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تـقـديـم

يتصف اإلصالح الرتبوي بأنه املدخل العقالين العلمي النابع من رضورات احلالة،  املستند إىل واقعية النشأة، األمر الذي   
انعكس عىل الرؤية الوطنية املطورة للنظام التعليمي الفلسطيني يف حماكاة اخلصوصية الفلسطينية واالحتياجات االجتامعية، 
احلقوق  عىل  قائم  اجتامعي  عقد  خالل  من  القانون،  دولة  بناء  يف  واملشاركة  املواطنة  مفهوم  تعزز  قيم  إرساء  عىل  والعمل 
والواجبات، يتفاعل املواطن معها، ويعي تراكيبها وأدواهتا، ويسهم يف صياغة برنامج إصالح حيقق اآلمال، ويالمس األماين، 

ويرنو لتحقيق الغايات واألهداف.   
وملا كانت املناهج أداة الرتبية يف تطوير املشهد الرتبوي، بوصفها علاًم له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن خطة متكاملة   
عاجلت أركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها، بام يسهم يف جتاوز حتديات النوعية بكل اقتدار، واإلعداد جليل قادر 
عىل مواجهة متطلبات عرص املعرفة، دون التورط بإشكالية التشتت بني العوملة والبحث عن األصالة واالنتامء، واالنتقال إىل 

املشاركة الفاعلة يف عامل يكون العيش فيه أكثر إنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية يف وطن نحمله ونعظمه.   
لعديد  واٍع  وباستحضار  إنتاجها،  من  يكون  أن  جيب  ملا  وصوالً  املعرفة،  تلّقي  نمطية  جتاوز  عىل  احلرص  منطلق  ومن   
املنطلقات التي حتكم رؤيتنا للطالب الذي نريد، وللبنية املعرفية والفكرّية املتوّخاة، جاء تطوير املناهج الفلسطينية وفق رؤية 
حمكومة بإطار قوامه الوصول إىل جمتمع فلسطيني ممتلك للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا، وتلبية املتطلبات الكفيلة 
بجعل حتقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان له ليكون لوال التناغم بني األهداف والغايات واملنطلقات واملرجعيات، 

فقد تآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبريًا عن توليفة حتقق املطلوب معرفيًا وتربويًا وفكريًا.
لتوازن  التأسيس،  يف  املأمول  دورها  املنهاج  من  املقرّرة  الكتب  جزئية  أخذ  يعّزز  بام  التطوير،  هلذا  تؤّطر  مرجعيات  ثّمة   
إبداعي خاّلق بني املطلوب معرفيًا، وفكريًا، ووطنيًا، ويف هذا اإلطار جاءت املرجعيات التي تم االستناد إليها، ويف طليعتها 
وثيقة االستقالل والقانون األسايس الفلسطيني، باإلضافة إىل وثيقة املنهاج الوطني األول؛ لتوّجه اجلهد، وتعكس ذاهتا عىل 

جممل املخرجات.
والتدقيق،  واملراجعة،  التأليف  فرق  من  مجيعها؛  العاملة  للطواقم  الشكر  إزجاء  يغدو  اجلهد،  من  املرحلة  هذه  إنجاز  ومع 
التطوير، ونحن واثقون من  العليا أقل ما يمكن تقديمه، فقد جتاوزنا مرحلة احلديث عن  واإلرشاف، والتصميم، وللجنة 

تواصل هذه احلالة من العمل.     

وزارة الرتبية والتعليم 

مركز املناهج الفلسطينية
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ْيِف َوالَقَلم، َوِمْصباِح الظَُّلم، َوَبْعد، الُم َعىل النَّبِيِّ األَمني، صاِحِب السَّ الُة َوالسَّ احلَْمُد هللِ َربِّ العامَلنَي، َوالصَّ

َغِة الَعَربِيَِّة  فِّ احلادي َعَشَ املِْهنِّي، اّلذي ُبنَِي َوْفَق األَْهداِف العاّمِة لَِتْدريِس اللُّ َغِة الَعَربِيَِّة لَِطَلَبِة الصَّ َر اللُّ ُم ُمَقرَّ فإّننا  ُنَقدِّ

َغِة الَعَربِيَّة. اهاتِِه امُلنَْبثَِقِة ِمَن اخلُطوِط الَعريَضِة ملِِنْهاِج اللُّ ، َوَفْلَسَفتِِه، َواجتِّ ِة ِمْن ِقَيِم جُمَْتَمِعنا الَعَرِبِّ الِفَلْسطينِيِّ امُلْسَتَمدَّ

هذا  َوَحداِت  اْختياُر  تّم  َفَقْد  َوُمْسَتْقَباًل،  َوحارِضًا  ماِضيًا  تِنا،  ُأمَّ َحياِة  ِة يف  احلََيِويَّ َوَمكاَنتِها  الَعَربِيَِّة،  َغِة  اللُّ يَِّة  ألََهِّ َوَنظرًا 

ُل املَِهُن امُلْخَتِلَفُة ِعامَدها،  تي ُتَشكِّ ِة الَّ ِر، َوبِناِء َدْوَلتِِه امُلْسَتِقلَّ ِر باِم َينَْسِجُم َوُهوَم جُمَْتَمِعنا َوآماَلُه َوآالَمُه، َوَتَطلُّعاتِِه َنْحَو التََّحرُّ امُلَقرَّ

َعْت بَِأْمثَِلٍة شاِئَقٍة َبعيَدٍة َعِن  هوَلُة، َوالُبْعُد َعِن التَّْعقيِد، ُرصِّ اْخترَيْت ُنصوٌص ُتَلّبي حاجاِت امُلَتَعلِّمنَي، روعي فيها الُيْسُ َوالسُّ

ْبِك امُلْقنِِع،  التَّْكراِر امُلِمّل، َوالتََّكلُِّف امُلِخّل؛ ما َأْضفى َقْدرًا ِمَن اجلاِذبِيَِّة َوالتَّْشويِق، َوالَعْرِض امُلَتَسْلِسِل القاِئِم َعىل َجْوَدِة السَّ

َواألَْسلوِب امُلْمتِع. 

َوَتراكيُبها  َوْحَدٍة  ُكلِّ  ُمْفَرداُت  فيِه  عوجِلَْت   ، َنْثِريٍّ َنصٍّ  ِمْن  َة  َعْشَ االْثنََتي  َوَحداتِِه  اْختياِر  يف  ِر  امُلَقرَّ هذا  ُخّطُة  َوقاَمْت 

َتكوُن  تي  الَّ َواالْستيعاِب  الَفْهِم  بَِأْسِئَلِة  وُأْتبَِع  َوُمناَسَبتِه،  َوقاِئِلِه،  النَّصِّ  بَِجوِّ  َتْعريٌف   ) النَّصِّ َيَدِي  )َبنْيَ  يف  َم  ُقدِّ ُثمَّ  اجلَديَدُة، 

َغِة  اللُّ بَِأْسِئَلِة  َل  ُذيِّ ُثمَّ  َتْفكريًا َعميقًا،  َعنْها  َتَتَطلَُّب اإِلجاَبُة  تي  الَّ َوالتَّْحليِل  امُلناَقَشِة  بَِأْسِئَلِة  ُثّم   ، النَّصِّ ِمَن  ًة  ُمبارَشَ َعنْها  اإِلجاَبُة 

ناٍت َبديِعيٍَّة، َوَتْفريٍق  َعٍة، َوحُمَسِّ ٍة ُمَتنَوِّ َعْت َبنْيَ َقضايا إِْمالِئيٍَّة، َواْستِْخراِج َمعاٍن ِمَن امُلْعَجِم، َوَأساليَب َنْحِويَّ تي َتنَوَّ َواألُْسلوِب الَّ

ّتُة، الَعموِديُّ ِمنْها َواحلُرُّ ِمْن ُعصوِر األََدِب امُلْخَتِلَفِة َعىل الَوَحداِت، َكام عوجِلَْت فيها  ُة السِّ ْعِريَّ َعِت النُّصوُص الشِّ يف امَلْعنى، وُوزِّ

ُف بِه.  َم َلُه بَِتْوطَِئٍة َبسيَطٍة ُتَعرِّ ُر بَِمْشوٍع ِرياِديٍّ ُقدِّ ٍة، َوِستَُّة َمْوضوعاٍت للتَّعبرِي، وُختَِم اجلُْزُء األَوُل ِمَن امُلَقرَّ ِستَُّة َأْبواٍب َنْحِويَّ

فاِت،  َوامُلْشِ فنَي  َوامُلْشِ َوامُلَعلِّامِت،  امُلْعلِّمنَي  بِاإِلْخَوِة  ُنيُب  لِذا  َوْحَده؛  هللِ  الَكامَل  أنَّ  ُنِقرَّ  َأْن  إاِّل  َيَسُعنا  ال  اخِلتاِم،  ويف 

َوإِْثراِئِه،  ويِدِه،  َوجَتْ ِر،  امُلَقرَّ ُتْسِهُم يف حَتْسنِي هذا  تي  الَّ بَِمْلحوظاهِتُِم  َتْزويَدنا   ، َبِويِّ ْ الرتَّ ْأِن  بِالشَّ َوامُلْهَتّمنَي  َلَبِة،  الطَّ ُأموِر  َوَأْولِياِء 

َوَتْطويِرِه يف الطََّبعاِت الاّلِحَقة. 

َواهللُ ِمْن َوراِء الَقْصد

فريق الّتأليف

مـقـدمـة



امُلْحَتَويات

ل رايِسُّ األَوَّ رايِسُّ الّثاينالَفْصُل الدِّ الَفْصُل الدِّ

ُة ١
ْحَد

الَو

٤فبّش عباِد

ُة ٧
ْحَد

الَو

63الَكْسُب الطَّيُِّب

66الَقواِعُد: التَّمييُز٧الَقواِعُد: الَعْطف

6٩التَّْعبري: كِتاَبُة َمقال١١التَّْعبري: كِتاَبُة َمقال

ُة ٢
ْحَد

الَو

١٢ِصناعاُتنا َبنْيَ الواِقِع َوامَلْأموِل

ُة ٨
ْحَد

الَو

٧٠امَلقاَمُة املوِصلِيَّة

: الَفَرْزَدُق َيْمَدُح َزْيَن العابِديَن ْعِريُّ : َفْتُح َعّموِريَّة١٧النَّصُّ الشِّ ْعِريُّ ٧٤النَّصُّ الشِّ

َفة( ٧٨الَقواِعُد: الَعَدُد )١(٢٠الَقواِعُد: النَّْعُت )الصِّ

ُة 3
ْحَد

الَو

٢3َنزيُف األَْدِمَغة

ُة ٩
ْحَد

الَو

فنُي ٨٢َسَبْسطية.. الَكنُْز الدَّ

٨٧الَقواِعُد: الَعَدُد )٢(٢٨الَقواِعُد: الَعْطُف َوالنَّْعُت )ُمراَجَعة(

: كِتاَبُة الّتقرير٢٩التَّْعبري: كِتاَبُة َمقال ٩٢التَّْعبري الَوظيِفيَّ

ُة ٤
ْحَد

الَو

3٠الُقْدُس عاِصَمُة الثَّقاَفِة

١٠
َدُة 

َوْح
٩3الَعنْيُال

: يف الُقْدس ْعِريُّ : َكْشُف ِحساٍب35النَّصُّ الشِّ ْعِريُّ ٩٨النَّصُّ الشِّ

١٠3الَقواِعُد: التَّمييز َوالَعَدُد )ُمراَجَعة(3٩الَقواِعُد: التَّْوكيد

ُة 5
ْحَد

الَو

ُة َمَثٍل َعَرِبّ )بَِيدي ال بَِيِد َعْمرو( ٤3ِقصَّ

١١
َدُة 

َوْح
١٠٤ِمْن َمشاهرِي األَطِّباِء: الّراِزيُّ َواْبُن سيناال

١٠٩الَقواِعُد: األَْسامُء اخَلْمَسة٤٨الَقواِعُد: الَبَدل

ة يَّة5٢التَّْعبري: َتْلخيُص ِقصَّ ١١٢التَّْعبري: كِتاَبُة سرَيٍة َغرْيِ
ُة 6

ْحَد
الَو

ُة ِغذاِء فَِلْسطني 5٤األَْغواُر َسلَّ

١٢
َدُة 

َوْح
ْيدايِنّال ١١3ظاِهُر الُعَمر الزَّ

َفُر يف امَلرايا الّداِمَية  : السَّ ْعِريُّ : الّشهيُد الّثائِر5٨النَّصُّ الشِّ ْعِريُّ ١١٨النَّصُّ الشِّ

ة6٢الَقواِعُد: الّتوابِع )ُمراَجَعة( ١٢١الَقواِعُد: ُمراَجَعٌة عامَّ

١٢3ُأقّيم ذايت

١٢٤امَلْشوع

١٢٧املصادر واملراجع
 



النّتاجاُت :

ــوا  ــَع اأنشــطِتِه، اأْن َيكونَ ــاِب، والتّفاعــِل َم ــَن الِْكت ــزِء ِم ــاِء هــذا الُج ــَد اإِنْه ــِة َبْع ــَن الطََّلَب ــُع ِم           ُيَتَوق

ــي: ــْن خــلاِل مــا ياأت ــِة فــي الاتصــاِل والتَّواُصــِل ِم ــِة الَعَربيَّ ــِف اللُّغ ــى توظي ــن َعل قاِدري

1-   َتَعّرِف ُنبذٍةِ َعِن النّصوِص وأصحاِبا.  
ة. َ ٢-   ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة َصحيَحًة ُمَعربِّ  
ئيَسِة يف النُّصوص. ٣-   اْستِنْتاِج األَْفكاِر الرَّ  

اكيِب اجلَديَدِة الواِرَدِة يف النُّصوص. 4-   َتْوضيِح َمعاين امُلْفَرداِت َوالرتَّ  
ليِل النُّصوِص األََدبِيَِّة فِْكِرّيًا َوَفنِّّيًا. 5-   حَتْ  

6-   اْستِنْتاِج الَعواطِِف الواِرَدِة يف النُّصوِص األََدبِيَّة.  
لوكاِت الواِرَدِة يف النُّصوِص يف َحياهِتِْم َوَتعاُمِلِهْم َمَع اآلَخرين. 7-   َتَثُِّل الِقَيِم َوالسُّ  

ْعِر احلُّر. ِة َأْسُطٍر ِمَن الشِّ ، َوَعْشَ ْعِر الَعموِديِّ 8-   ِحْفِظ َخَْسِة َأْبياٍت ِمَن الشِّ  
ِة الواِرَدِة يف ُدروِس الَقواِعِد. ِف امَلفاهيِم النَّْحِويَّ 9-   َتَعرُّ  
ِة الواِرَدِة يف ُدروِس النَّْحو. 1٠-  َتْوضيِح الَقواِعِد النَّْحِويَّ  

َعة. ِة يف ِسياقاٍت َحياتِيٍَّة ُمَتنَوِّ 11-  َتْوظيِف التَّْطبيقاِت النَّْحِويَّ  
1٢-  إِْعراِب الَكِلامِت الواِرَدِة يف َمواِقَع إِْعرابِيٍَّة ُمَْتِلَفة.   

1٣-  َتْلخيِص ِقّصة.  
ٍة. 14-   ِكتاَبِة َمقاٍل َأْو ِقصَّ  

ِف َمْفهوِم التَّْعبرِي الَوظيِفيِّ )التَّْقرير(.  15-  َتَعرُّ  
 . 16-  َتْعبَِئِة َنموَذِج َتْقريٍر َوْفَق ُمْعًطى ُمَعنيَّ  
روس. َعٍة ُتْثري الدُّ 17-  الِقياِم بَِأْنِشَطٍة ُمَتنَوِّ  

ة. 18-  ِكتاَبِة َمْشوٍع َأْو فِْكَرٍة ِرياِديَّ  
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ــة ــاي وغ ــا  ــظ ــف َل اهللِ  ــاَب  ــتـ ِكـ ــُت  ــعـ ــاِتوِسـ ــظ وِع ــه  ب آٍي  ــن  ع ِضـــْقـــُت  ــا  ومـ
آلة ــِف  َوصـ عــن  ــوَم  ــي ال ــُق  ــي أِض ــاِتفكيف  ــرَتعـ ــْخـ ــِســـيـــِق أســـــامٍء مُلـ وَتـــنْـ

)حافظ إبراهيم(
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الَوْحَدُة األوىل
فبّش عباِد
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، وُزمرٍة ُسعداَء من أهِل اجلنّة وُزمرِة  يقوُم الَكْوُن عىل ُثنائّياٍت ِضّدّيٍة ِمْن بِدايٍة وِنايٍة، وَخرْيٍ ورشٍّ
يلجُأ  فاإلنساُن  الثُّنائّيات،  القائمُة عىل هذه  مر  الزُّ عاجلَْتُه سورُة  ممّا  تقّدم جانٌب  ما  الناِر.  أهِل  من  أشقياَء 
الذين يعلمون والذين ال  َكْرُبه، وهناك  َج  ُفرِّ إذا  ُ وُينكُر  يتكربَّ ذاُته  إذا أصابْتُه مصيبٌة، وهو  ِه يدعوُه  ربِّ إىل 

يعلمون، وهناك اجلنُّة والناُر.
األَْمِر  َوَتْوجيِه  َوالكافِريَن،  امُلْؤِمننَي  ِمَن  ُكلٍّ  َجزاِء  َعْن  َمر  الزُّ سوَرِة  ِمْن   )٢1-8( اآلياُت  ُث  َوَتَتَحدَّ

( بُِلزوِم َتْوحيِد اهللِ، َواإِلْخالِص َلُه َوْحَده. ٍد ) ّبايِنِّ ملَُِحمَّ الرَّ
قاَل َتعاىل:

ُمنيبًا: راِجعًا، ُمستغيثًا.

َلُه: َأْعطاُه، وَمنََحُه. َخوَّ

َأْندادًا: رُشكاء.

قانٌِت: مطيٌع خاِضٌع هلل.

آناَء اللَّيل: ساعاتِِه.

أولو األَْلباب: َأْصحاُب العقوِل الّسليَمة. 

ُظَلٌل ِمَن النّار: َأْطباٌق ِمنْها ُمرَتاِكَمة.

الّطاغوت: األوثاُن، وامَلْعبوداُت الباطَِلة.

هَلُُم الُبْشى: هَلُُم اجلَنَّة. 

َحقَّ َعَلْيه: َوَجَب َعَلْيه.

ُغَرف: َمناِزُل يف اجلَنَّة.

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ 
ىب  مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 
مج  حج  يث  ىث  جثمث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جخ  مح  جح 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

َمِر سوَرُة الزُّ اجلزء الثالث والعشون

فبّش عباِد
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

حيَحِة فيام َيْأيت: ( َأماَم اإِلجاَبِة َغرْيِ الصَّ حيَحِة، َوإِشاَرَة  ) ( َأماَم اإِلجاَبِة الصَّ َنَضُع إِشاَرَة )  1

) ِة َوامَلَرض.                                                                                    )   دَّ ُه يف الشِّ ُر اإِلْنساُن َربَّ أ  َيَتَذكَّ

) مب ىب يب جت حت خت اجلَنَُّة.         )   امَلْقصوُد بِـ )َحَسنَة( يف َقْولِِه َتعاىل:  ب 

) كون.                         )   امُلخاَطبوَن يف َقْولِِه َتعاىل:  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ُهُم امُلْشِ ج 

ُتظهُر اآليُة الّتاسعُة َنْوَعنْيِ ِمَن النّاس، َنْذُكُرُها.  ٢

؟  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ما امَلْقصوُد بَِقْولِِه َتعاىل:   ٣

كنَي َيْوَم الِقياَمة.  ُه اهللُ لِْلُمْشِ َة، َوَنِصُف الَعذاَب الَّذي َأَعدَّ َنْرِجُع إىِل اآلَيِة الّساِدَسَة َعْشَ  4

ليَمِة يف اآليِة األخرية؟  َهها اهللُ ألَصحاِب الُعقوِل السَّ تي َوجَّ ُة الَّ ما الِعرْبَ  5

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

ُنواِزُن َبنْيَ َجزاِء امُلْؤِمننَي َوَجزاِء الكافِريَن يف اآليات.   1

َة؟ َ اهللُ ِعباَدُه بِاجلَنَِّة يف اآليِة الّسابَِعَة َعْشَ ملِاذا َبشَّ  ٢

حئ يف اآلياِت الّسابَِقِة؟ ما َداللُة َتكراِر َقْولِِه َتعاىل:   ٣

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

ٍط، َوُأسلوَب استفهام. َنستخرُج ِمَن اآلياِت ُأسلوَب رَشْ  1
ُر، ُقْل.  َنْرِجُع إىل امُلعجِم، َوَنكتُب ُجذوَر األَفعاِل اآلتية: َتَتََّع، َيَتَذكَّ  ٢

ما ُمفرُد ُكلِّ مَجٍْع ِمَن اجلُموِع اآلتية:  َأْنداد، الَّذيَن، َأْنُفس، ُظَلل، َينابيع؟  ٣

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 
مج  يثحج  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت 

جح مح جخ حخ مخ جس

َسَلَكُه ينابيع: َأْدَخَلُه يف ُعيوٍن َوجَماٍر.

َييج: َيْيَبُس إىِل َأْقىص َحّد.

ًا. ُه ُفتاتًا ُمَتَكسِّ ُ َعُلُه ُحطامًا: ُيَصريِّ جَيْ
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القواعد: الَعْطف

التَّوابُِع:
َفُع إِْن كاَن ما َقْبَلها َمْرفوعًا، َوُتنَْصُب إِْن  ِد، َفرُتْ  َأْلفاٌظ َتْتَبُع ما َقْبَلها يف إِْعراِبا احلاِصِل وامُلَتَجدِّ
َزُم إِْن كاَن ما َقْبَلها جَمْزومًا، َوِهَي:  رُّ إِْن كاَن ما َقْبَلها جَمْرورًا، َوجُتْ كاَن ما َقْبَلها َمنْصوبًا، َوجُتَ

الَعْطُف، َوالنَّْعُت، َوالتَّْوكيُد، َوالَبَدل.

ُل ما حتَتُه َخطٌّ فيها: َنْقَرُأ األمثلَة اآلتيَة، َوَنَتَأمَّ
امَلْجموَعُة األوىل: 

قاَل َتعاىل:   ې  ې   ى  ى  ائ  ائ                             1

َصلَّْت يف امَلْسِجِد األَْقىص امُلباَرِك فاطَِمُة ُثمَّ َخدجَيُة.  ٢

َرَة. َمَة فامَلدينََة امُلنَوَّ َة امُلَكرَّ ُزْرُت َمكَّ  ٣

َأحُتِبُّ ِقراَءَة الُكُتِب َأِم امَلَجاّلِت؟  4

الكلمُة َثالَثُة َأْقساٍم: اْسٌم، َأْو فِْعٌل، َأْو َحْرٌف.   5

امَلْجموَعُة الّثانية: 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ   ک کک  قاَل َتعاىل:   1

ہ ھ ھ  ھے   قاَل َتعاىل:   ٢

قاَل َتعاىل:  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  جب حب خب  ىب يب جت حت خت  ٣

  ىت يت جث مث ىث يثحج 

، َأم، َأو( َأْحُرُف َعْطِف،  َتها ُخطوٌط يف َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة األوىل )الواو، الفاء، ُثمَّ تي حَتْ ُنالِحُظ َأنَّ الَكِلامِت الَّ
ِل، ُنالِحُظ  َرَبَطْت َبنْيَ االْسِم الواِقِع َقْبَلها )امَلْعطوِف َعَلْيِه(، َواالْسِم الواِقِع َبْعَدها )امَلْعطوِف(، َففي املِثاِل األَوَّ
قا َنتيَجًة واِحَدًة، َوِهَي الُقنوُت، َفَبَدالً ِمَن التَّْعبري  كا يف فِْعٍل واِحٍد، َوَحقَّ َأنَّ االْسَمنْيِ )ساجدًا، وقائاًم( َقِد اْشرَتَ
َعْن هذا الُقنوِت بِالَقْوِل: قانٌت ساجدًا، وقانٌت قائاًم، َرَبْطنا َبنْيَ االْسَمنْيِ بَِوساَطِة َحْرِف الواِو يف مُجَْلٍة واِحَدٍة، 

َوُقْلنا: قانٌت قائاًم وساجدًا. 
َك  الً، َوَبْعَدها بفرتٍة َصلَّْت َخدجَيُة، َواْشرَتَ َويف املِثاِل الّثاين، َصلَّْت يف امَلْسِجِد األَْقىص امُلباَرِك فاطَِمُة َأوَّ

الِة بَِوساَطِة َحْرِف الَعْطِف )ُثّم(. االْسامِن بِِفْعِل الصَّ
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ياَرِة،  الزِّ بِِفْعِل  االْسامِن  َك  َفاْشرَتَ امَلدينََة،  ُزْرُت  مبارشًة  َوَبْعَدها  َمَة،  امُلَكرَّ َة  َمكَّ ُزْرُت  الّثالث،  املِثاِل  ويف 
بَِوساَطِة َحْرِف الَعْطِف )الفاء(. 

َزَة االْستِْفهاِم،  ؤاِل، مستخدمًا َهْ َه إَِلْيِه امُلخاَطُب بِالسُّ ويف املِثاِل الّرابع، َتمَّ َتْعينُي َأَحِد َأْمَرْيِن َبْعَد َأْن َتَوجَّ
بَِوساَطِة َحْرِف الَعْطِف )َأْم(. 

َم الَكالُم إىِل َثالَثِة َأْقساٍم بَِوساَطِة َحْرِف الَعْطِف )َأْو(. َويف املِثاِل اخلاِمِس، ُقسِّ

َوُيَسّمى االْسُم الواِقُع َقْبَل َحْرِف الَعْطِف )امَلَعطوَف َعَلْيِه(، َواالْسُم الواِقُع َبْعَدُه )امَلْعطوَف(، َففي املِثاِل 
َيكوُن  الّثاين،  املِثاِل  َويف  امَلْعطوُف،  ُهَو  )  قائاًم(  َواالْسُم  َعَلْيِه،  امَلْعطوُف  ُهَو  )ساجدًا(  االْسُم  َيكوُن  ِل،  األَوَّ
( ُهَو امَلْعطوُف َعَلْيِه، َواالْسُم )امَلدينََة( ُهَو امَلْعطوُف، َويف املِثاِل الّثالِث، َيكوُن االْسُم )فاطَِمُة(  َةُ االْسُم )َمكَّ
ُهَو امَلْعطوُف َعَلْيُه، َواالْسُم )َخدجَيُة( ُهَو امَلْعطوُف، َويف املِثاِل الّرابِِع، َيكوُن االْسُم )الُكُتِب( ُهَو امَلْعطوُف 
َعَلْيِه، َواالْسُم )امَلَجاّلِت( ُهَو امَلْعطوُف، َويف املِثاِل اخلامِس يكون االْسُم )اْسٌم( ُهَو امَلْعطوُف َعَلْيِه، واالْسُم 
)فِْعٌل( ُهَو امَلْعطوُف وكذلَك االسم )فِْعٌل( ُهَو امَلْعطوُف عليه واالْسُم )َحْرٌف( هو املعطوف؛ جِلَواِز َتوايل 

الَعْطِف. 

ِل، َوالّثالث، كاَن امَلْعطوُف  : األَوَّ ، َففي املِثاَلنْيِ االْسُم امَلْعطوُف تابٌِع لِْلَمْعطوِف َعَلْيِه يف َمْوِقِعِه اإِلْعراِبِّ
امَلْعطوُف  الّثاين، كاَن  املِثاِل  َمنْصوبًا. َويف  امَلْعطوُف  الَفْتَحُة، لِذلَِك جاَء االْسُم  َنْصبِِه  َمنْصوبًا، َوَعالَمُة  َعَلْيِه 
ُة َكذلَِك، َويف املِثاِل الّرابِع، كاَن امَلْعطوُف  َعَلْيِه َمْرفوعًا ، لِذلَِك جاَء امَلْعطوُف َمْرفوعًا، َوَعالَمُة َرْفِعِه الّضمَّ
املِثاِل  َكذلَِك، َويف  ُة  الَكْسَ ِه  َجرِّ َوَعالَمُة  جَمْرورًا،  امَلْعطوُف  لِذلَِك جاَء  ُة،  الَكْسَ ِه  َجرِّ َوَعالَمُة  جَمْرورًا،  َعَلْيِه 

، لِذلَِك جاَء امَلْعطوُف َمْرفوعًا. ُةُ مَّ اخلاِمِس، جاَء امَلْعطوُف َعَلْيِه َمْرفوعًا، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ

ِل َبنْيَ  (، َرَبَطْت يف املِثاِل األَوَّ َوُنالِحُظ يف َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة الّثانَِيِة َأنَّ َأْحُرَف الَعْطِف )الواو، َوالفاء، َوُثمَّ
الّثاين،  املِثاِل  تِِهْم ُظَلُل(، َويف  حَتْ َفْوِقِهْم ُظَلٌل وِمْن  ، ِمْن ِخالِل َحْرِف الَعْطِف )الواو(: )ِمْن  اْسِميََّتنْيِ مُجَْلَتنْيِ 
َرَبَطْت َبنْيَ مُجَْلَتنْيِ فِْعِليََّتنْيِ ِمَن األَْفعاِل اخلَْمَسِة: )َيْسَتِمعوَن، َفَيتَّبِعوَن(، َويف املِثاِل الّثالِِث، َرَبَطْت َبنْيَ مُجَْلَتنْيِ 

، فِْعُلهام ماٍض: )َأْنَزَل َفَسَلَك(، َأْو َثالِث مُجٍَل فِْعِليٍَّة، فِْعُلها ُمضاِرٌع: )ُيِْرُج، ُثمَّ َييُج، ُثمَّ جَيَْعُل(.  فِْعِليََّتنْيِ

ِمْن َحْيُث اإِلْعراُب،   ، َبنْيَ اجلُْمَلَتنْيِ االْسِميََّتنْيِ الّثانَِيِة، ُنالِحُظ َتشاُبًا  َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة  التَّْدقيِق يف  َوِعنَْد 
َكام َنِجُد َتشاُبًا يف إِْعراِب اجلَُمِل الِفْعِليَِّة يف املِثاَلنْيِ الّثاين َوالّثالِِث، َففي املِثاِل الّثاين، ُيْعَرُب الِفْعُل امُلضاِرُع 
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الِفْعُل  َوَكذلَِك  اخلَْمَسِة،  األَْفعاِل  ِمَن  ُه  ألَنَّ النّوِن؛  ُثبوُت  َرْفِعِه  َوَعالَمُة  َمْرفوعًا،  ُمضاِرعًا  فِْعاًل  )َيْسَتِمعوَن( 
تيَب َوالتَّْعقيَب. َويف املِثاِل الّثالِِث، ُيْعَرُب  ْ امُلضاِرُع )َيتَّبِعوَن(، َوَرَبَط َبْينَُهام َحْرُف الَعْطِف )الفاُء( الَّذي َأفاَد الرتَّ
الِفْعُل املايض )َأْنَزَل( َمْبنِّيًا َعىل الَفْتِح، َوَكذلَِك الِفْعُل )َسَلَك(، َوَرَبَط َبْينَُهام َحْرُف الَعْطِف )الفاُء( الَّذي َأفاَد 
ُة، َوَكذلَِك  مَّ تيَب َوالتَّْعقيَب، َوَكذلَِك ُيْعَرُب الِفْعُل امُلضاِرُع )ُيِْرُج( َمْرفوعًا، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ ْ -َأْيضًا- الرتَّ

الِفْعالِن )َييُج، جَيَْعُل(، َوَرَبَط َبْينَها َحْرُف الَعْطِف )الواُو( الَّذي َأفاَد اجلَْمَع َوامُلشاَرَكَة.   

َنْسَتنْتُِج:

، َأْو مُجَْلَتنْيِ )امَلْعطوِف َعَلْيِه َوامَلْعطوِف( يف ُحْكٍم واِحٍد، بَِوساَطِة َأْحُرٍف  الَعْطُف: اْشرِتاٌك َبنْيَ اْسَمنْيِ  1

ُتَسّمى َأْحُرَف الَعْطِف، َوِمنْها: 
ُتفيُد اجلَْمَع َوامُلشاَرَكَة يف احلُْكِم، ِمْثُل: َأْكَرْمُت َسعيدًا َوحَمْمودًا.  الواُو:   

 . َة َسْعٌد َفَعِلٌّ تيَب َوالتَّْعقيَب، ِمْثُل: َقَرَأ الِقصَّ ْ ُتفيُد الرتَّ الفاُء:   
اخي، ِمْثُل: َدَخَل احلََكُم امَلْلَعَب ُثمَّ الاّلِعبون.  تيَب َوالرتَّ ْ : ُتفيُد الرتَّ ُثمَّ  

َأْو:  ُتفيُد التَّخيرَي، ِمْثُل: اْدُرِس الطِّبَّ َأِو اهلَنَْدَسَة.   
أْم:  َوُتفيُد التَّْعينَي، ِمْثُل: َأَزْيٌد ِعنَْدَك َأْم َعْمٌرو؟  

إِذا كاَن َمْرفوعًا، َوَيكوُن َمنْصوبًا  َفَيكوُن َمْرفوعًا  ؛  َعَلْيِه يف ُحْكِمِه اإِلْعراِبِّ َيْتَبُع امَلْعطوُف امَلْعطوَف   ٢

تعاىل:  كقوله  جمزومًا،  كان  إذا  جمزومًا  َويكون  جَمْرورًا،  كاَن  إِذا  جَمْرورًا  َوَيكوُن  َمنْصوبًا،  كاَن  إِذا 
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ                                                                    )حممد: ٣6(           

٣   ُيْعرُب امَلْعطوُف َعَلْيِه َحسَب موقعِه يف اجلملة.
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َنامِذُج ُمْعَرَبٌة:

  . َتَوىّل اخِلالَفَة َأبو َبْكٍر ُثّم ُعَمُر   1

ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره.  مَّ اْسٌم َمْعطوٌف َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ ُعَمُر: 
مر:15( )الزُّ قاَل َتعاىل:  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ    ٢

َأْنُفَس: َمْفعوٌل بِِه َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف.  َأْنُفَسُهْم: 
كوِن، يف حَمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيه. ُهْم: َضمرٌي ُمتَِّصٌل َمْبنِيٌّ َعىل السُّ

الواُو:  َحْرُف َعْطٍف، َمْبنِيٌّ َعىل الَفْتِح، ال حَمَلَّ َلُه ِمَن اإِلْعراِب. 
ِر الّسامِلِ، َوُهَو ُمضاٌف. ُه ُمْلَحٌق بَِجْمِع امُلَذكَّ َأْهليِهْم:  َأْهل: اْسٌم َمْعطوٌف َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الياُء؛ ألَنَّ

كوِن، يف حَمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيه. َوُهْم: َضمرٌي ُمتَِّصٌل َمْبنِيٌّ َعىل السُّ
)البوصريّي( ِن َوالَفريَقنْيِ ِمْن ُعْرٍب َوِمْن َعَجمِ              ـ   ٌد َسيُِّد الَكْوَننْيِ َوالثََّقَلْي حُمَمَّ  ٣

ُه ُمَثنّى.  ِه الياُء؛ ألَنَّ ُمضاٌف إَِلْيِه جَمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ  : الَكْوَننْيِ
الواُو:  َحْرُف َعْطٍف، َمْبنِيٌّ َعىل الَفْتِح، ال حَمَلَّ َلُه ِمَن اإِلْعراِب. 

ُه ُمَثنّى.  ِه الياُء؛ ألَنَّ : اْسٌم َمْعطوٌف جَمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ الثََّقَلنْيِ
الواُو: َحْرُف َعْطٍف، َمْبنِيٌّ َعىل الَفْتِح، ال حَمَلَّ َلُه ِمَن اإِلْعراِب. 
ُه ُمَثنّى. ِه الياُء؛ ألَنَّ اْسٌم َمْعطوٌف جَمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ  : الَفريَقنْيِ

التَّْدريبات: 

ُ َحْرَف الَعْطِف، َوامَلْعطوَف، َوامَلْعطوَف َعَلْيِه فيام َيْأيت: ُنَبنيِّ  1

)األحزاب: 56(  قاَل َتعاىل:  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ              أ 

َأُتّفاحًا َأَكْلَت َأْم ِعنَبًا؟    ب 

َوَصَل االْحتِفاَل خالٌِد ُثمَّ َسمرٌي. ج 

َأراِكبًا ِجْئَت َأْم ماِشيًا؟  د 

امَلْعطوُف َعَلْيِهامَلْعطوُفَحْرُف الَعْطِفاجلُْمَلُة
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َنَضُع اْساًم َمْعطوفًا ُمالِئاًم يف الَفراِغ:   ٢

ُد ُثمَّ ............. َنَزَل الرَبَ أ 

)املتنّبي(  ْمُح َوالِقْرطاُس َوالَقَلُم    ْيُف َوالرُّ َوالسَّ ْيُل َو........ َتْعِرُفني  َفاخلَْيُل َواللَّ ب 

َأِكتاَب الُبَخالِء َقَرْأِت َأْم..........؟  ج 

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت:  ُنْعِرُب ما حَتْ  ٣

قاَل َتعاىل:   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ أ 
)األحزاب: 6٠(

يوِف       جُييبوَن َصْوتًا َلنا َأْو َصدى            )عل حممود طه(  َوَلْيسوا بَِغرْيِ َصليِل السُّ ب 

َرَجَع ِمَن الُغْرَبِة َسعيٌد ُثمَّ َلْيىل. ج 

ۀ  ہ  ہ  ہ     ھ  ے  ے            )األعراف: 41( قاَل َتعاىل:  د 

     

التَّْعبري: 

(: »إِنَّ اهللَ حُيِبُّ إِذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ُيْتِقنَُه« )أخرَجُه الطَّربايّن(، يف  قاَل َرسوُل اهلل )
ضوِء ذلَِك، َنْكُتُب َمقاالً َعْن إِْتقاِن الَعَمِل. 

َنْرِجُع إىِل الُقْرآِن الَكريِم، َوَنْسَتْخِرُج ِمنُْه آياٍت حَتُثُّ َعىل الَعَمِل. َنشاط:
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َبنْيَ َيَدي النَّّص:
؛  ناِعيِّ ناَعُة َأساسًا ألَيِّ اْقتِصاٍد ناِجٍح، َوَيْشَهُد العامَلُ يف اآلِوَنِة األَخرَيِة ُنُمّوًا َكبريًا يف الِقطاِع الصِّ ُل الصِّ ُتَشكِّ
ْغِم ِمْن  ، َعىل الرَّ َرْت ِبذا النُُّموِّ ، َوفَِلْسطنُي -َكَبِقيَِّة ُدَوِل العامَلِ- َتَأثَّ ِر اهلاِئِل يف امَلجاِل التِّْكنولوِجيِّ بَِسَبِب التََّطوُّ
قيوِد االْحتاِلِل َوإِْجراءاتِِه، َفُهَو ال َينَْفكُّ ُيَقيُِّد َحَرَكَة الَبضاِئِع َواألَْفراِد، َوحُياِرُب ُفَرَص اْستِْثامِر امَلواِرِد الطَّبيِعيَِّة 

يف فَِلْسطني.

يََّة الِعناَيِة  تي كاَنْت َمْوجوَدًة فيها، وَأَهِّ ناعاِت الَّ ناَعِة يف فَِلْسطنَي، َوَأَهمَّ الصِّ َيتناَوُل هذا النَّصُّ تاريَخ الصِّ
َتُم النَّصُّ بِاحلَديِث َعْن َأَهمِّ  ُز صموَدُهْم، َوُيْ ُق ُحُلَمُهْم، َوُيَعزِّ ِدُم َقِضيََّة الِفَلْسطينِّينَي، َوحُيَقِّ ِبا، َوَتْطويَرها باِم َيْ

ناَعِة الِفَلْسطينِيَّة. تي َتنَْهُض بِالصِّ الَوساِئِل الَّ

)امُلَؤّلفون(

الَوْحَدُة الّثانَِيُة
ِصناعاُتنا َبنْيَ الواِقِع واملْأموِل
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إْذ عّلَمها اهللُ -سبحاَنُه  َقْدرًا؛  َوَأجلِّها  املَِهِن  ِمْن أرشِف  ناعُة  الصِّ ُتَعدُّ 
نوٌح  اهللِ  فنبيُّ  للنّاِس،  ُهداًة  أرسَلُهْم  الَّذيَن  وأنبياِئِه  رسِلِه  بعَض  وَتعاىل- 
وداوُد             بنّاًء،  كاَن   ) ( اخلليُل  إبراهيُم  األنبياِء  وأبو  نّجارًا،  كاَن   ) (

( كاَن حّدادًا، قاَل َتعاىل:  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ   (
ڱڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک     ک   ڑک  

نّاِع،  ڱ     ں   ں   ڻ  ڻ )سبأ: 1٠-11(، كام رفَع اإلسالُم ِمْن َقْدِر الصُّ

َوأعىل شأَنُْم، َودعاُهْم إىل إتقاِن عمِلِهْم، َوجَتويِدِه، والعنايِة بِه. 

حيتاُجها  الَّتي  الُبدائّيِة  الّصناعاِت  عىل  ًة  ُمْقَترِصَ َقدياًم  ناعُة  الصِّ كاَنِت 
َوَحْربًا،  الَبسيَطِة،  الكتابِة  َوأدواِت  َواملحاريِث،  كاألواين،  ِسْلاًم  اإلنساُن، 
أشكاٍل  اكتشاِف  َوَمَع  احلَْرِب،  أدواِت  ِمْن  َوغرِيها  َوالّدروِع،  يوِف  كالسُّ
ٌر كبرٌي يف  ، َوالنِّْفِط ِمْن َبْعِدِه، طرَأ َتطوُّ جديدٍة ِمَن الوقوِد، َكالَفْحِم احلجريِّ
تي أّثَرْت يف  املجاِل الّصناعّي؛ ما َدَفَع الباحثنَي لوصِفِه بالّثورِة الّصناعّيِة، الَّ
َأمْجَع؛ ما  ُكلِّ مناحي احلياِة يف أوروّبا أّوالً، ُثمَّ اْمَتدَّ َأَثُرها إىِل قاّراِت العامَلِ 

َل تغيريًا حاساًم يف أنامِط احلياِة ُكلِّها. َشكَّ

تي َتْبَدُأ  ِر ألّي ِصناعة، تِْلَك الَّ وال ُبدَّ َأْن جتتمَع مقّوماُت النّجاِح والّتطوُّ
اآلالِت  ووجوِد  َبِة،  امُلَدرَّ احِلْرفِيَِّة  العاملِة  واألَيدي  اخلاِم،  امَلوادِّ  تواُفِر  ِمْن 
األُخرى،  الّتشغيلّيِة  واالحتياجاِت  للوقوِد،  إضافًة  الاّلزمِة،  وامَلعّداِت 
وامُلؤّسساِت  املصانِع،  ُمنتجاِت  لتسويِق  امُلالئمِة  األسواِق  ووجوِد 
َنْحَو اقتصاٍد  رْيِ بخطًا ثابتٍة  نّاَع للسَّ الّصناعّية، َوَتواُفُر إرادٍة قوّيٍة تدفُع الصُّ

، يكوُن للّصناعِة فيِه دوٌر رائٌد فّعال. مستقلٍّ

الّسننَي،  ِمئاِت  ُمنُْذ  الَبسيَطِة  ِة  التَّْقليِديَّ بصناعاهِتا  فَِلْسطنُي  ُعِرَفْت 
ها،  وَغرْيِ اجِلْلِدّيِة،  والّصناعاِت  والّصابوِن،  َوالَفّخاِر،  جاِج،  الزُّ كصناعِة 
تِْلَك  إِبداِع  يف  هَلُْم  وِقْبَلًة  لغرِيِهْم،  ُقْدَوًة  الِفَلسطينّيوَن  نّاُع  الصُّ وكاَن 
امَلصنوعاِت، وتطويِرها، بام َيِْدُم حاجَة الَبشّيِة، َوَظلَّْت فَِلْسطنُي ُتضاهي 

ناعاِت ُدَوَل العامَلِ، وُتنافُِسها. ِبِذِه الصِّ

ِب َمَعه: َسبِّحي َمَعه. َأوِّ

ُمناِسَبًة  ُدروعًا  اْصنَْع  ِد:  ْ الــسَّ يف  ْر  َقدِّ

للُمقاتِلنَي.
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املوادِّ  حتويِل  عىل  نشاُطها  ُز  كَّ َيرَتَ حتويلّيٌة،  الِفَلسطينّية  الّصناعِة  وُجلُّ 
ِمَن الّصناعِة  النّوِع  ُمنْتجاٍت َوسيطٍة، وهلذا  َأْو  ُمنَتجاٍت نائّيٍة،  األّولّيِة إىل 
ترتبُط  مثاًل  األلباِن  فصناعُة  األُخرى،  اإلنتاجّيِة  بالِقطاعاِت  كبرٌي  ارتباٌط 
َعُضَدُه  َيُشّد  لآلخر،  ٌل  مكمِّ فكالُها  وثيقًا،  ارتباطًا  الّزراعيِّ  بالقطاِع 

َوُيقّويه، َوِهَي ُتْسِهُم يف احلَدِّ ِمَن الَبطاَلِة بشكٍل الفت.
أّما الّصناعُة االستخراجّيُة، َفِهَي قائمٌة عىل استخراِج املوادِّ اخلاِم ِمْن 
َد،  دَّ جُتَ أْن  ُيْمِكُن  ال  تي  الَّ الّطبيعّيِة  واملوارِد  ِمْثِل املعادِن،  األرِض،  باطِن 
يف  حمدودًة  زاَلْت  فام  والنِّفِط،  واإلْسـَمنِْت،  َض، كالفوسفاِت،  ُتَعوَّ َأْو 
فَِلْسطني، ومساهُتها قليلٌة يف اإلنتاِج الوطنّي، َوِمْن أهمِّ الّصناعاِت يف هذا 

خاِم، كام يف ناُبُلَس، واخلليِل. املجاِل ِصناَعُة احلََجِر والرُّ
نداِن:  ها واقعًة َبنْيَ املِْطَرَقِة َوالسَّ َل يف واقِع ِصناعتنا اليوَم ُيْبرِصُ إّن املتأمِّ
ِمْطَرَقِة االْحتالِل الَّذي ال حُيِْسُن إاِّل ِصناعَة اخلَراِب والّتدمرِي، َفحينًا ُيْغِلُق 
ُرها، َوُيضيُِّق عىل العاملنَي فيها، َوحينًا حَيُدُّ ِمْن ُوصوِل املوادِّ  املصانَع، وُيدمِّ
اخلاِم إليها، َوحَيُْظُر عىل الِفَلسطينّينَي تصنيَع ُمنتجاٍت ُأخرى بُِحَجٍج واهيٍة، 
يَِّة والَعربّيِة والعامَلِيَِّة، وَسنْداِن  كام َيمنع ُوصوَل امُلنَتجاِت إىل األسواِق امَلَحلِّ
َوَطٍن  لِبناِء  ِمْعوالً  ُتناِضُل لتكوَن  اجَلْهِل واإِلمهاِل لِصناَعٍة وطنيٍَّة ما زاَلْت 

ِة واالستقالل. يَّ َيتوُق أبناُؤُه للُحرِّ
َلدى  الَوْعِي  ُمستوى  َرْفِع  ِمْن  ُبدَّ  ال  ِصناِعّيًا،  ْبِق  السَّ َقَصَب  ُنْحِرَز  ولَِكْي 
َعىل  الِفَلْسطينيِّ  الّصانِِع  وَتْشجيِع  الوطنّيِة،  الّصناعِة  َدْعِم  بَِضوَرِة  امُلستهِلِك 
الّصناعّيِة  امَلعاِرِض  ِخالِل  ِمْن  العامَلِ  وإطالِع  سمّي،  والرَّ  ، عبيِّ الشَّ امُلستَوَينْيِ 
ْولِيَِّة َعىل َجْوَدِة ِصناعتِنا، وَعَراَقتِها، إضافًة إىل تعزيِز استثامِر رؤوِس األمواِل  الدَّ
مود.   ؛ َكْون الّصناعِة ركيزًة من ركائِز الصُّ الِفَلسطينّيِة والعربّيِة يف امَلجاِل الّصناعيِّ
، ُمَسّلحًا بِشباٍب ِحْرفِّينَي  َويبقى األمُل حَيْدونا بأْن َيْرقى الِقطاُع الّصناعيُّ
بنَي، َتكوُن امَلْعِرَفُة الِعْلِميَُّة ِعامَدُهْم، َواحلُُلُم الَوَطنِيُّ دافَعهم، واألخالُق  ُمَدرَّ
تي َتنَْهُض  زاَدُهْم؛ لَِيْبنوا ُصوحًا اقتصادّيًة صناعّيًة، َوْفَق األُسِس الُفْضىل الَّ

باألرِض واإلنساِن، حُمَّققنَي بإيامِنِْم رسالَة االستخالِف يف هِذِه األرض. 

َعُضد: ما َبنْيَ املِْرَفِق إىِل الَكتِِف.

احلَّد: التَّْقليل.

