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 :تمهيد

ه قراءة ، واقرأ"الواقع و اآلفاق : المسرح الجزائري" عد إلى النص التواصلي
 : ثم تأمل بعد ذلك الفقرة اآلتية متأنية،

 البدائية التي عرفت لأّما البدايات األولى، فهي تدخل في ما يسمى باألشكا"
في العالم العربيِّ مثل عرائس الكراكوز أو خيال الظِّل، وحفالت الذِّكر في 

ى تمثيل ا يعتمد فيها على الحركة و اإلشارة و علمَّمراكز الطّرق الصوفية، ِم
 ".بعض المشاعر، وخاصة ما يتّصل بالّدين مثل يوم عاشوراء، وما إلى هذا السبيل

اه ومن الياء المشّددة مركبة من االسم الذي يدّل على مسّم" العربّي"تجد كلمة  
ال بّد أن " عربّي"التي تدل على أنَّ أمراً منسوباً لذلك االسم، فمن يسمع كلمة 

 " َعَرب"الداّل على مسّمى و أمر آخر منسوب إلى " َعَرب" :يفهم أمرين معاً، هما 
 
 : تعريف اسم الجنس الجمعّي -1

اسم الجنس الجمعّي هو ماله مفرد يشاركه في لفظه ومعناه معاً، و لكن يمتاز 
 شََجر، ومفرده: المفرد بزيادة التاء المربوطة في آخره، أو ياء النّسب، مثل 

ثََمَرة، :تفاحة، ثمر، ومفرده : َرة، تفاح، ومفردهتم : شََجَرة، تَْمر، ومفرده
عرِبّي، : مة، عَرب، ومفرده كَِل : ومفرده َسفْرَجلَة، كَِلم، : َسفَْرَجل، ومفرده

 .ومفرده روِمّي روم، يهوِدّي، : يهود، ومفرده تُْرِكّي : ، وفردهتُْرك
 التاء فاسم الجنس الجمعّي هو لفظ معناه معنى الجمع،و إذا زيدت في آخره

 .المربوطة، أو ياء النّسب صار مفرداً
 .أو هو ما يفّرق بينه و بين واحده بزيادة التاء المربوطة أو ياء النّسب في آخره

 
 
 
 
 



 
 : اسم الجنس اإلفرادّي -2

صدق على القليل و الكثير من غير اعتبار ياسم الجنس اإلفرادي وهو الذي 
َسل، َدم، هواء، َماء، فكّل لفظ من هذه لََبن، ضوء، َع : مثل للقلّة أو الكثرة،

 .األلفاظ و أشباهها يسّمى بهذا االسم سواء أكان قليالً أم كثيراً
 
 

 :فائدة 
 بالتاء المربوطة إذا وقع هاسم الجنس الجمعّي الذي يفرق بينه و بين واحد

سواء أكان من الممكن  :أْي( عامله مطلقاً،  تأنيثمفرده هذا فاعالً وجب
 : مثل كره من مؤنثه، كبقرة، وشاة، أم لم يمكن، كنملة ودودة ،تمييز مذ

 .رَعتْ َبقََرةُ، أكلتْ شاةُ دأَبتْ نملةٌ على العمِل، ماتَتْ ُدوَدةٌ
 
 

 أسئلة التصحيح الذاتي
 

 :1 قال نجيب محفوظ
 الماضي عزائي كلّه أن أتذكّرولذلك فإّن   وقتاً طويالً بمفردي،أمضيإنّني 

كانت الرواية تدخلني في تفاصيل  ،أكتبمن قبُل كنتُ  .من خالل أشخاص
 هذا الباُب إلى الحاضر والى الغِد، تأخذنيالعالم، وكذلك كانت القراءة 

إلى البدايات اآلن أغلب التفكير يقودني إلى لماضي البعيد . تماماً)أغلق(
... حيث كان ميالدي بالجمالية،" بيت القاضي"األولى عندما كنت أعيش في 

 . مثُل إنسان مسجون، أتنفُّس في مثل هذه االنتقاالِت بين أزمنة الماضيأنا

                                                 
. 479عدد.وجهًا لوجه: من مقابلة معه، أجرتها مجلة العربي الكويتية ،تحت عنوان- 1  



 
بنفسي، قراءةً أو متابعةُ لما يجري في الّدنيا يبقى ) ال أقوُم به(األمر الذي 

أكثَر من ) أقضي(، ال ينفذ أبداً إلى األعماق، ومع أنّي فقطعلى الّسطح 
نها صحف و مجالت، ها سطحية بمعنى أ ثم إنّ،نصف يومي في هذه األمور
إّن الغرقَ في أمور كّل يوٍم ال يساعُد على تكوين  .و ليست التأّمالتُ الكبرى

