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تــقــديــم

صلاح التربوي باأنه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة،  المستند اإلى واقعية النشاأة، ال�أمر  يتصف ال�إ

الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية وال�حتياجات 

ال�جتماعية، والعمل على اإرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، من خلال عقد اجتماعي قائم 

على الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها واأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج اإصلاح يحقق ال�آمال، 

ويلامس ال�أماني، ويرنو لتحقيق الغايات وال�أهداف.   

ولما كانت المناهج اأداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفها علمًا له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن 

بكل  النوعية  تحديات  تجاوز  في  يسهم  بما  بجميع جوانبها،  التعلمية  التعليمية  العملية  اأركان  عالجت  متكاملة  خطة 

عداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط باإشكالية التشتت بين العولمة والبحث  اقتدار، وال�إ

عن ال�أصالة وال�نتماء، وال�نتقال اإلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه اأكثر اإنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية 

في وطن نحمله ونعظمه.   

ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلّقي المعرفة، وصول�ً لما يجب اأن يكون من اإنتاجها، وباستحضار واٍع 

المناهج  تطوير  جاء  المتوّخاة،  والفكرّية  المعرفية  وللبنية  نريد،  الذي  للطالب  رؤيتنا  تحكم  التي  المنطلقات  لعديد 

الفلسطينية وفق رؤية محكومة باإطار قوامه الوصول اإلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا، 

وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان ليتحقق لول� التناغم بين ال�أهداف والغايات 

والمنطلقات والمرجعيات، فقد تاآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيرًا عن توليفة تحقق المطلوب معرفيًا وتربويًا وفكريًا.

ثّمة مرجعيات تؤّطر لهذا التطوير، بما يعزّز اأخذ جزئية الكتب المقررّة من المنهاج دورها الماأمول في التاأسيس؛ 

طار جاءت المرجعيات التي تم ال�ستناد اإليها،  لتوازن اإبداعي خّلاق بين المطلوب معرفيًا، وفكريًا، ووطنيًا، وفي هذا ال�إ

ضافة اإلى وثيقة المنهاج الوطني ال�أول؛ لتوّجه الجهد،  وفي طليعتها وثيقة ال�ستقلال والقانون ال�أساسي الفلسطيني، بال�إ

وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

التاأليف والمراجعة،  العاملة جميعها؛ من فرق  اإزجاء الشكر للطواقم  اإنجاز هذه المرحلة من الجهد، يغدو  ومع 

شراف، والتصميم، وللجنة العليا اأقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن  والتدقيق، وال�إ

واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـ�هـج الفلسطينية

اآب / ٢٠١٧



مــقــدمــة

فريق التّ�أليف

اأنبي�ئه  اأجمعين، وعلى  اآله وصحبه  ال�أمين، وعلى  الع�لمين، والّصلاة والّسلام على رسوله  لله ربِّ  الحمُد 

المكرمين، وبعد،

فه� نحن نقّدم كت�ب اللّغة العربّية لطلبِة الّصّف الح�دي عشر بفروعه، بعد اأن منَّ اللّه علين� ب�إنج�زه وفق 

ال�أهداف الع�مة لتدريس اللّغة العربّية، المستمّدة ِمن قيِم مجتمعن� العربّي الفلسطينّي، وفلسفتِه واتّج�ه�تِه، المنبثقة 

من منظومة الخطوط العريضة لمنه�ج اللّغة العربّية. 

أنّه� مستودع تج�ربه�،  ونظراً ل�أهمّية اللّغة العربّية، ومك�نته� الحيويّة في حي�ة اأّمتن� م�ضي�ً وح�ضراً ومستقبلاً؛ ل�

وسجّل ثق�فته� وحض�رته�، وانطلاق�ً من هذا البعد الّس�مي للغتن�، فقد َحرصن� على تخّير َوحدات هذا الكت�ب 

بموضوع�ته ومفرداته، بم� ينسجم وهموَم مجتمعن� واآم�له واآل�مه، وتطلّع�تِه نحو التّحّرر من اأغلال ال�حتلال، بم� 

أمثلة المشوقة البعيدة عن التّكرار  تخّيرن�ه من نصوص تلّبي ح�جَة المتعلّمين، وقد راعين� فيه� اليسر والّسلاسة، وال�

الُمِملِّ والتّكلّف المصطنع؛ م� اأضفى على هذا المقرر التّعليمّي َقْدراً من التّشويق والج�ذبّية والعرض المتسلسل 

الق�ئم على الخط�ب المقنع وال�أسلوب الممتع. 

وق�مت خطّتن� في هذا الكت�ب على تخّير َوْحداته الّسبعة ال�أولى من النّثر الّتي ع�لجن� فيه� مفردات كّل وحدة 

وتراكيبه�، وقّدمن� بين يدي كّل نص منه� تعريف�ً بجو النّّص وق�ئله ومن�سبته، واأتبعن� كّل وحدة نثريّة، ونصٍّ شعرّي 

ب�أسئلة تدور حول اللّغة وال�ستيع�ب والتفكير، كم� ع�لجن� في هذا الفصل ستة اأبواٍب نحويّة، وثم�نية موضوع�ت 

تعبيريّة، علاوة على بحرين من العروض. 

خوِة  نّن� نهيب ب�ل�إ وفي خت�م هذه المقدمة ل� يسعن� اإل� اأن نقرَّ ب�أنّن� بشٌر، واأّن الكم�َل للّه وحَده، وعليه ف�إ

اأو ملحوظة تسهم في  الطّلبة، وكّل من لديه راأي  اأمور  واأولي�ء  المعلّمين والمعلّم�ت، والمشرفين والمشرف�ت، 

تحسين هذا المقرر وتعمل على اإثرائه وتطويره، األّ� يبخل علين� بنصحه وتسديده. 

َواللُّه َولِيُّ التَّْوفيِق.
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الّنتاجـات

          ُيَتَوقُع ِمَن الطََّلَبِة َبْعَد اإِنْه�ِء هذا الِْكت�ِب، والتّف�عِل َمَع اأنشطِتِه، اأْن َيكونَوا ق�ِدرين َعلى توظيِف 

مه�راِت اللَُّغِة الَْعَربِيَِّة في ال�تص�ِل والتَّواُصِل ِمْن خلاِل م� ي�أتي:

  ١-   َتَعّرِف نُبذٍةِ َعِن النّصوِص واأصح�بِه�.

  ٢-   ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة َصحيَحًة ُمَعبَِّرة.

ئيَسِة في النُّصوص. أْفك�ِر الرَّ   ٣-   اْسِتْنت�ِج ال�

  ٤-   َتْوضيِح َمع�ني الُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب الَجديَدِة الواِرَدِة في النُّصوص.

أَدبِيَِّة َفنِّّي�ً.   ٥-   َتْحليِل النُّصوِص ال�

أَدبِيَّة.   ٦-   اْسِتْنت�ِج الَعواِطِف الواِرَدِة في النُّصوِص ال�

آَخرين. لوك�ِت الواِرَدِة في النُّصوِص في َحي�تِِهْم َوَتع�ُمِلِهْم َمَع ال�   ٧-   َتَمثُِّل الِقَيِم َوالسُّ

ْعِر الُحّر. ، َواْثَني َعَشَر َسْطراً ِمَن الشِّ ْعِر الَعموِديِّ   ٨-   ِحْفِظ َثم�نَِيِة اأْبي�ٍت ِمَن الشِّ

  ٩-   َتَعرُِّف الَمف�هيِم النَّْحِويَِّة الواِرَدِة في ُدروِس الَقواِعِد.

١٠-  َتْوضيِح الَقواِعِد النَّْحِويَِّة الواِرَدِة في ُدروِس الَقواِعِد.  

َعة. ١١-  َتْوظيِف التَّْطبيق�ِت النَّْحِويَِّة في ِسي�ق�ٍت َحي�تِيٍَّة ُمَتَنوِّ  

١٢-  اإِْعراِب الَكِلم�ِت الواِرَدِة في َمواِقَع اإِْعرابِيٍَّة ُمْخَتِلَفة.   

ٍة. ١٣-  ِكت�َبِة َمق�ٍل اأْو ِقصَّ  

َعٍة تُْثري الدُّروس. ١٤-  الِقي�ِم بِ�أنِْشَطٍة ُمَتَنوِّ  

١٥-  ِكت�َبِة َمْشروٍع اأْو ِفْكَرٍة ِري�ِديَّة.  



لِس�ُن الّض�ِد َيْجَمُعن�         بَِغّس�ٍن َوَعْدن�ِن

)فخري الب�رودي(
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 َمظاِهُر َعَظَمِة الخالِِق

الَوحدُة  األولى
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تتجلّى َمظ�ِهُر َعَظَمِة الخ�لِِق في اإِْبداِع  الكوِن الواِسِع، واْسراِرِه، ُجْزئي�تِِه، َوكُلّيِّ�تِِه، َوفي َشتّى َمج�ل�تِِه 

أَجٍل ُمَسّمى، وفي اللّْيِل  ْمِس والَقَمِر كُلٌّ َيْجري لِ� أّخ�َذِة: في الّسم�واِت الَمْرفوَعِة بِغيِر َعَمد، َوفي الشَّ ال�

َونَخيٍل  َوَزْرٍع  َوَجنّ�ٍت  ج�ريٍة،  واأنْه�ٍر  ن�بَِتٍة،  َرواٍس  ِمْن  فيه�  وم�  الَمْمدوَدِة،  أْرِض  ال� وفي  النّه�ِر،  َيْغش�ُه 

أْرِض ُمَتج�ِوراٍت، َوُيْسقى بِم�ٍء واِحد، وفي  ألْوان، َيْنُبُت في ِقَطٍع ِمَن ال� ُمْخَتِلِف ال�أْشك�ِل، والطُّعوِم، وال�

ْعِد ُيَسبُِّح، َوَيْحَمُد، وفي الَمطِر  ْيِن الم�َء، والنّ�َر، وفي الرَّ الَبْرِق تِْلَك الظ�ِهَرِة الَفريَدِة الّتي َجَمَعِت الُمَتض�دَّ

نِعَمِة الَحي�ِة ال�أولى، َوَغْيِره� ِمْن َعج�ئِِب الَخْلِق، والتَّْكويِن.