َفْوَق  َزٌة  ُمَركَّ ُصْلَبٌة  َحديٍد  ُكْتَلُة  نْدان:  السَّ

قاِعَدٍة َيْطُرُق احلَّداُد َعَلْيها احلَديَد.

َيتوُق: يشتدُّ يف رغبتِِه وشوِقه.

إىِل  نا  َغرْيَ َنْسبَِق  ْبق:  السَّ َقَصَب  ُنْحِرَز 

الَفْوز.

ثُّنا. حَيْدونا: َيْدَفُعنا، َوحَيُ
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

حيَحِة فيام َيْأيت:  َنَضُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإِلجاَبِة الصَّ  1

y ما َمْعنى )سابغات( يف اآليِة الكريمِة؟  
َأْقواس. د-  ِرماح.   ج-  ُسيوف.   ب-  ُدروع.   أ-  

y َمْن َنبِيُّ اهللِ الَّذي َعِمَل َنّجارًا؟  
موسى. د-  داود.   ج-  نوح.    ب-  صالِح.   أ-  

ما امَلْقصوُد بِالّصناعِة الّتحويلّيِة؟  ٢
ُح ذلِك. َ النَّصُّ ُطُرَق النُّهوِض بِالّصناَعِة الِفَلْسطينيَِّة، ُنَوضِّ َبنيَّ  ٣

ِرها. ناَعِة، َوُسُبَل َتَطوُّ ماِت الصِّ َنْذُكُر ُمَقوِّ  4

َتنْيِ َوَرَدتا يف النَّّص. ناَعَة َقدياًم، َنْذُكُر ِصناَعَتنْيِ َتْقليِديَّ َعَرَفْت فَِلْسطنُي الصِّ  5

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

ُل عىل ذلِك ِمَن النَّّص. ِف املَِهِن، َوَأْعَظِمها َقْدرًا، ُنَدلِّ ُتَعدُّ الّصناَعُة ِمْن َأرْشَ  1

ما َداللُة الِعبارَتنْيِ اآلتَِيَتنْي:  ٢

ِهْم، َوِقْبَلًة هَلُْم يف إِْبداِع امَلْصنوعاِت، َوَتْطويِرها. نّاُع الِفَلْسطينّيوَن ُقْدَوًة لَِغرْيِ كاَن الصُّ أ 

ْبِق ِصناِعّيًا؟ ُنْحِرُز َقَصَب السَّ ب 

ُنَعلُِّل ما َيْأيت:    ٣

ة الَغْربِيَّة. فَّ ِن الِفَلْسطينّيوَن َحّتى اآلَن ِمَن اْستِْخراِج النِّْفِط ِمْن باطِِن األَْرِض يف الضَّ مَلْ َيَتَمكَّ أ 

ناَعُة يف فَِلْسطنَي صموَد الِفَلسطينيِّ يف أرِضه.  ُتَعّزُز الصِّ ب 

ناعاِت الوطنّية. يَِّة َدْعِم الصِّ حاٍت ُتْسِهُم يف ِزياَدِة الَوْعِي الِفَلْسطينيِّ بَِأَهِّ ُم ُمْقرَتَ ُنَقدِّ  4
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َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

يِفُّ لَِكِلَمِة )الُفْضىل(؟ ْ ما امَلْعنى الرصَّ  1

اْسُم فاِعل. أ-  
ِصَفٌة ُمَشبََّهة.  ب- 
اْسُم َمْفعول.  ج- 
اْسُم َتْفضيل. د- 

َطُة ِكتاَبًة َغرْيَ َصحيَحة:   تي ُكتَِبْت فيها اهلَْمَزُة امُلَتَوسِّ اجلُْمَلُة الَّ  ٢
y .ِة َواالْستِقالل يَّ فَِلْسطنُي َوَطٌن َيتوُق َأْبناُؤُه لِْلُحرِّ  
y .ناَعِة الَوَطنِيَّة ُيْعِلُن الِفَلْسطينِيُّ اْنتاِمَءُه لَِوَطنِِه بَِتْشجيِع الصِّ  
y  .غار نو األمُّ َعىل َأْبناِءها الصِّ حَتْ  
y .َتُلّف الكوفّيُة رؤوَس أهِلها األَْحرار  
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ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ

الَفَرْزَدُق َيْمَدُح َزْيَن العابِديَن

َبنْيَ َيَدي النَّّص:

، َوُيكنّى بَِأب فِراس، ُولَِد يف الَبرْصة عاَم )٣8هـ(، َوَنَشَأ يف باِدَيتِها،  اُم ْبُن غالٍِب التَّميِميُّ الَفَرْزَدُق: ُهَو َهّ
ِة، َواجلَزاَلِة.  َوماَت فيها َسنََة )114هـ(، َواْمتاَز ِشْعُرُه بِالُقوَّ

يَِّدُة فاطَِمُة  ُتُه السَّ (، َجدَّ : ُهَو َعِلُّ ْبُن احلَُسنْيِ ْبِن َعِلِّ ْبِن َأب طالٍِب ) َزْيُن العابِديَن ْبُن احلَُسنْيِ ْبُن َعِلّ
َب امَلَثُل بِِعْلِمِه، َوفِْقِهه. ( َوَقْد َحِفَظ القرآَن كاماًل يف ِسنٍّ َصغرَيٍة، َورُضِ ( اْبنَُة َرسوِل اهللِ ) ْهراُء ) الزَّ

َوَقْد َنَظَم الَفَرْزَدُق هِذِه الَقصيَدَة مَلّا َحجَّ ِهشاُم ْبُن َعْبِد امَلِلِك يف ِخالَفِة َأبيه، َفطاَف بِالَبْيِت احلَراِم، َوحاَوَل 
حاِم، َفَجَلَس َينُْظُر إىِل النّاِس، َوَمَعُه َأْعياُن  َأْن َيِصَل إىِل احلََجِر األَْسَوِد؛ لَِيْسَتِلَمُه، َوُيَقبَِّلُه، َفَلْم َيْقِدْر؛ لَِكْثَرِة الزِّ
الّشاِم، َفَبْيناَم ُهَو َكذلَِك إِْذ َأْقَبَل َزْيُن العابِِديَن، َفطاَف بِالَبْيِت احلراِم، َفَلاّم َوَصَل إىِل احلََجِر األَْسَوِد َتنَّحى َلُه 
النّاُس َحّتى اْسَتَلَم احلََجَر، َفقاَل َرُجٌل ِمْن َأْهِل الّشاِم: َمْن هذا الَّذي هاَبُه النّاُس هِذِه اهلَْيَبَة؟ َفقاَل ِهشام: ال 

َأْعِرُفُه، َوكاَن الَفَرْزَدُق حارِضًا، َفقاَل: َأنا َأْعِرُفُه، ُثمَّ َأْنَشَد هِذِه الَقصيَدة.
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الَفَرْزَدُق َيْمَدُح َزْيَن العابِديَن

)الَفَرْزَدق(

َوْطأَتُه1- الَبْطحاُء  َتعِرُف  الَّذي  ــَرُمَهذا  َواحلَ ــلُّ  َواحِل يْعِرُفُه  َوالَبْيُت 
ُكّلِهُم٢- اهللِ  ِعباِد  ــرِي  َخ ــُن  اب الَعَلُمهــذا  الّطاِهُر  النَِّقيُّ  الّتِقيُّ  هذا 
جاِهَلُه٣- ُكنَْت  إْن  فاطَمٍة،  ابُن  ُختِمواهذا  ــْد  َق اهلل  ــاُء  ــَي ــبِ أْن ــّدِه  ــَج بِ
بَضائِرِه4- هذا؟  َمْن  َقْوُلَك:  َوالَعَجُمَوَلْيَس  أنَكْرَت  من  َتعِرُف  الُعْرُب 
َنفُعُهام5- ــمَّ  َع ِغــيــاٌث  ــِه  ــَدْي َي َعــَدُمِكْلتا  َيْعروُها  َوال  ُيْسَتْوَكفاِن، 
ــواِدُرُه6- َب ُتْشى  ال  اخلَليَقِة،  َيُمَسْهُل  َوالشِّ اخلَْلِق  ُحْسُن  اْثناِن:  َيزينُُه 
ِدِه7- َتَشهُّ يف  إاِّل   ، ــطُّ َق ال  ــاَل:  ق َنَعُمما  الَءُه  كاَنْت  ُد  الّتَشهُّ ــْوال  َل
فاْنَقَشَعْت8- بِاإلحساِن،  َة  يَّ الرَبِ والَعَدُمَعمَّ  واإلْمالُق  الَغياِهُب  َعنْها 
قاِئُلها9- ــاَل  ق ــٌش  ــَرْي ُق َرأْتـــُه  الَكَرُمإذا  َينَْتهي  هــذا  ــكــاِرِم  َم إىل 

َمهاَبتِِه1٠- ِمْن  َوُيغىض  َحياًء،  َيْبَتِسُمُيْغيض  ــنَي  ح إاِّل  ــُم  ــلَّ ــَك ُي ــام  َف
َنْبَعُتُه11- اهللِ  َرســوِل  ــْن  ِم َيُمُمْشَتّقٌة  َوالشِّ َواخليُم  َمغاِرُسُه  طاَبْت 
تِِه1٢- ُغرَّ نوِر  َعْن  جى  الدُّ َثْوُب  َلُمَينَْشقُّ  كالّشْمِس َتنجاُب َعْن إرِْشاِقها الظُّ
َتُهْم1٣- َأِئمَّ كانوا  التَُّقى  َأْهُل  ُعدَّ  أْو قيل: »َمْن َخرْيُ َأْهِل األَْرِض؟« قيَل: ُهُمإْن 
جوِدِهُم14- َبْعَد  ــواٌد  َج َيْسَتطيُع  َكُرمواال  َوإِْن  ــْوٌم،  َق ُيدانيِهُم  َوال 

الَفْهُم َواالْستيعاب:

حيَحِة فيام َيْأيت:  َنَضُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإِلجاَبِة الصَّ  1

y ما َمْعنى )َوْطَأَتُه( يف: )هذا الَّذي َتْعِرُف الَبْطحاُء َوْطَأَتُه(؟  
ُتُه. ُقوَّ ب-  َمْوِضُع َقَدِمه.             أ-  

َكَرُم َيِده. د-  ُحْسُن ُخُلِقه.        ج- 
y بَِم َوَصَف الّشاِعُر مَمْدوَحُه  يف َقْولِِه: »ِكْلتا َيَدْيِه ِغياٌث َعمَّ َنْفُعُهام«؟  

بِالَكَرم. ب-  ة.                    بِالُقوَّ أ - 
ِع َعِن الّرذاِئل. فُّ َ بِالرتَّ د-  جاَعة.        بِالشَّ ج- 

ة. الَبْطحاُء:  َمْوِضٌع ُقْرَب َمكَّ

، َوُيساَعُد  بِِه امُلْضَطرُّ ِغياٌث: ما ُيغاُث 

ِمْن َطعاٍم َأْو َنْجَدة.

الَغْيُث  ِمنُْهام  ُيْطَلُب  ُيْسَتْوَكفاِن: 

الَلِة َعىل الَكَرم. َوامَلَطُر؛ لِلدَّ

َيْعروُها: ُيصيُبُهام.

ُة،  احِلدَّ َوِهَي  ــاِدَرٍة،  ب مَجُْع  ــواِدُره:  َب

َوالَغَضب.

ة: اخلَْلق.  يَّ الرَبِ

ْلَمُة.  الَغياِهُب: ُمْفَرُدها َغْيَهٌب، َوِهَي الظُّ

اإلْمالُق: االْفتِقار.

ُيْغيض: ُيْطبُِق َجْفنَْيِه، َوينُْظُر إىِل األَْرض.

اخليُم: األَْصُل.

اخلُُلُق،  َوِهَي  شيَمٌة،  ُمْفَرُدها  َيُم:  الشِّ

َوالطَّبيَعُة.

ْلَمُة. واُد، َوالظُّ جى: السَّ الدُّ

َتنْجاُب: َتنَْكِشُف. 
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ما اْسُم اخلَليَفِة الَّذي ُنظَِمِت الَقصيَدُة يف َزمانِه؟  ٢

ل؟ ما )الَبْيُت( الَّذي َقَصَدُه الّشاِعُر يف الَبْيِت األَوَّ  ٣

تي ُمِدَح ِبا َزْيُن العابِديَن ْبُن َعِلٍّ يف األَْبياِت األَْرَبَعِة األَخرَية. فاِت الَّ َنْذُكُر َأْرَبعًا ِمَن الصِّ  4

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

ُ َعْن ُكلِّ َمْعنًى مِمّا َيْأيت: َنْذُكُر الَبْيَت الَّذي ُيَعربِّ  1

َزْيُن العابِديَن ْبُن َعِلٍّ َيْعِرُفُه النّاُس مَجيعًا. أ 

ديِد، َوَبشاَشِة الَوْجه.  َزْيُن العابِديَن َيْمتاُز بِاحلَياِء الشَّ ب 

ُسل. ٌد َرسوُل اهللِ خاَتُم األَْنبِياِء َوالرُّ حُمَمَّ ج 

ُح ذلِك. ِب، َوال َينَْطبُِق ذلَِك َعىل الَفَرْزَدِق يف هِذِه الَقصيَدِة، ُنَوضِّ َعراِء ِشْعَر امَلْدِح َوسيَلًة للتََّكسُّ اّتََذ َكثرٌي ِمَن الشُّ  ٢

َدٌة، َنْذُكُر َثالثًا ِمنْها. َسْيَطَرْت َعىل الّشاِعِر يف الَقصيَدِة َمشاِعُر َوَعواطُِف ُمَتَعدِّ  ٣

ُد كاَنْت الَءُه َنَعُم؟ َعالَم َيُدلُّ َقْوُل الّشاِعِر: َلْوال التََّشهُّ  4

ُح مَجاَل التَّْصويِر فيام َيْأيت: ُنَوضِّ  5

َنْبَعُتُهأ اهللِ  َرســوِل  ــْن  ِم َيُمُمْشَتّقٌة  َوالشِّ َواخليُم  َمغاِرُسُه  طاَبْت 

ب تِِه    جى َعْن نوِر ُغرَّ َثْوُب الدُّ َلُمَينَْشقُّ  كالّشْمِس َتنجاُب َعْن إرِْشاِقها الظُّ

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

َتُه َخّط فيام َيْأيت: ما َنْوُع الّتابِِع الَّذي حَتْ  1
َنْبَعُتــُه اهللِ  َرســوِل  ِمــْن  ــَيُم؟ُمْشــَتّقٌة  ــُم َوالشِّ ــُه َواخلي ــْت َمغاِرُس طاَب

ما َجْذُر ُكلٍّ ِمْن: )التَِّقّي، ُيْسَتْوَكفاِن(؟  ٢٣
ُنَوظُِّف َكِلَمَة )الَعَلم( يف مُجَْلَتنْيِ ُمفيَدَتنْيِ بَِمْعنََينْيِ ُمَْتِلَفنْي.  ٣
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َفة( القواعد: النَّْعُت )الصِّ

َنْقَرُأ األمثلَة اآلتيَة، وندّقُق النّظَر فيام حتَتُه َخّط:

املختلفِة، وكاَن  الّصناعاِت  أنواِع  ِمْن  ها  َوَغرْيَ اجِلْلِدّيَة،  َوالّصناعاِت  جاِج،  الزُّ ِصناَعَة  فَِلْسطنُي  َعَرَفْت   1

ِهْم. نّاُع الِفَلْسطينّيوَن ُقْدَوًة لَِغرْيِ الصُّ
بنَي، َتكوُن امَلْعِرَفُة الِعْلِميَُّة  ، ُمَسلَّحًا بِشباٍب ِحْرفِّينَي ُمَدرَّ ناِعيُّ َوَيْبقى األََمُل حَيْدونا بَِأْن َيْرقى الِقطاُع الصِّ  ٢

ًة ِصناِعيًَّة. ِعامَدُهْم، َواحلُُلُم الَوَطنِيُّ دافَِعُهْم، َواألَْخالُق زاَدُهْم؛ لِيْبنوا ُصوحًا اْقتِصاِديَّ
اخلَليُل َوناُبُلُس َمدينَتاِن ِصناِعّيتاِن.  ٣

َتها ُخطوٌط، َوَجْدناها َتِصُف ما َقْبَلها )امَلنْعوَت(، َوَتْتَبُعُه يف اإِلْعراِب: َرْفعًا،  تي حَتْ ْلنا الَكِلامِت الَّ إِذا َتَأمَّ
َوَنْصبًا، َوَجّرًا؛ لِذلَِك ُتَسّمى ُنعوتًا.

الّسابَِقِة،  والنُّعوِت  امَلنْعوتاِت،  يف  النََّظَر  َأْمَعنّا  َفَلْو  َوالتَّنْكرِي،  التَّْعريِف  يف  َأْيضًا  امَلنْعوَت  َيْتَبُع  َوالنَّْعُت 
ناعاِت( ِكْلتاُها َمْعِرَفٌة، َوَكِلَمتا )ِحْرفِّينَي(  َة( َو)الصِّ َلَوَجْدناها ُمَتطابَِقًة يف التَّْعريِف َوالتَّنْكرِي؛ َفَكِلَمتا )اجِلْلِديَّ

َو)َشباٍب( ِكْلتاُها َنِكَرٌة.

َكام َيْتَبُع النَّْعُت امَلنْعوَت يف اجلنِس )التَّْذكرِي، َوالتَّْأنيِث(؛ َفَكِلَمُة )امَلْعِرَفُة( َمنْعوٌت ُمَؤنٌَّث، َوَكِلَمُة )الِعْلِميَُّة( 
ٌر هَلا. ( َنْعٌت ُمَذكَّ ر، َوَكِلَمُة )الَوَطنِيُّ َنْعٌت ُمَؤنٌَّث هَلا َأْيضًا، َوَكِلَمُة )احلُُلُم( َمنْعوٌت ُمَذكَّ

امُلثنّى  وَنعُت   ، ناِعيُّ الصِّ الِقطاُع  َيْرقى  ِمْثُل:  ُمْفَرد،  املفرِد  َفنَْعُت  الَعَدِد؛  امَلنْعوَت يف  النَّْعُت  َيْتَبُع  َكذلَِك 
نّاُع الِفَلسطينِّيوَن ُقْدَوة.  ُمثنّى، ِمْثُل: اخلَليُل َونابُلُس َمدينَتاِن ِصناِعّيتاِن، وَنعُت اجلَْمِع مَجْع، ِمْثُل: كاَن الصُّ

ًة ِصناِعّيًة؛ فائَِدتان: َيْكُثُر يف مَجِْع َغرْيِ العاِقِل َأْن ُينَْعَت بُِمْفَرٍد ُمَؤنٍَّث، ِمْثِل: لَِيْبنوا ُصوحًا اْقتِصاِديَّ  1

ًة( ُمْفَرٌد ُمَؤنٌَّث جِلَْمٍع َغرْيِ عاِقٍل )ُصوحًا(.  َفالنَّْعُت )اْقتِصاِديَّ
ْولِيَُّة ُفْرَصٌة إِلْطالِع العامَلِ  ناِعيَُّة الدَّ ُد النَّْعُت َوامَلنْعوُت واِحُد، ِمْثُل: امَلعاِرُض الصِّ َقْد َيَتَعدَّ  ٢

ْولِّيُة َنْعٌت ثاٍن  ٌل لِْلَمنْعوِت )امَلعاِرُض(، َوالدَّ ناِعيَُّة َنْعٌت َأوَّ َعىل ِصناَعتِنا الَوَطنِيَِّة؛ فالصِّ
لِْلَمنْعوِت َنْفِسه.
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َنْسَتنْتُِج:

ُل َمتبوَعُه بَِدالَلتِِه َعىل َمْعنًى فيِه.  النَّْعُت:  الّتابُِع الَّذي ُيَكمِّ  1

٢ الّتابُِع َيْتَبُع َمنْعوَتُه يف التَّْعريِف َأِو الّتنْكري، َواجِلنِْس )التَّْذكرِي  أِو التَّْأنيِث(، َوالَعَدِد )اإلْفراِد َأِو التَّْثنَِيِة َأِو 

اجلَْمِع(، واإلعراب.
ُيْعَرُب امَلنْعوُت َوْفَق َمْوِقِعِه يف اجلُْمَلِة.  ٢

 

َنامِذُج ُمْعَرَبٌة: 

ُعْه؟              )عبد الرحيم حممود( ياِع ُتَودِّ َأْم ِجْئَت ِمْن َقْبِل الضَّ امَلْسِجُد األَْقىص َأِجْئَت َتزوُرُه     1

ُر. َرُة َعىل آِخِرِه، َمنََع ِمْن ُظهوِرها التََّعذُّ ُة امُلَقدَّ مَّ َنْعٌت َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ األْقىص: 
ِة. ناعاِت اخلََزفِيَِّة َوالَفّخاِريَّ َتْشَتِهُر اخلَليُل بِالصِّ  ٢

ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه. ِه الَكْسَ َنْعٌت جَمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ اخلََزَفيَِّة: 
َفُع ِشْبٌل الَعَلَم الِفَلْسطينِيَّ َعىل َأْسواِر الُقْدِس.  َسرَيْ  ٣

: َنْعت َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه. الِفَلْسطينِيَّ

التَّْدريبات: 

ُ النَّْعَت َوامَلنْعوَت يف اجُلَمِل اآلتَِية: الّتدريُب األّول: ُنَعنيِّ

مر: 1٣( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ                         )الزُّ قاَل َتعاىل:   1

«. )رواه مسلم( عيِف، ويف ُكلٍّ َخرْيٌ (: »امُلْؤِمُن الَقِويُّ َخرْيٌ َوَأَحبُّ إىِل اهللِ ِمَن امُلْؤِمِن الضَّ قاَل َرسوُل اهللِ، )  ٢

ىئ   ىئ  ی                             )الرمحن: 66( قاَل َتعاىل:   ٣

ناَعِة الَوَطنِيَّة. ال ُبدَّ ِمْن َرْفِع ُمْستوى الَوْعي َلدى امُلْسَتْهِلِك، بَِضوَرِة َدْعِم الصِّ  4

فَِلْسطنُي َأْرٌض ُمباَرَكٌة َعزيَزٌة َعىل ُقلوِب َأْبناِئها امُلْخِلصنَي.  5
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ْبط: الّتدريُب الّثاين: َنَضُع ُنعوتًا ُمناِسَبًة يف الَفراغاِت اآلتَِيِة، َمَع الضَّ

ة. يَّ هداُء ................. َبَذلوا َأْرواَحُهْم َرخيَصًة يف َسبيِل احلَقِّ َواحلُرِّ الشُّ  1

هاِت .................. ُيَربنَي َأْوالَدُهنَّ َعىل ُحبِّ الِعْلم. إنَّ األُمَّ  ٢

ال َيزاُل امُلَعلِّموَن ............. ُقْدَوًة لَِطَلَبتِِهْم يف الَعطاِء َوالتَّفاين.  ٣

ِت األَْنقاض. فاِع امَلَديِنِّ عاِمَلنْيِ ............... ِمْن حَتْ َأْنَقَذ ِرجاُل الدِّ  4

راٍت .............. يف الَعْقَدْيِن ................. ناَعُة الِفَلْسطينِيَُّة َتطوُّ َشِهَدِت الصِّ  5

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت: الّتدريُب الّثالِث: ُنْعِرُب ما حَتْ

َمر: 15( چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ       )الزُّ چ  چ  ڃ ڃ چ  قاَل َتعاىل:   1

َقليٌل داِئٌم َخرْيٌ ِمْن َكثرٍي ُمنَْقطٍِع.  ٢

ّي. مِّ الُعنرُْصِ ُتعاين األَُسُ الِفَلْسطينِيَُّة ُمعاناًة َشديَدًة؛ بَِسَبِب ِجداِر الضَّ  ٣

ْبُت كوَب َحليٍب ساِخٍن. رَشِ  4

ْبُت كوَب َحليٍب َكبريًا. رَشِ  5

 
َوَدْعِم َنشاط: ُمقاَطَعتِها،  إىِل  ِة يف األَْسواِق، وَنْدعو  امُلنَْتِشَ اإِلْسائيِليَِّة  امُلنَْتجاِت  بَِأَهمِّ  قائمًة  َنْكُتُب 

امُلنَْتِج الَوَطنِّي.  
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)امُلَؤّلفون(

َبنْيَ َيَدي النَّّص:

ُل ِهْجرُة الُعقوِل الَعَربِيَِّة إىِل خاِرِج َأْوطاِنا َخَطرًا َشديدًا َعىل األَْوطان. َوَتْكَتِسُب هِذه الّظاهرُة أهّيًة  تشكِّ
َصِة؛ ملِا هلا ِمْن آثاٍر َسْلبِّيٍة، َتَتَمّثُل  متزايدًة يف ظِلِّ تزاُيِد أعداِد املهاجريَن، خاّصًة ِمَن الكوادِر الِعْلِمّيِة امُلَتَخصِّ
، َوعىل  ِر االقتصاِد الَقْوِميِّ َر َسْلبًا َعىل َتطوُّ الهِتا؛ لُِتَؤثِّ َوِل ِمْن ِخرْباِت هِذِه الَكفاءاِت َومؤهِّ يف ِحرماِن هِذِه الدُّ

ّيِة. ّكاِن َوالُقوى الَبَشِ الرّتكيِب اهلَْيَكِلِّ للسُّ

تي َتِقُف َوراَءها،  َويف هذا النَّصِّ َبياٌن ملِفهوِم ِهْجَرِة الُعقوِل، َأْو َنزيِف األَْدِمَغِة، َواألسباِب والّدوافِع الَّ
حاِت لِْلَحدِّ ِمنْها. َومُجَْلٌة ِمَن امُلْقرَتَ

الَوْحَدُة الثالِثُة
َنزيُف األَْدِمغِة
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َعَلْيها األُمُم،  تي َتكاَلَبْت  الَّ أّمَتنا  ُق  ُتؤرِّ باَتْت  تي  الَّ الّظواهُر  كثريٌة ِهَي 
َأْوِرَدِة  ِمْن  النّاِزَف  ُهَو  َوْحَدُه  الّدُم  َيُعِد  َفَلْم  َوِل،  الدُّ لِئاُم  َجَسَدها  َوَنََشْت 
َنزيُف  ُه  إِنَّ إيالمًا؛  َوَأَشدَّ  َوَأْخَطَر،  َأْعَمَق،  َنزيٍف  َأماَم  إِّننا  َبْل  الَوَطِن،  هَذا 
أّنُه  القاتِل  النّزيِف  هَذا  يف  اخلُطوَرِة  َوَمْكَمُن  األَْدِمَغِة،  ِهْجَرُة  َأْو  األَْدِمَغِة، 
آثاَره أشدُّ  أنَّ  َمَع  ماِء،  الدِّ َنزيُف  ُيثرُيُه  بَِصْمٍت دوَن َضجيٍج كالَّذي  جَيْري 
ِة َأْجياٍل، َفام امَلْقصوُد ِبِذِه الّظاهرِة؟  ، َولِِعدَّ َوْطأًة عىل ُمْسَتْقَبِل الَوَطِن الَعَرِبِّ
بيُل إىِل إيقاِف هذا  ْلبِيَُّة َعىل َأْقطاِرنا الَعَربِيَِّة؟ َوَكْيَف السَّ َوما اْنِعكاساهُتا السَّ

النَّزيِف، َأِو احلَدِّ ِمنْه؟

صنَي يف  َلْقَد ُأْطِلَق ُمْصَطَلُح ِهْجَرِة األَْدِمَغِة َعىل ِهْجَرِة الُعَلامِء َوامُلَتَخصِّ
ُمَْتِلِف ُفروِع الِعْلِم ِمْن باِلِدِهُم األَْصِليَِّة إىِل ُبْلداٍن ُأْخرى؛ اْلتاِمسًا ألَْحواٍل 
َمعيِشيٍَّة َأْو فِْكِرّيٍة َأْفَضَل، َأِو اْستكامالً لِِدراساهِتُِم الُعْليا. َوَقْد َبَدَأْت ظاِهَرُة 
 ، امليالِديِّ َعَشَ  الّتاِسَع  الَقْرِن  ُمنُْذ  ٍد  حُمَدَّ بَِشْكٍل  الَعَربِيَِّة  الُعقوِل  ِهْجَرِة 
َبْعَد  ، َواجلزاِئِر، َوَتفاَقَمْت  َة، َوُلْبناَن، َوفَِلْسطنَي، َوِمرْصَ ًة ِمْن سوريَّ َوخاصَّ
اْنتِهاِء احلَْرِب العامَلِّيِة الّثانَِيِة، َحْيُث اْضُطرَّ َكثرٌي ِمَن الُعلامِء الَعَرِب، َوَبْعُض 
امُلخيِف،  االْزِدياِد  يف  آِخَذًة  الّظاهرُة  هِذِه  َوَظّلْت  اهِلجرِة،  إىِل  الَكفاءاِت 
لَِتْسَتنِْزَف طاقاهِتا  الُعقوَل؛  هِذِه  َتِضَن  حَتْ َأْن  إاّل  الَغْربِيَِّة  َوِل  الدُّ ِمَن  كاَن  َفام 

َول. َوقدراهِتا، باِم َيِْدُم َمصالَِح تِْلَك الدُّ

إِذا  َك  ُتداِهُ تي  الَّ الّصاِدَمُة  النّتاِئُج  تِْلَك  َحّقًا  امُلْؤملََِة  احلَقيقَة  َوَلَعلَّ 
حاَوْلَت الَبْحَث َعاّم آَلْت إَِلْيِه َأْحواُل هُؤالِء الُعَلامِء، َحْيُث ُتصيُبَك األَْرقاُم 
َوُعَلامِء  َواألَطِّباِء،  امُلَهنْدسنَي  ِمَن  َوَأْكَثُرُهْم  ال،  َكْيَف  هوِل،  َوالذُّ ْهَشِة  بِالدَّ
َوِل  الدُّ جاِمَعُة  ِبا  قاَمْت  تي  الَّ راساُت  الدِّ َأْظَهَرِت  َفَقْد  َوالَفضاِء؟!  ِة  رَّ الذَّ
ْويِلُّ عاَم )٢٠16م( أنَّ )5٠%( ِمَن  الَعَربِيَِّة، َوُمنَظََّمُة اليونِْسكو، َوالَبنُْك الدَّ
الَعَربِيَِّة  الَكفاءاِت  ِمْن جَمموِع  امُلَهنْدسنَي، َو)%15(  ِمَن  األطِّباِء، َو)٢٣%( 
َوَكنَدا،  امُلتَِّحَدِة،  َوالِوالياِت  أوروّبا،  إىِل  هنَي  ُمَتَوجِّ ُياِجروَن  َجِة  امُلَتَخرِّ

َتكاَلَبْت: جَتاَهَرْت بِالَعداَوة.

ة. َوْطَأة: ضيٌق، َوِشدَّ

َمْت. َتفاَقَمْت: َتَضخَّ

َتْسَتنِْزُف: َتْسَتْهِلُك، َوَتْسَتنِْفد.

ُتداِهُك: ُتفاِجُئك.

ّوَلْت. آَلْت: حَتَ
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لوَن )٣4%(  ُيَشكِّ راساُت أنَّ األَطِّباَء الَعَرَب يف بريطانيا  َوَكَشَفْت هِذِه الدِّ
َلبِة الَعَرِب اّلذيَن َيْدُرسوَن يف  ِمْن جَمموِع األطّباِء فيها، وأنَّ )54%( ِمَن الطَّ
َأْرواِحنا  َة  َأِزقَّ َيْسُكُن األََرُق  َفَكْيَف ال  ُبْلداِنم.  َوِل ال َيعودوَن إىل  هِذِه الدُّ
ْحراِء اجلَْدباِء ِمَن الَكَلِ  يَّْلنا باِلَدنا خالَِيًة ِمْن َأْدِمَغِة هُؤالِء، َكُخُلوِّ الصَّ إِذا َتَ
لِصالِِح  ُمْسَتنَْزَفًة  َشبابِنا  َأْدِمَغُة  داَمْت  ما  َتنَْهَض  َأْن  تِنا  ألُمَّ َوَكْيَف  َواملاِء؟ 

الَغْرِب.

العربّيِة،  العقوِل  هلجرِة  األساسّيَة  الّدوافَع  َص  ُنَلخِّ َأْن  َأَرْدنا  ما  َوإذا 
استيعاِب  َعِن  والنّاميِة  العربّيِة  َوِل  الدُّ َعْجُز  له  راَق  الغرَب  أنَّ  َفَسنَِجُد 
ظِلِّ  يف  الَعَمِل،  َعِن  عاطلنَي  أْنفَسهم  جَيِدوَن  الَّذيَن  الكفاءاِت  أصحاِب 
َوَتَرّدي األْوضاِع الّسياسّيِة واالقتصادّيِة والتَّنَْمِوّيِة واالجتامعّيِة  احلُروِب، 
الَعَمِل  َوعروَض  الّتسهيالِت،  هَلُُم  ُم  ُتَقدِّ َفَأَخَذْت  َعَلْيِهْم،  َفَرَضْتها  تي  الَّ
َأَهمَّ  الّسيايِسُّ  ُزُهْم عىل االْستقراِر يف أراضيها؛ َفكاَن العاِمُل  فِّ َوحُتَ امُلْغِرَيَة، 
طارٍد للِعقوِل الَعَربِّيِة، َفِماّم ال َشكَّ فيِه َأنَّ ُدَوَل الَغْرِب َحريصٌة ُكلَّ احِلْرِص 
اخلُروَج  روا  ُيقرِّ لَِكْي  َواالطمئناِن؛  بِاألماِن  الَكفاءاِت  َذوو  َيشعَر  أاّل  َعىل 
ُ هَلُْم ُسُبَل احلَياِة  َتِضنُهم، َوَتْرعاُهْم، َوُتَيسِّ لنَي إىل باِلٍد حَتْ ِمْن َأْوطاِنم، ُمَتنَقِّ

اهلاِدَئِة واآلِمنَِة.

أّما النّاِحَيُة االْقتِصاِدّيُة، َفَيَتَجّسُد َخَطُرها يف َعَدِم اْستِفادِة ُدَولِنا الَعَربِّيِة 
ِمْن َمهاراِت هذِه األدمغِة الفكرّيِة، حيُث تتسّبُب هجرُة الكفاءاِت يف ضياِع 
الَّذي  جهوِدها اإلنتاجّيِة والعلمّيِة، وتقديِم فائدهِتا إىل الغرِب، يف الوقِت 
حتتاُج فيِه الّتنميُة العربّيُة إىل ِمْثِل هذِه العقوِل القادرِة عىل اإلنتاِج الفكريِّ 
العرّب، ولعّلنا نجُد يف  العامَلِ  والِعْلِمّي، وعىل االْكتِشاِف واالبتكاِر داخَل 

ذلَك تفسريًا واضحًا لتفّش الفقِر، وتديّن الّدخِل يف بالدنا.

يَن يف َحقِّ هذِه  َوِمَن امُلْؤِسِف َحّقًا أْن نجَد أنفَسنا -َنْحُن الَعَرَب- ُمَقرصِّ
ُة ميزانّياِت البحِث الِعْلِميِّ ُمقارنًة َمَع  ها: حَمْدوِديَّ ٍة، َأَهُّ األدمغِة ِمْن نواٍح ِعدَّ

َتَرّدي: َتراُجع. 
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امَلْيكروبيولوجي: ُهَو الِعْلُم الَّذي َيَْتصُّ 

قيَقة.  يف ِدراَسِة األَْحياِء الدَّ

ْم ُخططًا  تي ُتنِْفُق املالينَي عىل هذِه األبحاث، كام َأّننا مل نقدِّ وِل الغربّيِة الَّ الدُّ
َتنُح طالِبي اهلجرِة ضامناِت احلُصوِل عىل ُمستلزماهِتُِم الّطبيعّيِة، َكامَلْأَكِل، 
، َوِمَن امُلْؤِسِف أاّل  خيصِّ يف َوَطنِِهُم األُمِّ ِب، وامَلْسَكِن، واألمِن الشَّ وامَلْشَ
تي كافَح أصحاُبا ِمْن َأْجِلها، َفَتِجَد أحَدُهْم  صاِت الَّ ُنَمّيَز بنَي ُمَْتِلِف الّتخصُّ
ُمتخّصصًا يف الكيمياِء، وآَخَر يف امليكروبيولوجي، ويف النّهايِة، ُينَْظُر إَِلْيِهاْم 
اُْم ُمتخّصصاِن يف الكيمياِء؛ ما ُيبقي نتائَج أبحاثِهام تشكو الُغْرَبَة َعىل  َعىل أنَّ
ُرفوِف أكاديمّياتِنا، وال ُبدَّ أْن نعرتَف بِأّننا ال َنَضُع هِذِه العقوَل يف مكاِنا 
يف  الّدكتوراِة  شهاداِت  مَحََلَة  َنِجُد  ما  فكثريًا  مُلَؤّهالهِتا،  امُلناسِب  الوظيفيِّ 

مكانٍة أقلَّ ِمْن مَحََلِة البكالوريوس.

َوَيَظلُّ الّسؤاُل شاخصًا بقّوٍة: َكْيَف َلنا َأْن نوِقَف هذا النّزيَف؟ َوَكْيَف 
آَن  َأما  امُلهاِجَرِة؟  الُعقوِل  ِمَن  اهلائِل  الّرصيِد  هذا  ِمْن  االستفادُة  ُيْمِكُن 
َم اهللُ ِبا ُعروَبَتنا،  تي َكرَّ َم هِذِه العقوَل الَّ َد؛ لِنَُكرِّ جلهوِدنا َأْن َتَتضاَفَر َوَتَتَوحَّ
أْن  أوطاُننا  َتْسَتِحقُّ  َأال  َوَمْعنَِوّيٍة؟  مالِيٍَّة  حوافَِز  ِمْن  ِبا  َيليُق  ما  َوَنْمنََحها 

نعمَل؛ لِنَعيَش فيها، َوأِلَْجِلها؟
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

ما امَلْقصوُد ِبِْجَرِة األَْدِمَغة؟  1

َمتى اْزداَدْت ظاِهَرُة ِهْجَرِة األَْدِمَغة؟  ٢

َوِل الَغْربِّية؟ تي َيْضَطرُّ أصحاُبا لِْلِهْجَرِة إىِل الدُّ صاِت الَّ ما َأْكَثُر التََّخصُّ  ٣

تي َأْسَهَمْت يف ِهْجَرِة الُعقوِل العربّية. ُح الَعواِمَل الّداِخِلّيَة الَّ ُنَوضِّ  4
ماء. ُح:  َنزيُف األَْدِمَغِة ال َيِقلُّ َخَطرًا َعْن َنزيِف الدِّ ُنَوضِّ  5

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

َوِل العربّية. ُكُه ِهْجَرُة الُعقوِل الَعربّيِة َعىل اْقتصاِد الدُّ ُح اخلََطَر الَّذي َترْتُ ُنَوضِّ  1

ُح ذلِك. تي َأّدْت إىل ِهْجَرِة الُعقوِل الَعَربّية، ُنَوضِّ كاَن الّدافُع الّسيايِسُّ َأَحَد َأَهمِّ الَعواِمِل الَّ  ٢
َوُل الغربّيُة الستقطاِب األدمغِة العربّيِة؟ تي َتْلَجُأ إَِلْيها الدُّ ما احِلَيُل الَّ  ٣

ُح ُحلوالً ُأخرى لِْلَحدِّ ِمْن ظاِهَرِة َنزيِف األَْدِمَغة. نقرَتِ  4

ُح مَجاَل التَّْصويِر فيام َيْأيت: ُنَوضِّ  5

َوِل. َنََشْت َجَسَدها لِئاُم الدُّ أ 

ْحراِء اجلَْدباِء ِمَن الَكَلِ َواملاء. يَّْلنا باِلَدنا خالَِيًة ِمْن َأْدِمَغِة هؤالِء، َكُخُلوِّ الصَّ إِذا َتَ ب 

ما ُيْبقي َنتاِئَج َأْبحاثِِهْم َتْشكو الُغْرَبَة َعىل ُرُفوِف أكاديمّياتِنا. ج 

َة َأْرواِحنا؟ َكْيَف ال َيْسُكُن األََرُق َأِزقَّ د 

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

َنْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ُمراِدَف ما َيْأيت:  1

        َتْنَُعُه ِمَن النَّْوم، اْنتِشار، َتَتعاَون.
َنْسَتْخِرُج ِمَن الّدرس ِمثاالً واِحدًا عىل كلٍّ مِمّا َيْأيت:  ٢

        اْسم فاعل، اْسم تفضيل، مصدر صيح.
ريِدها إىِل ُأصوهِلا َحَسَب وروِدها يف امُلْعَجِم الَوسيط: ُنَرتُِّب امُلْفَرداِت اآلتيَة َبْعَد جَتْ  ٣

        َنزيف، َوْطَأة، َضجيج، َأْقطار، اْلتاِمسًا.
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القواعد: الَعْطُف َوالنَّْعُت )ُمراَجَعة(

ُ َحْرَف الَعْطِف، َوامَلْعطوَف، َوامَلْعطوَف َعَلْيِه يف كلٍّ ِمّا َيْأيت: الّتدريُب األّول: ُنَعنيِّ

َأفاَدْتني التَّجاِرُب َوالَعناُء                        )أبو تّام( ْهَر َحّتى   ْبُت هذا الدَّ َلَقْد َجرَّ  1

ْعُت األهَل فاألصدقاَء. َودَّ  ٢

سافرُت إىل الّشاِم ثمَّ الِعراِق.  ٣

ُ َمعانيها: ُ َأْحُرَف الَعْطِف يف الِعباراِت اآلتَِيِة، َوُنَبنيِّ الّتدريُب الّثاين: ُنَعنيِّ

ملرِِْصَ َأْم لُِربوِع الّشاِم َتنَْتِسُب        ُهنا الُعال َوُهناَك امَلْجُد َوالنََّسُب                    )حافظ إبراهيم(  1
)اإلساء: ٢٣(  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ               قاَل َتعاىل:   ٢

جاَء حمّمٌد وزياٌد إىل امَلْصنَِع، َوَدَفعا الباَب، َفَتنَبََّه احلاِرُس، ُثمَّ َنَظَر إَِلْيِهام حَلَْظًة، َوعاَد إىِل َنْوِمِه ِمْن َغرْيِ َأْن   ٣

َك. َيَتَحرَّ

ُ َأْوُجَه امُلطاَبَقِة َبْينَُهام: ُ ُكلَّ َنْعٍت َوَمنْعوَتُه فيام َيْأيت، ُثمَّ ُنَبنيِّ الّتدريُب الّثالِث: ُنَعنيِّ

َوُأذناِن  َعريَضٌة،  َجْبَهٌة  فيِه  َبْت  ُركِّ َرْأسًا َضْخمًة،  َوَرَفَع  الطِّواِل،  َوقواِئِمِه  ِب،  امُلَحدَّ بَِظْهِرِه  الَبْغُل  َوَقَف 
! َلَقْد َسِئْمُت احلَياَة َمَع اْبِن آَدَم َوَعشرَيتِه. َطويَلتاِن، َوِشْدقاِن واِسعاِن، ُثمَّ قاَل لِْلحامِر: َوحْيََك يا ْبَن الَعمِّ

)الّشذرات، مصطفى الّشهاّب، بترّصف(  
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، ُثمَّ ُنجيُب عاّم يليِه من أسئلٍة: الّتدريُب الّرابِع:  َنْقَرُأ النّصَّ اآليِتَ

َلَقْد ُأطلَق مصطلُح هجرِة األدمغِة عىل هجرِة العلامِء واملتخّصصنَي يف ُمَْتِلِف فروِع الِعْلِم ِمْن بالِدِهُم 
إىل  العرُب وكفاءاهُتم  الُعلامُء  اْضُطرَّ  أفضَل، وقد  أو فكرّيٍة  اْلتاِمسًا ألحواٍل معيشّيٍة،  آخَر؛  بلٍد  إىل  األصلّيِة 
َوِل الغربّيِة إاّل أْن حتتضَن هذِه العقوَل  اهلجرِة، وظّلْت هذِه الّظاهرُة آخذًة يف االزدياِد امُلخيِف، فام كاَن من الدُّ

املتفّتحَة؛ لتستنزَف طاقاهِتا وقدراهِتا لصالِِح أمِرها.

: َنْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ  1
َنْعتًا جَمرورًا: ...........   أ 

َنْعتًا َمنْصوبًا: ............ ب 

َحْرَف َعْطٍف ُيفيُد التَّخيري: ......... ج 

. َتُه َخطٌّ ُنْعِرُب ما حَتْ  ٢

التَّْعبري: 

حيَحة. َنْكُتُب َمقاالً َعْن ظاِهَرِة الَبطاَلِة يف فَِلْسطنَي، ُمراعنَي َقواِعَد الِكتاَبِة الصَّ
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َبنْيَ َيَدي النَّّص:

تِها الَعَربِيَِّة، َوَتْشويِه َثقاَفتِها  ْغِم ِمْن حُماَوالِت االْحتاِلِل امَلْحموَمِة لَِتْهويِد الُقْدِس، َوَطْمِس ُهِويَّ َعىل الرَّ
اَث الثَّقايِفَّ  ساهِتا، باَءْت حُماَوالُتُه مَجيُعها بِالَفَشِل؛ ألَنَّ الرتُّ ، َوَتْدنيِس ُمَقدَّ األَصيَلِة، َوالَعَبِث بَِمْشَهِدها الُعْمرايِنِّ
َمُه لِْلِْنسانِيَِّة ِمْن إِْنتاٍج ِعْلِميٍّ َوَثقايِفٍّ َوَمْعِريِفٍّ زاِخر، بِاإِلضاَفِة إىِل اجلَوانِِب  امَلْقِديِسَّ ذو ُبْعٍد إِْنسايِنٍّ عامَلِّي؛ ملِا َقدَّ

ٌر يف ِوْجداِن َأْبناِئِه، َعيِصٌّ َعىل اإِلْلغاء. الّروِحيَِّة َواألَْخالِقيَِّة، َوألَّنُه ُمَتَجذِّ

ْوِء َعىل امَلسرَيِة الِعْلِميَِّة الثَّقافِيَِّة يف الُقْدِس، َوَأْشَهِر ُعَلامِء هِذِه امَلسريِة، َوَدْوِر  َويف هذا النَّصِّ َتْسليٌط لِلضَّ
. اِث الثَّقايِفّ واِهِد َعىل النَّْهَضِة الِعْلِميَِّة َوامَلْعِرفِيَِّة، َوَأْبَرِز َمعامِلِ الرتُّ امَلْسِجِد األَْقىص فيها، َوَأْعَظِم الشَّ

)امُلَؤّلفون(

الَوْحَدُة الّرابَِعُة
الُقْدُس عاِصَمُة الثَّقاَفِة
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َحظَِيْت َمدينَُة الُقْدِس َعرْبَ تارِيها الطَّويِل بَِمكاَنٍة َفريَدٍة، َجَعَلْتها حَمَطَّ 
قاّراتِِه،  َبنْيَ  َوْصٍل  َحْلَقَة  ُل  َوُتَشكِّ العامَلِ،  َقْلِب  َتَقُع يف  َفِهَي  َكثرييَن؛  َأْنظاِر 
َوَثقافاٌت  َحضاراٌت  َعَلْيها  َفَتعاَقَبْت  األَْرِض،  َخرْياِت  فيها  اهللُ  َومَجََع 
َسها الَكنْعانِّيوَن َقْبَل آالِف الّسننَي، ُمرورًا بِاحلَضارِة الَعَربِّيِة  ُمَْتِلَفٌة ُمنُْذ َأسَّ
إِْشعاٍع  َوَمْرَكَز  َنِشَطٍة،  ِعْلِمّيٍة  حِلََرَكٍة  َمْوِئاًل  ِمنْها  َجَعَلْت  تي  الَّ اإِلسالمّيِة 

ّيَة بِالِعْلِم َوامَلْعِرَفِة َوالُفنون. َحضاِريٍّ َيْرفُِد الَبَشِ

ُمنُْذ  َبَدَأْت  الّثقافّيَة يف الُقْدِس  الِعْلِميََّة  ُد الّشواِهُد ُكلُّها َأنَّ امَلسريَة  ُتَؤكِّ
َواْسَتْقَطَبِت  الِكراَم،  حاَبَة  الصَّ امَلدينَُة  اْسَتْقَبَلِت  َفَقِد  اإِلْسالِمّي،  الَفْتِح 
الُعَلامَء ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعميق، َوَوَفَد إَِلْيها َطَلَبُة الِعْلِم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َوَصْوب؛ 
َوُرواِة  لِلُقّراِء،  ُملتًقى  األَْقىص  امَلْسِجُد  َوَأْصَبَح  َمدارِسها،  يف  لِلّدراسِة 
يف. َوُعِقَدْت فيه ُمناظراٌت يف ِعْلِم الَكالِم، َوُأصوِل الِفْقِه،  احلَديِث الشَّ

ْعر. َوُعلوِم الُقرآن، َوُعلوِم الَعَربِيَِّة، َوالشِّ

امَلْسِجِد  ِة يف  الِفْكِريَّ احلَياِة  َمعامِلِ  َبْعَض  الِعامُد األَْصفهايِنُّ  ُخ  امُلَؤرِّ َر  َصوَّ
قاِرئًا  إاِّل  فيِه  َترى  »َفام  بَِقْولِِه:  الُقْدَس  الّديِن  َصالِح  حَتريِر  َبْعَد  األَْقىص 
صًا  حيح، َوُمَتَكلِّاًم يف َمْسَألة، َوُمَتَفحِّ بِاللِّساِن الَفصيح، َوراِويًا لِْلكتاِب الصَّ
َعْن ُمْشِكَلة، َوموِردًا حِلَديٍث َنَبِوّي، َوذاِكرًا حِلُْكٍم َمْذَهبِّي، َوساِئاًل َعْن َلْفٍظ 

ُلَغِويٍّ َوَمْعنًى َنْحِوّي، َأْو ُمَقّرضًا بَِقريٍض«.

