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تــقــديــم
يتصف ال�إ صلاح التربوي ب�أنه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة  ،المستند �إلى واقعية النش�أة،
ال�أمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية
والاحتياجات الاجتماعية ،والعمل على �إرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون ،من خلال
عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات ،يتفاعل المواطن معها ،ويعي تراكيبها و�أدواتها ،ويسهم في صياغة
برنامج �إصلاح يحقق ال�آمال ،ويلامس ال�أماني ،ويرنو لتحقيق الغايات وال�أهداف   .
ولما كانت المناهج �أداة التربية في تطوير المشهد التربوي ،بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه ،فقد جاءت
ضمن خطة متكاملة عالجت �أركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها ،بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية
بكل اقتدار ،وال�إ عداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة ،دون التورط ب�إشكالية التشتت بين العولمة
والبحث عن ال�أصالة والانتماء ،والانتقال �إلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه �أكثر �إنسانية وعدالة،
وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه   .
ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تل ّقي المعرفة ،وصولا ً لما يجب �أن يكون من �إنتاجها ،وباستحضار
وا ٍع لعديد المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد ،وللبنية المعرفية والفكريّة المتوخّاة ،جاء تطوير
المناهج الفلسطينية وفق رؤية محكومة ب�إطار قوامه الوصول �إلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم ،والعلم ،والثقافة،
والتكنولوجيا ،وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة ،وهو ما كان ليتحقق لولا التناغم بين
ال�أهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات ،فقد ت�آلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب
معرفياً وتربوياً وفكرياً.
ث ّمة مرجعيات تؤطّر لهذا التطوير ،بما يع ّزز �أخذ جزئية الكتب المقر ّرة من المنهاج دورها الم�أمول في الت�أسيس
لتوازن �إبداعي خ ّلاق بين المطلوب معرفياً ،وفكرياً ،ووطنياً ،وفي هذا ال�إ طار جاءت المرجعيات التي تم الاستناد
لتوجه
�إليها ،وفي طليعتها وثيقة الاستقلال والقانون ال�أساسي الفلسطيني ،بال�إ ضافة �إلى وثيقة المنهاج الوطني ال�أول؛ ّ
الجهد ،وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.
ومع �إنجاز هذه المرحلة من الجهد ،يغدو �إزجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق الت�أليف والمراجعة،
والتدقيق ،وال�إ شراف ،والتصميم ،وللجنة العليا �أقل ما يمكن تقديمه ،فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير،
ونحن واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل     .
وزارة التربية والتعليم
مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
�آذار ٢٠١٨ /

مــقــدمــة

فصح الخَ لقِ لِساناً،
) �أ ِ

كر قر�آناً ،وصلا ٌة وسلا ٌم على س ّي ِدنا مح ّم ٍد (
َ
الحم ُد لل ِه الّذي جع َل العرب ّي َة لنا لساناً ،و�أنز َل بحرو ِفها ال ِّذ َ
و�أ ْع َربِه ْم بياناً وبعد،
كتاب اللُّغ ِة العرب ّي ِة ،بع َد �أ ْن َم َّن الل ُه عل ْينا ب�إنجازِه وف َق المعايي ِر وال�أسسِ الّتي
ُفيسعدُنا �أ ْن نُق ِّد َم ل�أبنائِنا طلب ِة ّ
 الص ِّ
ني َ
ف العاشرِ ال ِم ْه ّ
تض َّمنتْها الخُ ُ
 المجتمع ل�أهم ّي ِة التّكوينِ  اللُّغو ِّي
هداف تتناغ ُم و�إدرا َك
طوط العريض ُة
لمنهاج اللُّغ ِة العرب ّي ِة في ُحلَّ ِت ِه الجديد ِة المط َّور ِة ،و ِه َي �أ ٌ
ِ
ِ
لدى �أبنائِه ،وضرور ِة تربي ِتهم على تقدي ِر لغ ِتهم ال� أ ِّم واعتزازِهم بها ،و�إيمانِهم بقدرتِها على مواكب ِة التّط ّو ِ
رات العلم ّي ِة الحديث ِة ،واستيعابِها؛
حديات ،وال َّت ِ
ساوق م َع متطلّ ِ
ِ
ِ
بات العصرِ الّذي يعتمدُ المعرف َة
ما يقتضي �إكسا َب
من مواجه ِة التّ
هم المهارات ال ّلازم َة الّتي تؤ ّهلُهم وتمكّ ُنهم ْ
 الهدف ال ُمرتجى في بنا ِء ال�إ ِ
ِ
نسان فكراً مبدعاً وروحاً متجدّدةً.
مصدراً محوريّاً من مصادرِ الق ّو ِة والتّنمي ِة والبقا ِء ،وبلو ِغ
الاج ِت ِ
ف ِ
ِ
لاش ِت ِ
 العاشرِ ال� أ
كاديمي؛ ْ
ماع َّي ِة الَّتي
مال تِ ْلكَ  ال َم
�أ ْبقَينا َعلى َب ْع ِ
وضوعات َعلى ال ِق َي ِم الدِّين َّي ِةَ ،وال َو َط ِن َّي ِةَ ،و ْ
ض نُصوص َّ
ِ الص ِّ
ّ
 العاش ِر بِف ِ
ف ِ
ت ِ
ناس ُب َو ُم ْستوى َط َل َب ِة الفُرو ِع ال ِم ْه ِن َّي ِة ،ثُ َّم �أ َض ْفنا نُصوصاً �أخْ رى
ُروع ِه كَاف ّ ًةَ ،وعالَ ْجنا تِ ْلكَ  ال ُّن
ُناس ُب َط َل َب ِة َّ
 الص ِّ
صوص بِما َي َت َ
َ
ت ِ
صات ال ِم ْه ِن َّي َةَ ،وتُ َل ّبي اح ِت ِ
ُناس ُب التَّخَ ُّص ِ
الصنا َع ِة؛ لِ ُمواك ََب ِة
ياجات َط َل َب ِة الفُرو ِع َوتَخَ ُّصصاتِهم؛ �إِ ْذ َت َن َّو َع ِت ال ُّن
صوص َب ْي َن ال ِّتجا َر ِةَ ،وال ِّزرا َع ِةَ ،و ِّ
ُ
كنولوجي ال َم ْنشو ِد.
مي َوال ِّت
ِّ
ال َّت َق ُّد ِم ال ِع ْل ِّ
ِ
ِ
حاجات َط َل َب ِة الفُرو ِع ال ِم ْه ِن َّي ِة �إلى
رص على تلبي ِة
 الكتاب -على ما نَرجو -جديداً في بنائِه وتنظي ِمه و ُمحتواه ،وتَجلّى
جاء
ُ
َوقد َ
فيه الح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص في �آثا ِر فحولِها
خلال تذ ّو ِق
من
توظيف اللُّغ ِة العرب َّي ِة في
نصوصها ،والغ ْو ِ
مواقف حياتِهم العمل ّي ِة ،وت َل ُّم ِ
س مكامنِ جمالِها و�أسرا ِر بيانِها ْ
بين ال� أ ِ
ِ
 الانفتاح الواعي على
والمهارات والمحتوى في وحداتِه المق َّرر ِة م َع
هداف
ِ
المبدعين في �إطا ِر منهج ّي ٍة محدّد ٍة ،دعام ُتها التّكام ُل َ
َ
ِ
والاستقلال.
ش م َع مستجدّاتِها و�أدواتِها المعرف ّي ِة؛ تحقيقاً لمستقبلٍ �أفض َل تنع ُم في ِه �أجيالُنا بالحريّ ِة والكرام ِة
الحيا ِة ،والتّعاي ِ
وق ْد نح ْونا في ت�أ ِ
ِ
ص ركيز َة ك ِّل وحد ٍة ِمن وحداتِه ،ومنطلقاً لتدريسِ القواع ِد اللُّغويّ ِة والبلاغ ّي ِة
ليف
هذا الكتاب ً
منحى تكامل ّياً ،فكانَ النّ ُّ
وجاءت ِ
ِ
ِ
للمهارات ال ّرئيس ِة في تعلي ِم اللُّغ ِة العرب ّي ِة:
مجسد ًة
من علو ِم اللُّغ ِة،
 الخ ُ
وال�إ ملائ ّي ِة وغيرِها ْ
برات وال�أنشط ُة ووسائ ُل التّقوي ِم في ك ِّل وحد ٍة ِّ
تحدُّثاً واستماعاً وقراء ًة وكتاب ًة في نسقٍ ِ
حسب ال� أ ِ
خاص ًة؛
 المنطقي
روع َي في ِه التّواز ُن والتّسلس ُل
عبير �أهم ّي ًة ّ
هداف التّربوي ِة المرسوم ِة ،و�أول ْينا التّ َ
َ
ُّ
سواء في �أثنا ِء الدّراس ِة� ،أ ْم بع َد تخ ُّر ِجه ْم منها �إلى ميادينِ  الحيا ِة ومجالاتِها الفسيح ِة.
ل�إ درا ِكنا مدى �أهم ّي ِته في حيا ِة طلب ِتنا العمل ّي ِة ٌ
ِ
ِ
ها الوظيفي ،وال َّتن ّو ِع في �أسالي ِبها ،وال َّتد ُّر ِج في تقدي ِمها
 الكتاب على التّركي ِز على جان ِب
لوحدات
وح َر ْصنا في بنا ِء �أنشط ِة التّقوي ِم المرافق ِة
َ
ِّ
ِ
لا ص ّف ّي ًة هدفُها �إتاح ُة الفرص ِة �أما َم التّلامي ِذ لممارس ِة
بحيث تشم ُل
من الدّرو ِ
ُ
س �أنشط ًة َ
مهارات الفه ِم والتّحلي ِل واللُّغ ِة ،و�أض ْفنا �إل ْيها في العدي ِد َ
ِ
ِ
من محاو ِر عمل ّي َتي التّعلُّ ِم والتّعلي ِم في مفهو ِمهما المعاصرِ الّذي يض ُع
 البحث
�أنشط ِة
اتي الّذي ُي َع ُّد ِم ْح َوراً �أساساً ْ
والاستكشاف والتّعلّ ِم ال ّذ ِّ
ِ
ٍ
خرين.
من �أج ِل رفع ِته وتق ّد ِمه
س �أولويّات ِه �إعدا َد جي ٍل
على ر�أ ِ
متماسك في �إيمانِه واعتزازِه بوط ِنه واندفا ِعه ْ
وانفتاحه الواعي على ال� آ َ
ِ
وحسن الاستفاد ِة
هذا الكتاب؛ ف إ�ن ّنا على يقينٍ ب�أنَّ الاستعما َل ال�أمث َل ل ُه،
و�إذا كُنّا ق ِد اجتهدْنا في تقدي ِم ال� أ ْج َو ِد ما ّد ًة وطريق ًة في
َ
ِ
ٍ
مين والمعلّ ِ
فالكتاب لا يقو ُم
طاقات �إبداع ّي ٍة ل�إ يصال ما َّدتِه سائغ ًة ل�أبنائِنا،
من
م ْن ُه
مات �أ ْن يك ّرسوا ما لد ْيهم ْ
يستدعيان ْ
من زملائِنا المعلّ َ
ُ
�إلّا بحسنِ ِ
فين �أ ْن
 العملي والتّجرب َة الميدان ّي َة ربّما
قيامهم ب ِه ،ودقّ ِة ملاحظاتِهم حولَه؛ ل�أنَّ التّطبي َق
تكشف ْ
عن دقائ َق و�أسرا ٍر ما كان للمؤل ّ َ
ُ
َّ
يتب َّينوها� ،أو يلت ِفتوا �إليها.
وبعد ،فنس�أ ُل الل َه -ع َّز وج َّل� -أ ْن يجع َل كتا َبنا هذا خالصاً لوج ِهه الكري ِم ،و�أ ْن يه ِّي َئ الوسائ َل الّتي تُعي ُن على تحقيقِ �أهدا ِفه المرتجا ِة،
حسبنا ونِع َم الوكي ُل.
يفتح
بناءنا ،و�أ ْن يسه َم في �إعلا ِء لغ ِتنا الشّ ريف ِة ،و�أ ْن َ
بصائرنا �إلى ما يح ُّب ُه ويرضا ُه ،و ُه َو ُ
َ
و�أ ْن ينف َع بِ ِه �أ َ
فريق التّ�أليف
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ُ
ّتاجات
الن

ّفاعل َم َع ال�أنشط ِة �أ ْن َيكونوا قا ِدرين عَلى توظيف
الج ْز ِء ،والت ِ
ُيتَوقَّ ُع ِم َن ال ّطلبة َب ْعدَ دراس ِة هذا ُ
ِ
مهارات اللّغ ِة ال َع َرب َّي ِة في الاتِّ ِ
َّواص ِل من خلال ما ي أ�تي:
صال َوالت ُ
صوص َو أ� ْصحابِها.
 -1ال َّت َع ُّر ِف �ِإلى ُن ْب َذ ٍة عَ ِن ال ُّن ِ
واع َي ًة.
صوص ِقرا َء ًة صا ِم َت ًة َسري َع ًة ِ
ِ -2ق َرا َء ِة ال ُّن َ
ئيس َة فيها.
اج  ال ِف َك َر ال َّر َ
ْ -3اس ِت ْن ِت ِ
حيح ًة ُم َع ِّب َر ًة.
ِ -4ق َرا َء ِة ال ُّن َ
صوص ِقرا َء ًة َج ْه ِر َّي ًة َص َ
صوص وال َقصا ِئ ِد.
اج ال ِف َك َر ال َف ْرع َّي َة لل ُّن ِ
ْ -5اس ِت ْن ِت ِ

 الج َ
صوص.
 الم ْف َر ِ
دات َوال َّت ِ
راكيب َ
َوضيح َمعا ِن َي ُ
ديد ِة الوا ِر َد ِة في ال ُّن ِ
 -6ت ِ
ناص ِرها.
-7
صوص �ِإلى أ� ْفكا ِرها َوعَ ِ
تحليل ال ُّن َ
ِ

-8
 الم ْقروءِ.
اكتساب َم ِ
هارات ال َّت ْفكي ِر ال ِإ� ْبدا ِع َّي َة ال ُعليا ا َّلتي ت ِ
ِ
ُساع ُدهُ ْم في َن ْق ِد َ
صوص ال أ� َد ِب َّي ِة.
اج ال َع ِ
واط َف الوا ِر َد َة في ال ُّن ِ
ْ -9اس ِت ْن ِت ِ
 الحدي َث ِة.
ِ -10ح ْف ِظ خَ ْم َس ِة أ� ْب ٍ
صوص الشِّ ْعر َّي ِة َ
يات ِم َن الشِّ ْع ِر ال َعمودِيِّ َ ،وعَ شَ ر ِة أ� ْس ُط ٍر ِش ْعر َّي ٍة ِم َن ال ُّن ِ
دروس ال َقوا ِع ِد ال ُّل َغو َّي ِة.
الص ْرف َّي ِة الوا ِر َد ِة في
فاهيم ال َّن ْحو َّي ِة َو َّ
 -11ال َّت َع ُّر ِف �ِإ َ
ِ
لى الم ِ
سياقات َحيات َّي ٍة ُم َت َن ِّوعَ ٍة.
الص ْرف َّي َة في
َ -١٢ت َو ِ
ٍ
ظيف ال َّت ْط ِ
بيقات ال َّن ْحو َّي َة َو َّ

كلمات في َموا ِق َع �إِعْ راب َّي ٍة ُم ْخ َت ِل َف ٍة.
عراب
ٍ
� -١٣إ ِ
ُروس ال َب َ
لاغ ِة (ال َّتشْ بي ِه).
 -١٤ال َّت َع ُّر ِف �ِإ َ
لاغي في د ِ
لى الم ْفهو ِم ال َب ِّ
تحليل أ� ْم ِث َل ًة عَ لى ال َّتشْ بي ِه الوا ِر ِد.
-١٥
ِ

بيق عَ لى ال َقضايا ال ِإ� ْملائ َّي ِة ا ّلتي َم َّر ْت َم َعهُ.
 -١٦ال َّت ْط ِ
 الح َس َن ِة.
ِّجاهاتَ ،و
 المعا ِر ِفَ ،وال ِق َي ِمَ ،والات
-١٧
ِ
ِ
ِ
العادات َ
اكتساب َم ْجموعَ ًة ِم َن َ
داع ِّيَ ،وال َوظي ِف ِّي.
ْواع ال َّت ْعبي ِر :ال َو ْص ِف ِّيَ ،وال ِإ� ْب ِ
 -١٨يك ُت َب في أ�ن ِ

2

موت؛ ل�أنَّها ُل َغ ُة ال ُق ْر آ� ِن ال َكري ِم.
ُل َغتُنا َل ْن َت َ

3

ال َوحد ُة
ال�أولى

4

تاح ال ُق ِ
لوب
ال َك ِل َم ُة ِم ْف ُ

تاح ال ُق ِ
لوب
ال َك ِل َم ُة ِم ْف ُ
لاقات َب ْي َن النّاسَِ ،و ْاس ِتمرارِهاَ ،و�أ ْق َص ُر الطّ ِ
َجاح ال َع ِ
رق لِ ْل ُو ِ
صول �إِلى
 الس ُّر في ن ِ
ال َك ِلم ُة ال َّط ِّي َب ُة ِه َي ِّ
ِ
 الصدو َرَ ،وتُ َق ّوي
ُلوبَ ،و َتشْ َح ُذ ال ِه َم َمَ ،و َتشْ َر ُح ُّ
الغايات ّ
 السا ِم َي ِةَ ،ولَها �آثا ٌر �إيجابِ َّي ٌة؛ �إِ ْذ تُداوي الق َ
ال َعزائِ َمَ ،و َتم َن ُح ال ُوجو َه �إ ِْشراقاًَ ،وال� أ ْجسا َم شَ باباً َو َح َي ِو َّي ًة.
يات الّتي َب ْي َن �أ ْيدينا تُ َب ّي ُن ال َف ْرقَ َب ْي َن �أهْلِ  ال�إ ِ
ف �أ ْحوالَ ُه ْمَ ،و َت َت َحد َُّث َع ْن
َوال� آ ُ
يمان َو�أهْلِ  ال ُك ْفرَِ ،و َت ِص ُ
نِ َع ِم اللّ ِه الدّالَّ ِة َعلى ُوجو ِد ِهَ ،وقُ ْد َرتِ ِهَ ،و َو ْحدانِ َّي ِت ِهَ ،و َد َع ِ
 السلا ُم -الَّتي تُ َع ِّب ُر َع ْن
وات َس ِّي ِدنا �إِ ْبراهي َم َ -ع َل ْي ِه َّ
َو ْح َد ِة ال ِّرسالَ ِة.
قا َل َتعالى:
﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ

 الكلم ُة الطّ ّيبة :التّوحي ُد وال�إ سلام.

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

 اج ُتث َّْت :اق ُت ِل َع ْت.

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ

 البوار :الهلاك.
َ
�أنداداً� :أمثالاً.

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
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َبي ٌع :فدي ٌة.
ِخلا ٌل :مو ّدةٌ.

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
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ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

َتهوي �إليهم :تُسر ُع �إليهم شَ وقاً.

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
ﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﭑﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾
إ�براهيم ()43-24
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صَ :ف َت َح َع ْي َن ْي ِه َولَم َي ْطرِفْ .
شَ َخ َ

وخضو ٍع.
ُم ْه ِطعين :ناظرين بذ ٍّل ُ
ُمق ِنعي ِ
رؤوسهم :رافعيها ُمديمي
  النّظر لل�أمام.
هواء :قلو ُبهم خالي ٌة لا تعي
�أفئدتُهم ٌ
لفرط الح ْير ِة.

ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّل َغة
ُجيب َعنِ  ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً -ن ُ
 الصحيح َة فيما َي أ�تي:
 1نختا ُر ال إ�جاب َة ّ
ُ ۡ ٓ ُ ُ َ َ ُ َّ
      أ� -ماذا تَعني كلم ُة ( أ� ُك َلها) في قو ِله تَعالى«:تؤ ِت أكلها ك حِيِۢن»؟
 -1أ�غصانَها -2            .أ�ورا َقها -3            .ثما َرها -4              .خُ ضرتَها.
           ب  -ما ال َم ْقصو ُد بِ َق ْولِ ِه َتعالى" :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ "؟
� -٢أنَّ ُهما َي ِ
� -١أنَّ ُهما َي ِ
سيران في َح َر َك ٍة دائِ َم ٍة.
سيران َج ْنباً �إِلى َج ْن ٍب.
� -٣أنَّ ُهما َيع َت ِم ِ
دان َعلى َب ْع ِض ِهما َب ْعضاً.

ِ
عارضان في َح َركَت ْيهما.
� -٤أنَّ ُهما َي َت

َ ّ ۡ ۡ َ ۡ َ
ب
ٱج َعل َهٰذا ٱلَ َل َءام ِٗنا"؟
          جـ -ما البلدُ ال َمقصو ُد في َقولِه تعالى" :ر ِ

ُ -4     .الخلي ُل.
س -3          .ال َمدي َن ُة ال ُمن ّو َرة
َ
 -1مكّ ُة ال ُمك ّر َم ُة -2        .ال ُق ْد ُ

صائص َ
 الك ِلم ِة َّ
   2ن َْذ ُك ُر خَ
 الط ِّي َب ِة.
َ
   ٣نَذك ُر ال ِّن َع َم ّ
 الدا َّل َة على ُقدر ِة ال َّل ِه تَعالى في ال آ� َي َت ْي ِن (.)33-32
٤
 السا ِب َع ُة والث َ
ُّ
 السلا ُم؟
ّلاثون عَ لى لِسانِ �إ َ
براهيم علي ِه َّ
  ما الدعاءانِ  ال َّلذانِ ت ََض َّم َن ْتهما ال آ�ي ُة ّ
َ
َ َّ
َ
 السلا ُم" :-ف َمن تب ِ َع ِن فإِن ُهۥ م ِِّنۖ َو َم ۡن
   ٥ما دَلال ُة َقو ِله تَعالى على لِسانِ �إ َ
براهيم -عل ْي ِه ّ
َ َّ َ
َ َ
ك َغ ُفورَّ ٞرح ٞ
ان فإِن
ِيم"؟   
عص ِ

كون عَ ل ْي ّ
ها الظا ِل َ
 الصو َر َة ا َّلتي َي ُ
مون َي ْو َم ال ِقيا َم ِة.
   ٦ن ِّ
ُوض ُح ّ
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 المقاب ِِل فيما َي أ�تي:
نى الم ِ
ناس ِب َلها في ال َعمو ِد ُ
والم ْع ُ
ُ    7ن َو ِّف ُق َب ْي َن ال آ� َي ِة في ال َعمو ِد ال أ� َّولِ َ
أ َ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ َّ ُ ْ ۡ َ َ َّ
�« -ألم تر إِل ٱلِين بدلوا ن ِعمت ٱللِ
ُ ۡ ٗ َ َ َ ُّ ْ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ
َ
َ
كفرا وأحلوا قومهم دار ٱلوارِ»
ّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َّ ٞ
ََ
ٞ
ۡ
َ
ب« -مِن قب ِل أن يأ ِت يوم ل بيع فِيهِ ول
ٌَ
خِلٰل»
واع ُد ال َ ُّل ُ َغ ُِّو َّي ُةْٓ َ ۡ ُ َ َّ َ َ ۡ :
ال َ ِ
ت ٱللِ ل ت ُصوها ۗ
جـ-ق «ِإَون تعدوا ن ِعم
َّ ۡ َ ٰ َ ُ َ َّ
نس َن ل َظلوم ٞكفار»ٞ
ٱل
إِن ِ

إِال�نْسا ُن َيجحدُ ال ِّن َع َم َعلى كثْرتِها بِ إِ� ْغ ِ
فال
شُ كرِها                               .
ؤوس ال ُك ْف ِر َيقودو َن �أتْبا َعهم �إلى َج َهنّ َم                         .
ُر ُ
صير ُه �إلى َز ٍ
َبات لَ ُه
وال؛ ل�أن ّ ُه لا  ث َ
الكفر َم ُ
ُ
ولا اس ِتقرار.
ْ
ولا صداق ٌة                     .
فداء
َ
لا  َين َف ُع الك ّفا َر ي ْو َم ال ِقيام ِة ٌ

ُجيب عنِ  ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َية:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ث ّم ن ُ
لب ِن ْعم ِة ال أ� ْم ِن ،عَ لا َم َي ُد ُّل ذ ِل َك؟
 السلا ُم دُعا َءه ب َِط ِ
  1ا ْف َت َتح �إ ُ
براهيم عَ لي ِه ّ
َۡ ٓ َ
َۡ
ۡ َۡ َ
ۡ
ُ
ۡ
ٰ
ُ ٢ن َب ّي ُن دَلال َة ُك ٍّل ِمن« :تش َخ ُص فِيهِ ٱلبصر» ،و«تهوِي إِل ِهم».

 المشَ َّب َه ِة بال ّن ْخ َل ِةَ ،
 3نَع ِق ُد ُموا َز َن ًة َب ْي َن َ
 الك ِل َم ِة َّ
نين
 المشَ َّب َه ِة َ
والك ِل َم ِة الخَ بي َث ِة ُ
 الط ِّي َب ِة ُ
بالح ْن َظ ِلُ ،م َب ّي َ
َّ
 الم ْع َن ِو َّي َة وال ِع ْل ِم َّي َة في ِهما.
الد ِ
لالات َ

َۡ
ف َِد ٗة ّ
َّ
َ
أ
ْ
َ
ِ
اس
ٱنل
ِن
م

ٔ
عين ِب أ� َح ِد ُك ُت ِب ال ّت ْفسي ِر؛ ِل ُن َو ِّض َح ال َف ْر َق َب ْي َن «أ
اس».
ن
 ال
ة
د
ئ
ف
�
و«
»
   ٤ن َْس َت ُ
ِ ِ ّ ِ
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ثالثاً -اللّغة:
ِّ
يات.
لى الطباقِ ِمن ال آ� ِ
 -1ن َْس َتخ ِر ُج ِمثا َل ْي ِن عَ
 الصحيح َة ِم ّما َب ْي َن القوس ْي ِن فيما َي ْأ�تي:
 -2ن َْختا ُر ال إ�جا َب َة َّ
منقوص)
(مقصو ٌر ،ممدو ٌد،
 الاس ِم (وا ٍد) ِمن َح ْي ُث ال ِب ْن َي ُة؟                                  
�أ -ما نَ ْو ُع ْ
ٌ
ٌ
ب -ما نَ ْو ُع ال� أ ْس ِ
لوب في َقولِ ِه َتعالىَ « :ف َم ْن َت ِب َع ِني َف إِ�نَّ ُه ِم ِّني»؟        
(شرط ،استفها ٌمَ ،ق َس ٌم)

ال َقواع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
الحال
ن ََقر�أ ال�أم ِث َل َة ال�آتِ َي َة:
( أ�)
 الحاج ُمبت ِهجاً.
  -١عا َد
ُّ
 -2تُشْ َر ُب الق َْه َو ُة ِ
ساخ َن ًة.
  -٣قا َل تعالى

َّ َ ُ

َّ

َۡ

َٓ ۡ

َّ َ ُ

َّ َ

ٱلل َوٱنلَّ َه َ
َ «:و َسخ َر لك ُم ٱلش ۡم َس َوٱلق َم َر دائ َبيۖ َو َسخ َر لك ُم ۡ
ار �(   »٣٣إبراهيم)33 :
ِ ِ

َۡ َ
َۡ َ
َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ ٰ ً َ َّ َ ۡ َ ُ َّ ٰ ُ َ َّ َ ّ ُ
ون إِن َما يُؤخ ُِره ۡم ِلَ ۡو ٖم تشخ ُص فِيهِ ٱلبۡص ٰ ُر
  -٤قال تعالى« :ول تسب ٱلل غفِل عما يعمل ٱلظل ِم ۚ
ۡ َ َ ۡ َ ُّ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ٓ
َ ۡ
ُۡ
ٞ
فِدتهم هواء �(                    .»٤٣إبراهيم)43- ٤٢:
ني ُمقن ِِع ُر ُءو ِس ِهم ل يرتد إِل ِهم طرفهمۖ وأ ٔ
 ٤٢مه ِطعِ

َ -٥غ ْي َر �أنَّ الفَتى

ُيلاقي ال َمنايا       كالِ ٍ
لاقي الهوانا                                  (المتن ّبي)
حات َولا  ُي
َ
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(ب)
راب الْ ُق ْدسِ ال َّطهو َر بِ ِدمائِ ِهم ال َّزكي ِة َو ُه ْم ُي ِ
رين.
نافحو َن َع ْنها ال ُغزاةَ العابِ َ
 -١ض َّم َخ ال� أ ْبرا ُر تُ َ
شاهدت ِفر َق َة ال َكشّ ا َف ِة في ال َمد َر َس ِة َت ْر َف ُع ال َع َل َم.
-٢
ُ
 -٣قال تعالى﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾
 الس ِ
حاب.
َ -٤ر�أ ْي ُت الْ ِهلا َل َب ْي َن َّ

(�إبراهيم)

ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
ف ،المقصود بِ ِه
جاء بع َد كُ ِّل ُجم َل ٍة َو ْص ٌ
�إذا ت�أ ّم ْلنا �أ ْم ِث َل َة ال َمجموع ِة (�أ) َوج ْدناها ُجملا ً تا َّم ًةَ ،وق ْد َ
صاح َب ُه َو ْقتاً َم ْحدوداً ،و ُيفارِق ُهِ ،م ْث َلُ (:م ْب َت ِهجاًِ ،
صف َغ ُير ثابِ ٍتُ ،يلا ِز ُم ِ
ساخ َن ًة،
ُه َو ال ُمشْ َت ُّقَ ،وهذا ال َو ُ
عينُ ،م ْق ِنعي،كالِ ٍ
ناه :اسماً َم ْنصوباً ،ن َِك َرةًَ ،فضْ َل ًة (�أي
حات)َ .و�إِذا  َت�أ ّم ْلنا َهذا ال ُمشْ َت ّق َو َج ْد
دائِب ْي َنُ ،م ْه ِط َ
ْ
لا خ َبراً ًولا  ِف ْعلا ً َولا فا ِعلاً)ُ ،م َب ِّيناً َه ْي َئ َة ِ
صاح ِب ِه َو ْق َت ُوقو ِع ال ِف ْعلِ   .
س ُم ْب َتد�أً َو َ
لَ ْي َ
يان َه ْيئ ِة ِ
جاء؛ لِ َب ِ
(الحاج)َ ،وفي ال ِم ِ
ثال
 الفاعل عند وقوع الفعل
ُّ
َففي ال ِمثال ال� أ َّول ( ُم ْب َت ِهجاً) َو ْص ٌ
ف َ
ِ
ِ
يان َه ْي َئة نائِ
جاء؛ لِ َب ِ
ب الفاعل (الق َْه َوةُ) عند وقوع الفعلَ ،وفي ال ِم ِ
ثال الثّالِ ِث
الثّاني
(ساخ َن ًة) َو ْص ٌ
ف َ
س وال َق َم َر) عند وقوع الفعلَ ،وفي ال ِم ِ
جاء؛ لِ َبيان َه ْي َئ ِة ال َم ْف ِ
ثال ال ّرابِ ِع
(دائِ َب ْين) َو ْص ٌ
ف َ
عول بِه (الشّ ْم َ
ثال ِ
جاء كُ ٌّل ِم ْنهما؛ لِ َبيان َهي ْئ ِة ِ
 الفاع ِل (الظّالِمون) عند وقوع الفعلَ ،وفي ال ِم ِ
س
 الخام ِ
( ُم ْه ِط َ
عين ُم ْق ِنعي)َ ،
(كالِ ٍ
جاء؛ لِ َبيان َه ْي َئ ِة ال َم ْف ِ
عول بِه (ال َمنايا).
حات) َو ْص ٌ
ف َ
ف)َ ،و ُي َس ّمى الّتي َب َّي َن ِت الحا ُل َه ْي َئ ُتها ِم ْن
َوتُ َس ّمى ه ِذه ال� أ ْو ُ
صاف �أحوالاًَ ،و َي ِت ُّم ال ّسؤا ُل َع ْنها بـ ( َك ْي َ
صاح َب الحالَ ،ولَ ْو ت�أ ّم ْلنا ِ
مفعول ب ِه ِ
ِ
ٍ
 السابِ َق ِة
صاح َب
فا ِعلٍ �أ ْو نائِ ِب فا ِعلٍ �أ ْو
 الحال في كُ ٍّل ِم َن ال� أ ْم ِث َل ِة ّ
لَ َو َج ْدنا ُه َم ْع ِر َف ًة.
 السابِق ِة َو َج ْدنا الحا َل َق ْد َو َر َد ُمطابِقاً لِ ْل َع َد ِد؛ َف ُه َو ُم ْف َر ٌد في ال ِمثال ْينِ  ال� أ ّول والثّاني،
و�إذا �أ َع ْدنا ال َّن َظ َر في ال� أ ْم ِث َل ِة َ
وج ْم ُع ُم َؤن ٍَّث سالِ ٌم في ال ِم ِ
و ُم َث ًّنى في الِ ِ
ثال الخا ِمسِ.
وج ْم ُع ُم َذكَّ ٍر سالِ ٌم في الِمثال ال ّرابِ ِعَ ،
مثال الثّالِ ِثَ ،
وقد َو َر َد ُمطابِقاً لِ ْل ِج ْنسِ؛ ف ُهو مذكَّ ٌر في ال� أ ْم ِث َل ِة ال� أ ّو ِل والثّالِ ِث وال ّرابِ ِع ،و ُم َؤن ٌَّث في ال ِمثالَ ْينِ  الثّاني
ِ
والخامسِ.
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د اش َت َم َل ْت َعلى �أ ْح ٍ
   و�إذا  َت�أ ّم ْلنا �أ ْم ِث َل َة ال َم ْجمو َع ِة (ب)َ ،و َج ْدناها َق ْ
جاءت على �أنوا ٍع عدّة؛ َففي
وال
ْ
َ
 اس ِم ّي ًة (وهم ينافحون)ُ ،م َك ّونَ ًة ِم ْن ُم ْب َت َد�أ َو َخ َب ٍر في َم َح ِّل ن َْص ِب ٍ
ال ِم ِ
حال ،وال ّرابِ ُط
جاء ُج ْم َل ًة ْ
ثال ال� أ ّو ِل َ
مير ( ُه ْم) َيعو ُد َعلى ِ
 الحال بِ ِ
ِ
ِ
 الحال
صاح ِب
الّذي َي ْربِ ُط ُج ْم َل َة
مير ُهم)ّ ،
(الواو ّ
صاح ِبه ُهو ُ
والض ُ
والض ُ
س وال َع َد ِدَ ،وكَذلِكَ ج ْم َل ُة (ترف ُع ال َع َل َم) ُج ْم َل ٌة ِف ْع ِل َّي ٌة في َم َح ِّل ن َْص ِب ٍ
ِ
حال،
(ال� أ ْبرا ُر) ،ويطابِقُه
في الج ْن ِ
مير ال ُم ْس َت ِت ُر (هي) في ( َت ْر َف ُع) َو َيعو ُد َعلى ِ
ِ
 الحال ِ(ف ْر َق َة ال َكشّ ا َف ِة) َو ُيطابِقُه في
صاح ِب
وال ّرابِ ُط ُه َو َّ
 الض ُ
ِ
وجاء الحا ُل ِش ْب َه ُج ْمل ٍة َعلى نَ ْو َع ْينِ  :الجا ِّر وال َم ْجرورِ ،كَما في ال ِمثال الثّالِ ِث؛ �إ ْذ َب َّي َن
الج ْن ِ
س َوال َع َد ِدَ .
الحا ُل ( َعلى ال ِك َبرِ) َه ْي َئ َة ِ
مير ال ُمتّ ِص ُل في كَلمة (لي) العائِ ِد َعلى َس ّي ِدنا �إ ْبراهيم ،و َظ ْر ِف،
صاح ِبه
ّ
وهو الض ُ
حاب) َه ْي َئ َة ِ
كَما في ال ِم ِ
 الس ِ
صاح ِبه ،وهو (الهلا َل).
ثال ال ّرابِ ِع� ،إ ْذ َب َّي َن الحا ُل ( َب ْي َن ّ
نس َت ْن ِت ُج:
ف ،ن َِك َرةٌَ ،فضْ َل ٌةُ ،ح ْك ُمه ال َّن ْص ُبُ ،ي َب ِّي ُن َه ْيئ َة صاح ِبه ِع ْن َد ُح ِ
دوث ال ِف ْعلِ ،وغالباً ما
 -1الحا ُلَ :و ْص ٌ
ف)ِ ،م ْث َل :جاءت المعلّم ُة مسرع ًة.
ُي ْس�أ ُل عنه بـ ( َك ْي َ
ِ -2
ِ
 :اس ٌم ُي َب ِّي ُن الحا ُل َه ْي َئ َت ُهِ ،م ْث َل� :أ ْق َب َل النّ ِ
اج ُح ُم ْغ َت ِبطاً ،شو ِهدَ ال َق َم ُر با ِز َغاً ْ
 ،اش َت َر ْي ُت
صاح ُب
 الحال ْ
ُالب َّن َم ْطحوناًَ ،وجاء ُم َح ّم ٌد َو َعليٌّ  َم ْسرو َر ْينِ .

ِ
 الحال َم ْعرِف ًة� ،أ ّما الحال فتكون نكرة.
صاحب
 -3ال�أصل �أ ْن يكو َن
ُ
 -4الحا ُل ثلاث ُة �أنوا ٍع:

س وال َع َد ِدِ ،م ْث َلَ :د َخ َل ال ُمعلِّ ُم
  �أ -مفر ٌد ،وهو ما ليس جمل ًة ولا شب َه جمل ٍة ،ومطاب ٌق
صاحبه في الجن ِ
َ
بتسماًَ ،و َد َخ َل ِت ال ُمعلِّم ُة ُم ِ
ُم ِ
مان ُمبتس َم ْينِ َ ،د َخ َل ِت ال ُمعلِّ ِ
بتسم ًةَ ،د َخ َل المعلِّ ِ
متان مبتسم َت ْينِ  ،دخ َل
مات ُم ِ
بتس ٍ
مات.
المعلِّمو َن
مبتسمينَ ،د َخ َل ِت المعلِّ ُ
َ
ِ
نوعان:
ب -الحا ُل الجمل ُة ،و ِه َي
 اس ِم َّي ٌةِ ،م ْث َل :غاد ْر َت المدرس َة وال َم َط ُر نا ِز ٌل .
ْ
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ِف ْعل َّي ٌةِ ،م ْث َلَ :خ َر َج ال ُم ِ
َ الح ِّر َّي َة.
ناضلون َينْشُ دون ُ
و ُيشْ َت َرط ُفي الجمل ِة الواقع ِة حالاً� ،أ ْن تشتم َل على ٍ
رابط يربِ ُطها بصاح ِبها ،وهذا ال ّرابِ ُط �إ ّما �أ ْن يكونَ:
ِ
 الحالِ ،م ْث َلَ :ح َض َر �أحم ُد وال ُمعلِّ ُم َيشْ َر ُح.
واو
 -1الواو :وتُ َس ّمى َ

ِ
 -2الضمير الّذي ير ُ
ِ
س وال َع َد ِد ،مث ُل :شاه ْد ُت ا ْمر�أ ًة تقو ُد َس ّيا َر َتها.
بصاح ِبه ،ويطابِ ُق ُه
ِبط الحا َل
في الج ْن ِ
ّ
وثغر ُه ِ
باس ٌم.
 -3الواو ّ
والضمير َمعاًِ ،م ْث َل� :أ ْق َب َل ال َّر ُج ُل ُ

جـ -الحال شبه الجملة ،وهي نوعان:
بين ال ُّزهورِ.
 -1الظّرف ّي ُةِ ،م ْث َل :تن َّق َل ِت الفَراش ُة َ

 الحمام ُة على الشَّ جر ِة.
ناح ِت َ
 -2الجا ُّر والمجرو ُرِ ،م ْث َلَ :

فائد ٌة نحو ّية
ِ
 الجم ُل بعدَ النّ ِ
َ المعارف �أ ْحوا ٌل ،مثل� :أ ْق َب َل
فات ،مث َل� :أقب َل رج ٌل يبتسم ،وبعد
كرات ِص ٌ
ال َّر ُج ُل َي ْب َت ِس ُم.
َنمو َذجان إ�عراب ّيان:
نُعر ُِب ما َتح َت ُه خطوط فيما َي�أْتي              :
َ
  -١قال تَعالى:

ُ

ۡ َ

َ

ٗ

َ َ
ٱل ٰ
نس ُن ضعِيفا (                                      »٢٨النساء)28 :
« وخل ِق ِ

 الض َم ُة ّ
ال إ� ْن ُ
فاعل مرفوعٌ  ،وعَ لام ُة َرفع ِه َّ
 الظا ِهر ُة عَ لى �آ ِخر ِه.
سانُ :
نائب ٍ
َضعيف ًاٌ :
نصوب ،وعَ لام ُة نَص ِب ِه ال َف َتح ُة ّ
 الظاهر ُة عَ لى �آ ِخر ِه.
حال َم ٌ
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 المسا ِف ُر �إلى أ�ه ِل ِه َوهُ َو ُمت َع ٌب.
َ -2ر َج َع ُ
الواو :وا ُو الحالِ .

نفص ٌل م ْب ٌّني على ال َف ِتح في َم ِّ
رفع ُم ْب َتد أ�.
هوَ :ضمي ٌر ُم ِ
حل ٍ
 الض َّم ُة ّ
ُم ْتعَ ٌب :خب ٌر مرفوعٌ  ،وعلام ُة رف ِع ِه َّ
 الظا ِهر ُة على �آ ِخ ِره.

 الم ْب َتد أ� َ
والخ َب ِر في َم َح ِّل ن َْص ِب حالٍ .
   والجمل ُة
ِ
ُ
 الاسم َّي ُة ِم َن ُ
تدريبات:
ٌ
َتدريب ()1
نُع ّي ُن الحا َل ال ُمفر َد فيما َي�أْتي:

َ ٗ
يموا ْ َّ
ِين َء َام ُنوا ْ يُ ِق ُ
�أ  -قال تعالى« :قُل ّل ِ ِع َباد َِي َّٱل َ
ٱلصلَ ٰوةَ َو ُين ِف ُقوا ْ م َِّما َر َز ۡق َنٰ ُه ۡم ِ ّٗ
سا َو َعلن َِية ّمِن
َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َّ ٞ
َ َ َٰ ٌ
ٞ
ۡ
َ
قب ِل أن يأ ِت يوم ل بيع فِيهِ ول خِلل�(                                         .»٣١إبراهيم)31 :
َ ُ ْ ََ
ٱلصلَ َوٰت َو َّ
ع َّ
وموا ْ ِ َّلِ َقٰنِت َ
ٱلصلَ ٰوة ِ ٱل ۡ ُو ۡس َط ٰى َوقُ ُ
ني (   .»٢٣٨البقرة)238 :
ب  -قال تعالى« :حٰفِظوا
ِ
ِ

ش َعزيزاً في ُمجت َم ِعكَ .
نيِ ،ع ْ
جـ -يا ُب َّ
ات ال ِم َح َن صابِ ٍ
رات.
ساء ال ِف َلسطين ّي ُ
دَ -
واج َه ِت ال ِّن ُ

هب العا ِم ِ
لان �إلى ال َعملِ نَشي َط ْينِ  ،ثُ َّم عادا با ِد َي ًة عل ْي ِهما �آثا ُر ال َّت َع ِب.
هـَ -ذ َ
َتدريب ()٢

ؤال م ّما ي�أتي ،بحيث تشتم ُل ال�إ جاب ُة على ٍ
عن ك ِّل ُس ٍ
ٍ
نويع:
حال
مناسب م َع ال َّت ِ
نجيب ْ
ُ
 -1ك ْي َف ظه َر ُ
 القائد؟
َ -2
في الم ْص َن ِع؟
لات
كيف َب َد ِت العا ِم ُ
َ
َ -3
 المنطادُ؟
ْطلق ِ
كيف ان َ
َ -4
كيف ْ
في الم ْيدانِ ؟
مين
َ
شاهد َت ُ
 المع َت ِص َ
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َتدريب ()٣
بحال ُم َفر ٍد ُم ِ
نَمل�أ الف ِ
َراغات ٍ
ناس ٍب فيما َي�أْتي:
ِّياب  
س الث َ
�أ� -أ ْل َب ُ
ب -اس َت ْق َب َل ال� أ ُخ �أخا ُه
ْ
لى السما ِء
جـ  -نَ َظ ْر ُت �إ
َّ
دَ -ر َج َع الحاج ِ
 الس َف ِر
ُّ م َن َّ

.
           .
.
.

