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تــقــديــم

صــلاح �لتربــوي باأنــه �لمدخــل �لعقلانــي �لعلمــي �لنابــع مــن ضــرور�ت �لحالــة،  �لمســتند �إلــى و�قعيــة �لنشــاأة،        يتصــف �ل�إ

أمــر �لــذي �نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية و�ل�حتياجــات  �ل�

�ل�جتماعيــة، و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم 

آمــال،  علــى �لحقــوق و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.    ويلامــس �ل�

      ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة 

عــد�د  متكاملــة عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل �قتــد�ر، و�ل�إ

لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء، 

و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

      ومــن منطلــق �لحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي �لمعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا، وباســتحضار و�ٍع لعديــد 

�لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريـّـة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة، وهــو مــا كان ليتحقــق لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــر�ً عــن توليفــة تحقــق �لمطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

      ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس لتــو�زن 

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا  �إبد�عــي خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذ� �ل�إ

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى  وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

مجمــل �لمخرجات.

      ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة مــن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة، و�لتدقيــق، 

ــر، ونحــن و�ثقــون مــن  ــة �لحديــث عــن �لتطوي ــا مرحل ــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــة �لعلي شــر�ف، و�لتصميــم، وللجن و�ل�إ

تو�صــل هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز �لــمـنـاهـج �لفلسطينية

كانون �ل�أول / ٢٠١٧م



مــقــدمــة

فريق �لتّاأليف

( �أفصِح  كَر قر�آناً، وصلاٌة وسلاٌم على سّيِدنا محّمٍد ) �لَحمُد للِه �لّذي جعَل �لعربّيَة لنا لساناً، و�أنزَل بحروِفها �لذِّ

�لَخْلِق لِساناً، و�أْعَربِهْم بياناً وبعد،

أبنائِنا طلبِة �لّصفِّ �لعاشِر كتاَب �للُّغِة �لعربّيِة، بعَد �أْن َمنَّ �للُه علْينا باإنجاِزه وفَق �لمعاييِر و�ل�أسِس  َم ل� فُيسعُدنا �أْن نُقدِّ

رِة، وِهَي �أهد�ٌف تتناغُم و�إدر�َك �لمجتمِع ل�أهمّيِة  نْتها �لُخطوُط �لعريضُة لمنهاِج �للُّغِة �لعربّيِة في ُحلَِّتِه �لجديدِة �لمطوَّ �لّتي تضمَّ

ر�ِت  أمِّ و�عتز�ِزهم بها، و�إيمانِهم بقدرتِها على مو�كبِة �لتَّطوُّ �لتّكويِن �للُّغويِّ لدى �أبنائِه، وضرورِة تربيِتهم على تقديِر لغِتهم �ل�

�لعلمّيِة �لحديثِة، و�ستيعابِها؛ ما يقتضي �إكساَبهم �لمهار�ِت �لّلازمَة �لّتي تؤّهلُهم وتمكُّنهم مْن مو�جهِة �لتّحدياِت، و�لتَّساوِق 

مَع متطلّباِت �لعصِر �لّذي يعتمُد �لمعرفَة مصدر�ً محوريّاً من مصادِر �لقّوِة و�لتّنميِة و�لبقاِء، وبلوِغ �لهدِف �لُمرتجى في بناِء 

نساِن فكر�ً مبدعاً وروحاً متجّددًة. �ل�إ

َوقد جاَء �لكتاُب -على ما نَرجو- جديد�ً في بنائِه وتنظيِمه وُمحتو�ه، وَتجلّى فيه �لِحرُص على تلبيِة حاجاِت �لطّلبِة �إلى 

ِس مكامِن جمالِها و�أسر�ِر بيانِها مْن خلاِل تذّوِق نصوِصها، و�لغْوِص  توظيِف �للُّغِة �لعربيَِّة في مو�قِف حياتِهم �لعملّيِة، وتَلمُّ

في �آثاِر فحولِها �لمبدعيَن في �إطاِر منهجّيٍة محّددٍة، دعامُتها �لتّكامُل بيَن �ل�أهد�ِف و�لمهار�ِت و�لمحتوى في وحد�تِه �لمقرَّرِة 

مَع �ل�نفتاِح �لو�عي على �لحياِة، و�لتّعايِش مَع مستجّد�تِها و�أدو�تِها �لمعرفّيِة؛ تحقيقاً لمستقبٍل �أفضَل تنعُم فيِه �أجيالُنا بالحريِّة 

و�لكر�مِة و�ل�ستقلاِل.

وقْد نحْونا في تاأليِف هذ� �لكتاِب منًحى تكاملّياً، فكاَن �لنّصُّ ركيزَة كلِّ وحدٍة ِمن وحد�تِه، ومنطلقاً لتدريِس �لقو�عِد 

ملائّيِة و�لَعروضّيِة وغيِرها مْن علوِم �للُّغِة، وجاءِت �لِخْبر�ُت  و�ل�أنشطُة ووسائُل �لتّقويِم في كلِّ وحدٍة  �للُّغويِّة و�لبلاغّيِة و�ل�إ

ثاً و�ستماعاً وقر�ءًة وكتابًة في نسٍق روِعَي فيِه �لتّو�زُن و�لتّسلسُل �لمنطقيُّ  دًة للمهار�ِت �لّرئيسِة في تعليِم �للُّغِة �لعربّيِة: تحدُّ مجسِّ

در�ِكنا مدى �أهميَِّتِه في حياِة طلبِتنا �لعملّيِة سو�ٌء في �أثناِء  حسَب �ل�أهد�ِف �لتّربويِة �لمرسومِة، و�أولْينا �لتّعبيَر �أهمّيًة خاّصًة؛ ل�إ

�لّدر�سِة، �أْم بعَد تخرُِّجهْم منها �إلى مياديِن �لحياِة ومجال�تِها �لفسيحِة.

�أساليِبها،  ِع في  و�لتَّنوُّ  ، �لوظيفيِّ �لتّركيِز على جانِبها  �لكتاِب على  لوحد�ِت  �لمر�فقِة  �لتّقويِم  �أنشطِة  بناِء  وَحَرْصنا في 

و�لتَّدرُِّج في تقديِمها بحيُث تشمُل مهار�ِت �لفهِم و�لتّحليِل و�للُّغِة، و�أضْفنا �إلْيها في �لعديِد مَن �لّدروِس �أنشطًة ل�َصّفّيًة هدفُها 

�إتاحُة �لفرصِة �أماَم �لتّلاميِذ لممارسِة �أنشطِة �لبحِث و�ل�ستكشاِف و�لتّعلِّم �لّذ�تيِّ �لّذي ُيَعدُّ ِمْحَور�ً �أساساً مْن محاوِر عملّيَتي 

�لتّعلُِّم و�لتّعليِم في مفهوِمهما �لمعاصِر �لّذي يضُع على ر�أِس �أولويّاتِه �إعد�َد جيٍل متماسٍك في �إيمانِه و�عتز�ِزه بوطِنه و�ندفاِعه 

مْن �أجِل رفعِته وتقّدِمه و�نفتاِحه �لو�عي على �ل�آخريَن.

أمثَل لُه، وحسَن  نّنا على يقيٍن باأنَّ �ل�ستعماَل �ل� أْجَوِد ماّدًة وطريقًة في هذ� �لكتاِب؛ فاإ و�إذ� كُنّا قِد �جتهْدنا في تقديِم �ل�

أبنائِنا،  تِه سائغًة ل� يصال مادَّ �ل�ستفادِة مْنُه يستدعياِن مْن زملائِنا �لمعلّميَن و�لمعلّماِت �أْن يكّرسو� ما لدْيهم مْن طاقاٍت �إبد�عّيٍة ل�إ

أنَّ �لتّطبيَق �لعمليَّ و�لتّجربَة �لميد�نّيَة ربّما تكشُف عْن دقائَق  فالكتاُب ل� يقوُم �إلّ� بحسِن قياِمهم بِه، ودقِّة ملاحظاتِهم حولَه؛ ل�

و�أسر�ٍر ما كان للمؤلّفيَن �أْن يتبيَّنوها، �أو يلتِفتو� �إليها.

لوجِهه �لكريِم، و�أْن يهيَِّئ �لوسائَل �لّتي تُعيُن على تحقيِق  - �أْن يجعَل كتاَبنا هذ� خالصاً  وبعد، فنساأُل �للَه -عزَّ وجلَّ

�أهد�ِفه �لمرتجاِة، و�أْن ينفَع بِِه �أبناَءنا، و�أْن يسهَم في �إعلاِء لغِتنا �لّشريفِة، و�أْن يفتَح بصائَرنا �إلى ما يحبُُّه ويرضاُه، وُهَو حسُبنا 

ونِعَم �لوكيُل. 
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لثّا

ُة �
ْحَد

�لَو

٢٢َمْجَزَرُة �لطَّْنطوَرِة�لُمطالََعُة

3٠دير ياسين�لنّّص �لّشعرّي

35�ل�ستثناء )٢(�لَقو�ِعُد

٤٠كتابة تقرير�لتَّعبيُر

لِثة
لثّا

ُة �
ْحَد

�لَو

٤١َعناقيُد ِعَنٍب�لُمطالََعُة

٤٦َبْحُر �لَهَزِج�لَعروُض

ملاء َطُة �ل�إ ٤٩�ألُِف ما �ل�ْسِتْفهاِميَِّة، و�لَْهْمَزُة �لُمَتَوسِّ

5٠�لقّصُة �لَقصيَرُة�لتَّعبير

ِعة
ّر�ب

 �ل
َدُة

َوْح
5١نَْمٌل َونَْحٌل�لُمطالََعُة�ل

ماُن�لنّّص �لّشعرّي 5٧بِنا �ْفَتَخَر �لزَّ

٦١ِمْن َمعاني ُحروِف �لَجرِّ�لَقو�ِعُد

سة
ّساِد

 �ل
َدُة

َوْح
�ل

ْفَحُة�لَمْوضوُع�لَفْرُع �لصَّ

8٠هَكذ� لَِقَي �للَه ُعَمُر�لُمطالََعُة

...�لنّّص �لّشعرّي بُّ ٩١يا لَْيُل، �لصَّ

٩٦�لَبْحُر �لُمْحَدُث�لَعروُض

ٍة قصيرٍة�لتَّعبيُر ٩8ِكتاَبُة ِقصَّ

ِعة
ّساب

 �ل
َدُة

َوْح
�ل

٩٩�لفيسبوك�لُمطالََعُة

١٠٤�لتَّْصغيُر�لَقو�ِعُد

ٌة�لَبلاَغُة ١٠٩تدريباٌت عامَّ

ملاء ١١١�لنّوُن، و�لتَّْنويُن�ل�إ

منة
لثّا

ُة �
ْحَد

�لَو

ِع�لُمطالََعُة مِّ و�لتََّوسُّ ١١٢ِجد�ُر �لضَّ

١١8سائِل �لَعْلياَء�لنّّص �لّشعرّي

١٢١�لنََّسُب�لَقو�ِعُد

مِة عر�فِة حفٍل�لتَّعبيُر ١٢8ِكتابُة ُمقدِّ

عة
ّاِس

 �لت
َدُة

َوْح
�ل

١٢٩ِهْنُد طاهر �لُحَسْينّي �لُمطالََعُة

١3٧�إنساُن فلسطيَن�لنّّص �لّشعرّي

١٤٠كتابُة عر�فِة حفٍل في مناسبٍة�لتَّعبير

١٤١�أقيم ذ�تي

١٤٢�لمشروع

سة
خاِم

 �ل
َدُة

َوْح
�ل

�آثاُرنا عنو�ُن تاريِخنا، وِسجلُّ �لُمطالََعُة

حضارتِنا

٦٧

٧3�سُم �لتَّْفضيل�لَقو�ِعُد

ملاء ألُِف �ل�إ َطُة، و�ل� �لَْهْمَزُة �لُمَتَوسِّ

�لَمْقصوَرُة

٧8



الّنتاجاُت

ُ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:

دباء. ِف �إِلى نْبَذٍة َعِن �ل�أ ١-  �لتََّعرُّ

٢-  ِقَر�َءِة �لنُّصوِص ِقر�َءًة صاِمَتًة سريعة و�عية.

ئيَسِة فيها. 3-  �ْسِتْنِتاِج �لِفَكِر �لرَّ

٤-  ِقَر�َءِة �لنُّصوِص ِقر�َءًة جهرّية َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة.

5-  �ْسِتْنِتاِج �لِفَكِر �لَفْرعيَِّة للنُّصوِص و�لَقصاِئِد.

٦-  َتوضيِح َمعاني �لُمْفَرد�ِت َو�لتَّر�كيِب �لَجديَدِة �لو�ِرَدِة في �لنُّصوِص.

٧-  تحليِل �لنُّصوِص �إِلى �أْفكاِرها َوَعناِصِرها.

ْسلوِبيَِّة، َوِسماِت ُلَغِة �لُكّتاِب. 8-  �ْسِتْنِتاِج َخصاِئِص �لنُّصوِص �ل�أ

ْبد�ِعيِّ �لُعليا �لَّتي ُتساِعُدُه في َنْقِد �لَمْقروِء. ٩-  �كتساِب َمهار�ِت �لتَّْفكيِر �ل�إِ

َدِبيَِّة. ١٠- �ْسِتْنِتاِج �لَعو�ِطِف �لو�ِرَدِة في �لنُّصوِص �ل�أ

ْعريَِّة �لَحديَثِة. ، َوَعَشرِة �أْسُطٍر ِشْعريٍَّة ِمَن �لنُّصوِص �لشِّ ْعِر �لَعموِديِّ ١١- ِحْفِظ َثماِنَيِة �أْبياٍت ِمَن �لشِّ

ْرفيَِّة �لو�ِرَدِة في دروِس �لَقو�ِعِد �للَُّغويَِّة. ِف �إِلى �لَمفاهيِم �لنَّْحويَِّة َو�لصَّ ١٢- �لتََّعرُّ

ْرفيَِّة �لو�ِرَدِة في ُدروِس �لَقو�ِعِد �للَُّغويَِّة. ١3- تَوضيِح �لَقو�ِعِد �لنَّْحويَِّة َو�لصَّ

َعٍة. ْرفيَِّة في سياقاٍت َحياتيٍَّة ُمَتَنوِّ ١٤- َتَوظيِف �لتَّْطبيقاِت �لنَّْحويَِّة َو�لصَّ

ْرفيَِّة في َمو�ِقَع �إِْعر�بيٍَّة ُمْخَتِلَفٍة. ١5- �إعر�ِب �لكلماِت �لنَّْحويَِّة و�لصَّ

ْنشاِء(. ِف �إلى �لَمفهوِم �لَبلاِغيِّ في ُدروِس �لَبلاَغِة )�لَخَبِر َو�ل�إِ ١٦- �لتََّعرُّ

نشاِء. ١٧- �لمو�زنِة َبْيَن �لَخَبِر َو�ل�إِ

ْنشاِء. ١8- �لَتمثيِل َعلى ُكلٍّ ِمَن �لَخَبِر َو�ل�إِ

١٩- �كِتساِب َمْجموَعٍة ِمَن �لَمعاِرِف، َو�لِقَيِم، َو�ل�تِّجاهاِت، َو�لعاد�ِت �لَحَسَنِة.

ِف �إِلى ِتفعيلاِت َبْحِر �لَهَزِج، َوَبحِر �لُمْحَدِث. ٢٠- �لتََّعرُّ

٢١- َتْقطيِع �أْبياٍت ِشعِريٍَّة َعلى �لَبحرْيِن �لّساِبَقْيِن.

. ، َو�لَوظيِفيِّ ْبد�ِعيِّ ، َو�ل�إِ ِف �إِلى �أْنو�ِع �لتَّْعبيِر: �لَوْصِفيِّ ٢٢- �لتََّعرُّ



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

ِبيَِّة َفُهَو َعَرِبّي. ِبالَعَر
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اآداٌب اْجِتماعيٌة

ــا،  أْخــلاِق، َفهــي ِعمــاُد َبقائِه آد�ِب، و�ل� ــال� ــا �لُمجَتَمعــاُت كُلُّهــا بِ َتحي
ــلاً  ــاٍة ُمتكاِم ــَج حي ــكُِّل َمْنَه ــا، وتَُش ــَن �أفر�ِده ــاِت بْي ــاِح �لَعلاق ــَبُب نج َوس
َيْصلـُـُح لـِـُكلِّ زمــاٍن ومــكاٍن، وهــذِه �ل�آد�ُب ضروريَّــٌة لِلاأفــر�ِد و�لَجماعــاِت، 
ــَن  ــاأًى ِم ــي من ــُع ف ــُة، وَيكــوُن �لُمجَتَم ــمُّ �لَفضيل ــُة، وَتُع ــُر �لَمحّب ــا َتْنَتِش بِه

ــروِر.  ــِن و�لشُّ �لِفَت

آد�ِب، فَتدعــو  و�ل�أحاديــُث �لّتــي بْيــَن �أيدينــا َتَتنــاوُل بعضــاً ِمــْن هــذِه �ل�
ــويِة.  ــلوكاِت �ل�ْجتماعّيــِة َغْيــِر �لسَّ ُر ِمــْن بعــِض �لسُّ �إلْيهــا، وتُحــذِّ

: ''�إِنَّ  ١ َعــْن �أبــي ُهَرْيــَرَة -َرضــي �للَّــُه َعْنــُه- قــاَل: قــاَل َرســوُل �للـّـِه 
�للَّــَه َتعالــى َيقــوُل َيــْوَم �لقياَمــِة: يــا ْبــَن �آَدَم، َمِرْضــُت َفَلــْم َتُعْدنــي. قــاَل: 
ــَت َربُّ �لعالَميــَن؟! قــاَل: �أمــا َعِلْمــَت �أنَّ  ــَف �أعــوُدَك و�نْ ، َكْي ــا َربِّ ي
َعْبــدي فُلانــاً َمــِرَض َفَلــْم َتُعــْدُه؟ �أمــا َعِلْمــَت �أنَّــَك لَــْو ُعْدَتــُه لََوَجْدَتنــي 
، َكْيــَف  ِعْنــَدُه؟ يــا ْبــَن �آَدَم، �ْســَتْطَعْمُتَك َفَلــْم تُْطِعْمنــي. قــاَل: يــا َربِّ
ـُه �ْســَتْطَعَمَك  �أْطِعُمــَك و�نْــَت َربُّ �لعالَميــَن؟! قــاَل: �أمــا َعِلْمــَت �أنَـّ
ــْدَت  ــُه لََوَج ــْو �أْطَعْمَت ــَك لَ ــَت �أنَّ ــا َعِلْم ــُه؟ �أم ــْم تُْطِعْم ــلاٌن َفَل ــدي فُ َعْب
 ، ــْم َتْســِقني. قــاَل: يــا َربِّ ــَن �آَدَم، �ْسَتْســَقْيُتَك َفَل ــا ْب ــَك ِعْنــدي؟ ي ذلِ
ــلاٌن  ــَت َربُّ �لعالَميــَن؟! قــاَل: �ْسَتْســقاَك َعْبــدي فُ َكْيــَف �أْســقيَك و�نْ

ــْو َســَقْيَتُه لَوَجــْدَت ذلِــَك ِعْنــدي''. َفَلــْم َتْســِقِه، �أمــا �إِنَّــَك لَ
)حديٌث قُُدسي: َرو�ُه ُمْسِلم(

٢ َعــْن �أبــي �أَســْيٍد مالــٍك بــِن َربيعــَة �لّســاِعدي -َرضــي �للَّــُه َعْنــُه- قــاَل: 
''َبْينمــا نَْحــُن ِعْنــَد َرســوِل �للّــِه  �إِْذ جــاَءه َرُجــٌل ِمــْن َبنــي َســَلَمَة، 
َفقــاَل: يــا َرســوَل �للـّـِه، َهــْل َبقــي ِمــْن بـِـرِّ �أَبــَويَّ شــيٌء �أَبرُُّهمــا بـِـِه َبْعــَد 
ــلاُة َعَلْيِهمــا، و�لِ�ْســِتْغفاُر لَُهمــا، و�إنْفــاُذ  َمْوتِِهمــا؟ قــاَل: ''نََعــْم، �لصَّ
ِحــِم �لَّتــي ل� توَصــُل �إِلّ� بِِهمــا، و�ْكر�ُم  َعْهِدِهمــا ِمــْن َبْعِدِهمــا، َوِصَلــُة �لرَّ

َصديِقِهمــا''.                                          )َرو�ُه �أبــو د�ود(

 َتُعْدني: َتُزْرني.

 �أَبرُُّهما: �أِصلُُهما، 
و�أْحِسُن �إِلَْيِهما.

 �إِنْفاُذ َعْهِدِهما: �إِْمضاُء 
َوصيِتِهما.
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ــاَل: ''َبْيَنمــا نَْحــُن فــي  ــُه- ق ــُه َعْن ــْن �أبــي َســعيٍد �لُْخــْدري -َرضــي �للَّ 3 َع
َســَفٍر َمــَع َرســوِل �للَّــِه  �إِْذ جــاَءُه َرُجــٌل َعلــى ر�ِحَلــٍة، َفَجَعــَل َيْصــِرُف 
ــُه َفْضــُل  ــْن كاَن َمَع : ''َم ــِه  ــاً َوِشــمال�ً، َفقــاَل َرســوُل �للّ َبَصــَرُه َيمين
َظْهــٍر َفْلَيُعــْد بـِـِه َعلــى َمــْن ل� َظْهــَر لَــه، وَمــْن كاَن لَــُه َفْضــُل ز�ٍد َفْلَيُعــْد بـِـِه 
َعلــى َمــْن ل� ز�َد لَــُه''، قــاَل: َفَذَكــَر ِمــْن �أْصنــاِف �لمــاِل مــا َذكــَر، َحتـّـى 
أَحــٍد ِمنـّـا فــي َفْضــٍل''.                   )َرو�ُه ُمْســِلم( ر�ْينــا �أنَّــُه ل� َحــقَّ لِ�

ــْم  ٤ َعــْن �أبــي ُهَرْيــَرَة -َرضــي �للــُه َعْنــُه- �أنَّ َرســوَل �للَّــِه  قــاَل: ''�إياكُ
ســو�،  ســو�، َول�َ َتَجسَّ ــَذُب �لَْحديــِث، َول�َ َتَحسَّ ــنَّ �أْك ــانَّ �لظَّ ، ف ــنَّ و�لظَّ
ــِه �إِْخو�نــاً''.  ــرو�، َوكونــو� ِعبــاَد �للَّ َول�َ َتحاَســدو�، َول�َ َتباَغضــو�، َول�َ َتد�َب
)رو�ه �لُبخارّي(

5 َعــْن �أبــي ُهَرْيــَرَة -َرضــي �للــُه َعْنــُه- �أنَّ �لنَّبــي  قــاَل: ''و�للــِه ل� ُيْؤِمُن، 

ــْن يــا َرســوَل �للــِه؟ قــاَل: ''�لَّــذي  ــُن، قيــَل: َم ــُن، و�للــِه ل� ُيْؤِم و�للــِه ل� ُيْؤِم
ل� ياأَمــُن جــاُرُه َبو�ئَِقــُه''.                                       )متّفــٌق عليــه(

 َفْضُل: ز�ئٌِد َعلى حاَجِة 
صاِحِبه.

ْق  َفْليتصدَّ به:  َفْلَيُعْد   
بِِه.

 �لظّّن: �ل�عتقاُد بَِغْيِر 
دليٍل.

سو�: من   َتَحسَّ
عُي  س، وهو �لسَّ �لتََّحسُّ

في جْمِع �ل�أخباِر.

سو�: من   َتَجسَّ
س، وهو تتبُُّع  �لتََّجسُّ
�لَعْور�ِت، و�لبحُث 

عنها.

 َتد�َبرو�: من �لتّد�ُبر: 
وهو �لتّعادي و�لتقاُطع.

 بو�ئِق: ُمفردها بائِقة، 
رور. وهي �لشُّ
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغة

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

حيَحِة: ( �أماَم �لِعباَرِة َغْيِر �لصَّ حيَحِة، َو�إِشاَرَة ) ( �أماَم �لِعباَرِة �لصَّ ١ َنَضُع �إِشاَرَة )

�أ - �لّلْفُظ و�لَمْعنى في �لحديِث �لُقُدسيِّ للِه تبارَك وَتعالى.         )      (              

نساِن ِبو�لدْيِه ينَتهي ِبموِتِهما.           )      ( ب- ِبرُّ �ل�إ   

ج- �لَمْقصوُد ِبـ )َظْهٍر( في ِعبارِة »َمْن كاَن َمَعُه َفْضُل َظْهٍر َفْلَيُعْد ِبِه َعلى َمْن ل� َظْهَر َله«     

هو �لماُل.               )       (                         

ذى ِلجير�ِنِه.          )        ( ْن ُيسبُِّب �ل�أ يماِن َعمَّ د- َنفى �لّرسوُل ِصَفَة �ل�إ    

٢ ُنَعيُِّن �لَحديَث �ّلذي يدوُر َحْوَل ُكلٍّ ِمّما ياأتي:

   �أ - َحقِّ �لجاِر.

ويِّة. لوكاِت �ل�ْجتماعّيِة َغْيِر �لسَّ    ب- �لتَّحذيرِ  ِمْن بعِض �لسُّ

   ج- َفْضِل عيادة �لمريِض.

يثاِر، ومو�ساِة �ل�آخريَن. د- �ل�إ  

ّوِل. 3 َنْذُكُر �لفئاِت �ّلتي حّثنا �للُه سبحاَنه وتعالى على �ل�هتماِم بها في �لحديِث �ل�أ

٤ نَذْكُرُ صُوَرَ  ِبرِّ �لو�لديِن َبْعَد موِتِهما.  

موَر �ّلتي َنهانا عنها �لحديُث �لخامُس. ُد �ل�أ 5 ُنَعدِّ  

تيِة: ياِت �ل�آ حاديِث ما يّتفُق وَمعنى ُكلِّ �آيٍة ِمَن �ل�آ ٦ َنْسَتْخِرُج من �ل�أ  

سر�ء: ٢٤(    �أ - قاَل تعالى: »َوقُل رَّبِّ �ْرَحْمُهما َكما َربَّياني َصغيًر� )٢٤(«               )�ل�إ

َن �لظَّنِّ �إِنَّ َبْعَض �لظَّنِّ �إِْثٌم« )�لحجر�ت: ١٢(    ب- قاَل َتعالى: »يا �أيُّها �لَّذيَن �آَمنو� �ْجَتِنبو� َكثيًر� مِّ

   ج- قال تعالى: »و�نِْفقو� ِمّما َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلفيَن فيِه«.                     )�لحديد: ٧(



٨

 ثانيًا- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِية:الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة:

: ''�إذ� ماَت �ْبُن �آَدَم �ْنَقَطَع َعَمُلُه �إّل� ِمْن َثلاٍث: َصَدَقٍة  ُح �رتباَط �لحديِث �لّثاني بقولِه  ١  نَوضِّ

جاريٍة، َوِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه ِمْن َبْعِدِه، َوَوَلٍد صاِلٍح َيْدعو َلُه''.                            )متّفٌق عليه(

أَحٍد ِمنّا في َفْضٍل''. آتيَة: ''َحتّى ر�أْينا �أنَُّه ل� َحقَّ لِ� ٢  نُفّسُر �لعبارَة �ل�

3  �أكَّد �لّرسوُل  حقَّ �لجاِر في �لحديِث �لخامِس بثلاِث ُطُرٍق، نذكُُرها.

ُح �لمقصوَد بُِكلٍّ ِمّما ياأتي: ٤  نوضِّ

      �أ  - ''�أما َعِلْمَت �أنََّك لَْو ُعْدَتُه لََوَجْدَتني ِعْنَدُه؟''.

      ب- ''َفَجَعَل َيْصِرُف َبَصَرُه َيميناً َوِشمال�ً''.

، فانَّ �لظَّنَّ �أْكَذُب �لَْحديِث''.       ج- ''�إياكُْم و�لظَّنَّ

أّوِل، و�لثّالِث. 5  نَُبيُِّن ُصَوَر �لتّكافُِل �ل�ْجِتماعيِّ في �لحديَثْيِن �ل�
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 ثالثًا- اللّغة:

قو�ِس فيما ياأتي: جاَبَة �لّصحيَحة مّما َبْيَن �ل�أ ١- َنختاُر �ل�إ

(؟                          )�أْمر، �ْستفهام، َتحذير(  �أ- ما �ل�أسلوُب �لو�رُد في ِعبارِة: )�إياكُْم و�لظَّنَّ

َفَلْم  فُلاٌن  َعْبدي  ''�ْسَتْسقاَك  ُجملِة:  في  )�ْسَتسقى(  في  �لّزيادة  ِمَن  �لُمستفاُد  �لَمْعنى  ما  ب-   
َتْسِقِه''؟                )�لطّلُب، �لُمشاركُة، �لُمبالََغُة(

شارة )ذلَِك( في ُجملِة: ''�أما �إِنََّك لَْو َسَقْيَتُه لَوَجْدَت ذلَِك ِعْندي''؟   ج- علاَم يعوُد �ْسُم �ل�إ

                                                                       )�لثّو�ِب، �لَمريِض، �لماِء(

٢-  نسَتْخِرُج �لحرَف �لّناِسَخ، ُثمَّ ُنعّيُن �ْسَمُه، وخَبَرُه فيما ياأتي:

 ''�أما َعِلْمَت �أنَّ َعْبِدَي فُلاناً َمِرَض َفَلْم َتُعْدُه؟''.

َنشاٌط
نَعــوُد �إِلــى َبعــِض كُُتــِب �ل�أحاديــِث �لَنَبويَّــِة �لّشــريفِة، ثُــّم نَْســَتخرُج ِمْنهــا ثلاثــَة �أحاديــَث 

حســاِن �إلــى �لجــاِر.  حــوَل �ل�إ
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 الَقواعُد 

ال�ستثناُء )1(

 َنْقَراأ ال�أْمِثَلَة ال�آتَيَة:

المجموعة الثّالثةالمجموعة الثّانيةالمجموعة ال�أولى

١- ُيْذِعُن �لنّاُس للَحقيَقِة �إلّ� 
   �لُمكابَر.

�لُمكابُر/  �إلّ�  �أَحٌد  �لحقيقِة  في  ُيماري  َهْل   -١
�لُمكابَر؟

١- َهْل ُيماري في �لَحقيَقِة 
   �إلّ� �لُمكابُر؟

٢- َقَر�أُْت كُُتَب �لجاِحِظ �إلّ� 

   ِكتاَب �لُبخلاِء.
ِكتاَب  ٢- ما َقَر�أُْت كُُتَب �لجاِحِظ �إلّ� ِكتاَب �لُبخلاِء. �إلّ�  َقَر�أُْت  ما   -٢

�لُبخلاِء.

�لحاضريَن     َعلى  َسلَّْمُت   -3
�إلّ� َسعيد�ً.

3- لَْم �أَسلِّْم �إلّ� َعلى َسعيٍد.3-  لَْم �أَسلِّْم َعلى �لحاِضريَن �إلّ� َسعيد�ً/ َسعيٍد.

ولى؟  ِل ِمَن �لمجموَعِة �ل�أ وَّ   ما �لُحْكُم �ّلذي �شترَك �لّناُس فيه في �لِمثاِل �ل�أ

  َمِن �ّلذي خَرَج َعْن هذ� �لُحْكِم؟ 

د�ُة �ّلتي َخَرَج ِبوساَطِتها َعِن �لُحْكِم؟    ما �ل�أ

سلوُب؟ وما عناِصُرُه؟    ماذ� ُيسّمى هذ� �ل�أ

ذعاِن  َل في �لَمْجموَعِة �ل�أولى، فَنِجُد �أنَّ �لنّاَس َجميَعُهم �ْشَتَركو� في ُحْكِم �ل�إ أوَّ �إذ� تاأّمْلنا �لِمثاَل �ل�

للحقيَقِة، و�أْخِرَج )�لُمكابُر( ِمَن هذ� �لُحْكِم، و�أّن �لّذي دلَّنا على �إخر�ِجِه ِمَن هذ� �لُحْكِم ُهَو َمجيُئُه َبْعَد 

آتيِة:  ُن ِمَن �لعناصِر �ل� أْسلوُب �أْسلوَب �ل�ْسِتثناء. وهو َيَتَكوَّ )�إِلّ�(، َوُيَسّمى هذ� �ل�

نُناقُِش َونُلاِحُظ 
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١- �لُمْسَتْثنى منُه، َوُهَو َكِلَمُة )�لّناس( وَيَقُع َقْبَل �أد�ِة �ل�ْستثناِء. 

٢- �أد�ة �ل�ْسِتْثناِء، وِهَي: )�إّل�(، وُهناك �أدو�ٌت �أخرى سندرُسها ل�حقًا.

3- �لُمْسَتثنى، َوْهَو )�لُمكابر(، َوَيَقُع َبْعَد �أد�ِة �ل�ستثناء.

أد�ة، و�لُمْسَتْثنى. ُن من ثلاثِة عناصَر هي: �لُمْسَتْثنى منُه، و�ل� وهكذ� نرى �أّن �ل�ستثناَء يَتَكوَّ

ُد فيهما َعناِصَر �ل�ستثناِء.  نَعوُد �إلى �لمثالين �لثّاني و�لثّالث من �لمجموعة �ل�أولى، ونَُحدِّ

أْمِثَلَة في �لمجموعة �ل�أولى مّرًة ثانية، نَِجُد �أنَّ َعناِصَر �ل�ستثناِء َتو�َفَرْت فيها، و�أنَّها َغْيُر  �إذ� تاأّمْلنا �ل�

َمْسبوَقٍة بَِنْفٍي �أو نَْهٍي �أو �ْستفهاٍم، فُيَسّمى هذ� �للَّْوُن ِمَن �ل�ْسِتثناِء �ل�ْسِتْثناَء �لتّامَّ �لموجَب، وُيعرُب ما 

َبْعَد �إلّ� في هذِه �لحالَِة ُمْسَتْثًنى َمْنصوباً.

و�إذ� َدقّْقنا �لنّظَر في �أمِثَلِة �لمجموعة �لثّانية، نَِجُد �أنَّ عناصَر �ل�ْستثناِء َقْد َتو�َفَرْت فيها �أيضاً، َغْير 

�أنَّها ُسِبَقت بَِنْفي، �أو �ستفهاٍم، َفُيَسّمى هذ� �للَّْوُن ِمَن �ل�ْسِتثناِء �ل�ستثناَء �لتامَّ َغْيَر �لموجب، َفَيجوُز 

ْتباُع َعلى �أنُّه َبدٌل، �أو �لنَّْصُب على �أنَُّه ُمْسَتْثًنى منصوب، َفُتْعَرُب كلمُة  في �ل�سِم �لو�ِقِع َبْعَد )�إلّ�( �ل�إ

�أو َبدل�ً، وكذلك �لحاُل في كِلمة  أّوِل ِمْن هذه �لَمْجموَعِة ُمْسَتْثًنى منصوباً  )�لُمكابُِر( في �لمثاِل �ل�

)كتاب( في �لمثاِل �لثّاني، وكلمِة )َسعيد( في �لِمثاِل �لثّالِث.

َم َعَلْيها  أمِثَلَة في �لمجموعة �لثّالِثة، فنِجُد �أنَّها َقْد خَلْت ِمَن �لُمْسَتْثنى منُه، وَتَقدَّ  �أّما �إذ� تاأّمْلنا �ل�

�ستفهاٌم �أو نَْفٌي، وُيَسّمى هذ� �للَّْوُن ِمَن �ل�ْسِتثناِء �ل�ستثناَء �لُمَفرََّغ؛ �أْي �أنَّ ما  َقْبَل )�إلّ�( َيَتَفرَُّغ للعمِل 

فيما َبْعَدها، وُيْعَرُب ما َبْعَد )�إِلّ�( َوْفَق َمْوِقِعِه في �لُجْملِة َرْفعاً �أو نَْصباً �أو َجّر�ً، فُتعرُب َكِلَمُة )�لمكابر( 

ُة �لظّاهرة على �آخرِه، وكلمُة )كتاب( في �لمثاِل  مَّ أّوِل فاعلاً مرفوعاً، وعلامُة َرْفِعِه �لضَّ في �لمثاِل �ل�

�لثّاني مفعول�ً بِه منصوباً، وعلامة نصبِه �لَفْتَحُة �لظّاهرة على �آخرِه، وَكِلَمُة )َسعيد( في �لِمثاِل �لثّالِِث 

ِه �لَكْسَرُة �لظّاهرُة على �آخرِه.  �ْسماً مجرور�ً، وعلامُة َجرِّ
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نسَتْنِتُج:

١- �ل�ْسِتْثناء: ُهَو �إخر�ُج ما َبْعَد )�إلّ�( ِمْن ُحْكِم ما َقْبَلها، ِمثل: َقَر�أُْت �لِكتاَب �إِلّ� َفْصَلْيِن.    

آتيِة: ُن �أسلوُب �ل�ْسِتْثناِء من �لعناصِر �ل� ٢- َيَتَكوَّ

�أ- �لُمْسَتْثنى منُه: وُهَو �ل�سُم �لّذي ُيْنسُب �إليه َحَدٌث ما، وَيَقُع َقْبَل �أد�ِة �ل�ْستثناِء.

ب- �أد�ة �ل�ْسِتْثناِء: �لّتي تُْخِرُج ما َبْعَدها ِمْن ُحْكِم ما َقْبَلها.

ج- �لُمْسَتثنى: �ل�ْسُم �لو�قُع َبْعَد �أد�ِة �ل�ستثناء، ول� يْشَملُُه ُحْكُم ما َقْبَلها.

3- ِمن �أدو�ِت �ل�ْستثناء: �إلّ�، وُهناك �أدو�ٌت �أخرى َسَنْدُرُسها ل�ِحقاً.

٤- �أنو�ُع �ل�ستثناِء:

 �ل�ستثناُء �لتّامُّ �لموجُب: ُهَو ما ُذِكَر فيِه �لُمْسَتْثنى منُه، ولَْم َيْسِبْقُه نفٌي �أو نهٌي �أو �ستفهاٌم،

    وُحْكُم ما بعد )�إلّ�( وجوُب �لنَّْصِب، وُيْعَرُب ُمْسَتْثًنى َمْنصوباً، ِمْثل: 

نَُّه لي و�أنا �أجزي بِه''              )متََّفٌق َعليه(. ْوَم َفاإ    ''كُلُّ َعَمِل �ْبِن �آَدم لَُه �إلّ� �لصَّ

 �ل�ستثناُء �لتّامُّ َغْيُر �لموجِب: ُهَو ما ُذِكَر فيِه �لُمْسَتْثنى منُه، وُسِبَق بِنفٍي �أو نهٍي �أو �ستفهاٍم،    

   وُيعرُب ما بعد )�إلّ�( �إّما، ُمْستثًنى منصوباً، �أو َبَدل�ً ِمْثل: 

 َهْل �أْثَمَرِت �ل�أشجاُر �إلّ� �لنَّخيُل/ �لنَّخيَل؟      ما َقَر�أُْت �لقَصَص �لّتي �ْشَتَرْيُتها �إِلّ� ِقّصًة.

 �ل�ستثناُء �لُمفرَُّغ: ُهَو ما ُحِذَف منُه �لُمْسَتْثنى منُه، وُسِبَق بِنفٍي �أو نهٍي �أو �ستفهاٍم، وُيْعَرُب ما 

   بعد �إلّ� َوْفَق َموِقِعِه في �لُجْمَلِة، ِمْثل: 

رَّ �إلّ� كُلُّ ذي َشَرٍف.    لَْن َيْكُتَم �لسِّ

 َهْل َتْصَحُب �إلّ� �ل�أخياَر؟ ل� َتَتَوكّل �إلّ� َعلى �للِه. 
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  نماذُج اإعرابّيٌة:

              

ل:١- ٢( مِّ   ١- قال تعالى: " ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  "                               )�لُمزَّ

عر�ِب.          اإلّ�: َحرُف �ْستثناٍء َمبنيٌّ على �لّسكوِن، ل� محلَّ له مَن �ل�إ

        قليلًا: ُمستثًنى منصوب، وعلامُة نصِبِه �لَفْتحُة �لّظاِهَرُة.

 ٢- َلْم ُتناَقِش �لَمشاريُع �إّل� َمْشروعًا/ َمْشروٌع.  

       َمْشروعًا: ُمستثًنى منصوب، وعلامُة نصِبِه �لَفْتحُة �لّظاِهَرُة.

ُة �لّظاِهَرُة. مَّ        َمْشروٌع: بدٌل مرفوٌع، وعلامُة رفِعِه �لضَّ

نعام: ٤٧(    3-قال تعالى: " ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  "                              )�ل�أ

ُة �لّظاِهَرُة. مَّ      الَقوُم: ناِئُب فاعٍل مرفوٌع، وعلامُة رفِعِه �لضَّ
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َتدريب )1(

جاَبَة �لّصحيَحَة فيما َياأْتي:     نَْختاُر �ل�إ

١- ماذ� ُنعرُب �ل�ْسَم �لو�ِقَع َبْعَد �إّل� في �ل�ْسِتْثناِء �لّتامِّ �لموجِب؟

�أ- ُمْسَتْثًنى.                   ب- بدل�ً.             ج- حال�ً.             د- فاعلاً.       

ِتَيِة ُيْعَرُب فيها �ل�ْسُم �لو�قُع َبْعَد �إّل� على َوْجهين؟ ٢- �أيُّ �لُجَمِل �ل�آ

تي �إلّ� �ل�أصدقاء. ب.                   ب- لم ُيَو�ِسني في ِشدَّ أَدباَء �إلّ� �لُمَتَكسِّ �أ- نُِحبُّ �ل�

ج- ل� تُْعِجُبني �لُكُتُب �إِلّ� �لنّاِفع.                 د- ل� َتْلَق �أخاَك �إلّ� بَِوْجٍه باِسم. 

َتدريب )٢(

    نُبّيُن �أْركاَن �ل�ْسِتْثناِء فيما ياأْتي:

�أ- قال َتعالى: "s  r  q  p    o  n   m  l".       )�لّزْخرف: ٦٧(

ْصغاَء ِلْلَحقِّ �أَحٌد �إّل� �لّظاِلَم.    ب- ل� َيْرُفُض �ل�إ

سماُك في �لِبحاِر ُكلِّها �إّل� �لَبْحَر �لَميَِّت. ج- تعيُش �ل�أ

ْعد�ِء. د- ُكلُّ �لَمصائِب َتهوُن على �لَفتى �إّل� َشماَتَة �ل�أ

 تدريباٌت: 

َتدريب )3(

آتيِة:    نَُبيُِّن نَْوَع �ل�ْسِتْثناِء في �لُجَمِل �ل�

�أ- َعْن ُمعاِذ ْبِن َجَبٍل-رضي �لّلُه عنه- قاَل: "ُكْنُت ِرْدَف �لّنبيِّ -َصّلى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم-  َلْيَس َبْيني َوَبْيَنُه

ْحِل..."  َرُة �لرَّ  �إِّل� ُمْؤخِّ

ب-  َتَتصافى �لنُّفوُس �أماَم �لَمصاِئِب �إّل� �لّنْفَس �لَخبيَثَة.

ْخلاِق.    د- �أْحَتِرُم �لّناَس �إّل� ذ� �لَوْجَهْيِن. عوُب �إِّل� بال�أ ج- ل� َتسوُد �لشُّ

َر ِلْلَجميِل �إنساٌن �إِّل� �لجاِحُد.  د - َلْن َيَتَنكَّ
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َتدريب )4(

آتيِة باأسلوِب �ل�ْسِتثناِء:     نَُعّبُر َعِن �لَمعاني �ل�

�أ- َنَزَل �لّلاِعبوَن �إلى �أرِض �لَمْلَعِب، ولم ينزْل حارُس �لَمْرمى.

ب- �أجاَب �لّطالُب َعْن �أسئلِة �ل�متحاِن ولم يجْب عن �لخامِس.

ج- َلْم ُيِجِب �لّطالُب َعْن ُسؤ�ٍل و�ِحٍد ِمْن �أسئَلِة �ل�مِتحاِن.

ّلاُب في ُمساَبَقِة �لِقر�َءِة، وَلْم َيْشَتِرْك طالباِن. د- �شترَك �لطُّ

    
َتدريب )5(

حيِح: ْكِل �لصَّ آتَِيَة بَِوْضِع ُمْسَتْثًنى ُيناِسُب �لُجْملَة، ونَْضِبُطُه بالشَّ   نُْكِمُل �لُجَمَل �ل�

. �أ- ل� َيْنَتِصُر ِلْلَحقِّ �إّل� 

ب- َحَلْلنا �لَمسائَل �ّلتي َطَلَبها �لُمَعلُِّم �إّل� و�ِحَدًة.

. نساَن َشْيٌء �إّل�  ج- َلْن َيْنَفَع �ل�إ

. د- َهْل َتْنمو �لثَّْرَوُة �إِّل� 

َتدريب )6(

 نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

َقْيِن. قوَن َجو�ِئَزُهم �إِّل� ُمَتَفوِّ �أ - َتَسلََّم �لُمَتفوِّ

ب- قال تعالى: "ڄ  ڃ  ڃ     ڃ   ڃ  چچ  "                           )�لكهف: 5٦(

ؤوَب. ْعَي �لَحكيَم و�لَعَمَل �لدَّ ْنساِن َسبيٌل ِلُبلوِغ �أْهد�ِفِه �إِّل� �لسَّ ج- َلْيَس �أماَم �ل�إِ

د�ئِد �إِّل� �لمؤمَن. د- َيْجَزُع �لّناُس في �لشَّ

هـ- قال تعالى: "ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  "                                      )�لّرحمن:٦٠(

و - ل� َيْبني �لَوَطَن �أَحٌد �إّل� �أبناؤُه �لُمْخِلصوَن.
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نشاء   الَخَبُر وال�إ

   نقراأ ال�أْمثلَة ال�آتَِية:  

الَمجموعة )اأ( 

. فِّ َعٍة د�خَل ُغْرَفِة �لصَّ ْنِشَطٍة َتْعليِميٍَّة ُمَتَنوِّ ١- قاَم �لّطَلَبُة باأ

ر�عيَِّة في ِفَلْسطيَن. ٢- َمْوِسُم َقْطِف �لّزيتون ِمْن �أْجَمِل �لَمو�ِسِم �لزِّ

3- عاَش �لُمسِلموَن و�لَمسيحّيوَن في �لُقدِس ُمتحاّبيَن ُمَتعاِونيَن.

الَمجموعة )ب(

   ١- قال )صلّى �للُّه عليه وسلّم(: "يا ُمعاُذ، َهْل َتْدري ما َحقُّ �للِّه َعلى ِعباِدِه؟ َوما َحقُّ �لِْعباِد َعلى �للِّه؟ 

قُْلُت: �للُّه وَرسولُُه �أْعَلُم...".

   ٢- قال)صلّى �للُّه عليه وسلّم(: "َمْن كاَن َمَعُه َفْضُل َظْهٍر َفْلَيُعْد بِِه َعلى َمْن ل� َظْهَر لَه...".

   3- ل� َتْلَق َدْهَرَك �إلّ� َغْيَر ُمْكَتِرٍث    ماد�َم َيْصَحُب فيِه روَحَك �لَبَدُن                        )�لُمَتَنّبي(

  الَبلاَغُة 

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

فِّ ؟  َعٍة د�خَل ُغْرَفِة �لصَّ ْنِشَطٍة َتْعليِميٍَّة ُمَتَنوِّ    َهْل ِفْعلًا قاَم �لّطَلَبُة باأ

ر�عيَِّة في ِفَلْسطيَن؟     َهْل َمْوِسُم َقْطِف �لّزيتون ِمْن �أْجَمِل �لَمو�ِسِم �لزِّ

   َهْل عاَش �لُمسِلموَن و�لَمسيحّيوَن في �لُقدِس ُمتحاّبيَن ُمَتعاِونيَن؟

َعٍة  أّوَل في �لمجموعة )�أ(، نَِجُد �لُجملَة تُخِبُرنا �أنَّ �لطَّلَبَة قامو� باأنِْشَطٍة َتْعليِميٍَّة ُمَتَنوِّ     �إذ� تاأّمْلنا �لِمثاَل �ل�

، َونَْسَتطيُع �أْن نقوَل لِصاحِبِه: �إنُّه صادٌق فيِه �أو كاِذٌب، فاإْن كاَن ُمطابقاً لِْلو�ِقِع فهَو  فِّ د�خَل ُغْرَفِة �لصَّ

صادٌق، و�إْن كاَن ُمخالِفاً فهو كاِذٌب.
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 تدريباٌت: 

  و�إذ� تاأّمْلنا �لمثاَل �لثّاني ِمَن �لمجموعِة نفِسها، نَِجُد �لُجملَة تُْخِبُرنا �أّن َمْوِسَم َقْطِف �لّزيتون ِمْن �أْجَمِل 

�إْن كانْت مطابقًة للو�قِع، و�لَكِذُب  ْدُق  ر�ِعيَِّة في ِفَلْسطيَن، َفِهَي َتْحَتِمُل َوجهيِن ُهما: �لصِّ �لَمو�ِسِم �لزِّ

�إِْن كانْت ُمخالفًة لَُه. وكذلك �لمثاُل �لثّالُِث، نَِجُد �لُجْمَلَة تُْخِبُرنا �أنَّ �لُمْسِلميَن و�لَمسيحّيين عاشو� في 

دَق �أو �لَكِذَب، فهذ� �لكلاُم �لّذي َيِصحُّ �أْن  �لُقدِس ُمتحابّيَن ُمَتعاِونيَن، َفِهَي �أيضاً َتْحَتِمُل َوْجَهْيِن: �لصِّ

ُيقاَل لصاِحِبه: �إنَُّه صادٌق فيه �أو كاذٌب ُيَسّمى َخَبر�ً.

 �إّما �إذ� َتاأّمْلنا �أْمثَلَة �لَمجموعِة )ب(، فَنِجُد �أنَّ �لّرسوَل -عليه �لّسلاُم- َقِد �ْسَتْخَدَم �أسلوَب �لنِّد�ء )يا َمعاُذ( 

أمِر في �لِمثاِل �لثّاني )َفْلَيُعْد(، فهو  أّول، وكذلك �أسلوب �ل�ْستفهام)َهْل َتْدري(، و�أسلوَب �ل� في �لِمثاِل �ل�

دق  ل� ُيْعِلُمنا بِحصوِل َشيٍء �أو َعَدمه، و�إنّما ُينادي َوَيْسَتْفِهم وياأمر، وهو كلاٌم ل� يصحُّ �أْن يوصَف بالصِّ

�أو �لَكذب. وكذلك قول �لُمَتَنّبي )ل� َتْلَق َدْهَرك �إلّ� َغْيَر ُمْكَتِرٍث...( في �لِمثاِل �لثّالِث.  فالكلاُم �لّذي 

دِق �أو �لكذِب ُيَسّمى �إنْشاًء. ل� يحَتِمُل �لُحْكم عليه بالصِّ

نسَتْنِتُج:

َفُهَو  لِْلو�ِقِع  َفاإِْن كاَن �لَكلاُم ُمطابِقاً  �أْو كاِذٌب،  �إِنَُّه صاِدٌق فيِه  �أْن ُيقاَل لقائِِلِه:  �لَخَبر: هو ما َيِصحُّ 

صاِدٌق، َو�إن كاَن ُمخالِفاً لِْلو�ِقِع َفُهَو كاذٌب، كقولِنا: َوَجْدُت �لُمثاَبَرَة طريقاً لِلنَّجاِح.

أمِر و�لنَّهي  دِق �أو �لكذِب، كال� نشاء: هو �لكلاُم �لّذي ل� يحَتِمُل �لُحْكم عليه بالصِّ �ل�إ

ِب، مثل: لََعلَّ للِفَلْسطينّييَن َدْولََتُهم. و�ل�ْستفهاِم و�لنّد�ِء و�لتَّمنّي، و�لتّرّجي و�لقَسم و�لتََّعجُّ

َتدريب )1(

    نَْقَر�أ �لنَّصَّ �ل�آتي، ثُمَّ نَْسَتْخِرُج ِمْنُه �أْرَبَع ُجَمٍل َخَبريٍَّة:

ـعوُر بالو�ِجـِب، و�إجاَبـُة  نْسـاِن فـي َحياتِـِه �لَعَمِليَّـِة �لشُّ أمـوِر �لّتـي تُسـاعُد َعلـى َتْقِوَيـِة شـخصيَِّة �ل�إ )ِمـَن �ل�
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َتدريب )٢(

نشاِء فيما ياأْتي:     نُمّيُز �لَخَبَر ِمَن �ل�إ

، َكْيَف �أعوُدَك َو�أنَْت َربُّ  ١- "�إِنَّ �للََّه َتعالى َيقوُل َيْوَم �لقياَمِة: يا ْبَن �آَدَم، َمِرْضُت َفَلْم َتُعْدني. قاَل: يا َربِّ

�لْعالَميَن؟! قاَل: �أما َعِلْمَت �أنَّ َعْبدي فُلاناً َمِرَض َفَلْم َتُعْدُه؟ �أما َعِلْمَت �أنََّك لَْو ُعْدَتُه لََوَجْدَتني ِعْنَدُه؟". 

 ٢- ل� َتَتكلّْم بِما ل� َيْعنيَك، َوَدِع �لَكلاَم في كثيٍر ِمّما َيعنيَك َحتّى َتِجَد لَُه َمْوِضعاً.       )عبد �لله بن عّباس(

 3- ُيْحيي �لِفَلسطينّيوَن ِذكرى َيْوِم �ل�أرِض في �لثّلاثيَن ِمْن �آذ�ر كُلَّ عاٍم.

 ٤- لَعلَّ لُه ُعذر�ً، َو�أنَْت َتلوُم.

 5- َعّمِت �لمسير�ُت ُمدَن ِفَلسطيَن وقُر�ها َتْلِبَيًة لند�ِء �ل�أقصى.

ْوِت و�لّصورِة خلاَل دقائَق. ْعلاِم في َوْقِتنا �لحاِضِر قُْدَرٌة فائِقٌة على نَْقِل �ل�أحد�ِث و�لَمشاِهِد بالصَّ ٦- �أصبَح للاإ

٧- ما �أكثَر �لِعَبَر، وما �أقلَّ �لُمْعَتبَر!

ـِة، وُمضاَعَفـِة �لعزيَمـِة لَـدى �لنّـاِس َجميعـاً �إلّ� �لقليـَل  ميـِر؛ َفُهمـا َخْيـُر ضامـٍن ل�سـتنهاِض �لِهمَّ نِـد�ِء �لضَّ

أَدبـاُء �إلّ�  ـُن �لتَّْهذيـَب �لنَّْفِسـيَّ َوَضْبـَط �لنَّْفـِس، وَقـِد �كتسـَب �لَفنِّّيـوَن و�ل� ـعوُر بالو�جـِب َيتَضمَّ ِمْنُهـم، و�لشُّ

ِد �لتّاريـُخ �إلّ�  �لقليـَل َمر�ِكَزُهـم �لّروِحيَّـَة فـي عالَـِم �لموسـيقا و�ل�أدِب بَِفْضـِل ُشـعوِرهم بالو�جـِب، ولَـْم ُيَخلِـّ

ـريَفِة �لّسـاميِة، ولَـْن  مائِـِر �لَحيَّـِة؛ َفُهـم ل� ُيَفكِّـروَن �إلّ� فـي �لطُّـُرِق �لشَّ ـْخِصّياِت �لخالِـَدَة، �أْصحـاَب �لضَّ �لشَّ

ميِر(.                                         )�لمنَفلوطّي( عوِر بالو�جِب �إلّ� ر�َحَة �لضَّ ْخُص ِمَن �لشُّ َيْكَتِسَب �لشَّ

   نَُوظُِّف ما ياأتي في ُجمٍل َخَبريّة:

      �أ-نَْكَبة ِفَلْسطيَن.          ب- َمْعرَكة ِحطّين.      ج- َمْبنى قُّبة �لّصْخَرة.   

     د- ِذْكرى يوِم �ل�أرِض.      هـ- َمكانة �لمر�أة.          و- بِّر �لو�لَِدْيِن.      

َتدريب )3(
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التَّْعبيُر 

التّقريُر

ُن َقْدر�ً ِمَن �لَحقائِِق و�لَمْعلوماِت َحْوَل    التّقرير: هو َضْرٌب ِمْن ُضروِب �لِكتابِة �لَوصِفيَِّة، َيَتَضمَّ

ٍد، �أْو َغَرٍض َمْقصوٍد. َمْوضوٍع ُمَعيٍَّن، �أْو َشْخٍص ُمَعيٍَّن، �أْو حالٍة ُمَعيََّنٍة، بِناًء َعلى َطَلٍب ُمَحدَّ

  َمجال�ُت التَّْقرير:

. ، �أو �ْقِتصاِديٌّ ، �أو �ْجِتماِعيٌّ ، �أو تاريِخيٌّ ، �أو �إد�ِريٌّ ١- َمْوضوٌع ِعْلِميٌّ

. ٢- َوْصٌف ِلحالٍة ُمَعيََّنٍة، َكاأْن َتكوَن حاَلًة َمرِضيًَّة ِلَمريٍض، �أْو حالًة قانونيًَّة، �أو َوصَف و�ِقٍع بيئيٍّ

3- َوْصُف ظاِهَرٍة ِعْلِميٍَّة َفْلَسِفيٍَّة.

  التّقاريُر ِمْن َحْيُث ُمِعّدوها: 

ُمها َفْرٌد و�ِحٌد. ١- تقاريُر َفْرِديَّة ُيَقدِّ

فر�ِد. ُمها َمْجموَعٌة ِمَن �ل�أ ٢- َتقاريُر َجماِعيٌَّة ُيقدِّ

  ُخُطواُت ِكتاَبِة التّقريِر:

لًا �أْم ُمْجملًا؟ ْلماُم ِبَمْوضوِع �لتَّقرير: ما �لَمْطلوُب ِمْنُه؟ �أَيكوُن ُمَفصَّ ١- �ل�إ

ْخِصيَّة في ِكتابِة �لتَّْقريِر.  قَِّة، وَعَدُم �إْدخاِل �لَجو�ِنِب �لشَّ ٢- �ل�ْلِتز�ُم بالَمَوضوِعيَِّة و�لدِّ

َلِة بالَمْوضوِع وَتْوثيُقها. 3- َجْمُع �لَمْعلوماِت و�لَحقاِئِق ذ�ِت �لصِّ

َمٍة، وَمْوضوٍع، وخاِتَمٍة(. ٍد للتَّْقريِر، ِبَحْيُث َيْشَتِمُل َعلى: )ُمَقدِّ ٤- َوْضُع �إِطاٍر ُمَحدَّ

ُر باأنَّ �لخاتَمَة َقْد َتْشَتِمُل على َر�أْي �لكاِتِب ِحياَل ما ُطِلَب ِمْنُه، َوِكتاَبة َتْوِصياِتِه.  َوُنَذكِّ
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 َتقريٌر عن زيارِة َمْعِرض الَمْنتوجاِت الِفَلْسطينيَِّة

مكاُن الَمْعرِض وزمانُُه: قاعاُت المعارِض في ُمَتَنزَِّه البيرة /٢01٧م.

. الِجهُة الُمَنظِّمُة للمعِرِض: وز�رُة �ل�قتصاِد �لَوَطِنيِّ

ر�عِة، وِقطاِع �لِحَرِف  ناعِة و�لزِّ الُمشاركوَن في المعِرِض: �لُمْنِتجوَن �لِفَلْسطينّيوَن في قطاعاِت �لصِّ

أهليَُّة. ركاُت �لُحكومّيُة و�ل� �لتَّْقليديَِّة، و�لُمْنَتجاِت �ليدويَِّة، و�لَجْمعّياُت، و�لشَّ

اأهداُف الَمْعِرِض: 

�أقيَم �لَمْعِرُض تحَت ِشعاِر )ُصمودَك َرْهٌن ِبَدْعِم ُمْنَتجاِت َبَلِدَك(، وذلك لتحقيِق ُجْملٍة من 

ال�أهداِف، اأهّمها:

، و�لتَّْعريُف بِه، وتوسيُع قاعدِتِه، وترويُج ُمْنَتجاتِه َمحلّيًا وخارجّيًا باعتبارِه    َدْعُم �لُمْنَتِج �لوطنيِّ

ُعْنُصرً� �أساسّيًا في تطّوِر �ل�قتصاِد �لفلسطينيِّ وَتنميِتِه.