آي�ُت ِمْن سوَرِة الرَّْعِد َتطوُف بِ�لَقْلِب الَبَشرّي، َوَعْقِلِه في َمج�ل�ٍت، واآف�ٍق، واآم�ٍد، واأْعم�ٍق،  َوهذِه ال�

َوَتْعِرُض َعَلْيِه الَكْوَن كُلَُّه؛ لُِتَقرَِّب َمداِرَك الَبَشِر ِمْن َحقيَقِة القوِة الُكْبرى الُمحيَطِة بِ�لَكْوِن ظ�ِهِرِه َوخ�فيِه، 

َرِة الَحيَِّة الح�ِفَلِة بِ�لَحَرَكِة،  أْمث�ِل الُمَصوَّ َجليِلِه َوَدقيِقِه، ح�ِضِرِه َوَغيِبِه بِِعْلِم اللِه النّ�ِفِذ الك�ِشِف الّش�ِمِل بِ�ل�

لاٍت في َسْيِر الّراِحليَن، َوفي ُسنَِّة  وال�نِْفع�ِل، اإِلى َمش�ِهَد القي�َمِة، اإِلى ِوْقف�ٍت َعلى َمص�ِرِع الغ�بِريَن، َوت�أمُّ

اللِه الّتي َوَقَعْت َعليِهْم ف�إذا ُهْم داثِروَن.

 َمظاِهُر َعَظَمِة الخالِِق

ق�ل تع�لى:
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کگ  گ  گ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  

  َعَمد: ِدع�مة. 

  اأجل مسّمى: نه�ية معلومة.

   رواسي: جب�ل ثوابت.

  ُيْغِشي اللَّْيَل النََّه�َر: ُيلبس 

   النّه�ر ظلمة اللّيل اأو العكس.

  نخيل ِصنوان: نخلات 

   يجمعه� اأصل واحد.
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ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
ۅ  ۅ  ۉ          ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ائ  ائ    
ېئ    ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئەئ  
ىئ  ىئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   
پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ      ڤ          ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
ڦڦ  ڄ     ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  
ژ  ڑ      ڑ  ک    ک  ک  ک  گ     گ  گ     
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھھ  ھ    ھ  ے   
ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  
ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ  
ۈئ       ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   
ی   ی   ىئ     ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئ  
ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ   جب    يئ   ىئ   مئ    حئ   جئ   ی   ی  
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ       ٺ   ٺ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ  
ژ  ژ   ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
ڻ   ڻ       ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ   ڳ   

ڻ     ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

1

  َخْلٍق َجِديد: رجوع اإلى 

   الحي�ة ت�رة اأخرى.

  ال�أغلال: مفرده� )ُغّل(:

  الُقيود، تُجمُع به� اأيديهم

 اإلى اأعن�قهم.

َئِة:  يِّ بِ�لسَّ َوَيْسَتْعِجلُونََك   

ب�لعقوبة  المكّذبوَن  يستعجلك 

يم�ن. التي لم اأع�جلهم به� قبل ال�إ
  الَمثُلات: مفرده� )َمثُلة(:

أمث�لهم. العقوب�ت الف�ضح�ت ل�
  م� تغيض ال�أرح�م: م�تنقصه،

  اأو تُسقطه.
 الّســ�رب: الّذاهــب فــي ِســْربه، 

اأي فــي طريقــه بوضــح النهــ�ر.

 معقب�ت: ملائكة يعقب
  بعضهم بعًض�.

 واٍل: مدافع اأو ن�صر.
 الِمح�ل: القوة والبطش.



٧

آتية: ١  نُفّرق في المعنى بين م� تحته خّط في كلٍّ من ال�

    ق�ل تع�لى: »  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ «.

    دوام الح�ل ِمن الُمح�ل.

    اأغلق التّج�ُر اأبواَب الَمح�ّل التّج�رية تض�من�ً مع ال�أسرى.

أمر الُمح�ل اإليه.     نََظَر الق�ضي في ال�

آيت�ن الع�شرة والّس�دسة عشرة على اأمثلة مختلفة من الطّب�ق، نستخرجه�. ٢  اشتملت ال�

آية الح�ديَة عشرَة ثلاث مّرات، نُبّين نوعه� في كّل مرة. ٣  وردت )م�( في ال�

آيت�ن: الثّ�نية والثّ�لثة مظ�هر من قدرة الله -تع�لى- ونعمه ظ�هرة وب�طنة، نعّدده�. ١  تضّمنت ال�

٢  في قوله تع�لى: » ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ«، م� قولهم الذي ك�ن مث�راً للعجب؟

آي�ت: آتيين في ال� ٣ نشير اإلى م� يحمل كّلاً من المعنيين ال�

يم�ن بوجود الّله ووحدانيته.   ال�إ

   عن�د المشركين، واإنك�رهم البعث والّنشور.

 الَفْهم وال�ستيعاب

 المناقشة والتّحليل

عج�َز الّدالَّ على عظمة اللّه في قوله تع�لى:  ١  نُبّيُن ال�إ

     اأ-   » ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹڤ«                    )الرعد: ٢(

     ب- »ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  «                  )الرعد: ٤(

٢  خلق اللّه الجب�ل رواسي في ال�أرض، نوّضح الحكمة من ذلك. 

آيِة الّرابعَة عشرَة. ٣ نوّضح جم�ل التّصوير في ال�

٤ ق�ل تع�لى: » ٿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ«، اختص اللّه هذا بعلمه،

     كيف نفّسر معرفة ال�أطب�ء جنَس الجنين قبل اأن يولد؟ 

٥ اشتملت كلمت� )يتفكّرون، ويعقلون( على حكمة، نستنبطه�.

 اللّغة وال�أسلوب

1



٨

عريُّ النّصُّ الشِّ

نكبُة دمشق 

َبْيَن َيَدي النّّص

دواوينه  اأشهر  من  الق�هرة.  مدينة  في  ُولَِد   ، مصريٌّ ش�عٌر  )١٨٧٠-١٩٣٢م(  شوقي  اأحمد    

َب بـ )اأمير الّشعراء(. أبي�ت، لُقِّ الّشوقّي�ت، ومنه هذه ال�

     عندم� ث�ر اأهل الّش�م ضّد المستعِمر الفرنسّي في دمشق، رّد الفرنسّيون بضرب المدينة 

واأحي�ئه�، مستخدمين اأسلحة دم�ر، ك�لقن�بل، والمدافع، ف�أحدثوا ك�رثة ط�لت البشر والحجر، 

قرائحهم  فس�لت  الّشعراء،  قوافي  ل�أجله�  واهتّزت  شريف،  قلم  ذي  كلُّ  معه�  يتف�عل  فُهرع 

ألم والحزن. يعتصره� ال�

أبي�ت، متفّجع�ً على م�  أليمة بقصيدته الّتي اأِخَذْت منه� هذه ال�     وقد خلّد شوقي تلك الح�دثة ال�

أّمة تج�ه العدوان على  األّم بدمشق واأهله�، ون�قم�ً على الُمستعِمر الغ�شم، ومعلن�ً وحدة مش�عر ال�

اأبن�ئه�، وقد عرض مش�هد من تلك الك�رثة التي ل� بّد من اجتث�ث مرتكبيه�، والقض�ء على اآفة 

المستعمرين، مبّين�ً ثمن الحّريّة، ومهر تحقيقه�، ولعّل م� تتعّرض له سورية اليوم من مذابح، ُيعيد 

اإلى ال�أذه�ن تلك ال�أحداث؛ حيث الّدم�ر الّذي يفتك بمدنه�، ويسِفك دم�ء اأبن�ئه�، ويشرِّدهم 

في شتّى بق�ع ال�أرض.

1
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نكبُة دمشق 

 َصب�: نسيم الّصب�ح.

 بردى: نهر في سورية.

 ل� ُيكفَكف: ل� يتوقَّف.

 اليراعة: القلم.

 الرُّزء: المصيبة، وجمعه�

  اأرزاء.
 ال�أصيل: م� قبل غروب

  الّشمس.

 قسم�ت الوجه: ملامحه.
ورق�ء،  جمع  الُورق:   

وهي الحم�مة.

 الولّي: الُمحّب، والّصديق.

 الظِّْئر: الُمرضعة.

 َفْرق: الف�صل بين صّفين 

عر. من الشَّ

 راَع: اأخ�َف.

 الغيد: جمع غيداء،

  وهي الفت�ة الحسن�ء.

 الَوْهن: منتصف اللّيل.

: تُْسَتْعَبُد.  تُسَتَرقُّ

 مضرَّجة: ملطَّخة.

