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   رسالُة عبِد الحميِد الكاتِب اإلى الُكتّاب

)بتصرّف(بين يدي النّّص

عبُد الحميِد الكاتُب رائُد الكتابِة العربيِّة في العهِد ال�أموّي عاّمة، وكتابِة الرّسائل الّديوانيّة 

ووّضَح  ُسُبَلها،  فَمّهد  الكتابة،  زَعامُة  اإليه  واآلْت  البلاغة،  سبيَل  سّهَل  الّذي  وهو  خاّصًة، 

النُّّقاد: )ُبِدَئِت  َبْدئِها وختاِمها، حتّى شاَع في قول  معالَمها، ورسَم لها رسوماً خاّصًة، في 

الكتابُة بعبِد الحميِد، وانتهْت بابِن العميد(. 

واآداب  الكتابِة،  اأصوِل  فريٌد في  اأنموذٌج  الُكتّاِب  اإلى  الكاتِب  الحميِد  ورسالُة عبِد 

الُكتّاب، وفيما ياأتي مقتبسات مّما جاء في رسالته للُكتّاب.

الّدرس األول
المحتويات

ْفَحُةالَمْوضوُعالَفرُْعالّدرس الصَّ

٣رسالُة عبِد الحميِد الكاتبالمطالعة١

٨هذي البلاُد لناالنّّص الّشعرّي٢

١٢ال�سم المقصورالَقواِعُد

ْفَحُةالَمْوضوُعالَفرُْعالّدرس الصَّ

١٧رسالة من المعتقلالنّّص الّشعرّي٣

٢٢ال�أقماُر ال�صطناعيُّةالمطالعة٤

الّنتاجـات
          ُيَتَوقُع ِمَن الطََّلَبِة َبْعَد اإِْنهاِء الوحدة المتمازجة، والتّفاعِل َمَع اأنشطِتِها، اأْن َيكوَنوا قاِدرين َعلى 

توظيِف اللُّغِة الَعرَبيَِّة في ال�تصاِل والتَّواُصِل ِمْن خلاِل ما ياأتي:

  ١-   ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة َصحيَحًة ُمَعبِّرَة.

  ٢-   اْسِتْنتاِج ال�أْفكاِر الرَّئيَسِة في النُّصوص.

  ٣-   َتْوضيِح َمعاني الُمْفرَداِت َوالتَّراكيِب الَجديَدِة الوارَِدِة في النُّصوص.

  ٤-   َتْحليِل النُّصوِص ال�أَدبِيَِّة فِْكرِيّاً َوَفنِّيّاً.

  ٥-   اْسِتْنتاِج الَعواِطِف الوارَِدِة في النُّصوِص ال�أَدبِيَّة.

لوكاِت الوارَِدِة في النُّصوِص في َحياتِِهْم َوَتعاُمِلِهْم َمَع ال�آَخرين.   ٦-   َتَمثُِّل الِقَيِم َوالسُّ

ْعِر الُحّر. ، َواْثَني َعَشَر َسْطراً ِمَن الشِّ ْعِر الَعموِديِّ   ٧-   ِحْفِظ َثمانَِيِة اأْبياٍت ِمَن الشِّ

٨-  َتْوظيِف التَّْطبيقاِت النَّْحوِيَِّة في ِسياقاٍت َحياتِيٍَّة ُمَتَنوَِّعة.  

٩-  اإِْعراِب الَكِلماِت الوارَِدِة في َمواِقَع اإِْعرابِيٍَّة ُمْخَتِلَفة.   

ٍة، َورسالة. ١٠-  ِكتاَبِة َمقاٍل، َوِقصَّ  
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ما  وعاقبَة  وروِده،  قبَل  عليِه  َيرُِد  ما  َتْجرِبِتِه،  وفضِل  اأدبِِه،  وحسِن  عقِله، 

يصُدُر عنه قبَل صدورِه، فُيِعّد لكّل اأمٍر عّدته وعتاده. 

في  هوا  وتفقَّ وال�آداِب،  العلِم  ُصنوف  في  الُكتّاِب  معشَر  فتنافسوا 

فاإنَّها  العربيَِّة  ثّم  والفرائِض،   - وجلَّ -عزَّ  اللّه  كتاب  بعلم  وابدؤوا  الّديِن، 

ال�أشعاَر،  فاإنَّه ِحليُة كتِبكم، واْرووا   ، اأجيدوا الخطَّ ثّم  األسنِتكم،  ثِقاُف 

فاإنَّ  وِسَيرَها؛  واأحاديَثها  والَعَجِم  العرِب  واأيّاَم  ومعانَيها،  غريَبها  واْعرِفوا 

في  النّظَر  تضيّعوا  ول�  همُمكم،  اإليه  َتْسمو  ما  على  لكم  ُمِعيٌن  ذلَك 

الحساب، فاإنه ِقواُم ُكتّاِب الَخراِج منكم، وارَغبوا باأنفِسكم عن المطامِع 

َمْفَسَدٌة  للرّقاب،  َمَذلٌَّة  فاإنَّها  وَمحاِقرها؛  ال�أموِر  وَمساوِئ  وَدنِيِّها،  َسِنيِّها 

عاية والنّميمة، وما  للُكتّاب، ونزِّهوا ِصناَعَتكم، واْرَبؤوا باأنفسكم عن السِّ

فاإنّها  والعظمَة؛  والّصلَف،  والِكْبر،  اإيّاكم  و  ، والجهالِة  الّدناءِة  اأهُل  فيه 

صناعِتكم،  في   - وجلَّ -عزَّ  اللّه  في  وتحابّوا  اإِْحَنة،  بغيِر  ُمْجَتَلَبٌة  عداوٌة 

وَتواَصلوا بالذي هو األيُق باأهل الفضل والعدل والنّبل من َسَلِفكم.

اإْن نبا الزّماُن برَجٍل منكم، فاعطفوا عليِه، وواسوه، حتّى يرجَع اإليه  و

حالُه، ويثوَب اإليه اأمره، واإن اأقعَد اأحَدكم الِكَبُر عن َمكسبه، ولقاِء اإخوانه، 

معرفته،  وِقَدِم  تجربته،  بفضِل  واستظهروه  وشاوِروه،  وعظّموه،  فزوروه، 

اللّه -سبحانه- وعباده  اأمِر خلِق  اإليه من  اأو ُصيَّر  َولَِي الرّجُل منكم،  اإذا  و

رفيقاً،  الّضعيِف  مع  وليكن  طاعته،  وليؤثر  وجّل،  عزَّ  اللّه،  فليراقِب  اأمٌر، 

وللمظلوِم منصفاً، فاإّن الخلَق عياُل اللّه، واأحبّهم اإليه اأرفقهم بعباده. 

             )من كتاب جمهرة رسائل العرب، للقرشّي، ج ٢، ص ٤٥٥(

 

  الفرائض: ِعْلُم ِقسمة المواريث. 

  ثقاف األسنتكم: تقويم 
   األسنتكم. 

 الخراج: ما يؤخذ من مال

 عن ال�أرض وما تنبته من زرع. 

 سنيّها: اأعلاها منزلة. 

 دنيّها: اأدناها منزلة. 

 اربؤوا: ترفّعوا. 

عاية: الوشاية.   السِّ

 الّصلف: الِكْبر. 

 اإحنة: حقٌد. 