ناعُة �لوطنّيُة. ِم و�لَجودة �ّلتي حّققْتها �لصِّ   �إبر�ُز �لُمستوى �لُمَتَقدِّ

ناعِة  ، وتشجيُعُه على �ل�ستثماِر في َمجاِل �لصِّ موِد لدى �لمو�طِن �لِفَلْسطينيِّ ماِت �لصُّ   َدْعُم ُمقوِّ

ر�عِة. رِض من خلاِل �لتََّوّجه �إلى �لزِّ ر�عِة ِبما ُيْسِهُم في حمايِة �ل�أ و�لزِّ

يارة: وقائُع الزِّ

ــفِّ �لعاشــِر فــي �لمدرســِة مــع �ثنيــِن ِمــَن  شــارَك فــي زيــارِة �لمعــِرِض ثلاثــوَن طالبــاً مــن َطَلَبــِة �لصَّ

نــاً ِحــْرَص �لمدرســِة علــى �لمشــاركِة فــي هــذه �لفعاليــاِت �لّتــي  َث �إلْيهــم �لُمديــُر ُمَبيِّ �لُمَعلِّميــَن، َوَتَحــدَّ

ٍم،  ــُه مــن تقــدُّ َقْت ر�عــِة فــي فلســطيَن، ومــا حقَّ ناعــِة و�لزِّ ــلاِع علــى و�قــِع �لصِّ تُتيــُح للطَّلبــِة فُرصــَة �ل�طِّ

َوَحــثَّ �لطّلبــَة �لُمشــاركيَن فــي �لّزيــارِة علــى تســجيِل ملاحظاتِهــم و�نطباعاتِهــم عــن �لَمْعــِرِض؛ ُبْغَيــَة 

فــاَدِة منهــا ُمْســَتْقبلاً.  نَقِلهــا لُزملائِهــم، �إضافــًة �إلــى تدريِبهــم علــى كيفّيــِة َتســجيِل �أحــد�ِث �لّزيــارِة للاإ

َوَصــَل �لُمشــاِركوَن �لمعــِرَض، وشــاهدو� َحْفــَل �فتتاِحــِه و�ســتمعو� �إلــى �لكلمــاِت �لّتــي �ألِْقَيــْت فيــه، ثُــمَّ 

ــٍل  قامــو� بجولــٍة فــي �أجنحــِة �لمعــرِض، وشــاهدو� �لمنتجــاِت �لمعروضــَة، و�ســتمعو� �إلــى شــرٍح ُمَفصَّ

عنهــا، و�أبــدو� �إعجاَبهــم بهــا.
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الَجْلَسُة ال�فتتاحيَُّة:

ناعيَِّة،  ركاِت و�لمؤّسساِت �لصِّ أهلّيِة، و�لشَّ �لرَّْسمّيِة و�ل� ساِت  �لوز�ر�ِت و�لُمؤسَّ ُمَمثِّلو  �لَجْلسَة  َحَضَر 
أهليَِّة، وَجْمٌع َغفيٌر من �لمو�طنيَن وَطلبِة �لمد�رِس و�لجامعاِت �لفلسطينّيِة، وبعَد َقصِّ شريِط  و�لَجمعّياِت �ل�
�ل�فتتاِح �ألْقى ُمَمثُِّل وز�رِة �ل�قتصاِد �لوطنيِّ كلمًة �أوضَح فيها �أنَّ ِمْثَل هذه �لمعارِض تساهُم في تعزيِز �لُمْنتِج 
�لَمحلِّيِّ و�إِعطائِِه ِحّصًة َتْسويقّيًة ُمتناميًة، وقال: �إّن �لوقَت حاَن للاستغناِء بَِشْكٍل كامٍل عن �أي ُمْنَتٍج �أجنبيٍّ 
ناعِة �لمحلّّيِة هو سبيلُنا لتنميِة �قتصاِدنا وتحريِرِه من  ، فال�عتماُد على �لُمْنَتِج �لوطنيِّ و�لصِّ له بديٌل فلسطينيٌّ

. هيونيِّ د�ئرِة �لتَّْهميِش و�لتَّبعّيِة ل�قتصاِد �لِكياِن �لصِّ

 ، ناعاِت �لفلسطينيَِّة: ل�ُبدَّ ِمْن تنفيِذ سياساٍت و�إجر�ء�ٍت لِحمايِة �لُمْنَتِج �لوطنيِّ وقاَل ُمَمثُِّل �ل�تحاِد �لعامِّ للصِّ
وَدْفِع َعَجلِة �لتَّنميِة، و�إيجاِد �لَمزيِد من فَُرِص �لَعَمِل للطّاقاِت �لّشابَِّة حتّى نُو�ِجَه ُمْشِكلَتي �لبطالِة و�لَفقِر، فاإذ� 

. كاَن �ل�حتلاُل َيحُظُر دخوَل ُمنتجاتِنا �إلى �أسو�ِقِه، َفحريٌّ بنا وقُف �إدخاِل ُمنتجاتِِه �إلى �لّسوِق �لِفَلْسطينيِّ

َه بَِضـرورِة �لَعَمـِل علـى توفيـِر �لبيئـِة �لجاذبـِة للاسـتثماِر، وَدْعـِم  �أّمـا ُمَمثِّـُل �تِّحـاِد �لُغـَرِف �لتِّجاريَّـِة، َفَنـوَّ
ناعيَّـِة وَتْطويِرهـا و�ل�هتمـاِم بتطويـِر �لِبنيـِة �لتَّْحتيَّـِة �لّلازمـِة لَتْحفيـِز �ل�قتصـاِد  ر�عيَّـِة و�لصِّ نتاجيَّـِة �لزِّ �لقاعـدِة �ل�إ
ناعيَّـِة �لِحَرِفيَّـِة، وَدْعـم �لمشـاريِع  َشـِة خاّصـًة، وكذلـَك �لَعَمـُل علـى �إقامـِة �لمناطـِق �لصِّ فـي �لمناطـِق �لُمَهمَّ
َد �أّن و�جـَب تشـجيِع �لُمْنَتـِج �لِفَلْسـطينيِّ  ـطِة ول� سـّيما �لنِّسـائّية منهـا، و�أكَـّ غيـرِة و�لُمَتوسِّ نتاجيَّـِة �لصَّ �ل�إ
ناعيَّـِة �أو  ، وصاحـُب �لُمْنَشـاأِة �لصِّ �إنَّمـا يقـُع علـى عاتـِق �أربعـِة �أطـر�ٍف رئيسـٍة هـي: �لُمْسـَتْهِلُك �لِفَلْسـطينيُّ

، َوِجهـاُت ُصْنـِع �لَقـر�ِر. ر�عيَّـِة، و�لتّاجـُر �لِفَلْسـطينيُّ �لزِّ

ٍل من  َل �لطَّلبُة مع �لحضوِر في �أجنحِة �لمعرِض و�ستمعو� �إلى شرٍح ُمَفصَّ وفي ِختاِم هذه �لكلماِت تجوَّ
قامِة ِجْسٍر من �لتَّعاوِن مع شركائِهم �لفلسطينّيين، و�إبر�م َصْفقاٍت  �لعارضيَن َحْوَل ُمْنَتجاتِهم، وَتَمنِّياتهم باإ

تجاريٍّة، و�إقامة شر�كاٍت �قتصاديٍّة َمَعُهْم.

وَقِد �نَْتهِت �لّزيارُة عنَد �لّساعِة �لثّانيَة َعْشَرَة، وعاَد �لطَّلبُة �إلى مدرسِتهم، شاكريَن �إد�رَة �لمدرسِة على 
َنْتُه  َتْنظيِم هذه �لّزيارِة �لّتي �أتاَحْت لَُهْم فُْرَصَة �ل�طِّلاِع على �لُمْنَتجاِت �لوطنيَِّة، وز�دْت من وْعِيهم بِما تضمَّ
من فو�ئَد علمّيٍة، و�أوَصو� بضرورة تكر�ِر هذه �لّزيار�ِت ومشاركة �أكبِر َعَدٍد ُمْمِكٍن من طلبِة �لمد�رِس، مع 
؛ باستثماِر �لمو�رد �لطَّبيعّيِة في  ضرورِة �أن تقوَم �لهيئاُت �لَمَحلِّّيُة بدوٍر ملموٍس في دعِم �ل�قتصاِد �لوطنيِّ

. باِب �لِفَلْسطينيِّ يجاِد فَُرِص َعَمٍل لقطاِع �لشَّ كلِّ محافظِة من محافظاِت �لوطِن، و�إقامة مشاريع ل�إ
�لمحرر:       �لتاريخ:        

َنشاٌط
 نَعــوُد �إلــى �أحــِد كُُتــِب �ل�أحاديــِث �لنَّبويَّــِة �لّشــريفِة، ونَْســَتخرُج ِمْنهــا حديثــاً يتضّمــُن

بــاِط فــي َبْيــِت �لَمْقــِدِس.  َفْضــَل �لرِّ
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

ـْوَء َعلـى �إِْحـدى �لَمجـاِزِر �لّتـي �ْرَتَكَبْتهـا �لِعصابـاُت  �لَمقـاُل �لّـذي َبْيـَن �أْيدينـا ُيلقـي �لضَّ

هيونِيَّـُة عـاَم �لنَّْكَبـِة َومـا َبْعَدهـا، وَبَلـَغ َعَدُدهـا ما َيْربو َعلى َثمانيَن َمْجَزَرًة، َوِمْن �أْبَشـِع هذِه  �لصِّ

ر�ً َمْجـَزَرُة قرية �لطّْنطوَرِة )�إْحدى �لُقرى �لِفَلْسـطينّيِة  �لَمجـاِزِر �لّتـي كُِشـَف َعـْن َتفاصيِلهـا ُمَؤخَّ

َد  ـَرِة( �لتّابَِعـِة لَِقضـاِء َمدينـِة َحْيفـا، َوَقْد ر�َح َضِحيََّتها �لِمئاُت ِمْن �أْبناِء هِذِه �لَقْرَيِة، َوُشـرِّ �لُمَهجَّ

أْرِض، مـا َينَسـِجُم َمَع ِسياَسـِة  َيْت َمبانيهـا بِـال� ـَرت تدميـر�ً كاِمـلاً، وُسـوِّ َمـْن نَجـا ِمْنُهـْم، ثُـمَّ ُدمِّ

، َوَتْهجيِر �لِفَلْسـطينّييَن ِمـْن ُمُدنِِهْم َوقُر�ُهْم. هايَِنـِة �لقائَِمـِة َعلـى �لتَّْطهيـِر �لِعْرِقـيِّ �لصَّ

        )فريق �لتّاأليف(

الَوْحَدُة
الثّانية

ْنطوَرِة َمْجَزَرُة الطَّ
ذاِكرٌة َلْن َتموَت
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حيــَن َتْقَتــِرُب ِمــْن َســْفِح َكْرِمِلهــا �لَمْنكــوِب، وتُلامــُس َقَدمــاَك شــاِطَئها �لرَّْملــيَّ �لَمْغصــوَب، ُيطالُِعــَك 

�أريــُج ُســهولِها، َوِوهاِدهــا، َوتِلالِهــا، َوَشــذ� �أْطلالِهــا، َوُركاُم ُبيوتِها �لّتي 

مــِويُّ َفــْوَق  ْجــر�ُم �لدَّ أْعمــى، و�لُعْنُصريَّــُة �لَمقيَتــُة، َو�ل�إِ َرهــا �لِحْقــُد �ل� َدمَّ

َمــِة َعَبــَق تاريِخها �لُمضــيِء، َو�آل�َم  ُرؤوِس �أْصحابِهــا، َوَتْشــَتمُّ ِمــْن ِحجاَرتِهــا �لُمَبْعَثــَرِة، َو�أْشــلاِء ُبيوتِهــا �لُمَهدَّ

حاِضرهــِا �لُمْثَخــِن بالِجــر�ِح، و�لَكو�رِِث، و�لنََّكباِت، �إِنَّهــا �لطَّْنطوَرُة َعروُس 

يماِن �لّصاِمــِت، َمناَرُة �لَمنــار�ِت، وَبّو�َبُة  �لَبْحــِر، وِقْبَلــُة �لَجمــاِل �لّســاِحِر و�ل�إ

ــا،  ِته أمَّ ــا لِ� ــِة �نِْتمائِه ــا، َوَعر�َق ــِق بِاأصالَِته ــاِن �لنّاِط ــْر�آُة �لزَّم �لَحضــار�ِت، وِم

أْحــد�ِث. أْعمــاِل و�ل� وتاريِخهــا �لحاِفــِل بِالَجليــِل ِمــَن �ل�

َمْوِقُعهـــا،  ُيْبِهـــُرَك  �لَّتـــي  �لو�ِدَعـــِة  �لَقْرَيـــِة  هـــذِه  تاريـــُخ  َوُيْنِبُئنـــا 

ــنيَن  ـ ــاِت �لسِّ ــُذ ِمئـ ــْت ُمْنـ ــا ُبِنَيـ ــر�ً، �أنَّهـ ــّر�ً َوَبْحـ ــِة َبـ ــكيلاتِِه �لطَّبيِعيَّـ َوَتْشـ

ــا  ــيََّدها �أْجد�ُدنـ ــي َشـ ــَكِن، �لّتـ ــِة )دور(؛ �أِي �لَمْسـ ــاِض َمديَنـ ــى �أنْقـ َعلـ

�لَكْنعانّيـــون حيـــَن َوَطنـــو� ِفَلْســـطيَن َوَعَمروهـــا َقْبـــَل )3٠٠٠ ق. م(، َوَيـــُدلُّ َعلـــى ِقـــَدِم �لَقْرَيـــِة �أنَّ �ْســـَمها 

ـــًة  ـــِه �أنَّ َجماع ـــُر في ـــلاد ُيْذَك ـــَل �لمي ـــَر َقْب ـــث َعَش ـــْرِن �لثّالِ ـــى �لَق ـــُه �إِل ـــوُد تاريُخ ـــيٍّ َيع ـــٍش ِفْرَعونِ ـــي نَْق َوَرَد ف

ــَك �لَمْوِقـــِع فـــي �لَقـــْرِن �لثّانـــي َعَشـــَر َقْبـــَل �لميـــلاِد. ِفَلْســـطينّيًة هاَجـــَرْت �إِلـــى ذلِـ

آثاِر و�لِخَرِب �لُمْنَتِشَرِة في ُربوِعها، َوَقْد ُعِثَر فيها َعلى ِقَطٍع نَْقِديٍَّة  َكما َيُدلُّ على ِقَدِمها �أْيضاً َكْثَرُة �ل�

َتعوُد �إِلى بِد�ياِت َفْتِحها َعلى �أْيدي �لُمْسِلميَن. 

َسْطِح  َعْن  َوَتْرَتِفُع  َحْيفا،  َمديَنِة  َجنوَب  ِمْتر�ً  كيلو  َوِعْشريَن  �أْرَبَعٍة  ُبْعِد  َعلى  �لطَّْنطوَرِة  َقْرَيُة  َتَقُع 

�لُمَثلَِّث  َوقُرى  ْرقا،  �لزَّ َوِجْسر  ل�م،  َوَكفر  �لُفَرْيديس،  قُرى  بِها  وتُحيُط  متر�ً،  وِعْشريَن  َخْمَسًة  �لَبَحِر 

�لّصغيِر)�إْجِزم، َوَجَبع، َوَعْين َغز�ل(، َوكانَْت َطو�ل ِحَقِب �لتّاريِخ َوَتَقلُّباتِِه َتْجثو غاِفَيًة بِاأْمٍن َوَدَعٍة َوَسلاٍم 

ْلِسَلِة �لَجنوبيَِّة �لَغْربِيَِّة لِجباِل �لَكْرِمِل، َوُيد�ِعُب �أْطر�َفها َغْرباً شاطٌئ �أنيٌق، َوُجُزٌر َطبيِعيٌَّة  في �أْحضاِن �لسِّ

، َوَمَحطٌَّة لِِسكَِّة �لَحديِد َجَعَلْت ِمْنها َمْرَكز�ً تِجاِريّاً نَِشطاً َبْيَن ِمْصَر وِفَلْسطيَن. َخّلاَبٌة، َوميناٌء َبْحريٌّ

َبَلَغـْت ِمسـاَحُة �أر�ضـي �لطَّْنطـوَرِة �أْرَبَعـَة َعَشـَر �ألْفـاً َوَخْمَسـِمَئٍة َوِعْشـريَن دونُمـاً، �أّمـا ُسـكّانُها َفَبَلـَغ 

َعَدُدُهـْم َقْبـَل �لنَّْكَبـِة �ألْفـاً َوَسـْبَعِمَئٍة َوِعْشـريَن نََسـَمًة.

 �لُمْثَخن: �لُمثقل.

ْنطوَرِة.. ذاِكرٌة َلْن َتموَت َمْجَزَرُة الطَّ

  �لِوهاد: �ل�أرض �لُمنَخفضة.

 �لو�ِدَعِة: �لُمْطَمِئنَِّة.
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يَّـِة َمْوِقِعهـا؛ َفَقـْد كانَـْت فـي َفْتـَرِة �لُحـروِب �لّصليبيَّـِة نُْقَطًة  َونُطالِـُع فـي ِسـْفِر �لَقْرَيـِة مـا ُيشـيُر �إِلـى �أَهمِّ

ِدفاِعيَّـًة ُمِهّمـًة، حْيـُث �أقـاَم فيهـا �لفِرنَْجـُة َقْلعـًة �ْسـُمها )َمريـل(، مـا ز�لَـْت َبقاياهـا قائِمـًة َحتّـى �لَيـْوِم، 

يَّـَة هـِذِه �لَقْرَيـِة، َوَغْيِرهـا ِمـْن قُـرى �لّسـاِحِل  ، �أَهمِّ َكمـا �أْدَرَك )نابليـون بونابـرت(، بِْحِقـِدِه �ل�ْسـِتْعماريِّ

، َوبِـُكلِّ مـا َيْعَتِمـُل فـي َقْلِبـِه ِمـْن �أحاسـيِس �ل�نِْتقـاِم �لّتـي َتْنتـاُب �لَمْهزوميـَن عـادًة، �أْقـَدَم فـي  �لِفَلْسـطينيِّ

ليـِل َعـْن �أْسـو�ِر َعـكّا َعلـى َتْدميِرهـا َوَحْرِقهـا عـام )١٧٩٩م(. َطريـِق �نِْسـحابِِه �لذَّ

َوِمْن �أْحد�ثِها �لُمعاِصَرِة �أنَّ ُمْفِتَي ِفَلسطيَن �لحاجَّ �أميَن �لُحَسْيِنّي َعرََّج َعَلْيها �أثناَء ُملاَحَقِة �لُقّو�ِت 

�لِبريطانيَِّة لُه، َوناَم في �إِْحدى َمغار�تِها، َوِمْنها �نَْطَلَق في قارٍب َصغيٍر �إلى َر�أِْس �لنّاقوَرِة، َوِمْنها �إلى لُْبنان. 

أْحد�ِث �لماأْساِويَِّة �لّتي َتعرََّضْت لَها �لطَّْنطورُة في تاريِخها  َة �ل� َعلى �أنَّ ِقمَّ

هيونيُّ ، َوكُِشَف  �لُمعاِصِر ِهَي �لَمْجَزَرُة �لَّتي �ْرَتَكَبها جيُش �ل�حِتلاِل �لصِّ

ر�ً َبْعَد �أْن َظلَّْت َمْخبوءًة في ُصدوِر َمِن �ْكَتَوْو� بناِر �إِْجر�ِمها ِسنيَن َطويلًة. َعْن َتفاصيِلها ُمَؤخَّ

َوتَُعدُّ هِذِه �لَمْجَزَرُة باإجماِع �لباِحثيَن �لّذين �طََّلعو� َعلى َتفاصيِلها، ِمْن �أْبَشِع �لَمجاِزِر �لّتي �ْرتُِكَبْت 

في ِفَلْسطيَن، و�أْكَثِرها َدَمِويًّة، وَمْكَمُن �لَبشاَعِة في هِذِه �لَمْجَزَرِة، ل� َيعوُد �إلى َعَدِد َضحاياها �لّذيَن ناهزو� 

�لِمَئَتْيِن و�لثّلاثيَن َشهيد�ً َفَحْسُب، َو�إِنّما ل�ْرتِكابِها َعْمد�ً، وبَتخطيٍط ُمَسبٍَّق  َعلى َيِد َجْيٍش ُمَنظٍَّم في �أْثناِء 

ليِل �لقاِطِع  ، ما ُيَؤكُِّد بالدَّ ْهيونيِّ �لُهْدنَِة �لثّانَِيِة، َولَّما َيْمِض َغْيُر �أْسبوٍع و�حٍد على ِقيام َدْولَِة �لِكياِن �لصِّ

أبرياِء ِمن �أبناِء َشْعِبنا �لُمناضِل،  �أنَّ هِذِه �لَمْجَزَرَة، َوما َسَبَقها ولَِحَقها ِمْن َمجاِزَر ر�َح ضحيََّتها �آل�ُف �ل�

باَدِة �لَجماعيَِّة، و�لتَّْهجيِر �لَقْسريِّ �للّذيِن مارَسُهما هذ� �لِكياُن؛ لَِتْحقيِق َهَدِفِه �لَمْرَكِزيِّ  َتْنَدِرُج في �إطاِر �ل�إ

لاِح َعلى َتْرِك قُر�ُهْم َوُبيوتِِهْم.  ِة �لسِّ �لُمَتَمثِِّل بَتْطهيِر �لِبلاِد ِعْرِقّياً، َوَتْرهيِب ُسكّانِها �ل�أصلّيين، َو�إِْجباِرِهْم بُِقوَّ

ْغِم ِمْن �أنَّ ُسلُطاِت �ل�ْحِتلاِل َتَتَكتَُّم َعلى ما َجرى في هِذِه �لَمْجَزَرِة، َوَتْحُظُر �لُوصوَل �إلى  َوَعلى �لرَّ

أْرشيِف �لّذي ُيَوثُِّق �أْحد�َثها، َو�إِْرهاَب َجْيِشها �لُمَنظَِّم، َفَقْد َحَصَل َبْعُض �لباِحثيَن َعلى َوثائَِق َوَشهاد�ٍت  �ل�

َحيٍَّة ِمَن �لُجنوِد �لّذيَن شاَركو� في هذِه �لَجريَمِة �لَبِشَعِة بِاأْمٍر ِمْن قياَدتِِهِم �لُعْليا، َوُهم ما ز�لو� َعلى َقْيِد 

�أْبناِء �لَقْرَيِة �لَمْنكوَبِة �لّذيَن عاشو� فُصوَل هِذِه �لَماأْساِة �لُمْرِعَبِة، َوشاَهدو� �أْحد�َثها بِاأمِّ  �أْو ِمْن  �لَحياِة، 

نْيا َو�لَمنافي.  �أْعُيِنِهْم َقْبَل �أْن ُيَشرَّدو� في �أْصقاِع �لدُّ

ْهيونِيِّ �ختاَرِت  و�ياُت �لّتي َتناَولَْت هذ� �لَحَدَث �لَماأْساِويَّ على �أنَّ ِقياد�ِت �لَجيِش �لصِّ َوتُْجِمُع �لرِّ

 َعرََّج: نَزَل.
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أْضَعَف ِضْمَن �لَمْنِطَقِة �لَجنوبيَِّة لَِمديَنِة َحْيفا، فاْسَتْهَدَفْتها  �لُهجوَم َعلى هذِه �لَقْرَيِة؛ لَكونِها �لخاِصَرَة �ل�

لَْيَلَة �لثّاني و�لِعْشريَن ِمْن َشْهِر �أيّار عام )١٩٤8م( بَِقْصِفها َبّر�ً وَبْحر�ً، ثُمَّ 

�إِلّ�  باَغَتْتها بُِهجوٍم َبرِّيٍّ و�ِسٍع، لَْم َيْمِلْك �أْهُل �لَقْرَيِة في ُمو�جَهِتِه َسبيلاً 

نَِفَد،  �أْن  لَِبَث  َعتاٍد َضئيٍل، ما  ِمْن  لََدْيِهْم  َتوفّر  بِما  �أنُْفِسِهْم  َعْن  فاَع  �لدِّ

هايَِنِة. َفَسَقَطِت �لَقْرَيُة في �أْيدي �لُغز�ِة �لصَّ

ٍة في ُمطاَرد�ٍت َدَمِويٍَّة َشِرَسٍة لِْلَمَدنِّييَن �لُعْزِل، َحْيُث �أْطَلقو� َعَلْيِهُم �لنّاَر  َو�نَْهَمَك �لُجنوُد لِساعاٍت ِعدَّ

في كُلِّ َمكاٍن صاَدفوُهْم فيِه، َوَقَتلو� ِمْنُهُم �لَعَشر�ِت بَِدٍم بارٍد، َوَقْد َوَصَف �أَحُد �لنّاجيَن ِمْن هِذِه �لَمْجَزَرِة 

َوُهَو فوزي َمْحمود َطْنجّي َمشاِهَد ِمْن هذِه �لَجريَمِة �لنَّْكر�ِء قائلاً: ''َجَمعو� كُلَّ �لرِّجاِل في َمْقَبَرِة �لَقْرَيِة 

َهد�ِء  �لشُّ َوَبَدْت ُجَثُث  ُيَقْهِقهوَن،  َوُهْم  ّباِر  �لصَّ ِعْنَد ُشَجْير�ِت  َوَقَتلوُهْم  تِْلَو َعشَرٍة،  �أَخذوُهْم، َعشَرًة  ثُمَّ 

َتْحَت �أنْظاِرنا َكاأْشجاٍر ُمَقطََّعٍة، ثُمَّ �أَمرونا بَِدْفِنِهْم في َمْقَبَرٍة َجماِعيٍَّة، �أْجِبَر �لَمغدوروَن َعلى َحْفِرها َقْبَل 

َفَلْن  َسَنٍة،  �ألَْف  ''لَْو ِعْشُت  �لرَّهيَبِة بقولِِه:  �لّساعاِت  تِْلَك  �لطَّْنجيُّ َمشاِعَرُه في  َوَوَصَف  �ْسِتْشهاِدِهْم''، 

ناً �أنَّها �للَّحظاُت  �أنْسى َملاِمَح �أولِئَك �لَقَتَلِة �لُمْجِرميَن، َفَقْد َبَدْو� لي َكَهْيَئِة �لَموِت، َو�أنا �أنَْتِظُر َدْوري ُمَتَيقِّ

�ل�أخيرُة في َحياتي''.

َوَوَرَد في َشهاَدٍة �أْدلى بِها محّمد �أبو َعْمرو �لُمقيُم في ُمَخّيِم �لَيْرموِك بِِدَمْشَق، �أنَّ �ْمَر�أًة شاَهَدْت ُجثََّة 

َهد�ِء، َفَصَرَخْت �ألَماً، لِكنَّها لَْم َتُكْن َتْعِرْف ساَعَتها �أنَّ �أْول�َدها �لثّلاثَة قُِتلو� �أيضاً، َوحيَن  �ْبِن �أخيها َبْيَن �لشُّ

ُد د�ئماً فيما يشبُه �لَهَذياَن، �أنَُّهْم �أْحياٌء َيعيشوَن  ، َفكانَْت تَُردِّ َعِلَمْت ذلَِك ل�ِحقاً، �أصيَبْت باْخِتلاٍل َعْقِليٍّ

في ِمْصَر، َو�أنَُّهْم َسيعودوَن، وماَتْت وهي تنتِظُر َعْوَدَتُهْم.

نْسانِيَِّة، �أنّهم َحّولو� �لَمْقَبَرَة �لّتي  هايَِنِة بُِكلِّ �لِقَيِم �ل�إِ َوِمَن �لُمفارقاِت �لَعجيَبِة �لّد�لَِّة َعلى �ْسِتْهتاِر �لصَّ

ّيار�ِت ُمْرَفٍق بِشاطِئ �ْسِتْجماٍم َعلى  ، َوَمْوِقٍف للسَّ �ْحَتَضَنِت �لَعَشر�ِت ِمْن �أْبناِء �لَقْرَيِة �إِلى ُمْنَتَجٍع ِسياحيٍّ

ِط.  أبيِض �لُمَتوسِّ �لَبْحِر �ل�

، ود�َر �لحاجِّ  َكما �أْقَدَم �ل�حتلاُل على َهْدِم �لَقْرَيِة َعْن َبْكَرِة �أبيها ما َخلا مقاَم َعْبِد �لّرْحمن �لُبَجْيِرِميِّ

�لَقرَيِة ُمستوطنتين عاَمي )١٩٤8- �أنقاِض  َو�أقامو� على  �لّصليبّيِة،  قلَعِة )َمريل(  �ليحيى، وَبقايا   محمود 

١٩٤٩م(، َبْيَنما حاَل �ل�ْحِتلاُل بُِجْمَلٍة ِمْن َقو�نيِنِه �لُعْنُصِريَِّة، َوما ز�َل َيحوُل دوَن َعْوَدِة �أهالي �لطّْنطوَرِة، 

 �أْصقاع: ُمفردها َصقٌع، 

  َوهو �لنّاحيُة �أو �لِجَهُة.
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فوائُد ُلَغوّيٌة

  ١- َنقوُل: 

 ر�آُه ِباأّم َعْيِنِه: ر�آُه ُرْؤيًة ل� َشكَّ فيها.

 َسَقَط ِمْن َعْيِنِه: َفَقَد �ْحِتر�َمُه َوَمكاَنَتُه.

 َمَلاأ َعْيَنُه: كاَن َمَحلَّ �إِْعجاٍب وَتْقدير.

 َقرَّْت عْيُنُه: �طَماأنَّْت نفُسُه.

�لهنوِد  ِضّد  �لبيِض  َمجازِر  َعِقَب  �نَْتشَر  سياسٌي  ِفكريٌّ  مصطلٌح   : الِعرقِيُّ التَّْطهيُر   -٢

�لَبَشِريَِّة  �ل�أجناِس  ِمَن  ِجْنٍس  على  �لتَّعّدي  َويعني  �إفريقّيا،  في  �ل�ستعماِر  َوَمجازِر  �لُحمِر، 

بالَقْتِل و�لطَّْرِد بَِهَدِف �إبادتِِه  و�لَقضاِء َعَلْيِه نِهائّياً.

جّلاِت و�لَوثائِِق �أو �أّي مو�ّد لَها �أهمّيٌة تاريخّيٌة. 3- ال�أرشيف: َمكان لِِحْفِظ �لَمَلّفاِت و�لسِّ

َرِة �لّتي بلَغ عدُدها َخْمَسِمَئٍة َو�ْثَنَتْيِن َوثلاثيَن َقْريًة �إلى ُبيوتِِهْم َو�أر�ضيِهْم، َوَمَع  َوَغْيرها ِمَن �لُقرى �لُمَدمَّ

آل�َف �لُمَؤلََّفَة  ، ونََكَب بها �ل� ْهيونيُّ ذلَِك َفاإنَّ ِسياَسَة �لَبْطِش و�لقْتِل و�لتَّْدميِر �لَّتي �نَْتَهَجها �لِكياُن �لصِّ

ُم- َبْل َسَتَظّل َقِضيَُّتُهم �لعاِدلَُة ُمْلَتِهَبًة، َو�أْحلاُمُهْم  أماَن -َكما َيَتوهَّ أْمَن و�ل� َق لَُه �ل� ِمْن �أْبناِء َشْعِبنا، لَْن تَُحقِّ

بالَعْوَدِة و�لُحّريَِّة َحيًَّة نابِضًة يتو�َرثونَها جيلاً َبْعَد جيٍل َحتّى يتحّقَق �لُحْلُم، وَسَتْبقى �لطَّْنطورُة َوَغْيُرها ِمَن 

و�يَة و�لِحكاَيَة تُطاِرُد �لُمْحَتلَّ في نَْوِمِه َوَيَقَظِتِه حتّى َيْنَتِهَي  أْغِنَيَة، َو�لَقصيَدَة و�للّوحَة و�لرِّ َرِة �ل� �لُقرى �لُمَدمَّ

ُطْغيانُُه و�حتلالُُه َكما �نَْتهى ُطغياُن كُلِّ �لُغز�ِة �لطّارئيَن و�ْحتلالُُهْم. 
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

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

١ نُْكِمُل �لَفر�َغ فيما ياأتي:

، �ّلتي  ْنطوَرِة َعلى �أْنقاِض َمديَنِة  ِبَمْعنى  َقْرَيُة �لطَّ ُبِنَيْت  �أ- 

َشيََّدها �أْجد�ُدنا �لَكْنعانّيون.

. ْنطوَرِة َعلى ُبْعِد  َجنوَب َمديَنِة  ب- َتَقُع َقْرَيُة �لطَّ

. ْنطوَرِة  ج- َبَلَغْت ِمساَحُة �أر�ضي �لطَّ

و  ، خلا  ما  �أبيها  َبْكَرِة  َعْن  ْنطورِة  �لطَّ َقْرَيِة  َهْدِم  على  �ل�حتلاُل  �أْقَدَم  د- 

. ، و

٢ ما �لّذي َيُدلُّ على ِقَدِم قرَيِة �لطَّْنطوَرة؟

3 نَُسّمي �لُقرى �لُمحيَطَة بَِقْرَيِة �لطَّْنطوَرِة.

ّيًة ِخلال ِحَقِبها �لمتعاقَبِة، نَُدلُّل على ذلك. ٤ حاَز موقُع قريِة �لطّنطورِة �أهمِّ

5 بماذ� تختلُف َمْجَزَرُة �لطّنطوَرِة َعْن َغْيِرها ِمَن �لَمجاِزِر؟

أبناِء َشْعِبنا باَدَة �لَجماعيََّة، و�لتَّْهجيَر �لَقْسريَّ ل� هيونّية �ل�إ ٦ نَْذكُُر �لّدو�فَع من ُممارسِة �لِعصاباِت �لصِّ

    عام ١٩٤8م.  

ْهيونيُّ �لُهجوَم َعلى قريِة �لطّْنطورِة؟ ٧ لماذ� �ختاَر �لَجيُش �لصِّ

نْسانِيَِّة. هايَِنِة بِالِقَيِم �ل�إِ 8 نذكُر من �لنَّصِّ ما َيُدلُّ َعلى �زِدر�ِء �لصَّ
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 ثانيًا- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِية:

باَدِة و�ل�ْسِتْعماِر، ُنَبّيُن ذلَك. رهاِب و�ل�إ هاِيَنُة ِكياَنُهم على �ل�إ ١  �أقاَم �لصَّ

غاُر َيْنَسْوَن«، ِبَم َنُردُّ َعَلْيِهْم؟ هاِيَنِة: »�لِكباُر يموتون، و�لصِّ ٢ ُهناَك ِعبارٌة يرّدُدها قادُة �لصَّ

تَيِة: 3 ُنَبيُِّن �لّدل�َلَة �لَّتي توحي ِبها ُكلُّ ِعباَرٍة ِمَن �لِعبار�ِت �ل�آ

ّباِر َوُهْم ُيَقْهِقهوَن(.     �أ- )َوَقَتلوُهْم ِعْنَد ُشَجْير�ِت �لصَّ

   ب- )َفَلْن �أنْسى َملاِمَح �أولِئَك �لَقَتَلِة �لُمْجِرميَن، َفَقْد َبَدْو� لَِي َكَهْيَئِة �لَموِت(.

   ج- )�أْقَدَم �ل�حتلاُل على َهْدِم �لَقْرَيِة عن َبْكَرِة �أبيها(.

و�يَة و�لِحكاَيَة(. أْغِنَيَة َو�لَقصيَدَة و�للّوحَة و�لرِّ َرِة �ل�     د- )وَسَتْبقى �لطَّْنطورُة َوَغْيُرها ِمَن �لُقرى �لُمَهجَّ

تَيِة: وَر �لَفّنّيَة في �لِعبار�ِت �ل�آ ُح �لصُّ ٤  ُنَوضِّ

ْلِسَلِة �لَجنوبيَِّة �لَغْربِيَِّة لِجباِل �لَكْرِمِل(.    �أ- )َتْجثو غاِفيًة بِاأْمٍن َوَدَعٍة َوَسلاٍم في �أْحضاِن �لسِّ

   ب- )ُيد�ِعُب �أْطر�َفها َغْرباً شاطٌئ �أنيٌق(.

   ج-  )َظلَّْت َمْخبوءًة في ُصدوِر َمِن �ْكَتَوْو� بناِر �إِْجر�ِمهم ِسنيَن ِطو�ل�ً(

   د- )�لَمْقَبَرة �ْحَتَضَنِت �لَعَشر�ِت ِمْن �أْبناِء �لَقْرَيِة(.



٢9

جاَبَة �لّصحيَحَة ِمّما َبْيَن �لَقْوَسْيِن:  ١- نَختاُر �ل�إ

�أ- ما �لُمحّسُن �لبديعّي في �لكلمتين �لمخطوط تحتهما في ُجْمَلِة: )ُيطاِلُعَك �أريُج ُسهوِلها 

َوِوهاِدها َوِتلاِلها(؟

                                                                  )طباٌق، توريٌة، مقابلٌة( 

ْبناِء �لُقرى �لُمحيَطِة(؟ ْرفّي لـ )ُمْلَتًقى( في ُجْمَلِة: )كاَنْت ُمْلَتًقى ِتجاِرّيًا ِل�أ ب- ما �لَمْعنى �لصَّ

        )�سُم فاعٍل، �سُم مكاٍن، �سُم مفعوٍل(

ّيار�ِت ُمْرفق ِبشاطِئ �ْسِتْجماٍم(؟   ج- ما ِفْعُل �لَمْصَدِر)�ْسِتْجماٍم( في ِعباَرة: )َوَمْوِقف للسَّ

، َسَجَم، �سَتَجّم(                                                         )َجمَّ

د- ما �لوزُن �لّصرفيُّ للِفْعِل)�ْنَهَمَك( في ُجْمَلِة: )�ْنَهَمك �لُجنوُد لساعاٍت(؟   

                                                                         )�نفعل، �فتعل، �فعلل(

 ثالثًا- اللّغة:
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َدْير ياسين                          

ناقي      َعْبُد �لرَّْحمِن �لزَّ
:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

، ُولَِد في تِِلمسان عام ١٩3٤م، َحِفَظ �لُقر�آَن �لَكريَم،  ناقّي شاعٌر َجز�ئريٌّ َعْبُد �لرَّْحمِن �لزَّ

َعْين  َتَخرََّج في جاِمَعِة  ثُمَّ  ْيتونَِة،  �لزَّ أْهِليَِّة ِمن جاِمَعِة  �ل� َوَحَصَل َعلى َشهاَدِة  �لَحديَث،  َوَدَرَس 

ْعِريِّة: )�إلى َحبيَبتي(، و)نونو و�لَمَطر(.  َشْمس، َوَحَصَل َعلى)ليسانس( �آد�ٍب َوَتْربَِيٍة. ِمن َدو�ويِنِه �لشِّ

لـَـْم َتُكــْن َمْذَبَحــُة )َدْيــر ياســين( ُجْرحــاً ِفَلْســطيِنّياً َفَحْســب، �إِنَّمــا ِهــَي ُجــْرٌح َعَربـِـيٌّ َوعالَِمــيٌّ 

ــْعباً  ــا �أْرضــاً َوَش ــَد َحْولَه ــة �لَقصائِ ــا �لَعَربِيَّ ِتن ــعر�ِء �أمَّ ــْن ُش ــٌر ِم ــَب َكثي ــَك َكَت ــاِزٌف؛ لِذل َو�إِنْســانِيٌّ ن

ــَل �لّشــاعُر  ــُد �لرَّْحمــِن �لّزناقــّي، وفــي هــذِه �لَقصيــدِة تخّي ــًة. ِمْنُهــم  �لّشــاِعُر �لَجز�ئِــِريُّ َعْب َوَقِضيَّ

ــِر  ــى َغْي ــا َعل ــْدِس، لَِيِجدوه ــِة �لُق ــرَب مدين ــِة َغ ــر ياســين �لو�قع ــِة دي ــَرِب لقري ــارًة مفترضــًة للَع زي

ْهيونِيَّــُة بَِحــقِّ �أبنــاِء ِفَلســطيَن، دوَن  و�ِقِعهــا َبْعــَد �لَمْذَبَحــِة �لَهَمجّيــِة �لّتــي �رَتَكَبْتهــا �لِعصابــاُت �لصِّ

ــيوِخ. أْطفــاِل و�لشُّ ــَن �لرِّجــاِل و�لنِّســاِء و�ل� ــٍز َبْي َتْميي
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َقْد َعَبْرنا كُلَّ �أْسلاٍك َرهيَبْة

َوَزَحْفنا َفْوَق َرْبو�ٍت َحبيَبْة

َوَمَشْينا َفْوَق �أنْظاِر �لُوحوِش �لتََّتِريَّْة

َوَوَضْعنا �ألَْف َكفٍّ َعَربِيَّْة

َقْد �أَتْينا ِمْن َبعيٍد في �لَعِشيَّْة

نوِد �لَيْعُربِّيْة َعلّنا نَْدِفُن َمْوتانا َونَْرمي بِالزُّ

مر�ِء مليوَن َبِلّيْة َمْن َغَدو� في �أْرِضنا �لسَّ

أْكفاَن َو�لْماَء �لطَّهور�  َقْد َحَمْلنا َمَعنا �ْل�

َونُعوشاً لَْونُها ُيْطِلُق نور�

كُلُّ َمْن َفّرو� ِمَن �لَقْرَيِة لَّما لَِبَسْت �ألَْف َضِحيَّْة

�أْخَبرونا �أنَّ ُجْنَد �لَْغْدِر في تِْلَك �لَْعِشيَّْة

َبَترو� �ْل�أْعضاَء لِلنّاِس بَِفنٍّ َوَرِويَّْة

بوُهْم.. َقطَّعو� �أْشلاَءُهْم َعذَّ

ثُمَّ َرَمْوُهْم َبْيَن �أْظفاِر �لَمِنيَّْة

َبْعَد ُجْهٍد َقْد َوَصْلنا

ْمر�ِء َيْبنوَن ِديار�ً ِمْن َفخاْر  َفَوَجْدنا ُشَهد�َء �لَْقْرَيِة �لسَّ

َوَوَجْدنا َدْيَر ياسيَن بِها �أْبهى ُمَصلّى َوَكنيَسْة

َقْد َحَضْرنا َحْفَلًة فيها َعريٌس باِسٌم َوُهَو َيرى َخْزر�ً َعروَسْه

َفَهَمْسنا �إِنَُّهْم َيْمشوَن في َغْيِر �لِقياَمْة

�إِنَُّهْم �أْحياُء في �أْرٍض بِها َتْعلو �لَكر�َمْة

َفاأَتْت كُلُّ �لُْجموْع

 َرْبو�ت: َجْمُع َرْبوة، وِهَي
   ما �رَتَفَع ِمَن �ل�أرِض.

 نُعوشاً: ُمْفَرُدها نَْعٌش، وهو 
�لَمْيت،  عليه  ُيحَمل  سريٌر 

وُسّمي بذلك ل�رتفاعه.

 َفخار: َعَظمة، َتباٍه

 بالِخصاِل �لَحَسَنِة.

 �لَخــْزر:  صغــر �لعيــِن،  فَكاأنَّها 
خيَطــْت، ِكنايــًة   َعــن �لَموِت.
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بيْع َوَتناَدْت �أْقِبلو� ِمْثَل سنونو في �لرَّ

َقْد �أَتو� ِمْن َحْيُث ل� نَْدري

موْع  ْمر�ِء �آل�َف �لشُّ َولَْيلاً �أْوَقدو� في �لَْقْرَيِة �لسَّ

ثُمَّ قالو�:

�أْيَن كُْنُتْم؟

َقْد َبَحْثنا َعْنُكُم يا َقْوُم في كُلِّ �لرُّبوْع

لوْع ُمْنُذ �أْن ِغْبُتْم َوناُر �لُْحْزِن َتْسري في �لضُّ

�إِنَّنا في �لُْحْلِم ل� نَْشَهُد �إِلّ� ِظلَُّكْم َيْمشي َعلى َدْرِب �لرُّجوْع

َبْعَد عاٍم.. َبْعَد َقْرٍن َسْوَف نَْجثو َحْذَوكُْم

نَْشَرُب َشْرباِت �لرُّجوع

َفَفِرْحنا َو�أَكْلنا �لتَّْمَر في َصْحٍن َبديع

َو�نَْطَلْقنا 

ثُمَّ �إِنّا َقْد َحَرْقنا �ألَْف نَْعش

ثُمَّ ِسْرنا

نُْخِبُر �لثُّّو�َر في كُلِّ �لَْبِريَّْة

�أنَّنا في َدْيَر ياسيَن َوَجْدنا

َشْعَبنا �لثّائَِر ِمْن �أْجِل �لَْقِضيَّْة

َيْرقُُب �لرَّْجَعَة في كُلِّ َصباٍح َوَعِشيَّْة

 َســنونو: طائر من �لخطاطيف، 
�لَبطــن،  �أبيــض  �لظّهــر  �أســود 

ُمَشــعَّب �لذَّنَــب ، ســريع

 �لطّير�ن ، ياأكل �لحشر�ت.

 نَْجثو: نجلُس على  ُرَكِبنا.

 �لَبِريَّة: �لَخْلق، �لَبَشر.
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 اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�آتَِية:

حيَحَة فيما َياأْتي: جاَبَة �لصَّ ١ نَْختاُر �ل�إ  

ناقّي؟ �أ- ما �لُقْطُر �لَعَربيُّ �لَّذي َيْنَتمي �إليِه �لّشاعُر َعْبُد �لّرْحمِن �لزَّ

١-تونُس.                ٢- �لَجز�ئُر.         3- �لَمْغِرُب.               ٤- �لّسود�ُن.

ْعِر َتْنَتمي �لَقصيَدُة؟ ب- �إلى �أّي نوٍع ِمَن �لشِّ

ْعر �لتعليمي. ْعر �لَعمودّي. 3- شْعر �لُموّشحات.    ٤- �لشِّ ْعر �لُحّر.         ٢- �لشِّ ١- �لشِّ

ناقّي؟ تيِة لَعْبِد �لّرْحمِن �لزَّ ج- �أّي ِمَن �لّدو�ويِن �لّشعرّيِة �ل�آ

١- �أُشّد على �أياديكم.  ٢- �إلى َحبيَبتي.    3- ُسَجناُء �لُحريِّة.          ٤- �لخمائل. 

موع"؟ ْمر�ِء �آل�َف �لشُّ د- ما �لُمر�ُد بـ )�لَقرَيِة( في ِعبارِة: "َوَلْيلًا �أْوَقدو� في �ْلَقْرَيِة �لسَّ

١- َعين َغز�ل.          ٢- �لطَّْنطورة.       3- َدْير ياسين.             ٤- �إجزم.

٢ �أْيَن َتَقُع قريُة دير ياسين؟

ُة �لَّتي َتدوُر َحْولَها �لَقصيَدُة؟ 3 ما �لِفْكَرُة �لعامَّ

٤ يقول �لّشاِعُر: "قد �أتينا من بعيد في �لَعِشيَِّة". ِمْن �أْيَن جاَء �لّشاعُر؟ َوما �لَهَدُف ِمْن َمجيئِه؟

5 َيبني �لّشاعُر ِحو�ر�ً َبْيَنُه وَبْين �أهِل دير ياسين، بَِم �أخبروه؟

ْهيونّيِة �لَّتي �رتَكَبْت َمذَبَحَة َدْير ياسين، نُبّيُن َمظاهَر ذلَك. ٦ �أشاَر �لّشاعُر �إلى َوْحِشيَِّة �لِعصاباِت �لصِّ

٧ َكْيَف َتخّيَل �لّشاعُر قرَيَة دير ياسين؟

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة
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 ثانيًا- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِيِة:

آتَيِة: عريِّة �ل� أْسُطِر �لشِّ ١ نَُبيَُّن �لّدل�لََة �لَّتي يوحي بِها كُلُّ َسْطٍر ِمَن �ل�

   �أ- )وَمَشْينا َفْوَق �أنْظاِر �لوحوِش �لتََّتِريَِّة(.

أْكفاَن َو�لماَء �لطَّهور�..   َونُعوشاً لَْونُها ُيْطِلُق نور�(.    ب- )َقْد َحَمْلنا َمَعنا �ل�

ْمر�ِء َيْبنوَن ِديار�ً ِمْن َفخاْر(.    ج- )َفَوَجْدنا ُشَهد�َء �لَقْرَيِة �لسَّ

تَيْيِن: عرييِن �ل�آ ْطريِن �لشِّ وَرتين �لَفّنّيتين في �لسَّ ُح �لصُّ ٢ ُنَوضِّ

بوُهْم.. َقطَّعو� �أْشلاَءُهْم ثُمَّ َرَمْوُهم َبْيَن �أْظفاِر �لَمِنيَِّة(.    �أ- )َعذَّ

لوع(.    ب- )ُمْنُذ �أْن ِغْبُتْم َوناُر �لُحْزِن َتْسري في �لضُّ

ُد �لعاِطَفَة �ّلتي سادْت في �لَقصيَدِة.  3  ُنَحدِّ

ُر ذلَك؟ ٤  َبنى �لّشاعُر َقصيَدَتُه َعلى َضمير �لُمَتكلِّميَن، بَِم نَُفسِّ

5  لماذ� َحِظَيْت َمذَبَحُة دير ياسين ِبُشْهَرٍة �إعلامّيٍة؟

٦  ُهناَك ِرسالٌة و�ِضحٌة في ِنهايِة �لَقصيَدِة �إلى �لعاَلِم �أجمع، ما َفْحوى هذِه �لرِّساَلِة؟

 ثالثًا- اللّغة:

جاَبَة �لّصحيَحَة مّما َبْيَن �لَقْوَسْيِن: ١-نَختاُر �ل�إ

عو� �أشلاَءُهم(؟    �أ- ماذ� تفيد �لّزيادة في �لفعِل قّطَع في ُجْمَلِة: )َقطَّ

         )�لتعدية، �لَكْثَرة، �لُمشاَركة(.

ب- ما ُمفرُد كلمِة )َشْرباِت( في ُجْمَلِة: )َنْشَرُب َشْرباِت �لّرجوِع(؟           

                                                )َشْرَبٌة، َشر�ب، شاِرَبٌة(.

ج- ما نوع �لو�و في )َنْجثو( في ُجْمَلِة: )َبْعَد َقْرٍن َسْوَف َنْجثو َحْذَوُكم(؟                

                                                         )ضميٌر ُمتَِّصٌل، �أصلّيٌة، علامُة َرْفٍع(.

٢ - نَْسَتْخِرُج ِمَن �لَقصيدِة �ألفاظاً َتُدلُّ على:   * �لَحَركِة.  * �للَّوِن    * �لّصوِت.



35

                                               ال�ستثناُء )٢(

 نقراأ ال�أمثلَة ال�آتيَة:

                الَمْجموَعة )ب(             الَمْجموَعة )اأ(

١- َهَدَم �لّصهايَِنُة قْرَيَة �لطَّْنطوَرِة َعْن َبْكَرِة �أبيها َغْيَر/ 
ِسوى ثلاثِة َمو�قَع.

َهَدَم �لّصهايَِنُة قْرَيَة �لطَّْنطوَرِة َعْن َبْكَرِة �أبيها ما خلا

 ثلاثَة َمو�قَع.

ثلاثِة   َغْيُر/َغْيَر  �لطَّْنطوَرِة  في  قائٌم  َمْوِقٌع  َيْبَق  لَْم   -٢
َمو�قَع.

 ز�ر �لطُّّلاُب �لَمتاِحَف ما عد� َمْتَحفاً.

 َمَرْرُت بالُمَتسابقيَن حاشا زيٍد.3- لَْم َيْبَق في �لطَّْنطوَرِة َغْيُر ثلاثِة َمو�قَع.

 القواعُد 

مثلُة في �لَمْجموعاِت �لّسابقِة َعناِصَر �ل�ْسِتْثناِء؟  َهل �ْسَتْوَفِت �ل�أ

 ما َنْوُع �ل�ْسِتْثناِء فيها؟  

 ما �أد�ُة �ل�ْسِتْثناء فيها؟

أّوِل َوهَو )َثلاثة(، و�أنَّ  �إذ� تاأّمْلنا �أمثلَة �لَمجموعِة )�أ(، نَِجُد �أنَّ �لُمْسَتثنى ِمْنُه َموجوٌد في �لِمثاِل �ل�

أنّه غير مسبوٍق بنفي �أو �ستفهاٍم. َغيَر  �أد�َة �ل�ْستثناء ِهي )َغير �أو ِسوى(، و�أّن �ل�ْسِتْثناَء تامٌّ موجٌب؛ ل�

ضافة، َفُيْعَرُب ما بْعَدهما ُمضافاً �إليه، وتاأخذ�ِن ُحْكَم  �أنَّ َكِلَمتي )َغْير وسوى( ِمَن �ل�أسماِء �لو�جَبِة �ل�إ

�ل�سِم �لو�ِقِع َبْعَد )�إلّ�(، َفُتعربان ُمْستثًنى منصوباً.

و�إذ� َدقّْقنا �لنّظَر في �لمثاِل �لثّاني، فَنِجُد �أنَّ �لُمْسَتثنى ِمْنُه َموجوٌد �أيضاً، و�أنَّ �أد�َة �ل�ْستثناء ِهي 

ْتباُع  )َغْيُر(، لِكنَّ �ل�ْسِتْثناَء تامٌّ غير موجب، فيجوُز فيها ما يجوُز في �ل�سِم �لو�ِقِع َبْعَد )�إلّ�(، وُهَو �ل�إ

�أو  َمرفرعاً  ُمْسَتْثًنى، فُتْعَرُب )غير( في هذ� �لمثاِل َبدل�ً  �أنّها  �أو �لنّْصُب على  �أنّها َبدٌل َمرفوع  َعلى 

ُمسَتْثًنى منصوباً، َوكذلَِك �لحاُل في ِسوى.

َبنفي،  �لُجملُة  َوَقْد ُسِبَقت  َقْد ُحِذف،  �لُمْسَتْثنى منُه  �أنَّ  فَنِجُد  �لثّالَِث،  �لِمثاَل  تاأّمْلنا  �إذ�  �أّما   

نُناقُِش َونُلاِحُظ 
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نسَتْنِتُج:

فال�ْسِتثناُء ُمفرٌَّغ، وفي هذه �لحالَِة تُْعَرُب )َغْير وِسوى( َوْفَق َمْوِقِعِهما في �لُجْملِة َرْفعاً �أو نَْصباً �أو َجّر�ً، 

ُة �لظّاهرُة.  مَّ فُتعرُب )َغْير( في هذ� �لمثاِل فاعلاً مرفوعاً، وعلامُة َرْفِعِه �لضَّ

و�إذ� ُعدنا �إلى �أمِثَلِة �لَمْجموَعِة )ب(، فَنِجُد �أنَّ كُّلاً ِمْنها َقِد �ْستوفى �أركاَن �ل�ْستثناِء، و�أّن �أد�َة 

أّوِل، و)ما عد�( في �لمثاِل �لثّاني، و)حاشا( في �لِمثاِل �لثّالِِث،  �ل�ْستثناء ِهَي )ما َخلا( في �لِمثاِل �ل�

ونُلاِحُظ �أّن ما َبْعَد )ما عد�، وما خلا( وهو �لُمْسَتْثنى َقْد جاَء َمْنصوباً َعلى �أنُّه َمْفعوٌل بِه لَُهما، وهذ� 

َيْعني �أنُّهما ِفْعلاِن ماِضياِن َمْسبوقاِن بِـ)ما( �لَمْصدريَِّة، وفاِعلُُهما َضميٌر ُمْسَتِتٌر وجوباً، َتْقديُرُه هو. �أّما 

، وما َبْعدها �سٌم َمْجروٌر بها،  )حاشا( في �لمثاِل �لثّالِث فجاَء ما َبْعدها مجرور�ً، على �أنّها َحْرُف َجرٍّ

عر�ِب.  فال�أسلوُب ُيفيُد َمْعنى �ل�ستثناِء، لِكنَّنا ل� نَْذكُُر َكِلَمَة �لُمْسَتْثنى في �ل�إ

١- ِمْن �أدو�ِت �ل�ستثناء )َغْير، سوى، ما َعد�، ما َخلا، حاشا(.

٢- )َغْير َوسوى( �ْسماِن ُيْعَربان �إعر�َب �ل�ْسِم �لو�ِقِع َبْعَد �إلّ�، َفَيكوناِن: 

�أ- ُمسَتثًنى َمْنصوباً في �ل�ستثناِء �لتّامِّ �لموجِب، مثل: نام �لنّاُس ُمبكّريَن َغْيَر/ ِسوى �لحارِس. 

ب- َبَدل�ً ِمَن �لُمْسَتْثنى ِمْنُه �أو ُمْسَتثًنى َمْنصوباً في �ل�ستثناِء �لتّامِّ َغْيِر �لموجِب، مثل: 

 ل� َيْسعى للَفضيَلِة �أَحٌد َغْيُر/ َغْيَر �لعاقِل.    َهْل �أَعْدَت �لُكُتَب �لَّتي �سَتَعْرَتها ِسوى ِكتاٍب؟

ج- َوْفَق موقِعهما في �لجملِة في �ل�ستثناِء �لُمفّرِغ، مثل: 

ميِن؟ .    َهْل يوَثُق ِبَغْيِر �ل�أ ْنساَن َغْيُر َعَمِلِه.   ل� َتّتبْع َغْيَر �لحقِّ  ل� َيْنَفُع �ل�إ

ضاَفِة د�ئِماً.  3- ُحْكُم �ل�ْسِم َبْعَد )َغْير َوِسوى( ُهَو �لَجرُّ بال�إ

ُمْسَتِتر�ً  َضمير�ً  فاعلُُهما  ويكوُن  �لَمْصَدِريَِّة،  )ما(  بـ  َمْسبوقاِن  ماضياِن  ِفْعلاِن  َخلا(  وما  َعد�  )ما   -٤

ُوجوباً، وُحْكُم �ل�ْسِم �لو�ِقِع َبْعَدُهما �لنَّْصُب َعلى �أنُّه َمْفعوٌل به للِفْعِل، مثل: َحَضَر �لَمْدُعّووَن ما 
َخلا يوُسَف.

، وما َبْعَدها �ْسٌم َمْجروٌر بها، مثل: نُِحبُّ �لَمْسَرحّياِت  5- )حاشا( �ل�أرجُح �ْعتباُرها َحْرَف َجرٍّ
حاشا �لّسوقّيِة. 
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فائدٌة 

لَْم تُسْبقا بـ )ما( �لَمصدريِّة، فُيْعَرُب ما  �إذ�  أرَجُح �عتباُرهما َحْرَفي َجرٍّ  )َعد�، وَخلا( �ل�

َبْعَدهما �سماً َمْجرور�ً بِِهما، مثل: �أْدلى �لطُّّلاُب باآر�ئِِهم َعد�/ خلا و�حٍد. 

نماذُج اإعرابّيٌة:

١- �ْشَتَرْيُت ِرو�ياِت غّسان كنفاني َغْيَر ِرو�َيتين.

َغْيَر: ُمْسَتْثًنى منصوٌب، وَعلامُة نصِبِه �لَفْتَحُة �لّظاِهَرُة، وُهَو ُمضاٌف.

نَُّه ُمَثّنى. ِه �لياء؛ ل�أ ِرواَيتيِن: ُمضاٌف �إليِه مجروٌر، وَعلاَمُة جرِّ

٢- ُزْرُت ُمحاَفظاِت �لَوَطِن ما َعد� ُمحاَفظًة و�حدًة. 

كوِن. ، َمْبنيٌّ َعلى �لسُّ ما: َحْرٌف َمْصَدريٌّ

ِر، وفاِعُلُه َضميٌر ُمْسَتِتٌر ُوجوبًا. َعدا: ِفْعٌل ماٍض، َمْبنيٌّ َعلى �لَفْتِح �لُمَقدَّ

ُمحاَفظًة: مفعوٌل ِبِه منصوٌب، وعلامُة نصِبِه �لَفْتَحُة �لّظاِهَرُة َعلى �آخِرِه.