َتدريب ()٤
نجع ُل الحا َل المفر َد جمل ًة ،والحا َل الجمل َة مفرداً فيما ي�أتي:
 الض ُ
  -1خرج ُّ
رورين.
َ
مس َ
يوف ْ
 الم َت َف ِّو َق ُة تَر َف ُع َر أ� َسها.
   -2أ�ت َِت ُ
ُ
ني العامل ُمت ِقن ًا عم َلهُ.
ُ   -3يعجِ ُب

   -4أ� َ
َ
جاهدون وهُ م را ِفعو الع َل َم.
 الم
قبل ُ
َتدريب ()٥
ٌ
خطوط ،فيما َي�أْتي:
  نُعر ُِب ما َتح َته

يد ُث َّم َج َع ۡل َنا َ ُل َ
ِيها َما ن َ َشا ٓ ُء ل َِمن نُّر ُ
�أ -قال َتعالىَّ « :من َك َن يُر ُ
يد ۡٱل َعاجلَ َة َع َّج ۡل َنا َ ُلۥ ف َ
ۥج َه َّن َم
َ
ِ
ِ
ِ
ۡ
يَ ۡصلَى ٰ َها َمذ ُم ٗ
وما َّم ۡد ُح ٗ
     (ال�إ سراء)18:
ورا .»١٨

لين  .
مين ُم َؤ َّه َ
ب -تُ َع ِّي ُن وِزارةُ ال َّتربِي ِة وال َّت ْعلي ِم ال ُم َعلِّ َ
لين  .
مين ال ُم َؤ َّه َ
جـ -تُ َع ِّي ُن وِزارةُ ال َّتربِي ِة وال َّت ْعلي ِم ال ُم َعلِّ َ

عب ر�أ َي ُه َصريحاً.
د� -أع َل َن الشّ ُ

  هـ -شاهَ ْد ُت ال ُعصفو َر على الشَّ َجر ِة.
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التَّ ْعبي ُر
المقا َل ُة
َ

اسع �أنّ ال َمقال َة تتك ّو ُن ِمن:
م َّر م َعنا
ّ
في الصف التّ ِ
وتكون أ� ْر ِض َّي ًة ل إ�ثارة ِ أ�سئ َل ٍة َح َ
ُ
أ�ُ -م ّ
 المق َترح ِة.
وضوع،
قدم ٍة ُيه ِّي ُئ ب
ُ
وضوع ُ
ول أ�فكا ِر َ
ِها الكاتب َ
 الم ِ
للم ِ
 الكاتب أ�فكا َر َه ُّ
.كل ِفكر ٍة في ِف ْقر ٍة ُم ْستق َّل ٍة ،وت ُ
َكون
كتب
ُ
وضوع ،في ِه َي ُ
ب -ال َع ْر ِض :وهُ َو ُص ُ
لب َ
 الم ِ
ُّ
ُ
ومقدم ًة ِلما َب َ
وتكمل ًة ِلما َسب َقهاّ ،
َسلسل ًا
عدها،
ويكون ال َع ُ
   كل ِفكر ٍة نتيج ًة ِ
رض ُم َت ِ
سلسل ًا ت ُ
موصل ًا �إلى الخاتم ِة.
هم َّثم
باساتَ ،و ِ
راهين والا ْق ِت ِ
ّ
َمنطِ ق ّي ًا ،ال أ� ّ
 المهمُ ،مؤ َّيد ًا بال أ�د َّل ِة وال َب ِ
 المقال ِة ،وت ُ
َكون نتيج ًة َطبيع ّي ًة ّ
تائج
للمقدم ِة وال َع ْر ِضُ ،م َلخِّ َص ًة ال أ�فكا َر وال ّن َ
جـ -الخاتم ِة :و ِه َي َث َمر ُة َ
ُ
 المقال ِة؟
   المرا َد �إثباتُها،
عن سؤالٍ � :إلا َم َّ
توص ْل ُت في هذ ِه َ
وتكون �إجاب ًة ْ
والص َحف ّية...،
درسنا �أنوا َع ال َمقال ِة :الذات ّية ،والعلم ّيةَ ،
وقد ْ

عينين بال�آفكارِ ال�آتي ِة:
ن ْك ُت ُب َمقال ًة عن ال َكلم ِة ال َّط ِّيب ِة وال َكلم ِة َ
 الخبيث ِةُ ،مس َت َ
 الخبيث ِة.
 -١مفهو ُم ك ٍّل من ال َكلم ِة الطّ ِّي َب ِة وال َك ِل َم ِة َ
والمجتمع.
  -٢ال�آثا ُر ال�إ يجاب ّي ُة للكلم ِة الطّ ّيب ِة في الفر ِد
ِ
والمجتمع.
 -٣ال�آثا ُر ال ّسلب ّي ُة للكلم ِة الخبيث ِة في الفر ِد
ِ

ِ
ِ
ِ
خلال الكلم ِة الطّ ِّي َب ِة،
 المجتمع من
 العلاقات بين �أفرا ِد
ص ال�إ سلا ِم على تقوي ِة
ِ
  -٤ح ْر ُ

ظهرت في الدّرس.
    كما
ْ
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طين
س ُ
روح فِ َل ْس َ
ال ُق ْد ُ

ال َوحد ُة
الثّانية
ص:
   َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ

ص َعلى َمقالَ ٍة لل� أ ْستا ِذ َع ّمار َبدَو ّي الّذي َع ِم َل ُم ْفتياً لِ ُمحا َف َظ ِة طول َك ْرم،
ا ْع َت َم ْدنا في هذا ال َّن ِّ
َولَ ُه كثي ٌر ِم َن ال ُك ُت ِب َوال ُم َؤلَّ ِ
ِض َمكان َة
فاتَ .وال َمقالَ ُة الّتي بين �أيدينا مقال ٌة دي ِن ّي ٌة َوطن ّي ٌةَ ،ت ْعر ُ
داس َتها ،و َم ِ
طام َع ال� أ ْعدا ِء فيها َعلى َم ِّر ال ُعصورِ؛ ما َج َع َلها   َقض َّي َة ُعلما ِء ال� أ َّم ِة و�أدبائِها.
ال ُق ْد ِ
س و َق َ
كالب َؤرِ الدَّخيل ِة الَّتي ُت ِط ُّل َعلى بِ ِ
طاحها و َتخ ُن ُق
َو ُت َن ّب ُه المقال ُة �إِلى المخاطرِ الَّتي ُت ْح ِد ُق بِالقُدسُِ ،
والح ِ
والح ِ
فاسهاَ ،والجدارِ ال َغ ِ
رف
واجزِ الّتي َت ُح ُّد ِمن حرك ِتهاَ ،
ريب الَّذي ُيط ِّو ُق َمداهاَ ،
أ�نْ َ
ال ِعبر ِّي الذي ُيهدِّد طا َب َع ثَقا َف ِتهاِ ،
رض أ�صيل ٌة ُمقد َّس ٌة؛ َتل ِف ُظ َخ َب َث ال ُغ َربا ِء
ُدس أ� ٌ
لك َّنها الق ُ
وال� أ ْد ِعيا ِء.
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رضنا و َم ْهوى �أ ْر ِ
واحنا ،كان َْت َ-وما زالَ ْتَ -مدا َر اه ِتما ِم
ِف َلسطي ُن �أ ُ
ال ُعلما ِء ِ
ثينَ ،يسي ُل بِها ِمدا ُدهم؛ لِما َحباها اللّ ُه تعالى ِم ْن َب َرك ٍة
والباح َ
ذين هاموا بِها
هاموا :شُ غفوا.
نالَ ْت بِها ُزبدةَ ال َّتفكيرَِ ،
ين ال ّ َ
رين وال ُم ِح ّب َ
وص ْف َوةَ ال ُمف ِّك َ
كيف لا؟! و ِه َي َمهدُ ال�أنْبيا ِء،
َو ْجداًَ ،وطا َر ْت �إل ْيها قُلو ُبهم شَ وقاًَ ،
 الصحاب ِة ال� أ ِج ّلا ِء،
من َّ
و َمهوى ال ُع ّبا ِد ُّ
 الص َلحا ِء ،و َم ْح َض ُن �أ َنبلِ ال ُّنبلا ِء َ
وال� آ ِ
ض َّمخواَ :خ َلطوا.
ذين َض ّمخوا تُرا َبها ال َّطهو َر
من ال� أ ْبرا ِر والشُّ هدا ِء ال ّ َ
لاف ال ُمؤلَّ َف ِة َ
رواحهم ال َّطا ِه َر ِة ،و ُهم ُي ِ
ب ِدمائِهم ال َّزك ّي ِة ،و َفد َْوها ب�أ ِ
ُينا ِفحونُ :يدا ِفعون.
نافحو َن ع ْنها ال ُغزا َة
رين ،وال ُّطغاة ِ
عاوروها بِ َغدرِهم َقديماً ،وما َف ِتئوا 
تداولوها ،تعا َقبوها.
ذين َت َ
بين ،ال ّ َ
َ الغاص َ
العابِ َ
عاوروهاَ :
َت َ
جا َم� :إناء،ك�أس ،والمقصود
ى الي ْو ِم َي ُص ّبو َن عليها جا َم ِحق ِدهمَ ،و َرذي َل فُجورِهم ،ظان َّين �أنَّهم
َحتّ َ
ناصيتها ،وحازوا  َقصب السبقِ في ح َلب ِتها ،و�أ ْف َلحوا  بال ُقو ِة   غضبهم الشّ ديد.
َّ
َ َ َّ ْ
َم َلكوا  ِ َ َ َ
َ َ
ِ
الغاش َم ِة ،وال َق ْف ِز ف ْوقَ الق ِ
ها الحضا ِر ِّي ال َع َربيِّ ال َوضي ِء،
ُرون بِ َط ِّي ِس ِجلِّ َ
لوا ماضياً ُمشَ َّوهاً َم ْبتوراً بِ ِ
ِ
حاض ٍر قائِ ٍم َعلى ال َّن ْه ِب
َص ْفح ًة تِل َو �أخْ رى؛ لِ َي ِص

والق َْه ِر وال َّت ْزوي ِر والا ْغ ِت ِ
صابَ ،وما َع ِلموا �أنَّهم وا ِهمونََ ،ولَو شَ ّقوا ال َمرائِ َر،
باب.
َّياب ،وانْ َت َحلوا ال� أ ْس َ
و َم َّزقوا الث َ
روحهـا
والبعيـ ُد �أ َّن ُد َّر َة هـ ِذ ِه ال� أ ْرضِ ال ُمبا َركَـ ِة َو َ
َريـب َ
َو َيع َلـ ُم الق ُ
بت بِفَضْ ِلها،
ـريف ،ب ّوا َب ُة ال� أ ْر ِ
ض �إ
لى السـما ِء الّتي اسـ َت ْق َط ْ
ُدس الشَّ ُ
َّ
الق ُ
َوشَ َر ِف َمكانَ ِتهاَ ،و َعرا َق ِة ِ
تاريخها ،ال ُعقو َل وال� أ ْقلا َمَ ،ف َتقا َط َر �أ ْصحا ُبها
صرير القل ِم :صوتُه عندَ الكتاب ِة
َعلـى مائِـ َد ِة َب َر َك ِت إِ
ُ
رير
هـا ال�ل ِه َّي ِة َ
 الخ ّلا َبـ ِةَ ،و َتدا َف ْ
عت ُم َؤلَّفاتُهمَ ،و َعلا َص ُ
  ب ِه.
أ�ق ْل ِامهـم َيذك ُُـر َفضائِ َلهـاَ ،و َي َت َغنّـى بِ َم ِ
ـت
فاض ْ
حاسـ ِنهاَ ،و ُكلَّمـا َك َتبـواَ ،
باءتِهـا ال ُقدُسـ َّي ِة،
يـوض َ
 الب َركَـ ِة ال َّربّانِ َّيـ ِةَ ،و َجلَّ َل ْتهـم بِ َع َ
َعل ْيهـم َخزائِ ُنهـا فُ َ
ـاء ِةَ ،ف َجـلا �إ ْشـراقُها
و�أطلَّ ْ
ـت َعل ْيهـم ِمـن َورا ِء ِخ ْدرِهـا بِ َطها َرتِهـا ال َو ّض َ
لوب
ِغ َ
شـاوةَ ال َّن ْفسَِ ،و�أ ْشـ َع َل ُح ْسـ ُنها َج ْذ َوةَ ال َم َح َّب ِةَ ،و َح َّر َك َغرا ُمها قُ َ
ـس
 ال َمرائــر :جمـ ُع َمــرارة :كيـ ٌ
فــي الجســ ِم يحتــوي ال ُعصــار َة
فــراء الّتــي تســاع ُد علــى
ّ
الص َ
هضــ ِم المــوا ّد الدّهن ّيــة.

َ الب َلغا ِءَ ،و َت ْرني َم َة الشُّ َعــرا ِء،
عيـنَ ،فكان ْ
يـن وال ُم ْب ِد َ
ال ُم ِح ّب َ
َـت �أنْشـو َدة ُ
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وا ْب ِت ِ
ذين ُي ْم َت َحنو َن سا َع ًة بِسا َع ٍةَ ،و ُي ْس َت ْهدَفو َن
دينَ ،ولَ ْه َف َة ّ
هالات ّ
طين ال ّ َ
دين ال ُمرابِ َ
 الص ِام َ
حين وال ُمجا ِه َ
 الصالِ َ
ش وال ُّطغ ِ
ْيانَ ،ولِسا ُن حالِهم َيقو ُل:
لَ ْح َظ ًة ب َل ْح َظ ٍة في �إرا َدتِهمَ ،و َص ْبرِهمَ ،و َت َحدّيهم لِ ْل َب ْط ِ
ـــب
ـجـثــو
الج ْم َر في َد ّوا َمــ ِة اللّهَ ِ
الح ِّ
ــق في َم ْسرا ُه لا َن ْ
ِض َ
إ�نّـا عَلى َ
َب ْل َن ْقب ُ

ْ
َــب
رح لا َن ْشكـو
س لا َن ْحبو ع َـلى ال ُّرك ِ
َـب الهَ ْولَ َر ْغ َم ُ
الج ِ
َو َن ْرك ُ
َو َن ْر َف ُع ال َّر أ� َ
 الج َس ِد،
ُدس �أولى ال ِقب َلت ْينِ َ ،و ُ
ثالث المسجد ْينِ ِ ،ه َي ب ْل َس ُم ال ّر ِ
َبض َ
وح ،ون ُ
ولا  َغرا َب َة في ذلكَ  ،فالق ُ
والسلامِ ،ومنها �أ ْص ِع َد
َو ِه َي �أغلى ال َغوالي ،على ثَراها ال َّطهو ِر د َر َج
ُ
 السلا ُم – ُمبشِّ راً بال َمح َّب ِة ّ
 المسيح – علي ِه ّ
ِ
عرج نب ُّينا ُمح َّمد -عل ْي ِه
من البقع ِة ال ُمط َّه َر ِة
�إ
في المسج ِد ال�أقصى المبا َر ِكَ ،
ّ
لى السما ِء َت ِجلَّ ًة وتكريماًَ ،و ُ
لى الس ِ
وصلاتِه بال�أنبيا ِء
السلا ُم� -إ
 الحرا ِم في مكّ َة المك َّرم ِةَ ،
من المسج ِد َ
ماوات ال ُعلا بع َد �إسرائ ِه �إليها َ
ّ
َّ
مين،
و�إمام ِته لَهم في رِحابِ ِه الطّاهر ِة ،ف�أ َ
ُدس بهذ ِه المعجز ِة ال ّربّان ّي ِة الخالِد ِة ُجزءاً من عقيد ِة ال ُمس ِل َ
ضح ِت الق ُ
طين ،و َتوطَّد َْت بِها ص َل ُة ال َمسجد ْينِ في ر ٍ
ِباط َع َق ِد ٍّي َوثيقٍ  ،لا 
و ُد َّر ًة غالي ًة ،و�أمان ًة في ذ َّم ِة ال�أنْ ِبيا ِء وال ُمرابِ َ
َتنف ِ
َص ُم ُعرا ُه �إلى َيو ِم ال ّدينِ .
َو َت ْترى َحوا ِد ُث ال َّد ْه ِر بيضاً َوسوداً؛ لِ ُت َؤكِّ َد َحقيق ًة خالِ َد ًة َت َع َّهدَها
ت ْترىَ :تتتابع.
َ ُ

ُدس َع َربِ َّي ُة
ال�أخْ يا ُر َوال� أ ْبرا ُر بِ ِدمائِهم َوتَضْ ِحياتِهم جيلا ً َب ْع َد جيلٍ � ،أنَّ الق َ
عاش فيها ال ُم ْس ِلمو َن َوال َم ِ
سيح ّيون َعلى ال َع ْه ِد والْ ِ
ِنين َعلى
ميثاق في َسلا ٍم َ
ُ
وصفا ٍءُ ،م َتحابّ َين ُم َتعاو َ
الجذورَِ ،
دينَ ،وقد َح َس َم ال َق َد ُر ِ
سطيني بِ ُم َك ِّوناتِ ِه
 الجدا َل َح ْو َل القُدس؛ َفكانَ الشَّ ْع ُب ال ِف َل
َد ْف ِع ال ُّظ ْل ِمَ ،و َر ْد ِع ال ُم ْع َت َ
ُّ
كُلِّهاُ ،ه َو ال ُمرابِ َط َح ْولَهاَ ،ير ُّد ال َعواد َي َع ْنهاَ ،وسوراً َعنيداً َت َت َك َّس ُر ِسها ُم ال� أ ْشرا ِر َت ْح َت َق َد َم ْي ِهَ ،و َز ْيتونَ ًة حانِ َي ًة

فيض بِالْ َعطا ِء َوالنّورُِ ،ي َج ْل ِج ُل في َفضائِها� :أنْت ُم ِ
 الجدا ُر ال َمني ُع في ه ِذ ِه ال� أ َّم ِة ،فا ْث ُبتوا ،وتَشَ َّبثوا،
ُم َت َج ِّذ َر ًة َت ُ
والهوا ُن �إلى َعزائ ِمكم ،قا َل رسو ُل اللّه :-) (-
عف والانْ ِكسا ُر
َورابِطواَ ،ولا  َي َت َسلَّ ِل َ
َ
 الخ َو ُر َّ
الخ َو ُرَ ،
 :الض ُ

رين ،لا  َي ُض ُّر ُه ْم
رين ،لَ َعد ُِّو ِه ْم قا ِه َ
« َلا  َتزا ُل طائِ َف ٌة ِم ْن �أ َّمتي َعلى ال ّدينِ ظا ِه َ
ْ
واءَ ،ح َّتى َي�أْ َتي ُه ْم �أ ْم ُر اللّ ِهَ ،و ُه ْم كَذلِكَ ».
َم ْن خالَ َف ُه ْم �إِلّا  َما �أصا َب ُه ْم ِم ْن َل� أ َ

قالُوا :يا َر ُسو َل اللّ ِهَ ،و�أ ْي َن ُه ْم؟
س َو�أ ْك ِ
ناف َب ْي ِت ال َم ْق ِدسِ»        .
قا َل « :-) (-بِ َب ْي ِت ال َم ْق ِد ِ
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ْ
واءِ :شدَّة �أو ضيق.
َل� أ َ
    

   

(رواه �أحمد)

َوكُلَّما �ألَ َّم ْت ِ
غاش َي ُة ال َمصائِ ِب بِال ُق ْدسِ� ،أ ْو َع َل ْت ِ
شاو ٌة
ناصي َتها ِغ َ
َت َلها
داء قاتِ َم ٌةَ ،خ َفق ْ
ظالِ َم ٌة� ،أ ْو ران َْت على َج ْب َه ِت َ
ها الب ِه ّي ِة َسحا َب ٌة َس ْو ُ

ران َْتَ :غ َّطت.

 الس ِ
ُفوس
اج َ
دينَ ،وذا َب ْت ل ِ ْ
لوب ال َمشْ ِر َق ْينِ َ ،و�أ ْف ِئدةُ ال َم ْغ ِر َب ْينِ  ،وانْ َح َن ْت لِ َمحاري ِبها ِجبا ُه َّ
قُ ُ
اس ِتغا َث ِة م�آ ِذنِها ن ُ
فوس؛ لِ ُتزي َل ِ
اقين لِ َليل ِة الق ِ
 الح ْز ِن
غاشي َة ُ
ُرب ِمن َب ّوا َب ِة ال ُم ِح ّب َ
ال َّت ّو َ
ينَ ،وسا َر َع ْت �أ ْقلا ُم ال ُع َلما ِء تُح ِّف ُز ال ِه َم َم وال ُّن َ

وال�أسىَ ،و ُيشْ رقَ َجبي ُن القُدسِ الطّا ِه ُر ِمن َب ْينِ ُس ِ
دوف ال َّظلا ِمَ ،ت ْم َس ُح
 الج ّبا ِر
 الي�أْ ِ
س َوال�ألَ ِم َوالدَّمارَِ ،و َت ُم ُّد ِذرا َع ْيها �إلى ال َكري ِم َ
َعن َج ْب َه ِتها ُغبا َر َ

ُسدوفَ :سواد.

والب َرك َةَ ،و َت ْس ِ
تح ُّث ُخطى ال� أ ْب ِ
طال؛ َعسى �أ ْن ُيسارِعوا؛ لِف ِّ
 الح َبيب ِة
َك قي ِد َ
َداس َة وال َّطها َر َة َ
الّذي َو َه َبها الق َ
دينَ ،مهما َع ِل َق بِها ِمن َرذالَ ِة ال ُّط ِ
رين
غيانَ ،و ِحق ِد ال ُم َز ِّو َ
وس َت ْبقى َع ِص َّي ًة على ال ُم ْع َت َ
ُدسَ ،
الغالِ َية� ،إنَّها الق ُ

ثين بِ ُمقدَّساتِها ال�إ ْس ِ
سيح َّي ِةَ ،و ِ
لام َّي ِة وال َم ِ
تاريخها َو�آثارِها الشّ ا ِه َد ِة
العابِ َ
َعلى �أرو َم ِتها ال َع َربِ َّي ِة ُم ْن ُذ � ِ
نين.
 الس َ
آلاف ِّ
�إ ّن ِق َّم َة ال َم�أْسا ِة في َق ِض َّي ِة ِف َلسطين ِه َي َم�أْساةُ القُدسِ؛ لِ�أنَّها تُش ِّك ُل ب�أما ِك ِنها ال ُم َقدَّس ِةَ ،و�أ ْب َني ِتها،
ِ
 الصرا ِع
ُدس ِم ْحو َر ِّ
وحجا َرتِهاَ ،و�أ ِزقَّ ِتها ،و ِذ ْك َرياتِهاُ ،رموزاً تاريخ َّي ًة َوحضار َّي ًة لا  ُي ْم ِك ُن �أ ْن تُ ْنسىَ ،
وست ْبقى الق ُ
ِ
روح َو ُج ْز ٌء ِمن عقيد ٍة،
وال َّت َحدّي ال� أ ْك َب ِر لَنا َجميعاًَ ،فلا َسلا َم ،ولا استقرا َر
في المنط َق ِة دونَ القُدسِ� ،إنَّها ٌ
�أرو َم ِتها� :أص ِلها الكري ِم.

تاريخ ُمشْ ِر ٌق بال َعطا ِء ،لا  تُل ِّوثُها َقذا َرةُ ال� أ ْعدا ِء،
و�إنَّها لَ َحضار ٌة َتلي َدةٌَ ،و ٌ
َولا  َي ْح َت ِم ُل ِزنْدُها َس ِ
ن اس ِمها
لاس َل ال ُم ْست ِبد َ
ُدسَ ،ولَها ِم ْ
ّينَ ،ف ِه َي الق ُ
روح.
لا حيا َة لِ َجس ٍد بِلا ٍ
روح ِف َلسطينَ ،و َ
َصيب�،إنَّها ُ
ن ٌ

َتلي َدةٌَ :قدي َم ٌة.

(بتص ّرف من مجلة ال�إ سراء /دار ال�إ فتاء ال ِف َلسطينية ،العدد � /84أيّار2009/م )
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة

نجيب َعنِ  ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
 الصحيح َة فيما َي أ�تي:
 1نختا ُر ال إ�جاب َة ّ
ص؟
          �أ -ما اللَّونُ ال� أ َدبِ ُّي الّذي َينتمي �إل ْي ِه النّ ُّ
 -3          .المقال ُة -4                .ال ِق ّص ُة.
 -1الخاطر ُة -2            .الخُ طب ُة
ِ
َ
روحها؟
          ب -ما ُد َّر ُة ه ِذ ِه ال� أ ْرضِ ال ُمبا َر َك ِة َو ُ
 -2             .الخلي ُل -3          .عكّا� -4                       .أريحا.
ُدس
َ
 -1الق ُ
سباب ت ُ
ثين.
دس َمدا َر اه ِتما ِم ال ُعلما ِء
ِ
 2نَذك ُر َثلاث َة أ� ٍ
َجعل ال ُق َ
والباح َ
 ٣ن ُ
دس ُم ّ
قدس ًة.
َّ حدث ْي ِن َل
َذكر أ�هم َ
والمسيح ّي َين َجعلا ال ُق َ
لمين َ
ُ
دى  الم ْس َ
جيل؟
 ٤ما الحقيق ُة الخا ِلد ُة ا ّلتي تَع ّه َدها ال أ�خيا ُر وال أ� ْبرا ُر بِدما ِئهم َوت َْض ِحيا ِتهم جيل ًا َب ْع َد ٍ
َحم ِلهم الشّ َ
دائد في ُمقاو َم ِة أ�عدا ِئهم.
من ال َّن ِّص على َث ِ
سطين ُ
وصمو ِدهم ،وت ُّ
هل ِف َل َ
 ٥نُد ّل ُل َ
بات أ� ِ
ُ
٦
سباب
يقول
دس» ،ما ال أ� ُ
ُ
 الكاتب�« :إ ّن ّقم َة َ
 الم أ�سا ِة في َق ِض َّي ِة ِف َلسطينِ ،ه َي َم أ�سا ُة ال ُق ِ
ا ّلتي َجعل ْتها َك َ
ذلك؟
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ُجيب عنِ  ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َية:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ث ّم ن ُ
دس على مرِّ ال ُعصو ِر.
   1نع ّل ُل تَعا ُق َب ال ُغزا ِة ُ
والم َ
عتدين عَ لى ال ُق ِ
ُوض ُح
 الحرا ِم
بين
والمسجد ال أ� ْقصى ،ن ّ
َ ٢و ّط َد ْت حا ِدث ُة ال إ�سرا ِء ِ
ِ
ِ
 المسجد َ
عراج ال ّرابِط َة ال َع َقد ّي َة َ
والم ِ
 المتر ّت َب َة على َ
ذلك.
ال آ�ثا َر ُ
٣
َّ
رحاب ال أ� ْقصى؟
من �إمام ِة ال ّرسولِ  -) (-ال أ�نبيا َء في
ما الد ُ
ِ
لالات ا ّلتي نَستوحيها ْ
 الكلمات ا ّلتي تَح َتها خُ ٌ
طوط:
 ٤نقر أ� ال ِف ْقرة ال آ�تي َة ،ونُب ّي ُن دَلال َة
ِ

ناصي َتها ِغشا َو ٌة ظا ِل َم ٌة ،أ� ْو رانت على
 المصا ِئ ِب بِال ُق ْد ِس ،أ� ْو عَ َل ْت ِ
      « َو ُك َّلما أ� َل َّم ْت ِ
غاش َي ُة َ
لوب ال َمشْ ِر َق ْينِ ».
َج ْب َه َتها ال َب ِه ّي َة َسحا َب ٌة َس ْودا ُء قاتم ٌة َخ َفق ْ
َت لَها قُ ُ
نوض ُح َج َ
مال ال ّتصوي ِر في ال ِعبارت ْي ِن ال آ�تيت ْي ِن:
ِّ ٥

عن َجبي ِنها ُغبا َر الي أ� ِس وال أ� ِلم.
            أ� -طا َر ْت �إل ْيها قلو ُبهم َشوق ًا     .بَ -م َس ْ
حت ْ
ُ
ستهدف �إنسانَها و ُم ّ
نوض ُح
في الوقت الحاض ِر� -إلى ما َي
دس -
وحضارتَهاّ ،
ِ
قدسا ِتها َ
 ٦تتع ّر ُض ال ُق ُ
َ
ذلك.

ثالثاً -اللّغة:
 -1ما نوعُ ِّ
 ،الم ْستب ِّد َين؟
 المشْ َت ّق ِ
اقين ُ
ات ال آ�تي ِة ُ
من ُ
 :الم َق َّد َسة ،ال َّت ّو َ
كل ُمشْ َت ٍّق َ
مل ال آ�تي ِة؟
 -٢ما نوعُ  الوا ِو المل َّونة
ُ
في الج ِ

لوا ماضي ًا ُمشَ َّوه ًا َم ْبتور ًا بِحاض ٍر قا ِئ ٍم عَ لى ال َّن ْه ِب.
       * ِل َي ِص
ِ
 الم ْغ ِر َب ْي ِن.
       * خَ ف َق ْت َلها ُق ُ
 المشْ ِر َق ْي ِنَ ،و أ�ف ِئد ُة َ
لوب َ
       * َ
سيح ّي َ
فيها المس ِل َ
ون.
عاش
الم ِ
مون َو َ
ُ
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س
الم ْق ِد ِ
َم ْر ثِ َّي ُة َب ْي ِت َ
ص:
   َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ

�أبو ال ُم َظ َّفرِ ال�أبِي َو ْر ِد ُّي

اعر �أبو ال ُم َظ َّفرِ ال�أبِي َو ْر ِد ّي (460ـ507هـ) ،في �أبي َو ْرد في ُخراسان ،في �أ ْس َر ٍة َترجع
ُولِد الشَّ ُ
في �أصولِها �إلى بني �أم ّيةَ ،و َق ْد �أجا َد في ُم ْع َظ ِم �أ ْغراضِ الشِّ عرَِ ،وكا َن �إِماماً في ُعلو ِم اللُّغة،
َو َغ ْيرِها.
 اح َتلَّ
ها الصليب ّيونََ ،و َف َتكوا  بِ�أ ْه ِلها،
ِض ه ِذ ِه ال َمرثِ َّي ُة ما �أل َّم بِال ُق ْد ِ
حين ْ
َّ
س ِم ْن َمصائِ َبَ ،
َت ْعر ُ
وان َو ِخ ْذ ٍ
َو َدنَّسوا  َم ْس ِجدَهاَ ،وتُ َص ِّو ُر حا َل ال� أ َّم ِةَ ،وما �أصا َبها ِم ْن َه ٍ
اعر -بك ِّل
لان ،و َي ْس َت ْصر ُِخ الشّ ُ
يختلج في ِ
ويحثُّهم على ن ُْصر ِة المدين ِة  المقدّسة،
ما
بناء �أ َّم ِت ِه العرب ّية وال�إ سلام ّيةُ ،
ُ
نفس ِه من �أل ٍم� -أ َ
لال ِ
 الاح ِت ِ
 الغاش ِم.
َو َت ْحريرِها ِم ْن َبراثِنِ ْ
قيلت ِ
لاحقاً �أث ٌر كبي ٌر في
َوجدي ٌر بال ِّذك ِر �أن ّ ُه كا َن لِهذ ِه القَصيدَةَ ،ولِغ ْيرها ِم َن القصائ ِد الّتي ْ
حيد الجهو ِد لِمحارب ِة المح َتلّينَ ،و َط ْر ِدهم ِم َن المدين ِة المقد ََّس ِة الّذي َتح ّق َق على
الحشْ دَ ،و َت ْو
ُ
َ
وبي.
يدي القائِد ال َف ِّذ
ِ
صلاح ال ّدينِ  ال�أيّ ّ
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الس ِ
ــواجــ ِم َفــ َلــ ْم َيــب ْـ َق ِمنّا ُعـــ ْر َضــ ٌة لِــل َم ِ
ــراجـ ِم
مــاء بالــدُّمـــو ِع َّ
َ -١م َز ْجــنا ِد ً
ــلاح الــ َمــ ْر ِء َد ْمــ ٌع ُي ُ
الـصـوا ِر ِم
ذا الـحـ ْر ُب شُ ـ َّب ْ
َ -٢وشَ ــ ُّر ِس ِ
ـت نـا ُرهـا بِ َّ
فيـضـ ُه �إ َ
ــحـ ْق َـن الــ ُّذرا بِــالــ َم ِ
راءكُـــــ ْم َوقـائِـ َع ُي ْل ِ
نـاســ ِم  
 -٣ف إ�يــهــاً َبــنـي ال�إ ْســلا ِم �إِ َّن َو َ
� -٤أ َت ْــهــوي َمــ ًة فــي ِظــ ِّل �أ ْمــنٍ َو ِغــ ْب َطــ ٍة

ِ الخــميــ َل ِة ِ
نــاعــــ ِم؟
و َعــ ْيـ ٍ
ش كَـــ ُنـــ ّوار َ

ــف َتــنــا ُم ال َعــ ْي ُن ِم ْل َء ُجفونِـها
َ -٥و َك ْي َ

عـــلـى هــن ٍ
ــوات �أيقَــ َظـت كُل نائِـم

 -٦و�إِخْ ـوانُــ ُك ْم بالـشّ ـا ِم ُيضْ ـحي َمقيلُ ُه ْم

الس ِ
م:س َج َم ال َّد ْم ُع:
َّ
واج َ
  سا َل َقليلا ً �أو كَثيراً.
ُعـــ ْر َضــ ٌة لِــل َم ِ
ــراجـ ِم:
ما ُي ْر َج ُم ِم َن ال َق ْو ِل.
ِم:السيوف
َ
 الصوار ُّ
ِ
  القاط َعة.

َ َ
َ
ْ
ْ َّ ِ  ال َم ِ
خف
ناسم� :أ ْطراف ِّ
  البعير.
َ
ُظــهـو َر ال َمــذاكي �أ ْو ُبطو َن الق ِ
َشاع ِم

وم الخفيف.
 ال َّتهويمة :ال َّن َ
ض ِف ْع َل ال ُمسالِ ِم
الخ ْف ِ
 الــهــوا َن َو�أنْــ ُتــــ ُم تجــ ّرو َن َذ ْيــ َل َ
َ -٧تســو ُمــ ُهـــ ُم الــ ّرو ُم َ
َهــ َن ٍ
ــواتُ :م ْف َر ُدها َهناةٌ،
ــس َنــهــا بِال َم ِ
عاصـ ِم َو ِه َي ال َمصائِ ُب ال َعظي َم ُة.
َ -٨و َك ْم ِم ْن ِدما ٍء َق ْد �أ َ
ـيــاء ُح ْ
بيح ْت َو ِم ْن ُد ًمى تُــواري َح ً

والض ْر ِب ِو ْق َف ٌة
َ -٩و َب ْي َن اخْ ِتلاسِ ال َّط ْعنِ َّ

 ال َمذاكي :الشّ ابة ِم َن
شيب القَـوا ِد ِم
َتــ َظــ ُّل لَــهــا الــ ِولْدا ُن
َ
  الخيل.
َ

روب َم ْن َي ِغ ْب َع ْن ِغمارِها لِ َي ْســ َل َم َي ْق َــر ْع َب ْعدَهــا ِســـ َّن نـــا ِد ِم
َ -١٠وتِ ْلكَ ُح ٌ
ِماح ُهــ ُمَ ،والدّيــ ُن واهــي الدَّعائِـــ ِم    
� -١١أرى �أ َّمــتـي لا  ُيـشْ ــرِعــو َن �إِلـى ال ِعدا ر َ
ــسبونَ الـــعــا َر َضـــ ْربــ َة لا ِز ِم
ــن ال َّردى َولا  َي ْ
ــح َ
َ -١٢و َي ْج َتــ ِنــبونَ الــنّـا َر َخـ ْوفاً ِم َ
ــذودوا حــ ِمــ َّيـــ ًة َعــنِ  الــ ّديــنِ َضــنّـوا َغ ْي َر ًة بال َمحـا ِر ِم
َ -١٣فـ َل ْيــ َتــ ُهــ ُم �إ ْذ لــ ْم َي
َ
ــحــاظ ال ُّنــسورِ الق ِ
ِ
ـحـ ًة  �إِلــ ْينـا بِ�ألْ
َــشاعـــ ِم
ــرب َتــرنـو ُمـ ِل َّ
َ -١٤د َعــ ْونـاكُــ ُم َ
والــح ُ

 الخ َبيرةُ.
 القَشا ِعم :ال ُّنسو ُر َ
الخ ْفض :ال ُّذ ُّل.
َ
ُد ًمى :النّساء الجميلات.

تمسكوا   ،
َضــنّـواّ :
   وثبتوا.

 -١٥تُ ِ
ــض ال�أبــا ِهـ ِم
ــــب فــيــــنـــا غــا َر ًة َع َــربِـــ َّيــــ ًة   تُـطـي ُل َعـل ْيـها الــ ّرو ُم َع َّ
ـــراق ُ

ــالــحرائِـــــ ِم
ْــضبــوا  َبــ ْع َد ه ِذ ِه َر َمــ ْيـنا �إِلــى �أ ْعــدائِــنــا بِ َ
 -١٦فــ إِ� ْن �أنْــ ُتــ ُم لَــ ْم َتغ َ
الحرائِــم:جمع حريمة  :
َ
  و ِهي ما ُح ِّر َمَ ،فلا ُي ْن َت َهكُ .
َ
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نجيب َعنِ  ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
 اس َت َه َّل الشّ اع ُر قصيد َتهُ؟
 1ب َِم ْ
لاح في نظر الشّ اعر؟
 2ما ش ُّر ّ
 الس ِ
ُ
ما الحال التي �آ َل �إليها أ� ُ
٣
هل القدس بعد سقوطها؟
 4ما ال َّنتيج ُة ا ّلتي خَ ُل َص �إليها الشّ اع ُر في نهاي ِة القصيد ِة؟

 ٥أ� ُ
عبارات.
ربع
ٍ
لفاظ الشّ اع ِر وعبارا ُت ُه ت َِش ُّف عن ُحزنٍ وحس َر ٍة ،ن َُمث ُِّل على ذلك ب أ� ِ
نستخرج منها ما ُّ
يدل على َ
ذلك.
وت عنصرانِ بارزانِ في القصيد ِة،
والص ُ
  ٦الحرك ُة َّ
ُ
ُجيب عنِ  ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ث ّم ن ُ

 اس َت ْن َ
ساليب الاستنجا ِد ب ْي َن استنكا ِر تقاعُ ِسهم ،واستثار ِة
جد الشّ اع ُر
بالمسلمين ،ون ّوعَ في أ� ِ
ْ 1
َ
نوض ُح ذلك.
ِه َم ِمهمِّ ،
َ
٢
جمال ال َّتصوي ِر في قولِ  الشّ اع ِر:
  نوض ُح
ّ
ِ
ـحـ ًة              �إِلــ ْينـا بِ�ألْ
ــحــاظ ال ُّنــسورِ القَــشا ِعـــ ِم
ــرب َتــرنـو ُمـ ِل َّ
       َد َعــ ْونـاكُــ ُم َ
والــح ُ
نوض ُح دَلال َة ٍّ
من العبا َر َت ْي ِن ال آ� ِت َي َت ْي ِن:
ّ ٣
كل َ
أ� -مزجنا دما ًء ّ
بيح ْت.
موع السواجِ م.
بالد
ّ
بَ -و َك ْم ِم ْن ِدما ٍء َق ْد �أ َ
   ٤ن َْذ ُك ُر هَ َد َف ْي ِن َسعى الشَّ ِاع ُر �إلى ت َْحقي ِق ِهما ِم ْن ِخلالِ  ال َق َ
صيد ِة.
ثالثاً  -اللّغة:
بيحت»؟
 -١ماذا تفي ُد (كَم) في قول الشّ اعر « :وكم من دما ٍء قد �أ ْ
عجب                .د -ال ِق ّلة.
أ� -الاستفهام      .ب -الكثرة           .ج -ال َّت ّ
تي :الصوارم ،ال َم ِ
ناسم� ،ألحاظ ،ال َم ِ
 -2ما مفرد ك ٍّل م ّما ي�أ
عاصم ،ال�أبا ِهم؟
َّ
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ال�ملاء:
إ
 الصحيح َة في كُ ِّل جملت ْينِ ُمتقابلت ْينِ فيما ي�أتي:
 الجمل َة ّ
�أ -ن َُح ِّد ُد ُ
ضات ثِقاةٌ                        .
قاتُ                                  .ه ْم قُ ٌ
ُه ْم قُضا ٌة ثِ ٌ
                      .صلَّينا َعلى ُر ِ
فات الم ّي ِت.
َصلَّ ْينا َعلى ُرفا ِة الم ّي ِت
َ
َتب ُّوء ال َمسؤول ّي ِه �أمان ٌه                         .تب ُّوؤُ المسؤول ّي ِة �أمان ٌة.

ِ
 الكلمات ال�آتي ِة:
سب َب ِكتاب ِة التّا ِء َمفتوح ًة �أو َم ْربوط ًة في كُ ِّل َك ِلم ٍة ِم َن
ب -نُب ِّي ُن َ
بوت.
روتُ ،م ْج َت ِه ٌ
داتُ ،ولاةٌَ ،ع ْن َك ُ
قُ ْل ُت ،قا َل ْتَ ،ب ْي ٌت ،وردةٌُ ،حفاةٌَ ،ج َب ُ
 الصحيح َة ِم ْن َب ْينِ  القوسينِ فيما ي�أتي:
جـ -نَخْ تا ُر ال�إ جاب َة ّ

ترى المؤمن لا
-١
َ

ُجهداً في مساعدة

� -٢إذا ج َل ْس َت في َم ْج ِلسِ ،ف�أقب ْل على

(الباءسين ،البائسين)
(     .ي�ألو ،ي ِئلو)،
َ
بال ِبشْ ِر والطّلاق ِة(    .جلساءكُ ،جلسائِك)

(                                       .خ َط ُؤ ُهَ ،خ َط�أ ُه)
َ -٣م ْن َكثُ َر كَلا ُم ُهَ ،كثُ َر
َ
 العا ِم ُل في �إِنْجا ِز َع َم ِل ِه(                                       .يتباطئ ،يتباط�أ)
 -٤لَ ْم
 -٥لا 

 ال ُم ْس ِل ُم َعلى ال َك ِذ ِبَ (                                          .ي ْج ُرؤَُ ،ي ْج ُر ُء)

التّعبي ُر
ِ
وجدان ال� أ ّم ِة).
س :مكان ُتها التّاريخ ّي ُة والدّين ّي ُة في
ُ
  نكتب مقالَ ًة �أدب َّي ًة بعنوان( :ال ُق ْد ُ
َن ٌ
شاط:
سطين ،ونُلقيها َع ْب َر ال�إ ذاع ِة المدرس ّي ِة.
نختا ُر َقصيد ًة عن مدين ِة القد ِ
س لواح ٍد من شعرا ِء ِف َل َ
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التِّجا َر ُة إِ
ال�لِ ْكترو نِ َّي ُة

ال َوحد ُة
الثّالِثة
ص:
   َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ

ال ِّتجا َر ُة ِ
واح َد ٌة ِم ْن �أ ْب َرزِ ال�أنْ ِش َط ِة ال�إ نْسان َّي ِة الا ْق ِتصاد َّي ِة َقديماً َو َحديثاًَ ،ف ِه َي ال َع َم ِل َّي ُة الَّتي َي ِت ُّم
ياتَ ،و َق ْد َتط َّو ِ
ياجات ال� أ ْفرا ِد الما ِد َّي ِة ِم ْن َبضائِ َع َو ُم ْق َت َن ٍ
 اح ِت ِ
رت ال َع َم ِل َّي ُة ال ِّتجا ِر َّي ُة
ِم ْن ِخلالِها َت ْل ِب َي ُة ْ
ها الي ْو َم َل ْي َس ْت
اس بِ َ
َع ْب َر ال ُعصو ِر ِم ْن َح ْي ُث الشّ ْك ُل َوال َمضْ مونُ؛ َف َن ْو ِع َّي ُة َ
 البضائِ ِع الَّتي َي َّت ِج ُر ال َن ُ
َت ُط ُر ُق ُمما َر َس ِة ال َع َملِ
داولَ ًة في ال ُعصورِ القَدي َم ِة ،كَما اخْ َت َلف ْ
ِه َي َ
 البضائِ ِع الَّتي كان َْت ُم َت َ
ذات َ
ف بِال ِّتجا َر ِة ال�إ لكترون ّي ِةَ ،و َق ْد َت َط َّو َر ِت ال َوسائِ ُل
نا الي ْو َم َم ْفهو ٌم َجدي ٌد لِل ِّتجا َر ِة ُي ْع َر ُ
ال ِّتجار ِّي؛ َف َل َد ْي َ
ال ِّت ْك ِ
س َلها.
 الحدي َث ُة الَّتي َت ْع َت ِم ُد َعلى شَ َب َك ِة ال�إ نْت ْرنِ ِت َك�أسا ٍ
نولوج َّي ُة َ
قي الض ْو َء َعلى ال ِّتجا َر ِة ال�إ لِ ْكترون َّي ِة ِم ْن َح ْي ُث َم ْفهو ُمها،
َوال َمقالَ ُة الَّتي َب ْي َن �أ ْيدينا تُ ْل
َّ
َو َم ِ
لات الَّتي تُ ِ
واج ُهها.
راحلُهاَ ،و�أنْوا ُعهاَ ،و َفوائِدُها لِ ُك ٍّل ِم َن ال ُم ْن ِت ِج َوال ُم ْس َت ْه ِل ِكَ ،وال ُمشْ ِك ُ
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 ال�نْسانُ ال ِّتجا َر َة ُم ْن ُذ � ِ
ف إِ
نين؛ َح ْي ُث تبا َد َل ال� أ ْفرا ُد
َع َر َ
 الس َ
آلاف ِّ
الس َل َع َو ِ
الخ ْد ِ
مات بِ ِنظا ِم ال ُمقا َي َض ِة �إِلى �أ ْن َتمَّ اخْ ترا ُع ال ُع ْمل ِةَ .وم َع
ّ
ِ
ساحات كَثي ٍر ِم َن الد َُّو ِل بِ َس ِ
ياسي َقا َم ْت �أنْ ِش َط ٌة تِجار َّي ٌة َب ْي َنها� ،إ ْذ
اتِّسا ِع ِم
بب ال َّت َط ُّور َ
ِ الحضار ِّي َو ِّ
الس ِّ
لى اس ِت ْب ِ
ِ الس َل ِع ال َّنا ِد َر ِةَ .ح ْي ُث تُ َعدُّ  َع َمل َّي ُة ال ِّتجا َر ِة نَشاطاً
ا ْع َت َمد ْ
َت َع ْ
فيس ِةَ ،و َب ْعض َّ
دال ال ّس َل ِع بال َمعا ِد ِن ال َّن َ
(الب ِّي ِ
الخيا ِر ما لَ ْم َي َتف َّرقاَ ،ف إِ� ْن َصدَقا
عان بِ َ
بي -صلّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َمَ :-
�إنْسانِ ّياً َط ْوع ّياًَ ،وفي هذا  َيقو ُل النّ ّ
َت َب َر َك ُة َب ْي ِع ِهما)ُ ( .م َّت َف ٌق َع َل ْي ِه)
َو َب َّينا بو ِر َك لَ ُهما في َب ْي ِع ِهماَ ،و�إِ ْن َك َذبا َو َك َتما ُم ِحق ْ
ال ُمقا َي َض ِة :ال ُمبادل ِة.

