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تــقــديــم

صلاح	�لتربوي	باأنه	�لمدخل	�لعقلاني	�لعلمي	�لنابع	من	ضرور�ت	�لحالة،		�لمستند	�إلى	و�قعية	�لنشاأة،	 يتصف	�ل�إ

�لفلسطينية	 �لخصوصية	 في	محاكاة	 �لفلسطيني	 �لتعليمي	 للنظام	 �لمطورة	 �لوطنية	 �لرؤية	 على	 �نعكس	 �لذي	 أمر	 �ل�

و�ل�حتياجات	�ل�جتماعية،	و�لعمل	على	�إرساء	قيم	تعزز	مفهوم	�لمو�طنة	و�لمشاركة	في	بناء	دولة	�لقانون،	من	خلال	

عقد	�جتماعي	قائم	على	�لحقوق	و�لو�جبات،	يتفاعل	�لمو�طن	معها،	ويعي	تر�كيبها	و�أدو�تها،	ويسهم	في	صياغة	

أماني،	ويرنو	لتحقيق	�لغايات	و�ل�أهد�ف.			 برنامج	�إصلاح	يحقق	�ل�آمال،	ويلامس	�ل�

ولما	كانت	�لمناهج	�أد�ة	�لتربية	في	تطوير	�لمشهد	�لتربوي،	بوصفها	علماً	له	قو�عده	ومفاهيمه،	فقد	جاءت	

ضمن	خطة	متكاملة	عالجت	�أركان	�لعملية	�لتعليمية	�لتعلمية	بجميع	جو�نبها،	بما	يسهم	في	تجاوز	تحديات	�لنوعية	

عد�د	لجيل	قادر	على	مو�جهة	متطلبات	عصر	�لمعرفة،	دون	�لتورط	باإشكالية	�لتشتت	بين	�لعولمة	 بكل	�قتد�ر،	و�ل�إ

�إلى	�لمشاركة	�لفاعلة	في	عالم	يكون	�لعيش	فيه	�أكثر	�إنسانية	وعد�لة،	 و�لبحث	عن	�ل�أصالة	و�ل�نتماء،	و�ل�نتقال	

وينعم	بالرفاهية	في	وطن	نحمله	ونعظمه.			

ومن	منطلق	�لحرص	على	تجاوز	نمطية	تلّقي	�لمعرفة،	وصول�ً	لما	يجب	�أن	يكون	من	�إنتاجها،	وباستحضار	

تطوير	 جاء	 �لمتوّخاة،	 و�لفكريّة	 �لمعرفية	 وللبنية	 نريد،	 �لذي	 للطالب	 رؤيتنا	 تحكم	 �لتي	 �لمنطلقات	 لعديد	 و�ٍع	

�لمناهج	�لفلسطينية	وفق	رؤية	محكومة	باإطار	قو�مه	�لوصول	�إلى	مجتمع	فلسطيني	ممتلك	للقيم،	و�لعلم،	و�لثقافة،	

و�لتكنولوجيا،	وتلبية	�لمتطلبات	�لكفيلة	بجعل	تحقيق	هذه	�لرؤية	حقيقة	و�قعة،	وهو	ما	كان	ليتحقق	لول�	�لتناغم	بين	

�ل�أهد�ف	و�لغايات	و�لمنطلقات	و�لمرجعيات،	فقد	تاآلفت	وتكاملت؛	ليكون	�لنتاج	تعبير�ً	عن	توليفة	تحقق	�لمطلوب	

معرفياً	وتربوياً	وفكرياً.

ثّمة	مرجعيات	تؤطّر	لهذ�	�لتطوير،	بما	يعّزز	�أخذ	جزئية	�لكتب	�لمقرّرة	من	�لمنهاج	دورها	�لماأمول	في	�لتاأسيس	

طار	جاءت	�لمرجعيات	�لتي	تم	�ل�ستناد	 لتو�زن	�إبد�عي	خّلاق	بين	�لمطلوب	معرفياً،	وفكرياً،	ووطنياً،	وفي	هذ�	�ل�إ

ضافة	�إلى	وثيقة	�لمنهاج	�لوطني	�ل�أول؛	لتوّجه	 �إليها،	وفي	طليعتها	وثيقة	�ل�ستقلال	و�لقانون	�ل�أساسي	�لفلسطيني،	بال�إ

�لجهد،	وتعكس	ذ�تها	على	مجمل	�لمخرجات.

ومع	�إنجاز	هذه	�لمرحلة	من	�لجهد،	يغدو	�إزجاء	�لشكر	للطو�قم	�لعاملة	جميعها؛	من	فرق	�لتاأليف	و�لمر�جعة،	

شر�ف،	و�لتصميم،	وللجنة	�لعليا	�أقل	ما	يمكن	تقديمه،	فقد	تجاوزنا	مرحلة	�لحديث	عن	�لتطوير،	 و�لتدقيق،	و�ل�إ

ونحن	و�ثقون	من	تو�صل	هذه	�لحالة	من	�لعمل.					

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز	�لــمـنـاهـج	�لفلسطينية

�آذ�ر	/	20١٨



مــقــدمــة

فريق	�لتّاأليف

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

و�أْعَربِهْم	بياناً	وبعد،

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

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

أمِّ	و�عتز�ِزهم	بها،	و�إيمانِهم	بقدرتِها	على	مو�كبِة	�لتّطّور�ِت	�لعلمّيِة	�لحديثِة،	و�ستيعابِها؛	 لدى	�أبنائِه،	وضرورِة	تربيِتهم	على	تقديِر	لغِتهم	�ل�

ما	يقتضي	�إكساَبهم	�لمهار�ِت	�لّلازمَة	�لّتي	تؤّهلُهم	وتمكُّنهم	مْن	مو�جهِة	�لتّحدياِت،	و�لتَّساوِق	مَع	متطلّباِت	�لعصِر	�لّذي	يعتمُد	�لمعرفَة	

نساِن	فكر�ً	مبدعاً	وروحاً	متجّددًة. مصدر�ً	محوريّاً	من	مصادِر	�لقّوِة	و�لتّنميِة	و�لبقاِء،	وبلوِغ	�لهدِف	�لُمرتجى	في	بناِء	�ل�إ

�لَّتي	 َو�لَوَطِنيَِّة،	َو�ل�ْجِتماِعيَِّة	 ينيَِّة،	 �لِقَيِم	�لدِّ 	�لعاِشِر	�ل�أكاديمّي؛	ل�ْشِتماِل	تِْلَك	�لَموضوعاِت	َعلى	 فِّ �أْبَقينا	َعلى	َبْعِض	نُصوِص	�لصَّ

	�أَضْفنا	نُصوصاً	�أْخرى	 	�لعاِشِر	بُِفروِعِه	َكافًّة،	َوعالَْجنا	تِْلَك	�لنُّصوَص	بِما	َيَتناَسُب	َوُمْستوى	َطَلَبِة	�لُفروِع	�لِمْهِنيَِّة،	ثُمَّ فِّ تُناِسُب	َطَلَبِة	�لصَّ

ناَعِة؛	لُِمو�َكَبِة	 ر�َعِة،	َو�لصِّ َعِت	�لنُّصوُص	َبْيَن	�لتِّجاَرِة،	َو�لزِّ صاتِهم؛	�إِْذ	َتَنوَّ صاِت	�لِمْهِنيََّة،	َوتَُلّبي	�حِتياجاِت	َطَلَبِة	�لُفروِع	َوَتَخصُّ تُناِسُب	�لتََّخصُّ

	�لَمْنشوِد. 	َو�لتِّكنولوجيِّ ِم	�لِعْلميِّ �لتََّقدُّ

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

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

�لمبدعيَن	في	�إطاِر	منهجّيٍة	محّددٍة،	دعامُتها	�لتّكامُل	بيَن	�ل�أهد�ِف	و�لمهار�ِت	و�لمحتوى	في	وحد�تِه	�لمقرَّرِة	مَع	�ل�نفتاِح	�لو�عي	على	

�لحياِة،	و�لتّعايِش	مَع	مستجّد�تِها	و�أدو�تِها	�لمعرفّيِة؛	تحقيقاً	لمستقبٍل	�أفضَل	تنعُم	فيِه	�أجيالُنا	بالحريِّة	و�لكر�مِة	و�ل�ستقلاِل.

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

دًة	للمهار�ِت	�لّرئيسِة	في	تعليِم	�للُّغِة	�لعربّيِة:	 	وحدٍة	مجسِّ ملائّيِة	وغيِرها	مْن	علوِم	�للُّغِة،	وجاءِت	�لِخبر�ُت	و�ل�أنشطُة	ووسائُل	�لتّقويِم	في	كلِّ و�ل�إ

	حسَب	�ل�أهد�ِف	�لتّربويِة	�لمرسومِة،	و�أولْينا	�لتّعبيَر	�أهمّيًة	خاّصًة؛	 ثاً	و�ستماعاً	وقر�ءًة	وكتابًة	في	نسٍق	روِعَي	فيِه	�لتّو�زُن	و�لتّسلسُل	�لمنطقيُّ تحدُّ

در�ِكنا	مدى	�أهمّيِته	في	حياِة	طلبِتنا	�لعملّيِة	سو�ٌء	في	�أثناِء	�لّدر�سِة،	�أْم	بعَد	تخرُِّجهْم	منها	�إلى	مياديِن	�لحياِة	ومجال�تِها	�لفسيحِة. ل�إ

،	و�لتَّنّوِع	في	�أساليِبها،	و�لتَّدرُِّج	في	تقديِمها	 وَحَرْصنا	في	بناِء	�أنشطِة	�لتّقويِم	�لمر�فقِة	لوحد�ِت	�لكتاِب	على	�لتّركيِز	على	جانِبها	�لوظيفيِّ

بحيُث	تشمُل	مهار�ِت	�لفهِم	و�لتّحليِل	و�للُّغِة،	و�أضْفنا	�إلْيها	في	�لعديِد	مَن	�لّدروِس	�أنشطًة	ل�	َصّفّيًة	هدفُها	�إتاحُة	�لفرصِة	�أماَم	�لتّلاميِذ	لممارسِة	

	ِمْحَور�ً	�أساساً	مْن	محاوِر	عملّيَتي	�لتّعلُِّم	و�لتّعليِم	في	مفهوِمهما	�لمعاصِر	�لّذي	يضُع	 	�لّذي	ُيَعدُّ �أنشطِة	�لبحِث	و�ل�ستكشاِف	و�لتّعلِّم	�لّذ�تيِّ

على	ر�أِس	�أولويّاتِه	�إعد�َد	جيٍل	متماسٍك	في	�إيمانِه	و�عتز�ِزه	بوطِنه	و�ندفاِعه	مْن	�أجِل	رفعِته	وتقّدِمه	و�نفتاِحه	�لو�عي	على	�ل�آخريَن.

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

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

	و�لتّجربَة	�لميد�نّيَة	ربّما	تكشُف	عْن	دقائَق	و�أسر�ٍر	ما	كان	للمؤلّفيَن	�أْن	 	�لتّطبيَق	�لعمليَّ أنَّ �إلّ�	بحسِن	قياِمهم	بِه،	ودقِّة	ملاحظاتِهم	حولَه؛	ل�

يتبيَّنوها،	�أو	يلتِفتو�	�إليها.

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

و�أْن	ينفَع	بِِه	�أبناَءنا،	و�أْن	يسهَم	في	�إعلاِء	لغِتنا	�لّشريفِة،	و�أْن	يفتَح	بصائَرنا	�إلى	ما	يحبُُّه	ويرضاُه،	وُهَو	حسُبنا	ونِعَم	�لوكيُل.	
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لْكترونِيَُّة�لُمطالََعُة�لَو 26التِّجاَرُة ال�إ

آلَِة�لَقو�عُد	�للَُّغويّة 3١	�ْسُم	�ل�

33كتابة	كلمة	و�إلقاؤها�لتَّعبير

عة
ّر�ب
	�ل
دُة
َوح
36ساَحُة الَحناطيِر�لُمطالََعُة�ل

٤١َمر�َرُة	�أٍب�لنّّص	�لّشعرّي

٤٤كتابة	كلمة	عن	يوم	�لنّكبة�لتَّعبيُر

سة
خام
	�ل
دُة
َوح
٤٥الّسلاَمُة الِمْهِنيَّة�لُمطالََعُة�ل

عرّي ٥١�أغنية	ريفّية�لنّّص	�لشِّ

٥٥�لنِّد�ُء�لَقو�عُد	�للَُّغويّة

ملاء ٥٩�ل�إ

سة
ّساِد
	�ل
دُة
َوح
60اآداٌب اْجِتماعيٌة�لُمطالََعُة�ل

6٤�ل�ْسِتْثناء�لَقو�عُد	�للَُّغويّة

70�لتّقرير�لتَّعبيُر

عة
ّساب
	�ل
دُة
َوح
�ل

ْفَحُة�لَمْوضوُع�لَفْرُع �لصَّ

72الزِّراَعُة المائِيَُّة�لُمطالََعُة

أْرُض�لنّّص	�لّشعرّي 77�ل�

٨١�لّسيرة	�لذ�تّية�لتَّعبيُر

منة
لثّا
ُة	�
حد
�لَو

٨3َسّياَرُة الُمْسَتْقَبِل          �لُمطالََعُة

ماِن	و�لَمكاِن�لَقو�عُد	�للَُّغويّة ٨7�ْسما	�لزَّ

ملاء ٩0�ل�إ

٩0كتابة	سيرة	ذ�تّية�لتّعبير

عة
ّاس
	�لت
دُة
َوح
�ل

٩١هَكذا َلِقَي اللَّه ُعَمُر  �لُمطالََعُة

														�لنّّص	�لّشعرّي بُّ ١00يا	لَْيُل	�لصَّ

ملاء ١0٤�ل�إ

١0٤كتابة	تقرير�لتَّعبير

١0٥�أقّيم	ذ�تي

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

ِف	�إِلى	ُنْبَذٍة	َعِن	�لنُّصوِص	َو�أْصحاِبها. ١-	�لتََّعرُّ

2-	ِقَر�َءِة	�لنُّصوَص	ِقر�َءًة	صاِمَتًة	َسريَعًة	و�ِعَيًة.

ئيَسَة	فيها. 3-	�ْسِتْنِتاِج		�لِفَكَر	�لرَّ

٤-	ِقَر�َءِة	�لنُّصوَص	ِقر�َءًة	َجْهِريًَّة	َصحيَحًة	ُمَعبَِّرًة.

٥-	�ْسِتْنِتاِج	�لِفَكَر	�لَفْرعيََّة	للنُّصوِص	و�لَقصاِئِد.

6-	َتوضيِح	َمعاِنَي	�لُمْفَرد�ِت	َو�لتَّر�كيِب	�لَجديَدِة	�لو�ِرَدِة	في	�لنُّصوِص.

7-	تحليِل	�لنُّصوَص	�إِلى	�أْفكاِرها	َوَعناِصِرها.

ْبد�ِعيََّة	�لُعليا	�لَّتي	ُتساِعُدُهْم	في	َنْقِد	�لَمْقروِء. ٨-	�كتساِب	َمهار�ِت	�لتَّْفكيِر	�ل�إِ

َدِبيَِّة. ٩-	�ْسِتْنِتاِج	�لَعو�ِطَف	�لو�ِرَدَة	في	�لنُّصوِص	�ل�أ

ْعريَِّة	�لَحديَثِة. ،	َوَعَشرِة	�أْسُطٍر	ِشْعريٍَّة	ِمَن	�لنُّصوِص	�لشِّ ْعِر	�لَعموِديِّ ١0-	ِحْفِظ	َخْمَسِة	�أْبياٍت	ِمَن	�لشِّ

ْرفيَِّة	�لو�ِرَدِة	في	دروِس	�لَقو�ِعِد	�للَُّغويَِّة. ِف	�إِلى	�لَمفاهيِم	�لنَّْحويَِّة	َو�لصَّ ١١-	�لتََّعرُّ

َعٍة. ْرفيََّة	في	سياقاٍت	َحياتيٍَّة	ُمَتَنوِّ ١2-	َتَوظيِف	�لتَّْطبيقاِت	�لنَّْحويََّة	َو�لصَّ

١3-	�إعر�ِب	كلماٍت	في	َمو�ِقَع	�إِْعر�بيٍَّة	ُمْخَتِلَفٍة.

	في	ُدروِس	�لَبلاَغِة	)�لتَّْشبيِه(. ِف	�إِلى	�لَمْفهوِم	�لَبلاغيِّ ١٤-	�لتََّعرُّ

١٥-	تحليِل	�أْمِثَلًة	َعلى	�لتَّْشبيِه	�لو�ِرِد.

ْت	َمَعُه. ْملائيَِّة	�ّلتي	َمرَّ ١6-	�لتَّْطبيِق	َعلى	�لَقضايا	�ل�إِ

١7-	�كتساِب	َمْجموَعًة	ِمَن	�لَمعاِرِف،	َو�لِقَيِم،	َو�ل�تِّجاهاِت،	َو�لعاد�ِت	�لَحَسَنِة.

. ،	َو�لَوظيِفيِّ ْبد�ِعيِّ ،	َو�ل�إِ ١٨-	يكُتَب	في	�أْنو�ِع	�لتَّْعبيِر:	�لَوْصِفيِّ

الّنتاجاُت
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ُلَغُتنا َلْن َتموَت؛ ل�أنَّها ُلَغُة الُقْراآِن الَكريِم. 
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الَكِلَمُة ِمْفتاُح الُقلوِب  الَوحدُة 
ال�أولى
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سلام. 	�لكلمُة	�لطّّيبة:	�لتّوحيُد	و�ل�إ

	�جُتثَّْت:	�قُتِلَعْت.

	�لَبو�ر:	�لهلاك.  

	�أند�د�ً:	�أمثال�ً.

ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ﴿ۆئ   

ی ی ی ی جئ حئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

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

گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  

ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

رُّ	في	نَجاِح	�لَعلاقاِت	َبْيَن	�لنّاِس،	َو�ْسِتمر�ِرها،	َو�أْقَصُر	�لطّرِق	لِْلُوصوِل	�إِلى	 َبُة	ِهَي	�لسِّ �لَكِلمُة	�لطَّيِّ

َوتَُقّوي	 دوَر،	 �لصُّ َوَتْشَرُح	 �لِهَمَم،	 َوَتْشَحُذ	 �لُقلوَب،	 تُد�وي	 �إِْذ	 �إيجابِيٌَّة؛	 �آثاٌر	 َولَها	 �لّساِمَيِة،	 �لغاياِت	

�لَعز�ئَِم،	َوَتمَنُح	�لُوجوَه	�إِْشر�قاً،	َو�ل�أْجساَم	َشباباً	َوَحَيِويًَّة.

ُث	َعْن	 يماِن	َو�أْهِل	�لُكْفِر،	َوَتِصُف	�أْحو�لَُهْم،	َوَتَتَحدَّ آياُت	�لّتي	َبْيَن	�أْيدينا	تَُبّيُن	�لَفْرَق	َبْيَن	�أْهِل	�ل�إ َو�ل�

لاُم-	�لَّتي	تَُعبُِّر	َعْن	 نَِعِم	�للِّه	�لّد�لَِّة	َعلى	ُوجوِدِه،	َوقُْدَرتِِه،	َوَوْحد�نِيَِّتِه،	َوَدَعو�ِت	َسيِِّدنا	�إِْبر�هيَم	-َعَلْيِه	�لسَّ

َوْحَدِة	�لرِّسالَِة.

قاَل	َتعالى:

الَكِلَمُة ِمْفتاُح الُقلوِب 
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	َتهوي	�إليهم:	تُسرُع	�إليهم	َشوقاً.  

	َشَخَص:	َفَتَح	َعْيَنْيِه	َولَم	َيْطِرْف.	

	ُمقِنعي	رؤوِسهم:	ر�فعيها	ُمديمي

		�لنّظر	للاأمام.
	�أفئدتُهم	هو�ٌء:	قلوُبهم	خاليٌة	ل�	تعي

	لفرط	�لحْيرِة.

	وُخضوٍع. 	ُمْهِطعين:	ناظرين	بذلٍّ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ 

ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

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

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

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

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ 

یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

ٻ  ٱ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ   ی  ی 

ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ﴾

	ِخلاٌل:	موّدٌة.

	َبيٌع:	فديٌة.  

اإبراهيم )٢4-43(
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللَُّغة

آتَِية:  �أّول�ً-	نُجيُب	َعِن	�ل�أسئلِة	�ل�

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

ُكلََها ُكَّ ِحيِۢن«؟
ُ
					�أ-	ماذ�	َتعني	كلمُة	)�أُكَلها(	في	قوِله	َتعالى:»تُۡؤِتٓ أ

     ١-	�أغصاَنها.												2-	�أور�َقها.												3-	ثماَرها.														٤-	ُخضرَتها.

											ب-		ما	�لَمْقصوُد	بَِقْولِِه	َتعالى:	"ېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئی  "؟

2-	�أنَُّهما	َيسير�ِن	في	َحَرَكٍة	د�ئَِمٍة. 	 ١-	�أنَُّهما	َيسير�ِن	َجْنباً	�إِلى	َجْنٍب.	

٤-	�أنَُّهما	َيَتعارضاِن	في	َحَرَكتْيهما. 3-	�أنَُّهما	َيعَتِمد�ِن	َعلى	َبْعِضِهما	َبْعضاً.	

										جـ-	ما	�لبلُد	�لَمقصوُد	في	َقولِه	تعالى:	"َرّبِ ٱۡجَعۡل َهَٰذا ٱۡلََلَ َءاِمٗنا"؟
           ١-	مكُّة	�لُمكّرَمُة.								2-	�لُقْدُس.										3-	�لَمديَنُة	�لُمنّوَرُة.					٤-	�لَخليُل.

يَِّبِة. 		َنْذُكُر	َخصائَص	�لَكِلمِة	�لطَّ 2

َيَتْيِن	)33-32(. 		َنذكُر	�لنَِّعَم	�لّد�لََّة	على	ُقدرِة	�للَِّه	َتعالى	في	�ل�آ 3

لاُم؟ يُة	�لّساِبَعُة	و�لّثلاثوَن	َعلى	ِلساِن	�إبر�هيَم	عليِه	�لسَّ َنْتهما	�ل�آ عاء�ِن	�للَّذ�ِن	َتَضمَّ 		ما	�لدُّ ٤

ۖ َوَمۡن  		ما	َدل�لُة	َقوِله	َتعالى	على	ِلساِن	�إبر�هيَم	-علْيِه	�لّسلاُم-:	"َفَمن تَبَِعِن فَإِنَُّهۥ ِمّنِ ٥
َعَصاِن فَإِنََّك َغُفورٞ رَِّحيٞم"؟			

ُح	�لّصوَرَة	�لَّتي	َيكوُن	َعلْيها	�لّظاِلموَن	َيْوَم	�لِقياَمِة. 		ُنوضِّ 6
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الَقواِعُد اللَُّغِويَُّة:

ِل	و�لَمْعنى	�لُمناِسِب	َلها	في	�لَعموِد	�لُمقاِبِل	فيما	َياأتي: وَّ َيِة	في	�لَعموِد	�ل�أ 		ُنَوفُِّق	َبْيَن	�ل�آ 7

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

	ذِلَك؟	 ْمِن،	َعلاَم	َيُدلُّ 	�ْفَتتَح	�إبر�هيُم	َعليِه	�لّسلاُم	ُدعاَءه	ِبَطلِب	ِنْعمِة	�ل�أ ١

بَۡصُٰر«،	و»َتۡهوِٓي إَِلِۡهۡم«.	
َ
	ِمن:	»تَۡشَخُص فِيهِ ٱۡل 	ُنَبّيُن	َدل�لَة	ُكلٍّ 2

يَِّبِة	�لُمَشبََّهِة	بالّنْخَلِة،	و�لَكِلَمِة	�لَخبيَثِة	�لُمَشبََّهِة	بالَحْنَظِل،	ُمَبّينيَن	 	َنعِقُد	ُمو�َزَنًة	َبْيَن	�لَكِلَمِة	�لطَّ 3

ل�ل�ِت	�لَمْعَنِويََّة	و�لِعْلِميََّة	فيِهما. �لدَّ

ۡف َِٔدٗة ّمَِن ٱنلَّاِس«	و»�أْفِئَدِة	�لّناِس«.	
َ
َح	�لَفْرَق	َبْيَن	»أ 		َنْسَتعيُن	ِباأَحِد	ُكُتِب	�لّتْفسيِر؛	ِلُنَوضِّ ٤

   ِ لُواْ نِۡعَمَت ٱللَّ ِيَن بَدَّ لَۡم تََر إَِل ٱلَّ
َ
�أ-	»أ

َحلُّواْ قَۡوَمُهۡم َداَر ٱۡلََوارِ«
َ
   ُكۡفٗرا َوأ

ِتَ يَۡومٞ لَّ َبۡيٞع فِيهِ َوَل
ۡ
ن يَأ

َ
ب-	»ّمِن َقۡبِل أ
     ِخَلٌٰل«

ۗٓ ِ َل ُتُۡصوَها واْ نِۡعَمَت ٱللَّ جـ-	»ِإَون َتُعدُّ
ارٞ« نَسَٰن لََظلُومٞ َكفَّ       إِنَّ ٱۡلِ

نْساُن	َيجحُد	�لنَِّعَم	َعلى	كْثرتِها	بِاإِْغفاِل	 �ل�إِ
ُشكِرها.																															

ُرؤوُس	�لُكْفِر	َيقودوَن	�أْتباَعهم	�إلى	َجَهنَّم.																									

أنُّه	ل�	َثباَت	لَُه	 �لكفُر	َمصيُرُه	�إلى	َزو�ٍل؛	ل�

ول�	�ْسِتقر�ر.

ل�	َينَفُع	�لكّفاَر	يْوَم	�لِقيامِة	فد�ٌء	ول�	َصد�قٌة.																					
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ياِت.	 باِق	ِمن	�ل�آ ١-	َنْسَتخِرُج	ِمثاَلْيِن	َعلى	�لطِّ

حيحَة	ِمّما	َبْيَن	�لقوسْيِن	فيما	َياأْتي: جاَبَة	�لصَّ 2-	َنْختاُر	�ل�إ

�أ-	ما	نَْوُع	�ل�ْسِم	)و�ٍد(	ِمن	َحْيُث	�لِبْنَيُة؟																																		

نَُّه	ِمنِّي«؟								 أْسلوِب	في	َقولِِه	َتعالى:	»َفَمْن	َتِبَعِني	َفاإِ ب-	ما	نَْوُع	�ل�

)مقصوٌر،	ممدوٌد،	منقوٌص(

)شرٌط،	�ستفهاٌم،	َقَسٌم(

 الَقواعُد اللَُّغِويَُّة

	ثالثاً-	�للّغة:

الحال 

آتَِيَة: أمِثَلَة	�ل� 	نَقَر�أ	�ل�

  )اأ(

	ُمبتِهجاً.  ١-		عاَد	�لحاجُّ

 2-	تُْشَرُب	�لَقْهَوُة	ساِخَنًة.

َۡل َوٱنلََّهاَر ٣٣«			)�إبر�هيم:	33( َر لَُكُم ٱلَّ ۖ وََسخَّ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َدآئَِبۡيِ َر لَُكُم ٱلشَّ  3-		قاَل	تعالى	:»وََسخَّ
بَۡصُٰر 

َ
ُرُهۡم ِلَۡوٖم تَۡشَخُص فِيهِ ٱۡل َما يَُؤّخِ ٰلُِموَنۚ إِنَّ ا َيۡعَمُل ٱلظَّ َ َغٰفًِل َعمَّ  ٤-		قال	تعالى:	»َوَل َتَۡسَبَّ ٱللَّ

ۡفٔ َِدُتُهۡم َهَوآءٞ ٤٣«.																				)�إبر�هيم:٤2	-٤3(
َ
٤٢ ُمۡهِطعَِي ُمۡقنِِع رُُءوِسِهۡم َل يَۡرتَدُّ إَِلِۡهۡم َطۡرُفُهۡمۖ َوأ

	�لَفتى	ُيلاقي	�لَمنايا							كالِحاٍت	َول�	ُيلاقي	�لَهو�نا																																	 )�لمتنّبي(  ٥-	َغْيَر	�أنَّ
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	ُجمَلٍة	َوْصٌف،	�لمقصود	بِِه	 ًة،	َوقْد	جاَء	بعَد	كُلِّ �إذ�	تاأّمْلنا	�أْمِثَلَة	�لَمجموعِة	)�أ(	َوجْدناها	ُجملاً	تامَّ

َمْحدود�ً،	وُيفاِرقُه،	ِمْثَل:)ُمْبَتِهجاً،	ساِخَنًة،	 ُهَو	�لُمْشَتقُّ،	َوهذ�	�لَوصُف	َغيُر	ثابٍِت،	ُيلاِزُم	صاِحَبُه	َوْقتاً	

د�ئِبْيَن،	ُمْهِطعيَن،	ُمْقِنعي،كالِحاٍت(.	َو�إِذ�	َتاأّمْلنا	َهذ�	�لُمْشَتّق	َوَجْدناه:	�ْسماً	َمْنصوباً،	نَِكَرًة،	َفْضَلًة	)�أي	

لَْيَس	ُمْبَتد�أً	َول�	َخَبر�ً	ًول�	ِفْعلاً	َول�	فاِعلاً(،	ُمَبيِّناً	َهْيَئَة	صاِحِبِه	َوْقَت	ُوقوِع	�لِفْعِل.		

(،	َوفي	�لِمثاِل	 ل	)ُمْبَتِهجاً(	َوْصٌف	جاَء؛	لَِبياِن	َهْيئِة	�لفاِعل	عند	وقوع	�لفعل	)�لحاجُّ أوَّ َففي	�لِمثال	�ل�

�لثّالِِث	 �لِمثاِل	 َوفي	 �لفعل،	 )�لَقْهَوُة(	عند	وقوع	 �لفاِعل	 نائِب	 َهْيَئة	 لَِبياِن	 �لثّاني	)ساِخَنًة(	َوْصٌف	جاَء؛	

�لّر�بِِع	 �لِمثاِل	 َوفي	 �لفعل،	 وقوع	 و�لَقَمَر(	عند	 )�لّشْمَس	 بِه	 �لَمْفعوِل	 َهْيَئِة	 لَِبيان	 َوْصٌف	جاَء؛	 )د�ئَِبْين(	

	ِمْنهما؛	لَِبيان	َهيْئِة	�لفاِعِل	)�لظّالِمون(	عند	وقوع	�لفعل،	َوفي	�لِمثاِل	�لخاِمِس	 )ُمْهِطعيَن	ُمْقِنعي(،	جاَء	كُلٌّ

)كالِحاٍت(	َوْصٌف	جاَء؛	لَِبيان	َهْيَئِة	�لَمْفعوِل	بِه	)�لَمنايا(.	

	�لّسؤ�ُل	َعْنها	بـ	)َكْيَف(،	َوُيَسّمى	�لّتي	َبيََّنِت	�لحاُل	َهْيَئُتها	ِمْن	 َوتَُسّمى	هِذه	�ل�أْوصاُف	�أحو�ل�ً،	َوَيِتمُّ

أْمِثَلِة	�لّسابَِقِة	 	ِمَن	�ل� فاِعٍل	�أْو	نائِِب	فاِعٍل	�أْو	مفعوٍل	بِه	صاِحَب	�لحال،	َولَْو	تاأّمْلنا	صاِحَب	�لحاِل	في	كُلٍّ

لََوَجْدناُه	َمْعِرَفًة.

أّول	و�لثّاني،	 أْمِثَلِة	�لَسابِقِة	َوَجْدنا	�لحاَل	َقْد	َوَرَد	ُمطابِقاً	لِْلَعَدِد؛	َفُهَو	ُمْفَرٌد	في	�لِمثالْيِن	�ل� و�إذ�	�أَعْدنا	�لنََّظَر	في	�ل�

وُمَثنًّى	في	�لِمثاِل	�لثّالِِث،	وَجْمُع	ُمَذكٍَّر	سالٌِم	في	�لِمثال	�لّر�بِِع،	وَجْمُع	ُمَؤنٍَّث	سالٌِم	في	�لِمثاِل	�لخاِمِس.

أّوِل	و�لثّالِِث	و�لّر�بِِع،	وُمَؤنٌَّث	في	�لِمثالَْيِن	�لثّاني	 أْمِثَلِة	�ل� وقد	َوَرَد	ُمطابِقاً	لِْلِجْنِس؛	فُهو	مذكٌَّر	في	�ل�

و�لخاِمِس.

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

)ب(

أْبر�ُر	تُر�َب	�لُْقْدِس	�لطَّهوَر	بِِدمائِِهم	�لزَّكيِة	َوُهْم	ُيناِفحوَن	َعْنها	�لُغز�َة	�لعابِريَن. َخ	�ل� ١-	ضمَّ

2-	شاهدُت	ِفرَقَة	�لَكّشاَفِة	في	�لَمدَرَسِة	َتْرَفُع	�لَعَلَم.

3-	قال	تعالى:	﴿ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ﴾	)�إبر�هيم( 

حاِب. ٤-	َر�أْيُت	�لِْهلاَل	َبْيَن	�لسَّ
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نسَتْنِتُج:

			َو�إذ�	َتاأّمْلنا	�أْمِثَلَة	�لَمْجموَعِة	)ب(،	َوَجْدناها	َقد	�ْشَتَمَلْت	َعلى	�أْحو�ٍل	جاءْت	على	�أنو�ٍع	عّدة؛	َففي	

	نَْصِب	حاٍل،	و�لّر�بُِط	 أّوِل	جاَء	ُجْمَلًة	�ْسِمّيًة	)وهم	ينافحون(،	ُمَكّونًَة	ِمْن	ُمْبَتَد�أ	َوَخَبٍر	في	َمَحلِّ �لِمثاِل	�ل�

َيْربُِط	ُجْمَلَة	�لحاِل	بِصاِحِبه	ُهو	)�لو�ُو	و�لّضميُر	ُهم(،	و�لّضميُر	)ُهْم(	َيعوُد	َعلى	صاِحِب	�لحاِل	 �لّذي	

	نَْصِب	حاٍل،	 أْبر�ُر(،	ويطابُِقه	في	�لِجْنِس	و�لَعَدِد،	َوَكذلَِك	جْمَلُة	)ترفُع	�لَعَلَم(	ُجْمَلٌة	ِفْعِليٌَّة	في	َمَحلِّ )�ل�

ميُر	�لُمْسَتِتُر	)هي(	في	)َتْرَفُع(	َوَيعوُد	َعلى	صاِحِب	�لحاِل	)ِفْرَقَة	�لَكّشاَفِة(	َوُيطابُِقه	في	 و�لّر�بُِط	ُهَو	�لضَّ

	و�لَمْجروِر،	َكما	في	�لِمثال	�لثّالِِث؛	�إْذ	َبيََّن	 �لِجْنِس	َو�لَعَدِد.	وجاَء	�لحاُل	ِشْبَه	ُجْملٍة	َعلى	نَْوَعْيِن:	�لجارِّ

�لحاُل	)َعلى	�لِكَبِر(	َهْيَئَة	صاِحِبه	وهو	�لّضميُر	�لُمتِّصُل	في	َكلمة	)لي(	�لعائِِد	َعلى	َسّيِدنا	�إْبر�هيم،	وَظْرِف،	

َكما	في	�لِمثاِل	�لّر�بِِع،	�إْذ	َبيََّن	�لحاُل	)َبْيَن	�لّسحاِب(	َهْيَئَة	صاِحِبه،	وهو	)�لهلاَل(.

١-	�لحاُل:	َوْصٌف،	نَِكَرٌة،	َفْضَلٌة،	ُحْكُمه	�لنَّْصُب،	ُيَبيُِّن	َهْيئَة	صاحِبه	ِعْنَد	ُحدوِث	�لِفْعِل،	وغالباً	ما	

ُيْساأُل	عنه	بـ	)َكْيَف(،	ِمْثَل:	جاءت	�لمعلّمُة	مسرعًة.	

2-	صاِحُب	�لحاِل:	�ْسٌم	ُيَبيُِّن	�لحاُل	َهْيَئَتُه،	ِمْثَل:	�أْقَبَل	�لنّاِجُح	ُمْغَتِبطاً،	شوِهَد	�لَقَمُر	باِزَغاً،	�ْشَتَرْيُت	

	َمْسروَرْيِن. 	َمْطحوناً،	َوجاء	ُمَحّمٌد	َوَعليٌّ �لُبنَّ

3-	�ل�أصل	�أْن	يكوَن	صاحُب	�لحاِل	َمْعِرفًة،	�أّما	�لحال	فتكون	نكرة.	

٤-	�لحاُل	ثلاثُة	�أنو�ٍع:

		�أ-	مفرٌد،	وهو	ما	ليس	جملًة	ول�	شبَه	جملٍة،	ومطابٌق	صاحَبه	في	�لجنِس	و�لَعَدِد،	ِمْثَل:	َدَخَل	�لُمعلُِّم	

�لُمعلِّمتاِن	مبتسمَتْيِن،	دخَل	 َدَخَلِت	 ُمبتسَمْيِن،	 �لمعلِّماِن	 َدَخَل	 ُمبتِسمًة،	 �لُمعلِّمُة	 َوَدَخَلِت	 ُمبتِسماً،	

�لمعلِّموَن	مبتسميَن،	َدَخَلِت	�لمعلِّماُت	ُمبتِسماٍت.	

ب-	�لحاُل	�لجملُة،	وِهَي	نوعاِن:

	�ْسِميٌَّة،	ِمْثَل:	غادْرَت	�لمدرسَة	و�لَمَطُر	ناِزٌل	.
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	نُعِرُب	ما	َتحَتُه	خطوط	فيما	َياأْتي:														   

نَسُٰن َضعِيٗفا ٢٨«																																						)�لنساء:	2٨(  ١-		قاَل	َتعالى:	» وَُخلَِق ٱۡلِ
َمُة	�لّظاِهرُة	َعلى	�آِخرِه. ْنساُن:	نائُب	فاعٍل	مرفوٌع،	وَعلامُة	َرفعِه	�لضَّ     ال�إ

    َضعيفًا:	حاٌل	َمنصوٌب،	وَعلامُة	َنصِبِه	�لَفتَحُة	�لّظاهرُة	َعلى	�آِخرِه.

َنموَذجان اإعرابّيان:

يََّة. 	ِفْعليٌَّة،	ِمْثَل:	َخَرَج	�لُمناِضلون	َيْنُشدوَن	�لُحرِّ

وُيْشَتَرط	ُفي	�لجملِة	�لو�قعِة	حال�ً،	�أْن	تشتمَل	على	ر�بٍط	يربُِطها	بصاحِبها،	وهذ�	�لّر�بُِط	�إّما	�أْن	يكوَن:

١-	�لو�و:	وتَُسّمى	و�َو	�لحاِل،	ِمْثَل:	َحَضَر	�أحمُد	و�لُمعلُِّم	َيْشَرُح.

2-	�لّضمير	�لّذي	يِربُط	�لحاَل	بصاِحِبه،	ويطابُِقُه	في	�لِجْنِس	و�لَعَدِد،	مثُل:	شاهْدُت	�ْمر�أًة	تقوُد	َسّياَرَتها.

3-	�لو�و	و�لّضمير	َمعاً،	ِمْثَل:	�أْقَبَل	�لرَُّجُل	وثغُرُه	باِسٌم.

جـ-	�لحال	شبه	�لجملة،	وهي	نوعان:	

َلِت	�لَفر�شُة	بيَن	�لزُّهوِر. ١-	�لظّرفّيُة،	ِمْثَل:	تنقَّ

جرِة. 2-	�لجارُّ	و�لمجروُر،	ِمْثَل:	ناَحِت	�لَحمامُة	على	�لشَّ

فائدٌة نحوّية

	�لجمُل	بعَد	�لنّكر�ِت	ِصفاٌت،	مثَل:	�أقبَل	رجٌل	يبتسم،	وبعَد	�لمعارِف	�أْحو�ٌل،	مثل:	�أْقَبَل	

�لرَُّجُل	َيْبَتِسُم.
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 تدريباٌت: 

 2-	َرَجَع	�لُمساِفُر	�إلى	�أهِلِه	َوُهَو	ُمتَعٌب.

    الواو:	و�ُو	�لحاِل.

	رفٍع	ُمْبَتد�أ. 	على	�لَفتِح	في	َمحلِّ     هو:	َضميٌر	ُمنفِصٌل	مْبنيٌّ

ُة	�لّظاِهرُة	على	�آِخِره. مَّ    ُمْتَعٌب:	خبٌر	مرفوٌع،	وعلامُة	رفِعِه	�لضَّ

	َنْصِب	حاٍل. 			و�لُجملُة	�ل�سِميَُّة	ِمَن	�لُمْبَتد�أ	و�لَخَبِر	في	َمَحلِّ

َتدريب	)١(

	نُعّيُن	�لحاَل	�لُمفرَد	فيما	َياأْتي:  

ا وََعَلنَِيٗة ّمِن  ا َرزَۡقَنُٰهۡم ِسّٗ لَٰوةَ َوُينفُِقواْ ِممَّ ِيَن َءاَمُنواْ يُقِيُمواْ ٱلصَّ �أ-		قال	تعالى:	»قُل ّلِعَِبادَِي ٱلَّ
ِتَ يَۡومٞ لَّ َبۡيٞع فِيهِ َوَل ِخَلٌٰل٣١«.																																									)�إبر�هيم:	3١(

ۡ
ن يَأ

َ
َقۡبِل أ

ِ َقٰنِتَِي ٢٣٨«.			)�لبقرة:	23٨( لَٰوةِ ٱلۡوُۡسَطٰى َوقُوُمواْ لِلَّ لََوِٰت َوٱلصَّ ب-		قال	تعالى:	»َحٰفُِظواْ َعَ ٱلصَّ
،	ِعْش	َعزيز�ً	في	ُمجتَمِعَك. جـ-	يا	ُبنيَّ

د-	و�َجَهِت	�لنِّساُء	�لِفَلسطينّياُت	�لِمَحَن	صابِر�ٍت.

	عاد�	باِدَيًة	علْيِهما	�آثاُر	�لتََّعِب. هـ-	َذهَب	�لعاِملاِن	�إلى	�لَعمِل	نَشيَطْيِن،	ثُمَّ

َتدريب	)2(

جابُة	على	حاٍل	مناسٍب	مَع	�لتَّنويِع: 	ُسؤ�ٍل	مّما	ياأتي،	بحيث	تشتمُل	�ل�إ 	نجيُب	عْن	كلِّ   

١-	كْيَف	ظهَر	�لقائُد؟

2-	كيَف	َبَدِت	�لعاِملاُت	في	�لَمْصَنِع؟

3-	كيَف	�ْنطلَق	�لِمنطاُد؟

٤-	كيَف	شاهْدَت	�لُمعَتِصميَن	في	�لَمْيد�ِن؟
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َتدريب	)3(

	نَملاأ	�لَفر�غاِت	بحاٍل	ُمفَرٍد	ُمناِسٍب	فيما	َياأْتي:  

. 	�أ-	�ألَْبُس	�لثِّياَب		

											. أُخ	�أخاُه	 ب-	�ْسَتْقَبَل	�ل�

. ماِء	 جـ-		نََظْرُت	�إلى	�لسَّ

. َفِر	 	ِمَن	�لسَّ د-	َرَجَع	�لحاجُّ

َتدريب	)٤(

	نجعُل	�لحاَل	�لمفرَد	جملًة،	و�لحاَل	�لجملَة	مفرد�ً	فيما	ياأتي:  

يوُف	مْسروريَن. ١-		خرَج	�لضُّ

َقُة	َترَفُع	َر�أَسها. 2-		�أَتِت	�لُمَتَفوِّ

3-		ُيعِجُبني	�لعامُل	ُمتِقنًا	عمَلُه.

٤-		�أقبَل	�لُمجاهدوَن	وُهم	ر�ِفعو	�لعَلَم.

َتدريب	)٥(

		نُعِرُب	ما	َتحَته	خطوٌط،	فيما	َياأْتي:

ۡلَنا َلُۥ فِيَها َما نََشآُء لَِمن نُّرِيُد ُثمَّ َجَعۡلَنا َلُۥَجَهنََّم   ن َكَن يُرِيُد ٱۡلَعاِجلََة َعجَّ �أ-	قاَل	َتعالى:	»مَّ
سر�ء:١٨(	 					)�ل�إ 	 	 	 	 	 	 ۡدُحوٗرا ١٨«.	 يَۡصلَىَٰها َمۡذُموٗما مَّ

ليَن.		 ب-	تَُعيُِّن	ِوز�رُة	�لتَّربِيِة	و�لتَّْعليِم	�لُمَعلِّميَن	ُمَؤهَّ

ليَن.		 جـ-	تَُعيُِّن	ِوز�رُة	�لتَّربِيِة	و�لتَّْعليِم	�لُمَعلِّميَن	�لُمَؤهَّ

د-	�أعَلَن	�لّشعُب	ر�أَيُه	َصريحاً.

َجرِة. 		هـ-	شاَهْدُت	�لُعصفوَر	على	�لشَّ
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التَّْعبيُر 

الَمقاَلُة

مرَّ	مَعنا	في	�لّصف	�لتّاسِع	�أّن	�لَمقالَة	تتكّوُن	ِمن:

ثارةِ	�أسئَلٍة	َحوَل	�أفكاِر	�لَموضوِع	�لُمقَترحِة. �أ-	ُمقّدمٍة	ُيهيُِّئ	ِبها	�لكاتُب	للَموضوِع،	وتكوُن	�أْرِضيًَّة	ل�إ

	ِفكرٍة	في	ِفْقرٍة	ُمْستقلٍَّة،	وَتكوُن	 ب-	�لَعْرِض:	وُهَو	ُصلُب	�لَموضوِع،	فيِه	َيكتُب	�لكاتُب	�أفكاَرَه.كلُّ

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

دلَِّة	و�لَبر�هيِن	و�ل�ْقِتباساِت،	َوموِصلًا	�إلى	�لخاتمِة. 	�لمهّم،	ُمؤيَّدً�	بال�أ هّم	ثمَّ َمنِطقّيًا،	�ل�أ

فكاَر	و�لّنتائَج َصًة	�ل�أ جـ-	�لخاتمِة:	وِهَي	َثَمرُة	�لَمقالِة،	وَتكوُن	نتيجًة	َطبيعّيًة	للمقّدمِة	و�لَعْرِض،	ُمَلخِّ

ْلُت	في	هذِه	�لَمقالِة؟ 			�لمر�َد	�إثباُتها،	وتكوُن	�إجابًة	عْن	سؤ�ٍل:	�إل�َم	توصَّ

وقد	درْسنا	�أنو�َع	�لَمقالِة:	�لذ�تّية،	و�لعلمّية،	و�لَصَحفّية،...