واِهِد َعىل النَّْهَضِة الِعْلِميَِّة َوامَلْعِرفِيَِّة، الَعَدَد الكبرَي  َوَلَعلَّ ِمْن َأْعَظِم الشَّ
ُمنَْقطِِع   اْهتاِمٍم  َعىل  َيُدلُّ  ما  سنَي؛  َوامُلَدرِّ امَلداِرِس  ِمَن  امَلدينَُة  اْحَتَضنَْتُه  الَّذي 
ٍة ِمَن األَُمم، َحْيُث َلِعَبِت امَلداِرُس  النَّظرِي بِالِعْلِم َوالّتعليِم، َقلَّام جَتُِدُه َلدى ُأمَّ
ْت يف َتْريِج آالِف  ِة الَعَربِيَِّة َواإِلْسالِمّيِة، َوساَهَ َدْورًا ُمِهاّمً يف احِلفاِظ َعىل اهلُِويَّ
ِة، َويف َتْقديِم َنامِذَج لُِعلامَء  الُعَلامِء الَّذيَن َتَركوا َبَصامٍت واِضَحًة يف َمسرَيِة األُمَّ
ُح  ُترَصِّ َأْسامُؤها  َوكاَنْت   ، َوامَلْعِريِفِّ الِعْلِميِّ  َواإِلْنتاِج  التَّْدريِس،  يف  ُمْبِدعنَي 
َوالُعْثامنِيَِّة،  فِيَِّة،  َواألرَْشَ َوالَغزالِيَِّة،  الّصالِحيَِّة،  َكامَلْدَرَسِة  سيها،  ُمَؤسِّ بَِأْسامِء 
امَلْدَرَسِة  اْسُم  َبَرَز  الِعْشيَن،  الَقْرِن  َمْطَلِع  َويف  ة.  َوالتَّنَْكِزيَّ َواخلاتونِيَِّة، 
، لَِتكوَن أّوَل  بَِيِة احلَديَثِة َخليُل الّسكاكينِيُّ ْ َسها رائُد الرتَّ تي أسَّ ْستورّيِة الَّ الدُّ

َحظَِيْت: ناَلْت َحّظًا.

َمْوِئل: َمْرِجع، َوُمْسَتَقّر.

َيْرفِد: ُيعطي.

اْسَتْقَطَبْت: َجَذَبْت، َومَجََعْت.

: طَّريٌق واِسُع َبعيد، َواجلَْمُع: فِجاٌج،  َفجُّ

ٌة. َوَأفِجَّ

َوَفَد: َقِدَم.

َحَدب: ما اْرَتَفَع ِمَن األَْرِض، َوَغُلَظ.

َصْوب: اجِلَهة. 

َحَدٌب َوَصْوب: ِمْن ُكلِّ اجِلهات.

ْعر. الَقريض: الشِّ

النَّظرُي: املِْثُل، َوامُلساوي.

ُمنَْقطُِع النَّظري: ُمنَْفِرٌد يف بابِه.
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الَعَربِيَِّة،  َوالثَّقاَفِة  الّضاِد،  ُلَغِة  َأْبناِئها ُحبَّ  َتْغِرُس يف  َوَطنِيٍَّة،  َعَربِّيٍة  َمْدَرَسٍة 
ْت فيِه امَلداِرُس األَْجنَبِيَّة. عوَر الَوَطنِيَّ فيِهْم، يف َوْقٍت اْنَتَشَ َوتوِقُظ الشُّ

امُلَتَمثُِّل  املِْعامِريُّ  اُث  الرتُّ الُقْدِس  يف  الّثقايِفِّ  اِث  الرتُّ َمعامِلِ  َأْبَرِز  َوِمْن 
امَلداِرِس  َعَدُد  َبَلَغ  َحْيُث  َوامَلداِرُس،  اْختاِلفِها،  َعىل  الّتارِييَِّة  بِاألَْبنَِيِة 
َمْدَرَسًة،  َوَثالثنَي  ِستَِّمَئٍة  َعَشَ  احلادي  الَقْرِن  َحّتى  الُقْدِس  يف  َوالّزوايا 
َوامَلْكَتباِت  وايا،  َوالزَّ َوامَلداِرِس،  امَلساِجِد،  َكَمْكَتباِت  بَِأنواِعها،  َوامَلْكَتباُت 
تي َحَفلْت ِبا امَلْكَتباُت يف  ْخِصّيِة، َوالعاِئِليَِّة، إِضاَفًة إىِل امَلْخطوطاِت الَّ الشَّ
ُمَْتِلِف امَلْوضوعاِت، َفَمَكْتَبُة امَلْسِجِد األَْقىص َوْحَدها َتُضمُّ َأْرَبَعِمَئٍة َوَأْرَبَعًة 

َغِة الَعَربِيَّة.  َوَثالثنَي َمْطوطًة، ِمنْها َخْسوَن َمْطوطًة يف اللُّ

إّباَن  األوىل   : َمْرَحَلَتنْيِ يف  الُقْدِس  يف  َوامَلْعِرَفِة  الِعْلِم  َمسريُة  َتراَجَعْت 
ِعنَْد  َوالّثانَِيِة  فيها،  َة  الِفْكِريَّ احلََرَكَة  َأْخََد  الَّذي  لِْلُقْدِس،  ليبِيِّ  الصَّ الَغْزِو 
ِة الَعَربِيَِّة  َفَقْد َعَمَد االْحتاِلُل إىِل َتْشويِه اهلُِويَّ اْحتاِلِل امَلدينَِة عاَم 1967م، 
َت امَلدينَِة  َتُه، َوحَتْ اإِلْسالِميَِّة لِْلَمْسِجِد األَْقىص، َوَتْغيرِيها، َوَحْفِر األَْنفاِق حَتْ
ِة بَِتْشويِها،  ْمِزيَّ الَقديَمِة؛ َتْهيدًا هِلَْدِمِه، َواالْعتِداِء َعىل امَلقاماِت الّروِحيَِّة َوالرَّ
َأْو َتْغيرِي َأْسامِئها، َوَمنِْع َطَلَبِة الِعْلِم ِمَن الُوصوِل إَِلْيها، َوَمنِْع إِْطالِق اْحتِفالِيَِّة 

الُقْدِس عاِصَمًة لِلّثقاَفِة الَعَربِيَِّة يف الُقْدس.

َمْسَقَط  يف  اْجتاِمِعِهْم  يف  الَعَرُب  الّثقاَفِة  ُوزراُء  َر  َقرَّ ٢٠٠6م،  عاِم  َففي 
اْختِياَر َمدينَِة الُقْدِس لَِتكوَن عاِصَمَة الّثقاَفِة الَعَربِّيِة لِعاِم ٢٠٠9م؛ لِتكريِس 
الُقْدِس َمدينًَة َعَربِّيًة فَِلسطينيًة، َوعاِصَمًة لَِدْوَلِة فَِلسطني، َولَِتْعبَِئِة الّرْأِي العامِّ 
ِة  َلُه ِمْن هَتْويٍد، َوإلبراِز اهلُِويَّ ُض  َتَتَعرَّ ؛ ِمْن َأْجِل التََّصّدي ملِا  ْويِلّ الَعَرِبِّ َوالدَّ
الثَّقافِيَِّة ملَِدينَِة الُقْدِس، َواْستِْثامِر التَّْوَأَمِة َمَع الَعواِصِم الثَّقافِّيِة األُْخرى مَجيِعها 

ساِت الّثقافِّية يف الُقْدِس، َوإِْسناِد ُصموِدها، َوَتْعزيِزِه فيها. يف َدْعِم امُلَؤسَّ

َوَمْهوى  آماهِلا،  َوُمنْتهى  َوْعِيها،  َوعاِصَمَة  ِة،  األُمَّ ِقْبَلَة  الُقْدُس  َسَتْبقى 
؛ لَِتْضَطِلَع بَِدْوِرها  ريَن َوامُلْبِدعنَي، َوِمنرْبًا لِْلَحراِك الثَّقايِفِّ َأْفِئَدِة َأْبناِئها ِمَن امُلَفكِّ
ِة  الِفْكِريَّ الّطاقاِت  مَجيِع  َواْحتِضاِن  َوامَلْعِرفِيَِّة،  الِعْلِميَِّة  النَّْهَضِة  يف  احلَضاِريِّ 

الم.  َوالّثقافّيِة، َوَتْعزيِز ِقَيِم الّتفاُهِم، َوالّتآخي، َوالّتساُمِح، َواحِلواِر، َوالسَّ

َمْوِضٌع  َوِهَي  الّزاِوَية،  ُمْفَرُدها  الّزوايا: 

ا َمْدَرَسٌة دينِيَّة. ُمَعدٌّ لِْلِعباَدِة، َوُتْعَرُف بِأنَّ

امَلْخطوطات: ُمْفَرُدها امَلْخطوَطة، َوِهَي: 

النُّْسَخُة امَلْكتوَبُة بِالَيد.

َحَفَلْت: اْمَتَلَْت.

إّبان: َأوان.

َه. َعَمَد إىل: َقَصَد، َوَتَوجَّ

َتْكريس: َتْأسيس.
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

1   َمتى اْختاَر ُوَزراُء الثَّقاَفِة الَعَرُب الُقْدَس عاِصَمَة الّثقاَفِة الَعَربِّية؟

ملِاذا َوَفَد ُطاّلُب الِعْلِم إىِل الُقْدِس ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َوَصْوب؟  ٢
َمتى َبَدَأِت امَلسرَيُة الِعْلِميَُّة الثَّقافِّيُة يف الُقْدس؟  ٣

ما َأْعَظُم الّشواِهِد َعىل النَّْهَضِة الِعْلِميَِّة َوامَلْعِرفِيَِّة يف َمدينَِة الُقْدس؟  4

اِث الّثقايِفِّ يف الُقْدس. ُد َأْبَرَز َمعامِلِ الرتُّ ُنَعدِّ  5

ملِاذا اْخترَيِت الُقْدُس عاِصَمًة لِلّثقاَفِة الَعَربِيَّة؟  6

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

ضًا بَِقريض«؟ : »َفام َترى فيها إاِّل قاِرئًا بِاللِّساِن الَفصيح... ُمَقرَّ ماذا َنْسَتنْتُِج ِمْن َقْوِل الِعامِد األَْصَفهايِنِّ  1

بَِرْأِيك، ملِاذا َحَرَص االْحتاِلُل َعىل َمنِْع إِْطالِق اْحتِفالِيَِّة الُقْدِس عاِصَمًة لِلثَّقاَفِة الَعَربِيَّة؟  ٢

ُنَعلُِّل ما َيْأيت:  ٣

الَعَدد الَكبرَي لِْلَمداِرِس َوامَلْخطوطاِت يف الُقْدس. أ 

. ليبِيِّ َواالْحتاِلِل الّصهيويِنّ َتراُجع َمسرَيِة الِعْلِم َوامَلْعِرَفِة يف الُقْدِس إِّباَن الَغْزِو الصَّ ب 

َتْسِمَية َمداِرِس الُقْدِس ِبِذِه األَْسامء. ج 

ُح مجال الّتصوير فيام َيأيت: ُنَوضِّ  4

َتَقُع الُقْدُس يف َقْلِب العامَلِ. أ 

َفَتَحْت هَلُُم امَلدينَُة ِذراَعْيها، َوَوَضَعْتُهْم َبنْيَ َأْهداِبا. ب 
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َغُة َواألُْسلوب:  اللُّ

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت: ُق يف امَلْعنى َبنْيَ ما حَتْ ُنَفرِّ  1

ِة امَلْسِجِد األَْقىص. َعَمَد االْحتاِلُل الّصهيويِنُّ إىِل َتْشويِه ُهِويَّ  -1 أ 

ُنِقَل امَلريُض إىِل امُلْسَتْشفى َبْعَد َأْن َعَمَدُه امَلَرُض.  -٢
اْسَتْقَطَبِت الُقْدُس الُعَلامَء ِمْن ُكلِّ َفّج.  -1 ب 

َفجَّ الَفاّلُح األَْرَض بِِمْحراثِه.  -٢
ُة امُلْعَجِميَُّة لَِكِلَمِة )التَّْوَأَمة(؟ ما املادَّ  ٢

حيح«؟ ُن الَبديِعيُّ يف ِعباَرِة: »َفام َترى فيِه إاِّل قاِرئًا بِاّللساِن الَفصيح، َوراِويًا لِْلِكتاِب الصَّ ما امُلَحسِّ  ٣

: َمْوِئاًل، ُمنْقطِع، َتْعبَِئة. يِفِّ ْ َنِزُن الَكِلامِت اآلتَِيَة بِامليزاِن الرصَّ  4
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ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ

يف الُقْدس

)تيم الربغوثّي(

َبنْيَ َيَدي النَّّص:

كتوراِة يف  الدُّ َشهاَدِة  َعىل  عاَم 1977م، حاِصٌل  القاِهَرِة  ُولَِد يف   ، فَِلسطينيٌّ غوثِّي شاِعٌر  الرَبْ ُمريد  َتيم 
الُعلوِم الّسياِسيَِّة ِمْن جاِمَعِة بوْسطِن. 

فاتِِه  ُمَؤلَّ ِمْن  َرْضوى عاشور.  األَديَبُة  ُه  َوُأمُّ غوثِّي،  الرَبْ ُمريد  الّشاِعُر  َفَأبوُه  َوِشْعر؛  َأَدٍب  ِة  ُأْسَ َتَرّبى يف   
ة: )َمقام ِعراق(، َو)يف الُقْدِس( الَّذي ُأِخَذْت ِمنُْه هِذِه الَقصيَدة. ْعِريَّ الشِّ

َتها َوْصفًا َدقيقًا.   َكَتَب َتيٌم َقصيَدَتُه هِذِه إِْثَر ِزياَرتِِه ملَِدينَِة الُقْدِس، َفَوَصَف ناَسها، َوِحجاَرهَتا، َوَأِزقَّ

        َوهذا َمْقَطٌع ِمْن َقصيَدٍة َطويَلة.

35



يا كاتَِب الّتاريِخ َمْهاًل،
َفامَلدينَُة َدْهُرها َدْهراِن

ُه َيْمش ِخالَل النَّْوْم ُ َخْطَوُه َوَكَأنَّ َدْهٌر َأْجنَبِيٌّ ُمْطَمِئنٌّ ال ُيَغريِّ
َوُهناَك َدْهٌر كاِمٌن ُمَتَلثٌِّم َيْمش باِل َصْوٍت ِحذاَر الَقْوْم

***
َوالُقْدُس َتْعِرُف َنْفَسها،

َفاْسَأْل ُهناَك اخلَْلَق َيْدُلْلَك اجلَميُع
ٍء يف امَلدينَِة َفُكلُّ َشْ

ذو لِساٍن، حنَي َتْسَأُلُه، ُيبنْي
سًا ِمْثَل اجلَننْي  يف الُقْدِس َيْزداُد اهِلالُل َتَقوُّ

 َحْدبًا َعىل َأْشباِهِه َفْوَق الِقباِب
ننَي َعالَقُة األَِب بِالَبننْي َرْت ما َبْينَُهْم َعرْبَ السِّ  َتَطوَّ

***
يف الُقْدِس َأْبنَِيٌة ِحجاَرهُتا اْقتِباساٌت ِمَن اإِلْنجيِل َوالُقْرآْن

ُن األَْضالِع َأْزَرُق،  يف الُقْدِس َتْعريُف اجلَامِل ُمَثمَّ
َك، ُقبٌَّة َذَهبِيٌَّة،  َفْوَقُه، يا داَم ِعزُّ

صًا فيها امِء ُمَلخَّ َبٍة َترى َوْجَه السَّ  َتْبدو بَِرْأيي ِمْثَل ِمْرآٍة حُمَدَّ
ُلها َوُتْدنيها  ُتَدلِّ

يها ُعها َكْأْكياِس امَلعوَنِة يف احِلصاِر ملُِْسَتِحقِّ  ُتَوزِّ
ْت بَِأْيديا ٌة ِمْن َبْعِد ُخْطَبِة مُجَْعٍة َمدَّ  إِذا ما ُأمَّ

مينا َوَنْحميها َقْت يف النّاِس حَتْ امُء َتَفرَّ  َويف الُقْدِس السَّ
 َوَنْحِمُلها َعىل َأْكتافِنا مَحْاًل

 إِذا جاَرْت َعىل َأْقامِرها األَْزماْن
***

كاِمن: ُمَْتٍف ال ُيْفَطُن َله.

سًا.  َحْدبًا: ُمَتَقوِّ

الُقْرآِن  ِمَن  الَكالِم  َتْضمنُي  اْقتباسات: 

َوَنْحِوه.  
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خاِم الّداِكناُت  يف الُقْدِس َأْعِمَدُة الرُّ
خاِم ُدخاْن  َكَأنَّ َتْعريَق الرُّ

 َوَنوافٌِذ َتْعلو امَلساِجَد َوالَكناِئَس،
باِح ُتِريِه َكْيَف النَّْقُش بِاألَْلواْن،  َأْمَسَكْت بَِيِد الصَّ

 َوْهَو َيقوُل: »ال َبْل هَكذا«،
 َفَتقوُل: »ال َبْل هَكذا«،

 َحّتى إِذا طاَل اخِلالُف َتقاَسام
ْبُح ُحرٌّ خاِرَج الَعَتباِت َلِكْن  َفالصُّ

 إِْن َأراَد ُدخوهَلا
مْحْن َفَعَلْيِه َأْن َيْرىض بُِحْكِم نوافِِذ الرَّ
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

ل؟ َذْيِن َأشاَر إَِلْيِهام الّشاِعُر يف امَلْقَطِع األَوَّ ْهَرْيِن اللَّ ما امَلْقصوُد بِالدَّ  1

َكْيَف َتْعِرُف الُقْدُس َنْفَسها يف امَلْقَطِع الّثاين؟  ٢

ْخَرِة، َكام يف امَلْقَطِع الّثالِث.  َنِصُف ُقبََّة الصَّ  ٣

حيَحِة فيام َيْأيت: َنَضُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإِلجاَبِة الصَّ  4

تي َقَصَدها الّشاِعُر بَِقْولِِه: )َحْدبًا َعىل َأْشباِهِه َفْوَق الِقباب(؟ ما الِقباُب الَّ أ 

امَلساِجد.  -٢ الُبيوُت الَقديَمة.        -1
ْعر. ُبيوُت الشَّ  -4 التَّكايا.            -٣

َمِن امُلَتحاِوراِن يف امَلْقَطِع األَخري؟  ب 

امُلْحَتلُّ َوامَلْقِدِسّيون.  -٢ باح.        الُقْدُس َوالصَّ  -1
باُح َوامُلْحَتّل. الصَّ  -4 الُقْدُس َوامُلْحَتّل.        -٣

ما امَلْقصوُد بِاألَْقامِر يف امَلْقَطِع الّثالِث؟  ج 

األَْقامُر الّصناِعيَّة.  -4 َأْبنَِيُة الُقْدس.    -٣ َأْبناُء الُقْدس.    -٢ األَْقامُر احلَقيِقيَّة.    -1

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

ملِاذا َأعاَدِت الُقْدُس ِعباَرَة: )ال َبْل هَكذا( يف امَلْقَطِع األَخري؟  1

ما َتْعريُف اجلَامِل، ِمْن ِوْجَهِة َنَظِر الّشاِعر؟  ٢

ُز مَجالِيََّة البِناِء يف الُقْدِس. تي ُترْبِ ِة الَّ ْعِريَّ ُنشرُي إىِل األَْسُطِر الشِّ  ٣

ُح مَجاَل التَّْصويِر فيام َيْأيت:  ُنَوضِّ  4

سًا ِمْثَل اجلَننْي.  يف الُقْدِس َيْزداُد اهِلالُل َتَقوُّ أ 

صًا فيها. امِء ُمَلخَّ َبٍة َترى َوْجَه السَّ ُقبٌَّة َذَهبِيٌَّة َتْبدو بَِرْأيي ِمْثَل ِمْرآٍة حُمَدَّ ب 

خاِم ُدخاْن. َكَأنَّ َتْعريَق الرُّ ج 

َأْمَسَكْت )الُقْدُس( بَِيِد الّصباح. د 
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القواعد: التَّْوكيد

َنْقَرُأ األمثلَة اآلتيَة، وندّقُق النّظَر فيام حتَتُه َخّط:
امَلْجموَعُة األوىل: 

ۉ    ۉ  ې  ې  ې                       )الفجر:٢1( قاَل َتعاىل:  أ 

انترص الِفداِئّيوَن انترَص الِفداِئّيوَن.  ب 

هكذا هكذا َوإاّل َفال ال                 )املتنّبي( ذي امَلعايل َفْلَيْعُلَوْن َمْن َتعاىل   ج 

امَلْجموَعُة الّثانية: 
توىّل َرئيُس امَلْحَكَمِة َعْينُُه حُماَكَمَة امُلّتَهم. أ 

ُد َأنَّ امَلسريَة الِعْلِميََّة الّثقافّيَة يف الُقْدِس َبَدَأْت ُمنُْذ الَفْتِح اإِلْسالِمّي. إنَّ الّشواِهَد ُكلَّها ُتَؤكِّ ب 

َتْسَتْثِمُر الُقْدُس التَّْوَأَمَة َمَع الَعواِصِم الثَّقافِّيِة األُْخرى مَجيِعها. ج 

بَِلْفظِها؛  َرْت  َتَكرَّ َنِجُدها  الِفداِئّيوَن، ال(،  امَلْجموَعِة األوىل )َدّكًا، انترص  َأْمثَِلِة  َتُه َخطٌّ يف  حَتْ ْلنا ما  َتَأمَّ إِذا 
. لَِتزيَد َمْعنى ما َقْبَلها َتْوكيدًا، َوَتْثبيتًا يف النَّْفِس، َوَقْد َسّمى النُّحاُة هذا األُْسلوَب ِمَن الَكالِم التَّوكيَد اللَّْفظِيَّ

َوِمَن امُلالَحِظ َأنَّ التَّْوكيَد اللَّْفظِيَّ يف َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة األوىل َشِمَل ُكاّل ِمَن االْسِم َوالِفْعِل )اجلُْمَلِة الِفْعِليَِّة( 
َواحلَْرِف.

ُيَسّمى  الّتوكيِد  ِمَن  النّوُع  بَِمْعناُه، َوهذا  َوإّنام  بَِلْفظِِه،  بِإِعاَدِة الَكالِم  َيتِمُّ  التَّوكيِد ال  ِمَن  َنْوٌع آَخُر  َوُهناَك 
َقْبَلها  ُد ما  الّثانَِيِة، َوَجْدناها ُتؤكِّ َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة  َتها ُخطوٌط يف  حَتْ تي  الَّ ْلنا الَكِلامِت  َتَأمَّ َفإِذا   ، امَلْعنَِويَّ التَّوكيَد 
ِد امَلْرفوِع َقْبَلها َوُهَو الفاِعُل  ( جاَءْت َتْوكيدًا َمْعنَِوّيًا َمْرفوعًا لِْلُمَؤكَّ َتْوكيدًا َمْعنَِوّيًا، َوَلْيَس َلْفظِّيًا، َفَكِلَمُة )َعنْيُ
واِهَد(،  ِد امَلنْصوِب َقْبَلها، َوُهَو اْسم إنَّ )الشَّ ( َكذلَِك جاَءْت َتْوكيدًا َمْعنَِوّيًا َمنْصوبًا لِْلُمَؤكَّ )َرئيُس(، َوَكِلَمُة )كلَّ

َد امَلضاَف إَِلْيِه امَلجروَر َقْبَلها )الَعواِصِم(. َوكذلَِك جاَءْت َكِلَمُة )مَجيِع( َتْوكيدًا َمْعنَِوّيًا جَمْرورًا؛ لُِيَؤكِّ

ِد، َوِمْن َغرْيِ هذا  َوِمَن امُلالَحِظ يف َأْلفاِظ التَّْوكيِد امَلْعنَِويِّ اّتصاُل ُكلِّ َلْفَظٍة ِمنْها َبضمرٍي َيعوُد َعىل امُلؤكَّ    
الّضمرِي امُلّتصِل ال َيِصحُّ الّتوكيُد ِبا، إِْذ ال َيِصحُّ َأْن َنقوَل: جاَء َرئيُس الَبَلِدّيِة َنْفُس.
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َنْسَتنْتُِج:

كِّ َعنُْه.  الّتوكيُد: ُهَو إِعاَدُة الّكالِم الّسابِِق بَِلْفظِِه، َأْو َمْعناُه؛ َتْقِوَيًة للَمْعنى يف َنْفِس الّساِمِع، َأْو لِنَْفِي الشَّ  1

ْتَبُع ما َقْبَلُه يف إِعرابِِه )َرْفعًا، وَنصبًا، وَجّرًا(، َوجنِسِه )َتذكريًا، وتأنيثًا(، وَعَدِده.  التَّْوكيُد َيَ  ٢

التَّْوكيُد نوعاِن:   ٣

: َيكوُن بَِتكراِر اللَّْفِظ، سواٌء َأكاَن اْساًم )ُمْفَردًا(، ِمْثُل: َحِفْظُت الَقصيَدَة القصيدَة،  التَّْوكيُد الّلفظيُّ   
الُقْدُس عاِصَمُة  الَوَطن،  َأْرِض  ُب إىل  امُلْغرَتِ ُب عاَد  امُلْغرَتِ ِمْثُل: عاَد  َواْسِميًَّة(،  مُجَْلًة )فِْعِليًَّة،  َأْو 

 . الثَّقاَفِة الَعَربِيَِّة، الُقْدُس  عاِصَمُة الثَّقاَفِة الَعَربِيَِّة، َأْو َحْرفًا، ِمْثُل: ال ال لالْحتاِلِل الّصهيويِنّ
: ُهَو الَّذي َيَقُع بَِأْلفاٍظ حُمّددٍة، منها: )ُكّل، مَجيع، َنْفس، َعنْي(، َوُيشرَتُط أْن َيْشَتِمَل  التَّْوكيُد امَلْعنَِويُّ   
الّتذكرِي والّتأنيِث، واإلفراِد والتثنيِة واجلمِع؛ فنقول: فاَز  ِد، ُيطابُقُه يف  امُلَؤكَّ َعىل َضمرٍي َيعوُد َعىل 

َدِة. َة َنْفَسها، َأْعَجبني ِمَن الَقصائِد مجيِعها قصيدُة الرُبْ ْعر، َقَرْأُت الِقصَّ الّطالُب نفُسُه يف مسابقة الشِّ
. ُد َوْفَق َمْوِقِعِه اإِلْعراِبّ ُيْعَرب امُلَؤكَّ  4

َنامِذُج ُمْعَرَبٌة: 

قرأُت الُقْرآَن ُكلَّه.  1

الُقْرآَن: َمْفعوٌل بِِه َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه.
: َتْوكيٌد َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف. كلَّه: ُكلَّ

، يف حَمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيه.  مِّ َواهلاُء: َضمرٌي ُمتَِّصٌل، َمْبنِيٌّ َعىل الضَّ
ْيَفُة َعْينُها. جاَءِت الضَّ  ٢

ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره، َوُهَو ُمضاٌف. مَّ : َتْوكيٌد َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ َعنْيُ
كوِن، يف حَمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيِه. َوها: َضمرٌي ُمتَِّصٌل، َمْبنِيٌّ َعىل السُّ

ْين. الّتكنولوجيا الّتكنولوجيا َسْيٌف ذو َحدَّ  ٣

ُر. َرُة َعىل آِخِرِه، َمنََع ِمْن ُظهوِرها التََّعذُّ ُة امُلَقدَّ مَّ الّتكنولوجيا:  ُمْبَتَدٌأ َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ
ُر. َرُة َعىل آِخِرِه، َمنََع ِمْن ُظهوِرها التََّعذُّ ُة امُلَقدَّ مَّ الّتكنولوجيا:  َتْوكيٌد َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ
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التَّْدريبات: 

الّتدريُب األّول:

ُنْكِمُل اجلَْدَوَل اآليت:

ُداملِثال َنْوُعُهالتَّْوكيُدامُلّؤكَّ

َأخاَك أخاَك إنَّ َمْن ال َأخا َلُه    َكساٍع إىِل اهلَْيجا بَِغرْيِ ِسالِح                                                    1

)مسكني الّدارمّي(

ِهُم    هذا الّتِقيُّ النَِّقيُّ الّطاِهُر الَعَلُم                                                        هذا اْبُن َخرْيِ ِعباِد اهللِ ُكلِّ  ٢

)الفرزدق(

ٌة. إّن فَِلْسطنَي كلَّها ُحرَّ  ٣

ُّ بَِأشكالِِه مَجيِعها َمْذموٌم. الشَّ  4

ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ  )الشح: 6-5( قال تعاىل:   5

َنَعْم َنَعْم الِقراَءُة ُمفيَدٌة.  6

، ُثّم َنْضبُِطه: َتُه َخطٌّ يف اجُلَمِل اآلتَِيِة َتْوكيدًا َمْعنَِوّيًا ِمّا َبنْيَ الَقْوَسنْيِ ُد ما حَتْ الّتدريُب الّثاين: نّؤكِّ

)ُكّل( َأْصَلَح النّّجاُر األثاَث ........          1

)مَجيع( ْم َأْقواَل احلُكامِء ........          اْحرَتِ  ٢

)ُكّل( عوَن الطُُّرقاِت ............      َنظََّف امُلَتَطوِّ  ٣

)َنْفس( الَعنْيُ ......... َرسوُل امَلشاِعر.           4

)َنْفس( ٌك بَِأْرِضِه .   ْعُب الِفَلْسطينِيُّ ......... ُمَتَمسِّ الشَّ  5
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الّتدريُب الّثالِث:

ًة َمْرفوعًا، وثانَِيًة َمنْصوبًا، َوثالَِثًة جَمْرورًا. ، بَِحْيُث َيْأيت َمرَّ َتوي َعىل َتْوكيٍد َلْفظِيٍّ ُن ِمْن إِْنشاِئنا َثالَث مُجٍَل حَتْ ُنَكوِّ

الّتدريُب الّرابِع: َوَرَدْت َكلَِمُة )ُكّل( يف اجُلَمِل اآلتَِيِة يف َمواِضَع إِعرابِّيٍة ُمَْتلَِفٍة، ُنْعِرُبا يف ُكلِّ َمْوِضٍع:

ُكتَِبْت ُكلُّ احِلكاياِت يف َسنٍَة واِحَدٍة.  1
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                       )البقرة: ٣1( قاَل َتعاىل:    ٢

ْندي( )أبو البقاء الرُّ ٍء إِذا ما َتمَّ ُنْقصاُن   َفال ُيَغرَّ بِطيِب الَعْيِش إِْنساُن             لُِكلِّ َشْ  ٣

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت: الّتدريب اخلامُس: ُنْعِرُب ما حَتْ

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ             )الواقعة: ٢5-٢6( قاَل َتعاىل:   1

كتَب الّتاجُر نفُسُه َعْقَد الَبْيِع.  ٢

َرَجْعُت إىِل الّديواِن َنْفِسِه؛ لِِقراَءِة الَقصيَدِة.  ٣

َقَرْأُت امَلقاالِت مَجيَعها.  4

َبَكِة الَعنَْكبوتِيَِّة، َوَنْكُتُب َعْن َخليِل الّسكاكينِّي.َنشاط: َنعوُد إىِل امَلْكَتَبِة، َأْو إىِل الشَّ
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َبنْيَ َيَدي النَّّص: 

امَلَثُل: "قول موجٌز بليغ، قيَل يف مناسبٍة معّينٍَة، ُثّم أصبَح ُيقاُل يف امُلناَسباِت امُلشاِبَة".

َواحليَلَة؛  هاَء  الدَّ اْسَتْخَدَمِت  امَلْشهوَرَة(،  َتْدُمَر  )َمِلَكَة  َزّنوبيا  ُتَسّمى  َعَربِيٍَّة  َفتاٍة  َحْوَل  الِقّصُة  هذه  َتدوُر 
َن َعْمرًا  لِْلَْخِذ بَِثْأِر َأبيها ِمْن قاتِِلِه، فتمّكنْت ِمْن ذلِك، وبعد ُمّدة، وقعت يف حيلٍة دّبرها َقصرٌي هلا َبْعَد َأْن َمكَّ

، َعىل َأْن َيْقُتَلها َعْمٌرو، َفقاَلِت امَلَثَل.  مِّ اْبَن َعِديٍّ ْبَن ُأْخِت َجذيَمَة ِمنْها، َفآَثَرْت َأْن َتْقُتَل َنْفَسها بِالسُّ

الَوْحَدُة اخلاِمَسُة
ُة َمثٍل َعَربٍّ )بَِيدي، ال بَِيِد َعْمٍرو( ِقصَّ
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هذا َمَثٌل َعَرِبٌّ َقديٌم، ُنَرّدُدُه، َوَنسمُع غرَينا ُيرّدُدُه، حيناَم حُيِسُّ َمكروهًا، 
َأْو َيشعُر بِحرٍج َيشى َأْن ُيصيَبُه ِمْن َأَحد، َفُيبادُر ُهَو إىِل ُمعاجَلَِة األَْمِر بِنَْفِسِه، 

َمْهام ُيَكّلُفه ِمَن امَلَشّقِة والَعناِء، َوَيقوُل: »بَِيدي، ال بَِيِد َعْمرو«.

والُدها  كاَن  )زّنوبيا(،  ُتسّمى  َفتاٌة عربّيٌة  قاَلْتُه  َفَلَقْد  ِقّصٌة،  امَلَثِل  َوهِلذا 
َجذيمَة  َأْو  األبرَش،  )َجذيمَة  ُيسّمى  َلُه  َقَتَلُه جاٌر  الِعراق،  ُأمراِء  ِمْن  أمريًا 
الوّضاَح(؛ ألّن بوجِهِه َبَرصًا، والعرُب يكرهوَن أْن ُينادوا أمرَيُهْم بام َيكره. 

تستخدَم  أْن  عىل  ْت  َوأصَّ شديدًا،  ُحزنًا  أبيها  عىل  زّنوبيا  َفَحِزَنْت 
هاء واحليلَة، تستعنُي بام عىل األخِذ بثأِر أبيها ِمْن قاتِِله.  الدَّ

َفَتظاَهَرْت بأّنا أصبَحْت -بعَد وفاِة أبيها- عاجزًة َعْن إدارِة إِماَرهِتا، 
طريٍق  أسلَم  أّن  َوجَدْت  إّنا  تقوُل  َجذيمَة  إىل  وأرسَلْت  أمالِكها،  َومِحايِة 
ْوَلة، وَيْمَتدَّ  ُه يف الّزواِج منها، َفَيُضمَّ ُمْلَكها إىل ُمْلِكه، َوَتّتِسَع الصَّ أْن ُتفاحِتَ

لطاُن.  النّفوُذ، وَيْعُظَم السُّ

مَجَـَع ُخلصاَءُه َوُمستشاريه،  َوَوَصَلْتـُه رسالُتهــا،  ِكتاُبــا،  َفَلاّم جاَءُه 
ُحُه، َوُهَو َمسوٌر ُمْغَتبِط، َفأقّروُه عىل فِْكَرتِه، َوأّيدوا  َوَعَرَض َعَلْيِهْم ما َتْقرَتِ
 ،) ِوجهَة نظِره، إاِّل َرجاًل واحدًا ِمْن هؤالِء امُلستشاريَن ُهَو )َقصرٌي الّلْخِميُّ
ُمبّيتة،  مدبَّرًا، ومكيدًة  وأمرًا  ُخْدعًة،  تكوَن  أْن  َأخشى  وقاَل:  َحّذره،  َفإّنه 
فعاَرَضُه ُزمالُؤه، َومَلْ َيْسَتِمْع إَِلْيِه َجذيمُة، فتأّثَر َقصري، َوقاَل َكِلَمَتُه اخلالَِدَة 

َمن: »ال ُيطاُع لَقصرٍي َأْمر«. الَّتي صاَرْت َمَثاًل َتَتناَقُلُه األجياُل عىل َمرِّ الزَّ

ِدياَرها،  َدَخْلَت  إذا  َقصرٌي:  َلُه  قاَل  إليها،  ِه  بالّتوجُّ َجذيمُة  َهمَّ  َفَلاّم 
الّسيوَف،  َأماَمَك، َوال حيملوَن  َيْمشوَن  الَّذين يستقبلوَنَك  َوَرَأْيَت ُجنَْدها 
فيام  أّنا صاِدَقٌة  َفاْعَلْم  َوالّزيناِت،  َوَيرفعوَن األَْعالَم  الّراياِت،  حَيْملوَن  َبْل 
َتْعِرُضُه َعَلْيَك ِمْن َرْغَبٍة يف الّزواِج َوامَلْسَأَلة، َوإْن رأيَت ُجنَْدها حُييطوَن بَِك، 
 ، َّ َوَيْلَتّفوَن َحْوَلَك، َوالّسيوُف يف َأيديْم ماِضَيٌة عاليٌة، َفاْعَلْم أّنا ُتَبيُِّت الشَّ

َوُتْضِمُر احِلْقَد، َوَتنْوي االْنتِقام. 

واألمُر  َواخلَديَعُة،  امَلْكُر  َواحليَلة:  هاُء  الدَّ

امُلَدبَّر. 

ُمْغَتبٌِط: َفِرٌح َمْسور.

ُتْضِمُر: ُتفي. 
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َفَجّهَز، وارحتَل، َومّلا اقرتَب ِمْن دياِرها َلِقَيُه ِرجاهُلا َعىل اجِلياِد األَصيَلِة، 
َوُيَطّوقوَن  َحْوَلُه،  َيْلَتّفوَن  َأخذوا  ُثّم  رَأْوُه،  حنَي  َفَحيَّْوُه  ِة،  الَقويَّ َواخلُيوِل 
َخْيَله، َوَقْد َأْحَكموا الَكمني، َوَقبضوا َعىل َجذيمة، َومَحلوُه إىل زّنوبيا. فلاّم 
َوكأّنا تقوُل له: لعّلَك  بِالَغْيِظ،  الّتشّفي  امتزَج فيها  َنْظَرًة  َعَلْيِه  َأْلَقْت  رأْتُه 

حتّققَت اآلَن بَِأّن بِمقدوِر املرأِة أْن تأخَذ بثأِرها ِمْن قاتِِل أبيها.

ِمَن  َطْستًا  ْت  َأْحَضَ ُثّم  فاِخر،  َطعاٌم  فيها  مائدٌة  َلُه  ُتَعدَّ  بَِأْن  َأَمَرْت  ُثمَّ 
ياَن َيَدْيِه، َوَظلَّ الّدُم َينِْزُف ِمنُْه، َحّتى ماَت. َهِب، َوَقَطَعْت رِشْ الذَّ

الُكّهاَن  ألّن  األَْرض؛  َعىل  َقْطَرٌة  َدِمِه  ِمْن  َيْسُقَط  أاّل  َحريصًة  َوكاَنْت 
األرِض،  َعىل  َقْطَرٌة  َدِمِه  ِمْن  َسَقَط  إِذا  ُه  بَِأنَّ َأْخربوها  َوامُلنَّجمنَي  َوالَعّرافنَي 

فإّن َقْوَمُه َسَيِجّدوَن يف األْخِذ بثأِره. 

لِكّن احلََذَر مَلْ َيْمنَْع ُوقوَع الَقَدر؛ َفَقْد َسقَطْت َقْطَرُة الّدِم َعىل األَْرِض، 
الُعّدة،  ُتِعدُّ  فأخَذْت  َفْت مستقبَلها،  َوَتَوَّ ْعُر،  الذُّ َعَلْيها  َفَفِزَعْت، واْستوىل 
ُر هَلا )َعْمرًا( يف مجيِع أوضاِعه، َوُهَو اْبُن  َوَصنََعْت َمْبًأ، َوَطَلَبْت َرّسامًا ُيصوِّ

ُأْخِت َجذيَمَة، الَّذي أناَبُه َعنُْه يف إدارِة ُمْلِكه. 

أّما َقصرٌي، فإّنُه ِعنَْدما َأْبرَصَ َعْسَكَر زّنوبيا َقْد َقبضوا َعىل َجذيمة، بادَر 
اجلَْري،  َعِة  بُِسْ الّشهريُة  َجذيَمَة  َفَرُس  َوِهَي  )الَعصا(،  َفَرِكَب  َفْوِرِه،  ِمْن 

، َفنََفَقْت، لكنَُّه تابَع الّسرَي حّتَى دخَل دياَر قوِمه.  رْيِ َوَأَخَذ جُيِْهُدها يف السَّ

َجذيمَة  بخالِِه  َحلَّ  ما  َوَأْبَلَغُه  َعِدّي،  ْبِن  بِعمِرو  َفْوِرِه  ِمْن  واّتصَل 
ُه عىل ُوجوِب االنتقاِم َلُه، َواألَخِذ بثأِره، ففّكَر، َوَدبَّر. األبرش، َوَحضَّ

يف  عالماٍت  ُك  َيرْتُ بًا  رَضْ َويضَبُه  َأْنَفُه،  َدَع  جَيْ بَِأْن  َقصرٌي  َعَلْيِه  وأشاَر 
ُفُض عمٌرو َأْن ُينِزَل هذا بصديِقِه َقصري.  َظْهِرِه، َوُيْعِلَن َطْرَدُه ِمْن إماَرتِه، َفرَيْ

َولكنَّ َقصريًا قاَم بِإِحداِث ُكلِّ هذا يف َبَدنِِه بِنَْفِسه، فقاَل النّاُس: »ألَْمٍر 
ما َجَدَع َقصرٌي َأْنَفه«. 

َيْأُخُذ  ُه  َكَأنَّ وِر  بِالسُّ الّشعوُر  الّتَشّفي: 

َثْأَره.

ُر،  ُيَذكَّ ُمْسَتدير.  َكبرٌي  ــاٌء  إِن َطْست: 

َوُيَؤنَُّث، َومَجُْعُه: ُطسوت.

َدُع َأْنَفه: َيْقَطُعه.  جَيْ
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العزيِز  بَِثْأِر صديِقِه  األَْخِذ  َعىل  َقصرٍي  ِحْرَص  إاّل  األْمُر  كاَن هذا  َوما 
َجذيمَة الَّذي اْغتاَلْتُه زّنوبيا. 

َأْنَفُه،  َجَدَع  الَّذي  ُهَو  َعْمرًا  أّن  واّدعى  دياِرها،  إىل  قصرٌي  رحَل  ُثّم 
َح الَّذي أّثَر يف َجَسِدِه، َزْعاًم ِمنُْه أّنُه ُهَو الَّذي َمّكَن  َب امُلرَبِّ ْ َبُه هذا الضَّ َورَضَ

زّنوبيا ِمْن خالِه، َوأّنه ُهَو الَّذي َأْغراُه بِالّذهاِب إَِلْيها، َفَقَتَلْتُه. 

ْت يف إِْنشاِء امَلْخَبأ، َوَرْسِم َعْمٍرو يف مَجيِع  َفاْطَمَأنَّْت إىِل كالِمه، ُثّم َجدَّ
َر يف َقْتِلها.  األَْوضاِع؛ لَِتْهُرَب إِذا ما َفكَّ

مًا، َفَلاّم َوثَِق ِمَن اْطمئناِنا إَِلْيِه، اْسَتْأَذَنا يف َأْن  وعاَش َقصرٌي ِعنَْدها ُمَكرَّ
ُه كاَن َقْد َهَرَب َقْبَل َأْن ُيَرتَِّب  ُه ُيريُد َتْسِوَيَة ُشؤونِِه؛ إِْذ إنَّ يعوَد إىل بالِدِه؛ ألنَّ
َدُه  ًا، َوَطَلَب إَِلْيِه َأْن ُيَزوِّ ُأموَرُه، َفَسَمَحْت َله، َفَلاّم َوَصَل، اّتصَل بَِعْمٍرو ِسّ
ُه بِكثرٍي ِمنْها، وعاَد َقصرٌي، فاْزداَدِت اْطمئنانًا إَِلْيه.  بَِبْعِض اهلَدايا إَِلْيها، َفَأَمدَّ
بعَض  ُيتِمَّ  َأْن  َنِسَ  أّنُه  بِدعوى  العودِة؛  يف  اْسَتْأَذَنا  الّتايل،  العاُم  كاَن  َفَلاّم 
اجِلامل يف  ِمُلُهْم َعىل  حَيْ ُيِعدَّ رجاَلُه،  َأْن  َعْمٍرو  إىِل  َوَطَلَب  ُثمَّ عاَد،  ُشؤونِِه، 
جاُل،  الرِّ قاَم  الّساَحِة،  يف  اإِلبُِل  َوَبَرَكِت  َمدينََتها،  َدخلوا  إذا  َحّتى  َغراِئَر، 
ِبا  َفنََخَس  إِْبَرًة،  حَيِْمُل  امَلدينِة  َبّواُب  َوكاَن  َفَقَتَلها.  َعَلْيها  َعْمٌرو  َوَهَجَم 

َه َمْن فيها، َوَأْسَمَع َصوتًا، َفصاَح الّرُجُل لُِينِْذر. الِغراَرَة، َفَتَأوَّ

َعْت زّنوبيا  ُك َحّتى َخَرَج الّرجاُل ِمَن الَغراِئِر، َفَأْسَ َومَلْ َتَكِد اجِلامُل َترْبُ
ُرسوِمه،  ِمْن  َفَعَرَفْتُه  امَلْخَبأ،  باِب  َعىل  َعْمرًا  جَتُِد  ِبا  َوإذا  جَتري،  امَلْخَبأِ  إىِل 

َفَتناَوَلْت ُساّمً كاَن بِخاَتِها، َوقاَلْت: »بَِيدي، ال بَِيِد َعْمرو«! 

)كتاب الّلغة العربّية، حممود سيف الّدين اإليرايّن وآخرون(

ِمَن  ِوعاٌء  َوِهَي  ِغرارة،  ُمْفَرُدها  َغراِئر: 

الَقْمُح،  فيِه  يوَضُع  َوَنْحِوِه،  اخلَْيِش 

ه. َوَغرْيُ

َنَخَس: َغَرَز اإِلْبَرَة، َوَنْحَوها.

