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  : تقديم النّص-أ 
  

أثبت العرب المسلمون في الماضي وجودهم، وبنوا حضارة راقية، وخلّفوا 

تراثا إنسانيا ضخما نال إعجاب الصديق والعدو على حد سواء، وخدموا العلم 

لكن . ا في عدة علوم وفنون، وسبقوا غيرهم في ميادين كثيرةوالعقل، وبرعو

أحفادهم اليوم نجدهم خالف ذلك؛ تأخذهم حيرة ويسودهم قلق، ويطغى عليهم 

  .اضطراب، ال يعرفون ما يأخذون وما يدعون

  .   اقرأ النّص التّالي تجد فيه أسباب تأخّرهم اليوم، وتقدمهم باألمس
  

  

  :أطالع النّص -ب
  

 أعظم أسباب تأخّر المسلمين الجهل، الذي يجعل فيهم من ال يميز بين     من

  .الخمر والخّل، فيتقبل السفسطة قضية مسلّمة وال يعرف أن يرد عليها

    من أعظم أسباب تأخّر المسلمين العلم النّاقص، الذي هو أشد خطرا من   

ما أطاعه ولم يتفلسف الجهل البسيط، ألن الجاهل إذا قيض اهللا له مرشدا عال

عليه، فأما صاحب العلم النّاقص فال يدري وال يدري بأنّه ال يدري، وكما 

  "ابتالؤكم بمجنون خير من ابتالئكم بنصف مجنون: "قيل

  .ابتالؤكم بجاهل خير من ابتالئكم بشبه عالم: أقول

     ومن أعظم أسباب تأخّر المسلمين فساد األخالق، بفقد الفضائل التي حثّ

عليها القرآن، والعزائم التي حمل عليها سلف هذه األمة وبها أدركوا ما 

أدركوه من الفالح، واألخالق في تكوين األمم فوق المعارف، وهللا در شوقي 

  فإن هم ذهبت أخالقُهم ذهبوا:: وإنّما األمم األخالقُ ما بقيت : إذ قال
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وكان قديما في الدول . اء    ولقد عهد اإلسالم إلى العلماء بتقويم أود األمر

اإلسالمية الفاضلة بمثابة المجالس النّيابية في هذا العصر، يسيطرون على 

  األمة ويسددون خطوات الملك، 

    و هكذا كانت تستقيم األمور، ألن أكثر أولئك العلماء كانوا متخلّقين 

اء والملوك بالزهد، متحلّين بالورع، متخلّين عن حظوظ الدنيا، فكان الخلف

يرهبونهم ويخشون مخالفتهم، لما يعلمون من انقياد األمة لهم، واعتقاد األمة 

  إالّ أنّه بمرور األيام . إمامتهم

خَلَف من بعد هؤالء خلْف اتّخذوا العلم مهنة للعيش، وجعلوا الدين مصيدة 

 والفساد للدنيا، فسوغوا موبقاتهم، وأباحوا لهم باسم الدين خرق حدود الدين 

في ذلك يعظم، ومصالح األمة تذهب، واإلسالم يتقهقر، والعدو يعلو ويتنمر، 

  .وكّل هذا إثمه في رقاب هؤالء العلماء

    ومن أعظم عوامل تقهقر المسلمين الجبن والهلع، بعد أن كانوا أشهر 

األمم في الشّجاعة واحتقار الموت، يقوم واحدهم للعشرة وربما للمائة من 

هم، فاآلن أصبحوا إالّ بعض قبائل منهم يهابون الموت الذي ال يجتمع غير

ومن الغريب أن المعتدين ال يهابون الموت . خوفه مع اإلسالم في قلب واحد

في اعتقادهم، هيبة المسلمين إياه في دفاعهم، وأن المسلمين يرون الغايات 

افت على الـهلكة في البعيدة التي يبلغها اإلفرنج في استحقار الحياة والتّه

سبيل قوميتهم ووطنهم، وال تأخذهم من ذلك الغيرة وال يقولون نحن أولى من 

والَ تَِهنُوا ِفي ابِتغَاِء الْقَوِم ِإن : ((وقد قال اهللا تعالى. هؤالء باستحقار الحياة