آتيِة: آفكاِر	�ل� نْكُتُب	َمقالًة	عن	�لَكلمِة	�لطَّيِّبِة	و�لَكلمِة	�لَخبيثِة،	ُمسَتعينيَن	بال�

َبِة	و�لَكِلَمِة	�لَخبيثِة. 	من	�لَكلمِة	�لطّيِّ ١-	مفهوُم	كلٍّ

يجابّيُة	للكلمِة	�لطّّيبِة	في	�لفرِد	و�لمجتمِع. آثاُر	�ل�إ 2-		�ل�

آثاُر	�لّسلبّيُة	للكلمِة	�لخبيثِة	في	�لفرِد	و�لمجتمِع. 3-	�ل�

َبِة، سلاِم	على	تقويِة	�لعلاقاِت	بين	�أفر�ِد	�لمجتمِع	من	خلاِل	�لكلمِة	�لطّيِّ ٤-		ِحْرُص	�ل�إ

				كما	ظهرْت	في	�لّدرس.
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: 		َبْيَن	َيدي	�لنَّصِّ

	َعلى	َمقالٍَة	للاأْستاِذ	َعّمار	َبَدوّي	�لّذي	َعِمَل	ُمْفتياً	لُِمحاَفَظِة	طولَكْرم،	 �ْعَتَمْدنا	في	هذ�	�لنَّصِّ

َمكانَة	 َتْعِرُض	 َوطنّيٌة،	 ديِنّيٌة	 �أيدينا	مقالٌة	 بين	 �لّتي	 َو�لَمقالَُة	 َو�لُمَؤلَّفاِت.	 �لُكُتِب	 ِمَن	 َولَُه	كثيٌر	

ِة	و�أدبائِها.	 أمَّ 	�لُعصوِر؛	ما	َجَعَلها		َقضيََّة	ُعلماِء	�ل� أْعد�ِء	فيها	َعلى	َمرِّ �لُقْدِس	وَقد�َسَتها،	وَمطاِمَع	�ل�

	َعلى	بِطاِحها	وَتخُنُق	 َوتَُنّبُه	�لمقالُة	�إِلى	�لمخاطِر	�لَّتي	تُْحِدُق	بِالُقدِس،	كالُبَؤِر	�لدَّخيلِة	�لَّتي	تُِطلُّ

و�لَحرِف	 ِمن	حركِتها،	 	 َتُحدُّ �لّتي	 و�لَحو�ِجِز	 َمد�ها،	 ُق	 ُيطوِّ �لَّذي	 �لَغريِب	 َو�لجد�ِر	 �أنْفاَسها،	

�لُغَرباِء	 َخَبَث	 َتلِفُظ	 ُمقّدَسٌة؛	 �أصيلٌة	 �أرٌض	 �لُقدُس	 لِكنَّها	 َثقاَفِتها،	 طاَبَع	 د	 ُيهدِّ �لذي	 	 �لِعبريِّ

أْدِعياِء. و�ل�

الُقْدُس روُح فَِلْسطيَن الَوحدُة  
الثّانية
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	هامو�:	ُشغفو�.

	ُيناِفحون:	ُيد�ِفعون.

	َتعاَوروها:	تد�َولوها،	تعاَقبوها.

	�لَمر�ئــر:	جمــُع	َمــر�رة:	كيــٌس	
فــي	�لجســِم	يحتــوي	�لُعصــارَة	
علــى	 تســاعُد	 �لّتــي	 �لّصفــر�َء	

هضــِم	�لمــو�ّد	�لّدهنّيــة.

	صريُر	�لقلِم:	صوتُه	عنَد	�لكتابِة
		بِه.

خو�:	َخَلطو�. 	ضمَّ  

	جاَم:	�إناء،كاأس،	و�لمقصود	

		غضبهم	�لّشديد.

ِفَلسطيُن	�أرُضنا	وَمْهوى	�أْرو�ِحنا،	كانَْت	-َوما	ز�لَْت-	َمد�َر	�هِتماِم	

�لُعلماِء	و�لباِحثيَن،	َيسيُل	بِها	ِمد�ُدهم؛	لِما	َحباها	�للُّه	تعالى	ِمْن	َبَركٍة	

نالَْت	بِها	ُزبدَة	�لتَّفكيِر،	وَصْفَوَة	�لُمفكِّريَن	و�لُمِحّبيَن	�لّذيَن	هامو�	بِها	

أنْبياِء،	 �ل� َمهُد	 وِهَي	 ل�؟!	 كيَف	 َشوقاً،	 قُلوُبهم	 �إلْيها	 َوطاَرْت	 َوْجد�ً،	

أِجّلاِء،	 حابِة	�ل� َلحاِء،	وَمْحَضُن	�أنَبِل	�لنُّبلاِء	مَن	�لصَّ وَمهوى	�لُعّباِد	�لصُّ

�لطَّهوَر	 تُر�َبها	 َضّمخو�	 �لّذيَن	 هد�ِء	 و�لشُّ أْبر�رِ	 �ل� مَن	 �لُمؤلََّفِة	 آل�ِف	 و�ل�

بِدمائِهم	�لزَّكّيِة،	وَفَدْوها	باأرو�ِحهم	�لطَّاِهَرِة،	وُهم	ُيناِفحوَن	عْنها	�لُغز�َة	

�لعابِريَن،	و�لطُّغاَة	�لغاِصبيَن،	�لّذيَن	َتعاَوروها	بَِغدرِهم	َقديماً،	وما	َفِتئو�	

َحتّى	�لَيْوِم	َيُصّبوَن	عليها	جاَم	ِحقِدهم،	َوَرذيَل	فُجورِهم،	ظانّيَن	�أنَّهم	

ِة	 بالُقوَّ و�أْفَلحو�	 َحَلَبِتها،	 في	 ْبِق	 �لسَّ َقَصَب	 َوحازو�	 ناِصَيَتها،	 َمَلكو�	

	�لَوضيِء،	 	�لَعَربيِّ 	ِسِجلِّها	�لَحضارِيِّ �لغاِشَمِة،	و�لَقْفِز	فْوَق	�لُقروِن	بَِطيِّ

هاً	َمْبتور�ً	بِحاِضٍر	قائٍِم	َعلى	�لنَّْهِب	 َصْفحًة	تِلَو	�أْخرى؛	لَِيِصلو�	ماِضياً	ُمَشوَّ

و�لَقْهِر	و�لتَّْزويِر	و�ل�ْغِتصاِب،	َوما	َعِلمو�	�أنَّهم	و�ِهموَن،	َولَو	َشّقو�	�لَمر�ئَِر،	

أْسباَب. وَمزَّقو�	�لثَّياَب،	و�نَْتَحلو�	�ل�

أْرِض	�لُمباَرَكـِة	َوروَحهـا	 َة	هـِذِه	�ل� 	ُدرَّ َوَيعَلـُم	�لَقريـُب	و�لَبعيـُد	�أنَّ

ـماِء	�لّتي	�سـَتْقَطبْت	بَِفْضِلها،	 أْرِض	�إلى	�لسَّ ـريُف،	بّو�َبُة	�ل� �لُقدُس	�لشَّ

أْقلاَم،	َفَتقاَطَر	�أْصحاُبها	 َوَشَرِف	َمكانَِتها،	َوَعر�َقِة	تاريِخها،	�لُعقوَل	و�ل�

لِهيَِّة	�لَخّلاَبـِة،	َوَتد�َفعْت	ُمَؤلَّفاتُهم،	َوَعلا	َصريُر	 َعلـى	مائِـَدِة	َبَرَكِتهـا	�ل�إِ

�أقْلاِمهـم	َيذكُـُر	َفضائَِلهـا،	َوَيَتَغنّـى	بَِمحاِسـِنها،	َوكُلَّمـا	َكَتبـو�،	فاَضـْت	

بّانِيَّـِة،	َوَجلََّلْتهـم	بَِعباَءتِهـا	�لُقُدسـيَِّة،	 َعلْيهـم	َخز�ئُِنهـا	فُيـوَض	�لَبَرَكـِة	�لرَّ

ْت	َعلْيهـم	ِمـن	َور�ِء	ِخْدِرهـا	بَِطهاَرتِهـا	�لَوّضـاَءِة،	َفَجـلا	�إْشـر�قُها	 و�أطلَـّ

ِغشـاَوَة	�لنَّْفِس،	َو�أْشـَعَل	ُحْسـُنها	َجْذَوَة	�لَمَحبَِّة،	َوَحرََّك	َغر�ُمها	قُلوَب	

َعــر�ِء،	 �لُمِحّبيـَن	و�لُمْبِدعيـَن،	َفكانَـْت	�أنْشـوَدَة	�لُبَلغاِء،	َوَتْرنيَمَة	�لشُّ
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و�ْبِتهال�ِت	�لّصالِحيَن	و�لُمجاِهديَن،	َولَْهَفَة	�لّصاِمديَن	�لُمر�بِطيَن	�لّذيَن	ُيْمَتَحنوَن	ساَعًة	بِساَعٍة،	َوُيْسَتْهَدفوَن	

لَْحَظًة	بَلْحَظٍة	في	�إر�َدتِهم،	َوَصْبِرهم،	َوَتَحّديهم	لِْلَبْطِش	و�لطُّْغياِن،	َولِساُن	حالِهم	َيقوُل:

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

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

ول�	َغر�َبَة	في	ذلَك،	فالُقدُس	�أولى	�لِقبَلتْيِن،	َوثالُث	�لمسجدْيِن،	ِهَي	بْلَسُم	�لّروِح،	ونَبُض	�لَجَسِد،	

ر�ً	بالَمحبَِّة	و�لّسلام،	وِمنها	�أْصِعَد	 َوِهَي	�أغلى	�لَغو�لي،	على	َثر�ها	�لطَّهوِر	دَرَج	�لمسيُح	–	عليِه	�لّسلاُم	–	ُمبشِّ

د	-علْيِه	 َرِة	في	�لمسِجِد	�ل�أقصى	�لمباَرِك،	عرَج	نبيُّنا	ُمحمَّ �إلى	�لّسماِء	َتِجلًَّة	وتكريماً،	َومن	�لُبقعِة	�لُمطهَّ

أنبياِء	 �لَحر�ِم	في	مكَّة	�لمكرَّمِة،	وَصلاتِه	بال� �إليها	مَن	�لمسجِد	 �إسر�ئِه	 �لُعلا	بعَد	 �لّسماو�ِت	 �إلى	 لاُم-	 �لسَّ

و�إمامِته	لَهم	في	ِرحابِِه	�لطّاهرِة،	فاأضَحِت	�لُقدُس	بهذِه	�لمعجزِة	�لّربّانّيِة	�لخالِدِة	ُجزء�ً	من	عقيدِة	�لُمسِلميَن،	

	َوثيٍق،	ل�	 أنِْبياِء	و�لُمر�بِطيَن،	وَتوطََّدْت	بِها	صَلُة	�لَمسجدْيِن	في	ِرباٍط	َعَقِديٍّ ِة	�ل� ًة	غاليًة،	و�أمانًة	في	ذمَّ وُدرَّ

َتنَفِصُم	ُعر�ُه	�إلى	َيوِم	�لّديِن.

عُف	و�ل�نِْكساُر 	�لَخَوُر:	�لضَّ   

َدها	 َتَعهَّ خالَِدًة	 َحقيقًة	 لُِتَؤكَِّد	 َوسود�ً؛	 بيضاً	 ْهِر	 �لدَّ َحو�ِدُث	 َوَتْترى	

	�لُقدَس	َعَربِيَُّة	 �أنَّ َبْعَد	جيٍل،	 أْبر�ُر	بِِدمائِهم	َوَتْضِحياتِهم	جيلاً	 أْخياُر	َو�ل� �ل�

�لُجذوِر،	عاَش	فيها	�لُمْسِلموَن	َو�لَمسيِحّيون	َعلى	�لَعْهِد	و�لْميثاِق	في	َسلاٍم	وَصفاٍء،	ُمَتحابّيَن	ُمَتعاِونيَن	َعلى	

ناتِِه	 	بُِمَكوِّ ْعُب	�لِفَلسطينيُّ َدْفِع	�لظُّْلِم،	َوَرْدِع	�لُمْعَتديَن،	َوقد	َحَسَم	�لَقَدُر	�لِجد�َل	َحْوَل	�لُقدس؛	َفكاَن	�لشَّ

أْشر�ِر	َتْحَت	َقَدَمْيِه،	َوَزْيتونًَة	حانَِيًة	 ُر	ِسهاُم	�ل� 	�لَعو�دَي	َعْنها،	َوسور�ً	َعنيد�ً	َتَتَكسَّ كُلِّها،	ُهَو	�لُمر�بَِط	َحْولَها،	َيردُّ

ِة،	فاْثُبتو�،	وَتَشبَّثو�،	 أمَّ َرًة	َتفيُض	بِالَْعطاِء	َو�لنّوِر،	ُيَجْلِجُل	في	َفضائِها:	�أنْتُم	�لِجد�ُر	�لَمنيُع	في	هِذِه	�ل� ُمَتَجذِّ

 :-) َور�بِطو�،	َول�	َيَتَسلَِّل	�لَخَوُر،	و�لَهو�ُن	�إلى	َعز�ئِمكم،	قاَل	رسوُل	�للّه	-)

ُهْم	 ِهْم	قاِهريَن،	ل�	َيُضرُّ تي	َعلى	�لّديِن	ظاِهريَن،	لََعُدوِّ »َل�	َتز�ُل	طائَِفٌة	ِمْن	�أمَّ

أْو�َء،	َحتَّى	َياأْتَيُهْم	�أْمُر	�للِّه،	َوُهْم	َكذلَِك«.	 َمْن	خالََفُهْم	�إِلّ�	َما	�أصاَبُهْم	ِمْن	َل�

قالُو�:	يا	َرُسوَل	�للِّه،	َو�أْيَن	ُهْم؟

			 )رو�ه	�أحمد( 					 	 	 (-:	»بَِبْيِت	�لَمْقِدِس	َو�أْكناِف	َبْيِت	�لَمْقِدِس«.									 قاَل	-)

	تْترى:	َتَتتابُع.

ة	�أو	ضيق. أْو�َء:	ِشدَّ  َل�
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	�أروَمِتها:	�أصِلها	�لكريِم.   

   َتليَدٌة:	َقديَمٌة.

	ُسدوف:	َسو�د.   

�أْو	َعَلْت	ناِصيَتها	ِغشاَوٌة	 بِالُقْدِس،	 ْت	غاِشَيُة	�لَمصائِِب	 �ألَمَّ َوكُلَّما	

ظالَِمٌة،	�أْو	ر�نَْت	على	َجْبَهِتها	�لَبِهّيِة	َسحاَبٌة	َسْود�ُء	قاتَِمٌة،	َخَفَقْت	لَها	

نُفوُس	 ماآِذنِها	 لِ�ْسِتغاَثِة	 َوذ�َبْت	 اِجديَن،	 �لسَّ ِجباُه	 لَِمحاريِبها	 و�نَْحَنْت	 �لَمْغِرَبْيِن،	 َو�أْفِئدُة	 �لَمْشِرَقْيِن،	 قُلوُب	

ُز	�لِهَمَم	و�لنُّفوَس؛	لُِتزيَل	غاِشيَة	�لُحْزِن	 �لتَّّو�قيَن	لَِليلِة	�لُقرِب	ِمن	َبّو�َبِة	�لُمِحّبيَن،	َوساَرَعْت	�أْقلاُم	�لُعَلماِء	تُحفِّ

و�ل�أسى،	َوُيْشرَق	َجبيُن	�لُقدِس	�لطّاِهُر	ِمن	َبْيِن	ُسدوِف	�لظَّلاِم،	َتْمَسُح	

	ِذر�َعْيها	�إلى	�لَكريِم	�لَجّباِر	 ماِر،	َوَتُمدُّ ألَِم	َو�لدَّ َعن	َجْبَهِتها	ُغباَر	�لَياأِْس	َو�ل�

	قيِد	�لَحبيَبِة	 �أْن	ُيساِرعو�؛	لَِفكِّ أْبطاِل؛	َعسى	 	ُخطى	�ل� �لّذي	َوَهَبها	�لَقد�َسَة	و�لطَّهاَرَة	و�لَبَركَة،	َوَتْستِحثُّ

ريَن	 �لُمَزوِّ �لُمْعَتديَن،	َمهما	َعِلَق	بِها	ِمن	َرذ�لَِة	�لطُّغياِن،	َوِحقِد	 �إنَّها	�لُقدُس،	وَسَتْبقى	َعِصيًَّة	على	 �لغالَِية،	

�لّشاِهَدِة	 َو�آثاِرها	 َوتاريِخها	 و�لَمسيِحيَِّة،	 ْسلاِميَِّة	 �ل�إ بُِمقدَّساتِها	 �لعابِثيَن	

نيَن. َعلى	�أروَمِتها	�لَعَربِيَِّة	ُمْنُذ	�آل�ِف	�لسِّ

َو�أْبنَيِتها،	 �لُمَقدَّسِة،	 باأماِكِنها	 تُشكُِّل	 أنَّها	 لِ� �لُقدِس؛	 َماأْساُة	 ِهَي	 ِفَلسطين	 َقِضيَِّة	 في	 �لَماأْساِة	 َة	 ِقمَّ �إّن	

ر�ِع	 وِحجاَرتِها،	َو�أِزقَِّتها،	وِذْكَرياتِها،	ُرموز�ً	تاريخيًَّة	َوحضاريًَّة	ل�	ُيْمِكُن	�أْن	تُْنسى،	وَستْبقى	�لُقدُس	ِمْحوَر	�لصِّ

أْكَبِر	لَنا	َجميعاً،	َفلا	َسلاَم،	ول�	�ستقر�َر	في	�لمنِطَقِة	دوَن	�لُقدِس،	�إنَّها	روٌح	َوُجْزٌء	ِمن	عقيدٍة،	 و�لتََّحّدي	�ل�

أْعد�ِء،	 ثُها	َقذ�َرُة	�ل� و�إنَّها	لََحضارٌة	َتليَدٌة،	َوتاريٌخ	ُمْشِرٌق	بالَعطاِء،	ل�	تُلوِّ

�ْسِمها	 َولَها	ِمن	 �لُقدُس،	 َفِهَي	 �لُمْستِبّديَن،	 ِزنُْدها	َسلاِسَل	 َيْحَتِمُل	 َول�	

نَصيٌب،�إنَّها	روُح	ِفَلسطين،	َول�	َحياَة	لَِجسٍد	بِلا	روٍح.

فتاء	�لِفَلسطينية،	�لعدد	٨٤/	�أيّار/200٩م	( سر�ء/	د�ر	�ل�إ )بتصّرف	من	مجلة	�ل�إ

   ر�نَْت:	َغطَّت.
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  �أّول�ً-	نجيُب	َعِن	�ل�أسئلِة	�ل�

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

؟ 	�لّذي	َينتمي	�إلْيِه	�لنّصُّ أَدبِيُّ 										�أ-	ما	�للَّوُن	�ل�

     ١-	�لخاِطرُة.												2-	�لُخطبُة.										3-	�لَمقالُة.																٤-	�لِقّصُة.

أْرِض	�لُمباَرَكِة	َوروُحها؟ ُة	هِذِه	�ل� 										ب-	ما	ُدرَّ

  ١-	�لُقدُس.													2-	�لَخليُل.										3-	عكّا.																							٤-	�أريحا.

	َنذكُر	َثلاثَة	�أسباٍب	َتجعُل	�لُقدَس	َمد�َر	�هِتماِم	�لُعلماِء	و�لباِحثيَن. 2

	َحدثْيِن	َلدى		�لُمْسلميَن	و�لَمسيحّييَن	َجعلا	�لُقدَس	ُمقّدسًة. 	َنذُكر	�أهمَّ 3

ْبر�ُر	ِبدماِئهم	َوَتْضِحياِتهم	جيلًا	َبْعَد	جيٍل؟	 خياُر	و�ل�أ 	ما	�لحقيقُة	�لخاِلدُة	�ّلتي	َتعّهَدها	�ل�أ ٤

ِلهم	�لّشد�ئَد	في	ُمقاوَمِة	�أعد�ِئهم. 	على	َثباِت	�أهِل	ِفَلسطيَن	وُصموِدهم،	وَتحمُّ 	ُندّلُل	مَن	�لنَّصِّ ٥

سباُب	 	يقوُل	�لكاتُب:	»�إّن	قّمَة	�لَماأساِة	في	َقِضيَِّة	ِفَلسطين،	ِهَي	َماأساُة	�لُقدِس«،	ما	�ل�أ 6

�ّلتي	َجعلْتها	َكذلَك؟	
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آتَِية: أْسِئَلِة	�ل�  ثانياً-	نَفكُِّر،	ثّم	نُجيُب	عِن	�ل�

َسة،	�لتَّّو�قيَن،	�لُمْستِبّديَن؟ تيِة:	�لُمَقدَّ 	مَن	�لُمْشَتّقاِت	�ل�آ 	ُمْشَتقٍّ   ١-	ما	نوُع	كلِّ

تيِة؟ نة	في	�لُجمِل	�ل�آ   2-	ما	نوُع	�لو�ِو	�لملوَّ

هًا	َمْبتورً�	ِبحاضٍر	قاِئٍم	َعلى	�لنَّْهِب. 							*	ِلَيِصلو�	ماِضيًا	ُمَشوَّ

							*	َخفَقْت	َلها	ُقلوُب	�لَمْشِرَقْيِن،	َو�أفِئدُة	�لَمْغِرَبْيِن.

							*	عاَش	فيها	�لُمسِلموَن	َو�لَمسيِحّيوَن.

	ثالثاً-	�للّغة:

	�لُعصوِر. 		نعّلُل	َتعاُقَب	�لُغز�ِة	و�لُمعتديَن	َعلى	�لُقدِس	على	مرِّ ١

ْقصى،	ُنوّضُح	 	َوّطَدْت	حاِدثُة	�ل�إسر�ِء	و�لِمعر�ِج	�لّر�ِبطَة	�لَعَقدّيَة	بيَن	�لمسجِد	�لَحر�ِم	و�لمسجِد	�ل�أ 2

ثاَر	�لُمترّتَبَة	على	ذلَك. �ل�آ

ْقصى؟ نبياَء	في	رحاِب	�ل�أ (-	�ل�أ ل�ل�ُت	�ّلتي	َنستوحيها	مْن	�إمامِة	�لّرسوِل	-) 	ما	�لدَّ 3

تيَة،	وُنبّيُن	َدل�لَة	�لكلماِت	�ّلتي	َتحَتها	ُخطوٌط:	 	نقر�أ	�لِفْقرة	�ل�آ ٤

ْت	غاِشَيُة	�لَمصاِئِب	ِبالُقْدِس،	�أْو	َعَلْت	ناِصيَتها	ِغشاَوٌة	ظاِلَمٌة،	�أْو	ر�نت	على	 						»َوُكلَّما	�أَلمَّ

َجْبَهَتها	�لَبِهّيَة	َسحاَبٌة	َسْود�ُء	قاتمٌة	َخَفَقْت	لَها	قُلوُب	�لَمْشِرَقْيِن«.

تيتْيِن: ُح	َجماَل	�لّتصويِر	في	�لِعبارتْيِن	�ل�آ 	نوضِّ ٥

لِم.	 											�أ-	طاَرْت	�إلْيها	قلوُبهم	َشوقًا.					ب-	َمَسحْت	عْن	َجبيِنها	ُغباَر	�لياأِس	و�ل�أ

	تتعّرُض	�لُقدُس	-	في	�لوقِت	�لحاضِر-	�إلى	ما	َيستهدُف	�إنساَنها	وُمقّدساِتها	وَحضارَتها،	نوّضُح	 6

ذلَك.
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ثِيَُّة َبْيِت الَمْقِدِس َمْر

أبِيَوْرِديُّ ِر	�ل� 	�أبو	�لُمَظفَّ
: 		َبْيَن	َيدي	�لنَّصِّ

أبِيَوْرِدّي	)٤60ـ٥07هـ(،	في	�أبيَوْرد	في	ُخر�سان،	في	�أْسَرٍة	َترجع	 ِر	�ل� اعُر	�أبو	�لُمَظفَّ ُولِد	�لشَّ

�للُّغة،	 ُعلوِم	 في	 �إِماماً	 َوكاَن	 عِر،	 �لشِّ �أْغر�ِض	 ُمْعَظِم	 في	 �أجاَد	 َوَقْد	 �أمّية،	 بني	 �إلى	 �أصولِها	 في	

َوَغْيِرها.

ليبّيوَن،	َوَفَتكو�	بِاأْهِلها،	 	بِالُقْدِس	ِمْن	َمصائَِب،	حيَن	�ْحَتلَّها	�لصَّ َتْعِرُض	هِذِه	�لَمرثِيَُّة	ما	�ألمَّ

	 ِة،	َوما	�أصاَبها	ِمْن	َهو�ٍن	َوِخْذل�ٍن،	وَيْسَتْصِرُخ	�لّشاعُر	-بكلِّ أمَّ ُر	حاَل	�ل� َوَدنَّسو�	َمْسِجَدها،	َوتَُصوِّ

سلامّية،	ويُحثُّهم	على	نُْصرِة	�لمدينِة		�لمقّدسة،	 ِتِه	�لعربّية	و�ل�إ ما	يختلُج	في	نفِسِه	من	�ألٍم-	�أبناَء	�أمَّ

َوَتْحريِرها	ِمْن	َبر�ثِِن	�ل�ْحِتلاِل	�لغاِشِم.

كِر	�أنُّه	كاَن	لِهذِه	�لَقصيَدة،	َولِغْيرها	ِمَن	�لقصائِد	�لّتي	قيلْت	ل�ِحقاً	�أثٌر	كبيٌر	في	 َوجديٌر	بالذِّ

َسِة	�لّذي	َتحّقَق	على	 �لَحْشد،	َوَتْوحيد	�لُجهوِد	لِمحاربِة	�لمحَتلّين،	َوَطْرِدهم	ِمَن	�لمدينِة	�لمقدَّ

أيّوبّي. 	صلاِح	�لّديِن	�ل� يدي	�لقائِد	�لَفذِّ
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ــو�ِجــِم مـــوِع	�لسَّ ١-	َمَزْجــنا	ِدمــاًء	بالــدُّ

2-	َوَشــرُّ	ِســلاِح	�لــَمــْرِء	َدْمــٌع	ُيفيـُضـُه

	َور�َءكُـــــْم ْســلاِم	�إِنَّ يــهــاً	َبــنـي	�ل�إ 3-	فاإ

	�أْمــٍن	َوِغــْبَطــٍة ٤-	�أَتــْهــويَمــًة	فــي	ِظــلِّ

٥-	َوَكْيــَف	َتــنــاُم	�لَعــْيُن	ِمْلَء	ُجفونِـها

6-	و�إِْخـو�نُــُكْم	بالـّشـاِم	ُيْضـحي	َمقيلُُهْم

7-	َتســوُمــُهـــُم	�لــّروُم	�لــَهــو�َن	َو�أنْــُتــــُم

٨-	َوَكْم	ِمْن	ِدماٍء	َقْد	�أبيَحْت	َوِمْن	ُدًمى

ْرِب	ِوْقَفٌة ٩-	َوَبْيَن	�ْخِتلاِس	�لطَّْعِن	و�لضَّ

١0-	َوتِْلَك	ُحروٌب	َمْن	َيِغْب	َعْن	ِغماِرها

ــتـي	ل�	ُيـْشــِرعــوَن	�إِلـى	�لِعد� ١١-	�أرى	�أمَّ

١2-	َوَيْجَتــِنــبوَن	�لــنّـاَر	َخـْوفاً	ِمــَن	�لرَّدى

١3-	َفـَلْيــَتــُهــُم	�إْذ	لــْم	َيــذودو�	َحــِمــيَّـــًة

ـًة		 ١٤-	َدَعــْونـاكُــُم	و�لــَحــرُب	َتــرنـو	ُمـِلـحَّ

١٥-	تُـــر�ِقــــُب	فــيــــنـــا	غــاَرًة	َعــَربِـــيَّــــًة		

ْن	�أنْــُتــُم	لَــْم	َتْغــَضبــو�	َبــْعَد	هِذِه ١6-	فــاإِ

ـَْق	ِمنّا	ُعـــْرَضــٌة لِــلَمــر�ِجـِم  َفــَلــْم	َيــب

ـو�ِرِم	 �إذ�	�لـَحـْرُب	ُشـبَّـْت	نـاُرهـا	بِالـصَّ

ر�	بِــالــَمنـاِســِم		 َوقـائِـَع	ُيْلــِحـْقـَن	�لــذُّ

وَعــْيـٍش	َكـــُنـــّو�ِر	�لَخــميــَلِة	نــاِعــــِم؟

	نائِـِم َعـــلـى	َهــَنــو�ٍت	�أْيَقــَظـْت	كُلَّ

ُظــهـوَر	�لَمــذ�كي	�أْو	ُبطوَن	�لَقشاِعِم

تجــّروَن	َذْيــَل	�لَخْفِض	ِفْعَل	�لُمسالِِم

تُــو�ري	َحـيــاًء	ُحــْسَنــهــا	بِالَمعاِصـِم

	لَــهــا	�لــِولْد�ُن	شيَب	�لَقـو�ِدِم َتــَظــلُّ

نـــاِدِم	 	 ِســـنَّ َبْعَدهــا	 َيْقــَرْع	 لَِيْســَلَم	

عائِـــِم				 ِرماَحُهــُم،	َو�لّديــُن	و�هــي	�لدَّ

َول�	َيــْحــَسبوَن	�لـــعــاَر	َضـــْربــَة	ل�ِزِم

َعــِن	�لــّديــِن	َضــنّـو�	َغْيَرًة	بالَمحـاِرِم

�إِلــْينـا	بِاألْــحــاِظ	�لنُّــسوِر	�لَقــشاِعـــِم

أبــاِهـِم 	�ل� تُـطـيُل	َعـلْيـها	�لــّروُم	َعــضَّ

َرَمــْيـنا	�إِلــى	�أْعــد�ئِــنــا	بِــالــَحر�ئِـــــِم

يوف 	�لَصو�ِرم:�لسُّ

		�لقاِطَعة.
	 	�لَمناِسم:	�أْطر�ف	خفِّ

		�لَبعير.

	�لتَّهويمة:	�لنَّوم	�لَخفيف.	

	ُعـــْرَضــٌة	لِــلَمــر�ِجـِم:	
ما	ُيْرَجُم	ِمَن	�لَقْوِل.

	�لَمذ�كي:	�لّشابة	ِمَن	

		�لَخيل.

. لُّ   �لَخْفض:	�لذُّ

	�لَقشاِعم:	�لنُّسوُر	�لَخبيَرُة.

  َضــنّـو�: تمّسكو�،			

			وثبتو�.

و�ِجم:َسَجَم	�لدَّْمُع:	  �لسَّ

		ساَل	َقليلاً	�أو	َكثير�ً.

  �لَحر�ئِــم:جمع	حريمة:		

		َوِهي	ما	ُحرَِّم،	َفلا	ُيْنَتَهُك.

 ُدًمى:	�لنّساء	�لجميلات.

	َهــَنــو�ٍت:	ُمْفَرُدها	َهناةٌ،	

َوِهَي	�لَمصائُِب	�لَعظيَمُة.
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آتَِية:  �أّول�ً-	نجيُب	َعِن	�ل�أسئلِة	�ل�

	�لّشاعُر	قصيدَتُه؟ 	ِبَم	�ْسَتَهلَّ ١

	�لّسلاِح	في	نظر	�لّشاعر؟ 	ما	شرُّ 2

	ما	�لحاُل	�لتي	�آَل	�إليها	�أهُل	�لقدس	بعد	سقوطها؟ 3

	ما	�لنَّتيجُة	�ّلتي	َخُلَص	�إليها	�لّشاعُر	في	نهايِة	�لقصيدِة؟ ٤

	عن	ُحزٍن	وحسَرٍة،	ُنَمثُِّل	على	ذلك	باأربِع	عبار�ٍت. 	�ألفاُظ	�لّشاعِر	وعبار�ُتُه	َتِشفُّ ٥

	على	ذلَك.	 وُت	عنصر�ِن	بارز�ِن	في	�لقصيدِة،	نستخرُج	منها	ما	يدلُّ 	�لحركُة	و�لصَّ 6

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

	�ْسَتْنجَد	�لّشاعُر	بالمسلميَن،	ونّوَع	في	�أساليِب	�ل�ستنجاِد	بْيَن	�ستنكاِر	تقاُعِسهم،	و�ستثارِة	 ١

ُح	ذلك. ِهَمِمهم،	نوضِّ

		نوّضُح	جماَل	�لتَّصويِر	في	قوِل	�لّشاعِر: 2

ـًة														�إِلــْينـا	بِاألْــحــاِظ	�لنُّــسوِر	�لَقــشاِعـــِم 						َدَعــْونـاكُــُم	و�لــَحــرُب	َتــرنـو	ُمـِلـحَّ

ِتَيَتْيِن: 	مَن	�لعباَرَتْيِن	�ل�آ 	نوّضُح	َدل�لَة	كلٍّ 3

ب-	َوَكْم	ِمْن	ِدماٍء	َقْد	�أبيَحْت.	 	 �أ-	مزجنا	دماًء	بالّدموع	�لّسو�ِجم.	 		

اِعُر	�إلى	َتْحقيِقِهما	ِمْن	ِخلاِل	�لَقصيَدِة. 		َنْذُكُر	َهَدَفْيِن	َسعى	�لشَّ ٤

	ثالثاً-		�للّغة:

١-	ماذ�	تفيُد	)َكم(	في	قول	�لّشاعر:	»	وكم	من	دماٍء	قد	�أبيحْت«؟

�أ-	�ل�ستفهام.						ب-	�لكثرة.											ج-	�لتَّعّجب.																د-	�لِقّلة.

أباِهم؟ و�رم،	�لَمناِسم،	�ألحاظ،	�لَمعاِصم،	�ل� 	مّما	ياأتي:	�لصَّ 2-	ما	مفرد	كلٍّ
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	جملتْيِن	ُمتقابلتْيِن	فيما	ياأتي: ُد	�لُجملَة	�لّصحيحَة	في	كُلِّ �أ-	نَُحدِّ

ُهْم	قُضاٌة	ثِقاٌت.																																	ُهْم	قُضاٌت	ثِقاٌة.																								

َصلَّْينا	َعلى	ُرفاِة	�لمّيِت.																						َصلَّينا	َعلى	ُرفاِت	�لمّيِت.	

ُؤ	�لمسؤولّيِة	�أمانٌة. ء	�لَمسؤولّيِه	�أمانٌه.																									تبوُّ تَبوُّ

آتيِة: 	َكِلمٍة	ِمَن	�لكلماِت	�ل� ب-	نُبيُِّن	سَبَب	ِكتابِة	�لتّاِء	َمفتوحًة	�أو	َمْربوطًة	في	كُلِّ

قُْلُت،	قالَْت،	َبْيٌت،	وردٌة،	ُحفاٌة،	َجَبروُت،	ُمْجَتِهد�ٌت،	ُول�ٌة،	َعْنَكبوُت.

جابَة	�لّصحيحَة	ِمْن	َبْيِن	�لقوسيِن	فيما	ياأتي: جـ-	نَْختاُر	�ل�إ

.					)ياألو،	يِئلو(،	)�لباءسين،	�لبائسيَن( 	ُجهد�ً	في	مساعدة	 ١-	ترى	�لمؤمَن	ل�

	بالِبْشِر	و�لطّلاقِة.				)جلساءك،	ُجلسائِك( 2-	�إذ�	جَلْسَت	في	َمْجِلِس،	فاأقبْل	على	

.																																							)َخَطُؤُه،	َخَطاأُه( 3-	َمْن	َكثَُر	َكلاُمُه،	َكثَُر	

	�لعاِمُل	في	�إِنْجاِز	َعَمِلِه.																																							)يتباطئ،	يتباطاأ(	 ٤-	لَْم	

	�لُمْسِلُم	َعلى	�لَكِذِب.																																										)َيْجُرُؤ،	َيْجُرُء( ٥-	ل�	

ملاء:  ال�إ

 
التّعبيُر

أّمِة(. 		نكتُب	مقالًَة	�أدبيًَّة	بعنو�ن:	)�لُقْدُس:	مكانُتها	�لتّاريخّيُة	و�لّدينّيُة	في	وجد�ِن	�ل�

َنشاٌط:

ذ�عِة	�لمدرسّيِة. نختاُر	َقصيدًة	عن	مدينِة	�لقدِس	لو�حٍد	من	شعر�ِء	ِفَلسطيَن،	ونُلقيها	َعْبَر	�ل�إ
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: 		َبْيَن	َيدي	�لنَّصِّ

لِْكترونِيَُّة التِّجاَرُة ال�إِ الَوحدُة  
الثّالِثة

	 نْسانيَِّة	�ل�ْقِتصاديَِّة	َقديماً	َوَحديثاً،	َفِهَي	�لَعَمِليَُّة	�لَّتي	َيِتمُّ أنِْشَطِة	�ل�إ �لتِّجاَرُة	و�ِحَدٌة	ِمْن	�أْبَرِز	�ل�

رِت	�لَعَمِليَُّة	�لتِّجاِريَُّة	 أْفر�ِد	�لماِديَِّة	ِمْن	َبضائَِع	َوُمْقَتَنياٍت،	َوَقْد	َتطوَّ ِمْن	ِخلالِها	َتْلِبَيُة	�ْحِتياجاِت	�ل�

َعْبَر	�لُعصوِر	ِمْن	َحْيُث	�لّشْكُل	َو�لَمْضموُن؛	َفَنْوِعيَُّة	�لَبضائِِع	�لَّتي	َيتَِّجُر	�لَناُس	بِها	�لَيْوَم	لَْيَسْت	

ِهَي	ذ�َت	�لَبضائِِع	�لَّتي	كانَْت	ُمَتد�َولًَة	في	�لُعصوِر	�لَقديَمِة،	َكما	�ْخَتَلَفْت	ُطُرُق	ُمماَرَسِة	�لَعَمِل	

َرِت	�لَوسائُِل	 لكترونّيِة،	َوَقْد	َتَطوَّ ؛	َفَلَدْينا	�لَيْوَم	َمْفهوٌم	َجديٌد	لِلتِّجاَرِة	ُيْعَرُف	بِالتِّجاَرِة	�ل�إ �لتِّجاريِّ

نْتْرنِِت	َكاأساٍس	لَها.	 �لتِّْكنولوِجيَُّة	�لَحديَثُة	�لَّتي	َتْعَتِمُد	َعلى	َشَبَكِة	�ل�إ

َمْفهوُمها،	 َحْيُث	 ِمْن	 لِْكترونيَِّة	 �ل�إ �لتِّجاَرِة	 َعلى	 ْوَء	 �لضَّ تُْلقي	 �أْيدينا	 َبْيَن	 �لَّتي	 َو�لَمقالَُة	

	ِمَن	�لُمْنِتِج	َو�لُمْسَتْهِلِك،	َو�لُمْشِكلاُت	�لَّتي	تُو�ِجُهها.	 َوَمر�ِحلُها،	َو�أنْو�ُعها،	َوَفو�ئُِدها	لُِكلٍّ
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أْفر�ُد	 �ل� تباَدَل	 َحْيُث	 نيَن؛	 �لسِّ �آل�ِف	 ُمْنُذ	 �لتِّجاَرَة	 نْساُن	 �ل�إِ َعَرَف	

َومَع	 �لُعْملِة.	 �ْختر�ُع	 	 َتمَّ �أْن	 �إِلى	 �لُمقاَيَضِة	 بِِنظاِم	 َو�لِخْدماِت	 �لّسَلَع	

�إْذ	 َبْيَنها،	 تِجاريٌَّة	 �أنِْشَطٌة	 َقاَمْت	 	 ياسيِّ َو�لسِّ 	 �لَحضاريِّ ِر	 �لتََّطوُّ بَِسبِب	 َوِل	 �لدُّ ِمَن	 َكثيٍر	 ِمساحاِت	 �تِّساِع	

	َعَمليَُّة	�لتِّجاَرِة	نَشاطاً	 َلِع	�لنَّاِدَرِة.	َحْيُث	تَُعدُّ �ْعَتَمَدْت	َعلى	�ْسِتْبد�ِل	�لّسَلِع	بالَمعاِدِن	�لنَّفيَسِة،	َوَبْعِض	�لسَّ

ْن	َصَدقا	 َفاإِ قا،	 َيَتفرَّ لَْم	 �إنْسانِّياً	َطْوعّياً،	َوفي	هذ�	َيقوُل	�لنّبّي	-صلّى	�للُه	َعَلْيِه	َوَسلََّم-:	)�لَبيِّعاِن	بِالَخياِر	ما	

َوَبيَّنا	بوِرَك	لَُهما	في	َبْيِعِهما،	َو�إِْن	َكَذبا	َوَكَتما	ُمِحَقْت	َبَرَكُة	َبْيِعِهما(.	)ُمتََّفٌق	َعَلْيِه(

�أْكَثَر	َحد�َثًة،	َحْيُث	َظهَرِت	 َو�أَخَذْت	�أْشكال�ً	 	�لَكبيِر	َتضاَعَفْت	َحَركُة	�لتِّجاَرِة	 ِر	�لتِّْكنولوجيِّ َوَمَع	�لتََّطوُّ

	بِاْسِتْخد�م	ِ�لَوسائِِل	�لتِّْكنولوجيَِّة	�لَحديَثِة	�لَّتي	َتْعَتِمُد	َعلى	َشَبَكِة	 لِْكترونيَُّة،	َوِهَي	�لتِّجاَرُة	�لَّتي	َتِتمُّ �لتِّجاَرُة	�ل�إ

ر�ِء	�إِلْكترونِّياً	ِمْن	ِخلاِل	هذِه	�لّشَبَكِة. 	ِمْن	َعَمِليَّتّي	�لَبْيِع	َو�لشِّ 	كُلٌّ نْتْرنِِت	َكاأساٍس	لَها،	�إِْذ	َتِتمُّ �ل�إ

	فيها	�لتََّعرُُّف	�إِلى	�لُمْنَتجاِت	�لَمْطلوِب	 أولى	َيِتمُّ لْكترونيَُّة	بَمر�ِحَل	ِعَدٍة:	َففي	�لَمْرَحَلِة	�ل� َتُمرُّ	�لتِّجاَرُة	�ل�إ

ِق	ِمْن	 د�ِد	َو�أسلوُب	�لتَّْسليِم،	َفِهَي	تَُمكُِّن	�لُمْسَتْهِلَك	ِمَن	�لتََّسوُّ َتد�ُولُها	َوُمو�َصفاتُها	َو�أْسعاُرها،	َوُشروُط	�لسَّ

لِْكترونّي،	 	َمكاٍن،	و�ْختياِر	ما	ُيناِسُبُه	َعْبَر	�لَبريِد	�ل�إ 	َمكاٍن،	َو�إِلى	�أيِّ كيَِّة	ِمْن	�أيِّ أْجِهَزِة	�لذَّ ِخلاِل	�لحو�سيِب	َو�ل�

ْرَدَشِة.	َو�لَمْرَحَلُة	�لثّانَِيُة،	َوِهَي	َمْرَحَلُة	َتَسلُِّم	�لُمْنَتجاِت	َحْسَب	نَْوِعها	�إِّما	 َو)�لفيديو	كونفرنس(،	َوَبر�ِمِج	�لدَّ

�إِلْكترونّياً	في	َشْكِل	َمَلّفاٍت	�أوَ	َبر�ِمِج	حاسوٍب،	َو�إِّما	ِمْن	ِخلاِل	�لّشْحِن.	�أّما	�لَمْرَحَلُة	�لثّالَِثُة	َفَتَتَعلَُّق	بَِسد�ِد	قيَمِة	

لْكترونيَِّة،	َو�لَحو�ل�ِت	�لَمْصِرفيَِّة،	َوَعْن	َطريِق	َشِركاِت	 	�إلْكْترونّياً	َعْن	َطريِق	�لَمو�ِقِع	�ل�إِ �لِبضاَعِة	�لُمشَتر�ِة،	َوَتِتمُّ

�لتَّْحويِل،	َوبِطاَقِة	�ل�ئِْتماِن	)Credit Card(	َوِهَي	�لِبطاَقُة	�لَّتي	تُْصِدُرها	�لُبنوُك	لِْلُعملاِء	بِالتَّعاُوِن	َمَع	َشِركاِت	

ْوليَِّة	مثل:	»فيز�	كارد،	وماستر	كارد،	و�أميريكان	�إكسبريس...«.			 ْفِع	�لدَّ �لدَّ

يَُّة	هذِه	�لتِّجاَرِة	َتَتعاَظُم	بالنِّْسَبِة	لِلاأْفر�ِد	في	�لُمْجَتَمعاِت	�لَّتي	َتَتَمتَُّع	بَِحَرَكٍة	َكبيَرٍة	لِ�نِْتقاِل	 َو�أَخَذْت	�أَهمِّ

َوُوجوِد	 �ل�أساسّيِة،	 َلِع	 لِلسِّ 	 �لَوَطنيِّ �لماِل	 َر�أِْس	 �إِنْتاِج	 في	حال�ِت	 ًة	 �لَمَحلّي،	خاصَّ �ل�ْسِتْهلاِك	 في	 أْمو�ِل	 �ل�

	َوسيَلًة	َتْسَمُح	 	�لتِّجاِريِّ 	�لُمو�ِطنيَن	َوَغْيِرهم	ِمَن	�لّز�ئِريَن،	َوُيمِكُن	�أْن	َيكوَن	َر�أُْس	�لماِل	�لَوَطنيِّ ِخْدماٍت	َتُهمُّ

ْمكاِن	�لُمْسَتْهِلِك	 ؛	�إِْذ	�أْصبَح	بِاإ لِْكترونيِّ أْسو�ِق	�لَعالَِمّيِة	ِمْن	ِخلاِل	�لتَّسّوِق	�ل�إ لِلتّاِجِر	�لَمَحلِّّي	بِالُوصوِل	�إِلى	�ل�

لْكترونِيَُّة	�لَّتي	ُيْمِكُن	 ْلَعِة	�إِلْكترونِّياً،	َوِمْنها:	�لُمْنَتجاُت	�أْو	�لَبضائُِع	�ل�إ 	�أْن	َيْحُصَل	َعلى	�لِخْدَمِة	�أْو	�لسِّ �لنِّهائيِّ

َبَكِة	َوِهَي	�لُمْنَتجاُت	�لَّتي	ُيْمِكُن	َتْحويلُها	�إِلى	َمَلّفاٍت	�إلِْكترونيَِّة	في	 بوِن	َفْور�ً	َعلى	�لشَّ َتَسلُُّمها	�أْو	�إِْرسالُها	لِلزَّ

�إِلى	 َتْحويِلها	 �إِْمكانِيَِّة	 لَِعَدِم	 نََظر�ً	 �إِلِْكْترونّياً	 َتْسليُمها	 ُيْمِكُن	 َوُمْنَتجاٍت	ل�	 َرْقميٍَّة،	 َمْعلوماٍت	 �أْو	 َبياناٍت	 َشْكِل	

   �لُمقاَيَضِة:	�لُمبادلِة.
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،	و�لَجّر�ِر	 ر�ِعيَِّة	َكالِمَرشِّ �ِل،	�أو	�لَمَعّد�ِت	�لزِّ أَدو�ِت	�لَبسيَطِة	ِمْثَل:	�لّساَعِة	و�لَجوَّ اٍت	�أْو	َمْعلوماٍت	َرْقميٍَّة	َكال� َمَلفَّ

أَدو�ِت	�ل�أْخرى. َلِع	َو�ل� و�لِمْعَصَرِة	وغيِرها	ِمَن	�لسِّ

ْعِر	�لُمناِسِب	 َلِع	بِالسِّ لِْكترونِيَِّة،	َوَيْختاَر	ما	طاَب	لَُه	ِمَن	�لسِّ ْمكاِن	�لُمْسَتهِلِك	�أْن	ُيْبِحَر	في	�لّسوِق	�ل�إِ �أْصَبَح	بِاإ

لْكترونيَِّة	�لُمْنَتِشَرِة	َعَربّياً	َوعالَِمّياً،	َوِمْنها:	َمْوِقُع	�أمازوَن،	َوُهَو	�أْكَبُر	�لَمو�ِقِع	�لعالَِميَِّة	في	 َعْبَر	َمو�ِقِع	�لتِّجاَرِة	�ل�إ