 نصُّ الرّسالة   
ووفّقكْم  وحاطكم  الكتابة،  اأهَل صناعة  يا  اللُّه  بعُد، حِفظكُم  اأما 

والمرسليَن  ال�أنبياِء  بعد  النّاَس  جعل  وعزَّ-  -جلَّ  اللّه  فاإن  واأرشدكْم؛ 

-صلواُت اللّه عليهم اأجمعين– ومن بعِد الملوِك الُمَكرَّميَن اأصنافاً، واإن 

وضروِب  الّصناعاِت،  ُصنوِف  في  وصرَّفهم  سواًء،  الحقيقِة  في  كانوا 

المحاول�ت، اإلى اأسباِب معاِشهم، واأبواِب اأرزاقهم.

فَجعَلُكم معشَر الُكتّاِب في اأشرِف الِجهاِت، اأهَل ال�أدِب والمروءِة 

اأمورُها،  وتستقيُم  محاسُنها،  لِْلِخلاَفِة  َتْنَتِظُم  بُِكم  وِيَّة،  والرَّ ِ والِحلم 

ُبلدانُهم، ول� َيستغني  لِْلَخْلق ُسلطاَنهم، وَتعمُر  اللُّه  ُيْصلُح  وبنصائِِحُكم 

الَملُك عنكم، ول� يوجُد كاٍف اإلّ� منكم، فموقُعكم منُهم موقُع اأسماِعهُم 

بها  الّتي  واألسنِتهُم  ُيبصروَن،  بها  الّتي  واأبصارِهُم  َيسمعوَن،  بها  الّتي 

كم من فضِل  ينِطقوَن، واأيديهُم الّتي بها َيْبِطشون، فاأمَتعكم اللُّه بما خصَّ

صناعِتكم، ول� َنزََع عنُكم ما اأضفاُه من النّعمِة عليكم. 

ِخلاِل  اجتماع  اإلى  اأحوَج  كلِّها،  الّصناعاِت  اأهِل  من  اأحٌد  وليس 

الخيِر المحمودِة، وِخصاِل العقِل المذكورِة المعدودِة منكم.

اأيّها الُكتّاُب، اإْن كنُتم على ما ياأتي في هذا الكتاِب من صفِتكم؛ فاإّن 

الكاتَب يحتاُج ِمن نفِسه، ويحتاُج ِمنه صاِحُبُه الّذي يثُق بِه في ُمهّمات 

اأمورِه، اإلى اأْن يكوَن َحليماً في موضع الِحلم، فقيهاً في موضع الُحكم، 

حجاِم، ليّناً في موضع  قداِم، وُمحجماً في موضع ال�إ ِمقداماً في موضع ال�إ

نصاِف، كتوماً  ّدِة، مؤثراً للعفاِف والعدِل وال�إ اللّين، شديداً في موضع الشِّ

ال�أموَر  ويضُع  النّوازِل،  من  ياأتي  بما  عالِماً  الّشدائِد،  عند  وفيّاً  للاأسراِر، 

في مواضِعها، والطّوارَق في اأماكِنها، قد نظَر في كلِّ فنٍّ من فنوِن العلِم 

اإْن لم ُيحكْمه، اأخَذ منه بمقداِر ما يكتفي به، َيعرُف بغريزِة  فاأحكَمه، و

  صناعة الكتابة: مهنة الكتابة. 
 

 صرّفهم: وزّعهم في ميادين
   مختلفة. 

 

 كاٍف: مغٍن عن. 
 موقع اأسماعهم: قريٌب من

 سمعهم. 

 اأضفاه: وهبه.
 ِخلال: مفردها َخلّة، وهي 

 الَخصلة. 

 ِمقدام: شجاع.

 ُمحِجم: متراجع. 

نازلة،  مفردها    النّوازل: 
وهي، المصيبة. 

 الطّوارق: مفردها طارق، 

  وهو، ال�أمر الُمهّم.
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ح الفرق في المعنى بين كلٍّ من الثُّنائيّات ال�آتية: ١ نوضِّ

 )الفرائض، والفروض(.

 )ُمعين، وَمعين(.

 )َرِغَب في، وَرِغَب عن(.

 )الِكَبر، الِكْبر(

٢  نُوفِّق بين كّل جملة وال�أسلوب الّذي يمثّلها في العمودين ال�آتيين  )اأ( و )ب(:

)ب(         )اأ(        

اأسلوب شرط.  اأ- ول� يوجُد كاٍف اإّل� منكم.      

ب. ب- فجعَلكم معشَر الُكّتاِب في اأشرف الجهات.           اأسلوب تعجُّ

ج- وارغبوا باأنفِسكم عن المطامِع.             اأسلوب حصر.

َلف.              اأسلوب تحذير. د- اإّياُكم والِكبر والصَّ

اإْن َنبا الزَّماُن برجٍل منكم، فاعطفوا عليه.            اأسلوب اأمر. هـ- و

اأسلوب نداء.           

٣  شاع في الرِّسالة اأسلوب التَّرادف، نمثِّل عليه بمثالين.

٤  وظّف الكاتب ال�أسلوب الخبرّي في رسالته، نعلّل ذلك.

رشاد، نشير اإلى مواطن ذلك ٥  تضّمنت رسالة عبد الحميد اأنماطاً لغويّة من الّدعاء، والنّصح، وال�إ

     فيها. 

  اللّغة وال�أسلوب

د موضع كّل فكرة من ال�أفكار ال�أربع الَّتي اشتملت عليها الرِّسالة:  ١  نحدِّ

اأ- ال�أسس العلميَّة والثَّقافيَّة للكاتب.

لوكيَّة للكاتب. خلاقيَّة والسُّ ب- ال�أسس ال�أ

ج- حكمة الّله -تعالى- في تقسيم الّناس اإلى اأصناف َوفق صناعاتهم.

ّيتهم. ولة، واأهمِّ د- مكانة الُكّتاب في الدَّ

فات الواجب توافرها في الُكتّاب َوْفَق راأي عبد الحميد الكاتب؟ ٢  ما الصِّ

٣  اأبرز الكاتب الوسائل الَّتي يعلو بها شاأن الُكتّاب، ويصبحون بها اأهلاً لهذه المهنة، وتبقى مكانتهم

ح ذلك.      سامية بين النّاس، نوضِّ

٤  بَم اأوصى الكاتُب زملاَء صنعته تجاه الُكتّاب الّذين اأقعدهم الِكَبر عن مكسبهم؟ 

ح دور الُكتّاب في سياسة الّدولة والُملك. ١ نوضِّ

٢ نُعلِّل: 

وامر في نهاية الرِّسالة. اأ- َتكرار ال�أ

ب- دعوة الُكّتاب اإلى تعلُّم الحساب.

ج- تحذيُر الُكّتاب من المطامع.

ح جمال التَّصوير في: ٣ نوضِّ

     "وابدؤوا بعلم كتاب اللّه -عزَّ وجّل- والفرائض، ثمَّ العربيَّة؛ فاإنَّها ثِقاُف األسنتكم".

ه وجوانحه، نبيِّن ذلك. ٤  جعل الكاتب علاقة الُكتّاب بالحاكم موقع حواسِّ

٥  اعتاد الُكتّاب اأن يستهلوا رسائَلهم بعبارة: )اأّما بعد(، فما ِدل�لة ذلك؟ 

 الَفْهم وال�ستيعاب

 التّحليل والمناقشة
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           هذي البلاُد لنا 

 نَسق: ما كان 
على نظام واحد.