 .موقف  من الحياة
 

 األسئلة
 .ضع عنواناً مناسباً للنّص -1
 . الحاضر و إلى الغدىليقول الكاتب من أّن القراءة تأخذ إوّضح ما  -2
 .أعرب ما تحته خط -3
 حّل الجمل الواردة بين قوسين من اإلعراب؟ما م -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 أجوبة التصحيح الذاتي
 : العنوان المناسب للنص -1

 .نجيب محفوظ بين الماضي و الحاضر
 : القراءة و الحاضر و الغد -2

 القراءة تزّود اإلنسان بقدر كاٍف من المعلومات و المعارف، وتوفّر له ظروفاً
ة الزَّمن في حركته اماشة تمكّنه من فهم الحاضر، وُمو شروطاً ماّدية وروحّي

وأحداثه، و تتّبعها في أسبابها و آثارها البعيدة و القريبة، و بهذا يتاح له أن 
 يتبّين الجوهرّي األصيل منها، تلك المرتبطةَ بالماضي، و المتّصلةَ بالحاضر

من  حاضًرا و الواعدةَ بالمستقبل الذي قد تبدو صورته من خالل ما توّضَح 
 .و ما تكّوَن من مفاهيم اتجاهات

و بهذا نفهم كيف أنَّ القراءة هي الوسيلةُ الوحيدة لإلحاطة بالعصر و إدراك 
حقيقة الّزمن الحالي و التّبصُِّر في مآلِه  نحو الغِد الذي ال يتكّون على هذا 

 يصدر عنه النّحو أو ذاك إال بوصفه نتيجة ِلماَ أحدثَُه اإلنسان في ماضيِه، وما
 .في الحاضر من أعماٍل، وما يأخذ به من مفاهيم

 : اإلعراب -3
فعل مضارع مرفوع بالضمة المقّدرة على آخره منع من ظهورها  : أمضي
من الفعل و الفاعل ) أمضي(وجملة " أنا"و الفاعل ضمير مستتر تقديره  الثقل

 ".إّن"المستتر في محّل رفع خبر
حة المقّدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اسم إّن منصوب بالفت : عزائي

 وهو مضاف و الياء ضمير متصل مبني على  اشتغال المحّل بحركة المناسبة،
 



 
 .السكون غي محّل جّر باإلضافة

توكيد منصوب بالفتحة الظاهرة، وهو مضاف و الهاء ضمير متصل  :   كلّه
 .مبني على الضم في محّل جّر باإلضافة

 .بةمصدرية ناص : أن
" أن" المؤول من رفعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة، والمصد : أتذكّر

" أنا"و الفاعل ضمير مستتر تقديره " إنَّ"في محّل رفع خبر " أتذكر"والفعل 
     "أن"من الفعل و الفاعل المستتر صلة الموصول الحرفي ) أتذكُّر(وجملة 

 .ال محل لها من اإلعراب
بالضمة الظاهرة و الفاعل ضمير مستتر تقديره فعل مضارع مرفوع  : أكتب

 ".كان"من الفعل و الفاعل المستتر في محّل نصب خبر ) أكتب(و جملة "أنا"
والفاعل ضمير مستتر تقديره  مرفوع بالضمة الظاهرة، مضارع فعل: تأخذي

والياء ضمير متصل مبني على السكون في محّل نصب  والنون للوقاية، "هي"
 ".كانت"في محّل نصب خبر ) تأخذني(ة مفعول به، و جمل
 .اسم إشارة مبني على السكون في محّل رفع مبتدأ : ذا هذا الهاء للتنبيه،

 .بدل كل من كل مرفوع بالضمة الظاهرة : الباب
اسم فعل مضارع بمعنى يكفي مبني على  : الفاء لتزيين اللفظ، قط : فقط

 ".هو"السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره 
 : ّل الجمل من اإلعرابمح -4

 " هذا"في محّل رفع خبر المبتدأ ) أغلق(جملة 
 .ال محّل لها من اإلعراب" الذي"صلة الموصول ) ال أقوم به(جملة 
 ".إنَّ" في محّل رفع خبر) أقضي(جملة 

 