	ُمناِفساً	َقِويّاً	لَِشِرَكِة	�أمازوَن،	وَمْوِقُع	َعلي	 نَْتْرنِِت،	َوَمْوِقُع	eBay،	وَمْوِقُع	َعلي	بابا	�لَّذي	ُيَعدُّ ر�ِء	ِمَن	�ل�إ �لَبْيِع	َو�لشِّ

.	َوَقِد	�ْعَتَمَدْت	َهذِه	 ،	وَمْوِقُع	وول	مارت	�ل�أمريكّي،	وَمْوِقُع	�أوزون	�لروسيِّ �إكْسبريس،	وَمْوِقُع	تيمول	�لصينيِّ

	، لكترونّي	)�لَمسموِع	،	َو�لَمْرئيِّ نَْتْرنِِت،	َوُهَو	ما	ُيْعَرُف	بِالتَّسويِق	�ل�إ �لَمو�ِقُع	َعلى	�لَحَملاِت	�لتَّْسويِقيَِّة	َعلى	�ل�إ

ْعلاُن	َعْن	َطريِق	فيديوهاِت	َقَنو�ِت	�ليوتيوِب	 ْعلاِن	َعلى	�لَمو�ِقِع	َو�لُمْنَتدياِت،	َو�ل�إ 	نَْشُر	�ل�إ و�لتَّفاُعلِي(	َحْيُث	َيِتمُّ

ْعلاِم	�ل�ْجِتماعّي	َكالفيس	بوك	َوتويتر	و�إنْْستجر�ِم	َوَغْيِرها	ِمْن	َقَنو�ِت	�ل�تِّصاِل	َو�لتَّو�ُصِل.	 َوَقنو�ِت	�ل�إِ

َو�أتاَحْت	 	، َوعالميٍّ 	 َدْوليٍّ نِطاٍق	 �إِلى	 َيِصَل	 َحتّى	 �لّسوِق	 َتْوسيِع	 ِمْن	 لْكترونِيَُّة	 �ل�إِ �لتِّجاَرُة	 َمكََّنِت	 لََقْد	

ُم	�لَكثيَر	ِمَن	�لِخيار�ِت	بَِسَبِب	قابِليَِّة	�لُوصوِل	�إِلى	 ركاِت	َتْصنيَع	ُمْنتجاتِها	َوْفًقا	لِما	َيْرَغُبه	�لُمْستْهِلُك،	َوتَُقدِّ لِلشِّ

ُمْنَتجاٍت	َوَشِركاٍت	لَْم	َتُكْن	ُمَتو�ِفَرًة	بِالُقْرِب	ِمَن	�لُمْسَتْهِلِكيَن،	فِهَي	تَُقلُِّل	ِمَن	�لَوْقِت	�لفاِصِل	َبْيَن	َدْفِع	�لماِل	

�إِْتماَم	�لَعَمِل	ِمَن	�لَمْنِزِل؛	َما	ُيقلُِّل	�ل�زِدحاَم	 �إْذ	َتْسَمُح	لِْلُمْسَتْخِدِم	 و�لُحصوِل	َعلى	�لُمْنَتجاِت	و�لِخْدماِت؛	

َث	�لناتَج	َعْنُه. 	َو�لتَّلوُّ �لُمروريَّ

	 لكترونيََّة،	َوَتْكُمُن	في	�أنَّ 	هناَك	�لَعديَد	ِمَن	�لُمْشِكلاِت	�لَّتي	تُو�ِجُه	�لتّجاَرَة	�ل�إ َوَعلى	�لرَّغِم	ِمْن	ذلك	َفاإِنَّ

	َفَقْد	َيْكَتِشُف	 ر�ِء	ِخلالَها	ل�	ُيَمكُِّن	�لُمْسَتْهِلَك	ِمَن	�لُوقوِف	َعلى	َخصائِِصها	بَِعْيِنِه،	َوِمْن	ثُمَّ �ل�تِّفاَق	َعلى	�لشِّ

َبْعَد	َتَسلُِّمها	َعَدَم	َصلاِحَيِتها،	�أْو	َعَدَم	ُمطاَبَقِتها	لِلمو�صفاِت	�لُمتََّفِق	َعلْيها،	َو�ل�ْفِتقاَر	�إِلى	ُوجوِد	َقو�ِعَد	قانونِيٍَّة	

َبَكِة	ما	يَسْمُح	 ،	َو�إِْمكانيَِّة	�ْخِتر�ِق	�لشَّ لكترونيَِّة	بديلاً	َعِن	�لتَّعاُمِل	�لتَّْقليديِّ حاِكَمٍة	لِلتَّعاِمِل	ِمْن	ِخلاِل	�لتِّجاَرِة	�ل�إ

لكترونيَِّة	في	�إِْجر�ِء	َتعاقُد�ٍت	َوْهميٍَّة	َوَعَملّيِات	نَْصٍب	َو�ْحتياٍل. لِلَبْعِض	باْسِتْخد�ِم	�لتّجاَرِة	�ل�إ

لكترونيَِّة	�أّنَّها	َسَتْنمو	َوَتْزَدِهُر	ُمْسَتْقَبلاً؛	نََظر�ً	لِ�ْعِتماِدها	َعلى	�إِْمكاناٍت	تِْقِنيٍَّة	 َوَيرى	�لُمْهَتّموَن	بِالتِّجاَرِة	�ل�إ

ٍر؛	لَِتْذليِل	�لَعَقباَت	�لَّتي	ُيو�ِجُهَها	�لتُّجاُر	و�لمْسَتْهِلكوَن،	َول�	ِسيَّما	 	ُمَتَطوِّ عالَِيٍة	َكثيَرٍة،	َونِظاِم	َدْفٍع	�إلْكترونيٍّ

ُر	بُِمْسَتْقَبٍل	ُمْشِرٍق	لِلتِّجاَرِة	 ر�ُت	تُبشِّ نَْترنِت،	َوهذِه	�لُمؤشِّ َيِة	�لُمعاملاِت	�لماليَِّة	َو�أْمِنها	َعلى	�ل�إِ َعلى	َصعيِد	ِسرِّ

	. 	�آفاَقها	َو�إِْمكاناتِها	ل�	َتِقُف	ِعْنَد	َحدٍّ لْكترونيَِّة	�لَّتي	�أْصَبَحْت	َحقيَقًة	قائَِمًة،	َو�أنَّ �ل�إ
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  �أّول�ً-	نجيُب	َعِن	�ل�أسئلِة	�ل�

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

لكترونيَِّة	؟ 				�أ-	ما	�لَّذي	ساَعَد	َعلى	ُظهوِر	�لتِّجاَرِة	�ل�إِ

ُر	�لتِّْكنولوجّي. ناعّي.																						2-	�لتََّطوُّ ُر	�لصِّ     ١-	�لتََّطوُّ

ُر	�لَفنّّي. ُر	�لَحضارّي.																						٤-	�لتََّطوُّ    3-	�لتََّطوُّ

لكتروِنيَِّة	�لعاَلِميَِّة؟ وِق	�ل�إِ ْكَثُر	�ْنِتشارً�	في	�لسُّ 	�ل�أ لكترونيُّ 		ب-	ما	�لَمْوِقُع	�ل�إِ

					2-	تيمول.				     ١-	�أمازون.																								

					٤-	علي	بابا.				     3-	علي	�إكسبريس.																

ُحها. ٍة،	ُنَوضِّ ِلْكتروِنيَُّة	ِبَمر�ِحَل	ِعدَّ 	�لتِّجاَرُة	�ل�إِ 2  َتُمرُّ

لكترونّي؟ ِق	�ل�إِ 3  ما	َوسائُِل	�لتََّسوُّ

لكترونيَِّة،	َمَع	�لتَّْمثيِل. 	بَِوساَطِة	�لتَّجاَرِة	�ل�إ َلِع	�لَّتي	َتِتمُّ ٤  نَْشَرُح	�أْشكاَل	�لسِّ

لكترونيَِّة. ِق	�ل�إ ْد	�أْشَهِر	َمو�ِقِع	�لتََّسوُّ ٥  َعدِّ       

لكترونيَِّة؟	َوما	�لمشكلات	�لَّتي	تو�جهها؟	 6  ما	َفو�ئُِد	�لتِّجاَرِة	�ل�إ       

	َعَمليَُّة	�لتِّجاَرِة	َنشاطًا	�إْنساِنّيًا	َطْوعّيًا،	ُنَوِضْح	ذلك. ١ ُتَعدُّ

ِلْكترونيَُّة	ُتَقلُِّل	ِمَن	�لَوْقِت	�لفاِصِل	َبْيَن	َدْفِع	�لماِل	َو�لُحصوِل	َعلى	�لُمْنَتجاِت	 2 �لتِّجاَرُة	�ل�إ

ُح	هذه	�لِعباَرِة. َو�لِخْدماِت،	ُنَوضِّ

آتَِية: أْسِئَلِة	�ل�  ثانياً-	نَفكُِّر،	ثّم	نُجيُب	عِن	�ل�
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	ثالثاً-	�للّغة:

ِر	�لُمْجَتَمِع؟ ِلْكترونيَُّة	في	َتَطوُّ 3 ِبَر�أِينا،	َكْيَف	ُتْسِهُم	�لتِّجاَرُة	�ل�إ

لكترونيَِّة	�أنَّها	َسَتْنمو	َوَتْزَدِهُر	ُمْسَتْقَبلًا. ٤ ُنَعلُِّل:	َيرى	�لُمْهَتّموَن	ِبالتِّجاَرِة	�ل�إ

تيتْيِن: ُح	َجماَل	�لّتصويِر	في	�لِعبارتْيِن	�ل�آ ٥  ُنَوضِّ

لِْكترونِيَِّة. ْمكاِن	�لُمْسَتهِلِك	�أْن	ُيْبِحَر	في	�لّسوِق	�ل�إِ 		�أ-	�أْصَبَح	بِاإ

لكترونيَِّة	�أنَّها	َسَتْنمو	َوَتْزَدِهُر	ُمْسَتْقَبلاً	. 	ب-	َيرى	�لُمْهَتّموَن	بِالتِّجاَرِة	�ل�إ

آتَِيِة:	َوسائُِل،	�أْجِهَزٌة،	�لَحو�سيُب،	�لتُّّجاُر،	�لُمْنَتجاُت،	�لُمْسَتْهِلكوَن؟ 	َجْمٍع	ِمَن	�ل� ١-	ما	ُمْفَرُد	كُلِّ

آتَِيِة: 	ِمَن	�لُجَمِل	�ل� 2-	نَُفرُِّق	في	�لَمْعنى	َبْيَن	�لَكِلماِت	�لَمْخطوِط	َتْحَتها	في	كُلٍّ

ركاِت	َتْصنيَع	ُمْنَتجاتِها	َوْفًقا	لِما	َيْرَغُبُه	�لُمْسَتْهِلُك. لْكترونيَُّة	لِلشَّ      �أتاَحِت	�لتِّجاَرُة	�ل�إ

    	قال	تعالى:	﴿ڎ  ڎ ڈ   ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  ک﴾																			)�لبقرة:	١30(

     	َرِغَب	�لُمْؤِمُن	�إِلى	�للّه.
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 القواعُد اللَُّغِويَُّة

أّوِل؟	وَكِلمتا	)�لِمْشرط،	و�لِمْنظار(	في	�لمثالين	 	عليِه	كلمُة	)ِمْحَفَظة(	في	�لِمثاِل	�ل� ما	�لّذي	تُدلُّ

�لثّاني	و�لثّالث؟

آلِة،	�أو	 	َعلى	�ل� 	كُّلاً	ِمَن	�ل�أسماِء	�لثّلاثِة	�لّسابقِة	هَي	�أسماٌء	ُمشَتّقٌة	ِمْن	�أفعاٍل	ثُلاثّيٍة	تدلُّ نُلاِحُظ	�أنَّ

ٌة	 ِل	ُمْشَتقَّ أوَّ 	ِمْنها	�ْسَم	�آلٍَة؛	َفالِْمْحَفَظُة	في	�لِمثاِل	�ل� أد�ِة	�لّتي	�أْجرَي	�لفعُل	بَِوساَطِتها؛	َولِهذ�	ُسّمَي	كُلٌّ �ل�

بقّيِة	 في	 َوهَكذ�	 أْمو�ُل،	 َو�ْل� �لذَّخائُِر	 فيها	 تُْحَفُظ	 �لّتي	 آلَِة	 �ل� َعلى	 	 لَِتُدلَّ )َحِفَظ(؛	 	 �لثُّلاثيِّ �لِفْعِل	 ِمَن	

	ِمْحَفَظًة	َعلى	َوْزِن	)ِمْفَعَلٍة(،	وِمْشَرَط	َعلى	َوْزِن	)ِمْفَعِل(،	 أْسماَء،	َفَسَنِجُد	�أنَّ أْمِثَلِة،	و�إذ�	َوَزنّا	هذِه	�ْل� �ْل�

آلِة. أْوز�ُن	�لقياسيَُّة	�لثّلاثّيُة	�لّتي	ُيصاُغ	َعَلْيها	�ْسُم	�ل� وِمْنظاَر	على	َوْزِن	)ِمْفعاِل(،	وهِذِه	ِهَي	�ل�

�لَعربّيِة	ِهَي:	)َفّعاُل(،	ِمْثل:	جّر�ر،كما	في	�لمثال	 �للَّغِة	 �أضاَفها	َمْجَمُع	 �أْخرى	 �أْوز�ٍن	 �أربعة	 وُهَناَك	

�لّر�بِع،	و)َفّعالُة(،	ِمْثل:	َطّيارٍة،	وغّو�صٍة،	ودبّاَبٍة	في	�لِمثاِل	�لخامِس،	و)فاِعلة(	و)فاعول(،	ِمْثل:	

حاِفَلٍة،	وحاسوٍب	في	�لمثاِل	�لّسادِس.

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

 اْسُم ال�آَلِة

ُل	ما	َتْحَتُه	ُخطوٌط: آتَيَة،	َونََتاأمَّ أمِثَلَة	�ل� 	نَْقَر�أ	�ل�

ِة	َقْلُب	�لَمْر�أِة. مَّ خاِئِر	ِلْلاأ 	ِمْحَفَظَة	�لذَّ ١-	�إِنَّ

2-	َيْسَتعيُن	�لّطبيُب	في	َعملّيِة	�لِجر�َحِة	بالِمْشَرِط.

3-	َير�ِقُب	ُعلماُء	�لَفَلِك	�لنُّجوَم	بالِمْنظاِر.

	�لِمحر�ِث	�لَقديِم. 	َمحلَّ ر�عيُّ 	�لَجّر�ُر	�لزِّ ٤-	َحلَّ

ّوُل	�ّلذي	ل�	قيَمَة	ِلَطّيار�ٍت،	َول�	َغّو�صاٍت،	َول�	َدّباباٍت	دوَنُه. ٥-	َقْلُب	�ْلَمْر�أِة	ُهَو	�ْلَجْيُش	�ل�أ

ُل	َمو�عيُد	ِرْحلاِت	�لحاِفَلِة	بالحاسوِب. 6-	ُتَسجَّ
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نسَتْنِتُج:

أد�ِة	�لّتي	ُيَؤّدى	بِها	�لِفْعُل. 	للّدل�لِة	َعلى	�ل� آلَِة:	هَو	�ْسٌم	ُمْشَتقٌّ  ١-	�ْسُم	�ل�

،	وُيصاُغ	على	ثلاثِة	�أوز�ٍن	قياسّيٍة	ِهَي: آلِة	ِمَن	�لِفْعِل	�لثُّلاثيِّ 	�ْسُم	�ل�  2-	ُيْشَتقُّ

	ِمْفَعلة،	ِمْثل:	ِمْلَعقة،	ِمْكَنَسة. 	ِمْفعال،	ِمْثل:	ِمفتاح،	ِمصباح.		 	ِمْفَعل،	ِمْثل:	ِمْنَجل،	ِمْغَزِل.		  

3-	وُهَناَك	�أربعُة	�أوز�ٍن	�أْخرى	شاعت	في	عصرنا،	و�ْعَتَمَدها	َمْجَمُع	�للّغِة	�لعربيَِّة،	َوهَي:	
َفّعال،	َفّعالة،	ِمْثل:	َخّلاط،	َغّسالة،	وفاِعلة	وفاعول،	ِمْثل:	ساِقية،	وساطور.

	ِمَن	�لُمْشَتّقاِت،	ِمْثل:	ِسكّين،	 آلة،	ولكنّها	ل�	تَُعدُّ 	على	�ل� ٤-	ُهناَك	�أسماُء	جاِمدٌة	تدلُّ

			َفاأس،	قُّدوم،	َسْيف...

 تدريباٌت: 

َتدريب	)١(

ْت	ِمْنها: أْفعاَل	�لّتي	�شُتقَّ ُد	�ْل� آتيِة،	ونَُحدِّ آلَِة	ِمَن	�لُجمِل	�ل� 	نَْسَتْخِرُج	�أْسماَء	�ل�

	�لّتربِة،	َوَتْفكيُك	�أجز�ِئها،	وَتْهِويُتها. ساسيَُّة	َشقُّ ١-	َوظيفُة	�لِمحر�ِث	�ل�أ

غيرُة	بالِمْجَهِر. ْجساُم	�لصَّ 2-	ُتشاَهُد	�لكائناُت	�لَحّيُة	�لّدقيقُة،	و�ل�أ

3-	�ْلَمْرُء	ِمْر�آُة	�أخيِه.

َتدريب	)2(

ُد	َوْزنَها:		َطَرَق،	قاَد،	َمحا،	َبرى،	َخَرَط،	َقلى،	كاَل،	نََشَف. آتيِة،	ونَُحدِّ أْفعاِل	�ل� آلِة	ِمَن	�ل� 	نَصوُغ	�ْسَم	�ل�

َتدريب	)3(

	نََضُع	�ْسَم	�آلٍة	ُمناِسباً	في	�لفر�ِغ	فيما	ياأتي:

	َبْيِتِه	َحّتى	َعْوَدِتِه.		 	ِمْنُهْم	ِبـ	 ١-	َيْحَتِفُظ	�لّلاِجئوَن	�لِفَلْسطينّيوَن	ُكلٌّ

. 	َعَمُل	�لنَّّجاِر	بلا	 2-	ل�	َيِتمُّ

. 	�لُقماُش	ِبـ	 3-	ُيَقصُّ

. 	�لَخّباُز	�لَعجيَن	بـِ	 ٤-	َيُرقُّ
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التّعبيُر 
اإلقاؤها كتابُة الكلماِت و

مْت	وسائُل	�ل�تِّصاِل	و�لتَّو�صِل،	 نساِن	َمهما	تقدَّ كتابُة	�لكلماِت	و�إلقاؤها	َضرورٌة	ل�	ِغًنى	عنها	للاإ

وفيما	ياأتي	َعرٌض	سريٌع	لِعناصِر	�لَكِلَمِة:

١-	�لُمقّدمُة	)�ل�سِتهلاُل(:	ويكوُن	ذلَك	بتوجيِه	�لّتحّيِة	للُحضوِر،	و�ستفتاِح	�لكلمِة	بعبار�ٍت	ُتثيُر	

�لّساِمعيَن،	وَتفتُح	شهّيَتهم	لَسماِعها.

لماُم	بالموضوِع،	و�لُبعُد	عِن	�ل�سِتطر�ِد	�إلى	َمو�ضيَع	جانبّيٍة،	و�لّربُط	 2-	موضوُع	�لكلمِة:	َيجُب	�ل�إ

بيَن	�لكلمِة	و�لُمناسبِة،	وذلَك	بالّتركيِز	َعلى	�لمناسبِة	�ّلتي	ُتقاُل	فيها	�لكلمُة.

3-	�لخاِتمُة:	َوفيها	تلخيٌص	للَكلمِة،	وُشْكٌر	للُحضوِر	و�لقاِئميَن	َعلى	�لمناسبِة	�أو	�لّد�عيَن	�إلْيها.

اإلقاُء الكلمِة:

أمُر	ليَس	َسهلاً،	ويجُب	بذُل	�لجهِد	 �لنّجاُح	في	�إلقاِء	�لَكلمِة	َيتطلُّب	َتحضير�ً	وَتهِيئًة	جّيدًة	للنَّفِس،	فال�

آتيُة	تُساعُدَك	على	ذلَك: نجاِحه،	و�لنّصائُح	�ل� ل�إ

في	 �لّسبَب	 يكوُن	 وقْد	 َخِطٌر	جّدً�،	 فالَخوُف	 �لَمهّمِة؛	 نجاِح	 ل�إ ِنهائيًا	 �لَخوِف	 مَن	 �لّتخّلُص	 	-١

�لَفشِل،	وِمّما	ُيساعُد	ذلك	�لُمو�َجهُة،	حيث	�أْثبَتِت	�لّدر�ساُت	�لّنفسيَُّة	�لحديثُة	�أّن	�أفَضَل	َطريقٍة	

لقاِء. للّتخّلِص	مَن	�لَمخاوِف	ِهَي	ُمو�جهُتها.وكذلَك	�لّتدريُب،	َفعلْيَك	�لّتدّرَب	جيِّدً�	على	�ل�إ

فعاِل،	و�لَعقُل	�لباطُن	ُيحّول	 فكاُر	ُتؤّثُر	في	�ل�أ فكاِر	�لّسلبّيِة،	فال�أ  2-	َتعزيُز	�لّثقِة	بالّنفِس،	و�إز�لُة	�ل�أ

فكاَر	�إلى	حقائَق	في	حاِل	َتكر�ِرها.	 �ل�أ

مر�ِض	�لّنفسّيِة	 	�أحَد	�ل�أ 3-	�لّتخّلُص	من	�لَخجِل،	فالخجُل	في	هذ�	�لَمقام	َليَس	محمودً�،	بل	ُيعدُّ

خريَن،	وِلكْي	 و�سعِة	�ل�ْنِتشاِر،	فالخجُل	هَو	�ل�إحساُس	بالّضعِف،	وعدُم	�لقدرِة	على	مو�َجهِة	�ل�آ

لقاِء	عليَك	�لّتخّلَص	منُه	ِنهائّيًا.	 تنجَح	في	�ل�إ

٤-	�إلقاُء	�لكلمِة	بعَد	تجهيِز	�لّنفِس	وتهيئِتها	و�ل�ستعد�ِد	جّيدً�،	وذلَك	بقر�ءِة	�لكلمِة	مّر�ٍت	عّدة،	

	غْيبًا	�أْو	�أجز�ٍء	منُه.	و�ْرِتد�ِء	ملابَس	�أنيقٍة	وجديدٍة،	فالَمظهُر	�لجّيُد	ُيعّزُز	 ومحاولِة	حفِظ	�لّنصِّ

فضِل. �لّثقَة	بالّنفِس،	وُيساعُدَك	على	تقديِم	�ل�أ

�إلى	 �لّنظِر	 ِخلاِل	 �ْنتباِههم،	من	 �لُمشاركيَن؛	ِلجذِب	 مَع	 و�لّتو�ُصُل	 �لَجسِد،	 ِبُلغِة	 �ل�هتماُم	 	-٥ 

. ُعيوِنهم	مباشرًة،	�أو	َحركاِت	�لَيِدِ
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نَّ القانونيََّة للتَّقاُعِد َكلمٌة األَقيْت في َحفِل تكريِم ُمعلٍّم بلَغ السِّ

�أّما	 �آلِه	وَصحِبه	�أْجَمعين،	 لاُم	على	�أشرِف	�لُمرَسليَن،	وَعلى	 لاُة	و�لسَّ بسِم	�للِّه	�لّرحمِن	�لرَّحيِم،	و�لصَّ

َبعُد،	

نّه	لِمْن	َدو�عي	ُسروري	و�ْغِتباطي	�أْن	�أكوَن	مَعكم	وبيَنكم	في	يوِم	�لَوفاِء	و�لِعرفاِن	هذ�،	�لّذي	تُْحييِه	 فاإ

وز�رتُنا	)وز�رُة	�لتَّربيِة	و�لتَّعليِم	�لِفَلسطينيَُّة(	�ْحتفاًء	بالُمربّي	�لفاِضِل	)...(	�لّذي	�أنْهى	ِخدمَتُه	َبْعَد	َمسيرٍة	حاِفَلٍة	

َرِف،	ميد�ِن	�لتَّربيِة	و�لتَّعليِم.		 بالَعطاِء	في	ميد�ِن	�لشَّ

نّنا	نَتطلُّع	في	وز�رتِنا	�إلى	�إْرساِء	َتْقليٍد	 	�لَمحّبِة	و�لتَّقديِر،	فاإ و�إنّنا	�إْذ	نُكّرُم	�لَيوَم	زميلاً	عزيز�ً،	لُه	في	قلوبِنا	كلُّ

	�لّسابقيَن،	و�ِجباً	ل�	َمناَص	ِمْن	تاأِدَيِتِه،	ونَْهجاً	ل�	 ،	َيكوُن	فيِه	�لِ�ْحِتفاُء	باأْهِل	�لَفْضِل،	و�لِعْرفاُن	بِحقِّ حضاريٍّ

	من	مو�َصَلِتِه	َوَتْرسيِخِه. ُبدَّ

خوُة وال�أَخواُت،  اأّيها ال�إ

�أشكُركم	َجميعاً	على	ُحضوِركم	وُمشاركِتكم	في	هذ�	�لحفِل	�لّذي	نُكّرُم	فيه	�ليوَم	َرُجلاً	َينتمي	لِمهنٍة	

أنبياِء	و�لُمرسليَن	محّمٌد	صلّى	�للّه	 َتحمُل	�أْسمى	ِرسالٍة،	�أل�	وِهَي	رسالُة	�لتّربيِة	و�لتّعليِم	�لّتي	حمَلها	خاتُم	�ل�

علْيِه	وسلَّم.

	َمِن	�لَتجاأ	�إليِه،	َفُهَو	كالَمناَرِة	على	ر�أِسها	 فالمعلُِّم	كاَن	-وما	ز�َل-	مربِّياً	ُيعلُِّم	�ل�أجياَل،	وُينيُر	�لطَّريَق	لُِكلِّ

ألوُف	�لُمؤلَّفُة	ِمن	�أبنائِنا	�إلّ�	ِغر�ٌس	 نوٌر	َوضياٌء،	َير�ُه	مْن	فقَد	�لطَّريَق،	فَيهتدي	بِه،	وَينتفُع	ِمن	نوِرِه.	َوما	هذِه	�ل�

َتَعّهَدها	�لمعلُّم	بِماِء	ِعْلِمِه،	فانْبعثْت	و�أْثمرْت	وفاَضْت	معرفًة	وَفْضلاً.	فَجديٌر	بِنا	�أْن	نَْحَتفَي	ونُكّرَم	َمن	حمَل	

	بِقولِه:	»�إنّما	ُبِعثُت	ُمعلّماً«. هذِه	�لّرسالَة،	و�أّد�ها	على	�أكمِل	َوْجٍه.	كيَف	ل�،	َوقد	َكّرَمُه	رسوُل	�للِّه	

	، ُمِحبٌّ وقْلٌب	 	، حيٌّ َضميٌر	 ثلاثٌة:	 شروٌط	 أنبياِء	 �ل� 	 لَِمصافِّ َيْرَتقَي	 حتّى	 �لمعلُّم	 يحتاُجُه	 ما	 	 كلَّ �إنَّ	

�لَحفاوَة	 عنُه	 َتستحّقوَن	 ما	 وُهَو	 �لِمْهِنيَِّة،	 َحياتِكم	 فيكم	طيلَة	 َجميُعها	 َتو�فرْت	 وقد	 �لَعمِل،	 في	 و�إخلاٌص	

تلامَذتُُكم،	 بِها	 لَكم	 َيْشَهُد	 َبَصماٍت	 وَسّجْلُتْم	 �لّرسالَة،	 وحّقْقتم	 أمانَة،	 �ل� ْيُتُم	 �أدَّ لقْد	 بالَجميِل،	 و�لِعرفاَن	

ُج	ِسِني	حياتِكم.	 أُطِر	�لّتي	�ْشَتغلْت	مَعكم،	وسَتْبقى	َشهاد�تُهم	في	حّقكم	ِوساماً	َفْخريّاً	ُيتوِّ ومخَتِلُف	�ل�
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اأستاَذنا الكريَم،

ه	�إليكم	بتحّيِة	�لتّقديِر	و�ل�ْحِتر�ِم	لِمرحلٍة	ِمْن	مر�حِل	َعطائِكم	 �إنّنا	�ليوَم	�إْذ	نَتوّجُه	بالتّكريِم	�إلْيكم،	�إنّما	نتوجُّ

	 أمانَِة،	و�إّن	�أقلَّ �لَوظيفّي	�لّذي	�أخَذ	َسنو�ٍت	ِمْن	ُعُمِركُْم،	َتمّيزْت	بالتّضِحيِة	ونُْكر�ِن	�لّذ�ِت	في	َسبيِل	�أد�ِء	�ل�

في	 يز�لوَن	 ل�	 �لّذيَن	 زملاُؤكم	 يحُضُره	 في	حفٍل	 وتكريُمكم	 بِكم	 �ل�حتفاُل	 هَي	 لَكم،	 ُم	 تُقدَّ ُشْكٍر	 �لِْتفاَتِة	

	في	رمزيِّته	وِدل�ل�تِه،	 	�لبسيَط	في	ظاهِرِه،	�لغنيَّ �لِخدمِة.	�أَملُنا	كبيٌر	في	�أْن	تتقّبلو�	منّا	هذ�	�لحفَل	�لتكريميَّ

فُهو	رمُز	َمحّبٍة	ووفاٍء	و�إخلاٍص.	

أْجياِل	�لّتي	َتَتْلَمَذْت	على	�أْيديكم،	وبِاْسم	 فَلُكْم	منّا،	بِاسِم	َوز�رِة	�لتّربيِة	و�لتّعليِم	�لِفَلسطينّيِة،	وبِاسِم	�ل�

�لعامليَن	في	وز�رة	�لتّربيِة	و�لتّعليِم	كافّة،	لكم	ِمنّا	خالُص	�لدَّعو�ِت،	وَجزيُل	�لّشكِر	على	ما	كاَبْدتُموُه	ِمن	

،	وعانْيُتموُه	من	ِصعاٍب	ِمن	�أجِل	تحقيِق	�لغاياِت	و�ل�أهد�ِف	�لتّربويِّة	�لنّبيلِة. مشاقَّ

ُيَكلَِّل	ُجهوَدكُم	�لّسابقَة	بالّسعِي	�لَمشكوِر،	و�لّذنِْب	�لَمْغفوِر،	و�ل�أجِر	 �أْن	 وِختاماً،	نساأُل	�للَّه	-َتعالى-	

�لموفور،	و�أْن	ُيباِرَك	لَكم	فيما	َتستقِبلوَن	ِمن	�أيّاِم	ُعُمِركُم،	و�أْن	يجعَل	حياَتكم	َسعادًة،	وِرْزَقكم	ِزياَدًة.

و�لّسلاُم	علْيكم	ورحمُة	�للِّه	َتعالى	وبركاتُُه.

َنشاٌط:

ِلْكترونيَِّة	ِلْلُحصول لكترونيَِّة،	َوُنَطبُِّق	ُخُطو�ِت	�لتِّجاَرةِ	�ل�إ  َنعوُد	�إِلى	�أَحِد	�لَمو�ِقِع	�ل�إِ

	َعلى	ِسْلَعة	ما.
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: 		َبْيَن	َيدي	�لنَّصِّ

ساَحُة الَحناطيِر الَوحدُة  
الّرابعة

	ِمْن	َمديَنِة	ناُبلُس،	ُولَِد	عاَم	١٩٥١م،	َوَتلّقى	َتْعليَمُه	في	َمد�ِرِسها،	َحَصَل	 		�أنَْور	�أبو	ُمْغلي	قاصٌّ

ًة،	َوِمْن	�أْعمالِِه	 َعلى	)�لماِجْستير(	في	�للَُّغِة	�لَعَربيَِّة	ِمْن	جاِمَعِة	َبْيروَت	�لَعَربيَِّة،	َعِمَل	في	�لتَّْعليِم	ُمدَّ

	 َد	فيها	ُحبُّ ُة،	�لّتي	َتَجسَّ �لَمْجموَعُة	�لَقَصصيَُّة	)ساَحُة	�لَحناطيِر(	�لّتي	�أِخَذْت	ِمْنها	هِذِه	�لِقصَّ

َيْسعى	 �لَّذي	 �ل�ْحِتلاِل	 ُمحاَول�ِت	 ِمْن	 ْغِم	 �لرَّ َعلى	 �أْبناَءها،	 ُيفاِرُق	 ل�	 هاِجساً	 	 وَظلَّ ِفَلْسطيَن،	

بعاِد	و�لتّشريد	و�لطّرِد؛	لُيَوطَِّن	�لغاِصبيَن	�لُغَرباَء	مكانهم.	 لَسْلِخهم	َعْنها	بال�إ

		ساَحُة	�لَحناطيِر	كانَْت	ُجْزء�ً	َمْرَكِزيّاً	ِمْن	َحياِة	�لنّاِس	في	َحْيفا،	ُسّميْت	بِهذ�	�ل�ْسِم	نِْسَبًة	لِلَحناطير	

	َتَغيََّر	هذ�	�ل�ْسُم	َبْعَد	�لنَّْكَبِة	�إِلى	 آَخَر.	ثُمَّ )جمع	حنطور(	�لّتي	كانَْت	َتْنُقُل	�لنّاَس	ِمْن	َمكاٍن	ل�

	جزء�ً	ِمْن	�ْرتِباِطِهم	بِالَمكاِن،	 	�أْهَل	�لَمدينِة	ما	ز�لو�	ُمْحَتِفظيَن	بال�ْسِم	�لَعَربيِّ ساَحِة	باريَس،	�إِلّ�	�أنَّ

	 ًة؛	َففيها	كانَْت	تَُنظَُّم	�لتَّظاُهر�ُت	َو�ل�ْحِتجاجاُت	ِضدَّ َحَمَلْت	هِذِه	�لّساَحُة	َمعانَي	َوِذْكَرياٍت	ُمِهمَّ

ْهيونيَِّة،	َوفيها	َجَرْت	�آِخُر	َمْعَرَكٍة	ِمْن	َمعاِرِك	َحْيفا	عاَم	١٩٤٨م. بريطانيا	َو�لَحَرَكِة	�لصِّ
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ساَحُة الَحناطيِر
ُل	في	َشو�رِع	حيفا	�أْشياَء	َكثيرًة،	َولَْم	�أِعِر	�ل�نِْتباَه	لِْلُوجوِه	�لَغريبِة	�لّتي	كانَْت	َتُمرُّ	 ِكْدُت	�أنْسى	َو�أنا	�أَتَجوَّ

بي،	َول�	�إِلى	�للَُّغِة	�لَغريبِة	�لّتي	كانو�	َيْرُطنون	بِها...	ُعيوني	كانَْت	َتْلِثُم	

و�ِرَع...	تُعانُِق	�ل�أْشجاَر	في	َحْيفا... �لَمبانَِي	و�لشَّ

كُْنُت	 ِعْنَدما	 َتذكَّْرُت	 َعجيَبٍة،	 بُِسْرَعٍة	 ِذْهني	 �إِلى	 َتَتو�َرُد	 َو�لَخو�ِطُر	

آَن	 	�ل� َثني	َعْن	هِذِه	�لَمديَنِة	�لَجميَلِة،	َوَعْن	ِذْكَرياتِِه،	َحتّى	لَُيَخيََّل	�إِليَّ �أنِْصُت	�إِلى	و�لِدي	�لّذي	طالَما	َحدَّ

أولى	�لّتي	�أشاِهُدها...	َحديُث	و�لِدي	َعْنها	 َة	�ل� 	هِذِه	لَْيَسِت	�لَمرَّ ُل	فيها	�أنِّي	�أْعِرفُها	َجيِّد�ً،	َو�أنَّ َو�أنا	�أَتَجوَّ

أماِكِن	 و�رِع	و�ل� ...	َجَعَلني	�أْرُسُم	لَها	َشْكلاً	في	ُمَخيَِّلتي،	َحتّى	�أْسماَء	�لشَّ

�لَحبيَبِة	في	َشو�ِرِع	 �أّمي	 ِذْكرياِت	 َعْن	 �أنِْبُش	 و�ِرَع،	 �لشَّ �أْذَرُع	 �أْذكُُرها...	

ُق	�أْمِنيََّة	و�لِدي	�لّذي	ماَت	َقْبَل	�أْن	َيَتَمكََّن	ِمْن	َتْحقيِقها...	 �لَمديَنِة...	�أَحقِّ

أْساأل	 	�أنَّها	هي،	ل� 	هِذِه	ِهَي	ساحُة	�لَحناطيِر		َحْتماً...	ل�	ُبدَّ 	في	�أنَّ َتَوقَّْفُت	ِعْنَد	�إِْحدى	�لّساحاِت،	ل�	َشكَّ

أْود�ِج،	َهْل	هِذِه	ساَحُة	 هذ�	�لرَُّجَل.	كاَن	َكْهلاً،	�أْشَقَر	�لَبَشَرِة،	ُمْحَمرَّ	�ل�

بَِلْهَجِتِه	 �لَمَرُض،	و�أجاَبني	 �أصاَبُه	 َكَمْن	 قاِسَيًة	 نَْظَرًة	 	 �إِلَيَّ نََظَر	 �لَحناطيِر؟	

:	)ل�	يوَجُد	 َرِة...	َبْعَد	�أْن	لََمَح	�لَحْيَرَة	و�للَّْهَفَة	في	َعْيَنيَّ �لَعَربيَِّة	�لُمَكسَّ

في	َحْيفا	َمكاٌن	َيْحِمُل	ِمْثَل	هذ�	�ل�ْسم(،	وَتَعّد�ني	ُمْسِرعاً،	َغْيَر	ُمباٍل	بِما	

َيُكْن	 َمْهما	 َولكْن	 وَحْيَرٍة...	 َدْهَشٍة	 ِمْن	 نَْفسي...	 في	 	 �لرَّدُّ هذ�	 َتَرَكُه	

ِمْن	�أْمٍر،	كاَن	�إِْحساٌس	َغريٌب	في	تِْلَك	�للَّْحَظِة	َيْجَعلُني	�أْجِزُم	بِاأنَّها	ِهَي،	

	�لرَُّجَل	�أر�َد	ُمغالََطتي	لَِسَبٍب	ما...	َوَقَعْت	َعيناَي	َعلى	َمْسِجٍد،	َيْمتاُز	 َو�أنَّ

	في	 	جانٍِب،	ل�	َشكَّ بَِشْكِلِه	�لَقديِم،	وِحجارتِِه	�لُمتاآِكَلِة،	في	حيَن	�رَتَفَعْت	َحْولَُه	�لِبناياُت	�ل�أْخرى	ِمْن	كُلِّ

َثني	�أبي	َعْنُه. �أنَُّه	جاِمُع	�ل�ْسِتْقلاِل		�لّذي	طالَما	َحدَّ

�إِنَُّه	َقريٌب	ِمْن	هذ�	�لَمْسِجِد،	و�إنَُّه	ِمْن	 َبْيَتنا	في	َحْيفا،	كاَن	َيقوُل	لي	و�لِدي	د�ئِماً،	 َتَذكَّرُت	 َوَفْجاأًة	

	َعلى	�لّشاِرِع	ِمْن	ناِحَيتْيِن...	َيِجُب	�أْن	�أْذَهَب	�إِليِه،	َشَعْرُت	بَِرْغَبٍة	 طابَِقْيِن	ِحجاَرتُُه	َسْود�ُء،	َونَو�ِفُذُه	تُِطلُّ

ٍة	في	�أْن	�أرى	�لَبْيَت	�لّذي	كاَن	َيعيُش	فيِه	َجّدي	َو�أْبناُؤُه. ُمِلحَّ

 
	يرُطنون:	يتكلّمون	بال�أعجمّية.  

	َتْلِثُم:	تُقّبُل.  

 
	�أْذَرُع:	�أْقَطُع.    

 
	َكْهل:	جاَوز	�لثََّلاثِيَن،		وَوَخَطه

ْيُب.	 		�لشَّ

 �ل�أود�ُج:	ُعروق	في	�لعنق.

 
	�لمغالطة:	عدم	معرفة	�لّصو�ب.  
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�ْسَتَدْرُت	َخْلَف	�لَمْسِجِد،	َعيناَي	َتَتَحرَّكاِن	في	َمْحَجَرْيِهما	بُِسرعٍة	بالَِغٍة...	َوَفجاأًة	...	هذ�	ُهَو	�لَبْيُت...	

�أَجْل،	�إنَُّه	ُهَو...	و�نَْدَفْعُت	َعْبَر	�لَبو�َبِة	�لخارجيَِّة	ل�	�ألوي	َعلى	َشْيٍء...	َوِمْن	

	�إِلى	د�ِخِل	�لَبْيِت	�لّذي	�نَْطَبَقْت	َعَلْيِه	�لُمو�َصفاُت. 	َعْبَر	�لباِب	�لّد�ِخليِّ َثمَّ

	ما	 �ْعَتَرَضْتني	�ْمَر�أٌة	َشْقر�ُء.	لَِكنّي	في	َغْمَرِة	لَْهَفتي	لَْم	�ألَْتِفْت	�إِلْيها،	ثُمَّ

... لَِبَثْت	�أْن	َتر�َجَعْت	�إِلى	�لَخْلِف	َوغاَبْت	َعْن	ناِظريَّ

قاَمْت	 �لْمَر�أَة	 	 �أنَّ َيْبدو	 �لّذيَن	 ْرَطِة	 �لشُّ ِرجاِل	 ِمْن	 بَِعَدٍد	 َمحوطاً	 نَْفسي	 َوَجْدُت	 َحتّى	 ُبْرَهٌة	 َتْمِض	 لَْم	

	بَِحْيُث	َمَنعاني	ِمَن	�لَحَرَكِة،	َبْيَنما	�أَخَذ	ثالٌِث	َيْدَفُعني	ِمَن	�لَخْلِف...	 بِاْسِتْدعائِِهم،	َقَبَض	�ْثناِن	ِمْنُهم	َعلى	َيَديَّ

بَِضَرباٍت	َقويٍَّة	ِمْن	َكْعِب	ِسلاٍح	كاَن	في	َيِدِه...

�ل�أرِض،	وَيْنَتِصُب	 ُمْلًقى	َعلى	 ُغْرَفٍة	َصغيرٍة	 َو�أنا	في	 �إِلّ�	 �أْسَتِفْق	 لَْم	

	ذلَِك	 	�أْشَقُر	َعريُض	�لَمنِكَبْيِن...	حاَولُْت	�لنُّهوَض،	لَْم	َيِتمَّ �أمامي	شابٌّ

�إِلّ�	بُِصعوَبٍة.	

آَن،	َسَناأُْخُذ	َفَقْط	َكفالًة	ِمْن	�أْهِلَك	في	�لُقْدِس،	وَسَتْذَهُب	�إِلى	�لِجْسِر	ُمباَشَرًة،	 َحَسناً	َسُنْطِلُق	َسر�َحَك	�ل�

ُة	�لّتي	 أْور�ِق،	�لّتي	َتَبيََّن	لي	�أنَّها	�أْور�قي	�لخاصَّ ًة	�أْخرى...	ُخْذ،	َوناَولَني	َبْعَض	�ل� ياَرِة	َمرَّ َولَْن	ُيْسَمَح	لََك	بالزِّ

لَْم	�أُعْد	�أْذكُُر	َمتى	�أْو	َكْيَف	�أَخذوها	ِمنّي...

لِكْن	لَِم...؟

أنّي	َبد�أُْت	�أَتَذكَُّر...	 ْمِت؛	لِ� أنََّك	َمْجنوٌن.	لُْذُت	بِالصَّ أنََّك	َتْقَتِحُم	ُبيوَت	�لنّاِس،	ل� -	�أل�	َتْدري	لَِم...؟	ل�

	شْيٍء،	لِكنّي	َوَجْدُت	نَْفسي	�أَتْمِتُم. �أَتَذكَُّر	كُلَّ

�لّذيَن	 �للُّصوِص	 َعلى	 �إِلْيِه	َضْيفاً	 َيعوَد	 �أْن	 َيْرضى	 	 ثُمَّ َوَطِنِه	 ِمْن	 ُيْطَرُد	 َمْن	 �أَولَْيَس	 لََمْجنوٌن،	 �إِنّي	 َحّقاً	 	-

اً؟																																																																										 َتَملَّكوُه...	َمْجنوناً	َحقَّ

 
	�لَمْنِكب:	ُمْجَتَمُع	ر�أِْس	�لَكِتِف  

			و�لَعُضِد.

 
  ل�	�ألوي:	ل�	�أقصد	شيئاً	�آخر.	
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 الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  �أّول�ً-	نجيُب	َعِن	�ل�أسئلِة	�ل�

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

						�أ-	ماذ�	تعني	كلمة	)�لحناطير(؟

١-	َعَرباٍت	َتُجرُّها	�لخيوُل.			2-	َعَرباِت	�لِقطاِر.				3-	َجّر�ر�ِت	�لِحر�ثِة.				٤-	شاحناِت	�لبضاعِة.

َلُه	عن	موقِع	ساحِة	�لحناطيِر؟ ُجِل	على	�لّر�وي	حيَن	ساأ 	�لرَّ ب-	ما	�لّشعوُر	�ّلذي	َتَرَكه	ردُّ

١-	�لفرُح	و�لّسروُر.										2-	�ل�إعجاُب.								3-	�لّدهَشُة	و�لَحيرة.			٤-	�لُحزُن	و�لّندُم.

َث	عنُه	و�لُد	�لّر�وي؟ جـ-	ما	�سُم	�لجامِع	�ّلذي	طالما	َتحدَّ

١-	�أحمد	باشا	�لجّز�ر.							2-	�لُعَمرّي	�لكبير.					3-	�ل�ستقلال.									٤-	محّمد	علي	باشا.

	ماذ�	تذكَّر	�لّر�وي	وهو	يتجّوُل	في	شو�رِع	حيفا؟ 2

	�لّر�وي	على	ساحِة	�لحناطيِر. 	نَُبيُِّن	كيَف	�ستدلَّ 3

	ِمْنُهما. ِة	َعلى	كُلٍّ ،	نَُمثُِّل	ِمَن	�لِقصَّ 	َو�لخاِرجيِّ �ِخِليِّ 	�لِحو�ر	بَِنْوَعْيِه:	�لدَّ 		�ْسَتْخدَم	�لقاصُّ ٤

	�لّر�وي	عندما	دخَل	بيَتُه. 		نَُبيُِّن	�لعقوبَة	�لّتي	فرضها	�ل�حتلاُل	بحقِّ ٥

آتيَة	َكما	َوَرَدْت	في	�لِقّصِة: 		نَُرتُِّب	�ل�أحد�َث	�ل� 6

	�ْعَترَضِت	�مر�أٍة	شقر�َء	�لّر�وَي	عندما	دخَل	بيَته	في	حيفا.

لُُه	في	شو�رِعها. 	َذهاُب	�لّر�وي	�إلى	مدينِة	حيفا	وَتَجوُّ

	َتَذكُُّر	�لّر�وي	َمو�صفاِت	بيِتِه	في	حيفا.		

	�سِتْدعاُء	�لمر�أِة	رجاَل	�لّشرطِة،	وَقْبُضُهم	على	�لّر�وي.

