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عاش �أ ْجدا ُدنا
ه َكذا َ
(العو َن ُة)

ص:
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ
الحيــا ِة ال ُم َتوا َر َثـ ُة َع ْبـ َر ال�أ ْجيـ ِ
ـال بِـ ُك ِّل مــا ُي َجـ ِّذ ُر ال ِف َل ْســطي ِن َّي فــي
َت ْز َخـ ُر َصفَحـ ُ
ـات التّاريـ ِـخ َو َوقائِـ ُـع َ
ـت َل ِبنـ ِ
ـث لِ ِبنــا ِء َحيــا ٍة � ِآم َن ـ ٍة ُم ْن ِت َج ـ ٍة،
الحثيـ َ
�أ ْر ِض ـ ِهَ ،و ُي َث ِّبـ ُ
ـات ُوجــو ِد ِه َف ـ ْوقَ تُرابِهــاَ ،و ُك َّل مــا ُي َؤ ِّك ـ ُد َس ـ ْع َي ُه َ
عاض ـ ِد ،والتَّ�آخــي إِال�نْســانِ ِّي النَّبي ـ ِل.
قائِ َم ـ ٍة علــى التَّعــا ُو ِن والتَّ ُ
ـص الَّــذي َب ْيـ َـن �أ ْيدينــا َي َت َحـد ُ
الحيــا ِة ال ِف َل ْســطي ِن َّي ِة القائِ َمـ ِة َعلــى ال َوحـ َد ِة ال ُمج َت َمع َّيـ ِة ،الَّتــي
َّث َعــنِ َ
َوالنَّـ ُّ
الحض ــا َر ِة وال ِبن ــا ِء ف ــي َو َط ِنن ــاَ ،و َت ْعمي ـ ِر ال�أراض ــي َو ْاس ـ ِت ِ
صلاحها
�أ َ
فض ـ ْ
ـت �إِل ــى م ــا نُش ــا ِه ُد ُه ِم ـ ْـن َمظا ِه ـ ِر َ
الحف ـ ِ
ـث َعل ــى َض ــرو َر ِة ِ
الحي ــا ِة
َو ِزرا َع ِته ــاَ ،و ُهـ ـ َو َي ُح ـ ُّ
ـاظ َعل ــى (العو َنـ ـ ِة) َن ْه ـ َـج َحي ــا ٍةَ ،ر ْغـ ـ َم َمظا ِهـ ـ ِر َ
الحدي َث ـ ِة.
ال َم َدنِ َّي ـ ِة َ
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ه َكذا عاشَ �أ ْجدا ُدنا (العو َن ُة)

فريق التّ أ�ليف

(العو َن ُة) ُم ْص َط َل ٌح شَ ْع ِب ٌّي َي ْعني ال َع ْو َن وال ُمعا َو َن َة ،أ� ِي ال ُمسا َع َد ُة
اتَ ،و ِه َي ِس َم ٌة لِ ْلكائِ ِ
ات َوال ُم ِل ّم ِ
عاض ُد في اللَّ ّم ِ
نات الَّتي عا َد ًة ما
َوالتَّ ُ
َت َتعا َو ُن َت ْحقيقاً لِغا َي ٍة� ،أ ْو َص ّداً لِ َخ َط ٍر دا ِه ٍمَ ،و َق ْد �أ ْد َركَ إِال�نْسا ُن َع ْب َر
اريخ إِال� ْس ِ
ماس ِك ،ف ََس َل َك ُس ُب َل ُهَ ،و َج َع َل ُه
لام ِّي ِع َظ َم َفوائِ ِد التَّ ُ
التّ ِ
عاض ِد َوالتَّ ُ
قوس ُه الَّتي تُ َم ِّي ُز ُه َع ْن سائِ ِر
قي َم ًة َعظي َم ًة في ُوجو ِد ِه ،كَما َج َع َل َل ُه ُط َ
ال ُم ْج َت َم ِ
السلا ُمَ -ج َع َل ا ْل َع ْو َن َس َبباً
عاتَ ،حتّى �إ َّن ال َّرسولَ َ -ع َلي ِه َّ
الصلا ُة َو َّ

الاج ِتماعات.
اللَّماتْ :
ال ُم ِل ّمات :ال َمصائِب.
عاضد :التَّعا ُون
التَّ ُ
ماسك.
َوالتَّ ُ

حين قالَ َ " :وﷲُ في َع ْو ِن ال َع ْب ِد ما دا َم ال َع ْب ُد في َع ْو ِن �أخي ِه".
لِرِضا ﷲِ َع ْن ِعبا ِد ِه َ
َوال ِف َل ْســطي ِن ُّي الَّــذي َخ ُب ـ َر ُك َّل ال ُّظـ ِ
ـروف َعلــى �أ ْر ِض ـ ِه ُم ْن ـ ُذ ال ِق ـ َد ِم ،ات ََّخـ َـذ ِمـ َـن التَّعــا ُو ِن فــي َحياتِـ ِه َن ْه َج ـاً
ـت (العو َن ـ ُة) َك ِل َم ـ ًة َت ْط ـ َر ُب لِ َسـ ِ
ُمتَّ َبع ـاًَ ،و َج َع ـ َل َل ـ ُه ْاســماً ُيع ـ َر ُف بِ ـ ِه ،فَكا َنـ ِ
الس ـو ِاع ُد
ـماعها ال�آذا ُنَ ،و َت َتوا َف ـ ُد َلهــا َّ
َوال�أ ْقــدا ُم.
	�إِ َّن ُك َّل مــا َتوا َر َثـ ُه ال ِف َل ْســطي ِن ُّي جيــلاً َب ْعـ َد جيـلٍُ ،يشــي ُر �إِلــى مــا َت َمتَّـ َـع بِـ ِه �آبــا ُؤ ُه َو�أ ْجــدا ُد ُه ِمـ ْـن َتعــا ُو ٍنَ ،ومــا
احَ ،وفــي ال َمو ِاسـ ِم ال ُمخْ َت ِل َفـ ِة؛ ذلِـ َ
الحيــا ِة ال ِّزر ِاع َّيـ ِة
اح َوال�أ ْتـر ِ
َج َعلــو ُه ِمـ ْـن عو َنـ ٍة دائِ َمـ ٍة َب ْي َن ُهــم فــي ال�أ ْفـر ِ
ـك �أ َّن و ِاقـ َـع َ
َو ِ
الح ْرفِ َّيـ ِة الَّتــي اع َت َمـ َد َع َليهــا ال ِف َلســطي ِن ُّي فــي َحياتِـ ِهَ ،و�أ َّن فِ ْط َر َتـ ُه إِال�نْســانِ َّي َة الَّتــي َتـرا ُه َم َدنِ ّيـاً بِ َط ْب ِعـ ِهَ ،ج َعــلا هــذا
النَّ ْهـ َـج َضــرو َر ًة ُم ِل َّحـ ًة؛ لِ َت ْحقيــقِ �أ ْهدافِـ ِه َو َمســاعي ِه.
( َروا ُه ُم ْس ِل ٌم)

لال هذا النَّ ْهج ِ َمظا ِه َر ا ْن ِتمائِ ِهَ ،وا ْل ِت ِ
َل َق ْد َك َّر َس ال ِف َل ْسطي ِن ُّي ِم ْن ِخ ِ
قوس
صاق ِه بِ�أ ْر ِض ِهَ ،و َج َع َل لِ َمو ِاس ِم ِه ُط َ
لات في بِذا ِر ال�أ ْرضَِ ،ورِعا َي ِتهاَ ،و َحصا ِدها،
رين� ،إِ ْذ َت َتعا َو ُن العائِ ُ
عو َن ٍة ُم َتوا َر َث ٍةَ ،ت ْب َد�أ ُم ْن ُذ بِذا ِر َ
الح ِّب في َتشْ َ
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لس َم ِر َل ْيلاً،
الح ِّب َو َد ْر ِس ِه َعلى ال َب ْيدَرَ ،ح ْي ُث َي ْج َت ِم ُع ال َف َّل َ
َو َج ْم ِع َ
احون لِ َّ
رون ِ
الح ِ
الض ِح ِ
الميجنا،
كايات َو َّ
َي ْنثُ َ
كاتَ ،و َي َتبا َد َ
لون َمواوي َل ال َعتابا َو َ
ذون ُح َل َل ال َق ْم ِح َم ٍ
الح ِّب َو َف ْر ِز ِه،
نامات َل ُه ْم ،ثُ َّم ُي َب ِّك َ
َو َيتَّ ِخ َ
رون لِدَرس َ
َش َوالتِّ ْبنِ َو َغ ْي ِر ِه.
َوتَخْ زينِ مو َن ِة ال َمواشي ِم َن الق ِّ

ــحُ :مف َر ُدهــا ُحلَّــ ٌة،
ُح َلــ ُل ال َق ْم ِ
ِ
هــي َك ْو َمــ ٌة بانتظــا ِر الــ ّد ْرسِ.
َو َ

َوفــي َم ْو ِســ ِم ال َّز ْي ِ
ــن ُك ِّل َحــد ٍ
َب
تــون َترا ُهــ ْم َي ْن ِس َ
ــلون ف َْجــراً ِم ْ
ـون ،هــذا
ـون ُســهاداً ُي ْج ِه ـ ُد ال ُعيـ َ
ـون فِراش ـاً دافِئ ـاًَ ،و ُيقاوِمـ َ
َو َص ـ ْو ٍبَ ،يعافـ َ
حض ـ ُر ال ـ ّزا َدَ ،و َي ْج َمـ ُـع
ُي ِع ـ ُّد ال َمفــار َِشَ ،وهــذا ُي َح ِّض ـ ُر المــا َءَ ،و� َآخ ـ ُر ُي ِّ
ات ال َق ْط ِ
�أ َدو ِ
ــدي.
ــف؛ اســ ِت ْعداداً لر ِْح َلــ ِة ِعشْ ــ ِق ِه ال�أ َب ِّ
� -إِلى �أ ْي َن �أيُّها ال ِف َل ْسطي ِن ُّي؟

 �إِلــى �أ ِّم هــ ِذ ِه ال�أ ْرضِ� ،إِلــى الو ِاقفَــ ِة َعلــى التُّخــو ِم َطــ ْوداً فــي َو ْجــ ِهالغـ ِ
ـب
ـج َر ِة الـ َّرؤو ِمَ ...و َقـ ْد �أ ْع َيـ ْ
ـول� ...إِلــى هـ ِذ ِه الشَّ ـ َ
ـت ُجذو ُرهــا َمخالِـ َ
ال ُم ْق َت ِلعيـ َـنَ ،و ُم َخ َّططاتِ ِهــمَ ،و َح َمـ ِ
س
الجليــلِ َوال ُقـ ْد ِ
ـت ال ِف َل ْســطي ِن َّي فــي َ
ــج َر ُة ال َّز ْي ِ
تــونُ ،ع ْنــوا ُن َك ْنعانِ َّيــ ِة هــ ِذ ِه ال�أ ْرضِ،
َو َ
الخليــلِ� ...إِنَّهــا شَ َ
َو َك ْنعانِ َّيــ ِة ِ
ــب فــي
ــب َو َ
عاشــقيها ،الَّ َ
الح ِّ
ذيــن ا ْعتــادوا َتبــا ُدلَ ال ُح ِّ
ـرينَ ،و َت ْصني َعـ ُه فــي َج َلسـ ِ
ِّف ِء القــا ِد ِم َعلــى �أ ْبـو ِ
اب الشِّ ــتا ِء،
ـات الـد ْ
َتشْ ـ َ
كَمــا ا ْعتــادوا َتنــا ُولَ َو َجباتِ ِهــمَ ،و َت ْبدي ـ َل الفا ِك َه ـ ِة بِال َّز ْيتـ ِ
ـون َمـ َـع البا َع ـ ِة
ــفوح َوالوِهــا ِد.
الس ِ
ــن ُّ
ليــن َب ْي َ
ال ُم َت َج ِّو َ
َو ِق َّص ـ ُة َع ْق ـ ِد ال ُبيـ ِ
ـوت َو �إِقا َم ـ ِة ال َمبانــي َوال َمسـ ِ
ـاج ِد صــو َر ٌة �أخْ ــرى
ِمـ ْـن ُص ـ َو ِر (العو َن ـ ِة) ال ِف َل ْســطي ِن َّي ِةَ ،ف ـ ُك ُّل َمـ ْـن َي ْبنــي َب ْيت ـاً َي ِج ـ ُد َس ـو ِاع َد
ــب ِ
ــي َوال َق ْر َيــ ِة َت َتضافَــ ُر؛ لِ ُمعا َو َن ِتــ ِه فــي َج ْل ِ
الحجــا َر ِةَ ،و َت ْحضيــ ِر
َ
الح ِّ
الخشَ ِ
الس ْم ِســ ِم َق ْبــ َل
الطّيــنِ َ ،و �إقا َمــ ِة ال ُجــ ْدر ِانَ ،و َم ْل ِئهــا بِ َ
ــب َوق ِّ
َــش ِّ
َع ْقـ ِد ِهَ ،و ِخــلالَ ذلِـ َ
ـدون ال�أهازيـ َـجَ ،وال َمواويـ َل ال ُمشَ ـ ِّج َع َة َعلــى
ـك ُي ْن ِشـ َ
ال َع َمــلِ ،الَّتــي تُ ْعلــي ِمـ ْـن قي َمـ ِة التَّعــا ُو ِنَ ،ق ْبـ َل �أ ْن َي َتنا َولـوا َو ْج َبـ ًة �أ ِعـد َّْت
ـت ِمظلَّ ـ ِة (العو َن ـ ِة) َن ْف ِســها.
َت ْحـ َ
َو َت َت َجلّــى (العو َنـ ُة) كَذلِـ َ
س الَّتــي َت ْم َتـ ُّد لِ�أيَّــا ٍم تُقــا ُم
ـك فــي ال�أ ْعـرا ِ
فيهــا ال َولائِــ ُمَ ،و َي ْنشَ ــ ِغ ُل ال ِّرجــالُ َوالنِّســا ُء فــي اســ ِت ْق ِ
يــن،
بال ال َم ْد ُع ّو َ
قــات ال َّد ْب َكــ ِة َوال ِّد ِّح َّيــ ِة َو ِ
َو �إِقا َمــ ِة َح َل ِ
اج َزفَّــ ِة ال َعريــسِ،
الحنّــا ِءَ ،و �إِخْ ــر ِ
الصغــا ُر َو ِ
الســعا َدةَ.
الَّتــي َي َتســا َب ُق �إِ َل ْيهــا ِّ
الكبــا ُر يتقاســمون ال َف ْر َحــ َة َو َّ

جــون بِ ِخفَّــ ٍة
ــلونَ :يخ ُر َ
َي ْن ِس َ
َو ُســر َع ٍة .
َحــدَب َو َصــ ْوبِ :جهــات
ُمخْ َتلفــة.
ُسهاد� :أ َرق.
التُّخوم :ال�أ ْطراف.
َط ْودَ :ج َبل ٍ
عال َعظيم.
ؤوف.
ال َّرؤو ُم :ال ّر ُ

الوِهــادَ :ج ْم ُع َو ْهـدَةَ ،و ِه َي
ال�أراضي ال ُم ْن َخ ِف َض ُة.

5

س َودا ِع ال ُم َت َوفّــى َو َد ْف ِنــ ِهَ ،و �إِكْــرا ِم عائِ َل ِتــ ِه بِدَع َو تِهــا �إِلــى
اح َوال�أ ْحــز ِان ،فَــ إِ� َّن ُك َّل ُطقــو ِ
�أ ّمــا فــي ال�أتْــر ِ
ال َولائِ ـ ِمَ ،و �إِ ْرسـ ِ
عاض ـ ِد،
ـال ال َّطعــا ِم �إِ َل ْيهــاَ ،و ُمشــا َر َك ِتها ُح ْز َنهــا طي َل ـ َة �أيّــا ِم ال َع ـزا ِءَ ،ومــا َب ْع ـ َد ُهِ ،مـ ْـن َمظاه ـ ِر التَّ ُ
اس ـ ِتم َرا ِر (العو َن ـ ِة) ال ِف َل ْســطي ِن َّي ِة َو َبقائِهــا ُع ْن ـو َان ُه ِويَّ ـ ٍةَ ،و َن ْهـ َـج َحيــا ٍة.
َونُ ْب ـ ِل ال ُمواســا ِةَ ،و ِهـ َـي َمدْعــا ٌة ل ِ ْ
الج ْرحــىَ ،و ْاســ ِت ْق ِ
ــس َغريبــاً �أ ْن َت َت َجلّــى (العو َنــ ُة) فــي َموا ِك ِ
بال
ــب َت ْو ِ
ديــع الشُّ َــهدا ِءَ ،و ِعيــا َد ِة َ
َو َل ْي َ
ـوبَ ،و َت َت َفـ َّر َغ لِ َو ِ
الصــلا ِة َع َل ْيـ ِه َو َتشْ ــيي ِع ِه
داعـ ِه َو َّ
ال�أ ْســرى ،فَمــا �إ ْن ُي ْس َتشْ ـ َـه َد فِ َلســطي ِن ٌّي َحتّــى َت ْج َت ِمـ َـع َع َل ْيـ ِه القُلـ ُ
ـدون لِ ُمشــا َر َك ِة عائِ َل ِت ـ ِه ُمصا َبهــاَ ،وال ُوقـ ِ
ـوف �إِلــى جانِ ِبهــاَ ،و َد ْع ِمهــا بِ ـ ُك ِّل إِال� ْمكانـ ِ
ـات
َجماهي ـ ُر َغفي ـ َرةٌَ ،ي َتوا َفـ َ
ـات ال ُم ْح َتلّيـ َـن ِمـ ْـن َمنا ِز لِ ِهــمَ ،وال ُمســا َه َم ِة فــي رِعا َي ـ ِة
تاح ـ ِةَ ،والتَّعــا ُو ِن فــي �إِعــا َد ِة بِنــا ِء مــا َته ِد ُم ـ ُه َج ّرافـ ُ
ال ُم َ
�أ ْبنائِ ِه ـ ْم َوكَفا َل ـ ِة َتعلي ِم ِهــم.

