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أكرم أبو السيّد

س:وضّحىعناصرىاالدتثناءىوبونىحكمىالمدتثنىىونوعهىػوماىوأتي :ى
غير علي.
 عاد المسافرون َ ن ّفذت شروط االتفاقية سوى شرطين. اكتمل إنشاء المبنى سوى أسواره.الجبان (الجبانُ )
* ال يتخلّف عن حماية الوطن أح ٌد غير
ِ
* لم يحضر النجار األدوات سوى المطرقة
غير الزيتون  /غي ُر الزيتون
* ما غرس المزارع
اشجارا َ
ً
غير المتخصصين  /غي ُر المتخصصين
* لن يشارك في الندوة أحد َ
غير اقتراحين  /غي ُر اقتراحين
* ما أخذ المدير باالقتراحات التي قُدّمت َ
غير زميلين
* لم يتحدث في االجتماع ُ
* ما حفظت سوى قصيدة
الفائز األول
غير
* لم ُيكافأ ُ
ِ
* ال أرى سوى الكتا ِ
جليسا وف ًيا
ب
ً
* ليس في البيت غي ُر األبوين
غير مزهرة
* األشجار ُ
* ال نعتمد على غير هللا
غير عابئين بال َّتعب
*لعب األطفال َ
ٌ
الصعاب
 ما الحياة إالابتسامة في وجه ّ
شاعر إال منْ التزم بمعالجة قضايا مجتمعه
 ماٌ
 ال يرفض االصغاء لكلمة الحق أحد إال ظال ٌماالخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو اال المتقينحضر الطالب الندوة ٍاال سعيدا-وافق أعضاء اللجنة على مشروع القرارات االٍ فراسا
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ال يبني مجد االوطان احد غير ابنائها المخلصينقطف المزارع ثمار اشجاره سوى اثنتينقرأت الكتاب كله ماعدا الفصل االخيرحفظت أبيات العمال ثقة الناس حاشا المتفاعلينحللت المسائل عدا مسألةحضر المدعوون الحفل ٍاال صالحاما حضرا المدعوون ٍاال صالحا  /صالحلم أقرأ قصائده الديوان االٍ قصيدتينتهيأ الحجاج للسفر اٍال وسائط نقلهمال ينكر فضل األبوين اٍال العاقً
غرسة  /عدا غرس ٍة
*أثمرت الغراس عدا
المكابر
* يعترف الناس بفضل أهل الفضل ما خال
َ
س":اعربىماىتحتهىخطى ى
قرأت المسرحية اٍال الفصل االخير
شيئ ما خال هللا باطل ُ
أال كل ٌ
ٍ
ضعى(غور)ىبدلى(اٍال)ىوضبطىالغونىوماىبطدهاى ى
-1
-2
-3
-4
-5

الحراس
نام ال َناس مبكرين االٍ ّ
قد يهون العمر االٍ ساعة
السر احد االٍ ذا ثق ٍة
ال يكتم ّ
ما غرس المزارع أشجاراً االٍ الزيتون
ال يدرك المجد االٍ العاملون بجد ووعي
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