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كانت أيام عشتها ورأيت أحداثها ولكنّي لم أستوعبها وأُحسُّ اآلن وأنا أتحدث عنها كأنّي     

أسرد قصة حلم من األحالم أو رؤيا منام صحا من رآها فلم يجد في يده شيئًا منها. أشعر 

ا، لقد تبّدلت حياتُنا كلُّها من سنة ألٍف كأنّي أُلخص صفحات من تاريخ قديم ، قديم جدً 

 وتسعمئٍة وأربَع عشرةَ إلى سنة ألٍف وتسعمئٍة وثمانَي عشرةَ. 

كّنا نعيش على شط بحر الحياة، نائين عن لجه، ما غصنا على آللئه، وال تعرضنا لعّض     

 كالبه، وال لخطر الغرق فيه.

ة ألٍفوتسعمئٍة وست عشرةن وخرج الناس وأنا أذكُر أنَّ أول سيارة وصلت غلينا، وصلت سن 

ينظرون إليها، فلما رأوها تمشي وحدها ال يسحبها حصان قال قائل من العوام: إنَّ الجنَّ 

تُسيرها، فتدافع ضعاف القلوب هاربين وهربنا نحن الصغار معهم وضاعت حقيبتي ونلت 

 على ذلك جزائي.
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 عالمات(10. استخرج المشتق موضحا نوعه في التراكيب التالية:                               )7س 

 نوعه المشتق التركيب

" هللا نور السماوات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها 

 مصباح "

  

   بوة كانت ملعبا    لشبابينا وكانت مرتعاهذه الر

كم منزل في األرض يألفه الفتى                  

 وحنينه أبًدا ألول منزل

  

 ترى الرجل النحيف فتزدريه

 وفي أثوابه أسد صهور

  

 إذا كان ذّواقا أخوك من الهوى

 موجهةً في كل أوب ركائبه

  

 وعاجز الرأي مضياع لفرصته

 مٌر عاتب القدرا حتى إذا فات أ

  

 أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل

 دها فلّباه قبل الركب واإلبل

  

 ال يكتم السر إال كل ذي شرف

 والسر عند كرام الناس مكتوم

  

 يا رافعا راية الشورى وحارسها

 جزاك ربك خير من محبيها

  

 إن أنت جالست الرجال ذوي النهى

 فاجلس إليهم بالكمال مؤدَّبا

  

 

 تمنياتي لكم بالتوفيقمع 

 معلمة المادة: هنادي محمد