ودمــــٌع ل� ُيكْفـــــــَكــُف ي� ِدمــــْشـــُق

ْزِء عن وصــــٍف َيــــــــِدقُّ جــلاُل الــــرُّ

ِجراحــــــ�ٌت لهــ� في القـــلِب ُعْمـــــُق

ووجُهـــِك ض�حــــُك الَقَسم�ِت طــْلُق

ومـــــــــــــــــلُء ُربـــــــــــــ�ِك اأوراٌق َوُوْرُق

علــــى َسْمــــِع الَولـِــــيِّ بمـــــ� َيُشـــــقُّ

تُخــــ�ُل مـــن الُخــــرافِة َوْهــــي ِصْدُق

وقيـــل: اأصـــ�بهـــ� َتَلــــــٌف وَحــــــــْرُق

؟ أُبـــــــّوِة ل� تُــــَعــــــــقُّ  وُمْرِضـــَعـــــُة ال�

ولم يوَســـْم بــــ�أزيــــــَن مــــنـــــه َفــــْرُق

علــى جنبـــــــ�تِــــه، واســــــــودَّ اأْفـــــُق

ــــْخِر َفـــــْرُق؟  اأَبْيــــــَن فــــؤاِدِه والــــصَّ

 قلـــــوٌب ك�لــــحجـــــ�رِة، ل� َتـــــــِرقُّ

ـْـــقـــــوا ـَــب  وزالــــــوا دوَن قوِمــــهــــُم لِي

؟ فكيـــــَف علـــى َقنــــ�ه� تُْســــــَتــــرقُّ

واألقـــــــوا عْنـــــكــــُم ال�أحــــلاَم، األقوا

مـــــــــــ�رِة وْهـــــــي ِرقُّ ب�ألــــقـــــ�ِب ال�إ

ولكـــــْن كـــلُّنــــ� فـــي الَهــــمِّ َشـــــْرُق

بيـــــ�ٌن غيـــُر ُمـــختـــِلــــٍف ونُــــْطــــــُق

بِــــكـــــلِّ َيــــٍد ُمـــَضــــرََّجٍة ُيـــــــــــَدقُّ

١- ســـــلاٌم مــن َصبــ� )بــــردى( اأَرقُّ

٢- ومعــــذرُة اليراعـــِة والــــقـــــوافـــــي

٣- َوبي ِمّمـــ� رمْتــــِك بِه الـــلّيـ�لـــــــي

٤- َدخْلُتــــــِك وال�أصيــــُل لُه ائتـــلاٌق

أنهـــ�ُر َتجري ٥- وتحــَت ِجن�نِـــك ال�

٦- لحــــ�هـــــ� اللّـــُه اأنبـــ�ًء َتـــوالــــْت

٧- تكـــــ�ُد لـــروعـــِة ال�أحداِث فيـهــ�

٨- وقيـــَل: معـــ�لُم التّ�ريـــخ ُدكّـــــت

ســــلاِم ِظْئـــــراً ٩-األْســِت -ِدمْشُق- للاإ

ــْل ١٠- صلاُح الّديِن ت�ُجِك لـم ُيَجمَّ

١١- اإذا عصـَف الحديُد؛ احمـــّر اأْفٌق

١٢- َسلــي َمن راَع غيـَدِك بعَد َوْهــٍن

١٣- وللمستعِمـــريــــَن - واإْن األ�نـــــوا-

١٤- بـــلاٌد مـــ�َت ِفْتَيُتـــهــ� لَِتــــحـــيـــ� 

ـــعوُب عـــلى َقنـــ�هــ� ١٥- َوُحرِّرِت الشُّ

أمــــ�ني ١٦- َبنــي ســوريَّة، اطَّرحــــوا ال�

ي�سِة اأن تَُغّروا ١٧- َفِمــــْن ِخـــَدِع السِّ

١٨- نَصـــْحُت ونَحـــُن ُمختلفـوَن داراً

١٩- َويْجمُعنـــ� اإذا اْخَتلفــــْت بـــــــلاٌد

٢٠- وللـــــحـــريِِّة الحـــــمــــراِء بـــــــ�ٌب
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١  م� المن�سبة التي قيلت فيه� هذه القصيدة؟

٢  وصف الّش�عر دمشَق قبل النّكبة، فكيف تراءت له حين زاره�؟

أيوبّي َمْعَلم�ً من مع�لم دمشق التّ�ريخّية الخ�لدة، نشير اإلى البيت الّذي ٣  ُيعدُّ قبر صلاح الّدين ال�

      تضّمن ذلك.

٤  م� حقيقة الُمستعِمر الّتي اأكّده� الّش�عر؟

٥  بدا الّش�عر حزين�ً لم� األّم بدمشَق واأهله�، نشير اإلى البيت الّذي تضّمن ذلك.

 الَفْهم وال�ستيعاب

١  نستخلص الفكرة الع�ّمة الّتي تدور حوله� القصيدة.

آتيين: ٢ اإل�َم يدعو الّش�عر في البيتين ال�

حلاَم، األقـوا واألقـوا عْنكُم ال�أ م�نــــي   رحوا ال�أ َبني سورّيَة، اطَّ

؟ مـــــــــ�رِة وْهي ِرقُّ ي�سِة اأن ُتَغّروا       ب�ألق�ِب ال�إ َفِمْن ِخَدِع السِّ

أبي�ت. أّمة، نستخلُص م� ورد منه� في ال� ٣  اأكّد شوقي على عوامل َوحدة ال�

أبي�ت عن صدق ع�طفة الّش�عر، فم� العواطف التي اختلجت في نفسه، كم� بدت في ٤  عّبرت ال�

أبي�ت؟       ال�

٥ صّور شوقي اأحداث النّكبة ك�أنّه� خي�ٌل، وليسْت حقيقة، نوّضح ذلك.

٦ تنّقل شوقي بين محطّ�ت ب�رزة في ت�ريخ دمشق، نبّينه�. 

٧  نوازن بين م� تعّرضت له دمشُق في نكبته�، وبين م� تتعّرض له اليوم من حيث:

اأ-   هوُل الّدم�ر اّلذي لحق به� م�ضيً� وح�ضرًا.

ب-  اأثُر م� حلَّ بدمشق على سّك�نه�.

 المناقشة والتّحليل
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آتيين: ٨ نوّضح الّصورة الفنّية في كلًّ من البيتين ال�

    اأ- سلاٌم من َصب� )بردى( اأَرّق    ودمٌع ل� ُيكْفكُف ي� ِدمْشـُق

أُبّوِة ل� تَُعقُّ؟ سلاِم    ِظئراً  وُمرِضعُة ال�     ب- األْسِت -ِدمْشُق- للاإ

آتية: أبي�ت ال� ٩ نستخلص من القصيدة م� يتوافق ومعنى كلٍّ من ال�

     اأ- صـبراً دمشُق! فكلُّ طرٍف ب�ِك    لـّم� اسـُتبيَح مـع الظّلام ِحم�ِك            )اأحمد ص�لح/ الّسودان(

ّفــ�ِك    )اأحمد ص�لح/ الّسودان( سلاِم فـي علي�ئــِه    ل� تُذِعني للغــــ�صِب الـسَّ     ب- ي� َمعقَل ال�إ

أثري/ العراق(     جـ- ومْن طلَب استقلالَه بلس�نِــِه     كمْن َخطَب الَحْسن� وم� عنده َمهُر        )محمد بهجت ال�

 اللّغة وال�أسلوب

أم�ني، ال�أوراق، الُورق. آتية: الغيد، ال� ١ م� مفرد كّل من الجموع ال�

آتية: ٢  نفّرق في المعنى بين م� تحته خّط في كلٍّ من ال�

اأ-  َوبي ِمّم� رمْتِك بِه الّليـــــــــ�لي    ِجراح�ٌت له� في القلِب ُعْمُق

مه�    ولْو رمى بَك غيُر اللِه لْم يصِب              )اأبو تّم�م( ب- رمى بَك اللُه ُبْرَجْيه� فهدَّ

جـ - ق�ل تع�لى: »  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  «    )الفيل: ٤،٣(

آتيين: ٣  نبّين نوع المحّسن البديعّي المخطوط تحته في كّل من البيتين ال�

نه�ُر َتجري      ومـــــــلُء ُربــــــــــــــ�ِك اأوراٌق َوُوْرُق اأ-  وتحَت ِجن�ِنك ال�أ

حداِث فيهــــ�       ُتخ�ُل من الُخرافِة َوْهي ِصــــــْدُق ب- تك�ُد لروعِة ال�أ

٤  نوّضح خروج ال�ستفه�م عن معن�ه الحقيقّي في البيتين الت�سع، والث�ني عشر.

أبي�ت، نذكر ثلاثة اأمثلة على ذلك. ٥  لج�أ الّش�عر اإلى التّقديم والتّ�أخير في بن�ء ال�

1
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القواعد

التّوابع

تمهيد:

التّوابع: األف�ٌظ تتبُع م� قبله� في اإعرابه�، فُترفُع اإْن ك�ن م� قبَله� مرفوع�ً، وتُنَصُب اإْن 

النّعت، والعطف، والتّوكيد،  التّوابع:  اإن ك�ن مجروراً، وهذه  ك�ن منصوب�ً، وتُجرُّ 

والبدل. 

اأول�ً: النّعت )الّصفة(

 نقراأ:

  )اأ(

َتَجٰوَِرٰٞت                )الرعد: ٤( ۡرِض قَِطٞع مُّ
َ
١ ق�ل تع�لى:  َوِف ٱۡل

َحاَب ٱثلَِّقاَل                            )الرعد: ١٢( ٢ ق�ل تع�لى:  َوُينِشُئ ٱلسَّ

ءِنَّا لَِف َخۡلٖق َجِديٍدۗ                      )الرعد: ٥(
َ
ءَِذا ُكنَّا تَُرٰبًا أ

َ
٣ ق�ل تع�لى:  أ

عراب: رفع�ً، اأو نصب�ً، اأو جّراً،  اإذا ت�أّملن� الكلم�ت المخطوط تحته�، وجدن�ه� ت�بعة لم� قبله� في ال�إ

وهذا النّوع من التّوابع هو م� سّم�ه النّح�ة النّعَت المفرَد.