واحدًة: َنْعٌت منصوٌب، وعلامُة نصِبِه �لَفْتَحُة �لّظاِهَرُة َعلى �آخِرِه. 

3- ل� َتلوَمنَّ �أحد�ً ِسوى نَْفِسَك.

َرُة. ِسوى: ُمْسَتْثًنى منصوٌب، وَعلامُة نصِبِه �لَفْتَحُة �لُمَقدَّ

َرةُ.                  �أو بدٌل منصوٌب، وَعلامُة نصِبِه �لَفْتَحُة �لُمَقدَّ
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َتدريب )1(

  نَْسَتْخِرُج �أدو�ِت �ل�ستثناء فيما ياأتي، ثُمَّ نُبيُِّن ُحْكَم �ل�ْسِم �لو�ِقِع َبْعَدها:

ْنطوَرِة شيئًا ِسوى �لَعْوَدة �إلى قرَيِتهم. �أ- ل� َيْقَبُل �أهُل َقْرَيِة �لطَّ

َمْتُه �لمر�أُة �لِفلسطينّيُة ِمْن بطول�ٍت َجّمٍة.  ب- ل� ُينِكُر �أحٌد غير جاحد ما قدَّ

هيونّيُة �أْبناَء َدْير ياسين ما َعد� �لَقليل َنجا ِمَن �لَمذَبَحِة.             ج- َقَتَلِت �لِعصاباُت �لصِّ

د- َقْد َيتناسى �لّناُس �لُقرى �لُمَهّجرَة حاشا �أْهلها فلا َيْنسوَنها.   

َتدريب )٢(

   نُْكِمُل �لَفر�َغ فيما َياأْتي بالَكِلَمِة �لمناِسَبِة  ِمّما َبْين �لقْوَسْيِن:

�أت �لَمْحَكَمُة �لُمتََّهميَن �إّل�          )ُمتََّهٍم - ُمتَّهمًا -  ُمتََّهٌم(. �أ- َبرَّ

وفياء      )�أبناَءُه - �أبناُؤُه - �أْبناِئِه(. ب – َلْن َيْنَهَض بالَوَطِن �إّل�   �ل�أ

ج - َحِفْظُت �لَقصيَدَة ما عد�   �أبياٍت       )ثلاَثُة -َثلاَثِة- َثلاَثَة(.

د- ما عاَد ِمْن َسَفِرِه ِسوى                )�أخاك- �أخيك- �أخوك(.

 تدريباٌت: 
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َتدريب )3(

   نَْختاُر ِمْن كُلِّ ُجملتيِن ُمتقابَلتيِن �لُجْمَلة �لّتي ُيْعَرُب فيها ما َبْعد �إلّ� َعلى َوْجهيِن: 

لَــْم َيْمِلــْك �أْهــُل �لطَّْنطــوَرِة �إلّ� �لّدفــاَع َعــْن �أ

نُْفِســِهْم. �أ

ــْن  ــاَع َع ــبيلاً �إلّ� �لّدف ــُل �لطَّْنطــوَرِة َس ــْك �أْه ــْم َيْمِل لَ

ــِهْم. �أنُْفِس

 �أضيَئْت َمصابيُح �لّشاِرِع �إلّ� ِمْصباحاً.َهْل �أضيَئْت َمصابيُح �لّشاِرِع �إلّ� ِمْصباحاً؟ب

ما كافاأُت �أحد�ً �إلّ� �لمجّديَن.ما كافاأُت �إلّ� �لمجّديَن.ج

كُلُّ شو�رِع �لَمديَنِة نَظيَفٌة �إلّ� شارعاً.لَْيَسْت كُلُّ شو�رِع �لَمديَنِة نَظيَفًة �إلّ� شارعاً.د

َتدريب )4(

 نَُمّيُز �أْسلوَب �ل�ْسِتْثناِء ِمْن َغْيِرِه فيما َياأْتي:

  �أ(   ١- َكَتْبُت �لّتقريَر �ّلذي َطَلَبُه �لُمَعلُِّم ما خلا َصْفحًة و�ِحدًة.

خطاِء.        ٢- َخلا �لّتقريُر �ّلذي َطَلَبُه �لُمَعلُِّم ِمَن �ل�أ

 ب(  ١- َمضى �لنَّهاُر َغْيَر ِنْصِفِه.

       ٢- )َفَهَمْسنا �إِنَُّهْم َيْمشوَن في َغْيِر �لِقياَمْة(. 

ْضَعَف ِضْمَن �لمْنَطَقِة �لَجنوبيَِّة ْنطورِة؛ لكونها �لخاصرَة �ل�أ ج(   ١- َعد� �ل�حتلاُل على قريِة �لطَّ

       ِلَمديَنِة َحْيفا.

ْنطوَرِة ما َعد� �لقليَل ِمْنُهْم. هيونيُّ جميَع رجاِل قريِة �لطَّ        ٢- قَتَل �لَجيُش �لصِّ

د(    ١- قال َتعالى: "ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ"              )يوسف:3١(

       ٢- َيناُل �لُعّماُل ِثقَة �لّناِس حاشا �لُمتقاِعِس.
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َتدريب )5(

   نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

١- قال تعالى: "3   4  5  6    7  8  9    :  ".             )�لّنمل: 5٧(

٢- ل� ُيْدِرُك �ْلَمْجَد �أَحٌد غيُر �لُمثاِبِر.

3- ليس �لعمُل �إّل� سلاَح �لشريف.

َم حلالً�"              )ُعمر بن �لخّطاب( ْلُح جائٌز َبْيَن �لُمْسِلميَن �إّل� ُصْلحًا �أحلَّ َحر�مًا �أو َحرَّ ٤- "�لصُّ

ْرُض �إّل� َمْوِضعا                               )�أحمد شوقي(     5- َقْد َيهوُن �لُعْمُر �إّل� ساعًة     َوَتهوُن �ل�أ

٦- ُكلُّ �أول�ِد �لّنبيِّ – عليِه �لّسلاُم – ِمْن َخديَجَة ما عد� �إبر�هيَم َفِمْن مارَيَة �لِقْبطّيِة.

 
التّعبيُر

أَحِد �لَمعاِرِض �لِعْلِميَِّة.   نَْكُتُب َتْقرير�ً َعْن ِرْحَلٍة ل�

َنشاٌط:

 . هيونيُّ نَستعيُن بالمر�ِجِع �لمختِلَفِة، ونَْكُتُب َعْن �إحدى �لُقرى �لّتي دّمرها �لِكياُن �لصِّ
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

الَوْحَدُة   َعنْاقيُد ِعَنٍب                
الثّالثة

، ُولَِد في مدينِة �لَمْجدل، َحصَل  علي خليل لُبَّد )١٩3٦- ٢٠٠٧م(، قاصٌّ وشاِعٌر ِفَلْسطينيٌّ

َعلى �إجازِة )�للّيسانس( في �لتّاريخ، ِمن جاِمَعِة �لْقاِهَرِة عاَم ١٩٦٧م، َوَعِمَل ُمَدرِّساً في َمد�رِس 

و�لَمجّلاِت  ُحِف  �لصُّ في  ْعِريَِّة  �لشِّ و�لقصائِد  �لَقَصِص  ِمَن  َكثير�ً  نََشَر  َغّزَة،  في  �لَغْوِث  وكالِة 

�لِفَلْسِطينّيِة. 

ًة َقصيرًة ِمَن �لَقَصِص �لِفَلْسطينّيِة(، شاَرَك  ُة )َعناقيُد ِعَنب( �أِخَذْت ِمْن ِكتاِب )٢٧ ِقصَّ َوِقصَّ

أْطفاِل بِسبِب �لَفْقِر �لُمْدِقِع  ُة ُمْشِكلَة َعمِل �ل� فيِه َعدٌد ِمَن �لُكتّاِب �لِفَلسطينّييَن، وَتتناوُل �لِقصَّ

َضياٍع  ِمْن  ذلَِك  على  َيَترتَُّب  َوما  �للاِجئيَن،  ُمخّيماِت  في  وبِخاّصٍة  عائِلاتُُهم،  تُعانيِه  �لذي 

 . و�ضطر�ٍب نَْفسيٍّ و�ْجِتماِعيٍّ

علي خليل لُّبد
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 �لَمصاغ: �لُحليِّ �أو �لذَّهب. 

      َعنْاقيُد ِعَنٍب                

ْصلاِح ُمْنُذ َبَنْتُه َوكالُة �لَغْوِث في �أحِد ُمَعْسَكر�ِت �للاِجئيَن،  ُه َيُد �ْل�إِ عاَشْت في َبْيٍت َصغيٍر، لَْم َتَمسَّ

أْفو�ِه َعلى لُْقَمِة �لَعْيِش. َبْيَن و�لَِديِن كُِتَب َعَليِهما �لّشقاُء و�لَعناُء و�لُمكاَبَدُة ِمْن َكْثَرِة �لِعياِل َوَتز�ُحِم �ل�

�إلى  �لَْمْدَرَسِة  َتْرِك  �إِلى  ها  �أمِّ �أَبَوْيَها، في �لثّانيَة َعْشَرَة ِمْن ُعْمِرَها، َدَفَعها َمَرُض  كانَت َرجاُء بِْكَر 

ها �لّذ�بَِل �لَحزيَن بَوْجِه  َغْيِر َرْجَعٍة، َفاْسَتْبَدلَِت �لِمْكَنَسَة َوَصْحَن �لَْعجيِن بالِْكتاِب و�لُْكّر�ِس، َوَوْجَه �أمِّ

َسِة �لّشابِّ �لُمَتَفتِِّح للَحياِة و�لُمْسَتْقَبِل. �لُمَدرِّ

أْسرِة، َفاْبتاَع َبَقَرًة  يِّ �لَعنيِف َتَفتََّق ِذْهُن �لو�لِِد َعْن َمْشروٍع َيزيُد به َدْخَل �ل� ر�ِع �لمادِّ َوفي َغْمَرِة �لصِّ

َحلوباً نَظيَر �لتَّناُزِل َعْن َمصاِغ َزوِجِه �لَّذي �حَتَفَظْت بِِه ُمْنُذ َزو�ِجهما. 

َوَقد �ألْقى هذ� �لَمْشروُع �لجديُد َمزيد�ً ِمَن �لَْمتاِعِب على �لَفتاِة، َفكاَن 

َعُه َعلى بيوِت �لُْمْتَرفيَن  لِز�ماً َعَلْيها �أْن َتْذَهَب في ِرْحَلٍة َيْوِميٍَّة شاقٍَّة، َتْحِمُل ِوعاَء �للَّبِن َعلى َر�أِسها؛ لُِتَوزِّ

في �لَْمدينِة �لُْمجاوَرِة.

�لَْقَدَميِن، َتْسُتُر ِجْسَمها �لنَّحيَل بِاأْسماٍل باِهَتٍة  كانَِت �لَفتاُة َتْقَطُع �لطَّريَق �لتُّر�بيَّ �لطَّويَل، حاِفَيَة 

ُل في َشو�ِرِع �لَْمدينِة َو�أِزقَِّتها، َتْنُظُر بَِعيَنْيِن َيْمَلُؤهما �لُْحْزُن و�ل�نِْكساُر �إلى كُلِّ ما ُيصاِدفُها:  َقديَمٍة، َتَتَجوَّ

ألْو�ِن �لّز�ِهَيِة... سوِق  و�ِجهاِت �لَْمحالِّ �لتِّجاريَِّة...بائِِع �لَكباِب... �أْول�ٍد َيَتباَهْوَن بَِملابِِسهِم ذ�ِت �ل�

�لَخْضر�و�ِت و�لَفو�ِكِه.

ُع في َصْمٍت، وَقْد �أْكَسَبْتها َمشاويُرها �لَيْوِميَُّة َمزيد�ً ِمَن �لَجَلِد  ُل في َصْمٍت... َتَتَوجَّ كانْت َتَتاأمَّ

غيِر. و�لِْخْبَرِة بالَْحياِة، و�إِْحساساً ُمَتنامياً بَِتَصرُّفاِت �لَْبَشِر، و�ْكَتَنَزْت كُلَّ ُمشاَهد�تِها في َعْقِلها �لصَّ

�لِعَنِب،  ِهيَِّة:  �لشَّ ْيِف  �لصَّ بَِفو�ِكِه  َتْزد�ُن  �لََحو�نْيَت  َفَر�أِت  َيوٍم،  ذ�َت  �لَخْضر�و�ِت  بِسوِق  َمرَّْت 

بائِِن. �أْعَجَبها نِد�ُء �لْبائِعيَن َو�أغانيِهم: )مال  َقْت بَِطريقٍة َتْجِذُب �أنْظاَر �لزَّ ّماِم، وقّْد نُسِّ و�لِْبطّيِخ، و�لشَّ

كّيِن يا بطّيخ(. ْيخ ِعْجلين يا ِعَنب(...)َحلاَوة يا َشّمام(... )َعالسِّ �لشَّ

ْت َعناقيُدها في َشْكٍل َهَرِميٍّ َجميٍل... �إِنَّها  �أَخَذْت تُْنِصُت، َوُعيونُها ُمَعلََّقٌة بَِكْوَمِة �لِْعَنِب �لَّتي ُصفَّ

قوَن َعناقيَد �لِْعَنِب؛ لَِيَتاأكَّدو�  بائِِن �لَّذيَن ُيساِوموَن... َوَيَتَذوَّ َتْنُظُر �إِلى �لزَّ

ِمْن نُْضِجِه َوَحلاَوتِِه... َتَمنَّْت �أْن َتْشَترَي َولَْو ُعْنقود�ً ِمْنها.

 ُيساِوُم: ُيفاِوُض لِلاتِّفاِق

ْلَعِة.   َعلى َثَمِن �لسِّ
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َلِتها صورُة و�لِِدها ُمِكّباً على َقْطِف َعناقيِد �لِْعَنِب ِمَن �لَْمْزَرَعِة �لَّتي َيْعَمُل  في تِْلَك �للّْحَظِة ل�َحْت في ُمَخيِّ

قُها، َولِكنَّه ل� َيستطيُع �أْن ُيْحِضَر �إلى َبْيِتِه َولَْو َحبًَّة و�ِحدًة، �إْذ �إِنَّ صاِحَب �لَْعَمِل ُير�ِقُب  أيّاَم، َيَتَذوَّ فيها هِذِه �ل�

ِل �لَْمْوِسِم، َوُهَو غالي �لثََّمِن. �لُعّماَل ِعْنَد ُمغاَدَرتِِهم �لَْمْزَرَعة... َوَيْعَتِذُر لَُهْم بِاأنَّ �لِْعَنَب في �أوَّ

َتَذكََّرْت ما قالَُه و�لُِدها َوَقِد �ْرَتَسَمْت على َوْجِهِه َعلاماُت �لَْكاآبِة "... لََقْد َوَعَدنا �لَْمْسؤوُل َعِن 

�لُْعّماِل �أْن ُيْعِطَينا ما نُريُد من �لِْعَنِب �آِخَر �لَموِسِم".

َشِهيَُّتها �إِلى َحبَِّة ِعَنٍب َتْزد�ُد... َتْحَتِلُب ريَقها َوَتْبَتِلُعُه... ماذ� َتْفَعُل؟ 

�لَْبْسَطِة...  بِجانِِب  َقَدماها  َرْت  َتَسمَّ �لِْعَنِب...  َكْوَمِة  ِمْن  َتْقَتِرُب  �إِنَّها 

�أَتْشَتري  �لِْفْكَرَة جانِباً...  ِت  نَحَّ َقها؟  لَِتَتَذوَّ َحّبًة  َتْخَتِلَس  �أن  لَها  �أَيِحقُّ 

يا  �لكيلو  »َعَشَرة  بِـ  �لْبائُِع  َصَفَعها  �لطَّريِق؟  في  َوَتاأْكُلُُه  َصغير�ً  ُعْنقود�ً 

َسْت ما بَِيِدها من َحصيَلِة َبْيِع �لَحليِب؛ َفَوَجَدْت �أنها ل�  ِعَنب«... َتَحسَّ

ر�ُع في د�ِخِلها  َتْكفي لِِشر�ِء كيلو غر�م و�حٍد ِمَن �لِْعَنِب، وَبْيَنما كاَن �لصِّ

َيٌد َهَوْت َعلى ُصْدِغها، َوَطيَّرِت  ْهوِة و�لِْفْعِل، َصَدَمْتها  َبْيَن �لشَّ ُمْحَتِدماً 

ْت لَُه َخلايا ِجْسِمها كُلُّها.  َرَر من َعْيَنْيها، وَصْوٌت �ْهَتزَّ �لشَّ

-�ْبَتعدي َعِن �لَبْسطِة، هّيا.

ْت جانِباً ُمْبَتِعدًة َعِن �لُْعيوِن �لَّتي َتْرقُُبها، َو�أَخَذْت  ْدَمُة، َفَتَنحَّ لم َتْنِبْس بَِكِلَمٍة و�ِحَدٍة، َفَقْد �أْذَهَلْتها �لصَّ

ْعِف َو�لَْمهانَِة. ْمَع جز�فاً في َصْمٍت، َوو�َصَلْت َطريَق َعْوَدتِها �إلى �لَْبْيِت، وكُلُّها �إِْحساٌس بالضَّ َتْذِرُف �لدَّ

ُجفونَها  �أْسَبَلْت  َدقائَِق  وَبْعَد  �لطَّعاِم،  لتناوِل  َشِهيٌَّة  لَها  َتُعْد  َشديٍد...لَْم  ْعياٍء  باإِ َشَعَرْت  �لَْبْيِت  في 

�لُمْنَهَكَة، و�ْسَتْسَلَمْت لَِنْوٍم َعميٍق... ماذ� َترى؟ �إِنّها َسحابٌة عظيمٌة َتجوُب �لَْفضاَء في ُسْرَعٍة...َبْرٌق 

ماء َكبيرًة  ُط َكِبَد �لسَّ ْمُس َتَتَوسَّ َوَرْعٌد...�أْمطاٌر َتْهِطُل بَِغز�رٍة...�إنَّه �لطّوفاُن...�إِنّه �لَغَرُق...ل�، ها ِهَي �لشَّ

ُج... َتْنَقِشُع �لُْغيوُم...َتَغيََّرْت �ألْو�ُن �لبيوِت...�لبيوُت َتْزَدهي وَتَتطاوُل... مِس َيَتَوهَّ َعظيَمًة...َضْوُء �لشَّ

أْول�ُد من �لبيوِت... َملابُِسُهْم َجميلٌة �أّخاذٌة، َيُدقّوَن  أز�هيُر َو�لُوروُد... َيْخُرُج �ل� على ُجْدر�نِها َتْلَتفُّ �ل�

َسْت ِجْسَمها... �إِنَُّه ُمْمَتلٌئ... و�لملابُس َجديَدٌة... َحَمَلْت ِوعاَء  أْرَض بِاأْحِذَيِتِهم �لَْحْمر�ء... َتَحسَّ �ل�

ُيماِزحوَن  و�لْباَعُة  َكثيٌر  �لِْعَنُب  �لّسوَق...  َقَصَدِت  �لنُّقوِد...  ِقطُع  ِمْنُه  َفَتناَثَرْت  َتْجري،  و�أَخَذْت  �للَّبِن 

ناِء، وَعادْت لُِتْطِعَم �إِْخَوَتها. أول�َد...�ْشَترْت َبْعَض �لَْعناقيِد َوَوَضَعْتها ِفي �ْل�إ �ل�

ها... َرجاُء... َرجاُء...قومي يا َرجاُء...نِمِت نَْوماً َطويلاً... �ألَْم َتْشَبعي ِمَن �لْنَّوِم؟!  هزَّها َصوُت �أمِّ

لََقْد عاَد �أبوِك َوَمَعُه �لِْعَنُب.

 ُمْحَتِدماً: َشديد�ً.

َرْت: َثبَتْت َولَْم َيْصُدر   َتَسمَّ
َعْنها �أيُّ َحَرَكٍة.
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فائَِدٌة ُلَغِويٌَّة

- تدخُل الباُء على الَمْتروِك َمَع اْلِفْعِل )اْسَتْبَدَل(، مثل: و�ْسَتْبَدلَِت �لِمْكَنَسَة، 

  َوَصْحَن �لَْعجيِن بالِْكتاِب و�لُْكّر�ِس؛ فالَمْتروُك في هذه �لجملة �لكتاُب و�لُكّر�س.

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

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

جابَة �لّصحيحَة لكلٍّ مّما َياأتي: ١ نختاُر �ل�إ

؟ �أ- ما �لَفنُّ �لّنْثريُّ �لَّذي ُيمثُِّلُه �لنَّصُّ

١- ِرو�ية.          ٢- ِقّصة َقصيرة.              3- مقال.       ٤- سيرة ذ�ِتّية.

؟ ئيَسُة في �لنَّصِّ ْخِصيَُّة �لرَّ ب- َمِن �لشَّ

مُّ �ْلَمريَضُة. ١- َرجاُء.          ٢- �لو�ِلُد.                   3- �لباَعُة.       ٤- �ل�أ

٢  ما �لَّذي َدَفَع َرجاَء �إِلى َتْرِك �لَْمْدَرَسِة؟

3  لَِم باَع �ل�أُب َمصاَغ َزْوِجِه؟

٤  نَْذكُُر �لَعَمل �لّذي كانْت َرجاُء تقوُم بِه؛ لُِتساِعَد �أباها.

5  ماذ� َفَعَلْت َرجاُء حيَن َر�أْت َكْوَمَة �لِْعَنِب؟

٦  لماذ� قاَل �لْبائُِع لَِرجاَء: �بتعدي عن �لبسطة، هّيا؟
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 ثانيًا- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِية:

تي: ِة، ُنَحّلُلها َوْفَق عناصِرها على �لنَّْحِو �ل�آ ١  في َضْوِء ِقر�َءِتنا ِلْلِقصَّ

     �أ- �لَمكان: 

    ب- �لّزمان:

ْخصّيات �لّثاَنِويَّة:      ج- �لشَّ

    د- �لُعْقَدة: 

    هـ- �لَحّل:

ُح َجماَل �لتَّْصويِر فيما َياأْتي: ٢ نَوضِّ

ِت �ْلِفْكَرَة جاِنبًا.        َنحَّ

ْت َلُه َخلايا ِجْسِمها ُكلُّها.        َصْوٌت �ْهَتزَّ

ْفو�ِه َعلى ُلْقَمِة �ْلَعْيِش.        َتز�ُحُم �ل�أ

طفاِل في �لُمْجَتَمِع. 3   ُنْبدي َر�أينا في ظاهَرِة َعمِل �ل�أ

َمِل ُمْشَرعًة، في �أيِّ جزٍء منها َظَهر ذِلَك؟ ُة ناِفذَة �ل�أ ٤  �أبقِت �لِقصَّ

ُح �لَْفْرَق في �لَْمْعنى َبْيَن �لكلماِت �لّتي تحتها ُخطوٌط فيما َياأتي: ١-نُوضِّ

أْسرِة. �أ- َتَفتََّق ِذْهُن �لو�لِد َعْن َمْشروٍع َيزيُد به َدْخَل �ل�

بيِع. ْهُر في َفْصِل �لرَّ ج-َتَفتََّق �لزَّ

جاَبَة �لّصحيَحة ِمْن َبْيِن �لَقْوَسْيِن فيما ياأتي: ٢- نَختاُر �ل�إ

�أ- ما ُمر�ِدُف َكِلَمِة )�أْسمال( في ُجْمَلِة: )َتْسُتُر ِجْسَمها �لنَّحيَل باأْسماٍل باِهَتٍة َقديَمٍة(؟           

                   )ثياٌب َرثّة، ثياٌب َجديدٌة، ثياٌب َقصيرٌة(.

 ثالثًا- اللّغة:
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  الَعروُض

َبْحُر الَهَزِج

آتَيَة: أبياَت �ل�  نَْقَر�أ �ل�

�أيا َمْن ل�َم في �لُحبِّ    َوَلْم َيْعَلْم َجوى َقْلبي                                          )�بن عبد رّبه(

َو�إِْن كــــاَن َول� ُبــــــدَّ     ِمَن �ْلُعْتِب َفِباْلُحْسنى                                             )�لَبهاء ُزهير(

َوَقْد قيـَل َلنــا َعْنـُكــْم    َكمـا قيــَل َلُكـْم َعّنــا

آتي: أّوَل َعروضّياً، نَِجُد �أنُّه َعلى �لنّْحِو �ل�  �إذ� َقطّْعنا �لَبْيَت �ل�

ـْ  بي       �أ  يا  َمْن  ل� َج  وى  َقْل  بيَو  لَْم   َيْع  لَْمَم  ِفْل  ُحب

ٮ -   -   -ٮ -  -   -ٮ -  -   -ٮ -  -   -

 َمفاعيلُْنَمفاعيلُْنَمفاعيلُْنَمفاعيلُْن

أْصليَُّة لَِبْحِر �لَهَزِج،  نُلاِحُظ �أنَّ َتْفعيلاِت �لَبْيِت جاَءْت َجميُعها َعلى َوْزِن )َمفاعيلُن(، َوِهَي �لتَّْفعيَلُة �ل�

ْطِر �لثّاني)�لَعُجِز(، َوُيَسّمى �لَبْحُر  دِر(، وِمْثَلها في �لشَّ ِل ِمَن �لَبْيِت )�لصَّ أوَّ ْطِر �ل� تيِن في �لشَّ و�أنَّها َتَكرََّرْت َمرَّ

َتْيِن في �لَعُجِز َبْحَر �لَهَزِج. ْدِر، وَمرَّ ُر فيِه )َمفاعيلن( �أْرَبَع َمّر�ٍت: َمرَّتين في �لصَّ �لّذي َتَتَكرَّ

ب- ماذ� تُْعَرُب كلمة )حافيَة( في ُجمَلِة:  )كانَِت �لَفتاُة َتْقَطُع �لطَّريَق �لتُّر�بيَّ �لطَّويَل، حاِفَيَة �لَْقَدَميِن(؟ 

 )مفعول�ً به، حال�ً، خبَر كان(.

ج- ما نوُع �لو�و �لَّتي تحتها َخطٌّ في ُجْمَلِة: )َتْحَتِلُب ريَقها وَتْبَتِلُعُه(؟               

)َعطف، َمعّية، حال(.

ِل �لَْمْوِسِم غالي �لثََّمِن( ؟        رفيُّ لَِكِلَمِة )�لَمْوِسم( في ُجْمَلِة: )�لِعَنُب في �أوَّ  د-  ما �لَمْعنى �لصَّ

)�سُم فاعٍل، �سُم �آلٍة، �ْسُم زماٍن(.
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 �أّما �لَبْيتاِن: �لثّاني و�لثّالُث َفُيَقطَّعاِن َعلى �لنَّْحِو �ل�آتي:  

َفـ  بِْل  ُحسـ  نىِمـ  نَْل ُعْتـ  ب َو ل�  ُبْد  َدَو �إِْن  كا َن

ٮ -   -   - ٮ -  -   ٮٮ -  -   ٮٮ -  -   ٮ

 َمفاعيلُْنَمفاعيُلَمفاعيُلَمفاعيُل

لَـ  كُْم  َعْن  ناَكـ  ما  قي  َل لَـ  نا  َعْن  كُْمَو  َقْد  قي  َل

ٮ -   -   -ٮ -  -   ٮٮ -  -   -ٮ -  -   ٮ

 َمفاعيلُْنَمفاعيُلَمفاعيلُْنَمفاعيُل

�إذ� تاَبْعنا �لتّفعيلاِت في �لَبْيتيِن �لثّاني و�لثّالِِث، نَِجُد �أنَّ �لتَّْفعيلاِت: �ل�أولى و�لثّانيَة و�لثّالِثَة ِمَن �لَبْيِت 

�لثّاني، َوَرَدتا َعلى صورِة )َمفاعيُل(، َوَكذلك �لتّْفعيلتاِن: �ل�أولى و�لثّالَِثة ِمَن �لَبْيِت �لثّالِث، َوهِذِه صورٌة 

َفرعّيٌة لَِتْفعيَلِة َبْحِر �لَهَزِج �لّرئيَسِة.  

ْدِر، وَتْفعيَلتين في �لَعُجِز. ُن َبْحُر �لَهَزِج ِمْن �أْرَبِع َتْفعيلاٍت: َتْفعيَلتْيِن في �لصَّ ١- َيَتَكوَّ

صليَُّة ِلْلَبْحِر �لَهَزِج، ِهَي: )َمفاعيُلن ٮ - - -(. ٢- �لّتْفعيَلة �ل�أ

3- َتِرُد َتْفعيَلُة َمفاعيُلن َعلى صورِة )َمفاعيُل ٮ - - ٮ(.

تيِن في ُكلِّ َشطٍر ِمَن  ٤- ُيَؤلُِّف تْكر�ُر )َمفاعيُلن ٮ - - - �أو صورتها )َمفاعيُل ٮ - - ٮ( َمرَّ

، َبْحَر �لَهَزِج. �لَبْيِت �لّشعريِّ

ْهز�ِج َتْسهيٌل   َمفاعيُلْن َمفاعيُلْن 5- ِمْفتاُح َبْحِر �لَهَزِج: َعلى �ل�أ

 
نسَتْنِتُج:



4٨

َتدريب )1(

جاَبَة �لّصحيَحَة فيما ياأتي:   نَْختاُر �ل�إ

صلّيُة لَبْحِر �لَهَزِج؟ �أ- ما �لّتْفعيَلُة �ل�أ

١- َمفاعيُل.                  ٢- َمفاعيُلن.              3- َمفاعي.             ٤- َمفاِعُلن.

    ب- ما عدُد تفعيلاِت َبْحِر �لَهَزِج؟

١- سّت تفعيلاٍت.          ٢- َثماني تفعيلاٍت.       3- �أْرَبع تفعيلاٍت.      ٤- تفعيلتان.

َتدريب )٢(

آتَيَة ِمَن َبْحِر �لَهَزِج، ونَْذكُُر �لتَّْفعيلاِت في كُلٍّ ِمْنها: أبياَت �ل�   نَُقطُِّع �ل�

١- �إِلى ِهْنٍد َصبا َقْلبي      َوِهْنٌد ِمْثُلها ُيْصبي                                           )�بن عبد رّبه(

٢- َسلاٌم ر�ِئٌح غاِد         َعلى ساِكَنِة �لو�دي                                    )�أبو ِفر�س �لَحَمد�نّي(

3- �أل� َحيِّ �لَّتي قاَمـْت    َعلـى َخـْوٍف ُتَحّيْيـنـا                                     )ُعَمُر بُن �أبي ربيَعَة(

ْمـُع ُيْبكينـا ٤- َففاَضـْت َعْبـرٌة ِمْنـهـا     َفكاَد �لدَّ

5- َوما �أْحَسَن �أْن َنْرِجـ       ـَع ِلْلُودِّ َكما ُكنّا                                            )�لَبهاء ُزهير(

َتدريب )3(

آتيِة: آتيِة، بِما يسَتقيُم َو�لموسيقا و�لَمْعنى ِمَن �لَكلماِت �ل� أبياِت �ل�    نَْملاأ �لَفر�َغ في �ل�

تُْصِبْح  َيْسَتْقِبْحتُْفِصْحَسبِّْحُيْصِلْح

      �أر�ني كُلَّما �ْسَتْخَبْر        ُت َعْن حالَِك ل�      

      لََقْد �أْصَبْحَت َتْسَتْحِسـ     ـــُن ما َغْيُرَك         

 تدريباٌت: 
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      �إذ� لَْم َتْحَفِظ �لَحْمَد       َفِلْم َتْساأُل َعْن    ؟         

�إِلى َكْم �أنَْت في َغّيـ       ـَك تُمسي ِمْثَل ما   

ْرِض َول�                      )�لَبهاء ُزهير(   َوَكْم َتْصَحُب َمْن ُيْفِسـ     ـُد في �ل�أ

    

 ١- نُحّدُد �لُجْمَلَة �لّصحيَحَة �إِملائّياً ِمْن كُلِّ ُجْمَلَتْيِن ُمَتقابَِلَتْيِن فيما َياأْتي:

فيَم َتْقضي َوْقَت َفر�ِغـك؟                               فيما َتْقضي َوْقَت َفر�ِغك؟                

ِبَم َنْبَد�أ ِعْنَد ِقر�ءِة �لُقر�آِن؟                               ِبما َنْبَد�أ ِعْنَد ِقر�ءِة �لُقر�آِن؟                              

ْعَر؟                  ْعَر؟                                     ِلَم ُتحّبوَن �لشِّ  ِلما ُتحّبوَن �لشِّ

علاَم �ّتفَق �لّشريكاِن؟                                  علاما �ّتفَق �لّشريكاِن؟ 

�إل�ما �أْفضى �ل�ْجِتماُع؟                                 �إِل�َم �أْفضى �ل�ْجِتماُع؟                                   

ِمّم َيَتَكّوُن �لِكتاُب؟                                    ِمّما َيَتَكّوُن �لِكتاُب؟

٢- نَْملاأ �لَفر�َغ بالَكِلَمِة �لُمناِسَبِة مّما َبْين �لَقْوَسْيِن:

    �أ- ِمْن ُشْكِر �لِنْعَمِة                                 )�إِْفشاُؤها، �إفشاَءها، �إفشائِها(.

    ب- �ل�أُب َرئيُس �ل�أسرِة ُيَوفُِّر لـ  َمطالَِب �لَحياِة.         )�أْعضاُؤها، �أْعضاَءها، �أْعضائِها(.

   ج- ُهَو  على �لَحياِة ثقيٌل        َمْن َيُظنُّ �لحياَة  ثقيلاً      )ِعبٌء، ِعْبئاً، ِعْبٍء(.

   د- هِذِه �لَحديَقُة  َكثيٌر.                                             )َفْيُؤها، َفْياأها، َفْيُئها(.

.                                                  )ِرد�ؤه، ِرد�َءُه، ِرد�ئِِه(.       هـ- لَبَس �لحاجُّ 

ملاء:  ال�إ
َطُة األُِف ما ال�ْسِتْفهاِميَِّة، واْلَهْمَزُة الُمَتَوسِّ
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التّعبيُر

ُة اْلَقصيَرُة اْلِقصَّ

ُة �لَْقصْيَرُة َباأنَّها نصٌّ نثريٌّ يروي حكايًة خيالّيًة، �أو و�قعيًَّة، َوَتْهَتمُّ بِاإِْيصاِل ِفْكَرٍة �أْو َمْبَد�أٍ  تُعرَُّف �لِْقصَّ

و�َيِة، َو�لَْهَدُف  أَدِب �لنَّْثريِّ �لَّذي َيْروي �لِْحكاياِت بَِطريَقٍة �أْقَصَر ِمَن �لرِّ لِْلقاِرِئ، َوِهَي نَْوٌع ِمْن �أنْو�ِع �ْل�

ٍة َزَمِنيٍَّة َقصيرٍة َوَمكاٍن ُمَعيٍَّن لِلتَّْعبيِر َعْن جانٍِب �أْو َمْوِقٍف ِمْن َمو�ِقِف �لَْحياِة،  ِمْنها َتْقديُم َحَدٍث في ُمدَّ

طالَِة. َوَيَتَميَُّز �لَْحَدُث َباأنَُّه َيْخلو ِمَن �ْل�إِ

ِة اْلَقصيَرِة:   سماُت اْلِقصَّ

َثِر، و�أْن يكوَن هذ� �لوصُف موَجزً�؛  ١- �أْن َيكوَن ِلِكلِّ َشْخِصيٍَّة َوْصٌف ُمَميٌِّز َلها؛ ِلَتْحقيِق َوْحَدِة �ل�أ

َل ُيْصِبُح َكلامًا َحْشوً� ز�ِئدً� َعِن �للاِزِم. نَّ �لوْصَف �لُمَطوَّ ل�أ

ُة ِحو�رً� )د�خلّيًا �أو خارجّيًا(، َيْنَبغي �أْن َيكوَن هذ� �لِحو�ُر عاِملًا ِمْن  َنِت �لِقصَّ ٢- في حاِل َتَضمَّ

ْخِصيَِّة، �أْو ِلَبياِن �ْلُغموِض، �أْو ِلَتْوضيِح  ِة، �أِو �لشَّ ِر في �ْلِقصَّ َعو�ِمِل �ْلَكْشِف َعْن �أْبعاِد �لتََّطوُّ

�ْلِفْكَرِة �ْلُمر�ِد �لتَّْعبيُر َعْنها. 

ْخِصيَِّة ِمْن د�ِخِلها، و�ْلخاِرِجّي  �ِخِليِّ �ّلذي َيدوُر في �أْعماِق �لشَّ ْيِه �لدَّ ر�ُع ِبِشقَّ 3- �أْن يكوَن �لصِّ

ْخِصيَِّة �أو في �ْلبيَئِة �ْلُمحيَطِة، ذ� قيَمٍة؛ ِلَتْقَبَلُه �لنَّْفُس، َوُيَؤثَِّر فيها.  �ّلذي َيدوُر خاِرَج �لشَّ

ُة �ْلَقصيَرُة َعلى ُعْنُصِر �لتَّْشويِق؛ ِبما َيْجَعُل قارئها في حاِل َتَرقٍُّب وَلْهَفٍة ِلِقر�َءِة  ٤- �أْن َتْحَتوَي �ْلِقصَّ

ِة �ْلَقصيَرِة. ِة، �إْذ �إِنَّ �لتَّْشويَق �أساُس �ْلُمْتَعِة �ْلَفِنيَِّة في �أْثناِء ِقر�َءِة �ْلِقصَّ َبِقيَِّة �ْلِقصَّ

َة �لَقصيرَة َعَمٌل فّنيٌّ  نَّ �لِقصَّ  5- �أْن َتكوَن َعناِصُر �لقّصِة َوُمْحَتَوياُتها َوَتْفصيلاُتها ُمْقِنَعًة ِلْلقاِرِئ؛ ل�أ

ْقَلُم مع �لو�قِع �ّلذي َنعيُش فيه. صادٌق يتاأ

ِة اْلَقصيَرِة:   ُخُطواُت ِكتاَبِة اْلِقصَّ

 �ل�طلاُع على بعِض �لِْقَصِص �لَْقصيَرة، وقر�ءتُها.

ِة، ُيْبنى �لَحَدُث على �أساِسِه.  َوْضُع َهَدٍف لِْلِقصَّ

قُُه.  ُن �أفكار�ً َجيَِّدًة ُمْلِهَمًة، َتْجِذُب �لْقاِرَئ َوتَُشوِّ  �ختياُر َحَدٍث جّذ�ٍب، وهادٍف َيَتضمَّ

ِة، َوِمْن َثمَّ �لتََّسْلُسُل ِمْن �أْجِل �لْحصوِل َعلى ِحو�ٍر هاِدٍف وُمْخَتَصٍر َبْيَن     َمِة �لِْقصَّ  �لَْبْدُء ِفي ُمَقدِّ

ْخصّياِت.   �لشَّ

دًة، �أو َمْفتوحًة، َوُيترُك َتْحديُدها لِخياِل �لْقاِرِئ. ِة تكوُن ُمحدَّ  َوْضُع نِهاَيٍة للقصِّ
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

َنْمٌل.. َوَنْحٌل الَوْحَدُة 
الّرابعة

، َحَصَل َعلى �لّدكتور�ه في   زكي نجيب محمود )١٩٠5-١٩٩3م( كاتٌِب َو�أكاديِميٌّ ِمْصريٌّ

�لَفلَسَفة ِمْن لندن، َوَبْعَد َعْوَدتِِه �إِلى ِمْصَر �لَتَحَق بِهيئِة �لتَّدريِس في ِقِسِم �لَفْلَسَفِة بُِكلّيِة �ل�آد�ب 

في جاِمَعِة �لقاِهرِة. َوِمْن ُمَؤلَّفاتِِه: �لَمْنِطُق �لَوْضِعيُّ )في ُجْز�أيِن(، َوخر�َفُة �لميتافيزيقا، َونَْحَو َفْلَسَفٍة 

َبْيَن �لَوْعِي  �أَدبيٍّ ُمَتماِسٍك َو�أنيٍق، يوِجُد ِصَلًة  ِعْلميٍَّة، وَغْيُرها، كاَن في ِكتاباتِِه صاِحَب �أْسلوٍب 

، َوَتجلّى ذلَِك في َمقالَِتِه �لَّتي َبْيَن �أْيدينا؛ �إِْذ َعَرَض فيها لَِحياِة كُلٍّ ِمَن  أَدبيِّ ْوِق �ل� �لَفْلَسفيِّ َو�لذَّ

ُن،  ِخر�ِن قوَتُهما، َو�أنَّ �لنَّْحَل َيْخَتِلُف َعِن �لنَّْمِل في �أنَّ �لنَّْمَل َيْجَمُع َوُيَخزِّ �لنَّْمِل َو�لنَّْحِل، َوُهما َيدَّ

نْساِن في َطريَقِة َجْمِع َمعاِرِفِه  َول� نَِجُد لَُه ُمْخَرجاً، َغْيَر �أنَّ �لنَّْحَل ُمْخَرُجُه �لَعَسُل، َوُيْشبُِّه ذلَِك بال�إِ

عوُب. َوُعلوِمِه؛ َفتارًة َيْصَنُع بِها َصنيَع �لنَّْمِل، وتارًة ُيْجري َعليها َطريَقَة �لنَّْحِل، وِمْن ُهنا َتْخَتِلُف �لشُّ

زكي نجيب محمود
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   تُناِوُر : تُخادع. 
  تُد�وره: تدور َحْولَُه.

ُن �لقوَت �لّذي َجَمَعْتُه َتْتُركُُه َكما َوَجَدْتُه، َفُكلُّ  تاِء، َوِهَي �إِْذ تَُخزِّ ِخُر �لقوَت لَِفْصِل �لشِّ �لنَّْمَلُة َتدَّ

ُه في َبْيِتها  بيِل ُهَو �أْن َتْجَمَع ما تُصاِدفُُه صالِحاً لَِطعاِمها، َوَتُرصَّ ما َعلى �لنَّْمَلِة �أْن تَُؤّدَيُه في هذ� �لسَّ

�ِفئ  َمُه َبْعَضُه َفْوَق َبْعٍض. َوَتْحَتِفَظ بِالُحبوِب في َمْسَكِنها �لرَّْطِب �لدَّ أْرِض، �أْو تَُكوِّ َرّصاً َعلى ُمْسَتوى �ل�

خار َوْفَق �أنْو�ِعِه، َفُهَو َيْقَطُع َحبََّة �لَقْمِح  أْرِض، دوَن �أْن ُيصيَبُه َتَلٌف. وَيَتَفنَُّن �لنَّْمُل في ُطُرِق �ل�دِّ َتْحَت �ل�

َة �أسابيَع في َتْهِوَيٍة َوَحر�َرٍة ُمَعَينٍّة. ُر �لُبقوَل؛ لَِئلا َتْنُبَت ِمْن َجديٍد، �أْو َيْتُركُها ِعدَّ نِْصَفْيِن، َوُيَقشِّ

ولََقْد َشِهْدُت في ِصباَي َشْيئاً َعجيباً، َوكاَن َذلَِك في �أْعقاِب َمَطٍر َغزيٍر؛ �إِْذ َشِهْدُت َجماعًة ِمَن 

ْمِس، َول� ُبدَّ �أْن َتكوَن َوَجَدْتُه  قاً َتْحَت �أِشَعِة �لشَّ �لنَّْمِل تُْخِرُج َمْخزونَها ِمْن ُجْحِرها، َوَتْنُشُرُه ُمَتَفرِّ

ُمَبَلّلاً بِما َتَسرََّب �إِليِه ِمْن ماِء �لَمَطِر. َولَْيَس َمْخزوُن �لنَّْمِل د�ئماً ُجَزْيئاٍت َصغيرًة، َبْل َقْد َيْحُدُث �أْن 

َتَقَع َعلى َصيٍد َجسيٍم، َفُتْبقَيِه َعلى َجساَمِتِه، َوَتْحِفَر لَُه َمْخزناً خاّصاً َيَسُعُه بُِكلِّ َحْجِمِه.

؛ �إِْذ كاَن  ر�َقْبُت ذلَِك بَِنْفسي ذ�َت َيْوٍم، َوَقْد كُْنُت ِعْنَدئٍذ �أْجِلُس �أماَم ُغْرَفٍة بُِمْسَتْشًفى ريفيٍّ

أْرعاُه -َعلْيِه َرْحَمُة �لله َوِرْضو�نُُه- َوُهناَك ر�أْيُت في �لَحديَقِة  أْصَغُر َمريضاً، َوكُْنُت ل� �أفاِرقُُه ل� �أخي �ل�

ر�أِْسِه  �أمِّ  في  َتْلَدُغُه  ثُمَّ  َوتُد�ِوُرُه،  َصْرصار�ً  تُناِوُر  َكبيَرًة  نَْمَلًة  �أمامي 

�إِْذ  َصغيرًة؛  َمسافًة  َعْنُه  �لنَّْمَلُة  َفَبُعَدِت  َبْعَدها،  َيْجُمُد  ر�أْيُتُه  لَْدغًة، 

�أَخَذْت َتْحِفُر ُجْحر�ً بُِسْرَعِة �لَبْرِق، َوَتمَّ لَها ما �أر�َدْت، َفعاَدْت �إِلى 

بُِخُطو�ٍت  َو�ْرتِفاعاً  رصاَر طول�ً  َتقيُس �لصَّ �أَخَذْت  �لُجْحُر، و�َعَجباه! َكْيَف  ْتها َحْيُث  َفريَسِتها وَجرَّ

َسريَعٍة �أَخَذْت َتْخطوها بِجانِِبِه، َوَتَتَسلَُّق َعلى َجَسِدِه، ثُمَّ َتْدُخُل �لُجْحَر َبْعَد ذلَِك َوْحَدها، َولََعلَّها 

ُعُه بَِحْفٍر َجديٍد، َو�أعاَدْت َعَمليََّة �لِقياِس،  َوَجَدِت �لُجْحَر �أْصَغَر ِمْن �أْن َيتَِّسَع �لَفريَسَة، َفر�َحْت تَُوسِّ

ْت َصْيَدها َحتّى �أْدَخَلْتُه في َمْحبِسِه، َوَرَدَمْت ِمْن تُر�ِب �لَحْفِر َحتّى �أْغَلَقْت َفْتَحَة  َفَلّما �ْطَماأنَّْت َشدَّ

�لدُّخوِل، َوَذَهَبْت �إِلى حاِل َسبيِلها. ذلِك ُهَو �لنَّْمُل، َوما َيْصَنُعُه في َتْخزيِن قوتِِه، َفُهَو ماِهٌر كُلَّ 

ُر ِمْنُه َشْيئاً. �لَمهاَرِة في َجْمِعِه، لكنَُّه ل� ُيَغيِّ

َو�أّما �لنَّْحُل فاأْمُرُه �آَخُر، َفما َيْلَبُث �أْن َيْمَتصَّ ِمَن �لزُّهوِر َرحيَقها، حتّى ُيديَر لَها َمعاِمَلُه �لّد�ِخليََّة، 

َنْمٌل.. َوَنْحٌل
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"ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   َتعالى:  �للّه  قاَل  �إِْذ  َعَسلاً؛  �لَخليَِّة  في  َفُتْخِرَجُه 

ک    گ  گ  گ  گ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے".               )�لنحل :٦8-٦٩(

َو�لتَّكاُمِل،  �لتَّعاِوِن  ُمْسَتَوياِت  �أْعلى  َعلى  قائِماً  ُمْجَتَمعاً  َيْخلَُق  �أْن  -َتعالى-  �لله  ِحْكَمُة  َوشاَءْت 

ل�  لِذلَِك  ؛  َتْكليفيٍّ بِاأمٍر  ل�  َتْكوينيٍّ  بِاأْمٍر  �لُمْعِجِز،  و�لتَّْنظيِم  �لُمْنِتِج،  ؤوِب  �لدَّ َو�لَعَمِل  َو�ل�ْخِتصاِص، 

ٌد ُمَتكاِمٌل. ُيْمِكُن �أْن نَِجَد في هذ� �لُمْجَتَمِع َخَللاً ول� َفساد�ً، �إِنَُّه َكماٌل �أْخلاقيٌّ ُمْطَلٌق، ُموحَّ

نْساُن في َطريَقِة َجْمِع َمعاِرِفِه َوُعلوِمِه؛ َفتارًة َيْصَنُع  وَعلى َطريَقِة �لنَّْمِل، َوَطريَقِة �لنَّْحِل َيكوُن �ل�إِ

عوُب، َوَكذلَِك َتْخَتِلُف  بِها َصنيَع �لنَّْمِل، وتارًة ُيْجري َعليها َطريَقَة �لنَّْحِل، َوَبْيَن �لطَّريَقَتْيِن َتْخَتلُف �لشُّ

�لُعصوُر؛ َفَشْعٌب ما �أْو َعْصٌر ما، َقْد َتسوُدُه َعَمليَُّة �لَجْمِع َو�لتَّْخزيِن، َحتّى �إِذ� ما �أر�َد �أَحٌد �أْن َيْنَتِفَع 

َتَلّقاُه  �أْخَرَج ِمَن �لَمخاِزِن ما ُيريُد؛ لَِيْسَتْخِدَمُه َكما  بَِشْيٍء ِمَن �لَمْعِرَفِة �لَمْخزونَِة في َحياتِِه �لَعَمليَِّة، 

�لَمو�دُّ  لَِت  َتَحوَّ �إِذ�  �إِلّ�  َيْسَتريُح  �آَخَر، ل�  �آَخَر، وَعْصر�ً  نَِجُد َشْعباً  َقْد  �لَوْقِت ذ�تِِه  َوَحِفَظُه، لكنَّنا في 

نْساُن. ْبد�ِع َيَتَقّدُم �ل�إِ �لَمْجموَعُة َعلى َيَدْيِه َخْلقاً َجديد�ً، َوبِِمْثِل هذ� �ل�إِ

َتعالَو� نَْسَتْعِرْض َمعاً ُمْسِرعيَن �أْمِثلًة ِمْن �أْقوى �لنَّْهضاِت �لثَّقاِفيَِّة �لَّتي َشِهَدها �لتّاريُخ؛ لَِنرى َعلى �أيِّ 

ْيِر؛ َفُخُطو�ٌت نَْمليٌَّة، َتْجَمُع  َمْنَهٍج ساَرْت َفاأْبَدَعْت، َوَسَنرى �أنَّها َجميَعها َقْد َتشاَبَهْت في َمر�حِل �لسَّ

نْيا ِمْن �أّماِت �لَحقائِِق، َتْتلوها ُخُطو�ٌت نَْحليٌَّة َيْمَتصُّ ِمْنها �أْصحاُب �لَمو�ِهِب  بِها ما َقْد َوَصَلْت �إِلْيِه �لدُّ

لوها في َمعاِمِل �لَمو�ِهِب �إِْبد�عاً َجديد�ً.  نوها في ذ�ِكَرتِِهْم، َبْل لُِيَحوِّ َرحيَق �لَمْعِرَفِة �لَمْجموعِة؛ ل� لُِيَخزِّ

ْونَُه ِمْن ماأْثور�ِت  ّن �لّد�ِرسيَن كانو� َيْحَفظون َعْن َظْهِر َقْلٍب ما َيَتَلقَّ َفاأّما في َمر�ِحِل �ل�نِْطفاِء َو�لرُّكوِد فاإ

كاأنَّها  َوَتْخُرُج  )َتْسميعاً(،  �لُمْخَتِلَفِة  �لُمناَسباِت  في  لُِيْخِرجوها  ليَن؛  أوَّ �ل�

مومياو�ٌت ُمَحنََّطٌة، �أَخِرَجْت ِمْن َتو�بيِتها؛ لِتوَضَع في �لَمتاِحِف.

َل ذلَِك �لَمدَّ �لَثقاِفيَّ �لّز�ِهَر في تاريِخ �لُمْسِلميَن، َفَلْم َيَكْد َيْمضي َعلى ُظهوِر  أوَّ َولَِنْجَعْل َمَثَلنا �ل�

ْسلاِم ما َيزيُد َقليلاً َعلى َقْرٍن و�حٍد، ُشِغَل فيِه �لُعَلماُء بِاللُّغِة، َوما َيتَِّصُل بِها ِمْن َقو�ِعَد َوَشو�ِهَد، َحتّى  �ل�إِ

آَخريَن، َو�أْعني َحَرَكَة �لتَّْرَجَمِة َعِن �ليونانيَِّة، و�لفاِرسيَِّة، و�لِهْنديَِّة.  َبَد�أْت َحَرَكُة �لَجْمِع ِمْن َمصاِدِر �ل�

َولََقْد كانَْت تِْلَك �لَحَرَكُة َعلى َمْرَحَلَتْيِن: َففي �لَمْرَحَلِة �ل�أولى كاَن �لُمَتْرِجموَن َيْعَملوَن فُر�دى، كُلٌّ 

   �لمومياُء: �لجثُّة �لُمَحنََّطُة  
ِعنَد قُدماِء �لِمصريّين. 
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ْولَِة َشاأٌْن َعظيٌم؛ �إِْذ  ْولَِة َشاأٌْن بِِهْم، َو�أّما في �لَمْرَحَلِة �لثّانَِيِة، َفَقْد كاَن لِلدَّ َوْفَق ُمر�ِدِه، َودوَن �أْن َيكوَن لِلدَّ

�أنَْشاأ �لَماأْموُن ما ُيسّمى بـ )بَِبْيت �لِحْكَمة(، َحْيُث َيْجَتِمُع �لقائِموَن َعلى �لتَّْرَجَمِة َتْحَت ِرعاَيِة �لَخليَفِة، 

َو�أْفلاطوَن  �أِرْسطو  ُمَؤلَّفاِت  ُمْعَظِم  َتْرَجماُت  �لّد�رسيَن  �أْيَدي  َبْيَن  �أْصَبَح  �أْن  كُلُِّه  ذلَِك  َوكانَْت َحصيَلة 

َوجالينوَس، َفْضلاً َعِن �لُمَؤلَّفاِت في َمياديِن �لُعلوِم، َوِمنها: ِكتاُب �إِْقليدس، َوِكتاُب �أْرَخميدس َوَغْيُرُهما. 

( نِهاَيَتُه �إِلّ� َوَقْد َشِهَدِت �لَعَربيَُّة َمْحصول�ً َطيِّباً ِمّما �أنَْتَجُه �لّسابِقوَن  َفما َبَلَغ �لَقْرُن �لتّاسُع )�لثّالُث �لِهْجريُّ

(، ثُمَّ �نُْظْر �إِلى ِخز�نَِة  في َثقافاٍت �أْخرى، َو�نَْتَقَل َمَع �لتّاريِخ �لَعَربِيِّ �إِلى �لَقْرِن �لعاِشِر )�لّر�بِِع �لِهجِريِّ

َمَثلاً،  َفاْقَر�أْ،  َعَسٍل،  �إِلى  أْزهاُر  �ل� لَِت  َتَحوَّ َكْيَف  لَِترى  �لَعْهِد؛  ذلَِك  �أْصحاُبها في  �لَّتي عاَشها  �لُكُتِب 

أبي َحّياَن �لتَّْوحيديِّ َتِجْد نَْفَسَك �أماَم ِفْكٍر َعَربِيٍّ َجديٍد، َفلا ُهَو َشبيٌه بِما َقْد كاَن ِعْنَد �أْسلاِفِه �لَعَرِب  لِ�

َبِه ما نُِقَل �إِلى �لَعَربيَِّة ِمْن ُمَؤلَّفاِت �ليوناِن، َولَْيَس ذلَِك �لَمذ�ُق �لَجديُد  ِمْن ِفْكٍر، َول� ُهَو ُيْشِبُه كُلَّ �لشَّ

ماِن في  �لزَّ ِمَن  َطويلًة  ِحْقَبًة  �ْمَتدَّ  لَِعْصٍر كاِمٍل،  ُهَو طاَبٌع شاِمٌل  َو�إنَّما  َرُجَلْيِن،  �أْو  َرُجٍل  َعلى  َمْقصور�ً 

، َوفي �لَمْغِرِب �لَعَربِيِّ َعلى َحدٍّ َسو�ٍء، َوفي تِلَك �لِحْقَبِة لََمَعْت �أْسماٌء َكالنُّجوِم �لّساِطَعِة  �لَمْشِرِق �لَعَربِيِّ

، و�ْبِن سينا، و�ْبِن ُرْشٍد، َكما لََمَعْت �أْسماُء ُشَعر�َء ُحَكماَء َكاأبي �لَعلاِء  ِمْن َفلاِسَفٍة، وغيِرِهم، كالفار�بِيِّ

ياَضِة، َو�لَفَلِك، َو�لكيمياِء، َو�لطِِّب َوَغْيِر ذلَِك  ، وُعَلماُء في �لرِّ ، وَبَرَز نُّقاٌد َكَعْبِد �لقاِهِر �لُجْرجانِيِّ �لَمَعرِّيِّ

أَدِب.  ِمْن َشتّى َجو�نِِب �لِفْكر و�ل�

ِتنا �لَعَربيَِّة، �ألّ� نَِقَف َمْوِقَف �لنَّْمِل في �لَجْمِع و�لتَّْخزيِن َوَكفى؛ �إِْذ َيْبقى  أمَّ هذ� ما نُريُدُه َونََتَمنّاُه ل�

َر نَْفَسها،  ْبد�ِع، و�لتَّحويِل؛ َكْي تَُطوِّ َبْعَد ذلَِك َدْوُر �لنَّْحِل في �لَتْمثُِّل و�ل�إِ

وَتْسَتعيَد َمْجَدها �لتَّليد.

فائدٌة ُلَغويٌِّة

اأمَّهاٌت: َجْمُع ُمَؤنٍَّث سالٌم لَِمن َيعقُل، مثل: َزوجاُت �لنّبيِّ �أمَّهاُت �لمؤمنيَن.

 اأّماٌت: َجْمُع ُمَؤنٍَّث سالٌم لَِمن ل� َيعقُل، مثل:  َبَحْثُت َعِن �لمْساألَِة في �أّماِت �لُكُتِب.

   �لتَّليد: �لقديم و�لموروث،     
   �لَعريق �لّضارَب في �لِقَدِم.
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

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

جابَة �لّصحيحَة فيما ياأتي: ١ نختاُر �ل�إ

�أ- ماذ� َيْفَعُل �لّنْمُل �إذ� َوَقَع َعلى َصْيٍد َجسيٍم؟

  ١- َيتُركُُه حتّى َيَتحلََّل.                                 ٢- ُيَقطُِّعُه �إلى �أجز�ٍء َصغيَرٍة. 

  3- ُيْبقيِه َعلى َجساَمِتِه، وَيدفُنُه.                        ٤- ُيْفِرُز َعَلْيِه مادًة لِزجًة لِْحْفِظِه.

؟ تيِة �أْبَدَع فيها �لفار�بيُّ ب- �أّي �لَجو�نِب �ل�آ

  ١- �لّرياضّيات.        ٢- �لطِّّب.                  3- �لَفَلك.               ٤- �لَفْلَسفة.

خاِر قوتِِه. ٢ نَْذكُُر ُطُرَق �لنَّْمِل في �دِّ

3 ما �لَمْشَهُد �لَعجيُب �لّذي ر�آُه �لكاتُب َبْعَد نُزوِل �لمطِر �لَغزيِر؟

٤ ماذ� شاَهَد �لكاتُِب في �لَحديَقِة؟ 

5 ما �لّذي �أثاَر �ْسِتْغر�َب �لكاتِب مّما شاَهَد في �لمشفى؟

٦  بَِم َيتَِّصُف ُمْجَتَمُع �لنَّْحِل؟

نْساُن ِمْن َطريَقِة كُلٍّ ِمَن �لنَّْمِل و�لنَّْحِل في َجْمِع ُعلوِمِه َوَمعاِرِفِه؟ ٧ َكْيَف َيْسَتفيُد �ل�إ

سلاميَُّة  بَِمْرَحَلَتْيِن في َعْصِر �ْزِدهارها �لثّقافّي، نَْذكُُرُهما. 8  َمرَِّت �لنَّْهَضُة �ل�إ

 . ٩  نَْذكُُر ثلاثًة ِمَن �لُمْبدعيَن �لَعرِب �لّذين لََمَعْت �أسماؤُهْم  في �لَقْرِن �لّر�بِِع �لِهْجريِّ

١٠ َتشاَبَهت �لنَّْهضاُت �لثَّقافّيُة َعْبَر �لتّاريِخ في َمر�ِحِل َسْيِرها، نَُبّيُن ذلَك.

