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النتاجـات
ّ

ُي َت َو ُقع ِم َن ال َّط َل َب ِة َب ْع َد �إِنْها ِء الوحدة المتمازجة ،والتّفاع ِل َم َع �أنشط ِت ِها� ،أ ْن َيكو َنوا قا ِدرين َعلى
ِ
ِ
ِ
خلال ما ي�أتي:
اص ِل ِم ْن
توظيف اللُّغ ِة ال َع َرب َّي ِة في
الاتصال والتَّو ُ
حيح ًة ُم َع ِّب َرة.
ِ -١قرا َء ِة النُّصو ِ
ص ِقرا َء ًة َص َ
ئيس ِة في النُّصوص.
ْ -٢اس ِ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 َ
َ -٣ت ْو ِ
ص ال�أ َدبِ َّي ِة فِ ْك ِريّاً َو َفنِّ ّياً.
َ -٤ت ْحلي ِل النُّصو ِ
ص ال�أ َدبِ َّية.
تاج ال َعو ِاط ِف الوا ِر َد ِة في النُّصو ِ
ْ -٥اس ِ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 ِ
َ -٦ت َمثُّلِ ال ِق َي ِم َو ُّ
ِ -٧ح ْ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.
َ -٨ت ْو ِ
بيقات النَّ ْح ِويَّ ِة في ِس ٍ
ظيف التَّ ْط ِ
ياقات َحياتِ َّي ٍة ُم َت َن ِّو َعة.
اب ال َك ِل ِ
� -٩إِ ْعر ِ
مات الوا ِر َد ِة في َموا ِق َع �إِ ْعرابِ َّي ٍة ُمخْ َت ِلفَة.
ِ -١٠كتا َب ِة َم ٍ
قالَ ،و ِق َّص ٍةَ ،ورسالة.
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الصف َْح ُة
َّ

الدرس األول
ّ
الكاتب إ�لى ال ُكتّاب
رسال ُة عب ِد الحمي ِد
ِ
ص
بين يدي النّ ّ

(بتص ّرف)

موي عا ّمة ،وكتاب ِة ال ّرسائل الدّيوان ّية
عب ُد الحمي ِد
الكاتب رائ ُد الكتاب ِة العرب ّي ِة في العه ِد ال�أ ّ
ُ
ووض َح
آلت �إليه َزعام ُة الكتابة ،ف َم ّهد ُس ُب َلهاّ ،
خاص ًة ،وهو الّذي س ّه َل سبي َل البلاغة ،و� ْ
ّ
ِ
وختامها ،حتّى شا َع في قول النُّ ّقادُ ( :ب ِدئ َِت
خاص ًة ،في َب ْدئِها
معال َمها ،ورس َم لها رسوماً ّ
انتهت بابنِ العميد).
الكتاب ُة بعب ِد الحمي ِد ،و ْ
نموذج فري ٌد في �أ ِ
الكاتب �إلى ال ُكتّ ِ
ِ
صول الكتاب ِة ،و�آداب
ورسال ُة عب ِد الحمي ِد
اب �أ ٌ
ال ُكتّاب ،وفيما ي�أتي مقتبسات م ّما جاء في رسالته لل ُكتّاب.
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نص ال ّرسالة
ُّ

�أما بعدُ ،ح ِفظك ُم اللّ ُه يا �أه َل صناعة الكتابة ،وحاطكم ووفّقك ْم
المرسلين
اس بعد ال�أنبيا ِء و
َ
و�أرشدك ْم؛ ف إ�ن اللّه -ج َّل وع َّز -جعل النّ َ
ِ
مين �أصنافاً ،و �إن
ات اللّه عليهم �أجمعين– ومن بع ِد
صلو ُالملوك ال ُم َك َّر َ
كانوا في الحقيق ِة سوا ًء ،وص َّرفهم في ُص ِ
الص ِ
ِ
ناعات،
نوف ّ
وضروب ص ّرفهم :و ّزعهم في ميادين
سباب ِ
معاشهم ،و�أبو ِ
المحاولات� ،إلى �أ ِ
اب �أرزاقهم.
مختلفة.
اب في �أ ِ
الج ِ
شرف ِ
هات� ،أه َل ال�أ ِ
فجع َل ُكم معش َر ال ُكتّ ِ
دب والمروء ِة
َ
و ِ
الحلم ِ وال َّر ِويَّة ،بِ ُكم َت ْن َت ِظ ُم لِ ْل ِخلا َف ِة محاس ُنها ،وتستقي ُم �أمو ُرها،
لح اللّ ُه لِ ْل َخ ْلق ُسلطا َنهم ،و َتعم ُر ُبلدانُهم ،ولا َيستغني
وبنصائِ ِح ُكم ُي ْص ُ
ٍ
كاف :مغنٍ عن.
موقع �أ ِ
لك عنكم ،ولا يوج ُد ٍ
ال َم ُ
سماعهم
كاف �إلّا منكم ،فموق ُعكم من ُهم ُ
قريب من
ُ موقع �أسماعهمٌ :
بصرون ،و�ألسن ِته ُم الّتي بها سمعهم.
سمعون ،و�أبصارِه ُم الّتي بها ُي
الّتي بها َي
َ
َ
ِ
خصكم من فض ِل
قون ،و�أيديه ُم الّتي بها َي ْب ِطشون ،ف�أم َتعكم اللّ ُه بما َّ
ينط َ
صناع ِتكم ،ولا َن َز َع عن ُكم ما �أضفا ُه من النّعم ِة عليكم.
�أضفاه :وهبه.
الص ِ
حوج �إلى اجتماع ِخ ِ
لال
وليس �أح ٌد من �أهلِ ّ
ناعات كلِّها� ،أ َ
ِ
ّ
خلال :مفردها َخلة ،وهي
الخي ِر المحمود ِةِ ،
وخ ِ
صال العق ِل المذكور ِة المعدود ِة منكم.
الخصلة.
َ
ِ
الكتاب من صف ِتكم؛ ف إ� ّن
اب� ،إ ْن كن ُتم على ما ي�أتي في هذا
�أيّها ال ُكتّ ُ
ويحتاج ِمنه ِ
يحتاج ِمن ِ
يثق ب ِه في ُمه ّمات
نفسه،
الكاتب
ُ
ُ
صاح ُب ُه الّذي ُ
َ
ِمقدام :شجاع.
يكون َحليماً في موضع ِ
الحلم ،فقيهاً في موضع ال ُحكم،
�أمورِه� ،إلى �أ ْن َ
ُم ِ
حجم :متراجع.
ِمقداماً في موضع ال�إ قدا ِم ،و ُمحجماً في موضع ال�إ حجا ِم ،ل ّيناً في موضع
ِ
ِ
للعفاف و ِ
نصاف ،كتوماً
اللّين ،شديداً في موضع الشِّ ّد ِة ،مؤثراً
العدل وال�إ
لل�أسرارِ ،وف ّياً عند الشّ دائ ِد ،عالِماً بما ي�أتي من النّو ِ
ازل ،ويض ُع ال�أمو َر
فن من ِ
فنون العل ِم
في مواض ِعها ،والطّوارقَ في �أماك ِنها ،قد نظ َر في ك ِّل ٍّ
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حكمه� ،أ َ
عرف بغريز ِة
خذ منه بمقدا ِر ما يكتفي بهَ ،ي ُ
ف�أحك َمه ،و �إ ْن لم ُي ْ

صناعة الكتابة :مهنة الكتابة.

النّوازل :مفردها نازلة،
وهي ،المصيبة.
الطّوارق :مفردها طارق،
وهو ،ال�أمر ال ُمه ّم.

عق ِله ،وحسنِ �أدبِ ِه ،وفض ِل َت ْجرِب ِت ِه ،ما َي ِر ُد علي ِه قب َل ورو ِده ،وعاقب َة ما
يص ُد ُر عنه قب َل صدورِه ،ف ُي ِع ّد لك ّل �أم ٍر عدّته وعتاده.