فم� معنى النَّعت المفرد؟ معن�ه: النّعت الّذي ليس جملًة، ول� شبَه جملة، ول� تعني نقيض�ً للتثنية والجمع، 

ٰٖت  ُُهۡم َربُُّهم بِرَۡحَةٖ ّمِۡنُه َورِۡضَوٰٖن وََجنَّ يُبَّشِ واإنّم� ج�ء مفرداً على ش�كلِة منعوتِه المفرِد قبله، نحو قوله تع�لى: 

. )مقيم: نعت مفرد مرفوع(.                                                         )التوبة:١٢( قِيٌم  َُّهۡم فِيَها نَعِيٞم مُّ ل
ؤال ال�آن: هل يجيُء شيٌء من الجمل ال�سمّية اأو الفعلّية اأو اأشب�ه الجمل نعت�ً؟  والسُّ

1
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آتية: أمثلة ال� ولمعرفة الجواب، نت�أمل ال�

)ب(

١ ق�ل تع�لى:  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ                        )الرعد:٣(

ۚا  )الرعد: ١٦( نُفِسِهۡم َنۡفٗعا َوَل َضّٗ
َ
ۡوِلَآَء َل َيۡملُِكوَن ِل

َ
َۡذتُم ّمِن ُدونِهِۦٓ أ فَٱتَّ

َ
قُۡل أ ٢ ق�ل تع�لى: 

دباؤها فلسطينّيون.
ُ
٣ اشترْكُت في رابطٍة أ

     لبسُت سواراً من ذهب. 

   

أولى اأنَّ الجملَة الفعليَة: )ڱ(، في محل جّر نعت لـِ )قوم(. آية ال�  نلاحظ في ال�

نُفِسِهۡم...( في محل نصب نعت 
َ
آيِة الثّ�نية: )َل َيۡملُِكوَن ِل كم� نلاحُظ اأّن الجملَة الفعلية في ال�

لـِ )اأولي�ء(.

     وفي المث�ل الث�لث، نرى اأنَّ الجملَة ال�سمّية: )اأدب�ؤه� فلسطينّيون( في محل جر نعت لـِ )رابطٍة(.

     ونلاحظ في المث�ل الّرابع اأنَّ شبه الجملة )من ذهب( في محل نصب نعت لكلمة )سواراً(.

٤

وتثنيِتِه، وجمِعِه،  واإفراِدِه،  وت�أنيِثِه،  اإعرابِه، وتذكيرِه  متبوعِه في  ي�أخُذ حكَم  ت�بٌع  النّعت:   * 

وتعريِفِه وتنكيِرِه.

* قد يكون النّعُت مفرداً، كقولن�: مررن� بظروٍف صعبٍة، وقد يكون جملًة، كقولن�: استقبْلن� 

اأسيراً معنوي�تُُه ع�ليٌة، اأو شبه جملة، كقولن�: مررُت بحديقٍة ك�لجنَِّة.

* من وظ�ئف النعت توضيح المنعوت اإن ك�ن معرفة، وتخصيصه اإن ك�ن نكرة.

  نستنتج: 

1
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آتية، ونُبّين النّعت والمنعوت في كلٍّ منه�: آي�ت الكريمة ال� نَْقراأ ال�

١- ق�ل تع�لى:  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

                                                        ڇ   ڇ              )غ�فر: ٢٨(

ن قََضٰ َنَۡبُهۥ َوِمۡنُهم      َ َعلَۡيهِۖ فَِمۡنُهم مَّ ٢- ق�ل تع�لى:  ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمننَِي رَِجاٞل َصَدقُواْ َما َعَٰهُدواْ ٱللَّ

حزاب: ٢٣( لُواْ َتۡبِديٗل             )ال�أ ن يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ                   مَّ
. )يس: ٢٠( ۡقَصا ٱلَۡمِديَنةِ رَُجٞل يَۡسَعٰ قَاَل َيَٰقۡوِم ٱتَّبُِعواْ ٱلُۡمۡرَسلنَِي 

َ
٣- ق�ل تع�لى:   وََجآَء ِمۡن أ

ۡت ِعدَّ
ُ
ۡرُض أ

َ
َمَٰوُٰت َوٱۡل ّبُِكۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها ٱلسَّ وََسارُِعٓواْ إَِلٰ َمۡغفَِرةٖ ّمِن رَّ ٤- ق�ل تع�لى: 

                      لِۡلُمتَّقِنَي            )اآل عمران: ١٣٣(
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ            )الرعد: ٨( ٥- ق�ل تع�لى: 

التّدريبات

ال�أّول   التّدريب

1

  فوائد نحوية

نقول: لَن� َعدوٌّ شديٌد َمْكرُه.

* نلاحظ اأّن كلمة )شديٌد( ل� تصف العدّو، واإنم� َتصف شيئ�ً من لوازمه وهو )المكر(، 
أنّه يصف شيئ�ً من لوازم المنعوت. وعليه فهذا النّعت ُيسمى )النّعت الّسببي(؛ ل�

* الجمل بعد النّكرات صف�ت، مثل: اأقبل رجل يبتسم، والجمل بعد المع�رف اأحوال، 
مثل: اأقبل الرجُل يبتسم.

* اإذا ك�ن النعت مفرداً وجب مط�بقته للمنعوت عدداً وجنس�ً، واإذا ك�ن جملة اأو شبه 
جملة وجب اشتم�له على ضميٍر مط�بٍق للمنعوت عدداً وجنس�ً.
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آتية ب�لنّعوت المن�سبة مع الّضبط التّ�م على غرار  المث�ل:    نُكمل الفراغ�ت في الجمل ال�

أنبي�ء.     ُيحشر الت�جُر الّص�دُق مع ال�

نبي�ء. ١- ُيحشر الّت�جران ________ مع ال�أ

نبي�ء. ٢- ُيحشر الّتج�ر _________ مع ال�أ

نبي�ء. ٣- ُتحشر الّت�جرُة _________ مع ال�أ

نبي�ء. ٤- ُتحشر الّت�جرت�ن ________ مع ال�أ

نبي�ء. ٥- ُتحشر الّت�جرات ________ مع ال�أ

الثّاني   التّدريب

الثّالث   التّدريب

آتية بجملة مفيدة لكّل منه�:   نمثّل على النّعوت ال�

١- نعت جملة فعلّية: ______________________________________.

٢- نعت جملة اسمّية: _____________________________________.

٣- نعت شبه جملة: _______________________________________.

٤- نعت مفرد:   __________________________________________. 

الّرابع   التّدريب

عراُب، مع التّعليل: ُق بين كلِّ جملتين متق�بلتين فيم� يلي من حيُث ال�إ  نُفرِّ

 نقول: الطّ�لُب النشيُط محبوٌب.                           ونقول: الطّ�لُب نشيٌط.

ج�ء الّرجُل يس�أل عن عط�ء.  ونقول: ج�ء رجٌل يس�أل عن عط�ء.         

1
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      الَعروض

اأول�ً: بحر المتقارب

مّر بن� التقطيع العروضّي في الّصف الع�شر ال�أس�سّي، اإض�فة اإلى بعض بحور الّشعر، وسنح�ول ال�آن التعّرَف 

اإلى بحٍر عروضّي جديد، هو بحر المتق�رب. 

آتي تقطيع�ً عروضي�ً؛ لنقَف على صور تفعيلاته وعدِده�: ولمعرفة تفعيلات المتق�رب نقطّع البيت ال�

    اأُحْلم�ً نرى اأم زم�ن�ً جديدا                        اأم الَخلُق في شخِص حّي اأعيدا؟      )المتنبي( 

اأ عيـ َدا   ِص َحْيـ يِنُق فيـ َشْخاأ ِمْل َخْل//َج ديـ َدا  َز ما َنْنَن َرى اأْماأ ُحْاـ َمن

ب - -ب - -ب - -ب- -//ب - -ب - - ب - -  ب - - 

َفعوُلنَفعوُلن  َفعوُلن  َفعوُلن//َفعوُلنَفعوُلنَفعوُلنَفعوُلن 

 وبعَد تقطيِع البيِت الّس�بق عروضّي�ً، َتبّين لن� اأنَّ مجموَع تفعيلات بحر المتق�رب ثم�ني تفعيلات على 

صورة )َفعوُلن(، في كلِّ شطر اأربع تفعيلات منه�. 

هذا في ح�ل مجيء تفعيلاته اأصلية؛ اأي عندم� ت�أتي التّفعيلات سليمة من غير زي�دة اأو نقص�ن، على 

صورة )َفعوُلن(. ولن� اأن نتس�ءل هن�، هل ت�أتي تفعيلة )َفعوُلن( في المتق�رب على غير هذه الّصورة ال�أصلية؟ 

ولمعرفة الجواب، نقطّع البيت ال�آتي: 

  اأخي ج�َوَز الظّ�لموَن المدى                 َفحقَّ الجه�د وحّق الفدا

ِف داَو َحْق َقْلِج ها ُدَف َحْق َقْل//َم دىِل مو َنْلَو َزْظ ظااأ ِخي جا

ب -ب - -ب - بب - -//ب -ب - -ب - -ب - -

َفعوَفعوُلنَفعوُلَفعوُلن//َفعوَفعوُلنَفعوُلن َفعوُلن

نُلاحُظ بعَد تقطيع البيت الّس�بق، اأن تفعيلة )َفعوُلن( ج�ءت على صور اأخرى غير الّصورة ال�أصلية، 

وهي صورة )َفعو( الواردة في عروض البيت وضربه. 

