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اْلُمْحَتَوياُت

النّتاجاُت:
َلبِة بعَد ال�نتهاِء ِمَن الفترة الرابعة: قَُّع ِمَن الطَّ ُيَتوَّ

1-    ِقراءُة النُّصوِص ِقراَءًة َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة، واستنتاِج ال�أفكاِر فيها، والتعرّف اإلى اأصحابها.

٢-    تَحليُل النُّصوِص، واستنتاُج َخصائِصها، وَتَمثُُّل قيمها.

ْعِر الُحرِّ. ، وَعَشَرِة اأسُطٍر ِشعرِيٍَّة ِمَن الشِّ عِر الَعموِديِّ ٣-     ِحْفُظ ِستَِّة اأبياٍت ِمَن الشِّ

رفِيَِّة الوارَِدِة، وتوضيح قواعدها. ٤-   َتَعرُُّف الَمفاهيِم الصَّ

٥-   َتَعرُُّف الَمفاهيِم الَبلاِغيِّة، وتحليل اأمثلتها.

ملائِيَِّة في ِكتاباتِِهم. ٦-   ُمراعاُة الَقواِعِد ال�إِ

بِيَِّة. 7-   كتابُة َمقال�ٍت َموضوِعيٍَّة َوذاتِيٍَّة، ُمَوظِّفيَن فيها ما َتَعلَّموُه في ُدروِس اللَُّغِة الَعَر
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هَكذا عاَش اأْجداُدنا 
)العوَنُة(

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ُر الِفَلْســطيِنيَّ فــي        َتْزَخــُر َصَفحــاُت التّاريــِخ َوَوقائـِـُع الَحيــاِة الُمَتواَرَثــُة َعْبــَر ال�أْجيــاِل بِــُكلِّ مــا ُيَجــذِّ

ــٍة ُمْنِتَجــٍة،  ــاٍة اآِمَن ــاِء َحي ــُد َســْعَيُه الَحثيــَث لِِبن ــْوَق تُرابِهــا، َوُكلَّ مــا ُيَؤكِّ ــُت َلِبنــاِت ُوجــوِدِه َف اأرِْضــِه، َوُيَثبِّ

ْنســانِيِّ النَّبيــِل. قائَِمــٍة علــى التَّعــاُوِن والتَّعاُضــِد، والتَّاآخــي ال�إِ

ُث َعـــِن الَحيـــاِة الِفَلْســـطيِنيَِّة القائَِمـــِة َعلـــى الَوحـــَدِة الُمجَتَمعيَّـــِة، الَّتـــي       َوالنَّـــصُّ الَّـــذي َبْيـــَن اأْيدينـــا َيَتَحـــدَّ

ـــِتصلاِحها  ـــِر ال�أراضـــي َواْس ـــا، َوَتْعمي ـــي َوَطِنن ـــاِء ف ـــِر الَحضـــاَرِة والِبن ـــْن َمظاِه ـــاِهُدُه ِم ـــا نُش ـــى م ـــْت اإِل اأفَض

ــاِة  ــِر الَحيـ ــَم َمظاِهـ ــاٍة، رَْغـ ــَج َحيـ ــِة( َنْهـ ــاِظ َعلـــى )العوَنـ ــروَرِة الِحفـ ــَو َيُحـــثُّ َعلـــى َضـ ــا، َوُهـ َوزِراَعِتهـ

ـــِة. ـــِة الَحديَث الَمَدنِيَّ

١ الَوْحَدُة
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هَكذا عاَش اأْجداُدنا )العوَنُة(

الُمساَعَدُة  اأِي  والُمعاَوَنَة،  الَعْوَن  َيْعني  َشْعِبيٌّ  ُمْصَطَلٌح       )العوَنُة( 

َوالتَّعاُضُد في اللَّّماِت َوالُمِلّماِت، َوِهَي ِسَمٌة لِْلكائِناِت الَّتي عاَدًة ما 

َعْبَر  ْنساُن  ال�إِ اأْدرََك  َوَقْد  داِهٍم،  لَِخَطٍر  َصّداً  اأْو  لِغاَيٍة،  َتْحقيقاً  َتَتعاَوُن 

ْسلاِميِّ ِعَظَم َفوائِِد التَّعاُضِد َوالتَّماُسِك، َفَسَلَك ُسُبَلُه، َوَجَعَلُه  التّاريِخ ال�إِ

َلُه ُطقوَسُه الَّتي تَُميُِّزُه َعْن سائِِر  قيَمًة َعظيَمًة في ُوجوِدِه، َكما َجَعَل 

لاُم- َجَعَل اْلَعْوَن َسَبباً  لاُة َوالسَّ الُمْجَتَمعاِت، َحتّى اإنَّ الرَّسوَل -َعَليِه الصَّ

فريق التّاأليف

اللَّمات: ال�ْجِتماعات.

الُمِلّمات: الَمصائِب.

التَّعاُضد: التَّعاُون 
َوالتَّماُسك.

لِرِضا هللاِ َعْن ِعباِدِه حيَن قاَل: "َوهللاُ في َعْوِن الَعْبِد ما داَم الَعْبُد في َعْوِن اأخيِه". )َرواُه ُمْسِلٌم( 

ــُذ الِقــَدِم، اتََّخــَذ ِمــَن التَّعــاُوِن فــي َحياتِــِه َنْهَجــاً  ــروِف َعلــى اأرِْضــِه ُمْن ــَر ُكلَّ الظُّ َوالِفَلْســطيِنيُّ الَّــذي َخُب       

ــواِعُد  ــُد َلهــا السَّ ــماِعها ال�آذاُن، َوَتَتواَف ــرَُب لَِس ــًة َتْط ــُة( َكِلَم ــِت )العوَن ــِه، َفكاَن ــماً ُيعــرَُف بِ ــُه اْس ــَل َل ُمتََّبعــاً، َوَجَع

ــداُم. َوال�أْق

اإِنَّ ُكلَّ مــا َتواَرَثــُه الِفَلْســطيِنيُّ جيــلاً َبْعــَد جيــٍل، ُيشــيُر اإِلــى مــا َتَمتَّــَع بـِـِه اآبــاُؤُه َواأْجــداُدُه ِمــْن َتعــاُوٍن، َومــا        

َجَعلــوُه ِمــْن عوَنــٍة دائَِمــٍة َبْيَنُهــم فــي ال�أْفــراِح َوال�أْتــراِح، َوفــي الَمواِســِم الُمْخَتِلَفــِة؛ ذلـِـَك اأنَّ واِقــَع الَحيــاِة الزِّراِعيَّــِة 

ْنســانِيََّة الَّتــي َتــراُه َمَدنِيـّـاً بَِطْبِعــِه، َجَعــلا هــذا  َوالِحْرفِيَّــِة الَّتــي اعَتَمــَد َعَليهــا الِفَلســطيِنيُّ فــي َحياتـِـِه، َواأنَّ فِْطَرَتــُه ال�إِ

ــًة؛ لَِتْحقيــِق اأْهدافـِـِه َوَمســاعيِه. النَّْهــَج َضــروَرًة ُمِلحَّ

َلَقْد َكرََّس الِفَلْسطيِنيُّ ِمْن ِخلاِل هذا النَّْهجِ َمظاِهَر اْنِتمائِِه، َواْلِتصاِقِه بِاأرِْضِه، َوَجَعَل  لَِمواِسِمِه ُطقوَس   

َوَحصاِدها،  َورِعاَيِتها،  ال�أرِْض،  بِذاِر  في  العائِلاُت  َتَتعاَوُن  اإِْذ  َتْشريَن،  في  الَحبِّ  بِذاِر  ُمْنُذ  َتْبَداأ  ُمَتواَرَثٍة،  عوَنٍة 

َمِر َلْيلاً،  َوَجْمِع الَحبِّ َوَدرِْسِه َعلى الَبْيَدر، َحْيُث َيْجَتِمُع الَفلَّاحوَن لِلسَّ

َوالميَجنا،  الَعتابا  َمواويَل  َوَيَتباَدلوَن  ِحكاِت،  َوالضَّ الِحكاياِت  َيْنثُروَن 

َوَفْرزِِه،  الَحبِّ  لَِدرس  ُيَبكِّروَن  ثُمَّ  َلُهْم،  َمناماٍت  الَقْمِح  ُحَلَل  َوَيتَِّخذوَن 

َوَتْخزيِن موَنِة الَمواشي ِمَن الَقشِّ َوالتِّْبِن وََغْيرِِه.

ـٌة،  ُحلَـّ ُمفرَُدهــا  الَقْمــِح:  ُحَلــُل 
الــّدرِْس.  بانِتظــارِ  َكْوَمــةٌ  َوهــَي 
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ِمــْن ُكلِّ َحــَدٍب  ْيتــوِن َتراُهــْم َيْنِســلوَن َفْجــراً        َوفــي َمْوِســِم الزَّ

ــاً، َوُيقاوِمــوَن ُســهاداً ُيْجِهــُد الُعيــوَن، هــذا  َوَصــْوٍب، َيعافــوَن فِراشــاً دافِئ

ــُع  ــّزاَد، َوَيْجَم ــُر ال ــُر ُيحضِّ ــاَء، َواآَخ ــُر الم ــذا ُيَحضِّ ــارَِش، َوه ــدُّ الَمف ُيِع

. اأَدواِت الَقْطــِف؛ اســِتْعداداً لرِْحَلــِة ِعْشــِقِه ال�أَبــديِّ

؟ - اإِلى اأْيَن اأيُّها الِفَلْسطيِنيُّ

- اإِلــى اأمِّ هــِذِه ال�أرِْض، اإِلــى الواِقَفــِة َعلــى التُّخــوِم َطــْوداً فــي َوْجــِه 

ــَجَرِة الــرَّؤوِم... َوَقــْد اأْعَيــْت ُجذورُهــا َمخالـِـَب  الغــوِل... اإِلــى هــِذِه الشَّ

الُمْقَتِلعيــَن، َوُمَخطَّطاتِِهــم، َوَحَمــِت الِفَلْســطيِنيَّ فــي الَجليــِل َوالُقــْدِس 

ال�أرِْض،  هــِذِه  َكْنعانِيَّــِة  ُعْنــواُن  ْيتــوِن،  الزَّ َشــَجَرُة  اإِنَّهــا  َوالَخليــِل... 

فــي  َوالَحــبِّ  الُحــبِّ  َتبــاُدَل  اْعتــادوا  الَّذيــَن  عاِشــقيها،  َوَكْنعانِيَّــِة 

ــتاِء،  ْفِء القــاِدِم َعلــى اأْبــواِب الشِّ َتْشــريَن، َوَتْصنيَعــُه فــي َجَلســاِت الــدِّ

ــِة  ــَع الباَع ــوِن َم ْيت ــِة بِالزَّ ــَل الفاِكَه ــم، َوَتْبدي ــاُوَل َوَجباتِِه ــادوا َتن ــا اْعت َكم

ــفوِح َوالوِهــاِد. الُمَتَجوِّليــَن َبْيــَن السُّ

ــِة الَمبانــي َوالَمســاِجِد صــوَرٌة اأْخــرى  اإِقاَم ــِد الُبيــوِت َو ــُة َعْق       َوِقصَّ

ــواِعَد  ــُد َس ــاً َيِج ــي َبْيت ــْن َيْبن ــُكلُّ َم ــطيِنيَِّة، َف ــِة( الِفَلْس ــَوِر )العوَن ــْن ُص ِم

الَحــيِّ َوالَقْرَيــِة َتَتضاَفــُر؛ لُِمعاَوَنِتــِه فــي َجْلــِب الِحجــاَرِة، َوَتْحضيــِر 

ْمِســِم َقْبــَل  اإقاَمــِة الُجــْدراِن، َوَمْلِئهــا بِالَخَشــِب َوَقــشِّ السِّ الطّيــِن، َو

َعَة َعلــى  َعْقــِدِه، َوِخــلاَل ذلِــَك ُيْنِشــدوَن ال�أهازيــَج، َوالَمواويــَل الُمَشــجِّ

ْت  الَعَمــِل، الَّتــي تُْعلــي ِمــْن قيَمــِة التَّعــاُوِن، َقْبــَل اأْن َيَتناَولــوا َوْجَبــًة اأِعــدَّ

ــها.  ــِة( َنْفِس ــِة )العوَن ــَت ِمظلَّ َتْح

َوَتَتَجلـّـى )العوَنــُة( َكذلـِـَك فــي ال�أْعــراِس الَّتــي َتْمَتــدُّ لِ�أيَّــاٍم تُقــاُم        

فيهــا الَول�ئِــُم، َوَيْنَشــِغُل الرِّجــاُل َوالنِّســاُء فــي اســِتْقباِل الَمْدُعوّيــَن، 

ـِة الَعريــِس،  اإِْخــراِج َزفَـّ يَّــِة َوالِحنّــاِء، َو حِّ ْبَكــِة َوالدِّ اإِقاَمــِة َحَلقــاِت الدَّ َو

ــعاَدَة. غــاُر َوالِكبــاُر يتقاســمون الَفرَْحــَة َوالسَّ الَّتــي َيَتســاَبُق اإَِلْيهــا الصِّ

ــٍة  َيْنِســلوَن: َيخرُجــوَن بِِخفَّ
َوُســرَعٍة.

َحــَدب َوَصــْوب: ِجهــات 
ُمْخَتلفــة.

ُسهاد: اأرَق.

التُّخوم: ال�أْطراف.

َطْود: َجَبل عاٍل َعظيم.

الرَّؤوُم: الّرؤوُف.