 ونجتَرو ونا تَْألَمكَم ونْألَمي مِفِإنَّه ونتَكُونُوا تَْألَمونجرا الَ ياِهللا م ِمن .((

  ).104(النّساء 
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    وقد انضم إلى الجبن والهلع اللّذين أصابا المسلمين اليأس والقنوط من 

رحمة اهللا، فمنهم فئات قد وقر في أنفسهم أن اإلفرنج هم األعلون على كّل 

كّل مقاومة عبث، وأن حال وأنّه ال سبيل لمغالبتهم بوجه من الوجوه، وأن 

  كّل مناهضة خرق في الرأي، ولم يزل هذا التّهيب يزداد ويتخمر في صدور 

المسلمين أمام األروبيين إلى أن صار هؤالء ينتصرون بالرعب، وصار 

األقّل منهم يقومون لألكثر من المسلمين، وهذا بعكس ما كان في العصر 

  .األول

   اللّئيموتلك خديعة طبع:: يرى الجبناء أن الجبن حزم 

    نسي المسلمون األيام السالفة التي فيها العشرون مسلما ال غير يأتون من 

برشلونة إلى فراكسية من سواحل فرنسا ويستولون على جبل ويبنون به 

حصنا ويتزايد عددهم حتّى يصير مائة رجل، فيؤسسون هناك إمارة تعصف 

ك تلك النّواحي وتخطب ريحها بجنوبي فرنسا وشمالي إيطاليا، وتهادنها ملو

والءها، وتستولي على رؤوس جبال األلب، وعلى المعابر التي عليها الطّرق 

الشّهيرة بين فرنسا وإيطاليا، السيما معبر سان برنار الشّهير، وتضطر جميع 

  .قوافل اإلفرنج أن تؤدي للعرب المكوس ألجل المرور

د البيامون مسافات بعيدة إلى أن     تتقدم هذه الدولة العربية الصغيرة في بال

تبلغ سويسرا وبحيرة كوستانزا في قلب أوروبا، وتضم القسم العالي من 

سويسرا إلى أمالكها، وتبقى خمسا وتسعين سنة مستولية على هذه الديار إلى 

  .وال تزال تناجزها إلى أن استأصلتها. أن تتألّب األمم اإلفرنجية عليها

 العربية يوم انقرضت ال تزيد على ألف وخمسمائة    وكانت تلك العصابة

  .رجل
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نعم قد كان ذلك، لكن قبل أن يخترع اإلفرنج آالت :     من السخفاء من يقول