١- يا َخيـــَر ُمنَطــــــِلٍق ِمن َخـــيِر ُمنَطَلــــــِق    للُقــــدِس فاجَتَمــــَع الَبيتــــــاِن في َنَســـــــِق

٢- َيحدوَك لِلُقدِس ِجبريُل ال�أميُن َعلى الـــ    ــُبراِق َتســــري بِِه كالنَّجــــِم في الَغَســـــِق

مــــاَم لُِكــــلِّ الُمرَسليــــَن بِـــــِه    يا َمن ُوِصفَت بُِحسِن الَخـــــْلِق َوالُخـــُلـــِق ٣- ُكنَت ال�إِ

٤- فالـُقدُس َوالَمسِجُد ال�أقصـى اأَحبُّ اإلى    َنـفـسي ِمـَن الـَكوِن َمـحمــول�ً على َطـــــَبِق

ٌة ِمــن تُــراِب الـُقــدِس فـي َنـَظـــري    اأغـــلــى َواأثَمــُن ِمــــن تِــبــــٍر َوِمـــــــن َورِِق ٥- َوَذرَّ

٦- مـا الـُقدُس ِمـثُل ِسواها ِمن َمــدائَِن بــل    اإِنّــــي َراأيـــــُت بِـــهــا ديــنــي َوُمـعـَتـَنــــقــي

ـــــٍة، اأَلــــــٌق    َيــسـيـُر ِمــنــُه اإِلــــى َفــيـٍض ِمـــــَن ال�أَلـــــــِق بيُّ َلهـا ِمــن َمـكَّ ٧- َســرى الـنَـّ

كِر فـي الـُقـــــراآِن َتـكــرَِمًة    َفــَمــن ُيـجـاريـِه ِعــنـَد الـَفـخِر فــي َسـَبــــِق ٨- َوُخـــصَّ بِـالـذِّ

ـَلـْت َعــيـُنـُه ِمــــن َخــطـــوِِه الــَعـِبــِق ٩- َدعـني اأَقـبِّــْل ُخــطا الفــاروِق فـوَق َثرًى    َتــَكـحَّ

١٠- ُيهدي اإِلى الكوِن ما َقد شاَء ِمن ُمثٍُل    فـي ُعـهـَدٍة َكـَشـَفْت مــا فيـــِه ِمـن ُخـُلــــِق

١١- َدعـني اأعـانِْق َصـلاَح الـّديِن فيِه َفَكم    َقـلـبـي ُيـعـانـي ِمـــَن ال�أشــــــواِق َوالـُحــــرَِق

َهـــِق ريِف لنا    َبــيـارٌِق رَغــــَم َلــيــِل الـَعـْســــِف َوالـــرَّ ١٢- َغـداً َتـرِفُّ َعـلى الـُقدِس الـشَّ

َمـــــِق ١٣- هـذي الـِبـلاُد لـنـا كـاَنـت وسـوَف لنا    َتــبـقـى ل�آِخــــِر مــا َيـبـقـى ِمـــَن الـــــرَّ

ْيِن فــي الـُعـُنــِق لِـــلـِبــلاِد ُحــــقـــوٌق َوالـــَوفـــاُء بِـــهــا    ِمــن اأهـِلـها واِجــٌب كـالــدَّ ١٤- َو

 تِبر: ذهب.

 َورِق: فّضة.

 األق: لمعان.

 بيارق: مفردها 

  بيرق،  وهو الَعَلم. 

  الَعْسف والرّهق:

     الظّلم.

  الرّمق: بقيّة الّروح. 

البحر البسيط
الّدرس الّثاني

عريُّ      النّصُّ الشِّ

   هذي البلاُد لنا

بين يدي النّّص

دواوين  عّدة  له  عام ١٩٦٧م،  ال�أردن  في  مادبا  مدينة  في  يعقوب  اأحمد  الّشاعُر سعيد  ُولَِد 

شعريّة، منها: عبيُر الّشهداء، وَمْقدسيّات، ورعود وورود، وبيت القصيد، وضجيج الّسكون، الّذي 

اأخذْت منه هذه القصيدة. 

يتحدث الّشاعر في هذه القصيدة عن القدس والمسجد ال�أقصى، ومكانتهما في نفوس العرب 

بتاريخ المدينة عبر محطّات تاريخيّة متعددة، ومستبشراً بتحرُّر الّشعب  والمسلمين، منوّهاً 

الِفَلسطيني، وقد امتاز اأسلوُبه بالرّصانة، والقوّة، والجزالة.

)سعيد يعقوب(
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٦  قال البوصيري في مدح الرّسول -صلى اللّه عليه وسلم:

َلِم سريَت من حرٍم ليلًا اإلى حرٍم       كما سرى البدُر في داٍج من الظُّ

ويقول سعيد يعقوب: 

ميُن َعلى      الــُبراِق َتْسرْي ِبِه َكالنَّْجِم في الَغَسِق َيْحدوَك ِلْلُقْدِس ِجْبريُل ال�أ

نوازن بين البيتين، من حيث تصوير كّل منهما رحلة ال�إسراء والمعراج.  

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:  ١ نختاُر ال�إ

ْين(:  َجْذُر كلمة )الدَّ

د- َداأَن.    اأ- َدَنَو.   ب- دَيَن.   ج- دَون.  

        المقصود بـقول الّشاعر: )فاجتمع البيتان( مسجدا:

قصى.  قصى.   د- الّنبوي وال�أ براهيمي. ج-الحرام وال�أ ب- الحرام وال�إ   اأ- الحرام والّنبوي.  

٢  نفرّق في المعنى بين الكلمات المخطوط تحتها فيما ياأتي:

اأ- اأغـــلــى َواأثَمــُن ِمــــن ِتــبــٍر َوِمــــن َورِِق.

ب-  هاَجني هديُل الُوْرِق في الغسِق. 

عراف: ٢٢( ج- قال تعالى: " ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  "          )ال�أ

رفّي لكّل من: )ُمْنَطِلق( و) ُمْنَطَلق (. ٣  نبيّن المعنى الصَّ

اعر كلمة )غداً( في القصيدة: ٤  استخدم الشَّ

ب- ما الفرق الّدل�لي بين )غدًا( و)الغد(؟ اأ- ما ِدل�لُتها؟    

٥ نستخرُِج مثال�ً واحداً على كّل من ال�أساليب ال�آتية من القصيدة:

مر، ال�ستفهام.  الّنداء، ال�أ

 اللّغة وال�أسلوب

نتها القصيدة. ١  نوّضح ال�أفكار الّتي تضمَّ

٢  ربَط الّشاعر في القصيدة بين المسجد ال�أقصى والبيت الحرام، نذكُر ال�آية الكريمة الّتي استمّد 

      منها هذا الرّبط.

٣  وّجه الّشاعر في ختام اأبياته رسالًة، فما فحواها؟

٤  يشيُر الّشاعُر في ال�أبيات )٦-٨( اإلى تميِّز القدِس عن سواها من المدن، نوّضح ذلك.

١  علاَم يدلُّ قوُل الّشاعر: 

َمـِق؟        هـذي الـِبـلاُد لـنـا كـاَنـْت وسـوَف لنا        َتــْبـقـى ل�آِخــــِر مــا َيـْبـقـى ِمـــَن الــرَّ

٢  نقراأ ال�أبيات ال�آتية، ونجيب عن ال�أسئلة الّتي تليها:

ماَم ِلــــــُكلِّ الُمْرَسليَن ِبـــــــِه          يا َمْن ُوِصْفَت ِبُحْسِن الَخـــــْلِق َوالُخـــُلِق ُكْنَت ال�إِ

ـَلـْت َعــْيـُنـُه ِمــــْن َخــْطــوِِه الــَعـِبـِق َقـبِّْل ُخـطا الفـــاروِق فوَق َثًرى         َتــَكـحَّ َدْعـني اأ

ْشـــواِق َوالـُحــــَرِق َدْعـني اأعـاِنْق َصـلاَح الـّديِن فيِه َفَكْم         َقـــْلـبـي ُيـعـانـي ِمـــَن ال�أ

ول؟  مام المقصود في البيت ال�أ اأ-  َمن ال�إ

ب-  نوّضح جمال الّتصوير في البيت الّثاني. 

