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ِ
توظيف مهار ِ
ُي َت َو ُقع ِم َن ال َّط َل َب ِة َب ْع َد �إِنْها ِء هذا ا ْل ِك ِ
ات اللُّ َغ ِة
تاب ،والتّفاع ِل َم َع �أنشط ِت ِه� ،أ ْن َيكو َنوا قا ِدرين َعلى
ِ
ِ
خلال ما ي�أتي:
اصلِ ِم ْن
ا ْل َع َر بِ َّي ِة في
الاتصال والتَّو ُ
ص و�أصحابِها.
َ -1ت َع ّر ِف نُبذ ٍِة َعنِ النّصو ِ
حيح ًة ُم َع ِّب َرة.
ِ -2قرا َء ِة النُّصو ِ
ص ِقرا َء ًة َص َ
ئيس ِة في النُّصوص.
ْ -3اس ِت ْن ِ
تاج ال�أ ْفكا ِر ال َّر َ
ضيح َمعاني ال ُم ْف َر ِ
دات َوالتَّر ِ
الجدي َد ِة الوا ِر َد ِة في النُّصوص.
اكيب َ
َ -4ت ْو ِ
ص ال�أ َدبِ َّي ِة َفنِّ ّياً.
َ -5ت ْحليلِ النُّصو ِ
ص ال�أ َدبِ َّية.
تاج ال َعو ِاط ِف الوا ِر َد ِة في النُّصو ِ
ْ -6اس ِت ْن ِ
الس ِ
ص في َحياتِ ِه ْم َو َتعا ُم ِل ِه ْم َم َع ال�آ َخرين.
لوكات الوا ِر َد ِة في النُّصو ِ
َ -7ت َمثُّلِ ال ِق َي ِم َو ُّ
ِ -8ح ْف ِظ َثمانِ َي ِة �أ ْب ٍ
يات ِم َن الشِّ ْع ِر ال َعمو ِد ِّيَ ،وا ْث َني َعشَ َر َس ْطراً ِم َن الشِّ ْع ِر ال ُح ّر.
س ال َقو ِاع ِد.
َ -9ت َع ُّر ِف ال َمفاهي ِم النَّ ْح ِويَّ ِة الوا ِر َد ِة في ُدرو ِ
س ال َقو ِاع ِد.
ضيح ال َقو ِاع ِد النَّ ْح ِويَّ ِة الوا ِر َد ِة في ُدرو ِ
َ -10ت ْو ِ
َ -11ت ْو ِ
بيقات النَّ ْح ِويَّ ِة في ِس ٍ
ظيف التَّ ْط ِ
ياقات َحياتِ َّي ٍة ُم َت َن ِّو َعة.
اب ال َك ِل ِ
� -12إِ ْعر ِ
مات الوا ِر َد ِة في َمو ِاق َع �إِ ْعرابِ َّي ٍة ُمخْ َت ِلفَة.
ِ -13كتا َب ِة َم ٍ
قال �أ ْو ِق َّص ٍة.

الدّرس ال�أول :التّل ّوث
ص
بين يدي النّ ّ
ُو لِ َد محمود �أحمد �أبو كتّة ال ّدراويش عام 1948م في قرية �أم الشّ قف من نواحي دورا -
جامعي ،وباحث �أ
كاديمي ،له ديوان شعر بعنوان (سراج) ،وفي مجال التّربية
الخليل ،وهو �أستاذ
ّ
ّ
ص.
كتابّ :
(فن تدريس مهارات اللّغة العرب ّية في المرحلة ال�أساس ّية) ،ومنه اق ُت ِب َس هذا النّ ّ
السما ُء بفضائها وهوائها،
انتشرت ظاهرة التّل ّوث في عصرنا الحاضر ،فلم تسلم من هذه الظّاهرة اليوم ّ
ولا البحا ُر والمحيطات بمياهها ،ولا اليابس ُة بسهولها ،وجبالها ووهادها.
ص بسؤ ٍال
ص،
ٌ
حديث عن مفهو ِم التّل ّو ِث ،و�أسبابِ ِه ،ومظاه ِر ِه ،و�أخطا ِر ِه .و ُيخت ُم النّ ّ
وفي هذا النّ ِّ
مكن لل�إ ِ
تقض مضجعه؟
مه ٍّم ،وهو :كيف ُي ُ
نسان �أ ْن يح َّد من هذه الظاهر ِة التي راحت ُّ
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التّل ّوث
التلوث في ال�أصل معناه :التلطخ بالتراب ،ف إ�ذا وقع الشّ يء على ال�أرض ،وتلطّخ بالتراب فقد تلوث؛

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
اب وال�أقذا َر تفس ُد نقا َء الشّ يء ونظاف َته ،ول ّما كان الهواء والماء والطّعا ُم �أه َّم عناصر الحيا ِة
ل�أ ّن التّر َ
لل�إ نسان؛ ف إ� ّن �أ ّي �إفسا ٍد لعنص ٍر منها� ،أو لها جميعاً ،هو التّل ّوث في معناه ال�أع ّم وال�أشمل.
فما مصادر تل ّوث هذه العناصر الثّلاثة؟ وكيف تتل ّوث؟ ولل�إ جابة عن ذلك نقول� :إ ّن مصاد َر التّل ّو ِث
متعدّدةُ ،كما �أنّها اليو َم في ازدياد مطّرد؛ نتيجة لانتشار الصناعات ،وازدهار
مطّرد:مستمر ،متواصل.

الحضارة.
بشع مصادر التّل ّوث خطراً وضرراً على البشريّة وبيئتها هو التّل ّو ُث النّاجم عن التّفجيرات النّوويّة،
ولع َّل �أ َ
سواء �أكانت على شكل قنابل نوويّة ،كالّتي �ألقيت على مدينتي هيروشيما ونجازاكي اليابانيتين� ،أم ما كان
على شكل تفجيرات ناتجة عن التّجارب النّوويّة في البحار ،والمحيطات� ،أو في الصحاري والفضاء� ،أو
التفجير النّاجم عن تدمير بعض المفاعلات الذريّة ،نتيجة لخلل ما يصيبها� ،أو لعطب يلحق بها ،كما وقع
ست وثمانين وتسعمئة و�أ ٍ
لف ميلادية ،هذه
السوفييتي سابقًا ،سنة ٍّ
للمفاعل ال ّذ ّر ّي (تشارنوفل) في الاتحاد ّ
التّفجيرات جميعها تتس ّبب في انبعاث �إشعاعات ذريّة ،تقتل ال�أحيا َء وتشوههم ،علاوة على ما تُحدثُه من
يعقب ذلك من تغيير ٍ
ات في المناخ.
ارتفا ٍع في درجة الحرارة ،وما ُ
وتع ّد �أسلح ُة الدّمار الشّ امل الكيماويّة منها والجرثوميّة ،والبيولوجيّة،
َخلقية :نسبة �إلى ِ
الخلقة
مصدراً خطراً من مصادر التّل ّوث؛ لما تس ّببه �-أيضاً -من دمار شامل
والهيئة.
ٍ
لل�إ ِ
تشويهات َخ ْلق ّية قد تمت ّد �آثا ُرها على
نسان والبيئ ِة ،ولما تخلّفُه من
ال�أرض �إلى عقود وعهود.
السموم بمختلف �أنواعها ،كتلك الّتي تستخدم في مكافحة الحشرات الّتي
والمبيدات الحشريّة و ّ
نسان والحيو َان
تس ّبب �أمراضاً للنباتات المثمرة ،تُ َل ِّو ُث ثمار هذه النباتات الّتي ن�أك ُلها ،وتس ّممها ،فتع ّرض ال�إ َ
والنّ َ
بات للهلاك �أو ال�أمراض ،وم ّما يضاف �إلى هذه �أيضاً ،تلك التّجارب الجينات :مفردها جين:
الّتي تُجرى على هندسة الجينات في حقل النبات والحيوان ،وما تحدثه (�أصلهــا في ال�إ نجليزية)Gene:
وهــي الوحــدات ال�أساســية
هذه التّجارب من �أثر في نظام التّح ّكم الجيني ،وما تسبّبه من خلل في للوراثــة فــي الكائنــات الحيــة.
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السريع.
نم ّو هذه الكائنات الحية نتيجة لحقنها بـ(هرمون) النّم ّو ّ
كما �أ ّن النُّ ِ
الس ّكان ،والمخلّفات النّاجمة عن
فايات التي يخلّفها ّ
الصناعات ،تُع ّد مصدراً مه ّماً من مصادر التّل ّوث ،سواء �أ�أحرقت هذه
ّ
المخلّفات والنُّفايات �أم ُرميت� ،أم �ألقيت في البحر ،ف إ�نّها تتس ّبب في تلويث البيئة ،كما �أ ّن مخلّفات
ض سائلة �أو غازيّة ،هي مخلّفات سا ّم ٌة �أو مش ّعة ،فتكون
المصانع الكيماويّة والنّوويّة ،وما ينجم عنها من �أحما ٍ
ذات �أثر خط ٍر على البيئة وال�إ نسان ،كما �أ ّن النُّفايات الغازيّة الناجمة عن احتراق وقود ال�آ ِ
لات على مختلف
َ
�أنواعها ،سواء �أكانت سيّارة� ،أم طائرة� ،أم مركبة فضائيّة� ،أم �آلة في مصنعُ ،يع ّد مصدراً خطراً من مصادر
التّل ّوث ،يهدّد طبقة ال�أوزون في الفضاء ،ويؤ ّدي �إلى ت�آكلها ،تلك الطّبقة ال�أوزون :غـــا ٌز ذو لـــون �أزرق
شعاعي �إلى ال�أرض ،وتحميها من ال�أخطار المد ّمرة .يتكـــون مـــن ثـــلاث ذرات
الّتي تمنع التّس ّرب ال�إ
ّ
�أكســـجين َيحـــول دون وصـــول
وضح مظهر من مظاهر التّل ّوث ،هو ذلك التّل ّو ُث الّذي نج َم
ولع ّل �أ َ
ال�أشـــعة الضـــارة �إلـــى ال�أرض.
عن احتراق �آبار النّ ِ
فط في ِ
حرب الخليج سنة واحدة وتسعين وتسعمئة
ِ
انبعاث سحب من الدّخان استم ّرت
و�ألف ميلادية ،وما نتج عنه من
شهوراً وحجبت �أشعة الشّ مس ،فتس ّببت في ت�آكل طبقة ال�أوزون ،وتساقط المطـــر الحمضـــي :نوع من
�أمطار حمضية في المنطقة� ،أضرت بالكائنات الحية والمزروعات ،كما �أن الهطول يحتـــوي على �أحماض
ّ
ّ
ّ
ّ
مدمـــرة للنبـــات والحيوان.
مخلّفات القذائف المش ّعة قد �أصابت الجنود بمرض غامض لم ُيكشف
عن ُهويّته بعدُ.
الهرمون :مركب حيوي
طبيعي ومصنّع.