َع، َأْو َشكا.   َه: َتَوجَّ َتَأوَّ
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

حيَحِة فيام َيْأيت: ( َأماَم اإِلجاَبِة َغرْيِ الصَّ حيَحِة، َوإِشاَرَة  ) ( َأماَم اإِلجاَبِة الصَّ َنَضُع إِشاَرَة )  1

)   ( ْيف.                 نَْت زّنوبيا ِمْن َقْتِل َجذيمَة بِامُلباَرَزِة بِالسَّ َتَكَّ أ 

)   ( اْكَتَشَف الَبّواُب اخلُْدَعَة، َفنادى حُمَّذرًا.                    ب 

)   ( واَفَق َعْمُرو ْبُن َعِديٍّ َعىل َجْدِع َأْنِف َقصرٍي ِعنَْدما َعِلَم بَِمْقَتِل خالِه َجذيَمَة.      ج 

ُب امَلَثُل: »بَِيدي، ال بَِيِد َعْمرو«؟ ملَِْن ُيْضَ  ٢

َكْيَف اْسَتطاَعْت َزّنوبيا اْستِْدراَج َجذيَمَة إىِل مَمَْلَكتِها، ُثمَّ َقْتَله؟   ٣

تي َأْسداها َقصرٌي لَِصديِقِه َجذيَمَة، َوَضيََّعها األَخرُي؟ ما النَّصيَحُة الغالَِيُة الَّ  4
َكْيَف َعَرَف َقصرٌي بَِمْقَتِل َجذيَمة؟   5

، َوَنَجَح يف ذلَِك، َنْذُكُرُها. َتنْيِ اْسَتطاَع َقصرٌي ِخداَع زّنوبيا َمرَّ  6

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

َنْذُكُر ِصَفًة واِحَدًة لُِكلٍّ ِمْن: َزّنوبيا، َوَقصرٍي، َوَجذيَمة.   1

مِّ َعىل َأْن َيْقُتَلها َعْمٌرو؟ َلْت َزّنوبيا امَلْوَت بِالسُّ ملِاذا َفضَّ  ٢

ُب امَلَثُل: »ال ُيطاُع لَِقصرٍي أْمر«؟ ملَِْن ُيْضَ  ٣

َنى اإِلْسالُم َعْن عادِة األخِذ بالّثأِر، ُنعّلُل ذلك.  4

الّلغة واألسلوب:

َتُه ُخطٌّ فيام َيْأيت: ُق يف امَلْعنى َبنْيَ ما حَتْ ُنَفرِّ
َعِة اجلَْري. هريَة بُِسْ َرِكَب َقصرٌي الَعصا الشَّ أ   1

)الّشعراء: ٣٢( ڭ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ                  قاَل َتعاىل:  ب 

اّتصَل قصرٌي بَِعْمٍرو، َوَأْبَلَغُه ما حلَّ بخالِِه جذيَمَة األبرش. أ   ٢

د امَلْسَأَلَة برَِباَعٍة فاِئَقة.  َحلَّ حُمَمَّ ب 
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الَقواِعد: الَبَدُل

َنْقَرُأ األمثلَة اآلتيَة، وندّقُق النّظَر فيام حتته خّط:

امَلْجموَعُة األوىل: 

ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ی         )الشعراء: 1٠6-1٠5( قاَل َتعاىل:   1

ُزْرُت ناُبُلَس َجَبَل النّار.  ٢

اّتصَل قصرٌي بعمٍرو نائِب امَلِلِك.  ٣

امَلْجموَعُة الّثانية: 

ْخَرُة ُقبَُّتها. َبََرْتني الصَّ  1

عوَن امَلْسِجَد ساحَتُه. َنظََّف امُلَتَطوِّ  ٢

َمتِها. ُأْعِجْبُت بامَلقاَلِة ُمَقدِّ  ٣

امَلْجموَعُة الّثالثة: 

ُينِْعُشني َبْحُر َغّزَة َنسيُمُه.  1

حاَبَة إخالَصُهْم. َعَرْفُت الصَّ  ٢

ْمِس ِدْفِئها.   اْسَتْمَتْعُت بِالشَّ  ٣

َتها ُخطوٌط يف َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة األوىل )نوٌح، َجَبَل، نائِب(، َوَجْدنا ُكاّل ِمنْها تابِعًا  إِذا الَحْظنا الَكِلامِت اّلتي حَتْ
ا جاَءْت تابِعًا َبْعَد َمْرفوٍع،  ملِا َقْبَلها يف إِْعرابِِه، َرْفعًا، َأْو َنْصبًا، َأْو َجّرًا؛ فكلمُة )نوٌح( جاَءْت َبَدالً َمْرفوعًا؛ ألَنَّ
ا تابَِعٌة ملَِنْصوٍب، َوُهَو امَلْفعوُل بِِه )ناُبُلَس(، َوَكِلَمُة  َوُهَو الفاعُل )َأخو(، َوَكِلَمُة )َجَبَل( جاَءْت َبَدالً َمنْصوبًا؛ ألَنَّ
تها  حَتْ تي  الَّ َوأنَّ هذِه األَْسامَء  َوُهَو االْسُم امَلجروُر )َعْمٍرو(،  تاَبِعٌة ملجروٍر،  ا  جَمْرورًا؛ ألَنَّ َبَدالً  )نائِب( جاَءْت 
ْت َبَدالً مِمّا َقْبَلها، َوَعَلْيِه َفْقَد َعدَّ النُّحاُة الَبَدَل  تي َقْبَلها ِمْن َحْيُث امَلْعنى، َولِذلَك ُعدَّ ُخطوط ِهَي ذاُت األَْسامِء الَّ

. ِمْن باِب الّتوابِِع؛ لَِتَبِعيَّتِِه ملِا َقْبَلُه يف إِْعرابِِه. َوهذا النَّْوُع ِمَن الَبَدِل ُيَسّمى الَبَدَل امُلطابَِق، َأْو َبَدَل الُكلِّ ِمَن الُكلِّ
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َمتِها(  َتها ُخطوٌط، َوِهَي: )قّبُتها، ساَحَتُه، ُمَقدِّ تي حَتْ ْرنا َأْمثَِلَة امَلْجموَعِة الّثانَِيِة، َوَجْدنا الَكِلامِت الَّ َوإذا َتَدبَّ
ا َبَدٌل ِمَن امُلْبَدِل ِمنُْه َقْبَلها، َوَأنَّ هذا الَبَدَل إِنَّام ُهَو َبْعٌض ِمَن امُلْبَدِل ِمنُْه،  تابَِعًة ملِا َقْبَلها يف َحَرَكِة إِْعراِبا، َوَأنَّ
، َأْو َبَدَل َبْعٍض  َي هذا النَّْوُع ِمَن الَبَدِل َبَدَل اجلُْزِء ِمَن الُكلِّ ُه ُجْزٌء ماِديٌّ حَمْسوٌس ِمَن امُلْبَدِل ِمنُْه؛ لِذلَِك ُسمِّ َوَأنَّ

 . ِمْن ُكلٍّ

ِدْفِئها(،  َوِهَي: )َنسيُمُه، إِْخالَصُهْم،  الّثالَِثِة،  امَلْجموَعِة  َأْمثَِلِة  َتها ُخطوٌط يف  حَتْ تي  الَّ الَكِلامِت  ْلنا  َتَأمَّ َوإذا 
ناِت  ا َبَدٌل ِمَن امُلْبَدِل ِمنُْه َقْبَلها، َوَأنَّ هذا الَبَدَل إِنَّام ُهَو ِمْن ُمَكوِّ َوَجْدناها تابَِعًة ملِا َقْبَلها يف َحَرَكِة إِْعراِبا، َوَأنَّ
ّيًا حَمْسوسًا ِمَن امُلْبَدِل ِمنُْه َكسابِِقِه، َبْل ُهَو مِمّا اْشَتَمَل َعَلْيِه امُلْبَدُل ِمنُْه،  امُلْبَدِل ِمنُْه َقْبَلها، َوَأنَّ الَبَدَل َلْيَس ُجْزءًا مادِّ

َي هذا النَّْوُع ِمَن الَبَدِل َبَدَل االْشتاِمِل. َوال ُيْمِكُن َفْصُلُه َعنُْه، َولِذلَك ُسمِّ

َوإِذا َأْمَعنّا النََّظَر، َوَجْدنا َأنَّ األَْسامَء يف َأْمثَِلِة امَلْجموَعَتنْيِ الّثانَِيِة َوالّثالَِثِة، اتََّصَل بُِكلٍّ ِمنْها َضمرٌي عاِئٌد َعىل 
امُلْبَدِل ِمنُْه، ُمطابٌِق َلُه ِمْن َحْيُث اجِلنُْس، َوالَعَدُد، َواإِلْعراُب. 

َنْسَتنْتُِج:

الَبَدُل: الّتابُِع امَلْقصوُد بِاحلُْكِم باِل واِسَطٍة.  1

ِمْن َأْنواِع الَبَدِل:   ٢

الَبَدُل امُلطابُِق، ِمْثُل: اْنَترَصَ القاِئُد َصالُح الّديِن يف َمْعَرَكِة ِحّطنَي.   
تِِه.  اْسَتَوْت َسفينَُة نوٍح َعىل اجلََبِل ِقمَّ ، ِمْثُل:  َبَدُل َبْعٍض ِمْن ُكلٍّ   

تي اْشَتَمَل َعَلْيها امُلْبَدُل ِمنُْه،  فاِت الَّ َبَدُل االْشتاِمِل:  ُهَو الَبَدُل الّدالُّ َعىل َمْعنًى ِمَن امَلعاين، َأِو الصِّ   
ُن َصْوُتُه.  دوَن َأْن َيكوَن ُجْزءًا َحقيِقّيًا ِمنُْه، ِمْثُل: َأْعَجَبني امُلَؤذِّ
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َنامِذُج ُمْعَرَبٌة: 

ة. ُولَِد اإلماُم الّشافِِعيُّ يف َمدينَِة َغزَّ  1

ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره. مَّ اإلماُم: ناِئُب فاِعٍل َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ
ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره.  مَّ : َبَدٌل َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ الّشافِِعيُّ

َعراُء بَِعروِس الَبْحِر يافا. َتَغنّى الشُّ  ٢

ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف.  ِه الَكْسَ َعروِس: اْسٌم جَمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ
ِة؛  َرُة عىل األلف منَع من ظهورها التعذر، ِعَوضًا َعِن الَكْسَ ِه الَفْتَحُة امُلَقدَّ يافا: َبَدٌل جَمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ

ف. ْ ُه مَمْنوٌع ِمَن الرصَّ ألَنَّ

حيَفَة َأْكَثَرها، َوالِكتاَب ُرْبَعُه. َقَرْأُت الصَّ  ٣
حيفَة: َمْفعوٌل بِِه َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه. الصَّ

أكثَرها: َبَدٌل َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه. َوُهَو ُمضاٌف. 
كوِن، يف حَمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيِه.  َو)ها(: َضمرٌي ُمتَِّصٌل َمْبنِيٌّ َعىل السُّ

الِكتاَب: اسٌم َمْعطوٌف َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه.
ُرْبَع: َبَدٌل َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه. َوُهَو ُمضاٌف.

كوِن، يف حَمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيِه.  َو)ها(: َضمرٌي ُمتَِّصٌل َمْبنِيٌّ َعىل السُّ
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التَّْدريبات: 

ُ الَبَدَل َوامُلْبَدَل ِمنُْه يف األَْمثَِلِة اآلتَِيِة: الّتدريُب األّول:  ُنَعنيِّ

ًة يف ِرواَيِة احلَديِث. كاَنْت ُأمُّ امُلْؤمننَي عاِئَشُة بِنُْت َأب َبْكٍر -َريِضَ اهللُ َعنْها- ُحجَّ  1

. َقَرْأُت سرَيَة الَبَطِل َصالِح الّديِن األَيوِبِّ  ٢

َحِفَظ الّطالُِب الُقْرآَن نِْصَفُه.  ٣

ُ َنْوَعُه: ُ الَبَدَل يف ُكلٍّ ِمَن األَْمثَِلِة اآلتَِيِة، َوُنَبنيِّ الّتدريُب الّثاين: ُنَعنيِّ

ْفُت إىِل خصاِئِص ُأْسلوِب األَديَبِة بِنِْت الّشاطِئ. َتَعرَّ  1

َد الطَّبيُب امَلريَض َرْأَسُه. َضمَّ  ٢

ُأْعِجْبُت بِامَلْسِجِد األَْقىص مَجالِِه.  ٣

، ُثمَّ َنْضبُِطُه: الّتدريُب الّثالِث: َنْمَلُ الَفراغاِت يف اجُلَمِل اآلتَِيِة بَِبَدٍل ُمناِسٍب ِمّا َبنْيَ الَقْوَسنْيِ

)اخلَليل، َجذيَمة، امَلْسِجد األَْقىص( 
يَفنْيِ ..........   َحِفَظ اهللُ ثالَِث احلََرَمنْيِ الشَّ  1

ُزْرُت َمدينََة الِعنَِب ...........  ٢

َأْبَلَغ َقصرٌي َعْمرًا ما َحلَّ بِخالِِه .........  ٣

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت: الّتدريُب الّرابِع: ُنْعِرُب ما حَتْ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ     ڦ         )الفرقان: ٣5( قاَل َتعاىل:   1

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ       ڄڄ                  )البقرة: ٢17( قاَل َتعاىل:   ٢

ْزْرُت َمدينََة َحْيفا حاراهِتا.  ٣
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التَّْعبري: 

ِة َأْسُطٍر، َوَنَضُع ُعنوانًا ُمناِسبًا هَلا:  ُصها يف ُحدوِد َعَشَ َة اآلتَِيَة، َوُنَلخِّ َنْقَرُأ الِقصَّ

َوَبْعَد  ِرْحَلَتُه.  َوَبَدَأ  مَجََلُه َوَطعاَمُه،  َفَأَعدَّ  الُعْمَرَة،  َي  لُِيَؤدِّ َة؛  َأْن ُيسافَِر إىِل َمكَّ َأراَد شابٌّ 
، َفَلَجَأ إَِلْيِه؛ لَِيْسرتيَح َبْعَض الَوْقِت. َجَلَس  َفِر، َوَجَد َمكانًا فيِه ُعْشٌب َأْخَضُ ساعاٍت ِمَن السَّ

َت ظِلِّ َشَجَرٍة، َوراَح يف ُسباٍت َعميٍق.  حَتْ

ُل ُهنا َوُهناك، َحّتى َدَخَل يف ُبْستاٍن َقريٍب. َبَدَأ اجلََمُل َيْأُكُل  َويف َأْثناِء َنْوِمِه، راَح مَجَُلُه َيَتنَقَّ
 . نِّ السِّ َكبرَي  الُبْستاِن َشْيخًا  بِِه، َوكاَن حاِرُس  َيُمرُّ  َوُيْفِسُد ُكلَّ َمكاٍن  َواألَْعشاِب،  الثِّامِر  ِمَن 
حاَوَل احلاِرُس َطْرَد اجلََمِل ِمَن الُبْستاِن، َفَلْم َيْقِدْر. خاَف احلاِرُس َأْن ُيْفِسَد اجلََمُل الُبْستاَن 

ُه، َفَقَتَلُه. ُكلَّ

جاَء  َمْقتوالً.  الُبْستاِن  داِخَل  َفَوَجَدُه  مَجَِلِه،  َعْن  َبَحَث  َنْوِمِه،  ِمْن  الّشابُّ  اْسَتْيَقَظ  َومَلّا 
: َمْن َقَتَل هذا اجلََمَل؟ َذَكَر احلاِرُس َأنَّ ما َفَعَلُه اجلََمُل بَِأْشجاِر  حاِرُس الُبْستاِن، َفَسَأَلُه الّشابُّ
َبًة َقَتَلْتُه يف احلاِل. َب احلاِرَس رَضْ الُبْستاِن َدَفَعُه إىل َقْتِلِه. َغِضَب الّشابُّ َغَضبًا َشديدًا، َورَضَ

َر يف اهلََرِب. َويف َأْثناِء ذلَِك، َوَصَل اْبنا احلاِرِس، َوَأْمَسكا  َنِدَم الّشابُّ َعىل ما َفَعَل، َوَفكَّ
(، َوَطَلبا َتنْفيَذ الِقصاِص فيه. بِِه، َوَذَهبا بِِه إىِل َأمرِي امُلْؤِمننَي ُعَمَر ْبِن اخلَّطاِب )

ُه ناِدٌم عىل ما َفَعَل َأَشدَّ النََّدِم. َف بَِجريَمتِِه، َوقاَل إِنَّ ، َفاْعرَتَ ( الّشابَّ َسَأَل ُعَمُر )

ِع اهللِ. ِعنَْدِئٍذ َطَلَب الّشابُّ ِمْن ُعَمَر ْبِن  (: َلْيَس َلَك ِعنْدي إاِّل َتنْفيُذ رَشْ قاَل ُعَمُر )
تي َعَلْيِه. َفقاَل  يوِن الَّ َد َبْعَض الدُّ ( َأْن ُيْمِهَلُه َيْوَمنْيِ َيْذَهُب فيِهام إىِل َبْلَدتِِه؛ ُلُيَسدِّ اخلَّطاِب )
ْذنا فيِه احلُْكَم َبَدالً  (: َأْحِضْ َمْن َيْضَمُن َلنا َعْوَدَتَك ثانَِيًة، ِوإِذا مَلْ َتُعْد، َنفَّ ُعَمُر ْبُن اخلَّطاِب )
ياِر، َوال َأْسَتطيُع َأْن آيِتَ بِضاِمٍن. : َأنا يا َأمرَي امُلْؤِمننَي، َغريٌب ِعْن هِذِه الدِّ  ِمنَْك. َفقاَل الّشابُّ
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َرْأيس  هِذِه  امُلْؤِمننَي،  َأمرَي  يا  لُِعَمَر:  َفقاَل  حارِضًا،   ) ( الَغفاِريِّ  َذرٍّ  َأبو  حاِبُّ  الصَّ َوكاَن 
. ُمها َلَك إِذا مَلْ حَيُْضْ َبْعَد َيْوَمنْيِ ُأَقدِّ

َرسوِل  صاِحَب  يا   ، َذرٍّ َأبا  يا  الّضاِمُن  َأَأْنَت  َدْهَشٍة:  يف   ) ( اخلَّطاِب  ْبُن  ُعَمُر  َفقاَل 
: َنَعْم، يا َأمرَي امُلْؤِمننَي. اهللِ؟!. قاَل َأبو َذرٍّ

َويف َيْوِم َتنفيِذ ُحْكِم الَقْتِل، اَنْتَظَر اجلَميُع َعْوَدَتُه، َوكاَنِت امُلفاَجَأُة! َفَقْد َرآُه احلارِضوَن 
َعٍة، َحّتى َوَصَل إىِل َمكاِن َتنْفيِذ احلُْكِم، َفنََظَر اجلَميُع إَِلْيِه يف َدْهَشٍة! حينَِئٍذ  ُمْقباًِل ِمْن َبعيٍد بُِسْ

، َوُكنَْت َتْستطيُع َأْن َتنُْجَو ِمَن امَلْوِت؟ ا الّشابُّ (: ملِاذا ُعْدَت َأيُّ قاَل ُعَمُر )

َبنْيَ  َقْد ضاَع  بِالَوْعِد  الَوفاَء  إِنَّ  النّاُس:  َتقوَل  َكْي ال  َفَعْلُت هذا  امُلْؤِمننَي،  َأمرَي  يا  قاَل: 
امُلْسِلمنَي.

َوَأْنَت ال  َفَعْلَت،  ما  َفَعْلَت  مِلَ   ، َذرٍّ َأبا  يا  َوَأْنَت  َوَسَأَلُه:   ، َذرٍّ َأب  إىِل   ) ( ُعَمُر  َه  َوَتَوجَّ
َتْعِرُفُه؟!

ِمْن  ُفِقَدْت  َقْد  امُلروَءَة  إِنَّ  النّاُس:  َتقوَل  ال  َحّتى  ذلَِك  َفَعْلُت   :) (  ، َذرٍّ َأبو  َفَأجاَب 
َأْهِلها!.

نا  َوِعنَْدِئٍذ قاَل الّشاّباِن اْبنا احلاِرِس امَلْقتوِل: َوَنْحُن بَِدْوِرنا -يا َأمرَي امُلْؤمننَي- ُنْشِهُدُك بَِأنَّ
نا؛ َفَلْيَس ُهناَك َأْفَضُل ِمَن الَعْفِو ِعنَْد امَلْقِدَرِة. َقْد َعَفْونا َعنُْه، َوَتناَزْلنا َعْن َحقِّ

)موقع احلكوايت، املؤّسسة العربّية للّثقافة، ٢٠1٣م، بترّصف(

َة َمَثٍل آَخَر، وَنْكُتُبها.  َنشاط: َنعوُد إىل جَمَْمِع األَْمثاِل، وَنْختاُر ِمنُْه ِقصَّ
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)فريق الّتأليف(

َبنْيَ َيَدي النَّّص:

تي َتْرفُِد األَْسواَق بِحاَجتِها ِمن امُلنَْتجاِت الِزراِعيَِّة. ْوَء َعىل األَْغواِر الِفَلْسطينِيَِّة الَّ ْرُس الضَّ       ُيَسلُِّط الدَّ
ْدِم  ْوَء َعىل ُصموِد الَغْوِرّينَي يف َوْجِه الَغْطَرَسِة الّصهيونِيَِّة، َوَتَصّديِْم لِِسياساتِه امُلَتَمثَِّلِة ِبَ       كام ُيَسلُِّط الضَّ
نًا جِتاِرّيًا  ريِف األَرايض، َوَتْدمرِي َأيِّ ُفْرَصٍة للنُّهوِض باْقتِصاِدِه، بِاْعتِباِرِه ُمَكوِّ ّكاِن، َوجَتْ امُلنْشآِت، َوهَتْجرِي السُّ

ِة َواالْستِقالل. يَّ ُلُم بِاحلُرِّ لَِدْوَلٍة حَتْ

الَوْحَدُة الّساِدَسُة
األَْغواُر َسّلُة ِغذاِء فَِلْسطنَي
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ُيْبِهُر  َأّخاٍذ  مَجاٍل  َفِمْن  َبعيٍد،  ِمْن  الَعنْيُ  ها  ُتْبرِصُ ِعنَْدما  امَلشاِعُر  َتِلُط  َتْ
َوُهوِمها  ُمْشِكالهِتا  َعْن  احلَديِث  ِعنَْد  َتنَْشُأ  الَقْلِب  يف  ٍة  ُغصَّ إىِل  األَْلباَب، 
َعىل  واِسَعًة  ُتطِلُّ  َوَفاّلحوها.  ساِكنوها  ُيعانيِه  ما  َحْجِم  َوإِْدراِك  بُِعْمٍق، 
لِِزراَعٍة  ياَن احلَياِة  ُيَمثُِّل رِشْ الَّذي   ، لِنَْهِر األُْرُدنِّ ِقيَِّة  ْ َوالشَّ الَغْربِيَِّة  َتنْيِ  فَّ الضَّ
كنَي بَِثرى  ُتَعدُّ املِْهنََة األوىل، َوُربَّام الَوحيَدَة آلالٍف ِمَن الِفَلسطينّينَي امُلَتَمسِّ

ْمَر َكراَمًة َوِعّزًا. َحْت َشْمُسُه ِجباَهُهُم السُّ َوَطٍن، َلوَّ

ِط  بُِمَتَوسِّ الَغْربِيَِّة  ة  فَّ الضَّ ِمَن  ِقيِّ  ْ الشَّ اجلانِِب  َعىل  الَكبرِي  بِاْمتِداِدها 
موَن  َيَتنَسَّ َنَسَمٍة،  َأْلَف  ِسّتنَي  ِذراَعْيها  َبنْيَ  حُمَْتِضنًَة  ِعْشيَن كيلومرتًا،  َعْرِض 
َوالِعْشيَن،  ْبَعِة  السَّ َكنِيَِّة  السَّ عاهِتا  َوبَِتَجمُّ األَْرِض،  بِراِئَحِة  امُلَعبََّق  َعبرَيها 
األَْغواُر  َتنَْبِسُط  فَِلْسطنَي،  جَمْموِع  ِمْن  ة  فَّ الضَّ ُسّكاِن  إمِْجايِلِّ  ِمْن   )%٢( بِنِْسَبِة 
فَِد  َولرَِتْ راَعُة،  الزِّ ِعامُدُه  الْقتصاٍد  َل  األَوَّ فاِع  الدِّ َخطَّ  َلًة  ُمَشكِّ الِفَلسطينّيُة، 
َفِهَي  ِه،  ُكلِّ العامَلِ  َنظرَيهَتا يف  جَتُِد  َقلَّام  ِزراِعيٍَّة  بُِمنْتجاٍت  الِفَلسطينّيَة  األَْسواَق 
ِل يف فَِلسطنَي، َحْيُث َبساتنُي اخلَْضاواِت، َوَمزاِرُع النَّخيِل  َمْصَدُر الِغذاِء األَوَّ
اهللُ  َحبا  َفَقْد  امَلواش،  َأْعالِف  لِِزراَعِة  إِضاَفًة  احلَْمِضّياِت،  َوَبّياراُت  َوامَلْوِز، 
راَعُة، َفَوْفَرُة املِياِه، َواْرتِفاُع َدَرجاِت احلَراَرِة  ُبُه الزِّ َمنْطَِقَة األَْغواِر ُكلَّ ما َتَتَطلَّ
َعىل  قاِدَرٍة  َرٍة  ُمَتَطوِّ ِزراَعٍة  لِنُشوِء  َهيََّأْت  َوسهوَلُتها،  األَْرِض  َواْستِواُء  فيها، 
ُمْعَظَم  َأنَّ  َعِلْمنا  ما  َفإِذا  الِفَلسطينّي،  الَوَطنِيِّ  االْقتِصاِد  يف  الَفّعاِل  اإِلْسهاِم 
َضْخٍم،  ماِئيٍّ  َخّزاٍن  َعىل  َعٌة  بِّ َوُمرَتَ راَعِة،  للزِّ قابَِلٌة  َأراٍض  األَْغواِر  ِمساَحِة 
األَْمطاُر،  ِت  َشحَّ إِْن  امَلالُذ  َفِهَي  امَلنْطَِقِة؛  هِلِذِه  االْسرتاتيِجيََّة  يََّة  األََهِّ َأْدَرْكنا 
َة الِغذاِء يف فَِلْسطني.  َوِهَي امَلْلَجُأ إِْن غاَرِت اآلباُر، َفال َغْرَو َأْن َتكوَن بَِحقٍّ َسلَّ

إىِل  هَتِْدُف  ُمؤاَمراٍت  ِمْن  امُلْحَتلِّ  َأيادي  حَتوُكُه  ما  ُكلِّ  ِمْن  ْغِم  الرَّ َوعىل 
اْجتِثاِث الِفَلسطينيِّ ِمْن َأْرٍض َرواها َعَرقًا َوَدمًا، َفإِنَّ األَْغواَر ال َتزاُل َمعينًا 
نَِة،  تي ُتَغّذي سوَق اخلَْضاواِت الِفَلسطينّيِة َطواَل السَّ ال َينَْضُب بُِمنَْتجاتِِه الَّ
يَِّة،  امَلَحلِّ الّسوِق  يف  امَلْوجوَدِة  اخلَضاواِت  ِمَن   )%6٠( َحوايَل  ُتنْتُِج  َحْيُث 
َأنَّ  إىِل  إِضاَفًة  َوامَلْوِز،  الّتموِر  ِمَن  َو)%1٠٠(  احلَْمِضّياِت،  ِمَن  َو)%4٠( 

امُلَعبَّق: امُلَطيَّب.

ِعامُدُه: ُرْكنُُه، َوَأساُسُه.

ت: َقلَّت. َشحَّ

َغْرَو: َعَجَب.

اْجتِثاث: اْقتاِلٌع ِمْن اجِلْذر. 

، َوال َيِقلُّ َعطاُؤه. ال َينَْضب: ال يِشحُّ
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تي ُتَعدُّ  ُل َأْكرَبَ َمْصَدٍر لَِلْعالِف امَلْزروَعِة يف فَِلسطنَي، الَّ َمناطَِق األَْغواِر ُتَشكِّ
ُل َأْكرَبَ َمْصَدٍر لِْلَمواش يف فَِلْسطني.  َأساسًا للثَّْرَوِة احلََيوانِيَِّة؛ إِْذ ُتَشكِّ

بِِه  َيقوُم  َأنَّ ما  َيِعَي  َأْن  لَِشْأِن األَْغواِر  امُلَتَتبِِّع  ْهِل َعىل  السَّ ِمَن  باَت  َلْقَد 
ريٍف، َوَمنٍْع لِْلَعامَلِة  االْحتاِلُل ِمْن ِسياساِت َهْدٍم، َوهَتْجرٍي، َوُمصاَدَرٍة، َوجَتْ
َلِة  الِفَلسطينّية ِمْن َغرْيِ ُسّكاِن األَْغواِر ِمَن الُوصوِل إَِلْيها، َيِْدُف يف امُلَحصِّ
للنُّهوِض  ُفْرَصٍة  َأيِّ  َوَتْدمرِي  َأْهِلها،  ِمْن  األَْرِض  هِذِه  إِْفراِغ  إىِل  النِّهاِئيَِّة 
ِة َواالْستِْقالِل.  يَّ ُلُم بِاحلُرِّ نًا َرئيسًا لَِدْوَلٍة ال َتزاُل حَتْ بِاالْقتِصاِد، بِاْعتِباِرِه ُمَكوِّ

ساِت  امُلَؤسَّ ُجهوِد  َتضاُفُر  جَيُِب   ، ُمِهاّمً اْقتِصاِدّيًا  رافِدًا  األَْغواُر  َولَِتْبقى 
اْسرتاتيِجّيًا  اْستِْثامرًا  ُل  ُيَشكِّ َثمينًا  َكنْزًا  َنْفِقَد  لَِكْيال  َواحلُكوِميَِّة؛  األَْهِليَِّة 
دًا، َوَيكوُن ذلَِك بَِتْعزيِز ُصموِد َفاّلحي األَغواِر َوساِكنيها، ِمْن ِخالِل  ُمَتَجدِّ
تِيٍَّة، ُتْسِهُم يف َرْبِط امَلنْطَِقِة بِباقي فَِلْسطنَي، َوبَِسنِّ َقواننَي  إِقاَمِة َمشاريِع ُبنًى حَتْ
ُع َعىل االْستِْثامِر، باِم َيْضَمُن َمنَْح َحوافَِز َوإِْعفاءاٍت إِضافِيٍَّة لِْلُمْسَتْثِمريَن  ُتَشجِّ
كاِت َتسويٍق  يف َمنْطَِقِة األَغواِر؛ َنَظرًا الْرتِفاِع َدَرَجِة امُلخاَطَرِة فيها، َوإِْنشاِء رَشِ
ِة القاِدَرِة َعىل َفْتِح َأْسواٍق َجديَدٍة ملُِنَْتجاهِتا،  ساِت العامَّ ِزراِعيٍّ َعىل َنَمِط امُلَؤسَّ

َوَتْضَمُن لِلُمزاِرِع الِفَلسطينيِّ فيها اْستِْقرارًا َأْكرَبَ يف األَْسعاِر َواألَْرباِح.

إِّن فَِلسطنَي الَيْوَم بَِأَمسِّ احلاَجِة إىِل َمزيٍد ِمَن االْستِْثامِر َوالتَّنِْمَيِة، َعىل 
راهِتا َوَثَرواهِتا امَلْحدوَدِة؛ ما َيْدَفُعنا َدْومًا إىِل َأْن َنْحُلَم بَِوَطٍن  ْغِم ِمْن ُمَقدَّ الرَّ
َأْكرَبَ بِأْبناِئِه امُلْخِلصنَي. َوالّتاريُخ َواحلارِضُ َيْشَهداِن َأنَّ للِفَلسطينّينَي إِراَدًة ال 
ُتضاهيها إِراَدٌة، َفَقْد ُولِْدنا َعىل َصْخِر التََّحّدي، َوَصنَْعنا ِمَن النَّْزِر ُأْسطوَرَة 

ُة يف رَشايينِِه َوروِحِه.  يَّ بِناٍء ال ُيْتِقنُها إاِّل َشْعٌب َتْسي احلُرِّ

َسّن: َوْضَع.  

ُتضاهيها: ُتْشبُِهها.

 النَّْزر: الَقليل.
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

تي ُتْزَرُع فيها؟ ُتَعدُّ األَْغواُر َأْكرَبَ َمْصَدٍر ِغذاِئيٍّ ِزراِعيٍّ يف فَِلسطنَي، ما َأَهمُّ امَلْزروعاِت الَّ  1

َتَتواَفُر يف األَْغواِر ُظروٌف ِزراِعيٌَّة ال َتَتواَفُر يف َمناطَِق ُأْخرى، َنْذُكُرها.  ٢

ُح ذلِك. َيَضُع االْحتاِلُل َعَقباٍت َأماَم َتنِْمَيِة َمنْطَِقِة األَْغواِر ِزراِعّيًا، ُنَوضِّ  ٣

ملِاذا َيْمنَُع االْحتاِلُل الّصهيويِنُّ الَعامَلَة الِفَلْسطينِيََّة ِمْن َغرْيِ ُسّكاِن األَْغواِر ِمَن الُوصوِل إَِلْيها؟  4

ِة، َنْذُكُر َعَددًا ِمْن هِذِه الَوساِئِل. راَعِة الَغْوِريَّ تي ِمْن ِخالهِلا ُيْمِكُن َتنِْمَيُة الزِّ َ النَّصُّ َبْعَض الَوساِئِل الَّ َبنيَّ  5

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

. ُل َعىل ذلَِك ِمَن النَّصِّ ، ُنَدلِّ دٍّ ُمزاِرعو األَْغواِر َوَفاّلحوها َرْمُز ُصموٍد َوحَتَ  1

َيْرُفُض االْحتاِلُل الّصهيويّن الّتخّل َعْن َقْبَضتِِه امَلْفروَضِة َعىل األَْغواِر الِفَلسطينّيِة، ُنَعلُِّل ذلِك.  ٢

فاِع َعنْها، َواحِلفاِظ َعىل فَِلسطينِيَّتِها. ُح َوساِئَل ُتْسِهُم يف الدِّ فاُع َعِن األَْغواِر الِفَلسطينّيِة َمْسؤوَليَُّتنا مَجيعًا، َنْقرَتِ الدِّ  ٣

ما َدالَلُة الِعباراِت اآلتَِيِة:  4

ْمِس ِمْن ِخْدِرها. َتراُهْم َيْسَتْيِقظوَن َقْبَل ُطلوِع الشَّ أ 

ُة يف  يَّ إاِّل َشْعٌب َتْسي احلُرِّ ُيْتِقنُها  بِناٍء، ال  النَّْزِر ُأْسطوَرَة  ِمَن  التََّحّدي، َوَصنَْعنا  ُولِْدنا َعىل َصْخِر  ب 

رَشايينِِه َوروِحِه؟
ُح مَجاَل التَّْصويِر فيام َيْأيت:  ُنَوضِّ  5

ْمَر َكراَمًة َوِعّزًا. َحْت َشْمُسُه ِجباَهُهُم السُّ َلوَّ أ 

َيْمتاُز الَغْوِرّيوَن َبَعزيَمٍة ال َتْعِرُف لِْلَهزيَمِة َطْعاًم. ب 

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

َرة، َأَمّس(؟ يِفُّ لُِكلٍّ ِمْن: )َأّخاذ، ُمَتَطوِّ ْ ما امَلْعنى الرصَّ  1

ٍة؟ َتنْيِ يف الِعباَرِة اآلتَِيِة، َفام إِْعراُبا يف ُكلِّ َمرَّ َوَرَدْت َكِلَمُة )إِراَدة( َمرَّ  ٢

»َوالّتاريُخ َواحلارِضُ َيْشَهداِن َأنَّ للِفَلسطينّينَي إِراَدًة ال ُتضاهيها إِراَدٌة«.
، َوُنَوظُِّفها يف مُجٍَل ِمْن إِْنشاِئنا: ُ َمعاين امُلْفَرداِت َوالرّتاكيِب اآلتَِيِة، َوْفَق ُوروِدها يف النَّصِّ ُنَبنيِّ  ٣

. موَن، َمالذ، َتُضخُّ َيَتنَسَّ
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ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ

َفُر يف امَلرايا الّداِمَية السَّ

)نازك املالئكة(

َبنْيَ َيَدي النَّّص:

ُولَِدْت يف  الِعراِق،  احلُرِّ يف  ْعِر  الشِّ ُرّواِد  ِمْن  ِعراِقيٌَّة،  املالئكة )19٢٣- ٢٠٠7م( شاِعَرٌة  ناِزُك صاِدق 
الِة َوالثَّْوَرِة(.   ْيِل(، َو)لِلصَّ ٍة، ِمنْها: )عاِشَقُة اللَّ ُة َدواويَن ِشْعِريَّ َبْغداَد، َصَدَرْت هَلا ِعدَّ

َة يف َهَضَبِة اجلَْوالِن عاَم 197٣م،  ريِر الُقنَْيطَِرِة الواِقَعِة َجنوَب َغْرِب سوِريَّ َنَظَمْت هِذِه الَقصيَدَة َبْعَد حَتْ
ًة ُأْخرى. عاَن ما اْحَتلَّها َمرَّ ِمْن َبراثِِن االْحتاِلِل الّصهيوينِّ الَّذي َسْ
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َمكاٌن  َوُهَو  َتْعريَشٌة،  ُمفَرُدها  التَّعاريش: 
ُمَظلٌَّل بَِأْغصاٍن ُمَتشابَِكة.

َمْسبِيَّة: َمْأسوَرة.

احلََدق: مَجُْع احلََدَقة، َوِهَي َسواُد الَعنْي.

قاَل الَقَمْر: 
َحبيَبتي قْد َرَجَعْت ِمَن الّسَفْر

َحبيَبتي الُقنَْيطِرْة
َثْت.. َذُبَلْت ْت َأْلواُن َعْينَْيها.. َتَلوَّ َتغرّيَ

َحبيَبتي َقْد ُقتَِلْت.. َقْد ُقتَِلْت
َت َمساِقِط النََّظْر َمْطعوَنًة حَتْ

وايل والتَّعاريِش ِدماٌء َوَجناِئٌز ُأَخْر خوِر والدَّ َويف الصُّ
قاَل الَقَمْر:

َوَوْجُهُه احَلزيُن َرْعَشٌة َوظِلٌّ يف َنَْر
َمْة َمْسبِيٌَّة َحبيَبتي َمنوَقٌة ُمَهدَّ

َمْة َحبيَبتي َمدينٌَة َأْكتاُفها ُمَهشَّ
َأْسواُرها ُمْقَتَحَمْة

ِقباُبا َكواِكٌب ُمْرحَتَِلْة
بيوهُتا ناُر ِجراٍح ُمْشَعَلْة

َأْشجاُرها َمنْزوَعُة الَوَرْق
فاِرَغُة احلََدْق

****
َسِلْمِت يا َحبيَبَة اجلَْوالْن

ْة مُحَْرُة َخّديِك َسَتْسقيها األَيادي اخلرَيِّ
َوِمْن َجديٍد َسْوَف َتعلو، َتْشَمُخ اجلُْدراْن

رْة ثانَِيًة، َتنَْتِفُض اجلَواِمُع امُلَدمَّ
َوَيْصَعُد األَذاْن:

ُقنَْيطَِرْة... ُقنَْيطَِرْة
****
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ْيِك، لَِتنُْبِت األَْنياُب يف َفكَّ
َرْة ٌة ُمَوتَّ َوْلَتْطُلْع ُقروٌن َفظَّ

ْة..! َوَهيِّئي َمالِبًا َوَمْقرَبَ
إِْن ُكنِْت ُجْرحًا ناِزفًا

َرْة فأْنِت َأْيضًا َفْرَحُة امَلدينَِة امُلَحرَّ
عاِئَدٌة ِمْن ُمُدِن الرَباِقْع

كوْب إىل َحقيَقِة الّدِم القاين السَّ
وإىل َصاَحِة امَلدافِْع

ْة ثانَِيًة.. ُأْغنَِيًة.. َوُبْرُعاًم عىل َفِم الُعروَبِة امُلنَْترِصَ

األَْقنَِعٌة  َوِهَي  ُقع،  الرُبْ ُمْفَرُدها  الرباِقع: 

اّلتي َتْسرُتُ امَلْرَأُة ِبا َوْجَهها، َوَقَصَدْت ِبا 

امُلُدَن امُلْحَتلَّة.

القاين: َشديُد احلُْمَرة.

الّسكوب: امُلنَْصبُّ بَِغزاَرة.

الَفْهُم َواالْستيعاب:

حيَحِة فيام َيْأيت: َنَضُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإِلجاَبِة الصَّ  1

ما ِجنِْسيَُّة الّشاِعَرِة ناِزِك امَلالِئَكِة؟ أ 

ُلْبنانِيَّة.   -4 ِعراِقيَّة.       -٣ فَِلسطينيَّة.      -٢ ُأْرُدنِيَّة.      -1
َأْيَن َتَقُع َمدينَُة الُقنَْيطَِرِة؟ ب 

يف ُلْبنان.       4- يف الِعراق.  -٣ يف ِمرْص.      -٢ ة.    يف سوريَّ  -1
ما الّديواُن الَّذي َينَْتمي ألَْعامِل نازِك املالئكِة األََدبِيَِّة مِمّا َيْأيت؟ ج 

ِكفاُح َعَرِب فَِلْسطني.  -٢ عاِشَقُة اللَّْيل.            -1
َوْحدي َمَع األَّيام.  -4 َمقاُم ِعراق.               -٣

ِل، َنْذُكُر َثالثًا ِمنْها. تي َحلَّْت بِالُقنَْيطَِرِة يف امَلْقَطِع األَوَّ َرِت الّشاِعَرُة امَلآيِسَ الَّ َصوَّ  ٢

َذْيِن َحاّل بِالُقنَْيطَِرة؟ َمْن َيِقُف َوراَء اخلَراِب َوالتَّدمرِي اللَّ  ٣

ُد َبْعضًا ِمنْها. ِة، ُنَعدِّ ُ َعْن حاَلِة الُقنَْيطَِرِة امَلْأساِويَّ َبَرَز يف الَقصيَدِة َأْلفاٌظ ُتَعربِّ  4

َنْذُكُر عاطَِفَتنْيِ َسْيَطَرتا َعىل الّشاِعَرِة يف الَقصيَدِة.   5
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امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

َت َمساِقِط النََّظْر«؟ ما َدالَلُة ِعباَرِة: »َمْطعوَنًة حَتْ  1

ُل َعىل ذلَِك ِمَن امَلْقَطِع الّثاين. َتْبدو َلدى الّشاِعَرِة َنْزَعُة التََّحّدي، ُنشرُي إىِل ما ُيَدلِّ  ٢

ُنَعلِّل: َظَهَرِت النَّْزَعُة الَقْوِميَُّة َجِليًَّة يف هِذِه الَقصيَدة.  ٣
ُح مَجاَل التَّْصويِر فيام َيْأيت: ُنَوضِّ  4

ِقباُبا َكواِكٌب ُمْرحَتَِلة.  أ 

ْة. َسِلْمِت يا َحبيَبَة اجلوالْن... مُحَْرُة َخّديِك َسَتْسقيها األَيادي اخلرَيِّ ب 

ُح ذلِك. َبَدِت الّشاِعَرُة واثَِقًة ِمْن َعْوَدِة الُقنَْيطَِرِة ألَْهِلها، ُنَوضِّ  5

ُ ذلِك.  مَلْ َتَتَوقَّْف َمطاِمُع االْحتاِلِل الّصهيويِنِّ ِعنَْد اْحتاِلِل فَِلسطنَي َفَقْط، ُنَبنيِّ  6

ما امَلْعنى الَّذي مَحََلُه ُعنْواُن الَقصيَدة؟  7

الّلغة واألسلوب:

ما ُمْفَرُد اجلُموِع اآلتَِيِة:  1

وايل، امَلدافِع؟ أكتاف، الدَّ
ما األُْسلوُب الَّذي ُتَثُِّلُه الِعباَرتاِن اآلتَِيتاِن:  ٢

ْة(؟ ٌة ُمَوتَّرْة... َوَهيِّئي َمالِبًا َوَمْقرَبَ )َوْلَتْطُلْع ُقروٌن َفظَّ
يوَصُف األمَْحَُر بِالقاين، َفبَِم يوَصُف ُكلٌّ ِمَن: )األَْسَوِد، َواألَْبَيِض، َواألَْصَفر(؟  ٣
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الَقواِعد: التَّوابُِع )ُمراَجَعة(

: الّتدريُب األّول: َنْسَتْخِرُج التَّوابَِع ِمَن اجُلَمِل اآلتَِيِة، ُمَبيِّننَي َنْوَعها، َوُحْكَمها اإِلْعراِبَّ

ُحْكُمُه اإِلْعراِبَُّنْوُعُهالّتابُِعاجُلْمَلُة

َرِة. َفَأْنِت َأْيضًا َفْرَحُة امَلدينَِة امُلَحرَّ

ساِكنوها  ُيعانيِه  ما  َحْجَم  ُتــْدِرُك  ــواِر،  األَْغ َعِن  احلَديِث  ِعنَْد 
َوَفاّلحوها.

ِة الَعَربِيَِّة ُكلِّها. َأْضَحِت الَقِضيَُّة الِفَلسطينّيُة َقِضيََّة األُمَّ

َكْيَف َلنا َأْن نوِقَف هذا النَّزيَف؟

َلٍة ِمّا َيْأيت، َوْفَق امَلْطلوِب: الّتدريُب الّثاين: ُنْكِمُل ُكلَّ مُجْ

ْبط(. َيْزَخُر تارُينا الَعَرِبُّ بَِشْخِصّياٍت .............                   )َنْعتًا ُمناسبًا، َمَع الضَّ  1

ْبط(. ين امُلديُر ....................................                        )َبَدَل اْشتاِمٍل، َمَع الضَّ َسَّ  ٢

.  )اْساًم َمعطوفًا َمْرفوعًا بَِعالَمٍة َفْرِعيٍَّة( َلَبُة َو............... يف التَّْحضرِي لِْلَحْفِل اخِلتاِميِّ َك الطَّ اْشرَتَ  ٣

ْبط(  َتدوُر َأْسُطُر الَقصيَدِة ........... َحْوَل َمدينَِة الُقنَْيطَِرة.     )َتْوكيدًا َمْعنَِوّيًا، َمَع الضَّ  4

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت: الّتدريُب الّثالِث: ُنْعِرُب ما حَتْ

)الفرقان: 64( ۋ   ۅ  ۅ      ۉ                    قاَل َتعاىل:   1

ه. ُيْغِضُبني امَلْغروُر ِكرْبُ  ٢

؛ لُِتنافَِس َنظرياهِتا العامَلِيََّة ُكلَّها.  ِّ تاُج إىِل ُمساَنَدِة امُلْسَتْهِلِك امَلَحلِّ راَعَة الِفَلسطينّيَة َنْفَسها حَتْ إِنَّ الزِّ  ٣
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الَوْحَدُة الّسابَِعُة
الَكْسُب الطَّيُِّب
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عوِب واألَُمِم، وَلُه أْخالِقّياٌت جَيُِب أْن َيَتَحىّل  واِم َلدى ُكلِّ الشُّ   العمُل أساُس احلياِة، وُهَو ُمَقّدٌس َعىل الدَّ
( النّاَس أنَّ َخرْيَ َكْسِب اإلْنساِن ُهَو َعَمُلُه اّلذي  َم النَّبِيُّ  ) . وَقْد َعلَّ ، واحِلْريِفُّ ِبا العاِمُل، وامُلَوظَُّف، واملِْهنِيُّ

َيكفيِه َمْسَأَلَة النّاس، وحَيَْفُظ كراَمَتُه.

َفإِِن  َفسيَلٌة،  َأَحِدُكْم  َيِد  َويف  الّساَعُة  قاَمِت  »إِْن  قاَل:   ) ( النَّبِيِّ  َعِن   1
اْسَتطاَع َأاّل َتقوَم َحّتى َيْغِرَسها، َفْلَيْغِرْسها«.                        )رواه البخارّي(                                 
( قاَل: »َرِحَم اهللُ َرُجاًل  (  َأنَّ َرسوَل اهللِ ) َعْن جابٍِر ْبِن َعْبِد اهللِ  )  ٢

َسْمحًا إِذا باَع، َوإِذا اْشرَتى، َوإِذا اْقَتىض«.                            )رواه البخارّي( 

الكْسِب،  أطَيِب  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرسوُل  ُسِئَل  قاَل:   ) ( ُعَمَر  ابِن  َعِن   ٣

ُجِل بَِيِدِه، وُكلُّ َبْيٍع َمرْبوٍر«.                      )أخرَجُه الطَّربايّن(  فقاَل: »َعَمُل الرَّ

( يقوُل: »أَلَْن َيْغُدَو  (  قاَل: سمْعُت َرسوَل اهللِ، ) َعْن َأب ُهَرْيَرَة )  4

النَّاِس،  عِن  وَيْسَتْغنَِي به  ِمنُه،  َق  فَيَتَصدَّ َظهِرِه،  َفَيْحَتطَِب عىل  أَحُدكم 
َخرٌي له من أْن َيسأَل َرُجاًل، أعطاُه أو َمنَعُه ذلَِك، فإنَّ الَيَد الُعْليا أفَضُل 
ْفىل، واْبدْأ بِمْن َتعوُل«.                                           )رواه مسلم(  من اليِد السُّ

الَفْهُم َواالْستيعاب:

حيَحِة فيام َيْأيت:  َنَضُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإِلجاَبِة الصَّ  1

سوِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َوإِذا اْقَتىض«، َكام َوَرَد يف احلَديِث الّثالِث؟ ما َمْعنى الِفْعِل )اْقَتىض( يف َقْوِل الرَّ أ 

4- َتَطّلَب األَْمُر. َه لِْلَقضاء.    ٣- َتَوجَّ ٢- َتداَيَن.     ْين.    1- َطَلَب الدَّ
بَِمْن َيْبدُأ اإلْنفاُق، كام يظَهُر يف احلَديِث اخلاِمِس؟  ب 

٢- باجلرياِن يف املسَكِن. بني.          1- باألصدقاِء املقرَّ
4- بالفقراِء، واملساكنِي. ُجِل.          ٣- بأْهِل بيِت الرَّ

ِل يف امُلْجَتَمِع؟ أيُّ األحاديِث الّسابقِة يدعو إىل ُمكاَفَحِة ظاِهَرِة التََّسوُّ ج 

ُل.          ٢- الّثاين.                 ٣- الّثالُث.                 4- الّرابُع. 1- األوَّ

غرَيُة، َومَجُْعها فساِئل. َفسيَلٌة: النَّْبَتُة الصَّ

َسْمحًا: َسْهاًل، َبشوشًا.