هر ِت
َو َم َع ال َّت َط ُّورِ ال ِّت ْك
نولوجي ال َكبي ِر َتضا َعف ْ
َت َح َرك ُة ال ِّتجا َر ِة َو�أ َخ َذ ْت �أ ْشكالا ً �أ ْك َث َر َحدا َث ًةَ ،ح ْي ُث َظ َ
ِّ
 الحدي َث ِة الَّتي َت ْع َت ِم ُد َعلى شَ َب َك ِة
ال ِّتجا َرةُ ال�إ لِ ْكترون َّي ُةَ ،و ِه َي ال ِّتجا َرةُ الَّتي َت ِت ُّم بِ ْاس ِتخْ دام ِال َوسائِلِ ال ِّت ْكنولوج َّي ِة َ
ِ
 الب ْي ِع َوالشِّ را ِء �إِل ْكترونِ ّياً ِم ْن ِخ ِ
لال هذ ِه الشّ َب َك ِة.
ال�إ نْت ْرنِ ِت َك�أسا ٍ
تي َ
س لَها� ،إِ ْذ َت ِت ُّم ُك ٌّل م ْن َع َم ِل َّي ّ
َت ُم ُّر ال ِّتجا َرةُ ال�إ ل ْكترون َّي ُة ب َم ِ
ف �إِلى ال ُم ْن َت ِ
جات ال َم ْط ِ
لوب
راح َل ِع َد ٍةَ :ففي ال َم ْر َح َل ِة ال�أولى َي ِت ُّم فيها ال َّت َع ُّر ُ
واصفاتُها َو�أ ْسعا ُرهاَ ،وشُ ُ
سلوب ال َّت ْسلي ِمَ ،ف ِه َي تُ َم ِّك ُن ال ُم ْس َت ْه ِلكَ ِم َن ال َّت َس ُّو ِق ِم ْن
داولُها َو ُم َ
َت ُ
روط َّ
 السدا ِد َو�أ ُ
ِ
كان ،واخْ تيا ِر ما ُي ِ
كانَ ،و�إِلى �أ ِّي َم ٍ
 الحواسيب َوال� أ ْج ِه َز ِة ال َّذك َّي ِة ِم ْن �أ ِّي َم ٍ
ِخ ِ
ِ
تروني،
لال
ناس ُب ُه َع ْب َر َ
 البري ِد ال�إ ل ْك ّ
َو(الفيديو كونفرنس)َ ،و َب ِ
رام ِج ال َّد ْر َدشَ ِةَ .وال َم ْر َح َل ُة الثّانِ َي ُةَ ،و ِه َي َم ْر َح َل ُة َت َسلُّ ِم ال ُم ْن َت ِ
جات َح ْس َب نَ ْو ِعها �إِ ّما
�إِل ْكترون ّياً في شَ ْكلِ َم َل ّف ٍ
حاسوبَ ،و�إِ ّما ِم ْن ِخ ِ
ٍ
لال الشّ ْحنِ � .أ ّما ال َم ْر َح َل ُة الثّالِ َث ُة َف َت َت َعلَّ ُق بِ َسدا ِد قي َم ِة
ات �أو َ َبرا ِم ِج
والات ال َم ْصرِف َّي ِةَ ،و َع ْن َطريقِ شَ ر ِ
الح ِ
ال ِبضا َع ِة ال ُمش َترا ِةَ ،و َت ِت ُّم �إل ْك ْترون ّياً َع ْن َطريقِ  ال َموا ِق ِع إِ
ِكات
 ال�ل ْكترون َّي ِةَ ،و َ
ال َّت ْحويلِ َ ،وبِطا َق ِة الائْ ِت ِ
عاو ِن َم َع شَ ر ِ
ِكات
ها البنو ُك لِ ْل ُعملا ِء بِال َّت ُ
مان (َ )Credit Cardو ِه َي ال ِبطا َق ُة الَّتي تُ ْص ِد ُر ُ
ال َّد ْف ِع الد َّْول َّي ِة مثل« :فيزا كارد ،وماستر كارد ،و�أميريكان �إكسبريس   .»...
َو�أ َخ َذ ْت �أ َه ِّم َّي ُة هذ ِه ال ِّتجا َر ِة َت َتعا َظ ُم بال ِّن ْس َب ِة لِل� أ ْفرا ِد في ال ُم ْج َت َم ِ
َبير ٍة لِانْ ِت ِ
قال
عات الَّتي َت َت َم َّت ُع بِ َح َر َك ٍة ك َ
في الاس ِت ْه ِ
ِ
ِ
ال� أ ْم ِ
لس َل ِع ال�أساس ّي ِةَ ،و ُوجو ِد
تاج َر�أْس
خاص ًة في
وال
لاك ال َم َحلّيَّ ،
حالات �إِنْ ِ
ني لِ ِّ
ْ
ِ المال ال َو َط ِّ
ْ
مات َت ُهمُّ ال ُم ِ
ِخ ْد ٍ
س ِ
ِّ وسي َل ًة َت ْس َم ُح
 المال ال َو َطنيِّ ال ِّتجا ِري َ
نين َو َغ ْيرِهم ِم َن ال ّزائِ َ
واط َ
رينَ ،و ُيم ِك ُن �أ ْن َيكو َن َر�أ ُ

ِ
بح بِ إ� ْم ِ
صول �إِلى ال� أ ْس ِ
واق ال َعالَ ِم ّي ِة ِم ْن ِخ ِ
اجرِ ال َم َحلِّ ّي بِال ُو ِ
لِلتّ ِ
كان ال ُم ْس َت ْه ِل ِك
تروني؛ �إِ ْذ �أ ْص َ
لال ال َّتس ّو ِق ال�إ ل ْك ِّ
ِ
 البضائِ ُع ال�إ ل ْكترونِ َّي ُة الَّتي ُي ْم ِك ُن
هائي �أ ْن َي ْح ُص َل َع
 الس ْل َع ِة �إِل ْكترونِ ّياًَ ،و ِم ْنها :ال ُم ْن َت ُ
لى الخ ْد َم ِة �أ ْو ِّ
جات �أ ْو َ
ال ِّن ِّ
َت َسلُّ ُمها �أ ْو �إِ ْرسالُها لِل َّز ِ
جات الَّتي ُي ْم ِك ُن َت ْحويلُها �إِلى َم َل ّف ٍ
ات �إلِ ْكترون َّي ِة في
بون َف ْوراً َعلى الشَّ َب َك ِة َو ِه َي ال ُم ْن َت ُ
لومات َر ْقم َّي ٍةَ ،و ُم ْن َت ٍ
يانات �أ ْو َم ْع ٍ
شَ ْكلِ َب ٍ
جات لا  ُي ْم ِك ُن َت ْسلي ُمها �إِلِ ْك ْترون ّياً نَ َظراً لِ َع َد ِم �إِ ْمكانِ َّي ِة َت ْحوي ِلها �إِلى
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ّات ال ِّز ِ
والج َّو ِال� ،أو ال َم َعد ِ
لومات َر ْقم َّي ٍة كَال� أ َد ِ
َّات �أ ْو َم ْع ٍ
َم َلف ٍ
والج ّرا ِر
شَ ،
 :السا َع ِة َ
 البسي َط ِة ِم ْث َل ّ
راع َّي ِة كَال ِم َر ِّ
وات َ
 الس َل ِع َوال� أ َد ِ
وات ال�أخْ رى.
وال ِم ْع َص َر ِة وغيرِها ِم َن ِّ
الس ْعرِ ال ُم ِ
أ� ْص َب َح بِ إ� ْم ِ
كان ال ُم ْس َته ِل ِك أ� ْن ُي ْب ِح َر في ال ّس ِ
وق إِ
ناس ِب
 الس َل ِع بِ ِّ
طاب لَ ُه ِم َن ِّ
 ال�لِ ْكترونِ َّي ِةَ ،و َيخْ تا َر ما َ
واق ِع ال ِّتجا َر ِة ال�إ ل ْكترون َّي ِة ال ُم ْن َت ِش َر ِة َع َرب ّياً َوعالَ ِم ّياًَ ،و ِم ْنهاَ :م ْو ِق ُع أ�مازونََ ،و ُه َو أ� ْك َب ُر ال َم ِ
َع ْب َر َم ِ
واق ِع العالَ ِم َّي ِة في
َالب ْي ِع َوالشِّ را ِء ِم َن ال�إ نْ َت ْرنِ ِتَ ،و َم ْو ِق ُع  ،eBayو َم ْو ِق ُع َعلي بابا الَّذي ُي َع ُّد ُم ِ
نافساً َق ِويّاً لِشَ ِر َك ِة �أمازونَ ،و َم ْو ِق ُع َعلي
ِ
مريكي ،و َم ْو ِق ُع �أ
وزون الروسيَ .و َق ِد ا ْع َت َمد َْت َهذ ِه
كسبريس ،و َم ْو ِق ُع
�إ ْ
تيمول الصيني ،و َم ْوق ُع وول مارت ال� أ ّ
ِّ
ِّ
ال َم ِ
لى الح َم ِ
ف بِال َّتسويقِ  ال�إ
ئي،
واق ُع َع
لات ال َّت ْسوي ِق َّي ِة َعلى ال�إ نْ َت ْرنِ ِتَ ،و ُه َو ما ُي ْع َر ُ
َ
ّ
لكتروني (ال َمسمو ِع َ ،وال َم ْر ِّ
لان َعلى ال َم ِ
لي) َح ْي ُث َي ِت ُّم نَشْ ُر ال�إ ْع ِ
فيديوهات َق َن ِ
ِ
واق ِع َوال ُم ْن َت ِ
ِ
 اليوتيوب
وات
دياتَ ،وال�إ ْعلا ُن َع ْن َطريقِ
وال َّتفا ُع ِ
ماعي كَالفيس بوك َوتويتر و�إنْ ْستجرا ِم َو َغ ْيرِها ِم ْن َق َن ِ
َو َق ِ
وات الات ِ
نوات إِ
واصلِ .
 ال� ْعلا ِم ْ
ِّصال َوال َّت ُ
 الاج ِت ّ
وق َحتّى َي ِص َل �إِلى نِ ٍ
 الس ِ
لَ َق ْد َم َّك َن ِت ال ِّتجا َرة إِ
تاح ْت
ُ ال�ل ْكترونِ َّي ُة ِم ْن َت ْو ِ
عالميَ ،و�أ َ
سيع ّ
طاق َد ْو ٍّلي َو ٍّ
ثير ِم َن ِ
 الخ ِ
لِلشِّ ِ
يارات بِ َس َب ِب قابِل َّي ِة ال ُو ِ
صول �إِلى
ركات َت ْصني َع ُم ْنتجاتِها َو ْفقًا لِما َي ْر َغ ُبه ال ُم ْس ْته ِلكُ َ ،وتُ َق ِّد ُم ال َك َ
ِ
جات َوشَ ر ٍ
ُم ْن َت ٍ
 الفاصلِ َب ْي َن َد ْف ِع ِ
 المال
ين ،ف ِه َي تُ َقلِّ ُل ِم َن ال َو ْق ِت
ِكات لَ ْم َت ُك ْن ُم َتوا ِف َر ًة بِال ُق ْر ِب ِم َن ال ُم ْس َت ْه ِل ِك َ
جات ِ
والخ ْد ِ
صول َعلى ال ُم ْن َت ِ
والح ِ
مات؛ �إ ْذ َت ْس َم ُح لِ ْل ُم ْس َتخْ ِد ِم �إِتْما َم ال َع َم ِل ِم َن ال َم ْنز ِِل؛ َما ُيقلِّ ُل الاز ِدحا َم
ُ
 الناتج َع ْن ُه.
ال ُمرور َّي َوال َّتل ُّو َث َ
َو َعلى ال َّرغ ِم ِم ْن ذلك َف إِ�نَّ هنا َك ال َعدي َد ِم َن ال ُمشْ ِك ِ
لات الَّتي تُ ِ
واج ُه التّجا َرةَ ال�إ لكترون َّي َةَ ،و َت ْك ُم ُن في �أ َّن
الاتِّفاقَ َعلى الشِّ را ِء ِخلالَها لا  ُي َم ِّك ُن ال ُم ْس َت ْه ِلكَ ِم َن ال ُو ِ
ف
قوف َعلى َخصائِ ِصها بِ َع ْي ِن ِهَ ،و ِم ْن ثُ َّم َف َق ْد َي ْك َت ِش ُ
لمواصفات ال ُم َّتفَقِ َعل ْيهاَ ،والا ْف ِتقا َر �إِلى ُوجو ِد َق ِ
لاح َي ِتها� ،أ ْو َع َد َم ُمطا َب َق ِتها لِ
َب ْع َد َت َسلُّ ِمها َع َد َم َص ِ
ِ
واع َد قانونِ َّي ٍة
حا ِك َم ٍة لِل َّت ِ
لال ال ِّتجا َر ِة ال�إ لكترون َّي ِة بديلا ً َعنِ  ال َّتعا ُملِ  ال َّت ْقليد ِّيَ ،و�إِ ْمكان َّي ِة اخْ ِت ِ
عاملِ ِم ْن ِخ ِ
يس ْم ُح
راق الشَّ َب َك ِة ما َ
باس ِتخْ دا ِم التّجا َر ِة ال�إ لكترون َّي ِة في �إ ِْجرا ِء َتعاقُ ٍ
دات َو ْهم َّي ٍة َو َع َمل ّي ِات ن َْص ٍب َو ْاح ٍ
تيال.
لِ َلب ْع ِ
ض ْ
َو َيرى ال ُم ْه َت ّمو َن بِال ِّتجا َر ِة ال�إ لكترون َّي ِة �أّنَّها َس َت ْنمو َو َت ْز َد ِه ُر ُم ْس َت ْق َبلاً؛ نَ َظراً لِا ْع ِتما ِدها َعلى �إِ ْم ٍ
كانات تِ ْق ِن َّي ٍة

عالِ َي ٍة ك َ ٍ
والمس َت ْه ِلكونََ ،و ِ
َبات الَّتي ُي ِ
لا س َّيما
واج ُه َها ال ُّتجا ُر
تروني ُم َت َط ِّورٍ؛ لِ َت ْذلي ِل ال َعق َ
ْ
َثيرةَ ،ونِظا ِم َد ْف ٍع �إل ْك ٍّ
لى ال�نْ َت ِ
ِ
عاملات المال َّي ِة َو�أ ْم ِنها َع إِ
رات ُتبشِّ ُر بِ ُم ْس َت ْق َبلٍ ُمشْ ر ٍِق لِل ِّتجا َر ِة
َعلى َصعي ِد ِس ِّر َي ِة ال ُم
رنتَ ،وهذ ِه ال ُمؤشِّ ُ
ف ِع ْن َد َحدٍّ.
ال�إ ل ْكترون َّي ِة الَّتي أ� ْص َب َح ْت َحقي َق ًة قائِ َم ًةَ ،و أ� َّن �آفا َقها َو�إِ ْمكاناتِها لا  َت ِق ُ
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ  ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
 الصحيح َة فيما َي�أْتي:
 1نختا ُر ال إ�جاب َة ّ
     أ� -ما ا َّلذي ساعَ َد عَ لى ُظهو ِر ال ِّتجا َر ِة ال ِإ�لكترون َّي ِة ؟

نولوجي.
ناعي -2                      .ال َّت َط ُّو ُر ال ِّت ْك
 -١ال َّت َط ُّو ُر ِّ
ّ
 الص ّ
 الحضار ّي -4                      .ال َّت َط ُّو ُر ال َفنّ ّي.
 -3ال َّت َط ُّو ُر َ
في السوقِ  ال ِإ�لكترو ِن َّي ِة العا َل ِم َّي ِة؟
لكتروني ال أ� ْك َث ُر ا ْن ِتشار ًا
ما الم ْو ِق ُع ال ِإ�
  ب-
َ
ُّ
ُّ
� -١أمازون -2                             .تيمول    .
 -3علي �إكسبريس -4                     .علي بابا    .
راح َل ِع َّد ٍةُ ،ن َو ِّض ُحها.
 2ت َُم ُّر ال ِّتجا َر ُة ال ِإ� ِل ْكترو ِن َّي ُة ب َِم ِ
 3ما َوسائِ ُل ال َّت َس ُّو ِق إِ
لكتروني؟
 ال�
ّ

 الس َل ِع الَّتي َت ِت ُّم بِ َوسا َط ِة ال َّتجا َر ِة ال�إ لكترون َّي ِةَ ،م َع ال َّت ْمثيلِ .
 ٤نَشْ َر ُح �أ ْشكا َل ِّ
َ ٥ع ِّد ْد �أ ْش َه ِر َم ِ
واق ِع ال َّت َس ُّو ِق ال�إ لكترون َّي ِة.
 ٦ما َفوائِدُ ال ِّتجا َر ِة ال�إ لكترون َّي ِة؟ َوما المشكلات الَّتي تواجهها؟
ُجيب عنِ  ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َية:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ث ّم ن ُ
ُ 1ت َعدُّ عَ َمل َّي ُة ال ِّتجا َر ِة نَشاط ًا �إنْسا ِن ّي ًا َط ْوع ّي ًاُ ،ن َو ِض ْح ذلك.
جات
 ٢ال ِّتجا َر ُة ال إ� ِل ْكترون َّي ُة ُت َق ِّل ُل ِم َن ال َو ْق ِت ِ
لى الم ْن َت ِ
الحصولِ عَ
 الفاص ِل َب ْي َن َد ْف ِع المالِ َو ُ
ُ
ماتُ ،ن َو ِّض ُح هذه ال ِعبا َر ِة.
الخ ْد ِ
َو ِ
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 الم ْج َت َم ِع؟
ِ ٣ب َر أ�يِناَ ،ك ْي َف ت ُْس ِه ُم ال ِّتجا َر ُة ال إ� ِل ْكترون َّي ُة في ت ََط ُّو ِر ُ

رى الم ْه َت ّم َ
ون بِال ِّتجا َر ِة ال إ�لكترون َّي ِة أ�نَّها َس َت ْنمو َو َت ْز َد ِه ُر ُم ْس َت ْق َبل ًا.
ُ ٤ن َع ِّل ُلَ :ي
ُ
ُ 5ن َو ِّض ُح َج َ
مال ال ّتصوي ِر في ال ِعبارت ْي ِن ال آ�تيت ْي ِن:
  �أ� -أ ْص َب َح بِ إ� ْم ِ
في الس ِ
وق إِ
 ال�لِ ْكترونِ َّي ِة.
كان ال ُم ْس َته ِل ِك �أ ْن ُي ْب ِح َر
ّ
بَ -يرى ال ُم ْه َت ّمو َن بِال ِّتجا َر ِة ال�إ لكترون َّي ِة أ�نَّها َس َت ْنمو َو َت ْز َد ِه ُر ُم ْس َت ْق َبلا ً .
ثالثاً -اللّغة:
جات ،ال ُم ْس َت ْه ِلكونَ؟
واسيب ،ال ُّت ّجا ُر ،ال ُم ْن َت ُ
 -١ما ُم ْف َر ُد كُ ِّل َج ْم ٍع ِم َن ال�آتِ َي ِةَ :وسائِ ُل� ،أ ْج ِه َزة َ
ٌ ،الح ُ
مات ال َمخْ ِ
 -٢نُ َف ِّر ُق في ال َم ْعنى َب ْي َن ال َك ِل ِ
 الج َملِ ال�آتِ َي ِة:
طوط َت ْح َتها في كُ ٍّل ِم َن ُ
تاح ِت ال ِّتجا َرةُ ال�إ ل ْكترون َّي ُة لِلشَّ ِ
ركات َت ْصني َع ُم ْن َتجاتِها َو ْفقًا لِما َي ْر َغ ُب ُه ال ُم ْس َت ْه ِلكُ .
�أ َ

﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾(                   البقرة)١٣٠ :

قال تعالى:
َر ِغ َب ال ُم ْؤ ِم ُن �إِلى اللّه.
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القواع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
اس ُم ال�آ َل ِة
ْ

نَ ْق َر�أ ال�أم ِث َل َة ال� آ َتي َةَ ،ونَ َت�أ َّم ُل ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط:
ِ� -١إ َّن ِم ْح َف َظ َة َّ
 الم ْر أ� ِة.
 الذخا ِئ ِر ِل ْل أ� َّم ِة َق ْل ُب َ
عين ّ
بالمشْ َر ِط.
راح ِة ِ
بيب في عَ مل ّيةِ الجِ َ
 الط ُ
َ -2ي ْس َت ُ
بالم ْنظا ِر.
َ -٣يرا ِق ُب عُ لما ُء ال َف َل ِك ال ُّنجو َم ِ

راعي َم َّ
ديم.
 الم ِ
حل ِ
َ -٤ح َّل َ
 الج ّرا ُر ال ِّز ُّ
حراث ال َق ِ
اراتَ ،و َ
ابات دو َنهُ.
َ -٥ق ْل ُب ا ْل َم ْر أ� ِة هُ َو ا ْل َج ْي ُش ال أ� ّو ُل ا ّلذي
اصاتَ ،ولا  َد ّب ٍ
لا غ ّو ٍ
لا قيم َة ِل َط ّي ٍ
َ
 -٦ت َُس َّج ُل َم ُ
بالحاسوب.
لات الحا ِف َل ِة
واعيد ِر ْح ِ
ِ

ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
ما الّذي ت ُد ُّل علي ِه كلم ُة ِ(م ْح َف َظة) في ال ِم ِ
ثال ال� أ ّو ِل؟ و َك ِلمتا (ال ِمشْ رط ،وال ِم ْنظار) في المثالين
الثّاني والثّالث؟
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سماء ُمش َت ّق ٌة ِم ْن �أ ٍ
فعال ثُلاث ّي ٍة تد ُّل َعلى ال�آل ِة� ،أو
هي �أ ٌ
نُلاح ُظ �أ َّن كُ ّلا ً م َن ال�أسماء الثّلاثة ال ّسابقة َ
ها اس َم �آلَ ٍة؛ َفالْ ِم ْح َف َظ ُة في ال ِم ِ
ثال ال� أ َّو ِل ُمشْ َت َّق ٌة
هذا س ّم َي كُ ٌّل ِم ْن ْ
ال�أدا ِة الّتي �أ ْجر َي الفع ُل بِ َوسا َط ِتها؛ َولِ ُ
ِ
(ح ِف َظ)؛ لِ َت ُد َّل َعلى ال�آلَ ِة الّتي تُ ْحف َُظ فيها ال َّذخائِ ُر َوا ْل� أ ْموا ُلَ ،وه َكذا في بق ّي ِة
ُّلاثي َ
م َن ال ِف ْعلِ الث ِّ
ماءَ ،ف َس َن ِج ُد �أ َّن ِم ْح َف َظ ًة َعلى َو ْز ِن ِ(م ْف َع َل ٍة)ِ ،ومشْ َر َط َعلى َو ْز ِن ِ(م ْف َعلِ)،
ا ْل� أ ْم ِث َل ِة ،و�إ َ
ذا و َزن ّا هذ ِه ا ْل� أ ْس َ
ِوم ْنظا َر على َو ْز ِن ِ(م ْف ِ
ها اس ُم ال�آل ِة.
عال) ،وه ِذ ِه ِه َي ال� أ ْوزانُ القياس َّي ُة الثّلاث ّي ُة الّتي ُيصا ُغ َع َل ْي ْ
و ُه َنا َك �أربعة �أ ْو ٍ
زان �أخْ رى �أضا َفها َم ْج َم ُع اللّ َغ ِة ال َعرب ّي ِة ِه َيَ ( :ف ّعا ُل)ِ ،مثْل :ج ّرار،كما في المثال
ابع ،و( َف ّعال ُة)ِ ،مثْلَ :ط ّيار ٍة ،وغ ّواص ٍة ،ودبّا َب ٍة في ال ِم ِ
ثال الخامسِ ،و(فا ِعلة) و(فاعول)ِ ،مثْل:
ال ّر ِ
ِ
ٍ
 السادسِ.
وحاسوب
حا ِف َل ٍة،
في المثال ّ
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نس َت ْن ِت ُج:
 اس ٌم ُمشْ َت ٌّق للدّلال ِة َعلى ال�أدا ِة الّتي ُي َؤ ّدى بِها ال ِف ْع ُل.
 -١اس ُم ال�آلَ ِة :ه َو ْ
ْ
ِ ِ
ُّلاثي ،و ُيصا ُغ على ثلاث ِة �أ ٍ
وزان قياس ّي ٍة ِه َي:
ُ -٢يشْ َت ُّق ْ
 اس ُم ال�آلة م َن ال ِف ْعلِ  الث ِّ
ِم ْف َعلِ ،مثْلِ :م ْن َجلِ ،م ْغ َزلِ ِ   .م ْفعالِ ،مثْلِ :مفتاحِ ،مصباحِ   .م ْف َعلةِ ،مثْلِ :م ْل َعقةِ ،م ْك َن َسة.
ِ
ِ
ٍ
هي:
 -٣و ُه َنا َك �أربع ُة �أوزان �أخْ رى شاعت في عصرنا ،وا ْع َت َمدَها َم ْج َم ُع اللّغة العرب َّيةَ ،و َ
وفاعلة وفاعولِ ،مثْلِ :
َف ّعالَ ،ف ّعالةِ ،مثْلَ :خ ّلاطَ ،غ ّسالةِ ،
ساقية ،وساطور.
سماء ِ
جامد ٌة تد ُّل على ال�آلة ،ولكنّها لا تُ َع ُّد ِم َن ال ُمشْ َت ّق ِ
اتِ ،مثْلِ :سكّين،
ُ -٤هنا َك �أ ُ
    َف�أس ،قُدّومَ ،س ْيف...
تدريبات:
ٌ
َتدريب ()١
 الجملِ  ال�آتي ِة ،ون َُح ِّد ُد ا ْل� أ ْفعا َل الّتي اش ُتق َّْت ِم ْنها:
ماء ال�آلَ ِة ِم َن ُ
ن َْس َتخْ ر ُِج �أ ْس َ
حراث ال أ�ساس َّي ُة َش ُّق ال ّترب ِةَ ،و َت ْف ُ
كيك أ�جزا ِئها ،وت َْه ِوي ُتها.
 الم ِ
َ -١وظيف ُة ِ
 الح ّي ُة ّ
بالم ْج َه ِر.
ُ -٢تشاهَ ُد
ُ
 الصغير ُة ِ
 الدقيق ُة ،وال أ� ْجسا ُم َّ
 الكائنات َ
 -٣ا ْل َم ْر ُء ِم ْر�آ ُة أ�خي ِه.
َتدريب ()٢
 اس َم ال�آل ِة ِم َن ال� أ ْف ِ
ف.
عال ال�آتي ِة ،ون َُح ِّد ُد َو ْزنَهاَ   :ط َرقَ  ،قا َدَ ،محاَ ،برىَ ،خ َر َطَ ،قلى ،كا َل ،نَشَ َ
نَصو ُغ ْ
َتدريب ()٣
 اس َم �آل ٍة ُم ِ
ناسباً في الفرا ِغ فيما ي�أتي:
ن ََض ُع ْ
ئون ال ِف َل ْسطين ّي َ
َ -١ي ْح َت ِف ُظ ال ّلاجِ َ
ون ُك ٌّل ِم ْن ُه ْم بِـ
.
 -٢لا  َي ِت ُّم عَ َم ُل ال َّن ّجا ِر بلا
ُ -٣ي َق ُّص ال ُق ُ
.
ماش بِـ
جين بـِ
َ -٤ي ُر ُّق الخَ ّبازُ ال َع َ
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.

َب ْي ِت ِه َح ّتى عَ ْو َد ِت ِه  .

التّعبي ُر

ِ
الكلمات و إ�لقاؤها
كتاب ُة
 الكلمات و�إلقاؤها َضرور ٌة لا  ِغ ًنى عنها لل�إ ِ
ِ
َّمت وسائ ُل الات ِ
ِّصال وال َّتواصلِ ،
كتاب ُة
نسان َمهما تقد ْ
رض سري ٌع لِعناصرِ ال َك ِل َم ِة:
وفيما ي�أتي َع ٌ
قدم ُة (الاس ِت ُ
ويكون َ
ُ
 -1الم ّ
بعبارات تُثي ُر
واستفتاح الكلم ِة
للحضو ِر،
هلال):
ٍ
ذلك بتوجي ِه ال ّتح ّي ِة ُ
ُ
ِ
ماعها.
َفتح شه ّي َتهم َلس ِ
عين ،وت ُ
السا ِم َ
ّ
بالموضوع ،وال ُب ُ
واضيع جانب ّي ٍة ،وال ّر ُبط
جب ال إ�لما ُم
عن الاس ِتطرا ِد �إلى َم َ
 -2موضوعُ  الكلم ِةَ :ي ُ
عد ِ
ِ
وذلك بال ّتركي ِز عَ لى المناسب ِة ا ّلتي ت ُ
والمناسب ِةَ ،
ُقال فيها الكلم ُة.
بين الكلم ِة ُ
َ
تلخيص َ
للكلم ِةُ ،
مين عَ لى المناسب ِة أ� ّ
اعين �إل ْيها.
 -3الخا ِتم ُةَ :وفيها
ٌ
وش ْك ٌر ُ
و الد َ
للحضو ِر والقا ِئ َ
إ�لقا ُء الكلم ِة:
ويجب بذ ُل الجه ِد
ليس َسهلاً،
النّ ُ
ُ
جاح في �إلقا ِء ال َكلم ِة َيتطلّ ُب َتحضيراً و َته ِيئ ًة ج ّيد ًة لل َّنفسِ ،فال� أ ُمر َ
ل�إ ِ
صائح ال�آتي ُة تُساع ُد َك على ذلكَ :
نجاحه ،والنّ ُ
هم ِة؛ فالخَ ُ
ُ
جد ًاْ ،
وف خَ طِ ٌر ّ
بب في
وقد
من الخَ ِ
 الس َ
 الم ّ
نجاح َ
 -1ال ّتخ ّل ُص َ
يكون ّ
وف ِنهائي ًا ل إ� ِ
واجه ُة ،حيث أ� ْثب َت ِت ّ
شل ،و ِم ّما ُي ُ
راسات ال ّنفس َّي ُة الحديث ُة أ� ّن أ� َ
فض َل َطريق ٍة
ساعد
 الد ُ
ذلك الم َ
ُ
ال َف ِ
َ
دريبَ ،فعل ْي َك ال ّتد ّر َب ج ِّيد ًا على ال إ�لقاءِ.
خاوف ِه َي ُمواجه ُت
 الم ِ
ها.وكذلك ال ّت ُ
من َ
لل ّتخ ّل ِص َ
 السلب ّي ِة ،فال أ�فكا ُر تُؤ ّث ُر في ال أ�فعالِ  ،وال َع ُ
 الباطن ُيح ّول
قل
ُ
فس ،و�إزال ُة ال أ�فكا ِر ّ
 -2تَعزي ُز الثّق ِة بال ّن ِ
حقائق في حالِ تَكرا ِرها.
ال أ�فكا َر �إلى
َ
ُ
عد أ� َ
يس محمود ًا ،بل ُي ُّ
َ
مراض ال ّنفس ّي ِة
فالخجل في
جل،
 -3ال ّتخ ّل ُص
َ
هذا المقام َل َ
حد ال أ� ِ
من الخ ِ
ُ
حساس ّ
كي
فالخجل ه َو ال إ�
واسع ِة الا ْن ِتشا ِر،
بالض ِ
عف ،وعد ُم القدر ِة على َ
ُ
مواجه ِة ال آ� َ
خرين ،و ِل ْ
تنجح في ال إ�لقا ِء َ
عليك ال ّتخ ّل َص من ُه ِنهائ ّي ًا.
َ
فس وتهيئ ِتها والاستعدا ِد ج ّيد ًاَ ،
ات ّ
� -4إلقا ُء الكلم ِة َ
عدة،
وذلك بقراء ِة الكلم ِة م ّر ٍ
بعد تجهي ِز ال ّن ِ
فالمظه ُر الج ّي ُد ُيع ّز ُز
حفظ ال ّن ِّص غ ْيب ًا أ� ْو أ�جزا ٍء منهُ .وا ْر ِتدا ِء
ومحاول ِة ِ
ملابس أ�نيق ٍة وجديد ٍةَ ،
َ
فس ،و ُي ُ
فضل.
ساعد َك على
الثّق َة بال ّن ِ
تقديم ال أ� ِ
ِ
جذب انْتبا ِههم ،من ِخلالِ  ال ّنظ ِر �إلى
 الم
 الج ِ
شاركين؛ ِل ِ
سد ،وال ّت ُ
 -5الاهتما ُم ِب ُلغ ِة َ
واص ُل َ
مع ُ
َ
ركات ال َي ِد.
عُ يو ِنهم مباشر ًة ،أ�و َح ِ
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يت في َحف ِل تكري ِم ُمعلّ ٍم َ
كَلم ٌة �أل َق ْ
الس َّن القانون َّي َة للتَّقا ُع ِد
بلغ ِّ
والسلا ُم على �أ ِ
وصح ِبه �أ ْج َمعين� ،أ ّما
بس ِم اللّ ِه ال ّرحمنِ  ال َّرحي ِمَّ ،
لين ،و َعلى �آلِه َ
رس َ
والصلا ُة َّ
شرف ال ُم َ
َبعدُ،
ف إ�ن ّه ل ِم ْن َدواعي ُسروري وا ْغ ِتباطي �أ ْن �أكو َن م َعكم وبي َنكم في يو ِم ال َوفا ِء وال ِع ِ
رفان هذا ،الّذي تُ ْحيي ِه
ي الفاض ِل ( )...الّذي �أنْهى ِخدم َت ُه َب ْع َد َمسير ٍة ِ
ِ
حاف َل ٍة
وزارتُنا (وزارةُ ال َّتربي ِة وال َّتعلي ِم ال ِف َلسطين َّي ُة ْ
تفاء بال ُمربّ
) اح ً
ِ
ِ
ميدان ال َّتربي ِة وال َّتعلي ِم  .
ميدان الشَّ َر ِف،
بال َعطا ِء في
 اليو َم زميلا ً عزيزاً ،ل ُه في قلوبِنا ك ُّل ال َمح ّب ِة وال َّتقديرِ ،ف إ�ن ّنا ن َتطلّ ُع في وزارتِنا �إلى �إ ْرسا ِء َت ْقلي ٍد
و�إن ّنا �إ ْذ نُك ّر ُم َ
حضار ٍّيَ ،يكو ُن في ِه ِ
ابقينِ ،
ناص ِم ْن ت�أ ِد َي ِت ِه ،ون َْهجاً لا 
فاء ب�أ ْه ِل الفَضْ لِ  ،وال ِع ْرفا ُن بِح ِّق ال ّس َ
 الا ْح ِت ُ
واجباً لا  َم َ
مواص َل ِت ِه َو َت ْر ِ
سيخ ِه.
ُب َّد من َ
وات،
أ� ّيها إ
ال�خو ُة وال�أ َخ ُ
شكركم َجميعاً على ُحضورِكم و ُمشارك ِتكم في هذا الحف ِل الّذي نُك ّر ُم فيه اليو َم َر ُجلا ً َينتمي لِمهن ٍة
�أ ُ
رسلين مح ّم ٌد صلّى اللّه
َتحم ُل �أ ْسمى رِسال ٍة� ،ألا و ِه َي رسال ُة التّربي ِة والتّعلي ِم الّتي حم َلها خات ُم ال�أنبيا ِء وال ُم َ
عل ْي ِه وسلّ َم.
نير ال َّطري َق لِ ُك ِّل َمنِ  ال َتج�أ �إلي ِهَ ،ف ُه َو كال َمنا َر ِة على ر�أ ِسها
فالمعلِّ ُم كا َن -وما زا َل -مر ِّبياً ُيعلِّ ُم ال�أجيا َل ،و ُي ُ
راس
من فقدَ ال َّطري َقَ ،فيهتدي ب ِه ،و َينتف ُع ِمن نو ِر ِهَ .وما هذ ِه ال� أ ُ
ضياءَ ،يرا ُه ْ
نو ٌر َو ٌ
لوف ال ُمؤل ّ َف ُة ِمن �أبنائِنا �إلّا  ِغ ٌ
في ونُك ّر َم َمن حم َل
بعثت و�أ ْث ْ
َت َع ّهدَها المعلّ ُم بِما ِء ِع ْل ِم ِه ،فانْ ْ
مرت َ
وفاض ْت معرف ًة و َفضْ لاًَ .
فجدي ٌر بِنا �أ ْن ن َْح َت َ
ثت ُمعلّماً».
كيف لاَ ،وقد َك ّر َم ُه رسو ُل اللّ ِه
بِقولِه�« :إن ّما ُب ِع ُ
هذ ِه ال ّرسال َة ،و�أ ّداها على �أكم ِل َو ْج ٍهَ .
ٌ
حي ،وق ْل ٌب ُم ِح ٌّب،
صاف ال�أنبيا ِء
�إ َّن ك َّل ما
قي لِ َم ِّ
ُ
شروط ثلاث ٌةَ :ضمي ٌر ٌّ
يحتاج ُه المعلّ ُم حتّى َي ْر َت َ
 الحفاو َة
خلاص في ال َعملِ  ،وقد َت ْ
و�إ
وافرت َجمي ُعها فيكم طيل َة َحياتِكم ال ِم ْه ِن َّي ِة ،و ُه َو ما َتستح ّقو َن عن ُه َ
ٌ
وس ّج ْل ُت ْم َب َص ٍ
مات َيشْ َه ُد لَكم بِها تلام َذتُ ُكم،
وال ِعرفا َن َ
بالجميلِ ،لق ْد �أ َّد ْي ُت ُم ال�أمان َة ،وح ّق ْقتم ال ّرسال َةَ ،
ف ال� أ ُطرِ ال ّ ْ
غلت م َعكم ،وس َت ْبقى شَ هاداتُهم في ح ّقكم وِساماً َفخْ ريّاً ُيت ِّو ُج ِس ِني حياتِكم.
تي اش َت ْ
ومخ َت ِل ُ
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الكريم،
أ�ستا َذنا
َ
والاح ِترا ِم لِمرحل ٍة ِم ْن مراحلِ َعطائِكم
نتوجه �إليكم بتح ّي ِة التّقدي ِر ْ
�إن ّنا اليو َم �إ ْذ ن ّ
َتوج ُه بالتّكري ِم �إل ْيكم� ،إن ّما ُّ
زت بالتّ ِ
ضحي ِة ونُ ْك ِ
ران ال ّذ ِ
ظيفي الّذي �أخ َذ َس ٍ
ات في َسبيلِ �أدا ِء ال�أمانَ ِة ،و�إ ّن �أق َّل
نوات ِم ْن ُع ُم ِركُ ْمَ ،تم ّي ْ
ال َو ّ
ِ
ذين لا يزالو َن في
هي الاحتفا ُل بِكم وتكري ُمكم في حفلٍ
ُ
يحض ُره زملاؤُكم ال ّ َ
الْ ِتفا َتة شُ ْك ٍر تُق َّد ُم لَكمَ ،
ِ
َ
 ،الغني في رمزيّ ِته و ِدلالاتِه،
 البسيط في ظاه ِر ِه
 التكريمي
الخدم ِة� .أ َملُنا كبي ٌر في �أ ْن تتق ّبلوا منّا هذا الحف َل
َّ
َّ
ف ُهو رم ُز َمح ّب ٍة ووفا ٍء و�إخلاصٍ.
ف َل ُك ْم منّا ،ب ِاس ِم َوزار ِة التّربي ِة والتّعلي ِم ال ِف َلسطين ّي ِة ،وب ِاس ِم ال� أ ْج ِ
يال الّتي َت َت ْل َم َذ ْت على �أ ْيديكم ،وب ِا ْسم
خالص الد ِ
وجزي ُل الشّ ك ِر على ما كا َب ْدتُمو ُه ِمن
العاملين في وزارة التّربي ِة والتّعلي ِم كافّة ،لكم ِمنّا
َّعواتَ ،
َ
ُ
 الغايات وال� أ ِ
ِ
مشاقَّ ،وعان ْي ُتمو ُه من ِص ٍ
هداف التّربويّ ِة النّبيل ِة.
عاب ِمن �أجلِ تحقيقِ
ِ
عي ال َمشكورِ ،وال ّذنْ ِب ال َمغْفورِ ،وال�أج ِر
ُم السابق َة بال ّس ِ
وختاماً ،نس�أ ُل اللّ َه َ -تعالى� -أ ْن ُي َكلِّ َل ُجهو َدك ّ
الموفور ،و�أ ْن ُيبا ِر َك لَكم فيما َتستق ِبلو َن ِمن �أيّا ِم ُع ُم ِركُم ،و�أ ْن يجع َل حيا َتكم َسعادةً ،و ِر ْز َقكم زِيا َدةً.
والسلا ُم عل ْيكم ورحم ُة اللّ ِه َتعالى وبركاتُ ُه.
ّ

َن ٌ
شاط:
وات ال ِّتجا َرة ِ ال إ� ِل ْكترون َّي ِة ِل ْل ُحصول
 الموا ِق ِع ال ِإ�لكترون َّي ِةَ ،ون َُط ِّب ُق خُ ُط ِ
نَعو ُد �ِإلى أ� َح ِد َ
عَ لى ِس ْل َعة ما.
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الحناطي ِر
َ
ساح ُة َ

ال َوحد ُة
ال ّرابعة
ص:
   َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ

قاص ِم ْن َمدي َن ِة نا ُبلُسُ ،ولِ َد عا َم 1951مَ ،و َتل ّقى َت ْعلي َم ُه في َمدار ِِسهاَ ،ح َص َل
  �أنْ َور �أبو ُمغْلي ٌّ
(الماج ْستير) في اللُّ َغ ِة ال َع َرب َّي ِة ِم ْن ِ
ِ
روت ال َع َرب َّي ِةَ ،ع ِم َل في ال َّت ْعلي ِم ُم َّدةًَ ،و ِم ْن �أ ْعمالِ ِه
َعلى
جام َع ِة َب ْي َ
 الحناطيرِ) الّتي �أ ِخ َذ ْت ِم ْنها ه ِذ ِه ال ِق َّص ُة ،الّتي َت َج َّس َد فيها ُح ُّب
ال َم ْجمو َع ُة الق ََصص َّي ُة
(ساح ُة َ
َ
حاو ِ
 الاح ِت ِ
طين ،و َظ َّل ِ
لال الَّذي َي ْسعى
لات ْ
ناءهاَ ،على ال َّر ْغ ِم ِم ْن ُم َ
ِف َل ْس َ
هاجساً لا  ُيفا ِر ُق �أ ْب َ
لس ْل ِخهم َع ْنها بال�إ بعا ِد والتّشريد والطّر ِد؛ ُلي َو ِّط َن ِ
باء مكانهم.
 الغاص َ
َ
بين ال ُغ َر َ
يت بِ
لحناطير
 الحناطي ِر كان َْت ُج ْزءاً َم ْر َك ِزيّاً ِم ْن َحيا ِة النّا ِ
س في َح ْيفاُ ،س ّم ْ
هذا الاس ِم نِ ْس َب ًة لِ َ
  ساح ُة َ
َ
ْ
اس ِم ْن َم ٍ
هذا الاس ُم َب ْعدَ ال َّن ْك َب ِة �إِلى
كان ل� آ َخ َر .ثُ َّم َت َغ َّي َر
ْ
(جمع حنطور) الّتي كان َْت َت ْن ُق ُل النّ َ
بالاس ِم ال َع َربي جزءاً ِم ْن ا ْرتِ ِ
باط ِهم بِال َم ِ
كان،
ساح ِة
َ
باريس� ،إِلّا �أ َّن �أ ْه َل ال َمدين ِة ما زالوا  ُم ْح َت ِف َ
ظين ْ
َ
ِّ
عاني َو ِذ ْك َر ٍ
جاجات ِض َّد
الاح ِت
ُ
يات ُم ِه َّم ًة؛ َففيها كان َْت تُ َن َّظ ُم ال َّتظا ُه ُ
رات َو ْ
 الس َ
َح َم َل ْت ه ِذ ِه ّ
اح ُة َم َ
 الص ْهيون َّي ِةَ ،وفيها َج َر ْت � ِآخ ُر َم ْع َر َك ٍة ِم ْن َمعار ِِك َح ْيفا عا َم 1948م.
الح َر َك ِة ِّ
بريطانيا َو َ
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ياء كَثيرةًَ ،ولَ ْم �أ ِعرِ الانْ ِتبا َه لِ ْل ُوجو ِه ال َغريب ِة الّتي كان َْت َت ُم ُّر
ِك ْد ُت �أنْسى َو�أنا �أ َت َج َّو ُل في شَ وار ِع حيفا �أ ْش َ
بيَ ،ولا  �إِلى اللُّ َغ ِة ال َغريب ِة الّتي كانوا  َي ْر ُطنون بِهاُ ...عيوني كان َْت َت ْل ِث ُم ير ُطنون :يتكلّمون بال�أعجم ّية.
ال َمبانِ َي والشَّ وا ِر َعُ ...تعانِ ُق ال� أ ْشجا َر في َح ْيفا...
َت ْل ِث ُم :تُق ّب ُل.
الخ ِ
جيب ٍةَ ،تذكَّ ْر ُت ِع ْندَما كُ ْن ُت
َو َ
واط ُر َت َتوا َر ُد �إِلى ِذ ْهني بِ ُس ْر َع ٍة َع َ
ِ ِ
أ� ْن ِص ُت �إِلى والِدي الّذي طا َلما َح َّدثَني َع ْن ه ِذ ِه ال َمدي َن ِة َ ِ
ِلي ال� آ َن
 الجمي َلةَ ،و َع ْن ذ ْك َرياتِهَ ،حتّى َل ُي َخ َّي َل �إ َّ
ديث والِدي َع ْنها
َو أ�نا أ� َت َج َّو ُل فيها أ�نِّي أ� ْع ِرفُها َج ِّيد ًاَ ،و أ� َّن ه ِذ ِه لَ ْي َس ِت ال َم َّرةَ ال�أولى الّتي أ�شا ِهدُهاَ ...ح ُ
َ ...ج َع َلني أ� ْر ُس ُم َلها شَ ْكلا ً في ُم َخ ِّي َلتيَ ،حتّى أ� ْس
ماء الشَّ وار ِع وال�أما ِكنِ
َ
َ
ْ
ْ
أ
أ
�ذ َر ُع� :قط ُع.
ش َع ْن ِذ ْك ِ
ي الح َبيب ِة في شَ وا ِر ِع
ريات �أ ّم َ
�أ ْذك ُُرها� ...أ ْذ َر ُع الشَّ وا ِر َع� ،أنْ ِب ُ
مات َق ْب َل �أ ْن َي َت َم َّك َن ِم ْن َت ْحقي ِقها...
ال َمدي َن ِة� ...أ َح ِّق ُق �أ ْم ِن َّي َة والِدي الّذي َ
دى الس ِ
ِ  ح ْتماً ...لا  ُب َّد �أنَّها هي ،ل� أ ْس�أل
َت َوقَّ ْف ُت ِع ْن َد �إ ِْح
 الحناطير َ
احات ،لا شَ كَّ في �أ َّن ه ِذ ِه ِه َي ساح ُة َ
ّ
ساح ُة
هذا ال َّر ُج َل .كا َن ك َْهلاً� ،أ ْشق ََر
داجَ ،ه ْل ه ِذ ِه َ
 البشَ َر ِةُ ،م ْح َم َّر ال� أ ْو ِ
َ
  ،وو َخ َطه
ين َ
ِ ِ ِ ك َْهلَ :
جاوز الثَّلَاثِ َ
الحناطيرِ؟ نَ َظ َر �إِلَ َّي نَ ْظ َر ًة ِ
ض ،و�أجا َبني ب َل ْه َجته
قاس َي ًة َك َم ْن �أصا َب ُه ال َم َر
َ
ُ
  الشَّ ْي ُب.
(لا يوج ُد
 الح ْي َر َة واللَّ ْه َف َة في َع ْي َن َّي:
َ
ال َع َرب َّي ِة ال ُم َك َّس َر ِةَ ...ب ْع َد �أ ْن لَ َم َح َ
وداجُ :عروق في العنق.
ال� أ ُ
هذا الاسم) ،و َت َعدّاني ُم ْسرِعاًَ ،غ ْي َر ُم ٍ
بال بِما
في َح ْيفا َمكا ٌن َي ْح ِم ُل ِم ْث َل
ْ
لكن َم ْهما َي ُك ْن
وح ْي َر ٍةَ ...و ْ
َت َر َك ُه هذا ال َّر ُّد في نَ ْفسيِ ...م ْن َدهْشَ ٍة َ
معرفة الصواب.
ريب في تِ ْلكَ  اللَّ ْح َظ ِة َي ْج َعلُني �أ ْج ِز ُم بِ�أنَّها ِه َي  ،المغالطة :عدم
ساس َغ ٌ
ِم ْن أ� ْمرٍ ،كا َن �إ ِْح ٌ
ّ
يناي َعلى َم ْس ِج ٍدَ ،ي ْمتا ُز
َو أ�نَّ ال َّر ُج َل أ�را َد ُمغا َل َطتي لِ َس َب ٍب ماَ ...و َق َع ْت َع َ
بِشَ ْك ِل ِه القَدي ِمِ ،
نايات ال�أخْ رى ِم ْن كُ ِّل جانِ ٍب ،لا شَ كَّ في
حين ار َت َف َع ْت َح ْولَ ُه ال ِب ُ
وحجارتِ ِه ال ُمت�آ ِك َل ِة ،في َ
�أنَّ ُه ِ
 الاس ِت ْق ِ
لال  الّذي طالَما َح َّدثَني �أبي َع ْن ُه.
جام ُع ْ
ريب ِم ْن هذا ال َم ْس ِج ِد ،و�إنَّ ُه ِم ْن
َو َف ْج�أ ًة َت َذكَّ ُ
رت َب ْي َتنا في َح ْيفا ،كا َن َيقو ُل لي والِدي دائِماً� ،إِنَّ ُه َق ٌ
َواف ُذ ُه تُ ِط ُّل َعلى الشّ ا ِر ِع ِم ْن ِ
داءَ ،ون ِ
ناح َيت ْينِ َ ...ي ِج ُب �أ ْن �أ ْذ َه َب �إِلي ِه ،شَ َع ْر ُت بِ َر ْغ َب ٍة
طابِ َق ْينِ ِحجا َرتُ ُه َس ْو ُ
عيش في ِه َجدّي َو أ� ْبنا ُؤ ُه.
ُم ِل َّح ٍة في أ� ْن أ�
َ
رى الب ْي َت الّذي كا َن َي ُ
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يناي َت َت َح َّر ِ
 الب ْي ُت...
ف ال َم ْس ِج ِدَ ،ع َ
ْاس َت َد ْر ُت َخ ْل َ
كان في َم ْح َج َر ْي ِهما بِ ُسرع ٍة بالِ َغ ٍةَ ...و َفج�أ ًة  ...هذا  ُه َو َ
 البوا َب ِة الخارج َّي ِة لا �ألوي َعلى شَ ْي ٍءَ ...و ِم ْن
�أ َج ْل� ،إنَّ ُه ُه َو ...وانْ َد َف ْع ُت َع ْب َر َ
ً
أ
أ
لا �لوي :لا �قصد شيئا �آخر.
ّاخلي �إِلى ِ
ِ
َث َّم َع ْب َر ِ
فات.
 الب ْي ِت الّذي انْ َط َبق ْ
واص ُ
َت َع َل ْي ِه ال ُم َ
داخلِ َ
 الباب الد ِّ
راءَ .ل ِكنّي في َغ ْم َر ِة َل ْهفَتي َل ْم أ� ْل َت ِف ْت �إِل ْيهاُ ،ث َّم ما
ا ْع َت َر َض ْتني ا ْم َر أ� ٌة شَ ْق ُ
ِلى الخ ْل ِف َوغا َب ْت َع ْن ِ
ناظر َّي...
راج َع ْت �إ
َ
َل ِب َث ْت �أ ْن َت َ
ض ُب ْر َه ٌة َحتّى َو َج ْد ُت نَ ْفسي َمحوطاً بِ َع َد ٍد ِم ْن ر ِ
ذين َي ْبدو �أنَّ ال ْم َر�أ َة قا َم ْت
لَ ْم َت ْم ِ
ِجال الشُّ ْر َط ِة ال ّ َ
ض ا ْث ِ
 الخ ْل ِف...
 الح َر َك ِةَ ،ب ْي َنما �أ َخ َذ ثالِ ٌث َي ْد َف ُعني ِم َن َ
نان ِم ْن ُهم َعلى َي َد َّي بِ َح ْي ُث َم َنعاني ِم َن َ
بِ ْاس ِت ْدعائِ ِهمَ ،ق َب َ
بِ َض َر ٍ
لاح كا َن في َي ِد ِه...
بات َقو َّي ٍة ِم ْن َك ْع ِب ِس ٍ
ا و�أنا في ُغ ْر َف ٍة َصغير ٍة ُم ْلقًى َعلى ال�أرضِ ،وينت ِصب
لَ ْم �أ ْس َت ِف ْق �إِلّ َ
َ ْ َ ُ  ال َم ْن ِكبُ :م ْج َت َم ُع ر�أْسِ ال َك ِتفِ
ِ
ريض ال َمن ِك َب ْينِ َ ...
�أمامي ٌّ
شاب �أ ْشق َُر َع ُ
حاولْ ُت ال ُّن َ
هوض ،لَ ْم َي ِت َّم ذلكَ    والعض ِد.
َ ُ

�إِلّا بِ ُصعو َب ٍة.
ْ
ِ
ِلى الج ْس ِر ُمباشَ َرةً،
وس َت ْذ َه ُب �إ
َح َسناً َس ُن ْط ِل ُق َس َ
راحكَ  ال�آنََ ،س َن�أ ُخ ُذ َفق َْط كَفال ًة ِم ْن �أ ْه ِلكَ في ال ُق ْدسَِ ،
ض ال� أ ْو ِ
راقي الخاص ُة الّتي
راق ،الّتي َت َب َّي َن لي �أنَّها �أ ْو
َّ
َو َل ْن ُي ْس َم َح َلكَ بال ِّزيا َر ِة َم َّر ًة �أخْ رىُ ...خ ْذَ ،و َ
ناولَني َب ْع َ
ف �أ َخذوها ِمنّي...
لَ ْم �أ ُع ْد �أ ْذك ُُر َمتى �أ ْو َك ْي َ
ل ِك ْن لِ َم...؟
الص ْم ِت؛ لِ�أن ّي َبد�أْ ُت �أ َت َذكَّ ُر...
 �ألا  َت ْدري لِ َم...؟ ل�أنَّكَ َت ْق َت ِح ُم ُب َيوت النّاسِ ،ل�أنَّكَ َم ْجنونٌ .لُ ْذ ُت بِ َّ
شي ٍء ،ل ِكنّي َو َج ْد ُت نَ ْفسي أ� َت ْم ِت ُم.
أ� َت َذكَّ ُر كُ َّل ْ
ذين
س َم ْن ُي ْط َر ُد ِم ْن َو َط ِن ِه ثُ َّم َي ْرضى �أ ْن َيعو َد �إِل ْي ِه َض ْيفاً َعلى اللُّصوصِ ال ّ َ
 َح ّقاً �إِن ّي لَ َم ْجنونٌ� ،أ َولَ ْي ََت َملَّكو ُهَ ...م ْجنوناً َح َّقاً؟                                                                          
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ  ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
 الصحيح َة فيما ي�أتي:
 1نختا ُر ال�إ جاب َة ّ
      �أ -ماذا تعني كلمة (الحناطير)؟
ُ
شاحنات البضاع ِة.
 الحراث ِة-4    .
بات ت َُج ُّر
ِ
بات ال ِقطا ِرَ -3    .ج ّر ِ
ها الخيول -2   .عَ َر ِ
 -1عَ َر ٍ
ارات ِ
موقع ساح ِة الحناطي ِر؟
ب -ما الشّ عو ُر ا ّلذي َت َر َكه ردُّ ال َّر ُج ِل على ال ّراوي َ
حين س أ� َل ُه عن ِ
يرة -4   .الح ُ
ّ
زن وال ّند ُم.
والح
عجاب
والسرو ُر -2          .ال إ� ُ
ُ
 -3        .الدهشَ ُة َ
ُ
 -١الفرح ّ
َحد َث عن ُه ُ
 الجامع ا ّلذي طالما ت َّ
والد ال ّراوي؟
ما اسم
جـ-
ُ
ِ
محمد علي باشا.
 -1أ�حمد باشا الج ّزار -2       .ال ُع َمريّ  الكبير -3     .الاستقلالّ -4         .
 2ماذا تذكّ َر ال ّراوي وهو يتج ّو ُل في شوار ِع حيفا؟
كيف استد َّل ال ّراوي على ساح ِة الحناطيرِ.
 ٣ن َُب ِّي ُن َ
ِ
ِ
 القاص ِ
ِجي ،نُ َمثِّ ُل ِم َن ال ِق َّص ِة َعلى كُ ٍّل ِم ْن ُهما.
  اس َتخْ د َم
ْ ٤
ُّ
 الحوار بِ َن ْو َع ْيه :الدَّاخ ِل ِّي َوالخار ِّ
   ٥ن َُب ِّي ُن العقوب َة الّتي فرضها الاحتلا ُل بح ِّق ال ّراوي عندما دخ َل بي َت ُه.
   ٦ن َُرت ُِّب ال� أ َ
حداث ال�آتي َة كَما َو َر َد ْت في ال ِق ّص ِة:
رض ِت امر�أ ٍة
اوي عندما دخ َل بي َته في حيفا.
 ا ْع َت َ
شقراء ال ّر َ
َ
هاب ال ّراوي �إلى مدين ِة حيفا و َت َج ُّولُ ُه في شوار ِعها.
َذ ُ
ِ
واصفات بي ِت ِه في حيفا  .
َت َذكُّ ُر ال ّراوي َم
عاء المر�أ ِة رجا َل الشّ رط ِة ،و َق ْب ُض ُهم على ال ّراوي.
 اس ِت ْد ُ

