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تــقــديــم

صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة،        يتصــف ال�إ

أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات  ال�

ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم 

آمــال،  علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.    ويلامــس ال�

      ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة 

عــداد  متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ

لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، 

وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

      ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار واٍع لعديــد 

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان ليتحقــق لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

      ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس لتــوازن 

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا  اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى  وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

مجمــل المخرجات.

      ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة، والتدقيــق، 

ــر، ونحــن واثقــون مــن  ــة الحديــث عــن التطوي ــا مرحل ــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــة العلي شــراف، والتصميــم، وللجن وال�إ

تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

اآذار / 201٨



مــقــدمــة

فريق التّاأليف

( اأفصِح الَخْلِق  كَر قراآناً، وصلاٌة وسلاٌم على سّيِدنا محّمٍد ) الَحمُد للِه الّذي جعَل العربّيَة لنا لساناً، واأنزَل بحروِفها الذِّ

لِساناً، واأْعَربِهْم بياناً وبعد،

وال�أسِس  المعاييِر  وفَق  باإنجاِزه  علْينا  اللُه  َمنَّ  اأْن  بعَد  العربّيِة،  اللُّغِة  كتاَب  العاشِر  الّصفِّ  طلبِة  أبنائِنا  ل� َم  نُقدِّ اأْن  فُيسعُدنا 

رِة، وِهَي اأهداٌف تتناغُم واإدراَك المجتمِع ل�أهمّيِة  نْتها الُخطوُط العريضُة لمنهاِج اللُّغِة العربّيِة في ُحلَِّتِه الجديدِة المطوَّ الّتي تضمَّ

راِت  التَّطوُّ واإيمانِهم بقدرتِها على مواكبِة  بها،  أمِّ واعتزاِزهم  ال� لغِتهم  تقديِر  تربيِتهم على  اأبنائِه، وضرورِة  اللُّغويِّ لدى  التّكويِن 

العلمّيِة الحديثِة، واستيعابِها؛ ما يقتضي اإكساَبهم المهاراِت الّلازمَة الّتي تؤّهلُهم وتمكُّنهم مْن مواجهِة التّحدياِت، والتَّساوِق مَع 

نساِن  متطلّباِت العصِر الّذي يعتمُد المعرفَة مصدراً محوريّاً من مصادِر القّوِة والتّنميِة والبقاِء، وبلوِغ الهدِف الُمرتجى في بناِء ال�إ

فكراً مبدعاً وروحاً متجّددًة.

َوقد جاَء الكتاُب -على ما نَرجو- جديداً في بنائِه وتنظيِمه وُمحتواه، وَتجلّى فيه الِحرُص على تلبيِة حاجاِت الطّلبِة اإلى توظيِف 

ِس مكامِن جمالِها واأسراِر بيانِها مْن خلاِل تذّوِق نصوِصها، والغْوِص في اآثاِر فحولِها  اللُّغِة العربيَِّة في مواقِف حياتِهم العملّيِة، وتَلمُّ

المبدعيَن في اإطاِر منهجّيٍة محّددٍة، دعامُتها التّكامُل بيَن ال�أهداِف والمهاراِت والمحتوى في وحداتِه المقرَّرِة مَع ال�نفتاِح الواعي 

على الحياِة، والتّعايِش مَع مستجّداتِها واأدواتِها المعرفّيِة؛ تحقيقاً لمستقبٍل اأفضَل تنعُم فيِه اأجيالُنا بالحريِّة والكرامِة وال�ستقلاِل.

لتدريِس القواعِد  النّصُّ ركيزَة كلِّ وحدٍة ِمن وحداتِه، ومنطلقاً  تاأليِف هذا الكتاِب منًحى تكاملّياً، فكاَن  وقْد نحْونا في 

دًة  ملائّيِة والَعروضّيِة وغيِرها مْن علوِم اللُّغِة، وجاءِت الِخْبراُت  وال�أنشطُة ووسائُل التّقويِم في كلِّ وحدٍة مجسِّ اللُّغويِّة والبلاغّيِة وال�إ

ثاً واستماعاً وقراءًة وكتابًة في نسٍق روِعَي فيِه التّوازُن والتّسلسُل المنطقيُّ حسَب  للمهاراِت الّرئيسِة في تعليِم اللُّغِة العربّيِة: تحدُّ

دراِكنا مدى اأهميَِّتِه في حياِة طلبِتنا العملّيِة سواٌء في اأثناِء الّدراسِة، اأْم  ال�أهداِف التّربويِة المرسومِة، واأولْينا التّعبيَر اأهمّيًة خاّصًة؛ ل�إ

بعَد تخرُِّجهْم منها اإلى مياديِن الحياِة ومجال�تِها الفسيحِة.

ِع في اأساليِبها، والتَّدرُِّج  ، والتَّنوُّ وَحَرْصنا في بناِء اأنشطِة التّقويِم المرافقِة لوحداِت الكتاِب على التّركيِز على جانِبها الوظيفيِّ

اإتاحُة  اأنشطًة ل�َصّفّيًة هدفُها  اإلْيها في العديِد مَن الّدروِس  في تقديِمها بحيُث تشمُل مهاراِت الفهِم والتّحليِل واللُّغِة، واأضْفنا 

الفرصِة اأماَم التّلاميِذ لممارسِة اأنشطِة البحِث وال�ستكشاِف والتّعلِّم الّذاتيِّ الّذي ُيَعدُّ ِمْحَوراً اأساساً مْن محاوِر عملّيَتي التّعلُِّم 

والتّعليِم في مفهوِمهما المعاصِر الّذي يضُع على راأِس اأولويّاتِه اإعداَد جيٍل متماسٍك في اإيمانِه واعتزاِزه بوطِنه واندفاِعه مْن اأجِل 

رفعِته وتقّدِمه وانفتاِحه الواعي على ال�آخريَن.

أمثَل لُه، وحسَن  نّنا على يقيٍن باأنَّ ال�ستعماَل ال� أْجَوِد ماّدًة وطريقًة في هذا الكتاِب؛ فاإ واإذا كُنّا قِد اجتهْدنا في تقديِم ال�

أبنائِنا،  تِه سائغًة ل� يصال مادَّ ال�ستفادِة مْنُه يستدعياِن مْن زملائِنا المعلّميَن والمعلّماِت اأْن يكّرسوا ما لدْيهم مْن طاقاٍت اإبداعّيٍة ل�إ

أنَّ التّطبيَق العمليَّ والتّجربَة الميدانّيَة ربّما تكشُف عْن دقائَق  فالكتاُب ل� يقوُم اإلّ� بحسِن قياِمهم بِه، ودقِّة ملاحظاتِهم حولَه؛ ل�

واأسراٍر ما كان للمؤلّفيَن اأْن يتبيَّنوها، اأو يلتِفتوا اإليها.

- اأْن يجعَل كتاَبنا هذا خالصاً لوجِهه الكريِم، واأْن يهيَِّئ الوسائَل الّتي تُعيُن على تحقيِق اأهداِفه  وبعد، فنساأُل اللَه -عزَّ وجلَّ

المرتجاِة، واأْن ينفَع بِِه اأبناَءنا، واأْن يسهَم في اإعلاِء لغِتنا الّشريفِة، واأْن يفتَح بصائَرنا اإلى ما يحبُُّه ويرضاُه، وُهَو حسُبنا ونِعَم الوكيُل. 
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أيوبّيالُمطالََعُة ٨4صلاح الّدين ال�

ُبكائّية اإلى اأبي فراس النّّص الّشعرّي
الَحْمدانّي

٩1

ملاء الحروف المزيدة في الكتابة ال�إ
)األف التفريق والواو( 

وعلامات الترقيم

٩6

٩٧كتابة سيرة ذاتّيةالتَّعبيُر

بعة
ّسا

ُة ال
حد

٩٨ُمستودع الّذخائرالُمطالََعُةالَو
آلةالَقواعُد اللَُّغويّة 103اسم ال�

106محضر ال�جتماعالتّعبير

منة
لثّا

ة ا
حد

الو

10٩كلمة شرفالُمطالََعُة

)1( الَقواعُد اللَُّغويّة أفعال  ال� زيادات  معاني 
المزيد بحرف

11٨

121التّفعيلاتالَعروض

ملاء 124ال�إ

124كتابة محضر اجتماعالتَّعبيُر

عة
ّاِس

 الت
دة

وح
ال

125سور عكّا  صموٌد وتحدٍّ الُمطالََعُة
131ُهنا باقونالنّّص الّشعرّي
)2( الَقواعُد اللَُّغويّة أفعال  ال� زيادات  معاني 

المزيد بحرفين اأو اأكثر
136

13٩تدريبات عاّمةالبلاغة

ملاء ال�إ
أفعال  ال� في  اللينة  ال�ألف 
وال�أسماء والهمزة المتوسطة

141

142اأقيم ذاتي
143المشروع

لى
أو �

 ال
دُة

َوح
ال

سة
خاِم

 ال
دُة

َوح
ال

ْفَحُةالَمْوضوُعالَفْرُع الصَّ

6٨شجرة التّينالُمطالََعُة

عرّي ٧4اأغنية ريفّيةالنّّص الشِّ

٧٨اسما الّزمان والمكانالَقواعُد اللَُّغويّة

٨2الّسيرة الّذاتّيةالتَّعبير



ُيَتوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد دراسِة هذا الُجْزِء، والتّفاعِل َمَع ال�أنشطِة اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى توظيف 
مهاراِت اللّغِة الَعَربيَِّة في ال�تِّصاِل َوالتَّواُصِل من خلال ما ياأتي:

ِف اإِلى نْبَذٍة َعِن النُّصوِص َواأْصحاِبها.- 1 الّتعرُّ

قراءِة النُّصوِص ِقراَءًة صاِمَتًة َسريَعًة واِعَيًة.- 2

ئيَسِة فيها.- 3 استنتاِج الِفَكِر الرَّ

قراءِة النُّصوِص ِقراَءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة.- 4

استنتاِج الِفَكِر الَفْرعيَِّة للنُّصوِص والَقصاِئِد.- 5

توضيِح َمعاني الُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب الَجديَدِة الواِرَدِة في النُّصوِص.- 6

تحليِل النُّصوِص اإِلى اأْفكاِرها َوَعناِصِرها.- ٧

ْسلوِبيَِّة، َوِسماِت ُلَغِة الُكّتاِب.- ٨ استنتاِج َخصاِئِص النُّصوِص ال�أ

ْبداِعيِّ الُعليا الَّتي ُتساِعُدُهم في َنْقِد الَمْقروِء.- ٩ اكتساِب َمهاراِت التَّْفكيِر ال�إِ

َدِبيَِّة.- 10  استنتاِج الَعواِطِف الواِرَدِة في النُّصوِص ال�أ

ْعريَِّة الَحديَثِة.- 11 ، َوَعَشرِة اأْسُطٍر ِشْعريٍَّة ِمَن النُّصوِص الشِّ ْعِر الَعموِديِّ  حفِظ َثماِنَيِة اأْبياٍت ِمَن الشِّ

ْرفيَِّة الواِرَدِة في دروِس الَقواِعِد اللَُّغويَِّة.- 12 ِف اإِلى الَمفاهيِم النَّْحويَِّة َوالصَّ  التَّعرُّ

َعٍة.- 13 ْرفيَِّة في سياقاٍت َحياتيٍَّة ُمَتَنوِّ  توظيِف التَّْطبيقاِت النَّْحويَِّة َوالصَّ

 اإعراِب كلماٍت في َمواِقَع اإِْعرابيٍَّة ُمْخَتِلَفٍة.- 14

ِف اإِلى الَمْفهوِم الَبلاغيِّ في ُدروِس الَبلاَغِة )التَّْشبيِه(.- 15  التَّعرُّ

 تحليِل اأْمِثَلٍة َعلى التَّْشبيِه الواِرِد.- 16

ْت َمَعُه.- 1٧ ْملائيَِّة الَّتي َمرَّ  التَّْطبيِق َعلى الَقضايا ال�إِ

 اكتساِب َمْجموَعٍة ِمَن الَمعاِرِف، َوالِقَيِم، َوال�تِّجاهاِت، َوالعاداِت الَحَسَنِة.- 1٨

ِف اإِلى ِعْلِم الَعروِض ِمْن َحْيُث الَمْفهوُم، َوالَمقاِطُع، َوالِكتاَبُة، َوالتَّْقطيُع.- 1٩  التَّعرُّ

20 -. ، َوالَوظيِفيِّ ْبداِعيِّ ، َوال�إِ  الكتابِة في التَّْعبيِر: الَوْصِفيِّ

الّنتاجاُت



اإِنَّما ِهَي ِمَن اللِّساِن؛ َفَمْن َتَكلََّم  ، َو ِبيَُّة ل�أَحِدُكْم ِمْن اأٍب َول� اأمٍّ َلْيَسِت الَعَر

ِبيَِّة َفُهَو َعَرِبّي. ِبالَعَر
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الَكِلَمُة ِمْفتاُح الُقلوِب  الَوحدُة 
ال�أولى
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سلام.  الكلمُة الطّّيبة: التّوحيُد وال�إ

 اجُتثَّْت: اقُتِلَعْت.

  الَبوار: الهلاك.

 اأنداداً: اأمثال�ً.

ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ﴿ۆئ   

ی ی ی ی جئ حئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  

ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

رُّ في نَجاِح الَعلاقاِت َبْيَن النّاِس، َواْسِتمراِرها، َواأْقَصُر الطّرِق لِْلُوصوِل اإِلى  َبُة ِهَي السِّ الَكِلمُة الطَّيِّ

َوتَُقّوي  دوَر،  الصُّ َوَتْشَرُح  الِهَمَم،  َوَتْشَحُذ  الُقلوَب،  تُداوي  اإِْذ  اإيجابِيٌَّة؛  اآثاٌر  َولَها  الّساِمَيِة،  الغاياِت 

الَعزائَِم، َوَتمَنُح الُوجوَه اإِْشراقاً، َوال�أْجساَم َشباباً، َوَحَيِويًَّة.

ُث َعْن  يماِن َواأْهِل الُكْفِر، َوَتِصُف اأْحوالَُهْم، َوَتَتَحدَّ آياُت الّتي َبْيَن اأْيدينا تَُبّيُن الَفْرَق َبْيَن اأْهِل ال�إ َوال�

لاُم- الَّتي تَُعبُِّر َعْن  نَِعِم اللِّه الّدالَِّة َعلى ُوجوِدِه، َوقُْدَرتِِه، َوَوْحدانِيَِّتِه، َوَدَعواِت َسيِِّدنا اإِْبراهيَم -َعَلْيِه السَّ

َوْحَدِة الرِّسالَِة.

قاَل َتعالى:

الَكِلَمُة ِمْفتاُح الُقلوِب 
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  َتهوي اإليهم: تُسرُع اإليهم َشوقاً.

 َشَخَص: َفَتَح َعْيَنْيِه َولَم َيْطِرْف. 

 ُمقِنعي رؤوِسهم: رافعيها ُمديمي

  النّظر للاأمام.
 اأفئدتُهم هواٌء: قلوُبهم خاليٌة ل� تعي

 لفرط الحْيرِة.

 ُمْهِطعين: ناظرين بذلٍّ وُخضوٍع.

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ 

ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ 

یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

ٻ  ٱ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ   ی  ی 

ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ﴾

 ِخلاٌل: موّدٌة.

  َبيٌع: فديٌة.

اإبراهيم )٢4-43(



٧

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغة

آتَِية:  اأّول�ً- نُجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

جابَة الّصحيحَة فيما َياأتي: 1 نختاُر ال�إ

ُ�لََها ُ�َّ ِحي�"؟
ُ
     اأ- ماذا َتعني كلمُة )اأُكَلها( في قوِله َتعالى:"تُۡؤِ�ٓ أ

     1- اأغصاَنها.            2- اأوراَقها.            3- ثماَرها.              4- ُخضرَتها.

           ب-  ما الَمْقصوُد بَِقْولِِه َتعالى: "ېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئی  "؟

2- اأنَُّهما يَ سيراِن في َحَرَكٍة دائَِمٍة. 1-  اأنَُّهما َيسيراِن َجْنباً اإِلى َجْنٍب.  

4-  اأنَُّهما َيَتعارضاِن في َحَرَكتْيهما. 3- اأنَُّهما َيعَتِمداِن َعلى َبْعِضِهما َبْعضاً. 

          جـ- ما البلُد الَمقصوُد في َقولِه تعالى: "َرّبِ ٱۡجَعۡل َ�َٰذا ٱۡ�ََ�َ َءاِمٗنا"؟

           1- مكُّة الُمكّرَمُة.        2- الُقْدُس.          3- الَمديَنُة الُمنّوَرُة.     4- الَخليُل.

يَِّبِة. 2  َنْذُكُر َخصائَص الَكِلمِة الطَّ

َيَتْيِن )33-32(. 3  َنذكُر النَِّعَم الّدالََّة على ُقدرِة اللَِّه َتعالى في ال�آ

لاُم؟ يُة الّساِبَعُة والّثلاثوَن َعلى ِلساِن اإبراهيَم عليِه السَّ َنْتهما ال�آ عاءاِن اللَّذاِن َتَضمَّ 4  ما الدُّ

� َوَمۡن  5  ما َدل�لُة َقوِله َتعالى على ِلساِن اإبراهيَم -علْيِه الّسلاُم-: "َفَمن تَبَِعِ� فَإِنَُّهۥ ِمّ�ِ

َعَصاِ� فَإِنََّك َ�ُفورٞ رَِّحيٞم"؟   

ُح الّصوَرَة الَّتي َيكوُن َعلْيها الّظاِلموَن َيْوَم الِقياَمِة. 6  ُنوضِّ



٨

الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة:

ِل والَمْعنى الُمناِسِب َلها في الَعموِد الُمقاِبِل فيما َياأتي: وَّ َيِة في الَعموِد ال�أ ٧  ُنَوفُِّق َبْيَن ال�آ

آتَِية: أْسِئَلِة ال�  ثانياً- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عِن ال�

ْمِن، َعلاَم َيُدلُّ ذِلَك؟  1 اْفَتتَح اإبراهيُم -َعليِه الّسلاُم- ُدعاَءه ِبَطلِب ِنْعمِة ال�أ

بَۡ�ُٰر"، و"َتۡهوِٓي إَِ�ِۡهۡم". 
َ
2 ُنَبّيُن َدل�لَة ُكلٍّ ِمن: "�َۡشَخُص فِيهِ ٱۡ�

يَِّبِة الُمَشبََّهِة بالّنْخَلِة، والَكِلَمِة الَخبيَثِة الُمَشبََّهِة بالَحْنَظِل، ُمَبّينيَن  3 َنعِقُد ُمواَزَنًة َبْيَن الَكِلَمِة الطَّ

ل�ل�ِت الَمْعَنِويََّة والِعْلِميََّة فيِهما. الدَّ

ا َياأتي: 4 َنْسَتعيُن ِباأَحِد ُكُتِب الّتْفسيِر، وُنجيُب عمَّ  

َية:35(: "�ۡذ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم َرّبِ ٱۡجَعۡل َ�َٰذا ٱۡ�ََ�َ       اأ- َوَرَدْت َكِلَمُة )الَبَلد( في سورِة اإبراهيَم )ال�آ

ا َءاِمٗنا"  َءاِمٗنا" َمعِرَفًة، وفي سوَرِة الَبَقَرِة )اآية:126(: "�ۡذ قَاَل إِبَۡ�ٰهِ ُۧم َرّبِ ٱۡجَعۡل َ�َٰذا بََ�ً
ولى، وَتْنكيِرها في الّثاِنَيِة. ُح َدل�َلَة َتعريِفها في ال�أ نكرًة، ُنوضِّ

ۡ� َِٔدٗة ّمَِن ٱ�َّاِس" و"اأْفِئَدِة الّناِس". 
َ
ُح الَفْرَق َبْيَن "أ     ب- ُنَوضِّ

   ِ لُواْ نِۡعَمَت ٱ�َّ ِيَن بَدَّ لَۡم تََر إَِ� ٱلَّ
َ
اأ- "أ

َحلُّواْ قَۡوَمُهۡم َداَر ٱۡ�ََوارِ"
َ
   ُ�ۡفٗرا َوأ

ِ�َ يَۡومٞ لَّ َ�ۡيٞع فِيهِ َوَل
ۡ
ن يَأ

َ
ب- "ّمِن َ�ۡبِل أ

     ِخَلٌٰل"

ۗٓ ِ َل ُ�ُۡصوَها واْ نِۡعَمَت ٱ�َّ جـ- "�ن َتُعدُّ

ارٞ" نَ�َٰن لََظلُومٞ َكفَّ       إِنَّ ٱۡ�ِ

نْساُن َيجَحُد النَِّعَم َعلى كْثرتِها بِاإِْغفاِل  ال�إِ
ُشكِرها.                               

ُرؤوُس الُكْفِر َيقودوَن اأْتباَعهم اإلى َجَهنَّم.                         

أنُّه ل� َثباَت لَُه  الكفُر َمصيُرُه اإلى َزواٍل؛ ل�

ول� اْسِتقرار.

ل� َينَفُع الكّفاَر يْوَم الِقيامِة فداٌء ول� َصداقٌة.                     
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ياِت.  باِق ِمن ال�آ 1- َنْسَتخِرُج ِمثاَلْيِن َعلى الطِّ

حيحَة ِمّما َبْيَن القوسْيِن فيما َياأْتي: جاَبَة الصَّ 2- َنْختاُر ال�إ

اأ- ما ُمفَرُد َكِلَمِة )اأنْداد(؟                                       

ب- ما نَْوُع ال�ْسِم )واٍد( ِمن َحْيُث الِبْنَيُة؟                                  

نَُّه ِمنِّي"؟         أْسلوِب في َقولِِه َتعالى: "َفَمْن َتِبَعِني َفاإِ جـ- ما نَْوُع ال�

، نَدى، نِداٌء(   )نِدٌّ

)مقصوٌر، ممدوٌد، منقوٌص(

)شرٌط، استفهاٌم، َقَسٌم(

 الَقواعُد اللَُّغِويَُّة

الحال )1(

آتَِيَة: أمِثَلَة ال�  نَقَراأ ال�

 1-  َقَفَل الحاجُّ ُمبتِهجاً.

َۡل َوٱ�ََّهاَر٣٣"     )اإبراهيم: 33( َر لَُكُم ٱ�َّ � وََسخَّ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َدآ�َِبنۡيِ َر لَُكُم ٱلشَّ  2-  قاَل تعالى :"وََسخَّ

بَۡ�ُٰر 
َ
ُرُهۡم ِ�َۡوٖ� �َۡشَخُص فِيهِ ٱۡ� َما يَُؤّخِ ٰلُِموَنۚ إِ�َّ ا َيۡعَمُل ٱل�َّ َ َ�ٰفًِ� َ�مَّ  3-  قال تعالى: "َوَل َ�َۡسَ�َّ ٱ�َّ

ۡ� َِٔدُتُهۡم َهَوآء٤ٞ٣".                    )اإبراهيم:42 -43(
َ
٤٢ ُمۡهِطعِنَي ُمۡقنِِ� رُُءوِسِهۡم َل يَۡرتَدُّ إَِ�ِۡهۡم َطۡرُفُهۡمۖ َوأ

 4- َغْيَر اأنَّ الَفتى ُيلاقي الَمنايا       كالِحاٍت َول� ُيلاقي الَهوانا                                   )المتنّبي(

 ثالثاً- اللّغة:
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ِل: َكيَف قفل الحاج ؟           فيكوُن  الَجواُب:  أوَّ اإِذا َساألْنا في الِمثاِل ال�

وفي المثاِل الثّاني: كيَف سّخر اللُّه الّشْمَس والَقَمَر؟            فيكوُن  الَجواُب:   

وفي المثاِل الثّالِِث: كيَف سيبدو الظّالموَن يوَم القيامِة؟     فيكوُن الَجواُب:      

وفي المثاِل الّرابِِع: َكْيَف ُيلاقي الفتى المنايا؟             فيكوُن  الَجواُب: 

 - نُلاِحُظ اأنَّ الَكِلماِت الّتي َتْحَتها ُخطوٌط َتْصلُُح كُلُّ واِحدٍة ِمْنها اأْن َتكوَن َجواباً َعْن ُسؤاٍل يبداأ بـ  

  )َكْيف(.

ِل تَبيُِّن َهْيَئَة الحاجِّ ِعْنَد قُفوله، َوَكِلَمُة )دائَبْيِن( في الِمثاِل الثّاني تَُبيُِّن  أوَّ  فَكِلَمُة )ُمبتهجاً( في الِمثاِل ال�

َيوَم  الظّالِميَن  َهْيَئَة  تَُبيُِّن  وُمْقِنعي(  )ُمْهِطعيَن،  الَكِلَمتْيِن  ِمن  وكُلٌّ  والَقمَر،  مَس  الشَّ اللِّه  َتسخيِر  َكْيفيََّة 

الِقياَمِة، َوهَكذا في المثال ال�أخير.

أْسماِء تَُسّمى حال�ً ُمْفَرداً )لَْيَس ُجْمَلًة، َول� ِشْبَه ُجْمَلٍة(، وَقْد َبيََّنْت كلٌّ ِمْنها َهْيَئَة  - َفُكلٌّ ِمْن هذِه ال�

ْفراِد  اْسٍم َقبَلها ُيَسّمى صاِحَب الحاِل، َوَياأْتي الحاُل ُمطابِقاً لِصاِحِبهِ في التَّْذكيِر والتَّاأنيِث )الجنس(، وال�إ

والتّْثنِيِة والَجْمِع )العدد(.

أنَُّه جاء  أْحواَل الّسابِقَة جاَءْت كُلُّها َمْنصوَبًة، وعلامة نَْصبها الفتحُة في )ُمْبَتِهجاً(؛ ل� -  َونُلاِحُظ اأنَّ ال�

أنَُّه ُمثن�ى، َوالياُء كذلَك في: )ُمْهِطعيَن، وُمْقِنعي(؛ ل�أنَّ كُّلاً ِمْنُهما َجمُع  ُمْفَرداً، اأو الياُء في: )دائَبْيِن(؛ ل�

أنَُّه َجمُع ُمؤنٍَّث سالٌِم. ُمذكٍَّر سالٌِم، اأو الَكْسرة ِعَوضاً َعِن الَفتَحِة في )كالِحاٍت(؛ ل�

     اأّما صاِحُب الحاِل َفقْد َياأْتي َمْرفوعاً اأو َمْنصوباً اأْو َمْجروراً، َوْفَق َموقِعِه في الُجملِة.

نُناقُِش َونُلاِحُظ 
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نسَتْنِتُج:

 1- الحاُل: َوْصٌف، َنِكرٌة، َمنصوٌب، ُيَبيُِّن َهْيئَة صاِحِبِه، وَيْصُلُح اأْن يكوَن َجوابًا َعن ُسؤاٍل 

بـ )كيَف(.

     يكوُن الحاُل َمْنصوبًا، َوعلاَمُة َنْصِبه الَفتَحُة، ِمثُل: اأْقَبَل الطاِلُب ُمبَتِهجًا، اأِو الياُء في 

ِر الّساِلِم، ِمثل: اأقبل الّطالباِن ُمبتهَجْيِن، واأقبَل الّطلاُب ُمبَتِهجيَن،  الُمَثّنى، وَجمِع الُمذكَّ

اأو الكسرُة بدلً� من الفتحِة في جمِع المؤّنِث الّسالِم، ِمثل: اأْقَبَلِت الّطاِلباُت ُمْبَتِهجاٍت.

 2- صاِحُب الحاِل: اسٌم ُيَبيُِّن الحاُل َهْيَئَتُه، وُيْعَرُب َوْفَق َموقِعِه في الُجمَلِة، ِمثل: اأقَبَل الّطاِلُب 

ُة الّظاِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ ُمْبَتِسمًا؛ فالّطاِلُب: فاِعٌل َمْرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه الضَّ

 3- الحاُل الُمفرد: ما َلْيَس ُجملًة، َول� ِشبَه ُجملٍة، وُيطاِبُق صاِحَبُه في الّتْذكير والّتاأنيِث، 

ْفراِد والتَّْثنيِة والَجمِع. وال�إ

   نُعِرُب ما َتحَتُه خطوط فيما َياأْتي:              

نَ�ُٰن َضعِيٗفا ٢٨"                                         )النساء: 2٨(  1-  قاَل َتعالى: "وَُخلَِق ٱۡ�ِ

َمُة الّظاِهرُة َعلى اآِخرِه. ْنساُن: نائُب فاعٍل مرفوٌع، وَعلامُة َرفعِه الضَّ     ال�إ

    َضعيفًا: حاٌل َمنصوٌب، وَعلامُة َنصِبِه الَفتَحُة الّظاهرُة َعلى اآِخرِه.

ِيَن َوُمنِذرِيَن".                            )البقرة: 213(  ِ َۧن ُمبَّ�ِ ُ ٱ�َّبِّي 2-   قال تعالى:"َفَبَعَث ٱ�َّ

ٍر سالٌم. ّنُه جمُع مذكَّ     النَّبّييَن: َمفعوٌل بِه َمنصوٌب، َوعلامُة َنصبِه الياُء؛ ل�أ

ٍر سالٌم. نَُّه جمُع مذكَّ ريَن: حاٌل منصوٌب، وَعلامُة نصبِه الياُء؛ ل�أ َبشِّ     ُمَ

َنموَذجان اإعرابّيان:
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َتدريب )1(

  نُعّيُن الحاَل الُمفرَد فيما َياأْتي:

ا وََعَ��َِيٗة ّمِن  ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم ِ�ّٗ لَٰوةَ َوُينفُِقواْ ِممَّ ِيَن َءاَمُنواْ يُقِيُمواْ ٱلصَّ اأ-  قال تعالى: "قُل ّلِعَِبادَِي ٱلَّ

ِ�َ يَۡومٞ لَّ َ�ۡيٞع فِيهِ َوَل ِخَلٌٰل٣١".                                         )اإبراهيم: 31(
ۡ
ن يَأ

َ
َ�ۡبِل أ

ِ َ�ٰنِ�نَِي ٢٣٨".   )البقرة: 23٨( لَٰوةِ ٱلۡوُۡسَطٰي َوقُوُمواْ ِ�َّ لََ�ِٰت َوٱلصَّ ب-  قال تعالى: "َ�ٰفُِظواْ َ�َ ٱلصَّ

، ِعْش َعزيزاً في ُمجتَمِعَك. جـ- يا ُبنيَّ

د- واَجَهِت النِّساُء الِفَلسطينّياُت الِمَحَن صابِراٍت.

هـ- َذهَب العاِملاِن اإلى الَعمِل نَشيَطْيِن، ثُمَّ عادا باِدَيًة علْيِهما اآثاُر التََّعِب.

َتدريب )2(

عراِب فيما َياأْتي:    نُعّيُن صاحَب الحاِل، ونَُبيُِّن َموِقَعُه ِمن ال�إ

أنُّه َيبيُعُهْم ِسَلَعُه خالَِيًة ِمن  ِتِه، ُمْطَمِئنّيَن اإلى ُمعامَلِتِه؛ ل� أميِن َواثِقيَن بِِذمَّ اأ- ُيْقِبُل النّاُس على التّاجِر ال�

، َوُيَؤّدي اإلْيِهم ُحقوَقُهم كاِملًة، واإذا َطَلَب اإِليِه اأحٌد نَصيحًة اأّداها اإلْيِه ُمْغَتِبطاً وَمْسروراً، واإْن  كُلِّ ِغشٍّ

فاَتُه ِمن وراِء ذلَك ِرْبٌح كثيٌر.

ُه ٱۡ�َۡ�ُ َمُنوً� ٢١"  ُّ َجُزوٗ� ٢٠ �َذا َمسَّ ُه ٱل�َّ نَ�َٰن ُخلَِق َهلُوً� ١٩ إَِذا َمسَّ ب- قاَل َتعالى: "إِنَّ ٱۡ�ِ

                 )المعارج: 21-1٩( 

كيَن باأخلاِقهم وَمباِدئهم. جـ- اأعِجْبُت بالّشباِب ُمَتَمسِّ

 تدريباٌت: 
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َتدريب )3(

  نَملاأ الَفراغاِت بحاٍل ُمفَرٍد ُمناِسٍب فيما َياأْتي:

. اأ- األَْبُس الثِّياَب  

           . أُخ اأخاُه  ب- اْسَتْقَبَل ال�

. ماِء  جـ-  نََظْرُت اإلى السَّ

. َفِر  د- َرَجَع الحاجُّ ِمَن السَّ

َتدريب )4(

  نُعِرُب ما َتحَته خطوٌط، فيما َياأْتي:

ۡلَنا َلُۥ فِيَها َما نََشآُء لَِمن نُّرِيُد ُثمَّ َجَعۡلَنا َلُۥَجَهنََّم   ن َكَن يُرِيُد ٱۡلَعاِجلََة َعجَّ اأ- قاَل َتعالى: "مَّ

سراء:1٨(  ۡدُحوٗرا١٨".            )ال�إ يَۡصلَىَٰها َمۡذُموٗما مَّ
ب-َكم َمَشْينا َعلى الُخطوِب ِكراماً   والرَّدى حاِسُر النَّواِجِذ فاِغْر                )عمر اأبو ريشة، سوريّا(

. جـ- كاَن الموظّفاِن مشغولَْيِن باإعداِد التّقريِر الّسنويِّ

ليَن.   دـ- تَُعيُِّن ِوزارُة التَّربِيِة والتَّْعليِم الُمَعلِّميَن ُمَؤهَّ

ليَن.   هـ- تَُعيُِّن ِوزارُة التَّربِيِة والتَّْعليِم الُمَعلِّميَن الُمَؤهَّ

و- اأعَلَن الّشعُب راأَيُه َصريحاً.
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 التّشبيُه )1)  

آتَِية:   أْمثلَة ال�    نقراأ ال�

ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡ�َها ِ� 
َ
ُ َمَثٗ� َ�َِمٗة َطّيَِبٗة َكَشَجَرةٖ َطّيَِبٍة أ لَۡم تََر َكۡيَف َ�ََب ٱ�َّ

َ
1- قاَل اللُه َتعالى: "أ

ُروَن ٢٥  ۡمَثاَل لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َيَتَذكَّ
َ
ُ ٱۡ� ُ�لََها ُ�َّ ِحي� �ِإِۡذِن َرّ�َِهاۗ َوَيۡ�ُِب ٱ�َّ

ُ
َمآءِ ٢٤ تُۡؤِ�ٓ أ ٱلسَّ

�ِض َما لََها ِمن قََرارٖ ٢٦" )اإبراهيم: 26-24(                    
َ
َوَمَثُل َ�َِمٍة َخبِيَثةٖ َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة ٱۡجُتثَّۡت ِمن فَۡوِق ٱۡ�

2- كاَن ُعَمُر في َرِعيَِّتِه كالميزاِن في الَعْدِل، وكاَن فيهم كالوالِد في الّرْحَمِة والَعْطِف.

راِج في الِهدايِة وتبديِد الّظلاِم. 3- العاِلُم ِمْثُل السِّ

ّنُه الماُء الجاري في َصفاِئه ِتها، وَمَع ال�إخواِن َكاأ ّنُه الّناُر في َهوِلها وِشدَّ 4- الَكريُم في َنَظِر الحاِسِد َكاأ

   َوُعذوَبِتِه.

ِل؟ وبَِم ُشبِّه ُعمُر في الِمثاِل  أوَّ بَِم ُشّبهت كُلٌّ ِمَن الَكلَمِة الطّيِّبِة، والَكلمِة الَخبيثِة في الِمثاِل ال�

جرِة  جرِة الطَّيِّبِة، والَكلمِة الَخبيثِة والشَّ الثّاني؟ وما العلاقُة الُمشَتَركُة َبْيَن كلٍّ ِمَن الَكلمِة الطَّيِّبِة والشَّ

راِج في الِمثاِل الثّالِث؟  ل؟ وبين ُعمَر والميزاِن في الِمثاِل الثّاني؟ َوَبْيَن العالِِم والسِّ أوَّ الَخبيثِة في الِمثاِل ال�

خواِن والماِء الجاري في الِمثاِل الّرابع؟ َوَبْيَن الَكريِم في نَظِر الحاِسِد والنّار، َوَبْيَن الكريِم َمَع ال�إ

جرِة الطَّيِّبِة ِهَي  َبْيَن كلٍّ مَن الَكلمِة الطّّيبِة والشَّ اأقاَمها الُقراآُن  اأنَّ الَعلاقَة الُمشَتركَة الّتي  نلاحُظ 

جرِة الَخبيثِة ِهَي َعدُم الرُّسوِخ وَعدُم الثّباِت، فهذِه الَعلاقُة  الرُّسوُخ والثّباُت، وَبْيَن الَكلمِة الَخبيثِة والشَّ

المشَتَركُة ِهَي ما ُيعرُف بوجه الّشبه.

اإذا تاأّمْلنا ال�أْمِثَلَة َمّرًة اأْخرى، َنِجُد اأّن التّشبيَه َيقوُم َعلى العناصِر ال�آتيِة: و

 شيٍء ُيراُد َتشبيُهُه، واإبراُز ِصفِته، وُيَسّمى الُمَشّبَه.

فُة، وُيسّمى الُمشّبَه بِه، وُيَسّمى كلٌّ من المشّبِه والمشّبِه   شْيٍء ُيَشبَُّه بِه، وتتَِّضُح فيِه تلَك الصِّ

بِه َطَرَفي الّتشبيِه. 

  الَبلاَغُة 

نُناقُِش َونُلاِحُظ 
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بِه.  ِصفٍة ُمْشَتَركٍة َبْيَن الُمشّبِه والُمشّبِه بِه، وُهَو ما ُيسّمى وجَه الشَّ

 اأداٍة للّربِط َبْيَن َطرفي الّتشبيِه، وُتسّمى اأداَة الّتشبيِه.

أربعُة الّتي َيقوُم َعليها التّشبيُه تُسّمى اأركاَن التّشبيِه. نَعوُد اإلى الِمثالْيِن )4،3(، ونَبيُِّن  فهذِه ال�أجزاُء ال�

اأْركاَن التّشبيِه فيهما.

نسَتْنِتُج:

1- الّتشبيُه: َعْقُد ُمقاَرَنٍة َبْيَن َطَرفيِن اأو َشْيئيِن َيْشَتركاِن في ِصفٍة واحدٍة، باْسِتْخداِم اأداٍة للتَّْشبيه.

2- اأركاُن الّتشبيِه اأربعٌة:

يُء الُمراُد َتشبيُهُه.  اأ- الُمشبَُّه: الشَّ

يُء الذي ُنريُد اأن ُنقارَن به الُمشّبه.  ب- المشّبُه بِه: الشَّ

    وُيسّمى الُمشّبُه والمشّبُه بِه طرفي الّتشبيِه، ول� يجوُز حذُف اأيٍّ ِمنهما.

جـ- اأداُة الّتشبيِه: وتكوُن َحرفًا، مثل: )الكاف، كاأّن(، اأو اسمًا، مثل: )ِشْبه، ِمْثل، َشبيه...(، اأو 

فعلًا، مثل: )ُيْشِبه، ُيحاكي...(.

فُة اّلتي َيشترُك فيها الُمشّبُه والُمشّبُه بِه، وتكوُن في المشّبِه بِه اأقوى واأْظهَر. َبِه: الصِّ د- وْجُه الشَّ
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َتدريب )1(

   نُعّيُن اأركاَن التّشبيِه فيما َياأْتي:

   1- الّطلاُب في الّطابوِر الّصباحيِّ كالُجنوِد في َتنظيمهم واْنِضباِطهم.

يِف اإْن لْم َتقطْعُه َقَطَعَك.     2-  الَوقُت كالسَّ

ِتِه وَمضاِئِه.    3- كاأنَّ ِلساَنُه ِمْبرٌد في ِحدَّ

َشدُّ قَۡسَوٗةۚ "    )البقرة: ٧4(
َ
ۡو أ

َ
   4- قاَل َتعالى: "ُثمَّ قََسۡت قُلُوُ�ُكم ّمِۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك فَِ�َ َكٱۡلَِجاَرةِ أ

   5- اأْخلاُق الّصاِلحيَن ُتشِبُه النَّسيَم ِرّقًة وُلْطفًا.

َتدريب )2(

أّوِل، والُمشّبِه بِه الُمناسِب لَُه في الَعموِد الثّاني فيما َياأْتي:        نَُوفُِّق َبْيَن الُمشّبِه في الَعموِد ال�

ِمثُل الِحجارِة في َقسوتِها.العزيمُة الّصاِدقُة1-

مثُل الّسيِف القاطِع.الحديُث الُممِتُع2-

كَشجرٍة ل� تُثمُر.َقَطراُت النَّدى3-

نْساُن الَبخيُل4- تُْشِبُه َحّباِت اللُّْؤلُِؤ.ال�إ

أْوتاِر.الَمصابيُح في َتلاألُِئها5- كاأنُّه نََغُم ال�

ماِء. تُحاكي نُجوَم السَّ

َتدريب )3(

ُن ُجملتْيِن َتشتمُل كلٌّ مْنُهما َعلى اأْركاِن التّشبيِه.     نُكوِّ

 تدريباٌت: 
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التَّْعبيُر  

الَمقاَلُة

مرَّ مَعنا في الّصف التّاسِع اأّن الَمقالَة تتكّوُن ِمن:

ثارةِ اأسئَلٍة َحوَل اأفكاِر الَموضوِع الُمقَترحِة. اأ- ُمقّدمٍة ُيهيُِّئ ِبها الكاتُب للَموضوِع، وتكوُن اأْرِضيًَّة ل�إ

ب- الَعْرِض: وُهَو ُصلُب الَموضوِع، فيِه َيكتُب الكاتُب اأفكاَرَه.كلُّ ِفكرٍة في ِفْقرٍة ُمْستقلٍَّة، وَتكوُن 

   كلُّ ِفكرٍة نتيجًة وتكِملًة ِلما َسبَقها، ومقّدمًة ِلما َبعَدها، ويكوُن الَعرُض ُمَتسلِسلًا َتسلُسلًا 

دلَِّة والَبراهيِن وال�ْقِتباساِت، َوموِصلًا اإلى الخاتمِة. هّم ثمَّ المهّم، ُمؤيَّدًا بال�أ َمنِطقّيًا، ال�أ

فكاَر والّنتائَج َصًة ال�أ جـ- الخاتمِة: وِهَي َثَمرُة الَمقالِة، وَتكوُن نتيجًة َطبيعّيًة للمقّدمِة والَعْرِض، ُمَلخِّ

ْلُت في هذِه الَمقالِة؟    المراَد اإثباُتها، وتكوُن اإجابًة عْن سؤاٍل: اإل�َم توصَّ

وقد درْسنا اأنواَع الَمقالِة: الذاتّية، والعلمّية، والَصَحفّية،...

آتيِة: آفكاِر ال� نْكُتُب َمقالًة عن الَكلمِة الطَّيِّبِة والَكلمِة الَخبيثِة، ُمسَتعينيَن بال�

َبِة والَكِلَمِة الَخبيثِة. 1- مفهوُم كلٍّ من الَكلمِة الطّيِّ

يجابّيُة للكلمِة الطّّيبِة في الفرِد والمجتمِع. آثاُر ال�إ 2-  ال�

آثاُر الّسلبّيُة للكلمِة الخبيثِة في الفرِد والمجتمِع. 3- ال�

َبِة، سلاِم على تقويِة العلاقاِت بين اأفراِد المجتمِع من خلاِل الكلمِة الطّيِّ 4-  ِحْرُص ال�إ

    كما ظهرْت في الّدرس.

َنشاٌط:

أنبياء، ونسرد قّصة اإبراهيم مع قومه.     نعود اإلى كتاب قصص ال�
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

لُِمحاَفَظِة  ُمْفتياً  َعِمَل  الّذي  َبَدوّي  َعّمار  للاأْستاِذ  َمقالٍَة  َعلى  النَّصِّ  في هذا  اْعَتَمْدنا 

َوطنّيٌة،  ديِنّيٌة  مقالٌة  اأيدينا  بين  الّتي  َوالَمقالَُة  َوالُمَؤلَّفاِت.  الُكُتِب  ِمَن  كثيٌر  َولَُه  طولَكْرم، 

أْعداِء فيها َعلى َمرِّ الُعصوِر؛ ما َجَعَلها  َقضيََّة  َتْعِرُض َمكانَة الُقْدِس وَقداَسَتها، وَمطاِمَع ال�

ِة واأدبائِها، َوتَُنبُِّه المقالُة اإِلى المخاطِر الَّتي تُْحِدُق بِالُقدِس، كالُبَؤِر الدَّخيلِة الَّتي  أمَّ ُعلماِء ال�

ُق َمداها، والَحواِجِز الّتي  اأنْفاَسها، َوالجداِر الَغريِب الَّذي ُيطوِّ تُِطلُّ َعلى بِطاِحها وَتخُنُق 

د طاَبَع َثقاَفِتها، لِكنَّها الُقدُس اأرٌض اأصيلٌة  َتُحدُّ ِمن حركِتها، والَحرِف الِعبريِّ الّذي ُيهدِّ

أْدِعياِء. ُمقّدَسٌة؛ َتلِفُظ َخَبَث الُغَرباِء وال�

الُقْدُس روُح فَِلْسطيَن الَوحدُة 
الثّانية
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ِفَلسطيُن اأرُضنا وَمْهوى اأْرواِحنا، كانَْت -َوما زالَْت- َمداَر اهِتماِم 

الُعلماِء والباِحثيَن، َيسيُل بِها ِمداُدهم؛ لِما َحباها اللُّه تعالى ِمْن َبَركٍة 

نالَْت بِها ُزبدَة التَّفكيِر، وَصْفَوَة الُمفكِّريَن والُمِحّبيَن الّذيَن هاموا بِها 

أنْبياِء، وَمهوى  َوْجداً، َوطاَرْت اإلْيها قُلوُبهم َشوقاً، كيَف ل�؟ وِهَي َمهُد ال�

آل�ِف  أِجّلاِء، وال� حابِة ال� َلحاِء، وَمْحَضُن اأنَبِل النُّبلاِء مَن الصَّ الُعّباِد الصُّ

بِدمائِهم  الطَّهوَر  تُراَبها  َضّمخوا  الّذيَن  هداِء  والشُّ أْبرارِ  ال� مَن  الُمؤلََّفِة 

الزَّكّيِة، وَفَدْوها باأرواِحهم الطَّاِهَرِة، وُهم ُيناِفحوَن عْنها الُغزاَة العابِريَن، 

َحتّى  َفِتئوا  وما  َقديماً،  بَِغدرِهم  َتعاَوروها  الّذيَن  الغاِصبيَن،  والطُّغاَة 

الَيْومِ َيُصّبوَن عليها جاَم ِحقِدهم، َوَرذيَل فُجورِهم، ظانّيَن اأنَّهم َمَلكوا 

ِة الغاِشَمِة،  ْبِق في َحَلَبِتها، واأْفَلحوا بالُقوَّ ناِصَيَتها، َوحازوا َقَصَب السَّ

والَقْفِز فْوَق الُقروِن بَِطيِّ ِسِجلِّها الَحضارِيِّ الَعَربيِّ الَوضيِء، َصْفحًة تِلَو 

هاً َمْبتوراً بِحاِضٍر قائٍِم َعلى النَّْهِب والَقْهِر  اأْخرى؛ لَِيِصلوا ماِضياً ُمَشوَّ

والتَّْزويِر وال�ْغِتصاِب، َوما َعِلموا اأنَّهم واِهموَن، َولَو َشّقوا الَمرائَِر، وَمزَّقوا 

أْسباَب. الثَّياَب، وانَْتَحلوا ال�

أْرِض الُمباَرَكـِة َوروَحهـا  َة هـِذِه ال� َوَيعَلـُم الَقريـُب والَبعيـُد اأنَّ ُدرَّ

ـماِء الّتي اسـَتْقَطبْت بَِفْضِلها،  أْرِض اإلى السَّ ـريُف، بّواَبُة ال� الُقدُس الشَّ

أْقلاَم، َفَتقاَطَر اأْصحاُبها  َوَشَرِف َمكانَِتها، َوَعراَقِة تاريِخها، الُعقوَل وال�

لِهيَِّة الَخّلاَبـِة، َوَتداَفعْت ُمَؤلَّفاتُهم، َوَعلا َصريُر  َعلـى مائِـَدِة َبَرَكِتهـا ال�إِ

اأقْلاِمهـم َيذكُـُر َفضائَِلهـا، َوَيَتَغنّـى بَِمحاِسـِنها، َوكُلَّمـا َكَتبـوا، فاَضـْت 

بّانِيَّـِة، َوَجلََّلْتهـم بَِعباَءتِهـا الُقُدسـيَِّة،  َعلْيهـم َخزائُِنهـا فُيـوَض الَبَرَكـِة الرَّ

ْت َعلْيهـم ِمـن َوراِء ِخْدِرهـا بَِطهاَرتِهـا الَوّضـاَءِة، َفَجـلا اإْشـراقُها  واأطلَـّ

ِغشـاَوَة النَّْفِس، َواأْشـَعَل ُحْسـُنها َجْذَوَة الَمَحبَِّة، َوَحرََّك َغراُمها قُلوَب 

َعــراِء،  الُمِحّبيـَن والُمْبِدعيـَن، َفكانَـْت اأنْشـوَدَة الُبَلغاِء، َوَتْرنيَمَة الشُّ

  

 هاموا: ُشغفوا.

 ُيناِفحون: ُيداِفعون.

 َتعاَوروها: تداَولوها، تعاَقبوها.

 الَمرائــر: جمــُع َمــرارة: كيــٌس 
فــي الجســِم يحتــوي الُعصــارَة 
علــى  تســاعُد  الّتــي  الّصفــراَء 

هضــِم المــواّد الّدهنّيــة.

 صريُر القلِم: صوتُه عنَد الكتابِة
  بِه.

