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تــقــديــم

صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة،  يتّصــف ال�إ  

أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــّورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات  ال�

ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم 

آمــال،  علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحّقــق ال�

ــات وال�أهــداف.    ــق الغاي ــو لتحقي ــي، ويرن أمان ويلامــس ال�

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن   

خطّــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليمّيــة التعلّميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، 

عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة  وال�إ

وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه 

ونعظمــه.   

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار واٍع   

لعديــد المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية 

وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات 

ــات والمنطلقــات  ــن ال�أهــداف والغاي ــول� التناغــم بي ــق ل ــه ليتحّق ــا كان ل ــة حقيقــة واقعــة، وهــو م ــق هــذه الرؤي ــة بجعــل تحقي الكفيل

ــاً. ــاً وفكري ــاً وتربوي ــوب معرفي ــة تحقــق المطل ــراً عــن توليف ــاج تعبي ــت؛ ليكــون النت ــد تاآلفــت وتكامل ــات، فق والمرجعي

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛   

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي  لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس  طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

ــى مجمــل المخرجــات. ــا عل ذاته

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة،   

شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــّل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقــون  والتدقيــق، وال�إ

ــن العمــل.      ــة م ــن تواصــل هــذه الحال م
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مــقــدمــة

، َوَعلى اآلِِه َوَصْحِبِه، َوَبْعُد، أِميِّ لاُم َعلى النَِّبيِّ ال� لاُة والسَّ الَحْمُد لِلّه َربِّ العالَميَن، والصَّ

ــفِّ الثّاِمــِن ال�أساِســيِّ األَّْفنــاُه، َوغاَيُتنــا فيــِه ِرضــا اللـّـِه ُســْبحانَُه َوَتعالــى، َوَتْقديــُم مــا َيْلــَزُم ِمــْن َمعــارِف اللَُّغــِة  ــِة لِلصَّ َفهــذا ِكتــاُب اللَُّغــِة الَعَربِيَّ  

فــوِف الّســابَِقِة والّلاِحَقــِة؛ لُِيَشــكَِّل َحَلَقــًة ِمــْن َحَلقــاِت الَعَجَلــِة الَمْعِرِفيَّــِة. ، بِمــا َيْنَســِجُم َمــَع َمــوادِّ الصُّ ــنِّ لَِطَلَبــِة هــذِه السِّ

َوَقــْد جــاَء َعَملُنــا هــذا ُمْنَســِجماً َمــَع ِسياَســِة ِوزاَرِة التَّْربَِيــِة َوالتَّْعليــِم العالــي فــي َتْحديــِث الَمناِهــِج، َوالنُّهــوِض بِهــا علــى قاِعــَدِة الحاَجــِة اإِلــى   

ُمواَكَبــِة َحَرَكــِة الثَّقاَفــِة َوالَمْعِرَفــِة، َوروِح الَعْصــِر، الَمْبِنيَّــِة علــى اأُســٍس َتْرَبِويَّــٍة َحديَثــٍة، َواأســاليِب التِّْكنولوجيــا.

ــواٍع ِمــَن النُّصــوِص؛ ِهــَي نُصــوُص ال�ْســِتماِع،  ــَة َعَمــٍل واِضَحــًة، انَْتَظــَم ِعْقُدهــا فــي َثلاَثــِة اأنْ َوَقــْد َعِمْلنــا فيــِه َعلــى َمْهــٍل، ُمْعَتِمديــَن ُخطَّ  

. نْســانِيَّ َوال�إ  ، َوالَعَربِــيَّ  ، َوالَوَطنــيَّ  ، الّدينــيَّ أْرَبَعــَة:  ال� أْبعــاَد  ال� تِهــا  مادَّ اْخِتيــار  فــي  ُمراعيــَن  ــْعِر؛  الشِّ َونُصــوُص  الِقــراَءِة،  َونُصــوُص 

ياِســيَِّة، والِفْكِريَّــِة،  َففــي الُبْعــِد الَوَطِنــيِّ َســعى الِمْنهــاُج اإِلــى َرْبــِط الطََّلَبــِة بِواِقِعِهــْم الِفَلْســطيِنيِّ الَمعيــِش؛ بُِظروِفــِه ال�ْجِتماِعيَّــِة، والسِّ  

ــتُِّت،  ــِث والتََّش ــَن الَعَب ــْم ِم ــْم، َوَتْحميِه ــْرِعيَِّة ُوجوِدِه ــى َش ــُظ عل ــَرِة، َوتُحاِف ــِة َوالُمعاَص ــَن ال�أصالَ ــُع َبْي ــليَمًة، َتْجَم ــاً َس ــم ِقَيم َم لَُه ــدَّ ــِة، َوَق وال�ْقِتصاِديَّ

والثَّقافــاِت. الَمشــاِرِب  ِث  َوَتَلــوُّ التَّْفكيــِر،  َوَمْحدوِديَّــِة 

ــِط  ــى َرْب ــَرَص عل ِة، وَح ــوَّ ــِر الُق ــِد َعناِص ــتُِّت، َوَتْبدي ــرُِّق، والتََّش ــِذ التََّف ــِة، َونَْب ــَدِة الَعَربِيَّ ــِم الَوْح ــِة َمفاهي ــى َتْغِذَي ــعى اإِل ــيِّ َس ــِد الَقْوِم ــي الُبْع َوف  

. التّاريِخــيَّ َوُعْمَقنــا  الَحَضاِريَّــَة،  اأصالََتنــا  َفَنْفِقــَد  تُراثِنــا؛  ِمــْن  نَْنَبــتَّ  ل�  َحتَّــى  بِالحاِضــِر،  الماضــي 

َم لنــا نَمــاِذَج ِمــَن  آداِب؛ َفَقــدَّ ــَد َتواُصــَل الَحَضــاراِت، َوانِْفتــاَح الثَّقافــاِت، َونَْفــَي اْحِتــكاِر الَمعــاِرِف َوال� نْســانِيِّ اأكَّ َوفــي الُبْعــِد العالِمــيِّ ال�إِ  

اإِيجابِّيــاً. َوْعيــاً  ــُس  َوتَُؤسِّ ــلوَك،  السُّ َتْبنــي   ، العالَِمــيِّ أَدِب  ال�

ــلاِم:اإِنَّما  ــِه السَّ ــِه َعَلْي ــِة فــي َقْولِ ــْمَحِة، الُمَتَمثَِّل ْســلاِم السَّ ــَع روِح ال�إِ ، ُمْنَســِجَمًة َم ــيِّ ــِد الّديِن ــَرًة فــي الُبْع أْبعــاُد كُلُّهــا ُمْنَصِه َوجــاَءْت هــِذِه ال�  

ْقحــاِم، ُمْعَتمديــَن نََســقاً  أْخــلاِق، َوَجَعْلنــا هــذِه النُّصــوَص َتَتناَســُخ فــي َمهــاراِت اللَُّغــِة َتناُســخاً َسِلســاً، َيْخلــو ِمــَن التَّْجريــِد وال�إِ ــَم َمــكاِرَم ال� أَتمِّ ُبِعْثــُت لِ�

ــِؤ ل�ْســِتْقباِل الَمعــاِرِف، َواإِعــاَدِة اإِنْتاِجهــا؛ واأْســِئَلُة َتْحليــٍل  ــُزُه علــى التََّهيُّ ــُط الَعْقــَل، َوتَُحفِّ ــَة اأْســِئَلُة َفْهــٍم واْســتيعاٍب، تَُنشِّ واِحــداً ِمــَن الُمعالَجــاِت؛ َفَثمَّ

ــَة لَُغــٌة َتْســَتْكِمُل  َوُمناَقَشــٍة، َتْنَتِقــُل بِالطّالـِـِب ِمــْن َطــْوِر اْســِتْقباِل الَمعــاِرِف، اإِلــى َطــْوِر َهْضِمهــا َواإِعــاَدِة َتْشــكيِلها، َوَتْحليــِل بِْنَيِتهــا، وَتْقديــِم َراأٍْي فيهــا. َوَثمَّ

ٍة اأْو َتَســلُِّط قاِعــَدٍة َعلــى َتْفكيــِرِه. ــعوِر بِثَقــِل مــادَّ ُز اْحِتــراَم الطّالــِب لِلَُغِتــِه الَفصيَحــِة، َوتَُقــّوي ِصَلَتــُه بِهــا، دون الشُّ فــوُف الّســابَِقُة، َوتَُعــزِّ مــا َتناولَْتــُه الصُّ

 ، ُم فــي ِســياٍق اْجِتماِعــيٍّ ًة قاِهــَرًة، اأْو َصْوتــاً َوحيــداً، بــل ُيَقــدَّ َعــٍة، فــلا ُيْظِهــُر ِعْنــَد الطّالـِـِب قُــوَّ َوُهنــاك نَْحــٌو َحــيٌّ ُمَوظَّــٌف فــي نُصــوٍص ُمَتَنوِّ  

ِة  ــَؤّدي الَمعــارُف َدْوَرهــا فــي اإِضــاَءِة المــادَّ ــى النَّْحــِو، َوبِهــذا تُ ــَل اأْن َيْســعى اإِل ــياقاِت َقْب ــى السِّ ، َفَيْنَجــِذُب الطّالِــُب اإِل ــيٍّ ، اأْو اأَدبِ ، اأْو ِسياِســيٍّ ــيٍّ اأْو ديِن

النَّْحِويَّــِة، َوَفــكِّ َمغاليِقهــا.

ــَة اإِْمــلاٌء  فــوِف الُعْليــا. َوَثمَّ ــَعِة فــي كُُتــِب الصُّ ــُس لَِمْوضوعــاِت الَبلاَغــِة الُمَوسَّ ــَطٌة، َتفــي بِالَغــَرِض فــي هــذِه الَمْرَحَلــِة، َوتَُؤسِّ ــَة َبلاَغــٌة ُمَبسَّ وَثمَّ  

ُز لَــدى  ، ُيَعــزِّ ْقَعــِة والنَّْســِخ، َوَتْعبيــٌر ِكتابـِـيٌّ َوِشــفاِهيٌّ ُم نَمــاِذَج ِمــَن الرُّ ، ُيَقــدِّ ــَة َخــطٌّ ْمــلاِء، َوَثمَّ ْتـقـــاِن الطّالـِـِب لِْلَحــدِّ الَمْطلــوِب ِمــْن  َقواِعــِد ال�إِ ُيْعنــى بِـاإِ

ــلوبِِه. ــى بِاأْس ــموِع، َوَيْرق ــروِء َوالَمْس ــِر عــِن الَمْق ــي التَّْعبي ــِه ف ــُه بَِنْفِس ــِب ثَِقَت الطّال

ْرنــا  ــْكِل، َفــاإِْن َوَصْلنــا الَهــَدَف الَمْنشــوَد َفذلـِـَك بَِتْوفيــٍق ِمــَن اللـّـِه َوَمنِّــِه، َواإِْن َقصَّ وَقــْد َبَذلْنــا فــي الِمْنهــاِج ُجْهــداً َكبيــراً؛ لَِيكــوَن فــي هــذا الشَّ  

َفَنْســاأُل ِمــَن اللّــِه الَمْغِفــَرَة، َوِمْنُكــُم الَمْعــِذَرَة. 

المؤلفون



ْرُس ال�أوَُّل: الدَّ

ْرُس الثّاني: الدَّ

ْرُس الثّالُِث: الدَّ

ْرُس الّراِبُع: الدَّ

ْرُس الخاِمُس: الدَّ

ْرُس الّساِدُس: الدَّ

ْرُس الّساِبُع: الدَّ

ْرُس الثّاِمُن: الدَّ

ْرُس التّاِسُع: الدَّ

ْرُس العاِشُر: الدَّ

َلْت( اآياٌت ِمْن سوَرِة )ُفصِّ

ٌة َقصيَرٌة: َزْيــٌت قِصَّ

ِصناَعُة النَّجاِح َوَتجاُوُز الَفَشِل

اْكِتشاُف ال�أْسِبريِن َوَفوائُِدُه

رِساَلٌة ِمْن ِطْفَلٍة فَِلْسطيِنيٍَّة اإِلى اأْطفاِل العاَلِم 

ْمَلُة الرَّ

لِماذا؟

ْسوارِ َواْبِن اآوى ِحكاَيُة اللَُّبَؤِة َوال�إِ

َشْيءٌ َخطيٌر َسَيْحُدُث في هِذِه الَقْرَيِة

النَّجاُح في الَحياِة

المحتويات

٣

١٤

٣٣

٤٤

٥8

٧٢

8٢

٩٥

١٠٧

١١٧



٢

ُة ال�أْهداُف العامَّ

ِل اأْن َيكوَن قاِدراً َعلى اأْن: أوَّ ُيَتَوقَُّع ِمَن الطّالِِب َبْعَد اإِنْهاِء ِدراَسِة الُجْزِء ال�

َيْسَتِمَع اإِلى نُصوِص ال�ْسِتماِع، َوَيَتفاعَل َمَعها.- ١

َيْقَراأ النُّصوَص ِقراَءًة صاِمَتًة.- ٢

٣ -. َة الُمَتَمثَّلَة في كُلِّ نَصٍّ َيْسَتْنِتَج الِفْكَرَة العامَّ

َيْقَراأ النُّصوَص ِقراَءًة َجْهِريًَّة صحيَحًة ُمَعبَِّرًة.- ٤

5 -. أْفكاَر الَفْرِعيََّة في كُلِّ نَصٍّ َيْسَتْخِرَج ال�

ُيَوظَِّف الُمْفَرداِت َوالتّراكيَب في ُجَمٍل ُمفيَدٍة.- 6

َح َجماَل التَّصويِر في النُّصوِص.- ٧ ُيَوضِّ

ْعِريَِّة.- ٨ َيْسَتْنِتَج الَعواِطَف الَمْوجوَدَة في النُّصوِص الشِّ

َيْسَتْنِتَج الَخصائَِص ال�أسلوبِيََّة للنُّصوِص.- 9

ْخِصّياِت َوالَمواِقِف َوالنُّصوِص.- ١٠ َيكوَن قاِدراً َعلى اإِْبداِء َراأْيِِه في الشَّ

ْعِر الُحرِّ.- ١١ ، َوَعَشَرَة اأْسُطٍر ِمَن الشِّ َيْحَفَظ َثمانَِيَة اأْبياٍت ِمْن كُلِّ نَصٍّ ِشْعِريٍّ َعموِديٍّ

ْملائِيََّة الواِرَدَة في الِْكتاِب.- ١٢ َيَتَعرََّف الَمفاهيَم النَّْحِويََّة َوالَبلاِغيََّة َوال�إِ

أْفعاَل في َمواِقَع ُمْخَتِلَفٍة.- ١٣ أْسماَء َوال� ُيْعِرَب ال�

َيْكُتَب نُصوصاً اإِْملائِيًَّة ِمْن َدليِل الُمَعلِِّم بَِشْكٍل َصحيٍح.- ١٤

َيَتَعرََّف َمْفهوَم الَبلاَغِة َواأْقساَمها.- ١5

ْجِع َوالِجناِس.- ١6 َيَتَعرََّف َمفاهيَم َبلاِغيًَّة كالسَّ

ناِت الَبلاِغيَِّة اللَّْفِظيَِّة.- ١٧ ُيَمثَِّل بُِجَمٍل ِمْن اإِنْشائِِه على الُمَحسِّ

ْقَعِة.- ١٨ َيْكُتَب نُصوصاً َقصيَرًة بَِخطَّي النَّْسِخ َوالرُّ

َيْكُتَب ِفْقَرًة َعْن َمْوضوٍع ما ُمراِعياً اأصوَل َقواِعِد ِكتاَبِة الِفْقَرِة.- ١9

نْسانِيََّة في الِكتاِب.- ٢٠ أْخلاِقيََّة َوال�إِ َيَتَمثََّل الِقَيَم الّديِنيََّة َوال�ْجِتماِعيََّة َوال�



٣

ال�ْسِتماُع والُمحاَدَثُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� يَُّة الَوْحَدُة(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )اأَهمِّ

نَْذكُُر ُمْصَطَلحاٍت اأْخرى َتَتَمثَُّل فيها الَوْحَدُة.١ 

ماٍت اأساِسيًَّة لِْلَوْحَدِة.٢  َنْذكُُر ُمَقوِّ

 ٣. يٌّ َع اأْمٌر ِصحِّ أِدلََّة الَّتي تَُؤكُِّد اأنَّ التََّنوُّ نَُبيُِّن ال�

نُناِقُش النَّتائَِج الُمَتَرتَِّبَة َعلى التَّنافُِر َوالتَّناُزِع.٤ 

نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن ال�ْخِتلاِف َوالتَّنافُِر.5 

ــُودِّ 6  ــُد لِل اأِْي ل� ُيْفِس ــرَّ ــلاُف ال ــُة: "اْخِت ــُق َمقولَ ــَف َتَتَحقَّ ــِع، َكْي ــَن الواِق ــاٍل ِم ــُح بِِمث نَُوضِّ
ــًة" ؟ َقِضيَّ

٧ . نَْقَتِرُح ُعْنواناً اآَخَر لِلنَّصِّ

؟ اأْسِئَلٌة:

ُل ْرُس ال�أوَّ الدَّ



٤

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــَل  ــى - َفصَّ ــْبحانَُه َوَتعال ــَه - ُس أنَّ اللّ ــِم؛ لِ� ــذا ال�ْس ــْت، بِه َل ــوَرُة فُصِّ َيْت س ــمِّ ُس  

آيــاُت  ِتــِه، َوَبديــِع ُصْنِعــِه. َوال� ل�ئـِـَل َعلــى قُْدَرتـِـِه، َوَوْحدانِيَّ ــَح فيهــا الدَّ آيــاِت، َوَوضَّ فيهــا ال�

ْعــَوِة اإِلــى اللـّـِه، َوَدْرِء  الَّتــي َبْيــَن اأْيدينــا َتَتنــاَوُل َقضايــا َتَتَعلَّــُق بِالتَّْوحيــِد، َوال�ْســِتقاَمِة، َوالدَّ

ــى.  ــِه َتعال ــْدراِت اللّ ــْن قُ ــَوٍر ِم ــى ُص ــْيطاِن، ُوصــول�ً اإِل ــِة الشَّ ــُبِل ُمواَجَه َئِة، َوُس ــيِّ السَّ

َلْت( اآياٌت ِمْن سوَرِة )ُفصِّ



5

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱلَّ

ــَتَقاُموا  ــَمّ اْس ــا اَلّ ُث ــوا َرّبَن ُ ــَن قَال ِي ــاىل: ﴿إَِنّ اَلّ ــاَل تَع ق
وا  بـْـِرُ

َ
ُل َعلَيِْهــُم الَْمَلئَِكــُة ألَّ َتَافُــوا َوَل َتَْزنـُـوا َوأ تَتـَـَزَّ

ْوِلَاؤُُكــْم ِف 
َ
ــْم تُوَعــُدوَن )30( َنْــُن أ ــِي ُكنُْت ــِة الَّ َنّ بِاْلَ

ــَتِه  ــا تَْش ــا َم ــْم فِيَه ــَرةِ َولَُك ــا َوِف اْلِخ ــاةِ ادّلنَْي اْلََي
ــْن  ــُزًل ِم ــوَن )31( نُ ُع ــا تَدَّ ــا َم نُْفُســُكْم َولَُكــْم فِيَه

َ
أ

ــْن َدَع إىَِل  ــْوًل ِممَّ ــُن قَ ْحَس
َ
ــْن أ ــٍم )32( َوَم ــوٍر رَِحي َغُف

ِ وََعِمــَل َصاِلــاً َوقَــاَل إِنَّــِي ِمــَن الُْمْســلِِمنَي )33( َوَل  الَّ
ــُن  ْحَس

َ
ــِي ِهَ أ ــْع بِالَّ ــيَِّئُة اْدَف ــَنُة َوَل السَّ ــَتوِي اْلََس تَْس

ــٌم )34(  ــُه َويٌل َحِي نَّ
َ
ــَداَوٌة َكأ ــُه َع ــَك َوَبيَْن ِي بَيَْن ــإَِذا اَلّ فَ

اَهــا إِلَّ ُذو  وا َوَمــا يُلَقَّ ِيــَن َصــَرُ اَهــا إِلَّ الَّ َوَمــا يُلَقَّ
ــيَْطاِن نَــْزٌغ  ــَك ِمــَن الشَّ ــا َيْزََغنَّ َحــٍظّ َعِظيــٍم )35( ِإَومَّ
ــِميُع الَْعلِيــُم )36( َوِمــْن آيَاتِهِ  ِ إِنـّـُه ُهــَو السَّ فَاْســَتعِْذ بـِـالَّ
ــْمِس  ــْمُس َوالَْقَمــُر َل تَْســُجُدوا لِلشَّ اللَّيْــُل َوانلََّهــاُر َوالشَّ
ــاُه  ــْم إِيَّ ــنَّ إِْن ُكنُْت ِي َخلََقُه ِ اَلّ ــُجُدوا ِلَّ ــِر َواْس َوَل لِلَْقَم
ــَك  ِّ ــَد َرب ــَن ِعنْ ِي وا فَالَّ ــَتْكَرُ ــإِِن اْس ــُدوَن )37( فَ َتْعُب
ُموَن )38( 

َ
ــأ ــْم َل يَْس ــارِ وَُه ــِل َوانلََّه ــبُِّحوَن َلُ بِاللَّيْ يَُس

، َوُهَو  أْولِياُء: َجْمُع الَوليِّ ال�
النّاِصُر.

َتدَّعوَن: َتْطلُبوَن.

ْزُق. النُُّزُل: الرِّ

. الَحميُم: الَقريُب الُمِحبُّ

ُيَلّقاها: ُيَوفَُّق اإِلَْيها.

ْيطاِن: َوساِوُسُه. نَْزُغ الشَّ

اْسَتِعْذ بِاللِّه: الَتِجْئ اإِلَْيِه.

ليُل َعلى قُْدَرِة اللِه. آَيُة: الدَّ ال�

التَّْسبيُح: التَّْقديُس َوالتَّْنزيُه. 

َيْساأموَن: َيَملّوَن.

َمعاني الُمْفَرداِت الِقراَءُة:
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ــا  نَْزنْلَ
َ
ــإَِذا أ ــَعًة فَ رَْض َخاِش

َ
ــَرى اْل ــَك تَ نَّ

َ
ــهِ أ ِ ــْن آيَات َوِم

ــِي  ــا لَُمْح ْحَياَه
َ
ِي أ ــْت إِنَّ الَّ ــَزَّْت َوَرَب ــاَء اْه ــا الَْم َعلَيَْه

ــٌر)39(﴾ ٍء قَِدي ّ َشْ
ــُه َعَ ُكِ ــْوَت إِنَّ الَْم

َفوائُِد ُلَغِويٌَّة:

الَخْوُف: َغـمٌّ َيْلَحُق بِالنَّْفِس، لَِتَوقُِّع َمْكروٍه في الُمْسَتْقَبِل.	 

الُحْزُن: َغـمٌّ َيْلَحُق بِالنَّْفِس، لَِفواِت نَْفٍع في الماضي.	 

ــَك 	  ــْن ذلِ ــُة ِم ــَرٍة، َوالغاَي ــِم فــي َمواِطــَن َكثي ــْراآِن الَكري ــِم فــي الُق ــميِع بِالَعلي ــُة السَّ ــْت ِصَف اْقَتَرنَ

ــِم. ــِل الِعْل ــْمِع فــي َتْحصي ــِة السَّ يَّ ــُد اأَهمِّ َتاأْكي

 
الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحةِ فيما َياأْتي: حيَحةِ، َواإِشاَرَة )( ُمقابَِل الِعباَرةِ َغْيرِ الصَّ ١  نََضُع اإِشاَرَة )( ُمقابَِل الِعباَرةِ الصَّ

آياُت الُقْراآنِيَُّة الُمْؤِمنيَن بِالَجنَِّة الَّتي ُوِعدوا بِها.              )         ( َرِت ال� اأ ـ َبشَّ
َئٍة؛ َحتّى ل� َيْظَهَر َضعيفاً.    )            ( َئَة بَِسيِّ يِّ ِة الُمْسِلِم اأْن َيُردَّ السَّ ب ـ ِمْقياُس قُوَّ
جوِد للِه َتعالى.              )            ( ج ـ ال�ْسِتْكباُر داِفُع الكاِفريَن في َرْفِض السُّ

دوَن الُمْسَتقيموَن. آياِت الُقْراآنِيَِّة الَبشائَِر الَّتي ُوِعَد بِها الُمَوحِّ ٢  نَْسَتْخِرُج ِمَن ال�

ْيطاِن؟ ٣  ما الطَّريَقُة الُمْثلى الَّتي نَْحمي بِها اأنُْفَسنا ِمْن َوْسَوَسِة الشَّ

آَيَة الُقْراآنِيََّة الَّتي تُشيُر اإِلى َتْسبيِح الَملائَِكِة الّدائِِم للِه َتعالى.  ٤  نَْسَتْخِرُج ال�

أِدلَِّة َعلى قُْدَرِة اللِه َتعالى، نَْسَتْخِرُجها. آياُت َعَدداً ِمَن ال� 5  َذَكَرِت ال�

الخاِشَعُة: اليابَِسُة الجافَُّة.

أْرُض: َتَحرََّكْت  اْهَتزَِّت ال�
بِالنَّباِت.

َرَبْت: انَْتَفَخْت، َوَعَلْت.



٧

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

َلْت: ٣٠(.١  َلّ َتَافُوا َوَل َتَْزنُوا﴾. )فُصِّ
َ
نَْسَتْنِتُج َبواِعَث الَخْوِف َوالُحْزِن في َقْولِِه َتعالى: ﴿أ

نَزنْلَا َعلَيَْها  ٢
َ
رَْض َخاِشــَعًة فَــإِذَا أ

َ
نَّــَك تـَـَرى اْل

َ
ــُح َجمــاَل التَّْصويــِر فــي َقْولـِـِه َتعالــى: ﴿َوِمــْن آيَاتـِـهِ أ نَُوضِّ

َلــْت: ٣9(. ٍء قَِديٌر﴾. )فُصِّ ِ َشْ
ٰ ُكّ ْحَياَهــا لَُمْحِي الَْمــْوَتٰ إِنَّــُه َعَ

َ
ِي أ الَْمــاَء اْهــَزَّْت َوَرَبــْت إِنَّ الَّ

ساَءِة. ٣ نْساُن َحتّى َيكوَن قاِدراً َعلى َدْفِع ال�إِ ُح ما َيِجُب اأْن َيتَِّصَف بِِه ال�إِ نَُوضِّ

آَيِة ال�أولى. ٤ ْبِط َبْيَن التَّْوحيِد َوال�ْسِتقاَمِة في ال� ُح الغاَيَة ِمَن الرَّ نَُوضِّ

ساَءِة بِِمْثِلها. 5 نَُبيُِّن اآراَءنا في َردِّ ال�إِ

الـلُّـَغـُة

ــؤاَلْيِن ال�آتَِيْيــِن: نُجيــُب َعــِن السُّ

ميُر الَّذي َتْحَتُه َخطٌّ في ُكلِّ اآَيٍة ِمَن ال�آياِت ال�آتَِيِة:- ۱ َعلاَم َيعوُد الضَّ

َلْت: ٣5(. اَها إَِلّ ُذو َحٍظّ َعِظيٍم ﴾. )فُصِّ اأ-   ﴿ َوَما يُلََقّ
َلْت: ٣٧(. ِي َخلََقُهَنّ ﴾. )فُصِّ ِ اَلّ ب- ﴿ َواْسُجُدوا ِلَّ

َلْت: ٣9(. نَْزنْلَا َعلَيَْها الَْماَء اْهَزَّْت َوَرَبْت ﴾. )فُصِّ
َ
ج- ﴿ فَإَِذا أ

٢- نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلَمَتْيِن الُمَتشاِبَهَتْيِن فيما َياأْتي:

َلت:٣٤( نَُّه َويِلٌّ َحِيٌم ﴾. )فُصِّ
َ
ِي بَيَْنَك َوَبيَْنُه َعَداَوٌة َكأ اأ-   ١- قاَل َتعالى: ﴿ فَإَِذا اَلّ

     ٢- قاَل َتعالى: ﴿ يَُصّب ِمن فَْوِق رُُءوِسِهُم اْلَِميُم ﴾. )الحّج:١9(

َلت:9٣( رَْض َخاِشَعًة ﴾. )فُصِّ
َ
نََّك تََرى اْل

َ
ب- ١- قاَل َتعالى ﴿ َوِمْن آيَاتِهِ أ

    ٢- َعَدُد اآياِت سوَرِة الفاتَِحِة َسْبُع اآياٍت.



٨

 
الَقواِعُد

َنْقَراأ َوَنَتاأمَُّل:

ــوا  ــوا َوَل َتَْزنُ َلّ َتَافُ
َ
ــُة أ ــُم الَْمَلئَِك ُل َعلَيِْه ــَزَّ ــَتَقاُموا تَتَ ــَمّ اْس ــا اَلّ ُث ــوا َرُبَّن ُ ــَن قَال ِي ﴿إَِنّ اَلّ

ــْت:٣٠(. َل ــُدوَن﴾. )فُصِّ ــْم تُوَع ــِي ُكنُْت ــِة الَّ َنّ وا بِاْلَ ْــِرُ ب
َ
َوأ

ــُر فيهــا َحَرَكــُة  ــٌة ل� َتَتَغيَّ أْحَمــِر ُحــروٌف. َوهــِذِه الُحــروُف َمْبِنيَّ ــَة بِال� نَ نُلاِحــُظ اأنَّ الَكِلمــاِت الُمَلوَّ  
ــى  ــيٌّ َعل ــى( َمْبِن ــِح، َو )َعل ــى الَفْت ــيٌّ َعل ( َمْبِن ــمَّ ــِح، َو )ثُ ــى الَفْت ــيٌّ َعل ــْرٌف َمْبِن ( َح ــِر، فـــ )اإِنَّ آِخ ال�

ــا. ــاُء، َوَغْيُرُه ــواُو، والب ــَك ال ــاِن، َوَكذلِ ــِن: )اأْن( َو)ل�( َوُهمــا َمْبِنّي ــَن الَحْرَفْي ــةٌ ِم نَ ــكوِن، َو)األّ�( ُمَكوَّ السُّ

أْمــَر(  أْزَرِق، َفِهــَي اأْفعــاٌل. َوَقــْد َمــرَّ بِنــا ســابِقاً اأنَّ الِفْعَلْيــِن )الماِضــَي، وال� نَــُة بــال� اأّمــا الَكِلمــاُت الُمَلوَّ

َمْبِنّيــاِن دائِمــاً. اأّمــا الِفْعــُل الُمضــاِرُع َفْهــَو ُمْعــَرٌب، َوَياأْتــي َمْبِنّيــاً فــي حالََتْيــِن َســَنَتَعرَُّف اإِلَْيِهمــا ل�ِحقــاً.

َنْسَتْنِتُج

١- ُحروُف الَمعاني، َوِمْنها ُحروِف: )الَجرِّ، َوالَعْطِف، َوالنِّداِء، َوالنَّْصِب، َوالَجْزِم( َمْبِنيٌَّة َجميُعها.

أْمِر َمْبِنيٌَّة دائِماً. أْفعاُل الماِضَيُة، َواأْفعاُل ال� ٢- ال�

ــَتْخَدُم  ــدا مــا ُيْس شــاَرِة )َع ــِر، َواأْســماِء ال�إِ مائِ ؛ َكالضَّ ــيٌّ ــٌل ِمْنهــا َمْبِن ــَرٌب، َوَقلي أْســماُء ُمْعَظُمهــا ُمْع ٣- ال�

ــى(. ــَتْخَدُم لِْلُمَثنّ ــدا مــا ُيْس ــِة )َع أْســماِء الَمْوصولَ ــى(، َوال� لِْلُمَثنّ

كوُن. ، َوالَفْتُح، َوالسُّ مُّ أْصِليُِّة لِْلِبناِء ِهَي: الَكْسُر، َوالضَّ ٤- الَعلاماُت ال�

ْعراُب َوالِبناُء ال�إِ
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التَّْدريُب ال�أوَُّل:

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، ثُمَّ نَُصنُِّف الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط اإِلى اأْسماٍء، َواأْفعاٍل، َوُحروٍف:

ــِة  ــَرِة فــي َتْنمي أَدواِت الُمَؤثِّ ــمِّ ال� ــْن اأَه ــروَءُة َوالَمْســموَعُة، ِم ــُة َوالَمْق ــلامِ الَمْرئِيَّ ْع ــدُّ َوســائُِل ال�إ " تَُع  

ــِة الُمناِســَبِة، الَّتــي  ْعلاِميَّ ِة ال�إِ ــِة، َوَتْعزيــِز ُحــبِّ الَوَطــِن فــي قُلــوِب اأْبنائِنــا، َعْبــَر َتْقديــِم المــادَّ الَوْحــَدِة الَوَطِنيَّ

يجابِيَّــَة، في  ــُق الرِّســالَة، َوال�أهــداَف الَمْنشــوَدَة، َوَعْبــَر َتْفعيــِل الَبراِمــِج الِحوارِيَّــِة، الَّتــي تَُغــّذي الــّروَح ال�إِ تَُحقِّ

ْعــلاِم لِِخْدَمــِة َقضايانــا الَوَطِنيَّــِة". آَخــِر؛ َفالَكيِّــُس َمــْن َعِمــَل َعلــى اْســِتْثمارِ َوســائِِل ال�إِ اأِْي ال� اأِْي َوالــرَّ َتَقبُّــِل الــرَّ
   

التَّْدريُب الثّاني:

ْعراِب:. ١ نَُمّيُز ال�أْفعاَل الَمْبنيََّة ِمَن ال�أْفعاِل الُمْعَرَبِة فيما َياأْتي، َونَُبيُِّن َعلاماِت الِبناِء، وََعلاماِت ال�إ

ْعراِبال�أْفعاُل الُمْعَرَبُةَعلاماُت الِبناِءال�أْفعاُل الَمْبنيَُّةالُجْمَلُة َعلاماُت ال�إ

ْم َوْقَتَك َنظِّ

ذا َيْنَتِشُر الشَّ

فاَز الُمْجَتِهُد

اْصَنِع الَمْعروَف

َيَتَرْقَرُق الماُء

اتَِّق اللَه

َتْدريباٌت



١٠

التَّْدريُب الثّالُِث:

َنموَذٌج اإْعراِبيٌّ َمْحلوٌل:

نـَّـُه 
َ
ِي بَيَْنــَك َوَبيَْنــُه َعــَداَوٌة َكأ ْحَســُن فَــإَِذا اَلّ

َ
ــيَِّئُة اْدَفــْع بِالَّــِي ِهَ أ ﴿َوَل تَْســَتوِي اْلََســَنُة َوَل الَسّ

َلــْت:٤٣( َويِلٌّ َحِيــٌم ﴾  )فُصِّ
ْعراِب. كوِن، ل� َمَحلَّ لَُه ِمَن ال�إِ ل�: َحْرُف نَْفٍي، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

ُة الظّاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ الَحَسَنُة: فاِعٌل َمرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

كوِن، َوالفاِعُل: َضميٌر ُمْسَتِتٌر َتْقديُرُه اأنَْت. اْدَفْع: ِفْعُل اأْمٍر، َمْبِنيٌّ َعلى السُّ

َتْدريٌب: نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:

اأْفَلَح الُمْؤِمنوَن ِبِصْدقِِهْم.
        

الَبلاَغُة

َمٌة في ِعْلِم الَبلاَغِة ُمَقدِّ
الَبلاَغُة ُلَغًة: اْسٌم ُمْشَتقٌّ ِمَن الِفْعِل َبَلَغ، بَِمْعنى اأْدَرَك الغاَيَة، َوَوَصَل اإِلَْيها.

اأّمــا اْصِطلاحــًا: َفِهــَي َتاأِْديــُة الَمْعنــى الَجليــِل واِضحــاً، بِِعبــاَرٍة َصحيَحــٍة َفصيَحــٍة، لَهــا فــي النَّْفــِس اأَثــٌر 

أْشــخاِص الَّذيــَن ُيخاَطبــوَن بـِـِه.  َخــّلاٌب، َمــَع ُملاَءمــِة كُلِّ َكلاٍم لِْلَمْوِطــِن الَّــذي ُيقــاُل فيــِه، َوال�

َوُيْقَســُم ِعْلــُم الَبلاَغــِة اإِلــى َثلاَثــِة ُعلــوٍم، ِهــَي: ِعْلــُم الَبيــاِن، َوِعْلــُم الَمعانــي، َوِعْلــُم الَبديــِع. َولـِـُكلِّ ِعْلــٍم 

ِمــْن هــِذِه الُعلــوِم، َمْوضوعــاٌت َيْخَتــصُّ بِِدراَســِتها.

الَهَدُف ِمْن ِدراَسِة ِعْلِم الَبلاَغِة:

ريِف.. ١ ِق َبلاَغِة الُقراآِن الَكريِم، َوالَحديِث النََّبِويِّ الشَّ : َيَتَمثَُّل في َتَذوُّ َهَدٌف ديِنيٌّ
أَدِب.. ٢ : َيَتَمثَُّل في التَّاأْليِف الَجيِِّد، َوالتَّْدريِب َعلى ِصناَعِة ال� َهَدٌف اأَدبِيٌّ
: َيَتَمثَُّل في الُقْدَرِة َعلى َتْمييِز الَكلاِم الَجيِِّد ِمَن الرَّديِء.. ٣ َهَدٌف نَْقِديٌّ
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؛  ، اأِو الَمْعَنــِويِّ ألْفــاِظ، اأِو الَمعانــي بِاألْــواٍن َبديَعــٍة ِمــَن الَجمــاِل اللَّْفِظــيِّ ِعْلــُم الَبديــِع: ُهــَو ِعْلــُم َتْزييــِن ال�
ــناٍت َمْعَنويًِّة: َكالطِّباِق، َوالُمقاَبَلِة، َوَغْيِرِهما. ــْجِع، َوالِجناِس. َوُمَحسِّ ــناٍت لَْفِظيًَّة: َكالسَّ َوَتْشــَمُل ُمَحسِّ

َوَسَنَتناَوُل ل�ِحقاً َشْيئاً ِمْن ِعْلِم الَبديِع.

ْملاُء ال�إِ

َطُة الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ
ــُر َســَبَب َرْســِمها َعلــى الّصــوَرِة  ــمَّ نَْذكُ ــِه، ثُ ــَطِة في ــَزِة الُمَتَوسِّ ــُل َمواِضــَع الَهْم ــَي، َونََتاأمَّ آتِ ــصَّ ال� ــَراأ النَّ نَْق

الَّتــي جــاَءْت َعَلْيهــا.
َجزاُء الَبخيِل

" اْشــُتِهَر اأَحــُد الُكتـّـاِب بِالُبْخــِل، َحتـّـى اأْصَبــَح َيْفِتِخــُر بـِـِه اأمــاَم اأْصِدقائـِـِه، ثُــمَّ َبــدا لَــُه اأْن ُيَؤلِّــَف   

َمــُه اإِلــى اأميــٍر َجــواٍد، ُعــِرَف  ِكتابــاً فــي َمــْدِح الُبْخــِل َوالُبَخــلاِء، َفَقضــى فــي َتاأْليِفــِه َزَمنــاً َطويــلاً، ثُــمَّ َقدَّ

أميــُر، َوَعــَرَف  ــَراأُه ال� ــاأٍة َحَســَنٍة، َفَلّمــا َق ــٍة، َوُمكاَف ــَزٍة َثميَن ــُه بِجائِ ــلاً اأْن َيْحظــى ِمْن ــاِب؛ ُمَؤمِّ ْكــراِم الُكتّ بِاإِ

ــاً؛  ــاً َعظيم ــِه اإِْعجاب ــُت بِ ــَن، َفاأْعِجْب ــَك الثَّمي ــَراأُْت ُمَؤلََّف ــوُل: َق ــِف َيق ــى الُمَؤلِّ ــَب اإِل ــواُه، َكَت ــاأْنَُه َوَفْح َش

أنَّــُه ُيَحبِّــُب الُبْخــَل اإِلــى النـّـاِس، َوُيَزيُِّنــُه اإِلَْيِهــْم، َفاأنــا اأَهنُِّئــَك بِهــذا الِكتــاِب، َواأَتَمنـّـى لَــُه َرواجــاً َســريعاً،  لِ�

ْخــراِج  أْتعابِــَك، َوَتاأْمينــاً لُِمْســَتْقَبِلَك، َوَتْهِيَئــًة لِ�إ َوكُْنــُت اأَرْدُت اأْن اأكاِفَئــَك َعلــى هــذا الَجْهــِد؛ َتْقديــراً لِ�

ــَك  أنَّ ــاِء؛ لِ� ــِن الَعط ــدي َع ــَض َي ــَة، َفاأْقِب ــَك الّصائَِب ــَع نَصائَِح ــُت اأْن اأتَِّب ــي َراأْي ــِب، لِكنّ ــَن الُكُت ــِه ِم اأْمثالِ

بيــَن، الَّذيــَن  َمَدْحــَت الُبْخــَل َوالُبَخــلاَء. َوَمــْن اْسَتْرَشــَد بـِـَراأِي الُكتـّـاِب َوالُعَلمــاِء، َفَقــْد َســَلَك َســبيَل الُمَتاأدِّ

ــؤوَن بِاأنُْفِســِهْم َعــِن الَخَطــاأِ ".  َيْرَب

ْملاِء، محمود صافي، ص٣٧، ط٢، حمص، ١9٧٨م ُصوى ال�إ

َنْسَتْنِتُج

ــِة  ــى َحَرَكِتهــا، َوَحَرَك ــِر اإِل ــُب بِالنََّظ ــِة، َوتُْكَت ــِط الَكِلَم ــِرُد فــي َوَس ــَزٌة َت ــَي َهْم ــَطُة: ِه ــَزُة الُمَتَوسِّ الَهْم
ـذي َقْبَلهــا، َعلــى َحــْرٍف ُيناِســُب اأْقــوى الَحَرَكَتْيــِن، ِعْلمــاً اأنَّ اأْقــوى الَحــَركاِت ِهــَي:  الَحــْرِف الَـّ

ــكوُن. ــُة، َفالَفْتَحــُة، َفالسُّ مَّ الَكْســَرُة، َتليهــا الضَّ
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َتْدريٌب:

ْملائِيَِّة: آتَِيِة، بِالرُّجوِع اإِلى القاِعَدِة ال�إِ نَْكُتُب ُمْفَرَد كُلِّ َجْمٍع ِمَن الُجموِع ال�
الَماآِذن، الِفئات، الَمسائِل، الُفؤوس، الُبَؤر.

الَخطُّ

 ، ، َوالّديوانِــيُّ ْقَعــُة، َوالنَّْســُخ، َوالثُّلُــُث، َوالفاِرِســيُّ لِلَخــطِّ الَعَربــيِّ اأنْــواٌع َكثيــَرٌة، ِمْنهــا: الرُّ  

اْســِتْخداِمِهما. لَِكْثــَرِة  الُخطــوِط؛  اأْشــَهِر  ِمــْن  ْقَعــِة  َوالرُّ النَّْســِخ  َخطّــا  َوُيَعــدُّ   ، َوالكوفــيُّ

َي  َخــطُّ النَّْســِخ: ُهــَو ِمــْن اأْبَســِط اأنْــواِع الُخطــوِط؛ لُِســهولَِة ِقــراَءِة اأْحُرِفِه، َوَجمالِيَِّة َشــْكِلِه َوَرصانَِتِه، َوُســمِّ

بِهــذا ال�ْســِم؛ لَِكْثــَرِة اْســِتْعمالِِه فــي نَْســِخ الُكُتــِب، َوِمْنها: الُقْراآُن الَكريــُم، َوالُكُتُب الَمْدَرِســيَُّة، َوَغْيُرها.

ِة  ــوَّ ــَن الُق ــِه َبْي ــُع فــي ُحروِف ــِه، َيْجَم ــْرَعِة فــي ِكتاَبِت ــاُز بِالسُّ ــْهٌل، َيْمت ــيٌّ َس ــَو َخــطٌّ َعَربِ ــِة: ُه ْقَع َخــطُّ الرُّ

ــٍة. َق ــدوٍد َضيِّ ــي ُح ــكيِلِه اإِلّ� ف ــمُّ بَِتْش ــٍد، ل� ُيْهَت ــي اآٍن واِح َوالَجمــاِل ف

ْقَعِة: َنْكُتُب الَبْيَت ال�آتَِي َمرَّتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّتْيِن ِبَخطِّ الرُّ
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َتْدريٌب:

ْملائِيَِّة: آتَِيِة، بِالرُّجوِع اإِلى القاِعَدِة ال�إِ نَْكُتُب ُمْفَرَد كُلِّ َجْمٍع ِمَن الُجموِع ال�
الَماآِذن، الِفئات، الَمسائِل، الُفؤوس، الُبَؤر.

الَخطُّ

 ، ، َوالّديوانِــيُّ ْقَعــُة، َوالنَّْســُخ، َوالثُّلُــُث، َوالفاِرِســيُّ لِلَخــطِّ الَعَربــيِّ اأنْــواٌع َكثيــَرٌة، ِمْنهــا: الرُّ  

اْســِتْخداِمِهما. لَِكْثــَرِة  الُخطــوِط؛  اأْشــَهِر  ِمــْن  ْقَعــِة  َوالرُّ النَّْســِخ  َخطّــا  َوُيَعــدُّ   ، َوالكوفــيُّ

َي  َخــطُّ النَّْســِخ: ُهــَو ِمــْن اأْبَســِط اأنْــواِع الُخطــوِط؛ لُِســهولَِة ِقــراَءِة اأْحُرِفِه، َوَجمالِيَِّة َشــْكِلِه َوَرصانَِتِه، َوُســمِّ

بِهــذا ال�ْســِم؛ لَِكْثــَرِة اْســِتْعمالِِه فــي نَْســِخ الُكُتــِب، َوِمْنها: الُقْراآُن الَكريــُم، َوالُكُتُب الَمْدَرِســيَُّة، َوَغْيُرها.