معرف ُة ال ّراوي ساح َة الحناطيرِ ،و َت َيقُّنه �أنّ ال ّرج َل �أرا َد ُمغالط َت ُه.
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َت َذكُّ ُر ال ّراوي �أ
حاديث وال ِد ِه َع ْن مدين ِة حيفا.
َ

سراح ال ّراوي.
  �إطلا ُق ِ
نذكر موقفين منها.
وتلتهب
شاعر،
ت القصة
   ٧ح ِف َل
ّ
ُ
َ
لها العواطفُ ،
بمواقف مؤثِّر ٍةَ ،ت َتح َّر ُك َمعها ال َم ُ
ُ
ُجيب َعن ال�أسئل ِة  ال�آتي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ث ّم ن ُ
1
ُ
نوض ُح ذلك.
تاريخ مدينة حيفاِّ ،
معاني و ِذ ٍ
كريات ُم ّ
تحمل ساح ُة الحناطي ِر َ
هم ًة في مسيرة ِ
تذك ُر ...أ� ّ
مت؛ ِل أ�نّي َبد أ� ُت أ� ّ
تذك ُر ُك َّل شيءٍ».
 ٢نب ّي ُن ما ت ََذ َّك َر ُه ال ّراوي في قو ِل ِهُ «:ل ُ
بالص ِ
ذت َّ
حاسيس ا ّلتي نَش ُعر بها َ
للقص ِة؟
 ٣ما ال أ�
بعد دراس ِتنا ّ
ُ
 القص ِة؟
بالمجنونِ في نهاي ِة ّ
نفسه ْ
 ٤لماذا  َو َص َف ال ّراوي َ
َ
جمال ال َّتصوي ِر فيما َي أ�تي:
ُ ٥ن َو ِّض ُح
 المباني والشّ وار َع          .ب -و�أجابني بلهجته ال ُم َك َّسرة  .
كانت َت ْل ِث ُم
   �أ -عيوني ْ
َ
ثالثاً -اللّغة:
 القص ِة على ال� أ ِ
ساليب ال�آتية:
من ّ
 -1نُمثّ ُل َ
 النفي         .الاستفهام            .ال�أمر   .
� -2أ ُّي التّعبيرين ال ُمتقابلينِ َيد ُّل على المعنى بصور ٍة �أجم َل؟ ولماذا؟

ُعيوني تُعانِ ُق ال�أشجا َر في حيفاُ                      .عيوني تُشاهدُ ال�أشجا َر في حيفا.
ِ
ِ
ذكريات �أ ّمي الحبيب ِة   .
ذكريات �أ ّمي الحبيب ِة في شوار ِع المدينة� .أتكلّ ُم عن
نبش عن
�أ ُ
ِ
 الكلمات ال�آتي ِة:
 القص ِة ُمرا ِدفاً لك ٍّل ِم َن
 -3ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ّ
تُ ِ
 ،اس َت ْيق ََظ� ،أ ْم َسكَ .
صاف ُح� ،أ ُ
طوف ،داء ،اخْ َتف ْ
َت ْ
واقف جديد ٍة:
ركيبينِ  ال�آتيينِ في َم َ
 -4نُو ِّظ ُ
ف التّ َ

بالص ْم ِت          .
لَ ْم �أ ِعرِ الانتبا َه          .لُ ْذ ُت َّ
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َمرا َر ُة �أ ٍب
�أ َم ّي ُة ب ُن �أ
بي الص ْل ِت
َّ
ص:
   َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ

عاش في الجا ِهل َّي ِة وال�إ سلا ِم ،و ُه َو ِ
خضر ٌم ِمن �أ ْه ِل الطّ ِ
بي الص ِ
�أ َم ّي ُة ب ُن �أ
واس ُع
َّ
لت شا ِع ٌر ُم َ
ائفَ ،
الثّقا َف ِة ُمت ِع ّد ُد ال�أغراضِ ،لَه ُديوا ُن ِشع ٍر َمطبو ٌع.
ظهر
ين �أيديناَ ،يرس ُم الشّ ا ِع ُر صو َر ًة َح ّي ًة ُتع ِّب ُر ْ
َوفي َقصيدتِ ِه الّتي َب َ
عن حال ٍة اج ِتماع َّي ٍة ،ق ْد َت ُ
باء لا  ُيقابِلو َن ذلكَ بِغيرِ ال�إ ْش ِ
فاق دو َن �أ ْن ي ْقس َو م ْنهم
آباءهم ،م َع �أنَّ ال� آ َ
�أحياناًَ ،و ِه َي ُعقوقُ ال�أبنا ِء � َ
لب ولِسانٌ.
َق ٌ
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َ -١غــ َذ ْوتُـــكَ َمــ ْولــوداً َو ُع ْل ُتكَ ِ
يافـــعـــاً
 -٣كـ�أنّـي �أنـا الم ْطرو ُق دونَــكَ بالّـذي

تُعـــ ُّل بما �أ ْدني �إِلَيـــــكَ و َت ْنـهـــــــــ ُل                       ُعل ُتكَ  :من عا َل بمعنى:
َ
ْ
َ
يحتاج ُه
   َك ِفل ُه ،وقا َم بما
ُ
لشَ ْكوا َك �إِلا ســـــــــــا ِهراً �أ َت َم ْل َمــــــ ُل   من طعا ٍم و ِكساء.
ُت َع ُّلُ :تشْ َر ُب م ّر ًة ثاني ًة.
ِ
ُ

نــــــــي َت ْه ُمـــــ ُل             
ط ِر ْق َت به دوني وع ْي َ

خـاف ال َّردى نَ ْفسي عـليكَ و�إِنّــها
َ -٤ت ُ

وت َح ْتـــــــ ٌم ُم َؤ َّجــــــــ ُل            
لَ َت ْع َل ُم �أنَّ ال َم َ

 الـس َّن والـغـاي َة الّـــتـي
َ -٥فـل ّمـا َبـ َلـغ َ
ْـت ِّ

ــــــت فيكَ �أؤَ ِّمــــ ُل
�إل ْيها َمدى ما كُ ْن ُ

َ -٦ج َع ْل َت َجزائي ِمنكَ َج ْبهـاً و ِغ ْلــظ ًة

َضـ ُل
َك�أنَّكَ �أنْ َت ال ُمن ِعــــــــــ ُم ال ُم َتــف ِّ

ـت بِ�أنّـي َقـ ْد كَـ ِبـ ْر ُت و ِع ْبـ َتــنـي
َ -٧ز َعـ ْم َ

في الس ِّن ِستّو َن كُ َّم ُل
ض لي
ول ْم َي ْم ِ
ِّ

 -٨فـليـ َتــكَ �إ ْذ لــم َتــ ْر َع َحـــ َّق �أبـ َّوتــــي

َف َع ْل َت كما الجا ُر ال ُمجا ِو ُر َيــ ْف َعـــــ ُل

 -٩فـ�أ ْولَ ْي َتني حــ ّق ِ
 الـجــوا ِر ولــ ْم َتــ ُك ْـن

عـلي بِ ٍ
ــخــ ُل
ـمــــال دو َن مـالـــِكَ ت ْب َ
َّ

ـــت
� -٢إذا لَ ْيــلـ ٌة نــا َب ْتـكَ بالشَّ ْك ِو لَـ ْم �أبِ ْ

بـاسـ ِم الـم ُـفَــ َّنــ ِد ر�أ ُيـــــ ُه
وس َّمـ ْي َتني ْ
َ -١٠

وفـي ر�أيِـكَ  ال َّتفني ُد لـو كُ ْن َت َت ْع ِقــ ُل

ــن لا  َيـ ْلــ َق �أ ْمــراً َيــــنــو ُب ُه
 -١٣ولـ ِك َّن َم ْ

بِــ ُعــ َّدتِـــه َيــ ْنــــ ِز ْل بِ ِه َوهـــــ َو �أ ْعـــــ َز ُل

 ال َمطروق :ال ُمصاب.
تَه ُملَ :ت ْد َم ُع.

َح ْتم :قضاء.
 ،الج ْبه :مقابل ُة
َج ْبهاً َ
  ال�إ ِ
نسان بما يكره.

 :الضعيف ر�أ ُيه.
ال ُم َف َّن ِد ر�أ ُي ُه َّ

ه ِب ْل َت ،ه ِب َل ال ّرجل:
ُ -١١ت ِ
ــب ِمـنّي َعـثْـــر ًة �أو َتــــنــالُــهــا   َه ِبــ ْل َت وهـذا  ِ
ـضــلَّ
ـراق
أ
ـــكَ
ل
ــ
م
ي
�
ر
ن
ـ
م
ْ
َ
ُ
ٌ
ُ
ُ
َ
أ
   �ي ف َس َد عقل ُه.
َ -١٢تــرا ُه ُمــ ِعــ ّداً ِ
ِ
ِ الص ِ
لـــلخ
ــــواب موكَّــــ ُل                   
ُم ِع ّداً :مستع ّداً.
ـــر ٍّد على �أ ْهــل َّ
ـــــــــلاف كـ�أنَّ ُه بِ َ
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ  ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
 الصحيح َة فيما ي�أتي:
 1نختا ُر ال�إ جاب َة ّ
أ� -عَ لا َم ُّ
يت الثّاني؟
تدل كلم ُة ( أ�تَم ْل َم ُل) في ال َب ِ
ق -3          .الج ْف َوة -4         .ال ّلا ُمبالاة  .
 -1الانْتظار  -2             .ال َق َل
َ
ادس؟
ب -ما َمعنى َكلم ِة (جزائي) في ال َب ِ
يت ّ
 الس ِ
َ -١ط َمعي -2              .ثَوابي -3          .نَواليِ -4           .حسابي.
ما المقصو ُد بكلم ِة ( َت ْرعى) في الب ْي ِت الثّامن؟
جـ-
َ
لاحظُ -2            .ت ِ
ُ   -1ت ِ
راقبُ -3          .تم ّيزَ -4            .تحترِم.
من ال�أفكارِ ال�آتي ِة:
َذكر ال� أ َ
بيات الّتي تُ َع ّب ُر َع ْن كُ ٍّل َ
 2ن ُ
واقف الابنِ ِم ْن �أبي ِه ،رِعاي ُة ال� أ ِب اب َنه وخوفُ ُه َعل ْي ِه.
َ
     خ ْيب ُة �أ َملِ  ال� أ ِبَ ،م ُ
رتيب َم ِ
تاب الشّ اع ِر لاب ِن ِه( :اتِّهامه ،الاس ِتعداد ِ
راحلِ ِع ِ
صغير السن،
للخصام ،رِعايته و ُه َو
ّ
 3نُعي ُد َت َ
     ِذكر َفض ِله على الابنِ ).
في الب ِ
يت الثّاني َعشَ َر.
اعر
 4ن ِّ
َ
ُوض ُح ال َمعنى الّذي َقص َد ُه الشّ ُ
ُجيب عن ال�أسئلة ال�آتي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ث ّم ن ُ
ِ 1لماذا عات ََب الشّ اع ُر اب َنهُ؟
والمعا َت َب ُة ال َّل ِّين ُة ال َّرقي َق ُة ،وال ُب ُ
وات ا ّلتي
ِ ٢م ْن
عن ال ُع ْن ِف ،ما الخُ ُط ُ
وسائل ال ّتربي ِة :ال ُّن ْص ُح وال إ�رشادُُ ،
عد ِ
ِ
اع َت َ
مدها الشّ ِاع ُر في تَرب َي ِة اب ِن ِه؟
لى الحواِر ،نُع ِّل ُل َ
   ٣ا ْن َت َ
ذلك.
ِ
قل الشّ اع ُر ِم َن ال َّتقري ِر ِ
والخ ِ
طاب �إ
ُوض ُح َج َ
مال ال َّتصوي ِر في العبارتين ال آ�تيتين:
 ٤ن ِّ
ُراقب م ّني عَ ثْر ًة.
َليل ٌة نا َب ْت َك بالشَّ ْك ِو            .ت ُ
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ثالثاً -اللّغة:
ين َك ِل َمتي( :اخ ِتلاف ِ
وخلاف) ،ونَض ُع كُ ّلا ً م ْنهما في ُجمل ٍة ُمفيد ٍة.
 -١نُح ّد ُد الفَرقَ في ال َمعنى َب َ
 -٢نُب ِّي ُن َجذ َر ال َك ِ
لمات ال�آتي ِة( :الجار ،ال ُمجاوِر ،الجائر).

 -٣ن َِص ُل كُ َّل ِعبار ٍة في ال َعمو ِد ال� أ َّو ِل ،بِما ُي ِ
ناس ُبها ِم َن ال� أ ِ
ساليب في ال َعمو ِد الثّاني فيما َي�أتي:
َف َل ْيتكَ �إ ْذ ل ْم َت ْر َع َح َّق �أب َّوتي
وت َح ْت ٌم ُم َؤ َّج ُل            
و�إِنَّها ل َت ْعل ُم �أنَّ ال َم َ

الشَّ رط

ك�أن ّي �أنا ال َمطرو ُق دونَكَ

ال َّت َمني

�إذا لَيل ٌة نا َب ْتكَ بالشَّ ْك ِو ل ْم �أبِ ْت

ال َّت ْوكيد

التّشبيه

النّداء
التّعبي ُر
ٍ
معلومات عن كيف ّي ِة كتاب ِة الكلم ِة
نكتب كلم ًة عن يو ِم النّكب ِةُ ،مستفيدين م ّما َسب َق ِمن
ُ
ّرس السابق.
و�إلقائِها في الد
ّ
َن ٌ
شاط:
ٍ
نك ّو ُن قائم ًة ب�أ ْسما ِء ال ُم َخ ّي ِ
موقع ك ٍّل
بحيث تشتم ُل على
مات ال ِف َلسطين ّي ِة،
ُ
معلومات عن ِ
منها ،وعد ِد ُسكّانِها ،والمناطقِ  الّتي ُه ّج ِ
روا م ْنها.
َّ
ن :الفضة.
* ال ُّل َج ْي
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السلا َم ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة
ّ

ال َوحد ُة

الخامسة

ص:
   َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ
قي الض ْو َء َعلى �أ َهم َّي ِة ال ّسلام ِة
تاج َعلى ُرؤوسِ ال� أ ِص ّحا ِءَ ،وهذا مقا ٌل ُي ْل
َّ
ِّ
الص َّح ُة ٌ
ال ِم ْه ِن َّية الّتي َت َت َض َّم ُن ِص َّح َة ال� أ ْفرا ِد ِ
لين َو َسلا َم َت ُهم في بي َئ ِة الْ َع َملِ َ .ولِ َت ْعزي ِز َسلام ِة
 العام َ
ِ
والحوا ِد ِث ،وال�إ
صابات،
فين؛ تُ َس ُّن القَواني ُن وال�أنْ ِظم ُة؛ لِ َم ْن ِع انْ ِتشارِ ال� أ ْمراضَِ ،
الموظَّ َ
اج َم ِة َع ْنها في َم ِ
وال َو َف ِ
يات النّ ِ
كان ال َع َملِ.
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من
 العاملين
ف �إِلى ِحماي ِة
السلام ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة �إ
ٌ
جراءات ُم ِه ّم ٌة َت ْه ِد ُ
ِ
في المصانع ،و ُمنشَ �آ ِت العم ِل َ
َ
َّ
الحوا ِد ِث ال ُمح َت َم َل ِة الّتي ق ْد تُس ِّب ُب �إِصا َب َة ِ
 العاملِ� ،أو َوفاتِ ِه� ،أو �أضراراً لِ ُم ْمت َل ِ
كات ال ُم ْنش�أة .وهذه
َ
للح ِ
يجب اتّبا ُعهاِ ،
ٍ
ال�إ
فاظ َعلى َسلام ِتنا ،وسلام ِة َم ْن حو َلنا.
بمعايير
تترس ُخ
ُ
َ
واشتراطات ع ّد ٍة ُ
جراءات َّ
لات الْ َحديث ِة في الْ َمصانِ ِع والْ َمزا ِر ِع َو َم ِ
ولا  َيخْ فى َعلى �أ َح ٍد� ،أنَّ اخْ ِترا َع ال� آ ِ
رافقِ  الْ َحيا ِة الْ ُمخْ َت ِل َف ِة
ذا ح َّد ْينِ َ ،ف ِم ْن ِج َه ٍة َوفَّ َر الْ َو ْق َت والْ ُج ْهدََ ،و ِم ْن ِج َه ٍة �أخْ رى زا َد ِح َّد َة َحوا ِد ِث ال َع َم ِل ،و�أخ َذ
ُي َع ُّد َس ْيفاً َ
وانين َو َتشْ ٍ
لين ،ما َحدا بِالد ِ
باب الْ َع َم ِل
ّول لِل�إ ْسرا ِع في َس ِّن َق َ
شَ َب ُح الْ َخ َط ِر ُي َه ِّد ُد َحياةَ الْعا ِم َ
ريعات تُ ْل ِز ُم �أ ْر َ

 الحوا ِد ِثَ ،حتّى لَو
حاب الْ َمصانِ ِع بِ َت ْحسينِ
صابين َعنِ َ
بِ َت ْعويضِ الْ ُم َ
كانوا س َبباً فيهاَ ،وحي َن ِئ ٍذ �أ َخ َذ �أ ْص ُ
َ
ُظ ِ
ِ
ِ
صابين؛ ما َقلَّ َل ِم ْن َع َد ِد إِ
صابات .فال ّسلا َم ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة
 ال�
روف الْ َع َملَ ،ت ْقليلا ً لِل َّت ْع
ويضات الّتي َي ْد َفعونَها لِل ُم َ
ِ ال�دار ِّيَ ،و َم ْظ َهراً ِم ْن َمظا ِهرِ ال َّتخْ ِ
والا ْه ِتما ُم بِها في �أ َّي ِة ُم َؤ َّس َس ٍةُ ،ي َع ُّد َم ْل َمحاً ِم ْن َملا ِم ِح ال َّتط ُّور إِ
طيط
الا ْق ِتصاد ِّي النّ ِ
مي ِة ا ْل ُم ْس َتدا َم ِة،
اج ِح ،كَما ُي َعدُّ ا ْن ِعكاساً لِل َو ْعي ا ْلعا ِّم بِ�أ َه ّم ّي ِة ّ
 السلام ِةَ ،و َدورِها الفا ِع ِل في ال َّت ْن َ
 :ال�نْسا ُن ِ
َفال ّسلا َم ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة بِ َم ْف ِ
ديث والشّ ِامل َت ْعني رِعا َي َة َع ِ
ها الح ِ
ئيس ِةَ ،و ِه َي إِ
ناصر إِ
داخ َل
هوم َ
ِ ال�نْ ِ
تاج الرَّ َ
نتاج ،والْبي َئ ُة ال ُمحي َط ُة.
ّات ،و�أ َد ُ
ال ُم َؤ َّس َس ِة وخار َِجها ،وال َموا ُّد الخا ُم ،والْ َموا ُّد ال ُم ْن َت َج ُة ،وال ُم َعد ُ
وات ال�إ ِ

تاج في َم ِ
وات
واق ِـع ال َع َمـلِ  ال ُمخْ َت ِلفَـ ِة ،فال� أ ْج ِه َز ُة وال� أ َد ُ
ئيس لِ إِل�نْ ِ
فالْعا ِم ُل َث ْر َو ٌة َحقيق َّي ٌة ،و ِم ْح َو ٌر َر ٌ
ذات َج ْدوى� ،إِ ْن
لاتَ ،م ْهما َب َل َغ ْت َد َر َج ُة َتط ُّورِها َو َت ْعقي ِدها ،لَ ْي َس ْت َ
وال� آ ُ
َج ْدوى :فائدة.
لَ ْم َي َتوا َفرِ الْ َع ْق ُل الْ َبشَ ر ُّي الّذي ُي َح ِّركُها َويو ِّظفُها َو َيصونُهاَ .وبِما �أنَّ ال َع ْق َل
يوظّفهاَ :يستخ ِدمها.
وال�نْ ِ
َبير ٍة ِم َن ال� أ َه ّم ّي ِةَ ،ف ِم َن ال َع ْد ِل إِ
وافر
صاف �أ ْن َت َت َ
ا ْل َبشَ ر َّي َعلى َد َر َج ٍة ك َ
يحفظ.
يصونْ :
َ
روف ال َع َملِ  ال� آ ِم َنـ ُة ال َكفي َل ُة بِ َت ْحقيقِ  ال َّد َر َج ِة الْ ُم ِ
ناس َب ِة ِم َن ال� أ ِ
مان ِع ْن َد
لَ ُه ُظ ُ
 الكفيلة :الضّ امنة.

ُمما َر َس ِة ال َع َملِ.
إِ
إِ
في ال� ْسلا ِم بِا ْه ِتما ٍم بالِ ٍغَ ،ف ُه َو ُ
ميراث
ظى ال�نْسا ُن
س َغريباً �أ ْن َي ْح
َف َل ْي َ
ُيؤ ِّهلهُ :ي َم ِّك ُنه.
 الص َّح ِة وال َع ْقلِ ؛ ما ُي َؤ ِّهلُ ُه إِل� ْعمارِ ال� أ ْرضِ،
ال� أ َّم ِة الّذي �أ ْو َد َع اللّ ُه في ِه ِم َن ِّ
�أرسى :ث ّب َت.
 السلام ِة َو َق ِ
واع ِدها،
َف َق ْد �أ ْر َس ْت � ُ
آيات الْقُر� ِآن ال َكري ِم كَثيراً ِم ْن َمبا ِد ِئ ّ
يات تُ َع ُّد ُم ْن َط َلقاً لِ َت ْحقيقِ  الوِقا َي ِة
الّتي تُ ْعنى بِالْ ُمحا َف َظ ِة َعلـى ال َّن ْفس
والح ِّث َعلى وِقا َي ِتها ،و َهذ ِه ال� آ ُ
ِ البشَ ر َّيةَ ،
َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ ۡ َ ُ
ۡ
ِ
جـالات ا ْل َع َملِ َ ،و ِم ْنها َقولُ ُه َتعالىٰٓ ":
ِ
م
ك
".
وال ّسلام ِة في َم
يأيها ٱلِين ءامنوا خذوا حِذر (ال ِّنساء.)71:
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ِ
 السلا َم ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة َعلى �أما ِكنِ  ال َع َم ِل في الشَّ ر ِ
جالات
ِكات �أوِ ال َمصانِ ِع ،و�إنَّما َت ْد ُخ ُل في َم
َولا  َت ْق َت ِص ُر ّ
اج َم ِة َع ْن َم ِ
 ال�نْ ِ
ِ
صابات النّ ِ
سان ِم َن إِ
ف �إِلى ِحما َي ِة إِ
خاط ِر بي َئ ِة ال َع َملِ،
 ال�
الْ َحيا ِة كُلِّها .وال ّسلا َم ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة َت ْه ِد ُ
ِلى الح ِ
ِ
فاظ َعلى ُم َق ِّو ِ
مات ال ُع ْن ُصرِ الما ّد ِّي ال ُم َت َمثِّلِ في ال ُم ْنش�آ ِتَ ،وما َت ْح َتوي ِه ِم ْن �أ ْج ِه َز ٍة
ف �إ
كَما َت ْه ِد ُ
 اش ِت ِ
َو ُم َعد ٍ
فير ْ
والص َّح ِة ال ِم ْه ِن َّي ِة
ّات ِم ْن ال َّت َل ِف والدَّمارَِ .و ِم ّما َت ْه ِد ُ
 السلام ِة ِّ
راطات ّ
ف �إِلي ِه ال ّسلا َم ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة َت ْو ُ

ناء ِق ِ
لوب الْ ِ
س ال� أ ِ
مان وال ُّطم�أني َن ِة في قُ ِ
يام ِه ْم بِ�أ ْعمالِ ِهم،
عام َ
لين �أ ْث َ
كافَّ ًةَ ،و َت ْنفي ُذها ،ال� أ ْم ُر الّذي َي ْك ُف ُل َغ ْر َ
 الحيا ِةَ -م َع �أ َد ٍ
بات ال َق َلقِ وال َف َز ِع الّتي َت ْنتا ُب ُه ْم َو ُه ْم َي َتعا َيشو َن -بِ ُح ْك ِم َض ِ
والحـ َّد ِم ْن نَ ْو ِ
وات َو َموا َّد
رورات َ
َ

ْ
َناياها الخ َط ُر الّذي َي َت َهـ َّد ُد َحيا َت ُهمَ ،و َت ْح َت ُظ ٍ
و� ٍ
ض َحيا َت ُهم َب ْي َن
ين ث
َ
آلات َي ْك ُم ُن َب َ
روف َغي ِر َم�أمونَ ٍة تُ َع ِّر ُ
َو ْق ٍت و� َآخ َر ل�أخْ طا ٍر فا ِد َح ٍة.
 ال�نْ ِ
لات في ِ
وات وال� آ ِ
سان َغ ْي َر ال َّرشي ِد في َتعا ُم ِل ِه َمع ال� أ َد ِ
َو ِم ّما لا شَ كَّ في ِه �أ َّن ُسلو َك إِ
سوق الْ َع َم ِل

يو ِق ُع ُه في شَ َر ِك أ�خْ طائِ ِه ،لِذلكَ لا  ُب َّد ِم َن ال َّتركي ِز َعلى ُم َتطلّ ِ
 السلا َم ِة ال ِم ْه ِن َّي ِة الّتي َتشْ َم ُل َمو ِق َع
بات ّ
ال ُم َؤ َّس َس ِة ال ِم ْه ِن َّي ِة َو َمبانيهاَ ،و ُو َرشَ هاَ ،وصالاتِها ،و�أثاثَها ،و ُم َعدّاتِها� .إِضا َف ًة �إِلى ذلك ،لا  ُب َّد ل� أ ْص ِ
حاب

ِ ال� ْج ِ
الْ َع َم ِل ِمن اتِّخا ِذ َب ْعض إِ
لين بِ َم ْفهو ِم
والسلا َم ِة ال ِم ْه ِن َّي ِةِ ،م ْنهاَ :ت ْو ِع َي ُة العا ِم َ
ساس ال� أ ْمنِ َّ
راءات الّتي ِه َي �أ ُ
لسلا َم ِةَ ،و َتشْ كي ُل َفريقٍ
دير ال�أخْ طا ِر َو َتخْ مي ُنهاَ ،و َت َع ُّر ُ
ف َمصا ِدرِهاَ ،و َوضْ ُع ُخ َّط ٍة لِ َّ
َّ
السلا َم ِة ال ِم ْه ِن َّي ِةَ ،و َت ْق ُ

صاصاتَ ،و َي ْظ َه ُر َد ْو ُر ُه ِع ْن َد ُح ِ
إِل�دار ِة ال� أ َز ِ
دوث �أ ِّي طار ٍِئ.
ات واخْ ِت
ٌ
مات،كُ ُّل ُعضْ ٍو في ِه لَ ُه َم َه ّم ٌ
شادات واللوائِ ِح ال ُم ْع َت َم َد ِة ِ
داخ َل ال ُم َؤ َّس َس ِة ُيساع ُد على َض ِ
لين بِ إِال� ْر ِ
 السلا َم ِة
�إنّ الْ ِتزا َم الْعا ِم َ
مان َّ
داء ال ِّز ِّي ال ُم ِ
ال ِم ْه ِن َّي ِةَ ،و ِم ْنها َعلى َسبيلِ  ال ِم ِ
ناو ِل ال� أ ْط ِع َم ِة
ثال
َ
ناس ِب لِل َع َملِ َ ،و َع َد ُم َت ُ
لا الح ْصرِ :ا ْرتِ ُ

 ال�نْ ِ
والْ َمشْ ِ
روبات �إِلّا في ال�أما ِكنِ  ال ُم َخ َّص َص ِة داخ َل الْ ُم َؤ َّس َس ِةَ ،و ِم ّما َيضْ َم ُن َسلا َم َة إِ
سانَ ،ت َص ُّرفُ ُه بِ َطريق ٍة
 الهواتِ ِف ال َم ْحمولَ ِة �إِلّا في نِ ٍ
َجدّي ٍة َو َم ْسؤولَ ٍة في �أ ْو ِ
طاق
 اس ِتخْ دا ِم َ
قات ال َع َملِ َجمي ِعهاَ ،وكَذلِك َت َج ُّن ُب ْ

ٍ
وجيهات ِمن ال َم ِ
سؤول َع ْنها،
َض ِّيقٍ َ ،ول� أ ْم ٍر ُم ِل ٍّحَ ،وكَذلِك َع َد ُم لَ ْمسِ ال� أ ْج ِه َز ِة ال َموجو َد ِة بِال ُم َؤ َّس َس ِة �إِلا بِ َت
 ال�نْ ِ
َو َع َد ُم ال َّت َن ُّق ِل ِمن َم ٍ
كان �إِلى � َآخ َر �إِلّا لِ َضرو َر ٍة َي َت َطلَّ ُبها ال َع َم ُلَ .و ِم ّما َيضْ َم ُن َسلا َم َة إِ
سان ال ِم ْه ِن َّي َة� ،إِعا َد ُة

لاق َصنابيرِ ال ِميا ِه ِ
هربائ َّي ِةَ ،و�إ ْغ ِ
وص ِ
ال� أ ْج ِه َز ِة وال� أ ِ
مامات
دوات �إِلى �أما ِك ِنها ،والتّ�أكُّ ُد ِمن �إِ ْطفا ِء ال� أ ْج ِه َز ِة ال َك َ
الغا ِز َق ْب َل ُمغا َد َر ِة ال َع َملِ ،إِ
وال� ْبلا ُغ َف ْوراً َع ْن ُوقو ِع �أ ِّي �أ ْم ٍر ُي ْن ِذ ُر بِ َخ َطرٍ.
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َو ِم ّما ُي ِ
ساع ُد َعلى َض ِ
رين َعلى ال َع َم ِل
 السلا َم ِة ال ِم ْه ِن َّي ِةَ ،ع َد ُم َتشْ غي ِل ال� أ ْفرا ِد َو ُهم َغ ُير قا ِد َ
مان َت َح ُّققِ ّ
 المناسب في ال َمو ِق ِع ال ُم ِ
ِ
ناس ِب لَ ُهَ ،مع َتدريب ِه َعلى
حيح َو َسلي ٍمَ ،و َت ْعيي ُن الفر ِد
الْمو َكلِ �إِل ْي ِهم بِشَ ْكلٍ َص ٍ
واس ِت ْمرا ِر ُمرا َق َب ِت ِه لِ َض ِ
�أ ْس ِ
وفير َوس ِائ ِل الوِقا َي ِة ِم َن
لوب ال َع َملِ َّ
 الص ِ
حيح َق ْب َل ُمباشَ َرتِ ِه لَ ُهْ ،
مان َسلا َم ِت ِهَ ،و َت ُ
 اس ِتخْ ِ
دريب الْ ِ
جارات في َم ِ
ِ
واق ِع الْ َع َملَِ ،م َع َت ِ
دامها ،و�أ ْن َيكو َن ُهنا َك
الْ َحريقِ والانْ ِف
عام َ
لين َعلى َك ْيف َّي ِة ْ
كرها؛ لاب َّد من ال َّت ِ
ِصيان ٌة َدو ِر َّي ٌة لِل ُم َعد ِ
خطيط الفنّ ِّي ال ّسلي ِم
ّات وال� أ ْج ِه َز ِةَ .ولِكي َت َت َح َّق َق ال� أ ُ
هداف ّ
 الساب ُق ِذ ُ
ابع ِم َن الحاج ِة �إِلى َتنفي ِذ هذا ال َّت ِ
ِ
خطيط الفنّ ِّي ،ال َم ْب ِن ِّي
شريع النّ ِ
والهادف ل� أ ُسسِ الوِقاي ِة في ال ُمنشَ �آ ِت ،والتّ ِ
خصص ِة؛ لِ َض ِ
 السليم ِة عن َد عمل ّي ِ
مان استمرا ِر
ات ال�إ نشا ِء ،م َع توفيرِ ال�أجهز ِة الف ِّن ّي ِة ال ُم َت ّ
َعلى ال�أسسِ ال ِعلم َّي ِة ّ
َتنفي ِذ َخد ِ
 السلام ِة ال ِم ْه ِن َّي ِة ال ُم َتح ِّد َث ِة بِاللّغ ِة
 الجدي ِر بال ِّذ ْك ِر �أ َّن َب َ
 السلام ِة ال ِم ْه ِن َّي ِةَ .و ِم َن َ
رامج �إِدار ِة َّ
َمات َّ
غير ِ
ناض ٍج في الد ِ
ُّول ال َعرب ّي ِة ومنطق ِة
العرب ّي ِة َقليل ٌة ِج ّداًَ ،و ُي ْعزى ذلكَ �إِلَى َك ْو ِن َم ْفهو ِم َّ
 السلام ِة ال ِم ْهن ّي ِة َ
شَ ِ
 العربي؛ وهذا  ُي َؤثّ ُر َس ْلباً
رق المتو ّس ِط؛ ما ُيؤ ِّدي �إلى َض ْع ِف ال�إ لما ِم بهذه ال�أنظم ِة وتطبيقاتِها في العال ِم
ِّ
في َم ِ
ساليب تقليدي ًة وعقيم ًة في �إدار ِة مفهو ِم
هارات َم
ّ
سؤولي السلام ِة العا ّم ِة في ال ِم ْنطق ِة ،واعتما ِدهم �أ َ
السلام ِة ال ِم ْه ِن َّي ِة.
ّ
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ  ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
 الصحيح َة ٍّ
مما َي أ�تي:
 1نختا ُر ال إ�جاب َة ّ
لكل ّ
 الم ْه ِن َّي ُة؟
أ� -ماذا ت
َعني السلام ُة ِ
َّ
فاظ على َجو َد ِة ال ُم ْن َت ِج َو َص ِ
ِ
 -2        .الح َ
لاح َي ِت ِه.
� -1إ ْصدا َر القَوانينِ وال ُّن ُظ ِم؛ لِحماي ِة ال ُع ّم ِال
تاج.
 -3اخ ِتيا َر ال ُع ّم ِال ال� أ ِص ّحا ِء َج َس ِديّاً -4             .قُ ْدرةَ العا ِملِ َعلى زِياد ِة ال�إ نْ ِ
ْتاج في َموا ِق ِع ال َع َم ِل؟
ب-
ِ
ما الم ْحو ُر ال َّر ُ
ئيس لل إ�ن ِ
وات -2                 .ال َموا ُّد الخام.
 -1ال�أجه َز ُة وال� أ َد ُ
 -3ال ُع ّما ُل -٤                            .البي َئ ُة ال ُمحيط ُة.
َعاليم ّ
سلامي؟
 الد ِين ال إ�
 السلام ِة ِ
 الم ْه ِن َّي ِة َ
�   2إلى أ�يِّ َم ًدى َيل َتقي َمفهو ُم ّ
ِّ
مع ت ِ
 الم ْه ِن َّي ِة.
   3نَذك ُر ُم َتط ّل ِ
 السلا َم ِة ِ
بات َّ
ضرب بها عُ ْر َض الحا ِئ ِط»؟
   ٤ما دَلال ُة ال ِعبار ِة ال آ�ت َي ِةَ « :ي ُ
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ُجيب عنِ  ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َية:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ث ّم ن ُ
ُ
 1بر أ�يِناْ ،
ناع َّي ِة؟
هل َت َتواف ُر
 السلا َم ِة ِ
نا الص ِ
 الم ْه ِن َّي ِة في ُم َؤ َّسسا ِت ِّ
شروط َّ
حدث َل ْو ت َ
 ٢ماذا  َي ُ
 الم ْه ِن َّي ِة؟
 السلا َم ِة ِ
َجاهل ال ُع ّم ُال َمبا ِد َئ َّ
ُوض ُح َج َ
مال ال َّتصوي ِر فيما َي أ�تي:
   ٣ن ِّ

لوب ِ
رس ال� أ ِ
مان وال ُّطم�أنين ِة في قُ ِ
لين.
 العام َ
    �أ َّ
 السلام ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة َتكف ُل َغ َآلات و�أ َد ٍ
تعايش ال ُع ّما ُل م َع � ٍ
طر الّذي َيته ّد ُد حيا َتهم.
بين ث
َ
وات َي ْكم ُن َ
َناياها الخ ُ
   بَ -ي ُ
ناسب ،نُد ِّل ُل عَ لى َ
َجاح ُّ
من
ناس ِب
ِ ٤م ْن ُم َؤ ِّش ِ
 الم ِ
 الم ِ
 الد َولِ َ ،و ُ
في المكانِ ُ
َ
ضع ال َّر ُج ِل ُ
ذلك َ
رات ن ِ
ال ّن ِّص.
َ
لامة الم ْه ِن َّية ،ما عناص ُر الخُ ّط ِة ا ّلتي
فريق الس
لتكون عُ ضو ًا في
حدنا الاختيار؛
ِ
� ٥إ ْن َو َق َع على أ� ِ
ّ
نقترحها؛ للحفاظ على سلام ِة ّ
والعاملين في مدرس ِتنا؟
 الطلب ِة،
ُ
َ
ثالثاً -اللّغة:
بين ما َتح َت ُه ُخطوط فيما َي�أتي:
 -1ن ِّ
ُوض ُح الفَرقَ في ال َمعنى َ
ُّ
 الم ْه ِن َّي ِة.
أ�-
 السلا َم ِة ِ
وانين؛ ِل َت ِ
حقيق َّ
على الدولِ َس ُّن ال َق ِ
ِعندَما بل َغ ُحسا ٌم ِس َّن الشَّ ِ
بابَ ،تح ّم َل َمسؤولِ َّي َة �أ ْس َرتِ ِه.
سان البالِ ِغ اث َن ِ
لل�إ نْ ِ
تان وثَلاثو َن ِسنّاً.
َس َّن الج ّزا ُر ِسكّي َن ُه.
في الجمل ِة ال� آ َتي ِة :ر�أ ْي ُت ِ
عراب ال َكل َم ِة الّتي َتح َتها ٌّ
 العام َل لابِساً ِز َّي ال َعملِ؟
خط
ُ
 -2ما �إ ُ
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�أ ْغ ِن َي ٌة ري ِف َّي ٌة
ص:
   َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ

َعلي َم ْحمود طه (1949  - 1901م) ِ
شاع ٌر ِم ْصر ٌّيُ ،ولِ َد في مدين ِة ال َم ْنصور ِةَ ،و َت َخ َّر َج
ُم َه ْن ِدساً في مدرس ِة الف ِ
فاح َت َّل َمكان ًة َم ْرمو َق ًة
ُنون ال َّتطبيق ّي ِة َس َن َة 1924م ،ل ِك َّن ُه ات ََّج َه و ِْج َه ًة �أدب ّي ًةْ ،
َب ْي َن شُ َعرا ِء ال� أ ْر َبعين ّي ِ
اح التّائ ُه) عا َم 1934م ،و ُي َع ُّد
اتَ ،ولا س ّيما َب ْع َد ُصدو ِر ديوانِ ِه ال� أ َّو ِل( :ال َم ّل ُ
ِ
ِ العربي ال ُم ِ
عاصرِ،
في في الشّ عر
اعر َعلي َم ْحمود طه ِم ْن �أ ْب َر ِز �أ ْعلا ِم الاتِّجا ِه ال ّر
الشّ ُ
ِّ
ومانسي العاط ِّ
ِّ
ٍ
مي ال ُم َع ِّب ِر َع ْن ُهمو ِم ال� أ َّم ِة ال َعرب ّي ِة َو َت َطلُّعاتِها.
كَما �أ َّن لَ ُه �إ
سهامات ُم َم َّيز ًة في الشِّ ْعرِ ال َق ْو ِّ
ات َم َع ال َّطبيع ِة؛ َت ْعبيراً
وفي هذه القصيد ِة ُي َع ِّب ُر الشّ ا ِع ُر َع ْن حالَ ٍة و ِْجدان ّي ٍة َت َتفاع ُل فيها ال ّذ ُ
 الح ِّب في �أ ْح ِ
ضان الطّبي َع ِة.
َع ْن َت ْج ِر َب ِة ُ
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ــب
 الس ْح ُب َض ْو َء القَــ َمـ ْر
 الــماء ِظــ ُّل الشَّ َج ْر وغا َزلَ ِت ُّ
� -١إذا دا َع َ
َ
فـــــــاسهـا َخ ِ
َ -٢و َر َّد َد ِت ال َّطـــــــــ ْي ُر �أنْ
واف َق َب ْي َن النّـــــدى َوال َّزه َـــــــ ْر
َ
ــــــهوى تُناجي الْ َهدي َل َو َتشْ كو الْقَـــــ َد ْر
َ -٣وناح َـ ْ
ـت ُمط َــ َّو َقــــــ ٌة بِالْ َ
ـــه ِر َثغ ُْر النّــسيــ ِم ُيقَبــــِّـ ُل كُــــــ َّل شـِــــرا ٍع عـ َـ َــبـــ ْر
َ -٤و َم َّر َعـلــى ال َّن ْ
 -٥و�أ ْط َلــ َع ِ
ــن لَــي ِلــها َمفـــاتِ َن ُمخــ َت ِل ِ
 الصــــــ َو ْر
فـــات ُّ
ض ِم ْ
ــت ا ْل� أ ْر ُ
ُ -٦هنالــِكَ َصــ ْفصاف ٌة في الــدُّجى ك�أنَّ ال َّظــلا َم بِهـــا ما شَ ـــعـ َــــــ ْر
� -٧أ َخ ْذ ُت َم
َئيب ال َّنـــــــ َظ ْر
كـــاني فـــي ِظــــلِّـــها شَ ـــريدَ الفُــؤا ِد ك َ
َ
� -٨أ ُمـرُّ بـِــ َعيــني ِخـــلا َل الســّمــا ِء و�أ ْطـ ِر ُق ُم ْس َت ْغرِقــاً في ال ِفك َــــــ ْر

داعب :ما َز َح ولا َع َب.
َ
َخ ِ
واف َقُ :مضْ َطر ٍ
ِبات     .
ناح ْت الحمام ُة،
ناح ْت ُم َط َّوقةَ :
َ
   هدلت ،ور ّددت صوتها.
 الحما ِم.
الهدي َلَ :ص ْو َت َ
َ
َمفـــاتِن :كُ ُّل ما َي ْس َت ْهوي
و َي ْج ِذ ُب ،مفردهاَ :م ْف َتن.
َصــ ْفصاف ٌة:شَ َج َر ٌة َت ْن ُب ُت ِع ْند
َمجاري المياه ،الجمع َص ْفصاف  .
�أ ْط ِرقُ� :أ ْس ُكت.

ــت النّـخيلِ    و�أ ْس َمــ ُع َص ْو َت ِك ِع ْنــدَ ال َّن َهــــــ ْر
� -٩أطـالِ ُع َو ْج َه ِك َت ْـح َ
الضج َـــ ْر
� -١٠إِلى �أ ْن َيــ َمــ َّل الـدُّجى َو ْحشَ تي َو َتشْ كو الْك�آب ُة ِمنّــــي َّ
ــحــ ْر
َ -١١و َت ْع َج ُب ِمن َحـ ْي َرتي الْكــائِ ُ
الس َ
نات َوتُشْ فـِـ ُق ِمنّي نُــجـو ُم َّ
 -١٢ف�أ ْمــضي ل�أرجـــِــ َع ُمــستشـــرِفاً

لقــاء ِك فـي ال َمــو ِع ِد ال ُم ْنت َــــ َظـ ْر
َ

 الدُّجى :سوا ُد اللّيل و ُظ ْل َم ُت ُه.
 الضّ ج َـــر :الضّ يق ،وال َملل.
 ال ّس َح ُر :ساعة من ساعات اللّيل،
تقع قُ َبي َل الفجر.
ُم ْس َتشْ ــرِفاًُ :م ْن َت ِظراً.
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ  ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
 الصحيح َة فيما ي�أتي:
 1نَختا ُر ال�إ جاب َة ّ
   �أ -ما الفكرةُ العا َّم ُة في ال� أ ِ
بيات؟
سحرِهاَ -٢     .غ َز ُل الشّ اع ِر بِ َم ْحبو َب ِته بِ َو ْص ِف َجمالِها.
ف الطّبيع ِة في القري ِة والتّغنّي بِ ْ
َ -١و ْص ُ
 -٤  .اس ِت ْحضا ُر صور ِة المحبوب ِة في �أ ِ
روب الشّ اع ِر ِم َن ال ُهمو ِم �إلى �أ ِ
حضان الطّبيع ِة.
حضان الطّبيع ِة
ْ
ُ -٣ه ُ
ِ
والهروب ِم ْن َص َخ ِب الحيا ِة؟
   ب -ما المكانُ الّذي كانَ الشّ اعر يلج�أ �إِليه للت�أ ّم ِل
بين ال�أزهار ال ُم َت َف ِّتح ِة وال�أشجار ِ
شاطئ النّ ْهرَِ ،ح ْي ُث ال ِميا ُه ال ُم َت َدفِّق ُة.
ِ الباس َق ِةَ -٢        .على
ِ
َ -١
بين ك ِ
ُثبان ال ِّر ِ
 السما ِءَ -٤  .ت ْح َت َص ْفصا َف ٍة وا ِر َف ٍة في ُدجى اللّيلِ.
َ -٣
مال ال َّذ َهب َّي ِة ،و َت ْح َت قُ َّب ِة َّ

ص؟
   جـَ -ك ْي َ
ف َت ْبدو الطّبيع ُة في النّ ِّ

اعر �أحزانَ ُه       .
    -١كئيب ًة ُتشا ِر ُك الشّ َ
ُ - 3م َت َم ِّر َد ًة َو ِ
راف َض ًة لِ ْل َبشَ رِ             .

اعر ُيطالِ ُع َو ْج َه محبوب ِت ِه؟
   د� -أ ْي َن كانَ الشّ ُ
َ -١ت ْح َت النّخيلِ           .
 الص ْفصا َف ِة      .
 -3في ِظ ِّل ّ

       -2سعيد ًة َت ْب َع ُث التّفاؤ َل والطّم�أنين َة.
َ
     ُ   -4م ْس َت ْس ِل َم ًة َو ُم ْف َع َم ًة بالتّ َع ُّج ِب وال ّدهْشَ ِة.
    ِ -2ع ْندَ النّ ْهرِ  .