�إ ّن هذا التّل ّو َث قد نغّص على ال�إ نسان عيشته ،و�أفسد عليه حياته ،وصفا َءه ونقاءه ،فكانت مخاطره
هائل ًة ومذهل ًة ،وعواقبه فادحة ومد ّمرة ،و �إزاء كل هذه ال�أخطار الماحقة،
الماحقة :ال ُمهلكة.
وال�أضرار المهلكة ،ما ينبغي لل�إ نسان �أن يبقى غير ٍ
مبال بها ،فال�أمر ج ّد
تصح البشريّة على ناقوس خطر التّل ّوث الّذي �أخذ يدقّ في
خطر ،والجنس البشري مستهدف بر ّمته ،وما لم ُ
الحكومات والدّول �إلى وضع الخطط والبرامج لوقف ظاهرة التّل ّوث ومعالجتها ،ف إ� ّن
كل قُ ْطرٍ ،وما لم تبادر
ُ
استمراره سيؤ ّدي �إلى حدوث الكوارث لبني البشر ،وعليه فما الوسائل الكفيلة بمنع التّل ّوث؟
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ال َف ْهم والاستيعاب
 1نذكر �أربعة من العوامل الّتي تو ّدي �إلى التّغ ّيرات المناخ ّية م ّما ورد في المقالة.
 ٢نعدّد مصادر التّل ّوث الّتي تهدّد طبقة ال�أوزون ،وتؤ ّدي �إلى ت�آكلها.
 ٣نعطي مثالاً على ك ٍّل من:
أ� -مصادر ال ّتل ّوث الغذائي لل إ�نسان.
ب -ال ّتشويهات ا ّلتي تركتها أ�سلحة الحرب العالم ّية الثّانية على البشر.
المناقشة والتّحليل
نوضح ذلك.
 ١انتشار العلم ،وازدهار الحضارة من مس ّببات مصادر التّلوث وتعدّدهاّ ،
 ٢ع ّد الكاتب التّل ّوث النّاجم عن التّفجيرات النّووية من �أخطر �أنواع التّل ّوث على البشريّة ،في ضوء
ذلك:
أ� -نذكر أ�شكال ال ّتفجيرات ال ّنوو ّية المس ّببة لل ّتل ّوث.
ب -نب ّين مخاطر هذه ال ّتفجيرات على ٍّ
كل من ال إ�نسان والبيئة.
ص« :تُع ّد النُّفايات مصدراً بارزاً من مصادر التّل ّوث»:
 ٣جاء في النّ ّ
�أ -نذكر مصادر هذه النُّفايات.
ب -نُعدّد الممارسات الخاطئة الّتي يعمد �إليها كثي ٌر من النّاس في التّخلص من النُّفايات.
الصالحة للتخلّص من النُّفايات.
نقترح الطّريقة التي نرى �أنّها صديقة للبيئة ،و ّ
جـُ -
 ٤نُب ّي ُن �أثر ت�آكل طبقة ال�أوزون في الفضاء على ال�إ نسان والكائنات الح ّية ال�أخرى.
 ٥نُعلّل ما ي�أتي:
�أ -التل ّوث في معناه ال�أشمل يعني �أ ّي �إفساد لعناصر الماء والهواء والطّعام.
ب -مكافحة التّل ّوث مسؤول ّية عالم ّية.
اللّغة وال�أسلوب
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 1نف ّرقُ في المعنى بين المخطوط تحته في الجمل ال�آتية:
أ�َ -ب ِرئ المولود من العيوب الخَ ْل ِق ّية.
الح َس َن ِة.
ب-تم ّيز
الخطيب بالمزايا الخُ ُلق ّي ِة َ
ُ
ج -اس َت َتر الفقير بال أ�زيا ِء َ
الخ َلقية.
المحسنات البديعيّة.
 ٢نعلّل :خل ّو المقالة من الخيال ،و ّ

ص ِّ
عري
الش ُّ
النّ ُّ
واح ّر قلباه

ص
بين يدي النّ ّ
أ�بو ال ّط ّيب المتن ّبي965 -915( :م)

عباسي ،ولد في ِكندة بالكوفة ،ونش�أ في البادية وتعلّم فيها
�أحمد بن الحسين ،شاعر
ّ
داني �أمير َح َلب ،ورافقه في ِحلّه و َترحاله ،وبلغ عنده منزل ًة
الفصاحة ،ث ّم اتّصل بسيف الدّولة َ
الح ْم ّ

�أ ْو َغ َر ْت صدو َر ُح ّساده ،حتّى حاولوا ال�إ يقاع بينه وبين ال�أمير ،ففا َرقَ
سيف الدّولة ،وبعد �أ ّن فترت
َ
العلاق ُة بينهما ،اشتاقَ المتنبي �إليه ،فنظم هذه القصيدة يعاتبه فيها عتاباً رقيقاً ،مفتخراً
يظن �أحدهم �أنّه طام ٌع بالمكاسب والمنافع منه.
بنفسه؛ حتّى لا ّ

7

واح ّر قلباه

 -١واحَ َّر قَلبــــــــا ُه مِمَّ ـــن قَلبُــــ ُه شَ بِــــمُ َو َمن بِ ِجسمي َوحالـــــي ِعن َد ُه َسقَـــم
ـب َس ِ
يف الـــدَّو َلــ ِة ال�أ َمـــ ُم
 -٢مالي �أكَ تِّمُ حُ بّـــ ًا قَد بَرى جَ سَ ــــدي َو َتدَّعي ُح َّ
فيك ِ
َ
الح َك ُم
الناس �إلّا في مُعـــــــــا َملَتي
 -٣يا �أعدَ لَ ِ
نت َ
الخصا ُم َو�أ َ
الخص ُم َو َ