ِة  ــوَّ ــَن الُق ــِه َبْي ــُع فــي ُحروِف ــِه، َيْجَم ــْرَعِة فــي ِكتاَبِت ــاُز بِالسُّ ــْهٌل، َيْمت ــيٌّ َس ــَو َخــطٌّ َعَربِ ــِة: ُه ْقَع َخــطُّ الرُّ

ــٍة. َق ــدوٍد َضيِّ ــي ُح ــكيِلِه اإِلّ� ف ــمُّ بَِتْش ــٍد، ل� ُيْهَت ــي اآٍن واِح َوالَجمــاِل ف

ْقَعِة: َنْكُتُب الَبْيَت ال�آتَِي َمرَّتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّتْيِن ِبَخطِّ الرُّ

                                                                                       

                                                                                       

     

                                                                                       

                                                                                       

 
التَّْعبيُر

ــٍق،  َدٍة. َكَوْصــِف َطري ــدِّ ــراٍض ُمَتَع ــْن اأْغ ــِر َع ــَرٍة، لِلتَّْعبي ــَرٍة َقصي ــِة ِفْق ــى ِكتاَب ــاُج اإِل ــا نَْحت ــراً م َكثي  
ْرشــاِد اإِلــى َفوائـِـِد َدواٍء اأْو َشــراٍب اأْو َطعــاٍم، اأْو  اأْو َوْصــِف َمْوِقــٍف، اأْو ِذْكــِر ُخُطــواِت ُمعاَمَلــٍة مــا، اأِو ال�إِ

ُر  يَّــِة َشــْيٍء، اأْو ِذْكــِر اأْضــراِر َشــْيٍء اآَخــَر. َوالِفْقــَرُة الَقصيــَرُة َمْجموَعــٌة ِمــَن الُجَمــِل الَّتــي تَُطــوِّ َتْوضيــِح اأَهمِّ

ئيَســَة، ُمَترابَِطــًة فيمــا َبْيَنهــا َوُمَتَسْلِســَلًة، َتْبَداأ بَِســْطٍر َجديــٍد، َوَتْنَتهــي بَِعلاَمــِة َتْرقيــٍم ُمناِســَبٍة. الِفْكــَرَة الرَّ

َوَتُمرُّ ِكتاَبُة الِفْقَرِة في َثلاِث َمراحَل، ِهَي:

ــْخُص لِِكتاَبــِة الِفْقــَرِة؛ بَِتْحديــِد الِفْكــَرِة  ١- َمْرَحَلــُة مــا َقْبــَل الِكتاَبــِة: َوفــي هــِذِه الَمْرَحَلــِة ُيَخطِّــُط الشَّ

ــَة ثانِيــاً. ــُح الِفْكــَرَة العامَّ ــِة الَّتــي تَُوضِّ أْفــكاِر الَفْرِعيَّ ل�ً، ثُــمَّ َتْحديــِد ال� ــِة اأوَّ العامَّ

أولــى لِْلِفْقــَرِة، ثُــمَّ َيْكُتــُب ُجْمَلــَة الَمْوضــوِع، )الُجْمَلــَة  َدَة ال� ٢- َمْرَحَلــُة الِكتاَبــِة: وفيهــا َيْكُتــُب الُمَســوَّ

ــكاِر الَّتــي  أْف ــِن ال� ــُر َع ــَة الَّتــي تَُعبِّ أْخــرى الّداِعَم ــَل ال� ــُف اإِلَْيهــا الُجَم ــمَّ ُيضي ــَة(، ثُ ــَة اأِو الّضابَِط الِمْفتاِحيَّ

َجَمَعهــا َواْختاَرهــا فــي َمْرَحَلــِة مــا َقْبــَل الِكتاَبــِة.

ــيُّ  ْملائِ ــُق ال�إِ ــُة التَّْدقي ــُة، َوالثّانَِي أولــى الُمراَجَع ــِن: ال� ــِة: َوَتاأْتِــي فــي ُخْطَوَتْي ــَد الِكتاَب ــا َبْع ــُة م ٣- َمْرَحَل

ــَن  ــَت ِم ــَرِة؛ لَِيَتَثبَّ ــراَءَة الِفْق ــْخُص ِق ــُد الشَّ ــِة ُيعي ــي الُمراَجَع ــِم. َوف ــاِت التَّْرقي ــُف َعلام ؛ َوَتْوظي ــِويُّ َوالنَّْح

ْملائِــيُّ  ــمَّ َياأْتــي التَّْدقيــُق ال�إِ . ثُ أَهــمِّ اإِلــى الُمِهــمِّ الُوضــوِح، َوُحْســِن التَّْنظيــِم، َوالتَّْرتيــِب الَمْنِطِقــيِّ ِمــَن ال�

ــائَِعِة فــي الَهْمــزاِت، َوالتّــاِء الَمْربوَطــِة َوالهــاِء، َوالَكِلمــاِت  أْخطــاِء الشَّ ــَه اإِلــى َمكاِمــِن ال� ؛ لَِيَتَنبَّ َوالنَّْحــِويُّ

ــِر ذلِــَك. ــِة، اأْو فــي َغْي ْعَب الصَّ

ْفنــا اإلــى مــا َســَبَق، َهّيــا نُســاِعْد اأْحَمــَد فــي َوْضــِع ُمَخطَّــٍط، ُيعيُنــُه َعلــى اإنْشــاِء ِفْقــَرٍة  آَن؛ َبْعــَد اأْن َتَعرَّ وال�

َعــِن التَّســاُمِح، ُمْســَتفيديَن ِمــَن الُخْطــواِت الثَّــلاِث الّســابَِقِة.
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ال�ْسِتماُع والُمحاَدَثُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� ْيتوُن ِغذاءٌ وُهِويٌَّة( ، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )الزَّ
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ْيتوِن َوالَجدِّ. َنِصُف الَعلاَقَة َبْيَن الزَّ

آتَِيِة: َسطََّرها، َوشائُِج، تُماهي. نَْذكُُر َمعانَِي الُْمْفَرداِت ال�

ْيتونَِة اإِلى اأْعدائِها. نَُبيُِّن ِرسالََة الزَّ

ْيتونَُة الَْجميَل اإِلى صاِحِبها؟ َكْيَف َتُردُّ الزَّ

ْيِت. يَِّة الزَّ نَْذكُُر َمَثلاً َشْعِبّياً َعْن اأَهمِّ

ُح ما نَْفَهُمُه ِمْن َقْوِل الّشاِعِر َمْحمود َدْرويش: نَُوضِّ

ْيُت َدْمعاً. ْيتوُن غاِرَسُه لَصاَر الزَّ لَْو َيْذكُُر الزَّ

ْكليِل تَُزيُِّن نَواِصَي الِجباِل". ُح َجماَل التَّْصويِر في ِعباَرِة: "األ� َتراها َكال�إِ نَُوضِّ

أْجداِد: "َغَرسوا َفاأَكْلنا َونَْغِرُس َفَياأْكُلوَن". نَُبيُِّن اآراَءنا في َقْوِل ال�

. نَْقَتِرُح ُعْنواناً اآَخَر لِلنَّصِّ

؟ اأْسِئَلٌة:

ْرُس الثّاني الدَّ
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــِر فــي الُقــْدِس، عــاَم ١9٤١م.  َمحمــود شــقير كاتـِـٌب ِفَلْســطيِنيٌّ ِمــْن َمواليــِد َجَبــِل الُْمَكبِّ

أْطفــاِل. أْقصوَصــِة، َواأَدِب الّســيَرِة، َواأَدِب ال� ــِة الَقصيــَرِة، َواْل� نََبــَغ فــي ِكتاَبــِة الِقصَّ

ــِة  ــِة َعلــى لُْقَم ــمِّ الِفَلْســطيِنيِّ فــي الُمحاَفَظ ــْن َه ُث َع ــا، َتَتَحــدَّ ــَن اأْيدين ــُة الَّتــي َبْي َوالِقصَّ

أمِّ الِفَلْســطيِنيَِّة، َوَخْوَفهــا َعلــى  ــُح ُمعانــاَة ال� َعْيِشــِه، َواْرتِباِطــِه بِاأْرِضــِه َوَزْيتونِــِه، َوتَُوضِّ

ــَرِة. ــِه الجائِ ــلاِل، َوانِْتهاكاتِ ــِة ال�ْحِت ــْن َغْطَرَس ــا ِم عائَِلِته

ٌة َقصيَرٌة: َزْيــٌت قِصَّ
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ٌة َقصيَرٌة: محمود شقير قِصَّ

آَن فــي الطَّريــِق اإِلــى الَبْيِت، َيُدُه َعلى َقْلِبِه ِمْن ُحلُِمها  ُهمــا ال�  

الُمريــِع، َوَيُدهــا َعلــى َقْلِبهــا ِمــْن ُحلُِمهــا، َيْجِلســاِن ُمَتلاِصَقْيــِن في 

آَن  غيــَرِة الَّتــي َتْحِمــُل ال� الَمْقَعــِد الُمجــاِورِ للّســائِِق، فــي الّشــاِحَنِة الصَّ

َعْشــَر َصفائِــَح ِمــَن الزَّْيــِت.

ــوَد اْعَتَرضــوا  ــِن اأنَّ الُجن ــَل لَْيَلَتْي ــْراأُة َراأْت فــي ُحلُِمهــا َقْب الَم  

الّشــاِحَنَة فــي َوَضــِح النَّهــارِ، اأَمــروا الَمــْراأَة اأْن َتِقَف َبعيــداً دوَن َحراٍك، 

َواأَمــروا الرَُّجــَل اأْن ُيْنــِزَل ِمــَن الّشــاِحَنِة َصفائـِـَح الزَّْيِت كُلَّهــا، َراأْت في 

فائـِـُح َمْرعوَبًة  ُحلُِمهــا اأنَّ الرَُّجــَل َيْصــَدُع بِمــا ُيْؤَمــُر بِِه، َتْصَطفُّ الصَّ

ــوَن  ــمَّ ُيْطِلق ــٍف َواْزِدراٍء، ثُ ــوُد ِبَصَل ــا الُجن لُه ــِف، َيَتاأمَّ ــى الرَّصي َعل

هــاِت َبناِدِقِهــْم، َيْنَدلـِـُق الزَّْيــُت اأْخَضــَر يانِعــاً  َعَلْيهــا الرَّصــاَص ِمــْن فُوَّ

فائِِح،  ِمــْن َعَشــراِت الثُّقــوِب الَّتــي اأْحَدَثهــا الرَّصاُص في اأْجســاِد الصَّ

َوالَمــْراأُة تُحــاِوُل اأْن َتُســدَّ الثُّقــوَب بِِقَطــٍع ِمــَن الُقماِش الَّــذي ل� َتْدري 

ِمــْن اأْيــَن َتكاَثــَر َبْيــَن َيَدْيهــا، َوحيَنمــا ل� َتْنَفــُع ُمحاَول�تُهــا َتْهِجُم َعلى 

بوَن َبناِدَقُهْم َصــْوَب َصْدرِها،  الُجنــوِد، َتْضِرُبُهــْم بَِقْبَضــِة َيِدها، ُيَصوِّ

َفَتفيــُق ِمــْن نَْوِمهــا، َوِهــَي فــي ُذْعــٍر َشــديٍد.

قــاَل لَهــا الرَُّجــُل: اْهَدئــي يــا بِْنــَت الَحــلاِل، هــِذِه اأْضغــاُث   
اأْحــلاٍم.

قالَْت الَمْراأةُ: َكْيَف اأْهَداأ َواأنا اأراُهْم كُلَّ َيْومٍ َيْنَعفوَن الطَّحيَن   

أْغِطَيةِ َوالَوســائِِد في الُبيوِت؟!  َعلــى الَبــلاِط، َوَيْدلُقــوَن الزَّْيــَت َفــْوَق ال�

َوَظــلَّ الرَُّجــُل َيــْروي لَهــا الِحكايــاِت الُمَســلَِّيَة اإِلــى مــا َبْعــَد ُمْنَتَصــِف 

اللَّْيــِل، َحتـّـى اْســَتكاَنْت َوناَمــْت ِمــْن َجديــٍد. َوالرَُّجــُل لَــْم َيَنــْم َحتّى 

الُمريُع: الُمْفِزُع.

َيْصَدُع: َيْجَهُر بِِه دوَن 
َخْوٍف.

َلُف: التََّكبُُّر َوالَعْجَرَفُة. الصَّ

هانَُة. ال�ْزِدراُء: ال�ْحِتقاُر َوال�إِ

ْوُب: الِجَهُة اأِو النّاِحَيُة. الصَّ

ال�أْضغاُث: ما كاَن ِمَن 
أْحلاِم ُمْضَطِرباً َيْصُعُب  ال�

َتاأويلُُه.

اْسَتكانَْت: َخَضَعْت َوَهَداأْت.

َمعاني الُمْفَرداِت الِقراَءُة:
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لُها فــي نَْوِمها اْلُمزَْعــزَِع. اإِنَُّه  بــاِح. اأْشــَفَق َعلــى الَمــْراأةِ، َوُهــَو َيَتاأمَّ الصَّ

أْول�ِد. أْمُر بَِمؤونَةِ الَبْيــِت َولُْقَمــةِ ال� َيْعــرُِف َقَلَقهــا حيَنمــا َيَتَعلَّــُق ال�

َبْعــَد ُمْنَتَصــِف اللَّْيِل بَِقليــٍل جاَء َدْوُرُهمــا. اأَخَذْت )ماِكناُت(  
ــاِت الزَّْيتــوِن الَخْضــراَء،  ــةِ الُمجــاِوَرةِ َتْهــُرُس َحّب الَحديــِد فــي الَمديَن

الَّتــي تُْشــِبُه َحَدقــاِت الُعيــوِن. الرَُّجــُل ُيتابـِـُع الزَّْيــَت الَّــذي َيَتَدفَّــُق في 

ِحْشــَمٍة َواْعِتداٍل. َوالَمْراأةُ َتْذكُُر اْســَم اللِه في َصْوٍت َمْســموٍع َكْي 

َتُحــلَّ الَبَرَكــُة َوَيَتضاَعــَف الَمْحصوُل، ثُمَّ َتْركُُض فــي اأْرجاِء الَمكاِن، 

ــُئ الَمزيــَد ِمــْن َصفائـِـِح الَحديــِد، َوالرَُّجــُل َيْرُمُقهــا فــي اإِْعجاٍب،  تَُهيِّ

َوَيقــوُل: اإنَّهــا َكْنــٌز َثميــٌن، اإِنَّهــا نَــّواَرةُ الــدّارِ.

آَن فــي الطَّريــِق اإِلــى الَبْيــِت َيْنمــو فــي َصْدَرْيِهمــا َقَلــٌق  ُهمــا ال�  

أْول�ِد، قــاَل اإِنَُّه  ُمْســَتِبدٌّ، َوالّســائُِق الَّــذي َقــدََّر ِحْرَصُهمــا َعلــى لُْقَمــةِ ال�

َيْعــرُِف َطريقــاً َفْرِعّيــاً ُيَجنُِّبُهمــا حاِجــَز الَجْيــِش، َوالَمــْراأةُ اْرتــاَح بالُهــا 

لِْلِفْكــَرةِ، َوالرَُّجــُل َبْعــَد َتــَردٍُّد اأشــاَر اإِلــى الّســائِِق اأْن َيْفَعــَل مــا ُيريــُد.

فائـِـَح  آَن َعلــى َمْرمــى َحَجــرٍ ِمــَن الَبْيــِت، َيْنُقــلاِن الصَّ ُهمــا ال�  

ــُر ُخْبــَز  حــوِن، تَُحضِّ اإِلــى الدّاِخــِل، َوالَمــْراأةُ َتْســُكُب الزَّْيــَت فــي الصُّ

الطّابــوِن َوالزَّْعَتــَر، َيــاأْكُُل اأْول�ُدهــا َواأْول�ُد الجيــراِن َوَيْشــَبعوَن، َوالَمــْراأُة 

َيْطَمِئــنُّ بالُهــا اإِلــى حيــَن.

ــْراأُة  ــدّى الَم ــَت، َتَتَص ــوُد الَبْي ــُم الُجن ــي، ُيداِه ــْومِ التّال ــي َمســاِء الَي ف

أْول�ُد لَُهــْم، فَيْخَتِلــُط الطَّحيــُن بِالــدَّمِ َوالزَّْيــِت. َوال�

ِمْن َمْجموَعِتِه الِقَصِصيَِّة )َصْمُت النَّواِفِذ(.

الُْمَزْعَزُع: الُمْضَطِرُب.

واُد الُمْسَتديُر  الَحَدَقُة: السَّ
َوَسَط الَعْيِن.

الِحْشَمُة: الَحياُء َوالرَّزانَُة 
َوالَوقاُر.

َرَمَقُه: نََظَر اإِلَْيِه.
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

اإِشــاَرَة )( ُمقاِبــَل الِعبــاَرِة َغْيــِر  حيَحــِة، َو َنَضــُع اإِشــاَرَة )( ُمقاِبــَل الِعبــاَرِة الصَّ

حيَحــِة فيمــا َياأْتــي: الصَّ

ْيتوِن َوَعْصِرِه.                         )          ( أمُّ ُمْرتاَحًة لَِمْوِسِم َجْنِي الزَّ اأـ    َبَدِت ال�
ْيِت نَهاراً.         )          ( ب-  َراأِت الَمْراأُة في َمناِمها اأنَّ الُجنوَد اْعَتَرضوا شاِحَنَة الزَّ
ج-  اْسَتْيَقَظِت الَمْراأُة ِمْن ُحلُِمها الُمريِع، َوِهَي َتْهُجُم َعلى ُجنوِد ال�ْحِتلاِل.  )          (

أْحلاِم الُمْزِعَجِة الَّتي كانَْت الَمْراأُة َتراها كُلَّ لَْيَلٍة؟ ما َسَبُب ال�
ماذا َفَعَل الرَُّجُل لَِزْوَجِتِه َحتّى َتْهَداأ َوَتناَم ؟

ْيتوِن في الِمْعَصَرِة. ُح َسَبَب ِذْكِر الَمْراأِة اْسَم اللِه بَِصْوٍت َمْسموٍع اأْثناَء َهْرِس الزَّ نَُوضِّ
ْيِت. ْوُج َزْوَجَتُه، َوِهَي َتْهَتمُّ بَِتْعِبَئِة َصفائِِح الزَّ ُد ال�أْوصاَف الَّتي نََعَت بِها الزَّ نَُحدِّ

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

نَُعلُِّل:
ْيِت.  اأ ـ   َتكاثَُر الثُّقوِب في َتَنكاِت الزَّ

ب-  لُجوَء الّسائِِق اإِلى ُطُرٍق َفْرِعيٍَّة، َوُهَو ُيِقلُّ الرَُّجَل َوَزْوَجَتُه اإِلى الَقْرَيِة.
جـ   ُهجوَم الَمْراأِة َعلى ُجنوِد ال�ْحِتلاِل َتْضِرُبُهْم بَِقْبَضِة َيِدها.

ُح َدل�لَة ُكلٍّ ِمّما َياأْتي: نَُوضِّ
أْول�ِد. أْمُر بَِمؤونَِة الَبْيِت َولُْقَمِة ال�  اأ ـ   ُهَو َيْعِرُف َقَلَقها حيَنما َيَتَعلَُّق ال�

آَن َعلى َمْرمى َحَجٍر ِمَن الَبْيِت. ب-  ُهما ال�
لُّها الُجنوُد بَِصَلٍف َواْزِدراٍء. ج-   َيَتاأمَّ
ْيِت. ِم َوالزَّ دـ    َيْخَتِلُط الطَّحيُن بِالدَّ

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي: نَُوضِّ

ْيتوِن الَخْضراَء الَّتي تُْشِبُه َحَدقاِت الُعيوِن. اأـ  اأَخَذْت ماِكناُت الَحديِد َتْهُرُس َحّباِت الزَّ

١

٢
٣
٤
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ب- َيْنمو في َصْدَرْيِهما َقَلٌق ُمْسَتِبدٌّ.

فائُِح َمْرعوَبًة َعلى الرَّصيِف. ج-  َتْصَطفُّ الصَّ

ْيَت الَّذي َيَتَدفَُّق في ِحْشَمٍة َواْعِتداٍل. د-   ُيتابُِع الرَُّجُل الزَّ

  الَمْراأُة َشريُك الرَُّجِل في الِبناِء َوالِكفاِح، نَُدلُِّل َعلى ذلَِك ِباأْمِثَلٍة ِمَن الواقِِع.

ِة:   نُْكِمُل الَفراغاِت ال�آتَِيَة ِبما ُيناِسُبها، اْعِتمادًا َعلى ما َوَرَد في الِقصَّ

اأ ـ   الَحَدُث الرَّئيُس ُهَو ...........

ْخِصيَُّة الِمْحَورِيَُّة ِهَي .......... ب ـ الشَّ

راِع ُهما ............ َو .......... ج ـ  َطَرفا الصِّ

ِة ُهَو ........... َمُن الَّذي َجَرْت فيِه اأْحداُث الِقصَّ د ـ  الزَّ

ُة ِبـ ...................... هـ ـ اْنَتَهِت الِقصَّ

الـلُّـَغـُة

١- َنْذُكُر َنوَْع ُكلِّ َجْمٍع ِمَن الُجموِع ال�آتَِيِة:

فائُِح، الَحَدقاُت. الُعيوُن، الُمزاِرعون، الُجنوُد، الصَّ

٢- َنقوُل:

َهذا اأْخَضُر يانٌِع، اأو اأْبَيُض ناِصٌع، اأو اأْحَمُر...........، اأو اأْسَوُد.........

٤

5
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، ُولـِـَد عــام ١9٢9م، فــي َمديَنِة النّاِصَرِة الِفَلْســطيِنيَِّة.  َتْوفيــق اأميــن َزيـّـاد، شــاِعٌر ِفَلْســطيِنيٌّ

ــْيٍر  ــْوُت فــي حــاِدِث َس ــُه الَم ــِم، واْخَتَطَف ــلاِل الغاِش ــُه ُمناِضــلاً ِضــدَّ ال�ْحِت اأْمضــى َحياَت

ــهيِد )ياِســر َعَرفــات( فــي  ئيــِس الشَّ ــٌد ِمــن اْســِتْقباِل الرَّ ٍع، عــام ١99٤م، َوُهــَو عائِ ــَروِّ ُم

اأريحــا. َوِمــْن اأَهــمِّ اأْعمالـِـِه: )اأُشــدُّ َعلــى اأياديُكــم( و )اْدِفنــوا اأْمواَتُكْم َوانَْهضوا( و)ُســَجناُء 

يَِّة(. الُحرِّ

ــا،  ــا، َوِحماَيِته ــبُِّث بِه ــروَرِة التََّش أْرِض َوَض ــِن ال� ُث َع ــدَّ ــا َيَتَح ــَن اأْيدين ــذي َبْي ــصُّ الَّ َوالنَّ

هــا َوِضــدَّ اأْبنائِهــا اأْبَشــَع الَمجــاِزِر. َوالُْمحاَفَظــِة َعَلْيهــا ِمــَن ال�ْحِتــلاِل، الَّــذي اْرَتَكــَب ِضدَّ

َعلى ِجْذِع َزْيتوَنٍة
توفيق َزّياد

: ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ
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أنّي ل� اأحيُك الّصوْف لِ�

أواِمِر التَّْوقيْف أنّي كُلَّ َيْوٍم ُعْرَضٌة لِ� لِ�

َوَبْيتي ُعْرَضٌة لِِزياَرِة البوليِس

لِلتَّْفتيِش، َوالتَّْنظيْف 
أنّي عاِجٌز اأْن اأْشَتري َوَرقاً لِ�

َساأْحِفُر كُلَّ ما األْقى

َواأْحِفُر كُلَّ اأْسراري

َعلى َزْيتونٍَة

في ساَحِة الّداِر.

*****

َساأْحِفُر َرْقَم كُلِّ َقسيَمٍة

ِمْن اأْرِضنا ُسِلَبْت

َوَمْوِقَع َقْرَيتي، َوُحدوَدها،

َوُبيوَت اأْهليها الَّتي نُِسَفْت

َواأْشجاري الَّتي اْقُتِلَعْت

يٍَّة ُسِحَقْت َوكُلَّ ُزَهْيَرٍة َبرِّ

*****

جوِن واأسماَء السُّ

َونَْوَع كُلِّ )َكَلْبَشٍة(

ْت َعلى َكّفي ُشدَّ

َو )دوسيهاِت( ُحّراسي

َوكُلَّ َشتيَمٍة

ُصبَّْت َعلى راسي

اأحيُك الّصوَف: اأنِْسُجُه، 
َوفي الَقصيَدِة اإِحالٌَة 

اإِلى اْمَراأٍة كانَْت َتحيُك 
بِالّصوِف اأْسماَء َمْن 

خانوا الثَّْوَرَة الَفَرنِْسيََّة سنة 
١٧٨9م، بَِقْصِد ُمعاَقَبِتِهْم 

َبْعَد النَّْصِر.

الَقسيَمُة: َوثيَقُة ُمْلِكيَِّة 
أْرِض، َوِهَي في النَّصِّ  ال�

أْرِض. ِقْطَعُة ال�

الَكَلْبشاُت: َكِلَمٌة َغْيُر 
َعَربِيٍَّة، َوَتْعني الُقيوَد.

الّدوسيهاُت: َكِلَمٌة َغْيُر 
َعَربِيٍَّة، َوِهَي َمَلّفاٌت تُوَضُع 

أْوراُق.  فيها ال�

َمعاني الُمْفَرداِت
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*****

َواأْحِفُر:

َكفَر قاِسم لَْسُت اأنْساها.

َواأْحِفُر:

َدْيَر ياسيٍن تَُشرُِّش ِفيَّ ِذْكراها.

َواأْحِفُر:

َة الَماأْساِة َقْد َوَصْلنا ِقمَّ

ل�َكْتنا َولُْكناها،

َولِكنّا... َوَصْلناها!

*****

لَِكْي اأذكُْر، َوَكْي تْذكُْر

َساأْبقى قائِماً اأْحِفْر

َجميَع فُصوِل َماأْساتي

َوكُلَّ َمراِحِل النَّْكَبْة

ِمَن الَحبَّْة

اإلى الُقبَّْة

َعلى َزْيتونٍَة

في ساَحِة الّداِر.

تَُشرُِّش: ُيْصِبُح لَها 
ُر. ُشروٌش، بَِمْعنى َتَتَجذَّ

ل�َك: َعَلَك، وَمَضَغ.
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َفوائُِد ُلَغِويٌَّة:

فــاَدِة َمْعنــى ال�ْســِتْقباِل َوال�ْســِتْمراِريَِّة؛ َوِمثــاُل ذلـِـَك فــي  َتْدُخــُل الّســيُن َعلــى الِفْعــِل الُمضــاِرِع؛ ل�إِ

: َســاأْحِفُر كُلَّ مــا األْقــى، َســاأْبقى قائِمــاً اأْحِفــْر. ــْعِريِّ النَّــصِّ الشِّ

الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحةِ فيما َياأْتي: حيَحةِ، َواإِشــاَرَة )( ُمقابَِل الِعباَرةِ َغْيرِ الصَّ ١- نََضُع اإِشــاَرَة )( ُمقابَِل الِعباَرةِ الصَّ

اأ ـ   َتْنَتمي هذِه الَقصيَدُة اإِلى اأَدِب الُمقاَوَمِة.                 )            (

ب ـ َكَتَب الّشاِعُر فُصوَل َماأْساتِِه َعلى الَوَرِق.            )            (
ج -  َتْمتاُز الَقصيَدُة بَِوْحَدِة القاِفَيِة.                       )            (

ْيتونَِة؟ ٢ـ لِماذا ُيريُد الّشاِعُر اأْن َيْحِفَر اأْسراَرُه َعلى ِجْذِع الزَّ

ْيتونَِة. أْسراَر الَّتي ُيريُد الّشاِعُر اأْن َيْحِفَرها َعلى ِجْذِع الزَّ ُح ال� ٣ـ نَُوضِّ

أْرُض الِفَلْسطيِنيَُّة َكما َيْظَهُر في الَقصيَدِة. ٤ـ نَُبيُِّن ما َتَتَعرَُّض لَُه ال�

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

ُح ذلَِك.- ١ ، نَُوضِّ َيَتَعرَُّض الّشاِعُر َوَشْعُبُه اإِلى ُعقوباٍت نَْفِسيٍَّة ِمَن الُمْحَتلِّ

اأكَّــَد الّشــاِعُر اأنَّــُه لَــْن َيْنســى َمْجَزَرَتــْي: َدْيــَر ياســين، َوَكْفــَر قاِســم، ُمْســَتْخِدماً )تَُشــرُِّش، َولَْســُت - ٢

اأنْســاها(، نَْســَتْنِتُج الَعلاَقــَة الَّتــي َتْربـِـُط َبْيــَن الَمْعَنَيْيــِن.

نَْسَتْنِتُج الَعواِطَف الَّتي تَُسْيِطُر َعلى الّشاِعِر في الَقصيَدِة.- ٣

 -٤. ْعِبيَِّة، نَُدلُِّل َعلى ذلَِك ِمَن النَّصِّ أْمثاِل الشَّ  ُيَوظُِّف الّشاِعُر في َقصيَدتِِه َبْعَض ال�

نَُبيُِّن ِدل�لَة كُلٍّ ِمّما َياأْتي:- 5

أنّي ل� اأحيُك الّصوف. اأ ـ  لِ�
َة الَماأْساِة، ل�َكْتنا َولُْكناها.  ب- َقْد َوَصْلنا ِقمَّ
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الـلُّـَغـُة

نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلَمَتْيِن الُمَتشاِبَهَتْيِن فيما َياأْتي:- ١

ــنْيَ  ــوا َب ــوا َوتُْصلُِح وا َوَتتَُّق ــَرّ ْن َت
َ
ــْم أ ْيَمانُِك

َ
ــًة ِل َ ُعرَْض ــوا الَّ ــى: ﴿ َوَل َتَْعلُ ــاَل َتعال اأ ـ   ق

ــرة: ٢٢٤(  ــٌم ﴾  )البق ــِميٌع َعلِي ُ َس ــاِس َوالَّ انلَّ
ب ـ ُبيوتُنا ُعْرَضٌة لِلتَّْفتيِش ِمَن ال�ْحِتلاِل.

أْسماَء الّدالََّة َعلى َحَدٍث.- ٢ نَْسَتْخِرُج ِمَن الَقصيَدِة ال�

الَقواِعُد

الُجْمَلُة الِفْعِليَُّة

الَمْجموَعُة ال�أولى:
اأ-   راأْت في ُحلُِمها اأنَّ الرَُّجَل َيْصَدُع بِما ُيْؤَمُر.

فائُِح َمْرعوَبًة َعلى الطَّريِق. ب- َتْصَطفُّ الصَّ

ج- اْهَدئي يا بِْنَت الَحلاِل.

َنـَتــاأمَّـُل

أولــى َبــَداأْت بِالِفْعــِل )َراأْت(، َوُهــَو ِفْعٌل ماٍض،  اأنَّ كُلَّ ُجْمَلــٍة ِمــَن الُجَمــِل الّســابَِقِة َبــَداأْت بِِفْعــٍل؛ َفالُجْمَلــُة ال�
(، َوُهــَو ِفْعــٌل ُمضــارٌِع، َوالُجْمَلــُة الثّالَِثــُة َبــَداأْت بِالِفْعــِل )اْهَدئي(،  َوالُجْمَلــُة الثّانَِيــُة َبــَداأْت بِالِفْعــِل )َتْصَطــفُّ

َوُهــَو ِفْعــُل اأْمــٍر، لِهــذا نَُســّمي كُلَّ ُجْمَلــٍة ِمــَن الُْجَمــِل الّســابَِقِة، ُجْمَلــًة ِفْعِليًَّة.

الَمْجموَعُة الثّانَِيُة:

ْيُت اأْخَضَر يانِعاً. اأ-   َيْنَدلُِق الزَّ

لُها. ب- اأْشَفَق الرَُّجُل َعلى الَمْراأِة َوُهَو َيَتاأمَّ
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ج-  ُيْطِلُق الُجنوُد َعَلْيها الرَّصاَص.

فائَِح اإلى الّداِخِل. ْوجاِن الصَّ د-  َيْنُقُل الزَّ

َنـَتــاأمَّـُل

ــَداأ بِِفْعــٍل. َواأنَّ الِفْعــَل  أنَّهــا َتْب ــٌة؛ لِ� ــِل، نُلاِحــُظ اأنَّ الُجَمــَل الّســابَِقَة كُلَّهــا ُجَمــٌل ِفْعِليَّ ِعْنــَد التَّاأمُّ  
ــِه،  ــُت، َوالِفْعــَل )اأْشــَفَق( اأْســِنَد اإِلــى فاِعِل ْي ــِه، َوُهــَو الزَّ أولــى اأْســِنَد اإِلــى فاِعِل ــِة ال� ــُق( فــي الُجْمَل )يْنَدلِ
أولــى َوالثّانَِيــِة، َفَلــْن نَِجــَدُه، َوهــذا َيْعنــي اأنَّ  ُجــُل، َواإِذا َبَحْثنــا َعــِن الَمْفعــوِل بـِـِه فــي الُجْمَلَتْيــِن ال� َوُهــَو الرَّ
يانِــِه اإِلــى الَمْفعــوِل بِــِه. َوفــي  الِفْعَلْيــِن )َيْنَدلِــُق، َواأْشــَفَق( ِفْعــلاِن ل�ِزمــاِن َيْكَتِفيــاِن بِالفاِعــِل، َول� َيَتَعدَّ
ْوجــاِن(.  الُمقابـِـِل نَِجــُد اأنَّ الِفْعَلْيــِن )ُيْطِلــُق، َوَيْنُقــُل( َقــْد اأْســِندا اإِلــى الْفاِعَلْيــِن، َوُهمــا: )الُجنــوُد، َوالزَّ
فائِــَح( َواإِذا َبَحْثنــا َعــِن الَمْفعــوِل بـِـِه لـِـُكلٍّ ِمْنُهمــا نَِجــُد )الرَّصــاَص( َمْفعــول�ً بـِـِه لِْلِفْعــِل ُيْطِلــُق، َو)الصَّ
يــاِن، لَــْم َيْكَتــِف كٌُل  َمْفعــول�ً بـِـِه لِْلِفْعــِل َيْنُقــُل. َوَمفــاُد هــذا اأنَّ الِفْعَلْيــِن )ُيْطِلــُق، َوَيْنُقــُل( ِفْعــلاِن ُمَتَعدِّ

يــاُه اإِلــى َمْفعــوٍل بِــِه لِــُكلٍّ ِمْنُهمــا. ِمنُهمــا بِفاِعِلــِه، َبــْل َتَعدَّ

َنْسَتْنِتُج

ــُة: ِهــَي الُجْمَلــُة الَّتــي َتْبــَداأ بِالِفْعــِل، َوالفاِعــُل ُعْنُصــٌر اأساِســيٌّ فيهــا؛ َفــلا ُبــدَّ لِْلِفْعــِل  - الُجْمَلــُة الِفْعِليَّ
أنَّ َمْعنــى  يــاً؛ لِ� ِمــْن فاِعــٍل، اأّمــا الَمْفعــوُل بـِـِه َفَيكــوُن حاِضــراً فــي الُجْمَلــِة الَّتــي َيكــوُن فيهــا الِفْعــُل ُمَتَعدِّ

الُجْمَلــِة ل� َيْكَتِمــُل اإِلّ� بُِوجــوِدِه.

- الِفْعُل ِمْن َحْيُث التَّْعِدَيُة َواللُّزوُم َنوْعاِن: 

أْمعاِء الخاِوَيِة. الِفْعُل الّلازُِم: ُهَو الِفْعُل الَّذي َيْكَتفي بِفاِعِلِه، ِمْثَل: انَْتَصَر ال�أْسرى في َمْعَرَكِة ال�

الِفْعــل الُمَتَعــّدي: ُهــَو الِفْعــُل الَّــذي ل� َيْكَتفــي بِفاِعِلــِه، َبــْل َيَتَعــّداُه اإِلــى َمْفعــوٍل بِــِه، ِمْثــُل: اْســَتعاَد 
ــُه. ــْعُب ُحقوَق الشَّ

آِخــِر الِفْعــِل اأَحــَد َضمائِــِر النصــِب  فائِــَدٌة:  لِلتَّْمييــِز َبْيــَن الِفْعَليــِن: الــلَّاِزِم َوالُمَتَعــّدي، نُضيــُف لِ�
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ــْم  ــِمَعُه(، َواإِْن لَ ــِمَع )َس ــل: َس ــاً مث ي ــُل ُمَتَعدِّ ــى كاَن الِفْع ــُظ َوالَمْعن ــَتقاَم اللَّْف ْن اْس ــاإِ ــاِء، َف ــكاِف َوالَه كال

َيْســَتِقْم كاَن الِفْعــُل ل�ِزمــاً مثــل: نََجــَح. ل� َتْقَبــُل الّضميــَر.

َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

نَُوظُِّف ُكلَّ فِْعٍل ِمَن ال�أْفعاِل ال�آتَِيِة في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإْنشائِنا:

اأسَتعيُن، نََجَح، عاَقَب، اأْحِفُر.

التَّْدريُب الثّاني:

ْعري، َوَنْسَتْخِرُج ِمْنها َثلاَث ُجَمٍل فِْعِليٍَّة. َنعوُد اإِلى النَّصِّ الشِّ

التَّْدريُب الثّالُِث:

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:

اأ-   َصلّى الطِّْفُل في الَمْسِجِد ال�أْقصى.

ب- َيتَّقي الُمْؤِمُن َربَُّه.
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الَبلاَغُة

ِعْلُم الَبديِع
ناُت اللَّْفِظيَُّة الُمَحسِّ

الِجناُس

ــواٍن  ألَْفــاِظ اأِو الَمعانــي، بِاألْ ْفنــا ِعْلــَم الَبديــِع فــي الَوْحــَدِة الّســابَِقِة، اأنَّــُه ِعْلــُم َتْزييــِن ال�   َعرَّ
ــناٍت  ــْجِع، َوالِجنــاِس، َوُمَحسِّ ــناٍت لَْفِظيَّــًة َكالسَّ ، َتْشــَمُل ُمَحسِّ َبديَعــٍة ِمــَن الَجمــاِل اللَّْفِظــيِّ اأِو الَمْعَنــِويِّ

َوَغْيِرِهمــا. َوالُمقاَبَلــِة  َكالطِّبــاِق  َمْعَنِويَّــًة 

آتَِيَتْيِن: نَْقَراأ اأْمِثَلَة الَمْجموَعَتْيِن ال�

الَمْجموَعُة ال�أولى:

لو َهَوْيَت ال�ْجِتهاَد ما َهَوْيَت.- ١

لَْول� الَيميُن لََقبَّْلُت الَيميَن.- ٢

عاَبِة:- ٣ قاَل حاِفظ اإِبراهيم في الَوْصِف َوالدُّ
لي ِكساٌء اأنِْعْم بِِه ِمْن ِكساِء          اأنا فيِه اأتيُه ِمْثَل الِكسائي

قاَل الّشاعُر اأبو َتّماٍم: - ٤
نَُّه         َيْحيا لَدى َيْحيى ْبِن َعْبِد اللِّه ماِن َفاإِ ما ماَت ِمْن َكَرِم الزَّ

الَمْجموَعُة الَثانَِيُة:
 قاَل الّشاعُر خليل مطران:- ١

لِْلُمْسَتهاِم وِعْبَرٍة لِلّرائي يا لَلُغروِب َوما بِِه ِمْن َعْبَرٍة  

" اللُّهمَّ اآِمْن َرْوعاتِنا، واْسُتْر َعْوراتِنا ".٢- 

أميُر عبدالله الفيصل:- ٣  قاَل الّشاعُر ال�
ْهَر اإْن َمرَّ بي          ِمْن َغْيِر اأن ُيْملا َفراُغ الُعُمْر. وما اأَمرَّ الدَّ

ْيخان(- ٤ لاُم: " الَخْيُل َمْعقوٌد في نَواصيها الَخْيُر اإِلى َيْوِم الِقياَمِة ". )َرواُه الشَّ قاَل َعَلْيِه السَّ
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َنـَتــاأمَّـُل

أولــى، َوَجْدنــا فــي كُلِّ ِمثــاٍل َكِلَمَتْيِن ُمَتشــابَِهَتْيِن في اللَّْفِظ، ُمْخَتِلَفَتْيِن  ْلنــا اأْمِثَلــَة الَمْجموَعــِة ال� اإذا َتاأمَّ  
ِل جــاَءْت َكِلَمــُة )َهَوْيــَت( َمرََّتْيــِن، َول� َيْخفــى َعَلْينــا اأنَّ َمْعناها فــي ال�أولى ُهَو  أوَّ فــي الَمْعنــى؛ َففــي الِمثــاِل ال�

راَســِة. اأْحَبْبــَت، َوفــي الثّانَِيــِة َرَســْبَت فــي الدِّ

أولــى بَِمْعنى الَقَســمِ، َوفي الثَّانَِيِة          َوفــي الِمثــاِل الثّانــي َتَكــرَّرْت َكِلَمــُة )الَيميــِن( مرََّتْيــِن، َفجــاَءْت فــي ال�
بَمْعنــى الَيِد الُيْمنى.

أولــى َمْعنــى الثَّــْوِب، َوفي الثّانَِيِة          َوفــي الِمثــاِل الثّالـِـِث، َتَكــرَّرْت َكِلَمــُة )ِكســاِء( َمرََّتْيــِن؛ َواأفــاَدْت فــي ال�

. َوفــي الِمثــاِل الرّابـِـع تَكــرَّرْت َكِلَمــُة )َيْحيــى(  جــاَءْت َعَلمــاً لَِشــْيِخ نُحــاِة الكوَفــِة فــي الَقــْرِن الثّانــي الِهْجــِريِّ
أولــى ِفْعــلاً ُمضارِعــاً بَِمْعَنــى َيعيــُش، َوفــي الثّانَِيِة اْســماً لَِعَلمٍ ُهــَو َيْحيى. مرََّتْيــِن، َفجــاَءْت فــي ال�

ْلنــا كُلَّ َكِلَمَتْيــِن ِمّمــا َمضــى، َوَجْدنَاُهمــا ُمَتطابَِقَتْيــِن فــي اأْرَبَعِة اأْشــياَء، ِهَي: َعَدُد الُحــروِف، َونَْوُعها،  َواإِذا َتاأمَّ
َوَتْرتيُبهــا َوَحَرَكُتهــا، َوُمْخَتِلَفَتْيــِن فــي الَمْعنــى، َوهذا ما ُيَســّمى ِبالِجنــاِس التّامِ.

ْلنــا اأْمِثَلــَة الَمْجموَعــِة الثّانَِيــِة، َوَجْدنــا اأنَّ كُلَّ َكِلَمَتْيــِن فــي كُلِّ ِمثــاٍل، َقــِد اْخَتَلَفتــا فــي ُرْكــٍن          َواإِذا َتاأمَّ
ِل َتشــاَبَهْت )ِعْبــَرة، َوَعْبَرة( في اللَّْفِظ، واْخَتلَفتا  أوَّ أْرَبَعــِة، اأْو اأْكَثــَر، َففــي الِمثــاِل ال� واِحــٍد ِمــْن اأْركاِن الِوفــاِق ال�

فــي الَمْعنــى. َحْيــُث اتََّفَقتــا فــي َعــَدِد الُحــروِف َوَتْرتيِبهــا َونَــْوِع الُحــروِف، َولِكنَُّهمــا اْخَتَلفتــا فــي َحَرَكِتها.

ــِب الُحــروِف،  ــا فــي َتْرتي ــٍه، َواْخَتَلَفت ــِة اأْوُج ــا فــي َثلاَث ــِد اتََّفَقت ــا( َفَق ــا، َوَعْوراتِن ــا )َرْوعاتِن ــا َكِلَمت         اأّم
َواْخَتَلَفــْت َكِلَمتــا )اأَمــرَّ، َمــرَّ( فــي َعــَدِد الُحــروِف، اأّمــا كلمتــا الَخْيــِل والَخْيــِر َفَقــِد اْخَتلَفتا في نَــوِع الُحروف. 

أْرَبَعــِة الِجنــاَس النّاقـِـَص اأْو َغْيــَر التـّـامِّ.  أْركاِن ال� وُيَســّمى كُلُّ ِجنــاٍس اْخَتــلَّ فيــِه ُرْكــٌن اأْو اأْكَثــُر ِمــَن ال�

 
َنْسَتْنِتُج

الِجناُس: ُهَو اأْن َتَتشاَبَه َكِلَمتاِن في اللَّْفِظ، َوَتْخَتِلفا في الَمْعنى. َوُهَو نَْوعان:

- الِجنــاُس التـّـامُّ: َوُهــَو مــا َتطاَبــَق فيــِه اللَّْفظــاِن فــي اأْرَبَعــِة ) اأْركاٍن(، ِهــَي: َعــَدُد الُحــروِف، َونَْوُعهــا، 
َوَتْرتيُبهــا، َوَحَرَكُتهــا. َواْخَتَلَفــا فــي الَمْعنــى.

أْرَبَعِة. أْركاِن ال� - الِجناُس النّاقُِص اأْو َغْيُر التّامِّ: ُهَو ما اْخَتلَّ فيِه اللَّْفظاِن في ُرْكٍن اأو اأْكَثَر من ال�
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َفائَِدٌة:
· ل� ُيْعَتدُّ بـِ )ال( التَّْعريِف في الَْكِلَمَتْيِن الُمَتجانَِسَتْيِن.	
· ْمــلاِء ل� ُيْخــِرُج الَكِلَمَتْيــِن ِمــَن الِجنــاِس مــا داَمتــا َقــْد َتشــاَبَهتا فــي اللَّْفــِظ واْخَتَلَفتــا 	 ال�ْخِتــلاُف فــي ال�إِ

فــي الَمْعنــى، )َيْحيــا، َيْحيى(.
· ل� ُيسّمى ما َبْيَن الَكِلَمَتْيِن ِجناساً اإِلّ� َبْعَد اْستيفاِء التَّشاُبِه في النُّْطِق وال�ْخِتلاِف في الَمْعنى.	

َتْدريٌب:

ُد نَْوَعُه: آتَِيِة، ثُمَّ نَُحدِّ أْمِثَلِة ال� نَْسَتْخِرُج الِجناَس ِمَن ال�

يا لَيالي الَوْصِل عودي       َواْجَمعينا اأْجَمعينا    )اْبُن الَوْردي(- ١

 قاَل َمعروُف الرُّصافيُّ في اإِنْشاِء الَمدارِس:- ٢

ل� َتْجَعلوا الِعْلَم فيها كُلَّ غاَيِتُكمْ      َبْل َعلِّموا الَنْشَء ِعْلماً ُيْنِتُج الَعَملا

 قاَل ابُن الفاِرِض:- ٣
ٍم بَِشقاِء َهّلا نَهاَك نُهاَك َعْن لَْوِم اْمِرئٍ   لَْم ُيْلَف َغْيَر ُمَنعَّ

َدواُم الحاِل ِمَن الُمحاِل.- ٤

ْملاُء  ال�إِ

َطِة ٌة في ِكتاَبِة الَهْمَزِة الُمَتَوسِّ حال�ٌت خاصَّ
ــا  ــِة م ــا َوَحَرَك ــى َحَرَكِته ــِر اإِل ــُب بِالنََّظ ــَطَة تُْكَت ــَزَة الُمَتَوسِّ ــابَِقِة اأنَّ الَهْم ــَدِة السَّ ــي الَوْح ــا ف َتَعلَّْمن  
ــِة  ــِس الَحَرَك ــْن ِجْن ــْرٍف ِم ــى َح ــَزُة َعل ــُم الَهْم ــوى، َفُتْرَس أْق ــُة ال� ــْرِف الَحَرَك ــَم الَح ُد َرْس ــدِّ ــا، َوُيَح َقْبله
ــَطِة َتْخــُرُج َعــْن هــِذِه القاِعــَدِة، َوهــذا  ــًة فــي ِكتابــِة الَهْمــَزِة الُمَتَوسِّ أْقــوى، َغْيــَر اأنَّنــا نَِجــُد حــال�ٍت خاصَّ ال�

ــَياأْتي. ــا َس ُحُه فيم ــُنَوضِّ ــا َس م

َطِة فيها. َنْقَراأ ال�أْمِثَلَة ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ َرْسَم الَهْمَزِة الُمَتَوسِّ

١- الِقراَءُة ِمْفتاُح الَمْعِرَفِة.