الوِهــاد: َجْمُع َوْهــَدة، َوِهَي 

ال�أراضي الُمْنَخِفَضُة.
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اإِْكــراِم عائَِلِتــِه بَِدعَوتِهــا اإِلــى        اأّمــا فــي ال�أْتــراِح َوال�أْحــزاِن، َفــاإِنَّ ُكلَّ ُطقــوِس َوداِع الُمَتَوفّــى َوَدْفِنــِه، َو

ــْن َمظاهــِر التَّعاُضــِد،  ــَدُه، ِم ــزاِء، َومــا َبْع ــاِم الَع ــَة اأيّ ــاِل الطَّعــاِم اإَِلْيهــا، َوُمشــاَرَكِتها ُحْزَنهــا طيَل اإِرْس ــِم، َو الَول�ئِ

ــاٍة. ــَج َحي ــٍة، َوَنْه ــواَن ُهوِيَّ ــا ُعْن ــطيِنيَِّة َوَبقائِه ــِة( الِفَلْس ــِتمَراِر )العوَن ــاٌة لِ�ْس ــَي َمْدع ــاِة، َوِه ــِل الُمواس َونُْب

ــَهداِء، َوِعيــاَدِة الَجرْحــى، َواْســِتْقباِل  اأْن َتَتَجلّــى )العوَنــُة( فــي َمواِكــِب َتْوديــِع الشُّ َوَلْيــَس َغريبــاً       

ــلاِة َعَلْيــِه َوَتْشــييِعِه  ال�أْســرى، َفمــا اإْن ُيْسَتْشــَهَد فَِلســطيِنيٌّ َحتـّـى َتْجَتِمــَع َعَلْيــِه الُقلــوُب، َوَتَتَفــرََّغ لَِوداِعــِه َوالصَّ

ــاِت  ْمكان ــُكلِّ ال�إِ ــا بِ ــا، َوَدْعِمه ــى جانِِبه ــوِف اإِل ــا، َوالُوق ــِه ُمصاَبه ــدوَن لُِمشــاَرَكِة عائَِلِت ــَرٌة، َيَتواَف ــُر َغفي َجماهي

ــِة  ــي رِعاَي ــم، َوالُمســاَهَمِة ف لِِه ــْن َمناِز ــَن ِم ــاُت الُمْحَتلّي ــُه َجّراف ــا َتهِدُم ــاِء م ــاَدِة بِن ــي اإِع ــاُوِن ف ــِة، َوالتَّع الُمتاَح

ــم.  ــِة َتعليِمِه ــْم َوَكفاَل اأْبنائِِه

ــاِء،  ــِل َوال�أْصِدق ــَن ال�أْه ــاٍم ِم ــٍة َواْهِتم ــُد ُكلَّ رِعاَي ــا َتِج ــِر، َفاإِنَّه ــا لِلاأْس ــرَُّض اأْبناُؤه ــي َيَتَع ــُر الَّت ــا ال�أَس       اأّم

ســاِت الرَّْســِميَِّة. َوفــي َمواِكــِب َتْحريــِر ال�أْســرى َتْنَطِلــُق الزَّغاريــُد، َوَتْصــَدُح الَحناِجــُر بِال�أناشــيِد؛ َفرَحــاً  َوالُمَؤسَّ

ــِن. ــُة الزَّنازي ــْت َفرَْحَتهــا َعَتَم ــلاُل، وََغيََّب َقْتهــا ال�أْغ ــي َفرَّ ــَرِة الَّت ــْمِل ال�أْس ــمِّ َش بَِل

ــفاِء لِلَجرحــى َوالُمصابيــَن، الَّذيــَن َيســُقطوَن فــي َمْيــداِن الُمواَجَهــِة،        َكمــا َتْلَهــُج ال�أْلِســَنُة بَِدْعــواِت الشِّ

ــَوُر ال�أْبهــى لِهــذا التَّاآخــي، الَّــذي  ْوِد َعْنُهــم. اإِنَّهــا الصُّ ِم، َوال�ْطِمْئنــاِن َعليِهــم َوالــذَّ َفَيَتداَفــُع النـّـاُس لِلتََّبــرُِّع بِالــدَّ

، َوَيْحَفــُظ َعَلْيــِه َوْحَدَتــُه َوَتماُســَكُه.  َيَمتــاُز بـِـِه َشــْعُبنا الِفَلْســطيِنيُّ

ــي  ــّروِح الَّت ــى هــذِه ال ــاً َعل ــا زاَل ُمحافِظ ــطيِنيَّ م ــي َنْحياهــا، اإِلّ� اأنَّ الِفَلْس ــِة الَّت ــِر الَحداَث ــَم َمظاِه َورَْغ      

اإِْن  ــَة التَّعــاُوِن، َوَيعيــُش َمظاِهــَر )العوَنــِة( فــي َقْرَيِتــِه، َوَمديَنِتــِه، وُمَخيَِّمــِه، َو َتُبــثُّ فيــِه َنْخــَوَة الُمســاَعَدِة، َوَحِميَّ

رِْث الغالــي،  َظَهــرَْت بِصــوَرٍة اأَقــلَّ ُوضوحــاً ِمّمــا كاَن فــي َعْيــِش اأْجــداِدِه. َوُهــَو َمْدعــوٌّ لِلِحفــاِظ َعلــى هــذا ال�إِ

ــِة. ــِه الَوَطِنيَّ ــِة، َوَمباِدئِ ــِه الّديِنيَّ ْنســانِيَِّة، وََعقيَدتِ ــِه ال�إِ تِ ــَع فِْطَر ــُه اْنِتمــاَءُه، َوَيْنَســِجُم َم ــُظ َل الَّــذي َيحَف
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الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

ُح َمْعنى )العوَنِة(. 1ـ نَُوضِّ

ْسلاُم، نَُدلُِّل َعلى ذلَِك. ٢ـ )العوَنُة( َمْظَهٌر ِمْن َمظاِهِر الَحياِة الَّتي َدعا اإَِلْيها ال�إِ

. واِج في ُمْجَتَمِعنا الِفَلْسطيِنيِّ ٣- َنذُكُر َمظاِهَر )العوَنِة( في ُمناَسباِت الزَّ

٤- َيِصُف الكاتُِب َطريَقَة بِناِء الُعقوِد الَقديَمِة في قُرانا َوُمُدنِنا الِفَلْسطيِنيَِّة، َنْشرَُح هِذِه الطَّريَقَة.

َدٍة، َنْكُتُب َبْعضاً ِمْنها. َهداِء َمكاَنٌة َعظيَمٌة في نُفوِس الِفَلْسطيِنيّيَن َتَتَجلّى في َمظاِهَر ُمَتَعدِّ ٥- لِلشُّ

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

ُح ذلَك. ْنساُن َعْبَر التّاريِخ َفوائَد التَّعاُوِن َفَجَعَلُه قيَمًة َعظيَمًة في َحياتِِه، نَُوضِّ 1ـ اأْدرََك ال�إ

، نَُعلُِّل ذلَِك. ٢ـ اْرَتَبَط َمْفهوُم )العوَنِة( بِال�نِتماِء الَوَطِنيِّ ِعْنَد الِفَلْسطيِنيِّ

ُح َدل�َلَة الِعباراِت َوالتَّراكيِب ال�آتَِيِة: ٣ـ نَُوضِّ

ْنساُن َمَدنِيٌّ بِالطَّْبِع.      ـ ال�إِ

  ـ "هللاُ في َعْوِن الَعْبِد ما داَم الَعْبُد في َعْوِن اأخيِه".

  ـ َيَتباَدلوَن َمواويَل الَعتابا َوالميَجنا، َوَيتَِّخذوَن ِمْن ُحَلِل الَقْمِح َمناماٍت َلُهم.

ُث َعْن َمظاِهِر )العوَنِة( الِفَلْسطيِنيَِّة في َمْوِسمي: ٤ـ َنَتَحدَّ

   اـأ زِراَعِة ال�أرِْض َوَحصاِدها.    

ْيتوِن.   ب ـ َقْطِف الزَّ

ــى: زب  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ــِه َتعال ــَع َقولِ ــِة( َم ــوُم )العوَن ــِجُم َمفه ــَف َينَس ــُح َكْي ٥- نَُوضِّ

ۈئ     ېئرب                                                                               )المائــدة:٢(
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َوَرَتْيِن الَفنِّيََّتْيِن ال�آتَِيَتْيِن: ُح الصُّ ٦- نُوضِّ

ْيتوِن الواِقَفُة َعلى التُّخوِم َطْوداً في َوْجِه الغوِل.    اـأ َشَجَرُة الزَّ

   ب ـ اأعَيْت ُجذورُها َمخالَِب الُمقَتِلعيَن.

7- َنْكُتُب قائَِمًة بَِبْعِض ال�أْنِشَطِة الَّتي ُيمِكُننا الِقياُم بِها َتحقيقاً لَِمَبداأِ )العوَنِة( في َمدرََسِتنا.

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ َنَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

(؟ ُن الَبديعيُّ في َكِلَمَتْي: )الُحبِّ َوالَحبِّ اـأ ما الُمَحسِّ  

٤ـ ِجناٌس ناِقٌص.     1ـ َتورَِيٌة.       ٢ـ ِجناٌس تامٌّ.       ٣ـ ِطباٌق.     

ب ـ ما الَعلاَقُة َبْيَن َكِلَمَتْي: )ال�أْفراِح َوال�أتراِح(؟  

ْجُع. ٤ـ السَّ      1ـ التَّراُدُف.    ٢ـ الطِّباُق.        ٣ـ التَّورَِيُة.  

ج ـ ما الَجْذُر الثُّلاثِيُّ لَِكِلَمِة )ُمِلّمات(؟  

٤ـ َمَلَم.     1ـ َلَمَم.          ٢ـ ماَل.            ٣ـ مَلَل.  

رفِيُّ لَِكِلَمِة )ُمعاَوَنٌة(؟ د ـ ما الَوْزُن الصَّ  

٤ـ ُمفاَعَلٌة. َلٌة.    ٢ـ ُمْفَتَعَلٌة.        ٣ـ َمْفَعَلٌة.     1ـ ُمَفعَّ



٩

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

ــيَخ  ــاأ فيهــا. ل�َزَم الشَّ ــداَد َوَنَش ــي َبغ ــَد ف لِ ــيٌّ )1877م -19٤٥م(، ُو ــيُّ شــاِعٌر ِعراِق ــروٌف الرُّصاف      َمع

(؛ لَِيكــوَن فــي  ال�ألوســي -اأَحــَد ُعَلمــاِء َبغــداَد الَمْعروفيــَن- اثَنَتــي َعْشــَرَة َســَنًة، َوَســّماُه )َمعــروَف الرُّصافِــيَّ

ــِة التَّدريــِس َبيــَن َبغــداَد  ــَل فــي ِمهَن . َتَنقَّ ــمَعِة الَحَســَنِة َنظيــراً لِمعــروٍف الَكرِْخــيِّ ــهَرِة َوالسُّ ــلاِح َوالشُّ الصَّ

اإِســتانبوَل َوالُقــْدِس، َواأصــَدَر َجريــَدَة )ال�أَمــِل( فــي َبغــداَد َســَنَة 19٢٣م، َكمــا انُتِخــَب ُعْضــواً فــي  َو

ــِة بِِدَمْشــَق فــي العــاِم ذاتـِـِه.  بِيَّ َمْجَمــِع اللَُّغــِة الَعَر

، َوَتدعــو اإِلــى التَّعــاُوِن ُمْبــرَِزًة َفضائَِلــُه،  ْنســانيِّ      َوالَقصيــَدُة ال�جِتماِعيَّــُة ال�آتَِيــُة َتَتنــاَوُل َماآثـِـَر ال�ْجِتمــاِع ال�إِ

ــُر ِمــَن ال�ْخِتــلاِف ُمبيَِّنــًة َنقائَِصُه. َوتُنفِّ

النّاُس لِلنّاِس

النّاُس لِلنّاِس

/ العراُق َمْعروٌف الرُّصافيُّ

َفَتحــُدُث َبيَنُهــم ُطــرُُق انِتفــاِع َيعيُش النّاُس في حاِل اجِتماِع

َلمــا كانــوا ِســوى َهَمــٍج رُعــاِع َوَلــو ســاروا َعلــى ُطــرُِق انِفــراٍد

ــياِع بالسِّ تَُســيَّع  بِاأحجــاٍر  َراأيــُت النـّـاَس كالُبنيــاِن َيْســمو

َوَيمَنــُع جانَِبْيــِه ِمــَن التّداعــي َفُيمِســُك َبعُضــُه َبعضــاً فَيْقوى

َوراِع َمرِعــيٍّ  َبيــَن  َجميعــاً  كذاَك النّاُس ِمن َعَجٍم وَُعرٍْب

لـِـُكلٍّ فــي َمجــاِل الَعيِش ســاِع َقد اشــَتَبَكْت َمصالُِحُهم َفُكلٌّ

ــباِع ــِة الّس ــَش عاِدَي َلعاشــوا َعْي ــٍض ــُم لَِبع ــعُي َبعِضِه ــْول� َس َوَل

ياع: الطِّلاء. السِّ

التَّداعي: ال�ْنِهيار.

عاِدَيُة: ُعدوان.
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الَيــراِع رَبُّ  َعجــَزُه  َتــدارََك  اإِذا رَبُّ الُحســاِم َثنــاُه َعجــٌز

ــجاِع ــيُف الشُّ ــُه َس َتلافــى َزيَغ ــٌغ ــراُه َزْي ــِب َع ــُم ال�أدي اإِْن َقَل َو

َصنــاِع بَِيــٍد  َثراُؤهــا  اأعيــَد  اإِْن َصِفــرَْت َيــٌد ِمــْن َرْيِع َزرٍع َو

جِتماِع اأِن اعَتَصمــوا بَِحبــِل ال�إ بِذاَك َقضى اجتماُع النّاِس َلّما

َوتُخِصُب في بِلاِدِهُم الَمراعي َفَتعلــو فــي ِديارِِهــُم الَمبانــي

ِمــَن الَعيــِش الرَّغيــِد َعلــى َيفاع َوَتســَتعلي الَحياُة بِِهم َفُتمســي

ــرِّ الَمســاعي ــم َعلــى ُغ َتعاُونُُه اإِلّ� ال�أقــواِم  َمَدنِيَّــُة  َومــا 

ــِبِهم ُمشــاِع ــْن َمكاِس ــاٍل ِم بِم ــاِس اإِلّ� ــح َفســاُد النّ ــم َيْصُل َوَل

للِجيــاِع الَمطاِعــُم  َوتُمتــاُر  ــى ــُئ للَيتام ــِه الَملاِج ــاُد بِ تُش

ــعاِع َمبــاٍن َتفيــُض الِعلــَم ُمؤَتِلــَق الشُّ بِــِه  لِلُعلــوِم  َوتُبنــى 

ــقاِء بُمســَتطاِع َومــا َحْمــُل الشَّ َحليــٌف َلُهــم  ــقاُء  َفالشَّ اإِلّ�  َو

رَبُّ الُحسام: الُمقاتِل.

َح. َتدارَك: َصحَّ

رَبُّ الَيراع: الكاتُِب.

َزْيٌغ: انِحراٌف.

َتلافى: اسَتبَعَد، َتَجنََّب.

َصِفرَْت: َخَلْت.

رَيع: َمردود، َمنتوج.

َيفاع: نُموُّ َوازِدهار.

ز.  تُمتاُر: تَُعدُّ وتَُجهَّ

ُمؤَتلٌق: ُمزَدِهٌر.