نه	�أّن	�لّرجَل	�أر�َد	ُمغالطَتُه. 	معرفُة	�لّر�وي	ساحَة	�لحناطيِر،	وَتَيقُّ
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	َتَذكُُّر	�لّر�وي	�أحاديَث	و�لِدِه	َعْن	مدينِة	حيفا.

		�إطلاُق	سر�ِح	�لّر�وي.

		حِفَلت	�لقّصة	بمو�قَف	مؤثِّرٍة،	َتَتحرَُّك	َمعها	�لَمشاعُر،	وتلتهُب	لها	�لعو�طُف،	نذكُر	موقفين	منها. 7

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

ُح	ذلك. 	تحمُل	ساحُة	�لحناطيِر	معانَي	وِذكرياٍت	ُمهّمًة	في	مسيرة	تاريِخ	مدينة	حيفا،	نوضِّ ١

	شيٍء«. ّني	َبد�أُت	�أتذّكُر...	�أتذّكُر	ُكلَّ مِت؛	ِل�أ َرُه	�لّر�وي	في	قوِلِه:»ُلذُت	بالصَّ 2 نبّيُن	ما	َتَذكَّ

حاسيُس	�ّلتي	َنشُعر	بها	بعَد	در�سِتنا	للقّصِة؟ 3 ما	�ل�أ

٤  لماذ�	َوَصَف	�لّر�وي	نفَسه	بالمْجنوِن	في	نهايِة	�لقّصِة؟

ُح	جماَل	�لتَّصويِر	فيما	َياأتي: ٥  ُنَوضِّ

رة.		 			�أ-	عيوني	كانْت	َتْلِثُم	�لمبانَي	و�لّشو�رَع.										ب-	و�أجابني	بلهجته	�لُمَكسَّ

	ثالثاً-	�للّغة:

آتية: ١-	نُمثُّل	مَن	�لقّصِة	على	�ل�أساليِب	�ل�

	�لنفي.								 �ل�ستفهام.											 �ل�أمر.			     

	على	�لمعنى	بصورٍة	�أجمَل؟	ولماذ�؟ 	�لتّعبيرين	�لُمتقابليِن	َيدلُّ 2-	�أيُّ

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

	�أتكلُّم	عن	ذكرياِت	�أّمي	�لحبيبِة.			 	�أنبُش	عن	ذكرياِت	�أّمي	�لحبيبِة	في	شو�رِع	�لمدينة.	

آتيِة: 	ِمَن	�لكلماِت	�ل�  3-	نَْسَتْخِرُج	ِمَن	�لقّصِة	ُمر�ِدفاً	لكلٍّ

تُصاِفُح،	�أطوُف،	د�ء،	�ْخَتَفْت،	�ْسَتْيَقَظ،	�أْمَسَك.

آتييِن	في	َمو�قَف	جديدٍة:  ٤-	نُوظُِّف	�لتّركيَبيِن	�ل�

ْمِت.										 	لُْذُت	بالصَّ 	لَْم	�أِعِر	�ل�نتباَه.									
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َمراَرُة اأٍب

ْلِت �أَمّيُة	بُن	�أبي	�لصَّ

: 		َبْيَن	َيدي	�لنَّصِّ

سلاِم،	وُهَو	و�ِسُع	 لِت	شاِعٌر	ُمخضَرٌم	ِمن	�أْهِل	�لطّائِف،	عاَش	في	�لجاِهليَِّة	و�ل�إ �أَمّيُة	بُن	�أبي	�لصَّ

�لثّقاَفِة	ُمتِعّدُد	�ل�أغر�ِض،	لَه	ُديو�ُن	ِشعٍر	َمطبوٌع.

�أيدينا،	َيرسُم	�لّشاِعُر	صوَرًة	َحّيًة	تُعبُِّر	عْن	حالٍة	�جِتماعيٍَّة،	قْد	َتظهُر	 َوفي	َقصيدتِِه	�لّتي	َبيَن	

ْشفاِق	دوَن	�أْن	يْقسَو	مْنهم	 آباَء	ل�	ُيقابِلوَن	ذلَك	بِغيِر	�ل�إ 	�ل� أبناِء	�آباَءهم،	مَع	�أنَّ �أحياناً،	َوِهَي	ُعقوُق	�ل�

َقلٌب	ولِساٌن.
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	بما	�أْدني	�إِلَْيـــــَك	وَتْنـَهـــــــــُل																						 تَُعـــلُّ

لَشْكو�َك	�إِل�	ســـــــــــاِهر�ً	�أَتَمْلَمــــــُل

ُطِرْقَت	بِه	دوني	وعْينــــــــَي	َتْهُمـــــُل													  

ــــــــُل												 	�لَموَت	َحْتـــــــٌم	ُمَؤجَّ لََتْعَلُم	�أنَّ

ــــُل �إلْيها	َمدى	ما	كُْنــــــُت	فيَك	�أَؤمِّ

ـُل	 َكاأنََّك	�أنَْت	�لُمنِعــــــــــُم	�لُمَتــَفضِّ

ُل 	ِستّوَن	كُمَّ نِّ ولْم	َيْمِض	لي	في	�لسِّ

َفَعْلَت	كما	�لجاُر	�لُمجاِوُر	َيــْفَعـــــُل

	بِـمــــاٍل	دوَن	مـالـــَِك	تْبــَخــُل عـليَّ

وفـي	ر�أيِـَك	�لتَّفنيُد	لـو	كُْنَت	َتْعِقــُل	

ـُل َهِبــْلَت	وهـذ�	ِمـْنـــَك	ر�أٌي	ُمـَضــلَـّ

ـــُل																			 ــــو�ِب	موكَـّ 	على	�أْهــِل	�لصَّ بِـــَردٍّ

تِـــه	َيــْنــــِزْل	بِِه	َوهـــــَو	�أْعـــــَزُل بِــُعــدَّ

١-	َغــَذْوتُـــَك	َمــْولــود�ً	َوُعْلُتَك	ياِفـــعـــاً

ْكِو	لَـْم	�أبِـــْت 2-	�إذ�	لَْيــلـٌة	نــاَبْتـَك	بالشَّ

3-	كـاأنّـي	�أنـا	�لمْطروُق	دونَــَك	بالّـذي

٤-	َتخـاُف	�لرَّدى	نَْفسي	عـليَك	و�إِنّــها

	و�لـغـايَة	�لّـــتـي نَّ ٥-	َفـلّمـا	َبـَلـْغـَت	�لـسِّ

6-	َجَعْلَت	َجز�ئي	ِمنَك	َجْبهـاً	وِغْلــظًة

7-	َزَعـْمـَت	بِاأنّـي	َقـْد	َكـِبـْرُت	وِعْبـَتــنـي

تــــي 	�أبـوَّ ٨-	فـليـَتــَك	�إْذ	لــم	َتــْرَع	َحـــقَّ

٩-	فـاأْولَْيَتني	حــّق	�لـِجــو�ِر	ولــْم	َتــُكـْن

ـْيَتني	بـاْسـِم	�لـمـَُفــنَّــِد	ر�أُيـــــُه  ١0-	وَسمَّ

١١-	تُـر�ِقــُب	ِمـنّي	َعـْثـــرًة	�أو	َتــــنــالُــهــا		

١2-	َتــر�ُه	ُمــِعــّد�ً	لـــلِخـــــــــلاِف	كـاأنَُّه

	َمــْن	ل�	َيـْلــَق	�أْمــر�ً	َيــــنــوُبُه	 ١3-	ولـِكنَّ

	ُعلُتَك:	من	عاَل	بمعنى:	
		َكِفلُه،	وقاَم	بما	يحتاُجُه	

		من	طعاٍم	وِكساء.

:	تُْشَرُب	مّرًة	ثانيًة.  تَُعلُّ

	�لَمطروق:	�لُمصاب.

	َتهُمل:	َتْدَمُع.

 َحْتم:	قضاء.
	َجْبهاً،	�لَجْبه:	مقابلُة	
نساِن	بما	يكره. 		�ل�إ

 

عيف	ر�أُيه.  �لُمَفنَِّد	ر�أُيُه:	�لضَّ

	هِبْلَت،	هِبَل	�لّرجل:

			�أي	َفَسَد	عقلُه.

	ُمِعّد�ً:	مستعّد�ً.
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  �أّول�ً-	نجيُب	َعِن	�ل�أسئلِة	�ل�

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

	كلمُة	)�أَتمْلَمُل(	في	�لَبيِت	�لّثاني؟ �أ-	َعلاَم	تدلُّ

 ١-	�ل�نْتظار	.													2-	�لَقَلق.										3-	�لَجْفَوة.									٤-	�لّلاُمبال�ة.		

ب-	ما	َمعنى	َكلمِة	)جز�ئي(	في	�لَبيِت	�لّسادِس؟

  ١-	َطَمعي.														2-	َثو�بي.										3-	نَو�لي.											٤-	ِحسابي.	

جـ-	ما	�لَمقصوُد	بكلمِة	)َتْرعى(	في	�لبْيِت	�لّثامن؟

  ١-		تُلاِحظ.												2-	تُر�ِقب.										3-	تُمّيز.												٤-	َتحتِرم.

آتيِة: أفكاِر	�ل� 	مَن	�ل� أبياَت	�لّتي	تَُعّبُر	َعْن	كُلٍّ 	نَذكُر	�ل� 2

					َخْيبُة	�أَمِل	�ل�أِب،	َمو�قُف	�ل�بِن	ِمْن	�أبيِه،	ِرعايُة	�ل�أِب	�بَنه	وخوفُُه	َعلْيِه.

	نُعيُد	َترتيَب	َمر�ِحِل	ِعتاِب	�لّشاعِر	ل�بِنِه:	)�تِّهامه،	�ل�سِتعد�د	للِخصام،	ِرعايته	وُهَو	صغير	�لّسن، 3

				ِذكر	َفضِله	على	�ل�بِن(.

ُح	�لَمعنى	�لّذي	َقصَدُه	�لّشاعُر	في	�لَبيِت	�لثّاني	َعَشَر. 	نُوضِّ ٤

آتيِة:  ثانياً-	نَفكُِّر،	ثّم	نُجيُب	عن	�ل�أسئلة	�ل�

	ِلماذ�	عاَتَب	�لّشاعُر	�بَنُه؟ ١

قيَقُة،	و�لُبعُد	عِن	�لُعْنِف،	ما	�لُخُطو�ُت	�ّلتي	 يِّنُة	�لرَّ رشاُد،	و�لُمعاَتَبُة	�للَّ 	ِمْن	وسائِل	�لّتربيِة:	�لنُّْصُح	و�ل�إ 2

�عَتمَدها	�لّشاِعُر	في	َتربَيِة	�بِنِه؟

		�ْنَتقَل	�لّشاعُر	ِمَن	�لتَّقريِر	و�لِخطاِب	�إلى	�لِحو�ِر،	ُنعلُِّل	ذلَك. 3

تيتين: ُح	َجماَل	�لتَّصويِر	في	�لعبارتين	�ل�آ ٤ 	ُنوضِّ

	ُتر�قُب	مّني	َعْثرًة. ْكِو.											 	َليلٌة	ناَبْتَك	بالشَّ       
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	ثالثاً-	�للّغة:

١-	نُحّدُد	�لَفرَق	في	�لَمعنى	َبيَن	َكِلَمتي:	)�خِتلاف	وِخلاف(،	ونَضُع	كُّلاً	مْنهما	في	ُجملٍة	ُمفيدٍة.

آتيِة:	)�لجار،	�لُمجاِور،	�لجائر(. 2-	نُبيُِّن	َجذَر	�لَكلماِت	�ل�

ِل،	بِما	ُيناِسُبها	ِمَن	�ل�أساليِب	في	�لَعموِد	�لثّاني	فيما	َياأتي: أوَّ 	ِعبارٍة	في	�لَعموِد	�ل� 3-	نَِصُل	كُلَّ

تي 	�أبوَّ َفَلْيتَك	�إْذ	لْم	َتْرَع	َحقَّ

ُل												 	�لَموَت	َحْتٌم	ُمَؤجَّ و�إِنَّها	لَتْعلُم	�أنَّ

كاأنّي	�أنا	�لَمطروُق	دونََك

ْكِو	لْم	�أبِْت �إذ�	لَيلٌة	ناَبْتَك	بالشَّ

�لتّشبيه

رط �لشَّ

�لتََّمني

�لتَّْوكيد

�لنّد�ء

ة. *	�للَُّجْين:	�لفضَّ

 

نكتُب	كلمًة	عن	يوِم	�لنّكبِة،	ُمستفيدين	مّما	َسبَق	ِمن	معلوماٍت	عن	كيفّيِة	كتابِة	�لكلمِة	

و�إلقائِها	في	�لّدرس	�لّسابق.

التّعبيُر

َنشاٌط:

	 نكّوُن	قائمًة	باأْسماِء	�لُمَخّيماِت	�لِفَلسطينّيِة،	بحيُث	تشتمُل	على	معلوماٍت	عن	موقِع	كلٍّ
منها،	وعدِد	ُسكّانِها،	و�لمناطِق	�لّتي	ُهّجرو�	ِمْنها.
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: 		َبْيَن	َيدي	�لنَّصِّ

الّسلاَمُة الِمْهِنيَُّة الَوحدُة  
الخامسة

�لّسلامِة	 �أَهميَِّة	 َعلى	 ْوَء	 �لضَّ ُيْلقي	 مقاٌل	 َوهذ�	 أِصّحاِء،	 �ل� ُرؤوِس	 َعلى	 تاٌج	 ُة	 حَّ �لصِّ

َسلامِة	 َولَِتْعزيِز	 �لَْعَمِل.	 بيَئِة	 في	 َوَسلاَمَتُهم	 �لعاِمليَن	 أْفر�ِد	 �ل� َة	 ِصحَّ ُن	 َتَتَضمَّ �لّتي	 �لِمْهِنيَّة	

صاباِت،	 و�ل�إ و�لَحو�ِدِث،	 أْمر�ِض،	 �ل� �نِْتشاِر	 لَِمْنِع	 أنِْظمُة؛	 و�ل� �لَقو�نيُن	 	 تَُسنُّ �لموظَّفيَن؛	

و�لَوَفياِت	�لنّاِجَمِة	َعْنها	في	َمكاِن	�لَعَمِل.
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أَدو�ُت	 و�ل� أْجِهَزُة	 فال� �لُمْخَتِلَفـِة،	 �لَعَمـِل	 َمو�ِقـِع	 في	 نْتاِج	 لِلاإِ َرئيٌس	 وِمْحَوٌر	 َحقيقيٌَّة،	 َثْرَوٌة	 فالْعاِمُل	

ِرها	َوَتْعقيِدها،	لَْيَسْت	ذ�َت	َجْدوى،	�إِْن	 آل�ُت،	َمْهما	َبَلَغْت	َدَرَجُة	َتطوُّ و�ل�

	�لَعْقَل	 	�لّذي	ُيَحرِّكُها	َويوظُِّفها	َوَيصونُها.	َوبِما	�أنَّ لَْم	َيَتو�َفِر	�لَْعْقُل	�لَْبَشريُّ

نْصاِف	�أْن	َتَتو�فَر	 أَهّمّيِة،	َفِمَن	�لَعْدِل	و�ل�إِ 	َعلى	َدَرَجٍة	َكبيَرٍة	ِمَن	�ل� �لَْبَشريَّ

أماِن	ِعْنَد	 َرَجِة	�لُْمناِسَبِة	ِمَن	�ل� آِمَنـُة	�لَكفيَلُة	بَِتْحقيِق	�لدَّ لَُه	ُظروُف	�لَعَمِل	�ل�

ُمماَرَسِة	�لَعَمِل.

ْسلاِم	بِاْهِتماٍم	بالٍِغ،	َفُهَو	مير�ُث	 نْساُن	في	�ل�إِ َفَلْيَس	َغريباً	�أْن	َيْحظى	�ل�إِ

أْرِض،	 ْعماِر	�ل� لُُه	ل�إِ ِة	و�لَعْقِل؛	ما	ُيَؤهِّ حَّ ِة	�لّذي	�أْوَدَع	�للُّه	فيِه	ِمَن	�لصِّ أمَّ �ل�

َوَقو�ِعِدها،	 �لّسلامِة	 َمباِدِئ	 ِمْن	 َكثير�ً	 �لَكريِم	 �لُْقر�آِن	 �آياُت	 �أْرَسْت	 َفَقْد	

	ُمْنَطَلقاً	لَِتْحقيِق	�لِوقاَيِة	 آياُت	تَُعدُّ 	َعلى	ِوقاَيِتها،	وَهذِه	�ل� �لّتي	تُْعنى	بِالُْمحاَفَظِة	َعلـى	�لنَّْفِس	�لَبَشريَّة،	و�لَحثِّ

ِيَن َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُكۡم". )�لنِّساِء:7١(. َها ٱلَّ يُّ
َ
أ و�لّسلامِة	في	َمجـال�ِت	�لَْعَمِل،	َوِمْنها	َقولُُه	َتعالى:"َيٰٓ

له:	ُيَمكُِّنه. 	ُيؤهِّ

	�أرسى:	ثّبَت.

مَن	 �لعمِل	 وُمنَشاآِت	 �لمصانِع،	 في	 �لعامليَن	 ِحمايِة	 �إِلى	 َتْهِدُف	 ُمِهّمٌة	 �إجر�ء�ٌت	 �لِمْهِنيَُّة	 لامُة	 �لسَّ

وهذه	 �لُمْنشاأة.	 لُِمْمتَلكاِت	 �أضر�ر�ً	 �أو	 َوفاتِِه،	 �أو	 �لعاِمِل،	 �إِصاَبَة	 تُسبُِّب	 قْد	 �لّتي	 �لُمحَتَمَلِة	 �لَحو�ِدِث	

ُخ	بمعاييَر	و�شتر�طاٍت	عّدٍة	يجُب	�تّباُعها،	للِحفاِظ	َعلى	َسلامِتنا،	وسلامِة	َمْن	حولَنا. جر�ء�ُت	تترسَّ �ل�إ

آل�ِت	�لَْحديثِة	في	�لَْمصانِِع	و�لَْمز�ِرِع	َوَمر�ِفِق	�لَْحياِة	�لُْمْخَتِلَفِة	 	�ْخِتر�َع	�ل� ول�	َيْخفى	َعلى	�أَحٍد،	�أنَّ

َة	َحو�ِدِث	�لَعَمِل،	و�أخَذ	 ْيِن،	َفِمْن	ِجَهٍة	َوفََّر	�لَْوْقَت	و�لُْجْهَد،	َوِمْن	ِجَهٍة	�أْخرى	ز�َد	ِحدَّ 	َسْيفاً	ذ�	َحدَّ ُيَعدُّ

	َقو�نيَن	َوَتْشريعاٍت	تُْلِزُم	�أْرباَب	�لَْعَمِل	 ْسر�ِع	في	َسنِّ ُد	َحياَة	�لْعاِمليَن،	ما	َحد�	بِالّدوِل	لِلاإ َشَبُح	�لَْخَطِر	ُيَهدِّ

بَِتْعويِض	�لُْمصابيَن	َعِن	�لَحو�ِدِث،	َحتّى	لَو	كانو�	َسَبباً	فيها،	َوحيَنِئٍذ	�أَخَذ	�أْصحاُب	�لَْمصانِِع	بَِتْحسيِن	

صاباِت.	فالّسلاَمُة	�لِمْهِنيَُّة	 ُظروِف	�لَْعَمل،	َتْقليلاً	لِلتَّْعويضاِت	�لّتي	َيْدَفعونَها	لِلُمصابيَن؛	ما	َقلََّل	ِمْن	َعَدِد	�ل�إِ

�لتَّْخطيِط	 ِمْن	َمظاِهِر	 َوَمْظَهر�ً	 	، د�ريِّ �ل�إِ ِر	 �لتَّطوُّ َملاِمِح	 ِمْن	 َمْلَمحاً	 	 ُيَعدُّ َسٍة،	 ُمَؤسَّ �أيَِّة	 بِها	في	 و�ل�ْهِتماُم	

	�نِْعكاساً	لِلَوْعي	�لْعامِّ	بِاأَهّمّيِة	�لّسلامِة،	َوَدوِرها	�لفاِعِل	في	�لتَّْنمَيِة	�لُْمْسَتد�َمِة،	 	�لنّاِجِح،	َكما	ُيَعدُّ �ل�ْقِتصاديِّ

نْساُن	د�ِخَل	 نْتاِج	�لرَّئيَسِة،	َوِهَي:	�ل�إِ َفالّسلاَمُة	�لِمْهِنيَُّة	بَِمْفهوِمها	�لَحديِث	و�لّشاِمل	َتْعني	ِرعاَيَة	َعناِصِر	�ل�إِ

نتاِج،	و�لْبيَئُة	�لُمحيَطُة. 	�لُمْنَتَجُة،	و�لُمَعّد�ُت،	و�أَدو�ُت	�ل�إ 	�لخاُم،	و�لَْمو�دُّ َسِة	وخاِرَجها،	و�لَمو�دُّ �لُمَؤسَّ

	َجْدوى:	فائدة.

	يَصون:	يْحفظ.

	يوظّفها:	َيستخِدمها.

	�لكفيلة:	�لّضامنة.
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ِركاِت	�أِو	�لَمصانِِع،	و�إنَّما	َتْدُخُل	في	َمجال�ِت	 َول�	َتْقَتِصُر	�لّسلاَمُة	�لِمْهِنيَُّة	َعلى	�أماِكِن	�لَعَمِل	في	�لشَّ

صاباِت	�لنّاِجَمِة	َعْن	َمخاِطِر	بيَئِة	�لَعَمِل،	 نْساِن	ِمَن	�ل�إِ �لَْحياِة	كُلِّها.	و�لّسلاَمُة	�لِمْهِنيَُّة	َتْهِدُف	�إِلى	ِحماَيِة	�ل�إِ

	�لُمَتَمثِِّل	في	�لُمْنشاآِت،	َوما	َتْحَتويِه	ِمْن	�أْجِهَزٍة	 ماِت	�لُعْنُصِر	�لماّديِّ َكما	َتْهِدُف	�إِلى	�لِحفاِظ	َعلى	ُمَقوِّ

ِة	�لِمْهِنيَِّة	 حَّ ماِر.	َوِمّما	َتْهِدُف	�إِليِه	�لّسلاَمُة	�لِمْهِنيَُّة	َتْوفيُر	�ْشِتر�طاِت	�لّسلامِة	و�لصِّ َوُمَعّد�ٍت	ِمْن	�لتََّلِف	و�لدَّ

أماِن	و�لطُّماأنيَنِة	في	قُلوِب	�لْعاِمليَن	�أْثناَء	ِقياِمِهْم	بِاأْعمالِِهم،	 أْمُر	�لّذي	َيْكُفُل	َغْرَس	�ل� كافًَّة،	َوَتْنفيُذها،	�ل�

	 	ِمْن	نَْوباِت	�لَقَلِق	و�لَفَزِع	�لّتي	َتْنتاُبُهْم	َوُهْم	َيَتعاَيشوَن	-بُِحْكِم	َضرور�ِت	�لَحياِة-	َمَع	�أَدو�ٍت	َوَمو�دَّ و�لَحـدَّ

ُد	َحياَتُهم،	َوَتْحَت	ُظروٍف	َغيِر	َماأْمونٍَة	تَُعرُِّض	َحياَتُهم	َبْيَن	 و�آل�ٍت	َيْكُمُن	َبيَن	َثناياها	�لَخَطُر	�لّذي	َيَتَهـدَّ

َوْقٍت	و�آَخَر	ل�أْخطاٍر	فاِدَحٍة.

آل�ِت	في	سوِق	�لَْعَمِل	 أَدو�ِت	و�ل� نْساِن	َغْيَر	�لرَّشيِد	في	َتعاُمِلِه	َمع	�ل� 	ُسلوَك	�ل�إِ 	فيِه	�أنَّ َوِمّما	ل�	َشكَّ

َموِقَع	 َتْشَمُل	 �لّتي	 �لِمْهِنيَِّة	 �لّسلاَمِة	 ُمَتطلّباِت	 َعلى	 �لتَّركيِز	 ِمَن	 	 ُبدَّ ل�	 لِذلَك	 �أْخطائِِه،	 َشَرِك	 في	 يوِقُعُه	

	ل�أْصحاِب	 َسِة	�لِمْهِنيَِّة	َوَمبانيها،	َوُوَرَشها،	َوصال�تِها،	و�أثاَثها،	وُمَعّد�تِها.	�إِضاَفًة	�إِلى	ذلك،	ل�	ُبدَّ �لُمَؤسَّ

لاَمِة	�لِمْهِنيَِّة،	ِمْنها:	َتْوِعَيُة	�لعاِمليَن	بَِمْفهوِم	 أْمِن	و�لسَّ ْجر�ء�ِت	�لّتي	ِهَي	�أساُس	�ل� �لَْعَمِل	ِمن	�تِّخاِذ	َبْعِض	�ل�إِ

لاَمِة،	َوَتْشكيُل	َفريٍق	 لاَمِة	�لِمْهِنيَِّة،	َوَتْقديُر	�ل�أْخطاِر	َوَتْخميُنها،	َوَتَعرُُّف	َمصاِدِرها،	َوَوْضُع	ُخطٍَّة	لِلسَّ �لسَّ

	طاِرٍئ. 	ُعْضٍو	فيِه	لَُه	َمَهّماٌت	و�ْخِتصاصاٌت،	َوَيْظَهُر	َدْوُرُه	ِعْنَد	ُحدوِث	�أيِّ أَزماِت،كُلُّ د�رِة	�ل� ل�إِ

لاَمِة	 �لسَّ َضماِن	 على	 ُيساعُد	 َسِة	 �لُمَؤسَّ د�ِخَل	 �لُمْعَتَمَدِة	 و�للو�ئِِح	 ْرشاد�ِت	 بِال�إِ �لْعاِمليَن	 �لِْتز�َم	 �إّن	

أْطِعَمِة	 �ل� َتناُوِل	 َوَعَدُم	 لِلَعَمِل،	 �لُمناِسِب	 	 �لزِّيِّ �ْرتِد�ُء	 �لَحْصِر:	 ل�	 �لِمثاِل	 َسبيِل	 َعلى	 َوِمْنها	 �لِمْهِنيَِّة،	

فُُه	بَِطريقٍة	 نْساِن،	َتَصرُّ َسِة،	َوِمّما	َيْضَمُن	َسلاَمَة	�ل�إِ َصِة	د�خَل	�لُْمَؤسَّ أماِكِن	�لُمَخصَّ و�لَْمْشروباِت	�إِلّ�	في	�ل�

َجّديٍة	َوَمْسؤولٍَة	في	�أْوقاِت	�لَعَمِل	َجميِعها،	َوَكذلِك	َتَجنُُّب	�ْسِتْخد�ِم	�لَهو�تِِف	�لَمْحمولَِة	�إِلّ�	في	نِطاٍق	

َسِة	�إِل�	بَِتوجيهاٍت	ِمن	�لَمسؤوِل	َعْنها،	 أْجِهَزِة	�لَموجوَدِة	بِالُمَؤسَّ ،	َوَكذلِك	َعَدُم	لَْمِس	�ل� أْمٍر	ُمِلحٍّ َضيٍِّق،	َول�

نْساِن	�لِمْهِنيََّة،	�إِعاَدُة	 ِل	ِمن	َمكاٍن	�إِلى	�آَخَر	�إِلّ�	لَِضروَرٍة	َيَتَطلَُّبها	�لَعَمُل.	َوِمّما	َيْضَمُن	َسلاَمَة	�ل�إِ َوَعَدُم	�لتََّنقُّ

أْجِهَزِة	�لَكهَربائيَِّة،	َو�إْغلاِق	َصنابيِر	�لِمياِه	وِصماماِت	 أْجِهَزِة	و�ل�أدو�ِت	�إِلى	�أماِكِنها،	و�لتّاأكُُّد	ِمن	�إِْطفاِء	�ل� �ل�

	�أْمٍر	ُيْنِذُر	بَِخَطٍر.	 ْبلاُغ	َفْور�ً	َعْن	ُوقوِع	�أيِّ �لغاِز	َقْبَل	ُمغاَدَرِة	�لَعَمِل،	و�ل�إِ
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أْفر�ِد	َوُهم	َغيُر	قاِدريَن	َعلى	�لَعَمِل	 ِق	�لّسلاَمِة	�لِمْهِنيَِّة،	َعَدُم	َتْشغيِل	�ل� َوِمّما	ُيساِعُد	َعلى	َضماِن	َتَحقُّ

�لْموَكِل	�إِلْيِهم	بَِشْكٍل	َصحيٍح	َوَسليٍم،	َوَتْعييُن	�لفرِد	�لمناسِب	في	�لَموِقِع	�لُمناِسِب	لَُه،	َمع	َتدريبِه	َعلى	

ِمَن	 �لِوقاَيِة	 َوسِائِل	 َوَتوفيُر	 َسلاَمِتِه،	 لَِضماِن	 ُمر�َقَبِتِه	 و�ْسِتْمر�ِر	 لَُه،	 ُمباَشَرتِِه	 َقْبَل	 حيِح	 �لصَّ �لَعَمِل	 �أْسلوِب	

�لْعاِمليَن	َعلى	َكْيفيَِّة	�ْسِتْخد�ِمها،	و�أْن	َيكوَن	ُهناَك	 �لَْعَمِل،	َمَع	َتدريِب	 �لَْحريِق	و�ل�نِْفجار�ِت	في	َمو�ِقِع	

	�لّسليِم	 	من	�لتَّخطيِط	�لفنّيِّ َق	�ل�أهد�ُف	�لّسابُق	ِذكُرها؛	ل�بدَّ أْجِهَزِة.	َولِكي	َتَتَحقَّ ِصيانٌة	َدوِريٌَّة	لِلُمَعّد�ِت	و�ل�

	 ،	�لَمْبِنيِّ أُسِس	�لِوقايِة	في	�لُمنَشاآِت،	و�لتّشريِع	�لنّابِع	ِمَن	�لحاجِة	�إِلى	َتنفيِذ	هذ�	�لتَّخطيِط	�لفنّيِّ و�لهادِف	ل�

نشاِء،	مَع	توفيِر	�ل�أجهزِة	�لفنِّّيِة	�لُمَتخّصصِة؛	لَِضماِن	�ستمر�ِر	 َعلى	�ل�أسِس	�لِعلميَِّة	�لّسليمِة	عنَد	عملّياِت	�ل�إ

بِاللّغِة	 َثِة	 �لُمَتحدِّ �لِمْهِنيَِّة	 لامِة	 �لسَّ �إِد�رِة	 َبر�مَج	 	 �أنَّ ْكِر	 بالذِّ �لَجديِر	 َوِمَن	 �لِمْهِنيَِّة.	 لامِة	 �لسَّ َتنفيِذ	َخَدماِت	

وِل	�لَعربّيِة	ومنطقِة	 لامِة	�لِمْهنّيِة	غيَر	ناِضٍج	في	�لدُّ �لعربّيِة	َقليلٌة	ِجّد�ً،	َوُيْعزى	ذلَك	�إِلَى	َكْوِن	َمْفهوِم	�لسَّ

؛	وهذ�	ُيَؤثُّر	َسْلباً	 لماِم	بهذه	�ل�أنظمِة	وتطبيقاتِها	في	�لعالِم	�لعربيِّ ي	�إلى	َضْعِف	�ل�إ َشرِق	�لمتوّسِط؛	ما	ُيؤدِّ

في	َمهار�ِت	َمسؤولي	�لّسلامِة	�لعاّمِة	في	�لِمْنطقِة،	و�عتماِدهم	�أساليَب	تقليديًة	وعقيمًة	في	�إد�رِة	مفهوِم	

�لّسلامِة	�لِمْهِنيَِّة.
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آتَِية:  �أّول�ً-	نجيُب	َعِن	�ل�أسئلِة	�ل�

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

لامُة	�لِمْهِنيَُّة؟ �أ-	ماذ�	َتعني	�لسَّ

١-	�إْصد�َر	�لَقو�نيِن	و�لنُُّظِم؛	لِحمايِة	�لُعّماِل.								2-	�لِحفاَظ	على	َجوَدِة	�لُمْنَتِج	َوَصلاِحَيِتِه.	

نْتاِج.	 أِصّحاِء	َجَسِديّاً.													٤-	قُْدرَة	�لعاِمِل	َعلى	ِزيادِة	�ل�إ 3-	�خِتياَر	�لُعّماِل	�ل�

ْنتاِج	في	َمو�ِقِع	�لَعَمِل؟ ئيُس	للاإ ب-	ما	�لِمْحوُر	�لرَّ

	�لخام.	 أَدو�ُت.																	2-	�لَمو�دُّ ١-	�ل�أجهَزُة	و�ل�

3-	�لُعّماُل.																												٤-	�لبيَئُة	�لُمحيطُة.

؟ 	َمًدى	َيلَتقي	َمفهوُم	�لّسلامِة	�لِمْهِنيَِّة	مَع	َتعاليِم	�لّديِن	�ل�إسلاميِّ 		�إلى	�أيِّ 2

لاَمِة	�لِمْهِنيَِّة. 		َنذكُر	ُمَتطّلباِت	�لسَّ 3

تَيِة:	»َيضرُب	بها	ُعْرَض	�لحاِئِط«؟ 		ما	َدل�لُة	�لِعبارِة	�ل�آ ٤
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آتَِية: أْسِئَلِة	�ل�  ثانياً-	نَفكُِّر،	ثّم	نُجيُب	عِن	�ل�

ناِعيَِّة؟ ساِتنا	�لصِّ لاَمِة	�لِمْهِنيَِّة	في	ُمَؤسَّ 	بر�أِينا،	هْل	َتَتو�فُر	شروُط	�لسَّ ١

لاَمِة	�لِمْهِنيَِّة؟ 	ماذ�	َيحدُث	َلْو	َتجاهَل	�لُعّماُل	َمباِدَئ	�لسَّ 2

ُح	َجماَل	�لتَّصويِر	فيما	َياأتي: 		ُنوضِّ 3

أماِن	و�لطُّماأنينِة	في	قُلوِب	�لعاِمليَن. لامُة	�لِمْهِنيَُّة	َتكفُل	َغرَس	�ل� 				�أ-	�لسَّ

			ب-	َيتعايُش	�لُعّماُل	مَع	�آل�ٍت	و�أَدو�ٍت	َيْكمُن	بيَن	َثناياها	�لَخطُر	�لّذي	َيتهّدُد	حياَتهم.

ُجِل	�لُمناِسِب	في	�لَمكاِن	�لُمناسِب،	ُندلُِّل	َعلى	ذلَك	مَن	 َوِل،	َوضُع	�لرَّ ر�ِت	َنجاِح	�لدُّ 	ِمْن	ُمَؤشِّ ٤

	. �لّنصِّ

	�إْن	َوَقَع	على	�أحِدنا	�ل�ختيار؛	لتكوَن	ُعضوً�	في	فريق	�لّسلامة	�لِمْهِنيَّة،	ما	عناصُر	�لُخّطِة	�ّلتي	 ٥

نقترُحها؛	للحفاظ	على	سلامِة	�لّطلبِة،	و�لعامليَن	في	مدرسِتنا؟

ُح	�لَفرَق	في	�لَمعنى	بيَن	ما	َتحَتُه	ُخطوط	فيما	َياأتي: ١-	نُوضِّ

لاَمِة	�لِمْهِنيَِّة. 	�لَقو�نيِن؛	ِلَتحقيِق	�لسَّ وِل َسنُّ �أ-	على	�لدُّ

باِب،	َتحّمَل	َمسؤولِيََّة	�أْسَرتِِه. 	�لشَّ 	ِعنَدما	بلَغ	ُحساٌم	ِسنَّ

نْساِن	�لبالِِغ	�ثَنتاِن	وَثلاثوَن	ِسنّاً. 	للاإ

	�لجّز�ُر	ِسكّيَنُه. 	َسنَّ

	�لَعمِل؟ آتَيِة:	ر�أْيُت	�لعاِمَل	ل�بِساً	ِزيَّ 	في	�لُجملِة	�ل� 2-	ما	�إعر�ُب	�لَكلَمِة	�لّتي	َتحَتها	خطٌّ

	ثالثاً-	�للّغة:
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اأْغِنَيٌة ريِفيٌَّة                              

: 		َبْيَن	َيدي	�لنَّصِّ

،	ُولَِد	في	مدينِة	�لَمْنصورِة،	َوَتَخرََّج	 َعلي	َمْحمود	طه	)١٩0١	-		١٩٤٩م(	شاِعٌر	ِمْصريٌّ

	َمكانًة	َمْرموَقًة	 ُمَهْنِدساً	في	مدرسِة	�لُفنوِن	�لتَّطبيقّيِة	َسَنَة	١٩2٤م،	لِكنَُّه	�تََّجَه	ِوْجَهًة	�أدبّيًة،	فاْحَتلَّ

	 ِل:	)�لَمّلاُح	�لتّائُه(	عاَم	١٩3٤م،	وُيَعدُّ أوَّ أْرَبعينّياِت،	َول�	سّيما	َبْعَد	ُصدوِر	ديو�نِِه	�ل� َبْيَن	ُشَعر�ِء	�ل�

	�لُمعاِصِر،	 	في	�لّشعِر	�لعربيِّ 	�لعاِطفيِّ �لّشاعُر	َعلي	َمْحمود	طه	ِمْن	�أْبَرِز	�أْعلاِم	�ل�تِّجاِه	�لّرومانسيِّ

ِة	�لَعربّيِة	َوَتَطلُّعاتِها. أمَّ 	�لُمَعبِِّر	َعْن	ُهموِم	�ل� ْعِر	�لَقْوميِّ 	لَُه	�إسهاماٍت	ُمَميَّزًة	في	�لشِّ َكما	�أنَّ

وفي	هذه	�لقصيدِة	ُيَعبُِّر	�لّشاِعُر	َعْن	حالٍَة	ِوْجد�نّيٍة	َتَتفاعُل	فيها	�لّذ�ُت	َمَع	�لطَّبيعِة؛	َتْعبير�ً	

	في	�أْحضاِن	�لطّبيَعِة. َعْن	َتْجِرَبِة	�لُحبِّ
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ْحُب	َضْوَء	�لَقــَمـْر وغاَزلَِت	�لسُّ

ـَــــــْر ه َخو�ِفَق	َبْيَن	�لنّـــــدى	َو�لزَّ

تُناجي	�لَْهديَل	َوَتْشكو	�لَْقـــــَدْر

ـَــَبـــْر 	شـِــــر�ٍع	عـ ُيَقبــــِّـُل	كُــــــلَّ

ــــــَوْر َمفـــاتَِن	ُمخــَتِلفـــاِت	�لصُّ

ـَـــــْر 	�لظَّــلاَم	بِهـــا	ما	َشـــعـ كاأنَّ

َشـــريَد	�لُفــؤ�ِد	َكئيَب	�لنَّـــــــَظْر

ـَـــــْر و�أْطـِرُق	ُمْسَتْغِرقــاً	في	�لِفك

و�أْسَمــُع	َصْوَتِك	ِعْنــَد	�لنََّهــــــْر

ـَــْر ج َوَتْشكو	�لْكاآبُة	ِمنّــــي	�لضَّ

ــَحــْر َوتُْشفـِـُق	ِمنّي	نُــجـوُم	�لسَّ

ـَـــَظـْر لقــاَءِك	فـي	�لَمــوِعِد	�لُمْنت

َجْر 	�لشَّ ١-	�إذ�	د�َعــَب	�لــماَء	ِظــلُّ

َدِت	�لطَّـــــــــْيُر	�أنْفـــــــاَسهـا 2-	َوَردَّ

َقــــــٌة	بِالْــــــَهوى ـَـوَّ ـَـْت ُمط 3-	َوناح

٤-	َوَمرَّ	َعـلــى	�لنَّـــْهِر	َثْغُر	�لنّــسيــِم

أْرُض	ِمــْن	لَــيِلــها ٥-	و�أْطَلــَعــِت	�ْل�

6-	ُهنالــَِك	َصــْفصافٌة	في	�لــدُّجى

ــها 7-	�أَخْذُت	َمكـــانَي	فـــي	ِظــــلِـّ

٨-	�أُمـرُّ	بـِــَعيــني	ِخـــلاَل	�لســّمــاِء

٩-	�أطـالُِع	َوْجَهِك	َتـْحــَت	�لنّـخيِل		

	�لـدُّجى	َوْحَشتي ١0-	�إِلى	�أْن	َيــَمــلَّ

١١-	َوَتْعَجُب	ِمن	َحـْيَرتي	�لْكــائِناُت

١2-	فاأْمــضي	ل�أرجـــِــَع	ُمــستشـــِرفاً	 

	د�عَب:	ماَزَح	ول�َعَب.	

	َخو�ِفَق:	ُمْضَطِرباٍت.					

قة:	ناَحْت	�لحمامُة، 	ناَحْت	ُمَطوَّ  
			هدلت،	ورّددت	صوتها.
 �لَهديَل:	َصْوَت	�لَحماِم.	

	ما	َيْسَتْهوي  َمفـــاتِن:	كُلُّ

	وَيْجِذُب،	مفردها:	َمْفَتن.
 َصــْفصافٌة:َشَجَرٌة	َتْنُبُت	ِعْند

َمجاري	�لمياه،	�لجمع	َصْفصاف.		

	�لدُّجى:	سو�ُد	�للّيل	وُظْلَمُتُه.  

	�أْطِرُق:	�أْسُكت.	

ـَــر:	�لّضيق،	و�لَملل. 	�لّضج

	�لّسَحُر:	ساعة	من	ساعات	�للّيل،	

تقع	قَُبيَل	�لفجر.

	ُمْسَتْشــِرفاً:	ُمْنَتِظر�ً.
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آتَِية:  �أّول�ً-	نجيُب	َعِن	�ل�أسئلِة	�ل�

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

أبياِت؟ ُة	في	�ل� 			�أ-	ما	�لفكرُة	�لعامَّ

   ١-	َوْصُف	�لطّبيعِة	في	�لقريِة	و�لتّغنّي	بِسْحِرها.					2-	َغَزُل	�لّشاعِر	بَِمْحبوَبِته	بَِوْصِف	َجمالِها.

   3-	ُهروُب	�لّشاعِر	ِمَن	�لُهموِم	�إلى	�أحضاِن	�لطّبيعِة.		٤-	�ْسِتْحضاُر	صورِة	�لمحبوبِة	في	�أحضاِن	�لطّبيعِة.

			ب-	ما	�لمكاُن	�لّذي	كاَن	�لّشاعر	يلجاأ	�إِليه	للتاأّمِل	و�لهروِب	ِمْن	َصَخِب	�لحياِة؟

  ١-	بيَن	�ل�أزهار	�لُمَتَفتِّحِة	و�ل�أشجاِر	�لباِسَقِة.								2-	َعلى	شاطِئ	�لنّْهِر،	َحْيُث	�لِمياُه	�لُمَتَدفِّقُة.

ماِء.		٤-	َتْحَت	َصْفصاَفٍة	و�ِرَفٍة	في	ُدجى	�للّيِل. َهبيَِّة،	وَتْحَت	قُبَِّة	�لسَّ ماِل	�لذَّ   3-	بيَن	كُثباِن	�لرِّ

؟ 			جـ-	َكْيَف	َتْبدو	�لطّبيعُة	في	�لنّصِّ

					2-		َسعيدًة	َتْبَعُث	�لتّفاؤَل	و�لطّماأنينَة. 			١-	كئيبًة	تُشاِرُك	�لّشاعَر	�أحز�نَُه.								

ِب	و�لّدْهَشِة. 					٤-		ُمْسَتْسِلَمًة	َوُمْفَعَمًة	بالتَّعجُّ َدًة	َور�ِفَضًة	لِْلَبَشِر.														   3	-	ُمَتَمرِّ

			د-	�أْيَن	كاَن	�لّشاعُر	ُيطالُِع	َوْجَه	محبوبِتِه؟

				2-	ِعْنَد	�لنّْهِر.		 	 	    ١-	َتْحَت	�لنّخيِل.											

					٤-	َبْيَن	�لّزهوِر. 	 	 	�لّصْفصاَفِة.							    3-	في	ِظلِّ

			هـ-َكْيَف	يبدو	�لّشاعُر	في	قوله:	�أُمـرُّ	بـَِعيني	ِخـلاَل	�لّسماِء؟

					3-	ُمَتشائِماً.											٤-	ُمَتفائِلاً.   ١-	ساِرحاً.															2-	ُمَفكِّر�ً	.								

ُد	�أنْفاَسها؟ 2 �أْيَن	كانَِت	�لطّيوُر	تَُردِّ

؟ 	ما	َسَبُب	نُو�ِح	�لَحمامِة،	َكما	َفِهْمنا	ِمَن	�لنّصِّ 3
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	َمتى	كاَن	�لّشاِعُر	َيعوُد	�إلى	بيِتِه؟ ٤

	لِماذ�	َسُيعاِوُد	�لّشاعُر	�لرُّجوَع	�إلى	�أْحضاِن	�لطَّبيَعِة؟ ٥

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

	؟ 	ِبَم	يوحي	َلنا	ُعْنو�ُن	�لّنصِّ ١

آتيِة:	 	نَُبيُِّن	َدل�لَة	�لِعبار�ِت	�ل� 2

	�لدُّجى	َوْحَشتي.	 	�إلى	�أن	َيَمــلَّ  

ـَـــــْر.	 	و�أْطِرُق	ُمْستغِرقاً	في	�لِفك  

ـَـــْر. 	َشـــريَد	�لفؤ�ِد	كئيَب	�لنَّـظ  

	ما	�لعاِطَفُة	�ّلتي	َسْيَطَرْت	َعلى	�لّشاِعِر	في	هذه	�ْلَقصيَدِة؟ 3

تيين: ُح	َجماَل	�لّتصويِر	في	�لبيتين	�ل�آ 	ُنَوضِّ ٤

ْحُب	َضْوَء	�لَقَمْر َجْر								وغاَزلَِت	�لسُّ 	�لشَّ 	�إذ�	د�َعَب	�لماَء	ِظلُّ

ـَـَبـْر 	شـِــر�ٍع	عـ ُل	كُـــلَّ 	َوَمرَّ	َعلى	�لنَّْهِر	َثْغُر	�لنّسيِم										ُيَقبــــِـّ

	�ْسِتْعماُل	�لّشاِعِر	�ْلَكثيُف	ِلُمْفَرد�ِت	�لّطبيَعِة؟	 	َعلاَم	َيُدلُّ ٥

	ثالثاً-	�للّغة:

١-	ما	َجْمُع	)�لَقَدر(	في	�لبيِت	�لثّالث؟

أْقد�ُر.											جـ-	�لُقُدر�ُت.											د-	�لَمقاِدُر.	 �أ-	�لَمقاديُر.							ب-	�ل�

2-	نُسّمي	َصْوَت	�لَحماِم	َهديلاً،	فماذ�	نقوُل	لَصوِت:	

	�لثّور؟												 	�لّشاة.		 	�لجمل.			 	�لغر�ب.		 	�لماء.			 	�لّشجر.					
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أد�ُة	�لّتي	�ْسُتعِمَلْت	في	َتْنبيِه	 آَيِة؟	َوما	�ل� أْمُر	�لّذي	نُبِّه	�إلَْيِه	في	�ل� آَيِة	�ل�أولى؟	َوما	�ل� 		َمِن	�لُمخاَطُب	في	�ل�

�لُمخاَطِب	�إلى	ما	ُيريُدُه	�لُمَتكلُِّم؟

أد�َة،	وتُسّمى	حرَف	�لنِّد�ِء	،	وَيتلوها	�لُمخاَطُب،	 ُن	َشيئْيِن:	�ل� آيِة	�ل�أولى	َيتضمَّ 	�أْسلوَب	�لِخطاِب	في	�ل� 	�إنَّ

وُيسّمى	�لُمنادى.

