َجد ُ
َمشَ وا
قاموا
لَ َذ َه َب

151

1

-

التدريب الرابع
رج من ال َّنص:
نستخْ ُ
اأْ -
5اسمين مقصو َر ْينُ ( :ع ْظمىَ /عمىُ /هدى /ال ُم ْث َلى).
منقوص ْينِ ( :القاصي /الدّاني /ال ُم ْس َت ْعصي /ال ُم ْس َت ْعلي).
5اس َم ْينِ
َ
نعرب ما تحته خط:
بُ -
منقوص.
5القاصي :فاع ٌل مرفوع وعلام ُة ر ْف ِعه الضم ُة المقدَّر ُة على اآخرِه منع من ظهورِها الثِّق ُل؛ ل�أنَّه اس ٌم
ٌ
من ظهورِها ال َّتع ُّذر؛ ل�أنَّه اس ٌم مقصو ٌر.
5ال ُم ْث َلىٌ :
الكسر ُة المقدَّر ُة على اآخرِه منع ْ
نعت مجرو ٌر وعلام ُة ج ِّره ْ
التدريب الخامس
تخرج من النص أاربع ًة من ال�أ ْسماء الخمسة ،ونذك ُر علام َة إاعرابِها:
 ْ
نس ُ
ُ
� رف ِعه الواو؛ ل�أنَّه من ال� أ ْسما ِء الخمسة ،وهو مضاف.
5
5اأخوه :معطوف على (اأبو) مرفوع وعلام ُة ر ْف ِعه الواو؛ ل�أنَه من ال�أسما ِء الخمسة وهو مضاف ،والهاء ضمي ٌر م َّتص ٌل مبني
في مح ّل ج ّر مضاف اإليه.
ُ
نص ِبه ال�ألف؛ ل�أنَّه من ال�أسما ِء الخ ْمس ِة وهو مضاف.
5
� ْ
ُ
� ج ّره الياء؛ ل�أنَّه من ال�أسماء الخمسة ،وهو مضاف ،والضمير الم َّتصل مبني في محل جر مضاف اإليه.
5

ُ
� ج ِّره الياء؛ ل�أنَّه من ال�أسما ِء الخمس ِة وهو مضاف.
5
والضمير الم َّتصل (الهاء) مبني
نص ِبه ال�ألف؛ ل�أنَّه من ال� أ ْسما ِء الخمس ِة ،وهو مضاف،
5اأخاه :مفعول به منصوب وعلام ُة ْ
ُ
في محل ج ّر مضاف اإليه.
ُ
� ج ِّره الياء؛ ل�أنَّه من ال� أ ْسما ِء الخمس ِة وهو مضاف.
5
�ه الياء؛ ل�أنَّه من ال�أسماء الخمسة ،وهو مضاف.
5
ِّ
ُ
� رفعه الواو؛ ل�أنَّه من ال�أسما ِء الخمسة ،وهو مضاف.
5
5ذي :مضاف اإليه مجرور وعلام ُة ج ِّره الياء؛ ل�أنَّه من ال�أسما ِء الخمس ِة وهو مضاف.
التدريب السادس
(نتعجب بالطريق ِة المناسب ِة).
�ت ْغف ََر المؤم ُن ر َّبه.
ْ
ُ
ما اأ َرو َع اأ ْن َي ْس َت ْغ ِف َر المؤم ُن ر َّبه! (الفع ُل زائ ٌد عن ثلاث ِة اأ ٍ
تعجب توفّرت فيه الشروط ،ث َّم بمصد ٍر مؤول
حرف؛ لذلك ناأتي بفعل ّ
من الفعل المراد التعجب منه).
النجاح (نجع ُل الكلم َة مغرى بها)
ب-
َ
النجاح اأ َّيها الطالبات.
النجاح
َ
َ
ت -خيان َة العهد (نذ ُّم هذا السلو َك).
َ
العه ِد.
� وخيان َة ْ
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التدريب السابع

نعرب:

ُ
يعلمه الله.
ْ
� ْ
تعم ْل :فعل مضارع مجزوم ب(مهما)؛ ل�أنَّه فع ُل الش ْرط ،وعلام ُة ِ
تقديره(اأنت).
جزمه السكون ،والفاع ُل ضمير مستتر ُ
يعل ْمه :فعل مضارع مجزوم؛ ل�أنَّه واق ٌع في جواب الشرط ،وعلام ُة ِ
جزمه السكون ،والفاع ُل لفظ الجلالة (الله) ،والضمير
المتصل الهاء في محل نصب مفعول به.
ب -اأنا _ الطالب َة_ اأ ْسعى اإلى العلم.
الطالب َة :منصوب على ال�ختصاص ،وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اآخره.
ت -النِّظا َم ،اأ ُّيها الطلاب.
النظا َم :منصوب على ال�إ غراء ،وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اآخره.
ث -ح َّبذا الصِّ ُ
دق.
ويصح قولُنا :خبر
الصدقُ :مبتداأ مؤخّ ر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اآخره ،والجملة المقدمة جملة خبر المبتداأ.
ُّ
لمبتداأ محذوف تقديره (هو).
بئس ُ
الخ ُل ُق ال�إ هما ُل.
جـَ -
الخلُ ُق :فاعل (بئس) مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اآخره.
ُ
حـ -نَ َظ ْر ُت اإلى ذي أادب ٍ وفضلٍ .
ذي :اسم مجرور وعلام ُة جره الياء؛ ل�أنَّه من ال�أسما ِء الخمسة ،وهو مضاف.
ٍ
� :مضاف اإليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على اأخره.
خـ -سلَّ َمنا ساعي البري ِد رسال ًة.
ساعي :فاعل مرفوع وعلام ُة رف ِعه الضمة المقدرة على اآخرِه منع من ظهورِها الثقل؛ ل�أنَّه اس ٌم منقوص ،وهو مضاف.
د -مر ْر ُت بِموسى.
بموسى :الباء حرف جر مبني على الكسر ،ل� محل له من ال�إ عراب.
موسى :اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على اآخره منع من ظهورها ال َّتعذر؛ ل�أنَّه اسم مقصور.

ت ّم بحمد الله.
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http://sh-pal.blogspot.com
https://www.facebook.com/shamela.pal : تابعنا على صفحة الفٌس بوك

https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_24.html : الصف األول
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_46.html : ًالصف الثان
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_98.html : الصف الثالث
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_72.html : الصف الرابع
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_80.html : الصف الخامس
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_13.html : الصف السادس
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_66.html : الصف السابع
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_35.html : الصف الثامن
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_78.html : الصف التاسع
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_11.html : الصف العاشر
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_37.html : الصف الحادي عشر
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_33.html : الصف الثانً عشر
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_89.html : مالزم للمتقدمٌن للوظائف
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_19.html : مكتبة الكتب
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_40.html : شارك معنا
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_9.html : اتصل بنا