 -٤وَما انتِفاعُ �أخـــي الدُّ نيــــا بِناظِ ــــــ ِر ِه �إِذا اس َت َو ْت ِعنــــ َد ُه ال�أنــــوا ُر َوال ُّظ َلــــ ُم
 -٥يا مَن َيعِــــ ُّز عَ لَينــــا �أن نُفا ِرقَهُ ـــــــــمْ وِجدانُنـــــــا ُك َّل شَ ي ٍء َبع َدكُم َعـــــ َد ُم

ِـــــم
َ -٦هــــــذا ِعتــــا ُب َك �إلّا �أنَّـــــ ُه مِـــــقَـــــ ٌة قَد ُضمِّ نَ الــــــــــدُّ َّر �إلّا أ�نَّــــــ ُه كَ ل ُ
وج ال َم ْو ِت َيل َت ِطــــــــ ُم
َ -٧ومُرهَ ٍف سِ ر ُْت بَينَ َ
الجح َف َليْــنِ بِـــ ِه َحتّى َض َر ُ
بت َو َم ُ
ــــت َك ِلمــــــاتي َم ْن بِ ِه َص َمــ ُم
� -٨أنا الَّذي نَظَ َر ال�أعمى �إِلــــى أ�دَبـــي َو�أ ْس َم َع ْ

ـــــــق َج ّراهـــــا َو َيخ َت ِصـــ ُم
سه ُر َ
� -٩أنا ُم ِمل َء ُجفونـــي َعــــــن شَ وا ِر ِدهـــا َو َي َ
الخـ ْل ُ
َ -١٠
رطـــاس َوال َق َلــ ُم
مـــح َوال ِق
يف َوال ُر ُ
الس ُ
فالخي ُل َواللَّيـــــــ ُل َوال َبيــــدا ُء َتع ِرفُني َو َّ
ُ
َ -١١س َيع َل ُم َ
الج ُ
مع ِم َمن َض َّم َمج ِل ُسنا ب�أنَّني َخي ُر َم ْن َتسعــــى بِــــــــــ ِه قَــــدَم
قصان َعن شَ َرفي �أنـــا الثُ َريّـــــا َو ِ
يب َوالنُّ َ
الهـــــ َر ُم
 -١٢ما أ�ب َع َد ال َع َ
يـــــب َو َ
ذان الشَّ ُ

كان َسـ َّركُــــ ُم ما قالَ ِ
� -١٣إِن َ
ـــــرح �إِذا �أرضاكُـــــ ُم �أ َلــــــــــــ ُم
حاسـدُنا فَما لِ ُج ٍ
يــــــث َيب َت ِ
ِ
ُيوب اللَّ
ـــــســــــ ُم
� -١٤إِذا نَظَ ـــر َْت ن َ
ـــــن �أ َّن اللَّ َ
يـــــــــث با ِر َز ًة فَلا َت ُظنَّ َّ
ــــديق بِ ِها َوشَ ُّر ما َي ِ
كس ُب إِال�نســـا ُن ما َي ِصــــــ ُم
 -١٥شَ ُّر ال ِبـــلا ِد بـــلا ٌد لا َص َ
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(ديوان المتنبي ،شرح العكبري ،ج 3/ص)374-362 :

( أ�بو ال ّط ّيب المتنبي)

واح ّر قلباه� :أسلوب
ندبة ،يفيد التّو ّجع.
شَ ِبم :بارد.
برى جسدي� :أنحله،
و�أهزله.
ِم َق ٌة :مح ّب ٌة.
َك ِلمُ :د َرر من الكلام.
السيف الحا ّد.
مرهفّ :
الج ْحفل :الجيش
َ
الكثير.
السمع.
َّ
الص َمم :فقدان ّ
شواردها :معانيها
ال ُمبتكرة.
الصحراء،
ال َب ْيداءّ :
وجمعها (بيد).
ِ
ذان :اسم �إشارة دا ّل
على اثنين.

ال َف ْهم والاستيعاب
الصحيحة فيما ي�أتي:
 1نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة ّ
 سبب القطيعة بين الشّ اعر وسيف الدّولة:�أ َ -ط َم ُع المتنبّي في ني ِل �إمارة .ب -المبالغة في اعتزازه بنفسه.
د  -وِشاية ال ُح ّساد به.
جـ  -التّطاول على سيف الدّولة.
 الغرض ال ّرئيس في القصيدة:ب ـ المدح .جـ ـ العتاب .د ـ الوصف.
�أ ـ الهجاء.
 ٢ع َّم عبّر الشّ اعر في البيت الثّاني من القصيدة؟
 ٣بِ َم يفخر الشّ اعر في البيت الثّامن من القصيدة؟
المناقشة والتّحليل
1
٢
٣
٤
٥
٦

نستخرج ثلاث ِح َكم من القصيدة.
نستخرج من القصيدة ال�أبيات الّتي تد ّل على المعنيين ال�آتيين:
أ� ـ سمع ِة الشّ اعر وصي ِته ا ّلذي مل أ� ال آ�فاق.
الح ّساد بالشّ اعر.
ب ـ وشاي ِة ُ
نوضح جمال التّصوير في ك ٍّل من البيتين ال�آتيين:
ّ
سيف َّ
َّ
مم
أ� ـ ما لي أ� َك ِّت ُم ح ّب ًا قد برى جسدي
حب ِ
وتدعي َّ
الدول ِة ال أ� ُ
جرح �إذا أ� ُ
لـــــم
ب ـ �إنْ كان َس َّر ُك ُم ما قال ِ
ـــم أ� ُ
رضاك ُ
حاسدُ نـا فمـــا ِل ٍ
نب ّين عاطفة الشّ اعر في البيت الخامس.
نُدلّ ُل على ك ّل �أسلوب م ّما ي�أتي من القصيدة :النّدبة ،والتّع ّجب ،والشّ رط.
نستخلص من ال�أبيات ثلاثاً من الخصائص الفنّ ّية ل�أسلوب المتن ّبي.
اللّغة وال�أسلوب
 1نذكر مفرد ك ِّل كلمة من الكلمات ال�آتية( :الجحف َل ْين ،شوارد ،البيد).
 ٢نف ّرق في المعنى بين ك ٍّل من الكلمات المخطوط تحتها:
�أ -قال المتن ّبي� :إ ْن كان س َّر ُك ُم ما قال ِ
رح �إذا �أرضاكم �أل ُم
حاسدُنا فما لِ ُج ٍ
ب -قال تعالى«:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ»
جَ -ج َر َح المحامي كلام الشّ اهد.

(ال�أنعام)60 :
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القواعد
العطف
نت�أمل ال�أمثلة ال�آتية:
١
		
رطاس َوال َق َل ُم
َ
يف َوال ُر ُ
الس ُ
فالخي ُل َواللَّيـــ ُل َوال َبيـدا ُء َتع ِرفُني َو َّ
مح َوال ِق ُ
ُ َّ َ َ َ ُ َ َ ۡ
َ
َ
ُ
					
 ٢قال تعالى :ثم أماتهۥ فأقبهۥ ٢١
٣

قال تعالى:

ٱلل َي ۡب َد ُؤا ْ ۡ َ
ٱل ۡل َق ُث َّم يُع ُ
َّ ُ
يدهُۥ
ِ

(المتنبي)
(عبس)٢١ :
(الروم)١١ :

٤
ينجح المثاب ُر لا الكسولُ .
ُ
 ٥لا تُ ِ
صاحب ال ُم ْه ِم ِل َينَ ،بل ال ُم ْج َت ِه ِد َين.
٦