	ِمنها	. ُد	حرَف	�لنِّد�ِء	و�لُمنادى	في	كلٍّ أمِثلِة،	ونُحدِّ 			نعوُد	�إلى	بقيَِّة	�ل�

ِل	َعَلماً	ُمفرد�ً	)َمرَيُم(،	�أّي:	لْيَس	 أوَّ أمِثَلِة	�لّسابِقِة،	فُنلاِحُظ	�أنَُّه	جاَء	في	�لِمثاِل	�ل� ُل	�لُمنادى	في	�ل� 			نَتاأمَّ

	َعلى	ُغلاٍم	 ُمضافاً،	َول�	َشبيهاً	بالُمضاِف.	َوفي	�لِمثاِل	�لثّاني	جاَء	�لُمنادى	)غلاُم(	�ْسماً	نَِكرًة،	لكنَُّه	َيدلُّ

	 مِّ ٍد،	وِكلاُهما	جاَء	َمْبنّياً	َعلى	�لضَّ 	َعلى	َشيء	ُمعيٍَّن	�أْو	ُمحدَّ بِعْيِنِه،	)وتَُسّمى	نَِكَرًة	َمقصودًة(	�أْي:	�أنّها	َتدلُّ

	نَْصٍب.	َوقْد	َياأتي	َمبِنّياً	َعلى	ما	ُيرفُع	بِِه	)يا	ُمناِضلاِن،	ويا	عابِدوَن،	ويا	ُمسِلماُت(،	َفُيْبنى	َعلى	 في	َمحلِّ

ّم	في	 أنَُّه	َجمُع	ُمذكٍَّر	سالٌم،	َوعلى	�لضَّ أنُّه	مثنًّى،	َوعلى	�لو�ِو	في	)عابِدون(؛	ل� ألِف	في	)ُمناِضلان(؛	ل� �ل�

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

 القواعُد اللَُّغِويَُّة

النِّداُء

آتَِيَة: أمِثَلَة	�ل� 	نَقر�أ	�ل�

ٰكِعَِي ٤٣«.									)�آل	عمر�ن:٤3( ١-	قاَل	تعالى:	»َيَٰمۡرَيُم ٱۡقُنِت لَِرّبِِك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكِع َمَع ٱلرَّ
(-:	»يا	ُغلاُم،	�إّني	�أَعلُِّمَك	َكِلماٍت:	�حَفِظ	�لّلَه	يحفْظَك،	�حَفِظ	�لّلَه	َتِجْدُه	 2-	قاَل	َرسوُل	�لّلِه	-)

ُتجاَهَك«.																																																																						)سنن	�لّترِمذّي(

3-	�أِسْرَب	�لَقطا	َهْل	َمْن	ُمعيٍر	جناَحُه					َلَعّلي	�إلى	َمْن	َقْد	َهويُت	�أطيُر؟															)قيس	بن	�لُمَلّوح(

ناِعيَِّة،	ما	�أْحَوَجُكم	�إلى	ُمر�عاِة	َقو�ِعِد	�لّسلاَمِة! ٤-	يا	�أْرباَب	�لُمْنشاآِت	�لصِّ

٥-	�أْي	ُبَنّي،	ما	�لَحياُة	ِبلا	َذْوٍق؟	َوما	�لّدْنيا	ِبلا	َجماٍل؟

لاَمِة. 6-	�أيا	ساِئقًا	سّيارَتَك،	َعلْيَك	�تِّباَع	َقو�عِد	�لسَّ
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نسَتْنِتُج:

	�لّند�ُء:	َتنبيُه	�لمخاَطِب	ِلسماِع	ما	ُيريُدُه	�لُمتكلُِّم	ِبوساَطِة	َحرٍف	ِمن	�أحِرِف	�لنِّد�ِء،	وِمنها:	

كَثُر	 )�لَهمَزُة	َو�أي(،	وُتسَتعملاِن	للُمنادى	�لَقريِب،	و)�أيا(	للُمنادى	�لَبعيِد،	و)يا(،	َوِهَي	�ل�أ

ُشيوعًا،	وُتسَتعَمُل	للُمنادى	�لَقريِب	و�لَبعيِد.

	�لُمنادى:	�ل�سُم	�ّلذي	ُيذَكُر	بعَد	�أد�ِة	�لّند�ِء.

�إذ�	جاَء	ُمضافًا،مثل:	يا	َصلاَح	�لّديِن،	تاَقْت	لَك	 َياأتي	َعلى	حالْيِن:	منصوٍب،	 		�لُمنادى	

	َمْظلوٍم. �لبلاُد،	�أو	َشبيهًا	ِبالُمضاِف،	مثل:	يا	و�سعًا	سلطاُنه،	�نُصْر	ُكلَّ

،	�إّن	�لنجاَح	 	َنصٍب،	�إذ�	جاَء	َعلمًا	ُمفردً�،مثل:	يا	عليُّ 	َعلى	ما	ُيرَفُع	ِبِه	في	َمحلِّ 					َوَمبنيٍّ

ُمثابرٌة،	يا	علّيان،	�إّن	�لّنجاَح	مثابرٌة،	يا	علّيون،	�إّن	�لنجاَح	مثابرٌة،	�أْو	َنِكرًة	َمقصوَدًة	مثل:	

ّياَم	ُدَوٌل. ّياَم	ُدَوٌل،	يا	شامتون،	�إّن	�ل�أ ّياَم	ُدَوٌل،	يا	شامتان،	�إّن	�ل�أ يا	شامُت،	�إّن	�ل�أ

	�لُمنادى	في	هِذين	�لمثالين	جاَء	مبنّياً	لكونه	َعَلماً	�أو	 أنَُّه	جمُع	ُمؤنٍَّث	سِالٌم،	ونُلاِحُظ	�أنَّ )مسلماُت(؛	ل�

نكرًة	مقصودًة.

أْمِثَلِة:	�لثّالِث،	و�لّر�بِع،	و�لخامِس،	جاَء	ُمضافاً	�إلى	�ْسٍم	َبعَدُه،	َففي	�لِمثاِل	�لثّالِِث	)�أسرَب(:	 			وفي	�ل�

ُمنادى	ُمضاف	�إلى	�سم	ظاهٍر	)�لَقطا(،	َوفي	�لِمثاِل	�لّر�بِع	)�أْرباَب(:	ُمضاف	�أيضاً	�إلى	�سٍم	ظاهٍر	ُهَو	

(:	ُمضاف	�إلى	ياِء	�لُمتكلِّم،	�أّما	في	�لِمثاِل	�ل�أخيِر	فجاَء	�لُمنادى	 )�لُمنشاآت(،	َوفي	�لِمثال	�لخامِس	)ُبنيَّ

بِه	)سّيارَتَك(.	 بِالُمضاِف،	َفكلمُة	)سائقاً(:	�سم	فاعٍل،	َويعمُل	فيما	َبعَدُه	َفَنَصَب	هنا	َمفعول�ً	 َشبيهاً	

أمِثلِة	جاَء	َمنصوباً؛	لِكونِِه	ُمضافاً،	�أْو	َشبيهاً	بالُمضاِف. 	�لُمنادى	في	هِذِه	�ل� ونُلاِحُظ	�أنَّ
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،	�أنَت	في	ِجهاٍد. ١-	يا	قائَل	�لَحقِّ

عر�ِب. 	لَُه	مَن	�ل�إ كوِن،	ل�	َمحلَّ 	َعلى	�لسُّ يا:	حرُف	نِد�ٍء،	َمبنيٌّ

	قائَل:	ُمناًدى	َمنصوب،	َوعلامُة	نصِبِه	�لفْتحُة	�لظّاهَرُة	على	�آِخِرِه؛	وهو	ُمضاٌف.

ه	ِ�لَكسرُة	�لظّاهرُة	على	�آِخِرِه. :	ُمضاٌف	�إلْيِه	مجروٌر	َوعلامُة	جرِّ �لَحقِّ

،	�ْقَر�أ	�لرِّسالَة. 2-	يا	�أبا	عليٍّ

أْسماِء	�لَخمسِة،	وهو	ُمضاف.	 أنَُّه	مَن	�ل� ألُف؛	ل� 	�أبا:	ُمناًدى	منصوٌب،	وَعلامُة	نصِبِه	�ل�

ِه	�لَكسرُة. :	مضاٌف	�إليِه	َمجروٌر،	وَعلامُة	َجرِّ عليٍّ

رَس،	�أْبِشْر. 3-	�أيا	فاِهماً	�لدَّ

عر�ِب. 	لُه	مَن	�ل�إ كوِن،	ل�	َمحلَّ 	على	�لسُّ �أيا:	حرُف	ند�ٍء،	مبنيٌّ

�لفاعِل	 بالُمضاِف،	وفاعُل	�سِم	 أنَّه	شبيٌه	 ل� �لفتحُة؛	 ُمناًدى	منصوٌب،	وَعلامُة	نصِبِه	 فاِهماً:	

َضميٌر	ُمسَتِتٌر	تقديُرُه	�أنَت.

رَس:	مفعوٌل	بِه	منصوٌب،	وعلامُة	نصبِه	�لفتحُة	�لظّاهَرُة	على	�آِخِرِه. �لدَّ

٤-	يا	محّمُد،	تو�َضْع.

عر�ِب.	 	لَُه	مَن	�ل�إ كوِن،	ل�	َمحلَّ 	َعلى	�لسُّ يا:	حرُف	ند�ٍء،	َمبِنيٌّ

	نَصٍب. 	في	َمحلِّ مِّ 	َعلى	�لضَّ ُمحّمُد:	ُمناًدى،	مبنيٌّ

٥-	يا	ُمسلموَن،	�تَِّحدو�.

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

نماذُج اإْعرابّيٌة: 
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َتدريب	)١(

			نَستخرُج	�لُمنادى	فيما	ياأتي،	ونُبّيُن	نَوَعُه:

ۡقَت ٱلرُّۡءيَاۚٓ إِنَّا َكَذٰلَِك َنۡزِي ٱلُۡمۡحِسنَِي١٠٥«. إِبَۡرٰهِيُم ١٠٤ قَۡد َصدَّ ن َيٰٓ
َ
١-	قاَل	تعالى:	»َوَنَٰديَۡنُٰه أ

            )�لصافات:١0٤-	١0٥(

ْص	ما	ُيقاُل. 2-	يا	ُمشارُك،	�ْنَتبْه،	ولخِّ

3-	يا	طالَب	�لِعْلِم،	�ْجَتهْد.

ْندي( ْبقِ	ِعْقباُن												)�أبو	�لَبقاِء	�لرُّ ٤-	يا	ر�ِكبيَن	ِعتاَق	�لَخْيِل	ضاِمَرًة						كاأنَّها	في	َمجاِل	�لسَّ

َتدريب	)2(

	ِمّما	ياأتي،	ونُبيُِّن	ُحْكَمُه،	َوَعلامَة	�إعر�بِِه	�أْو	بِنائِِه: 			نَستخرُج	�لُمنادى	في	كُلٍّ

					)بشارة	�لخوري(	 ١-	يا	ِفَلسطيُن	�ّلتي	ِكدنا	ِلما								كابدْته	مْن	�أًسى	نْنسى	�أسانا								

سيُر!																	)�أبو	فر�س	�لَحْمد�ني( 			ِبُكْرٍه	ِمْنِك	ما	َلقَي	�ل�أ سيِر	َسقاِك	َغْيٌث	 	�ل�أ 2-	�أيا	�أمَّ

ْذُن	تعشُق	قبَل	�لعْيِن	�أْحيانا													)بّشار	بن	برد( 	عاِشقٌة			و�ل�أ 3-	يا	قوُم	�أْذني	ِلبعِض	�لحيِّ

٤-	يا	ُمطيعًا	و�لدْيه،	ُجزيَت	خْيرً�.

٥-	يا	مناضلاِن،	�رَفعا	�لَعَلَم.

َتدريب	)3(

كِل: بيَه	بالمضاِف	�إلى	مناًدى	مضاٍف،	ونَضِبُطُه	بالشَّ 			نُحّوُل	�لُمنادى	�لشَّ

ْر. 2-	يا	قائدً�	�لّسّيارَة،	ل�	َتتهوَّ 	 ١-	�أيا	و�ِسعًا	َصدُرُه،	سيجزيَك	�لّلُه	خْيرً�.	

٤-	يا	باِنيًا	ُمستقبَلَك،	َسُتدِرُك	غايَتَك. 	 دِب،	�أْتِحْفنا	بَطر�ئِفِه.	 3-	يا	قارئًا	ُكتَب	�ل�أ

٥-	يا	ضاِحكًا	ِسنُُّه،	قْد	�أْسَعْدَتنا	باْبِتسامِتَك.

 تدريباٌت: 
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َتدريب	)٤(

ُن	ُجَملاً	ِمن	�إنشائِنا	َتشتمُل	على	ما	ياأتي: 		نُكوِّ

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

َتدريب	)٥(

		نُعرُب	ما	تحَته	ُخطوط	فيما	ياأتي:

. ديَق	�لَوفيَّ 2-	�أْي	صالُح،	�ختِر	�لصَّ 	 جياِل،	�أبشْر	بالَفوِز.	 ١-	�أُمعلَِّم	�ل�أ

لَع. 3-	�أيا	بائُع،	ل�	تحَتِكِر	�لسِّ

*	نَْختاُر	�لَكِلَمَة	�لُمناِسَبَة	لِمْلء	�لفر�ِغ	ِمّما	َبْيَن	�لقوسْيِن	فيما	َياأْتي:

	ِمثَل	خالِد	بِن	�لوليِد.																					)كونو�،	كونو( باِب	 ١-	َمْعَشَر	�لشَّ

								)�ألو،	�أولو( 	 	َعْزٍم	شديٍد.														 2-	�لُمجاِهدون	

	طالباِن	ُمؤّدبان	وُمْجَتِهد�ِن.																																			)هاذ�ن،	هذ�ن( 	-3

				)لكّن،	ل�كّن( 	 	 	 بة.		 		قو�َعدُه	ُمَتَشعِّ ٤-	�لنَّْحُو	َسْهٌل،		

					)َعْمرو،	َعْمُر( 	 	بُن	�لعاِص	ِمْن	ُدهاِة	�لَعَرِب.										 	-٥

								)�بُن،	بُن( 	َعْبُد	�للِه	خاَتُم	�لنَّبّييَن.																	 ٌد	 6-	ُمَحمَّ

	�أبي	َبْكٍر	بِذ�ِت	�لنِّطاَقيِن.																						)بنُة،	�بنُة( َبْت	�أْسماُء	 7-	لُقِّ

ثوَك؟	َفما	ر�ٍء	َكَمْن	َسِمعا		)�بَن،	بَن( 	�لِكر�ِم	�أل�	َتدنو	َفُتْبِصَر	ما					َقْد	َحدَّ ٨-	يا	

ملاء:  ال�إ



60

اآداٌب اْجِتماعيٌة الَوحدُة  
 الّسادسة

أْخلاِق،	َفهي	ِعماُد	َبقائِها،	َوسَبُب	نجاِح	�لَعلاقاِت	بْيَن	�أفر�ِدها،	 آد�ِب،	و�ل� َتحيا	�لُمجَتَمعاُت	كُلُّها	بِال�

	زماٍن	ومكاٍن،	وهذِه	�ل�آد�ُب	ضروريٌَّة	لِلاأفر�ِد	و�لَجماعاِت،	بِها	َتْنَتِشُر	 وتَُشكُِّل	َمْنَهَج	حياٍة	ُمتكاِملاً	َيْصلُُح	لُِكلِّ

روِر.	 	�لَفضيلُة،	وَيكوُن	�لُمجَتَمُع	في	مناأًى	ِمَن	�لِفَتِن	و�لشُّ �لَمحّبُة،	وَتُعمُّ

لوكاِت	 ُر	ِمْن	بعِض	�لسُّ آد�ِب،	فَتدعو	�إلْيها،	وتُحذِّ و�ل�أحاديُث	�لّتي	بْيَن	�أيدينا	َتَتناوُل	بعضاً	ِمْن	هذِه	�ل�

ويِة.	 �ل�ْجتماعّيِة	َغْيِر	�لسَّ

	�للََّه	َتعالى	َيقوُل	 	َعْن	�أبي	ُهَرْيَرَة	-َرِضَي	�للَُّه	َعْنُه-	قاَل:	قاَل	َرسوُل	�للَِّه	-	َصلّى	�للَُّه	َعَلْيِه	َوَسلََّم	-:	»�إِنَّ ١

،	َكْيَف	�أعوُدَك	َو�أنَْت	 َيْوَم	�لقياَمِة:	يا	ْبَن	�آَدَم،	َمِرْضُت	َفَلْم	َتُعْدني.	قاَل:	يا	َربِّ

	َعْبدي	فُلاناً	َمِرَض	َفَلْم	َتُعْدُه،	�أما	َعِلْمَت	 	�لعالَميَن؟!	قاَل:	�أما	َعِلْمَت	�أنَّ َربُّ

	 ،	َكْيَف	�أْطِعُمَك	َو�أنَْت	َربُّ �أنََّك	لَْو	ُعْدَتُه	لََوَجْدَتني	ِعْنَدُه؟	يا	ْبَن	�آَدَم،	�ْسَتْطَعْمُتَك	َفَلْم	تُْطِعْمني.	قاَل:	يا	َربِّ

�أْطَعْمَتُه	لََوَجْدَت	 لَْو	 �أنََّك	 �أنَُّه	�ْسَتْطَعَمَك	َعْبدي	فُلاٌن	َفَلْم	تُْطِعْمُه؟	�أما	َعِلْمَت	 �لعالَميَن؟!	قاَل:	�أما	َعِلْمَت	

	�لعالَميَن؟!	قاَل:	 ،	َكْيَف	�أْسقيَك	َو�أنَْت	َربُّ ذلَِك	ِعْندي؟	يا	ْبَن	�آَدَم،	�ْسَتْسَقْيُتَك	َفَلْم	َتْسِقني.	قاَل:	يا	َربِّ

		 	 �ْسَتْسقاَك	َعْبدي	فُلاٌن	َفَلْم	َتْسِقِه،	�أما	�إِنََّك	لَْو	َسَقْيَتُه	َوَجْدَت	ذلَِك	ِعْندي«.													

                                                   )حديٌث	قُُدسّي:	َرَو�ُه	ُمْسِلم(

	-	َرِضَي	�للَُّه	َعْنُه	-	قاَل:	»َبْينما	نَْحُن	ِعْنَد	َرسوِل	�للَِّه	-	َصلّى	 	َعْن	�أبي	�أَسْيٍد	مالك	بن	َربيعة	�لّساِعِديِّ 2

�للُّه	َعَلْيِه	َوَسلََّم	-	�إِْذ	جاَءه	َرُجٌل	ِمْن	َبني	َسَلَمَة،	َفقاَل:	يا	َرسوَل	�للِّه،	

لاُة	 	شيٌء	�أَبرُُّهما	بِِه	َبْعَد	َمْوتِِهما؟	قاَل:	»	نََعْم،	�لصَّ 	�أَبَويَّ َهْل	َبِقَي	ِمْن	بِرِّ

َعَلْيِهما،	َو�لِ�ْسِتْغفاُر	لَُهما،	َو�إِنْفاُذ	َعْهِدِهما	ِمْن	َبْعِدِهما،	َوِصَلُة	�لرَِّحِم	

			)َرو�ُه	�أبو	د�ود( 	 	 	 	 	 �لَّتي	َل�	توَصُل	�إِلّ�	بِِهما،	َو�إِْكر�ُم	َصديِقِهما«.	

  َتُعْدني:	َتُزْرني.

	�أَبرُُّهما:	�أِصلُُهما	َو�أْحِسُن	�إِلَْيِهما.   

	�إِنَْفاُذ	َعْهِدِهما:	�إِْمضاُء	َوِصيَِّتِهما.  
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	َرسوَل	�للَِّه	-َصلّى	�للُه	 	َعْن	�أبي	ُهَرْيَرَة	-َرضي	�للُه	َعْنُه-	�أنَّ 3

�لَْحديِث،	 �أْكَذُب	 	 	�لظَّنَّ ،	فانَّ َعَلْيِه	َوَسلََّم-	قاَل:	»�إياكُْم	و�لظَّنَّ

َتباَغضو�،	َول�َ	 سو�،	َول�َ	َتحاَسدو�،	َول�َ	 َتَجسَّ سو�،	َول�َ	 َتَحسَّ َول�َ	

َتد�َبرو�،	َوكونو�	ِعباَد	�للَِّه	�إِْخو�ناً«.																		)رو�ه	�لُبخارّي(                           

         

                                  

 �لظّّن:	�ل�عتقاُد	بَِغْيِر	دليٍل.

عُي	في	 س،	وهو	�لسَّ سو�:	من	�لتََّحسُّ  َتَحسَّ
جْمِع	�ل�أخباِر.

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

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

،	َرِضي	�للَُّه	َعْنُه،	قاَل:	»َبْيَنما	نَْحُن	في	َسَفٍر	َمَع	َرسوِل	�للَِّه	-	َصلّى	�للُّه	 		َعْن	�أبي	َسعيٍد	�لُْخْدِريِّ ٤

َيميناً	 َبَصَرُه	 َيْصِرُف	 َفَجَعَل	 ر�ِحَلٍة	 َعلى	 َرُجٌل	 �إِْذ	جاَءُه	 	- َوَسلََّم	 َعَلْيِه	

َوِشمال�ً،	َفقاَل	َرسوُل	�للِّه	-	َصلّى	�للُّه	َعَلْيِه	َوَسلََّم	-:	»َمْن	كاَن	َمَعُه 

َفْضُل	َظْهٍر	َفْلَيُعْد	بِِه	َعلى	َمْن	ل�	َظْهَر	لَه،وَمْن	كاَن	لَُه	َفْضُل	ز�ٍد	َفْلَيُعْد	

بِِه	َعلى	َمْن	ل�	ز�َد	لَُه،		قاَل:	َفَذَكَر	ِمْن	�أْصناِف	�لماِل	ما	َذكَر،	َحتّى	

		 	 أَحٍد	ِمنّا	في	َفْضٍل«.													 	لِ� َر�أْينا	�أنَُّه	ل�	َحقَّ

                )َرو�ُه	ُمْسِلم(

	َيْصِرُف	َبَصَرُه:	ينظُر	�إلى	َمْن	َحْولَُه	   
				َطَلباً	للَعْوِن	و�لمساعدِة.

	َفْضُل:	َز�ئِد	َعلى	حاَجِة	صاِحِبه.

	َفْلَيُعْد	به:	فليتصّدق	به.

	َر�أْينا:	َظَننّا.

  بو�ئِق:	ُمفردها	بائِقة،	وهي	

رور. �لشُّ
	�لنَّبي	-َصلّى	�للُه	َعَلْيِه	َوَسلََّم-	قاَل:	 	َعْن	�أبي	ُهَرْيَرَة	-َرضي	�للُه	َعْنُه-	�أنَّ ٥

»و�للِه	ل�	ُيْؤِمُن،	و�للِه	ل�	ُيْؤِمُن،	و�للِه	ل�	ُيْؤِمُن،	قيَل:	َمْن	يا	َرسوَل	�للِه؟	قاَل:	

»�لَّذي	ل�	ياأَمُن	جاُرُه	َبو�ئَِقُه«.

                )ُمتََّفٌق	َعَلْيِه(
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية: أْسئَلِة	�ل�  �أّول�ً-	نجيُب	َعِن	�ل�

حيَحِة	فيما	َياأْتي: حيَحِة،	َو�إِشاَرَة	)×(	�أماَم	�لِعباَرِة	َغْيِر	�لصَّ 	نََضُع	�إِشاَرَة	)√(	�أماَم	�لِعباَرِة	�لصَّ ١

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

)								( نساِن	بِو�لدْيِه	ينَتهي	بِموتِِهما.																																										 ب-	بِرُّ	�ل�إ

ج-	�لَمْقصوُد	بِـ	)َظْهٍر(	في	ِعبارِة	»َمْن	كاَن	َمَعُه	َفْضُل	َظْهٍر	َفْلَيُعْد	بِِه	َعلى	َمْن	ل�	َظْهَر	لَه«	هو	

																									)								( 	 	 	 	 	 	 	 	 �لماُل.	

)								( ْن	ُيسبُِّب	�ل�أذى	لِجير�نِِه.																									 يماِن	َعمَّ د-	نَفى	�لّرسوُل	ِصَفَة	�ل�إ

	ِمّما	ياأتي: 	نَُعيُِّن	�لَحديَث	�لّذي	يدوُر	َحْوَل	كُلٍّ 2

	�لجاِر.		 �أ	-	َحقِّ

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

ج-	َفْضِل	عيادة	�لمريِض.

يثاِر،	ومو�ساِة	�ل�آخريَن. د-	�ل�إ

أّوِل. 		نَْذكُُر	�لفئاِت	�لّتي	حثّنا	�للُه	سبحانَه	وتعالى	على	�ل�هتماِم	بها	في	�لحديِث	�ل� 3

	�لو�لديِن	َبْعَد	موتِِهما. 		نَْذكُُر	ُصَوَر	بِرِّ ٤

أموَر	�لّتي	نَهانا	عنها	�لحديُث	�لخامُس. ُد	�ل� 		نَُعدِّ ٥

آتيِة: آياِت	�ل� 	�آيٍة	ِمَن	�ل� 		نَْسَتْخِرُج	من	�ل�أحاديِث	ما	يتّفُق	وَمعنى	كُلِّ 6

سر�ء:2٤( �أ-	قال	تعالى:	﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ   ۋ ﴾																																			)�ل�إ

ب-	قال	َتعالى:	﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ  پ پ  ڀ  ڀ﴾     )�لحجر�ت:١2(

ج-	قال	تعالى:	﴿ گ  گ    ڳ      ڳ  ڳ﴾																															)�لحديد:	7(
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آتَِيِة: أْسِئَلِة	�ل� 	نُجيُب	َعِن	�ل�  ثانياً-	نَفكُِّر،	ثُمَّ

ُح	�رتباَط	�لحديِث	�لثّاني	بقولِه	:	»�إذ�	ماَت	�ْبُن	�آَدَم	�نَْقَطَع	َعَملُُه	�إلّ�	ِمْن	َثلاٍث:	 	نَوضِّ ١

َصَدَقٍة	جاريٍة،	َوِعْلٍم	ُيْنَتَفُع	بِِه	ِمْن	َبْعِدِه،	َوَولٍَد	صالٍِح	َيْدعو	لَُه«.														)متّفٌق	عليه(

أَحٍد	ِمنّا	في	َفْضٍل«. 	لِ� آتيَة:	»َحتّى	ر�أْينا	�أنَُّه	ل�	َحقَّ 	نُفّسُر	�لعبارَة	�ل� 2

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

	ِمّما	ياأتي: ُح	�لمقصوَد	بُِكلٍّ 	نوضِّ ٤

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

ب-	»َفَجَعَل	َيْصِرُف	َبَصَرُه	َيميناً	َوِشمال�ً«.

	�أْكَذُب	�لَْحديِث«. 	�لظَّنَّ ،	فانَّ ج-	»�إياكُْم	و�لظَّنَّ

أّوِل،	و�لثّالِث. 	في	�لحديَثْيِن	�ل� 	نَُبيُِّن	ُصَوَر	�لتّكافُِل	�ل�ْجِتماعيِّ ٥

	ثالثاً-	�للَُّغُة:

أقو�ِس	فيما	ياأتي: جاَبَة	�لّصحيَحة	مّما	َبْيَن	�ل� ١-		نَختاُر	�ل�إ

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

َفَلْم	 فُلاٌن	 َعْبدي	 )�ْسَتسقى(	في	ُجملِة:	»�ْسَتْسقاَك	 �لّزيادة	في	 ِمَن	 �لُمستفاُد	 �لَمْعنى	 ما	 ب-	

			)�لطّلُب،	�لُمشاركُة،	�لُمبالََغُة( 	 	 	 	 	 	 َتْسِقِه«؟	

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

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

	نُعّيُن	�ْسَمُه،	وخَبَرُه	فيما	ياأتي: 2-	نسَتْخِرُج	�لحرَف	�لنّاِسَخ،	ثُمَّ

	َعْبِدَي	فُلاناً	َمِرَض	َفَلْم	َتُعْدُه؟«. 	»�أما	َعِلْمَت	�أنَّ
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َنشاٌط:

نَعوُد	�إِلى	َبعِض	كُُتِب	�ل�أحاديِث	�لَنَبويَِّة	�لّشريفِة،	ثُّم	نَْسَتخرُج	ِمْنها	ثلاثَة	�أحاديَث	حوَل	

حساِن	�إلى	�لجاِر.	 �ل�إ

 القواعُد اللَُّغِويَُّة

ال�ْسِتْثناء

ُل	ما	تْحَتُه	ُخطوٌط	فيما	ياأْتي:  نَْقر�أ،	َونََتاأمَّ

ال�ْسِتْثناء بـ )غير، سوى(ال�ْسِتْثناء بـ )اإل�(

َل�ً َل�ًاأوَّ اأوَّ

أْصِدقاُء	�إلّ�	خالِد�ً. أْصِدقاُء	َغيَر/	ِسوى	خالٍِد.-	عاَد	�ل� -	عاَد	�ل�

ثانيًاثانيًا

�أ-	ما	عاَد	�ل�أصدقاُء	�إلّ�	خالٌد/	خالد�ً.

أْصِدقاُء	�إل�	خالٌِد/	خالِد�ً؟ ب-	هل	عاَد	�ل�

أْصِدقاُء	�إل�	خالٌِد/	خالِد�ً. 	ج-	ما	عاَد	�ل�

�أ-	ما	عاَد	�ل�أصدقاُء	َغيُر/َغيَر	خالٍد.

أْصِدقاُء	َغْيُر/	َغْيَر	خالٍِد؟ ب-	َهْل	عاَد	�ل�

أْصِدقاُء	َغْيُر/	َغْيَر	خالٍِد. ج-	ما	عاَد	�ل�

ثالثًاثالثًا

�أ-	ما	عاَد	�إل�	خالٌِد.

ب-	هل	عاَد	�إل�	خالٌِد؟

ج-	ما	ر�أْيُت	�إل�	خالِد�ً.

�أ-	ما	عاَد	َغْيُر	خالٍِد.

ب-	هل	عاَد	َغْيُر	خالٍِد؟

ج-	ما	ر�أْيُت	َغْيَر	خالٍِد.
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	 �إذ�	تاأّملُت	معنى	)عاَد	�ل�أصدقاُء	�إلّ�	خالد�ً.(	في	�لعموِد	�ل�أيمن	من	�لمجموعِة	�ل�أولى،	عرفُت	�أنَّ

	�ل�أصدقاء	قد	عادو�	باستثناء	خالد،	وُيسّمى	هذ�	�ل�أسلوُب	�أسلوَب	�ل�ستثناء،	ويتكّوُن	 �لُمر�د	هو	�أنَّ	كلَّ

من	ثلاثِة	عناصَر	رئيسٍة	هي:

�أ-	�لُمستثنى	ِمْنُه،	وهو	كلمة	)	�ل�أصدقاء(	في	هذه	�لجملة.

ب-	�أد�ة	�ل�ستثناء،	وهي	)�إلّ�(	في	هذه	�لجملة.

جـ-	�لُمستثنى،	وهو	)خالد�ً(	في	هذه	�لجملة	�أيضاً.

وُيسّمى	�ل�ستثناُء	�لذي	ُيذكر	فيه	�لُمستثنى	منه	�ل�ستثناَء	�لتامَّ،	فاإْن	كان	غيَر	مسبوٍق	بنفي،	�أو	بنهي،	

�أو	�ستفهام،	سّمي	�ستثناًء	تاّماً	موجباً،	وُيلاحُظ	�أنَّ	حكَم	�لُمستثنى	في	ِمثِل	هذه	�لحالة،	عندما	تكون	

�أد�ة	�ل�ستثناء	)�إلّ�(	هو	وجوب	�لنصب.

	عناصَر	�ل�ستثناء	�لثلاثَة	قد	تو�فرت	 و�إذ�	تاأملنا	�أمثلة	�لمجموعة	�لثانية	في	�لعمود	�ل�أيمن،	وجدنا	�أنَّ

أمثلة	ُسبقت	بنفي	)ما(،	�أو	باستفهام	)	هل(،	وُيسّمى	مثل	هذ�	�للون	من	�ل�ستثناء	 فيها،	غير	�أنَّ	هذه	�ل�

�ل�ستثناء	�لتام	غير	�لموجب،	وحكم	�لمستثنى	فيه	�أنَّه	يجوُز	�أْن	َيكوَن	بدل�ً،	�أو	ينصب	على	�ل�ستثناء.

	جملة	منها	من	�لمستثنى	منه،	وتقدم	 �أّما	�أمثلة	�لمجموعة	�لثالثة	في	�لعمود	�ل�أيمن،	فقد	خلت	كلُّ

عليها	نفي	�أو	�ستفهام،	وُيسمى	هذ�	�للون	من	�ل�ستثناء	�ل�ستثناء	�لُمفرَّغ؛	�أي	�أن	ما	قبل)�إلّ�(	يتفرَُّغ	

للعمل	فيما	بعدها،	فكاأنّها	غيُر	موجودة،	فـ	)خالد(	في	�لجملة	)�أ(	فاعل،	وكذلك	في	�لجملة	)ب(،	

وهو	في	�لجملة	)ج(	مفعول	به،	وهو	ما	يسّمى	�أسلوب	�لحصر	في	�للّغة.

	جملة	من	جملها	قد	�شتملت	 و�إذ�	نظرنا	�إلى	�لمجموعة	�ل�أولى	في	�لعمود	�ل�أيسر،	وجدنا	�أنَّ	كلَّ

�لحقيقة	 في	 ومستثنى	 سوى(،	 �أو	 )غير	 وهي	 �ل�ستثناء	 و�أد�ة	 )�ل�أصدقاء(،	 وهو	 منه،	 �لمستثنى	 على	

ضافة،	فتجّر�ن	ما	بعدهما،	وتاأخذ�ن	حكم	 )خالد(،	غير	�أنَّ	كلمَتي	غير	وسوى	من	�لكلمات	�لو�جبة	�ل�إ

أّن	 �لمستثنى	�لو�قع	بعد	�إل�،	فهما	في	كّل	جملة	من	جمل	�لمجموعة	�ل�أولى	منصوبتان	على	�ل�ستثناء؛	ل�

�ل�ستثناء	تامّ	موجب.

نُناقُِش َونُلاِحُظ 
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	�أد�ة	�ل�ستثناء	هي	غير	�أو	 	�لمستثنى	منه	موجود،	و�أنَّ وفي	�لمجموعة	�لثانية	من	�لعمود	�ل�أيسر،	نجد	�أنَّ

تباع	 سوى،	لكن	�ل�ستثناء	تامّ	غير	موجب،	فيجوز	في	)غير(		ما	يجوز	فيما	بعد	)	�إلّ�(	لو	وجدت،	وهو	�ل�إ

أمثلة	بدل�ً	�أو	مستثنى،	و�لبدُل	هو	�أحُد	 على	�أنَّه	بدل،	�أو	�لنصب	على	�ل�ستثناء،	فتعرب	)	غير(	في	هذه	�ل�

عر�ب. �لتو�بع؛	�أي	�أنَّه	يتبع	متبوعه	)	�لمستثنى	منه(	هنا	في	�ل�إ

وفي	�لمجموعة	�لثالثة	في	�لعمود	�ل�أيسر،	نجد	�أّن	�لمستثنى	منه	قد	ُحذف،	وقد	ُسبقت	�لجملة	بنفي	

�أو	شبه	�لنفي)	�ل�ستفهام(،	فال�ستثناء	ُمفّرغ،	فتعرب	غير	في	�لجملتين)�أ،ب(	فاعلاً،	وفي	�لجملة	)	ج(	

مفعول�ً	به.

نسَتْنِتُج:

	�ل�ستثناء:	�إخر�ج	ما	بعد	)�إلّ�(	و�أخو�تها	من	حكم	ما	قبلها.   

	يتكّون	�أسلوُب	�ل�ستثناء	من	ثلاثِة	عناصَر	رئيسٍة،	هي:  

�أ-	�لمستثنى	منه،	مثل:	فاز	�لمشاركون	في	�لمسابقة	�إلّ�	و�حدً�.

ب-	�أد�ة	�ل�ستثناء:	�إلّ�،	غير،	سوى.

ج-	مستثنى:	فاز	�لمشاركون	�إلّ�	و�حدً�.

اأنواع ال�ستثناء:

�أ-�ل�ستثناء	�لتامّ	�لموجب:	وهو	ما	ُذِكَر	فيه	�لمستثنى	منه،	ولم	يتقدم	عليه	نفٌي،	�أو	نَهٌي،	�أو	�ستفهام،	

أْزهاُر	�إل�	َزْهَرًة. وحكم	ما	بعد	)�إلّ�(	وجوب	�لنصب،	مثل:	َتَفتََّحْت	�ل�

�أو	 نهي،	 �أو	 نفي،	 عليه	 وتقّدم	 منه،	 �لمستثنى	 فيه	 ما	ذكر	 وهو	 �لموجب:	 غير	 �لتامّ	 �ل�ستثناء	 ب-	

�ستفهام،	وحكم	ما	بعد	)�إلّ�(	جو�ز	�إعر�به	بدل�ً	من	�لُمستثنى	منه،	�أو	نصبه	على	�ل�ستثناء،	مثل:	ما	

	�أحد�ً	�إل�	نفَسك. تقّدم	�أحد	�إلّ�	علّي/	علّياً،	هل	تاأخر	�أحد	�إل�	هاشٌم/	هاشماً،	ل�	تلوَمنَّ

ج-	�ل�ستثناء	�لُمفرَّغ	)�لحصر(:	وهو	ما	ُحِذَف	فيه	�لُمستثنى	منه،	وقد	تقّدم	عليه	نفي،	�أو	ما	يشبه	

�لنفي،	ويكوُن	�إعر�به	َوْفَق	موقعه	في	�لكلام،	مثل:ما	نجحْت	�إلّ�	سعاد،	هل	تفوقْت	�إيماُن؟
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اأدوات ال�ستثناء:

عر�ب. �أ-	)�إلّ�(:	وهي	حرف	�ستثناء	مبنّي	على	�لسكون،	ل�	محل	له	من	�ل�إ

)غير،	 هما	 و�أّما	 بهما،	 مجرور	 بعدهما	 فما	 ضافة،	 �ل�إ و�جبا	 �سمان	 وهما	 )سوى(:	 )غير(،	 ب-	

وسوى(	فحكمهما	في	باب	�ل�ستثناء	هو	حكم	�لمستثنى	بعد	)�إلّ�(،	مثل:صّفق	�لطلاب	

غيَر	عصاٍم،	ما	صفق	�لطلاب	غيُر/	غيَر	عصاٍم،	وهل	حضر	غيُر	عصاٍم؟

فائدٌة

،	�إِذ�	لم	تُْسَبق	بِـ	 من	�أدو�ت	�ل�ستثناء	)عد�،	وخلا،	وحاشا(:	و�ل�أرجح	�عتبارها	�أحرَف	جرٍّ

)ما(،	مثل:	نزَل	�لّركّاُب	خلا/عد�	و�حٍد،	فاإذ�	ُسِبقت	بِـ	)ما(	�لمصدرية	فهي	في	�لّر�جح	

	منهما	على	�أنَّه	مفعول	به	 �أفعال،	يكون	فاعلُهما	مستتر�ً	وجوباً،	وينصب	�ل�سم	بعد	كلٍّ

للفعل،	مثل:	عاَد	�لمسافرون	ماخلا/ما	عد�	سالماً.

نماذُج اإْعرابّيٌة:  

١-	�أْثَمرِت	�ل�أْشجاُر	�إلّ�	َشَجَرًة.

�ل�أشجار:	فاعل	مرفوع،	وعلامة	رفعه	�لضمة	�لظاهرة	على	�آخره.

عر�ب. �إلّ�:	حرف	�ستثناء،	مبنّي	على	�لسكون،	ل�	محل	له	من	�ل�إ

شجرة:	مستثنى	منصوب،	وعلامة	نصبه	�لفتحة	�لظاهرة	على	�آخره.

2-	ما	�أثمرت	�ل�أشجار	غيُر/	غيَر	شجرة.

غيُر:	بدل	من	)�ل�أشجار(	مرفوع،	وعلامة	رفعه	�لضمة	�لظاهرة	على	�آخره.
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 تدريباٌت: 

َتدريب	)١(

جاَبَة	�لّصحيَحَة	فيما	َياأْتي:   نَْختاُر	�ل�إ

١-	ماذ�	نَْعني	بال�ْستثناِء	�لُمَفرَِّغ؟

�أ-	ما	ُحِذَف	فيِه	�لُمْسَتْثنى.																		ب-	ما	ُحِذَف	فيِه	�لُمْسَتْثنى	ِمْنُه.	

ج-	ما	ُذِكَر	فيِه	�لُمْسَتْثنى	ِمْنُه.																	د-	ما	ُحِذَف	فيِه	�أد�ُة	�ل�سِتْثناِء.

آتيِة	لَْيَسْت	ِمْن	�أَدو�ِت	�ل�ْسِتْثناِء؟ 	�ل� 2-	�أيُّ

	�أ-	ِسوى.																ب-	غير																			ج-	�إّل�.																				د-	�إّنما.	

3-	ماذ�	ُيْعَرُب	�ل�ْسُم	�لو�ِقُع	َبْعَد	�إلّ�	في	�ل�ْسِتْثناِء	�لتّامِّ	�لموجِب؟

	�أ-	ُمْسَتْثنى.																			ب-	بدلً�.													ج-	حالً�.															د-	فاعلًا.							

آتَِيِة	ُيْعَرُب	فيها	�ل�ْسُم	�لو�قُع	َبْعَد	�إلّ�	بَِوْجهين؟ ٤-		�أّي	�لُجَمِل	�ل�

تي	�إّل�	�ل�أصدقاء. ب.															ب-	لم	ُيَو�ِسني	في	ِشدَّ َدباَء	�إّل�	�لُمَتَكسِّ 	�ل�أ �أ-	ُنِحبُّ

ج-	ل�	ُتْعِجُبني	�لُكُتُب	�إِّل�	�لّناِفع.													د-	ل�	َتْلَق	�أخاَك	�إّل�	ِبَوْجٍه	باِسٍم.	

غيَر:	مستثنى	منصوب،	وعلامة	نصبه	�لفتحة	�لظاهرة	على	�آخره.

3-ما	نََزَل	ِمَن	�لقاِرِب	�إلّ�	�أْحَمُد.

�أحمُد:	فاعل	مرفوع،	وعلامة	رفعه	�لضمة	�لظاهرة	على	�آخره.
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َتدريب	)3(

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

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

ْخلاِق. 	بال�أ عوُب	�إِل�َّ ب-	ل�	َتسوُد	�لشُّ

ج-	�أْحَتِرُم	�لّناَس	سوى	صاِحِب	�لَوْجَهْيِن.

َر	ِلْلَجميِل	�إنساٌن	�إِّل�	�لجاِحُد. 	د-	َلْن	َيَتَنكَّ

هـ-	َهْل	ُيماري	في	�لحقيقِة	�إْنساٌن	غيَر	�لُمكابِر؟

َتدريب	)2(

  	نُبّيُن	�أْركاَن	�ل�ْسِتْثناِء	فيما	ياأْتي:

								�أ-	قال	َتعالى:	﴿ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ﴾												)�لزخرف:	67(

	�أَحٌد	غيُر	�لظّالِم.			 ْصغاَء	لِْلَحقِّ 								ب-	ل�	َيْرِفُض	�ل�إ

	�لِبحاِر	�إلّ�	�لَبْحَر	�لَميَِّت. 								ج-	تعيُش	�ل�أسماُك	في	كُلِّ

أْعد�ِء. 	�لَمصائِب	َتهوُن	على	�لَفتى	َغْيَر	َشماَتِة	�ل� 								د-	كُلُّ

								هـ-	�أنَْهِت	�لِفَرُق	�لّرياضّيُة	َتْدريباتِها	ِسوى	َفريٍق	و�ِحٍد.

َتدريب	)٤(

	نُْعِرُب	ما	َتْحَتُه	خطوط	فيما	َياأْتي:

قون	َجو�ِئَزُهم	�إِّل�	�ثَنْيِن	كانا	في	ِرْحَلٍة. �أ-	َتَسّلَم	�لُمَتفوِّ

	�لطلبة	�لو�ِجباِت	ِسوى	�ْثنْين. ب-	َحلَّ

ْرَس	�أحٌد	غيُر	جابٍر. ج-	ما	َحَضَر	�لدَّ

ل:	١-2( مِّ 									)�لمزَّ 	 َۡل إِلَّ قَلِيٗل٢«			 َها ٱلُۡمزّمُِل ١ قُِم ٱلَّ يُّ
َ
أ د-	قال	تعالى:	»َيٰٓ
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التّقريُر

ُن	َقْدر�ً	ِمَن	�لَحقائِِق	و�لَمْعلوماِت	 	مفهوم	�لتّقريِر:	هو	َضْرٌب	ِمْن	ُضروِب	�لِكتابِة،	َيَتَضمَّ  

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

َمْقصوٍد.

	َمجال�ُت	�لتَّْقرير:

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

ٍف	 2-َوْصٌف	ِلحالٍة	ُمَعيََّنٍة	َكاأْن	َتكوُن	حاَلًة	َمرِضيًَّة	ِلَمريٍض،	�أْو	حاَلًة	قانونيًَّة	�أْو	حاَلَة	ُمَوظَّ

�أْو	َمْسؤوٍل.

3-	َوْصُف	ظاِهَرٍة	ِعْلِميٍَّة	فلسفيٍَّة.

 ٤-	ِكتابُة	َتْقريٍر	َيَتَعلَُّق	ِبما	َيدوُر	في	بيَئِة	�لَمْدَرَسِة.