فيه،  َكِذَب  ال  اّلذي  الَبْيُع  وُر:  امَلرْبُ الَبْيُع 

. وال ِخيانَة، وال ِغشَّ

َتعوُل: تلزُمك نفقُته من ِعيالك.   
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ما َأْفَضُل ِرْزٍق حَيُْصُل َعَلْيِه اإِلْنساُن؟  ٢

َحّتى  َتقوَم  َأاّل  اْسَتطاَع  َفإِِن  َفسيَلٌة،  َأَحِدُكْم  َيِد  الّساَعُة َويف  قاَمِت  »إِْن  سوِل ملسو هيلع هللا ىلص:  الرَّ بَِقْوِل  امَلْقصوُد  ما   ٣

َيْغِرَسها، َفْلَيْغِرْسها«؟
تي َينَْبغي َأْن َيَتَحىّل ِبا الّتاِجُر يف جِتاَرتِِه، َكام َوَرَد يف احَلديِث الّثاين؟ َفُة الَّ ما الصِّ  4

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

ُ ثالثًا منها. َوَرَد يف األحاديِث الّسابَِقِة حثٌّ واِضٌح عىل ُطُرِق الَكْسِب احلَالِل، ُنَبنيِّ  1

٢  ُنوّضُح َدالَلُة ما حْتَتُه َخطٌّ يف ُكلٍّ مِمّا يأيت:

ْفىل. الَيُد الُعْليا أفَضُل من اليِد السُّ ب  الُم- كاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِده.  إِنَّ َنبِيَّ اهللِ داوَد -َعَلْيِه السَّ أ 

امَحُة يف التَّعاُمِل َمَع اآلَخريَن. َنْذُكُر َمواِقَف ُأْخرى ِمْن واِقِع حياتِنا َتَتَجىّل فيها السَّ  ٣

ُ رأَينا يف ُكلٍّ مِمّا يأيت:  ُنَبنيِّ  4

صاِحَبُة َمْشَغِل ِخياطٍة ُتعطي العاِمالِت ُأجوَرُهنَّ دوَن تأخرٍي. أ 

تاِجٌر يبيُع األثاَث َعىل َأَنه ِمْن َخَشِب الّزاِن، وهَو ليَس كذلَِك.   ب 

ٌل َيبيُع أْسامكًا فاِسدًة. ج  باِئٌع ُمَتَجوِّ

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

ما األُْسلوُب الَّذي ُتَثُِّلُه ِعباَرُة: »َفإِِن اْسَتطاَع َأاّل َتقوَم َحّتى َيْغِرَسها، َفْلَيْغِرْسها«؟  1

٢  َنْسَتْخِرُج ِمثاَلنْيِ عىل الطِّباِق ِمَن احَلديِث الّرابِع.

: ُد َنْوَع الّتابِِع الَّذي حْتَتُه َخطٌّ فيام يأيت، وُحْكَمُه اإلْعراِبَّ ٣  ُنَحدِّ

الُم- كاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِده. وإنَّ َنبِيَّ اهللِ داوَد -َعَلْيِه السَّ أ 

ُجِل بَِيِدِه، وُكلُّ َبْيٍع َمرْبوٍر. أطَيُب الكْسِب َعَمُل الرَّ ب 

َق ِمنُه.... ج   أَلَْن َيْغُدَو أَحُدكم َفَيْحَتطَِب عىل َظهِرِه، فَيَتَصدَّ
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الَقواِعد: التَّْمييُز

َتُه َخّط: َنْقَرُأ األَْمثَِلَة اآلتَِيَة، َوُنَدّقُق النَّظَر فيام حَتْ

امَلْجموَعُة األوىل: 

ْلِميَِّة ِعْشوَن َأْلفًا، َأْو َيزيدون.  شاَرَك يف امَلسرَيِة السِّ  1

بِْعُت ِرْطاًل َعَساًل.     ٢

َصَدَقُة الِفْطِر يف َرَمضاَن صاٌع َقْمحًا.    ٣

ّي.  َزَرْعُت دوُناًم َزْيتونًا ُقْرَب اجِلداِر الُعنرُْصِ  4

امَلْجموَعُة الّثانية: 

ِه احلَدُّ َبنْيَ اجِلدِّ َواللَِّعِب                   )أبو تّام( يف َحدِّ ْيُف َأْصَدُق إْنباًء ِمَن الُكُتِب   السَّ  1

راَعِة يف فَِلْسطني. األَْغواُر ِمْن َأْكَثِر األَرايض َصالِحَيًة لِلزِّ  ٢

َتها ُخطوٌط يف َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة األوىل، َوَجْدناها َنِكَرًة َمنْصوَبًة، ُتزيُل الُغموَض  تي حَتْ ْلنا الَكِلامِت الَّ إِذا َتَأمَّ
ِل ِعنَْد الَعَدِد )ِعشوَن(،  ها، َفَلِو اْنَتهِت اجلُْمَلُة الِفْعِليَُّة يف املِثاِل األَوَّ َواإِلْباَم َعْن َأْسامٍء َقْبَلها ُتَيُِّزها َعْن َغرْيِ
 ، ِه ِمَن األَْشياِء القابَِلِة لِْلَعدِّ َلَبِقَي امَلْعنى ناِقصًا، َومَلْ َنْفَهِم امَلْقصوَد، َفاْحتاَج هذا الَعَدُد إىِل اْسٍم ُيَميُِّزُه َعْن َغرْيِ

َوهذا االْسُم النَِّكَرُة امَلنْصوُب الَّذي ُيزيُل الُغموَض َواإِلْباَم َعِن اْسٍم َسَبَقُه ُيَسّمى َتْييزًا.

َأْو  )َوْزنًا،  َوِمْقدارًا  األَّوِل،  املِثاِل  )َعَددًا( يف  َلَوَجْدناها  التَّْمييَز،  َتْسبُِق  تي  الَّ األَْسامِء  النََّظَر يف  َأْمَعنّا  َوَلْو 
َكْياًل، َأْو ِمساَحًة( يف األَْمثَِلِة )٢-4(، َوُيَسّمى االْسُم الَّذي َيْسبُِق الّتْمييَز )امُلَميََّز(، َوُيْعَرُب َحَسَب َمْوِقِعِه يف 
ِر الّسامِلِ، َويف املِثاِل  ُه ُمْلَحٌق بَِجْمِع امُلَذكَّ اجلُْمَلِة؛ َفجاَء يف املِثاِل األَّوِل فاِعاًل َمْرفوعًا، َوَعالَمُة َرْفِعِه الواُو؛ ألَنَّ
الّثاين َمْفعوالً بِِه َمنْصوبًا، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه، َويف املِثاِل الّثالِِث َخرَبًا َمْرفوعًا، َوَعالَمُة 
َرْفِعِه الّضّمُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه، َويف املِثاِل الّرابِِع َمْفعوالً بِِه َمنْصوبًا، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه، 

َوُيَسّمى التَّمييُز الَّذي ُيزيُل اإِلْباَم َعْن َعَدٍد، َأْو ِمْقداٍر، َتييزًا َمْلفوظًا.
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ْلنا ِمثايَلِ امَلْجموَعِة الّثانَِيِة، َوَجْدنا الَكِلَمَتنْيِ )إِْنباًء، َصالِحَيًة(، َقْد َأزاَلتا اإِلْباَم َوالُغموَض َعْن  َوإِذا َتَأمَّ
ْيُف َأْصدُق، َلَوَجْدنا امَلْعنى ناِقصًا، َمَع َتاِم َأْركاِن  مُجَْلٍة سابَِقٍة لُِكلٍّ ِمنُْهام، َوَلْيَس َعْن َلْفٍظ بِذاتِِه؛ َفَلْو ُقْلنا: السَّ
ْيِف،  (، َوَكذلَِك احلاُل يف اجلُْمَلِة الّثانَِيِة )َأْكَثُر األَرايض(؛ لِذلَِك َوَجَب َتْييُز ِصْدِق السَّ اجلُْمَلِة )امُلْبَتَدأِ َواخلرََبِ

َوَكْثَرُة األَرايض باْسٍم َنِكَرٍة َبْعَدُها ُيزيُل اإِلْباَم َوالُغموَض، َوُيْعَرُب َتْييزًا. 

َأْو ِشْبَه  َأْو ِمْقدارًا،  ، َلَوَجْدنا َأنَّ امُلَميَّز َلْيَس اْساًم ُمْفَردًا )َلْيَس َعَددًا  َأْمَعنّا النََّظَر يف املِثاَلنْيِ الّسابَِقنْيِ َوَلْو 
ُيْعَرُف بَِتْمييِز  َأْكَثُر(، َوهذا ما  َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة األوىل، َبْل مُجَْلًة َحَوِت اْسَم َتفضيٍل )َأْصَدُق،  ِمْقداٍر(، َكام يف 

اجلُْمَلِة )امَلْلحوظ(.  

َنْسَتنْتُِج:

التَّْمييُز: اْسٌم َنِكَرٌة َمنْصوٌب ُيزيُل الُغموَض َواإِلْباَم َعْن اْسٍم َيْسبُِقُه، َأْو مُجَْلٍة َقْبَله.  1

التَّْمييُز َنْوعان:   ٢

امُلْفَرُد )امَلْلفوُظ(، َوَيكوُن امُلَميَُّز َقْبَلُه:    
َعَددًا )11- 99(، ِمْثَل: ِعنْدي ِعشوَن ِكتابًا يف األََدب. أ-  

ِمْقدارًا )َكْياًل، َوْزنًا، ِمساَحًة(، ِمْثَل: َنَقَل الُعاّمُل إىل امَلخازِن طنًّا َقْمحًا. ب- 
الّتْمييُز امَلْلحوُظ )اجلُْمَلُة(: ُيزيُل الُغموَض َعْن مُجَْلٍة َتْسبُِقُه، َقْد َتْشَتِمُل َعىل اْسِم َتْفضيٍل،    

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                                                          )التوبة: 97(  ِمْثُل َقْولِِه َتعاىل: 
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َنامِذُج ُمْعَرَبٌة: 

َمىض َعىل اْحتاِلِل فَِلْسطنَي َسْبعوَن َسنًَة.  1

ِر الّسامِل. ُه ُمْلَحٌق بَِجْمِع امُلَذكَّ فاِعٌل َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الواُو؛ ألَنَّ َسْبعوَن: 
َسنًَة: َتْييٌز َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه. 

يف امَلْكَتَبِة َثالثوَن حاسوبًا، َيْسَتْخِدُمها ِسّتوَن طالِبًا.  ٢
ِر الّسامِل. ُه ُمْلَحٌق بَِجْمِع امُلَذكَّ ٌر َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الواُو؛ ألَنَّ َثالثوَن: ُمْبَتَدٌأ ُمَؤخَّ

طالِبًا:  َتْييٌز َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه. 
ْعُت ِعْشيَن َتنََكًة َزْيتًا عىل امُلْحتاجني. َوزَّ  ٣

َتنََكًة: َتْييٌز َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه.  
َزْيتًا: َتْييٌز َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه.

ىئ  يئ   جب                            )الكهف: ٣4( قاَل َتعاىل:   4

ماالً: َتييٌز َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه.
الواو:  َحْرُف َعْطٍف َمْبنِيٌّ َعىل الَفْتِح، ال حَمَلَّ َل ُه ِمَن اإِلْعراب.

ُة الّظاِهَرة َعىل آِخِره.  مَّ : اْسٌم َمْعطوٌف َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ َأَعزُّ
َنَفرًا: َتييٌز َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه.

التَّْدريبات: 

ُ َنْوَع امُلَميَّز: ُ امُلَميََّز َوالتَّمييَز يف اجُلَمِل اآلتَِية، َوُنَبنيِّ الّتدريُب األّول: ُنَعنيِّ

قاَل َتعاىل:  ې   ى    ى  ائ  ائ                               )يوسف: 4(   1

َأْطَعْمُت ِحصاين صاعًا َشعريًا.  ٢

ْيُت ِذراعًا َحريرًا. اْشرَتَ  ٣

ْبُت لرِْتًا َحليبًا. رَشِ  4

فَِلْسطنُي َأْفَضُل الباِلِد ُمناخًا.   5
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َلٍة ُمناِسَبة: الّتدريُب الّثاين: َنْجَعُل ُكلَّ اْسٍم ِمَن األَْسامِء اآلتَِيِة َتْييزًا يف مُجْ

ة، ِشْعرًا. طالِب، َلْيمون، ِكتاب، َيْوم، فِضَّ

الّتدريُب الّثالِث: َنْقَرُأ الِفْقَرَة اآلتَِيَة، ُثمَّ ُنجيُب َعاّم َيليها ِمْن َأْسئَِلٍة:

ُعها َعىل اْثنَي  جِلاِرنا َمْزَرَعُة َأْبقاٍر، فيها اْثنَتاِن َوَأْربعوَن َبَقَرًة، ُتنْتُِج ُكلُّ َبَقَرٍة َأْرَبعنَي لرِْتًا َحليبًا َيْوِمّيًا، ُيَوزِّ
َر ِمَن النََّفقاِت،  َعَشَ حَماَّل لَِبْيِع احلَليِب َوُمنَْتجاتِِه، َوُيْطِعُم ُكلَّ َبَقَرٍة ِعْشيَن كيلو ِغرامًا تِْبنًا َوَعَلفًا، َولَِكْي ُيَوفِّ
ِم تِْسعنَي َأْلفًا؛  ُد امَلْزَرَعَة بَِثالثنَي كوبًا ماًء، َوَبَلَغْت َأْرباُحُه يف العاِم امُلنرَْصِ َزَرَع دوُنَمنْيِ َشعريًا، َوَحَفَر بِْئرًا ُتَزوِّ

ما َجَعَلها َأْكَثَر امَلزاِرِع ِرْبحًا يف امَلنْطَِقة. 

َنْسَتْخِرُج ِمثاالً َعىل ما َيْأيت:  1
َتْييٍز الْسٍم ُمْفَرٍد.   أ-  

َتْييٍز جِلُْمَلٍة. ب- 
  . َتُه َخطٌّ ُنْعِرُب ما حَتْ  ٢

التَّْعبري: 

ٍة ال َتْأُكُل مِمّا َتْزَرُع، َوال َتْلَبُس مِمّا َتْصنَُع«. َنْكُتُب َمقاالً بُِعنوان: »َوْيٌل ألُمَّ

69



)بديع الّزمان اهلمذايّن(

َبنْيَ َيَدي النَّّص:

 ، ماِن اهلََمذايِنُّ يف األََدِب الَعَرِبِّ ِة، َأْنَشَأُه َبديُع الزَّ ُب ِمَن الِقصَّ ، َيْقرَتِ امَلقاَمُة يف اْصطِالِح األَُدباِء: ِهَي َفنٌّ َنْثِريٌّ
ِل(. ُز َعىل َقضايا اْجتاِمِعيٍَّة، ِمْثِل الُكْدَيِة )التََّسوُّ َتْشَتِمُل َعىل حاِدَثٍة َوَقَعْت َمَع َبَطِلها، َأْو ملَِْن َيْروي َعنْه، َوُتَركِّ

ِمَن  َعَدٍد  َتوي َعىل  َوحَتْ ْجِع،  َوالسَّ َواجِلناِس،  َكالطِّباِق،  الَبديِعيَِّة،  األَْلواِن  اْستِْخداِم  بِاالْعتاِمِد َعىل  َوْتتاُز 
ْوِء َعىل َقِضيٍَّة ُمَعيَّنَة. الَفواِئِد، َواحِلَكِم، َوامَلواِعِظ، َوَيكوُن َهَدُفها األَسايِسُّ َتْسليَط الضَّ

َوَتدوُر َأْحداُث هِذِه امَلقاَمِة يف َمدينَِة امَلْوِصِل يف الِعراق، إِْذ َدَخَل َبَطُل امَلقاَمِة َوراويا َبْيتًا اْبُتِلَ َأْهُلُه بَِمْوِت 
ُه إىِل احلَياِة، ُثمَّ َينَْكِشُف َأْمُرُه َبْعَد َأْن َأَخَذ  ُه َطبيٌب باِرٌع، َيْسَتطيُع ِعالَج امَلريِض، َوَردَّ عي الَبَطُل َأنَّ صاِحبِِه، َوَيدَّ

ْيِل َعنُْهْم. ِعيًا َقْدَرَتُه َعىل َردِّ َخَطِر السَّ اهلَدايا ِمْن َأْهِل الَقْرَيِة، لَِيْهُرَب إىِل َقْرَيٍة ُأْخرى، َوحَيْتاَل َعىل َأْهِلها، ُمدَّ

الَوْحَدُة الثَّاِمنَُة
امَلقاَمُة امَلوِصلِيَُّة
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بِامْلَنِْزل،  ْمنا  َوَهَ امَلْوِصل،  ِمَن  َقَفْلنا  مَلّا  قاَل:  ِهشاٍم  ْبُن  عيسى  َثنا  حدَّ
ْحُل والّراِحلة، َجَرْت ِبَ احلُشاَشُة إىِل  َوُمِلَكْت َعَلْينا القافِلة، وُأِخَذ ِمنا الرَّ
َبْعِض ُقراها، َوَمعي اإِلْسَكنَْدريُّ َأبو الَفْتح، َفُقْلُت: َأْيَن َنْحُن ِمَن احليَلة؟ 
َفقاَل: َيْكفي اهلل، َوُدفِْعنا إىِل داٍر َقْد ماَت صاِحُبها، َوقاَمْت َنواِدُبا، واْحَتَفلْت 
َن  َنَشْ قد  ونِساٍء  ُجيوَبُْم،  الَفجيَعُة  ِت  َوَشقَّ قلوَبُْم،  اجلََزُع  َكوى  َقْد  بَِقْوٍم 
ْبَن ُصدوَرُهّن، َوجَدْدَن عقوَدُهّن، َيْلطِْمَن خدوَدُهّن، َفقاَل  شعوَرُهّن، َيْضِ
َوَدَخَل  َسْخَلٌة،  الَقطيِع  هذا  َويف  َنْخَلٌة،  واِد  السَّ َهذا  يف  َلنا   : اإِلْسَكنَْدريُّ
لُِيْغَسل،  ماُؤُه  َن  َوُسخِّ لُِينَْقل،  ْت ِعصاَبُته؛  ُشدَّ َوَقُد  امَليِِّت  إىِل  لَينُْظَر  الّداَر؛ 
ن، َوُحِفَرْت ُحْفَرُتُه؛ لُِيْدَفن،  َأْثواُبُه؛ ليَكفَّ وُهيَِّئ تابوُتُه؛ لُيْحَمل، َوخيَطْت 
َفَلاّم رآُه اإِلْسَكنَْدريُّ َأَخَذ َحْلَقه، َفَجسَّ ِعْرَقه، َفقال: يا َقْوم، اتَّقوا اهلل، ال 
ُمُه َمْفتوَح الَعْيننَْي،  َتٌة، َوَعَلتُه َسكَتٌة، وأنا ُأَسلِّ َتْدفِنوُه َفْهَو َحّي، وإِنَّام َعَرْتُه َبْ
ُجَل إِذا ماَت َبَرَد إِْبُطه،  َبْعَد َيْوَمنْي، َفقالوا: ِمْن َأْيَن َلَك َذلِك؟ َفقال: إِنَّ الرَّ
َفقالوا:  إِْبطِه،  َأْيدَيُْم يف  َفَجعلوا  ُه َحّي،  َأنَّ فَعِلْمُت  مَلَْسُتُه،  َقْد  ُجُل  الرَّ َوهذا 
األَْمُر عىل ما َذَكر، فاْفَعلوا َكام َأَمر، َوقاَم اإِلْسَكنَْدريُّ إىِل امَليِِّت، َفنََزَع ثياَبه، 
ْيَت، وَأْخىل َلُه الَبْيَت، َوقاَل:  ُثمَّ َشدَّ لُه الَعامِئَم، َوَعلََّق َعلْيِه َتاِئَم، وَألَعَقُه الزَّ
َوَقْد  ِعنِْدِه  ِمْن  َوَخَرَج  جُتيبوه،  َأنينًا َفال  َلُه  َسِمْعُتْم  َتْرَدعوه، وإْن  َدعوُه َوال 
، ِمْن ُكلِّ داٍر، واْنثاَلْت  ، َوَأَخَذْتنا امَلبارُّ ، بَِأنَّ امَليَِّت َقْد ُنِشَ ، واْنَتَشَ شاَع اخلرََبُ
ًة َوترِْبًا، واْمَتَل َرْحُلنا َأِقطًا  َعَلْينا اهلَدايا ِمْن ُكلِّ جاٍر، َحّتى َوِرَم كيُسنا فِضَّ
األََجُل  َحلَّ  َحّتى  َنِجْدها،  َفَلْم  اهلََرِب  يف  ُفْرَصًة  َننَْتِهَز  َأْن  َوَجَهْدنا  َوَتْرًا، 
: َهْل َسِمْعُتْم هِلَذا  امَلْضوُب، واْسُتنِْجَز الَوْعُد امَلْكذوُب، َفقاَل اإِلْسَكنَْدريُّ
ُمْذ  َت  َيُكْن َصوَّ مَلْ  إِْن  َفقاَل:  َفقالوا: ال،  َرْمزًا؟  ِمنُْه  َأْو رأْيُتْم  ِرْكزًا،  الَعليِل 
َأِمنُْتْم  َبْعُد َوْقُته، َدعوُه إىِل َغد، فإنَُّكْم إِذا َسِمْعُتْم َصْوَته،  َفَلْم جَيِْئ  فاَرْقُته، 
فوين أِلَْحتاَل يف ِعالِجه، وإِْصالِح ما َفَسَد ِمْن ِمزاِجه، َفقالوا:  َمْوَته، ُثمَّ َعرِّ
وِّ  ْبِح، واْنَتَشَ َجناُح الضَّ ْر ذلَِك َعْن َغد، قاَل: ال، َفَلاّم اْبَتَسَم َثْغُر الصُّ ال ُتَؤخِّ
َأْن  ُنِحبُّ  َوقالوا:  َأْزواجًا،  والنِّساُء  َأْفواجًا،  جاُل  الرِّ جاَءُه   ، اجلَوِّ ُأُفِق  يف 

احلُشاَشُة: َبِقيَُّة الّروح. 

َيْكفي اهللُ: أي َيْكفينا اهللُ َمؤوَنَة التََّكلُِّف 

يف احليَلة.

ُد  ُتَعدِّ تي  الَّ َوِهَي  ناِدَبة،  مَجُْع  َنواِدُبا: 

َأْوصاَف امَليِِّت ِعنَْد الُبكاِء َعَلْيِه. 

اجلََزُع: احلُْزُن الّشديد. 

ْأس.  ُجيوَبُْم: َجْيُب الَقميص: َمْدَخُل الرَّ

جَدْدَن: َقَطْعَن.

ِمْن  َيْبدو  الَّذي  الَكثرُي  النَّخيُل  واد:  السَّ

ُه َأْسَوُد، َوُقِصَد بِِه: اجلَْمُع الَكبرُي  َبعيٍد َكَأنَّ

ِمَن النّاس. 

ِت َذْقِن امَليِِّت إىِل  ِعصاَبُته: ما ُيَشدُّ ِمْن حَتْ

َأْعىل َرْأِسه. 

لَِدْفِع  ُق  ُيَعلَّ ما  َوِهَي  َتيَمة،  مَجُْع  َتاِئم: 

، َواحلََسِد. الَعنْيِ

َأنني: َصْوُت امَلريض.

الُت، َواهِلبات.  ة، َوِهَي الصِّ : مَجُْع َمرَبَّ امَلبارُّ

اْنثاَلْت: اْناَلْت، َواْنَصبَّْت.

َوِرَم ِكيُسنا: اْنَتَفَخ؛ لَِكْثَرِة ما ُوِضَع فيه.

َحّتى  ُد  جُيَمَّ ٌض  حُمَمَّ َلَبٌن  )مَجيد(:  َأِقط 

َيْسَتْحِجَر، َوُيْطَبَخ، َأْو ُيْطَبَخ بِه. 

اْسُتنِْجَز: جاَء َوْقُت إِْنجاِزه. 

ِرْكز: َصْوٌت َخِفّي.

ِعالِجِه  يف  َق  ألَُدقِّ ِعالِجِه:  يف  أِلَْحتاَل 

َحّتى َيْشفى.
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ُثمَّ  إَِلْيه،  بِنا  َفقاَل اإِلْسَكنَْدرّي: قوموا  َوَتَدَع القاَل والقيل،  الَعليل،  َتْشفَي 
َحَدَر التَّامِئَم َعْن َيِده، َوَحلَّ الَعامِئَم عْن َجَسِده، َوقال: َأنيموُه عىل َوْجِهِه، 
َفُأنيم، ُثمَّ قاَل: َأقيموُه عىل ِرْجَلْيه، َفُأقيم، ُثمَّ قاَل: َخّلوا َعْن َيَدْيه، َفَسَقَط 
فأَخَذُه  ُأْحييه؟  َكْيَف  َميٌِّت،  هو  َوقال:  بِفيِه،  اإِلْسَكنَْدريُّ  َوَطنَّ  راسيًا، 
اجلُّف، َوَمَلَكْتُه األَُكّف، َوصاَر إِذا ُرفَِعْت َعنُْه َيد، َوَقَعْت َعَلْيِه ُأْخرى، ُثمَّ 
واد،  َشفرِي  عىل  َقْريًة  َأَتْينا  َحتى  هاِربني،  فاْنَسلْلنا  امَليِّت،  بَِتْجهيِز  َتشاَغلوا 
َيْمِلُكُهم ُغْمُض اللَّْيل،  َيَتَحيَُّفها، وَأْهُلها مْغَتّموَن ال  ُفها، واملاُء  ْيُل ُيَطرِّ السَّ
َته،  : يا َقْوُم، َأنا َأْكفيكْم َهذا املاَء َوَمَعرَّ ْيل، َفقاَل اإِلْسَكنَْدريُّ ِمْن َخْشَيِة السَّ
موا َأْمرًا دوين، َفقالوا: وما  َته، فأطيعوين، وال ُترْبِ وَأُردُّ َعْن هذِه الَقْرَيِة َمَضَّ
َأْمُرك؟ َفقاَل: اْذَبحوا يف جَمْرى َهذا املاِء َبَقَرًة َصْفراَء، َوأتوين بِجاريٍة َعْذراَء، 
ْحراِء،  الصَّ َهِذِه  إىِل  املاِء،  ِعنان هذا  َعنُْكْم  َيْثِن اهللُ   ، َرْكَعَتنْيِ َخْلفي  َوَصّلوا 
الَبَقَرة،  َفَذَبحوا  َنْفَعُل َذلِك،  َعَلْيُكْم َحالل، قالوا:  َفَدمي  َينَْثِن املاُء،  مَلْ  فإْن 
اْحَفظوا  َقْوم،  يا  َوقال:  ُيَصّليِهام،  ْكَعَتنْيِ  الرَّ إىِل  َوقاَم  اجلارية،  جوُه  َوَزوَّ
جوِد  السُّ َأْو يف  َهْفٌو،  كوِع  الرُّ َأْو يف  َكْبٌو،  القياِم  ِمنُْكْم يف  َيَقْع  الَ  َأْنُفَسُكْم، 
َعَمُلنا  َوَذَهَب  عاطِاًل،  َأَمُلنا  َخَرَج  َسَهْونا  َفَمتى  َلْغو،  الُقعوِد  يف  َأْو  َسْهو، 
األوىل،  ْكَعِة  لِْلرَّ َوقاَم  َطويَلة،  َفَمساَفُتُهام  ْكَعَتنِي،  الرَّ َعىل  واْصرِبوا  باطِاًل، 
َظنّوا  َحّتى  َوَسَجد؛  ْلع،  الضِّ َوَجَع  َشَكوا  َحّتى  اجِلْذع؛  اْنتِصاَب  فاْنَتَصَب 
َ لِْلُجلوِس، ُثمَّ عاَد إىِل  ؤوِس، َحّتى َكربَّ ُه َقْد َهَجَد، وملْ َيْشُجعوا لَِرْفِع الرُّ َأنَّ
، فأَخْذنا الوادي، َوَتَرْكنا الَقْوَم ساِجدين، الَ َنْعَلُم  ْجَدِة الّثانَِيِة، وأْومأ إيَِلَّ السَّ

ْهُر ِبِْم، فأْنشأ َأبو الَفْتِح يقول: ما َصنََع الدَّ

ِمْثلـي اهللُ  ُيْبِعُد  َأْينـا؟الَ  ِمْثِلَ  ــَن  وأْي

َقـــْوٍم َغـْفـــَلُة  بِاهْلَُوْينــا!هللِ  َغنِْمُتهــا 

َعَلْيِهْم َخرْيًا  َوَمْينااْكَتْلُت  زورًا  َوِكْلُت 

َحَدَر: َأْنَزَل.

راِسيًا: ثابِتًا. 

: الَعَدُد الَكبرُي ِمَن النّاس. اجلُفُّ

ِة الوادي.  َشفرِي واٍد: َأعىل حافَّ

ُفها: َيسرُي يف َطّرفِها. ُيَطرِّ

َيَتَحيَُّفها: ُينِْقُصها ِمْن َنواحيها.

َتُه: َأذاه.        َمَعرَّ

موا: ُتَؤيِّدوا. ُترْبِ

َكبٌو: َخَطٌأ.

واب. َهْفٌو: اْنِحراٌف َعِن الصَّ

َهَجَد: ناَم.

َيْشُجعوا: جَيُْرؤوا.

َأْومَأ: َأشاَر.         

ْهُل. اهلَُوْينا: األَْمُر السَّ

اْكتاَل: َتَوىّل الَكْيَل بِنَْفِسه.   

ه. كاَل: َوَزَن لَِغرْيِ

الّزور: الباطِل.         

امَلنْي: الَكِذب. 
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

حيَحِة فيام َيْأيت:  َنَضُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإِلجاَبِة الصَّ  1
ما َمْعنى َكِلَمِة )َقَفْلنا( يف ِعباَرِة: )مَلّا َقَفْلنا ِمَن امَلْوِصِل، َجَرْت ِبَ احلُشاَشُة(؟ أ 

َهَرْبنا.  -4 ْينا.     اْشرَتَ  -٣ َرِكْبنا.      -٢ َرَجْعنا.       -1
ِت الَفِجيَعُة ُجيوَبُْم«؟ َعالَم َتُدلُّ ِعباَرُة: »َوَشقَّ ب 

َعىل احلُْزن.  -4 َعىل الِغنى.     -٣ َعىل الَفْقر.     -٢ َعىل اخلَْوف.     -1
َكْيَف حاَوَل َأبو الَفْتِح اإلْسَكنَْدِريُّ إِْقناَع النّاِس َأنَّ َميَِّتُهْم ما زاَل َحّيًا؟  ٢

يف امَلقاَمِة امَلْوِصِليَِّة حيَلتاِن، ُنَبيِّنُهام.  ٣
نا ِمْن ذلِك؟ اْسَتطاَع َأبو الَفْتِح اإِلْسَكنَْدِريُّ َوعيسى ْبُن ِهشاٍم اإِلْفالَت ِمْن َأْهِل الَقْرَيِة الّثانَِيِة، َكْيَف َتَكَّ  4

ُحها يف هِذِه امَلقاَمة. ، ُنَوضِّ ُة هَلا َعناِصُ امَلقاَمُة َكام الِقصَّ  5

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

ُيْظِهُر اإِلْسَكنَْدِريُّ َبراَعًة يف اْستِْخداِم احليَلِة يف َسبيِل الَعْيش:  1
ُ َعْن َرْأِينا يف هذا النََّمِط ِمْن َكْسِب الَعْيش. ُنَعربِّ أ 

َهْل جَتُِد يف جُمَْتَمِعنا َمْن َيْلَجُأ إىِل هذا النََّمِط؟ َمَع التَّْمثيِل بِحاِدَثة. ب 
ُح َوساِئَل ملُِواَجَهِة امُلْحتالنَي يف جُمَْتَمِعنا. َنْقرَتِ ج 

ُل َعىل ذلَِك ِمَن النَّّص. كاِء َوالِفْطنَِة، ُنَدلِّ اْمتاَز اإِلْسَكنَْدِريُّ بِالذَّ  ٢
الة؟ ُرْؤ َأْهُل الَقْرَيِة الّثانَِيِة َعىل َقْطِع الصَّ مِلَ مَلْ جَيْ  ٣

ماذا َقَصَد الكاتُِب بَِقْولِِه: »ال َيْمِلُكُهم ُغْمُض اللَّْيل«؟  4
َمها اإِلْسالُم، َنْذُكُرها. يف امَلقاَمِة إشاَرٌة إىِل عاَدٍة جاِهِليٍَّة َحرَّ  5

ِة بَِخصاِئَص َفنِّيٍَّة، َنْذُكُرها. ها ِمَن الُفنوِن النَّْثِريَّ َتْتاُز امَلقاَمُة َعْن َغرْيِ  6

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

َن الَبديِعيَّ امُلناِسَب لِْلُجْمَلِة امُلقابَِلة: َنْختاُر ِمْن َبنْيِ األَْقواِس امُلَحسِّ  1
)َسْجع، طِباق، َتراُدف( واِد َنْخَلٌة، َويف هذا الَقطيِع َسْخَلٌة.    َلنا يف هذا السَّ أ 

)َسْجع، ُمقاَبَلة، َتراُدف(  َوصاَر إِذا ُرفَِعْت َعنُْه َيد، َوَقَعْت َعَلْيِه ُأْخرى.     ب 
)َسْجع، طِباق، َتراُدف(  كوِع َهْفٌو.    ال َيَقُع ِمنُْكْم يف الِقياِم َكْبٌو، َأْو يف الرُّ ج 

رًا بَِأْلفاِظ الُقْرآِن الَكريِم، َنْسَتْخِرُج َبْعضًا ِمْن تِْلَك األَْلفاظ. َنْلَمُح يف امَلقاَمِة َتَأثُّ  ٢
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ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ

َة َفْتُح َعّموِريَّ

)أبو تّام(

َبنْيَ َيَدي النَّّص:

ة عاَم )188هـ(،  َأبو َتّام: ُهَو الّشاِعُر َحبيُب ْبُن َأْوس الّطاِئّي، َأَحُد ُأمراِء الَبياِن، ُولَِد يف َقْرَيِة جاِسَم يف سوريَّ
َ َسنََة )٢٣1هـ(. ِه. كاَن َفصيحًا ُحْلَو الَكالم. ُتُويفِّ َمُه َعىل ُشَعراِء َعرْصِ َواْسَتْقَدَمُه امُلْعَتِصُم إىِل َبْغداَد، َوَقدَّ

َأنَّ  امُلْعَتِصِم  َتناهى إىِل َمساِمِع  َبْعَدما  َة،  َفْتَح َعّموِريَّ ِمْن ِشْعِر احلاَمَسِة، َتِصُف  َأْيدينا  َبنْيَ  تي  الَّ َوالَقصيَدُة 
َة  ْبِي َواإِلهاَنِة َوالتَّْحقرِي، َفَهَتَفْت )واُمْعَتِصامه!(، َفَأْقَسَم َأْن َيْفَتَح ِحْصَن َعّموِريَّ َضْت لِلسَّ ًة َتَعرَّ اْمَرَأًة َعَربِيًَّة ُحرَّ
منَي  ، اْنتِقامًا هِلِذِه امَلْرَأِة، َوَرْفعًا لِلظُّْلم، ُرْغَم َتنَبُِّؤ امُلنَجِّ امَلنيَع يف ُتْرِكّيا احلالِيَِّة، َمْسَقَط َرْأِس اإِلْمرباطوِر الّرومايِنّ

َوالَعّرافنَي َأنَّ النَّرْصَ َلْن َيكوَن َحليَفُه.

َر ُبطوالِت امُلْعَتِصِم َوُجنوِدِه فيها، َوما َأْحَدَثُه  َوكاَن َأبو َتّاٍم ُمرافِقًا لِْلَجْيِش الفاتِِح، َفَوَصَف امَلْعَرَكَة، َوَصوَّ
ألَْحداِث  َتأريًا  بَِوْصِفها  تارِييٌَّة،  يٌَّة  َأَهِّ َولِْلَقصيَدِة  امُلْسِلَمِة.  الَعَربِيَِّة  لِْلَمْرَأِة  اْنتِقامًا  َوَتْدمرٍي،  َحْرٍق  ِمْن  فيها 

امَلْعَرَكِة َوجُمَْرياهِتا.
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ِه: َشْفَرتِِه. َحدِّ

. : احلاِجُز َبنْيَ َشْيَئنْيِ احلَدُّ
يوف. فائِح: مَجُْع َصفيَحة، َوِهَي السُّ الصَّ
حائِف: مَجُْع َصحيَفة، َوِهَي الُكُتب. الصَّ

يوف.  ُمتون: مَجُْع َمْتن، َوِهَي َظْهُر السُّ
ماح.   ُشُهُب األَْرماِح: َأِسنَُّة الرِّ

اخلَميساِن: اجلَْيشاِن.
تي  الَّ ْبَعُة  السَّ الَكواِكُب  ُهب:  الشُّ ْبَعُة  السَّ

موَن يف َأْخباِرِهْم.  اْسَتنََد إَِلْيها امُلنَجِّ
امَلالبُس  َوِهــَي  َقشيب،  مَجُْع  الُقُشب: 

اجلَديَدُة اجلَميَلة.
تي  الَّ النّوق  َوِهَي  حافِل،  مَجُْع  ل:  ُحفَّ

اْمَتَلَت َأرْضاُعها بِاللََّبن.

َمْعسوَلة: ُحْلوة َكالَعَسل.
احلََلب: ما ُحِلَب ِمَن اللََّبن.

يُل الَّذي ال َضْوَء فيه. بيُم اللَّيِل: اللَّ
ُبُه إىِل اهلل. ُمْرَتِغب: َيْرَغُب فيام ُيَقرِّ

َينَْهد: َينَْهض.

ى:  ى: آساد: مَجُْع َأَسد، َوالشَّ آساُد الشَّ
َمْوِضٌع َكْثرُي األُْسد. 

َسْعيَك: َعَملَك.
ُجْرثوَمة: َأْصل.

الّراحة: االْرتِياح.

َبنو األْصَفر: الّروم.
املِْمراض: َكثريو امَلَرض.

الُكُتِب1- ِمَن  إِْنباًء  َأْصَدُق  ْيُف  َواللَِّعِبالسَّ اجِلدِّ  َبنْيَ  احلَدُّ  ِه  َحدِّ يف 

حاِئِف يف٢- فاِئِح ال سوُد الصَّ َيِببيُض الصَّ َوالرِّ كِّ  الشَّ َجالُء  ُمتوِنِنَّ 

الَِمَعًة٣- األَْرماِح  ُشُهِب  يف  ُهِبَوالِعْلُم  ْبَعةِ الشُّ َبنْيَ اخلَميَسنْيِ ال يف السَّ

َوما4- النُّجوُم  َأْيَن  َبْل  واَيُة  الرِّ صاغوه ِمْن ُزْخُرٍف فيها َوِمْن َكِذِبأْيَن 

بِِه5- حُييَط  َأْن  َتعاىل  الُفتوِح  ْعِر َأْو َنْثٌر ِمَن اخلَُطِبَفْتُح  َنْظٌم ِمَن الشِّ

َلُه6- ــامِء  الــسَّ ــواُب  َأْبـ َتَفتَُّح  الُقُشِبَفْتٌح  َأْثواِبا  األرُض يف  ُز  َوَترْبُ

َفْت7- اْنرَصَ َة  َعّموريَّ َوْقَعِة  َيْوَم  اًل َمْعسوَلَة احلَـَلِبيا  ِمنَْك امُلنى ُحفَّ

ِبا8- امُلْؤِمننَي  ــرَي  َأم َتــَرْكــَت  ْخِر َواخلََشِبَلَقْد  لِلنّاِر َيْومًا َذليَل الصَّ

اللََّهِبغاَدْرَت فيها َبيَم اللَّيِل َوهَو ُضًحى9- ِمَن  ُصْبٌح  َوْسَطها  ُه  َيُشلُّ

ُمنَْتِقـــِم1٠- باهللِ  ُمْعَتِصـــٍم  ُمْرَتِغـــِبَتْدبيـــُر  اهللِ  يف  ُمْرَتِقـــٍب  هللِ 

َبَلٍد11- إىِل  َينَْهْد  ومَلْ  َقْومًا  َيْغُز  ُعِبمَلْ  الرُّ ِمـَن  َجْيٌش  َمُه  َتَقدَّ إاِّل 

َمها1٢- َفَهدَّ ُبْرَجْيها  اهللُ  بِــَك  ُيِصِبَرمــى  مَلْ  اهللِ  َغرْيُ  بَِك  َرمى  َوَلْو 

ى َنِضَجْت1٣- ُجلوُدُهْم َقْبَل ُنْضِج الّتنِي َوالِعنَِبتِْسعوَن َأْلفًا َكآساِد الشَّ

َعْن14- َسْعَيَك  اهللُ  جازى  اهللِ  ُجْرثوَمِة الّديِن َواإِلْسالِم َواحلََسِبَخِليَفَة 

َتَرها15- َفَلْم  الُكرْبى  بِالّراَحِة  َت  التََّعِبَبرُصْ ِمَن  ِجْسٍ  َعىل  إاِّل  ُتناُل 

ِبا16- َت  ــرِصْ ُن الــاّليت  أّياِمَك  النََّسِبفَبنْيَ  ــَرُب  َأْق َبــْدٍر  أّيــاِم  َوَبــنَي 

ُصْفَر الُوجوِه َوَجلَّْت َأْوُجُه الَعَرِبَأْبَقْت َبني األَْصَفِر املِْمراِض كاْسِمِهُم17-
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

حيَحِة فيام َيْأيت:  َنَضُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإِلجاَبِة الصَّ  1

َة؟ َمِن اخلَليَفُة الَعبايِسُّ الَّذي َفَتَح َعّموِريَّ أ 

َأبو َجْعَفِر امَلنْصور.  -4 شيد.    هاروُن الرَّ  -٣ امُلْسَتْعِصم.    -٢ امُلْعَتِصم.    -1
ى؟ َمِن امَلقصوُد بِآساِد الشَّ ب 

مون. امُلنَجِّ  -4 ُأسوُد الغاَبة.     -٣ َجْيُش الّروم.     -٢ َجْيُش امُلْسِلمني.     -1
ُعِب؟ َمُه َجْيٌش ِمَن الرُّ ما َدالَلُة َقْوِل الّشاِعِر: مَلْ َيْغُز َقْومًا ومَلْ َينَْهْد إىل َبَلٍد     إاّل َتـَقدَّ ج 

ْعِب َعىل الّشاِعِر َأْثناِء َتْغطَِيتِِه َأْحداَث امَلْعَرَكة.    َسْيَطَرُة اخلَْوِف َوالرُّ  -1
َجْيُش امُلْعَتِصِم ُيْرِعُب األَْعداَء َقْبَل ُوصولِه.   -٢

ويِع امُلْسِلمنَي َوَتْعذيبِِهْم. حاِكُم الّروِم َيقوُم برَِتْ  -٣
ذيِر اخلَليَفِة ِمْن َخْوِض امَلْعَرَكة. منَي َدَفَعُهْم إىِل حَتْ َخْوُف امُلنَجِّ  -4

منَي؟ ُد َنتيَجَة امَلْعَرَكِة َحَسَب َرْأِي ُكلٍّ ِمَن: الّشاِعِر، َوامُلنَجِّ ما الَّذي حُيَدِّ  ٢

َوَصَف الّشاِعُر اخلَليَفَة امُلْعَتِصَم بِِصفاٍت َكثرَيٍة، َنْذُكُر َثالثًا ِمنْها.  ٣
َبَرَزْت يف الَقصيَدِة َعواطُِف َعديَدٌة، َنْذُكُر اْثنََتنْيِ ِمنْها.  4

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

َأيُّ َأبياِت الَقصيَدِة ُيشرُي إىِل امَلعاين اآلتَِية:  1

َة َنرْصٌ ِمَن اهللِ َوْحَده. َفْتُح َعّموِريَّ أ 

عاُء لِْلَخليَفِة َأْن جُياِزَيُه اهللُ َخرْيًا. الدُّ ب 

امُء ُتباِرُك َفْتَح َعّموِريَّة. السَّ ج 

مني. ْخِرَيُة ِمَن امُلنَجِّ ُم َوالسُّ التََّهكُّ د 

َة ُيْشبُِه اْنتِصاَرُهْم يف َمْعَرَكِة َبْدر. اْنتِصاُر امُلْسِلمنَي يف َمْعَرَكِة َعّموِريَّ ـ  ه
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ُح مَجاَل التَّْصويِر يف األَْبياِت اآلتَِية: ُنَوضِّ  ٢

َلُهأ ــامِء  الــسَّ ــواُب  َأْبـ َتَفتَُّح  الُقُشِبَفْتٌح  َأْثواِبا  األرُض يف  ُز  َوَترْبُ

َفْتب اْنرَصَ َة  َعّموريَّ َوْقَعِة  َيْوَم  اًل َمْعسوَلَة احلَـَلِبيا  ِمنَْك امُلنى ُحفَّ

َبَلٍدج إىِل  َينَْهْد  ومَلْ  َقْومًا  َيْغُز  ُعِبمَلْ  الرُّ ِمـَن  َجْيٌش  َمُه  َتَقدَّ إاِّل 

ْونِيَُّة لِـُكلٍّ مِمّا َيْأيت:  الَلُة اللَّ ما الدَّ  ٣
حاِئف، ُصْفُر الُوجوه؟ بيض الّصفاِئح، سوُد الصَّ

ْعِي؛ ألَنَّ الّراَحَة ال َتكوُن إاِّل َبْعَد طوِل َتَعٍب، ُنشرُي إىل هذا الَبْيت.  يف الَقصيَدِة َحثٌّ َعىل الَعَمِل َوالسَّ  4
ِة اإِلْسالِميَِّة َزَمَن امُلْعَتِصِم، َوحاهِلا هِذِه األَّيام. ُنواِزُن َبنْيَ حاِل األُمَّ  5

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت: ُن الَبديِعيُّ فيام حَتْ ما امُلَحسِّ  1

الُكُتِبأ ِمَن  إِْنباًء  َأْصَدُق  ْيُف  َواللَِّعِبالسَّ اجِلدِّ  َبنْيَ  احلَدُّ  َحّدِه  يف 

حاِئِف يفب فاِئِح ال سوُد الصَّ َيِببيُض الصَّ َوالرِّ كِّ  الشَّ َجالُء  ُمتوِنِنَّ 

ُد األَسامِء اآلتَِيِة: ما جُمَرَّ  ٢

الِمَعة، مِمْراض، ِرواَية؟ 
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الَقواِعد: الَعَدُد )١(

َنْقَرُأ األمثلَة اآلتيَة، وندّقُق النّظَر فيام حتَتُه َخّط:
امَلْجموَعُة األوىل:

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ                         )احلاّقة: 14( قاَل َتعاىل:   1

ْحَلِة َدليٌل واِحٌد. لِلرِّ  ٢

َشِهَد َرُجالِن اْثناِن َعىل َعْقِد الَبْيِع.  ٣

ّثاِن َعىل اإِلْخالِص يف الَعَمِل. َتنْيِ اْثنََتنْيِ حَتُ َقَرْأُت ِقصَّ  4

امَلْجموَعُة الّثانية:

)احلاقة:7( ائ  ەئ     ۇئ  ۇئ                  قاَل َتعاىل:   1

قاَل َبّشاُر ْبُن ُبْرد:   ٢

ْيِت َتُصبُّ اخلَــلَّ بِالزَّ ـُة الَبْيــِت   َرباَبُة َربَّ
ْوِت َوديٌك َحَسُن الصَّ هَلا َعْشُ َدجاجاٍت  
ِة َأْعوام. َحِفْظُت َصحيَح الُبخاِريِّ يف َعْشَ  ٣

    
( َأْعداٌد،  َتها ُخطوٌط يف َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة األوىل )واِحَدًة، واِحٌد، اْثناِن، اْثنََتنْيِ تي حَتْ      ُنالِحُظ َأنَّ الَكِلامِت الَّ
َوَأنَّ هِذِه األَْعداَد َتُعدُّ َأْسامًء جاَءْت َقْبَلها، َوُيْطَلُق َعىل ُكلِّ اْسٍم ِمْن هِذِه األَْسامِء )امَلْعدود(، َوَلْو َنَظْرَت إىِل 
ِمْن   ) َتنْيِ َوِقصَّ َوَرُجالِن،  َوَدليٌل،  ًة،  )َدكَّ امَلْعدوِد  َمَع  َتطاَبقا   )٢ ،1( الَعَدَدْيِن  َلَوَجْدنا  ُكلِّها،  الّسابَِقِة  األَْمثَِلِة 

ُر، َوامُلَؤنَُّث(؛ َفالَعَدداِن )1، ٢( ُيطابِقاِن امَلْعدوَد داِئاًم. َحْيُث اجِلنُْس )امُلَذكَّ
)َلياٍل،  َمْعدوَدْياِم  خاَلفا  َقْد  ِل،  األَوَّ املِثاِل  يف   )8  ،7( الَعَدَدْيِن  َأنَّ  الّثانَِيِة،  امَلْجموَعِة  َأْمثَِلِة  يف  َوُنالِحُظ 
امُلَؤنَِّث،  امَلْعدوِد  َمَع  ُر  امُلَذكَّ الَعَدُد  َفجاَء  َيْوم(،  )َلْيَلة،  امُلْفَرِد  إىِل  بِالنََّظِر  َوالتَّْأنيُث،  التَّْذكرُي،  َحْيُث  ِمْن  َأّياٍم(، 
َبْعَدُها  امَلْعدوُد  َتنَْطبُِق َعىل األَْعداِد )٣-9(، َوَيكوُن  القاِعَدُة  ِر، َوهِذِه  امُلَذكَّ امَلْعدوِد  َمَع  امُلَؤنَُّث  الَعَدُد  َوجاَء 