القتال الحديثة، وقبل المدافع والدبابات والطّيارات، وقبل أن يصير اإلفرنج 

  هو منتهى السخفوهذا القول . إلى ما صاروا إليه من القوة المبنية على العلم

 والسفه والحماقة، فإن لكّل عصر علماء، وصناعة، ومدنية تشاكله، وقد كان 

في القرون الوسطى علوم تشاكلها كما هي العلوم والصناعات والمدنية 

  .الحاضرة في هذا العصر

    وأمور الخلق كلّها نسبية، ولقد كانت في العصر الذي نتكلّم عنه آالت 

قات ودبابات ونيران مركّبة تركيبا مجهوال اليوم، وكانت في ذلك قتال ومنجني

الوقت كما هي المدافع والرشّاشات وقنابل الديناميت وما أشبه ذلك في هذه 

  .األيام

    على أنّه ليست الدبابات والطّيارات والرشّاشات هي التي تبعث العزائم، 

مية والعزيمة والنّجدة هي التي وتوقد نيران الحمية في صفوف البشر، بل الح

  .تأتي بالطّيارات والدبابات والقنابل

    وما هذه إالّ مواد صماء ال فرق بينها وبين أي حجر، فالمادة ال تقدر أن 

إنّما الذي يعمل هو الروح، فإذا هبت أرواح البشر . تعمل شيئا من نفسها

لطّائرات والرشّاشات وتحركت عزائمهم فعند ذلك تجد الدبابات وا

  .والغواصات وكّل أداة قتال ونزال على طرف الشّمام

إالّ أن هذا ينبغي له العلم الحديث، وهذا العلم مفقود عند :     يقولون

  .المسلمين، فلذلك أمكن اإلفرنج ولم يمكّنهم

    والجواب أن العلم الحديث أيضا يتوقّف على الفكرة والعزيمة، ومتى 

ان وِجد العلم الحديث ووجدت الصناعة الحديثة، أفال ترى أن وجدت هات
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م كانوا أمة كسائر األمم الشّرقية الباقية على حالتها 1808اليابان إلى سنة 

  القديمة؟ فلما أرادوا اللّحاق باألمم العزيزة تعلّموا علوم األروبيين، وصنعوا 

أمة من أمم اإلسالم تريد صناعاتهم، واتّسق لهم ذلك في خمسين سنة، وكّل 

أن تنهض وتلحق باألمم العزيزة يمكنها ذلك وتبقى مسلمة ومتمسكة بدينها، 

كما أن اليابانيين تعلّموا علوم األروبيين كلَّها وضارعوهم ولم يقصروا في 

وأيضا فمتى . شيء عنهم ولبثوا يابانيين، ولـبثوا متمسكين بدينهم وأوضاعهم

مة أدوات أو أسلحة حديثة ولم تجدها؟ إن مالك األمر هو أرادت أمة مسل

  .اإلرادة، فمتى وجدت اإلرادة وجد شيء مراد

    فلو أن أمة من أمم اإلسالم أرادت أن تتسلّح لوجدت السالح الحديث 

الالّزم بأنواعه وأشكاله من ثاني يوم، ولكن اقتناء السالح يسعى له سخاء 

ن أن يبذلوا، وال أن يقتدوا باإلفرنج واليابان في باألموال، وهم ال يريدو

البذل، بل يريدون النّصرة بدون سالح وعتاد، أو السالح والعتاد بدون بذل 

أين المواعيد التي : أموال، وإذا تغلّب العدو عليهم من بعد ذلك صاحوا قائلين

  ).4(الروم )). لْمْؤِمِنينوكَان حقا علَينَا نَصر ا: ((وعدنا إياها القرآن في قوله

    كأن القرآن ضمن المؤمنين النّصر بدون عمل وبال كسب وال جهاد 

. باألموال واألنفس، بل بمجرد قولنا إنّنا مسلمون، أو بمجرد الدعاء والتّسبيح

فأصبح الكثير من المسلمين وهم . وأغرب من ذلك بمجرد االستغاثة باألولياء

لحديث، وهم غير مجهزين بالعلم الالّزم الستعماله ال عزل من السالح ا

وصاروا إذا التقى الجمعان . يقومون للقليل من اإلفرنج المسلّحين المجهزين

تدور الدائرة في أغلب األحيان على المسلمين، فتوالى هذا األمر عليهم مدة 

فيهم طويلة إلى أن فقدوا كّل ثقة بنفوسهم، واستولى عليهم القنوط، ودب   
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عب، وألقوا بأنفسهم إلى العدووبعد أن كانوا مسلمين صاروا مستسلمين، . الر

والَ تَِهنُوا والَ تَحزنُوا وَأنتُم اَألعلَون ِإن كُنتُم : ((وقد ذهلوا عن قوله تعالى

ِتلْكو ِمثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمِإن ي ْؤِمِنينم نيا باِولُهنُد اماَألي 