شواق؟ جــ - تضّمن البيت الّثالث اأشواق الّشاعر، فما هذه ال�أ

٣  تتبّع الّشاعر محطات تاريخيّة بارزة في معرض تاأكيده اأهميّة القدس، نبيّن هذه المحطات.

٤  نختاُر عنواناً اآخَر يناسُب القصيدة. 

٥  َحِفَلِت القصيدُة بعواطف جيّاشة متنوّعة، نبيّنها. 

 الَفْهم وال�ستيعاب

 التّحليل والمناقشة
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١- ال�سم المقصور: هو ال�سم المعرب المختوم باألف ل�زمة، مفتوح ما قبلها، مثل: )هدى، سها، 

نهى، مصطفى(.

عراب الثّلاث على اآخر ال�سم المقصور؛ اإذ يتعّذُر ظهورُها على اآخرِه، سواءٌ   ٢- تُقّدر علاماُت ال�إ

اأكاَن هذا ال�سُم نكرًة اأم معرفًة، مثل: )عصا، العصا، فتى، الفتى، رحى، الرّحى(.

٣- يلحُق ال�سم المقصور النّكرة تنويٌن ُيسّمى تنويَن التّمكين، وهو التنّوين الّلاحق بال�أسماء 

المقصورة المتصرّفة غير المعرّفة، مثل: )هًدى، فًتى، رًحى(.  

قال تعالى: " ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ"                     )اآل عمران: ٧٣(

عراب.  اإّن: حرف توكيٍد، ونصٍب، مبنيٌّ على الفتح، ل� محلَّ له من ال�إ

الهدى: اسم اإّن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على اآخره، منَع من ظهورها التّعّذر. 

هدى: خبر اإّن مرفوع، وعلامة رفعه الّضمة المقدرة، منَع من ظهورها التّعّذر، وهو مضاف.

نموذج اإعرابّي:

  نستنتج: 

التّدريبات

ال�أّول   التّدريب

   نُعّيُن ال�أسماء المقصورة في ال�أمثلِة ال�آتية:

١- قال تعالى: " ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  "                  )ال�أعراف: ١١٧( 

٢- تفّقد الطبيُب المرضى في اأقسام المشفى.   

٣- اإن الفتى من يقول ها اأنــــذا   ليَس الَفتى َمْن يقوُل كان اأبي                       )علّي بن اأبي طالب(

٤- لّما تعرّض نجُمِك المنحوسُ    وترنّحت بعرى الحباِل رؤوسُ                       )اإبراهيم طوقان(

 ال�سم المقصور

القواعد

 نقراأ ال�أمثلة ال�آتية:

المجموعة الثّانيةالمجموعة ال�أولى

١- المتحابّوَن في اللِّه تربُطهم ُعرًى متينٌة. ١- كانت الرّحى رفيقَة ال�أجداد في حلّهم وترحالهم.

٢- ل� تفسدوا ُعرًى بين ال�أصدقاء. ٢- ما جاع اأهُل بيت حوى الرّحى و القمَح. 

٣- ما اإْن جنى المزارُع محصوله حتّى وضَعه في

    الرّحى. 

٣- لول� اإمساك الغريق بُعرًى متينٍة َلما نجا. 

اإذا تاأّملنـا كلمـة )الرّحـى( فـي اأمثلـة المجموعـة ال�أولـى، وجدناهـا اسـماً ينتهـي باألـف ل�زمـة، وهـذا مـا 

يسـّمى ال�سـم المقصور. 

عـراب ل� تظهـر علـى اآخرهـا  ولـو دقّقنـا النّظـَر فـي اإعرابهـا؛ رفعـاً، ونصبـاً، وجـّراً، لوجدنـا اأّن علامـة ال�إ

فـي الحـال�ت الثّـلاث؛ منـع مـن ظهورهـا التّعـّذر، ففـي المثـال ال�أول اسـماً لــ )كان( المرفـوع، وفـي الثّانـي 

مفعـول�ً بـه منصوبـاً، وفـي المثـال الثّالـث اسـماً مجـروراً بحـرف الجـر )فـي(.

اإذا تاأّملنـا اإعـراَب كلمـِة )عـرًى( فـي اأمثلـة المجموعـة الثّانيـة، لوجدناهـا قـد جـاءْت فاعـلاً فـي المثال  و

ال�أّول، ومفعـول�ً بـه فـي المثـال الثّانـي، واسـماً مجـروراً فـي المثـال الثّالـث.

اإذا دققنـا النّظـر فـي علامـاِت اإعـراب هـذه الكلمـات، مـن ضّمـة، وفتحـة، وكسـرة، وجدناهـا مقـّدرًة  و

اإذا تسـاءلنا عـن تنويـن  عرابيّـة الثّـلاث متعـّذٌر علـى اآخـر هـذا ال�سـم. و علـى اآخرهـا، فظهـوُر العلامـاِت ال�إ

الفتـح الظّاهـر علـى اآخـر هـذه الكلمـة، كان الجـواب: هـذا ليـس تنويـَن اإعـراب، اإنّمـا تنويـن تمكيـن )وهـو 

التنويـن الـذي يلحـق بال�سـماء المعربـة المنصرفـة(.
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ورقة عمل في ال�سم المقصور

السؤال ال�أول: نعيّن ال�أسماء المقصورة في ال�أمثلة ال�آتية: 

   اأ- قال تعالى: "واإذ قال اللُه يا عيسى بن مريَم اأاأنَت قلَت للناِس اتخذوني واأّمَي اإلهين من دون الله" 

وترنّحت بعرى الحبال رؤوس    ب- لّما تعرَّض نجمك المنحوس  

اإّن الّصفا والمروَة من شعائر الله"     جـ- قال تعالى: "و

عراب اللازمة لكّل اسم مقصور في ال�أمثلة ال�آتية:  السؤال الثاني: نذُكُر علامة ال�إ

اأ-  قال تعالى: " اإّن في ذلك ل�آياٍت ل�أولي النّهى" 

ب-  قال الشاعر في وصف الحرب: 

        فتعرْكُكُم عرَك الرّحى بفالها  وتلقْح كشاًفا ثّم تنتج فتتِئِم

        اأضاعوني واأّي فًتى اأضاعوا  ليــــــوِم كريهــــٍة وســداد ثغِر

السؤال الثالث: نعرب ما تحته خط فيما ياأتي: 

اأ- قال تعالى: "نعَم المولى ونعَم النّصير" 

ب- الساحة العليا كبيرٌة. 

جـ- سلّمُت على موسى. 

الثّاني   التّدريب

عراب الّلازمة لكّل اسٍم مقصور في ال�أمثلِة ال�آتية:    نذكُر علامَة ال�إ

١- عيسى سبيُلَك رحمٌة ومحبٌّة       للعاَلمين وعصمٌة ورجاُء          )اأحمد شوقي(

٢- قال تعالى: "  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ"                  )البقرة: ١٥٨(

٣- قال تعالى: "ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  "                            )طه: ٥٤(

الثّالث   التّدريب

  نُعرُب ما تحته خطوط في ال�أمثلِة ال�آتية: 

١- اإْن َتُزِر المشفى تُقّدْر نعمَة المولى.  