 اأم� الّصورة الث�نية، فهي )َفعوُل(، الواردة في حشو الّشطر الثّ�ني من البيت.

َفعوُلن َفعوُلن َفعوُلن َفعوُلن ولهذا البحر ِمفتاح هو:     عن المتقارِب قال الخليُل  

1
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 بين يديك مقطوعة شعرية ل�أبي بكر الّصديق، رضي اللّه عنه:

اأش�َقَك بِ�لُمنَتصى َمنــِزُل    َجلا اأهلُُه َعنُه َواسَتبَدلوا     

َوَجرَّت بِِه الّريُح اأذي�لَهــــ�   َفَكيَف ُيج�ِوُب اأو ُيسـ�أُل  

َل َمن ك�َن َيغنى بِِه            َواأقـَفــَر َبعـَدُهـُم الـَمنـــِزُل َتَحمَّ  

بي�ت تقطيعً� عروضيً�، ونعّين بحره�. ع هذه ال�أ ١- نقطِّ

صلية من الفرعية. ٢-  نمّيز الّتفعيلات ال�أ

الثّاني   التّدريب

آتيين، ونُسمي تفعيلاتهم� وبحرهم�: نقطّع البيتين ال�

ول� كّل من سيَم خسـف�ً اأبى           )المتنبي(      وم� كلُّ َمن ق�ل قول�ً وفـــى   

ف�أرسـْل حـكيـمـ�ً ول� تـوصـِـه                    )طرفة بن العبد(     اإذا كنَت في ح�جٍة مرِسلاً   

1

* مفت�ح بحر المتق�رب: عن المتق�رِب ق�ل الخليُل         َفعوُل َفعوُل َفعولُن َفعولُن

* التفعيلة الرئيسة لبحر المتق�رب هي َفعولُن )ب--(، وقد ت�أتي على صوٍر فرعّية اأخرى، هي:

َفعوُل )ب-ب( اأو َفعو )ب-( اأو َفعوْل )ب-٥(.

ال�أّول   التّدريب

التّدريبات

  نستنتج: 

  فائدة

عروض البيت هو التعفيلة ال�أخيرة في الشطر ال�أول، وضرب البيت هو اآخر 
تفعيلة في الشطر الثّ�ني، والتفعيلات ال�أخرى تُسّمى حشواً.
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نكتب موضوع�ً في حدود ست فقرات، مراعين فيه� قواعد الكت�بة الّصحيحة حول قوله -صلى اللّه 

عليه وسلم-: »اإنَّ اللَّه يحبُّ اإذا عمَل اأحُدكم عملاً اأْن يتقَنه«. 

التّعبيـر

في رحاب المتقارب:

ق�لت الخنس�ء في رث�ِء اأخيه�:

األ� تبكي�ِن لصخِر النّدى!          اأعـينيَّ جـودا ول� تـجـُمـــدا   

األ� تبكي�ِن الفتى الّسيدا!  األ� تبكي�ِن الجريَء الجميَل     

ِد، ســ�َد عشــيرتـه اأمـردا طويَل النّجــ�ِد رفـيـَع الِعـمـ�    1

الثّالث   التّدريب

نخت�ر الكلمة ال�أنسب معًنى وموسيق� مّم� بين القوسين:

يحنُّ .......اإلى بحـــــرِه                 )شوق�ً، اشتي�ق�ً(      وكم من غريِق هًوى م� يزال        

ْضُت، ونََفْضُت( .......عن ُمقلتيَّ الَكرى                 )ونفَّ     سهرُت وم� اعتدُت اأن اأسهرا 

    لوْت بِ�لّسلاِم بنـ�نـــــ�ً خضيب�        ولحظ�ً يشوُق الفؤاَد .....                )َطروب�، الطَّروب�(
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أّمي رسالة اأسير: ل� َتُقْل لِ�

عيسى قراقع  )بتصرّف(بين يدي النّّص

٢

عيسى قراقع ل�جئ من قرية عّلار الّتي احُتلت عام 194٨م، ولد عام 1961م، اعتقل 

في سجون ال�حتلال مدة اثنتي عشرة سنة، وشغل منصب رئيس نادي ال�أسير الفلسطيني، 

وكان عضوًا في المجلس التّشريعّي الفلسطينّي، ووزير ال�أسرى، ورئيس شؤون ال�أسرى 

والمحررين من عام ٢٠٠9م حتى عام ٢٠1٨م. 

ال�حتلال  سجون  في  ال�أسرى  قضّية  يتناول  الّذي  المقاوم  بال�أدب  قراقع  اعتنى 

في سجون  الخنساء  )زوابع  منها:  المؤلّفات  من  مجموعة  له  وقد صدرت  الّصهيونّي، 

ال�حتلال(، و)مرّبع اأزرق( الّذي اأخذ منه هذا النّّص. 

اإذ علم بزيارته ل�أهله، شارحًا له  هاتَف ال�أسير محمد براش ال�أستاذ عيسى قراقع، 

وضعه الّصحّي، وما اآل اإليه بصره الذي فقده بسبب المرض، واآثار ال�عتقال، واأوصاه األّ� 

يبوح ل�أّمه من معاناته شيئًا.

فعاد عيسى قراقع من زيارته تلك، مثقًلا بما حّل بال�أسير براش من ويلات، ومعاناة، 

ضافة اإلى حكم المؤّبد، ُيعّد من الحال�ت المرضّية الّصعبة؛ لما اأصيب به من  فهو بال�إ

فكتب  اأعمى.  غدا  ثّم  ال�حتلال،  برصاص  المصابة  قدمه  في  اإعاقة  و للّسمع،  فقدان 

عيسى قراقع هذا النص.

الَوحدُة الّثانية
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    ل� تقل ل�أّمي...
اأتلّمُس بريَق عينيه� في استحض�ِر  أّمي: اإنّني غدوُت اأعمى،  ل� تقْل ل�

اللّق�ِء، اإذ هي تراني واأن� ف�قٌد نوَر رؤيِته�،اأبتسُم متح�يلاً عليه� على َشَبِك 

الّزي�رِة، حينم� تودُّ اأْن تُرَيني صوَر اإخوتي واأصدق�ئي وجيراِن الح�رِة، فهي 

 ، ل� َتعرُف اأنَّ الَمرَض َقْد اْسَتْحَكَمْت َقْبَضُتُه ِمنّي، َوَدبَّ َسقُمُه في عينيَّ

وقّرحْت  كلَّه.  قد غزْت جسدي  الَعَتَمَة  اإّن  بل  البصِر،  َكفيَف  ف�أصبحُت 

لواعَج  عنِك  البعِد  اآه�ُت  واأوجعْت  وجَسدي،  قلبي  خلاي�  الوجِد  تب�ريُح 

صدري، فَمْن لي غيُرِك اأيّته� العطوفُة، ي� ح�لمَة اللّي�لي الطّواِل بِِفْلَذِة قلِبِك 

النّ�ئي المعذَّب.  

بعَد  ال�نتظ�ِر،  بّددتُه سنواُت  قد  العلاِج  اإنَّ موعدي مع  له�:  تقْل  ل� 

سنوات  منذ  قرنّيٍة  بزراعِة  لي،  الك�ذبِة  وعوِده�  في  الّسجِن  اإدارِة  مم�طلِة 

َخَلْت، تلك الوعوُد التي م� تنفكُّ تستدعي اإلى عينّي كلَّ اأسب�ِب الّرحيِل 

عِن النّه�ِر، وتحيُل ضوَءُهم� الُمبِصَر اإلى ليٍل ُمظلٍم.

ل� تقْل له�: اإّن شظ�ي� الّرص�ِص والقذائِف التي اأِصْبُت به�، م� زالْت 

ُز َجَسدي، واأّن قدمي الُيسرى قد ُبِتَرْت واْسُتْبِدلْت به� قدٌم بلاستيكّية،  تُطرِّ

اأّم� الُيمنى؛ فقد تعفنّْت، وجّفت من الم�ء والحي�ة، وليَت حظّي منهم� مثُل 

حظِّ الّش�عر اإذ ق�ل:

م�ُن فَشلَِّت َوكُْنُت َكذي ِرْجَلْيِن ِرجٍل صحيحةٍ       َوِرْجٍل َرمى فيه� الزَّ

ل� تقْل له�: اإنّي ل� اأعرُف النّوَم، اأعيُش على الُمسكّن�ِت، حتّى تخّدَر 

جسمي، اأتحّسُس ح�جّي�تي، ف�أرتطُم ب�لُبرِش الحديدّي، وبِزميٍل ين�ُم قربي، 

فينهُض لُِيس�ِعَدني في الوصوِل اإلى الحّم�ِم، الَيَقَظُة تُؤلُِمني، وم� الّسبيُل اإلى 

النّوِم وهَو ل� ي�أتيني؟ فكيَف ين�ُم من اأمسى من الهموِم ُمَبرَّح�ً، ومن غوائِل 

الّسجِن واآل�ِمِه ُمقرَّح�ً؟ 

  الّسقم: المرض.

أوُل    الَعَتَمُة: ثلُث الليِل ال�

َفِق.    بعد َغْيبوبِة الشَّ

  التّب�ريح: الّشدائد.