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

حيَحِة، َوبـِ )ل�( اأماَم الِعباَرِة غيِر الّصحيَحِة فيما َياأتي: 1ـ نُجيُب بـِ )َنعم( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

ِدِهم.  )       (    ـ انِتفاُع النّاِس في حاِل اْجِتماِعِهم اأْكَثُر ِمْن اْنِتفاِعِهم في حاِل َتَفرُّ

ْيُف َوالَقَلُم ِسلاحاِن َضرورِيّاِن لِلِحفاِظ َعلى َوْحدِة الُمجَتَمِع        )       (    ـ السَّ

ٍة َتْكُمُن في َهْجرِها لِلرّيِف َوَتعميرِها للَمديَنِة.              )       (      ـ َمَدنِيَُّة اأيَِّة اأمَّ

ِة اإِلّ� بَِتوظيِفها لِلماِل في الِبناِء َوالتَّْعميِر.            )       (    ـ ل� َيصُلُح َفساُد ال�أمَّ
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        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

1ـ َنْستَخرُج ِمَن الَقصيَدِة ما يتَِّفُق َوالِعباراِت ال�آتَيَة في الَمْعنى: 

    - قاَل َتعالى: زبڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ رب          )اآل عمران: 1٠٣(

    - عاَد ِمْن َعَمِلِه ِصْفَر الَيَدْيِن.  

اِعِر: ٢ـ ما ال�أموُر الَّتي ُيشيُر اإَِلْيها ال�ْسُم )ذاَك( في َقْوِل الشَّ

   بِذاَك َقضى اجِتماُع النّاِس َلّما       اأِن اعَتَصموا بَِحبِل ال�جِتماِع

َوَر الَفنِّيََّة في ال�أْبياِت ال�آتَِيِة: ُح الصُّ ٣ـ نوضِّ

ــياِع بالسِّ تَُســيَّع  بِاأْحجــاٍر  - َراأيُت النّاَس كالُبنياِن َيْسمو

ــباِع ــِة الّس ــَش عاِدَي َلعاشــوا َعْي - َوَلــْول� َســعُي َبعِضِهــُم لَِبعــٍض

ــعاِع     ــَق الشُّ َتفيــُض الِعلــَم ُمؤَتِل َمبــاٍن بِــِه  لِلـــُعلوِم  َوتُبـــنى   -

٤ـ َكْيَف نُْسِهُم في َترْسيِخ ِقَيمِ التَّعاُوِن في ُمجَتَمِعنا؟  

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
: رْفيِّ َنزُِن الَكِلماِت ال�آتَِيَة بِالميزاِن الصَّ

      اـأ انِتفاعاً.       ب ـ تُشاُد.       ج ـ َتعاَوَن.       د ـ ُمؤَتِلقاً.

َة الُمْجَتَمِع الُمتعاوِِن في الَقصيَدِة؟ َر الّشاِعُر قُوَّ ٢ـ َكْيَف َصوَّ

٣ـ ما العيَشُة الَّتي َتَوقََّع الّشاِعُر اأْن َيعيَشها النّاُس في حاِل َعَدِم َتعاُونِِهم؟

٤ ـ َكْيَف َيْسعى النّاُس في َمصالِِح َبْعِضِهْم في العاَدِة؟

ُة في َنَظِر الّشاِعِر؟ ٥ـ ما الَمَدنِيَُّة الَحقَّ
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الَقواِعــــُد

ال�ْسُم الَمْجروُر ِبَحْرِف اْلَجرِّ

اأ- الَمْجموَعُة ال�أولى:َنْقَراأ:

ْمِس في رابَِعِة النَّهاِر.- 1 َيْعرُِف الَحقيَقَة ِمْثَل الشَّ

اأْفَلَت ُحسيٌن ِمْن تِْلَك التُّْهَمِة.- ٢

 الَمْجموَعُة الثّانَِيُة:ب- 

هاَدَتيِن. - 1 كاَن ُعَمُر َيْنِطُق دائِماً بِالشَّ

٢ -. ل� َيْقَبُل هللاُ -َتعالى- اأْن َتكونوا ِمَن الّساِكتيَن َعِن الَحقِّ

لِ�أبيَك َعَلْيَك َفْضٌل َكبيٌر، َوللِه ُكلُّ الَفْضِل.- ٣

ْلنا الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط في الَمْجموَعتْيِن )اأ، ب(، َوَجْدنا اأنَّها اأْسماءٌ، َواأنَّ َنَتاأمَُّل:       اإِذا َتاأمَّ

ُكّلاً ِمْنها َقْد ُسِبَق بَِحرٍْف ِمْن ُحروِف الَجرِّ ال�آتَِيِة: )في، ِمْن، الباِء، الّلاِم(؛ لِذا َيكوُن ال�ْسُم الَّذي 

َيلي تِْلَك الُحروَف اسماً َمْجروراً، لِكنَّ الُملاَحَظ اأنَّ تِْلَك ال�أْسماَء الَمْجروَرَة َقِد اْخَتَلَفْت َحَرَكُتها، 

َوَتْعليُلنا ل�ْخِتلاِف الَحَرَكِة؛  َكِلَمُة )رابَِعة(، َظَهرَْت َعَليها الَكْسَرُة، َوَكِلَمُة )تِْلَك( الَفْتَحُة،  َفَمَثلاً 

اأنَّ ال�أْسماَء الُمْعَرَبَة تَُجرُّ، َوَتكوُن َعلاَمُة َجرِّها الَكْسَرَة، ِمْثَل: َكِلَمِة )رابِعة(، اأّما ال�أْسماُء الَمْبِنيَُّة، 

َبِب؛ َلْم  ْعرابِيُّ َولِهذا السَّ ِمْثَل: َكِلَمِة )تِْلَك(، َفَتْبقى ُمْحَتِفَظًة بَِحَرَكِة بِنائِها َمْهما اْخَتَلَف َموِقُعها ال�إِ

تَُجرَّ بِالَكْسَرِة، َبْل َبِقَيْت َمْبِنيًَّة َعلى الَفْتِح في َمَحلِّ َجرٍّ.

هاَدَتْيِن(، َوَكِلَمَة )الّساِكتيَن(،        َوبِالنََّظِر اإِلى اأمِثَلِة الَمْجموَعِة )ب(، َنِجُد اأنَّ َكِلَمَة )الشَّ

في  الياَء،  الَجرِّ  َعلاَمُة  َوكاَنْت  َجرٍّ،  َحرُْف  َسَبَقها  لِ�أنَُّه  َمْجروَرًة؛  جاَءْت  َقْد  )اأبيَك(  وَكِلَمَة 

هاَدتْيِن(، َوَجْمِع الُمَذّكِر الّسالِِم )الّساِكتيَن(، َوال�أْسماِء الَخْمَسِة )اأبيَك(، َفَجميُعها  الُمَثنّى )الشَّ

َمْجروَرٌة بَِعلاَمِة َجرٍّ َفْرِعيٍَّة.
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َنْسَتْنِتُج:

١-   ال�ْســُم الَمْجــروُر بَِحــرِْف الَجــرِّ: ُهــَو ُكلُّ اْســٍم ُيْســَبُق بِاأَحــِد ُحــروِف الَجــرِّ ال�آتَِيــِة )ِمــْن، اإِلــى، 

ــْم  ــَك َل ــَل: رُبَّ اأٍخ َل ( ِمْث ــاِء الَقَســِم، رُبَّ ــّلاِم، واِو الَقَســِم، ت ــاِء، الــكاِف، ال ــْن، َعلــى، فــي، الب َع

ــَك. َتِلــْدُه اأمُّ

2-   تَُجــرُّ ال�أْســماُء الُمْعَرَبــُة بِالَكْســَرِة ِمْثــَل: ُعَمــُر اأْنقــى ِمــْن َضــْوِء الَفْجــِر، بِاْســِتْثناِء ال�أْســماِء الَّتــي تَُجــرُّ 

ــِر الّســالِِم، َوال�أْســماِء الَخْمَســِة، َوِمــْن اأْمِثَلــِة ذلَِك:  بَِعلامــاٍت َفْرِعيَّــٍة، ِمْثــَل: الُمَثنـّـى، َوَجْمــِع الُمَذكَّ

اأ- َفرَِح الّلاِعُب بِالجائَِزَتْيِن.

  َوَكفى بِعاِدَيِة الَحواِدِث ُمْنِذراً      للغافِليَن َلِو اْكَتَفوا بَِعوادي                    )البارودّي(ب- 

َسَة لِ�أبيِه.ج-  َكاأنَّ الُمَؤسَّ

ــاً فــي  ــُه اْســماً َمْبِنيَّ ــاً َعلــى َحَرَكِتــِه، َفُنْعرُِب 3-  اإِذا ُســِبَق ال�ْســُم الَمْبِنــيُّ بَِحــرِْف َجــرٍّ؛ َفاإِنَّــُه َيْبقــى َمْبِنيّ

قوا َلُه التُّْهَمَة.  َمَحلِّ َجرٍّ بَِحرِْف الَجرِّ، َوِمثاُل ذلَِك: َلفَّ

 َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َوَنْسَتْخرُِج ال�أْسماَء الَمْجروَرَة بَِحرِْف الَجرِّ، ُمَبيِّنيَن َعلاَمَة الَجرِّ:

لِيَِّة في  ْو     َكلََّفْت ُمَنظََّمُة ال�أَمِم الُمتَِّحَدِة القاِضَي ال�أَمِميَّ )ريتشارد غولِدستون(  بَِتَرؤُِّس َلجَنِة التَّحقيِق الدَّ

َة َبعَد حرب العام ٢٠٠8م على الِقطاِع.  َمجاِزِر ال�حِتلاِل ِضدَّ اأبناِء َشعِبنا في ِقطاِع َغزَّ

 ، ْوليِّ ْنسانِيِّ الدَّ ، َواأشاَر اإِلى انِتهاِكِه الّصارِِخ لِلقانوِن ال�إِ      وقد َكَشَف َتقريُر اللّْجَنِة َعِن الَوْجِه الَحقيِقيِّ لِلَعُدوِّ

َقنابَِل  ًة  َمِة، خاصَّ الُمَحرَّ لِلاأسِلَحِة  الَعُدوِّ  اْسِتْخداَم  التَّقريُر  َواأثَبَت  الُعدوان،  َجرائَِم َحرٍْب في ذلَِك  َوارتِكابِِه 

، واسِتخداِم  الِفسفوِر ال�أبَيِض، َوالَقذائَِف الِمْسمارِيََّة؛ ما اأّدى اإلى اسِتشهاِد َحواَلي اأْلٍف َواأْرَبِعِمَئِة فَِلسطينيٍّ

سعاِف َوالَمبانَِي  الَعُدوِّ المَدنِيّيَن الِفَلسطينيّيَن ُدروعاً َبَشرِيًَّة، َواسِتهدافِِه الَمدارَِس َوالُمسَتشَفياِت، َوَسيّاراِت ال�إ

، َوُمنَشاآِت الِمياِه  ْنتاِج الِغذائيِّ َكِنيََّة، َوالُبنى التَّحِتيََّة، َوَتْدميِر الُجسوِر َوَمصانِِع ال�إِ الُحكوِميََّة، َوالِعماراِت السَّ

يَِّة لِِمياِه الَبحِر. حِّ َوالُمعاَلَجِة الصِّ

)مهّمة بيتّية(
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التَّْدريُب الثَّاني:      

َنَضُع الَكِلماِت ال�آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة، بَِحيُث َتكوُن َمْجروَرًة بَِحرِْف جرٍّ:  

جـ- الَفريَقاِن.       د- اأبوَك. اأ- التَّواُضُع.    ب- الُمْسِلموَن.  

التَّْدريُب الثّالُِث:

نُْعرُِب ما َتْحَتُه ُخطوٌط في الِمثاَلْيِن ال�آتَِيْيِن:

َوَهْل ُيطاَبُق ُمْعَوجٌّ بُِمْعَتِدِل. َوشاَن ِصْدَقَك ِعْنَد النّاِس ِكْذُبُهُم  

)الطُّْغرائِّي( 
                        

َواأْنَت َتْخُذلُني في الحاِدِث الَجَلِل. َفُقْلُت: اأْدعــــوَك لِْلُجلّى لَِتْنُصرَني  

جابة الصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أول: نضع دائرة حول رمز ال�إ

1- اأي حرف مّما ياأتي من حروف الجر؟

اأ- ثّم.                ب- على.               ج- اإّن.             د- لو.  

٢- اأي الجمل ال�آتية اشتملت على اسم مجرور بالحرف؟

      اأ- التكافل ال�جتماعّي ثقافة راقية.      ب- المخالطة وال�ستهتار يزيدان العدوى.

     ج- الوقاية نهج حياة.                   د- الصّحة تاج على رؤوس ال�أصّحاء.

السؤال الثاني: نعّين ال�سم المجرور بالحرف فيما ياأتي:

 1- قال تعالى: »َفِبما رَْحَمٍة ِمَن اللِه لِْنَت َلُهم َوَلو ُكْنَت َفظّاً َغليَظ الَقْلِب ل�ْنَفّضوا ِمْن َحْولَِك«.          

 ٢- ل� َيْعني التَّساُمُح التّنازَُل َوالتَّساُهَل في ال�أموِر ُكلِّها.

 ٣- قاَل رَسوُل اللِّه -َصلّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم-: »الُمْسِلُم َمْن َسِلَم الُمْسِلموَن ِمْن لِسانِِه َوَيِدِه، َوالُمهاِجُر َمْن 

) َهَجَر ما َنهى اللُّه َعْنُه«. )َرواُه الُبخارِيُّ

السؤال الثالث: نمثل بجملة على ما ياأتي:

1- اسم مجرور بكسرة مقّدرة.

٢- اسم مجموع جمع مذكر سالماً مجروراً بالحرف.

٣- ضمير متّصل بحرف جّر.

ورقة عمل

)اآل عمران: 1٥9(
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َوَمْن َيْكُتْمها...

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

راســاِت  لـِـَد عــاَم 19٤9م فــي ِدَمْشــَق، َعِمــَل ُمديــراً لَِتْحريــِر َمَجلَّــِة الدِّ ، ُو        َوليــد َقّصــاب اأديــٌب ســورِيٌّ

ــْن  ــا(، َوِم ــٌم َوَضحاي ــار(، َو)عاَل ــِة َبّح ــْن رِْحَل ــاٌت ِم ــْعرِيَِّة: )َيوِميّ ــِه الشِّ ــْن َدواويِن ــِة، َوِم بِيَّ ــلاِميَِّة َوالَعَر ْس ال�إِ

َمْجموعاتـِـِه الَقَصِصيَّــِة )الَخيــُط الّضائـِـُع(. 

ســاِت ال�أقطــاِر  ِتــِه )َوَمــْن َيْكُتْمهــا...( َبْعــَض َجوانـِـِب الَفســاِد الُمْنَتِشــَرِة فــي ُمَؤسَّ       َوَيْكِشــُف فــي ِقصَّ

ميِر، َوُمحاَرَبِة ُكلِّ اأْشــكاِل الَفســاِد، َوالَمْحســوبِيَِّة. بِيَّــِة، َوَيْدعــو فيهــا اإِلــى الَعداَلــِة، َوَتْحكيــِم الضَّ الَعَر

2 الَوْحَدُة
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َوَمْن َيْكُتْمها...