ــن ال�أ ْهــ ِل َوال�أ ْص ِدقــا ِء،
ض �أ ْبناؤُهــا لِل� ْأســرَِ ،ف إِ�نَّهــا َت ِجــ ُد ُك َّل رِعا َيــ ٍة َوا ْه ِتمــا ٍم ِم َ
�أ ّمــا ال�أ َســ ُر الَّتــي َي َت َعــ َّر ُ
َوال ُم َؤ َّسسـ ِ
الح ِ
ناجـ ُر بِال�أناشــي ِد؛ َف َرحـاً
ـات ال َّر ْسـ ِم َّي ِةَ .وفــي َموا ِكـ ِ
ـب َت ْحريـ ِر ال�أ ْســرى َت ْن َط ِلـ ُـق ال َّزغاريـدَُ ،و َت ْصـد َُح َ
ـت َف ْر َح َتهــا َع َت َم ـ ُة ال َّزنازيــنِ .
بِ َل ـ ِّم شَ ـ ْـملِ ال�أ ْس ـ َر ِة الَّتــي َف َّر َق ْتهــا ال�أ ْغــلالُ َ ،و َغ َّي َبـ ْ
كَمــا َت ْل َهـ ُـج ال�أ ْل ِسـ َن ُة بِ َد ْعـو ِ
ُطون فــي َم ْيـ ِ
اج َهـ ِة،
لجرحــى َوال ُمصابيـ َـن ،الَّذيـ َـن َيسـق َ
ـدان ال ُمو َ
ات الشِّ ــفا ِء لِ َ
ـاس لِلتَّ َبـ ُّر ِع بِالـ َّد ِمَ ،والا ْط ِم ْئنـ ِ
الصـ َو ُر ال�أ ْبهــى لِهــذا التَّ�آخــي ،الَّــذي
ـان َعلي ِهــم َوالـ َّذ ْو ِد َع ْن ُهــم� .إِنَّهــا ُّ
َف َي َتدا َفـ ُـع النّـ ُ
َي َمتــا ُز بِـ ِه شَ ـ ْع ُبنا ال ِف َل ْســطي ِن ُّيَ ،و َي ْح َفـ ُ
ماسـ َك ُه.
ـظ َع َل ْيـ ِه َو ْح َد َتـ ُه َو َت ُ
وح الَّتــي
الحدا َث ـ ِة الَّتــي َن ْحياهــا� ،إِلّا �أ َّن ال ِف َل ْســطي ِن َّي مــا زالَ ُمحافِظ ـاً َعلــى هــذ ِه ال ـ ّر ِ
َو َر ْغ ـ َم َمظا ِه ـ ِر َ
ـش َمظا ِهـ َر (العو َنـ ِة) فــي َق ْر َي ِتـ ِهَ ،و َمدي َن ِتـ ِه ،و ُم َخ َّي ِمـ ِهَ ،و �إ ِْن
َت ُبـ ُّ
ـث فيـ ِه نَخْ ـ َو َة ال ُمســا َع َد ِةَ ،و َح ِم َّيـ َة التَّعــا ُو ِنَ ،و َيعيـ ُ
لحفـ ِ
ش �أ ْجــدا ِد ِهَ .و ُهـ َو َمدْعـ ٌّو لِ ِ
ـاظ َعلــى هــذا إِال� ْر ِث الغالــي،
كان فــي َع ْيـ ِ
َظ َهـ َر ْت بِصــو َر ٍة �أ َقـ َّل ُوضوحـاً ِم ّمــا َ
الَّــذي َيح َفـ ُ
ـظ َل ـ ُه ا ْن ِتمــا َء ُهَ ،و َي ْن َسـ ِـج ُم َمـ َـع فِ ْط َر تِـ ِه إِال�نْســانِ َّي ِةَ ،و َعقي َدتِـ ِه الدّي ِن َّي ـ ِةَ ،و َمبا ِدئِـ ِه ال َو َط ِن َّي ـ ِة.
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تيعاب:
ال َف ْه ُم َو ْ
الاس ُ

1ـ نُ َو ِّض ُح َم ْعنى (العو َن ِة).
الحيا ِة الَّتي َدعا �إِ َل ْيها إِال� ْسلا ُم ،نُ َدلِّ ُل َعلى ذلِ َك.
2ـ (العو َن ُة) َم ْظ َه ٌر ِم ْن َمظا ِه ِر َ
ناس ِ
اج في ُم ْج َت َم ِعنا ال ِف َل ْسطي ِن ِّي.
بات ال َّزو ِ
َ -٣نذ ُك ُر َمظا ِه َر (العو َن ِة) في ُم َ
َ -٤ي ِص ُف الكاتِ ُب َطري َق َة بِنا ِء ال ُعقو ِد القَدي َم ِة في قُرانا َو ُم ُدنِنا ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِةَ ،نشْ َر ُح ه ِذ ِه ال َّطري َق َة.
س ال ِف َل ْسطي ِنيّ َين َت َت َجلّى في َمظا ِه َر ُم َت َع ِّد َد ٍةَ ،ن ْك ُت ُب َب ْعضاً ِم ْنها.
 -٥لِلشُّ َهدا ِء َمكا َن ٌة َعظي َم ٌة في نُفو ِ

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل:
اريخ َفوائ َد التَّعا ُو ِن ف ََج َع َل ُه قي َم ًة َعظي َم ًة في َحياتِ ِه ،نُ َو ِّض ُح َ
ذلك.
1ـ �أ ْد َركَ ال�إ نْسا ُن َع ْب َر التّ ِ
2ـ ا ْر َت َب َط َم ْفهو ُم (العو َن ِة) بِالان ِتما ِء ال َو َط ِن ِّي ِع ْن َد ال ِف َل ْسطي ِن ِّي ،نُ َعلِّ ُل ذلِ َك.
3ـ نُ َو ِّض ُح َدلا َل َة ال ِعبار ِ
ات َوالتَّر ِ
اكيب ال�آتِ َي ِة:
ـ إِال�نْسا ُن َم َدنِ ٌّي بِال َّط ْب ِع.
ـ "ﷲُ في َع ْو ِن ال َع ْب ِد ما دا َم ال َع ْب ُد في َع ْو ِن �أخي ِه".

ذون ِم ْن ُح َل ِل الق َْم ِح َم ٍ
نامات َل ُهم.
الميجناَ ،و َيتَّ ِخ َ
ـ َي َتبا َد َ
لون َمواوي َل ال َعتابا َو َ
4ـ َن َت َحد ُ
َّث َع ْن َمظا ِه ِر (العو َن ِة) ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة في َم ْو ِسمي:
ض َو َحصا ِدها.
�أـ ِزرا َع ِة ال�أ ْر ِ

ب ـ َق ْط ِف ال َّز ْي ِ
تون.

ـف َي َنسـ ِ
ـج ُم َمفهــو ُم (العو َن ـ ِة) َمـ َـع قَولِ ـ ِه َتعالــى :ﱫ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
 -٥نُ َو ِّضـ ُـح َك ْيـ َ

ﯵ ﯶﱪ

(المائــدة)2:
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الص َو َر َت ْينِ ال َفنِّ َّي َت ْينِ ال�آتِ َي َت ْينِ :
 -٦نُ ِّ
وض ُح ُّ
تون الو ِاق َف ُة َعلى التُّخو ِم َط ْوداً في َو ْج ِه ِ
�أـ شَ َج َر ُة ال َّز ْي ِ
الغول.
عين.
ب ـ �أع َي ْت ُجذو ُرها َمخالِ َب ال ُمق َت ِل َ

ض ال�أن ِْش َط ِة الَّتي ُي ِ
مك ُننا ال ِقيا ُم بِها َتحقيقاً لِ َم َبد�أِ (العو َن ِة) في َمد َر َس ِتنا.
َ -٧ن ْك ُت ُب قائِ َم ًة بِ َب ْع ِ

لوب:
ال ُّل َغ ُة َوال� أ ْس ُ

حيح ِة فيما َي�أْتي:
َن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ َر ْم ِز إِال�جا َب ِة َّ
الص َ
الح ِّب)؟
ديعي في َك ِل َم َت ْي( :ال ُح ِّب َو َ
	�أـ ما ال ُم َح ِّس ُن ال َب ُّ

		
3ـ ِطباقٌ .

ناس تا ٌّم		.
1ـ َتو ِر َي ٌة.
2ـ ِج ٌ
اح)؟
اح َوال�أتر ِ
ب ـ ما ال َعلا َق ُة َب ْي َن َك ِل َم َت ْي( :ال�أ ْفر ِ
		
3ـ التَّو ِر َي ُة.
1ـ التَّرا ُد ُف2 .ـ ال ِّطباقُ 		 .
الج ْذ ُر الثُّلاثِ ُّي لِ َك ِل َم ِة ( ُم ِل ّمات)؟
ج ـ ما َ
		
3ـ م َل َل.
2ـ مالَ 		 .
1ـ َل َم َم.
الصرفِ ُّي لِ َك ِل َم ِة ( ُمعا َو َن ٌة)؟
د ـ ما ال َو ْز ُن َّ
1ـ ُم َف َّع َل ٌة.
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2ـ ُم ْف َت َع َل ٌة		 .

		
3ـ َم ْف َع َل ٌة.

ناس ِ
ص.
ناق ٌ
4ـ ِج ٌ
الس ْج ُع.
4ـ َّ
4ـ َم َل َم.
4ـ ُمفا َع َل ٌة.

س
اس لِلنّا ِ
النّ ُ

ص:
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ

ـروف ال ُّرصافــي شـ ِ
ـيخ
َمعـ ٌ
ـاع ٌر ِعر ِاقـ ٌّـي (1877م 1945-م)ُ ،و لِ ـ َد فــي َبغــدا َد َونَشَ ـ�أ فيهــا .لا َز َم الشَّ ـ َ
ُّ
ـون فــي
ال�ألوســي �-أ َحـ َد ُع َلمــا ِء َبغــدا َد ال َم ْعروفيـ َـن -اث َن َتــي َعشْ ـ َر َة َسـ َن ًةَ ،و َسـ ّما ُه ( َمعـ َ
ـروف ال ُّرصافِـ َّـي)؛ لِ َيكـ َ
الح َس ـ َن ِة َنظي ـراً لِمعـ ٍ
س َبيـ َـن َبغــدا َد
ـروف ال َك ْر ِخـ ِّـيَ .ت َن َّق ـ َل فــي ِمه َن ـ ِة التَّدري ـ ِ
َّ
الصـ ِ
الســم َع ِة َ
ـلاح َوالشُّ ــه َر ِة َو ُّ
ــب ُع ْضــواً فــي
َو �إِســتانبولَ َوالقُــ ْدسَِ ،و�أصــ َد َر َجريــ َد َة (ال�أ َمــلِ ) فــي َبغــدا َد َســ َن َة 1923م ،كَمــا ان ُت ِخ َ
َم ْج َمـ ِـع اللُّ َغـ ِة ال َع َر بِ َّيـ ِة بِ ِد َمشْ ـ َـق فــي العــا ِم ذاتِـ ِه.
َوالقَصيـ َد ُة الاج ِت ِ
ـانيَ ،و َتدعــو �إِلــى التَّعــا ُو ِن ُم ْبـ ِر َز ًة فَضائِ َلـ ُه،
ماع َّيـ ُة ال�آتِ َيـ ُة َت َتنــا َولُ َم�آثِـ َر ْ
الاج ِتمــا ِع إِال�نْسـ ِّ
َوتُن ِّفـ ُر ِمـ َـن الاخْ ِتـ ِ
ـلاف ُمب ِّي َنـ ًة َنقائِ َص ُه.

س
اس لِلنّا ِ
النّ ُ
ُ
َم ْع ٌ
العراق
صافي/
روف ال ُّر ُّ
اس في ِ
حال اج ِتما ِع
َي ُ
عيش النّ ُ
َو َلــو ســاروا َعلــى ُطـ ُر ِق ان ِف ـرا ٍد
ـاس كال ُبنيـ ِ
ـان َي ْســمو
َر�أيـ ُ
ـت النّـ َ
َف ُي ِ
مسـ ُ
عضـ ُه َبعضـاً ف َي ْقوى
ـك َب ُ
اس ِمن َع َج ٍم َو ُع ْر ٍب
كذاكَ النّ ُ
قَد اشـ َت َب َك ْت َمصالِ ُح ُهم َف ُك ٌّل
ـعي َب ِ
ض
عض ِه ـ ُم لِ َبع ـ ٍ
َو َل ـ ْولا َسـ ُ

َف َتح ـد ُ
ُث َبي َن ُهــم ُط ـ ُرقُ ان ِتفــا ِع
َلمــا كانـوا ِســوى َه َمـ ٍـج ُرعــا ِع
بالســيا ِع
بِ�أحجــا ٍر تُ َســ َّيع
ِّ
ــن التّداعــي
َو َيم َن ُ
ــع جانِ َب ْيــ ِه ِم َ
َجميعــاً َب َ ِ
ــي َورا ِع
يــن َمرع ٍّ
لِـ ُك ٍّل فــي َمجـ ِ
ش ســا ِع
ـال ال َعي ِ
الســبا ِع
ـش عا ِد َي ـ ِة ّ
َلعاش ـوا َع ْيـ َ

السياع :ال ِّطلاء.
ِّ
التَّداعي :الا ْن ِهيار.

عا ِد َي ُةُ :عدوان.
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�إِذا َر ُّب ال ُحســا ِم َثنــا ُه َعجــ ٌز
َو �إ ِْن َق َل ـ ُم ال�أديـ ِ
ـب َع ـرا ُه َز ْي ـ ٌغ
َو �إ ِْن َص ِفـ َر ْت َيـ ٌد ِمـ ْـن َر ْي ِع َزر ٍع
س َل ّما
بِذاكَ قَضى اجتما ُع النّا ِ
َف َتعلــو فــي ِديا ِر ِهــ ُم ال َمبانــي
الحيا ُة بِ ِهم َف ُتمســي
َو َتسـ َتعلي َ
َومــا َم َدنِ َّيــ ُة ال�أقــوا ِم �إِلّا
س �إِلّا
َو َلــم َي ْص ُلــح فَســا ُد النّــا ِ
تُشــا ُد بِ ـ ِه ال َم ِ
لاجـ ُـئ لل َيتامــى
َوتُبنــى لِل ُعلــو ِم بِــ ِه َم ٍ
بــان

ليــف
َو �إِلّا َفالشَّ ــقا ُء َل ُهــم َح ٌ

َتــدا َركَ َعجــ َز ُه َر ُّب ال َيــرا ِع
ـيف الشُّ ــجا ِع
َتلافــى َزي َغ ـ ُه َسـ ُ
�أعيــ َد َثراؤُهــا بِ َيــ ٍد َصنــا ِع
�أ ِن اع َت َصمـوا بِ َحبــلِ ال�إ ج ِتما ِع
َوتُ ِ
خص ُب في بِلا ِد ِه ُم ال َمراعي
ش ال َّرغيـ ِد َعلــى َيفاع
ِمـ َـن ال َعيـ ِ
َتعا ُونُ ُهــم َعلــى ُغ ـ ِّر ال َمســاعي
ـال ِمـ ْـن َم ِ
بِمـ ٍ
كاس ـ ِب ِهم ُمشــا ِع
َوتُمتــا ُر ال َم ِ
طاعــ ُم ِ
للجيــا ِع
ـض ال ِعلـ َم ُمؤ َت ِلـ َـق الشُّ ــعا ِع
َتفيـ ُ
َومــا َح ْمـ ُل الشَّ ــقا ِء ب ُمسـ َتطا ِع

َر ُّب ال ُحسام :ال ُمقاتِل.
َتدا َركَ :ص َّح َح.
َر ُّب ال َيراع :الكاتِ ُب.
َز ْيغٌِ :
اف.
انحر ٌ
َتلافى :اس َتب َعدََ ،ت َجنَّ َب.
َص ِف َر ْتَ :خ َل ْت.
َريعَ :مردودَ ،منتوج.
َيفاع :نُم ُّو َواز ِدهار.
تُمتا ُر :تُ َع ُّد وتُ َج َّهز.
لقُ :مز َد ِه ٌر.
ُمؤ َت ٌ

تيعاب:
ال َف ْه ُم َو ْ
الاس ُ

حيح ِة فيما َي�أتي:
حيح ِةَ ،وبـِ (لا) �أما َم ال ِعبا َر ِة غي ِر ّ
جيب بـِ ( َنعم) �أما َم ال ِعبا َر ِة َّ
الص َ
الص َ
1ـ نُ ُ
اج ِتما ِع ِهم �أ ْك َث ُر ِم ْن ا ْن ِتفا ِع ِهم في ِ
س في ِ
)
حال َت َف ُّر ِد ِهم( .
ـ ان ِتفا ُع النّا ِ
حال ْ
لح ِ
لاحان َضرو ِريّ ِان لِ ِ
الس ْي ُف َوال َق َل ُم ِس ِ
فاظ َعلى َو ْحد ِة ال ُمج َت َم ِع
ـ َّ
ـ َم َدنِ َّي ُة �أيَّ ِة �أ َّم ٍة َت ْك ُم ُن في َه ْجرِها لِل ّر ِ
يف َو َتعميرِها لل َمدي َن ِة.

ـ لا َيص ُل ُح فَسا ُد ال�أ َّم ِة �إِلّا بِ َتوظي ِفها لِ ِ
لمال في ال ِبنا ِء َوالتَّ ْعميرِ.
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)

(

)

(

)

2ـ َك ْي َف َص َّو َر الشّ ِاع ُر قُ َّو َة ال ُم ْج َت َم ِع ال ُمتعاو ِِن في القَصي َد ِة؟
اس في ِ
حال َع َد ِم َتعا ُو نِ ِهم؟
3ـ ما العيشَ ُة الَّتي َت َوقَّ َع الشّ ِاع ُر �أ ْن َيعيشَ ها النّ ُ
اس في َمصالِ ِح َب ْع ِض ِه ْم في العا َد ِة؟
 4ـ َك ْي َف َي ْسعى النّ ُ
الح َّق ُة في َن َظ ِر الشّ ا ِعرِ؟
5ـ ما ال َم َدنِ َّي ُة َ

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل:

رج ِم َن القَصي َد ِة ما يتَّ ِف ُق َوال ِعبار ِ
ات ال�آت َي َة في ال َم ْعنى:
1ـ َن ْس َ
تخ ُ
ﱫﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﱪ

 قالَ َتعالى: -عا َد ِم ْن َع َم ِل ِه ِص ْف َر ال َي َد ْينِ .