ــا كاَن  ــِة، َوم ــَرِة النَِّديَّ ْه ، والزَّ ــدِّ ــِل الُمِج ــاِة، لِْلعاِم ــُة الَحي ــْوَءِك َدْفَق ــِرَقُة، اإِنَّ َض ــْمُس الُمْش ٢- اأيَُّتهــا الشَّ
ــاَة فــي اأْوصــاِل َكســوٍل. ــَث الَحي لَِيْبَع
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ُة الُمَتقاِعديَن. ٣- َكرََّمِت الَهْيَئُة الُمْخَتصَّ
ْلنــا َرْســَم الَهْمــَزِة فــي َكِلمــاِت )الَقــراَءُة، َضــْوَءِك، الَهْيَئــُة(؛ َوَجْدنــاه ل� َيْخَضــُع لَِقواِعــِد  اإِذا َتاأمَّ  
ــراَءِة َمْفتوَحــًة، َوجــاَء مــا  ــِة الِق ــَزُة فــي َكِلَم ِل جــاَءِت الَهْم أوَّ ــاِل ال� ــَطِة. َففــي الِمث ــَزِة الُْمَتَوسِّ َرْســِم الَهْم
ــْطِر، َوَســَبُب ذلـِـَك  هــا َوْفــَق القاِعــَدِة اأْن تَُكَتــَب َعلــى األـِـٍف، َولِكنَّهــا كُِتَبــْت َعلــى السَّ َقْبَلهــا ســاِكناً، َوَحقُّ

ــاً.  اأّنَّ الّســاِكَن الَّــذي جــاَء َقْبَلهــا كاَن األِف

ــْرٌف  ــا َح ــا َقْبَله ــًة، َوجــاَء م ــْوَءِك( َمْفتوَح ــِة )َض ــي َكِلَم ــَزُة ف ــي جــاَءِت الَهْم ــاِل الثّان ــي الِمث َوف  
ــْطر؛ َوَســَبُب ذلِــَك اأّنَّ  هــا اأْن تُْرَســَم َعلــى األِــٍف، ولِكنَّهــا كُِتَبــْت َعلــى السَّ ســاِكٌن، َوكاَن ِمــْن َحقِّ

واوًا.  َقْبَلهــا كاَن  جــاَء  ـذي  الَـّ الّســاِكَن 

ــْرٌف  ــا َح ــا َقْبَله ــًة، َوجــاَء م ــُة( َمْفتوَح ــِة )الَهْيَئ ــي َكِلَم ــَزُة ف ــِث جــاَءِت الَهْم ــاِل الثّالِ ــي الِمث َوف  
ــْطر؛ َوَســَبُب ذلِــَك اأّنَّ  هــا اأْن تُْرَســَم َعلــى األِــٍف، ولِكنَّهــا كُِتَبــْت َعلــى السَّ ســاِكٌن، َوكاَن ِمــْن َحقِّ

ـذي جــاَء َقْبَلهــا كاَن يــاًء.  الّســاِكَن الَـّ

َنْسَتْنِتُج

ــاَءٍة، - ١ ــَل: َعب ــْطِر، ِمْث ــى السَّ ــْت َعل ــٍف ســاِكَنٍة؛ كُِتَب ــَد األِ ــًة َبْع ــَطُة َمْفتوَح ــَزُة الُمَتَوسِّ اإِذا جــاَءِت الَهْم
ــراَءٍة. ِق

ــْطِر، ِمْثــَل: ُمــروَءٍة، - ٢ ــَطُة َمْفتوَحــًة َبْعــَد واٍو ســاِكَنٍة؛ كُِتَبــْت َعلــى السَّ اإِذا جــاَءِت الَهْمــَزُة الُمَتَوسِّ
َســَمْوَءٍل. 

َطُة َمْفتوَحًة َبْعَد ياٍء ساِكَنٍة؛ كُِتَبْت َعلى نَْبَرٍة، ِمْثَل: َهْيَئٍة، َمشيَئٍة.- ٣ اإِذا جاَءِت الَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

َتْدريٌب:

نَُبيُِّن َسَبَب ِكتاَبِة الَهْمَزِة َعلى الّصوَرِة الَّتي َوَرَدْت فيها فيما َياأْتي:

، بيَئٌة. ِمئاٌت، َبراَءٌة، نُبوَءٌة، َماأَْكَلٌة، لَُؤيٌّ
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الَخطُّ

ْقَعِة: َنْكُتُب الَبْيَت ال�آتَِي َمرَّتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّتْيِن ِبَخطِّ الرُّ

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

التَّْعبيُر

َتْحليُل الِفْقَرِة
ــا  ــٌة لَه ــَرٌة تامَّ ــُب ِمْنهــا ِفْق ــي َتَتَركَّ ــِر الَّت ــِد الَعناِص ــاِدروَن َعلــى َتْحدي ــا ق ــي اأنَّن ــَرِة َيْعن ــُل الِفْق َتْحلي  

َمْعنــى، َوَمْعِرَفُتنــا بِهــِذِه الَعناِصــِر تُســاِعُدنا َعلــى َفْهــِم الِفْقــَرِة، َوُمحاكاتِهــا بِِفْقــراٍت نَْكُتُبهــا ِمــْن اإِنْشــائِنا.

ريَقَة الُمْقَتَرَحَة لَِتْحليِلها: َنْقَراأ الِفْقَرَة ال�آتَِيَة، ثُّم َنَتاأمَُّل الطَّ

َوفــي الُمقابِــِل، لِلتََّفــرُِّق َوال�ْخِتــلاِف اآثــاٌر َســْلِبيٌَّة َخطيــرٌة، ِمْنهــا: اْســِتكانَُة الُمْجَتَمــِع، َوُدخولُــُه   
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أْمــُر الَّــذي َيَتَرتَّــُب َعَلْيــِه  فــي حالَــٍة ِمــَن التََّفــكُِّك َوال�نِْهيــاِر، َواْسِتْســلاُمُه لِحالَــٍة ِمــَن التَّنــاُزِع الَبغيــِض، ال�
ـَف َمســيَرُة الَعَمــِل  َتْجِزئَــُة الُمْجَتَمــِع َوانِْقســاُمُه، َوَتْشــجيُع الَعــُدوِّ لَِيْعَبــَث بِــِه بَِشــتّى الَوســائِِل، َفَتَتَوقَـّ

ــا. ــَو َوْحَدتُن ــِه، َوُه ــزُّ بِ ــا نَْعَت ــَن م ــَر اأْثَم ــاِع، لَِنْخَس ي ــن الَفْوضــى َوالضَّ ــٍة ِم ــي حالَ ــَل ف ــاِء، َونَْدُخ َوالِبن
ِعْنَد َتْحليِل هِذِه الِفْقَرِة نَِجُد ما َياأْتي:

ْلِبيَُّة لِلتََّفرُِّق َوال�ْخِتلاِف.  آثاُر السَّ ١ – لِهِذِه الِفْقَرِة فِْكَرٌة اأساِسيٌَّة عامٌَّة، َوِهَي: ال�

ــِة الِفْقــَرِة الّســابَِقِة، )َوفــي الُمقابِــِل، لِلتََّفــرُِّق  أولــى فــي بِداَي ــُة: َوِهــَي الُجْمَلــُة ال� ــُة الِمفتاِحيَّ ٢- الُجْمَل
َوال�ْخِتــلاِف اآثــاٌر َســْلِبيٌَّة َخطيــَرٌة(.

ــِة  ٣ - الُجَمــُل الّداِعَمــُة لِْلُجْمَلــِة الِمْفتاِحيَّــِة: َتاأْتــي هــِذِه الُجَمــُل لِ�إِضاَفــِة َعناِصــَر لِْلُجْمَلــِة الِمْفتاِحيَّ
ــُرها، َول� ُبــدَّ ِمــْن ُملاَحَظــِة اأنَّ هــِذِه الُجَمــَل َتاأْتــي ِمــْن ِخــلاِل َطــْرِح اأْســِئَلٍة ُمناِســَبٍة تُْشــَتقُّ  ُحهــا َوتَُفسِّ تَُوضِّ

ِمــْن ُجْمَلــِة الِفْقــَرِة الِمْفتاِحيَّــِة، ِمْثــَل: 
ما اآثاُر التََّفرُِّق َوال�ْخِتلاِف؟ 

آثاُر على الُمْجَتَمِع؟  َكْيَف َسُتَؤثِّر هِذِه ال�

ماذا َسَيْسَتفيُد الَعُدوُّ ِمْن هذا التََّفرُِّق؟ 

ْغــلاِق الِفْقــَرِة َوالَبــْدِء بِِفْقــَرٍة َجديــَدٍة. َوفــي ِفْقَرتِنــا الّســابَِقِة  ٤- الُجْمَلــُة الِختاِميَّــُة )النَّتيَجــُة(: َتاأْتــي لِ�إِ
يــاِع، لَِنْخَســَر اأْثَمــَن مــا نَْعَتــزُّ بِــِه، َوُهــَو  ــٍة ِمــَن الَفْوضــى َوالضَّ ــُة ِهــَي: َونَْدُخــَل فــي حالَ الُجْمَلــُة الِختاِميَّ

َوْحَدتُنــا.

ــَدةٌ: ولََعلَّنــا ل�َحْظنــا ُهنــا حاَجَتنــا اإِلــى اأَدواِت َرْبــٍط ُمناِســَبٍة َتْربِــُط الُجَمــَل؛ لُِتَشــكَِّل ِفْقــَرًة ُمَتماِســَكًة  فائِ
ُة ُصــَوٍر  ُمَترابَِطــًة ذاَت َمْعنــى، َوهــِذِه الرَّوابـِـُط تَُشــكُِّل الَعمــوَد الِفَقــِريَّ فــي بِنــاِء الِفْقــَرِة، َولِهــِذِه الرَّوابـِـِط ِعــدَّ

، لِكــْن، َفْضــلاً َعــْن ذلـِـَك، نَتيَجــًة لِذلـِـَك(. َواأْشــكاٍل، ِمْنهــا َعلــى َســبيِل الِمثــاِل ل� الَحْصــِر: )َو، ثُــمَّ

ــِة، َوُجْمَلِتهــا الِمْفتاِحيَّــِة، ثُــمَّ نُضيــُف لَهــا ُجَمــلاً  آتَِيــَة، ثُــمَّ نَُحلِّلُهــا اإِلــى: ِفْكَرتِهــا العامَّ ١- نَْقــَراأ الِفْقــَرَة ال�
داِعَمــًة، َوُجْمَلــًة ِختاِميَّــًة.

مــاٌت اأساِســيٌَّة َتْفــِرُض نَْفَســها، ِمْنها: اللَُّغُة، والّديــُن، َوالتُّراُث،  "َولِْلَوْحــَدِة َبْيــَن اأْفــراِد الَوَطــِن، ُمَقوِّ
مــاٌت ل� ُيْمِكــُن اأْن َيْغُفــَل  ِم َوالَمصيــِر، َوهــِذِه ُمَقوِّ َوالتّاريــُخ، َوالعــاداُت، َوالتَّقاليــُد، َوَوْحــَدُة الــدَّ

َعْنهــا اإِلّ� َمــْن اأصاَبــُه الُجنــوُن، َواْسَتْســَلَم لُِســْلطاِن الَجْهــِل، َوَشــْيطاِن الطََّمــِع ".
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؟ اأْسِئَلٌة:

ال�ْسِتماُع والُمحاَدَثُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� كاُء(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )الذَّ

. َة الَّتي عالََجها النَّصُّ ُح الِفْكَرَة العامَّ نَُوضِّ

نْساِن. أْزماِت الَّتي َتْعِصُف بِال�إِ كاِء بِال� نَُبيُِّن َعلاَقَة الذَّ

. كاِء التَّْقليِديِّ َر الَّذي َطَراأ َعلى َمْفهوِم الذَّ نَْسَتْعِرُض التََّطوُّ

كاِء. أْسباَب الَّتي َدَفَعِت الُعَلماَء اإِلى َتْوسيِع َمْفهوِم الذَّ ُح ال� نَُوضِّ

كاِء فائُِق القيَمِة، نُناِقُش ذلَِك. ِع الذَّ الَقْوُل بَِتَنوُّ

أولــى،  (، نَْكُتــُب ُمــراِدَف ال� ــُة، الِمَحــكُّ ألَْمِعيَّ آتَِيتــاِن: )ال� ــصِّ الَكِلَمتــاِن ال� َوَرَد فــي النَّ
ــُف الثّانَِيــَة فــي ُجْمَلــٍة ُمفيــَدٍة. َونُوظِّ

. نَْسَتْنِتُج َدْرَسْيِن َتَعلَّْمناُهما ِمَن النَّصِّ

ْرُس الثّالُِث الدَّ
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ِعْنَدمــا عــاَد )توماس اأديســون(، َوُهــَو ِطْفٌل َصغيٌر اإِلى   

ــِة. ــْن اإِداَرِة الَمْدَرَس ــِك ِم ــالٌَة لَ ــِذِه رِس ــِه: ه أمِّ ــاَل لِ� ــِه، ق َبْيِت

مــوُع، َوِهــَي َتْقــَراأ لَــُه: "اْبُنــِك  َغَمــَرْت َبريــَق َعْيَنْيهــا الدُّ

، َوالَمْدَرَســُة َصغيــَرٌة َعلــى قُْدراتِــِه؛ َعَلْيــِك اأْن  َعْبَقــرِيٌّ

تَُعلِّميــِه فــي الَبْيــِت".
َل  ــَنواُت، َوتُُوفَِّيــْت اأمُّ اأديســون، الَّــذي َتَحوَّ َمــرَِّت السَّ  
أيّاِم،  . َوفي اأَحــِد ال� اإِلــى اأْعَظــِم ُمْخَتــِرٍع فــي التّاريــِخ الَبَشــِريِّ

ِصناَعُة النَّجاِح َوَتجاُوُز الَفَشِل

الَعْبَقُر: َمْوِضٌع َتْزُعُم الَعَرُب 
، َوَقْد  اأنَُّه ِمْن اأْرِض الِجنِّ

بوا  نََسبوا اإِلَْيِه كُلَّ َشْيٍء َتَعجَّ
ِمْن ِحْذِقِه اأْو َجْوَدِة َصْنَعِتِه 

. تِِه، َفقالوا: َعْبَقِريٌّ َوقُوَّ

َمعاني الُمْفَرداِت
الِقراَءُة:
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ها:"اْبُنــِك  َوُهــَو َيْبَحــُث فــي ِخزانَــِة والَِدتـِـِه، َوَجــَد رِســالًَة كاَن نَصُّ
ــَة". َبكــى  ــُه الَمْدَرَس ــْن نُْدِخَل ــِد لَ ــاِح الَغ ــْن َصب ــّداً، َفِم ــيٌّ ِج َغِب

ــِه: ــِر ُمَذكِّراتِ ــَب فــي َدْفَت ــمَّ َكَت ــٍة، ثُ اأديســون لِســاعاٍت َطويَل

َل  "اأديســون كاَن ِطْفــلاً َغِبّيــاً، َولِكــْن بَِفْضــِل َوالَِدتـِـِه الّرائَِعــِة َتَحــوَّ

. َكثيــٌر ِمــَن الفاِشــليَن ُهْم اأْشــخاٌص لَــْم ُيْدرِكــوا قُْرَبُهْم  اإِلــى َعْبَقــِريٍّ

ِمــَن النَّجــاِح ِعْنَدمــا َقــرَّروا ال�نِْســحاَب".

ــُر فيهــا  ــي ُيَفكِّ ــاِت الَّت أْولَِويّ ــَن ال� ُق ِم ــوُّ ــدُّ النَّجــاُح َوالَتَف ُيَع  

ِل ل�لِْتحاِقِه  أوَّ الوالـِـداِن ِعْنــَد ُدخــوِل اْبِنِهما الَمْدَرَســَة، َفُمْنُذ اليــْوِم ال�

ــُة  ــُر قائَِم ــاُت، َوَتْكثُ ُد التَّْوجيه ــدَّ ــلاُم، َوَتَتَع أْح ــَداأ ال� ــِة، َتْب بِالَمْدَرَس

ــَهْر  ــْن ُمشــاَهَدِة التِّْلفــازِ، ل� َتْس ــْر ِم ــِل: ل� تُْكِث أْه ــَن ال� ــاِت ِم الطََّلب

ــْر فــي اللَِّعــِب َمــَع رِفاِقــَك، اْفَتــْح كُُتَبــَك َواْدُرْس،  َطويــلاً، ل� َتَتاأخَّ

مــاذا َتَعلَّْمــَت فــي الَمْدَرَســِة الَيــْوَم؟ مــا واِجباتُــَك الَمْدَرســيَُّة لَيــْوِم 

راَســُة  ــُه ُهــَو الدِّ َغــٍد؟... َوَكاأنَّ كُلَّ مــا َيَتَرتَّــُب َعلــى الطّالِــِب ِفْعلُ

ــاِم  ــلاَل الع ــَك ِخ ــدا َذلِ ــا َع ــِه اأْن َيْنســى كُلَّ م ــَرُة، َوَعَلْي َوالُمذاَك

أْخــرى اإِلــى َفْصــِل  ــَل اْهِتماماتـِـِه كُلَّهــا َوِهواياتـِـِه ال� ، وُيَرحِّ راِســيِّ الدِّ

ــاِد  ــوى ال�ْجِته ــكيِن ِس ــِب الِمْس ــذا الطّالِ ــى ه ــا َعل ــِف، َوم ْي الصَّ

، لُِيْصِبــَح َطبيــَب العائَِلــِة، اأْو  راِســيِّ ِق الدِّ ِمــْن اأْجــِل َتْحصيــِل التََّفــوُّ

أْهــُل في ُطموحاتِِهــْم َقليلاً اإِلى  ُمَهْنــدَس الُمْســَتْقَبِل، َوَقــْد َيَتنــاَزُل ال�

ــَدرٍِّس. ــَتوى ُمحــاٍم اأْو ُم ُمْس

ــا  ــِل الَّتــي ُيصــاُب بِه أَم ــِة ال� ــداَر َخْيَب ــوا ِمْق ــْم اأْن َتَتَخيَّل َولَُك  

الوالِداِن، حيَن َيْعَلماِن اأنَّ فِْلَذَة َكِبِدِهما فاِشٌل في الدِّراَسِة، ِعْنَدها 

َتكــوُن الكارَِثــُة فــي الَبْيــِت، َوَتْبــَداأ الُمحاول�ُت الَحثيَثُة لَِحْشــِو ِدماِغ 

َهــذا الِمْســكيِن بِالَمْعلومــاِت َعلــى اْخِتلاِفها، َوُيْصِبــُح الَبْيُت ِمَحّجاً 

لِْلُمَدرِّســيَن الُخصوِصّييــَن، َوَتَتضاَفــُر ُجهــوُد الوالَِدْيــِن َوَمــْن َحْولَُهمــا 

ُر.  ُل َوُيَؤخِّ ُل: ُيَؤجِّ ُيَرحِّ

الِفْلَذة: الِقْطَعُة ِمَن الَكِبِد. 

ل�لَِة  أْكباِد للدِّ َوَتاأْتي اأْفلاُذ ال�

أْبناِء. َعلى ال�



٣6

ِمــْن اأْجــِل النُّهــوِض بُِمْســَتوى هــذا الطّالـِـِب، َفتوَضــُع ُخَطــٌط َوِدراســاٌت 

َتبــوءُ كُلُّهــا بِالَفَشــِل، َبْعَدهــا يوَضــُع هــذا الطّالِــُب َعلــى قائَِمــِة ُمَتَدنـّـي 
أْخــرى، وُيْطَرُد الَولَــُد ِمْن َجنَِّة  أْبصــاُر َعــْن َمواِهِبِه ال� التَّْحصيــِل، َوَتْعمــى ال�
اأَبَوْيــِه، وُيْحــَرُم ثِمــاَر َعْطِفِهمــا، َوَيْنســى الوالـِـداِن اأْن َيَتســاَءل�: َكْيَف لَُهما 
أْخــرى، الكاِمَنــَة فــي اْبِنِهمــا )الفاِشــِل  يجابِيَّــَة ال� اأْن َيْســَتْنِهضا الطّاقــاِت ال�إ

ْبــداِع فيــِه؟ ِدراِســّياً(؟ َوَكْيــَف لَُهمــا اأْن ُيَعــزِّزا ُمبــاَدراِت الَخْلــِق وال�إِ

هــِذِه والـِـَدُة الُمْخَتــِرِع الَعظيــمِ )اأديســون( لَــْم َتْبــِك نائَِحــًة َعَلْيــِه،   

ــلاَدِة،  ــاِء وَالَب ــا بِالَغب ــُم اْبَنه ــي َتتَِّه ــِة الَّت ــالَُة الَمْدَرَس ــا رِس ــا َوَصَلْته ِعْنَدم

ــٍة  أْخــرى بـِـُكلِّ َمَحبَّ ــِة ال� ْبداِعيَّ َبــْل َشــدَّْت َعلــى َيَدْيــِه َواآَمَنــْت بُِقْدراتـِـِه ال�إِ

َل هــذا التََّبلُُّد الدِّراِســيُّ اإِلى َعْبَقِريٍَّة َفــذٍَّة، َتَبدَّْت في  َوَحنــاٍن؛ َوَهَكــذا َتَحــوَّ

ال�ْخِتراعــاِت الَّتــي َتجــاَوَزْت األْــَف اْخِتــراٍع. َيَتَصدَُّرهــا اْخِتــراُع الِمْصبــاِح 

ــديِد، َوحاَجــِة  ، الَّــذي اأَتــْت ِفْكَرتُــُه َعِقــَب َمــَرِض والَِدتـِـِه الشَّ الَكْهُربائـِـيِّ

ــِة  ــِب الِمْحَن ــْن َقْل ــاِء ِعلاِجهــا. َوهَكــذا، ِم ــْوِء فــي اأْثن الطَّبيــِب اإِلــى الضَّ

َوالَماأْســاِة، َيْعَمــُل الَعْقــُل الجاِمــُح َعلــى َتْمزيــِق الَمعاييــِر القائَِمــِة، َوَيْبــَداأ 

بِالتَّْفكيــِر لِ�إيجــاِد َحــلٍّ لَِماأســاٍة َقــْد َتكــوُن َشــْخِصيًَّة، لِكنَّهــا فــي الُمقابـِـِل 

حاَجــُة الَبَشــِريَِّة كُلِّهــا. 

ــدُّ التَّجــارَِب  ــاِح، َيُع ــراِع الِمْصب ــى اْخِت ــِل اإِل ــَل الَتَوصُّ كاَن )اأديســون( َقْب
الفاِشــَلَة الَّتــي فاَقــْت )١٨٠٠( َتْجِرَبــٍة َغْيــَر ُمْكَتِمَلــِة النَّجــاِح، َتَعلَّــَم ِمْنهــا 
َقواِعــَد ثابَِتــًة َيْبنــي َعَلْيهــا َتْجِرَبــًة ل�ِحَقــًة، فالَفشــُل فُْرَصــٌة َوَتْجِرَبــٌة، َوُهــَو 

َهزيَمــٌة ُمَؤقََّتــٌة َتقــوُدَك اإِلــى فُــَرِص النَّجــاِح.

، َتِجــُد  لََعــلَّ كُلَّ والِــَدٍة َتْلَمــُس فــي ِطْفِلهــا الَفَشــَل الدِّراِســيَّ  

ــًة كاِمَنــًة  ــِة )اأديســون(؛ لُِتــْدرَِك اأنَّ ُهنــاَك طاقــاٍت اإِْبداِعيَّ َعزاَءهــا فــي ِقصَّ

فــي كُلِّ ِطْفــٍل، َولِكــْن ل� ُبــدَّ ِمــْن اإِْعطائـِـِه الّداِفــَع الــلَّازَِم، َوالثَِّقــَة الَكبيــَرَة 

ْخراِجهــا، َفــلا تُْرِغــُم ِطْفَلهــا َعلــى ال�نِْســحاِب ِمــْن َمســيَرِة التََّقــدُّمِ فــي  ل�إِ

ــَر. ــاٍت اأَخ ــي َمَحطّ ــُرُه ف ــْد َيْنَتِظ ــاِة؛ َفالنَّجــاُح َق الَحي

َتبوُء: َتْرِجُع.

ُز: ُيَقّوي.  ُيعزِّ

الَبلاَدُة: ِضدُّ الذَّكاِء. 

الَمعاييُر: ُمْفَرُدها الِمْعياُر، 
َوُهَو الِمْكياُل اأِو الميزاُن، 

أُسُس  والَمْقصوُد ُهنا ال�
والَقواِعُد.



٣٧

الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة فيما َياأْتي:- ١ جاَبِة الصَّ َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

الِفْكَرُة العامَُّة الَّتي ُيناقُِشها الَمقاُل، ِهَي:أ- 
اْخِتراعاُت اأديسون َكثيَرٌة.- ١

أمِّ َعلى َغباِء اأديسون.- ٢ ُحْزُن ال�

ِه.- ٣ أمِّ ديُد لِ� ُحبُّ اأديسون الشَّ

أَمِل.- ٤ النَّجاُح َيْعني َتجاُوَز الَفَشِل، دوَن ُخْسراِن ال�

 تُْسِهُم ال�أْسَرُة في اإِْنجاِح الّطالِب ِبـ:ب- 
اإِْحضاِر الُمَدرِّسيَن الُخصوِصّييَن. - ١

َوْضِع الُخَطِط الُمَكثََّفِة لِلنُّهوِض بِِه. - ٢

ل�ِل.- ٣ ِحْرمانِِه ِمَن الدَّ

اْسِتْنهاِض الُقْدراِت الكاِمَنِة فيِه.- ٤

ماِت الَفنِّيَِّة لِلَمقاِل:ج-  ِمَن السِّ
ناِت الَبديِعيَِّة.١-   ُشيوُع الُمَحسِّ

 َكْثَرُة ال�ْقِتباِس ِمَن الُقْراآِن الَكريِم.٢- 

 -٣.  الَمْيُل اإِلى التَّْعقيِد اللَّْفِظيِّ

ْمتاُع.٤-  ْقناُع وال�إِ  ال�إِ

ما َمْضموُن الرِّساَلِة الَّتي اأْرَسَلْتها اإِداَرُة الَمْدَرَسِة اإِلى اأمِّ اأديسون؟- ٢

ُح اأَثَر اأمِّ اأديسون في َنجاِح اْبِنها.- ٣ نُوضِّ

َمُه اأديسون اإِلى الَبَشِريَِّة؟ - ٤ ما اأْبَرُز اْخِتراٍع َقدَّ

ْنجازِ اأَهمِّ اخِتراٍع َلُه؟- 5 َكْم َعَدُد التَّجارِِب َغْيِر الُمْكَتِمَلِة الَّتي اأْجراها اأديسون لِ�إ



٣٨

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

َنْسَتْنِتُج َثلاَثَة ُدروٍس َتَعلَّْمناها ِمْن َشْخِصيَِّة اأديسون.

ــُل ِمــْن َدورِ  َقــْد َيْفَهــُم َبْعُضنــا ِمــَن النَّــصِّ اأنَّ التَّركيــَز َعلــى َدْورِ ال�أمِّ فــي النَّجــاِح، ُيَقلِّ
ــُن اآراَءنــا فــي هــذا. ال�أِب فــي ذلِــَك، نَُبيِّ

ُمها في الَمْوقَِفْيِن ال�آتَِيْيِن: َنْذُكُر النَّصيَحَة الَّتي نَُقدِّ

راِسيَِّة. اأ-   َقرََّر طالٌِب َتْرَك الَمْدَرَسِة بَِسَبِب َتَدنّي َتْحصيِلِه في َبْعِض الَموادِّ الدِّ

راِسيَِّة. َنِة الدِّ ب- اأمٌّ َتْحِرُم اْبَنها ِمَن اللَِّعِب َطواَل السَّ

ُح َجماَل التَّْصويِر في الِعباَرَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن: نُوضِّ

موُع. اأ ـ   َغَمَرْت َبريَق َعْيَنْيها الدُّ

ب ـ ُيصبُح الَبْيُت ِمَحّجاً لِلُمدرِّسيَن الُخصوِصّييَن.

ُكلُّ ِطْفٍل َيْمَتِلُك طاَقًة اإيجاِبيًَّة، نُناقُِش ذلَِك.

َنْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ما َيتَِّفُق َوَمْعنى الَبْيِت الِشْعِريِّ ال�آتي:

ُمْنُذ نادى الَبشيُر بِالميلاِد )اأحمد رامي( أماني  َقْد َعَقْدنا َعَلْيَك كُلَّ ال�

الـلُّـَغـُة

ْرشــاِد اأْحيانــاً، َفَنقــوُل  أْمــُر اأْســلوباِن لَُغِويّــاِن اإِنْشــائِّياِن، ُيْســَتْخَدماِن لَِتْقديــِم النُّْصــِح، َوال�إِ النَّْهــُي َوال�
ــَن:  ناِصحي

ِحِك.     اْضَحْك في الَوْقِت الُمناِسِب. اأ ـ   ل� تُْكِثْر ِمَن الضَّ

ْخِصيَِّة. ب ـ ل� تُْهِمْل نَظاَفَة ِجْسِمَك.    حاِفْظ َعلى نَظاَفِتَك الشَّ

١

٢

٣

٤

5

6



٣9

َتْدريباٌت

أْمِر، َوِمثالَْيِن َعلى اأْسلوِب النَّْهِي. ، َونَْسَتْخِرُج ِمثالَْيِن َعلى اأْسلوِب ال� اأ-   نَعوُد اإِلى النَّصِّ

ْرشــاِد لَِشــْخٍص ُيْكِثــُر  ًة اأْخــرى، لَِتْقديــِم النُّْصــِح وال�إِ أْمــِر َمــرًَّة، َوصيَغــَة النَّْهــِي َمــرَّ ب- نَْســَتْخِدُم صيَغــَة ال�
ديــِق. ِمــْن ِعتــاِب الصَّ

الَقواِعُد

ُصَوُر الفاِعِل

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َوَنَتاأمَُّل الُمناَقَشَة الَّتي َتليِه:

 . َل اإِلــى اأْعَظــِم ُمْخَتــِرٍع فــي التّاريــِخ الَبَشــِريِّ ــَنواُت، َوتُُوفَِّيــْت اأمُّ اأديســون، الَّــذي َتَحــوَّ َمــرَِّت السَّ  

هــا: "اْبُنــِك َغِبــيٌّ ِجــّدًا، َفِمــْن  أيـّـاِم، َوُهــَو َيْبَحــُث فــي ِخزانَــِة والَِدتـِـِه، َوَجــَد ِرســالًَة كاَن نَصُّ َوفــي اأَحــِد ال�

ــْن نُْدِخَلــُه الَمْدَرَســَة". َبكــى اأديســون لِســاعاٍت َطويَلــٍة، ثُــمَّ َكَتــَب فــي َدْفَتــِر ُمَذكِّراتِــِه:  َصبــاِح الَغــِد لَ

. َكثيــٌر ِمــَن الفاِشــليَن ُهــْم  َل اإِلــى َعْبَقــِريٍّ ائَِعــِة َتَحــوَّ "اأديســون كاَن ِطْفــلاً َغِبّيــاً، ولِكــْن بَِفْضــِل َوالَِدتـِـِه الرَّ

ــْم ُيْدِركــوا قُْرَبُهــْم ِمــَن النَّجــاِح ِعْنَدمــا َقــرَّروا ال�نِْســحاَب". اأْشــخاٌص لَ

َنـَتــاأمَّـُل

ــلاً  ــاً، وفاِع ــلاً اإِْن كاَن ل�ِزم ــاُج فاِع ــَل َيْحت ــا اأنَّ الِفْع ــُة، َول�َحْظن ــُة الِفْعِليَّ ــابِقاً الُجْمَل ــا س ــرَّ بِن َم  

يــاً. ُمَتَعدِّ كاَن  اإِْن  بِــِه  َوَمْفعــول�ً 

ــًة لِْلَمْعلــوِم،  َل، َيْبَحــُث، ُيْدِركــوا(، َوَجْدناهــا اأْفعــال�ً َمْبِنيَّ آتَِيــَة: )َمــرَّ، َتَحــوَّ أْفعــاَل ال� ْلنــا ال� واإِذا َتاأمَّ  

ــاَم  ــْن ق ــاُل؟ اأْو َم أْفع ــِذِه ال� ــِنَدْت ه ــْن اأْس ــاأَل: لَِم ــا اأْن نَْس ــا، َفُيْمِكُنن ــِل كُلٍّ ِمْنه ــَد فاِع ــا َتْحدي واإِذا اأَرْدن

ــَنواُت؛ َوُهــَو اْســٌم ظاِهــٌر َوُمْعــَرٌب،  بِهــا؟ اأْو َمــْن اتََّصــَف بِهــا؟ وبِهــذا َيكــوُن فاِعــُل الِفْعــِل )َمــرَّ( هــَو السَّ



٤٠

أنَّــُه ل� ُبــدَّ اأْن َيكــوَن لـِـُكلِّ ِفْعــٍل فاِعــٌل، َفــاإِنَّ  َل( َو)َيْبَحــُث( َفَغْيــُر ظاِهَرْيــِن. َولِ� اأّمــا فاِعــلا الِفْعَلْيــِن )َتَحــوَّ
الفاِعــَل فــي ِكَلْيِهمــا َضميــٌر ُمْســَتِتٌر َتْقديــُرُه )ُهــَو(، اأّمــا فاِعــُل الِفْعــِل )ُيــْدِرُك( َفُهــَو واُو الَجماَعــِة، َوُهــَو 

ــِل. ــٌر ُمتَِّصــٌل الَتَصــَق بِالِفْع َضمي

ُصَوُر الَمْفعوِل ِبِه

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َوَنَتاأمَُّل الُمناَقَشَة الَّتي َتليِه: 

هــِذِه والـِـَدُة الُمْخَتــِرِع الَعظيــِم اأديســون لَــْم َتْبــِك نائَِحــًة َعَلْيــِه، ِعْنَدمــا َوَصَلْتهــا ِرســالَُة الَمْدَرَســِة   

ــُكلِّ  أْخــرى بِ ــِة ال� ْبداِعيَّ ــِه ال�إِ ــْت بُِقْدراتِ ــِه َواآَمَن ْت َعلــى َيَدْي ــْل َشــدَّ ــلاَدِة، َب ــاِء َوالَب ــُم اْبَنهــا بِالَغب الَّتــي َتتَِّه

ْت فــي ال�ْخِتراعــاِت الَّتــي  ٍة، َتَبــدَّ ــٍة َفــذَّ راِســيُّ اإِلــى َعْبَقِريَّ َل هــذا التََّبلُّــُد الدِّ ــٍة َوَحنــاٍن؛ َوَهَكــذا َتَحــوَّ َمَحبَّ

ــراٍع. ــَف اْخِت َتجــاَوَزْت األْ

ــى  ْت اإِل ــدَّ ــوِم، َوَتَع ــًة لِلَمْعل ــا َمْبِنيَّ ــاَوَزْت(، نَِجُده ــُم، َتج ــا، َتتَِّه ــاَل )َوَصَلْته أْفع ــا ال� ْلن اإِذا َتاأمَّ  
ــِه  ــَع َعَلْي ــْن َوَق ــى َم ــِة، َدلَّ َعل ــِة الِفْعِليَّ ــي الُجْمَل ــِه ف ــوٍل بِ ــوَد َمْفع ــُر ُوج أْم ــَتْلَزَم ال� ــِه؛ )اأِي اْس ــوٍل بِ َمْفع

ميــُر الُمتَِّصــُل )الهــاُء(، َوَقــْد جــاَء  الِفْعــُل(. َوالُملاَحــُظ اأنَّ الَمْفعــوَل بـِـِه فــي الِفْعــِل )َوَصَلْتهــا(، ُهــَو الضَّ

مــاً َعلــى فاِعِلــِه )الرِّســالَُة(، َونَِجــُد اأَن الَمْفعــوَل بِــِه لِْلِفْعــِل )َتتَِّهــُم( ُهــَو )اْبــَن(، َوُهــَو اْســٌم ظاِهــٌر،  ُمَتَقدِّ

َوالَمْفعــوَل بِــِه لِْلِفْعــِل َتجــاَوَزْت ُهــَو )األْــَف(، َوُهــَو اســٌم ظاِهــٌر اأْيضــاً.

َنْسَتْنِتُج

الفاِعُل: اْسٌم َمْرفوٌع اأْسِنَد اإِليِه ِفْعٍل َمْبِنيٍّ لِْلَمْعلوِم، لَيُدلَّ َعلى َمْن قاَم بِالِفْعِل، اأِو اتََّصَف بِِه.- ١

ِة ُصَوٍر ِمْنها: اْسٌم ظاِهٌر ُمْعَرٌب، َوَضميٌر ُمتَِّصٌل، َوَضميٌر ُمْسَتِتٌر.- ٢ َياأْتي الفاِعُل في ِعدَّ

الَمْفعوُل ِبِه: اْسٌم َمْنصوٌب َيَقُع َعَلْيِه ِفْعُل الفاِعِل.- ٣

ِة ُصَوٍر، ِمْنها: اْسٌم ظاِهٌر، َوَضميٌر ُمتَِّصٌل.- ٤ َياأْتي الَمْفعوُل بِِه في ِعدَّ



٤١

َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

ُد الّصوَرَة الَّتي جاَء َعَلْيها ُكلٌّ ِمْنُهما في النَّصِّ ال�آتي: نَُعيُِّن الفاِعَل والَمْفعوَل ِبِه، ثُمَّ نَُحدِّ

ــْت  ــَلَة الَّتــي فاَق ــدُّ التَّجــاِرَب الفاِش ــاِح، َيُع ــراِع الِمْصب ــى اْخِت ــِل اإِل ــَل التََّوصُّ "كاَن )اأديســون( َقْب  

)١٨٠٠( َتْجِرَبــٍة َغْيــَر ُمْكَتِمَلــِة النَّجــاِح، َتَعلَّــَم ِمْنهــا َقواِعــَد ثابَِتــًة َيْبنــي َعَلْيهــا َتْجِرَبــًة ل�ِحَقــًة؛ فالَفَشــُل 
فُْرَصــٌة َوَتْجِرَبــٌة، َوُهــَو َهزيَمــٌة ُمَؤقََّتــٌة َتقــوُدَك اإِلــى فُــَرِص النَّجــاِح ".

التَّْدريُب الثّاني:

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:
النّجاُح َقْد َيْنَتِظُرُه في َمَحطّاٍت اأَخَر.- ١

موُع َوِهَي َتْقَراأ لَُه.- ٢ َغَمَرْت َبريَق َعْيَنْيها الدُّ

اْختاَر الُمَعلِّموَن طالَِبْيِن لِْلُمشاَرَكِة في ُمساَبَقِة َتَحّدي الِقراَءِة.- ٣

ُث َعْن تاريِخ يافا الَعظيِم.- ٤ َة الَّتي َتَتَحدَّ َقَراأُْت تِْلَك الِقصَّ

ْملاُء ال�إِ

َتْدريباٌت
التَّْدريُب ال�أوَُّل:

ْملائِيَّ لِْلَكِلماِت التي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي، َونَْذكُُر َسَبَب التَّْصويِب: ُب الرَّْسَم ال�إِ نَُصوِّ

راَسِة.- ١ َعَلْينا الُمَوااأمُة َبْيَن اللَِّعِب َوالدِّ

تَُسرُِّب الُمْسَتْوَطناُت اإِلَْينا بِضاعًة َرِدياأًة. - ٢



٤٢

الِحيَن.- ٣ اْقَتَرَب َتَوقُُّع اأمِّ اأديسون بُِنبوِغ اْبِنها في الُمْسَتْقَبِل ِمْن نُبواأة الصَّ

الَعْزُم ِماأْذنُة النَّجاِح.- ٤

ْءفِة.- 5 أمِّ ُمْسَتْوَدُع الرَّ  َقْلُب ال�

الَوَطُن اأمٌّ َراأوٌم، ل� َيَتَخلّى َعْن اأْبنائِِه.- 6

التَّْدريُب الثّاني:

َنِة ال�آتَيِة: َطَة الُمناِسَبَة في الَكِلماِت الُمَلوَّ  َنْكُتُب الَهْمَزَة الُمَتَوسِّ

أْصِدقاُء.- ١ دا..ِد ُيْعَرُف ال� ِعْنَد الشَّ

َتْشَتِهُر بيـ..ـُة الّساِحِل الِفَلْسطينيِّ بِالَحْمِضّياِت.- ٢

نْساِن.- ٣ ِة ال�إِ لِلتَّْدخيِن َتـ..ثيٌر َسْلِبيٌّ َعلى ِصحَّ

التَّفـا..ُل َمْمدوٌح والتَّشا..ُم َمْذموٌم.- ٤

َياأْبى الَكريُم اأْن َيعيَش في بيَئٍة َمْوبو..ٍة.- 5

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ َنْكُتُب الِحْكَمَة ال�آتَِيَة َمرَّ

                                                                                       

                                                                                       



٤٣

الِحيَن.- ٣ اْقَتَرَب َتَوقُُّع اأمِّ اأديسون بُِنبوِغ اْبِنها في الُمْسَتْقَبِل ِمْن نُبواأة الصَّ

الَعْزُم ِماأْذنُة النَّجاِح.- ٤

ْءفِة.- 5 أمِّ ُمْسَتْوَدُع الرَّ  َقْلُب ال�

الَوَطُن اأمٌّ َراأوٌم، ل� َيَتَخلّى َعْن اأْبنائِِه.- 6

التَّْدريُب الثّاني:

َنِة ال�آتَيِة: َطَة الُمناِسَبَة في الَكِلماِت الُمَلوَّ  َنْكُتُب الَهْمَزَة الُمَتَوسِّ

أْصِدقاُء.- ١ دا..ِد ُيْعَرُف ال� ِعْنَد الشَّ

َتْشَتِهُر بيـ..ـُة الّساِحِل الِفَلْسطينيِّ بِالَحْمِضّياِت.- ٢

نْساِن.- ٣ ِة ال�إِ لِلتَّْدخيِن َتـ..ثيٌر َسْلِبيٌّ َعلى ِصحَّ

التَّفـا..ُل َمْمدوٌح والتَّشا..ُم َمْذموٌم.- ٤

َياأْبى الَكريُم اأْن َيعيَش في بيَئٍة َمْوبو..ٍة.- 5

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ َنْكُتُب الِحْكَمَة ال�آتَِيَة َمرَّ

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

 

التَّْعبيُر

ــَرِة  ــِل الِفْق ــِد َتْحلي ــْن َقواِع ــى عناِصِرهــا ُمْســَتفيديَن ِم ــِن اإِل آتَِيَتْي ــِن ال� ــَن الِفْقَرَتْي ــَرٍة ِم ــُل كُلَّ ِفْق نَُحلِّ  
ــابَِقِة. ــَدِة الّس ــي الَوْح ــا ف ــرَّْت بِن ــي َم الَّت

يــا لَهــا ِمــْن َوشــائَِج َقِويَّــٍة َتْربـِـُط الَْفــّلاَح بِاأْرِضــِه! تَُوطُِّدهــا اأْشــجاُره الّتــي َيقــوُم َعلــى َتْربَِيِتهــا، َوَتْنِشــَئِتها - ١

ــِج  ــا النّاِض ــا بَِثَمِره ــى صاِحِبه ــَذْت َتجــوُد َعل ــَرْت، اأَخ ــَرْت َواأْثَم ــى اإِذا َكُب ــِه، َحتّ ــُد اأْبنائِ ــا اأَح َكاأنَّه

، َوَكاأنَّهــا بِذلـِـَك َتــُردُّ اإِلَْيــِه الَجميــَل. َهِبــيِّ ــِهيِّ َوَزْيِتهــا الذَّ الشَّ

ـَرِة فــي َتْنِمَيــِة - ٢ أَدواِت الُمَؤثِـّ ْعــلاِم؛ الَمْرئِيَّــُة َوالَمْقــروَءُة َوالَمْســموَعُة، ِمــْن اأَهــمِّ ال� تَُعــدُّ َوســائُِل ال�إِ

ْعلاِميَّــِة الُمناِســَبِة،  ِة ال�إِ الَوْحــَدِة الَوَطِنيَّــِة، َوَتْعزيــِز ُحــبِّ الَوَطــِن فــي قُلــوِب اأْبنائِنــا، َعْبــَر َتْقديــِم المــادَّ

ــِة، الَّتــي تَُغــّذي الــّروَح  أْهــداَف الَمْنشــوَدَة، َوَعْبــَر َتْفعيــِل الَبراِمــِج الِحواِريَّ ــُق الرِّســالََة، َوال� الَّتــي تَُحقِّ

آَخــِر.  اأِْي ال� ــرَّ ــراِم ال ــِل الِحــواِر، واْحِت ــَة، فــي َتَقبُّ يجابِيَّ ال�إ



٤٤

١

٢

٣

٤

5

6

٧

؟ اأْسِئَلٌة:

ال�ْسِتماُع َوالُمحاَدَثُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� عاَدِة(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال� ِحُك ِمْراآُة السَّ نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )الضَّ

. َة الَّتي عالََجها النَّصُّ ُح الِفْكَرَة العامَّ نَُوضِّ

ِحِك. ْسلاِم ِمَن الضَّ نَُبيُِّن َمْوِقَف ال�إِ

ِحِك. نَُدلُِّل َعلى اْهِتماِم الَعَرِب الُقَدماِء بِالضَّ

نْساِن. ِة ال�إِ ِحِك َعلى ِصحَّ نَْذكُُر اأَهمَّ َفوائِد الضَّ

. ، الَمْمقوُت، الَهْزلِيُّ آتَِيِة: الكالُِح، الباشُّ نَُبيُِّن َمَعانَي الُمْفَرداِت ال�

آتَِيــِة: "ال�ْبِتســاَمُة اأْجَمــُل لَُغــٍة فــي الَحيــاِة، َفِهــَي  ــُح َجمــاَل التَّْصويــِر فــي الِعبــاَرِة ال� نَُوضِّ
نْســاِن". ــُة لَِوْجــِه ال�إِ ضــاَءُة الطَّبيِعيَّ ال�إِ

آَخريَن. ُح َكْيَف ُيْمِكُن اأْن َتكوَن ال�ْبِتساَمُة َطريقاً لِِبناِء َعلاقاِت َصداَقٍة َمَع ال� نَُوضِّ

ْرُس الّراِبُع الدَّ



٤5

تَُؤكِّــُدُه  ِعْلِمــيٌّ  واِقــٌع  لِكنَّــُه  َطريفــًا،  أْمــُر  ال� َيْبــدو  َقــْد   
ــَداأْت  ــِبريِن َب أْس ــُة اكِتشــاِف ال� ــاُن؛ َفِقصَّ ــُه الُبْره ــُة، َوَيْدَعُم التَّْجِرَب
ــلاِل، حيَنمــا الَْتَقــَط َبْعُضُهــم َقَطــراٍت  َتْحــَت َصْفصاَفــٍة وارَِفــِة الظِّ

َبســيٍط. ُجــْرٍح  اآل�َم  بِــِه  لُيَســكَِّن  الُمَتســاِقِط،  لِحائِهــا  مــْن 

ْفصــاِف  اأنَّ لِحــاَء َشــَجَرِة الصَّ التَّْجِرَبــِة َكَشــَف  َوَتْكــراُر   
لَــُه الِعْلــُم اإلــى ذلـِـَك  َيحَتــوي َعلــى حاِمــِض )السلســليك(، الَّــذي َحوَّ
يَّــًة ِعلاِجيَّــًة، اْجتاَحــْت  ــَر َثــْوَرًة ِطبِّ ، لُِيَفجِّ ــْحِريِّ أْبَيــِض السِّ الُقــْرِص ال�
اأْرجــاَء الَمْعمــوَرِة، َوِمــْن ُهنــا، َفَكِلَمــُة )اأْســِبريَن( لَــْم َتــاأِت ُجزافــاً، 
ــَجْيراِت،  ْت ِمــْن َكِلَمــِة )ســبيرايا(، َوِهــَي َفصيَلــٌة ِمَن الشُّ َواإنَّمــا اْشــُتقَّ

اْكِتشاُف ال�أْسِبريِن َوَفوائُِدُه

َمعاني الُمْفَرداِت

الطَّريُف: الَعجيُب النّاِدُر.

ُة. الواِرَفُة: الُمْمَتدَّ

اللِّحاُء: ِقْشُر كُلِّ َشْيٍء.