	�لتّقاريُر	ِمْن	َحْيُث	َعَدُد	�لقائميَن	بها:	

ُمها	َفْرٌد	و�ِحٌد.   ١-	تقارير	َفْرِديَّة	ُيَقدِّ

فر�ِد. ُمها	َمْجموَعٌة	ِمَن	�ل�أ   2-	َتقاريُر	َجماِعيٌَّةيقدِّ

	ُخُطو�ُت	ِكتاَبِة	�لتّقريِر:

لًا	�أو	ُمْجَملًا؟ ْلماُم	ِبَمْوضوِع	�لتَّقرير:	ما	�لَمْطلوُب	ِمْنُه؟	َهْل	َيكوُن	ُمفصَّ ١-	�ل�إ

ْخِصيَّة	في	ِكتابِة	�لتَّْقريِر. قَِّة،	وَعَدُم	�إْدخاِل	�لَجو�ِنِب	�لشَّ 2-	�ل�ْلِتز�ُم	بالَمَوضوِعيَِّة	و�لدِّ

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

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

	�لخاتَمَة	َقْد	َتْشَتِمُل	على	َر�أْي	�لكاتِِب	ِحياَل	ما	ُطِلَب	ِمْنُه،	َوِكتاَبِة	َتْوِصياتِِه. باأنَّ

التّعبيُر
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ْحَلِة:	_______________________ 	مكاُن	�لرِّ 			 ْحَلِة:__________________	 	زماُن	�لرِّ  

ْحَلِة:----------------------------------- 	وقائُِع	�لرِّ 	�لمشاركوَن:	____________________						   

في	يوم	________	�لمو�فق________،َحطَّْت	بِنا	�لرِّكاُب،	كي	نُشاهَد	�ألو�َن	�لتُّر�ِث	�أماَمنا،	ونَْكُتُب	حكايَته	َعْن	

	مدينِة	بيَت	لَْحم،	وَتْبُعُد	َعْنها	مسافَة	َخْمَسة	كيلومتر�ت،	�إنّها	�لقريُة	 هِذِه	�لُبقعِة	من	�أرِض	ِفَلْسطيَن	�لّتي	َتْجثُم	غربيَّ

ُد	لنا	�أشكال�ً	غايًة	في	 خوِر،	َفُتَجسِّ خوِر	�لّذي	تُْحِدثُُه	�لمياُه	َوْفَق	َصلاَبة	هذه	�لصُّ �لِفَلسطينيَُّة	)َبتّير(	ِمَن	�لَبْتر	في	�لصُّ

	�لطُّيوِر(،	فعر�ئُِسها	عيوُن	�لمياِه	�لُمْنَتِشرة	في	ِرحابِها	 َيِت	�لَقريُة	بِهذ�	�ل�ْسِم	)ِمْن	ُعشِّ ْوَعِة	و�لجاذبيَِّة،	�أو	�أنَّها	ُسمِّ �لرَّ

وُمَدرَّجاتِها،	وكانَْت	لنا	هذه	�لباقُة	�لتُّر�ثِيَُّة	�لَّتي	َسنزفُّها	لعاِشِق	�لتُّر�ِث،	َوَسَنَتَحدَُّث	عن	عروٍس	و�حدٍة	ِمْنها،ِهَي	

َهٍة	خارجيٍَّة.	َوَقْفنا	ِعْنَدها	نَْرَتِشُف	�لماَء	�لقر�َح،	 عيُن	ماٍء	يتدفَُّق	ماؤها	في	َمْقصورٍة	َحَجِريٍَّة،	وَيْنفُذ	ِمْن	ِخلاِل	فُوُّ

ْت	�أديَم	�ل�أرِض،	و�نتهْت	�إلى	 ُل	ِرْحَلَتُه	َعْبَر	َقنو�ٍت	َشقَّ ل�ِل،	َوُرْحنا	نََتاأمَّ وقد	�ْرَتَوْينا	ِمْن	هذ�	�لنَّبِع	�لّصافي	بِمائِِه	�لزُّ

ُع	فيها	�لماُء،	وَتساَءلُْت	عن	بلاطٍة	في	َوْسِط	�لِبْرَكِة	ومقياٍس	بِِجو�ِرها،	َفاأفاَدنا	�أَحُد	�أبنائِها	بقوله:	هذه	 بِْركٍة	َيَتَجمَّ

	على	 يِّ ْغِط	�لَجوِّ 	َتْوزيُع	�لمياِه	بَِعد�لٍَة،	َوْفَق	تاأثيِر	�لضَّ ُد	نُْقَطَة	�لُعْمِق	فيها،	لَِيِتمَّ ُط	َقْعَر	�لِبْرَكِة	تَُحدِّ �لَبلاَطُة	�لَّتي	َتَتَوسَّ

ل�ً	َيْحَصُل	َعلى	ماٍء	َعميٍم،	و�لثّاني	َسَيْحَصُل	على	�أَقّل	قُّوة	وهَكذ�،	 ُمَسطَِّح	�لِبْرَكِة،	َفَمْن	َيْسَتقي	ِمْنها	َوِهَي	َمْلاأى	�أوَّ

. خِّ ِة	�لضَّ َزَع	�لمياُه	بِعد�لٍة	َوْفَق	قُوَّ باح،	َففي	�ليوِم	�لتّالي	َيْسقيِه	في	�لَمساِء	لَتَتوَّ  لِذلَك	َمْن	َيْسقي	َزْرَعُه	في	�لصَّ

وهذِه	�لَبساتيُن	َتَتَشكَُّل	في	ُمدرَّجاٍت	حتّى	تُصاِفَح	ِسكََّة	َحديٍد	ُعْثمانِيٍَّة	كانَْت	َتْربُِط	يافا	بالقدِس،	َوِهَي	�متد�ٌد	

كَُّة	َتْعَمُل	حتّى	َوْقِتنا	�لّر�هِن،	�إْذ	شاَهْدنا	�لِقطاَر	َيُشقُّ	طريَقُه	عابر�ً	ِمَن	�لُقْدِس	 	�لِحجاِز،	ول�	َتز�ُل	هذه	�لسِّ لَِخطِّ

،	ولَُه	�رتفاٌع	ِخْلتُه	َغْرساً	وليَس	ُشَجْيرًة	بسيطَة	 ر�عيَِّة	َتِجُد	�لباذنْجاَن	�لَبتّيريَّ ْهَت	َبْيَن	حقولِها	�لزِّ �إلى	يافا.	َولَْو	َتَنزَّ

.	ول�	َيْخفى	لَِمْن	َيجوُس	في	�أرجائِها	�أْن	َيِجَد	للتّاريِخ	لَُغًة	 �ل�رتفاِع،	وُعِرَف	هذ�	�لباذنجاُن	بالباذنجاِن	�لبتّيريِّ

ْحَلُة	ُمْمِتَعًة	 ،	وَمقاِم	�أبي	�ليزيد	�لبسطامّي،	وكي	تكوَن	�لرِّ منقوشًة	على	ُجْدر�ِن	هذه	�لُمَدرَّجاِت،	كالَحّماِم	�لتُّْرِكيِّ

و�أنت	َتحتسي	فنجاَن	 �لخّلاَبَة	 �لمناظَر	 تُشاهُد	هذه	 ِتها،	 َمَنصَّ ِمْن	على	 �لتُّر�ثيََّة	�ستر�حاٌت	 �لتُّْحَفَة	 تتخلَُّل	هذه	

َتها. قهوتِك	وتمتشُق	قلَم	�لكتابِة	لتنقَش	قصَّ

	لدى	�ليونسكو	في	عام	20١٤	م	لتكوَن	مز�َر	ُعّشاِق	�لتُّر�ِث	 	وفي	�لِختاِم،	ل�َعَجَب	�أن	تُْدَرَج	في	�لتُّر�ِث	�لعالِميِّ

ياحِة	�لُتر�ثِيَّة. و�لتّاريِخ،	و�لسِّ

																						َتقريٌر	َحْوَل	ِرْحَلٍة	ِسياحيٍَّة

َنشاٌط

نَعوُد	�إِلى	�أحِد	كُُتِب	�ل�أحاديِث	�لَنَبويَِّة	�لّشريفِة،	ونَْسَتخرُج	ِمْنها	حديثاً	يتضّمُن	َفْضَل	

باِط	في	َبْيِت	�لَمْقِدِس.	 �لرِّ
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: 		َبْيَن	َيدي	�لنَّصِّ

الزِّراَعُة المائِيَُّة الَوحدُة  
الّسابعة

	�ل�ْعِتقاُد	�لّسائُِد	 أْرِض،	َفَقْد	َظلَّ نْساِن	َعلى	�ل� ر�َعَة	َمَع	ُوجوِد	�ل�إِ 	�لَبَشِريََّة	َعَرَفِت	�لزِّ َرْغَم	�أنَّ

ْوِء	ِهَي	 �إِلى	�لماِء	َو�لَهو�ِء	َو�لضَّ �إِضاَفًة	 َرْمِليًَّة-	 �أْم	 	�لتُّْرَبَة	-َسو�ٌء	�أكانَْت	طيِنيًَّة	 نيَن	�أنَّ آل�ِف	�لسِّ لِ�

َو�لباِحثوَن	 �لُعَلماُء	 َل	 َتَوصَّ �أْن	 �إِلى	 ر�َعُة	ِمْن	دونِها.	 �لزِّ 	 َتِتمُّ َول�	 	، ر�ِعيِّ �لزِّ �لنَّشاِط	 ماِت	 ُمَقوِّ 	 �أَهمُّ

ماِت	�ل�أْخرى	 ر�َعُة	في	�لماِء،	َمَع	َتْوفيِر	باقي	�لُمَقوِّ ر�َعِة	بِلا	تُْرَبٍة،	َوِهَي	�لزِّ �إِلى	َطريَقٍة	َجديَدٍة	لِلزِّ

	�لنَّباِت.	 �للاِزَمِة	لُِنُموِّ

غاتُها،	َوتِْقِنّياتُها،	 ر�َعِة	�لمائِيَِّة	ِمْن	َحْيُث	َمْفهوُمها،	َوُمَسوِّ ْوَء	َعلى	�لزِّ َوهِذِه	�لَمقالَُة	تُْلقي	�لضَّ

َوَمز�ياها.
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َيِة،	َوحاِفٌظ	للماِء،	 	�لُمَغذِّ ِه،	َو�إِنَّما	ِهَي	َوَسٌط	حاِمٌل	لِلَمو�دِّ لَْيَس	لِلتُّْرَبِة	َوظيَفٌة	و�ِضَحٌة	في	َبقاِء	�لنَّباِت	َونُُموِّ

�إِضاَفًة	�إِلى	�أنَّها	تُساِعُد	في	َتْثبيِت	ُجذوِر	�لنَّباِت،	َوَتْزويِدِه	بِما	َيْحتاُج	�إليِه	ِمْن	َمعاِدَن	َو�أْملاٍح	َوَعناِصَر	ِغذ�ئِيٍَّة	

ر�َعِة	ُمْنُذ	�لَقْرِن	 َل	�إِلَْيِه	�لُخَبر�ُء	بِالزِّ 	�إِيجاُد	َوَسٍط	�آَخَر	َبديٍل،	ذلَِك	ما	َتَوصَّ ُمْخَتِلَفٍة.	َوُيْمِكُن	�ل�ْسِتْغناُء	َعْنها	�إِذ�	َتمَّ

ر�َعِة	�لمائِيَِّة.	 ر�َعِة	دوَن	تُْرَبٍة،	�أْو	ما	ُعِرَف	بالزِّ ِر	تِْقنّياِت	�لزِّ �لثّاِمَن	َعَشَر،	َوُهَو	ما	َفَتَح	�لَمجاَل	�أماَم	َتَطوُّ

نْباِت	�لنَّباتاِت	في	�لماِء	�لُمضاِف	�إِلَْيِه	َمحاليُل	�لتَّْغِذَيِة	-	بيَئًة	�أساِسيًَّة	 	�ْسِتْخد�ُمها	لِ�إِ ر�َعُة	�لمائِيَُّة	تِْقِنيٌَّة	َيِتمُّ �لزِّ

ِه؛	َكالُفْسفوِر	َو�لبوتاْسيوِم	 َيِة	لُِنُموِّ روِريَِّة	َو�لُمَغذِّ 	ما	َيْحتاُج	�إِلَْيِه	ِمَن	�لَعناِصِر	�لضَّ 	�لنَّباَت	بُِكلِّ 	-	�لّتي	َتُمدُّ لِلنُُّموِّ

نِْك	َوَغْيِرها. َو�لَحديِد	َو�لزِّ

ر�َعِة	ِمْن	دوِن	تُْرَبٍة	َبْعَد	ُظهوِر	َكثيٍر	ِمَن	�لَمشاِكِل	�لُمَتَعلَِّقِة	بِالتُّْرَبِة؛	ِمْن	 	ُعَلماُء	�لنَّباتاِت	بِالزِّ َوَحديثاً	�ْهَتمَّ

ِر،	�إِضاَفًة	�إِلى	 ل�ِت	�لُملوَحِة،	َوحال�ِت	�لتََّصحُّ ٍث،	َو�أْمر�ٍض	ساِكَنٍة،	َو�أْعشاٍب،	َوَرد�َءِة	نَْوِعيَِّتها،	َوِزياَدِة	ُمَعدَّ َتَلوُّ

ر�ِعيَِّة	ُيَؤّدي	�إِلى	نَْقٍص	في	�لَعناِصِر	�لِغذ�ئِيَِّة	فيها،	َوبِالتّالي	ِقلَِّة	ُخصوَبِتها،	 َر	للاأر�ضي	�لزِّ 	�ل�ْسِتْخد�َم	�لُمَتَكرِّ �أنَّ

يَِّة	�لَمْزروعاِت	بَِسَبِب	�لتَّز�ُيِد	 َوَكذلَِك	�لحاَجُة	�إِلى	ِزر�َعِة	ِمساحاٍت	�إِضاِفيٍَّة؛	لَِتلافي	�لنَّْقِص	�لحاِصِل	في	َكمِّ

ريِع،	فهِذِه	�لَعو�ِمُل	َوَغْيُرها	َدَعِت	�لُعَلماَء	�إِلى	�لَبْحِث	عْن	ُحلوٍل	َبديَلٍة	ل�ْسِتْخد�ِم	�لتُّْرَبِة،	فكانَِت	 	�لسَّ كّانِيِّ �لسُّ

	لَها	في	�لَعْقِد	�لثّاني	ِمَن	�لَقْرِن	�لِعْشريَن.	َول�ِحقاً	�أْصَبَحْت	هِذِه	 ر�َعُة	�لمائِيَُّة	�أَحَد	�لُحلوِل،	َو�لتَّْطبيُق	�لَعَمِليُّ �لزِّ

ر�َعُة	َمْعروَفًة	َوشائَِعًة	في	َكثيٍر	ِمْن	ُدَوِل	�لعالَِم	ُمْنُذ	ُمْنَتَصِف	�لَقْرِن	�لماضي. �لزِّ

ر�َعُة	�لمائِيَُّة	ِهَي	ِزر�َعُة	�لنَّباِت	ُمباَشَرًة	في	�لماِء،	َمَع	ُوجوِد	َوَسٍط	 ئيَسَة	�لّتي	َتقوُم	َعَلْيها	�لزِّ 	�لِفْكَرَة	�لرَّ �إِنَّ

	َيْسُنُدُه.	َوُهناَك	َطريَقتاِن	�أساِسيَّتاِن	شائَِعتاِن،	هما:	 يٍّ مادِّ

بِاأْبعاٍد	ُمْخَتِلَفٍة	َحْسَب	�لِمساَحِة	�لُمتاَحِة	َوبُِعْمٍق	ل�	َيَتجاَوُز	 �أْحو�ٌض	 ُز	 �إِْذ	تَُجهَّ أْحو�ُض	�لمائِيَُّة:	 ل�ً-	�ل� �أوَّ

�أْرَبعيَن	َسْنِتِمْتر�ً،	َوتَُعبَّاأ	بِالماِء	�لُمضاِف	�إِلَْيِه	�لَمْحلوُل	�لُمَغّذي،	َوتَُغطّى	كُِلّياً	بِماَدٍة	َخفيَفِة	�لَوْزِن	)َكالْبولِْسترين	

ْتلاِت،	َوَتْسَمُح	هِذِه	 أْسَفِل	َتْحَتوي	َعلى	�لشَّ َبٌة	ِمَن	�ل� ِب	بِثُقوٍب	ُمْنَتَظَمٍة	توَضُع	فيها	�أْوِعَيٌة	ُمَثقَّ �أِو	�لِفلّين(	�لُمَثقَّ

أْوِعَيِة،	َوبِذلَِك	 ْتلاِت	في	�ل� ْسناِد	هِذِه	�لشَّ أْوِعَيُة	بُِمروِر	�لماِء	َو�لُجذوِر	ِخلالَها،	َوُيْسَتْخَدُم	�لَحصى	عاَدًة	ل�إِ �ل�

أْحو�ِض	 	�لَهو�ُء	�إِلى	�لماِء	في	�ل� َن.	َوُيَضخُّ َيكوُن	َجْذُر	�لنَّْبَتِة	َمْغمور�ً	في	�لماِء	َحتّى	ل�	َيَتَعرََّض	لِْلَهو�ِء	َفَيَتَعفَّ

ٍة	َكِتْلَك	�لُمسَتْخَدَمِة	في	 ِحفاظاً	َعلى	نِْسَبِة	�ل�أوْكِسجيِن	�لّلاِزَمِة	للنَّباتاِت،	َوُيْمِكُن	�ْسِتْخد�ُم	ِمَضّخاٍت	خاصَّ

َمِك	�لَمْنِزلِيَِّة.	َوُيْطَلُق	َعلى	هِذِه	�لطَّريَقِة	)�لَمز�ِرُع	�لمائِيَُّة	�لّساِكَنُة(. �أْحو�ِض	�لسَّ

أنابيُب	�لبلاْستيِكيَُّة:	�إِْذ	تُْزَرُع	�لنَّباتاُت	في	�أنابيَب	بلاْستيِكيٍَّة	َبْعَد	َتْثقيِبها	بَِشْكٍل	ُمْنَتَظٍم،	َوتوَضُع	 ثانياً-	�ل�
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	�إِّما	بَِطريَقٍة	�أفُِقيٍَّة	 أنابيُب	َبْعِضها	َمَع	َبْعٍض،	َوتَُصفُّ ْتلاِت،	َوتوَصُل	�ل� َبُة	�لّتي	َتْحَتوي	َعلى	�لشَّ أْوِعَيُة	�لُمَثقَّ فيها	�ل�

	 ًة	�أْخرى	�إِلَْيها	َفُيَضخَّ ِة	ِمياٍه؛	لَِيعوَد	َمرَّ أنابيِب	بِوساَطِة	ِمَضخَّ ُر	�لماُء	َعْبَر	�ل� ُمَتو�ِزَيٍة	�أْو	َهَرِميٍَّة	�أْو	َعموِديٍَّة.	َوُيَمرَّ

َكِة(.	 ِمْن	َجديٍد،	َوتُْعَرُف	هِذِه	�لطَّريَقُة	بِـ	)�لَمز�ِرِع	�لمائِيَِّة	�لُمَتَحرِّ

	 يَِّة	�لِمياِه	�لّلازمِة	لِلرِّيِّ ر�َعِة	�لمائِيَِّة	َكثيرٌة	ِجّد�ً؛	َفِهَي	تَُوفُِّر	ما	َيَتر�َوُح	ِمْن	)70	-٩0%(	ِمْن	َكمِّ 	َفو�ئَِد	�لزِّ �إِنَّ

	 َيٌة	�أْكَبُر	ِمَن	�لَمحاصيِل؛	َكْوَن	�لنَّْبَتِة	َتاأُْخُذ	�لَعناِصَر	�لِغذ�ئِيَّةَّ ر�َعِة	�لمائِيَِّة	َكمِّ ر�َعِة	�لتَّْقليِديَِّة.	َوَيْنُتُج	َعِن	�لزِّ بِالزِّ

ٍة	ِخلاَل	 ّياِت	�لّتي	َتْحتاُجها	ِفْعليِّاً،	َوَكذلَِك	�إِْمكانِيَُّة	�إِنْتاِج	�لَمْحصوِل	نَْفِسِه	�أْكَثَر	ِمْن	َمرَّ ها،	َوبِالَكمِّ �لّلاِزَمَة	لُِنُموِّ

نَْفِسها	 ْتلاِت	 �لشَّ َعَدِد	 لِِزر�َعِة	 ر�ِعيَِّة	 �لزِّ �لِمساَحِة	 ثُلُِث	 �إِلى	 َتْقريباً	 نَْحتاُج	 �لمائِيَِّة	 ر�َعِة	 �لزِّ �لو�ِحِد،	َوفي	 �لعاِم	

ر�َعِة	�لُمْخَتِلَفِة،	َعلاَوًة	َعلى	 ر�َعِة	�لتَّْقليِديَِّة،	�إِْذ	تَُوفُِّر	َعَدَد	�لُعّماِل	َو�لُجْهَد	�لَمْبذوَل	في	َمر�ِحِل	�لزِّ ُمقاَرنًَة	بِالزِّ

يٍَّة	َوخالَِيٍة	ِمَن	 أْمُر	�لّذي	َيَتَرتَُّب	َعَلْيِه	�إِنْتاُج	َمحاصيَل	ِصحِّ ِغياِب	�لحاَجِة	�إِلى	�ْسِتْعماِل	ُمبيد�ِت	�لَحَشر�ِت،	�ل�

�لُمبيد�ِت	�لَحَشِريَِّة.	

ر�َعَة	�لمائِيََّة	َتْنَطوي	َعلى	َبْعِض	�لتَّحّدياِت؛	�إِْذ	َتَتَطلَُّب	�ْسِتْثمار�ً	َكبير�ً	ِمَن	�لماِل	في	َمر�ِحِلها	 	�لزِّ َبْيَد	�أنَّ

	�نِْتقاَل	�لَعْدوى	�إِلى	نَباتاِت	�لَمْزَرَعِة	َيكوُن	َسْهلاً	في	حاِل	�إِصاَبِة	�إْحد�ها	بِاآَفٍة	ِزر�ِعيٍَّة،	 �ل�أولى.	َوَكذلَِك	َفاإِنَّ

	�لتََّمتُُّع	بَِمهار�ٍت	عالَِيٍة	َوِخْبر�ٍت	تِْقِنيٍَّة	لَِضماِن	َسْيِر	�لَعَمِل	بِفاِعِليٍَّة	َوَكفاَءٍة. روِريِّ َوَعَلْينا	�ألّ�	نَْنسى	�أنَُّه	ِمَن	�لضَّ

	تُجاَه	 ْحُف	�لُعْمر�نِيُّ ر�ِعيَِّة	بَِسَبِب	�ل�ْحِتلاِل	ِمْن	ِجَهٍة،	َو�لزَّ َوفي	ِفَلْسطيَن،	َحْيُث	َمْحدوِديَُّة	�لِمساحاِت	�لزِّ

ر�ِعيَِّة	ِمْن	ِجَهٍة	ثانَِيٍة،	َوِقلَُّة	�لَمو�ِرِد	�لمائِيَِّة	بَِسَبِب	َسْيَطَرِة	�ل�ْحِتلاِل	َعلى	ُمْعَظِم	َمصاِدِرها،	�إِضاَفًة	 �لَمناِطِق	�لزِّ

ر�َعُة	�لمائِيَُّة	�أَحَد	 ،	جاَءِت	�لزِّ ْمِليُّ 	�أِو	�لرَّ �إِلى	َطبيَعِة	�ل�أر�ضي	�لِفَلْسطيِنيَِّة	�لّتي	َيْغِلُب	َعَلْيها	�إِّما	�لطّاَبُع	�لَجَبِليُّ

�لُحلوِل	�لنّاِجَعِة؛	لِلتََّغلُِّب	َعلى	َمشاِكِل	�لِمياِه	و�لتُّْرَبِة.	َفَقْد	ُوِجَدْت	في	ِفَلْسطيَن	ُعموماً	َكثيٌر	ِمَن	�لتَّجاِرِب	

ر�َعِة	�لمائيِِّة	نََتَج	َعْنها	َمحاصيُل	َثَمِريٌَّة	َكالَبَندوَرِة،	َو�لُفْلُفِل	�لُحْلِو	َو�لحارِّ،	َو�لَفر�ِولَِة،	َو�لباِذنْجاِن،	 �لنّاِجَحِة	للزِّ

بانِِخ،	َو�لَجْرجيِر...	�إِضاَفًة	�إِلى	�ل�أْعشاِب	�لُمْخَتِلَفِة،	 ،	َو�لسَّ َو�لِخياِر،	َو�لفاصولْياِء...	َوَمحاصيُل	َوَرِقيٌَّة	َكالَخسِّ

ًة	-	َكاأماِكَن	 ُرفاِت	-	في	�لُمُدِن	خاصَّ ْكِر	�أنَّه	ُيْمِكُن	�ْسِتْغلاُل	�أْسُطِح	�لَمناِزِل	َو�لشُّ َو�لزُّهوِر.	وِمَن	�لَجديِر	بِالذِّ

أْسُطِح(. لِلَمز�ِرع	ِ�لمائِيَِّة،	َوتُْدعى	هِذِه	�لظّاِهَرُة	)ِزر�َعَة	�ل�

ر�َعِة	�لمائِيَِّة	�إِلى	َتز�ُيٍد	َكبيٍر	في	َمز�ِرِعها	في	 ريُع	لِِتْقِنّياِت	�لزِّ ُر	�لُمَتَميُِّز	َو�لسَّ َي	�لتَُّطوُّ َوَياأُْمُل	�لُمْهَتّموَن	�أْن	ُيَؤدِّ

عاً. �لُمْسَتْقَبِل	�لَقريِب؛	بَِسَبِب	�نِْخفاِض	�لتَّْكِلَفِة	َو�لَبساَطِة،	لَِتْشَمَل	َمحاصيَل	�أْكَثَر	َتَنوُّ
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  �أّول�ً-	نجيُب	َعِن	�ل�أسئلِة	�ل�

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

َكُة	بهذ�	�ل�سِم	ِبَسَبِب: �أ-	ُتَسّمى	�لَمز�ِرُع	�لمائيَُّة	�لُمَتحرِّ

	مكاٍن	�آخَر.	 أنابيِب	�إلى	�أيِّ ١-	�إمكانّيِة	تحريِك	�ل�

أنابيِب. ِة	د�ِخَل	�ل� 2-	حركِة	�لمياِه	�لُمْستِّمرَّ

أْوِعَيِة. 3-	حّريِة	حركِة	جذوِر	�لنَّباتاِت	د�خَل	�ل�

َكٍة	ُمْشَبَعٍة	بالماِء. ٤-	�عِتماِدها	على	تُرَبٍة	ُمَتَحرِّ

ر(	يعني: ب-	ُمْصَطَلُح	)�لتََّصحُّ

ر�عيَِّة	�إلى	�أر�ٍض	صْحر�ِويٍَّة	جافٍَّة. َل	�ل�أر�ضي	�لزِّ ١-	تحوُّ

ْحر�ِويَِّة	�إلى	�أر�ٍض	ِزر�عيٍَّة	َخْضر�َء. َل	�ل�أر�ضي	�لصَّ 2-	تحوُّ

ْحر�ِويَِّة	و�أشجاِرها. 3-	�ل�نتفاَع	ِمَن	�ل�أر�ضي	�لصَّ

ْحر�ِء. ْوِكيَِّة	بَكْثَرٍة	في	�لصَّ ٤-	�نِْتشاِر	�لنَّباتاِت	�لشَّ

ر�َعِة	�لمائِيَِّة. ُح	�لَمْقصوَد	بِالزِّ 	نَُوضِّ 2

ر�َعِة	�لتَّقليِديَِّة	ِمْن	َحْيُث:	 ر�َعِة	�لمائِيَّة	و�لزِّ 	نُو�ِزُن	َبْيَن	�لزِّ 3

يَُّة	�لِمياِه	�لُمْسَتْهَلَكة. ر�َعة	-	�لتَّْسميُد	-	َكمِّ 				�لَوَسُط	�لُمْسَتْخَدُم	في	�لزِّ

ر�َعِة	�لمائِيَِّة؟	 	ما	�لطَّريَقتاِن	�لّشائَِعتاِن	في	�لزِّ ٤

ُح	�أسباَب	ذلك. ر�ِعيَِّة،	نوضِّ 		تعاني	ِفَلْسطيُن	من	َمْحدوِديَِّة	�لِمساحاِت	�لزِّ ٥

يات،	نذكُُرها. ر�َعُة	�لمائِيَُّة	على	بعِض	�لتََّحدِّ 		تنطوي	�لزِّ 6
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آتَِيِة: أْسِئَلِة	�ل� 	نُجيُب	َعِن	�ل�  ثانياً-	نَفكُِّر،	ثُمَّ

سباَب	�ّلتي	دعِت	�لُعَلماَء	�إِلى	�لبْحِث	عن	ُحلوٍل	بديَلٍة	ل�ْسِتخد�ِم	�لتُّْربِة.	 ١  ُنوِضُح	�ل�أ

2  ُنَعلُِّل:

ًة.	 ْسُطِح(	في	�لُمُدِن	خاصَّ 							�أ-	�ْنِتشاَر	ظاِهَرِة	)ِزر�عِة	�ل�أ

صاَبِة	بِاآَفٍة	ِزر�ِعيٍَّة. 					ب-	سهولُة	�نِْتقاِل	�لَعْدوى	�إِلى	نَباتاِت	�لَمْزَرَعِة	�لمائّيِة	عند	�ل�إِ

ر�ِعيَِّة(.	 	ُتجاَه	�لَمناِطِق	�لزِّ ْحِف	�لُعْمر�نيِّ ُح	َجماَل	�لتَّْصويِر	في	عبارِة	)ِبَسَبِب	�لزَّ 3  ُنَوضِّ

	ثالثاً-	�للّغة:

جابَة	�لّصحيَحَة	فيما	َياأْتي: ١-	نَْختاُر	�ل�إ

	َبْيَن	َكِلَمَتْي	)َمعروَفة	وشائَِعة(؟			 			*	ما	�للّوُن	�لبديعيُّ

    ١-		ِجناٌس.													2-	سْجع.															3-	ِطباٌق.																٤-	َتر�ُدٌف.															

آتيِة	ِمَن	�لُمشَتّقاِت: 	من	�لكلماِت	�ل� 2-	ما	نوُع	كلٍّ

َية.													 ة.											*	�لَمبذول.																*	ُمَغذِّ 				*	ِمَضخَّ

آتَِيَة	في	ُجَمٍل	ِمْن	�إِنْشائِنا: 3-	نَْسَتْخِدُم	�لتّر�كيَب	�ل�

ْكِر. 			*	َبْيَد	�أنَّ.														*	َتْنَطوي	َعلى.												*	ِمَن	�لَجديِر	بِالذِّ
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ال�أْرُض

: 		َبْيَن	َيدي	�لنَّصِّ

											ُمعين	بسيسو

َة	عاَم	١٩26م،	�أنْهى	ُعلوَمُه	�ل�بتد�ئيََّة	 ،	ُولَد	في	َمديَنِة	َغزَّ ُمعين	بسيسو	شاعٌر	ِفَلسطينيٌّ

عام	 �ليافويَِّة	 »�لحّريَِّة«	 َمَجلَِّة	 في	 قصائِدِه	 َل	 �أوَّ نََشَر	 عاَم	١٩٤٨م،	 َة	 َغزَّ كليَِّة	 في	 و�لثانويََّة	

عريَُّة،	َو�لَمسرحيَُّة،	و�لنَّثريَُّة.	تُوفَّي	�إِْثَر	نَوبٍة	قلبيٍَّة	في	مدينِة	لَندَن	 َعْت	�أعمالُه	�لشِّ ١٩٤6م،	تنوَّ

ْوَء	فيها	َعلى	 عام	١٩٨٤م.	َو�لَقصيدُة	�لَّتي	َبْيَن	�أيدينا	ِمْن	ديو�نِِه	)َقصائُِد	ُمختاَرٌة(،	َسلَّط	�لضَّ

أماِكِن	َو�ل�أشجاِر	و�لطُّيوِر،	َومدى	�رتباِطِه	 ُحبِِّه	لِلاأْرِض	َو�رتِباِطه	بِها،	ِمْن	ِخلاِل	�ستعر�ِض	�ل�

أْرِض. نْساِن	بال� ُد	َعلاَقَة	�ل�إ فيها	�رتباطاً	َوثيقاً	ُيَجسِّ
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َجْر 	�لشَّ أْرُض،	�أنَّ تُفاِجُئني	�ل�

ُيَخبُِّئ	�أْسِلَحًة،	َو�لَقَمْر

َيقوُم	بَِطْبِع	�لَمناشير،

يا	نَْجَمًة	في	�لَجليل،

َويا	تيَنًة	في	�لَخليل.

تَُخبُِّئ	»باِجَس*«	َبْين	�لُفروِع،

تَُخبُِّئ	َمْطَبَعًة	في	ُضلوعي.

ْرِو	في	�لُقْدِس َويا	َشَجَر	�لسَّ

َتْمشي	�لَمناشيُر

َتْمشي	�لَعصافيُر،

و�ِرُع، َتْمشي	�لشَّ

	َتْمشي	�لَمطابُِع،	

َتْمشي	�لنَّو�ِفُذ	َفْوَق	ُجفوني،

	ُحروفاً	َجديدْة

َوَبْيني	َوَبْيَن	�أريحا	َقصيَدْة	...

َوناُبْلُس	َتْطَبُع	كّفي	َجريَدْة	...

***								

أْرُض تُفاِجُئني	�ل�

هذي	�أصابُِع	َكّفي

�أْقلاُم	َمْدَرَسٍة	في	َرَفْح

َة، 	َغزَّ َو�ألْو�ُن	ِطْفٍل،	َعلى	َشطِّ

	ُصْلٌب،	ِمْن	َمو�ليِد	دور�	�لَخليِل	عاَم	١٩٥0م،	َوَقد	�ْغتيَل	عاَم	 *	باجس:	هو	باجس	�أبو	َعْطو�ن،	ُمناِضٌل	ِفَلْسطينيٌّ

 ١٩7٤م	في	�أَحِد	ِجباِل	�لَخليِل.

  �لُفروُع:	�أْغصاُن	�ل�أْشجاِر.
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َيْرُسُم	َعكّا،

ِه	�لَكْرِملا َوَيْرُسُم	في	َكفِّ

َي	�لَقْسَطلا َوَيْرُسُم	في	َكفِّ

ل�	... أوَّ َوُيْعِلُن	�إِْضر�َبُه	�ل�

***        

أْرُض، تُفاِجُئني	�ل�

َة 	َغزَّ ِطْفٌل	َعلى	َكفِّ

َيْرُسُم	�أْرَزْه		...

رِو	في	�لقدِس، َويا	شجَر	�لسَّ

َتْمشي	�لعصافيُر	فوَق	�لغصوِن،

ل� أوَّ َوتُْعلُن	�إِْضر�بها	�ل�

َوَتْمشي	�لَمناشيُر	َفْوَق	�لُجفوِن،

ل� أوَّ َوتُْعِلُن	�إِْضر�َبها	�ل�

َو�أْمشي		...

�أْحِمُل	كُُتبي	َو�أْمشي،

�أْحِمُل	�أْقلاَم	ِطْفلي	َو�أْمشي،

�أْحِمُل	صورَة	�أّمي	َو�أْمشي،

�أْحِمُل	صوَرَة	َبْيتي	َو�أْمشي

َجْر		... َو�أْتلو	َبلاَغ	�لشَّ

َو�أْتلو	َبلاَغ	�لَحَجْر		...

َو�أْتلو	َبلاَغ	�لَقَمْر	...

َو�أْتلو	َبلاَغ	�لَمتاريِس،

	شاِرْع	... في	كُلِّ

 �لَمتاريُس:	ُمْفَرُدها:	�لِمْتر�ُس،	

	 َوُهَو	ما	يوَضُع	في	َطريِق	�لَعدوِّ

لَِعْرَقَلِتِه.
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

	ما	�لفكرُة	�لعاّمُة	�لّتي	تدوُر	َحْولَها	�لَقصيَدُة؟ ١

	َتْحِمُل	�لَقصيَدُة	�لَعديَد	ِمْن	�أْسماِء	�لُمُدِن	�لِفَلْسطينيَِّة،	نَْذكُُرها. 2

	نُعّدُد	�لنَّباتاِت	�لّتي	َتغنّى	بِها	�لّشاعُر. 3

أْرُض	�لّشاِعَر؟ 	بَِم	فاجاأِت	�ل� ٤

	نَْذكُُر	ِمْن	ِخلاِل	�لَقصيدِة	َوسائَِل	�لُمقاَوَمِة	�لِفلْسطينيَِّة. ٥

	بَِم	وَصَف	�لّشاعُر	�أْرَض	ِفَلْسطيَن؟ 6

َة	في	َكّفِه؟ 	ماذ�	َيْرُسُم	ِطْفُل	َغزَّ 7

آتَِيِة: أْسِئَلِة	�ل� 	نُجيُب	َعِن	�ل�  ثانياً-	نَفكُِّر،	ثُمَّ

	ما	�لعاِطَفُة	�لَّتي	َتْطغى	على	�لَقصيَدِة؟ ١

ُح	َجماَل	�لتَّْصويِر	فيما	َياأْتي: 	نَُوضِّ 2

َجْر	ُيَخبُِّئ	�أْسِلَحًة. 	�لشَّ 	�أ-	�أنَّ

ب-	هذي	�أصابُع	َكّفي	�أْقلاُم	َمْدَرَسٍة	في	َرَفح.

أْرُض«. 	نُبّيُن	َدل�لَة	َتْكر�ِر	ُجْمَلِة	»	تُفاِجُئني	�ل� 3

َبَب. 	�لَجْغر�فيا	كانْت	حاِضَرًة	في	ِشْعِر	ُمعيِن	بسيسو،	نُبيُِّن	�لسَّ ٤

	َو�أْرِضِه	في	هذِه	�لَقصيَدِة؟ َر	�لّشاِعُر	�لَعلاَقَة	َبْيَن	�لِفَلْسطينيِّ 	َكْيَف	َصوَّ ٥

ْعُب	�إِلى	َتْحريِر	�أْرِضِه	في	نََظِر	�لّشاِعِر؟ 	َكْيَف	َيِصُل	�لشَّ 6

آتَِية:  �أّول�ً-	نجيُب	َعِن	�ل�أسئلِة	�ل�

	ثالثاً-	�للّغة:

آتَِيِة:	�أصابُِع،	َمتاريُس،	ُجفون؟ 	ِمَن	�لَكِلماِت	�ل� ١-	ما	ُمْفَرُد	كُلٍّ

آتَِيِة: 	ِمَن	�لُجَمِل	�ل� 2-	نَُفرُِّق	في	�لَمْعنى	َبْيَن	�لَكِلماِت	�لَمْخطوِط	َتْحَتها	في	كُلٍّ

�أ-	َيقوُم	ِبَطْبِع	�لَمناشيِر.

ب-	َيْسَتْخِدُم	�لنَّّجاروَن	�لَمناشيَر.
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التّعبيُر

الّسيرُة الّذاتيَُّة

	َمهارًة	ل�	ِغًنى	َعْنها؛	لِْلُحصول	َعلى	فُْرصِة	َعمٍل	ُمناِسبٍة	في	 �أْصَبَحِت	�لّسيَرُة	�لّذ�تيُة	ِفي	َعْصِرنا	�لحالِيِّ

ميَن	في	سوِق	�لَْعمِل	. 	�لتّنافُِس	�لَمْحموِم	بيَن	�لُمَتقدِّ ظلِّ

َتْعريُف الّسيرِة الّذاتّيِة:

خُص	عْن	نَْفِسِه،	َوهَي	 نُها	�لشَّ 	�لّسيرُة	�لّذ�تّيُة	ِهَي	بِطاقُة	َتعريٍف،	َتَتَضّمُن	َمعلوماٍت	تفصيلّيًة	ُمَوثََّقًة	ُيدوِّ

لاتِِه	وقُُدر�تِِه.	 �لَْوسيَلُة	�لّتي	تَُمكُِّن	صاِحَبها	ِمْن	ُمقابَلِة	�أْرباِب	�لَعمِل	و�أْصحاِب	�لَقر�ِر،	وَتْعريِفهم	بُمؤهِّ

أيِّة	ِجَهٍة	 أْهِليَِّة	�أِو	�لرَّْسمّيِة،	�أْو	لِ� ساِت	�ل� ُم	ُمْرَفَقًة	بَِطَلِب	�لوظيفِة،	�أْو	َطَلِب	�ل�لِتحاِق	باإِْحدى	�لُمَؤسَّ وتَُقدَّ

�أْخرى	َتْطلُُبها	ِمْنُه.

عناصُر الّسيَرِة الّذاتّيِة:

	َتْشَتِمُل	�لّسيَرُة	�لّذ�تيَُّة	على	�لَعديِد	ِمَن	�لعناصِر،	�أْبَرُزها:

لاُت	�لِعلميَُّة،	و�لِخْبر�ُت،	و�لّدور�ُت	�لتّدريبّية،	و�لَمهار�ُت،	و�لهو�ياُت	 �لَمعلوماُت	�لّشْخصيَُّة،	و�لُمَؤهِّ

فين	وعناويُنهم. ِم،	و�للّغاُت	�لّتي	يتقُنها،	و�أْسماُء	�لُمَعرِّ �لخاّصُة	بالمتقدِّ

ُمواصفاُت الّسيرِة الّذاتّيِة وخصائُِصها:

		ِصْدُق	�لمعلوماِت	وِدقَُّتها.

		تنظيُم	�لمعلوماِت	وترتيُبها	َوْفَق	�لعناصِر	و�لعناويِن	�ّلتي	يشتمُل	عليها	نموذُج	�لّسْيَرِة	�لّذ�تّيِة.

		�ّتصاُل	�لَمْعلوماِت	�لو�ردة	فيها	بالوظيفة.

		�لوضوُح	و�لّتركيُز	في	تقديِم	�لمعلوماِت.

		سلامُة	�لّلغِة،	وُحْسُن	�لّتنسيِق.

َقٍة	من	�لّشهاد�ِت،	و�لِخبر�ِت،	و�لّدور�ِت،	 		توثيُق	�لمعلوماِت	�لو�ردِة	في	�لّسيَرِة	باإرفاِق	صوٍر	ُمَصدَّ

ِم. نشطة	�لخاّصة	بالُمَتَقدِّ و�ل�أ

طالِة. يجاُز،	وعدُم	�ل�إ 		�ل�إ
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	�لمعلوماُت	�لّشخصّية	)�ل�أساسّية(:

						�ل�سم:................................	
							تاريُخ	�لميلاد:...........................									مكاُن	�لول�دة:........................

						�لحالُة	�ل�جتماعّيُة:.......................
						�لُعنو�ُن:				�لبريدّي:.......................		
لكترونّي:..................... 																	�ل�إ
																	رقُم	�لهاتِف	ورقُم	�لفاكس:..........

لاِت	�ل�أدنى(: ٍل،	ثُّم	�لُمَؤهِّ لاُت	�لعلمّية	)نبد�أ	باأعلى	ُمَؤهِّ 		�لُمَؤهِّ
ص:.............................. 						�ْسُم	�لّشهادِة:...........................		�لتَّخصُّ
َسُة	�لتَّعليمّية:.......................		َسنة	�لحصوِل	على	�لّشهادة:................ 						�لُمؤسَّ

						�لتّقديُر:................................
أْقَدُم	َزَمِنّياً(:			 أْحَدُث،	فال� 	�لخبر�ُت	�لَعملّية	)�ل�

						مكانُها:............................				ُمّدتُها:..................................
	�لّدور�ُت	�لتّدريبّية:

						مكانُها:............................				ُمّدتُها:..................................
		�لمهار�ُت:	)مثل	مهار�ت	�إتقان	�ستخد�م	�لحاسوب،	ومهار�ت	�لطّباعة	و�لتّصميم....(

	�لهو�يات:.......................................................
		�للّغات	�ل�أجنبّية:						�للّغة:....................
						�لقر�ءة:				)مقبول،	جّيد،	جّيد	ِجّد�ً،	ُمْمتاز(.					
						�لكتابة:			)مقبول،	جّيد،	جّيد	ِجّد�ً،	ُمْمتاز(.		
						�لُمحادثة:	)مقبول،	جّيد،	جّيد	ِجّد�ً،	ُمْمتاز(.			

،	ورقم	�لهاتِف،	و�لُعنو�َن فين	ِمّمن	لَهم	ِصلٌة	بالَعمل،	وتتضّمُن	�ل�سَم،	و�لُمسّمى	�لوظيفيَّ 	�أسماء	�لُمعرِّ
لكترونّي. 				�لبريدّي	و�ل�إ

	مرفق	صورة	عن	جو�ز	�لّسفر،	مرفق	صورة	شخصّية.