  ).140(آل عمران )). النَّاِس

    ونسوا أنّه ال يجوز أن يتطرق اليأس إلى قلب أحد ال عقال وال شرعا، 

وال سيما المسلم الذي يخبره دينه بأن اليأس هو الكفر بعينه، وغفلوا عن قوله 

 النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم الِذين قَاَل لَهم النَّاس ِإن: ((تعالى في سلفهم

 ٍل لَمفَضاِهللا و ٍة ِمنموا ِبِنعِكيُل فَانْقَلَبالْو مِنعنَا اُهللا وبسقَالُوا حانًا وِإيم مهادفَز

آل عمران )). يمسسهم سوء واتَّبعوا ِرضوان اِهللا واُهللا ذُو فَضٍل عِظيٍم

)173 - 174.(   

أية : فتجدهم إذا استنهضتهم بمعاونة قوم منهم يقاتلون كان أول جواب لهم

فائدة من بذل أموالنا في هذا السبيل ؟ ولو تأملوا لوجدوا أن االستسالم ال 

سنّة اهللا في خلقه، ولو : يزيدهم إالّ ويال، وال يزيد العدو إالّ استبدادا وجبروتا

ذا الشّح بالمال على إخوانهم لم يكن توفيرا وإنّما كان فكّروا قليال لرأوا أن ه

هو الفقر بعينه؛ ألن األمة المستشفعة ال تعود حرة في تجارتها واقتصادياتها، 

بل يمتص العدو الغالب عليها كّل ما فيه عالقة رطوبة في أرضها، وال يترك 

، وكثيرا ما "يموتقوت ال : "لألمة المستضعفة إالّ عظاما ينهشونها من قبيل

الغرب ) جزر(تحصل مساغب ويموتون جوعا كما يقع كثيرا في جزائر 

  ترى المجاعات واقعة في الهند وال يموت منها وال إنجليزي،. والهند وغيرها

وما السبب في . وال يموت فيها إالّ المسلم) الجزر(وتراها تشتد في الجزائر 

بخيرات البالد ولم يتركوا للمسلمين إالّ ذلك إالّ أن األجانب قد استأثروا 

فقام المسلمون اليوم يعتذرون عن عدم بذل األموال لمساعدة إخوانهم . الفقر
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وهذا صحيح إلى حد محدود، وذلك أنّهم بخلوا بها في األول ! بعدم وجودها

فإن من سنن اهللا . فجنوا من بخلهم الذّّل والخنوع أوال، والفقر والجوع ثانيا

: أرضه أن الذّّل يردفه الفقر، وأن العز يردفه الثّراء، والمثل العربي يقولفي 

"َبـز ي يقول"من عزوالشّاعر المتنب ،:  

 الُهقَلَّ م ننيا ِلمِفي الد دجفَالَ م ::هدجقَلَّ م نا ِلمنْياَل ِفي الدالَ مو  

يهم الحياة ففقدوها، وأبى اهللا إالّ فالمسلمون عز عليهم المال ففقدوه، وعزت عل

يوشك أن تداعى عليكم األمم : ((تصديق كالم النّبي الموحى إليه، حيث يقول

أو من قلّة فينا يومئذ يا رسول : ((قالوا)). كما تتداعى األكلة على القصاع

ال، ولكنّكم غثاء كغثاء السيل، يجعل الوهن في قلوبكم، : (( ، قال))اهللا؟

  )). ن قلوب أعدائكم من حبكم الدنيا وكراهيتكم الموتوينزع م
  

     

  : أفهم النّص-ج
  

اذكرها، وبين .  ذكر الكاتب عدة أسباب في تأخّر وتقهقر المسلمين اليوم-1

  .أخطرها

  من شجع على فسادهم؟.  من جملة عوامل تقهقر المسلمين فساد األخالق -2

 قارن الكاتب بين علماء األمس وعلماء اليوم، ما هو وجه االختالف -3

بينهم؟ وِلم كان الحكّام والخلفاء أيام الدولة اإلسالمية يهابون العلماء أثناء 

  حكمهم؟

 كيف برر السخفاء انتصار المسلمين قديما على أعدائهم اإلفرنج؟ وما -4

  موقف الكاتب من هذا الرأي والتّبرير؟



 