فحّق الجهاد وحّق الفدا              )علي محمود طه( ٢- اأخي جاوز الظّالمون المدى   

٣- قال تعالى: "ىث   يث   حج  مج      "                  )النّجم: ٤٢(

ليوِم كريهٍة وسداِد ثغِر       )الَعرِجي( ٤- اأضاعوني واأيَّ فًتى اأضاعوا      

التّعبيـر

من خلال مطالعتنا درَس )المياه في فلسطين(، نكتب موضوعاً من سّت فقرات عن اأهميّة الماء، 

وطرق المحافظة عليه.

َنشاٌط:
ورد في النّص اإشارة اإلى العهدة العمريّة، نعود اإليها، وَنذكر ما تضّمنتُه من مواثيق.
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عريُّ النّصُّ الشِّ

رسالة من المعتقل

بين يدي النّّص

سميح القاسم )1939- 2014م(

قامة الجبريّة، واتّخذه  شاعر فلسطينّي معاصر، ُولَِد في مدينة الزّرقاء ال�أردنيّة، تعرّض للاعتقال، وال�إ

اإلّ� اأّن ذلك زاده تصميماً،  المحتّل رهينة مرات عّدة، في محاول�ت بائسة لثنيه عن شعره الوطنّي، 

وعزماً على مواصلة طريقه النّضالّي.

كّفي،  على  ودمي  الّشمس،  مواكب  منها:  الّشعريّة،  الّدواوين  من  مجموعة  خلفه  القاسُم  ترك 

ودخان البراكين، وسقوط ال�أقنعة،  واأغاني الدروب الذي  اأخذت منه هذه القصيدة.

وفي هذا النّّص، وصف الّشاعُر معاناته في ال�أسِر، وهو معزول في زنزانٍة سوداء مظلمٍة، وبيّن اآل�م 

الوحدة والعزلة والفرقة، والبعد عن ال�أهل وال�أحبة، راسماً حواراً خياليّاً مع محيطه الّصامت، مستعيضاً 

عن الَحمام في نقل اأخباره بالوطواط الّذي ل� يظهر اإلّ� ليلاً، ُمستبشراً بالفرج الّذي يحمل 

ضوء النّهار، ويطرد ظلمة اللّيل.

)سميح القاسم(

الّدرس الّثالث
ورقة عمل شاملة

السؤال ال�أول: نقراأ النص ال�آتي من رسالة عبد الحميد الكاتب اإلى الكتّاب، ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:

     "... واإذا ولي الرّجُل منكم، اأو ُصيِّر اإليه من اأمِر خلِق الله -سبحانه- وعباده اأمٌر، فليراقِب الله -عزَّ وجّل- 

وليؤثر طاعته، وليكن مع الضعيِف رفيقاً، وللمظلومِ منصفاً، فاإّن الخلَق عياُل الله، واأحبهم اإليه اأرفقكم بعباده".

اأ- ما الفكرة التي يدور حولها المقطع السابق؟

ب- ا نوع اللام في قوله "فليراقب"؟ 

جـ- ما معنى: "وليؤثر طاعته"؟ 

د- وردت الكلمات: "الضعيف، المظلوم، منصًفا"، ما الوزن الصرفي للاأولى، وجمع الثانية، نوع الثالثة 
من المشتقات؟ 

هـ- اأعرب ما تحته خط اإعراًبا تاًما.  

السؤال الثاني: نقراأ ال�أبيات ال�آتية من قصيدة هذي البلاد لنا، ثم اأجب عن ال�أسئلة التي تليها: 

ماَم لِـُكلِّ الُمرَْسليـــــــــــــَن بِــــــــــِه        يـــا َمْن ُوِصْفـــَت بُِحْســِن الَخْلِق َوالُخُلِق    ُكْنــــــَت ال�إِ

ـَلـْت َعــْيـُنـُه ِمــــْن َخــْطــوِِه الــَعـِبـِق     َدْعـنــــي اأَقـبِّْل ُخـطـا الفــــــاروِق فـــــــوَق َثرًى        َتــَكـحَّ

   َدْعـنـــي اأعـــــانِْق َصــــلاَح الـّديِن فيِه َفَكــــْم         َقـْلـبـي ُيـعـانـي ِمـــَن ال�أْشــــــواِق َوالـُحــرَِق

مام المقصود في البيت ال�أول؟  اأ- َمن ال�إ

ب- نوّضح جمال التصوير في البيت الثاني. 

جـ- تضمن البيت الثّالث اأشواق الّشاعر، فما هذه ال�أشواق؟

د- ما المعنى الذي خرَج اإليه ال�أمر في البيتين الثاني والثالث. 

هـ- نستخرج من البيت ال�أول محّسًنا بديعيًّا واذكر نوعه. 

و- نعرب ما تحته خط اإعراًبا تاًما. 

ز- نكتب ستة اأسطر متتالية من قصيدة رسالة اإلى المعتقل لسميح القاسم. 

السؤال الثالث: من خلال قراءتك درس ال�أقمار ال�صطناعيّة، نجيب عن ال�أسئلة ال�آتية: 

اأ- نذكر ثلاثة اأغراض سلمية تحققها ال�أقمار ال�صطناعيّة. 

ب- نوضح دل�لة عبارة: "هتك ال�أسرار من الفضاء" 

جـ- نفرّق بين جزئي القمر ال�صطناعي الوظيفي والحاضن. 

د- نوضح الصورة الفنيّة في عبارة: "وللاأقمار ال�صطناعية دور بارز في توجيه عجلة الملاحة الجويّة. 
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مثلَي لم ينم

كاأنّه مثلَي، محكوم بلا اأسباْب! 

***

اأسندُت ظهري للجدار

ماً... وُغصُت في دّوامٍة بلا قرار ُمهدَّ

والتهبْت في جبهتي ال�أفكار

***

اأّماه!! كم ُيْحزِنُني 

اأنِّك، من اأجلَي في ليٍل من العذاب

تبكين في صمٍت متى يعود

من ُشغِلهم اإخوتَي ال�أحباب؟

وتعجزين عن تناول الطّعام

وَمقعدي خاٍل.. فلا ِضْحٌك.. ول� كلام

اأّماه! كم يؤلمني اأنِك َتْجَهشين بالبكاء

اإذا اأتى يساألكم عنَّي اأصدقاء

لكنّني.. اأومن يا اأّماه

اأومُن.. .. اأّن روعَة الحياة

اأوَلُد في ُمعَتَقلي

اأومُن اأن زائري ال�أخير.. لن يكوْن

خّفاش ليٍل.. ُمْدلِجاً، بلا عيون

ل� بّد.. اأن يزورني النّهار

وينحني الّسجان في انبهار

ويرتمي.. ويرتمي ُمعتِقلي

ماً.. لهيبِة النّهار! ُمهدَّ

 تجهشين بالبكاء: تتهيّئين للبكاء.

 الُمْدلِج: سائر اللّيل.

رسالة من المعتقل

 
ليس لدّي ورٌق، ول� قلْم

لكنّني.. من شّدة الحّر، ومن مرارة ال�ألْم

يا اأصدقائي.. لم اأنْم

فقلُت: ماذا لو تسامرُت مع ال�أشعار                                                  

وزارني من كّوِة الزنزانِة السوداء

ل� تستخّفوا.. زارني وطواط؟

وراح، في نشاط

ُيقبّل الجدران في زنزانتي الّسوداء

وقلْت: يا الجريء في الّزّوار

حّدث!.. اأما لديك عن عالمنا اأخبار؟

فاإنّني يا سيّدي، من مّدٍة

ْحف هنا.. لم اأسمع ال�أخبار لم اأقراأ الصُّ

َحدِّث عن الّدنيا، عن ال�أهل، عن ال�أحباِب

لكنّه بلا جواب! 