الَمْعموَرُة: العالَُم، َكْوَكُب 
أْرِض. ال�

الِقراَءُة:
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ــارِ. ــِة لِْلَعقَّ ــاِت الرَّئيَس ن ــِة لِلُمَكوِّ ــوي َعلــى الَمصــاِدرِ الطَّبيِعيَّ َتْحَت

 . أْسِبريِن َعْبَقِريٌّ َوَقْد َيْخُطُر بِباِل اأَحِدِهم، اأنَّ ُمْكَتِشَف ال�  
ــُه اأنَّ الَبَشــَر اســَتْخَدموُه ُمْنــُذ  ، َولِكــْن مــا َيِجــُب َمعِرَفُت هــذا َحــقٌّ
ــَر فــي الَمعاِمــِل بَِوْصِفــِه َدواًء، َفَلَقــْد  ــنيَن َقْبــَل اأْن ُيَحضَّ اآل�ِف السِّ
ْغريــُق، والُهنــوُد الُحْمــُر، َوقَُدمــاُء الِمْصِريّيــَن، َيْســَتخِدموَن  كاَن ال�إِ
ــِه،  ْفصــاِف َواأْوراِق ــاِت الصَّ ــْن قُشــوِر نَب ــَن ِم ــيَّ اللَّيِّ اللِّحــاَء الّداِخِل
ــِم،  ــراَرة الِجْس ــاِع َح ــلاِج ارتِف ــَربونَُه لِع َمْنقوعــاً فــي المــاِء، َوَيْش
ــيُّ ُمْرَتِبطــاً  ــُر الِعلاِج ــِة، َوكاَن هــذا التَّاأْثي ئَِويَّ آل�ِم الرِّ ــداِع وال� َوالصُّ
ْفصــاِف  ْفصافيــن(، الَماأْخــوَذِة ِمــْن َشــَجَرِة الصَّ ِة )الصَّ بِوجــوِد مــادَّ
أنْهــاِر َوالتِّــرَِع،  الَّتــي َتْنمــو فــي الَمناِطــِق الُمْعَتِدلَــِة، قُــْرَب ِميــاِه ال�
أْســِبريُن الَّــذي نَْعِرفـُـُه الَيــْوَم، َفَقــْد َظَهــَر فــي َشــْكِلِه الحالـِـيِّ  اأّمــا ال�
اأواِخــَر َعــاِم ١٨9٠م، ِعنَدمــا اســَتْخَدَمُه الكيميائِــيُّ )فيلكــس 
ــِدِه،  ــْن والِ ــزم( َع ــِف اآل�ِم )الروماتي ــا؛ لَِتْخفي هوفمــان( فــي األماني
ــَث  ــاَت َحدي ــى الَمْرضــى، َوب ــَي ل�ِحقــاً اإِل ــمَّ ُوزَِّع، َواأْعِط ــْن َث َوِم

ــاِس.  ــَن النّ الّســاَعِة َبْي

ـْوِن، لَْيــَس لَهــا اأيَّــُة رائَِحــٍة  أْســِبريِن َبْيضــاُء اللَـّ ُة ال� َومــادَّ  

ــِة، َوتُْســَتْخَدُم عــاَدًة  أْدِوَي ــواٍع ِمــَن ال� ِة اأنْ ــَزٍة، َتْدُخــُل فــي ِعــدَّ ُمَميَّ
ــي  ــِبريِن ف أْس ــرُّ ال� ــُن ِس ــراَرِة. َوَيْكُم ــِض الَح آل�ِم َوَخْف ــكيِن ال� لَِتْس
ــا َيحــوُل  ــِة؛ ِِمّم َمِويَّ ــِح الدَّ فائِ ــِة الِتصــاِق الصَّ ــى ُمقاَوَم ــِه َعل قُْدَرتِ
ــِب  ــاُء الَقْل ــذا يوصــي اأِطّب ــراييِن؛ لِ ــي الشَّ ــِة ف ِن الَجْلَط ــوُّ دوَن َتَك
أْســِبريِن دائِمــاً فــي ُمَتنــاَوِل الِكبــاِر،  بَِضــروَرِة ُوجــوِد اأْقــراِص ال�

غــاِر. َوَبعيــدًا َعــْن اأْيــدي الصِّ

أْســِبريِن، ل� َيْعنــي اأنَّــُه ُمْطَلــُق الفائـِـَدِة؛  َوالَقــْوُل بَِفوائـِـِد ال�  

ــروٍف  ــي ُظ ــٌة ف ــراٌض جانِِبيَّ ــراٌر َواأْع ــِة اأْض أْدِوَي ــَن ال� ــِرِه ِم ــُه َكَغْي َفَل
َنــٍة، َفَقــْد ُيَســبُِّب نَزيفــاً فــي الَمِعــَدِة وال�ْثَنــْي َعَشــَر، َوَطنينــاً في  ُمَعيَّ

التَِّرُع: مفردها التِّْرَعُة َوِهَي 
َعُة ِمَن النَّْهِر. الَقناُة الُمَتَفرِّ

َيحوُل: َيْمَنُع.
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ــِس، َوهــذا ُيَؤكِّــُد اأنَّ اســِتْخداَمُه دوَن  أُذِن، َوُصعوبــاٍت فــي التََّنفُّ ال�
ــا. ــُد ُعْقباه ــُر ل� تُْحَم ــُه َمخاِط ــِب، لَ ــاِت الطَّبي َتْعليم

أْســبريِن فــي نَباتاٍت  َة ال� َوالَحْمــُد لِلـّـِه الَّــذي بَِفْضِلــِه اأْوَدَع مــادَّ  
ــِض الَحشــائِِش،  ــّلاِء، َوَبْع َدٍة، َكالياَســميِن، َوالفــوِل، َوالبازي ــدِّ ُمَتَع
قُــْدَرَة  تَُؤكِّــُد  َفُهنــاَك ِدراســاٌت َحديَثــٌة  َولَْيــَس هــذا َفَحْســُب، 
أْســِبريِن بَِنْفِســِه، َمتــى َتواَفــَرْت  نْســاِن َعلــى اإِنْتــاِج ال� ِجْســِم ال�إِ
ــى  ــُق َعل ــُه َيْنَطِب ــُر نَْفُس أْم ــِه. َوال� ــُة لَِتْصنيِع ــُة الّلاِزَم لِيَّ أوَّ ــُه ال� تُ ــُه مادَّ لَ
ــِة  ــي ُمواَجَه ــا ف ــَم َمناَعَته ــُه؛ لَِتْدَع ــي تُْنِتُج ــاِت الَّت ــجاِر َوالنَّبات أْش ال�
ــِح الَهْوجــاِء،  ــِة، َوالّري ــْمِس الحاِرَق ــِة َعَلْيهــا؛ َكالشَّ ــداِء الطَّبيَع اْعِت
َوالَحَيوانــاِت الَّتــي َتْقتــاُت َعلــى اأْوراِقهــا. َفُســْبحاَن َمــْن َخَلــَق كُلَّ 

ــَدٍر! ــْيٍء بَِق َش

 
الَفْهُم وال�ْستيعاُب

:      َنْمــَلاأ الَفــراَغ فــي ُكلٍّ ِمّمــا َياأْتــي ِبَكِلَمــٍة ُمناِســَبٍة ِمــَن النَّــصِّ

أْسِبريِن ِمْن ................. ْت َكِلَمُة ال� اأ-   اْشُتقَّ

أْسِبريِن َتْحَت َشَجَرِة .............. ُة اْكِتشاِف ال� ب- َبَداأْت ِقصَّ

أْسِبريَن في َتْخفيِف اآل�مِ ............... َعْن والِِدهِ. ج-  اْسَتْخَدَم الكيميائِيُّ )فيلكس هوفمان( ال�

ِة ...................... فيِه. د-  َسَبُب التَّاأْثيِر الِعلاِجيِّ لْلاأْسِبريِن ُوجوُد مادَّ

ُح َكْيَف اْكُتِشَف ال�أْسِبريُن في الِعلاِج؟      نَُوضِّ

ْغريــِق، َوالُهنــوِد الُحْمــِر، َوقَُدمــاِء       نَُبيِّــُن اْســِتخداماِت ال�أْســِبريِن ِعْنــَد ُكلٍّ ِمــَن: ال�إِ
الِمْصِرّييــَن.

صاَبِة ِبالَجْلطاِت. ُح َكْيَف ُيَقلُِّل ال�أْسِبريُن ِمَن ال�إِ      نَُوضِّ

ُد َمجال�ِت اْسِتْخداِم ال�أْسِبريِن في الِعلاِج.      نَُعدِّ
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َن. اأْوَدَع: َضمَّ

ديَدُة الَعنيَفُة. الَهْوجاُء: الشَّ
َتْقتاُت: َتَتَغّذى َحتّى 

َيْسَتقيَم َبَدنُها.
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الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

ْيِن". أْسِبريُن ِسلاٌح ذو َحدَّ آتَِيَة: "ال�       نُناِقُش الِعباَرَة ال�

      َكْيَف َتَجلَّْت قُْدَرُة اللِه الخالِِق في اإِنْتاِج النَّباتاِت للاأْسِبريِن؟

      َكْيَف نََتَصرَُّف ِعْنَد ُرْؤَيِتنا ِطْفلاً َصغيراً َيُهمُّ بُِشْرِب َدواٍء ما؟

أْسِبريُن َحديَث الّساَعِة َبْيَن النّاِس". آتَِيَة: "باَت ال�       نُناِقُش الِعباَرَة ال�

.       نَْسَتْنِتُج َثلاَث ِسماٍت اأْسلوبِيٍَّة لِْلَمقاِل الِعْلِميِّ

الـلُّـَغـُة

١- نَُفــرُِّق فــي الَمْعنــى َبْيــَن الَكِلَمَتْيــِن اللََّتْيــِن َتْحــَت ُكلٍّ ِمْنُهمــا َخــطٌّ فيمــا َياأْتــي:

أْسبريِن الَبَشِريََّة اإنْجازاً َعظيماً. اأ -  اأْهدى ُمْكَتِشُف َعّقاِر ال�

ب- اشَتَرْيُت َعقاراً َجديداً في َبْلَدتي.

٢- َنْذُكُر َجْمَع ُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن الَكِلماِت ال�آتَِيِة:

ألَُم. ْفصاَفُة، الّرائَِحُة، ال�  الصَّ
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:                     َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــِة َبْغــداَد، عــاَم ١٨٧5م، لــه  ، ُولِــَد فــي العاِصَمــِة الِعراِقيَّ ، شــاِعٌر ِعراِقــيٌّ َمْعــروف الرُّصاِفــيُّ

نْســاِن،  ــاِء ال�إِ أْخــلاِق فــي بِن ــَة ال� يَّ ــَن اأْيدينــا َتَتنــاَوُل اأَهمِّ ــَدُة الَّتــي َبْي . َوالَقصي َديــواٌن ِشــْعِريٌّ

ُم فــي الَقصيــَدِة صــوَرًة ُمْشــِرَقًة لـِـلاأمِّ َعلــى  ِدهــا، َوُيَقــدِّ أمِّ فــي َغــْرِس ُبذوِرهــا، َوَتعهُّ َوَدْوَر ال�

اْمِتــداِد الُعصــوِر.

التَّْربَيُة وال�أمَّهاُت

أْخلاُق َتْنُبـُت َكالنَّــبــــــاِت     اإِذا ُسِقَيْت بِماِء الَمْكُرمـــاِت ِهَي ال�

ــَدهـا الـُمـَربّـــــــي     َعلى ساِق الَفضيَلِة ُمْثِمـــــراِت َتــقـــوُم اإِذا َتَعهَّ

ــهـــــاِت أمَّ ُبهـا َكِحـْضـِن ال� ـِـِق ِمـْن َمــَحـــــلٍّ     ُيَهذِّ َولَْم اأَر لِْلَخـلائ

ـَنــــــاِت أمِّ َمْدَرَسٌة َتساَمـــــْت     بِـَتـْربِـَيــِة الَبـنيــَن اأِو الـب َفِحْضُن ال�

َواأْخلاُق الَولـيِد تُقـاُس ُحـْســنــــاً     بِــاأْخــلاِق الـنِّـســـاِء الوالِــداِت

أْبنـــاِء َخـــْيــــراً      اإذا نََشؤوا بِِحْضِن الجاِهـلاِت َفَكْيـف َتُظــنُّ بِال�

ْسلاِم َفـْرضـــاً      َعلى اأْبـنــائـِِه َوَعـلـى الـَبـنــــاِت األَْيَس الِعْلُم في ال�إِ

ـنـا في الِعْلم َبْحـــــراً      َتُحلُّ لِسـائِليها الُمــْشــِكــلاِت َوكـانَـْت اأمُّ

َوَعـلََّمـهـا الــنَّـبـــِيُّ اأَجــلَّ ِعْلــــٍم      َفـكـانَـْت ِمـْن اأَجـلِّ العـالِمـاِت

األَْم نََر في الِحسـاِن الغيـِد َقْبـلاً     اأوانِـَس كـاتِـبـاٍت شـاِعــــراِت؟

ــزاِة  ــَع الُغ ــى الُحــروِب َم ــَن اإِل ــْوِم ِقْدمــاً     َيُرْح ــاُء الَق ــْت نِس ــْد كانَ َوَق

اِميــاِت أْعــداِء َعْونــاً       َوُيْضِمــْدَن الُجــروَح الدَّ َيُكــنَّ لَُهــْم َعلــى ال�

َمعاني الُمْفَرداِت

الَمْكُرماُت: ُمْفَرُدها َمْكُرَمٌة، 
َوِهَي ِفْعُل الَخْيِر.

الَخلائُِق: ُمْفَرُدها َخليَقٌة، 
َوِهَي الطَّبيَعُة الَّتي ُيْخَلُق 

الَمْرُء بِها.
َتساَمْت: َتَرفََّعْت.

الغيُد: َجْمُع الَغْيداِء، َوِهَي 
الَمْراأُة الرَّشيَقُة النّاِعَمُة.

آنَِسِة، َوِهَي  أوانُِس: َجْمُع ال� ال�
الَفتاُة الِبْكُر.

ْعِريُّ                             معروف الرُّصافّي النَّصُّ الشِّ
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

١ -: نُْكِمُل الَفراغاِت ال�آتَِيَة ِبما ُيناِسُبها ِمَن النَّصِّ
اأْفَضُل َمَحلٍّ لَِتْهذيِب الَخلائِِق............أ- 

ْسلاِم...................ب-  َطَلُب الِعْلِم في ال�إِ

أمِّ بِـ...................ج-  َيَتسامى ِحْضُن ال�

أْبناِء َخْيراً اإِذا نََشؤوا بِِحْضِن...................د-  ل� نَْرَتجي ِمَن ال�

يَِّبِة في نُفوِس ال�أْبناِء.- ٢ ُح َدْوَر ال�أمِّ في َغْرِس ال�أْخلاِق الطَّ نَُوضِّ

َنْذُكُر الِمْقياَس الَّذي تُقاُس ِبِه اأْخلاُق الَوليِد.- ٣

ِة الَّتي َتْضَطِلُع ِبها الَمْراأُة.- ٤ ُد َبْعَض ال�أْدوارِ الُمِهمَّ نَُعدِّ

َنْسَتْخِرُج ِمَن ال�أْبياِت ما َيَتواَفُق َوَمْعنى َقْوِل اأْحَمَد َشْوقي:- 5

اأْعَدْدَت َشْعبًا َطيَِّب ال�أْعراِق ال�أمُّ َمْدَرَسٌة اإِذا اأْعَدْدَتها 

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

أْخلاِق الفاِضَلِة. َبَه َبْيَن النَّباِت َوال� ١- نَْسَتْنِتُج الشَّ

آتَِيْيِن: ُح َجماَل التَّْصويِر في الَبْيَتْيِن ال� ٢- نَُوضِّ

ُه  َد الُجْرَح: َشدَّ َضمَّ

ماِد، اأْو  ماَدِة اأِو الضِّ بِالضِّ

واِء. َدَهَنُه بِالدَّ

َوَكْم ِمْنُهنَّ َمْن اأِسَرت َوذاَقْت      َعـذاَب الـُهـوِن في اأْســِر الُعـداِة

ـَْتــنــا       اإِلـى اأْسـلاِفـنـا َبـْعـَض الـِتـفــاِت َفماذا الَيوم َضـــرَّ لَـِو الَْتف

ديواُن الرَّصافي
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َوَكْم ِمْنُهنَّ َمْن اأِسَرْت َوذاَقْت        َعذاَب الُهوِن في اأْسِر الُعداِة  

َوكاَنْت اأمُّنـا في الِعْلـِم َبـْحــرًا        َتُحــلُّ لِسائِليهـا الُمْشِكـلاِت  

ــَدِة، َواأْخــرى ل�  ــلاِق الَحمي أْخ ــى ال� ــا َعل ــا َوَبناتِه ــِة اأْبنائِه ــى بَِتْربَِي ــَرَتْيِن اإِْحداُهمــا تُْعن ــَن اأْس ــواِزُن َبْي ٣- نُ
ــلوِك ِصغاِرهــا. ــى ُس ــُت اإِل َتْلَتِف

ُم اأْمِثَلًة ِمَن التّاريِخ لِِنساٍء كاَن لَُهنَّ َبْصَمٌة واِضَحٌة في الَحياِة. ٤- نَُقدِّ

أْهِل اإِلى َتْربَِيِة اأْبنائِِهْم َعلى الَفضيَلِة. ْسلاِم في َتْوجيِه ال� 5- نَُبيُِّن َدْوَر ال�إِ

الـلُّـَغـُة

َنْذُكــُر ُمْفــَرَد ُكلِّ َجْمــٍع ِمــَن الُجمــوِع ال�آتَِيــِة:

الّسائِليَن، الِحساُن، الُجروُح، الّداِمياُت، الُمْشِكلاُت، العالِماُت

 
الَقواِعُد

الِفْعُل الَمْبِنيُّ لِْلَمْعلوِم، َوالِفْعُل الَمْبِنيُّ لِْلَمْجهوِل

)ب(                   )اأ(       

أْسِبريِن ِمْن َكِلَمِة )سبيرايا(. اأِخِذْت َكِلَمُة ال� أْسِبريِن ِمْن َكِلَمِة )سبيرايا(.  اأَخَذ الُعَلماُء َكِلَمَة ال�

أْسِبريُن َعلى الَمْرضى. ُوزَِّع ال� أْسِبريَن َعلى الَمْرضى.    أِطّباُء ال� َوزََّع ال�

ُخِلَق الثََّقلاِن. َخَلَق اللُه الثََّقَلْيِن.     

ٍة.  أْسِبريُن في َمعاِمَل خاصَّ ُر ال� ُيَحضَّ ٍة.   أْسِبريَن في َمعاِمَل خاصَّ رُ الُعَلماُء ال� ُيَحضِّ

تُكاَفاأ الُمِجّداُت. تُكافُِئ الُمديَرُة الُمِجّداِت.    
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َنـَتــاأمَّـُل

ــَق،  ــَذ، َوزََّع، َخَل ــاِل )اأَخ أْفع ــَداأ بِال� ــًة، َتْب ــلاً ِفْعِليَّ ــا ُجَم ( نَِجُده ــِة )اأ ــَة الَمْجموَع ــا اأْمِثَل ْلن اإِذا َتاأمَّ  

َياأْتــي: مــا  َوَجْدنــا  َوَمْفعولِــِه  ِمْنهــا،  كُلٍّ  فاِعــِل  َتْحديــَد  اأَرْدنــا  َواإِذا  تُكاِفــُئ(،  ــُر،  ُيَحضِّ

الِفْعُل اأَخَذ: فاِعلُُه الُعَلماُء، َوَمْفُعولُُه )َكِلَمَة(.

أْسِبريَن(. أِطّباُء، َوَمْفعولُُه )ال� الِفْعُل َوزََّع: فاِعلُُه ال�

الِفْعُل َخَلَق: فاِعلُُه لَْفُظ الَجلالَِة )اللُه(، َومَفْعولُُه )الثََّقَلْيِن(.

أْسِبريَن(. ُر: فاِعلُُه الُعَلماُء، َوَمْفعولُُه )ال� الِفْعُل ُيَحضِّ

الِفْعُل تُكافُِئ: فاِعلُُه الُمديَرُة، َوَمْفعولُُه )الُمِجّداِت(.

أنَّهــا لَــْم  ــٌة لِْلَمْعلــوِم، َولِ� أْفعــاِل َمْذكــوٌر فــي الُجْمَلــِة، َفِهــَي لِذلـِـَك َمْبِنيَّ أنَّ فاِعــَل كُلِّ ِفْعــٍل ِمــْن هــِذِه ال� َولِ�

َيــٌة. ْت اإِلــى الَمْفعــوِل بـِـِه، َفِهــَي اأْفعــاٌل ُمَتَعدِّ َتْكَتــِف بِالفاِعــِل، َوَتَعــدَّ

ْلنا اأْمِثَلَة الَمْجموَعةِ )ب(، نَِجُدها ُجَملاً ِفْعِليًَّة اأْيضاً. َوِعْنَد ُمواَزنَةِ كُلِّ ُجْمَلةٍ ِمْنها َمَع الُجْمَلِة  َواإِذا َتاأمَّ  
الُمقابَِلــةِ لَهــا فــي اأْمِثَلــةِ الَمْجموَعــةِ )اأ(، نُلاِحــُظ اأنَّ فاِعــَل كُلِّ ِفْعــٍل ِمْنهــا َغْيــُر َمْوجــوٍد )ُحــِذَف(، َواأنَّ الَحَرَكــَة 
ْعرابِيَّــَة َعلــى اآِخــرِ الَمْفعــوِل بـِـِه َتَغيَّــَرْت ِمــَن النَّْصــِب اإِلى الرَّْفِع. َوِعْنَد الَبْحِث في َســَبِب هِذهِ التََّغيُّــراِت، نَِجُد  ال�إِ
ُل كُلٍّ ِمْنهــا، َوكُِســَر مــا َقْبــَل اآِخــرِهِ، َفاأْصَبَحــْت بِهــذا التَّْغييــِر  أْفعــاَل الماِضَيــَة )اأِخــَذ، ُوزَِّع، َوُخِلــَق( ُضــمَّ اأوَّ اأنَّ ال�
ُل كلٍّ ِمْنُهمــا، َوفُِتَح ما َقْبَل  ُر، تُكاَفــاأ( َفُضمَّ اأوَّ اأْفعــال�ً ماِضَيــًة َمْبِنيَّــًة لِْلَمْجهــوِل. اأّمــا الِفْعــلاِن الُمضارِعــاِن )ُيَحضَّ
أنَّ الفاِعــَل ُعْنُصــرٌ اأساِســيٌّ فــي الِفْعِل الَمْبِنيِّ لِْلَمْعلــومِ؛ َياأْتي  اآِخــرِهِ، َفاأْصَبــَح ِفْعــلاً ُمضارِعــاً َمْبِنّيــاً لِْلَمْجهــوِل، َولِ�
الَمْفعــوُل بـِـِه الَمْنصــوُب، َوَينــوُب َمكانَــُه، َوُيْصِبُح َمْرفوعاً، َوَيَتَغيَُّر اْســُمُه ِمْن َمْفعوٍل بـِـِه اإِلى نائِِب فاِعٍل. َوَمْعنى 

ْعــراِب، َوُحْكــَم الَمْفعــوِل بـِـِه فــي الَمْعنــى. هــذا اأنَّ نائـِـَب الفاِعــِل َقــْد اأَخــَذ ُحْكــَم الفاِعــِل فــي ال�إِ

َنْسَتْنِتُج

    الِفْعُل الَمْبِنيُّ لِْلَمْعلوِم: كُلُّ ِفْعٍل ُعِلَم فاِعلُُه.أ- 

الِفْعُل الَمْبِنيُّ لِْلَمْجهوِل: ما ُحِذَف فاِعلُُه، وُجِعَل الَمْفعوُل بِِه نائِباً َعْنُه.ب- 

    لَِتْحويِل الِفْعِل الَمْبِنيِّ للَمْعلوِم اإِلى ِفْعٍل َمْبِنيٍّ لِْلَمْجهوِل، نَقوُم بِما َياأْتي:ج- 
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لَُه، َونَْكِسُر ما َقْبل اآِخِرِه، ِمْثَل: )َفَتَح، فُِتَح(.- ١ اإِذا كاَن الِفْعُل ماِضياً نَُضمُّ اأوَّ
لَُه، َونَْفَتُح ما َقْبَل اآِخِرِه، ِمْثَل: )َيْسَتْعِمُل، ُيْسَتْعَمُل(.٢-   اإِذا كاَن الِفْعُل ُمضاِرعاً نَُضمُّ اأوَّ

نَْحِذُف الفاِعَل.- ٣
نَْجَعُل الَمْفعوَل بِِه نائِباً لِْلفاِعِل في الُجْمَلِة؛ لَِياأُْخَذ ُحْكَم اإِْعراِب الفاِعِل.- ٤

َفوائُِد ُلَغِويٌَّة:

أْمِر. أ-   ُيْبنى الِفْعُل لِْلَمْجهوِل ِمَن الماضي َوالُمضاِرِع، َول� ُيْبنى ِمَن ال�

أْجَوُف، تُْقلُب األُِفُه ياًء ِعْنَد َتْحويِلِه اإِلى َمْبِنيٍّب-    الِفْعُل الماضي الثُلاثِيُّ الُمْعَتلُّ ال�
ــاً  ــاُؤُه، اأْو واُوُه األِف ــُب ي ــُه، َفُتْقَل ــا ُمضاِرُع ــَل. اأّم ــُه قي ــي للَمْجهــوِل ِمْن ــاَل. الَمْبن ــل: َق لِْلَمْجهــوِل، مث

ــاُع. َيقــوُل: ُيقــاُل. ــُع: ُيب ِمثــل: َيبي

َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

آتَِيِة: ُز الِفْعَل الَمْبِنيَّ للَمْعلوِم ِمَن الِفْعِل الَمْبِنيِّ لِْلَمْجهوِل في الُجَمِل ال�  نَُميِّ

آَخريَن.أ-   ل� تُْكِثروا ِمْن لَْوِم ال�

 َسُتعاُد الُقْدُس اإِلى ِسياَدِة اأْبنائِها.ب- 

 اأقيَل الفاِسُد ِمْن َوظيَفِتِه.ج- 

ْفساِد.د-   عاَقَب القاِضي الُمْفِسديَن؛ َفَنِدُموا َعلى الِفْتَنِة َوال�إِ
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التَّْدريُب الثّاني:

ــِة، فــي  ــَع اإِْجــراِء التَّْغييــِر الــّلاِزِم َعلــى الُجْمَل ــيٍّ لِْلَمْجهــوِل، َم ــيَّ لِْلَمْعلــوِم، اإِلــى َمْبِن ُل الِفْعــَل الَمْبِن نَُحــوِّ
ــِة: آتَِي ــِة ال� أْمِثَل ال�

أْوِفياَء.أ-   ُيصاِحُب العاِقُل ال�

َبُة طالَِبَتْيِن لِْلُمشاَرَكِة في الُمساَبَقِة.ب-   اْختاَرِت الُمَدرِّ

ْعُب ُحقوَقُه.ج-   اْسَتعاَد الشَّ

التَّْدريُب الثّالُِث:

عْراُب: ال�إِ

َنموَذجاِن َمْحلول�ِن:

١- قُِضَي ال�أْمُر:

قُِضَي: فِْعٌل ماٍض َمْبِنيٌّ لِْلَمْجهوِل، َمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح الّظاِهِر 

ُة الّظاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ ال�أْمُر: نائُِب فاِعٍل َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

٢- ُيْصَنُع الَمجُد ِباأْرِضنا:

ُة الّظاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ ُيْصَنُع: فِْعٌل ُمضارٌِع َمْبِنيٌّ لِْلَمْجهوِل، َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

ُة الّظاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ الَمجُد: نائُِب فاِعٍل َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي

ِمْن َماأَْمِنِه ُيْؤتى الَحِذُر.أ- 

ُمرٌّ َمذاَقُتُه َكَطْعِم الَعْلَقِم     )عنترُة(ب-  َفاإِذا ُظِلْمُت َفاإِنَّ ُظْلِمَي باِسٌل  

)الّزمر:٧١(ج-  قاَل َتعالى: "َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا اإِلَىٰ َجَهنََّم ُزَمرًا".   
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ْملاُء ال�إِ

َفُة الَهْمَزُة الُمَتَطرِّ

ُل ِكتاَبَة الَهْمَزِة في الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي: نََتاأمَّ
أْسبريِن دائِماً في ُمَتناَوِل الِكبارِ. أِطّباُء بَِضروَرِة ُوجوِد اأْقراِص ال� ١- يوصي ال�

٢- ُسْبحاَن َمْن َخَلَق كُلَّ َشْيٍء بَِقَدرٍ!

٣- َكْيَف َتْجُرُؤ َعلى ُمخالََفِة الَقوانيِن؟

٤- كُِن الباِدَئ بِالتَِّحيَِّة.

اأ الَمْراأُة َمكانًَة َرفيَعًة في الُمْجَتَمِع. 5- َتَتَبوَّ

ــَطِة، َول�َحْظنــا اأنَّ َرْســَمها َيَتَحــدَُّد اْعِتمــاداً َعلــى َحَرَكِتهــا، َوَحَرَكِة  َدَرْســنا ســابِقاً َقواِعــَد ِكتاَبــِة الَهْمــَزِة الُمَتَوسِّ
الَحــْرِف الَّــذي َقْبَلها.

أْمِثَلةِ الّســابَِقةِ، نُلاِحُظ اأنَّ الَهْمَزَة فيها جاَءْت في اآِخرِ الَكِلَمةِ،  ْلنا الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط في ال� َواإِذا َتاأمَّ
ِل َوالثّاني َوَرَدْت ُمْنَفرَِدًة في َكِلَمَتْي )اأِطّباء( َو)َشــْيء(. أوَّ َوُرِســَمْت َعلى َهْيئاٍت ُمَتَعدَِّدةٍ؛ َففي الِمثالَْيِن ال�

َوفي الِمثاِل الثّالِِث َوَرَدْت َعلى واٍو في َكِلَمِة )َتْجُرؤ(.
َوفي الِمثاِل الرّابِِع َوَرَدْت َعلى ياٍء َغْيِر َمْنقوَطٍة )ُمْهَمَلٍة( في َكِلَمِة )الباِدئ(

اأ( َوفي الِمثاِل الخاِمِس َوَرَدْت َعلى األٍِف في َكِلَمِة )َتَتَبوَّ
ِل َوالثّانــي، نَِجــُد اأنَّهــا ُســِبَقْت بَِحــْرٍف ســاِكٍن، َوفــي  أوَّ واإِذا َبَحْثنــا فــي َســَبِب ِكتاَبِتهــا ُمْنَفــِرَدًة فــي الِمثالَْيــِن ال�
أنَّهــا ُســِبَقْت بَِحــْرٍف َمْضمــومٍ، َوفي الِمثاِل الرّابِِع كُِتَبــْت َعلى ياٍء ُمْهَمَلٍة؛  الِمثــاِل الثّالـِـِث كُِتَبــْت َعلــى واٍو؛ لِ�

أنَّها ُســِبَقْت بَِحــْرٍف َمْفتوٍح. أنَّهــا ُســِبَقْت بَِحــْرٍف َمْكســورٍ، َوفــي الِمثــاِل الخاِمــِس كُِتَبــْت َعلــى األٍِف؛ لِ� لِ�

َنْسَتْنِتُج

ُد َرْسُم الَهْمَزِة في اآِخِر الَكِلَمِة اْعِتماداً َعلى َحَرَكِة الَحْرِف الَّذي َقْبَلها؛ َفُتْكَتُب َعلى:  َيَتَحدَّ
ألِِف اإِذا جاَء ما َقْبَلها َمْفتوحاً، ِمْثَل: )نََباأٌ، اْخَتَباأ، اتََّكاأ(.- ١ ال�
ٌؤ، لُْؤلٌُؤ(.- ٢ الواِو اإِذا جاَء ما َقْبَلها َمْضموماً ِمْثَل:) َتَوضُّ
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الياِء الُمْهَمَلِة اإِذا جاَء ما َقْبَلها َمْكسوراً ِمْثَل: )َيْسَتْهِزُئ، يتَِّكُئ(.- ٣
ْطِر اإِذا جاَء ما َقْبَلها ساِكناً، ِمْثَل: )َسماٌء، ُجْزٌء(.- ٤ السَّ

َنْكُتُب اإِْملاًء اخِتبارِّيًا.

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن بَِخطِّ الرُّ َتْيِن بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ آتَِيَة َمرَّ نَْكُتُب الِعباَرَة ال�
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الياِء الُمْهَمَلِة اإِذا جاَء ما َقْبَلها َمْكسوراً ِمْثَل: )َيْسَتْهِزُئ، يتَِّكُئ(.- ٣
ْطِر اإِذا جاَء ما َقْبَلها ساِكناً، ِمْثَل: )َسماٌء، ُجْزٌء(.- ٤ السَّ

َنْكُتُب اإِْملاًء اخِتبارِّيًا.

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن بَِخطِّ الرُّ َتْيِن بَِخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ آتَِيَة َمرَّ نَْكُتُب الِعباَرَة ال�

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

التَّْعبيُر

ــٍة، َوُجْمَلــٍة ِمْفتاِحيَّــٍة، َوُجَمــٍل داِعَمــٍة، َوُجْمَلــٍة  ــُمها اإِلــى ِفْكــَرٍة اأساِســيٍَّة عامَّ آتَِيــَة، ثُــمَّ نَُقسِّ نَْقــَراأ الُجَمــَل ال�
ِختاِميَّــة. ثُــمَّ نَْبنــي ِمْنهــا ِفْقــَرًة ُمَترابَِطــًة، ُمراعيــَن التََّسْلُســَل َوَقواِعــَد َجــْوَدِة الِفْقــَرِة الَّتــي َتَعلَّْمناهــا ســابِقاً.
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ال�ْسِتماُع والُمحاَدَثُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )الَعَمُل ناموُس الَحياِة(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�

؟ اأْسِئَلٌة:

ُحها. اأْعطى الكاتُِب الَعَمَل قيَمًة َعظيَمًة، نَُوضِّ

َكْيَف نََظَر الكاتُِب اإِلى الَحياِة دوَن َعَمٍل؟

ُح َقْوَل الكاتِِب: الَعَمُل ناموُس الَحياِة.  نَُوضِّ

نْساِن َغْيِر العاِمِل في الُمْجَتَمِع. نْساِن العاِمِل، وال�إِ نُقاِرُن َبْيَن اأَثِر كُلٍّ ِمَن ال�إِ

ُجــَل َفُيْعِجُبنــي، َفــاإِذا قيــَل ل�  مــاذا نَْفَهــُم ِمــْن َقــْوِل ُعَمــَر بــِن الَخطـّـاِب: "اإِنـّـي َل�أرى الرَّ
َعَمــَل لَــُه َســَقَط ِمــْن َعْينــي"؟ 

ُث ِعْن اأْسباِب ُسقوِط اإِْمَبراطوِريَِّة الّروماِن. نََتحدَّ

ــُح اأْســباَب  أولــى. نَُوضِّ ــِة ال� َتهــا َبْعــَد َهزيَمِتهــا فــي الَحــْرِب العالَِميَّ اْســَتعاَدْت األمانيــا قوَّ
ذلِــَك، َوَمظاِهــَر هــِذِه ال�ْســِتعاَدِة.

َمتى َجَرْت كُلٌّ ِمَن الَحْرَبْيِن العالَِميََّتْيِن: ال�أولى والثّانَِيِة؟

.  نَْقَتِرُح ُعْنواناً اآَخَر لِلنَّصِّ

١

٢

٣
٤

5

6

٧

٨

9

ْرُس الخاِمُس الدَّ
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــي  ــِم، ف ــاِل العالَ ــى اأْطف ــطينيٌَّة اإِل ــٌة ِفَلْس ــا ِطْفَل ُهه ــي تَُوجِّ ــالَِة، الّت ــِذِه الرِّس ــي ه ف  

ًة  ــُر َعــْن ُحبِّهــا لِِبلاِدهــا، َواأَمِلهــا فــي ُرْؤَيِتهــا ُحــرَّ ــِة ال�ْســِتْقلاِل، تَُعبِّ ــلاِن َوثيَق ِذْكــرى اإِْع

أْقرانِهــا، ُمَتســائَِلًة َمتــى َتْنَتهــي  ُمْســَتِقلًَّة، َوَتِصــُف ُمعاناَتهــا الّتــي ُيَســبُِّبها ال�ْحِتــلاُل لَهــا َولِ�

اآل�ُم َشــْعِبها َفَيعيــَش فــي َفــَرٍح َوُســروٍر؟

رِساَلٌة ِمْن ِطْفَلٍة فَِلْسطيِنيٍَّة اإِلى اأْطفاِل العاَلِم
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اأِحّبائي اأْطفاَل العاَلِم،
لاُم َعَلْيُكم وَرْحَمُة اللِّه وَبَركاتُُه، وَبْعُد: السَّ

اأْكُتــُب اإلَْيُكــْم اأِحّبائــي، اأْطفــاَل العالَــِم، ِمــَن الُقــْدِس   

، َواأنُْتــم َتْعــدوَن  ــريِف، عاِصَمــِة الُحلُــِم الِفَلْســطيِنيِّ الشَّ

الَجمــاَل،  وتُعانِقــوَن  الَفــراَش،  تُســابِقوَن  الُحقــوِل،  فــي 

َعالَِيــًة. َخّفاَقــًة  بِلاِدكُــم  رايــاِت  وَتْحِملــوَن 

ِطْفَلٌة فَِلْسطيِنيٌَّة اأنا،
ياَســِة َشــْيئاً، ولَكنّــي اأْعــِرُف اأنـّـي  ل� اأْعــِرُف فــي السِّ  
ــْعِب، وفي َشــراييني َســرى ال�أَمُل  بِْنُت ِفَلْســطيَن وهذا الشَّ
ْولَــِة الِفَلْســطيِنيَِّة، وفــي َوْعيــي اْســَتقرَّ ُحلـُـٌم  الِفَلْســطيِنيُّ بِالدَّ
بَِغــٍد ِفَلْســطيِنيٍّ ُمْشــِرٍق: ل� َقْتــَل فيــِه َول� َدمــاَر، َول� ُحــْزَن 

ــكاَء. ــه َول� ُب في

ِطْفَلٌة فَِلْسطيِنيٌَّة اأنا،
ُمْنــُذ ُولـِـْدُت اْغتالــوا ُطفولَتــي، وَمزَّقوا لُْعَبتي؛ َفَخبَّاأْتُها   

 ، ــيَّ ــرُق اأُذنَ ــُز الرَّصــاِص َيْخَت ــْدُت واأزي ــُذ ُولِ ــي، من ــي َقلب ف

ــواُد ال�أشــياَء كُلَّهــا َحْولــي، َفــاأرى ُعيونــاً باِكَيــًة:  وُيَجلِّــُل السَّ

ــُت اأســيٍر، َوهــِذِه اأْخــُت َمْفقــوٍد،  َفهــِذِه اأمُّ َشــهيٍد، َوهــِذِه بْن

َهْتُه قُْنُبلــٌة اْغتالَــْت لُْعَبَتــُه، َوانَْتَزَعْت َمَعها َعْيَنُه  َوهــذا ِطْفــٌل َشــوَّ

ــْم َيْعِرْفهــا  ــاً لَ ــِه َطريق ــى َقْلِب ــْزُن اإِل ــَرَف الُح ــُه، َفَع ــُه َوَفَرَح َوَقْلَب

الَفــَرُح اأَبــداً. َوهــِذِه اْمــَراأةٌ شــابٌَّة َفَقــَدْت َزْوَجهــا؛ َفَحَفــَر الُحْزُن 

ــَر ل� لَْحــَم َعَلْيهــا. ــاأِْس بِاأظاِف فــي َوْجَنَتْيهــا اأخاديــَد الَي

الِقراَءُة:

َعدا: َجرى.

الّراَيُة: الَعَلُم.

الَخّفاُق: الُمَرْفِرُف.

أَمُل: انَْتَشَر. َسرى ال�

ال�ْغتياُل: الَقْتُل َعلى َغْفَلٍة.

اأزيُز الرَّصاِص: َصْوتُُه.

َجلََّل: َغطّى.

الَوْجَنُة: ما اْرَتَفَع ِمَن 
ْدِق والَمْحِجِر. ْيِن لِلشِّ الَخدَّ

قُّ الُمْسَتطيُل  ال�أْخدوُد: الشَّ
أْرِض. في ال�

َمعاني الُمْفَرداِت
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ُمْنــُذ ُولـِـْدُت َواأنــا اأرى ُحقولَنــا ُمْســَتباَحًة، َواأزِقََّتنــا ُمْغَلَقــًة،   
َيْمشــي فيها الَمْوُت َوالَعْســَكُر، َواأرى ُركاَم َمنازَِل ُمَهدََّمٍة، َتناَثَرْت 
أْطفــاِل،  أْرجــاِء، َومــا َتــزاُل َتِئــنُّ َتْحَتهــا ِذْكَريــاُت ال� ِحجاَرتُهــا فــي ال�

ــِر. َواأْحــلاُم الَعصافي
ــَع  ــفاَه، َواأْن ُيْقَتَل ــو الشِّ ــَمَة َتْعل ــى اأْن اأرى الَبْس ــُت اأَتَمنّ كُْن  
الُحــْزُن ِمــَن الُقلــوِب، َفـــُتْشِرَق الُوجــوُه، اأْحلـُـُم اأْن اأعيَش اأنــا َورِفاِقي 
فــي اأْمــٍن َوَســلامٍ، َكُكلِّ الَبَشــِر، لَنــا َدْولَــٌة َوُحــدوٌد، َوراَيــٌة َوَكراَمــٌة.
ــُم اأْن َيكــوَن لــي َمْدَرَســٌة ل� اأخــاُف اأْن َيدوَســني فيهــا  ــُت اأْحلُ كُْن
ِحــذاُء ُجْنــِديٍّ غاِصــٍب، اأْو َتْنُقــَل لَــُه ُجــْدراُن الَمْدَرَســِة اأْحلامــي، 
أمانِــيِّ الَقْلــِب َفَيرُســَم َشْمســاً  ــُم لِ� ــُم اأْن َيْســَتجيَب الَقَل كُْنــُت اأحلُ
ــا،  ُح بِه ــوِّ ــٍة ُيَل ــِد ِطْفَل ــلاً ُيمِســُك بَِي ــْزَرُع، َوِطْف تُْشــِرُق، َوَفّلاحــاً َي
أْطفاِل  أْخــرى َتْحِمــُل كُرّاَســًة َوَقَلمــاً، َوَقْلبــاً َيْحِمُل الُحــبَّ لِ� َوفــي ال�

نْيا. الدُّ

ِطْفَلٌة فَِلْسطيِنيٌَّة اأنا،
ياَســِة َشــْيئاً، لِماذا َذَبحوا ُطفولَتي اأمامي،  ل� اأْعِرُف في السِّ  
َواْغتالــوا الــَوْرَد فــي الُحقــوِل؟ لِمــاذا َقَتلــوا الَفراشــاِت فــي َحدائِِقنــا، 
ــْمَس، َونََثــروا الَعْتَمــَة، َوَســّدوا  َواأْفَزعــوا الُطيــوَر؟ لِمــاذا َحَجبــوا الشَّ

ــدُّروَب؟ ال
ولَِكْن في اأْعماِق َقْلبي اْســَتَقرَّ ُحلُُم ِفَلْســطيَن؛ اأْن اأعيَش في ُهدوٍء 
أْطفــاِل،  ــفِّ ال� ــلادي فــي اأكُ ــاأْن َتْخِفــَق رايــاُت بِ ــُم بِ َوَســلامٍ. اأْحلُ
 ، َفَرحــاً َوُحرِّيَّــًة، اأْحلـُـُم بـِـاأْن تُْشــِرَق َشــْمٌس َجديــَدةٌ، َتْحِمــُل الُحــبَّ

َتْحِمــُل الَبْســمَة، َتْحِمــُل َغــَد اأْطفاِل ِفَلْســطيَن.

الُمَؤلِّفون

اْسَتباَح الُجْنُد الَمديَنَة: 
اْسَتْولَْوا َعَلْيها َحْرباً، وَعّدوا 
كُلَّ َشْيٍء فيها ُمباحاً لَُهْم.
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حيَحِة:- ١ جاَبِة الصَّ َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

اأ- "ُمْنُذ ُولِْدُت اْغتالوا ُطفولَتي"، َتْعني اأنَّ ال�ْحِتلاَل:

١. اأْعطى الطِّْفَلَة ُحقوَقها كُلَّها.
أْطفاِل. ْعلاِن الَعالَِميِّ لُِحقوِق ال� ٢. الَتَزَم بال�إ

٣. َقَتَل الطِّْفَلَة الَّتي َكَتَبِت الرِّسالََة.
٤. َضيََّق َعلى الطِّْفَلِة الِفَلْسطينيَِّة، وَحَرَمها ِمْن اأْن َتعيَش ُطفولََتها َكباقي اأْطفاِل العالَِم.

ب- "واأنتم َتْعدوَن في الُحقوِل"، َتْعني:
١. َتْمشوَن فيها بُِبْطٍء.

أْرُض. ٢. َتُعّدوَن اأْشجاَرها لَِتْعِرفوا َكْم تُْنِتُج ال�
٣. َتْركُضوَن فيها َوَتْمَرحوَن.
٤. َتْعَتدوَن َعلى َزْرع النّاِس.

ُح ُمعاناَة اأْطفاِل فَِلْسطيَن َكما َتْظَهُر في الرِّساَلِة.- ٢ نَُوضِّ

ْفَلُة في الرِّساَلِة.- ٣ ُد التَّساُؤل�ِت الَّتي َطَرَحْتها الطِّ نَُحدِّ

٤ -. ُح ُحُلَم ُكلِّ ِطْفٍل فَِلْسطيِنيٍّ َكما َيْظَهُر في الِفْقَرِة ال�أخيَرِة ِمَن النَّصِّ نَُوضِّ

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل
نَُعبُِّر َعْن ُمعاناِة ال�أْطفاِل ال�أْسرى في ُسجوِن الُمْحَتلّيَن.- ١

َعداِء. - ٢ أْطفاِل العاَلِم السُّ َنْرُسُم صوَرًة لِ�

ُح َدل�َلَة َتْكرارِ الكاتِِب ِعبارَِة: "ِطْفلٌة فَِلْسطيِنيٌَّة اأنا".- ٣ نَُوضِّ

نَُبيُِّن َدل�َلَة ُكلِّ ِعباَرٍة فيما َياأْتي:- ٤
اأ-   َعَرَف الُحْزُن اإلى َقْلِبِه َطريقاً لْم َيْعِرْفها الَفَرُح اأَبدًا.

ب- اأزقُّتها ُمْغَلَقٌة َيْمشي فيها الَمْوُت والَعْسَكُر.

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي:- 5 نَُوضِّ
اأ-   َحَفَر الُحْزُن في َوجَنَتْيها اأخاديَد.