خوا: َخَلطوا.   ضمَّ

 جاَم: اإناء،كاأس، والمقصود 

  غضبهم الّشديد.
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واْبِتهال�ِت الّصالِحيَن والُمجاِهديَن، َولَْهَفَة الّصاِمديَن الُمرابِطيَن الّذيَن ُيْمَتَحنوَن ساَعًة بِساَعٍة، َوُيْسَتْهَدفوَن 

لَْحَظًة بَلْحَظٍة في اإراَدتِهم، َوَصْبِرهم، َوَتَحّديهم لِْلَبْطِش والطُّْغياِن، َولِساُن حالِهم َيقوُل:

   اإنّـا َعلى الَحــقِّ في َمْسراُه ل� َنـْجـثــو       َبْل َنْقِبُض الَجْمَر في َدّواَمــِة اللَّهـــِب

َكــِب ـَلى الرُّ اأَْس ل� َنْحبو ع    َوَنْرَكـُب الَهْوَل رَْغَم الُجرِح ل� َنْشكـو       َوَنْرَفُع الرَّ

ول� َغراَبَة في ذلَك، فالُقدُس اأولى الِقبَلتْيِن، َوثالُث المسجدين، ِهَي بْلَسُم الّروِح، ونَبُض الَجَسِد، 

وِمنها  والّسلام،  بالَمحبَِّة  راً  ُمبشِّ الّسلاُم-  -عليِه  المسيُح  دَرَج  الطَّهوِر  َثراها  على  الَغوالي،  اأغلى  َوِهَي 

ٌد  َرِة في المسِجِد ال�أقصى المباَرِك، عرَج نبيُّنا ُمحمَّ اأْصِعَد اإلى الّسماِء َتِجلًَّة وتكريماً، َومن الُبقعِة الُمطهَّ

المكرَّمِة، وَصلاتِه  الَحراِم في مكَّة  المسجِد  اإليها مَن  اإسرائِه  بعَد  الُعلا  الّسماواِت  اإلى  لاُم-  السَّ -علْيِه 

أنبياِء واإمامِته لَهم في ِرحابِِه الطّاهرِة، فاأضَحِت الُقدُس بهذِه المعجزِة الّربّانّيِة الخالِدِة ُجزءاً من عقيدِة  بال�

ِرباٍط  الَمسجدْيِن في  بِها صَلُة  وَتوطََّدْت  والُمرابِطيَن،  أنِْبياِء  ال� ِة  ذمَّ واأمانًة في  ًة غاليًة،  وُدرَّ الُمسِلميَن، 

َعَقِديٍّ َوثيٍق، ل� َتنَفِصُم ُعراُه اإلى َيوِم الّديِن.

عُف وال�نِْكساُر.    الَخَوُر: الضَّ

َدها  َتَعهَّ لُِتَؤكَِّد َحقيقًة خالَِدًة  َوسوداً؛  ْهِر بيضاً  َوَتْترى َحواِدُث الدَّ

أْبراُر بِِدمائِهم َوَتْضِحياتِهم جيلاً َبْعَد جيٍل، اأنَّ الُقدَس َعَربِيَُّة  أْخياُر َوال� ال�

الُجذوِر، عاَش فيها الُمْسِلموَن َوالَمسيِحّيون َعلى الَعْهِد والْميثاِق في َسلاٍم وَصفاٍء، ُمَتحابّيَن ُمَتعاِونيَن 

الِفَلسطينيُّ  ْعُب  الُقدس؛ َفكاَن الشَّ الِجداَل َحْوَل  الَقَدُر  الُمْعَتديَن، َوقد َحَسَم  َوَرْدِع  الظُّْلِم،  َدْفِع  َعلى 

أْشراِر َتْحَت َقَدَمْيِه،  ُر ِسهاُم ال� ناتِِه كُلِّها، ُهَو الُمرابَِط َحْولَها، َيردُّ الَعواِدَي َعْنها، َوسوراً َعنيداً َتَتَكسَّ بُِمَكوِّ

ِة،  أمَّ ال� الَمنيُع في هِذِه  اأنْتُم الِجداُر  ُيَجْلِجُل في َفضائِها:  َوالنّوِر،  بِالَْعطاِء  َرًة َتفيُض  ُمَتَجذِّ َوَزْيتونًَة حانَِيًة 

اإلى َعزائِمكم، قاَل  َيَتَسلَِّل الَخَوُر، والَهواُن  َورابِطوا، َول�  وَتَشبَّثوا،  فاْثُبتوا، 

الّديِن ظاِهريَن،  تي َعلى  اأمَّ ِمْن  َتزاُل طائَِفٌة  (-: »َل�  اللّه-) رسوُل 

أْواَء، َحتَّى  ُهْم َمْن خالََفُهْم اإِلّ� َما اأصاَبُهْم ِمْن َل� ِهْم قاِهريَن، ل� َيُضرُّ لََعُدوِّ

َياأْتَيُهْم اأْمُر اللِّه، َوُهْم َكذلَِك«. قالُوا: يا َرُسوَل اللِّه، َواأْيَن ُهْم؟

(-: "بَِبْيِت الَمْقِدِس َواأْكناِف َبْيِت الَمْقِدِس".                    )رواه اأحمد( قاَل -)

 تْترى: َتَتتابُع.

ة اأو ضيق. أْواَء: ِشدَّ  َل�
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   اأروَمِتها: اأصِلها الكريِم.

   َتليَدٌة: َقديَمٌة.

   ُسدوف: َسواد.

ْت غاِشَيُة الَمصائِِب بِالُقْدِس، اأْو َعَلْت ناِصيَتها ِغشاَوٌة  َوكُلَّما األَمَّ

ظالَِمٌة، اأْو رانَْت على َجْبَهِتها الَبِهّيِة َسحاَبٌة َسْوداُء قاتَِمٌة، َخَفَقْت لَها 

اِجديَن، َوذاَبْت لِ�ْسِتغاَثِة ماآِذنِها نُفوُس  قُلوُب الَمْشِرَقْيِن، َواأْفِئدُة الَمْغِرَبْيِن، وانَْحَنْت لَِمحاريِبها ِجباُه السَّ

لُِتزيَل غاِشيَة  والنُّفوَس؛  الِهَمَم  ُز  تُحفِّ الُعَلماِء  اأْقلاُم  َوساَرَعْت  الُمِحّبيَن،  َبّواَبِة  ِمن  الُقرِب  لَِليلِة  التَّّواقيَن 

الُحْزِن وال�أسى، َوُيْشرَق َجبيُن الُقدِس الطّاِهُر ِمن َبْيِن ُسدوِف الظَّلاِم، 

اإلى  ِذراَعْيها  َوَتُمدُّ  ماِر،  َوالدَّ ألَِم  َوال� الَياأِْس  ُغباَر  َجْبَهِتها  َعن  َتْمَسُح 

اأْن ُيساِرعوا؛  أْبطاِل؛ َعسى  َوَتْستِحثُّ ُخطى ال� الَكريِم الَجّباِر الّذي َوَهَبها الَقداَسَة والطَّهاَرَة والَبَركَة، 

لَِفكِّ قيِد الَحبيَبِة الغالَِية، اإنَّها الُقدُس، وَسَتْبقى َعِصيًَّة على الُمْعَتديَن، َمهما َعِلَق بِها ِمن َرذالَِة الطُّغياِن، 

ْسلاِميَِّة والَمسيِحيَِّة، َوتاريِخها  ريَن العابِثيَن بُِمقدَّساتِها ال�إ َوِحقِد الُمَزوِّ

نيَن. َواآثاِرها الّشاِهَدِة َعلى اأروَمِتها الَعَربِيَِّة ُمْنُذ اآل�ِف السِّ

أنَّها تُشكُِّل باأماِكِنها الُمَقدَّسِة، َواأْبنَيِتها،  َة الَماأْساِة في َقِضيَِّة ِفَلسطين ِهَي َماأْساُة الُقدِس؛ لِ� اإّن ِقمَّ

الُقدُس ِمْحوَر  تُْنسى، وَستْبقى  اأْن  ُيْمِكُن  َواأِزقَِّتها، وِذْكَرياتِها، ُرموزاً تاريخيًَّة َوحضاريًَّة ل�  وِحجاَرتِها، 

أْكَبِر لَنا َجميعاً، َفلا َسلاَم، ول� استقراَر في الَمنِطَقِة دوَن الُقدِس، اإنَّها روٌح َوُجْزٌء  راِع والتََّحّدي ال� الصِّ

ثُها  تُلوِّ ل�  بالَعطاِء،  ُمْشِرٌق  َوتاريٌخ  َتليَدٌة،  لََحضارٌة  واإنَّها  ِمن عقيدٍة، 

أْعداِء، َول� َيْحَتِمُل ِزنُْدها َسلاِسَل الُمْستِبّديَن، َفِهَي الُقدُس،  َقذاَرُة ال�

َولَها ِمن اْسِمها نَصيٌب، اإنَّها روُح ِفَلسطين، َول� َحياَة لَِجسٍد بِلا روٍح.

فتاء الِفَلسطينية.العدد ٨4/ اأيّار/200٩م ( سراء/ دار ال�إ )بتصّرف من مجلة ال�إ

   رانَْت: َغطَّت.
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

جابَة الّصحيحَة فيما َياأتي: 1 نختاُر ال�إ

؟ أَدبِيُّ الّذي َينتمي اإلْيِه النّصُّ           اأ- ما اللَّوُن ال�

    1- الخاِطرُة.            2- الُخطبُة.         3- الَمقالُة.                   4- الِقّصُة.

أْرِض الُمباَرَكِة َوروُحها؟ ُة هِذِه ال�           ب- ما ُدرَّ

  1- الُقدُس.            2- الَخليُل.          3- عكّا.                      4- اأريحا.

2 َنذكُر َثلاثَة اأسباٍب َتجعُل الُقدَس َمداَر اهِتماِم الُعلماِء والباِحثيَن.

عاءاُت اّلتي استنَد اإلْيها الُغزاُة؛ ِلَتسويِغ َغزِوهم واحتلاِلهم ِفَلسطين؟ 3 ما ال�دِّ

ْرِض اإلى الّسماِء؟ 4  ماذا َيعني الكاتُب بوْصِفِه الُقدَس بّواَبَة ال�أ

5 َنذُكر اأهمَّ َحدثْيِن َلدى  الُمْسلميَن والَمسيحّييَن َجعلا الُقدَس ُمقّدسًة.

ْبراُر ِبدماِئهم َوَتْضِحياِتهم جيلًا َبْعَد جيٍل؟  خياُر وال�أ 6 ما الحقيقُة الخاِلدُة اّلتي َتعّهَدها ال�أ

ِلهم الّشدائَد في ُمقاوَمِة اأعداِئهم. ٧ ُندّلُل مَن النَّصِّ على َثباِت اأهِل ِفَلسطيَن وُصموِدهم، وَتحمُّ

سباُب  ٨ يقوُل الكاتُب: "اإّن قّمَة الَماأساِة في َقِضيَِّة ِفَلسطين، ِهَي َماأساُة الُقدِس"، ما ال�أ

اّلتي َجعلْتها َكذلَك؟ 
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آتَِية: أْسِئَلِة ال�  ثانياً- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عِن ال�

1  نعّلُل: َتعاُقَب الُغزاِة والُمعتديَن َعلى الُقدِس على مرِّ الُعصوِر.

ْقصى، ُنوّضُح  2 َوّطَدْت حاِدثُة ال�إسراِء والِمعراِج الّراِبطَة الَعَقدّيَة بيَن المسجِد الَحراِم والمسجِد ال�أ

ثاَر الُمترّتَبَة على ذلَك. ال�آ

سباَب؟ 3 ماذا يعني الكاتُب بقوِلِه: َشّقوا الَمرائَر، وانَتحلوا ال�أ

ْقصى؟ نبياَء في رحاِب ال�أ ل�ل�ُت اّلتي َنستوحيها مْن اإمامِة الّرسوِل  ال�أ 4 ما الدَّ

تيَة، وُنبّيُن َدل�لَة الكلماِت اّلتي َتحَتها ُخطوٌط:  5 نقراأ الِفْقرَة ال�آ

ْت غاِشَيُة الَمصاِئِب ِبالُقْدِس، اأْو َعَلْت ناِصيَتها ِغشاَوٌة ظاِلَمٌة، اأْو َعَلْت َجْبَهَتها        "َوُكلَّما اأَلمَّ

الَبِهّيَة َسحاَبٌة َسْوداُء قاتمٌة َخَفَقْت لَها قُلوُب الَمْشِرَقْيِن".

تيتْيِن: ُح َجماَل الّتصويِر في الِعبارتْيِن ال�آ  نوضِّ
6

لِم.             اأ- طاَرْت اإلْيها قلوُبهم َشوقًا.     ب- َمَسحْت عْن َجبيِنها ُغباَر الياأِس وال�أ

٧ تتعّرُض الُقدُس -في الوقِت الحاضِر- اإلى ما َيستهدُف اإنساَنها وُمقّدساِتها وَحضارَتها، نوّضُح 

ذلَك.

َسة، التَّّواقيَن، الُمْستِبّديَن؟ تيِة: الُمَقدَّ   1- ما نوُع كلِّ ُمْشَتقٍّ مَن الُمْشَتّقاِت ال�آ

تيِة: اأِجّلاء، ميثاق، الَماأساة.     2- ُنَبيُِّن )َجْذَر(كلٍّ ِمَن الكلماِت ال�آ

تيِة؟ نة في الُجمِل ال�آ   3- ما نوُع الواِو الملوَّ

هًا َمْبتورًا ِبحاضٍر قاِئٍم َعلى النَّْهِب.        * ِلَيِصلوا ماِضيًا ُمَشوَّ

       * َخفَقْت َلها ُقلوُب الَمْشِرَقْيِن، َواأفِئدُة الَمْغِرَبْيِن.

       * عاَش فيها الُمسِلموَن َوالَمسيِحّيوَن.

 ثالثاً- اللّغة:
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َمْرثيَُّة َبْيِت الَمْقِدِس

أبِيَوْرِديُّ ِر ال�  اأبو الُمَظفَّ
:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

أبيَوْرِدّي )45٧-50٧هـ(، في اأبيَوْرد في ُخراسان، في اأْسَرٍة َترجع  ِر ال� ُولِد الّشاعُر اأبو الُمَظفَّ

عِر، َوكاَن اإِماماً في ُعلوِم اللُّغة،  في اأصولِها اإلى بني اأمّية، َوَقْد اأجاَد في ُمْعَظِم اأْغراِض الشِّ

َوَغْيِرها.

ليِبيَِّة،  بِالُقْدِس ِمْن َمصائَِب، حيَن اْحُتلَّْت في الُحروِب الصَّ األمَّ  الَمرثِيَُّة ما  َتْعِرُض هِذِه 

َوِخْذل�ٍن،  َهواٍن  ِمْن  اأصاَبها  َوما  ِة،  أمَّ ال� حاَل  ُر  َوتَُصوِّ ُمَقدَّساتُها،  َوُدنَِّسْت  بِاأْهِلها،  َوفُِتَك 

ِتِه، ويُحثُّهم على نُْصرِة المدينِة  وَيْسَتْصِرُخ الّشاعُر -بكلِّ ما يختلُج في نفِسِه من األٍم- اأبناَء اأمَّ

المقّدسة، َوَتْحريِرها ِمْن َبراثِِن ال�ْحِتلاِل الغاِشِم.

اأثٌر كبيٌر  كِر اأنُّه كاَن لِهذِه الَقصيَدة، َولِغْيرها ِمَن القصائِد الّتي قيلْت ل�ِحقاً  َوجديٌر بالذِّ

َسِة الّذي َتحّقَق  في الَحْشد، َوَتْوحيد الُجهوِد لِمحاربِة المحَتلّين، َوَطْرِدهم ِمَن المدينِة المقدَّ

أيّوبّي. على يدي القائِد الَفذِّ صلاِح الّديِن ال�
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ــواِجــِم مـــوِع السَّ 1- َمَزْجــنا ِدمــاًء بالــدُّ

2- َوَشــرُّ ِســلاِح الــَمــْرِء َدْمــٌع ُيفيـُضـُه

ْســلاِم اإِنَّ َوراَءكُـــــْم يــهــاً َبــنـي ال�إ 3- فاإ

4- اأَتــْهــويَمــًة فــي ِظــلِّ اأْمــٍن َوِغــْبَطــٍة

5- َوَكْيــَف َتــنــاُم الَعــْيُن ِمْلَء ُجفونِـها

6- واإِْخـوانُــُكْم بالـّشـاِم ُيْضـحي َمقيلُُهْم

٧- َتســوُمــُهـــُم الــّروُم الــَهــواَن َواأنْــُتــــُم

٨- َوَكْم ِمْن ِدماٍء َقْد اأبيَحْت َوِمْن ُدًمى

ْرِب ِوْقَفٌة ٩- َوَبْيَن اْخِتلاِس الطَّْعِن والضَّ

10- َوتِْلَك ُحروٌب َمْن َيِغْب َعْن ِغماِرها

ــتـي ل� ُيـْشــِرعــوَن اإِلـى الِعدا 11- اأرى اأمَّ

12- َوَيْجَتــِنــبوَن الــنّـاَر َخـْوفاً ِمــَن الرَّدى

13- َفـَلْيــَتــُهــُم اإْذ لــْم َيــذودوا َحــِمــيَّـــًة

ـًة   14- َدَعــْونـاكُــُم والــَحــرُب َتــرنـو ُمـِلـحَّ

15- تُـــراِقــــُب فــيــــنـــا غــاَرًة َعــَربِـــيَّــــًة  

ْن اأنْــُتــُم لَــْم َتْغــَضبــوا َبــْعَد هِذِه 16- فــاإِ

ـَْق ِمنّا ُعـــْرَضــٌة لِــلَمــراِجـِم  َفــَلــْم َيــب

ـواِرِم  اإذا الـَحـْرُب ُشـبَّـْت نـاُرهـا بِالـصَّ

را بِــالــَمنـاِســِم   َوقـائِـَع ُيْلــِحـْقـَن الــذُّ

وَعــْيـٍش َكـــُنـــّواِر الَخــميــَلِة نــاِعــــِم؟

َعـــلـى َهــَنــواٍت اأْيَقــَظـْت كُلَّ نائِـِم

ُظــهـوَر الَمــذاكي اأْو ُبطوَن الَقشاِعِم

تجــّروَن َذْيــَل الَخْفِض ِفْعَل الُمسالِِم

تُــواري َحـيــاًء ُحــْسَنــهــا بِالَمعاِصـِم

َتــَظــلُّ لَــهــا الــِولْداُن شيَب الَقـواِدِم

نـــاِدِم  ِســـنَّ  َبْعَدهــا  َيْقــَرْع  لَِيْســَلَم 

عائِـــِم     ِرماَحُهــُم، َوالّديــُن واهــي الدَّ

َول� َيــْحــَسبوَن الـــعــاَر َضـــْربــَة ل�ِزِم

َعــِن الــّديــِن َضــنّـوا َغْيَرًة بالَمحـاِرِم

اإِلــْينـا بِاألْــحــاِظ النُّــسوِر الَقــشاِعـــِم

أبــاِهـِم تُـطـيُل َعـلْيـها الــّروُم َعــضَّ ال�

َرَمــْيـنا اإِلــى اأْعــدائِــنــا بِــالــَحرائِـــــِم

يوف  الَصواِرم:السُّ

  القاِطَعة.
 الَمناِسم: اأْطراف خفِّ 

  الَبعير.

 التَّهويمة: النَّوم الَخفيف. 

 ُعـــْرَضــٌة لِــلَمــراِجـِم: 
ما ُيْرَجُم ِمَن الَقْوِل.

 الَمذاكي: الّشابة ِمَن 

  الَخيل.

. لُّ   الَخْفض: الذُّ

 الَقشاِعم: النُّسوُر الَخبيَرُة.

  َضــنّـوا: تمّسكوا،   

   وثبتوا.

واِجم:َسَجَم الدَّْمُع:   السَّ

  ساَل َقليلاً اأو َكثيراً.

  الَحرائِــم:جمع حريمة:  

  َوِهي ما ُحرَِّم، َفلا ُيْنَتَهُك.

 ُدًمى: النّساء الجميلات.

 َهــَنــواٍت: ُمْفَرُدها َهناةٌ، 

َوِهَي الَمصائُِب الَعظيَمُة.
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آتَِية:  اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

1 ِبَم اْسَتَهلَّ الّشاعُر قصيدَتُه؟

2 ما شرُّ الّسلاِح في نظر الّشاعر؟

َسِة. 3 َنِصُف اأثَر هذه المصيبِة في الّدياِر المقدَّ

4 ُنبّيُن مظاهَر وحشّية الُمسَتعمِر.

5 ما الحاُل التي اآَل اإليها اأهُل القدس بعد سقوطها؟

6 ما النَّتيجُة اّلتي َخُلَص اإليها الّشاعُر في نهايِة القصيدِة؟

٧ األفاُظ الّشاعِر وعباراُتُه َتِشفُّ عن ُحزٍن وحسَرٍة، ُنَمثُِّل على ذلك باأربِع عباراٍت.

وُت عنصراِن بارزاِن في القصيدِة، نستخرُج منها ما يدلُّ على ذلَك.  ٨ الحركُة والصَّ

آتَِيِة: أْسِئَلِة ال�  ثانياً- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عِن ال�

1 اْسَتْنجَد الّشاعُر بالمسلميَن، ونّوَع في اأساليِب ال�ستنجاِد بْيَن استنكاِر تقاُعِسهم، واستثارِة 

ُح ذلك. ِهَمِمهم، نوضِّ

تيِة: "فََكۡيَف َتتَُّقوَن إِن َ�َفۡرُتۡم يَۡوٗما َ�َۡعُل ٱلۡوِۡلَ�َٰن  يِة ال�آ 2 نحّدد البيت اّلذي يّتفق مع ال�آ

ل: 1٧( مِّ ِشيًبا ١٧"                                                                     )الُمزَّ
3  نوّضُح جماَل التَّصويِر فيما ياأتي:

      َوَكْيــَف َتــنــاُم الَعــْيُن ِمْلَء ُجفوِنـها              َعـــلـى َهــَفــواٍت اأْيَقــَظـْت كُلَّ نائِـِم

عاِئــــِم      ــتـي ل� ُيـْشــِرعــوَن اإِلـى الِعدا              ِرماَحــُهُم، َوالــّديُن واهي الدَّ       اأرى اأمَّ

ـًة              اإِلــْينـا بِاألْــحــاِظ النُّــسوِر الَقــشاِعـــِم       َدَعــْونـاكُــُم والــَحــرُب َتــرنـو ُمـِلـحَّ

تية: 4 نوّضُح َدل�لَة كلٍّ مَن العباراِت ال�آ

 اأ- مزجنا دماًء بالّدموع الّسواِجم.  ب- َوَكْم ِمْن ِدماٍء َقْد اأبيَحْت. ج- َتَظلُّ َلها الِوْلداُن شيَب الَقـواِدِم.

اِعُر اإلى َتْحقيِقِهما ِمْن ِخلاِل الَقصيَدِة.   َنْذُكُر َهَدَفْيِن َسعى الشَّ
5

َوْقِتنا الحاِضِر،  الُقْدِس في  َمْع ما َيجري في  َعناِصُرها  َتَتشاَبُه  َوثيَقًة تاريخيًَّة  الَقِصيَدُة  ُتعدُّ    6

ُح ذِلَك. ُنوضِّ
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 ثالثاً-  اللّغة:

1- ماذا تفيُد )َكم( في قول الّشاعر: "وكم من دماٍء قد اأبيحْت"؟

اأ- ال�ستفهام.      ب- الكثرة.           ج- التَّعّجب.                د- القّلة.

أباِهم؟ وارم، الَمناِسم، األحاظ، الَمعاِصم، ال� 2- ما مفرد كلٍّ مّما ياأتي: الصَّ

بط  أباِهـِم(، ما الفعُل الُمضارُع منها، مع الضَّ ( في: )تُطيُل َعلْيها الّروُم َعضَّ ال� 3- وردْت كلمُة )َعضَّ

التّامّ؟

 القواعُد اللَُّغِويَُّة

الحال )٢(

ُل ما تحَته خطوط فيما ياأتي: آتيَة، ونَتاأمَّ أمثلَة ال�  نقراأ ال�

أْبراُر تُراَب الُْقْدِس الطَّهوِر بِِدمائِِهم الزَّكيَِّة َوُهْم ُمناِفحوَن َعْنها الُْغزاَة الْعابِريَن. َخ ال�  1- َضمَّ

 2- شاَهْدُت ِفْرَقَة الَكّشاَفِة في الَمْدَرَسِة َتْرَفُع الَعَلَم.

حاِب.  3- َراأْيُت الِْهلاَل َبْيَن السَّ

َ�ٓءِ ٣٩" )اإبراهيم:3٩( ِي َوَهَب ِ� َ�َ ٱۡلِكَ�ِ إِۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰقۚ إِنَّ َرّ�ِ لََسِميُع ٱ�ُّ ِ ٱلَّ  4- قال تعالى: "ٱۡلَۡمُد ِ�َّ

ٌد ُمبَتِسماً ُمبكِّراً راِكباً.  5- حضَر محمَّ
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أْبراُر تُراَب الُْقْدِس الطَّهوِر بِِدمائِِهم الزَّكيِة؟ َخ ال� أّوِل: كيَف َضمَّ  اإذا ساألْنا  في المثاِل ال�

        فيكون الجواُب:        

وفي المثاِل الثّاني: كيَف شاَهْدَت ِفْرَقَة الَكّشاَفِة في الَمْدَرَسِة ؟  فيكون الجواُب:  

وفي المثاِل الثّالِث: كيَف َراأْيَت الِْهلاَل؟                  فيكون الجواُب:    

وفي المثاِل الّرابِع: كيَف وهَب اللُّه تعالى سيََّدنا اإبراهيَم اإسماعيَل واإسحاَق؟ 

        فيكون الجواُب: 

أرَبَعِة ال�أولى َتصلُُح كُلُّ واحدٍة منها اأْن تكوَن جواباً عْن سؤاٍل  أمثلِة ال� نلاحُظ اأّن ما تحَته خطوٌط في ال�

بـ )كْيَف(.

أبراِر، وجملُة )ترفُع الَعَلم( في المثال الثّاني تَُبّيُن  ِل تَُبيُِّن هْيئَة ال� أوَّ  وُجملُة )وهم مناِفحوَن( في الِمثاِل ال�

َهْيَئَة الكّشافة، وشبُه الجملِة في المثاِل الثّالِث )بيَن الّسحاِب( تَُبيُِّن هيئَة الهلاِل، وفي الِمثاِل الّرابِع، 

شبُه الجملة )على الِكَبِر( تَُبيُِّن هيئَة صاحِب الحاِل سيِِّدنا اإبراهيَم.

نٌة مَن الواِو وهَي رابٌط، وتُسّمى واَو الحاِل، وَضميٍر  ِل ُمكوَّ أوَّ   واأنَّ جملَة )وُهم ُيناِفحوَن( في المثاِل ال�

منفصٍل )هم( في محلِّ رفع مبتداأ، و)منافحوَن( خبُر المبَتداأ، والُجملُة ال�سميَُّة )مَن المبتداأ والخبِر( 

نًة  تُْعَرُب في محلِّ نْصِب حال، كما اأنَّ جملَة )ترفُع الَعلَم(، في المثاِل الثّاني جاءت جملًة فعلّيًة ُمكوَّ

ميُر المستتُر فيها )وتقديره هي( هو الّرابط، وتُْعَرُب الجملُة الفعلّيُة  في  من ِفعٍل وفاعٍل وَمفعوٍل بِه، والضَّ

َمحّل نصِب حاٍل، وصاحُب الحاِل )فرقة الكّشافة(.

حاِب( شبُه جملٍة  حاُب، و)بيَن السَّ   وفي المثاِل الثّالِث نجُد َظرفاً وهَو بيَن، ومضافاً اإليِه وهَو السَّ

ناً  أمُر في المثاِل الّرابِع، فنجُد شبَه الجملِة )على الِكَبِر( مكوَّ ظرفيٍَّة في محلِّ نصِب حاٍل، وكذلَك ال�

مْن حرِف جرٍّ واسٍم مجروٍر، والجارُّ والمجروُر في محلِّ نصب حال.

  وفي المثال الخامِس، نجُد الحاَل المفرَد جاَء في كلمِة )مبتسماً(، وقْد جاءت الكلَمتان )مبكِّراً 

ٍد. وراِكباً( حالَْين اآَخَرْيِن لُِمَحمَّ

نُناقُِش َونُلاِحُظ 
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نسَتْنِتُج:

1- ياأتي الحاُل جملًة، وهي نوعاِن:

  اسميٌَّة، مثل: خَرْجُت من الَمنزِل والَمطُر نازٌل.

  فعليٌَّة، مثل: اأْقبَل الّطالُب يرفُع الَعَلَم.

وُيشترُط في الجملِة الواقعِة حال�ً اأْن تكوَن مشتِملًة على رابٍط يربُطها بصاحِبها، وهذا الّرابُط، اإّما اأْن 

يكوَن:

ماُم قائٌم. اأ- الواو: وتسّمى واَو الحاِل، مثل: قِدَم اأحمُد اإلى المسجِد وال�إ

اإلى  النَّوِع )الِجْنِس(، والَعدِد، مثل: نظْرُت  الّذي يربُط الحاَل بصاحِبِه، ويطابُِقُه في  ب- الضميَر 

البلدِة شوارُعها واسعٌة.

ميَر معاً، مثل: داهَم الجيُش المنزَل واأهلُه غائِبوَن. جـ- الواَو والضَّ

2- ياأتي الحاُل شبَه جملٍة، وهي نوعاِن:

ثريَِّة. ماكِن ال�أ َل الّسائُح بيَن ال�أ  َظْرِفيٌَّة، مثل: تجوَّ

 جارٌّ ومجروٌر، مثل: راأْيُت الُعصفوَر في الَقفِص.

ُد الحاُل، وصاحُبه واحٌد، مثل: رجَع الجيُش منَتِصراً ظاِفراً.  يتعدَّ

فائدٌة 

 الُجمُل بعَد المعارِف اأحواٌل، مثل: جاء الرَّجُل يبتسُم، وَبْعَد النَّكراِت ِصفاٌت،

  مثل: اأقبَل َرُجٌل يبتسُم.
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 رجَع الُمسافُر اإلى اأهِله وُهَو ُمتَعٌب.

عراِب.   الواو: واُو الحاِل،حرٌف مبنيٌّ على الفتح، ل� محلَّ لُه ِمَن ال�إ

  هو: َضميٌر ُمنفصٌل مْبنيٌّ على الَفتِح، في َمحلِّ رفِع مبتداأ.

مُة الظّاهرُة على اآخِره.   متعٌب: خبٌر مرفوٌع، وعلامُة رفِعِه الضَّ

 والجملُة ال�سميَُّة مَن المبتداأ والخبِر في محلِّ نصِب حاٍل.

نموذُج اإْعراب:

َتدريب )1(

جابُة على حاٍل ُجْمَلٍة، اأْو ِشْبِه ُجْمَلٍة مناسٍب:    نُجيُب عْن كلِّ ُسؤاٍل مّما ياأتي، بحيث تشتمُل ال�إ

1-كْيَف ظهَر القائُد؟

2-كيَف راأيَت الُمَعلَِّمْيِن في الَمْعِرِض؟

3-كيَف انطلَق الِمنطاُد؟

4-كيَف شاهدَت الُمعَتِصميَن في المْيداِن؟

َتدريب )2(

    نجعُل الحاَل المفرَد ُجملًة، والحاَل الجملَة مفرداً فيما ياأتي:

يوُف مْسروريَن. 1- خرَج الضُّ

َقُة ترفُع راأَسها. 2- اأقبلت المتفوِّ

3- ُيعِجُبني العامُل ُمتِقنًا عمَلُه.

4- اأقبَل الُمنتصروَن وُهم راِفعو الَعَلِم.

5- جاء التِّلميذاِن حاِمَلْيِن ُكُتَبهما.

 

 تدريباٌت: 
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َتدريب )5(

آتيِة:   نُعيُِّن رابَط الحاِل في الُجمِل ال�
1- عاَش في الُقدِس الُمسلمون والمسيحّيون، وُهم متحاّبون.

2- شاَهْدُت الّطفَل يلعُب.          3- َراأْيُت الَمدينَة شواِرُعها َنظيفٌة.
بَاُهۡم ِعَشاٗٓء َيۡبُكوَن ١٦".                                             )يوسف:16(

َ
4- قاَل تعالى: "وََجآُءٓو أ

َتدريب )3(

، ثُّم نَستخِرُج منه ال�آتي:  نقراأ النّصَّ

الُمَتفرِّجيَن،  بيَن  َفوَقفا  َفِرحاِن،  الجاِمعِة، وُهما  ابِنهما في  َتَخرُِّج  اإلى احتفاٍل بمناَسبِة  الوالداِن  َه  توجَّ

ِق ُمغَتِبطاً َمْسروراً، َفقال�: ما اأْجمَل فرحَة النَّجاِح! وشاَهدا ابَنُهما يَتسلَُّم شهادَة التَّفوُّ

1- حالً� مفَردًا.

2- حالً� جملًة اسمّيًة.

3- حالً� جملًة فعلّيًة.

4- حالً� شبَه جملٍة ظرفّيٍة.

َتدريب )4(

 نُبيُِّن نوَع الواِو فيما تحَتُه ُخطوٌط، فيما ياأتي:

(- :"ل� َيِحلُّ َدُم امِرٍئ مسلٍم يشهُد اأْن ل� اإلَه اإّل� الّلَه واأّني رسوُل الّلِه اإّل�  1- قاَل رسوُل اللِه -)

باإحدى ثلاٍث: النَّفُس بالنَّفِس، والثَّيُِّب الّزاني، والماِرُق من الّديِن الّتارُك للَجماعِة".    

                              )مّتفق عليه(

نُتۡم َتۡعلَُموَن ٤٢"                   )البقرة:42( 
َ
2- قاَل  َتعالى: "َوَل تَۡلبُِسواْ ٱۡلَقَّ بِٱۡلَبِٰطِل َوتَۡكُتُمواْ ٱۡلَقَّ َوأ

3- َتنادى شباُب الَقوِم والَموُت عاِبٌس        فجاءْت بناُت الَحيِّ َصّفًا ُمحاِذيا          )هاني الجّلاد(

لبِة. ذاَعِة الَمدرسيَِّة وُهَو واِقٌف اأماَم الطَّ َة في ال�إ 4- قراأ الّطالُب الِقصَّ

ْمُح والِقْرَطاُس والَقَلُم                           )المتنّبي( 5- الَخْيُل والّلْيُل والَبْيداُء َتْعرُفني                 والّسْيُف والرُّ
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الَعروُض           

عِر مْن َمكسوِرها.  عر دوَن النّثِر، بِه ُيَعرُف َصحيُح اأوزاِن الشِّ ِعلُم الَعروِض مَن الُعلوِم الّتي تُْعنى بالشِّ

 ، ِة اللُّغِة وال�أدِب والموسيقا في الَقْرِن الثّاني الِهجريِّ واضُعُه الَخليُل بُن اأحمد الَفراهيِدّي الَبصرّي، اأحُد اأئمَّ

عِر الَعربيِّ في خمَسَة عشَر َوزناً، َسّماها  اإلّ� اأنَّ الَعروَض كاَن الِعلَم الّذي اشُتهَر بِه، وقْد َحصَر فيِه موسيقا الشِّ

عِر، وزاَد علْيها ال�أخَفُش ال�أوسُط سعيُد بُن َمْسعدة َبحراً واِحداً، سّماُه الُمـتداَرَك اأِو الُمْحَدَث،  ُبحوَر الشِّ

فاأْصبَحْت ستَّة عشَر َوزناً.

الباِعُث اإلى وضِع ِعلم الَعروِض:

 َيختِلُف الّرواُة بشاأِن الباعِث الّذي َدعا الَخليَل اإلى وضِع علِم الَعروِض، فِمْنهم مْن يقوُل اإنَّ الباعَث هو:         

عِر وقواعِدها. مُر اّلذي دفَعُه اإلى التَّفكيِر في اأوزاِن الشِّ  1- وجوُده في مّكَة حيُث شاَع الِغناُء، ال�أ

وزاِن الَعربّيِة، فَعَمَد اإلى خيُل على ال�أ  2- َغْيَرُته على الّشعِر الَعربّي واأوزاِنه، وَخْشَيُته اأْن يدخَل الغريُب والدَّ

   َحصِرها ِحْفظًا ِلبقائها.

، َوعلوُّ َكعِب العرِب والمسلميَن في َمجاِل التَّاأليِف. ُر الَحضاريُّ 3- التَّطوُّ

َتدريب )6(

 نُعِرُب ما تحَته خطوط فيما ياأتي:

َماِل� َوَ�ُۡبُهم َ�ِٰسٞط ذَِراَ�ۡيهِ  ۡيَقاٗظا َوُهۡم ُرقُودۚٞ َوُ�َقّلُِبُهۡم َذاَت ٱۡ�َِمنِي َوَذاَت ٱلّشِ
َ
1- قاَل َتعالى: "َوَ�َۡسُبُهۡم أ

َۡت ِمۡنُهۡم فَِراٗرا َولَُملِۡئَت ِمۡنُهۡم رُۡعٗبا ٨".                   )الكهف:1٨( لَۡعَت َعلَۡيِهۡم لََو�َّ بِٱلۡوَِصيِد� لَوِ ٱطَّ

.
2-  ُزْرنا ال�أْسرى، َفَوجْدناهم اأقوياَء صابريَن
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َسبُب التّسميِة:

ناً باسِم مكَّة الّتي كانْت تُدعى )الَعروض(؛   مَن الّرواِة َمْن يرى اأنَّ الَخليَل سّماُه بهذا ال�سِم تيمُّ

ل�عِتراِضها َوْسَط الجزيرِة الَعربّيِة، حيُث األَهَم اللُّه -سبحانَه- الَخليَل هذا العلَم، ومْنهم مْن يرى اأنُّه 

سّماُه بذلَك؛ نسبًة اإلى الَعروِض مَن اأسماِء )ُعمان( بلِد الخليِل، وهناَك مْن يرى اأنَّه ُسّمي بذلَك؛ 

أنَّ الّشعَر ُيعَرُض عليِه؛ لُيعَرَف بِه صحيُحُه من مكسوِرِه. ل�

آتية:   نقراأ الجمل ال�

ملائيَّة الكتابة العروضيَّةالكتابة ال�إ

ُدُه َكِلُفْن بَِغزالِْن ذي َهَيِفْن   َخْوفُْل  واشيَن  ُيَشْر ِر ُدهوَكِلٌف بَِغزاٍل ذي َهَيٍف    َخْوُف الواشيَن ُيَشرِّ

ُدُه ُبُه      َمْقروُح الَجْفِن ُمَسهَّ َحْيرانُْل َقْلِب ُمَعْذ َذ ُبهو  َمْقروُحْل َجْفِن ُمَسْه َهُد َحْيراُن الَقْلِب ُمَعذَّ

هو

هذا الَّذي َتْعِرُف الَبْطحاُء َوْطاأَتُه
                      َوالَبْيُت َيْعِرفُُه َوالِحلُّ َوالَحَرُم

 

ها ذْل لَذي َتْعِرفُْل َبْطحاُء َوْطاأَتهو

                   َولَبْيُت َيْعِرفُُهو َولِْحْل ُل َولَْحَرمو

اإِْقداُم َعْمرٍو في َسماَحِة حاَتٍم

                   في ِحْلِم اأْحَنَف في َذكاِء اإِياِس
اإِْقداُم َعْمِرْن في َسماَحِة حاَتِمْن

                  في ِحْلِم اأْحَنَف في َذكاِء اإِياسي

ل� َتْعِذليِه َفاإِنَّ الَعْذَل يولُِعُه

                   َقْد قُْلِت َحقاً َولِكْن لَْيَس َيْسَمُعُه
ْن نَْل َعْذَل يولُِعهو ل� َتْعِذليِه َفاإ

           َقْد قُْلِت حْق َقن َول�ِكْن لَْيَس َيْسَمُعهو

)الُحَصري القيروانّي(

)اأحمد شوقي(

)الفرزدق(

)اأبو تّمام(

)ابن ُزَرْيق البغدادّي(

آتيَة  ال� وابَِط  الضَّ نَْسَتْنِتُج  الَعروضيَِّة،  بِالِكتاَبِة  ْملائيََّة  ال�إِ الِكتاَبَة  وُمقاَرنَِتنا  الّسابَِقَة،  أْمِثَلَة  ال� ِدراَستنا  َضْوء  في 

لِلكتاَبِة الَعروضيَِّة:

 اأوَّل�ً: ما ُيْنطُق ُيكَتُب، َوِمنُه:

1- التَّْنويُن، ُيْكَتُب نونًا، ِمْثُل: َكِلٌف: َكِلُفْن، ِبَغزاٍل: ِبَغزاِلْن، َهَيٍف: َهَيِفْن.
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ُبُه: ُمَعْذَذُبُهو، َحّقًا: َحْق َقْن. ُدُه: ُيَشْرِرُدُهو، ُمَعذَّ ُد، ُيَفكُّ َتْشديُدُه، ِمْثُل: ُيَشرِّ 2- الَحْرُف الُمَشدَّ

، ُتْكَتُب، ل�ِكْن، ول�ِكْن َن. 3- اأِلُف لكْن، ولكنَّ

شاَرِة، ِمْثُل: هذا: هاذا. 4- اأِلُف اأْسماِء ال�إِ

ميِر، ِمْثُل: َيْعِرُفُه: َيْعِرُفهو.  5- اإِذا اأْشِبَعْت َحَرَكُة هاِء الضَّ

خيِر في َصْدِر الَبْيِت َوَعُجِزِه، ِمْثُل: 6- ُتْشَبُع َحَرَكُة الَحْرِف ال�أ

ُدهو -  والَحَرُم: َوْل-َحَرمو. ُدُه: ُمَسهَّ ُبهو- ُمَسهَّ ُبُه: ُمَعذَّ     ُمَعذَّ

    يوِلُعُه: يوِلُعُهو - َيْسَمُعُه: َيْسَمُعُهو

 ثانيًا: ما ل� ُيْنطُق ل� يكتُب، بْل ُيحذُف، وِمنُه:

اأ- َهْمَزُة الَوْصِل، اإِذا جاَءْت في َدْرِج الَكلاِم، ِمْثُل:

  َخْوُف الواشيَن: َخوُفْل واشيَن، َمْقروُح الَجْفِن: َمْقروُحْل َجْفِن، َفاإِنَّ الَعْذَل: فاإِْن َنلَعذَل.

ب- واُو َعْمرٍو، ِمْثُل: اإِْقداُم َعْمرٍو: اإِْقداُم َعْمرْن.

َتدريب )1(

آتيَة ِكتاَبًة َعروضيًَّة: نَْكُتُب الَكِلماِت َوالُجَمَل ال�
. 2- َحلَّ     . 1- ُمْسَتِمدٌّ

َغِر كالنَّْقِش في اْلَحَجِر. 4- اْلِعلُم في الصِّ 3- َهذان اْلَوَلداِن َنشيطاِن.   

َتدريب )2(

آتيَة ِكتاَبًة َعروضيًَّة، َكما في الِمثاِل ال�آتي: ْعريََّة ال� أْبياَت الشِّ نَْكُتُب ال�

مثال:

ماِل لِواَء       َيسَتنِهُض الوادي َصباَح َمساَء              )اأحمد شوقي(     َرَكزوا ُرفاَتَك في الرِّ

    َرَكزو  ُرفاَتك فْر ِرمال لِواءا        َيسَتنِهُضْل وادي َصباَح َمساءا               

1- َمن َيفَعِل الَخيَر ل� َيعَدم َجواِزَيُه    ل� َيذَهُب الُعْرُف َبيَن اللَِّه َوالنّاِس                           )الحطيئة(

2- َيْزَدِحُم الُقّصاُد في بابِِه            والَْمْنَهُل الَْعْذُب َكثيُر الزِّحاْم                             )بّشار بن برد(

3- َوزائَِرتي َكاأّن بها َحياًء             َفَليَس َتزوُر اإلّ� في الظَّلاِم                                    )المتنّبي(              

َفْت   لَُه َعْن َعدوٍّ في ثياِب صديِق                              )اأبو نّواس(                 نْيا لَبيٌب َتَكشَّ 4- اإِذا اْمَتَحَن الدُّ

وَق لَْم َيسَتْبِعِد الّدارا                  )العّباس بن ال�أحنف( 5- َيْسَتْقِرُب الّداَر َشْوقاً َوْهي ناِزَحٌة   َمْن عالَج الشَّ
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التّعبيُر

أّمِة(.   نكتُب مقالًَة اأدبيًَّة بعنوان: )الُقْدُس: مكانُتها التّاريخّيُة والّدينّيُة في وجداِن ال�

اأ- نُحّدُد الجملَة الّصحيحَة في كُلِّ جملتْيِن ُمتقابلتْيِن فيما ياأتي:

1- ُهْم ُقضاٌة ِثقاٌت.                             ُهْم ُقضاٌت ِثقاة.                        

2- َصلَّْينا َعلى ُرفاة المّيِت.                      َصلَّينا َعلى ُرفاِت المّيِت. 

ؤ المسؤوليَِّة اأمانٌة. ُؤ الَمسؤوليَِّه اأمانٌه.                         تبوُّ 3- تَبوُّ

4- الَمْجُد ِلللاتي َيْبُذْلَن اأْرواَحُهنَّ ِلْلَوَطِن.        الَمْجُد ِلّلاتي َيْبُذْلَن اأْرواَحُهنَّ ِلْلَوَطِن.  

5- لللَّيموِن فوائُد ِغذائيَّة.                         لّليمون فوائُد ِغذائّية.

آتيِة: ب- نُبيُِّن سبَب كتابِة التّاِء َمفتوحًة اأو مربوطًة في كلِّ كلمٍة مَن الكلماِت ال�

قلُت، قالْت، َبْيت، َوْرَدة، ُحفاة، َجَبروت، ُمْجَتهدات، ُول�ة، َعْنَكبوت.

آتيِة: جـ- نُدِخُل ل�َم الجرِّ على الكلماِت ال�

ّم، الّتجارب، الجامعة، المدرسة، اّلذي، هؤل�ء.    الّلغة، ال�أ

ملاء:   ال�إ

َنشاٌط:

ِجّلاِء اّلذيَن ُدِفنوا  نستعيُن باأحِد ُكتِب الّتاريِخ، وَنذُكُر اأسماَء بعِض الّصحابِة ال�أ

في القدِس.
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

الّسلاَمُة الِمْهِنيَُّة الَوحدُة  
الثّالثة

الّسلامِة  اأَهميَِّة  َعلى  ْوَء  الضَّ ُيْلقي  مقاٌل  َوهذا  أِصّحاِء،  ال� ُرؤوِس  َعلى  تاٌج  ُة  حَّ الصِّ

َسلامِة  َولَِتْعزيِز  الَْعَمِل.  بيَئِة  في  َوَسلاَمَتُهم  العاِمليَن  أْفراِد  ال� َة  ِصحَّ ُن  َتَتَضمَّ الّتي  الِمْهِنيَّة 

صاباِت،  وال�إ والَحواِدِث،  أْمراِض،  ال� انِْتشاِر  لَِمْنِع  أنِْظمُة؛  وال� الَقوانيُن  تَُسنُّ  الموظَّفيَن؛ 

والَوَفياِت النّاِجَمِة َعْنها في َمكاِن الَعَمِل.

             )فريق التّاأليف(
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الَعَمـِل  َمواِقـِع  في  نْتاِج  لِلاإِ َرئيٌس  وِمْحَوٌر  َحقيقيٌَّة،  َثْرَوٌة  فالْعاِمُل 

ِرها  َتطوُّ َدَرَجُة  َبَلَغْت  َمْهما  آل�ُت،  وال� أَدواُت  وال� أْجِهَزُة  فال� الُمْخَتِلَفـِة، 

َوَتْعقيِدها، لَْيَسْت ذاَت َجْدوى، اإِْن لَْم َيَتواَفِر الَْعْقُل الَْبَشريُّ الّذي ُيَحرِّكُها 

أَهّمّيِة،  َويوظُِّفها َوَيصونُها. َوبِما اأنَّ الَعْقَل الَْبَشريَّ َعلى َدَرَجٍة َكبيَرٍة ِمَن ال�

آِمَنـُة الَكفيَلُة بَِتْحقيِق  نْصاِف اأْن َتَتوافَر لَُه ُظروُف الَعَمِل ال� َفِمَن الَعْدِل وال�إِ

أماِن ِعْنَد ُمماَرَسِة الَعَمِل. َرَجِة الُْمناِسَبِة ِمَن ال� الدَّ

ْسلاِم بِاْهِتماٍم بالٍِغ، َفُهَو ميراُث  نْساُن في ال�إِ َفَلْيَس َغريباً اأْن َيْحظى ال�إِ

أْرِض،  ْعماِر ال� لُُه ل�إِ ِة والَعْقِل؛ ما ُيَؤهِّ حَّ ِة الّذي اأْوَدَع اللُّه فيِه ِمَن الصِّ أمَّ ال�

َوَقواِعِدها،  الّسلامِة  َمباِدِئ  ِمْن  َكثيراً  الَكريِم  الُْقراآِن  اآياُت  اأْرَسْت  َفَقْد 

الّتي تُْعنى بِالُْمحاَفَظِة َعلـى النَّْفِس الَبَشريَّة، والَحثِّ َعلى ِوقاَيِتها، وَهذِه 

آياُت تَُعدُّ ُمْنَطَلقاً لَِتْحقيِق الِوقاَيِة والّسلامِة في َمجـال�ِت الَْعَمِل، َوِمْنها  ال�

له: ُيَمكُِّنه.  ُيؤهِّ

 اأرسى: ثّبَت.