اب في ُصنوف العل ِم وال�آ ِ
فتنافسوا معش َر ال ُكتّ ِ
داب ،وتفقَّهوا في
ال ّدينِ  ،وابدؤوا بعلم كتاب اللّه -ع َّز وج َّل -والفرائضِ ،ث ّم العرب َّي ِة ف إ�نَّها
َّ
الخط ،ف إ�نَّه ِحلي ُة كت ِبكم ،وا ْرووا ال�أشعا َر،
قاف �ألسن ِتكم ،ث ّم �أجيدوا
ثِ ُ
العرب وال َع َج ِم و�أحادي َثها ِ
ِ
وس َي َرها؛ ف إ� َّن
وا ْعرِفوا غري َبها ومعان َيها ،و�أيّا َم

َ
ين لكم على ما َت ْسمو �إليه هم ُمكم ،ولا تض ّيعوا النّظ َر في
ذلك ُم ِع ٌ
اج منكم ،وار َغبوا ب�أ ِ
الحساب ،ف إ�نه ِقوا ُم ُكتّ ِ
المطامع
نفسكم عن
اب َ
ِ
الخر ِ
َس ِن ِّيها و َدنِ ِّيها ،و َم ِ
ساوئ ال�أمو ِر و َمحا ِقرها؛ ف إ�نَّها َم َذلَّ ٌة لل ّرقابَ ،م ْف َس َد ٌة

السعاية والنّميمة ،وما
لل ُكتّاب ،ون ِّزهوا ِصنا َع َتكم ،وا ْر َبؤوا ب�أنفسكم عن ِّ
فيه �أه ُل الدّناء ِة والجهال ِة  ،و �إيّاكم و ِ
لف ،والعظم َة؛ ف إ�نّها
الك ْبر ،و ّ
الص َ
عداو ٌة ُم ْج َت َل َب ٌة بغي ِر �إ ِْح َنة ،وتحابّوا في اللّه -ع َّز وج َّل -في صناع ِتكم،

ليق ب�أهل الفضل والعدل والنّبل من َس َل ِفكم.
و َتو َ
اصلوا بالذي هو �أ ُ
يرجع �إليه
و �إ ْن نبا ال ّزما ُن ب َرج ٍل منكم ،فاعطفوا علي ِه ،وواسوه ،حتّى َ

الفرائضِ :ع ْل ُم ِقسمة المواريث.

ثقاف �ألسنتكم :تقويم
�ألسنتكم.

الخراج :ما يؤخذ من مال
عن ال�أرض وما تنبته من زرع.
سن ّيها� :أعلاها منزلة.
دن ّيها� :أدناها منزلة.
اربؤوا :ترفّعوا.
السعاية :الوشاية.
ِّ
الصلف :ال ِك ْبر.
ّ
�إحنة :حقدٌ.

ويثوب �إليه �أمره ،و �إن �أقع َد �أحدَكم ِ
الك َب ُر عن َمكسبه ،ولقا ِء �إخوانه،
حالُهَ ،
فزوروه ،وعظّموه ،وشاوِروه ،واستظهروه بفض ِل تجربتهِ ،وق َد ِم معرفته،

و �إذا َو لِ َي ال ّرج ُل منكم� ،أو ُصيّ َر �إليه من �أم ِر خلقِ اللّه -سبحانه -وعباده
الض ِ
�أم ٌر ،فلير ِ
عيف رفيقاً،
اقب اللّه ،ع َّز وج ّل ،وليؤثر طاعته ،وليكن مع ّ
الخلق عيالُ اللّه ،و�أح ّبهم �إليه �أرفقهم بعباده.
وللمظلو ِم منصفاً ،ف إ� ّن
َ

للقرشي ،ج  ،2ص )455
(من كتاب جمهرة رسائل العرب،
ّ
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ال َف ْهم والاستيعاب
 1نحدِّد موضع ك ّل فكرة من ال�أفكار ال�أربع الَّتي اشتملت عليها ال ِّرسالة:
أ� -ال أ�سس العلم َّية والثَّقاف َّية للكاتب.
السلوك َّية للكاتب.
ب -ال أ�سس ال أ�خلاق َّية و ُّ
ج -حكمة ال ّله -تعالى -في تقسيم ال ّناس �إلى أ�صناف َوفق صناعاتهم.
د -مكانة ُ
الك ّتاب في َّ
هم ّيتهم.
الدولة ،و أ� ِّ

الصفات الواجب توافرها في ال ُكتّاب َو ْف َق ر�أي عبد الحميد الكاتب؟
 ٢ما ِّ
� ٣أبرز الكاتب الوسائل الَّتي يعلو بها ش�أن ال ُكتّاب ،ويصبحون بها �أهلاً لهذه المهنة ،وتبقى مكانتهم
نوضح ذلك.
سامية بين النّاسِّ ،

الكاتب زملا َء صنعته تجاه ال ُكتّاب الّذين �أقعدهم ِ
الك َبر عن مكسبهم؟
 ٤ب َم �أوصى
ُ
التّحليل والمناقشة
نوضح دور ال ُكتّاب في سياسة الدّولة وال ُملك.
ِّ 1
 2نُعلِّل:
أ� -تَكرار ال أ�وامر في نهاية ال ِّرسالة.
ب -دعوة ُ
الك ّتاب �إلى تع ُّلم الحساب.
ج -تحذي ُر ُ
الك ّتاب من المطامع.

نوضح جمال التَّصوير في:
ِّ ٣

قاف �ألسنتكم".
"وابدؤوا بعلم كتاب اللّه -ع َّز وج ّل -والفرائض ،ث َّم العرب َّية؛ ف إ�نَّها ثِ ُ
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 ٤جعل الكاتب علاقة ال ُكتّاب بالحاكم موقع حو ِّاسه وجوانحه ،نب ِّين ذلك.
 ٥اعتاد ال ُكتّاب �أن يستهلوا رسائ َلهم بعبارة�( :أ ّما بعد) ،فما ِدلالة ذلك؟

اللّغة وال�أسلوب
نوضح الفرق في المعنى بين ك ٍّل من الثُّنائيّات ال�آتية:
ِّ 1
(الفرائض ،والفروض).
( ُمعين ،و َمعين).
( َر ِغ َب في ،و َر ِغ َب عن).
الك ْبر)
(الك َبرِ ،
ِ
 ٢نُوفِّق بين ك ّل جملة وال�أسلوب الّذي يمثّلها في العمودين ال�آتيين (�أ) و (ب):
(ب)
								
( أ�)
أ
						�سلوب شرط.
كاف �إ ّلا منكم.
أ� -ولا يوجدُ ٍ
ب -فجع َلكم معش َر ُ
تعجب.
			
اب في أ�شرف الجهات.
الك ّت ِ
أ�سلوب ُّ
					
المطامع.
نفسكم عن
ج -وارغبوا ب أ� ِ
ِ
						
الص َلف.
د� -إ ّي ُاكم و ِ
الكبر و َّ
			
برجل منكم ،فاعطفوا عليه.
هـ -و �إنْ نَبا ال َّزمانُ
ٍ

أ�سلوب حصر.
أ�سلوب تحذير.

أ�سلوب أ�مر.
أ
										�سلوب نداء.
 ٣شاع في ال ِّرسالة �أسلوب التَّرادف ،نمثِّل عليه بمثالين.
الخبري في رسالته ،نعلّل ذلك.
 ٤وظّف الكاتب ال�أسلوب
ّ

 ٥تض ّمنت رسالة عبد الحميد �أنماطاً لغويّة من الدّعاء ،والنّصح ،وال�إ رشاد ،نشير �إلى مواطن ذلك
فيها.
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الدرس ال ّثاني
ّ

هذي البلا ُد لنا

ص ِّ
عري
الش ُّ
النّ ُّ

 -١يا َخيـــ َر ُمن َطــــــ ِلقٍ ِمن َخـــي ِر ُمن َط َلــــــقِ

هذي البلا ُد لنا
ص
بين يدي النّ ّ

مين َعلى الـــ
َ -٢يحدوكَ لِلقُد ِ
س ِجبري ُل ال�أ ُ
(سعيد يعقوب)

ُو لِ َد الشّ اع ُر سعيد �أحمد يعقوب في مدينة مادبا في ال�أردن عام 1967م ،له عدّة دواوين
السكون ،الّذي
شعريّة ،منها :عبي ُر الشّ هداء ،و َم ْقدس ّيات ،ورعود وورود ،وبيت القصيد ،وضجيج ّ
خذت منه هذه القصيدة.
�أ ْ
يتحدث الشّ اعر في هذه القصيدة عن القدس والمسجد ال�أقصى ،ومكانتهما في نفوس العرب
والمسلمين ،من ّوهاً بتاريخ المدينة عبر محطّات تاريخ ّية متعددة ،ومستبشراً بتح ُّرر الشّ عب
ال ِف َلسطيني ،وقد امتاز �أسلو ُبه بال ّرصانة ،والق ّوة ،والجزالة.