ب- نََثروا الَعْتَمَة.
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: ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ

يا قُْدُس

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، وشــاِعٌر  ُولـِـَد نـِـزار َتْوفيــق الَقّبانــي عــاَم ١9٢٣م، وتُُوفـّـي عــاَم ١99٨م، ِدْبلُوماِســيٌّ  

ــْعِريَِّة: )قالــت  ســورِيٌّ ُمعاِصــٌر، َيْنَتمــي اإِلــى اأْســَرٍة ِدَمْشــِقيٍَّة َعَربِيَّــٍة َعريَقــٍة. ِمــْن َدواويِنــِه الشِّ

ــا. ــات(، وَغْيِره ــي الســمراء(، و)الرســم بالكلم ل

ــريِف، واأْهِلهــا، َوَمســاِجِدها، َوَكنائِِســها،  َعبَّــَر فــي هــِذِه الَقصيــَدِة َعــْن ُمعانــاِة الُقــْدِس الشَّ

في اأْعقاِب اْحِتلالِها عام ١96٧م، َوحاَوَل اْســِتْنهاَض ِهَمِم الَعَرِب والُمْســِلميَن لَِتْحريِرها.
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يا قُْدُس

ِشْعُر: نِزار َقّباني

موْع َبَكْيُت.. َحتّى انَْتَهِت الدُّ

موْع َصلَّْيُت.. َحتّى ذاَبِت الشُّ

َرَكْعُت.. َحتّى َملَّني الرُّكوْع

ٍد َساألُْت َعْن ُمَحمَّ

فيِك، َوَعْن َيسوْع

يا ُقْدُس. يا َمديَنًة َتفوُح اأنِْبياْء

ماْء أْرِض َوالسَّ روِب َبْيَن ال� يا اأْقَصَر الدُّ

 ***

رائِْع يا قُْدُس.. يا َمناَرَة الشَّ

يا ِطْفَلًة َجميَلًة َمْحروَقَة ال�أصابِْع

َحزيَنٌة َعْيناِك يا َمديَنَة الَبتوْل

يا واَحًة َظليَلًة َمرَّ بِها الرَّسوْل

واِرْع َحزيَنٌة ِحجاَرُة الشَّ

َحِزينٌة ماآِذُن الَجواِمْع

واْد يا قُْدُس.. يا َمديَنًة َتْلَتفُّ بِالسَّ

أْجراَس في َكنيَسِة القيامْة؟ َمْن َيقَرُع ال�

َصبيَحَة ال�آحاْد

ألْعاَب لِلاأْول�ْد َمْن َيْحِمُل ال�

في لَْيلِة الميلاْد

***

ــيُِّد الَمســيُح،  َيســوُع: السَّ
ــلاُم. عيســى َعَلْيــِه السَّ

َتفوُح: َتْنَتِشُر.

َتعالــى:  اللــِه  اإِلــى  َتَبتَّــَل 
انَْقَطــَع واأْخَلــَص. والَبُتــوُل 
ِمــَن النِّســاِء: الُمْنَقِطَعــُة َعــِن 
الرِّجــاِل ل� اأَرَب لَهــا فيِهــْم؛ 
اأمُّ  َمْرَيــُم  َيْت  ُســمِّ َوبِهــا 
نــا َوَعَلْيــِه  الَمســيِح، َعلــى نَِبيِّ

ــلاُم.  َوالسَّ ــلاُة  الصَّ

الواَحــُة: الُبْقَعــُة الَخْضــراُء 
فــي اأْرٍض قاِحَلــٍة.

َمعاني الُمْفَرداِت
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أْحزاْن يا ُقْدُس.. يا َمديَنَة ال�

أْجفاْن يا َدْمَعًة َكبيَرًة َتجوُل في ال�

َمْن يوِقُف الُعْدواْن؟

أْدياْن َعَلْيِك، يا لُْؤلَُؤَة ال�

ماَء َعْن ِحجارِة الُجْدراْن؟ َمْن َيْغِسُل الدِّ

نْجيْل؟ َمْن ُينِقُذ ال�إ

َمْن ُيْنِقُذ الُقْراآْن؟...

نْساْن؟ َمْن ُيْنِقُذ ال�إِ

***

يا قُْدُس.. يا َمديَنتي

يا ُقْدُس.. يا َحبيَبتي

َغداً..َغداً..َسُيْزِهُر اللَّْيموْن

نابُِل الَخْضراُء والُغصوْن  َوَتْفَرُح السَّ

َوَتْضَحُك الُعيوْن

َوَتْرِجُع الَحمائُِم الُمهاِجَرْة

قوِف الطّاِهَرْة اإِلى السُّ

أْطفاُل َيْلَعبوْن َوَيْرِجُع ال�

آباُء والَبنوْن َوَيْلَتقي ال�

َعلى ُرباِك الّزاِهرْة..

ْيتوْن لاِم والزَّ يا َبَلدي.. يا َبَلَد السَّ
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حيَحــِة - ١ اإِشــاَرَة )( ُمقاِبــَل الِعبــاَرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َو َنَضــُع اإِشــاَرَة )( ُمقاِبــَل الِعبــاَرِة الصَّ

فيمــا َياأْتــي:
ُل ِمَن الَقصيَدِة حاَل الُقْدِس َوَمْوِقَف الّشاِعِر ِمَن ال�ْحِتلاِل)            (أ-  أوَّ َوَصَف الَمْقَطُع ال�

َتَقُع َكنيَسُة القياَمِة في َبْيَت لَْحَم.                         )           (ب- 

ْرجاِعج-  موْع"، اإِشاَرٌة اإلى اأنَّه ل� َجْدوى ِمَن الُبكاِء لِ�إِ في َقْولِِه: "َبَكْيُت َحتّى انَْتَهِت الدُّ

       الُقْدِس.                                                                      )           (

نَُبيُِّن الَمكانََة الّديِنيََّة لِْلُقْدِس َكما َتْظَهُر في الَقصيَدِة.- ١

نَِصُف ُمعاناَة الُقْدِس َكما َتْظَهُر في الَمْقَطَعْيِن الثّاني َوالثّالِِث.- ٢

َبدا الّشاِعُر في الَمْقطِع الثّالِِث ُمَتفائِلاً، نَْسَتخرُج الِعباراِت الّدالََّة َعلى التَّفاُؤِل.- ٣

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

َنْسَتْنِتُج الَعواِطَف الَّتي تَُسْيِطُر َعلى الّشاِعِر في الَقصيَدِة.- ١

ُح التَّْشخيَص فيما َياأْتي:- ٢ نَُوضِّ
واِرِع، َحزيَنٌة ماآِذُن الَجواِمِع.أ-  َحزيَنٌة ِحجاَرُة الشَّ
نابُِل الَخْضراُء َوالُغصوُن، َوَتْضَحُك الُعيوُن.ب-  َوَتْفَرُح السَّ

ْمِزيََّة فيما َياأْتي:- ٣ ل�َلَة الرَّ َنْسَتْنِتُج الدَّ
)يا ِطْفَلًة َمْحروَقَة ال�أصابِْع(.أ- 
)َغداً َغداً َسُيْزِهُر الَّلْيموْن (.ب- 
)يا قُْدُس، يا َمديَنًة َتفوُح اأنِْبياْء(.ج- 
)َوَترِجُع الَحمائُِم الُمهاِجَرْة(.د- 

نُناقُِش َدل�َلَة َتْكرارِ الّشاِعِر لِ�أساليِب ال�ْسِتْفهامِ َوالنِّداِء؟- ٤

ــريِف روُح الَوْحــَدِة - 5 ْيتــوِن، َوَتَتَجلّــى فــي عاِصَمِتهــا الُقــْدِس الشَّ ــلامِ َوالزَّ فَِلْســطيُن َبَلــُد السَّ
َوالتَّســاُمِح، نُناقِــُش ذلـِـَك.
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الـلُّـَغـُة

آتَِيِة: نَعوُد اإِلى الُمْعَجِم، َونَْبَحُث َعِن الَجْذِر الُمْعَجِميِّ لِْلَكِلماِت ال�

أْعداء.   ج- الَحمائِم. اأ- َمناَرة.   ب- ال�

 
الَقواِعُد

اأْحواُل ِبناِء الِفْعِل الماضي

َنْقَراأ ال�أْمِثَلَة ال�آتَِيَة:

اأ- ِبناُؤُه َعلى الَفْتِح:

َحَفَر الُحْزُن في َوْجَنَتْيها اأخاديَد الَياأِْس.- ١

أْطفاٍل َيْمَرحوَن في الُحقوِل، واأْرَسَلْت لَُهم َرسائَِل َمَحبٍَّة.- ٢ َرَسَمِت الطِّْفَلُة صوَرًة لِ�

الِعْلُم َوالَعَمُل َنَسجا لَْحَن الَحياِة الَعْذَب.- ٣

َختا ُعروَبَة الُقْدِس.- ٤ ْخَرِة َوَكنيَسُة الِقياَمِة َرسَّ قُبَُّة الصَّ

َك.- 5 قاِوْم َمْن َسَلَبَك َحقَّ

: مِّ ب- ِبناُؤُه َعلى الضَّ

َمزَّقوا لُْعَبتي.- ١

كوِن: ج- ِبناُؤُه على السُّ
ْهَت َوْجَه الطِّْفَلِة.- ١ يا غاِصُب، َشوَّ

َراأْيُت ُعيوناً باِكَيًة.- ٢

َحِفْظُت وَضيَّْعِت الَمَوّدَة َبْيَننا      َواأْحَسُن ِمْن َبْعِض الَوفاِء لَِك الَغْدُر   )اأبو فراس الحمداني(- ٣

النِّساُء في َبَلدي ساَنْدَن الرِّجاَل في الَمواِقِع كُلِّها.- ٤

عاَنْينا ِمْن ُظْلِم الَكْيِل بِِمْكيالَْيِن.- 5
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َنـَتــاأمَّـُل

ــَختا،  أْفعــاِل: )َحَفــَر ، َرَســَمْت ، َنَســجا ، َرسَّ ( َوَجْدنــا كُلَّ ِفْعــٍل ِمــَن ال� ْلنــا اأْمِثَلــَة الَمْجموَعــِة )اأ اإِذا َتاأمَّ
ْلنــا َحَرَكــَة الِبنــاِء َعلــى  َســَلَبَك( ِفْعــلاً ماِضيــاً. َوالِفْعــُل الماضــي َكمــا ُهــَو َمْعلــوٌم َمْبِنــيٌّ َدْومــاً، َواإِذا َتاأمَّ
ــًة َعلــى الَفْتــِح، َواإِذا َبَحْثنــا َعــْن  ــِة، َوَجْدناهــا َجميَعهــا َمْبنيَّ أْصِليَّ اآِخــِر كُلِّ َحــْرٍف ِمــْن ُحــروِف الِفْعــِل ال�
ــَمْت(  ــَل )َرَس ــْيٍء، َوالِفْع ــَر ُمتَِّصــٍل بَِش ــَر( َغْي ــَل )َحَف ــا الِفْع ــِح، َوَجْدن ــاِء كُلٍّ ِمْنهــا َعلــى الَفْت ــَبِب بِن َس
ُل فيِهمــا بِاألـِـِف ال�ْثَنْيــِن   أوَّ ــَختا( َفَقــِد اتََّصــَل ال� اتََّصــَل بِتــاِء التَّاأْنيــِث الّســاِكَنِة، اأّمــا الِفْعــلاِن )َنَســجا ، َرسَّ
َواتََّصــَل الثّانــي بِاألِــِف ال�ْثَنَتْيــِن، َواأّمــا الِفعــُل )َســَلَبَك(، َفَقــِد اتََّصــَل بِضميــِر نَْصــٍب )الــكاف(. َوفــي 

الحــال�ِت الّســابَِقِة نَــرى اأنَّ الِفْعــَل الماِضــَي ُيْبنــى َعلــى الَفْتــِح.
ــَل  ــِد اتََّص ــاً، َوَق ــلاً ماِضي ــوا(، ِفْع ــَل )َمزَّق ــا الِفْع ــِة )ب( َوَجْدن ــي الَمْجموَع ــواِرَد ف ــاَل ال ــا الِمث ْلن َواإِذا َتاأمَّ
ــاِء َعلــى اآِخــِر َحــْرٍف  ــِة الِبن ــا فــي َحَرَك ــِة(، َواإِذا َبَحْثن كــوِر، )واُو الَجماَع ــِة الذُّ ــُدلُّ َعلــى َجماَع ــواٍو َت بِ
. ــًة. َوكُلُّ ِفْعــٍل مــاٍض اتََّصَلــْت بِاآِخــِرِه واُو الَجماَعــِة َيكــوُن َمْبِنّيــاً َعلــى الَضــمِّ فــي الِفْعــِل َوَجْدناهــا َضمَّ
ْهَت، راأْيــُت، ضيْعــِت، ســانْدَن،  أْفعــاَل )شــوَّ َوحيــَن نَْنُظــُر فــي اأْمِثلــِة الَمْجموَعــِة )ج( نَِجــُد ال�
َكــِة ِهــَي:  ْفــِع الُمَتَحرِّ عانْينــا( اأْفعــال�ً ماِضيــًة، َوَقــِد اتََّصــَل كُلٌّ ِمْنهــا بَِضميــِر َرْفــٍع ُمتَحــرٍِّك. َوَضمائـِـُر الرَّ
ــِة الَحــْرِف  ــى َحَرَك ــا اإِل ــَن. واإِذا نََظْرن ــا( الفاِعلي ــَوِة )َن(، َو)ن ــوُن النِّْس ــِل )ُت، َت، ِت(، َون ــاُء الفاِع ت

ــاُه ســاِكناً.  ــا، َوَجْدن ــٍل ُمتَِّصــٍل بِه ــِر كُلِّ ِفْع ــيِّ فــي اآِخ أْصِل ال�

َنْسَتْنِتُج

ُيْبنــى الِفْعــُل الماضــي َعلــى الَفْتــِح اإِذا لَــْم َيتَِّصــْل بِــِه َشــْيٌء، اأِو اتََّصَلــْت بِــِه تــاُء التَّاأنيــِث الّســاِكَنُة، - ١

اأْو األِــُف ال�ْثَنْيــِن اأو الِ�ْثَنَتْيــِن، اأْو َضميــُر نَْصــٍب )الهــاُء ، الــكاُف ، اليــاُء(.

ُيْبنى الِفْعُل الماضي َعلى الَضمِّ اإِذا اتََّصَلْت بِِه واُو الَجماَعِة.- ٢

ــا - ٣ ــوِة، اأْو )ن ــوُن النِّْس ــُة، اأْو ن َك ــاُء الُمَتَحرِّ ــِه: التّ ــْت بِ ــكوِن اإِذا اتََّصَل ــُل الماضــي َعلــى السُّ ُيْبنــى الِفْع
ــِل. ــُة َعلــى الفاِع ــَن( الّدالَّ الفاِعلي
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َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

ديَن َعلاَمَة ِبنائِها: َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، ثُمَّ َنْسَتْخِرُج ال�أْفعاَل الماِضَيَة ُمَحدِّ

"َخَرْجــُت ِمــَن الَمْنــِزِل َعْصــرًا، َفصاَدَفنــي فــي الطَّريــِق َثلاَثــُة اأْول�ٍد، َعَرْفُتُهــْم َوَعَرفونــي، فاْقَتَرْحــُت َعَلْيِهــْم 
اأْن نـَـزوَر َحديَقــَة الَحَيــواِن، َفَقِبلــوا الِفْكــَرَة، َوَفِرحــوا بِهــا، ثُــمَّ ِســْرنا َجميعــاً اإِلَْيهــا، َفَدَخْلناهــا، َوشــاَهْدنا 

مــا فيهــا ِمــْن اأنْــواِع الطَّْيــِر، َوُصنــوِف الَحَيــواِن، َوعــاَد كُلٌّ ِمنـّـا اإِلــى اأْهِلــِه َمْملــوءاً بِالنَّشــاِط".

التَّْدريُب الثّاني:

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:

اأ-   َكَتْبُت: اأِحبُّ الُقْدَس َفْوَق ِجداِر الَقَمِر.

ـْم ُعْدنَــا َوَجَعْلَنــا َجَهنَّــَم لِْلَكاِفِريــَن َحِصيــراً"  ب- قــاَل َتعالى:"َعَســىٰ َربُُّكــْم اأن َيْرَحَمُكــْم َواإِْن ُعدتُـّ
ســراء:٨( )ال�إ

ْملاُء ال�إِ

َحَرَكِتهــا،  اإِلــى  نَْنُظــُر  ل�  ِكتاَبِتهــا  فــي  اإِنَّنــا  َوقُْلنــا:  َفــِة،  الُمَتَطرِّ الَهْمــَزِة  ِكتاَبــِة  اأْحــواُل  بِنــا  َمــّرْت 

ــْطِر، َكمــا فــي  ـذي َقْبَلهــا، َفــاإِْن كاَن ســاِكناً كُِتَبــْت َعلــى السَّ َواإِنَّمــا نَْنُظــُر اإِلــى َحَرَكــِة الَحــْرِف الَـّ
)ُبــْطء(، َواإِْن كاَن َمْضمومــاً كُِتَبــْت َعلــى واٍو َكمــا فــي )لُْؤلُــْؤ(، َواإِْن كاَن َمْفتوحــاً كُِتَبــْت علــى 
ألِــِف، َكمــا فــي )نََشــاأ(، َواإِْن كاَن َمْكســوراً كُِتَبــْت َعلــى يــاٍء ُمْهَمَلــٍة، َكمــا فــي )الَمبــاِدئ(.  ال�

َواإِذا نََظْرنــا اإِلــى ال�ْســَمْيِن اللََّذْيــِن َتْحــَت كُلٍّ ِمْنُهمــا َخــطٌّ فــي ُجْمَلَتــي )اأْحِمــُل ِعْبئــاً، َواأْعــِرُف َشــْيئاً( 
ــْطِر اأْصــلاً،  َوَجْدنــا الَهْمــَزَة فيِهمــا ُرِســَمْت َعلــى نَْبــَرٍة؛ لِ�َنَّ ال�ْســَم الُمْنَتِهــَي بَِهْمــَزٍة َمْرســوَمٍة َعلــى السَّ
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ُن فــي حالَــِة النَّْصــِب، َوَيكــوُن الَحــْرُف الّســابُق لِْلَهْمــَزِة ِمــَن  َتاأْتــي َهْمَزتُــُه َعلــى نَْبــرٍة، ِعْنَدمــا ُيَنــوَّ
ــا َبْعَدهــا. الُحــروِف الَّتــي َتتَِّصــُل بِم

نَّهــا ل� توَصــُل بـِـِه، َكمــا فــي َقْولِنــا: "اأشــاِهُد  اأّمــا اإِذا كاَن الَحــْرُف الَّــذي َقْبَلهــا ل� يوصــُل بِمــا َبْعــَدُه، َفاإِ
َضــْوءًا فــي الَبْيــِت الَمْهجــوِر، َتناَولْــُت ُجــْزءاً ِمــْن َرغيــٍف".

ألـِـُف، َوالــّداُل، َوالــّذاُل، َوالــّراُء، َوالــّزاُي، َوالــواُو،  أْحــرُف الَّتــي ل� توَصــُل بِمــا َبْعَدهــا ِســتٌَّة، هــي: ال� وال�
.) َوَيْجَمُعهــا َقولُنــا: )ُزْر ذا ُودٍّ

َتْدريٌب:

َفَة، فيما َياأْتي، َوَنْذُكُر َسَبَب َرْسِمها َعلى الَهْيَئِة الَّتي َوَرَدْت َعَلْيها: نَُعيُِّن الَهْمَزَة الُمَتَطرِّ

١-  اإِذا اتََّبَع الَمْرُء َشَهواتِِه ضاَع.

٢-  َشرُّ النّاِس ل� ُيبالي اأْن َتراُه ُمسيئاً.

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ َنْكُتُب الَمَثَل ال�آتَِي َمرَّ
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ُن فــي حالَــِة النَّْصــِب، َوَيكــوُن الَحــْرُف الّســابُق لِْلَهْمــَزِة ِمــَن  َتاأْتــي َهْمَزتُــُه َعلــى نَْبــرٍة، ِعْنَدمــا ُيَنــوَّ
ــا َبْعَدهــا. الُحــروِف الَّتــي َتتَِّصــُل بِم

نَّهــا ل� توَصــُل بـِـِه، َكمــا فــي َقْولِنــا: "اأشــاِهُد  اأّمــا اإِذا كاَن الَحــْرُف الَّــذي َقْبَلهــا ل� يوصــُل بِمــا َبْعــَدُه، َفاإِ
َضــْوءاً فــي الَبْيــِت الَمْهجــوِر، َتناَولْــُت ُجــْزءاً ِمــْن َرغيــٍف".

ألـِـُف، َوالــّداُل، َوالــّذاُل، َوالــّراُء، َوالــّزاُي، َوالــواُو،  أْحــرُف الَّتــي ل� توَصــُل بِمــا َبْعَدهــا ِســتٌَّة، هــي: ال� وال�
.) َوَيْجَمُعهــا َقولُنــا: )ُزْر ذا ُودٍّ

َتْدريٌب:

َفَة، فيما َياأْتي، َوَنْذُكُر َسَبَب َرْسِمها َعلى الَهْيَئِة الَّتي َوَرَدْت َعَلْيها: نَُعيُِّن الَهْمَزَة الُمَتَطرِّ

١-  اإِذا اتََّبَع الَمْرُء َشَهواتِِه ضاَع.

٢-  َشرُّ النّاِس ل� ُيبالي اأْن َتراُه ُمسيئاً.

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ َنْكُتُب الَمَثَل ال�آتَِي َمرَّ

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

التَّْعبيُر

آتَِيَتْيــِن، َونُضيــُف اإِلَْيِهمــا ُجَمــلاً داِعَمــًة َوِختاِميَّــًة ُمناِســَبًة لِِبنــاِء ِفْقــَرٍة  َتْيــِن ال� نَْســَتْخِدُم الُجْمَلَتْيــِن الِمْفتاِحيِّ
ِمــْن َثمانَِيــِة اأْســُطٍر ُمراعيــَن َقواِعــَد ِكتاَبــِة الِفْقــَرِة.

اأ-   َحبا الخالُِق الطَّبيَعَة َكثيراً ِمَن النَّباتاِت َوال�أْعشاِب الطِِّبيَِّة النّاِفَعِة.

َعٍة. ب- تُْسَتْخَدُم هِذِه الُكنوُز في ِعلاِج اأْمراٍض ُمَتَنوِّ
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ال�ْسِتماُع والُمحاَدَثُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )ال�أْطفاُل الِكباُر(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�

؟ اأْسِئَلٌة:

اأْيَن كاَن الَجدُّ َيعيُش؟

غيُر. نَِصُف ما َرَسَمُه الطِّْفُل الصَّ

أمِّ َعلى ما َرَسَمُه اْبُنها. َة ِفْعِل ال� ُح َردَّ نَُوضِّ

ِة َثلاَثَة ُدروٍس في الَحياِة. نَْسَتْنِتُج ِمَن الِقصَّ

آتَِيِة: َتْهذي، ُهِرَعْت، الحوش. ُر َمعانَي الُمْفَرداِت ال� نَُفسِّ

أمِّ، َوالطِّْفِل. نُْبدي اآراَءنا في كُلٍّ ِمْن َشْخِصّياِت: ال�أِب، َوال�

١

٢

٣

٤

5

6

ْرُس الّساِدُس الدَّ
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ْمَلِة أْبَيُض في الرَّ الجاِمُع ال�

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

يتحــّدُث النّــصُّ الـّـذي َبيــَن اأيدينــا عــن مدينــِة الرَّملــِة الِفلســطينيِة الَعريَقــِة ذاِت التّاريــِخ 

الَمجيــِد، الّتــي كانــت تَُســّمى َقَصبــَة ِفلســطين، َوَيْســَتعرُض تاريَخَهــا الُمْشــِرَق، َوَكيــَف 

أَموييــن، َومــا اآلَــْت اإلَْيــِه َبعــَد اْغِتصابِهــا ِمــن  ْســلامّيِة َزَمــَن ال� كانــت حاِضــَرًة لْلِخلاَفــِة ال�إ

ــوِب  ــي الُقل ــاً ف ــُل َمْغروس أَم ــلُّ ال� ــا َيَظ ــا، فيم ــِر اأْهِله ــّي َوَتْهجي ــلاِل الّصهيون ــِل ال�حت ِقَب

ــْت  ــي اْحُتلَّ ــِة الُقــرى والُمــدِن الِفلســطينّيِة الّت ــْوَدِة اإلَْيهــا، واإلــى َبِقيَّ ــِة الَع والُعقــوِل بَِحتمّي

عــاَم ١9٤٨.

ْمَلُة الرَّ



٧٤

ْمَلَة الَبْيضاَء ِمْن َبَلِد حاُب َزَفْتُه الّريُح ُمْرَتِفعاً      َفلا َعدا الرَّ اإِذا السَّ

َكما َتْنَتِظُم َحبَُّة اللُّْؤلُِؤ واِســَطَة الِعْقِد الَّذي ُيَزيُِّن جيَد الَحْســناِء،   

ــٍة َيْربُِطُهــنَّ َمــداٌر ِمــْن  َتْنَتِظــُم الرَّْمَلــُة )َقَصَبــُة ِفَلْســطيَن( َوَســَط ُمــُدٍن َقَمِريَّ

أَمــِل  تاريــٍخ َطويــٍل، حافـِـٍل بِالُحــبِّ َوالُحــْزِن َوالَعطــاِء، َوناِطــٍق بَِصــْوِت ال�

ــزَّ اللِّقــاُء. ــراُق، َوَع ــَد اأْن طــاَل الِف أْحبــاِب، َبْع ــْوَدِة ال� ِد بَِع الُمَتَجــدِّ

ًة بَِعراَقِتهــا، َوُهِويَِّتهــا الَعَربِيَِّة  ْمَلــُة ُمْعَتــزَّ َعلــى َتلَّــٍة ُمْرَتِفَعــٍة َتَتَربَّــُع الرَّ  
أَمــِويُّ  أَمِويّــوَن؛ َفَقــْد َبناهــا الَخليَفــُة ال� ْســلاِميَِّة الَّتــي َمَنَحهــا اإِيّاهــا ال� ال�إ
ــِه. اأَخــَذ  ــرَّ ِخلاَفِت ــِك عــاَم ٧١5م، َوَجَعَلهــا َمَق ــِد الَمِل ــُن َعْب ُســَلْيماُن ْب
ــُث َيْقِســُمها شــاِرعاِن َرئيســاِن َيَتقاَطعــاِن  بِناُؤهــا َشــْكلاً ُمْنَتَظمــاً؛ َحْي
مــاَرِة، َوبِجانِِبهــا الَمْســِجُد  فــي َمْرَكــِز الَمديَنــِة، َوُهنــاَك اأقيَمــْت داُر ال�إِ
َصــُة؛  أْســواُق الُمَتَخصِّ ِت ال� أْبَيــُض، َوَعلــى طــوِل الّشــاِرَعْيِن اْمَتــدَّ ال�
َكســوِق الُعطور، َوســوِق اللُّحوِم، َوســوِق الُخضاِر، َوســوِق الُبقولِّياِت، 

ــَن(. ّهاني ــَن )ســوُق الدَّ ّباحي ــاِرَز ِمْنهــا داُر الصَّ ــلَّ الب َوَغْيِرهــا، َولََع

ــِة  ــْن َكِلَم ٌة ِم ــَتقَّ ــِمها– ُمْش ــِن اْس ــٌح ِم ــَو واِض ــا ُه ــُة –َكم ْمَل َوالرَّ  

ــدا(  ــدِّ )لِي ــِة اللُّ ــٍة لَِمديَن ــٍة ُمحاِذَي ــْت َعلــى اأْرٍض َرْمِليَّ ــْد ُبِنَي ــٍل(، َفَق )َرْم
الَقديَمــِة، َولَُربَّمــا اْشــُتقَّ ِمــْن اْمــَراأٍة اْســُمها )َرْمَلــة(، َوَجَدهــا ُســَلْيماُن ْبــُن 
َعْبــِد الَمِلــِك فــي َبْيــِت َشــْعٍر، َفاأْكَرَمْتــُه َواأْحَســَنْت ِضياَفَتــُه، َفَســاألَها َعــِن 

اْســِمها، َفقالَــْت )َرْمَلــة(، َفاأعــاَد بِنــاَء الَمديَنــِة َوَســّماها َرْمَلــًة، َوباَت هذا 
ــِة. ــِة الِمْضياَف ــَك الَمديَن ــَرِم تِْل حــي َعلــى َك ــُم شــاِهداً ل� َيمَّ ال�ْس

ْمَلِة، َتَتعانَُق ُســهوُل الُحبــوِب َوالُبقولِّياِت َوالَخْضراواِت،  فــي الرَّ  
َوفــي َســمائِها رائَِحــٌة ِعْطِريَّــٌة َحزيَنــٌة، َيُبثُّهــا َعَبــُق َبّيــاراِت الَحْمِضّيــاِت 
الَّتــي صاَدَرهــا ال�ْحِتــلاُل الَبغيــُض. َوَقــْد َكَشــَفت الَحْفِريّــاُت َعــْن 

ــْكِل، َتْحَتــوي َعلــى اآثــاِر ِصْبَغــٍة َحْمــراَء  َخــواٍب َكبيــَرٍة ُمْســَتطيَلِة الشَّ
ــَرَز  ــْت اأْب ــا كانَ ــدو اأنَّه ــِة، َوَيْب أْقِمَش ــِغ ال� ــَتْعَمُل لَِصْب ــْت تُْس ــْوِن، كانَ اللَّ
َمصــاِدِر َثــْرَوِة الَمديَنــِة. َواْكَتَشــفوا َدل�ئِــَل اأْخــرى َعلــى النَّشــاطاِت 

َمعاني الُمْفَرداِت

الجيُد: الُعُنُق، اأْو 
َمْوِضُع الِقلاَدِة.

الحاِفُل: الَمليُء.

الُْمحاذي: الُمقابُِل اأو 
المجاور.

الَخوابي: ُمْفَرُدها 
ُة  الخابَِيُة، َوِهَي الَجرَّ
الَعظيَمُة، اأِو الِوَعاُء 

الَّذي ُيْحَفُظ فيِه 
الماُء، َوَغْيُرُه.
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ناِعيَّــِة فــي الَمديَنــِة، ُوِجــَدْت فــي َبقايــا اأْرَبَعــِة َمَحــّلاٍت  الصِّ
لِْلَخــَزِف، َوَتْحَتــوي َعلــى َقوالِــَب َوَمصابيــَح َوَصــواٍن.

ــِة،  ــِة الِمْعمارِيَّ ــِة واِضــٌح اأْيضــاً فــي الَهْنَدَس َواْزِدهــاُر الَمديَن   
َحْيــُث َتْظَهــُر َمْجُموَعــٌة ِمــَن النُّقــوِش الَهْنَدِســيَِّة َعلــى الُبيــوِت 

ــِة، ِمْنها:  أَثِريَّــِة الُمِهمَّ الَبْيضــاِء. َوَتْزَخــُر الرَّْمَلــُة بَِعــَدٍد ِمــن الَمواِقــِع ال�
َبقايــا َقْصــِر ُســَلْيماَن ْبــِن َعْبــِد الَمِلــِك، َوالجاِمــُع الَكبيُر بِِمْئَذنَــٍة َيْبلُُغ 
ُن ِمــْن َخْمَســِة َطوابـِـَق ُمَربََّعــِة  طولُهــا َخْمَســًة َوِعْشــريَن ِمْتــراً، َتَتَكــوَّ
ــٍة بِالَحَجــِر الُمَســّمى )النَّحيــت(، ِمــن اأْعلاهــا َيِقــُف  ــْكِل َمْبِنيَّ الشَّ
النّاِظــُر ُمِطــّلاً َعلــى ُســهوِل يافــا الَجميَلــِة، َوِهــَي َتــْروي ِحكايــاِت 

ــن  ــِه، َوِم أْصحابِ ــْوِق لِ� ــِل الشَّ ــا ِبَتراتي ــَدُح ُبْرتُقالُه ــداِد، َوَيْص أْج ال�
أْخــرى تُِطــلُّ َعَلْيهــا ِجباُل الُقْدِس عاِصَمِة ِفَلْســطيَن، اإِنَّها  النّاِحَيــِة ال�

ــْوَق ِفَلْســطيَن. ــاِق الَفراشــاِت َف ــٌة لِِعن لَْوَحــٌة َبديَع

ِشــيُد  أْقــواَس(، الَّتــي َبناهــا الرَّ َول� نَْنســى بِْرَكــَة الَعْنِزيَّــِة )ال�  
ــاِس، َوَمقــاَم  ــِن الَعّب ــَر الَفْضــِل ْب ــاً، َوَقْب ــاً َقِويّ عــاً مائِّي لَِتكــوَن ُمَجمَّ
آثــاِر  النَِّبــيِّ صالـِـٍح، َوَعــَدداً ِمــَن الَكنائـِـِس الَمســيِحيَِّة. كُلُّ هــِذِه ال�
ــَؤِة الَّتــي  ــِة هــِذِه اللُّْؤلُ ــُق بُِعروَب ــاً صاِرخــاً َيْنِط َوَغْيُرهــا َتْبقــى َصْوت
هايَِنــُة فــي نَْكَبــِة ١9٤٨م، َوَطــَردوا اأْهَلهــا ِمْنهــا،  َخَطَفهــا الصَّ

ــَن. َفصــاروا ل�ِجئي
ــهولِها،  ــا، َوُس ــِر، بَِمْوِقِعه ــُة الماضــي َوالحاِض ــُة َمديَن الرَّْمَل  
ــْلمِ،  ــِدِل، َشــِهَدْت ُحضــوراً فــي الَحــْرِب َوفــي السِّ َوُمناِخهــا الُمْعَت
َدٍة، َوعانَــْت في تاريِخها ِمْن  كانَــْت َمْعِقــلاً َعْســَكِريّاً لُِجيــوٍش ُمَتَعدِّ
ِصراعــاٍت، َوَتجاُذبــاٍت، َواأْطمــاٍع اأثَّــَرْت َكثيراً في نَْهَضِتها، َولِكنَّها 
كانَــْت َدْومــاً َتَتجاَوُزهــا، َولَــْم َتْســَلْم ِمــْن َوْيــلاِت الطَّبيَعــِة َوالــزَّل�زِِل.

ْمَلــُة تُناجي اأْبناَءها، َوتُْرِســُل لَُهْم َهْمســاٍت  والَيــْوَم َتِقــُف الرَّ  
ــُد  ــِل، َوتُعانِ ــْدِس َوالَجلي ــاِل الُق ــَمُع فــي ِجب ــِن، تُْس ــَبَعًة بِالَحني ُمْش
أْصِلّييَن، َتْســَتْعصي  لــوا اأْهَلهــا ال� ُمْغَتِصبيهــا الَّذيــَن اْســَتْوَطنوها َوَرحَّ

ــَل.  ــيَّ ال�أصي ــَه الِفَلْســطيِنيَّ الَعَربِ ــُل الَوْج أنَّهــا تَُمثِّ ــْم؛ لِ� َعَلْيِه

َتْزَخُر: َتْمَتِلُئ.

َصَدَح: صاَح.
التَّراتيُل: َجْمُع الَتْرتيَلِة، 

َوِهَي اأنْشوَدٌة ُمَرتََّلُة ِمَن 

لاَِة ِعْنَد الَْمسيِحّييَن. الصَّ

الَمْعِقُل: الَمْلَجاأ َوالِحْصُن.
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ل�لَــِة َعلــى الُمبالََغــِة فــي ُحــدوِث الِفْعــِل،  تُْســَتْخَدُم صيَغــُة )ِمْفعــال، وِمْفعالَــة( لِلدَّ  

ــِة  ــَك الَمديَن ــَرِم تِْل حــي َعلــى َك ــُم شــاِهداً ل� َيمَّ ــاَت هــذا ال�ْس ــِب: "َوب ــوُل الكاتِ ــَك َق ــْن ذلِ َوَم

الِمْضياَفــِة".

َوِمْثُل ذلَِك: ِمْعطاٌء، ِمْنحاٌر، ِمْفضاٌل.

َفائُِدٌة ُلَغِويٌَّة:

الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ ١- نََضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

ْمَلِة عاَم: اأ- ُبِنَيْت َمديَنُة الرَّ
٣( ٧5١م.   ٤( ١5٧م. ١( ٧١5م.   ٢( 5١٧م.       

ب- الَخليَفُة الَّذي َبنى بِْرَكَة )الَعْنِزيَِّة( ُهَو:
 ١( عبُد الَمِلِك بُن مرواَن.                ٢( هاروُن الرَّشيُد.

     ٣( ُسلْيماُن بُن عبِد الَمِلِك.                 ٤( الَماأْموُن.

بَّاحيَن( ُمْصَطَلٌح ُيْطَلُق َعلى: ج- )َداُر الصَّ
١( سوِق الُخضاِر.                      ٢( سوِق الِقماِش.

ّهانيَن. ٣( سوِق النَّّحاسيَن.                       ٤( سوِق الدَّ

ْمَلِة؟ ٢- َمْن َبنى َمديَنَة الرَّ

ْمَلِة. ٣- نَِصُف َشْكَل َمديَنِة الرَّ

ْمَلِة. أْسواِق في َمديَنِة الرَّ ٤- نَْذكُُر اأْسماَء اأْبَرِز ال�

ْمَلِة؟ 5- ِمْن اأْيَن اْشُتقَّ اْسُم الرَّ

ْمَلِة. أَثِريَِّة في َمديَنِة الرَّ ُد اأَهمَّ الَمواِقِع ال� 6- نَُعدِّ
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الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

ْمَلِة في الِفْقَرِة ال�أولى. َمها الكاتُِب لَِمْوِقِع َمديَنِة الرَّ ١- نَُبيُِّن الّصوَرَة الَجميَلَة الَّتي َقدَّ

آتَِيِة: ُح َجماَل التَّْصويِر في الِعباراِت ال� ٢- نَُوضِّ
ًة بَِعراَقِتها. ْمَلُة ُمْعَتزَّ اأ- َعَلى َتلٍَّة ُمْرَتِفَعٍة َتَتَربَُّع الرَّ

ب- ِفي الرَّْمَلِة، َتَتعانَُق ُسهوُل الُحبوِب َوالُبقولِّياِت َوالَخْضراواِت، َوِفي َسمائِها رائَِحٌة ِعْطِريٌَّة َحزيَنٌة.

ــداِد، َوَيْصــَدُح  أْج ــاِت ال� ــْرِوي ِحكاي ــَي َت ــِة، َوِه ــا الَجِميَل ــهوِل ياف ــى ُس ــّلاً َعَل ــُر ُمِط ــُف النّاِظ ج- َيِق

ــِه.  أْصحابِ ــْوِق لِ� ــِل الشَّ ــا بَِتراتي ُبْرتُقالُه

ْمَلِة عاَم ١9٤٨م.  ْهيونيُّ َمديَنَة الرَّ د- اْخَتَطَف الَعُدوُّ الصِّ

٣- نَْذكُُر اأْسماَء ُمُدٍن ِفَلْسطيِنيٍَّة اأْخرى اْحَتلَّها الَعُدوُّ في العاِم نَْفِسِه.

٤- مــا الَحــقُّ الثّابـِـُت الَّــذي ُيطالـِـُب بـِـِه الّلاِجئــوَن الِفَلْســطيِنّيوَن الَّذيــَن َطَرَدُهــُم ال�ْحِتــلاُل ِمــْن ِدياِرِهــْم 
َســَنَة ١9٤٨م.

 
َنشاٌط:

رين   أَمــِم الُمتَِّحــَدِة التــي َدَعَمت حق الِفَلْســطينييَن الُمَهجَّ ذاَعــِة الَمْدَرســيَِّة َعــْن َقــراراِت ال� ُث فــي ال�إِ نََتَحــدَّ

بِالعــْوَدِة اإِلــى اأْرِضِهم.

الـلُّـَغـُة

ْمَلِة، َونَْسَتْخِرُج ِمْنُه ِمثالَْيِن َعلى ياأتي: ١- نعوُد اإِلى نَصِّ الرَّ

اأ-   ُمَثنّى:.............. ، ......................

ب- َجْمِع ُمَؤنٍَّث سالٍِم:............... ، ........................

ج- َجْمِع ُمَذكٍَّر سالٍِم:................. ، .......................
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َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

ُد َحَرَكَة ِبنائِِه: مائِِر ال�آتَِيِة، ثُمَّ نَُحدِّ نُْسِنُد الِفْعَل الماِضَي )َمَلاأ( اإِلى الضَّ

هي......................ُهما....................ُهــْم.................

............. نُْتمــا اأ . . ............... نا اأ . . ................ ُهنَّ

نُْتْم...................نَْحــُن.................    اأ

هو َمَلاأ.  

 

التَّْدريُب الثّاني:

ُد فاِعَل ُكلٍّ ِمْنها: َنْسَتْخِرُج ال�أْفعاَل الماِضَيَة ِمَن النَّصِّ ال�آتي، ثَُم نَُحدِّ

ْســلاِميَِّة التــي َمَنَحهــا اإيّاهــا  ــِة ال�إ ًة بَِعراَقِتهــا، َوُهِويَِّتهــا الَعَربِيَّ ْمَلــُة ُمْعَتــزَّ ــُع الرَّ َعَلــى َتلَّــٍة ُمْرَتِفَعــٍة َتَتَربَّ  

أَمــِويُّ ُســَلْيماُن ْبــُن َعْبــِد الَمِلــِك عــاَم ٧١5 م، َوَجَعَلهــا َمَقــرَّ ِخلاَفِتــِه. أَمِويـّـوَن؛ َفَقــْد َبناهــا الَخِليَفــُة ال� ال�

التَّْدريُب الثّالُِث:

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:

اأَخَذ ِبناُؤها َشْكلاً ُمْنَتَظماً.- 

ْمَلُة في تاِريِخها ِمْن ِصراعاٍت، َوَتجاُذباٍت، َواأْطماٍع اأثََّرْت َكثيراً في نَْهَضِتها.-  عاَنِت الرَّ

الَقواِعُد:
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ْملاُء ال�إِ

ال�ألُِف اللَّيَِّنُة في اأواِخِر ال�أْفعاِل

َنِة: َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُلاِحُظ َرْسَم ال�ألِِف في اأواِخِر ال�أْفعاِل الُمَلوَّ

ــَتْعلى  ــُه اْس ــُه اأنَّ ــْرَو َعْن ــْم ُي ــى، َولَ ــنََّة الُمْصَطف ــا ُس ــَة َفاأْحي ــِز الِخلاَف ــِد الَعزي ــُن َعْب ــُر ب ــى ُعَم "َتَولّ  
نْيــا، َوَتْقــوى الَمْولــى َجــلَّ َوَعــلا. َوَدعــا اإِلــى  ْهــِد فــي الدُّ ، ُعــِرَف بِالزُّ َعلــى اأَحــٍد، اأِو اْســَتْحيا فــي َحــقٍّ
ــْبحانَُه  ــَه ُس ــْن كُلِّ مــا ُيْغِضــُب الل ــاأى َع ــَرِة، َونَ ــِل لِْلاآِخ ــى، َوالَعَم أول ــاِة ال� ــِج الَحي ــْن َمباِه ــراِف َع ال�نِْص

َوَتعالــى، َوَقضــى َبْيــَن الُمْســِلميَن".

َنـَتــاأمَّـُل

ــاأى، َقضــى( َوَجْدناهــا  ــَة )َتَولـّـى، اْســَتْعلى، اْســَتْحيا، َعــلا، َدعــا، نَ نَ ْلنــا الَكِلمــاِت الُمَلوَّ اإِذا َتاأمَّ  
اأْفعــال�ً، َوِعْنــد ُملاَحِظــة الَحــْرِف الَّــذي َيْنَتهــي بـِـِه كُلٌّ ِمْنهــا نَِجــُدُه األِفــاً ســاِكَنًة، َيْســِبُقها َحــْرٌف َمْفتــوٌح، 
أْفعــاِل الّســابَِقِة ُيْمِكُننــا  َنــُة الَّتــي َتاأْتــي فــي َوَســِط الَكِلَمــِة َواآِخِرهــا. َوِعْنــَد َتْقســيِم ال� ألـِـُف اللَّيِّ َوهــِذِه ِهــَي ال�
ــٍة )َتَولـّـى، اْســَتْعلى، اْســَتْحيا( َواإِذا  ــٍة )َعــلا، َدعــا، نَــاأى( َواأْفعــاٍل َغْيــِر ثُلاثِيَّ اأْن نَُصنَِّفهــا اإِلــى اأْفعــاٍل ثُلاثِيَّ

ألـِـِف فــي نِهاَيــِة كُلٍّ ِمْنهــا نَْســَتْنِتُج مــا َياأْتــي: ْلنــا َرْســَم ال� َتاأمَّ

ــَل - ١ ــِه واوًا، ِمْث ــاً َوكاَن اأْصــُل األِِف ــُل ثُلاثِّي ــًة، اإِذا كاَن الِفْع أْفعــاِل قائَِم ــُة فــي اآِخــِر ال� َن ألِــُف اللَّيِّ تُْرَســُم ال�

)َدعــا، َيْدعــو(.

أْفعــاِل يــاًء َغْيــَر َمْنقوَطــٍة، اإِذا كاَن الِفْعــُل ثُلاثِّيــاً، َوكاَن اأْصــُل األِِفــِه - ٢ َنــُة فــي اآِخــِر ال� ألـِـُف اللَّيِّ تُْرَســُم ال�
يــاًء )َقضــى - َيْقضــي(.

آتَِيِة:٣-  ألِِف في الِفْعِل بِاإِْحدى الطُُّرِق ال� ُيْعَرُف اأْصُل ال�

ْتياُن بُِمضاِرِع الِفْعِل )نَجا - َيْنجو، َمشى - َيْمشي(. اأ-   ال�إِ
ْتياُن بِالَمْصدِر )َعفا - َعْفوًا، َمشى - َمْشياً(. ب- ال�إِ

ٍك )نَجا - نََجْوُت، َمشى - َمَشْيُت(. ج-  اإِْسناُد الِفْعِل اإِلى َضميِر َرْفٍع ُمَتَحرِّ

أْفعــاِل )َيــاًء َغْيــَر َمْنقوَطــٍة( اإِذا كانَــْت رابَِعــًة َفاأْكَثــَر، بَِصــْرِف النََّظــِر َعــْن - ٤ َنــُة فــي اآِخــِر ال� ألـِـُف اللَّيِّ تُْرَســُم ال�
ــٍة  َن ــٍف لَيِّ ــُل بِاألِ ــَتْدعى، اْرَتضــى(، اإِلّ� اإِذا انَْتهــى الِفْع ــَتْلقى، اْس ــَل: )اْس ــاًء، ِمْث اأْصِلهــا اأكاَن واواً، اأْم ي

ألـِـُف قائَِمــًة، ِمْثــَل: )اْســَتْحيا، اأْعيــا(. َمْســبوَقٍة بِيــاٍء، َفحيَنهــا َوَجــَب اأْن تُْرَســَم ال�
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اإملاءٌ اْخِتبارِيٌّ )ُيْؤَخُذ ِمْن َدليِل الُمَعلَِّم(

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ َنْكُتُب الَمقوَلَة ال�آتَِيَة َمرَّ
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اإملاءٌ اْخِتبارِيٌّ )ُيْؤَخُذ ِمْن َدليِل الُمَعلَِّم(

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ َنْكُتُب الَمقوَلَة ال�آتَِيَة َمرَّ

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

التَّْعبيُر

َكْيــَف نَْكُتــُب ِفْقــَرًة تالَِيــًة لِِفْقــَرٍة َتْســِبُقها ؟
ْرنا اأْن نَْكُتَب ِفْقَرَتْيِن َعْن ُحقوِقنا، بَِوْصِفنا اأْطفال�ً في الَمْدَرَسِة.  َهْب اأنّنا َقرَّ

ُل الَّذي َيَتباَدُر اإِلى اأْذهانِنا: ماذا نَْكُتُب؟ َوَكْيَف نَْكُتُب؟ أوَّ ؤاُل ال� السُّ
آتَِيِة ُمَرتََّبًة: أْسِئَلِة ال� َوُهنا ل� ُبدَّ ِمَن التَّْفكيِر، َوَطْرِح ال�

ما الَمْقصوُد بُِحقوِقنا؟ - ١

ما ُحقوقُنا؟- ٢

ِمْن اأْيَن نَْعِرُف الُحقوَق الُمتاَحَة لَنا في الَمْدَرَسِة؟ - ٣

َن ِفْقَرًة ُمَترابَِطًة َوذاَت َمْعنى. َكُل ُجَمٌل، نَْربُِطها َمعاً لُتَكوِّ أْسِئَلِة َتَتشَّ جاَبِة َعْن هِذِه ال� ِعْنَد ال�إِ  
َمــًة بِاأْمِثَلــٍة، نَْبــَداأً  ْحنــا بِهــا َمفهــوَم الُحقــوِق الَمْدَرِســيَِّة، ُمَدعَّ أولــى الَّتــي َوضَّ َبْعــَد ال�نِْتهــاِء ِمــَن الِفْقــَرِة ال�
ــُه َعلــى  ــُط لَ ــِة، َوهــذا َيحتــاُج اإِلــى َتْفكيــٍر َبســيٍط ُيَخطَّ ــُه فــي الِفْقــَرِة الثّانَِي التَّْفكيــَر بِمــا َيِجــُب اأْن نَْكُتَب
َوَرَقــٍة خاِرِجيَّــٍة، َفَلُربَّمــا َيْخُطــُر فــي بالِنــا َتســاُؤل�ٌت َجديــَدٌة، َوِمْنهــا: لِمــاذا َتغيــُب ُحقوقُنــا؟ مــا اأْســباُب 

َعــَدِم ُحصولِنــا َعَلْيهــا؟ َمــِن الَمْســؤوُل َعــْن َتْوفيــِر ُحقوِقنــا؟

أولــى  أْســِئَلِة َتَتَشــكَُّل الِفْقــَرُة الثّانَِيــُة، َوبِهــذا َتكــوُن ُمْنَســِجَمًة َمــَع الِفْقــَرِة ال� َوِمــْن اإِجابــاِت هــِذِه ال�  
َوَمْبِنيَّــًة َعَلْيهــا بِنــاًء َمْنِطِقّيــاً. َول� نَْنســى اأْن نَْتــُرَك َمســاَفًة َبْيــَن الِفْقَرَتْيــِن؛ اإِْذ ل� َيجــوُز اأْن َتكــوَن ُملاِصَقــًة 

أولــى. لِْلِفْقــَرِة ال�

ُث في ال�أولى  َنْكُتــُب فِْقَرَتْيــِن ُمْســَتِقلََّتْيِن، َتَتَكــوَُّن َكلُّ واِحــَدٍة ِمْنُهمــا ِمــْن اأْرَبَعــِة اأْســُطٍر، َنَتَحــدَّ

ريَقــِة الُمناِســَبِة ل�ْســِتعاَدِة هــِذِه  َعــْن َســْلِب ال�ْحِتــلاِل ُحقوَقنــا، َوفــي الثّانَِيــِة َعــْن اآرائِنــا فــي الطَّ

الُحقوِق.
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ال�ْسِتماُع والُمحاَدَثُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� (، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال� َمْشِقيُّ نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )الياَسميُن الدِّ

؟ اأْسِئَلٌة:

. أْزهاِر الَّتي َتناَولَها النَّصُّ ُد اأْسماَء ال� نَُعدِّ

؟ َمْشِقيِّ َكْيَف ُيَشكُِّل الياَسميُن اإِْحدى ُمَميِّزاِت الَبْيِت الدِّ

؟ َكْيَف َعبََّر نِزار َقباني َعْن َتَعلُِّقِه بِالياَسميِن الّشاِميِّ

ُث َعِن ال�أْسطوَرِة الَّتي َرَبَطْت َبْيَن الّشام َوالياَسميِن. نََتَحدَّ

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْوِل محمود درويش: نَُوضِّ
ــاأ فــي ُدمــوِع  "فــي الّشــام، اأْعــِرُف َمــْن اأنــا َوَســَط الزِّحــاْم. َيُدلُّنــي َحَجــٌر َتَوضَّ

الياَســميَنِة ثُــمَّ نــاْم ".