مَن  العمِل  وُمنَشاآِت  المصانِع،  في  العامليَن  ِحمايِة  اإِلى  َتْهِدُف  ُمِهّمٌة  اإجراءاٌت  الِمْهِنيَُّة  لامُة  السَّ

وهذه  الُمْنشاأة.  لُِمْمتَلكاِت  اأضراراً  اأو  َوفاتِِه،  اأو  العاِمِل،  اإِصاَبَة  تُسبُِّب  قْد  الّتي  الُمحَتَمَلِة  الَحواِدِث 

ُخ بمعاييَر واشتراطاٍت عّدٍة يجُب اتّباُعها، للِحفاِظ َعلى َسلامِتنا، وسلامِة َمْن حولَنا. جراءاُت تترسَّ ال�إ

آل�ِت الَْحديثِة في الَْمصانِِع والَْمزاِرِع َوَمراِفِق الَْحياِة الُْمْخَتِلَفِة  ول� َيْخفى َعلى اأَحٍد، اأنَّ اْخِتراَع ال�

َة َحواِدِث الَعَمِل، واأخَذ  ْيِن، َفِمْن ِجَهٍة َوفََّر الَْوْقَت والُْجْهَد، َوِمْن ِجَهٍة اأْخرى زاَد ِحدَّ ُيَعدُّ َسْيفاً ذا َحدَّ

ْسراِع في َسنِّ َقوانيَن َوَتْشريعاٍت تُْلِزُم اأْرباَب الَْعَمِل  ُد َحياَة الْعاِمليَن، ما َحدا بِالّدوِل لِلاإ َشَبُح الَْخَطِر ُيَهدِّ

بَِتْعويِض الُْمصابيَن َعِن الَحواِدِث، َحتّى لَو كانوا َسَبباً فيها، َوحيَنِئٍذ اأَخَذ اأْصحاُب الَْمصانِِع بَِتْحسيِن 

صاباِت. فالّسلاَمُة الِمْهِنيَُّة  ُظروِف الَْعَمل، َتْقليلاً لِلتَّْعويضاِت الّتي َيْدَفعونَها لِلُمصابيَن؛ ما َقلََّل ِمْن َعَدِد ال�إِ

التَّْخطيِط  ِمْن َمظاِهِر  َوَمْظَهراً   ، داريِّ ال�إِ ِر  التَّطوُّ َملاِمِح  ِمْن  َمْلَمحاً  ُيَعدُّ  َسٍة،  ُمَؤسَّ اأيَِّة  بِها في  وال�ْهِتماُم 

ال�ْقِتصاديِّ النّاِجِح، َكما ُيَعدُّ انِْعكاساً لِلَوْعي الْعامِّ بِاأَهّمّيِة الّسلامِة، َوَدوِرها الفاِعِل في التَّْنمَيِة الُْمْسَتداَمِة، 

نْساُن داِخَل  نْتاِج الرَّئيَسِة، َوِهَي: ال�إِ َفالّسلاَمُة الِمْهِنيَُّة بَِمْفهوِمها الَحديِث والّشاِمل َتْعني ِرعاَيَة َعناِصِر ال�إِ

نتاِج، والْبيَئُة الُمحيَطُة. َسِة وخاِرَجها، والَموادُّ الخاُم، والَْموادُّ الُمْنَتَجُة، والُمَعّداُت، واأَدواُت ال�إ الُمَؤسَّ

 َجْدوى: فائدة.

 يَصون: يْحفظ.

 يوظّفها: َيستخِدمها.

 الكفيلة: الّضامنة.
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ِيَن َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُكۡم". )النِّساِء:٧1(.  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َقولُُه َتعالى:"َيٰٓ

ِركاِت اأِو الَمصانِِع، واإنَّما َتْدُخُل في َمجال�ِت  َول� َتْقَتِصُر الّسلاَمُة الِمْهِنيَُّة َعلى اأماِكِن الَعَمِل في الشَّ

صاباِت النّاِجَمِة َعْن َمخاِطِر بيَئِة الَعَمِل،  نْساِن ِمَن ال�إِ الَْحياِة كُلِّها. والّسلاَمُة الِمْهِنيَُّة َتْهِدُف اإِلى ِحماَيِة ال�إِ

ماِت الُعْنُصِر الماّديِّ الُمَتَمثِِّل في الُمْنشاآِت، َوما َتْحَتويِه ِمْن اأْجِهَزٍة  َكما َتْهِدُف اإِلى الِحفاِظ َعلى ُمَقوِّ

ِة الِمْهِنيَِّة  حَّ ماِر. َوِمّما َتْهِدُف اإِليِه الّسلاَمُة الِمْهِنيَُّة َتْوفيُر اْشِتراطاِت الّسلامِة والصِّ َوُمَعّداٍت ِمْن التََّلِف والدَّ

أماِن والطُّماأنيَنِة في قُلوِب الْعاِمليَن اأْثناَء ِقياِمِهْم بِاأْعمالِِهم،  أْمُر الّذي َيْكُفُل َغْرَس ال� كافًَّة، َوَتْنفيُذها، ال�

والَحـدَّ ِمْن نَْوباِت الَقَلِق والَفَزِع الّتي َتْنتاُبُهْم َوُهْم َيَتعاَيشوَن -بُِحْكِم َضروراِت الَحياِة- َمَع اأَدواٍت َوَموادَّ 

ُد َحياَتُهم، َوَتْحَت ُظروٍف َغيِر َماأْمونٍَة تَُعرُِّض َحياَتُهم َبْيَن  واآل�ٍت َيْكُمُن َبيَن َثناياها الَخَطُر الّذي َيَتَهـدَّ

َوْقٍت واآَخَر ل�أْخطاٍر فاِدَحٍة.

آل�ِت في سوِق الَْعَمِل  أَدواِت وال� نْساِن َغْيَر الرَّشيِد في َتعاُمِلِه َمع ال� َوِمّما ل� َشكَّ فيِه اأنَّ ُسلوَك ال�إِ

َموِقَع  َتْشَمُل  الّتي  الِمْهِنيَِّة  الّسلاَمِة  ُمَتطلّباِت  َعلى  التَّركيِز  ِمَن  ُبدَّ  ل�  لِذلَك  اأْخطائِِه،  َشَرِك  في  يوِقُعُه 

َسِة الِمْهِنيَِّة َوَمبانيها، َوُوَرَشها، َوصال�تِها، واأثاَثها، وُمَعّداتِها. اإِضاَفًة اإِلى ذلك، ل� ُبدَّ ل�أْصحاِب  الُمَؤسَّ

لاَمِة الِمْهِنيَِّة، ِمْنها: َتْوِعَيُة العاِمليَن بَِمْفهوِم  أْمِن والسَّ ْجراءاِت الّتي ِهَي اأساُس ال� الَْعَمِل ِمن اتِّخاِذ َبْعِض ال�إِ

لاَمِة، َوَتْشكيُل َفريٍق  لاَمِة الِمْهِنيَِّة، َوَتْقديُر ال�أْخطاِر َوَتْخميُنها، َوَتَعرُُّف َمصاِدِرها، َوَوْضُع ُخطٍَّة لِلسَّ السَّ

أَزماِت،كُلُّ ُعْضٍو فيِه لَُه َمَهّماٌت واْخِتصاصاٌت، َوَيْظَهُر َدْوُرُه ِعْنَد ُحدوِث اأيِّ طاِرٍئ. دارِة ال� ل�إِ

لاَمِة  السَّ َضماِن  على  ُيساعُد  َسِة  الُمَؤسَّ داِخَل  الُمْعَتَمَدِة  واللوائِِح  ْرشاداِت  بِال�إِ الْعاِمليَن  الِْتزاَم  اإّن 

أْطِعَمِة  ال� َتناُوِل  َوَعَدُم  لِلَعَمِل،  الُمناِسِب  الزِّيِّ  اْرتِداُء  الَحْصِر:  ل�  الِمثاِل  َسبيِل  َعلى  َوِمْنها  الِمْهِنيَِّة، 

فُُه بَِطريقٍة  نْساِن، َتَصرُّ َسِة، َوِمّما َيْضَمُن َسلاَمَة ال�إِ َصِة داخَل الُْمَؤسَّ أماِكِن الُمَخصَّ والَْمْشروباِت اإِلّ� في ال�

َجّديٍة َوَمْسؤولٍَة في اأْوقاِت الَعَمِل َجميِعها، َوَكذلِك َتَجنُُّب اْسِتْخداِم الَهواتِِف الَمْحمولَِة اإِلّ� في نِطاٍق 

َسِة اإِل� بَِتوجيهاٍت ِمن الَمسؤوِل َعْنها،  أْجِهَزِة الَموجوَدِة بِالُمَؤسَّ ، َوَكذلِك َعَدُم لَْمِس ال� أْمٍر ُمِلحٍّ َضيٍِّق، َول�

نْساِن الِمْهِنيََّة، اإِعاَدُة  ِل ِمن َمكاٍن اإِلى اآَخَر اإِلّ� لَِضروَرٍة َيَتَطلَُّبها الَعَمُل. َوِمّما َيْضَمُن َسلاَمَة ال�إِ َوَعَدُم التََّنقُّ

أْجِهَزِة الَكهَربائيَِّة، َواإْغلاِق َصنابيِر الِمياِه وِصماماِت  أْجِهَزِة وال�أدواِت اإِلى اأماِكِنها، والتّاأكُُّد ِمن اإِْطفاِء ال� ال�

ْبلاُغ َفْوراً َعْن ُوقوِع اأيِّ اأْمٍر ُيْنِذُر بَِخَطٍر.  الغاِز َقْبَل ُمغاَدَرِة الَعَمِل، وال�إِ

أْفراِد َوُهم َغيُر قاِدريَن َعلى الَعَمِل  ِق الّسلاَمِة الِمْهِنيَِّة، َعَدُم َتْشغيِل ال� َوِمّما ُيساِعُد َعلى َضماِن َتَحقُّ
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الْموَكِل اإِلْيِهم بَِشْكٍل َصحيٍح َوَسليٍم، َوَتْعييُن الفرِد المناسِب في الَموِقِع الُمناِسِب لَُه، َمع َتدريبِه َعلى 

ِمَن  الِوقاَيِة  َوسِائِل  َوَتوفيُر  َسلاَمِتِه،  لَِضماِن  ُمراَقَبِتِه  واْسِتْمراِر  لَُه،  ُمباَشَرتِِه  َقْبَل  حيِح  الصَّ الَعَمِل  اأْسلوِب 

الْعاِمليَن َعلى َكْيفيَِّة اْسِتْخداِمها، واأْن َيكوَن ُهناَك  الَْعَمِل، َمَع َتدريِب  الَْحريِق وال�نِْفجاراِت في َمواِقِع 

َق ال�أهداُف الّسابُق ِذكُرها؛ ل�بدَّ من التَّخطيِط الفنّيِّ الّسليِم  أْجِهَزِة. َولِكي َتَتَحقَّ ِصيانٌة َدوِريٌَّة لِلُمَعّداِت وال�

، الَمْبِنيِّ  أُسِس الِوقايِة في الُمنَشاآِت، والتّشريِع النّابِع ِمَن الحاجِة اإِلى َتنفيِذ هذا التَّخطيِط الفنّيِّ والهادِف ل�

نشاِء، مَع توفيِر ال�أجهزِة الفنِّّيِة الُمَتخّصصِة؛ لَِضماِن استمراِر  عَلى ال�أسِس الِعلميَِّة الّسليمِة عنَد عملّياِت ال�إ

بِاللّغِة  َثِة  الُمَتحدِّ الِمْهِنيَِّة  لامِة  السَّ اإِدارِة  َبرامَج  اأنَّ  ْكِر  بالذِّ الَجديِر  َوِمَن  الِمْهِنيَِّة.  لامِة  السَّ َتنفيِذ َخَدماِت 

وِل الَعربّيِة ومنطقِة  لامِة الِمْهنّيِة غيَر ناِضٍج في الدُّ العربّيِة َقليلٌة ِجّداً، َوُيْعزى ذلَك اإِلَى َكْوِن َمْفهوِم السَّ

؛ وهذا ُيَؤثُّر َسْلباً  لماِم بهذه ال�أنظمِة وتطبيقاتِها في العالِم العربيِّ ي اإلى َضْعِف ال�إ َشرِق المتوّسِط؛ ما ُيؤدِّ

في َمهاراِت َمسؤولي الّسلامِة العاّمِة في الِمْنَطقِة، واعتماِدهم اأساليَب تقليديًة وعقيمًة في اإدارِة مفهوِم 

الّسلامِة الِمْهِنيَِّة.
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

جابَة الّصحيحَة لكلٍّ مّما َياأتي: 1 نختاُر ال�إ

لامُة الِمْهِنيَُّة؟ اأ- ماذا َتعني السَّ

1- اإْصداَر الَقوانيِن والنُُّظِم؛ لِحمايِة الُعّماِل.        2- الِحفاَظ على َجوَدِة الُمْنَتِج َوَصلاِحَيِتِه. 

نْتاِج.  أِصّحاِء َجَسِديّاً.             4- قُْدرَة العاِمِل َعلى ِزيادِة ال�إ 3- اخِتياَر الُعّماِل ال�

ْنتاِج في َمواِقِع الَعَمِل؟ ئيُس للاإ ب- ما الِمْحوُر الرَّ

أَدواُت.                 2- الَموادُّ الخام.  1- ال�أجهَزُة وال�

3- الُعّماُل.                            4- البيَئُة الُمحيطُة.

؟ 2  اإلى اأيِّ َمًدى َيلَتقي َمفهوُم الّسلامِة الِمْهِنيَِّة مَع َتعاليِم الّديِن ال�إسلاميِّ

لاَمِة الِمْهِنيَِّة. 3  َنذكُر ُمَتطّلباِت السَّ

تَيِة: "َيضرُب بها ُعْرَض الحاِئِط"؟ 4  ما َدل�لُة الِعبارِة ال�آ
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آتَِية: أْسِئَلِة ال�  ثانياً- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عِن ال�

ناِعيَِّة؟ ساِتنا الصِّ لاَمِة الِمْهِنيَِّة في ُمَؤسَّ 1 براأِينا، هْل َتَتوافُر شروُط السَّ

لاَمِة الِمْهِنيَِّة؟ 2 ماذا َيحدُث َلْو َتجاهَل الُعّماُل َمباِدَئ السَّ

ُح َجماَل التَّصويِر فيما َياأتي: 3  ُنوضِّ

أماِن والطُّماأنينِة في قُلوِب العاِمليَن. لامُة الِمْهِنيَُّة َتكفُل َغرَس ال�     اأ- السَّ

   ب- َيتعايُش الُعّماُل مَع اآل�ٍت واأَدواٍت َيْكمُن بيَن َثناياها الَخطُر الّذي َيتهّدُد حياَتهم.

ُجِل الُمناِسِب في الَمكاِن الُمناسِب، ُندلُِّل َعلى ذلَك مَن  َوِل، َوضُع الرَّ راِت َنجاِح الدُّ 4 ِمْن ُمَؤشِّ

 . الّنصِّ

5 اإْن َوَقَع على اأحِدنا ال�ختيار؛ ليكوَن ُعضوًا في فريق الّسلامة الِمْهِنيَّة، ما عناصُر الُخّطِة اّلتي 

نقترُحها؛ للحفاظ على سلامِة الّطلبِة، والعامليَن في مدرسِتنا؟

ُح الَفرَق في الَمعنى بيَن ما َتحَتُه ُخطوط فيما َياأتي: 1- نُوضِّ

لاَمِة الِمْهِنيَِّة. وِل َسنُّ الَقوانيِن؛ ِلَتحقيِق السَّ  على الدُّ

باِب، َتحّمَل َمسؤولِيََّة اأْسَرتِِه.  ِعنَدما بلَغ ُحساٌم ِسنَّ الشَّ

نْساِن البالِِغ اثَنتاِن وَثلاثوَن ِسنّاً.  للاإ

 َسنَّ الجّزاُر ِسكّيَنُه.

آتَيِة: راأْيُت العاِمَل ل�بِساً ِزيَّ الَعمِل؟ 2- ما اإعراُب الَكلَمِة الّتي َتحَتها خطٌّ في الُجملِة ال�

لامِة الِمْهِنيَِّة،  آتية: »وِمّما ُيساِعُد على َضماِن َتحّقِق السَّ 3- ما نوُع الواِو الّتي َتحَتها َخطٌّ في الِعبارِة ال�

أفراِد، َوُهم َغيُر قاِدريَن َعلى اأداِء الَعمِل الموَكِل اإلْيهم بِشكٍل َصحيٍح وَسليٍم«؟ عدُم َتشغيِل ال�

 ثالثاً- اللّغة:
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َمراَرُة اأٍب

ْلِت اأَمّيُة بُن اأبي الصَّ

:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

سلاِم، وُهَو واِسُع  لِت شاِعٌر ُمخضَرٌم ِمن اأْهِل الطّائِف، عاَش في الجاِهليَِّة وال�إ اأَمّيُة بُن اأبي الصَّ

الثّقاَفِة ُمتِعّدُد ال�أغراِض، لَه ُديواُن ِشعٍر َمطبوٌع.

اأيدينا، َيرسُم الّشاِعُر صوَرًة َحّيًة تُعبُِّر عْن حالٍة اجِتماعيٍَّة، قْد َتظهُر  َوفي َقصيدتِِه الّتي َبيَن 

ْشفاِق دوَن اأْن يْقسَو مْنهم  آباَء ل� ُيقابِلوَن ذلَك بِغيِر ال�إ أبناِء اآباَءهم، مَع اأنَّ ال� اأْحياناً، َوِهَي ُعقوُق ال�

َقلٌب ولِساٌن.
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تَُعـــلُّ بما اأْدني اإِلَْيـــــَك وَتْنـَهـــــــــُل                      

لَشْكواَك اإِل� ســـــــــــاِهراً اأَتَمْلَمــــــُل

ُطِرْقَت بِه دوني وعْينــــــــَي َتْهُمـــــُل               

ــــــــُل             لََتْعَلُم اأنَّ الَموَت َحْتـــــــٌم ُمَؤجَّ

ــــُل اإلْيها َمدى ما كُْنــــــُت فيَك اأَؤمِّ

ـُل  َكاأنََّك اأنَْت الُمنِعــــــــــُم الُمَتــَفضِّ

ُل نِّ ِستّوَن كُمَّ ولْم َيْمِض لي في السِّ

َفَعْلَت كما الجاُر الُمجاِوُر َيــْفَعـــــُل

عـليَّ بِـمــــاٍل دوَن مـالـــَِك تْبــَخــُل

وفـي راأيِـَك التَّفنيُد لـو كُْنَت َتْعِقــُل 

ـُل َهِبــْلَت وهـذا ِمـْنـــَك راأٌي ُمـَضــلَـّ

ـــُل                    ــــواِب ُمَوكَـّ بِـــَردٍّ على اأْهــِل الصَّ

تِـــِه َيــْنــــِزْل بِِه َوْهـــــَو اأْعـــــَزُل بِــُعــدَّ

1- َغــَذْوتُـــَك َمــْولــوداً َوُعْلُتَك ياِفـــعـــاً

ْكِو لَـْم اأبِـــْت 2- اإذا لَْيــلـٌة نــاَبْتـَك بالشَّ

3- كـاأنّـي اأنـا المْطروُق دونَــَك بالّـذي

4- َتخـاُف الرَّدى نَْفسي عـليَك واإِنّــها

نَّ والـغـايَة الّـــتـي 5- َفـلّمـا َبـَلـْغـَت الـسِّ

6- َجَعْلَت َجزائي ِمنَك َجْبهـاً وِغْلــظًة

٧- َزَعـْمـَت بِاأنّـي َقـْد َكـِبـْرُت وِعْبـَتــنـي

تــــي ٨- فـليـَتــَك اإْذ لــم َتــْرَع َحـــقَّ اأبـوَّ

٩- فـاأْولَْيَتني حــّق الـِجــواِر ولــْم َتــُكـْن

ـْيَتني بـاْسـِم الـمـَُفــنَّــِد راأُيـــــُه  10- وَسمَّ

11- تُـراِقــُب ِمـنّي َعـْثـــرًة اأو َتــــنــالُــهــا  

12- َتــراُه ُمــِعــّداً لـــلِخـــــــــلاِف كـاأنَُّه

13- ولـِكنَّ َمــْن ل� َيـْلــَق اأْمــراً َيــــنــوُبُه 

 ُعْلُتَك: من عاَل بمعنى: 
  َكِفلُه، وقاَم بما يحتاُجُه 

  من طعاٍم وِكساء.

: تُْشَرُب مّرًة ثانيًة.  تَُعلُّ

 الَمطروق: الُمصاب.

 َتهُمل: َتْدَمُع.

 َحْتم: قضاء.
 َجْبهاً، الَجْبه: مقابلة 

نساِن بما يكره.   ال�إ

 

عيف راأُيه.  الُمَفنَِّد راأُيُه: الضَّ

 هِبْلَت، هِبَل الّرجل:

   اأي َفَسَد عقلُه.

 ُمِعّداً: مستعّداً.

فائدٌة ُلَغويٌَّة

ورَد في الَبيِت العاشر َكِلمُة التّفنيد، والتّفنيد اأصلُها َفِند، نَقوُل: َفِنَد: ضُعَف راأُيُه، 

َل شْيئاً َفشْيئاً. َوفِنَد: اأتى بالباِطِل، والمَفنَُّد: ضعيُف الّراأِي، وفنّد: َفصَّ

ِجُد 
َ
بُوُهۡم إِّ�ِ َ�

َ
ا فََصلَِت ٱۡلعُِ� قَاَل أ وفي التّنزيِل العزيِز ِحكايًة عْن َيعقوَب: "َولَمَّ

ن ُتَفّنُِدوِن ٤ِ" )يوسف:٩4(، وفنّد راأَي فلاٍن: اأْضَعَفُه، واأبَطَلُه.
َ
رِيَح يُوُسَفۖ لَۡوَلٓ أ

ورَد في الَبيِت العاشر َكِلمُة التّفنيد، والتّفنيد اأصلُها َفِند، نَقوُل: َفِنَد: ضُعَف راأُيُه، 
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

جابَة الّصحيحَة فيما ياأتي: 1 نختاُر ال�إ

اأ- َعلاَم تدلُّ كلمُة )اأَتمْلَمُل( في الَبيِت الّثاني؟

 1- ال�نْتظار .             2- الَقَلق.          3- الَجْفَوة.          4- الّلاُمبال�ة.  

ب- ما َمعنى َكلمِة )جزائي( في الَبيِت الّسادِس؟

  1- َطَمعي.              2- َثوابي.           3- نَوالي.           4- ِحسابي. 

جـ- ما الَمقصوُد بكلمِة )َتْرعى( في البْيِت الّثامن؟

  1-  تُلاِحظ.            2- تُراِقب.          3- تُمّيز.            4- َتْحَفظ.

آتيِة: أفكاِر ال� أْبياَت الّتي تَُعبُِّر َعْن كُلِّ ِفْكَرٍة مَن ال� 2 نَذكُُر ال�

     َخْيبُة اأَمِل ال�أِب، َمواقُف ال�بِن ِمْن اأبيِه، ِرعايُة ال�أِب ابَنه وخوفُُه َعلْيِه.

ُح الَمعنى الّذي َقصَدُه الّشاعُر في الَبيِت الثّاني َعَشَر. 3 نُوضِّ
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آتيِة:  ثانياً- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عن ال�أسئلة ال�

1  ِلماذا عاَتَب الّشاعُر ابَنُه؟

قيَقُة، والُبعُد عِن الُعْنِف، ما   يِّنُة الرَّ رشاُد، والُمعاَتَبُة اللَّ ليَمِة: النُّْصُح وال�إ 2  ِمْن وسائِل الّتربيِة السَّ

      الُخُطواُت اّلتي اعَتمَدها الّشاِعُر في َتربَيِة ابِنِه؟

3  اْنَتقَل الّشاعُر ِمَن التَّقريِر والِخطاِب اإلى الِحواِر، ُنعلُِّل ذلَك.

4  قاَل الّشاعُر:

ـُل نَّ والـغـاَيـَة الّـتـي       اإلـْيها َمدى ما كُْنُت فيَك اأَؤمِّ             َفلّما َبـَلْغـَت السِّ

ــــــــُل             َجَعْلَت َجزائي ِمْنَك َجْبهاً وِغْلظًة      كاأنََّك اأنَْت الُمْنِعُم الُمَتفضِّ

           وقاَل الّشاعُر َمْعُن بُن اأْوس في َقريٍب لَُه:

مــايَة كــلَّ َيــوٍم             َفلّما اْشتدَّ ساِعُده َرماني ـُمــُه الرِّ             اأَعــلِـّ

ُمــــُه بِاأْطــراِف الَبـنــاِن             فيا َعجباً لَِمن َربَّيُت طفلاً             األَقِّ

خِر.  ُنواِزُن بْيَن الَقولْيِن ِمْن حْيُث الَمعنى، ُثمَّ ُنبيُِّن اأّيًا منُهما اأكَثَر َتاأثيرًا ِمَن ال�آ

ِتَيَتْيِن: ُح َجماَل التَّصويِر في العبارَتْين ال�آ 5  ُنوضِّ

ْكِو.            ُتراقُب مّني َعْثرًة.        َليلٌة ناَبْتَك بالشَّ

 ثالثاً- اللّغة:

1- نُحّدُد الَفرَق في الَمعنى َبيَن َكِلَمتي: )اخِتلاف وِخلاف(، ونَضُع كُّلاً مْنهما في ُجملٍة ُمفيدٍة.

آتيِة: )الجار، الُمجاِور، الجائر(. 2- نُبيُِّن َجذَر الَكلماِت ال�
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تي َفَلْيتَك اإْذ لْم َتْرَع َحقَّ اأبوَّ

ُل             واإِنَّها لَتْعلُم اأنَّ الَموَت َحْتٌم ُمَؤجَّ

كاأنَّي اأنا الَمطروُق دونََك

ْكِو لْم اأبِْت اإذا لَيلٌة ناَبْتَك بالشَّ

التّشبيه

رط الشَّ

التََّمني

التَّْوكيد

النّداء

ِل، بِما ُيناِسُبها ِمَن ال�أساليِب في الَعموِد الثّاني فيما َياأتي: أوَّ 3- نَِصُل كُلَّ ِعبارٍة في الَعموِد ال�

 القواعُد اللَُّغِويَُّة

النِّداُء )1(

آتَِيَة: أمِثَلَة ال�  نَقراأ ال�

ناِعيَِّة، ما اأْحَوَجُكم اإلى ُمراعاِة َقواِعِد الّسلاَمِة! 1- يا اأْرباَب الُمْنشاآِت الصِّ

2- اأِسْرَب الَقطا َهْل َمْن ُمعيٍر جناَحُه     َلَعّلي اإلى َمْن َقْد َهويُت اأطيُر؟              )قيس بن الُمَلّوح(

3- اأْي ُبَنّي، ما الَحياُة ِبلا َذْوٍق؟ َوما الّدْنيا ِبلا َجماٍل؟

لاَمِة. 4- اأيا ساِئقًا سّيارَتَك، َعلْيَك اتِّباَع َقواعِد السَّ

ٰكِعِنَي ٤٣".         )اآل عمران:43( 5- قاَل تعالى: "َ�َٰمۡرَيُم ٱۡ�ُنِت لَِرّ�ِِك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكِ� َمَع ٱل�َّ

(-: "يا ُغلاُم، اإّني اأَعلُِّمَك َكِلماٍت: احَفِظ اللَه يحفْظَك، احَفِظ اللَه َتِجْدُه  6- قاَل َرسوُل اللِه -)

ُتجاَهَك".                                                                      )سنن الّترِمذّي(

. هيوِنيِّ يا للاْحِتلاِل الصِّ ٧- يا ُمناِضلاِن، َتَصدَّ

٨- يا عاِبدوَن، اتَّقوا الّلَه.

ْقصى. ٩- يا ُمْسِلماُت، َصّليَن في ال�أ
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َتْنبيِه  في  اْسُتعِمَلْت  الّتي  أداُة  ال� َوما  اإلَْيِه؟  نُبِّه  الّذي  أْمُر  ال� َوما  ِل؟  أوَّ ال� المثاِل  في  الُمخاَطُب  َمِن 

الُمخاَطِب اإلى ما ُيريُدُه الُمَتكلُِّم؟

أداَة )يا(، وتُسّمى حرَف النِّداِء ،  ُن َشيئْيِن: ال� ِل َيتضمَّ أوَّ نلاحُظ اأنَّ اأْسلوَب الِخطاِب في المثاِل ال�

وَيتلوها الُمخاَطُب )اأرباب(، وُيسّمى الُمنادى.

ُد حرَف النِّداِء والُمنادى في كلٍّ ِمنها . أمِثلِة، ونُحدِّ نعوُد اإلى بقيَِّة ال�

أّول  ال� الِمثاِل  َففي  َبعَدُه،  اْسٍم  اإلى  ُمضافاً  المنادى  جاَء  والثّالِث،  والثّاني،  ِل،  أوَّ ال� أْمِثَلِة:  ال� وفي 

اإلى  )اأرباَب(:  ُمنادى ُمضاف اإلى اسم ظاهٍر )الُمنشاآِت(، َوفي الِمثاِل الثّاني )سرَب(: ُمضاف اأيضاً 

الّرابع  الِمثاِل  في  اأّما  الُمتكلِّم،  ياِء  اإلى  ُمضاف   :) )ُبنيَّ الثّالِث  الِمثال  َوفي  )القطا(،  ُهَو  ظاهٍر،  اسٍم 

فجاَء الُمنادى َشبيهاً بِالُمضاِف، َفكلمُة )سائقاً(: اسم فاعٍل، َويعمُل فيما َبعَدُه، َفَنَصَب هنا َمفعول�ً بِه 

أمِثلِة جاَء َمنصوباً؛ لِكونِِه ُمضافاً، اأْو َشبيهاً بالُمضاِف. )سّيارَتَك(. ونُلاِحُظ اأنَّ الُمنادى في هِذِه ال�

ُمفرداً  َعَلماً  الخامِس  الِمثاِل  اأنَُّه جاَء في  فُنلاِحُظ  الخامِس والّسادِس،  المثالْيِن  الُمنادى في  ُل  نَتاأمَّ

)َمرَيم(؛ اأْي: لْيَس ُمضافاً، َول� َشبيهاً بالُمضاِف، َوفي الِمثاِل الّسادِس، جاَء الُمنادى )غلام( اْسماً نَِكرًة، 

ٍد. وِكلاُهما  لكنَُّه َيدلُّ َعلى ُغلاٍم بِعْيِنِه، )وتَُسّمى نَِكَرًة َمقصودًة(؛ اأْي: اأنّها َتدلُّ َعلى َشيء ُمعيٍَّن اأْو ُمحدَّ

مِّ في َمحلِّ نَْصٍب، َوقْد َياأتي َمبِنّياً َعلى ما ُيرفُع بِِه )يا ُمناِضلاِن، ويا عابِدوَن، ويا  جاَء َمْبنّياً َعلى الضَّ

أنَُّه َجمُع ُمذكٍَّر  أنُّه مثن�ى، َوعلى الواِو في )عابِدون(؛ ل� ألِف في )ُمناِضلان(؛ ل� ُمسِلماُت(، َفُيْبنى َعلى ال�

أنَُّه جمُع ُمؤنٍَّث سِالٌم. ّم في )مسلماُت(؛ ل� سالٌم، َوعلى الضَّ

نسَتْنِتُج:

 الّنداُء: َتنبيُه المخاَطِب ِلسماِع ما ُيريُدُه الُمتكلُِّم ِبوساَطِة َحرٍف ِمن اأحُرِف النِّداِء، وِمنها: )الَهمَزُة 

كَثُر ُشيوعًا، وُتسَتعَمُل  َواأْي(، وُتسَتعملاِن للُمنادى الَقريِب، و)اأيا( للُمنادى الَبعيِد، و)يا(، َوِهَي ال�أ

للُمنادى الَقريِب والَبعيِد.

 الُمنادى: ال�سُم اّلذي ُيذَكُر بعَد اأداِة الّنداِء.

  الُمنادى َياأتي َعلى حالْيِن: منصوٍب، اإذا جاَء ُمضافًا،مثل: يا َصلاَح الّديِن، تاَقْت لَك البلاُد، 

اأو َشبيهًا ِبالُمضاِف، مثل: يا واسعًا سلطاُنه، انُصْر ُكلَّ َمْظلوٍم. َوَمبنيٍّ َعلى ما ُيرَفُع ِبِه في َمحلِّ 

، اإّن النجاَح ُمثابرٌة، يا علّيان، اإّن الّنجاَح مثابرٌة،  َنصٍب، اإذا جاَء َعلمًا ُمفردًا، مثل: يا عليُّ

نُناقُِش َونُلاِحُظ 
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، اأنَت في ِجهاٍد. 1- يا قائَل الَحقِّ

عراِب. كوِن، ل� َمحلَّ لَُه مَن ال�إ يا: حرُف نِداٍء، َمبنيٌّ َعلى السُّ

قائَل: ُمناًدى َمنصوب، َوعلامُة نصِبِه الفْتحُة الظّاهَرُة على اآِخِرِه؛ وهو ُمضاٌف.

ه ِالَكسرُة الظّاهرُة. : ُمضاٌف اإلْيِه مجروٌر َوعلامُة جرِّ الَحقِّ

، اْقَراأ الرِّسالَة. 2- يا اأبا عليٍّ

الَخمسِة، وهو ُمضاف،  أْسماِء  ال� أنَُّه مَن  ل� ألُف؛  ال� ُمناًدى منصوٌب، وَعلامُة نصِبِه  اأبا: 
ِه الَكسرُة. : مضاٌف اإليِه َمجروٌر، وَعلامُة َجرِّ وعليٍّ

3- يا متكّبُر، تواَضْع.

عراِب.  كوِن، ل� َمحلَّ لَُه مَن ال�إ    يا: حرُف نداٍء، َمبِنيٌّ َعلى السُّ

مِّ في َمحلِّ نَصٍب.    متكّبُر: ُمناًدى، مبنيٌّ َعلى الضَّ

4- قال تعالى: <   ?  @  G       F  E  D  C  B  A    )يوسف:3٩(

أنَّه مثنى، وهو مضاف.    صاِحَبْي: منادى منصوب، وعلامة نصبه الياء؛ ل�

الياء: ضمير متّصل مبني، في محل جّر مضاف اإليه. 

5- يا ُمسلموَن، اتَِّحدوا.

أنَّه جمُع مذكٍّر سالٌم، في َمَحلِّ نَصٍب. مسلموَن: ُمنادى، مبنيٌّ على الواِو؛ ل�

نماذُج اإْعرابّيٌة: 

فائدٌة 
توَضُع الفاِصَلُة َبْعَد الُمنادى.

ّياَم ُدَوٌل،  يا علّيون، اإّن النجاَح مثابرٌة، اأْو َنِكرًة َمقصوَدًة، مثل: يا شامُت، اإّن ال�أ

ّياَم ُدَوٌل. ّياَم ُدَوٌل، يا شامتون، اإّن ال�أ يا شامتان، اإّن ال�أ

  المنادى في ال�أصل مفعول به منصوب، بفعل محذوف تقديره: اأنادي، اأو اأدعو، 

وهذا الفعل ل� يظهر مطلقًا، ينوُب عنه حرف النِّداء، ويعمُل عمَله.
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َتدريب )1(

   نَستخرُج الُمنادى فيما ياأتي، ونُبّيُن نَوَعُه: 

ۡقَت ٱلرُّۡءيَاۚٓ إِنَّا َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي ٱلُۡمۡحِس�نَِي١٠٥" إِبَۡ�ٰهِيُم ١٠٤ قَۡد َصدَّ ن َيٰٓ
َ
     1- قاَل تعالى: "َوَ�َٰديَۡ�ُٰه أ

             )الصافات:104- 105(

ُع، اإّن في العجلة الّندامة.  2- يا ُمتسرِّ

3- يا طالَب الِعْلِم، اْجَتهْد.

ْندي( ْبقِ ِعْقباُن                )اأبو الَبقاِء الرُّ 4- يا راِكبيَن ِعتاَق الَخْيِل ضاِمَرًة      كاأنَّها في َمجاِل السَّ

َتدريب )2(

   نَستخرُج الُمنادى في كُلٍّ ِمّما ياأتي، ونُبيُِّن ُحْكَمُه، َوَعلامَة اإعرابِِه اأْو بِنائِِه:

1- يا ِفَلسطيُن اّلتي ِكدنا ِلما        كابدْته مْن اأًسى نْنسى اأسانا                  )بشارة الخوري( 

سيُر!                  )اأبو فراس الَحْمداني( سيِر َسقاِك َغْيٌث    ِبُكْرٍه ِمْنِك ما َلقَي ال�أ 2- اأيا اأمَّ ال�أ

ْذُن تعشُق قبَل العْيِن اأْحيانا                    )بّشار بن برد( 3- يا قوُم اأْذني ِلبعِض الحيِّ عاِشقٌة   وال�أ

4- يا ُمطيعًا والدْيه، ُجزيَت خْيرًا.

5- يا مناضلاِن، ارَفعا الَعلَم.

َتدريب )3(

كِل: بيَه بالمضاِف اإلى مناًدى مضاٍف، ونَضِبُطُه بالشَّ    نُحّوُل الُمنادى الشَّ

1- اأيا واِسعًا َصدُرُه، سيجزيَك اللُه خْيرًا.

ْر. 2- يا قائدًا الّسيارَة، ل� َتتهوَّ

 تدريباٌت: 
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دِب، اأْتِحْفنا بَطرائِفِه. 3- يا قارئًا ُكتَب ال�أ

4- يا باِنيًا ُمستقبَلَك، َسُتدِرُك غايَتَك.

5- يا ضاِحكًا ِسنُُّه، قْد اأسعدَتنا باْبِتسامِتَك.

َتدريب )4(

ُن ُجَملاً ِمن اإنشائِنا َتشتمُل على ما ياأتي:   نُكوِّ

منادى َعلم ُمفرد، منادى ُمضاف، منادى شبيه بالُمضاف، ُمنادى نكرة َمقصودة.

َتدريب )5(

  نُعرُب ما تحَته ُخطوط فيما ياأتي:

جياِل، اأبشْر بالَفوِز. 1- اأُمعلَِّم ال�أ

. ديَق الَوفيَّ 2- اأْي صالُح، اختِر الصَّ

لَع. 3- اأيا بائُع، ل� تحَتِكِر السِّ

    الَبلاَغُة 

التَّشبيُه )٢(

آتَِيْيِن:   نقراأ الِمثالْيِن ال�

َة الثَّميَنَة. رَّ نساِن اّلتي ُتحاكي الدُّ 1- قوانيُن الّسلامِة الِمْهِنيَِّة َتْضَمُن َصْوَن حياِة ال�إ

ل�ِت سيٌف ذو حّدْين في المنفعِة والّضرِر. 2- اإنَّ اختراَع ال�آ

ِصّحاِء. ُة تاٌج َعلى ُرؤوِس ال�أ حَّ 3- الصِّ
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نسَتْنِتُج:

يُء  الّشبِه )وُهَو الشَّ اأو كاأّن،...(، وَقد ُيحذُف وجُه  اأداتُُه )الكاف،  التّشبيِه  ِمَن  ُيحذُف 

أداُة(. المشترُك بالمقاَرنِة(، وقْد ُيحذُف ال�ثناِن معاً )وجُه الّشبِه، وال�

 تدريباٌت: 

َتدريب )1(

ُح اأركاَن التّشبيِه فيما َياأتي، ونبّيُن الَمحذوَف مْنها:   نوضِّ

ۡعَلِٰم ٢٤".                            )الرحمن:24(
َ
1- قاَل تعالى: "َوَلُ ٱۡ�ََوارِ ٱلُۡم�شَ َٔاُت ِ� ٱۡ�َۡحرِ َكٱۡ�

2- اأْنَت نْجٌم في ِرْفعٍة وِضياء      تْجَتليَك اْلُعيوُن َشْرقًا وغْربا                            )ابن الّرومّي(

 : 3- قال ابُن الّروميِّ في وصِف صوت ُمَغنٍّ

ِس َة َصْوِتِه وَدبيَبها       ِسَنٌة َتَمّشى في َمفاِصِل ُنعَّ    َفكاأنَّ َلذَّ

بِه؟ أّوِل؟ وما اأداُة التّشبيِه المستعمَلُة؟ وما وجُه الشَّ نساِن في المثاِل ال�       بَم شّبَه الكاتُب حياَة ال�إ
أداُة ِهَي )تُحاكي(، والمشّبه بِه هو  ِل ِهَي المشّبُه، وال� أوَّ نْساِن في المثاِل ال�   نُلاحظ اأّن حياَة ال�إ
فُة اشترك فيها َطَرفا  بِه َمحذوٌف، وتقديُرُه )ُعلُوُّ القيمِة(، وهذه الصِّ الّدّرة الثّمينة، لكنَّ َوجَه الشَّ
ُة الثَّمينُة(. اأما في المثال الثّاني، َفـ )اختراع ال�آل�ت هو المشّبه، وسيف  رَّ نْساُن والدُّ التّشبيه )ال�إ
هو المشّبه به، والمنفعة والّضرر هو وجه الشّبه، وُحِذَفت اأداة التشبيه(، وفي الِمثال الثّالث: نِجُد 

أداِة. َة هَي المشّبُه، والتّاَج هَو المشّبُه بِه، ونَِجُد َحذفاً لِوجِه الّشبِه، وال� حَّ الصِّ

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

فائدٌة 
اإذا ُحذفْت اأداُة التّشبيِه ووجُه الّشبِه معاً، ُيسّمى التّشبيُه بليغاً، مثال: الُجْنِديُّ اأسٌد.
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غِر كالنَّْقِش في الَحجِر. 4- الِعلُم في الصِّ

كبر( ُكفِّ َعَنْم*                        )الُمَرقَّش ال�أ 5- النَّْشُر ِمْسٌك والُوجوُه َدنا          نيٌر واأطراُف ال�أ

يوَف مَع اّلذيَن ُقلوُبُهْم    كُقلوِبهنَّ اإذا الَتقى الَجمعاِن                           )المتنّبي( 6- اإنَّ السُّ

َتدريب )2(

آتيَة اإلى َتشبيهاٍت َبليغٍة: ُل التَّْشبيهاِت ال�    نُحوِّ

1- الَفتاُة كالزَّهرِة ُحسنًا.

يِف َنفعًا وضّرًا. 2- الماُل كالسَّ

َسِد ُيهاُب واإْن كاَن راِبضًا. 3- الّرجُل ذو المروَءِة كال�أ

4- العلُم كالّنوِر َيهدي كلَّ َمْن َطلَبه.

5- ُمحّمٌد كالنَّمِر في الّسرعِة.

َتدريب )3(

  نَستخرُج اأْركاَن التّشبيِه فيما ياأتي:

لاما                           )البحترّي( 1- ُقصوٌر كالَكواِكِب ل�ِمعاٌت      َيكْدَن ُيِضْئَن ِللّساري الظَّ

نَّما اْلماُء في َصفاٍء          َوَقْد َجرى ذاِئُب اللَُّجْيِن*                              )ابن المعتّز( 2- كاأ

3- قاَل اأعرابيٌّ في رجٍل: ما راأيُت في التَّوقُِّد َنْظَرًة اأْشَبَه ِبَلهيب الّناِر من َنْظرِتِه.

ْيَلساِن                        )المعِرّي( ْبُح في اْلُحســـ    ِن واإِْن كـاَن اأْسَوَد الطَّ نَّه الصُّ 4- ُربَّ َلْيٍل كاأ

ْيــــــــــــِف لْيَس َله اإِقاَمـــــــْة                              )الميدانّي( ْيِف اأْو    كالطَّ 5- اْلُعْمُر ِمْثُل الضَّ

َتدريب )4(

  نُكّوُن تشبيهاٍت، بحيث يكوُن فيها كلٌّ مّما ياأتي ُمشّبهاً:

ديق، الُمعلِّم، المنافق.   الّسّيارة ، الكتاب، الحِصان، الصَّ

 * َعَنْم: نبات اأملس ناعم، له ثمر اأحمر.

ة. * اللَُّجْين: الفضَّ
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التّعبيُر 
اإلقاؤها كتابُة الكلماِت و

مْت وسائُل ال�تِّصاِل والتَّواصِل،  نساِن َمهما تقدَّ كتابُة الكلماِت واإلقاؤها َضرورٌة ل� ِغًنى عنها للاإ

وفيما ياأتي َعرٌض سريٌع لِعناصِر الَكِلَمِة:

مُة )ال�سِتهلاُل(: ويكوُن ذلَك بتوجيِه التَّحيَِّة للُحضوِر، واستفتاِح الكلمِة بعباراٍت ُتثيُر  1- الُمقدِّ

الّساِمعيَن، وَتفتُح شهّيَتهم لَسماِعها.

لماُم بالموضوِع، والُبعُد عِن ال�سِتطراِد اإلى َمواضيَع جانبّيٍة، والّربُط  2- موضوُع الكلمِة: َيجُب ال�إ

بيَن الكلمِة والُمناسبِة، وذلَك بالّتركيِز َعلى المناسبِة اّلتي ُتقاُل فيها الكلمُة.

3- الخاِتمُة: َوفيها تلخيٌص للَكلمِة، وُشْكٌر للُحضوِر والقاِئميَن َعلى المناسبِة اأو الّداعيَن اإلْيها.

اإلقاُء الكلمِة:

أمُر ليَس َسهلاً، ويجُب بذُل الجهِد  النّجاُح في اإلقاِء الَكلمِة َيتطلُّب َتحضيراً وَتهِيئًة جّيدًة للنَّفِس، فال�

آتيُة تُساعُدَك على ذلَك: نجاِحه، والنّصائُح ال� ل�إ

نجاِح الَمهّمِة؛ فالَخوُف َخِطٌر جّدًا، وقْد يكوُن الّسبَب في الَفشِل،  1- الّتخلُُّص مَن الَخوِف ِنهائيًا ل�إ

وِمّما ُيساعُد على ذلك الُمواَجهُة، حيث اأْثبَتِت الّدراساُت الّنفسيَُّة الحديثُة اأّن اأفَضَل َطريقٍة 

لقاِء. للّتخّلِص مَن الَمخاوِف ِهَي ُمواجهُتها. وكذلَك الّتدريُب، َفعلْيَك الّتدّرَب جيِّدًا على ال�إ

فعاِل، والَعقُل الباطُن ُيحّول  فكاُر ُتؤّثُر في ال�أ فكاِر الّسلبّيِة، فال�أ  2- َتعزيُز الّثقِة بالّنفِس، واإزالُة ال�أ

فكاَر اإلى حقائَق في حاِل َتكراِرها.  ال�أ

مراِض الّنفسّيِة  3- الّتخلُُّص من الَخجِل، فالخجُل في هذا الَمقام َليَس محمودًا، بل ُيعدُّ اأحَد ال�أ

خريَن، وِلكْي  واسعِة ال�ْنِتشاِر، فالخجُل هَو ال�إحساُس بالّضعِف، وعدُم القدرِة على مواَجهِة ال�آ

لقاِء عليَك الّتخّلَص منُه ِنهائّيًا.  تنجَح في ال�إ

4- اإلقاُء الكلمِة بعَد تجهيِز الّنفِس وتهيئِتها وال�ستعداِد جّيدًا، وذلَك بقراءِة الكلمِة مّراٍت عّدة، 

ومحاولِة حفِظ الّنصِّ غْيبًا اأْو اأجزاٍء منُه. واْرِتداِء ملابَس اأنيقٍة وجديدٍة، فالَمظهُر الجّيُد ُيعّزُز 

فضِل. الّثقَة بالّنفِس، وُيساعُدَك على تقديِم ال�أ

5- ال�هتماُم ِبُلغِة الَجسِد، والّتواُصُل مَع الُمشاركيَن؛ ِلجذِب اْنتباِههم، من ِخلاِل النَّظِر اإلى ُعيوِنهم 

، وتغيير نبرة الّصوت. مباشرًة، اأو باستخداِم َحركاِت الَيِدِ
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نَّ القانونيََّة للتَّقاُعِد َكلمٌة األَقيْت في َحفِل تكريِم ُمعلٍّم بلَغ السِّ

لاُم على اأشرِف الُمرَسليَن، وَعلى اآلِه وَصحِبه اأْجَمعين، اأّما  لاُة والسَّ بسِم اللِّه الّرحمِن الرَّحيِم، والصَّ

َبعُد، 

نّه لِمْن َدواعي ُسروري واْغِتباطي اأْن اأكوَن مَعكم وبيَنكم في يوِم الَوفاِء والِعرفاِن هذا، الّذي تُْحييِه  فاإ

وزارتُنا )وزارُة التَّربيِة والتَّعليِم الِفَلسطينيَُّة( اْحتفاًء بالُمربّي الفاِضِل )...( الّذي اأنْهى ِخدمَتُه َبْعَد َمسيرٍة 

َرِف، ميداِن التَّربيِة والتَّعليِم.   حاِفَلٍة بالَعطاِء في ميداِن الشَّ

نّنا نَتطلُّع في وزارتِنا اإلى اإْرساِء  واإنّنا اإْذ نُكّرُم الَيوَم زميلاً عزيزاً، لُه في قلوبِنا كلُّ الَمحّبِة والتَّقديِر، فاإ

تاأِدَيِتِه،  ِمْن  َمناَص  ل�  الّسابقيَن واِجباً  الَفْضِل، والِعْرفاُن بِحقِّ  باأْهِل  ال�ْحِتفاُء  ، َيكوُن فيِه  َتْقليٍد حضاريٍّ

ونَْهجاً ل� ُبدَّ من مواَصَلِتِه َوَتْرسيِخِه.

خوُة وال�أَخواُت،  اأّيها ال�إ

اأشكُركم َجميعاً على ُحضوِركم وُمشاركِتكم في هذا الحفِل الّذي نُكّرُم فيه اليوَم َرُجلاً َينتمي لِمهنٍة 

أنبياِء والُمرسليَن محّمٌد صلّى اللّه  َتحمُل اأْسمى ِرسالٍة، األ� وِهَي رسالُة التَّربيِة والتَّعليِم الّتي حمَلها خاتُم ال�

علْيِه وسلَّم.

فالمعلمُّ كاَن -وما زاَل- مربِّياً ُيعلُِّم ال�أجياَل، وُينيُر الطَّريَق لُِكلِّ َمِن الَتجاأ اإليِه، َفُهَو كالَمناَرِة على راأِسها 

ألوُف الُمؤلَّفُة ِمن اأبنائِنا اإلّ�  نوٌر َوضياٌء، َيراُه مْن َضلَّ الطَّريَق، فَيهتدي بِه، وَينتفُع ِمن نوِرِه. َوما هذِه ال�

َم  ِغراٌس َتَعّهَدها المعلُّم بِماِء ِعْلِمِه، فانْبعثْت واأْثمرْت وفاَضْت معرفًة وَفْضلاً؛ فَجديٌر بِنا اأْن نَْحَتفَي ونُكرِّ

َمن حمَل هذِه الّرسالَة، واأّداها على اأكمِل َوْجٍه. كيَف ل�، َوقد َكّرَمُه رسوُل اللِّه  بِقولِه: »اإنَّما ُبِعثُت 

ُمعلِّماً«.