                    َنموذٌج للّسيَرِة الّذاتيَِّة

َنشاٌط

هيِد	باِجس	�أبو	َعطو�ن. نَعوُد	�إِلى	�أَحِد	�لَمصادِر،	َونَْكُتُب	َمقالًَة	َعِن	�لشَّ
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: 		َبْيَن	َيدي	�لنَّصِّ

َسّياَرُة الُمْسَتْقَبِل الَوحدُة  
 الثّامنة

ُث	 	�لِتْكنولوجيا	�أَخَذْت	َتطاُل	ُمْعَظَم	َمر�ِفِق	�لَحياِة،	َوباَت	�لعالَُم	َيَتَحدَّ ل�	َيْخفى	َعلى	�أَحٍد	�أنَّ

َففي	 َو�لُمو�صلاِت،	 �ل�تِّصاِل	 َوسائِِل	 في	 نَْلَحُظها	 �لّتي	 �لَحديَثِة	 َو�لتِّْقنّياِت	 ْقَمَنِة	 �لرَّ لَُغِة	 َعْن	

َمجاِل	�ل�تِّصاِل	لَِعَبِت	�لتِّْكنولوجيا	َدْور�ً	َكبير�ً	َوُمِهّماً	في	َتْسهيِل	ُمَتَطلَّباِت	�لَحياِة،	َوفي	َمجاِل	

ْوَر	نَْفَسُه	في	�إِيجاِد	َتْجهيز�ٍت	تِْقِنيٍَّة	عالَِيِة	�لَجْوَدِة	فيها. ِت	�لدَّ �لُمو�صلاِت	�أدَّ

ٌص	 	ُمَتَخصِّ 	تونِسيٌّ غيِر	�لغربّي،	وهَو	�إعلاميٌّ 	على	َمقالٍة	للاأستاذ	�لصَّ �عَتَمْدنا	في	هذ�	�لنَّصِّ

ِرها،	بَِحْيُث	تَُوفُِّر	 ّيار�ِت	َوَتَطوُّ ْوَء	َعلى	ِصناَعِة	�لسَّ ؤوِن	�لِعلميَِّة،	َوهِذِه	�لَمقالَُة	تَُسلُِّط	�لضَّ في	�لشُّ

	ِمَن	 أماِن،	َو�لتَّْقليِل	ِمْن	َمخاِطِر	�ْسِتْعماِل	�لُطُرِق،	َمَع	�لَحدِّ فاِهيَِّة	َو�ل� �َحِة	َو�لرَّ �أْقصى	َدَرجاِت	�لرَّ

ِث. �لتََّلوُّ
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ِد	�لُمْسَتِمرِّ،	 َنو�ِت	�ل�أخيَرِة،	َفَقْد	َتَميََّزْت	بِالتََّجدُّ ر�ً	في	�لسَّ أْكَثِر	َتَطوُّ 	َسّياَرُة	�لُمْسَتْقَبِل	�أَحَد	�لِقطاعاِت	�ل� تَُعدُّ

�لَيْوِم	 َسّياَرُة	 و�إْن	كانَْت	 ياَرِة.	 �لسَّ ناِت	 ُمَكوِّ َشِمَل	َجميَع	 �لَّذي	 	 �لتِّْكنولوجيِّ ِر	 �لتََّطوُّ �ْستيعاِب	 َوقُْدَرتِها	َعلى	

�لنّاِحَيِة	 ِمَن	 ر�ً	 َتَطوُّ �أْكَثُر	 �لَغِد	 َسّياَرَة	 	 َفاإِنَّ َقْبَل	َعْشِر	َسَنو�ٍت،	 �ْحَتَوْتها	�لطّائِر�ُت	 �لَّتي	 نَْفِسها	 بِالتِّْقِنيَِّة	 َزًة	 ُمَجهَّ

أْشياِء(،	َوَتْسَتطيُع	�لتَّو�ُصَل	َمَع	َغْيِرها،	 �لتِّْقِنيَِّة،	َوَسَتْغدو	�آلًَة	َذكيًَّة،	َوذ�تيََّة	�لِقياَدِة،	َوُمْرَتِبَطًة	بَِشَبَكِة	)�إِنَْتْرنِت	�ل�

َثٍة	لِلبيَئِة. َكما	�أنَّها	َغْيُر	ُمَلوِّ

و�إِنَّما	 ّيار�ِت،	 �لسَّ لُِمَصنِّعي	 �لَوحيَد	 	 	 �لَهمَّ ٍل،	 َتَنقُّ َوسيَلَة	 بَِوْصِفها	 ياَرِة،	 لِلسَّ �ل�أساسيَُّة	 �لَوظيَفُة	 َتُعِد	 َولَْم	

	 ِل	�لذَّكيِّ 	،	َوَجْعِلها	�آلًَة	لِلتََّنقُّ َيْسعى	هُؤل�ِء	في	سياِق	َتْوظيِف	�لتِّْكنولوجيا؛	لَِتْطويِر	�أْسلوِب	�لَحياِة	�لَعْصريِّ

	، ِة	�لتََّوتُِر	�لنَّاتِِج	َعِن	�ل�نِْتقاِل	�لَيْوميِّ أماِن،	َوتَُمكُِّن	ُمْسَتْخدَمها	ِمْن	َتْخفيِض	ِحدَّ �َحِة	َو�ل� أد�ِء	َو�لرَّ تَُركُِّز	َعلى	�ل�

أماِن،	َو�لتَّْقليِل	ِمْن	َمخاِطِر	�ْسِتْعماِل	 فاِهيَِّة	َو�ل� �َحِة	َو�لرَّ َوَسُتساِهُم	َسّياَرُة	�لُمْسَتْقَبِل	في	َتْوفيِر	�أْقصى	َدَرجاِت	�لرَّ

ِث. 	ِمَن	�لتََّلوُّ �لُطُرِق،	َمَع	�لَحدِّ

أْشياِء(،	 ّيار�ِت	بَِبْعِضها	بَِشَبَكِة	)�إِنَْتْرنِت	�ل� 	�لتِّْقنّياِت	�لَمْطروَحِة	في	هذ�	�لَمجاِل	َرْبَط	�لسَّ 	ِمْن	�أَهمِّ َولََعلَّ

ّياَرِة	ِمْن	 ًة،	ما	ُيَمكُِّن	حاسوَب	�لسَّ ّيار�ُت	خاصَّ َوبِالَمْنظوماِت	�لَمْعلوماتِيَِّة	�لُمَتَعلَِّقِة	بِالطُُّرِق	�لَّتي	َتسيُر	َعَلْيها	�لسَّ

َتَلّقي	�لَمْعلوماِت	َعِن	�لنِّقاِط	�لُمْزَدِحَمِة	في	�لطُُّرِق	لَِتَجنُِّبها،	َو�ْقِتر�ِح	َمسار�ٍت	َبديَلٍة،	َكما	َسُتَدْمُج	َوظائُِف	

	ِمْن	َشِرَكِة	)غوغل(	بَِفْضِل	نِظاِم	)�أندرويد	�أوتو(،	 كيَِّة	في	َسّيار�ِت	�لُمْسَتْقَبِل؛	�إِْذ	تَُسْيِطُر	حالّياً	كُلٌّ �لَهو�تِِف	�لذَّ

كيَِّة	 أنِْظَمُة	�لُقْدَرَة	لَِتْطبيقاِت	�لَهو�تِِف	�لذَّ َوَشِرَكِة	)�أبل(	بِِنظاِم	)	كاربلاي(	َعلى	�لّسوِق،	َحْيُث	تُْعطي	هِذِه	�ل�

يَِّة	 ضاَفِة	�إِلى	َدْمِج	ِخْدماِت	�لرَّسائِِل	�لنَّصِّ ّياَرِة،	بِال�إِ للَسْيَطَرِة	َعلى	َوسائِِل	�لتَّْرفيِه	�أو	�لِملاَحِة	َعلى	شاَشِة	�لسَّ

َو�لُمكالَماِت؛	ما	ُيتيُح	لِقائِِدها	�ْسِتْخد�َمها	بِاأماٍن.

�ْسِتْخد�ِم	 َعلى	 َتْعَتِمُد	 تِْقِنيٌَّة	 َفِهَي	 �لُمْسَتْقَبِل،	 في	 ّياَرِة	 �لسَّ ميز�ِت	 �أْبَرِز	 �إِْحدى	 	 َفُتَعدُّ �لّذ�تِيَِّة	 �لقياَدِة	 ميَزُة	 �أّما	

و�ِرِع	دونَما	سائٍِق	َيْجِلُس	َخْلَف	َعَجَلِة	�لِقياَدِة. ِل	في	�لشَّ َمْجموَعٍة	ِمْن	�أْجِهَزِة	�ل�ْسِتْشعاِر	َو�أْجِهَزِة	�لحاسوِب؛	لِلتََّنقُّ

ذ�تِيَِّة	 َسيَّاَرٍة	 َتْجِرَبِة	 َعلى	 ٍة	 ِعدَّ َسَنو�ٍت	 ُمْنُذ	 َتْعَمُل	 �لَّتي	 بَِشِرَكِة	)غوغل(	 �لتِّْقِنيَِّة	 �ْرتِباِط	هِذِه	 ِمَن	 ْغِم	 َوبِالرَّ

�تِيَِّة،	ِمْثَل:	َمْنظوَمِة	 ّيار�ِت	�ْخَتَبَرْت	بِالِفْعِل	َمْنظوماِت	�لَحَرَكِة	�لذَّ 	َكثير�ً	ِمْن	َشِركاِت	ُصْنِع	�لسَّ �لِقياَدِة،	�إِلّ�	�أنَّ

َة	�لتََّحكُِّم	بِالَمكابِِح،	َوَتْوجيِه	َعَجَلِة	�لِقياَدِة	ِخلاَل	 ّياَرُة	َمَهمَّ (	�لّتي	َتَتَولّى	فيها	�لسَّ )�لُمساِعِد	ِعْنَد	�لزِّحاِم	�لُمروريِّ

،	َو�لِحفاِظ	َعلى	�لَمساِر	في	�لطَّريِق. �تيِّ ،	َو�ل�ْصِطفاِف	�لذَّ ،	َوَمْنظوماِت	�لتََّحكُِّم	�لِملاحيِّ �لزِّحاِم	�لُمروريِّ
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ِكيَِّة	َكذلَِك،	في	َتفادي	نِْسَبٍة	َكبيَرٍة	ِمَن	�لَحو�ِدِث	َعلى	�لطَّريِق	 �تِيَِّة،	َو�لذَّ َكما	َسُتساِهُم	�أنِْظَمُة	�لِقياَدِة	�لذَّ

�أو	 �ل�نِْتباِه،	 َعَدِم	 �أْو	 ْرهاِق،	 �ل�إِ بَِسَبِب	 ِمْنها؛	 ٍة	 ُمِهمَّ نِْسَبٍة	 َور�َء	 َيِقُف	 �لَّذي	 	 �لَبَشريِّ �لُعْنُصِر	 �ْسِتْبعاِد	 بَِفْضِل	

ّياَرِة	في	َتْرشيِد	�ْسِتْهلاِك	�لطَّاَقِة	بِِنْسَبٍة	َتِصُل	�إلى	١٥%. �تِيَُّة	لِلسَّ �لنُّعاِس،	َوَسُتساِعُد	�لِقياَدُة	�لذَّ

بِـكاشوف	 َزًة	 ُمَجهَّ َسَتكوُن	 ّيار�ِت	 �لسَّ 	 �إِنَّ ّيار�ِت:	 �لسَّ َمَهْنِدسو	 َيقوُل	 أماِن،	 َو�ل� لاَمِة	 بِالسَّ َيَتَعلَُّق	 َوفيما	

	 ائِقيَن	�لَّذيَن	َيْفِقدوَن	َتْركيَزُهْم	بَِسَبِب	�لنُّعاِس	�أو	�لتََّعِب،	َوُهما	ِمْن	�أَهمِّ )ر�د�ر(؛	لَِتَجنُِّب	�ل�ْصِطد�ِم،	َوَتْنبيِه	�لسَّ

أماِن	�أْو	َدّو�َسِة	 َيار�ُت	بِاأنِْظَمٍة	تُْحِدُث	�ْهِتز�ز�ٍت	َخفيَفًة	في	�لَمْقَعِد	�أْو	ِحز�ِم	�ل� ُد	�لسَّ �أْسباِب	�لَحو�ِدِث؛	�إِْذ	َسُتَزوَّ

ّيار�ِت	 يَُّة	في	َجميِع	�لسَّ َتَتو�َفَر	هذِه	�لخاصِّ �أْن	 �لُمَتَوقَِّع	 َوِمَن	 �لَمو�ِقِف	�لَخِطَرِة.	 ائِقيَن	في	 َفُتَنبُِّه	�لسَّ ّياَرِة،	 �لسَّ

ّيار�ُت	َبَوسائَِل	لِلتَّْقليِل	ِمَن	�لَخسائِِر	�إِلى	 َز	�لسَّ لاَمِة	�أْن	تَُجهَّ بُِحلوِل	عاِم	2020م.	َوُيْنَتَظُر	َكذلَِك	في	َمجاِل	�لسَّ

	ُمْمِكٍن	ِعْنَد	�لتََّعرُِّض	لِلَمخاِطِر،	َوِمْن	ذلَك	�لتِّْقِنيَُّة	�لَجديَدُة	لِلَوسائِِد	�لَهو�ئِيَِّة	�لَّتي	َطَرَحْتها	َشِرَكُة	)تي	 �أْدنى	َحدٍّ

ّياَرِة	َوَتْعَمُل	َعلى	َتَوقُِّع	 أْمريكيَُّة	�لَّتي	َتْعَتِمُد	َعلى	�لكاشوِف	)�لّر�د�ِر(،	َوِهَي	ُمَوزََّعٌة	َعلى	َجو�نِِب	�لسَّ �آر	دبليو(	�ل�

َرَر	في	�لَحو�ِدِث	�لَقويَِّة،	 ّياَرِة	�لقاِدَمِة؛	ما	ُيَقلُِّل	�لضَّ �لَخَطِر	َقْبَل	ُحدوثِِه،	َو�إِْطلاِق	�لَوسائِِد	�إِلى	�لخاِرِج	تُجاَه	�لسَّ

ْيِر	�لَبسيَطِة. َرِر	بَِشْكٍل	كاِمٍل	في	َحو�ِدِث	�لسَّ َوَتَجنُِّب	�لضَّ

	َسّياَرَة	�لُمْسَتْقَبِل	َسَتكوُن	َصديَقًة	لِلبيَئِة؛	لَِتْسَتجيَب	 ِث	َو�لُمحاَفَظِة	َعلى	�لبيَئِة	َفاإِنَّ 	ِمْن	َمصاِدِر	�لتََّلوُّ َولِلَحدِّ

ِث	�لَّتي	 	ِمْن	َمصاِدِر	�لتَّلوُّ نْسانِيََّة،	�أل�	َوِهَي	�لُمحاَفَظُة	َعلى	بيَئٍة	نَظيَفٍة،	َو�لَحدُّ ُق	�ل�إِ 	�لَقضايا	�لَّتي	تَُؤرِّ أَحِد	�أَهمِّ لِ�

	�لُمَحرِّكاُت	�لَكْهَربائِيَُّة،	َو�لُمْسَتْعِمَلُة	لِلَوقوِد	�لنَّظيِف	 تُساِهُم	فيه	حالّياً	َوسائُِل	�لنَّْقِل	بِِنْسَبٍة	َكبيَرٍة،	َحْيُث	َسَتُحلُّ

	تِْلَك	�لُمْسَتْعِمَلِة	لُِمْشَتّقاِت	�لنِّْفِط. َتْدريجّياً	َمَحلَّ

ياِت	�لَكبيَرِة	�لَّتي	تُو�ِجُهها	َشِركاُت	�لتِّْقِنيَِّة	لَِتْطويِر	َسّياَرِة	�لُمْسَتْقَبِل،	َفلا	َتز�ُل	 ْغِم	ِمَن	�لتََّحدِّ َو�أخير�ً،	بِالرَّ

ْعُر	�لَّذي	ِمْن	�لُمَتَوقَِّع	�أْن	َيكوَن	ُمْرَتِفعاً	 ها	�لسِّ ِكيَِّة	و�لنَّظيَفِة،	ِمْن	�أَهمِّ ّياَرِة	�لذَّ ٌة	َتِقُف	في	َطريِق	�لسَّ ُمْشِكلاٌت	ِعدَّ

كيَِّة	�لَّتي	َسَتُكوُن	َعلى	َمْتِنها،	َعلاَوًة	َعلى	َتْطويِر	 ّيار�ِت	�لتَّْقليديَِّة؛	بَِسَبِب	َتْكِلَفِة	�لتَّْجهيز�ِت	�لذَّ ُمقاَرنًَة	بِالسَّ

ِعْنَد	 َو�لَجز�ئِيَِّة	 �لَمَدنِيَِّة	 �لَمْسؤولّياِت	 َوَتْحديِد	 �لّذ�تِيَِّة،	 �لِقياَدِة	 	في	 �لتِّْقنيِّ ِر	 �لتََّطوُّ َمَع	 لَِتَتَكيََّف	 ْيِر؛	 �لسَّ َقو�نيِن	

وِق	 ِر،	َوتُْصِبُح	َسّياَرُة	�لُمْسَتْقَبِل	ُمَتو�ِفَرًة	بَِتْجهيز�تِها	َكافًَّة	في	�لسُّ ُر	بَِغٍد	َتْعلوُه	َسحاَبُة	�لتََّطوُّ روَرِة؛	ما	ُيَبشِّ �لضَّ

ُل	َعليِه	َقضاَء	حاجاتِِه	بُِسهولٍَة	َوُيْسٍر. نْساِن،	َوتَُسهِّ ُر	َحياَة	�ل�إِ �لَمَحلِّيَِّة	َو�لعالَِميَِّة،	َوبَِدْوِرها	تُطوِّ

)بتصّرف	من	مجلّة	علوم	وتكنولوجيا	�ل�أخبار،	20١6(
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فائدٌة 

ّياَرُة	شبيهَة	�لطّائَِرِة	 ّياَرِة	لَِتكوَن	�لسَّ 	�لَغَد	َسَيكوُن	َحليَف	�لسَّ أنَّ )ُوظَِّفْت	َكِلَمُة	�لِملاَحِة	�أو	�لِقياَدِة؛	لِ�

�أو	�لباِخَرِة،	َففي	�أمريكا	َسّياَرٌة	لَها	ُمَحرِّكاُت	َطَير�ٍن،	َوفي	�ألْمانيا	حاِفلاٌت	َبْرمائِيٌَّة(.

  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية:  �أّول�ً-	نجيُب	َعِن	�ل�أسئلِة	�ل�

حيَحِة	فيما	َياأْتي: حيَحِة،	َو�إِشاَرَة	)×(�أماَم	�لِعباَرِة	َغْيِر	�لصَّ ١ نََضُع	�إِشاَرَة	)√(	�أماَم	�لِعباَرِة	�لصَّ

	)			(				 	 	 	 ناِت	سّياَرِة	�لُمْسَتْقَبِل.	 	ُمَكوِّ 	كُلَّ ُر	�لتِّْكنولوجيُّ �أ-	َشِمَل	�لتََّطوُّ

	)			(				 	 	 َزٌة	بِالتِّْقِنيَِّة	نَْفِسها	�لَّتي	َتْحَتويها	�لطَّائِر�ُت	َحالّياً.	 ب-	سّياَرُة	�لَيْوِم	َمَجهَّ

	)			(				 أماِن.	 �َحِة	َو�لّرفاِهيَِّة	َو�ل� جـ-	َسُتساِهُم	َسيَّاَرُة	�لُمْسَتْقَبِل	في	َتْوفيِر	�أْقصى	َدَرجاِت	�لرَّ

	)			(				 نترنت(.		 َبَكِة	�لَعالَِميَِّة	)�ل�إ د-	ميَزُة	�لقياَدِة	�لّذ�تِيَِّة	لَِسّياَرِة	�لُمْسَتْقَبِل	َتْعَتِمُد	َعلى	�لشَّ

َة	�لتََّحكُِّم	بِالَمكابِِح.		)			(	 ّياَرُة	َمَهمَّ 	َتَتَولّى	فيها	�لسَّ هـ-	َمْنظوَمُة	�لُمساِعِد	ِعْنَد	�لزِّحاِم	�لُمروريِّ

	�أنِْظَمَة	�لِقياَدِة	�لّذ�تِيَِّة	َسُتساِهُم	في	َتفادي	نِْسَبٍة	َكبيَرٍة	ِمَن	�لَحو�ِدِث	َعلى	�لطَّريِق.		)			(	 و-	�إِنَّ

ر�ً؟ أْكَثِر	َتَطوُّ 2 ما	�لميز�ُت	�لَّتي	َتَتَميَُّز	بِها	َسّياَرُة	�لُمْسَتْقَبِل	بِاْعِتباِرها	�أَحَد	�لِقطاعاِت	�ل�

ُح	ذلَك. ،	نَُوضِّ ُر	�أْسلوَب	�لَحياِة	�لَعْصريَّ 3 	َتْوظيُف	�لتّكنولوجيا	في	َسّياَرة	�لُمْسَتْقَبِل	ُيَطوِّ

ّياَرِة،	َو�لهاتِِف	�لذَّكّي؟ 	ِمْن:	حاسوِب	�لسَّ ٤ 	ما	�لَوظيَفُة	�لَّتي	َيقوُم	بِها	كُلٌّ

ّياَرِة	على	َتَجنُِّب	�ل�ْصِطد�ِم؟ ٥ 	َكْيَف	َيْعَمُل	�لكاشوُف	في	�لسَّ
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آتَِيِة: أْسِئَلِة	�ل� 	نُجيُب	َعِن	�ل�  ثانياً-	نَفكُِّر،	ثُمَّ

	ما	�لَمْقصوُد	بِالَوقوِد	�لنَّظيِف؟ ١

ّياَرِة	�لتَّْقليديَِّة،	َوَعَمِلها	في	َسيَّاَرِة	�لُمْسَتْقَبِل. 	نُو�ِزُن	َبْيَن	َعَمِل	�لَوسائِِد	�لَهو�ئِيَِّة	في	�لسَّ 2

ِر(. ُر	بَِغٍد	َتْعلوُه	َسحاَبُة	�لتََّطوُّ ُح	َجماَل	�لتَّْصويِر	في	عبارة	)ما	ُيَبشِّ 	نَُوضِّ 3

	ثالثاً-	�للَُّغُة:

آتَِيَة: ١-		نُعرُِّب	�لُمْصَطَلحاِت	�ل�

				ريموت	كُنترول،	سَكنر،	كمبيوتر،	موبايل.

2-	نَُفرُِّق	في	�لَمْعنى	بيَن	ما	َتْحَتُه	ُخطوٌط	فيما	َياأْتي:

َحِر										نادى	ِمَن	�لَغْيِب	ُغفاَة	�لَبَشِر														)�أْحَمَد	ر�مي( 			�أ-	َسِمْعُت	َصْوتاً	هاتِفاً	في	�لسَّ

		ب-	َركََّب	َصديقي	هاتِفاً	في	َبْيِتِه.

 القواعُد اللَُّغِويَُّة

اْسما الزَّماِن والَمكاِن

آتيَة: أمثلَة	�ل� 	نَقر�أ	�ل�

	ِشْبُه	�لجزيرِة	�لَعربيَِّة. ْصليَّ 	َمْنَشاأ	�لّتيِن	�ل�أ ١-	�أفاَد	�لباِحثوَن	�أنَّ

ْوِدَيِة. 2-	َتْنمو	�أْشجاُر	�لّتين	بِفَلْسطيَن	َعلى	ُسفوِح	�لِجباِل،	َوفي	َمْجرى	�ْل�أ

ر�عيَِّة	في	ِفَلْسطيَن. 3-	َموِسُم	َقْطِف	�لّتين	ِمْن	�أْجَمِل	�ْلَمو�ِسِم	�لزِّ

٤-	َيْخُرُج	�لِفَلْسطينيون	َقْبَل	�لَمْغِرِب	َنْحَو	ُكروِم	�لّتين.

هازيِج	�لِفَلْسطينّيِة. ٥-	َيَتَغّنى	�لفّلاحون	في	َمْجِلِسهم	ِبال�أ

	َشْهِر	تّموَز. 6-	َتْنَضُج	ثماُر	�لّتيِن	في	ُمْسَتَهلِّ
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نسَتْنِتُج:

ماِن	و�لَمكاِن:	�ْسماِن	ُيْشَتّقاِن	َعلى	َوْزٍن	و�حٍد،	وَيُدلّ�ِن	َعلى	َزَمِن	وقوِع	�لِْفْعل،	�أْو	َمكانِِه،		 	�ْسما	�لزَّ   
			وذلك	كما	ياأتي:	

حيح	مضموم	�لَعْيِن،	�أو	مفتوِحها	في	�لمضارع،	ومن	�لفعل	 ١-	ُيْشَتّقاِن	من	�لِفْعِل	�لثُّلاثّي	�لصَّ
معتّل	�ل�آخر،	َعلى	َوْزِن	)َمْفَعل(	مثل:	ماأَكل،	َمْشَرب،	َمْسَعى.	�أو	َعلى	َوْزِن	)َمْفِعل(	من	
حيِح	َمْكسوِر	�لَعْيِن	في	�لمضارع،	مثل	َمْجِلس،	ومن	�لفعل	�لمثال	�لو�وي،	مثل	 �ْلِفْعِل	�لصَّ

جوف	�ليائي،	مثل:	َمسيل. َمْوِقف،	ومن	�ل�أ
	َعلى	َوْزِن	ُمضاِرِعِه،	َمْع	�إِْبد�ِل	َحْرِف	�لُمضاَرَعِة	ميمًا	َمْضموَمًة	  2-	ُيْشَتّقاِن	ِمَن	�ْلِفْعِل	َغْيِر	�لّثلاثيِّ

ِخِر	)على	وزن	�سم	�لمفعول(،	ِمْثل:	�أْخَرَج:	ُمْخَرج،	�لتقى:	ُمْلَتقى. َوَفْتِح	ما	َقْبَل	�ل�آ
3-	ُيْعَرباِن	َوفق	َمْوِقِعِهما	في	�لُجْمَلِة،	َفُيْمِكُن	�أْن	َيكونا	ُمْبَتد�أ،	مثل:	مهِبُط	�لطائرِة	
. ثريُّ �لّساعَة	�لّسابعَة	مساًء،	�أو	�أْن	َيكونا	فاِعلًا	مثل:	�أْعَجَبني	َمْسِجُد	�لقريِة	�ل�أ

	َكِلَمة،	 ْت	ِمْنُه	كُلُّ أمثلِة،	�أِهَي	�أْسماٌء	�أْم	�أفعاٌل؟	َوما	�لِْفْعل	�لّذي	�ْشُتقَّ نة	في	�ل� ما	نَْوُع	�لكلماِت	�لملوَّ
	َكِلَمة:	هل	دلّت	َعلى	�لّزماِن	�أو	�لَمكاِن؟ 	�أْم	َغْيُر	ثُلاثّي؟	َوما	َدل�لُة	كُلِّ �أثُلاثيٌّ

	ُهَو	)نَشاأ،	ينشاأ(،	َوِهَي	َعلى	َوْزِن	 أّوِل،	ِهَي	�ْسٌم	ُمْشَتّق	ِمْن	ِفْعٍل	ثُلاثِيٍّ 	)َمْنشاأ(	في	�لِْمثاِل	�ل� نُلاِحُظ	�أنَّ
	،ُهَو	 	َعلى	َمكاِن	ُحدوِث	�لِْفْعل.	َوَكِلَمة	)َمْجرى(	في	�لِْمثاِل	�لثّاني	ُمْشَتّقة	من	ِفْعٍل	ثُلاثيٍّ )َمْفَعل(،	َوَتُدلُّ
	َعلى	َمكاِن	�لَْجرياِن.	َوفي	�لِْمثاِل	�لثّالِث،	جاَءْت	َكِلَمُة	)َموِسم(	ُمْشَتّقة	 )َجرى(،	ووزنُها	)َمْفَعل(	وَتُدلُّ
ِمْن	)َوَسم(	َوِهَي	َعلى	َوْزِن	)َمْفِعل(	وَدلَّْت	َعلى	زمان	قطف	�لتّين،	وكذلك	َكِلَمُة	)�لَمْغِرب(	َفِهَي	ُمْشَتّقة	
	َعلى	زمان	�لغروب،	و�شتقت	َعلى	َوْزِن	)َمْفِعل(	َسماعاً،	�أّما	)َمْجِلس(	في	 من	�لِْفْعِل	)َغَرَب(،	وهي	َتُدلُّ
�لِْمثاِل	�لخامس،	فهي	�سم	ُمْشَتّق	من	�لِْفْعِل	�لثّلاثّي	)َجَلس(،	وَدلَّْت	َعلى	َمكاِن	�لُجلوِس،	وجاَءْت	َعلى	
(،	في	�لِْمثاِل	�لّسادِس	ُمْشَتّقة	ِمَن	�لِْفْعِل	َغْيِر	�لثّلاثّي	)�ْسَتَهّل(	َوجاَءْت	في	 َوْزِن	)َمْفِعل(.	َوَكِلَمة	)ُمْسَتَهلُّ

�لِْمثاِل	د�لًَّة	َعلى	زماِن	�لِْفْعِل.	َوِهَي	َعلى	َوْزِن	�سم	�لمفعول	)ُمْسَتْفَعل(.

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

فائدٌة
  -	تُْسَتْعَمُل	َبْعُض	�لكلماِت	ِمْن	�أْسماِء	�لَمكاِن	َمزيَدًة	بالتّاِء،	ِمْثل:	َمْدَرَسة،	َمْطَبَعة،	َمْزَرَعة.

				-	ُيصاُغ	�سُم	�لمكاِن	َسماعاً،	مثل:	َمطار،	َمسار.				
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 تدريباٌت: 

َتدريب	)١(

	نَُبيُِّن	�أوز�نَها: ُد	�أْسماَء	�لّزماِن	�أِو	�لَْمكاِن	فيما	ياأتي،	ثُمَّ 		نَُحدِّ

ِــَع	ُمستشــِرفًا								لقاَءِك	في	�لَموِعِد	�لُمْنتـَـــَظـْر ْرجـــ �أ-	فاأْمضي	ل�أ

ٞ ِف  ِ رِزُۡقَها َوَيۡعلَُم ُمۡسَتَقرََّها َوُمۡسَتۡوَدَعَهاۚ ُكّ ۡرِض إِلَّ َعَ ٱللَّ
َ
ب-	قال	تعالى:"َوَما ِمن َدٓابَّةٖ ِف ٱۡل

بِٖي ٦"                                                                   )هود:	6(	 كَِتٰٖب مُّ
ِجّلاِء. َلحاِء،	وَمحَضُن	�أنَبِل	�لّنبلاِء	مَن	�لّصحابِة	�ل�أ جـ-	ِفَلْسطيُن	َمهوى	�لُعّباِد	�لصُّ

يِن. 	َسيفًا	ذ�	َحدَّ ل�ِت	�لَحديثِة	ِفي	�لَمْصَنِع	و�ْلَمْزَرَعة	ُيَعدُّ د-	�إّن	�ستعماَل	�ل�آ

رُت	َبْيَتنا	في	َحْيفا،	كاَن	َيقوُل	لي	و�لدي	د�ِئمًا،	�إِّنُه	َقريٌب	ِمْن	هذ�	�لَمْسِجِد،	و�إنَُّه	ِمْن	 هـ-	»وَفْجاأًة	َتَذكَّ

طاِبقيِن،	ِحجاَرُتُه	َسود�ُء..«.	

َتدريب	)3(

ماِن	في	�ل�أولى،	وَعلى	�لَمكاِن	في	�لثّانِيِة. 	َعلى	�لزَّ 	�أ-	نََضُع	َكِلَمَة	)ُمْجَتَمع(	في	ُجْمَلتيِن	ُمفيَدتيِن،	بَِحْيُث	َتُدلُّ

	َعَلْيِه	�لَكِلماُت	�لّتي	َتْحَتها	ُخطوط	فيما	ياأتي: 	ب-	نَُبيُِّن	ما	َتُدلُّ

		ِمْن	ماأَمِنِه	ُيؤتى	�لَحِذُر. 	�للّيُل	ماأَمُن	�لخائفين.															 					-١

			ُمْعَتَقُل	�أخي	كان	في	�لّساعِة	�لثّالثِة	فجر�ً. أمُّ	�بَنها	في	�لُمعَتَقل.								 	ز�رِت	�ل� 					-2

َتدريب	)2(

آتيِة: أفعاِل	�ل� ماِن	�أو	�لمكاِن	ِمَن	�ل� 	نَصوُغ	�أْسماَء	�لزَّ  

،	َهَبَط،	صاَف. 		َعَبَر،	لَجاأ،	َوَقَف،	َحلَّ  

		�أقاَم،	�ْرَتَقى،	�نَْتهى،	َصلّى،	�ْعَتَرَك.  
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َتدريب	)٤(

	نُْعِرُب	�لكلماِت	�لّتي	َتْحَتها	ُخطوٌط	فيما	َياأْتي:

ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ ٥".																																					)�لقدر:٥( ١-		قال	تعالى:	"َسَلٌٰم ِهَ َحتَّ

ْيِه. ُجِل	َبْيَن	َفكَّ 2-	َمْقَتُل	�لرَّ

ۡبُح بَِقرِيٖب ٨١"                       )هود:	٨١( لَۡيَس ٱلصُّ
َ
ۡبُحۚ أ 3-	قال	تعالى:	"إِنَّ َموِۡعَدُهُم ٱلصُّ

  
ملاء:  ال�إ

آتيِة: �أ-	نُدخُل	ل�َم	�لجرِّ	على	�لكلماِت	�ل�

أمّ،	�لتّجارب،	�لجامعة،	�لمدرسة،	�لّذي،	هؤل�ء. �للّيمون،	�للّغة،	�ل�

ب-	نَْحِذُف	َضميَر	�لّرْفِع	ِمْن	�آخِر	�لفْعِل	�لماضي،	ونُعيُد	كتابَتُه:

							*	َرنَْو�	 *	َمَشْيُت:

						*	�أبْينا: *	َصَحْوَن:

	�ل�آتي،	ونََضُع	علاماِت	�لتّرقيِم	�لُمناِسَبَة	في	�لفر�غات: جـ-	نقر�أ	�لنّصَّ

قالَِت	�ْمر�أُة	خالِد	ْبِن	َصفو�ن	لَُه	َيْوماً	)	(	ما	�أْجَمَلَك	)	(		قاَل	)	(		َولِم	َتقوليَن	ذ�َك	وما	لي	َعموُد	

	ِرد�ؤُه،	ول�	ُبرنُُسُه		)	(	قالَْت	)	(	ما	َعموُد	�لَجماِل؟	وما	ِرد�ؤه؟	وما	ُبْرنُُسُه	)	(	 �لَجماِل،	ول�	َعَليَّ

قاَل	)	(		�أّما	َعموُد	�لَجماِل	َفطوُل	�لَقو�ِم،	وفّي	ِقَصٌر	)	(	و�أّما	ِرد�ؤُه	فالَبياُض،	ولَْسُت	باأْبَيَض	)	(		

َعِر،	و�أنا	�أْصَلُع	)	(		َولِكْن	لو	قُْلِت:	ما	�أْحلاَك!	َوما	�أْمَلَحَك!	كاَن	�أولى	)	( و�أّما	ُبْرنُُسُه	َفسو�ُد	�لشَّ

 

لَُك	 ِركاِت،	�ْكُتْب	سيَرَتك	�لّذ�تّيَة	�لّتي	تَُؤهِّ ْمَت	بَِطَلٍب	لَِوظيَفِة	ُمحاِسٍب	في	�إْحدى	�لشَّ َتَقدَّ

لِْلُحصوِل	َعلى	�لَْوظيَفِة.

التّعبيُر
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: 		َبْيَن	َيدي	�لنَّصِّ

الَوحدُة  
 التّاِسعة

هَكذا َلِقَي اللَه ُعَمُر

أَبَوْيِن	َيَمنّيَيِن	من	حضرموت،	 د	باكثير	�لِكْنِدّي،	ُولَِد	عاَم	١٩١0م،	لِ� علّي	ْبن	�أْحَمد	ْبن	ُمَحمَّ
ريَعِة	َعلى	َيِد	ُشيوٍخ	�أِجّلاَء،	ثُّم	 َتَلّقى	َتْعليَمُه	في	َمْدَرَسِة	�لنَّْهَضِة	�لِعْلِميَّة،	َوَدَرَس	ُعلوَم	�لَعَربِيَِّة	و�لشَّ
أّوِل	)جامعِة	�لقاِهَرِة	حالّياً(	وَحَصَل	على	َشهادِة	لِسانس	 �نَْتَقَل	�إلى	ِمْصَر	وَتخرََّج	في	جامعِة	فؤ�ِد	�ل�
رشاِد	 نْجليزيِّة،	�ْشَتغَل	بالتّدريِس	فترًة،	ثُّم	�نتقَل	�إلى	�لعمِل	في	ِوز�رِة	�لثّقاَفِة	و�ل�إ آد�ِب	ِقْسم	�لّلَُغِة	�ل�إ �ل�

	يعمُل	في	ِوز�رِة	�لثّقاَفِة	َحتّى	وفاتِه	عام	١٩6٩م. �لقومّي	بَِمْصَلَحِة	�لُفنوِن،	وَظلَّ
و�ئّيِة	)	و��إْسلاماُه(	 عريِّة	و�لنَّْثِريَِّة،	وِمْن	�أعمالِِه	�لرِّ و�يِة	و�لَمْسَرِحيَِّة	�لشِّ 	َبْيَن	�لرِّ أدبيُّ ع	نَتاُج	باكثير	�ل� تّـنّوَّ
و)�لثّائُِر	�ل�أحمُر(.	ولَُه	كثيٌر	ِمَن	�لَمْسَرِحّياِت	�لتَّاريخّيِة،	ِمْنها	�لمجموعُة	�لَمْسَرِحيَُّة	)هَكذ�	لَِقَي	�للَّه	
)�لَبْيُت	 ِمْنها:	 َمْسَرِحّياٍت،	 َسْبِع	 ِمْن	 نٌَة	 ُمَكوَّ �لَعزيِز،	وِهَي	َمجموعٌة	 َعْبِد	 ْبُن	 ُعَمُر	 و�لَمقصوُد	 ُعَمُر(	

�لَعتيُق(	و)جاُر	�أبي	َحنيَفَة(.	
�لَعزيز	 َعْبِد	 ْبِن	 لُِعَمَر	 �ل�أخيرَة	 �لَّلحظاِت	 باكثيُر	 فيها	 َيِصُف	 ُعَمُر(،	 �للَّه	 لَِقَي	 وَمْسَرحّيُة	)هكذ�	
	في	�لِحساِء،	وَقَبَض	 مَّ 	لَُه	�لسُّ 	�لثّامِن،	وُيَبيُِّن	َكْيَف	َعفا	َعْن	خاِدِمِه	ُغَصْين	�لّذي	َدسَّ �لخليَفِة	�ل�أمويِّ
	�لُمتسامح	لهذ�	�لَخليفِة،	�لّذي	ل�	نَِجُدُه	�إلّ�	في	 �لثَّمَن،	فاأْظَهر	�لكاتُِب	ِمْن	خلالِها	�لجانَِب	�ل�أخلاقيَّ

َصْفوة	�لّصحابِة	و�لّصالِحيْن.	
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)ُعَمُر	ْبُن	َعْبِد	�لَعزيِز	َعلى	ِفر�ِش	َمَرِضِه،	َوُهَو	َيجوُد	بَِنفِسِه،	ِوْعْنَدُه	َزْوُجُه	فاِطَمُة،	َو�أخوها	َمْسَلَمُة	ْبُن	َعْبِد	�لَمِلِك(

َمْسَلَمُة:	�أل�	َتْذكُُر	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن	َمْن	�أْسقاَك	�لِحساَء	ذلَِك	�لَيْوَم؟

ُعَمُر:	ل�	�أْذكُُر	�إِلّ�	�أنّني	َشِرْبُتُه،	َفَكاأنَّما	�أْشَرُب	�لّرصاَص	�لّذ�ئَِب.

فاِطَمُة:	ل�	�أَحَد	َيْسقي	�أميَر	�لُمْؤمنيَن	َغْيري	وَغْيُر	ُغَصْيٍن	خاِدِمِه.

ْهِت	يا	فاِطَمُة،	َوحاشاُه!	�إِنَُّه	لَُيِحبُّني	َو�أِحبُُّه.	 ُعَمُر:	َتَنزَّ

	�أَحد�ً	َدَفَعُه	�إِلى	ذلَك	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن؟	 َمْسَلَمُة:	لََعلَّ

ُعَمُر:	ل�	َتُقْل	يا	َمْسَلَمُة	ما	لَْيَس	لََك	بِِه	ِعْلٌم.

َمْسَلَمُة:	لََقْد	ر�َبني	ُوجوُم	�لُغلاِم	ِمْن	َيْوِمِئٍذ.

فاِطَمُة:	�أَجْل	لَْم	َيُعْد	ُغَصْيٌن	َكما	كاَن	ِمْن	َقْبُل.

	ِمْنُكما	�أنَُّكما	َتتَِّهمانِِه.	 ُعَمُر:	ُسْبحاَن	�للِّه	!	�إِنَُّه	لََياأْسى	لَِمَرِض	َمْول�ُه	.	.	بَِحياتي	َعَلْيُكما	ل�	َيَرَينَّ

َمْسَلَمُة:	َكّلا	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن،	ما	�أَرْيناُه	َشْيئاً	ِمْن	ذلَِك.

	بِِه	يا	فاِطَمُة،	 	بِما	َيجوُل	في	قُلوبُِكْم،	َفَرِكَبُه	ِمْن	َجّر�ِء	ذلَك	َخْوٌف.	َعَليَّ ُعَمُر:	َعسى	�أْن	َيكوَن	َقْد	�أَحسَّ

لََعلّي	�أزيُل	ما	بَِقْلِبِه.

فاِطَمُة:	)َتعوُد(	ُهَو	ذ�	ُغَصْيٌن	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن.

ُعَمُر:	�ْدُخْل	يا	ُغَصْيُن،	َهْل	لَُكما	�أْن	َتْتُركاني	َوْحدي	َمَع	ُغَصْين؟

َمْسَلَمُة:	ُحّباً	َو	َكر�مًة	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن.	)َيْخُرُج	وفاِطَمُة(.

	�ْدُن	ِمنّي.	�أَو	ل�	َتْساأُل	َعْن	حالي؟		 ُعَمُر:	ل�	َتَخْف	يا	ُغَصْيُن،	َهلُمَّ

ُغَصْيٌن:	)في	�أًسى	ظاِهٍر(	َكْيَف	حالَُك	�لَيْوَم	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن؟

نيا. آِخَرِة	ِمنّي	�إِلى	�لدُّ ُعَمُر:	�لَحْمُد	للِّه..	�أِجُدني	�لَيْوَم	�أْقَرَب	�إِلى	�ل�

ْمُع	ِمْن	َعْيَنْيِه(	بِاأبي	�أنَْت	َو�أّمي	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن. ُغَصْيٌن:	)َيْطِفُر	�لدَّ

ُعَمُر:	َوْيَحَك!	ماذ�	ُيْبكيَك	يا	ُغَصْيُن؟

	�لَّذي	بَِك	كاَن	بي.	 ُغَصْين:	َوِدْدُت	لَْو	�أنَّ

	ِمْن	َخْيٍر.	 	َكريٍم،	َفَجديٌر	بَِمْن	ُيِحبُّني	�ألّ�	ُيْشِفَق	َعَليَّ 	ِمنّا	�أَجلاً	ل�	َيْعدوُه،	َو�إِنّي	لَقاِدٌم	َعلى	َربٍّ 	لُِكلٍّ ُعَمُر:	�إِنَّ

َه.    حاشاُه:	َتـَنزَّ

		وجوم:	ُسُكوت	َوَصْمت	من  

					َغَضب	�أو	َخْوف.
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�أَو	ل�	تُِحبُّني	يا	ُغَصْيُن؟

ُغَصْيٌن:	َبلى	َو�للِّه	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن.

	�إِساَءٍة	ُربَّما	�أَساأْتُها	�إِلَْيَك	دوَن	�أْن	�أْعَلَم؟ ُعَمُر:	َفَهْل	لََك	�أْن	تُِحلَّني	ِمْن	كُلِّ

�إِلَْيَك	 �لُمسيُء	 �أنا	 �لُمْؤمنيَن.	 �أميَر	 يا	 َحنانَْيَك	 باكياً(:	 )َيْنِشُج	 ُغَصْيٌن:	

	�لَقْتَل،	 �أْسَتِحقُّ �أنا	 ْهِر.	 �أَبَد	�لدَّ لي	 َتّباً	 لي،	 َتّباً	 ُل.	 َو�إِنََّك	�لُمْحِسُن	�لُمَتَفضِّ

	�لَقْتَل.	 نّي	�أْسَتِحقُّ ُمْرُهْم	بَِقْتلي؛	َفاإِ

ُعَمُر:	�ْخِفْض	َصْوَتَك،	�ْخِفْضُه	ِمْن	�أْجلي.

ُغَصْيٌن:	)بَِصْوٍت	خاِفٍض(	�ْغِفْر	لي	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن..	�ْغِفْر	لي.

	�لَمْغِفَرِة،	َولِكنّي	ُمساِمُحَك،	َوُمِحلَُّك	ِمْن	َحّقي	�إِذ�	�أنَْت	َصَدْقَتني	�لَحديَث. ُعَمُر:	�للُّه	َوْحَدُه	َولِيُّ

أْصُدَقنََّك	�لَقْوَل،	َول�	�أْخفي	َعْنَك	َشْيئاً. ُغَصْيٌن:	�إي	َو�للِّه	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن	َل�

ُعَمُر:	�ْخِفْض	َصْوَتَك.

	في	�لِحساِء. مَّ أْبَعُد	َقْد	َدَسْسُت	لََك	�لسُّ 	�ل� َقيُّ ُغَصْيٌن:	)َيْخِفُض	َصْوَتُه(	�أنا	�لشَّ

ُعَمُر:	َقْد	َعِلْمُت	يا	ُغَصْيُن	َيْوَم	�أْسَقْيَتُه	لي.

ُغَصْيٌن:	َعِلْمَت	ذلَِك	َولَْم	تَُكلِّْمني	�إِلّ�	�لَيْوَم؟!

أَكلَِّمَك	لَْول�	َمَحبَّتي	لََك،	َو�إِْشفاقي	َعَلْيَك	ِمْن	َعذ�ِب	َيْوِم	�لِقياَمِة. ُعَمُر:	َوما	كُْنُت	لِ�

ُغَصْيٌن:	َوما	ُيْنجيني	ِمْن	ذلَِك	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن،	َوَقِد	�ْسَتْوَجْبُتُه	بِما	َفَعْلُت؟

ُعَمُر:	َرَجْوُت	يا	ُغَصْيُن،	�أْن	َتْنَدَم	َوَتْسَتْغِفَرُه	َعسى	�أْن	َيتوَب	�للُّه	َعَلْيَك.

ُغَصْيٌن:	َولِهذ�	َكلَّْمَتني؟

ُعَمُر:	نََعْم	َخبِّْرني	ما	َحَمَلَك	َعلى	ما	َفَعْلَت؟

ُغَصْيٌن:	�لطََّمُع	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن.

ُعَمُر:	�أْعطيَت	َشْيئاً	َعلى	ذلَِك؟

أْخِبَرنََّك	بالّذي	�أْعطاني. ُغَصْيٌن:	نََعْم،	َل�

ُعَمُر:	َكّلا	ل�	َتْفَعْل.	َولِكْن	َخبِّْرني	َكْم	�أْعطاَك؟

	بِالُبَكاِء	ِمْن	َغْيِر	 	َيْنِشُج:	َغصَّ  

			�نِْتَحاٍب.

	َحنانَْيَك:	َعْطُفَك،	رحمُتك.   

	َتّباً:	َهلاكاً.   

  	َدَسْسُت:	وَضعُته	ِخْفية.
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ُغَصْيٌن:	�ألَْف	ديناٍر	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن.

ُعَمُر:	َقْبْضَتها؟

ُغَصْيٌن:	ل�	يا	�أميَر	�لمؤمنيَن	َحتّى..	حتّى..

ُعَمُر:	حتّى	�أموَت؟

ُغَصْيٌن:	�أَجْل	و�	َشْقَوتاه!

	َفَلْن	ُيْعطوها	لََك،	َوَعسى	�أْن	َيْقُتلوَك	لَِكيلا	تُْفشي	ِسرَُّهْم.	َفَهْل	لََك	يا	ُغَصْيُن	في	َخْيٍر	 ُعَمُر:	َوْيَحَك	�إِْن	ِمتُّ

آِخَرِة؟ نْيا	َوسوِء	عذ�ِب	�ل� ِمْن	ذلَِك	َعسى	�أْن	َتْنُجَو	ِمْن	َعذ�ِب	�لدُّ

ُغَصْيٌن:	َكْيَف	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن؟	�أْرِشْدني.

	َتعوُد	بِها	حال�ً	�إِلَّي. ُعَمُر:	َتْمضي	�لّساعَة	�إِلى	صاِحِبَك	َفَتْقِبُضها	ِمْنُه	ثُمَّ

ُغَصْيٌن:	ما	�أخالُُه	َيْرضى	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن.

نَُّه	َسَيخاُف	َوُيْعطيَك	.	.	�نَْطِلْق	�لّساَعَة. ُعَمُر:	قُْل	لَُه	�إِنََّك	َسُتْخِبُرني	بِاْسِمِه	�إْن	لَْم	َيْفَعْل،	َفاإِ

	َبالُْخروِج( ُغَصْيٌن:	َسْمعاً	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن،	يا	�أْكَرَم	�لنّاِس.	)َيهمُّ

	َبْيني	َوَبْيَنَك. ْمَع	ِمْن	َعْيَنْيَك.	َو�إيّاَك	�أْن	تُْخِبَر	�أَحد�ً	َفهذ�	ِسرٌّ ُعَمُر:	ُرَوْيَدَك	ياُغَصْيُن،	�ْمَسْح	هذ�	�لدَّ

ْمَع	َعْن	َعْيَنْيِه(	و�َشْقَوتاُه. ُغَصْيٌن:	)َيْمَسُح	�لدَّ

	�ْغِفْر	لَِعْبِدَك	ُغَصْين. ُعَمُر:	)ُيَتْمِتُم(	�لّلُهمَّ

)َيْدُخُل	َمْسَلَمُة	وفاِطَمُة(

ٍة	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن؟ َمْسَلَمُة:	َبَعْثَت	�لُغلاَم	في	َمَهمَّ

ُعَمُر:	نََعْم.	َذَكْرُت	َوديَعًة	ِعْنَد	صاِحٍب		لي	َفَبَعْثُتُه	في	َطَلِبها	ِمْنُه.

فاِطَمُة:	وديعة؟

ُعَمُر:	َهلُّمي	يا	فاِطَمُة،		َفَقْد	�آَن	لي	�أْن	�أْفضَي	�إِلَْيِك	بَِشيٍء	طالَما	جاَل	في	َصْدري.

فاِطَمُة:	نَْفسي	ِفد�ُؤَك	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن.