الساع َة ال ّرابع َة �أو الخامس َة.
ُزرني ّ

� ٧أسع ٌد سافر �أ ْم خالدٌ؟
�إذا ت�أملنا ك َّل كلمة بعد حرف العطف ،نجدها قد جاءت مماثلة لما قبله في �إعرابها.
فكلمة (اللّيل) في المثال ال�أول مرفوعة ،كما هو الحال في كلمة (الخيل) ،وكذلك كلمة (البيداء)
طفت عليه بحرف العطف الواو الّذي �أفاد الجمع أ�و
جاءت مماثلة لما قبلها في ال ّرفع (اللّيل)؛ ل�أنها ُع ْ
المشاركة بين المعطوف عليه والمعطوف.
َ
َۡ
َ َ
َ
ُ
َ
ُ
ّ
وجملة (أقبه) في المثال الثّاني ،جاءت معطوفة على جملة (أماتهۥ) بحرف العطف الفاء الذي
�أفاد التّرتيب والتّعقيب.
َۡ َ ُْ
ُ ُ
السابق لها (يبدؤا)
وكلمة (يعِيد) في المثال الثّالث جاءت مرفوعة؛ ل�أنها قد ُعطفت على المرفوع ّ
بحرف العطف (ثُ َّم) الذي �أفاد التّرتيب والتّراخي.
وكلمة (الكسول) في المثال ال ّرابع ،جاءت مشاركة لما قبلها في ال�إ عراب ،وليس المعنى ،و�أفادت (لا) النّفي.
وكلمة (المجتهدين) في المثال الخامس جاءت منصوبة؛ ل�أنها ُعطفت على الاسم المنصوب
ال�ضراب.
(ال ُم ْه ِم ِل َين) قبلها بحرف العطف (بل) الواقع بعد نهي ،الذي يفي ُد معنى إ
السادس ،جاءت معطوفة على الكلمة الّتي سبقتها (الرابعة) بحرف
وكلمة (الخامسة) في المثال ّ
 10العطف (�أو) الّذي يفيد التَّخيير.

السابع ،جاءت مرفوعة بالعطف على كلمة (سعدٌ) ،بحرف العطف (�أم)
وكلمة (خالدٌ) في المثال ّ
الّذي �أفاد التّعيين.
خاص به من خلال استعماله في
السابقة قد تميّز بمع ًنى
ونلاحظ �أن كل حرف من حروف العطف ّ
ٍّ
الجملة.
نستنتج:
توسط بينه وبين متبوعه �أحد �أحرف العطف ،منها( :الواو ،الفاء ،ثم ،لا ،بل� ،أم،
العطف :تاب ٌع ّ
�أو .)... ،ووظيفة �أحرف العطف هذه �أن تعطف ما بعدها (المعطوف) على ما قبلها
(المعطوف عليه) في ال�إ عراب ،ول�أحرف العطف ٍ
مفصلة في كتب النّحو ،منها:
معان ّ
الواو :تفيد الجمع والمشاركة ،الفاء :التّرتيب والتّعقيب ،ث ّم :التّرتيب والتّراخي ،لا:
النّفي ،بل :ال�إ ضراب ،أ�و :التّخيير ،أ�م :التّعيين.

التّدريبات
التّدريب

ال�أ ّول

نُع ّين حرف العطف والمعطوف في ك ّل مما ي�أتي:

َ
َ َۡ ُ
ۡ ٌ َّ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ َ
َ َ
ص َوٱلفؤاد ك أ ْو ٰٓلئِك كن
 -١قال -تعالىَ :-ول تقف َما ل ۡي َس لك بِهِۦ عِل ۚم إِن ٱلسمع وٱل
َُۡ َ ۡ ٗ
(ال�إسراء)36 :
سُول
عنه م ٔ
ى َو َّٱلِي قَ َّد َر َف َه َد ٰ
 -٢قال -تعالىَّ :-ٱلِي َخلَ َق فَ َس َّو ٰ
(ال�أعلى)3-2 :
		
ى
ُّ َ ُ
َ َّ ُ َ َ َ ُ ّ ُ َ ُ
َ ُ َۡ ٗ
(فاطر)11:
اب ث َّم مِن ن ۡطفةٖ ث َّم َج َعلك ۡم أز َوٰجا ۚ
 -٣قال -تعالى :-وٱلل خلقكم مِن تر ٖ

		
 -٤سَ لوهُ نَّ �إِن كَ ــذَّ بتُموني مَتى الفَتى

َـيـث واقِــــعُ ؟
يَــذوقُ المَ نــايــا �أو مَتـى الــغ ُ

الـقلـب يدركُ مــا لا عين تدركــه
ُ
-٥

والحسن ما استحسنته النّفس لا البص ُر

(ليبد بن ربيعة)
(درود ال�أندلسي)

 -٦ومـــا �أدري وسـوف �إخـــال �أدري
		�أقــــــــو ٌم �آلُ حـــصـــــــنٍ �أم نـــســــــــاءُ؟ (زهير بن �أبي سُ لمى) 11

التّدريب

الثّاني

نوضح معاني �أحرف العطف في الجمل ال�آتية:
ّ
غاب.
 -١بدا هلال رمضان ثُ ّم َ

ِ
ض فالخاتم ِة.
 -٢اشترك الطلبة والمحاضر في مناقشة
البحث فالعر ِ

المتقاعسون بل المثابرون.
 -٣لا ينالُ المج َد
َ
 -٤تهطل ال�أمطار في بلادنا شتا ًء لا صيفاً.

� -٥ألّف ابن هشام ال�أنصاري كتا َبي َق ْطر النّدى ،و ُمغني اللّبيب.

التّدريب

الثّالث

نعرب ما تحته ّ
خط �إعراباً تاماً فيما ي�أتي:
 -١قال تعالى:

َ ٌَٓ َ َۡ ۡ ََ َ ۡ َ ُ ۡ َۡ َۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ُۡ ُ َ
سواء علي ِهم ءأنذرتهم أم لم تنذِرهم ل يؤمِنون

 -٢قال تعالى :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ 			
 -٣الدّهر يومان :يو ٌم لك ،ويو ٌم عليك.
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(البقرة)6 :
(المرسلات)

ورقة عمل في درس العطف

السؤال ال�أول :نكمل الجدول ال�آتي وفق المطلوب:
الجملة

المعطوف عليه
مضبو ًطا

حرف العطف
ومعناه

المعطوف وضبطه

ودت بي سجونهما
 -١يافا وديران �أ ْ
« -٢الله يبد�أ
الخلق ث ّم يعيده»
َ
تشرب لب ًنا �أم ماء؟
� -٣أ ُ

 -٤استخدم العلما ُء ال�أسلاك
النّحاسي َة فال�ألياف البصرية.
نوضح معاني �أحرف العطف في الجمل ال�آتية:
السؤال الثانيّ :
ِ
بالمعروف وينهى عن ال ُمنكرِ.
المؤمن ي�أم ُر
�أ-
ُ
ب -لا ينال المجد المتقاعسون بل المثابرون.
الكاذب.
يحب الصادقَ لا
ج -الله ُّ
َ
د -قال تعالى" :ثم �أماته ف�أقبره"
السؤال الثالث:
نعرب ما تحته خط �إعرا ًبا تا ًما:
الناس �إلا هالكٌ وابن ٍ
وذو ٍ
هالك
نسب في الهالكين عريقِ
�أ -وما ُ
...................................................................................
...................................................................................
الروح فالجسد.
ب -نرى �أث َر ال ِعل ِم على ِ
...................................................................................
13 ...................................................................................