مَجْعًا، َوُيْعَرُب ُمضافًا إَِلْيِه جَمْرورًا.
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رًا َمَع  ( جاَء ُمَذكَّ َوِعنَْد إِْمعاِن النََّظِر يف املِثاَلنْيِ الّثاين َوالّثالِِث ِمَن امَلجموَعِة َنْفِسها، ُنالِحُظ َأنَّ الَعَدَد )َعْشُ
ِر  ِة( َمَع امَلْعدوِد امُلَذكَّ ثًا )َعَشَ امَلْعدوِد امُلَؤنَِّث )َدجاجاٍت(، َحْيُث خاَلَف الَعَدُد امَلْعدوَد. َوجاَء يف املِثاِل الّثالِِث ُمَؤنَّ

ٍب َمَع َعَدٍد آَخَر. )َأْعواٍم(، َحْيُث خاَلَف الَعَدُد امَلْعدوَد؛ ألَنَّ الَعَدَد )1٠( ُيالُِف امَلْعدوَد إِذا كاَن ُمْفَردًا َغرْيَ ُمَركَّ

َنْسَتنْتُِج:

 . ْيُت َقَلاًم واِحدًا، َوِمْسَطَرَتنْيِ اْثنََتنْيِ ُيطابُِق الَعدداِن )1، ٢( امَلْعدوَد داِئاًم يف اجِلنِْس، ِمْثُل: اْشرَتَ  1

َوُيْعَرُب  ُكُتٍب،  َوِستََّة  ِرواياٍت،  َثالَث  َقَرْأُت  ِمْثُل:  اجِلنِْس،  داِئاًم يف  امَلْعدوَد  األَْعداُد )٣-9(  ُتالُِف   ٢

امَلْعدوُد َبْعَدها ُمضافًا إَِلْيِه. 
بًا، َوُيْعَرُب ما َبْعَدُه َتييزًا، ِمْثل َقْولِِه  الَعَدُد )1٠( ُيالُِف امَلْعدوَد إِذا كاَن ُمْفَردًا، ويطابُقُه إِذا كاَن ُمَركَّ  ٣

ې   ى    ى  ائ  ائ )يوسف: 4(، َوُيْعَرُب امَلْعدوُد َبْعَدُه ُمضافًا إَِلْيِه، ِمْثل: َصىّل يف امَلْسِجِد  َتعاىل: 
ُة ِرجاٍل.  األَْقىص َعْشُ نِساٍء، َوَعَشَ
ُيْعَرُب الَعَدُد َوْفَق َمْوِقِعِه يف اجلُْمَلة.  4

ثًا، َكام يف َقْولِنا: َعْشُ نِساٍء، َوُتْفَتُح الّشنُي إِذا كاَن  ة( إِذا كاَن امَلْعدوُد ُمَؤنَّ ُن الّشنُي يف َكِلَمِة )َعْشَ ُتَسكَّ  5

ُة ِرجاٍل. رًا، َكام يف َقْولِنا: َعَشَ امَلْعدوُد ُمَذكَّ
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َنامِذُج ُمْعَرَبٌة: 

)البقرة: 16٣( ی      حئ مئ ىئ يئ    جب  حب               قاَل َتعاىل:   1

ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره.  مَّ إِلٌه: َخرَبٌ َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ
ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره. مَّ واحد:  َنْعٌت َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ

)التوبة: ٢( ڀ  ڀ  ڀ  ٺ                        قاَل َتعاىل:   ٢

ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره. ِه الَكْسَ  أشُهر: ُمضاٌف إَِلْيِه جَمْروٌر، َوَعالمة َجرِّ
َة آالِف ديناٍر ُأْرُديِنٍّ َفَقْط.  يِِّد خالٍِد َعَشَ اْدَفعوا ألَْمِر السَّ  ٣

َة: َمْفعوٌل بِِه َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف. َعَشَ
ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره.  ِه الَكْسَ آالِف:  ُمضاٌف إَِلْيِه جَمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ

التَّْدريبات: 

ْبط: الّتدريُب األّول: َنَضُع َمْعدودًا ُمناِسبًا َبْعَد ُكلِّ َعَدٍد فيام َيْأيت، َمَع الضَّ

ْيُت ِمَن امَلْكَتَبِة َثالَث ...........، َوَخَْسَة .............  اْشرَتَ  1

َلنا يف الفالوَجِة َأْرَبَعُة ...........، َزَرْعنا فيها تِْسَع ............   ٢

يف الُفروِع املِْهنِيَِّة الَيْوَم َثامين ...........، َوَنْأُمُل َأْن ُتْصبَِح العاَم القاِدَم اْثنَي َعَشَ .........  ٣

َل األَْعداَد اآلتَِيَة إىِل َأْحُرٍف، ُمراعنَي َضْبَط الَعَدِد َوامَلْعدوِد: الّتدريُب الّثاين: ُنَحوِّ

( )1٠ َسنَة(، َو)6 َشْهر(، َو)5 َيْوم(. ْت ِخالَفُة ُعَمَر ْبِن اخلَّطاِب ) اْسَتَمرَّ  1

يل )4 َأخ(، َو)6 ُأْخت(.  ٢

( َوُعُمُرُه )6٣ َسنَة(. سوُل ) َ الرَّ ُتُويفِّ  ٣
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ُبا: الّتدريُب الّثالِث: َنْسَتْخِرُج األَْخطاَء الواِرَدَة يف اجُلَمِل اآلتَِيِة، َوُنَصوِّ

َمِة لَِدْعِم الِقراَءِة. َحَصْلُت َعىل اْثننَْيِ ِمَن اجلَواِئِز امُلَقدَّ  1

َع امُلْحِسُن َخَْس ُطرودًا َعىل َخِْس ُفَقراَء يف َرَمضاَن. َوزَّ  ٢

قاٍت.  َة طالباٍت ُمَتَفوِّ كاَفَأِت امُلديَرُة َعْشَ  ٣

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت: الّتدريُب الّرابِع: ُنْعِرُب ما حَتْ

ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ         )يوسف:4٣( قاَل َتعاىل:   1

ثالثُة أصحاٍب: فؤاٌد مشّيٌع        وأبيُض إصليٌت وصفراُء عيطُل               )الّشنفرى(  ٢

81



)فريق الّتأليف(

َبنْيَ َيَدي النَّّص:

َتعاَقَبْت  َفَقْد  ِة،  األََثِريَّ فَِلسطنَي  ُكنوِز  َأَحَد  ُتَعدُّ  ناُبُلَس،  َمدينَِة  َغْرِب  َشامَل  َتَقُع  فَِلسطينّيٌة  َبْلَدٌة  َسْبَسْطَية 
. ة، كاَن َأْبَرَزها الَعرْصُ الّرومايِنّ َعَلْيها ُعصوٌر َوَثقافاٌت ِعدَّ

الَوْحَدُة التَّاِسَعُة
فنُي َسَبْسطيُة...الَكنُْز الدَّ
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الباَعِة  َوَأْصواِت  امَلصانِِع،  ُدخاِن  َوُسُحِب  امَلدينَِة،  َضْوضاِء  َعْن  َبعيدًا 
َغْرِب  َشامل  َجَبِليٍَّة  ِسْلِسَلٍة  َوَسَط  ٍة  َتلَّ َعىل  َسَبْسطية  َبْلَدُة  ُع  بَّ َترَتَ لنَي،  امُلَتَجوِّ
َعْن  َوَتْرَتِفُع  ُة،  النَِّضَ َوالَبساتنُي  احلُقوُل  بِِه  حُتيُط  بَِسْهٍل  َتنَْتهي  ناُبُلَس،  َمدينِة 
َسْطِح الَبْحِر َحوايَل َأْرَبِعِمَئٍة َوِسّتنَي ِمرْتًا، َوَتْبُلُغ ِمساَحُة َأراضيها َخَْسَة آالِف 
ْت َعَددًا ِمَن األَْحداِث  دونم، َويزيُد َعَدُد ُسّكاِنا َعْن َثالَثِة آالِف َنَسَمة، عاَصَ
عاِصَمَة  خنَي  امُلَؤرِّ َبْعُض  َعليها  َوَأْطَلَق  َولِْلَمنْطَِقة،  لِفَلسطنَي  امُلِهّمِة  الّتارِيّيِة 

الّرومان. 

َو)َسه  َر،  َوامُلَوقَّ احلاِرَس،  َتْعني  ا  إِنَّ َفقيَل:  َتْسِمَيتِها،  َأْصِل  يف  اْخُتِلَف 
ِبذا  امَلدينَُة  َواْحَتَفَظِت  َسيِّد،  َأْي  ُأُغْسُطَس؛  َتْعني  يونانِّيٌة  َكِلَمٌة  َوِهَي  َبْسَته(، 

االسِم َحّتى َيْوِمنا هذا. َفَتَحها الَعَرُب امُلْسِلموَن بِقياَدِة َعْمٍرو ْبِن العاص.

إَِلْيِه  يَُّل  ُيَ الَعليَل،  َهواَءها  َوَيْشَتمُّ  اخلاَّلَبَة،  َطبيَعَتها  الّزاِئُر  ُيشاِهُد  ِعنَْدما 
َل بِِفْكِرِه َأْكَثَر َفَأْكَثَر  َر بَِعْينَْيِه، َوَيَتَجوَّ ُه َيغوُص يف َأْعامِق الّتاريِخ، َوما َأْن َيَتَبحَّ َأنَّ
َمدينٍَة  آلثاِر  َحْفِرّياٍت  َوْهَلٍة  ِل  ألَوَّ ُيشاِهَد  َحّتى  امُلْخَتِلَفِة،  ِة  األََثِريَّ َمواِقِعها  يف 

إِْغريِقيٍَّة َورومانِيٍَّة بِكاِمِل َمرافِِقها. 

تي  الَّ تِْلَك  اآلثاِر،  َوُعَلامِء  الباِحثنَي،  باْهتاِمِم  فِيها  ُة  األََثِريَّ امَلواِقُع  حَتْظى 
َبْيِت  َبنْيَ  ُل  َيَتَجوَّ الّزاِئُر  َينَْفكُّ  َوما  الّسننَي،  آلالِف  َتَْتدُّ  بَِحضاَرٍة  َدْت  سَّ جَتَ
َيرى هِذِه األَماِكَن  َحّتى  امَلَلِكّيِة،  ِة  َوامَلْقرَبَ َوامَلْسِجِد  ياَفِة  الضِّ َوَبْيِت  الُفَسْيِفساِء 
ِة  األََثِريَّ امَلواِقِع  ِمَن  َعَددًا  َتِضُن  َوحَيْ امُلْسَتْقَبِل،  إىِل  َيْرنو  جُمَْتَمٍع  َعْن   ُ ُتَعربِّ َوِهَي 
تي َتْزهو ِبا الَبْلَدة، لُِتَمثَِّل املايِضَ َواحلارِضَ َعىل َحدٍّ َسواء، ِمْثَل: الباِزيليكا،  الَّ
فاِعيِّ  الدِّ ِج  َوالرُبْ )اإلستاد(،  َوامَلْلَعِب  ِح،  َوامَلْسَ العاّمِة،  الّرومانِّيِة  َوالّساَحِة 
ُن  ( الَعريِق، الَّذي َيَتَكوَّ ، َوشاِرِع األَْعِمَدِة، َوَمْسِجِد َسيِِّدنا حَيْيى ) اهليلينِيِّ
َوَبْعُض  اخلاِرِجيَِّة،  ُجْدرانِِه  ُمْعَظُم  َتزاُل  َوما  ْيِن،  َومَمَرَّ َوَسطِيٍّ  َصْحٍن  ِمْن 
مَجيَلة،  بِتيجاٍن  ٍن  ُمَزيَّ َكبرٍي  َقْوٍس  َشْكِل  َوَمْدَخُلُه احلايِلُّ َعىل  قائمًة،  عاماِت  الدِّ
َمْبنَياِن  ْحِن  الصَّ َوَسِط  األََثِرّي، َويف  إِْسَطنْبوَل  َمْتَحِف  َمْوجوَدٌة يف  ِمنْها  َأْرَبَعٌة 

بِاْسِمِه  َتَسّمى   ، رومايِنٌّ قاِئٌد  ٌأُغْسُطس: 

َشْهُر آب.

اخلاَّلبة: الّراِئَعُة اجلَّذاَبة. 

ُل ما َتراه، َواجلَْمُع َوَهالت. َوْهَلة: َأوَّ

َيْرنو: َيَتَطلَّع.

يف  ُة  امُلِهمَّ امَلباين  إِْحدى  ِهَي  الباِزيليكا: 

َحياِة ُسّكاِن امُلُدِن الّرومانِّية.

الَعريق: الَقديُم ِجّدًا.
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بِقباٍب، َوُها َحديثا البِناء: امَلْبنى الَكبرُي الَّذي حَيْوي الّضيَح، َوالُقّبُة الّثانَِيُة 
غرَيُة امُلقاَمُة َعىل بِداَيِة َدَرٍج َضيٍِّق َينِْزُل إىِل ُحْجَرِة الّضيِح، َوِهَي ُحْجَرٌة  الصَّ
إىِل  تارُيها  َيعوُد  ْفِن،  لِلدَّ حَماريَب  بِِستَِّة  بِْرميٍل،  نِْصِف  َشْكِل  َعىل  َمْسقوَفٌة 
ِة الّرومانِّية. أّما َمقربُة الُقبَِّة )امَلقربُة امَلَلِكّيُة(، َفِهَي رَضيٌح رومايِنٌّ َضْخٌم  الَفرْتَ
َيَقُع َجنوَب امَلْسِجِد،  إَِلْيِه الُعيون،  ْهَشَة َواالْستِْغراَب ُكلَّام ساَفَرْت  ُيثرُي الدَّ
ُرواٌق  َيْسبُِقها  َعٍة،  ُمَربَّ ُحْجَرٍة  ِمْن  ُن  َتَتَكوَّ َعميَقٍة،  ُحْفَرٍة  قاِع  يف  اآلَن  َوِهَي 
بَِتامثيَل  نٍَة  ُمَزيَّ َتوابيَت  األَْجساُد يف  فيها  ُدفِنَْت  َأْعِمَدٍة،  َأْرَبَعِة  َعىل  َمْسقوٌف 
الَقْرِن  إىل  ْخِم  الضَّ الّضيِح  تاريُخ  َوَيعوُد  األََثِرّي،  امَلكاِن  داِخَل  حَمْفوَظٍة 

الّثاين، َوبِداَيِة الَقْرِن الّثالِِث امليالِدّي.

َقِة  ِ ها حَمْفوَرٌة يف الِوْجداِن، جَيُِب امُلحاَفَظُة َعَلْيها ِمَن السَّ هِذِه اآلثاُر َوَغرْيُ
ْعَوُة إىِل ِزياَرهِتا بِاْستِْمرار؛  َوالتَّْدمرِي َوالَعَبِث، َوَعىل اجِلهاِت امَلْعنِيَِّة امُلْخَتّصِة الدَّ
َت الُفْرَصَة َعىل االْحتاِلِل الّصهيويِنِّ ِمَن النَّْيِل ِمْن ُهِوّيتِها الَكنْعانِّيِة  َكْي ُتَفوِّ
يَّتِها يف الّتلفاِز الَوَطنِّي،  األَصيَلِة، ِمْن ِخالِل الِقياِم بَِعَمِليَِّة َتْوِعَيٍة شاِمَلٍة بَِأَهِّ
ْعَوِة لَِتْسيرِي  َواإِلذاعاِت امَلَحّلّيِة، َوَمواِقِع الّتواُصِل االْجتاِمِعيِّ امُلْخَتِلَفة، َوالدَّ
َبْعَدما  ِمْن َجديٍد،  هَلا احلَياُة  َتعوَد  َكْي  َنْحَوها؛  فيِهّيِة  ْ الرتَّ التَّعليِميَِّة  َحالِت  الرَّ

َت ُركاِم الّسنني. ها النِّسياُن بَِأنيابِِه، َوَطَوهْتا احِلَقُب الّزَمنِّيُة حَتْ َعضَّ

األََثِرّيِة  امَلناطِِق  ِمَن  ها  َغرْيِ َعْن  يًَّة  َأَهِّ ُة  األََثِريَّ َسَبْسطية  َمنْطَِقُة  َتِقلُّ  َوال 
اخلُصوِص؛  َوْجِه  َعىل  فَِلسطنَي  َويف  الُعموِم،  َوْجِه  عىل  العامَلِ  يف  امَلوجوَدِة 
َفَأْعِمَدهُتا   ، امُلْمَتدُّ َواحلَضاِريُّ  ِمنُْه  الّثقايِفُّ  الُقَدماِء،  َأْجداِدنا  إِْرُث  َفِهَي 
الّسنني،  آالِف  ُمنُْذ  امَلنْقوَشُة  جاهُتا  َوُمَدرَّ الّدهور،  َعرْبَ  الّشاِمَُة  امَلنْحوَتُة 
َسَبْسطية  ِرواَيَة  حَيْكي  ناطٍِق،  حافٍِل  تاريٍخ  َعىل  الّشاِهَدُة  َوُمَزْخَرفاهُتا 
ٌة يف ُعْمِق الّتاريِخ َحيٌَّة ناِمَيٌة ِمَن الَعرْصِ  الِفَلسطينّيِة الَكنْعانِّيِة، ُجذوُرها مُمَْتدَّ
الربونِزيِّ َحّتى اآلَن، َتْشَهُد َعىل َحضاَرٍة ال َتْذوي، َوال َتوُت، َوال َينَْطِفُئ 

َمن.  تي َأْيَبَسْتها َقْسَوُة الزَّ ُأواُرها؛ َفِهَي َنْبٌض ُمتَِّصٌل بِالُعروِق الَّ

واِحٍد  َعموٍد  َعىل  حُيَْمُل  َبْيٌت  ُرواق: 

َطويٍل، مَجُْعها: َأْرِوَقة، َوُرَوق.

َخَشٍب  َأْو  َحَجٍر  ِمْن  َصناديُق  َتوابيت: 

توَضُع فيها اجلَُثُث، َعَلْيها ُصَوٌر َوُرسوٌم، 

ُمْفَرُدها: تابوت.

تي ال َوْقَت هلا، َأِو  َمنِيَّة: امُلَدُد الَّ احِلَقُب الزَّ

نَوات، َوُمْفَرُدها: ِحْقَبة. السَّ

إِْرث: مرياث، َواجلَْمُع: إِراث.

َتْذوي: َتَتالشى، َوَتنَْتهي. 

ُأواُرها: َحرُّ َشْمِسها َوناُرها.
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

َأْيَن َتَقُع َبْلَدُة َسَبْسطية؟  1

ما َأْصُل َتْسِمَيِة َبْلَدِة َسَبْسطية؟  ٢

حيَحِة فيام َيْأيت:  َنَضُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإِلجاَبِة الصَّ  ٣

فاِعيُّ اهليلينِّي؟  ُج الدِّ َأْيَن توَجُد الباِزيليكا َوالرُبْ أ 

يف َسَبْسطية.   -٢ يف َقرْصِ ِهشاٍم يف َأرحيا.      -1
يف امَلْسِجِد األَْقىص.  -4 يف امَلْسِجِد اإِلبراهيِمّي.       -٣

(؟  َأْيَن توَجُد َأْرَبَعٌة ِمْن تيجاِن َمْسِجِد َسيِِّدنا حَيْيى ) ب 

يف باريس.  -٢ يف َمْتَحِف القاِهَرة.        -1
يف َسَبْسطية.   -4 يف َمْتَحِف إْسَطنبول.       -٣

ْهَشَة َواالْستِْغراَب يف َسَبْسطية؟ ْخُم الَّذي ُيثرُي الدَّ ما امَلْبنى الضَّ ج 

ُة امَلَلِكيَّة. (.              ٢- امَلْقرَبَ رَضيُح حَيْيى )  -1
امَلْلَعب )االستاد(.  -4 ُج اهليلينِّي.        الرُبْ  -٣

َقِة َوالتَّْدمرِي َوالَعَبث؟ ِ َكْيَف َنْحمي اآلثاَر ِمَن السَّ  4

يًَّة َعْن آثاِر العامَل. ُة َأَهِّ ُنَعلِّل: ال َتِقلُّ َمنْطَِقُة َسَبْسطية األََثِريَّ  5

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

ََذ الّروماُن َسَبْسطية عاِصَمًة هَلُْم؟ ملِاذا اتَّ  1

َعالَم َيُدلُّ ُوجوُد َأْكَثَر ِمْن َتْسِمَيٍة لَِسَبْسطية؟  ٢

َمن. تي َأْيَبَسْتها َقْسَوُة الزَّ ما َدالَلُة َقْوِل الكاتِِب: َفِهَي َنْبٌض ُمتَِّصٌل بِالُعروِق الَّ  ٣
تِنا الِفَلسطينّيِة بُِبْعَدْيا الَعَرِبِّ َوالعامَلِّي«؟  ما َرْأُيُكْم يف ِعباَرة: »امُلحاَفَظُة َعىل اآلثاِر حُماَفَظٌة َعىل ُهِويَّ  4
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ُح مَجاَل التَّْصويِر فيام َيْأيت:  ُنَوضِّ  5

ُع َبْلَدُة َسَبْسطية َعىل َتلَّة. بَّ َترَتَ أ 

َيغوُص يف َأْعامِق الّتاريخ. ب 

ْهَشَة ُكلَّام ساَفَرْت إَِلْيِه الُعيون. ُة امَلَلِكّيُة رَضيٌح رومايِنٌّ َضْخٌم ُيثرُي الدَّ امَلْقرَبَ ج 

تاريٌخ حافٌِل ناطٌِق َيْروي ِحكاَيَة َسَبْسطية. د 

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت:  ُق يف امَلْعنى َبنْيَ ما حَتْ ُنَفرِّ  1

َسَبْسْطَية َبْلَدٌة فَِلْسطينِيٌَّة َتَقُع َشامَل َغْرِب َمدينَِة ناُبُلَس.    -1 أ 

٢-َحننُي َمدينٌَة لِفاطَِمَة بِِمَئِة ديناٍر.
ُيشاِهُد الّزاِئُر َطبيَعَتها اخلاَّلَبَة، َوَيْشَتمُّ َهواَءها الَعليل.  -1 ب 

الَعليُل حَيْتاُج إىِل الّدواِء؛ َكْي َيْشفى.  -٢
َنْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ُمراِدَف الَكِلامِت اآلتَِية:   ٢

َشْخص، َتَثََّلْت، ِحكاَية.
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الَقواِعد: الَعَدُد )٢(

َتُه َخّط: َنْقَرُأ األمثلَة اآلتيَة، َوُندّقُق النّظَر فيام حَتْ
امَلْجموَعُة األوىل:

َة َقصيَدًة، داَرْت َحْوَل َأَحَد َعَشَ َمْوضوعًا. َيُضمُّ ديواُن الّشاِعِر إِْحدى َعْشَ  1

ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ        ڈڈ             )البقرة:6٠( قاَل َتعاىل:   ٢

َرة.  َقَرْأُت اْثنَي َعَشَ ِكتابًا َعِن الُقرى امُلَدمَّ  ٣

امَلْجموَعُة الّثانَِية:

ناِعيَِّة يف َبْلَدتِنا. َة َسنًَة َعىل اْفتِتاِح امَلْدَرَسِة الصِّ ْت تِْسَع َعْشَ َمرَّ  1

َعَدُد اخلَُلفاِء األَُمِوّينَي َأْرَبَعَة َعَشَ َخليَفًة.   ٢

امَلْجموَعُة الّثالَِثة:

ُجلوُدُهْم َقْبــَل ُنْضـِج الّتنِي َوالِعنَِب               )أبو تّام( ى َنِضَجْت    تِْسعوَن َأْلفًا َكآساِد الشَّ  1

ماِن اهلََمذايِنُّ َأْكَثَر ِمْن َخْسنَي َمقاَمًة. َف َبديُع الزَّ َألَّ  ٢

ڈ  ژ ژ     ڑک                        )البقرة: ٢61( قاَل َتعاىل:   ٣

ُة َأْرَبعنَي َفقريًا َأْلَف دينار.   يَّ َوَهَبِت اجلَْمِعيَُّة اخلرَْيِ  4

امَلْجموَعُة الّرابَِعة:

َة.  َصَدَر َوْعُد بِْلفوَر امَلْشؤوُم َسنََة َأْلٍف َوتِْسِعِمَئٍة َوَسْبَع َعْشَ  1
ُولَِدِت الّشاِعَرُة َسْلمى اجلَّيويِسّ عاَم َأْلٍف َوتِْسِعِمَئٍة َوَثامنَِيٍة َوِعْشيَن.   ٢

شاَرَك يف ِسباِق الّضاِحَيِة ِمَئٌة َوتِْسعوَن ُمَتسابِقًا.   ٣

َلْت باْسِم َأديسوَن َأْلٌف َوتِسعوَن َبراَءَة اْخرِتاع. ُسجِّ  4
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 َوَلْو َأْمَعنّا النََّظَر يف َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة األوىل، َلَوَجْدنا َأنَّ الَعَدَدْيِن )11، 1٢( َقْد َتطاَبقا َمَع َمْعدوَدْياِم يف 
ل، َمْبنِيٌّ َعىل َفْتِح اجلُْزَأْيِن، يف حَمَلِّ  َة( يف املِثاِل األَوَّ ِكال اجلُْزَأْيِن، َوِعنَْد إِْعراِباِم، َنِجُد َأنَّ الَعَدَد )إِْحدى َعْشَ

(، َمْبنِيٌّ َعىل َفْتِح اجلُْزَأْيِن، يف حَمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيِه.      َنْصِب َمْفعوٍل بِه، يف حني َأنَّ الَعَدَد )َأَحَد َعَشَ

َمْرفوعًا،  فاِعاًل  َنْفِسها  امَلْجموَعِة  ِمَن  الّثاين  املِثاِل  يف  َة(  َعْشَ )اْثنَتا  الَعَدِد  يف  ُل  األَوَّ اجلُْزُء  جاَء  حني  يف 
َة(، اْساًم َمْبنِّيًا َعىل الَفْتِح ال حمل  ُه ُمْلَحٌق بِامُلَثنّى، يف حني ُأْعِرَب اجلُْزُء الثّاين ِمنُْه )َعْشَ َوَعالَمُة َرْفِعِه األَلُِف؛ ألَنَّ
ُل َمْفعوالً  ( يف املِثاِل الّثالِِث، الَّذي جاَء ُجْزُؤُه األَوَّ هلا من اإلعراب. َوَكذلَِك احلاُل بِالنِّْسَبِة لِْلَعَدِد )اْثنَي َعَشَ
ُه ُمْلَحٌق بِامُلَثنَى، يف حني جاَء ُجْزُؤُه الّثاين َكذلَِك اْساًم َمْبنِّيًا َعىل الَفْتِح ال  بِِه َمنْصوبًا، َوَعالَمُة َنْصبِِه الياُء؛ ألَنَّ

حمل هلا من اإلعراب.  

( َأْعداٌد، َوَأنَّ  َة، َأْرَبَعَة َعَشَ َتها ُخطوٌط يف مثايَلِ امَلْجموَعِة الّثانَِيِة )تِْسَع َعْشَ تي حَتْ وُنالِحُظ َأنَّ الَكِلامِت الَّ
هِذِه األَْعداَد َتُعدُّ َأْسامًء جاَءْت َبْعَدها، َوُيَطلُق َعىل ُكلِّ اْسٍم ِمْن هِذِه األَْسامِء )امَلْعدوُد(، َوَلْو َأَعْدنا النََّظَر يف 
املِثاَلنْيِ ذاهِتاِم، َلَوَجْدنا الَعَدَدْيِن )19، 14( خاَلفا امَلْعدوَد )َسنَة، َخليَفة( ِمْن َحْيُث اجِلنُْس )التَّْذكرُي، َوالتَّْأنيُث( 
ِل َفَقْط، َوطاَبقاُه يف اجلُْزِء الّثاين. َوهِذِه القاِعَدُة َتنَْطبُِق َعىل األَْعداِد )1٣-19(، َمَع ُمالَحَظِة َأنَّ  يف اجلُْزِء األَوَّ
َة( يف املِثاِل األَّوِل، اْساًم  هِذِه األَْعداَد ِعنَْد إِْعراِبا َتكوُن َمْبنِيًَّة َعىل َفْتِح اجلُْزَأْيِن، َحْيُث ُيْعَرُب الَعَدُد )َتْسَع َعْشَ
( يف املِثاِل الّثاين، اْساًم َمْبنِّيًا َعىل  َمْبنِّيًا َعىل َفْتِح اجلُْزَأْيِن، يف حَمَلِّ َرْفِع فاِعل، يف حني ُيْعَرُب الَعَدُد )َأْرَبَعَة َعَشَ

َفْتِح اجلُْزَأْيِن، يف حَمَلِّ َرْفِع َخرَب.

َوَلْو َأْمَعنّا النََّظَر يف امَلْعدوَدْيِن )َسنَة، َخليَفة(، َلَوَجْدناُها ُمْفَرَدْيِن َنِكَرَتنْيِ َمنْصوَبنْيِ َعىل التَّمييز، َوَكذلَِك 
احلاُل َمَع ُكلِّ َمْعدوٍد َيْأيت َبْعَد األَْعداِد )19-1٣(.

َوُنالِحُظ يف َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة الّثالَِثِة، َأنَّ األَْعداَد )تِْسعوَن، َخْسنَي، ِمَئُة، َأْرَبعنَي، َأْلَف(، َقْد َلِزَمْت حاَلًة 
َمَع  َوالتَّْأنيِث(،  )التَّذكرِي،  اجِلنِْس  َعِن  النََّظِر  ِف  برَِصْ ديناٍر(،  َفقريًا،  َحبٍَّة،  َمقاَمًة،  )َأْلفًا،  امَلْعدوِد  َمَع  واِحَدًة 
مَجِْع  َإْعراَب  َوالّرابِِع  َوالّثاين  ِل  َأْرَبعنَي( يف األَْمثَِلِة األَوَّ ُتْعَرُب )تِْسعوَن، َخْسنَي،  إِْذ  اإِلْعرابِيَِّة؛  ُمراعاِة احلاَلِة 
ِل ُمْبَتَدًأ َمْرفوعًا، َو)َخْسنَي( يف املِثاِل الّثاين جَمْروَرًة  ِر الّسامِلِ، َوُتْلَحُق بِِه؛ َفجاَءْت )تِْسعوَن( يف املِثاِل األوَّ امُلَذكَّ
بَِحْرِف اجلَرِّ ِمْن، َو)َأْرَبعنَي( يف املِثاِل الّرابِع َمْفعوالً بِِه َأّوالً َمنْصوبًا. َبْيناَم ُيْعَرُب الَعدداِن )ِمْئُة، َأْلَف( بَِعالماِت 
اإِلْعراِب األَْصِليَِّة؛ َفجاَءْت )ِمَئُة( يف املِثاِل الّثالِِث ُمْبَتَدًأ ُمَؤّخرًا َمْرفوعًا، َو)َأْلَف( يف املِثاِل الّرابِِع مفعوالً بِِه 

ثانِيًا َمنْصوبًا.
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َوَلْو َأْمَعنّا النََّظَر يف امَلْعدوِد )َأْلفًا، َمقاَمًة، َفقريًا(، َلَوَجدناها ُمْفَرَدًة َنِكَرًة َمنْصوَبًة َعىل الّتمييِز، َأّما َمعدوُد 
األَْعداِد )ِمَئُة، َأْلَف(، َقْد ُأْعِرَب ُمضافًا إَِلْيِه جَمْرورًا ُمْفَردًا َأْيضًا. 

َعَلْيها  َتنَْطبُِق   ،)1٠9٠  ،19٠  ،19٢8  ،1917( األَْعداَد  َأنَّ  الّرابَِعِة،  امَلْجموَعِة  َأْمثَِلِة  يف  ُنالِحُظ  َكام 
َأْن  َأَرْدنا  َفإِذا  َوَجّرًا،  َوَنْصبًا،  َرْفعًا،  الّسابِِق؛  الَعَدِد  الَعْطِف َعىل  ِعنَْد  اإِلْعراِب  ُمراعاِة  َمَع  الّسابَِقُة،  الَقواِعُد 
ُة الّظاِهَرُة  ِه الَكْسَ َة(، َنقوُل: )َأْلٍف: ُمضاٌف إَِلْيِه جَمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ ُنْعِرَب الَعَدَد )َأْلٍف َوتِْسِعِمَئٍة َوَسْبَع َعْشَ
اْسٌم َمْعطوٌف جَمْروٌر،  َوتِْسٍع:  ِمَن اإِلْعراِب،  َلُه  حَمَلَّ  الَفْتح،ِ ال  َمْبنِيٌّ َعىل  َوالواُو: َحْرُف َعْطٍف،  َعىل آِخِره، 
آِخِرِه،  َعىل  الّظاِهَرُة  ُة  الَكْسَ ِه  َجرِّ َوَعالَمُة  جَمْروٌر،  إَِلْيِه  ُمضاٌف  َوِمَئٍة:  ُمضاٌف،  َوُهَو  ُة،  الَكْسَ ِه  َجرِّ َوَعالَمُة 
َفْتِح  َمْبنِيٌّ َعىل  ٌب  ُمَركَّ َعَدٌد  َة:  َعْشَ َوَسْبَع  اإِلْعراِب،  ِمَن  َلُه  حَمَلَّ  الَفْتِح، ال  َمْبنِيٌّ َعىل  َعْطٍف  َحْرُف  َوالواُو: 
اجلُْزَأْيِن، يف حَمَلِّ َجرِّ اْسٍم َمْعطوٍف(. َوَكذلَِك احلاُل بِالنِّْسَبِة لِْلَعَدِد )َأْلٍف َوتِْسِعِمَئٍة َوَثامنَِيٍة َوِعْشيَن(، َوإِذا 
الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه،  ُة  مَّ َرْفِعِه الضَّ َمْرفوٌع، َوَعالَمُة  ِمَئٌة: فاِعٌل  َنقوُل:  الَعَدَد )ِمَئٌة َوتِْسعوَن(،  ُنْعِرَب  َأْن  َأَرْدنا 
َوَعالَمُة  َمْرفوٌع،  َمْعطوٌف  اْسٌم  َوتِْسعوَن:  اإِلْعراِب،  ِمَن  َلُه  حَمَلَّ  الَفْتِح، ال  َمْبنِيٌّ َعىل  َعْطٍف  َحْرُف  َوالواُو: 
ِر الّسامِلِ، َوإِذا َأَرْدنا َأْن ُنْعِرَب الَعَدَد )َأْلٌف َوتِسعوَن(، َنقوُل: َأْلٌف: ناِئُب  ُه ُمْلَحٌق بَِجْمِع امُلَذكَّ َرْفِعِه الواُو؛ أِلَنَّ
ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه،  َوالواُو: َحْرُف َعْطٍف َمْبنِيٌّ َعىل الَفْتِح، ال حَمَلَّ َلُه ِمَن  مَّ فاِعٍل َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ

ِر الّسامِلِ. ُه ُمْلَحٌق بَِجْمِع امُلَذكَّ اإِلْعراِب، َوتِْسعوَن: اْسٌم َمْعطوٌف َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الواُو؛ أِلَنَّ

َفنَقوُل: فائَِدة: 19٢9م،  َسنََة  الرُباِق  َثْوَرُة  َوَقَعْت  ِمْثُل:  الَيساِر،  إىِل  الَيمنِي  ِمَن  الَعَدِد  ِقراَءُة  جَيوُز 
َوَقَعْت َثْوَرُة الرُباِق َسنََة تِْسٍع َوِعْشيَن َوتِْسِعِمَئٍة َوَأْلٍف لِْلميالد.    
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َنْسَتنْتُِج:

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   الَعَدداِن )11، 1٢( ُيطابِقاِن امَلْعدوَد يف ِكال اجلُْزَأْيِن، ِمْثُل َقْولِه َتعاىل:   1

ھ   ھ )الّتوبة: ٣6(، َوُيْعَرُب امَلْعدوُد َبْعَدُها َتييزًا. 
ُل َمْعدوَدُه، َوُيطابُِق ُجْزُؤها الّثاين َمْعدوَدُه، ِمْثُل َقْولِه َتعاىل:  األَعداُد )1٣-19( ُيالُِف ُجْزُؤها األَوَّ  ٢

َ                                                                                                                    )املدثر: ٣٠( َعَلْيَها تِْسَعَة َعَشٺ
يف  الّسامِلِ  ِر  امُلَذكَّ بَِجْمِع  َوُتْلَحُق  َوامُلَؤنَِّث،  ِر  امُلَذكَّ َمَع  واِحَدًة  حاَلًة  َتْلَزُم   )9٢٠-٠( الُعقوِد  َأْلفاُظ   ٣

پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺٺ                                 )الّتوبة: 8٠( اإِلْعراِب، ِمْثُل َقْولِه َتعاىل: 
َة جاِئَزًة يف  َعْشَ َثالَث  َمْدَرَسُتنا  َحَصَدْت  ِمْثُل:  َمنْصوبًا،  َتييزًا  ُيْعَرُب  األَْعداِد )99-11(،  َمعدوُد   4

ياِضيَِّة.  امُلسابقاِت الرِّ
ِر َوامُلَؤنَِّث، َوَيكوُن ما َبْعَدها ُمضافًا  َأْلفاُظ الُعقوِد )1٠٠، 1٠٠٠، ...( َلِزَمْت حاَلًة واِحَدًة َمَع امُلَذكَّ  5

ْهِر ِمَئَة ديناٍر. إَِلْيِه جَمْرورًا، ِمْثُل: َأْدَفُع ُأْجَرَة الَبْيِت يف الشَّ
َتْلَحُق األَْعداُد امَلْعطوَفُة إِْعراَب ما َقْبَلها؛ َرْفعًا، َوَنْصبًا، َوَجّرًا.  6

َنامِذُج ُمْعَرَبٌة: 

)القدر: ٣( ڀ  ٺ  ٺ  ٺ                          قاَل َتعاىل:   1
ُة الّظاِهَرُة عىل آِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف.  ِه الَكْسَ َأْلِف: اْسٌم جَمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ

ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره. ِه الَكْسَ َشْهٍر: ُمضاٌف إَِلْيِه جَمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ
زاَرْت َخٌْس َوِعْشوَن طالَِبًة امَلْسِجَد اإِلْبراهيِميَّ يف َمدينَِة اخلَليل.  ٢

ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره.  مَّ َخٌْس: فاِعٌل َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الضَّ
الواُو: َحْرُف َعْطٍف، َمْبنِيٌّ َعىل الَفْتِح، ال حَمَلَّ َلُه ِمَن اإِلْعراب.

ِر الّسامِل. ُه ُمْلَحٌق بَِجْمِع امُلَذكَّ اْسٌم َمْعطوٌف َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الواُو؛ ألَنَّ ِعْشوَن: 
اْحُتلَّْت فَِلْسطنُي َسنََة َأْلٍف َوتِْسِعِمَئٍة َوَثامٍن َوَأْرَبعنَي.    ٣

َسنََة: َظْرُف َزماٍن َمنْصوٌب، َوَعالَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِرِه، َوُهَو ُمضاٌف. 
ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره. ِه الَكْسَ ألٍف: ُمضاٌف إَِلْيِه جَمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ

الواُو: َحْرُف َعْطٍف َمْبنِيٌّ َعىل الَفْتِح، ال حَمَلَّ َلُه ِمَن اإِلْعراب. 
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َوِمَئٍة:  َوُهَو ُمضاٌف.  آِخِرِه،  الّظاِهَرُة َعىل  ُة  الَكْسَ ِه  اْسٌم َمْعطوٌف جَمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ تِْسِعِمَئٍة:  تِْسِع: 
ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره. ِه الَكْسَ ُمضاٌف إَِلْيِه جَمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ

الواُو: َحْرُف َعْطٍف َمْبنِيٌّ َعىل الَفْتِح، ال حَمَلَّ َلُه ِمَن اإِلْعراب. 
ُه اْسٌم َمنْقوص.  َرُة َعىل الياِء امَلْحذوَفِة؛ ألَنَّ ُة امُلَقدَّ ِه الَكْسَ ثامٍن: اْسٌم َمْعطوٌف جَمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ

الواُو: َحْرُف َعْطٍف َمْبنِيٌّ َعىل الَفْتِح، ال حَمَلَّ َلُه ِمَن اإِلْعراب. 
ِر الّسامِل. ُه ُمْلَحٌق بَِجْمِع امُلَذكَّ ِه الياُء؛ ألَنَّ َأْرَبعنَي: اْسٌم َمْعطوٌف جَمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ

التَّْدريبات: 

الّتدريُب األّول:  َنَضُع َعَددًا ُمناِسبًا َمَع ُكلٍّ َمْعدوٍد فيام َيْأيت، ُمراعنَي َقواِعَد الَعَدد:

ًة. ْيُت ............. َهِديَّ وِق ........... حَماَّل، َفاْشرَتَ َدَخْلُت يف السُّ  1

يِّ َأْكَثُر ِمْن ......... ُمَتضاِمٍن َأْجنَبِّي.  شاَرَك يف امَلسرَيِة التَّضاُمنِيَِّة األُْسبوِعيَِّة ِضدَّ اجِلداِر الُعنرُْصِ  ٢

اْنَدَلَعِت االْنتِفاَضُة األوىل عاَم ......................   ٣

ُل األَْعداَد اآلتَِيَة إىِل َأْحُرٍف، ُمراعنَي َضْبَط الَعَدد: الّتدريُب الّثاين:  ُنَحوِّ

عًا َسَكنِّيًا. مُّ يف َمنْطَِقِة األَْغواِر الِفَلسطينيَِّة ٢7 جَتَ  1

اْسَتَمرَّ ِحصاُر َبرْيوَت 8٠ َيْومًا.   ٢

بَِيِة َوالتَّعليِم العايل 15 َمْدَرَسًة، يف ُكلِّ َمْدَرَسٍة ٢٢ َصّفًا.  ْ َشيََّدْت َوزاَرُة الرتَّ  ٣
رْي.  اْسَتْقَبَل َمْشفى َرفيديا اجِلراِحيُّ 1٠٠٠ َمريٍض يف ُأْسبوع، ِمنُْهْم 18 َجرحيًا َنتيَجَة َحواِدِث السَّ  4

َوَتْبُلُغ ِمساَحُة َأراضيها 5٠٠٠ دونم، َويزيُد َعَدُد  ِمرْتًا،  الَبْحِر َحوايَل 46٠  َتْرَتِفُع َسَبْسطية َعْن َسْطِح   5

ُسّكاِنا َعْن ٣٠٠٠ َنَسَمة.

ُبا: الّتدريُب الّثالِث: َنْسَتْخِرُج األَْخطاَء الواِرَدَة يف اجُلْمِل اآلتَِيِة، َوُنَصوِّ

َكِة َثالثوَن َأْلفًا َوَثالُثِمَئٍة َوِسّتًا َوتِْسعوَن ديناٍر. ِ َبَلَغْت َأْرباُح الشَّ  1

كاِة واِحَدُة َوَثامننَي غرامًا َذَهبًا.  نِصاُب الزَّ  ٢

ُن َفريُق ُكَرِة الَقَدِم ِمْن َأَحِد َعَشِ الِعٍب.  َيَتَكوَّ  ٣
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َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت: الّتدريُب الّرابِع: ُنْعِرُب ما حَتْ

ۆ  ۈ  ۋ   ۋ                   )الّصافات: 147( قاَل َتعاىل:   1

َسِئْمُت َتكاليَف احلَياِة َوَمْن َيِعْش       َثامننَي َحْوالً ال َأبا َلَك َيْسَأِم         )زهري بن أب سلمى(  ٢

ْفِظ الُقْرآِن الَكريم. ِل ُمساَبَقٍة حِلِ كاَن ُعُمري َخَْسَة َعَشَ عامًا ِعنَْدما شاَرْكُت يف َأوَّ  ٣

چ  چ   چ  چ   ڇڇ                     )املائدة: 1٢( قاَل َتعاىل:   4

ِة يف فَِلسطني.َنشاط: َنْكُتُب َعْن َأْحِد امَلواِقِع األََثِريَّ

        التَّْعبري: 

َنْكُتُب َتْقريرًا َعِن اآلثاِر الّتارِييَِّة َوالّدينِّية امَلْوجوَدِة يف َبْلَديت َأْو َمدينَتي، بِاالْستِعاَنِة بِالنَّموَذِج امُلْرَفق:

التَّْعبرُي الَوظيِفيُّ )التَّْقريُر(
الُعنوان
امَلكان: 
مان:  الزَّ

امُلشاِركون: 

َوقاِئُع اجلَْلَسة: 
َغِة َوَأساليِب الِكتاَبة، َوال ُبدَّ َأْن َيكوَن التَّقريُر  )َأْثناَء ِكتاَبِة التَّْقريِر، جَيُِب االْهتاِمُم بِقواِعِد اللُّ

واِضحًا َوُمَلَخّصًا َوكاِماًل، َوَأْن َيكوَن ُأسلوُب الِكتاَبِة ُمناِسبًا لِْلقاِرئ(.

اخلاتَة:

التَّوقيع:  
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)فريق الّتأليف(

َبنْيَ َيَدي النَّّص:

َعنُْه،   َ ُتَعربِّ َأْن  ُيْمِكُن  َوما  امَلجاالت،  ُمَْتِلِف  يف  الفاِعَل  َوَدْوَرها  لِْلنساِن،  الَعنْيِ  يََّة  َأَهِّ النَّصُّ  هذا  ُز  ُيرْبِ
حاِت؛ لِْلِحفاِظ َعىل َسالَمتِها. َوَتنُْقَلُه لآِْلَخريَن ِمْن َمعاٍن، َكام َيْعِرُض جَمموَعًة ِمَن امُلْقرَتَ

ُة الَوْحَدُة العارِشَ
اَلَعنْيُ
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تي  الَّ َفِهَي  َلُه؛  اهللُ  َوَهَبها  تي  الَّ اإلنساِن  ِجْسِم  أعضاِء  أهمِّ  َأَحُد  العنْيُ 
َكام  كلِّه،  العامَلِ  اْكتِشاِف  ِمَن  وتّكنُُه  وامُلجَتَمِع،  واألَعامِل  احلياِة  يف  َتْدجِمُه 
ُق  حُيقِّ ِمْن ِخاللِِه ُجلَّ معارفِِه، وعرَبها  َيْكَتِسُب اإلنساُن  الَّذي  الُعْضُو  َأّنا 
ُمْتعَة الّضوِء واأللواِن، وِبا ُيطِلُّ عىل احلياِة والعامَلِ اخلارجيِّ بِمساَعَدٍة ِمَن 
، َولكْن يبقى  مِّ ْمِع، واللَّْمِس، والشَّ األعضاِء واحلواسِّ األُْخرى، ِمْثِل: السَّ
َفِمْن خالهِلا يقوُم اإلنساُن باحلرَكِة، والَعَمِل  الِعْبُء األكرُب متوّقفًا عليها، 
تي  والّتنّقِل، والتمّتِع بَِمشاِهِد الّطبيَعِة اخلاَّلَبِة، َومُماَرَسِة كثرٍي ِمَن األعامِل الَّ

ِة والرّتكيِز. حتتاُج للّدقَّ

توازي  أّنا  إاّل  اإلنساِن،  يف  َصغرٌي  ُعْضٌو  الَعنْيَ  أنَّ  مْن  غِم  الرَّ َوعىل 
َفُهَو  احلياِة؛  يف  ُتشّكُلها  تي  الَّ يَُّة  األََهِّ َأِو  امَلنَْفَعُة  َحْيُث  ِمْن  َكبريًة  أعضاًء 
حَيتاُجها َطواَل الوقِت، َفَيْسَتْخِدُمها بَِشْكٍل ُمستِمرٍّ وُمبارَشٍ ما داَم ُمسَتْيِقظًا؛ 
هذا  ِخالِل  ِمْن  إاّل  إتقاَنا  َنْستطيُع  يومّيًا ال  نامرُسها  تي  الَّ أعاملِنا  أكثَر  ألنَّ 
الُعْضِو الّصغرِي الَّذي حَيَْتوي َعىل َمالينِي اخلاَليا َواألْنِسَجِة البالغِة الّتعقيِد 
ْوِئّيَة  تي تعمُل كلُّها بِنظاٍم َدقيٍق مرتبٍِط بالّدماِغ، َفُتَحلُِّل الَعنْيُ امَلْوجاِت الضَّ الَّ
ُصَوٍر  َشْكِل  َنا عىل  َوُيَكوِّ َلها،  لُِيَحلِّ للّدماِغ؛  تنُقُلها  إذ  َعرْبَ هِذِه األنسجِة؛ 
خالِل  من  ُمعّقَدٍة  عديدٍة  بعملّياٍت  يقوُم  اإلنساَن  َأنَّ  َيْعني  وهذا  َنٍة؛  ُمَلوَّ

عينيِه؛ لتتحّقَق عملّيُة اإلْبصار.