 ، ، وقْلٌب ُمِحبٌّ ثلاثٌة: َضميٌر حيٌّ أنبياِء شروٌط  ال� لَِمصافِّ  َيْرَتقَي  المعلُِّم حتّى  اإنَّ كلَّ ما يحتاُجُه 

واإخلاٌص في الَعمِل، وقد َتوافرْت َجميُعها فيكم طيلَة َحياتِكم الِمْهِنيَِّة، وُهَو ما َتستحّقوَن عنُه الَحفاوَة 

تلامَذتُُكم،  بِها  لَكم  َيْشَهُد  َبَصماٍت  ْلُتْم  وَسجَّ الّرسالَة،  وحّقْقُتُم  أمانَة،  ال� ْيُتُم  اأدَّ لقْد  بالَجميِل،  والِعرفاَن 

ُج ِسني حياتِكم.  كم ِوساماً َفْخريّاً ُيتوِّ أُطِر الّتي اْشَتغلْت مَعكم، وسَتْبقى َشهاداتُهم في حقِّ ومخَتِلُف ال�
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اأستاَذنا الكريَم،

مراحِل  ِمْن  لِمرحلٍة  وال�ْحِتراِم  التّقديِر  بتحّيِة  اإليكم  ه  نتوجُّ اإنّما  اإلْيكم،  بالتّكريِم  نَتوّجُه  اإْذ  اليوَم  اإنّنا 

أمانَِة،  َعطائِكم الَوظيفّي الّذي اأخَذ َسنواٍت ِمْن ُعُمِركُْم، َتمّيزْت بالتّضِحيِة ونُْكراِن الّذاِت في َسبيِل اأداِء ال�

ل�  الّذيَن  زملاُؤكم  يحُضُره  في حفٍل  وتكريُمكم  بِكم  ال�حتفاُل  هَي  لَكم،  ُم  تُقدَّ ُشْكٍر  الِْتفاَتِة  اأقلَّ  واإّن 

يزالوَن في الِخدمِة. اأَملُنا كبيٌر في اأْن تتقّبلوا منّا هذا الحفَل التكريميَّ البسيَط في ظاهِرِه، الغنيَّ في رمزيِّته 

وَدل�ل�تِه، فُهو رمُز َمحّبٍة ووفاٍء واإخلاٍص. 

أْجياِل الّتي َتَتْلَمَذْت على اأْيديكم، وبِاْسم  فَلُكْم منّا، بِاسِم َوزارِة التّربيِة والتّعليِم الِفَلسطينّيِة، وبِاسِم ال�

َعواِت، وَجزيُل الّشكِر على ما كاَبْدتُموُه ِمن  العامليَن في وزارة التّربيِة والتّعليِم كافّة، لكم ِمنّا خالُص الدَّ

، وعانْيُتموُه من ِصعاٍب ِمن اأجِل تحقيِق الغاياِت وال�أهداِف التّربويِّة النّبيلِة. مشاقَّ

عِي الَمشكوِر، والّذنِْب الَمْغفوِر، وال�أجِر  وِختاماً، نساأُل اللَه -َتعالى- اأْن ُيَكلَِّل ُجهوَدكُم الّسابقَة بالسَّ

الموفور، واأْن ُيباِرَك لَكم فيما َتستقِبلوَن ِمن اأيّاِم ُعُمِركُم، واأْن يجعَل حياَتكم َسعادًة، وِرْزَقكم ِزياَدًة.

والّسلاُم علْيكم ورحمُة اللِّه َتعالى وبركاتُُه.
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

ساَحُة الَحناطيِر الَوحدُة   
الّرابعة

  اأنَْور اأبو ُمْغلي قاصٌّ ِمْن َمديَنِة ناُبلُس، ُولَِد عاَم 1٩51م، َوَتلّقى َتْعليَمُه في َمداِرِسها، َحَصَل 

ًة، َوِمْن اأْعمالِِه  َعلى )الماِجْستير( في اللَُّغِة الَعَربيَِّة ِمْن جاِمَعِة َبْيروَت الَعَربيَِّة، َعِمَل في التَّْعليِم ُمدَّ

َد فيها ُحبُّ  ُة، الّتي َتَجسَّ الَمْجموَعُة الَقَصصيَُّة )ساَحُة الَحناطيِر( الّتي اأِخَذْت ِمْنها هِذِه الِقصَّ

َيْسعى  الَّذي  ال�ْحِتلاِل  ُمحاَول�ِت  ِمْن  ْغِم  الرَّ َعلى  اأْبناَءها،  ُيفاِرُق  ل�  هاِجساً  وَظلَّ  ِفَلْسطيَن، 

بعاِد والتّشريد والطّرِد؛ لُيَوطَِّن الغاِصبيَن الُغَرباَء مكانهم.  لَسْلِخهم َعْنها بال�إ

  ساَحُة الَحناطيِر كانَْت ُجْزءاً َمْرَكِزيّاً ِمْن َحياِة النّاِس في َحْيفا، ُسّميْت بِهذا ال�ْسِم نِْسَبًة لِلَحناطير 

آَخَر. ثُمَّ َتَغيََّر هذا ال�ْسُم َبْعَد النَّْكَبِة اإِلى  )َجْمُع َحْنطور( الّتي كانَْت َتْنُقُل النّاَس ِمْن َمكاٍن ل�

ساَحِة باريَس، اإِلّ� اأنَّ اأْهَل الَمدينِة ما زالوا ُمْحَتِفظيَن بال�ْسِم الَعَربيِّ جزءاً ِمْن اْرتِباِطِهم بِالَمكاِن، 

ًة؛ َففيها كانَْت تَُنظَُّم التَّظاُهراُت َوال�ْحِتجاجاُت ِضدَّ  َحَمَلْت هِذِه الّساَحُة َمعانَي َوِذْكَرياٍت ُمِهمَّ

ْهيونيَِّة، َوفيها َجَرْت اآِخُر َمْعَرَكٍة ِمْن َمعاِرِك َحْيفا عاَم 1٩4٨م. بريطانيا َوالَحَرَكِة الصِّ
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ساَحُة الَحناطيِر
اأِعِر  َولَْم  َكثيرًة،  اأْشياَء  حيفا  َشوارِع  في  ُل  اأَتَجوَّ َواأنا  اأنْسى  ِكْدُت 

ال�نِْتباَه لِْلُوجوِه الَغريبِة الّتي كانَْت َتُمرُّ بي، َول� اإِلى اللَُّغِة الَغريبِة الّتي كانوا 

واِرَع... تُعانُِق ال�أْشجاَر  َيْرُطنون بِها... ُعيوني كانَْت َتْلِثُم الَمبانَِي والشَّ

في َحْيفا...

كُْنُت  ِعْنَدما  َتذكَّْرُت  َعجيَبٍة،  بُِسْرَعٍة  ِذْهني  اإِلى  َتَتواَرُد  َوالَخواِطُر 

آَن  َثني َعْن هِذِه الَمديَنِة الَجميَلِة، َوَعْن ِذْكَرياتِِه، َحتّى لَُيَخيَُّل اإِليَّ ال� اأنِْصُت اإِلى والِدي الّذي طالَما َحدَّ

أولى الّتي اأشاِهُدها... َحديُث والِدي َعْنها  َة ال� ُل فيها اأنّي اأْعِرفُها َجيِّداً، َواأنَّ هِذِه لَْيَسِت الَمرَّ َواأنا اأَتَجوَّ

أماِكِن  وارِع وال� ... َجَعَلني اأْرُسُم لَها َشْكلاً في ُمَخيَِّلتي، َحتّى اأْسماَء الشَّ

َشواِرِع  الَحبيَبِة في  اأّمي  ِذْكرياِت  َعْن  اأنِْبُش  واِرَع،  الشَّ اأْذَرُع  اأْذكُُرها... 

ُق اأْمِنيََّة والِدي الّذي ماَت َقْبَل اأْن َيَتَمكََّن ِمْن َتْحقيِقها...  الَمديَنِة... اأَحقِّ

َتَوقَّْفُت ِعْنَد اإِْحدى الّساحاِت، ل� َشكَّ في اأنَّ هِذِه ِهَي ساحُة الَحناطيِر  

أْساأْل هذا الرَُّجَل. كاَن َكْهلاً، اأْشَقَر الَبَشَرِة،  َحْتماً... ل� ُبدَّ اأنَّها هي، ل�

أْوداِج، َهْل هِذِه ساَحُة الَحناطيِر؟ نََظَر اإِلَيَّ نَْظَرًة قاِسَيًة َكَمْن  ُمْحَمرَّ ال�

َرِة... َبْعَد اأْن لََمَح الَحْيَرَة  اأصاَبُه الَمَرُض، واأجاَبني بَِلْهَجِتِه الَعَربيَِّة الُمَكسَّ

: )ل� يوَجُد في َحْيفا َمكاٌن َيْحِمُل ِمْثَل هذا ال�ْسم(،  واللَّْهَفَة في َعْيَنيَّ

وَتَعّداني ُمْسِرعاً، َغْيَر ُمباٍل بِما َتَرَكُه هذا الرَّدُّ في نَْفسي... ِمْن َدْهَشٍة وَحْيَرٍة... َولكْن َمْهما َيُكْن ِمْن 

اأْمٍر، كاَن اإِْحساٌس َغريٌب في تِْلَك اللَّْحَظِة َيْجَعلُني اأْجِزُم بِاأنَّها ِهَي، َواأنَّ 

َيْمتاُز  َمْسِجٍد،  َعلى  َعيناَي  َوَقَعْت  ما...  لَِسَبٍب  ُمغالََطتي  اأراَد  الرَُّجَل 

الِبناياُت  َحْولَُه  ارَتَفَعْت  حيَن  في  الُمتاآِكَلِة،  وِحجارتِِه  الَقديِم،  بَِشْكِلِه 

َثني اأبي َعْنُه. ال�أْخرى ِمْن كُلِّ جانٍِب، ل� َشكَّ في اأنَُّه جاِمُع ال�ْسِتْقلاِل  الّذي طالَما َحدَّ

َوَفْجاأًة َتَذكَّرُت َبْيَتنا في َحْيفا، كاَن َيقوُل لي والِدي دائِماً، اإِنَُّه َقريٌب ِمْن هذا الَمْسِجِد، واإنَُّه ِمْن 

طابَِقْيِن ِحجاَرتُُه َسْوداُء، َونَواِفُذُه تُِطلُّ َعلى الّشاِرِع ِمْن ناِحَيتْيِن... َيِجُب اأْن اأْذَهَب اإِليِه، َشَعْرُت بَِرْغَبٍة 

ٍة في اأْن اأرى الَبْيَت الّذي كاَن َيعيُش فيِه َجّدي َواأْبناُؤُه. ُمِلحَّ

 
  يرُطنون: يتكلّمون بال�أعجمّية.

  َتْلِثُم: تُقّبُل.

 
    اأْذَرُع: اأْقَطُع.

 
 َكْهل: جاَوز الثََّلاثِيَن،  وَوَخَطه

ْيُب.    الشَّ

 ال�أوداُج: ُعروق في العنق.

 
  المغالطة: عدم معرفة الّصواب.



5٨

ُهَو  َوَفجاأًة ... هذا  بالَِغٍة...  بُِسرعٍة  َمْحِجرْيِهما  َتَتَحرَّكاِن في  َعيناَي  الَمْسِجِد،  اْسَتَدْرُت َخْلَف 

الَبْيُت... اأَجْل، اإنَُّه ُهَو... وانَْدَفْعُت َعْبَر الَبواَبِة الخارجيَِّة ل� األوي َعلى 

َشْيٍء... َوِمْن َثمَّ َعْبَر الباِب الّداِخليِّ اإِلى داِخِل الَبْيِت الّذي انَْطَبَقْت 

َعَلْيِه الُمواَصفاُت.

اْعَتَرَضْتني اْمَراأٌة َشْقراُء. لَِكنّي في َغْمَرِة لَْهَفتي لَْم األَْتِفْت اإِلْيها، ثُمَّ ما لَِبَثْت اأْن َتراَجَعْت اإِلى الَخْلِف 

... َوغاَبْت َعْن ناِظريَّ

ْرَطِة الّذيَن َيْبدو اأنَّ الْمَراأَة قاَمْت  بَِعَدٍد ِمْن ِرجاِل الشُّ لَْم َتْمِض ُبْرَهٌة َحتّى َوَجْدُت نَْفسي َمحوطاً 

ِمَن  َيْدَفُعني  ثالٌِث  اأَخَذ  َبْيَنما  الَحَرَكِة،  ِمَن  َمَنعاني  بَِحْيُث  َيَديَّ  َعلى  ِمْنُهم  اْثناِن  َقَبَض  بِاْسِتْدعائِِهم، 

الَخْلِف... بَِضَرباٍت َقويٍَّة ِمْن َكْعِب ِسلاٍح كاَن في َيِدِه...

لَْم اأْسَتِفْق اإِلّ� َواأنا في ُغْرَفٍة َصغيرٍة ُمْلًقى َعلى ال�أرِض، وَيْنَتِصُب 

َيِتمَّ  لَْم  النُّهوَض،  حاَولُْت  الَمنِكَبْيِن...  َعريُض  اأْشَقُر  شابٌّ  اأمامي 

ذلَِك اإِلّ� بُِصعوَبٍة. 

الِجْسِر  اإِلى  وَسَتْذَهُب  الُقْدِس،  في  اأْهِلَك  ِمْن  َكفالًة  َفَقْط  َسَناأُْخُذ  آَن،  ال� َسراَحَك  َسُنْطِلُق  َحَسناً 

أْوراِق، الّتي َتَبيََّن لي اأنَّها اأْوراقي  ًة اأْخرى... ُخْذ، َوناَولَني َبْعَض ال� ياَرِة َمرَّ ُمباَشَرًة، َولَْن ُيْسَمَح لََك بالزِّ

ُة الّتي لَْم اأُعْد اأْذكُُر َمتى اأْو َكْيَف اأَخذوها ِمنّي... الخاصَّ

لِكْن لَِم...؟

َبداأُْت  أنّي  لِ� ْمِت؛  بِالصَّ لُْذُت  َمْجنوٌن.  أنََّك  ل� النّاِس،  ُبيوَت  َتْقَتِحُم  أنََّك  ل� لَِم...؟  َتْدري  األ�   -

اأَتَذكَُّر... اأَتَذكَُّر كُلَّ شْيٍء، لِكنّي َوَجْدُت نَْفسي اأَتْمِتُم.

- َحّقاً اإِنّي لََمْجنوٌن، اأَولَْيَس َمْن ُيْطَرُد ِمْن َوَطِنِه، ثُمَّ َيْرضى اأْن َيعوَد اإِلْيِه َضْيفاً َعلى اللُّصوِص الّذيَن 

اً؟                                                                           َتَملَّكوُه... َمْجنوناً َحقَّ

 
  الَمْنِكب: ُمْجَتَمُع راأِْس الَكِتِف

   والَعُضِد.

 
  ل� األوي: ل� اأقصد شيئاً اآخر. 
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

جابَة الّصحيحَة فيما ياأتي: 1 نختاُر ال�إ

      اأ- ماذا تعني كلمة )الحناطير(؟

1- َعَرباٍت َتُجرُّها الخيوُل.   2- َعَرباِت الِقطاِر.    3- َجّراراِت الِحراثِة.    4- شاحناِت البضاعِة.

َلُه عن موقِع ساحِة الحناطيِر؟ ُجِل على الّراوي حيَن ساأ ب- ما الّشعوُر اّلذي َتَرَكه ردُّ الرَّ

1- الفرُح والّسروُر.          2- ال�إعجاُب.        3- الّدهَشُة والَحيرة.   4- الُحزُن والّندُم.

َث عنُه والُد الّراوي؟ جـ- ما اسُم الجامِع اّلذي طالما َتحدَّ

1- اأحمد باشا الجّزار.       2- الُعَمرّي الكبير.     3- ال�ستقلال.        4- محمد علي باشا.

2 ماذا تذكَّر الّراوي وهو يتجّوُل في شوارِع حيفا؟

ُح َردَّ الّرجِل على الّراوي عندما ساألَُه َعْن ساحِة الحناطير. 3 نُوضِّ

4 نَُبيُِّن كيَف استدلَّ الّراوي على ساحِة الحناطيِر.

ِة َعلى كُلٍّ ِمْنُهما. ، نَُمثُِّل ِمَن الِقصَّ اِخِليِّ َوالخاِرجيِّ 5  اْسَتْخدَم القاصُّ الِحوار بَِنْوَعْيِه: الدَّ

6  ما َردُّ ِفْعِل الّراوي عندما راأى بيَت والِدِه؟

٧  نَُبيُِّن العقوبَة الّتي فرضها ال�حتلاُل بحقِّ الّراوي عندما دخَل بيَتُه.

آتيَة َكما َوَرَدْت في الِقّصِة: ٨  نَُرتُِّب ال�أحداَث ال�

 اْعَترَضِت الّراوي امراأٌة شقراُء عندما دخَل بيَته في حيفا.

لُُه في شوارِعها.  َذهاُب الّراوي اإلى مدينِة حيفا وَتَجوُّ

 َتَذكُُّر الّراوي َمواصفاِت بيِتِه في حيفا.  

 اسِتْدعاُء المراأِة رجاَل الّشرطِة، وَقْبُضُهم على الّراوي.

نه اأّن الّرجَل اأراَد ُمغالطَتُه.  معرفُة الّراوي ساحَة الحناطيِر، وَتَيقُّ
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 َتَذكُُّر الّراوي اأحاديَث والِدِه َعْن مدينِة حيفا.

  اإطلاُق سراِح الّراوي.

٩  حِفَلت القّصة بمواقَف مؤثِّرٍة، َتَتحرَُّك َمعها الَمشاعُر، وتلتهُب لها العواطُف، نذكُر موقفين منها.

آتيِة:  ثانياً- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب َعن ال�أسئلِة  ال�

ُح ذلك. 1  تحمُل ساحُة الحناطيِر معانَي وِذكرياٍت ُمهّمًة في مسيرة تاريِخ مدينة حيفا، نوضِّ

ّني َبداأُت اأتذّكُر... اأتذّكُر ُكلَّ شيٍء. مِت؛ ِل�أ َرُه الّراوي في قوِلِه: ُلذُت بالصَّ 2  نبّيُن ما  َتَذكَّ

3  ما دل�لُة َقْوِل الّراوي: َعيناَي َتَتَحرَّكاِن في َمْحِجريِهما ِبُسرعٍة باِلَغٍة؟

ّنَك مجنوٌن؟ ّنَك تقتحُم بيوَت الّناِس؛ ل�أ 4  ما وجُه الغرابة في رّد رجِل الّشرطة: ل�أ

حاسيُس اّلتي َنشُعر بها بعَد دراسِتنا للقّصِة؟ 5  ما ال�أ

6  لماذا َوَصَف الّراوي نفَسه بالُجنوِن في نهايِة القّصِة؟

ُح جماَل التَّصويِر فيما َياأتي: ٧  ُنَوضِّ

    اأ- عيوني كانْت َتْلِثُم المبانَي والّشوارَع.          

   ب- واأجابني بلهجته الُمكّسرة.  

   جـ- وقعْت عيناَي على مسجٍد قديم.

 ثالثاً- اللّغة:

آتية: 1- نُمثُّل مَن القّصِة على ال�أساليِب ال�

     النفي.         ال�ستفهام.            ال�أمر.   

2- اأيُّ التّعبيرين الُمتقابليِن َيدلُّ على المعنى بصورٍة اأجمَل؟ ولماذا؟

 ُعيوني تُعانُِق ال�أشجاَر في حيفا.                      ُعيوني تُشاهُد ال�أشجاَر في حيفا.

 اأنبُش عن ذكرياِت اأّمي الحبيبِة في شوارِع المدينة.  اأتكلُّم عن ذكرياِت اأّمي الحبيبِة.   
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آتيِة:  3- نَْسَتْخِرُج ِمَن القّصِة ُمراِدفاً لكلٍّ ِمَن الكلماِت ال�

تُصاِفُح، اأطوُف، داء، اْخَتَفْت، اْسَتْيَقَظ، اأْمَسَك.

آتيَة في مواقَف جديدٍة:  4- نُوظُِّف التّراكيَب ال�

ْمِت.            لَْم اأِعِر ال�نتباَه.          لُْذُت بالصَّ

جابَة الّصحيحَة ِمما َبْيِن القوسيِن فيما ياأتي:  5- نَْختاُر ال�إ

   اأ- ما ُمْفَرُد )اأوداج(؟                )َودٌج، وادٌج، وّداٌج(

   ب- ما الوزُن الّصرفّي لـ )ُمْلقى(؟                              )ُمْفَتَعل، ُمْفَعل، ُمْفَتعى( 

 القواعُد اللَُّغِويَُّة

النّداُء )٢(

آتيَة: أمثلَة ال�  نَقراأ ال�

نتاِج. 1- يا اأيُّها العاِمُل، اأنَت الّثروُة الحقيقّيُة، والمحوُر الّرئيُس للاإ

2- يا اأّيُتها الفتاُة، ما اأجَمَل الِعْلَم والُخُلَق اإذا اجتمعا!

3- يا الّلُه، ليَس لنا ِسواَك. 

�ِض َوَل ِ� 
َ
ءٖ ِ� ٱۡ� ِ ِمن َ�ۡ 4- قال تعالى: "َر�ََّنآ إِنََّك َتۡعلَُم َما ُ�ِۡ� َوَما ُ�ۡعلُِنۗ َوَما َ�َۡ�ٰ َ�َ ٱ�َّ

َمآءِ ٣٨"                                  )اإبراهيم: ٨3( ٱلسَّ
، اْنُصْرنا على القوِم الّظالميَن. 5- الّلُهمَّ
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أّول والثّاني؟      فيكون الجواب:     - اإذا ساألْنا َمِن الُمنادى في المثالين ال�

   - هل هو معرفٌة اأو نكرٌة؟                            فيكون الجواب:

   - هل من الّسائغ اأن نقول: يا العامُل، يا الفتاة؟     فيكون الجواب: 

     - ما العنصُر الجديُد الّذي َدخل في بناِء جملِة النّداِء؟  فيكون الجواب: 

نلاحُظ اأنّنا نتوّصُل اإلى نداء ال�سم المعّرف بـ )ال( من خلال اأيُّها للمذكّر: )المفرد، والمثنّى، 

والجمع(، واأيّتها للمؤنّث )المفرد، والُمثنّى، والجمع(، فُنسّمي كّلاً منهما َوْصلة نداء. ونعرُب ما 

، في محّل نصب؛ اإذا جاء مفرداً، مثل: يا اأيُّها الُمناضُل، وعلى  بعدها منادى، مبنّياً على الّضمِّ

ال�ألف اإذا جاء مثنّى، مثل: يا اأيُّها المناضلان، وعلى الواو اإذا جاء جمَع مذكٍّر سالماً، مثل: يا 

اأيُّها المناضلون. وهذا يكون في كلِّ اسم منادى معّرف بـ )ال( اإلّ� في لفظ الجلالة )اللّه( فُينادى 

مباشرة  دون ذكر اأيّها، كما في المثال الثّالث.

واإذا َتاأّملنا المثاَل الّرابع، نجُد اأّن اأصل الكلام )يا ربَّنا...( واأّن ُعنصراً من جملِة النّداء ُحذف، 

( منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. ونلاحظ اأنّه  واأّن هذا العنصر هو حرف النّداء، فكلمة )ربَّ

يجوز حذف حرف النّداء اأو اإبقاؤه، اإلّ� اإذا كان المنادى لفظ الجلالة )اللّه(، فيغلُب حذف حرف 

 :) النّداء، والتعويض عنه بميم ُمشّددة تلحق اآخره، كما في المثال الخامس؛ حيث نعرُب )اللَُّهمَّ

، في محلِّ نصب، والميم: حرف عوض عن حرف النّداء المحذوف.  مناًدى، مبنّياً على الّضمِّ

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

نسَتْنِتُج:

1- ينادى المعّرف بـ )ال( بوصلة الّنداء )اأيُّها( للمذّكر المفرد والمثّنى والجمع، و)اأّيتها( 

بـ )ال(،  المعّرف  لنداء  والُمثّنى والجمع، وتكون كّل منهما وصلة  المفرد  للمؤّنث 

ونعرب ما بعد )اأيُّها واأيَُّتها( مناًدى مبنّيًا، في محلِّ نصب، مثل: يا اأّيها الّطالُب، ل� 

تتواَن في اأداء واجبك.
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1- يا اأّيها الّظالمون، اإّن عاقبة الّظلِم وخيمٌة.

عراب.  يا: حرف نداء، مبنّي على السكون، ل� محلَّ له من ال�إ

عراب.  اأيُّها: وصلة لنداء المعّرف بـ )ال(، ل� محلَّ لها من ال�إ

ّنه َجمع مذّكر سالم، في محلِّ نصب.  الّظالمون: منادى، مبنّي على الواو؛ ل�أ

ۡعرِۡض َ�ۡن َ�َٰذ�ۚ"                   )يوسف: 2٩(
َ
2- قال تعالى: "يُوُسُف أ

  يوُسُف: منادى، مبنّي على الّضّم، في محّل نصب.

، استْر َعْوراِتنا، واآمْن َرْوعاِتنا. 3- الّلُهمَّ

   الّلُه: )لفظ الجلالة( منادى مبنّي على الّضّم، في محّل نصب، والميم المشّددة حرف مبنّي 

عراب، وهو ِعَوض عن حرف الّنداء المحذوف.   على الفتح، ل� محلَّ له من ال�إ

نماذُج اإْعرابّيٌة: 

2- ننادي لفظ الجلالة )الّله( دون ذكر )اأيُّها(، مثل: يا الّلُه، ارحْم عبادك. اأو نْحِذُف حرَف النِّداء، 

َدٍة،كقولنا: الّلهّم، اجمْع َشْمَلنا.  ُض عنه بميٍم ُمَشدَّ وُنَعوِّ

3- يجوز اأْن نحذَف حرَف الّنداء من الجملة اأو ُنْبِقَيُه، فنقول: محّمُد، انتبْه قبل اأْن تقطَع الّشارَع، 

اأو يا محّمُد، انتبْه قبل اأْن تقطَع الّشارَع.  

فائدٌة

المنادى المضاف اإلى ياء المتكلّم له ثلاثة اأحوال: 

1- اإبقاء الياء وكسر ما قبلها: يا ربّي.

2- اإبقاء الياء وفتحها: يا ربَّي.

. 3- حذف الياء وكسر ما قبلها: يا َربِّ
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 تدريباٌت: 

َتدريب )1(

   نَُعيُِّن المنادى، ونُبّيُن ُحكَمه فيما ياأتي:

� َر�ََّنا َوَتَقبَّۡل ُدَ�ٓءِ ٤٠"              )اإبراهيم:41( لَٰوةِ َوِمن ُذّرِيَِّت اأ – قال تعالى: "َرّبِ ٱۡجَعۡلِ� ُمقِيَم ٱلصَّ

، َتَشبَّْث ب- يا جذَرنا الحيَّ

    واضِربي في القاِع يا اأصوْل                                    )توفيق زّياد(   

جـ- لقد َتحّطمْت اآمالي على اأسواِرك يا َعّكا، وداعًا ل� لقاَء بعده.                       )نابليون(

مِل، وبراعُم الغِد الُمشِرِق.                 طفاُل، اأنتم زهوُر ال�أ د- اأيُّها ال�أ

هـ- ُخْذَن جوائَزُكّن اأيَُّتها الفائزاُت.              

و- يا صاِنعًا المعروَف، لْن تعدَم جوازَيُه.

فلى. ز- يا اأيُّها الّسائلوَن، اإّن اليَد الُعليا خيٌر من الَيِد السُّ

َتدريب )2(

آتية مناًدى في جمٍل مفيدة:    نَْجَعُل كّلاً من ال�أسماء ال�

      الّرجل، المجاهدة، المؤمنون، الّشباب، الُمْحِسنة.

َتدريب )3(

   نُعرُب ما تحتُه ُخطوط فيما ياأتي:

اأ- اأمْعَشَر العرِب، اإنَّ في ال�ّتحاِد قّوًة.

يَُّه ٱ�ََّقَ�ِن٣١".                                        )الّرحمن: 31(
َ
ب- قال تعالى: "َسَنۡفُرُغ لَُكۡم أ

جـ- يا اأيَُّتها الُمَمرِّضاُت، اأنتّن ملائكُة الّرحمة.

د- ِفَلْسطيُن الحبيبُة، كيَف اأحيا      بعيدًا عن ُسهوِلِك والِهضاِب؟                      )اأبو سلمى(



65

الكتابة العروضّية

  المقاطع الّصوتّية

آتيين:   نقراأ البيتين ال�

أْوطاُن اإِلّ� بِاأْهِلها         َوما َرَقدوا فيها ُسهاًة لَواِهيا             )هاني الجّلاد( 1- َوَهْل َتْعُمُر ال�

2- َغَذْوتَُك َمْولوَداً َوُعْلُتَك ياِفعاً           تَُعلُّ بِما اأْدني اإِلَْيَك َوَتْنَهُل              )اأمّية بن اأبي الّصلت(                  

اإذا اأصَغينا ونحُن نْنِطق كلماِت البْيَتْيِن الّسابَقْين، َسَنِجُد اأنّها َتَتَكّوُن من وحدات صوتّيٍة صغيرٍة 

أْوطاُن( سنجد اأنّها تَتَكّوُن من ال�أصواِت: َو، َهْل، َتْع، ُم،  ُمتتاليٍة، فمثلاً: لو نطقنا: ) َوَهْل َتْعُمُر ال�

ُرْل، اأْو، طا، ُن، فلا نستطيُع اأْن ننطَقها بغير هذه الّصورة، فهذه ال�أصوات تُسّمى مقاطع صوتّية.

واإذا ُعدنا مّرة اأخرى، لوجدنا اأّن هذه المقاِطَع، اإّما ُمتحرِّك وحده، مثل:)َو(، وهذا ُيسّمى مقطعاً 

قصيراً، ُيعبَُّر عنه بالّرمز )ب(، واإّما متحّرك فساكن، مثل:)َهْل(، وهذا ُيسّمى مقطعاً طويلاً، ُيعبَُّر عنه 

بالّرمز )-(. نعوُد اإلى البْيَتْين الّسابَقْين ونَُقطُِّعهما َعروضّياً، ونضُع رمَز كلِّ مقطٍع، ونكتب نوَعُه.

نسَتْنِتُج:

1- الَمْقَطُع اأصغُر َوحدٍة َصوتّية.

2- الَمْقَطُع نوعاِن:

  اأ- قصيٌر: وهو صوٌت ُمتحّرٌك، وُيْرمُز له بالّرمز )ب(، مثل: ُت، َت.

 ب- طويٌل: وهو صوٌت متحّرٌك يليه صوٌت ساكٌن، وُيرمُز له بالّرمز )-(، مثل: اأْو، َتْع، ني.
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هذي ِفَلْسطيُن الَهوى

َحنانَْيَك َمْفجوعاً

لَنا ماٍض 

تُراِقُب ِمنّي َعْثَرًة

أمُّ َمْدَرَسٌة ال�

ب - - ب - - -

ب - ب ب - - - ب -

-  - ب - - - ب -

- - ب - ب ب -

ب - - -

 تدريباٌت: 

َتدريب )1(

آتية َعروضّياً:  نَْكُتُب الُجمَل ال�

اأ- ُهنا َعلى ُصدوركم باقون.    ب- ُهَو الَغرُب َلْم َيْبُسْط اإِلى الّشرِق راَحًة.    جـ- َلَعلَّ َلُه ُعْذرًا واأْنَت َتلوُم.

َتدريب )2(

آتيْين كتابًة َعروضّيًة، ونََضُع تحَت كلِّ مقطٍع َرمَزُه، ونَْوَعه:  نَْكُتُب البيتْين ال�

) أبِيَوْرِديُّ ِر ال�       1- َوَكْيــَف َتــنــاُم الَعــْيُن ِمْلَء ُجفونِـها    َعـــلـى َهــَنــواٍت اأْيَقــَظـْت كُلَّ نائِـِم  )اأبو الُمَظفَّ

ــْكِو لَـْم اأبِْت      لَِشــْكــواَك اإلّ� سـاِهــراً اأَتــَمــْلــَمــُل    )اأمّية بن اأبي الّصلت(       2- اإِذا لَْيــَلٌة ناَبْتــَك بِالشَّ

َتدريب )3(

أّول، بما يمثّلُُه من المقاطع في العمود الثّاني:  نَِصُل التّركيَب في العموِد ال�
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1-  نُحّدُد الجملَة الّصحيحَة في كُلِّ جملتين متقابلتين فيما ياأتي:

 اأ- هذان طالباِن ُمؤّدبان وُمْجَتِهداِن.             هاذان طالباِن ُمؤّدبان وُمْجَتِهداِن.

 ب- تجاَوْزُت َعّمْن اأساَء لي.                   تجاَوْزُت َعْن َمْن اأساَء لي.  

 جـ- باْسِم اللِه نبداأ عَمَلنا.                      ِبْسِم اللِه نبداأ عَمَلنا.   

     د- اأولئَك الّطّلاُب مجتهدون،                  اأول�ئَك الّطّلاُب مجتهدون، ل�كنَّ طاه

ٌق عليِهم. ٌق عليِهم.                     ُمَتَفوِّ          لكنَّ طه ُمَتَفوِّ

 هـ - ذاُت الّنطاقيِن هي اأسماُء ابنُة اأبي بكٍر.      ذاُت الّنطاقيِن هي اأسماُء بنُة اأبي بكٍر.

2- نُبّيُن سبَب َعَدِم حذف همزة )ابن( فيما ياأتي:

       اأ- ابُن الخطّاِب خليفٌة عادٌل.               ب- الحسُن والُحسيُن ابنا عليٍّ بن اأبي طالب.

ملاء:     ال�إ

 

نكتُب كلمًة عن يوِم النّكبِة، ُمستفيدين مّما َسبَق ِمن معلوماٍت عن كيفّيِة كتابِة الكلمِة 

واإلقائِها في الّدرس الّسابق.

التّعبيُر

نكتُب كلمًة عن يوِم النّكبِة، ُمستفيدين مّما َسبَق ِمن معلوماٍت عن كيفّيِة كتابِة الكلمِة 

َنشاٌط:

الّسن الذين ُهجروا عام 1٩4٨م، ونجمع منه  اللاجئين من كبار  اأحد  نقوم بزيارة 

معلومات عن مدينته اأو قريته التي ُهّجَر منها.
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

شجرُة التّيِن الُمباَركُة الَوحدُة    
الخامسة

أْرَض ُمْنُذ اآل�ِف الّسنيَن، اأَحبَّها  نْساِن الّذي َعَمَر هِذه ال� شجرُة التّيِن ُمباَرَكٌة َوَقديَمٌة ِقَدَم ال�إِ

ًة الَعَرَب في الَْمْشِرِق الَْعَربيِّ وبِلاِد الّشاِم، َثَمُرها َطيُِّب الَْمذاِق، ُمفيٌد  النّاُس، واأْقَبلوا َعَليها، خاصَّ

ِة، ُمَغذٍّ لِْلِجْسِم، اْسُتْخِدَم َعلى َمرِّ الُْعصوِر لِلتَّْغِذَيِة وللِعلاِج.  حَّ لِلصِّ

يَُّتها، َونَْشاأتُها،  ُث َعْن َشَجَرِة التّيِن ِمْن َحيُث: اأَهمِّ والَْمقاُل الِعْلميُّ الّذي َبيَن اأْيدينا َيَتَحدَّ

يَُّة. حِّ َوِصفاتُها، واأنْواُعها، واْزِدهاُر ِزراَعِتها في ِفَلْسطيَن، َوَفوائُِدها الصِّ

)فريق التّاأليف(
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ُهما َشَجَرتْيِن ُمباَرَكتْيِن، فاأوَدَع فيِهما اأْسراَرُه، َوَبيََّن اإِْعجاَزُه حيَن  َقَرَن اللُّه تعالى التّيَن بالّزْيتوِن َوَعدَّ

ۡيُتوِن١" )التّين:1(. َفَقَسُم اللِّه ل� َيكوُن اإلّ� بشيٍء َعظيٍم؛ ما  اأْقَسَم بِِهما في َقولِِه تعالى: "َوٱتّلنِِي َوٱلزَّ

نْساِن. يَِّتِهما لِِجْسِم ال�إ ُيَدلُِّل َعلى اأَهمِّ

والتّيُن َشَجَرٌة َقديَمٌة، َيرى الباِحثوَن اأنَّ َمْنشاأها ال�أْصليَّ الُجْزُء الَخصيُب ِمْن َجنوِب ِشْبِه الَجزيَرِة 

َوسوِريّا  الِعراِق  في  ذلَِك  َبْعَد  وانَْتَشَرْت  الميلاِد،  قبَل  َسَنٍة  اآل�ِف  َثلاَثِة  منذ  ِزراَعُتُه  َبداأْت  اإذ  الَعَربيَِّة؛ 

ِط. َوَقْد اأّدى الَعَرُب والُمْسِلموَن َدوراً كبيراً في  َوِفَلْسطيَن َوتُْركّيا، َوَغيِرها ِمْن ُبْلداِن َحوِض الَبْحِر الُمَتَوسِّ

َقَصَب  َفحازوا   ، ْسلاِميِّ ال�إِ العالَِم  ِفي  وانِْتشاِرها  التّيِن،  ِزراَعِة  َتوسيِع 

ْبِق في نَْقِل ِزراَعِتِه َعْبَر َشماِل اإِْفِريِقيَّة اإلى اإِْسبانيا والُبْرتُغاِل. السَّ

َوَقِد اْزَدَهرْت ِزراَعُة التّيِن اْزِدهاراً َكِبيراً في ِفَلْسطين، في ُمْختِلِف 

أوِدَيِة، وفي ال�أراضي  أنَّ الُمناَخ ُملائٌِم لِزراَعِتها، َفِهَي َتْنمو في ُسفوِح الِجباِل َوَمْجرى ال� الُعصور؛ ذلَك ل�

َطُة  َلُة لِِزراَعِة التّيِن َفهَي التُّْرَبُة الُبنِّيَُّة الُمَتَوسِّ َرِة، َوَعلى َحوافِّ الطُُّرِق، اأّما التُّْرَبُة الُمَفضَّ ْخريَِّة والُمَحجَّ الصَّ

ِمَن  بَِغيِرها  ُمواَزنًَة  َضئيَلٌة،  لِْلِعناَيِة  حاَجَتها  اأنَّ  ِزراَعِتها،  اْزِدهاِر  َعلى  ُيساِعُد  َوما  ْمِليَِّة.  والرَّ الطّيِنيَِّة  َبيَن 

تُه َطويَلٌة.  الَْمْزروعاِت، واإْثماُرها ُمَبكٌِّر، واإِنْتاُجها غزيٌر، وُمدَّ

ُعروَبِة  َعلى  َيْشَهُد  َوَطنّياً  َمْعَلماً  َفكانَْت  ِفَلْسطيَن،  اأرُض  بوركت  كما  التّيِن  َشَجَرُة  بوِركْت  لقْد 

َل التّاِريُخ الَعَربيُّ َشهاَدَتُه، حيَن اأْطِلَق اسُم )التّيَنة( على َقْرَيٍة ِفَلْسطينيٍَّة ِمْن  ِفَلْسطيَن وُهِويَِّتها، َحيُث َسجَّ

، َوَكَذلَِك ِخْرَبُة )اأمُّ التّيَنة( َوهَي ِمْن اأْعماِل ناُبْلَس، َوِخْرَبُة )اأمُّ  ْهيونيُّ َرها ال�ْحتلاُل الصِّ اأْعماِل الّرْمَلِة َدمَّ

التّيِن( ِمْن اأْعماِل بِْئِر الّسبِع، َوِخْرَبة )َعيُن التّيَنة( في َقضاِء َصَفد.

َبَلَغْت ِمساَحُة ال�أراضي الَمْزروَعِة بالتّيِن الُمْثِمِر في ِفَلْسطين عاِم األٍْف َوتِسِعِمَئٍة َوَخْمَسٍة واأْرَبِعيَن، مَئًة 

َة،  ِة الَغْربِيَِّة َوِقطاِع َغزَّ َوَثلاَثًة َوِعْشِريَن األَْف ُدونٍُم، وَبَلَغ اإِنْتاُجها َحوالَي َسْبَعٍة َوِعْشِريَن األَْف ُطّن. َوفي الّضفَّ

ْهيونِيِّ بُمصادرِة  الصِّ ال�حتلاِل  ِقياِم  َبْعَد  بِالماضي،  ُمقاَرنًَة  َتَتقلَُّص  بالتّيِن  الَمْزروَعُة  الِمساحاُت  اأَخَذِت 

ِستٍَّة  بَِحوالَي  الِمساَحُة  هِذِه  َرْت  قُدِّ َفَقْد  ِع،  والتََّوسُّ مِّ  الضَّ وجداِر  الُمستوَطناِت  وبناِء  راعيَِّة  الزِّ ال�أراضي 

َوِعْشريَن األَف دونُم، عاَم األٍْف َوتِْسِعِمَئٍة َوَثمانيَن.

  غزير: وفير. 

 
تُْنَصُب  َقَصَبٌة  الّسْبِق:  َقَصُب    
باق، وَمْن َسَبَق  َوْسَط َحْلَبِة السِّ

اْقَتَلَعها، وهو الفائُز.
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، وماأثوراتِِه  َوِمْن َمظاِهِر اْهِتماِم الِفَلْسطينيِّ بَِشَجَرِة التّيِن َوَتَعلُِّقِه بِها، اأنَّها اأْصَبَحْت ُجْزءاً ِمن تُراثِِه الّشْعبيِّ

وَن  َيَتَمشَّ الّصْبِر،  بِفاِرِغ  الَجميُع  َيَتَرقَُّبُه  راعيَِّة،  الزِّ الَمواِسِم  اأْجَمِل  ِمْن  التّيِن  َقْطِف  َموِسُم  َفكاَن  الَقولِيَِّة، 

َقْبَل الَمْغِرِب نَْحَو كُروِم التّيِن، ثُمَّ  في هذا الَموِسِم ُزرافاٍت َوِوْحداناً 

ِق: )تيْن  في َمْجِلِس َسَمٍر َيَتَغنَّْوَن بِاأْهزوَجِة التّيِن الُْمَشطَِّب اأو الُمَشقَّ

ُع الَفّلاُح الِفَلْسطينيُّ  مَشطّْب َتْشطيَبة كُْل واحْد يِْطعْم َحبيَبه(، َوُيَودِّ

أنَُّه َيْحِمُل ذاِكَرَة الَفَرِح والَمَرِح وال�أسى  ؛ لِ� َموِسَم التّيِن بِالِغناِء الّشْعِبيِّ

وال�ْسِتْمتاِع، َفَيقوُل:

)ساَق اللّْه يوم ما يِْعَمْر ونِْلَتْم، واأزوَرْك يِلْمَشطَّْب عالنّدى(.

أوراِق، َصغيَرُة الَْحْجِم نِْسبّياً، َتَتَوزَُّع اأْغصانُها َتوزيعاً َكبيراً، اأّما ِجْذُعها،  والتّيُن َشَجَرتُُه ُمَتساِقَطُة ال�

َجَرِة اإِْفراٌز َحليِبيٌّ َوفيٌر، َكما اأنَّ ُجذوَرها َغيُر َعميَقٍة، لَِكنَّها  َفناِدراً ما َيزيُد قُْطُرُه َعْن ِستّيَن َسْنِتِمْتراً، ولِلشَّ

َتْمَتدُّ لَِمساَفٍة َتِصُل اإلى َخْمَسَة َعَشَر ِمْتراً، واأوراقُها راِحيَُّة الّشْكِل، لَها 

َحوافُّ ُمَسنََّنٌة في َغيِر انِْتظاٍم، َسميَكٌة َبْعَض الّشيِء، َخِشَنُة الَمْلَمِس. 

َوَتْخَتِلُف َثَمَرُة التّيِن َعْن ُمْعَظِم الثِّماِر ال�أْخرى لَِبْعض النّباتاِت، الّتي 

َتْنشاأ الثََّمَرُة فيها ِمْن َمْبِيٍض ناِضٍج لَِزْهَرٍة ُمفَرَدٍة. َوَيَتفاَوُت َشْكُل َثَمَرِة 

، اأو ُمَفْلَطٍح. ، اأو َمْخروِطيٍّ التّيِن َوْفَق نَوِعِه: َبْيَن ُمَتطاِوٍل، اأو كَُرويٍّ

دًة  َولِلتّيِن اأْسماٌء كثيرٌة، ومعانيها ُمْنَتَزعٌة ِمْن َصميِم البيئِة الّريفّيِة الِفَلْسطينّية، وَقْد نَِجُد اأسماًء ُمَتَعدِّ

وُيَسّمى  َثَمَرتِِه،  لِسواِد  بِذلَك:  َوُسّمَي   ، واديُّ السَّ اأْشَهِرها:  َوِمْن  الُمْخَتِلَفة،  المناِطِق  في  الواِحِد  للنّوِع 

، والَخّروبّي، َوِهَي اأْكَثُر  ، والبياِضيُّ ماويُّ أنواِع اأْعماراً، والسَّ أنُّه اأطول ال� ُسلطاَن التّين؛ لَِحلاَوِة َثَمِرِه، ول�

أنَّها َتْصلُُح للتَّْجفيِف، َوُهناَك الّسباعيُّ َوالُعسيليُّ  أنواِع انِْتشاراً، َواأْكَثُرها َمْردوداً ِمَن النّاحيِة ال�ْقِتصاديِّة؛ ل� ال�

أنُّه اأْكثُر اأنْواِع التّيِن َحلاوًة، َوِمْن َخصائِِصِه ُظهوُر نُْقَطٍة ِمْن سائٍِل ُحلٍو  اأو الُخرطمانّي، َوُسّمَي بِذلَِك؛ ل�

 ، أْحَمِر، َوالُخضاريُّ اأو الُخْضريُّ ، َوَيْمتاُز داِخلُُه بَِلْونِِه ال� َعلى َراأِْس ثِماِره النّاِضَجِة، َوُهناَك اأْيضاً الِحمريُّ

. ، َوَيْمتاُز بَِحلاَوتِه، َوِصَغِر َحْجِمِه، َولونِِه الُبنِّيِّ َولَْونُُه َيميُل اإِلى الُخضرِة، َوالُْموازي والُغَزْيليُّ اأو الُْغزل�نيُّ

ْمساِك، والتّْخفيِف ِمَن ال�ْضِطراباِت  نها تُفيُد في ُمعالََجِة ال�إِ يَِّة لِِثماِر التّيِن، فاإ اأّما َعِن الفوائِِد الّصحِّ

أْمراَض  ِس، َوُمعالََجِة الِتهاباِت الَحْلِق، َكما اأنَّها تُعالُِج اأْمراَض َتَسرُِّع الَقْلِب، وال� الَهْضِميَِّة، واْضِطراباِت التَّنفُّ

 
.   راحّيُة الّشكِل:كراحِة الكفِّ

  حواّف: مفردها:حافَّة، وهي حّد

   الّشيء وطرفه.     

 
  ُزرافاٍت: جماعات.

  اأهزوجة: جمعها اأهازيج، ما 

   ُيَتَرنَُّم به من ال�أغاني الّشعبيَّة.
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ِة )الفالتين( الّتي َتْحَتوي َعليها  ُط الُْكْلَيَة، َكما اأنَّها َتْمَنُع النّزيَف، َعْبَر فيتاميِن)c(، ومادَّ النّْفِسيََّة، َوتَُنشِّ

أْمعاِء، ُمِدّراً لِْلَبوِل،  ثِماُر التّيِن. اإِضاَفًة اإِلى َذلَِك، ُيَعدُّ التّيُن َسْهَل الَهْضِم، مانِعاً لِلنَّْفَخِة، ُمَنظِّماً لَِحَركِة ال�

عاِل، َوُيفيُد في ِعلاِج اْضِطراباِت  ناِفعاً لِلَكِبِد والطّحاِل، طاِرداً لِلرَّمِل ِمَن الُكْلَيِة والَمثانَِة، ُمَسكِّناً لِلسُّ

يَِّة لِِثماِر التّيِن في ال�ْسِتْعمال�ِت الخاِرِجيَِّة، اأنَّها تُساِعُد َعلى التَّخلُِّص ِمَن  الَحْيِض. َوِمَن الَفوائِِد الّصحِّ

النُّتوءاِت الِجْلديَِّة الّزائَِدِة، واإزالِة َمساميِر الَْقَدِم، َوِعلاِج الُحبوِب والتَّقرُّحاِت، اإِضاَفًة اإلى اأنَّها َتْدُخُل في 

َتْركيِب َعَدٍد ِمْن ُمْسَتْحَضراِت الِعناَيِة بِالَبَشَرِة والّشْعِر.

ِة الّشْمِس؛ لَِيتَِّخذوا  َوتُْؤَكُل ثِماُر التّيِن طاَزَجًة ِعْنَد الّصباِح، َكما َيُقوُم َبْعضُهم  بَِتْجفيِفِه َتْحَت اأِشعَّ

ِمْنُه َمؤونًَة لَِفْصِل الّشتاِء؛ لِما فيِه ِمْن ُسْعراٍت َحراِريٍَّة، َفَيْصَنعوَن ِمْنُه ُمْنَتجاً اْقِتصاديّاً لَذيذاً ُهَو )الُْقطّيُن(،  

قُة،  َحيُث تُْتَرُك ثِماُر التّيِن َحتّى َتماِم النُّْضِج َعلى ال�أْشجاِر، ثُمَّ تُْقَطُف َبْعَد ذلَك، َوتُْستبَعُد الثِّماُر الُمَشقَّ

ْمِس. أْتِرَبِة، ثُمَّ تُْتَرُك لَِتِجفَّ َعْن َطريِق َتْعريِضها لِلشَّ زالَِة اْل� اأِو التّالَِفُة، ثُمَّ تُْغَسُل لِ�إِ

، وهو ِمَن الَفواِكِه الَغِنيَِّة بِالكالسُيوِم  ِف فوائُد، َحيُث َيقي ِمْن اأْمراِض الَقْلِب والّسكَِّريِّ َوللتّيِن الُْمَجفَّ

ِتها، ويقيها من َهشاَشِة الِعظاِم،  الّذي يحافظ َعلى نُُموِّ الِعظاِم َوِصحَّ

ْسراَف في اأْكِل  َكما ُيساِعُد َعلى َتواُزِن الّسوائِِل في الِجْسِم. لكنَّ ال�إِ

، َكما اأنَّ اأْكَلُه  كَِّريِّ ِف، َقْد ُيَشكُِّل َخَطراً َعلى َمْرضى السُّ التّيِن الُمَجفَّ

َقْد ُيَسبُِّب َحساسيًَّة لَدى َبْعض النّاِس.