الدّرس الثّاني :من سيرة جبرا
ص
بين يدي النّ ّ
جبرا إ�براهيم جبرا (1994 -1920م)
ولد في مدينة بيت لحم وفيها ترعرع ،درس في مدارس القدس ،ثم �أنهى دراسته العليا في
�إنجلترا و�أمريكا ،وبعد حرب عام 1948م ،انتقل �إلى العراق وعاش فيه �إلى �أ ْن توفي عام 1994م.
وجبرا من الشّ خصيات ال�أدبية الّلامعة الّتي نبغت في ميادين ال ّرواية ،والنّقد ،والتّرجمة ،حيث ُع ّد
من �أفضل من ترجم لشكسبير ،نال مجموعة من الجوائز ال�أدبية على المستوى العربي والعالمي،
ومن �أبرز �أعماله (البحث عن وليد مسعود).
ردي مشهداً واقعياً مستوحى من ذاكرة جبرا في سيرته ال ّروائ ّية (البئر
الس ّ
يمثّل هذا المقطع ّ
البريطاني لفلسطين في بدايات القرن العشرين؛ �إذ
ال�أولى ،فصول من سيرة ذات ّية)� ،إبّان الاحتلال
ّ
يسترجع فيه الكاتب مواقف وقعت له مع (صندوق الدّنيا) ،وهو طفل صغير ،يعكس فيه تجربته
الاجتماعي مع �أقرانه ومن عايشهم من �أبناء عصره
ري مع �أهله ،و
ال ّذات ّية في وسطه ال�أ َس ّ
ّ
لحمي .هي �إذن شهادة تسجيل ّية تاريخ ّية شفويّة ،على واقع الحياة
في واقعه الحياتي التّ ّ
الاجتماع ّية الفلسطين ّية البسيطة ،الّتي كان يخ ّيم عليها الفقر في مدينته بيت لحم ،وفي
محيطها من المجتمعات ال ّريفيّة ال�أخرى الممتدّة حولها ،بك ّل ما فيها من تصوير لشظف
المادي في
عيش النّاس ،مع شدّة عوزهم ،وحسن تدبيرهم ،في ظ ّل شيوع حالة ال ُعسر
ّ
�أوساط الفلسطين ّيين �آنذاك.
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من سيرة جبرا (البئر ال�أولى)

كان �أخي يوسف يكبرني ب�أربع سنوات ،ويبدو لي مع �أصدقائه� ،أنّه ينتمي �إلى عالم الكبار .لا يقول
ذني لسماعها ،ف�أشع ُر �أنّه ُيدخلني �إلى عالمه ،وهو �-أيضاً -كان يذهب �إلى المدرسة،
كلم ًة �إلّا و�أ ُ
فتح �أ ّ
ال�أقران :المتساوون في
السن� ،أو من هم �أكب ُر منه ،ولا �أرا ُه �أحياناً بعد خروجه
ولكنه يلازم �أقرانه في ّ
الس ّن.
ّ
صباحاً �إلّا عن َد عودته �إلى الدار ،وقد لا يعود حتى المساء .وكان له -فضلاً
عن كتبه العربية -كتاب (�إنجليزي) ،في كل صفحة منه صورة تخطيطيّة
�أو صورة مل ّونة .وكثيراً ما �أجلس بجانبهَ ،ف ُي ْط ِل ُعني على الصور ،ويتباهى بمقدرته على قراءة ما َتح َتها من
كلمات �إنجليزية لم يكن قد جاء دوري لتعلّمها.
الصندوقُ ؟ �إنّه صندوق
وجاءني َ
بصندوق من الورق المق ّوى ،وقال�« :أتدري ما هذا ُ
ذات مسا ٍء ُ
الوسط فتحة مستديرة ُج ِعل فيها عدس ٌة مكبّرة كنا نس ّميها َبنورة (بِلّورة).
الدّنيا ،تعال ،وتف ّرج .كان في َ
عيني اليمنى عليها و�أ
الصندوق واحداً من محورين
غمضت اليسرى ،و�أخذ �أخي ُيدير من �أعلى ّ
ُ
ُ
وضعت َ
الصور في الدّاخل
ورقي لُصقت عليه ُصو ٌر من ك ّل نوع ،وتتسلس ُل ّ
جانبيين فيه ،بينهما يتح ّرك شريط ّ
اكتسبت فتنة غريبة .سحرني صندوقُه ،وتمنيت
هت ،و
بدوران المحورِ� ،أما َم العدسة ،وقد تك ّب ْ
ْ
رت ،وتش ّو ْ
يدي ،ويسمح لي ب�أخذه �إلى �أصدقائي للتف ّرج عليه .غير �أنّه �أخفاه عني ،و َع َج ْز ُت
لو ُيبقيه في البيت َ
تحت ّ
عن العثو ِر عليه.
في عص ِر �أحد ال�أيام� ،إذ كنا �أنا وعبده نلعب في ساحة المهد ،ر�أينا صندوق الدّنيا الحقيقي .كان
صندوقاً خشبياً َضخْ ماً� ،أزرقَ الّلون ،في وسطه ُ
ثلاث عدسات كبيرة ،يقيمه صاحبه على قاعدة متنقلة،
وقد َزيّن �أعلاه بمرايا وصور ملونة لنسا ٍء وفرسان وخيول ،ويصيح قائلاً« :تعال تفرج يا سلام ،على
(عجايب) الزمان! ...الفرجة بـ(تعريفة) يا ولد! تعال تف ّرج يا سلام »!...وتح ّرقنا �أنا وعبده للفُرجة،
ولكن من �أين لنا (التّعريفة) العزيزة؟
الصندوق نتفرج على شكله وزينته� ،إلى �أن جاء رجلان �أو ثلاثة� ،أجلسهم صاحب
وقفنا قرب ّ
العجائب على صناديق �أمام الفتحات ال ّزجاجية ،و�ألصقوا عيونهم بالعدسات ،وراح هو يدير المحور من
الهلالي ،ونحن نصغي �إليه ،نت�أ ّمل
ال�أعلى ،ويتغنّى ،بكلام مسجوع ،بعنت َر وعبلة ،والزير سالم ،و�أبي زيد
ّ
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الصبية حو َله ،وكلهم مث ُلنا ُيصغون
الصندوق الحاوي ك َّل هذه البدائع،
ُ
ونموت من الحسرة .وتج ّمع ّ
في ّ
ويتحسرون ،ثم جلس �آخرون �أما َم العدسات يتف ّرجون ،وبعدهم جاء غيرهم .وبغت ًة �أخرج صديقي من ِ
(ع ّبه)
ّ
الصندوق�« :أتف ّر ُجنا �أنا وصاحبي بهذي الكعك ِة؟»
قطعة من كعكة بالسمسم ،وقال لصاحب ّ
))
((
وعض منها لُقمة،
ف�أجابه� :أنت وصاحبك بهذي الشّ قفة ؟ قال« :نعم� ،أنا وصاحبي»� .أخذ الكعكةّ ،

وقال وهو يمضغها« :طيب( .ي ّلا) .اقعد �أنت هنا .و�أنت ،اقعد هناك».

في الواقع ،لم يكن قد بقي من ال ّزبائن �إلا واحد ،ف�أجلسنا معه،
السحرية:
فسر ،و ّ
الصور الملونة ال ّزاهية تتوالى وراء العدسة ّ
وراح ( َيشعر) و ُي ّ
صيادون ،وخيولهم ،وكلابهم ،وملوك ،وجنود يتساقطون قتلى ،ونساء ،لم
الصور �إلّا �أوهى العلاقة .غير �أن ال�إ يحاءات كانت
يكن بين ما يرويه وبين ّ
وسرعان ما انتهى العرض.
هائلةُ .
مساء ذلك اليوم عاد �أبي من العمل وم َعه �إطار مطاطي قديم .ثم غسل
ْ
الس ْندَا ُن :ما يط ُرقُ الحدَّا ُد
َّ
وجهه ونشّ فه .وبعد ذلك جاء بصندوق العدّة .وكان يحتوي على مطرقة،
عليه الحديد.
ٍ
وسندان ،و ُك ّلابة،
سن ُ
وسكاكين غريبة حا ّدة ،وحج ِر ِم ٍّ
َ
يلمع سوا ُده بما عليه ال ُك َّلاب� :آلة تُ ْق َل ُع بِ َها
من زيت ،ومسامي َر من كل نوع ،و�أزامي َل،
َ
ولفائف من الخيوط المش ّمعة ا ْل َم َسا ِمي ُر َو َغ ْي ُر َها.
السكاكين
السيارة ،واقتطع منها قطعتين ب إ�حدى ّ
وال�أسلاك .وتناول �إطا َر ّ
بمشقة ،و�أدخل قدمه اليمنى في تجويف �إحداهماّ ،
بالسكين �إشارة
وخط ّ
وقصها َو ْفق الطّول المحدّد .ثم
عند �أصابع قدمه .ثم �أخرج قدمه منهاّ ،
فعل ذلك بالقطعة ال�أخرى .و�أنا �أراقبه و�أتابعه.
قبقاب :حذاء يمني مصنوع
ثقب في جوانب القطعتين ثقوباً� ،أدخل فيها حبلاً
بعد عناء كبيرَ ،
من خشب.
رفيعاً في هذه وتلك ،و�أمي تروح وتجيء بالقبقاب،
ُ
تخرج �إلى الحوش؛ ال ّزي ُرَ :ج َّرة كبيرة من فخار
لتت�أكد من غليان «الطنجرة» على نار الموقد ،وتصيح بي وب�أخي« :جيبوا يوضع فيها الماء.
لي حطبتين! اسحبوا لي سطل ميّه! وملّوا الزير.»...
في هذه ال�أثناء انتهى �أبي من عمله :وجدته َي ْل َبس قطعتي ال�إ طار المق ّوستين في قدمه ،ويش ّد كلاً منهما
 16بالحبل حول كاحله ،وقال مزهواً بما صنع« :شايفة يا مريم؟ �أحسن وطا!».
َيش ُعر :يقول الشِّ عر.