تي ُنامِرُسها حتتاُج إىل َعنْيٍ َسليمٍة قادرٍة  َوِمَن امُلالَحِظ أنَّ أكثَر املَِهِن الَّ
ريَن، وعاِمل  عىل الرّتكيِز، والّتمييِز، وَلَعلَّ الّرّسامنَي، واخلَّطاطنَي، وامُلَصوِّ
يتوقَُّف  ِمَهٌن  َفِهَي  احلقاِئِق؛  هلِذِه  إِْدِراكًا  َأْكَثُر  مجيَعُهْم  والّتطريِز  اخلياَطِة 
َنجاُحها عىل َنْظَرٍة ُشمولِيٍَّة، َوَتْركيٍز َدقيٍق؛ إْذ ال ُيْمِكُن مَجُْع َشتاِت األشياِء 
إاِّل  ُتْقرُأ  َوال  ُترى،  الّصورُة ال  َأِو  ْوَحُة  فاللَّ فاِحَصة،  َنْظَرًة  إليها  بالنّظِر  إاّل 
تي َتْعَمُل بَِتآُزٍر َمَع الَيِد َوالَعْقِل  َبَة الَّ يَّتِها، َوَلَعلَّ الَعنْيَ امُلَدرَّ بِالنّظِر إَِلْيها يف ُكلِّ
األلواِن،  اْنسجاَم  َفَتْدُرُس  ودهشًة؛  ونورًا  َأَلقًا  األعامِل  هذِه  عىل  ُتْضفي 

ق. َشتات: َتَفرُّ

َتآُزر: َتراُبٌط، َوَتعاُون.
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واملسافاِت، وبذلَك تكوُن الَعنْيُ ِسَّ النَّجاِح هِلِذِه األعامِل، ما داَم صاحُبها 
ال َيشكو ِمْن َخَلٍل يف َأْجزاِئها.

يف  خطرَيٍة  بُِمشكلٍة  ُتنِْذُر  َقْد  تي  الَّ األعراِض  إىل  الّتعّرِف  من  ُبدَّ  َوال 
ِقنْطاِر  ِمْن  َخرْيٌ  ِوقاَيٍة  َفِدْرَهُم  َفْوِرّيًا،  طِبِّّيًا  اْنتباهًا  َتْسَتْلِزُم  َقْد  ألّنا  ؛  الَعنْيِ
َوُرْؤَيُة  َشُة،  امُلَشوَّ َأِو  بابّيُة  الضَّ الّرؤيُة  األعراِض:  هِذِه  َأَهمِّ  َوِمْن  ِعالٍج، 

َساٍب َأْو هاالٍت َحْوَل األَْضواِء.

الوسائِل  َمَع  الّتعاُمَل  علينا  فرَض  قْد  اهلائَل  الّتكنولوجيَّ  التقّدَم  ولعلَّ 
امَلْرِئّيِة املتمّثلِة يف احلاسوِب، واألجهزِة الّذكّيِة الَّتي ال ِغنى عنها إلنجاِز أعاملِنا 
أّنا  إاّل  اإلجيابّيِة،  تأثرياهِتا  َفَرْغَم  املختلفِة،  املعارِف  احلصوِل عىل  َأِو  مجيِعها، 
تشّكُل َخَطرًا كبريًا عىل قرنّيِة العنِي وَشَبِكيَّتِها، فالّتحديُق امُلْسَتِمرُّ يف األَْجهزِة 
إجهاِد  إىل  ُيَؤّدياِن  طويلٍة،  لِساعاٍت  اإللِْكرتونّيِة  الُكُتِب  مطالَعُة  َأْو  الّذكّيِة، 
داِع، إضافًة إىل آالِم الَكتِِف والّرقبِة. الَعنْيِ وَجفافِها، وَتشويِش الّرؤيِة، والصُّ

ِم، َفال ُبدَّ ِمَن املحافَظِة  ًة داِئَمًة ألَْعُينِنا يف ظِلِّ هذا الّتقدُّ َوإذا ما أرْدنا ِصحَّ
َي وظيَفَتها عىل الَوْجِه املطلوِب، وهذا يتطّلُب مراعاَة أموٍر ِعّدٍة،  َعَلْيها؛ لتَؤدِّ
تي ينُظُر إليها الفرُد، ومراعاُة  ها: املساَفُة الكافيُة بنَي الَعْيننَْيِ والّشاَشِة الَّ أهُّ
ُف النَّظِر إىل ْشٍء آَخَر  ٍر، َوَصْ تي ال ُتصيُب العنَي بَِضَ اإلضاَءِة امُلناسَبِة الَّ
َبنْيَ الَفْينَِة واألُخرى، َوَعَدُم االْقتصاِر َعىل الِقراَءِة اإللكرتونّيِة؛ ملِا لِْلِقراَءِة 
ُقُهام الَغْوُص يف الُكُتِب اإللكرتونّيِة. َوِمْن  الّتقليدّيِة ِمْن ُمْتَعٍة وَتركيٍز ال حيقِّ
ِر َعِن  ْوِريُّ لِْلَكْشِف امُلَبكِّ وسائِل امُلحاَفظِِة عىل الَعنْيِ الِوقايُة َوالَفْحُص الدَّ
بَِمْن  ُدُر  َوجَيْ  . الَعنْيِ َكَضْغِط  ُتصيُبها،  َقْد  تي  الَّ الّصاِمَتِة  اخلَطريِة  األمراِض 
البِناء وامُلزارعنَي، أْن  َكُعاّمِل  ْمِس،  ِة الشَّ َأِشعَّ َت  حَتْ َيْعَملوَن ساعاٍت طويلًة 
تي  الَّ مِسّيِة  الشَّ النّظاراِت  ِمَن  ُمناسبًا  َنْوعًا  َويتاروا  واقَيًة،  ُقبَّعاٍت  َيْرتدوا 
َعَدَسِة  إِْعتاَم  ُتَسّبُب  َقْد  تي  الَّ الَبنَْفَسِجّيِة  َفْوَق  األَِشّعِة  ِمَن  َأْعُينَهم  حَتْمي 
. َوال َشكَّ َأنَّ اإِلضاءَة احلاِرقَة النّاجتَة  موِر الُبْقِعيِّ ، َأْو إِصاَبَتها بِالضُّ الَعنْيِ

هاالت: دوائُر ِمَن الّضوِء حُتيُط بِاألشياء.

التَّحديق: إِْمعاُن النََّظر.

َمْوَجٌة  ِهَي  الَبنَْفَسِجيَِّّة:  َفْوَق  ُة  األَِشعَّّ
َمْوِجيٍّ  طوٍل  ذاُت  َكهروِمْغناطيِسيَّة 
، لِكنَّها َأْطَوُل ِمَن  ْوِء امَلْرِئيِّ َأْقرَصِ ِمَن الضَّ

ِة الّسينِيَِّة. األَِشعَّ
: َمَرٌض ُيصيُب َعَدَسَة  إِْعتاُم َعَدَسِة الَعنْيِ
َعَلْيِه  َوُيْطَلُق  َشفافِيََّتها،  َوُيْفِقُدها   ، الَعنْيِ

املياُه الَبْيضاء.
تي  الَّ األَْمــراِض  ِمَن  الُبْقِعّي:  موُر  الضُّ
تآُكِل  إىِل  َفُيَؤّدي   ، الَعنْيِ َرَة  ُمَؤخِّ ُتصيُب 
إىِل  إِْهاُلُه  ُيَؤّدي  َوَقْد  الَعْينِيَِّة،  َبَقِة  الطَّ

اْنِفصاِل الّشَبِكيَِّة، َوالَعمى الّداِئم.

95



َوهذا   ، الَبرَصِ َسالمَة  هُتَّدُد  احلَّدادوَن،  هَلا  يتعّرُض  تي  الَّ احلَديِد،  حِلام  عن 
َيَتَطّلب ارتداَء النّظاراِت الواقيِة َأيضًا؛ لِْلِحفاِظ َعىل َسالَمتِها.

الَعظيَم  غرَي يف َحْجِمِه،  الُعْضَو الصَّ َوَتكُمُن معجزُة اخلالِق يف أنَّ هذا 
قًا هَلا َفَحْسب، َبْل َجَعَلها اخلالُق  فًا َعىل َأْعاملِنا، َوُمنَسِّ يف فِْعِله، مَلْ َيُكْن ُمْشِ
َمْن  لنا  ُيِكنُُّه  ما  خاللِِه  ِمْن  َنْقَرُأ  رسوٍل  وَخرْيَ  َواملشاعِر،  لَلحاسيِس  ِمرآًة 
ِة كلِّها، َكاحلُبِّ  حوَلنا؛ إْذ تتِلُك قدرًة عجيَبًة عىل التَّْعبرِي َعِن املشاعِر امُلتضادَّ
وقْد  ضا،  والرِّ والَغَضِب  واجلَْفَوِة،  واألُْلَفِة  والَقْسوِة،  واحلناِن  والُبْغِض، 

أصاَب الّشاعُر حيناَم قاَل:

ــاالَعنْيُ ُتْبدي الَّذي يف َقْلِب صاحبِها ــبٍّ إذا كان ــناَءِة أْو ُح ــَن الشَّ ِم

ــٌة ــواُه صاِمَت ــُق َواألْف ــنْيُ َتنْطِ َحّتى َترى ِمْن َضمرِي الَقْلِب تِْبياناَفالَع

                                     )أبو الفوارس الّتميمّي(

الَفْهُم َواالْستيعاب:

يََّة الَعنْيِ لِْلنسان. ُ َأَهِّ ُنَبنيِّ  1

إاِّل  اإلنساِن،  ِجْسِم  يف  َصغرٌي  ُعْضٌو  الَعنْيَ  َأنَّ  ِمْن  ْغِم  الرَّ َعىل  ُنَعلِّل:   ٢

تي ُتشّكُلها يف  يَُّة الَّ َأّنا ُتوازي َأْعضاًء َكبريًة ِمْن َحْيُث امَلنَْفَعُة َأِو األََهِ
احلَياِة.

 ، جاَء يف النّصِّ ِذْكٌر ملَِجموَعِة ِمَهٍن َيَتَوّقُف نجاُحها عىل َسالمِة الَعنْيِ  ٣

َوُقْدَرهِتا عىل الرّتكيِز، َنْذُكُرها.
احلاسوِب،  ألجهزِة  امُلتواِصِل  االْستِْعامِل  َعىل  َبُة  تِّ امُلرَتَ امَلخاطُِر  ما   4

ِكيَّة؟ واألجهزة الذَّ
تي ُتنِذُر بوجوِد ُمْشِكَلٍة َخطرية يف الَعنْي. ُد األَْعراَض الَّ ُنَعدِّ  5

ْرِس ِحْكَمٌة َعَربِيٌَّة َمْشهوَرة، َنْكُتُبها.  َوَرَدْت يف الدَّ  6

ناَءة: الُبْغض، َوالَعداَوة. الشَّ
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امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

تي ُتوافُِق هذا امَلْعنى. ال َيْقَترِصُ َدْوُر الَعنْيِ عىل النََّظِر َفَحْسب، ُنشرُي إىِل الِعباَرِة الَّ  1

ُ العبارَة اآلتيَة: »َفَقْد َجَعَلها اخلالُق ِمرآًة لَلحاسيِس وامَلشاعِر، وَخرْيَ رسوٍل َنْقَرُأ ِمْن خاللِِه ما ُيِكنُّه  ُنفسِّ  ٢

َلنا َمْن حوَلنا«.
ُح َقْوَل َأب الَفوارِس:  َنْشَ  ٣

حّتى َترى مْن َضمرِي الَقلِب تِْبيانا َفالَعنْيُ َتنْطُِق واألْفواُه صاِمَتٌة   
ُح مَجاَل التَّْصويِر فيام َيْأيت: ُنَوضِّ  4

َعُة َعىل َصَخِب األَْشياء. الَعنْيُ ِهَي النّافَِذُة امُلْشَ أ 

( ِمْرآًة لِْلَحاسيِس َوامَلشاِعر.  َفَقْد َجَعَلها )الَعنْيَ ب 

ُقهام الَغْوُص يف الُكُتِب اإِللِْكرتونِّيِة. لِْلِقراَءِة الّتقليدّيِة ُمْتَعٌة َوَتْركيٌز ال حُيَقِّ ج 

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

حيَحِة فيام َيْأيت: َنَضُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإِلجاَبِة الصَّ  1

يِفُّ لَِكِلَمِة )الواِقَية(؟ ْ ما امَلْعنى الرصَّ أ 

اْسُم فاِعل.  -4 اْسُم َمْفعول.     -٣ صيَغُة ُمباَلَغة.       -٢ اْسُم َتْفضيل.      -1
ضا(؟ ُن الَبديِعيُّ يف َكِلَمَتي )الَغَضب، َوالرِّ ما امُلَحسِّ ب 

َسْجع.   -4 ِجناس.       -٣ طِباق.          -٢ َتراُدف.        -1
ما اجلَْذُر اللَُّغِويُّ لَِكِلَمِة )اجلَْفَوة(؟  ٢

. َجفَّ  -4 َجَفَي.       -٣ َجفى.        -٢ َجَفَو.          -1
َنْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ُمراِدَف الَكِلامِت اآلتيِة:  ٣

امَلفتوَحة، ملعانًا، َتزيد. 
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ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ

َكْشُف ِحساٍب

أمَحد َدحبور

َبنْيَ َيَدي النَّّص:

َر َمَع َأْهِلِه َبْعَد النَّْكَبِة َسنََة  َأمْحُد َدحبور )1946م-٢٠17م( شاِعٌر فَِلْسطينِيٌّ ِمْن مواليِد َمدينِة َحيفا، ُهجِّ
)1948م( إىِل ُلْبناَن، ُثّم إىل سورّية.

صدَرْت لُه ِعّدُة دواويَن ِشعرّيٍة، ِمنْها: )ِحكايُة الَوَلِد الِفَلْسطينّي(، َو)َشهادٌة بِاألصابِع اخلَْمِس(.

، َوَعَدِم َتناُزلِه  ّديِه لِْلُمْحتلِّ ِك الِفَلْسطينيِّ بَِأْرِضه، َوحَتَ ًا َعْن َتَسُّ ، َنَظَمها ُمعربِّ ْعِر احلُرِّ هِذِه الَقصيَدُة ِمَن الشِّ
َعْن ُحقوِقِه، وِدفاِعِه َعنْها، َكام َيْكِشُف فيها َعْن َجرائِم امُلْحَتلِّ َوُجْبنِه، ِمْن ِخالِل ُمالَحَقتِِه األَْطفاَل، وَقْتِلِهْم، 

ضيَعَة إيامن ِحّجو يف َمْطَلِع اْنتِفاَضِة األَْقىص َسنََة ٢٠٠1م. ْفَلَة الرَّ كاْغتِيالِِه الطِّ
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ْب ما ِشْئَت، ارْضِ
َفَدمي

ْمِس اآلْن َت الشَّ ُهَو ما َيَتَلألُ حَتْ
َوَفمي

ِة َأْشالَء الِوْجداْن يَّ ُخ يف الرَبِّ ُهَو ما َيْسَترْصِ
ْب ما ِشْئَت، َفارْضِ

َسُأَغّذي ِمْن َجَسدي ناري
َوَأُمرُّ َعىل ُرَطِب النَّْخِل امَلْقطوِع،

َة بِاحلَبَّْة: َوُأْحيص الَغلَّ
َزْيتونايت

َوُخضاَر َدفيئايت
َسُأحاِسُب حّتى َعْن قطراِت األمطاِر

َوَأكيُل هوائي بِامليزاْن
لِتكوَن احِلْسَبُة شاملًة،

َبْة ْ َلْن ُأْسِقَط َحّقي َعْن َحَجٍر َمسوٍق ِمْن هذي الرتُّ
ُمنُْذ النَّكَبْة
َحّتى اآلْن

ْب ما ِشْئت، فارْضِ
َوُكْن َأْقسى َأكَثْر

َهُل َكْم َأْسَهْر َفَلَعّلك جَتْ
َ يف َقلبي داري أِلَُربِّ

وُأَنّقَي ِمْن نِسياين أفكاري
َوَتَذّكْر َأيّن ملْ َأْكَرْه فيَك اإلنساْن

َبْل َحرَبَك حّتى امَلْوِت َعىل ما فيَك ِمَن اإلنساْن،

َأْعضاُء  َوِهــَي  ِشْلٌو،  ُمْفَرُدها  َأْشــالء: 

ِق والتََّشتُِّت. اجِلْسِم َبْعَد التََّفرُّ

َتصرَي  َأْن  َقْبَل  يِّنَُة  اللَّ النّْخِل  ثاِمُر  ُرَطب: 

َتْرًا.

احلُبوِب  ِمَن  راِعيُّ  الزِّ امَلْحصوُل  الَغلَّة: 

ة. خاصَّ
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ْب ما ِشْئَت، وارْضِ
ْج بامَلْوِت الَعْسَكْر َوَدجِّ

َك َملفوٌف بِشهوٍر َأْرَبعٍة َفَعُدوُّ
ملْ َتنُبْت يف َفِمِه األسناْن

ْة: الطِّفلة يف الّلفَّ
إيامْن.

ِهَي يف َكّفْة
َوُجنوُدَك يف َكّفْة

)َمْرحى لِْلَحْرِب َولِْلَمْيداْن(
َفاْهُجْم بِالرَبِّ َوبِالُقْرصاِن َوبِالطَّرَياْن

اْحِرْق غاّمَزهَتا
َوْلَتقِصْف َبسَمَتها

َتْضَمْن َلَك نرصًا َيْرىض َعنُْه األْمريكاْن

ْد بُِكلِّ أْنواِع األَْسِلَحة. ْج: َزوِّ َدجِّ

الُقْرصان: لِصُّ الَبْحر.
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

ُه الّشاِعُر ِخطاَبُه يف الَقصيَدِة؟ ملَِْن ُيَوجِّ  1

َث الّشاِعُر َعِن اْغتِياهِلا؟ دَّ تي حَتَ ضيعِة الَّ ما اْسُم الّشهيَدِة الرَّ  ٢

ما النَّرْصُ اّلذي ُيْريض األَمريكاَن ِمْن ِوْجَهِة َنَظِر الّشاِعر؟  ٣

حيَحِة فيام َيْأيت: ( َأماَم اإِلجاَبِة َغرْيِ الصَّ حيَحِة، َوإِشاَرَة  ) ( َأماَم اإِلجاَبِة الصَّ َنَضُع إِشاَرَة )  4

 )   ( ْعِر احلُّر.                  َتنَْتمي هِذِه الَقصيَدُة إىِل الشِّ أ 

 )   ( هيويِنِّ َأْرَبَعَة َأْشُهر.     ْفَلِة ِعنْدما اْغتيَلْت َعىل َيِد االْحتاِلِل الصَّ كاَن ُعُمُر الطِّ ب 

 )   ( ِمْن َدواويِن الّشاِعِر َأمْحَد دحبور )َأغاين احلَياة(.              ج 

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

ُح َدالَلَة هذا التَّْكرار. ْب ما ِشْئَت(، ُنَوضِّ َر الّشاِعُر ِعباَرَة: )ارْضِ َكرَّ  1

ماذا َقَصَد الّشاِعُر بَِقْولِِه: )َسُأحاِسُب َحّتى َعْن َقَطراِت األَْمطار(؟   ٢

َة َعىل امَلعاين اآلتية:  ْعِرّيَة الّدالَّ َنْسَتْخِرُج ِمَن الَقصيَدِة األَْسُطَر الشِّ  ٣

الّشاِعُر ال َيَتَوقَُّف َعِن الّتفكرِي بَِكْيِفّيِة الّدفاِع َعْن َأْرِضِه وداِره. أ 

ِدِه ِمْن إْنسانِّيتِِه. رُّ ؛ بَِسَبِب جَتَ ُكْرِه الّشاِعِر الَعُدوَّ ب 

ُه الَّذي ُياِجُم الطُّفوَلَة بُِكلِّ ما َلَدْيِه ِمْن َوسائِل احلَْرِب. ّدي الّشاِعِر َعُدوَّ حَتَ ج 

ْعِرّيِة اآلتَِيِة: ُح مجاَل الّتصويِر يف األَْسُطِر الشَّ ُنَوضِّ  4

َوَفمي أ 

ِة أْشالَء الِوجداْن. يَّ ُخ يف الرَبِّ ُهَو ما َيْسَترْصِ
َك َملفوٌف بِشهوٍر َأْرَبعٍة َفَعُدوُّ ب 

ملْ َتنُبْت يف َفِمِه األسناْن.
َسُأَغّذي ِمْن َجَسدي ناري. ج 

َوْلَتْقِصْف َبْسَمَتها. د 
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: َيقوُل حَممود َدْرويش يف َقصيَدتِِه )َأمْحَد الّزعرت( ُمَتَحّديًا امُلْحَتلَّ  5

- َفْلَيْأِت احِلصاْر          َأنا َأمْحَُد العربُّ
        َجَسدي ُهَو األَْسواُر- َفْلَيْأِت احِلصاْر

        َوَصْدري باُب ُكلِّ النّاِس- َفْلَيْأِت احِلصاْر
َوَيقوُل َأمْحَُد َدحبور: 

ْب ما ِشْئَت، َفارْضِ
َسُأَغّذي ِمْن َجَسدي ناري.

. نْيِ نواِزُن َبنْيَ النَّصَّ

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

َتها ُخطوٌط فيام َيْأيت: تي حَتْ ُق يف امَلْعنى َبنْيَ الَكِلامِت الَّ ُنَفرِّ  1

1- َوَأكيُل هوائي بامليزاْن. أ 

)حاتم الّطائّي( َأكياًل َفإيِّن َلْسُت آِكَلُه َوْحدي           إِذا ما َصنَْعِت الّزاَد فاْلَتمس َلُه    -٢
َوُأْحيص الَغّلَة بِاحلَبَّْة.  -1 ب 

ُب ِمَن الُغلَِّة.  ُيعاين األَسرُي امُلْضِ  -٢

 : يِفّ ْ َنِزُن الَكِلامِت اآلتَِيَة بِامليزاِن الرصَّ  ٢

ُخ، امليزان. ْج، َيْسَترْصِ َأْقسى، َدجِّ
ُنعّلُل ِكتابَة اهلَْمَزِة َعىل الّصورِة الَّتي جاَءت َعَلْيها يف الَكِلامِت اآلتَِيِة:  ٣

َأْشالء، دفيئايت، َيَتَلْأَل.
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الَقواِعد: التَّْمييُز َوالَعَدُد )ُمراَجَعة(

، َوُنجيُب َعِن األَْسئَِلِة الَّتي َتليه:  َأّوالً- َنْقَرُأ النَّصَّ اآليِتَ

يف  ِد  الرَبْ ِمَن  ماَت  َقْد  ُه  بَِأنَّ ُشباط  ِمْن  يف 1٣  األَْنباُء  َوَرَدِت  َفَقْد  َسنََة 19٢9م،  بِأوروّبا  ُد  الرَبْ اْشَتدَّ 
َواْسَتغاَثْت 1٠٠  بوصاٍت،  يفريا 7  الرِّ يف  ُسْمُكُه  َبَلَغ  الثَّْلَج  َوَأنَّ  َشْخصًا،  َأمْلانيا ٣7  َويف  الَبْلقاِن 5٠ َرُجاًل، 
َسفينٍَة َحَبَسها اجلَليُد يف َبْحِر الَبْلطيِق، َوَأنَّ بَِبْعِض اجِلهاِت َنْحَو ٢٠٠٫٠٠٠ َفقرٍي ُمَتَعطٍِّل َيذوقوَن َأْلوانًا ِمْن 
ديَدَة َعْرَقَلْت َحَرَكَة الِقطاراِت، َوَسَقَط ٣ ِجباٍل ِمَن الثَّْلِج َعىل َخطٍّ  ِد القاِرس، َوَأنَّ الَعواِصَف الشَّ عذاِب الرَبْ
َويف  ْفِر،  الصِّ َت  َدَرَجًة حَتْ إىِل 15  باريَس  احلَراَرُة يف  َوَهَبَطِت  َقَدمًا،  ِمْقداُرُه ٢1  اْرتِفاٍع  َعىل  ْتُه  َفَغطَّ  ، َحديِديٍّ

ْفر.  َت الصِّ إِْسرتاْسبوْرَغ إىِل ٣1 َدَرَجًة حَتْ
                                                       )النّحو الواضح، عل اجلارم، بترّصف(

ُل األَْعداَد الواِرَدَة َأْعالُه إىِل َكِلامٍت، ُمراعنَي َمواِقَعها اإِلْعرابِيَّة.  ُنَحوِّ  1

. َتُه َخطٌّ ُنْعِرُب ما حَتْ  ٢

ُل األَْعداَد اآلتَِيَة إىِل َكلاِمٍت فيام َيْأيت، َمَع َتْشكيِل امَلْعدود:  ثانِيًا- ُنَحوِّ

ة.  ِعنْدي 11 ِكتاب، َو٢8 ِقصَّ  1

َبِة، َو٣ ِمَن الُعيوِن الَبسيَطة. لِلنَّْحَلِة 5 ُعيوٍن: ٢ ِمَن الُعيوِن امُلَركَّ  ٢

ُولَِدِت الكاتَِبُة َسمرية َعّزام يف 1٣ َأْيلوَل ِمْن عاِم 19٢7م.   ٣

ُقها َنشاط: َهداِء الَّذيَن اْغتاهَلُُم االْحتاِلُل الّصهيويِنُّ بَِدٍم باِرٍد، َوُنَوثِّ َنْجَمُع َبْعَض ُصَوِر األَْطفاِل الشُّ
بِاألَْسامِء، َوُنَعّلُقها َعىل ِجدارّيِة امَلْدَرَسة.
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َبنْيَ َيَدي النَّّص:

، ُها: اْبُن سينا، َوالّرازّي. ْوَء َعىل اْثننَْيِ ِمْن َأْشَهِر األَطِّباِء يف الَعرْصِ الَعّبايِسِّ ْرُس الضَّ ُيَسلُِّط هذا الدَّ

، َوَصَفْتُه )سيغريد هوْنَكه( يف ِكتاِبا )َشْمُس  يِّ الّرازّي )٢5٠هـ- ٣11هـ(: عامِلٌ َوَطبيٌب ُمْسِلٌم ِمَن الرِّ
َف ِكتاَب )احلاوي يف الطِّّب(.  ُه »َأْعَظُم َأطِّباِء اإِلْنسانِيَِّة َعىل اإِلْطالق«، َألَّ الَعَرِب َتْسَطُع َعىل الَغْرب(: َأنَّ

يف  ُولَِد  ِباِم.  َواْشَتَغَل  َوالَفْلَسَفِة،  بِالطِّبِّ  اْشُتِهَر  ُمْسِلٌم،  َوَطبيٌب  عامِلٌ  4٢7هـ(:   - )٣7٠هـ  سينا  اْبُن 
َف ِكتاَب )القانون يف الطِّّب(. ٍة، َألَّ ُبخارى ِمْن َأٍب ِمْن َمدينَِة َبْلخ، َوُأمٍّ َقَرِويَّ

الَوْحَدُة احلادية َعَشَة
ِمْن َمشاهرِي األَطّباِء: الّرازي َواْبُن سينا
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يِّ َمْسَقِط َرْأِسِه، َوِهَي  ُد ْبُن َزَكِرّيا، نِْسَبًة إىِل الرِّ الّرازيُّ ُهَو َأبو َبْكٍر حُمَمَّ
ِب َعىل العوِد، ُثمَّ َتَرَك  ْ َبْلَدٌة َقريَبٌة ِمْن َطْهراَن عاِصَمِة إيراَن. َبَدَأ حياَتُه بِالضَّ
َمًة. َذَكَرُه اْبُن النَّديِم  الِغناَء، َواْهَتمَّ بِالطِّبِّ َوالَفْلَسَفِة، َوَبَرَع فيِهام َبراَعًة ُمَتَقدِّ
ِه-، َوَقْد مَجََع امَلْعِرَفَة بُِعلوِم الُقَدماِء، َوال  ُه كاَن -َأْوَحَد َدْهِرِه، َوَفريَد َعرْصِ َأنَّ

ِسيَّام الطِّّب. 

ُه كاَن جُيْري  إِنَّ َوامَلْرىض، َحّتى  الُفَقراِء  الّرازيُّ َكرياًم، َعطوفًا َعىل  كاَن 
تي كاَنْت جاِرَيًة َعىل  َعَلْيِهُم اجِلراياِت الواِسَعَة، َوُيعاجِلُُهْم. َوِمَن األَْمثاِل الَّ
َمْعدومًا  الطِّبُّ  كاَن  َقْوهُلُْم:  لِلّرازّي  امَلْرموَقِة  امَلكاَنِة  َعىل  َوَتُدلُّ  األَْلِسنَِة، 
اْبُن  َلُه  َفَكمَّ ناِقصًا  َوكاَن   ، الّرازيُّ َفَجَمَعُه  قًا  ُمَتَفرِّ َوكاَن  َفَأْحياُه جالينوُس، 
، َوُعِرَف َبنْيَ ُمعاِصيِه بِاْسِم  َأبا الطِّبِّ الَعَرِبِّ سينا-، َولِذلَِك ُيَعدُّ الّراِزيُّ 
ُه َطبيُب امُلْسِلمنَي  جالينوِس الَعَرِب، َوقيَل َعنُْه يف ِكتاِب )َطبقات األَُمِم(: إِنَّ

َغرْيَ ُمداَفع. 

َكَتَب  َمْن  ُل  َأوَّ ُه  َأنَّ َكام  اجِلراَحِة،  يف  الَفتيَلِة  اْخرِتاُع  الّراِزيِّ  إىِل  ُينَْسُب 
َأنَّ  َذَكَر  َحْيُث   ، الّروحايِنِّ الطِّبِّ  َقواِعَد  َوَوَضَع  َواحلَْصَبِة،  اجلَُدِريِّ  َعِن 
ُل فيام َبْينَها َوَبنْيَ الَبَدِن ِمْن ِصَلٍة، َولِذلَِك َأْوَجَب َعىل  ْأُن األَوَّ النَّْفَس هَلا الشَّ
َطبيِب اجِلْسِم َأْن َيكوَن َطبيبًا لِلّروِح َأْيضًا. َوَلُه َرساِئُل َجديَدٌة يف امُلداواِة، 
ِة، مِمّا َأَخَذ بِِه ِعْلُم الطِّبِّ احلَديث.  َكاْستِْخداِم املاِء الباِرِد يف احِلْمياِت امُلْسَتِمرَّ

ُفِقَد   ، الطِّبِّ يف  نِْصُفها  ِكتاٍب،  َوِمَئَة  َوَثالثنَي  واِحدًا  الّراِزيُّ  َف  َألَّ
َوإّما  ُد،  ُيَسوِّ إِّما  النَّْسَخ،  ُيفاِرُق  َيُكْن  مَلْ  ُه  إِنَّ َعنُْه:  قيَل  َولِذلَِك  ُمْعَظُمها؛ 
يف  َتَقُع  َضْخَمٍة،  َمعاِرَف  داِئَرُة  َوُهَو  )احلاوي(،  ُكُتبِِه  َأْشَهِر  َوِمْن  ُيَبيُِّض. 
َتْيِه ما َوَصَل إَِلْيِه اإِلْغريُق، َوالُفْرُس، َواهلُنوُد يف  ِعْشيَن ُجْزءًا، مَجََع َبنْيَ َدفَّ
، َوُمْبَتَكراتِِه، َوُتْرِجَم هذا الِكتاُب إىِل الاّلتينِّيِة َسنََة َأْلٍف َوِمَئَتنْيِ َوتِْسٍع  الطِّبِّ
َوَسْبعنَي لِْلميالِد يف ِصِقّلَيَة، َوُطبَِع َكذلَِك َسنََة َأْلٍف َوَأْرَبِعِمَئٍة َوِستٍّ َوَثامننَي 
ة. َوَكذلَِك ِكتاُب )امَلنْصوِرّي( الَّذي َأْرَسَلُه  لِْلميالِد، َوُأعيَد َطْبُعُه َمّراٍت ِعدَّ

َبَرَع: َأْبَدَع.

صاُت املالِيَُّة. اجِلرايات: امُلَخصَّ

امَلْرموَقة: ذاُت امَلنِْزَلِة العالَِية. 

يونايِنٌّ  َوَفْيَلسوٌف  َطبيٌب،  جالينوس: 

َمشهوٌر.

احِلْميات: اإِلْقالُل ِمَن الطَّعاِم َوَنْحِوِه مِمّا 

، َوُمْفَرُدها: مِحَْية.  َيُضُّ

النَّْسخ: الِكتاَبة. 

ْفَحة. ٍء، َأِو الصَّ فَّة: اجلَنُْب ِمْن ُكلِّ َشْ الدَّ
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، َوُهَو ِعىل ِصَغِر َحْجِمِه ِمَن الُكُتِب  إىِل األَمرِي َمنْصوِر ْبِن إِْسحَق الّسامايِنِّ
فاِت الّرازيِّ  الَفريَدِة امُلْختاَرِة، مَجََع فيِه َبنْيَ الِعْلِم َوالَعَمِل. َوُيْسَتنَْبُط ِمْن ُمَؤلَّ
زًا بُِمْخَتِلِف األََدواِت، َواألَْجِهَزِة، َواألَْدِوَيِة الاّلِزَمِة ملِِْهنَِة  َأنَّ َمْعَمَلُه كاَن جُمَهَّ

الطِّّب. 

َوَيْظَهُر ِمْن مناِهِج جاِمَعِة لوفاَن يف َبْلجيكا َأنَّ ُكُتَب الّرازيِّ َواْبِن سينا 
كاَنْت امَلصاِدَر امُلْعَتَمَدَة ِعنَْد َأساتَِذِة هِذِه اجلاِمَعِة َحّتى َأواِئِل الَقْرِن الّسابَِع 
، َفَقْد َأْطَلَقْت جاِمَعُة بِْرنِْستوَن األَْمريِكيَُّة َعىل  . َوَتْقديرًا جِلُهوِد الّرازيِّ َعَشَ

َأْفَخِم ناِحَيٍة يف َأمْجَِل َأْبنَِيتِها اْسَمُه؛ ملِآثِِره. 

ُه َفَقَد الَبرَصَ يف آِخِر حياتِِه، َوَرَفَض َأْن  خو حياِة الّرازّي َأنَّ َوَيْروي ُمَؤرِّ
ْنيا َحّتى َمَلْلُت«.  ُت يف الدُّ جُتْرى َلُه َعَمِليٌَّة ِجراِحيٌَّة، َوقاَل: »ال، َقْد َأْبرَصْ

َع يف الطِّبِّ َأْيضًا، َوُهَو َأبو َعِلّ احلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد اهللِ، ُولَِد  َأّما اْبُن سينا َفرَبَ
َق  َتَفوَّ َوَقْد  لُِشْهَرتِِه.  ئيِس؛  الرَّ ْيِخ  بِالشَّ َوُلّقَب  ُبخارى،  إىل  َواْنَتَقَل  َبْلَخ،  يف 
الَفْلَسَفِة،  يف  َعَلْيِه  َق  َتَفوَّ سينا  اْبَن  َولِكنَّ   ، الطِّبِّ يف  سينا  اْبِن  َعىل  الّراِزيُّ 
ُة ُعلوٍم يف َشْخِصيَِّة اْبِن سينا؛ َفكاَن َطبيبًا، َوَفْيَلسوفًا، َوُلَغِوّيًا،  َعْت ِعدَّ مَّ َوجَتَ
َبْعُضها  ُيَعدُّ  َوِرساَلة،  ِكتاٍب  ِمَئِة  َعىل  َيزيُد  ما  فيها  َوَضَع  َوَقْد  َوشاِعرًا، 
»إِنَّ  الَقْوِل:  إىِل  الربفِسور )ساَرَت(  َدَفَع  ما  َمعاِرف،  َوَدواِئَر  َمْوسوعاٍت، 

اْبَن سينا َأْعَظُم ُعَلامِء اإِلْسالِم، َوِمْن َأْشَهِر الُعَلامِء العامَلِّينَي«. 

َوَأْشَهُر ُكُتِب اْبِن سينا يف هذا املِْضامِر ِكتاُب )القانون يف الطِّّب(، َوَظلَّ 
هذا امُلَؤلَُّف، َوَكذلَِك اجلُْزُء الّتاِسُع ِمْن َمْوسوَعِة الّرازيِّ َأساَس امُلحارَضاِت 

. تي ُأْلِقَيْت َعِن الطِّبِّ يف اجلاِمعاِت األوروبِيَِّة َحّتى الَقْرِن الّساِدَس َعَشَ الَّ

َفْيِليَِّة امَلْوجوَدِة  ُل َمْن َكَشَف َعِن الّدوَدِة الطُّ َأوَّ ُه  َأنَّ اْبِن سينا  ُينَْسُب إىِل 
يف اإِلْنساِن امُلَساّمِة بِاألَْنكِلْستوما )الّدوَدِة اخلُطافِّية(، َوامَلَرِض النّاِشِئ َعنْها 
سينا  اْبَن  َأنَّ  األَْمريِكيَُّة  )روْكِفَلر(  َسُة  ُمَؤسَّ ْت  َأَقرَّ َوَقْد  َهقاِن،  بِالرَّ امُلَسّمى 

مآثِر: َأْفعاٌل مَحيَدٌة، وُمْفَرُدها: َمْأَثَرة.

خ: َمْن َيْكُتُب الّتاريخ.  امُلَؤرِّ

َبْلخ َوُبخارى: َمْوِضعاِن. 
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َق  قَّ َعَرَف هذا امَلَرَض َقْبَل الطَّبيِب اإليطايِلِّ )دوبيني( بِتِْسِعِمَئِة عام. َكام حَتَ
القانوِن  ِكتاِب  احلَيَِّة. َويف  ُسمِّ  الّثوِم ِضدَّ  ِة  ُقوَّ ِمْن  جَتريبِّيٍة  بَِطريَقٍة  اْبُن سينا 
ُل  ، َوبِِه َأوَّ َئِويَّ لَّ الرِّ الْبِن سينا ما ُيشرُي إىِل َأنَّ األَطِّباَء امُلْسِلمنَي َعَرفوا السُّ
َوْصٍف  ُل  َوَأوَّ اجِلْسِم،  َواْنتِشاِرِه يف  الفيل(،  )َمَرِض  الفيالريا  لِداِء  َوْصٍف 
َ اْبُن سينا  تي َأْطَلَق َعَلْيها الَعَرُب النّاَر الفاِرِسيََّة، َوَقْد َبنيَّ لِْلَجْمَرِة اخلَبيَثِة الَّ
 ، نْيِ يف ِكتابِِه َتشيَح مَجيِع َأْعضاِء اجِلْسِم َحّتى َتشيِح األَْسناِن، َوِعظاِم الَفكَّ
َواللِّساِن،  َفِة،  َوالشَّ  ، َواخلَدِّ َواجلَْفِن،  َوامُلْقَلِة،  َواجلَْبَهِة،  الَوْجِه،  َوَأْعصاِب 

ْدر. َوَأْعصاِب النُّخاِع، َوالصَّ

ِمْن  ِه  َوَغرْيِ الطِّبِّ  جَماِل  يف  ُهْم  َغرْيَ َسبقوا  َقْد  امُلْسِلموَن  َيكوُن  َوِبذا 
َذْيِن َأجادا يف هذا  ْيِن اللَّ جَماالِت الُعلوِم األُْخرى، بَِفْضِل هَذْيِن العاملَِنْيِ الَفذَّ
َلِم، َوَبَلَغْت ُشْهَرهُتُام َأْرجاَء  ام إِجاَدٍة، َفَبَزَغ َنْجُمُهام يف َدياجي الظُّ املِْضامِر َأيَّ

امَلْعموَرِة.   

)تاريخ احلضارة اإلسالمّية، أ. د. خلقي خنفر، بترّصف(

َدياجي: ُظُلامت.
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

بَِم َبَرَع ُكلٌّ ِمَن الّراِزيِّ َواْبِن سينا؟  1

اتََّصَف الّراِزيُّ بِِصفاٍت إِْنسانِيٍَّة، َنْسَتْخِرُجها ِمَن النَّّص.   ٢

ما َدالَلُة ُكلٍّ مِمّا َيْأيت:   ٣

َتْأليِف ُكلٍّ ِمَن الّراِزيِّ َواْبِن سينا َعَددًا َكبريًا ِمَن الُكُتب.  أ 

ُس يف َبْعِض اجلاِمعاِت األَْمريِكيَِّة َواألوروبِيَّة.  ُكُتُب الّراِزيِّ َواْبِن سينا ُتَدرَّ ب 

َقْوِل )سارَت(: إِنَّ اْبَن سينا َأْشَهُر الُعَلامِء العامَلّينَي.  ج 

َنْذُكُر َأْبَرَز ُكُتِب ُكلٍّ ِمَن الّراِزيِّ َواْبِن سينا يف جَماِل الطِّّب.   4

ُدها. ُينَْسُب إىِل ُكلٍّ ِمَن الّراِزيِّ َواْبِن سينا َعَدٌد ِمَن االْخرِتاعاِت، ُنَعدِّ  5

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

؟  ما امَلْقصوُد بِالطِّبِّ الّروحايِنّ  1

واِء، ما َدليُلنا َعىل ذلِك؟  ُهْم إىِل اْكتِشاِف الّداِء َوالدَّ َسَبَق امُلْسِلموَن َغرْيَ  ٢

بَِرْأِيك، ما الَّذي َأّدى إىِل َتراُجِع الَعَرِب َوامُلْسِلمنَي يف ُمَْتِلِف جَماالِت امَلْعِرَفِة هِذِه األَّيام؟    ٣

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

َنْسَتْخِرُج َمْعنى الَكِلامِت اآلَتِيَة ِمَن امُلْعَجِم الَوسيط:  الِغناء، الطِّّب، ُيْسَتنَْبط، املِضامر، امُلْقَلة.  1
ل، اجِلْسم، اْستِْخدام، اْبن، َأْرجاء؟ ما َنْوُع اهلَْمَزِة فيام َيْأيت:  َأوَّ  ٢

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت:  ُنْعِرُب ما حَتْ  ٣

اْبُن سينا ُهَو َأبو َعِلّ احلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد اهللِ. أ 

كاَنْت لِلّراِزيِّ َمكاَنٌة َمْرموَقٌة يف العامَلِ. ب 

َف الّراِزيُّ واِحدًا َوَثالثنَي َوِمَئَة ِكتاٍب. َألَّ ج 

تي ُأْلِقَيْت َعِن الطِّّب. َظلَّ هذا امُلَؤلَُّف َأساَس امُلحارَضاِت الَّ د 
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الَقواِعد: األَْسامُء اخَلْمَسة

َنْقَرُأ األمثلَة اآلتيَة، وندّقُق النّظَر فيام حتَتُه َخّط:
امَلْجموَعُة األوىل

َأبو َبْكِر الطَّْرطوِشُّ صاِحُب ِكتاِب ِساج امُللوك.  1

مَحوك َرُجٌل َكريم.  ٢

ُر حُمَّمٌد َأباه. ُيَقدِّ  ٣

إنَّ فاك َلَطيُِّب امَلنْطِق.  4

ْرنا ِمْن َكَرِم َأخيك. ُسِ  5

امَلْجموَعُة الّثانَِية  

ڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ                        )يوسف:8٠( قاَل َتعاىل:   1

ژ       ڑ  ڑ                            )يوسف: 1٠٠( قاَل َتعاىل:   ٢

َمَرْرُت بَِأٍخ َينَْصُح إِْخَوَته.  ٣

َوإِذا  َأْسامًء ُمضاَفًة.  )َأبو، مَحو(  َخّطاِن  َتهام  حَتْ َتنْيِ  اللَّ الَكِلَمَتنْيِ  َوَجْدنا  امَلْجموَعِة األوىل،  َأْمثَِلَة  ْلنا  َتَأمَّ إِذا 
؛ ألَنَّ )َأبو( َو)مَحو( يف املِثاَلنْيِ األّوِل َوالّثاين ُمْبَتَدٌأ َمْرفوٌع، َوَوَجْدنا )َأبا،  ْلناها َجيِّدًا، َوَجْدناها َمْرفوَعَتنْيِ َتَأمَّ
فا( يف املِثاَلنْيِ الّثالِث وَاالّرابِِع َأْسامًء َمنْصوَبًة َوُمضاَفًة، َفَكِلَمُة )أبا( يف املِثاِل الّثالِِث َمْفعوٌل بِِه َمنْصوٌب، َو)فا( 
َتها َخطٌّ يف املِثاِل اخلاِمِس )أخي( جَمْروَرًة َوُمضاَفًة،  تي حَتْ يف املِثاِل الّرابع اْسُم إنَّ َمنْصوب، َوَوَجْدنا الَكِلَمَة الَّ

َفَكِلَمُة )َأخي( ُتْعَرُب ُمضافًا إَِلْيِه جَمْرورًا.

ِل َوالّثاين ِمْن َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة األوىل )أبو، مَحو(،  ْقنا النََّظَر يف الَكِلَمَتنْيِ امَلْرفوَعَتنْيِ يف املِثاَلنْيِ األَوَّ َوَلْو َدقَّ
َوَأنَّ  األَلُِف،  ُتالِزُمهام  فا(  )أبا،  َنْفِسها  امَلْجموَعِة  ِمَن  امَلنْصوَبَتنْيِ  الَكِلَمَتنْيِ  َوَأنَّ  ُتالِزُمهام،  الواَو  َأنَّ  َلَوَجْدنا 

الَكِلَمَة امَلْجروَرَة ِمَن امَلْجموَعِة َنْفِسها )َأخي( ُتالِزُمها الياء.

ِط َأْن  ها، بَِشْ َوَأنَّ الواَو ِهَي َعالَمُة َرْفِع هذا النَّْوِع ِمْن األَْسامِء، َواألَلَِف َعالَمُة َنْصبِها، َوالياَء َعالَمُة َجرِّ  
َتكوَن ُمضاَفًة إىِل َغرْيِ ياِء امُلَتَكلِِّم؛ َأْي ُتْعَرُب بِاألَْحُرِف، َوَلْيَس بِاحلََركاِت )بِالَعالماِت الَفْرِعيَِّة ال األَْصِليَِّة(.
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َتها َخطٌّ يف املِثاِل األَّوِل، جاَءْت  تي حَتْ نا ُنالِحُظ َأنَّ َكِلَمَة )أب( الَّ ِل َأْمثَِلِة امَلْجموَعِة الّثانَِية، َفإِنَّ َولِكْن ِعنَْد َتَأمُّ
ا ُمضاَفٌة إىِل ياِء امُلَتَكلِّم.  ا فاِعٌل، َومَلْ ُتْرَفْع بِالواِو َكام َسَبَق؛ ألنَّ َرُة؛ ألَنَّ ُة امُلَقدَّ مَّ َمْرفوَعًة، َوَعالَمُة َرْفِعها الضَّ

َمنْصوبًا،  بِِه  َمْفعوالً  َفَقْد جاَءْت  َنْفِسها،  امَلْجموَعِة  ِمَن  الّثاين  املِثاِل  َتها َخطٌّ يف  حَتْ تي  الَّ )َأَبَوْيِه(  َكِلَمُة  َأّما 
ا َمْلَحَقٌة بِامُلَثنّى. َوَعالَمُة َنْصبِِه الياُء؛ ألَنَّ

َتها َخطٌّ يف املِثاِل الّثالِِث يف امَلْجموَعِة َنْفِسها، جاَءِت اْساًم جَمْرورًا بَِحْرِف اجلَرِّ الباِء،  تي حَتْ َوَكِلَمُة )َأٍخ( الَّ
ا جاَءْت ُمْفَرَدًة َغرْيَ ُمضاَفٍة. ُة الّظاِهَرُة َعىل آِخِره؛ ألنَّ ِه الَكْسَ َوكاَنْت َعالَمُة َجرِّ

ياِء  َغرْيِ  إىِل  َأْن َتكوَن ُمضاَفًة  ِط  بَِشْ ُتْعَرُب بِاألَْحُرِف ال بِاحلََركاِت،  َأٌخ، َحٌم، فو، ذو(  َفاألَْسامُء )َأٌب، 
امُلَتَكلِِّم، َوَأْن َتكوَن ُمْفَرَدًة ال ُمَثنّاًة َوال جَمْموَعة. 

َنْسَتنْتُِج:

األَْسامُء اخلَْمَسُة ِهَي: َأٌب، َأٌخ، َحٌم، فو، ذو.  1

ْوَجِة، َوَمْن كاَن ِمْن ِقَبِلِهام، َوذو: بَِمْعنى صاِحب. ْوِج َأِو الزَّ َحٌم: َأبو الزَّ   
ُتْعَرُب األَْسامُء اخلَْمَسُة بِاألَْحُرِف، ال بِاحلََركاِت، َفَتكوُن َعالمُة َرْفِعها الواَو، َنْحَو: الِعْلُم ِسالٌح    
ها الياَء،  ْين. َوَتكوُن َعالَمُة َنْصبِها األَلَِف، َنْحَو: اْنرُصْ َأخاَك امَلْظلوَم، َوَتكوُن َعالَمُة َجرِّ ذو َحدَّ

َنْحَو: ُيْعِجُبني إِْخالُص َأخيَك.
َوَأْن َتكوَن  امُلَتَكلِِّم،  َأْن َتكوَن ُمضافًة إىِل َغرْيِ ياِء  إِلْعراِب األَْسامِء اخلَْمَسِة بِاألَْحُرِف رُشوٌط، ِمنْها:   ٢

ُمْفَرَدًة، ال ُمَثنّاًة، َوال جَمْموَعة.     