     َ -٤ب ْي َن ال ّزهورِ.
 السما ِء؟
   هـَ -ك ْي َ
اعر في قوله� :أ ُمـرُّ بـِ َعيني ِخـلا َل ّ
ف يبدو الشّ ُ

 -١سارِحاًُ -2               .م َف ِّكراً ُ -3             .م َتشائِماًُ -٤           .م َتفائِلاً.
فاسها؟
� 2أ ْي َن كان َِت الطّيو ُر تُ َر ِّد ُد �أنْ َ
ص؟
 ٣ما َس َب ُب ن ِ
ُواح َ
 الحمام ِة ،كَما َف ِه ْمنا ِم َن النّ ِّ
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َ ٤متى كانَ الشّ ِاع ُر َيعو ُد �إلى بي ِت ِه؟
 ٥لِ
اعر ال ُّرجو َع �إلى �أ ْح ِ
ضان ال َّطبي َع ِة؟
ماذا س ُيعا ِو ُد الشّ ُ
َ
ُجيب َعن ال�أسئل ِة ال�آتي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ث ّم ن ُ
 1ب َِم يوحي َلنا عُ ْن ُ
وان ال ّن ِّص ؟
 ٢ن َُب ِّي ُن َدلال َة ال ِع ِ
بارات ال�آتي ِة:
�إلى �أن َي َمــ َّل الدُّجى َو ْحشَ تي.
و�أ ْط ِر ُق ُم ْستغرِقاً في ال ِفك َــــــ ْر.
كئيب ال َّنـظ َــــ ْر.
شَ ـــريدَ الفؤا ِد َ
٣
ما العاط َف ُة ا ّلتي َس ْي َط َر ْت عَ لى الشّ ا ِع ِر في هذه ا ْل َق َ
صيد ِة؟
ِ
ُ ٤ن َو ِّض ُح َج َ
مال ال ّتصوي ِر في البيتين ال آ�تيين:
 الس ْح ُب َض ْو َء ال َق َم ْر
 الماء ِظ ُّل الشَّ َج ْر        وغا َزلَ ِت ُّ
�إذا دا َع َب َ
َو َم َّر َعلى ال َّن ْه ِر َثغ ُْر النّسي ِم           ُيقَبـــ ِّــ ُل كُـــ َّل شـِــرا ٍع عـ َـ َـبـ ْر
 اس ِت ْع ُ
دات ّ
مال الشّ ا ِع ِر ا ْل َك ُ
 الطبي َع ِة؟
ثيف ِل ُم ْف َر ِ
 ٥عَ لا َم َي ُد ُّل ْ
ثالثاً -اللّغة:
ِ
في البيت الثّالث؟
 -١ما َج ْم ُع (ال َقدَر)
ُرات           .د -ال َمقا ِد ُر.
قادير       .ب -ال� أ ْقدا ُر           .جـ -ال ُقد ُ
�أ -ال َم ُ
لص ِ
وت:
 الحما ِم َهديلاً ،فماذا نقو ُل َ
 -٢نُس ّمي َص ْو َت َ
 الشّ جر       .الماء     .الغراب    .الجمل     .الشّ اة    .الثّور؟           
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القواع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
النِّدا ُء

نَقر�أ ال�أم ِث َل َة ال�آتِ َي َة:
َٰ َ ۡ َ ُ ۡ
ٱر َكع َم َع َّ
ٱلرٰكِع َ
ٱق ُنت ل َِر ّب َ ۡ ُ
َ ۡ
َ -1
ني �(         .»٤٣آل عمران)43:
ِ
ِ ِ
ك وٱسجدِي و ِ
قال تعالى« :يمريم ِ
قال َر ُ
َ -2
مات :اح َف ِظ ال ّل َه ْ
يحفظ َك ،اح َف ِظ ال ّل َه َتجِ ْد ُه
سول ال ّل ِه « :-) (-يا ُغلا ُم� ،إنّي أ�عَ ِّل ُم َك َك ِل ٍ
ُتجاهَ َك»(                                                                      .سنن ال ّترمِذيّ )

بن الم َل ّوح)
ويت أ�طي ُر؟               (قيس
جناحهُ      َل َع ّلي �إلى َم ْن َق ْد هَ ُ
 -3أ� ِس ْر َب ال َقطا هَ ْل َم ْن ُمعي ٍر َ
ُ

 السلا َم ِة!
 الص ِ
 -4يا أ� ْر َ
 الم ْنش آ� ِت ِّ
باب ُ
ناع َّي ِة ،ما أ� ْح َو َج ُكم �إلى ُمراعا ِة َقوا ِع ِد ّ
ما الحيا ُة بِلا َذ ْوقٍ ؟ َو ّ
ما الدنْيا بِلا َجمالٍ ؟
 -5أ� ْي ُب َن ّي،
َ
 السلا َم ِة.
 -٦أ�يا سا ِئق ًا س ّيارت ََك ،عَ ل ْي َك ا ِّتباعَ َق ِ
واعد َّ
ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ

تي اس ُتع ِم َل ْت في َت ْنبي ِه
   َمنِ  ال ُمخا َط ُب في ال� آ َي ِة ال�أولى؟ َوما ال� أ ْم ُر الّذي نُ ِّبه �إلَ ْي ِه في ال� آ َي ِة؟ َوما ال�أداةُ ال ّ ْ
ال ُمخا َط ِب �إلى ما ُيري ُد ُه ال ُم َتكلِّ ُم؟
لوب ِ
 الخ ِ
حرف ال ِّندا ِء  ،و َيتلوها ال ُمخا َط ُب،
طاب في ال�آي ِة ال�أولى َيتض َّم ُن شَ يئ ْينِ  :ال�أداةَ ،و ُتس ّمى َ
�إ َّن �أ ْس َ

و ُيس ّمى ال ُمنادى.
حرف ال ِّندا ِء وال ُمنادى في ك ٍّل ِمنها .
   نعو ُد �إلى بق َّي ِة ال�أم ِثل ِة ،ونُح ِّد ُد َ
 السابِق ِة ،ف ُن ِ
جاء في ال ِم ِ
س
   نَت�أ َّم ُل ال ُمنادى في ال�أم ِث َل ِة ّ
لاح ُظ �أنَّ ُه َ
ثال ال� أ َّو ِل َع َلماً ُمفرداً ( َمر َي ُم)� ،أ ّي :ل ْي َ
ُمضافاًَ ،ولا شَ بيهاً بال ُم ِ
ضافَ .وفي ال ِم ِ
) اسماً ن َِكرةً ،لك َّن ُه َيد ُّل َعلى ُغلا ٍم
جاء ال ُمنادى (غلا ُم ْ
ثال الثّاني َ
لى الض ِّم
جاء َم ْبن ّياً َع
َّ
بِع ْي ِن ِه( ،وتُ َس ّمى ن َِك َر ًة َمقصودةً) �أ ْي� :أن ّها َتد ُّل َعلى شَ يء ُمع َّينٍ �أ ْو ُمح َّد ٍد ،و ِكلا ُهما َ
ناض ِ
في َمح ِّل ن َْص ٍبَ .وق ْد َي�أتي َمب ِن ّياً َعلى ما ُيرف ُع بِ ِه (يا ُم ِ
مات)َ ،ف ُي ْبنى َعلى
لان ،ويا عابِدونَ ،ويا ُمس ِل ُ

ال� أ ِ
لف في ( ُم ِ
على الض ّم في
ناضلان)؛ ل�أن ّ ُه مث ًّنىَ ،وعلى الوا ِو في (عابِدون)؛ ل�أنَّ ُه َجم ُع ُمذكَّ ٍر سال ٌمَ ،و
َّ
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(مسلمات)؛ ل�أنَّ ُه جم ُع ُمؤن ٍَّث س ِال ٌم ،ون ِ
جاء مبن ّياً لكونه َع َلماً �أو
ُ
ُلاح ُظ �أنَّ ال ُمنادى في ه ِذين المثالين َ
نكر ًة مقصودةً.
   وفي ال� أ ْم ِث َل ِة :الث ِ
لى اس ٍم َبع َد ُهَ ،ففي ال ِم ِ
سرب):
ّالث ،وال ّر ِ
جاء ُمضافاً �إ ْ
ثال الثّالِ ِث (�أ َ
ابع ،والخامسَِ ،

ُمنادى ُمضاف �إلى اسم ظاه ٍر (القَطا)َ ،وفي ال ِم ِ
باب)ُ :مضاف �أيضاً �إلى اس ٍم ظاه ٍر ُه َو
ثال ال ّر ِ
ابع (�أ ْر َ
ني)ُ :مضاف �إلى يا ِء ال ُمتكلّ ِم� ،أ ّما في ال ِم ِ
فجاء ال ُمنادى
(ال ُمنش�آت)َ ،وفي ال ِمثال الخام ِ
ثال ال�أخي ِر َ
س ( ُب َّ
شَ بيهاً بِال ُم ِ
ضافَ ،فكلم ُة (سائقاً) :اسم فاعلٍ َ ،ويعم ُل فيما َبع َد ُه َف َن َص َب هنا َمفعولا ً ب ِه (س ّيار َتكَ ).
ون ِ
جاء َمنصوباً؛ لِكونِ ِه ُمضافاً ،أ� ْو شَ بيهاً بال ُم ِ
ضاف.
ُلاح ُظ أ�نَّ ال ُمنادى في ه ِذ ِه ال�أم ِثل ِة َ
نس َت ْن ِت ُج:
 المتك ِّل ُم ب َ
َ
سماع ما ُي ُ
رف ِمن أ�ح ِر ِف ال ِّنداءِ ،و ِمنها:
 ال ّندا ُء :تَنبيه
ِوساط ِة َح ٍ
ريد ُه ُ
ُ المخاط ِب ِل ِ
عيد ،و(يا)َ ،و ِه َي ال أ�ك َث ُر
للمنادى ال َب ِ
للمنادى ال َق ِ
َ
ريب ،و( أ�يا) ُ
(الهم َز ُة َو أ�ي) ،وتُستَعملانِ ُ
عيد.
ريب وال َب ِ
للمنادى ال َق ِ
عم ُل ُ
ُشيوع ًا ،وتُس َت َ
نادى :الاسم ا ّلذي ُي َ
ذك ُر َ
بعد أ�دا ِة ال ّنداءِ.
 الم
ُ
ُ
 الد ِين ،تا َق ْت َ
لاح ّ
لك
  المنادى َي أ�تي عَ لى حال ْي ِن:
ٍ
منصوب� ،إذا جا َء ُمضاف ًا،مثل :يا َص َ
ُ
ُه ،انص ْر ُك َّل َم ْظلو ٍم.
ضاف ،مثل :يا واسع ًا سلطان
ِالم ِ
ُ
البلادُ ،أ�و َشبيه ًا ب ُ
بني عَ لى ما ُير َف ُع ِب ِه في َم ِّ
 النجاح
علي� ،إ ّن
حل ن ٍ
َ
َصب� ،إذا جا َء عَ لم ًا ُمفرد ًا،مثل :يا ُّ
      َو َم ٍّ
 النجاح مثابر ٌة ،أ� ْو ن َِكر ًة َمقصو َد ًة مثل:
جاح مثابر ٌة ،يا عل ّيون� ،إ ّن
َ
ُمثابر ٌة ،يا عل ّيان� ،إ ّن ال ّن َ
شامت� ،إ ّن ال أ� ّيا َم ُد َو ٌل ،يا شامتان� ،إ ّن ال أ� ّيا َم ُد َو ٌل ،يا شامتون� ،إ ّن ال أ� ّيا َم ُد َو ٌل.
يا
ُ
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نماذج إ� ْعراب ّي ٌة:
ُ
نت في ِجها ٍد.
 الح ِّق� ،أ َ
 -١يا قائ َل َ
ُ ٍ
لى الس ِ
من ال�إ ِ
عراب.
بني َع
يا:
كون ،لا  َمح َّل لَ ُه َ
ُّ
حرف نِداءَ ،م ٌّ
ضاف.
اهر ُة على � ِآخ ِر ِه؛ وهو ُم ٌ
قائ َلُ :منا ًدى َمنصوبَ ،وعلام ُة نص ِب ِه الف ْتح ُة الظّ َ
ضاف �إل ْي ِه مجرو ٌر َوعلام ُة ج ِّره ِال َكسرةُ الظّاهر ُة على � ِآخ ِر ِه.
الح ِّقُ :م ٌ
َ
علي ،ا ْق َر�أ ال ِّرسال َة.
 -٢يا �أبا ٍّ

 الخمس ِة ،وهو ُمضاف.
�أباُ :منا ًدى
من ال� أ ْسما ِء َ
لف؛ ل�أنَّ ُه َ
منصوب ،و َعلام ُة نص ِب ِه ال� أ ُ
ٌ
مضاف �إلي ِه َمجرو ٌر ،و َعلام ُة َج ِّر ِه ال َكسرةُ.
علي:
ٌ
ٍّ
َّرس� ،أ ْب ِش ْر.
� -٣أيا فا ِهماً الد َ
ُ ٍ
على الس ِ
من ال�إ ِ
عراب.
مبني
�أيا:
كون ،لا  َمح َّل ل ُه َ
ُّ
حرف نداءٌّ ،
منصوب ،و َعلام ُة نص ِب ِه الفتح ُة؛ ل�أنَّه شبي ٌه بال ُم ِ
ضاف ،وفاع ُل اس ِم الفاع ِل
فا ِهماًُ :منا ًدى
ٌ
نت.
تقدير ُه �أ َ
َضمي ٌر ُمس َت ِت ٌر ُ
اهر ُة على � ِآخ ِر ِه.
َّرس :مفعو ٌل ب ِه
منصوب ،وعلام ُة نصب ِه الفتح ُة الظّ َ
ٌ
الد َ

تواض ْع.
 -٤يا مح ّمدَُ ،
لى الس ِ
من ال�إ ِ
عراب.
حرف ندا ٍءَ ،مب ِن ٌّي َع
يا:
ُ
كون ،لا  َمح َّل لَ ُه َ
ُّ
لى الض ِّم في َمح ِّل ن ٍ
َصب.
مبني َع
َّ
ُمح ّمدُُ :منا ًدىٌّ ،
 -5يا ُمسلمونَ ،ات َِّحدوا.
مبني على الواوِ ،ل�أنَّه جم ُع مذكّ ٍر سال ٌم ،في َم َح ِّل ن ٍ
َصب.
مسلمونَُ :منادىٌّ ،
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تدريبات:
ٌ
َتدريب ()١
َستخرج ال ُمنادى فيما ي�أتي ،ونُب ّي ُن نَو َع ُه:
   ن
ُ
َ
َ
َ ۡ َ َّ ۡ َ ُّ ٓ َّ َ َ َ َ ۡ
ۡ ۡ
سن َ
ََ َ َۡ ُ
يإبۡ َرٰه ُ
َ -١
ِيم  ١٠٤قد صدقت
ني.»١٠٥
ٱلر ۡءيَا ۚ إِنا كذٰل ِك ن ِزي ٱل ُمح ِ ِ
قال تعالى« :ونٰدينٰه أن ٰٓ ِ

										
شارك ،ا ْن َتبهْ ،ولخِّ ْص ما ُي ُ
 -2يا ُم ُ
قال.

(الصافات)١٠٥ -١٠٤:

 ،اج َت ْ
هد.
طالب ال ِع ْل ِم ْ
 -٣يا َ
بين ِع َ
 الس ْبق ِ ِع ْق ُ
بان            ( أ�بو ال َبقاءِ ال ُّرنْدي)
 -4يا ِ
راك َ
تاق الخَ ْي ِل ضا ِم َر ًة      ك أ�نَّها في َمجالِ َّ
َتدريب ()٢

َستخرج ال ُمنادى في كُ ٍّل ِم ّما ي�أتي ،ونُب ِّي ُن ُح ْك َم ُهَ ،و َعلام َة �إعرابِ ِه �أ ْو بِنائِ ِه:
   ن
ُ
من أ� ًسى ن ْنسى أ�سانا             (بشارة الخوري)
سطين ا ّلتي ِكدنا ِلما        كابدتْه ْ
 -1يا ِف َل ُ
فراس الح ْمداني)
قي ال أ�سي ُر!                 ( أ�بو
قاك َغ ْي ٌث
 -2أ�يا أ� َّم ال أ�سي ِر َس ِ
َ
   ب ُِك ْر ٍه ِم ْن ِك ما َل َ
تعشق َ
قبل الع ْي ِن أ� ْحيانا             (بشّ ار بن برد)
عاشق ٌة   وال أ� ْذ ُن ُ
 الحي ِ
 -3يا قو ُم أ� ْذني ِل ِ
بعض ِّ
زيت خ ْير ًا.
 -4يا ُمطيع ًا والد ْيهُ ،ج َ
 -٥يا مناضلانِ  ،ار َفعا ال َع َل َم.
َتدريب ()٣
ٍ
ِ
مضاف ،ونَض ِب ُط ُه بالشَّ كلِ:
بالمضاف �إلى منا ًدى
   نُح ّو ُل ال ُمنادى الشَّ بي َه
َ
 الس ّيار َة ،لا تَته َّو ْر.
سيجزيك ال ّل ُه خ ْير ًا.
واسع ًا َصد ُر ُه،
 -١أ�يا ِ
 -٢يا قائد ًا ّ
 -٤يا با ِني ًا ُمستقب َل َكَ ،س ُتد ِر ُك غاي َت َك.
دب ،أ�ت ِْح ْفنا َبطرائ ِف ِه.
تب ال أ� ِ
 -٣يا قارئ ًا ُك َ
ضاحك ًا ِس ُّنهُْ ،قد أ� ْس َع ْدتَنا با ْب ِتسام ِت َك.
 -٥يا ِ
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َتدريب ()٤
  نُك ِّو ُن ُج َملا ً ِمن �إنشائِنا َتشتم ُل على ما ي�أتي:
بالمضافُ ،منادى نكرة َمقصودة.
منادى عَ لم ُمفرد ،منادى ُمضاف ،منادى شبيه ُ
َتدريب ()٥
ُعرب ما تح َته ُخطوط فيما ي�أتي:
  ن ُ
 -١أ� ُمع ِّل َم ال أ�جيالِ  ،أ�بش ْر بال َفو ِز.
 الس َلع.
 -٣أ�يا ُ
بائع ،لا تح َت ِك ِر ِّ

في.
 الص َ
صالح ،اخت ِر َّ
 -٢أ� ْي ُ
ديق ال َو َّ

ال�ملاء:
إ
* نَخْ تا ُر ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
ناس َب َة لِم ْلء الفرا ِغ ِم ّما َب ْي َن القوس ْينِ فيما َي�أْتي:
َ -١م ْعشَ َر الشَّ ِ
ِمث َل خال ِد بنِ  الولي ِد(                     .كونوا ،كونو)
باب
        (�ألو� ،أولو)
َع ْز ٍم شدي ٍد             .
 -٢ال ُمجا ِهدون
-٣

طالبان ُمؤ ّدبان و ُم ْج َت ِه ِ
ِ
دان(                                   .هاذان ،هذان)

  قوا َعد ُه ُم َتشَ ِّعبة.
 -٤ال َّن ْح ُو َس ْه ٌل  ،
ص ِم ْن ُدها ِة ال َع َر ِب         .
-٥
ب ُن العا ِ
ُ -٦م َح َّم ٌد

ين                .
َع ْبدُ الل ِه خا َت ُم ال َّنب ّي َ

    (لك ّن ،لاك ّن)
     ( َع ْمروَ ،ع ْم ُر)
        (اب ُن ،ب ُن)

�أبي َب ْك ٍر بِ ِ
ذات ال ِّنطا َقينِ (                      .بن ُة ،ابن ُة)
ماء
 -٧لُ ِّق َب ْت �أ ْس ُ
ِ
عا  (ابنَ ،بن)
 الكرا ِم �ألا  َتدنو َف ُت ْب ِص َر ما      َق ْد َحدَّثو َك؟ َفما را ٍء َك َم ْن َس ِم
 -٨يا
َ
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ال َوحد ُة

السادسة
ّ

اج ِتماعي ٌة
داب ْ
آ� ٌ

داب ،وال�أخْ ِ
نجاح ال َع ِ
عات كُلُّها بِال� آ ِ
لاقات ب ْي َن �أفرا ِدها،
سب ُب
َتحيا ال ُمج َت َم ُ
ِ
لاقَ ،فهي ِعما ُد َبقائِهاَ ،و َ
وتُشَ ِّك ُل َم ْن َه َج حيا ٍة ُم ِ
ٍ
تكاملا ً َي ْصلُ ُح لِ ُك ِّل ٍ
ِ
ماعات ،بِها َت ْن َت ِش ُر
والج
زمان
داب ضرور َّي ٌة ِلل�أفرا ِد َ
ومكان ،وهذ ِه ال� آ ُ
ال َمح ّب ُة ،و َت ُع ُّم الفَضيل ُة ،و َيكونُ ال ُمج َت َم ُع في من�أًى ِم َن ال ِف َتنِ والشُّ رورِ.
ِ الس ِ
وال� أ
حاديث الّتي ب ْي َن �أيدينا َت َتناو ُل بعضاً ِم ْن هذ ِه ال� آ ِ
لوكات
ُ
داب ،ف َتدعو �إل ْيها ،وتُح ِّذ ُر ِم ْن بعض ُّ
ِ السوي ِة.
ْ
الاجتماع ّي ِة َغ ْير َّ
َ 1ع ْن �أبي ُه َر ْي َر َة َ -ر ِض َي اللَّ ُه َع ْن ُه -قا َل :قا َل َرسو ُل اللَّ ِه َ -صلّى اللَّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم �« :-إِنَّ اللَّ َه َتعالى َيقو ُل
ف �أعو ُد َك َو�أنْ َت
َت ُع ْدنيَ :ت ُز ْرني.
َي ْو َم القيا َم ِة :يا ْب َن �آ َد َمَ ،مرِضْ ُت َف َل ْم َت ُع ْدني .قا َل :يا َر ِّبَ ،ك ْي َ
ِض َف َل ْم َت ُع ْد ُه� ،أما َع ِل ْم َت
َر ُّب العالَ َ
مين؟! قا َل� :أما َع ِل ْم َت �أ َّن َع ْبدي فُلاناً َمر َ
ف �أ ْط ِع ُمكَ َو�أنْ َت َر ُّب
 ،اس َت ْط َع ْم ُتكَ َف َل ْم تُ ْط ِع ْمني .قا َل :يا َر ِّبَ ،ك ْي َ
�أنَّكَ لَ ْو ُع ْد َت ُه لَ َو َج ْد َتني ِع ْن َد ُه؟ يا ْب َن �آ َد َم ْ
 اس َت ْط َع َمكَ َع ْبدي فُلا ٌن َف َل ْم ُت ْط ِع ْم ُه؟ �أما َع ِل ْم َت �أنَّكَ لَ ْو �أ ْط َع ْم َت ُه لَ َو َج ْد َت
العالَ َ
مين؟! قا َل� :أما َع ِل ْم َت �أنَّ ُه ْ
مين؟! قا َل:
ف �أ ْسقيكَ َو�أنْ َت َر ُّب العالَ َ
 ،اس َت ْس َق ْي ُتكَ َف َل ْم َت ْس ِقني .قا َل :يا َر ِّبَ ،ك ْي َ
ذلِكَ ِع ْندي؟ يا ْب َن �آ َد َم ْ
ْاس َت ْسقا َك َع ْبدي فُلا ٌن َف َل ْم َت ْس ِق ِه ،أ�ما �إِنَّكَ لَ ْو َس َق ْي َت ُه َو َج ْد َت ذلِكَ ِع ْندي»             .
ُسيَ :ر َوا ُه ُم ْس ِلم)
ٌ
(حديث قُد ّ

				
بيعة الس ِاع ِد ِّي َ -ر ِض َي اللَّ ُه َع ْن ُه  -قا َلَ « :ب ْينما ن َْح ُن ِع ْن َد َر ِ
سول اللَّ ِه َ -صلّى
َ ٢ع ْن �أبي �أ َس ْي ٍد مالك بن َر
ّ
جاءه َر ُج ٌل ِم ْن َبني َس َل َم َةَ ،فقا َل :يا َرسو َل اللّ ِه،
اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم � -إِ ْذ
َ
�أ َب ُّر ُهما� :أ ِصلُ ُهما َو�أ ْح ِس ُن �إِلَ ْي ِهما.
 ،الصلا ُة
شيء �أ َب ُّر ُهما بِ ِه َب ْع َد َم ْوتِ ِهما؟ قا َل « :نَ َع ْم
َه ْل َب ِق َي ِم ْن بِ ِّر �أ َب َو َّي
َّ
ِ
ِ
ٌ
ُ
ْ
ِ
ِ
ضاء َو ِص َّي ِت ِهما.
م
�
ما:
ه
د
ه
ع
ذ
َا
ف
ن
�
إ
إ
َ
ْ
ْ
ُ
اس ِتغْفا ُر لَ ُهماَ ،و�إِنْفا ُذ َع ْه ِد ِهما ِم ْن َب ْع ِد ِهماَ ،و ِص َل ُة ال َّر ِح ِم
َع َل ْي ِهماَ ،وال ِ ْ
ا توص ُل �إِلّا بِ ِهماَ ،و�إِ ْكرا ُم َصدي ِق ِهما».
الَّتي َل َ
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   ( َروا ُه �أبو داود)

الظّ ّن :الاعتقا ُد بِ َغ ْي ِر دليلٍ .

صلّى الل ُهَ ٣ع ْن �أبي ُه َر ْي َر َة َ -رضي الل ُه َع ْن ُه� -أ َّن َرسو َل اللَّ ِه َ
عي في
َت َح َّسسوا :من ال َّت َح ُّسس،
َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -قا َل�« :إياكُ ْم وال َّظ َّن ،فانَّ ال َّظ َّن �أ ْك َذ ُب الْ َح ِ
َّ
ديث،
وهو الس ُ
ج ْم ِع ال�أخبارِ.
حاسدواَ ،ولا َ َتبا َغضواَ ،ولا َ
َولا َ َت َح َّسسواَ ،ولا َ َت َج َّسسواَ ،ولا َ َت َ
َت َج َّسسوا :من ال َّت َج ُّسس ،وهو تت ُّب ُع ال َع ْو ِ
رات،
ِ
(رواه البخار ّي)
كونوا عبا َد اللَّ ِه �إِخْ واناً»                  .
َتدا َبرواَ ،و
ُ
والبحث عنها.
ُ
				
َتدا َبروا :من التّدا ُبر :وهو التّعادي والتقا ُطع.
َ    ٤ع ْن �أبي َسعي ٍد الْ ُخ ْد ِر ِّيَ ،ر ِضي اللَّ ُه َع ْن ُه ،قا َلَ « :ب ْي َنما ن َْح ُن في َس َف ٍر َم َع َر ِ
سول اللَّ ِه َ -صلّى اللّ ُه
جاء ُه َر ُج ٌل َعلى ِ
ِف َب َص َر ُه َيميناً
راح َل ٍة َف َج َع َل َي ْصر ُ
ينظر �إلى َم ْن َح ْولَ ُه
َي ْصر ُ
َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم � -إِ ْذ َ
ِف َب َص َر ُهُ :
     َط َلباً لل َع ْو ِن والمساعد ِة.
َو ِشمالاًَ ،فقا َل َرسو ُل اللّ ِه َ -صلّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم َ « :-م ْن كا َن َم َع ُه
حاج ِة ِ
صاح ِبه.
َفضْ ُلَ :زائِد َعلى َ
َفضْ ُل َظ ْه ٍر َف ْل َي ُع ْد بِ ِه َعلى َم ْن لا  َظ ْه َر لَه،و َم ْن كا َن لَ ُه َفضْ ُل زا ٍد َف ْل َي ُع ْد
َف ْل َي ُع ْد به :فليتصدّق به.
بِ ِه َعلى َم ْن لا زا َد َل ُه  ،قا َلَ :ف َذك ََر ِم ْن �أ ْص ِ
َر�أ ْيناَ :ظ َننّا.
ناف ِ
كرَ ،حتّى
 المال ما َذ َ
لا ح َّق لِ� أ َح ٍد ِمنّا في َفضْ لٍ »             .
َر�أ ْينا �أنَّ ُه َ
										
صلّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -قا َل:َ ٥ع ْن �أبي ُه َر ْي َر َة َ -رضي الل ُه َع ْن ُه� -أنَّ ال َّنبي َ
«والل ِه لا  ُيؤ ِْم ُن ،والل ِه لا  ُيؤ ِْم ُن ،والل ِه لا  ُيؤ ِْم ُن ،قي َلَ :م ْن يا َرسو َل الل ِه؟ قا َل:

«الَّذي لا ي�أ َم ُن جا ُر ُه َبوائِ َق ُه».
											

( َروا ُه ُم ْس ِلم)

بوائِقُ :مفردها بائِقة ،وهي
الشُّ رور.
( ُم َّت َف ٌق َع َل ْي ِه)
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ ال� أ ْسئ َل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
حيح ِة فيما َي�أْتي:
حيح ِةَ ،و�إِشا َر َة (×) �أما َم ال ِعبا َر ِة َغ ْير َّ
 1ن ََض ُع �إِشا َر َة (√) �أما َم ال ِعبا َر ِة َّ
ِ الص َ
 الص َ
ِ
ُسي لل ِه تبار َك و َتعالى            )        (                                .
�أ -اللّ ْف ُظ وال َم ْعنى
في الحديث ال ُقد ِّ
ب -بِرُّ ال�إ ِ
نسان بِوالد ْي ِه ين َتهي بِموتِ ِهما)        (                                          .
ج -ال َم ْقصو ُد بِـ ( َظ ْهرٍ) في ِعبار ِة « َم ْن كا َن َم َع ُه َفضْ ُل َظ ْه ٍر َف ْل َي ُع ْد بِ ِه َعلى َم ْن لا  َظ ْه َر لَه» هو
(        )                         
الما ُل.
د -نَفى ال ّرسو ُل ِص َف َة ال�إ ِ
يمان َع َّم ْن ُيس ِّب ُب ال�أذى لِجيرانِ ِه)        (                         .
٢

٣
٤
٥
٦

ديث الّذي يدو ُر َح ْو َل كُ ٍّل ِم ّما ي�أتي:
 الح َ
نُ َع ِّي ُن َ
�أَ -ح ِّق الجارِ  .
ِ الس ِ
ِ السويّ ِة.
لوكات ْ
 الاجتماع ّي ِة َغ ْير َّ
ب -ال َّتحذي ِر ِم ْن بعض ُّ
جَ -فضْ لِ عيادة المريضِ.
خرين.
د -ال�إ يثارِ ،ومواسا ِة ال� آ َ
ِ
ِ
في الحديث ال� أ ّو ِل.
 الفئات الّتي حثّنا الل ُه سبحانَه وتعالى على الاهتما ِم بها
  نَ ْذك ُُر
  نَ ْذك ُُر ُص َو َر بِ ِّر الوالدينِ َب ْع َد موتِ ِهما.
 الخامس.
عنها الحديث
  نُ َع ِّد ُد ال�أمو َر الّتي نَهانا
ُ
ُ
حاديث ما يتّف ُق و َمعنى كُ ِّل �آي ٍة ِم َن ال� آ ِ
  ن َْس َتخْ ر ُِج من ال� أ ِ
يات ال�آتي ِة:

�أ -قال تعالى﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾                                   (ال�إ سراء)24:

ب -قال َتعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾
ج -قال تعالى ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾                               (الحديد)7 :
(الحجرات)١٢:
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ُجيب َعنِ  ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ثُمَّ ن ُ
ذا مات ا ْب ُن �آ َد َم انْ َق َط َع َع َملُ ُه �إلّ ِ
ا م ْن ث ٍ
ِ
َ
َلاث:
 ارتباط
 1ن َو ِّض ُح
 الحديث الثّاني بقول ِه �« :إ
َ
َص َد َق ٍة جاري ٍةَ ،و ِع ْل ٍم ُي ْن َت َف ُع بِ ِه ِم ْن َب ْع ِد ِهَ ،و َولَ ٍد صالِ ٍح َي ْدعو لَ ُه»(              .متّف ٌق عليه)
لا ح َّق لِ� أ َح ٍد ِمنّا في َفضْ لٍ ».
«حتّى ر�أ ْينا �أنَّ ُه َ
ُفس ُر العبارةَ ال�آتي َةَ :
 2ن ّ
ِ
ِ
بثلاث ُط ُر ٍق ،نذك ُُرها.
س
� 3أكّدَ ال ّرسو ُل  ح َّق الجا ِر
في الحديث الخام ِ
نوض ُح المقصو َد بِ ُك ٍّل ِم ّما ي�أتي:
ِّ ٤
�أ�« -أما َع ِل ْم َت �أنَّكَ لَ ْو ُع ْد َت ُه لَ َو َج ْد َتني ِع ْن َد ُه؟».
ِف َب َص َر ُه َيميناً َو ِشمالاً».
بَ « -ف َج َع َل َي ْصر ُ

ج�« -إياكُ ْم وال َّظ َّن ،فانَّ ال َّظ َّن �أ ْك َذ ُب الْ َح ِ
ديث».
ماعي في الحدي َث ْينِ  ال� أ ّو ِل ،والث ِ
ّالث.
 ٥ن َُب ِّي ُن ُص َو َر التّكافُلِ ْ
 الاج ِت ِّ
ثالثاً -اللُّ َغ ُة:
س فيما ي�أتي:
حيحة م ّما َب ْي َن ال�أقوا ِ
  -1نَختا ُر ال�إ جا َب َة ّ
 الص َ
ر ،استفهامَ ،تحذير)
سلوب الوار ُد في ِعبار ِة�( :إياكُ ْم وال َّظ َّن)؟                           (�أ ْم ْ
�أ -ما ال� أ ُ
«اس َت ْسقا َك َع ْبدي فُلا ٌن َف َل ْم
(اس َتسقى) في ُجمل ِةْ :
ب -ما ال َم ْعنى ال ُمستفا ُد ِم َن ال ّزيادة في ْ
لب ،ال ُمشارك ُة ،ال ُمبالَ َغ ُة)
َت ْس ِق ِه»؟
   (الطّ ُ

 اس ُم ال�إ شارة (ذلِكَ ) في ُجمل ِة�« :أما �إِنَّكَ لَ ْو َس َق ْي َت ُه ل َو َج ْد َت ذلِكَ ِع ْندي»؟
ج -علا َم يعو ُد ْ
                                                                           (الث ِ
ّواب ،ال َمريضِ ،الما ِء)
وخب َر ُه فيما ي�أتي:
 -2نس َتخْ ر ُِج
َ
 الحرف النّ ِاس َخ ،ثُ َّم نُع ّي ُن ْ
 اس َم ُهَ ،
ِض َف َل ْم َت ُع ْد ُه؟».
«�أما َع ِل ْم َت �أ َّن َع ْب ِد َي فُلاناً َمر َ
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َن ٌ
شاط:
ض كُ ُت ِب ال� أ ِ
خرج ِم ْنها ثلاث َة �أ
حاديث حو َل
نَعو ُد �إِلى َبع ِ
َ
حاديث ال َن َبو َّي ِة الشّ ريف ِة ،ثُ ّم ن َْس َت ُ
ِ
ال�إ
حسان �إلى الجارِ.

القواع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة

تح َت ُه ُخ ٌ
طوط فيما ي�أْتي:
َن ْقر�أَ ،و َن َت�أ َّم ُل ما ْ

الاس ِت ْثناء
ْ

الاس ِت ْثناء بـ ( إ�لا)
ْ
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الاس ِت ْثناء بـ (غير ،سوى)
ْ

أ� َّو َلاً

أ� َّو َلاً

قاء �إلّا خالِداً.
 -عا َد ال� أ ْص ِد ُ

قاء َغ َيرِ /سوى خالِ ٍد.
 -عا َد ال� أ ْص ِد ُ

ثاني ًا

ثاني ًا

�أ -ما عا َد ال� أ
صدقاء �إلّا خالدٌ /خالداً.
ُ
قاء �إلا خالِدٌ /خالِداً؟
ب -هل عا َد ال� أ ْص ِد ُ
قاء �إلا خالِدٌ /خالِداً.
ج -ما عا َد ال� أ ْص ِد ُ

�أ -ما عا َد ال� أ
صدقاء َغ ُيرَ /غ َير خال ٍد.
ُ
قاء َغ ْي ُرَ /غ ْي َر خالِ ٍد؟
بَ -ه ْل عا َد ال� أ ْص ِد ُ
قاء َغ ْي ُرَ /غ ْي َر خالِ ٍد.
ج -ما عا َد ال� أ ْص ِد ُ

ثالث ًا

ثالث ًا

�أ -ما عا َد �إلا خالِدٌ.
ب -هل عا َد �إلا خالِدٌ؟
ج -ما ر�أ ْي ُت �إلا خالِداً.

�أ -ما عا َد َغ ْي ُر خالِ ٍد.
ب -هل عا َد َغ ْي ُر خالِ ٍد؟
ج -ما ر�أ ْي ُت َغ ْي َر خالِ ٍد.

ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
لت معنى (عا َد ال� أ
عرفت �أ َّن
صدقاء �إلّا خالداً ).في العمو ِد ال�أيمن من المجموع ِة ال�أولى،
ُ
�إذا ت�أ ّم ُ
ُ
سلوب الاستثناء ،ويتك ّو ُن
سلوب �أ َ
ال ُمراد هو �أ َّن ك َّل ال�أصدقاء قد عادوا باستثناء خالد ،و ُيس ّمى هذا ال� أ ُ
عناصر رئيس ٍة هي:
من ثلاث ِة
َ
�أ -ال ُمستثنى ِم ْن ُه ،وهو كلمة ( ال�أصدقاء) في هذه الجملة.
ب� -أداة الاستثناء ،وهي (�إلّا) في هذه الجملة.

جـ -ال ُمستثنى ،وهو (خالداً) في هذه الجملة �أيضاً.
ٍ
مسبوق بنفي� ،أو بنهي،
غير
ى الاستثناء الذي ُيذكر فيه ال ُمستثنى
و ُيس ّم
منه الاستثناء التا َّم ،ف إ� ْن كان َ
َ
ُ
ي استثناء تا ّماً موجباً ،و ُي ُ
لاحظ �أ َّن حك َم ال ُمستثنى في ِمث ِل هذه الحالة ،عندما تكون
�أو استفهام ،س ّم
ً
�أداة الاستثناء (�إلّا) هو وجوب النصب.
عناصر الاستثناء الثلاث َة قد توافرت
و�إذا ت�أملنا �أمثلة المجموعة الثانية في العمود ال�أيمن ،وجدنا �أ َّن
َ
فيها ،غير �أ َّن هذه ال�أمثلة ُسبقت بنفي (ما)� ،أو باستفهام ( هل) ،و ُيس ّمى مثل هذا اللون من الاستثناء
الاستثناء التام غير الموجب ،وحكم المستثنى فيه �أنَّه يجو ُز �أ ْن َيكو َن بدلاً� ،أو ينصب على الاستثناء.
�أ ّما �أمثلة المجموعة الثالثة في العمود ال�أيمن ،فقد خلت ك ُّل جملة منها من المستثنى منه ،وتقدم
عليها نفي �أو استفهام ،و ُيسمى هذا اللون من الاستثناء الاستثناء ال ُمف َّرغ؛ �أي �أن ما قبل(�إلّا) يتف َّر ُغ
غير موجودة ،فـ (خالد) في الجملة (�أ) فاعل ،وكذلك في الجملة (ب)،
للعمل فيما بعدها ،فك�أن ّها ُ
وهو في الجملة (ج) مفعول به ،وهو ما يس ّمى �أسلوب الحصر في اللّغة.
و�إذا نظرنا �إلى المجموعة ال�أولى في العمود ال�أيسر ،وجدنا �أ َّن ك َّل جملة من جملها قد اشتملت
على المستثنى منه ،وهو (ال�أصدقاء) ،و�أداة الاستثناء وهي (غير �أو سوى) ،ومستثنى في الحقيقة
(خالد) ،غير �أ َّن كلم َتي غير وسوى من الكلمات الواجبة ال�إ ضافة ،فتج ّران ما بعدهما ،وت�أخذان حكم
المستثنى الواقع بعد �إلا ،فهما في ك ّل جملة من جمل المجموعة ال�أولى منصوبتان على الاستثناء؛ ل� أ ّن
الاستثناء تامّ موجب.
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وفي المجموعة الثانية من العمود ال�أيسر ،نجد �أنَّ المستثنى منه موجود ،و�أ َّن �أداة الاستثناء هي غير �أو
سوى ،لكن الاستثناء تامّ غير موجب ،فيجوز في (غير)  ما يجوز فيما بعد ( �إلّا) لو وجدت ،وهو ال�إ تباع
على �أنَّه بدل� ،أو النصب على الاستثناء ،فتعرب ( غير) في هذه ال�أمثلة بدلا ً �أو مستثنى ،والبد ُل هو �أح ُد
التوابع؛ �أي �أنَّه يتبع متبوعه ( المستثنى منه) هنا في ال�إ عراب.
وفي المجموعة الثالثة في العمود ال�أيسر ،نجد �أنّ المستثنى منه قد ُحذف ،وقد ُسبقت الجملة بنفي
�أو شبه النفي( الاستفهام) ،فالاستثناء ُمف ّرغ ،فتعرب غير في الجملتين(�أ،ب) فاعلاً ،وفي الجملة ( ج)
مفعولا ً به.
نس َت ْن ِت ُج:
 الاستثناء� :إخراج ما بعد (�إلّا) و�أخواتها من حكم ما قبلها.
عناصر رئيس ٍة ،هي:
سلوب الاستثناء من ثلاث ِة
َ
يتك ّون �أ ُ
أ� -المستثنى منه ،مثل :فاز المشاركون في المسابقة �إلّا واحد ًا.
ب -أ�داة الاستثناء� :إلّا ،غير ،سوى.
ج -مستثنى :فاز المشاركون �إلّا واحد ًا.
أ�نواع الاستثناء:
ِ
َهي� ،أو استفهام،
نفي� ،أو ن ٌ
�أ-الاستثناء التامّ الموجب :وهو ما ُذك َر فيه المستثنى منه ،ولم يتقدم عليه ٌ
وحكم ما بعد (�إلّا) وجوب النصب ،مثلَ :ت َف َّت َح ْت ال� أ ْزها ُر �إلا  َز ْه َرةً.
ب -الاستثناء التامّ غير الموجب :وهو ما ذكر فيه المستثنى منه ،وتقدّم عليه نفي� ،أو نهي� ،أو
استفهام ،وحكم ما بعد (�إلّا) جواز �إعرابه بدلا ً من ال ُمستثنى منه� ،أو نصبه على الاستثناء ،مثل :ما
لا نفسك.
ا علي /عل ّياً ،هل ت�أخر �أحد �إلا هاش ٌم /هاشماً ،لا تلو َم َّن �أحداً �إ
َ
تقدّم �أحد �إلّ ّ
ف فيه ال ُمستثنى منه ،وقد تقدّم عليه نفي� ،أو ما يشبه
ج -الاستثناء ال ُمف َّرغ (الحصر) :وهو ما ُح ِذ َ
تفوقت �إيمانُ؟
نجحت �إلّا سعاد ،هل
النفي ،ويكو ُن �إعرابه َو ْف َق موقعه في الكلام ،مثل:ما
ْ
ْ
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أ�دوات الاستثناء:
مبني على السكون ،لا محل له من ال�إ عراب.
�أ�( -إلّا) :وهي حرف استثناء ّ

ب( -غير)( ،سوى) :وهما اسمان واجبا ال�إ ضافة ،فما بعدهما مجرور بهما ،و�أ ّما هما (غير،
وسوى) فحكمهما في باب الاستثناء هو حكم المستثنى بعد (�إلّا) ،مثل:ص ّفق الطلاب
غير عصا ٍم؟
غير عصا ٍم ،وهل حضر ُ
غيرَ /
غير عصا ٍم ،ما صفق الطلاب ُ
َ

فائد ٌة
جر� ،إِذا لم تُ ْس َبق بِـ
من �أدوات الاستثناء (عدا ،وخلا ،وحاشا) :وال�أرجح اعتبارها �أ َ
حرف ٍّ
ذا س ِبقت بِـ (ما) المصدرية فهي في ال ّراجح
(ما) ،مثل :نز َل ال ّركّ ُ
اب خلا/عدا واح ٍد ،ف إ� ُ
�أفعال ،يكون فاعلُهما مستتراً وجوباً ،وينصب الاسم بعد ك ٍّل منهما على �أنَّه مفعول به
للفعل ،مثل :عا َد المسافرون ماخلا/ما عدا سالماً.

نماذج إ� ْعراب ّي ٌة:
ُ
� -1أ ْث َم ِ
رت ال� أ ْشجا ُر �إلّا شَ َج َرةً.
ال�أشجار :فاعل مرفوع ،وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على �آخره.
مبني على السكون ،لا محل له من ال�إ عراب.
�إلّا :حرف استثناءّ ،
شجرة :مستثنى منصوب ،وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
غير شجرة.
غيرَ /
 -2ما �أثمرت ال�أشجار ُ
غير :بدل من (ال�أشجار) مرفوع ،وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على �آخره.
ُ
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غير :مستثنى منصوب ،وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
َ
-3ما َن َز َل ِم َن القار ِِب �إلّا �أ ْح َمدُ.
�أحمدُ :فاعل مرفوع ،وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على �آخره.

تدريبات:
ٌ
َتدريب ()١
حيح َة فيما َي�أْتي:
نَخْ تا ُر ال�إ جا َب َة ّ
 الص َ
بالاستثنا ِء ال ُم َف َّر ِغ؟
 -١ماذا نَ ْعني ْ

 الم ْس َتثْنى ِم ْنهُ.
 الم ْس َتثْنى                  .ب -ما ُح ِذ َف في ِه ُ
أ� -ما ُح ِذ َف في ِه ُ
 الم ْس َتثْنى ِم ْنهُ                 .د -ما ُح ِذ َف في ِه أ�دا ُة الاس ِتثْناءِ.
ج -ما ُذ ِك َر في ِه ُ

� -٢أ ُّي ال�آتي ِة لَ ْي َس ْت ِم ْن �أ َد ِ
 الاس ِتثْنا ِء؟
وات ْ
أ�ِ -سوى                .ب -غير                   ج� -إ ّلا                    .د� -إنّما.
 الاس ُم ِ
 الواق ُع َب ْع َد �إلّ
ِ
 الموجب؟
ا في الاس ِتثْنا ِء التّا ِّم
ْ
 -٣ماذا  ُي ْع َر ُب ْ
بدلا             .جً -
أ�ُ -م ْس َتثْنى                   .بً -
حالا               .د -فاعل ًا       .
فيها الاس ُم الواق ُع َب ْع َد �إلّا بِ َو ْجهين؟
 الج َملِ  ال�آتِ َي ِة ُي ْع َر ُب
�  -٤أ ّي ُ
ْ
ا الم َت َك ِّسب               .ب -لم ُي َو ِاسني في ِش َّدتي �إ ّلا ال أ�صدقاء.
أ� -ن ُِح ُّب ال أ�دَبا َء �إ ّل ُ
ج -لا  ُت ْعجِ ُب ُ
ني الك ُت ُب �ِإ ّلا ال ّنا ِفع             .د -لا  َت ْل َق أ� َ
باس ٍم.
خاك �إ ّلا  ِب َو ْج ٍه ِ
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َتدريب ()٢
َ الاس ِتثْنا ِء فيما ي�أْتي:
نُب ّي ُن �أ ْركان ْ
        �أ -قال َتعالى﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾            (الزخرف)٦٧ :
غير الظّالِم   .
غاء لِ ْل َح ِّق �أ َح ٌد ُ
        ب -لا  َي ْر ِف ُ
ض ال�إ ْص َ
ا الب ْح َر ال َم ِّي َت.
تعيش ال�أسما ُك في كُ ِّل ال ِبحا ِر �إلّ َ
        جُ -
        د -كُ ُّل ال َم ِ
صائب َتهو ُن على الفَتى َغ ْي َر شَ ما َت ِة ال� أ ْعدا ِء.
        هـ� -أنْ َه ِت ال ِف َرقُ ال ّرياض ّي ُة َت ْدريباتِها ِسوى َفريقٍ ِ
واح ٍد.
َتدريب ()٣
في الج َملِ  ال�آتي ِة:
 الاس ِتثْنا ِء
ُ
ن َُب ِّي ُن نَ ْو َع ْ
 المصا ِئ ِب �إ ّلا ال ّن ْف َس َ
 الخبي َث َة.
أ�َ -ت َتصافى ال ُّن ُ
فوس أ�ما َم َ
عوب �ِإ َّلا بال أ�خْ لاقِ .
ب -لا تَسو ُد الشُّ ُ

صاح ِب ال َو ْج َه ْي ِن.
اس سوى ِ
ج -أ� ْح َت ِر ُم ال ّن َ
ميل �إ ٌ
ا الجاح ُد.
نسان �ِإ ّل
ِ
دَ -ل ْن َي َت َن َّك َر ِل ْل َج ِ

هـ -هَ ْل ُيماري في الحقيق ِة �إن ٌ
 المكاب ِر؟
ْسان غي َر ُ
َتدريب ()٤
نُ ْعر ُِب ما َت ْح َت ُه خطوط فيما َي�أْتي:
 الم َتف ِّوقون َجوا ِئ َزهُ م �ِإ ّلا اث َن ْي ِن كانا في ِر ْح َل ٍة.
أ� -ت ََس ّل َم ُ
بات ِسوى ا ْثن ْين.
بَ -ح َّل الطلبة الواجِ ِ
 الد ْر َس أ� ٌ
ج -ما َح َض َر َّ
حد غي ُر جاب ٍر.

ُ َّ ۡ َ َّ َ ٗ
َ ٰٓ َ ُّ َ ۡ ُ ّ ُ
د -قال تعالى« :يأيها ٱلمزمِل  ١ق ِم ٱلل إِل قل ِيل  »٢

         (الم َّز ِّمل)٢-١ :
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التّعبي ُر
التّقري ُر
روب ِ
 الحقائِقِ وال َم ْع ِ
مفهوم التّقريرِ :هو َض ْر ٌب ِم ْن ُض ِ
لومات
 الكتاب ِةَ ،ي َت َض َّم ُن َق ْدراً ِم َن َ
ض
ناء َعلى َط َل ٍب ُم َح َّد ٍد� ،أ ْو َغ َر ٍ
َح ْو َل َم ْوضو ٍع ُم َع َّينٍ � ،أ ْو شَ خْ ٍ
ص ُم َع َّينٍ � ،أ ْو حال ٍة ُم َع َّي َن ٍة ،بِ ً
َم ْقصو ٍد.
جالات ال َّت ْقرير:
َم
ُ

و اج ِتما ِع ٌّي أ�و ا ْق ِتصا ِد ٌّي.
َ   -1م ْوضوعٌ ِع ْل ِم ٌّي أ�و �إدا ِر ٌّي أ�و ِ
تاريخ ٌّي أ� ْ
َ -2و ْص ٌف ِلحال ٍة ُم َع َّي َن ٍة َك أ� ْن ت ُ
ريض ،أ� ْو حا َل ًة قانون َّي ًة أ� ْو حا َل َة ُم َو َّظ ٍف
َكون حا َل ًة َم ِ
رض َّي ًة ِل َم ٍ
أ� ْو َم ْسؤولٍ .