      ُعْثمــاُن َيْعــرُِف الَحقيَقــَة ُكلَّهــا، ل� َيْخفــى َعَلْيــِه َخيــٌط ِمــْن 

ــْمِس فــي رابَِعــِة النَّهــاِر، كاَن َيْعــرُِف  ُخيوِطهــا، واِضَحــًة اأماَمــُه ِمْثــَل الشَّ

ــِه،  ــاُب في ــِه َول� َيرْت ــي َنْفِس ــاُب ف ــْد َيرْت ــُه، َوَق ــرُِف َنْفَس ــا َيْع ــَر ِمْثَلم ُعَم

ُعَمــُر اأْنقــى ِمــْن َضــوِء الَفْجــِر، َواأْصفــى ِمــَن المــاِء الــزُّل�ِل، َصديُقــُه فــي 

ــَف  ــي َمواِق ــَرُه ف ــَنواٍت، َخُب ــِر َس ــْن َعْش ــَر ِم ــُذ اأْكَث ــِل، ُمْن ــِة َوالَعَم راَس الدِّ

ــوارِِح  ــفَّ الَج ــِد َواللِّســاِن، َع ــَف الَي ــُه اإِلّ� َنظي ــا َعَرَف ــا، م ــَر َله ل� َحْص

قــوا َلــُه هــِذِه  ْئــِب ِمــْن َدِم اْبــِن َيْعقــوَب، َلفَّ َوالُفــؤاِد، َبريئــاً َبــراَءَة الذِّ

ــْوَل. ــُه َول� َط ــْوَل َل ــٌف، ل� َح ــٌل َضعي ــُه رَُج ــَرَة؛ لِ�أنَّ ــَة الَخطي التُّْهَم

ـُه ل� َســَنَد َلــُه، َول� َدْعــَم، َول�        صــاروا َجْميعــاً اإِْلبــاً َعَلْيــِه؛ لِ�أنَـّ

ــُه، َوَكــذا َكمــا َيقــوُل  َوســاَطَة، َفصــاَر َلُهــْم ُطْعمــاً َســْهلاً، ل� َبواِكــَي َل

َعفــاِء فــي ُكلِّ َزمــاٍن َوَمــكاٍن، َيصيــروَن دائِمــاً  َزميُلُهــم عــاِدل:ٌ َشــاأُْن الضُّ

ــَة. ــَم الرِّماَي ــُد اأْن َيَتَعلَّ ــْن ُيري ــَة َم َدريَئ

ـذي َيْرَتشــي  ، ُهــَو الَـّ       ُحَســيٌن ُمديــُر الّدائِــَرِة، الُمْجــرُِم الَحقيقــيُّ

َســَة َمْزرََعــُة اأبيــِه، َيَتَصــرَُّف فيهــا َكمــا  َوَيْقِبــُض باْســِتْمرارٍ، َكاأنَّ الُمَؤسَّ

ــِة  َس ــي الُمَؤسَّ ــُع ُمَوظَّف ــوٍم، َوَجمي ــي ُكلِّ َي ــا ف ــْن اأْموالِه ــرُِق ِم ــاءُ، َيس َيش

َيْعَلمــوَن ذلـِـَك ِعْلــَم الَيقيــِن، َولِكــْن َمــْن ذا الَّذي َيْجُرُؤ ِمْنُهــْم اأْن َيَتَكلََّم؟! 

َيْعرِفــوَن َجميعــاً نُفــوَذ الرَُّجــِل، َواأقارَِبــُه، َواأْصِدقــاَءُه، َوَيْخشــوَن َباأَْســُه، َفــلا 

َعفــاِء، وَُعَمــُر ُهــَو الحائـِـُط الَقصيــُر. ُبــدَّ اأْن َتْلِبــَس التُّْهَمــُة واِحــداً ِمــَن الضُّ

     فــي َهْمــٍس َغيــِر َمْســموٍع داَر َبْيــَن ُعثمــاَن وعــاِدٍل، اأَحــِد ُزَملائِــِه 

َســِة: الطَّيِّبيــَن فــي الُمَؤسَّ

َوليد َقّصاب/ سورّية

رابَِعُة النَّهاِر: َوْقُت الظَّهيَرِة.

  

عاً. اإِْلباً: ُمَتَجمِّ

ل� َبواِكَي َلُه: ل� َيْبكيِه اأَحٌد.

ريَئُة: ما ُيسَتَتر بِِه من  الدَّ
تُرٍْس وَغيرِِه.
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. - ُحَسيٌن َمْدعوٌم، واِصٌل، َلُه َظْهٌر َقوِيٌّ

     وََغَمَز بَِعيِنِه، َفباَدَلُه ُعْثماُن الَهْمَس قائِلاً: َولِكنَّ ُعَمَر َبريءٌ، اأْنَت َتْعرُِف ذلَِك َيقيناً، لِماذا ُيْؤَخُذ بِها!

قاَل عاِدٌل: لِ�أنَُّه ل� ُبدَّ اأْن َيْحِمَلها اأَحٌد.

لوَنها ِضدَّ َمْجهوٍل َكما َيْحُصُل اأحياناً؟ ُت ُهَو ال�آَخُر َيميناً َوِشمال�ً: لِماذا ل� ُيَسجِّ قاَل هاِمساً َيَتَلفَّ

َوبِالَهْمِس َنْفِسِه اأجاَب عاِدٌل: لِ�أنَّ ُحَسْيناً ُمديَر الّدائَِرِة ُيريُد اإيهاَم الَمْسؤوليَن بَِمهاَرٍة ِمْن َمهاراتِِه.

َوَلْم ُيْكِمْل، َفاْسَتَحثَُّه ُعْثماُن َعلى الَكلاِم: ماذا َتْقِصُد؟

تـِـِه، َوُيْظِهــَر اأنَّ َعيَنــُه  َل قُْدَرَتــُه َعلــى اْكِتشــاِف ال�ْخِتــلاِس فــي دائَِر - اأْقِصــُد اأنَّ ُمديــَر الّدائـِـَرِة الُمْحَتــَرَم ُيريــُد اأْن ُيَســجِّ

ســاِهَرٌة، َتْســَتطيُع اْكِتشــاَف الُمَتلاِعبيــَن، َوَتْقديَمُهــم اإِلــى الَعداَلِة.

ــِه الِخنــاَق َيضيــُق َحــْوَل َصديِقــِه الَبــريِء ُعَمــَر، تُْخفــى  ــاأمِّ َعيِن ــِر، َوُهــَو َيــرى بِ َب       كاَن َضميــُرُه َيِخــُزُه َوْخــَز ال�إِ

ــرَِم  ــُق الُمْج ــُكُت، ُكلٌّ َيَتَملَّ ــُع ُيشــارُِك اأو َيْس ــُر َتوقيعــاٌت، َوالَجمي ــُق، وتَُغيَّ ُر َوثائِ ــَزوَّ ــَتَنداٌت، وتُ ــُق ُمْس اأْوراٌق، َوتُْخَتَل

ــِع، ُكلٌّ عــارٌِف،  ــَنِة الَجمي ــى اأْلِس ــقِّ َعل ــُة الَح ــْت َكِلَم ــِه، َخرَِس ــي َنوالِ ــاً ف ــوِذِه، اأو َطَمع ــْن نُف ــاً ِم ؛ َخْوف ــيَّ الَحقيِق

ــّزوِر. ــي ال ــراَر ُمشــارِكوَن ف ــوَن، َوال�أْش ــَن صاِمت ــنَّ الطَّيِّبي َولِك

ــِة ُمطَِّلعــاً  َس ــِه فــي الُمَؤسَّ ــِم َموِقِع ــْد كاَن بُِحْك ــَتَنداٌت؛ َفَق ــٌة َوُمْس ــِه اأِدلَّ ــَة، َوَتْحــَت َيدي      ُعْثمــاُن َيعــرُِف الَحقيَق

اإِذا َفَعــَل َوَنجــا ِمــْن َعــذاِب َضميــرِِه  ــهاَدَة؟ َو ؟ اأَيْكُتــُم الشَّ َعلــى ُكلِّ َشــْيٍء، َهــْل َيجــوُز اأْن َيَظــلَّ ســاِكتاً َعــِن الَحــقِّ

ــُدُه َليــَل َنهــاَر، اأَيْنجــو ِمــْن َعــذاِب هللاِ؟ قــاَل -َتعالــى-: زبٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ   الَّــذي اأْصَبــَح َســوطاً َيْجِل

ڤ  ڦ   ڦ  ڦرب  )الَبَقــرَة: ٢8٣(

ــي  ــَر ف ــَورََّط، َفُيَفكِّ ــِه اأْن َيَت ــاً َعلي ــِه، خائِف ــي داِخِل ــُل ف ــا َيْعَتِم ــسُّ بِم ــِه، ُيِح ــَن اإَِلي ــرََب الُمَقرَّبي ــاِدٌل اأْق       كاَن ع

ْعصــاِر، َفَهَمــَس َلــُه ذاَت َيــوٍم، َوَقــْد اأتيَحــْت َلُهمــا َخْلــَوٌة ل� َتراُهمــا فيهــا َعيــٌن ِمــَن الُعيــوِن الَمْبثوَثــِة فــي  ُمواَجَهــِة ال�إِ

ــَك َوقــوُت ِعيالِــَك  ــُل ُعَمــَر، َوقوتُ ــَت رَُجــٌل َضعيــٌف ِمْث ــاِر يــا ُعْثمــاُن، اأْن ــاَك اأْن َتْلَعــَب بالنّ راً: اإِيّ ُكلِّ َمــكاٍن، ُمَحــذِّ

فــي اأيديِهــْم، َبــْل َحياتُــَك ُكلُّهــا فــي اأيديِهــْم، هــُؤل�ِء َظَلَمــٌة َيْســَحقوَن ُكلَّ َمــْن َيِقــُف فــي َوْجِهِهــم.

ــِه، اأو ُيْلقــى  ــُل الِمْشــَنَقِة َحــْوَل ُعُنِق ــى َيْلَتــفَّ َحْب ــُه َحتّ ــْل َنَدُع ــُر يــا عــاِدُل، َه ــٍب َمْحــروٍق: وَُعَم ــْن َقْل      قــاَل ِم

ــْجِن؟! فــي َغياِهــِب السِّ
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راً: اإِيّاَك اأْن َتْرَتِكَب هِذِه الَحماَقَة.  قاَل عاِدٌل ُمَحذِّ

 قاَل ُعْثماُن ُمْحَتّداً: َحماَقًة!

ــَل َمصيــِر ُعَمــَر ِمــْن  ــوُت الَقــوِيُّ َفَقــْط ُهــَو الَمْســموُع، َســَتْلقى ِمْث ــْن َيْســَتِمَع اإَِلْيــَك اأَحــٌد، الصَّ ــُه َل ــٌة؛ لِ�أنَّ - َحماَق

َغيــر اأْن تُْنِقــَذُه.

- َوَهْل اأْكُتُم الّشَهاَدَة؟

ــْجَن َمــَع        قــاَل عــاِدٌل ُمحــاوِل�ً اْمِتصــاَص اْنِفعــاِل ُعْثمــاَن: َشــهاَدتَُك َســَتُجرُّ َعَلْيــَك الَهــلاَك، َســُتْدِخُلَك السِّ

ــْر اأْهَلــَك... ِعياَلــَك، َوَقــْد َتْنَفُعُه  ُعَمــَر، َوَلــْن َتْنَفَعــُه فــي َشــْيٍء، َفاأْبــِق َعلــى َنْفِســَك، الَحــيُّ اأولــى ِمــَن الَميِّــِت، َتَذكَّ

ــْجِن اأْكَثــَر ِمّمــا َتْنَفُعــُه َواأْنــَت َمَعــُه فــي داِخِلــِه. َواأْنــَت خــارَِج السِّ

      َلــْم َيْســَتِطْع ُعْثمــاُن اأْن َينــاَم فــي تِْلــَك اللَّيَلــِة، َغــداً َموِعــُد الَجْلَســِة 

ــهوِد، ثـُـمَّ ُيْنَطــُق بِالُحْكــِم، ُكلُُّهــم ِضــدُّ ُعَمــَر،  الَّتــي ُيْســَتَمُع فيهــا اإِلــى الشُّ

، َوَيَتَملَُّقــُه، َوَيْخشــاُه، ُكلُُّهــم َنفــى اأيَّ ُشــْبَهٍة َعــْن  َوُكلُُّهــم ُيهــاِدُن الَقــوِيَّ

ــاأيُّ  ــًة َبيضــاَء،  َف - َحماَم ــرُِم الَحقيقــيُّ ــَو الُمْج ــُه -َوُه ــيٍن، وَجَعَل ُحَس

غيــَرَة. ــاأُْكُل ال�أْســماَك الصَّ ــزاُل اأْســماُك الِقــرِْش َت ــٍم هــذا؟ ل� َت ُظْل

ُد نِفاقاً.  َيَتَملَُّقُه: َيَتَودَّ

وَلــِة َليــَل َنهــاَر، َول� ُيَحــرُِّك اأَحــٌد ســاِكناً، اأمــا َيْكفيــِه مــا ِعْنــَدُه ِمــْن        لِمــاذا َيْســرُِق ُحَســْيٌن، َوَيْنَهــُب اأْمــواَل الدَّ

ــْن  ــْت: َهــْل ِم ــَلاأْت قاَل ــَم، ُكلَّمــا اْمَت ــُل َجَهنَّ َعمــاراٍت وََعقــاراٍت ... َو... َو، األ� َيْشــَبُع هــُؤل�ِء! اإِنَّ َخزائَِنُهــم ِمْث

ــَروَن الباِطــَل َحّقــاً، ــاُس، َوَجُبنــوا، وََعُمــوا َحتّــى صــاروا َي َمزيــٍد؟ َولِمــاذا َقُمــَؤ النّ

 َوالَحقَّ باِطلاً؟!

َيقوُل َلُه عاِدٌل الّساِكُت ال�أْخرَُس: لِ�أنَّ )حاميها َحراميها(.