  الوجد: الّشوق.

  لواعج صدري: الّشوق.

 شظ�ي�: مفرده�: شظّية،

  وهي الفلقة المتط�يرة.
 

 مبّرح�ً: مهموم�ً.

 غوائل: مفرده�: غ�ئلة، وهي 

المصيبة اأو الّداهية. 

  مقّرح�ً: مجروح�ً.

 الُبرُش: م� ين�ُم عليه  الّسجين.

٢
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اليوِم  الّدامي،  اليوم  َولَج في مقلتّي في ذلك  ب�روداً  اإّن  ل�أمي:  ل� تقْل 

العزائِم  بُِسُحِب  سم�ئِِه  وتلبَُّد  َغَضَب�ً،  المخّيِم  شوارِع  استح�لَة  َشِهَد  الّذي 

بلا  طريقي  اأتحّسُس  وَهَرْعُت  الَمحتوِم،  اللّق�ِء  على  َتْسَتِحثُّني  خلُته�  التي 

َوَجل، ولم اأدِر اأّن ُجزءاً منّي قد ف�رقني، حيَن َقنصوني، فط�رْت قدمي في 

فض�ِء الُمخّيم، وانبجسْت عيني دم�ً، وك�ن اآخَر مشهٍد لمحُته قبَل اأْن اأجَد 

نفسي ف�قَد الوعي؛ ذلَك الطّفُل الّذي ج�َء يجري نحوي، ح�ملاً َعلم�ً، وهو 

يصيح: ))شهيٌد، شهيٌد((.

اإنّني حّي وَسليم،  قُْل له�:  ال�أسيِر، بل  اأوج�ِع  أّمي شيئ�ً عن  ل� ل� تقْل 

اإنّني  اأرى، واأمشي، واأركُض، واألعُب، واأقفُز، واأكتُب، واأقراأ...، قل له�: 

اأحمل وجعي على ُعكّ�زتي، واأرى شقيقي الّشهيَد قمراً ُينيُر الّسم�َء، ين�ديني 

بقّوة البرق، والّرعد، والّسح�ب.

قْل له�: اإْن ك�ن حلمي ل� يكفي؛ َفلِك منّي حنيٌن بطوليٌّ ل� يغ�درني، 

ولي منِك لُغتي، وحليبي، ورموزي على الجدران، اأكشُط به� وجعي كلّم� 

أثيِر  غ�َب الّضوُء من حولي... قْل له�: اإنّي اأسمُع دع�َءِك الّرمض�نيَّ عبَر ال�

الُمنس�ِب منِك اإلّي.

أّمي: اإّن العدوَّ ل� َيعب�أ ب�لّزمن، وكيف يعب�أ ب�لّزمن، وقد راَح يحّوُل  قُْل لِ�

حتّى  رويداً؟  رويداً  ال�أجس�ِد  واإذابِة  أمراِض،  ال� لزرِع  اأم�كَن  اإلى  الّسجوَن 

َيعْد  ال�أحي�ء، الذين سيموتون بعد حين، فلم  ص�رْت حقوَل تج�ِرب على 

يب�لي اإذ تحلَّل من كّل اإِنْس�نّيٍة، وتجّرَد ِمْن كُلِّ َحّق َكِفَلْتُه الُمع�َهداُت الّدولّيُة 

في ُمع�َمَلِة ال�أسرى.

ل� تخبْر اأّمي ب�أحواِل ال�أسرى المرضى، الّذين َغزا الّداُء اأجس�َمهم، َوُهم 

ُيص�ِرعون عذاب�ِت الّسجن، وقهَر الّسج�ن...، َوَيدفعوَن الموَت، ويقهروَن 

الَمرَض، فينتصروَن على ِمحنِتهم الّتي اأراَده� الّسّج�ُن لهم مثًوى .                                                   

 َوَجل: خوف.

 انبجسْت: ف�ضْت.

أثير: وسط افتراضّي َيعمُّ   ال�

  الكوَن. 

٢
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قْل له�: م� ِزلُت على ُبعِد ثلاثيَن ب�ب�ً من البيِت، اأدنو مْنُه كلّم� ط�َر ط�ئر الّشوق، واشتعلْت النّ�ُر في 

أْسلاُك من بيِن اأضلاِعك، ون�لني َفْضُل ُدع�ئِِك في الّصلواِت الخمس: )اللهّم فُّك اأسَرهم  عينّي، َولَسَعتني ال�

لواَن(. واْربِْط على قُلوبِهم الّصبَر والسُّ

١  نعّرف اأدب الّسجون.

٢  م�ذا طلب ال�أسير من رفيقه في رس�لته؟

٣  م� الذي بّدد موعد ال�أسير مع العلاج؟

٤  م� اأمنّيُة الّسجيِن المستشّفُة من بيِت الّشعر الوارِد في النّّص؟

٥  ع�نى الّسجين عذاب�ٍت مريرًة في الّسجن، نذكر بعض�ً منه�.

 الَفْهم وال�ستيعاب

 المناقشة والتّحليل

١ نبّين دل�لة كّل من: 

اأ- واأرى شقيقي الّشهيد قمرًا ينير الّسم�ء.

ب- ...فينتصرون على محنتهم اّلتي اأراده� الّسّج�ن لهم مثوى.

َبِك اأنّه ُيبصُر وَيرى. ٢  نوّضح كيف تظ�هَر الّسجين اأم�م اأّمه من وراِء الشَّ

٣  نعلّل كّلاً مّم� ي�أتي:

اأ-   سبب هروب الّنوم عن عين الّسجين.

ب- َتَمّنَع الّسجين عن اإخب�ر اأّمه اأن قد غدا ف�قد البصر.

٤  نوّضح الّصورتين الفنّـّيـتين في كلٍّ من: 

مراِض.  اأ- راَح يحّوُل الّسجوَن اأم�كَن لزرِع ال�أ

ب- غزا الّداُء اأجس�مهم. 

٥  نوّضح كيف يشّد ال�أسرى بعضهم اأزر بعض.
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آتية: ١ نفّرق في المعنى بين الكلم�ت المخطوط تحته� في كّل من الجمل ال�

ّم على فراق ابنه� َوْجدًا شديدًا. اأ- َوَجَدِت ال�أ

ب- َوَجَد الّطلبة ال�متح�ن سهلًا.                ج- َوَجَد عنترة بعبلة وجد المحّب الُمْسَته�م.

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: ٢  نخت�ر ال�إ

تية؟  اأ- م� جذر كلمة )استح�لة( من الكلم�ت ال�آ

د- َسَحَل. جـ - َحَلَل.    ب- َحَوَل.      اأ- َحَيَل.    

تية؟  ب- م� جذر كلمة )استحّث( من الكلم�ت ال�آ

د- َتَحَث. جـ- َحَيَث.   ب- َحَوَث.       اأ- َحَثَث.  

جـ- تجمع كلمة )كفيف( على:

    اأ- اأْكف�ء.             ب- اأِكّف�ء.             جـ- اأْكفي�ء.             د- ِكف�ء.

آتَي، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه: ٣  نقراأ النّّص ال�

أّمي: اإنّني غدوُت اأعمى، اأتلّمُس بريَق عينيه� في استحض�ِر اللّق�ِء، اإذ هي تراني واأن� ف�قٌد       ل� تقْل ل�

نوَر رؤيِته�، اأبتسُم متح�يلاً عليه� على َشَبِك الّزي�رِة، حينم� تودُّ اأْن تُِرَيني صوَر اإخوتي واأصدق�ئي وجيراِن 

، ف�أصبحُت َكفيَف  الح�رِة، فهي ل� َتعرُف اأنَّ الَمرَض َقْد اْسَتْحَكَمْت َقْبَضُتُه ِمنّي، َوَدبَّ َسقُمُه في عينيَّ

البصِر، بل اإّن الَعَتَمَة قد غزْت جسدي كلَّه، ل� تقْل له�: اإّن شظ�ي� الّرص�ِص والقذائِف الّتي اأِصْبُت به�، 

ُز َجَسدي،... فكيف ين�م من اأمسى من الهموم مبّرح�ً؟ م� زالْت تُطرِّ

 - نستخرُج من النّص:

     اأ- حرف�ً ن�سخ�ً، خبُرُه جملة فعلية.    ب- خبراً مفرداً لفعل ن�سٍخ.                

    جـ- ح�ل�ً منصوبة.                     د- جملة اسمّية.

آتية، ونبّين نوعه: ٤  نستخرج النّعَت في كلٍّ من الجمل ال�

ب.  ١- ي� ح�لمَة الّلي�لي الطواِل ِبِفَلَذِة قلِبِك الّن�ئي المعذَّ

٢- ف�أرتطُم ب�لُبرش الحديدّي، وِبزميٍل ين�ُم قربي.

٣-  اإليِك مّني حنيٌن بطوليٌّ ل� يغ�درني.

ثيِر الُمنس�ِب منِك اإلّي. ٤- اإّني اأسمُع دع�َءِك الّرمض�نّي عبَر ال�أ

 اللّغة وال�أسلوب
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عريُّ النّصُّ الشِّ

اإِْن ضاَق صْدرَُك

بين يدي النّّص

قبال اليعقوبّي )1٨٨٠ – 1941م( اأبو ال�إ

من مواليد اللُّد، تلّقى تعليمه الج�معّي في ِمصر، وك�ن من اأبرز شعراء فلسطين في اأواخر 

الحكم العثم�نّي وال�نتداب البريط�نّي.