؟  ١١ بَِم �تَّصَف �لِفكُر �لَعربيُّ في �لَقْرِن �لّر�بِع �لِهْجِريِّ
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 ثانيًا- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب َعن ال�أسئلِة  ال�آتيِة:

ْخرى،  ِد َجْمِع �ألو�ِن �لَمعارِف و�لُعلوِم و�لّتْرَجَمِة َعِن �لّثقافاِت �ل�أ ١ �لّطريُق �إلى �لنَّْهَضِة ل� ياأتي ِبُمجرَّ

ُح ذلَك. ُنَوضِّ

ِتَيَتْيِن: ُح َجماَل �لتَّْصويِر في �لِعبارَتْيِن �ل�آ ٢  ُنَوضِّ

     َتْتلوها ُخُطو�ٌت نَْحليٌَّة َيْمَتصُّ ِمْنها �أْصحاُب �لَمو�ِهِب َرحيَق �لَمْعِرَفِة �لَمْجموعِة. 

     لََمَعْت �أْسماٌء َكالنُّجوِم �لّساِطَعِة ِمْن َفلاِسَفٍة َعَرٍب.

عوِب ِمْن ِجَهٍة ثاِنية، ُنبّيُن ذلك. 3  َرَبَط �لكاِتُب َبْيَن �لنَّْمِل و�لنَّْحِل ِمْن ِجهة، وَبْيَن �لشُّ

٤ ُنبّيُن �لَفْرَق َبْيَن َطريَقَتي �لنَّْمِل )�لتَّْخزين(، و�لنَّْحِل )�لتَّْصنيِع( في َجْمِع قوِتِهما.

رَيَقُة �لُمثلى �لَّتي َينَبغي َعلْينا �تِّباُعها؛ لتحقيِق �لنَّهضِة �لثَّقافيَِّة؟ 5 ما �لطَّ

٦  ما �لِعْبَرُة �لُمْسَتفاَدُة ِمْن هِذِه �لَمقاَلِة؟

 ثالثًا- اللّغة:

جاَبَة �لّصحيَحَة ِمّما َبْيَن �لقوَسْيِن: ١- نَختاُر �ل�إ

ر�ُب، �لطَّعاُم، �للّباُس(. تاِء(؟ )�لشَّ ِخُر �لقوَت لَِفْصِل �لشِّ �أ- ما ُمر�ِدُف كلمِة )�لقوت( في ُجْمَلِة: )�لنَّْمَلُة َتدَّ

لوها في َمعاِمِل �لَمو�ِهِب �إِْبد�عاً َجديد�ً(؟ ب- ما �ل�أصُل �لثُّلاثيُّ لكلمِة )�لَمو�ِهب(في ِعباَرِة: )لُِيَحوِّ

، َهَيَب، َوَهَب(.                                                                            )َهبَّ

جـ- ما ُمْفَرُد كلمِة )�أْعقاب(؟ في ِعباَرة: )َوكاَن َذلَِك في �أْعقاِب َمَطٍر َغزيٍر(؟ )َعِقٌب، عاقبٌة، ُعْقبى(.

٢-نُبّيُن �لَفْرَق في �لَمْعنى بيَن �لَكِلماِت �لَمخطوِط َتْحَتها، فيما َياأْتي:

�أ-  قاَل َتعالى:"¢  £  ¤   ¥¦  § ̈   ©  ª  »  "         )�لمؤمنون: ١٤(

ب- �إْذ �أْنَشاأ �لَماأْموُن ما ُيسّمى بـ )ِبَبْيت �لِحْكَمة( .

ج- �أْنَشاأ �لّشاعُر ُيلقي �لّشعَر �أماَم �لُجمهوِر.
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ِبنا اْفَتَخَر الزَّماُن

:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

فارٌس  ١883م(،   -١8٠8( �لَجز�ئِريُّ  �لقادِر  عبُد  أميُر  �ل�

ِة �لَبَدِن،  ِة �لَباأِْس، وقُوَّ وشاِعٌر وَفقيٌه َوُمَفكٌِّر، �ْشُتِهَر في ِصباُه بِِشدَّ

و�لُفروِسيَِّة، َفباَيَعُه �لَجز�ئِِريّوَن �أمير�ً لَُهم، وقائِد�ً لُِمقاَوَمِتِهم ِضدَّ 

ُعُمِرِه،  ِمْن  و�لِعْشريَن  �لخاِمَسَة  َيْبلُِغ  ا  ولمَّ  ، �لَفَرنِْسيِّ �ل�ْحِتلاِل 

َد ُصفوَف �لَجز�ئريّيَن، وقاَد َحْرَب �لتَّْحريِر �لَجز�ئِريََّة �ل�أولى  َفَوحَّ

َخسائَِر  �لَفرنسييَن  َكبََّد  ١8٤٧م(،   -١83٠( عاماً  َعَشَر  َسْبَعَة 

�لُهْدنَِة َعلى  َفْترِة  َفَعِمَل في  ُمهادنَِتِه،  �إلى  ُهْم  �ْضَطرَّ فاِدحًة؛ ما 

َل، ور�ئَد  أوَّ َسها �ل� ولَِة �لَجز�ئِريَِّة �لَحديَثِة، َفكاَن ُمَؤسِّ َتاأسيِس �لدَّ

�لُحشوَد،  لَُه  َحَشَد  ُخطوَرَتُه  �لُمْسَتْعِمُر  �أْدَرَك  وحيَن  ُمقاوَمِتها، 

ًة في باريَس، َوِمْن َثمَّ نَْفِيِه �إلى دمشَق.  وَتَمكََّن ِمْن �أْسِرِه، وَسْجِنِه َسنو�ٍت ِعدَّ

ْعِر؛ َحْيُث  أميُر في َمْنفاُه للِعْلِم، و�لِكتابِة و�لتّاأْليِف، َكما كانَْت لَُه َقَدٌم ر�ِسَخٌة في �لشِّ َتَفرََّغ �ل�

ِتِه �لَعَربِيَِّة،  ُجِمُع ِشْعُرُه في ديو�ِن )نُْزَهِة �لخاِطِر(، َوِمْنه �أِخَذْت هِذِه �لَقصيَدُة �لَّتي َيْعِرُض فيها َفْخَرُه بِاأمَّ

سلاِميَِّة،  َوُيشيُد باأْخلاِقها �لَحميَدِة �لَّتي َوِرَثتها َعْن �أْجد�ِدها، َفْضلاً َعْن �إشادتِِه بالَحضارِة �لَعربيَِّة �ل�إ

ونُبوِغ �لَعَرِب في �لُعلوِم و�لُفنوِن، وَشجاَعِتِهم و�ْسِتْبسالِِهْم في �لَحْرِب و�لنِّز�ِل.

أميُر عبد �لقادر في دمشَق، وُدِفَن فيها، ثُمَّ نُِقَل ُرفاتُُه َبْعَد �ْسِتْقلاِل �لَجز�ئِِر؛ لُِيْدَفَن في  تُوفَِّي �ل�

ْخصّياِت �لَوَطِنيَِّة؛ َتْكريماً لَُه، وَتْخليد�ً لِِذْكر�ُه باْعِتبارِه  �لَمْقَبَرِة �لُعليا �لّتي ُيْدَفُن فيها �لرُّؤساُء، وِكباُر �لشَّ

َرْمز�ً ِمْن ُرموِز �لثَّْوَرِة �لَجز�ئِريَِّة وقاَدتِها �لباِرزيَن.

أمير عبد �لقادر �لجز�ئريُّ                               �ل�
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 َمْكُرَمة: ِفْعُل �لَخْيِر. 

ماك:نَْجم في �لّسماء  �لسِّ
ه. ُيضرُب بُه �لمثُل في ُعلوِّ
َر َوَفَتَر، َولَْم   َتو�نى: َقصَّ

  َيْهَتّم.

مـــاِك لَنـــا ِرجـــاُل ١- لَنا في كُــلِّ َمْكـــُرَمٍة َمجـــــــاُل     َوِمْن َفْوِق �لسِّ

٢- َرِكْبنا لِلَمكــــاِرِم  كُــلَّ  َهـــــْوٍل     َوُخْضنا �أْبُحــــر�ً َولَهـــــا ِزجـــــــاُل   

�ِحلـــوَن لَهــا �لِعجـــاُل 3- �إِذ� َعْنهـــا َتو�نـــى �لَغْيـُر َعْجـــز�ً      َفَنْحــُن �لرَّ

٤- ِسو�نــا لَْيــَس بِالَمْقصــوِد لَّمـــــا     ُينادي �لُمْسَتغيــُث: �أل� َتعـــالو�!!

5- لَنــا �لَفْخــُر �لَعميُم بُِكلِّ َعْصــٍر     َوِمْصٍر.. َهْل بِهــذ� مــا ُيقـــاُل؟!

قُهــــا �لـــِفعــــاُل ٦- َرَفْعنــا َثْوَبنــا َعــْن كُــــلِّ لُــــــْؤٍم      َو�أْقـــو�لي تَُصـــدِّ

٧- َولَـــْو نَْدري بِماِء �لُمــْزِن َيــــْزري     لَكــاَن لَنا َعلى �لظَّمـاأِ �ْحِتمـاُل!!

8- ُذر� ذ� �لـَمْجِد َحّقـاً َقْد َتعــالَْت      َوِصــْدقاً َقْد َتطـــاَوَل، ل� ُيطــاُل

٩- َفـــلا َجـَزٌع َول� َهَلــــٌع َمشيـــــٌن      َوِمنّـــا �لــَغْدُر �أْو َكـِذٌب ُمحـــاُل

ــؤ�ِل، لَنــا نَـــو�ُل َفهاُء َيْومـاً     َوِمـــْن َقْبــِل �لسُّ ١٠- َونَْحلُُم �إِْن َجنى �لسُّ

مــاُء َول� �لـِجبــاُل ١١- َوِرْثنـــا ُسْؤَدد�ً لِْلُعــْرِب َيْبــقــــى     َومــا َتْبقى �لسَّ

١٢- َفِبالـَجدِّ �لَقـديِم َعَلْت قَُرْيـــٌش      َوِمنّــا َفــْوَق ذ� طــاَبــْت ِفعـــــاُل 

ْهِر ِذْكـــٌر     بِــذ� نََطـــَق �لِكتــاُب َول� َيـــــز�ُل ١3- َوكاَن لَنـــا َدو�َم �لـــدَّ

١٤- وِمنّـــا لَـــْم َيَزْل في كُلِّ َعـْصٍر     ِرجــــاٌل لِلرِّجـــاِل ُهــُم �لرِّجـــــاُل

َس ِمْن َقديٍم     بِِهـــْم َتْرقى �لَمكــاِرُم َو�لِخصـــاُل ١5- لََقْد شادو� �لُمؤسَّ

١٦-لَُهـــْم ِهَمــٌم َسَمْت َفْوَق �لثُّريّـــا     ُحمــاُة �لّدين، َد�أُْبُهـــُم �لنِّضـــاُل

١٧- لَُهْم لُُسُن �لُعلوم، لَها �ْحِتجاٌج     َوبيــــــٌض، ما ُيَثلُِّمـــهـــا �لنِّــــز�ُل

١8- َســــلو�، تُْخِبْركُــــُم َعنّا َفَرنْســا    َوَيْصُدُق �إِْن َحَكْت ِمْنها �لَمقــاُل

مـــاُن، َول� َيــــــز�ُل ١٩- َفَكـْم لِــي فيِهُم ِمْن َيْوِم َحْرٍب     بِــِه �ْفَتَخــَر �لزَّ

 ُسْؤَدد: َمْجد.

 �لثُريّــا: مجموعــة نجــوم فــي 
ــماِء. �لسَّ

 ُيَثلُِّمها: ُيَصيِّرها َغْيَر ماِضَيِة  

  �لَقْطِع.
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

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

جابَة �لّصحيحَة فيما ياأتي: ١ نختاُر �ل�إ

؟ �أ- ما �لَغَرُض �لّشعريُّ �ّلذي َيْنَتمي �إليِه �لنَّصُّ

   ١- �لِحكمُة.             ٢- �لوْصُف.      3- �لَفْخُر.           ٤- �لَمْدُح.

ب- ما ُمر�ِدُف َكِلَمِة )ِزجال( في �لبيِت �لّثاني؟

   ١- �أصو�ٌت.            ٢- ِغضاٌب.       3- �أهو�ٌل.            ٤- �أْمو�ٌج.

٢ َكْيَف تُْدَرُك �لَمكارُم في نََظِر �لّشاعِر؟

3 نََفى �لّشاعُر في �لبيِت �لتّاسِع َعْن نفِسِه ِصفاٍت ِعّدًة، نَْذكُُرها. 

أبياِت )١٢- ١٧(؟ ٤ بَِم َوَصَف �لّشاعر قَُرْيشاً في �ل�

5 ما �لمقصوُد بـ )�لِكتاِب( في قوِل �لّشاعِر: "بِذ� نََطَق �لِكتاُب َول� َيز�ُل" في �لبيت �لثّالث عشر؟

٦  نَُوفُِّق َبْيَن كُلِّ ِصَفٍة �ْفَتَخَر بِها �لّشاعُر و�لبيت �لّذي ُيشيُر �إلَْيها فيما َياأْتي:

َفة  الَبْيت  الصِّ

ؤ�ِل، لَنا نَو�ُل �لتَّرفُّع َعِن �للّؤِم. َفهاُء َيْوماً     َوِمْن َقْبِل �لسُّ َونَْحلُُم �إِْن َجَنى �لسُّ

ْبُر و�لَجَلُد. ْهِر ِذْكٌر        بِذ� نََطَق �لِكتاُب َول� َيز�ُل�لصَّ َوكاَن لَنا َدو�َم �لدَّ

قُها  �لِفعاُل�لِحْلم. َرَفْعنا َثْوَبنا َعْن كُلِّ لُْؤٍم          َو�أْقو�لي  تَُصدِّ

ْهَرة. وِمنّا لَْم َيَزْل في كُلِّ َعْصٍر      ِرجاٌل لِلرِّجاِل ُهُم �لرِّجاُل�لشُّ

يادُة و�لَمجُد. َولَْو نَْدري بِماِء �لُمْزِن َيْزري      لَكاَن لَنا َعلى �لظَّماأِ �ْحِتماُل�لسِّ

ماُء َول� �لِجباُل�لُبطولة. َوِرْثنا ُسْؤَدد�ً لِْلُعْرِب َيْبقى        َوما َتْبقى �لسَّ
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 ثانيًا- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب َعن ال�أسئلِة  ال�آتيِة:

ُح ذِلَك. َق �لّشاعُر �إلى َعَظَمِة َمْنَبِته وَشَرِف نَسِبِه، ُنَوضِّ ١  َتَطرَّ

ميِر عْبِد �لقادِر وَعْبَقرّيُتُه، ُنَبيُِّن ذلك. خيرين شجاعُة �ل�أ ٢  َتجّلْت في �لبيتين �ل�أ

تييِن: ُح َجماَل �لتَّْصويِر في ُكلٍّ ِمَن �لَبْيتيِن �ل�آ 3  ُنَوضِّ

   �أ-   َرِكْبنــا لِلَمكـاِرِم كُـلَّ َهــــْوٍل      َوُخْضنا �أْبُحـر�ً َولَهـا ِزجـاُل  

ماُن، َول� َيز�ُل    ب-  َفَكْم لي فيِهُم ِمْن َيْوِم َحْرٍب      بِِه �ْفَتَخَر �لزَّ

٤  ما َدل�لُة تْكر�ِر َلْفَظِة )�لرِّجال( في �لبيت �لّر�بَع َعَشر؟    

ُد �لعاِطَفَة �ّلتي َسْيَطرْت َعلى �لّشاعِر في �لَقصيَدِة. 5  ُنَحدِّ

 ثالثًا- اللّغة:

جاَبَة �لّصحيَحَة ِمّما َبْيَن �لقوَسْيِن: ١- نَختاُر �ل�إ

�أ-   )ُذر� ذ� �لَمْجِد َحّقًا َقْد َتعاَلْت(   ما نوع �ل�سم �لمخطوط َتْحَتُه؟  

سماء �لخمسة(.      )�ْسُم �إشارٍة، �ْسٌم َموصوٌل، �ْسُم ِمن �ل�أ

ب- )ِبِهْم َتْرقى �لَمكاِرُم َو�لِخصاُل(   ما ُمْفَرُد كلمِة )ِخصال(؟         

     )َخْصَلة، ُخْصَلة، ِخصلة(.

آتيِة ما َيْنَطِبُق َعلى �لَقصيدِة: ٢- نَختاُر ِمَن �لَخصائِِص �ل�

ألفاِظ وقّوتها.             ب- �لتّكر�ر �للّْفظي لَِبْعِض �لمفرد�ت.            �أ- َجز�لة �ل�

ج- �ْسِتْخد�م �لِحكمِة.       د- �لتّقديم و�لتّاأخير.           

هـ- َتوظيف �لُمحّسناِت �لَبديعّية.      و- �بتكار �لمعاني �لجديدة.

ْطِر �لثّاني ِمْن َقْوِل �لّشاِعِر: يجاز في �لشَّ   3- نُبّين نَوَع �ل�إ

     َفلا َجَزٌع َول� َهَلٌع َمشيٌن    َوِمنّا �لَغْدُر �أْو َكِذٌب ُمحاُل.
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 القواعُد 

ِمْن َمعاني ُحروِف الَجرِّ

 َنْقَراأ ال�أمثَلَة ال�آتَيَة:

١- َلَقْد َشِهْدُت في ِصباَي َشْيئًا َعجيبًا، كاَن ذِلَك في �أْعقاِب َمَطٍر َغزيٍر؛ �إِْذ َشِهدُت َجماعًة ِمَن 

   �لنَّْمِل ُتْخِرُج َمْخزوَنها ِمْن ُجْحِرها.

٢- َعِن �ْبِن ُعَمَر -َرِضَي �لّلُه َعْنُهما- َعِن �لنَّبي -َصّلى �لّلُه َعلْيِه َوَسّلَم- قاَل: "َدَخلِت �ْمر�أٌة �لّناَر في 

َرِض"               )صحيح �لبخاري(. ٍة َرَبَطْتها َفَلْم ُتْطِعْمها، َوَلْم َتَدْعها َتاأُْكل ِمْن َخشاِش �ل�أ ِهرَّ

َلِم            )�لبوصيرّي( 3- َسَرْيَت ِمْن َحَرٍم َلْيلًا �إِلى َحَرٍم        َكما َسرى �لَبْدُر في د�ٍج ِمَن �لظُّ

  Q     P  ON  M     L  K  J  I  H   G  F  E  D  C ":تعالى قال   -٤

T  S   R"                                                             )�لبقرة: ١8٧(.
                     ) ُقها �لِفعال.                       )عبد �لقادر �لجز�ئريُّ 5- َرَفْعنا َثوَبنا َعْن ُكلِّ لؤٍم       َو�أْقو�لي ُتَصدِّ

رصاِر، َوَتَتَسلَُّق َعلى َجَسِدِه. ٦- �أَخَذِت �لنَّْمَلُة َتْخطو ِبجاِنِب �لصَّ

٧- ُربَّ حاٍل �أْفَصُح ِمْن َمقاٍل.

8- َوفي ِتْلَك �لِحْقَبِة، َلَمَعْت �أْسماٌء كالنُّجوِم �لّساِطَعِة ِمْن َفلاِسَفِة �لَعَرِب.

بي َحّياَن �لتَّوحيدّي، َتِجْد َنْفَسَك �أماَم ِفْكٍر َعَربيٍّ َجديٍد. ٩- َفاْقَر�أ، َمَثلًا، َل�أ

ُة. مَّ ْخفاقاٍت َكثيرٍة َتَعرََّضْت َلها �ل�أ ١٠- َحِزْنُت ل�إِ

١١- ِبَربَِّك، َهْل شاَهْدَت ما �ْقَتَرَف �ل�ْحِتلاُل ِبَحقِّ �لُمر�ِبطاِت في َبْيِت �لَمْقِدِس؟

نعام: 38( ١٢- قاَل َتعالى: " ON  M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   C  "     )�ل�أ

١3- قاَل َتعالى: " !  "  #  $  % &  '  "                          )�لعصر: ١-٢( 
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نُناقُِش َونُلاِحُظ 

 ، ُربَّ في،  َعلى،  َعْن،  �إِلى،  ِمْن،  وهي:  �لجرِّ،  ُحروِف  باأحِد  َمجرورًة  جاءْت  قد  نة  �لملوَّ �لكلماُت 

�لكاف، �لّلام، �لباء، و�و �لَقسم.

  هل هذه �لُحروُف تشترُك في �لوظيفِة �لنَّْحويَِّة �لَّتي تقوُم بها؟

  هل َتختلُف فيما بيَنها؟

  ما �لمعنى �لَّذي ُيفيُدُه ُكلُّ و�حٍد ِمنها؟

ياِق �لَّذي َيِرُد فيه؟        هل ُيْمكُن �أْن ُيستعمَل �لَحرُف �لو�حُد ِمنها لِمعاٍن مختلفٍة َوْفَق �لسِّ

نُلاحُظ �أنَّ هِذِه �لُحروَف َتشترُك في �لَوظيفِة �لنَّْحويَِّة �لَّتي َتقوُم بِها، وِهَي َجرُّ �ل�ْسِم بعَدها، َبيَد �أنَّها 

َتختلُف فيما َبيَنها، في �لمعنى �لَّذي ُيفيُدُه كُلُّ و�حٍد ِمنها، َوَكذلَِك ُيْمِكُن �أْن ُيستعمَل �لَحرُف �لو�حُد 

ِمنها لَِمعاٍن ُمْخَتِلَفٍة، َوْفَق �لّسياِق �لَّذي َيِرُد فيه.

َفال�أْمِثلُة الّساِبَقُة َتشتمُل على ُحروِف الَجرِّ الَّتي تُستعمُل ل�أداِء َمعاٍن ُمختلفٍة، ِمْنها:

ل�لِة على �لظّرفّية )في ِصباي(، �أْي �أنَّ �لُمشاهدَة كانْت في زمِن  أّوِل: جاءْت )في(؛ للدَّ في �لمثاِل �ل�

َكما  �لكاتُب،  شاهَدُه  �لنَّْمِل  َبعَض  �أنَّ  �أْي  �لنَّْمِل(،  )ِمَن  �لتّبعيِض  على  ل�لِة  للدَّ )ِمْن(؛  َونِجُد  با،  �لصِّ

ل�لِة على �بتد�ِء �لغاَيِة  َبِبيَّة، و)ِمْن( في �لِمثاِل �لثّالِث؛ للدَّ ل�لة على �لسَّ جاءْت )في( في �لِمثاِل �لثّاني؛ للدَّ

ل�لِة  مانيَِّة، َو)َعْن( في �لِمثاِل �لخاِمِس؛ للدَّ ل�لِة على �نتهاِء �لغايِة �لزَّ �لمكانّية، و)�إلى( في �لِمثاِل �لّر�بِع؛ للدَّ

ل�لِة  ( في �لِمثاِل �لّسابِِع؛ للدَّ ل�لِة َعلى �ل�ْستعلاِء، َو)ُربَّ على �لُمجاَوَزِة، َو)َعلى( في �لِمثاِل �لّساِدِس؛ للدَّ

ل�لِة  ل�لِة َعلى �لتَّشبيِه، و) �لّلام( في �لمثاِل �لتّاِسِع؛ للدَّ َعلى �لتَّقليِل، َو)�لكاف( في �لِمثاِل �لثّاِمِن؛ للدَّ

ل�لِة َعلى �لتَّعليِل. َعلى �لِملكيَِّة، وفي �لِمثاِل �لعاشِر؛ للدَّ

ل�لِة على معنيين: �لَقَسِم في �لِمثاِل �لحادي عَشَر، و�ل�ْستعانَِة في �لِمثاِل �لثّاني  �أّما )�لباء( فجاءت؛ للدَّ

ل�لِة َعلى �لَقَسِم. عَشَر. َكما جاءت )�لو�و( في �لِمثاِل �لّر�بَِع َعَشَر؛ للدَّ
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ُدُه �لّسياُق �لَّذي َيِرُد فيه، وفيما َياأتي �أْشهُر َمعاني َبعِض ُحروِف  لُِكلِّ َحرٍف ِمن ُحروِف �لَجرِّ َمعًنى ُيَحدِّ
�لَجرِّ:

مانيَِّة، مثل:  ِمْن: ١- �بتد�ُء �لغاَيِة �لَمكانيَِّة �أْو �لزَّ

      �أ- سافرُت ِمن قلقيلية �إِلى ر�م �لّله.       ب- �أْنتظرَك ِمن �لَمغِرِب �إلى �لِعشاِء.

     ٢ - �لتَّْبعيُض، مثل: قاَل َتعالى: "g  f   e  d  c  b ".               )�إبر�هيم: 3٧(

رفيَّة، مثل:  قاَل َتعالى:""  #  $  %  &'  "                )�لبقرة: ٢٠3( في: ١- �لظَّ

َببية، مثل: ساَفْرُت في َمَهّمٍة رْسمّيٍة.      ٢- �لسَّ

اإِلى: �ْنتهاِء �لغاَيِة �لَمكانيَِّة، مثل: َذهبنا �إِلى �لُقدِس.

مانيَِّة، مثل: َمكْثنا في �لّديو�ِن ِمَن �لّساعِة �لّثاِمَنِة �إِلى �لّساَعِة �لعاِشَرِة.       َو�ْنتهاِء �لغاَية �لزَّ

َعْن: �لُمجاَوزة، مثل: َرَحلُت َعِن �لَبَلِد.

َعلى: �ل�ْسِتْعلاء، مثل قوله تعالى: "Z  Y  ]  \  [  "               )�لمؤمنون:٢٢(

: �لتَّقليل، مثل: ُربَّ َعَجَلٍة َتَهُب َرْيثًا. ُربَّ

الكاف: �لتَّْشبيه، مثل: "Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä"  )�إبر�هيم: ٢٤(

الّلام: �أ- �لِملك، مثل قوله تعالى: " {  ~   ے  ¡¢  "                        )�ّلنحل: ٧٧(

روَس؛ لِلفائِدِة. ُر �لدُّ             ب- �لتَّعليل، مثل: نُحضِّ

الباء:  �أ- �لَقَسم، مثل: ِبالّله ما ُقْلُت ذِلَك.

َة قاِرَبُه بِمْجذ�َفْيِن. ُك َصّياُد َغزَّ        ب- �ل�ْسِتعاَنة، مثل: ُيَحرِّ

     الواو: �لَقَسم، مثل: َو�للِّه لَُتْهَدَمنَّ عروُش �لظالميَن ولو بعَد حين.

نسَتْنِتُج:

، �لكاف، �لّلام، �لباء، و�و �لَقَسم. حروف الَجرِّ ِهَي: ِمْن، �إِلى، َعْن، َعلى، في، ُربَّ
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 تدريباٌت: 

َفَطْعُم �لَمْوِت في �أْمٍر َحقيٍر      َكَطْعِم �لَمْوِت في �أْمٍر َعظيٍم                             )�لمتنبي(

عر�ِب. ، َمبنّي على �لّسكون، ل� محلَّ لُه ِمَن �ل�إ في: َحرُف جرٍّ

ِه �لَكسرُة �لظّاهرُة على �آخِرِه. �أْمٍر: �سٌم مجروٌر بـ ) في(، وعلامُة جرِّ

عر�ِب. ، َمبِنّي َعلى �لفتِح، ل� َمَحلَّ لُه ِمَن �ل�إ �لكاف: َحْرُف َجرٍّ

ِه �لَكسرُة �لظّاهرُة على �آخِرِه، وهو مضاف. َطْعِم: �سٌم مجروٌر بـ )�لكاف(، وعلامُة جرِّ

ِه �لَكْسرُة �لظّاِهَرُة َعلى �آخِرِه. �لَمْوِت: ُمضاٌف �إليِه، َمْجروٌر، وَعلامُة َجرِّ

: َنموَذُج اإِْعراِبيٌّ

َتدريب )1(

 نَُعّيُن ُحروَف �لَجرِّ فيما َياأْتي، َونُبيُِّن �إن كان َمجروُرها �سماً ظاهر�ً �أم ضمير�ً ُمتَّصلاً:

ْنيا ِمْن �أّماِت �لَحقاِئِق، َتْتلوها ُخُطو�ٌت َنْحليٌَّة       ١- َفُخُطو�ٌت َنْمليٌَّة، َتْجَمُع ِبها ما َقْد َوَصَلْت �إِلْيِه �لدُّ

لوها  نوها في ذ�ِكَرِتِهْم، َبْل ِلُيَحوِّ َيْمَتصُّ ِمْنها �أْصحاُب �لَمو�ِهِب َرحيَق �لَمْعِرَفِة �لَمْجموعِة؛ ل� ِلُيَخزِّ

في َمعاِمِل �لَمو�ِهِب �إِْبد�عًا َجديدً�، َفاأّما في َمر�ِحِل �ل�ْنِطفاِء َو�لرُّكوِد َفاإِنَّ �لّد�ِرسيَن كانو� َيْحَفظون 

ليَن. وَّ ْوَنُه ِمْن ماأثور�ِت �ل�أ َعْن َظْهِر َقْلٍب ما َيَتَلقَّ

ِل، َحْيُث �أْطَلقو� َعَلْيِهْم  ٍة في ُمطاَرد�ٍت َدَمِويٍَّة َشِرَسٍة ِلْلَمَدِنّييَن �لُعزَّ ٢- َو�ْنَهَمَك �لُجنوُد ِلساعاٍت ِعدَّ

�لّناَر في ُكلِّ َمكاٍن صاَدفوُهْم فيِه.

ْضد�ِد.                            )�لَمَعرّي( 3- ُربَّ َلْحٍد َقْد صاَر َلْحدً� ِمر�رً�     ضاِحٍك ِمْن َتز�ُحِم �ل�أ
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  نَْسَتْخِدُم �أْحُرَف �لَجرِّ: )�لباء، و�لّلام، وفي( بَِمعاٍن ُمْخَتِلَفٍة، في ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن �إنشائِنا.

َتدريب )3(

َتدريب )٢(

   نَُبّيُن �لَمْعنى �لَّذي �أفاَدُه َحْرُف �لَجرِّ �لَّذي َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي:

ُل في َشو�ِرِع �ْلَمدينِة، َتْنُظُر ِبَعيَنْيِن َيْمَلُؤهما �ْلُحْزُن و�ل�ْنِكساُر �إلى ُكلِّ ما  ١- كاَنِت �لَفتاُة ...، َتَتَجوَّ

َسْت ما ِبَيِدها من َحصيَلِة َبْيِع �لَحليِب َفَوَجَدْت  ُيصاِدُفها: و�ِجهاِت �ْلَمحالِّ �لتِّجاريَِّة...، َتَحسَّ

ْهوِة   ر�ُع في د�ِخِلها َعنيفًا َبْيَن �لشَّ �أنَّها ل� َتْكفي ِلِشر�ِء كيلو غر�م و�حٍد ِمَن �ْلِعَنِب، وَبْيَنما كاَن �لصِّ

ر�َر من َعْيَنْيها،... لم َتْنِبْس ِبَكِلَمٍة و�ِحَدٍة،  و�ْلِفْعِل، َصَدَمْتها َيٌد َهَوْت َعلى ُصْدِغها، َوَطيَّرِت �لشَّ

ْت جاِنبًا ُمْبَتِعدًة َعِن �ْلُعيوِن �لَّتي تْرُقُبها. ْدَمُة، َفَتَنحَّ َفَقْد �أْذَهَلْتها �لصَّ

َج َعَلْيها �لُمْفتي �لحاجُّ )�أمين �لُحَسْيِنّي( �أثناَء ُملاَحَقِة  �لُقّو�ِت �لِبريطانيَِّة، َوناَم في �إِْحدى  ٢- َفَقْد َعرَّ

َمغار�ِتها، َوِمْنها �ْنَطَلَق في قارٍب َصغيٍر �إلى َر�أِس �لّناقوَرِة، َوِمْنها �إلى ُلْبنان... .

3- قال تعالى: "  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   "                                  )�لّنور: ١٤(

٤- ِبالّله َهِب �لُمْشتاَق َكًرى    َفَلَعلَّ َخياَلَك ُيْسِعُدُه.                                       )�لُحصرّي(

5- َكْم في �لُقرى ِمْن غاَدٍة   َحْسناَء َكالرَّشاأ �لَغريْر                                     )هاشم �لرفاعي(
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َنشاٌط:

�لتّاريخ، ونكتب ترجمة موجزة نتحّدث فيها عن حياة عبد  �أحد كتب  �إلى  نرجع 

�لقادر �لجز�ئرّي ورحلته �لنّضالّية ضّد �ل�ستعمار �لفرنسّي.

  نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٌط، فيما ياأْتي:

ْنَعاِم: ٢3(  ١-  قال تعالى: "  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ"            )�ل�أ

 ٢-  قاَل َتعالى: "  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ۈ  ۈ  ٴۇ "   )�لمائدة: 8٩(

 3 - َلنا �لَفْخُر �لَعميُم ِبُكلِّ َعْصٍر     َومْصٍر.. َهْل ِبهذ� ما ُيقاُل؟!               )عبد �لقادر �لجز�ئرّي(

 ٤- ُكلُّ َمْن َفّرو� ِمَن �لَقْرَيِة َلّما َلِبَسْت �أْلَف َضِحيَّْة

     �أْخَبرونا �أنَّ ُجْنَد �ْلَغْدِر في ِتْلَك �ْلَعِشيَّْة

ناقّي( ْحمِن �لزَّ ْعضاَء ِللّناِس ِبَفنٍّ َوَرِويَّْة                                            )عْبُد �لرَّ      َبَترو� �ْل�أ

َك.  5- ُربَّ �أٍخ َلَك َلْم َتِلْدُه �أمُّ

َتدريب )4(
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

اآثارُنا ُعْنواُن تاريِخنا، َوِسِجلُّ َحضاَرتِنا الَوْحَدُة
الخامسة

ــعوِب شــاِهد�ً َحّيــاً َعلــى َعر�َقِتــِه  أيِّ َشــْعٍب ِمــَن �لشُّ يِّ َو�لَمْعَنــِويِّ لِ� ْيها �لمــادِّ آثــاُر بِِشــقَّ تَُعــدُّ �ل�

َو�أصالَِتــِه، َوَمْظَهــر�ً َمْلموســاً َتَتجلـّـى فيــِه �إِْبد�عاتُــُه �لَجماِعيَّــُة، َوُمْنَجز�تُــُه �لَحضاِريَّــُة، َوُهــَو بِالنِّْســَبِة 

ــلَّ  ــِن �ْحَت ــَع َم ــِه َم ــي َوَطِن ــِه ف ــِة ُوجــوِدِه، َوَبقائِ ــي َمْعَرَك ــِزيٌّ ف ــٌل َمْرَك ــطيِنيِّ َمْفِص ــعِب �لِفَلْس لِلشَّ

مــاِت  ــاً -َومــا ز�َل َيْعَمــُل- َعلــى �إِْضعــاف ُمَقوِّ َد �أْبنــاَءُه، َونََهــَب َثَرو�تِــِه، َوَعِمــَل د�ئِب �أْرَضــُه، َوَشــرَّ

ــٍة َعلــى  ــٍة َمْشــروَخٍة قائَِم ــِق ِرو�َي ــِه: نَْهبــاً، َوَطْمســاً، َوَتْزويــر�ً، َوَتْدميــر�ً؛ لَِخْل ــِه، َوَتْبديــِد تُر�ثِ ُهِويَِّت

ــِة. عــاء�ِت �لكاِذَب أر�جيــِف*، َو�ل�دِّ �ل�أســاطيِر، َو�ل�

آثاِر  �ل� َمْفهوِم  َعْن  �لَحديِث  ِمْن ِخلاِل  �لَحَيِويَّ  �لجانَِب  تُعالُِج هذ�  �أْيدينا  َبْيَن  �لّتي  َو�لَمقالَُة 

ْلِب، َو�لتَّْدميِر، َوُسُبِل �لِحفاِظ َعَلْيها، َوِحماَيِتها. َيِتها، َوُخطوَرِة ما َتَتَعرَُّض لَُه ِمَن �لنَّْهِب، َو�لسَّ َو�أَهمِّ

        )�لمؤلّفون(

* �ل�أر�جيف: َجْمع �إرجاف، َوِهَي �ل�أخباُر �لكاِذبُِة �لُمثيَرُة للِفَتِن َو�ل�ضِطر�بات.
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  �لَمْسكوكات: جمُع َمْسكوَكة،  
 ِقَطٌع َمْعَدنيَّة َتحِمُل خاَتماً ِمَن 
ِة؛ لَِضماِن َوزنِها،  ْلَطِة �لعامَّ  �لسُّ

 َوَدَرجِة نَقائِها.

اآثارُنا ُعْنواُن تاريِخنا، َوِسِجلُّ َحضاَرتِنا

نْسانِيَِّة.                         نساِن في �لماضي و�لحاِضِر، �لّذي ُيْرَسُم، وُيْبنى َعلى �لَمعِرَفِة ِمَن �لُعلوِم �ل�جِتماعيَِّة، َوُعلوِم �لَحياِة، َو�لُعلوِم �ل�إ ر�َسُة �لِعلِميَُّة للاإ نْساِن، �أي �لدِّ أنثروبولوجيا: ِهَي ِعْلُم �ل�إ *�ل�

نْسـاُن، �أْو َصَنَعها،  آثاُر في �أْبَسـِط َتْعريٍف لَها، ِهَي: �لُمْمَتَلكاُت �لثّابَِتُة، َو�لَمْنقولَُة �لَّتي َبناها �ل�إِ �ل�

نْسـاُن  آثاِر �لَمْنقولَِة: تِْلَك �لَّتي َصَنَعها �ل�إِ . َونَْعنـي بِال� أَقـلِّ �أْو �أنَْتَجهـا، �أْو َرَسـَمها، َقْبـَل ِمَئَتـْي عـاٍم َعلـى �ل�

فـي َفَتـر�ِت �لتّاريـِخ، َوِحَقِبـِه �لُمْخَتِلَفِة، كُمْسـَتْلَزماٍت َحياتِيٍَّة َضروِريٍَّة، 

أْغـر�ٍض َتْجميِليَّـٍة َكمالِيَّـٍة، ِمْثـل: �لَمْنحوتـاِت، َو�لَمْسـكوكاِت،  �أْو لِ�

َو�لَمْنقوشـاِت، َو�لَمْخطوطاِت، َو�لَمْنسـوجاِت، َو�لَمْصنوعاِت، َمْهما 

تُهـا، َو�لغاَيـُة ِمـْن ُصْنِعها، َوَمجاُل �ْسـِتْخد�ِمها. كانَـْت مادَّ

ياِسيَِّة �أْيضاً؛  أنْثروبولوِجيَِّة*، َو�لسِّ ر�ساِت �ل�ْجِتماِعيَِّة، َو�ل� آثاُر َمكانًَة ُمَميََّزًة في ُحقوِل �لدِّ َوَتْحَتلُّ �ل�

َمْرَكِزيٌّ في  َمْفِصٌل  �لِفَلْسطيِنيِّ  ْعِب  �لشَّ �إِلى  بِالنِّْسَبِة  َوِهَي  َوِدر�سَتها،  َعَلْيها،  �لُمحاَفَظَة  َيْسَتْدعي  ما 

َمْعَرَكِة ُوجوِدِه، َوَبقائِِه في َوَطِنِه، َوَعلى �أْرِض �أْجد�ِدِه، َبْل ِهَي ساُح ِصر�ٍع ُمْسَتديم َمَع َمِن �ْحَتلَّ 

َه ُهِويََّتُه، َوَبنى لَِنْفِسِه ِكياناً ُمْصَطَنعاً َيْسَتِمدُّ ُهِويََّتُه، َوَشْرِعيََّة  َد �أْبناَءُه، ونََهَب َثَرو�تِِه، َوَشوَّ �أْرَضُه، َوَشرَّ

يٍَّة َحيٍَّة َعلى  ُوجوِدِه ِمْن ِحكاياٍت، َو�أساطيَر، َو�أْخِيَلٍة، حاَوَل بِاأساليَب َوُطُرٍق َشتّى �إيجاَد َشو�ِهَد مادِّ

َتها َوِمْصد�ِقيََّتها، َولكْن دوَن َجدوى. هِذِه �ل�أساطيِر، �أْو �أِدلٍَّة �أَثِريٍَّة ِمْعماِريٍَّة، تُْثِبُت ِصحَّ

ذي َتَعـرََّض ُمْنـُذ بِد�َيـِة �لَقْرِن �لماضي لَِهْجَمٍة �ْسـِتْعماِريٍَّة،  ـْعَب �لِفَلْسـطيِنيَّ �لَـّ َول� َشـكَّ فـي �أنَّ �لشَّ

 ، ، َو�لثَّقاِفـيِّ �سـَتْهَدَفْت ُوجـوَدُه، َوَحضاَرَتـُه، َوَثقاَفَتـُه، �أْحـَوُج مـا َيكـوُن لِِحماَيـِة َمْوروثِـِه �لَحضـاِريِّ

ـْعِب، َوَعر�َقِتـِه، َوُهِويَِّتِه �لَحضاِريَِّة،  ، َو�لِحفـاِظ َعَلْيـِه؛ِ بَِوْصِفـِه شـاِهد�ً َحّياً َعلى �أصالَِة هذ� �لشَّ َو�لَوَطِنـيِّ

آثـاُر فـي َحقيَقِتهـا لَْيَسـْت ُمَجـرََّد ِحجـاَرٍة َصّمـاء ل�  ـنيَن؛ َفال� أْرِض ُمْنـُذ �آل�ِف �لسِّ َو�نِْتمائِـِه �إِلـى هـِذِه �ل�

أْحفـاِد؛ لُِيْنِبئوُهـم بِمـا  أْجـد�ُد َعلـى �ل� َتْنِطـُق، َو�إِنَّمـا ِهـَي َصحيَفـٌة ناِطَقـٌة، ُيِطـلُّ ِمـْن َبْيـِن ُسـطوِرها �ل�

�أْبَدعـوُه ِمـْن ُمْنَجـز�ٍت، تَُعـدُّ شـاِهَد ِصـْدٍق َعلـى َحضاَرتِهـم �لَعظيَمـِة.

آثاَر ِعناَيَتُه َو�هِتماَمُه؛ َفالُقْر�آُن �لَكريُم  َزِة- �ل� ْسلاُم -في �إِطاِر ُرْؤَيِتِه �لَحضاِريَِّة �لُمَتَميِّ ِمْن ُهنا يولي �ل�إِ

أْشر�ِر، قاَل َتعالى:   أْخياِر، َو�ل� ْمعاِن، َو�لتََّدبُِّر في ُمْنَجز�ِت َمْن َسَلَف ِمَن �ل� ِل، َو�ل�إِ َيْدعونا َصر�حًة لِلتَّاأمُّ

"ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ".                     )�لروم: ٩( 
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ــٍة، وهــو     �للُّقــى: جمــُع لَِقيَّ
أْرِض  مــا يوَجــُد فــي َبْطــِن �ل�
ِمــْن كُنــوٍز، �أْو مــا ُيصــاَدُف 
ــرِق، َوغيِرهــا  ــى �لطُّ ــى َعل ُملًق

ــاُس. ــه �لنّ ــا �أضاَع مّم

 ِشيات: َمكان قرب معّرة  
�لنّعمان. 

  نَْزٌر: قليٌل، تافٌه. 

ْعـَوُة �لَكريَمـُة؛ َفَلـْم ُيْؤَثْر َعْن  َوَقـِد �ْسـَتْلَهَم �لُمسـِلموَن �لَمعانِـَي �لَعميَقـَة �لَّتـي َتْنَطـوي َعَلْيهـا هـِذِه �لدَّ

ـدو� َطْمـَس َمْعَلـٍم ِمـْن �لَمعالِـِم �لَحضاِريَّـِة �أْو َتْخريَبـُه، َولِهـذ� كاَن  أْمـِر ِمْنُهـم �أنَُّهـم َتَعمَّ قاَدتِهـم، َو�أولـي �ل�

، َوَتصونُُه، َوتُحاِفـُظ َعَلْيِه، َوَقْد  ـعوِب �لَّتـي َتْهَتـمُّ بِالتُّـر�ِث �لَحضـاِريِّ �لَعـَرُب َو�لُمسـِلموَن فـي َطليَعـِة �لشُّ

َعبَّـر �لقاضـي �أبـو َيعلـى َعـْن هـِذِه �لَحقيَقـِة، َحْيـُث قاَل:

َمَررُت بَِرْسٍم في ِشياٍت َفر�َعــــــني!   بِِه َزَجُل �ل�أْحجاِر َتْحَت �لَمعـاِوِل

ـها    لُِمـــْعـــَتـــِبــٍر �أْو ز�ئِـــــٍر �أْو سـائِــٍل ـــْت َيميُنَك َخلِـّ �أتُـــْتِلُفـــها؟ ُشلَـّ

َثـــْتـــنا َحــديَثهم    َولَْم �أَر �أْحلى ِمْن َحديِث �لَمناِزِل َمنـــاِزُل َقــــْوٍم َحدَّ

أَسَف، �أنَّ ِقطاعاٍت َكثيَرًة ِمْن �أْبناِء ُمْجَتَمِعنا ما ز�لت تجهل قيَمَة هِذِه  َغْيَر �أنَّ ما ُيثيُر �ل�أسى َو�ل�

يانَِة، َو�لرِّعاَيِة، َو�ل�ْهِتماِم، ما  ِدها بِالصِّ آثاِر، َوِحماَيِتها، َوَتَعهُّ أنَّ َثقاَفَة �لِحفاِظ َعلى �ل� أَثِريَِّة؛ لِ� �لُكنوِز �ل�

ْخ في �لَوْعِي �ل�جِتماِعيِّ بِصوَرٍة َتْجَعُل ِمْنها ِدْرعاً و�ِقياً، َوِسياجاً �آِمناً،  نْيا، َولَْم تَُرسَّ ز�لَْت في ُحدوِدها �لدُّ

آثاِر، َوَسِرَقِتها، َوَتْخريِب َمو�ِقِعها. ْطِو َعلى هِذِه �ل� َيحوُل دوَن �لسَّ

أَثِريَِّة، َفْضلاً َعْن َسِرَقِة َمْوجود�تِها، ُهَو  َرَر �لبالَِغ، َو�لَخَطَر �لَجسيَم �لَّذي َقْد َيْلَحُق بِالَمو�ِقِع �ل� �إنَّ �لضَّ

رًة، َولَطالَما �فَتَقَد  ، َو�لَبْحِثيِّ ُمَتَعذِّ فاَدَة ِمْنها َعلى �لُمْسَتَوَيْيِن: �لِعْلميِّ َدٍة؛ ما َيْجَعُل �ل�إِ َتْخريُبها بِصوَرٍة ُمَتَعمَّ

آثارِ حيَن َيْسطوَن  أَثِريَِّة؛ �إِْذ �إِنَّ لُصوَص �ل� أَهِميَِّة َجرَّ�َء �لَعَبِث بِهِذِه �لَمو�ِقِع �ل� �لُعَلماُء َمو�دَّ َتْوثيِقيًَّة في غاَيِة �ل�

ريِع، َفَتر�ُهم َيْسَتعينوَن في َحْفِرِه بِاأَدو�ِت  ْبِح �لسَّ ُهم ِمْنُه ِسوى ما ُيِدرُّ َعَلْيهم بِالرِّ ، ل� َيُهمُّ َعلى �أيِّ َمْوِقٍع �أَثِريٍّ

ُرها، َول� َتْسَتْغِرُق هِذِه  �ٍت َثقيلًة، َتْهِدُم هِذِه �لَمو�ِقَع َوتَُدمِّ َحْفٍر بد�ئِيٍَّة، َوُربَّما َيْسَتْخِدموَن �آل�ٍت، َوُمَعدَّ

صيَن  ُة ِسوى ساعاٍت َقليَلٍة، في حين َيْقَتضي �لَعَمُل في �أيِّ َمْوِقٍع �أَثِريٍّ ِمْن َطَرِف �لُعَلماِء َو�لُمَتَخصِّ �لَمَهمَّ

ْولَِة �لرَّْسِميَِّة،  ُشهور�ً، َبْل َسَنو�ٍت؛ لِلِحفاِظ َعلى َهْيَئِتِه، َوَتْرميِمِه، َوَتسجيِل َمْوجود�تِِه في ِسِجّلاِت �لدَّ

َة ِمْنها.  أْهد�َف �لَمْرُجوَّ ُق �ل� َوِدر�َسِتها ِدر�َسًة ِعْلِميًَّة َمْنَهِجيًَّة، تَُحقِّ

ْغِم ِمْن �لَمخاِطِر �لَّتي َيَتَعرَُّض لَها �أْفر�ُد هِذِه �لَجماعاِت،  َوَعلى �لرَّ

أَثِريََّة، �لَّتي  َفاإِنَّ ما َيْحُصلوَن َعليه لِقاَء َبْيِعُهُم �للُّقى، َو�لَمْوجود�ِت �ل�

َيْعثُروَن َعَلْيها، ُهَو نَْزٌر َيسيٌر، َوَمبالُِغ َزهيَدٌة ل� َتَتجاَوُز ١% ِمَن �لقيَمِة 

آثاِر  آثاِر في �لّسوِق، فيما َيْحُصُل �لُوَسطاُء َوتُّجاُر �ل� �لَحقيِقيَِّة لِِتْلَك �ل�
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أَثِريَُّة  �ل� �لِقَطُع  �أْيدي هؤل�ِء  َبْيَن  ُع  َتَتَجمَّ أَسِد، َحْيُث  �ل� �ل�ْحِتلاِل َعلى نَصيِب  صوَن ِمْن ُسلُطاِت  �لُمَرخَّ

ْهيونَِيِة، �لَّتي  لونَها بَِشْكٍل َرْسِميٍّ لَدى �إِد�ر�ِت �لَمتاِحِف �لصِّ كُلُّها ِمْن ِخلاِل هِذِه �لتِّجاَرِة �لبائَِسِة، َفُيَسجِّ

ُق �أْهد�َفها ِمْنها، َوَتْسَمُح بَِتْصديِر ما َتَبّقى لِلخاِرِج، َبْعَد َتْصويِرِه، َوَتْوثيِقِه في  َتْحَتِفُظ بِما تُريُدُه، َوُيَحقِّ

، َوَطْمِس َمعالِِم  ماِت ُهِويَِّتنا �لَوَطِنيَِّة، َوَتْبديِد تُر�ثِنا �لماِديِّ ِسِجّلاتِها، في ُمحاَولٍَة َمْكشوَفٍة؛ لِ�إِضعاِف ُمَقوِّ

تاريِخنا َوَحضاَرتِنا، َوَبْعَثَرِة َشو�ِهِدها في �أْرجاِء �لعالَِم. 

َونَْقِل  أَثِريَِّة،  �ل� َمو�ِقِعنا  بِاْقِتلاِع  َوَمْنَهِجيٍَّة،  ُمدبََّرٍة  بِصورٍة  �ل�ْحِتلاِل  ُسلُطاُت  َتقوُم  ذلَِك،  �أْجِل  ِمْن 

مِّ َو�لتََّوُسِع، َخْيُر شاِهٍد َعلى  قاَمِتِه ِجد�َر �لضَّ ْسر�ئيِليَِّة، َوما َفَعَلُه �ل�ْحِتلاُل بِاإ َمْوجود�تِها �إِلى �لَمتاِحِف �ل�إِ

�أَثِريّاً، َوهذ� َيْعني �أنَّ �أْكَثَر ِمْن �ألَْفْيِن  ذلَِك، َفَقْد َعَزَل �لِجد�ُر �أْكَثَر ِمْن �ألٍْف َوَخْمِسِمَئٍة َوَخْمسيَن َمْوِقعاً 

َولَْيَس بَِبعيٍد َعنّا ما يقوُم بِِه �ل�ْحِتلاُل  باَدِة،  َو�ل�إِ بِالتَّْدميِر  د�ً  �أْصَبَح ُمَهدَّ  ، ِفَلْسطيِنيٍّ �أَثِريٍّ  َمْوِقٍع  َوَثمانِِمَئِة 

�ل�ْحِتلاِل  ُسلُطاُت  َعَلْيِه  �أْقَدَمْت  َوما  �لُمبارك،  �ل�أقصى  �لَمسِجِد  في  َو�أنْفاٍق  َحْفريّاٍت  ِمن  هيونيُّ  �لصِّ

، في �أْثناِء �ْجِتياِحها لُْبناَن في �أو�ئِِل �لثَّمانيِنّياِت، َحْيُث  سر�ئيِليِّ ِمْن َسِرَقِة َمْوِقِع )كاِمد �للَّْوز( �للُّْبنانِيِّ �ل�إ

أَثِريَِّة �لنّاِدَرِة، �لَّتي َتعوُد �إِلى �أْجد�ِدنا �لَعَرِب �لَكْنعانِّييَن. ِهمِّ �آل�َف �لِقَطِع �ل� نََهَبْت ِمْن هذ� �لَمْوِقِع �لمُّ

آثاِر، �أْو لَدى ُمَنظََّمِة �ليونِسكو، َفاإِنَّ  َلٍة في ِسِجّلاِت �ل� آثاَر في ُمْجَمِلها َغْيُر ُمَسجَّ َو�إِذ� َعِلْمنا �أنَّ هِذِه �ل�

ْولِيََّة، َو�تِّفاِقيََّة �ليونِسكو عاَم ١٩٧٠م،  أنَّ �لَقو�نيَن �لدَّ ِر �ْسِترد�َدها ِمَن �لنّاِحَيِة �لقانونِيَِّة؛ ذلَك لِ� ِمَن �لُمَتَعذَّ

آثاِر �لَمْسروَقِة، لِكنَّها َتْشَتِرُط َعلى َمْن ُيريُد �ْسِترد�َد تُر�ثِِه �لَمْنهوِب، َو�آثاِرِه �لَمْفقوَدِة، �أْن  َتْحُظُر �ل�تِّجاَر بِال�

ُيْثِبَت ِمْلِكيََّتُه لَها بُِصوٍر، َو�أْرقاٍم ُمْتَحِفيٍَّة، �أو �أْن َيكوَن َعلى �لِقْطَعِة نَْفِسها نَْقٌش، �أْو َرْقٌم ُيشيُر �إِلى �لَمكاِن 

، �لَّذي َدلَّْت ُخطوُطُه �لِمْسماِريَُّة �لَكْنعانِيَُّة َعلى  �لَّذي ُسِرَقْت ِمْنُه، َكما َحَصَل لَِرْقِم )كاِمد �للَّْوز( �للُّْبنانِيِّ

أموِر �لنّاِدَرِة.  ، َوُيَعدُّ هذ� ِمَن �ل� أَثِريِّ �لَّذي ُسِرَق ِمْنُه في �لِبقاِع �للُّْبنانِيِّ �لَمْوِقِع �ل�

آثاِر بِصوَرتِِه �لَعْشو�ئِيَِّة، َوَغْيِر �لقانونِيَِّة،  وهكذ� َفَقِد �تََّضَح ِمَن �لُمْعَطياِت �لّسابَِقِة، �أنَّ �لتَّْنقيَب َعِن �ل�

ِة، ماِضياً، َوحاِضر�ً،  أمَّ أْضر�ِر بِال� �أْفَدَح �ل� أَثِريَِّة، َوَتْدميِرها؛ ُيْلِحُق  َوما َيْنُجُم َعْنُه ِمْن َتْخريٍب لِلَمو�ِقِع �ل�

َسُه َعلى �لماضي، َفَكاأنَُّه ُيْطِلُق ِمْدَفعاً َعلى �لُمْسَتْقَبِل،  َوُمْسَتْقَبلاً، َولََقْد َصَدَق َمْن قاَل: �إِنَّ َمْن ُيْطِلُق ُمَسدَّ

ِة،  أمَّ �ل� لِتاريِخ  ِوَسِرَقٍة  للّذ�ِت،  نَْهٍب  بِمنزلة  ُهَو  ُمعاِدَيٍة،  �إِلى ِجهاٍت  َوَتْسريَبها  آثاِر،  بِال� �ل�تِّجاَر  �أنَّ  َكما 

ًة،  أْبناِء َشْعِبنا �لِفَلْسطيِنيِّ خاصَّ ر�ِت �لثَّقاِفيَِّة، َو�لتُّر�ثِيَِّة، لِ� َوَتْفريٍط َيِصُل �إِلى َمْرَتَبِة �لَجريَمِة، َو�لِخيانَِة بِالُمَقدَّ

ًة. ْسلاِميَِّة عامَّ ِتنا �لَعَربِيَِّة و�ل�إِ َو�أمَّ
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الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

جاَبَة �لّصحيحَة لُِكلٍّ ِمّما ياأتي: ١ نَْختاُر �ل�إ

؟ �أ- ما َنْوُع �لَمقاِل �لَّذي َيْنَتمي �إَِلْيِه �لنَّصُّ

١- ديِنّي.           ٢- �ْجِتماِعّي.         3- تُر�ثِّي.         ٤- َفْلَسِفّي.

ثاِر، َوَتْوثيِقها؟ وِليَِّة �لَّتي َتهَتمُّ ِبدر�َسِة �ل�آ َمِة �لدَّ ب- ما �سُم �لُمَنظَّ

ِلْكسو.  ١- �ليوِنسيف.       ٢- �ليوِنسكو.         3- �لفاو.         ٤- �ل�أ

آثاِر؟ ٢ ما َمفهوُم �ل�

ٍة، نَْذكُُرها. أْغر�ٍض ِعدَّ نسان كانت تُستخَدم ل� آثاُر �لَّتي تركها �ل�إ 3 �ل�

؟ ْعَب �لِفَلسطيِنيَّ �أْحَوَج ما َيكوُن لِِحماَيِة َمْوروثِِه �لَحضاِريِّ َو�لثَّقاِفيِّ ٤ ما �ل�أسباُب �لَّتي َتْجَعُل �لشَّ

ُوجوِدِه،  َوَشْرِعيَِّة  ُهِويَِّتِه،  ْثباِت  ل�إِ �أَثِريٍَّة؛  �أِدلٍَّة  �إيجاَد  َوحاَوَل  ُمصَطَنعاً،  ِكياناً  لَِنفِسِه  �ل�حِتلاُل  5  َبنى 

ُح ذلَك. نَُوضِّ

أِدلَِّة. آثاَر ِعناَيَتُه، َو�هِتماَمُه، نَُبيُِّن ذلَِك َمَع �ل� سلاُم �ل� ٦ �أْولى �ل�إِ

آتَِيْيِن:  ؤ�لَْيِن �ل� آتَِي، ثُمَّ نُجيُب َعِن �لسُّ ْعِريَّ �ل� ٧ نَْقَر�أ �لَبْيَت �لشِّ

ــــها      لُِمـْعـــــــــَتـــِبــٍر �أْو ز�ئِـــــٍر �أْو ســـائِــــــــــــٍل ــــــــْت َيميُنَك َخلِـّ         �أتُـــــْتِلُفـــها؟ ُشلَـّ

 �أ- ما �لَّذي َيْطلُُبُه �لّشاِعُر في هذ� �لَبْيِت؟

آثاِر َوْفَق ُرْؤَيِة �لّشاِعر. يََّة �ل�  ب- نُبّيُن �أَهمِّ

أَسَف، �أنَّ ِقطاعاٍت َكثيرًة ِمْن �أْبناِء َشعِبنا ما ز�لت تجهل : )غيَر �أنَّ ما ُيثيُر �ل�أسى َو�ل� 8 َوَرَد في �لنَّصِّ

أَثِريَِّة...(.      قيَمَة هِذِه �لُكنوِز �ل�

�أ- ما َسَبُب هذ� �لَجهِل؟                  ب- نذكُُر �لنّتائَِج �لُمَتَرتَِّبَة َعلى ذلَك.