ِ
ــــع ال َب
يتــــــان في َن َســـــــقِ
للقُــــد ِ
س فاج َت َم َ
َنسق :ما كان
اق َتســــري بِ ِه كالنَّجــــ ِم في الغَســـــقِ على نظام واحد.
ــ ُبر ِ
َ

الخـــ ُلـــقِ
الخـــــ ْلقِ َو ُ
فت بِ ُحسنِ َ
ليــــن بِـــــ ِه يا َمن ُو ِص َ
 -٣ك َ
ُنت إِال�مــــا َم لِ ُكــــ ِّل ال ُم َرس َ
ُدس َوال َم ِ
سج ُد ال�أقصـى �أ َح ُّب �إلى َنـفـسي ِم َـن الـ َك ِ
ون َمـحمــولاً على َطـــــ َبقِ
 -٤فالـق ُ
َ -٥و َذ َّر ٌة ِمــن تُــر ِ
ــن ِمــــن تِــبــــ ٍر َو ِمـــــــن َور ِِق
اب الـقُــد ِ
س فـي َنـ َظـــري �أغـــلــى َو�أث َم ُ
ُدس ِمـث ُل ِسواها ِمن َمــدائِ َن بــل
 -٦مـا الـق ُ
ــــــق
ـبي َلهـا ِمــن َمـ َّكـــــ ٍة� ،أ َل ٌ
َ -٧ســرى الـنَّ ُّ

ـــص بِـالـ ِّذك ِر فـي الـقُـــــر� ِآن َتـكــ ِر َم ًة
َ -٨و ُخ َّ

ِ
الفــاروق فـوقَ َث ًرى
َ -٩دعـني �أقَـ ِّبــ ْل ُخــطا
ِ
ُ -١٠يهدي �إِلى
الكون ما قَد شا َء ِمن ُمثُلٍ

يـــــت بِـــهــا ديــنــي َو ُمـعـ َتـ َنــــقــي
�إِنّــــي َر�أ ُ
ـــــن ال�أ َلـــــــقِ
َيــسـيـ ُر ِمــنــ ُه �إِلــــى فَــيـ ٍ
ض ِم َ

تِبر :ذهب.
فضة.
َورِقّ :
�ألق :لمعان.

فَــ َمــن ُيـجـاريـ ِه ِعــنـ َد الـفَـخ ِر فــي َسـ َبــــقِ
ـت َعــيـ ُنـ ُه ِمــــن َخــطـــ ِو ِه الــ َعـ ِبــقِ
َتــ َكـ َّحـ َل ْ
َت مــا فيـــ ِه ِمـن ُخـ ُلــــقِ
فـي ُعـهـ َد ٍة كَـشَ ـف ْ

ـــن ال�أشــــــو ِ
اق َوالـ ُحــــ َر ِق
َ -١١دعـني �أعـانِ ْق َص َ
ـلاح الـ ّدينِ في ِه َف َكم قَـلـبـي ُيـعـانـي ِم َ
ريف لنا َبــيـارِقٌ َرغــــ َم َلــيــلِ الـ َع ْـس ِ
س الـشَّ ِ
ــــف َوالـــ َّر َهـــقِ
َ -١٢غـداً َتـر ُِّف َعـلى الـقُد ِ
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البحر البسيط

وسـوف لنا
 -١٣هـذي الـ ِبـلا ُد لـنـا كـا َنـت
َ

ـــن الـــــ َّر َمـــــقِ
َتــبـقـى ل�آ ِخــــ ِر مــا َيـبـقـى ِم َ

َ -١٤و لِـــلـ ِبــلا ِد ُحــــقـــوقٌ َوالـــ َوفـــا ُء بِـــهــا

ــب كـالــ َّد ْينِ فــي الـ ُعـ ُنــقِ
ِمــن �أهـ ِلـها و ِاج ٌ

بيارق :مفردها
بيرق ،وهو ال َع َلم.
ال َع ْسف وال ّرهق:
الظّلم.
ال ّرمق :بق ّية ال ّروح.
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ال َف ْهم والاستيعاب
1
نوضح ال�أفكار الّتي تض َّمنتها القصيدة.
ّ
٢
َ
ربط الشّ اعر في القصيدة بين المسجد ال�أقصى والبيت الحرام ،نذك ُر ال�آية الكريمة الّتي استم ّد
منها هذا ال ّربط.
 ٣و ّجه الشّ اعر في ختام �أبياته رسال ًة ،فما فحواها؟
س عن سواها من المدن ،ن ّوضح ذلك.
 ٤يشي ُر الشّ اع ُر في ال�أبيات (� )8-6إلى تم ّي ِز القد ِ

وسـوف لنا
ـت
َ
هـذي الـ ِبـلا ُد لـنـا كـا َن ْ

ـــن الــ َّر َمـقِ ؟
َتــ ْبـقـى ل�آ ِخــــ ِر مــا َيـ ْبـقـى ِم َ

 ٢نقر�أ ال�أبيات ال�آتية ،ونجيب عن ال�أسئلة الّتي تليها:
ُك ْن َت ال ِإ�ما َم ِل ُ
يا َم ْن ُو ِص ْف َت ب ُِح ْس ِن الخَ ـــــ ْل ِق َوالخُ ـــ ُل ِق
لين بِـــــــ ِه
الم ْر َس َ
ــــــك ِّل ُ
ت َ
ــــن خَ ْ
دَعْ ـني أ� َقـ ِّب ْل خُ ـطا الفـــاروقِ َ
ــطــ ِو ِه الــ َعـب ِِـق
فوق َث ًرى
َــك َّـحـ َل ْ
ـت عَ ــ ْيـ ُنـ ُه ِم ْ
ـلاح ّ
الـد ِين في ِه َف َك ْم
الـحــــ َرقِ
ـــن ال أ� ْشـــواقِ َو ُ
دَعْ ـني أ�عـا ِن ْق َص َ
َقـــ ْلـبـي ُيـعـانـي ِم َ
أ�َ -من ال إ�مام المقصود في البيت ال أ�ول؟
نوضح جمال ال ّتصوير في البيت الثّاني.
بّ -
تضمن البيت الثّالث أ�شواق الشّ اعر ،فما هذه ال أ�شواق؟
جــ ّ -

 ٣تتبّع الشّ اعر محطات تاريخيّة بارزة في معرض ت�أكيده �أهميّة القدس ،نبيّن هذه المحطات.
يناسب القصيدة.
 ٤نختا ُر عنواناً �آخ َر
ُ
َ ٥ح ِف َل ِت القصيد ُة بعواطف جيّاشة متن ّوعة ،نبيّنها.
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ويقول سعيد يعقوب:
َي ْح َ
دوك ِل ْل ُق ْد ِس جِ ْب ُ
مين عَ لى
ريل ال أ� ُ

الــ ُبراقِ ت َْس ْري ِب ِه َكال َّن ْج ِم في ال َغ َس ِق
نوازن بين البيتين ،من حيث تصوير ّ
كل منهما رحلة ال إ�سراء والمعراج.

اللّغة وال�أسلوب
الصحيحة فيما ي�أتي:
 ١نختا ُر ال�إ جابة ّ
َج ْذ ُر كلمة َّ
(الد ْين):

التّحليل والمناقشة
 ١علا َم يد ُّل قولُ الشّ اعر:

 ٦قال البوصيري في مدح ال ّرسول -صلى اللّه عليه وسلم:
داج من ُّ
الظ َل ِم
سريت من حر ٍم ليل ًا �إلى حر ٍم
َ
كما سرى البد ُر في ٍ

		
أ�َ -د َن َو.

		
ب -د َي َن.

		
ج -د َون.

دَ -د أ�نَ .

المقصود بـقول الشّ اعر( :فاجتمع البيتان) مسجدا:

أ� -الحرام وال ّنبوي.

ب -الحرام وال إ�براهيمي .ج-الحرام وال أ�قصى .د -ال ّنبوي وال أ�قصى.