َ -3و ْص ُف ظا ِه َر ٍة ِع ْل ِم َّي ٍة فلسف َّي ٍة.
 الم ْد َر َس ِة.
ِ -4كتاب ُة َت ْقري ٍر َي َت َع َّل ُق بِما َيدو ُر في بي َئ ِة َ
 القائمين بها:
قارير ِم ْن َح ْي ُث َع َد ُد
َ
 التّ ُ
واح ٌد.
 -1تقارير َف ْر ِد َّية ُي َق ِّد ُمها َف ْر ٌد ِ
 -2تَقاري ُر َجما ِع َّي ٌة ِّ
يقد ُمها َم ْجموعَ ٌة ِم َن ال أ�فرا ِد.
وات ِكتا َب ِة التّقريرِ:
ُخ ُط ُ

لوب ِم ْنهُ؟ هَ ْل َي ُ
فصل ًا أ�و ُم ْج َمل ًا؟
ضوع ال َّتقرير:
ما الم ْط ُ
كون ُم َّ
َ
 -1ال إ� ْلما ُم ب َِم ْو ِ
بالم َوضو ِع َّي ِة ِّ
 الجوا ِن ِب الشَّ ْخ ِص َّية في ِكتاب ِة ال َّت ْقري ِر.
والد َّق ِة ،وعَ َد ُم �إدْ خالِ َ
 -2الا ْل ِتزا ُم َ
ضوع ،و َت ْوثي ُقها.
والحقا ِئ ِق ِ
 الم ْع ِ
ذات ِّ
لومات َ
 الص َل ِة َ
َ -3ج ْم ُع َ
بالم ْو ِ

رض ،وخا ِت َم ٍة)َ ،ونُ َذكِّ ُر
َ -4و ْض ُع �ِإطا ٍر ُم َح َّد ٍد لل َّت ْقري ِر :ب َِح ْي ُث َيشْ َت ِم ُل عَ لىُ ( :م َق ِّد َم ٍة ،وعَ ٍ
ب�أنَّ الخات َم َة َق ْد َتشْ َت ِم ُل على َر�أْي الكاتِ ِب ِحيا َل ما ُط ِل َب ِم ْن ُهَ ،و ِكتا َب ِة َت ْو ِصياتِ ِه.
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                       َتقري ٌر َح ْو َل ر ِْح َل ٍة ِسياح َّي ٍة
    مكانُ ال ِّر ْح َل ِة_______________________ :
زمانُ ال ِّر ْح َل ِة__________________:
 المشاركونَ       ____________________ :وقائِ ُع ال ِّر ْح َل ِة-----------------------------------:
كاب ،كي نُشاه َد �ألوانَ ال ُّت ِ
راث �أما َمنا ،ونَ ْك ُت ُب حكاي َته َع ْن
في يوم
َ
________ الموافق________،ح َّط ْت بِنا ال ِّر ُ
بيت لَ ْحم ،و َت ْب ُع ُد َع ْنها مساف َة َخ ْم َسة كيلومترات� ،إن ّها القري ُة
 البقع ِة من �أر ِ
غربي مدين ِة َ
ض ِف َل ْس َ
ه ِذ ِه ُ
طين الّتي َت ْجث ُم َّ
هذه الصخورَِ ،ف ُت َج ِّس ُد لنا �أشكالا ً غاي ًة في
في الصخورِ الّذي تُ ْح ِدثُ ُه الميا ُه َو ْف َق َصلا َبة
 الب ْتر
ُّ
ُّ
ال ِف َلسطين َّي ُة ( َبتّير) ِم َن َ
ال َّر ْو َع ِة والجاذب َّي ِة� ،أو �أنَّها ُس ِّم َي ِت القَري ُة بِ
ش ال ُّطيورِ) ،فعرائِ ُسها عيونُ الميا ِه ال ُم ْن َت ِشرة في رِحابِها
ْ
هذا الاس ِم ( ِم ْن ُع ِّ
و ُم َد َّرجاتِها ،وكان َْت لنا هذه الباق ُة ال ُّتراثِ َّي ُة الَّتي َسنزفُّها ِ
لعاشقِ  ال ُّت ِ
س واحد ٍة ِم ْنهاِ ،ه َي
راثَ ،و َس َن َت َحد َُّث عن عرو ٍ
عي ُن ما ٍء يتدفَّ ُق ماؤها في َم ْقصور ٍة َح َج ِر َّي ٍة ،و َي ْنف ُذ ِم ْن ِخ ِ
 القراح،
 الماء
َ
لال فُ ُّو َه ٍة خارج َّي ٍةَ .و َق ْفنا ِع ْندَها نَ ْر َت ِش ُ
ف َ
لالَ ،و ُر ْحنا نَ َت�أ َّم ُل ر ِْح َل َت ُه َع ْب َر َق ٍ
 الصافي بِمائِ ِه ال ُّز ِ
وانتهت �إلى
نوات شَ ق َّْت �أدي َم ال�أرضِ،
ْ
وقد ا ْر َت َو ْينا ِم ْن هذا ال َّن ِبع ّ
س بِ ِجوارِهاَ ،ف�أفا َدنا �أ َح ُد �أبنائِها بقوله :هذه
بِ ْرك ٍة َي َت َج َّم ُع
ساءلْ ُت عن بلاط ٍة في َو ْس ِط ال ِب ْر َك ِة ومقيا ٍ
فيها الماء ،و َت َ
ُ
 الج ِّو ِّي على
َالبلا َط ُة الَّتي َت َت َو َّس ُط َق ْع َر ال ِب ْر َك ِة تُ َح ِّد ُد نُ ْق َط َة ال ُع ْمقِ فيها ،لِ َي ِت َّم َت ْوزي ُع الميا ِه بِ َعدالَ ٍةَ ،و ْف َق ت�أثير َّ
ِ الضغ ِْط َ
ُم َس َّط ِح ال ِب ْر َك ِةَ ،ف َم ْن َي ْس َتقي ِم ْنها َو ِه َي َم ْل�أى �أ َّولا ً َي ْح َص ُل َعلى ما ٍء َعمي ٍم ،والثّاني َس َي ْح َص ُل على �أ َق ّل قُ ّوة وه َكذا،
 الض ِّخ.
لِذلكَ َم ْن َي ْسقي َز ْر َع ُه
في الصباحَ ،ففي اليو ِم التّالي َي ْسقي ِه في ال َمسا ِء ل َت َت َّو َز َع الميا ُه بِعدال ٍة َو ْف َق قُ َّو ِة َّ
َّ
 البساتي ُن َت َتشَ َّك ُل في ُمد َّر ٍ
جات حتّى تُصا ِف َح ِس َّك َة َحدي ٍد ُعثْمانِ َّي ٍة كان َْت َت ْربِ ُط يافا بالقدسَِ ،و ِه َي امتدا ٌد
وهذ ِه َ
لِ َخ ِّط ِ
س
 الحجازِ ،ولا  َتزا ُل
هذه الس َّك ُة َت ْع َم ُل حتّى َو ْق ِتنا ال ّراهنِ � ،إ ْذ شا َه ْدنا ال ِقطا َر َيشُ ُّق طري َق ُه عابراً ِم َن ال ُق ْد ِ
ِّ
وليس شُ َج ْير ًة بسيط َة
�إلى يافاَ .ولَ ْو َت َن َّز ْه َت َب ْي َن حقولِها ال ِّزراع َّي ِة َت ِجدُ الباذنْجان َ
َ البتّير َّي ،ولَ ُه ارتفا ٌع ِخ ْلت ُه َغ ْرساً َ
ِ
اريخ لُ َغ ًة
ِف هذا الباذنجا ُن
الارتفا ِع ،و ُعر َ
جوس في �أرجائِها �أ ْن َي ِج َد للتّ ِ
بالباذنجان البتّير ِّي .ولا  َيخْ فى لِ َم ْن َي ُ
منقوش ًة على ُج ْد ِ
ران هذه ال ُم َد َّر ِ
كالح ّما ِم ال ُّت ْر ِك ِّي ،و َمقا ِم �أ
بي اليزيد البسطامي ،وكي تكونَ ال ِّر ْح َل ُة ُم ْم ِت َع ًة
جاتَ ،
ّ
هذه المناظر الخ ّلا َب َة و�أنت َتحتسي فنجا َن
 استراحات ِم ْن على َم َن َّص ِتها ،تُشاه ُد
تتخلَّ ُل هذه ال ُّت ْح َف َة ال ُّتراث َّي َة
ٌ
َ
قص َتها.
قهوتِك وتمتش ُق قل َم الكتاب ِة
لتنقش َّ
َ
ِ
راث العال ِم ِّي لدى اليونسكو في عام  2014م لتكو َن مزا َر ُعشّ ِ
اق ال ُّت ِ
وفي الختا ِم ،لا َع َج َب �أن تُ ْد َر َج في ال ُّت ِ
راث
والسياح ِة ال ُتراثِ َّية.
والتّ ِ
اريخِّ ،

َن ٌ
شاط
نَعو ُد �إِلى �أح ِد كُ ُت ِب ال� أ ِ
خرج ِم ْنها حديثاً يتض ّم ُن َفضْ َل
حاديث ال َن َبو َّي ِة الشّ ريف ِة ،ون َْس َت ُ
ال ِّر ِ
باط في َب ْي ِت ال َم ْق ِدسِ.
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ال ِّزرا َع ُة المائِ َّي ُة

ال َوحد ُة
السابعة
ّ
ص:
   َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ

 ال�نْ ِ
َّ البشَ ِر َّي َة َع َر َف ِت ال ِّزرا َع َة َم َع ُوجو ِد إِ
 السائِ ُد
سان َعلى ال� أ ْرضَِ ،ف َق ْد َظ َّل الا ْع ِتقا ُد ّ
َر ْغ َم �أن َ
لِ� آ ِ
الض ْو ِء ِه َي
الهوا ِء َو َّ
واء �أكان َْت طي ِن َّي ًة �أ ْم َر ْم ِل َّي ًة� -إِضا َف ًة �إِلى الما ِء َو َ
 الس َ
لاف ِّ
س ٌنين �أنَّ ال ُّت ْر َب َة َ
ماء َو ِ
شاط ال ِّز ِ
مات ال َّن ِ
�أ َه ُّم ُم َق ِّو ِ
الباحثو َن
راع ِّيَ ،ولا  َت ِت ُّم ال ِّزرا َع ُة ِم ْن دونِها� .إِلى �أ ْن َت َو َّص َل ال ُع َل ُ
�إِلى َطري َق ٍة َجدي َد ٍة لِل ِّزرا َع ِة بِلا ُت ْر َب ٍةَ ،و ِه َي ال ِّزرا َع ُة في الما ِءَ ،م َع َت ْوفي ِر باقي ال ُم َق ِّو ِ
مات ال�أخْ رى
اللا ِز َم ِة لِ ُن ُم ِّو ال َّن ِ
بات.
قي الض ْو َء َعلى ال ِّزرا َع ِة المائِ َّي ِة ِم ْن َح ْي ُث َم ْفهو ُمهاَ ،و ُم َس ِّوغاتُهاَ ،وتِ ْق ِن ّياتُها،
َوه ِذ ِه ال َمقالَ ُة تُ ْل
َّ

َو َمزاياها.
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حام ٌل لِل َموا ِّد ال ُم َغ ِّذ َي ِةَ ،و ِ
بات َونُ ُم ِّو ِهَ ،و�إِنَّما ِهي َو َس ٌط ِ
س لِل ُّت ْر َب ِة َوظي َف ٌة ِ
واض َح ٌة في َبقا ِء ال َّن ِ
حاف ٌظ للما ِء،
لَ ْي َ
َ
�إِضا َف ًة �إِلى �أنَّها تُ ِ
لاح َو َع ِ
ْبيت ُجذورِ ال َّن ِ
ساع ُد في َتث ِ
ناص َر ِغذائِ َّي ٍة
تاج �إلي ِه ِم ْن َمعا ِد َن َو�أ ْم ٍ
باتَ ،و َت ْزوي ِد ِه بِما َي ْح ُ
راء بِال ِّزرا َع ِة ُم ْن ُذ ال َق ْر ِن
ْناء َع ْنها �إِذا  َت َّم �إِيجا ُد َو َس ٍط � َآخ َر َبديلٍ  ،ذلِكَ ما َت َو َّص َل �إِلَ ْي ِه ُ
ُمخْ َت ِل َف ٍةَ .و ُي ْم ِك ُن ْ
 الخ َب ُ
 الاس ِتغ ُ
الث ِّام َن َعشَ َرَ ،و ُه َو ما َف َت َح ال َمجا َل �أما َم َت َط ُّو ِر تِ ْقن ّي ِ
ِف بال ِّزرا َع ِة المائِ َّي ِة.
ات ال ِّزرا َع ِة دو َن تُ ْر َب ٍة� ،أ ْو ما ُعر َ
ضاف �إِلَ ْي ِه َمحالي ُل ال َّت ْغ ِذ َي ِة  -بي َئ ًة �أ ِ
باتات في الما ِء ال ُم ِ
بات ال َّن ِ
 اس ِتخْ دا ُمها ل ِ إِ�نْ ِ
ساس َّي ًة
ال ِّزرا َع ُة المائِ َّي ُة تِ ْق ِن َّي ٌة َي ِت ُّم ْ

تاج �إِلَ ْي ِه ِم َن ال َع ِ
البوتاسيو ِم
ناصر َّ
لِل ُّن ُم ِّو  -الّتي َت ُمدُّ ال َّن َ
بات بِ ُك ِّل ما َي ْح ُ
ِ الضرو ِر َّي ِة َوال ُم َغ ِّذ َي ِة لِ ُن ُم ِّو ِه؛ كَالف ُْسفو ِر َو ْ
الحدي ِد َوال ِّزنْ ِك َو َغ ْيرِها.
َو َ
باتات بِال ِّزرا َع ِة ِم ْن ِ
ماء ال َّن ِ
دون تُ ْر َب ٍة َب ْع َد ُظهو ِر كَثي ٍر ِم َن ال َمشا ِك ِل ال ُم َت َعلِّ َق ِة بِال ُّت ْر َب ِة؛ ِم ْن
َو َحديثاً ا ْه َت َّم ُع َل ُ
ِ
داء ِة نَ ْو ِع َّي ِتهاَ ،وزِيا َد ِة ُم َعد ِ
ض سا ِك َن ٍةَ ،و�أ ْع ٍ
حالات ال َّت َص ُّحرِ� ،إِضا َف ًة �إِلى
لوح ِةَ ،و
َت َل ُّو ٍثَ ،و�أ ْمرا ٍ
َّلات ال ُم َ
شابَ ،و َر َ
ص في ال َع ِ
ناصرِ ال ِغذائِ َّي ِة فيهاَ ،وبِالتّالي ِقلَّ ِة ُخصو َب ِتها،
َّ الاس ِتخْ دا َم ال ُم َت َك ِّر َر لل�أراضي ال ِّزرا ِع َّي ِة ُي َؤ ّدي �إِلى نَ ْق ٍ
أ�ن ْ
ِ
ِ الحاص ِل في َك ِّم َّي ِة ال َم ْز ِ
ٍ
َوكَذلِكَ
روعات بِ َس َب ِب ال َّتزا ُي ِد
ساحات �إِضا ِف َّي ٍة؛ لِ َتلافي ال َّن ْقص
 الحاج ُة �إِلى زِرا َع ِة ِم
َ
عن ُح ٍ
لاس ِتخْ دا ِم ال ُّت ْر َب ِة ،فكان َِت
 الس ِ
ِلى الب ْح ِث ْ
لول َبدي َل ٍة ْ
السكّانِ ِّي َّ
ُّ
ماء �إ َ
ريع ،فه ِذ ِه ال َعوا ِم ُل َو َغ ْي ُرها َد َع ِت ال ُع َل َ
رينَ .و ِ
َ الح ِ
لاحقاً �أ ْص َب َح ْت ه ِذ ِه
ال ِّزرا َع ُة المائِ َّي ُة �أ َحد ُ
لولَ ،وال َّت ْطبي ُق ال َع َم ِل ُّي لَها في ال َع ْق ِد الثّاني ِم َن ال َق ْر ِن ال ِعشْ َ
ال ِّزرا َع ُة َم ْعرو َف ًة َوشائِ َع ًة في كَثي ٍر ِم ْن ُد َو ِل العالَ ِم ُم ْن ُذ ُم ْن َت َص ِف ال َق ْر ِن الماضي.
ئيس َة الّتي َتقو ُم َع َل ْيها ال ِّزرا َع ُة المائِ َّي ُة ِه َي زِرا َع ُة ال َّن ِ
بات ُمباشَ َر ًة في الما ِءَ ،م َع ُوجو ِد َو َس ٍط
�إِنَّ ال ِف ْك َرةَ ال َّر َ
َتان �أ ِ
تان شائِ َع ِ
ساس َّي ِ
ما ِّد ٍّي َي ْس ُن ُد ُهَ .و ُهنا َك َطريق ِ
تان ،هما:
جاو ُز
ساح ِة ال ُم َ
واض بِ�أ ْبعا ٍد ُمخْ َت ِل َف ٍة َح ْس َب ال ِم َ
تاح ِة َوبِ ُع ْمقٍ لا  َي َت َ
واض المائِ َّي ُة� :إِ ْذ تُ َج َّه ُز �أ ْح ٌ
�أ َّولاً -ال� أ ْح ُ
عين َس ْن ِت ِم ْتر ًاَ ،و ُت َع َّب�أ بِالما ِء ال ُم ِ
ضاف �إِلَ ْي ِه ال َم ْحلو ُل ال ُم َغ ّذيَ ،و ُت َغطّى كُ ِل ّياً بِما َد ٍة َخفي َف ِة ال َو ْز ِن (كَالْبولِ ْسترين
أ� ْر َب َ
توض ُع فيها أ� ْو ِع َي ٌة ُم َثق ََّب ٌة ِم َن ال� أ ْس َف ِل َت ْح َتوي َعلى الشَّ ْت ِ
َّب بِثُ ٍ
أ�وِ ال ِفلّين) ال ُم َثق ِ
لاتَ ،و َت ْس َم ُح ه ِذ ِه
قوب ُم ْن َت َظ َم ٍة َ
 الحصى عا َد ًة إِل� ْسنا ِد ه ِذ ِه الشَّ ْت ِ
لات في ال� أ ْو ِع َي ِةَ ،وبِذلِكَ
الجذو ِر ِخلالَهاَ ،و ُي ْس َتخْ َد ُم َ
ال� أ ْو ِع َي ُة بِ ُمرورِ الما ِء َو ُ
ض
واء �إِلى الما ِء في ال� أ ْحوا ِ
ض لِ ْل َهوا ِء َف َي َت َعف ََّنَ .و ُي َض ُّخ َ
 اله ُ
َيكو ُن َج ْذ ُر ال َّن ْب َت ِة َمغْموراً في الما ِء َحتّى لا  َي َت َع َّر َ
 اس ِتخْ دا ُم ِم َض ٍ
ِحفاظاً َعلى نِ ْس َب ِة ال�أو ْك ِسجينِ  الّلا ِز َم ِة لل َّن ِ
خاص ٍة َك ِت ْلكَ  ال ُمس َتخْ َد َم ِة في
خّات َّ
باتاتَ ،و ُي ْم ِك ُن ْ
 السا ِك َن ُة).
ِ الس َم ِك ال َم ْنزِلِ َّي ِةَ .و ُي ْط َل ُق َعلى ه ِذ ِه ال َّطري َق ِة (ال َمزا ِر ُع المائِ َّي ُة ّ
�أ ْحواض َّ
بلاس ِ
 البلاس ِ
توض ُع
نابيب
تيك َّي ُة� :إِ ْذ تُ ْز َر ُع ال َّن ُ
تيك َّي ٍة َب ْع َد َتثْقي ِبها بِشَ ْكلٍ ُم ْن َت َظ ٍمَ ،و َ
نابيب ْ
ْ
باتات في �أ َ
ثانياً -ال� أ ُ
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فيها ال� أ ْو ِع َي ُة ال ُم َثق ََّب ُة الّتي َت ْح َتوي َعلى الشَّ ْت ِ
ف �إِ ّما بِ َطري َق ٍة �أفُ ِق َّي ٍة
لاتَ ،و َ
نابيب َب ْع ِضها َم َع َب ْعضٍَ ،وتُ َص ُّ
توص ُل ال� أ ُ
 الماء َع ْب َر ال� أ ِ
نابيب بِوسا َط ِة ِم َضخَّ ِة ِميا ٍه؛ لِ َيعو َد َم َّر ًة أ�خْ رى �إِ َل ْيها َف ُي َض َّخ
ُم َتوا ِز َي ٍة أ� ْو َه َر ِم َّي ٍة أ� ْو َعمو ِد َّي ٍةَ .و ُي َم َّر ُر ُ
ف ه ِذ ِه ال َّطري َق ُة بِـ (ال َمزا ِر ِع المائِ َّي ِة ال ُم َت َح ِّر َك ِة).
ِم ْن َجدي ٍدَ ،وتُ ْع َر ُ
راو ُح ِم ْن (ِ )%90- 70م ْن َك ِّم َّي ِة ال ِميا ِه ال ّلازم ِة لِل ِّر ِّي
�إِ َّن َفوائِدَ ال ِّزرا َع ِة المائِ َّي ِة كَثير ٌة ِج ّداً؛ َف ِه َي تُ َوفِّ ُر ما َي َت َ
بِال ِّزرا َع ِة ال َّت ْقلي ِد َّي ِةَ .و َي ْن ُت ُج َعنِ  ال ِّزرا َع ِة المائِ َّي ِة َك ِّم َي ٌة �أ ْك َب ُر ِم َن ال َمحاصيلِ ؛ َك ْونَ ال َّن ْب َت ِة َت�أْ ُخ ُذ ال َع ِ
ناص َر ال ِغذائِ َّي َّة
ال ّلا ِز َم َة لِ ُن ُم ِّوهاَ ،وبِال َك ِّم ّي ِ
تاج ال َم ْح ِ
صول نَ ْف ِس ِه �أ ْك َث َر ِم ْن َم َّر ٍة ِخلا َل
ات الّتي َت ْح ُ
تاجها ِف ْعل ِّياًَ ،وكَذلِكَ �إِ ْمكانِ َّي ُة �إِنْ ِ
ساح ِة ال ِّز ِ
العا ِم ِ
راع َّي ِة لِزِرا َع ِة َع َد ِد الشَّ ْت ِ
لات نَ ْف ِسها
تاج َت ْقريباً �إِلى ثُلُ ِث ال ِم َ
 الواح ِدَ ،وفي ال ِّزرا َع ِة المائِ َّي ِة ن َْح ُ
الج ْهدَ ال َم ْبذو َل في َم ِ
لاو ًة َعلى
ُمقا َرنَ ًة بِال ِّزرا َع ِة ال َّت ْقلي ِد َّي ِة� ،إِ ْذ تُ َوفِّ ُر َع َد َد ال ُع ّم ِال َو ُ
راح ِل ال ِّزرا َع ِة ال ُمخْ َت ِل َف ِةَ ،ع َ
 الحشَ ِ
مال ُم ِ
ِلى اس ِت ْع ِ
ِغ ِ
تاج َمحاصي َل ِص ِّح َّي ٍة َوخالِ َي ٍة ِم َن
ياب
رات ،ال� أ ْم ُر الّذي َي َت َرت َُّب َع َل ْي ِه �إِنْ ُ
بيدات َ
َ
 الحاج ِة �إ ْ

ال ُم ِ
 الحشَ ِر َّي ِة.
بيدات َ
 المال في َم ِ
َب ْي َد �أنَّ ال ِّزرا َع َة المائِ َّي َة َت ْن َطوي َعلى َب ْعضِ ال َّتحد ِ
 اس ِتثْماراً كَبيراً ِم َن ِ
راح ِلها
ّيات؛ �إِ ْذ َت َت َطلَّ ُب ْ
حال �إِصا َب ِة �إ ْحداها بِ�آ َف ٍة ز ِ
ال�أولىَ .وكَذلِكَ َف إِ�نَّ انْ ِتقا َل ال َع ْدوى �إِلى ن ِ
َباتات ال َم ْز َر َع ِة َيكو ُن َس ْهلا ً في ِ
ِراع َّي ٍة،
رات تِ ْق ِن َّي ٍة لِ َض ِ
هارات عالِ َي ٍة َو ِخ ْب ٍ
 الضرو ِر ِّي ال َّت َم ُّت ُع بِ َم ٍ
َفاء ٍة.
َو َع َل ْينا �ألّا نَ ْنسى �أنَّ ُه ِم َن َّ
مان َس ْيرِ ال َع َملِ بِفا ِع ِل َّي ٍة َوك َ
ِ
 الاح ِت ِ
ف ال ُع ْمرانِ ُّي ُتجا َه
طينَ ،ح ْي ُث َم ْحدو ِد َّي ُة ال ِم
ساحات ال ِّزرا ِع َّي ِة بِ َس َب ِب ْ
لال ِم ْن ِج َه ٍةَ ،وال َّز ْح ُ
َوفي ِف َل ْس َ
ناطقِ  ال ِّز ِ
ال َم ِ
 الاح ِت ِ
لال َعلى ُم ْع َظ ِم َمصا ِدرِها� ،إِضا َف ًة
راع َّي ِة ِم ْن ِج َه ٍة ثانِ َي ٍةَ ،و ِقلَّ ُة ال َموا ِر ِد المائِ َّي ِة بِ َس َب ِب َس ْي َط َر ِة ْ
جاء ِت ال ِّزرا َع ُة المائِ َّي ُة �أ َح َد
�إِلى َطبي َع ِة ال�أراضي ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة الّتي َي ْغ ِل ُب َع َل ْيها �إِ ّما الطّا َب ُع َ
 الج َب ِل ُّي �أوِ ال َّر ْم ِل ُّيَ ،
الح ِ
لول النّ ِ
طين ُعموماً كَثي ٌر ِم َن ال َّتجار ِِب
ُ
اج َع ِة؛ لِل َّت َغلُّ ِب َعلى َمشا ِكلِ ال ِميا ِه وال ُّت ْر َب ِةَ .ف َق ْد ُو ِجد َْت في ِف َل ْس َ
ُلِ الح ْل ِو َوالحا ِّرَ ،والفَرا ِولَ ِةَ ،والبا ِذنْ ِ
النّ ِ
جان،
اج َح ِة لل ِّزرا َع ِة المائ ِّي ِة نَ َت َج َع ْنها َمحاصي ُل َث َم ِر َّي ٌة ك ََالب َندو َر ِةَ ،وال ُف ْلف ُ
َو ِ
الج ْرجيرِ� ...إِضا َف ًة �إِلى ال� أ ْع ِ
شاب ال ُمخْ َت ِل َف ِة،
الخيارَِ ،والفاصولْيا ِءَ ...و َمحاصي ُل َو َر ِق َّي ٌة ك َ
السبانِ ِخَ ،و َ
سَ ،و َّ
َالخ ِّ
 اس ِتغْلا ُل �أ ْس ُط ِح ال َمناز ِِل َوالشُّ ُر ِ
خاص ًة َ -ك�أما ِك َن
فات  -في ال ُمد ُِن َّ
َوال ُّزهورِ .و ِم َن َ
 الجدي ِر بِال ِّذ ْك ِر �أنَّه ُي ْم ِك ُن ْ
لِل َمزارِع ِالمائِ َّي ِةَ ،و ُت ْدعى ه ِذ ِه الظّا ِه َر ُة (زِرا َع َة ال� أ ْس ُط ِح).
السري ُع لِ ِت ْق ِن ّي ِ
ات ال ِّزرا َع ِة المائِ َّي ِة �إِلى َتزا ُي ٍد كَبي ٍر في َمزار ِِعها في
َو َي�أْ ُم ُل ال ُم ْه َت ّمو َن �أ ْن ُي َؤ ِّد َي ال َّت ُط ُّو ُر ال ُم َت َم ِّي ُز َو َّ
ال ُم ْس َت ْق َبلِ الق ِ
َريب؛ بِ َس َب ِب انْ ِخفاضِ ال َّت ْك ِل َف ِة َو َالبسا َط ِة ،لِ َتشْ َم َل َمحاصي َل �أ ْك َث َر َت َن ُّوعاً.
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نجيب َعنِ  ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
 الصحيح َة فيما ي�أتي:
 1نختا ُر ال�إ جاب َة ّ
بهذا الاسم ب َِس َب ِب:
 الم َتح ِّر َك ُة
ى المزا ِرعُ  المائ َّي ُة ُ
أ� -ت َُس ّم َ
ِ
نابيب �إلى �أ ِّي ٍ
ِ
تحريك ال� أ ِ
آخر.
� -1إمكان ّي ِة
مكان � َ
 -2حرك ِة الميا ِه ال ُم ْستّ ِم َّر ِة ِ
داخ َل ال� أ ِ
نابيب.
 -3ح ّري ِة حرك ِة جذورِ ال َّن ِ
باتات داخ َل ال� أ ْو ِع َي ِة.
 -4اع ِتما ِدها على تُر َب ٍة ُم َت َح ِّر َك ٍة ُمشْ َب َع ٍة بالما ِء.

بُ -م ْص َط َل ُح (ال َّت َص ُّحر) يعني:
صحرا ِو َّي ٍة جافَّ ٍة.
 -1تح ُّو َل ال�أراضي ال ِّزراع َّي ِة �إلى �أرا ٍ
ض ْ
 -2تح ُّو َل ال� أ
راء.
راضي الص ْحرا ِو َّي ِة �إلى �أرا ٍ
َّ
ض زِراع َّي ٍة َخضْ َ
 -3الانتفا َع ِم َن ال� أ
راضي الص ْحرا ِو َّي ِة و�أشجارِها.
َّ

 -4انْ ِتشارِ ال َّن ِ
في الص ْحرا ِء.
باتات الشَّ ْو ِك َّي ِة ب َكث َْر ٍة
َّ
 2نُ َو ِّض ُح ال َم ْقصو َد بِال ِّزرا َع ِة المائِ َّي ِة.

 3نُوا ِز ُن َب ْي َن ال ِّزرا َع ِة المائِ َّية وال ِّزرا َع ِة ال َّتقلي ِد َّي ِة ِم ْن َح ْي ُث:
    ال َو َس ُط ال ُم ْس َتخْ َد ُم في ال ِّزرا َعة  -ال َّت ْسمي ُد َ -ك ِّم َّي ُة ال ِميا ِه ال ُم ْس َت ْه َل َكة.
َتان الشّ ائِ َع ِ
 4ما ال َّطريق ِ
تان في ال ِّزرا َع ِة المائِ َّي ِة؟

ساحات ال ِّز ِ
ِ
سباب ذلك.
   5تعاني ِف َل ْسطي ُن من َم ْحدو ِد َّي ِة ال ِم
راع َّي ِةِّ ،
نوض ُح �أ َ
   6تنطوي ال ِّزرا َع ُة المائِ َّي ُة على بعضِ ال َّت َحدِّيات ،نذك ُُرها.
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ُجيب َعنِ  ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ثُمَّ ن ُ
لاس ِتخدا ِم ال ُّت ْرب ِة.
 1ن ِ
سباب ا ّلتي ِ
ُوض ُح ال أ� َ
ْ
دعت ال ُع َلما َء �ِإ
لى البح ِث عن ُحلولٍ بدي َل ٍة ْ
ُ ٢ن َع ِّل ُل:
خاص ًة.
        أ� -ا ْن ِتشا َر ظا ِه َر ِة ( ِزراع ِة ال أ� ْس ُط ِح)
في الم ُدنِ َّ
ُ

عند ال�صا َب ِة بِ�آ َف ٍة ز ِ
قال ال َع ْدوى �إِلى ن ِ
     ب -سهول ُة انْ ِت ِ
إِ
ِراع َّي ٍة.
َباتات ال َم ْز َر َع ِة المائ ّي ِة
ُ ٣ن َو ِّض ُح َج َ
راع َّي ِة).
ناط ِق ال ِّز ِ
 الم ِ
راني تُجا َه َ
مال ال َّت ْصوي ِر في عبار ِة (ب َِس َب ِب ال َّز ْح ِف ال ُع ْم ِّ
ثالثاً -اللّغة:
حيح َة فيما َي�أْتي:
 -1نَخْ تا ُر ال�إ جاب َة ّ
 الص َ
ُ البديعي َب ْي َن َك ِل َم َت ْي ( َمعرو َفة وشائِ َعة)؟   
   * ما اللّون
ُّ

ِ
ف               .
سجعِ -3               .طباقٌَ -4                .ترا ُد ٌ
ناسْ -2             .
  -1ج ٌ
من الكلمات ال�آتي ِة ِم َن ال ُمش َت ّق ِ
ِ
ات:
 -2ما نو ُع ك ٍّل
    * ِم َضخَّ ة *           .ال َمبذولُ *                .م َغ ِّذ َية             .
راكيب ال�آتِ َي َة في ُج َملٍ ِم ْن �إِنْشائِنا:
 -3ن َْس َتخْ ِد ُم التّ َ

 الجدي ِر بِال ِّذ ْكرِ.
   * َب ْي َد �أنََّ *              .ت ْن َطوي َعلىِ *            .م َن َ
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ض
ال� أ ْر ُ
            ُمعين بسيسو

ص:
   َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ

سطينيُ ،ول َد في َمدي َن ِة َغ َّز َة عا َم 1926م� ،أنْهى ُعلو َم ُه الابتدائ َّي َة
ُمعين بسيسو شاع ٌر ِف َل
ٌّ
والثانو َّي َة في كل َّي ِة َغ َّز َة عا َم 1948م ،نَشَ َر �أ َّو َل قصائ ِد ِه في َم َجلَّ ِة «الح ّر َّي ِة» اليافو َّي ِة عام
1946م ،تن َّو َع ْت �أعمالُه الشِّ عر َّي ُةَ ،وال َمسرح َّي ُة ،وال َّنثر َّي ُة .تُوف ّ َي �إِ ْث َر نَوب ٍة قلب َّي ٍة في مدين ِة لَند َن
ط الض ْو َء فيها َعلى
عام ١٩٨٤مَ .والقَصيدةُ الَّتي َب ْي َن أ�يدينا ِم ْن ديوانِ ِه ( َقصائِ ُد ُمختا َرةٌ)َ ،سلَّ َّ
ِ
ض َوارتِ ِ
باطه بِهاِ ،م ْن ِخ ِ
مدى ارتباط ِه
لال استعراضِ ال�أما ِكنِ َوال�أشجا ِر وال ُّطيورَِ ،و
ُح ِّب ِه لِل� أ ْر ِ
فيها ارتباطاً َوثيقاً ُي َج ِّس ُد َعلا َق َة ال�إ نْ ِ
سان بال� أ ْرضِ.
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تُ ِ
ض� ،أنَّ الشَّ َج ْر
فاج ُئني ال� أ ْر ُ
ُي َخ ِّب ُئ �أ ْس ِل َح ًةَ ،وال َق َم ْر
َيقو ُم بِ َط ْب ِع ال َمناشير،
في الجليل،
يا ن َْج َم ًة
َ
في الخليل.
َويا تي َن ًة
َ
تُ َخ ِّب ُئ ِ
س*» َب ْين الفُرو ِع،
«باج َ
تُ َخ ِّب ُئ َم ْط َب َع ًة في ُضلوعي.
س
 الس ْر ِو في ال ُق ْد ِ
َويا شَ َج َر َّ
ناشير
َت ْمشي ال َم ُ
صافير،
َت ْمشي ال َع ُ
َت ْمشي الشَّ وا ِر ُع،
َت ْمشي ال َمطابِ ُع،
َت ْمشي ال َّنوا ِف ُذ َف ْوقَ ُجفوني،
ُحروفاً َجديد ْة
َو َب ْيني َو َب ْي َن �أريحا َقصي َد ْة ...
س َت ْط َب ُع ك ّفي َجري َد ْة ...
َونا ُب ْل ُ
        ***
تُ ِ
ض
فاج ُئني ال� أ ْر ُ
هذي �أصابِ ُع َك ّفي
�أ ْقلا ُم َم ْد َر َس ٍة في َر َف ْح
َو�ألْوا ُن ِط ْفلٍ َ ،على شَ ِّط َغ َّزةَ،

الفُرو ُع� :أ ْغصانُ ال� أ ْشجارِ.

* باجس :هو باجس �أبو َع ْطوانُ ،م ِ ِ
دورا الخليلِ عا َم 1950مَ ،و َقد ا ْغتي َل عا َم
طيني ُص ْل ٌبِ ،م ْن َموالي ِد
َ
ناض ٌل ف َل ْس ٌّ
1974م في �أ َح ِد ِج ِ
 الخليلِ .
بال َ
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َي ْر ُس ُم َعكّا،
َو َي ْر ُس ُم في َك ِّف ِه ال َك ْر ِملا
َو َي ْر ُس ُم في َك ِّف َي الق َْس َطلا
َو ُي ْع ِل ُن �إِضْ را َب ُه ال� أ َّولا ...
***
تُ ِ
ض،
فاج ُئني ال� أ ْر ُ
َف َغ َّز َة
ِط ْف ٌل َعلى ك ِّ

َي ْر ُس ُم �أ ْر َز ْه  ...
 السر ِو في القدسِ،
شجر َّ
َويا َ
ِ
 الغصون،
شي العصافير فوقَ
َت ْم
ُ
َوتُ ْعل ُن �إِضْ رابها ال� أ َّولا
 الج ِ
فون،
ناشير َف ْوقَ ُ
َو َت ْمشي ال َم ُ
َوتُ ْع ِل ُن �إِضْ را َبها ال� أ َّولا
َو�أ ْمشي  ...
�أ ْح ِم ُل كُ ُتبي َو�أ ْمشي،
�أ ْح ِم ُل �أ ْقلا َم ِط ْفلي َو�أ ْمشي،
�أ ْح ِم ُل صور َة �أ ّمي َو�أ ْمشي،
�أ ْح ِم ُل صو َر َة َب ْيتي َو�أ ْمشي
َو�أتْلو َبلا َغ الشَّ َج ْر  ...
 الح َج ْر  ...
َو�أتْلو َبلا َغ َ
َو�أتْلو َبلا َغ ال َق َم ْر ...
َو�أتْلو َبلا َغ ال َمتاريسِ،
في كُ ِّل شا ِر ْع ...

راس،
تاريسُ :م ْف َر ُدها :ال ِم ْت ُ
ال َم ُ
دو
َو ُه َو ما َ
يوض ُع في َطريقِ  ال َع ِّ
لِ َع ْر َق َل ِت ِه.
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نجيب َعنِ  ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
ما الفكرةُ العا ّم ُة الّتي تدو ُر َح ْولَها القَصي َدةُ؟
َت ْح ِم ُل القَصي َدةُ ال َعدي َد ِم ْن �أ ْسما ِء ال ُمد ُِن ال ِف َل ْسطين َّي ِة ،نَ ْذك ُُرها.
نُع ّد ُد ال َّن ِ
اعر.
باتات الّتي َتغنّى بِها الشّ ُ
ض الشّ ِاع َر؟
بِ َم فاج�أ ِت ال� أ ْر ُ
نَ ْذك ُُر ِم ْن ِخ ِ
لسطين َّي ِة.
قاو َم ِة ال ِف ْ
لال القَصيد ِة َوسائِ َل ال ُم َ
طين؟
بِ َم َ
ض ِف َل ْس َ
وص َ
ف الشّ ُ
اعر �أ ْر َ
ماذا  َي ْر ُس ُم ِط ْف ُل َغ َّز َة في َك ّف ِه؟
ُجيب َعنِ  ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ثُمَّ ن ُ
ِ
ما العاط َف ُة الَّتي َت ْطغى على القَصي َد ِة؟
نُ َو ِّض ُح َجما َل ال َّت ْصوي ِر فيما َي�أْتي:
أ� -أ� َّن الشَّ َج ْر ُي َخ ِّب ُئ أ� ْس ِل َح ًة.
صابع َك ّفي أ� ْقلا ُم َم ْد َر َس ٍة في َر َفح.
ب -هذي أ� ُ
نُب ّي ُن َدلال َة َت ْكرا ِر ُج ْم َل ِة « تُ ِ
ض».
فاج ُئني ال� أ ْر ُ
كانت ِ
 الس َب َب.
 الجغْرافيا ْ
َ
حاض َر ًة في ِش ْع ِر ُمعينِ بسيسو ،نُب ِّي ُن َّ
ِ
طيني َو�أ ْر ِض ِه في هذ ِه القَصي َد ِة؟
َك ْي َ
ف َص َّو َر الشّ اع ُر ال َعلا َق َة َب ْي َن ال ِف َل ْس ِّ
ف َي ِص ُل الشَّ ْع ُب �إِلى َت ْحري ِر �أ ْر ِض ِه في نَ َظرِ الشّ ا ِعرِ؟
َك ْي َ

ثالثاً -اللّغة:
 -1ما ُم ْف َر ُد كُ ٍّل ِم َن ال َك ِل ِ
تاريسُ ،جفون؟
مات ال�آتِ َي ِة� :أصابِ ُعَ ،م ُ
مات ال َمخْ ِ
 -٢نُ َف ِّر ُق في ال َم ْعنى َب ْي َن ال َك ِل ِ
 الج َملِ ال�آتِ َي ِة:
طوط َت ْح َتها في كُ ٍّل ِم َن ُ
 المناشي ِر.
أ�َ -يقو ُم ب َِط ْب ِع َ
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بَ -ي ْس َت ْخ ِد ُم ال َّن ّج َ
 المناشي َر.
ارون َ

التّعبي ُر
السير ُة ال ّذات َّي ُة
ّ
�أ ْص َب َح ِت ال ّس َيرةُ ال ّذاتي ُة ِفي َع ْصرِنا الحالِي َمهار ًة ِ
لا غ ًنى َع ْنها؛ لِ ْل ُحصول َعلى فُ ْرص ِة َعملٍ ُم ِ
ناسب ٍة في
ِّ
ِّمين في ِ
سوق الْ َعملِ .
بين ال ُم َتقد َ
ظ ِّل التّنافُسِ ال َم ْحمو ِم َ
السير ِة ال ّذات ّي ِة:
َت ْع ُ
ريف ّ

خص ْ ِ ِ
 السيرةُ ال ّذات ّي ُة ِه َي بِطاق ُة َت ٍ
ٍ
هي
عريفَ ،ت َت َض ّم ُن َم
علومات تفصيل ّي ًة ُم َوثَّ َق ًة ُي ِّ
ّ
دونُها الشَّ ُ
عن نَ ْفسهَ ،و َ
الْ َوسي َل ُة الّتي تُ َم ِّك ُن ِ
باب ال َعملِ و�أ ْص ِ
صاح َبها ِم ْن ُمقاب َل ِة �أ ْر ِ
حاب القَرارِ ،و َت ْعري ِفهم ب ُمؤ ِّهلاتِ ِه وقُدُراتِ ِه.
وتُ َق َّد ُم ُم ْر َف َق ًة بِ َط َل ِب الوظيف ِة� ،أ ْو َط َل ِب الال ِت ِ
حاق ب إ� ِْحدى ال ُم َؤ َّس ِ
سات ال� أ ْه ِل َّي ِة �أوِ ال َّر ْسم ّي ِة� ،أ ْو لِ�أيّ ِة ِج َه ٍة
�أخْ رى َت ْطلُ ُبها ِم ْن ُه.
السي َر ِة ال ّذات ّي ِة:
عناص ُر ّ
 الس َيرةُ ال ّذات َّي ُة على ال َعدي ِد ِم َن العناصرِ� ،أ ْب َر ُزها:
َتشْ َت ِم ُل ّ
لات ال ِعلم َّي ُةِ ،
والهوايات
هارات،
ال َم
ُ
ّورات التّدريب ّية ،وال َم ُ
رات ،والد ُ
والخ ْب ُ
علومات الشّ خْ ص َّي ُة ،وال ُم َؤ ِّه ُ
ُ
ماء ال ُم َع ِّرفين وعناوي ُنهم.
الخاص ُة بالمتق ِّد ِم ،واللّ ُ
ّ
غات الّتي يتق ُنها ،و�أ ْس ُ
السير ِة ال ّذات ّي ِة وخصائِ ُصها:
ُم
ُ
واصفات ّ
 المعلومات و ِد َّق ُتها.
  ص ْد ُق
ِ
ِ

 الس ْي َر ِة ّ
ُ
 الذات ّي ِة.
يشتمل عليها
والعناوين ا ّلتي
 المعلومات وترتي ُبها َو ْف َق العناص ِر
  تنظيم
ِ
ُ
ُ
نموذج ّ
ِ
  ات ُ
لومات الواردة فيها بالوظيفة.
 الم ْع ِ
ّصال َ
 المعلومات.
تقديم
  الوضوح وال ّتركي ُز في
ِ
ُ
ِ
نسيق.
  سلام ُة ال ّلغ ِةُ ،
وح ْس ُن ال ّت ِ
براتّ ،
في السي َر ِة ب إ�رفاقِ صو ٍر ُم َص َّد َق ٍة من الشّ
ورات،
 المعلومات الوارد ِة
  توثيق
والد ِ
والخ ِ
ِ
ِ
ُ
هاداتِ ،
ّ
بالم َت َق ِّد ِم.
وال أ�
ّ
نشطة الخاصة ُ
  ال إ�يجازُ ،وعد ُم ال إ�طال ِة.
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للسي َر ِة ال ّذات َّي ِة
موذج ّ
َن ٌ
 المعلومات الشّ خص ّية (ال�أساس ّية):
ُ
      الاسم................................:
       تاريخ الميلاد         ...........................:مكانُ الولادة........................:
ُ
      الحال ُة الاجتماع ّي ُة.......................:
      ال ُعنوانُ    :البريد ّي  .......................:
                 ال�إ
لكتروني.....................:
ّ
ِ
 الهاتف ورق ُم الفاكس..........:
                 رق ُم
لات العلم ّية (نبد�أ ب�أعلى ُم َؤ ِّهلٍ  ،ثُ ّم ال ُم َؤ ِّه ِ
لات ال�أدنى):
  ال ُم َؤ ِّه ُ
      اس ُم الشّ هاد ِة  ...........................:التّ َخ ُّصص..............................:
ْ
ِ
ة  .......................:سنة الحصول على الشّ هادة................:
ؤس َس ُة ال َّتعليم ّي
      ال ُم َّ
َ
قدير................................:
      التّ ُ
 الخبرات ال َعمل ّية (ال� أ ْحد ُ
َث ،فال� أ ْق َد ُم َز َم ِن ّياً)   :
ُ
      مكانُهاُ     ............................:م ّدتُها..................................:
ّورات التّدريب ّية:
 الد ُ
      مكانُهاُ     ............................:م ّدتُها..................................:
  المهارات( :مثل مهارات �إتقان استخدام الحاسوب ،ومهارات الطّباعة والتّصميم)....
ُ
 الهوايات.......................................................:
  اللّغات ال�أجنب ّية      :اللّغة....................:
      القراءة(    :مقبول ،ج ّيد ،ج ّيد ِج ّداًُ ،م ْمتاز)     .
      الكتابة(   :مقبول ،ج ّيد ،ج ّيد ِج ّداًُ ،م ْمتاز)  .
      ال ُمحادثة( :مقبول ،ج ّيد ،ج ّيد ِج ّداًُ ،م ْمتاز)   .
ِ
ورقم الهاتف ،وال ُعنوا َن
ى الوظيفي،
�أسماء ال ُمع ِّرفين ِم ّمن لَهم ِصل ٌة بال َعمل ،وتتض ّم ُن الاس َم ،وال ُمس ّم
َّ
    البريد ّي وال�إ
لكتروني.
ّ
جواز السفر ،مرفق صورة شخص ّية.
مرفق صورة عن
ّ
َن ٌ
شاط
نَعو ُد �إِلى �أ َح ِد ال َمصادرَِ ،ونَ ْك ُت ُب َمقالَ ًة َعنِ  الشَّ هي ِد ِ
باجس �أبو َعطوان.
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َس ّيا َر ُة ال ُم ْس َت ْق َب ِل

ال َوحد ُة

الثّامنة

ص:
   َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ
لا  َيخْ فى َعلى �أ َح ٍد �أنَّ ال ِت ْكنولوجيا �أ َخ َذ ْت َتطا ُل ُم ْع َظ َم َم ِ
بات العالَ ُم َي َت َحد َُّث
 الحيا ِةَ ،و َ
رافقِ َ
ِ
َع ْن لُ َغ ِة ال َّر ْق َم َن ِة َوال ِّت ْقن ّي ِ
 الحدي َث ِة الّتي نَ ْل َح ُظها في َوسائِلِ الات ِ
واصلاتَ ،ففي
ِّصال َوال ُم
ات َ
ِّصال لَ ِع َب ِت ال ِّت ْكنولوجيا َد ْوراً كَبيراً َو ُم ِه ّماً في َت ْسهيلِ ُم َت َطلَّ ِ
 الحيا ِةَ ،وفي َم ِ
جال الات ِ
َم ِ
جال
بات َ
واصلات أ� َّد ِت الد َّْو َر نَ ْف َس ُه في �إِيجا ِد َت ْج ٍ
ِ
 الج ْو َد ِة فيها.
ال ُم
هيزات تِ ْق ِن َّي ٍة عالِ َي ِة َ
ص
ستاذ الصغير
ص على َمقال ٍة لل� أ
َّ
اع َت َم ْدنا في هذا ال َّن ِّ
سي ُم َت َخ ِّص ٌ
ّ
علامي تونِ ٌّ
ِ الغربي ،وه َو �إ ٌّ
في الشُّ ِ
 الس ّي ِ
ارات َو َت َط ُّورِها ،بِ َح ْي ُث تُ َوفِّ ُر
ؤون ال ِعلم َّي ِةَ ،وه ِذ ِه ال َمقالَ ُة تُ َسلِّ ُط َّ
 الض ْو َء َعلى ِصنا َع ِة َّ
مانَ ،وال َّت ْقليلِ ِم ْن َم ِ
جات ال َّر َاح ِة َوال َّرفا ِه َّي ِة َوال� أ ِ
�أ ْقصى َد َر ِ
ِ اس ِت ْع ِ
 الح ِّد ِم َن
مال ال ُط ُر ِقَ ،م َع َ
خاطر ْ
ال َّت َل ُّو ِث.
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في الس َن ِ
ِ
طاعات ال� أ ْك َث ِر َت َط ُّوراً
خير ِةَ ،ف َق ْد َت َم َّي َز ْت بِال َّت َج ُّد ِد ال ُم ْس َت ِم ِّر،
تُ َع ُّد َس ّيا َرةُ ال ُم ْس َت ْق َبلِ �أ َحدَ ال ِق
َّ
وات ال� أ َ
نولوجي الَّذي شَ ِم َل َجمي َع ُم َك ِّو ِ
لى اس ِ
ُ الي ْو ِم
تيعاب ال َّت َط ُّورِ ال ِّت ْك
َوقُ ْد َرتِها َع ْ
نات َّ
 السيا َر ِة .و�إ ْن كان َْت َس ّيا َرة َ
ِّ
واتَ ،ف إِ� َّن َس ّيا َرةَ ال َغ ِد �أ ْك َث ُر َت َط ُّوراً ِم َن النّ ِ
رات َق ْب َل َعشْ ِر َس َن ٍ
اح َي ِة
تي اح َت َوتْها الطّائِ ُ
ُم َج َّه َز ًة بِال ِّت ْق ِن َّي ِة نَ ْف ِسها الَّ ْ
واص َل َم َع َغ ْيرِها،
ال ِّت ْق ِن َّي ِةَ ،و َس َتغْدو �آلَ ًة َذك َّي ًةَ ،وذات َّي َة ال ِقيا َد ِةَ ،و ُم ْر َت ِب َط ًة بِشَ َب َك ِة (�إِنْ َت ْرنِت ال� أ ْشيا ِء)َ ،و َت ْس َتطي ُع ال َّت ُ
كَما �أنَّها َغ ْي ُر ُم َل ِّو َث ٍة لِلبي َئ ِة.
عي الس ّي ِ
ارات ،و�إِنَّما
 ،اله َّم  ال َوحي َد لِ ُم َص ِّن
لسيا َر ِة ،بِ َو ْص ِفها َوسي َل َة َت َن ُّقلٍ َ
َّ
َولَ ْم َت ُع ِد ال َوظي َف ُة ال�أساس َّي ُة لِ َّ
ِ
لوب َ ِ
سياق َت ْو ِ
َي ْسعى ه ُؤلا ِء في ِ
ظيف ال ِّت ْكنولوجيا؛ لِ َت ْطوي ِر �أ ْس ِ
كي
 الحياة ال َع ْصر ِّي َ ،و َج ْع ِلها �آلَ ًة لل َّت َن ُّقلِ  ال َّذ ِّ
تُ َركِّ ُز َعلى ال�أدا ِء َوال َّر َاح ِة َوال� أ ِ
ض ِح َّد ِة ال َّت َوتُرِ ال َّناتِ ِج َعنِ  الانْ ِت ِ
مي،
مانَ ،وتُ َم ِّك ُن ُم ْس َتخْ د َمها ِم ْن َتخْ في ِ
قال َ
 الي ْو ِّ
مانَ ،وال َّت ْقلي ِل ِم ْن َم ِ
جات ال َّر َاح ِة َوال َّرفا ِه َّي ِة َوال� أ ِ
َو َس ُتسا ِه ُم َس ّيا َرةُ ال ُم ْس َت ْق َبلِ في َت ْوفي ِر �أ ْقصى َد َر ِ
ِ اس ِت ْع ِ
مال
خاطر ْ
 الح ِّد ِم َن ال َّت َل ُّو ِث.
ال ُط ُر ِقَ ،م َع َ