١

٢

٣

٤

5

ْرُس الّساِبُع   الدَّ
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، ُولِــَد فــي ِدَمْشــَق عــاَم  الُدْكتــوُر ُشــْكري َفْيصــل اأديــٌب، وباِحــٌث ســوِريٌّ  
أميــِن العــامِّ لَِمْجَمــِع اللَُّغــِة الَعَربِيَّــِة فــي ِدَمْشــَق. َوَتــَرَك ُمَؤلَّفاٍت  ١9١٨م. َشــَغَل َمْنِصــَب ال�

ُر الَغــَزِل َبْيــَن الجاِهِليَّــِة  ــِة، َوَتَطــوُّ أَدبِيَّ راَســِة ال� ــُة، وَمناِهــُج الدِّ أَدبِيَّ َكثيــَرًة، ِمْنهــا: الُفنــوُن ال�

ْســلاِم، َوُصــَوٌر ِمــْن َحياتِنــا. َوال�إِ

ــِة ُشــجونَُه الُمَبْعَثــَرَة، َومــا اْعَتَمــَل فــي  ُل شــكري فيصــل فــي هــِذِه الَمقالَ َوُيَســجِّ  

ــِة، َعلــى  ِق الِبــلاِد الَعَربِيَّ ثــاً فيهــا َعــْن َتَمــزُّ ِذْهِنــِه، َوُهــَو عائـِـٌد بِالطّائـِـَرِة ِمــَن الِهْنــِد، ُمَتَحدِّ
ْغــِم ِمّمــا َيْجَمُعهــا ِمــْن اأواِصــِر الَوْحــَدِة َوَعواِمِلهــا، ُمقاِرنــاً َبْيــَن َتَشــْرُذِمنا َوَوْحــَدِة الِهْنــِد  الرَّ

ــا.  ــا َواأْعراِقه ــعوبِها َولُغاتِه بُِش

ؤاُل الّلاِهُث الّلاِهُب لِماذا؟ السُّ
شكري فيصل
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ــؤاُل الّلاِهــُث الّلاِهــُب الَّــذي كاَن َيْمــَلاأ  السُّ
َعَلــيَّ َطريقــي كُلَّهــا َواأنــا عائـِـدٌ ِمــْن زِيــاَرةِ الِهْنــِد، مــارّاً فــي َســماءِ الَبْحِر 
مــاراِت ُمْجتــازاً الُكَوْيــَت اإِلــى  الَعَربـِـيِّ َوِهضــاِب ُعمــاَن، ُمِطــّلاً َعلــى ال�إِ
ِدَمْشــَق، ُمْشــَبعاً بِروائـِـِح النِّْفــِط َوُطيــوٍف ِمَن الَحضــاَرةِ َوالَبــداَوةِ تُحيُط 

بِهــذهِ الرَّوائـِـِح، َقْبــَل اأْن اأواِجــَه اأْرواَح الُغوَطــةِ َونَســائَِم َبــَردى، ُمْمَتِلــَئ 
حــارى، ُمتَمنِّيــاً لَــِو اْســَتَطْعُت اأْن اأْزَحــَف َعلــى  الَقْلــِب بِالرِّمــاِل َوالصَّ
ــُل َمواِطــَن اأقــدامِ اأولِئــَك الَّذيــَن انَْطَلقوا ِمْن َمديَنةِ الرَّســوِل  كُلِّ َرْمــٍل، اأَقبِّ
ــدوا هــذا الجيــَل  – َصلـّـى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم – وَبــوادي الَجزيــَرةِ، َوَوحَّ
ــؤاُل الَّــذي كاَن َيْمــَلاأ َعَليَّ  ِمــَن النـّـاِس َبْعــَد طــوِل اْقِتتــاٍل َوِخصــامٍ، السُّ

ُوجــودي كُلَّــُه، َوُدنْيــاَي كُلَّهــا فــي هــِذهِ الرِّْحَلــةِ، ُهــَو: لِمــاذا ؟
لِماذا َيَظلُّ الَعَرُب َيعيشوَن في اأتُوِن الُفْرَقةِ ؟ 

ــْن اأْرِض  ــزاِء ِم أْج ــِذهِ ال� ــي ه ــَق ف ــُع الطَّري ــاذا اأقَط ــاذا؟ لِم لِم  
ــُل  ــي اأنَْتِق ــِف ســاَعةٍ، َكاأنّ ــي كُلِّ نِْص ــرًَّة ف ــوازَِي َم ــرِزُ َج ــَرِب، اأْب الَع
ــْزُت  أْميــاِل َواْجَت ــةٍ اإِلــى َدْولــةٍ، َعلــى حيــَن َقَطْعــُت اآل�َف ال� ِمــْن َدْولَ
اأْبَعــَد الَمســافاِت، َوانَْتَقْلــُت ِمــَن الَبْحــرِ اإِلــى الَبــرِّ، َوِمــَن الّســاِحِل اإِلــى 
الدّاِخــِل، َوِمــَن الــوادي اإِلــى الَجَبــِل، َواأْوَشــْكُت اأْن اأْبلـُـَغ الُمْرَتَفعــاِت 

ــوازَُك؟ ــَن َج ــاألوني، اأْي ــميَر" دوَن اأْن َيْس ــي "َكْش ــا ف الُعْلي
الِهْنــُد قــارَّةٌ َوغاَبــةٌ ِمــَن اللُّغــاِت، َيعيــُش فيهــا مــا َيزيــُد َعلــى   
الِمْليــارِ، يْنَتِظُمُهــْم َنَســٌق واِحــٌد َجميــٌل. َفَكْيــَف ل� َيْنَتِظُمنــا – فــي 
بـِـلاِد الَعــَرِب – نََســٌق لَُغــِويٌّ اأصيــٌل، ُهــَو ُهــَو في كُلِّ َمكاٍن ِمــْن هِذِه 
، َوُهَو في  ، َوُهــَو فــي الواِقِع النَّْفِســيِّ الِبــلاِد، ُهــَو فــي الواِقــِع الخارِِجــيِّ
الَفــْرِد، َوفــي الَجماَعــةِ، ُهــَو فــي الِوْجــداِن، َوُهــَو فــي الَعْقــِل، َتْســَمُعُه 
، ثـُـمَّ َيْصَحُبَك  أْخَضــرِ َعلــى الُمحيــِط الِهْنــديِّ فــي اأْطــراِف الَجَبــِل ال�
. َفَكْيَف اْســَتطاَع التََّشــتُُّت  أْطَلســيِّ في الرِّْحلةِ الَبعيَدةِ اإِلى اأْطراِف ال�
اللَُّغــِويُّ فــي القــارَّةِ الِهْنديَّــةِ اأْن َيْخَتِفــَي َعْن َطريِق الدَّْولَةِ الواِحــَدةِ، ثُمَّ 
أْرِض الَعَربِيَّةِ َعلى اإِنْشــاِء  ُد اللَُّغويُّ اأْن ُيســاِعَد في ال� لَْم َيْســَتِطِع التَّوحُّ

َمعاني الُمْفَرداِت

ُس  الّلاِهُث: َمْن َيَتَنفَّ
بُِسْرَعٍة ِمْن اأَثِر الَجْرِي اأِو 

الَعَطِش.

الّلاِهُب: الحارُّ، الُمثيُر.

تُها  اأتوُن الُفْرَقِة: ِشدَّ
َوَضراَوتُها.

النََّسُق: النِّظاُم.

الِقراَءُة:
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أَرُج: الّرائَِحُة الطَّيَِّبُة. ال�

أْرَخبيُل: الَمْجموَعُة ِمَن  ال�
الُجُزِر الُمَتقاِرَبِة في الَبْحِر.

َيْسَتْشِرُف: َيَتَطلَُّع، 
َوَيْحِدُس.

ْخُرُف: الّزيَنُة. الزُّ

لِمــاذا َتْخَتِلــُط الدِّمــاءُ َعلــى طــوِل الِهْنــِد َوَعْرِضهــا، لُِتَؤلِّــَف   
هــِذهِ الُبَحْيــرَة الَّتــي َتْنَتهــي اإِلَْيهــا كُلُّ هــِذهِ الرَّواِفــِد الُمتبايَِنــةِ، َفَتَتلاقــى 
هــذا التَّلاقــي الُمَتَجــدَِّد، َوَتْنِبــُض النَّْبــَض الُمْشــَتَرَك، َوَيكــوُن لَها هذا 

ال�أرَُج الواِحــُد، اأَرُج الِهْنــِد؟ 

لِمــاذا كاَن ذلـِـَك ُهنــاَك ؟ َولِمــاذا تَُؤلِّــُف ُبَحْيــَرةُ الــدَّمِ الَعَربـِـيِّ   
غيَرةِ، َيْنَحِســُر َعْنهــا َبْحرٌ، ثُمَّ ُيَغطّيها  هــذا ال�أرَْخبيــَل ِمــَن الُجــُزرِ الصَّ

ــُم هــِذهِ الُجســوَر؟ ــمَّ تَُحطِّ ــْن َبْيِنهــا الُجســوَر، ثُ ــُق ِم َبْحــرٌ، َتْخلُ
لِمــاذا َيكــوُن لِهــذا الــدَّمِ الَعَربِيِّ َعَشــراُت الُقلوِب الَّتي َيْنِبُض بِها، َول� 
َيكــوُن لِلَعــَرِب َقْلــٌب واِحــٌد َيْنِبــُض بُِوجــوٍد واِحــٍد، َوَيْسَتْشــرُِف اأفُقاً 

واِحــداً، َوَيَتَطلَّــُع اإِلى ُمْســَتْقَبٍل واِحٍد؟

ةٌ،  لِمــاذا َيْرَتِفــُع فــي َســمائِنا ِعْشــروَن َعَلمــاً، َولُِكلِّ َعَلــمٍ ِقصَّ  
ــَة الُكْبــرى، رِســالََة الَعَلــمِ الواِحــِد، واللَُّغــةِ الواِحــَدِة  ثُــمَّ نَْنســى الِقصَّ
أْرِض الواِحَدةِ. َعلى حيَن َيْرَتِفُع في َســماِء َغْيرِنا  أَمِل الواِحِد، وال� وال�
ــَة الَعَلــمِ الواِحــِد؟ غيــَرَة لُِيَؤلِّــَف ِقصَّ أْعــلاَم الصَّ َعَلــٌم واِحــٌد َيْطــوي ال�

أَتساَءُل لِماذا؟ اإِنََّك لََتْساألُني لِماذا ؟ واإِنّي َل�

َدْعنــي ِمــْن َتْطويــلاِت الَقــْوِل َوزُْخرُفاتـِـِه، َفَقــْد َبــَداأُْت ُمْنــُذ   
َزَمــٍن َقريــٍب، اأْذَهــُب اإِلــى اأنَّ الَّــذي َيْقُتلُنــا اإِنَّمــا ُهــَو الــَكلامُ، َوَتَمنَّْيُت 
لَــْو َقَطــَع الَعــَرُب َطريــَق الَجــَدِل، لَياأُْخــذوا َطريــَق الَعَمــِل. َتَمنَّْيــُت لَــْو 
أْعــوامِ، َوانَْصَرفوا اإِلى  اأنَّ الَعــَرَب َصَمتــوا َواْمَتَنعــوا َعــِن الَكلامِ َبْعَض ال�

قونَــُه. َعَمــٍل ُيْنِفذونَــُه، َواأَمــٍل ُيَحقِّ

اأيُّهــا العائـِـُد اإِلــى َوَطِنــَك ِمــْن اأيِّ َبْلــٍد كُْنــَت: لَِتُكــِن الَكِلَمــُة   
ــا، اأنّــى كاَن  ــا، َوَيِجــُب اأْن َتقولَه ــَتطيُع اأْن َتقولَه ــي َتْس ــلاُل الَّت الَح
َمْوِقُفــَك ِمــَن الَحيــاةِ فــي َوَطِنَك: لِمــاذا ؟ َوحيَن نَْكَتِشــُف الَجواَب، 

ــِد اْكَتَشــْفنا الطَّريــَق. نَكــوُن َق
رٍُّف ِمْن ِكتاِب "صور من حياتنا" ِبَتصَّ
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة فيما َياأْتي:  جاَبِة الصَّ ١- َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

اأ- ُيْقَصُد بِـ )اأْرواِح( في َقْولِِه:"َقْبَل اأْن اأواِجَه اأْرواَح الُغوَطِة":

٣- الِجباُل.  ٤- ال�أْشجاُر. أنُْفُس.   ٢- ال� ١- النَّسائُِم.  

ب- نَْفَهُم ِمْن ُجْمَلِة: "َيعيشوَن في اأتوِن الُفْرَقِة" اأنَُّهم:
دوَن في َشْعٍب واِحٍد.  ١- ُيَسّروَن بِما ُهم فيِه.           ٢- َيَتَوحَّ

٣- َتْلَسُعُهْم ناُر الُفْرَقِة َوالتَّباُعِد.      ٤- َيَتَكلَّموَن لُغاٍت ُمْخَتِلَفًة.

ج- اأراَد الكاتُِب ِمْن َقْولِِه: "َبَداأُْت اأْذَهُب اإِلى اأنَّ الَّذي َيْقُتلُنا اإِنَّما ُهَو الَكلاُم":

١- لْم نَُعْد اأْصحاَب َفصاَحٍة َوَبلاَغٍة.     ٢- َكْثَرُة الِكلاِم َتْقُتلُنا.

٣- َقِضيَُّتنا في َكْثَرِة اأْقوالِنا َوِقلَِّة اأْعمالِنا.    ٤- ُمْشِكَلُتنا في اْقِتراِن الَقْوِل بِالَعَمِل.

د- نَْفَهُم ِمْن ُجْمَلِة: "الِهْنُد غاَبٌة ِمَن اللُّغاِت" اأنَّ:

١- الُهنوَد َيعيشوَن َحياًة ُبدائِيًَّة.    ٢- َيْفَهموَن لَُغَة َحَيواناِت الغاَبِة.

َعٌة.        ٤- ل� َيْمِلكوَن لَُغَة َتفاُهٍم ُمْشَتَرَكٍة.  ٣- لُغاتِِهم َكثيَرٌة َوُمَتَنوِّ

ِبيَِّة الَّتي َمرَّ الكاتُِب في َسمائِها، َوُهَو عائٌِد ِمَن الِهْنِد. ٢- َنْذُكُر اأْسماَء الِبلاِد الَعَر

. ُح ُمَقوِّماِت الَوْحَدِة الَّتي َذَكَرها الكاتُِب في النَّصِّ ٣- نَُوضِّ

٤- َنْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ َمْشَهَدْيِن اآَلما الكاتَِب.

٥- نـُـوازُِن َبْيــَن واقَِعْيــِن اْثَنْيــِن َذَكَرُهمــا الكاتـِـُب فــي َقْولـِـِه: "َكْيــَف اْســَتطاَع التََّشــتُُّت اللَُّغــِويُّ 

ــُد اللَُّغــِويُّ  ْوَلــِة الواِحــَدِة، ثـُـمَّ َلــْم َيْســَتِطِع التََّوحُّ ِة الِهْنِديَّــِة اأْن َيْخَتِفــَي َعــْن َطريــِق الدَّ فــي القــارَّ

ْوَلــِة الواِحــَدِة؟" ِبيَّــِة َعلــى اإِْنشــاِء الدَّ اأْن ُيســاِعَد فــي ال�أْرِض الَعَر

٦- صــوَرُة ال�أًْرَخبيــِل تُْبِهــُج عــاَدًة النّاِظــَر اإَِلْيهــا، َغْيــَر اأنَّ الكاتِــَب ُهنــا اآَلَمــُه َمْنَظــُر هــذا 

ــُح َســَبَب ذلِــَك. ال�أْرَخبيــِل. نَُوضِّ

ُحُه. ٧- ُهناَك اأَمٌل َبثَُّه الكاتُِب في نِهاَيِة الَمقاِل، نَُوضِّ
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الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

نُناِقُش اأَثَر ِغياِب الَوْحَدِة الَعَربِيَِّة َعلى َقِضيَِّة ِفَلْسطيَن.- ١

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْوِل الكاتِِب: - ٢ نَُوضِّ
اأ-   الُسَؤاُل الّلاِهُب الّلاِهُث.

ماُء لُِتَؤلَِّف ُبَحْيَرًة َتْنَتهي اإِلَْيها الرَّواِفُد الُمَتبايَِنُة. ب- َتْخَتِلُط الدِّ

بَِراأْيَِك ما الَكِلَمُة الَحلاُل الَّتي ُيريُدنا الكاتُِب اأْن نَقولَها؟- ٣

 
الَقواِعُد

اأْحواُل ِبناِء فِْعِل ال�أْمِر

آتَِيَة: أْمِثَلَة ال� نَْقَراأ ال�

 َشاِوْر ِسواَك اإذا نَاَبْتَك نائَِبٌة َيْوماً   َواإِْن كُْنَت ِمْن اأْهِل الَمشوراِت       )اأبو الحسن الجرجاني(- ١

٢ - . ْبَن اأْول�َدكُنَّ  َهذِّ

 تَجنََّبنَّ الِمزاَح الَكثيَر.  - ٣

 اأْحِسَنْن اإِلى النّاِس.- ٤

ْدَق فيما َتقوُل. - 5  َتَحرَّ الصِّ

 اأْصِغ اإِلى نُْصِح الُحَكماِء.- 6

﴾    )النحل:١٢5(- ٧  قاَل َتعالى: ﴿اْدُع إىِل َسبيِل َرّبَِك بِالِْكَمِة والَموِْعَظِة اَلَسَنةِ

َة فاْعِقلا     َقلوَصْيُكما ثُمَّ اْبِكيا َحْيُث َحلَِّت     )كثير عزة(- ٨  َخليَليَّ هذا َرْبُع َعزَّ

لاَة واآتوا الزَّكاَة " )البقرة:٤٣(- 9  قاَل َتعالى: " َواأقيموا الصَّ

باِب باِب اأبو ِفراٍس لْم ُيَمتَّْع بِالشَّ ١٠- قولي اإِذا ناَدْيِتني َوَعييُت َعْن َردِّ الَجوابِ       َزْيُن الشَّ
                           )اأبو فراس الَحْمدانّي(



٨٨

َنـَتــاأمَّـُل

أْمِثَلــِة الّســابَِقِة، َوَجْدناهــا اأْفعــاَل اأْمــٍر، َوَقــْد َمــرَّ بِنــا فــي َمْوِضٍع  أْفعــاَل الَّتــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط فــي ال� ْلنــا ال� اإِذا َتاأمَّ
آتي: أْمــِر َعلى النَّْحــِو ال� ْرِس اأْحــواَل بِنــاِء ِفْعــِل ال� ، َوَســَنَتَبيَُّن فــي هــذا الــدَّ أْمــِر َمْبِنــيٌّ ســابٍِق اأنَّ ِفْعــَل ال�

ــِل  ــَد َتاأمُّ ــْيٌء، َوِعْن ــِه َش ــْل بِ ــْم َيتَِّص ــِر، َولَ آِخ ــَح ال� ــِر )شــاِوْر( َصحي أْم ــُل ال� ِل جــاَء ِفْع أوَّ ــاِل ال� اأ- فــي الِمث
ــكوَن. ــا السُّ ــِرِه، نَِجُده ــى اآِخ ــاِء َعل ــِة الِبن َحَرَك

ــِل  آِخــِر، َوِعْنــَد َتاأمُّ ْبــَن( ُمتَِّصــلاً بِنــوِن النِّْســَوِة، َوِهــَي َمْفتوَحــُة ال� ب- فــي الِمثــاِل الثّانــي جــاَء الِفْعــُل )َهذِّ
ــكوَن. أْصِلــيِّ َوُهــَو البــاُء، نَِجُدهــا السُّ َحَرَكــِة الِبنــاِء َعلــى اآِخــِر الَحــْرِف ال�

ــُل  ــَل الِفْع ــُث اتََّص ــِد، َحْي ــوِن التَّْوكي ــا بِن ــي كُلٍّ ِمْنُهم ــُل ف ــَل الِفْع ــِع اتََّص ــِث َوالّرابِ ــِن الثّالِ ــي الِمثالَْي ج- ف
َدِة(، اأّمــا الِفْعــُل )اأْحِســَنْن( َفَقــِد اتََّصــَل بِنــوِن التَّْوكيــِد  ( بِنــوِن التَّْوكيــِد الثَّقيَلــِة )الَمْفتوَحــِة الُمَشــدَّ )َتَجنََّبــنَّ
ــْوَق  ــِح الَموجــوِد َف َل َوالثّانــي ُبِنيــا َعلــى الَفْت أوَّ ــِن ال� ــُد اأنَّ الِفْعلْي ــِن نَِج ــِة )الّســاِكَنِة(، َوفــي الحالََتْي الَخفيَف

الَحــْرِف الّســابِِق لِنــوِن التَّْوكيــِد.

ألـِـِف، بَِدليــِل ُمضارِِعــُه  أْمِثَلــِة ) 5، 6، ٧( نَِجــُد اأنَّ الِفْعــَل )َتَحــرَّ( ُحــِذَف ِمــْن اآِخــِرِه َحــْرُف ال� د- فــي ال�
ــُه  ــِل ُمضارِِع ــاِء، بَِدلي ــْرُف الي ــِرِه َح ــْن اآِخ ــِذَف ِم ــِغ( ُح ــُل )اأْص ــِح، َوالِفْع ــُه بِالَفْت َض َعْن ــوِّ ــّرى(، َوُع )َيَتَح
َض َعْنــُه بِالَْكْســِر، اأّمــا الِفْعــُل )اْدُع( َفُحــِذَف ِمــْن اآِخــِرِه َحــْرُف الــواوِ، بَِدليــِل ُمضارِِعــُه  )ُيْصغــي(، َوُعــوِّ
ــِل  ــاِء الِفْع ــَة بِن ــى اأنَّ َعلاَم ــْن هــذا اإِل ــُص ِم ــِر. َونَْخلُ آِخ ــُة ال� ــا اأنَّهــا اأْفعــاٌل ُمْعَتلَّ )َيْدعــو(، ول� َيْخفــى َعَلْين

آِخــِر ِهــَي َحــْذُف َحــْرِف الِعلَّــِة. النّاِقــِص ُمْعَتــلِّ ال�

أْمِثَلــِة )٨، 9، ١٠( جــاَء الِفْعــُل )اْعِقــْل( ُمْســَنداً اإِلــى األـِـِف ال�ْثَنْيــِن، َمْحــذوَف النّوِن ِمــْن اآِخِرِه،  هـــ- فــي ال�
بَِدليــِل ُمضارِِعــِه )َيْعِقــلاِن(، َوجــاَء الِفْعــُل )اأِقــْم( ُمْســَنداً اإِلــى واِو الَجماَعــِة، َمْحــذوَف النـّـوِن ِمــْن اآِخــِرِه، 
بَِدليــِل ُمضارِِعــِه )ُيقيمــوَن(، َوجــاَء الِفْعــُل )قُــْل( ُمْســَنداً اإِلــى يــاِء الُمخاَطَبــِة َمْحــذوَف النـّـوِن ِمــْن اآِخــِرِه، 
بِدليــِل ُمضارِِعــِه )َتقوليــَن(. َونَْخلُــُص ِمــْن هــذا اإِلــى اأنَّ كُلَّ ِفْعــِل اأْمــٍر ُمْســَنٍد اإِلــى واِو الَجماَعــِة اأْو األـِـِف 

ال�ْثَنْيــِن َوال�ْثَنَتْيــِن َويــاِء الُمخاَطَبــِة، ُيْبنــى َعلــى َحــْذِف النـّـوِن ِمــْن اآِخــِرِه.

َنْسَتْنِتُج

كوِن في حاَلَتْيِن: ١- ُيْبنى فِْعُل ال�أْمِر َعلى السُّ
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آِخِر، َولَْم َيتَِّصْل بِِه َشْيٌء. اأ-   اإِذا كاَن َصحيَح ال�
آِخرِ، َواتََّصَلْت بِِه نُوُن النِّْسَوِة.  ب- اإِذا كاَن َصحيَح ال�

٢- ُيْبنى فِْعُل ال�أْمِر َعلى الَفْتِح، اإِذا اتََّصَلْت ِبِه نوُن التَّْوكيِد الَخفيَفُة اأِو الثَّقيَلُة.

٣- ُيْبنى فِْعُل ال�أْمِر َعلى َحْذِف َحْرِف الِعلَِّة، اإِذا كاَن ُمْعَتلَّ ال�آِخِر.
٤- ُيْبنــى فِْعــُل ال�أْمــِر َعلــى َحــْذِف النـّـوِن ِمــْن اآِخــِرِه، اإِذا اتََّصَلــْت ِبــِه األـِـُف ال�ْثَنْيــِن اأِو ال�ْثَنَتْيِن، 

َويــاُء الُمخاَطَبِة. 

َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

ُد َعلاَمَة ِبناِء ُكلٍّ ِمْنها: نَُعيُِّن في الِفْقَرِة ال�آتَِيِة اأْفعاَل ال�أْمِر، َونَُحدِّ

اإِذا زاَرَك َصديٌق، َفالَْقُه بِالِبْشِر، َوبالِْغ في اإِْكراِمِه، َواأْصِغ اإِلى َحديِثِه، َواْجَعَلنَُّه َيْشُعُر َكاأنَُّه في   

َعنَُّه اإِلى الباِب، َواْشُكَرنَُّه َعلى زياَرتِِه، َواْرُج اأْن َيعوَد اإِلى  َمْنِزلِِه، َوَبْيَن اأْهِلِه، َواإِذا اأراَد ال�نِْصراَف َفَشيِّ

ِزياَرتَِك في الُفَرِص الَقريَبِة.

التَّْدريُب الثّاني:

نَُمثُِّل ِبُجْمَلٍة ُمفيَدٍة َعلى ُكلٍّ ِمّما َياأْتي:

كوِن. اأ-    ُجْمَلٍة َتْبَداأ بِِفْعِل اأْمٍر َمْبِنيٍّ َعلى السُّ

ب-  ُجْمَلٍة َتْبَداأ بِِفْعِل اأْمٍر، َتْطلُُب فيها ِمْن َصديِقَك القياَم بَِعَمٍل ُيْكِسُبُه ِرضا والَِدْيِه.

جـ-  ُجْمَلٍة َتْبَداأ بِِفْعِل اأْمٍر َمْبنيٍّ َعلى َحْذِف النّوِن.
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التَّْدريُب الثّالُِث:

 نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:

)اأحمد شوقي( نْصاِف فِْتياَن الِحمى    َتِجدوُهُم َكْهَف الُحقوِق كُهول�  ١- َربُّوا َعلى ال�إِ

َة( ٢- وُمّسا تُراباً كاَن َقْد َمسَّ ِجْلَدها    َوبيتا َوِظّلاً َحْيُث باَتْت َوَظلَِّت    )ُكَثيِّر َعزَّ

ْملاُء ال�إِ

ال�ألُِف اللَّيَِّنُة في ال�أْسماِء َفْوَق الثُّلاثِيَِّة

ــا  ــَنَتناَوُل ُهن ــا َقْبَلهــا. َوَس ــوٌح م ــدٍّ ســاِكٌن، َمْفت ــْرُف َم ــَة َح َن ــَف اللَّيِّ ألِ ــا فيمــا َمضــى اأنَّ ال� ــرَّ بِن َم  
اأْحــُرٍف. َثلاَثــِة  َعــْن  َتزيــُد  الَّتــي  أْســماِء  ال� فــي  ِكتاَبَتهــا 

ْلنــا الَكِلمــاِت )َمْبنــى، ُصْغــرى، ُمْصَطفــى، َصحــارى(، َوَجْدناهــا اأْســماًء لَْيَســْت اأْعَجِميًَّة، َولَْيَســْت  اإِذا َتاأمَّ
ــْد جــاَء فــي اآِخــِر كُلٍّ ِمْنهــا األِــٌف َمْفتــوٌح مــا َقْبَلهــا، زاَد َعــَدُد ُحــروِف كُلٍّ ِمْنهــا َعــْن  ــاٍء، َوَق َمْســبوَقًة بِي
ألـِـُف فــي اآِخــِر ال�ْســَمْيِن )َمْبنــى، ُصْغــرى( رابَِعــًة، َوجــاِءْت فــي ال�ْســَمْيِن  َثلاَثــِة اأْحــُرٍف، َفَقــْد جــاَءِت ال�

ْلنــا ِكتاَبَتهــا، َوَجْدناهــا كُِتَبــْت فــي صــوَرِة اليــاِء الُمْهَمَلــِة. )ُمْصَطفــى، َوَصحــارى( خاِمَســًة، َواإِذا َتاأمَّ

ــا،  ــي )َزواي ــًة، َوف ــا رابَِع ــَف فــي ُعْلي ألِ ــا ال� ــا(، َوَجْدن ــا، َوَبقاي ــا، َوَزواي ــماَء )ُعْلي أْس ــا ال� ْلن ِواإذا َتاأمَّ  
قائَِمــًة.  بِِكتاَبِتهــا  القاِعــَدُة  َتْقضــي  َوُهنــا  بِيــاٍء،  ُســِبَقْت  َولِكنَّهــا  خاِمَســًة،  َوَبقايــا( 

ــَن  ــُه ِم ــزاً لَ ــُه َمْقصــوَرًة، َتْميي ــْت األُِف ــْد كُِتَب ــى(، َفَق ــِم )َيْحي ــُة الَعَل ــَدِة َكِلَم ــْن هــذِه القاِع ْت َع ــذَّ ــْد َش َوَق
أنَّ األَِفــُه رابَِعــٌة،  الِفْعــِل )َيْحيــا(، َوكاَن َيِجــُب اأْن ُيْكَتــَب ال�ْســُم َيْحيى-َوْفــَق القاِعــَدِة- بِاألِــٍف قائَِمــٍة، لِ�

َيْســِبُقها يــاٌء. 

ــًة،  ــا، َحْيفــا، َعــكّا(، َوَجْدناهــا اأْســماًء اأْعَجِميَّ ــا، اأْمريــكا، ياف ــا الَكِلمــاِت )اإيطالي ْلن ــا اإِذا َتاأمَّ اأّم  
، َوُيْســَتْثنى ِمــْن ذلـِـَك َخْمَســُة اأْســماٍء  ألـِـِف فــي كُلِّ اْســٍم اأْعَجِمــيٍّ ُرِســَمْت األُِفهــا قائَِمــًة، َوهــذا حــاُل ال�

ْت َعــن هــِذِه القاِعــَدِة، ِهــَي: )موســى، وُبخــارى، َوِكْســرى، َوعيســى، َومتَّــى(. َشــذَّ
ــًة بِنــاًء ل�زِمــاً، كُِتَبــْت األُِفهــا قائَِمــًة.  ْلنــا الَكِلمــاِت )اأنُْتمــا، َومــاذا، َوَكْيَفمــا( َوَجْدناهــا اأْســماًء َمْبِنيَّ واإِذا َتاأمَّ

ألــى: اْســٌم َمْوصــوٌل بَِمْعنــى الَّذيــَن. أْســماُء: )اأنـّـى، َواألــى( بَِمْعنــى اأول�ِء َوال� َوَقــْد َشــذَّْت َعْنهــا ال�
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َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

ْكِل الَّذي ُرِسَمْت َعَلْيِه: َنِة، َونَُبيُِّن َسَبَب ِكتاَبِتها َعلى الشَّ ألِِف اللَّيِّ أْسماَء الُمْنَتِهَيَة بِال�  نَْسَتْخِرُج ال�
أْكَبر(، َوَقْد َتاأثََّر بَفْلَسَفِة اْبِن سينا.- ١ اأنَْجَب الَغْرُب الَفْيَلسوَف الِقّديَس )توما ال�

تَُعدُّ اأريحا اأْقَدَم ُمُدِن العالَِم.- ٢

قال تعالى:- ٣
نَثٰى﴾          )الليل: ٣(

ُ
َكَر َوالْأ اأ-    ﴿َوَما َخلََق الّذَ

َق بِالُْحْسَنٰى﴾           )الليل: ٦( ب-  ﴿َوَصّدَ

ّبُُكَما يَا ُموَسٰى﴾          )طه: ٤٩( ج ـ  ﴿َفَمن ّرَ

ْزَواًجا ِمْن َنَباٍت َشّتٰى﴾      )طه: ٥٣(
َ
ْخرَْجَنا بِهِ أ

َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزَل ِمَن الّسَ

َ
د-   ﴿َوأ

التَّْدريُب الثّاني:

ْملاِء الَّتي َتَعلَّْمناها: آتَِيَة، بِما ُيناِسُبها، ُمتَِّبعيَن َقواِعَد ال�إِ نُْكِمُل الَفراغاِت ال�

اأ-   َسلاٌم ِمْن َصبا... اأَرقُّ          َوَدْمٌع ل� ُيَكْفَكُف يا ِدَمْشُق      )َبَردى، َبَردا(

ب- ... اأنو ِشْرواَن اآِخُر اأكاِسَرِة الُفْرِس.                     )ِكْسرا، ِكْسرى(

ج- ...َساألِْت الَخْيَل يا ْبَنَة مالٍِك   اإِْن كُْنِت جاِهَلًة بِما لَْم َتْعَلمي   )َهّلا، َهلّى(

أْعما، ال�أْعمى( ذي نَــَظـَر... اإِلى اأَدبــي   َواأْسَمَعْت َكِلماتي َمْن بِِه َصَمُم  )ال� د-  اأنـا الَـّ
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الَبلاَغُة

ناُت اللَّْفِظيَُّة )٢( الُمَحسِّ

ْجُع السَّ

َنْقَراأ ال�أْمِثلَة ال�آتَِيَة:

اِحُب بُن َعبَّاٍد اإِلى َقاضي َمديَنِة )قُم(: "اأيُّها القاضي بُِقْم، َقْد َعَزلْناَك َفُقْم".- ١ َكَتَب الصَّ

: "َمْن عاَش ماَت، َوَمْن ماَت فاَت، َوكُلُّ ما ُهَو اآٍت اآٍت".- ٢ قاَل َخطيٌب جاِهِليٌّ

َمــِة ِكتابـِـِه )َشــْرُح ُدروِس الَبلاَغــِة(:" الَحْمــُد لِلَّــِه - ٣ ــُد بــُن صالـِـٍح الُعَثْيميــِن فــي ُمَقدِّ ــْيُخ ُمَحمَّ َكَتــَب الشَّ
ــواه  ــَن اأْفَضــُل ُمْكَتَســٍب، َوَتْق ــُه لِْلعالَمي ــا َســَلَب، َوطاَعُت ــا َوَهــَب، َول� ُمْعِطــَي لِم ــَع لِم الَّــذي ل� مانِ

لِْلُمتَّقيــَن اأْعلــى نََســٍب"

ــَج غاَبــَة الَجْمــِع، لَِيْســُبَر َمْجَلَبــَة - ٤ َوَصــَل الــّراوي اإِلــى نــاٍد َرحيــٍب، ُمْحَتــٍو َعلــى ِزحــاٍم َونَحيــٍب، َفَولَ

ْمــِع.                                                                الدَّ

َنـَتــاأمَّـُل

َل ِمْنهــا ُمَركَّبــاً ِمــْن ُجْمَلَتْيــِن، ُهمــا: )اأيُّهــا  أوَّ أْمِثَلــَة الســابَِقَة، َوَجْدنــا الِمثــاَل ال� اإِذا َتاأَمْلنــا ال�  
القاضــي بُِقــم(، و)َقــْد َعَزلْنــاَك َفُقــم(، َوَقــِد اتََّحــَدِت الُجْمَلتــاِن فــي الَحــْرِف ال�أخيــِر، َوُهــَو )الميــُم( فــي 
أْمــِر. َوَوَجْدنــا الِمثــاَل الثّانِــَي ُمَركَّبــاً ِمــْن َثــلاِث ُجَمــٍل،  ــْم ِفْعــُل ال� ــْم )الَمديَنــُة الفاِرســيَُّة(، َوقُ َكِلَمَتــي قُ
ِهــَي: )َمــْن عــاَش مــاْت(، َو)َمــْن مــاَت فــاْت(، َو)كُلُّ مــا ُهــَو اآٍت اآْت(. َوَقــِد اتََّحــَدْت ُجَملـُـُه الثـّـلاُث 
ــَث  ــاَل الثّالِ ــا الِمث ــات، واآت(، َوَوَجْدن ــات، وف ــاُء في)م ــَو التّ ــا، َوُه ــي كُلٍّ ِمْنه ــِر ف ــْرِف ال�أخي ــي الَح ف
ــُه لِْلعالَميــَن  ــَع لِمــا َوَهــْب(، َو)ل� ُمْعِطــَي لِمــا َســَلْب(، َو)طاَعُت ــِع ُجَمــٍل، ِهــَي: )ل� مانِ ُمَركَّبــاً مــن اأْرَب
أْرَبــُع فــي الَحــْرِف ال�أخيــِر  اأْفَضــُل ُمْكَتَســْب(، َو)َتْقــواه لِْلُمتَّقيــَن اأْعلــى نََســْب(. َوَقــِد اتََّحــَدِت ُجَملـُـُه ال�

ــَلْب، َوُمْكَتَســْب، ونََســْب(. ــْب، َوَس ــاُء فــي )َوَه ــَو الب فــي كُلٍّ ِمْنهــا، َوُه

ــُة، ُهمــا:  أولــى َوالثّانَِي ــاِن ال� ــٍل، الُجْمَلت ــِع ُجَم ــْن اأْرَب ــاً ِم ــاُه ُمَركَّب ــَع َوَجْدن ــاَل الّرابِ ــا الِمث اإِذا َتاأَمْلن  

ْنعانِيَُّة ِبَتَصرٍُّف( )الَمقاَمُة الصَّ
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ــُة، ُهمــا:  ــُة َوالّرابَِع ــاِن الثّالَِث ــْب(، َوالُجْمَلت ــٍو َعلــى ِزحــاٍم َونَحي ــْب، ُمْحَت ــاٍد َرحي ــى ن ــّراوي اإِل )َوَصــَل ال
ــُة، فــي الَحــْرِف  أولــى َوالثّانَي ــِد اتََّحــَدِت الُجْمَلتــاِن ال� ْمــْع(، َوَق ــَة الدَّ ــَة الَجْمــْع، لَِيْســُبَر َمْجَلَب ــَج غاَب )َفَولَ
ــُة والّرابَِعــُة فــي  ال�أخيــِر فــي كُلٍّ ِمْنُهمــا، َوُهــَو البــاُء فــي )َرحيــْب، َونَحيــْب( َواتََّحــَدِت الُجْمَلتــاِن الثّالَِث

ــْع(. ْم ــْع، َوالدَّ ــي )الَجْم ــُن ف ــَو الَعْي ــا َوُه ــي كُلٍّ ِمْنُهم ــِر ف ــْرِف ال�أخي الَح

ــناِت اللَّْفِظيَّــِة ُيَســّمى )َســْجعاً(، نِْســَبًة اإِلــى َصــْوِت الَحمــاِم، اأْو َســْجِع الُكّهــاِن،  َوهــذا اللَّــوُن ِمــَن الُمَحسِّ
َفَلــِو اســَتَمْعنا اإِلــى الَحمــاِم، اأِو الكاِهــِن فــي َتراتيِلــِه، لَِوَجْدنــاُه َيْخِتــُم كُلَّ فاِصَلــٍة ِمــْن َفواِصِلــِه ِبَحــْرٍف 

ٍة. واِحــٍد، َيلَتِزُمــُه فــي ُكلِّ َمــرَّ

َنْسَتْنِتُج

ْجُع: ُهَو َتواُفُق فاِصَلَتْيِن، اأْو اأْكَثَر في الَحْرِف ال�أخيِر السَّ

ــْجِع النَّْثــُر، َغْيــَر  ــْعِر، َفُنجيُبــُه: اإِنَّ َمْوِطــَن السَّ ــْجَع ل� َياأْتــي فــي الشِّ َوَقــْد َيْخُطــُر بِبــاِل اأَحــٍد اأنَّ السَّ  
ــْعِر، َواإِْن كاَن َقليــلاً، َكَقــْوِل الُمَتَنّبــي: ـُه َقــْد َياأْتــي فــي الشِّ اأنَـّ

َوالَبّر في ُشُغٍل، َوالَبْحُر في َخَجِل َفَنْحُن في َجَذٍل، َوالّروُم في َوَجٍل  

ــاً  ــِف، خالِي ــَن التََّكلُّ ــُه، َوكاَن َرصيــَن التَّْركيــِب، َســليماً ِم ــْجِع مــا َتســاَوْت ُجَملُ َواأْفَضــُل السَّ  

ِمــَن التَّْكــراِر فــي َغْيــِر فائِــَدٍة.

فائَِدٌة:

كوِن، َمْهما كانَْت َحَرَكُة اآِخِرها. َيِجُب اأْن نَِقَف َعلى اآِخِر الَفواِصِل بِالسُّ

َتْدريٌب:

آتَِيِة: أْمِثَلِة ال� ْجَع في ال� نَُبيُِّن السَّ

: "الِحْقُد َصَداأ الُقلوِب، َواللَّجاُج َسَبُب الُحروِب".  ١- قاَل الثَّعالِِبيُّ

نََّك َقْد عاَفْيَت".  ْيُل: "اللُّهمَّ اإِْن كُْنَت َقْد اأْبَلْيَت، َفاإِ ٢- قاَل اأْعرابِيٌّ َذَهَب بِاْبِنِه السَّ

٣- َكَتــَب ابــُن الّرومــي اإِلــى َمريــٍض: "اأِذَن اللــُه فــي ِشــفائَِك، َوَتلّقــى داَءَك بَِدوائـِـَك، َوَمَســَح بَِيــِد العاِفَيــِة 
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ــَه َوْفــَد الّســلاَمِة اإِلَْيــَك، َوَجَعــل ِعلََّتــَك ماِحَيــًة لُِذنوبـِـَك، ُمضاِعَفــًة لَِمثوَبِتــَك". َعَلْيــَك، َوَوجَّ

٤- الُحرُّ اإِذا َوَعَد َوفى، َواإِذا اأعاَن َكفى، َواإِذا َمَلَك َعفا. 

الَخطُّ

َتْيِن ِبَخطِّ الِّرْقَعِة:  َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ َنْكُتُب الَبْيَت ال�آتَِي َمرَّ

                                                                                                    

                                                                                                        

                                                                                                    

                                                                                                        

التَّْعبيُر

ــا، اأْو  ــرَّ ِبن ــا، َم ــَرِة ُطفوَلِتن ــْن ذاِك ــًا ِم ــًا َطريف ــُف فيِهمــا َمْوقِف ــِن، َنِص ــِن ُمُتراِبَطَتْي ــُب فِْقَرَتْي َنْكُت
ــِن. ــِة الِفْقَرَتْي ــَد ِكتاَب ــَن َقواِع ــُه، ُمراعي ــا َعْن شــاَهْدناُه، اأْو َقَراأْن
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ــَه َوْفــَد الّســلاَمِة اإِلَْيــَك، َوَجَعــل ِعلََّتــَك ماِحَيــًة لُِذنوبـِـَك، ُمضاِعَفــًة لَِمثوَبِتــَك". َعَلْيــَك، َوَوجَّ

٤- الُحرُّ اإِذا َوَعَد َوفى، َواإِذا اأعاَن َكفى، َواإِذا َمَلَك َعفا. 

الَخطُّ

َتْيِن ِبَخطِّ الِّرْقَعِة:  َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ َنْكُتُب الَبْيَت ال�آتَِي َمرَّ

                                                                                                    

                                                                                                        

                                                                                                    

                                                                                                        

التَّْعبيُر

ــا، اأْو  ــرَّ ِبن ــا، َم ــَرِة ُطفوَلِتن ــْن ذاِك ــًا ِم ــًا َطريف ــُف فيِهمــا َمْوقِف ــِن، َنِص ــِن ُمُتراِبَطَتْي ــُب فِْقَرَتْي َنْكُت
ــِن. ــِة الِفْقَرَتْي ــَد ِكتاَب ــَن َقواِع ــُه، ُمراعي ــا َعْن شــاَهْدناُه، اأْو َقَراأْن

ال�ْسِتماُع والُمحاَدَثُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )ِمْكياُلَك ُيكاُل لَك ِبِه(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�

؟ اأْسِئَلٌة:

اأْيَن كاَن الرَُّجُل الَفقيُر َوَزْوَجُتُه َيعيشان؟

ْوجاِن؟ ما الَعَمُل الِّذي كاَن َيَتعاَوُن َعَلْيِه الزَّ

ْبَدِة؟ الَِة النَّْقَص في َوْزِن كَُرِة الزُّ َكْيَف اْكَتَشَف صاِحُب الَبقَّ

َب الَجْمُر في َعْيَنْيِه(. ُح َجماَل التَّْصويِر في ِعباَرِة: )َتَلهَّ نَُوضِّ

ِة الّسابَِقِة. روَس الُمْسَتفاَدَة ِمَن الِقصَّ نَْسَتْنِتُج الدُّ

. نَْقَتِرُح ُعْنواناً لِلنَّصِّ

 نُبدي اآراَءنا في َشْخِصيَِّة صاِحِب الَبّقالَِة.