 ٢نف ّرق في المعنى بين الكلمات المخطوط تحتها فيما ي�أتي:
ــن ِمــــن ِتــبــ ٍر َو ِمــــن َو ِرقِ .
أ� -أ�غـــلــى َو أ� َثم ُ

هاجني ُ
الغسق.
هديل ال ُو ْرقِ في
بَ -
ِ
			
ج -قال تعالى" :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ "
رفي لك ّل منُ ( :م ْن َط ِلق) و( ُم ْن َط َلق ).
 ٣نبيّن المعنى َّ
الص ّ

(ال أ�عراف)22 :

 ٤استخدم الشَّ اعر كلمة (غداً) في القصيدة:
ب -ما الفرق ّ
الدلالي بين (غد ًا) و(الغد)؟
			
أ� -ما ِدلال ُتها؟
 ٥نستخر ُِج مثالاً واحداً على ك ّل من ال�أساليب ال�آتية من القصيدة:
ال ّنداء ،ال أ�مر ،الاستفهام.
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نستنتج:

القواعد

 -١الاسم المقصور :هو الاسم المعرب المختوم ب�ألف لازمة ،مفتوح ما قبلها ،مثل( :هدى ،سها،
نهى ،مصطفى).

الاسم المقصور

 -٢تُقدّر
ُ
علامات ال�إ عراب الثّلاث على �آخر الاسم المقصور؛ �إذ يتع ّذ ُر ظهو ُرها على �آخرِه ،سواءٌ
كان هذا الاس ُم نكر ًة �أم معرف ًة ،مثل( :عصا ،العصا ،فتى ،الفتى ،رحى ،ال ّرحى).
�أ َ

نقر أ� ال�أمثلة ال�آتية:
المجموعة ال�أولى

المجموعة الثّانية

ون في اللّ ِه ترب ُطهم ُع ًرى متين ٌة.
 -١كانت ال ّرحى رفيق َة ال�أجداد في حلّهم وترحالهم -١ .المتحابّ َ
القمح.
 -٢ما جاع �أه ُل بيت حوى ال ّرحى و
َ

 -٢لا تفسدوا ُع ًرى بين ال�أصدقاء.

 -٣ما �إ ْن جنى المزار ُع محصوله حتّى وض َعه في  -٣لولا �إمساك الغريق ب ُع ًرى متين ٍة َلما نجا.
ال ّرحى.
�إذا ت�أ ّملنـا كلمـة (ال ّرحـى) فـي �أمثلـة المجموعـة ال�أولـى ،وجدناهـا اسـماً ينتهـي ب�ألـف لازمـة ،وهـذا مـا
يسـ ّمى الاسـم المقصور.
ولـو دقّقنـا النّظـ َر فـي �إعرابهـا؛ رفعـاً ،ونصبـاً ،وجـ ّراً ،لوجدنـا �أ ّن علامـة ال�إ عـراب لا تظهـر علـى �آخرهـا
فـي الحـالات الثّـلاث؛ منـع مـن ظهورهـا الت ّعـ ّذر ،ففـي المثـال ال�أول اسـماً لــ (كان) المرفـوع ،وفـي الثّانـي
مفعـولاً بـه منصوبـاً ،وفـي المثـال الثّالـث اسـماً مجـروراً بحـرف الجـر (فـي).
جـاءت فاعـلاً فـي المثال
اب كلمـ ِة (عـ ًرى) فـي �أمثلـة المجموعـة الثّانيـة ،لوجدناهـا قـد
ْ
و �إذا ت�أ ّملنـا �إعـر َ

ال�أ ّول ،ومفعـولاً بـه فـي المثـال الثّانـي ،واسـماً مجـروراً فـي المثـال الثّالـث.
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ِ
علامـات �إعـراب هـذه الكلمـات ،مـن ض ّمـة ،وفتحـة ،وكسـرة ،وجدناهـا مقـدّر ًة
و �إذا دققنـا النّظـر فـي
ِ
العلامـات ال�إ عراب ّيـة الثّـلاث متعـ ّذ ٌر علـى �آخـر هـذا الاسـم .و �إذا تسـاءلنا عـن تنويـن
علـى �آخرهـا ،فظهـو ُر
تنويـن �إعـراب� ،إنّمـا تنويـن تمكيـن (وهـو
الفتـح الظّاهـر علـى �آخـر هـذه الكلمـة ،كان الجـواب :هـذا ليـس َ
التنويـن الـذي يلحـق بالاسـماء المعربـة المنصرفـة).

تنوين التّمكين ،وهو التنّوين ال ّلاحق بال�أسماء
ُ -٣
يلحق الاسم المقصور النّكرة ٌ
تنوين ُيس ّمى َ
رحى).
المقصورة المتص ّرفة غير المع ّرفة ،مثل( :هدًى ،ف ًتىً ،
عرابي:
نموذج إ� ّ
				
قال تعالى " :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ"
ٍ
مبني على الفتح ،لا مح َّل له من ال�إ عراب.
�إ ّن :حرف توكي ٍد،
ونصبٌّ ،
منع من ظهورها التّع ّذر.
الهدى :اسم �إ ّن منصوب ،وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على �آخرهَ ،

(�آل عمران)73 :

منع من ظهورها التّع ّذر ،وهو مضاف.
هدى :خبر �إ ّن مرفوع ،وعلامة رفعه ّ
الضمة المقدرةَ ،

التّدريبات
التّدريب

ال�أ ّول

نُع ّي ُن ال�أسماء المقصورة في ال�أمثل ِة ال�آتية:

 -١قال تعالى " :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ "		
		
الطبيب المرضى في �أقسام المشفى.
 -٢تف ّقد
ُ

ليس الفَتى َم ْن يقولُ كان �أبي
� -٣إن الفتى من يقول ها �أنــــذا
َ
ِ
رؤوس
المنحوس وترنّحت بعرى
 -٤ل ّما تع ّرض نج ُم ِك
الحبال ُ
ُ

(ال�أعراف)117 :
(علي بن �أبي طالب)
ّ
(�إبراهيم طوقان)

13

التّدريب

ورقة عمل في الاسم المقصور

الثّاني

ال�عراب ال ّلازمة لك ّل اس ٍم مقصور في ال�أمثل ِة ال�آتية:
نذك ُر علام َة إ
 -١عيسى سبي ُل َك رحم ٌة ومح ّب ٌة

			
للعا َلمين وعصم ٌة ورجا ُء

(�أحمد شوقي)

 -٢قال تعالى " :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ"			

(البقرة)158 :

 -٣قال تعالى" :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ " 		

(طه)54 :

التّدريب

الثّالث

عرب ما تحته خطوط في ال�أمثل ِة ال�آتية:
نُ ُ
� -١إ ْن َت ُز ِر المشفى تُق ّد ْر نعم َة المولى.
		
� -٢أخي جاوز الظّالمون المدى

وحق الفدا
فحق الجهاد ّ
ّ

					
 -٣قال تعالى" :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ "
� -٤أضاعوني و�أ َّي ف ًتى �أضاعوا

			
ليو ِم كريه ٍة وسدا ِد ثغ ِر

(علي محمود طه)
(النّجم)42 :
(ال َع ِ
رجي)

التّعبيـر

السؤال ال�أول :نع ّين ال�أسماء المقصورة في ال�أمثلة ال�آتية:
س اتخذوني و�أ ّم َي �إلهين من دون الله"
قلت للنا ِ
نت َ
�أ -قال تعالى" :و �إذ قال الل ُه يا عيسى بن مري َم �أ�أ َ
ض نجمك المنحوس وترنّحت بعرى الحبال رؤوس
ب -ل ّما تع ّر َ
الصفا والمرو َة من شعائر الله"
جـ -قال تعالى" :و �إ ّن ّ
السؤال الثاني :نذ ُك ُر علامة ال�إ عراب اللازمة لك ّل اسم مقصور في ال�أمثلة ال�آتية:
�أ -قال تعالى� " :إ ّن في ذلك ل�آ ٍ
يات ل�أولي النّهى"
ب -قال الشاعر في وصف الحرب:
وتلقح كشافًا ث ّم تنتج فتت ِئ ِم
فتعر ْك ُك ُم عركَ ال ّرحى بفالها
ْ
ليــــــو ِم كريهــــ ٍة وســداد ثغ ِر
�أضاعوني و�أ ّي ف ًتى �أضاعوا
السؤال الثالث :نعرب ما تحته خط فيما ي�أتي:
�أ -قال تعالى" :نع َم المولى ونع َم النّصير"
ب -الساحة العليا كبيرةٌ.
مت على موسى.
جـ -سلّ ُ