ــِه  ــُه صــوَرُة ُعَمــَر َوُهــَو ُيســاُق َذليــلاً خائِفــاً، َوَقــْد َوَضعــوا الُقيــوَد فــي َيديــِه، َوَســَحبوُه ِمــْن َوراِء َمْكَتِب      ل� تُفارِقُ

ــوِل  ــْن َق ــوَن ِم ــم َتخاف ، َولِكنَُّك ــيَّ ــصَّ الَحقيِق ــوَن اللِّ ــم َتْعرِف ــوُل: ُكلُُّك ــَو َيق ــَتْنِجداً، َوُه ــم ُمْس ــُت اإِليِه ــلاً، َفَيْلَتِف َذلي

ــاِر؟ ، لِمــاذا ِصْرتُــم ُجَبنــاَء؟ األ� َتخافــوَن َبْطــَش الُمْنَتِقــِم الَجبّ َكِلَمــِة الَحــقِّ

.  َقُمَؤ: َذلَّ

ُة. ُة َوالقوَّ دَّ  الَبْطُش: الشِّ
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 اأَخَذْتــُه ِســَنٌة ِمــْن َنــوٍم، ثُــمَّ َصحــا َفزِعــاً، َوَصــوُت ُعَمــَر ُيــَدّوي فــي اأُذَنيــِه 

َكصافـِـَرِة اإِْنــذاٍر: اأيُّهــا الّســاِكتوَن َعلــى الباِطــِل، األ� َتخافــوَن َبْطــَش الُمْنَتِقــِم 

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

حيَحِة فيما َياأْتي:- 1 اإِشاَرَة )×( اأماَم الِعباَرِة َغيِر الصَّ حيَحِة، َو َنَضُع اإِشاَرَة ) √( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

)     (    . ِة ِهَي َعَدُم اإِْخفاِء شهاَدِة الَحقِّ    اأ- الِفْكَرُة الرَّئيَسُة في الِقصَّ

ِة.     )     ( ْخِصيََّة الرَّئيَسَة في الِقصَّ   ب- ُيَعدُّ ُعْثماُن الشَّ

  ج- كاَن ُعَمُر الُمْجرَِم الَحقيِقيَّ الَّذي َيَتَملَُّقُه الَجميُع َخْوفاً ِمْن نُفوِذِه.   )     (

ِة.     )     ( ْخِصيََّة الثّابَِتَة َغيَر الُمَتَغيَِّرِة في الِقصَّ   د-  ُيَعدُّ ُعْثماُن الشَّ

  هـ- اْسَتوحى الكاتُِب َبْعَض الُمْفرَداِت ِمَن الُقراآِن الَكريِم.    )     (

ِة؟- ٢ بَِم اتُِّهَم ُعَمُر في بِداَيِة الِقصَّ

لَِم اأْلِصَقِت التُّْهَمُة بُِعَمَر دوَن َغْيرِِه؟- ٣

ِة؟- ٤ َمِن الُمْجرُِم الَحقيِقيُّ في الِقصَّ

ما ال�أْسباُب الَّتي َمَنَعْت ُمديَر الّدائَِرِة ِمْن َتْسجيِل الَقِضيَِّة ِضدَّ َمْجهوٍل؟- ٥

لِماذا َلْم َيْسَتِطْع ُعْثماُن النَّوَم َليَلَة الُمحاَكَمِة؟- ٦

 ِسَنٌة: نُعاٌس.

ــِر: زبٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ   ــلاِة الَفْج ــي َص ــَراأ ف ــَو َيْق ــاِم َوُه م ــوُت ال�إِ ــِه َص ــي اأُذَني ــَدَح ف ــمَّ َص ــاِر؟ ثُ الَجبّ

ڤ  ڦ   ڦ  ڦرب 

ــلاِة، َدَخــَل  مــاِم، َوَلّمــا عــاَد ِمــَن الصَّ ْبــِح َمــَع ال�إِ ــاأ؛ لُِيــْدرَِك َصــلاَة الصُّ ــَل َيَتَوضَّ        َهــبَّ ِمــْن فِراِشــِه واِقفــاً، وََعجَّ

ُغْرَفــَة اأول�ِدِه لُِيَقبَِّلُهــم، َوَيدُعــَو َلُهــم واِحــداً واِحــداً، َوَهَمــَس َبيَنــُه َوَبيــَن َنْفِســِه َوُهــَو ُيغــاِدُر ُغْرَفَتُهــم: َلُكــم َولـِـَي هللاُ! 

هــاً اإِلــى الَمْحَكَمــِة. ثـُـمَّ َدَخــَل ُغْرَفَتــُه، َفَلِبــَس ثِياَبــُه فــي َصْمــٍت، وَغــاَدَر الَمْنــزَِل ُمَتَوجِّ

   )الَبَقرَة: ٢8٣(
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        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

ِتــِه ِمــْن َقولِــِه َتعالــى: زبٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  - 1 اْســَتوحى الكاتِــُب ُعْنــواَن ِقصَّ

ــارِِئ. ــى الق ــَك َعل ــَر ذلِ ــُن اأَث ڦرب، نَُبيِّ
ْدل�ِء بَِشهاَدتِِه؟- ٢ َكيَف حاَوَل عاِدٌل التَّاأْثيَر َعلى ُعْثماَن لَِثْنِيِه َعِن ال�إِ

ِة )حاميها َحراميها(، اأيَن َتِجُد ما َيَتناَسُب َمَع ذلَِك في واِقِعنا؟- ٣ َيقوُل الَمَثُل الوارُِد في الِقصَّ

هاَدِة َتنازََع ُعْثماَن َهواِجُس َكثيَرٌة، َنْذُكُر ِمثاَلْيِن َعَلْيها.- ٤ في َليَلِة الشَّ

ما َدل�َلُة الِعباراِت ال�آتَِيِة:- ٥

 اأ-  ُعَمُر ل� َبواِكَي َلُه.

َبِر.ب-   كاَن َضميُرُه َيِخُزُه َوْخَز ال�إِ

 ُعيوُن ُحَسيٍن َمْبثوَثٌة في ُكلِّ ال�تِّجاهاِت.ج- 

 قوتَُك َوقوُت ِعيالَِك في اأيديِهم.د- 

ما الَّذي َيَتَرتَُّب َعلى اْنِتشاِر الَوساَطِة َوالَمْحسوبيَِّة في الُمْجَتَمِع؟- ٦

اأْنَشاأْت َدْوَلُة فَِلْسطيَن َهيَئَة ُمكاَفَحِة الَفساِد، ما َدورُها؟- 7

ُح الّصوَرَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن:- 8 نَُوضِّ

اأ- َشهاَدتَُك َسَتُجرُّ َعَليَك الَهلاَك.

ب- ل� َيْخفى َعَلْيِه َخيٌط ِمْن ُخيوِط الَحقيَقِة. 

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
َنرُدُّ اْلَكِلماِت ال�آتَِيَة اإلى ُجذورِها: الزُّل�ل، اإيهام، اآثِم، ِسَنة.- 1

نُْعرُِب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:- ٢

؛ َخوفاً ِمْن نُفوِذِه، اأو َطَمعاً في َنوالِِه.  اأ- ُكلٌّ َيَتَملَُّق الُمْجرَِم الَحقيِقيَّ

 ُعْثماُن َيعرُِف الَحقيَقَة. ب- 

 يلتُف َحْبُل الِمْشَنَقِة َحْوَل ُعُنِقِه.ج- 

   )الَبَقرَة: ٢8٣(
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اإِّمــا لِرَُجــٍل َعِمــَل فيــِه بَِمْعِصَيــِة هللاِ، َفُكْنــَت َعونــاً َلــُه َعلــى َمْعِصَيِتــِه،  هللاِ، َفَســِعَد بِمــا َشــقيَت بِــِه، َو

ثـِـَرُه َعلــى َنْفِســَك".                  )تاريــخ ِدَمْشــَق/ اْبــن َعســاكر( َوَليــَس اأَحــُد هذيــِن َحقيقــاً اأْن تُْؤ

رِْث اإِلــى رَُجَلْيــِن ل� ثالِــَث  مــاُم َعِلــيٌّ -رَِضــَي هللاُ َعْنــُه- َعــوَدَة ال�إِ ــَم ال�إِ       َففــي الِمثــاِل الّســابِِق َقسَّ

ثـِـِه فــي َجْمِعــِه، َوال�آَخــُر َيْعَمــُل بـِـِه فــي  َلُهمــا: َفــال�أوَُّل َيْعَمــُل بِمــا َورَِثــُه فــي طاَعــِة هللاِ َبْعــَد َتَعــِب ُمَورِّ

َثــُه. َمْعِصَيــِة هللاِ؛ َفُتصيــُب الَمْعِصَيــُة َمــْن َورَّ

      َكمــا َعَرْفنــا اأنَّ التَّورَِيــَة ِهــَي: ِذْكــُر َكِلَمــٍة َلهــا َمْعَنيــاِن: اأَحُدُهمــا َقريــٌب َغيــُر َمْقصــوٍد، َوال�آَخــُر 

 : َبعيــٌد َوُهــَو الَمْقصــوُد. َوِمثــاُل ذلِــَك قــوُل اْبــِن نُباَتــَة الِمْصــريِّ

ْمُع جاري              َكاأنّا لِْلُمجاَوَرِة اْقَتَسْمنا        َفَقْلبي جاُرُهم َوالدَّ

ْهــِن َســريعاً،        َفالتَّورَِيــُة فــي َكِلَمــِة )جــاري(، وَلهــا َمْعنيــاِن: َمْعًنــى َقريــٌب َيَتبــاَدُر اإِلــى الذِّ

َوُهَو)الُمجــاَورَة(، َوالَقريَنــُة الّدالَّــُة َعلــى هــذا الَمْعنــى َكِلَمــُة )جاُرُهــم(، اأْي اأَحــُد الجيــراِن؛ َوالَمْعنــى 

ــِه.  ــوقاً لَِمْحبوَبِت ــائٌِل َش ــُه س ــائُِل، اأْي اأنَّ َدْمَع ــَو الّس ــِن، ُه ْه ــى الذِّ ــاَدُر اإِل ــذي ل� َيَتب ــُد الَّ الَبعي

ــَع اأْقســاِم  ــيِء َجمي ــتيفاُء الشَّ ــَو: اْس ــا اأنَّ التَّْقســيَم ُه ــِة، وََعَرْفن ــا التَّْقســيِم، َوالتَّورَِي ــا َدرس ــرَّ بِن       َم

مــاِم َعِلــيِّ بــِن اأبــي طالـِـٍب -رَِضــَي هللاُ َعْنــُه- يوصــي اْبَنــُه الُحســيَن: "يــا  الَمْعنــى. َوِمثــاُل ذلـِـَك، َقــوُل ال�إِ

نيــا، َفاإِنَّــَك تَُخلُِّفــُه لِ�أَحــِد رَُجَليــِن: اإِّمــا لِرَُجــٍل َعِمــَل فيــِه بِطاَعــِة  ، ل� تَُخلَِّفــنَّ َوراَءَك َشــيئاً ِمــَن الدُّ ُبَنــيَّ

الَبلاَغُة

ُمراَجَعُة التَّْقسيِم َوالتَّورَِيِة
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 َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 

َنْشرَُح التَّْقسيَم الوارَِد فيما َياأْتي، َوَنْذُكُر فائَِدَتُه:- 1

اأ-  الَمْرُء بِاأْصَغَرْيِه: َقْلِبِه َولِسانِِه.

اإِّما َممــــــاٌت ُيغيُظ الِعـــدا ديَق       َو ب- قاَل َعْبُد الرَّحيِم َمْحمود: َفاإِّما َحيـــــــــاٌة َتُسرُّ الصَّ

ُح التَّورَِيَة الوارَِدَة فيما َياأْتي:- ٢ نَُوضِّ

ياَحِة اإِلى اآثاِر اأريحا، َفَهْل ل�َحْظَت قُصوراً فيها. اأ-  يا خالُِد، َلَقْد شاَرْكَت في رِْحَلِة َوزاَرِة السِّ

ب-  َيقوُل الّشاِهُد واِصفاً َموَت القاضي: "َذَهْبنا اإِلى الَمْحَكَمِة لَِنْحُضرَها، َفَوَجْدنا القاِضَي َقْد َقضى".

:       ج-  َيقوُل الّشاِعُر ابُن نُباَتَة الِمْصرِيُّ

ـْماِء          اأْوَدْت فِعالُِك يا اأْسما بِاأْحشـائي            واحيرَتي َبيَن اأْفعــــــاٍل َواأسـ

:       د- َيقوُل الّشاِعُر َتِقيُّ الّديِن الَحَموِيُّ

        اأقوُل َوَقْد َشبّوا اإِلى الَحرِْب غــاَرًة            َدعوني َفاإِنّي اآُكُل الَعيَش بِالجْبِن                                            

ْملاُء ال�إِ

َتْدريٌب: نَُصوُِّب ال�أْخطاَء الَمْقصوَدَة في النَّصِّ ال�آتي: 

ــماِء، َواْهِتــزازِ ال�أرِْض، َواْنِبعــاِث رائَِحــِة  ــتاِء فــي فَِلْســطيَن، َمــْع ُوصــوِل َغْيــِث السَّ         َيكــوُن ذالـِـَك اأوائـِـَل الشِّ

ــْذرَِه فــي النَّباتــاِت ال�أْخــرى،  ــِة، َفَتكــوُن َنظيــَرَة الَب فيَن ــَداأ النَّرِْجــُس بِالُبــزوِغ ِمــْن اأْبصالِــِه الدَّ الَحيــاِه ِمــْن تُرابِهــا، َيْب

َنــًة؛ لَِتْحِمــَل ُرؤوُســها َنْجمــاٍة  ــُة الطَّويَلــُة ُمَتَمكِّ َككائِنــاٍت اْســَتفاَقْت ِمــْن ُســباتِها الطَّويــِل، ثـُـمَّ َتْعلــوا ســيقانُُه الَغضَّ

ــُطها بوقـُـن اأْصَفــُر فاِقــٌع َلْونـُـُه. َيفــوُح َشــذى َعَبــِق النَّرِْجــِس ُمَعطِّــراً  ُمَتَلاأْلَِئــًة ُمَتَفتَِّحــًة بَِلْونِهــا ال�أْبَيــِض النّاِصــِع، َيَتَوسَّ

ــاِة الَهــواِء الَعليَلــِة، الَّتــي اأَتْتهــا ِمــَن الرَّْحمــاِن تُبــارُِك وِل�َدَتهــا، َواْكِتمــاَل ُحضورِهــا  اأْجــواَء رُبوِعنــا َوتِلالِنــا ِعْنــَد َهبّ

الَجميــِل. ل�ِكــنَّ اأْطفاَلنــا فــي تِْلــَك ال�أْثنــاِء َيْنَتِشــروَن فــي الرُّبــوِع؛ لَِيْجَمعــو باقــاِت النَّرِْجــِس حاِمليَنهــا لـِـُكلِّ َمــْن 

ــياَدِة الكاِمَلــِة. اإِْنشــاَء هللاُ َســَياأْتي هــاذا الَيــوُم الَّــذي تَُعطَّــُر فيــِه بِلاُدنــا بَِعَبــِق الُحرِّيَّــِة َوالسِّ ُيِحبّوَنُهــم، َو

ال�أْخطاُء الّشائَِعُة )2(
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التَّْعِزَيُةالتَّْعبيُر:

يا َلْيَت ِشْعرَي َبْعَد الَمْوِت ما الّداُر قاَل اأبو الَعتاِهَيَة: الَمْوُت باٌب َوُكلُّ النّاِس داِخُلهُ   