آثاِر �لِفَلْسطيِنيَِّة.  هيونِيِّ تُجاَه �ل� ٩  نَْذكُُر �أْبَرَز �ل�نِْتهاكاِت �لَّتي تُماِرُسها ُسلطاُت �ل�حِتلاِل �لصِّ

أَثِريَِّة �لِفَلسطيِنيَِّة؟ ِع للَمو�ِقِع �ل� ِم َو�لتَّوسُّ أْضر�ُر �لَّتي َسبََّبها ِجد�ُر �لضَّ ١٠  ما �ل�

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



٧٢

 ثانيًا- نَُفكُِّر، ثّم نُجيُب َعّما َياأْتي:

ِتَيَتْيِن؟ ١ ما �لَمقصوُد ِبَقوِل �لكاِتِب في ُكلٍّ ِمَن �لِعباَرَتْيِن �ل�آ

أَثِريَِّة.    �أ- َتقوُم ُسلُطاُت �ل�ْحِتلاِل بِاْقِتلاِع َمو�ِقِعنا �ل�

ِة. أمَّ آثاِر، َوَتسريُبها للاأعد�ِء، نَهباً للّذ�ِت، َوَسِرَقًة لِتاريِخ �ل�   ب-  ُيَعدُّ �ل�تِّجاُر بِال�

ِتَيَتْيِن:  ُح َجماَل �لتَّْصويِر في �لِعباَرَتْيِن �ل�آ ٢ ُنَوضِّ

آثاُر في َحقيَقِتها لَْيَسْت ُمَجرََّد ِحجاَرٍة َصّماَء ل� َتْنِطُق، َو�إِنَّما ِهَي َصحيَفٌة ناِطَقٌة، ُيِطلُّ ِمْن    �أ- َفال�

أْحفاِد. أْجد�ُد َعلى �ل�   َبْيِن ُسطوِرها �ل�

َسُه َعلى �لماضي، َفَكاأنَُّه ُيْطِلُق ِمْدَفعاً َعلى �لُمْسَتْقَبِل.   ب- �إِنَّ َمْن ُيْطِلُق ُمَسدَّ

عِب �لِفَلسطينيِّ في �أْرِضِه؟ يَِّة �لشَّ ثاُر َخْيَر شاِهٍد َعلى �أَحقِّ 3 َكْيَف ُيمِكُن �أْن َتكوَن �ل�آ

ثاِر �لِفَلْسطيِنيَِّة َعلى �أْيدي �أْصحاِبها. ُد َبْعَض �لُمماَرساِت �لخاِطَئِة �لَّتي ُتْرَتَكُب ِبَحقِّ �ل�آ ٤ ُنَحدِّ

ُبَل �لَكفيَلَة ِبالِحفاِظ َعلى �آثاِرنا، َوِحماَيِتها. 5 ُنَبيُِّن �لسُّ

 ثالثًا- اللّغة:

آتية: ُح �لفرَق في �لمعنى بْيَن �لكلماِت �لّتي تحتها ُخطوٌط في �لُجمِل �ل� ١- نَُوضِّ

َثـــْتـــنا َحــــديَثهـــم              َولَْم �أَر �أْحلى ِمْن َحديِث �لَمناِزِل �أ- َمنـــاِزُل َقــــْوٍم َحدَّ

ب- قاَل َتعالى: "¾  ¿   Å  Ä Ã  Â   Á   À "              )يس: 3٩(

�أْقـــَفـْرِت �أنِْت َوُهـــنَّ ِمــــْنــِك �أو�ِهـــــــــُل      )�لمتنّبي( جـ- لَِك يا َمناِزُل في �لُقلوِب َمناِزُل    

آتَِيِة؟ ٢- ما ُمْفَرُد كُلٍّ ِمَن �لُجموِع �ل�

   �لِحَقب، �ل�أساطير، �لُوَسطاء.

مات، ِمْدَفع، ُمْتَحف؟ ْرفيُّ لُِكلٍّ ِمّما َياأْتي: َمْعَلم، ُمْنَجز�ت، ُمَقوِّ 3- ما �لَمْعنى �لصَّ

آثاِر ُمَعّد�ٍت َثقيَلًة  آتَِيِة: َيْسَتْخِدُم لُصوُص �ل� ٤- نُْعِرُب �لَكِلَمَتْيِن �للََّتْيِن َتْحَت كُلٍّ منهما َخطٌّ في �لِعباَرِة �ل�

أَثِريَِّة.  في َحْفِر �لَمو�ِقِع �ل�
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 القواعُد 

اْسُم التَّْفضيِل

 َنْقَراأ ال�أمثَلَة ال�آتَيَة:

          �لمجموعة )�أ(

سر�ئيليَِّة ِمْن َغْيِرِهم. ١- �لِعْلُم �أْنَفُع ِمَن �لماِل.               ٢- �لُمْخِلصوَن �أَشدُّ ُمقاَطعًة ِللَبضاِئِع �ل�إِ

          �لمجموعة )ب(

                 . ١- هؤل�ِء �لعاِملاُت �أْنَشُط ِمْن َزميلاِتِهنَّ

. ليبيِّ َر َبْيَت �لَمْقِدِس ِمْن َبر�ِثِن �ل�ْحِتلاِل �لصَّ ْعَظَم �ّلذي َحرَّ ٢-  ُيَعدُّ َصلاُح �لّديِن �لقاِئَد �ل�أ

ثاُر في �أْبَسِط َتْعريٍف َلها ِهَي �لُمْمَتَلكاُت �لّثاِبَتُة َو�لَمْنقوَلُة.   3- �ل�آ

ْصحاُب �أفاِضُل �لّناِس(. ْصحاُب �أْفَضُل �لّناِس. �أو )�ل�أ ٤- �ل�أ

ِل ِمَن �لَمْجموَعِة )�أ(؟ �أيُُّهما �أنَْفُع؟ ما  أوَّ َهِل �لِعْلُم َو�لماُل ُمَتساوياِن في �لنَّْفِع، َكما َوَرَد في �لِمثاِل �ل�

؟ ْرِفيُّ ْت بَِوساَطِتِه �لُمفاَضلُة بْيَنُهما؟ َوما َوْزنُُه �لصَّ �ل�ْسُم �لَّذي تّمَّ

نُلاِحُظ �أنَّ َكِلَمَتي: )�لِعْلُم( َو)�لماِل( في �أْمِثلِة الَمْجموعِة )اأ( قد �ْشَتَرَكتا في ِصَفٍة و�ِحدٍة، َوِهَي 

َفِة جاَءْت  يادَة( في �لصِّ َفِة َعِن )�لمال(، و�أنَّ �لُمفاَضَلَة )�لزِّ �لنَّْفُع، َو�أنَّ َكِلَمَة )�لِعْلم( ز�َدْت في هذِه �لصِّ

باْسِتخد�ِم َكِلَمِة )�أنَْفُع( �لَّتي تَُسّمى �سَم �لتَّْفضيِل، َونُلاِحُظ �أنَّها �ْسٌم ُمْشَتقٌّ َعلى َوْزِن )�أْفَعل(، َوُيَسّمى 

لاً َعَلْيِه.  لاً، َوما َبْعَدُه )َكِلَمة �لمال( ُمَفضَّ ما َقْبَل �سِم �لتَّْفضيِل )َكِلَمة �لِعْلم( ُمَفضَّ

نُناقُِش َونُلاِحُظ 
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َو�إِذ� �أَعْدنا �لنََّظَر َمّرًة �أْخرى �إلى �ْسِم �لتَّْفضيِل )�أنَْفُع(، َوَجْدناُه ُمْشَتّقاً ِمَن �لِفْعِل �لثُّلاثِيِّ )نََفَع(، 

، تامٌّ، ُمَتَصرٌِّف، ُمْثَبٌت، َمْبِنيٌّ لِْلَمعلوِم، قابٌِل لِلتَّفاُوِت )�أي  آتَِيُة: ِفْعٌل ثُلاثِيٌّ روُط �ل� َقْت فيِه �لشُّ َوَقْد َتَحقَّ

روُط  ُق �لشُّ يادِة �أو �لنُّْقصاِن(، َولَْيَس �لَوْصُف ِمْنُه على َوزِن )�أْفَعل( �لَّذي ُمَؤنَّثُُه )َفْعلاء(. وِعْندما َتَتَحقَّ �لزِّ

�لّسابَِقُة، ُيصاُغ �سُم �لتَّفضيِل بَِطريَقٍة ُمباِشرٍة َعلى َوْزِن )�أْفَعل(.

روِط �لّسابَِقِة، َحْيُث جاَء غيَر  َوفي �لِمثاِل �لثّاني نَِجُد �أنَّ �لِفْعَل )قاطَع(، َقْد َفَقَد َشْرطاً ِمَن �لشُّ

نَّنا فاَضْلنا بَِطريَقٍة  سر�ئيِليَِّة ِمْن َغْيِرهم(، ولذ� َفاإِ ، َفلا َيجوُز �لَقوُل: )�لُمخِلصوَن �أقَطُع للَبضائِِع �ل�إ ثُلاثِيٍّ

َغْيِر ُمباِشرٍة؛ َحْيُث �أَتْينا في هِذِه �لحالَِة باْسِم َتْفضيٍل ُملائٍِم للَمْعنى، ِمْثَل )�أَشّد(، ثمَّ ّوَضْعنا َمْصَدَر 

�لِفْعل )قاَطَع(، وهو )ُمقاَطعًة( َبْعَدُه َعلى �أنَُّه َتْمييٌز، فُقْلنا: �لُمْخِلصوَن �أَشدُّ ُمقاَطَعًة...

ٍة، َففـي �لِمثاِل  َوفـي �أْمِثلـِة الَمْجموعـِة )ب(، نَِجـُد �أنَّ �ْسـَم �لتَّْفضيـِل فيهـا جـاَء َعلـى حـال�ٍت ِعـدَّ

ه  ُه نَِكـَرٌة، َونُلاِحـُظ �أنَـّ ضاَفـِة، �أّي �أنَـّ ِل جـاَء �ْسـُم �لتَّْفضيـِل )�أنَْشـُط( ُمَجـرَّد�ً مـن )�ل( �لتَّعريـِف و�ل�إِ أوَّ �ل�

ٍث، و�سـُم �لتَّْفضيِل  ـُل َجْمـُع ُمَؤنَـّ ـَل )هـؤل�ِء �لعاِمـلاُت( فـي �لِجْنـِس و�لَعـَدِد؛ فالُمَفضَّ لَـْم ُيطابِـِق �لُمَفضَّ

ضافـِة، ُوجـوَب �إِْفـر�ِدِه  ٌر، َوُهنـا َيكـوُن ُحْكـُم �ْسـِم �لتَّْفضيـِل �لُمَجـرَِّد مـن )�ل( �لتَّْعريـِف و�ل�إِ ُمْفـَرٌد ُمَذكَـّ

ـُل َعَلْيـِه َمْجـرور�ً بِــــ )ِمْن(. وَتْذكيـِره،  َوَياأتـي �لُمَفضَّ

َل )�لقائَِد( في  فاً بــِ )�ل(، َوَقْد طاَبَق �لُمَفضَّ أْعَظَم( ُمَعرَّ َوفي �لِمثاِل �لثّاني جاَء �ْسُم �لتَّْفضيِل )�ل�

فاً بــِ )�ل(، ُوجوُب �لُمطاَبَقِة. ُل عَلْيِه، َفُحْكُمُه ِعْنَدما َيكوُن ُمَعرَّ فر�ِد و�لتَّذكيِر، ولْم ُيْذَكِر �لُمَفضَّ �ل�إِ

�أّما في �لِمثاِل �لثّالِِث، فاْسـُم �لتَّْفضيِل )�أْبَسـِط(، جاَء ُمضافاً �إِلى �ْسـٍم نَِكَرٍة )َتْعريٍف( �لَّتي تُْعَرُب 

فـر�ِد َو�لتَّذكيـِر، َول� ُيْؤتـى  ُمضافـاً �إِلَْيـِه َمْجـرور�ً، َوجـاَء �ْسـُم �لتَّْفضيـِل فـي هـِذِه �لحالـِة ُملاِزمـاً لِحالـِة �ل�إِ

ِل علْيِه. َبْعـَدُه بِــــ )ِمـْن(، َوَمْجروِرهـا �لُمَفضَّ

َوفي �لِمثاِل �لّر�بِِع نَِجُد �أنَّ �ْسَم �لتَّْفضيِل )�أْفَضُل( �أضيَف �إِلى �ْسٍم َمْعِرَفٍة )�لنّاِس(، َوفي هِذِه �لحالِة 

ِل علْيِه في �لَعَدِد  ْفر�َد و�لتَّذكيَر )�أْفَضَل �لنّاِس(، �أو �أْن َياأْتَِي ُمطابِقاً لِلُمَفضَّ يجوُز فيِه َوْجهاِن: �أْن َيلَزَم �ل�إِ

و�لِجْنِس )�أفاِضِل �لنّاِس(.
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نسَتْنِتُج:

١- �ْسُم �لتَّْفضيِل: �ْسٌم ُمْشَتقٌّ على َوْزِن )�أْفَعل(، َيُدلُّ على �أنَّ َشْيئْيِن �ْشَتَركا في ِصَفٍة و�ِحدٍة، َو�أنَّ 

ْرِف. َفِة، مثَل: �لنَّْحُو �أْسَهُل ِمَن �لصَّ آَخِر في تِْلَك �لصِّ �أَحَدُهما ز�َد َعِن �ل�

ُل َعَلْيِه. ُل، ثُمَّ �سُم �لتَّْفضيِل، ثُمَّ �لُمَفضَّ ٢- �أْركاُن �لتَّْفضيِل َثلاَثٌة: �لُمَفضَّ

، �لتّامِّ )َغْيِر �لنّاِقِص(،  3- ُيصاُغ �ْسُم �لتَّْفضيِل بَِطريَقٍة ُمباِشرٍة َعلى َوْزِن )�أْفَعل( ِمَن �لِفْعِل: �لثُّلاثِيِّ

�أو  يادِة  �لزِّ )�أِي  لِلتَّفاُوِت  �لقابِِل  لِْلَمعلوِم،  �لَمْبِنيِّ   ،) �لَمْنِفيِّ )غيِر  �لُمْثَبِت  �لجاِمِد(،  )َغْيِر  �لُمَتَصرِِّف 

أْفعاُل: )ماَت، َفِنَي، َهَلَك، َغِرَق( ل� ُمفاَضَلَة فيها، و�ألّ� يكوَن �لَوْصُف ِمْنُه على َوزِن  �لنُّْقصاِن(، َفال�

، )ِمثل: �أْحَمر: َحْمر�ء، �أْعَرج: َعْرجاء(. )�أْفَعل( �لَّذي ُمَؤنَّثُُه )َفْعلاء( �لّد�لِّ على لَْوٍن، �أو َعْيٍب َخْلِقيٍّ

 ِمْثل: ِفَلْسطيُن �ألَْطُف بِلاِد �لعالَِم َجّو�ً.  

ــِة  ياَغ ــا لِلصِّ ــِب تو�فُُره ــروِط �لو�ِج ــَد �لشُّ ــَد �أَح ــِر ُمباشــرٍة �إِذ� َفَق ــٍة غْي ــِل بطريق ــُم �لتَّْفضي ٤- ُيصــاُغ �ْس

، �أو يكــوَن �لوْصــُف منــُه علــى وزن �أْفَعــل �لَّــذي ُمَؤنَّثُــُه َفْعلاء(؛  �لُمباشــرِة )كاأْن يكــوَن �لفعــُل غيــَر ثلاثــيٍّ

ــروِط، وُملائـِـٍم للَمْعنــى )�أْكثــر، �أَشــّد، �أْفَضــل، �أَقــّل...(،  ْتيــاِن باْســِم َتْفضيــٍل ُمْســَتْوٍف للشُّ َوذلـِـَك بِال�إِ

قيَن ِمــَن  ــْعِبيَُّة �أْكَثــُر �ْزِدحامــاً بِالُمَتَســوِّ أْســو�ُق �لشَّ يليــِه َمْصــَدُر �لِفْعــل َمْنصوبــاً َعلــى �أنَّــُه َتْمييــٌز، ِمثــل: �ل�

غْيِرهــا، �لظُّْلــُم �أشــدُّ َســو�د�ً ِمــَن �لظَّــلاِم.

5- ل�ْسِم �لتَّْفضيِل �أرَبُع حال�ٍت:

ِل عَلْيِه   ْتياُن َبْعَدُه بالُمَفضَّ ضافِة: َوفي هِذِه �لحالِة َيِجُب �إِْفر�ُدُه وَتْذكيُرُه، َو�ل�إِ ٌد ِمْن )�ل( و�ل�إِ  �أ- ُمَجرَّ

  َمْجرور�ً بِـــ )ِمْن(، ِمثَل: �لَمْسِجُد �لَحر�ُم �أْقَدُم ِمَن �لَمْسِجِد �ل�أْقصى.

ياُق َعَلْيِه، �لعلماُء �أكثُر َتو�ضعاً للّه. ُل عَلْيِه �إِذ� َدلَّ �لسِّ   وَقْد ُيْحَذُف �لُمَفضَّ

َل في �لِجْنِس و�لَعَدِد، ول�  ب- ُمَعرٌَّف بــِ )�ل( �لتَّعريِف: وفي هِذِه �لحالِة ُيطابُِق �ْسُم �لتَّْفضيِل �لُمَفضَّ

ُل عَلْيِه، ِمثل: " ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  "                      )�لتّوبة:٤٠(     ُيْذَكُر �لُمَفضَّ

َبْعَدُه   ُيْؤتى  َول�  َو�لتَّذكيِر،  ْفر�ِد  �ل�إِ �لتَّْفضيِل حالََة  �ْسُم  َيْلَزُم  نَِكرٍة: َوفي هِذِه �لحالِة  �إِلى  ج- ُمضاٌف 
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ِل َعلْيِه َمْجرور�ً بِـــ )ِمْن(، ِمثل: َمْعَرَكُة َعْيِن جالوَت �أْشَهُر مْعَرَكٍة َهَزَم فيها �لُمْسِلموَن �لتَّتاَر. بِالُمَفضَّ

فر�ِد و�لتَّذكيِر، �أْو �أْن  د- ُمضاٌف �إِلى َمْعِرَفٍة: َوفي هِذِه �لحالَِة َيجوُز �أْن َيْلَزَم �ْسُم �لتَّْفضيِل حالََة �ل�إِ

ِل في �لِجْنِس َو�لَعَدِد، ِمثل: ِهْنٌد �أْفَضُل �لَبناِت، �أْو فُْضلى �لَبناِت. َيكوَن ُمطابِقاً لِلُمَفضَّ

ْعر�بيِّ في �لُجْمَلِة )َمْرفوعاً �أْو َمْنصوباً �أْو َمْجرور�ً(،  ٦-ُيْعَرُب �سُم �لتَّْفضيِل َحْسَب َمْوِقِعِه �ل�إِ

َويعرُب �ل�سُم �لمنصوُب بعدُه تمييز�ً.

فائَِدٌة َنْحِويٌَّة

 َكِلَمتا )َخْير( و)َشّر( ُهما �سما َتْفضيٍل �إِذ� كانَتا بَِمْعنى )�أْفَضل( و)�أْسَو�أ(؛ ِمثل: �لُمْؤِمُن 

. مِّ عيِف، �لتَّْدخيُن َشرٌّ ِمَن �لسُّ �لَقِويُّ َخْيٌر ِمَن �لُمْؤِمِن �لضَّ

      َنموَذجاِن اإعراِبّياِن: 

نُعِرُب ما َتحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:    

ُة �أْجَمُل زيَنٍة. ١- �لِعفَّ

ُة �لظّاِهرُة َعلى �آِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف. مَّ اأْجَمُل: خَبُر �لُمْبَتَد�أ َمرفوٌع، َوَعلاَمُة َرْفِعِه �لضَّ

ِه �لَكْسَرُة �لظّاِهرُة َعلى �آِخِرِه. زيَنٍة: ُمضاٌف �إِلْيِه َمْجروٌر، َوَعلاَمُة َجرِّ

َعر�ِء ِشْعرً�.  ٢- �لُمَتَنّبي �أْسَيُر �لشُّ

 ِشْعرًا: َتْمييٌز َمْنصوٌب، َوَعلامُة نَْصِبِه �لَفْتحُة �لظّاِهرُة على �آِخِرِه.
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 تدريباٌت: 

َتدريب )1(

ُد �أْركاَن �لتَّْفضيِل فيما َياأْتي:   نَُحدِّ

) د ْبُن حاِزٍم �لباِهليُّ ١- َمقــاَلـــــُة �لّسوِء �إِلــى �أْهــِلهــــا          �أْسَرُع ِمـــــْن ُمْنَحَدٍر ســـــــاِئِل      )ُمحمَّ

٢- يا َشْعبي يا عوَد �لنَّدِّ

يا �أْغلى ِمْن روحي ِعْندي

�إِّنا باقوَن َعلى �لَعْهِد                             )توفيق َزّياد(

3- ل� َتْسَتحي ِمْن �إِعطاِء �لَقليِل، َفاإنَّ �لِحْرماَن �أقلُّ ِمْنه.                           )علي بن �أبي طالب(

٤- قاَل َتعالى: "¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª   »¬  ®  ¯  °    ''    )�لبقرة:٢٦3(

5- سوُر َعّكا �أْضَخُم �أْسو�ِر �لُمُدِن ِبناًء.

َتدريب )٢(

آتَِيِة، َونََضُعُه في ُجْمَلٍة: َبُعَد، �ْزد�َد، �حَمرَّ. أفعاِل �ل�  نَصوُغ �ْسَم �لتَّْفضيِل ِمَن �ل�

َتدريب )3(

نَُبيُِّن ُحْكَم �ْسِم �لتَّْفضيِل في كُلٍّ ِمّما َياأْتي:

َخو�ُت �لُكْبَرياُت ُهنَّ �أّمهاٌت �أخَرياٌت َلنا. ١- �ل�أ

فيــِه ِمَن �لَجــو�ِب                         )�لّشافعّي( فيِه ِبلا َجــو�ٍب         �أَشدُّ َعلى �لسَّ ٢- ُمـتاَرَكــُة �لسَّ

3- �ل�ْسُم: َجميلُة بو َحْيِرْد

�أْجَمُل �أْغنيٍة في �لَمْغِرْب

�أْجَمُل ِطْفلْة

مَس ولْم َتْتَعْب                            )نز�ر قّباني(                  �أْتَعَبِت �لشَّ

٤- َعليٌّ وَعْمٌرو �أْفَضُل �لّلاِعبيَن في �لَفريِق.
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جابَة �لّصحيحَة ِمْن َبْيِن �لَقْوَسْيِن فيما ياأتي: �أ- َنْختاُر �ل�إِ

١- َيِجُب �أْن َتسوَد   َبْيَن �لنّاِس.                  )�لُمروَءُة، �لُمرو�أة(.

 ٢-   �لنُّفوِس َخْيٌر ِمن نَضارِة �لُوجوِه.             )وضاأة، َوضاَءُة(.

.                                  )َجز�ؤُه، َجز�َءُه( ِر  3- �إِنَّ لِْلُمَقصِّ

.                                  )َمشياأة، َمشيَئُة( ٤-  �للِه ل� تَُردُّ

آتَِيَة ِمّما لَِحَقها ِمْن َضمائَِر، َونَُغيُِّر ما َيْلَزُم: ُد �لَكِلماِت �ل�      ب- نَُجرِّ

   َتَلّقاُه:                            َتحاماك: 

   َحياؤه:                           �أِحّباؤه: 

آتَِيِة َعلى َوْزِن )فُْعلى(:        ج- نَاأْتي بِمَؤنِّث كُلٍّ ِمَن �لَكِلماِت �ل�

    ُمَؤنَُّثها   الكلمُة

   �أْيَمُن

   �أْحَسُن

   �أْدنى

   �أْعلى

   �أْفَضُل

ملاء:  ال�إ
َطُة، وال�ألُِف الَمْقصوَرُة  اْلَهْمَزُة الُمَتَوسِّ

َتدريب )4(

 نُعِرُب ما َتْحَته ُخطوٌط، فيما َياأْتي:

١- قاَل َتعالى: "ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  "                                   )�لكهف:5٤(

ماِن ِكتاُب                )�لمتنّبي( نى َسْرُج ساِبٍح        َوَخْيُر َجليٍس في �لزَّ ٢-  �أَعزُّ َمكاٍن في �لدُّ
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د- نَاأْتي بالِفْعِل �لماضي ِمْن كُلِّ َمْصَدٍر ِمّما َياأْتي:

 الِفْعُل الماضيالَمصَدُر

    �إِْعياء

     �إِْثر�ء

     �إِْعلاء

     �إِْبقاء

     �إْحياء

�إِْعفاء

َنشاٌط:

أَثريَّــِة  نَعــوُد �إِلــى �أَحــِد �لَمصــاِدِر �لتّاريِخيَّــِة، �أِو �لتُّر�ثِيَّــِة، َونَْذكُــُر �أَهــمَّ �لَمو�ِقــِع �ل�
فــي ِفَلســطيَن.
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

هَكذا َلِقَي اللَه ُعَمُر الَوْحَدُة 
الّسادسة

أَبَوْيِن َيَمنّيَيِن من حضرموت.  د باكثير �لِكْنِدّي، ُولَِد عاَم ١٩١٠م، لِ�  علّي بن �أْحَمد ْبن ُمَحمَّ

�أِجّلاَء،  ُشيوٍخ  َيِد  َعلى  ريَعِة  و�لشَّ �لَعَربِيَِّة  ُعلوَم  َوَدَرَس  �لِعْلِميَّة،  �لنَّْهَضِة  في َمْدَرَسِة  َتْعليَمُه  َتَلّقى 

أّوِل )جامعِة �لقاِهَرِة حالّياً(، وَحَصَل على َشهادِة  ثُّم �نَْتَقَل �إلى ِمْصَر، وَتخرََّج في جامعِة فؤ�ِد �ل�

�إلى �لعمِل في ِوز�رِة  ثُّم �نتقَل  نْجليزيِّة. �ْشَتغَل بالتّدريِس،  آد�ِب ِقْسم �للَُّغِة �ل�إ )�للّيسانس( في �ل�

رشاِد �لقومّي بَِمْصَلَحِة �لُفنوِن، وَظلَّ يعمُل في ِوز�رِة �لثّقاَفِة َحتّى وفاتِه عام ١٩٦٩م. �لثّقاَفِة و�ل�إ

و�ئّيِة:  �لرِّ �أعمالِِه  وِمْن  و�لنَّْثِريَِّة،  عريِّة  �لشِّ و�لَمْسَرِحيَِّة  و�يِة  �لرِّ َبْيَن  أدبيُّ  �ل� باكثير  نَتاُج  ع  َتنّوَّ

�لَمْسَرِحيَُّة  ِمْنها �لمجموعُة  �لتَّاريخّيِة،  �لَمْسَرِحّياِت  ِمَن  ولَُه  كثيٌر  �ل�أحمُر(.  )و��إْسلاماُه( و)�لثّائُِر 

نٌَة ِمْن َسْبِع َمْسَرِحّياٍت،  )هَكذ� لَِقَي �للَه ُعَمُر( و�لَمقصوُد ُعَمُر ْبُن َعْبِد �لَعزيِز، وِهَي َمجموعٌة ُمَكوَّ

ِمْنها: )�لَبْيُت �لَعتيُق( و )جاُر �أبي َحنيَفَة(. 

�لَعزيز  َعْبِد  ْبِن  لُِعَمَر  �ل�أخيرَة  �للَّحظاِت  �للَه ُعَمُر(، ُيصّوُر فيها باكثيُر  لَِقَي  وَمْسَرحّيُة )هكذ� 

مَّ في �لِحساِء، وَقَبَض  �لخليَفِة �ل�أمويِّ �لثّامِن، وُيَبيُِّن َكْيَف َعفا َعْن خاِدِمِه ُغَصْيٍن �لّذي َدسَّ لَُه �لسُّ

�لثَّمَن، فاأْظَهر �لكاتُِب ِمْن خلالِها �لجانَِب �ل�أخلاقيَّ �لُمتساِمَح لهذ� �لَخليفِة، �لّذي ل� نَِجُدُه �إلّ� 

حاَبِة و�لّصالِحيَن.  في َصْفَوِة �لصَّ

د باكثير( )علّي بن �أْحَمد ْبن ُمَحمَّ
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هَكذا َلِقَي اللَه ُعَمُر

)ُعَمــُر ْبــُن َعْبــِد �لَعزيــِز َعلــى ِفــر�ِش َمَرِضــِه، َوُهــَو َيجــوُد بَِنفِســِه، َوِعْنــَدُه َزْوُجــُه فاِطَمــُة، َو�أخوهــا َمْســَلَمُة 
ْبــُن َعْبــِد �لَمِلــِك(

َمْسَلَمُة: �أل� َتْذكُُر يا �أميَر �لُمْؤِمنيَن َمْن �أْسقاَك �لِحساَء ذلَِك �لَيْوَم؟

ُعَمُر: ل� �أْذكُُر �إِلّ� �أنَّني َشِرْبُتُه، َفَكاأنَّما �أْشَرُب �لّرصاَص �لّذ�ئَِب.

فاِطَمُة: ل� �أَحَد َيْسقي �أميَر �لُمْؤِمنيَن َغْيري وَغْيُر ُغَصْيٍن خاِدِمِه.

ُعَمُر: حاشاِك يا فاِطَمُة، َوحاشاُه! �إِنَُّه لَُيِحبُّني َو�أِحبُُّه. 

َمْسَلَمُة: لََعلَّ �أَحد�ً َدَفَعُه �إِلى ذلَك يا �أميَر �لُمْؤمنيَن؟ 

ُعَمُر: ل� َتُقْل يا َمْسَلَمُة ما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم.

َمْسَلَمُة: لََقْد ر�َبني ُوجوُم �لُغلاِم ِمْن َيْوِمِئٍذ.

فاِطَمُة: �أَجْل لَْم َيُعْد ُغَصْيٌن َكما كاَن ِمْن َقْبُل.

ُعَمُر: ُسْبحاَن �للِه! �إِنَُّه لََياأْسى لَِمَرِض َمْول�ُه.. بَِحياتي َعَلْيُكما ل� 

َيَرَينَّ ِمْنُكما �أنَُّكما َتتَِّهمانِِه. 

َمْسَلَمُة: َكّلا يا �أميَر �لُمْؤِمنيَن، ما �أَرْيناُه َشْيئاً ِمْن ذلَِك.

ُعَمُر: َعسى �أْن َيكوَن َقْد �أَحسَّ بِما َيجوُل في قُلوبُِكْم، َفَرِكَبُه ِمْن َجّر�ِء ذلَك َخْوٌف. َعَليَّ بِِه يا فاِطَمُة، 

لََعلّي �أزيُل ما بَِقْلِبِه.

فاِطَمُة )َتعوُد(: ُهَو ذ� ُغَصْيٌن يا �أميَر �لُمْؤمنيَن.

ُعَمُر: �ْدُخْل يا ُغَصْيُن، َهْل لَُكما �أْن َتْتُركاني َوْحدي َمَع ُغَصْين؟

َمْسَلَمُة: ُحّباً َوَكر�مًة يا �أميَر �لُمْؤِمنيَن. )َيْخُرُج َمْسَلَمُة وفاِطَمة(.

ُعَمُر: ل� َتَخْف يا ُغَصْيُن، َهلُمَّ �ْدُن ِمنّي. �أَول� َتْساأُل َعْن حالي؟  

ُغَصْيٌن )في �أًسى ظاهٍر(: َكْيَف حالَُك �لَيْوَم يا �أميَر �لُمْؤمنيَن؟

ْهِت.  حاشاِك: َتَنزَّ

  ر�َبني: �أوقعني في �لّشّك.
  وجوم: ُسُكوت َوَصْمت من

    َغَضب �أو َخْوف.
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نيا. آِخَرِة ِمنّي �إِلى �لدُّ ُعَمُر: �لَحْمُد للِّه.. �أِجُدني �لَيْوَم �أْقَرَب �إِلى �ل�

ْمُع ِمْن َعْيَنْيِه(: بِاأبي �أنَْت َو�أّمي يا �أميَر �لُمْؤِمنيَن. ُغَصْيٌن )َيْطِفُر �لدَّ

ُعَمُر: َوْيَحَك! ماذ� ُيْبكيَك يا ُغَصْيُن؟

ُغَصْيٌن: َوِدْدُت لَْو �أنَّ �لَّذي بَِك كاَن بي. 

ُعَمُر: �إِنَّ لُِكلٍّ ِمنّا �أَجلاً ل� َيْعدوُه، َو�إِنّي لَقاِدٌم َعلى َربٍّ َكريٍم، َفَجديٌر بَِمْن ُيِحبُّني �ألّ� ُيْشِفَق َعَليَّ ِمْن 

َخْيٍر. �أَو ل� تُِحبُّني يا ُغَصْيُن؟

ُغَصْيٌن: َبلى َو�للِه يا �أميَر �لُمْؤِمنيَن.

ُعَمُر: َفَهْل لََك �أْن تُِحلَّني ِمْن كُلِّ �إِساَءٍة ُربَّما �أَساأْتُها �إِلَْيَك دوَن �أْن �أْعَلَم؟

ُغَصْيٌن )َيْنِشُج باكياً(: َحنانَْيَك يا �أميَر �لُمْؤمنيَن. �أنا �لُمسيُء �إِلَْيَك 

�أْسَتِحقُّ  �أنا  ْهِر.  �لدَّ �أَبَد  لي  َتّباً  لي،  َتّباً  ُل.  �لُمَتَفضِّ َو�إِنََّك �لُمْحِسُن 

نّي �أْسَتِحقُّ �لَقْتَل.  �لَقْتَل، ُمْرُهْم بَِقْتلي؛ َفاإِ

ُعَمُر: �ْخِفْض َصْوَتَك، �ْخِفْضُه ِمْن �أْجلي.

ُغَصْيٌن )بَِصْوٍت خافٍض(: �ْغِفْر لي يا �أميَر �لُمْؤمنيَن، �ْغِفْر لي.

ُعَمُر: �للُه َوْحَدُه َولِيُّ �لَمْغِفَرِة، َولِكنّي ُمساِمُحَك، َوُمِحلَُّك ِمْن َحّقي �إِذ� �أنَْت َصَدْقَتني �لَحديَث.

أْصُدَقنََّك �لَقْوَل، َول� �أْخفي َعْنَك َشْيئاً. ُغَصْيٌن: �إي َو�للِه يا �أميَر �لُمْؤِمنيَن، َل�

ُعَمُر: �ْخِفْض َصْوَتَك.

مَّ في  أْبَعُد َقْد َدَسْسُت لََك �لسُّ َقيُّ �ل� ُغَصْيٌن )َيْخِفُض َصْوَتُه(: �أنا �لشَّ
�لِحساِء.

ُعَمُر: َقْد َعِلْمُت يا ُغَصْيُن َيْوَم �أْسَقْيَتُه لي.

ُغَصْيٌن: َعِلْمَت ذلَِك َولَْم تَُكلِّْمني �إِلّ� �لَيْوَم؟!

أَكلَِّمَك لَْول� َمَحبَّتي لََك، َو�إِْشفاقي َعَلْيَك ِمْن َعذ�ِب َيْوِم �لِقياَمِة. ُعَمُر: َوما كُْنُت لِ�

 دسست: وَضعُت.

 َيْنِشُج: َيَغصُّ بِالُبَكاِء ِمْن َغْيِر 

  �نِْتَحاٍب.

 َحنانَْيَك: َعْطفَك، رحمتك.

 َتّباً: َهلاكاً.
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ُغَصْيٌن: َوما ُيْنجيني ِمْن ذلَِك يا �أميَر �لُمْؤِمنيَن، َوَقِد �ْسَتْوَجْبُتُه بِما َفَعْلُت؟

 ُعَمُر: َرَجْوُت يا ُغَصْيُن، �أْن َتْنَدَم َوَتْسَتْغِفَر َعسى �أْن َيتوَب �للُه َعَلْيَك.

ُغَصْيٌن: َولِهذ� َكلَّْمَتني؟

ُعَمُر: نََعْم َخبِّْرني ما َحَمَلَك َعلى ما َفَعْلَت؟

ُغَصْيٌن: �لطََّمُع يا �أميَر �لُمْؤِمنيَن.

ُعَمُر: �أْعطيَت َشْيئاً َعلى ذلَِك؟

أْخِبَرنََّك بالّذي �أْعطاني. ُغَصْيٌن: نََعْم، َل�

ُعَمُر: َكّلا ل� َتْفَعْل. َولِكْن َخبِّْرني َكْم �أْعطاَك؟

ُغَصْيٌن: �ألَْف ديناٍر يا �أميَر �لُمْؤِمنيَن.

ُعَمُر: َقْبْضَتها؟

ُغَصْيٌن: ل� يا �أميَر �لمؤِمنيَن َحتّى.. حتّى..

ُعَمُر: َحتّى �أموَت؟

ُغَصْيٌن: �أَجْل و�َشْقَوتاه!

ُعَمُر: َوْيَحَك، �إِْن ِمتُّ َفَلْن ُيْعطوها لََك، َوَعسى �أْن َيْقُتلوَك لَِكيلا تُْفشَي ِسرَُّهْم. َفَهْل لََك ياُغَصْيُن في 

آِخَرِة؟ نْيا َوسوِء عذ�ِب �ل� َخْيٍر ِمْن ذلَِك َعسى �أْن َتْنُجَو ِمْن َعذ�ِب �لدُّ

ُغَصْيٌن: َكْيَف يا �أميَر �لُمْؤِمنيَن؟ �أْرِشْدني.

. ُعَمُر: َتْمضي �لّساَعَة �إِلى صاِحِبَك َفَتْقِبُضها ِمْنُه ثُمَّ َتعوُد بِها حال�ً �إِلَيَّ

ُغَصْيٌن: ما �إِخالُُه َيْرضى يا �أميَر �لُمْؤِمنيَن.

نَُّه َسَيخاُف َوُيْعطيَك.. �نَْطِلِق �لّساَعَة. ُعَمُر: قُْل لَُه �إِنََّك َسُتْخِبُرني بِاْسِمِه �إْن لَْم َيْفَعْل، َفاإِ

ُغَصْيٌن: َسْمعاً يا �أميَر �لُمْؤمنيَن، يا �أْكَرَم �لنّاِس. )َيهمُّ َبالُْخروِج(

ْمَع ِمْن َعْيَنْيَك. َو�إيّاَك �أْن تُْخِبَر �أَحد�ً َفهذ� ِسرٌّ َبْيني َوَبْيَنَك. ُعَمُر: ُرَوْيَدَك ياُغَصْيُن، �ْمَسْح هذ� �لدَّ
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ْمَع َعْن َعْيَنْيِه(: و�َشْقَوتاُه . ُغَصْيٌن )َيْمَسُح �لدَّ

ُعَمُر )ُيَتْمِتُم(: �للُّهمَّ �ْغِفْر لَِعْبِدَك ُغَصْيٍن.

)َيْدُخُل َمْسَلَمُة وفاِطَمُة(

ٍة يا �أميَر �لُمْؤِمنيَن؟ َمْسَلَمُة: َبَعْثَت �لُغلاَم في َمَهمَّ

ُعَمُر: نََعْم، َذَكْرُت َوديَعًة ِعْنَد صاِحٍب لي َفَبَعْثُتُه في َطَلِبها ِمْنُه.

فاِطَمُة: َوديعة؟

ُعَمُر: َهلُّمي يا فاِطَمُة، َفَقْد �آَن لَِي �أْن �أْفضَي �إِلَْيِك بَِشيٍء طالَما جاَل في َصْدري.

فاِطَمُة: نَْفسي ِفد�ُؤَك يا �أميَر �لُمْؤِمنيَن.

ُعَمُر: �أَتْذكُريَن ُحِليَِّك َوَجو�ِهَرِك �لّتي �أْوَدْعناها في َبْيِت �لماِل؟

فاِطَمُة: َقْد طاَبْت نَْفسي َعْنها يا �أميَر �لُمْؤمنيَن، َفما بالُها؟

أْعَلُم �أنَّ �لّذي َياأْتي  ُعَمُر: �إِنَّها لَْم َتَزْل بِحالِها.. َوَعَلْيها �ْسُمِك لَْم َيْسَتْهِلْكها َبْيُت �لماِل َبْعُد، َو�إِنّي َل�

ها.. َفاإِْن َتُك نَْفُسِك فيها، َفاأنِْت بِها �أْولى. َبْعدي لَْن َيْصِرَفها في َحقِّ

ِك يا فاِطَمُة، َو�أنِْت بِها �أولى. َمْسَلَمُة: �أَجْل، ِهَي َحقُّ

َعلى  بِها  ُق  َو�أَتَصدَّ ساآُخُذها  َفاإِنّي  �لُمْؤمنيَن،  �أميَر  يا  �أِذنَْت  �إذ�  فاِطَمُة: 

أيامى َو�لَيتامى. �ل�

نيا �أنَّ ِمْن �أْهلي َوَولَدي َمْن �أْرجو �أْن َيْشَفَع لي  ُعَمُر: �أْحَسْنِت يا فاِطَمُة، �أما َو�للِه لَُيَعّزيني َعْن باطِل �لدُّ

َيْوَم �لِقياِمِة بَِصلاِحِه َوَتْقو�ُه.

فاِطَمُة: َبْل �أنَْت َشفيُعنا َجميعاً يا �أبا َعْبِد �لَمِلِك.

أنِْت في ُزْهِدِك فيما َتْهفو �إِلَْيِه قُلوُب �لنِّساِء ِمَن �لّزيَنِة َو�لَمتاِع �أْتقى للِه ِمنّي.  ُعَمُر: َكّلا يا فاِطَمُة، َل�

 )َيْقَرُع ُغَصْيٌن �لباَب ُمْسَتاأِْذناً(

َمْسَلَمُة: هذ� ُغَصْيٌن يا �أميَر �لُمْؤِمنيَن.

أيامى: ُمفردها �أيّم، وهي   �ل�
�لمر�أة �لّتي ل� زوج لها.

 �أْفضي: �أْعِلُم/ �أْخِبُر.

 تهفو: تشتاق.
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ُعَمُر: �ْدُخْل ياُغَصْيُن.

ًة َكبيرًة( )َيْدُخُل ُغَصْيٌن حاِملاً ُصرَّ

ُعَمُر: �أَتْيَت بالَوديَعِة يا ُغَصْيُن؟

ُغَصْيٌن: نََعْم يا �أميَر �لُمْؤمنيَن.

ًة �أْخرى، َفَهْل لَُكما..؟ ُعَمُر: �أْشَتهي �أْن �أْخلو بِِه َمرَّ

َمْسَلَمُة: ُحّباً يا �أميَر �لُمْؤمنيَن. )َيْخُرُج َوفاِطَمة(

ُعَمُر: َهلُمَّ �ْدُن ِمنّي، َو�ْخِفْض َصْوَتَك. هذِه �ألُْف ديناٍر؟

ُغَصْيٌن: نََعْم يا �أميَر �لُمْؤمنيَن.

نانيَر لََك لَْول� َخْشَيتي �أْن َتْلَتِهَب َعَلْيَك نار�ً َيْوَم �لِقياَمِة. َفَهْل  ُعَمُر: َوِدْدُت يا ُغَصْيُن، لَْو �أَدُع هِذِه �لدَّ

لََك في َخْيٍر ِمْن ذلَِك.. �أْن �أعيَدها �إلى َبْيِت ماِل �لُمْسِلميَن؟

نيا �أْبَغُض �إِلى نَْفسي ِمْنها. ُغَصْيٌن: �ْفَعْل ما َترى يا �أميَر �لُمْؤمنيَن. �إِنّي َو�للِه ما �أريُدها، َوما في �لدُّ

آَن َفاأنَْت ُحرٌّ لَِوْجِه �للِه. ُعَمُر: بوِرْكَت يا ُغَصْيُن، ما �أرى �إلّ� �أنَّ �للَه شاَء �أْن َيتوَب َعَلْيَك. �ْمِض �ل�

ُغَصْيٌن )َيْبكي(: �أَوتُْعِتُقني يا �أميَر �لُمؤِمنيَن؟

ُعَمُر: نََعْم، �ْذَهْب َحْيُث ِشْئَت، َحْيُث ل� َيْعِرفَُك �أَحٌد.

ُغَصْيٌن: �أل� �أْبقى يا �أميَر �لُمْؤمنيَن في ِجو�ِرَك َوِخْدَمِتَك؟

ُعَمُر: َوْيَحَك يا ُغَصْيُن، ما َتْخِدُم ِمْن َرُجٍل ُمْحَتَضٍر، �إِْن �أْمسى، َفَلْن ُيْصِبَح، َو�إْن �أْصِبَح، َفَلْن ُيْمِسَي.

ُغَصْيٌن: َبْل ُيْبقيَك �للُه يا �أميَر �لُمؤِمنيَن.

ُعَمُر: �نَْطِلْق َوْيَلَك، َول� تُِقْم َبْيَن هؤل�ِء َفَيْقتلوَك. )َيْدُخُل َمْسَلَمُة(

َمْسَلَمُة: َمْعِذَرًة يا �أميَر �لُمْؤمنيَن، ل� َيْنَبغي �أْن َيْنُجَو هذ� �لُغلاُم ِمْن ُعقوَبِة 

ما �ْجَتَرَم. )َياأُْخُذ بَِزنِْد �لُغلاِم(

ْعَت �إِلى َحديِثنا؟ ُعَمُر )غاِضباً(: َوْيَلَك يا ْبَن َعْبِد �لَمِلِك، �أَوَقْد َتَسمَّ

 ُمْحَتَضر: �أتاه �لموُت.

 �جترَم: �ْرَتكب.

ل  نْد: جمعها �أْزناد: موصِّ  �لزَّ
َطَرِف �لّذر�ع بالكّف.
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َمْسَلَمُة: ل� َو�لَّذي نَْفسي بَِيِدِه يا �أميَر �لُمْؤمنيَن، َولِكْن َطَرَق �أسماَعنا َصْوتَُك َوَصْوتُُه.

ُل(: �أَجْل يا �أميَر �لُمْؤِمنيَن.. لََقْد َصَدَق َمْسَلَمُة. فاِطَمُة )َتَتَدخَّ

نّي َقْد ساَمْحُتُه َوَعَفْوُت َعْنُه. َخلِّ  ُعَمُر: َفْلَتْكُتما �إَِذْن ما َسِمْعُتما، َفاإ

َعْنُه يا َمْسَلَمُة َفَقْد �أَعَتْقُتُه لَِوْجِه �للِه.

َمْسَلَمُة: ل� َو�للِه يا �أميَر �لُمْؤمنيَن، ل� َيكوُن َجز�ُء �لَعْبِد �لغاِدِر �أْن ُيْعَتَق لَِوْجِه �للِه. ل� ُبدَّ ِمْن �أْخِذِه 

بَِجريَرتِِه.

نيا. َكلِّمي  لاً(: �أنُْشُدَك �للَه ياْبَن َعّمي �ألّ� َتْعصَي �أْمري في �آِخِر َيْوٍم لي في هذِه �لَحياِة �لدُّ ُعَمُر )ُمَتَوسِّ

�أخاِك يا فاِطَمُة .

نَُّه لََيْنُظُر بِنوِر �للِّه. فاِطَمُة: �أِطْع �أميَر �لُمْؤمنيَن يا َمْسَلَمُة، َفاإِ

. أميِر �لُمْؤمنيَن ِمنّا ما ُيِحبُّ َمْسَلَمُة )ُيْرِسُل �لُغلاَم ِمْن َقْبَضِتِه(: لِ�

ْل َوْجَهَك َعنّا يا ُغَصْيُن، �ْذَهْب ل� باَرَك �للُّه فيَك. فاِطَمُة: َحوِّ

ُعَمُر: َبْل َغَفَر �للُّه لَُه َوبارَك فيِه. �ْمِض يا ُغَصْيُن، َو�ْسَتْغِفِر �للَّه لي َولََك.

)َيْنِشُج ُغَصْيٌن ُهَنْيَهًة ثُمَّ َيْخُرُج(

عاً( و�َر�أْساُه! )َيَتهاوى َعلى ِفر�ِشِه َمْغِشّياً َعَلْيِه( ُعَمُر:)َيِئنُّ ُمَتَوجِّ

فاِطَمُة: َوْي! َقْد ُغِشَي َعَلْيِه يا َمْسَلَمُة!

َمْسَلَمُة: َتَجلَّدي يا �أْختاُه، �إِنَّما ِهَي َغْشَيٌة َوَيفيُق.

ُعَمُر )َيْفَتُح َعْيَنْيِه َكالَْمْذعوِر، َوَيِهمُّ �أْن َيُهبَّ َفلا َيْسَتطيُع(: َمْسَلَمُة! َمْسَلَمُة!

َمْسَلَمُة: لَبَّْيَك يا �أميَر �لُمْؤمنيَن.

ُة �لَّتي جاَء بِها ُغَصْيٌن؟ رَّ ُعَمُر: �أْيَن �لصُّ

َمْسَلَمُة: ِهَي ذي يا �أميَر �لُمْؤمنيَن َبْيَن َيَدْيَك.

ُعَمُر: �إِنَّها لَْيَسْت لي يا َمْسَلَمُة، �إِنَّها لَِبْيِت �لماِل. �أوصيَك �أْن َتْحِمَلها �إِلى َبْيِت �لماِل.

 ُهَنْيهة: َقليل من �لزَّمان، َوْقت
   قصير.

 يتهاوى: يسقط.
 َوْي: �سم فعل بمعنى �أتعّجب.

: �ترْك.  خلِّ
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َمْسَلَمُة: َساأْفَعُل يا �أميَر �لُمْؤمنيَن.

ُعَمُر: َجز�َك �للُه َعنّي َخْير�ً ياْبَن َعّمي، َو�أنِْت يا فاِطَمُة.

فاِطَمُة )ُمَتَجلِّدًة(: نََعْم يا �أميَر �لُمْؤمنين.

؟ ُعَمُر: َهْل لَِك �أْن تُِحلّيني ِمْن كُلِّ َحقٍّ لَِك َعَليَّ

فاِطَمُة )َتْبكي(: َقْد َفَعْلُت يا �أميَر �لُمْؤمنيَن؟

ُعَمُر: َجز�ِك �للُه َعنّي َخْير�ً ِمْن َزْوٍج صالَِحٍة! �أْسَتْوِدُعِك �للَه يا فاِطَمُة. 

في  لي  َوباِرْك  بَِقضائَِك،  �أْرِضني  �للُّهمَّ  �أْعلى(  �إِلى  بَِبَصِرِه  )َيْشَخُص 

ْرَت َتْعجيلاً.    َقَدِرَك، َحتّى ل� �أِحبَّ لِما �أّجْلَت َتاأْخير�ً، َول� لِما �أخَّ

)َيَتَهلُّل َوْجُهُه بِالِْبْشِر َفْجاأًة( َمْرَحباً.. بِكر�ٍم َطيِّبيَن!

فاِطَمُة: بَِمْن يا �أميَر �لُمْؤمنيَن؟

ُعَمُر: بِهِذِه �لوجوِه �لَّتي لَْيَسْت بُِوجوِه �إِنٍْس َول� جاّن.

فاِطَمُة: نَْفسي ِفد�ؤَك يا ُعَمُر!

آِخَرُة نَْجَعلُها لِلَّذيَن ل� ُيريدوَن ُعلُّو�ً في  ُعَمُر)َكاأنَُّه لَْم َيِع َشْيئاً ِمّما َحْولَُه( يتلو قولَُه تعالى: "تِْلَك �لّد�ُر �ل�

د�ً َعْبُدُه َوَرسولُُه. �ل�أرِض ول� َفساد�ً َو�لعاِقَبُة لِْلُمتَّقيَن". �أْشَهُد �أْن ل� �إلَه �إل� �للُّه، َو�أْشَهُد �أنَّ ُمَحمَّ

ُد َمْسَلَمُة وفاِطَمُة �لّشهاَدَتْيِن في ِرقٍَّة َوُخشوٍع( )ُيَردِّ

ُعَمُر: )َيْصحو َصْحَوًة( ُغَصْيُن! �أْيَن ُغَصْيٌن؟

َمْسَلَمُة )ُمَتَجلِّد�ً(: َقْد َمضى لَِسبيِلِه يا �أميَر �لمؤمنيَن.

ُعَمُر )بَِصوٍت َضعيٍف(: �لَحْمُد للِه.

)َيَتَحْشرُج( �للُّهمَّ �ْغِفْر.. لَِعْبِدَك.. ُغَصْيٍن.. َو�ْغِفْر.. لَِعْبِدَك.. ُعَمَر.. َمَع َعْبِدَك.. ُغَصْيٍن.

 )ُيْسِلُم �لّروَح(

 َيْشَخُص بَِبَصِرِه: َيَتجه، 

ُق بَِبَصِرِه.   ُيَحدِّ

 ُمَتَجلِّد�ً:  ُمَتَصّبر�ً.

ُد صوُت    َيَتَحْشرُج: يتَردَّ
  �لنََّفس عند �ل�حتضاِر.



٨٨

 الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

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

جاَبَة �لّصحيحَة لُِكلٍّ ِمّما ياأتي: ١ نَْختاُر �ل�إ

�أ- ما َنوُع َمْسَرحيَِّة )هكذ� َلِقَي �للَه ُعَمُر(؟

١- تاريخّيٌة.         ٢- �جتماعّيٌة.              3- وَطنّيٌة.                 ٤- فلَسفّيُة.

ب- َمِن �لُمخاَطُب في ِعبارِة: ''َوْيَلَك يا ْبَن َعْبِد �لَمِلِك''؟

 ١-ُغصيٌن.         ٢- َمْسَلَمُة.                3- ُعَمُر بُن َعْبِد �لَعزيِز.   ٤- صاحُب �لُغلاِم.

"؟ ج- ماذ� َيْعني َقوُل ُعَمَر: "َهْل َلِك �أْن ُتِحّليني ِمْن ُكلِّ َحقٍّ َلِك َعَليَّ

ها.    ٢- �أْن تتناَزَل َعْن حّقها في �لمير�ِث. ١- �أْن تُساِمَحه عن كُلِّ ذنٍب �قترفُه بِحقِّ

3- �أْن َتْصُدَقُه َبْعَد موتِِه وَتَبرَّ بِه.                ٤- �أْن تُحافَظ على حقوقه.

٢  َمْن كاَن ِعْنَد ُعَمَر بِن َعْبِد �لَعزيِز َوُهَو َعلى ِفر�ِش �لَمَرِض؟

ُم �لطَّعاَم و�لّشر�َب للخليفِة عمَر بِن َعْبِد �لَعزيِز؟ 3  َمْن كاَن ُيقدِّ

ُم �لِحساَء �لَمسموَم لِْلَخليَفِة. ٤  نَِصُف ملاِمَح �لُغلاِم َوُهَو ُيَقدِّ

5  نَْذكُُر َمْوِقَف �لَخليَفِة ِمِن �تّهاِم كُلٍّ ِمْن فاِطمَة وَمسَلَمَة لِْلُغلاِم ُغَصْيٍن.

َئ ِمْن َرْوِع ُغَصيٍن؟ ٦  َكْيَف حاوَل �لَخليَفُة ُعَمُر بُن َعْبِد �لَعزيِز �أْن ُيَهدِّ

مِّ لَُه؟ ٧  لِماذ� لَْم ُيَكلِِّم �لَخليَفُة ُغَصيناً َرْغَم َمْعِرَفِته بَِدسِّ �لسُّ

ُة �لّتي َبَعَث فيها �لَخليَفُة �لُغلاَم ُغَصْيناً؟ 8  ما �لَمَهمَّ

٩  نْذكُُر ما �أفضى بِه �لَخليَفُة ُعَمُر بُن َعْبِد �لَعزيِز لفاِطَمَة.

١٠  َطَلَب �لَخليَفُة ُعَمُر بُن َعْبِد �لَعزيِز ِعْنَدما �أفاَق ِمْن َغْشَيِتِه، َطَلَبْيِن، ما ُهما؟
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 ثانيًا- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب َعن ال�أسئلة ال�آتيِة:

حيَحَة مّما َبْيَن �لقْوَسْيِن: جاَبَة �لصَّ ١ َنْختاُر �ل�إ

ٌد(.   �أ- �لَمكاُن في �لَمْسَرحيَِّة:               )و�حٌد، ُمَتَعدِّ

ٍد، ُمَحّدٌد(.  ب- �لّزماُن في �لَمْسَرحيَِّة:               )َغْيُر ُمَحدَّ

 ج- َشْخصّياُت �لَمْسَرحيَِّة:              )َحقيقّيٌة، خيالّيٌة(.

 د- �ل�أْحد�ُث في �لَمْسَرحيَِّة:             )ُمَفكََّكٌة، َُمَتر�بَِطٌة(.

َدٍة(. َدٌة، َغْيُر ُمَحدَّ  هـ- خاتَِمُة �لَمْسَرحيَِّة:                   )ُمَحدَّ

ِم )�لُعْقدة( في �لَمْسَرحّيِة؟   ٢  �أْيَن َتْكُمُن َلْحَظُة �لتَّاأزُّ

تيَتْيِن:  ُح َجماَل �لّتصويِر في ُكلٍّ ِمَن �لِعبارَتيِن �ل�آ 3  ُنوضِّ

    ل� �أْذكُُر �إِلّ� �أنّني َشِرْبُتُه، َفَكاأنَّما �أْشَرُب �لّرصاَص �لّذ�ئَِب.

    َعسى �أْن َيكوَن َقْد �أَحسَّ بِما َيجوُل في قُلوبُِكْم َفَرِكَبُه ِمْن َجّر�ِء ذلَك َخْوٌف.

ُح ذلَك. ٤  َضَرَب �لَخليَفُة ُعَمُر بُن َعْبِد �لَعزيِز  َمثَلًا في �ْلَعْفِو ِعْنَد �لَمْقِدَرِة، ُنوضِّ

تي: ْعريِّ �ل�آ 5 َنسَتخِرُج ِمَن �لمْسَرحّيِة ما َيتَِّفُق َومعنى �لَبْيِت �لشِّ

َمْع                           )�لّشافعّي(      َفاْقَنْع ول� َتْطَمْع فلا          َشْيٌء َيشيُن ِسوى �لطَّ

٦ ُنَبيُِّن ِصَفتيِن ِلفاطمَة زوجِة ُعَمَر بِن َعْبِد �لَعزيِز.

ْلُه َعّمْن �أعطاُه �إّياه، علاَم  ٧  ساأَل ُعمُر بُن َعْبِد �لَعزيِز �لُغلاَم َعْن �لَمْبلِغ �ّلذي �أَخَذُه، وَلْم يْساأ

َيدلُّ ذلَك؟

ٌة، ُنبّيُن موِقفًا �أثاَر �إْعجاَبنا �أكثَر ِمْن َغْيِرِه. 8 َظَهَر في �لَمْسَرحّيِة مو�ِقُف ِعدَّ

٩  لو كان �أَحُدنا َمكاَن �لَخليَفِة، كيَف َيَتَصرَُّف؟
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 ثالثًا- اللّغة:

جاَبَة �لّصحيَحَة ِمْن َبْيِن �لَقْوَسْيِن فيما َياأْتي: ١- نَْختاُر �ل�إ

، َيْرَتِفُع(. ْمُع ِمْن َعْيَنْيِه(؟     ) يَتَدفَُّق، يْشَتدُّ �أ- ما ُمر�ِدُف َكِلَمِة )َيْطِفُر( في ُجْمَلِة: ) َيْطِفُر �لدَّ

ب- ما نوُع �ل�ستثناِء في ُجْمَلِة: )ل� �أَحَد َيْسقي �أميَر �لُمْؤمنيَن َغْيري وَغْيُر ُغَصْيٍن خاِدِمِه(؟

ٌغ، تامٌّ موجب، تامٌّ غير موجب(. )ُمَفرَّ

شارة )ذِلَك( في ُجملِة:  )َلَعلَّ �أَحدً� َدَفَعُه �إِلى ذلَك يا �أميَر �لُمْؤمنيَن(؟  ج- َعلاَم َيعوُد �سُم �ل�إ

، ِخدمة �لَخليَفِة، �أخذ �لماِل(. مِّ                                                   )َدّس �لسُّ

د- ما نوُع �لُمنادى في ُجْملِة: )ل� َتُقْل يا َمْسَلَمُة، ما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم(؟ 

                                                    )نكرة مقصودة، ُمضاف، علم مفرد(.