 9

 أعطى الكاتب مثاال حيا عن دولة كانت إلى عهد قريب متخلّفة -5

واستطاعت في فترة وجيزة أن تلحق بالركب الحضاري وتتصدر الدول في 

  ما هي هذه الدولة؟ وما عوامل تفوقها؟. القوة والتّقدم

   ما الذي يمنع في رأيك األمة اإلسالمية من أن تكون مثل اليابان ؟-6

الحالة التي صارت عليها هذه  األمة اليوم؟ وهل تجد في كالم  ما هي -7

 ة؟) ص(النّبية والعربية اإلسالميما يثبته الواقع عن األم  

8-ة في آخر النّصفيم المها؟ .  الكاتب أبدى سخطا ولوما على سلوك األم

  وهل كان محقّا في لومه؟
  

  

  

  : أستثمر-د
  

) لوجدت السالح الحديث(أن تتسلّح ) تأراد( من أمم اإلسالم أمة أن لوف" 

الالّزم بأنواعه وأشكاله من ثاني يوم، ولكن اقتناء السالح يسعى له سخاء 

، وال أن يقتدوا باإلفرنج واليابان في )أن يبذلوا) (ال يريدون(باألموال، وهم 

  ، أو السالح والعتاد بدون بذلوعتادالبذل، بل يريدون النّصرة بدون سالح 

) أين المواعيد: (قائلينمن بعد ذلك صاحوا ) تغلّب العدو عليهم (إذال، و أموا

  )". وعدنا إياها القرآن(التي 

 .أعرب ما تحته خطّ إعراب تفصيل، وما بين قوسين إعراب جمل

 : أشكل العبارتين التّاليتين

  ".ثاني يوم... فلو أن أمة  "- 

  ".القرآن.... أين المواعيد : صاحوا قائلين "- 
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 ما نوع هذه الحروف، وما تفيده من معاٍن؟
  .لكن، بل، أو

  هل هي اسم جمع أم اسم جنس جمعي؟ ما هو مفردها؟" اإلفرنج"كلمة 

 .مؤكّدا بنون التّوكيد، وبين ما يحدث فيه من تغيير" تريدون"اجعل الفعل 

  .لوجدت، يسعى، يبذل، صاحوا، وعدنا: بين نوع األفعال التّالية
:الّتالية من جمع الّذآور إلى المثّنى المذّآر ثّم إلى جمع اإلناثحّول العبارة   

  ".القرآن... وهم ال يريدون أن يبذلوا "

  .مع جميع الضمائر في جميع األزمنة" وعد"و" قال: "صرف الفعل

 :حدد نوع الصور البيانية في األمثلة التّالية

  . هبت أرواح البشر- 

 )). النّاسوتلك األيام نداولها بين ((- 

 . تحركت عزائمهم- 

  : ما نوع المحسن البديعي الوارد في كّل مثال مما يلي

 . ابتالؤكم بجاهل خير من ابتالئكم بشبه عالم- 

 .بعد أن كانوا مسلمين صاروا مستسلمين ... - 

 .بل يريدون النّصرة... ال يريدون أن يبذلوا وال أن يقتدوا ... - 

 – مجد – الثّراء – يردفه – خنوع –نَوا ج:  هات المرادف لكّل كلمة

  تقهقر 

 األعلون – اللّئيم – عبث – استأثروا –الشّح :  هات النّقيض لهذه الكلمات

  . الجبن–

  
  

