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 النص

 ملكك اإلسالم بالسيف ولكنه ما ساسك وال ساس بنيك بالحيف، ! يا فلسطين ...

 فما بال هذه الطائفة الصهيونية اليوم تنكر الحق ، وتتجاهل الحقيقة وتجحد

 . الفضل

 ا لم يدفع عنه أسالفها غارة بابل، وال غزو الرومان وال ما بالها تدعي إرث

 إن العرب على . عادية الصليبيين؟ وإنما يستحق التراث من دافع عنه

 الخصوص، والمسلمين على العموم، حرروا فلسطين مرتين في التاريخ، ودفعوا

 وعاش فيها . قرنا عنها الغارات المجتاحة مرات، وانتظم ملكهم إياها ثالثة عشر

 على أرواحهم، وأبدانهم، آمنين بنو إسرائيل تحت راية اإلسالم وفي ظل حمايته

 ومن المحال أن يحيف المسلم الذي يؤمن . وأعراضهم، وأموالهم، وعلى دينهم

 . بموسى، على قوم موسى

 والعرب لم . إن أحق الناس بمدافن األنبياء هم الذين يؤمنون بجميع األنبياء

 ولم يهدموا لهم فيها دولة قائمة، وال ثلوا لهم عرشا ( ليهود، ينزعوا فلسطين من ا

 إن . ، وإنما انتزعوها من الرومان، فهم أحق بها من كل إنسان ) مرفوعا

 فلسطين أرض عربية ألنها قطعة من جزيرة العرب، وموطن عريق لسالئل من

 ثر مما العرب، استقر فيها العرب أكثر مما استقر اليهود، وتمكن فيها اإلسالم أك

 تمكنت اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة ، وسادت فيها

 .... العربية أكثر مما سادت العبرية

 من مقال للبشير اإلبراهيمي

) . وما بعدها 492 عيون البصائر ص (



 : األسئلة

 . ما معني قول الكاتب في العبارة المحصورة بين قوسين - 1

 صيدة إيليا أبي ماضي مع هذا ما هي األفكار التي تتشابه فيه ق - 2

 ؟ النص

 . أعرب ما تحته سطر - 3

 استعن بالنص، وبالنصوص المدروسة لتكوين فقرة من بعض - 4

 على مقاومة مد السطور، تفند فيها ادعاءات اليهود بالحجة، وتحث العرب

. ) الحال  التمييز  البدل ظفا األساليب النحوية التي درست مو . الصهيونية
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 فلم تكن لهم فيه دولة . أن اليهود لم يحكموا فلسطين قط : معنى القول - 1 ج

 فالذين سكنوا . بقوانينها ونظمها وحكامها، وال كان لهم ملك  ونظامه وحاشيته

 التاريخ القديم عرب، والذين حكموها قبل المسلمين هم أجناس فلسطين عبر

 ولم يتصدى لهم اليهود، ألنهم ليسوا حكاما للبالد، ولم يشعروا يوما أن . أخرى

 ولم يتحدوا تحت أي نظام كان، أو . البالد بالدهم، وال أن األرض أرضهم

 ذلك هم سلطان ما أو قائد، لطرد هؤالء الغزاة من فلسطين، والذين فعلوا

 . المسلمون

 وقع توارد الخواطر واألفكار بين إيليا أبي ماضي، والبشير اإلبراهيمي - 2 ج

 وهذا طبيعي ألنهما يتحدثان عن وقائع تاريخية حقيقية، فلو . في هذه الفقرة

 ومما تشابه في كالمهما، قول . كانت مختلقة لقال كل منهما كالما يخالف اآلخر

 وعاش ( من مع قوله ) وتجحد الفضل ( إلى ...) فما بال هذه ( اإلبراهيمي من

 ، ويلتقي مع قول إيليا أبي ماضي في ) دينهم على ( إلى ..) فيها بنوا إسرائيل

 إن العرب على ( من وقول اإلبراهيمي ). 29 ( من القصيدو، والبيت ) ج ( الفقرة

 ( بيات ، يلتقي مع أفكار الشاعر في األ ) ثالثة عشر قرنا ( إلى ...) الخصوص

12 ، 13 ، 15 ، 22 ، 26 ، 27 . ( 

 : اإلعراب - 3 ج

 . تمييز العدد، منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : قربا

 . ألنه جمع مذكر سالم . حال منصوبة، وعالمة نصبها الياء : آمنين

 : كتابة فقرة - 4 ج

 والتاريخ يفضحهم، . إن فلسطين أرضهم : يدعي اليهود بنو صهيون، يقولون

ولم يقم . ففلسطين أرض عربية إسالمية؛ إرثا ولغة ودينا . والواقع يكشفهم



 وكلما بحثوا في التاريخ، ونقبوا في اآلثار، ازدادوا . اليهود بها دولة وال نظاما

 وما . ومهما حاولوا إخفاء الحقيقة على العالم فاألدلة كلها ضدهم . يقينا بضاللهم

 والعنف إلثبات وجودهم إال دليل على علمهم يقينهم بكذبتهم لجوءهم إلى البطش

 المفضوحة، ومحاولة منهم لتضليل دول العالم، وإبعادها عن التفكير في صحة

 . وجودهم هناك

 فاستعانوا بأساليب االستعمار، وهم خائفون على مصيرهم، لغرس دولتهم

 . المبتدعة

 وانهضوا متحدين للدفاع عن أرض أيها الحكام العرب، كفاكم نوما وخذالنا،

 إن اليهود ضعفاء قلوبهم وشخصيتهم، ويتشبثون بالحياة متلهفين . أجدادكم

 فهل أنتم مؤمنون باهللا حقا؟ . لالستزادة منها، ألنهم ال يؤمنون باهللا وال باآلخرة

 وتنصرون مالكم وجهدكم إخوانكم المؤمنين ، وتثورون صادقين السترجاع

األراضي المقدسة ؟