ست فقرات عن �أهميّة الماء،
درس (المياه في فلسطين) ،نكتب موضوعاً من ّ
من خلال مطالعتنا َ
وطرق المحافظة عليه.
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َن ٌ
شاط:
ورد في النّص �إشارة �إلى العهدة العمريّة ،نعود �إليها ،و َنذكر ما تض ّمنت ُه من مواثيق.
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ورقة عمل شاملة
السؤال ال�أول :نقر�أ النص ال�آتي من رسالة عبد الحميد الكاتب �إلى الكتّاب ،ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
" ...و �إذا ولي ال ّرج ُل منكم� ،أو ُصيّ ِر �إليه من �أم ِر خلقِ الله -سبحانه -وعباده �أم ٌر ،فلير ِ
اقب الله -ع َّز وج ّل-
ِ
الخلق عيالُ الله ،و�أحبهم �إليه �أرفقكم بعباده".
الضعيف رفيقاً ،وللمظلو ِم منصفاً ،ف إ� ّن
وليؤثر طاعته ،وليكن مع
َ
�أ -ما الفكرة التي يدور حولها المقطع السابق؟
ب -ا نوع اللام في قوله "فليراقب"؟
جـ -ما معنى" :وليؤثر طاعته"؟
د -وردت الكلمات" :الضعيف ،المظلوم ،منصفًا" ،ما الوزن الصرفي لل�أولى ،وجمع الثانية ،نوع الثالثة
من المشتقات؟
هـ� -أعرب ما تحته خط �إعرا ًبا تا ًما.
السؤال الثاني :نقر�أ ال�أبيات ال�آتية من قصيدة هذي البلاد لنا ،ثم �أجب عن ال�أسئلة التي تليها:
ليـــــــــــــن بِــــــــــ ِه
ــــــت إِال�ما َم لِـ ُك ِّل ال ُم ْر َس
الخ ُلقِ
الخ ْلقِ َو ُ
ـــت بِ ُح ْســنِ َ
يـــا َم ْن ُو ِص ْف َ
ُك ْن َ
َ
ِ
الفــــــاروق فـــــــوقَ َث ًرى
َد ْعـنــــي �أقَـ ِّب ْل ُخـطـا
ــــن َخــ ْطــ ِو ِه الــ َعـ ِبـقِ
َتــ َكـ َّحـ َل ْ
ـت َعــ ْيـ ُنـ ُه ِم ْ
ـــن ال�أشْ ــــــو ِ
اق َوالـ ُحــ َر ِق
ــــلاح الـ ّدينِ في ِه َف َكــــ ْم
َد ْعـنـــي �أعـــــانِ ْق َص َ
قَـ ْلـبـي ُيـعـانـي ِم َ
�أَ -من ال�إ مام المقصود في البيت ال�أول؟
نوضح جمال التصوير في البيت الثاني.
بّ -
جـ -تضمن البيت الثّالث �أشواق الشّ اعر ،فما هذه ال�أشواق؟
خرج �إليه ال�أمر في البيتين الثاني والثالث.
د -ما المعنى الذي َ
محس ًنا بديع ًّيا واذكر نوعه.
هـ -نستخرج من البيت ال�أول ّ
و -نعرب ما تحته خط �إعرا ًبا تا ًما.
ز -نكتب ستة �أسطر متتالية من قصيدة رسالة �إلى المعتقل لسميح القاسم.
السؤال الثالث :من خلال قراءتك درس ال�أقمار الاصطناعيّة ،نجيب عن ال�أسئلة ال�آتية:
�أ -نذكر ثلاثة �أغراض سلمية تحققها ال�أقمار الاصطناعيّة.
ب -نوضح دلالة عبارة" :هتك ال�أسرار من الفضاء"
جـ -نف ّرق بين جزئي القمر الاصطناعي الوظيفي والحاضن.
 16د -نوضح الصورة الفن ّية في عبارة" :ولل�أقمار الاصطناعية دور بارز في توجيه عجلة الملاحة الجويّة.

الدرس ال ّثالث
ّ

ص ِّ
عري
الش ُّ
النّ ُّ
رسالة من المعتقل

ص
بين يدي النّ ّ

(سميح القاسم)

سميح القاسم (2014 -1939م)
فلسطيني معاصرُ ،و لِ َد في مدينة ال ّزرقاء ال�أردنيّة ،تع ّرض للاعتقال ،وال�إ قامة الجبريّة ،واتّخذه
شاعر
ّ
الوطني� ،إلّا �أ ّن ذلك زاده تصميماً،
المحت ّل رهينة مرات عدّة ،في محاولات بائسة لثنيه عن شعره
ّ
ضالي.
وعزماً على مواصلة طريقه النّ ّ
ترك القاس ُم خلفه مجموعة من ال ّدواوين الشّ عريّة ،منها :مواكب الشّ مس ،ودمي على ك ّفي،
ودخان البراكين ،وسقوط ال�أقنعة ،و�أغاني الدروب الذي �أخذت منه هذه القصيدة.
ص ،وصف الشّ اع ُر معاناته في ال�أسرِ ،وهو معزول في زنزان ٍة سوداء مظلم ٍة ،وب ّين �آلام
وفي هذا النّ ّ
الصامت ،مستعيضاً
الوحدة والعزلة والفرقة ،والبعد عن ال�أهل وال�أحبة ،راسماً حواراً خيال ّياً مع محيطه ّ
الحمام في نقل �أخباره بالوطواط الّذي لا يظهر �إلّا ليلاًُ ،مستبشراً بالفرج الّذي يحمل
عن َ
ضوء النّهار ،ويطرد ظلمة اللّيل.
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رسالة من المعتقل
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لدي ورقٌ  ،ولا قل ْم
ليس ّ
لكنّني ..من شدّة الح ّر ،ومن مرارة ال�أل ْم
يا �أصدقائي ..لم �أن ْم
تسامرت مع ال�أشعار
فقلت :ماذا لو
ُ
ُ
وزارني من ك ّو ِة الزنزان ِة السوداء
لا تستخ ّفوا ..زارني وطواط؟
وراح ،في نشاط
السوداء
ُيق ّبل الجدران في زنزانتي ّ
وقلت :يا الجريء في ال ّز ّوار
ْ
حدّث!� ..أما لديك عن عالمنا �أخبار؟
ف إ�نّني يا س ّيدي ،من م ّد ٍة
الص ْحف هنا ..لم �أسمع ال�أخبار
لم �أقر�أ ُّ
َحدِّث عن الدّنيا ،عن ال�أهل ،عن ال�أ ِ
حباب
لكنّه بلا جواب!
السوداء عبر ُك ّوتي ..وطار!
ص ّفق بال�أجنحة ّ
وصحت :يا الغريب في ال ّز ّوار
ُ
مهلاً! �ألا تحم ُل �أنبائي �إلى ال�أصحاب؟
***
البق ،من ال�ألم
من شدة الح ّر ،من ّ
يا �أصدقائي ..لم �أنم
والحارس المسكين ،ما زال ورا َء الباب
ما زال  ..في رتاب ٍة ُي َن ّقل القدم

ّثت
تسامرت مع ال�أشعار :تحد ُ
معها ليلاً.
الك ّوة :نافذة صغيرة ،يدخل
الضوء.
منها الهواء و ّ
الوطواط :حيوان من فصيلة
الخفاش ّيات.