≅≅≅  
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  :اإلجابة
  

  : حول فهم النّص-    أ     

الجهل، والعلم :  ذكر الكاتب عدة أسباب في تخلّف المسلمين فذكر منها-1

خالق العامة، ، وكذا سيطرة الجبن والهلع على النّفوس، النّاقص، وفساد األ

  ...وانتشار اليأس والقنوط لدى النّاس

العلم النّاقص ألن الجاهل كما ذكر إذا قيض :     وأخطرها في نظر الكاتب

اهللا له مرشدا عالما أطاعه ولم يعصه، ثم أن الجاهل تسهل قيادته لكونه 

  .ضعيفا

قص فهو مغرور ال يقتنع برأي الغير ولو كان أحسن، أما صاحب العلم النّا

  .ثم أنّه ال يريد أن يقتنع

   من أسباب تقهقر المسلمين فساد أخالق -2

  .    والذي شجعهم على ذلك العلماء المتزلّفون المتملّقون 

  : وجه االختالف بين علماء األمس واليوم يكمن في نظر الكاتب فيما يلي-3

 الدولة اإلسالمية يسيطرون بأفكارهم على األمة، كان علماء األمس في

يوجهون ويسددون ويقومون إعوجاج العامة والخاصة،  وكان هؤالء العلماء 

على درجة عالية من الورع والزهد، والشّجاعة، وال يخافون من غضب 

الحكّام عليهم، لذا كان األمراء والملوك يرهبونهم ويخشون معارضتهم ألنّهم 

  .مون بأن األمة وراءهم وتثق فيهميعل

      لكن علماء اليوم هم أناس جعلوا من العلم وسيلة للعيش وميلُهم للدنيا أكبر

 يرى السخفاء أن المسلمين قديما تمكّنوا من أعدائهم اإلفرنج، وثبتوا – 4

وجودهم عليهم في أكثر من موقع، وذلك في نظرهم أن هؤالء اإلفرنج لم 
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كون األسلحة التي يملكونها اليوم، ولو ملكوها ما انهزموا وما حقّق يكونوا يمل

  .المسلمون النّصر عليهم

 في منتهى السخافة، إذ لكّل عصر علماؤه -  في نظر الكاتب–   وهذا الرأي 

  وأسلحته، واإلفرنج كانوا يملكون األسلحة، لكن الذي كان ينقصهم قوة 

 وغيرها، وهذه العناصر هي التي توفّرت اإلرادة والروح والشّجاعة والحمية

  .عند المسلمين وغابت عند اإلفرنج

    فوسائل القتال واألسلحة الفعالة إنّما هي من نتاج اإلرادة القوية والروح 

الوثّابة والشّجاعة والحمية، وليست هذه الوسائل هي التي تخلق هذه الصفات 

  . في البشر

 دولة في ظرف وجيز حقّقت نهضة علمية  أعطى الكاتب مثاال حيا عن-5

واقتصادية وأصبحت من عمالقة العالم، وهذه الدولة هي دولة اليابان كانت 

باألمس أمة منغلقة على نفسها، تهاب الدخيل عليها من أفكار وعادات 

وسلوك، وعندما صممت على النّهوض بدأت تأخذ وتستفيد من علوم 

كّنت في األخير أن تصل بالركب دون أن تتخلّى األوروبيين وصناعاتهم، فتم

فكانت تأخذ ما تحتاجه، وتترك ما هو غير مفيد، وهذا . عن عقيدتها وعاداتها

  .هو سر نجاحها

 األمة اإلسالمية اليوم وهي على قوة دينها، وإمكانياتها المادية الوفيرة -6

اإلرادة وحسن التّخطيط، تستطيع أن تحقّق ما حقّقته اليابان إن توفّرت لديها 

  .وبذلت األموال في اكتساب أدوات القوة

 الحالة التي أضحت عليها األمة اإلسالمية هي حالة ال تحسد عليها، من -7

انحطاط وتخلّف وانتكاسات وهزائم وصراعات ونزاعات داخلية، لم تغنها 

العدو يتدخّل . أموالها وال سعة أراضيها وال كثرة ثرواتها، وال غناء أفرادها



 