انِْتظاِم  َعَدِم  نَتْيَجَة  الَمَرُض  َيْحُدُث هذا  َوَقْد  ثِماِرها،  ُق  َتَشقُّ أمراٍض منها:  التّين ل� َوتتعّرُض شجرُة 

َجَرِة، َفَيْحُدُث نَتيَجَة َتَعرُِّض  ِق ساِق الشَّ . اأّما َمَرُض َتَشقُّ ، اأو بَِسَبِب ِزياَدِة نِْسَبِة ُرطوَبِة الَجوِّ َعَمليَِّة الرِّيِّ

الّساِق لَِحراَرِة الّشْمِس الّشديَدِة، ل� سّيما اإِذا كاَن الرِّيُّ َغْيَر كاٍف اأو َغيَر ُمْنَتِظٍم. َوُهناَك َمَرُض َتساقُِط 

يَِّة، َوُيساِعُد َعلى ُظهوِرِه  ثِماِر التّيِن: َوَيْحُدُث اإِذا كاَن ِصْنُف التّيِن الَمْزروِع ل� َيَتواَفُق َمَع الظُّروِف الَجوِّ

، َيْظَهُر  . اأّما َمرُض َصداأ التّيِن َفهَو َمَرٌض ِفْطِريٌّ لِِه الطّبيعيِّ زياَدُة التّْعطيِش، اأو ِزياَدُة ِمياِه الرِّيِّ َعْن ُمَعدَّ

ْفِليَِّة لِلاأوراِق. َوَقْد ُيصيُب الَعَفُن ثِماَر التّين،  أْسُطِح السُّ َعلى َشْكِل ُبَقٍع َصغيَرٍة َحْمراَء اأو ُبْنيِِّة اللّوِن َعلى ال�

صاباِت الَحَشريَِّة، َوَبعَد َتَجرُِّح الثِّماِر؛ نَتيَجَة الّرياِح الّشديَدِة. َبْعَد ال�إِ

 
  هشاشُة الِعظاِم: َضْعُفها.
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الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

جاَبَة الّصحيحَة لُِكلٍّ ِمّما ياأتي: 1 نَْختاُر ال�إ

آتيِة لَْيَسْت ِمْن اأْشكاِل ثِماِر التّين؟     اأ- اأيُّ ال�

1- ُمْسَتطيل.              2-كُروّي.          3- َمْخروطّي.                4- ُمَفْلَطح.

أْصِليُّ لَِشَجَرة التّين؟    ب- ما الَمْنشاأ ال�

1- تُْركّيا.                 2- ِفَلْسطين.      3- ِشْبُه الجزيرِة الَعربِيَِّة .      4- الِعراُق.

2 َكْيَف حاَز الَعَرُب والُمْسِلموَن َقَصَب الّسْبِق في انِْتشاِر ِزراَعِة التّين؟

3  نَُعّدُد ثلاَث ِصفاٍت لَِشَجَرة التّين، َكما َوَرَد في الَمقاِل.

4 ما الّذي ساَعَد َعلى انِْتشاِر التّين في ِفَلْسطيَن؟

َفِة. 5 نَْذكُُر اأربَع فوائَد ِصّحيٍَّة لِِثماِر التّين الطّاَزَجِة والُمَجفَّ

ُد ثلاثًة ِمْن اأنْواِع التّين. 6  نَُعدِّ

٧ نَْذكُُر اأْسماَء َبْعِض الُمُدِن والُقرى الِفَلْسطينّيِة الّتي اْرَتَبَط اسُمها بَِشَجَرة التّين.

ِرها  واإذا َعِلْمنا َمدى اأهمّيِة التّيِن في حياتِنا ِمَن النّواحي ال�قتصاديِّة والّصحّية والِغذائّية وُعمِق َتَجذُّ

في الِوْجداِن، َفَحِريُّ بنا اأْن نولَي زراَعَتها اأَهمّيًة خاّصًة، فَنْعُمَر بِها ِجبالَنا وُسهولَنا، ونَُزيَِّنها بِزراَعِتها.
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 ثانياً- نَُفكُِّر، ثّم نُجيُب َعّما َياأْتي:

1 نَُبيُِّن اأسباَب تراُجِع زراعِة التّين في بِلاِدنا.

ُد اْل�ْحِتلاُل َقْطَع اأْشجاِر الّتين والّزْيتوِن في ِبلاِدنا؟ 2  ِلماذا َيَتَعمَّ

ُح الِحْكَمَة في الّربِط َبْيَن َشَجَرتي الّتين والّزْيتوِن في الُقْراآِن الكريِم. 3 ُنَوضِّ

تيتيِن: ح َجماَل الّتصويِر في العبارتيِن ال�آ 4  ُنَوضِّ

َل التّاريُخ الَعَربيُّ َشهاَدَتُه.       َسجَّ

      َيَتَرقَُّب الِفَلْسطينّيون َمْوِسَم َقْطِف الّتين بفارغ الّصبِر.

رِض الِفَلْسطينيِة ِباأْشجاِر الّتين،  5 اإْن َوَقَع على اأحدنا  ال�ختياُر؛ ليكوَن ُعْضوًا في َحْمَلِة َتْشجيِر ال�أ

فما الوسائُل الكفيلُة لَتحقيِق هذا الَهدِف؟

 ثالثاً- اللّغة:

آتية: ُح الفرَق في المعنى بْيَن الكلماِت الّتي تحتها ُخطوٌط في الُجمِل ال� 1- نَُوضِّ

   اأ- اأطِلَق اسُم التّينِة على قريٍة فلسطينّيٍة من اأعماِل الّرملِة.

  ب- َوَضَعِت اللّْجَنُة التّحضيريُّة لِْلُمْؤَتَمِر الَمْسِجَد ال�أقصى على راأِس َجْدَوِل ال�أعماِل.

، وتاأّهبوا للعودِة اإلى بلاِدهم.   جـ- اأنهى الحجيُج اأعماَل الحجِّ

2-  نَُبيُِّن سبَب النّْصِب في الكلماِت الّتي تحتها َخطوٌط فيما ياأتي:

  َوَقْد اأّدى اْلَعَرُب واْلُمْسلِموَن َدورًا كبيرًا في َتوسيِع ِزراَعِة الّتين.

   كاَنْت َمْعَلمًا َوَطنّيًا َيْشَهُد َعلى عروَبِة ِفَلْسطين واأْهِلها. 

  اْزَدَهرْت ِزراَعُة الّتين اْزِدهارًا َكِبيرًا في ِفَلْسطين. 

  َوُتْؤَكُل ِثماُر الّتين طاَزَجًة ِعْنَد الّصباِح.

جابَة الّصحيَحَة مّما َبْيِن الَقوَسيِن فيما ياأتي: 3 -  نَْختاُر ال�إ

  ما الّلوُن البديعيُّ َبْيَن َكلمَتي )ُزرافاٍت َوِوْحدانا(؟                 )ِجناٌس، ِطباٌق، َتْوِرَيٌة(

ْرفيُّ لَكِلَمة )كاٍف(؟                                )فاٍع، فاِعٍل، فاعي(   ما الَوْزُن الصَّ
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اأْغِنَيٌة ريِفيٌَّة                              

:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

، ُولَِد في مدينِة الَمْنصورِة، َوَتَخرََّج  َعلي َمْحمود طه )1٩01 -  1٩4٩م( شاِعٌر ِمْصريٌّ

ُمَهْنِدساً في مدرسِة الُفنوِن التَّطبيقّيِة َسَنَة 1٩24م، لِكنَُّه اتََّجَه ِوْجَهًة اأدبّيًة، فاْحَتلَّ َمكانًة َمْرموَقًة 

ِل: )الَمّلاُح التّائُه( عاَم 1٩34م، وُيَعدُّ  أوَّ أْرَبعينّياِت، َول� سّيما َبْعَد ُصدوِر ديوانِِه ال� َبْيَن ُشَعراِء ال�

الّشاعُر َعلي َمْحمود طه ِمْن اأْبَرِز اأْعلاِم ال�تِّجاِه الّرومانسيِّ العاِطفيِّ في الّشعِر العربيِّ الُمعاِصِر، 

ِة الَعربّيِة َوَتَطلُّعاتِها. أمَّ ْعِر الَقْوميِّ الُمَعبِِّر َعْن ُهموِم ال� َكما اأنَّ لَُه اإسهاماٍت ُمَميَّزًة في الشِّ

وفي هذه القصيدِة ُيَعبُِّر الّشاِعُر َعْن حالٍَة ِوْجدانّيٍة َتَتفاعُل فيها الّذاُت َمَع الطَّبيعِة؛ َتْعبيراً 

َعْن َتْجِرَبِة الُحبِّ في اأْحضاِن الطّبيَعِة.
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ْحُب َضْوَء الَقــَمـْر وغاَزلَِت السُّ

ـَــــــْر ه َخواِفَق َبْيَن النّـــــدى َوالزَّ

تُناجي الَْهديَل َوَتْشكو الَْقـــــَدْر

ـَــَبـــْر ُل كُــــــلَّ شـِــــراٍع عـ ُيَقبــــِـّ

ــــــَوْر َمفـــاتَِن ُمخــَتِلفـــاِت الصُّ

ـَـــــْر كاأنَّ الظَّــلاَم بِهـــا ما َشـــعـ

َشـــريَد الُفــؤاِد َكئيَب النَّـــــــَظْر

ـَـــــْر واأْطـِرُق ُمْسَتْغِرقــاً في الِفك

واأْسَمــُع َصْوَتِك ِعْنــَد النََّهــــــْر

ـَــْر ج َوَتْشكو الْكاآبُة ِمنّــــي الضَّ

ــَحــْر َوتُْشفـِـُق ِمنّي نُــجـوُم السَّ

ـَـــَظـْر لقــاَءِك فـي الَمــوِعِد الُمْنت

َجْر 1- اإذا داَعــَب الــماَء ِظــلُّ الشَّ

َدِت الطَّـــــــــْيُر اأنْفـــــــاَسهـا 2- َوَردَّ

َقــــــٌة بِالْــــــَهوى ـَـوَّ ـَـْت ُمط 3- َوناح

4- َوَمرَّ َعـلــى النَّـــْهِر َثْغُر النّــسيــِم

أْرُض ِمــْن لَــيِلــها 5- واأْطَلــَعــِت اْل�

6- ُهنالــَِك َصــْفصافٌة في الــدُّجى

ــها ٧- اأَخْذُت َمكـــانَي فـــي ِظــــلِـّ

٨- اأُمـرُّ بـِــَعيــني ِخـــلاَل الســّمــاِء

٩- اأطـالُِع َوْجَهِك َتـْحــَت النّـخيِل  

10- اإِلى اأْن َيــَمــلَّ الـدُّجى َوْحَشتي

11- َوَتْعَجُب ِمن َحـْيَرتي الْكــائِناُت

12- فاأْمــضي ل�أرجـــِــَع ُمــستشـــِرفاً  

 داعَب: ماَزَح ول�َعَب. 

 َخواِفَق: ُمْضَطِرباٍت.     

قة: ناَحْت الحمامُة،   ناَحْت ُمَطوَّ
   هدلت، ورّددت صوتها.
 الَهديَل: َصْوَت الَحماِم. 

 َمفـــاتِن: كُلُّ ما َيْسَتْهوي

 وَيْجِذُب، مفردها: َمْفَتن.
 َصــْفصافٌة:َشَجَرٌة َتْنُبُت ِعْند

َمجاري المياه، الجمع َصْفصاف.  

  الدُّجى: سواُد اللّيل وُظْلَمُتُه.

 اأْطِرُق: اأْسُكت. 

ـَــر: الّضيق، والَملل.  الّضج

 الّسَحُر: ساعة من ساعات اللّيل، 

تقع قَُبيَل الفجر.

 ُمْسَتْشــِرفاً: ُمْنَتِظراً.
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الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

جابَة الّصحيحَة فيما ياأتي: 1 نَختاُر ال�إ

أبياِت؟ ُة في ال�    اأ- ما الفكرُة العامَّ

   1- َوْصُف الطّبيعِة في القريِة والتّغنّي بِسْحِرها.    2- َغَزُل الّشاعِر بَِمْحبوَبِته بَِوْصِف َجمالِها.

   3- ُهروُب الّشاعِر ِمَن الُهموِم اإلى اأحضاِن الطّبيعِة.  4- اْسِتْحضاُر صورِة المحبوبِة في اأحضاِن الطّبيعِة.

   ب- ما المكاُن الّذي كاَن الّشاعر يلجاأ اإِليه للتاأّمِل والهروِب ِمْن َصَخِب الحياِة؟

  1- بيَن ال�أزهار الُمَتَفتِّحِة وال�أشجاِر الباِسَقِة.        2- َعلى شاطِئ النّْهِر، َحْيُث الِمياُه الُمَتَدفِّقُة.

ماِء.  4- َتْحَت َصْفصاَفٍة واِرَفٍة في ُدجى اللّيِل. َهبيَِّة، وَتْحَت قُبَِّة السَّ ماِل الذَّ   3- بيَن كُثباِن الرِّ

؟    جـ- َكْيَف َتْبدو الطّبيعُة في النّصِّ

   1- كئيبًة تُشاِرُك الّشاعَر اأحزانَُه.             2-  َسعيدًة َتْبَعُث التّفاؤَل والطّماأنينَة.

ِب والّدْهَشِة. َدًة َوراِفَضًة لِْلَبَشِر.                   4-  ُمْسَتْسِلَمًة َوُمْفَعَمًة بالتَّعجُّ   3 - ُمَتَمرِّ

   د- اأْيَن كاَن الّشاعُر ُيطالُِع َوْجَه محبوبِتِه؟

   1- َتْحَت النّخيِل.                  2- ِعْنَد النّْهِر.  

   3- في ِظلِّ الّصْفصاَفِة.              4- َبْيَن الّزهوِر.

   هـ-َكْيَف يبدو الّشاعُر في قوله: اأُمـرُّ بـَِعيني ِخـلاَل الّسماِء؟

  1- ساِرحاً.               2- ُمَفكِّراً .             3- ُمتشائماً.           4- ُمَتفائِلاً.

ُد اأنْفاَسها؟ 2 اأْيَن كانَِت الطّيوُر تَُردِّ

؟ 3 ما َسَبُب نُواِح الَحمامِة، َكما َفِهْمنا ِمَن النّصِّ
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4 َمتى كاَن الّشاِعُر َيعوُد اإلى بيِتِه؟

5 لِماذا َسُيعاِوُد الّشاعُر الرُّجوَع اإلى اأْحضاِن الطَّبيَعِة؟

ُد َمعالَِم تِْلَك اللّْوَحِة. أبياِت ِمن )1-5( لَْوَحًة ِشْعِريًَّة للطَّبيعِة، نَُحدِّ 6 َرَسَم الّشاِعُر في ال�

آتيِة:  ثانياً- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب َعن ال�أسئلِة ال�

1 ِبَم يوحي َلنا ُعْنواُن الّنصِّ ؟

آتيِة:  2 نَُبيُِّن َدل�لَة الِعباراِت ال�

  اإلى اأن َيَمــلَّ الدُّجى َوْحَشتي. 

ـَـــــْر.    واأْطِرُق ُمْستغِرقاً في الِفك

ـَـــْر.   َشـــريَد الفؤاِد كئيَب النَّـظ

3 ما العاِطَفُة اّلتي َسْيَطَرْت َعلى الّشاِعِر في هذه اْلَقصيَدِة؟

4 ُنَبيُِّن َجماَل الّتصويِر في قوِل الّشاعِر:

ْحُب َضْوَء الَقَمْر َجْر        وغاَزلَِت السُّ  اإذا داَعَب الماَء ِظلُّ الشَّ

ـَـَبـْر  َوَمرَّ َعلى النَّْهِر َثْغُر النّسيِم          ُيَقبــــِّـُل كُـــلَّ شـِــراٍع عـ

ـَـــْر          ُهنالَِك َصــْفصافٌة في الدُّجى      كاأنَّ الظَّلاَم بِهـــا ما َشــعـ

5 َعلاَم َيُدلُّ اْسِتْعماُل الّشاِعِر اْلَكثيُف ِلُمْفَرداِت الّطبيَعِة؟ 

َحر(. جى، السَّ تية: )الّليل، الدُّ ْوقاِت ال�آ 6  ُنَبيُِّن َدل�لَة َتْعبيِر الّشاِعِر عن اْل�أ

جى والّظلاِم(  ِثِه َعِن )الدُّ ( في البيِت الّسابِع، َبْعَد َتَحدُّ لِّ ٧ َهْل ُوفَِّق الّشاِعُر في استخداِم َكِلَمة )الظِّ

في البيِت الّسادِس؟ ُنعلُِّل ذلَك.
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 ثالثاً- اللّغة:

1- ما َجْمُع )الَقَدر( في البيِت الثّالث؟

أْقداُر.           جـ- الُقُدراُت.           د- الَمقاِدُر.  اأ- الَمقاديُر.       ب- ال�

2- نُسّمي َصْوَت الَحماِم َهديلاً، فماذا نقوُل لَصوِت: 

 الّشجر.      الماء.    الغراب.   الجمل.    الّشاة.   الثّور؟            

 القواعُد اللَُّغِويَُّة

اْسما الزَّماِن والَمكاِن

آتيَة: أمثلَة ال�  نَقراأ ال�

ْصليَّ ِشْبُه الجزيرِة الَعربيَِّة. 1- اأفاَد الباِحثوَن اأنَّ َمْنشاأ الّتين ال�أ

ْوِدَيِة. 2- َتْنمو اأْشجاُر الّتين بِفَلْسطيَن َعلى ُسفوِح الِجباِل، َوفي َمْجرى اْل�أ

راعيَِّة في ِفَلْسطيَن. 3- َموِسُم َقْطِف الّتين ِمْن اأْجَمِل اْلَمواِسِم الزِّ

هازيِج الِفَلْسطينّيِة. 4- َيَتَغّنى الفّلاحون في َمْجِلِسهم ِبال�أ

5- َتْنَضُج ثماُر الّتيِن في ُمْسَتَهلِّ َشْهِر تّموَز.
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نسَتْنِتُج:

ماِن والَمكاِن: اْسماِن ُيْشَتّقاِن َعلى َوْزٍن واحٍد، وَيُدلّ�ِن َعلى َزَمِن وقوِع الِْفْعل، اأْو َمكانِِه،      اْسما الزَّ

   وذلك كما ياأتي: 

حيح مضموم الَعْيِن، اأو مفتوِحها في المضارع، ومن الفعل  1- ُيْشَتّقاِن من الِفْعِل الثُّلاثّي الصَّ

معتّل ال�آخر، َعلى َوْزِن )َمْفَعل( مثل: ماأَكل، َمْشَرب، َمْسَعى. اأو َعلى َوْزِن )َمْفِعل( من 

حيِح َمْكسوِر الَعْيِن في المضارع، مثل َمْجِلس، ومن الفعل المثال الواوي، مثل  اْلِفْعِل الصَّ

جوف اليائي، مثل: َمسيل. َمْوِقف، ومن ال�أ

 2- ُيْشَتّقاِن ِمَن اْلِفْعِل َغْيِر الّثلاثيِّ َعلى َوْزِن ُمضاِرِعِه، َمْع اإِْبداِل َحْرِف الُمضاَرَعِة ميمًا َمْضموَمًة 

ِخِر )على وزن اسم المفعول(، ِمْثل: اأْخَرَج: ُمْخَرج، التقى: ُمْلَتقى. َوَفْتِح ما َقْبَل ال�آ

3- ُيْعَرباِن َوفق َمْوِقِعِهما في الُجْمَلِة، َفُيْمِكُن اأْن َيكونا ُمْبَتداأ، مثل: مهِبُط الطائرِة 

. ثريُّ الّساعَة الّسابعَة مساًء، اأو اأْن َيكونا فاِعلًا مثل: اأْعَجَبني َمْسِجُد القريِة ال�أ

ْت ِمْنُه كُلُّ َكِلَمة،  أمثلِة، اأِهَي اأْسماٌء اأْم اأفعاٌل؟ َوما الِْفْعل الّذي اْشُتقَّ نة في ال� ما نَْوُع الكلماِت الملوَّ

اأثُلاثيٌّ اأْم َغْيُر ثُلاثّي؟ َوما َدل�لُة كُلِّ َكِلَمة َعلى الّزماِن اأو الَمكاِن؟

أّوِل، ِهَي اْسٌم ُمْشَتّق ِمْن ِفْعٍل ثُلاثِيٍّ ُهَو )نَشاأ، ينشاأ(، َوِهَي َعلى َوْزِن  نُلاِحُظ اأنَّ )َمْنشاأ( في الِْمثاِل ال�

)َمْفَعل(، َوَتُدلُّ َعلى َمكاِن ُحدوِث الِْفْعل. َوَكِلَمة )َمْجرى( في الِْمثاِل الثّاني ُمْشَتّقة من ِفْعٍل ثُلاثيٍّ ،ُهَو 

)َجرى(، ووزنُها )َمْفَعل( وَتُدلُّ َعلى َمكاِن الَْجرياِن. َوفي الِْمثاِل الثّالِث، جاَءْت َكِلَمُة )َموِسم( ُمْشَتّقة 

ِمْن )َوَسم( َوِهَي َعلى َوْزِن )َمْفِعل(، اأّما )َمْجِلس( في الِْمثاِل الّرابع، فهي اسم ُمْشَتّق من الِْفْعِل الثّلاثّي 

( في الِْمثاِل الخامس  )َجَلس(، وَدلَّْت َعلى َمكاِن الُجلوِس، وجاَءْت َعلى َوْزِن )َمْفِعل(، َوَكِلَمة )ُمْسَتَهلُّ

ُمْشَتّقة ِمَن الِْفْعِل َغْيِر الثّلاثّي )اْسَتَهّل( َوجاَءْت في الِْمثاِل دالًَّة َعلى زماِن الِْفْعِل. َوِهَي َعلى َوْزِن اسم 

المفعول )ُمْسَتْفَعل(.

نُناقُِش َونُلاِحُظ 
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 تدريباٌت: 

َتدريب )1(

ُد اأْسماَء الّزماِن اأِو الَْمكاِن فيما ياأتي، ثُمَّ نَُبيُِّن اأوزانَها:   نَُحدِّ

ِــَع ُمستشــِرفًا        لقاَءِك في الَموِعِد الُمْنتـَـــَظـْر ْرجـــ   اأ- فاأْمضي ل�أ

 �ِ ٞ ِ رِزُۡ�َها َوَيۡعلَُم ُمۡسَتَقرََّها َوُمۡسَتۡوَدَ�َهاۚ ُ�ّ �ِض إِلَّ َ�َ ٱ�َّ
َ
 ب- قال تعالى:"َوَما ِمن َدآبَّةٖ ِ� ٱۡ�

بنِٖي ٦"                                                                   )هود: 6(  كَِ�ٰٖب مُّ
ِجّلاِء. َلحاِء، وَمحَضُن اأنَبِل الّنبلاِء مَن الّصحابِة ال�أ جـ- ِفَلْسطيُن َمهوى الُعّباِد الصُّ

يِن. ل�ِت الَحديثِة ِفي الَمْصَنِع واْلَمْزَرَعة ُيَعدُّ َسيفًا ذا َحدَّ د- اإّن استعماَل ال�آ

فائدٌة

  - تُْسَتْعَمُل َبْعُض الكلماِت ِمْن اأْسماِء الَمكاِن َمزيَدًة بالتّاِء، ِمْثل: 

         َمْدَرَسة،  َمْطَبَعة، َمْزَرَعة.

    - ُيصاُغ اسُم المكاِن َسماعاً، مثل: َمطار، مسار، مغِرب، مشِرق، مسِجد.    
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َتدريب )4(

 نُْعِرُب الكلماِت الّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ ٥".                                     )القدر:5( 1-  قال تعالى: "َسَلٌٰم ِهَ َحتَّ

ْيِه. ُجِل َبْيَن َفكَّ 2- َمْقَتُل الرَّ

ۡبُح بَِقرِيٖب ٨١"                       )هود: ٨1( لَۡيَس ٱلصُّ
َ
ۡبُحۚ أ 3- قال تعالى: "إِنَّ َموِۡعَدُهُم ٱلصُّ

َتدريب )3(

اأ- نميز اسم المكان من اسم الزمان فيما تحته خّط مّما ياأتي:

1-      اللّيُل ماأَمُن الخائفين.                 ِمْن ماأَمِنِه ُيؤتى الَحِذُر.

أمُّ ابَنها في الُمعَتَقل.           ُمْعَتَقُل اأخي كان في الّساعِة الثالثِة فجراً. 2-      زارِت ال�

ماِن في ال�أولى، وَعلى الَمكاِن في  ب- نََضُع َكِلَمَة )ُمْجَتَمع( في ُجْمَلتيِن ُمفيَدتيِن، بَِحْيُث َتُدلُّ َعلى الزَّ

الثّانِيِة.

َتدريب )2(

آتيِة: أفعاِل ال� ماِن اأو المكاِن ِمَن ال�   نَصوُغ اأْسماَء الزَّ

، َهَبَط، صاَف.    َعَبَر، لَجاأ، َوَعَد، َحلَّ

   اأقاَم، اْرَتَقى، انَْتهى، َصلّى، اْعَتَرَك.
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التّعبيُر

الّسيرُة الّذاتيَُّة

اأْصَبَحِت الّسيَرُة الّذاتيُة ِفي َعْصِرنا الحالِيِّ َمهارًة ل� ِغًنى َعْنها؛ لِْلُحصول َعلى فُْرصِة َعمٍل ُمناِسبٍة في 

ميَن في سوِق الَْعمِل . ظلِّ التّنافُِس الَمْحموِم بيَن الُمَتقدِّ

َتْعريُف الّسيرِة الّذاتّيِة:

خُص عْن نَْفِسِه، َوهَي  نُها الشَّ  الّسيرُة الّذاتّيُة ِهَي بِطاقُة َتعريٍف، َتَتَضّمُن َمعلوماٍت تفصيلّيًة ُمَوثََّقًة ُيدوِّ

لاتِِه وقُُدراتِِه.  الَْوسيَلُة الّتي تَُمكُِّن صاِحَبها ِمْن ُمقابَلِة اأْرباِب الَعمِل واأْصحاِب الَقراِر، وَتْعريِفهم بُمؤهِّ

أيِّة ِجَهٍة  أْهِليَِّة اأِو الرَّْسمّيِة، اأْو لِ� ساِت ال� ُم ُمْرَفَقًة بَِطَلِب الوظيفِة، اأْو َطَلِب ال�لِتحاِق باإِْحدى الُمَؤسَّ وتَُقدَّ

اأْخرى َتْطلُُبها ِمْنُه.

عناصُر الّسيَرِة الّذاتّيِة:

 َتْشَتِمُل الّسيَرُة الّذاتيَُّة على الَعديِد ِمَن العناصِر، اأْبَرُزها:

لاُت الِعلميَُّة، والِخْبراُت، والّدوراُت التّدريبّية، والَمهاراُت، والهواياُت  الَمعلوماُت الّشْخصيَُّة، والُمَؤهِّ

فين وعناويُنهم. ِم، واللّغاُت الّتي يتقُنها، واأْسماُء الُمَعرِّ الخاّصُة بالمتقدِّ

ُمواصفاُت الّسيرِة الّذاتّيِة وخصائُِصها:

  ِصْدُق المعلوماِت وِدقَُّتها.

  تنظيُم المعلوماِت وترتيُبها َوْفَق العناصِر والعناويِن اّلتي يشتمُل عليها نموذُج الّسْيَرِة الّذاتّيِة.

  ارتباط الَمْعلوماِت الواردة فيها بالوظيفة.

  الوضوُح والّتركيُز في تقديِم المعلوماِت.

  سلامُة الّلغِة، وُحْسُن الّتنسيِق.

َقٍة من الّشهاداِت، والِخبراِت، والّدوراِت،    توثيُق المعلوماِت الواردِة في الّسيَرِة باإرفاِق صوٍر ُمَصدَّ

ِم. نشطة الخاّصة بالُمَتَقدِّ وال�أ

طالِة. يجاُز، وعدُم ال�إ   ال�إ
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 المعلوماُت الّشخصّية )ال�أساسّية(:

      ال�سم:................................ 

       تاريُخ الميلاد:...........................         مكاُن الول�دة:........................

      الحالُة ال�جتماعّيُة:.......................

      الُعنواُن:    البريدّي:.......................  

لكترونّي:.....................                  ال�إ

                 رقُم الهاتِف ورقُم الفاكس:..........

لاِت ال�أدنى(: ٍل، ثُّم الُمَؤهِّ لاُت العلمّية )نبداأ باأعلى ُمَؤهِّ   الُمَؤهِّ

ص:..............................       اْسُم الّشهادِة:...........................  التَّخصُّ

َسُة التَّعليمّية:.......................  َسنة الحصوِل على الّشهادة:................       الُمؤسَّ

      التّقديُر:................................

أْقَدُم َزَمِنّياً(:    أْحَدُث، فال�  الخبراُت الَعملّية )ال�

      مكانُها:............................    ُمّدتُها:..................................

 الّدوراُت التّدريبّية:

      مكانُها:............................    ُمّدتُها:..................................

  المهاراُت: )مثل مهارات اإتقان استخدام الحاسوب، ومهارات الطّباعة والتّصميم....(

 الهوايات:.......................................................

  اللّغات ال�أجنبّية:      اللّغة:....................

      القراءة:    )مقبول، جّيد، جّيد ِجّداً، ُمْمتاز(.     

      الكتابة:   )مقبول، جّيد، جّيد ِجّداً، ُمْمتاز(.  

      الُمحادثة: )مقبول، جّيد، جّيد ِجّداً، ُمْمتاز(.   

، ورقم الهاتِف، والُعنواَن فين ِمّمن لَهم ِصلٌة بالَعمل، وتتضّمُن ال�سَم، والُمسّمى الوظيفيَّ  اأسماء الُمعرِّ

لكترونّي.     البريدّي وال�إ

 مرفق صورة عن جواز الّسفر، مرفق صورة شخصّية.

                    َنموذٌج للّسيَرِة الّذاتيَِّة
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

َصلاُح الّديِن ال�أّيوبيُّ  الَوحدُة    
الّسادسة

زيَن َمْن َجَمَع اإِلى َشجاَعِتِه  َقلَّما نَِجُد فيما نُطالُِعُه ِمْن ِسَيِر الفاتِحيَن الُعَظماِء، َوالقاَدِة الُمَبرِّ

فيَعِة،  الرَّ نْسانيَِّة  ال�إِ َوالِقَيِم  أْخلاِق  ال� َميداِن  في  اآَخَر  نُبوغاً  الَوغى  َمياديِن  في  َونُبوِغه  َوِحْنَكِتِه 

أيّوبِيِّ الّذي َبَهَر  َكما نَِجُدُهما ماثِلْيِن بِاأْبهى صوَرٍة في َشْخصيَِّة القائِِد الُمْلَهِم َصلاِح الّديِن ال�

ِتِه ِمْن ُمْنَجزاٍت َحْربِيٍَّة َوَحضاريٍَّة، ِهَي اأْقَرُب ما َتكوُن اإِلى  أمَّ َقُه ل� َزمانَُه َوما َبْعَد َزمانِه، بِما َحقَّ

الُمْعِجزاِت. 

َرًة ِمْن سيرِة هذا القائِِد الَعظيِم  ُن َشَذراٍت َواإِْشراقاٍت نَيِّ َوالَموضوُع الّذي َبْيَن اأْيدينا َيَتَضمَّ

ِتِه من الخالديَن. الّتي َجَعَلْتُه في ِوْجداِن اأْبناِء اأمَّ
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؛ َفقْد سالَْت في  أيّوبيِّ َة َكما تُثيُر سيرُة صلاِح الّديِن ال� َة والَكراَمَة والُقوَّ ما ِمْن سيَرٍة تُثيُر في نُفوِسنا الِعزَّ

أْحداِث اأْقلاٌم َواأْقلاٌم؛ بِاعتباِرِه َبَطلاً ِمْن اأْبطاِل التّاريِخ،  أْعماِل َوال� َرْسِم َشْخِصيَِّتِه الحاِفَلِة بِالَجليِل ِمَن ال�

وفاِرساً ِمْن فُْرساِن الُعصوِر، َحتّى َغدا رمزاً وِشعاراً ِمْن ِشعاراِت النِّضاِل والِكفاِح، َيَتَرّدُد اْسُمُه كُلَّما َدَهَم 

ئاُب ِمْن كُلِّ َحَدٍب َوَصْوٍب. َة حاِدٌث َجَلٌل، اأْو َوَقَعْت في َماأِْزٍق َحِرٍج، َوَتكالََبْت َعَلْيها الذِّ أمَّ ال�

ُولَِد قائُدنا في )َتْكريت( الواِقَعِة َبْيَن َبْغداَد والَمْوِصِل، َوكاَن اأبوُه حاِكماً لَِقْلَعِتها، َوَشبَّ في ِحْصِن 

َبْعَلَبَك، َوَقضى َحياَتُه َعلى اأْبواِب الُحصوِن والِقلاِع َحتّى َهيَّاأُه الَقَدُر لَِزعاَمِة ِمْصَر، َفالَْتَفَت َحوالَيِه َفاإِذا 

مٌة على حالِها، والُفْرَقُة َتْنُخُر اأْوصالَها، واإذا بالِْفَرنَْجِة الغاِصبيَن َيصولوَن َوَيجولوَن، في اأْرجاِء  ُة ُمَقسَّ أمَّ ال�

ًة، وفي بيِت الَمْقِدِس خاّصًة، َيْسَتْعِبدون اأْهَلها، َوُيَدنِّسوَن ُمَقدَّساتِها بلا راِدٍع يَردُعُهْم، اأو  الّشاِم عامَّ

ِهْم. قُّوٍة توِقُفُهْم َعْنَد َحدِّ

َتُه الّتي اأَمَرها اللُّه بالَوْحَدِة َوال�ْعِتصاِم بَِحْبِلِه، ُدَوْيلاٍت َوَممالَِك  لََقْد هاَل صلاَح الّديِن اأْن َيرى اأمَّ

َتَتصارُع َوَتْقَتِتُل، َوَيكاُد َمْرَكُبها َيْغَرُق في ِخَضمِّ الِخلافاِت الَمْذَهبيَِّة 

ُنُه  رِّ الّتي تَُمكِّ ليَمِة اأنَّ َكِلَمَة السِّ والطّائِفيَِّة والِعْرِقيَِّة، َفاأْدَرَك بِِفْطَرتِِه السَّ

َدنَِس  ِمْن  ِتِه  اأمَّ واْسِتْنقاِذ  بِلاِدِه،  لَِتْحريِر  الَكبيِر  َمْشروِعِه  َتحقيِق  ِمْن 

الُمْحَتلّين ِهَي الَْوْحَدُة والتّعاُضُد َبْيَن الُمْسِلميَن، َفَعِمَل َعلى َتْجسيِد 

َة،  أمَّ َد ال� هذا الَهدِف النّبيِل ُزهاَء َعْشِر َسنوات، اْسَتطاَع ِخلالَها اأْن ُيَوحِّ

َوَيْجَمَع َشْمَل اأْمصاِرها، َول� ِسيَّما ِمْصَر والّشام والِعراق، َتْحَت ِقيادٍة 

ْعداِد تِْلَك في َقْلِبِه  واِحَدٍة َولِواٍء واِحٍد، وكانَِت الُْقْدُس في مرحلِة ال�إ

َوِوْجدانِِه، َفكاَن ل� َيْغِمُض لَُه َجْفٌن، َول� َيْسَتريُح لَُه باٌل، َول� َيطيُب 

( َوَغْيَرُه ِمْن بِلاِد الُمْسِلميَن  لَُه َطعاٌم َحتّى َيرى َمْسرى الّرسوِل )

َرًة ِمْن ِرْبَقِة ال�ْحِتلاِل الَبغيِض، َوكاَن ِعْنَدُه -َرِحَمُه اللُه-  طاِهَرًة ُمَطهَّ

ِمْن َهمِّ الُقْدِس َهمٌّ َعظيٌم ل� َتْحِملُُه الِجباُل.

صلاُح الّديِن َوَمْعَرَكُة ِحّطيَن:

َبْعَد اأْن اأقاَم َصلاُح الّديِن َدْولًَة َقِويًَّة، َونََجَح في َتْوطيِد َدعائِِمها وَتْعِبَئِة َمواِرِدها، َواْطَماأّن اإِلى َسلاَمِة 

ِة  اأميِر الَكَرِك الَمْعروِف بِِشدَّ َجْبَهِتِه الّداِخليَِّة، َعَزَم َعلى َرْدِع )رينالد دي شاتيون( الَمْعروِف بـ )اأْرناط( 

 الِخَضّم: الجمع الكثير، 

  والبحر الواسع.

 اأْمصار: جمُع ِمْصر، َوهي الُبلدان. 

 ِربقة: الكرب والّشّدة، وجمعها: 

  ِرباق. 
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َرِة  َهَوِسِه وِحْقِدِه َعلى الُمْسِلميَن، اإِْذ َتمادى في َغيِِّه َواْعِتداءاتِِه الُمَتَكرِّ

ِدِه بَِضماِن َسلاَمِتها،  َعلى َقواِفِل الُحّجاِج َقْتلاً َوَسْطواً َوَتْنكيلاً، َرْغَم َتَعهُّ

وَعَدِم ال�عتداِء َعَلْيها، لِكنُّه، َكَداأِْب الُغزاِة الغاصبيَن، َغَدَر ونََكَث، َفَلْم 

أْرُدنِّ قاِصداً  ْلطاُن ُبّداً ِمْن ُمواَجَهِتِه، َوَمْن َيْدعمونَُه ِمْن اأَمراِء الِفَرنَْجِة، َفانَْطَلَق بَِجْيِشِه َوَعَبَر نَْهَر ال� َيِجِد السُّ

َيْنَتِظُر قُدوَم الّصليبّييَن الّذيَن َتمْرَكزوا َفْوَر َسماِعهْم بَِتَحرُِّكه باأعداٍد  َل َعلى َسْطِح َهَضَبِتها،  َفَتَمهَّ َطَبريّة، 

َكثيَفٍة قُْرَب َمْرِج َصّفوريّة  الَقريِب ِمْن َعكّا.

ْلطاُن قُدوَمُهْم اإِلى الَمْوِقِع الّذي اْختاَرُه لُِملاقاتِِهْم، َوَرِغَب في اْسِتْدراِجِهْم اإِلَْيِه لَِجْدبِِه  َوحيَن اْسَتْبَطاأ السُّ

( في َغْزَوِة َبْدٍر، فاَجاأُهم بِِحْنَكِتِه الَمْعهودِة بُِهجوٍم  َوِقلِّة مائِِه، ُمْسَتْلِهماً في ذلك ما َفَعَلُه َرسولُنا الَكريُم )

ُهْم اإلى ُمغاَدَرِة َمْوِقِعِهِم الَحصيِن ُمتَِّجهيَن  ُمباِغٍت َعلى َمديَنِة َطَبريّة، واقَتَحمها في ساعٍة واحدٍة؛ ما اُضَطرَّ

ْلطاِن نََباأ َتَحرُِّكِهْم َهَتَف َفِرحاً: )الحمُد للِّه، هذا ما كُنُت اأْرجو(. َصْوَب َطَبريّة، َوحيَن نَما اإلى السُّ

ليبيُّ َمشاِرَف ِحطّيَن، وكاَن ذلَك في َيْوٍم قائٍِظ، فانَْبرى َصلاُح الّديِن  َوُسرعاَن ما َبَلَغ الجيُش الصَّ

ٍة، وانَْدَفَع ُجنوُدُه  فِر، وَوْهِج الّشمِس، وَحَمَل عليهم بِِشدَّ لُِملاقاتِِهْم، َولَّما يستريحوا َبعُد من َوْعثاِء السَّ

)اللُّه  هادٍر  بَِصْوٍت  َيصيحوَن  َوُهْم  النَّظيِر،  ُمْنَقِطِع  بَِحماٍس  َصْوَبُهْم 

الِفَرنَْجِة،  َشْمُل  َتَشتََّت  وال�ْقِتتاِل  الَهْوِل  ِمَن  َيْوميِن  وخلاَل  اأْكَبُر(، 

دوَن  َوحالوا  الُمسلموَن،  فَتِبَعهم  ِحطّيَن،  بَِتلِّ  فُلولُُهْم  واعَتَصَمْت 

اليابَِسِة  ال�أْعشاِب  في  النّيراَن  واأشعلوا  َطَبريّة،  ُبحْيَرِة  اإلى  ُوصولِِهْم 

َيْسَتطيعوا  َفَلْم  والظََّماأ،  الَْحرُّ  َعَلْيِهُم  فاْجَتَمَع  بَِمواِقِعِهْم،  الُمحيطِة 

أْرُض  َع َكيانُُهم وانَْفَرَط ِعْقُدُهم، َواْكَتظَِّت اْل� اأماَم َضرباِت جيِش صلاِح الّديِن، َفَتَصدَّ موَد طويلاً  الصُّ

بَِقْتلاُهْم واأْسراُهْم، وكاَن في ِعداِد ال�أْسرى الَمِلُك )ُغوِدْفري(، واأخوُه الملُك )َبْلدِوين(، و)اأْرناط( اأميُر 

ْلطاُن؛ لِقاَء ما ارَتَكَبُه من جرائَِم بَِحقِّ الُمسِلميَن. الَكرك، الّذي اأجهَز عليِه السُّ

وانَْجَلِت المْعَرَكُة َعْن نَْصٍر َسريٍع وحاِسٍم للُمْسِلميَن، َوهزيمٍة َشنيعٍة للِفَرنجِة الغاصبيَن، وكاَن ذلَك 

أّول َسَنَة خمِسِمئٍة وثلاٍث وَثمانيَن للهجرِة، فكاَن يوماً تاريخّياً اأغرَّ في  في الّسابِع والِعْشريَن ِمْن ربيع ال�

حياِة الَعرِب والُمسلميَن، باَت َمقروناً بِاأْمجاِدِهِم الُكْبرى، في َبْدٍر والقاِدِسّيِة والَيْرموِك.

 الَهَوس: خّفة العقل والجنون.

 وعثاء: المشّقة والتّعب.

 فلولهم: الكتائب المنهزمة.
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َوَتَرتََّب َعلى هذا ال�نتصاِر انِْكشاُف الِقلاِع والُحصوِن الّتي اأقاَمها الّصليبّيون اأماَم الجيِش الُمنَتصِر، 

َفَسَقَطْت تِباعاً في َيِد َصلاِح الّديِن، ِمْثَل: َطَبريّة، وقيسارية، وعكّا، ويافا، ونابلس، وبيروت، فاأْضَحِت 

ِة النّابِِض، وذراِعها الَمتيِن. أمَّ َدًة لَِفْتِح َبْيِت الَمْقِدِس، َقْلِب ال� الطَّريُق ُمَمهَّ

َفْتُح َبْيِت اْلَمْقِدِس:

ُر اإلى َبْيِت الَمْقِدِس الّتي نََذَر نَْفَسُه لَها طيَلَة َحياتِِه،  ه القائُد الُمَظفَّ َبْعَد نَْصِرِه الُْمَؤزَِّر في ِحطّيَن َتوجَّ

وكاَن النّاِصُر َيْعَلُم اأنَّ الِفَرنَْجَة َحَشدوا فيها خيَرَة فُْرسانِِهْم واأعَظَم قُّواِدِهم َوُملوِكِهْم، َفحاَصَرها ِحصاراً 

سلاِم،  ْلِح، َوَدَخَلها َصلاُح الّديِن في َيْوٍم ِمْن اأْعَظِم اأيّاِم ال�إ َشديداً، َحَتى اأجبَر ُملوَكها َعلى َطَلِب الصُّ

في الّسابِع والِعْشريَن ِمْن َرَجَب َسَنَة خمِسمئٍة وثلاٍث وَثمانيَن للهجرِة، َوحيَن َوِطَئْت َقَدماُه ساحاِت 

الَمْسِجِد ال�أْقصى َذَرَفْت َعْيناُه الّدموَع َفَرحاً واْبِتهاجاً، واأَمَر بَِتْطهيِر المسجِد ال�أقصى الُمبارِك والّصخرِة 

الُمشرَّفِة، وغْسِلهما بماِء الَوْرِد. وفرَح المسلموَن بهذا الفتِح العظيِم، 

َدهم، واأعاَد اإليِهْم َمديَنَتُهم الغاليَة، َبْعَد اأْن َرَزَحْت َتْحَت  الّذي وحَّ

ال�حتلاِل الّصليبّي تِْسَعَة ُعقوٍد ونّيٍف.

عُر ُمهلِّلاً وُمَهنِّئاً بتحريِر الُقْدِس وعْوَدتِها اإلى ِحمى العرب والمسلمين، وِمْن ذلك ما قاله  وانَْطَلَق الشِّ

ابُن الّساعاتي:

   َجَلْت َعَزماتَُك الَْفْتَح الُمبـينا     َفَقْد َقرَّْت ُعيــوُن الُمْسِلــميــنا

   َتُهزُّ َمعاِطَف الُْقدِس اْبِتهاجاً     َوتُْرضي َعْنَك َمكََّة والَحجونا

   َفَقْلُب الُقْدِس َمْسروٌر َولَــْول�     ُسطاَك لَكاَن ُمْكَتِئبــاً َحــزيـنــا

 عزماتك: مفردها الَعْزمة، وهي

   الّصبر والجلد. 

 معاطف: مناطق واأحياء. 

 الَحجون: جبل في مكّة.

 سطاك: شّدتك.

 رزحت: وقعت تحت سيطرته.
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ِصفاتُُه واأْخلاقُُه:

َل َصلاُح الّديِن بَِتساُمِحِه واإِنْسانّيِتِه الّرفيَعِة َماأَْثَرًة َخلََّدها التّاريُخ، َوَسطََّرها بُِحروٍف ِمْن نوٍر َعلى  َسجَّ

َسِة مَن الِفَرنَْجِة الُمحتلّيَن، واأْطَلق َسراَح اأمرائِِهْم  َصَفحاٍت ِمْن َذَهٍب؛ اإِْذ َعفا َعْن قاِطني المدينِة الُمَقدَّ

هاتِِهْم، لم َيقتْل منهم اأحداً، كما َفَعَل اأْجداُدُهم حيَن  وُجنوِدِهم الُمعتقليَن رفقاً باأبنائِهم وزوجاتِهم واأمَّ

َسَة، َواإِنّما َسَمَح  اأبادوا بَِدٍم باِرٍد قُراَبَة َخْمَسٍة وسبعيَن األفاً ِمَن الُْمْسِلميَن ِعْنَد اْغِتصابِِهم الَمديَنَة الُمَقدَّ

ْعجاَب َحتّى ِمَن الَغربّييَن اأنُْفِسِهم، الّذيَن اأشادوا  لَُهم بِالُخروِج اآِمنين بُِكلِّ اأمِتَعِتهم وَثرواتِِهم؛ ما اأثاَر ال�إ

بَِشجاَعِتِه، َونَّوهوا بَِكريِم ِخصالِِه َوَمزاياُه الّتي َخلََّدِت اْسَمُه في التّاريِخ، َوَجَعَلْت لَُه ِذْكراً في العالَميَن.

وفاتُُه:

انَْتَقَل َصلاُح الّديِن ـ َرِحَمُه الله ُـ اإلى باِرئِِه، في الّسابِِع والِعْشريَن ِمْن َصَفَر َسَنَة َخْمِسِمَئٍة َوتِْسٍع 

الَْمْسِجِد  ِمَن  الَقريَبِة  )الكلاسة(  َمْقَبرِة  في  َوُدِفَن  لِْلِهْجَرِة،  َوَثمانيَن 

، َوقيَل اإنَُّه ُدِفَن َمَعُه في َرْمِسِه َسْيُفُه الّذي صاَحَبُه في ِجهاِدِه  أَمويِّ اْل�

وِجلادِه، اإْذ كاَن َقْد اأْوصى في اأواِخِر َحياتِِه اأْهَلُه َوَذويِه: "اأِن اْدِفنوا 

َمِعَي في َقْبري َسْيفي الّذي حاَرْبُت فيِه؛ لَِيكوَن َخْيَر شاِهٍد َيْوَم الِقياَمِة".

َتَرَك سيَرًة  واإِنّما  َول� َعقاراً،  َوفاتِِه مال�ً  َبْعَد  َيْتُرْك  لَْم  َوَمباِهِجها،  نيا  الدُّ َعِن  اللُّه عاِزفاً  َرِحَمُه  كاَن 

ِجهاديًّة َعِطَرًة، ما زاَل النّاُس َيْذكُرونَها في كُلِّ اآٍن، َوَيَتَطلَّعون اإِلَْيها في كُلِّ َمكاٍن. 

 َرْمس: قبر.
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

جاَبَة الّصحيحَة لُِكلٍّ ِمّما ياأتي: 1 نَْختاُر ال�إ

أيّوبيُّ في:    اأ- ُولَِد القائُِد َصلاُح الّديِن ال�

1- ِدَمشَق.           2- القاهرِة.                 3- َتْكريت.               4- قيساريّة.

   ب- ُعِرَف )رينالد دي شاتيون( بـ:

أَسِد.             3- َثْعَلِب الّصحراِء.       4- بلدوين 1- اأْرناَط.            2- َقْلِب ال�

ليبّيوَن َفْوَر َسماِعهْم بَِتَحرُِّك جيش صلاح الّدين باأعداٍد َكثيَفٍة قُْرَب:    جـ- َتمْرَكَز الصَّ

ر. فَّ 1- َمْرِج ابن عامر.    2- َمْرِج صّفوريّة.            3- َمْرِج دابق.            4- َمْرِج الصُّ

  د- اأّوُل ِحصٍن َحّررُه َصلاُح الّديِن َبْعَد معَرَكِة ِحطّين:

1- َطَبريّة.             2- َعكّا.                   3- يافا.                  4- اأنطاكّية.

سلامّية عندما تولّى صلاُح الّديِن زعامَة ِمصَر؟ أّمُة ال�إ 2  ما الحالة الّسياسّية الّتي كانْت عليها ال�

3  ما الّسبيُل الّذي َسَلَكُه صلاُح الّديِن في تحريِر بلادِه، واستنقاِذ اأّمتِه من َدنَِس الُمحتلّين؟

4 نذكُر الخطَّة الّتي لجاأ اإليها صلاُح الّدين في فتِح َطَبريّة.

5 ماذا فعَل جيُش صلاِح الّديِن بفلوِل الّصليبّييَن الّتي اعَتَصَمْت بَِتلِّ ِحطّين؟ 

6  نذكُر الوصّيَة الّتي اأْوصى بها صلاُح الّديِن اأهَلُه وَذويه قبَل وفاتِه.

آتيِة:  ثانياً- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب َعن ال�أسئلة ال�

1  يبدو َصلاُح الّديِن قاِئدًا ُمَتمرِّسًا في الحرِب، ُنبيُِّن ذلَك.

ّمِة العربّيِة وال�إسلامّية َزَمَن صلاِح الّديِن وحاِلها اليوَم؟ ُنبيُِّن ذلك. 2 َهْل َنِجُد َشبهًا َبْيَن حاِل ال�أ

ُة ال�إسلاميَُّة في سيرِة صلاِح الّديِن؟ مَّ 3 َكْيَف اأّثرت الحالُة الّسياسيَُّة اّلتي عاشتها ال�أ
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 ثالثاً- اللّغة:

ُح َجماَل التَّصويِر فيما َياأتي: 4 ُنَوضِّ

أْحداِث اأْقلاٌم.         أْعماِل َوال�           اأ-  َفسالَْت في َرْسِم َشْخِصيَِّتِه الحاِفَلِة بِالَْجليِل ِمَن ال�

          ب- َتُهزُّ َمعاِطَف الُْقدِس اْبِتهاجاً     َوتُْرضي َعْنَك َمكَّة والَحجونا.