: يا َنْفُس توبي َفاإِنَّ الَمْوَت َقْد حانا    َواْعِص الَهوى َفالَهوى ما زاَل َفتَّانا  َوقاَل ُسْفياُن الثَّْوريُّ

       في ُكلِّ َيْوٍم َلنـــــــــــا َمْيٌت نَُشيُِّعُه      َنْنسى بَِمْصَرِعـــــــِه اآثـــــــــاَر َمْوتانـا

اإِذا كاَن  رَْعِة، َتْكثُُر اأْخباُر الَوَفياِت ُهنا َوُهناَك، َو        في هذا العاَلِم الَجديِد، َوفي َعْصِر التِّْكنولوجيا َوالسُّ

َوتُشاِطَرُهما  الَعْوِن،  َيِد  َتْقديِم  اإِلى  َبْل تُساِرَع  ُمَتَفرِّجاً،  َتِقَف  اأْن  َتْسَتطيُع  َفلا  اأْو َصديٍق،  َقريٍب  ِمْن  الَخَبُر 

َر ذلَِك؛ بَِسَبِب ُبْعِد الَمساَفِة َبْيَنَك  اإِذا ما َتَعذَّ َمشاِعَر الُحْزِن، َفُتباِدَر اإِلى الُمشاَرَكِة في الَجناَزِة، اأِو الَعزاِء، َو

. َوَبْيَنُهم، َفُيمِكُنَك اأْن َتْكُتَب َتْعزَِيًة وتُرِْسَلها َعْن َطريِق الهاتِِف، اأْو الفاْكِس، اأو َمواِقِع التَّواُصِل ال�ْجِتماِعيِّ

َوفيما َياأْتي َنموَذُج َتْعزَِيٍة: 

َتْعِزَيٌة اإِلى َصديٍق ِبُمناَسَبِة َوفاِة اأخيِه:

بِْسِم هللاِ الرَّْحمِن الرَّحيِم

 َصديقَي الَعزيَز ساِمحاً َواأْسَرَتُه َواأْهَلُه،
لاُم َعَلْيُكم َورَْحَمُة هللاِ َوَبَركاتُُه،  السَّ

اأشاِطُرُكم  َفقيِدُكم،  َوفاِة  َخَبَر  ْيُت  َتَلقَّ َوَقَدرِِه،  هللاِ  بَِقضاِء  ُمْؤِمٍن  َوبَِقْلٍب  َوال�أسى،  الُحْزِن  بِبالِِغ        
ِة، َوبَِمشاِعِر الُمواساِة  ُم اإَِلْيُكم بَِتعازينا الَقْلِبيَِّة الحارَّ اأَلَمُكم َواأْحزاَنُكم لِهذا الُمصاِب الَجَلِل بِرَحيِلِه، َواأَتَقدَّ
َد الَفقيَد الَعزيَز بِواِسِع رَْحَمِتِه، َواأْن ُيْسِكَنُه َفسيَح  َوالتَّعاُطِف ال�أَخوِيَِّة الّصاِدقِة، سائِلاً هللاَ -َتعالى- اأْن َيَتَغمَّ

َجنّاتِِه، َوُيْنِعَم َعَلْيِه بَِعْفوِِه َورِْضوانِِه.
       َصديقي اْلَعزيَز، الَمْوُت َمْكتوٌب َعلى الَجميِع َوُهَو َطريٌق ُكلُّ النّاِس اآتيِه، َوَقْد ماَت الرُُّسُل َوُهم 

لاُم-، َفَلْن َيْسَلَم اأَحٌد ِمَن الَمْوِت َولِقائِِه؛  -َتعالى- َيقوُل: زبں  لاُة َوالسَّ اأْشرَُف الَخْلِق -َعَلْيِهِم الصَّ
ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇرب )اآل عمران: 18٥( 
       َوَقْد وََعَد هللاُ الّصابِريَن بُِحْسِن الَجزاِء وََعظيِمِه، بَِقْولِِه َتعالى: زبڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ رب )البقرة:1٥٦( 
اإِنّا اإَِلْيِه راِجعوَن، اللُّهمَّ اأِجرْني  اأَذكِّرَُك اأخي اأنَّ ما ِمْن َعْبٍد تُصيُبُه ُمصيَبٌة، َفَيقوُل َكما َعلََّمنا الرَّسوُل الَكريُم: "اإِنّا للِه َو

في ُمصيَبتي، َواأْخِلْف لي َخْيراً ِمْنها، اإِلّ� اآَجَرُه هللاُ -َتعالى- في ُمصيَبِتِه، َواأْخَلَف له خيراً منها". )َرواُه ُمْسِلٌم( 
ْلواِن، َوُحْسَن  ْبِر َوالسُّ        اأرْجو اأْن ُيْلِهَمَك هللاُ -َتعالى- َواأْهَلَك، َواأْفراَد اأْسَرتَِك الَكريَمِة كافًَّة َجميَل الصَّ

لِلِّه ما اأَخَذ، َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه بِِمْقداٍر. لِلِّه ما اأْعطى، َو كيَنِة َوالَعزاِء، َو السَّ

                                                                              َصديُقَك َعِليٌّ
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ُممَتَلكاتُنا العامَُّة ُعنواُن انِتمائِنا

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

اإِتاَحِتهــا  ــدَّ ِمــْن َتطويرِهــا، َوِصياَنِتهــا، َو ــاِس َجميعــاً، َول� ُب ــِة النّ ــُة ُوِجــَدْت لِِخدَم      الُممَتَلــكاُت العامَّ

تِهــا َعلــى َتقديــِم الَخَدمــاِت.  ــِة، َول� َيجــوُز الَعَبــُث بِهــا، َوالتَّاأثيــِر َعلــى قُْدَر لِلَمنَفَعــِة العامَّ

، َوُيشــيُر اإِلــى قيَمِتهــا َوَدْورِهــا  ــِة فــي ُمجَتَمِعنــا الِفَلســطيِنيِّ       َوالنَّــصُّ ال�آتــي ُيَعــرُِّف بِالُمْمَتَلــكاِت العامَّ

فــي َحيــاِة ُكلٍّ ِمنّــا، َوَيْعــرُِض ُصــَوَر ال�ْعِتــداءاِت الَّتــي َتَتعــرَُّض َلهــا، َوُيَبيِّــُن ُســُبَل الِحفــاِظ َعَلْيهــا 

َوِحماَيِتهــا. 

3 الَوْحَدُة



25

ُممَتَلكاتُنا العامَُّة ُعنواُن انِتمائِنا

ــٌة َبْيــَن النـّـاِس، َوَليَســْت ُمْلــكاً خاّصــاً، َوِهــَي تابَِعــٌة فــي اإِداَرتِهــا  ســاٌت َوَمرافـِـُق عامَّ ــُة ُمَؤسَّ      الُمْمَتَلــكاُت العامَّ

ُم فائِــَدًة َكبيــَرًة لِلُمواِطنيــَن. َوَتْشــَمُل َمَقــّراِت الــَوزاراِت،  ، َوتَُقــدِّ ســاِت الُمجَتَمــِع الَمَدنِــيِّ وَلــِة، َولُِمَؤسَّ لِلدَّ

َوُمْقَتَنياتِهــا  الُمْخَتِلَفــَة،  التَّْعليِميَّــَة  ســاِت  َوالُمَؤسَّ َوالُمْسَتشــَفياِت،  يَّــَة  حِّ الصِّ َوالَمراِكــَز  الَفْرِعيَّــَة،  َوَمكاتَِبهــا 

ْوَلــِة، َوالَمناِطــَق  ســاِت الّديِنيَّــَة، َودوَر الِعبــاَدِة ِمــْن َمســاِجَد َوَكنائـِـَس، َواأراضــي الدَّ َواأْجِهَزَتهــا الُمَتَنوَِّعــَة، َوالُمَؤسَّ

ــواِرَع  ــَة، َوالشَّ ـَة الَقديَمــَة، َوالَمرافِــَق التَّرْفيِهيَّــَة، َكمــا َتْشــَمُل َوســائَِل الُمواَصــلاِت الُحكوِميَّــَة َوالعامَّ ال�أَثرِيَـّ

ــاِء َوال�تِّصــال�ِت. ــاِه َوالَكْهرَب ــَبكاِت الِمي ــوَر، َوَش ــاِت َوالُجس َوالطُّرُق

ــُه  ــاَءُه، َوِحرَْص ــِع َوانِتم ــَي الُمجَتَم ــا وَْع ــُة َعَلْيه ــكاِت َوالُمحاَفَظ ــِذِه الُممَتَل ــى ه ــرُص َعل ــُس الِح َوَيعِك     

رِِه فــي اأجيالـِـِه الُمَتعاِقَبــِة، الَّتــي َيِجــُب اأْن َيْغــرَِس  ــِل ذلـِـَك َوَتجــذُّ ِمــِه، َوَمــدى َتاأصُّ َعلــى ُمقوِّمــاِت ُوجــوِدِه َوَتقدُّ

ــم. ــم َووَْعِيِه ــوِس ِصغارِِه ــي نُف ــلوَك ف ــذا السُّ ــاُر ه ــا الِكب فيه

فريق التّاأليف

       َوالِحفــاُظ َعلــى هــِذِه الُمْمَتَلــكاِت، واِجــٌب دينــيٌّ َوَوَطِنــيٌّ 

الَقوانيــُن  َوتَُشــرُِّعُه  ــماوِيَُّة،  السَّ ــرائُع  الشَّ َعَلْيــِه  َتُحــثُّ   ، اإنســانِيٌّ َو

وَلــُة عــاَدًة ُجــزءاً َكبيــراً ِمــْن  ــُص َلــُه الدَّ َوال�أْنِظَمــُة الَوْضِعيَّــُة؛ َوتَُخصِّ

ــِة  ــا لُِمواَكَب ــا َوَتْحديِثه ــى بِِصياَنِته ــِة، َوتُْعن ــغيِليَِّة َوالتَّطويرِيَّ ــا التَّْش ميزانِيَِّته

بِهــا. الُمْنَتِفعيــَن  اأْعــداِد  َوزِيــاَدِة  الُمْســَتِجّداِت، 

ــِل َبعــِض  ــْن ِقَب ــِث ِم ــِب َوالَعَب ــداِء َوالتَّْخري ــْن اأشــكاِل ال�عِت ــٍر ِم ــرَُّض لَِكثي ــكاِت َتَتَع       اإِلّ� اأنَّ هــِذِه الُمْمَتَل

ــِة  ــْلِبيَّ َعلــى َتقديــِم الِخدَم ــرُُك اأَثرَهــا السَّ ــٍة خالَِصــٍة، َتْت ــٍة َتْخريِبيَّ ــا لَِنزَْع اإِّم ــا لُِقصــوٍر فــي الوَعــِي، َو ال�أفــراِد، اإِّم

ــواَن َوالَخْرَبشــاِت  ــُد ال�أْل ــا َتِج ــراً م ــُس، َفَكثي ــويُه َوالطَّْم ــداءاِت التَّْش ــَك ال�عِت ــُر تِْل ــِع َوفاِعِليَِّتهــا، َواأكث لِْلُمجَتَم

ــِر  ــًة لَِمظاِه ــَل، اإِضاَف ــروِر َوالَمداِخ ــاراِت الُم اإِش ــْدراَن، َو ــاِت َوالُج ــِت الواِجه ــْد َغطَّ ــاَخ، َق ــَة َوال�أْوس الَفْوَضوِيَّ

ــِة، َوَوســائِِل الُمواَصــلاِت َوال�تِّصــال�ِت  ــًة فــي ال�أماِكــِن التَّرْفيِهيَّ ــرَقِة َوالتَّْحطيــِم لِهــِذِه الُمْمَتَلــكاِت، خاصَّ السَّ

َوال�أرِصَفــِة  ــِة  العامَّ الّشــواِرِع  فــي  الُمنَتِشــَرِة  َوال�أْشــجاِر  الُحرِْجيَّــِة  َوال�أراضــي  َوالُمَتَنزَّهــاِت  َوالَشــواِرِع، 

ُمواَكَبة: ُمجاراة وُمساَيرَة.
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رورِيَّــَة، َكمــا ُيــؤّدي اإِلــى  ســاِت؛ ال�أمــُر الَّــذي ُيلِحــُق َعظيــَم ال�أذى بِهــا، َوُيعيــُق َتقديَمهــا الِخْدَمــَة الضَّ َوالُمؤسَّ

ــْت. ــِل َكمــا كاَن ــاَدِة َتاأْهيِلهــا للَعَم ــًة فــي اإِع ــَغ طائَِل ــَة َمبالِ وَل ــُف الدَّ ــيِّ العــامِّ. َوُيَكلِّ ــا الَجمالِ َتشــويِه َمنَظرِه

ُجهــوِد  َتضافُــَر  ـُب  َيَتَطلَـّ ــِة  العامَّ الُممَتَلــكاِت  هــِذِه  َوِحماَيــُة        

ــَرِطيَِّة  ْعلاِميَّــِة َوالشُّ ـِة َوال�إِ ـًة، َوُكلِّ َهيئاتِــِه التَّرَبوِيَـّ فِئــاِت الُمجَتَمــِع كافَـّ

ــرِس ِخصــاِل  ــي َغ ــى ف ــؤولِيََّة ال�أول ــُل الَمْس ــَرُة َتَتَحمَّ ــِة، َفال�أْس َوالَقضائِيَّ

الَحَســَنَة،  التَّنِشــَئَة  اأبنائِهــا  َوَتنِشــَئِة   ، َوالُمجَتَمعــيِّ الَوَطنــيِّ  ال�نِتمــاِء 

ــُن ال�أوَُّل،  ــَي  الِحْض ــا، َفِه ــكاِت، َورِعاَيِته ــَك الَمْمَتَل ــى تِل ــاِظ َعل ــَو الِحف ــم َنح ــلوِكِهم، َوَتوجيِهِه ــِة ُس َوُمراَقَب

ــداُه  ــُه والِ ــا َل ــًة، َيرْجوه ــاأًة َقوِيَّ ــاأ َنْش ــُه؛ لَِينَش ــلوكاتِِه واأخلاَق ــُر ُس غي ــا الصَّ ــُف ِمْنه ــي َيَتلقَّ ــَنُة، الَّت ــدَوُة الَحَس َوالَق

: َوُمْجَتَمُعــُه، وفــي ذلِــَك َيقــوُل اأبــو الَعــلاء الَمَعــرّيُّ

َوَينَشاأ ناِشُئ الِفْتياِن فينا      َعلى ما كاَن َعوََّدُه اأبوُه

ــَك الِخصــاِل،  ــِس تِْل ــَترَكًة فــي َتكري ــُة بِاأْنواِعهــا َمســؤولِيًَّة ُمْش ْعلاِميَّ ــُة َوال�إِ َســاُت التَّْرَبوِيَّ ــُل الُمؤسَّ        َوَتَتحمَّ

ــلِبيِّ لِلاعِتــداءاِت، َوَحْجــِم مــا َيَترتَّــُب َعلْيهــا ِمــْن َخســائَِر، َيَتكبَُّدهــا الُمجَتَمــُع َعلــى ِحســاِب  َوَبيــاِن ال�أَثــِر السَّ

ُم َلــُه.  حاجــاِت الُمواِطــِن ال�أساِســيَِّة، َوِخَطــِط َتْطويــِر ُمســَتوى الَخَدمــاِت التَّــي تَُقــدَّ

اإيقــاِع  ــرَْطِة َوالَقضــاِء َفَتَقــُع َعلــى عاتِِقِهمــا َمْســؤولِيٌَّة َكبيــَرٌة فــي رَْدِع ال�أيــدي العابَِثــِة، َو        اأّمــا ِجهــازا الشُّ

ــِة، َوالُمعَتديــَن َعَلْيهــا؛ ذلـِـَك اأنَّ  اأَشــدِّ الُعقوبــاِت الَّتــي َيُنــصُّ َعَليهــا القانــوُن َعلــى العابِثيــَن بِالُمْمَتَلــكاِت العامَّ

ــَتْمَراأ  ــا اْس ــكاِت َوَتخريِبه ــسِّ بِالُمْمَتَل ــِن الَم ــوُن َع ــُه القان ــْم َيرَْدْع ــْن َل َم

ــِه َواأْصِدقائِــِه. ــُه اإِلــى اأْقرانِ ذلِــَك، َوَنَقَل

ِخصال: جمُع َخْصَلٍة، 
فاُت. َوِهَي الصِّ

اسَتمَراأ: اعتاَد ال�أْمَر، َوَتَقبََّلُه.