 13

في شؤونها ويستبيح أراضيها وأعراض أبنائها، ويزيد من تفتيتها وتخلّفها، 

 أ له النّبية ) ص(وهذا ما تنبقبل أربعة عشر قرنا حين وصف هذه األم  

  .بخيراتها بالقصعة التي تتزاحم عليها األكَلَة من األعداء

اق مالها في سبيل نصرة  الم الكاتب األمة اإلسالمية في بخلها وعدم إنف-8

المسلمين والمها أيضا في عدم تقديم المال إلطعام الكثيرة من الجائعين في 

بالد اإلسالم الشّاسعة، ففي نظره إذا كان هذا المال ال ينفَق في مثل هذه 

الحاالت التي يزداد بها اإلسالم شموخا، ويزداد المسلمون به قوة ومناعة فال 

  .قيمة له
  

  :ثمار النّص حول است-ب

 :اإلعراب -1

 :الكلمات  -  أ

حرف امتناع المتناع يتضمن معنى الشّرط مبني على السكون ال محّل له : لو

  . من اإلعراب

حرف توكيد ونصب: أن.  

  . اسم أن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظّاهرة: أمةً

  .حرف عطف: و

  .اسم معطوف مجرور وعالمة جره الكسرة: عتاد

تقبل من الزمن يتضمن معنى الشّرط مبني على السكون في ظرف لما يس: إذا

  .محّل نصب مفعول فيه، وهو مضاف

  .حال منصوبة وعالمة نصبها الياء والنّون، ألنّها  جمع مذكر سالم: قائلين

  :الجمل -ب

  .جملة فعلية في محّل رفع خبر أن...:  أرادت-
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 محّل لها من جملة فعلية وقعت جواب شرط ال...: السالح لوجدت - 

  .اإلعراب

  ".المبتدأ هم"جملة فعلية في محّل رفع خبر لـ :  ال يريدون- 

  .مصدر مؤول في محّل نصب مفعول به:  أن يبذلوا-

  .جملة فعلية في محّل جر مضاف إليه:  تغلّب العدو عليهم-

  .مقولة القول في محّل نصب مفعول به...: أين المواعيد -

  .جملة صلة موصول ال محّل لها من اإلعراب: ن وعدنا إياها القرآ-

 : الشّكل -2

فَلَو َأن ُأمةً ِمن ُأمِم اِإلسالَِم َأرادتْ َأن تَتَسلَّح لَوجدِت السِّالَح الْحِديثَ  "- 

  ".الالَِّزم ِبَأنْواِعِه وَأشكَاِلِه ِمن  ثَاِني يوٍم

 -" وا قَاِئِليناحص :والْم ن؟َأيآنا الْقُراهنَا ِإيدعالِتي و  اِعيد." 

 :نوع هذه الحروف، ومعانيها -3

  .حرف عطف يفيد االستدراك:  لكن-

 .حرف عطف يفيد اإلضراب:  بل-

  .حرف عطف يفيد التّخيير:  أو-

هي اسم جنس جمعي، مفردها إفرنجي، ينتهي المفرد بياء " اإلفرنج"كلمة   -4

 .النّسبة

حذفت واو الجماعة، وكذا نون . يريدن: د كالتّالييؤكَّ" تريدون"الفعل  -5

 .الرفع

 : نوع األفعال -6

  .فعل معتّل مثال): وجد( لوجدت -  

 .فعل معتّل ناقص): سعى( يسعى -  
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 .فعل صحيح سالم): بذل( يبذل -  

