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Unit 8: Have you heard of Nizar Qabbani 

 هل تعرفین نزار قباني؟ (حروف الربط أّن وإّن)

 

 صح أم خطأ؟ تصحح األخطاء۔1.

 ✓ ✗ 

 ✗  سلوى تقرأ أشعار نزار قباني۔

  ✓ سلوى ال تعرف معلومات كثیرة عن نزار قباني۔

  ✓ نزار قباني یعتبر من أشهر شعراء العرب۔

 ✗  سلوى تخبر مریم عن حیاته۔

 ✗  ولد نزار قباني في بیروت في عام 1923۔

  ✓ سلوى تتذكر أن نزار قباني كان متزوجا مرتین۔

  ✓ زوجة قباني الثانیة كان اسمها بلقیس الراوي وهي كانت عراقیة۔

 ✗  مات نزار قباني في انفجار السفارة السوریة ببیروت۔

 

 اكتب األسئلة المناسبة لألجوبة التالیة۔2.
 َمن یتكلم؟  - تتكلم مریم مع أختها سلوى۔1.
 من یقرأ أشعار نزار قباني؟ / ماذا تقرأ مریم؟  - تقرأ مریم أشعار نزار قباني۔2.
 هل من الممكن أن تخبریني عن نزار قباني ؟ - طبعًا، من الممكن أن أخبرك عن نزار قباني۔3.
 متى ولد نزار قباني وأین؟  - ولد نزار قباني في دمشق بعام 1923۔4.
 ماذا درس نزار قباني وأین؟  - درس نزار قباني الحقوق بجامعة دمشق۔5.
 مى تخرج من الجامعة؟  - تخرج من الجامعة في عام 1945۔6.
 أین كان یعمل نزار قباني؟  - كان نزار قباني یعمل في وزارة الخارجیة السوریة۔7.
 كم مرة تزوج نزار قباني ؟ - تزوج نزار قباني مرتین۔8.
 هل سمعت المعلومات من قبل؟  - نعم سمعت هذه المعلومات عنه من أبي۔9.

 من مات في انفجار السفارة العراقیة ومتى ؟ - ماتت زوجته الثانیة في انفجار السفارة10.
 العراقیة عام 1982۔

 

  



 

 ماذا عرفت عن نزار قباني من هذا الحوار؟ استخرج المعلومات عنه من النص۔3.

 نزار قباني هو ولد في دمشق في عام 1923.

 هو من الشعراء العرب المعروفین

 درس الحقوق وتخرج من الجامعة عام 1945

 كان یعمل دبلوماسیا في وزارة الخارجیة السوریة.

 هو كان متزوج مرتین.

 زوجته الثانیة كانت عراقیة وكانت اسمها بلقیس

 

 مالحظة: للمزید من المعلومات عن نزار قباني یمكنك الذهاب إلى الرابط التالي:
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 اقرأ قصیدة >أیظن< لنزار قباني واربط بین العربیة والترجمة اإلنكلیزیة المناسبة.4.

 ?…Does he think أیظن؟

 Does he think I am a toy in his أیظن أني لعبة بیدیه؟
hands? 

 I don’t think of returning to him أنا ال أفكر في الرجوع إلیه

 Today he returned as if nothing الیوم عاد كأن شیئا لم یكن
had happened 

 The innocence of children in his وبراءة األطفال في عینیه
eyes 

 To tell me that I’m his companion لیقول لي: إني رفیقة دربه

 And that I am his only love وبأنني الحب الوحید لدیه

 He gave me flowers … how can I حمل الزهور إلي .. كیف أرده
refuse him 

 And youth is drawn on his lips وصباي مرسوم على شفتیه

 I didn’t remember … and the fire ما عدت أذكر .. والحرائق في دمي
burning in my blood 

  As I sank into his arms كیف التجأت أنا إلى زندیه
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 I hid my head in him … as if I خبأت رأسي عنده .. وكأنني
were  

 A child that has been taken back طفل أعادوه إلى أبویه
to her parents  

 Even my dresses, which I had حتى فساتیني التي أهملتها
neglected, 

 Were pleased with him … danced فرحت به .. رقصت على قدمیه
on his feet 

 I forgave him and asked him his سامحته .. وسألت عن أخباره
news  

 And I cried for hours on his وبكیت ساعات على كتفیه
shoulder  

 And not knowing, I gave him my وبدون أن أدري تركت له یدي
hands  

 So that they slept like a sparrow لتنام كالعصفور بین یدیه ۔ ۔
in his hands  

 I forgot all my hatred in one ونسیت حقدي كله في لحظة
moment  

  ?Who said that I hate him من قال إني قد حقدت علیه؟

 How often did I say that I won’t كم قلت إني غیر عائدة له
return to him  

 And I returned … How sweet is ورجعت ۔ ۔ ما أحلى الرجوع إلیه ۔ ۔
the return to him … 

 

 أّن وإنَّ وأخواتها -> هل الحظت متى تستخدم أّن ومتى تحتاج إّن؟5.