صّفق بال�أجنحة الّسوداء عبر ُكوّتي.. وطار!

وصحُت: يا الغريب في الّزّوار

مهلاً! األ� تحمُل اأنبائي اإلى ال�أصحاب؟ 

***

من شدة الحّر، من البّق، من ال�ألم

يا اأصدقائي.. لم اأنم

والحارس المسكين، ما زال وراَء الباب

ما زال .. في رتابٍة ُيَنّقل القدم

 تسامرت مع ال�أشعار: تحّدثُت  

  معها ليلاً.

 الكوّة: نافذة صغيرة، يدخل

  منها الهواء والّضوء.

 الوطواط: حيوان من فصيلة 

  الخفاشيّات.
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١  نفرّق في معنى الكلمتين المخطوط تحتهما فيما ياأتي:

اأ- صّفق بال�أجنحة الّسوداء عبر ُكوّتي.. و طار!

ب- اأعّد الفندُق اأجنحًة فارهًة للنّزل�ِء. 

٢  نبيّن نوع المشتّق المخطوط تحته في كّل من المقطعين ال�آتيين:

اأ- ويرتمي.. ويرتمي ُمعَتِقلي

ماً.. لهيبِة النّهار!!    مهدَّ

ب- اأومُن.. .. اأّن روعة الحياة

    اأوَلُد في ُمعَتَقلي. 

٣  وظّف الّشاعر اللّون في قصيدته بشكل موٍح، نشير اإلى مواضعه، مبيّنين دل�لته.

٤   تعّد الّسخرية سمة عاّمة في اأشعار سميح القاسم:

اأ-    نشير اإلى مقطع وظّفها الّشاعر فيه.

ب - نبيّن اأثرها في الّسياق الّذي وردت فيه.

٥  تعكس مفردات الّشاعر وتعابيره تجربته في الّسجن، نمثّل على ذلك.

٦  يرّكز الّشاعر معانيه في القصيدة من خلال استخدامه للفعل المضارع، فما دل�لة َتكراره في القصيدة؟

خلال  من  ذلك  نوّضح  مشاعره،  عن  معبّراً  المعتقل،  في  الّشاعر  بتجربة  موحياً  الرّمز  ٧   جاء 

المقطعين ال�آتيين:

اأ- وزارني من كّوِة الزنزانِة الّسوداء

ل� تستخّفوا.. زارني وطواط

ب- اأومُن اأّن زائري ال�أخير.. لن يكوْن

خّفاش ليٍل.. مدلجاً، بلا عيون

ل� بّد.. اأن يزورني النّهار

 اللّغة وال�أسلوب

 

 

١   ما الفكرة العاّمة في النّّص؟

٢   من زار الّشاعَر في زنزانته؟

٣   بدا الّشاعُر وحيداً، فكيف تغلّب على وحدته؟

٤   ما الّذي وقف حائلاً دون نوم الّشاعر في زنزانته؟

١  عبّر الّشاعر عن انتمائه للوطن، وال�أهل، وال�أحباب، نحّدد ال�أسطر الّشعرية الّدالة على ذلك.

٢  في خطاب الّشاعر اأمَّه ما َيِنمُّ عن التّحدي وال�أمل، نوّضح ذلك.

٣  اأجرى الّشاعر حواراً مع زائره اللّيلي، فما فحواه؟

٤  رسم الّشاعر لوحًة تعبّر عن معاناة ال�أسرى تحت ال�حتلال، نبيّن مظاهر هذه المعاناة.   

٥  نوّضح الّصورة البيانيّة في كّل من ال�آتية:

شعار. اأ-  غصت في دّوامٍة بلا قرار.      ب- ماذا لو تسامرُت مع ال�أ

فكار. جــ- التهبْت في جبهتي ال�أ

٦  نبيّن الّدل�لة الّتي َيحملها كّل سطٍر من ال�أسطر الّشعريّة ال�آتية:

حباب هل، عن ال�أ اأ-  حّدث عن الّدنيا، عن ال�أ

    لكّنه بلا جواب!

ب- ومقعدي خاٍل.. فلا ِضْحٌك.. و ل� كلام.

ج- ل� بّد.. اأْن يزورني الّنهار

    وينحني الّسّجان في انبهار

         ويرتمي.. و يرتمي معتِقلي

ماً.. لهيَبِة النّهار!!          ُمهدَّ

 الَفْهم وال�ستيعاب

 التّحليل والمناقشة
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ال�أقماُر ال�صطناعّيُة
شاَع في العصر الحديِث تداوُل األفاِظ القمر ال�صطناعّي، اأو الّصناعي، اأو )الّساتل( الفضائّي، 

وهذه ال�ألفاُظ متعددٌة في صيغتها البنائيّة، بيَد اأنّها متّفقٌة 

في دل�لتها المعنويّة. ولقد اتّخذْت هذه ال�أقماُر اسَمها من 

قمرنا الَمعهوِد في الّسماء بمنازله المختلفة، ولعّل القاسَم 

المشترَك بين قمر الّسماء المعهود، وال�أقمار ال�صطناعيّة، هو ذلك الجريان في مدارات حول ال�أرض 

وغيرها، اإلّ� اأّن الفرق بينهما، اأّن قمَر الّسماء من صنِع اللِّه -سبحانه وتعالى- الّذي اأتقن كّل شيء، 

  . وتلك من صنٍع بشريٍّ

اإّن الحديَث عن تاريخ اإرسال هذه ال�أقمار ال�صطناعيّة، يعود اإلى سنة ١٩٥٧م، وهو تاريخ اإطلاق 

الّساتل ال�أّول الُمسّمى )سبوتنك١( الّذي اأرسله اإلى الفضاء ال�تحاُد الّسوفيتّي )سابقاً(، ويعدُّ اإطلاقُه 

َسْبقاً علميّاً في تاريخ اإطلاق هذه ال�أقمار. 

اآل�ف  اإطلاق  في  وتكنولوجيّاً  المتقّدمة علميّاً  الّدول  تنافست  يومنا هذا،  اإلى  الوقِت  ومنذ ذلك 

ال�أقمار ال�صطناعيّة؛ ل�أغراض متعددة، منها الّسلميّة، والعسكريّة. 

حالِة  مراقبة  في  ال�أقماُر  هذِه  اْسُتْخِدَمْت  فقد  الّسلميّة،  ال�أغراُض  اأّما 

الطّقس، وما يواكبها من اأحواٍل جّويّة ماطرة، اأو عاصفة، اأو اأعاصيَر مدّمرة، 

اأو ارتفاع في درجات الحرارة، ما يعطي الّسلطات المحليّة، والّدوائر الحكوميّة فرَص التّنبِؤ الُمبّكِر عن 

حالِة الطّقس؛ لتجنِّب ما قد ينجُم عنها من اأخطار. 

وفي مجال التّواصل وال�تّصال، توفُّر ال�أقماُر ال�صطناعيّة شبكاٍت من التّواصل الّلاسلكّي، الّذي 

يمتاز بالّسرعِة الفائقة، والمتمثّل في اأجهزة ال�تّصال بمختلف اأنواعها؛ اإذ اأصبح في مقدور اأّي قوم 

اأن يتواصلوا مع غيرهم من سّكان قاّرٍة اأخرى، ُمشافهًة، ومواجهة بالّصوِت والّصورة، فتراهم يعقدون 

المؤتمرات، والنّدوات، ويتفاعلون فيما بينهم، وكاأنّهم مجتمعون تحَت سقٍف 

ّقة.  واحد، رغم ُبْعِد الشُّ

القمر  لدورة  العمريّة  المراحل  منازله:   

حول ال�أرض. 