(�آل عمران)١٠٣ :

الاس ُم (ذاكَ ) في َق ْو ِل الشَّ ا ِعرِ:
2ـ ما ال�أمو ُر الَّتي ُيشي ُر �إِ َل ْيها ْ
س َل ّما
بِذاكَ قَضى اج ِتما ُع النّا ِ

الص َو َر ال َفنِّ َّي َة في ال�أ ْب ِ
يات ال�آتِ َي ِة:
3ـ ِّ
نوض ُح ُّ
اس كال ُب ِ
نيان َي ْسمو
 َر�أ ُيت النّ َ
ـعي َب ِ
ض
عض ِهـ ُم لِ َبعـ ٍ
 َو َلـ ْولا َسـ ُ َوتُبـــنى لِلـــ ُعلو ِم بِــ ِه َم ٍبــان

�أ ِن اع َت َصموا بِ َحبلِ الاج ِتما ِع
بالســيا ِع
بِ�أ ْحجــا ٍر تُ َســ َّيع
ِّ
الســبا ِع
ـش عا ِد َي ـ ِة ّ
َلعاش ـوا َع ْيـ َ
ـض ال ِعل ـ َم ُمؤ َت ِلـ َـق الشُّ ــعا ِع
َتفيـ ُ

سيخ ِق َيم ِ التَّعا ُو ِن في ُمج َت َم ِعنا؟
4ـ َك ْي َف نُ ْس ِه ُم في َت ْر ِ

لوب:
ال ُّل َغ ُة َوال� أ ْس ُ

َن ِز ُن ال َك ِل ِ
في:
مات ال�آتِ َي َة بِالميز ِان َّ
الص ْر ِّ
�أـ ان ِتفاعاً		.

		
ب ـ تُشا ُد.

			
ج ـ َتعا َو َن.

د ـ ُمؤ َت ِلقاً.
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ال َق ِ
واعــــ ُد
الم ْجرو ُر ب َِح ْر ِ
ف ا ْل َج ِّر
ْ
الاس ُم َ
َن ْق َر�أ:

�أ -ال َم ْجمو َع ُة ال�أولى:
س في رابِ َع ِة النَّهارِ.
الحقي َق َة ِم ْث َل الشَّ ْم ِ
َ 1 -1ي ْعر ُِف َ
سين ِم ْن تِ ْل َك التُّ ْه َم ِة.
�2 -2أ ْف َل َت ُح ٌ

ب ال َم ْجمو َع ُة الثّانِ َي ُة:كان ُع َم ُر َي ْن ِط ُق دائِماً بِالشَّ ها َدتَينِ .
َ 1 -1
الح ِّق.
تين َعنِ َ
2 -2لا َي ْق َب ُل ﷲُ َ -تعالى� -أ ْن َتكونوا ِم َن ّ
السا ِك َ
3 -3لِ�أ َ
بيك َع َل ْي َك ف َْض ٌل كَبي ٌرَ ،ولل ِه ُك ُّل الف َْضلِ.
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�إِذا َت�أ َّم ْلنا ال َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْح َتها ُخطو ٌط في ال َم ْجمو َعت ْينِ (�أ ،ب)َ ،و َجدْنا �أنَّها �أ ْسماءٌَ ،و�أ َّن
َن َت�أ َّم ُل:
ُك ّلاً ِم ْنها َق ْد ُس ِب َق بِ َح ْر ٍف ِم ْن ُح ِ
الاس ُم الَّذي
روف َ
الج ِّر ال�آتِ َي ِة( :فيِ ،م ْن ،البا ِء ،الّلا ِم)؛ لِذا َيكو ُن ْ
روف اسماً َم ْجروراًِ ،
َت َح َر َك ُتها،
َيلي تِ ْل َك ال ُح َ
لاح َظ �أ َّن تِ ْل َك ال�أ ْسما َء ال َم ْجرو َر َة َق ِد اخْ َت َلف ْ
لك َّن ال ُم َ
َف َم َثلاً َك ِل َم ُة (رابِ َعة)َ ،ظ َه َر ْت َع َليها ال َك ْس َرةَُ ،و َك ِل َم ُة (تِ ْل َك) ال َف ْت َح ُةَ ،و َت ْعلي ُلنا لاخْ ِت ِ
الح َر َك ِة؛
لاف َ
أ� َّن ال�أ ْسما َء ال ُم ْع َر َب َة تُ َج ُّرَ ،و َتكو ُن َعلا َم ُة َج ِّرها ال َك ْس َرةَِ ،م ْث َلَ :ك ِل َم ِة (رابِعة) ،أ� ّما ال�أ ْسما ُء ال َم ْب ِن َّي ُة،
الس َب ِب؛ َل ْم
ِم ْث َلَ :ك ِل َم ِة (تِ ْل َك)َ ،ف َت ْبقى ُم ْح َت ِف َظ ًة بِ َح َر َك ِة بِنائِها َم ْهما اخْ َت َل َف َم ِوق ُعها إِال� ْعرابِ ُّي َو لِهذا َّ
تُ َج َّر بِال َك ْس َر ِةَ ،ب ْل َب ِق َي ْت َم ْب ِن َّي ًة َعلى ال َف ْت ِح في َم َح ِّل َج ٍّر.
تين)،
َو بِالنَّ َظ ِر �إِلى أ�م ِث َل ِة ال َم ْجمو َع ِة (ب)َ ،ن ِج ُد أ� َّن َك ِل َم َة (الشَّ ها َد َت ْينِ )َ ،و َك ِل َم َة ّ
(السا ِك َ
و َك ِل َم َة (�أ َ
الج ِّر اليا َء ،في
بيك) َق ْد جا َء ْت َم ْجرو َرةً؛ لِ�أنَّ ُه َس َبقَها َح ْر ُف َج ٍّرَ ،وكا َن ْت َعلا َم ُة َ
الخ ْم َس ِة (�أ َ
بيك) ،ف ََجمي ُعها
تين)َ ،وال�أ ْسما ِء َ
السالِ ِم ّ
ال ُم َثنّى (الشَّ ها َدت ْينِ )َ ،و َج ْم ِع ال ُم َذ ّك ِر ّ
(السا ِك َ
َم ْجرو َر ٌة بِ َعلا َم ِة َج ٍّر َف ْر ِع َّي ٍة.

َن ْس َت ْن ِت ُج:
الجـ ِّرُ :هـ َو ُك ُّل ْاسـ ٍم ُي ْسـ َب ُق بِ�أ َحـ ِد ُحـ ِ
الجـ ِّر ال�آتِ َيـ ِة ِ(مـ ْـن� ،إِلــى،
-1
ـروف َ
الاسـ ُم ال َم ْجــرو ُر بِ َحـ ْر ِف َ
ْ
َعـ ْـنَ ،علــى ،فــي ،البــا ِء ،الـ ِ
ـكاف ،ال ـ ّلا ِم ،وا ِو الق ََس ـ ِم ،تــا ِء الق ََس ـ ِمُ ،ر َّب) ِم ْث ـ َلُ :ر َّب �أ ٍخ َلـ َ
ـك َل ـ ْم
َت ِلـ ْد ُه �أ ُّمـ َ
ـك.
 -2تُ َجـ ُّر ال�أ ْســما ُء ال ُم ْع َر َبـ ُة بِال َك ْسـ َر ِة ِم ْثـ َلُ :ع َمـ ُر �أنْقــى ِمـ ْـن َضـ ْو ِء الف َْجـرِ ،بِ ْاسـ ِت ْثنا ِء ال�أ ْســما ِء الَّتــي تُ َجـ ُّر
بِ َعلامـ ٍ
الخ ْم َسـ ِةَ ،و ِمـ ْـن �أ ْم ِث َلـ ِة ذلِ َك:
الســالِ ِمَ ،وال�أ ْســما ِء َ
ـات َف ْر ِع َّيـ ٍةِ ،م ْثـ َل :ال ُم َثنّــىَ ،و َج ْمـ ِـع ال ُم َذ َّكـ ِر ّ
�أَ -فر َِح ال ّل ِ
اع ُب بِالجائِ َز َت ْينِ .
لين َل ِو ا ْك َت َفوا بِ َعوادي
للغافِ َ

الحوا ِد ِث ُم ْن ِذراً
ب َوكَفى بِعا ِد َي ِة َج َك�أ َّن ال ُم َؤ َّس َس َة لِ�أبي ِه.الاسـ ُم ال َم ْب ِنـ ُّـي بِ َحـ ْر ِف َجـ ٍّر؛ َف إِ�نَّـ ُه َي ْبقــى َم ْب ِن ّيـاً َعلــى َح َر َك ِتـ ِهَ ،ف ُن ْع ِر ُبـ ُه ْاســماً َم ْب ِن َّيـاً فــي
� -3إِذا ُسـ ِب َق ْ
الج ِّرَ ،و ِمثالُ ذلِ َكَ :لفَّقوا َل ُه التُّ ْه َم َة.
َم َح ِّل َج ٍّر بِ َح ْر ِف َ
(البارودي)
ّ

ريبات
َت ْد ٌ
ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ
الج ِّر:
نين َعلا َم َة َ
ص ال�آتِ َيَ ،و َن ْس َتخْ ر ُِج ال�أ ْسما َء ال َم ْجرو َر َة بِ َح ْر ِف َ
الج ِّرُ ،م َب ِّي َ
َن ْق َر�أ النَّ َّ
ِ
س َلج َن ِة التَّحقيقِ الد َّْو لِ َّي ِة في
َت ُم َن َّظ َم ُة ال�أ َم ِم ال ُمتَّ ِح َد ِة
القاض َي ال�أ َم ِم َّي (ريتشارد غول ِدستون) بِ َت َر ُّؤ ِ
َكلَّف ْ
َمجا ِز ِر الاح ِت ِ
لال ِض َّد �أبنا ِء شَ ع ِبنا في ِقطا ِع َغ َّز َة َبع َد حرب العام 2008م على ال ِقطا ِع.
الصار ِِخ لِ ِ
لي،
الحقي ِق ِّي لِل َع ُد ِّوَ ،و�أشا َر �إِلى ان ِتها ِك ِه ّ
وقد كَشَ َف َتقري ُر اللّ ْج َن ِة َعنِ ال َو ْج ِه َ
لقانون إِال�نْسانِ ِّي الد َّْو ِّ
خاص ًة قَنابِ َل
َوار تِكابِ ِه َجرائِ َم َح ْر ٍب في ذلِ َك ال ُعدوانَ ،و�أث َب َت التَّقري ُر ْاس ِتخْ دا َم ال َع ُد ِّو لِل�أس ِل َح ِة ال ُم َح َّر َم ِةَّ ،
سطيني ،واس ِتخدا ِم
ال ِفسفو ِر ال�أب َيضَِ ،والقَذائِ َف ال ِم ْسما ِريَّ َة؛ ما �أ ّدى �إلى اس ِتشها ِد َحوا َلي �أ ْل ٍف َو�أ ْر َب ِع ِم َئ ِة فِ َل
ٍّ
ِ
َياتَ ،و َس ّيار ِ
ال َع ُد ِّو الم َدنِ ّي َين ال ِف َلسطين ّي َين ُدروعاً َبشَ ِريَّ ًةَ ،واس ِتهدافِ ِه ال َمدار َِس َوال ُمس َتشف ِ
ات ال�إ
سعاف َوال َمبانِ َي
الس َك ِن َّي َةَ ،وال ُبنى التَّح ِت َّي َةَ ،و َتدْمي ِر ال ُجسو ِر َو َمصانِ ِع إِال�ن ِ ِ
ال ُحكو ِم َّي َةَ ،وال ِعمار ِ
ذائيَ ،و ُمنشَ �آ ِت ال ِميا ِه
ات َّ
ْتاج الغ ِّ
الص ِّح َّي ِة لِ ِميا ِه ال َبحرِ.
َوال ُمعا َل َج ِة ِّ
13
(مه ّمة بيت ّية)

ريب الثَّاني:
الت َّْد ُ
َن َض ُع ال َك ِل ِ
يث َتكو ُن َم ْجرو َر ًة بِ َح ْر ِف ج ٍّر:
مات ال�آتِ َي َة في ُج َملٍ ُمفي َد ٍة ،بِ َح ُ
جـ -الفَريق ِ
د� -أبوكَ .
َان.
		
مون.
		
اض ُع.
�أ -التَّو ُ
ب -ال ُم ْس ِل َ

ريب الثّالِ ُث:
الت َّْد ُ
نُ ْعر ُِب ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط في ال ِمثا َل ْينِ ال�آتِ َي ْينِ :
س ِك ْذ ُب ُه ُم		
شان ِص ْدق ََك ِع ْن َد النّا ِ
َو َ
َف ُق ْل ُت� :أ ْدعــــوكَ لِ ْل ُجلّى لِ َت ْن ُص َرني		

َو َه ْل ُيطا َب ُق ُم ْع َو ٌّج بِ ُم ْع َت ِد ِل.
الج َللِ.
َو�أن َْت تَخْ ُذلُني في الحا ِد ِث َ

(ال ُّط ْغرائِ ّي)

ورقة عمل
ال�جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
السؤال ال�أول :نضع دائرة حول رمز إ
� -1أي حرف م ّما ي�أتي من حروف الجر؟
د -لو.
ج� -إ ّن.
ب -على.
	�أ -ث ّم.
� -٢أي الجمل ال�آتية اشتملت على اسم مجرور بالحرف؟
ب -المخالطة والاستهتار يزيدان العدوى.
الاجتماعي ثقافة راقية.
�أ -التكافل
ّ
د -الص ّحة تاج على رؤوس ال�أص ّحاء.
ج -الوقاية نهج حياة.
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السؤال الثاني :نع ّين الاسم المجرور بالحرف فيما ي أ�تي:
 -1قال تعالىَ « :ف ِبما َر ْح َم ٍة ِم َن الل ِه لِ ْن َت َل ُهم َو َلو ُك ْن َت َفظّاً َغ َ
َضوا ِم ْن َح ْو لِ َك».
ليظ ال َق ْل ِب لا ْنف ّ
(�آل عمران)159 :
 -2لا َي ْعني التَّسا ُم ُح التّنا ُزلَ َوالتَّسا ُه َل في ال�أمو ِر ُكلِّها.
مون ِم ْن لِسانِ ِه َو َي ِد ِهَ ،وال ُم ِ
هاج ُر َم ْن
صلّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم« :-ال ُم ْس ِل ُم َم ْن َس ِل َم ال ُم ْس ِل َ -3قالَ َرسولُ اللّ ِه َ
َه َج َر ما َنهى اللّ ُه َع ْن ُه»َ ( .روا ُه ال ُبخار ُِّي)
السؤال الثالث :نمثل بجملة على ما ي أ�تي:
 -١اسم مجرور بكسرة مقدّرة.
 -٢اسم مجموع جمع مذكر سالماً مجروراً بالحرف.
 -٣ضمير متّصل بحرف ج ّر.

ال َو ْحدَ ُة

٢

َو َم ْن َي ْكت ُْمها...

ص:
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ
ـب ســور ٌِّيُ ،و لِـ َد عــا َم 1949م فــي ِد َمشْ ـ َـقَ ،ع ِمـ َل ُمديـراً لِ َت ْحريـ ِر َم َجلَّـ ِة ال ِّدراسـ ِ
ـات
َوليــد ق َّصــاب �أديـ ٌ
ـات ِمـ ْـن ر ِْح َل ـ ِة َب ّحــار)َ ،و(عا َل ـ ٌم َو َضحايــا)َ ،و ِمـ ْـن
إِال� ْســلا ِم َّي ِة َوال َع َر بِ َّي ـ ِةَ ،و ِمـ ْـن َدواوي ِن ـ ِه الشِّ ـ ْع ِريَّ ِةَ ( :يو ِم ّيـ ٌ
(الخيـ ُ
الضائِـ ُـع).
ـط ّ
َم ْجموعاتِـ ِه الق ََص ِص َّيـ ِة َ

ـب الفَســا ِد ال ُم ْن َت ِشـ َر ِة فــي ُم َؤ َّسسـ ِ
ـض َجوانِـ ِ
ـات ال�أقطــا ِر
َو َي ْك ِشـ ُ
ـف فــي ِق َّص ِتـ ِه ( َو َمـ ْـن َي ْك ُت ْمهــاَ )...ب ْعـ َ
الضميرَِ ،و ُمحا َر َب ِة ُك ِّل �أشْ ـ ِ
ـكال الفَســا ِدَ ،وال َم ْحســو بِ َّي ِة.
ال َع َر بِ َّيـ ِةَ ،و َيدْعــو فيهــا �إِلــى ال َعدا َلـ ِةَ ،و َت ْحكيـ ِم َّ
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َو َم ْن َي ْكت ُْمها...