مثلي لم ينم
َ
سباب!
مثلي ،محكوم بلا �أ ْ
ك�أنّه َ
***
سندت ظهري للجدار
�أ ُ
صت في د ّوام ٍة بلا قرار
ُمهدَّماً ...و ُغ ُ
التهبت في جبهتي ال�أفكار
و ْ
***
�أ ّماه!! كم ُي ْح ِزنُني
جلي في ليلٍ من العذاب
�أن ِّك ،من �أ َ
ٍ
صمت متى يعود
تبكين في
ِ
خوتي ال�أحباب؟
من شُ غلهم �إ َ
وتعجزين عن تناول الطّعام
و َمقعدي ٍ
خال ..فلا ِض ْحكٌ  ..ولا كلام
�أ ّماه! كم يؤلمني �أ ِ
نك َت ْج َهشين بالبكاء
�إذا �أتى يس�ألكم عنّ َي �أصدقاء
لكنّني� ..أومن يا �أ ّماه
ومن� .. ..أ ّن روع َة الحياة
�أ ُ
�أو َل ُد في ُمع َتقَلي
يكون
ومن �أن زائري ال�أخير ..لن ْ
�أ ُ
خ ّفاش ليلٍ ُ ..مدْلِجاً ،بلا عيون

تجهشين بالبكاء :تتهيّئين للبكاء.

ال ُمدْلِج :سائر اللّيل.

لا بدّ� ..أن يزورني النّهار
السجان في انبهار
وينحني ّ
ويرتمي ..ويرتمي ُمعت ِقلي
ُمهدَّماً ..لهيب ِة النّهار!
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اللّغة وال�أسلوب

ال َف ْهم والاستيعاب
١

ص؟
ما الفكرة العا ّمة في النّ ّ

٢

من زار الشّ اع َر في زنزانته؟

٤

ما الّذي وقف حائلاً دون نوم الشّ اعر في زنزانته؟

٣

بدا الشّ اع ُر وحيداً ،فكيف تغلّب على وحدته؟

 1نف ّرق في معنى الكلمتين المخطوط تحتهما فيما ي�أتي:
السوداء عبر ُك ّوتي ..و طار!
�أ -ص ّفق بال�أجنحة ّ
ب� -أع ّد الفندقُ �أجنح ًة فاره ًة للنّزلا ِء.
المشتق المخطوط تحته في ك ّل من المقطعين ال�آتيين:
 ٢نب ّين نوع
ّ
�أ -ويرتمي ..ويرتمي ُمع َت ِقلي
مهدَّماً ..لهيب ِة النّهار!!
ومن� .. ..أ ّن روعة الحياة
ب� -أ ُ
�أو َل ُد في ُمع َتقَلي.

التّحليل والمناقشة
 ١ع ّبر الشّ اعر عن انتمائه للوطن ،وال�أهل ،وال�أحباب ،نحدّد ال�أسطر الشّ عرية الدّالة على ذلك.
نوضح ذلك.
 ٢في خطاب الشّ اعر �أ َّمه ما َي ِن ُّم عن التّحدي وال�أملّ ،
� ٣أجرى الشّ اعر حواراً مع زائره اللّيلي ،فما فحواه؟
 ٤رسم الشّ اعر لوح ًة تعبّر عن معاناة ال�أسرى تحت الاحتلال ،نبيّن مظاهر هذه المعاناة.
٥
الصورة البيان ّية في ك ّل من ال�آتية:
ّ
نوضح ّ
تسامرت مع ال أ�شعار.
ب -ماذا لو
		
أ� -غصت في د ّوام ٍة بلا قرار.
ُ
التهبت في جبهتي ال أ�فكار.
جــ-
ْ
 ٦نب ّين الدّلالة الّتي َيحملها ك ّل سط ٍر من ال�أسطر الشّ عريّة ال�آتية:
حدث عن ّ
أ�ّ -
الدنيا ،عن ال أ�هل ،عن ال أ�حباب
لك ّنه بلا جواب!

ب -ومقعدي خالٍ  ..فلا ِض ْح ٌك ..و لا كلام.
ج -لا ّبد ..أ�نْ يزورني ال ّنهار
الس ّجان في انبهار
وينحني ّ
ويرتمي ..و يرتمي معت ِقلي
20

ُمهدَّماً ..لهي َب ِة النّهار!!

موح ،نشير �إلى مواضعه ،مب ّينين دلالته.
 ٣وظّف الشّ اعر اللّون في قصيدته بشكل ٍ
٤

السخرية سمة عا ّمة في �أشعار سميح القاسم:
تع ّد ّ
�أ -نشير �إلى مقطع وظّفها الشّ اعر فيه.
السياق الّذي وردت فيه.
ب  -نب ّين �أثرها في ّ

السجن ،نمثّل على ذلك.
 ٥تعكس مفردات الشّ اعر وتعابيره تجربته في ّ

 ٦يركّز الشّ اعر معانيه في القصيدة من خلال استخدامه للفعل المضارع ،فما دلالة َتكراره في القصيدة؟
نوضح ذلك من خلال
 ٧جاء ال ّرمز موحياً بتجربة الشّ اعر في المعتقل ،مع ّبراً عن مشاعرهّ ،
المقطعين ال�آتيين:
السوداء
�أ -وزارني من ك ّو ِة الزنزان ِة ّ
لا تستخ ّفوا ..زارني وطواط
يكون
ومن �أ ّن زائري ال�أخير ..لن ْ
ب� -أ ُ
خ ّفاش ليلٍ  ..مدلجاً ،بلا عيون

لا بدّ� ..أن يزورني النّهار
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الدرس الرابع
ّ
ّ

ال�أقما ُر الاصطناع ّي ُة

ال�أقما ُر الاصطناع ّي ُة

ص
بين يدي النّ ّ

(فريق الت�أليف)

بوظائف مع ّينة.
ض في مدارات محدّدة ،ويقوم
مادي يدو ُر حولَ ال�أر ِ
القم ُر ْ
طناعي جس ٌم ٌّ
َ
الاص ّ
دون اختراق هذه ال�أقما ِر ظلا َم اللّي ِل الدّاجي� ،أو �أبعا َد
ولم تع ْد حواجز ال ّزمان �أو المكان حائلاً َ
المكان النّائي.
ٌ
ِ
طلق من �أجلها،
المقال
وفي هذا
تسليط ّ
للضوء على تاريخ �إطلاق هذه ال�أقمارِ ،والمها ِّم الّتي تُ ُ
ِ
العسكريِ ،
وبيان �أه ّم مك ّوناتها.
لمي و
و
ّ
الوظائف الّتي تؤديها على المستويين ّ
الس ّ
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الحديث تداولُ �أ ِ
ِ
الفضائي،
(الساتل)
لفاظ القمر
شا َع في العصر
الاصطناعي� ،أو ّ
الصناعي� ،أو ّ
ّ
ّ
وهذه ال�أ ُ
لفاظ متعدد ٌة في صيغتها البنائ ّية ،بي َد �أنّها متّفق ٌة
منازله :المراحل العمريّة لدورة القمر
في دلالتها المعنويّة .ولقد ات ْ
ّخذت هذه ال�أقما ُر اس َمها من حول ال�أرض.
السماء بمنازله المختلفة ،ولع ّل القاس َم
قمرنا ال َمعهو ِد في ّ
السماء المعهود ،وال�أقمار الاصطناعيّة ،هو ذلك الجريان في مدارات حول ال�أرض
المشتركَ بين قمر ّ
صنع اللّ ِه -سبحانه وتعالى -الّذي �أتقن ك ّل شيء،
السماء من ِ
وغيرها� ،إلّا �أ ّن الفرق بينهما� ،أ ّن قم َر ّ
بشري.
صنع
وتلك من ٍ
ٍّ
الحديث عن تاريخ �إرسال هذه ال�أقمار الاصطناع ّية ،يعود �إلى سنة 1957م ،وهو تاريخ �إطلاق
�إ ّن
َ
وفيتي (سابقاً) ،ويع ُّد �إطلاقُه
الساتل ال�أ ّول ال ُمس ّمى (سبوتنك )1الّذي �أرسله �إلى الفضاء الاتحا ُد ّ
ّ
الس ّ
َس ْبقاً علم ّياً في تاريخ �إطلاق هذه ال�أقمار.
ومنذ ذلك ِ
الوقت �إلى يومنا هذا ،تنافست الدّول المتقدّمة علم ّياً وتكنولوج ّياً في �إطلاق �آلاف
السلم ّية ،والعسكريّة.
ال�أقمار الاصطناع ّية؛ ل�أغراض متعددة ،منها ّ
السلميّة ،فقد ْاس ُتخْ ِد َم ْت هذ ِه ال�أقما ُر في مراقبة حال ِة
اض ّ
�أ ّما ال�أغر ُ
يواكب :يجاري.
الطّقس ،وما يواكبها من �أحو ٍال ج ّويّة ماطرة� ،أو عاصفة� ،أو �أعاصي َر مد ّمرة،
فرص التّنب ِؤ ال ُمب ّك ِر عن
�أو ارتفاع في درجات الحرارة ،ما يعطي ّ
السلطات المحل ّية ،وال ّدوائر الحكوم ّية َ
حال ِة الطّقس؛ لتجنّ ِب ما قد ينج ُم عنها من �أخطار.
ٍ
اسلكي ،الّذي
شبكات من التّواصل ال ّل
وفي مجال التّواصل والاتّصال ،توفّ ُر ال�أقما ُر الاصطناعيّة
ّ
بالسرع ِة الفائقة ،والمتمثّل في �أجهزة الاتّصال بمختلف �أنواعها؛ �إذ �أصبح في مقدور �أ ّي قوم
يمتاز ّ
بالص ِ
الصورة ،فتراهم يعقدون
وت و ّ
�أن يتواصلوا مع غيرهم من س ّكان قا ّر ٍة �أخرىُ ،مشافه ًة ،ومواجهة ّ
تحت ٍ
سقف
المؤتمرات ،والنّدوات ،ويتفاعلون فيما بينهم ،وك�أنّهم مجتمعون َ
الشُّ ّقة :المسافة.
واحد ،رغم ُب ْع ِد الشُّ ّقة.