 .فعل معتّل أجوف): صاح( صاحوا -  

  .فعل معتّل مثال): وعد( وعدنا -  

 :تحويل العبارة -7

وهما ال يريدان أن يبذال وال أن يقتديا باإلفرنج : ثنّى المذكّر إلى الم-

أو السالح والعتاد . واليابان في البذل، بل يريدان النّصرة بدون سالح وعتاد

أين : بدون بذل األموال، وإذا تغلّب العدو عليهما من بعد ذلك صاحا قائلين

  المواعيد التي وعدنا إياها القرآن؟

وهن ال يردن أن يبذلْن وال أن يقتدين باإلفرنج واليابان : ثاإلنا جمع  إلى-

أو السالح والعتاد بدون بذل . في البذل، بل يردن النّصرة بدون سالح وعتاد

أين المواعيد : األموال، وإذا تغلّب العدو عليهن من بعد ذلك ِصحن قائالت

  .التي وعدنا إياها القرآن

 : مع جميع الضمائر في جميع األزمنة"وعد"و "قال"تصريف الفعلين  -8

 ":قـال"الفعل 

  األمر  المضارع  الماضي  الضمائر

  /  أقول  قلتُ  أنا

  /  نقول  قلنا  نحن

  قْل  تقول  قلتَ  أنتَ

  قولي  تقولين  قلِت  أنِت

  قوال  تقوالن  قلتُما  أنتما

  قوال  تقوالن  قلتما  أنتما

  قولوا  تقولون  قلتم  أنتم



 

 16

أنتن  قُلْن  تقُلْن  قلتن  

  /  يقول  قال  هو

  /  تقول  قالت  هي 

  /  يقوالن  قاال  هما

  /  تقوالن  قالتا  هما

  /  يقولون  قالوا  هم

يقُلْن  قُلْن  هن  /  
  

  ":وعـد"الفعل 
 

  األمر  المضارع  الماضي  الضمائر

  /  أعد  وعدتُ  أنا

  /  نعد  وعدنا  نحن

  ِعد  تعد  وعدتَ  أنتَ

  ِعدي  تعدين  وعدِت  أنِت

  ِعدا  نتعدا  وعدتُما  أنتما

  ِعدا  تعدان  وعدتما  أنتما

  ِعدوا  تعدون  وعدتم  أنتم

أنتن  ن  تِعدن  وعدتنِعد  

  /  يعد  وعد  هو

  /  تعد  وعدت  هي 

  /  يعدان  وعدا  هما

  /  تعدان  وعدتا  هما
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  /  يعدون  وعدوا  هم

ن  هنن  وعديعد  /  

 :نوع الصور البيانية -9

  . استعارة مكنية- - -- - - .  هبت أرواح البشر- 

 كناية عن عدم -- -- - - -- )) وتلك األيام نداولها بين النّاس ((- 

 ...يلونها اهللا على عباده ليبتليهم. استمرار األيام على حالها

 . استعارة مكنية-- - -- - -  تحركت عزائمهم - 

 :  نوع المحسن البديعي -10

: طباق اإليجاب بين:  ابتالؤكم بجاهل خير من ابتالئكم بشبه عالم- 

  ".معال"و" جاهل"

: جناس ناقص في. بعد أن كانوا مسلمين صاروا مستسلمين ... - 

  ". مستسلمين" و" مسلمين"

طباق . بل يريدون النّصرة... ال يريدون أن يبذلوا وال أن يقتدوا ... - 

 ".يريدون" "يريدون ال: "السلب بين

 :  المرادف لكّل كلمة -11

  . )كما جاء معناها في النّص. (نالوا، قطفوا:  جنَوا- 

 . خضوع، استسالم:  خنوع- 

  . يتبعه:  يردفه- 

 .  الغنى:  الثّراء- 

 . عزة، رفعة، عال:  مجد- 

  .تراجع، تخلّف:  تقهقر- 
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 : النّقيض للكلمات -12

 - البذل، العطاء≠ الشّح   .  

 ).تفضيل الغير على النّفس(  آثروا ≠ استأثروا  - 

 .  جد≠ عبث  - 

 .  الكريم≠ اللّئيم   - 

   األسافل≠  األعلون  - 

  .  الشّجاعة≠  الجبن  -     

  

  

  

  

  

  

  

   
 