َوليد َقصّ اب /سور ّية
الحقيقَــ َة ُكلَّهــا ،لا َيخْ فــى َع َل ْيــ ِه َخ ٌ
ــن
ُع ْثمــا ُن َي ْعــر ُِف َ
يــط ِم ْ
ُخ ِ
يوطهــا ،و ِ
كان َي ْعـر ُِف
اض َحـ ًة �أما َمـ ُه ِم ْثـ َل الشَّ ـ ْـم ِ
س فــي رابِ َعـ ِة النَّهــارَِ ،
ـاب في ـ ِه،
ـاب فــي َن ْف ِس ـ ِه َولا َي ْرتـ ُ
ُع َم ـ َر ِم ْث َلمــا َي ْع ـر ُِف َن ْف َس ـ ُهَ ،و َق ـ ْد َي ْرتـ ُ
ُع َمـ ُر �أنْقــى ِمـ ْـن َضــو ِء الف َْجـرَِ ،و�أ ْصفــى ِمـ َـن المــا ِء الـ ُّز ِ
لالَ ،صدي ُقـ ُه فــي
ال ِّدر َاس ـ ِة َوال َع َمــلُِ ،م ْن ـ ُذ �أ ْك َث ـ َر ِمـ ْـن َعشْ ـ ِر َس ـ َنو ٍ
ـف
اتَ ،خ ُب ـ َر ُه فــي َمو ِاقـ َ
ـف ال َي ـ ِد َواللِّسـ ِ
الج ـوار ِِح
ـف َ
ـانَ ،عـ َّ
لا َح ْص ـ َر َلهــا ،مــا َع َر َف ـ ُه �إِلّا َنظيـ َ
َوالفُــؤا ِدَ ،بريئــاً َبــرا َء َة ال ِّذئ ِ
قــوبَ ،لفَّقــوا َلــ ُه هــ ِذ ِه
ْــب ِم ْ
ــن َد ِم ا ْبــنِ َي ْع َ
ـف ،لا َح ـ ْولَ َل ـ ُه َولا َط ـ ْولَ .
التُّ ْه َم ـ َة َ
الخطي ـ َرةَ؛ لِ�أنَّ ـ ُه َر ُج ـ ٌل َضعيـ ٌ

صــاروا َج ْميعــاً �إِ ْلبــاً َع َل ْيــ ِه؛ لِ�أنَّــ ُه لا َســ َن َد َلــ ُهَ ،ولا َد ْعــ َمَ ،ولا
َوســا َط َة ،فَصــا َر َل ُه ـ ْم ُط ْعم ـاً َسـ ْـهلاً ،لا َبوا ِكـ َـي َل ـ ُهَ ،و َكــذا كَمــا َيقــولُ
ـان َو َمـ ٍ
الض َعفــا ِء فــي ُك ِّل َزمـ ٍ
ـرون دائِمـاً
َزمي ُل ُهــم عــا ِدل ٌ:شَ ـ�أْ ُن ُّ
ـكانَ ،يصيـ َ
َدري َئ ـ َة َمـ ْـن ُيري ـ ُد �أ ْن َي َت َعلَّ ـ َم ال ِّرما َي ـ َة.
قيقــيُ ،هــ َو الَّــذي َي ْر َتشــي
ــين ُمديــ ُر الدّائِــ َر ِة ،ال ُم ْجــ ِر ُم َ
ُح َس ٌ
الح ُّ
باســ ِت ْمرارٍَ ،ك�أ َّن ال ُم َؤ َّس َســ َة َم ْز َر َعــ ُة �أبيــ ِهَ ،ي َت َصــ َّر ُف فيهــا كَمــا
ــض ْ
َو َي ْق ِب ُ
َيشــا ُءَ ،يس ـرِقُ ِمـ ْـن �أ ْموالِهــا فــي ُك ِّل َيــو ٍمَ ،و َجميـ ُـع ُم َوظَّفــي ال ُم َؤ َّس َس ـ ِة
ـك ِع ْلـ َم ال َيقيــنِ َ ،و ِ
ـون ذلِـ َ
لكـ ْـن َمـ ْـن ذا الَّذي َي ْج ُر ُؤ ِم ْن ُهـ ْم �أ ْن َي َت َكلَّ َم؟!
َي ْع َلمـ َ
ـون َب�أْ َسـ ُهَ ،فــلا
ـون َجميعـاً نُفــو َذ ال َّر ُجـلَِ ،و�أقا ِر َبـ ُهَ ،و�أ ْص ِدقــا َء ُهَ ،و َيخْ شـ َ
َي ْعرِفـ َ
الض َعفــا ِءَ ،و ُع َمـ ُر ُهـ َو الحائِـ ُ
ـط القَصيـ ُر.
ـس التُّ ْه َمـ ُة و ِاحــداً ِمـ َـن ُّ
ُبـ َّد �أ ْن َت ْل ِبـ َ
ـان وعــا ِد ٍل� ،أ َحـ ِد ُز َملائِـ ِه
فــي َه ْم ـ ٍ
س َغيـ ِر َم ْســمو ٍع دا َر َب ْيـ َـن ُعثمـ َ
ال َّط ِّيبيـ َـن فــي ال ُم َؤ َّس َسـ ِة:
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رابِ َع ُة النَّهارَِ :و ْق ُت ال َّظهي َر ِة.

�إِ ْلباًُ :م َت َج ِّمعاً.
لا َبوا ِك َي َل ُه :لا َي ْبكي ِه �أ َحدٌ.
الدَّري َئ ُة :ما ُيس َت َتر بِ ِه من
س َوغي ِر ِه.
تُ ْر ٍ

ين َمدْعو ٌم ،و ِ
اص ٌلَ ،ل ُه َظ ْه ٌر َقو ٌِّي.
 ُح َس ٌاله ْم َس قائِلاًَ :و ِ
لك َّن ُع َم َر َبريءٌ� ،أن َْت َت ْعر ُِف ذلِ َك َيقيناً ،لِماذا ُي ْؤ َخ ُذ بِها!
َو َغ َم َز بِ َعي ِن ِه ،فَبا َد َل ُه ُع ْثما ُن َ
قالَ عا ِدلٌ :لِ�أنَّ ُه لا ُب َّد �أ ْن َي ْح ِم َلها �أ َحدٌ.
قالَ ِ
َّت ُه َو ال�آ َخ ُر َيميناً َو ِشمالاً :لِماذا لا ُي َس ِّجلو َنها ِض َّد َم ْج ٍ
هول كَما َي ْح ُص ُل �أحياناً؟
هامساً َي َت َلف ُ
لين بِ َمها َر ٍة ِم ْن َمهاراتِ ِه.
اله ْم ِ
َو بِ َ
جاب عا ِدلٌ :لِ�أ َّن ُح َس ْيناً ُمدي َر الدّائِ َر ِة ُيري ُد �إيها َم ال َم ْسؤو َ
س َن ْف ِس ِه �أ َ

َو َل ْم ُي ْك ِم ْل ،ف َْاس َت َحثَّ ُه ُع ْثما ُن َعلى ال َكلا ِم :ماذا َت ْق ِصدُ؟
 �أ ْق ِصـ ُد �أ َّن ُمديـ َر الدّائِـ َر ِة ال ُم ْح َتـ َر َم ُيريـ ُد �أ ْن ُي َسـ ِّج َل قُ ْد َر َتـ ُه َعلــى ا ْك ِتشـ ِس فــي دائِ َر تِـ ِهَ ،و ُي ْظ ِهـ َر �أ َّن َعي َنـ ُه
ـاف الاخْ ِتــلا ِ
ـاف ال ُم َت ِ
لاعبيـ َـنَ ،و َت ْقدي َم ُهــم �إِلــى ال َعدا َل ِة.
ســا ِه َرةٌَ ،ت ْسـ َتطي ُع ا ْك ِتشـ َ

كان َضمي ـ ُر ُه َي ِخ ـ ُز ُه َوخْ ـ َز إِال� َب ـرَِ ،و ُه ـ َو َيــرى بِـ�أ ِّم َعي ِن ـ ِه ِ
الخنــاقَ َيضيـ ُـق َح ـ ْولَ َصدي ِق ـ ِه ال َبــري ِء ُع َم ـ َر ،تُخْ فــى
َ
الجمي ـ ُع ُيشــارِكُ �أو َي ْس ـ ُك ُتُ ،ك ٌّل َي َت َملَّـ ُـق ال ُم ْج ـ ِر َم
دات ،وتُ ـ َز َّو ُر َوثائِـ ُـق ،وتُ َغ َّي ـ ُر َتوقيعـ ٌ
�أ ْوراقٌ َ ،وتُخْ َت َلـ ُـق ُم ْس ـ َت َن ٌ
ـاتَ ،و َ
الجميـ ِـعُ ،ك ٌّل عــار ٌِف،
الحقي ِقـ َّـي؛ َخ ْوف ـاً ِمـ ْـن نُفــو ِذ ِه� ،أو َط َمع ـاً فــي َنوالِ ـ ِهَ ،خر َِسـ ْ
الحـ ِّـق َعلــى �أ ْل ِس ـ َن ِة َ
ـت َك ِل َم ـ ُة َ
َ
ِكون فــي ال ـ ّزورِ.
ـونَ ،وال�أشْ ـرا َر ُمشــار َ
َول ِكـ َّـن ال َّط ِّيبيـ َـن صا ِمتـ َ
كان بِ ُح ْك ـ ِم َمو ِق ِع ـ ِه فــي ال ُم َؤ َّس َس ـ ِة ُم َّط ِلع ـاً
ـت َيدي ـ ِه �أ ِدلَّ ـ ٌة َو ُم ْس ـ َت َن ٌ
دات؛ َف َق ـ ْد َ
الحقي َق ـ َةَ ،و َت ْحـ َ
ُع ْثمــا ُن َيع ـر ُِف َ
الحـ ِّـق؟ �أ َي ْك ُتـ ُم الشَّ ــها َدةَ؟ َو �إِذا َف َعـ َل َو َنجــا ِمـ ْـن َعـ ِ
ـذاب َضميـ ِر ِه
َعلــى ُك ِّل شَ ـ ْـي ٍءَ ،هـ ْل َيجــو ُز �أ ْن َي َظـ َّل ســا ِكتاً َعــنِ َ
الَّــذي �أ ْص َبـ َـح َســوطاً َي ْج ِل ـ ُد ُه َلي ـ َل َنهــا َر� ،أ َي ْنجــو ِمـ ْـن َعـ ِ
ـذاب ﷲِ؟ قــالَ َ -تعالــى :-ﱫﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﱪ

(ال َبقَــ َرة)٢٨٣ :

ـس بِمــا َي ْع َت ِم ـ ُل فــي ِ
داخ ِل ـ ِه ،خائِف ـاً َعلي ـ ِه �أ ْن َي َت ـ َو َّر َطَ ،ف ُي َف ِّك ـ َر فــي
َ
كان عــا ِد ٌل �أ ْق ـ َر َب ال ُم َق َّربيـ َـن �إِ َلي ـ ِهُ ،ي ِحـ ُّ
ـت َل ُهمــا َخ ْلـ َو ٌة لا َترا ُهمــا فيهــا َعيـ ٌـن ِمـ َـن ال ُعيـ ِ
ـون ال َم ْبثو َثـ ِة فــي
ـس َلـ ُه َ
تيحـ ْ
ذات َيــو ٍمَ ،و َقـ ْد �أ َ
ُمو َاج َهـ ِة إِال� ْعصــارِ ،ف ََه َمـ َ
ُك ِّل َمـ ٍ
ـوت ِعيالِـ َ
ـف ِم ْث ـ ُل ُع َم ـ َرَ ،وقوتُـ َ
ـك
ـك َوقـ ُ
ـب بالنّــا ِر يــا ُع ْثمــا ُن� ،أ ْنـ َ
ـت َر ُج ـ ٌل َضعيـ ٌ
ـكانُ ،م َح ـ ِّذراً� :إِيّــاكَ �أ ْن َت ْل َعـ َ
فــي �أيدي ِهـ ْمَ ،بـ ْل َحياتُـ َ
ـف فــي َو ْج ِه ِهــم.
ـك ُكلُّهــا فــي �أيدي ِهـ ْم ،هـ ُؤلا ِء َظ َل َمـ ٌة َي ْسـ َـح َ
قون ُك َّل َمـ ْـن َي ِقـ ُ
ـب َم ْحـ ٍ
قــالَ ِمـ ْـن َق ْلـ ٍ
ـف َح ْب ـ ُل ال ِمشْ ـ َن َق ِة َح ـ ْولَ ُع ُن ِق ـ ِه� ،أو ُي ْلقــى
ـروقَ :و ُع َم ـ ُر يــا عــا ِدلَُ ،ه ـ ْل َن َد ُع ـ ُه َحتّــى َي ْل َتـ َّ
فــي َغيا ِهـ ِ
السـ ْـجنِ ؟!
ـب ِّ
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الحما َق َة.
قالَ عا ِد ٌل ُم َح ِّذراً� :إِيّاكَ �أ ْن َت ْر َت ِك َب ه ِذ ِه َ

قالَ ُع ْثما ُن ُم ْح َت ّداًَ :حما َق ًة!
 َحما َق ـ ٌة؛ لِ�أنَّـ ُه َلـ ْـن َي ْس ـ َت ِم َع �إِ َل ْيـ َـوت ال َق ـو ُِّي َف َقـ ْـط ُه ـ َو ال َم ْســمو ُعَ ،س ـ َت ْلقى ِم ْث ـ َل َمصي ـ ِر ُع َم ـ َر ِمـ ْـن
الصـ ُ
ـك �أ َح ـدٌَّ ،
َغيــر �أ ْن تُ ْن ِقـ َـذ ُه.
 َو َه ْل �أ ْك ُت ُم الشّ َها َدةَ؟ـاص ا ْن ِفعـ ِ
ـان :شَ ــها َدتُ َك َسـ َت ُج ُّر َع َل ْيـ َ
السـ ْـج َن َمـ َـع
ـال ُع ْثمـ َ
ـك َ
الهــلاكَ َ ،سـ ُتد ِْخ ُل َك ِّ
قــالَ عــا ِد ٌل ُمحــاوِلاً ا ْم ِتصـ َ
الحـ ُّـي �أولــى ِمـ َـن ال َم ِّيـ ِ
ـكِ ...عيا َلـ َ
ـتَ ،ت َذ َّكـ ْر �أ ْه َلـ َ
ُع َمـ َرَ ،و َلـ ْـن َت ْن َف َعـ ُه فــي شَ ـ ْـي ٍءَ ،ف�أ ْبــقِ َعلــى َن ْف ِسـ َ
ـكَ ،و َقـ ْد َت ْن َف ُع ُه
ـكَ ،
ـت َم َعـ ُه فــي ِ
داخ ِلـ ِه.
السـ ْـجنِ �أ ْك َثـ َر ِم ّمــا َت ْن َف ُعـ ُه َو�أ ْنـ َ
َو�أ ْنـ َ
ـت خــار َِج ِّ
َلـ ْم َي ْسـ َت ِط ْع ُع ْثمــا ُن �أ ْن َينــا َم فــي تِ ْلـ َ
الج ْل َسـ ِة
ـك اللَّي َلـ ِةَ ،غــداً َمو ِعـ ُد َ
الَّتــي ُي ْسـ َت َم ُع فيهــا �إِلــى الشُّ ــهو ِد ،ثُـ َّم ُي ْن َطـ ُـق بِال ُح ْكـ ِمُ ،كلُّ ُهــم ِضـ ُّد ُع َمـ َر،
َو ُكلُّ ُهــم ُيهــا ِد ُن ال َقـو َِّيَ ،و َي َت َملَّ ُقـ ُهَ ،و َيخْ شــا ُهُ ،كلُّ ُهــم َنفــى �أ َّي شُ ـ ْب َه ٍة َعـ ْـن
الحقيقـ ُّـيَ -حما َم ـ ًة َبيضــا َءَ ،ف ـ�أ ُّي
وج َع َل ـ ُه َ -و ُه ـ َو ال ُم ْج ـ ِر ُم َ
ُح َســينٍ َ ،
الصغي ـ َرةَ.
ُظ ْل ـ ٍم هــذا؟ لا َت ـزالُ �أ ْســماكُ ال ِق ـ ْر ِ
ش َت ـ�أْ ُك ُل ال�أ ْســماكَ َّ

َي َت َملَّ ُق ُهَ :ي َت َو َّد ُد نِفاقاً.

ـب أ� ْمـوالَ ال َّدو َلـ ِة َليـ َل َنهــا َرَ ،ولا ُي َحـ ِّركُ �أ َحـ ٌد ســا ِكناً� ،أمــا َي ْكفيـ ِه مــا ِع ْنـ َد ُه ِمـ ْـن
لِمــاذا َي ْسـرِقُ ُح َسـ ْي ٌنَ ،و َي ْن َهـ ُ
ات َو َعقــار ٍ
َعمــار ٍ
ـتَ :ه ـ ْل ِمـ ْـن
ات َ ...وَ ...و� ،ألا َيشْ ـ َب ُع ه ـ ُؤلا ِء! �إِ َّن َخزائِ َن ُهــم ِم ْث ـ ُل َج َهنَّ ـ َمُ ،كلَّمــا ا ْم َت ـ َل� ْأت قا َلـ ْ
ـاسَ ،و َج ُبنـواَ ،و َع ُم ـوا َحتّــى صــاروا َيـ َرو َن ِ
الباطـ َل َح ّقـاً،
َق ُم َؤَ :ذلَّ.
َمزيـ ٍد؟ َو لِمــاذا َق ُمـ َؤ النّـ ُ
الح َّق ِ
باطلاً؟!
َو َ

السا ِك ُت ال�أخْ َر ُس :لِ�أ َّن (حاميها َحراميها).
َيقو ُل َل ُه عا ِد ٌل ّ
لا تُفا ِرقُـ ُه صــو َر ُة ُع َم ـ َر َو ُه ـ َو ُيســاقُ ذَليــلاً خائِف ـاًَ ،و َق ـ ْد َو َضع ـوا القُيــو َد فــي َيدي ـ ِهَ ،و َسـ َـحبو ُه ِمـ ْـن َورا ِء َم ْك َت ِب ـ ِه
الحقي ِقــيَ ،و ِ
ـون ِمـ ْـن َقـ ِ
ـول
لكنَّ ُكــم َتخافـ َ
ـت �إِلي ِهــم ُم ْس ـ َت ْن ِجداًَ ،و ُه ـ َو َيقــولُُ :كلُّ ُكــم َت ْعرِفـ َ
ذَليــلاًَ ،ف َي ْل َت ِفـ ُ
ـون اللِّـ َّ
ـص َ َّ
الجبّــارِ؟
ش :الشِّ َّد ُة َوالق َّوةُ.
الحـ ِّـق ،لِمــاذا ِص ْرتُــم ُج َبنــا َء؟ �ألا َتخافـ َ
ـش ال ُم ْن َت ِق ـ ِم َ
َك ِل َم ـ ِة َ
ـون َب ْطـ َ
ال َب ْط ُ
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ـوت ُع َمـ َر ُيـ َد ّوي فــي �أ ُذ َنيـ ِه
�أ َخ َذ ْتـ ُه ِسـ َن ٌة ِمـ ْـن َنــو ٍم ،ثُـ َّم َصحــا َفزِعـاًَ ،و َصـ ُ
تون َعلــى ِ
ـش ال ُم ْن َت ِقـ ِم
الباطـلِ� ،ألا َتخافـ َ
الســا ِك َ
كَصافِـ َر ِة �إِ ْنــذارٍ� :أيُّهــا ّ
ـون َب ْطـ َ
َج ـرِ :ﱫﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
الج ّبــارِ؟ ثُ ـ َّم َص ـد ََح فــي �أ ُذ َني ـ ِه َصـ ُ
ـوت إِال�مــا ِم َو ُه ـ َو َي ْق ـ َر�أ فــي َصــلا ِة الف ْ
َ
عاس.
ِس َن ٌة :نُ ٌ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﱪ

(ال َب َق َرة)٢٨٣ :

الصــلا ِةَ ،د َخـ َل
الص ْبـ ِـح َمـ َـع إِال�مــا ِمَ ،و َل ّمــا عــا َد ِمـ َـن َّ
ـب ِمـ ْـن فِر ِاشـ ِه و ِاقفـاًَ ،و َع َّجـ َل َي َت َو َّضـ�أ؛ لِ ُيـ ْدرِكَ َصــلا َة ُّ
َهـ َّ
ـس َبي َنـ ُه َو َبيـ َـن َن ْف ِسـ ِه َو ُهـ َو ُيغــا ِد ُر ُغ ْر َف َت ُهــمَ :ل ُكــم َو لِـ َـي ﷲُ!
ُغ ْر َفـ َة �أولا ِد ِه لِ ُي َق ِّب َل ُهــمَ ،و َيد ُعـ َو َل ُهــم و ِاحــداً و ِاحــداًَ ،و َه َمـ َ
ـس ثِيا َبـ ُه فــي َص ْمـ ٍ
ـتَ ،وغــا َد َر ال َم ْنـزِلَ ُم َت َو ِّجهـاً �إِلــى ال َم ْح َك َمـ ِة.
ثُـ َّم َد َخـ َل ُغ ْر َف َتـ ُهَ ،ف َل ِبـ َ

تيعاب:
ال َف ْه ُم َو ْ
الاس ُ

حيح ِة فيما َي�أْتي:
حيح ِةَ ،و �إِشا َر َة (×) �أما َم ال ِعبا َر ِة َغي ِر َّ
َ 1 -1ن َض ُع �إِشا َر َة ( √) �أما َم ال ِعبا َر ِة َّ
الص َ
الص َ
)
(
الح ِّق		.
ئيس ُة في ال ِق َّص ِة ِه َي َع َد ُم �إِخْ فا ِء شها َد ِة َ
�أ -ال ِف ْك َر ُة ال َّر َ
)
(
				
ئيس َة في ال ِق َّص ِة.
بُ -ي َع ُّد ُع ْثما ُن الشَّ خْ ِص َّي َة ال َّر َ
)
(
ميع َخ ْوفاً ِم ْن نُفو ِذ ِه.
جَ -
الحقي ِق َّي الَّذي َي َت َملَّ ُق ُه َ
كان ُع َم ُر ال ُم ْج ِر َم َ
الج ُ
)
(
			
دُ -ي َع ُّد ُع ْثما ُن الشَّ خْ ِص َّي َة الثّابِ َت َة َغي َر ال ُم َت َغ ِّي َر ِة في ال ِق َّص ِة.

ض ال ُم ْف َر ِ
			
دات ِم َن ال ُقر� ِآن ال َكري ِم.
هـْ -اس َتوحى الكاتِ ُب َب ْع َ
2 -2بِ َم اتُّ ِه َم ُع َم ُر في بِدا َي ِة ال ِق َّص ِة؟

(

)

3 -3لِ َم �أ ْل ِصق ِ
دون َغ ْي ِر ِه؟
َت التُّ ْه َم ُة بِ ُع َم َر َ
الحقي ِق ُّي في ال ِق َّص ِة؟
َ 4 -4منِ ال ُم ْج ِر ُم َ

باب الَّتي َم َن َع ْت ُمدي َر الدّائِ َر ِة ِم ْن َت ْسجيلِ الق ِ
َض َّي ِة ِض َّد َم ْج ٍ
هول؟
5 -5ما ال�أ ْس ُ
6 -6لِماذا َل ْم َي ْس َت ِط ْع ُع ْثما ُن النَّو َم َلي َل َة ال ُمحا َك َم ِة؟
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ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل:

ــن قَولِــ ِه َتعالــى :ﱫﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ــب ُع ْنــو َان ِق َّص ِتــ ِه ِم ْ
ْ 1 -1اســ َتوحى الكاتِ ُ
(ال َب َق َرة)٢٨٣ :
ﭰﱪ ،نُ َب ِّيـ ُـن �أ َث ـ َر ذلِـ َ
ـك َعلــى القــار ِِئ.

مان لِ َث ْن ِي ِه َعنِ إِال� ْدلا ِء بِشَ ها َدتِ ِه؟
َيف حا َولَ عا ِد ٌل التَّ�أْثي َر َعلى ُع ْث َ
2 -2ك َ
ناس ُب َم َع ذلِ َك في و ِاق ِعنا؟
َ 3 -3يقولُ ال َم َث ُل الوا ِر ُد في ال ِق َّص ِة (حاميها َحراميها)� ،أ َين َت ِج ُد ما َي َت َ
س كَثي َرةٌَ ،ن ْذ ُك ُر ِمثا َل ْينِ َع َل ْيها.
4 -4في َلي َل ِة الشَّ ها َد ِة َتنا َز َع ُع ْث َ
مان َهو ِاج ُ
5 -5ما َدلا َل ُة ال ِعبار ِ
ات ال�آتِ َي ِة:
�أُ -ع َم ُر لا َبوا ِك َي َل ُه.
كان َضمي ُر ُه َي ِخ ُز ُه َوخْ َز إِال� َبرِ.
ب َِ
ِّجاهات.
ج ُعيو ُن ُح َسينٍ َم ْبثو َث ٌة في ُك ِّل الاتقوت ِعيالِ َك في �أيدي ِهم.
د قوتُ َك َو ُ6 -6ما الَّذي َي َت َرت َُّب َعلى ا ْن ِتشا ِر ال َوسا َط ِة َوال َم ْحسوب َّي ِة في ال ُم ْج َت َم ِع؟
طين َهي َئ َة ُمكاف ََح ِة الفَسا ِد ،ما َدو ُرها؟
�7 -7أنْشَ �أ ْت َد ْو َل ُة فِ َل ْس َ
الصو َر َت ْينِ ال�آتِ َي َت ْينِ :
8 -8نُ َو ِّض ُح ّ
�أ -شَ ها َدتُ َك َس َت ُج ُّر َع َل َ
الهلاكَ .
يك َ
يط ِم ْن ُخ ِ
ب -لا َيخْ فى َع َل ْي ِه َخ ٌ
الحقي َق ِة.
يوط َ

لوب:
ال ُّل َغ ُة َوال� أ ْس ُ

َ 1-1ن ُر ُّد ا ْل َك ِل ِ
مات ال�آتِ َي َة �إلى ُجذورِها :ال ُّزلال� ،إيهام� ،آثِمِ ،س َنة.
2-2نُ ْعر ُِب ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:

الحقي ِق َّي؛ َخوفاً ِم ْن نُفو ِذ ِه� ،أو َط َمعاً في َنوالِ ِه.
�أُ -ك ٌّل َي َت َملَّ ُق ال ُم ْج ِر َم َ
الحقي َق َة.
ب ُع ْثما ُن َيعر ُِف َيلتف َح ْب ُل ال ِمشْ َن َق ِة َح ْولَ ُع ُن ِق ِه.
-ج ُ
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ال َبلا َغ ُة

راج َع ُة التَّ ْقسي ِم َوالتَّورِ َي ِة
ُم َ

َم ـ َّر بِنــا َدرســا التَّ ْقســي ِمَ ،والتَّو ِر َي ـ ِةَ ،و َع َر ْفنــا �أ َّن التَّ ْقســي َم ُه ـ َوْ :اســتيفا ُء الشَّ ــي ِء َجميـ َـع �أ ْقســا ِم
ـكَ ،قــولُ إِال�مــا ِم َع ِلـ ِّـي بــنِ �أبــي طالِـ ٍ
ال َم ْعنــىَ .و ِمثــالُ ذلِـ َ
ـين" :يــا
ـب َ -ر ِضـ َـي ﷲُ َع ْنـ ُه -يوصــي ا ْب َنـ ُه ال ُحسـ َ
ُب َنـ َّـي ،لا تُ َخلِّ َفـ َّـن َورا َءكَ شَ ــيئاً ِمـ َـن الدُّنيــاَ ،ف إِ�نَّـ َ
ـك تُ َخلِّ ُفـ ُه لِ�أ َحـ ِد َر ُج َليــنِ � :إِ ّمــا لِ َر ُجــلٍ َع ِمـ َل فيـ ِه بِطا َعـ ِة

ـت َعونـاً َلـ ُه َعلــى َم ْع ِص َي ِتـ ِه،
ـقيت بِـ ِهَ ،و �إِ ّمــا لِ َر ُجــلٍ َع ِمـ َل فيـ ِه بِ َم ْع ِص َيـ ِة ﷲَِ ،ف ُك ْنـ َ
ﷲِ ،ف ََسـ ِع َد بِمــا شَ ـ َ
ـس �أ َحـ ُد هذيــنِ َحقيقـاً �أ ْن تُ ْؤ ثِـ َر ُه َعلــى َن ْف ِسـ َ
(تاريــخ ِد َمشْ ـ َـق /ا ْبــن َعســاكر)
ـك".
َو َليـ َ
فَفــي ال ِمثـ ِ
ـث
الســابِقِ ق ََّسـ َم إِال�مــا ُم َع ِلـ ٌّـي َ -ر ِضـ َـي ﷲُ َع ْنـ ُهَ -عــو َد َة إِال� ْر ِث �إِلــى َر ُج َل ْيــنِ لا ثالِـ َ
ـال ّ
َل ُهمــاَ :فــال�أ َّولُ َي ْع َمـ ُل بِمــا َو ِر َثـ ُه فــي طا َعـ ِة ﷲِ َب ْعـ َد َت َعـ ِ
ـب ُم َو ِّر ثِـ ِه فــي َج ْم ِعـ ِهَ ،وال�آ َخـ ُر َي ْع َمـ ُل بِـ ِه فــي
ـب ال َم ْع ِص َيـ ُة َمـ ْـن َو َّر َثـ ُه.
َم ْع ِص َيـ ِة ﷲِ؛ َف ُتصيـ ُ
كَمــا َع َر ْفنــا �أ َّن التَّو ِر َيـ َة ِهـ َـيِ :ذ ْكـ ُر َك ِل َمـ ٍة َلهــا َم ْع َنيـ ِ
ـب َغيـ ُر َم ْقصــو ٍدَ ،وال�آ َخـ ُر
ـان� :أ َح ُد ُهمــا قَريـ ٌ
َبعيـ ٌد َو ُهـ َو ال َم ْقصــو ُدَ .و ِمثــالُ ذلِـ َ
ـري:
ـك قــولُ ا ْبــنِ نُبا َتـ َة ال ِم ْصـ ِّ
َف َق ْلبي جا ُر ُهم َوال َّد ْم ُع جاري
َك�أنّا لِ ْل ُمجا َو َر ِة ا ْق َت َس ْمنا

فَالتَّو ِر َيــ ُة فــي َك ِل َمــ ِة (جــاري) ،و َلهــا َم ْع ِ
َريــب َي َتبــا َد ُر �إِلــى ال ِّذ ْهــنِ َســريعاً،
نيــانَ :م ْع ًنــى ق ٌ
َو ُه َو(ال ُمجــا َو َرة)َ ،والقَري َنـ ُة الدّالَّـ ُة َعلــى هــذا ال َم ْعنــى َك ِل َمـ ُة (جا ُر ُهــم)� ،أ ْي �أ َحـ ُد الجيـر ِان؛ َوال َم ْعنــى
الســائِ ُل� ،أ ْي �أ َّن َد ْم َع ـ ُه ســائِ ٌل شَ ــوقاً لِ َم ْحبو َب ِت ـ ِه.
ال َبعي ـ ُد الَّــذي لا َي َتبــا َد ُر �إِلــى ال ِّذ ْهــنِ ُ ،ه ـ َو ّ
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ريبات
َت ْد ٌ
ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ

َ 1 -1نشْ َر ُح التَّ ْقسي َم الوا ِر َد فيما َي�أْتيَ ،و َن ْذ ُك ُر فائِ َد َت ُه:
�أ -ال َم ْر ُء بِ�أ ْص َغ َر ْي ِهَ :ق ْل ِب ِه َو لِسانِ ِه.
مــــــات ُي ُ
غيظ ال ِعـــدا
َو �إِ ّما َم
ديق
ٌ
ب -قالَ َع ْب ُد ال َّرحي ِم َم ْحمودَ :ف إِ� ّما َحيـــــــــا ٌة َت ُس ُّر َّ
الص َ
2 -2نُ َو ِّض ُح التَّو ِر َي َة الوا ِر َد َة فيما َي�أْتي:
لاح ْظ َت قُصوراً فيها.
ياح ِة �إِلى �آثا ِر �أريحا ،ف ََه ْل َ
الس َ
�أ -يا خالِدَُ ،ل َق ْد شا َرك َْت في ر ِْح َل ِة َوزا َر ِة ِّ
وت القاضيَ " :ذ َه ْبنا �إِلى ال َم ْح َك َم ِة لِ َن ْح ُض َرهاَ ،ف َو َجدْنا ِ
بَ -يقو ُل الشّ ا ِه ُد و ِ
القاض َي َق ْد قَضى".
اصفاً َم َ
ابن نُبا َت َة ال ِم ْصر ُِّي:
جَ -يقولُ الشّ ِاع ُر ُ
ٍ
عــــــال َو�أسـ ْـما ِء
واحي َرتي َب َين �أ ْف
�أ ْو َد ْت فِعالُ ِك يا �أ ْسما بِ�أ ْحشـائي
الح َمو ُِّي:
دَ -يقولُ الشّ ِاع ُر َت ِق ُّي ال ّدينِ َ
الح ْر ِب غــا َر ًة
يش بِالج ْبنِ
�أقولُ َو َق ْد شَ بّوا �إِلى َ
َدعوني َف إِ�نّي �آ ُك ُل ال َع َ

إِ
ال� ْملا ُء

ال� أ ْخطا ُء ّ
الشائِ َع ُة ()٢
ص ال�آتي:
ريب :نُ َص ِّو ُب ال� أ ْخطا َء َ
الم ْقصو َد َة في النَّ ِّ
َت ْد ٌ
الســما ِءَ ،وا ْه ِتـزا ِز ال�أ ْرضَِ ،وا ْن ِبعـ ِ
ـول َغ ْيـ ِ
ـطينَ ،مـ ْـع ُوصـ ِ
َيكــو ُن ذالِـ َ
ـاث رائِ َحـ ِة
ـث َّ
ـك �أوائِـ َل الشِّ ــتا ِء فــي فِ َل ْسـ َ
ـس بِال ُبــزو ِغ ِمـ ْـن �أ ْبصالِـ ِه الدَّفي َن ـ ِةَ ،ف َتكــو ُن َنظي ـ َر َة ال َبـ ْـذ َر ِه فــي النَّباتـ ِ
ـات ال�أخْ ــرى،
َ
الحيــا ِه ِمـ ْـن تُرابِهــاَ ،ي ْب ـ َد�أ النَّ ْر ِجـ ُ
كَكائِنـ ٍ
ؤوســها َن ْجمــا ٍة
ـات ْاسـ َتفاق َْت ِمـ ْـن ُســباتِها ال َّطويـلِ ،ثُـ َّم َت ْعلـوا ســيقانُ ُه الغ ََّضـ ُة ال َّطوي َلـ ُة ُم َت َم ِّك َنـ ًة؛ لِ َت ْح ِمـ َل ُر ُ
اصـ ِـعَ ،ي َت َو َّسـ ُطها بوقُــن �أ ْص َفـ ُر ِ
ض النّ ِ
س ُم َع ِّطـراً
ـوح شَ ــذى َع َبــقِ النَّ ْر ِجـ ِ
ُم َت َل�أْلِ َئـ ًة ُم َت َفتِّ َحـ ًة بِ َل ْو نِهــا ال�أ ْب َيـ ِ
فاقـ ٌع َل ْونُـ ُهَ .يفـ ُ
أ� ْجـوا َء ُر ِ
الهـوا ِء ال َعلي َلـ ِة ،الَّتــي أ� َت ْتهــا ِمـ َـن ال َّر ْحمـ ِ
ـان تُبــارِكُ وِلا َد َتهــاَ ،وا ْك ِتمــالَ ُحضورِهــا
بوعنــا َو تِلالِنــا ِع ْنـ َد َه ّبــا ِة َ
س ِ
ـرون فــي ال ُّربــو ِع؛ لِ َي ْج َمعــو باقـ ِ
الجميـلِ .لا ِكـ َّـن �أ ْطفا َلنــا فــي تِ ْلـ َ
حاملي َنهــا لِـ ُك ِّل َمـ ْـن
ـات النَّ ْر ِجـ ِ
ـك ال�أ ْثنــا ِء َي ْن َت ِشـ َ
َ
الســيا َد ِة ِ
الكام َلـ ِة.
ُي ِحبّو َن ُهــمَ ،و �إِنْشــا َء ﷲُ َسـ َي�أْتي هــاذا ال َيــو ُم الَّــذي تُ َع َّطـ ُر فيـ ِه بِلا ُدنــا بِ َع َبــقِ ال ُح ِّريَّـ ِة َو ِّ
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التَّ ْعبي ُر:

التَّ ْع ِز َي ُة

س ِ
ري َب ْع َد ال َم ْو ِت ما الدّا ُر
داخ ُل ُه
باب َو ُك ُّل النّا ِ
يا َل ْي َت ِش ْع َ
قالَ �أبو ال َعتا ِه َي َة :ال َم ْو ُت ٌ
َالهوى ما زالَ َفتَّانا
س توبي َف إِ� َّن ال َم ْو َت َق ْد حانا
َوا ْع ِ
الهوى ف َ
ص َ
َوقالَ ُس ْفيا ُن الثَّ ْو ُّ
ري :يا َن ْف ُ
َن ْنسى بِ َم ْص َر ِعـــــــ ِه �آثـــــــــا َر َم ْوتانـا
في ُك ِّل َي ْو ٍم َلنـــــــــــا َم ْي ٌت نُشَ ِّي ُع ُه
		