رِط، �لَقسِم. ٢- نَُمثُِّل ِمَن �لمْسَرحّيِة َعلى كُلِّ �أسلوٍب مّما ياأتي:  �ل�ْستفهاِم، �لّدعاِء، �لشَّ
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... بُّ        يا َلْيُل، الصَّ

:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

ِه َوَفْقِد َبَصِرِه، ثُمَّ َفْقِد �أبيِه  �أبو �لَحَسِن َعلّي �لَقْيَرو�نِّي �لُحَصرّي، نُِكَب في ُطفولَِتِه بَِفْقِد �أمِّ

ْعَر، ثُمَّ �نَْتَقَل �إلى َسْبَتَة،  في َمْطَلِع َشبابِِه. عاَش في �لَقْيرو�ِن َو�ْشَتَغَل في �لتَّْدريِس، َونََظَم �لشِّ

ْعِر، ثُمَّ عاد �إِلى َطْنَجَة، َوَمَكَث فيها َحتّى َوفاتِِه.   َولََمَع نَْجُمُه في عالَِم �لشِّ

َعْبِد  �أبا  أميَر  �ل� فيها  َمَدَح   ، �لُحَصريِّ َقصائِِد  �أْشَهِر  ِمْن   )... بُّ �لصَّ لَْيُل،  )يا  وَقصيَدُة 

أبياُت �لّتي بّْيَن �أيدينا َتَمْحَورْت َحْوَل َمعاني  د�ً ْبَن طاهر صاحَب ُمْرِسَيَة. و�ل� �لرَّْحمِن ُمَحمَّ

َشَرٍك،  ِمْن  َتْنصُبُه  َوما  و�لُعيوِن،  و�لَقَلِق،  أَرِق  �ل� ِمَن  ُبُه  تَُسبِّ َوما  �لّصباَبِة،  �لتّقليديِّة:  �لَغَزِل 

ْوِق، َوما َيْفَعلُُه بالّدموِع ِمْن َشَرٍق.  َو�لشَّ

َوِمّما َيْلِفُت �لنَّظَر في هذِه �لَقصيَدِة َكْثَرُة ما عوِرَضْت بِِه ِمْن �لَقصائِد، َوِمّمن عاَرَضها ِمْن 

ُشعر�ِء �لَعْصِر �لَحديث: �أبو �لقاسِم �لّشابّي، و�أحمُد شوقي، وبشارُة �لخورّي.

�أبو �لَحسن �لَقيرو�نّي  
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: �لعاِشُق. بُّ ــــبُّ َمتى َغـــــــُدُه    �أِقــيـــــــــاُم �لــّســـــاَعِة َمـــْوِعــــُدُه؟    �لصَّ ١- يـا لَْيـــُل، �لصَّ

ُدُه َقــــــــُه     �أَســـــــــٌف لِـــــْلَبْيــــــــِن ُيـــــــــَردِّ ـَاأرَّ ـــّمـــــــاُر فــ ٢- َرَقـــــــَد �لسُّ

3- َفَبكــــــاُه �لنَّْجــــــُم وَرقَّ لَـــــــــــــُه     ِمّمـــــــا َيْرعــــــــــــاُه وَيـــــْرُصـــــــــُدُه

ُدُه ٤-َكِلــــٌف بَِغـــــز�ٍل ذي َهـــَيــــــــــٍف     َخــــــــْوُف �لو�شـــــــيــــَن ُيــــَشــــرِّ

5- نََصَبـــــْت َعْينـــــاَي لَُه َشــَركــــــــاً      فـــي �لــنَّــــــــــْوِم َفـَعــــزَّ َتــــَصيُّــــــُدُه

ــــْرِب َسبــــــــانــــــي �أْغَيــــــُدُه ٦- َوَكفـــى َعَجبـــــاً �أنّـــي َقِنــــــــٌص      للسِّ

٧- َيْنضـــــو ِمْن ُمْقَلِتــــــهِ  َسْيفــــــــــاً      َوَكــــــــاأنَّ نُعـــاســـــــــاً ُيْغِمــــــــــُدُه

ــــــُدُه 8- َفُيـــــريُق َدَم �لُعــّشـــــــاِق بِـــــــــــــِه       و�لـــويـــُل لِـــَمـــــــْن َيَتـــَقـــــلَـّ

٩- َكـــــّلا، ل� َذنْـــَب لَِمْن َقَتَلــــــْت     َعْيــــنــــاُه َولَـــْم َتْقُتــــــــــْل َيــــــــُدُه

ُدُه ْيـــــــــِه َتــــــــــــَورُّ ١٠- يــــا َمْن َجَحَدْت َعْيناُه َدمـــــــي     َوَعــــلـــــى َخـــــدَّ

١١- َخــد�َك َقْد �ْعَتــــــَرفــا بَِدمــــــــي      َفَعــــــلاَم ُجفـــــــونَُك َتْجَحـــــــــُدُه؟

ـــــــــُدُه أعيـــــُذَك ِمْن َقْتلــــــــــي    َو�أُظــــــــنُّـــــَك ل� َتـــــــــَتـــَعمَّ ١٢- �إِنّـــي ل�

١3- بِــاللِه َهـــــِب �لُمْشتـــــاَق َكـًرى      َفَلَعـــلَّ َخيــــــالَــــــــَك ُيْســــِعــــــــُدُه

١٤- ما َضرََّك لَْو د�َوْيـــــَت َضـــــنى    َصـــــبٍّ ُيْدنــيــــَك َوتُْبــــِعــــــــــُدُه؟

ُدُه؟ ١5- َوَغــــد�ً َيقضـــي �أْو َبْعــــَد َغـــٍد   َهـــــْل ِمــــْن نَــــَظــــــٍر َيــــَتــــــَزوَّ

ْمــــِع َيفـــــيـــــُض ُمـــــــَورَُّدُه ــــْوِق لَنا َشـــــــَرٌق   بِالـــــــدَّ ١٦- يا �أْهـــــَل �لشَّ

ــــــُدُه ْهـِر تَُبـــــعِّ ١٧- َيْهــــــوى �لُمْشتـــــاُق لِقاَءكُـــــُم   َوُصــــــــروُف �لــــــدَّ

ــــــــُدُه! أيّــــــــــاُم تَُنـــــكِّ ١8- ما �أْحـــــلى �لــــَوْصَل َو�أْعَذَبـــــُه    لَـــــــــْول� �ل�

ـــــُدُه؟ ١٩- بِالَبْيـــــِن َوبِالِْهْجـــــر�ِن، َفيـــــــــا    لُِفـــؤ�ِدي َكـــــْيـــــَف َتـــــَجلُـّ

ّماُر: جمع سامر     �لسُّ

     �لّساهُر ليلاً.
 �لَبْين: �لِفر�ق.

 َكِلٌف: ُمَتَعلِّق.

 ذي َهَيٍف: َرقيق

 �لَخْصِر.

 َشَركاً: فّخاً.

 �لو�شيَن: �لُحّساد.

 َقِنٌص: صّياٌد.

 �أْغَيُد: مائُل �لُعُنِق،

 و�لُمَتَثنّي في نُعومٍة.

.  َيْنضو: يسَتلُّ

 َكًرى: نُعاس.

 َضنى: َتعب.

 َيقضي: َيموت.

�لفعِل   َمْصدُر    َشَرٌق: 
ُغصَّ  وَيعني  َشِرَق 
�أو  َطعاٍم  ِمْن  بَِشيٍء 

َشر�ٍب في َحْلِقِه.

 َتَجلُُّدُه: َصْبُرُه.
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الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

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

جابَة �لّصحيحَة فيما َياأْتي: ١ نَْختاُر �ل�إ

أبياُت؟      �أ- ل�أيِّ َغَرٍض ِشْعريٍّ َتْنَتمي �ل�

١- �لَمدح.         ٢- �لَغَزل.                  3- �لِحْكَمة.                ٤- �لَفْخر.

    ب- َمْن عاَرَض هذه �لقصيدَة ِمْن ُشعر�ِء �لعصِر �لَحديِث؟

ّياب.     3- �أبو �لقاسم �لّشابّي.     ٤- علّي محمود طه. ١- َجمال َقْعو�ر.   ٢- بدر شاكر �لسَّ

    ج- ما ِسرُّ �أرِق �لّشاعِر َوَسَهِرِه؟

       ١- ِفر�ُق �لَمحبوَبة.  ٢- �لَمرُض.              3- َفْقُده �لَبَصَر.           ٤- َفْقُدُه و�لديِه.

ْهِر(؟    د- ما �لمقصوُد بـ )ُصروِف �لدَّ

١- �أيّاُمه.          ٢- مصائُبه.              3- َمَسّر�تُُه.                ٤- لياليه.

٢ َكْيَف يبدو �لّشاعُر في �لَبْيَتْيِن �لثّاني و�لثّالِث؟

3 نَْذكُُر ِصفاِت �لَمْحبوبِة �لّتي َتغنّى بِها �لّشاعُر؟

ُب �لّشاِعُر في �لَبْيِت �لّسادِس؟ ٤ ِممَّ َيَتَعجَّ

نَْب َعْن َمحبوبِتِه في �لَبْيِت �لثّاني َعَشر؟ 5 لَِم نَفى �لّشاعُر �لذَّ

٦ َكْيَف َتبدو �لَعلاَقُة �لّتي َتْربُِط �لّشاعَر بالَمحبوبِة في �لَبْيِت �لّر�بع َعَشر؟

٧ ما �لّذي َيَتمنّاُه �لّشاعُر في �لَبْيِت �لثّامن َعَشر؟

أبياِت. 8 �ألفاُظ �لّشاعِر َتِشفُّ َعْن َحر�رِة �لّشوِق و�ألَِم �لِفر�ِق، نَُمثُِّل على ذلَِك من �ل�
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 ثانيًا- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عن ال�أسئلة ال�آتيِة:

ُدُه َقـُه         �أَسٌف لِْلَبْيِن ُيـــــــَردِّ مـاُر َفـاأرَّ :       َرَقـــَد �لسُّ ١ قال �لُحَصريُّ

                          َفَبكاُه �لنَّْجُم وَرقَّ لَـُه       ِمّما َيْرعــــــاُه وَيْرُصــــُدُه 

ُدُه ُبُه       َمْقروُح �لَجْفِن ُمَسهَّ     وقال �أحمُد َشوقي:   َحْير�ُن �لقـــلِب ُمَعذَّ

                         وُيناجي �لنَّجــَم وُيتعُبُه       وُيقيــُم �للّيــــَل وُيْقــِعُدُه

    نُو�زُن َبْيَن قوِل �لّشاعرْيِن ِمْن َحْيُث �لَمعاني �لُمْشَتَرَكُة َبْيَنُهما.  

آتيِة: أبياِت �لّشعريِّة �ل� ُح �لّصوَرة �لَفنّـّيـَة في كُلٍّ ِمَن �ل� ٢ نُوضِّ

ُدُه  �أ- َكِلٌف ِبَغَز�ٍل ذي َهَيـٍف       َخْوُف �لو�ِشيـــَن ُيَشــرِّ

ب- َيْنُضو ِمْن ُمْقَلِتهِ  َسْيفًا       َوَكــــاأنَّ ُنعاســــًا ُيْغِمـــُدُه

ج- َخد�َك َقْد �ْعَتَرفا ِبَدمـي       َفَعلاَم ُجفوُنَك َتْجـَحُدُه؟

آتيَة: أبياَت �ل� 3 نَشرح �ل�

�أ - َيْنضو ِمْن ُمْقَلِتهِ  َسْيفــــًا         َوَكاأنَّ ُنعاسًا ُيْغِمــــُدُه

ـــــــُدُه     َفُيريُق َدَم �لُعّشـــــاِق ِبــــِه        و�لويُل ِلَمْن َيَتَقلَّ

ُدُه؟              ب- َوَغَدً� َيْقضي �أْو َبْعَد َغٍد        َهْل ِمْن َنَظــــٍر َيَتَزوَّ

ج- ِبالَبْيِن َوِباْلِهْجـــر�ِن، َفيــا        ِلُفؤ�ِدك َكْيَف َتَجلُُّدُه؟

٤ نَْختاُر �لعاِطَفَة �لّتي يُدلُّ َعَلْيها كُلُّ َبْيت ِشعريٍّ مْن َبْين �لقوسيِن فيما ياأْتي:         

بُّ َمتى َغدُه…                )�لُحْزن، �لّشوق، �لَخوف(  �أ- يا َلْيُل، �لصَّ

ب- ِباللِه َهِب �لُمْشتاَق َكًرى ...             )�لّندم، �ل�ستعطاف، �ل�إعجاب(

 ج-َكِلٌف ِبَغز�ٍل ذي َهَيٍف...                 )�لياأس، �لّزْهد، �ل�إعجاب(
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 ثالثًا- اللّغة:

جاَبَة �لّصحيَحَة ِمْن َبْيِن �لقوَسْين: ١- نَْختاُر �ل�إ

ْرفيُّ لـ )َقِنص( في )َوَكفى َعَجبًا �أني َقِنٌص(؟ )صيَغُة ُمباَلَغٍة، َمْصَدٌر، �ْسُم فاعٍل(. �أ- ما �لَمْعنى �لصَّ

ب- ما نوُع �لَجْمِع في َكِلمِة )ُجفون( في ُجملِة: )َفَعلاَم ُجفوُنَك َتْجَحُدُه(؟ ) ُمَذّكر ساِلم، َتكسيٍر، ُمؤنَّث ساِلم(.

ج- ماذ� ُيفيُد َحْرُف �لَجرِّ في ُجْمَلِة: )باللِه َهِب �لُمشتاَق َكًرى(؟    )�لَقَسم، �ل�ستعانة، �لتَّْبعيض(.

حيَحة: حيَحِة، و�إشاَرَة )×( �أماَم �لِعباَرِة َغْيِر �لصَّ  ٢- نََضُع �إشاَرَة ) / ( �أماَم �لِعباَرِة �لصَّ

 �أ- )      ( �ألفاُظ �لَقصيَدِة ماأخوَذٌة ِمْن بيَئِة �لّشاعر. ب- )      ( �ْسَتْخد�ُم �أسلوِب �لِحو�ِر في �لَقصيَدِة.

نْشاِء. ج- )      ( ُخلوُّ �لَقصيدِة ِمَن �لَبياِن و�لَبديِع.        د- )      (  ُمر�َوَحُة �لّشاعِر َبْيَن �لَخَبِر و�ل�إ

ألفاِظ َوِرقَُّتها.  هـ- )     (  عذوَبُة �ل�

فائِدةٌ اأَدِبيٌَّة: الُمعاَرضاُت في ال�أَدِب الَعَربيِّ

َعر�ِء  عوريِّ َبْيَن �لشُّ ْعريِّ َو�لشُّ أَدِب �لَعَربيِّ َيْعِكُس ُمسَتوى �لتَّفاُعِل �لشِّ �لُمعاَرضاُت َفنٌّ َقديٌم في �ل�
َعْن َطريِق �لتَّاأثُِّر َو�لتَّاأثيِر، َوَتعني �لُمعاَرَضُة �أْن َيْنُظَم �لّشاِعُر َقصيَدًة ُيَقلُِّد فيها َقصيدًة َمشهوَرًة لِشاعٍر �آَخَر 

. في �لَوْزِن َو�لقاِفَيِة َو�لرَِّويِّ
َمعانيها  َوِرقَِّة  لَِجوَدتِها  بِالُمعاَرَضِة؛  َحِظَيْت  �لَّتي  �لَقصائِِد  �أكَثِر  ِمْن   ) بُّ �لصَّ لَْيُل  )يا  َقصيدُة  َوتَُعدُّ 
ِمْنو�لِها،  َعلى  نََسجو�  شاِعر�ً،  َوتِسعيَن  َثلاَثٍة  َعْن  َينوُف  ما  عاَرَضها  َفَقْد  َمكانَِتها،  َوُعلُوِّ  َوَسْيروَرتِها، 
َوَقلَّدوها، َوَتَفنَّنو� في ُمحاكاتِها، لِكنَّهم -َكما قاَل َبعُض �لنُّقاِد- لَْم ُيد�نوها َجوَدًة َو�إِحكاماً َو�إْبد�عاً، َمَع 
عر�ِء �أحمد شوقي في  ، َو�أْقطاٌب ُيُشاُر �إِلَْيهم بِالَبناِن، َوِمْن �أْبَرِز هؤل�ِء �أميُر �لشُّ عِر �لَعَربِيِّ �أنَّهم �أْعلاٌم في �لشِّ

َقصيَدتِِه )ُمْضناَك َجفاُه َمْرَقُدُه(، �لَّتي َيقوُل في َمْطِلِعها:
ُدُه ـــــــــَم ُعوَّ       ُمْضــــــناَك َجفـــــاُه َمَرَقــُدُه         َوَبكـــــاُه َوَرحَّ
ــــــُدُه ُبـــــُه        َمْقروُح �لَجْفِن ُمَسهَّ       َحْيـــر�ُن �لَقــــــْلِب ُمَعذَّ
ــــُدُه ــــْخَر َتَنهُّ ُهُه        َوُيذيُب �لصَّ         َيْسَتهوي �لــــــُوْرَق َتـــــاأوُّ
ُدُه      َوَيْخِتُمها بَِقولِِه:      ما ُخْنُت َهو�َك َول� َخَطَرْت         َســــْلوى بِالَقـــْلِب تَُبــــرِّ

َعر�ِء  عوريِّ َبْيَن �لشُّ ْعريِّ َو�لشُّ أَدِب �لَعَربيِّ َيْعِكُس ُمسَتوى �لتَّفاُعِل �لشِّ �لُمعاَرضاُت َفنٌّ َقديٌم في �ل�
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  الَعروُض

الَبْحُر الُمْحَدُث

آتَيَة: أبياَت �ل�  نَْقَر�أ �ل�

َثْر ١- َلْم َيَدْع َمْن َمضى ِلّلذي َقْد َغَبْر     َفْضَل ِعْلٍم ِسوى �أْخِذِه ِباْل�أ

بُّ َمتى َغُدُه              �أقياُم �لّساعِة َمْوِعُدُه؟ ٢- يا َلْيُل �لصَّ

3- َيْنضو ِمْن ُمْقَلِتهِ  َسْيفًا               َوَكاأنَّ ُنعاسًا ُيْغِمـُدُه 

أّوَل َعروضّياً، نَِجُد �أنُّه َعلى �لنّْحِو �ل�آتي:  �إذ� َقطّْعنا �لَبْيَت �ل�

ـْ لـ   ذيَمْن َمـ ضىلَْم  َيـ  َدْع  بِْل �أ َثْر�أْخـ  ِذ  هيمْن ِسـ  وىَفْضـ َل ِعْلـَقْد  َغـ  َبْر       لِل

- ٮ -   - ٮ -   - ٮ -  - ٮ -  - ٮ - - ٮ -  - ٮ -   -  ٮ -

 فاِعلُْن        فاِعلُْن        فاِعلُْن        فاِعلُْن        فاِعلُْن        فاِعلُْن        فاِعلُْن        فاِعلُْن      

أْصليَُّة لِْلَبْحِر  ئيَسُة �ل� نُلاِحُظ �أنَّ َتْفعيلاِت �لَبْيِت جاَءْت َجميُعها َعلى َوْزِن )فاِعلُْن(، َوِهَي �لتَّْفعيَلُة �لرَّ

ْطِر �لثّاني)�لَعُجِز(، دِر(، وِمْثَلها في �لشَّ ِل ِمَن �لَبْيِت )�لصَّ أوَّ ْطِر �ل� َرْت �أْرَبَع َمّر�ٍت في �لشَّ �لُمْحَدِث، و�أنَّها َتَكرَّ

ْدِر، َو�أْرَبعاً في �لَعُجِز َبْحَر �لُمْحَدِث. ُر فيِه )فاِعلُْن( َثماني َمّر�ٍت، �أربعاً في �لصَّ َوُيَسّمى �لَبْحُر �لّذي َتَتَكرَّ

 �أّما �لَبْيتاِن: �لثّاني و�لثّالُث َفُيَقطَّعاِن َعلى �لنَّْحِو �ل�آتي: 

ِعـ  ُد  هوَعـ  ِة  َمْوُمْسـ   سا�أ  قـِ   ياَغـ   ُد  هو       ُب  َمـ  تىلُصـ  َصـْبـيا  لَيـ

ٮ ٮ -ٮ ٮ - -  -  ٮ ٮ -ٮ ٮ -         ٮ ٮ -  -  -  -  -

َفِعلُْنَفِعلُْنَفْعلُْنَفِعلُْنَفِعلُْنَفِعلُْنَفْعلُْنَفْعلُْن

ِمـ ُد هوَسْن ُيْغـ َن نُـ عاَو َكـ �أْنَسْيـ  َفْن          لَـ  ــتـِ  هي ِمْن  ُمْقـَيْنـ  ضو

ٮ ٮ --  -ٮ ٮ -  ٮ ٮ --  -ٮ ٮ -  -  --  -

َفِعلُْن َفْعلُْنَفِعلُْنَفِعلُْنَفْعلُْنَفِعلُْنَفْعلُْنَفْعلُْن



9٧

 نُلاِحــُظ َبْعــَد َتْقطيــِع �لَبْيَتْيــِن: �لثّانــي و�لثّالـِـِث �أنَّ َتْغيُّــر�ً َطــَر�أ علــى �لتّْفعيلــِة �ل�أصلّيــِة )فاِعلـُـن(، َحْيــُث جــاَءْت 

أْكَثــِر  بِصورتيــِن �أخرَيْيــِن ُهمــا: ) َفِعلـُـْن ب ب -، وَفْعلـُـن - -(، فَتَنّوَعــت َتْفعيلاتُُهمــا َبْيــَن هاتيــِن �لّصوَرَتْيــِن �ل�

�ْسِتْعمال�ً.

ْدِر، و�أرَبع َتْفعيلاٍت في �لَعُجِز. ُن َبْحُر �لُمْحَدِث ِمْن َثماني َتْفعيلاٍت: �أرَبع َتْفعيلاٍت في �لصَّ ١- َيَتَكوَّ

صلّيُة ِلْلَبْحِر �لُمْحَدِث، ِهَي: )فاِعُلن - ٮ - (، َوَتِرُد في �لَبْيِت �لّتامِّ �لّصحيِح، وُهَو  ٢- �لّتْفعيَلُة �ل�أ
نادٌر في �لّشعِر �لَعموِديِّ .

3- ِلَتْفعيَلِة )فاِعُلن( صوَرتاِن، ُهما: ) َفِعُلن ٮ ٮ -( و)َفْعُلْن - - (، وهاتاِن �لّصوَرتاِن َتِرد�ِن في 
َجميِع �أْجز�ِء �لَبْيِت.

ُن َبْحُر �لُمْحَدِث ِمْن تكر�ُر )فاِعُلْن - ٮ -( �أو �إِْحدى صوَرَتْيها �أربَع مّر�ٍت في ُكلِّ َشطٍر  ٤- َيَتَكوَّ
. ِمَن �لَبْيِت �لّشعريِّ

5- ِمْفتاح �لَبْحِر �لُمْحَدِث ُهَو:

              َحَركاُت �لُمْحَدِث َتْنَتِقُل         َفِعُلْن  َفْعُلْن  َفِعُلْن  َفِعُلْن

ْوَسَط   ْخَفَش �ل�أ ٦- َلْم َيَتعرَّض �لخليُل بُن �أحمَد و�ِضُع ِعْلِم �لَعروِض لهذ� �لَبْحِر، لِكنَّ �ل�أ
تلميَذ سيبويه تد�رَك هذ� �لَبْحَر على �لَخليِل، َومْن ُهنا جاءت َتْسِمَيُتُه بالُمتد�رِك �أو �لُمْحَدِث.

نسَتْنِتُج:

 تدريباٌت: 

َتدريب )1(

جاَبَة �لّصحيَحَة فيما ياأتي:   نَْختاُر �ل�إ

صلّيُة للَبْحِر �لُمْحَدِث؟ �أ- ما �لّتْفعيلُة �ل�أ

١- َفِعلُْن.                  ٢- فاِعلُْن.            3- َفْعلُْن.               ٤- فاِعُل.

ب- ما عدُد تفعيلاِت َبْحِر �لُمْحَدِث؟

  ١- ِستُّ َتْفعيلاٍت.      ٢- �أْرَبُع َتْفعيلاٍت.     3- َثماني َتْفعيلاٍت.     ٤- َتْفعيلتاِن.
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َتدريب )٢(

آتَيَة ِمَن �لَبْحِر �لُمْحَدِث، ونَْذكُُر �لتّْفعيلاِت في كُلٍّ ِمْنها: أبياَت �ل�  نَُقطُِّع �ل�

ُدُه                     )�لُحَصرّي(     َكِلٌف ِبَغز�ٍل ذي َهَيـٍف          َخْوُف �لو�شيَن ُيَشرِّ

َنَصَبْت َعْيناَي َلُه َشـَركًا          في �لنَّْوِم َفَعزَّ َتَصـيُّــُدُه

ْرِب َسباني �أْغَيــُدُه َوَكفى َعَجبًا �أّني َقِنــٌص          للسِّ

ــُدُه                      )خالد عبد �لهادي(  هـد�ِء ُيَؤكِّ ُدُه           َوَدُم �لشُّ َقَســٌم يـا ُقــــْدُس �أَردِّ

ــــُدُه  َمـهِّ ْشـــلاِء �أ َقَسمًا بالنَّْصِر َطريُق �لَعْو    م     َدِة ِباْل�أ

َتدريب )3(

آتيَة، ونَُمّيُز ما جاَء ِمْنها َعلى �لَبْحِر �لُمْحَدِث، َوما جاَء على َبْحِر �لَهَزِج:  أبياَت �ل�  نُْنِشُد �ل�

ْمــُس َو�أْطَرَبــــُه       َوَشجاُه �ْلَيْوُم َفما َغُدُه؟                               )�أبو �لقاسم �لّشابّي( ١- َغّنــاُه �ل�أ

٢- َعَرْفُت �لَمْنِزَل �لخــــالي      َعفا ِمْن َبْعـــِد �أْحـــو�ِل                                 )َلبيد بن ربيعَة(

ُدُه                                )�أحمد حسن �لّرحيم( 3- َشْعٌب ِباْلَحقِّ َعَلْت َيُدُه      �أْفنـــاَك َو�أْنـَت ُتَهـــدِّ

٤- �إذ� �أْصَبْحَت في ُعْســــٍر      فلا َتْحــَزْن َلُه و�ْفَرْح                                         )�لَبهاء ُزهير( 

 ج- َمِن �ّلذي َتد�رَك �لَبْحَر �لُمْحَدَث َعلى �لخليِل؟

َؤلّي.     ٢- �ل�أخفُش �ل�أوسُط.     3- �ل�أخفُش �ل�أصغُر.       ٤- سيبويه.  ١- �أبو �ل�أسود �لدُّ

آتييِن:        نَْكُتُب قّصًة في و�حٍد ِمَن �لموضوعيِن �ل�
َر ِبِه؛ ِلَيْشَهَد َشهاَدَة زوٍر، لِكنَّ ضميَرُه �ستيقَظ، وُهَو و�قٌف �أماَم �لقاضي، وَشِهَد  ١- َرُجل فقير ُغرِّ

. بالحقِّ
٢- �أّم و�بنها فّرقت بيَنهما �لّنكَبة عام ١٩٤8م، ُثّم �جَتمعا َبْعَد ِسّتين عامًا.

 
التّعبيُر

آتييِن:        نَْكُتُب قّصًة في و�حٍد ِمَن �لموضوعيِن �ل�
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

)الفيسبوك(    

َفضاءٌ َمْعِرفيٌّ َوَتواُصٌل اْجِتماعيٌّ 
الَوْحَدُة
 الّسابعة

َيْشَهُد �لعالَُم �نِْفجار�ً َمْعِرِفّياً، َوَثْوَرًة تِْكنولوِجّيًة طالَْت َمر�ِفَق �لَحياِة قاِطبًة، َبْعَد �أْن �أْصَبَح �لعالَُم 

َمْوِقُع  �أل� َوُهَو  �لتِّقنيَِّة �لَحديَثِة،  ُمْفَردٍة ِمْن ُمْفَرد�ِت  ْوَء َعلى  ُيَسلُِّط �لضَّ َقْريًة َصغيرًة، وهذ� �لَمقاُل 

ِمْنه  فاَدِة  �ل�إ وَمدى  و�إيجابّياتُُه،  َعْنها،  َوَتَميُُّزُه  لكترونيَِّة،  �ل�إ َبَكِة  بالشَّ َحْيُث علاَقُتُه  ِمْن  )�لفيسبوك( 

ر�ً، َوَسْلِبّياتُُه، َوَكْيِفيَُّة �لتَّعاطي َمَعه، َو�لَحدُّ ِمْن َتاأْثيِرِه في �لجيِل �لُمْسَتْخِدِم لهذ� �لعالَِم  َمْعِرفًة َوَتَطوُّ

. �ل�ْفِتر�ِضيِّ

)فريق �لتّاأليف(
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ِمّما ل� َشكَّ فيِه، �أنَّ �لتََّطُور�ِت �لتِّْكنولوِجيََّة �لَحديَثَة في ُمْنَتَصِف َعْقِد �لتَّْسعيِنّياِت ِمِن �لَقْرِن �لماضي 

�أْحَدَثـْت نَْقلـًة نَْوِعّيـًة، َوَثـْورًة َحقيِقّيـًة فـي عالَـِم �ل�تِّصـاِل َو�لتَّو�ُصـِل؛ �إِِذ 

نَْترنِـْت، فـي �أْرجـاِء �لَمْعمـوَرِة كافّـًة، َوَرَبَطـْت �أْصقاَع  �نَْتَشـَرْت َشـَبَكُة �ل�إِ

هـذ� �لعالَـِم بَِفضائِهـا �لو�ِسـِع، َوَعبَّـَدِت �لطَّريـَق لِلُمْجَتَمعـاِت لِلتَّقـاُرِب 

َغبـاِت، َحْيـُث �أفـاَد كُلُّ ُمَتَصّفـٍح  أْفـكاِر َو�لرَّ آر�ِء َو�ل� َو�لتَّعـاُرِف، َوَتبـاُدِل �ل�

لِهِذِه �لَشـَبكاِت ِمَن �لَوسـائِِط �لُمَتَعِدَدِة �لُمتاَحِة فيها، ثُمَّ َظَهَرِت �لَمو�ِقُع 

ـْخِصيَُّة، َوَشـَبكاُت �لُمحاَدَثـِة �لَّتـي كاَن لَهـا  نـاُت �لشَّ لِْكترونِيَّـُة َو�لُمَدوَّ �ل�إِ

ْعـلاِم �لَحديـِث َوَشـْكِلِه، َو�أْرَسـْت َدعائَِم  َدْوٌر َكبيـٌر فـي َتْغييـِر َمْضمـوِن �ل�إِ

نَـْوٍع ِمـَن �لتَّو�ُصـِل َبْيـَن �أْصحابِهـا، َوُمْسـَتْخِدميها ِمـْن ِجَهـٍة، َو�لُمْسـَتْخِدميَن �أنُْفِسـِهْم ِمـْن ِجَهـٍة �أْخرى.

 ، ــنو�ِت �ل�أخيــَرِة  نَْوعــاً ِمــَن �لتَّو�ُصــِل َبْيــَن �لَبَشــِر فــي َفضــاٍء �إِلْكترونـِـيٍّ �ْفِتر�ِضــيٍّ وَشــِهَد �لعالـَـُم فــي �لسَّ

َي هــذ� �لَنــْوُع ِمــَن  ــعوِب، َو�ألغــى �لُحــدوَد، َوز�َوَج َبْيــَن �لثَّقافــاِت. ُســمِّ َقــرََّب �لَمســافاِت َبْيــَن �لشُّ

ــَبكاُت، و�ْســتاأَْثَرْت بُِجْمهــوٍر  َدْت هــِذِه �لشَّ ــدَّ ، َوَتَع ــاِس َشــَبكاِت �لتَّو�ُصــِل �ل�ْجِتماِعــيِّ ــَن �لنّ �لتَّو�ُصــِل َبْي

ــِم َدْور�ً بــاِرز�ً فــي �لتَّْعريــِف بِهــِذِه  ــُة فــي �لعالَ ياِســيَُّة َو�لطَّبيِعيَّ أْحــد�ُث �لسِّ ِت �ل� و�ِســٍع ِمــَن �لُمهتّميــن، َو�أدَّ

ــريَعِة َو�لرَّســائِِل  أْخبــاِر �لسَّ ــَبكاِت فــي �إِيصــاِل �ل� ــِل كاَن �لَفْضــُل �أْيضــاً لِهــِذِه �لشَّ ــَبكاِت. َوفــي �لُمقابِ �لشَّ

ــَبكاِت َوُســْرَعِة  أْحــد�ِث؛ مــا ســاَعَد فــي ُشــْهَرِة هــِذِه �لشَّ َدِة �لَوســائِِط، َوَمقاِطــِع �لفيديــو َعــْن تِْلــَك �ل� �لُمَتَعــدِّ

هــا: )�لفيســبوك(، و)تويتــر( َوَغْيُرُهمــا. �نِْتشــاِرها، َوِمــْن �أَهمِّ

ــِل  ــْن جي ــٍة ِم ــْم، َوبِخاصَّ ــاِس َوَتجاُوبِِه ــَن �لنّ ــٍر ِم ــوِل َكثي ــْت بَِقب ــٌة َحِظَي ــَبَكٌة �ْجِتماِعيَّ َو)�لفيســبوك( َش

ــٍب ُيْدعــى )مــارك  ــْخِصيٍَّة  لِطالِ ــٍة َش نَ ــّدى ُحــدوَد ُمَدوَّ ــَي ل� َتَتَع ــِم، َوِه ــِع �أرجــاِء �لعالَ ــباِب فــي َجمي �لشَّ

ــِة؛  أْمريِكيَّ ــارد( �ل� ــِة )هارف ــاِب جاِمَع ــي ِرح ــاَم ٢٠٠٤م، ف ــباَط ع ــي ُش ــاأتِها ف ــِة نَْش ــي بِد�َي ــرج( ف زوكربي

ــِه  ــْم َيْخُطــْر بِبالِ ــِه، َولَ ــِة، َوبُِحــدوِد �أْصِدقائِ ــُه )�لفيســبوك( َمْحصــورًة  فــي نِطــاِق �لْجاِمَع نَُت ــْت ُمَدوَّ �إِْذ كانَ

)الفيسبوك(    

، َوَتواُصٌل اْجِتماعيٌّ  َفضاءٌ َمْعِرفيٌّ

  نَْقلًة: �نتقال�ً.
  �أْصقاَع: �أنحاَء.
  َعبََّدْت: َهّياأت.
  ُمَتَصّفٍح: ُمطِّلٍع.

نَُة: موقٌع �إلكترونّي    �لُمَدوَّ
   َيْكُتُب  فيه صاحُبُه �أفكاَره

   وما ير�ه متعلِّقاً بها.
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ٍة َزَمِنيَّــٍة َقصيــَرٍة ِجــّد�ً، �إْذ َتَخطَّــْت  َونَــَة َســَتْجتاُح �لعالـَـَم �ل�ْفِتر�ِضــيَّ فــي ُمــدَّ َوَصديَقْيــِن لَــُه �أنَّ هــِذِه �لُمدَّ

ــِة. ــَك �لَمْنِطَق ــد�ِرِس تِْل ــِة، َو�نَْتَشــَرْت فــي َم ُشــْهَرتُها ُحــدوَد �لْجاِمَع

أنَُّه َيْجَعـُل �لعالََم َمديَنـًة �أْو َقْرَيًة  َومـا لَِبـَث َمْوِقـُع )فيسـبوك( �أْن َغـد� َمْظَهـر�ً ِمـْن َمظاِهـِر �ل�نِْفتـاِح؛ ل�

َيَتو�َصـُل فيهـا �لنّـاُس بِاآر�ئِِهْم َو�أْفكاِرِهـْم َوُصَوِرِهـْم، َوهذ� ما َيْجَعلُُه َمْظَهـر�ً �إيجابِّياً ِمْن َمظاِهِر �ل�نِْفتاِح، 

َمِنيَّـِة. ومـن �إِيجابِّيـاِت  أْشـخاَص َبْعَضُهـْم بَِبْعـِض َبعيـد�ً َعـِن �لَحو�ِجـِز �لَمكانِيَّـِة َو�لَفو�ِصـِل �لزَّ َيِصـُل �ل�

َوِل، َوُيسـاِعُد َعلى ُسـْرَعِة �لتَّو�ُصِل َو�لتَّعاُرِف َبْيَن  )�لفيسـبوك(، �أنه �نِْفتاٌح َثقافيٌّ َمْعِرفيٌّ و�ِسـٌع َبْيَن �لدُّ

 ، ، َو�لَفنِّيِّ ياِضيِّ ، َو�لرِّ أْشـخاِص، َوَمْعِرَفـِة �أَهـمِّ �أْخباِرِهـْم، َو�أَهـمِّ �ل�أْحد�ِث َعلى �لُمْسـَتوى �ل�ْجِتماِعـيِّ �ل�

أْخـرى؛ مـا ُيسـاِعُد َعلـى �إِنْشـاِء َعلاقاٍت �ْجِتماِعيَّـٍة َجديـَدٍة َبعيـد�ً َعـْن  ، َوَجميـِع �لَمجـال�ِت �ل� َو�لّديِنـيِّ

أْصِدقاَء قُد�مى لَْم َتُكـْن لَِتِصَل �إِلْيِهْم  أْسـَرِة، َوِمْنهـا َمثـلاً �إِْمكانِيَّـُة �لُوُصـوِل ل� ر�َسـِة َو�ل� �أماِكـِن �لَعَمـِل َو�لدِّ

أيّـاِم، َو�إِيصـاُل َمْعلومـاٍت َعـْن َمْجموَعِتـَك َوَعـْن نَْفِسـَك بُِسـْرَعٍة هائَِلـٍة، َوَوسـيلٌة لَِتْعبيـِر  فـي َيـْوٍم ِمـَن �ل�

آَخريَن. أْشـخاِص َعـْن �أنُْفِسـِهْم، َوُمشـاَرَكِة �آر�ئِِهـْم َو�أْفكاِرِهْم َمـَع �ل� �ل�

يجابِّيـاِت كُلِّهـا، َفـاإنَّ َمْوِقـَع )�لفيسـبوك( ل� َيْخلـو ِمـْن َبْعـِض �لَجو�نِـِب  ْغـِم ِمـْن هِذِه �ل�إِ َوعلـى �لرَّ

هـا و�أْخَطَرهـا �ْكِتسـاُب عـاد�ٍت َوَتقاليـَد َغْربيَّـٍة َبعيـدٍة  ـْلِبيَِّة �لّتـي تَُؤثِّـُر فـي َحياِة �لَبَشـِر، ولََعـلَّ �أَهمَّ �لسَّ

، َوِمْثَلمـا كاَن َوسـيلًة  كُلَّ �لُبْعـِد َعـْن عاد�تِنـا َوَتقاليِدنـا، َفكمـا كاَن َمْصـَدر�ً لِلثَّقاَفـِة َو�ل�نِْفتـاِح �لَمْعِرِفـيِّ

ـْلبيِّ َبْيَنُهـْم �أحيانـاً. أْشـخاِص، َفُهـَو َوسـيلٌة �أْخـرى لِلتَّو�ُصـِل �لسَّ يجابـيِّ َبْيـَن �ل� لِلتَّو�ُصِل �ل�إِ

ــا، َفَحــِريٌّ  ، و�إِْن شــاَعْت فــي َحياتِن ــَع �لتَّو�ُصــِل �ل�ْجِتماِعــيِّ ــْوِل: �إِنَّ َمو�ِق ــْن �لَق ــدَّ ِم َو�أخيــر�ً، ل� ُب

مــاِت  بِنــا �لَعَمــُل َعلــى جانَِبــي �لَوْعــِي، َو�لتَّْوِعَيــِة، َو�ْســِتْخد�ُمها بِمــا ل� َيَتعــاَرُض َمــَع َمبــاِدِئ ديِننــا َوُمَقوِّ

ــْلِبّياِت، وُيْمســي )�لفيســبوك( باإيجابّياتـِـِه ِمَنّصــًة َتْعليِمّيــًة  يجابّيــاِت َونَْحــَذُر ِمــَن �لسَّ َثقاَفِتنا، َفَناأُْخــُذ بال�إ

ُر َحياَتنــا �لُمْســَتْقَبِليََّة، َوَيْجَعلُنــا نُو�ِكــُب  َو�ْجِتماِعّيــًة، �إْن �أْحَســنّا �ْســِتْخد�َمُه، َوَوظَّْفنــاُه فيمــا ُيَطــوِّ

ــْرِن  ــاِت �لَق ــَع ُمَتَطلَّب ــا �لتَّعاطــي َم ــا ُيْمِكُنن َدِة، َكم ــدِّ ــا �لُمَتَع ــِة بَِمجال�تِه ــاِت �لَحديَث ــَتِجّد�ِت �لتِّْقِنّي ُمْس

ــِه. ــِد َو�لِعْشــريَن َوَمهار�تِ �لو�ِح



10٢

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

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

حيَحِة فيما َياأْتي:   ( �أماَم �لِعباَرِة َغْيِر �لصَّ ( �أماَم �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) ١ نََضُع �إشارَة )

ر�ُت �لتِّكنولوجيَُّة �لحديثُة في ُمنَتَصِف �لتِّْسعينّياِت.                       �أ-   )    ( َبَد�أِت �لتََّطوُّ

ْعلاِم �لَحديِث َوَشْكِلِه.    لكترونّيِة َدْوٌر َكبيٌر في َتْغييِر َمْضموِن �ل�إِ ب- )    ( َلْم َيُكْن للمو�قِع �ل�إ

بيِعيَِّة في �لعاَلِم.        ياِسيَِّة و�لطَّ حد�ِث �لسِّ لكترونّيِة َعلى �ل�أ ج-  )    ( �قَتَصَر �لتَّعريُف بالّشبكاِت �ل�إ

ريَعِة.  خباِر �لسَّ لكترونّيِة َوُسْرَعِة �ْنِتشاِرها �إيصاُل �ل�أ َبكاِت �ل�إ د-   )    ( ساَعَد في ُشْهَرِة �لشَّ

٢  ما �لَمقصوُد بـ )�لفيسبوك(؟

3  َكْيَف كانَْت بِد�ياُت )�لفيسبوك(؟

٤  لِماذ� ُيَعدُّ )�لفيسبوك( َمْظهر�ً ِمْن َمظاهِر �ل�نفتاِح؟

 ثانيًا- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب َعن ال�أسئلة ال�آتيِة:

آتَِيَتْيِن: ُح َجماَل �لتَّْصويِر في كُلٍّ ِمَن �لِعبارَتْيِن �ل� ١ نَُوضِّ

ريَق ِللُمْجَتَمعاِت ِللتَّقاُرِب  ْنَترِنْت، في �أْرجاِء �لَمْعموَرِة كاّفًة،... َوَعبََّدِت �لطَّ    �ْنَتَشَرْت َشَبَكُة �ل�إِ

  َو�لتَّعاُرِف.

. َنَة َسَتْجتاُح �لعاَلم �ل�ْفِتر�ِضيَّ    َوَلْم َيْخُطْر ِبباِلِه َوَصديَقْيِن َلُه �أنَّ هِذِه �لُمدوَّ

عوِب؟ ٢ َكْيَف َيكوُن )�لفيسبوك( وسيلًة لَتْقريِب �لَمفاهيِم و�لرُّؤى، و�ل�طِّلاِع َعلى َثقافاِت �لشُّ

3 ُيَعدُّ موِقُع )�لفيسبوك( ِمْن �أكثِر مو�قِع �لتَّو�صِل �ل�جتماعيِّ َرو�جاً و�نتشار�ً وبخاّصٍة لَدى فئِة 

ُح ذلك.     �لّشباِب، نَُوضِّ

٤ َكْيَف ُيْمِكُن �أْن نْجَعَل )�لفيسبوك( �أد�ًة َتعليمّيًة؟
لكترونِّي �ل�فتر�ضّي، �لَحو�ِجز �لَمكانِيَّة،  �لَفو�ِصل آتيِة: �لفضاء �ل�إ ُح �لمقصوَد بالُمْصَطلحاتِ �ل� 5 نَُوضِّ

َمِنيَّة.     �لزَّ
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 ثالثًا- اللّغة:

جاَبَة �لّصحيَحَة ِمّما َبْين �لَقْوَسْيِن: ١- نَختاُر �ل�إ

�أ- ما �لَمْحذوُف ِمْن �أركاِن �لتَّشبيِه في ُجْمَلِة: )�لفيسبوك( ِسلاٌح ذو َحّديِن؟   

ِبِه، َوجُه �لّشَبِه َفَقط(. د�ُة ووجُه �لشَّ                                            )�لُمشّبُه، �ل�أ

ب- ما ُمْفَرُد كلمِة )�لرؤى( في ِعبارِة: )وَتْقريِب �لَمفاهيِم  َو�لرُّؤى( ؟    )ُرؤيا، ُرْؤية، ر�أي(.

ُح �لَفْرَق في �لَمْعنى بين �لَكِلماِت �لَمخطوِط َتْحتها: ٢- نُوضِّ

�أ- ِمّما ل� َشكَّ فيِه، �أنَّ �لتََّطُور�ِت �لتِّْكنولوِجيََّة �لَحديَثَة في ُمْنَتَصِف َعْقِد �لتِّْسعيِنّياِت ِمِن �لَقْرِن 

�لماضي �أْحَدَثْت َنْقلًة َنْوِعّيًة.

ّياِم خالً�     َوفي جيِد �لُعلا ِعْقدً� َثمينا                  )�بن �لّساعاتّي( ب- َغَدْت في َوْجَنِة �ل�أ

و�ِج على �أصوٍل ُمَعيََّنٍة. ج- َيْسَتِنُد َعْقُد �لزَّ

3- نُمّيُز بّْيَن )�لوْعي و�لتّوعَيِة( في ُجْمَلِة: )َفَعَلْينا �لَعَمُل َعلى جانِِب �لَوْعِي َو�لتَّْوِعَيِة(.
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 القواعُد 

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

التَّْصغيُر

 َنْقَراأ ال�أمِثَلَة ال�آتَيَة:

 المجموعة )اأ(

ْمِس. حى ُبَعْيَد ُشروِق �لشَّ ١- ُنَصّلي �لضُّ

ْعُر ل� َيْقوى َعلى َتْحليِلِه             )ُمَحّمد َمْهدي �لَجو�هرّي( ٢- َوَلَقْد َر�أْيُت ُفَوْيَق دْجَلَة َمْنظرً�     �لشِّ

ُر                    )عمر بن �أبي ربيعة(  َم ُسمَّ َح ُرعياٌن وَنوَّ 3- َوغاَب ُقَمْيٌر ُكْنُت �أْرجو ُغيوَبُه     َوَروَّ

ْرَف �إِنََّك ِمْن ُنَمْيٍر      فلا َكْعبًا َبَلْغَت َول� ِكلابا                  )جرير( ٤- َفُغضَّ �لطَّ

5- ُدَرْيِهٌم َجيٌِّد َخْيٌر ِمْن ِدْرَهَمْيِن ُمَزيََّفْيِن.

َرْت َرجاُء �أْن َتْشَترَي ولو ُعَنْيقيدً� ِمَن �لِعَنِب... لِكنَّ حصيلَة َبْيِعها �لَحليَب، ل� َتْكفي...  ٦- َفكَّ

المجموعة )ب(

ْهَرِة: �لَمبيُض و�لَقَلُم و�لتَُّوْيُج. ١- ِمْن �أجز�ِء �لزَّ

ْفل َفَظَهَر ُنَيْيُبُه. ٢- َضِحَك �لطِّ

3- �لَعصا ِمْن �لُعَصيَّة، ول� َتِلُد �لَحيََّة �إِّل� �لَحيَّة.

ِة«                         )�أخرجه �أحمُد(      َوْيِبَضُة؟ قاَل: �ْلُفَوْيِسُق َيَتَكلَُّم في �أْمِر �لعامَّ ٤- »قيَل ما �لرُّ

   َهِل �لَكِلماُت �لَّتي َتْحَتها ُخطوٌط �أْسماٌء �أو �أفعاٌل؟

   َهْل ِهَي ُمْعَرَبٌة �أْو َمْبِنيٌَّة؟

   ما �لتَّغييُر �ّلذي َطَر�أ َعلى ِبْنَيِتها؟

َتغيير�ً  َو�أنَّ  ُمْعَربٌة،  �أْسماٌء  �أْمِثَلِة الَمْجموَعِة )اأ(  َتْحَتها ُخطوٌط في  �لَّتي  �لَكلماِت  �أنَّ  نُلاِحُظ 

َمْخصوصاً َجرى َعلى بِْنَيِتها، َوِهَي َقْبَل �لتَّْغييِر )َبْعد، َفْوق، َقَمر، نَِمر، ِدْرَهم، ُعْنقود(، و�إذ� َدقَّقنا 
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�لنََّظَر، نَِجُد �أنَّ كُّلاً ِمْنها َقْد ُضمَّ �أّولُُه، َوفُِتَح  ثانيه، َوزيَدْت ياٌء ساِكَنٌة َبْعَد �لَحْرِف �لثّاني ُمباشرًة، َوَقْد 

�ْصُطِلَح َعلى َتْسمَيِة هذ� �لتَّغييِر َتْصغير�ً.

ْلنا �ل�أسماَء �لّتي َتْحَتها ُخطوٌط في الَمْجموَعِة )اأ( مّرًة �أْخرى، نَِجُد �أنَّ كُلَّ �سٍم ِمنها �أدَّى  َو�إذ� تاأمَّ

أّوِل َدلَّْت َعلى َتْقريِب �لّزماِن، َو) فُويق( في �لِمثاِل �لثّاني َدلَّْت َعلى  َمْعًنى َجديد�ً، َفـ )ُبَعْيد( في �لِمثاِل �ل�

َتْقريِب �لَمكاِن، َو)قَُمْير( في �لِمثاِل �لثّالِِث َدلَّْت َعلى ِصَغِر �لَحِجم، َو)نَُمْير( في �لِمثاِل �لّر�بِع َدلَّت َعلى 

�لتَّْحقيِر، َو)ُدَرْيِهم( في �لِمثاِل �لخامِس دلّْت َعلى َتقليِل �لّذ�ِت.

و�إذ� �أَعْدنا �لنََّظَر في �ل�أسماِء �لُمَصغَّرِة: )ُبَعْيد، وفُويق، وقُمير، ونُمير(، نَِجُد �أّن ُمَكّبَر كُلٍّ ِمنها �ْسٌم 

، و�أنَّها ُصغِّرْت على َوْزِن )فَُعْيٍل(، وهكذ� ُيَصّغُر كُّل �سٍم ثُلاثيٍّ َسو�ء �أكان ُمَذكّر�ً، �أم َمختوماً بِتاِء  ثُلاثيٌّ

�لتّاأْنيِث، مثل: َزْهَرة: ُزَهْيرة، �أو باألِف �لتّاأنيث �لمقصورة، �أو �لَمْمدودِة، مثل: َسْلمى: ُسَلْيمى، َحْمر�ء: 

ُحَمْير�ء، �أو باألٍف ونوٍن ز�ئِدتين، مثل: َحْمد�ن: ُحَمْيد�ن.  

َر بَِضمِّ  ، ُصغِّ كما نُلاحُظ �أّن َكِلَمَة )ُدَرْيِهم(، في �لِمثاِل �لخامس َتصغيُر )ِدْرَهم(، وهو �سٌم ُرباعيٌّ

لِِه، َوَفْتِح ثانيه، َوزيادِة ياٍء ساِكَنٍة َبْعد �لحرِف �لثّاني، ثُّم َكْسِر ما َبْعَد �لياِء، َفصاَر �ل�ْسُم َعلى َوْزِن  �أوَّ

، و�أنَّ )ُعَنْيقيد�ً( في �لِمثاِل �لّسادِس، َتْصغيُر )ُعْنقود( َوُهَو �ْسٌم  )فَُعْيِعل(، وهكذ� ُيَصّغُر كُلَّ �سٍم ُرباعيٍّ

لِِه، َوَفْتِح ثانيه، َوزيادِة ياٍء ساِكَنٍة َبْعد �لحرِف �لثّاني،  َر بَِضمِّ �أوَّ ُخماسيٌّ ر�بُعُه َحْرُف ِعلٍّة ُهَو �لو�و، ُصغِّ

وَقْلِب �لو�و ياًء فصاَر �ل�سُم على وزِن )فَُعْيعيل(.

و�إذ� َتاأّمْلنا �ل�أسماَء �لّتي َتْحَتها ُخطوٌط في �أمثلِة الَمْجموَعِة )ب(، نَِجُد �أنّها �أْسماٌء ُمَصّغرٌة، و�أّن 

أّوِل، نَِجُد �أّن  ُمكّبَرها )تاج، ناب، َعصا، فاِسق(، ولَْو و�زنّا َبْيَن )تاج( وُمَصغَّرِه )تُويج( في �لِمثاِل �ل�

ألَف �لثّانيَة فيِه قُِلَبْت و�و�ً ِعْنَد �لتَّْصغيِر، ولَْو و�زنّا �أْيضاً َبْيَن )ناب( وُمَصّغِرِه )نَُيْيب( في �لِمثاِل �لثّاني  �ل�

ألَف �لثّانية في �ل�سِم �لثّلاثيِّ تَُردُّ �إلى  ّن �ل� ألَف �لثّانيَة فيِه قُِلَبْت ياًء ِعْنَد �لتَّْصغيِر، وهكذ� فاإ نَِجُد �أّن �ل�

�أصِلها ِعْنَد �لتَّْصغيِر. �أّما �إذ� كان ثالُث �ل�ْسِم �ألفاً فُتقَلُب ياًء وتُْدَغُم في ياِء �لتَّْصغير كـ )ُعَصيَّة( في �لِمثاِل 

�لثّالث، وكذلك �إذ� كان ثالثُُه و�و�ً، مثل: َعجوز: ُعَجيِّز.

ونُلاِحُظ في �لِمثاِل �لّر�بِع �أّن )�لُفَوْيِسق( َتْصغيُر )�لفاسق(، وهو �ْسٌم ُرباعيٌّ ثانيه �ألٌف؛ َحْيُث  قُِلَبْت 

�ألُفُه و�و�ً ِعْنَد �لتَّْصغيِر، وهذ� َشاأُن كُلِّ �سٍم ُرباعيٍّ ثانيه �ألٌف. 
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نسَتْنِتُج:

ماِن، �أو َبياِن قُْرِب  ١- �لتَّْصغير: َتغييٌر َيجري على �ل�أسماء �لُمعربِة؛ لَِيُدلَّ على ِقلَِّتها، �أو لِتقريِب �لزَّ

   �لَمكاِن، �أو �لتََّحبُِّب �أو �لتّحقيِر.

٢- ِمْن ُشروِط �ل�ْسِم �لُمر�ِد َتْصغيُرُه:

شارِة،  �ل�إ و�أسماِء  �ل�ستفهاِم،  كاأسماِء  �لمبنّيُة،  سماُء  �ل�أ ُر  ُتَصغَّ فلا  ُمْعربًا،  �ْسمًا  َيكوَن  �أْن  �أ-  

فعاُل  و�لُحروُف. و�لّضمائِر، ول� �ل�أ

ب- �أّل� َيكوَن َلْفُظ �ل�ْسِم على وزِن صيغٍة ِمْن ِصَيِغ �لتَّصغير، مثل: ُمسْيِطر.

و�أنبياِئِه  �لله  كاأسماِء  مُة شرعًا،  �لُمعظَّ سماُء  �ل�أ ر  ُتَصغَّ فلا  للتَّصغيِر،  قابلًا  �ل�ْسُم  َيكوَن  �أْن  ج- 

وملائكتِه وُكُتِبِه.

أّوِل، َمْفتوَح �لثّاني، وتُز�ُد فيه ياٌء ساكَنٌة َبْعَد ثانيِه، وَقْد َتْطر�أ عليه  3- كّل �ْسٍم ُمَصغٍَّر يكوُن َمْضموَم �ل�

    َتْغيير�ٌت �أْخرى.

ُر �ل�ْسُم �لثلاثيُّ على صيغِة )فَُعْيل(، ِمثل: َسْهل: ُسَهْيل. ٤- ُيَصغَّ

5- ُيَصغَّر َتْصغيَر �ل�ْسِم �لثّلاثيِّ كُلُّ �ْسٍم ثلاثيٍّ ُختم بـ :

�أ- تاِء �لّتاأنيِث، ِمثل: َتْمَرة: ُتَمْيَرة/ َشْوكة: ُشَوْيكة.

ب- �ألِف �لّتاأنيِث �لَمْقصورة، ِمثل:َسْعدى: ُسَعْيدى

ج- �ألِف �لّتاأنيِث �لَممدودِة، ِمثل: َصحر�ء: ُصَحْير�ء.

ُر �ل�ْسُم �لرُّباعيُّ على صيغِة )فَُعْيِعل(، ِمثل: َزْورق: ُزَوْيِرق. ٦- ُيَصغَّ

، ُختَم بتاِء �لتّاأنيِث، ِمثل: ِمْسَطَرة: ُمَسْيِطَرة. ٧- ُيَصّغر تصغيَر �ل�ْسِم �لرُّباعيِّ كُلُّ �ْسٍم ُرباعيٍّ

8- ُيَصغَّر �لُخماسيُّ �لّذي ر�بُعُه َحْرُف َمّد )ِعلّة(، على صيغِة )فَُعْيعيل(، مثل: ِمْسمار: ُمَسْيمير، ِقْنديل: قَُنْيديل.

٩- ما كاَن ثانيِه �ألفاً ُمْنَقِلبًة تُردُّ �إلى �أْصِلها، ِمثل: غار- ُغَوْير، غابة- ُغَيْيَبة، فاإذ� كانْت ز�ئدًة قُلبْت و�و�ً، 

ِمثل: كاتب: كَُوْيتب.

٩- ما كان ثالِثُُه �ألفاً �أْو و�و�ً تُقلباِن ياًء، وتُْدَغماِن في ياِء �لتّصغيِر، و�إْن كاَن ثالثُه ياًء، 

�أْدِغَمْت في ياِء �لتّصغيِر، ِمثل: ِعصام: ُعَصيِّم/ خطوة: ُخَطيَّة/ َسرير: ُسَريِّر.
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 تدريباٌت: 

َتدريب )1(

ْبط �لتّامِّ:  آتيَة، َمَع �لضَّ أْسماَء �ل� ُر �ل�  نَُصغِّ

-١

َفْهد

-٢

َسْلمان

-3

حارث

-٤

معَرَكة

مْنديلَغز�لساقَوَرَقة

ِمصباحَجْعَفرَسْلمىَحْمر�ء

فائدٌة ُلَغويٌِّة

�ل�سُم �لثّلاثيُّ �لُمؤنُّث، وليس فيِه علامُة تاأنيٍث تلحُقُه تاُء �لتّاأنيِث، ِمثل: َدْعد: ُدَعْيَدة، 

َعْين: ُعَيْينة/ َشمس: ُشَمْيَسة/ َرَغد: ُرَغْيَدة، و�لمحذوف ثالثُه ُيردُّ ِعْنَد �لتَّصغير، مثل: 

�أخ: �أَخّي، �بن: ُبنّي.
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َتدريب )٢(

 ما �لَغَرُض ِمَن َتصغيِر �ل�أسماِء �لَّتي تْحتها خطوٌط فيما ياأتي؟

ر�ِهم                        )�لُمَتَنّبي(    َحْيدِب* َنْثرًة         َكما ُنِثَرْت َفْوَق �لَعروِس �لدَّ ١- َنَثْرَتُهم َفْوَق �ل�أ

٢- َعْن �أَنٍس -رضَي �لّلُه َعْنُه- �أنَُّه قال: ''كاَن رسوُل �لّلِه -َصّلى �لّلُه عليِه َوَسلََّم- �أْحَسَن �لّناِس ُخُلقًا، 

َوكاَن لي �أٌخ ُيقاُل َلُه: �أبو ُعمير -وُهَو َفطيٌم- كاَن �إذ� جاَءنا، قال: يا �أبا ُعمير، ما َفَعَل �لنَُّغيُر؟''

                                                                                      )رو�ه �لُبخارّي( 

3- ُدَوْينك يا �أَهْيَل �لجوِد ِمّني   ُنَظْيمًا في ُوَصْيِفك كالُعَقْيِد                      )َصفّي �لّدين �لحلّي(

ْبِح ِمْرد�ًة َطحونا                             )َعْمرو بن كلثوم( ْلنا ِقر�ُكْم        ُقَبْيَل �لصُّ ٤- َقَرْيناُكْم َفَعجَّ

َتدريب )3(

أْسماَء �لُمَصّغرَة، ونذكر مكبَّر كّل منها فيما ياأتي:  نَْسَتْخرُج �ل�

١- كاَن �أبو ُهَرْيَرة -رضي �لّلُه َعْنُه- صاِحَب رسوِل -َصّلى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلَّم- وخاِدَمُه.