َنامِذُج ُمْعَرَبٌة: 

)صحيح البخارّي( (: »ال ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحّتى حُيِبَّ أِلَخيِه ما حُيِبُّ لِنَْفِسِه«       قاَل َرسوُل اهللِ )  1

، ال حَمَلَّ َلُه ِمَن اإِلْعراب. ، َمْبنِيٌّ َعىل الَكْسِ الاّلم: َحْرُف َجرٍّ
َضمرٌي  َواهلاُء:  ُمضاٌف،  َوُهَو  اخلَْمَسِة،  األَْسامِء  ِمَن  ُه  ألنَّ الياُء؛  ِه  َجرِّ َوَعالَمُة  جَمْروٌر،  اْسٌم  َأخيِه:  َأخي: 

، يف حَمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيِه. ُمتَِّصٌل، َمْبنِيٌّ َعىل الَكْسِ
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ذو الَفْضِل َيْسمو بَِفْضِلِه.  ٢

ُه ِمَن األَْسامِء اخلَْمَسِة، َوُهَو ُمضاٌف. ذو: ُمْبَتَدٌأ َمْرفوٌع، َوَعالَمُة َرْفِعِه الواُو؛ ألَنَّ
ُة الّظاِهَرة َعىل آِخِره. ِه الَكْسَ الَفْضِل: ُمضاٌف إَِلْيِه جَمْروٌر، َوَعالَمُة َجرِّ

ة. ُأشاِوُر َأخي يف األُموِر امُلِهمَّ  ٣

اْشتِغاُل  ُظهوِرها  ِمْن  َمنََع  الياِء؛  َقْبَل  ما  َعىل  َرُة  امُلَقدَّ الَفْتَحُة  َنْصبِِه  َوَعالَمُة  َمنْصوٌب،  بِِه  أخي:  َمْفعوٌل 
ُة، َوُهَو ُمضاف.  امَلَحلِّ بَِحَرَكِة امُلناَسَبِة، َوِهَي الَكْسَ

كوِن، يف حَمَلِّ َجرِّ ُمضاٍف إَِلْيه. َوالياُء: َضمرٌي ُمتَِّصٌل، َمْبنِيٌّ َعىل السُّ

التَّْدريبات: 

ُ َعالَمَة إِْعراِبا: الّتدريُب األّول: َنْسَتْخِرُج األَسامَء اخَلْمَسَة فيام َيْأيت، َوُنَبنيِّ

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى             )املائدة: ٣٠( قاَل َتعاىل:   1

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ                                                                                                )املسد: 1( قاَل َتعاىل:   ٢

قاوِة َينَْعمُ                )املتنّبي( َوَأخو اجلَهاَلِة يف الشَّ ذو الـَعْقِل َيـْشقى يف النَّعيـِم بِـَعْقِلِه     ٣

ًة َوجُمـانُِبْه          )بشار بن برد(  ُمقــاِرُف َذْنـٍب َمـرَّ َفعـِـْش واِحدًا َأْو ِصْل َأخـاَك فإنَّــُه     4
 

الّتدريُب الّثاين: ُنْكِمُل الَفراَغ فيام َيْأيت بِالَكلَِمِة امُلناِسَبِة ِمّا َبنْيَ الَقْوَسنْي:

)ذا، ذو، ذي( َشيََّد أب َبْيتًا ...... طاَبٍع ِمْعامِريٍّ إِْسالِمّي.     1

)أخوك، أخاك، أخيك(           . ْم ...... األَْكرَبَ اْحرَتِ  ٢

)أبوها، أباها، أبيها(   كلُّ َفتاٍة بـِ...... ُمْعَجَبة.  )مثل(        ٣

)أبو، أبا، أب( يِِّب امُلَتنَّبي.      َقَرْأُت ديواَن ...... الطَّ  4

)محا، محو، محي( ....... امَلْرَأِة َأبو َزْوِجها.          5
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، ُثّم َنْسَتْخِرُج األخطاء النحوّية، ثّم نصّوبا: الّتدريُب الّثالِث: َنْقَرُأ النَّصَّ اآليِتَ

اْرَتَفَع إىل ِزياِد اْبِن َأبيِه َرُجٌل َوَأخوُه يف مرياث، َفقاَل: إِنَّ َأبونا ماَت، َوإنَّ َأخينا َوَثَب عىل ماِل َأبانا، َفَأَكَلُه. 
َفقاَل ِزياٌد: الَّذي َأَضْعَت ِمْن لِسانَِك َأرَضُّ َعَلْيَك مِمّا َأضاَعُه َأخوَك ِمْن مالَِك. َوَأّما القايض َفقاَل: َفال َرِحَم 

اهللُ َأباَك، َوال َأراَح َعْظَم َأخيك.

)نزهة األلّباء يف طبقات األدباء، أبو الربكات األنبارّي، بترّصف(       

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت:  الّتدريُب الّرابِع: ُنْعِرُب ما حَتْ

)مريم:٢8( ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ  چ                      قاَل َتعاىل:   1

)ص: ٢٣( ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ                  قاَل َتعاىل:   ٢

ی  ی  ی  ی  جئ                         )يوسف: 78( قاَل َتعاىل:   ٣

َفَهْل َتَرَك اجلَامُل َلُه َصوابا              )أمحد شوقي( َوُيْسَأُل يف احلَواِدِث ذو َصواٍب    4

َعطِّْر فاَك بِالَكالِم الطَّيِِّب.  5

التَّْعبري: 

ناَعِة.  ًة َعْن َشْخِصيٍَّة فَِلْسطينِيٍَّة َبَرَعْت يف َمْيداِن التِّجاَرِة، َأِو الصِّ يَّ َنْكُتُب سرَيًة َغرْيِ

َبَكِة الَعنَْكبوتِيَِّة، َوَنْكُتُب يف َدفاتِِرنا َعِن الفاراّب.َنشاط: َنعوُد إىِل امَلْكَتَبِة، َأْو إىِل الشَّ
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)فريق الّتأليف(

َبنْيَ َيَدي النَّّص:

ِكياٍن  َتْشكيِل  يف  األََثِر  واِسُع  هَلا  كاَن  اجلَليِل،  ِمَن  باِرَزٍة  فَِلْسطينيٍَّة  َشْخِصيٍَّة  َعىل  ْوَء  الضَّ النَّصُّ  ُيَسلُِّط 
ْيدايِنِّ )1689م -  ْوَلِة الُعْثامنِيَِّة، َأال َوِهَي َشْخِصيَُّة ظاِهِر الُعَمِر الزَّ فَِلسطينيٍّ قاِئٍم َعىل اْقتِصاِد الُقْطِن َزَمَن الدَّ
تي َتَوىّل فيها احلُْكَم؛ َفَشِهَدْت  ِة الَّ ٍة هاِئَلٍة ِخالَل الَفرْتَ 1775م( الَّذي َأْسَهَم يف إِْحداِث َنَْضٍة ُعْمرانِيٍَّة َواْقتِصاِديَّ

فَِلْسطنُي إّباَن ُحْكِمِه َعرْصًا َذَهبِّيًا.   

الَوْحَدُة الّثانية عشة

ْيدايّن ظاِهر العَمر الزَّ
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َعَشَ  الّثاِمَن  الَقْرِن  يف  فَِلْسطنَي  حاِكُم  ْيدايِنُّ  الزَّ الُعَمر  ظاِهُر  َأْحَدَث 
َوَتَيََّز  َتَوىّل فيها احلُْكم،  تي  الَّ ِة  الَفرْتَ َنَْضًة ُعمرانّيًة واقتصادّيًة هائلًة ِخالَل 
ِة الُعْثامنِّية. َوَشِهَدْت  بِبِناِئِه لِكياٍن ِسيايِسٍّ َعَرِبٍّ ِشْبِه ُمْسَتِقلٍّ َعِن اإِلْمرباطوِريَّ
؛ لَِتَميُِّزِه َعْن َبِقيَِّة ُحّكاِمها  ْيدايِنِّ ِة ُحْكِم الزَّ َهبِيَّ إِّباَن َفرْتَ ها الذَّ فَِلْسطنُي َعرْصَ

بَِتْكريِسِه َكثريًا ِمْن طاقاتِِه َوَثْرَوتِِه َوَحياتِِه لِبناِء َدْوَلتِه.

َلِت  وَّ حَتَ َأْن  َلبَِثْت  َوما   ، االْقتِصاِديَّ ِعامَدها  الُقْطُن  َل  َشكَّ َدْوَلًة،  َوَأْنَشَأ 
اإِلماَرُة لَِدْوَلٍة َتنَْتِشُ َعىل َأْرجاٍء واِسَعٍة ِمَن الباِلِد عاِصَمُتها َمدينَُة َعّكا.

ُس لِِكياٍن َعَرِبٍّ َطموٍح يف الَقْرِن الّثاِمَن  َل َشْخِصيٍَّة ُتَؤسِّ ُيَعدُّ الُعَمُر َأوَّ
اجلَليِل  يف  الِكياُن  هذا  َتَْرَكَز  فيام  فَِلْسطنَي،  ُعموَم  َخريَطتِِه  يف  َضمَّ   ، َعَشَ

َة، ضاّمًا إَِلْيِه اخلَليَل َوالُقْدَس َوناُبُلَس َوَبْيَت حَلَْم.  األَْعىل مُمَْتّدًا إىِل َغزَّ

، َحْيُث َعمَّ  اْسَتْشَعَر األهايل بَِتْجِرَبتِِه امَلَدنِيَِّة النّاِجَحِة َوامُلْزَدِهَرِة ُكلَّ اخلرَْيِ
َقِت الَعداَلُة االْجتاِمِعيَُّة َوامُلساواُة إىِل َأْبَعِد ُحدوٍد  قَّ خاُء َأْرجاَء الباِلِد، َوحَتَ الرَّ

تي عاَشْت يف َكنَِف هذا الَكياِن النّاِشئ. مُمِْكنٍَة َبنْيَ الّطواِئِف َوامَلذاِهِب الَّ

َأْنَشَأ الُعَمُر ِخالَل هِذِه امَلْرَحَلِة احلَّساَسِة اْقتِصادًا ُمْبِهرًا؛ ما َجَعَل َمنْطَِقَة 
بِالنّاِس َعىل  إِْذ كاَن َرفيقًا  ًة؛  ّكاِن، َوالطَّواِئِف كافَّ َمنْطَِقًة جاِذَبًة لِلسُّ اجلَليِل 
َفَأقاَم  َوالّطاِئِفيََّة،  امَلَدنِيََّة  ُحقوَقُهُم  ضاِمنًا  مَجيِعها،  االْجتاِمِعيَِّة  ُمْسَتَوياهِتُِم 
َأقاَمها  جِتاِرّيٍة  َمكاتَِب  ِخالِل  ِمْن  َفَرْنسا،  َمَع  ُمْزَدِهَرًة  ًة  اْقتِصاِديَّ َعالقاٍت 
ُيْزَرُع يف َسْهَل  الَّذي كاَن  الِفَلسطينيِّ  الُقْطِن  َتنْظيَم جِتاَرِة   ُ ُتَيسِّ الَفَرْنِسّيوَن 
َمْرِج اْبِن عاِمر، َوالَبّطوِف، َمَع أوروّبا، ِمْن ِخالِل الُوَسطاِء الَفَرْنِسّينَي، لِكنَّ 
ِت َأْقداِمِهْم َبْعَد إِْنشاِئِه ميناَء َعّكا الّشهري. ظاِهَر الُعَمر َسَحَب البِساَط ِمْن حَتْ

َواْهَتمَّ الُعَمُر اْبُن َقْرَيِة َعّراَبَة الَبّطوِف بِالتَّنِْمَيِة الّشاِمَلِة بِاْقتِدار، الَقْرَيِة 
 : َق َنَْضَتنْيِ ُمْدِهَشَتنْيِ ْوَلِة الُعْثامنِيَِّة، َوَرْغَم ذلَِك َحقَّ تي كاَنْت خاِضَعًة لِلدَّ الَّ

ِكيان: بِنَْيٌة، َوَهْيَئة.

ِء، ظِلُّه. َكنَف: جانُِب الّشْ

ُمْبِهرًا: ُمثريًا لِْلَعْقِل َوالنََّظر.
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ِة  العامَّ امَلباين  َوإِقاَمَة  الطُُّرِق،  َرْصَف  َشِمَلْت  َوَقْد  َواْقتِصاِدّيًة،  ُعْمرانِّيًة، 
جَيِْذَب  َكْي  امُلُدِن؛  يف  التَّْحتِيَِّة  الُبنى  َوَتْوفرَي  األَْسواِق،  َوَتنْظيَم  فيِهّيِة،  ْ َوالرتَّ
امَلواِرِد  َصعيِد  َعىل  َتَطلُّعاتِِه  ُتالِئُم  َشْعبِيٍَّة  قاِعَدٍة  بِناِء  َسبيِل  يف  النّاَس  إَِلْيها 

ِة الاّلِزَمِة ملَِْشوِعِه النَّْهَضِوّي. يَّ الَبَشِ

بِبِناِء َأْسواِر َعّكا  ِقياُمُه  ِة،  امَلْرَحَلِة التَّنَْمِويَّ واِهِد َعىل هِذِه  َأَهمِّ الشَّ َوِمْن 
قيسارّيَة  َوِمْن  الّرومانِّيِة،  اآلثاِر  َبْعِض  ُركاِم  ِمْن  احِلجاَرَة  إَِلْيها  َجَلَب  تي  الَّ
العاّمِة،  ياِحّيِة  َوالسِّ اخِلْدِميَِّة  َوَمرافِِقها  َشواِرِعها،  َوَتنْظيِم  الّساِحِليَِّة، 
ُأْخرى،  ُمُدٍن  بِناِء  إىِل  باَدَر  ُثمَّ  الَكبرَيِة،  َواألَْسواِق  َواخلاناِت،  َوامَلداِرِس، 
تي  الَّ َعْمرو  شفا  َمدينَِة  ُثمَّ  َوِحْصنِها،  اآلَن  امَلْعروَفِة  اجلَديَدِة  َحْيفا  َكَمدينَِة 
قها بِاألَْسواِر الباِزْلتِيَِّة، َوَمدينَِة  تي َطوَّ َة الَّ يَّ َأقاَم فيها َقْلَعًة هاِئَلًة، َوَمدينَِة َطرَبِ
تي َنظََّمها، َوَأقاَم فيها  ِة الَّ هرَيَة، َوَمدينَِة النّاِصَ تي َأقاَم فيها َقْلَعَتُه الشَّ َصَفَد الَّ

ة. امَلرافَِق العامَّ

العامَلِّي،  بِاالْقتِصاِد  اجلَليِل  اْقتِصاِد  َتشاُبِك  َعىل  تِِه  ُقوَّ ُنُموِّ  يف  اْعَتَمَد 
ًة الُقْطَن ألَْسواِق أوروّبا َوَفَرْنسا، َحْيُث  راِعّي، خاصَّ َواْزِدهاِر التَّْصديِر الزِّ

كاَن لِِصناَعِة النَّسيِج َوْقَتها َدْوٌر ُمِهمٌّ يف اْقتِصاِدها. 

َومَلْ َتُعْد َبْلَدُة َعّراَبَة يف اجلَليِل َتتَِّسُع لِطموحاِت ظاِهِر الُعَمر يف َثالثينِّياِت 
َوَجَعَل  حِلُْكِمِه،  َمَقّرًا  َة  يَّ َطرَبِ ِمْن  ََذ  ُع َحّتى اتَّ َيَتَوسَّ َفَبَدَأ   ، الّثاِمَن َعَشَ الَقْرِن 
َة َنَجَح بَِتْعمرِيها، ُمْسَتفيدًا ِمْن  يَّ هَتا تابَِعًة َله. َويف َطرَبِ ُسهوهَلا امُلحيَطَة َوُبَحرْيَ

حَتاُلفاتِِه َمَع َعشاِئِر الَبْدِو يف امَلنْطَِقِة عاَم 17٣7م.

اجلَليِل  ِمَن  االْنتِقاَل  الُعَمُر  َر  َقرَّ  ، َعَشَ الّثاِمَن  الَقْرِن  َأْرَبعينِّياِت  َويف 
اْختاَر  َأِن  َلبَِث  َلُه، ما  َمَقّرًا  اِذها  َواتِّ َة،  يَّ َطرَبِ َوَبْعَد َضمِّ  الّساِحِليَِّة.  َعّكا  إىِل 
َفٌة َعىل َمْرِج اْبِن عاِمٍر الَغنِيِّ بَِأْرِضِه  ا ُمْشِ َة واِحَدًة ِمْن َمَقّراتِِه؛ ألنَّ النّاِصَ

اخِلْصَبة.

امَلكاُن  َوِهَي  اخلاَنُة،  ُمْفَرُدها  اخلاناُت: 

الَّذي َيبيُت فيِه امُلسافُِر َلْياًل.

احلَُبْيباِت،  َدقيُق  ُبْركايِنٌّ  َصْخٌر  الباِزْلت: 

واِد، ُيْسَتْعَمُل يف َرْصِف  َيميُل َلْوُنُه إىِل السَّ

الطُُّرق.
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ُة ُخْطَوَة ظاِهِر الُعَمِر الّتالَِيِة عاَم 17٣5م، َوبَِفْضِل األَْمِن  كاَنِت النّاِصَ
َأْرَبِع َكناِئَس؛ ما  َواالْستِْقراِر، اْزَدَهَرِت، َوزاَد َعَدُد ُسّكاِنا، َوَشِهَدْت بِناَء 

زاَدها جاِذبِيًَّة.

دًا ِخالَل ُحْكِمِه الطَّويِل، َوَتَيََّز بَِضخِّ َثْرَوتِِه يف اْقتِصاِد  كاَن الُعَمُر ُمَتَفرِّ
يَُّة ظاِهِر  ًة، بِِخالِف ُحّكاٍم آَخريَن. َوَتعوُد َأَهِّ َل َبْلداهِتا ُمُدنًا ُمِهمَّ باِلِدِه، َوَحوَّ
اجلَليِل،  بَِمِلِك  ُوِصَف  َحْيُث  َبِب،  السَّ هِلذا  الِفَلسطينيِّ  الّتاريِخ  يف  الُعَمِر 
 ، امَلَديِنِّ جُمَْتَمِعها  ُنواِة  واِضُع  ُه  لِفَلْسطنَي؛ ألنَّ َهبِيِّ  الذَّ الَعرْصِ  ِة  بَِفرْتَ َوُحْكُمُه 

تِه. ِديَّ َوَتْكينِِه، َوامُلحاَفَظِة َعىل َتَعدُّ

ِء، َوَبْذَرُتُه.  ْ ُنواة: َأْصُل الشَّ
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الَفْهُم َواالْستيعاب:

حيَحِة فيام َيْأيت: ( َأماَم اإِلجاَبِة َغرْيِ الصَّ حيَحِة، َوإِشاَرَة  ) ( َأماَم اإِلجاَبِة الصَّ َنَضُع إِشاَرَة )  1

ِت َأْقداِم اإِلْنجليِز َبْعَد إِْنشاِء ميناِء َعّكا الّشهري.  َسَحَب ظاِهُر الُعَمر البِساَط ِمْن حَتْ  )   ( أ 

ة.  َسُه الُعَمُر يف اجلَليِل األَْعىل، مُمَْتّدًا إىِل َغزَّ َتَْرَكَز الِكياُن الَّذي َأسَّ  )   ( ب 

ِة ُحْكِم الُعَمِر، خاّصًة الَقْمَح ألَْسواِق أوروّبا. راِعيُّ يف َفرْتَ اْزَدَهَر التَّْصديُر الزِّ  )   ( ج 

َهبِيِّ لِفَلْسطني. َة احلُْكِم الذَّ ُة ُحْكِم ظاِهِر الُعَمر َفرْتَ ُنَعلِّل: ُتَعّد َفرْتَ  ٢

واِهِد  ًة، َنْذُكُر َأَهمَّ الشَّ : ُعْمرانِيًَّة، َواْقتِصاِديَّ َق َنَْضَتنْيِ ُمْدِهَشَتنْيِ اْهَتمَّ الُعَمُر بِالتَّنِْمَيِة الّشاِمَلِة بِاْقتِداٍر، َفَحقَّ  ٣

ة.  َعىل هِذِه امَلْرَحَلِة التَّنَْمِويَّ
تِِه عىل َتشاُبِك اْقتِصاِد اجلَليِل بِاالْقتِصاِد العامَلِّي؟ ما َدالَلُة ما َيْأيت: اْعَتَمَد يف ُنُموِّ ُقوَّ  4

َبب. ُح هذا السَّ يَُّة ظاِهِر الُعَمر يف الّتاريِخ الِفَلسطينيِّ لَِسَبٍب َرئيٍس، ُنَوضِّ َتعوُد َأَهِّ  5

امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

َة، يف َنَظِر ظاِهِر الُعَمر ِمْن ِخالِل النَّّص.  يَّ يََّة ُكلٍّ ِمْن َعّكا َوَطرَبِ َنْسَتنْتُِج َأَهِّ  1

ّكاِن«. ُح مَجاَل التَّصويِر يف َقْوِل الكاتِِب: »ما َجَعَل َمنْطَِقَة اجلَليِل َمنْطَِقًة جاِذَبًة لِلسُّ ُنَوضِّ  ٢

هرَية«. تي َأقاَم فيها َقْلَعَتُه الشَّ ِة يف ِعباَرِة: »َوَمدينَُة َصَفَد الَّ ياِسيَِّة َوالَعْسَكِريَّ يَِّة السِّ ُل َعىل األََهِّ ُنَدلِّ  ٣

ًة ُمْزَدِهَرًة َمَع َفَرْنسا، ِمْن ِخالِل َمكاتِبِها الّتجاِرّية. ُح الغاَيَة ِمْن إِقاَمِة الُعَمِر َعالقاٍت اْقتِصاِديَّ ُنَوضِّ  4

ُ َعْن آراِئنا يف َشْخِصيَِّة ظاِهِر الُعَمر. ُنَعربِّ  5

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

حيَحَة ِمْن َبنْيِ األقواِس فيام َيْأيت:  َنْختاُر اإلجابَة الصَّ  1
ما َنْوُع األُْسلوِب يف ِعباَرِة:  أ 

)َأْمر- َنْي - اْستِْدراك( َفَعَل الُعَمُر ذلَِك، لِكنَّ َعْينَُه كاَنْت ُكلَّ الَوْقِت َعىل َعّكا؟      
)َرجاء- َرجا - أريج( ما ُمْفَرُد َكِلَمِة )َأْرجاء(؟              ب 

)ياُء امُلخاَطَبة - ياُء النََّسب - ياُء امُلَتَكلِّم( ما َنْوُع الياِء يف َكِلَمِة )النَّْهَضِوّي(؟              ج 
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ْعِريُّ النَّصُّ الشِّ

الّشهيُد الّثائِر

)عبد الكريم الكرمّي(

َبنْيَ َيَدي النَّّص:

َوَقَعِت  َوحنَي  19٠7م،  عاَم  ُطوْلَكْرَم  َمدينَِة  يف  َسْلمى،  َأبو  َوُكنَْيُتُه  الَكْرِمّي،  الَكريِم  َعْبد  الّشاِعُر  ُولَِد 
َب )َزْيَتوَنَة فَِلْسطني(.  تِِه إىِل ِدَمْشَق، َوَقْد ُلقِّ النَّْكَبُة َسنََة 1948م، اْضُطرَّ إىِل اللُّجوِء َمَع ُأْسَ

 َ ُد( الَّذي ُأِخَذْت ِمنُْه هِذِه الَقصيَدُة، َو)ِمْن فَِلْسطنَي ريَشتي(. ُتُويفِّ ها: )امُلَشَّ ٌة، َأَهُّ ٌة ِعدَّ َلُه َدواويُن ِشْعِريَّ
َسنََة 198٠م، َوُدفَِن يف ِدْمْشق. 

َر َقْسًا َعْن َوَطنِِه،  هيِد الَّذي َأْصَبَح ُأْنموَذجًا لُِكلِّ فَِلْسطينِيٍّ ُهجِّ قاَل الّشاِعُر هِذِه الَقصيَدَة يف الّثاِئِر الشَّ
ّبيِه َوَأْصِدقاِئِه  ُر الّشاِعُر اْستِْشهاَد َأَحِد َأْصِدقاِئِه، َحْيُث َوَقَف االْحتاِلُل الّصهيويِنُّ حاِئاًل َبْينَُه َوَبنْيَ حُمِ َوفيها ُيَصوِّ

الَّذيَن َأرادوا َأْن ُيَشيِّعوُه، َبْعَدما َهوى َشهيدًا َعىل َأَحِد اجِلباِل ُقْرَب احلُدود.   

لوحة إيامن أبو عّرة/ عّقابا
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عـوُد1- ْسِ َحطََّمـُه الصُّ عـوُدَجنـاُح النَـّ َوالرُّ الَعواِصـُف  َوَأْعَيْتـُه 
ُم َوالَقصيُدَعىل اجلََبِل األََشـمِّ َهوى َصيعًا٢- ْمُع َوالـدَّ َففـاَض الدَّ
اللَّـوايت٣- امَلياديـُن  الُبنــوُدَوَأْجَهَشـِت  َوَأْعَوَلــِت  بِــِه  َتتيــُه 
ُمَعطَّـالٌت4- اجِلهـاِد  َوَأْرداُن الَعـذارى البيِض سـوُدَوسـاحاُت 
ايـا5- السَّ ُتَشـيِّْعُه  َومَلْ  احلُشـوُدَوغـاَب  ْعـُه  ُتَودِّ َومَلْ  َوراَح 
َقْلبـي6- َفَلَمْمـُت  َنْعُيـُه  ُحـدوُدَأتـاين  َوَقَفـْت  َبْينَنـا  َولِكـْن 
َفَينْـأى7- ألمَْلَِســُه  َيــدي  َبعيـُدَأُمــدُّ  لِكنّـي  ُكنْـُت..  َقريبـًا 
عـاٌت8- ُمَفجَّ َواحلُـروُف  ُتعيـُدَبَكْيُتـَك  َأْو  ُتْبـِدُئ  َلْيـَس  َثـكاىل 
َوقـوُدَعذاُبَك َأْنَت كاَن َعذاَب َشـْعٍب9- َأْهلينـا  ِمْثـُل  َوَأنَّـَك 

َكـذاَك ُيـيْضُء ِمـْن َدِمِه الّشـهيُدِجراُحـَك َقْد َأضـاَءْت ُكلَّ َقْلٍب1٠-
داِميــاٌت11- َوالَقــوايف  ُشـهوُدَبَكْيُتـَك  َنْكَبتِنــا  آثــاِر  َعـىل 
َنْحيـا1٢- الُقـْدِس  َرواب  يف  غيـُدَوُكنّـا  الرَّ الَعْيـُش  إِهابِنـا  َوِمـْلُء 
نـا1٣- َوِصْ َوَطـٍن  بِـال  ـجوُدَوَأْصَبْحنـا  السُّ إاِّل  هَلـا  مـا  َرعايـا.. 
الَيهـوُدَومـا َأْرُض الُعروَبـِة يِل بِـَأْرٍض14- فَِلْسـطنَي  َسـَلَبْت  إِذا 

الَفْهُم َواالْستيعاب:

الَبْيُت  ُيشرُي  َكام  الّثاِئِر،  اْستِْشهاِد  َسَبُب  َعَلْيها  َتَرتََّب  تي  الَّ النَّتاِئُج  ما   1

الّثاين؟ 
ُقْرَب  َسَقَط  اّلذي  هيِد  الشَّ َعِن  الّشاِعِر  ُقْرِب  إىِل  الّسابُِع  الَبْيُت  ُيشرُي   ٢

ُح ذلَِك.  احلُدوِد، َوُبْعِدِه َعنُْه يف الَوْقِت َنْفِسِه، ُنَوضِّ
؟ ما َأَثُر َضياِع الَوَطِن، َكام ُيشرُي الَبْيُت الّثالَِث َعَشَ  ٣

َحُل َعْن َأْرِضِه إِذا اْحَتلَّ الَيهوُد  ما الَبْيُت الَّذي ُيشرُي إىِل َأنَّ الّشاِعَر َسرَيْ  4

َأْرَض فَِلْسطنَي؟
تي َتدوُر َحْوهَلا األَبيات. َة الَّ َنْسَتنْتُِج الِفْكَرَة العامَّ  5

ما العاطَِفُة امُلَسْيطَِرُة َعىل الّشاِعِر يف األَْبياِت الّسابَِقة؟  6

، َوذو االْرتِفاع. : األَِبُّ األََشمُّ

يََّأ لِْلُبكا، َبَدَأ. َأْجَهَش: هَتَ

بِالُبكاِء  َصــْوهَتــا  ــَعــْت  َرَف ــت:  ــَوَل َأْع

ياح. َوالصِّ

الُبنوُد: الّرايات.

َأْو  امَلْغزوُل،  َوُهَو  َرَدٌن،  ُمْفَرُدها  َأْردان: 

َنْوٌع ِمنْه.

ايا: جَمْموعاُت اجلُنوِد. السَّ
النَّْعي: َخرَبُ َمْوِت امَليِّت.

َفَقَدْت  تي  الَّ َوِهَي  َثْكىل،  ُمْفَرُدها  َثكاىل: 

َوَلدًا، َأْو َحبيبًا.

ِبا  َوُيْقَصُد  القافَِيُة،  ُمْفَرُدها  الَقوايف: 
ْعر. الشِّ

إِهابنا: ِجْلدنا.

َوُمْفَرُدها  خاِضعني،  ُخّدامًا،  َرعايا: 

َرِعيَّة.
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امُلناَقَشُة َوالتَّْحليل:

ُحهام. ، ُنَوضِّ َوَصَف الّشاِعُر يف الَبْيَتنْيِ الّثايِنَ َعَشَ َوالّثالَِث َعَشَ حاَلنْيِ ُمَتناِقَضنْيِ  1

ُح مَجاَل التَّْصويِر فيام َيْأيت: ُنَوضِّ  ٢

َثكاىل َلْيَس ُتْبِدُئ َأْو ُتعيُد عاتٌ   َبَكْيُتَك َواحلُروُف ُمَفجَّ أ 

ِجراُحَك َقْد َأضاَءْت ُكلَّ َقْلٍب. ب 

ُيَعّد الّشاِعُر َعْبُد الَكريِم الَكْرِميُّ ِمْن َأْعالِم ِشْعِر النَّْكَبِة، َنْكِشُف َعْن ذلَِك ِمْن ِخالِل َفْهِمنا لِْلبيات.  ٣

نُها َمْطَلُع الَقصيَدة. تي َيَتَضمَّ َة الَّ ْمِزيَّ الَلَة الرَّ ُح الدَّ ُنَوضِّ  4

َغُة َواألُْسلوب: اللُّ

تها ُخطوٌط يف اجلَُمِل اآلتَِية: تي حَتْ ُق يف امَلْعنى َبنْيَ الَكِلامِت الَّ ُنَفرِّ  1

َعىل اجلََبِل األََشمِّ َهوى َصيعًا.  -1 أ 

إنَّ َهوى النَّْفِس َأَشدُّ َأْعداِء اإِلْنساِن َخَطرًا َعَلْيِه.  -٢
َأْجَهَشِت امَلياديُن َوَأْعَوَلِت الُبنوُد.  -1 ب 

اْشَتَمَل االّتفاُق َعىل الُبنوِد األَساِسيَِّة ُكلِّها.  -٢
كيَب: )ِمْلء إِهابِنا( يف مُجَْلٍة ُمفيَدٍة ِمْن إِْنشاِئنا. ْ ُنَوظُِّف الرتَّ  ٢

َعىل آثاِر َنْكَبتِنا ُشهوُد(؟ ما َنْوُع الواِو يف َقْوِل الّشاِعِر: )َبَكْيُتَك َوالَقوايف داِمياتٌ    ٣
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ة الَقواِعد: ُمراَجَعٌة عامَّ

َأّوالً- َنْقَرُأ الِفْقَرَة اآلتَِيَة، ثّم نجيب عام يليها:

جُيْري  ُه كاَن  إِنَّ َحّتى  َوامَلْرىض،  الُفَقراِء  َكرياًم، َعطوفًا َعىل  َزَكِرّيا-  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  َأبو  الّرازيُّ -َوُهَو  كاَن 
تي كاَنْت جاِرَيًة َعىل األَْلِسنَِة، َوَتُدلُّ َعىل امَلكاَنِة امَلْرموَقِة  َعَلْيِهُم اجِلراياِت الواِسَعَة، َوُيعاجِلُُهْم. َوِمَن األَْمثاِل الَّ
َلُه اْبُن  ، َوكاَن ناِقصًا َفَكمَّ قًا َفَجَمَعُه الّرازيُّ لِلّرازّي َقْوهُلُْم: -كاَن الطِّبُّ َمْعدومًا َفَأْحياُه جالينوُس، َوكاَن ُمَتَفرِّ
َعنُْه يف  َوقيَل  الَعَرِب،  بِاْسِم جالينوِس  ُمعاِصيِه  َبنْيَ  َوُعِرَف   ، الَعَرِبِّ الطِّبِّ  َأبا  الّراِزيُّ  ُيَعدُّ  َولِذلَِك  سينا-، 

ُه َطبيُب امُلْسِلمنَي َغرْيَ ُمداَفع. ِكتاِب )َطبقات األَُمِم(: إِنَّ

َنْسَتْخِرُج ِمَن الِفْقَرِة الّسابَِقِة:  1
- اْساًم َمْرفوعًا ِمَن األَْسامِء اخلَْمَسِة: ............................. 

- َحْرَف َعْطٍف ُيفيُد الّتْعقيَب: .............................
- َنْعتًا جَمْرورًا: ...................................... 

. َتُه َخطٌّ ُنْعِرُب ما حَتْ  ٢

ُبا: َة فيام َيْأيت، َوُنَصوِّ ثانِيًا- َنْسَتْخِرُج األَْخطاَء النَّْحِويَّ

ِم الِفَلْسطينّي. َحَضَ الَوزيُر َنْفَسُه االْحتِفاَل بَِيْوِم امُلَعلِّ  1

َشيََّد الَبنّاؤوَن َسْبَعَة َعامراٍت َسَكنِيٍَّة.  ٢

ُة َأبواٍب َمْفتوَحٍة، َوَخٍْس ُمْغَلَقة.  َة باب، ِمنْها َعْشَ لِْلَمْسِجِد األَقىص امُلباَرِك َخَْس َعْشَ  ٣

ُيّعدُّ جابُِر ْبُن َحّياَن َأبو الكيمياء.   4

ئيُس الِفَلْسطينُِي أبا َعاّمٍر يف ٢٠٠4/11/11م.  اسُتْشِهَد الرَّ  4
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ثالِثًا- َنْختاُر االْسَم امُلناِسَب ِمَن األَْسامِء اخَلْمَسِة ِمْن َبنْيِ األَْقواِس، َوَنَضُعُه يف الَفراغ:

)َأخو، َأخا، َأخي(  َيْعَمُل ..... الطَّبيَبِة ُنى يف التِّجاَرة.       1

)َأبو، َأبا، َأب( ها ُمَتقاِعدان.       إِنَّ .... فاطَِمَة َوَأمَّ  ٢

)ذو، ذا، ذي( ْفُت إىِل طالٍِب ...... َأْخالٍق عالَِية.     َتَعرَّ  ٣

)فوَك، فاَك، فيَك( َيداَك َأْوَكتا*، َو...... َنَفَخ. )َمَثَل عرّب(      4

ْبِط النَّْحِوّي: ُل األَْعداَد فيها إىِل َأْحُرٍف، َمَع ُمراعاِة الضَّ رابِعًا- َنْقَرُأ الِفْقَرَة اآلتَِيَة، َوُنَحوِّ

اِه اجلَنوِبِّ الَغْرِبِّ ِمَن الُقْدِس، َوَتْبُعُد َعنْها 1٢كم، َهَدَمِت الِعصاباُت الّصهيونِّيُة  َتَقُع َقْرَيُة َدْيِر اهلَوى بِاالجتِّ
ُمْسَتْوَطنََة  َعَلْيها  وَأقاَمْت  دونم،   59٠٠ البالَِغَة  َأراضَيُهْم  َوَسَلَبْت  ُسّكاَنا،  َدْت  َورَشَّ 1948م،  َسنََة  الَقْرَيَة 
)موشاف نيس هاريم(، َوَبَلَغ َعَدُد ُسّكاِن الَقْرَيِة عاَم 19٢٢م َحوايَل 18 َنَسَمًة، َو47 َنَسَمًة عاَم 19٣1م، 

اْرَتَفَع إىِل 6٠ عاَم 1945م.                                                                    )موقع دائرة شؤون املغرتبني، منّظمة الّتحرير الِفَلسطينّية(

خاِمسًا- ُنَمثُِّل َعىل ُكلٍّ ِمّا َيْأيت بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة:

اخي: .............................................................. تيَب َوالرتَّ ْ َحْرِف َعْطٍف ُيفيُد الرتَّ  1

َنْعٍت جَمْروٍر بِالياِء: .................................................................................  ٢

َتْوكيٍد َلْفظِيٍّ َمنْصوب: .............................................................................  ٣

َبَدِل َبْعٍض ِمْن ُكلٍّ َمْرفوٍع بِالواو: ...................................................................  4

َتْييٍز َبْعَد َعَدد: .....................................................................................  5

َتُه َخطٌّ فيام َيْأيت: ساِدسا- ُنْعِرُب ما حَتْ

)ص: ٢٣( ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں ڻ                     قاَل َتعاىل:   1

...«.             )رواه مسلم( ُه َلُه َخرْيٌ (: »َعَجبًا ألَْمِر امُلْؤِمِن، إِنَّ َأْمَرُه ُكلَّ قاَل َرسوُل اهللِ، )  ٢

َقْد َتْعَتِمُد امَلْرَأُة العاِمَلُة َعىل مَحيها َومَحاهِتا يف الِعناَيِة بَِأْطفاهِلا.  ٣

ْمُح َوالِقْرطاُس َوالَقَلُم                        )املتنّبي( ْيُف َوالرُّ َوالسَّ ْيُل َوالَبْيداُء َتْعِرُفني   َفاخلَْيُل َواللَّ  4

َأْوَكتا: َرَبَطتا. َويف امَلَثِل َدالَلٌة َعىل َنتاِئِج ُصنِْع اإِلْنساِن لِنَْفِسِه.  *
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ُأَقيُِّم ذايت:

َتَعّلْمُت ما َيْأيت:

النِّتاجات
التَّقييم

ٌطُمْرَتِفٌع ُمنَْخِفٌضُمَتَوسِّ

1-أْن أَتَعّرَف ُنبذًة َعِن النّصوِص وأصحاِبا.

ئيَسَة يف النُّصوص. ٢-أْن َأستنتَِج األَفكاَر الرَّ

٣-أْن  ُأَحلََّل النُّصوَص األََدبِيََّة فِْكِرّيًا َوَفنِّّيًا.

4- أْن َأستنتَِج الَعواطَِف الواِرَدَة يف النُّصوِص األََدبِيَّة.

لوكاِت الواِرَدَة يف النُّصوِص يف حيايت،   5-أْن َأَتثََّل الِقَيَم َوالسُّ
     َوَتعاُمل َمَع اآلَخرين.

َة َأْسُطٍر      ، َوَعْشَ ْعِر الَعموِديِّ 6-أْن أحَفَظ َخَْسَة َأْبياٍت ِمَن الشِّ
ْعِر احلُّر.      ِمَن الشِّ

َعة. َة يف ِسياقاٍت َحياتِيٍَّة ُمَتنَوِّ 7-أْن ُأوظَِّف التَّْطبيقاِت النَّْحِويَّ

8- أْن ُأعِرَب الَكِلامِت الواِرَدَة يف َمواِقَع إِْعرابِيٍَّة ُمَْتِلَفة.

ًة، أو َتلخيَصُهام. 9- أْن أكُتَب َمقاالً َأْو ِقصَّ

. 1٠-أْن ُأعبَِّئ َنموَذَج َتْقريٍر َوْفَق ُمْعًطى ُمَعنيَّ

روس. َعٍة ُتْثري الدُّ 11-أْن َأقوَم بَِأْنِشَطٍة ُمَتنَوِّ

1٢- أْن أكُتبَ َمْشوعًا َأْو فكَرًة ِرياِديَّة.

.َنشاط: تي َحَكَم فيها ظاِهُر الُعَمر الّزْيدايِنّ ِة الَّ َبَكِة الَعنَْكبوتِيَِّة، َوَنْكُتُب َعِن الَفرْتَ َنعوُد إىِل الشَّ
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املشوع:

شكل من أشكال منهج النشاط. يقوم الطلبة )أفرادًا أو جمموعات( بسلسلة من ألوان النشاط التي يتمكنون 
خالهلا من حتقيق نتاجات ذات أهية للقائمني باملشوع. ويمكن تعريفه بأنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم 

به الفرد أو اجلامعة؛ لتحقيق أغراض واضحة وحمددة يف حميط اجتامعي برغبة ودافعية.

ميزات املشوع:
1- قد يمتد زمن تنفيذ املشوع ملدة طويلة، وال يتم دفعة واحدة.

٢- ينّفذه فرد أو مجاعة.
٣- يرمي إىل حتقيق نتاجات ذات معنى للقائمني بالتنفيذ.

4- ال يقترص عىل البيئة املدرسية، وإنام يمتد إىل بيئة الطلبة؛ ملنحهم فرصة التفاعل مع البيئة، وفهمها.
5- يستجيب املشوع مليول الطلبة وحاجاهتم، ويثري دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات املشوع:
أوالً- اختيار املشوع: ُيشرَتط يف اختيار املشوع ما يأيت:

1- أن يتامشى مع ميول الطلبة، ويشبع حاجاهتم.
٢- أن يوّفر فرصة للطلبة للمرور بخربات متنوعة.

٣- أن يرتبط بواقع حياة الطلبة، ويكس الفجوة بني املدرسة واملجتمع.
4- أن تكون املشوعات متنوعة ومرتابطة، وتكمل بعضها بعضًا، ومتوازنة، وال تغّلب جماالً عىل آخر.

5- أن يتالءم املشوع مع إمكانات املدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
6- أن ُيّطط له مسبقًا.

ثانيًا- وضع خطة املشوع:
      يتم وضع اخلطة حتت إرشاف املعلم، حيث يمكن له أن يتدّخل لتصويب أي خطأ يقع فيه الطلبة؛ لذا

يقتيض وضع اخلطة اآلتية:
1- حتديد النتاجات بشكل واضح.

٢- حتديد مستلزمات تنفيذ املشوع، وطرق احلصول عليها.
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٣- حتديد خطوات سري املشوع.
4- حديد األنشطة الالزمة لتنفيذ املشوع، )رشيطة أن يشرتك مجيع أفراد املجموعة يف املشوع، من خالل 

املناقشة واحلوار، وإبداء الرأي، بإرشاف املعلم وتوجيهه(.
5- حتديد دور كل فرد يف املجموعة، ودور املجموعة بشكل كّل.

ثالثًا- تنفيذ املشوع:
      مرحلة تنفيذ املشوع فرصة الكتساب اخلربات باملامرسة العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثرية؛ ملا توّفره 

من احلرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته عىل اإلنجاز، حيث يكون إجيابيًا 
متفاعاًل خاّلقًا مبدعًا، ليس املهم الوصول إىل النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خربات ومعلومات 

ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس عىل حياهتم العامة.

دور املعلم: 
1- متابعة الطلبة، وتوجيههم دون تدّخل.

٢- إتاحة الفرصة للطلبة للتعّلم باألخطاء.
٣- االبتعاد عن التوّتر ممّا يقع فيه الطلبة من أخطاء.

4- التدّخل الذكي كلام لزم األمر.

دور الطلبة:
1- القيام بالعمل بأنفسهم.

٢- تسجيل النتائج التي يتم التوصل إليها.
٣- تدوين املالحظات التي حتتاج إىل مناقشة عامة.
4- تدوين املشكالت الطارئة )غري املتوقعة سابقًا(.

رابعًا- تقويم املشوع:  
يتضمن تقويم املشوع اآليت:

1-  النتاجات التي وضع املشوع من أجلها، ما تم حتقيقه، واملستوى الذي حتّقق لكل هدف، والعوائق يف 
حتقيق النتاجات إن وجدت، وكيفية مواجهة تلك العوائق.
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٢-  اخلطة من حيث وقتها، والتعديالت التي جرت عىل اخلطة يف أثناء التنفيذ، التقّيد بالوقت املّحدد 
للتنفيذ، ومرونة اخلطة.

٣-  األنشطة التي قام با الطلبة، من حيث تنّوعها، وإقبال الطلبة عليها، وتوفر اإلمكانات الالزمة، والتقيد 
بالوقت املحدد.

4-  جتاوب الطلبة مع املشوع، من حيث اإلقبال عىل تنفيذه بدافعّية، والتعاون يف عملية التنفيذ، والشعور 
باالرتياح، وإسهام املشوع يف تنمية اجتاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم املعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن املشوع، من حيث:
• نتاجات املشوع، وما حتّقق منها.
• اخلطة، وما طرأ عليها من تعديل.

• األنشطة التي قام با الطلبة.
• املشكالت التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.

• املدة التى استغرقها تنفيذ املشوع.
• االقرتاحات الالزمة لتحسني املشوع.

َمْشوُعنا:
ِة،  امُلْمَتدَّ ِة  الَبْحِريَّ واطِِئ  بِالشَّ َيَتَميَُّز  َفُهَو  ُدَولِِه،  الْقتِصاِد  َأساِسّيًا  رافِدًا  الَعَرِبِّ  الَوَطِن  يف  ياَحُة  السِّ ُل  ُتَشكِّ  
الَعَرِبُّ ُعنرُْصًا جاِذبًا  َأْصَبَح الَوَطُن  ِه  ُكلِّ امُلْعَتِدِل؛ لِذلَِك  َوامَلْحِمّياِت الطَّبيِعيَِّة، َواجلَوِّ  ياِحيَِّة،  َوامُلنَْتَجعاِت السِّ

ياَحة.  للسِّ
َبَكِة الَعنَْكبوتِيَِّة،  ياِحيََّة امُلْخَتِلَفَة امَلْوجوَدَة فيِه، َوَنْجَمُع ُصَورًا هَلا ِمَن الشَّ بِناًء عىل ذلَِك، َنْسَتْكِشُف األَماِكَن السِّ  

َوَنْكُتُب ُنْبَذًة َقصرَيًة؛ للّتْعريِف بُِكلٍّ ِمنْها.  
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 لجنة المناهج الوزارية:

م. فواز مجاهد     د. بصري صالح      د. صبري صيدم     

اأ. عزام اأبو بكر            اأ. عبد الحكيم اأبو جاموس  اأ. ثروت زيد      

م. جهاد دريدي د. سمية النخالة      د. شهناز الفار      

 المشاركون في ورشة عمل كتاب اللّغة العربّية للّصّف الحادي عشر الِمْهنّي   
اأ. خالد اللّحام اأ. حّسان نّزال   اأ. اأحمد شايب   اأ. اإبراهيم عيسى   

اأ. سناء الاأشهب اأ. سعاد ياسين   اأ. رقّية الكيلاني   اأ. خولة الحساسنة   

اأ. عفيفة الحسين اأ. عبير سلامة   اأ. عبد الله ملحم   اأ. عبد الله اأحمد   

اأ. عمر راضي اأ. عمر حّسونة   اأ. عماد محاسنة   اأ. عّلام شتّية   

اأ. محمود بعلوشة اأ. محمود الّشروف   اأ. محمد حمايل   اأ. فوزي العملة   

اأ. منى طهبوب اأ. منال النّّخالة   اأ. مفيد الّسلخي   اأ. معتّز الحاّج   

اأ. يحيى اأبو العوف اأ. وفاء جّيوسي   اأ. نداء الخطيب   اأ. نائل طحيمر   

اأ. يوسف شاعر

 لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج اللغة العربية: 

اأ.د. كمال غنيم  اأ.د. حمدي الجبالي  اأ.د. حسن السلوادي  اأ. اأحمد الخطيب )منسقاً( 

د. اإياد عبد الجواد   اأ.د. يحيى جبر   اأ.د. نعمان علوان   اأ.د محمود اأبو كتة  

د. سهير قاسم د. رانية المبيض   د. حسام التميمي   د. جمال الفليت  

اأ. اإيمان زيدان   اأ. اأماني اأبو كلوب   د. يوسف عمرو   د. نبيل رمانة   

اأ. سناء اأبو بها   اأ. رنا مناصرة   اأ. رائد شريدة   اأ. حسان نزال   

اأ.عصام اأبو خليل   اأ. عبد الرحمن خليفة  اأ. شفاء جبر   اأ. سها طه   

اأ. فداء زكارنة   اأ. عمر راضي   اأ. عمر حسونة   اأ. عطاف برغوثي  

اأ. نائل طحيمر اأ. منال النخالة   اأ. منى طهبوب   اأ. معين الفار   

اأ. ياسر غنايم اأ. وعد منصور   

كما شارك معلمون ومعلمات ومشرفون ومشرفات في مديريات المحافظة الشمالية والجنوبية.

َتّم بِحمِد اهلل
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