لم َي ُر ْق لي مشهد هذا «الوطا» .فقلت« :يابا ،لماذا لا تشتري حذا ًء من (الكندرجي)؟».
قال« :عندما تكبر ،تفهم� .أتعلم كم قرشاً يريد (الكندرجي) للحذاء؟ عشرين قرشاً .و �إذا تساه ْل َت،
خمس َة عش َر قرشاً ...حذائي القديم َيته ّر�أ بالاستعمال .ولهذا س�أحتفظ به ل�أيام ال�أحد ...فما ر�أيك يا
(�أفندينا)؟».
كان اليوم التالي ال�أحد ،ويوم ال�أحد لا نذهب �إلى المدرسة ،بل يذهب الجميع �إلى الكنيسة� .أما �أنا
كرتوني من صناديق ال�أحذية ،كان
فقصدت �إلى دار عبده ،و�أحضرته معي �إلى دارنا ،ومعه صندوق
ّ
الصبح في تهيئة مواد المشروع :من ورق الجرائد للشّ ريط ،وعلبة
�أبوه قد جاء به قبل يومينّ .
وقضينا ذلك ّ
َصمغ ،وقطعة زجاج تع ّوض عن (البنّورة) ،وعودين �أحضرناهما من كومة الحطب الّتي تجمعها �أمي وجدتي
للوقود.
الصور� ،أسرع عبده �إلى
بعد ساعتين �أو ثلاث ،كان ك ّل شيء قد اكتمل �إلّا ّ
كَالِحة :عابسة.
البيت ،ثم عاد ومعه ثلاث صور فيتوغرافية �أو �أربع كالحة من صور العائلة ،لم
تعجبني كثيراً ،وعندها تذكرت كتاب �أخي ال�إ نجليزي .كان �أخي غائباً مع �أصحابه في (راس فطيس)� ،أو
قص �أمي ،وهي مشغولة لا تعلم ما الّذي نحن منهمكان به ،ورحنا
في ملعب (دير �أبونا �أنطون) .وجئت ب ِم ّ
الصور من الكتاب ورق ًة ورقة ،ونلصقها على الشّ ريط ،حتى لم يبق من الكتاب �إلّا القُصاصات ،ولكي
نقص ّ
بالضبط ما فعلنا :خرجنا
لا
ينفضح �أمرنا بش�أنه ،اقترح عبده �أن نحرق تلك القُصاصات ،ونتخلّص منها ،وهذا ّ
َ
�إلى ال ُّزقاق ،و�أشعلنا النار فيها ،وهكذا ،في دقيقتين� ،أخفينا معالم سطونا على الكتاب ،و�أخذنا صندوق
(السينما)« ،سينما ببلاش! سينما بلا
الدّنيا �إلى �أصحابنا نف ّرجهم عليه ،ونثير فيهم الدّهشة والغيرةَ ،س ّميناه ّ
مصاري!» هكذا كنّا نصيح.
(السينما) .فانبعج
ولكن سرعان ما ندمنا على كرمنا ،فقد تج ّمع صبي ُة الحارة كلُّهم ،و�أخذوا يتخاطفون ّ
الصور،
الصندوق ،ث ّم انفرط بين �أيدينا ،فوقعت ال ّزجاجة عن مكانها ،ثم سقط الغطاء ،ولم يبق �إلّا شريط ّ
ّ
وعندما حاولت �إنقاذه ،ج ّر �أحدهما طرفاً منه ،فتم ّزق ،ثم ج ّر �آخر قسماً �آخر ،وم ّزقه .و�أخيراً جلسنا �أنا
وعبده على عتبة �أحد (الدّكاكين) ال ُمغلقة ،وبين �أيدينا بقايا مشروعنا المحطّم ،ثم تركني عبده وذهب �إلى
البيت ،واستب ّد بي ال�إ حساس بالقهر ،وبكيت.
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يبق لبؤسي لكي يكتمل �إلا �أن يم ّر �أخي برفقة جماعته ،والشّ مس تغيب ،ويراني مك ّوماً في ال ّركن
ولم َ
من مدخل الدّكان المغلقة ،وجاءني مرحاً يقول« :ي ّلا �إلى البيت» ،ورغم محاولتي �إخفاء دموعي� ،أدرك
يوسف ما �أنا فيه من بؤس ،وقال�« :أتبكي؟ َمن ضر َبك؟ قل لي َمن ،حتى �أكسر لك ر�أسه»� ،أشرت �إلى
قدمي ،وقلت« :صندوق الدّنياَ ،ف ْت َف ُتوه!» ،تناول بعض المم ّزق ،ثم �ألقى بها
ّ
الصور المم ّزقة ،وال ُمبعثرة عند ّ
لف صندوق ...تعالَ ».
عنه .و�أنهضني من مكاني قائلاً�« :أعلى هذا تبكي؟ س�أصنع لك �أ َ
عت صو َر كتابه ،جعلت �أبكي من
ولكنني ،حين خطر لي ما الّذي سيفعل بي ،عندما يكتشف �أننّي قطّ ُ
الصور؟» ،سلّمت �أمري لله وقلت« :من كتابك
جديد ،و�أنا �أسير معه .ف إ�ذا هو يس�ألني« :من �أين دبّرت ّ
ال�إ نجليزي» .فصاح�« :إيش؟ شو بتقول؟»َ ،ك ّررت« :من كتابك ال�إ نجليزي».

وعدت �أنا في بكائي ،غير �أنّه قال« :اسكت! بكرة بجيب غيره .بس
بكتفي،
جابهني ،و�أمسك
ُ
ّ
اسكت ،اسكت!» .والتفت حو َله يميناً ويساراً ،بكبرياء قائلاً« :لا �أريد �أن يراك �أحد يوماً تبكي �أبداً ،فاهم!
«قال ذلك ،وج ّرني من يدي ركضاً �إلى البيت.
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ال َف ْهم والاستيعاب
1
٢
٣
٤

يوسف �أخو الكاتب َي ْك َبره ِسنّاً؟
كم كان
ُ
الصندوق عن جبرا بعد �أن �أطلعه على �آلية استخدامه؟
ل َم �أخفى يوسف ُّ
الصندوق مع صديقه عبده؟
كيف تم ّكن جبرا من الحصول على صور لاستكمال مشروع ّ
السرديّة التي عبّر بها جبرا �إبراهيم جبرا عن صور شظف العيش في مجتمعه
نعيّن المواقف ّ
لحمي.
التّ ّ
المناقشة والتّحليل

1
ص.
ّ
نوضح الدَّلالة (ال ّرمزيّة) لمس ّمى (صندوق الدّنيا) في النّ ّ
٢
ائي سرده.
دبي الذي صاغ به ال ّرو ّ
نب ّين النّوع ال�أ ّ
٣
السرد.
السلوك
الاجتماعي لجبرا الطّفل في مواقفه المختلفة في زمن ّ
نفسر ّ
ّ
ّ
الفلسطيني؟
دبي لتلك الحقبة من تاريخ شعبنا
 ٤ما قيمة تدوين التّاريخ الشّ ّ
فوي عبر ّ
ّ
السرد ال�أ ّ
 ٥نعلّل:
�أ -استمرا َر جبرا في البكاء عندما التقى �أخاه يوسف.