١

٢

٣

٤

5

6

٧

ْرُس الثّاِمُن الدَّ
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

أْخلاِق، َيْرويها الَفْيَلســوُف  ــُن ِحكاياٍت تُْرِشــُد اإِلــى الِحْكَمِة َوال� َكليَلــة َوِدْمَنــة ِكتــاٌب َيَتَضمَّ

ــُه  َب ــُه َوَعرَّ ــٍة، َتْرَجَم ــى اأصــوٍل ِهْنِديَّ ــاُب اإِل ــوُد الِكت ــاِت. َويع ــَنِة الَحَيوان ــى األِْس ــا( َعل )َبْيَدب

ــِة. َوتُشــيُر ِفْكــَرُة الِحكاَيــِة الَّتــي  ــِع ِمــَن اللَُّغــِة الفارِِســيَِّة اإِلــى اللَُّغــِة الَعَربِيَّ َعْبُداللــِه بــُن الُمَقفَّ

نْســاَن ُيجــازى بِِمْثــِل َعَمِلــِه، َواأنَّ عاِقَبــَة الظُّْلــِم َوخيَمــٌة. َبْيــَن اأْيدينــا، اإِلــى اأنَّ ال�إِ

ْسوارِ ِحكاَيُة اللَُّبَؤِة َوال�إِ
َواْبِن اآوى
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قــاَل الَفْيَلســوُف َبْيَدبــا: َزَعمــوا اأنَّ َلُبــَؤًة 
ــِب  ــٍة، َولهــا ِشــْبلاِن، َواأنَّهــا َخَرَجــْت فــي َطَل ــْت فــي اأَجَم كانَ
ــَل  ــواٌر َفَحَم ــا اإِْس ــرَّ بِِهم ــِف، َفَم ــي الَكْه ــا ف ــِد، َوَخلََّفْتُهم ْي الصَّ
َفاْحَتَقَبُهمــا،  ِجْلَدْيِهمــا  َوَســَلَخ  َفَقَتَلُهمــا،  َوَرماُهمــا  َعَلْيِهمــا 
َوانَْصــَرَف بِِهمــا اإِلــى َمْنِزلـِـِه، ثُــمَّ اإِنَّهــا َرَجَعْت. َفَلّمــا َراأْت ما َحلَّ 
أْمــِر الَفظيــِع، اْضَطَرَبــْت َظْهــراً لَِبْطــٍن، َوصاَحــْت،  بِِهمــا ِمــَن ال�
ــُن اآوى. َفَلّمــا َســِمَع ِصياَحهــا  ــْت. َوكاَن اإِلــى جانِِبهــا اْب َوَضجَّ
ــِه.  ــِك؟ َفاأْخِبرينــي بِ ــَزَل بِ قــاَل لَهــا: مــا الَّــذي َتْصَنعيــَن؟ َومــا نَ

قالَــِت اللَُّبــَؤُة: ِشــْبلاَي َمــرَّ بِِهمــا اإِْســواٌر، َفَقَتَلُهمــا، َوَســَلَخ 
ِجْلَدْيِهمــا فاْحَتَقَبُهمــا، َونََبَذُهمــا بِالَعــراِء. قــاَل لَهــا اْبــُن اآوى: 
ْســواَر لَــْم َيــاأِْت اإِلَْيــِك بَِشــْيٍء اإِلّ�  ل� َتِضّجــي، َواْعَلمــي اأنَّ هــذا ال�إِ
ــِر واِحــٍد ِمْثــَل  ــِرِك ِمْثَلــُه، َوَتاأْتيــَن اإِلــى َغْي َوَقــْد كُْنــِت َتْفَعليــَن بَِغْي
ــْن كاَن َيِجــُد بَِحميِمــِه َوَمــْن َيِعــزُّ َعَلْيــِه ِمْثــَل ما َتِجديَن  ذلـِـَك، ِممَّ
ِبِشــْبَلْيِك. َفاْصِبــري َعلــى ِفْعــِل َغْيــِرِك، َكمــا َصَبــَر َغْيــُرِك َعلــى 
نَّــُه َقــْد قيــَل: "َكمــا َتديــُن تُــداُن". َولـِـُكلِّ َعَمــٍل َثَمــَرٌة  ِفْعِلــِك، َفاإِ
ــِة،  ــَرِة َوالِقلَّ ــْدِرِه فــي الَكْث ــواِب َوالِعقــاِب. َوُهمــا َعلــى َق ــَن الثَّ ِم
ْرِع اإِذا َحَضــَر الَحصــاُد اأْعطــى َعلــى َحْســِب َبــْذِرِه. قالَــِت  َكالــزَّ
ــْن لــي مــا َتقــوُل، َواأْفِصــْح لــي َعــْن اإِشــاَرتِِه. قــاَل اْبــُن  اللَُّبــَؤُة: َبيِّ
اآوى: َكــْم اأتــى لَــِك ِمــَن الُعْمــِر؟ قالَــِت اللَُّبــَؤُة: ِمَئــُة َســَنٍة. قــاَل 
اْبــُن اآوى: مــا كاَن قوتُــِك؟ قالَــِت اللَُّبــَؤُة: لَْحــُم الَوْحــِش. قــاَل 
اْبــُن اآوى: َمــْن كاَن ُيْطِعُمــِك اإِيـّـاُه؟ قالَــِت اللَُّبــَؤُة: كُْنــُت اأصيــُد 
ــُن اآوى: اأَراأْيــِت الَوْحــَش الَّتــي كُْنــِت  ــُه. قــاَل اْب الَوْحــَش، َواآكُلُ
ــُن  ــْت: َبلــى. قــاَل اْب هــاٌت؟ قالَ ــاٌء َواأمَّ ــا اآب ــَن، اأمــا كاَن لَه َتاأْكُلي
ــاِت  ه أمَّ ــاِء َوال� آب ــَك ال� أولِئ ــَمُع لِ� ــي ل� اأرى َول� اأْس اآوى: َفمــا بال
َّــُه لَــْم َيْنــِزْل  جيــِج مــا اأرى َواأْســَمُع لَــِك؟ اأمــا اإِن ِمــَن الَجــزَِع َوالضَّ
ــِرِك  ــِة َتْفكي ــِب، َوِقلَّ ــي الَعواِق ــِرِك ف ــوِء نََظ ــَزَل اإِلّ� لِس ــا نَ ــِك م بِ

َمعاني الُمْفَرداِت

أَسِد. اللَُّبَؤُة: اأنْثى ال�

أَجَمُة: َمْوِضٌع َيْكثُُر فيِه  ال�
. َجُر َوَيْلَتفُّ الشَّ

ْمِي  ْسواُر: الَجيُِّد الرَّ ال�إِ
هاِم.  بِالسِّ

ُهما في  اْحَتَقَبُهما: َشدَّ
ِر َرْحِل َركوَبِتِه، اأْو  ُمَؤخَّ

َحَمَلُهما.

اْبُن اآوى: َحَيواٌن ِمْن 
َفصيَلِة الَكْلِبّياِت، اأْصَغُر 

ئِْب،  َحْجماً ِمَن الذِّ
َوُيْجَمُع َعلى َبناِت اآوى.

أَسِد. ْبُل: اْبُن ال� الشِّ

نََبَذُهما: َطَرَحُهما.

الَجَزُع: ما ُيِحسُّ بِِه الَمْرُء 
َمَن الَقَلِق َوال�ْضِطراِب 

ْدِر. َوضيِق الصَّ

الِقراَءُة:
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َفَلّمــا َســِمَعِت اللَُّبــَؤُة ذلـِـَك ِمــْن َكلاِم اْبــِن اآوى، َعَرَفــْت   
اأنَّ ذلِــَك ِمّمــا َجَنــْت َعلــى نَْفِســها، َواأنَّ َعَمَلهــا كاَن َجــْوراً 
ْيــَد، َوانَْصَرَفــْت َعــْن اأْكِل اللَّْحــِم اإِلى الثِّماِر  َوُظْلمــاً، َفَتَرَكــِت الصَّ
َوالنُُّســِك َوالِعباَدِة. َفَلّما َراأى ذلَِك )َوَرشــاُن( الَّذي كاَن َيْعتاُش 
ــا  ــَجَر فــي عاِمن ــُت اأُظــنُّ اأنَّ الشَّ ــْد كُْن ــا: َق ــاَل لَه ــَن الثِّمــاِر. ق ِم
هــذا لَــْم َيْحِمــْل؛ لِِقلَّــِة المــاِء، َفَلّمــا اأْبَصْرتُــِك َتاأْكُليَنهــا، َواأنْــِت 
ــَجَر هــذا العــاَم اأْثَمــَر َكمــا فــي كُلِّ  اآِكَلــُة اللَّْحــِم، َعِلْمــُت اأنَّ الشَّ
ــَجِر، َوَوْيــٌل  عــاٍم، َواإِنَّمــا اأَتــْت ِقلَّــُة الثََّمــِر ِمــْن ِجَهِتــِك. َفَوْيــٌل لِلشَّ
لِلثِّمــاِر، َوَوْيــٌل لَِمــْن َعْيُشــُه ِمْنهــا! مــا اأْســَرَع َهلاَكُهــْم اإِذا َدَخــَل 
ــُه فيهــا َحــظٌّ  ــَس لَ ــْن لَْي ــْم َعَلْيهــا َم ــْم، َوَغَلَبُه ــْم فــي اأْرزاِقِه َعَلْيِه

ــْم َيُكــْن ُمْعتــاداً َعلــى اأْكِلهــا! َولَ

َفَلّمــا َســِمَعِت اللَُّبــَؤُة َكلاَم الَوَرشــاِن، َتَرَكــْت اأْكَل الثِّمــارِ،   
َوالِعبــاَدِة. الَحشــيِش  اأْكِل  َعلــى  َواأْقَبَلــْت 

ــَم اأنَّ  ــَل لَِتْعَل ــُك هــذا الَمَث ــَك اأيُّهــا الَمِل ــُت لَ َواإِنَّمــا َضَرْب  
الجاِهــَل ُربَّمــا انَْصــَرَف بُِضــرٍّ ُيصيُبــُه َعــْن ُضــرِّ النّــاِس، َكاللَُّبــَؤِة 
الَّتــي انَْصَرَفــْت، لِمــا لَِقَيــْت فــي ِشــْبَلْيها، َعــْن اأْكِل اللَّْحــِم بـِـاأْكِل 
الثِّمــاِر، بَِقــْوِل اْبــِن اآوى، ثُــمَّ َعــْن اأْكِل الثِّمــاِر بـِـاأْكِل الَحشــائِِش، 
بَِقــْوِل الَوَرشــاِن، َواأْقَبَلــْت َعلــى النُُّســِك َوالِعبــاَدِة. َوالنـّـاُس اأَحــقُّ 
نَّــُه َقــْد قيــَل: مــا ل� َتْرضــاُه لَِنْفِســَك  بُِحْســِن النََّظــِر فــي ذلـِـَك؛ َفاإِ
ــْدِل ِرضــا  ــْدَل، َوفــي الَع ــَك الَع ــاإِنَّ فــي ذلِ ــِرَك؛ َف ــُه لَِغْي ل� َتْصَنْع

ــاِس. ، َوَعــلا- َوِرضــا النّ اللــِه – َجــلَّ

عن " كليلة ودمنة " بتصرّف

َوَرشاٌن: َطْيٌر ِمْن َفصيَلِة 
الَحماِم.

ُد َوالتََّعبُُّد. النُُّسُك: التََّزهُّ

الَوْجُد: الُحْزُن
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة:- ١ اإِشاَرَة )( ُمقاِبَل الِعباَرِة َغْيِر الصَّ حيَحِة، َو َنَضُع اإِشاَرَة )( ُمقاِبَل الِعباَرِة الصَّ

ِع.        )      ( اأ-   ُمَؤلُِّف ِكتاِب َكليَلة َوِدْمَنة ُهَو اْبُن الُمَقفَّ  

ْيِد.         )      ( ب- َتَرَكِت اللَُّبَؤُة ِشْبَلْيها؛ َطَلباً لِلصَّ  

ج- َطَلَب اْبُن اآوى ِمَن اللَُّبَؤِة اأْن َتْصِبَر َعلى ِفْعِل َغْيِرها، َكما َصَبَر َغْيُرها َعلى ِفْعِلها. )      (  

ْيِد، َواأْكَل الثِّماِر.         )      ( ُة بَِقراِر اللَُّبَؤِة اْعِتزاَل الصَّ د-  انَْتَهِت الِقصَّ  

ْبَلْيِن؟- ٢ ْسواُر ِبالشِّ ماذا َفَعَل ال�إِ

َة فِْعِل اللَُّبَؤِة ِعْنَدما َراأْت ما َحلَّ ِبِشْبَلْيها؟- ٣ َكْيَف كاَنْت َردَّ

ما الَقراُر الَّذي اتََّخَذْتُه اللَُّبَؤُة َبْعَد َتَفكُِّرها في َكلاِم اْبِن اآوى؟- ٤

يَِّة الثِّمارِ في الغاَبِة.- 5 َنْذُكُر َسَبَب َتراُجِع َكمِّ

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

نُْبدي اآراَءنا في َقراِر اللَُّبَؤِة ال�أخيِر.- ١

ْت اإِلى َتَغيُِّر نَْظَرِة اللَُّبَؤِة اإِلى الَحياِة.- ٢ أْسباَب الَّتي اأدَّ نُناِقُش ال�

ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْولِِه: "لُِكلِّ َعَمٍل َثَمَرٌة ِمَن الثَّواِب".- ٣ نَُوضِّ

ْسواُر. - ٤ َفَة الَّتي تُناِسُبها ِمن بين القوسين: اللَُّبَؤُة، اْبُن اآوى، ال�إِ نُْعطي كُلَّ َشْخِصيٍَّة ِمّما َياأْتي، الصِّ

ــُن(. ــِع، الَقْســَوُة، الُجْب ــُر الطَّْب ــُة، َتَغيُّ )الِحْكَم

ــِة َوَشــْخِصّياتِها، الِعَبــَر الَّتــي ُيْمِكــُن َتْوظيُفهــا وال�ْســِتفادُة ِمْنهــا - 5 نُناِقــُش ُمْعَتِمديــَن َعلــى اأْحــداِث الِقصَّ
فــي واِقِعنــا الَمعيــِش.
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الـلُّـَغـُة

ْبَل. ١- نُْطِلُق َعلى اأْنثى ال�أَسِد: اللَُّبَؤَة، َوَعلى َصغيِرها: الشِّ
َونُْطِلُق َعلى اأنْثى الظَّْبِي: ...............، َوَعلى َصغيِرها: ................

َوَعلى اأنْثى الَجَمِل: .................، َوَعلى َصغيِرها: .....................

ْنصاُف، الَجْوُر(. ٢- نَُوظُِّف الَكِلماِت ال�آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن اإِْنشائِنا: )الَجزَُع، ال�إِ

٣- نَُفرُِّق في الَمْعنى:

ْسواُر. اأ-   َوَجَدِت اللَُّبَؤُة َعلى ِشْبَلْيها َبْعَد اأْن َفَتَك بِِهما ال�إِ

ب- َوَجَدِت الطّالَِبُة ضالََّتها في هذا الِكتاِب.

ْعِريُّ            لِلِّه َدرُّ َبني َعْبٍس              )َعْنَتَرُة بُن َشّداٍد( النَّصُّ الشِّ

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، ِمــْن اأْشــَهِر فُْرســاِن الَعــَرِب فــي الجاِهِليَّــِة، َوُهــَو اأَحــُد  َعْنَتــَرُة بــُن َشــّداٍد الَعْبِســيِّ  
ــْن  ــا. َوكاَن ِم ــواُد ِمْنه ــِه الّس ــرى اإِلَْي ــُة، َس ــُمها َزبيَب ــيٌَّة اْس ــُه َحَبِش ــاِت. اأمُّ ــَعراِء الُمَعلَّق ُش
ــِه. ِة َبْطِش ــدَّ ــِب ِش ــى جانِ ــِم اإِل ــُف بِالِحْل ــْم نَْفســاً، يوَص ِه ــَرِب شــيَمًة، َواأَعزِّ ــِن الَع اأْحَس
ــْرَب  ــِهَد َح ــا، َش ــْن ِذْكِره ــَدٌة ِم ــُه َقصي ــَو لَ ــلَّ اأْن َتْخلُ ــَة، َفَق ــِه َعْبَل ــِة َعمِّ ــاً باْبَن كاَن ُمْغَرم

ــلاً. ــَر َطوي ــراِء، َوُعمِّ ــَس َوالَغْب داِح

ــَرُه بـِـِه َقوُمــُه، َواْفَتَخــَر بَِنَســِبِه، َوفُروِســيَِّتِه،  ، َتجــاَوَز َعْنَتــَرُة مــا َعيَّ َوفــي هــذا النَّــصِّ  
الُمْنــِذِر. النُّْعمــاَن بــَن  ــَد  َوَتَوعَّ النَّبيَلــِة،  َوِصفاتِــِه 
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ل� َيْحِمُل الِحْقَد َمْن َتْعلو بِِه الرَُّتُب     َول� َيناُل الُعلا َمْن َطْبُعُه الَغَضـُب

اإِذا َجَفــْوُه َوَيْسَتْرضــي اإِذا َعِتبــــوا َوَمْن َيُكـْن َعْبـَد َقـْوٍم ل� ُيخــالِفــُُهْم     

َوالَيْوَم اأْحمي ِحماُهْم كُلَّما نُِكـبوا َقْد ُكْنُت فيما َمضى اأْرَعى ِجمالَُهمُ 

ـَْد َتْنُســُل الَعــَرُب ِمَن ال�أكارِِم ما ق ـَنـي َعْبـٍس لََقــْد َنـَسـلـــوا  لِـلـِه َدرُّ ب

زاِل اإِذا مـا فـاَتني النََّســُب َيـْوَم النِـّ لَِئْن َيعيبوا َسـوادي َفْهـَو لي نََسـبٌ 

أيّـــــاُم َتْنَقــِلــُب َقصـيـــَرٌة َعْنـَك َفال� اإِْن كُْنَت َتْعَلُم يا نُْعمـاُن اأنَّ َيـدي  

َيْلقى اأخاَك الَّذي َقـْد َغرَُّه الُعَصُب ـًى   الَيـْوَم َتـْعـَلـُم يـا نُـْعمــاُن اأيَّ َفــتـ

ِب في اأنْيابِـهـا الَعـَطــُب أفاعي َواإِْن ل�نَْت َملامـُِســها          ِعْنَد التَّـَقلُـّ اإِنَّ ال�

َوَيْنَثني َوِسـنــاُن الرُّْمِح ُمْخَتـِضـُب َفًتى َيخوُض ِغماَر الَحْرِب ُمْبَتِسماً 

ْت لَُه الُحُجُب اإْن َسـلَّ صـارَِمـُه سـالَْت َمـضـارِبـُهُ          َواأْشَرَق الَجوُّ َوانَْشقَّ

ـَِهـُب َوالطَّْعـُن ِمْثـَل َشـرارِ النّــارِ َيْلت َوالَخْيُل َتْشَهُد لي اأنّي اأَكْفِكُفـهــا  

ـَُب ـَْغـروَر ُيْنَته َتـَرْكـُت َجْمَعُهـُم الم ـٍَة   اإِذا الَْتَقْيـُت ال�أعـادي َيـْوَم َمْعـَرك

ـَلـُب ـَوْحِش الِعظاُم َولِْلَخّيـالَـِة الـسَّ ـ لَِي النُّـفـوُس َولِلطَّـيـِر اللُّحــوُم َولِْلــ  

شرح ديوان عنترة، الخطيب التبريزي، ص ٢٥، ط١. دار الكتاب العربي، 
بيروت، ١٩٩٢

َمعاني الُمْفَرداِت

رُّ: اللََّبُن؛ ُيقاُل في  الدَّ

الَمْدِح: للِه َدرُُّه!، 

مِّ: ل� َدرَّ َدرُُّه،  َوفي الذَّ

اأْي: ل� َكثَُر َخْيُرُه.

ّريَُّة. النَّْسُل: الَولَُد َوالذُّ

النِّزاُل: الِعراُك.

الُعْصَبُة: الَجماَعُة ِمَن 
النّاِس، اأِو الَخْيِل، اأِو 

الطَّْيِر.

الَعَطُب: الَهلاُك.

الّصاِرُم: القاِطُع.

ْمِح. ناُن: نَْصُل الرُّ السِّ

ُن  ُب: الُمَلوَّ الُمَخضَّ
ِم. بِالدَّ

ُه. ْيِف: َحدُّ َمْضَرُب السَّ

الِحجاُب: الّساتُِر.
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ ١- َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

اأ- الَغَرُض الرَّئيُس في الَقصيدِة ُهَو:

٤- الِهجاُء. ١- الَمْدُح.      ٢- الَوْصُف.         ٣- الَفْخُر.     

أنَُّهْم: ب- َعبََّر الّشاِعُر في الَبْيِت الّراِبِع َعْن َمْدِحِه َقوَمُه؛ لِ�

١-  َيتَِّصفوَن بِالّشجاَعِة.     ٢- َيْبُذلوَن الَكثيَر. 

٣- َيِلدوَن الُعَظماَء.        ٤-  ُيداِفعوَن َعْن َعْنَتَرَة.

ماِت الَّتي اْفَتَخَر فيها َعْنَتَرُة ِبَنْفِسِه. ٢- َنْسَتْنِتُج ِمَن ال�أْبياِت السِّ

٣- َكْيَف َيُردُّ َعْنَتَرُة َعلى َمْن َيعيبوَن َعَلْيِه َسواَدُه.

٤- َنْسَتْخِرُج ال�أْلفاَظ الّداَلَة َعلى الَحْرِب في الَقصيَدِة.

٥- َرَسَم َعْنَتَرُة َلْوَحًة لُِفروِسيَِّتِه، نَُبيُِّن َملاِمَحها.

ُح الحاَلَة الَّتي َيْنَتهي اإَِلْيها اأْعداءُ َعْنَتَرَة في الَمْعَرَكِة، َكما َيْظَهُر في الَبْيِت ال�أخيِر. ٦- نَُوضِّ

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

ُح الِحْكَمَة في ُكلِّ َبْيٍت ِمّما َياأْتي:- ١ نَُوضِّ
َتُب     َول� َيـنـاُل الُعلا َمْن َطْبُعـُه الَغَضـُب ل� َيْحِمُل الِحْقَد َمْن َتْعلو بِِه الرُّ  
أفاعـي َواإِْن ل�نَــْت َملاِمـُسـهـا     ِعْنـَد الـَتـَقلُِّب فـي اأنْيابِـهـا الَعَطـُب. اإِنَّ ال�  

ُهها الّشاِعُر في َقْولِِه:- ٢ نَُبيُِّن َمْضموَن الرِّساَلِة الَّتي ُيَوجِّ

أيّاُم َتْنَقِلُب     اإِْن كُْنَت َتْعَلُم يا نُْعماُن اأنَّ َيدي     َقصيَرٌة َعْنَك َفال�

نُْبدي اآراَءنا في َشْخِصيَِّة َعْنَتَرَة.- ٣



١٠٣
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ِبيَِّة، ثُمَّ َنْسَتْخِرُج َمعانَِي الُمْفَرداِت ال�آتَِيِة: َنعوُد اإِلى اأَحِد الَمعاِجِم الَعَر

َكْفَكَف، َجفاُه، اْنَتَهَب.

الَقواِعُد

َتْدريٌب:

١- نَُحــوُِّل ال�أْفعــاَل الماِضَيــَة فيمــا َياأْتــي اإِلــى اأْفعــاِل اأْمــٍر، َونُْجــري مــا َيْلــَزُم، ُمراعيــَن َعلامــاِت 
الِبنــاِء:

ْيِد. اأ- َخَرَجِت اللَُّبَؤُة في َطَلِب الصَّ

ْيِد. ................ في َطَلِب الصَّ

ْبَلْيِن اإِلى َمْنِزلِِه. ْسواُر بِالشِّ ب- انَْصَرَف ال�إِ

ْبَلْيِن اإِلى َمْنِزلَِك. ................. بالشِّ

ج- َرِضَيِت اللَُّبَؤُة بَِقضاِء اللِه.

.............. بَِقضاِء اللِه.

ْملاُء ال�إِ

، ُمراعيَن َقواِعَد ِكتاَبِة ال�ألِِف اللَّيَِّنِة: ١- َنْكُتُب ماِضَي ُكلِّ فِْعٍل ُمضارٍِع َتْحَتُه َخطٌّ

فيَنَة ل� َتْجري َعلى الـَيـَبــِس  )اأبو العتاهية( اأ-   َتْرجو النَّجاَة َولَْم َتْسلُْك َمسالَِكـهـا       اإِنَّ السَّ

ــــُة فــي الـِجــْســِم الَمـــِرِن  )اأحمد شوقي( أْجــســـــاَم َوَتــْبـنــيـنـــــا       َوالـِهــمَّ ب- َنــْبــنـــي ال�

ج-  َقْد كُْنُت فيما َمضى اأرَْعى ِجمالَُهُم      َوالَيْوَم اأْحمي ِحماُهْم كُلَّما نُِكبوا        )عنترة(
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٢- َنْسَتْخرُِج ال�أْسماَء الُمْنَتِهَيَة ِباألٍِف َليَِّنٍة، َونَُبيُِّن َسَبَب ِكتاَبِتها َعلى صوَرتِها في ال�أْمِثَلِة ال�آتَِيِة:

اأ- األْقى الُمساِفُر َعصا التَّْرحاِل.

ب- ُولَِد الرَّسوُل الَكريُم في َمكََّة اأمِّ الُقرى.

ج- قالَِت الُكْبرى اأَتْعِرْفَن الَفتى؟     قالَِت الُوْسطى: نََعم، هذا ُعَمْر

ـَْد َتـيَّـْمُتـهـا:     َقْد َعَرْفناُه، َوَهـْل َيْخفـى الَقَمـْر؟       )عمر بن اأبي ربيعة( ـْغـرى، َوق قالَـِت الصُّ

لاَمَة فيها َتْرُك ما فيها  )عليُّ بُن اأبي طالٍِب( نْيا َوَقْد َعِلَمْت     اأنَّ السَّ د- النَّْفُس َتْبكي َعلى الدُّ

. هـ- َسَعْت َفَرنْسا اإِلى اإِْحلاِل اللَُّغِة الَفَرنِْسيَِّة َمَحلَّ الَعَربِيَِّة في ُدَوِل الَمْغِرِب الَعَربِيِّ

الَبلاَغُة

َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

ْجَع فيما َياأْتي: نَُعيُِّن السَّ

ــاَدِة،  ــدِّ َوالِعب ــَن الَك ــعاَدِة، َووازِْن َبْي ــواِن السَّ ــًة ِباأْل َن ــًة ُمَلوَّ ــًة َجميَل ــَك َلْوَح ــْن َحياتِ ــْل ِم ١- اْجَع

راَدِة. ــوِح َوال�إِ ــلَّ ِبالطُّم َوَتَح

أمِّهــا: َدثِّرينــي اأّمــي ِبَثــْوِب ُدعائـِـِك، َواْتُركينــي ُمَحلِّقــًة فــي اأُفــِق ســمائِِك، َفَقْلبــي  ٢- قاَلــْت لِ�

َيْنِبــُض ِبطيــِب َســخائِِك.

ــنيَن، َويــا َلْمَســًة اأزاَحــْت َعــْن روحــي ال�أنيــَن، َويــا َفْرَحــًة  ٣- اأبــي، يــا َبْســَمًة اأذاَبــْت ُحــْزَن السِّ

َدْت ِعْنــدي الَحنيــَن، َويــا هْيَبــًة اأْكَســَبْتني الَعْقــَل الرَّزيــَن. َجــدَّ

٤- ِكتابي ُيْؤنُِس َوْحَدتي، َوُيْنسيني َلْيَل ُغْرَبتي.
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التَّْدريُب الثّاني:

ْجِع. نَُمثُِّل ِبُجْمَلَتْيِن ِمن اإْنشائِنا الخاص َعلى السَّ

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوَمرَّ  َنْكُتُب الِحْكَمَة ال�آتَيَة َمرَّ
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التَّْعبيُر

َمٍة َتْسِبُق فِْقَرًة ما َكْيِفيَُّة ِكتاَبِة ُمَقدِّ

ــَة بـِـُكلِّ  نْجــاِز الخاصَّ ــِف الثّاِمــِن َقــرَّروا اأْن َيقومــوا بِاأنِْشــَطٍة َتْدَعــُم َمَلّفــاِت ال�إِ َهــْب اأنَّ ُطــّلاَب الصَّ  

أْزهــاِر، َوالنَّباتــاِت، َولَِتْحقيــِق  واِحــٍد ِمْنُهــْم، َفَفكّــروا بَِعَمــِل َحديَقــٍة َمْدَرِســيٍَّة تُــْزَرُع بِاأْصنــاِف الــُوروِد َوال�
ــْم هــِذِه.  ــْوَل ِفْكَرتِِه ــِر َح ــى الُمدي ــوا اإِل ــرَّروا اأْن َيْكُتب ــَك َق ذلِ

نََهــَض َزْيــٌد، َواأْحَضــَر َوَرَقــًة، َوَهــمَّ بِالِكتاَبــِة، َفالَْتَفــَت اإِلــى الطُّــلاِب ِمــْن َحْولـِـِه، َوقــاَل: بِــَم اأْبــَداأ؟ َهــْل 
ُدهــا؟ اأْم  نْشــاِء َحديَقــٍة، نَْزَرُعهــا، َونََتَعهَّ ــفِّ الثّاِمــِن- نَْطلـُـُب اأْن َتاأَْذنــوا لَنــا بِاإِ اأْكُتــُب: نَْحــُن ـ ُطــّلاَب الصَّ

مــاذا َتــَرْوَن؟

، َوقــاَل: ل�. الَمْنِطــُق َيقــوُل: اإِنَّ لََدْينــا َمْدَرَســًة َواأْرضــاً َغْيــَر ُمْســَتَغلٍَّة، َوُهنــاَك  َوَقــَف الطّالـِـُب َعِلــيٌّ  

داَرِة،  ــلاإِ ــِع: لِ ــَدٌة لِلَجمي ــِر فائِ أْم ــاِز هــذا ال� ــيَِّة َوَتْجميِلهــا، َوفــي اإِنْج ــا الَمْدَرِس ــى َتْحســيِن بيَئِتن ــٌة اإِل حاَج

 ، َمــًة لِْلَمْوضــوِع. واَفــَق الطََّلَبــُة َعلــى اْقِتــراِح َعِلــيٍّ ائِريــَن، َومــا قُْلُتــُه ُيْمِكــُن اأْن َيكــوَن ُمَقدِّ َوالطََّلَبــِة، َوالزَّ

ــَة. َم ــوَن الُمَقدِّ ــَرعوا َيكُتب َوَش

لــوا اإِلْيهــا فــي  أْفــكاِر الّتــي َتَوصَّ َمــٍة ِمــْن ِخــلاِل َرْبــِط ال� ــِف الثّاِمــِن فــي ِصياَغــِة ُمَقدِّ نُســاِعُد ُطــّلاَب الصَّ
ِفْقــَرٍة ِمــْن ِســتَِّة اأْســُطٍر.
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ال�ْسِتماُع والُمحاَدَثُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )َتَخلَّْص ِمن َقَلِقَك(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�

؟ اأْسِئَلٌة:

 

نْساِن. آثاَر النَّْفِسيََّة َوالَجَسِديََّة لِلَقَلِق َعلى ال�إ ُح ال� نَُوضِّ

ٌر َمْقسوٌم ِمَن اللِّه َتعالى.  ْزَق ُمَقدَّ يجابِيََّة لَِمْن ُيْؤِمُن بِاأنَّ الرِّ نَُبيُِّن النَّتائَِج ال�إ

نَُوظُِّف التَّْركيَب )َخيََّم َعلى( في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِنْشائِنا.

نَُبيُِّن الِعلاَج النّاِجَع لِلَقَلِق ِمْن ِوْجَهِة نََظِرنا.

ــَل عنــَدُه ِمْكَبــُح ِحْلِمــِه َوَصْبــِرِه، َوانَْفَلــَت  ــُح َجمــاَل التَّْصويــِر فــي ِعبــاَرِة: "َتَعطَّ نَُوضِّ
ِزمــاُم اأعصابِــِه".

. نََضُع ُعْنواناً ُمناِسباً لِلنَّصِّ

١

٢

٣

٤

5

6

ْرُس التّاِسُع الدَّ
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــٌة َقصيــَرٌة لِلكاتـِـِب الكولوْمِبــيِّ )غابرييــل غارســيا ماركيــز(، َتْرَجَمهــا الكاتـِـُب  ِقصَّ  

شــاَعِة الَّتي َقــْد َيَتَعرَُّض  ــُة ظاِهَرَة ال�إِ أديــُب الِفَلْســطيِنيُّ صالـِـح ِعْلمانــي. عالََجــِت الِقصَّ َوال�

ــِة، َواأَثَرهــا َعلــى ُمْجَتَمــٍع مــا. نْســاُن فــي َحياتِــِه الَيْوِميَّ لَهــا ال�إِ

ــَد  ، ُولِ ياِســيِّ ــِن: الّصَحِفــيِّ َوالسِّ ، نَِشــَط فــي الَمجالَْي ــيٌّ َوماركيــز ِروائِــيُّ كولوْمِب  

ــَزَة  ــْت جائِ ــي نالَ ــِة(، الَّت ــن الُعْزلَ ــاٍم ِم ــُة َع ــُة )مئ ــِه ِرواَي ــَرِز اأْعمالِ ــْن اأْب ــاَم ١9٢٧ م، ِم ع

١9٨٢م. عــاَم  لِــلاآداِب  )نوبــل( 

َشْيءٌ َخطيٌر َسَيْحُدُث في 
هِذِه الَقْرَيِة

)غابرييل غارسيا ماركيز(
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َتَخيَّلــوا َقْرَيــًة َصغيــَرًة ِجــّداً، َتِعْيــُش فيهــا َســيَِّدٌة ُمِســنٌَّة َمــَع   

اْبَنْيــِن اْثَنْيــِن: اْبــٍن فــي الســابَِعَة َعْشــَرَة، َواْبَنــٍة فــي الّرابَِعــَة َعْشــَرَة. 
ُم َوْجَبــَة الَفطــورِ ل�ْبَنْيهــا، َوُيلاِحظــاِن فــي َوْجِههــا َملاِمَح  اإِنَّهــا تَُقــدِّ

ــا اأصاَبهــا، َفُتجيُبُهمــا: ــاِن َعّم ــٍق َشــديٍد. َيْســاألُها ال�ْبن َقَل
ل� اأْدري، لِكنَّنــي اْســَتْيَقُظُت بِاإِْحســاِس اأنَّ َشــْيئاً َخطيــراً ِجــّداً - 

َســَيْحُدُث فــي هــِذِه الَقْرَيــِة.

َيْضَحُك ال�ْبناِن ِمْنها، َوَيقول�ِن اإِنَّها َهواِجُس َعجوزٍ.
ــُك  ــي ُيْوِش ــِة الَّت ــاْردو(، َوفــي اللَّْحَظ ــَب )الِبْلي ــُن لَِيْلَع ــُب ال�ْب َيْذَه
فيهــا َعلــى َتْوجيــِه َضْرَبــِة )كارامبــول�(، َشــديَدِة الَبســاَطِة، َيقــوُل 

ــُه الَخْصــُم: لَ
اأراِهُنَك )بِبيزو( اأنََّك لَْن تُْفِلَح.- 

َضْرَبــَة  ــُه  َوُيَوجِّ اأْيضــاً،  ُهــَو  َوَيْضَحــُك  الَجميــُع،  َيْضَحــُك 
)الكارامبــول�( َول� ُيْفِلــُح فيهــا. َيْدَفــُع البيزو، َوَيْســاألُُه الحاِضروَن: 
مــا الَّــذي َحــَدَث، لََقْد كانَْت )كارامبول�( َســْهَلًة ِجّداً ؟ َفُيجيُب:

َصحيــٌح، لِكنَّنــي مــا زِلْــُت َقِلقــاً ِمــْن َشــْيٍء قالَْتــُه اأّمــي َصبــاَح - 

الَيــْوِم، َعــْن اأْمــٍر َخطيــٍر َســَيْحُدُث فــي هــِذِه الَقْرَيــِة.

َيْضَحــُك الَجميــُع ِمْنــُه، َوَيعــوُد الَّــذي َكِســَب )البيــزو( اإِلــى َبْيِتــِه، 

، َفَيقــوُل َســعيداً بالبيــزو: ــُه َوَمَعهــا اْبَنــُة َعــمٍّ َوَيِجــُد اأمَّ

أنَُّه اأْبَلُه.-  َكِسْبُت هذا )البيزو( ِمْن )داماسو( بِاأْسَهِل َطريَقٍة، لِ�

َولِماذا َهَو اأْبَلُه؟- 

ــُه -  أنَّ ــِة )كارامبــول�( َســْهَلٍة ِجــّداً؛ لِ� ــْم َيْســَتِطْع َتْحقيــَق َضْرَب لَ

ــُه الَيْوَم، َواإِْحساِســها  ُمْضَطــِرٌب بَِســَبِب َقَلــٍق اْســَتيَقَظْت بـِـِه اأمُّ
بـِـاأنَّ َشــْيئاً َخطيــراً ِجــّداً َســَيْحُدُث فــي هــِذِه الَقْرَيــِة.

ُه: ِعْنَدئٍِذ َتقوُل لَُه اأمُّ

َمعاني الُمْفَرداِت

الَهواِجُس: َما َيْخُطُر بِباِل 
نْساِن، ِمْن اأْفَكارٍ، اأْو  ال�إِ

ُصَورٍ، نَتيَجَة َقَلٍق، اأْو 
ٍف  ، اأْو َتَخوُّ َحْيَرٍة، اأْو َهمٍّ

ِمْن َشْيٍء ما.

كارامبول�: ُمْصَطَلٌح َماأْخوٌذ 
ِمْن لُْعَبِة الِبْلياْردو، ُيْقَصُد 

َة َمّراٍت  بِِه اْرتِداُد الُكَرِة ِعدَّ
في اتِّجاهاٍت ُمْخَتِلَفٍة.

البيزو: الُعْمَلُة الرَّْسميَُّة في 
ِة اأمريكا  َبْعِض بِلاِد قارَّ

الَجنوبِيَِّة.

الِقراَءُة:
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ُق اأْحياناً.-  أنَّها َتَتَحقَّ ل� َتْسَخْر ِمْن َهواِجِس الُمِسنّيَن؛ لِ�

َتْســَمُع الَقريَبــُة الحاِضــَرُة مــا قالَــُه، َوَتْذَهــُب لِِشــراِء لَْحــٍم. َتقــوُل 
لِلَجّزاِر:

اأْعِطنــي َرْطــَل لَْحــٍم. َوَبْيَنمــا ُهــَو َيْقَطــُع اللَّْحــَم، تُضيــُف - 

قائَِلــًة:

ــْيئاً -  ــوَن اإِنَّ َش ــْم َيقول أنَُّه ــِن، لِ� ــي َرْطَلْي ــِل اأْن تُْعِطَين أْفَض ــَن ال� ِم
ــَتِعّديَن. ــِر اأْن نَكــوَن ُمْس ــَن الَخْي ــَيْحُدُث، َوِم ــراً َس َخطي

َيبيُعهــا الَجــّزاُر اللَّْحــَم، َوِعْنَدمــا َتاأْتــي َســيَِّدٌة اأْخــرى لَِتْشــَتِرَي 
ــا: ــوُل لَه ــٍم، َيق ــَل لَْح َرْط

أنَّ النـّـاَس َياأْتــوَن اإِلــى ُهنــا قائِليــَن: اإِنَّ َشــْيئاً -  ُخــذي َرْطَلْيــِن؛ لِ�
َخطيــراً َســَيْحُدُث، َوُهــْم َيْســَتِعّدوَن َوَيْشــَتروَن ُمَؤنــاً.

يَِّدُة ِعْنَدئٍِذ: َفُتجيُبُه السَّ

أْفَضِل اأْن تُْعِطَيني اأْرَبَعَة اأْرطاٍل.-  َلَديَّ اأْبناٌء َكثيروَن، ِمَن ال�
ــلاَل  ــُه ِخ ــَم كُلَّ ــّزاُر اللَّْح ــُع الَج ــذا َيبي ــاٍل. َوهَك ــَة اأْرط ــُذ اأْرَبَع َتاأُْخ
ــُذ  ــا، َوَتاأُْخ ــا كُلَّه ــرى َوَيبيُعه ــَرًة اأْخ ــُح َبَق ــمَّ َيْذَب ــاَعٍة، ثُ ــِف س نِْص
الّشــائَِعُة َتْنَتِشــُر. َوَتاأْتــي لَْحَظــٌة َيكــوُن َجميــُع َمــْن فــي الَقْرَيــِة 
ــاأًة، فــي  ــلُّ النَّشــاطاُت كُلُّهــا. َوَفْج ــْيٍء. تَُش بِانِْتظــارِ ُحــدوِث َش

الّســاَعِة الثّانَِيــِة َبْعــَد الظُّْهــِر، َيْشــَتدُّ الَحــرُّ َكالعاَدِة. َفَيقــوُل اأَحُدُهْم:

َة هذا الَحرِّ؟-  َهْل ل�َحْظَت ِشدَّ

واِم في هــِذِه الَقْرَيــِة؛ اإِنَّها -  اأَجــْل، َولِكــنَّ الَحــرَّ َشــديٌد َعلــى الــدَّ

تــوَن اأْجــزاَء  َقْرَيــٌة َشــديَدُة الَحــرِّ؛ َحتَّــى اإِنَّ الموســيِقّييَن فيهــا ُيَثبِّ

؛  اآل�تِِهــم الموســيِقيَِّة بالَقْطــراِن، َول� َيْعِزفــوَن اإِلّ� فــي الظِّــلِّ

ــْمِس َتْســُقُط ُمَفكََّكــًة. أنَُّهــْم اإِذا َعَزفــوا َعَلْيهــا َتْحــَت الشَّ لِ�

َوَمــَع ذلـِـَك، َيقــوُل اأَحُدُهــْم: لَــْم َيْحــُدْث َقــطُّ اأْن كاَن الَحــرُّ - 

َشلَّ َحَرَكَتُه: َعطََّلها.
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ِة فــي ِمْثــِل هــذا الَوْقــِت. ــدَّ بِهــِذِه الشِّ

آَن.-  ِة الَّتي ُهَو َعلْيها ال� دَّ َبلى، َولِكْن لَْيَس بِهِذِه الشِّ
َفْجــاأًة  َيُحــطُّ  الُمْقِفــَرِة،  فــي الّســاَحِة  الُمْقِفــَرِة،  َوفــي الَقْرَيــِة 
ُعْصفــوٌر، َوَيْنَتِشــُر الَخَبــُر: "ُيْوَجــُد ُعْصفــوٌر فــي الّســاَحِة"، َوَياأْتــي 

ــوِر. ــِة الُعْصف ــَن لُِرْؤَي ــُع َمْذعوري الَجمي

لِكنَّ الَعصافيَر َتُحطُّ َدْوماً ُهنا اأيُّها الّساَدُة.- 

اأَجْل، َولِكْن لَْيَس في ِمْثِل هِذِه الّساَعِة.- 

ــديِد َيكــوُن َمَعهــا اأهالــي الَقْرَيــِة  ـِر الشَّ َوَتاأْتــي لَْحَظــٌة ِمــَن التََّوتُـّ
ــجاَعَة  فيــَن بُِقنــوٍط؛ لِلُمغــاَدَرِة ُدْوَن اأْن َيِجــدوا الشَّ َجميُعُهــْم، ُمَتَلهِّ

ــِل ذلِــَك. َفَيْصــُرُخ اأَحُدُهــْم: لِِفْع

اأنا َرُجٌل واِفُر الرُّجولَِة، َوَسْوَف اأْرَحُل.- 

ــي  ــِه ف ــا لََدْي ــُر كُلَّ م ــُه، َوَيْحُش ــاَءُه، َوَبهائَِم ــُه، َواأْبن ــُب اأثاَث ُيَوضِّ
، َحْيــُث َتراُه الَقْرَيُة البائَِســُة  َعَرَبــٍة، َوَيْجتــاُز بِهــا الّشــاِرَع الَمْرَكــِزيَّ
اأ َعلى  كُلُّهــا. َوَتاأْتــي لَْحَظــٌة َيقولــوَن فيهــا: "اإِذا كاَن هــذا َقــْد َتَجــرَّ
ــِة  ــُر الَقْرَي ــَداأ َهْج ــُن اأْيضــاً". َوَيْب ــُب نَْح ــْوَف نَْذَه ــاِب، َفَس ه الذَّ
ــْيٍء.  ــُم، َوكُلُّ َش ــُة، َوالَبهائِ أْمِتَع ــُل ال� ــِة. تُْحَم ــُكلِّ َمْعنــى الَكِلَم بِ
ــَع  ــَة: "َعســى األّ� َتَق ــاِدروَن الَقْرَي ــْن ُيغ ــُر ِممَّ ــْخٌص اآَخ ــوُل َش َوَيق
ــُه،  ــُة َعلــى كُلِّ مــا َبِقــَي ِمــْن َبْيِتنــا"، َوِعْنَدئِــٍذ َيْحــِرُق َبْيَت الُمصيَب
 ، ــيٍّ ــٍر َرهيــٍب َحقيِق ــوَن بُِذْع ــاً اأْخــرى. َيْهُرب َوَيْحــِرُق اآَخــروَن ُبيوت
ــيَِّدُة صاِحَبُة  َكمــا لَــْو اأنَّــُه ُهــروٌب ِمــْن َحــْرٍب، َوَبْيَنُهــْم َتْمضــي السَّ

النُّبــوَءِة َوِهــَي َتقــوُل:

لََقــْد قُْلــُت لَُهــْم اإِنَّ َشــْيئاً َخطيــراً َســوَف َيْحــُدُث؛ َفقالــوا اإِنَّنــي - 
َمْجنونٌَة.

َز.  َب: َجهَّ َوضَّ
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الَفْهُم وال�ْستيعاُب

حيَحــِة - ١ اإِشــاَرَة )( ُمقاِبــَل الِعبــاَرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َو َنَضــُع اإِشــاَرَة )( ُمقاِبــَل الِعبــاَرِة الصَّ
فيمــا َياأْتــي:

عاَدةِ ِعْنَد َتْقديِمها َوْجَبَة الَفطورِ لِ�ْبَنْيها. )       ( يَِّدةِ الُمِسنَّةِ َملاِمُح ال�ْرتِياِح َوالسَّ اأ-     ُيلاَحُظ َعلى َوْجِه السَّ

ْعِر ِعْنَد ُرْؤَيِتِهْم ُعْصفوراً في ساَحِة الَقْرَيِة.                 )    ( ب- اأصيَب ُسكّاُن الَقْرَيِة بِالذُّ
ِة َخْصِمِه.                                )    ( ج- َخِسَر )داماسو( لُْعَبَة )الِبْلياْردو( بَِسَبِب قُوَّ

يَِّدِة الُمِسنَِّة ِعْنَدما اْسَتْيَقَظْت ِمَن النَّْوم؟- ٢ ْحساُس الَّذي َسْيَطَر َعلى السَّ ما ال�إِ

نَِصُف الطَّريَقَة الَّتي اتََّبَعها الَجّزاُر في نَْشِر الّشائَِعِة َبْيَن ُسكّاِن الَقْرَيِة.- ٣

نَُبيُِّن النَّتائَِج الَّتي َتَرتََّبْت َعلى انِْتشاِر الّشائَِعِة َبْيَن ُسكّاِن الَقْرَيِة.- ٤

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

ُح ِدل�َلَة ُكلٍّ ِمّما َياأْتي:- ١ نَُوضِّ
اأ-   ثُمَّ َيْذَبُح َبَقَرًة اأْخرى َوَيبيُعها كُلَّها.