ُعَمُر:	�أَتْذكُريَن	ُحِليَِّك	َوَجو�ِهَرِك	�لّتي	�أْوَدْعناها	في	َبْيِت	�لماِل؟

فاِطَمُة:	َقْد	طاَبْت	نَْفسي	َعْنها	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن	،	َفما	بالُها؟

  َهلُّمي:	َتعالَي

   �أْفضي:	�أْعِلُم.

  وديعة:	�أمانة.
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أْعَلُم	 ُعَمُر:	�إِنَّها	لَْم	َتَزْل	بِحالِها..	َوَعَلْيها	�ْسُمِك	لَْم	َيْسَتْهِلْكها	َبْيُت	�لماِل	َبْعُد،	َو�إِنّي	َل�

ها..	َفاإِْن	َتُك	نَْفُسِك	فيها،	َفاأنِْت	بِها	�أْولى. 	�لّذي	َياأْتي	َبْعدي	لَْن	َيْصِرَفها	في	َحقِّ �أنَّ

ِك	يا	فاِطَمُة،	َو�أنِْت	بِها	�أولى. َمْسَلَمُة:	�أَجْل،	ِهَي	َحقُّ

أيامى	َو�لَيتامى. ُق	بِها	َعلى	�ل� فاِطَمُة:	�إذ�	�أِذنَْت	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن،	َفاإِنّي	ساآُخُذها	َو�أَتَصدَّ

َّّن	ِمْن	�أْهلي	َوَولَدي	َمْن	 نيا	�أ ُعَمُر:	�أْحَسْنِت	يا	فاِطَمُة،	�أما	َو�للِّه	لَُيَعّزيني	َعْن	باطِل	�لدُّ

�أْرجو	�أْن	َيْشَفَع	لي	َيْوَم	�لِقياِمِة	بَِصلاِحِه	َوَتْقو�ُه.

فاِطَمُة:	َبْل	�أنَْت	َشفيُعنا	َجميعاً	يا	�أبا	َعْبِد	�لَمِلِك.

أنِْت	في	ُزْهِدِك	فيما	َتْهفو	�إِلَْيِه	قُلوُب	�لنِّساِء	ِمَن	�لّزيَنِة	َو�لَمتاِع	 ُعَمُر:	َكّلا	يا	فاِطَمُة،	َل�

�أْتقى	للِه	ِمنّي.	

)َيْقَرُع	ُغَصْيُن	�لباب	ُمْسَتاأِْذناً(

َمْسَلَمُة:	هذ�	ُغَصْيُن	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن.

ُعَمُر:	�ْدُخْل	يا	ُغَصْيُن.

ًة	َكبيرًة( )َيْدُخُل	ُغَصْيُن	حاملاً	ُصرَّ

ُعَمُر:	�أَتْيَت	بالَوديَعِة	يا	ُغَصْيُن؟

ُغَصْيٌن:	نََعْم	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن.

ًة	�أْخرى،	َفَهْل	لَُكما..؟ ُعَمُر:	�أْشَتهي	�أْن	�أْخلو	بِِه	َمرَّ

َمْسَلَمُة:	ُحّباً	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن.)َيْخُرُج	َوفاِطَمُة(

	�ْدُن	ِمنّي،	َو�ْخِفْض	َصْوَتَك.	هذِه	�ألُْف	ديناٍر؟ ُعَمُر:	َهلُمَّ

ُغَصْيٌن:	نََعْم	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن.

نانيَر	لََك	لَْول�	َخْشَيتي	�أْن	َتْلَتِهَب	َعَلْيَك	نار�ً	َيْوَم	�لِقياَمِة.	َفَهْل	لََك	في	 ُعَمُر:	َوِدْدُت	يا	ُغَصْيُن،	لَْو	�أَدُع	هِذِه	�لدَّ

َخْيٍر	ِمْن	ذلَِك..	�أْن	�أعيَدها	�إلى	َبْيِت	ماِل	�لُمْسِلميَن؟

نيا	�أْبَغُض	�إِلى	نَْفسي	ِمْنها. ُغَصْيٌن:	�ْفَعْل	ما	َترى	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن.	�إِنّي	َو�للِّه	ما	�أريُدها،	َوما	في	�لدُّ

آَن	َفاأنَْت	ُحرٌّ	لَِوْجِه	�للِّه. 	�للَّه	شاَء	�أْن	َيتوَب	َعَلْيَك.	�ْمِض	�ل� ُعَمُر:	بوِرْكَت	يا	ُغَصْيُن،	ما	�أرى	�إلّ�	�أنَّ

  َيْصِرَفها:	ُيْنِفقها.

أيامى:	ُمفردها	�أيّم،				   �ل�
وهي	�لمر�أة	�لّتي	ل�	زوج	

	لها.

  تهفو:	تشتاق.
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ُغَصْيٌن:	)َيْبكي(	�أَوتُْعِتُقني	يا	�أميَر	�لُمؤمنيَن؟

ُعَمُر:	نََعْم	�ْذَهْب	َحْيُث	ِشْئَت،	َحْيُث	ل�	َيْعِرفَُك	�أَحٌد.

ُغَصْيٌن:	�أل�	�أْبقى	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن	في	ِجو�ِرَك	َوِخْدَمِتَك؟

َفَلْن	 �أْمسى،	 �إِْن	 ُمْحَتَضٍر،	 َرُجٍل	 ِمْن	 َتْخِدُم	 َوْيَحَك	يا	ُغَصْيُن	ما	 ُعَمُر:	

ُيْصِبَح،	َو�إْن	�أْصَبَح،	َفَلْن	ُيْمِسَي.

ُغَصْيٌن:	َبْل	ُيْبقيَك	�للُّه	يا	�أميَر	�لُمؤمنيَن.

ُعَمُر:	�نَْطِلْق	َوْيَلَك،	َول�	تُِقْم	َبْيَن	هؤل�ِء	َفَيْقتلوَك.	)َيْدُخُل	َمْسَلَمُة(

َمْسَلَمُة:	َمْعِذَرًة	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن،	ل�	َيْنَبغي	�أْن	َيْنُجَو	هذ�	�لُغلاُم	ِمْن	ُعقوَبِة	

ما	�ْجَتَرَم.	)َياأُْخُذ	بَِزنِْد	�لُغلاِم(

ْعَت	�إِلى	َحديِثنا؟ ُعَمُر:	)غاِضباً(	َوْيَلَك	ياْبَن	َعْبِد	�لَمِلِك،	�أَوَقْد	َتَسمَّ

َمْسَلَمُة:	ل�	َو�لَّذي	نَْفسي	بَِيِدِه	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن،	َولِكْن	َطَرَق	�أسماَعنا	َصْوتَُك	َوَصْوتُُه.

ُل(	�أَجْل	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن..	لََقْد	َصَدَق	َمْسَلَمُة. فاِطَمُة:	)َتَتَدخَّ

	َعْنُه	 نّي	َقْد	ساَمْحُتُه	َوَعَفْوُت	َعْنُه.	َخلِّ ُعَمُر:	َفْلَتْكُتما	�إَِذْن	ما	َسِمْعُتما،	َفاإ

يا	َمْسَلَمُة	َفَقْد	�أَعَتْقُتُه	لَِوْجِه	�للِّه.

	ِمْن	�أْخِذِه	بَِجريَرتِِه. َمْسَلَمُة:	ل�	َو�للِّه	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن،	ل�	َيكوُن	َجز�ُء	�لَعْبِد	�لغاِدِر	�أْن	ُيْعَتَق	لَِوْجِه	�للِّه.	ل�	ُبدَّ

نيا.	َكلِّمي	�أخاِك	يا	فاِطَمُة	. لاً(	�أنُْشُدَك	�للَّه	ياْبَن	َعّمي	�ألّ�	َتْعصَي	�أْمري	في	�آِخِر	َيْوٍم	لي	في	هذِه	�لَحياِة	�لدُّ ُعَمُر:	)ُمَتَوسِّ

نَُّه	لََيْنُظُر	بِنوِر	�للِّه. فاِطَمُة:	�أِطْع	�أميَر	�لُمْؤمنيَن	يا	َمْسَلَمُة،	َفاإِ

. أميِر	�لُمْؤمنيَن	ِمنّا	ما	ُيِحبُّ َمْسَلَمُة:)ُيْرِسُل	�لُغلاَم	ِمْن	َقْبَضِتِه(	لِ�

ْل	َوْجَهَك	َعنّا	يا	ُغَصْيُن،	�ْذَهْب	ل�	باَرَك	�للُّه	فيَك. فاِطَمُة:	َحوِّ

ُعَمُر:	َبْل	َغَفَر	�للُّه	لَُه	َوبارَك	فيِه.	�ْمِض	يا	ُغَصْيُن،	َو�ْسَتْغِفْر	�للَّه	لي	َولََك.

	َيْخُرُج( )َيْنِشُج	ُغَصْيُن	ُهَنْيَهًة	ثُمَّ

عاً(	و�َر�أْساُه!	)َيَتهاوى	َعلى	ِفر�ِشِه	َمْغِشّياً	َعَلْيِه( 	ُمَتَوجِّ ُعَمُر:)َيِئنُّ

فاِطَمُة:	َوْي!	َقْد	ُغِشَي	َعَلْيِه	يا	َمْسَلَمُة!

َمْسَلَمُة:	َتَجلَّدي	يا	�أْختاُه،	�إِنَّما	ِهَي	َغْشَيٌة	َوَيفيُق.

  ُمْحَتَضر:	�حُتِضَر	�أتاه	�لموُت.

:	�ترْكُه   خلِّ

  �جترَم:	�ْرَتكب

ل نْد:	جمع	�أْزناد	:	موصِّ 	�لزَّ

			َطَرِف	�لّذر�ع	بالكّف.
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	َفلا	َيْسَتطيُع(	َمْسَلَمُة!	َمْسَلَمُة! 	�أْن	َيُهبَّ ُعَمُر:	)َيْفَتُح	َعْيَنْيِه	َكالَْمْذعوِر،	َوَيِهمُّ

َمْسَلَمُة:	لَبَّْيَك	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن.

ُة	�لَّتي	جاَء	بِها	ُغَصْيُن؟ رَّ ُعَمُر:	�أْيَن	�لصُّ

َمْسَلَمُة:	ِهَي	ذي	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن	َبْيَن	َيَدْيَك.

ُعَمُر:	�إِنَّها	لَْيَسْت	لي	يا	َمْسَلَمُة،	�إِنَّها	لَِبْيِت	�لماِل.	�أوصيَك	�أْن	َتْحِمَلها	�إِلى	َبْيِت	�لماِل.

َمْسَلَمُة:	َساأْفَعُل	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن.

ُعَمُر:	َجز�َك	�للُّه	َعنّي	َخْير�ً	ياْبَن	َعّمي،	َو�أنِْت	يا	فاِطَمُة.

فاِطَمُة:)ُمَتَجلَِّدًة(	نََعْم	يا	�أميَر	�لُمْؤمنين.

؟ 	لَِك	َعَليَّ 	َحقٍّ ُعَمُر:	َهْل	لَِك	�أْن	تُِحلّيني	ِمْن	كُلِّ

فاِطَمُة:)َتْبكي(	َقْد	َفَعْلُت	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن؟

	 ُعَمُر:	َجز�ِك	�للُّه	َعنّي	َخْير�ً	ِمْن	َزْوٍج	صالَِحٍة!	�أْسَتْوِدُعِك	�للَّه	يا	فاِطَمُة.	)َيْشَخُص	بَِبَصِرِه	�إِلى	�أْعلى(	�لّلُهمَّ

ْرَت	َتْعجيلاً.			 	لِما	�أّجْلَت	َتاأْخير�ً،	َول�	لِما	�أخَّ �أْرِضني	بَِقضائَِك،	َوباِرْك	لي	في	َقَدِرَك،	َحتّى	ل�	�أِحبَّ

)َيَتَهلُّل	َوْجُهُه	بِالِْبْشِر	َفْجاأًة(	َمْرَحباً	بِكر�ٍم	َطيِّبيَن!

فاِطَمُة:	بَِمْن	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن؟

ُعَمُر:	بِهِذِه	�لوجوِه	�لَّتي	لَْيَسْت	بُِوجوِه	�إِنٍْس	َول�	جاّن.

فاِطَمُة:	نَْفسي	ِفد�ؤَك	يا	ُعَمُر!

آِخَرُة	نَْجَعلُها	لِلَّذيَن	ل�	ُيريدوَن	ُعلُّو�ً	في	 ُعَمُر:	)َكاأنَُّه	لَْم	َيِع	َشْيئاً	ِمّما	َحْولَُه(	يتلو	قولَُه	تعالى:	»تِْلَك	�لّد�ُر	�ل�

د�ً	َعْبُدُه	َوَرسولُُه. 	ُمَحمَّ �ل�أرِض	ول�	َفساد�ً	َو�لعاِقَبُة	لِْلُمتَّقيَن«.	�أْشَهُد	�أْن	ل�	�إلَه	�إلّ�	�للُّه،	َو�أْشَهُد	�أنَّ

ُد	َمْسَلَمُة	و	فاِطَمُة	�لّشهاَدَتْيِن	في	ِرقٍَّة	َوُخشوٍع( )ُيَردِّ

ُعَمُر:	)َيْصحو	َصْحَوًة(	ُغَصْيُن!	�أْيَن	ُغَصْيُن؟

َمْسَلَمُة:	)ُمَتَجلِّد�ً(	َقْد	َمضى	لَِسبيِلِه	يا	�أميَر	�لمؤمنيَن.

ُعَمُر:	)بَِصوٍت	َضعيٍف(	�لَحْمُد	للِّه.

	�ْغِفْر..	لَِعْبِدَك..	ُغَصْيٍن..	َو�ْغِفْر..	لَِعْبِدَك..	ُعَمَر..	َمَع	َعْبِدَك..	ُغَصْيٍن. )َيَتَحْشرُج(	�لّلُهمَّ

)يسلم	�لروح(
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية: أْسئَلِة	�ل�  �أّول�ً-	نجيُب	َعِن	�ل�

جاَبَة	�لّصحيَحَة	فيما	َياأْتي: 	نَْختاُر	�ل�إ ١

				�أ-	»هكذ�	لَِقَي	�للَه	ُعَمُر«	َمْسَرحيٌَّة:

   ١-	تاريخّيٌة.								2-	�جتماعّيٌة.									3-	وَطنّيٌة.															٤-	فلَسفّيُة.

		ب-	َمِن	�لُمخاَطُب	في	ِعبارِة:	»َوْيَلَك	ياْبَن	َعْبِد	�لَمِلِك«	:

  ١-	ُغصيُن.									2-	َمْسَلَمُة.											3-	ُعَمُر	بُن	َعْبِد	�لَعزيِز.				٤-	صاحُب	�لُغلاِم.

؟«؟ 	لَِك	َعَليَّ 	َحقٍّ 	جـ-	ماذ�	تعني	عبارُة:	ُعَمُر:	»	َهْل	لَِك	�أْن	تُِحلّيني	ِمْن	كُلِّ

ها.							2-	�أْن	تتناَزَل	َعْن	حّقها	في	�لمير�ِث. 	ذنٍب	�قترفُه	ِبحقِّ   ١-	�أْن	ُتساِمَحه	عن	ُكلِّ

	بِه.																	٤-	�أْن	ُتحافَظ	على	حقوقه.   3-	�أْن	َتْصُدَقُه	َبْعَد	موِتِه	وَتَبرَّ

	َمْن	كاَن	ِعْنَد	ُعَمَر	بِن	َعْبِد	�لَعزيِز	َوُهَو	َعلى	ِفر�ِش	�لَمَرِض؟ 2

ُم	�لطَّعاَم	و�لّشر�َب	للخليفِة	عمَر	بِن	َعْبِد	�لَعزيِز؟ 	َمْن	كاَن	ُيقدِّ 3

م	�لحساَء	�لَمسموَم	لِْلَخليَفِة؟ 	ما	�لَعلاماُت	�لّتي	َبَدْت	على	�لُغلاِم	ُمْنُذ	�أْن	َقدَّ ٤

	ِمْن	فاِطمَة	وَمسَلَمَة	لِْلُغلاِم	ُغَصْيٍن. 	نَْذكُُر	َمْوِقَف	�لَخليَفِة	ِمْن	�تّهاِم	كُلٍّ ٥

َئ	ِمْن	َرْوِع	ُغَصيٍن؟ 	َكْيَف	حاوَل	�لَخليَفُة	–	ُعَمُر	بُن	َعْبِد	�لَعزيِز-	�أْن	ُيَهدِّ 6

	لَُه؟ مِّ 	�لسُّ 	لِماذ�	لَْم	ُيَكلِِّم	�لَخليَفُة	ُغَصيناً	َرْغَم	َمْعِرَفِته	بَِدسِّ ٨

ُة	�لّتي	َبَعَث	فيها	�لَخليَفُة	�لُغلاَم	ُغَصْيناً؟ 	ما	�لَمَهمَّ ٩

	نْذكُُر	ما	�أفضى	بِه	�لَخليَفُة	–	ُعَمُر	بُن	َعْبِد	�لَعزيِز-	لفاِطَمَة. ١0

	َطَلَب	�لَخليَفُة	–	ُعَمُر	بُن	َعْبِد	�لَعزيِز-	ِعْنَدما	�أفاَق	ِمْن	َغْشَيِتِه،	َطَلَبْيِن،	ما	ُهما؟ ١١
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آتَِيِة: أْسِئَلِة	�ل� 	نُجيُب	َعِن	�ل�  ثانياً-	نَفكُِّر،	ثُمَّ

حيَحَة	ِمْن	َبْيِن	�لقْوَسْيِن: جاَبَة	�لصَّ 	نَْختاُر	�ل�إ ١

ٌد(. �أ-	�لَمكاُن	في	�لَمْسَرحيَِّة:																					)و�حٌد،	ُمَتَعدِّ

ِد،	ُمَحّدٌد(. ب-	�لّزماُن	في	�لَمْسَرحيَِّة:																				)َغْيُر	ُمَحدَّ

ج-	َشْخصّياُت	�لَمْسَرحيَِّة:																			)َحقيقّيٌة،	خيالّيٌة(.

َكٌة،	ُمَتر�ِبَطٌة(. ْحد�ُث	في	�لَمْسَرحيَِّة:																		)ُمَفكَّ د-	�ل�أ

َدٍة(. َدًة،	َغْيَر	ُمَحدَّ هـ-	جاَءْت	خاِتَمُة	�لَمْسَرحيَِّة:																	)ُمَحدَّ

	�أْيَن	َتْكُمُن	لَْحَظُة	�لتاأزُِّم	)�لعْقدة(	في	�لَمْسَرحّيِة؟		 2

آتيَتْيِن:	 ُح	َجماَل	في	�لِعبارَتيِن	�ل� 		نُوضِّ 3

نَّما	�أْشَرُب	�لّرصاَص	�لّذ�ِئَب« *-	»ل�	�أْذُكُر	�إِّل�	�أّنني	َشِرْبُتُه،	َفَكاأ

	ِبما	َيجوُل	في	ُقلوِبُكْم	َفَرِكَبُه	ِمْن	َجّر�ِء	ذلَك	َخْوٌف« *-	»َعسى	�أْن	َيكوَن	َقْد	�أَحسَّ

ُح	ذلَك. 	َضَرَب	�لَخليَفُة	–	ُعَمُر	بُن	َعْبِد	�لَعزيِز-	َمثَلاً	لِْلَعْفِو	ِعْنَد	�لَمْقِدَرِة،	نُوضِّ ٤

	نَُبّيُن	ِصَفتيِن	لِفاطمة	زوجِة	ُعَمَر	بِن	َعْبِد	�لَعزيِز. ٥

ٌة،	نُبّيُن	موِقفاً	�أثاَر	�إْعجاَبنا	�أكثَر	ِمْن	َغْيِرِه. 	َظَهَر	في	�لَمْسَرحّيِة	مو�ِقُف	ِعدَّ 6

جاَبَة	�لّصحيَحة	فيما	َياأْتي: ١-	نَختاُر	ِمْن	َبْيِن	�لقوسيِن	�ل�إ

ْمُع	ِمْن	َعْيَنْيِه«		ُمر�ِدُف	َكِلَمِة	)َيْطفُر(:																						)يَتَدفََّق،	يْشَتّد،	َيْرَتِفُع( �أ-	»َيْطِفُر	�لدَّ

ب-	»ل�	�أَحَد	َيْسقي	�أميَر	�لُمْؤمنيَن	َغْيري	وَغْيُر	ُغَصْيٍن	خاِدِمِه«

																																										نوُع	�ل�ستثناِء:	)ُمَفرٌَّغ،	تامٌّ	موجب،	تامٌّ	غير	موجب(

شارة	)ذلَِك(:	 	�أَحد�ً	َدَفَعُه	�إِلى	ذلَك	يا	�أميَر	�لُمْؤمنيَن؟«	�لمقصود	باسُم	�ل�إ ج-	»	لََعلَّ

،	ِخدمُة	�لَخليَفِة،	�أخُذ	�لماِل( مِّ 	�لسُّ 																																																						)َدسُّ

	ِمْن	�أسلوِب: 2-	نَْسَتْشِهُد	ِمَن	�لمْسَرحّيِة	بِمثاٍل	َعلى	كُلٍّ

رِط.		 				*-	�ل�ْستفهاِم.				*-	�لنّد�ِء.				*-	�لشَّ

	ثالثاً-	�للَُّغُة:
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           ... بُّ يا َلْيُل، الصَّ

: 		َبْيَن	َيدي	�لنَّصِّ

ِه	 �أبو	�لَحَسِن	َعلّي	�لَقْيَرو�نِّي	�لُحَصرّي،	نِْسَبًة	�إِلى	ِصناَعِة	�لُحُصِر،	نُِكَب	في	ُطفولَِتِه	بَِفْقِد	�أمِّ

	 ْعَر،	ثُمَّ 	َفْقِد	�أبيِه	في	َمْطَلِع	َشبابِِه،	عاَش	في	�لَقْيرو�ِن	َو�ْشَتَغَل	في	�لتَّْدريِس،	َونََظَم	�لشِّ َوَفْقِد	َبَصِرِه،	ثُمَّ

	 	عاد	�إِلى	َطْنَجَة،	َوَمَكَث	فيها	َحتّى	َوفاتِِه.	 ْعِر،	ثُمَّ �نَْتَقَل	�إلى	َسْبَتَة،	َولََمَع	نَْجُمُه	في	عالَِم	�لشِّ

أميَر	�أبا	َعْبِد	�لرَّْحمِن	 ،	َمَدَح	فيها	�ل� ...(	ِمْن	�أْشَهِر	َقصائِِد	�لُحَصريِّ بُّ وَقصيَدُة	)يا	لَْيُل،	�لصَّ

أبياُت	�لّتي	َبْيَن	�أيدينا	َتَمْحَورْت	َحْوَل	�لَغَزل،	حَيُث	َتناوَل	 د�ً	ْبَن	طاهٍر	صاحَب	ُمْرِسَيَة.	و�ل� ُمَحمَّ

أَرِق	 ُبُه	ِمَن	�ل� �لّشاعُر	فيها	باأسلوٍب	ُمْرَهٍف	ولَُغٍة	َرقيَقٍة	َمعانَي	�لَغَزِل	�لتّقليديَّة:	�لّصباَبَة	َوما	تَُسبِّ

ْوَق	َوما	َيْفَعلُُه	بالّدموِع	 و�لَقَلِق،	و�لُعيوَن	َوما	َتْنصُبُه	ِمْن	َشَرٍك،	و�لَهوى	َوما	يودي	بِِه	ِمْن	َرَمٍق،	َو�لشَّ

ِمْن	َشَرٍق.	

�نَْصبَّْت	 َحْيُث	 �لَقصائِد،	 ِمْن	 بِِه	 عوِرَضْت	 ما	 َكْثَرُة	 �لَقصيَدِة	 هذِه	 في	 �لنَّظَر	 َيْلِفُت	 َوِمّما	

�لقاسِم	 �أبو	 �لَحديث:	 �لَعْصِر	 ُشعر�ِء	 ِمَن	 عاَرَضها	 َوِمّمن	 �لَغَزلِيَِّة،	 َمطالِِعها	 َعلى	 �لُمعاَرضاُت	

�لّشابّي،	و�أحمُد	شوقي،	وبشارُة	�لخورّي.
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	َمتــى	َغـُدُه					 ـبُّ ١-	يا	لَْيــُل	�لصَّ

َقـــــُه										 ــّمــــاُر	َفــــاأرَّ 2-	َرَقـــَد	�لسُّ

	لـــُه								 3-	َفَبكــــاُه	�لنَّـــْجـــُم	وَرقَّ

٤-َكـــِلـــٌف	بَِغــــز�ٍل	ذي	َهَيٍف	    

٥-	نََصـــَبْت	َعْيـــناَي	لَُه	َشَركاً		   

6-	َوَكـــفى	َعــــَجباً	�أنّي	َقِنٌص  

7-َيْنضـــو	مـِـــْن	ُمـــْقَلِتــِه	َسْيفاً						

٨-	َفُيـــريُق	َدَم	�لُعـــّشـــاِق	بِــــِه	

٩-َكـــّلا،	ل�	َذنْــَب	لَِمْن	َقَتَلْت		

١0-	يا	َمْن	َجَحَدْت	َعْيناُه	َدمي		

١١-	َخد�َك	َقــْد	�ْعــَتَرفــا	بَِدمي					

أعــيــُذَك	ِمــْن	َقْتــلي					 ١2-	�إِنّي	ل�

١3-	بِاللِه	َهِب	�لُمْشتاَق	َكًرى      

١٤-	ما	َضرََّك	لَْو	د�َوْيَت	َضنى 

١٥-	َوَغد�ً	َيقضي	�أْو	َبْعــَد	َغــٍد					

ْوِق	لَــنــا	َشــَرٌق			 ١6-	يا	�أْهَل	�لشَّ

١7-	َيْهوى	�لُمْشتاُق	لِقاَءكُُم						

١٨-	ما	�أْحـلى	�لَوْصَل	َو�أْعـَذَبُه			

١٩-	بِالَبْيــِن	َوبِالِْهْجــر�ِن،	َفــيــا			

�أِقيـــاُم	�لســـاَعِة	َمــــْوِعـــُدُه؟

ُدُه �أَســــــٌف	لـــلَبــْيـــِن	ُيــــــَردِّ

مّمــــا	َيـــــْرعــــاُه	وَيــــْرُصـُدُه

ُد َخــــْوُف	�لــــو�شـــيَن	ُيــَشــرِّ

	َتــَصيُّــُدُه فــي	�لنَّـــْوِم	َفــَعـــزَّ

ــْرِب	َسبـانِي	�أْغـــَيــُدُه 	للـــسِّ

	نُـــعاســــاً	ُيْغـــِمـــُدُه َوَكــــاأنَّ

ـــُدُه 	و�لــــويـــُل	لِــــَمـــْن	َيَتَقلَـّ

	َعْيــــناُه	َولَــــْم	َتـــــْقُتْل	َيـُدُه

ُدُه ْيِه	َتــــــــَورُّ 	َوَعـــــلى	َخــــدَّ

	َفَعـــلاَم	ُجفونَُك	َتْجَحــُدُه؟

ـــُدُه 	َو�أُظــــنُّـــَك	ل�	َتـــَتــــَعمَّ

	َخــيالََك	ُيْســِعـُدُه 	َفَلـــَعـــلَّ

	ُيـــْدنيَك	َوتُـــْبِعـُدُه؟ َصـــبٍّ

ُدُه َهـــْل	ِمـــْن	نَــــَظٍر	َيَتـــــــَزوَّ

ُدُه ْمِع	َيفــــيُض	ُمــــــَورَّ بِالــــدَّ

ُدُه ْهِر	تُــــَبعِّ 	َوُصـــروُف	�لــــدَّ

ـــــُدُه! أيّـــاُم	تُــــَنكِّ 	لَـــــول�	�ل�

	لِــــُفـــؤ�دي	َكــــْيــــَف	َتَجلُُّدُه

:	�لعاِشُق. بُّ 		�لصَّ  
ّماُر:	�لّسَمُر	�لّسهُر	ليلاً. 		�لسُّ  

		�لَبْين:	�لِفر�ق  

  َكِلٌف:	ُمَتَعلِّق
	ذي	َهَيٍف:	َرقيق	�لَخْصِر.  

		�لو�شيَن:	�لُحّساد  

  َشَركاً:	فّخاً.
	َقِنٌص:	صّياٌد.  

أغَيُد	ِمَن	�لناِس: 	�أْغَيُدُه:	�ل�  

			مائُل	�لُعُنِق،	و�لُمَتَثنّي	في	نُعومٍة.

	َيْنضو:	نَضا	�لّسيَف	ِمْن	ِغْمِدِه:	  

		سلَُّه،	�أخرَجُه.

َكًرى:	نُعاس،	نوم.

 َضنى:	تعب.

 َشَرٌق:	َمْصدُر	�لفعِل	َشِرَق	وَيعني	

	بَِشيٍء	ِمْن	َطعاٍم	�أو	َشر�ٍب	في	 ُغصَّ

َحْلِقِه.

 َتَجلُُّدُه:	َصْبُرُه.
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

آتَِية: أْسئَلِة	�ل�  �أّول�ً-	نجيُب	َعِن	�ل�

جاَبَة	�لّصحيَحة	فيما	َياأْتي: 	نَْختاُر	�ل�إ ١

أبياُت؟ 	�لّذي	َتْنَتمي	�إليِه	�ل� عريُّ 				�أ-	ما	�لَغَرُض	�لشِّ

    ١-	�لَمدُح.													2-�لَغَزُل.																3-	�لِحْكَمُة.														٤-�لَفْخُر.

		ب-	َمْن	ِمْن	شعر�ِء	�لعصِر	�لَحديِث	عارَض	هذه	�لقصيدة؟

ّياب.				3-	�أبو	�لقاسم	�لّشابّي.				٤-	علي	محمود	طه.       ١-	َجمال	َقْعو�ر.						2-	بدر	شاكر	�لسَّ

	�أرِق	�لّشاعِر	َوَسَهِرِه؟ 		ج-	ما	ِسرُّ

     ١-	ِفر�ُق	�لَمحبوَبة.				2-	�لَمرُض.											3-	َفْقُده	�لَبَصَر.															٤-	َفْقُدُه	و�لديِه.

ْهِر«	َتْعني: 		د-	»ُصروُف	�لدَّ

     ١-	�أيّاَمه.													2-	مصائَبه.											3-	َمَسّر�تِِه.																			٤-	ليالَيُه.

	َكْيَف	يبدو	�لّشاعُر	في	�لَبْيَتْيِن	�لثّاني	و�لثّالِث؟ 2

	نَْذكُُر	ِصفاِت	�لَمْحبوبِة	�لّتي	َتغنّى	بِها	�لّشاعُر؟ 3

ُب	�لّشاِعُر	في	�لَبْيِت	�لّسادِس؟ 	َيَتَعجَّ 	ِممَّ ٤

	لَِم	نَفى	�لّشاعُر	�لَذنَْب	َعْن	َمحبوبِتِه	في	�لَبْيِت	�لثّاني	َعَشر؟ ٥

	َكْيَف	َتبدو	�لَعلاَقُة	�لّتي	َتْربُِط	�لّشاعَر	بالَمحبوبِة	في	�لَبْيِت	�لّر�بِع	َعَشر؟ 6

	ما	�لّذي	َيَتمنّاُه	�لّشاعُر	في	�لَبْيِت	�لثّامَن	َعَشر؟ 7

أبياِت. 	َعْن	َحر�رِة	�لّشوِق	و�ألََم	�لِفر�ِق،	نَُمثُِّل	على	ذلَِك	من	�ل� 	�ألفاُظ	�لّشاعِر	َتِشفُّ ٨
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آتَِيِة: أْسِئَلِة	�ل� 	نُجيُب	َعِن	�ل�  ثانياً-	نَفكُِّر،	ثُمَّ

: ١ 	قال	�لُحصريُّ

ُدُه َقـُه												�أَسٌف	للَبْيِن	ُيَردِّ مـاُر	َفاأرَّ َرَقـَد	�لسُّ

	لـُه										مّما	َيْرعاُه	وَيْرُصُدُه َفَبكاُه	�لنَّْجُم	وَرقَّ

   وقال	�أحمُد	َشوقي	في	ُمعاَرَضِتِه	لِْلُحَصرّي:

ُدُه ُبُه									َمْقروُح	�لَجْفِن	ُمَسهَّ 					َحْير�ُن	�لقلِب	ُمَعذَّ

					وُيناجي	�لنَّجَم	وُيتعُبُه							وُيقيُم	�للّيَل	وُيْقِعُدُه

2  نُو�زُن	َبْيَن	قوِل	�لّشاعرْيِن	ِمْن	َحْيُث	�لَمعاني	�لُمْشَتَرَكُة	َبْيَنُهما.		

آتيِة: أبياِت	�لّشعريِّة	�ل� 	ِمَن	�ل� ُح	�لّصوَرة	�لَفنّيَة	في	كُلٍّ 3  نُوضِّ

ُدُه 				�أ-	َكِلٌف	ِبَغَز�ٍل	ذي	َهَيٍف								َخْوُف	�لو�شــيَن	ُيَشرِّ

	ُنَعــــــاَسًا	ُيْغِمـُدُه 		ب-	َيْنُضو	ِمْن	ُمْقَلِتهِ		َسْيَفًا								َوَكاأنَّ

		ج-	َخّد�َك	َقْد	�ْعَتَرفا	ِبَدمي								َفَعلاَم	ُجفوُنَك	َتْجَحُدُه؟

آتيِة: أبياِت	�ل� 	َبْيٍت	ِمَن	�ل� ٤  نَُبّيُن	�لَمْعنى	�لُمْسَتفاَد	ِمْن	كُلِّ

	نُعاساً	ُيْغِمـُدُه �أ-	َيْنضو	ِمْن	ُمْقَلِته	ِ	َسْيفاً						َوَكاأنَّ

ـُدُه 			َفُيريُق	َدَم	�لُعّشاِق	ِبـِه							و�لويُل	ِلَمْن	َيَتَقلَّ

ُدُه													 ب-	َوَغَدً�	َيْقضي	�أْو	َبْعَد	َغٍد				َهْل	ِمْن	َنَظٍر	َيَتَزوَّ

ج-	ِبالَبْيِن	َوِباْلِهْجر�ِن	،	َفيا						ِلُفؤ�دي	َكْيَف	َتَجلُُّدُه

	مْن	َبْين	�لقوسيِن	فيما	ياأْتي:	 	َبْيت	ِشعريٍّ 	َعَلْيها	كُلُّ 	نُختاُر	�لعاِطَفَة	�لّتي	َيُدلُّ ٥  

�لَخوف( �لّشوق،	 )�لُحْزن،	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 َغدُه…	 َمتى	 	 بُّ �لصَّ لَْيُل	 يا	 �أ-	 	 	 	 	 	 	 	 

عجاب( �ل�إ �ل�ستعطاف،	 )�لنّدم،	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	... َكًرى	 �لُمْشتاَق	 َهِب	 بِاللِه	 ب-	 	 	 	 	 	 	 

عجاب( �ل�إ �لّزْهد،	 )�لياأس،	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 َهَيٍف...	 ذي	 بَِغز�ٍل	 جـ-َكِلٌف	 	 	 	 	 	 	 
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ملاء:    ال�إ

	جملتين	متقابلتين	فيما	ياأتي:  ١-	نُحّدُد	�لجملَة	�لّصحيحَة	ِمْن	كُلِّ

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

بَِم	نَْبَد�أ	ِعْنَد	ِقر�ءِة	�لُقر�آِن؟																															بِما	نَْبَد�أ	ِعْنَد	ِقر�ءِة	�لُقر�آِن؟																														

ْعَر؟																	 ْعَر؟																																							لَِم	تُحّبوَن	�لشِّ 	لِما	تُحّبوَن	�لشِّ

علاَم	�تّفَق	�لّشريكاِن؟																																				علاما	�تّفَق	�لّشريكاِن؟																																				

ِمّم	َيَتَكّوُن	�لِكتاُب؟																																							ِمّما	َيَتَكّوُن	�لِكتاُب؟

2-	نملاأ	�لَفر�َغ	بالكلمِة	�لمناسبِة	ِمْن	َبْيِن	�لقوسين:

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

			ب-	�ل�أُب	َرئيُس	�ل�أسرِة	ُيَوفُِّر	لـ	....	َمطالَِب	�لَحياِة.							)�أعضاؤها،	�أعضاَءها،	�أعضائِها(.

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

		د-	لَبَس	�لحاُج	.......																																										)ِرد�ؤه،	ِرد�َءُه،	ِرد�ئِِه(															

التّعبيُر 

نَكتُب	تقرير�ً	عن	رحلٍة	ل�أحِد	�لَمعارِض	�لِعلمّيِة.
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اأَقّيُم ذاتي:

تعلَّمُت ما ياأتي:

النِّتاجات
التَّقييم

ٌطُمرَتِفٌع ُمْنَخِفٌضُمَتَوسِّ

١-	�أن	�أقر�أ	�لنّصوَص	و�لقصائَد	قر�ءًة	جهريًّة	معّبرًة.

ئيَسَة	و�لَفْرعيََّة	في	�لنّصوص	و�لقصائد. 2-	�أن	�أستنتَج	�لِفَكَر	�لرَّ

3-	�أن	�أحلَّل	�لنُّصوَص	�إِلى	�أْفكاِرها	َوَعناِصِرها.

	�لُعليا	�لَّتي	تُساِعُدني	في ْبد�ِعيِّ ٤-	�أن	�أكتسَب	َمهار�ِت	�لتَّْفكيِر	�ل�إِ
				نَْقِد	�لَمْقروِء.

أَدبِيَِّة. ٥-	�أن	�أستنتَج	�لَعو�ِطَف	�لو�ِرَدَة	في	�لنُّصوِص	�ل�

،	َوَعَشرَة	�أْسُطٍر			 ْعِر	�لَعموِديِّ 6-	�أن	�أحفَظ	َخْمَسَة	�أْبياٍت	ِمَن	�لشِّ

ْعريَِّة	�لَحديَثِة. 			ِشْعريٍَّة	ِمَن	�لنُّصوِص	�لشِّ

ْرفيََّة	في	سياقاٍت	َحياتيٍَّة	 7-	�أن	�أوظَّف	�لتَّْطبيقاِت	�لنَّْحويََّة	َو�لصَّ

َعٍة. 			ُمَتَنوِّ

ْرفيََّة	في	َمو�ِقَع	�إِْعر�بيٍَّة	ُمْخَتِلَفٍة. ٨-	�أن	�أعرَب	�لكلماِت	�لنَّْحويََّة	و�لصَّ

٩-	�أن	�أحلَّل	�أْمِثَلًة	َعلى	�لتَّْشبيِه	�لو�ِرِد.

ْملائيَِّة	�لو�ِرَدِة. ١0-	�أن	�أتعّرَف	�إِلى	�لَقضايا	�ل�إِ

١١-	�أن	�أكتسَب	َمْجموَعًة	ِمَن	�لَمعاِرِف،	َو�لِقَيِم،	َو�ل�تِّجاهاِت،
					َو�لعاد�ِت	�لَحَسَنِة.

١2-	�أن	�أتعّرَف	�إِلى	ِعْلِم	�لَعروِض	ِمْن	َحْيُث	�لَمْفهوُم،	َو�لَمقاِطُع،

					َو�لِكتاَبُة،	َو�لتَّْقطيُع.

. ،	َو�لَوظيِفيِّ ْبد�ِعيِّ ،	َو�ل�إِ ١3-	�أن	�أكتَب	في	�لتَّْعبيِر:	�لَوْصِفيِّ
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المشروع:

	شكل	من	�أشكال	منهج	�لنشاط؛	يقوم	�لطلبة	)�أفر�د�ً	�أو	مجموعات(	بسلسلة	من	�ألو�ن	�لنشاط	�لتي	يتمكنون	
خلالها	من	تحقيق	�لنتاجات	ذ�ت	�أهمية	للقائمين	بالمشروع.

ويمكن	تعريفه	على	�أنه:	سلسلة	من	�لنشاط	�لذي	يقوم	به	�لفرد	�أو	�لجماعة	لتحقيق	�أغر�ض	و�ضحة	ومحددة	
في	محيط	�جتماعي	برغبة	ود�فعية.

ميزات المشروع:

١.قد	يمتد	زمن	تنفيذ	�لمشروع	لمدة	طويلة	ول�	يتم	دفعة	و�حدة.

2.ينّفذه	فرد	�أو	جماعة.

3.يرمي	�إلى	تحقيق	�أهد�ف	ذ�ت	معنى	للقائمين	بالتنفيذ.

٤.ل�	يقتصر	على	�لبيئة	�لمدرسية	و�إنما	يمتد	�إلى	بيئة	�لطلبة	لمنحهم	فرصة	�لتفاعل	مع	�لبيئة	وفهمها.

٥.يستجيب	�لمشروع	لميول	�لطلبة	وحاجاتهم	ويثير	د�فعّيتهم	ورغبتهم	بالعمل.
خطوات المشروع:

�أول�ً:	�ختيار	�لمشروع:	يشترط	في	�ختيار	�لمشروع	ما	ياأتي:

١.�أن	يتماشى	مع	ميول	�لطلبة	ويشبع	حاجاتهم.

2.�أن	يوّفر	فرصة	للطلبة	للمرور	بخبر�ت	متنوعة.

3.�أن	يرتبط	بو�قع	حياة	�لطلبة	ويكسر	�لفجوة	بين	�لمدرسة	و�لمجتمع.

٤.�أن	تكون	�لمشروعات	متنوعة	ومتر�بطة	وتكمل	بعضها	�لبعض	ومتو�زنة،	ل�	تغّلب	مجالً�	على	�ل�آخر.

٥.�أن	يتلاءم	�لمشروع	مع	�إمكانات	�لمدرسة	وقدر�ت	�لطلبة	و�لفئة	�لعمرية.

6.�أن	ُيخّطط	له	مسبقًا.
ثانيًا: وضع خطة المشروع:

يتم	وضع	�لخطة	تحت	�إشر�ف	�لمعلم	حيث	يمكن	له	�أن	يتدّخل	لتصويب	�أي	خطاأ	يقع	فيه	�لطلبة.
آتية: يقتضي	وضع	�لخطة	�ل�

هد�ف	بشكل	و�ضح. ١.تحديد	�ل�أ

2.تحديد	مستلزمات	تنفيذ	�لمشروع،	وطرق	�لحصول	عليها.

3.تحديد	خطو�ت	سير	�لمشروع.

نشطة	�للازمة	لتنفيذ	�لمشروع،	)شريطة	�أن	يشترك	جميع	�أفر�د	�لمجموعة	في	�لمشروع	 ٤.تحديد	�ل�أ

من	خلال	�لمناقشة	و�لحو�ر	و�إبد�ء	�لر�أي،	باإشر�ف	وتوجيه	�لمعلم(.

٥.تحديد	دور	كل	فرد	في	�لمجموعة،	ودور	�لمجموعة	بشكل	كّلي.
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ثالثًا: تنفيذ المشروع:
مرحلة	تنفيذ	�لمشروع	فرصة	ل�كتساب	�لخبر�ت	بالممارسة	�لعملية،	وتعّد	مرحلة	ممتعة	ومثيرة	لما	توفّره	من	
نجاز	حيث	يكون	�إيجابياً	متفاعلاً	 �لحرية،	و�لتخلص	من	قيود	�لصف،	وشعور	�لطالب	بذ�ته	وقدرته	على	�ل�إ
ومهار�ت	 ومعلومات	 �لطلبة	من	خبر�ت	 يكتسبه	 ما	 بقدر	 �لنتائج	 �إلى	 �لوصول	 �لمهم	 ليس	 مبدعاً،	 خّلاقاً	

وعاد�ت	ذ�ت	فائدة	تنعكس	على	حياتهم	�لعامة.
دور المعلم: 

١.متابعة	�لطلبة	وتوجيههم	دون	تدّخل.

خطاء. 2.�إتاحة	�لفرصة	للطلبة	للتعّلم	بال�أ

3.�ل�بتعاد	عن	�لتوّتر	مما	يقع	فيه	�لطلبة	من	�أخطاء.

مر. ٤.�لتدّخل	�لذكي	كلما	لزم	�ل�أ
دور الطلبة:

١.�لقيام	بالعمل	باأنفسهم.

2.تسجيل	�لنتائج	�لتي	يتم	�لتوصل	�إليها.

3.تدوين	�لملاحظات	�لتي	تحتاج	�إلى	مناقشة	عامة.

٤.تدوين	�لمشكلات	�لطارئة	)غير	�لمتوقعة	سابقًا(.
رابعًا: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:
	 �أهد�ف	�لمشروع	وما	تحّقق	منها.	
	 �لخطة	وما	طر�أ	عليها	من	تعديل.	
	 �ل�أنشطة	�لتي	قام	بها	�لطلبة.	
	 �لمشكلات	�لتي	و�جهت	�لطلبة	عند	�لتنفيذ.	
	 �لمدة	�لتى	�ستغرقها	تنفيذ	�لمشروع.	
	 �ل�قتر�حات	�للازمة	لتحسين	�لمشروع.	

ر�عُة	�لمائيَُّة(،	ونُطبُِّقها	 ر�عِة	�لمائيَِّة	�لو�ردتْين	في	درس	)�لزِّ نَختاُر	�إْحدى	طريَقتي	�لزِّ

َعَملّياً،	ُموظِّفين	�ستر�تيجيََّة	�لتَّعلُِّم	بالمشروِع.

مشروع
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َتّم ِبَحْمد اللّه

 لجنة المناهج الوزارية  

�أ.	عز�م	�أبو	بكرم.	فو�ز	مجاهدد.	بصري	صالحد.	صبري	صيدم

د.	سمية	�لنخالةد.	شهناز	�لفار�أ.	عبد	�لحكيم	�أبو	جاموس�أ.	ثروت	زيد

م.	جهاد	دريدي

 لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج اللغة العربية 

�أ.د.	كمال	غنيم	 �أ.د.	حمدي	�لجبالي	 �أ.د.	حسن	�لسلو�دي	 �أ.	�أحمد	�لخطيب	)منسقاً(	

د.	�إياد	عبد	�لجو�د 	 �أ.د.	يحيى	جبر	 	 �أ.د.	نعمان	علو�ن	 	 �أ.د	محمود	�أبو	كتة	

د.	سهير	قاسم 	 د.	ر�نية	�لمبيض	 	 د.	حسام	�لتميمي	 	 د.	جمال	�لفليت	

�أ.	�إيمان	زيد�ن 	 �أ.	�أماني	�أبو	كلوب	 	 د.	يوسف	عمرو	 	 	 د.	نبيل	رمانة	

�أ.	سناء	�أبو	بها 	 �أ.	رنا	مناصرة	 	 �أ.	ر�ئد	شريدة	 	 	 �أ.	حسان	نز�ل	

�أ.عصام	�أبو	خليل �أ.	عبد	�لرحمن	خليفة	 	 �أ.	شفاء	جبر	 	 	 �أ.	سها	طه	

�أ.	فد�ء	زكارنة 	 �أ.	عمر	ر�ضي	 	 �أ.	عمر	حسونة	 	 �أ.	عطاف	برغوثي	

�أ.	نائل	طحيمر 	 �أ.	منال	�لنخالة	 	 �أ.	منى	طهبوب	 	 	 �أ.	معين	�لفار	

�أ.	ياسر	غنايم 	 	 �أ.	وعد	منصور	