الس ْر َع ِةَ ،ت ْكثُ ُر أ�خْ با ُر ال َوف ِ
كان
َيات ُهنا َو ُهناكَ َ ،و �إِذا َ
في هذا العا َل ِم َ
الجدي ِدَ ،وفي َع ْص ِر التِّ ْكنولوجيا َو ُّ
َريب �أ ْو َصديقٍ  ،فَلا َت ْس َتطي ُع �أ ْن َت ِق َف ُم َت َف ِّرجاًَ ،ب ْل تُسا ِر َع �إِلى َت ْقدي ِم َي ِد ال َع ْو ِنَ ،وتُ ِ
الخ َب ُر ِم ْن ق ٍ
شاط َر ُهما
َ
َم ِ
الجنا َز ِة� ،أ ِو ال َعزا ِءَ ،و �إِذا ما َت َع َّذ َر ذلِ َك؛ بِ َس َب ِب ُب ْع ِد ال َمسا َف ِة َب ْي َن َك
شاع َر ال ُح ْز ِنَ ،ف ُتبا ِد َر �إِلى ال ُمشا َر َك ِة في َ
اص ِل الاْج ِت ِ
ماع ِّي.
َو َب ْي َن ُهمَ ،ف ُيم ِك ُن َك �أ ْن َت ْك ُت َب َت ْع ِز َي ًة وتُ ْر ِس َلها َع ْن َطريقِ الهاتِ ِف� ،أ ْو الفا ْكسِ� ،أو َمو ِاق ِع التَّو ُ
َوفيما َي�أْتي َنموذ َُج َت ْع ِز َي ٍة:
ناس َب ِة َوفا ِة �أخي ِه:
َت ْع ِز َي ٌة إ�ِلى َصديقٍ ِب ُم َ
بِ ْس ِم ﷲِ ال َّر ْحمنِ ال َّرحي ِم

ديقي ال َعزي َز سا ِمحاً َو�أ ْس َر َت ُه َو�أ ْه َل ُه،
َص َ
السلا ُم َع َل ْي ُكم َو َر ْح َم ُة ﷲِ َو َب َركاتُ ُه،
َّ
بِبالِ ِغ ال ُح ْز ِن َوال�أسىَ ،و بِ َق ْل ٍب ُمؤْ ِمنٍ بِقَضا ِء ﷲِ َو َق َد ِر ِهَ ،ت َل َّق ْي ُت َخ َب َر َوفا ِة فَقي ِدكُم� ،أ ِ
شاط ُركُم
�أ َل َم ُكم َو�أ ْحزا َن ُكم لِهذا ال ُم ِ
الج َللِ بِ َرحي ِل ِهَ ،و�أ َت َق َّد ُم �إِ َل ْي ُكم بِ َتعازينا ال َق ْل ِب َّي ِة الحا َّر ِةَ ،و بِ َمشا ِع ِر ال ُمواسا ِة
صاب َ
َسيح
َوالتَّعا ُط ِف ال�أ َخ ِويَّ ِة ّ
الصا ِدق ِة ،سائِلاً ﷲَ -تَعالى� -أ ْن َي َت َغ َّم َد الفَقي َد ال َعزي َز بِو ِاس ِع َر ْح َم ِت ِهَ ،و�أ ْن ُي ْس ِك َن ُه ف َ
َجنّاتِ ِهَ ،و ُي ْن ِع َم َع َل ْي ِه بِ َع ْف ِو ِه َو ِرضْ وانِ ِه.
مات ال ُّر ُس ُل َو ُهم
ريق ُك ُّل النّا ِ
س �آتي ِهَ ،و َق ْد َ
الج ِ
توب َعلى َ
ميع َو ُه َو َط ٌ
َصديقي ا ْل َعزي َز ،ال َم ْو ُت َم ْك ٌ
السلا ُمَ ،-ف َل ْن َي ْس َل َم �أ َح ٌد ِم َن ال َم ْو ِت َو لِقائِ ِه؛ -تَعالىَ -يقولُ  :ﱫﮞ
�أشْ َر ُف َ
الخ ْلقِ َ -ع َل ْي ِه ِم َّ
الصلا ُة َو َّ

ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱪ (�آل عمران)١٨٥ :
الجزا ِء َو َعظي ِم ِه ،بِ َق ْو لِ ِه تَعالى :ﱫﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
َو َق ْد َو َع َد ﷲُ ّ
رين بِ ُح ْسنِ َ
الصابِ َ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﱪ (البقرة)١٥٦:

�أ َذ ِّك ُركَ �أخي �أ َّن ما ِم ْن َع ْب ٍد تُصي ُب ُه ُمصي َب ٌةَ ،ف َيقو ُل كَما َعلَّ َمنا ال َّرسو ُل ال َكري ُم�" :إِنّا لل ِه َو �إِنّا �إِ َل ْي ِه ر ِاجعو َن ،اللّ ُه َّم �أ ِج ْرني
ف له خيراً منها"َ ( .روا ُه ُم ْس ِل ٌم)
في ُمصي َبتيَ ،و�أخْ ِل ْف لي َخ ْيراً ِم ْنها� ،إِلّا � َآج َر ُه ﷲُ -تَعالى -في ُمصي َب ِت ِهَ ،و�أخْ َل َ
الس ْلو ِانَ ،و ُح ْس َن
�أ ْرجو �أ ْن ُي ْل ِه َم َك ﷲُ -تَعالىَ -و�أ ْه َل َكَ ،و�أ ْفرا َد �أ ْس َر تِ َك ال َكري َم ِة كافَّ ًة َجمي َل َّ
الص ْب ِر َو ُّ
السكي َن ِة َوال َعزا ِءَ ،و لِلّ ِه ما �أ ْعطىَ ،و لِلّ ِه ما �أ َخ َذَ ،و ُك ُّل شَ ْي ٍء ِع ْن َد ُه بِ ِمقْدارٍ.
َّ
َصديق َُك َعل ٌّيِ
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ُمم َت َلكاتُنا العا َّم ُة عُنوانُ ان ِتمائِنا

ص:
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ
ِتاح ِتهــا
َت لِ ِخد َم ـ ِة النّــا ِ
ـكات العا َّم ـ ُة ُو ِج ـد ْ
ال ُمم َت َلـ ُ
س َجميع ـاًَ ،ولا ُب ـ َّد ِمـ ْـن َتطويرِهــاَ ،و ِصيا َن ِتهــاَ ،و �إ َ
الخدَمـ ِ
ـات.
ـث بِهــاَ ،والتَّ�أثيـ ِر َعلــى قُ ْد َر تِهــا َعلــى َتقديـ ِم َ
لِل َمن َف َعـ ِة العا َّمـ ِةَ ،ولا َيجــو ُز ال َع َبـ ُ

ـص ال�آتــي ُي َعـ ِّر ُف بِال ُم ْم َت َلـ ِ
ـكات العا َّمـ ِة فــي ُمج َت َم ِعنــا ال ِف َلســطي ِن ِّيَ ،و ُيشــي ُر �إِلــى قي َم ِتهــا َو َد ْورِهــا
َوالنَّـ ُّ
الح ِ
ــن ُســ ُب َل ِ
ِ
فــاظ َع َل ْيهــا
ِض ُصــ َو َر الا ْع ِت
ض َلهــاَ ،و ُي َب ِّي ُ
ــداءات الَّتــي َت َتعــ َّر ُ
فــي َحيــا ِة ُك ٍّل ِمنّــاَ ،و َي ْعــر ُ
َو ِحما َي ِتهــا.
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ُمم َت َلكاتُنا العا َّم ُة عُنوانُ ان ِتمائِنا

فريق التّ أ�ليف

خاصـاًَ ،و ِهـ َـي تابِ َعـ ٌة فــي �إِدا َر تِهــا
ـكات العا َّمـ ُة ُم َؤ َّسسـ ٌ
ال ُم ْم َت َلـ ُ
ـات َو َمرافِـ ُـق عا َّمـ ٌة َب ْيـ َـن النّــاسَِ ،و َل َيسـ ْ
ـت ُم ْلــكاً ّ
ات الــ َوزار ِ
نيــنَ .و َتشْ ــ َم ُل َمقَــ ّر ِ
لِلدَّو َلــ ِةَ ،و لِ ُم َؤ َّس ِ
ات،
ــيَ ،وتُقَــ ِّد ُم فائِــ َد ًة كَبيــ َر ًة لِل ُمو ِاط َ
ســات ال ُمج َت َم ِــع ال َم َدنِ ِّ
َياتَ ،وال ُم َؤ َّس ِ
الص ِّح َّيــ َة َوال ُم ْس َتشــف ِ
ســات التَّ ْعلي ِم َّيــ َة ال ُمخْ َت ِلفَــ َةَ ،و ُم ْق َت َنياتِهــا
َو َمكاتِ َبهــا ال َف ْر ِع َّيــ َةَ ،وال َمرا ِكــ َز ِّ
ـسَ ،و�أراضــي الد َّْو َلـ ِةَ ،وال َم ِ
َو�أ ْج ِه َز َتهــا ال ُم َت َن ِّو َعـ َةَ ،وال ُم َؤ َّسسـ ِ
ـات الدّي ِن َّيـ َةَ ،ودو َر ال ِعبــا َد ِة ِمـ ْـن َمسـ ِ
ناطـ َـق
ـاج َد َوكَنائِـ َ
اص ِ
ــلات ال ُحكو ِم َّيــ َة َوالعا َّمــ َةَ ،والشَّ ــوا ِر َع
ــق التَّ ْرفي ِه َّيــ َة ،كَمــا َتشْ ــ َم ُل َوســائِ َل ال ُمو َ
ال�أ َث ِريَّــ َة القَدي َمــ َةَ ،وال َمرافِ َ

ِ
قــات َوال ُجســو َرَ ،وشَ ــ َب ِ
َوال ُّط ُر ِ
ِّصــالات.
كات ال ِميــا ِه َوال َك ْه َربــا ِء َوالات
ـس ِ
ـرص َعلــى ه ـ ِذ ِه ال ُمم َت َلـ ِ
ـكات َوال ُمحا َف َظ ـ ُة َع َل ْيهــا َو ْعـ َـي ال ُمج َت َمـ ِـع َوان ِتمــا َء ُهَ ،و ِح ْر َص ـ ُه
الحـ ُ
َو َيع ِكـ ُ
َعلــى ُمق ِّومـ ِ
ـات ُوجــو ِد ِه َو َتق ُّد ِمـ ِهَ ،و َمــدى َت�أ ُّصـ ِل ذلِـ َ
ـب �أ ْن َي ْغـر َِس
ـك َو َتجـ ُّذ ِر ِه فــي �أجيالِـ ِه ال ُم َتعا ِق َبـ ِة ،الَّتــي َي ِجـ ُ
س ِصغا ِر ِهــم َو َو ْع ِي ِهــم.
الســلوكَ فــي نُفــو ِ
فيهــا ال ِكبــا ُر هــذا ُّ

َو ِ
فــاظ َعلــى هــ ِذ ِه ال ُم ْم َت َل ِ
الح ُ
ــي
ــب
ــكات ،و ِاج ٌ
دينــي َو َو َط ِن ٌّ
ٌّ
انيــن
َو �إنســانِ ٌّيَ ،ت ُح ُّ
ــث َع َل ْيــ ِه الشَّ ــر ُ
ائع َّ
الســما ِويَّ ُةَ ،وتُشَ ــ ِّر ُع ُه ال َقو ُ
ــن
ــص َلــ ُه الدَّو َلــ ُة عــا َد ًة ُجــزءاً كَبيــراً ِم ْ
َوال�أن ِْظ َمــ ُة ال َو ْض ِع َّيــ ُة؛ َوتُ َخ ِّص ُ
ميزانِ َّي ِتهــا التَّشْ ــغي ِل َّي ِة َوالتَّطوي ِريَّ ـ ِةَ ،وتُ ْعنــى بِ ِصيا َن ِتهــا َو َت ْحدي ِثهــا لِ ُموا َك َب ـ ِة
ال ُم ْســ َت ِجد ِ
عيــن بِهــا.
ّاتَ ،وزِيــا َد ِة �أ ْعــدا ِد ال ُم ْن َت ِف َ

ُموا َك َبةُ :مجاراة و ُمسا َي َرة.

ـب َوال َع َبـ ِ
�إِلّا �أ َّن ه ـ ِذ ِه ال ُم ْم َت َلـ ِ
ض لِ َكثي ـ ٍر ِمـ ْـن �أشـ ِ
ـكال الاع ِتــدا ِء َوالتَّخْ ريـ ِ
ض
ـث ِمـ ْـن ِق َب ـ ِل َبع ـ ِ
ـكات َت َت َع ـ َّر ُ
الس ـ ْل ِب َّي َعلــى َتقدي ـ ِم ِ
الخد َم ـ ِة
ال�أف ـرا ِد� ،إِ ّمــا لِقُصــو ٍر فــي ال َوعـ ِـيَ ،و �إِ ّمــا لِ َن ْز َع ـ ٍة تَخْ ري ِب َّي ـ ٍة خالِ َص ـ ٍةَ ،ت ْت ـ ُركُ �أ َث َرهــا َّ
لِ ْل ُمج َت َمـ ِـع َو ِ
الخ ْر َبشـ ِ
ـك الاع ِتـ ِ
فاع ِل َّي ِتهــاَ ،و�أكث ـ ُر تِ ْلـ َ
ـات
ـسَ ،ف َكثي ـراً مــا َت ِج ـ ُد ال�أ ْل ـو َان َو َ
ـداءات التَّشْ ــوي ُه َوال َّط ْمـ ُ
ات ال ُمــرو ِر َوال َم ِ
ـات َوال ُج ـ ْدر َانَ ،و �إِشــار ِ
ـت الو ِاجهـ ِ
ـاخَ ،ق ـ ْد َغ َّطـ ِ
داخ ـ َل� ،إِضا َف ـ ًة لِ َمظا ِه ـ ِر
ال َف ْو َض ِويَّ ـ َة َوال�أ ْوسـ َ

ـلات َوالاتِّصـ ِ
اصـ ِ
الســر َق ِة َوالتَّ ْحطي ـ ِم لِه ـ ِذ ِه ال ُم ْم َت َلـ ِ
ـالات
ـكاتَّ ،
خاص ـ ًة فــي ال�أما ِكــنِ التَّ ْرفي ِه َّي ـ ِةَ ،و َوســائِلِ ال ُمو َ
َّ
هــات َوال�أراضــي ال ُح ْر ِج َّيــ ِة َوال�أشْ ــجا ِر ال ُمن َت ِشــ َر ِة فــي الشّ ــوا ِر ِع العا َّمــ ِة َوال�أ ِ
َوالشَ ــوا ِر ِعَ ،وال ُم َت َن َّز ِ
رصفَــ ِة

25

لحـ ُـق َعظيـ َم ال�أذى بِهــاَ ،و ُيعيـ ُـق َتقدي َمهــا ِ
ـات؛ ال�أمـ ُر الَّــذي ُي ِ
ؤسسـ ِ
الضرو ِريَّـ َة ،كَمــا ُيــؤ ّدي �إِلــى
الخ ْد َمـ َة َّ
َوال ُم َّ
ـت.
ـف الدَّو َل ـ َة َمبالِـ َـغ طائِ َل ـ ًة فــي �إِعــا َد ِة َت�أْهي ِلهــا لل َع َم ـ ِل كَمــا كا َنـ ْ
َتشــوي ِه َمن َظرِهــا َ
الجمالِـ ِّـي العــا ِّمَ .و ُي َكلِّـ ُ
َو ِحما َيــ ُة هــ ِذ ِه ال ُمم َت َل ِ
ــب َتضافُــ َر ُجهــو ِد
ــكات العا َّمــ ِة َي َت َطلَّ ُ
ئــات ال ُمج َت َم ِــع كافَّــ ًةَ ،و ُك ِّل َهيئاتِــ ِه التَّر َب ِويَّــ ِة َو إِال� ْع ِ
فِ ِ
لام َّيــ ِة َوالشُّ ــ َر ِط َّي ِة
س ِخصـ ِ
ـال
َوالقَضائِ َّي ـ ِة ،فَال�أ ْس ـ َر ُة َت َت َح َّم ـ ُل ال َم ْســؤولِ َّي َة ال�أولــى فــي َغــر ِ
نشــ َئ ِة �أبنائِهــا التَّ ِ
الان ِتمــا ِء ال َو َطنــي َوال ُمج َت َمعــيَ ،و َت ِ
الح َســ َن َة،
نشــ َئ َة َ
ِّ
ِّ

جمع َخ ْص َل ٍة،
ِخصالُ :
فات.
الص ُ
َو ِه َي ِّ

الح ِ
ــكاتَ ،ورِعا َي ِتهــاَ ،ف ِهــي ِ
َو ُمرا َق َبــ ِة ُســلو ِك ِهمَ ،و َتوجي ِه ِهــم َنحــ َو ِ
لــك ال َم ْم َت َل ِ
فــاظ َعلــى تِ َ
ــن ال�أ َّولُ ،
الح ْض ُ
َ
الصغيــ ُر ُســلوكاتِ ِه و�أخلاقَــ ُه؛ لِ َينشَ ــ�أ َنشْ ــ�أ ًة َق ِويَّــ ًةَ ،ي ْرجوهــا َلــ ُه والِــدا ُه
َّــف ِم ْنهــا َّ
َوالقَــد َو ُة َ
الح َســ َن ُة ،الَّتــي َي َتلق ُ
َو ُم ْج َت َم ُعــ ُه ،وفــي ذلِ َ
ــك َيقــولُ �أبــو ال َعــلاء ال َم َعــ ّر ُّي:
َو َينشَ �أ ِ
ناش ُئ ال ِف ْت ِ
كان َع َّو َد ُه �أبو ُه
يان فينا
َعلى ما َ

ـك ِ
الخصـ ِ
س تِ ْلـ َ
ـال،
ـات التَّ ْر َب ِويَّ ـ ُة َو إِال� ْعلا ِم َّي ـ ُة بِ�أ ْنوا ِعهــا َمســؤو لِ َّي ًة ُمشْ ـ َتر َك ًة فــي َتكري ـ ِ
ؤس َسـ ُ
َو َت َتح َّم ـ ُل ال ُم َّ
الســل ِب ِّي لِلاع ِتـ ِ
َو َبيـ ِ
ـب َعل ْيهــا ِمـ ْـن َخســائِ َرَ ،ي َتك َّبدُهــا ال ُمج َت َمـ ُـع َعلــى ِحسـ ِ
ـاب
ـان ال�أ َثـ ِر َّ
ـداءاتَ ،و َح ْجـ ِم مــا َي َترتَّـ ُ
ـات ال ُمو ِاطــنِ ال�أ ِ
الخدَمـ ِ
حاجـ ِ
ـات التَّــي تُ َقـ َّد ُم َلـ ُه.
ساسـ َّي ِةَ ،و ِخ َطـ ِـط َت ْطويـ ِر ُمسـ َتوى َ
�أ ّمــا ِجهــازا الشُّ ـ ْر َط ِة َوالقَضــا ِء َف َت َقـ ُـع َعلــى عاتِ ِق ِهمــا َم ْســؤولِ َّي ٌة كَبيـ َر ٌة فــي َر ْد ِع ال�أيــدي العابِ َثـ ِةَ ،و �إيقــا ِع
ـص َع َليهــا القانــو ُن َعلــى العابِثيـ َـن بِال ُم ْم َت َلـ ِ
�أشَ ـ ِّد ال ُعقوبـ ِ
ـكات العا َّمـ ِةَ ،وال ُمع َتديـ َـن َع َل ْيهــا؛ ذلِـ َ
ـك �أ َّن
ـات الَّتــي َي ُنـ ُّ
ــس بِال ُم ْم َت َل ِ
ــكات َو َتخري ِبهــا ْاســ َت ْم َر�أ
َم ْ
ــن َلــ ْم َي ْر َد ْعــ ُه القانــو ُن َعــنِ ال َم ِّ
ذلِـ َ
ـكَ ،و َن َق َل ـ ُه �إِلــى �أ ْقرانِـ ِه َو�أ ْص ِدقائِـ ِه.