٢- َنَزْلُت ُجَوْيَرُه َفَقضى ُحَقْيقي     َوصاَن ُحَرْيَمتي َوَبنى ُمَجْيدي                  )َصّفي �لّدين �لحلِّّي(

3- �أخَرَج �لّطبيُب �لُحَصّيَة ِمن ُكْليِة �لمريِض.  

٤- ل� َتخلو �لَمْنَجَرُة ِمن ُمَنْيشير.

َحْيِمِق يا َحليُم                                )�لُمَتَنّبي( 5- �أَخْذُت ِبَمْدِحِه َفَر�أْيُت َلْهوً�     َمقالي ِلْلاأ

* �ل�أحدب: �سم جبٍل عاٍل.
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 تدريباٌت عاّمٌة: 

الَبلاَغُة

َتدريب )1(

نشائِيَِّة، فيما َياأْتي:   نُمّيُز �لُجَمَل �لَخَبريََّة ِمَن �لُجَمِل �ل�إ

ْنَعاِم: ٢3( ١- قال تعالى: "ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ"          )�ْل�أ

ثاِر و�لِخَرِب �لُمْنَتِشَرِة في ُربوِعها. ْنطوَرِة َكْثَرُة �ل�آ ٢- َيُدلُّ على ِقَدِم َقْريِة �لطَّ

3- �لّلُهمَّ �ْغِفْر.. ِلَعْبِدَك.. ُغَصْيٍن.. َو�ْغِفْر.. ِلَعْبِدَك.. ُعَمَر.. َمَع َعْبِدَك.. ُغَصْيٍن.

٤- َشِهَدِت �لَعَربيَُّة َمْحصولً� َطيِّبًا ِمّما �أْنَتَجُه �لّساِبقوَن في َثقافاِت �أْخرى.

. خيَرِة َنْوعًا ِمَن �لتَّو�ُصِل َبْيَن �لَبَشِر في َفضاٍء �إِلْكتروِنيٍّ �ْفِتر�ِضيٍّ نو�ِت �ل�أ 5- َشِهَد �لعاَلُم في �لسَّ

ناقّي( ْحمِن �لزَّ بوع.                            )َعْبُد �لرَّ ٦- �أْيَن ُكْنُتْم؟ َقْد َبَحْثنا َعْنُكُم يا َقْوُم في ُكلِّ �لرُّ

ِع. مِّ َو�لتَّوسُّ وليَُّة ِبَعَدِم َشْرِعيَِّة ِجد�ِر �لضَّ ٧- َقَضْت َمْحَكَمُة �لَعْدِل �لدَّ

8- َسلو�، ُتْخِبْرُكُم َعّنا َفَرْنسا       َوَيْصُدُق �إِْن َحَكْت ِمْنها �لَمقاُل                )عبد �لقادر �لجز�ئرّي(

َتدريب )٢(

، ونَْذكُُر �لّصيَغَة �لّتي جاَء عليها: نشاِء �لطّلبيِّ وَغْيِر �لطََّلبيِّ      نُفّرُق َبْيَن �ل�إ

  Ó      Ò  Ñ    Ð  ÏÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  È" :١- قال تعالى

Ö   Õ  Ô  "                                                            )�إبر�هيم: ٤٢(
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بُّ َمتى َغُدُه      �أِقياُم �لّساَعِة َمْوِعُدُه؟ ٢-  يا َلْيُل، �لصَّ

    ِباللِه َهِب �لُمْشتاَق َكًرى      َفَلَعلَّ َخياَلَك ُيْسِعـُدُه                                          

ـُدُه!                                              )�لُحَصرّي( ّياُم ُتَنكِّ      ما �أْحلى �لَوْصَل َو�أْعَذَبُه           َلول� �ل�أ

غير( خطل �لصَّ ًة ُمْذ َعَرفانا؟                        )�ل�أ مانا      َهْل َخَفْرنا ِذمَّ 3- سائِل �لَعْلياَء َعنَّا َو�لزَّ

لَِّة �ل�عتذ�ُر، وبئَس �لِعَوُض ِمَن �لّتوَبِة �ل�إصر�ُر"                         )�لجاحظ(  ٤- "َفِنْعَم �لَبديُل ِمَن �لزَّ

تــــي   َفَعْلَت كما �لجاُر �لُمجاِوُر َيْفَعـُل             )�أمّية بن �أبي �لّصْلت( 5- فليَتَك �إْذ لم َتْرَع َحقَّ �أبوَّ

َتدريب )3(

آتيَة �إلى ُجَمِل �إنْشائِيٍَّة: ُل �لُجمَل �لَخَبريََّة �ل�  نَُحوِّ

نّاُع.              ٢- �لُقْدُس َمْهوى قلوبِنا.        ١-  َيتناَفُس �لصُّ

ديِق.    3- �ل�حتلاُل ز�ئٌل.                ٤- �أنَت تُْكِثُر ِمْن ِعتاِب �لصَّ

َتدريب )4(

 ناأتي بِمثاٍل ِمن �إنشائِنا لُِكلٍّ ِمن: 

      *- �لتَّرّجي.    *- �لتََّعّجِب.    *- �لمْدِح.    *- �ل�ستفهاِم.
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ملاء:      ال�إ

آتيِة َتْنويَن َفْتٍح وَضمٍّ َوَكْسٍر، ونَُغيُِّر ما َيْلَزُم لِذلَك:  ُن كُلَّ َكِلَمٍة ِمَن �لَكِلماِت �ل�  نَُنوِّ

تنوين الكسر تنوين الفتح تنوين الّضّمالكلمُة

َمْقَعد

وقت

سوء

ِعبء

ِشفاء

جزء

نباأ

ُهدوء

َتكافُؤ

شاطىء

َمْبًنى

خمسة

النّوُن، والتَّْنويُن
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

ِع مِّ والتَّوسُّ ـِداُر الضَّ ج الَوْحَدُة 
 الثّامنة

قاَمِة  ْهيونِيِّ َو�آلّياتُُه بِاإِ في �لثّالِِث َو�لِعْشريَن ِمْن َحزير�َن عاَم ٢٠٠٢م، َبَد�أْت َجّر�فاُت �ل�حِتلاِل �لصِّ

أر�ِضي �لِفَلْسطينيَِّة �لُمْحَتلَِّة عاَم ١٩٦٧م، َوِمَن  ِع( في �ل� مِّ َو�لتََّوسُّ ما �تُِّفَق َعلى َتْسِمَيِتِه )ِجد�َر �لضَّ

�ل�ْسِتْعماِريِّ  ْهيونيِّ  ُمْنَفِصٍل َعْن سياِق �ل�ْحِتلاِل �لصِّ �لَمْساألَِة بَِشْكٍل  �إِلى هِذِه  �لنََّظُر  �لَكبيِر  �لَخَطاأِ 

أْرِض ِفَلْسطيَن، حْيَن �أْعَلَن �ل�حتلاُل عاَم ١٩٤8م َعْن ِقياِم ما ُيَسّمى َدْولََة )�إِْسر�ئيَل(، ُمْسَتْولِياً َعلى  لِ�

ْغِم ِمْن �أنَّ �لَيهوَد لَْم َيْمِلكو� في َذلَِك �لَوْقِت  �أْكَثَر ِمْن ٧8% ِمْن �أْرِض ِفَلْسطيَن �لتَّاريِخيَِّة، َعلى �لرَّ

قاَمِة هذ�  بِاإ �لِفَلْسطيِنيَِّة  أْرِض  �إِلى �لّسيطرِة على باقي �ل� آَن  �ل� ِمْنها َفَقط، َوها ُهَو َيْسعى  ِسوى %5 

. �لِجد�ِر �لُعْنُصريِّ

   )�إيلين كُتّاب/ بتصّرف(                 
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هاتِِه �أنَّ ِفْكَرَة �لُجْدر�ِن و�لَمعاِزِل َمْحفوَرٌة بُِعْمٍق  ْهيونيِّ َوَتوجُّ ُيْدِرُك �لُمطَِّلُع َعلى َمناحي �لِفْكِر �لصِّ

َتْنُبُع ِمْن تُر�ثِِهِم �ل�أْسطوريِّ �لَقديِم �لّذي َتْحُكُمُه ُعْقَدُة �ل�نِْغلاِق  سيِه، َبْل ِهَي  في َوْعِي ُبناتِِه َوُمَؤسِّ

َزئيفي  �لّروِسيُّ  �لَيهوِديُّ  َوصانِعيِه،  �لِفْكِر  هذ�  فلاِسِفِة  �أَحُد  َد  َجسَّ َوَقْد  آَخريَن،  �ل� َعلى  و�ل�ْسِتْعلاِء 

ها َونََشَرها عام ١٩٢3م بُعنو�ِن:  هاِت في نََظريَِّتِه �لّتي �أَعدَّ جابوتنسكي )١88٠-١٩٤٠م( هذِه �لتّوجُّ

)�لِجد�ر �لَحديِدّي(، َدعا ِمْن ِخلالِها �إلى َتْكويِن ُمحيٍط َيهوِديٍّ َمتيٍن ُمْغَلٍق بِِجد�ٍر َخَرسانيٍّ ُصْلٍب 

َبْيَن �لَيهوِد و�لَعَرِب �لّذيَن َسَيْسَتْسِلموَن- َوْفَق َقْولِِه- في نِهاَيِة  َمنيعاً  َيْصُعُب �ْخِتر�قُُه، َوُيَشكُِّل حاِجز�ً 

أْمِر وَيْعَتِرفوَن ُمرَغميَن بالو�ِقِع �لَمْفروِض َعَلْيِهْم. �ل�

آَخريَن  َوُيَؤكُِّد َكثيٌر ِمَن �لُكتّاِب و�لباِحثيَن �أنَّ هِذِه �لنََّظِريََّة -�لّتي َترى في �لتَّْحصيِن و�ل�نِْعز�ِل َعِن �ل�

ْهيونيِّ �لُمعاِصِر، َوَتْنَتِظُر  ْهيونيَِّة- َظلَّْت ُمَهْيِمنًة َعلى �لِفْكِر �ل�ْستر�تيجيِّ �لصِّ أمنيَِّة �لصِّ َجْوَهَر �لَعقيَدِة �ل�

ْهيونّي، وَبْعَد �ْثنيِن َوِستّيَن عاماً  �لُفْرَصَة �لُملائَِمَة لَِتْجسيِدها َعلى �أرِض �لو�ِقِع، بَِدليِل �أّن �ل�ْحتلاَل �لصِّ

قاَمِة ِجد�ٍر �إْسَمْنِتيٍّ عاِزٍل َعلى �ل�أر�ضي �لِفَلْسطينيَِّة، َمْدفوعاً  َق ُحلَُمُه بِاإِ َعلى وفاِة )جابوتنسكي( َحقَّ

ِعيَِّة، بُِحَجٍج وَذر�ئَِع و�ِهَيٍة ل� َتْخفى َعلى �أَحٍد. باأْطماِعه َونََزعاتِه �ل�ْسِتْعماريِِّة �لتََّوسُّ

أْرِض  �ل� َصْدِر  َعلى  �لقاتِِم  �لرَّماِديِّ  بَِلونِِه  �لِجد�ُر  هذ�  وَيْجثُم 

َوِعلاِجِه،  َو�لَمريِض  َوِعْلِمِه،  �لطَّالِِب  َبْيَن  حائِلاً  َوَيِقُف  نْساِن،  َو�ل�إِ

�لَمناِزَل  قاً  ُمَفرِّ َو�لُقْربى،  و�ِج  �لزَّ ُيَقطُِّع ِصلاِت  ِرْزِقِه،  َوَمْصَدِر  َو�لعاِمِل 

ضافِة �إلى �لِجد�ِر ِسياٌج َحديديٌّ  َيْمَنُع �لّر�عَي ِمْن َمْرعاُه، و�لفلاَّح َعْن  أْحياَء َو�لُقرى، وُهناك بال�إ َو�ل�

َيْسَمُع  ل�  �أَصمُّ  �أْصحابِها. وكلاُهما  ِرعاَيِة  ِمْن  يتوِن  َو�لزَّ َو�لتّيِن  َو�لَمْوِز  �لِعَنِب  �أْشجاَر  وَيْحِرُم  �أْرِضِه، 

قُها، َول� َيرى ُذبوَل �ل�أْشجاِر  أْرِض �لَّتي ُيَمزِّ ُر َحياَتُه، َول� ُيِحسُّ نَْبَض �ل� نْساِن �لَّذي ُيَدمِّ َصَرخاِت �ل�إِ

وليَِّة �لَّتي َيْنَتِهُكها، هذ� �لتِّنّيُن �لّذي  �لَّتي ُغيَِّب َعْنها �أْصحاُبها، َول� ُيقيُم َوْزناً للاتِّفاِقّياِت َو�لَمو�ثيِق �لدَّ

�لَيوِميَِّة  �لكاِرثِيَِّة  لَِتاأْثير�تِِه  نْسانِيَِّة؛  �ل�إِ ِضدَّ  َجريَمًة  ُيَمثُِّل  �لُمْحَتلَِّة،  �لَغْربِيَِّة  ِة  فَّ �لضِّ �أر�ضي  َحْوَل  َيْلَتفُّ 

ْهيونِيِّ  كّاِن؛ فالِجد�ُر بَِطبيَعِة َمساِرِه، ُيَشكُِّل ُعْنو�ناً لُِمْجَمِل �لَمْشروِع �ل�ْستيطانِيِّ �لصِّ َعلى َحياِة �لسُّ

أْرِض َوقائَِع َجديدًة: ُطُرقاً  أْرَض �لِفَلْسطينيََّة، َوُهَو- َفوَق ذلَك -َيْرُسُم َعلى �ل� �لّذي ما �نَْفكَّ َيْلَتِهُم �ل�

  َيْجثم: يْضَغَط �أَو ُيْثِقُل َعَلْيِه.
  حائِلاً: مانِعاً َوحاِجز�ً.
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�لِتفاِفّيًة، َو�أنْفاقاً، َوَبّو�باٍت، َوَملاِمَح َكما َير�ه �ل�ْحتلاُل: َمعاِزَل 

َقًة َوُمَفكََّكًة َوُمَقطََّعَة �ل�أْوصاِل، َيْمِلُك َمفاتيَحها َحْفَنٌة ِمَن  ُمَطوَّ

ْوِريّاِت �لَعْسَكِريَِّة. �لدَّ

ٍة في �لَحياِة �لَيْوِميَِّة لِْلاأَسِر �لِفَلْسطيِنيَِّة؛ َفَبْعُض  ِع في َمجال�ٍت ِعدَّ مِّ َو�لتََّوسُّ لََقْد �أثََّر ِجد�ُر �لضَّ

آَخُر َفَقَد �أْرَضُه �لّتي كانَْت تَُمثُِّل  أَسِر �نَْفَصَلْت َعْن سائِِر عائِلاتِها َو�أقاِربِها َو�أْصِدقائِها، َوَبْعُضها �ل� �ل�

ْخِل، َوَبْعُضها َفَقَد �أْبناُؤها فَُرَص َعَمِلِهْم؛ لَِيعيشو�  �لَمْصَدَر �ل�أساِسيَّ للدَّ

حالََة َبطالٍَة َوَفْقٍر ُمْدِقٍع؛ ما �أثََّر في �أْوضاِعِهم �لَمعيشيَِّة �لَيْوِميَِّة َو�أْحو�لِِهم 

أَسَر  �ل� �لّتي َحَرَمِت  ْغلاِق  �ل�إِ �إلى ِسياَسِة  �إِضاَفًة  َو�ل�ْجتماِعيَِّة.  �لنَّْفِسيَِّة 

بُِكلِّ  �لُمعاناُة  فيها  َدت  َفَتَجسَّ َمناِزلُها،  َمْت  ُهدِّ أَسِر  �ل� َفَبْعُض  َو�لتَّْعليميَِّة.  حيَِّة  �لصِّ �لِخْدماِت  ِمَن 

َتفاصيِلها؛ ِمِن �ْقتلاٍع َوَتَشرٍُّد، َوفُْقد�ِن َمصاِدِر �لحياِة، َوُذلٍّ َو�ْغِتر�ٍب لَْم َيْسِبْق لَها َمثيٌل في �لتَّاريِخ 

�لُمعاِصِر. 

لََقْد َتَسبََّب �لِجد�ُر َوُمصاَدَرُة �ل�أر�ضي �لّتي تَُمثُِّل لِْلِفَلْسطينيِّيَن َمعيَن ِرْزٍق ل� َيْنِضُب، في فُْقد�ِن 

�لَعَمِل، �إِضاَفًة �إلى َخساَرٍة �أْخرى لِلاأْرِض َتَتمثَُّل في َتْقليِص َعلاَقِة �لعائَِلِة �ل�ْجتماِعيَِّة َمَع �أْهِل �لَقْرَيِة، 

أْرُض تَُمثُِّل َحْبَل َوريٍد ُيساِعُد َعلى �لتَّو�ُصِل �ْجتماعّياً، َكْيَف ل�؟! َولِساُن حاِل �لِفَلْسطيِنيِّ َقوُل  َفال�

�لشاِعِر خالِد نْصَرة:

ّر�ُت َعْن َذّر�تـــي                  �أْرٌض �إذ� َيوماً نَاأْيُت َتساَءلْت       في َقْلِبها �لذَّ

                يا ما َجَسْسُت َربيَعها َفَتَشبَّثْت        �أْعشاُبها باأصابِعي �لَفِرحاِت

عِب �لِفَلْسطيِنيِّ ِمْن ِخلاِل ِمئاِت �لَحو�ِجِز  َد �لُمْحتلُّ بهذ� �لِجد�ِر �أْن َيُشلَّ َحرَكَة �لشَّ لَقْد َتَعمَّ

�لَّتي �أقاَمها َبيَن �لُمِدِن َو�لُقرى، �آِملاً �أْن َيْقضَي َعلى �لَحياِة بِاأْكَمِلها؛ ما ُيَؤّدي �إِلى �لِهْجرِة، ل� �إِلى 

أْمِن َكما َيدَّعوَن. �ل�

آَن- ور�َء �لِجد�ِر ُيعانوَن ِمْن  مِّ �لُعْنصِريِّ �أنَّ �لطّلبَة �لَّذيَن َيْسكنوَن -�ل� َوِمْن �آثاِر بِناِء ِجد�ِر �لضَّ

ٍة  �إِْشكال�ٍت َحقيقيٍَّة َوَيوميٍَّة؛ َفالُمروُر َعْبَر �لَبّو�باِت َيومّياً �أْجَبَر َكثيريَن ِمْنُهْم َعلى َتْرِك �لتَّْعليِم، َوبِخاصَّ

  �ل�أْوصال: �لمفاِصل و�ل�أجز�ء.
  َحْفنة: عدد قليل.

.   ُمْدِقٌع : َشديٌد ُمِذلٌّ
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َوِحْقِدهْم،  �لَحو�ِجِز  َعلى  �لُمتو�ِجديَن  �لُجنوِد  َسَخِط  ِمْن  �لَمد�ِرِس  ُمعلِّمو  ُيعاني  َكما  �لَفتياِت، 

عيِد، َفاإِنَّ َتْعليَم �لنِّساِء َو�لَفَتياِت كاَن �أْكَثَر �لَمجال�ِت َتَضرُّر�ً؛ َفالَخوُف َو�لَخْشَيُة ِمْن  َوَعلى هذ� �لصَّ

َتَحرُِّش �لُجنوِد َيَتَملََّكُهنَّ َجّر�َء ُمروِرِهنَّ َعلى تِْلَك �لَحو�ِجِز لِلوصوِل �إِلى �لَمد�ِرِس، �إِضاَفًة �إِلى َتْكِلَفِة 

ْخر�ِج َبناتِِهْم ِمَن �لَمد�رِس.  أْهَل ل�إِ �لمو�َصلاِت �لُمِرَتِفَعِة ِجّد�ً، ذلَك كُلُُّه  َيْدَفُع �ل�

؛ بَِسَبِب ُصعوَبِة �لوصوِل �إِلى  يُّ لِلاأَسِر �لِفَلْسطينيَِّة فهو في َتَدْهوٍر ُمْسَتِمرٍّ حِّ وكذلك �لَوْضُع �لصِّ

ٍة لَِمْن َبقو� ور�َء �لِجد�ِر، ِهَي  ْغلاِق َو�لحو�ِجِز َو�لَبّو�باِت، َوبِخاصَّ يَِّة، َفِسياَسُة �ل�إِ حِّ �لِخْدماِت �لصِّ

يَِّة؛ ما َيَتَطلَُّب �إِيجاَد َبديٍل ُيتيُح  حِّ ُمْشِكَلٌة َحقيقيٌَّة، َوعائٌِق حاَل دوَن �لوصوِل �إِلى �لِخْدماِت �لصِّ

يَِّة �لوصوَل �إِلْيِهْم َبَدَل َذهابِهم. حِّ يَِّة َو�لصِّ لِْلِخْدماِت �لطِّبِّ

�لُمْحَتلُّ  ُيو�ِصُل  �لَّذي  ِع  َو�لتَّوسُّ مِّ  �لضَّ ِجد�ِر  َشْرِعيَِّة  بَِعَدِم  وليَُّة  �لدَّ �لَعْدِل  َمْحَكَمُة  َقَضْت  لََقْد 

ِة بِالَر�أِْي  ِة �لَغربِيَِّة، َوجاَء في �ل�ْسِتْنتاجاِت �لخاصَّ فَّ ْسر�ئْيِليُّ بِناَءُه َعلى �ل�أر�ضي �لِفَلْسطْينيَِّة في �لضِّ �ل�إِ

مِّ  �لضَّ �إِقاَمِة ِجد�ِر  َعْن  �لتََّوقَُف  )�إِْسر�ئيَل(  �أنَّ على  �لَمْذكْوَرُة،  �لَمْحَكَمُة  َمْتُه  َقدَّ �لَّذي  �ل�ْسِتشاِريِّ 

أو�ِمِر �لَّتي �أصِدَرْت بِخصوِص  ِة �لَغْربِيَِّة، َو�إِلْغاَء �ل� فَّ ِع، َوَتْفكيَك �أْجز�ئِِه �لَّتي �أقيَمْت في �لضِّ َو�لتَّوسُّ

�لُمْجَتَمَع  ْوليَُّة  �لدَّ �لَعْدِل  َمْحَكَمُة  وناَشَدْت  بَِسَبِبِه،  تَضرَّرو�  �لَّذيَن  �لِفَلْسطينيِّيَن  َوَتعويَض  �إِقاَمِتِه، 

ولِيَّ �ل�ْمِتناَع َعِن �لُمساَعَدِة في �ْسِتْمر�ِر �لَوْضِع َغْيِر �لقانونِيِّ �لَّذي نََشاأ في �أْعقاِب �إِقاَمِة �لِجد�ِر،  �لدَّ

ْسر�ئْيليَِّة.  َو�تِّخاِذ �لَوسائِِل �لقانونِيَِّة ِمْن �أْجِل �إِيقاِف �ل�نِْتهاكاِت �ل�إِ

ُد َبقاَء  دًة، تَُهدِّ ِع َقْد �أْوَجَد ُظروفاً َحياتِّيًة َو�ْجتماِعّيًة، َوقانونِّيًة ُمَعقَّ مِّ َو�لتََّوسُّ َوَبْعُد، َفاإِنَّ ِجد�َر �لضَّ

ِمْن  �ْجِتثاَثِه  يستوجُب  �لَّذي  أْمُر  �ل� �أر�ضيها؛  في  �لِفَلْسطينيَِّة  أَسِر  �ل�

ُجذوِرِه، َوَعْوَدَة �لِفَلْسطينيِّيَن �إِلى �أْحضاِن �أر�ضيِهْم َوَمْصَدِر ِرْزِقِهْم، 

َرَجِة �ل�أولى- �إِر�َدٌة ِفَلْسطينيٌَّة َحديديٌَّة، َوَضْغٌط َدْوليُّ  َوهذ� َيْلَزُمَه -بالدَّ

. ْسر�ئيِليِّ على �ل�ْحِتلاِل �ل�إِ

  �جتثاثــه: �ْجَتــثَّ �لشــيَء : 
َقَطَعــُه ، َقَلَعــُه ِمــْن �أْصِلــِه
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

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

حيحَة فيما َياأْتي: جابَة �لصَّ ١ نَْختاُر �ل�إ

ِع؟ مِّ َو�لتََّوسُّ     �أ- َمتى َبد�أ �ل�ْحتلاُل في �إقاَمِة ِجد�ِر �لضَّ

    ١- )٢٠٠٢ م(.       ٢- )٢٠٠٤ م(.      3- ) ٢٠٠8 م(.      ٤- ) ٢٠١١ م(.

ِع؟ مِّ َو�لتَّوسُّ    ب- ما �لغايُة �لحقيقّيُة ِمْن �إقاَمِة ِجد�ِر �لضَّ

 . ر�عيِّ أْمِن.     3- تهجيُر �لِفلسطينييَن. ٤- �لنُّهوُض بالِقطاِع �لزِّ لاِم.   ٢- َتحقيُق �ل�     ١- نشُر �لسَّ

؟ هيونيِّ أمنّيِة في �لِكياِن �لصِّ ٢ ما َجْوَهُر �لَعقيَدِة �ل�

ْنتها نظريُّة )جابوتنسكي(. 3 نُبّيُن �لّدعوَة �لّتي َتَضمَّ

كاِن �لِفَلسطينييَِّن في �لَمجاليِن: �ل�قتصاِدّي و�لتّعليمّي. ِع على �لسُّ ٤ نُبيُِّن �أثَر ِجد�ِر �لضمِّ و�لتوسُّ

ِع على �لثَّروِة �لحيو�نيَِّة. ُح �أثَر جد�ِر �لضمِّ و�لتّوسُّ ١ نُوضِّ

ُح ذلك. نساِن �لِفَلْسطينيِّ َمعيَن ِرْزٍق ل� َيْنِضُب، نَُوضِّ ٢  تَُمثُِّل �ل�أرُض للاإ

3  كيَف تساعُد �ل�أرُض �لِفَلسطينّييَن على �لتَّو�صِل �ْجتماعّياً؟

. لِكترونيَِّة ل�جتثاِث �لجد�ِر �لُعنصريِّ ٤ نُبيُِّن َدْوَرنا في توظيِف وسائِل �لتَّو�ُصِل �ل�ْجتماعيَِّة �ل�إ

ا ياأتي: ُح �لّصوَرَة في كلٍّ ِممَّ 5  نَُوضِّ

نْساِن. أْرِض َو�ل�إِ �أ- وَيْجثُم هذ� �لِجد�ُر بَِلونِِه �لرَّماِديِّ �لقاتِِم َعلى َصْدِر �ل�

فِة �لَغربيَِّة �لُمحتلَِّة. ب- هذ� �لتّنِّيُن �لّذي َيلَتفُّ َحْوَل �أر�ضي �لضِّ

ج-  ... َوَعْوَدَة �لِفَلْسطينيِّيَن �إِلى �أْحضاِن �أر�ضيِهْم َوَمْصَدِر ِرْزِقِهْم.

 ثانيًا- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب َعن ال�أسئلة ال�آتيِة:
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 ثالثًا- اللّغة:

آتيِة: »  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ آيِة �لَكرَيمِة �ل� ُح َمعنى �ل� ٦ في َضوِء َفْهِمنا للنَّّص، نَُوضِّ

                               ھ     ھ  ھ  ے  ے  ۓ«.                                                     )�لحشر: ١٤(
فِة �لَغربيَِّة.  هيونِيِّ في �لضِّ مِّ َو�لتَّوسِع ُعنو�ناً لُِمْجمِل �لمشروِع �ل�ستيطانِيِّ �لصِّ ٧  ُيشكُِّل ِجد�ُر �لضَّ

     نَْشرُح ذلك.

غِط على �ل�ْحتلاِل و�جتثاِث �لِجد�ِر ِمْن جذورِه. ُح �لمطلوَب ِفَلْسطينّياً َوْدولّياً للضَّ 8  نَُوضِّ

١- نُبّيُن �لَمْعنى �لّذي يفيُدُه َحْرُف �لَجرِّ �لَمخطوط َتْحَتُه، فيما َياأتي:

هاتِِه �أنَّ ِفْكَرَة �لُجْدر�ِن و�لَمعاِزِل َمْحفوَرٌة  ْهيونيِّ َوَتوجُّ �أ- ُيْدِرُك �لُمطَِّلُع َعلى َمناحي �لِفْكِر �لصِّ

بُِعْمٍق في َوْعِي ُبناتِِه.

ب- َوُيَؤكُِّد َكثيٌر ِمَن �لُكتّاِب و�لباِحثيَن �أنَّ هِذِه �لنََّظِريََّة ... َجْوَهُر �لَعقيَدِة.

أَسِر �نَْفَصَلْت َعْن سائِِر عائِلاتِها َو�أقاِربِها َو�أْصِدقائِها. ج- َفَبْعُض �ل�

د- َمْنظوَمًة �أْخرى لِْلَفْصِل َو�لتَّْمييِز �لُعْنُصِريَّْيِن.

هـ- َوَعْوَدة �لِفَلْسطينيِّيَن �إِلى �أْحضاِن �أر�ضيِهْم َوَمْصَدِر ِرْزِقِهْم.

٢- ما �لَمْعنى �لّصرفيُّ للَكِلَمتيِن �لمخطوِط َتْحَتهما، فيما ياأتي؟

 . عِب �لِفَلْسطيِنيِّ َد �لُمْحتلُّ �أْن َيُشلَّ َحرَكَة �لشَّ �أ- لَقْد َتَعمَّ

ِة �لَغْربِيَِّة �لُمْحَتلَِّة. فَّ ب- َيْلَتفُّ َحْوَل �أر�ضي �لضِّ
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سائِِل الَعْلياَء

:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

في  ُولَِد  غيِر(،  �لصَّ أْخَطِل  )�ل� بـــ  �لَْمْعروف  )١885-١٩٦٧م(،  �لخوِريِّ  بِشاَرة  �لّشاِعُر 

ْهيونِيَِّة،  َو�لصِّ �ل�ْسِتْعماِر  ِضدَّ  ِهَمِمها  َو�إِيقاِظ  ِتِه،  �أمَّ َعْن  فاِع  لِلدِّ َوِشْعَرُه  َقَلَمُه  نََذَر  َبْيروَت، 

َوكانَِت �للَُّغُة �لَْعَربِيَُّة )لَُغُة �لُقْر�آِن �لَكريِم( َدْيَدنَُه َوَمد�َر �ْعِتز�ِزِه َوَفْخِرِه، �تََّسَم ِشْعُرُه بِال�أصالَِة، 

ِع  ضاَفِة �إِلى َتَنوُّ أْسلوِب، َو�أناَقِة �لِعباَرِة، َوَطر�َفِة �لّصوَرِة، بِال�إِ ْبِك َو�لّديباَجِة، َوَجز�لَِة �ل� ِة �لسَّ َوقُوَّ

أْخَطِل  �ل� َوديو�ُن )ِشْعُر  باُب( ١٩53م،  َو�لشَّ )�لَهوى  َدو�ويِنه: ديو�ُن  ِمْن  َوَتَعّدِدها.  أْغر�ِض  �ل�

غيِر( ١٩٦١م. �لصَّ

وفي قصيَدتُُه �لّتي َبْيَن �أْيدينا ُيعّبُر �لّشاعُر َعْن �عتز�ِزِه وَفْخِرِه بَِقْوِمِه، وَياألَُم لِما َحلَّ بِِفَلْسطيَن 

ُبَل �لَكفيَلَة بَِتْحريِرها. ِمْن َماآٍس، وُيَبيُِّن �لسُّ

 بِشاَرُة �لخوِرّي
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َرُف.         ــًة ُمـْذ َعَرفــــانــــــا؟    �لَعْلياُء: �لشَّ مـــانـــــــا   َهْل َخَفْرنـــا ِذمَّ ١- سائـــِل �لَعْليــــاَء َعنّـــا َو�لزَّ

٢- �لــُمروء�ُت �لَّتــي عـــاَشــْت بِنـــــــا   لَــْم َتَزْل َتْجري َسعير�ً في ِدمــانــــا

ْحر�ُء َتْشكــو ُعْرَيهـــــا   َفَكَسوناهــــــا َزئيـــر�ً َوُدخــــــانــــــــا ِت �لصَّ 3- َضجَّ

أْبطـــاِل َمْصبوغــــاً لِو�نــــــا ٤- َضِحَك �لـــَمْجُد لَنـــا لَّمــــا َر�آنــــا    بِــَدِم �ل�

أْحر�ِر �أْن َتسِقي �لِعــــــد�    �أْكؤســاً ُحْمر�ً َو�أنْغامـــــاً َحز�نـــــى 5- ُعـــُرُس �ل�

أْرُجو�نــــــا ٦- يــــا ِجهــــاد�ً َصّفَق �لَمْجـــُد لـــــــه     لَِبَس �لغـــــاُر َعَلْيــــــِه �ل�

٧- َشـــَرٌف باَهــــْت ِفَلْسطيـــــُن بِـــــِه    َوبِنـــاٌء لِْلَمعــــــــالــــي ل� ُيد�نـــــى

8- �إِنَّ ُجْرحــــاً ســـــاَل ِمْن َجْبَهِتهـــــا   لَثَمْتــــــــُه بُِخشــــــــوٍع َشَفتـــــانــــا

٩- َو�أنينــــاً باَحــِت �لنَّجـــــــــوى بِـــــِه   َعـــــَربِّيـــــاً َرَشَفتـــــــُه ُمْقــَلتــــــانــــا

١٠- يا ِفَلــــْسطيُن �لَّتـــي ِكـــْدنــا لِمــا   كاَبَدْتــُه ِمن �أًســى نَْنسـى �أسـانـــا

ذي    َقــْد َرَضْعنــاُه ِمَن �لَمْهـــِد ِكلانـــا ١١- نَْحُن يا �أْخُت َعلى �لَْعْهِد �لَـّ

١٢- َشــــَرٌف لِْلَمــــــوِت �أْن نُْطِعــَمـــُه    �أنُْفســــاً َجبَّـــارًة َتاأْبــى �لَهــو�نـــــــا

١3- �نُْشـرو� �لَهـــْوَل َوُصّبـــو� ناَركـــــْم   َكْيَفمـــا ِشْئُتـــْم فَلـْن َتْلَقــو� َجبانـــا

أْحــد�ُث ِمنّـــا �أنُفـــساً   لــْم يزْدهــا �لُعْنـــُف �إلّ� ُعنُفـــو�نــــا ١٤- َغـــّذِت �ل�

    َخَفرنا: نَقْضنا.

  ِذمَّة: عْهد.

آد�ُب   �لُمروء�ُت: �ل�
�لَحَسَنُة، و�ل�أخلاُق

 �لعاليُة.

ْت: صاَحْت،   َضجَّ
  وَفِزَعْت. 

    باَهْت : فاَخَرْت .

ًة.  ُعنُفـو�نــا: نشاطاً وِحدَّ
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

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

جابَة �لّصحيحَة فيما ياأتي: ١  نختاُر �ل�إ

َب �لّشاِعُر بشارة �لخورّي؟ �أ- بَِم لُقِّ

٢- �ل�أخطل �لّصغير. ١- �ل�أخطل �لكبير.           

٤- شاعر �لُقْطرين. 3- شاعر �لنّيل.               

ب- َمِن �لُمخاَطُب في �لقصيدِة؟

 . سر�ئيليُّ .                        ٢- �ل�حتلاُل �ل�إ ْعُب �لِفَلْسطينيُّ ١- �لشَّ

3- �لّشعوُب �لَعربيَُّة.                            ٤- �لعالَُم باأْسِره.

أّوِل و�لثّاني؟ ٢  بَِم يفَخُر �لّشاعُر في �لبيتيِن: �ل�

أَمَم و�لّشعوَب؟ رُف �لّذي باهْت ِفَلْسطيُن به �ل� 3 ما �لشَّ

٤ نَذكُُر �لعهَد �لّذي َرَضَعْتُه ِفَلْسطيُن مع �إخو�نِها �لَعرِب.

ح ذلَِك. 5 َتَحّدى �لّشاعُر �ل�أعد�َء في �لبيتيِن �ل�أخيريِن، نَُوضِّ

 ثانيًا- نفكُِّر، ثّم نُجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�آتيِة:

ُح ذلَِك. أبياِت مظاهُر �لقوميَِّة �لعربيَِّة، نُوضِّ ١  َتَتجلّى في �ل�

ُح َجماَل �لتَّصويِر فيما ياأتي: ٢ نَُوضِّ

ْحر�ُء َتْشكو ُعْرَيها        َفَكَسوناها َزئْيــــرً� َوُدخـــانــــــا ِت �لصَّ  * َضجَّ

ْبطاِل َمْصبوغًا ِلو�نـــــا  * َضِحَك �لَمْجــــُد َلنا َلّما َر�آنـــــا        ِبَدِم �ل�أ

 * �إِنَّ ُجْرحًا ســـــاَل ِمْن َجْبَهِتهــــا        لَثَمْتُه ِبُخشـــــوٍع َشَفتـــــانــــا

* َنْحُن يا �أْخُت َعلى �ْلَعْهِد �لَّذي        َقْد َرَضْعناُه ِمَن �لَمْهِد ِكلانا
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آتَي: 3  نَْشَرُح �لبيَت �ل�

َشَرٌف باَهْت ِفَلْسطيٌن بِِه            َوبِناٌء لِْلَمعالي ل� ُيد�نى

ُد �لعاِطَفَة �لّتي َغَلَبْت َعلى �لّشاعِر في �لَقصيدِة. ٤ نَُحدِّ

 ثالثًا- اللّغة:

  ١- ما �للَّوُن �لَبديِعيُّ َبْيَن )ُعْريِها، َكَسْوناها(؟

ُق ُمْسَتعينيَن بالُمْعَجِم َبْيَن َمعاني �لَكِلماِت �لّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما ياأتي:   ٢- نَُفرِّ

ْرُجو�نا �أ- يا ِجهادً� َصّفَق �لَمْجُد له            َلِبَس �لغاُر َعَلْيِه �ل�أ

" z  y  x  w  v  u  }   |  {  ~  ے   تعالى:  قال  ب- 

¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦  §   ¨  ©  ª  »  ¬®  "       )�لّتوبة: ٤٠(

رِض. ج- غاَر �لماُء في �ل�أ

 3- نَُوظُِّف َكَلمَة )سائِل( في ِسياقاٍت ُمْختِلَفٍة ِمْن �إنشائِنا.

 القواعُد 

النََّسُب

 َنْقَراأ ال�أمِثَلَة ال�آتَيَة:

ْنساِن. ْرِض َو�ل�إِ ماِديِّ �لقاِتِم َعلى َصْدِر �ل�أ ِع ِبَلوِنِه �لرَّ مِّ و�لتَّوسُّ ١- َيْجثُم ِجد�ُر �لضَّ

َو�لحو�ِجِز  ْغلاقاِت  �ل�إِ ِسياَسِة  ِبَسَبِب  ؛  ُمْسَتِمرٍّ َتَدْهوٍر  في  �لِفَلْسطينيَِّة  َسِر  ِللاأ يَّ  حِّ �لصِّ �لَوْضَع  �إنَّ   -٢

َو�لَبّو�باِت.

دَق �أو �لَكِذَب. نشاِئيُّ ل� َيْحَتِمُل �لصِّ 3- �لَكلاُم �ل�إ



1٢٢

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

نبياِء و�لرُُّسل. ماويَِّة وَموئُل �ل�أ دياِن �لّسمائّيِة، �أو �لسَّ ٤- ِفَلْسطيُن ُمْلَتقى �ل�أ

ْحر�ِوّي َجنوَب ِفَلْسطيَن �لُمْحَتلَِّة. 5- َيَقُع ِسْجُن �لنََّقِب �لصَّ

. �أْسماليُّ يقوُم على �أساٍس ِرَبويٍّ ٦- �لنِّظاُم �لرَّ

يُّ تاريَخ َمديَنٍة َصَمَدْت في َوْجِه �أْكَبِر ُغز�ِة �لّتاريِخ  . ُد �لّسوُر �لَعكِّ ٧-ُيَجسِّ

ها  َد �لَيهوِديُّ �لّروِسيُّ )َزئيفي جابوتنسكي( ِفْكَرَة �لُجْدر�ِن و�لَمعاِزِل في َنَظريَِّتِه �ّلتي �أَعدَّ 8- َلَقْد َجسَّ

َوَنَشَرها عام ١٩٢3م.

لاِحيَُّة ِمْن �لَمد�رِس �لَقديَمِة في َمديَنِة ناُبْلس. ٩- �لَمْدَرَسُة �لصَّ

�ل�ْحِتلاِل  على  َدْوِلّيًا  َوَضْغطًا  َحديديًَّة،  ِفَلْسطينيًَّة  �إِر�َدًة  ِع  و�لتَّوسُّ مِّ  �لضَّ ِجد�ِر  �ْجِتثاُث  َيَتَطلَُّب   -١٠

�لّصهيونّي.

. ُن �لُمْستوى �للَُّغِويَّ ُة ُتَحسِّ ١١- �لُمطاَلَعُة �لُحرَّ

مثلِة �لّساِبقِة؟ سماِء �لَّتي َتْحَتها ُخطوٌط في �ل�أ    ماذ� زيَد َعلى �ل�أ

ياَدة؟    ماذ� ُتَسّمى هِذِه �لزِّ

ياَدِة؟     ماذ� ُيْطَلُق َعلى �لّلْفِظ �لَجديِد َبْعَد �لزِّ

دًة لَِحَقْت بِها، َوكُِسَر ما  أمثلِة �لّسابقِة نَِجُد �أنَّ ياًء ُمَشدَّ أْسماَء �لّتي تحتها خطوٌط في �ل� �إذ� تاأّمْلنا �ل�

قبَلها، َوَدلَّْت َعلى نِْسَبِتِه �إلى �لُمَجّرِد ِمنها، َوَقْد �ْصُطِلَح َعلى َتْسِمَيِة ذلك نََسباً. فال�ْسُم �لمختوُم بالياِء 

�إليه(، و�لياُء �لمشّددُة �لّز�ئدُة  دِة �لَز�ئدِة ُيَسّمى)َمْنسوباً(، و�لُمَجّرد َقْبَل ُدخولِها ُيَسّمى )َمْنسوباً  �لُمشدَّ

ُد عناصَر �لنََّسِب فيها.      أمثلِة �لّسابقة ونَُحدِّ تَُسّمى )ياَء �لنَّسِب(، وهذه هي َعناِصَر �لنََّسِب. نَعوُد �إلى �ل�

�إلى  أّوِل َمْنسوٌب  ( في �لِمثاِل �ل� �أّن )�لّرماِديَّ أّوِل و�لثّاني، نَِجُد  �أَعْدنا �لنََّظَر في �لِمثاليِن: �ل� و�إذ� 

( في �لِمثاِل  يَّ حِّ َدِة، َوكُِسَر ما َقْبَلها، و�أنَّ )�لصِّ )�لرَّماِد(، َوُهَو �سٌم َصحيٌح لَِحَقْت بِِه ياُء �لنََّسِب �لُمَشدَّ

ِة َوُهَو �سٌم َمختوٌم بتاِء �لتَّاأنيِث، و�أنَّ هذِه �لتّاَء ُحِذَفْت ِعْنَد �لنََّسِب. حَّ �لثّاني َمْنسوٌب �إلى �لصِّ

( في  نشائِيَّ )�ل�إ �أنَّ  فَنِجُد  و�لّر�بِِع، و�لخاِمِس،  �لثّالِث،  أمثَلِة:  �ل� �لَمْنسوبَة في  أْسماَء  �ل� ْلنا  تاأمَّ و�إذ� 
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ماِء،  ماِوّي( في �لِمثاِل �لّر�بِع َمْنسوٌب �إلى �لسَّ ، �أو �لسَّ �لِمثاِل �لثّالِِث ُمْنسوٌب �إلى �إنْشاء، و�أنَّ )�لّسمائِيِّ

ْحر�ِء، وهذ� َيْعني �أنَّها نُِسَبْت �إلى �أْسماٍء َمْمَدوَدٍة،  ْحر�ِوّي( في �لِمثاِل �لخاِمِس َمْنسوٌب �إلى �لصَّ و)�لصَّ

فُنلاِحُظ �أنَّ �لنََّسَب �إلَْيها  َيكوُن بِناًء َعلى حاِل �لَهْمَزِة فيها، فاإذ� كانَْت �أْصلّيًة َبِقَيْت َعلى حالِها، َكـ 

ماِوّي( و�إذ�  ، �أو �لسَّ نْشائِّي(، و�إذ� كانَْت ُمْنَقِلَبًة َعْن �أْصٍل جاَز �إبقاؤها �أو قلُبها و�و�ً، َكـ: )�لّسمائِيِّ )�ل�إ

.) ْحر�ويِّ جاَءْت ز�ئِدًة للتّاأنيِث قُِلَبْت و�و�ً، كـ )�لصَّ

( في �لِمثاِل  َبويَّ أمثَلِة: �لّساِدِس، و�لّسابِِع، و�لثّاِمِن، نَِجُد �أنَّ )�لرِّ أْسماَء �لَمْنسوبَة في �ل� ْلنا �ل� �أّما �إذ� تاأمَّ

( في �لِمثاِل �لثّاِمِن  ( في �لِمثاِل �لّسابِِع َمْنسوٌب �إلى َعكّا، و)�لّروِسيَّ با، و)�لَعكِّيَّ �لّساِدِس َمْنسوٌب �إلى �لرِّ

َمْنسوٌب �إلى روسيا، وهذ� َيْعني �أنَّها نُِسَبْت �إلى �أْسماٍء َمْقصورٍة؛ ولََعلَّنا نُلاِحُظ �أنَّ �لنََّسَب �إلْيها َقْد َجرى 

ألِِف فيها؛ فاإذ� جاَءْت ثالِثًة، قُِلَبْت و�و�ً ِعْنَد �لنََّسِب، َكما في )ِربا: ِربوّي(، و�إذ� جاَءْت  َوْفَق َتْرتيِب �ل�

ر�بِعًة، و�لَحْرُف �لثّاني ساِكناً، جاَز َحْذفُها، �أو َقْلُبها و�و�ً، �أو �إبقاؤها َوزيادُة و�و َقْبَل ياِء �لنََّسِب، َكما 

في )َعكّا: َعكِّّي، َعكَِّوّي، َعكّاِوّي(، �إذ� جاَءْت ر�بِعًة و�لَحْرُف �لثّاني ُمَتَحرِّكاً، ِمثل: َكَند�: َكَنِدّي، �أو 

خاِمسًة فاأكثر، مثل: ُبخارى: ُبخاِرّي، �ألمانيا: �ألْمانِّي.

أمثَلِة: �لتّاِسع و�لعاشِر و�لحادي عشر، نَِجُد: ولو �أْمَعنّا �لنَّظَر في �ل�

( في �لِمثاِل �لتّاِسِع َمْنسوٌب �إلى )َصلاح �لّدين(، وُهَو �ْسٌم ُمَركٌَّب نُِسَب �إلى َصْدِرِه،  لاِحيَّ �أنَّ )�لصَّ

ولَْو �أنَّنا نََسْبناُه �إلى َعُجِزِه لََوَقَع لَْبٌس في دل�لِتِه، وبِناًء على ذلَك فاإنَّ �ل�ْسَم �لُمركََّب ُينَسُب �إلى َصْدِرِه، 

و�إذ� ُخشي �للَّْبُس ُيْنَسُب �إلى َعُجِزِه، مثل: َبْيت �لَمْقدس: َمْقِدِسّي. َوَقْد ُيْنَسُب �إلى �لُجْز�أْيِن َمعاً، مثل: 

عبد شمس: َعْبَشِمّي.

َوِل  ْغَط على �ل�ْحِتلاِل َمْطلوٌب ِمْن �لدُّ ْولَِة َمَع �أنَّ �لضَّ ( في �لِمثاِل �لعاشِر َمْنسوٌب �إلى �لدَّ ولِيَّ و�أنَّ )�لدَّ

كلِّها، َحْيُث �إنَُّه لَُم ُيْنَسْب �إلى �لَجْمِع )ُدَول( و�إنَّما �أعيَد �لَجْمُع �إلى �لُمفَرِد، ثُمَّ نُِسَب �إليِه، ولو نََسْبنا 

�إلى �لَجْمِع لَُقْلنا: )ُدَولِّي(، ولِكْن �إذ� َدلَّ �لَجْمُع َعلى َعَلٍم، نُِسَب �إلى لَْفِظِه، مثل: �لرِّياض )�سم مدينة(: 

ياِضّي.  �لرِّ

( في �لِمثاِل �لحادي َعَشر َمْنسوٌب �إلى َكِلَمِة )�للُّغة( َمْحذوَفِة �لّلاِم، بَِدليِل �أنَّ �أْصَلها  و�أنَّ )�للَُّغِويَّ

ْت �إلَْيها هذه �لو�و ِعْنَد �لنََّسِب، وُحِذَفِت تاُء �لتَّاأْنيِث. )لََغَو(، َوَقْد ُردَّ

وُيَعدُّ �ل�ْسُم مَع ياِء �لنََّسِب َكِلمًة و�حدًة، وَتْظهُر علامُة �إْعر�بِِه على �لياِء، َفَكاأنَّها �أْصَبَحْت ُجْزء�ً ِمَن 

ِه �لَكْسَرُة �لظّاِهَرُة َعلى �آخِرِه. أّوِل: نَْعٌت َمْجروٌر، وَعلاَمُة َجرِّ �ل�ْسِم، فالَمْنسوُب )�لرَّماِدّي( في �لِمثاِل �ل�
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نستنتج:

ِد ِمنها. فال�ْسُم �لمختوُم  دٍة َعلى �آخِر �ل�سِم  لتُدلَّ َعلى نِْسبِته �إلى �لُمجرَّ ١- �لنََّسب: هو زيادة ياٍء ُمشدَّ

دُة  دِة �لَز�ئدِة ُيَسّمى)َمْنسوباً(، و�لُمَجّرد َقْبَل ُدخولِها ُيَسّمى) َمْنسوباً �إليه(، و�لياُء �لُمَشدَّ   بالياِء �لُمشدَّ

  �لّز�ئدُة تَُسّمى )ياَء �لنَّسِب(، ِمثل: �أرض: �أْرِضّي، �إْسلام: �إْسلاِمّي.     

َدِة، وَكْسِر ما َقْبَلها، مثل: ُعَمر: ُعَمِرّي.  ٢- �لنََّسب �إلى �ل�ْسِم �لّصحيِح يكون بِزيادِة ياٍء ُمَشدَّ

3- �إذ� كاَن �ل�ْسُم َمْختوماً بِتاِء �لتّاأنيِث، تُْحَذُف ِعْنَد �لنََّسِب، مثل: فاطمة: فاطمّي.

٤- �لنََّسب �إلى �ل�ْسِم �لَمْمدوِد يكوُن بِناًء َعلى حاِل �لَهمزِة فيه، فاإذ� كانْت �أصلّيًة َبِقَيْت على حالِها،

   مثل: َبر�ء:  َبر�ئِّي، و�إذ� كانْت ُمْنَقِلَبًة َعْن �أصٍل جاَز �إبقاؤها �أو قلُبها و�و�ً، ِمثل: بِناء: بِنائّي �أو بِناِوّي، 

   و�إذ� جاءْت ز�ئدًة للتّاأنيِث قُِلَبْت و�و�ً، ِمثل: َبْيد�ء: َبْيد�وّي.

ألِف فيه؛ فاإذ� جاَءْت ثالَثًة، قُِلَبْت و�و�ً ِعْند �لنََّسِب،  5- �لنََّسب �إلى �ل�ْسِم �لَمقصوِر َيكوُن َوْفَق َتْرتيِب �ل�

   ِمثل: )َفتى: َفَتِوّي(، و�إذ� جاَءْت ر�بِعًة، و�لَحْرُف �لثّاني ساِكناً، جاَز َحْذفُها، �أو َقْلُبها و�و�ً، �أو �إبقاؤها 

ر�بِعًة  �إذ� جاَءْت  َحْيفاِوّي(، وتُْحَذُف  َحْيَفِوّي،  َحْيِفّي،  ِمثل )َحْيفا:  �لنََّسِب،  ياِء  َقْبَل      َوزيادُة و�ٍو 

هولَْند�:  َفَرنِْسّي،  َفَرنْسا:  مثل:  فاأْكَثَر،  خامسًة  �أو  َبَنِمّي،  َبَنما:  ِمثل:  ُمَتَحرِّكاً،  �لثّاني  و�لَحْرُف 

. هولَْنِدّي، �أوغند�: �أوغنِديُّ

٦- �ل�ْسم �لُمركَّب ُيْنَسُب �إلى َصْدِرِه، و�إذ� ُخشي �للَّْبُس ُيْنَسُب �إلى َعُجِزِه، مثل: نور �لّدين: نوِرّي، 

   �بُن عّباس: عّباِسّي  َوَقْد ُيْنَسُب �إلى �لُجْز�أْيِن َمعاً، مثل: َحْضرموت: َحْضَرِمّي، بيت لحم: َتْلَحِمّي.

٧- �إذ� كاَن �ل�ْسُم َجْمعاً، ُيْنَسُب �إلى ُمفَرِدِه، مثل: مساجد: َمْسِجِدّي، �أّما �إذ� َدلَّ �لَجْمُع َعلى َعَلٍم،

    نُِسَب �إلى لَْفِظِه، مثل: َجو�ِهر )علم(: َجو�ِهِرّي.

8- ما ُحِذَف ثالثُه، ُيعاُد ِعْنَد �لنَّسِب، مثل: َدم: َدِمِوّي.

٩- ُيَعدُّ �ل�ْسُم َمَع ياِء �لنََّسِب َكِلمًة و�حدًة، وَتْظَهُر َعلاَمُة �إْعر�بِِه َعلى �لياِء، َفَكاأنَّها �أْصَبَحْت ُجْزء�ً ِمَن 

   �ل�ْسِم �لَمْنسوِب. 
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 تدريباٌت: 

فائدٌة ُلَغوّيٌة

*- تُفيُد )ياُء �لنََّسِب( �لّد�ِخَلُة على �ل�ْسِم �أنَّ شيئاً قد نُِسَب لذلك �ل�سِم، فقد نَْنسُبُه 

�إلى �لِجْنِس، مثل: تُرك: تُرِكّي. �أو �لَوَطِن، مثل: �أردن: �أرُدنِّي، �أو �لِحرفِة، مثل: زر�عة: 

ِزر�ِعّي، �أو �لَمكاِن، مثل: تهامة: تهاِمّي.

َتدريب )1(

حيَحِة: ( �أماَم �لِعباَرِة َغْيِر �لصَّ حيَحِة، َو�إِشاَرَة ) ( �أماَم �لِعباَرِة �لصَّ   نََضُع �إِشاَرَة )

١-  )    ( ُيَسّمى �ل�ْسُم َبْعَد زيادِة ياء �لنََّسِب َمْنسوبًا.

٢-  )    ( �إذ� كاَنْت َهْمَزُة �لَمْمدوِد �أْصليَّة ُقِلَبْت و�وً� ِعْنَد �لنََّسِب.

3-  )    ( �إذ� كاَنِت �ألُف �لَمْقصوِر خاِمسًة فاأْكَثَر، ُحِذَفْت ِعْنَد �لنََّسِب.

٤-  )    ( �لياُء في �ل�ْسِم )َطّي( ِهَي ياُء �لنََّسِب.

َتدريب )٢(

آتَيِة:  أْسماِء �ل�   نَْنُسُب �إلى �ل�

-١

 �لَخليل

-٢

يافا

-3

�بتد�ء

-٤

َزْرقاء

َبهاءِفد�ءَقَلْنِديا�لطَّْنطورة

-5

ر�م �لله

-٦

َمد�رس

-٧

َسَنة

-8

ُسنَّة

َحماة�أَمة�لَمد�ئن )علم(كُفر قاسم
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َتدريب )3(

  نَْسَتْخِرُج �ل�أسماَء �لَمْنسوَبَة، فيما َياأْتي، ونُبّيُن �لَمْنسوَب �إليِه:

ضافِة �إلى �لِجد�ِر ِسياٌج َحديديٌّ  َيْمَنُع �لرَّ�عي ِمْن َمْرعاُه... هذ� �لتِّنّيُن �لّذي َيْلَتفُّ َحْوَل  وُهناك بال�إ

كَّاِن؛  نْسانِيَِّة؛ لَِتاأْثير�تِِه �لكاِرثِيَِّة �لَيوِميَِّة َعلى َحياِة �لسُّ ِة �لَغْربِيَِّة �لُمْحَتلَِّة، ُيَمثُِّل َجريَمًة ِضدَّ �ل�إِ فَّ �أر�ضي �لضِّ

أْرَض  ْهيونِيِّ �لّذي ما �نَْفكَّ َيْلَتِهُم �ل� فالِجد�ُر بَِطبيَعِة َمساِرِه، ُيَشكُِّل ُعْنو�ناً لُِمْجَمِل �لَمْشروِع �ل�ْستيطانِيِّ �لصِّ

�لِفَلْسطينيََّة.

َوِل. ١- وِمْن �إِيجاِبّياِت )�لفيسبوك(، �أنَُّه �ْنِفتاٌح َثقاِفيٌّ َمْعِرِفيٌّ و�ِسٌع َبْيَن �لدُّ

ْنساِن. ٢- �لَمو�دُّ �لنََّشِويَُّة �أساِسيٌَّة في ِبناِء ِجْسِم �ل�إ

عوِب شاِهدً� َحّيًا َعلى َعر�َقِتِه َو�أصاَلِتِه. يِّ َشْعٍب ِمَن �لشُّ يِّ َو�لَمْعَنِويِّ ِل�أ ْيها �لمادِّ ثاُر ِبِشقَّ 3- ُتَعدُّ �ل�آ

. ْسلاِميِّ ٤- �لَمْذَهُب �لَحَنِفيُّ �أحُد َمذ�هِب �لِفْقِه �ل�إ

. لِك �لَقضاِئيِّ وَلُة على �لسِّ 5- َتْحِرُص �لدَّ

َتدريب )4(

   نَْسَتْبِدُل بما َبْيَن �لَقوسيِن باْسٍم َمْنسوٍب، ونْضبُطُه بالّشكِل، َكما في �لنَّموذج:

( كانت ُمْمِتعًة.      سافرُت في رحلٍة َجّويٍَّة كانت ُمْمِتعًة.        سافرُت في رحلٍة )في �لَجوِّ

َوُر)�لّناِزَلُة في �لمدينِة( َكُثَر فيها �لتَّْشريُع. �أ- �لسُّ

ْيِف. تاِء، ُمْعَتِدَلٌة في �لصَّ ماِكُن )�لو�ِقعُة في �لَجَبِل( باِرَدٌة في �لشِّ ب- �ل�أ

ْقصى َقِضيَُّة )�لُمْسلميَن َجميعًا(. ج- َقِضيَُّة �لَمْسِجِد �ل�أ
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َتدريب )5(

حيَحَة لُغويّاً ِمْن كُلِّ ُجملتيِن ُمتقابَِلتيِن فيما ياأتي:    بِناًء َعلى در�َسِتنا لِقو�ِعِد �لنََّسِب، نَختاُر �لُجملَة �لصَّ

        

َحِفيُّ مسؤولّيٌة كبيرٌة. َحِفيُّ مسؤولّيٌة كبيرٌة. �لَعَمُل �لصُّ �لَعَمُل �لصَّ

َتْسعى ِوز�رُة �لتّربيِة و�لتّعليِم �إلى َتطويِر �لتَّعليِم

.  �لِمْهِنيِّ

. َتْسعى ِوز�رُة �لتّربيِة و�لتّعليِم �إلى َتطويِر �لتَّعليِم �لِمَهِنيِّ

خلا �لتَّقريُر ِمَن �ل�أخطاِء �لنَّْحِويِّة.خلا �لتَّقريُر ِمَن �ل�أخطاِء �لنََّحِويِّة.