 الس ّي ِ
َولَ َع َّل ِم ْن �أ َه ِّم ال ِّت ْقن ّي ِ
روح ِة في هذا ال َم ِ
ارات بِ َب ْع ِضها بِشَ َب َك ِة (�إِنْ َت ْرنِت ال� أ ْشيا ِء)،
ات ال َم ْط َ
جال َر ْب َط َّ
ِ
 الس ّيا َر ِة ِم ْن
خاص ًة ،ما ُي َم ِّك ُن
َوبِال َم ْن
ها الس ّي ُ
ارات َّ
حاسوب َّ
سير َع َل ْي َّ
ظومات ال َم ْعلوماتِ َّي ِة ال ُم َت َعلِّ َق ِة بِال ُّط ُر ِق الَّتي َت ُ
َ
لومات َعنِ  ال ِّن ِ
راح َم ٍ
َت َل ّقي ال َم ْع ِ
ف
قاط ال ُم ْز َد ِح َم ِة في ال ُّط ُر ِق لِ َت َج ُّن ِبهاَ ،وا ْق ِت ِ
سارات َبدي َل ٍة ،كَما َس ُت َد ْم ُج َوظائِ ُ
الهواتِ ِف ال َّذك َّي ِة في َس ّي ِ
ارات ال ُم ْس َت ْق َبلِ ؛ �إِ ْذ تُ َس ْي ِط ُر حال ّياً كُ ٌّل ِم ْن شَ ِر َك ِة (غوغل) بِفَضْ ِل نِظا ِم (�أندرويد �أوتو)،
َ

لى الس ِ
وقَ ،ح ْي ُث تُ ْعطي ه ِذ ِه ال�أنْ ِظ َم ُة ال ُق ْد َر َة لِ َت ْط ِ
 الهواتِ ِف ال َّذك َّي ِة
َوشَ ِر َك ِة (�أبل) بِ ِنظا ِم ( كاربلاي) َع
بيقات َ
ّ
 الس ّيا َر ِة ،بِ إِال�ضا َف ِة �إِلى َد ْم ِج ِخ ْد ِ
مات ال َّرسائِلِ ال َّن ِّص َّي ِة
للس ْي َط َر ِة َعلى َوسائِلِ ال َّت ْرفي ِه �أو ال ِم َ
لاح ِة َعلى شاشَ ِة َّ
َ
ها اس ِتخْ دا َمها بِ�أ ٍ
َوال ُمكا َل ِ
مان.
مات؛ ما ُي ُ
تيح لِقائِ ِد ْ
ِ
لى اس ِتخْ دا ِم
�أ ّما مي َزةُ القيا َد ِة ال ّذاتِ َّي ِة َف ُت َع ُّد �إ ِْحدى �أ ْب َر ِز
 الس ّيا َر ِة في ال ُم ْس َت ْق َبلَِ ،ف ِه َي تِ ْق ِن َّي ٌة َت ْع َت ِم ُد َع ْ
ميزات َّ
ِ
ف َع َج َل ِة ال ِقيا َد ِة.
 الاس ِتشْ عا ِر َو�أ ْج ِه َز ِة
س َخ ْل َ
َم ْجمو َع ٍة ِم ْن �أ ْج ِه َز ِة ْ
 الحاسوب؛ لِل َّت َن ُّق ِل في الشَّ وا ِر ِع دونَما سائِقٍ َي ْج ِل ُ
َوبِال َّر ْغ ِم ِم َن ا ْرتِ ِ
باط ه ِذ ِه ال ِّت ْق ِن َّي ِة بِشَ ِر َك ِة (غوغل) الَّتي َت ْع َم ُل ُم ْن ُذ َس َن ٍ
وات ِع َّد ٍة َعلى َت ْج ِر َب ِة َس َّيا َر ٍة ذاتِ َّي ِة
ِ
 الس ّي ِ
ال ِقيا َد ِة� ،إِلّا  �أ َّن كَثيراً ِم ْن شَ ر ِ
 الح َر َك ِة ال َّذاتِ َّي ِةِ ،م ْث َلَ :م ْنظو َم ِة
ارات اخْ َت َب َر ْت بِال ِف ْع ِل َم ْن
ظومات َ
ِكات ُص ْن ِع َّ
فيها الس ّيا َر ُة َم َه َّم َة ال َّت َح ُّك ِم بِال َمكابِ ِحَ ،و َت ْوجي ِه َع َج َل ِة ال ِقيا َد ِة ِخلا َل
(ال ُمسا ِع ِد ِع ْندَ ال ِّزحا ِم ال ُمرور ِّي) الّتي َت َت َولّى
َّ
الح ِ
اتيَ ،و ِ
الاص ِط ِ
ِ
فاظ َعلى ال َمسا ِر في ال َّطريقِ .
ال ِّزحا ِم ال ُمرور ِّيَ ،و َم ْن
لاحيَ ،و ْ
فاف ال َّذ ِّ
ظومات ال َّت َح ُّك ِم ال ِم ِّ
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 الحوا ِد ِث َعلى ال َّطريقِ
َبير ٍة ِم َن َ
كَما َس ُتسا ِه ُم �أنْ ِظ َم ُة ال ِقيا َد ِة ال َّذاتِ َّي ِةَ ،وال َّذ ِك َّي ِة كَذلِكَ  ،في َتفادي نِ ْس َب ٍة ك َ
 ال� ْر ِ
راء نِ ْس َب ٍة ُم ِه َّم ٍة ِم ْنها؛ بِ َس َب ِب إِ
هاق� ،أ ْو َع َد ِم الانْ ِتبا ِه� ،أو
ِ البشَ ر ِّي الَّذي َي ِق ُ
بِفَضْ ْ
لِ اس ِت ْبعا ِد ال ُع ْن ُصر َ
ف َو َ
ال ُّنعاسَِ ،و َس ُت ِ
 اس ِت ْه ِ
لاك ال َّطا َق ِة بِ ِن ْس َب ٍة َت ِص ُل �إلى .%15
لس ّيا َر ِة في َت ْرشي ِد ْ
ساعدُ ال ِقيا َدةُ ال َّذاتِ َّي ُة لِ َّ
السلا َم ِة َوال� أ ِ
َّ الس ّي ِ
سو الس ّي ِ
ارات َس َتكو ُن ُم َج َّه َز ًة بِـكاشوف
مانَ ،يقو ُل َم َه ْن ِد
ارات� :إِن َّ
َّ
َوفيما َي َت َعلَّ ُق بِ َّ
س �أو ال َّت َع ِبَ ،و ُهما ِم ْن �أ َه ِّم
ذين َي ْف ِقدو َن َت ْركي َز ُه ْم بِ َس َب ِب ال ُّنعا ِ
(رادار)؛ لِ َت َج ُّن ِب ْ
قين الَّ َ
 السائِ َ
 الاص ِطدا ِمَ ،و َت ْنبي ِه َّ
زازات َخفي َف ًة في ال َم ْق َع ِد �أ ْو ِحزا ِم ال� أ ِ
ارات بِ�أنْ ِظ َم ٍة تُ ْح ِد ُث ا ْه ِت ٍ
�أ ْس ِ
مان �أ ْو َد ّو َاس ِة
 الس َي ُ
باب َ
 الحوا ِد ِث؛ �إِ ْذ َس ُت َز َّو ُد َّ

 الس ّي ِ
ارات
 الخ ِط َر ِةَ .و ِم َن ال ُم َت َوقَّ ِع �أ ْن َت َتوا َف َر هذ ِه
قين في ال َموا ِق ِف َ
ِّ
 الخاص َّي ُة في َج ِ
 السائِ َ
ميع َّ
الس ّيا َر ِةَ ،ف ُت َن ِّب ُه َّ
َّ
لول عا ِم 2020مَ .و ُي ْن َت َظ ُر كَذلِكَ في َم ِ
بِ ُح ِ
 الخسائِ ِر �إِلى
ارات َب َوسائِ َل لِل َّت ْقلي ِل ِم َن َ
 الس ّي ُ
 السلا َم ِة �أ ْن تُ َج َّه َز َّ
جال َّ
ض لِل َم ِ
 الهوائِ َّي ِة الَّتي َط َر َح ْتها شَ ِر َك ُة (تي
�أ ْدنى َح ٍّد ُم ْم ِكنٍ ِع ْندَ ال َّت َع ُّر ِ
خاطرَِ ،و ِم ْن ذلكَ  ال ِّت ْق ِن َّي ُة َ
 الجدي َد ُة لِل َوسائِ ِد َ
ِ
 الس ّيا َر ِة َو َت ْع َم ُل َعلى َت َوقُّ ِع
�آر دبليو) ال� أ ْمريك َّي ُة الَّتي َت ْع َت ِم ُد َع
لى الكاشوف (ال ّرادارِ)َ ،و ِه َي ُم َو َّز َع ٌة َعلى َجوانِ ِب َّ
الخ َط ِر َق ْب َل ُحدوثِ ِهَ ،و�إِ ْط ِ
في الحوا ِد ِث القَو َّي ِة،
 الض َر َر
َ
 الس ّيا َر ِة القا ِد َم ِة؛ ما ُي َقلِّ ُل َّ
َ
لاق ال َوسائِ ِد �إِلى الخار ِِج تُجا َه َّ
ِ البسي َط ِة.
َو َت َج ُّن ِب َّ
 الض َر ِر بِشَ ْكلٍ كا ِملٍ في َحوا ِد ِث َّ
 الس ْير َ
جيب
َولِ َ
لح ِّد ِم ْن َمصا ِدرِ ال َّت َل ُّو ِث َوال ُمحا َف َظ ِة َعلى البي َئ ِة َف إِ� َّن َس ّيا َرةَ ال ُم ْس َت ْق َب ِل َس َتكو ُن َصدي َق ًة لِلبي َئ ِة؛ لِ َت ْس َت َ
لِ� أ َح ِد �أ َه ِّم القَضايا الَّتي تُ َؤ ِّرق إِ
الح ُّد ِم ْن َمصا ِدرِ ال َّتل ُّو ِث الَّتي
لا و ِه َي ال ُمحا َف َظ ُة َعلى بي َئ ٍة نَظي َف ٍةَ ،و َ
ُ ال�نْسانِ َّي َة� ،أ َ
كات ال َك ْه َربائِ َّي ُةَ ،وال ُم ْس َت ْع ِم َل ُة لِل َوقو ِد ال َّن ِ
ظيف
َبير ٍةَ ،ح ْي ُث َس َت ُح ُّل ال ُم َح ِّر ُ
تُسا ِه ُم فيه حال ّياً َوسائِ ُل ال َّن ْقلِ بِ ِن ْس َب ٍة ك َ
َت ْدريج ّياً َم َح َّل تِ ْلكَ  ال ُم ْس َت ْع ِم َل ِة لِ ُمشْ َت ّق ِ
ات ال ِّن ْف ِط.
َو�أخيراً ،بِال َّر ْغ ِم ِم َن ال َّت َحد ِ
بير ِة الَّتي تُ ِ
ِكات ال ِّت ْق ِن َّي ِة لِ َت ْطوي ِر َس ّيا َر ِة ال ُم ْس َت ْق َبلَِ ،فلا َتزا ُل
واج ُهها شَ ر ُ
ِّيات ال َك َ
ها الس ْع ُر الَّذي ِم ْن ال ُم َت َوقَّ ِع �أ ْن َيكو َن ُم ْر َت ِفعاً
ُمشْ ِك ٌ
لات ِع َّد ٌة َت ِق ُ
 الس ّيا َر ِة ال َّذ ِك َّي ِة وال َّنظي َف ِةِ ،م ْن �أ َه ِّم ِّ
ف في َطريقِ َّ
ارات ال َّت ْقليد َّي ِة؛ بِ َس َب ِب َت ْك ِل َف ِة ال َّت ْج ِ
الس ّي ِ
لاو ًة َعلى َت ْطوي ِر
هيزات ال َّذك َّي ِة الَّتي َس َت ُكو ُن َعلى َم ْت ِنهاَ ،ع َ
ُمقا َرنَ ًة بِ َّ
ني في ال ِقيا َد ِة ال ّذاتِ َّي ِةَ ،و َت ْحدي ِد ال َم ْسؤول ّي ِ
الجزائِ َّي ِة ِع ْن َد
ات ال َم َدنِ َّي ِة َو َ
 الس ْيرِ؛ لِ َت َت َك َّي َ
َقوانينِ َّ
ف َم َع ال َّت َط ُّورِ ال ِّت ْق ِّ
الضرو َر ِة؛ ما ُي َبشِّ ُر بِ َغ ٍد َت ْعلو ُه َسحا َب ُة ال َّت َط ُّورَِ ،وتُ ْص ِب ُح َس ّيا َرةُ ال ُم ْس َت ْق َب ِل ُم َت ِ
في الس ِ
وق
واف َر ًة بِ َت ْجهيزاتِها كَافَّ ًة
َّ
ُّ
َ ال�نْ ِ
ال َم َحلِّ َّي ِة َوالعالَ ِم َّي ِةَ ،وبِد َْورِها تُط ِّو ُر َحياة إِ
ضاء حاجاتِ ِه بِ ُسهولَ ٍة َو ُي ْسرٍ.
سانَ ،وتُ َس ِّه ُل َعلي ِه َق َ
(بتص ّرف من مجلّة علوم وتكنولوجيا ال�أخبار)٢٠١٦ ،
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فائد ٌة
َ الس ّيا َر ُة شبيه َة الطّائِ َر ِة
ُ(و ِّظف ْ
َت َك ِل َم ُة ال ِم َ
لاح ِة �أو ال ِقيا َد ِة؛ لِ�أنَّ ال َغ َد َس َيكو ُن َح َ
 الس ّيا َر ِة لِ َتكون َّ
ليف َّ
رانَ ،وفي �ألْمانيا ِ
ِ
كات َط َي ٍ
�أ
لات َب ْرمائِ َّي ٌة).
حاف ٌ
و الباخ َر ِةَ ،ففي �أمريكا َس ّيا َر ٌة لَها ُم َح ِّر ُ
ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ  ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
حيح ِة فيما َي�أْتي:
حيح ِةَ ،و�إِشا َر َة (×)�أما َم ال ِعبا َر ِة َغ ْير َّ
 1ن ََض ُع �إِشا َر َة (√) �أما َم ال ِعبا َر ِة َّ
ِ الص َ
 الص َ
نولوجي كُ َّل ُم َك ِّو ِ
    (   )
نات س ّيا َر ِة ال ُم ْس َت ْق َبلِ .
�أ -شَ ِم َل ال َّت َط ُّو ُر ال ِّت ْك
ُّ
رات َحال ّياً.
ُ الي ْو ِم َم َج َّه َز ٌة بِال ِّت ْق ِن َّي ِة نَ ْف ِسها الَّتي َت ْح َتويها ال َّطائِ ُ
ب -س ّيا َرة َ
جات ال َّر َاح ِة َوال ّرفا ِه َّي ِة َوال� أ ِ
جـَ -س ُتسا ِه ُم َس َّيا َرةُ ال ُم ْس َت ْق َب ِل في َت ْوفي ِر �أ ْقصى َد َر ِ
مان.
د -مي َزةُ القيا َد ِة ال ّذاتِ َّي ِة لِ َس ّيا َر ِة ال ُم ْس َت ْق َبلِ َت ْع َت ِم ُد َعلى الشَّ َب َك ِة ال َعالَ ِم َّي ِة (ال�إ نترنت).

    (   )
    (   )
    (   )

فيها الس ّيا َر ُة َم َه َّم َة ال َّت َح ُّك ِم بِال َمكابِ ِح)   (  .
هـَ -م ْنظو َم ُة ال ُمسا ِع ِد ِع ْندَ ال ِّزحا ِم ال ُمرور ِّي َت َت َولّى
َّ
 الحوا ِد ِث َعلى ال َّطريقِ )   (  .
َبير ٍة ِم َن َ
و� -إِ َّن �أنْ ِظ َم َة ال ِقيا َد ِة ال ّذاتِ َّي ِة َس ُتسا ِه ُم في َتفادي نِ ْس َب ٍة ك َ
٢
ِ
طاعات ال� أ ْك َث ِر َت َط ُّوراً؟
ما الميزات الَّتي َت َت َم َّي ُز بِها َس ّيا َرةُ ال ُم ْس َت ْق َب ِل بِا ْع ِتبارِها �أ َحدَ ال ِق
ُ
 الحيا ِة ال َع ْصر َّي ،نُ َو ِّض ُح ذلكَ .
لوب َ
َ ٣ت ْو ُ
ظيف التّكنولوجيا في َس ّيا َرة ال ُم ْس َت ْق َبلِ ُي َط ِّو ُر �أ ْس َ
ِ
كي؟
 ٤ما ال َوظي َف ُة الَّتي َيقو ُم بِها كُ ٌّل ِم ْن:
حاسوب َّ
 الس ّيا َر ِةَ ،والهاتِ ِف ال َّذ ّ
 الاص ِطدا ِم؟
 الكاشوف
ف َي ْع َم ُل
ُ
في الس ّيا َر ِة على َت َج ُّن ِب ْ
َ ٥ك ْي َ
َّ
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ُجيب َعنِ  ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ثُمَّ ن ُ
 1ما ال َم ْقصو ُد بِال َوقو ِد ال َّن ِ
ظيف؟
في الس ّيا َر ِة ال َّت ْقليد َّي ِةَ ،و َع َم ِلها في َس َّيا َر ِة ال ُم ْس َت ْق َبلِ.
 الهوائِ َّي ِة
 2نُوا ِز ُن َب ْي َن َع َملِ ال َوسائِ ِد َ
َّ
 3نُ َو ِّض ُح َجما َل ال َّت ْصوي ِر في عبارة (ما ُي َبشِّ ُر بِ َغ ٍد َت ْعلو ُه َسحا َب ُة ال َّت َط ُّورِ).
ثالثاً -اللُّ َغ ُة:
  -1نُع ِّر ُب ال ُم ْص َط َل ِ
حات ال�آتِ َي َة:
    ريموت كُنترول ،س َكنر ،كمبيوتر ،موبايل.

بين ما َت ْح َت ُه ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
 -2نُ َف ِّر ُق في ال َم ْعنى َ
   �أَ -س ِم ْع ُت َص ْوتاً هاتِفاً
َ البشَ رِ              (�أ ْح َم َد رامي)
َّ
في الس َحرِ          نادى ِم َن ال َغ ْي ِب ُغفاة َ
  بَ -ركَّ َب َصديقي هاتِفاً في َب ْي ِت ِه.
القواع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
والم ِ
اسما ال َّز ِ
كان
ْ
مان َ

نَقر�أ ال�أمثل َة ال�آتي َة:
َ الباح َ
لي ِش ْبهُ الجزير ِة ال َعرب َّي ِة.
 -١أ�فاد ِ
ثون أ� َّن َم ْنشَ أ� ال ّت ِين ال أ� ْص َّ
فوح الجِ بالِ َ ،وفي َم ْج ْ
رى ال أ� ْو ِد َي ِة.
َ -٢ت ْنمو أ� ْشجا ُر ال ّتين ب ِف َل ْس َ
طين عَ لى ُس ِ
طين.
وس ُم َق ْط ِف ال ّتين ِم ْن أ� ْج َم ِل ا ْل َم ِ
َ -٣م ِ
واس ِم ال ِّزراع َّي ِة في ِف َل ْس َ
الم ْغ ِر ِب ن َْح َو ُكرو ِم ال ّتين.
َ -٤ي ْخ ُر ُج ال ِف َل ْسطينيون َق ْب َل َ
هازيج ال ِف َل ْسطين ّي ِة.
َ -٥ي َت َغ ّنى الف ّلاحون في َم ْج ِل ِسهم بِال أ� ِ
َ -٦ت ْن َض ُج ثما ُر ال ّت ِين في ُم ْس َت َه ِّل َش ْه ِر ّتموزَ.
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ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
ماء �أ ْم �أفعا ٌل؟ َوما الْ ِف ْعل ال ّ
ِ
ْ
ذي اش ُتق َّْت ِم ْن ُه كُ ُّل َك ِل َمة،
ما نَ ْو ُع
 الكلمات المل َّونة في ال�أمثل ِة� ،أ ِه َي �أ ْس ٌ
مان �أو ال َم ِ
ُلاثي؟ َوما َدلال ُة كُ ِّل َك ِل َمة :هل دلّت َعلى ال ّز ِ
كان؟
ُلاثي �أ ْم َغ ْي ُر ث ّ
�أث ٌّ
ن ِ
ُلاح ُظ �أ َّن ( َم ْنش�أ) في الْ ِم ِ
 اس ٌم ُمشْ َت ّق ِم ْن ِف ْعلٍ ثُلاثِ ٍّي ُه َو (نَش�أ ،ينش�أ)َ ،و ِه َي َعلى َو ْز ِن
ثال ال� أ ّو ِلِ ،ه َي ْ
ِ
( َم ْف َعل)َ ،و َت ُد ُّل َعلى َم ِ
كان ُح ِ
دوث الْ ِف ْعلَ .و َك ِل َمة ( َم ْجرى) في الْ ِم ِ
ُلاثي ُ ،ه َو
ثال الثّاني ُمشْ َت ّقة من ف ْعلٍ ث ٍّ
جاء ْت َك ِل َم ُة ( َم ِ
كان الْ َج ِ
(جرى) ،ووزنُها ( َم ْف َعل) و َت ُد ُّل َعلى َم ِ
ريانَ .وفي الْ ِم ِ
وسم) ُمشْ َت ّقة
َ
ثال الثّالِثَ ،
ِم ْن َ(و َسم) َو ِه َي َعلى َو ْز ِن ( َم ْف ِعل) و َدلَّ ْت َعلى زمان قطف التّين ،وكذلك َك ِل َم ُة (ال َم ْغرِب) َف ِه َي ُمشْ َت ّقة
من الْ ِف ْعلِ ( َغ َر َب) ،وهي َت ُد ُّل َعلى زمان الغروب ،واشتقت َعلى َو ْز ِن ( َم ْف ِعل) َسماعاً� ،أ ّما ( َم ْج ِلس) في
(ج َلس) ،و َدلَّ ْت َعلى َم ِ
الْ ِم ِ
وجاء ْت َعلى
كان ُ
ّلاثي َ
 الجلوسَِ ،
ثال الخامس ،فهي اسم ُمشْ َت ّق من الْ ِف ْعلِ الث ّ
ِ
َو ْز ِن ( َم ْف ِعل)َ .و َك ِل َمة ( ُم ْس َت َه ُّل) ،في الْ ِم ِ
جاء ْت في
 الساد ِ
ثال ّ
ّلاثي ْ
(اس َت َه ّل) َو َ
س ُمشْ َت ّقة م َن الْ ِف ْعلِ َغ ْيرِ الث ّ
ثال دالَّ ًة َعلى ِ
الْ ِم ِ
زمان الْ ِف ْعلَِ .و ِه َي َعلى َو ْز ِن اسم المفعول ( ُم ْس َت ْف َعل).
نس َت ْن ِت ُج:
مان ُيشْ َت ّق ِان َعلى َو ْز ٍن واح ٍد ،و َي ُدلّ ِ
 :اس ِ
مان وال َم ِ
 اسما ال َّز ِ
ان َعلى َز َمنِ وقو ِع الْ ِف ْعل� ،أ ْو َمكانِ ِه  ،
كان ْ
ْ
   وذلك كما ي�أتي:
مفتوحها في المضارع ،ومن الفعل
 الصحيح مضموم ال َع ْي ِن ،أ�و
ِ
ُّلاثي َّ
ُ -١يشْ َت ّقانِ من ال ِف ْع ِل الث ّ
ّ
معتل ال آ�خر ،عَ لى َوزْنِ ( َم ْف َعل) مثل :م أ� َكلَ ،مشْ َربَ ،م ْس َعى .أ�و عَ لى َوزْنِ ( َم ْف ِعل) من
حيح َم ْكسو ِر ال َع ْي ِن في المضارع ،مثل َم ْج ِلس ،ومن الفعل المثال الواوي ،مثل
ا ْل ِف ْع ِل َّ
 الص ِ
َم ْو ِقف ،ومن ال أ�جوف اليائي ،مثلَ :مسيل.
 المضا َرعَ ِة ميم ًا َم ْضمو َم ًة
ّلاثي عَ لى َوزْنِ ُمضا ِر ِع ِهَ ،م ْع �ِإ ْبدالِ َح ْر ِف ُ
ُ -٢يشْ َت ّقانِ ِم َن ا ْل ِف ْع ِل َغ ْي ِر الث ِّ
َو َف ْت ِح ما َق ْب َل ال آ� ِخ ِر (على وزن اسم المفعول)ِ ،مثْل :أ�خْ َر َجُ :م ْخ َرج ،التقىُ :م ْل َتقى.
في الج ْم َل ِةَ ،ف ُي ْم ِك ُن أ� ْن َيكونا ُم ْب َتد أ� ،مثل :مهب ُِط الطائر ِة
ُ -٣ي ْع َربانِ َوفق َم ْو ِق ِع ِهما
ُ
فاعل ًا مثل :أ�عْ َج َبني َم ْسجِ ُد القري ِة ال أ�ثريُّ .
 السابع َة مسا ًء ،أ�و أ� ْن َيكونا ِ
الساع َة ّ
ّ
فائد ٌة
 الكلمات ِم ْن �أ ْسما ِء ال َم ِ
ِ
كان َمزي َد ًة بالتّا ِءِ ،مثْلَ :م ْد َر َسةَ ،م ْط َب َعةَ ،م ْز َر َعة.
ض
 تُ ْس َت ْع َم ُل َب ْع ُِ
 المكان َسماعاً ،مثلَ :مطارَ ،مسار    .
    ُ -يصا ُغ اس ُم
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تدريبات:
ٌ
َتدريب ()١
مان �أوِ الْ َم ِ
ماء ال ّز ِ
كان فيما ي�أتي ،ثُ َّم ن َُب ِّي ُن �أوزانَها:
  ن َُح ِّد ُد �أ ْس َ
 الم ْنتـ َ َ
ـــظـ ْر
أ� -ف أ� ْمضي ل أ� ْرجـــ ِ َــع ُمستشــ ِرف ًا        لقا َء ِك
في المو ِع ِد ُ
َ

َۡ
َّ َ َ َّ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ّ ٞ
َ
ب -قال تعالىَ ":و َما مِن دٓابَّةٖ ِف ٱل ِ
ۡرض إِل ع ٱللِ رِزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ۚ ك ِف
ك َِتٰ ُّ
(هود)6 :
ني "٦
ب مب ِ ٖ
ٖ

 الص َلحاءِ ،و َم َ
 الصحاب ِة ال أ�جِ ّلاءِ.
من ّ
طين َمهوى ال ُع ّبا ِد ُّ
حض ُن أ�ن َب ِل ال ّنبلا ِء َ
جـِ -ف َل ْس ُ
َ
ذا ح َّد ِين.
د� -إ ّن
 استعمال ال آ� ِ
ي الم ْص َن ِع وا ْل َم ْز َرعَ ة ُي َع ُّد َسيف ًا َ
لات َ
 الحديث ِة ِف َ

كان َي ُ
رت َب ْي َتنا في َح ْيفاَ ،
هذا الم ْسجِ ِد ،و�إ َّن ُه ِم ْن
ريب ِم ْن
هـ« -و َف ْج أ� ًة ت ََذ َّك ُ
قول لي والدي دا ِئم ًاِ� ،إ ّن ُه َق ٌ
َ
ِقينِ ،حجا َر ُت ُه َسودا ُء.»..
طاب ِ
َتدريب ()٢
ِ
ماء ال َّز ِ
و المكان ِم َن ال� أ ِ
مان �أ
فعال ال�آتي ِة:
نَصو ُغ �أ ْس َ
صاف.
فَ ،ح َّلَ ،ه َب َط،
َ
   َع َب َرَ ،لج�أَ ،و َق َ
  �أقا َم ،ا ْر َتقَى ،انْ َتهىَ ،صلّى ،ا ْع َت َر َك.
َتدريب ()٣
مان في ال�أولى ،و َعلى ال َم ِ
�أ -ن ََض ُع َك ِل َم َة ( ُم ْج َت َمع) في ُج ْم َلتينِ ُمفيدَتينِ  ،بِ َح ْي ُث َت ُد ُّل َعلى ال َّز ِ
كان في الثّانِي ِة.
مات الّتي َت ْح َتها ُخطوط فيما ي�أتي:
ب -ن َُب ِّي ُن ما َت ُد ُّل َع َل ْي ِه ال َك ِل ُ
ؤتى الح ِذ ُر.
       -١اللّي ُل م�أ َم ُن الخائفينِ                   .م ْن م�أ َم ِن ِه ُي
َ
ِ
في الساع ِة الثّالث ِة فجراً.
زارت ال� أ ُّم اب َنها في ال ُمع َتقَلُ             .م ْع َت َق ُل �أخي كان
     -٢
ّ
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َتدريب ()٤
ِ
 الكلمات الّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
نُ ْعر ُِب
َ

َ

َۡ ۡ

" َسل ٰ ٌم ِ َ
ه َح َّ ٰ
ت َم ۡطلعِ ٱلفج ِر (                                     ."٥القدر)5:

  -1قال تعالى:
َ -2م ْق َت ُل ال َّر ُج ِل َب ْي َن َف َّك ْي ِه.

َّ َ ۡ َ ُ ُ ُّ ۡ ُ َ َ
ُّ ۡ ُ َ
ۡ
َ
يب "٨١
 -3قال تعالى" :إِن موعِدهم ٱلصب ۚ
ح أليس ٱلصبح بِق ِر ٖ

(هود)81 :

ال�ملاء:
إ
ِ
على الكلمات ال�آتي ِة:
�أ -نُدخ ُل لا َم الج ِّر
اللّيمون ،اللّغة ،ال�أمّ ،التّجارب ،الجامعة ،المدرسة ،الّذي ،هؤلاء.
مير ال ّر ْف ِع ِم ْن �آخرِ الف ْعلِ الماضي ،ونُعي ُد كتاب َت ُه:
ب -ن َْح ِذ ُ
ف َض َ
* َمشَ ْي ُت:

       * َرنَ ْوا 

      * �أب ْينا:
* َص َح ْونَ:
علامات التّرقي ِم ال ُم ِ
ِ
ناس َب َة في الفراغات:
ص ال�آتي ،ون ََض ُع
جـ -نقر�أ النّ َّ

قولين ذا َك وما لي َعمو ُد
قالَ ِت ا ْمر�أ ُة خال ِد ْبنِ َصفوان لَ ُه َي ْوماً ( ) ما �أ ْج َم َلكَ ( )  قا َل ( َ
)  ولِم َت َ
 الج ِ
الج ِ
مال؟ وما رِداؤه؟ وما ُب ْرن ُُس ُه ( )
مال ،ولا  َع َل َّي رِداؤ ُه ،ولا  ُبرن ُُس ُه  ( ) قالَ ْت ( ) ما َعمو ُد َ
َ
 الج ِ
ض ( )  
قا َل ( )  �أ ّما َعمو ُد َ
وفي ِق َص ٌر ( ) و�أ ّما رِداؤ ُه َ
ياض ،ولَ ْس ُت ب�أ ْب َي َ
فالب ُ
مال َفطو ُل القَوا ِمّ ،
)  و ِ
لك ْن لو قُ ْل ِت :ما �أ ْحلا َك! َوما �أ ْم َل َحكَ ! كا َن �أولى ( )
و�أ ّما ُب ْرن ُُس ُه َفسوا ُد الشَّ َعرِ ،و�أنا �أ ْص َل ُع ( َ
التّعبي ُر

َت َق َّد ْم َت بِ َط َل ٍب لِ َوظي َف ِة ُم ِ
حاس ٍب في �إ ْحدى الشَّ ر ِ
سير َتك ال ّذات ّي َة الّتي تُ َؤ ِّهلُكَ
ِكات ،ا ْك ُت ْب َ
لِ ْل ُح ِ
صول َعلى ا ْل َوظي َف ِة.
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ال َوحد ُة

الت ِ
ّاسعة

الله ع َُم ُر
ه َكذا َل ِق َي َ
ص:
   َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ

ِ
باكثير الك ْن ِد ّيُ ،ولِ َد عا َم 1910م ،لِ� أ َب َو ْينِ َي َمن ّي َينِ من حضرموت،
علي ْبن أ� ْح َمد ْبن ُم َح َّمد
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يوخ �أ ِج ّل َاء ،ثُ ّم
س ُعلو َم ال َع َربِ َّية والشَّ ري َعة َعلى َيد شُ ٍ
َت َل ّقى َت ْعلي َم ُه في َم ْد َر َسة ال َّن ْه َضة الع ْلم َّيةَ ،و َد َر َ
وح َص َل على شَ هاد ِة لِسانس
انْ َت َق َل �إلى ِم ْص َر و َتخ َّر َج في جامع ِة فؤا ِد ال� أ ّو ِل (جامع ِة القا ِه َر ِة حال ّياً) َ
ال� آ ِ
داب ِق ْسم الّلُ َغ ِة ال�إ نْجليزيّ ِة ْ
س فترةً ،ثُ ّم انتق َل �إلى العم ِل في وِزار ِة الثّقا َف ِة وال�إ رشا ِد
 ،اش َتغ َل بالتّدري ِ
القومي بِ َم ْص َل َح ِة الف ِ
ُنون ،و َظ َّل يعم ُل في وِزار ِة الثّقا َف ِة َحتّى وفاتِه عام 1969م.
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دبي َب ْي َن ال ِّرواية وال َم ْس َرح َّية الشِّ عريّة وال َّن ْث ِر َّية ،وم ْن �أعماله ال ِّروائ ّية ( وا�إ ْسلاما ُه)
تّـنّ َّوع ن ُ
َتاج باكثير ال� أ ُّ
حمر) .ولَ ُه كثي ٌر ِم َن ال َم ْس َر ِح ّي ِ
ات ال َّتاريخ ّي ِةِ ،م ْنها المجموع ُة ال َم ْس َر ِح َّي ُة (ه َكذا لَ ِق َي اللّ َه
و(الثّائِ ُر ال� أ ُ
ُع َم ُر) وال َمقصو ُد ُع َم ُر ْب ُن َع ْب ِد ال َعزيزِ ،و ِه َي َمجموع ٌة ُم َك َّونَ ٌة ِم ْن َس ْب ِع َم ْس َر ِح ّي ٍ
(الب ْي ُت
اتِ ،م ْنهاَ :
ال َعتي ُق) و(جا ُر �أبي َحني َف َة).
ِ
حظات ال�أخير َة لِ ُع َم َر ْبنِ َع ْب ِد ال َعزيز
باكثير ال ّ َل
ف فيها
و َم ْس َرح ّي ُة (هكذا  لَ ِق َي اللّ َه ُع َم ُر)َ ،ي ِص ُ
ُ
ِ
ض
 الس َّم
الخلي َف ِة ال�أمو ِّي الثّامنِ  ،و ُي َب ِّي ُن َك ْي َ
س لَ ُه ُّ
في الحسا ِء ،و َق َب َ
ف َعفا َع ْن خا ِد ِم ِه ُغ َص ْين الّذي َد َّ
ِ
ِ
لهذا الخليف ِة ،الّذي لا ن َِج ُد ُه �إلّا في
خلاقي ال ُمتسامح
َ
الثّ َم َن ،ف�أ ْظ َهر الكاتِ ُب م ْن خلالها الجانِ َب ال� أ َّ
حين.
َص ْف
وة الصحابِة ّ
ّ
والصالِ ْ
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فس ِهِ ،و ْع ْن َد ُه َز ْو ُج ُه ِ
ش َم َر ِض ِهَ ،و ُه َو َيجو ُد بِ َن ِ
فاط َم ُةَ ،و�أخوها َم ْس َل َم ُة ْب ُن َع ْب ِد ال َم ِل ِك)
( ُع َم ُر ْب ُن َع ْب ِد ال َعزي ِز َعلى ِفرا ِ
ْمنين َم ْن �أ ْسقا َك ِ
 الي ْو َم؟
مير ال ُمؤ َ
ساء ذلِكَ َ
َم ْس َل َم ُة� :ألا  َت ْذك ُُر يا �أ َ
 الح َ
صاص ال ّذائِ َب.
ُع َم ُر :لا �أ ْذك ُُر �إِلّا �أن ّني شَ ِر ْب ُت ُهَ ،ف َك�أنَّما �أ ْش َر ُب ال ّر َ
ِ
ْمنين َغ ْيري و َغ ْي ُر ُغ َص ْينٍ خا ِد ِم ِه.
مير ال ُمؤ َ
فاط َم ُة :لا �أ َح َد َي ْسقي �أ َ
ُع َم ُرَ :ت َن َّز ْه ِت يا ِ
فاط َم ُةَ ،وحاشا ُه! �إِنَّ ُه لَ ُي ِح ُّبني َو�أ ِح ُّب ُه.
ْمنين؟
مير ال ُمؤ َ
َم ْس َل َم ُةَ :ل َع َّل �أ َحداً َد َف َع ُه �إِلى ذلكَ يا �أ َ
س لَكَ بِ ِه ِع ْل ٌم.
ُع َم ُر :لا  َت ُق ْل يا َم ْس َل َم ُة ما لَ ْي َ

حاشا ُهَ :تـ َن َّز َه.

  وجومُ :س ُكوت َو َص ْمت من
     غ ََضب �أو َخ ْوف.

َم ْس َل َم ُة :لَ َق ْد را َبني ُوجو ُم ال ُغلا ِم ِم ْن َي ْو ِم ِئ ٍذ.
ِ
فاط َم ُة� :أ َج ْل َل ْم َي ُع ْد ُغ َص ْي ٌن كَما كا َن ِم ْن َق ْب ُل.
ض َم ْولا ُه  . .بِ َحياتي َع َل ْي ُكما لا  َي َر َي َّن ِم ْن ُكما �أنَّ ُكما َت َّت ِهمانِ ِه.
ُع َم ُرُ :س ْبحانَ اللّ ِه ! �إِنَّ ُه لَ َي�أْسى لِ َم َر ِ
ْمنين ،ما �أ َر ْينا ُه شَ ْيئاً ِم ْن ذلِكَ .
مير ال ُمؤ َ
َم ْس َل َم ُةَ :ك ّلا يا �أ َ
فَ .ع َلي بِ ِه يا ِ
فاط َم ُة،
س بِما َيجو ُل في قُلوبِ ُك ْمَ ،ف َر ِك َب ُه ِم ْن َج ّرا ِء ذلكَ َخ ْو ٌ
ُع َم ُرَ :عسى �أ ْن َيكو َن َق ْد �أ َح َّ
َّ
َل َعلّي �أزي ُل ما بِ َق ْل ِب ِه.
ِ
ْمنين.
مير ال ُمؤ َ
فاط َم ُةَ ( :تعو ُد) ُه َو ذا  ُغ َص ْي ٌن يا �أ َ
ُع َم ُر :ا ْد ُخ ْل يا ُغ َص ْي ُنَ ،ه ْل لَ ُكما �أ ْن َت ْت ُركاني َو ْحدي َم َع ُغ َص ْين؟
ْمنينَ ( .يخْ ُر ُج ِ
وفاط َم ُة).
مير ال ُمؤ َ
َم ْس َل َم ُةُ :ح ّباً َو كَرام ًة يا �أ َ
ف يا ُغ َص ْي ُنَ ،هلُ َّم ا ْد ُن ِمنّي� .أ َو لا  َت ْس�أ ُل َع ْن حالي؟  
ُع َم ُر :لا  َت َخ ْ
ْمنين؟
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌن( :في �أ ًسى ظا ِهرٍ) َك ْي َ
 الي ْو َم يا �أ َ
ف حالُكَ َ
ُني الي ْو َم �أ ْق َر َب �إِلى ال� آ ِخ َر ِة ِمنّي �إِلى الدُّنيا.
ُع َم ُر َ
 :الح ْم ُد للّ ِه� ..أ ِجد َ
ْمنين.
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌنَ ( :ي ْط ِف ُر ال َّد ْم ُع ِم ْن َع ْي َن ْي ِه) بِ�أبي �أنْ َت َو�أ ّمي يا �أ َ

ُع َم ُرَ :و ْي َحكَ ! ماذا  ُي ْبكيكَ يا ُغ َص ْي ُن؟
ُغ َص ْينَ :و ِد ْد ُت لَ ْو �أنَّ الَّذي بِكَ كا َن بي.
ُع َم ُر� :إِ َّن لِ ُك ٍّل ِمنّا �أ َجلا ً لا  َي ْعدو ُهَ ،و�إِن ّي لَقا ِد ٌم َعلى َر ٍّب كَري ٍمَ ،ف َجدي ٌر بِ َم ْن ُي ِح ُّبني �ألّا  ُيشْ ِف َق َع َل َّي ِم ْن َخ ْيرٍ.
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�أ َو لا تُ ِح ُّبني يا ُغ َص ْي ُن؟
ْمنين.
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌنَ :بلى َواللّ ِه يا �أ َ
ِساء ٍة ُر َّبما �أ َس�أْ ُتها �إِلَ ْيكَ دو َن �أ ْن �أ ْع َل َم؟
ُع َم ُرَ :ف َه ْل لَكَ �أ ْن ُت ِحلَّني ِم ْن كُ ِّل �إ َ
َص بِ ُالب َكا ِء ِم ْن َغ ْي ِر
َي ْن ِش ُج :غ َّ
سيء �إِلَ ْيكَ
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌنَ ( :ي ْن ِش ُج باكياً)َ :حنانَ ْيكَ يا �أ َ
ْمنين� .أنا ال ُم ُ
   انْ ِت َح ٍ
اب.
َض ُلَ .ت ّباً ليَ ،ت ّباً لي �أ َبدَ ال َّد ْهرِ� .أنا �أ ْس َت ِح ُّق ال َق ْت َل،
َو�إِنَّكَ  ال ُم ْح ِس ُن ال ُم َتف ِّ
ْ
َحنانَ ْيكَ َ :عطفُكَ  ،رحم ُتك.
ُم ْر ُه ْم بِ َق ْتلي؛ َف إِ�ن ّي �أ ْس َت ِح ُّق ال َق ْت َل.
َت ّباًَ :هلاكاً.
ض َص ْو َتكَ  ،اخْ ِفضْ ُه ِم ْن �أ ْجلي.
ُع َم ُر :اخْ ِف ْ

ُغ َص ْي ٌن( :بِ َص ْو ٍت ِ
ْمنين ..ا ْغ ِف ْر لي.
مير ال ُمؤ َ
خافضٍ) ا ْغ ِف ْر لي يا �أ َ
ديث.
ُع َم ُر :اللّ ُه َو ْح َد ُه َولِ ُّي ال َم ْغ ِف َر ِةَ ،ول ِكنّي ُمسا ِم ُحكَ َ ،و ُم ِحلُّكَ ِم ْن َح ّقي �إِذا �أنْ َت َص َد ْق َت
ني الح َ
َ
ْمنين َل� أ ْص ُد َق َّنكَ  ال َق ْو َلَ ،ولا �أخْ في َع ْنكَ شَ ْيئاً.
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌن� :إي َواللّ ِه يا �أ َ
ض َص ْو َتكَ .
ُع َم ُر :اخْ ِف ْ
ِ
وضع ُته ِخ ْفية.
َد َس ْس ُتَ :
في الحسا ِء.
 الس َّم
ض َص ْو َت ُه) �أنا الشَّ ق َُّي ال� أ ْب َع ُد َق ْد َد َس ْس ُت لَكَ ُّ
ُغ َص ْي ٌنَ ( :يخْ ِف ُ
ُع َم ُرَ :ق ْد َع ِل ْم ُت يا ُغ َص ْي ُن َي ْو َم �أ ْس َق ْي َت ُه لي.
ا الي ْو َم؟!
ُغ َص ْي ٌنَ :ع ِل ْم َت ذلِكَ َولَ ْم تُ َكلِّ ْمني �إِلّ َ
ُع َم ُرَ :وما كُ ْن ُت لِ� أ َكلِّ َمكَ لَ ْولا  َم َح َّبتي لَكَ َ ،و�إ ِْشفاقي َع َل ْيكَ ِم ْن َع ِ
ذاب َي ْو ِم ال ِقيا َم ِة.
 اس َت ْو َج ْب ُت ُه بِما َف َع ْل ُت؟
مير ال ُمؤ َ
ْمنينَ ،و َق ِد ْ
ُغ َص ْي ٌنَ :وما ُي ْنجيني ِم ْن ذلِكَ يا �أ َ
توب اللّ ُه َع َل ْيكَ .
ُع َم ُرَ :ر َج ْو ُت يا ُغ َص ْي ُن� ،أ ْن َت ْن َد َم َو َت ْس َت ْغ ِف َر ُه َعسى �أ ْن َي َ
ُغ َص ْي ٌنَ :ولِهذا  َكلَّ ْم َتني؟
ُع َم ُر :نَ َع ْم َخ ِّب ْرني ما َح َم َلكَ َعلى ما َف َع ْل َت؟
ْمنين.
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌن :ال َّط َم ُع يا �أ َ
طيت شَ ْيئاً َعلى ذلِكَ ؟
ُع َم ُر� :أ ْع َ
ُغ َص ْي ٌن :نَ َع ْمَ ،ل�أخْ ِب َرنَّكَ بالّذي �أ ْعطاني.
ُع َم ُرَ :ك ّلا لا  َت ْف َع ْلَ .و ِ
لك ْن َخ ِّب ْرني َك ْم �أ ْعطا َك؟
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ْمنين.
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌن� :ألْ َ
ف دينا ٍر يا �أ َ
ُع َم ُرَ :ق ْبضْ َتها؟

 المؤمنين َحتّى ..حتّى..
مير
َ
ُغ َص ْي ٌن :لا يا �أ َ
موت؟
ُع َم ُر :حتّى �أ َ
ُغ َص ْي ٌن� :أ َج ْل وا شَ ْق َوتاه!
ُع َم ُرَ :و ْي َحكَ �إِ ْن ِم ُّت َف َل ْن ُي ْعطوها لَكَ َ ،و َعسى �أ ْن َي ْق ُتلو َك لِ َكيلا تُ ْفشي ِس َّر ُه ْمَ .ف َه ْل لَكَ يا ُغ َص ْي ُن في َخ ْي ٍر
ِ
ِم ْن ذلِكَ َعسى �أ ْن َت ْن ُج َو ِم ْن َع ِ
عذاب ال� آ ِخ َر ِة؟
ذاب ال ُّدنْيا َوسو ِء
ْمنين؟ �أ ْر ِش ْدني.
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌنَ :ك ْي َ
ف يا �أ َ
ضي الساع َة �إِلى ِ
صاح ِبكَ َف َت ْق ِب ُضها ِم ْن ُه ثُ َّم َتعو ُد بِها حالا ً �إِلَ ّي.
ُع َم ُرَ :ت ْم
ّ
ْمنين.
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌن :ما �أخالُ ُه َي ْرضى يا �أ َ
 السا َع َة.
ُع َم ُر :قُ ْل لَ ُه �إِنَّكَ َس ُتخْ ِب ُرني بِ ْاس ِم ِه �إ ْن لَ ْم َي ْف َع ْلَ ،ف إِ�نَّ ُه َس َي ُ
خاف َو ُي ْعطيكَ  . .انْ َط ِل ْق ّ
روج)
ْمنين ،يا �أ ْك َر َم النّاسَِ ( .يه ُّم َبا ْل ُخ ِ
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌنَ :س ْمعاً يا �أ َ
ُع َم ُرُ :ر َو ْي َد َك يا ُغ َص ْي ُن ،ا ْم َس ْح هذا ال َّد ْم َع ِم ْن َع ْي َن ْيكَ َ .و�إيّا َك �أ ْن ُتخْ ِب َر �أ َحداً َف ِ
هذا س ٌّر َب ْيني َو َب ْي َنكَ .
ُغ َص ْي ٌنَ ( :ي ْم َس ُح ال َّد ْم َع َع ْن َع ْي َن ْي ِه) واشَ ْق َوتا ُه.
ُع َم ُرُ ( :ي َت ْم ِت ُم) الّل ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِ َع ْب ِد َك ُغ َص ْين.
( َي ْد ُخ ُل َم ْس َل َم ُة ِ
وفاط َم ُة)
ْمنين؟
مير ال ُمؤ َ
َم ْس َل َم ُةَ :ب َعث َْت ال ُغلا َم في َم َه َّم ٍة يا �أ َ
ُع َم ُر :نَ َع ْمَ .ذ َك ْر ُت َودي َع ًة ِع ْن َد ِ
صاح ٍب  لي َف َب َع ْث ُت ُه في َط َل ِبها ِم ْن ُه.
ِ
فاط َم ُة :وديعة؟

ِ
ضي �إِلَ ْي ِك بِشَ ي ٍء طالَما جا َل في َص ْدري.
ُع َم ُرَ :هلُ ّمي يا فاط َم ُةَ   ،ف َق ْد �آ َن لي �أ ْن �أ ْف َ
ِ
ْمنين.
مير ال ُمؤ َ
فاط َم ُة :نَ ْفسي ِفدا ُؤ َك يا �أ َ
ُرين ُح ِل َّي ِك َو َجوا ِه َر ِك الّتي �أ ْو َد ْعناها في َب ْي ِت ِ
 المال؟
ُع َم ُر� :أ َت ْذك َ
ِ
ْمنين َ ،فما بالُها؟
مير ال ُمؤ َ
فاط َم ُةَ :ق ْد طا َب ْت نَ ْفسي َع ْنها يا �أ َ
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وديعة� :أمانة.
َهلُ ّمي :تَعالَي
�أ ْفضي� :أ ْع ِل ُم.