اس َتم َر�أ :اعتا َد ال�أ ْم َرَ ،و َت َق َّب َل ُه.
�أقرانُ ُه� :أ ْبنا ُء جي ِل ِه.

الجم ِعيّـ ِ
�إ َّن ِمـ ْـن ُمق َت َضيـ ِ
ـات التَّ َط ُّو ِع َّي ـ ِة َوال�أ ْه ِل َّي ـ ِة فــي
ـات الا ْن ِتمــا ِء ال ُمج َت َم ِعـ ِّـي الفا ِعــلِ اش ـ ِتراكَ ال�أف ـرا ِد َو َ
الحفـ ِ
ِ
وسـ ِـع ال ُع ْمرانِـ ِّـي،
ـاظ َعلــى ال َمرافِــقِ العا َّمـ ِةَ ،و َتطويـ ِر القائِـ ِم ِم ْنهــا َو َت ْحســي ِن ِه؛ ُمواك َبـ ًة للتَّ َطـ ُّو ِر ال ِع ْل ِمـ ِّـيَ ،والتَّ ُّ
الضرو ِريَّـ ِة لِ ْل َخدَمـ ِ
ـات العا َّمـ ِة.
ـب َت ْوفيـ َر َمزيـ ٍد ِمـ َـن ال َمرافِــقِ َّ
َوال ِّزيــا َد ِة ُّ
السـ ّكانِ َّي ِة ال ُم َّطـ ِر َد ِة ،الَّتــي َت َت َطلَّـ ُ
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تيعاب:
ال َف ْه ُم َو ْ
الاس ُ

حيح ِة فيما َي�أْتي:
حيح ِةَ ،و بِـ (لا) �أما َم ال ِعبا َر ِة َغ ْي ِر َّ
جيب بِـ ( َن َعم) �أما َم ال ِعبا َر ِة َّ
الص َ
الص َ
1ـ نُ ُ
الخد ِ
�أـ َوظي َف ُة ال ُم ْم َت َل ِ
		
نين بِ َعدا َل ٍة.
كات العا َّم ِة َتقدي ُم َ
َمات لِ َج ِ
ميع ال ُمو ِاط َ

(

)

ات َو َل َيس ْت ُم ْم َت َل ٍ
كات لِ ْل َب َل ِديّ ِ
كات عا َّم ًة.
كات ال ِميا ِه َوال َك ْه َربا ِء ُم ْم َت َل ٌ
ب ـ شَ َب ُ
الح ِ
ج ـ َيق َُع و ِاج ُب ِ
فاظ َعلى ال ُم ْم َت َل ِ
كات العا َّم ِة َعلى ر ِ
ِجال الشُّ ْر َط ِة َوالدِّفا ِع ال َم َدنِ ِّي َفقَط) ( .
باب َتدْمي ِر ال ُم ْم َت َل ِ
قاب القانو نِ ِّي ِم ْن �أ ْس ِ
ياب ال ِع ِ
)
(
كات العا َّمة.
د ـ إِال� ْهمالُ َوال ّلا ُمبالا ُة َو ِغ ُ
كات العا َّم ُة بِهذا الاس ِم؟
2ـ لِ َم ُس ِّم َي ِت ال ُم ْم َت َل ُ
3ـ َن ْذ ُك ُر َخ ْم َس ًة ِم َن ال ُم ْم َت َل ِ
كات العا َّم ِة في ال ُمج َت َم ِع.
كات العا َّم ِة َوجا ِه ِزيَّ ِتها ل َتقدي ِم ِ
الصو َر ُة الَّتي َيع ِك ُسها وا ِق ُع ال ُمحا َف َظ ِة َعلى ال ُم ْم َت َل ِ
الخ ْد َم ِة لِلنّاسِ؟
4ـ ما ّ
(

)

الح ِ
5ـ لِماذا َت َت َح َّم ُل ال�أ ْس َر ُة َم ْسؤو لِ ّي ًة كَبي َر ًة في ِ
فاظ َعلى ال ُم ْم َت َل ِ
كات العا َّم ِة؟

ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل:
س َعلى ال ُم ْم َت َل ِ
كات العا َّم ِة ِم ْن ُو ْج َه ِة َن َظرِك؟
ض النّا ِ
افع ا ْع ِتدا ِء َب ْع ِ
1ـ ما َدو ُ
2ـ ِ
فاظ َعلى ال ُم ْم َت َل ِ
الح ُ
كات العا َّم ِة و ِاج ٌب دي ِن ٌّي َو َو َط ِن ٌّي َو �إِنْسانِ ٌّي ،نُ َو ِّض ُح ذلِ َك.
الح ِّد ِم ْن ظا ِه َر ِة الاع ِتدا ِء َعلى ال ُم ْم َت َل ِ
ؤس ِ
كات العا َّم ِة:
سات ال�آتِ َي ِة في َ
3ــ ما َد ْو ُر ُك ٍّل ِم َن ال ُم َّ
ـ ال ُم َؤ َّس َس ِة التَّ ْر َب ِويَّ ِة.
ـ ال ُم َؤ َّس َس ِة إِال� ْعلا ِم َّي ِة.
ـ الشُّ ْر َط ِة َو ِ
الجها ِز القَضائِ ِّي؟
اءات الَّتي َتتَّ ِخ ُذها ال َب َل ِديَّ ُة في َح ِّينا لِ ْل ِح ِ
فاظ َعلى ال ُمم َت َل ِ
كات العا َّم ِة؟
٤ـ ما إِال� ْجر ُ
الصو َر َة ال َفنِّ َّي َة في ال ِعبار ِ
ات ال�آتِ َي ِة:
٥ـ نُ َو ِّض ُح ّ
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س ِخصـ ِ
س
ـال الا ْن ِتمــا ِء ال َو َط ِنـ ِّـي َوال ُم ْج َت َم ِعـ ِّـي فــي نُفــو ِ
�أَ -ت َت َح َّمـ ُل ال�أسـ َر ُة ال َم ْســؤولِ َّي َة ال�أولــى فــي َغـ ْر ِ
�أ ْبنائِهــا.
ب -فَال�أ ْس َر ُة ِهي ِ
الصغي ُر ُسلوكاتِ ِه َو�أخْ لا َق ُه.
َّف ِم ْن ُه َّ
الح ْض ُن ال�أ َّولُ  ،الَّذي َي َتلق ُ
َ
ِ
الحالات ال�آتِ َي ِة؟
٦ـ َك ْي َف َن َت َص َّر ُف في
�أ ـ شا َهدْنا َم ْن ُي َم ِّزقُ َم ِ
قاع َد الحافِ َل ِة الَّتي َت ْن ُق ُل ال َّط َل َب َة �إِلى َمدار ِِس ِه ْم.
ب ـ شا َركْنا في ر ِْح َل ٍة �إِلى َحدي َق ٍة عا َّم ِةَ ،و�أشْ َع ْلنا النّا َر إِل�عدا ِد َو ْج َب ِة ِشوا ٍء.
لاح ْظنا َت َّس ُّر َب الما ِء في الشّ ا ِر ِع ِم ْن �أ َح ِد ُخ ِ
طوط ال ِميا ِه العا َّم ِة.
جـ َ
ثين �إِشار ِ
ات ال ُمرو ِر إِال� ْرشا ِديَّ َة في الشّ ا ِر ِع الَّذي َن ْس ُك ُن ُه.
د ـ شَ ّو َه َع َد ٌد ِم َن العابِ َ
هـ ـ ا ْعتا َد �أ َح ُد ال َمصانِ ِع �إِلقا َء ُم َخلَّفاتِ ِه في َم ْجرى الوادي الَّذي َت َت َدفَّ ُق في ِه ِميا ُه ال�أ ْمطارِ.

لوب:
ال ُّل َغ ُة َوال� أ ْس ُ

َ -١ن ْك ُت ُب فِ ْع َل ُك ِّل َم ْص َد ٍر ِم َن ال َمصا ِد ِر ال�آتِ َي ِة:
َت ْه ِي َئةُ ،موا َك َبةِ ،حفاظ ،ان ِتماءَ ،ت ْطوير ،زِيا َدة.

٢ـ َنس َتخ ِد ُم ُك ّلاً ِمن ال ُم ِ
فردات ال�آتِ َي ِة في ُج ْم َل ٍة ُمفي َد ٍة ِم ْن �إِنشائِنا:
�أ ـ َت�أ َّص َل.

ب ـ ُم ْق َت َضيات.

ج ـ َي ْس َت ْمر ُِئ.

الحيا ِة
إ�ِرا َد ُة َ

ص:
َب ْي َن َيدَ ي النَّ ِّ
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دـ َك َّر َس.

�أبــو ِ
القاسـ ِم الشّ ــابِّ ُّي (1909م ـ 1934م) شــا ِع ٌر تو نِ ِسـ ٌّـيُ ،و لِـ َد فــي َق ْر َيـ ِة (الشّ ــابَّ ِة)َ ،قـ َر�أ ال َع َر بِ َّيـ َة بال َم َعه ِد
ـات شــابّاًَ ،و ُدفِـ َـن فــي َر ْو َض ـ ِة
ـسَ ،ت َخ ـ َّر َج فــي َمد َر َس ـ ِة ال ُحقــو ِق التّو نِ ِس ـ َّي ِةَ ،و َع َلــت شُ ــه َرتُ ُه ،مـ َ
ال ّزيتو نِـ ِّـي بِتو نِـ َ
(الخيــا ُل الشِّ ـ ْعر ُِّي ِع ْنـ َد ال َعـ َر ِب)َ ،و(�آثــا ُر الشّ ــابِّ ِّي).
ـاب َ
الشّ ــابِّ ِّي بِقَر َي ِتـ ِه� .أ ّمــا ُم َؤلَّفاتُـ ُه َف ِهـ َـي( :ديـوا ُن ِشـ ْعرٍ)َ ،و ِكتـ ُ
الحثيـ ِ
الحيــا ِةَ ،و َتدْعــو
الســؤ ُد ِد فــي َ
السـ ْع ِي َ
قَصيـ َد ُة (�إِرا َد ُة َ
ـث ِمـ ْـن �أجـ ِل ال ِّر ْف َعـ ِة َو ُّ
الحيــا ِة) تُ ْعلــي ِمـ ْـن شَ ـ�أْ ِن َّ
س فــي َســبي ِل ُح ِّريَّ ِتهــا َو َكرا َم ِتهــا.
ـعوب ال ُم ْح َتلَّـ َة َوال َمظلو َمـ َة لِلثَّــو َر ِة َعلــى ُم ْح َتلّيهــاَ ،و َبـ ْـذ ِل الغالــي َوالنَّفيـ ِ
الشُّ ـ َ

الحيا ِة
إ�ِرا َد ُة َ
�أبو ِ
القاس ِم ّ
الشا ّبي

جيب القَـ ـ َد ْر
الحيـــا ْة
�إِذا الشَّ ــ ْع ُب َي ْومــاً أ�را َد َ
َفــلا ُبـ ـ َّد �أ ْن َيسـ ـ َت َ
َولا ُبــ َّد لِ ْل َق ْيــ ِد �أ ْن َيـ ْن َك ِســـ ْر
َولا ُبـــ َّد لِلَّي ْـــلِ �أ ْن َي ْن َجلــي
َت َبخَّ ـــ َر فــي َج ِّوهـــا َوا ْن َد َثـــ ْر
الحيـــا ْة
َو َمـ ْـن َل ـ ْم ُي َعانِ ْق ـ ُه شَ ـ ْوقُ َ
كَذلِـ َ
ـــها ال ُم ْســ َت ِت ْر
ـات
ـت لِــ َـي الكائِنـ ْ
ـك قا َلــ ْ
َو َح َّد َثنـــي رو ُح َ
َو َدم َد َمـ ِ
الجبـ ِ
َو َف ـ ْوقَ ِ
ـج ْر
ـاج
ـال َو َت ْحـ َ
ـت ال ّريـ ُـح َب ْيـ َـن ال ِفجـ ْ
ـت الشَّ ـ َ
الحـ َـذ ْر
ـــت �إلِـــى غـــا َي ٍة
�إِذا مــا َط َم ْح ُ
ـت ال ُمنــى َو َنسـ ُ
َر ِك ْبـ ُ
ـيت َ
ـب ُصعــو َد ِ
الجبــ ْ
ـش �أ َب ـ َد ال َّد ْه ـ ِر َب ْيـ َـن ال ُحفَـ ـ ْر
ـال
َي ِعـ ْ
َو َمـ ْـن لا ُي ِحـ َّ
ِيــاح �أ َخــ ْر
ـباب
َو َض َّج ْ
َف َع َّجـ ْ
ــت بِ َصــدْري ر ٌ
ـت بِ َق ْلبــي ِدمــا ُء الشَّ ـ ْ
َو َعــ ْز ِف ال ِّريــاح َو َو ْق ِــع ال َم َطـــ ْر
َو�أ ْط َر ْق ُت� ،أ ْصغي لِق َْص ِف ال ُّرعو ْد
ض َل ّمــا تســا َء ْلـ م ُت :يـــا �أ ُّم َهـ ْل َت ْك َرهيـ َـن ال َبشَ ـ ْر؟
َوقا َلـ ْ
ـت لِـ َـي ال�أ ْر ُ
الخ َطـــ ْر
ـوح
�أبــارِكُ فــي النَّــا ِ
كــوب َ
س �أ ْهـ َل ال ُّطمـ ْ
َو َم ْ
ــن َي ْس َت ِلـــ ُّذ ُر َ
ــت َم ْهمــا كَـــ ُب ْر
الحيا ْة
َو َي ْح َت ِقــ ُر ال َم ْي َ
ـب َ
ُهـ َو ال َكـ ْو ُن َح ٌّيُ ،ي ِحــ ُّ
ــت ال َّز َهــــ ْر
َفــلا ال�أ ْفـ ُـق َي ْح ُضـ ُـن َم ْي َت ال ُّطيو ْر
َولا النَّ ْحــ ُل َي ْلثُــ ُم َم ْي َ

نجليَ :يزولُ .
َي َ

َدم َد َمتَ :ز ْم َج َرت.
ال ِفجــاجَ :ج ْمـ ُـع َفـ ٍّـجَ ،و ُهـ َو
ال�أراضــي ال ُم ْن َب ِسـ َط ُة.
َع َّجت :ثا َرت.
ـت َض َّج ـ ًة
َض َّجــت� :أ ْح َد َثـ ْ
َو ِصياحــاً.
ص َرحي َق ُه.
َيلثُ ُم ال َّز َهرَ :يم َت ُّ

تيعاب:
ال َف ْه ُم َو ْ
الاس ُ

1ـ �إِلا َم َيدْعو الشّ ا ِع ُر في قَصي َدتِ ِه؟

الحيا ِة؟
2ـ ما َمصي ُر َم ْن َل ْم ُيعانِ ْق ُه شَ ْوقُ َ
جاج؟
يح َب ْي َن ال ِف ِ
3ـ بِ َم َد ْم َد َم ِت ال ّر ُ

4ـ ما َم ْضمو ُن ِ
الحوا ِر الَّذي دا َر َب ْي َن الشّ ِاع ِر َوال�أ ْرضِ؟
وض ُحهما.
5ـ وا َز َن الشّ ِاع ُر َب ْي َن َنو َع ْينِ ِم َن ال َبشَ ِر في قَصي َدتِ ِه ،نُ ِّ
الحياةَ)َ ،ك ْي َف َدلَّ َل َعلى ذلِ َك؟
ـب َ
6ـ َيقولُ الشّ ِاع ُرُ ( :ه َو ال َك ْو ُن َح ٌّيُ ،ي ِح ُّ
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ال ُمنا َق َش ُة والت َّْحلي ُل:

يات الَّتي َت َض َّم َن ْت ُك ّلاً ِم َن ال�أ ْفكا ِر ال�آتِ َي ِة:
1ـ نُح ِّد ُد ال�أ ْب َ
الحيا ِة َي ْذ َه ْب ِذك ُر ُه َسريعاً.
ـ َم ْن لا َيت ُر ْك َل ُه �أ َثراً في َ
ِ
اج ِتها ٍد.
حقيق ال ُّط
حتاج �إِلى َج َل ٍد َو ْ
موحات َي ُ
ـ َت ُ

ـ ال َّطبي َع ُة َتك َر ُه ال َكسولَ َ ،و َتح َت ِر ُم ال ُم ِجدَّ.
الص َو َر ال َفنِّ َّي َة في ال�أ ْب ِ
يات ال�آتِ َي ِة:
2ـ نُ ِّ
وض ُح ُّ
الحيا ْة
ـب َ
ُه َو ال َك ْو ُن َح ٌّيُ ،ي ِح ُّ

الحيـا ْة
َو َم ْن َل ْم ُي َعانِ ْق ُه شَ ْوقُ َ
ـت �إلِـى غـا َيةٍ
�إذا ما َط َم ْح ُ

َو َي ْح َت ِق ُر ال َم ْي َت َم ْهما كَـــــ ُب ْر.
َت َبخَّ ـ َر في َجـــ ِّوها َوا ْن َد َثـــ ْر.
الح َذ ْر.
َر ِك ْب ُت ال ُمنى َو َن ُ
سيت َ

3ـ نُ َو ِّض ُح َدلا َل َة ُك ٍّل ِم ّما َي�أْتي:
الج ِ
بابُ ،صعو ِد ِ
يحِ ،دما ِء الشَّ ِ
بالَ ،م ْي ِت ال ُّطيورِ.
اللَّيلِ ،ال َق ْي ِد ،ال ّر ِ
4ـ ما ال َعو ِاط ُف الَّتي َس ْي َط َر ْت َعلى الشّ ِاع ِر في القَصي َد ِة؟

باب
5ـ َيقولُ �أح َمد شَ وقيَ :و لِل ُح ِّريَّ ِة َ
الح ْمرا ِء ٌ
َو َيقولُ الشّ ابّ ُّي� :إِذا ما َط َم ْح ُت �إِلى غا َي ٍة
َف ال ُمشْ َت َركُ الَّذي َت َحد ََّث َع ْن ُه الشّ ِاعر ِان؟
الهد ُ
�أـ ما َ
ب ـ في ال َب ْي َت ْينِ ْاستر ِ
ص ِم َن الاح ِتلال ،نُ َو ِّض ُحها.
اتيج َّي ٌة لِلتَّ َخلُّ ِ
الاحتــلال َمــ ّر ٍ
ِ
ــح َوســائِ َل
ون قُيــو َد
٦ـ ك ََســ َر ال�أســرى ال ِف َلســطي ِن ّي َ
ــن �أ ْســ ِر ِه ،نُ َو ِّض ُ
ات َعديــ َدةًَ ،و َت َحــ َّرروا ِم ْ
َت َح ُّر ِر ِهــم.
بِ ُك ِّل َي ٍد ُم َض َّر َج ٍة ُيدَقُّ
الح َذ ْر
َر ِك ْب ُت ال ُمنى َو َن ُ
سيت َ

ش ذلِ َك.
٧ـ �أث َب َت شَ ْع ُبنا �أ َّن �إِرا َد َة َ
الحيا ِة َلدَي ِه �أ ْقوى ِم ْن َليلِ ال ُّظ ْل ِم َوقُ َّو ِة القَي ِد ،نُنا ِق ُ
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ال َق ِ
واعــــ ُد

الج ُّر إِ
بال�ضا َف ِة
َ
َن ْق َر�أ:

الم ْجمو َع ُة ال�أولى:
َ
1ـ َي ِ
ِ
س ِ
فاظ َعلى ال ُمم َت َل ِ
الح ُ
عي ال ُمو ِاطنِ َوان ِتما َء ُه.
عك ُ
كات العا َّمة َو َ
2ـ ال َم ِ
الح َر َم ْينِ .
سج ُد ال�أقصى �أولى ال ِقب َل َت ْينِ َ ،وثاني ال َم ْس ِج َد ْينِ َ ،وثالِ ُث َ
نون َعلى ُجهو ِد ِ
الح ِ
لين في ِ
فاظ َعلى ال َمرافِقِ العا َّم ِة في ال َمدي َن ِة.
3ـ �أ ْثنى ال ُمو ِاط َ
العام َ
الم ْجمو َع ُة الثّانِ َي ُة:
َ
١ـ قالَ َتعالى :ﱫﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱪ (ال�أنْعام)141 :
(�أحمد شوقي)
٢ـ َو �إِنّما ال�أ َم ُم ال�أخلاقُ ما َب ِق َي ْت َف إ� ِْن ُه ُم َذ َه َب ْت أ�خْ لاقُ ُهم َذ َهبوا

َن ْس َت ْن ِت ُج:

صيص ـ ِهَ ،فــلا ُي ِ
ـف ال ُمضـ ِ
ـاف �إِ َل ْي ـ ِه لِ َتعريـ ِ
ـاف �أ ْو تَخْ ِ
مكـ ُـن ف َْص ـ ُل �أح ِد ِهمــا َعــنِ ال�آ َخ ـرِ،
َ 1 -1ي�أْتــي ال ُمضـ ُ
ـاف �إِلّا بِال ُمضـ ِ
َف ُهمــا َوح ـ َد ٌة َمع َن ِويَّ ـ ٌة و ِاح ـ َدةٌ ،لا َي ِت ـ ُّم َم ْعنــى ال ُمضـ ِ
ـاف �إِ َل ْي ـ ِه.
- -قالَ َتعالى:

ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﱪ

(ال َّر ْحمن)١٧:

 -لا َي ْبغي صانِ ُع َم ْع ٍروف ُمكا َف�أ ًة َعلى ما ُي َق ِّد ُم ُه ِم ْن َخ ْيرٍ.
ُ 2 -2ح ْك ـ ُم ال ُمضـ ِ
ـوب
الج ـ ُّر دائِم ـاًَ ،و َعلا َم ـ ُة َ
ـاف �إِ َل ْي ـ ِه َ
الج ـ ِّر َو ْفـ َـق َنــو ِع ْ
الاس ـ ِم ال َمجــرورِ( .حاسـ ُ

حديــث ،حاســوبا ال ُم َعلِّ َم ْيــنِ َحدي َث ِ
اســيب
ال ُم َعلِّــ ِم
ٌ
اســيب ال ُم َعلِّ َ
ميــن َحدي َثــ ٌة ،حو ُ
ــانَ ،حو ُ
ال ُم َعلِّمـ ِ
ـك َع َل ْيـ َ
ـات َحدي َث ـ ٌةَ ،حـ ُّـق �أبيـ َ
ـك كَبي ـ ٌر).
ظــت قَصيــ َد َة
ُ 3 -3يعــ َر ُب ال ُم ُ
ــق َمو ِق ِعــ ِه فــي ال ُجم َلــ ِة( ،قَصيــ َد ُة ا ْل ُم َت َن ّبــي رائِ َعــ ٌةَ ،ح ِف ُ
ضــاف َو ْف َ
ــت بِقَصيــد ِة ا ْل ُم َت َنبّــي).
ا ْل ُم َت َنبّــي� ،أ ْع ِج ْب ُ
ضاف �إِ َل ْي ِهَ ،ويكو ُن َم ْبن َّياً في َمح ِّل ج ٍّر بِ إِال�ضا َف ِة.
الاس ِم َف ُه َو دائِماً ُم ٌ
�4 -4إِذا ات ََّص َل َّ
الضمي ُر بِ ْ
(المتن ّبي)
َو�أ ْس َم َع ْت َك ِلماتي َم ْن بِ ِه َص َم ُم.
�أنا الَّذي َن َظ َر ال�أ ْعمى �إلى �أ َدبي
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ريبات
َت ْد ٌ
ريب ال� أ َّولُ :
الت َّْد ُ
ــن ال�أ ْب ِ
(الضميــ َر ال ُمتَّ ِصــ َل)،
ضــاف �إِ َل ْيــ ِه َّ
ضــاف �إِ َل ْيــ ِه (الاســ َم الظّا ِهــ َر)َ ،وال ُم َ
يــات ال�آتِ َيــ ِة ال ُم َ
َن ْســ َتخْ ر ُِج ِم َ
َو َن َض ُع ُهمــا فــي َعمو َد ْيــنِ ُم َتقابِ َل ْيــنِ :
يــا ُد َّر َة ال ُع ْمــ ِر يــا �أغلــى َمبا ِه ِجــ ِه

�أ ْد َم ْي ِتنــا بِال�أســى َوال ُح ِ
الســ َق ِم
ــزن َو َّ
س َوال ُح ُلــ ِم
ض َب ْي َــن ال َيــ�أْ ِ
ضاق ْ
َــت بِهــا ال�أ ْر ُ
الض ِ
ــلال َو ُك ّهــا ٌن بِــلا ِذ َمــ ِم
َصــ ْو ُت َّ

فــي َع ْي ِن ِ
بــاح َو�أ ْغ ِن َيــ ٌة
ــك ال�آ َن ِم ْص ٌ
ْ
ْس عائِــ َد ٌة
فا ْهــ َد�أ َصغيــري فــ إِ� َّن القُــد َ

لِــ ُك ِّل ِط ْفــلٍ َبــري ِء ال َو ْجــ ِه ُم ْب َت ِســ ِم

فــي َو ْج ِه ِ
ــك ال�آ َن ت َْصحــو ُك ُّل ِم ْئ َذنَــ ٍة
الحـ ِّـق �أ ْس ـ َك َتها
يــا َص ْي َح ـ ًة ِمـ ْـن َضمي ـ ِر َ

َم ْهمــا تَمــادى ُجنــو ُن ال َم ِ
ــوت َوال َعــ َد ِم

(فاروق جويدةِ /م ْصر)

َّدريب الثّاني:
الت ُ

َن ْم َل�أ ال َفرا َغ بِال َك ِل َم ِة ال ُم ِ
الصباح ،بِلادي)
ناس َب ِة ِم ّما َي�أْتيُ ( :م َؤلِّفَي ،ال َّط َل َب ِة� ،أيّاميَّ ،
1ـ َر َّد َد ال َّط َل َب ُة في طابو ِر  .........النَّشي َد ال َو َط ِن َّي بِ َص ِ
وت و ِاح ٍد.
2ـ ا ْل َت َق ْي ُت ..........ال ِّروا َي َت ْينِ الفائِ َز َت ْينِ في ُمسا َب َق ِة ال ِّروا َي ِة ا ْل َع َرب َّي ِة.
.........الحزي َن ِة.
طياف
ُض في َدمي �أ ُ
َ
3ـ َو َت َظ ُّل َترك ُ
4ـ ال َوزي ُر َي ْس َت ْق ِب ُل �أوائِ َل ........في ا ْم ِت ِ
حان إِال�نْجا ِز ال�أ َّو ِل.
سان.
روج ُ ........حلَّ َتها َ
الخ ْضرا َء في َن ْي َ
5ـ َت ْر َتدي ُم ُ

(مه ّمة بيت ّية)

التَّدريب الثّالِ ُث:
نُ ْعر ُِب ما َتح َت ُه ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
							
ـ قالَ َتعالى :ﱫﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﱪ

(التّين)8 :

س غا َي ٌة لا تُ ْد َركُ َ ،ورِضا ﷲِ غا َي ٌة لا تُ ْت َركُ .
ـ رِضا النّا ِ

ـ �أ َع ُّز َم ٍ
كان في الدُّنا َس ْر ُج سابِ ٍح
ـ َو َم ْن َل ْم َي ُذ ْق ُم َّر التَّ َعلُّ ِم سا َع ًة
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س في ال َّز ِ
تاب.
َو َخ ْي ُر َجلي ٍ
مان ِك ُ
		
الج ْه ِل طولَ َحياتِ ِه.
َت َج َّر َع ُذ َّل َ

		

(المتنبي)
(الشافعي)
ّ

ورقة عمل
ال�جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
السؤال ال�أول :نضع دائرة حول رمز إ
� -1أي اسم م ّما يلي يع ّد من ال�أسماء المجرورة؟
د -المفعول به.
ب -المبتد�أ .ج -المضاف �إليه.
	�أ -الحال.
� -٢أي الجمل ال�آتية اشتملت على اسم مجرور مضاف؟
الصحي نحصر المرض.
ب -بالحجر
	�أ -لحجر المصاب فوائد.
ّ
الصحي �أمان.
د� -إ ّن الحجر
ج -في الحجر يوضع المصاب.
ّ
السؤال الثاني :نع ّين المضاف والمضاف إ�ليه فيما يلي:

ين في َم ِ
الس ْم َح ِة ُم َت َجلِّياً في ُص َو ٍر ُم َت َع ِّد َد ٍة وفي التَّعالي ِم الشَّ ْر ِع َّي ِة الَّتي
يدان َ
الحني ِف َّي ِة َّ
َ -1ي ْظ َه ُر التَّسا ُم ُح َواللّ ُ
روف النّاسَِ ،و�أ ْحوا َل ِهم.
تُراعي ُظ َ
َ « -2وا ْع َت ِصموا بِ َح ْبلِ اللّ ِه َج ِميعاً َولا َت َف َّرقوا َوا ْذكُروا نِ ْع َم َة اللّ ِه َع َل ْي ُك ْم �إِ ْذ ُك ْن ُت ْم �أ ْعدا ًء َف�ألَّ َف َب ْي َن قُلو بِ ُك ْم
َف�أ ْص َب ْح ُت ْم بِ ِن ْع َم ِت ِه �إِخْ واناً»�( .آل عمران)103 :
س ِم َن ِ
س بِال ِغ ْل َظ ِة َوالتَّ ْضييقِ .
الح ْك َم ِة َو ْع ُظ النّا ِ
َ -3ل ْي َ

السؤال الثالث :نمثل بجملة على ما ي أ�تي:
 -١مضاف �إليه مجرور مثنى.
 -٢مبتد�أ مضاف.
 -٣مضاف في حالة نصب.
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اختبار نهاية الوحدة ()٤
المطالعة ١٤

النص ال�آتي ،ث ّم نجيب ع ّما يليه:
السؤال ال�أ ّول :نقر أ�
ّ
�إ ّن ك ّل ما توارثه جيلا بعد جيل يشير �إلى ما تمتع به �آباؤه و�أجداده من تعاون ،وما جعلوه من عونة
دائمة بينهم في ال�أفراح وال�أتراح وفي المواسم المختلفة ،ذلك �أ ّن واقع الحياة الزراعيّة والحرفيّة التي اعتمد
الفلسطيني في حياته ،و�أ ّن فطرته ال�إ نسان ّية التي تراه مدن ّياً بطبعه ،جعلا هذا النهج ضرورة مل ّحة لتحقيق
عليها
ّ
�أهدافه ومساعيه.
 -1علام يدل استمرار تناقل ال�أجيال الفلسطينيّة لموروث ال�آباء وال�أجداد؟
 -2لم يعد نهج العونة ضرورة مل ّحة؟
 -3ما العلاقة البلاغ ّية بين كلٍ من :ال�أفراح وال�أتراح /ال�أهداف والمساعي؟
 -4كيف نجعل العونة سلوكا ح ّيا في حياتنا الاجتماع ّية والثقاف ّية؟
 -5ما �إعراب كلمة (المواسم)؟
السؤال الثاني :نجيب ع ّما ي أ�تي:
 -1نذكر صفات عمر كما وردت في قصة من يكتمها.
 -2نب ّين ال�أسباب التي منعت مدير الدائرة من تسجيل القضية ض ّد مجهول ؟
 -3ما دلالة العبارات ال�آتية:
• عيون حسين مبثوثة في ك ّل الاتجاهات.
• لا حول له ولا طول.
نوضح جمال التصوير في قول الكاتب :وصوت عمر يد ّوي في �أذنيه كصفارة �إنذار.
ّ -4
الشعري8:
النص
ّ

السؤال الثالث :نقر أ� ال�أبيات ال�آتية ،ث ّم نجيب ع ّما يليها:
مرعـــي ورا ٍع
جميعـــا بيــن
كذاك الناس من عجم وعرب
		
ّ
لك ّل في مجال العيش سا ِع
قد اشتبكت مصالحهم فك ّل
		
لعاشوا عيش عاديـــة السبا ِع
ولــــولا سعي بعضهم لبــعض
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 -1كيف سيكون حال الناس في حال عدم تعونهم في عيشهم؟
 -2ما الذي قصده الشاعر بقوله :اشتبكت مصالحهم؟
(تعارضت واختلفت  /توافقت وتداخلت /انفردت وتنافست)
(مرعي ،ورا ٍع) جمع مذكر سالماً.
 -٣نجمع كلمتي
ّ
 -٤نعرب كلمة عيش في البيت الثالث.
 -٥نكتب بيتين نحفظهما من القصيدة.
القواعد8:

السؤال الرابع :نجيب ع ّما ي أ�تي:
 -1نمثّل على ما ي�أتي بجملة من �إنشائنا:
 -2واو القسم.
 -3اسم مجرور وعلامة ج ّره الياء.
مبني.
 -4اسم مجرور ّ
 -5نستخدم كلمة (المستغفرون) في جملتين بحيث تكون في ال�أولى منصوبة وفي الثانية مجرورة.
 -6نعرب ما تحته ّ
خط في البيت ال�آتي:
على قدر �أهل العزم ت�أتي العزائم

وت�أتي على قدر الكرام المكارم

البلاغة4:

السؤال الخامس :نجيب ع ّما ي أ�تي:
 -1نمثّل بجملة على التقسيم.
 -2نشرح التورية في عبارة :دعوني ف إ�نّي �آكل العيش بالجبن.
ال�ملاء2 :
إ

السؤال السادس :نص ّوب الخط أ� المقصود في الجمل ال�آتية:
 -2على الباغ تدور الدوائر.
 -1ذالك غيض من فيض.

 -3من َم ْئمنه ُي ْؤتى الحذر.

التعبير4 :

السؤال السابع :نكتب تهنئة لزميلنا الفائز بمسابقة حفظ القر آ�ن الكريم.

انتهت ال�أسئلة
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