ب -شيو َع بعض ال�ألفاظ التّرك ّية الواردة في النّص والدّارجة على �ألسنتنا ،مثل( :زقاق ،طنجرة،
كندَرجي� ،أفندي).
٦
ذني لسماعها).
ّ
نوضح المغزى الّذي يشير �إليه الكاتب في قوله( :لا يقول كلمة� ،إلّا و�أفتح �أ ّ
اللّغة وال�أسلوب
الصحيحة� :إذا �أردنا �أن نستخرج معاني الكلمات( :مر�آة ،مرايا ،مر�أى) من
 1نختار ال�إ جابة ّ
المعجم؛ ف إ�نّنا نعود �إلى �أصلها المج ّرد:
ب -م ّر		.
أ� -ر أ�ى.

 ٢نذكر ثلاثاً من سمات �أسلوب الكاتب.

		
ج -مارى.

دَ -م ْر َمر.
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ص ِّ
عري
الش ُّ
النّ ُّ
ُشهَ دا ُء الانتفاضَ ة
ص
بين يدي النّ ّ
فدوى طوقان (2003 -1917م)
من مواليد نابلس ،وهي شقيقة الشّ اعر �إبراهيم طوقان ،تركت عدداً من ال ّدواوين الشّ عرية ،منها:
(وحدي مع ال�أيام) ،و(الّليل والفرسان) ،و(�أمام الباب المغلق) ،و(على ق ّمة الدّنيا وحيدًا) ،و(تموز
والشّ يء ال�آخر) ،وللشّ اعرة سيرة ذاتية كتبتها بعنوان (رحلة جبل ّية ،رحلة صعبة) .نظمت الشّ اعرة
هذه القصيدة في �أواخر  ،1989وتحدثت فيها عن الانتفاضة المجيدة ،وشهدائها الّذين ض َّحوا
في سبيل تحرير ال�أرض والمقدسات وال�إ نسان.
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ُشهَ دا ُء الانتفاضَ ة

(فدوى طوقان)

ريق �إلى الحيا ْة
َر َسموا الطّ َ
قيق
رصفوه بال َم ْرجان بال ُم َهج الفت ّي ِة ،بال َع ْ

ريق
َرفَعوا
ُف حجارةًَ ،ج ْمراًَ ،ح ْ
القلوب على ال�أك ِّ
َ
ريق:
ش الطّ ْ
َر َجموا بها َو ْح َ
هذا �أوا ُن الش ِّد فاشتد ّْي
َو َد ّوى َص ْوتُه ْم

في َم ْس َم ِع الدّنيا ،و�أ ْو َغ َل في مدى الدّنيا َصدا ْه
هذا �أوا ُن الشّ ّد
اقفين
واشتدّت ...وماتوا و ْ
جين
ُم َت َو ِّه ْ
لين َف َم الحياةْ!
قين على الطّريقِ ُ ،م َق ِّب َ
ُم َت�ألِّ َ
َه َج َم ال َم ْو ُت وشَ َّر َع فيه ْم ِم ْع َو َل ُه
انتصبوا
في َو ْج ِه ال َم ْو ِت َ

�أوغل :دخل في العمق.

متو ّهجين :متّقدين
حماس ًة وشوقاً.
مت�ألقين :مفردها مت�ألق،
لامع ومضيء.
ِم ْعوله :ف�أسه.

�أجم َل من غابات النّخْ لِ  ،و�أجم َل من َغ ّلات الق َْم ِح،
و�أجم َل من �إشر ِ
الص ْبح
اق ُّ
�أجم َل من شَ َج ٍر َغ َس َل ْته في ِح ْضنِ الف َْج ِر ال�أمطا ْر
انتفَضوا ،و َثبوا ،نفَروا
اح ِة شعل َة نا ْر
الس َ
انتشَ روا في ّ
اشت َعلوا ،س َطعوا و�أضاؤوا
ِ
منتصف ال َّد ْر ِب وغابوا
في

نفروا� :أسرعوا.
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تلوح في البعي ْد
يا ُح ْل َم ُه ْمُ ،
ِ
تحتض ُن المستقب َل السعي ْد

على َ
يديك ب ْعثُهم يجي ْء
مع الغ ِد ال�آتي العظي ِم َب ْعثُهم يجي ْء
ي ْط ُل ُع من َغ َيا َب ِة الظّلا ِم وال ّردى
هيج ٌة
في َو ْج ِه ِه بِشا َر ٌة َب َ
الفسيح َن ْج َم ٌة تُضي ْء
وفي َجبي ِن ِه
ِ
ان ُظر �إليهم في ال َبعي ْد

يتصاعدون �إلى ال�أعالي ،في ُع ِ
اعدون
تص ْ
َ
يون ال َك ْو ِن ُه ْم َي َ
جبال من ُر ِ
َو َعلى ٍ
عاف ِدمائِهم
دون
دون و َي ْص َع ْ
هم ْ
دون ويص َع َ
يص َع َ
الموت الخؤو ُن قُلو َبهم
ْلن ُي ْم ِس َك
ُ

ال ُّرعاف :دم يخرج من
ال�أنف �أو الجرح.

الجدي ْد
فالب ْع ُث و ْ
الفج ُر َ
ُرؤيا تُرافِق ُهم على َد ْر ِب ال ِفدا ْء

طون
ان ُظ ْر �إليهم في
َ
انتفاض ِت ِهم ُصقوراً َي ْر بِ َ
بالسما ْء!
َّس ّ
رض و َ
ال�أ َ
الوطن المقد َ
ال َف ْهم والاستيعاب
1
٢
٣
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٤

نب ّين الوصف الذي �أطلقته الشّ اعرة على العد ّو المحت ّل.
الموت ،كما ورد في القصيدة؟
كيف واج َه الشّ هدا ُء
َ
َ
نشير �إلى المقطع الّذي تمنّت فيه الشّ اعرة المستقبل المشرق في نهاية الطّريق الّذي سار فيه
الشّ هداء.
ما العاطفة التي سيطرت على الشّ اعرة في القصيدة؟

المناقشة والتّحليل
1
٢
٣
٤

نوضح المغزى من القصيدة.
ّ
نوضح المشهد الذي رسمته الشّ اعرة لشهداء الانتفاضة في المقطع ال�أ ّول من القصيدة.
ّ
الجماعي في مواجهة الاحتلال كان ظاهر ًة مم ّيز ًة من ظواهر الانتفاضة ال�أولى ،نب ّي ُن ذلك
العم ُل
ُّ
من خلال القصيدة.
�أشارت الشّ اعرة �إلى خلود الشّ هداء:
أ� -نشير �إلى المقطع الذي ّ
يدل على هذا المعنى.

ب -نستخرج آ�ية من القر آ�ن الكريم ّ
تؤكد هذا المعنى.
 ٥لدى الشّ اعرة رؤي ٌة بحتميّة الانتصار على الظّلم والاحتلال ،نشير �إلى العبارات الدّالّة على ذلك.
نوضح التّصوير الفنّي في ك ٍّل من ال�آتية:
ّ ٦
�أ -في وجه الموت انتصبوا .ب -رجموا بها وحش الطّريق .جـ -هجم الموت وشَ ّرع فيهم ِمعوله.
اللّغة وال�أسلوب
الصحيحة:
 1نضع دائرة حول رمز ال�إ جابة ّ
رفي لكلمة (خؤون) في عبارة« :لن يمسك الموت الخؤون قلوبهم»:
 المعنى ّالص ّ
ب .صفة مشبهة .ج .صيغة مبالغة .د .اسم مفعول.
أ� -اسم فاعل.
 المقصود بـ (العقيق) في عبارة الشّ اعرة «رصفوه بال َمرجان بال ُم َهج الفت ّية بالعقيق»:�أ -نوع من الطّعام .ب .عقوق الوالدين ج .الحجر الكريم .د .شعاع الشّ مس.
 ٢تقوم القصيدة على ال ّرمزية والدِّلالات الموحية والمعبّرة ،في ضوء ذلك ،نبيّن ِدلالة ك ٍّل من ال�آتية:
�أ� -أجم َل من غابات النّخل .ب� -أجم َل من غلا ّت القمح.
جـ -يتصاعدون �إلى ال�أعالي ،وفي عيون الكون هم يتصاعدون.
كف ،وغلا ّت.
 ٣ما مفرد ك ّل من الكلمات ال�آتية؟ ُمهج ،و�أ ّ
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ورقة عمل شاملة
السؤال أ
ال�ول :سيرة جبرا
تخرج �إلى الحوش؛ لتت أ� َّك َد من غليانِ الطنجر ِة على نا ِر الموقد،
تروح وتجي ُء بالقبقابُ ،
"و أ�مي ُ
وتصيح بي وب أ�خي " :جيبوا لي حطبتين! اسحبوا لي َ
سطل م َّية ،وملوا الزير"...
ُ
• (الزير ،تروح ،غليان) ن أ�تي بجمع ال أ�ولى ،.................... :وجذر الثانية،........ :
والدلالة اللغوية للثالثة......................................................... :