ها اس ُم ِك لَ ْم َي ْس َت ْه ِل ْكها َب ْي ُت ِ
 المال َب ْعدَُ ،و�إِن ّي َل� أ ْع َل ُم
ُع َم ُر� :إِنَّها لَ ْم َت َز ْل بِحالِهاَ ..و َع َل ْي ْ
�أنَّ الّذي َي�أْتي َب ْعدي لَ ْن َي ْص ِر َفها في َح ِّقهاَ ..ف إِ� ْن َتكُ نَ ْف ُس ِك فيهاَ ،ف�أنْ ِت بِها �أ ْولى.
َم ْس َل َم ُة� :أ َج ْلِ ،هي َحق ُِّك يا ِ
فاط َم ُةَ ،و�أنْ ِت بِها �أولى.
َ
ِ
ْمنينَ ،ف إِ�ن ّي س�آ ُخ ُذها َو�أ َت َص َّد ُق بِها َعلى ال�أيامى َو َاليتامى.
مير ال ُمؤ َ
فاط َم ُة� :إذا �أ ِذنْ َت يا �أ َ

ُع َم ُر� :أ ْح َس ْن ِت يا ِ
فاط َم ُة� ،أما َواللّ ِه لَ ُي َع ّزيني َع ْن باطلِ  الدُّنيا �أ َّ ّن ِم ْن �أ ْهلي َو َولَدي َم ْن
يام ِة بِ َص ِ
�أ ْرجو �أ ْن َيشْ َف َع لي َي ْو َم ال ِق ِ
لاح ِه َو َت ْقوا ُه.
ِ
فاط َم ُةَ :ب ْل �أنْ َت شَ في ُعنا َجميعاً يا �أبا َع ْب ِد ال َم ِل ِك.
ُع َم ُرَ :ك ّلا يا ِ
لوب ال ِّنسا ِء ِم َن ال ّزي َن ِة َوال َمتا ِع
فاط َم ُةَ ،ل�أنْ ِت في ُز ْه ِد ِك فيما َت ْهفو �إِلَ ْي ِه قُ ُ
�أتْقى لل ِه ِمنّي.
( َي ْق َر ُع ُغ َص ْي ُن الباب ُم ْس َت�أْ ِذناً)
ْمنين.
مير ال ُمؤ َ
َم ْس َل َم ُة :هذا  ُغ َص ْي ُن يا �أ َ

َي ْص ِر َفهاُ :ي ْن ِفقها.

ال�أيامىُ :مفردها �أيّم    ،
وهي المر�أة الّتي لا زوج
لها.

تهفو :تشتاق.

ُع َم ُر :ا ْد ُخ ْل يا ُغ َص ْي ُن.

( َي ْد ُخ ُل ُغ َص ْي ُن حاملا ً ُص َّر ًة كَبيرةً)
ُع َم ُر� :أ َت ْي َت بال َودي َع ِة يا ُغ َص ْي ُن؟

ْمنين.
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌن :نَ َع ْم يا �أ َ
ُع َم ُر� :أ ْش َتهي �أ ْن �أخْ لو بِ ِه َم َّر ًة �أخْ رىَ ،ف َه ْل لَ ُكما..؟
ْمنينَ (.يخْ ُر ُج َو ِ
فاط َم ُة)
مير ال ُمؤ َ
َم ْس َل َم ُةُ :ح ّباً يا �أ َ

ف دينارٍ؟
ض َص ْو َتكَ  .هذ ِه �ألْ ُ
ُع َم ُرَ :هلُ َّم ا ْد ُن ِمنّيَ ،واخْ ِف ْ

ْمنين.
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌن :نَ َع ْم يا �أ َ
لا خشْ َيتي �أ ْن َت ْل َت ِه َب َع َل ْيكَ ناراً َي ْو َم ال ِقيا َم ِةَ .ف َه ْل لَكَ في
َّنانير لَكَ لَ ْو َ
ُع َم ُرَ :و ِد ْد ُت يا ُغ َص ْي ُن ،لَ ْو �أ َد ُع ه ِذ ِه الد َ
َخ ْي ٍر ِم ْن ذلِكَ � ..أ ْن �أعيدَها �إلى َب ْي ِت ِ
مين؟
مال ال ُم ْس ِل َ
ض �إِلى نَ ْفسي ِم ْنها.
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌن :ا ْف َع ْل ما َترى يا �أ َ
ْمنين� .إِن ّي َواللّ ِه ما �أريدُهاَ ،وما في الدُّنيا �أ ْب َغ ُ
توب َع َل ْيكَ  .ا ْمضِ ال� آ َن َف�أنْ َت ُح ٌّر لِ َو ْج ِه اللّ ِه.
شاء �أ ْن َي َ
ُع َم ُر :بو ِر ْك َت يا ُغ َص ْي ُن ،ما �أرى �إلّا �أنَّ اللّ َه َ
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ؤمنين؟
مير ال ُم َ
ُغ َص ْي ٌنَ ( :ي ْبكي) �أ َوتُ ْع ِتقُني يا �أ َ
ُع َم ُر :نَ َع ْم ا ْذ َه ْب َح ْي ُث ِشئ َْتَ ،ح ْي ُث لا  َي ْع ِرفُكَ �أ َحدٌ.
ْمنين في ِجوا ِر َك َو ِخ ْد َم ِتكَ ؟
مير ال ُمؤ َ
ُغ َص ْي ٌن� :ألا �أ ْبقى يا �أ َ
ُم ْح َت َضر :اح ُت ِض َر �أ
تاه الموت.
ُ
ُع َم ُرَ :و ْي َحكَ يا ُغ َص ْي ُن ما َتخْ ِد ُم ِم ْن َر ُجلٍ ُم ْح َت َضرٍ� ،إِ ْن �أ ْمسىَ ،ف َل ْن
ُي ْص ِب َحَ ،و�إ ْن �أ ْص َب َحَ ،ف َل ْن ُي ْم ِس َي.
ؤمنين.
مير ال ُم َ
ُغ َص ْي ٌنَ :ب ْل ُي ْبقيكَ  اللّ ُه يا �أ َ
ُع َم ُر :ا ْن َط ِل ْق َو ْي َلكَ َ ،ولا تُ ِق ْم َب ْي َن هؤلا ِء َف َي ْقتلو َكَ ( .ي ْد ُخ ُل َم ْس َل َم ُة)
اجتر َم :ا ْرتَكب
ْمنين ،لا  َي ْن َبغي أ� ْن َي ْن ُج َو هذا ال ُغلا ُم ِم ْن ُعقو َب ِة
مير ال ُمؤ َ
موصل
َم ْس َل َم ُةَ :م ْع ِذ َر ًة يا أ� َ
 ال َّزنْد :جمع �أ ْزناد ِّ :
ما ْاج َت َر َمَ ( .ي�أْ ُخ ُذ بِ َزنْ ِد ال ُغلا ِم)
بالكف.
    َط َر ِف ال ّذراع
ّ
ِ
(غاضباً) َو ْي َلكَ يا ْب َن َع ْب ِد ال َم ِل ِك� ،أ َو َق ْد َت َس َّم ْع َت �إِلى َحدي ِثنا؟
ُع َم ُر:
ْمنينَ ،ول ِك ْن َط َرقَ �أسما َعنا َص ْوتُكَ َو َص ْوتُ ُه.
َم ْس َل َم ُةَ :
مير ال ُمؤ َ
لا والَّذي نَ ْفسي بِ َي ِد ِه يا �أ َ
ِ
ْمنين ..لَ َق ْد َصدَقَ َم ْس َل َم ُة.
مير ال ُمؤ َ
فاط َم ُةَ ( :ت َتدَخَّ ُل) �أ َج ْل يا �أ َ
خ ِّل :اتر ْك ُه
ُع َم ُرَ :ف ْل َت ْك ُتما �إِ َذ ْن ما َس ِم ْع ُتماَ ،ف إ�ن ّي َق ْد سا َم ْح ُت ُه َو َع َف ْو ُت َع ْن ُهَ .خ ِّل َع ْن ُه
يا َم ْس َل َم ُة َف َق ْد �أ َع َت ْق ُت ُه لِ َو ْج ِه اللّ ِه.
ريرتِ ِه.
َم ْس َل َم ُةَ :
مير ال ُمؤ َ
زاء ال َع ْب ِد الغا ِد ِر �أ ْن ُي ْع َت َق لِ َو ْج ِه اللّ ِه .لا  ُب َّد ِم ْن �أخْ ِذ ِه بِ َج َ
لا واللّ ِه يا �أ َ
ْمنين ،لا  َيكو ُن َج ُ
خاك يا ِ
 الحيا ِة الدُّنياَ .كلِّمي �أ ِ
فاط َم ُة .
صي �أ ْمري في � ِآخ ِر َي ْو ٍم لي في هذ ِه َ
ُع َم ُرُ ( :م َت َو ِّسلاً) �أنْشُ ُد َك اللّ َه يا ْب َن َع ّمي �ألّا  َت ْع َ
ِ
ْمنين يا َم ْس َل َم ُةَ ،ف إِ�نَّ ُه لَ َي ْن ُظ ُر بِنورِ اللّ ِه.
مير ال ُمؤ َ
فاط َم ُة� :أ ِط ْع �أ َ
ْمنين ِمنّا ما ُي ِح ُّب.
َم ْس َل َم ُةُ (:ي ْر ِس ُل ال ُغلا َم ِم ْن َق ْب َض ِت ِه) لِ�أميرِ ال ُمؤ َ
ِ
فاط َم ُةَ :ح ِّو ْل َو ْج َهكَ َعنّا يا ُغ َص ْي ُن ،ا ْذ َه ْب لا با َر َك اللّ ُه فيكَ .
ض يا ُغ َص ْي ُنَ ،و ْاس َت ْغ ِف ْر اللّ َه لي َولَكَ .
ُع َم ُرَ :ب ْل َغف ََر اللّ ُه لَ ُه َوبار َك في ِه .ا ْم ِ
( َي ْن ِش ُج ُغ َص ْي ُن ُه َن ْي َه ًة ثُ َّم َيخْ ُر ُج)
ُع َم ُرَ (:ي ِئ ُّن ُم َت َو ِّجعاً) وا َر�أْسا ُه! ( َي َتهاوى َعلى ِف ِ
راش ِه َمغ ِْش ّياً َع َل ْي ِه)
ِ
فاط َم ُةَ :و ْي! َق ْد ُغ ِش َي َع َل ْي ِه يا َم ْس َل َم ُة!
َم ْس َل َم ُةَ :ت َجلَّدي يا �أخْ تا ُه� ،إِنَّما ِه َي غَشْ َي ٌة َو َيفي ُق.
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ُع َم ُرَ ( :ي ْف َت ُح َع ْي َن ْي ِه كَالْ َم ْذعورَِ ،و َي ِه ُّم �أ ْن َي ُه َّب َفلا َي ْس َتطي ُع) َم ْس َل َم ُة! َم ْس َل َم ُة!
ْمنين.
مير ال ُمؤ َ
َم ْس َل َم ُة :لَ َّب ْيكَ يا �أ َ
جاء بِها ُغ َص ْي ُن؟
ُع َم ُر� :أ ْي َن ُّ
 الص َّرةُ الَّتي َ
ْمنين َب ْي َن َي َد ْيكَ .
مير ال ُمؤ َ
َم ْس َل َم ُةِ :ه َي ذي يا �أ َ
 المال� .أوصيكَ �أ ْن َت ْح ِم َلها �إِلى َب ْي ِت ِ
ُع َم ُر� :إِنَّها لَ ْي َس ْت لي يا َم ْس َل َم ُة� ،إِنَّها لِ َب ْي ِت ِ
 المال.
ْمنين.
مير ال ُمؤ َ
َم ْس َل َم ُةَ :س�أ ْف َع ُل يا �أ َ
ُع َم ُرَ :جزا َك اللّ ُه َعنّي َخ ْيراً يا ْب َن َع ّميَ ،و�أنْ ِت يا ِ
فاط َم ُة.
ِ
مير ال ُمؤْمنين.
فاط َم ُةُ (:م َت َجلِّ َدةً) نَ َع ْم يا �أ َ
ُع َم ُرَ :ه ْل لَ ِك �أ ْن تُ ِحلّيني ِم ْن كُ ِّل َح ٍّق لَ ِك َع َل َّي؟
ِ
ْمنين؟
مير ال ُمؤ َ
فاط َم ُةَ (:ت ْبكي) َق ْد َف َع ْل ُت يا �أ َ
زاك اللّ ُه َعنّي َخ ْيراً ِم ْن َز ْو ٍج صالِ َح ٍة! �أ ْس َت ْو ِد ُع ِك اللّ َه يا ِ
ُع َم ُرَ :ج ِ
ص بِ َب َص ِر ِه �إِلى �أ ْعلى) الّل ُه َّم
فاط َم ُةَ ( .يشْ َخ ُ
�أ ْر ِضني بِقَضائِكَ َ ،وبا ِر ْك لي في َق َد ِر َكَ ،حتّى لا �أ ِح َّب لِما �أ ّج ْل َت َت�أْخيراًَ ،ولا لِما �أخَّ ْر َت َت ْعجيلاً   .
بين!
( َي َت َهلّ ُل َو ْج ُه ُه بِالْ ِبشْ ِر َف ْج�أةً) َم ْر َحباً بِكرا ٍم َط ِّي َ
ِ
ْمنين؟
مير ال ُمؤ َ
فاط َم ُة :بِ َم ْن يا �أ َ
س َولا جانّ.
ُع َم ُر :بِه ِذ ِه الوجو ِه الَّتي لَ ْي َس ْت بِ ُوجو ِه �إِنْ ٍ
ِ
فاط َم ُة :نَ ْفسي ِفداؤ َك يا ُع َم ُر!
ذين لا  ُيريدو َن ُعلُ ّواً في
ُع َم ُرَ ( :ك�أنَّ ُه لَ ْم َي ِع شَ ْيئاً ِم ّما َح ْولَ ُه) يتلو قولَ ُه تعالى« :تِ ْلكَ  الدّا ُر ال� آ ِخ َر ُة ن َْج َعلُها لِلَّ َ
ض ولا  َفساداً َو ِ
قين»� .أ ْش َه ُد �أ ْن لا �إل َه �إلّا اللّ ُهَ ،و�أ ْش َه ُد �أ َّن ُم َح َّمداً َع ْب ُد ُه َو َرسولُ ُه.
ال�أر ِ
العاق َب ُة لِ ْل ُم َّت َ
( ُي َر ِّد ُد َم ْس َل َم ُة و ِ
فاط َم ُة الشّ ها َد َت ْينِ في ِرقَّ ٍة َو ُخشو ٍع)
ُع َم ُرَ ( :ي ْصحو َص ْح َوةً) ُغ َص ْي ُن! �أ ْي َن ُغ َص ْي ُن؟
 المؤمنين.
مير
َ
َم ْس َل َم ُةُ ( :م َت َجلِّداً) َق ْد َمضى لِ َسبي ِل ِه يا �أ َ
وت َض ٍ
ُع َم ُر( :بِ َص ٍ
) الح ْم ُد للّ ِه.
عيف َ
رج) الّل ُه َّم ا ْغ ِف ْر ..لِ َع ْب ِد َكُ ..غ َص ْينٍ َ ..وا ْغ ِف ْر ..لِ َع ْب ِد َكُ ..ع َم َرَ ..م َع َع ْب ِد َكُ ..غ َص ْينٍ .
( َي َت َحشْ ُ
(يسلم الروح)
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ ال� أ ْسئ َل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
حيح َة فيما َي�أْتي:
 1نَخْ تا ُر ال�إ جا َب َة ّ
 الص َ
    �أ« -هكذا لَ ِق َي الل َه ُع َم ُر» َم ْس َرح َّي ٌة:
 -1تاريخ ّي ٌة -2        .اجتماع ّي ٌةَ -3         .
فلسف ّي ُة.
وطن ّي ٌةَ -4               .
«و ْي َلكَ يا ْب َن َع ْب ِد ال َم ِل ِك» :
  بَ -منِ  ال ُمخا َط ُب في ِعبار ِةَ :

صاحب ال ُغلا ِم.
صينَ -2         .م ْس َل َم ُة -3           .عُ َم ُر ُبن عَ ْب ِد ال َعزي ِز-4    .
ُ
ُ -1غ ُ
جـ -ماذا تعني عبارةُُ :ع َم ُرَ « :ه ْل لَ ِك �أ ْن تُ ِحلّيني ِم ْن كُ ِّل َح ٍّق لَ ِك َع َل َّي؟»؟
في الميراث.
ذنب اقترف ُه بِح ِّقها -2       .أ� ْن تتناز ََل عَ ْن ح ّقها
ِ
 -1أ� ْن تُسا ِم َحه عن ُك ِّل ٍ
 -3أ� ْن ت َْص ُد َق ُه َب ْع َد مو ِت ِه و َت َب َّر ب ِه -4                 .أ� ْن ت َ
ُحافظ على حقوقه.

َ ٢م ْن كا َن ِع ْن َد ُع َم َر بنِ َع ْب ِد ال َعزي ِز َو ُه َو َعلى ِفراشِ ال َم َرضِ؟
عمر بنِ َع ْب ِد ال َعزيزِ؟
راب للخليف ِة َ
َ ٣م ْن كا َن ُيق ِّد ُم ال َّطعا َم والشّ َ

َّم الحساء ال َمسمو َم لِ ْل َخلي َف ِة؟
لامات الّتي َبد َْت على ال ُغلا ِم ُم ْن ُذ �أ ْن َقد
 ٤ما ال َع ُ
َ
 الخلي َف ِة ِم ْن اتّها ِم كُ ٍّل ِم ْن ِ
فاطم َة و َمس َل َم َة لِ ْل ُغلا ِم ُغ َص ْينٍ .
ف َ
 ٥نَ ْذك ُُر َم ْو ِق َ
 الخلي َف ُة – ُع َم ُر ب ُن َع ْب ِد ال َعزيزِ� -أ ْن ُي َهدِّئَ ِم ْن َر ْو ِع ُغ َصينٍ ؟
ف حاو َل َ
َ ٦ك ْي َ
 الس ِّم لَ ُه؟
 ٨لِماذا لَ ْم ُي َكلِّ ِم َ
َس ُّ
 الخلي َف ُة ُغ َصيناً َر ْغ َم َم ْع ِر َف ِته بِد ِّ

فيها الخلي َف ُة ال ُغلا َم ُغ َص ْيناً؟
 ٩ما ال َم َه َّم ُة الّتي َب َع َث
َ
 الخلي َف ُة – ُع َم ُر ب ُن َع ْب ِد ال َعزيزِِ -
لفاط َم َة.
 ١٠ن ْذك ُُر ما �أفضى ب ِه َ
 الخلي َف ُة – ُع َم ُر ب ُن َع ْب ِد ال َعزيزِِ -ع ْندَما �أفاقَ ِم ْن غَشْ َي ِت ِهَ ،ط َل َب ْينِ  ،ما ُهما؟
َ ١١ط َل َب َ
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ُجيب َعنِ  ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ثُمَّ ن ُ
1

٢
٣

٤
٥
٦

حيح َة ِم ْن َب ْينِ  الق ْو َس ْينِ :
نَخْ تا ُر ال�إ جا َب َة َّ
 الص َ
 الم ٌُ
(                     :واحدُ ،م َت َع ِّددٌ).
في الم ْس َرح َّي ِة
كان
َ
أ� َ
َ
ب -ال ّز ُ
(                    :غ ْي ُر ُم َح َّد ِدُ ،م َح ّددٌ).
في الم ْس َرح َّي ِة
مان
َ
(                   :حقيق ّي ٌة ،خيال ّي ٌة).
 الم ْس َرح َّي ِة
جَ -ش ْخص ّي ُ
َ
ات َ
د -ال أ� ْح ُ
في الم ْس َرح َّي ِةُ (                  :م َف َّك َك ٌةُ ،م َتراب َِط ٌة).
داث
َ
 الم ْس َرح َّي ِةُ (                 :م َح َّد َد ًةَ ،غ ْي َر ُم َح َّد َد ٍة).
هـ -جا َء ْت خا ِت َم ُة َ
�أ ْي َن َت ْك ُم ُن لَ ْح َظ ُة الت�أ ُّز ِم (الع ْقدة) في ال َم ْس َرح ّي ِة؟  
ُوض ُح َجما َل في ال ِعبارتَينِ  ال�آتي َت ْينِ :
  ن ِّ
صاص ّ
 الذا ِئ َب»
*« -لا  أ� ْذ ُك ُر �ِإ ّلا  أ�نّني َش ِر ْب ُتهَُ ،ف َك أ�نَّما أ� ْش َر ُب ال ّر َ
كون َق ْد أ� َح َّس بِما َي ُ
جول في ُقلوب ُِك ْم َف َر ِك َب ُه ِم ْن َج ّرا ِء َ
*« -عَ سى أ� ْن َي َ
ذلك خَ ْو ٌف»
ُوض ُح ذلكَ .
َض َر َب َ
 الخلي َف ُة – ُع َم ُر ب ُن َع ْب ِد ال َعزيزَِ -مث َلا ً لِ ْل َع ْف ِو ِع ْندَ ال َم ْق ِد َر ِة ،ن ِّ
ن َُب ّي ُن ِصفَتينِ لِفاطمة زوج ِة ُع َم َر بنِ َع ْب ِد ال َعزيزِ.
كثر ِم ْن َغ ْي ِر ِه.
َظ َه َر في ال َم ْس َرح ّي ِة موا ِق ُ
ف ِع َّدةٌ ،نُب ّي ُن مو ِقفاً �أثا َر �إ ْعجا َبنا �أ َ
ثالثاً -اللُّ َغ ُة:

حيحة فيما َي�أْتي:
 -1نَختا ُر ِم ْن َب ْينِ  القوسينِ  ال�إ جا َب َة ّ
 الص َ
ف َك ِل َم ِة ( َي ْط ُفر)(                      :ي َت َدفَّ َق ،يشْ َتدَّ ،ي ْر َت ِف ُع)
�أَ « -ي ْط ِف ُر ال َّد ْم ُع ِم ْن َع ْي َن ْي ِه»   ُمرا ِد ُ
ْمنين َغ ْيري و َغ ْي ُر ُغ َص ْينٍ خا ِد ِم ِه»
مير ال ُمؤ َ
ب« -لا �أ َح َد َي ْسقي �أ َ
                                          نو ُع الاستثنا ِءُ ( :م َف َّر ٌغ ،تا ٌّم موجب ،تا ٌّم غير موجب)
ْمنين؟» المقصود باس ُم ال�إ شارة (ذلِكَ ):
مير ال ُمؤ َ
ج « -لَ َع َّل �أ َحداً َد َف َع ُه �إِلى ذلكَ يا �أ َ
 الخلي َف ِة� ،أخ ُذ ِ
 المال)
 الس ِّمِ ،خدم ُة َ
س ُّ
                                                      ( َد ُّ
 المس َرح ّي ِة بِ ٍ
مثال َعلى كُ ٍّل ِم ْن �أ ِ
سلوب:
 -2ن َْس َتشْ ِه ُد ِم َن ْ
    * -الاستفها ِم -*    .النّدا ِء -*    .الشَّ ِ
رط  .
ْ
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يا َل ْي ُل ،الصَّ ُّب...
ص:
   َب ْي َن َيدي ال َّن ِّ
 الح ُصرِ ،ن ُِك َب في ُطفولَ ِت ِه بِ َف ْق ِد �أ ِّم ِه
 الح َصر ّي ،نِ ْس َب ًة �إِلى ِصنا َع ِة ُ
لي ال َق ْي َروانِ ّي ُ
�أ َ
بو الح َسنِ َع ّ
عاش في ال َق ْي ِ
روان َو ْاش َت َغ َل في ال َّت ْدريسَِ ،ونَ َظ َم الشِّ ْع َرُ ،ث َّم
َو َف ْق ِد َب َص ِر ِه ،ثُ َّم َف ْق ِد أ�بي ِه في َم ْط َل ِع شَ بابِ ِهَ ،
انْ َت َق َل �إلى َس ْب َت َةَ ،و َل َم َع ن َْج ُم ُه في عا َل ِم الشِّ ْعرِ ،ثُ َّم عاد �إِلى َط ْن َج َةَ ،و َم َك َث فيها َحتّى َوفاتِ ِه.
مير �أبا َع ْب ِد ال َّر ْحمنِ
و َقصي َد ُة (يا َل ْي ُل َّ
 ،الص ُّبِ )...م ْن �أ ْش َه ِر َقصائِ ِد ُ
 الح َصر ِّيَ ،مد ََح فيها ال� أ َ
حي ُث َتناو َل
ُم َح َّمداً ْب َن طاه ٍر
بيات الّتي َب ْي َن �أيدينا َت َم ْح َو ْ
صاحب ُم ْر ِس َي َة .وال� أ ُ
رت َح ْو َل ال َغ َزلَ ،
َ
ٍ
ٍ
اعر فيها ب�أ ٍ
 :الصبا َب َة َوما ُت َس ِّب ُب ُه ِم َن ال� أ َر ِق
عاني ال َغ َز ِل التّقليديّ َة ّ
الشّ ُ
سلوب ُم ْر َه ٍف ولُ َغة َرقي َقة َم َ
صب ُه ِم ْن شَ َر ٍك ،والَهوى َوما يودي بِ ِه ِم ْن َر َمقٍ َ ،والشَّ ْوقَ َوما َي ْف َعلُ ُه بالدّمو ِع
وال َق َلقِ  ،وال ُعيو َن َوما َت ْن ُ
ِم ْن شَ َر ٍق.

َو ِم ّما َي ْل ِف ُت النّ َظ َر في هذ ِه القَصي َد ِة َكث َْر ُة ما عور َِض ْت بِ ِه ِم ْن القَصائ ِدَ ،ح ْي ُث انْ َص َّب ْت
ِ الحديث� :أبو القاس ِم
ال ُمعا َر ُ
ضات َعلى َمطالِ ِعها ال َغ َزلِ َّي ِةَ ،و ِم ّمن عا َر َضها ِم َن شُ عرا ِء ال َع ْصر َ
ابي ،و�أحم ُد شوقي ،وبشارةُ الخور ّي.
الشّ ّ
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 -1يا لَ ْيــ ُل َّ
الصـبُّ  َمتــى َغـ ُد ُه      �أ ِقيـــا ُم الســـا َع ِة َمــــ ْو ِعـــ ُد ُه؟
أ
َ -2ر َقـــ َد ُّ
ــــــر ِّد ُد ُه
الســ ّمــــا ُر َفــــ� َّر َقـــــ ُه           �أ َس ٌ
لـــلبــ ْيـــنِ ُي َ
ــــــف َ
َ -3ف َبكــــا ُه ال َّن ْ
ـــجـــ ُم و َرقَّ لـــ ُه         م ّمــــا َيـــــ ْرعــــا ُه و َيــــ ْر ُصـ ُد ُه
ـــف بِ َغ ٍ
ــــزال ذي َه َي ٍف
-4كَـــ ِل ٌ
الــــواشـــين ُيــشَ ــ ِّر ُد
ف
َخــــ ْو ُ
َ

ـــناي لَ ُه شَ َركاً  
ـــب ْت َع ْي َ
 -5ن ََص َ

ــص ُّيــ ُد ُه
فــي ال َّنـــ ْو ِم َفــ َعـــزَّ  َت َ
ـــيــ ُد ُه
ِّ
للـــســ ْر ِب َسبـانِي أ� ْغ َ

ص
َ -6وكَـــفى َع َ
ــــجباً �أن ّي َق ِن ٌ
َ -7ي ْنضـــو مـِ ْ
ـــن ُمـــ ْق َل ِتــ ِه َس ْيفاً       َوكَــــ�أنَّ نُـــعاســــاً ُيغْـــ ِمـــ ُد ُه
ِ ِ
ـــن َي َت َقلَّــــ ُد ُه
َ -8ف ُيـــري ُق َد َم ال ُعـــشّ ـــاق بِــــه والــــويـــ ُل لِــــ َم ْ
-9كَـــ ّلا ،لا  َذنْ َ
ــب لِ َم ْن َق َت َل ْت   َع ْيــــنا ُه َولَــــ ْم َتـــــ ْق ُت ْل َيـ ُد ُه

 -10يا َم ْن َج َحد َْت َع ْينا ُه َدمي   َو َعـــــلى َخــــ َّد ْي ِه َتــــــــ َو ُّر ُد ُه
َ -11خدا َك َقــ ْد ا ْعــ َت َرفــا بِدَمي      َف َعـــلا َم ُجفونُكَ َت ْج َحــ ُد ُه؟
� -12إِن ّي ل�أعــيــ ُذ َك ِم ْ
ــن َق ْتــلي      َو�أ ُظــــ ُّنـــكَ لا  َتـــ َتــــ َع َّمـــ ُد ُه
 -13بِالل ِه َه ِب ال ُمشْ تاقَ ك ًَرى
َّ خــيالَكَ ُي ْســ ِعـ ُد ُه
َف َلـــ َعـــل َ
داو ْي َت َضنى
 -14ما َض َّر َك لَ ْو َ
َصـــبٍّ  ُيـــدْنيكَ َوتُـــ ْب ِعـ ُد ُه؟
ٍ
ـــن نَــــ َظ ٍر َي َتـــــــ َز َّو ُد ُه
َ -15و َغداً َيقضي �أ ْو َب ْعــ َد َغــد      َهـــ ْل ِم ْ

فــــيض ُمــــــ َو َّر ُد ُه
 -16يا �أ ْه َل الشَّ ْو ِق لَــنــا شَ َــرقٌ    بِالــــ َّد ْم ِع َي
ُ
َ -17ي ْهوى ال ُمشْ تا ُق لِ َ
ــــب ِّع ُد ُه
قاءكُ ُم       َو ُص ُ
ـــروف الــــ َّد ْه ِر تُ َ

 -18ما �أ ْحـلى ال َو ْص َل َو�أ ْعـ َذ َب ُه    لَـــــولا ال�أيّـــا ُم تُــــ َن ِّكـــــ ُد ُه!
ِِْ ِ
ِ
ــــف َت َجلُّ ُد ُه
 -19ب َالب ْيــنِ َوباله ْجــرانَ ،فــيــا    لِــــفُـــؤادي كَــــ ْي َ

ِ
 :العاش ُق.
  الص ُّب
َّ
هر ليلاً.
  الس ّما ُر ّ
ُّ
 :الس َم ُر ال ّس ُ
ِ
  الب ْين :الفراق
َ
فُ :م َت َعلِّق
َك ِل ٌ
قيق الخ ْصرِ.
ذي َه َي ٍفَ :ر
َ
 :الح ّساد
  الواشين ُ
َ
شَ َركاً :فخّ اً.
ص :ص ّيا ٌد.
َق ِن ٌ
�أ ْغ َي ُد ُه :ال� أ َغي ُد ِم َن الناسِ:

   مائ ُل ال ُع ُنقِ  ،وال ُم َت َثنّي في نُعوم ٍة.
يف ِم ْن ِغ ْم ِد ِه:
َي ْنضو :ن
َضا الس َ
ّ
خرج ُه.
  سلَّ ُه� ،أ َ

ك ًَرى :نُعاس ،نوم.
َضنى :تعب.
شَ َرقٌَ :م ْصد ُر الفعلِ شَ رِقَ و َيعني
ُص بِشَ ي ٍء ِم ْن َطعا ٍم �أو شَ ٍ
راب في
غ َّ
َح ْل ِق ِه.
َت َجلُّ ُد ُهَ :ص ْب ُر ُه.
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ ال� أ ْسئ َل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
حيحة فيما َي�أْتي:
 1نَخْ تا ُر ال�إ جا َب َة ّ
 الص َ

بيات؟
ض الشِّ عر ُّي الّذي َت ْن َتمي �إلي ِه ال� أ ُ
    �أ -ما ال َغ َر ُ

ِ
 -3                .الح ْك َم ُة-4              .الفَخْ ُر.
دح-2             .ال َغ َز ُل
 -1ال َم ُ
ِ الح ِ
عارض هذه القصيدة؟
ديث
  بَ -م ْن ِم ْن شعرا ِء العصر َ
َ
ابي -4    .علي محمود طه.
َ -1جمال َق ْعوار -2      .بدر
َّ
شاكر الس ّياب� -3    .أبو القاسم الشّ ّ
  ج -ما ِس ُّر �أ ِ
رق الشّ اع ِر َو َس َه ِر ِه؟
ُه الب َص َرَ -4               .ف ْق ُد ُه والدي ِه.
رضَ -3           .ف ْقد َ
ِ -1فراقُ ال َمحبو َبة -2    .ال َم ُ

روف ال َّد ْهرِ» َت ْعني:
«ص ُ
  دُ -
ليالي ُه.
� -1أيّا َمه-2             .
مصائبهَ -3           .م َس ّراتِ ِهَ -4                   .
َ

في الب ْي َت ْينِ  الثّاني والث ِ
ّالث؟
اعر
َ 2ك ْي َ
َ
ف يبدو الشّ ُ
 3نَ ْذك ُُر ِص ِ
اعر؟
فات ال َم ْحبوب ِة الّتي َتغنّى بِها الشّ ُ

 السادسِ؟
ِ 4م َّم َي َت َع َّج ُب الشّ ِاع ُر
في الب ْي ِت ّ
َ
في الب ْي ِت الثّاني َعشَ ر؟
اعر ال َذنْ َب َع ْن َمحبوبِت ِه
َ
 5لِ َم نَفى الشّ ُ
ابع َعشَ ر؟
اعر بال َمحبوب ِة
في الب ْي ِت ال ّر ِ
َ 6ك ْي َ
َ
ف َتبدو ال َعلا َق ُة الّتي َت ْربِ ُط الشّ َ
ّامن َعشَ ر؟
اعر
في الب ْي ِت الث َ
َ
 7ما الّذي َي َتمنّا ُه الشّ ُ

وق و�ألَ َم ال ِف ِ
ف َع ْن َحرار ِة الشّ ِ
راق ،نُ َمثِّ ُل على ذلِكَ من ال� أ ِ
� 8أ ُ
بيات.
لفاظ الشّ اع ِر َت ِش ُّ
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ُجيب َعنِ  ال� أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ثُمَّ ن ُ
1
قال الحصر ُّي:
ُ
 السمـا ُر َف أ� َّر َقـهُ             أ� َس ٌف لل َب ْي ِن ُي َر ِّد ُد ُه
َر َق َـد ُّ
ُ          مما َي ْرعا ُه و َي ْر ُص ُد ُه
َف َبكا ُه ال َّن ْج ُم و َرقَّ لـه
ّ
وقال �أحم ُد شَ وقي في ُمعا َر َض ِت ِه لِ ْل ُح َصر ّي:
ِ
 الج ْفنِ ُم َس َّه ُد ُه
     ح ْيران
روح َ
ُ القلب ُم َع َّذ ُب ُه          َم ْق ُ
َ
تعب ُه       و ُيقي ُم اللّي َل و ُي ْق ِع ُد ُه
     و ُيناجي ال َّنج َم و ُي ُ
 2نُواز ُن َب ْي َن ِ
قول الشّ اعر ْينِ ِم ْن َح ْي ُث ال َمعاني ال ُمشْ َت َر َك ُة َب ْي َن ُهما  .
 الصو َرة الفَن ّي َة في كُ ٍّل ِم َن ال� أ ِ
بيات الشّ عريّ ِة ال�آتي ِة:
 3ن ِّ
ُوض ُح ّ
 الواشــين ُيشَ ِّر ُد ُه
     أ�َ -ك ِل ٌف ِب َغ َزالٍ ذي هَ َي ٍف        خَ ْو ُف
َ
ــــــاس ًا ُي ْغ ِم ُـد ُه
  بَ -ي ْن ُضو ِم ْن ُم ْق َل ِته ِ َس ْي َف ًا         َو َك أ�نَّ  ُن َع َ

  ج -خَ ّد َاك َق ْد اعْ َت َرفا ب َِدمي         َف َعلا َم ُجفون َُك ت َْج َح ُد ُه؟

 4ن َُب ّي ُن ال َم ْعنى ال ُم ْس َتفا َد ِم ْن كُ ِّل َب ْي ٍت ِم َن ال� أ ِ
بيات ال�آتي ِة:
�أَ -ي ْنضو ِم ْن ُم ْق َل ِته ِ َس ْيفاً
      و َك�أنَّ نُعاساً ُي ْغ ِمـ ُد ُه
َ

ُ
       والويل ِل َم ْن َي َت َق َّل ُـد ُه
ريق َد َم ال ُعشّ اقِ بِـ ِه
    َف ُي ُ
بَ -و َغ َد ًا َي ْقضي أ� ْو َب ْع َد َغ ٍد    هَ ْل ِم ْن ن ََظ ٍر َي َت َز َّو ُد ُه             
ج -بِال َب ْي ِن َوبِا ْل ِه ْجرانِ َ ،فيا       ِل ُفؤادي َك ْي َف ت ََج ُّل ُد ُه

 ٥نُختا ُر ِ
من َب ْين القوسينِ فيما ي�أْتي:
 العاط َف َة الّتي َي ُد ُّل َع َل ْيها كُ ُّل َب ْيت ِشعر ٍّي ْ
(الح ْزن ،الشّ
وق ،الخوف)
َ
        �أ -يا لَ ْي ُل َّ
 الصبُّ  َمتى َغد ُه…                  ُ
       ب -بِالل ِه َه ِب ال ُمشْ تاقَ ك ًَرى (            ...النّدم ،الاستعطاف ،ال�إ عجاب)
ف بِ َغ ٍ
زال ذي َه َي ٍف(                 ...الي�أس ،ال ّز ْهد ،ال�إ عجاب)
       جـَ -ك ِل ٌ
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ال�ملاء:
إ
 الصحيح َة ِم ْن كُ ِّل جملتين متقابلتين فيما ي�أتي:
 -1نُح ّد ُد الجمل َة ّ
راغك؟                               فيما َت ْقضي َو ْق َت َف ِ
في َم َت ْقضي َو ْق َت َف ِ
راغك؟                
بِ َم نَ ْب َد�أ ِع ْن َد ِقراء ِة القُر� ِآن؟                               بِما نَ ْب َد�أ ِع ْن َد ِقراء ِة القُر� ِآن؟                              

لِما تُح ّبونَ الشِّ ْع َر؟                                       لِ َم تُح ّبونَ الشِّ ْع َر؟                 
ريكان؟                                    علاما اتّف َق الشّ ِ
علا َم اتّف َق الشّ ِ
ريكان؟                                    
تاب؟
تاب؟                                        ِم ّما َي َت َك ّونُ ال ِك ُ
ِم ّم َي َت َك ّونُ ال ِك ُ
 -2نمل�أ الفَرا َغ بالكلم ِة المناسب ِة ِم ْن َب ْينِ  القوسين:

فشاءها� ،إفشائِها).
  �أِ -م ْن شُ ْكرِ ال ِن ْع َم ِة �(                                ........إفشاؤها� ،إ َ
عضاءها� ،أعضائِها).
ئيس ال�أسر ِة ُي َوفِّ ُر لـ َ ....مطالِ َب َ
 الحيا ِة�(       .أعضاؤها� ،أ َ
   ب -ال� أ ُب َر ُ

        (عبءِ ،عبئاًِ ،ع ْب ٍء)
  جُ -ه َو  ....على الحيا ِة ثقي ٌل    َم ْن َي ُظ ُّن الحيا َة  ...ثقيلا ً
ٌ
ِداء ُه ،رِدائِ ِه)               
بس
ُ
 الحاج (                                          .......رِداؤه ،ر َ
  د -لَ َ

التّعبي ُر
َكتب تقريراً عن رحل ٍة ل�أح ِد ال َمعارضِ ال ِعلم ّي ِة.
ن ُ
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�أ َق ّي ُم ذاتي:
مت ما ي أ�تي:
تع َّل ُ
النِّتاجات

التَّقييم
ُمر َت ِف ٌع

ُم َت َو ِّس ٌط

ض
ُم ْن َخ ِف ٌ

صوص والقصائ َد قراء ًة جهريّ ًة مع ّبرةً.
� -١أن �أقر�أ النّ
َ
ئيس َة وال َف ْرع َّي َة في النّصوص والقصائد.
� -٢أن �أ َ
ستنتج ال ِف َك َر ال َّر َ
صوص �إِلى �أ ْفكارِها َو َع ِ
ناصرِها.
� -٣أن �أحلّ َل ال ُّن
َ

كتسب َم ِ
هارات ال َّت ْفكير إِ
ِ ال� ْبدا ِع ِّي ال ُعليا الَّتي تُسا ِعدُني في
� -٤أن �أ َ
     َن ْق ِد ال َم ْقرو ِء.
ستنتج ال َع ِ
ف الوا ِر َد َة في ال ُّنصوصِ ال� أ َدبِ َّي ِة.
� -٥أن �أ َ
واط َ
حفظ َخ ْم َس َة �أ ْب ٍ
� -٦أن �أ َ
يات ِم َن الشِّ ْعرِ ال َعمو ِد ِّيَ ،و َعشَ ر َة �أ ْس ُطرٍ   
ِ
 الحدي َث ِة.
   ش ْعر َّي ٍة ِم َن ال ُّنصوصِ الشِّ ْعر َّي ِة َ
ف ال َّت ْط ِ
ٍ
سياقات َحيات َّي ٍة
الص ْرف َّي َة في
بيقات ال َّن ْحو َّي َة َو َّ
� -٧أن �أوظّ َ
    ُم َت َن ِّو َع ٍة.
والص ْرف َّي َة في َم ِ
ِ
واق َع �إِ ْعراب َّي ٍة ُمخْ َت ِل َف ٍة.
عرب
 الكلمات ال َّن ْحو َّي َة َّ
� -٨أن �أ َ
� -٩أن �أحلّ َل �أ ْم ِث َل ًة َعلى ال َّتشْ بي ِه الوا ِر ِد.
إِ
َضايا ال� ْملائ َّي ِة الوا ِر َد ِة.
ف �إِلى الق
� -١٠أن �أتع ّر َ
ِ
ِّجاهات،
كتسب َم ْجمو َع ًة ِم َن ال َمعار ِِفَ ،وال ِق َي ِمَ ،والات
� -١١أن �أ َ
ِ
 الح َس َن ِة.
     و
العادات َ
َ
ض ِم ْن َح ْي ُث ال َم ْفهو ُمَ ،وال َم ِ
قاط ُع،
ف �إِلى ِع ْل ِم ال َعرو ِ
� -١٢أن �أتع ّر َ
     و ِ
الكتا َب ُةَ ،وال َّت ْقطي ُع.
َ
كتب في ال َّت ْعبيرِ :ال َو ْص ِفيَ ،و إِال� ْب ِ
داع ِّيَ ،وال َوظي ِف ِّي.
� -١٣أن �أ َ
ِّ
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المشروع:
شكل من �أشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة (�أفراداً �أو مجموعات) بسلسلة من �ألوان النشاط التي يتمكنون
خلالها من تحقيق النتاجات ذات �أهمية للقائمين بالمشروع.
ويمكن تعريفه على �أنه :سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد �أو الجماعة لتحقيق �أغراض واضحة ومحددة
في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.
ميزات المشروع:
.1قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ولا يتم دفعة واحدة.
.2ين ّفذه فرد أ�و جماعة.
.3يرمي �إلى تحقيق أ�هداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.
.4لا يقتصر على البيئة المدرسية و�إنما يمتد �إلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.
.5يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافع ّيتهم ورغبتهم بالعمل.
خطوات المشروع:
�أولاً :اختيار المشروع :يشترط في اختيار المشروع ما ي�أتي:
 .1أ�ن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.
 .2أ�ن يو ّفر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.
 .3أ�ن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
ً
مجالا على ال آ�خر.
 .4أ�ن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة ،لا تغ ّلب
 .5أ�ن يتلاءم المشروع مع �إمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
 .6أ�ن ُي ّ
خطط له مسبق ًا.
ثاني ًا :وضع خطة المشروع:
يتم وضع الخطة تحت �إشراف المعلم حيث يمكن له �أن يتدخّل لتصويب �أي خط�أ يقع فيه الطلبة.
يقتضي وضع الخطة ال�آتية:
.1تحديد ال أ�هداف بشكل واضح.
.2تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع ،وطرق الحصول عليها.
.3تحديد خطوات سير المشروع.
.4تحديد ال أ�نشطة اللازمة لتنفيذ المشروع( ،شريطة أ�ن يشترك جميع أ�فراد المجموعة في المشروع
من خلال المناقشة والحوار و�إبداء الر أ�ي ،ب إ�شراف وتوجيه المعلم).
.5تحديد دور كل فرد في المجموعة ،ودور المجموعة بشكل ك ّلي.
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ثالث ًا :تنفيذ المشروع:
مرحلة تنفيذ المشروع فرصة لاكتساب الخبرات بالممارسة العملية ،وتع ّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره من
الحرية ،والتخلص من قيود الصف ،وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ نجاز حيث يكون �إيجابياً متفاعلا ً
خ ّلاقاً مبدعاً ،ليس المهم الوصول �إلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات
وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.
دور المعلم:
.1متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدخّ ل.
�.2إتاحة الفرصة للطلبة للتع ّلم بال أ�خطاء.
.3الابتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من أ�خطاء.
.4التدخّ ل الذكي كلما لزم ال أ�مر.
دور الطلبة:
.1القيام بالعمل ب أ�نفسهم.
.2تسجيل النتائج التي يتم التوصل �إليها.
.3تدوين الملاحظات التي تحتاج �إلى مناقشة عامة.
.4تدوين المشكلات الطارئة (غير المتوقعة سابق ًا).
رابع ًا :تقويم المشروع :يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:
يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:
•�أهداف المشروع وما تح ّقق منها.
•الخطة وما طر�أ عليها من تعديل.
•ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.
•المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.
•المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.
•الاقتراحات اللازمة لتحسين المشروع.
مشروع
نَختا ُر �إ ْحدى طريقَتي ال ِّزراع ِة المائ َّي ِة الواردت ْين في درس (ال ِّزراع ُة المائ َّي ُة) ،ونُط ِّبقُها
َع َمل ّياًُ ،مو ِّظفين استراتيج َّي َة ال َّتعلُّ ِم بالمشرو ِع.
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لجنة المناهج الوزارية
د .صبري صيدم

د .بصري صالح

م .فواز مجاهد

�أ .عزام �أبو بكر

�أ .ثروت زيد

�أ .عبد الحكيم �أبو جاموس

د .شهناز الفار

د .سمية النخالة

م .جهاد دريدي
لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج اللغة العربية
�أ� .أحمد الخطيب (منسقاً)

�أ.د .حسن السلوادي

�أ.د .حمدي الجبالي

�أ.د .كمال غنيم

�أ.د محمود �أبو كتة

�أ.د .نعمان علوان

�أ.د .يحيى جبر

د� .إياد عبد الجواد

د .جمال الفليت

د .حسام التميمي

د .رانية المبيض

د .سهير قاسم

د .نبيل رمانة

د .يوسف عمرو

�أ� .أماني �أبو كلوب

�أ� .إيمان زيدان

�أ .حسان نزال

�أ .رائد شريدة

�أ .رنا مناصرة

�أ .سناء �أبو بها

�أ .سها طه

�أ .شفاء جبر

�أ .عبد الرحمن خليفة

�أ.عصام �أبو خليل

�أ .عطاف برغوثي

�أ .عمر حسونة

�أ .عمر راضي

�أ .فداء زكارنة

�أ .معين الفار

�أ .منى طهبوب

�أ .منال النخالة

�أ .نائل طحيمر

�أ .وعد منصور

�أ .ياسر غنايم

َت ّم ب َِح ْمد اللّه

108