ُهو َعالٌم لَُغويٌّ َمْشهوٌرُهو َعالٌم لََغويٌّ َمْشهوٌر

َتدريب )6(

    نُْعِرُب ما َتْحَتُه ُخطوٍط فيما ياأتي:

نين َعلى �أْنقاِض َمديَنِة )دور(، �ّلتي َشيََّدها �أْجد�ُدنا �لَكْنعانّيون. ١- ُبِنَيِت �لّطْنطورُة ُمْنُذ ِمئاِت �لسِّ

٢- َصحيُح �لُبخاريِّ ِمْن �أْشهِر ُكُتِب �لَحديِث.

3- جاُرنا ِحْرِفيٌّ ماِهٌر
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التَّعبيُر 

َمِة ِعراَفِة َحْفٍل ِكتابُة ُمَقدِّ

نَْحَتفي بالُمناَسباِت، َونَُنظُِّم لَها �ْحِتفال�ٍت كُلَّ عاٍم، َوهذِه �لُمناَسباُت ُمَتَعّدَدُة �لموضوعاِت؛ 

، َوهذِه �ل�ْحِتفال�ُت -عادًة- َيَتَطلَُّب  َرْسمّياً، َوِمْنها ما َيتَِّشُح بِطاَبٍع َشْعِبيٍّ َفِمْنها ما َيْكَتسي طاَبعاً 

ُتُه �لتَّْقديُم و�لتَّْنظيُم، ِضْمَن َجْدَوٍل َزَمِنيٍّ َيقوُم  ٍم، ُيَسّمى َعريَف �لَحْفِل َمَهمَّ لَِتْرتيِب فْقر�تِها ُوجوُد ُمَقدِّ

على فقر�ٍت ُمْقَتَرَحٍة يلَتزُم بِها هذ� �لعريُف �أد�ًء َوَمْنَهجاً، َوِهَي َعلى �لنَّْحِو �ل�آتي: 

١- مقدمٌة َتْرحيبيٌَّة َتْهِدُف �إلى �إثاَرِة �ْهِتماِم �لُحضوِر، وَتْركيِزِهْم على َموضوِع �لَحْفِل، َوَتْشويِقِهم 

َوَتْشجيِعِهْم على ُمتابعِة فقر�تِه حتّى �لنِّهاَيِة، وَتْشَتِمُل َعلى: �ل�ْسِتْهلاِل بَِحْمِد �للِه - سبحانه وتعالى-  

َكُمَمثِّلي  ِة،  و�لخاصَّ �لرَّْسمّيِة  �لُمؤّسساِت  وُمَمثِّلي  و�لُوجهاء،  أْعيان  بال� و�لتَّْرحيِب  َعَلْيِه،  و�لثّناِء 

ياِت �لَوظيفيَِّة،  ُمديريّاِت �لتَّربَيِة و�لتَّْعليِم، و�لَمجالِِس �لَبلديَِّة، و�لُمحاَفظاِت، وَغْيِر ذلك من �لُمَسمَّ

يوِف بَِشْكٍل عامٍّ، وفي نهاَيِتها َتْوصيٌف لِموضوِع �لَحْفِل، وماذ� يمثُِّل لنا؟ ثُمَّ �لتَّْرحيِب بالضُّ

٢- تلاوة �آيات من �لُقر�آن �لَكريم. 

. 3-  �ل�ْستماُع للّسلاِم �لَوطنيِّ

 ٤- َكِلماٌت، َتْشَمُل: )كلمَة ُمدير �لمدرسِة، وكلمَة مدير �لتربية، وكلمَة �لطّلبة(، تَُوّزُع َبْيَن �لفقر�ِت.

5- فقر�ٌت متنّوعٌة، تشمل: )تمثيل مشهد مسرحّي، �إلقاء قصيدة، دبكة شعبّية، ُمسابقات ...(

٦-  �لتَّكريُم.

٧-  �لكلمة �لختامّية.

َنشاٌط:

ننشر صور�ً لجد�ر �لضّم و�لتوّسع عبر مو�قع �لتو�صل �ل�جتماعّي تبّين �آثاره �لّسلبّية 

في حياة �لفلسطينيين �ليومّية.
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ِهْند طاِهر الُحَسْيِنّي 
اأمُّ الَمْحروميَن، َوَرفيَقُة الُمْتَعبيَن

الَوْحَدُة 
 التّاسعة

:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

�لِفَلْسطيِنيَُّة  �لَمْر�أُة  َمْتُه  َقدَّ ما  جاِحٍد  ِسوى  ُيْنِكُر  ل� 

نِضالِنا  َمسيِرِة  في  ِجساٍم  َوَتْضِحياٍت  ٍة،  َجمَّ ُبطول�ٍت  ِمْن 

. �لِفَلْسطيِنيِّ

لِْلَمر�أِة  فاً  ُمَشرِّ �أنْموَذجاً  �لُحسينّي  طاِهر  ِهند  َوتَُعدُّ 

أْيتاِم  �ل� لِِخْدَمِة  َوُجهوَدها  َحياَتها  نََذَرْت  َفَقْد  �لِفَلْسطيِنيَِّة؛ 

أْسَرِة �لِفَلْسطيِنيَِّة ِمَن  َو�لُمَشرَّديَن ِمْن �أْبناِء َشْعِبها، َوِحماَيِة �ل�

َبْيَن  �لَّتي  َو�لَمقالَُة  �لنَّْكَبِة.  َمجاِزِر  َجّر�َء  ياِع  َو�لضَّ �لتََّشتُِّت 

َو�أنِْشَطِتها  �لّر�ئَِدِة،  هِذِه  ُجهوِد  ِمْن  َشَذر�ٍت  َتْكِشُف  �أْيدينا 

ٍة، ما ز�لَْت تَُؤّدي َدْوَرها  َتْعليِميٍَّة َو�ْجِتماِعيٍَّة ِعدَّ ساٍت  �إِنْشاُء َمر�ِكَز َوُمَؤسَّ �لَّتي كاَن ِمْن َتَجلِّياتِها 

. َسُة د�ِر �لطِّْفِل �لَعَربِيِّ ريِف، َوَعلى َر�أِْسها ُمَؤسَّ ياِديَّ في َقْلِب �لُقْدِس �لشَّ �لرِّ

      )�لمؤلّفون(
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كل، �لنَّْوع.     �لطِّر�ز: �لشَّ

ُهناَك �أناٌس ُخِلقو� لِلِكفاِح َو�لنِّضاِل، َيْسَتْعِذبونَُه، َوَيْستطيبوَن كُلَّ َشْيٍء في َسبيِلِه، َيَرْوَن فيِه �أد�ًء 

جاَعِة،  ْصلاِح، َوَيْضِربوَن فيِه َمَثلاً لِْلُجْر�أِة، َو�لشَّ ميِر، َوَسبيلاً ناِجحاً لِلنُّهوِض َو�ل�إِ لِْلو�ِجِب، َو�إِْرضاًء لِلضَّ

أْيتاِم  �ل� َو�أمُّ  أْجياِل،  �ل� ُمَربَِّيُة  �لُحَسْيِنّي،  َوِهْنُد  يثاِر.  َو�ل�إ َو�لتَّْضِحَيِة 

َو�لَمْحروميَن، ِمْن ذلَِك �لطِّر�ِز �لَفريِد ِمَن �لُمكاِفحيَن َو�لُمناِضليَن، َفَقْد 

كاَفَحْت في ِصباها َوَشبابِها، َكما كاَفَحْت في كُهولَِتها، َوَشْيخوَخِتها، 

َوَظلَّ ِفْكُرها �لنَّيُِّر، َوَعَملُها �لَخّلاُق، َيْحِملاِن شاَرَة �لِكفاِح َو�لَعطاِء �لَّتي َميََّزْت َشْخِصيََّتها، َوَوَسَمْتها 

أْجيالِنا في �لحاِضِر َو�لُمْسَتْقَبِل. بِطاَبٍع َفريٍد؛ َجَعَلْت ِمْنها قُْدَوًة، َوَمثلاً ُيْحَتذى لِ�

�لَبْيِت  �لُحَسْيِنّي، في  د صالِح  ُمَحمَّ �لَمْرحوِم  ها  أمِّ لِ� ها  َجدِّ َبْيِت  �لُحَسْيِنّي في  ِهْند طاِهر  ُولَِدْت 

ريِف في �لخاِمِس َو�لِعْشريَن ِمْن نَْيساَن عاَم ١٩١٦م  �لَمعروِف حالِّياً بِد�ِر �لطِّْفِل �لَعَربِيِّ في �لُقْدِس �لشَّ

نٍَة ِمْن َخْمَسِة �أِشّقاَء، كانو� َيْكُبرونَها، َوكاَن  لَِتْنَضمَّ �إِلى �أْسَرٍة ُمَكوَّ

ُعْمُرها  َيَتجاَوْز  َولَْم  تُُوفَِّي،  لِكنَُّه  �لَقضاِء،  ِسْلِك  في  َيْعَمُل  و�لُِدها 

َنَتْيِن، َفعانَْت في ُطفولَِتها ِمَن �لُيْتِم َو�لِحْرماِن، َفلا َعضيَد لَها،  �لسَّ

َول� ُمعيَن ِسوى �أمٍّ َرؤوٍم، َغَمَرْتها َو�أْخَوَتها بَِفْيِض َحنانِها، َونََذَرْت 

نَْفَسها، ُمَتَسلِّحًة بَِصْبِرها، َو�إِر�َدتِها �لَقِويَِّة لَِتْربَِيِتِهم َوَتْعليِمِهم؛ ما َزَرَع 

غيَرِة �أَثر�ً َكبير�ً، �نَْعَكَس َعلى َحياتِها �لَعَمِليَِّة فيما َبْعد. في نَْفِس �لصَّ

ْت ِهْنُد َتْعليَمها في َمد�ِرِس �لُقْدِس، َحْيُث �أنَْهْت ِدر�َسَتها �لثّانَِويََّة عاَم ١٩3٧م، َوَعِمَلْت في  َتَلقَّ

َمْطَلِع َشبابِها في ِسْلِك �لتَّعليِم، ثُمَّ ما لَِبَثْت �أْن َولََجْت َمجاَل �لَعَمِل 

َسْت َمَع َمْجموَعٍة ِمَن �لنِّساِء  ِعيِّ عاَم ١٩٤5م، َفاأسَّ �ل�ْجِتماِعيِّ �لتََّطوُّ

�لِفَلْسطيِنّياِت َجْمِعيََّة �ل�تِّحاِد �لَعَربِيِّ �لنِّسائِيِّ في �لُقْدِس، �لَّتي ُسْرعاَن ما �نَْتَشَرْت في ُربوِع ِفَلْسطيَن، 

عاِت ِمْن ِخلالِها بِِرعاَيِة �لنِّساِء  َو�أْصَبَح لَها �ْثناِن َوِعْشروَن َفْرعاً، َوقاَمْت ِهْنُد َمَع َمْجموَعٍة ِمَن �لُمَتَطوِّ

ِهْند طاِهر الُحَسْيِنّي 
اأمُّ الَمْحروميَن، َوَرفيَقُة الُمْتَعبيَن

  ِسْلك: َهْيَئة، ُيقاُل: �ْشَتَغَل  
، �أْو ِسْلِك  ياِسيِّ ْلِك �لسِّ    في �لسِّ

  �لُمحاماِة.
  َعضيَد: د�ئَِم �لُمساَعَدِة 

   َو�لُمسانََدِة.
   �أمٍّ َرؤوم: عاِطَفٍة َعلى َولَِدها.

  َولََجْت: َدَخَلْت. 
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يَِّة، َوَتَعلُِّم �لِخياَطِة، َوذلَِك نابٌِع  أمِّ أْطفاِل �لُمْهَمليَن، َفاأنَْشاأَْن لَُهم َبساتيَن لِلاأْطفاِل، َوَمر�ِكَز؛ لَِمْحِو �ل� َو�ل�

يَِّة �لطِّْفِل في حاِضِرنا، َوُمْسَتْقَبِلنا؛  َفالطُّفولَُة َعلى َحدِّ َقْولِها: »ِهَي �لطُّْهُر، َو�لُوضوُح،  ِمْن �إيمانِها بِاأَهمِّ

 ، - �أْعَظُم �ْسِتْثماٍر َبَشِريٍّ ِة �لُمْرَتجى، َوَغُدها �لُمْشِرُق، َوُهَو -بَِحقٍّ أمَّ َو�لَبْهَجُة، َوِطْفُل �لَيْوِم ُهَو �أَمُل �ل�

َخٍر َوِسلاٍح«. َو�أْثَمُن ُمدَّ

�َسَتَمرَّْت �لَجْمِعيَُّة في نَشاِطها َحتّى عاِم �لنَّْكبِة ١٩٤8م، َحْيُث 

؛  �لِفَلْسطيِنيِّ َشْعِبنا  �أْبناِء  ِمْن  آل�ُف  �ل� َد  َوُشرِّ �لَوَطِن،  �أْوصاُل  َتَقطََّعْت 

ْهيونِيَُّة، َوكاَن �أْكَثُرها َوْحِشّيًة  َجّر�َء �لَمذ�بِِح �لَّتي �ْرَتَكَبْتها �لُقّو�ُت �لصِّ

أْطفاِل �لَيتامى،  �لَمْجَزَرَة �لرَّهيَبَة في َقْرَيِة دير ياسين �لَقريَبِة ِمَن �لُقْدِس، َوَوَجَدْت ِهْنُد نَْفَسها َبْيَن �أْكو�ِم �ل�

َو�لُمَشرَّديَن ِمَن �لَقْرَيِة �لَمْنكوَبِة في َزو�يا َكنيسِة �لِقياَمِة، َوَمْدَخِل جاِمِع �لخانْقاه، َوَقْد َتَملََّكُهُم �لَخْوُف 

َو�لرُّْعُب، َو�لَتَصقو� بِالحيطاِن، جاِعليَن ِمْنها َماأًْوى لَُهم َوَملاذ�ً. َوَتِصُف 

َوْرُت  ِهْنُد ما �نْتاَبها ِمْن َمشاِعَر في تِْلَك �للَّْحَظِة �لَماأْساِويَِّة، قائِلًة: »َتصَّ

ُبُل، َو�ْرَتَسَمْت َعلى  أْطفاَل �لَّذيَن َتَقطََّعْت بِِهُم �لسُّ َو�أنا �أشاِهُد �أولِئَك �ل�

ْعَب �لِفَلْسطيِنيَّ َسْوَف َيمَّحي َوَيْنَقِرُض، َولِكْن َكْيَف َيمَّحي  ُوجوِههم فُصوُل �لماأْساِة �لُمْرِعَبِة �أنَّ �لشَّ

أمِّ َوَمْسؤولِّياتُها ِحياَل  َشْعُبنا �لَعظيُم؟! ل�، َو�ألُف ل�، حيَنذ�َك، َتَولََّد لََديَّ �إِْحساٌس َعميٌق، ُهَو �إِْحساُس �ل�

�أْبنائِها، َوجاَل في خاِطري ما عانَْيُتُه في ِصَغري ِمْن �آل�ِم �لَفْقِد َو�لِحْرماِن، َفاآلَْيُت َعلى نَْفسي �أْن �أعيَش 

بِهم �أْو �أموَت َمَعهم«.

ُجَنْيهاً  َوَثلاثيَن  َوَثمانَِيٍة  ِمَئٍة  َغْيُر  �آنَذ�َك  َجْعَبتي  َيُكْن في  »لَْم  قائَِلًة:  ِهْنُد في َحديِثها  َو�ْسَتْطَرَدْت 

َوَخْمسيَن  َخْمَسًة  َفَوَضْعُت  َوِحماَيِتهم،  أْطفاِل،  �ل� �أولِئَك  �إِنْقاِذ  َعلى  ْمُت  َصمَّ ذلَِك،  َوَمَع  ِفَلسطينّياً 

في  َجّدي  د�ِر  �إِلى  نََقْلُتُهم  ثُمَّ  �لَقديَمِة،  بِالَبْلَدِة  �لُحُصِر  سوِق  في  ُغْرَفَتْيِن  في  -ُمَؤقَّتاً-  ِمْنُهم  ِطْفلاً 

بُِجهوِد  �أْضَحْت  �لَّتي   ) �لَعَربِيِّ �لطِّْفِل  )د�ِر  لَِتاأْسيِس  �لِبد�َيِة  نُْقَطَة  هِذِه  َوكانَْت  َجّر�ح«،  ْيِخ  �لشَّ َحّي 

أْطفاُل  ، َوَرفيقاتِها َرْمز�ً َو�أَملاً، َيْسَتِظلُّ في �أْفيائِها �ل� ِهْنِد �لُحَسْيِنيِّ

ياِع، َوَغَدْت هِذِه  ِد َو�لضَّ أْيتاُم َو�لُمْعوزوَن، َوَيْحَفُظُهم ِمَن �لتََّشرُّ �ل�

ْت �أْقساُمها َوَمر�ِكُزها َحضانًة،  ساِت �ل�ْجِتماِعيَِّة، َو�لتَّْعليِميَِّة؛ َفَقْد َضمَّ َسُة �لّر�ئَِدُة ِمْن َمفاِخِر �لُمَؤسَّ �لُمَؤسَّ

 
   �أْوصاُل: �أْجز�ُء.

  �نتاَبها: �أصاَبها َونَزَل بِها. 

  �لَملاَذ: �لَمْلَجاأ.

 
  �لُمْعوزوَن: �لُفَقر�ُء َو�لُمْحتاجوَن.
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، َوفيها  ، َو�لِمْهِنيِّ ، َو�لتِّجاِريِّ ، َو�لِعْلِميِّ أَدبِيِّ أربعة: �ل� َوَبساتيَن �أْطفاٍل، َوَمْدَرسًة ثانِِويًّة شاِملًه بُِفروِعها �ل�

نْجليِزيَُّة،  صاٍت، ِهَي: �للَُّغُة �لَعَربِيَُّة، َو�للَُّغُة �ل�إِ كُِليٌَّة جاِمِعيٌَّة َتْمَنُح َدَرَجَة )�لَبكالوريوس( في َثلاَثِة َتَخصُّ

آد�ِب لِْلَبناِت(، َوَتَغيََّر �ْسُمها َبْعَد �نِْضماِمها  َسْت عاَم ١٩8٢م بِاْسِم )كُِليَُّة �ل� َو�لِخْدَمُة �ل�ْجِتماِعيَُّة، َو�أسِّ

�إِلى جاِمَعِة �لُقْدِس عاَم ١٩٩٤م؛ لُِيْصِبَح )كُِليَُّة ِهْنِد �لُحَسْيِنيِّ لِْلَبناِت(؛ َتْخليد�ً لِِذْكر�ها، َوَتْقدير�ً لِما 

َتَحلَّْت بِِه في َحياتِها ِمْن سيَرٍة َعِطرٍة، َوَبْذٍل لِلنَّْفِس في َسبيِل �لَخْيِر َو�لنّاِس، َوما ز�لَِت �لُكِليَُّة قائَِمًة 

في َقْلِب �لُقدِس �لغالَِيِة َحتّى �لَيْوِم، َوَقْد َتَخرََّج فيها ِمئاُت �لطّالِباِت 

�للَّو�تي نََهْلَن ِمْن َمعيِنها �لِعْلَم بِلا ُمقابٍِل.

    

ْعِبيِّ  َسُة -َفْضلاً َعْن ذلَِك- ُمْتَحفاً لِلتُّر�ِث �لشَّ ِت �لُمَؤسَّ َوَضمَّ

تُر�ثِنا،  َعلى  �لِحفاِظ  ُبْغَيَة  ١٩٦٠م؛  عاَم  َس  �أسِّ  ، �لِفَلْسطيِنيِّ

ِهْنَد،  �إنْجاز�ِت  �أَهمِّ  ِمْن  َوكاَن  و�ل�نِْدثاِر،  ياِع  �لضَّ ِمَن  َوِحماَيِتِه 

ْيِخ َجّر�ح، َو�إْعد�ُدُه؛  د �إِْسعاِف �لنَّشاشيِبيِّ عاَم ١٩8٢م، في َحيِّ �لشَّ ِشر�ُء َبْيِت �أديِب �لَعَربِيَِّة �لَكبيِر ُمَحمَّ

َدَرَجَة  َيْمَنُح  عالِياً  َوَمْعَهد�ً  ْسلاِميَِّة،  �ل�إِ لِلاأْبحاِث  َمْرَكز�ً  لَِيكوَن 

ًة بَِتْرميِم �لَمْخطوطاِت، َوَقْد  آثاِر، َوَوْحَدًة خاصَّ )�لماِجْستير( في �ل�

أْبحاِث �لُمَتَعلَِّقِة بِتاريِخ  ر�ساِت، َو�ل� َصَدَر َعِن �لَمْرَكِز َكثيٌر ِمَن �لدِّ

بَِسَبِب  َتْدريِجّياً؛  َتَتناَقُص  �لَمْرَكِز  َمْكَتَبِة  َعلى  ديَن  �لُمَتَردِّ �أْعد�ُد  َبَد�أْت  َوحيَن  َوَحضاَرتِها،  ِفَلْسطيَن، 

َر َتْطويُر نَشاطاِت  ِة �لَغْربِيَِّة، َتَقرَّ فَّ ْهيونِيِّ �لّر�ِمَيِة �إلى َعْزِل َمديَنِة �لُقْدِس َعِن �لضِّ �إَْجر�ء�ِت �ل�ْحِتلاِل �لصَّ

آد�ِب(، في �لخاِمَس َعَشَر ِمْن  �لّد�ِر، َفاأعيد �ْفِتتاُحها بِاسم )د�ُر �إْسعاِف �لنَّشاشيِبيِّ لِلثَّقاَفِة َو�لُفنوِن َو�ل�

َتّموز عاَم ١٩٩٩م، َوما ز�لَْت �لّد�ُر تُماِرُس نَشاَطها �لِفْكِريَّ َو�لثَّقاِفيَّ َحتّى �لَيْوِم.

  نََهْلَن: نََهَل: َشِرَب َحتّى َرِوَي. 

  ُبْغَيَة: َطَلباً لـِ، �أْو لَِغَرِض. 

  �لَمْخطوطاِت: �لنَُّسِخ �لَمْكتوَبِة    
    بَِخطِّ �لَيِد.
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�ألٍْف  َعلى  َيْربو  ما  آَن  �ل� َوفيها  َوِطْفَلًة،  ِطْفلاً  َوَخْمسيَن  بَِخْمَسٍة  َعَمَلها  َسُة  �لُمَؤسَّ َبَد�أِت  لََقْد 

َوَخْمِسِمَئِة طالٍِب َوطالِبٍة، َكما �أنَّها َبَد�أْت بُِغْرَفَتْيِن ُمَتو�ِضَعَتْيِن، َو�أْصَبَحِت �لَيْوَم َتْمِلُك َحّياً كاِملاً في 

يعاٍز، َوُمباَدَرٍة ِمْن ِهْنِد  د�ِريَِّة، َوبِاإ ريِف، �أْوِقَفْت َجميُع َعقار�تِِه، بَِقر�ٍر ِمْن َهْيَئِتها �ل�إ َقْلِب �لُقْدِس �لشَّ

�لُحَسْيِنّي، َوذلَِك بِتاريِخ �لثّاني َعَشَر ِمْن �أيّاَر عاَم ١٩٧3م.

�أْرجاَء  �أْجِلهم  ِمْن  َفطاَفْت  َشْعِبها،  َو�أْبناِء  َوَطِنها،  لِِخْدَمِة  نَْفَسها  �لُحَسْيِنّي  ِهْنُد  نََذَرْت  َوهَكذ� 

َمِن �لّشائَِكة،  نْيا، َو�ْقَتَحَمْت -َغْيَر َهّياَبٍة، َول� َوِجَلٍة- ُدروَب �لزَّ �لدُّ

َيْدَفُعها �إيماٌن َوَيقيٌن، بِاأنَّ �أْطفاَل ِفَلْسطيَن ُهُم �لَحقيَقُة، َو�لَحقيَقُة 

َعِن  �لّد�ِفُئ  َقْلُبها  َوَتَوقََّف  �لَمْوُت،  د�َهَمها  حيَن  َوُمِحّبوها  �أْطفالُها  فُِجَع  َولِهذ�  َتموَت.  لَْن  خالَِدٌة 

�لَخَفقاِن، َصباَح  �لثَّلاثاِء، �لثّالَِث َعَشَر ِمْن �أْيلوَل، عاَم ١٩٩٤م؛ َحْيُث ووِرَي ُجْثمانُها �لطّاهُر في 

َمْقَبَرِة باِب �لرَّْحَمِة في �لُقْدِس �لُمباَرَكِة �لَّتي �أَحبَّْتها، َوَعِشَقْتها، َونََذَرْت نَْفَسها، َوَحياَتها ِمْن �أْجِلها.

موِد في  َرِحَم �للُه ِهْند�ً، َفَقْد كانَْت َرْمَز �لَمْر�أِة �لِفَلْسطيِنيَِّة بَِصْبِرها، َوَجَلِدها، َوقُْدَرتِها َعلى �لصُّ

َدًة  َوْجِه �لِمَحِن َو�ل�أْحد�ِث، َوكانَْت ــــ بَِحقٍّ ــــ ر�ئَِدَة �لَعَمِل �ل�ْجِتماِعيِّ �لنِّسائيِّ في ِفَلْسطيَن، َوُمَجدِّ

في َحياتِها، َوَمَثلاً ُيْحَتذى َبْعَد َمماتِها، َوَصَدَق ما قالَْتُه �لّشاِعَرُة ِود�د ِرْبحي ُمْصطفى في َمْهَرجاِن 

َتاأبيِنها:

ْعَر فيِك َول� �أبالي          َفاإِنَّ لَـَدْيــِك َمــــْوفـــوَر �لِخصـاِل      �أقوُل �لشِّ

أْبطاُل َيْوماً          َمــكانُِك َيــْعَتلــي َصْدَر �لَمـقـاِل َي �ل�      �إذ� ما ُسمِّ

     َفُمْثلُِك ِقلٌَّة ِمْن َبْيِن َقْومـي          َوَمْن ذ� ِمْثُل ِهْنٍد في �لرِّجــــــاِل

، َيَقُع د�ِخَل �أْسو�ِر �لَبْلَدِة �لَقديَمِة لَِمديَنِة �لُقْدِس، بِالُقْرِب ِمْن َكنيَسِة �لِقياَمِة، َوُيْعَتَقُد �أنَّ َصلاَح �لّديِن  * جامُع �لخانْقاه: َمسِجٌد �أثِِريٌّ

أيّوبِي َمْن َبناُه، َوَوَقَفُه لِلُمْسِلميَن، َوَيْحوي َمْسِجد�ً، َوَمْدَرَسًة، َوقاَعًة لِلُجلوِس، َو�أخرى لِلطَّعاِم. �ل�

أْسو�ِق �ل�أْخرى: خاِن  جاِد فيِه، َوِمْن �ل� َي بِذلَِك؛ لَِكْثَرِة بائِعي �لُحُصِر َو�لسِّ * سوُق �لُحُصِر: �أَحد �َْسو�ِق �لَبْلَدِة �لَقديَمِة في �لُقْدِس، َوُسمِّ

ْيِت، َو�لَعطّاريَن، َو�لَقطّانيَن، َو�لّصاَغِة، َو�لنَّّحاسيَن، َوَغْيِرها. �لزَّ

أْسباِط،  �ل� قُْرَب باِب  �ل�أْقصى،  لِلَمْسِجِد  ْرِقيِّ  �لّسوِر �لشَّ ِعَنَد  َتَقُع  �لُقْدِس،  ْسلاِميَِّة في  �ل�إِ �لَمقابِِر  �أْشَهِر  �إِْحدى  �لرَّْحَمِة:  َمْقَبَرُة باِب   *

حاَبِة.  َوَتْحوي َعَدد�ً ِمْن قُبوِر �لصَّ

   َوِجَلٍة: خائَِفٍة، �أْو َفِزَعٍة.  
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

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

حيَحَة فيما َياأْتي: جاَبَة �لصَّ ١ نَختاُر �ل�إِ

؟ َدِبيُّ �لَّذي َيْنَتمي �إَِلْيِه �لنَّصُّ  �أ- ما �للَّْوُن �ل�أ

أَدبِيَُّة.            ٤- �لّسيَرُة. ُة.            3- �لَمقالَُة �ل� ١- �لخاِطَرُة.             ٢- �لِقصَّ

؟ ْيتاِم َو�لَمْحروميَن ِهنُد �لُحَسْيِنيُّ  ب- �أْيَن ُوِلَدْت �أمُّ �ل�أ

١- ر�م �لله.               ٢- يافا.              3- �لُقدس.                  ٤- عكّا.

؟ ، َو�نِْطلاَقَة َتاأْسيِس د�ِر �لطِّْفِل �لَعَربِيِّ ِل في َحياِة هنِد �لُحَسْيِنيِّ        ج- ما �لعاُم �لَّذي ُيَعدُّ نُْقَطَة �لتََّحوُّ

١- ١٩3٧م.           ٢- ١٩٤8م.          3- ١٩8٢م.                  ٤- ١٩٩٤م.

. ٢ نَذكُُر َمجالَْيِن َعِمَلْت فيِهما ِهنُد �لُحَسْيِنيُّ

3  نَِصُف �لَمشاِعَر �لَّتي �نْتاَبْت ِهنَد �لُحَسْيِنيَّ ِعنَدما شاَهَدْت �أطفاَل َدْير ياسين ُمَشرَّديَن في َشو�ِرِع 

     �لُقْدِس.

. َبَب �لَّذي �أّدى �إِلى نَْشاأِة د�ِر �لطِّْفِل �لَعَربِيِّ ٤ نذكُُر �لسَّ

آد�ِب لِلَبنات(؟ 5 ما َسَبُب �ْسِتْبد�ِل �ْسِم )كُِليَُّة ِهند �لُحَسْيِنّي( بِاْسِم )كُِليَُّة �ل�

؟ َسِة د�ِر �لطِّْفِل �لَعَربِيِّ ْعِبيِّ �لِفَلْسطيِنيِّ في ُمَؤسَّ ٦ ما �لَهَدُف ِمْن �إِنْشاِء ُمْتَحٍف لِلتُّر�ِث �لشَّ

فائدٌة فِْقِهيٌَّة

ْسلاِم َيْعني َحْبَس َمْنَفَعٍة �أو َوْقَفها ِمْن �أْرٍض �أْو َزْرٍع �أْو َعقاٍر �أْو نُقوٍد �أْو تِجاَرٍة، َوَعَدَم  �لوقُف في �ل�إ
أَحٍد ِمَن �لنّاِس، َكما ل� َيجوُز �لتََّصرُُّف بها بِاأيِّ َشْكٍل ِمَن �ل�أْشكاِل َكَبْيِعها �أو  َتْمليِكها �أْو َتْوريِثها لِ�
َدها �لو�ِقُف بِِنيَِّة �لتََّقرُِّب �إِلى �للِه، َونَْيِل  ِهَبِتها، َبْل َيِتمُّ �لتََّصرُُّف بِريِعها �أْو َمْنتوِجها لِْلِجهاِت �لّتي َحدَّ
ُة بِِبناِء �لمساجِد،  أْجِر و�لثَّو�ِب �لّذي ل� َيْنَقِطُع حتّى َبْعَد َمْوِت صاِحِبِه، َوِمْن �أْمِثَلِتها �لَوْقفّياُت �لخاصَّ �ل�
أْيتاِم ودوِر �لُمِسنّين وغيِرها، بِما  ساِت �لتَّْعليميَِّة، وَملاِجئ �ل� ِة، و�لُمَؤسَّ و�لُمْسَتْشفياِت، و�لَمْكَتباِت �لعامَّ
ُد ِفْكَرَة  ألَْفَة و�لتَّكافَُل �ل�ْجِتماِعيَّ َبْيَن �أْبناِء �لُمْجَتَمِع وُيَجسِّ ُق �لَوْقُف �ل� َيْضَمُن َبقاَءها وِصيانََتها، وَيِحقِّ

يثاِر َبْيَنُهْم. �لتَّعاوِن و�ل�إ

ْسلاِم َيْعني َحْبَس َمْنَفَعٍة �أو َوْقَفها ِمْن �أْرٍض �أْو َزْرٍع �أْو َعقاٍر �أْو نُقوٍد �أْو تِجاَرٍة، َوَعَدَم  �لوقُف في �ل�إ
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 ثانيًا- نفكُِّر، ثّم نُجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�آتيِة:

آتَِيِة: ١ نُبّيُن َدل�لََة ما َتْحَتُه ُخطوٌط في كُلٍّ ِمَن �لِعبار�ِت �ل�    

 �أ-  "فاآَلْيُت َعلى َنْفسي �أْن �أعيَش ِبهم �أْو �أموَت َمَعهم".

ْطفاِل �لَيتامى.  ب-  َوَجَدْت ِهْنُد َنْفَسها َبْيَن �أْكو�ِم �ل�أ

ج- ... َو�لَتَصقو� ِبالحيطاِن.

د-   �أْيَقنْت هنُد �لُحَسْيِنيُّ ِباأنَّ �أْطفاَل ِفَلْسطيَن ُهُم �لَحقيَقُة، َو�لَحقيَقُة خاِلَدٌة َلْن َتموَت.

آتَِيَتْيِن: ُح َجماَل �لتَّْصويِر في كُلٍّ ِمَن �لِعباَرَتْيِن �ل� ٢ نَُوضِّ

َمِن �لّشائَِكِة، َتَتَخطّى -َغْيَر َهّياَبٍة َول� َوِجَلٍة- َحو�ِجَز      �أ-    �قَتَحَمْت ِهْنُد ِمْن �أْجِلهم ُدروَب �لزَّ

ألَِم َو�لُمعاناِة.          �لَقْهِر َو�ل�

    ب-  نََذَرْت هنُد نَْفَسها، ُمَتَسلَِّحًة بَِصْبِرها، َو�إِر�َدتِها �لَقِويَِّة؛ لَِتْربَِية �ل�أطفاِل َوَتْعليِمِهم.

: "ِهَي �لطُّْهُر، َو�لُوضوُح، َو�لَبْهَجُة، َوِطْفُل �لَيْوِم ُهَو  �أَمُل  ٤ �لطُّفولَُة َعلى َحدِّ َقْوِل ِهنِد �لُحَسْيِنيِّ

َخٍر َوِسلاٍح"، ، َو�أْثَمُن ُمدَّ - �أْعَظُم �ْسِتْثماٍر َبَشِريٍّ ِة �لُمْرَتجى، َوَغدها �لُمْشِرُق، َوُهَو -بَِحقٍّ أمَّ     �ل�

    نُناِقُش هذ� �لَقْوَل.

ُح َمَع  موِد، نَُوضِّ 5 تَُمثُِّل ِهنُد �لُحَسْيِنيُّ َرْمز�ً لِلَمْر�أِة �لِفَلسطيِنيَِّة بَِعطائِها َوَصْبِرها َوقُْدَرتِها َعلى �لصُّ

.     �لتَّْمثيِل َمكانََة �لَمْر�أِة في �لُمْجَتَمِع �لِفَلسطيِنيِّ في َضْوِء َفْهِمنا لِلنَّصِّ

عِريِّ �ل�آتي؟ ٦ ما �لَمْعنى �لَّذي �أر�َدْتُه �لّشاِعَرُة في �لَبْيِت �لشِّ

أْبطاُل َيْوماً          َمــكانُِك َيــْعَتلــي َصْدَر �لَمـقاِل َي �ل�     �إذ� ما ُسمِّ

َسِة د�ِر �لطِّْفِل �لَعَربِيِّ َوْقفاً؟ ٧  بَِر�أْيِنا، ما �لّد�ِفُع �لَّذي َدعا ِهنَد �لُحَسْيِنيَّ �إِلى َجْعِل ُمَؤسَّ

َبَكِة �لَعْنكبوتِيَِّة، َونَْكُتُب َتقرير�ً موَجز�ً َعْن �إِْحدى 8  نَْسَتعيُن بِاأَحِد �لَمصاِدِر، �أِو �لَمر�ِجِع، �أِو �لشَّ

. ْعِب �لِفَلسطيِنيِّ ْخِصّياِت �لنِّسائِيَِّة �لِفَلْسطيِنيَِّة �لَّتي كاَن لَها َدْوٌر في ِخْدَمِة �لشَّ      �لشَّ
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 ثالثًا- اللّغة:

١- نَُبّيُن �لَفْرَق في �لَمْعنى َبْيَن �لَكِلماِت �لَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

عانَْت هنُد �لُحَسْيِنيُّ في ُطفولَِتها �لُيْتَم َو�لِحْرماَن، َفلا ُمعيَن لَها ِسوى �أمٍّ َرؤوٍم.

قاَل َتعالى: "ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ   ڈ"                )�لملك: 3٠(

ياِضّياِت �إِلى َطَلَبِتِه َرْسَم ُمَعّين. َطَلَب ُمَعلُِّم �لرِّ

٢- نَُوظُِّف �لتَّركيَب )�آلَْيُت َعلى نَْفسي( في ُجْمَلٍة ِمْن �إِنْشائِنا.

حيَحَة ِمّما َبْيَن �لَقْوَسْيِن فيما َياأْتي: جاَبَة �لصَّ 3- نَْختاُر �ل�إِ

    �أ- ماذ� تُفيُد )َقْد( في ُجْمَلِة: )َفَقْد كاَفَحْت هنُد في ِصباها َوَشبابِها( ؟ 

)�لتَّْشكيَك، �لتَّْحقيَق، �لتَّْخييَر(.         

    ب- ما �لَعلاَقُة �للُّغِويَُّة �لَّتي َتْربُِط َبْيَن َكِلَمَتي: )َعضيد َوُمعين( في ُجْمَلِة:

         )َفلا َعضيَد لَها، َول� ُمعيَن ِسوى �أمٍّ َرؤوٍم(؟          )َسْجٌع، ِجناٌس، َتر�ُدٌف(.

ِة �لُمْرَتجى(؟ أمَّ رِفيُّ لَِكِلَمِة )�لُمْرَتجى( في ُجْمَلِة: )َوِطْفُل �لَيْوِم ُهَو �أَمُل �ل�     ج- ما �لَمْعنى �لصَّ

                                         )�سُم َمْفعوٍل، �سُم فاِعٍل، �سُم َمكاٍن(.

    د- ما نَْوُع �ل�ْسِتْثناِء في جمَلِة: )لَْم َيُكْن في َجْعَبتي �آنَذ�َك َغْيُر ِمَئٍة َوَثمانَِيٍة َوَثلاثيَن ُجَنْيهاً(؟

                                            )تامٌّ موجٌب، تامٌّ َمْنفّي، ُمَفرٌَّغ(.
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اإِْنساُن فَِلْسطين

:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

، ُولَِد في َبلَدِة دور� جنوَب �لَخليل،  يوُسف �لَخطيب )١٩3١ – ٢٠١١م(، شاِعٌر ِفَلسطيِنيٌّ

َتَلّقى َتعليَمُه �ل�بِتد�ئِيَّ في َمد�ِرِسها، ثُمَّ �نَْتَقَل لُِيكِمَل ِدر�َسَتُه �لثّانَِويََّة في َمديَنِة �لَخليل، �لَْتَحَق 

ْعلاِم  حاَفِة َو�ل�إِ بُِكِليَِّة �لُحقوِق في �لجاِمَعِة �لّسوِريَِّة، َفَتَخّرَج فيها عاَم ١٩55م، َعِمَل في َمْيد�ِن �لصَّ

عِريَِّة: )�لُعيوُن �لظِّّماُء  أْمُر في ِدَمْشَق َحتّى َوفاتِِه. ِمْن َدوو�يِنِه �لشِّ ٍة، َقْبَل �أْن َيْسَتِقرَّ بِِه �ل� في ُدَوٍل ِعدَّ

�إِلى �لنّوِر(، َو)عائِدوَن(، َو)و�َحُة �لَجحيِم(، َو)بِالّشاِم �أْهلي َو�لَهوى َبغد�ُد( �لَّذي �أِخَذْت ِمْنُه هِذِه 

�لَقصيَدِة، كما صَدَرْت لَُه َمجموَعٌة َقَصِصيٌَّة بُِعنو�ِن )َعناِصُر َهّد�َمة(.

نساِن  �ل�إِ َشخِصيَِّة  في  نسانِيَّ  �ل�إِ �لجانَِب  ُيْبِرَز  �أْن  عِريَِّة  �لشَّ �لَمقطوَعِة  هِذِه  في  �لّشاِعُر  �أر�َد 

ِمْن  ِفَلسطيِنيٍّ  َفَرٍح  �أنْشوَدَة  �ْكِتمالِها-  َتكوَن-حاَل  �أْن  ياً  َوُمَتَوخِّ �لَحضاِريَِّة،  َوُهِويَِّتِه   ، �لِفَلْسطيِنيِّ

ألَِم. �أْعماِق �ل�

يوسف �لخطيب
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ُهَو �إِنْساُن ِفَلسطيَن

ْد. َعلى �لظُّلِم َتمرَّ

رِق، ِمثَل �لَبْرِق، َشقَّ لَْيَل �لشَّ

ُجرحاً َيَتوقَّْد..

فاسَتِمْع يا �أيُّها �لعالَُم،

و�للَُّهمَّ فاْشَهْد

�أَبِت �لُقْدُس �لَّتي باَرْكَتها

ْد.. �أْن َتَتَهوَّ

َوْهَي ميلاُد َيُسوٍع..

ْد.. َوْهَي �إسر�ُء ُمَحمَّ

�لِفَلسطيِنيُّ �آٍت

ِمْن َغياباِت �لَعَدْم..

طالٌِع ِمْن َكَفِن �لنَّكَبِة،

ِمْن لَْحٍم َوَدْم..

ْبِح َقَبساً َيْشَتقُّ ِفْعَل �لصُّ

ِمن د�جي �لظَُّلْم

�لِفَلسطيِنيُّ ُعْنو�ُن َغٍد

أَمْم َبْيَن �ل�

كُلَّما �أْضحى َرماد�ً

شعَّ نار�ً، و�ْحَتَدْم..

، صاِدحاً بِالَفَرِح �لُقدِسيِّ

ألَم!!.. ِمْن ُروِح �ل�

 َقَبساً: ُشعَلًة ِمن ناٍر. 

  د�جي: َسو�ٍد َشديٍد. 

، �لَْتَهَب.     �حَتَدَم: �ْشَتدَّ

   صاِدحاً: ر�ِفعاً َصوَتُه بِالِغناِء. 
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الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

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

حيَحَة فيما َياأْتي: جاَبَة �لصَّ ١ نَْختاُر �ل�إِ

عِريُّ �لَّذي �أِخَذْت ِمنُه هِذِه �لَقصيَدُة؟                                                                           �أ- ما �لّديو�ُن �لشِّ

ّماُء �إِلى �لّنوِر.  ٢- عاِئدوَن.  3- و�َحُة �لَجحيِم.   ٤- ِبالّشاِم �أْهلي َو�لَهوى َبغد�د.   ١- �لُعيوُن �لظَّ

 ب- َكيَف بد� �لّشاِعُر في ِنهاَيِة َقصيَدِتِه؟                                                                

دً�.       3- ُمَتفاِئلًا.        ٤- ُمَتشاِئمًا.     ١- خاِئفًا.                 ٢- ُمَتَردِّ

َد �إِنْساُن ِفَلسطيَن َعلى �لظُّْلِم؟ ٢ َكْيَف َتَمرَّ

3 لِماذ� َرَفَضِت �لُقْدُس �لتَّْهويَد؟

؟ َث �لّشاِعُر في َقصيَدتِِه َعْن ِول�َدِة �لِفَلسطيِنيِّ ِمْن َجديٍد َبْعَد �لنَّْكَبِة، �أْيَن نَِجُد ذلَِك في �لنَّصِّ ٤ َتَحدَّ

. 5  َيْمَتِلُك �لّشاِعُر �لَعَربِيُّ �لِفَلسطيِنيُّ َوْعياً َوَطِنّياً َوَقْوِمّياً، َوَثقاَفًة ديِنيًَّة، نَُدلُِّل َعلى ذلَِك ِمَن �لنَّصِّ

نْساُن �لِفَلسطيِنيُّ في نِهاَيِة �لَقصيَدِة؟ ٦  ما �لحالَُة �لَّتي َوَصَل �إِلَْيها �ل�إِ

 ثانيًا- نفكُِّر، ثّم نُجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�آتيِة:

ُح َفْحوى هِذِه �لرِّسالَِة.  َه ِرسالًَة �إِنْسانِيًَّة �إِلى �لعالَِم، نَُوضِّ ١ �أر�َد �لّشاِعُر ِمْن ِخلاِل َقصيَدتَِه �أْن ُيَوجِّ

نْساِن �لِفَلْسطيِنيِّ في �لَقصيَدِة، نَُبيُِّنها.         َث �لّشاِعُر َعْن ِصفاٍت ُمَميََّزٍة لِلاإِ ٢ َتَحدَّ

3  َيقوُل �لّشاِعُر يوُسُف �لَخطيُب في ديو�نَِه )بِالّشاِم �أهلي(: "�أْصَعُب ما في ِرسالَِة �لّشاِعِر �لُمْلَتِزِم 

باِح"،نَْسَتْخِرُج   َر بِالنَّْصِر، َوِمْن َجْوِف �لظَّلاِم، �أْن َيْسَتْعِجَل ُطلوَع �لصَّ     َبْعَد َحْرِب َحزير�ن، �أْن ُيَبشِّ

    ِمَن �لنَّصِّ ما َيتَِّفُق َوهذ� �لَقْوِل.    
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 ثالثًا- اللّغة:

حيَحَة فيما َياأْتي: جاَبَة �لصَّ ١- نَْختاُر �ل�إِ

أْسلوُب �للَُّغِويُّ في ِعباَرِة: "فاْسَتِمْع �أيُّها �لعالَُم"؟ �أ- ما �ل�

ْمُر.               ٤-�ل�ْسِتْفهاُم. ُب.              3-�ل�أ ١-�لنَّْفُي.              ٢-�لتََّعجُّ

ِفْعَل  َيْشَتقُّ  �لّشاِعِر: "َقَبساً  َقْوِل  َتْحَتُهما َخطّان في  �للََّتْيِن  �لَكِلَمَتْيِن  َبْيَن  �لَبديِعيُّ  ُن  �لُمَحسِّ ب- ما 

ْبِح ِمن د�جي �لظَُّلْم"؟ �لصُّ

ْجُع.    ١-�لِجناُس.             ٢-�لطِّباُق.               3-�لتَّر�ُدُف.             ٤-�لسَّ

ألْفاِظ �لّد�لَِة َعلى كُلٍّ ِمْنها. ْوِت َو�للَّْوِن، نَْسَتْخِرُج َبْعَض �ل� ٢- َتْبُرُز في �لَقصيَدِة َعناِصُر �لَحَرَكِة َو�لصَّ

آتَِيِة: )�آٍت، �لَعَدم، َيَتَوقَّد(. 3- نَْكُتُب �أْضد�َد �لَكِلماِت �ل�

آتَِيِة: )�ْحَتَدم، صاِدحا(.  ٤- نَعوُد �إِلى �لُمْعَجِم، َونَْسَتخِرُج �لَجْذَر �لُمْعَجِميَّ لُِكلٍّ ِمَن �لَكِلماِت �ل�

آتَِيِة: ُح ََدل�لََة كُلٍّ ِمَن �لِعبار�ِت �ل� ٤ نَُوضِّ

      �لِفَلسطيِنيُّ �آٍت ِمْن َغياباِت �لَعَدْم..    كُلَّما �أْضحى َرماد�ً، شعَّ نار�ً، و�ْحَتَدْم..

أَمْم       �لِفَلسطيِنيُّ ُعْنو�ُن َغٍد.. َبْيَن �ل�

ُدها.                                       َعْت َعو�ِطُف �لّشاِعِر في هِذِه �لَقصيَدِة، نَُحدِّ 5 َتَنوَّ

آتَِيَتْيِن:  ُح َجماَل �لتَّصويِر في كُلٍّ ِمَن �لِعباَرَتْيِن �ل� ٦ نَُوضِّ

ْد. ْرِق، ِمْثَل �لَبْرِق، ُجْرحاً َيَتَوقَّْد.          �أَبِت �لُقْدُس �لَّتي باَرْكَتها �أْن َتَتَهوَّ      َشقَّ لَْيَل �لشَّ

َتْكريِم  �أْو  َو�ْجِتماِعيٍَّة،  َوَوَطِنيٍَّة،  ديِنيٍَّة،  بُِمناَسباٍت:  ر�ِسيِّ  �لدِّ �لعاِم  ِخلاَل  �لَمدَرَسُة  َتْحَتِفُل 

َعًة، َوَقْد َوَقَع �ل�ْخِتياُر َعلى  ُذ �أنِْشَطًة ُمَتَنوِّ َشْخِصيٍَّة �ْعِتباِريٍَّة، �أِو �لَيْوِم �لَمْفتوِح، َوَغْيِرها، َوتَُنفِّ

ماِت َعر�َفٍة ُمناِسَبة لِذلَِك.   أَحِد هِذِه �ل�ْحِتفال�ِت، نَكُتُب ُمَقدِّ �أحدنا لَِيكوَن َعريفاً، ل�

التّعبيُر 

َتْكريِم  �أْو  َو�ْجِتماِعيٍَّة،  َوَوَطِنيٍَّة،  ديِنيٍَّة،  بُِمناَسباٍت:  ر�ِسيِّ  �لدِّ �لعاِم  ِخلاَل  �لَمدَرَسُة  َتْكريِم َتْحَتِفُل  �أْو  َو�ْجِتماِعيٍَّة،  َوَوَطِنيٍَّة،  ديِنيٍَّة،  بُِمناَسباٍت:  ر�ِسيِّ  �لدِّ �لعاِم  ِخلاَل  �لَمدَرَسُة  َتْحَتِفُل 

َعًة، َوَقْد َوَقَع �ل�ْخِتياُر َعلى  ُذ �أنِْشَطًة ُمَتَنوِّ َشْخِصيٍَّة �ْعِتباِريٍَّة، �أِو �لَيْوِم �لَمْفتوِح، َوَغْيِرها، َوتَُنفِّ
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تعلَّمُت ما ياأتي:

النِّتاجات
التَّقييم

ٌطُمرَتِفٌع ُمْنَخِفٌضُمَتَوسِّ

١- �أن �أقر�أ �لنّصوَص و�لقصائَد قر�ءًة جهريًّة معّبرًة.

ئيَسَة و�لَفْرعيََّة في �لنّصوص و�لقصائد. ٢- �أن �أستنتَج �لِفَكَر �لرَّ

3- �أن �أحلَّل �لنُّصوَص �إِلى �أْفكاِرها َوَعناِصِرها.

أْسلوبِيَِّة، َوِسماِت لَُغِة �لُكتّاِب. ٤- �أن �أستنتَج َخصائَِص �لنُّصوِص �ل�

ْبد�ِعيِّ �لُعليا �لَّتي تُساِعُدني في 5- �أن �أكتسَب َمهار�ِت �لتَّْفكيِر �ل�إِ
    نَْقِد �لَمْقروِء.

أَدبِيَِّة.  ٦- �أن �أستنتَج �لَعو�ِطَف �لو�ِرَدَة في �لنُّصوِص �ل�

، َوَعَشرَة �أْسُطٍر    ْعِر �لَعموِديِّ ٧- �أن �أحفَظ َثمانَِيَة �أْبياٍت ِمَن �لشِّ

ْعريَِّة �لَحديَثِة.    ِشْعريٍَّة ِمَن �لنُّصوِص �لشِّ

َعٍة. ْرفيََّة في سياقاٍت َحياتيٍَّة ُمَتَنوِّ 8- �أن �أوظَّف �لتَّْطبيقاِت �لنَّْحويََّة َو�لصَّ

ْرفيََّة في َمو�ِقَع �إِْعر�بيٍَّة ُمْخَتِلَفٍة. ٩- �أن �أعرَب �لكلماِت �لنَّْحويََّة و�لصَّ

١٠- �أن �أحلَّل �أْمِثَلًة َعلى �لتَّْشبيِه �لو�ِرِد.

ْملائيَِّة �لو�ِرَدِة. ١١- �أن �أتعّرَف �إِلى �لَقضايا �ل�إِ

١٢- �أن �أكتسَب َمْجموَعًة ِمَن �لَمعاِرِف، َو�لِقَيِم، َو�ل�تِّجاهاِت،
     َو�لعاد�ِت �لَحَسَنِة.

١3- �أن �أتعّرَف �إِلى ِعْلِم �لَعروِض ِمْن َحْيُث �لَمْفهوُم، َو�لَمقاِطُع،

     َو�لِكتاَبُة، َو�لتَّْقطيُع.

. ، َو�لَوظيِفيِّ ْبد�ِعيِّ ، َو�ل�إِ ١٤- �أن �أكتَب في �لتَّْعبيِر: �لَوْصِفيِّ

اأَقّيُم ذاتي:
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المشروع:

 شكل من �أشكال منهج �لنشاط؛ يقوم �لطلبة )�أفر�د�ً �أو مجموعات( بسلسلة من �ألو�ن �لنشاط �لتي يتمكنون 

خلالها من تحقيق �لنتاجات ذ�ت �أهمية للقائمين بالمشروع.

ويمكن تعريفه على �أنه: سلسلة من �لنشاط �لذي يقوم به �لفرد �أو �لجماعة لتحقيق �أغر�ض و�ضحة ومحددة 

في محيط �جتماعي برغبة ود�فعية.

ميزات المشروع:

١.قد يمتد زمن تنفيذ �لمشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة و�حدة.

٢.ينّفذه فرد �أو جماعة.

3.يرمي �إلى تحقيق �أهد�ف ذ�ت معنى للقائمين بالتنفيذ.

٤.ل� يقتصر على �لبيئة �لمدرسية و�إنما يمتد �إلى بيئة �لطلبة لمنحهم فرصة �لتفاعل مع �لبيئة وفهمها.

5.يستجيب �لمشروع لميول �لطلبة وحاجاتهم ويثير د�فعّيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:

اأول�ً: اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

١.�أن يتماشى مع ميول �لطلبة ويشبع حاجاتهم.

٢.�أن يوّفر فرصة للطلبة للمرور بخبر�ت متنوعة.

3.�أن يرتبط بو�قع حياة �لطلبة ويكسر �لفجوة بين �لمدرسة و�لمجتمع.

٤.�أن تكون �لمشروعات متنوعة ومتر�بطة وتكمل بعضها �لبعض ومتو�زنة، ل� تغّلب مجالً� على �ل�آخر.

5.�أن يتلاءم �لمشروع مع �إمكانات �لمدرسة وقدر�ت �لطلبة و�لفئة �لعمرية.

٦.�أن ُيخّطط له مسبقًا.
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ثانيًا: وضع خطة المشروع:

يتم وضع �لخطة تحت �إشر�ف �لمعلم حيث يمكن له �أن يتدّخل لتصويب �أي خطاأ يقع فيه �لطلبة.

آتية: يقتضي وضع �لخطة �ل�

هد�ف بشكل و�ضح. ١.تحديد �ل�أ

٢.تحديد مستلزمات تنفيذ �لمشروع، وطرق �لحصول عليها.

3.تحديد خطو�ت سير �لمشروع.

نشطة �للازمة لتنفيذ �لمشروع، )شريطة �أن يشترك جميع �أفر�د �لمجموعة في �لمشروع  ٤.تحديد �ل�أ

من خلال �لمناقشة و�لحو�ر و�إبد�ء �لر�أي، باإشر�ف وتوجيه �لمعلم(.

5.تحديد دور كل فرد في �لمجموعة، ودور �لمجموعة بشكل كّلي.

ثالثًا: تنفيذ المشروع:

مرحلة تنفيذ �لمشروع فرصة ل�كتساب �لخبر�ت بالممارسة �لعملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره من 

نجاز حيث يكون �إيجابياً متفاعلاً  �لحرية، و�لتخلص من قيود �لصف، وشعور �لطالب بذ�ته وقدرته على �ل�إ

ومهار�ت  ومعلومات  �لطلبة من خبر�ت  يكتسبه  ما  بقدر  �لنتائج  �إلى  �لوصول  �لمهم  ليس  مبدعاً،  خّلاقاً 

وعاد�ت ذ�ت فائدة تنعكس على حياتهم �لعامة.

دور المعلم: 

١.متابعة �لطلبة وتوجيههم دون تدّخل.

خطاء. ٢.�إتاحة �لفرصة للطلبة للتعّلم بال�أ

3.�ل�بتعاد عن �لتوّتر مما يقع فيه �لطلبة من �أخطاء.

مر. ٤.�لتدّخل �لذكي كلما لزم �ل�أ
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دور الطلبة:

١.�لقيام بالعمل باأنفسهم.

٢.تسجيل �لنتائج �لتي يتم �لتوصل �إليها.

3.تدوين �لملاحظات �لتي تحتاج �إلى مناقشة عامة.

٤.تدوين �لمشكلات �لطارئة )غير �لمتوقعة سابقًا(.

رابعًا: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

يقوم �لمعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن �لمشروع من حيث:

�أهد�ف �لمشروع وما تحّقق منها.	 

�لخطة وما طر�أ عليها من تعديل.	 

�ل�أنشطة �لتي قام بها �لطلبة.	 

�لمشكلات �لتي و�جهت �لطلبة عند �لتنفيذ.	 

�لمدة �لتى �ستغرقها تنفيذ �لمشروع.	 

�ل�قتر�حات �للازمة لتحسين �لمشروع.	 

مشروع:

�أتعاوُن مَع زملائي ونجمُع �آثار�ً منقولًة من بيئِتنا، ثمَّ ننظُّم معِرضاً في مدرسِتنا لعرِضها، مَع بياِن ماّدتِها، 

و�لغايِة من صنِعها، ومجاِل �ستخد�ِمها.
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ملاحظات: 
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ملاحظات: 



14٧

تّم بحمد �للّه



�آسيا �لحموز                   �أحلام �لنتشة               �إبر�هيم عيسى    د معين �لفار                 

�أشرف �أبو صاع               بسام بشير        �أحمد �لسويطي                    �أحمد شايب   

حامد �إسماعيل                    حّسان نز�ل           حسين سالم                    خالد �للحام   

سفيان عزموطي          ر�ئد د�ود         خضر عر�ر                     دنيا �لدلو    

علا زبيد�ت    عبد �لكريم جودة    صالح يمك           طارق �أبو علي               

 محمد �أمين           محمود بعلوشة                  منتصر �لقاضي              نائل طحيمر           

نعمة ظاهر                              وفاء �أحمد                     وفاء يعقوب                    يحيى �أبو �لعوف

 لجنة المناهج الوزارية  

�أ. عز�م �أبو بكرم. فو�ز مجاهدد. بصري صالحد. صبري صيدم

د. سمية �لنخالةد. شهناز �لفار�أ. عبد �لحكيم �أبو جاموس�أ. ثروت زيد

م. جهاد دريدي

 لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج اللغة العربية 

�أ.د. كمال غنيم  �أ.د. حمدي �لجبالي  �أ.د. حسن �لسلو�دي  �أ. �أحمد �لخطيب )منسقاً( 

د. �إياد عبد �لجو�د �أ.د. يحيى جبر   �أ.د. نعمان علو�ن   �أ.د محمود �أبو كتة  

د. سهير قاسم د. ر�نية �لمبيض   د. حسام �لتميمي   د. جمال �لفليت  

�أ. �إيمان زيد�ن �أ. �أماني �أبو كلوب   د. يوسف عمرو   د. نبيل رمانة   

�أ. سناء �أبو بها �أ. رنا مناصرة   �أ. ر�ئد شريدة   �أ. حسان نز�ل   

�أ.عصام �أبو خليل �أ. عبد �لرحمن خليفة  �أ. شفاء جبر   �أ. سها طه   

�أ. فد�ء زكارنة �أ. عمر ر�ضي   �أ. عمر حسونة   �أ. عطاف برغوثي  

�أ. نائل طحيمر �أ. منال �لنخالة   �أ. منى طهبوب   �أ. معين �لفار   

�أ. ياسر غنايم �أ. وعد منصور   

 المشاركون في ورشات عمل الكتاب   