 ال تعرفین  أنّ  نزار قباني یعتبر من أشهر شعراء العرب؟ أنَّ
 سمعت  أنّ  بعض المطربین یستخدموا قصائده ألغانیهم.

 أیظن  أّني  لعبة بیدیه؟
 

أنّ < یربط بین جملتین و> أنّ < في وسط الجملة. بعد > أنَّ < علیك أن تستخدم أسماء < <- 
 أو الضمائر المتصلة.

 -> وهذه القاعدة تنطبق كذلك لحروف الربط التالیة: ألّن ولكنَّ وكأنَّ



 أبي قال لي  إّنه  كان متزوجًا مرتین. إّن
 إنك  تعرفین شیئًا عن هذا الشاعر الكبیر.

 لیقول لي:  إني  رفیقة دربه.
 

 -> تأتي > إنَّ < في بدایة الجملة اإلسمیة إلبراز الفاعل وتأتي > إنَّ < كذلك بعد فعل قال.

 

 أكمل أّن أو إنَّ في الجمل التالیة. (انتبه على إكمال الضمائر المتصلة إذا كان ذلك ضروریًا)6.
 --- / إن  نزار قباني كان شاعر عربي رائع.1.
 هل تعرف  أني  أحب قراءة قصائد نزار قباني؟2.
 قال لي أبي  إنه  سیشتري لي كتاب عن الشعراء العرب.3.
 إنه  صدیق مخلص لي.4.
 رأیت في الصور  أنكم  استمتعتم برحلتكم إلى الجبل األخضر.5.
 --- / إن  دراسة الطب صعبة ولكنها كذلك ممتعة ومفیدة.6.
 سمعنا  أن  كاظم الساهر سیأتي إلى دبي في الشهر المقبل.7.
 قالت البنت  إنها  تزور صدیقاتها یوم الجمعة.8.
 عرفنا  أننا  سنشارك في مناقشة مع نائب المدیر في األسبوع القادم.9.

 أعتقد  أني  سأدرس الهندسة المعماریة في السنة القادمة.10.

 

 أكمل الجمل التالیة باستخدام >لكّن< بشكلها المناسبة.7.

 أحب دراسة اللغة العربیة __________________

 ولكنها صعبة قلیًال.1.

 ولكني صعبة قلیًال.2.

 ولكن صعبة قلیًال.3.
 نحب أن نتجول في المدینة _________________1.

 ولكننا متعبون بعد السفر.1.

 ولكنه تعبان بعد السفر.2.

 ولكني تعبان بعد السفر.3.
 قرؤوا قصیدة عبد اهللا بن محمد الطائي _________________2.

 ولكنهم لم یفهموا كثیرًا.1.

 ولكنها لم یفهموا كثیرًا.2.

  ولكنه لم یفهموا كثیرًا.3.
  ذهبنا إلى المتحف الوطني __________________3.

 ولكنه كان مغلقًا.1.

 وكننا كان مغلقًا.2.

 ولكن كان مغلقًا.3.
 سألت أبي عن اإلجابة على هذا السؤال ___________________4.



 ولكنه لم یعرف الجواب.1.

 ولكني لم أعرف الجواب.2.

 ولكنها لم یعرف الجواب.3.
 أحب أن أرافقكم إلى البحر _____________________5.

 ولكن علي أن أدرس لالمحتان.1.

 ولكني علي أن أدرس لالمتحان.2.

 ولكنه علي أن أدرس لالمتحان.3.
 أخي الصغیر ذكي جدا _____________________6.

 ولكنه كسالن أحیانًا.1.

 ولكن هو كسالن أحیانًا.2.

 ولكني كسالن أحیانًا.3.
 هذه الكتب ممتعة جدًا ______________________7.

 ولكنها غالیة.1.

 ولكنه غاٍل.2.

 ولكنهم غالیون.3.

 

 أجب عن األسئلة حول حیاتك الیومیة. اكتب جمل كاملة.8.
 أحب العربیة.1.
 تعلمت كثیرًا عن نزار قباني.2.
 أعرف أشیاء جدیدة عن الجبل األخضر.3.
  أحب أن أمارس الریاضة ألنها جیدة / مفیدة للجسم.4.
 ألن أكل الخضار صحي للجسم.5.
 أعرف عن كاظم الساهر أنه مطرب عربي.6.
 أحب قراءة الكتب ألني أحب أن أعرف أشیاء جدیدة.7.
 ألني أتعلم كثیرًا عن الناس.8.