ُيعّد اليعقوبّي من اأوائل رّواد اأدب الّسجون، فقد صّور اآل�م الّسجن واأهواله تصويراً دقيق�ً في 

قصيدته الّلامية الّتي اأربت على ستة وستين بيت�ً، كم� ذكر فيه� اأحوال المسجونين معه، وصنوف 

الحكم  وخ�رجه خلال  بلده  داخل  اآخر  اإلى  تنّقله من سجن  اإلى  مشيراً  الّسج�نين، 

البريط�ني.
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قب�ل اليعقوبّي(اإِْن ضاَق صْدرُكَ    )اأبو ال�إ

 ُمبتهلاً: مجتهدا في الدُّع�ء.

أْهُل ُهم أَهُل: ال� أْهُل وال�  ال�

أَهُل الزوجة. أق�رب، وال�   ال�

 الّش�متون: المتشّفون.

 الِبيض: الّسيوف.

 ال�أَسل: الرِّم�ح.

ــْت بـــَك الِحيـــُل وَقـــلَّ َحْولُـــك اأو َقلَـّ

أَهـــُل وال� أْهـــُل  ال� َجفـــ�َك  اإّمـــ�  اإليـــِه 

أَســـُل فـــي الّشـــ�متيَن واإلّ� البيـــُض وال�

اأنّي َكيوُســـَف تحَت ال�أرِض )ُمْعَتَقُل(

أمُل اأْن اأطلـــَب الموَت اأو ينجـــو بَِي ال�

نََفـــُل كُلُُّهـــْم  عليـــه  والع�ملـــوَن 

بَِمْتنـــي ذلـــَك الَخـــَزُل وك�د يـــودي 

َهـــُل الرَّ اآث�ِرهـــ�  ِمـــن  الكـــوارَث  اإنَّ 

َهـــْل ُيؤلِـــُم العيـــَن اإل� ذلـــَك الَمَغُل؟

اأُل الـــدَّ ذلـــك  مثلـــي  ُيـــؤّرُق  َوَكـــْم 

�ُب والَعَســـُل فك�َن ِســـّييِن عندي الصَّ

مـــن النوائـــِب مـــ� َيضـــوى بـــه الَبَطُل

َلُل وخـــ�ِن يونَس حيُث اســـتفحَل الضَّ

ِســـجُن الزق�زيـــِق ذاَك المـــ�أِزُق التََّفُل

مـــن ُجْنِده�: الَبـــقُّ والُبْرُغوُث والُجَعُل

ْيـــُث والَعَجـــُل فليـــَس ِســـّييِن فيـــه الرَّ

َدمـــُع ال�أســـير علـــى الخديـــِن ُمْنَهِطُل

بُل ١- اإْن ض�َق َصْدُرَك اأو ض�قْت بَك السُّ

٢- ف�رجـــْع لربِّـــك ل� للنّـــ�ِس ُمْبَتِهـــلاً

٣- واْصِبـــْر، فم� الّصبُر اإلّ� النّ�ُر َتضِرُمه�

٤- واأنكـــَر القـــوُم ُوّدي حينمـــ� َعِلمـــوا  

٥- قضيُت في الّســـجِن اأي�م�ً راأيُت به�

ــُه نُـــَوٌب ٦- ف�لّســـجُن قبـــٌر ولكـــْن كُلُـّ

ف�أْهرَمِنـــي فيـــه  َخـــَزٌل  اأص�َبنـــي   -٧

٨- ون�بنـــي َرَهـــٌل حـــ�َر الطبيـــُب بـــه

٩- وســـ�َءني َمَغـــٌل فـــي العيـــِن اآلََمَهـــ�

َقِنـــي ١٠- وه�لنـــي داأٌل فـــي القلـــب اأرَّ

١١- ي�فـــ� وَدْيراُن اأودْت بي ُســـجونُهم�

َة فيـــه ل� ُمنيـــَت بـــه ١٢- وســـجُن َغـــزَّ

جِن في رفٍح ١٣- ول� تسْل عن ُخطوِب السِّ

١٤- وفـــي القن�ِل ســـجوٌن دونَهـــ� َتَفٌل

جِن معركًة ١٥- في كلِّ يوٍم اأرى في السِّ

ـــْل بم� اأرجـــوه من فرٍج  ١٦- ربّـــ�ُه عجِّ

١٧- ول� َتـــَذْر اأْدُمعي في ال�أســـِر ه�طلًة

  النُّوب: مفرده� ن�ئبة: 
  وهي المصيبة.

  الخزل: كسر في الظَّهر.
  الّرهل: ال�نتف�خ

   وال�سترخ�ء.

  المغل: الرمد )وهو
  مرض ب�لعين(.

األ: المشي بضعف.   الدَّ
ذو  ُمّر  شجر  الّص�ب:    
عص�رة بيض�ء ك�للبن ب�لغة 

المرارة.

  الّضلل: التّيه والّضي�ع.

  التَّفل: البص�ق.
  الُجَعل: الخنفس�ء

 تعيش في الق�ذورات.

٢

)البحر البسيط(
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ده�.  ١  ذكر اليعقوبّي اأنواع�ً من ال�أمراض التي األّمت به وهو في الّسجن، نعدِّ

٢  نذكر الّزاد الّذي دع� اليعقوبّي اإلى اللّجوء اإليه عند وقوع الّشدائد.

٣   تنّقل اليعقوبي بين عدد من الّسجون، نذكره�.

٤  م� الّدع�ء الذي ختم اليعقوبّي به قصيدته؟

 الَفْهم وال�ستيعاب

أبي�ت الثّلاث ال�أولى حوله�؟ ١  م� الفكرة التي تمحورت ال�

آتية: الخ�مس، والّس�دس، والخ�مس عشر. أبي�ت ال� ٢  نوّضح مع�ن�ة الّش�عر، كم� بدت في كّل من ال�

آتية وقصيدة اليعقوبي:  أبي�ت ال� ٣  نوّضح مدى توافق مضمون ال�

ـــُدمـــ� الحبـــُس اإل�ّ بيـــُت كلِّ َمَه�نَـــٍة ـــ� تنَفـــــ ـــك�ِرٍه مـــــ ـــٍة ومـــــ وَمذلّــــ
ـــُدقصرْت خط�ي وم� كبرُت واإنّمـــ� أنّـــي فـــي الَحِديِد مصفَّ قصـــرت ل�
لَرقـــدٍة ل� اأذوق  اللّي�لـــي  َطْعمـــ�ً فكيَف حي�ُة َمـــن ل� َيرقُـــُد؟تمضـــي 
، ف�رحْم ُغربتـــي َوَتلاَفني )ع�صم الك�تب(اإنّــــــي غريـــــــٌب مفــــــــَرٌد ُمتلـــــــّدُديـــ�  ربِّ

٤  نعلّل م� ي�أتي:

اأ- استغ�ثة الّش�عر بَمْن استغ�ث به في الخلاص من الّسجن.

ب- تحّمل اليعقوبّي كلَّ عذاب�ت الّسجن.

م� الع�طفة التي سيطرت على الّش�عر؟

 المناقشة والتّحليل

آتية: ١  نفرق في المعنى بين الكلم�ت المخطوط تحته� في كّل من ال�

اأ -    قضيت في الّسجن اأيّ�م�ً راأيت به�....اأن اأطلب الموت، اأو ينجو بَي ال�أمُل
سراء: ٢٤( ﴾ )ال�إ ب - ق�ل تع�لى:﴿

 ﴾ ج - ق�ل تع�لى:﴿
)ال�أحزاب: ٢٣(

٢  نبّين نوع التّن�ّص الوارد في البيت الّرابع، والغ�ية منه.

٣  م�ذا يفيد ال�ستفه�م في البيت التّ�سع؟

آتية: ال�أمر، والنّداء، والنّهي. ٤  نمثّل من القصيدة على كّل من ال�أس�ليب ال�

 اللّغة وال�أسلوب

٥
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 نقراأ:

المجموعة ال�أولى: )التّوكيد الّلفظّي(

١  الحرّيُة الحرّيُة اأعزُّ مطلٍب.

ُق الخبرُة ب�لمم�رسة. ٢  َتَتَحّقُق َتَتَحقَّ

٣  قد ق�مِت الصلاُة، قد ق�مِت الصلاُة.

ولى. ولى، القدُس قبلُة المسلمين ال�أ ٤  القدُس قبلُة المسلمين ال�أ

)جميل بن َمْعَمر( ٥  ل� ل� اأُبوُح ِبُحبِّ َبْثَنَة اإِنََّه�     اأَخَذْت َعَليَّ َمَواِثًق� َوُعُهودا         

المجموعة الثّانية: )التّوكيد المعنوّي(

١  اأعّد التجربَة الطلبُة اأنُفُسُهم.

م المديُر المتفّوقيَن جميَعهم. ٢ كرَّ

٣  اأعطيت الج�ئزُة للف�ئِز عيِنِه.

٤  الط�لبت�ِن كلت�هم� استحقت� الّثن�ء.

٥  ُوضع القيُد في َيَدِي الّسجيِن كلتيهم�.

اإذا ت�أّملن� الكلم�ت المخطوط تحته� في المجموعة ال�أولى، وجدن�ه�  تكّررت بلفظه�؛ لتزيد معنى م� 

قبله� توكيداً وتثبيت�ً في النّفس، وقد سّمى النّح�ُة هذا ال�أسلوب من الكلام التّوكيد اللفظي. 

والملاحظ اأن التوكيد في المجموعة ال�أولى شمل كّلاً من ال�سم والفعل والجملة بنوعيه� والحرف، 

وهذا النّوع من التّوكيد يسّمى التّوكيد اللفظّي.