23

24

الاستشعار عن بعد:
الجيولوجي ،ع ّما في
سح
وتقوم �أقما ُر الاستشعار عن بعد بال َم ِ
ّ
مخزونات الطّاقة الهائلة ،كالفحم الحجري ،ال�إ حساس بال�أشياء البعيدة عن
ِ
ض من
باطن ال�أر ِ
ِ َ َ ّ طريق ال�أجهزة الحديثة.
والنّفط بمشت ّقاته ،والمعادن ب�أنواعها ،والمياه الجوفيّة العذب ِة؛ ما
وييسر سبل استخر ِاجها ،والانتفاع بها.
يعين على تحديد �أماكن وجو ِدهاّ ،
ولل�أقمار الاصطناع ّية دو ٌر بار ٌز في توجيه عجل ِة ال ِملاح ِة الجويّ ِة ،والبحريّ ِة ،وال�أرض ّي ِة ،والاهتداء
بين البلدان ،والمدن ،عب َر جهاز ُيس ّمى ( )GPSوهو
�إلى الجه ِة المقصودة ،وتحدي ِد المسافات َ
العالمي،
اختصار للكلمات ال�آتية The Global Positioning System :الّتي تعني :نظام التّموضع
ّ
الضياع.
نسان التّي َه و ّ
الوقت والجهد ،وجنّب ال�إ َ
ما وفّر َ
وفي مجال التّح ّكم عن بعد� ،أصبح بمقدور ال�إ ِ
فتح نواف ِذ
نسان التّحك ُم في ّ
ري مزروعاتِه� ،أو ُ
امج تُ َح َّم ُل
منزله �أو �إغلاقُها� ،أو تشغي ُل �أجهزة التّكييف ،وغي ُرها من ال�أنشطة ال�إ نسان ّية ،عن طريقِ بر َ
على الهو ِ
اتف ال ّذكيّة المحمولة المتّصلة بهذه ال�أقمار.
العسكري ،ف إ� ّن ال�أقما َر الاصطناع ّية تقو ُم بدو ٍر كبير في مجال الاستخبارات
الصعيد
�أ ّما على ّ
ّ
العلمي المتعلّق ب�أمنِ الدّول وسيادتِها ،و�أمام هذا التق ّد ِم ال ُمذه ِل
العسكريّة ،وفي مجال البحث
ّ
التّمويه :ال�إ خفاء.
فن ال�إ خفاء والتّمويه الّذي كان
في َهتك ال�أسرا ِر من الفضاء ،لم يعد ّ
فن متط ّور للاستطلاع
سائداً في الحرب التّقليديّة قادراً على ّ
الصمود �أمام ّ
حب ولا الظّلام� ،أو َتحولُ عن ِ
تبيان تفاصيله الجدرا ُن وال�أستا ُر.
الج ّو ّي ،الّذي لا تحجبه ّ
الس ُ
و �إزاء ذلك ،فقد بد�أ ِت الدّولُ الكبرى في تغيير خطط �إخفاء �أسلحتها وحجبها عن ال�أنظار؛
فالصواريخ لم تعد تُترك شامخة فوق سطح ال�أرض ،بل �أصبح لِزاماً على تلك الدّول تجهي ُز م�أ ًوى
ّ
محصن لها تحت سطح ال�أرض ،تهبط �إليه بالمصاعد الكهربائيّة ،وتُرفع بها خلال دقائق ،و�أصبح
ّ
تحت ال�أرض.
لك ّل صاروخ -مهما َع ُظ َم -بئ ٌر تخفيه بكامله َ
الوظيفي فهو
الوظيفي ،والجزء الحاضن؛ �أ ّما الجزء
الاصطناعي من جز�أين :الجزء
ويتك ّون القمر
ّ
ّ
ّ
الجز ُء القائ ُم بال�أ ِ
تخص ِصه ،وال َمه ّم ِة الّتي �أ ِرسل من �أجلها ،و�أ ّما الجز ُء
عمال المنتظر ِة من القم ِر َو ْفق ّ
حيث توفي ُر الطّاق ِة،
الحاضن ،فهو الجزء الّذي يوفّر المحيط المناسب لعمل الجزء
الوظيفي ،من ُ
ُ
ّ

ّفع ،والتّوجيه ،ويجري التّحكم بهذه ال�أقمار من محطّات �أرضيّة في الغالب؛ من �أجل
والحماي ُة ،والد ُ
ت�أدي ِة ال َمها ِّم �أو �إجراء التّغييرات ال ّلازمة لمواقعها.
ولهذه ال�أقما ِر الاصطناع ّي ِة �أعما ٌر مختلفة ،و ُم َد ٌد زمن ّي ٌة متنوعة ،فمنها الّذي يفقد صلاحيته بعد
ِ
الخارجي لل�أرض ،ومنها ما َيحترق في
بسبب ال�أعطال الفنّ ّية الّتي تصيبه ،فيتحطّم في الغلاف
حين؛
ّ
مداراتِه ،ومنها ما ُيمكن �إصلاحه.
السؤالَ ال ُم ِل ّح :متى نج ُد لنا بين هذه
الفتح
العلمي ال ُمبين الّذي تتبارى فيه ال�أممُ ،
و�أمام هذا ِ
نطرح ّ
ّ
ونحن نمتلك من العقول النّ ّيرة ،وال�أمو ِال الوافرة،
ال�أمم مكاناً نزاح ُم فيه غيرنا في هذه التّقنية المتقدّمةُ ،
لج الميدان من غير تر ّد ٍد� ،أو ته ّي ٍب� ،أو �إحجام؟
والعزائ ِم القويّة ما يجعلنا َن ُ
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ال َف ْهم والاستيعاب
1

ما القاسم المشترك بين القمر الاصطناعي والقمر الطّبيعي؟

٢

نوضح ذلك.
ُي َع ّد عام 1957م عام انطلاق ال�أقمار الاصطناعيّةّ ،

٤

عت مصائ ُر ال�أقما ِر الاصطناعية كما ورد في الدّرس ،نب ّين ذلك.
َتن ّو ْ

٣

السلم ّية الّتي تُح ّققها ال�أقمار الاصطناع ّية.
نذكر ثلاثة من ال�أغراض ّ

التّحليل والمناقشة
 ١نب ّين �أهم ّية التنبؤ المب ّكر لحالة الطّقس.

ص.
 ٢نقول�( :أضحى العالم قرية صغيرة) ،نشير �إلى هذا المعنى في النّ ّ
٣
نوضح دور جهاز ( )GPSفي نم ّو الاقتصاد العالمي.
ّ
٤
نوضح دلالة العبارات ال�آتية:
ّ
أ� -المسح
الجيولوجي.
ّ
ب -هتك ال أ�سرار من الفضاء.