ِة النّابِِض، وذراِعها الَمتيِن. أمَّ َدًة لَِفْتِح َبْيِت الَمْقِدِس، َقْلِب ال�           جـ- فاأْضَحِت الطَّريُق ُمَمهَّ

ُبَل اّلتي َنراها َكفيلًة ِبَتحريِر الُقدِس من الُمحتّلين. 5 نبّيُن السُّ

6  ما الّدروُس الُمستفادُة من سيرِة هذا القائِد الفّذ؟

1- نَْذكُُر ُمفرَد كُّل َجْمٍع ِمّما َياأْتي: دعائم، معاطف، ِخصال. 

2- نَْسَتعيُن بالُمْعَجِم، ونَْكُتُب ُمضارَع كلِّ ِفْعٍل مّما َياأْتي وَمْصَدَره َمَع الّشكِل التّام:

   َشَغَل، َعَزَم، َرَزَح، هاَل، حال، َذَرَف.

ُح الفْرَق في المْعنى َبْيَن الكلماِت الّتي تحَتها ُخطوٌط فيما ياأتي:  3-نَُوضِّ

 اأ- فكاَن يوماً تاريخّياً اأغرَّ في حياِة الَعرِب والُمسلميَن.   

ب- انَْتبْه لِما َيدوُر َحْولََك، ول� َتُكْن ِغّراً.

جـ- فاَجاأ الُمسلموَن جيَش ال�أعداِء على حين ِغرٍَّة.

4-نَِصُل َبْيَن البَلِد وما يناسبه:

الّشهباءِمصر

سراء والمعراجدمشق اأرض ال�إ

اأرض الّرافدينحلب

الفيحاءالقدس 

اأرض الكنانةالعراق
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ُبكائِيٌَّة اإلى اأبي فِراٍس الَحْمدانّي

:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

ُمحّمد اإبراهيم اأبو ِسنَّة شاعٌر ِمْصريٌّ ُولَِد عام 1٩3٧م، نُِشَرْت لَُه قصائُد ِعّدٌة في َعَدٍد 

دواويِنِه  ِمْن  والَعربّيِة،  الِمْصريِّة  الثّقافّيِة  والّدوريّاِت  ُحِف  والصُّ أدبّيِة  ال� الَمجّلاِت  ِمَن  كبيٍر 

تاِء(، و)اأجراُس المساِء(، و)َوْرُد الُفصوِل ال�أخيرِة( الّذي اأِخذْت منه  عريَِّة: )حديقُة الشِّ الشِّ

هذه القصيدُة الّتي َوّجهها اإلى اأبي ِفراٍس الَحْمدانّي، شاعِر بني َحْمداَن وفارِسِهْم، الّذي 

اأَسرُه الّروُم، وتاأّخَر ِفداؤُه كثيراً، وَيُبثُّ الّشاعر فيها ُهموَم بني قوِمِه واأحزانَُهم.
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ِمْن اأيَن تطلُُع

اأيُّها القمُر الّشاآميُّ

أقاِرِب والَمصائِِب والُقيوْد؟ الُمكبَُّل بال�

َقْلبي َعليَك ...

.. واأنَْت تعُبُر لِْلُحدوْد..

ُجْرحاً َتطاَوَل األَف عاْم

ُجْرحاً ِمَن الِخْذل�ِن

والّدْمِع الَكذوِب

َوِمن اأباطيِل الَكلاْم

ما ِزلَْت َترُجُف

ْتَك اأياُم كُلَّما هزَّ

راْم الضِّ

واأبوَك مقتوٌل

بسيِف َبني اأبيِه

هاْم واأنَت ما بيَن السِّ

تُْعطي لِفوضى ال�أرِض بعَض نِظاِمها

وتُقيُم ُحْلَمَك في النِّظاْم

عراِء َدْع ُزْمَرَة الشُّ

لِّ َفوَق اأرائِِك الذُّ

المنافِق

ُيْنِشدوَن وياأخذوَن

ويكِذبوَن وَيْفَخروَن

   الُمكبَُّل: الُمقيَّد. 

  الخذل�ن: الخيبة. 

 
 اأباطيـــل: ُمْفردهـــا: اأْبطولــَـة، وتطلـــق 

ـــا  ـــى كلِّ اأشـــكال الباطـــل، وكلِّ م عل

ـــادًة  ـــث وغـــرور، وتســـتعمل ع هـــو عب

فـــي صيغـــة الجمـــع.

راُم: اشتعال النّار .  الضِّ

 ُزْمرة: فوج، اأو جماعة، تجمع   

على: ُزُمرات، اأو ُزْمرات، اأو ُزَمر.

وهي  ال�أريكة،  جمع  أرائك:  ال�  

اأو  سرير  من  عليه  اتُّكَئ  ما  كُلُّ 

ة. فراش اأو منصَّ
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واأنت شاهْد

تمضي اإلى الّروِم الّذيَن

َتَربَّصوا

َتمضي لِما ل� َعيَب

فيه ...

اأبا فراٍس َتْبَتغي

»َمْجَد الَْعرْب« ..

َشّدوا َوثاَقَك

أْسِر َمْرحباً بال�

اأو بِالَْموِت ...

َيركُع َتْحَت اأْخَمِصَك الظََّفْر

وبنو العشيرِة يسِفكوَن

ِدماَءهم

وعلى الَمدى اأمٌّ تُصاْن

ِسرٌب من الِغرباِن

َيْنَعُق فوَق تاريٍخ ُمهاْن

اأمٌم ُيسابُِقها الّزماُن

فلا تُبالي َتْنَطوي

َخْلَف الّزماْن

اأمٌم تُساُق اإلى َمصائِِرها

ُيسابُِقها الّزماُن

َفَتْنَطوي

َحتّى لَُيْنِكَرها

الّزماْن

أْخَمُص: باطن القدم  اأخَمصك: ال�

   الذي يتجافى عن ال�أرض.        

  الَمدى: المنتهى والغاية.
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الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

جابَة الّصحيحَة فيما َياأْتي: 1 نَْختاُر ال�إ

تيِة ليَس ِمْن دواويِن الّشاِعِر محّمد اإبراهيم اأبي ِسّنة؟ اأ - اأّي ِمَن ال�آ

1- اأجراُس المساء.   2- حديقُة الشتاِء.       3- ورُد الُفصوِل ال�أخيرِة.  4- الّرومّياُت.

ْعِر اّلذي َتنتمي اإليه القصيدُة؟ ب - ما نوُع الشِّ

1- الّشعُر العمودّي.  2- شعُر التّفعيلة.        3- الموّشحاُت.           4- قصيدُة النثر.

(؟ جـ- ماذا َيْعني الّشاِعُر بـ )القمِر الّشاآميِّ

  1- القَمَر اّلذي يسطُع في سماِء الّشام.       3-  سيَف الّدولة الحْمدانّي اأمير حلب.

  2- الّشاِعَر اأبا فراس الحْمدانّي.               4-  محبوبَته اّلتي كانت تشبُه القمر. 

د- وقَع اأبو فراس اأسيرًا في اأيدي:

1- الُفرِس.           2- الّروِم.               3- التُّْرِك.                  4- الَمغوِل.

هـ-  العاطفُة اّلتي ُتسيطُر على الّشاِعِر في الَقصيدِة:

1- الحسرُة وال�أسى.  2- الفخُر وال�عتزاُز.     3- الّشوُق والَحنيُن.        4- الياأُس والُقنوُط.

و- يشيُر الّشاِعُر في قصيدِتِه اإلى ما لدى الّشعراِء قديمًا خالَفهم فيها اأبو ِفراس، َوِهَي:

ُب.              4- الُجبُن. 1- الّشجاعُة.        2- الوضوُح.            3- التّكسُّ

آتيِة:  ثانياً- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عن ال�أسئلة ال�

تية: 1  نستخرُج ِمَن الّنّص ما يّتفُق مع كلٍّ من الّدل�ل�ِت ال�آ

       اأ- وُظْلُم ذوي الُقربى اأشدُّ َمضاضًة     َعلى الَمرِء ِمْن َوْقِع الُحساِم الُمَهنَِّد      )طرفة بن العبد(
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ِة مْن بعِض ماآسيها. مَّ ب- ثباُت الّشاِعِر وُجراأُتُه من وسائِل َخلاِص ال�أ

َمُم اّلتي ل� ُتواكُب َعَجَلَة الّتطّوِر َمصيُرها اإلى الّتَشتُِّت وال�ْنِدثاِر. جـ- ال�أ

: 2  قال اأبو فراس الَحْمدانيُّ

أنــاِم اإلــى َذهـــــاْب كُــلُّ ال� اأُبَنيَّتــي، ل� َتــْحـَزني     

ـــلاً للَجليِل ِمَن الُمصـــاْب اأُبَنيَّتي، َصْبــراً َجميـ   

ِمْن َخلِف ِسْتِرك والِحجاْب نوحي َعَلّي بَِحْسَرٍة!   

َوَعيــيــُت َعْن َردِّ الــَجـــواْب قولــي اإذا نـاَدْيِتــنَي،   

ٍس لــْم ُيَمــتَّـــْع بِالــّشــباْب َزْيُن الّشباِب اأبو فرا       

أبياِت الّسابقِة. ُح مدى تاأثِّر الّشاِعِر اأبو سنّة بال�      نوضِّ

3 اإل�َم يرُمُز الّشاِعُر اأبو ِسنّة بشخصّيِة اأبي فراٍس الَحْمدانّي؟

4 يقول الّشاعر:

       قلبي عليَك ...  واأنَت تعبُر للُحدوْد 

       جرحاً َتطاوَل األَف عاْم.

       اأيُّ ُحدوٍد سيعُبرها اأبو فراٍس؟

ُح ذلك. 5 عّبَر الّشاِعر عن التّاريِخ بقوله: )ِسرٌب من الِغربان، َيْنَعُق فوَق تاريٍخ ُمهاْن(، نوضِّ

6 نفى الّشاعر عن اأبي فراس التّكّسب، نذكر ال�أسطر الّشعريّة الّتي تشير اإلى ذلك.  

ُح الّصورتين الفنّّيتين فيما َياأْتي: ٧  نَُوضِّ

لِّ َعراء... فوق اأرائِك الذُّ       اأ - يركُع تحت اأخمِصَك الظَّفْر.              ب- َدْع ُزمرَة الشُّ

؟ ٨  ما المشاعُر الّتي َتْنتاُبنا َبْعَد ِقراءِة النّصِّ
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 ثالثاً- اللّغة:

ورد في القصيدة:

راْم  ْتَك اأياُم الضِّ كُلَّما هزَّ

واأبوَك َمْقتوٌل ..     بَِسيِف َبني اأبيه

ْرفي لكلمِة )َمْقتول(؟ اأ - ما الَمْعنى الصَّ

ب- ُنْعِرُب ما تحَته ُخطوط . 

  

َتْدريُب )1(

 نَْختاُر الكلمَة الُمناِسَبَة لملِء الفراِغ مّما بين القوسين فيما ياأتي :

اأ- هذان الطّالباِن  فازا بالجائَِزِة.               )اللّذان، الّذان(.

ب- َمْعَشَر الّشباِب  مثَل خالد بِن الوليِد.      )كونو، كونوا(.

جـ- الُمجاهدوَن  َعْزٍم شديٍد.                  )اأولو، األو(

د-  بُن العاِص ِمْن ُدهاِة الَعرِب.               )َعْمُر، َعْمرو(

هـ- َشِرْبُت  َعْذباً.                             )ماًء، ماءاً(

َتْدريُب )٢(

 نقراأ النّصَّ ال�آتي، ونََضُع علاماِت التّرقيِم الُمناِسَبَة في الفراغات:

قالَِت اْمراأُة خالِد ْبِن َصفوان لَُه َيْوماً ) ( ما اأْجَمَلَك ) ( قاَل ) (  َولَِم َتقوليَن ذاَك؟! وما لي 

َعموُد الَجماِل، ول� َعَليَّ رِداؤُه، ول� ُبرنُُسُه ) ( قالَْت ) (  ما َعموُد الَجماِل؟ وما رِداؤه؟ وما ُبْرنُُسُه )  ( 

قاَل ) (  اأّما َعموُد الَجماِل َفطوُل الَقوامِ، وفّي ِقَصرٌ ) (  واأّما رِداؤُه فالَبياُض، ولَْسُت باأْبَيَض )  (  واأّما 

َعِر، واأنا اأْصَلُع ) (  َولِكْن لو قُْلِت: ما اأْحلاَك! َوما اأْمَلَحَك! كاَن اأولى) ( ُبْرنُُسُه َفسواُد الشَّ

ملاء:  ال�إ
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َتْدريُب )3(

نُبّيُن الَمْعنى الّذي تُفيُده علامُة التّرقيِم فيما َياأْتي:

   اأ-  ل�، َرعاَك اللُّه.                         ل� َرعاك اللُّه.

  ب- ما اأْحَسُن اأخيك؟                      ما اأْحَسَن اأخاَك!              

  

 

لَُك  ِركاِت، اْكُتْب سيَرَتك الّذاتّيَة الّتي تَُؤهِّ ْمَت بَِطَلٍب لَِوظيَفِة ُمحاِسٍب في اإْحدى الشَّ َتَقدَّ

لِْلُحصوِل َعلى الَْوظيَفِة.

التّعبيُر

لَُك  ِركاِت، اْكُتْب سيَرَتك الّذاتّيَة الّتي تَُؤهِّ ْمَت بَِطَلٍب لَِوظيَفِة ُمحاِسٍب في اإْحدى الشَّ َتَقدَّ

َنشاٌط:

 َنعوُد اإلى اأحِد ُكتِب الّتاريِخ، وَنكُتُب موَجزًا عن اإحدى  المعارِك ال�إسلامّية اّلتي

 وقعت على اأرِض ِفَلسطين.
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

خائِِر ُمْسَتْوَدُع الذَّ الَوحدُة    
 الّسابعة

أْزَهِر الّشريِف، ثُمَّ في َمْدَرَسِة الَقضاِء  ، َدَرَس في ال� اأْحَمد اأمين )1٨٨6-1٩54م(، اأديٌب ِمْصريٌّ

، ثُمَّ اأْصَبَح ُمدرِّساً، َفَعميداً  ْرِعيِّ ، َواْشَتَغَل َبْعَد َتَخرُِّجِه ُمّدًة َوجيزًة في ِسْلِك الَقضاِء الشَّ ْرِعيِّ الشَّ

الثَّقاَفِة  َقواِعَد  اأْرَسْوا  الّذيَن  الَعَرِب  فيَن  الُمَثقَّ َطليَعِة  ُيعدُّ في  الِمْصريِّة.  الجاِمَعة  آداِب في  ال� لُِكلِّّيِة 

أّوِل ِمَن الَقْرِن الِعْشريَن، َولَُه َعَدٌد ِمَن الُمَؤلَّفاِت اأْبَرُزها، ثُلاثِيَُّتُه الَمْعروَفُة: )َفْجُر  الَعَربّيِة في النِّْصِف ال�

سلاِم(، و )َفْيُض الخاطِر(، وكاَن ِشعاُرُه الّذي لَْم ُيغاِدْر لِسانَُه  سلاِم، وُظْهُر ال�إ سلاِم، وُضحى ال�إ ال�إ

: »اأريُد اأْن اأْعَمَل، ل� اأْن اأَسْيِطَر«. في َمسيَرِة َعطائِِه الِفْكريِّ

ْوِر  الدَّ نََظِر الكاتِِب ِحياَل  ِوْجَهَة  ُن  َيَتَضمَّ الُمقَتَبُس من كتاب )فيض الخاطر(،  الَمقاُل  َوهذا 

أْبناِء َتْربَِيًة َقويَمًة، َتِغرُس في نُفوِسِهُم  أْجياِل، َوَتْربِيِة ال� الّذي ُيْمِكُن لِْلَمْراأِة اأْن َتْنَهَض بِِه في تْنِشَئِة ال�

ُز لََدْيِهْم روَح الَول�ِء وال�نِْتماِء لِْلَوَطِن. جاَعَة والتَّْضِحَيَة، وتَُعزِّ الُجْراأَة َوالشَّ

)اأْحَمد اأمين(
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- ُمْسَتْوَدُع الذَّخائِر لِلاأّمِة؟ اأْيَن -َتُظنُّ

أْسِلَحِة، َوُمْسَتْوَدُع الَقنابِِل، َوما اإِلى ذلَِك ِمْن اأماِكَن  َقْد تُجيُب َعلى الَفْوِر: اإنُّه الَمطاراُت، َوَمخازُن اْل�

ُس فيها اآل�ُت الِقتاِل َواأَدواُت الَحْرِب. تَُكدَّ

اإْن اأَجْبَت بِذلَِك َفَقْد اأَجْبَت بالَعَرِض دوَن الَجْوَهِر، َوبِالَمجاِز دوَن 

واَب َولَْم َتُقْلُه، َوُحْمَت َحْولَُه ولَْم  الَحقيقِة، واإْن قُْلَتُه، َفَقْد قاَرْبَت الصَّ

ْيَف في  ْيُف اإِذا لَْم َيُكْن قاِطعاً؟ اإنَّ السَّ َتَقْع عليِه. َفما قيَمُة الذَّخائِر اإذا لَْم َتِجْد ِرجال�ً؟ َوما َيْنَفُع السَّ

الُجنديَّ  َيْنَفُع  ما  َبْل  والكاتِِب،  يِّ  أمِّ ال� َيِد  في  َقَلٌم  والحاِذِق  الِغرِّ  َيِد 

الُمَسلََّح، اإْن لَْم َيُكْن َبْيَن َجْنَبْيِه َقْلٌب ل� َيهاُب، ونفٌس ل� َتْفَزُع؟

أّوُل الّذي ل�  ِة، َقْلُب الَْمْراأِة، َقْلُب الَْمْراأِة ُهَو الَجْيُش اْل� جاَبُة الَحّقُة ِهَي اأنَّ ِمْحفَظَة الّذخائِِر لِلاأمَّ ال�إ

قيَمَة لِطائِراٍت، ول� غّواصاٍت، َول� َدبّاباٍت، َول� َمداِفَع دونَُه. لََقْد ُخِلَقِت الَمْراأُة ِمْن ِضْلٍع ِمْن اأْضلاِع 

الرَُّجِل، َولِكْن ُسْرعاَن ما َتَغّيَر الحاُل، َفُخِلَق َقْلُب الرَُّجِل ِمْن َقْلِب الَمْراأِة.

َسِم، َونِْسبًة ُمَعيََّنًة ِمَن الماِء، َوما اإِلى ذلَِك؛  أمِّ لَْيَس اإلّ� نِْسَبًة ُمَعيَّنًة ِمَن الدَّ َمْن َيُظنُّ اأنَّ لََبَن ال� ُءُيْخِطى 

ُة كُلَّ َشيٍء في اللَّبِن، واإنَّما َقُصَر َتْحليُل الكيمياوييَن،  ِة، َولَْيَسِت المادَّ َفَلْيَس هذا كُلُُّه اإلّ� َتْحليلاً لِلمادَّ

يِّة، َيْرَضُعها الطِّْفُل  فاِت المادِّ َفَقُصَرْت نَتائُِجُهْم. اإنَّ في اللَّبِن ِصفاٍت ُخلُقّيًة، وِصفاٍت روِحّيًة، َوراَء الصِّ

أرانِِب،  أمُّ اأبناَءها َتْربِيَة ال� ْن َربَِّت ال� َة اللَّبِن، َفَتَتَغّذى بِها روُحُه، َوَتَتَشكَُّل ِمْنها نفُسُه؛ َفاإ َكما َيْرَضُع مادَّ

بوا، َواأْن ُيخاِطروا، َواأْن  َفاأْدَفاأْتُهم، َواأْشَبَعْتُهْم، َواأحاَطْتُهْم بُِكلِّ ُضروِب الِعنايِة، ولَْم َتْسَمْح لَُهْم اأْن ُيَجرِّ

ُيجاِزفوا، ثُمَّ َحّدَثْتُهْم ِمَن ال�أحاديِث ما َيْخَلُع قُلوَبُهم، َوُيَحبُِّب اإلْيِهُم الَحياَة بِاأّي ثمٍن، وَعلََّمْتُهم اأْن ل� 

قيَمَة لِلَعقيَدِة بِجانِِب َحياتِِهْم، َول� لِلَوَطِن بِجانِِب َسلامِتِهم، َوصاَحْت َوَولَْولَْت َيْوَم ُيَجنَّدوَن، َوَفَقَدْت 

َوَترى  ُجْنَد،  ول�  ُجْنٍد  صوَرَة  َترى  َفُهناَك  ُيَسلَّحوَن،  َيْوَم  ُرْشَدها 

َهواًء.  َوقُلوباً  ِضخاماً  اأْجساماً  َوَترى  ِرجاَل،  ول�  الرِّجاِل  اأْشكاَل 

ثْتُهْم  َربَّْتُهْم ِمْن ِصَغِرِهْم َعلى الُمخاَطَرِة والُمجازفِة، َوَحدَّ َواإِْن ِهَي 

اأنَّ  َوَعلََّمْتُهْم  عاِب،  الصِّ َعلى  َوالتََّغلَُّب  الَحياِة،  ُمكاَفَحَة  َدْتُهْم  َوَعوَّ الرِّجاِل،  َوُعَظماِء  أْبطاِل  ال� اأحاديَث 

أْفراِد، َوَعيََّرْتُهْم َيْوَم َيِفّروَن ِمْن واِجٍب، واأنََّبْتُهْم َيْوَم َياأْتوَن  الَمباِدَئ َفْوَق ال�أْشخاِص، َوالَوَطَن َفْوَق َحياِة ال�

ٍة، َفُهناَك الرِّجاُل، َوُهناَك الِعّزة،  أمَّ بَِنقيصٍة، َوَفَخرْت بِِهْم َيْوَم ُيَضّحوَن لَِمْبداأ، َواْعَتزَّْت بِِهْم َيْوَم ُيخاِطروَن لِ�

َرُف. األ� َترى َمِعَي َبْعُد اأنَّ َقْلَب الَمْراأِة ُهَو الّذي َيْخلُُق َقْلَب الرَّجِل؟ َوُهناَك الشَّ

.    الَعَرِض: َغْيِر الَجْوَهريِّ

   الِغّر: الجاهل. 

  َولَْولَْت: َرَفَعْت َصْوَتها بالبكاِء.
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ْعداِدِهْم َوَتْسليِحِهْم ِمْن َغْيِر اأْن َيْدَعَمُه  َس َجْيشاً ِمْن ِرجاٍل بِاإ َوُيْخِطُئ َمْن َيُظنُّ اأنَُّه َيْسَتطيُع اأْن ُيَؤسِّ

بَِجْيٍش ِمْن قُلوِب النِّساِء؛ الَجْيُش دوَن قُلوٍب اآل�ٌت َجْوفاُء َوَسراٌب بلا ماء.

َقلِّْب َصَفحاِت التّاريِخ اإْن ِشئَت، َفَحْيثُما َراأْيَت لِْلاأمِّ َقْلباً، َراأْيَت لِلرَُّجِل َقْلباً، َفاإِذا انَْخَلَع َقْلُبها، انَْخَلَع 

َقْلُبُه.

اإِنَّ ِهْنداً بِْنَت ُعْتبَة الّتي تُخاِطُب َجْيَش الُمْسلميَن في الَْيْرموِك، َوْهَي تُقاتُِل َمَعُهْم بَِقْولِها: »عاِجلوُهْم، 

اللُه  -َرِضَي  َبْكٍر  اأبي  بِْنُت  َواأْسماُء  ُمعاِوَيَة.  اأنَْجَبْت  الّتي  ِهَي  الُمْسلميَن،  َمْعَشَر  يا  بُِسيوِفُكْم  عاِجلوُهْم 

نِيََّة؛ َفاإنَّ الَمْوَت ل� ُبدَّ ِمْنُه، َفَلّما قاَل لَها:  ، ل� َتْرَض الدَّ َعْنُهما-َتقوُل لِ�ْبِنها -عبد الله بن الزبير-: يا ُبَنيَّ

واِهِد في  ْلُخ. َوالتّاريُخ َمْملوٌء بِهِذِه الشَّ اإِنّي اأخاُف اأْن ُيَمثََّل بي، قالَْت: اإِّن الَكْبَش اإِذا ُذبَِح ل� ُيؤلُِمُه السَّ

ٍة.  كُلِّ اأمَّ

نْيا َوُمشاَرَكِتها الرَُّجَل في كُلِّ ُشؤوِن الَحياِة،  َوَظلَِّت الَمْراأُة الَْعَربِّيُة َعلى َشهاَمِتها َوَمْعِرَفِتها بِاأموِر الدُّ

نْيا  اأنِْشَئ لَها )الَحريُم( َوُحِبَسْت فيِه، َوَجِهَلِت الدُّ َحتّى جاءْت فترٌة 

َواأْحوالَها، وجهَلها الرِّجال، َفِمْنُهْم َمْن َقَصَر نَْظَرَتُه اإليها على َجمالها 

يِّ َفَحْسب، وِمْنُهْم َمْن راأى فيها رمزاً للكيِد. الِحسِّ

َوِكلا النََّظَرْيِن َسخيٌف قاِصٌر؛ َفَلْيَسِت الَْمْراأُة َرْيحانًَة َفَحْسب، َول� َشْيطانًة َفَحْسب، َواإِنَّما ِهَي َفْوَق 

ذلَِك َمْحَضٌن لِْلُقلوِب َوُمْسَتْوَدٌع لِلذَّخائِِر. بِِمْثِل هِذِه النََّظراِت الَْبْلهاِء َفَقْدنا الَمْراأَة، َفَفَقْدنا الرِّجاَل، َفاإِْن 

لُها َواأْول�ها َخْلَق َقْلِب الَمْراأِة. اأَرْدنا َتْنظيَم َحياتِنا َعلى اأُسٍس َجديدٍة، َوَجَب اأْن َيكوَن اأوَّ

ُم فيها  نْيا اإِذا لَْم تَُقدَّ لَْيَس ما َيْمَنُع اأْن َتْحيا الَمْراأُة َحياَة الَجماِل، َبْل ُهَو واِجٌب اأْن َيكوَن؛ َوما قيَمُة الدُّ

؛ فيِه  يِّ َجماٌل َمْعَنِويٌّ أَدِب؟ َولِكْن َيِجُب اأْن َيكوَن بِجانِِب الَجماِل الِحسِّ َدْولَُة الَجماِل، َوَدْولَُة الَفنِّ َوال�

َجماُل َحديِث الَمْراأِة، َوَجماُل ُرِقيِّها َوِخْبَرتِها، َوَجماُل َشجاَعِتها، َوَجماُل َقْلِبها، َفِعْنَد ذلَِك نَِجُد الَمْراأَة، 

أْمَر في ُجْمَلٍة: َشُجَعِت الَمْراأُة َفَشُجَع الرَُّجُل، وماَعِت الَمْراأُة َفماَع  ُص لَنا ال� فَنِجُد الّرُجَل. كُلُّ هذا ُيَلخِّ

الرَُّجُل.
َعْت  أمُّ اأْبناَءها اإِلى َمياديِن الِقتاِل، َوِهَي َتْبَتِسُم، َوَودَّ ُة راِقيًة َتْسَتِحقُّ الَبقاَء، اإلّ� اإِذا اأْرَسَلِت ال� أمَّ ل� تَُعدُّ ال�
أْبنائِِهّن ما قالَْت اأْسماُء: »اإنَّ  أمَّهاُت لِ� عيَدِة َبْعَد النَّْصِر، َوقالَِت اْل� بِالَحياِة السَّ َزْوَجها، َوِهَي َتْمَلُؤُه اأَملاً 

.» ، َخْيٌر ِمْن لَْطَمٍة في ُذلٍّ َضْرَبًة بَِسْيٍف في ِعزٍّ
ِة َجْيشاً َغْيَر َمْنظوٍر ِمْن قُلوِب نِسائِِه، َوَوراَء كُلِّ َجْيٍش صاِخٍب َجْيَش الَمْراأِة  أمَّ اإنَّ َوراَء كُلِّ َجْيٍش في ال�
أْعلاِم َوالُجنوِد َوالذَّخائِِر َذخيَرًة اأْسمى َواأْرقى َواأْقوى َواأْغلى، َوِهَي َقْلُب الَْمْراأِة. الّصاِمَت، َوَوراَء الُبنوِد َوال�

                                                                       

 
  الَحريُم: َمْوِضُع اإقامِة النِّساِء في

أمراِء.     قُصوِر بعض الملوِك وال�
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

1 نُجيُب بـ )نََعم( اأماَم العبارِة الّصحيحِة، و)ل�( اأماَم العبارِة غيِر الّصحيحِة:

ّمِة. خيرُة الَوحيَدُة ِلْلاأ لاُح ُهما الذَّ ُة والسِّ   اأ-   )      ( الُعدَّ

، ما َتَتغّذى به روُحُه، وتتشّكُل ِمْنُه نفُسُه. مِّ   ب- )      ( الّطفُل َيْرَضُع ِمْن َلَبِن ال�أ

. يِّ   جـ- )      ( الَجماُل الَحقيقّي للمراأِة َيْكُمُن في َجماِلها الِحسِّ

  د-  )      ( اإذا اأرْدنا َتْنظيَم َحياِتنا َعلى اأُسٍس َجديدٍة، َوَجَب َعَلْينا َخْلُق َقْلِب الَمْراأِة.

2  ما الفكرُة الّتي يدوُر حولَها موضوُع الّدرِس؟

ؤاِل الّذي َطَرَحُه الكاتُِب، 3  في الْفْقرِة ال�أولى ِمَن النّصِّ اإجاَبتاِن ُمْخَتِلَفتان اإلى َحدٍّ ما َعِن السُّ

ُح ذلَِك.       نُوضِّ

أرانِب«؟ 4 ماذا َيْعني الْكاتُِب َبقولِِه: »َتْربَِيِة ال�

5 نذكُر الَمَهّمَة الَحقيقّيَة الّتي َينَبغي اأْن تقوَم بِها الَمراأُة في َراأْي الكاتِِب.

 نَْذكُُر َثلاثًة ِمْن َمظاِهِر الَجماِل الَمْعَنِويِّ للَمراأِة. 
6

أّمُة راقيًة في نََظِر الكاتِِب؟ ٧ َمتى تَُعدُّ ال�

٨ َمتى تُفَقُد قيمُة كلٍّ ِمن: الّذخائِر، والُجنديِّ المسلَِّح في نََظِر الكاتِِب؟

٩ بَِم َوَصَف الكاتُِب َقْلَب الَْمْراأِة في نِهاَيِة الَْمقاِل؟

آتيِة:  ثانياً- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب َعن ال�أسئلة ال�

ُة كُلَّ َشيٍء في اللََّبِن(، نُبّيُن َقْصَده ِمْن هذا القوِل َمَع ال�ْسِتْدل�ِل. 1  َيقوُل الكاتُِب: )َولَْيَسِت المادَّ

«؟ ، َخْيٌر ِمْن لَْطَمٍة في ُذلٍّ 2 ما َدل�لُة َقْوِل اأْسماَء بنِت اأبي بْكٍر: »اإّن َضْرَبًة بَِسْيٍف في ِعزٍّ
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3 لماذا استخدَم الكاتُِب لَْفَظَة )قاَرْبَت(، َوليَس )جانَْبَت( في قولِِه: »واإْن قُْلَتُه، َفَقْد قاَرْبَت       

واَب«؟     الصَّ

آتيتيِن: ُح َجماَل التَّصويِر في الِعبارَتيِن ال� 4 نَُوضِّ

 اأ - الَْجْيُش دوَن قُلوٍب اآل�ٌت َجْوفاُء َوَسراٌب بِلا ماء. 

ب - ثُمَّ حّدَثْتُهم من ال�أحاديِث ما يخلُع قلوَبُهم.

ْعداِد، نَْذكُُر َثلاَث نِساٍء اأْخَرياٍت َغْيِر  أْمِثَلِة في التَّْربَِيِة واْل�إ 5 يزخُر تاريُخنا بِِنساٍء َضَرْبَن اأْرَوَع اْل�

.      الوارداِت في النّصِّ

ُبل الّتي نَراها َكفيلًة بَِخْلِق َقْلِب الَمْراأِة َوْفَق َقْصِد الكاتِِب. 6 نبّيُن السُّ

. ٧ نقترُح ُعنواناً اآَخَر ُملائماً لَمْضموِن النّصِّ

 ثالثاً- اللّغة:

1- نَْذكُُر ِضدَّ كُلِّ َكِلَمٍة ِمّما ياأتي: نَقيصٍة، الِعزة، اأْسمى.

حيِح فيما ياأتي: 2- )اأبناؤها - اأبناءها - اأبنائها(: نََضُع كُلَّ كلمٍة ِمَن الكلماِت الّسابقِة في َمكانِها الصَّ

    اأ- َتْحَتِضُن ِفَلْسطيُن  اْلُمْخِلصيَن.

   ب- ِللُقدِس في ُقلوِب  َمكاَنٌة َعظيَمٌة.

   جـ- َتْحِرُص المراأُة الِفَلسطينيَُّة َعلى اأْن يتلّقى  َتْعليمًا عاِليًا.

آتيِة: 3- نَْسَتعيُن بالُمْعَجِم في َتْحديِد َمْعنى َكلَمِة )َحريم( في كُلٍّ ِمَن الُجَمِل ال�

ْلطاُن َقْصرًا ِلْلَحريِم.     اأ- َبنى السُّ

 ب- ِلُكلِّ بيٍت حريٌم َينَبغي اأْن ُتصاَن. 

 جـ- َدَخَلِت النِّساُء في الَحريِم.

ُح الَفْرَق في الَمْعنى َبْيَن الكلمات الّتي تحتها خطوط: 4- نَُوضِّ
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 اأ- اإْن اأَجْبَت ِبذِلَك َفَقْد اأَجْبَت بالَعَرِض دوَن الَجْوَهِر، َوِباْلَمجاِز دوَن الَحقيقِة

َدنُِّسُه   ل� بارَك الّلُه بعَد الِعْرِض في الماِل            )حّسان بن ثابت( ب- اأصوُن ِعْرضي ِبمالي ل� اأ

�ِض� تُرِيُدوَن َعَرَض 
َ
ٰ ُيۡثِخَن ِ� ٱۡ� ٰى َحتَّ َ�ۡ

َ
ۥٓ أ ن يَُكوَن َلُ

َ
جـ- قال تعالى: "َما َكَن ِ�َِ�ٍّ أ

نفال: 6٧( ِخَرةَۗ "                                                     )ال�أ
ٓ
ُ يُرِيُد ٱۡ� ۡ�َيا َوٱ�َّ ٱ�ُّ

َسِة، َفلا َيْضِرُب ِبها ُعْرَض  ْرشاداِت والّلواِئِح اْلُمْعَتَمَدِة داِخَل الُمَؤسَّ د- ل� ُبّد من اْلِتزاِم اْلعاِمليَن ِبال�إِ

اْلحاِئِط.

 القواعُد اللَُّغِويَُّة

 اْسُم ال�آَلِة

ُل ما َتْحَتُه ُخطوٌط: آتَيَة، َونََتاأمَّ أمِثَلَة ال�  نَْقَراأ ال�

ِة َقْلُب الَمْراأِة. مَّ خاِئِر ِلْلاأ 1- اإِنَّ ِمْحَفَظَة الذَّ

2- َيْسَتعيُن الّطبيُب في َعملّيِة الِجراَحِة بالِمْشَرِط.

3- ُيراِقُب ُعلماُء الَفَلِك النُّجوَم بالِمْنظاِر.

راعيُّ َمحلَّ الِمحراِث الَقديِم. 4- َحلَّ الَجّراُر الزِّ

ّوُل اّلذي ل� قيَمَة ِلَطّياراٍت، َول� َغّواصاٍت، َول� َدّباباٍت دوَنُه. 5- َقْلُب اْلَمْراأِة ُهَو اْلَجْيُش ال�أ

ُل َمواعيُد ِرْحلاِت الحاِفَلِة بالحاسوِب. 6- ُتَسجَّ
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أّوِل؟ وَكِلمتا )الِمْشرط، والِمْنظار( في المثالين  ما الّذي تُدلُّ عليِه كلمُة )ِمْحَفَظة( في الِمثاِل ال�

الثّاني والثّالث؟

آلِة، اأو  نُلاِحُظ اأنَّ كُّلاً ِمَن ال�أسماِء الثّلاثِة الّسابقِة هَي اأسماٌء ُمشَتّقٌة ِمْن اأفعاٍل ثُلاثّيٍة تدلُّ َعلى ال�

ٌة  ِل ُمْشَتقَّ أوَّ أداِة الّتي اأْجرَي الفعُل بَِوساَطِتها؛ َولِهذا ُسّمَي كُلٌّ ِمْنها اْسَم اآلٍَة؛ َفالِْمْحَفَظُة في الِمثاِل ال� ال�

بقّيِة  في  َوهَكذا  أْمواُل،  َواْل� الذَّخائُِر  فيها  تُْحَفُظ  الّتي  آلَِة  ال� َعلى  لَِتُدلَّ  )َحِفَظ(؛  الثُّلاثيِّ  الِفْعِل  ِمَن 

أْسماَء، َفَسَنِجُد اأنَّ ِمْحَفَظًة َعلى َوْزِن )ِمْفَعَلٍة(، وِمْشَرَط َعلى َوْزِن )ِمْفَعِل(،  أْمِثَلِة، واإذا َوَزنّا هذِه اْل� اْل�

آلِة. أْوزاُن القياسيَُّة الثّلاثّيُة الّتي ُيصاُغ َعَلْيها اْسُم ال� وِمْنظاَر على َوْزِن )ِمْفعاِل(، وهِذِه ِهَي ال�

وُهَناَك اأربعة اأْوزاٍن اأْخرى اأضاَفها َمْجَمُع اللَّغِة الَعربّيِة ِهَي: )َفّعاُل(، ِمْثل: جرار،كما في المثال الّرابِع 

و)َفّعالُة(، ِمْثل: َطّيارة، ودبّاَبٍة في الِمثاِل الخامِس، و)فاِعلة( و)فاعول(، ِمْثل: حاِفَلٍة، وحاسوٍب 

في المثاِل الّسادِس.

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

 
نسَتْنِتُج:

أداِة الّتي ُيَؤّدى بِها الِفْعُل. آلَِة: هَو اْسٌم ُمْشَتقٌّ للّدل�لِة َعلى ال�  1- اْسم ال�

، وُيصاُغ على ثلاثِة اأوزاٍن قياسّيٍة ِهَي: آلِة ِمَن الِفْعِل الثُّلاثيِّ  2- ُيْشَتقُّ اْسُم ال�

  ِمْفَعل، ِمْثل: ِمْنَجل، ِمْغَزِل. 

  ِمْفعال، ِمْثل: ِمفتاح، ِمصباح. 

  ِمْفَعلة، ِمْثل: ِمْلَعقة، ِمْكَنَسة.

3- وُهَناَك اأربعُة اأوزاٍن اأْخرى شاعت في عصرنا، واعتمدها َمجَمُع اللّغة العربيَّة، َوهَي: َفّعال، َفّعالة، 

   ِمْثل: َخّلاط، َغّسالة، وفاِعلة وفاعول، ِمْثل: ساقية، وساطور.

أوزاِن الّسابقِة، ِمْثل: ِسكّين، فاأس، َقدوم، َسْيف... 4- ُهناَك اأسماُء اآلٍة جاِمدٌة تاأتي َعلى َغْيِر ال�
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 تدريباٌت: 

َتدريب )1(

ْت ِمْنها: أْفعاَل الّتي اشُتقَّ ُد اْل� آتيِة، ونَُحدِّ آلَِة ِمَن الُجمِل ال�  نَْسَتْخِرُج اأْسماَء ال�

ساسيَُّة َشقُّ الّتربِة، َوَتْفكيُك اأجزاِئها، وَتْهِويُتها. 1- َوظيفُة الِمحراِث ال�أ

غيرُة بالِمْجَهِر. ْجساُم الصَّ 2- ُتشاَهُد الكائناُت الَحّيُة الّدقيقُة، وال�أ

3- اْلَمْرُء ِمْراآُة اأخيِه.

َتدريب )2(

ُد َوْزنَها: آتيِة، ونَُحدِّ أْفعاِل ال� آلِة ِمَن ال�  نَصوُغ اْسَم ال�

     َطَرَق، قاَد، َمحا، َبرى، َخَرَط، َقلى، كاَل، نََشَف.

َتدريب )3(

 نََضُع اْسَم اآلٍة ُمناِسباً في الفراِغ فيما ياأتي:

1- َيْحَتِفُظ الّلاِجئوَن الِفَلْسطينّيوَن ُكلٌّ ِمْنُهْم ِبـ  َبْيِتِه َحّتى َعْوَدِتِه.  

. 2- ل� َيِتمُّ َعَمُل النَّّجاِر بلا 

. 3- ُيَقصُّ الِقماُش ِبـ 

. 4- َيُرقُّ الَخّباُز الَعجيَن بـِ 
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َتدريب )4(

ْرفّي َبْيَن كُلِّ َكِلَمتيِن ُمَتقابَِلتيِن فيما َياأْتي:        نَُفرُِّق في الَْمْعنى الصَّ

َمْصَعد ِمْصَعد

َمْضَرب ِمْضَرب

َمْعَصرة.ِمْعَصرة

 
التّعبيُر

 َمْحَضُر ال�ْجِتماِع 

اأّول�ً- َتْعريُف َمْحَضِر ال�ْجِتماِع: ُهَو ِسِجلٌّ َتوثيقيٌّ لِما يدوُر في ال�جتماعاِت، والَجْلساِت الّرسمّية، 

لُُه  َوُيَسجِّ وتوصياٍت.  َقراراٍت  ِمْن  الَمطروحِة  الَمسائِِل  ِحياَل  ُيتََّخُذ  َوما  وُمناقشاٍت،  اآراٍء  ِمْن  وَغْيِرها 

ِة. ُر الَجْلَسِة، اأْو اأميُن ِسرِّ الَهيئِة الّداِعَيِة لِْلاْجِتماِع، اأْو اأيُّ َشْخٍص ُيَكلَُّف بِاأداِء هذِه الَمَهمَّ -عاَدًة- ُمَقرِّ

ثانيًا- الَغايُة ِمْن كتابِة َمْحَضِر ال�ْجِتماِع َتَتَمثَُّل في اأْمريِن:

سِة اّلتي ُيَمثُِّلها الُمْجَتِمعوَن؛ َضمانًا ِلَعَدِم اإِْهماِل  1- الّتوثيِق والِحْفِظ في ِسِجّلاِت الَهْيَئِة اأِو الُمَؤسَّ

ما اأجمعوا عليِه اأو ِنْسياِنِه.  

ِة َتْنفيِذها. 2- َتْيسيِر َعَمِليَِّة ُمتاَبَعِة الّتوِصياِت وال�ْقِتراحاِت اّلتي ُيْجِمُع َعَلْيها الحاِضروَن، وَتسهيِل َمَهمَّ

ثالثًا- َعناِصُر َمْحَضِر اْل�ْجِتماِع:

ُن اْسَم الَهيئِة اأو الِجَهِة الّداِعَيِة ِللاْجِتماِع، َوَرْقَم الَجْلَسِة، وتاريَخها، وُيكَتُب  1- العنواُن: َوَيَتَضمَّ

َوْسَط الّسْطِر.
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ُن ما ياأتي: اأسماَء  مِة الَمْحَضِر َتْمهيدًا لُه، وَتَتَضمَّ ساسّيُة: وُتكَتُب في ُمَقدِّ 2- المعلوماُت ال�أ

الحاضريَن للاْجِتماِع مَع ذكر اسِم رئيِس الَجْلَسِة وِصَفِتِه الَوظيفيَِّة، واأسماَء الغائبين 

عماِل.  عِن ال�جتماِع ِمَن الَمْدعّوين، ومكاَن ال�جتماع، وزماَنُه، َوَجْدَوِل ال�أ

ُج عملّيُة الّتوثيِق تحَت عناويَن يختاُر  3- توثيُق ما داَر في ال�جتماِع على َشْكِل ِنقاٍط. وَتتَدرَّ

ُل الَمْحَضِر اأَحَدها.    ُمَسجِّ

مثل: َقراراِت اللّجنِة وَتوِصياتِها، اأو سيِر ال�جتماِع، اأو وقائِع الجلسِة، وتَُعدُّ هذه العملّيُة الُجزَء 

الّرئيَس في الَمْحَضِر، وهَي تشتمُل على اأمرين:

ُن: ترحيبًا بالحاضريَن، وبياَن اأهداِف   تسجيِل الكلمِة ال�فتتاحّيِة لرئيِس الَجْلَسِة، وَتَتَضمَّ

الَجْلَسِة، وُمراجعَة َمْحَضِر الَجْلَسِة الّساِبقِة، وُمناَقَشَتَه، واإقراَر ُبنوِدِه.

َبْنٍد  ُكلِّ  َوُمناقشَة  ال�جتماِع،   اأعماِل  جدوِل  استعراَض  ُن:  وَتَتَضمَّ ال�جتماِع،  وقائِعِ   

منها مع ِذْكِر الُخلاصِة اّلتي اأجمَع عليها الُمجتمعوَن، وذكر التوصيات وال�قتراحاِت 

وال�إجراءاِت الُمّتخَذِة ِحياَل ُكلِّ َبْنٍد منها، وتحديَد َمْوِعِد ال�جتماِع القادِم. 

ُل فيها ساعُة انتهاء ال�جتماِع، واسُم كاِتِب المحضِر، وتوقيُعه  4- خاتَمُة اْلَمْحَضِر، ُتَسجَّ

في الِجهِة الُيسرى منه.   
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1- الُعنواُن: َمْحَضر اجتماِع اللّجنة الثّقافّية.

َرْقُم الَْجْلَسِة: ال�أولى.
آتي: ُل على النّحِو ال� 2 - البياناُت اأو المعلوماُت ال�أساسّية، وتُسجَّ

تاريخ ال�جتماِع:   /     /      م                مكان ال�جتماع: قاعة ال�أنشطِة                                     
الحاضرون: ...................             الغائبون: .............................

3 - وقائُع ال�جتماِع:
ناً ُجهوَدهم في سبيِل اإنجاِح ِخَطِط اللّجنِة    - افتتح رئيُس اللّجنِة ال�جتماَع بِكلمٍة ترحيبيٍَّة بالمجتمعيَن، ُمَثمِّ

  الثّقافّيِة.
قامِة اأمسيٍة ِشعريٍّة على ُمْستوى صفوِف   - اأْوَضَح رئيُس اللّجنِة اأنَّ الَهَدَف ِمَن ال�ْجِتماِع ُهَو التَّْحضيُر لِ�إِ

   المدرسِة.
 - اأقرَّ الُمْجَتِمعوَن َمْحَضَر اْجتماِع الَجْلَسِة الّسابِقِة َبْعَد ُمراَجَعِتِه وُمناَقَشِتِه بناًء على َطَلِب رئيِس اللّْجَنِة. 

آتيَة: َن الُبنوَد ال�  - َعَرَض رئيُس اللّْجَنِة َجْدَوَل اأعماِل ال�جتماِع، وَتَضمَّ
أْمِسَيِة.   ج -َتْجهيَز القاعِة.                                    علاَن َعْن َمْوِعِد ال�         اأ - اإعداَد َبرناَمِج الُمسابقاِت الثّقافّيِة.     ب- ال�إ
ٌح أْعماِل، واتّخذوا القراراِت والتّوصياِت َوْفَق ما هَو ُمَوضَّ - ناَقَش الُمْجَتِمعوَن البنوَد الُمْدَرَجِة َعلى َجْدَوِل ال�

  اأدناُه: 
اأ- تبداأ فعالياُت ال�أمسيِة الّشعريِّة بتاريخ  /  /   م حتّى  /  /   م، بعد الِحّصِة الّساِدَسِة في قاعِة ال�أنشطِة.

أْمِسَيِة. عداِد لهِذِه ال� ب- َتْكليف اللّجنِة الثّقافّيِة بال�إ
ذاعِة المدرسّيِة. علاِن َعِن ال�أمسيِة في ال�إ جـ- َتْكليف اأحِد الطّلبِة  بال�إ

 د- َتْوفير الجوائِز للفائزين.
 - انتهى ال�جتماع في تمام الساعة ..............

 - تقّرر عقُد ال�جتماع القادم بتاريخ /    /    م في قاعة ال�أنشطِة.
توقيُعُه: ................... كاتُِب الَمْحَضِر..............    