 يواكب: يجاري.

ّقة: المسافة.   الشُّ

الّدرس الرّابع
ال�أقماُر ال�صطناعّيُة

بين يدي النّّص

القمُر ال�ْصطناعّي جسٌم ماديٌّ يدوُر حوَل ال�أرِض في مدارات محّددة، ويقوم بوظائَف معيّنة. 

ولم تعْد حواجز الزّمان اأو المكان حائلاً دوَن اختراق هذه ال�أقماِر ظلاَم اللّيِل الّداجي، اأو اأبعاَد 

المكان النّائي. 

وفي هذا المقاِل تسليٌط للّضوء على تاريخ اإطلاق هذه ال�أقماِر، والمهامِّ الّتي تُطلُق من اأجلها، 

والوظائِف الّتي تؤديها على المستويين الّسلمّي والعسكرّي، وبياِن اأهّم مكوّناتها. 

   )فريق التاأليف(
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والحمايُة، والّدفُع، والتّوجيه، ويجري التّحكم بهذه ال�أقمار من محطّات اأرضيّة في الغالب؛ من اأجل 

تاأديِة الَمهامِّ اأو اإجراء التّغييرات الّلازمة لمواقعها.

بعد  يفقد صلاحيته  الّذي  فمنها  متنوعة،  زمنيٌّة  وُمَدٌد  مختلفة،  اأعماٌر  ال�صطناعيِّة  ال�أقماِر  ولهذه 

حين؛ بسبِب ال�أعطال الفنّيّة الّتي تصيبه، فيتحطّم في الغلاف الخارجّي للاأرض، ومنها ما َيحترق في 

مداراتِه، ومنها ما ُيمكن اإصلاحه. 

واأمام هذا الفتِح العلمّي الُمبين الّذي تتبارى فيه ال�أمم، نطرُح الّسؤاَل الُمِلّح: متى نجُد لنا بين هذه 

ال�أمم مكاناً نزاحُم فيه غيرنا في هذه التّقنية المتقّدمة، ونحُن نمتلك من العقول النّيّرة، وال�أمواِل الوافرة، 

والعزائِم القويّة ما يجعلنا َنلُج الميدان من غير ترّدٍد، اأو تهيٍّب، اأو اإحجام؟ 

وتقوم اأقماُر ال�ستشعار عن بعد بالَمسِح الجيولوجّي، عّما في 

الَحَجرّي،  كالفحِم  الهائلة،  الطّاقة  مخزوناِت  من  ال�أرِض  باطن 

العذبِة؛ ما  الجوفيّة  باأنواعها، والمياه  والنّفط بمشتّقاته، والمعادن 

يعين على تحديد اأماكن وجوِدها، وييّسر سبل استخراِجها، وال�نتفاع بها. 

وللاأقمار ال�صطناعيّة دوٌر بارٌز في توجيه عجلِة الِملاحِة الجويِّة، والبحريِّة، وال�أرضيِّة، وال�هتداء 

وهو   )GPS( ُيسّمى  عبَر جهاز  والمدن،  البلدان،  بيَن  المسافات  وتحديِد  المقصودة،  الجهِة  اإلى 

اختصار للكلمات ال�آتية: The Global Positioning System الّتي تعني: نظام التّموضع العالمّي، 

نساَن التّيَه والّضياع. ما وفّر الوقَت والجهد، وجنّب ال�إ

نساِن التّحكُم في رّي مزروعاتِه، اأو فتُح نوافِذ  وفي مجال التّحّكم عن بعد، اأصبح بمقدور ال�إ

ُل  نسانيّة، عن طريِق برامَج تَُحمَّ منزله اأو اإغلاقُها، اأو تشغيُل اأجهزة التّكييف، وغيرُها من ال�أنشطة ال�إ

على الهواتِف الّذكيّة المحمولة المتّصلة بهذه ال�أقمار.

اأّما على الّصعيد العسكرّي، فاإّن ال�أقماَر ال�صطناعيّة تقوُم بدوٍر كبير في مجال ال�ستخبارات 

الُمذهِل  التقّدِم  هذا  واأمام  وسيادتِها،  الّدول  باأمِن  المتعلّق  العلمّي  البحث  مجال  وفي  العسكريّة، 

الّذي كان  والتّمويه  خفاء  ال�إ فّن  يعد  لم  الفضاء،  من  ال�أسراِر  َهتك  في 

سائداً في الحرب التّقليديّة قادراً على الّصمود اأمام فّن متطوّر للاستطلاع 

الجوّّي، الّذي ل� تحجبه الّسحُب ول� الظّلام، اأو َتحوُل عن تبياِن تفاصيله الجدراُن وال�أستاُر.

ال�أنظار؛  اأسلحتها وحجبها عن  اإخفاء  الّدوُل الكبرى في تغيير خطط  اإزاء ذلك، فقد بداأِت  و

فالّصواريخ لم تعد تُترك شامخة فوق سطح ال�أرض، بل اأصبح لِزاماً على تلك الّدول تجهيُز ماأًوى 

محّصن لها تحت سطح ال�أرض، تهبط اإليه بالمصاعد الكهربائيّة، وتُرفع بها خلال دقائق، واأصبح 

لكّل صاروخ -مهما َعُظَم- بئٌر تخفيه بكامله تحَت ال�أرض.

ويتكوّن القمر ال�صطناعّي من جزاأين: الجزء الوظيفّي، والجزء الحاضن؛ اأّما الجزء الوظيفّي فهو 

الجزُء القائُم بال�أعماِل المنتظرِة من القمِر َوْفق تخّصِصه، والَمهّمِة الّتي اأرِسل من اأجلها، واأّما الجزُء 

الحاضُن، فهو الجزء الّذي يوفّر المحيط المناسب لعمل الجزء الوظيفّي، من حيُث توفيُر الطّاقِة، 

 ال�ستشعار عن بعد:
حساس بال�أشياء البعيدة عن   ال�إ

طريق ال�أجهزة الحديثة. 

خفاء.   التّمويه: ال�إ
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جابة الّصحيحة في كلٍّ من ال�آتية: ١  نختار ال�إ

     الوزن الّصرفّي لكلمتي )ُجدران، وَتُعْد( على التّرتيب:

اأ- فُعلال، وَتعوْل.         ب- فُعلان، وَتُفْل.      ج- فُّعال، وَتُفْل.     د- فُعّلان، وَتفوْل.

      جذر كلمة )مهاّم(:

اأ- َهَمَم.                  ب- هَيَم.               ج- هَوَم.           د- َمَهَم.

٢  نفرّق في المعنى بين كلٍّ من المفردات المخطوط تحتها:

اأ- فتراهم يعقدون المؤتمرات، والّندوات.

ب- العلماء يعقدون العزم على متابعة البحث وال�ستكشاف.

تقاهم، واأكثرهم تجربة. خيار يعقدون الرّئاسة ل�أ ج- ال�أ

٣  نقراأ الفقرة ال�آتية، ثّم نجيب عن ال�أسئلة الّتي تليها: 

نسان التّحّكم في رّي مزروعاته، اأو فتح نوافذ          وفي مجال التّحّكم عن بعد، اأصبح بمقدور ال�إ

نسانيّة، عن طريق برامَج تُحّمُل  منزله اأو اإغلاقها، اأو تشغيِل اأجهزة التّكييف، وغيرها من ال�أنشطة ال�إ

على الهواتف الّذكيّة المحمولة المتّصلة بهذه ال�أقمار.

اأ- نبّين المبنى الّصرفي لكّل من المفردات المخطوط تحتها.