• ما دلالة الموقف السابق على حياة جبرا؟ .......................................
سمى جبرا سيرته؟ ........................................................
• َبم ّ
السؤال الثاني( :شهداء الانتفاضة)
َ
الموت الخؤونُ قلو َبهم
يمسك
لن
ُ
فالموت والفج ُر الجديد
ُ
درب الفداء
رؤيا تراف ُقهم على ِ
انظ ْر �إليهم في انتفاض ِتهم صقو ًرا يربطونَ
المقدس بالسماء
الوطن
ال أ� َ
َ
رض و َ
وعمن تتحدث أ�سطره السابقة؟ .........................
• من صاحب النص السابق؟ َّ
• ما نوع البيان في (الموت الخؤون)؟.............................................
• ما العلاقة بين الشهداء وال أ�رض؟ ...............................................
• ما جمع (رؤيا)؟  .........وما دلالة (الفجر الجديد)؟ ...........................
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اختبار نهاية الوحدة
دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم

الزمن :ساعتان
مجموع العلامات ()20

السؤال أ
ال�ول :نختار رمز ال إ�جابة الصحيحة:
 – 1أ�يّ مصادر التل ّوث أ� ّ
شد ضرر ًا على البيئة؟
د -ال ّتفجيرات ال ّنوو ّية.
ب -ال ّنفايات ج -ال أ�سلحة البيولوج ّية
أ� -المبيدات الحشر ّية
نص (من سيرة جبرا)؟
 – 2ما واقع الحياة المادّي الذي يعكسه ّ
أ�-ال ّرفاه ّية وال ّترف بّ -
السلب وال ّنهب د -الفقر وشظف العيش.
الدخل
ّ
المتوسط ج -شيوع ّ
 – 3لماذا انقطعت علاقة المتن ّبي بسيف ّ
الدولة؟
ب -بسبب أ�طماع المتن ّبي
			
أ� -بسبب غرور المتن ّبي
د -لتطاوله على سيف ّ
الدولة
الحساد 		
ج -بسبب وشاية ّ
السيرة ّ
الذات ّية للشّ اعرة فدوى طوقان؟
 – 4أ�يّ من ال آ�تية عنوان ّ
ب -الليل والفرسان
أ� -وحدي مع ال أ�يام			
ج -على ّقمة ّ
د -رحلة جبل ّية ،رحلة صعبة
الدنيا وحيدا 		
 – 5بم يفخر المتن ّبي في قوله ( :أ�نام ملء جفوني عن شواردها *** ويسهر الخلق ج ّراها ويختصم)؟
َ
د – بال أ�مان في بلاده
ج -بشهرته الواسعة
المبتكر
ب -بشعره
أ�-بشجاعته
لخالد ،بل زيا ٍد) .ما المعنى الذي أ�فاده الحرف ( َب ْل) في الجملة؟
(الحق
–6
ٍ
ّ
لخالد ،ونفيه عن زياد
الحق
خالد وزيا ٍد
ٍ
الحق عن ٍ
ب� -إثبات ّ
أ� -نفي ّ

الحق لزياد ،ونفيه عن خالد
لخالد ،وزياد كليهما
الحق
ٍ
د� -إثبات ّ
ج� -إثبات ّ
السؤال الثاني :نقر أ� النص آ
عما يليه:
ال�تيّ ،ثم نجيب ّ
َّ
بشع مصادر ال ّتل ّوث خطر ًا وضرر ًا على البشر ّية وبيئتها ،هو ال ّتل ّو ُث ال ّناجم عن ال ّتفجيرات ال ّنوو ّية،
ولعل أ� َ
سواء أ�كانت على شكل قنابل نوو ّية ،كا ّلتي أ�لقيت على مدينتي هيروشيما ونجازاكي اليابانيتين ،أ�م ما كان
الصحاري والفضاء ،أ�و
على شكل تفجيرات ناتجة عن ال ّتجارب ال ّنوو ّية في البحار ،والمحيطات ،أ�و في ّ
ال ّتفجير ال ّناجم عن تدمير بعض المفاعلات الذر ّية ،نتيجة لخلل ما يصيبها أ�و لعطب يلحق بها.
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 -١لم عُ ّد ال ّتل ّوث ال ّناجم عن ال ّتفجيرات ال ّنوو ّية أ�بشع أ�نواع ال ّتل ّوث خطر ًا؟
 -٢ما أ�شكال ال ّتفجيرات ال ّنوو ّية؟
 -٣نستخرج من ال ّن ّص:
• حرف عطف.
الصرف ،ل أ�نّه صيغة منتهى الجموع.
• اسم ًا ممنوع ًا من ّ
• فعل ًا ماضي ًا مبن ّي ًا للمجهول.
عما يليها من أ�سئلة:
السؤال الثاني :نقر أ� ال أ�بيات ال آ�تية للمتن ّبيّ ،ثم نجيب ّ
الس ُ
رطــاس َوال َق َل ُم
مح َوال ِق ُ
يف َوال ُر ُ
فالخَ ُيل َوال َل ُيل َوال َبيـــــــــــــدا ُء تَع ِر ُفنـــــــــــــي َو َ
مع ِم َمـــــــــــــــــن َض َّم َمج ِل ُسنا ب أ�نَني خَ ي ُر َمن تَسعــــــــــــى ِب ِه َق َد ُم
َس َيع َل ُم َ
الج ُ
ما أ�ب َع َ
الهـــــــــــــ َر ُم
يب َو َ
ــــد ال َع َ
يب َوالنُقصـــانَ عَ ن َش َرفــــــي أ�نا ال ُث َر ّيا َوذانِ الشَ ُ
ــــــــــــــــــــــم ما َ
حاسدُ نا َفما ِل ُج ٍرح �ِإذا أ� ُ
ــــــــــــــــم أ� َل ُم
رضاك
�ِإن كانَ َس َّر ُك
قال ِ
ُ
ُ
ـــــــــــــــن أ�نَّ ال َل َ
يث َيب َت ِس ُم
يـــــــــث با ِر َز ًة َفلا ت َُظ َّن
ُيــــــــــــــــــوب ال َل
�ِإذا ن ََظ ْر َت ن
ِ
َ
َّ
كس ُب ال إ�ِنســـانُ ما َي ِص ُم
َش ُّر البِلا ِد بـــــــــــــــــلا ٌد لا َص َ
ديق ِب ِهـــــــا َو َش ُّر ما َي ِ
ممن حضر مجلس ال أ�مير ،نشير �إلى موضع ذلك في ال أ�بيات.
	•دفع فخر المتن ّبي به �إلى أ�ن يتعالى على غيره ّ
	•ما ال أ�سلوبان اللغو ّيان اللذان استعان بهما الشّ اعر في ال أ�بيات؟
ممن يشكو الشّ اعر في البيت ال ّرابع؟
	• ّ
	• َبم ش ّبه الشّ اعر نفسه في البيت الثّالث؟
	•ما الحكمة المستفادة من ّ
كل من البيتين ال أ�خيرين؟
	•نعرب ما تحته خط.
	•نكتب ستة أ�سطر تحفظها من قصيدة شهداء الانتفاضة لفدوى طوقان.
السؤال الثّالث :نب ّين حرف العطف ،والاسم المعطوف في ّ
كل من الجمل ال آ�تية:
ّ
	•لا تصاحب ال أ�شرار بل ال أ�خيار.
	• أ�فاطمة حضرت أ�م سعاد؟
	•ما زرت تونس لكن ال أ�ردنّ .
	•ادرس ّ
الطب أ�و الهندسة.
	•وصلت ّ
الطائرة فصعد المسافرون.