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
نموذٌج لَِمْحَضِر اجتماِع اللََّجنِة الثَّقافّيِة

َنشاٌط

ُد ما اأراَدُه الكاتُِب َخْيَر َتْجسيٍد بِِنضالِها َوَتْضِحياتِها، نَْختاُر  المراأُة الِفَلْسطينّية تَُجسِّ
فيَن بِها وبِِنضالِها وَتْضِحياتها، بالّرجوِع اإلى  واِحدًة ِمَن الُمناِضلاِت الِفَلْسطينّياِت ُمَعرِّ

الَمراجِع الُمْخَتِلَفِة.
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

َكِلَمُة َشَرف الَوحدُة 
 الثّامنة

ليونيد بانتيلييف َقاصٌّ روسيٌّ َحِظَي بُِشْهَرٍة عالِميٍَّة. ُولَِد ِفي سان ُبطرْسِبرغ في الثاني والِعشريَن 

واياِت والَمْجُموعاِت الَقَصِصيَِّة،  ِمن اآب عاَم 1٩0٨م، وتُُوفَِّي فيها عاَم 1٩٨٧م، األََّف كثيراً ِمَن الرِّ

ْبداعيِة َمجال�ً لِعالَِم الطُّفولِة، َوِمْن  وتُْرِجَم َكثيٌر ِمْنها اإلى اللُّغاِت العالميِة، َوَقْد اأْفَسَح في اأعمالِه ال�إِ

َصها لِلاأطفاِل الُمشرَّديَن، َوَتنَدِرُج ِقصُته )َكِلمُة  هيرُة )ُجْمهوِريَُّة شكيد( التي َخصَّ ذلَك ِروايُته الشَّ

سلاميِة في كُلِّيِة داِر الُعلوِم  َشرف( التي َترجَمها اإلى العربيِة اأ. د حامد طاهر فؤاد، اأستاُذ الفلسفِة ال�إ

خصيِة الرَّئيسِة ِفيها، وهَو ِطفٌل  طاِر؛ اإْذ نََجَح الكاتُب ِمْن ِخلاِل الشَّ بِجامعِة القاهرة- ِضْمَن َهذا ال�إِ

ِل  ُنه عالَُم الطُّفولِة ِمْن ِقَيٍم اإِيجابيٍة َجديَرٍة بالتاأمُّ لَْم َيتجاوْز َعْشَر َسَنواٍت من ُعُمِره في اإبراِز ما َيَتَضمَّ

رِف، وما َيتَِّصُل بِها ِمْن َمعاني  وال�حتذاِء، وِمْن اأبَرِزها ِقيُم ال�نِضباِط وال�لتزاِم، واحتراِم َكِلمِة الشَّ

جاعِة، الّتي َتسمو بصاحِبها ُخلُقاً وُممارسًة، وَتضُعه في مرتبِة التَّقديِر  الكرامِة والنَّزاهِة والُمروءِة والشَّ

والتْبجيِل وال�حتراِم.
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ُه، َوَمْن  غيِر، َواأْيَن َيعيُش، َوَمْن اأمُّ ُيْؤِسُفني ِجّداً اأنَّني ل� اأْسَتطيُع اأْن اأْذكَُر لَُكم اْسَم ذلَِك الَفتى الصَّ

أنَّني لَْم اأَتَمكَّْن في الظَّلاِم ِمْن ُرْؤَيِة َتفاصيِل َوْجِهِه. ما اأْذكُُرُه َفَقْط اأنَّ اأنَْفُه كاَن بِِه َبْعُض النََّمِش،  اأبوُه؟ لِ�

واأنَّ بِْنطالَُه كاَن َقصيراً، لَْم ُيَثبَّْت بِِحزاٍم، واإِنَّما بَِحّمالٍَة َتْنَقِلُب ِمْن َفْوِق الَكِتِف، َوتَُشدُّ في َمكاٍن ما ِعْنَد 

الَبْطِن.

ْيِف القائِظِة اإِلى َحديَقٍة -ل� اأْعِرُف َكْيَف ُيَسّمونَها- في َجزيَرِة  ْهُت في ذلَِك الَيْوِم ِمْن اأيّاِم الصَّ َتَوجَّ

َمِعَي ِكتاٌب  الَبْيضاِء. َوكاَن  َمْقُرَبٍة ِمْن َكنيَسِتها  )فاسيليفسكي( َعلى 

اأْقَراأ فيِه بَِنَهٍم، َحتّى َداَهَمني الَمساُء. َوِعْنَدما َضُعَفْت  ُمْمِتٌع، ُرْحُت 

باً لِلُخروِج. عوَبِة بَِمكاٍن، فاأْغَلْقُت الِكتاَب، َونََهْضُت ُمَتاأهِّ ْغَلَلِة، اأْصَبَحِت الِقراَءُة ِمَن الصُّ َعْيناَي ِمَن الزَّ

آَخَر. َوِمْن  كانَِت الَحديَقُة قد َبَداأْت َتْخلو ِمَن النّاِس، َوفي َمَمّراتِها، راَحِت الَمصابيُح َتِشعُّ ِمْن اآٍن لِ�

أنَّني َخشيُت ذلَِك، َمَشْيُت ُمْسِرعاً ِجّداً.  ْغلاِق الَحديَقِة؛ َولِ� َخْلِف ال�أْشجاِر َرنَّ َجَرُس الحاِرِس، ُمْؤِذناً باإ

َجْيراِت اأنَّ اأَحداً َيْبكي. َوَفْجاأًة َتَوقَّْفُت. َفَقْد َتناهى اإِلى َسْمعي ِمْن َخْلِف َبْعِض الشُّ

أْبَيِض َوْسَط الظَّلاِم: َبْيُت  انَْعَطْفُت اإِلى جانِِب الطَّريِق، َحْيُث ل�َح َعلى الُْبْعِد َبْيٌت َصغيٌر بَِلْونِِه ال�

ِحراَسٍة، اأْو )كُشك( َكذلَِك الَّذي يوَجُد في كُلِّ َحدائِق الُمُدِن. َوكاَن بُِقْربِِه حائٌِط، َوَقَف اإِلى جانِِبِه َفًتى 

َصغيٌر، ل� َيزيُد ُعُمُرُه َعن َعْشِر َسَنواٍت، َوُهَو ُمَطاأِْطُئ الّراأِْس، َوَيْنَتِحُب 

اأيُّها  َوناَدْيُتُه:  اإِلَْيِه  اتََّجْهُت  اأَحٍد!  ِمْن  ُمواساٍة  اأْو  َسْلوى  دوَن  ٍة،  بِِشدَّ

الَفتى، ما بَِك؟

- ل� َشْيَء.

- َكْيَف ل� َشْيَء ؟! َمْن َضَرَبَك؟

- ل� اأَحُد.

- ما الَّذي -اإذْن- ُيْبكيَك؟

ْعِب اأْن َيَتَكلََّم، اأْو ُيْمِسَك ُدموَعُه. َوكاَن َيْنِشُج َوَيْشَهُق، َوَيْنُشُق بِاأنِْفِه! قُْلُت لَُه: كاَن ِمَن الصَّ

راً، َوالَحديَقُة تُْغَلُق.  - َهّيا نَْمضي. . انُْظْر، َفَقْد صاَر الَوْقُت ُمَتاأخِّ

  َيْنَتِحُب: يبكي بصوت عاٍل.

فراط.   بَِنَهٍم: باإ
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َواأَرْدُت اأْن اأْجِذَبُه ِمْن َيِدِه، لِكنَّ الَفتى َسَحَب َيَدُه دوَن َحَرٍج قائلاً:

ْيَر. - ل� اأْسَتطيُع السَّ

- ما الَّذي ل� َتْسَتطيُعُه؟ لِماذا؟ ما بَِك؟ َهْل اأنَْت َمريٌض؟

ٍة َجيَِّدٍة. ــ ل�! َصحيٌح بِِصحَّ

ْيَر؟ - اإَذْن لِماذا ل� َتْسَتطيُع السَّ

- اأنا حاِرٌس.

- حاِرٌس! اأيُّ حاِرٍس!

- ماذا اأنَْت؟ األ� َتْفَهُم! نَْحُن نَْلَعُب. .

- اآه. . َمَع َمْن َتْلَعُب؟

َسَكَت الَفتى، َوَبَلَع ريَقُه، َوقاَل:

- ل� اأْعِرُف.

َوُهنا َبدا لي اأنَّ الَفتى ُربَّما َيكوُن َمريضاً، َواأنَّ في َراأِْسِه َخبال�ً.

 قُْلُت لَُه:

. . ماذا َتْلَعُب؟ َوَكْيَف كاَن ذلَِك؟ َتْلَعُب . . َول� َتْعِرُف َمَع َمْن؟ - اأْصِغ اإِلَيَّ

أْول�ِد،  - نََعْم، ل� اأْعِرُف. َفَقْد كُْنُت اأْجِلُس َعلى َدكٍَّة في الَحديَقِة، َواأْقَبَل َمْجموَعٌة َكبيرٌة ِمَن ال�

َوقالوا لي: َهْل تُريُد اأْن َتْلَعَب َمَعنا لُْعَبَة الَْحْرِب؟ َفُقْلُت: اأريُد. َوُرْحنا نَْلَعُب. قالوا لي: اأنَْت َعريٌف، 

وكاَن ُهناَك َولٌَد َكبيٌر اأْرَسَلني اإِلى ُهنا، َوقاَل: اإِنَّ لََدْينا ُمْسَتْوَدَع باروٍد في هذا )الُكْشِك(، َوَسَتكوُن 

اأنَْت حاِرَسُه. َفاْبَق ُهنا، َول� َتْنَصِرْف َحتّى اأْبِدلََك بَِشْخٍص اآَخَر. قُْلُت لَُه: َحَسناً. 

قاَل: اأْعِطني َكِلَمَة َشَرٍف َعلى اأنََّك لَْن َتْذَهَب.

- قُْلُت لَُه: َكِلَمُة َشَرٍف: لَْن اأْذَهَب.

- َوماذا َبْعُد؟

- ها اأنا ما ِزلُْت واِقفاً. . واِقفاً، َوُهْم ل� َياأْتوَن!

حيَنِئٍذ اْبَتَسْمُت، وساألُْتُه:

  َخبال�ً: نقصاناً.
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- َحَسناً. . َوُهْم َوَضعوَك ُهنا ُمْنُذ َوْقٍت َطويٍل؟

- اأجل. 

- َولِكْن اأْيَن ُهْم؟

- اأْعَتِقُد اأنَُّهم َمَضْوا. 

- َكْيَف َمَضْوا؟

- نََسوا. 

- َولِماذا َتْجِلُس اإَذْن؟

- لََقْد اأْعَطْيُت َكِلَمَة َشَرٍف. 

ِحَك في هذا الَمْوِقِف ل� َيليُق، واأنَّ الَفتى  ًة اأْخرى، لِكنَّني َتَنبَّْهُت َفْجاأًة اإِلى اأنَّ الضَّ اأَرْدُت اأْن اأْبَتِسَم َمرَّ

َعلى َحقٍّ َتماماً. َفما داَم َقْد اأْعطى َكِلَمَة َشَرٍف، َفَعَلْيِه اأْن َيْبقى َمْهما َحَدَث، ولَْو َعلى َحياتِِه! وَيْسَتوي 

أْمُر لُْعَبًة، اأو َغْيَر لُْعَبٍة. َبْعَد ذلَك اأْن َيكوَن ال�

قُْلُت لَُه:

آَن؟ - اإِذا كاَن هذا َقْد َحَدَث، َفماذا َتْصَنُع ال�

قاَل الَفتى، وَقْد َبداأ َيْبكي:

- ل� اأْدري.

َم لَُه اأيََّة ُمساَعَدٍة ُمْمِكَنٍة، لِكْن. . ماذا اأْسَتطيُع اأْن اأْفَعَل؟ َهْل اأْذَهُب لِلَبْحِث َعْن اأولئَك  اأَرْدُت اأْن اأَقدِّ

أْشِقياِء الّذيَن َوَضعوُه في الِحراَسِة، اآِخذيَن ِمْنُه َكِلَمَة َشَرٍف، واأْسَرعوا ُهْم اإلى َمناِزلِهم؟ لِكْن  أْطفاِل ال� ال�

اأْيَن اأِجُد هُؤل�ِء الَعفاريَت؟! ل� َشكَّ في اأنَُّهْم َقْد َتناَولوا َعشاَءُهْم، وَذَهبوا اإِلى الِفراِش، وَراأوا َعَشراِت 

أْحلاِم. اأّما الَفتى، َفَيْجِلُس ُهنا الّساعاِت الطَّويَلَة، في الظَّلاِم، وهو جائٌِع َحّقاً! وساألُْتُه: ال�

- َهْل تُريُد اأْن تاأكَُل؟

- نََعْم ، اأريُد.

قُْلُت َبْعَد َتْفكيٍر:

- َحَسناً، اأْسِرْع اأنَْت لِْلَمْنِزِل َكي َتَتَعّشى، وَساأْبقى اأنا َبَدل�ً ِمْنَك ُهنا.
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 قاَل الَفتى:

- نََعْم، لِكْن َهْل هذا ُمْمِكٌن؟

- ولِماذا ل� ُيْمِكُن؟

- اإِنََّك لَْسَت َشْخصاً َعْسَكريّاً.

- َصحيٌح . . لَْن َتْذَهَب . . َحتّى اأنا ل� اأْسَتطيُع اأْن اأكوَن ُمناِوباً َمكانََك. الّذي ُيْمِكُنُه اأْن َيقوَم بِهذا 

الَعَمِل َشْخٌص َعْسَكريٌّ . . قائٌِد. 

نَّني  َرِف، فاإ ْرُت الَفتى ِمْن َكِلَمِة الشَّ َبٌة، واْعَتَقْدُت اأنَّني اإِذا َحرَّ وَفْجاأًة َقَفَزْت اإِلى ِذْهني ِفْكَرٌة َطيِّ

َعْن  لِلَبْحِث  هاُب  الذَّ روريِّ  الضَّ ِمَن  لِكْن  الَعمُل.  َيكوَن  اأْن  َيْنَبغي  اأيضاً، هَكذا  الِحراَسِة  ِمَن  ُرُه  اأَحرِّ

َمكاِن  اإِلى  بَِنْفسي  واأْسَرْعُت  لَْحَظًة«،  »انَْتِظْر  َفَقْط  اأْبَلْغُتُه  للَفتى.  َشْيئاً  اأقُْل  َولَْم   ، َعْسَكريٍّ َشْخٍص 

الُخروِج.

ِمنّي  بِالُْقْرِب  َيُمرَّ  ولَْم  الخاِرجيَِّة،  َبّواَبِتها  ِمْن  بِالُْقْرِب  َوَقْفُت  َبْعُد،  اأْغِلَقْت  الَحديقِة  َبّواَبُة  َتُكْن  لَْم 

، َبْل َبدا اأنَّ الّشاِرَع لَْم َيُكْن فيِه اأيُّ َشْخٍص َيْرَتدي الَملابَِس الَعْسَكريََّة. وَفْجاأًة  اأيُّ َشْخٍص َعْسَكريٍّ

ْوداِء. َفِرْحُت، وَظَنْنُت اأْصحاَبها َبّحاَرًة  آَخِر ِمَن الّشارِع َمْجموَعٌة ِمَن الَمعاِطِف السَّ َظَهَرْت في الجانِِب ال�

َمْدَرَسٍة  في  ِصغاراً  ُطّلاباً  واإِنَّما  َبّحاَرًة،  اأِجْدُهْم  لَْم  ُمْسِرعاً،  الّشارَع  َعَبْرُت  ِعْنَدما  لِكنَّني  َعْسَكرييَن، 

ِصناعيٍَّة. وَمرَّ َرُجُل ِسكَِّة َحديٍد َطويُل القاَمِة َيْرَتدي ِمْعَطفاً َجميلاً، ُمَزيَّناً بَِعلاَمٍة َخْضراَء. لِكْن َهْل كاَن 

ِمَن الُمْمِكِن لِِمْثِل هذا الرَُّجِل اأْن َيِقَف َوَيْسَتِمَع لي؟!

اأنَّني  اأْحَمَر. وَيْبدو  بِاإِطاٍر  القاَدِة  اأَحَد  النّاصيِة  ِعْنَد  لََمْحُت  َفْجاأًة،  لِكنّي  اأعوَد للَحديَقِة،  اأْن  اأَرْدُت 

لَْم اأْفَرْح َقطُّ في َحياتي ِمْثَل َفَرحي في تِْلَك اللَّْحَظِة، وانَْدَفْعُت نَْحَوُه 

أنَُّه كاَن اأْسَرَع ِمنّي في  أَسِف لَْم األَْحْق بِِه؛ ل� تي. لِكنَّني َمَع ال� بُِكلِّ قُوَّ

 ، عوِد اإِلى )الترام(. َوَقْفُت َعلى الَمَحطَِّة، اإِلى اأْن اأْقَبَل ضابٌِط شابٌّ الصُّ

ِع َحْوَل باِب الَعَرَبِة. واأْسَرْعُت اإِلَْيِه، ُمْمِسكاً بِِذراِعِه،  بُِرْتَبِة رائٍد، وكاَن َيُشقُّ َطريَقُه َوْسَط الُجْمهوِر الُمَتَجمِّ

َوِصْحُت:

- َعزيزَي الّرائِد . . َدقيَقًة واِحَدًة . . انَْتِظْر . . عزيزي الّرائد!

  الترام: مركب يسير بالكهرباء
   بين المدن والّضواحي.
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الَْتَفَت اإِلَيَّ ناِظراً بِاْسِتْغراٍب، وقاَل:

- ماذا َحَدَث ؟

، َيْجِلُس ِطْفٌل  - َهْل تُريُد اأْن َتْعِرَف ماذا َحَدَث؟ ُهنا، في الَحديَقٍة، بِالُْقْرِب ِمْن)كُْشٍك( َحَجريٍّ

َصغيٌر ُمْنُذ ساعاٍت، اإِنَُّه ل� َيْسَتطيُع الُخروَج. َفْقْد اأْعطى َكِلَمَة َشَرٍف.. اإِنَُّه َصغيٌر ِجّداً.. اإِنَّه َيْبكي...

َقطََّب القائُد َعْيَنْيِه، َوَرنا اإليَّ بَِدْهَشٍة اأْكَبَر. ُربَّما َظنَّ هو اأْيضاً اأنَّني َمريٌض، اأو اأنَّ في راأْسي َخبال�ً.. 

لِكنَُّه قاَل:

- اإِنَّني ُهنا في َعَمٍل؟

َوِعْنَدما  اأْكَثَر،  َة بُِوضوٍح  لَُه الِقصَّ َفَشَرْحُت  الُفْرَصَة،  بَِغْيٍظ، وانَْتَهْزُت  اإليَّ  َفَنَظَر  لِكنَّ )الترام( فاَتُه، 

َفِهَمها لَْم َيُعْد ُيَفكُِّر، وَعلى الَفْوِر قاَل:

- َهّيا.. لِماذا لَْم َتُقْل هذا لي ُمباَشَرًة؟!

ْهنا اإِلى الَحديَقِة، كاَن الحارُس قد اأْغَلَق الَبّواَبَة َتماماً. وَطَلْبُت ِمْنُه ال�نِْتظاَر بِْضَع َدقائَِق،  َوِعْنَدما َتَوجَّ

وقُْلُت لَُه: اإِنَّ في الَحديَقِة َفًتى باقياً، وانَْدَفْعنا - الّرائُِد واأنا - اإِلى داِخِل الَحديَقِة.

ْبِط، َحْيُث  أبيَض، كاَن الَفتى واِقفاً في َمكانِِه بالضَّ غيَر ال� َوفي الظَّلاِم، اْكَتَشْفنا بُِصعوَبٍة الَبْيَت الصَّ

ًة اأْخرى كاَن َيْبكي بُِهدوٍء َشديٍد. ناَدْيُتُه، َفَفِرَح ِجّداً، لدرجِة اأنَُّه َصَرَخ ِمَن الَفَرِح. اأّما اأنا  َتَرْكُتُه. َوَمرَّ

َفُقْلُت:

- ها ُهَو ذا.. َقْد اأْحَضْرُت قائداً.

َة.   غيَر اإِلى اأْعلى َسْنتِمْتراٍت ِعدَّ اْعَتَدَل الَفتى في ِوْقَفِتِه؛ َكْي َيرى القائَد بِصوَرٍة اأْفَضَل، َمدَّ ِجْسَمُه الصَّ

وقاَل القائُد:

- اأيُّها الرَّفيُق الحاِرُس.. اأيُّ ُرْتَبٍة َتْحِملُها؟

- اأنا َعريٌف.

- َرفيقي الَعريَف.. اآُمُرَك بَِتْرِك َمْرِكز ِحراَسِتك، الّذي ُعِهَد بِِه اإِلَْيَك.

َسَكَت الَفتى، َوَحكَّ اأنَْفُه، ثُمَّ قاَل:

- َوما ُرْتَبُتَك اأنَْت. فاأنا ل� اأرى َتماماً َعَدَد النُّجوِم الَّتي َعلى َكِتِفَك؟
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- اأنا رائٌِد.

ِعْنَدئٍِذ َرَفَع الَفتى َيَدُه ُمَؤّدياً التَّحيََّة الَعْسَكريََّة، قائِلاً:

أْمِر اأْتُرُك نُْقَطَة الِحراَسِة.  حاِضر - َرفيقي الرائَد - بِال�

ِحِك.  الضَّ في  وانَْفَجْرنا  اأنُْفَسنا  نََتمالَْك  لَْم  اأنَّنا  لدرجِة  بالَِغٍة  َوبَِمهاَرٍة  َمْسموٍع،  بَِصْوٍت  قاَل هذا 

واْبَتَسَم الَفتى بُِسروٍر واْرتياٍح .

ًة، َقْبَل اأْن َيفَتَح الحاِرُس لَنا الُقْفَل الُمْغَلَق. ُعْدنا اإِلى باِب الَحديَقِة الُمْغَلِق، وانَْتَظْرنا لََحظاٍت ِعدَّ

َوَمدَّ الّرائُِد َيَدُه ُمَحّيياً:

- ُمْمتاٌز يا َرفيقي الَعريَف. ِمْنَك َيْخُرُج الُمحاِرُب الَحقيقّي.. اإِلى اللِّقاِء!

َوَتْمَتَم الَفتى بَِبْعِض َكِلماٍت، قائِلاً: اإلى الِّلقاِء

اإلى الَمَحطَِّة، نَْحَو )تراِمِه( الَّذي كاَن قاِدماً. اأّما اأنا، َفَقْد َشَدْدُت َعلى َيِد  َوَتَرَكنا الّرائُِد، ُمْسِرعاً 

غيِر، َوَساألُْتُه: الصَّ

- َهْل ُيْمِكُنني اأْن اأوِصَلَك؟

- ل�.. فاأنا اأْسُكُن َقريباً ِمْن ُهنا.. اإِنَّني ل� اأخاُف.

غيِر ذي النََّمِش، واْعَتَقْدُت َحّقاً اأنَُّه ل� َيخاُف ِمْن َشْيٍء. اإِنَّ الَفتى الّذي لََدْيِه  َونََظْرُت اإِلى اأنِْفِه الصَّ

راَدِة الَقويَِّة، َوهِذِه الَكِلَمِة الَمتيَنِة ل� َيْخشى الظَّلاَم، ول� َيخاُف ِمَن الُمْجِرميَن، َول� َيْرَتِجُف  ِمْثُل تِْلَك ال�إ

أْشياِء ُرْعباً! ِمْن اأْكَثِر ال�

ِعْنَدما َيْكَبُر، ل� اأْدري ماذا َسَيكوُن ِعْنَدما َيْكَبُر واأيّاً كاَن، فاإنَّ الَمْضموَن بِالِْفْعِل اأنَُّه َسَيكوُن َشْخصاً 

َحقيقّياً.

ًة  ٍة.. َمرَّ هَكذا َفكَّْرُت، َواأنا اأسيُر َوْحدي َمْسروراً ِمْن َتَعرُّفي اإِلى هذا الَفتى الَّذي اأُشدُّ َعلى َيَدْيِه بُِقوَّ

اأْخرى! 
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

حيحَة فيما َياأْتي: جابَة الصَّ 1 نَْختاُر ال�إ

ِة )كلمُة َشَرف(؟       اأ- َمْن كاتُِب ِقصَّ

   1- حامد طاهر.              2- تشيكوف.        3- موباسان.         4- بانتيليف.

َرِف؟ ب- ماذا َتْعِني َكِلَمُة الشَّ

يِّبَة.                                  2- الَكِلَمَة الُمَؤثَِّرَة.        1- الَكِلَمَة الطَّ

   3- الَكِلَمَة الَّتي ل� َرْجَعَة عنها.                      4- الَكِلَمَة الَقِويََّة الرَّصيَنَة.

غيِر؟ جـ- ِلماذا َلْم َيتعرَِّف الكاِتُب اإلى الفتى الصَّ

لاِم الَّذي كاَن ُيَخيُِّم َعلى الَمكاِن. نَّ الفتى كاَن ُيَغّطي َوْجَهُه.         2- بَسبِب الظَّ    1- ِل�أ

نَّ الكاِتَب َنِسَي َنّظاَرَتُه في الَحديَقِة. نَّ الَفتى جاَء ِمْن َقْرَيٍة َبعيَدٍة.      4- ِل�أ     3- ِل�أ

ِة؟ د- في اأيِّ فصٍل َجَرْت اأْحداُث الِقصَّ

ْيف. تاء.           4- الصَّ بيع.                    2- الَخريف.         3- الشِّ    1- الرَّ

ٍة، نَْذكُُرها. ِة بِاأْوصاٍف ِعدَّ 2 َوَصَف الكاتُِب الَفتى في ُمْسَتَهلِّ الِقصَّ

3 لِماذا َمشى الكاتُِب ُمْسِرعاً في اأثناِء مغادرتِه الَحديقَة؟ ولَِم توقََّف؟

ُة الَّتي كُلَِّف بِها؟ 4 ما اللُّْعَبُة الَّتي كاَن الفتى َيْلَعُبها َمع ِرفاِقِه؟ َوما الَمَهمَّ

فاُق لِلفتى؟ ْتَبُة الَعْسَكِريَُّة الَّتي َمَنَحها الرِّ 5 ما الرُّ

ْغِم ِمْن ُحلوِل الظَّلاِم؟ 6 لِماذا لَْم ُيغاِدِر الَفتى الَمكاَن على الرَّ

٧ ما الِفْكَرُة الَّتي َقَفَزْت اإِلى الكاتِِب؛ لَِيْجَعَل الَفتى َيعوُد اإِلى َبْيِتِه؟

٨ لَِم َرَفَض الَفتى اأْن ُيوِصَلُه الكاتِِب اإِلى َبْيِتِه؟

٩ َماذا َتَوقََّع الكاتُِب للَفتى في الُمْستقَبِل؟
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آتيِة:  ثانياً- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب َعن ال�أسئلة ال�

ِة،نَْملاأ الَفراغاِت بِما ُيناِسُبها فيما ياأْتي: 1 في َضْوِء ِقراَءتِنا لِْلِقصَّ

. ِة هَي  ْخِصيَُّة الرئيسة في الِقصَّ اأ- الشَّ

. ِة هَي  ْخصّياُت الثَّاَنويَُّة في الِقصَّ ب- الشَّ

. ُة  ِذْرَوَتها ِعْنَدما  جـ- َبَلَغِت الِقصَّ

. ِة بـ ـ د- َتَمثََّل الَحلُّ في الِقصَّ

. هـ- اأعَجَبنا في شخصّية الفتى 

، نَْذكُُر ِمثال�ً َعلى كُلٍّ ِمْنُهما. 2  اْسَتْخَدَم القاصُّ اأْسلوَب الِحواِر بَِنْوَعيه: الّداِخليِّ َوالخاِرجيِّ

َبٌة((. ُح َجماَل التَّْصويِر في َقْوِل الكاتِِب: ))وَفْجاأًة َقَفَزْت اإِلى ِذْهني ِفْكَرٌة َطيِّ 3  نَُوضِّ

4 علاَم يدلُّ عدُم اإفصاِح الكاتِب َعِن اْسِم الفتى؟

ِة. ، نَْسَتِدلُّ َعلى ذلَِك ِمَن الِقصَّ 5  ُيَمثُِّل الَفتى َدْوَر الُمحاِرِب الَحقيقيِّ

ِة. 6  نَُبيُِّن الرِّسالَة الَّتي اأراَد الكاتُِب اأْن يوِصَلها ِمْن ِخلاِل هِذِه الِقصَّ

٧  القراءُة غذاُء الّروِح، نناقُش هذا القول ُمستدلّيَن من القّصة على ما ُيْثِبُت ذلك.

٨  لو كاَن اأحُدنا مكاَن الَفتى، اأيفعُل ِمْثَلُه؟ ماذا يفعُل؟

 ثالثاً- اللّغة:

، اأْعطى، انَْتهى، َيْخشى؟ آتيِة:  َتِشعُّ أْصُل الثُّلاثيُّ لِلاأْفعاِل ال� 1- ما ال�

2- نَُفرُِّق في الَمْعنى َبْيَن الَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط، فيما ياأْتي:

ٍة، دوَن َسْلوى ِمْن اأَحٍد.   اأ-كاَن الَفتى َيْنَتِحُب ِبِشدَّ

ۡلَوٰىۖ ُ�ُواْ ِمن َطّيَِبِٰت  نَزۡ�َا َعلَۡيُكُم ٱلَۡمنَّ َوٱلسَّ
َ
ب-  قال تعالى: "َوَظلَّۡلَنا َعلَۡيُكُم ٱۡلَغَماَم َوأ

نُفَسُهۡم َيۡظلُِموَن٥٧"               )البقرة: 5٧(
َ
َما َرزَۡقَ�ُٰكۡمۚ َوَما َظلَُمونَا َوَ�ِٰكن َكنُٓواْ أ

جـ- َسْلوى َفتاٌة ُمْجَتِهَدٌة .
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ْرفيُّ لُِكلٍّ ِمّما َياأْتي؟ 3- ما الَمْعنى الصَّ

ُمحاِرٌب، ِوْقَفٌة، ُمْسَتْوَدُع باروٍد، ِصناعيٌَّة، َتْرٌك.

4- نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط، فيما َياأْتي:

يًا التَّحيََّة الَعْسَكريََّة. اأ- َرَفَع الَفتى َيَدُه ُمؤدِّ

ب-  قاَل الَفتى: ها اأنا ما ِزْلُت واِقفًا.

جـ- اإِنَّ في الَحديَقِة فتًى باقيًا.

آتيِة: 5- نَُفرُِّق في الَمعنى، ُمستعينيَن بالُمعجِم، بيَن الكلماِت ال�

هيق، النَّحيب، النَّشيج.    الشَّ

 القواعُد اللَُّغِويَُّة

 َمعاني زياداِت اْل�أْفعاِل )1) )اْلِفْعل اْلُمَجرَّد، واْلِفْعل الَمزيد ِبَحْرٍف) 

ُل ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي: آتيَة، َونَتاأمَّ  نَْقَراأ الُجَمَل ال�

أّول  العمود الثّاني العمود ال�

َقَهَرْت فلسطيُن َكثيراً ِمْن الغزاة َعلى َمرِّ التّاريِخ، َواأضاَعْت1- ضاَعْت اآماُل نابليوَن اأماَم َعكّا.

 َهْيَبَتُهم.

:) 2-  قال )

لِسانِِه  ِمْن  الُمسلموَن  َسِلَم  َمْن  "الُمْسِلُم 
َوَيِدِه".

ۡوَ�َٰدُ�ۡم فََ� ُجَناَح 
َ
ن �َۡسَ�ِۡضُعٓواْ أ

َ
ۡم أ َردتُّ

َ
قال تعالى: "�ۡن أ

 َ ٱ�َّ َوٱتَُّقواْ  بِٱلَۡمۡعُروِف�  َءاتَۡيُتم  آ  مَّ َسلَّۡمُتم  إَِذا  َعلَۡيُكۡم 
َ بَِما َتۡعَملُوَن بَِص�ٞ ٢٣٣".        )البقرة: 233( نَّ ٱ�َّ

َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َمَعُهۥ  ِيَن  َوٱلَّ �َۡيَ�ُٰه 
َ
تعالى:"فَأ قال   -3

ِ َٔاَ�ٰتَِناۖ  بُواْ ب ِيَن َكذَّ بِرَۡ�َةٖ ّمِنَّا َوَ�َطۡعَنا َدابَِر ٱلَّ
َوَما َكنُواْ ُمۡؤِمننَِي٧٢".      )ال�أعراف: ٧2(

ِع اأوصاَل اأرِضنا الِفَلسطينّية. مِّ والتَّوسُّ َقطََّع ِجداُر الضَّ

يا لَْيتني في عيَشتي شاطْرتُه   لو كان لي ِعنَد القضاِء َخياُر4- َشَطَر الخبَّاُز الرَّغيَف شْطرْين.
أندلسي(                                          )ابن سهيل ال�

يخان( )رواه الشَّ
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أّوِل ُمَجّردٌة اأم مزيدٌة؟  أفعاُل الّتي َتْحَتها ُخطوٌط في الَعموِد ال�     - َهل ال�

    - اأثُلاثيٌَّة ِهَي اأْم َغْيُر ثُلاثّيٍة؟                             

َدٌة، وثُلاثّيٌة؛ َفالِْفْعُل )ضاَع( في الِْمثاِل  أْسئلِة الّسابَِقِة، اأنّها اأْفعاٌل ُمَجرَّ جابِة َعِن ال� نُلاحُظ ِمْن ال�إ

أِمْثلِة في العمود  أّوِل جاَء ُمجّرداً، ووزنُُه، )َفَعَل(، وما َيْنَطِبُق َعلى هذا الِْمثاِل َيْنَطِبُق َعلى سائِر اْل� ال�

أّوِل.  ال�

أفعال الّتي َتْحَتها خطوٌط في العمود الثّاني، َسَنِجُد اأّن الِْفْعَل )اأضاَع( في الِْمثاِل  ْلنا ال� ولِكْن اإذا تاأمَّ

أّوِل ثُلاثيٌّ َمزيٌد بَِهْمَزٍة في اأّولِه، َوَوزنُُه )اأْفَعَل(، واأنُّه اأَخَذ فاِعلاً َوُهَو... َوَمْفعول�ً بِه َوُهَو... ،  ال�

ياَدُة اأفاَدِت التّْعديَة. َواإذا اأنْعْمنا النَّظَر في الِْفْعل  ياً، َبْعَد اأْن كاَن ل�ِزماً، فالزِّ وهذا َمْعناُه اأنَُّه صاَر ُمَتَعدِّ

َل(؛ ل�أنَّ  )َسلََّم( في الِْمثاِل الثّاني، َسَنِجُد اأنُّه َمزيٌد بِْحرٍف واحٍد ُهَو َتْضعيُف َعْيِن الِْفْعل، َوَوْزنُُه )َفعَّ

ياَدَة اأْيضاً  َد ُيَعدُّ َحرفْيِن، واأنُّه اأَخَذ فاِعلاً ُهَو... ومفعول�ً بِه ُهَو...، َفهذا َيْعني اأنَّ الزِّ الَْحْرَف الُمَشدَّ

ْلنا الِْفْعَل )َقطََّع( في الِْمثاِل الثَّالِث، نَِجُد اأنُّه َمزيٌد بَِتْضعيِف َعْيِنِه اأْيضاً َوَوْزنُُه  اأفاَدِت التَّْعِدَيَة. َواإذا َتاأمَّ

َل(، واأنُّه َيُدلُّ َعلى المبالغِة والتَّكثير.اأّما الِْفْعُل )شاطَر( في الِْمثاِل الّرابع َفمزيٌد بَِحْرٍف واِحٍد ُهَو  )َفعَّ

ياَدَة اأفاَدْت َمْعنى  ألُِف، َووزنُُه )فاَعَل(، َفَيُدلُّ َعلى اأنُّه اْشَتَرَك اأْكَثُر ِمْن واِحٍد في الِْفْعِل؛ اأْي اأنَّ الزِّ ال�

الُمشاَرَكِة.

نستنتج:

أْن  أْن يكوَن ��زماً، وَيْكَتفي بِفاعِلِه، مثل: َوقَف الُمنتصُر شامخاً، وإّما  اْلِفْعل اْلُمَجر�د: إّما 

ياً، َفيأخُذ مفعو��ً بِه، مثل: َمْن َعَرَف الطّريَق ا�ِمَن الُوصوَل. يكوَن ُمَتَعد�

ياَدُة في (أْفَعَل) تُفيُد التّعدَيَة، ِمْثل: ا�ْكَرْمُت  ُل َعلى زيادٍة في َمْعناُه، فالز� ياَدة في بِْنيِة الِْفْعِل تد� الز�

ياَدُة في  ياَدُة في (َفّعَل) تُفيُد التّعديَة والمبالغَة، ِمْثل: فر�ْحُت الطّالَب بالجائِزِة، والز� الّزائَِر، والز�

(فاَعَل) تُفيُد الُمشاَرَكَة، ِمْثل: ُيسابُِق علي� َغْيَرُه في الَْمْلَعِب.

نُناقُِش َونُلاِحُظ 
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نموذُج اإْعراٍب

اأْظَهَر اللُّه الحقَّ.

اأْظَهَر: فعٌل ماٍض، ُمْبِنيٌّ َعلى الَفْتِح.

ُة الظّاهرة على اآخره. مَّ اللُّه: لفظ الجلالة، فاعٌل مرفوٌع، وعلامُة رفِعِه الضَّ

الَحقَّ: مفعوٌل بِه منصوٌب، وعلامُة نصِبِه الفتحُة الظّاهرة على اآخره.

 تدريباٌت: 

َتدريب )1(

أْفعاِل الّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:  نَُبيُِّن َمعانَِي زياداِت ال�

َۡل َوٱ�ََّهاَر ٣٣ َوَءاتَىُٰكم ّمِن  َر لَُكُم ٱ�َّ � وََسخَّ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َدآ�َِبنۡيِ َر لَُكُم ٱلشَّ 1- قاَل َتعالى:  "وََسخَّ
ارٞ ٣٤ �ۡذ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم  نَ�َٰن لََظلُومٞ َكفَّ ِ َل ُ�ُۡصوَهاۗٓ إِنَّ ٱۡ�ِ واْ نِۡعَمَت ٱ�َّ تۡلُُموهُۚ �ن َتُعدُّ

َ
ِ َما َسأ

ّ�ُ
ۡضلَۡلَن َكثِٗ�ا ّمَِن 

َ
ۡصَناَم ٣٥ َرّبِ إِ�َُّهنَّ أ

َ
ۡعُبَد ٱۡ� ن �َّ

َ
َرّبِ ٱۡجَعۡل َ�َٰذا ٱۡ�ََ�َ َءاِمٗنا َوٱۡجُنۡبِ� َوَ�ِ�َّ أ

� َوَمۡن َعَصاِ� فَإِنََّك َ�ُفورٞ رَِّحيٞم ٣٦"            )اإبراهيم: 36-32( ٱ�َّاِس� َفَمن تَبَِعِ� فَإِنَُّهۥ ِمّ�ِ
2- ِفَلسطيُن اأرُضنا وَمْهوى اأرواِحنا، كاَنْت – َوما زاَلْت – مداَر اهتماِم العلماِء والباحثيَن، ِمحِضُن اأنَبِل 

هوَر  هداِء اّلذيَن َضّمخوا ُتراَبها الطَّ ْبراِر والشُّ ل�ِف الُمؤلََّفِة مْن ال�أ ِجّلاِء، وال�آ حابِة ال�أ النُّبلاِء مَن الصَّ

بِدماِئهم الزَّكّيِة.             )عّمار بدوي(

ْتُهم َواأْشَبَعْتُهْم َواأحاَطْتُهْم ِبُكلِّ ُضروِب الِعنايِة... َفُهناَك  ْدَفاأ راِنِب َفاأ مُّ اأبناَءها َتْرِبيَة اْل�أ 3- "َفاإْن َربَِّت ال�أ

َترى صوَرَة ُجْنٍد ول� ُجْنَد، َوَترى اأْشكاَل الرِّجاِل ول� ِرجاَل، َوَترى اأْجسامًا ِضخامًا َوُقلوبًا َهواًء".                             

                 )اأحمد اأمين( 

ْثُه ِبِرْفٍق. ْثَت صغيرًا فحدِّ 4- اإذا خاَطْبَت َكبيرًا فخاطْبُه باحتراٍم، واإذا حدَّ
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َتدريب )2(

 نُْعِرُب ما تحتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

(: »َشرُّ الناِس َمْن اأْكَرَمُه الّناُس اتِّقاَء ِلساِنِه«.                             )حديث شريف( 1- قال )

2- ساَبْقُت ل�ِعبًا ُمْحَتِرفًا َفَسَبْقُتُه.

ْعمى اإلى اأَدبي       َواأْسَمَعْت َكِلماتي َمْن بِه َصَمُم                )المتنّبي( 3- اأنا اّلذي َنَظَر اْل�أ

  الَعروُض

التّفعيلاُت

1- جاَءنا عاِمٌر سالماً صالحاً                               َبْعَد ما كان ما كان ِمْن عاِمِر     

   جا/َء/نا/عا/ِم/ ُرن/ سا/ ِل/َمن/ صا/ِل / َحن       //       َبْع/َد/ما/كا/َن/ما /كا /َن/ِمْن / عا/ ِم / ري

   - ب -/ - ب - / - ب - /- ب -              //      - ب -/ - ب -/ - ب -/ - ب -

2- اأيَن من عينّي هاتيك الَمجالي                            يا َعروَس البحِر يا ُحْلَم الخياِل     )علي محمود طه(

   اأي/ َن/ ِمن/َعْي/نْي/َي/ ها |تي/ َكْل/ َم/ جا/ لي  //     يا/ َع/رو/َسْل/َبْح/ِر/يا/ُحْل/َمْل /َخ/يا/لي

   - ب - -/ - ب - -/ - ب - -                 //         - ب - -/ - ب - -/- ب - -

3- لََقْد اأْبَهْجِت اأْعدائي                                    َوَقْد اأْشَمتِّ ُحّسادي          )اأبو فراس الَحْمداني( 

   َل/َقْد/اأْب/َهْج/ِت/اأْع/دا/ئي                    //       َو/َقْد/اأْش/َمْت/ِت/ُحْس/سا/دي

   ب - - -/  ب - - -                            //        ب - - -/  ب - - -

 )الخليل بن اأحمد( 
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نُناقُِش َونُلاِحُظ 

نْت منها؟ ما اأنواُع المقاطِع؟ أبياِت الّسابقِة َعروضّياً؟ ما الَمقاِطُع الّتي تكوَّ ما تقطيُع ال�

)ب(،  القصيرِة  الَمقاطِع  ِمَن  َمجموعٍة  ِمْن  نٌة  ُمَكوَّ اأنّها  نُلاِحُظ  َعروضّياً،  الّسابقِة  أبياِت  ال� تقطيِع  َبْعَد 

ِمْن هذه  َمجموعٍة  وتَُسّمى كلُّ  اآخَر،  اإلى  َبْيٍت  ِمْن  وَتْرتيِبها  َعَدِدها،  في  َتْخَتِلُف  واأنّها   ،)-( َوالطّويلِة 

ِل نَِجُد )- ب -(  أوَّ ، ففي البيِت اْل� المقاطِع َتْفعيَلة، َوَمجموعُة التّفعيلاِت ِهَي الّتي تُؤلُِّف البيَت الّشعريَّ

َوهَي َتْفعيَلُة )فاِعلن(، تتكّرر في البيت ثماني مّرات.

وفي البيِت الثّاني، نَِجُد ) - ب- -( َوتَُشكُِّل َتْفعيَلَة )فاِعلاتن(، تتكّرر في البيت سّت مّرات.

اأّما في البيِت الثّالِث، َفَنِجُد )ب- - -( َوِهَي َتْفعيَلُة )َمفاعيلُن(، تتكّرر في البيت اأربع مّرات.

وِعْنَد استقراِء الّشعِر الَعربيِّ كُلِِّه، نَِجُد ثمانَي تفعيلاٍت َفَقْط، َتَتَرّدُد فيه، َوِهَي:

1- ُمفاَعَلُتْن:  ب - ب ب -

2- َفعوُلْن: ب - -

3- ُمْسَتْفِعُلْن: - - ب -

4- فاِعلاُتْن: - ب - -

5- َمفاعيُلْن: ب - - -

6- فاِعُلْن: - ب -

٧- ُمَتفاِعُلْن: ب ب - ب - 

٨- َمْفعول�ُت: - - - ب

ومّما َيْجُدُر ِذْكُرُه اأّن هذه التّفعيلاِت ل� َتاأْتي بَِشْكٍل َعْشوائّي في الّشعِر، َبْل َتاأْتي بَِشْكٍل ُمَنظٍَّم؛ لُتَشكِّل 

ِستََّة َعَشَر َوْزناً ِشْعريّاً، ُيسّمى كلٌّ منها َبْحراً.
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ُن ِمْن َمقاِطَع قصيرٍة وطويلٍة، َوْفق نظاٍم معّيٍن، ِمْن َمْجموِعها   1- التَّْفعيَلة: َوْحدٌة موسيقّيٌة تتَكوَّ

. ْعريُّ    َيَتاألَُّف البيُت الشِّ

2- التّفعيلات ثماٍن، ِهَي:

     ُمفاَعَلُتْن:  ب - ب ب -                      َفعولُْن:  ب - -  

     ُمْسَتْفِعلُْن: - - ب -                           فاِعلاتُْن: - ب - - 

     َمفاعيلُْن: ب- - -                             فاِعلُْن:  - ب -

     ُمَتفاِعلُْن: ب ب- ب -                       َمْفعول�ُت: - - - ب

نستنتج:

        تدريٌب:

ُع ال�أبياَت ال�آتيَة، ونُحاوُل التّعرَُّف اإلى تفعيلاِت كلٍّ ِمْنها: نُقطِّ

1- اأُحْلــمــاً اأرى اأْم َزمــانــاً َجـــديــداً     اأِم الَخْلُق في َشْخِص َحيٍّ اأعيدا                    )المتنّبي( 

2- َصــَفــْحــــنـــا َعــْن َبـــنــي ُذْهــــٍل              َوقُــــــْلــنـــا الــــــَقــــْوُم اإِْخـــــــواُن              )الفند الّزماني(

ـها َفُمقاُمـها               بِِمًنــى َتــاأبَّـــَد َغــْولُها َفِرجــاُمها           )لبيد بن ربيعة( 3- َعَفــــِت الـــّدياُر َمحلُـّ

أَثْر 4- لَْم َيَدْع َمْن َمضى لِلَّذي َقْد َغَبْر             َفْضــَل ِعْلــٍم ِسوى اأْخِذِه بِال�

5- الْـــــَعـــــْبـــــــُد ُحــــــرٌّ اإِْن َقـــــِنــــــْع                 َوالْـــُحـــرُّ َعــــْبـــٌد اإْن َطـــِمــــْع                    )الّشافعّي( 
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ملاء:      ال�إ

 نَختاُر الجملَة الّصحيحَة في كُلِّ جملتين متقابلتين فيما َياأْتي:

                      . ْن اأساَء اإليَّ .                       َعَفوُت َعمَّ 1- َعَفوُت َعْن َمْن اأساَء اإليَّ

ُر في ما َيْنَفُع الّناَس.                            ُر فيما َيْنَفُع الّناَس.                          اأَفكِّ 2- اأَفكِّ

3- اأْخَلَص الموّظُف اأّي ما اإخلاٍص.                اأْخَلَص الموّظُف اأّيما اإخلاٍص.  

4- َيْنَبغي اأّل� َتكذَب.                              َيْنَبغي اأْن ل� َتكذَب.  

ّيارَة؟                         ِمّمْن اشتريَت الّسّيارَة؟ 5- ِمْن َمْن اشتريَت السَّ

6- ساَعْدُتُه حيَن ما جاَءني.                        ساَعْدُتُه حيَنما جاَءني.   

٧- ُربَّما يتصّدُق البخيُل.                           ُربَّ ما يتصّدُق البخيُل

٨- اشترى ُكلَّ ما يحتاُجُه ِمَن الّسوِق.               اشترى ُكّلما يحتاجُه ِمَن الّسوِق.

 

َوَقَع عليَك ال�ختياُر لتكوَن ُعضواً في اللّجنِة الثّقافّيِة في مدرسِتَك، اكتْب َمحضَر اجتماٍع 

ُن َجْدوَل ال�جتماِع، والقراراِت الّتي اتُِّخَذْت، ومرفقاتِِه، وموعَد ال�جتماِع القادم. يتضمَّ

التَّعبيُر

َوَقَع عليَك ال�ختياُر لتكوَن ُعضواً في اللّجنِة الثّقافّيِة في مدرسِتَك، اكتْب َمحضَر اجتماٍع 
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

الَوحدُة  سوُر َعّكا.. ُصموٌد َوَتَحدٍّ 
 التّاسعة

 َمديَنُة َعكّا في َطليَعِة الُْمُدِن الِفَلْسطينّيِة الَعريقِة الّتي َتَرَكْت َدِويّاً في التّاريِخ َعلى اْمِتداِد 

ْوَء َعلى سوِرها الّذي ُيَعدُّ اأَحَد اأهمِّ َمعالِِمها التَّاريخيَِّة،  ُعُمِرها الطّويِل. َوهذا الَمقاُل ُيْلقي الضَّ

َمرِّ  الُغزاَة َعلى  َعَلْيِه، وَقْهَرُه  اأْجِرَيْت  الّتي  َواأْبراَجُه، والتَّْرميماِت  يََّتُه،  َواأَهمِّ بِنائِه،  َفُيْبِرُز تاريَخ 

ْطِو َعلى التّاريِخ والُهِويَِّة.     التّاريِخ، وُمَخطَّطاِت الُمْحتلّيَن الهاِدَفَة اإلى السَّ
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حيَن َرَسْت َمراِكُب الُغزاِة الفرنسّيين قُبالَة اأْسواِر َعكّا، َسّرَح نابليوُن 

أبيِض  ال� الَبْحِر  شاِطئ  َعلى  وُشموٍخ  باٍء  بِاإِ الّرابَِضِة  الَمديَنِة  نَْحَو  َطْرَفُه 

ُد نُْزَهٍة،  ِط، ُمَطْمِئناً قاَدَة جيِشِه على اأنَّ الحْرَب َعلى َعكّا ُمَجرَّ الُمَتَوسِّ

الَْمديَنِة  اإلى حاِكِم  قاِسَيٍة وساِخرٍة  ْرساِل ِرسالٍة  ل�إ َقلائَِل، وَدَفَعُه ُغروُرُه  اأيّاٍم  الَمديَنُة ِسوى  َتْصُمَد  ولَْن 

آَن اأماَم َعكّا، َولَْن ُيْكِسَبني َقْتُل شخٍص َهِرٍم شيئاً؛  ها: »اأنّني ال� داً، نصُّ َداً وُمَتَوعِّ اأْحمَد باشا الَجّزاِر ُمَهدِّ

لِذا َفاأنا ل� اأْرَغُب في الدُّخوِل َمَعُكْم في َمْعَرَكٍة، كُْن َصديقاً وَسلِِّم الَْمديَنة دوَن اإراقِة ِدماٍء«. َفجاَءُه الّردُّ 

ُة والِكْبرياُء: »نَْحَمُد اللَّه َتعالى لَِكونِنا قاِدريَن َعلى َحْمِل  ِمَن الَجّزاِر -َعلى َغيِر ما َتَوقََّع- برسالٍة ِمْلُؤها الِعزَّ

فاِع َعْن َمديَنِتنا«، حيَنها َتَيّقَن نابليوُن اأنَُّه ل� َمَفرَّ ِمَن الِقتاِل، َفاأْخَبَر ُجنوَدُه -َوْهَو واثٌق- بِاأنَُّهْم  لاِح والدِّ السِّ

َسيكونوَن ِخلاَل َيوَمْيِن َوْسَط الَمديَنة، واأنَّ الّشرَق كُلَُّه َستكوُن اأبواُبُه ُمْشَرَعًة اأماَمُهْم.