ج� -إنّ اكتشاف ال أ�قمار الاصطناع ّية وتوظيفها في المجال العسكري رفع الغطاء عن ممتلكات
الدول العسكر ّيةّ ،
ّ
ومدخراتها ،نب ّين دورها في هذا المجال.

 ٥نف ّرق بين جز�أي القمر الاصطناعي :الوظيفي ،والحاضن.

الحجري �أه ّم ّية كبرى في مجالات الحياة المختلفة ،نذكر ثلاثة منها.
 ٦للفحم
ّ

٧
الصورة الفنيّة في عبارة" :ولل�أقمار الاصطناعيّة دو ٌر بار ٌز في توجيه عجل ِة ال ِملاح ِة
ّ
نوضح ّ
الج ّويّ ِة".
العلمي اليوم ،نناقش ذلك.
 ٨انتهى المقالُ بسؤ ٍال ،فيه تعبي ٌر عن سوء الحال ،لما وصل �إليه واقعنا
ّ
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اللّغة وال�أسلوب
الصحيحة في ك ٍّل من ال�آتية:
 1نختار ال�إ جابة ّ
رفي لكلمتي ( ُجدران ،و َت ُعدْ) على التّرتيب:
الوزن ّ
الص ّ
�أ -فُعلال ،و َت ْ
ب -فُعلان ،و َت ُف ْل .ج -فُ ّعال ،و َت ُف ْل.
عول.

د -فُع ّلان ،و َت ْ
فول.

جذر كلمة (مها ّم):
�أَ -ه َم َم.

ب -ه َي َم.

ج -ه َو َم.

 ٢نف ّرق في المعنى بين ك ٍّل من المفردات المخطوط تحتها:
أ� -فتراهم يعقدون المؤتمرات ،وال ّندوات.

دَ -م َه َم.

ب -العلماء يعقدون العزم على متابعة البحث والاستكشاف.
ج -ال أ�خيار يعقدون ال ّرئاسة ل أ�تقاهم ،و أ�كثرهم تجربة.

 ٣نقر�أ الفقرة ال�آتية ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة الّتي تليها:

ري مزروعاته� ،أو فتح نوافذ
وفي مجال التّح ّكم عن بعد� ،أصبح بمقدور ال�إ نسان التّح ّكم في ّ
امج تُح ّم ُل
منزله �أو �إغلاقها� ،أو تشغيلِ �أجهزة التّكييف ،وغيرها من ال�أنشطة ال�إ نسان ّية ،عن طريق بر َ
على الهواتف ال ّذك ّية المحمولة المتّصلة بهذه ال�أقمار.
الصرفي ّ
لكل من المفردات المخطوط تحتها.
أ� -نب ّين المبنى ّ
الصرفً ،
وبدلا مجرور ًا.
ب -نستخرج كلم ًة ممنوع ًة من ّ
ج -نضبط آ�خر ّ
كل من الكلمتين المخطوط تحتهما فيما ي أ�تي:
 -١فقد �أصبح بمقدور ال�إ نسان التّح ّكم في ر ِّي مزروعاته.
 -٢وغيرها من ال�أنشطة ال�إ نسان ّية.

مه ّمة بيت ّية:

نرجع �إلى الشّ بكة العنكبوت ّية (ال�إ نترنت) ،ونستخرج �أه ّم التّطبيقات الحديثة لل�أقمار
الاصطناع ّية ،ونوثّقها في ملف ال�إ نجاز.
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اختبار نهاية الوحدة
دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم
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الزمن :ساعتان
مجموع العلامات ()20

السؤال ال�أول :نختار رمز ال�إ جابة الصحيحة:
ِ –1من ال�أسس العلم ّية التي و ّجه عبد الحميد الكتّاب �إليها (الفرائض) ،فما المقصود بهذا العلم؟
الضرائب .د– القوانين الوضع ّية.
�أ -الواجبات الشرع ّية .ب -علم قسمة المواريث .ج -حساب ّ
� –2أ ٌي من الكلمات المخطوط تحتها في الجمل ال�آتية تع ُّد اسما مقصوراً؟
دمت ِم ْعواناً على الخير .ج -زوايا المربّع قائمة .د -متى لقاء ال�أح ّبة؟
�أَ -دنا العد ّو من الحدود .بَ -
� -3أي من ال�آتية من مؤلفات سميح القاسم؟
د -وعود ورعود.
ج -بيت القصيد.
�أ -مواكب الشمس .ب -ضجيج السكون.
 -4ما المقصود في قول سعيد يعقوب( :فاجتمع البيتان في نسقِ )؟
ج -ال�أقصى وال�إ براهيمي .د -ال�أقصى والنبوي.
ب -النبوي والحرام.
�أ -ال�أقصى والحرام.
 -5ما الذي زار سميح القاسم في زنزانته كما يبدو في قصيدة رسالة من المعتقل؟
د -وطواط.
		
ج -حمامة.
ب� -أخته
		
�أ� -أ ّمه.
السؤال الثاني:
ص ال�آتي من رسالة عبد الحميد الكاتب ،ث ّم نجيب ع ّما يليها من �أسئلة:
�أ -نقر�أ النّ ّ
"وتف ّقهوا بالدّين ... ،ث َّم العربي ِة ف إ�نّها ثقاف �ألسنتكم ،ثم �أجيدوا الخط ،ف إ�نّه حلية كتبكم ،وارووا ال�أشعار
واعرفوا غري َبها ومعان َيها ،و�أيا َم ِ
العرب وال َعجم و�أحاديثها وسيرها"...
ثقاف �ألسنتكم؟
 -١ما معنى ُ
محس ًنا بديع ًيا واذكر نوعه ،حرف عطيف يفيد الترتيب والتراخي.
ص ّ
 -٢نستخرج من النّ ّ
 -٣ما المقصود ب�أيام العرب والعجم؟
 -٤نعرب ما تحته خط �إعرا ًبا تا ّماً.
ب -نقر�أ ال�أبيات ال�آتية من قصيدة (هذي البلاد لنا) ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:
ترف على القدس الشّ ريف لنا
بيارِقٌ رغم ليل العســـــــف والــ ّر َهقِ
غداً ُّ
تبقى ل�آخر ما يبقى مـــن ال ّر َمــق
هذي البلاد لنا كانت وسوف لــنا
اجب كالدّين في العنق
و للبــــــلاد حقـــوقٌ والوفـــاء بهـــا
من �أهلها و ٌ

 – 1كيف يرى الشّاعر مستقبل القدس؟
 – 2نب ّين دلالة البيت الثّاني.
نوضحها.
 – 3تض ّمن البيت الثالث رسالة من الشّ اعرّ ،
البديعي بين كلمتي  ( :العسف ،وال َّر ّهق)؟
المحسن
 – 4ما
ّ
ّ
ب -ما معنى الثّانية؟
 – 5الكلمتان( :بيارق  ،ال ّرمق) � :أ -ما سبب صرف ال�أولى؟
 -6نذكر بعض حقوق البلاد على �أهلها.
 -7نكتب ثلاثة �أبيات �أخرى تحفظها من قصيدة رسالة في المعتقل لسميح القاسم.
السؤال الثالث :نقر�أ ال�أسطر ال�آتية من قصيدة رسالة من المعتقل لسميح القاسم ث ّم �أجب عن ال�أسئلة التي تليها:
لا بدَّ� ..أن يزورني النهار
الس ّجان في انبهار
وينحني ّ
ويرتمي ...ويرتمي ُمعت ِقلي
مه ّد ًما ..لهيبة النّهار!
�أ -ما الفكرة التي تدور حولها ال�أسطر؟
ب� -إلا َم يرم ُز النهار في ال�أسطر السابقة؟
جـ -ما محل شبه الجملة (في انبهار) الواردة في السطر الثاني؟
د -ما نوع (معت ِقلي ،ومهدَّم) من المشتقات؟
السؤال الرابع:
�أ -نع ّين ال�أسماء المقصورة فيما ي�أتي ،ونذكر علامة �إعرابها:
الجملة

الاسم المقصور

الاسم المقصور

قال تعالى" :قل �إ ّن الهدى هدى الله"
الطبيب المرضى
تف ّقد
ُ
قال الشاعر:
فتعر ْك ُك ُم عركَ الرحى بثفالها
تنتج فتتئ ِم
وتلقح كشافًا ث ّم ْ
انتهت ال�أسئلة
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