ب- نستخرج كلمًة ممنوعًة من الّصرف، وبدلً� مجرورًا.

ج- نضبط اآخر كّل من الكلمتين  المخطوط تحتهما فيما ياأتي: 

نسان التّحّكم في رِّي مزروعاته. ١- فقد اأصبح بمقدور ال�إ

نسانيّة.  ٢- وغيرها من ال�أنشطة ال�إ

 

مهّمة بيتّية:

للاأقمار  الحديثة  التّطبيقات  اأهّم  ونستخرج  نترنت(،  )ال�إ العنكبوتيّة  الّشبكة  اإلى  نرجع 

نجاز.   ال�صطناعيّة، ونوثّقها في ملف ال�إ

 اللّغة وال�أسلوب

 

 

١   ما القاسم المشترك بين القمر ال�صطناعي والقمر الطّبيعي؟

٢   ُيَعّد عام ١٩٥٧م عام انطلاق ال�أقمار ال�صطناعيّة، نوّضح ذلك.  

٣   نذكر ثلاثة من ال�أغراض الّسلميّة الّتي تُحّققها ال�أقمار ال�صطناعيّة.

٤   َتنوّعْت مصائُر ال�أقماِر ال�صطناعية كما ورد في الّدرس، نبيّن ذلك. 

١  نبيّن اأهميّة التنبؤ المبّكر لحالة الطّقس.

٢  نقول: )اأضحى العالم قرية صغيرة(، نشير اإلى هذا المعنى في النّّص.

٣  نوّضح دور جهاز )GPS( في نمّو ال�قتصاد العالمي.

٤  نوّضح دل�لة العبارات ال�آتية:

 اأ- المسح الجيولوجّي.   

سرار من الفضاء.  ب- هتك ال�أ

قمار ال�صطناعّية وتوظيفها في المجال العسكري رفع الغطاء عن ممتلكات  ج- اإّن اكتشاف ال�أ

الّدول العسكرّية، ومّدخراتها، نبّين دورها في هذا المجال.

٥  نفرّق بين جزاأي القمر ال�صطناعي: الوظيفي، والحاضن.

٦  للفحم الحجرّي اأهّميّة كبرى في مجال�ت الحياة المختلفة، نذكر ثلاثة منها.

الِملاحِة  عجلِة  توجيه  في  بارٌز  دوٌر  ال�صطناعيّة  "وللاأقمار  عبارة:  في  الفنيّة  الّصورة  نوّضح    ٧

الجّويِّة".

٨  انتهى المقاُل بسؤاٍل، فيه تعبيٌر عن سوء الحال، لما وصل اإليه واقعنا العلمّي اليوم، نناقش ذلك. 

 الَفْهم وال�ستيعاب

 التّحليل والمناقشة
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١ – كيف يرى الّشاعر مستقبل القدس؟                                                                        

٢ – نبيّن دل�لة البيت الثّاني.                                                                                 

٣ – تضّمن البيت الثالث رسالة من الّشاعر، نوّضحها.                                                        

٤ – ما المحّسن البديعّي بين كلمتي : ) العسف، والرَّّهق(؟                                                     

٥ – الكلمتان: )بيارق ، الرّمق( : اأ- ما سبب صرف ال�أولى؟         ب- ما معنى الثّانية؟ 

٦- نذكر بعض حقوق البلاد على اأهلها.

٧- نكتب ثلاثة اأبيات اأخرى تحفظها من قصيدة رسالة في المعتقل لسميح القاسم.

السؤال الثالث: نقراأ ال�أسطر ال�آتية من قصيدة رسالة من المعتقل لسميح القاسم ثّم اأجب عن ال�أسئلة التي تليها: 

.. اأن يزورني النهار ل� بدَّ

وينحني الّسّجان في انبهار

ويرتمي... ويرتمي ُمعتِقلي

مهّدًما.. لهيبة النّهار!
اأ- ما الفكرة التي تدور حولها ال�أسطر؟

ب- اإل�َم يرمُز النهار في ال�أسطر السابقة؟ 

جـ- ما محل شبه الجملة )في انبهار( الواردة في السطر الثاني؟ 

م( من المشتقات؟  د- ما نوع )معتِقلي، ومهدَّ

السؤال الرابع:

اأ- نعيّن ال�أسماء المقصورة فيما ياأتي، ونذكر علامة اإعرابها: 

ال�سم المقصورال�سم المقصورالجملة

قال تعالى: "قل اإّن الهدى هدى الله" 

تفّقد الطبيُب المرضى

قال الشاعر:
فتعرْكُكُم عرَك الرحى بثفالها

وتلقح كشاًفا ثّم تنتْج فتتئِم

 انتهت ال�أسئلة

اختبار نهاية الوحدة

    دولة فلسطين                                                          الزمن: ساعتان                             

 وزارة التربية والتعليم                                                        مجموع العلامات )٢٠(

                                                                                                                                                                                                                        

جابة الصحيحة: السؤال ال�أول: نختار رمز ال�إ
 ١– ِمن ال�أسس العلميّة التي وّجه عبد الحميد الكتّاب اإليها )الفرائض(، فما المقصود بهذا العلم؟

     اأ- الواجبات الشرعيّة.     ب- علم قسمة المواريث.     ج- حساب الّضرائب.   د– القوانين الوضعيّة.
٢– اأٌي من الكلمات المخطوط تحتها في الجمل ال�آتية تعدُّ اسما مقصوراً؟

   اأ- َدنا العدّو من الحدود.    ب- دمَت ِمْعواناً على الخير.   ج- زوايا المربّع قائمة.   د- متى لقاء ال�أحبّة؟
٣- اأي من ال�آتية من مؤلفات سميح القاسم؟

    اأ- مواكب الشمس.      ب- ضجيج السكون.     ج- بيت القصيد.     د- وعود ورعود.
٤- ما المقصود في قول سعيد يعقوب: )فاجتمع البيتان في نسِق(؟ 

براهيمي.    د- ال�أقصى والنبوي. ج- ال�أقصى وال�إ    اأ- ال�أقصى والحرام.       ب- النبوي والحرام.   
٥- ما الذي زار سميح القاسم في زنزانته كما يبدو في قصيدة رسالة من المعتقل؟ 

    اأ- اأّمه.         ب- اأخته                 ج- حمامة.        د- وطواط.

السؤال الثاني:
 اأ- نقراأ النّّص ال�آتي من رسالة عبد الحميد الكاتب، ثّم نجيب عّما يليها من اأسئلة: 

"وتفّقهوا بالّدين، ... ثمَّ العربيِة فاإنّها ثقاف األسنتكم، ثم اأجيدوا الخط، فاإنّه حلية كتبكم، وارووا ال�أشعار 
واعرفوا غريَبها ومعانَيها، واأياَم العرِب والَعجم واأحاديثها وسيرها..." 

١- ما معنى ثقاُف األسنتكم؟ 
٢- نستخرج من النّّص محّسًنا بديعًيا واذكر نوعه، حرف عطيف يفيد الترتيب والتراخي. 

٣- ما المقصود باأيام العرب والعجم؟
٤- نعرب ما تحته خط اإعراًبا تاّماً. 

ب- نقراأ ال�أبيات ال�آتية من قصيدة )هذي البلاد لنا(، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:           
غداً ترفُّ على القدس الّشريف لنا            بيارٌِق رغم ليل العســـــــف  والــّرَهِق
هذي البلاد لنا كانت وسوف لــنا            تبقى ل�آخر  ما  يبقى مـــن  الّرَمــق
و للبــــــلاد حقـــوٌق والوفـــاء بهـــا             من اأهلها واجٌب كالّدين في العنق