اأقرانُُه: اأْبناُء جيِلِه.

ــِة فــي  ــِة َوال�أْهِليَّ ِعيَّ ــاِت التََّطوُّ        اإنَّ ِمــْن ُمقَتَضيــاِت ال�ْنِتمــاِء الُمجَتَمِعــيِّ الفاِعــِل اشــِتراَك ال�أفــراِد َوالَجمِعيّ

 ، ــِع الُعْمرانـِـيِّ ، َوالتَّوسُّ ِر الِعْلِمــيِّ ــِة، َوَتطويــِر القائـِـِم ِمْنهــا َوَتْحســيِنِه؛ ُمواكَبــًة للتََّطــوُّ الِحفــاِظ َعلــى الَمرافـِـِق العامَّ

ــِة. ــِة لِْلَخَدمــاِت العامَّ رورِيَّ ــرَِدِة، الَّتــي َتَتَطلَّــُب َتْوفيــَر َمزيــٍد ِمــَن الَمرافِــِق الضَّ ــّكانِيَِّة الُمطَّ َوالزِّيــاَدِة السُّ
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الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

حيَحِة فيما َياأْتي: حيَحِة، َوبِـ )ل�( اأماَم الِعباَرِة َغْيِر الصَّ 1ـ نُجيُب بِـ )َنَعم( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

ِة َتقديُم الَخَدماِت لَِجميِع الُمواِطنيَن بَِعداَلٍة.        )      ( اـأ َوظيَفُة الُمْمَتَلكاِت العامَّ

ب ـ َشَبكاُت الِمياِه َوالَكْهرَباِء ُمْمَتَلكاٌت لِْلَبَلِديّاِت َوَليَسْت ُمْمَتَلكاٍت عامًَّة.               )      (

فاِع الَمَدنِيِّ َفَقط. )     ( رَْطِة َوالدِّ ِة َعلى رِجاِل الشُّ ج ـ َيَقُع واِجُب الِحفاِظ َعلى الُمْمَتَلكاِت العامَّ

ْهماُل َوالّلاُمبال�ُة َوِغياُب الِعقاِب القانونِيِّ ِمْن اأْسباِب َتْدميِر الُمْمَتَلكاِت العامَّة.      )      ( د ـ ال�إِ

ُة بِهذا ال�سِم؟ َيِت الُمْمَتَلكاُت العامَّ ٢ـ لَِم ُسمِّ

ِة في الُمجَتَمِع. ٣ـ َنْذُكُر َخْمَسًة ِمَن الُمْمَتَلكاِت العامَّ

ِة َوجاِهزِيَِّتها لَتقديِم الِخْدَمِة لِلنّاِس؟ ٤ـ ما الّصوَرُة الَّتي َيعِكُسها واِقُع الُمحاَفَظِة َعلى الُمْمَتَلكاِت العامَّ

ُل ال�أْسَرُة َمْسؤولِيًّة َكبيَرًة في الِحفاِظ َعلى الُمْمَتَلكاِت العامَِّة؟ ٥ـ لِماذا َتَتَحمَّ

        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

ِة ِمْن ُوْجَهِة َنَظرِك؟ 1ـ ما َدوافُع اْعِتداِء َبْعِض النّاِس َعلى الُمْمَتَلكاِت العامَّ

ُح ذلَِك. ، نَُوضِّ اإِْنسانِيٌّ ِة واِجٌب ديِنيٌّ َوَوَطِنيٌّ َو ٢ـ الِحفاُظ َعلى الُمْمَتَلكاِت العامَّ

ساِت ال�آتَِيِة في الَحدِّ ِمْن ظاِهَرِة ال�عِتداِء َعلى الُمْمَتَلكاِت العامَِّة: ٣ــ ما َدْوُر ُكلٍّ ِمَن الُمؤسَّ

َسِة التَّْرَبوِيَِّة.       ـ الُمَؤسَّ

ْعلاِميَِّة. َسِة ال�إِ      ـ الُمَؤسَّ

؟       رَْطِة َوالِجهاِز الَقضائِيِّ      ـ الشُّ

ِة؟ ْجراءاُت الَّتي َتتَِّخُذها الَبَلِديَُّة في َحيِّنا لِْلِحفاِظ َعلى الُممَتَلكاِت العامَّ ٤ـ ما ال�إِ

ُح الّصوَرَة الَفنِّيََّة في الِعباراِت ال�آتَِيِة:  ٥ـ نَُوضِّ
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ــُل ال�أســَرُة الَمْســؤولِيََّة ال�أولــى فــي َغــرِْس ِخصــاِل ال�ْنِتمــاِء الَوَطِنــيِّ َوالُمْجَتَمِعــيِّ فــي نُفــوِس  اأ-  َتَتَحمَّ

اأْبنائِهــا.

غيُر ُسلوكاتِِه َواأْخلاَقُه. ُف ِمْنُه الصَّ ب- َفال�أْسَرُة ِهَي الِحْضُن ال�أوَُّل، الَّذي َيَتلقَّ

٦ـ َكْيَف َنَتَصرَُّف في الحال�ِت ال�آتَِيِة؟

اأ ـ شاَهْدنا َمْن ُيَمزُِّق َمقاِعَد الحافَِلِة الَّتي َتْنُقُل الطََّلَبَة اإِلى َمدارِِسِهْم.

عداِد َوْجَبِة ِشواٍء. ِة، َواأْشَعْلنا النّاَر ل�إِ ب ـ شاَرْكنا في رِْحَلٍة اإِلى َحديَقٍة عامَّ

رَُّب الماِء في الّشاِرِع ِمْن اأَحِد ُخطوِط الِمياِه العامَِّة. ج ـ ل�َحْظنا َتسَّ

رْشاِديََّة في الّشاِرِع الَّذي َنْسُكُنُه.  د ـ َشّوَه َعَدٌد ِمَن العابِثيَن اإِشاراِت الُمروِر ال�إِ

 هـ ـ اْعتاَد اأَحُد الَمصانِِع اإِلقاَء ُمَخلَّفاتِِه في َمْجرى الوادي الَّذي َتَتَدفَُّق فيِه ِمياُه ال�أْمطاِر.

        اللَُّغُة َوال�أْسلوُب:
1- َنْكُتُب فِْعَل ُكلِّ َمْصَدٍر ِمَن الَمصاِدِر ال�آتَِيِة:

   َتْهِيَئة، ُمواَكَبة، ِحفاظ، انِتماء، َتْطوير، زِياَدة.

٢ـ َنسَتخِدُم ُكّلاً ِمن الُمفرداِت ال�آتَِيِة في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة ِمْن اإِنشائِنا:

َل.     ب ـ ُمْقَتَضيات.    ج ـ َيْسَتْمرُِئ.       دـ َكرََّس. اأ ـ َتاأصَّ

: َبْيَن َيَدي النَّصِّ

بِيَّــَة بالَمعَهِد  لـِـَد فــي َقْرَيــِة )الّشــابَِّة(، َقــَراأ الَعَر ، ُو اأبــو القاِســِم الّشــابِّيُّ )19٠9مـ  19٣٤م( شــاِعٌر تونِِســيٌّ   

ــِة  ــي َرْوَض ــَن ف ــابّاً، َوُدفِ ــاَت ش ــهَرتُُه، م ــت ُش ــيَِّة، وََعَل ــوِق التّونِِس ــِة الُحق ــي َمدرََس ــرََّج ف ــَس، َتَخ ــيِّ بِتونِ الزّيتونِ

.) ــْعرِيُّ ِعْنــَد الَعــرَِب(، َو)اآثــاُر الّشــابِّيِّ الّشــابِّيِّ بَِقرَيِتــِه. اأّمــا ُمَؤلَّفاتـُـُه َفِهــَي: )ديــواُن ِشــْعٍر(، َوِكتــاُب )الَخيــاُل الشِّ

ــؤُدِد فــي الَحيــاِة، َوَتْدعــو  ْفَعــِة َوالسُّ ــْعِي الَحثيــِث ِمــْن اأجــِل الرِّ      َقصيــَدُة )اإِراَدُة الَحيــاِة( تُْعلــي ِمــْن َشــاأِْن السَّ

يَِّتهــا َوَكراَمِتهــا.  ــَة َوالَمظلوَمــَة لِلثَّــوَرِة َعلــى ُمْحَتلّيهــا، َوَبــْذِل الغالــي َوالنَّفيــِس فــي َســبيِل ُحرِّ ــعوَب الُمْحَتلَّ الشُّ

اإِراَدُة الَحياِة
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َينَجلي: َيزوُل.

َدمَدَمت: َزْمَجرَت.

، َوُهــَو  الِفجــاج: َجْمــُع َفــجٍّ
ال�أراضــي الُمْنَبِســَطُة.

ت: ثارَت.  َعجَّ

ــًة  ــْت َضجَّ ــت: اأْحَدَث َضجَّ
َوِصياحــاً.

َهر: َيمَتصُّ رَحيَقُه. َيلثُُم الزَّ

اإِراَدُة الَحياِة

 اأبو القاِسمِ الّشاّبي

ــَدْر ــَتجيَب الَقـ ــدَّ اأْن َيسـ ــلا ُبـ َف اأراَد الَحيـــاْة ــْعُب َيْومــاً  اإِذا الشَّ
َيـْنَكِســـْر اأْن  لِْلَقْيــِد  ُبــدَّ  َول�  َيْنَجلــي اأْن  ـْــِل  لِلَّي ُبـــدَّ  َول� 
َواْنَدَثـــْر َجوِّهـــا  فــي  ـــَر  َتَبخَّ ــاْة ــُه َشــْوُق الَحيـ ــْم ُيَعانِْق ــْن َل َوَم
الُمْســَتِتْر روُحـــَها  َثنـــي  َوَحدَّ ــاْت  ــَي الكائِن ــْت لِـ ــَك قاَلـ َكذلِ
ــَجْر ــَت الشَّ ــاِل َوَتْح ــْوَق الِجب َوَف ــَن الِفجــاْج ــُح َبْي ــِت الرّي َوَدمَدَم
َرِكْبــُت الُمنــى َوَنســيُت الَحــَذْر اإلِـــى غـــاَيٍة َطَمْحـــُت  مــا  اإِذا 
ــْر ــَن الُحَفـ ــِر َبْي ْه ــَد الدَّ ــْش اأَب َيِع َوَمــْن ل� ُيِحــبَّ ُصعــوَد الِجبـــاْل
ــْت بَِصــْدري رِيــاٌح اأَخــْر َوَضجَّ ــباْب ــاُء الشَّ ــي ِدم ــْت بَِقْلب َفَعجَّ
الَمَطـــْر َوَوْقــِع  الرِّيــاح  وََعــْزِف  َواأْطَرْقُت، اأْصغي لَِقْصِف الرُّعوْد
ُت: يـــا اأمُّ َهــْل َتْكرَهيــَن الَبَشــْر؟ ــْت لِــَي ال�أرُْض َلّمــا تســاَءْلـ م َوقاَل
َوَمــْن َيْسَتِلـــذُّ ُركــوَب الَخَطـــْر اأبــارُِك فــي النَّــاِس اأْهــَل الطُّمــوْح  
َكـــُبْر َمْهمــا  الَمْيــَت  َوَيْحَتِقــُر  ، ُيِحـــبُّ الَحياْة ُهــَو الَكــْوُن َحيٌّ
َهــــْر َول� النَّْحــُل َيْلثُــُم َمْيــَت الزَّ َفــلا ال�أْفــُق َيْحُضــُن َمْيَت الطُّيوْر

الَفْهُم َوال�ْستيعاُب:

١ـ اإِل�َم َيْدعو الّشاِعُر في َقصيَدتِِه؟

٢ـ ما َمصيُر َمْن َلْم ُيعانِْقُه َشْوُق الَحياِة؟

٣ـ بَِم َدْمَدَمِت الرّيُح َبْيَن الِفجاِج؟

٤ـ ما َمْضموُن الِحواِر الَّذي داَر َبْيَن الّشاِعِر َوال�أرِْض؟

ُحهما. ٥ـ واَزَن الّشاِعُر َبْيَن َنوَعْيِن ِمَن الَبَشِر في َقصيَدتِِه، نُوضِّ

، ُيِحـبُّ الَحياَة(، َكْيَف َدلََّل َعلى ذلَِك؟  ٦ـ َيقوُل الّشاِعُر: )ُهَو الَكْوُن َحيٌّ
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        الُمناَقَشُة والتَّْحليُل:

َنْت ُكّلاً ِمَن ال�أْفكاِر ال�آتَِيِة: ُد ال�أْبياَت الَّتي َتَضمَّ ١ـ نُحدِّ

     ـ َمْن ل� َيترُْك َلُه اأَثراً في الَحياِة َيْذَهْب ِذكُرُه َسريعاً.

     ـ َتحقيُق الطُّموحاِت َيحتاُج اإِلى َجَلٍد َواْجِتهاٍد.