. ب- َيْهُربوَن بُِذْعٍر َرهيٍب َحقيِقيٍّ

يَِّدِة الَعجوِز، َوال�ْبِن )داماسو(، َوالَجّزاِر. - ٢ نُْبدي اآراَءنا في: السَّ

ِة.- ٣ ْرَوِة في الِقصَّ نَُبيُِّن لَْحَظَة الذُّ

ِة.- ٤ روِس الُمْسَتفاَدِة ِمْن هِذِه الِقصَّ نَُبيُِّن اأَهمَّ الدُّ

لَْو كُْنَت َمكاَن ال�ْبِن )داماسو( ُمْنُذ الِبداَيِة َكيَف َتَتَصرَُّف؟- 5

"َيقوُل لَُه الَخْصُم: اأراِهُنَك بِبيزو اأنََّك لَْن تُْفِلَح". ما َراأُْيَك في الرِّهاِن َبْيَن َطَرَفْيِن؟ نَُعلُِّل اإِجاَبَتنا.- 6

ْعِب الِفَلْسطيِنيِّ عاَم ١9٤٨م.- ٧ ِة بِما َحلَّ بِالشَّ نَْربُِط اأْحداَث الِقصَّ

نَُعلُِّل ِقياَم ُسكّاِن الَقْرَيِة بَِحْرِق ُبيوتِِهْم.- ٨

9 -. نََضُع ُعْنواناً اآَخَر ُمناِسباً لِلنَّصِّ
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الـلُّـَغـُة

نَُفرُِّق في الَمْعنى بيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:- ١
واِم في هِذِه الَقْرَيِة. اأ-   اأَجْل، َولِكنَّ الَحرَّ َشديٌد َعلى الدَّ

ب- لُِكلِّ اإِنْساٍن اأَجٌل َمْكتوٌب.

ج- اأَجلَّ الطّالُِب ُمَعلَِّمُه.

َل الَوزيُر اإِْعلاَن نَتائِِج ال�ْمِتحاناِت. د-  اأجَّ

اأْكِمُل ما َياأْتي:- ٢
اأ-   ُمْفَرُد َملاِمح: ..................، َهواِجس: ..................

ب- ِضدُّ الُمْقِفَرة: ..................، ُمَفكََّكة: ..................

 
الَقواِعُد

َتْدريباٌت َعلى الُمْعَرِب َوالَمْبِنيِّ في ال�أْفعاِل

ُر ما َياأْتي: َنَتذكَّ
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َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

نَُعيُِّن الِفْعَل الَمْبنيَّ فيما َياأْتي، َونَُبيُِّن َعلاَمَة ِبنائِِه:

ُمْر بِالَْمْعُروِف َوانَْه َعِن الُْمنَْكر﴾.                         )لقمان:١٧(
ْ
َلةَ َوأ قِِم الصَّ

َ
اأ-   قاَل َتعالى: ﴿يَا ُبَيَّ أ

ادِقنَِي﴾                                )التّوبة:١١٩( َ َوُكونُوا َمَع الصَّ ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا الَّ ّيَها الَّ
َ
ب- قاَل َتعالى: ﴿يَا أ

أْعمى اإِلى اأَدبــي       َواأْسَمعـْت َكِلماتـي َمـْن بـِِه َصَمـُم                                          )المتنبي( ذي نََظـَر ال� ج- اأنا الَـّ

ــيَّــــٍة         َرَضـَع الـرِّجـاُل َجهالًَة َوُخمول�               )اأحمد شوقي( د- َواإِذا الـنِّـســاُء نَــَشـــاأَْن فـي اأمِّ

التَّْدريُب الثّاني:

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:

ِمَن الَوريِد اإِلى الَوريِد.              )عبد الكريم الكرمي( بيَح   اأ-   قوموا انُْظروا الَوَطَن الذَّ

ب- َذَهَب الَّذيَن نُِحبُُّهْم

َرَحلوا َوما األَْقْت َمراسيها َمراِكُبُهْم َول�

َمَسَحْت ُحدوَد الَمْرَفاأِ النّائي ُعيوُن الّراِحلين                               )فدوى طوقان(
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الَخطُّ

ــُة بِاأْســلوٍب َجميــٍل اأنيــٍق فــي الِكتاَبــِة؛ َفِلــُكلِّ َخــطٍّ ِمــَن الُخطــوِط الَعَربّيــِة َشــْكٌل  ــُز اللَُّغــُة الَعَربِيَّ َتَتَميَّ  
ــُز الَخــطَّ الَعَربِــيَّ َعــْن َغْيــِرِه ِمــَن الُخطــوِط َطريَقــُة ِكتاَبِتــِه  خــاصٌّ بِــِه، َوتاريــٌخ اْرَتَبــَط بَِنْشــاأتِِه، َوِمّمــا ُيَميِّ
ْقَعــِة، َوفيمــا َياأْتــي اأنْــواٌع  ْفنــا فيمــا َســَبَق اإِلــى َخطَّــي النَّْســِخ َوالرُّ ْســِم. َولََقــْد َتَعرَّ الَّتــي َتْعَتِمــُد َعلــى َفــنِّ الرَّ

 : اأْخــرى ِمــَن الَخــطِّ الَعَربِــيِّ

: الَخطُّ الكوفِيُّ

ُيَعــدُّ الَخــطُّ الكوِفــيُّ ِمــْن اأْقــَدمِ الُخطــوِط، َوُهــَو ُمْشــَتقٌّ ِمــَن الَخــطِّ   

َي بِهذا ال�ْســمِ؛  ، َوُســمِّ ، َوَقْد اْشــُتِهَر هذا الَخطُّ في الَعْصِر الَعّباِســيِّ النََّبِطيِّ

أنَّ الكْوَفــَة َقــْد َتَبنَّْتــُه َوَرَعْتــُه فــي الَبــْدِء؛ َحْيــُث اأْولَْوُه اْهِتماماً فائِقــاً، َواأْدَخلوا  لِ�

َعَلْيــِه الُفنــوَن والزَّخــارَِف. 

: الَخطُّ الّديوانِيُّ

ــى  ــَبًة اإِل ــيِّ نِْس َي بِالّديوانِ ــمِّ ــْد ُس ــِة، َوَق ــُد الُخطــوِط الَعَربِيَّ ــَو اأَح َه  

، َحْيــُث كاَن هــذا الَخــطُّ ُيْســَتْخَدُم فــي ِكتاَبــِة  ــْلطاِن الُعْثمانـِـيِّ ديــواِن السُّ
ــْلطانِيَِّة، َولِلَخــطِّ الّديوانـِـيِّ َجمالِّياتُــُه الَّتــي َيْســَتِمدُّها ِمــْن  الُمراَســلاِت السُّ

ُحروِفــِه الُمْســَتديَرِة َوالُمَتداِخَلــِة.

َخطُّ الثُُّلِث:

ُيَعــدُّ ِمــْن اأْبهــى الُخطــوِط، َواأْصَعِبهــا ِكتاَبــًة َواإِْتقانــاً، َيْمتاُز َعْن َغْيــِرِه بَِكْثَرِة 

الُمرونَــِة؛ اإِْذ َتَتَعــدَُّد اأْشــكاُل ُمْعَظــمِ الُحــروِف فيــِه؛ لِذلـِـَك ُيْمِكــُن ِكتاَبــُة 
أنَّــُه  َي بِهــذا ال�ْســمِ؛ ل� َة َمــراٍت بِاأْشــكاٍل ُمْخَتِلَفــٍة، َوُســمِّ ُجْمَلــٍة واِحــَدٍة ِعــدَّ

ُيْكَتــُب بُِســْمٍك ُيســاوي ثُْلــَث قُْطــِر الَقَلــمِ.
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َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ: ْقَعِة، َوَمرَّ َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َنْكُتُب الَبْيَت ال�آتي َمرَّ

                                                                                                  

                                                                                                  

    

                                                                                                  

                                                                                                      

التَّْعبيُر

َمًة ُمناِسَبُة لِْلِفْقَرِة الثّانَِيِة. نَْكُتُب ِفْقَرَتْيِن عْن اأْسباِب َقَلِقنا، بَِحْيُث َتكوُن الِفْقَرُة ال�أولى ِمْنُهما ُمَقدِّ
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ال�ْسِتماُع والُمحاَدَثُة:

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال� نَْسَتِمُع اإلى نَصِّ )عالٌِم فَِلْسطيِنيٌّ في الَمْهَجِر(، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�

؟ اأْسِئَلٌة:

 

ــُح  أْمريكيــِة، نَُوضِّ راَســِة فــي جاِمَعــِة ســتانفورد ال� ــَز َعلــي ناْيَفــة َعــْن اأْقرانـِـِه فــي الدِّ َتَميَّ
ذلـِـَك.

نَْذكُُر اأَهمَّ اْخِتراعاِت علي نايَفة الَعَمِليَِّة الَّتي اأْسَهَمْت في ِخْدَمِة الَبَشِريَِّة.

يَِّتها. نَْذكُُر اْسَم الجائَِزِة الَّتي نالَها، َونَُبيُِّن اأَهمِّ

ــِل  أَم ــْئ َجــْذَوَة ال� ــْم تُْطِف ــُة لَ ْعَب ــروُف الصَّ ــاَرِة: "الظُّ ــِر فــي الِعب ــُح َجمــاَل التَّْصوي نَُوضِّ
ــِه". فــي َقْلِب

روِس الُمْسَتفاَدِة ِمْن سيَرِة هذا العالِِم. نَُبيُِّن اأَهمَّ الدُّ

. قوا نَجاحاٍت َعلى الُمْسَتوى العالَِميِّ نَْضِرُب اأْمِثَلًة لُِعَلماَء َِفَلْسطيِنّييَن َوَعَرٍب َحقَّ

١

٢

٣

٤

5

6

ْرُس العاِشُر الدَّ
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:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

، ُولِــَد فــي القاِهــَرِة عــاَم ١٨٨١م. َعِمــَل  ــٌر ِمْصــِريٌّ اأحمــد اأميــن كاتِــٌب َوُمَفكِّ  
، ثُــمَّ قاِضيــاً، ثُــمَّ اأْصَبــَح اأْســتاذاً جاِمِعّيــاً، َوِمــْن  ــْرِعيِّ ســاً فــي َمْدَرَســِة الَقضــاِء الشَّ ُمَدرِّ
ْســلاِم. والنَّــصُّ الَّــذي َبْيــَن  ْســلاِم، َوُظْهــُر ال�إِ ْســلاِم، َوُضحــى ال�إِ اأَهــمِّ ُمَؤلَّفاتـِـِه: َفْجــُر ال�إِ

ــاِة. ــي الَحي ــى النَّجــاِح ف ــوُد اإِل ــي َتق ــاِت الَّت ف ــاَوُل الصِّ ــِب َيَتن ــاٌل لِلكاتِ ــا َمق اأْيدين

النَّجاُح في الَحياِة

)اأحمد اأمين(
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   النَّجاُح في الَحياِة

كُلُّ اإِنْســاٍن فــي الُوجــوِد َياأُْمــُل النَّجــاَح فــي الَحيــاِة،   
َرُجــلاً، اأِو اْمــَراأًة، صانِعــاً، اأْو زاِرعــاً، اأْو تاِجــرًا، اأْو اأديبــاً، اأْو 
عالِمــاً، َواإِْن اْخَتَلَفــت الّصــوَرُة الَّتــي َيْرِســُمها كُلٌّ لِغاَيِتــِه. َوُهنــاَك 
ِصفــاٌت َكثيــَرٌة ل� ُبــدَّ ِمْنهــا؛ َبْعُضهــا خــاصٌّ بَِنــْوِع الَعَمــِل، 
َوَبْعُضهــا عــامٌّ، ل� ُبــدَّ ِمــْن َتوافُــِرِه فــي كُلِّ ُمريــٍد للنَّجــاِح.

ـِت التَّجــاِرُب َعلــى اأنَّ النَّجــاَح فــي الَحيــاِة  َوَقــْد َدلَـّ  
أْخــلاِق اأْكَثــَر ِمّمــا َيْعَتِمــُد َعلــى الِعْلــِم، َوِمــْن اأْمِثَلِة  َيْعَتِمــُد َعلــى ال�
ّييــَن،  ّييــَن، اأْو ِشــْبَه اأمِّ ذلـِـَك، مــا ُيشــاَهُد َمــْن تُّجــاٍر ِكبــاٍر كانــوا اأمِّ
ــرًا؛  ــي التِّجــاَرِة، َونََجحــوا نَجاحــاً باِه ــداً ف ــِهْم َمْج أنُْفِس ــْوا لِ� َبَن
ــوا اأْول�دًا،  ــمَّ ُرِزق ــْمَعِتِهم، ثُ ــِن ُس ــِتقاَمِتِهْم، َوُحْس ــْم َواْس بَِجْهِدِه
َفَربَّْوُهــْم، َوَســَعْوا اأْن َيكونــوا َخْيــراً ِمْنُهــْم فــي التِّجــاَرِة؛ َفَعلَّموُهــْم 
ــهاداِت العالَِيــَة، ثُــمَّ َحلّــوا َمِحــلَّ  فــي الجاِمعــاِت، َونالــوا الشَّ
ــْم،  ــُة اأْن َخِســَرْت تِجاَرتُُه ــِت الَنتيَج ــْم، َوكانَ ــَد َوفاتِِه ــْم َبْع اآبائِِه
واأْقِفَلــْت َمحالُُّهــْم َبْعــَد اإِْفلاِســِهْم، َواأصاَبُهــم الَفْقــُر َبْعــَد الِغنــى.
ّييــَن كانــوا َخْيــراً ِمْنُهــْم،  أمِّ ّييــَن، اأْو ِشــْبَه ال� أمِّ َوَتَبيَّــَن اأنَّ اآباَءُهــم ال�
آِخريــَن ُهــَو  ليــَن، َوَفَشــِل ال� أوَّ َولَْيــَس الَمْســؤوُل َعــْن نَجــاِح ال�
ــِه -  ِت يَّ ــى اأمِّ ــال�أُب - َعل ــلاُق، َف أْخ ــا ال� ــُم، َولِكنَّه ــُل اأِو الِعْل الَجْه
أْخــلاَق الَّتــي َتَتَطلَُّبهــا التِّجــاَرُة، َفَنَجــَح، َوال�ْبــُن  كاَن ُيْحِســُن ال�
لَــْم ُيْحِســْنها، َفَفِشــَل، َولَــْو كاَن ال�ْبــُن الُمَتَعلِّــُم فــي ِمْثــِل اأْخــلاِق 
أبيــِه،  ــَب لِ� ــَر ِمّمــا كُِت ــُه ِمــَن النَّجــاِح اأْكَث ــَب لَ اأبيــِه الجاِهــِل لَُكِت

َوهَكــذا فــي نَواحــي الَحيــاِة كُلِّهــا.

أْخــلاِق  َقــْد َيْضــِرُب النـّـاُس اأْمِثَلــًة َكثيــَرًة بَِقــوٍم فاِســدي ال�  
ــْم َيْنَجــْح َكثيــٌر ِمــَن  ــَن لَ نََجحــوا فــي الَحيــاِة بَِرذائِِلِهــْم، فــي ِحْي

النّــاِس بَِفضائِِلِهــْم، َولََدْيِهــم اأْمِثَلــٌة َكثيــَرٌة َعلــى ذلِــَك.

ــَب  ــدَّ اأْن َتْحَس ــْن ل� ُب ــذا َصحيحــاً، َولِك ــْد َيكــوُن ه َق  

َمعاني الُمْفَرداِت

الباِهُر: الّرائُِع.

الِقراَءُة:
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ميِر لِْلُمْســَتقيِم َوَقَلِقِه ِعْنَد الخائِِن، َوَتْحَســَب  ِحســاَب راَحِة الضَّ
اأِْي العــامِّ لِْلخائـِـِن َواْحِتراِمِه لِلنَّزيِه، َوَتْحَســَب  ِحســاَب اْحِتقــاِر الــرَّ
ــاَل  ــَب ِحســاَب اأنَّ الم ــِه، َوَتْحَس ــاَم اللَّ ــؤولِيَِّة اأم ِحســاَب الَمْس
ــيٍَّة  ــٍة َونَْفِس ــباٍب ديِنيَّ أْس ــُه، َواأْول�َدُه؛ لِ� ــُد صاِحَب الَحــراَم َقلَّمــا ُيفي
َواْجِتماِعيَّــٍة، َوَتْحَســَب ِحســاَب َمــْن ُضِبطــوا فــي َحياتِِهــْم، 
آِخــَرَة؛ َفَلــْو َحَســْبَت ِحســاَب هــذا  نيــا َوال� َفعوِقبــوا، َفَخِســروا الدُّ

ــِمَيِة هــذا نَجاحــاً. ــراً فــي َتْس َدَت َكثي ــَردَّ ــِه لََت كُلِّ

َوَهْبــُه َصحيحــاً؛ َفاأْغِنيــاُء الَحــْرِب، الَّذيــَن اْكَتَســبوا ِمــْن   
ــِة، َوَكذلـِـَك َمــْن نََجحــوا  َطريــِق الرَّذائـِـِل اْســِتْثناٌء ِمــَن الَحيــاِة العامَّ

ــِهْم َوِخداِعِهــْم َوَمَلِقِهــم. ــْلِم َعــْن َطريــِق ِغشِّ فــي السِّ

اأّمــا القانــوُن العــامُّ فــي كُلِّ َزمــاٍن َوَمــكاٍن، َفُهــَو اأنَّ   
أْخــلاِق الَّتي َيْســَتْلِزُمها  النَّجــاَح فــي الَحيــاِة َيَتَوقَّــُف َكثيــراً َعلــى ال�
الَعَمــُل؛ َوِمْنهــا: ال�ْعِتــداُل فــي الَحيــاِة، َوَضْبــُط النَّْفــِس، والِجــدُّ 
ــا،  ــُة بِه ــِس، َوالثَِّق ــى النَّْف ــاُد َعل ــُة، َوال�ْعِتم أمانَ ــِل، َوال� ــي الَعَم ف
ــْدُق فــي الُمعاَمَلــِة، اإِلــى َغْيــِر ذلَِك  ْخــلاُص فــي الَعَمــِل، َوالصِّ َوال�إِ

ــَل. ــْن َفضائِ ِم

ــُة، َواْرَتَقــْت، كاَن ِمــْن َمظاِهــِر  أمَّ َوكُلَّمــا نََهَضــِت ال�  
نَْهَضِتهــا َوُرِقيِّهــا نَجــاُح الَّذيــَن َيْعَتِمــدوَن َعلــى اأْخلاِقِهــْم، َوَفَشــُل 

َرذائِِلِهــْم. َعلــى  َيْعَتِمــدوَن  الَّذيــَن 

اإِنَّ الــذَّكاَء الّلاِمــَع، َوالَعْقِليَّــَة الَقِويَّــَة، َوالُقــْدَرَة َعلــى   
انِْتهــاِز الُفــَرِص، َونَْحــَو ذلِــَك، لَــْو َدَعَمْتهــا اأْخــلاٌق فاِضَلــٌة 
َهــْت اإِلــى َخْيــِر صاِحِبهــا، َوَخْيــِر النّــاِس، َواإِْن ِهــَي لَــْم  لََتَوجَّ
أْن َتتَِّجــَه اإِلــى  ــْت ُعْرَضــًة لِ� ــِة كانَ أْخــلاِق الفاِضَل َتْرَتِكــْز َعلــى ال�

َشــرِّ النّــاِس.

. ُد بُِذلٍّ الَمَلُق: الَتَودُّ

الّلاِمُع: الحاِذُق.
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حيَحــِة - ١ اإِشــاَرَة )( ُمقاِبــَل الِعبــاَرِة َغْيــِر الصَّ حيَحــِة، َو َنَضــُع اإِشــاَرَة )( ُمقاِبــَل الِعبــاَرِة الصَّ
فيمــا َياأْتــي:

هاداِت العالَِيِة.                 )           ( اأ-   النَّجاُح في الَحياِة َيْعَتِمُد َعلى نَْيِل الشَّ
ُق النَّجاَح.                          )           (  أْخلاُق َوْحَدها تَُحقِّ ب- ال�
ج-  الُمَوظَُّف الُمَتَملُِّق َقْد َيْرَتقي َعلى اأْكتاِف الُمَوظَِّف الُمْسَتقيِم.          )           (

أْبناِء، َكما َيرى الكاتُِب.- ٢ آباِء في التِّجاَرِة، َوَخساَرِة ال� ُح َسَبَب نَجاِح ال� نَُوضِّ

أْخــلاِق فــي الَحيــاِة بَِرذائِِلِهــم، فــي ِحْيــَن ل� َيْنَجــُح َكثيــٌر ِمــَن النـّـاِس - ٣ َقــْد َيْنَجــُح َكثيــٌر ِمــْن فاِســدي ال�

ْغــِم ِمــْن نَجاِحِهــْم، َومــا َيْكِســُبُه الَفريــُق الثّانــي  ُل َعلــى الرَّ أوَّ ــُن مــا َيْخَســُرُه الَفريــُق ال� بَِفضائِِلِهــم. نَُبيِّ

ْغــِم ِمــْن َخســاَرتِِهْم. َعلــى الرَّ

ماِت النَّجاِح في الَحياِة.- ٤ نَْسَتْنِتُج ُمَقوِّ

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

أْبناُء َبْيَن ِعْلِمِهم َواأْخلاِق اآبائِِهْم؟- ١ ماذا نََتَوقَُّع اأْن َيْحُدَث لَو َجَمَع ال�

أنُْفِسِهم َمْجداً في التِّجاَرِة".- ٢ ُح َجماَل التَّْصويِر في قوِل الكاتِِب: "َبَنْوا لِ� نَُوضِّ

نَِّة. - ٣ ْسلاِم، نَُدلُِّل َعلى ذلَِك ِمَن الُقْراآِن اأِو السُّ لِلاأْخلاِق َمكانٌَة َعظيَمٌة في ال�إِ

قوا نَجاحاً في َحياتِِهْم بُِحْسِن اأْخلاِقِهْم.- ٤ أْشخاٍص َحقَّ نَْضِرُب ِمثال�ً ِمَن الواِقِع لِ�

 
الـلُّـَغـُة

١- نَُفــرُِّق فــي الَمْعنــى َبْيــَن الَكِلمــاِت التــي َتْحَتهــا ُخطــوٌط فيمــا َياأْتــي:

اِلنَِي﴾.                 )الصافات:١٠٠( اأ-   قاَل َتعالى: ﴿َرّبِ َهْب ىِل ِمَن الصَّ

ٌة َوَمناِفُع )محمود سامي البارودي( ْهِر ُطْرٌق َجمَّ َوفي الدَّ ب- َفيا َقْوُم، ُهّبوا، اإِنَّما الُعْمُر فُْرَصةٌ 
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أْخلاِق نََجحوا في الَحياِة بَِرذائِِلِهْم. ج- َهْب اأنَّ َبْعَض فاِسدي ال�

د- َهبَّْت ِرياُح النَّْصِر.

٢- َنْكُتُب اأْضداَد الَكِلماِت ال�آتَِيِة:

ليَن، َربَِحْت، الَفضائُِل. أوَّ ال�

النص الشعري

ْدُر" اأْبياٌت ُمْختاَرُة ِمْن َقصيَدِة "لنا الصَّ

:       َبْيَن َيَدِي النَّصِّ

ــاَم ٣٢٠هـــ.  ــَد ع ، ُولِ ــيٌّ ــاِعٌر َعّباِس ــاِرٌس، َوش ــٌر، َوف ، اأمي ــيُّ ــراٍس الَحْمدان ــو ِف اأب  

ــِه َســْيُف  شــاَرَك فــي ُحــروِب الُمْســِلميَن ِضــدَّ الــّروِم، َوَوَقــَع اأســيراً، َحتـّـى اْفَتــداه اْبــُن َعمِّ

. الَحْمدانِــيُّ ْولَــِة  الدَّ

نََظــَم فــي اأْســِرِه ِعْنــَد الــّروِم َمْجموَعــًة ِمــَن الَقصائـِـِد، ُعِرَفــْت بِالّروِمّيــاِت، َوكاَن   

ِمــْن َبْيِنهــا َقصيَدتُــُه هــِذِه، الَّتــي اْفَتَخــَر فيهــا بَِنْفِســِه َوبَِقْوِمــِه، َوَوَصــَف مــا اأصاَبــُه ِمــْن اآل�ٍم 

ــِه. ــي اْفِتدائِ ــِه ف ــِن َعمِّ ــْجِن، َوَتراخــي اْب ــراَرِة السِّ ــَبِب َم ــِديٍَّة؛ بَِس ــيٍَّة َوَجَس نَْفِس

)اأبو فِراٍس الَحْمدانّي(
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َمعاني الُمْفَرداِت

ْمِع: الَّذي ل�  َعِصيُّ الدَّ
َيْبكي بُِيْسٍر.

الّشيَمُة: الطَّْبُع.
اللَّْوَعُة: الُحْرَقُة في 

الَقْلِب.
اأْضوى: َخيََّم َعلى.

الَخليَقُة: الطَّبيَعُة 
ِجيَُّة. َوالسَّ

الَجوانُِح: ال�أْضلاُع 
القصيرة مما يلي الّصدر.

َج. َر َواأجَّ اأْذكى: َسعَّ
ْوِق. باَبُة: َحراَرُة الشَّ الصَّ

الُعْزُل: َجْمُع اأْعَزَل، َوَهَو 
لاِح. ُد ِمْن السِّ الُمَجرَّ

الَوغى: الَحْرُب.
الُمْهُر: َصغيُر الَخْيِل.
الُغْمُر: َقليُل التَّْجِرَبِة.

ُحمَّ الَقضاُء: َوَقَع الَقَدُر.
الرَّدى: الَمْوُت.

َحْسُبَك: كافيَك.
الَقنا: الرِّماُح.

يوُف.  البيُض: السُّ
َرة.  ُر: الُخيوُل الضامِّ الُضمَّ

انَْفَسَح: اتََّسَع.
َتهوُن: َتْرُخُص.

ْدُر" "لنا الصَّ

ــْبــــُر ْمــِع شــيَمُتَك الصَّ اأراَك َعِصــيَّ الدَّ

َبـلـــى، اأنا ُمْشتـــــاٌق َوعـِْنـــِدَي لَـْوَعــــٌة

اإِذا اللَّْيــُل اأْضوانــي َبَســْطُت َيــَد الَهوى

َتـكـــاُد تُضــــيُء النّـاُر َبـْيـَن جـوانِـــحي

اأِسْرُت َوما َصْحبي بُِعْزٍل، لَدى الَوغى

َولـِكـْن اإِذا ُحــمَّ الَقضـــاُء َعـلـى اْمــِرٍئ

َوقـاَل اأَصْيحـابـي: "الِفــراُر اأِو الـرَّدى؟"

َولــِكنَّـنــي اأْمـضـــي لِمــا ل� َيـعـيـُبـنـــي

ــْم ُهـــ ــدَّ ِجـدُّ ــي اإِذا َج ــَيْذكُُرني َقْوم َس

ــونَه ــاإِْن ِعْشــُت َفالطِّْعــُن الَّــذي َيْعِرفُـ َف

ــٌت ــــ ــدَّ َمــيِّ نْســاُن ل� ُب ــتُّ َفال�إِ َواإِْن ُم

ــا ــَط ِعْنـَدنــ ــ ــاٌس، ل� َتـَوسُّ ــُن اأنـ َونَْحـ

َتهــوُن َعَلْينــا فــي الَمـعـالـــي نُـفـوُســنــــا

ــلا ــا، َواأْعلــى َذوي الُع نْي ــي الدُّ ــزُّ َبن اأَع

اأمـــا لِْلَهـــوى نَْهــٌي َعَلْيـــَك َول� اأْمــــُر؟

َولـِكـــنَّ ِمـْثـلـــي ل� ُيـــذاُع لَـــُه ِســــــرُّ!

َواأْذلَْلــُت َدْمعــاً ِمــْن َخلائِِقــِه الِكـْبــــُر

َوالِفـْكـــُر ـبـاَبـــُة  اأْذَكْتَهـــا الصَّ ِهــَي  اإِذا 

َول� َفـَرســـي ُمـْهـــٌر، َول� َربُّـــُه ُغـْمـــــُر

ــُر ــِه، َول� َبـْحـــــ ــرٌّ َيـقـيــ ــُه َبــ ــَس لَـ َفـَلـْيـ

َفُقْلــُت: ُهمــا اأْمــراِن، اأْحلاُهمـــا ُمــــرُّ

ــُر أْس ــا ال� ــِن َخْيُرُهم ــْن اأْمَرْي ــُبَك ِم َوَحْس

َوفــي اللَّْيَلـــة ِالظَّْلمــاِء، ُيـْفَتـــَقُد الَبـــْدُر

ــْقُر ــُر الشُّ مَّ ــَك الَقنــا، َوالبيــُض َوالضُّ َوتِْل

ـَــَح الُعـْمـــُر أيّـــاُم، َوانَْفس َواإِْن طالَــِت ال�

ــْدُر، دوَن العالَميــَن، اأِو الَقْبـــُر لَنــا الصَّ

َوَمــْن َخَطــَب الَحْســناَء لَــْم ُيْغِلهــا الَمْهــُر

ــُر ــراِب َول� َفــْخــ ــْوَق التُّـ ــْن َف ــَرُم َمــ َواأْكـ
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يحائِيَِّة فيما َياأْتي:- ١ َنِصُل َبْيَن ُكلِّ ِعباَرٍة َوِدل�َلِتها ال�إِ

يماُن بَِقضاِء اللِه َوَقَدِرِه. اأ-  َتكاُد تُضيُء النّاُر َبْيَن َجوانِحي.        - ال�إِ
نْساُن ل� ُبدَّ َميٌِّت.           - الّشاِعُر صاِحُب َتْجِرَبٍة َوَشجاَعٍة في َخْوِض الَمعارِِك.  ب- َواإِْن ُمتُّ فال�إِ

ُجُه. ْوِق َوَتاأجُّ ُة الشَّ ج- َول� َفَرسي ُمْهٌر، َول� َربُُّه ُغْمُر.     -  ِشدَّ

ْبُر َعلى ِفراِق الَمْحبوَبِة.          - التََّجلُُّد َوالصَّ

ِل.- ٢ َنْذُكُر الُمخاَطَب في الَبْيِت ال�أوَّ

راَع الَّذي َيعيُشُه الّشاِعُر.- ٣ ُح ِمَن الَبْيَتْيِن الثّانِي َوالثّالِِث الصِّ نَُوضِّ

ُدها، َونَُبيُِّن َمْوقَِفُه ِمْنها.- ٤ ُوِضَع الّشاِعُر اأماَم َثلاَثِة ِخياراٍت َقْبَل ُوقوِعِه اأسيرًا، نَُحدِّ

َنْشَرُح الِحْكَمَة الوارَِدَة في ُكلٍّ ِمَن ال�آتي:- 5

اأ-   َولِكْن اإَذا ُحمَّ الَقضاُء َعلى اْمِرئٍ  َفَلْيَس لَُه َبرٌّ َيقيِه، َول� َبْحُر
ُهمْ  َوفي اللَّْيَلة ِالظَّْلماِء، ُيْفَتَقُد الَبْدُر ب- َسَيْذكُُرني َقْومي اإِذا َجدَّ ِجدُّ

َنْسَتْخِرُج ال�أْبياَت الَّتي تَُعبُِّر َعْن َفْخِر الّشاِعِر ِبَقْوِمِه َواْعِتزازِِه ِبِهْم.- 6

الُمناَقَشُة والتَّْحليُل

ُح َجماَل التَّْصويِر فيما َياأْتي:- ١ نَُوضِّ

اأ-   َتهوُن َعَلْينا في الَمعالي نُفوُسنا    َوَمْن َخَطَب الَحْسناَء لَْم ُيْغِلها الَمْهُر

ب- اإِذا اللَّْيُل اأْضواني َبَسْطُت َيَد الَهوى   َواأْذلَْلُت َدْمعاً ِمْن َخلائِِقِه الِكْبُر

نَْسَتْنِتُج َعواِطَف الّشاِعِر.- ٢

َوقاَل اأَصْيحابي: "الِفراُر اأِو الرَّدى؟"   َفُقْلُت: ُهما اأمراِن، اأْحلاُهما ُمرُّ- ٣

لَْو كُنّا َمكاَن الّشاِعِر ماذا َسَنْختاُر؟ نَُعلُِّل اإِجاباتِنا. - ٤

5 -. نَِصُف َشْخِصيََّة اأبي ِفراٍس الَحْمدانِّي اْعِتماداً َعلى النَّصِّ



١٢5

 
الـلُّـَغـُة

نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:- ١

.﴾ ِ اأ- قاَل َتعالى: ﴿ َوَل تَتَّبِِع الَْهَوى َفُيِضلََّك َعْن َسبِيِل الَّ

ب- اأما لِلَهوى نَْهٌي َعَلْيَك َول� اأْمُر.

ج- هوى النَّْسُر َعلى َفريَسِتِه.

آتَِيِة:- ٢ نَعوُد اإِلى الُمْعَجِم الَوسيِط، َونَْبَحُث َعْن ُمْفَرِد كُلِّ َكِلَمٍة ِمَن الَكِلماِت ال�
   الَخلائِق، الَجوانِح، النُّفوس.

ْرِط.- ٣ نَُمثُِّل ِمَن الَقصيَدِة َعلى اأْسلوَبِي ال�ْسِتْفهاِم، َوالشَّ

 
الَقواِعُد

نَُصنُِّف ال�أْفعاَل الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط، اإِلى َمْبِنيٍّ لِلَمْعلوِم َوَمْبِنيٍّ لِلَمْجهوِل:- ١

ــَر ِمّمــا َيْعَتِمــُد َعلــى  أْخــلاِق اأْكَث ــُد َعلــى ال� ــِت التَّجــاِرُب َعلــى اأنَّ النَّجــاَح فــي الَحيــاِة َيْعَتِم ــْد َدلَّ "َوَق

أنُْفِســِهْم  ــْوا لِ� ّييــَن، َبَن ّييــَن، اأْو ِشــْبَه اأمِّ ــِة ذلِــَك، مــا ُيشــاَهُد ِمــْن تُّجــاٍر ِكبــاٍر كانــوا اأمِّ الِعْلــِم، َوِمــْن اأْمِثَل

ــي  ــْم ف ــراً ِمْنُه ــوا َخْي ــوا اأْول�دًا، اأرادوا اأْن َيكون ــمَّ ُرزِق ــرًا، ثُ ــي التِّجــاَرِة، َوَنَجحــوا نَجاحــاً باِه ــداً ف َمْج

ــهاداِت العالَِيــَة، ثُــمَّ َحلـّـوا َمِحــلَّ اآبائِِهــْم َبْعــَد َوفاتِِهــْم، َوكانَــِت الَنتيَجــُة  التِّجــاَرِة؛ َفَعلَّموُهــْم، َونالــوا الشَّ

ــَد الِغنــى". ــُر َبْع ــِهْم، َواأصاَبُهــم الَفْق ــَد اإِْفلاِس ــْم َبْع ــْت َمحالُُّه ــْم، َواأْقِفَل اأْن َخِســَرْت تِجاَرتُُه

ْكِل:- ٢ َنصوُغ الَمْبِنيَّ للَمْجهوِل ِمَن ال�أْفعاِل ال�آتَِيِة، ثُمَّ َنْضِبُطُه بالشَّ

    َرَفَع، صاَن، اْسَتْقبَل، َيقوُل، َيْسَتْخِرُج.

نُْعِرُب ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:- ٣

َمر:١٠( ْجرَُهْم بَِغْيِ ِحَساٍب ﴾. )الزُّ
َ
ابُِروَن أ اأ- قاَل َتعالى: ﴿ إِنََّما يَُوفَّ الصَّ

َولِكنَّ ِمْثلي ل� ُيذاُع لَُه ِسرُّ ـٌَة   ب- َبـلـى، اأنـا ُمـْشتــــاٌق َوِعـْنــِدَي لَــْوعــ

َول� َفَرسي ُمْهٌر، َول� َربُُّه ُغْمُر  ج- اأِسْرُت َوما َصْحبي بُِعْزٍل، لَدى الَوغى  
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الَبلاَغُة

َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

َنْسَتْخِرُج الِجناَس ِمَن ال�أْمِثَلِة ال�آتَِيِة، َونَُبيُِّن َنوَْعُه:

ــوَن﴾  ــْم َتْمرَُح ــا ُكنُت ــّقِ َوبَِم ــْيِ اْلَ رِْض بَِغ
َ
ــوَن ِف اْل ــْم َتْفرَُح ــا ُكنُت ــم بَِم اأ-   قــاَل َتعالــى: ﴿َذٰلُِك

)غافر:٧٥(

ُ اللَّيـْـَل َوانلََّهــاَر إِنَّ ِف َذلـِـَك لَعِْرًَة  بَْصــارِ ُيَقّلـِـُب الَّ
َ
ب- قــاَل تعالــى: ﴿يـَـَكاُد َســَنا بَرْقـِـهِ يَْذَهــُب بِاْل

بَْصارِ﴾ )النّور ٤٣-٤٤(
َ
ويِل اْل

ُ
ِل

ج- قاَل َرسوُل اللِه - َصلّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم-: "الَخْيُل َمْعقوٌد في نَواصيها الَخْيُر اإِلى َيْوِم الِقياَمة".

َوفي اللَّْيَلة ِالظَّْلماِء، ُيْفَتَقُد الَبْدُر. ُهْم   د-  َسَيْذكُُرني َقْومي اإِذا َجدَّ ِجدُّ

ْعِر.                         )المعّري( ْعِر اأْو َبْيٌت ِمَن الشَّ َبْيٌت ِمَن الشِّ هـ-  َوالُحْسُن َيْظَهُر في َبْيَتْيِن َرْونَُقُه  

َواآَخُر ذو اْحِتياٍل َواْقِتناِص              )اإبراهيم طوقان( و-   لَنا َخْصماِن: ذو َحـْوٍل َوَطـْوٍل  

التَّْدريُب الثّاني:

ْجَع فيما َياأْتي: نَُعيُِّن السَّ

أْرحــاَم،  ــلاَم، َواأْطِعمــوا الطَّعــاَم، َوِصلــوا ال� اأ- قــاَل َصلـّـى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: "يــا اأيُّهــا النـّـاُس: اأْفشــوا السَّ
َوَصلـّـوا بِاللَّْيــِل َوالنـّـاُس نِيــاُم، َتْدُخلــوا الَجنَّــَة بَِســلاٍم".

)رواه اأحمد والترمذي والحاكم(
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ــِة اأبــي َبْكــٍر- َرضــَي اللــُه َعْنــُه - لِقائـِـِد ُجْنــِدِه َيزيــَد ْبــِن اأبــي ُســْفيان: “... َواْســُمْر بِاللَّْيــِل  ب- ِمــْن َوِصيَّ
ْدُهــم فــي َعْســَكِرَك،  أْســتاُر، َواأْكِثــْر َحَرَســَك، َوَبدِّ أْخبــاُر، َوَتْنَكِشــْف َعْنــَك ال� فــي اأْصحابـِـَك َتاأْتـِـَك ال�
َواأْكِثــْر ُمفاَجاأَتُهــْم فــي َمحاِرِســِهْم بَِغْيــِر ِعْلــٍم ِمْنُهــم بـِـَك، َفَمــْن َوَجْدَتــُه َغِفــَل َعــْن َمْحَرِســِه َفاأْحِســْن 

اأَدَبــُه، َوعاِقْبــُه فــي َغْيــِر اإِْفــراٍط”.

مــاِن الَهَمذانــّي: "لَّمــا َقَفْلــُت ِمــَن الَحــجِّ فيَمــْن َقَفــَل، َونََزلْــُت َمــَع  ج- ِمــَن الَمقاَمــِة الحلوانِيَّــِة لَِبديــِع الزَّ
امــاً نَْدُخلـُـُه،  َمــْن نـَـزَل، قُْلــُت لُِغلامــي: اأِجــُد َشــْعري َطويــلاً، َوَقــِد اتََّســَخ َبَدنــي َقليــلاً، َفاْخَتــْر لَنــا َحمَّ
ْقَعــِة، نَظيــَف الُبْقَعــِة، َطيِّــَب الَهــواِء، ُمْعَتــِدَل المــاِء".  َوَحّجامــاً نَْســَتْعِملُُه، َولَْيُكــِن الَحّمــاُم واِســَع الرُّ

ْملاُء ال�إِ

َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل:

نَُبيُِّن َسَبَب ِكتاَبِة الَهْمَزِة َعلى الّصوَرِة الَّتي رُِسَمْت َعَلْيها فيما َياأْتي:

اأ-  قــاَل - َصلـّـى اللـّـُه َعَلْيــِه َوَســلََّم-: "َواللـّـِه ل� ُيْؤِمــُن، َواللـّـِه ل� ُيْؤِمــُن، َواللـّـِه ل� ُيْؤِمــُن قْيــَل: َمــْن 

يــا َرســوَل اللَّــِه؟ قــاَل: الَّــذي ل� َياأَْمــُن جــاُرُه َبوائَِقــُه".  )متفــق عليــه( 

أْسلاِك.. في َقْلِب الظَّلام ب- َوُهناَك.. َخْلَف َحواِجِز ال�
َجَثَمْت َمدائُن ِمْن ِخيام

ُسكّانُها..
ُمْسَتْوَطناُت الُحْزِن َوالُحّمى...

َوُهناَك.. َتْنَطِفُئ الَحياة
في ناِسنا..

في اأْبرياء.. لَْم ُيسيئوا لِلَحياة!               )سميح القاسم(
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ّراُت َعْن َذّراتي                  )خالد نصرة( ج-  اأْرٌض اإِذا َيوماً َناأْيُت َتساَءَلْت    في َقْلِبها الذَّ

د-  َواأرى َقــْلـبـي َعـلـى شـاِطـِئـهـا     ناِشراً اأْحلاَمُه الَعْذراَء قُْربـي          )عبد الكريم الكرمي(

ديــد              )مصباح العابودي( ـَــنْ     َخَذلـوَك في الَيـْوِم الشَّ ـَـــْن لِــم هـ-  يـا َنـــشُء ل� َتــاأم

التَّْدريُب الثّاني:

َنَضُع ُمقاِبَل ُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن الَكِلماِت ال�آتَِيِة ِمثال�ً ُيناِظُرها في َرْسِم َهْمَزتِِه:

اأ- َفْجاأة.................

ب- ُرؤوس................ 

ج- ِمْئَذنَة.................

د- تساَءل................. 

هـ الَْتَجاأ................

و- َيْجُرؤ.................

ز- الباِرئ...............

ح- ُبْطء................

التَّْدريُب الثّالُث:

نَُركُِّب ِمَن الُحروِف الُمَقطََّعِة َكِلماٍت، ُمراعيَن َقواِعَد ِكتاَبِة الَهْمَزِة:

ماِء )ُت ْم َل ُء( الَكنائُِن.  اأ-   َقْبَل الرِّ

ديِق َفِهَي َهْفَوٌة ل� َيْقِصُدها. ب- َتجاَوْز )اإِ س ا َء َة ( الصَّ
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رُّ كاِمٌن. ج-  اأنا الَبْحُر في )اأ ْح ش ا ِء ِه( الدُّ

د-  اْحَذْر َجليَس )ال سَّ ْو ِء(.

هـ- )اأ ْب ن ا ُء ن ا( ِفْلذاُت اأْكباِدنا، َوَحّباُت قُلوبِنا.

الَخطُّ

ْقَعِة: َتْيِن ِبَخطِّ الرُّ َتْيِن ِبَخطِّ النَّْسِخ َوَمرَّ َنْكُتُب الِعباَرَة ال�آتَِيَة، َمرَّ
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التَّْعبيُر

ــِة َتْحقيــِق النَّجــاِح فــي  ــلاِث ِفْقــراٍت عــْن َكْيِفيَّ ــِة َث آتــي، لِِكتاَب ْســِم ال� أْفــكاِر الــواِرَدِة فــي الرَّ نَْســَتعيُن بال�
الَحيــاِة.

َواْجَعْل َخياَلَك َساِميًا َفَلطاَلما    َسَمِت الَحِقيَقُة ِباْمِتطاِء َخياِل

واِم َفُكلَّمـا    داَن النََّجاُح َعَلْت ُمَنى ال�أبَطاِل اْبِعْد ُمناَك َعَلى الدَّ

                                          خليل مطران

الطُّموُح العالي ُهَو الَوقوُد الَّذي 

ْنساَن َعلى الُوصوِل اإِلى  ُيساِعُد ال�إ

طريِق النَّجاِح.

النَّجاُح في الَحياِة ُهَو الَّذي 

ُق َلنا ال�أْهداَف الَّتي َرَسمْناها  ُيَحقِّ

ْطنا َلها. َوَخطَّ



١٣١

د. معين الفار

اأ. سعيد برناط

اأ. فداء العالم

اأ. يحيى اأبو العوف     اأ. علا النعسان         اأ. هبة اأبو طبيخ                       اأ. هناء نصر

اأ. مازن عامر         اأ. اأمير ظاهر                   اأ. اأماني درويش                       اأ. اأنس حمد

اأ. سمر القطراوي 

اأ. حسان نّزال 

اأ. عبد الفتاح مزيد

اأ. سهام يحيى

اأ. مها اأبو لبن

اأ. اأشرف اأبو صاع

اأ. سماح دوابشة

اأ. محمود بعلوشة

اأ. رانية سلامة

اأ. عمر حسونة

اأ. صالح معالي

اأ. نبيلة مغربي

اأ. اآمال الرماضين 

اأ. سلام محسن 

اأ. فداء فتوح

اأ. حيفا منصور

اأ. علي اأبو زهرة 

اأ. سوزان اأبو صالح

اأ. نائل طحيمر

اأ. اأمل شايب

اأ. سها القاعود

اأ. محمود جودة

اأ. سحر صوافطة

اأ. فؤاد عطية 

اأ. طلال جوابرة

اأ. نسرين حسين 

 لجنة المناهج الوزارية:

م. فواز مجاهد     د. بصري صالح    د. صبري صيدم  

اأ. عزام ابو بكر            اأ. علي مناصرة  اأ. ثروت زيد  

د. سمية النخالة            م. جهاد دريدي د. شهناز الفار  

 لجنة الخطوط العريضة لمنهاج اللغة العربية   

اأ.د. كمال غنيم  اأ.د. حمدي الجبالي  اأ.د. حسن السلوادي  اأ. اأحمد الخطيب )منسقاً(  

د. اإياد عبد الجواد   اأ.د. يحيى جبر   اأ.د. نعمان علوان    اأ.د محمود اأبو كتة  

د. نبيل رمانة   د. رانية المبيض   د. حسام التميمي   د. جمال الفليت   

اأ. رائد شريدة   اأ. اإيمان زيدان   اأ. اأماني اأبو كلوب   د. يوسف عمرو   

اأ. عبد الرحمن خليفة  اأ. شفاء جبر   اأ. سناء اأبو بها   اأ. رنا مناصرة   

اأ. فداء زكارنة   اأ. عمر حسونة   اأ. عطاف برغوثي   اأ.عصام اأبو خليل   

اأ. وعد منصور   اأ. منال النخالة   اأ. منى طهبوب   اأ. معين الفار   

اأ. ياسر غنايم

 المشاركون في ورشات عمل الجزء ال�أول من كتاب اللغة العربية للصف الثامن: 



َتمَّ بَِحْمِد الله