ُيَشكُِّل هذا الغزُو ِسْفَر مدينٍة َتُضمُّ َصَفحاتُها ُسطوراً ناِصعًة، مدينٍة 

َتفوُح ِمْنها رائَحُة التَّاريِخ الّذي لَْن َتَتَوقََّف َمسيرتُُه، ولَْن َتْنَتهَي اإلّ� اإذا 

الَغَزواِت  ِمَن  الّذي كاَن شاِهَد ِصْدٍق َعلى كثيٍر  َبْحِرها،  َمْوُج  َتوقَّف 

ألِف الثّالِث َقْبَل الميلاِد،  الّتي َتَعرََّضْت لَها، َعلى امِتداِد ُعُمِرها الطّويِل، ُمْنُذ اأْن َبناها الَكنعانّيوَن في ال�

واأطَلقوا عليها اسَم )َعكّو(، وَتْعني )الّرمَل الحارَّ(، فارَتَبَط اسُمها باأسماِء ِكباِر الُحكّاِم والفاتحيَن، َحتّى 

ُعِرَفْت بمدينِة ظاهِر الُعَمِر اأْو مدينِة الَجّزاِر. 

َفاإِذا  أثريِّة،  ال� وَمعالِمها  تاريِخها  بِاأصالَِة  َتَتميَُّز  فيِه،  وَتعيُش  زائَرها  َتَتَملَُّك  نَْكَهٍة  ذاُت  َمدينٌة  اإنَّها   

َمعالِمها  َعلى  وُيبقي  َوَمبانَيها،  َوَكنائَِسها  َمساِجَدها  لَها  وَيْحَفُظ  َيْحَتِضُنها،  سوٌر  فَثّمَة  ِمْنها  اقترْبنا  ما 

َعْهِد  في  ُبنَي  اأنُّه  اإِلى  التّاريخّيُة  الَمصاِدُر  تُشيُر  اإْذ  َواأْقدِمها؛  العالَِم  اأْسواِر  اأْضَخِم  ِمْن  َوُهَو  َواأْحيائِها، 

سكندِر الَمْقدونيِّ في الثُّلُِث ال�أخيِر ِمْن الَقْرِن الّرابِع َقْبَل الميلاِد، َيلُفُّ الَْمديَنَة بِهالٍَة ِمَن الَهْيَبِة َعلى  ال�إ

واِر بِالِمْعَصِم، بِطوِل األْفيِن َوثمانمئٍة َوَخْمسيَن ِمْتراً،  ِغراِر اأْسواِر َمدينِة الُقْدِس، وُيحيُط بِها اإِحاَطَة السِّ

اإِلى َسْطِحِه بَمَمّريِن َعريضيِن ُمَبلَّطيِن، َيْعلوُهما  عوُد  َيِتمُّ الصُّ اأْرَبَعَة َعَشَر ِمْتراً، وَعْرٍض ُمتَِّسٍع،  َواْرتِفاِع 

ِعْنَد َظْهِر الّسوِر ُبْرجاِن َصغيراِن ُيِطّلاِن َعلى الَْمديَنة، وفي خارِجِه يوَجُد َخْندٌق َعريٌض َوَعميٌق، ُيحاذيِه 

، يتمّيُز هذاِن الّسوراِن باأنَُّهما ُمَتوازياِن ِمْن َشْرِق الَمديَنِة اإِلى َغْربِها، َوالَخْنَدُق َبْيَنُهما،  سوٌر اآَخُر خاِرجيٌّ

  َسّرَح: اأرَسَل.

  الّرابَِضِة: الُمقيمة.

  ناِصعًة: واِضحًة.
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، كانَْت مياُه الَبْحِر تُْفَتُح َعلى الَخْنَدِق، َفُتْصِبُح الَمديَنُة ُمحاطًة  أيِّ َغْزٍو خاِرِجيٍّ َوِعْنَدما َتَتَعرَُّض الَمديَنُة لِ�

بالماِء من جميِع جوانِبها، وبذلَك تعوُق َتقّدَم الُمهاِجمين. َوفي الَوْقِت الحاِضِر ُيَعدُّ سوُر عكّا اأَحَد اأَهمِّ 

ْمكاِن الّزائِر اأْن َيسيَر َمسافًة َعلى َظْهِر الّسوِر، وُيْشِرَف  ياحّيِة، َفِباإ أثريِّة، َوجاِذبيَِّتها السِّ ماِت الَمديَنِة ال� ُمقوِّ

َعلى َبْحِر الَمديَنة واأحيائِها، وَيرى الَمداِفَع الّتي نََصَبها الجّزاُر، َوِهَي َمْنصوَبٌة َفْوَقُه.

وِخلاَل الِحَقِب التّاريخّيِة الُمَتتاليِة، َمرَّ الّسوُر بَِكثيٍر ِمَن التَّْرميماِت 

الُغزاُة  َمُه  رمَّ َكما  َمرٍَّة،  ِمْن  اأْكَثَر  الُمْسِلموَن  َمُه  َرمَّ َفَقْد  ْصلاحاِت،  َوال�إِ

ليبّيوَن بِاأْمٍر ِمْن )ريْتشارد َقْلِب اْل�أْسد(، وَبَنوا اأبراجاً َجديدًة؛ لَِضماِن  الصَّ

اْحِتلالِِهِم الَمديَنة وَسيطرتِهْم َعَلْيها؛ ما َدَفَع الَمماليَك لَِهْدِم الّسوِر؛ َكي ل� َيعوَد الّصليبّيوَن َمّرًة اأْخرى 

داً، ثُمَّ قاَم الَجّزاُر بِِبناِء اأْسواٍر جديدٍة  نوا فيها، َوفي اأثناِء َفترِة ُحْكِم ظاِهِر الُعَمِر اأعيَد بِناؤُه ُمَجدَّ َوَيَتَحصَّ

َبْعَد اأْن َتَضرََّرْت َكثيراً في اأثناِء الَحْمَلِة الَفرنسّيِة، اأْطِلَق َعليها اأْسواُر الَجّزاِر، َوُمْنُذ ذلَِك الحيِن لَْم َتْجِر اأيُّة 

ماِل الَغربّي ُبنيْت  ماليِة، َوال�أْخرى في الشَّ اإضافاٍت َعَلْيِها، بِاْسِتْثناِء َتشييِد َبّواَبتيِن: واِحدٍة في الِجَهِة الشَّ

عاَم األٍْف َوتِْسِعِمَئٍة َوَعَشَرة. 

ماليَِّة ِمَن الّسوِر، َوُبْرُج الْكوُمْنداِر في  ٌة ِهَي: ُبْرُج َكريٍم، َوَيَقُع في الّزاِويِة الشَّ َيَتَخلَُّل الّسوَر اأْبراٌج ِعدَّ

ْنُجِق في الِجَهة الَجنوبّيِة الَغربّيِة  لطاِن قُْرَب خاِن الّشاواردِة، وُبْرُج السُّ رقّيِة، َوُبْرُج السُّ مالّيِة الشَّ الِجَهِة الشَّ

أْبراُج  ْنُجِق، َحْيُث ساَعَدْت هِذِه ال� قُْرَب َمنارِة َعكّا، وُبْرُج الَحديِد الّذي َيَقُع َبْيَن ُبْرِج َكريم َوُبْرِج السُّ

ُمْنَتَصِف  ُبِنَيْت في الَفَتراِت الُمَتعاِقَبِة َعلى َتْشكيِل ِجداٍر َحديديٍّ لِحمايِة الَمديَنة. َوفي  فاِعيَُّة الّتي  الدِّ

ماليِّ َسْيَطَرًة تاّمًة. َهِل الشَّ ماليِّ ِمْنُه، َتَقُع َقْلَعُة َعكّا الّتي كانَْت تَُسْيِطُر َعلى السَّ الُجْزِء الشَّ

ُد الّسوُر الَعكّيُّ الُمحيُط بالَمديَنِة تاريَخ َمديَنٍة َصَمَدْت في َوْجِه اأْكَبِر ُغزاِة التّاريِخ، َبْل َقَهَرْت  ُيَجسِّ

نابليوَن  َكَعَظَمِة  الَمْزعوَمِة  بَِعَظَمِتِهِم  ْت  َواْسَتَخفَّ َهْيَبَتُهْم،  َواأضاَعْت  التّاريِخ،  َمرِّ  َعلى  القاَدِة  ِمْن  َكثيراً 

َدْت اآمالُُه، َوَتَيّقَن اأنَّ َحْرَبُه َعلى َعكّا لَْيَسْت  َرْت اأْحلاُمُه في اإْحراِز نَْصٍر َسريٍع، َوَتَبدَّ بونابرت، الّذي َتَبخَّ

نُْزَهًة، َكْيَف ل� َوُهَو َيتَلّقى اأّوَل َصْفَعٍة في َحياتِه اأماَم اأْسواِرها؟! َفاإِلى 

َعِن  فاِع  لِلدِّ ُجْدراناً  بِاأْجساِدِهم  الَعكِّّيوَن  َشكََّل  اأْسواِرها  َمناَعِة  جانِِب 

ُر لَنا َكْيَف انَْتَشَر الَهذياُن َوالُْجنوُن في َجْيِش الغازي نابليون.  الَمديَنِة، فَبسالُتُهْم تَُفسِّ

 

 
  َصْفَعٍة: َضْرَبٍة.

 
  َرّممُه: اأْصَلَحُه.
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، داَم َثلاثًة َوِستيَن َيْوماً َيِئَس َعْبَقريُّ الَعْسَكريَِّة  َواأخيراً، َبْعَد َكرٍّ َوَفرٍّ

الَفَرنْسّيِة ِمَن اْحِتلاِل َعكّا، َوَوَقَف َعلى َظْهِر َسفينِتِه الَحْربِّيِة َيْنُدُب َحظَُّه، 

َوَيقوُل: »لََقْد َتَحطََّمْت اآمالي َعلى اأْسواِرك يا َعكّا، َوداعاً ل� لِقاَء َبْعَدُه«، 

أَقلِّ َمّرْت قُبََّعتي  َوَقْبَل اأْن َيْرَحَل َرمى بُِقبََّعِتِه َفْوَق الّسوِر، َوقاَل: »َعلى اْل�

ِمْن َفْوِق اأْسواِرِك يا َعكّا، ولََقْد اأنَْسْتني َعكّا َعَظَمتي، لَْو َسَقَطْت َعكّا لََتغيََّر َوْجُه العالَِم«.

أْمِس! َفعلى الرَّْغِم من ُوقوِع ِزلْزاِل النّْكَبِة، ما زالَْت اأْسواُر َعكّا بِاأْبراِجها وِقلاِعها   ما اأْشَبَه الَيْوَم بال�

َولَْم  ال�أعاصيُر،  َتُهزُّها  ل�  بالتّاريِخ،  ُمْفَعَمًة  بِذاتِها  واثقًة  شاِمَخًة  واِقَفًة 

ْعبيُّ الّساِخُر )يا خوْف َعكّا ِمْن  أَحٍد َكما َعبََّر الَمَثُل الشَّ َتْحِسْب ِحساباً لِ�

تاِت. َغْيَر اأّن الَخَطَر  ريَن في الشَّ َهديِر الَْبْحِر!( َتْستهوي قُلوَب اأْهِلها الُمَهجَّ

الَحقيقيَّ َيْكُمُن في ُمَخطَّطاِت الُمْحتلّيَن الهاِدَفِة اإلى َطْمِس َوْجِهها الَعربيِّ 

َحْيُث  والُهويِّة،  التّاريِخ  َعلى  ْطِو  َوالسَّ  ، الَعَربيِّ َواإِلْغاِء طاَبِعها  الَمديَنِة،  َمعالِِم  َتْغييِر  ِخلاِل  ِمْن  ال�أصيِل، 

أْبِنَيِة التّاريِخّيِة  ْسلاِمّيِة بِالَمديَنة، َوال�ْستيلاِء َعلى َجميِع َخناِدِق الّسوِر َوال� أْوقاِف ال�إِ َعَمدوا اإِلى َسِرَقِة ال�

أَثِريَِّة، َوَتْحويِل َعكّا الَقديَمِة بِاأْسواِرها، َومينائِها، َوَمعالِِمها التّاريخّيِة اإِلى َمْنِطَقٍة سياِحيٍَّة، َوفي الُمقابِِل  َوال�

َمَنعوا اأْهَلها ِمْن َتْرميِم الَمباني الَقديَمِة َوبِناِء َمساِكَن َجديَدٍة، َولَْم َيْكَتفوا بِذلَِك، َبْل َضّيقوا الِخناَق َعَلْيِهْم 

أْصِلّييَن.  ْجباِرِهْم َعلى الرَّحيِل، وَتْفريِغ الَمديَنِة ِمْن ُسكّانِها ال� رائِِب، والرُّسوِم الباِهَظِة لِ�إ بَِفْرِض الضَّ

َمْن َيِقُف اأماَم اأْسواِر َعكّا َوِقلاِعها َواأْبراِجها ُيْمِسُك التّاريَخ باأنامِلِه، 

يِن  َلِتِه َوذاكرتِِه اأْسماُء ُشَرْحبيَل بِن َحَسَنَة، َوَصلاِح الدِّ َفَتَتزاَحُم في ُمَخيِّ

الَْجّزاِر،  باشا  َواأْحَمَد  الُعَمِر،  ظاِهِر  َهْيَئُة  َوَتَتجلّى  َوَغْيِرِهما،  أيّوبّي،  ال�

أْسواُر اأنَْف نابليوَن َعلى َعَتباتِها،  د َجْمجوم، َوَعطا الّزيِر، َوفؤاد ِحجازي. َفَكما َكَسَرْت هذِه ال� َوُمَحمَّ

َسَتْكِسُر ُرؤوَس الُمْحتلّيَن، وتُْنسيِهْم غروَرُهم.

نًة في َصَفحاِت التّاريِخ، وَعلى اأْسواِر َعكّا: »لقد اأنسْتني َعكّا َعَظَمتي«.    َوَستْبقى َمقولَُة نابليون ُمدوَّ

 
  اأناِمل: اأصابع.  

 
   ُمْفَعَمًة: َمليئًة

   َهديِر: َصوِت.

    َتْسَتْهوي: َتْسَتْقِطُب.

 
   الَْكرِّ: الُهجوم.

   الَفرِّ: الُهروب.
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

1 نُجيُب بـِ )نََعم( اأماَم الِعبارِة الّصحيحِة، َوبـِ )ل�( اأمام الِعبارِة َغْيِر الّصحيَحِة، فيما ياأتي:  

لِف الّثالِث َقْبَل الميلاِد.  اأ-   )    ( الَكْنعانيُّوَن ُهْم َمن َبَنْوا مدينَة َعّكا في ال�أ

 ب- )    ( َيْبُلُغ طوُل سوِر َعّكا َثمانيًة وِسّتيَن ِمْترًا، َواْرِتفاُعُه ثمانيَة َعَشَر ِمْترًا.

.  جـ- )    ( َيعوُد تاريُخ ِبناِء سوِر َعّكا اإلى عْهِد ال�إسكندر الَمْقدونيِّ

 د-  )    ( َقْلَعُة َعّكا َتَقُع في ُمْنَتَصِف الُجْزِء الَجنوبّي ِمَن الّسوِر.

ْنُجِق في الِجَهِة الّشمالّيِة الّشرقّيِة.   هـ-  )    ( يقُع ُبْرُج السُّ

ثرّيِة، وجاذبّيِتها الّسياحّيِة. ماِت اْلَمديَنة ال�أ  و-   )    ( ُيعدُّ سوُر َعّكا اأحَد اأهمِّ ُمقوِّ

2 ما َمْضموُن الّرسالِة الّتي َبَعَثها نابليوُن اإلى اأحمَد باشا الجّزاِر؟ 

3 ما َردُّ الجّزاِر َعلى ِرسالِة نابليون؟

4 ماذا َتْعني َكِلَمُة )َعكّو( ِعْنَد الَكنعانيِّيَن؟

5 نَْذكُُر ال�أسماَء الّتي ُعِرَفْت بها مدينُة َعكّا.

صلاحاِت الّتي َمرَّ بها سوُر َعكّا خلاَل الِحَقِب التّاريخّيِة المتتاليِة. 6 نَُبيِّن اأهمَّ التَّرميماِت وال�إ

٧ َعلاَم َتُدلُّ َكثرُة اأبراِج مدينِة َعكّا؟

ُح ذلك. ُد الّسوُر الَعكّيُّ المحيُط بالَْمديَنة واقَع تاريِخها، نَُوضِّ ٨ ُيجسِّ

آتيِة:  ثانياً- نفكُِّر، ثّم نُجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

1 َكْيَف حطّمْت َعكّا ُحلَم نابليون؟

2 َبْيَن اأسواِر َعكّا واأسواِر القدِس علاقٌة وثيقٌة، نُبّيُن جوانَب هذه العلاقِة.
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آتيِة: ُح َدل�لَة كُلٍّ ِمَن الِعباراِت ال� 3  نَُوضِّ

     اأ- "لََقْد َتَحطََّمْت اآمالي َعلى اأْسواِرك يا َعكّا".

     ب- َعكّا ُمْفَعَمٌة بالتّاريِخ، ل� َتهزُّها ال�أعاصيُر.   

ريَن في الّشتاِت.      جـ- َعكّا َتْسَتهوي قلوَب اأَهِلها الُمهجَّ

. 4 نُبّيُن َملامَح َشْخِصّيِة الَجّزاِر َكما َبدْت في النّصِّ

5 َكيَف ُيمِكُن َتخليُص عكّا من الَوضِع الّذي تُعاني منُه اليوَم؟

ُح الّصورتيِن الَفنِّيَّتيِن فيما َياأْتي:    6 نَُوضِّ

      اأ- َتُضمُّ َصَفحاتُها ُسطوراً ناِصعًة، لمدينٍة َتفوُح ِمْنها رائَحُة التّاريِخ.           

     ب- َفاإِذا ما اقترْبنا ِمْنها فَثّمَة سوٌر َيْحَتِضُنها. 

: "يا ُخوف َعكّا من هدير البحر"؟ ٧  ما َدل�لَُة الَمْثِل الّشعبيِّ

 ثالثاً- اللّغة:

أْسماِء فيما ياأتي: 1- نَْكُتُب ُمْفَرَد كُلِّ َجْمٍع ِمَن ال�

عاصير. ناِمل، ال�أ الَمعاِلم، ال�أ

ُح الَفْرَق في الَمْعنى فيما تحته خطوط فيما ياأتي: 2- نَُوضِّ

ُل هذا الغزُو ِسْفَر مدينٍة َتُضمُّ َصَفحاُتها ُسطورًا ناِصَعًة.  اأ- ُيَشكِّ

يِۡدي َسَفَرةٖ ١٥ كَِراِۢم بََرَرةٖ ١٦"                              )عبس: 16-15(
َ
ب- قال تعالى: "بِأ

جـ- ُسِرْرنا في َسْفَرِتنا اإلى َعّكا.

3- َياأْتي َوْزُن )فُعوٌل( في اللَُّغِة َمْصَدراً اأو َجْمَع َتْكسيٍر، نُميُِّز الَمْصَدَر ِمْن َجْمِع التَّْكسيِر في الكلماِت

آتيِة:     ال�

عود، ُسطور، ُجنون، ُقلوب، ُعهود، ُسجود. الصُّ
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ُهنا باقوَن   

:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

في  َتْعليَمُه  َوَتلّقى  1٩2٩م،  عاَم  النّاِصَرِة  مدينِة  في  ُولَِد   ، ِفَلْسطينيٌّ شاِعٌر  َزيّاد  َتْوفيق 

. َمداِرِسها، ثُمَّ ساَفَر اإِلى موْسكو لَِيْدُرَس ال�أدَب الّسوفييتيَّ

َشَغل َمْنِصَب َرئيِس َبَلديَِّة النّاِصَرِة في الَفترِة من 1٩٧6اإلى 1٩٩4م، َوَظلَّ في َمْنِصِبِه هذا 

َحتّى َوفاتِِه عاَم 1٩٩4م في حاِدِث َسْيٍر. َوَتَبْلَوَرْت َشْخِصيَُّتُه الّشْعريَُّة ُمَبكِّراً، َواأْصَدَر َدواويَن  

ِشْعريًّة ِعّدًة، ِمْنها: )ُسَجناُء الُحريِّة(، َو)اأُشّد َعلى اأياديُكْم(، وِمْنُه اأِخَذْت هذه القصيدُة.

ناَضَل ِمْن اأْجِل ُحقوِق َشْعِبِه َوَوَطِنِه، َحْيُث عانى في ُسجوِن ال�ْحِتلاِل، لِكنُّه َبِقَي صاِمداً 

في اأْرِضِه َوَوَطِنِه، وفي هذِه القصيدِة َعبََّر َعْن ُصموِد َشْعِبِه َوَتَشبُِّثِه َوالِْتحاِمِه بِاأْرِضِه، َوَرْفِضِه 

 . ْهيونيِّ لِْلاْحِتلاِل الصِّ



13٢

ُهنا باقوَن   

َكاأنّنا ِعْشروَن،  ُمْسَتحيْل

ْمَلِة، َوالَْجليْل ، والرَّ في اللُّدِّ

ُهنا... َعلى ُصدوِركُْم، باقوَن َكالِجداْر

َوفي ُحلوِقُكْم

ّباْر َكِقْطَعِة الزُّجاِج، كالصَّ

وفي ُعيونُِكْم

َزْوَبَعٌة ِمْن ناْر

* * *

ُهنا َعلى ُصدوِركُم باقوَن َكالِجداْر

نَجوُع... نَْعرى... نََتَحّدى

أْشعاْر نُْنِشُد ال�

واِرَع الِغضاَب بالُمظاَهراْت َونَْملاأ الشَّ

جوَن ِكْبرياْء َونَْملاأ السُّ

أْطفاَل... جيلاً ثائِراً .. َوراَء جيْل ونَْصَنُع اْل�

َكاأنّنا ِعْشروَن ُمْسَتحيْل

ْمَلِة، والَجليْل ، والرَّ في اللُّدِّ

* * *

اإنّا ُهنا باقوْن

َفْلَتْشَربوا الَبْحرا

نَْحُرُس ِظلَّ التّين والّزيتوْن

ْوَبَعة: ريٌح تتحرَُّك بِشكٍل    الزَّ
  دائرّي َتْحمُل الُغباَر وترتفُع 
  اإلى الّسماِء َكاأنَّها َعمود.  
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أْفكاَر َكالَْخميِر في الَْعجيْن ونَْزَرُع اْل�

ُبروَدُة الَْجليِد في اأْعصابِنا

وفي قُلوبِنا َجَهنَُّم الَْحْمرا

ْخرا اإذا َعِطْشنا نَْعِصُر الصَّ

ونَاأْكُُل التُّراَب اإْن ُجْعنا .. َول� نَْرَحْل

ِكيِّ ل� نَْبَخُل .. ل� نَْبَخُل .. ل� نَْبَخْل ِم الزَّ َوبِالدَّ

ُهنا لَنا ماٍض .. َوحاِضٌر .. َوُمْسَتْقَبْل

َكاأنّنا ِعْشروَن،  ُمْسَتحيْل

ْمَلِة، َوالَجليْل ، والرَّ في اللُّدِّ

* * *

يا َجْذَرنا الَحيَّ َتَشبَّْث

َواْضِربي في القاِع يا اأصوْل

ُل اأْن ُيراِجَع الُمْضَطِهُد الِحساْب اأَفضِّ

ِمْن َقْبِل اأْن َيْنَفِتَل الّدول�ْب

لُِكلِّ ِفْعٍل َردُّ ِفْعٍل: اْقَراأوا

ما جاَء في الِْكتاْب

َكاأنّنا ِعْشروَن، ُمْسَتحيْل

* * *

  القاع: ما اْسَتوى من ال�أرِض 
  َوَصلَُب، ولم يكن  فيه نباٌت، 

  والَجمُع: قيعان.

 انَْفَتَل:الَتوى وانصرَف، انحرَف. 

آلــة الّتــي تُديرهــا    الــّدول�ب: ال�
وجهــاٌز  بهــا،  لُِيْســَتقى  الدابّــُة 

ــاِل. أثق ــِع ال� لرف
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الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

1 نُجيُب بـِ )نََعم( اأماَم الِعبارِة الّصحيحِة، َوبـِ )ل�( اأمام الِعبارِة َغْيِر الّصحيَحِة، فيما ياأتي:  

عِب الِفَلسطينيِّ َعلى البقاِء   اأ-   )     (  الِفكَرُة العاّمُة اّلتي تدوُر َحوَلها القصيدُة هي اإصراُر الشَّ

في اأرِضِه.

ب- )       ( َيَتَمثَُّل الّصراُع في القصيدِة َبْيَن الُمْحَتلِّ الُمسَتِبدِّ اّلذي جاَء ِلَيْنَهَب َوَيْقُتَل، َوصاِحِب

فاِع َعْنها. رِض اّلذي َيْسَتميُت في الدِّ              ال�أ

 جـ- )     ( العاِطَفُة اّلتي َتْطغى َعلى القصيدِة ِهَي العاطفُة الّدينيَُّة.

 د- )      ( جاَءْت األفاُظ الّشاِعِر وصوُرُه َتْرَجَمًة صاِدقًة ِلُشعورِه واإْحساِسِه.

يَِّة.  هـ- )     ( اأِخَذْت قصيدُة )ُهنا باقوَن( ِمْن ديواِن ُسجناِء الُحرِّ

ِرِه في اأْرِضِه؟  2 َكْيَف َعبََّر  الّشاعُر َعْن َبقائِِه وَتَجذُّ

3 َوَرَد في القصيدِة اأْسماُء ُمُدٍن ِفَلْسطينيٍَّة، نَْذكُُرها.

4 ُهناَك ِرسالٌَة في نِهايِة القصيدِة اإلى الُمحتلّيَن، نُبيُِّن َفْحوى هذه الرِّسالَِة.

آتيِة: ْعريََّة الّتي تَُعبُِّر َعِن الَْمعاني ال� أْسُطَر الشِّ 5  نُعّيُن ال�

ْفِض.             - التََّشبُِّث.           - ال�ْلِتحاِم.     - الرَّ

آتيِة:  ثانياً- نفكُِّر، ثّم نُجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�

1 ماذا اأفاَد التَّْكراُر في: »ل� نَْبَخُل .. ل� نَْبَخُل .. ل� نَْبَخْل«؟

يتوِن في الَقصيدِة؟ 2  اإل�َم َتْرُمُز شجرتا التّين والزَّ

. ًة، نُبّيُن ذلَك في َضْوِء َفْهِمنا النَّصَّ موُد فيها َتْضِحياٍت َجمَّ 3 َيْسَتْوِجُب الَْبقاُء في ال�أرِض والصُّ

ُح الَمعانَي الُمْشَتَرَكَة َبْيَن النَّّصيِن. 4 في َضْوِء ِدراَسِتنا الّسابَِقِة لِنصِّ )سوِر َعكّا(، نَُوضِّ
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 ثالثاً- اللّغة:

1- ُنَعّين َمْوِضعيِن في النَّصِّ َوَرَد فيِهما َتْقديٌم وَتاأخيٌر.

. َدٍة، ُنَمثُِّل َعلى ذلَك ِمَن النَّصِّ 2- َعّبَر الّشاِعُر َعْن اإِْصراِر َشْعِبِه َوُصموِدِه باأساليَب ُلَغّويٍة ُمَتَعدِّ

ْسماِء اّلتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأتي: 3- ُنبّيُن َسَبَب َنْصِب اْل�أ

   َونَْملاأ الّشوارَع الِغضاَب بالُمظاَهراْت.

أْطفاَل... جيلاً ثائِراً .. َوراَء جيْل.    َونَْصَنُع اْل�

   يا َجْذَرنا الَحيَّ َتَشبَّْث.

 4- َنْسَتْخِرُج ِمَن اْلَقصيدِة:

َجْمَع ُمَؤنٍَّث سالِماً.     ِفْعلاً ُمضاِرعاً َمْنصوباً.         ُمْلَحقاً بَِجْمِع الُْمَذكَِّر الّسالِِم.     

آتيتين:  ُح َجماَل التَّصويِر في الِعبارتين ال� 5  نوضِّ

      اأ- "ونزرُع ال�أفكاَر، كالخميِر في الَعجيْن".

ْخرا.      ب- اإذا َعِطْشنا نَْعِصُر الصَّ

:» لُِكلِّ ِفْعٍل َردُّ ِفْعٍل«، نُبّيُن الَمْقصوَد بالِْفْعل  6  َوظََّف الّشاِعُر في الَقصيدِة القانوَن الِعْلميَّ

َوَردِّ الِْفْعل.

٧ نَقترُح ُعنواناً اآخَر للقصيدِة.   
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 القواعُد اللَُّغِويَُّة

معاني زيادات ال�أفعال )٢(

)المزيد بحرفين اأو اأكثر)

آتية، ونتاأّمل ما تحته خطوط فيما ياأتي: أمثلة ال�  نقراأ ال�

1- َشــيـــٌخ َتــمــالََك ِسنَُّه لَـــم َينَفــِجــــْر   َكالطِّفِل ِمن َخوِف الِعقاِب ُبكاَء    )اأحمد شوقي(

2- ُخيِّرَت َفاْخَترَت الَمبيَت َعلى الطَّوى     لَـــم َتـــبِن جـــاهاً اأو َتــلُمَّ َثـــراَء       )اأحمد شوقي(

3- اخَضرَِّت ال�أرُض بعد نزوِل ال�أمطاِر.

نيَن الَخوالِيـــا )هاني الجّلاد( ـَـعاَقـــبوا   على اأرِض َكنعاَن السِّ 4- طـــَوْت َصفـــَحُة التّاريِخ َقوماً ت

أثريِّة؛   5- اإنَّها مدينٌة ذاُت نَْكَهٍة َتَتَملَُّك زائَرها وَتعيُش فيِه، َتَتميَُّز بِاأصالَِة تاريِخها ومعالِمها ال�

نوا فيها.    ما َدَفَع المماليَك لَِهْدِم الّسوِر؛ َكي ل� يعوَد الّصليبّيون مّرًة اأخرى وَيَتَحصَّ

6- اشتبَك الَجيُش مع الَعدّو.

٧- قال تعالى:"�ذِ ٱۡس�َۡسَ�ٰ ُموَ�ٰ لَِقۡوِمهِۦ َفُقۡلَنا ٱۡ�ِب ّ�َِعَصاَك ٱۡلََجَرۖ فَٱنَفَجَرۡت ِمۡنُه 

ِ َوَل َتۡعَثۡواْ ِ�  ُ�واْ ِمن ّرِۡزِق ٱ�َّ َ�ُهۡمۖ ُ�ُواْ َوٱۡ�َ َ�ۡ نَاٖس مَّ
ُ
ةَ َ�ۡيٗناۖ قَۡد َعلَِم ُ�ُّ أ ٱثۡ�ََتا َعۡ�َ

�ِض ُمۡفِسِديَن ٦٠"                                                        )البقرة:60(
َ
ٱۡ�

٨- اْسَتْحَجَر الطّيُن.

أفعاُل المخطوُط تحَتها ُمجرَّدٌة اأم مزيدٌة؟ وهل هي مزيدٌة بحرٍف واحٍد اأو اأكثر؟ وهل  هل ال�

يادُة فيها معانَي اأخرى؟ اأضافت الزِّ

ِل )ينفجر(، والماضي منه )انفجَر(، هو فعٌل مزيٌد بحرفْين على  أوَّ نلاحُظ اأنَّ الفعَل في المثاِل ال�

يادَة فيه تفيُد الُمطاَوعة، وفي المثاِل الثّاني نجُد الفعَل الماضي )اخَترَت/ وزن )انَْفَعل(، واأنَّ الزِّ

يادِة فيه الُمطاَوعة. اختاَر(، وهو مزيٌد بحرفين، وعلى وزِن )اْفَتَعل(، ومعنى الزِّ

نُناقُِش َونُلاِحُظ 
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َنْستنتُج:

 اأ- اأنَّ الفعَل المزيَد يكوُن مزيداً بحرفْين.

يادُة فيه لمعنى الُمطاَوعة، مثل: اْنَشَغَل الّناُس باأعماِلهْم. 1- على وزِن )اْنَفَعَل(، والزِّ

ساسّيِة  يادُة لمعنى الُمطاَوعة، مثل: انتقَل الّطالُب اإلى المرحلِة ال�أ 2- على وزِن )اْفَتَعَل(، والزِّ

الُعليا، والمشاركة، مثل: اْخَتَصَم الفريقان.

رُع. يادُة لمعنى الُمبالغِة، مثل: اخضرَّ الزَّ (، والزِّ 3- على وزن )اْفَعلَّ

َل(، والّزيادُة لمعنى ال�تخاذ والمطاوعة، مثل: َتزّوَج الّرسوُل عائشَة. 4- على وزن )َتَفعَّ

5- على وزن )تفاعل(، والّزيادُة لمعنى المشاركِة، مثل: َتقابَل الفريقاِن بهّمٍة ونشاٍط.

يادة   ب- كما اأنَّ الفعَل يكوُن مزيداً بثلاثِة اأحرٍف )ا، س، ت(، وهو على وزن )اْسَتْفَعَل(، والزِّ

ْيرورِة على وزن )اْسَتْفَعَل(،  يادُة لمعنى الصَّ فيه لمعنى الطَّلِب، مثل: استغَفِر المؤمُن ربُّه، وتكوُن الزِّ

مثل: اإِنَّ الُبغاَث بِاأْرِضنا َيْسَتْنِسُر.

ِد، وهو على  وفي المثاِل الثّالِث نجُد الفعَل )اخضرَّ( مزيداً بحرفْين: الهمزِة والحرِف المشدَّ

يادُة فيه للُمبالغة، وفي المثاِل الّرابِع نجُد الفعِل )تعاقبوا(، وهو على وزن  (، والزِّ وزن )اْفَعلَّ

ياَدُة فيه للُمشاركِة، وفي المثاِل الخامِس نجُد الفعَل )تتملَّك(، والماضي  )تفاَعلوا(، والزِّ

منه )تملَّك(، وهو على وزن )َتَفّعَل(، ومعنى الزيادة فيه للاتّخاِذ، اأو الُمطاوعِة، وكذلك 

بحرفين وعلى وزن  الفعل )اشتبَك( مزيداً  الّسادس نجُد  المثال  نوا(، وفي  الفعل )َتَحصَّ

)افتعَل( ومعنى الزيادة فيه المشاركة.

وفي المثاِل الّسابع نجُد الفعَل )اْسَتْسقى(، وهو على وزِن )اْسَتَفَعَل(، وهو مزيٌد بثلاثِة 

يادُة لمعنى الطََّلِب، وفي المثاِل الثّامن نجُد الفعل )اْسَتْحَجَر(  اأحرٍف )ا، س، ت(، والزِّ

ْيرورة. يادِة فيه للصَّ مزيداً بثلاثِة اأحرٍف وعلى وزِن )اْسَتَفَعَل( ومعنى الزِّ
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 تدريباٌت: 

َتدريب )1(

يادِة فيها: ُد اأحرَف الزِّ أفعاَل المزيدَة، ونحدِّ ا ياأتي ال�  نستخرُج ممَّ

1- اْسَتَدْرُت َخْلَف الَمْسِجِد، َعيناَي َتَتَحرَّكاِن في َمْحِجريِهما ِبُسرعٍة باِلَغٍة... َوَفجاأًة ... هذا هَو 

البيُت... اأَجْل، اإنَُّه هو... واْنَدَفْعُت َعْبَر البَّوابِة الخارجّيِة ل� األوي على َشيٍء... َوِمْن َثمَّ َعْبَر 

وصاف. الباِب الّداِخليِّ اإلى داخِل البيِت اّلذي انَطَبقْت عليِه ال�أ

ُل اأْن ُيراِجَع الُمْضَطِهُد الِحساْب 2-  اأَفضِّ

     ِمْن قبِل اأْن َيْنَفِتَل الدول�ْب

     ِلُكلِّ ِفْعٍل َردُّ ِفْعٍل: اقراأوا

     ما جاَء في الِكتاْب

َتدريب )2(

أفعاِل الّتي تحَتها ُخطوٌط فيما ياأتي:  نُبيُِّن معانَي زياداِت ال�

� َر�ََّنا َوَتَقبَّۡل ُدَ�ٓءِ ٤٠"               )اإبراهيم:40( لَٰوةِ َوِمن ُذّرِيَِّت 1- قال تعالى: "َرّبِ ٱۡجَعۡلِ� ُمقِيَم ٱلصَّ

ُل في َشوارِع حيفا اأشياَء كثيرًة. 2- ِكْدُت اأْنسى َواأنا اأَتَجوَّ

ريِف الَعواِديا          )هاني الجّلاد( ْقصى الشَّ ـَروا لـــــــــــُه    َوَصّدوا عِن ال�أ 3- َتناَدوا لبيـــِت اللِه واسَتْنف

4- والَخواطُر تتوارُد اإلى ِذْهني ِبُسْرَعٍة َعجيبٍة.

5- َرَكـــزوا ُرفـــاَتـــَك فــي الِرماِل ِلواَء        َيسَتنِهُض الوادي َصباَح َمساَء 

َيَة الــَحــمـــراَء               )اأحمد شوقي( ــُس الــُحــرِّ     ُجرٌح َيصيُح َعلى الَمدى َوَضِحيٌَّة       َتَتَلمَّ

ديدة. 6- انكسَر الزُّجاُج بفعِل الّريح الشَّ

دُت ذراعي عندما ِنمُت. ٧- توسَّ
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َتدريب )3(

آتيَة في جمٍل صحيحٍة: أفعاَل ال�    نستخدُم ال�

1- اأخرَج، استخرَج.

2- سلَّم، سالََم، استسلم

ر ر، تكسَّ 3- َكَسَر، كسَّ

      الَبلاغُة

 تدريباٌت عاّمٌة
َتدريب )1(

ُد اأْركاَن التَّْشبيِه فيما َياأْتي:   نُحدِّ

، وُيْرِشُد الحائَِر. 1- العالُِم كالنّْجِم َيْهدي الّضالَّ

2- الِكتاُب َكالجليِس الّصالِِح في َتْهذيِب النُّفوِس.

خاَمِة. أْعلاِم في الُْعلُوِّ َوالضَّ 3- الَْبواخُر -َوهَي َتْمُخُر ُعباَب الَْبْحِر- َكاْل�

حاري ِغْمُد كُلِّ ُمَهنَّد      اأْبلى َفاأْحَسَن في الَعُدوِّ َبلاَء                                               4- تِْلَك الصَّ

    َوافــاُه َمــْرفــوَع الــَجبــيِن َكــاأنَُّه       ُسْقراُط جرَّ اإِلى الُقضاة ِرداَء                )اأْحَمُد َشْوقي(                                          

ٍد بَِيِدِه، اإِنَّ َمَثَل الُْمْؤِمِن َكَمَثِل النَّْحَلِة، اأَكَلْت َطيِّباً، َوَوَضَعْت  (: "والّذي نَْفُس ُمَحمَّ 5- قاَل )

َطيِّباً، َوَوَقَعْت َفَلْم تُكَسْر َولَْم َتْفُسْد".                                                )ُمْسَنُد اأْحَمَد(

َتدريب )2(

ُد الَْمْحذوَف ِمْن اأْركاِن التَّْشبيِه فيما َياأْتي:    نَُحدِّ

  1-  ُهنا... َعلى ُصدوِركُْم، باقوَن َكالِجداْر

   َوفي ُحلوِقُكْم
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ّباْر   َكِقْطَعِة الزُّجاِج، كالصَّ

 وفي ُعيونُِكْم َزْوَبَعٌة ِمْن ناْر 

  ونَْزَرُع ال�أفكاَر كالخميِر في الَعجيْن

واِر   2- »َيلُفُّ الّسوُر مدينَة َعكّا بِهالٍَة ِمَن الَهْيَبِة َكاأْسواِر مدينِة القدِس، َوُيحيُط بِها اإِحاَطَة السِّ

   بالِمْعَصِم«.

3- اأْسرانا الَْبَواِسُل ُصقوٌر في َسماِء ِفَلْسطيَن.

روِر. أنِْس َوالسُّ نْساُن الّذي َيفيُض الِْبْشُر ِمْن َوْجِهِه، زْهَرٌة ناِضَرٌة في ال� 4- اْل�إِ

َتدريب )3(

آتيَة اإلى تشبيهاٍت َبليَغٍة: ُل التَّْشبيهاِت ال�   نَُحوِّ

يِف نَْفعاً َوَضّراً. 1- الْماُل َكالسَّ

قَِّة. 2- َراأُْي الْحاِزِم َكالْميزاِن في الدِّ

موِخ. 3- اأنَْت َشبيُه النَّْسِر في الشُّ

4- الِْعْلُم َكالنّور في َكْشِف ُظْلَمِة الَجْهِل.

أمُّ في َبْيِتها ِمْثُل الَْمْدَرَسِة َتْربِيًة َواإِْعداداً. 5- اْل�

َتدريب )4(

ُن َتْشبيهاٍت، َيكوُن فيها كُلٌّ ِمّما َياأْتي ُمَشبَّهاً:   نَُكوِّ

الطّائِرة، القائِد، الَمْراأة. 

َتدريب )5(

ُن الَْوْصَف َثلاثَة َتْشبيهاٍت.   نَِصُف باإيجاٍز لَْيلًة َمطيَرًة، َونَُضمِّ
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ملاء:    ال�إ

1- نحذُف ضميَر الّرْفِع من اآخِر الفْعِل الماضي، ونُعيُد كتابَتُه:

  َمَشْيُت:         َخَطوُت:

  َصَحوُت:        اأبْينا: 

جابَة الّصحيحة مّما بين القوسيِن فيما ياأتي: 2- نختاُر ال�إ

اأ- ترى المؤمَن ل�  ُجهداً في مساعدة   )ياألو، يئلو(، )الباءسين، البائسيَن(.

ب- اإذا جَلْسَت في َمْجِلٍس، فاأقبْل على بالِبْشِر والطّلاقِة.    )جلساءك، ُجلسائِك(

.                                         )خَطُؤُه، خطاأُه( جـ- َمْن َكثَُر كلاُمُه، َكثَُر

د الَكِذُب والِخيانُة  ثقيلاِن على النّفِس.                           )عبئان، عباأان(      

هـ- اعترَف الَولَُد بخطئه، فـ  عنه اأبوه.                             )عفا، عفى( 

َنشاٌط:

د جمجوم، وفؤاد  ، لُِكلٍّ ِمْن:)محمَّ ْوَر الَوَطنيَّ نَعوُد اإلى الَمصادِر التَّاريخّيِة، ونُبّيُن الدَّ

عن  دفاعاً  البراِق  َثورِة  اأيّاَم  الِبريطانّي  ال�نتداِب  ُمواجهِة  في  الّزير(  وعطا  حجازي، 

حائِط الُبراِق.
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تعلَّمُت ما ياأتي:

النِّتاجات
التَّقييم

ٌطُمرَتِفٌع ُمْنَخِفٌضُمَتَوسِّ

1- اأن اأقراأ النّصوَص والقصائَد قراءًة جهريًّة معّبرًة.

ئيَسَة والَفْرعيََّة في النّصوص والقصائد. 2- اأن اأستنتَج الِفَكَر الرَّ

3- اأن اأحلَّل النُّصوَص اإِلى اأْفكاِرها َوَعناِصِرها.

أْسلوبِيَِّة، َوِسماِت لَُغِة الُكتّاِب. 4- اأن اأستنتَج َخصائَِص النُّصوِص ال�

ْبداِعيِّ الُعليا الَّتي تُساِعُدني في 5- اأن اأكتسَب َمهاراِت التَّْفكيِر ال�إِ
    نَْقِد الَمْقروِء.

أَدبِيَِّة.  6- اأن اأستنتَج الَعواِطَف الواِرَدَة في النُّصوِص ال�

، َوَعَشرَة اأْسُطٍر    ْعِر الَعموِديِّ ٧- اأن اأحفَظ َثمانَِيَة اأْبياٍت ِمَن الشِّ

ْعريَِّة الَحديَثِة.    ِشْعريٍَّة ِمَن النُّصوِص الشِّ

َعٍة. ْرفيََّة في سياقاٍت َحياتيٍَّة ُمَتَنوِّ ٨- اأن اأوظَّف التَّْطبيقاِت النَّْحويََّة َوالصَّ

ْرفيََّة في َمواِقَع اإِْعرابيٍَّة ُمْخَتِلَفٍة. ٩- اأن اأعرَب الكلماِت النَّْحويََّة والصَّ

10- اأن اأحلَّل اأْمِثَلًة َعلى التَّْشبيِه الواِرِد.

ْملائيَِّة الواِرَدِة. 11- اأن اأتعّرَف اإِلى الَقضايا ال�إِ

12- اأن اأكتسَب َمْجموَعًة ِمَن الَمعاِرِف، َوالِقَيِم، َوال�تِّجاهاِت،
     َوالعاداِت الَحَسَنِة.

13- اأن اأتعّرَف اإِلى ِعْلِم الَعروِض ِمْن َحْيُث الَمْفهوُم، َوالَمقاِطُع،

     َوالِكتاَبُة، َوالتَّْقطيُع.

. ، َوالَوظيِفيِّ ْبداِعيِّ ، َوال�إِ 14- اأن اأكتَب في التَّْعبيِر: الَوْصِفيِّ

اأَقّيُم ذاتي:
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المشروع:

  شكل من اأشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموعات( بسلسلة من األوان النشاط التي 

يتمكنون خلالها من تحقيق النتاجات ذات اأهمية للقائمين بالمشروع.

ويمكن تعريفه على اأنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد اأو الجماعة لتحقيق اأغراض واضحة   

ومحددة في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:

قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.- 1

ينّفذه فرد اأو جماعة.- 2

يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.- 3

ل� يقتصر على البيئة المدرسية واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.- 4

يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.- 5

خطوات المشروع:

اأول�ً- اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.- 1

اأن يوّفر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.- 2

اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.- 3

اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، ل� تغّلب مجالً� على ال�آخر.- 4

اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.- 5

اأن ُيخّطط له مسبقًا.- 6
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ثانيًا- وضع خطة المشروع:

توضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.  

آتية: يقتضي وضع الخطة ال�

هداف بشكل واضح.- 1 تحديد ال�أ

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.- 2

تحديد خطوات سير المشروع.- 3

نشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن يشترك جميع اأفراد المجموعة في المشروع - 4 تحديد ال�أ

من خلال المناقشة والحوار واإبداء الراأي، باإشراف وتوجيه المعلم(.

تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كّلي.- 5

ثالثًا- تنفيذ المشروع:

ومثيرة  ممتعة  مرحلة  وتعّد  العملية،  بالممارسة  الخبرات  ل�كتساب  فرصة  المشروع  تنفيذ  مرحلة   

نجاز حيث يكون  لما توفّره من الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ

اإيجابياً متفاعلاً خّلاقاً مبدعاً، ليس المهم الوصول اإلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات 

ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم: 

متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.- 1

خطاء.- 2 اإتاحة الفرصة للطلبة للتعّلم بال�أ

ال�بتعاد عن التوّتر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.- 3

مر.- 4 التدّخل الذكي كلما لزم ال�أ
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دور الطلبة:

القيام بالعمل باأنفسهم.- 1

تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.- 2

تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.- 3

تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقًا(.- 4

رابعًا- تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

اأهداف المشروع وما تحّقق منها.	 

الخطة وما طراأ عليها من تعديل.	 

ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.	 

المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.	 

المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.	 

ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.	 

علاِم كلَّ يوٍم اأخبارًا مؤسفًة حوَل حوادَث وقعْت في اأماكِن العمِل، اأتعاوُن  تتناقُل وسائُل ال�إ  

مع زملائي لنشِر الوعِي بالّسلامِة المهنّيِة بيَن زملائِنا في المدرسِة، بعمِل ما ياأتي:

نشرٍة عن الّسلامِة المهنّيِة، وموقِف ال�إسلاِم منها،بالّرجوِع اإلى بعِض المراجِع اأو علماِء الّديِن.	 

ذاعِة المدرسّيِة.	  مقال�ٍت حوَل موضوِع الّسلامِة المهنّيِة، ُتلقى عبَر ال�إ

صوٍر لسلوكاٍت سليمٍة في موضوِع الّسلامِة المهنّيِة، واأخرى خاطئٍة.	 

فيلٍم تسجيليٍّ حوَل موضوِع الّسلامِة المهنّيِة.	 

مجلِة حائٍط.	 

تقريٍر حوَل الحوادِث الّناجمِة عن اإهماِل الّسلامِة المهنّيِة، بعَد زيارِة قسِم الّطوارِئ في المشفى، 	 

. ومقابلِة الّطبيِب المختصِّ
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ملاحظات: 
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تّم بحمد اللّه
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 لجنة المناهج الوزارية:

م. فواز مجاهد     د. بصري صالح    د. صبري صيدم  

اأ. عزام اأبو بكر            اأ. علي مناصرة اأ. ثروت زيد  

د. سمية النخالة            م. جهاد دريدي د. شهناز الفار  

اآسيا الحموز                   اأحلام النتشة                  اأحمد السويطي            د معين الفار                 

تّيم داود                    حامد اإسماعيل                  اأشرف اأبو صاع                       بسام بشير      

حّسان نزال           حسين سالم                    رائد داود                      سعاد الحجاجرة

طارق اأبو علي                       سفيان عزموطي                         سليمان اأبو سماحة             صالح يمك   

فؤاد عطية                     محمود بعلوشة               عبير البطريخي                         عبير سلامة   

منتصر القاضي                         مها عتماوي                    نائل طحيمر                   هند اإدريس

وفاء اأحمد                              وفاء يعقوب                    يحيى اأبو العوف

 المشاركون في ورشات عمل الجزء ال�أول من كتاب اللغة العربية للصف العاشر: 

 لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج اللغة العربية: 

اأ.د. كمال غنيم  اأ.د. حمدي الجبالي  اأ.د. حسن السلوادي  اأ. اأحمد الخطيب )منسقاً( 

د. اإياد عبد الجواد   اأ.د. يحيى جبر   اأ.د. نعمان علوان   اأ.د محمود اأبو كتة  

د. سهير قاسم د. رانية المبيض   د. حسام التميمي   د. جمال الفليت  

اأ. اإيمان زيدان   اأ. اأماني اأبو كلوب   د. يوسف عمرو   د. نبيل رمانة   

اأ. سناء اأبو بها   اأ. رنا مناصرة   اأ. رائد شريدة   اأ. حسان نزال   

اأ.عصام اأبو خليل   اأ. عبد الرحمن خليفة  اأ. شفاء جبر   اأ. سها طه   

اأ. فداء زكارنة   اأ. عمر راضي   اأ. عمر حسونة   اأ. عطاف برغوثي  

اأ. نائل طحيمر اأ. منال النخالة   اأ. منى طهبوب   اأ. معين الفار   

اأ. ياسر غنايم اأ. وعد منصور   