.      ـ الطَّبيَعُة َتكَرُه الَكسوَل، َوَتحَترُِم الُمِجدَّ

َوَر الَفنِّيََّة في ال�أْبياِت ال�آتَِيِة: ُح الصُّ ٢ـ نُوضِّ

، ُيِحـبُّ الَحياْة        َوَيْحَتِقُر الَمْيَت َمْهما َكـــــُبْر.      ُهَو الَكْوُن َحيٌّ

ـَر في َجـــوِّها َواْنَدَثـــْر.      َوَمْن َلْم ُيَعانِْقُه َشْوُق الَحيـاْة         َتَبخَّ

     اإذا ما َطَمْحـُت اإلِـى غـاَيةٍ        َرِكْبُت الُمنى َوَنسيُت الَحَذْر.

ُح َدل�َلَة ُكلٍّ ِمّما َياأْتي: ٣ـ   نَُوضِّ

باِب، ُصعوِد الِجباِل، َمْيِت الطُّيوِر.      اللَّيِل، الَقْيِد، الرّيِح، ِدماِء الشَّ

٤ـ ما الَعواِطُف الَّتي َسْيَطرَْت َعلى الّشاِعِر في الَقصيَدِة؟

يَِّة الَحْمراِء باٌب     بُِكلِّ َيٍد ُمَضرََّجٍة ُيَدقُّ ٥ـ َيقوُل اأحَمد َشوقي: َولِلُحرِّ

: اإِذا ما َطَمْحُت اإِلى غاَيٍة      َرِكْبُت الُمنى َوَنسيُت الَحَذْر    َوَيقوُل الّشابّيُّ

َث َعْنُه الّشاِعراِن؟         اـأ ما الَهَدُف الُمْشَترَُك الَّذي َتَحدَّ

ُحها.         ب ـ في الَبْيَتْيِن اْستراتيِجيٌَّة لِلتََّخلُِّص ِمَن ال�حِتلال، نَُوضِّ

ــُح َوســائَِل  اأْســرِِه، نَُوضِّ ِمــْن  َوَتَحــرَّروا  َمــّراٍت َعديــَدًة،  ٦ـ َكَســَر ال�أســرى الِفَلســطيِنيّوَن قُيــوَد ال�حتــلاِل 

رِِهــم. َتَحرُّ

ِة الَقيِد، نُناِقُش ذلَِك. 7ـ اأثَبَت َشْعُبنا اأنَّ اإِراَدَة الَحياِة َلَديِه اأْقوى ِمْن َليِل الظُّْلِم َوقُوَّ
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الَقواِعــــُد

ضاَفِة الَجرُّ بال�إِ

الَمْجموَعُة ال�أولى:َنْقَراأ:

ِة وَعَي الُمواِطِن َوانِتماَءُه.   1ـ َيعِكُس الِحفاُظ َعلى الُممَتَلكاِت العامَّ

  ٢ـ الَمسِجُد ال�أقصى اأولى الِقبَلَتْيِن، َوثاني الَمْسِجَدْيِن، َوثالُِث الَحَرَمْيِن.

ِة في الَمديَنِة.     ٣ـ اأْثنى الُمواِطنوَن َعلى ُجهوِد العاِمليَن في الِحفاِظ َعلى الَمرافِِق العامَّ

الَمْجموَعُة الثّانَِيُة:

)ال�أْنعام: 1٤1(    1ـ قاَل َتعالى: زبے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇرب  

اإِنّما ال�أَمُم ال�أخلاُق ما َبِقَيْت    َفاإِْن ُهُم َذَهَبْت اأْخلاقُُهم َذَهبوا         )اأحمد شوقي(    ٢ـ َو

َنْسَتْنِتُج:
ــِن ال�آَخــِر، - 1 ــلا ُيمِكــُن َفْصــُل اأحِدِهمــا َع ــِه لَِتعريــِف الُمضــاِف اأْو َتْخصيِصــِه، َف ــي الُمضــاُف اإَِلْي َياأْت

ــِه.  ــى الُمضــاِف اإِلّ� بِالُمضــاِف اإَِلْي ــمُّ َمْعن ــَدٌة، ل� َيِت ــٌة واِح َفُهمــا َوحــَدٌة َمعَنوِيَّ

قاَل َتعالى: زب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻرب                                  )الرَّْحمن:17( -

ُمُه ِمْن َخْيٍر. - ل� َيْبغي صانُِع َمْعروٍف ُمكاَفاأًة َعلى ما ُيَقدِّ

ــوِع ال�ْســِم الَمجــروِر. )حاســوُب - ٢ ــَق َن ــُة الَجــرِّ َوْف ــاً، وََعلاَم ــِه الَجــرُّ دائِم ُحْكــُم الُمضــاِف اإَِلْي

ـِم حديــٌث، حاســوبا الُمَعلَِّمْيــِن َحديَثــاِن، َحواســيُب الُمَعلِّميــَن َحديَثــٌة، حواســيُب  الُمَعلِـّ

ــٌر(. ــَك َكبي ــَك َعَلْي ــٌة، َحــقُّ اأبي الُمَعلِّمــاِت َحديَث

ُيعــرَُب الُمضــاُف َوْفــَق َموِقِعــِه فــي الُجمَلــِة، )َقصيــَدُة اْلُمَتَنبّــي رائَِعــٌة، َحِفظــُت َقصيــَدَة - ٣

اْلُمَتَنبّــي، اأْعِجْبــُت بَِقصيــدِة اْلُمَتَنبّــي(.

ضاَفِة.- ٤ ميُر بِال�ْسِم َفُهَو دائِماً ُمضاٌف اإَِلْيِه، َويكوُن َمْبنيَّاً في َمحلِّ جرٍّ بِال�إِ اإِذا اتََّصَل الضَّ

اأنا الَّذي َنَظَر ال�أْعمى اإلى اأَدبي        َواأْسَمَعْت َكِلماتي َمْن بِِه َصَمُم.     )المتنبّي(
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 َتْدريباٌت

التَّْدريُب ال�أوَُّل: 
ميــَر الُمتَِّصــَل(،  َنْســَتْخرُِج ِمــَن ال�أْبيــاِت ال�آتَِيــِة الُمضــاَف اإَِلْيــِه )ال�ســَم الظّاِهــَر(، َوالُمضــاَف اإَِلْيــِه )الضَّ

التَّدريُب الثّاني:

باح، بِلادي( َنْمَلاأ الَفراَغ بِالَكِلَمِة الُمناِسَبِة ِمّما َياأْتي: )ُمَؤلَِّفي، الطََّلَبِة، اأيّامي، الصَّ

َد الطََّلَبُة في طابوِر ......... النَّشيَد الَوَطِنيَّ بَِصوِت واِحٍد. 1ـ رَدَّ

٢ـ اْلَتَقْيُت.......... الرِّواَيَتْيِن الفائَِزَتْيِن في ُمساَبَقِة الرِّواَيِة اْلَعرَبيَِّة.

٣ـ َوَتَظلُّ َترُكُض في َدمي اأطياُف.........الَحزيَنِة.

ِل. ْنجاِز ال�أوَّ ٤ـ الَوزيُر َيْسَتْقِبُل اأوائَِل........ في اْمِتحاِن ال�إِ

٥ـ َتْرَتدي ُمروُج ........ ُحلََّتها الَخْضراَء في َنْيساَن.

َوَنَضُعُهمــا فــي َعموَدْيــِن ُمَتقابَِلْيــِن:
ــَقِم َوالسَّ َوالُحــزِن  بِال�أســى  اأْدَمْيِتنــا  َمباِهِجــِه اأغلــى  يــا  الُعْمــِر  َة  ُدرَّ يــا 

ضاَقــْت بِهــا ال�أرُْض َبْيــَن الَيــاأِْس َوالُحُلــِم فــي َوْجِهــِك ال�آَن َتْصحــو ُكلُّ ِمْئَذَنــٍة

ــلاِل َوُكّهــاٌن بِــلا ِذَمــِم َصــْوُت الضَّ ــَكَتها ــقِّ اأْس ــِر الَح ــْن َضمي ــًة ِم ــا َصْيَح ي

ُمْبَتِســِم الَوْجــِه  َبــريِء  ِطْفــٍل  لِــُكلِّ  َواأْغِنَيــٌة ِمْصبــاٌح  ال�آَن  َعْيِنــِك  فــي 

َوالَعــَدِم الَمــوِت  ُجنــوُن  َتمــادى  َمْهمــا  عائِــَدٌة   الُقــْدَس  فــاإِنَّ  َصغيــري  فاْهــَداأْ 

 

)فاروق جويدة/ ِمْصر(

التَّدريب الثّالُِث:

نُْعرُِب ما َتحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

ـ قاَل َتعالى: زبڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چرب        )التّين: 8(

ـ رِضا النّاِس غاَيٌة ل� تُْدرَُك، َورِضا هللاِ غاَيٌة ل� تُْترَُك.

نا َسرُْج سابٍِح      َوَخْيُر َجليٍس في الزَّماِن ِكتاُب.                )المتنبي( ـ اأَعزُّ َمكاٍن في الدُّ

ـ َوَمْن َلْم َيُذْق ُمرَّ التََّعلُِّم ساَعًة        َتَجرََّع ُذلَّ الَجْهِل طوَل َحياتِِه.                   )الشافعّي(

)مهّمة بيتّية(
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ورقة عمل

جابة الصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أول: نضع دائرة حول رمز ال�إ

1- اأي اسم مّما يلي يعّد من ال�أسماء المجرورة؟

اأ- الحال.      ب- المبتداأ.     ج- المضاف اإليه.         د- المفعول به.  

٢- اأي الجمل ال�آتية اشتملت على اسم مجرور مضاف؟

اأ- لحجر المصاب فوائد.                 ب-  بالحجر الصحّي نحصر المرض.  

       ج- في الحجر يوضع المصاب.            د-  اإّن الحجر الصحّي اأمان.

السؤال الثاني: نعّين المضاف والمضاف اإليه فيما يلي:

ْرِعيَِّة الَّتي  َدٍة وفي التَّعاليِم الشَّ ْمَحِة ُمَتَجلِّياً في ُصَوٍر ُمَتَعدِّ َيْظَهُر التَّساُمُح َواللّيُن في َميداِن الَحنيِفيَِّة السَّ  -1     

       تُراعي ُظروَف النّاِس، َواأْحواَلِهم.

     ٢- »َواْعَتِصموا بَِحْبِل اللِّه َجِميعاً َول� َتَفرَّقوا َواْذُكروا نِْعَمَة اللِّه َعَلْيُكْم اإِْذ ُكْنُتْم اأْعداًء َفاألََّف َبْيَن قُلوبُِكْم 

        َفاأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه اإِْخواناً«. )اآل عمران: 1٠٣(

    ٣- َلْيَس ِمَن الِحْكَمِة وَْعُظ النّاِس بِالِغْلَظِة َوالتَّْضييِق.

 

السؤال الثالث: نمثل بجملة على ما ياأتي:

1- مضاف اإليه مجرور مثنى.  

٢- مبتداأ مضاف.  

٣- مضاف في حالة نصب.  



34

اختبار نهاية الوحدة )4(
المطالعة ١4

السؤال ال�أّول: نقراأ النّص ال�آتي، ثّم نجيب عّما يليه:

      اإّن كّل ما توارثه جيلا بعد جيل يشير اإلى ما تمتع به اآباؤه واأجداده من تعاون، وما جعلوه من عونة 

دائمة بينهم في ال�أفراح وال�أتراح وفي المواسم المختلفة، ذلك اأّن واقع الحياة الزراعيّة والحرفيّة التي اعتمد 

نسانيّة التي تراه مدنيّاً بطبعه، جعلا هذا النهج ضرورة ملّحة لتحقيق  عليها الفلسطينّي في حياته، واأّن فطرته ال�إ

اأهدافه ومساعيه.

1- علام يدل استمرار تناقل ال�أجيال الفلسطينيّة لموروث ال�آباء وال�أجداد؟  

٢- لم يعد نهج العونة ضرورة ملّحة؟  

٣- ما العلاقة البلاغيّة بين كٍل من: ال�أفراح وال�أتراح/ ال�أهداف والمساعي؟  

٤- كيف نجعل العونة سلوكا حيّا في حياتنا ال�جتماعيّة والثقافيّة؟  

٥- ما اإعراب كلمة )المواسم(؟  

السؤال الثاني: نجيب عّما ياأتي:

1-  نذكر صفات عمر كما وردت في قصة من يكتمها.   

٢-  نبيّن ال�أسباب التي منعت مدير الدائرة من تسجيل القضية ضّد مجهول ؟   

٣-  ما دل�لة العبارات ال�آتية:      

• عيون حسين مبثوثة في كّل ال�تجاهات.

•  ل� حول له ول� طول.

٤- نوّضح جمال التصوير في قول الكاتب: وصوت عمر يدّوي في اأذنيه كصفارة اإنذار.  

النص الشعرّي:8

السؤال الثالث: نقراأ ال�أبيات ال�آتية، ثّم نجيب عّما يليها:

كذاك الناس من عجم وعرب         جميعـــا بيــن مرعـــّي وراٍع   

قد اشتبكت مصالحهم فكّل          لكّل في مجال العيش ساِع   

ولــــول� سعي بعضهم لبــعض         لعاشوا عيش عاديـــة السباِع   
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1- كيف سيكون حال الناس في حال عدم تعونهم في عيشهم؟  

٢-  ما الذي قصده الشاعر بقوله: اشتبكت مصالحهم؟    

        )تعارضت واختلفت / توافقت وتداخلت/ انفردت وتنافست(

٣- نجمع كلمتي )مرعّي، وراٍع( جمع مذكر سالماً.  

٤- نعرب كلمة عيش في البيت الثالث.  

٥- نكتب بيتين نحفظهما من القصيدة.  

القواعد:8

السؤال الرابع: نجيب عّما ياأتي:

1- نمثّل على ما ياأتي بجملة من اإنشائنا:   

٢- واو القسم.  

٣- اسم مجرور وعلامة جرّه الياء.  

٤-  اسم مجرور مبنّي.  

٥- نستخدم كلمة )المستغفرون( في جملتين بحيث تكون في ال�أولى منصوبة وفي الثانية مجرورة.  

٦- نعرب ما تحته خّط في البيت ال�آتي:  

على قدر اأهل العزم تاأتي العزائم     وتاأتي على قدر الكرام المكارم

البلاغة:4

السؤال الخامس: نجيب عّما ياأتي:

1- نمثّل بجملة على التقسيم.  

٢- نشرح التورية في عبارة: دعوني فاإنّي اآكل العيش بالجبن.  

ملاء: 2 ال�إ

السؤال السادس: نصوّب الخطاأ المقصود في الجمل ال�آتية:

٣- من َمْئمنه ُيْؤتى الحذر. ٢- على الباغ تدور الدوائر.   1- ذالك غيض من فيض.      

     التعبير:  4

السؤال السابع: نكتب تهنئة لزميلنا الفائز بمسابقة حفظ القراآن الكريم.

انتهت ال�أسئلة