وهن�ك نوع اآخر من التّوكيد ل� يتّم ب�إع�دة الكلام بلفظه، واإنّم� بمعن�ه، وهذا التّوكيد يسّمى التّوكيد 

ذا ت�أّملن� الكلم�ت المخطوط تحته� في اأمثلة المجموعة الثّ�نية، وجدن�ه� تؤكّد م� قبله� ت�أكيداً  المعنوّي، ف�إ

٢

ثانيًا: التّوكيد )اللّفظّي والمعنوّي(

القواعد
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معنويّ�ً وليس لفظّي�ً. فكلمة )اأنفُسهم( ج�ءْت توكيداً معنوي�ً مرفوع�ً للمؤكَّد المرفوع قبله�، وكلمة )جميَعهم( 

ج�ءت توكيداً معنوي�ً للمؤكّد المنصوب قبله�، وكلمة )عيِنه( ج�ءت توكيداً معنوي�ً للمؤكّد المجرور قبله�.

اأم� كلمة )كلت�هم�( فقد ج�ءت توكيداً معنوي�ً للمؤكَّد المرفوع قبله� )اأي المبتداأ(.

وكلمة )كلتيهم�( ج�ءت توكيداً معنويّ�ً للمؤكّد المجرور قبله�.

والملاَحظ في األف�ظ التوكيد المعنوّي اتّص�ل كّل لفظٍة منه� بضمير يعود على الُمؤكَّد، ومن غير هذا 

الّضمير المتّصل ل� يصّح التّوكيد به�، اإذ ل� يصّح اأن نقول: اأعّد التجربة الطَّلبُة اأنفُس.

التّوكيد: هو اإع�دة الكلام الّس�بق بلفظه اأو بمعن�ه؛ تقويًة لم� في نفس الّس�مع، اأو لنفي 

الّشك عنه، وهو ت�بع لم� قبله في اإعرابه: )رفع�ً، ونصب�ً، وجّراً( وجنسه: )تذكيراً، وت�أنيث�ً( وهو 

، ومعنويٌّ . نوع�ن: لفظيٌّ

اأّم� المعنوّي فهو الّذي يقع ب�ألف�ظ محّددة،  ألف�ظ،   ف�للّفظي يكون بتكرار ال�

مثل:)كّل، جميع، نفس، عين، كلا، كلت�( شريطة اأن تكون مض�فة اإلى ضمير يعود 

على المؤكَّد.

  فائدة نحوية

١- ل� ُيَؤكَُّد الضمير المستتر ول� الضمير المتصل توكيداً معنوي�ً اإل� بعد اإع�دة كل منهم� 

نحو  نفسه  هو  تقّدم  المعنوي:  التوكيد  بعد  تصبح  الِمنّصة.  نحو  َم  تقدَّ نحو:  بلفظه، 

المعنوي:  التوكيد  بعد  تصبح  المنصة.  نحو  تقدموا  قولن�:  في  الح�ل  وكذا  المنصة، 

تقدموا هم اأنفُسهم نحو المنصة.

كلا  ج�ء  مثل  المقّدرة،  ب�لحرك�ت  اأعربت�  ظ�هٍر  اسٍم  اإلى  اأضيفت�  اإذا  وكلت�  كلا   -٢

الّرجلين، ج�ءت كلت� المراأتين، اأّم� اإذا اأضيفت� اإلى ضميٍر، فُتعرب�ِن اإعراب المثنى )الملحق 

ب�لمثـنّى(، مثل ج�ء المهندس�ِن كلاهم�، راأيُت المهندستيِن كلتيهم�.

  نستنتج: 
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ال�أّول   التّدريب

نُكمل الجدول ال�آتي، وفق المطلوب:

نوعهالتّوكيدالمؤكَّدالمثال

ِۗ    )اآل عمران: ١٥٤( ۡمَر ُكَُّه لِلَّ
َ
١-  ق�ل تع�لى:  قُۡل إِنَّ ٱۡل

٢-  اأحِسن اإلى والديك كليهم�.

٣-  اأتلوُم عينَي اإْن َبكْت دمًع� َسخيْن       ل� ل� َتلُْمه� بعدم� فُِجعْت ِجنيْن
        )محمود اأبو كتة(

ۡسَمآَء ُكََّها       )البقرة: ٣١(
َ
٤- ق�ل تع�لى:  وََعلََّم َءاَدَم ٱۡل

٥- رجعت في بحثي لمقدمة ابن خلدون نفِسه�.

ا   ا، إِنَّ َمَع ٱۡلُعۡسِ يُۡسٗ ٦- ق�ل تع�لى:  فَإِنَّ َمَع ٱۡلُعۡسِ يُۡسً
                                                   )الشرح: ٥-٦(

٧- قراأت القصتين كلتيهم�.

٢

التّدريبات
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٢

الثّاني   التّدريب

آتية توكيداً معنويّ�ً، ثم نضِبُطُه: نؤكِّد م� تحته خّط في الجمل ال�

٢- ق�بَل سميٌر المديَر.     ٣- ج�ء المتفوق�ن.  ١- زرُت مدينَة القدِس.    

٤- مررُت بيعقوَب.                        ٥- كّرَم المديُر الموظفين.

الثّالث   التّدريب

نُعلّل اإلح�ق النّح�ة التّوكيد بب�ب التّوابع، مدلّلين على ذلك بمث�ل.

الّرابع   التّدريب

آتية، في مواضع اإعرابّية مختلفة، نعربه� في كّل موضع: وردت كلمة )نفس( في الجمل ال�

.                                     )اآل عمران: ١٣٥( ُكُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتۗ  ١- ق�ل تع�لى: 

٢- اأخذ الق�ئد على نفسه عهدًا اأن تكون نفسه فداء للوطن.

٣- اأخذ الق�ئد نفُسه عهدًا على جنده اأن ُيخلصوا في دف�عهم عن الوطن.

٤- ونفُس الّشريف له� غ�يت�ن     ورود المن�ي� ونيُل المنى              )عبد الّرحيم محمود(

.             )اآل عمران: ٣٠( ۥۗ ُ َنۡفَسُه رُُكُم ٱللَّ َوُيَحّذِ ٥- ق�ل تع�لى: 

الخامس   التّدريب

 نُعرُب م� تحته خط فيم� ي�أتي: 

ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې                                   )الفجر: ٢١( ١- ق�ل تع�لى: 

٢- ن�ديُت ِنّدي من فريق، اأنَت الّصديق، اأنت الّصديق. 

.        )الحجر: ٣٠( ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ٣- ق�ل تع�لى: 
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ثانيًا: بحر الكامل

يت�ألّف بحر الك�مل من سّت تفعيلات في كّل شطر ثلاث منه�، على النّحو ال�آتي:

  ُمَتف�علن/ ُمتف�علن/ ُمَتف�علن // ُمتف�علن / ُمتف�علن / ُمتف�علن

هذا اإذا ج�ءت التّفعيلات اأصلية على )ُمَتف�ِعلن( على النحو الّس�بق، كم� هو في مطلع معلقة لبيد بن 

ربيعة الع�مري:
ي�ُر َمحلُّه� َفُمق�ُمَه� بِِمًنى ت�أبََّد َغْولُه� َفِرَج�ُمَه�َعَفِت الدِّ

َف رِ جا ُم ها َب َد َغْو ُل ها ِب ِم َنْن َت اأْب //َف ُم قا ُم ها ُر َم َحْل ُل ها َع َف تِْد ِد يا 

ب ب – ب-ب ب – ب- ب ب – ب - //ب ب – ب -ب ب – ب -ب ب – ب -

ُمَتفاِعُلنُمَتفاِعُلنُمَتفاِعُلن//ُمَتفاِعُلنُمَتفاِعُلنُمَتفاِعُلن

وقد ت�أتي التَّفعيلة ال�أصلية )ُمَتف�ِعلن( على صور اأَخر كم� في قول الّش�عر اأحمد شوقي في رث�ء عمر المخت�ر:

 َيستنهُض الـوادي صبـاَح َمسـاَء َرَكـُزوا رُفـاَتَك فـي الرّمـال لِـواَء

- - ب -/ - - ب -/ ب ب - -ب ب - ب - / ب ب - ب -/ ب ب - -

ُمْتفاِعُلْن  ُمْتفاِعُلْن   ُمَتفاِعْل     ُمَتفاِعُلْن       ُمَتفاِعُلْن       ُمَتفاِعْل

الّصورة  اثنتين منه قد ج�ءت� على  تفعيلتين  اأّن  لن�  تبين  الّس�بق عروضّي�ً،  الّشعري  البيت  وبعد تقطيع 

ال�أصلية )ُمَتف�علن(، واأم� ب�قي التفعيلات فقد ج�ءت على خلاف الّصورة ال�أصلية )ُمَتف�ِعل(، و)متف�علن(. 

وقد ت�أتي على نمط اآخر، كم� في قول الّش�عر:

      الَعروض

٢
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٢

واسَعي لنفِسك َسْعَي ُمجتهِدي� نفُس خ�في اللَّه واتَّئدي

- - ب – / ب ب – ب – / ب ب - - - ب -/ - - ب -/ ب ب -

ُمْتف�علن  /    ُمَتف�علن   /  ُمَتف�        ُمْتف�علن / ُمْتف�علن /  ُمَتف�    

اإذ ج�ءت بعض تفعيلاته على صور مغ�يرة للاأصل ُمَتف�علن، وهي )ُمَتف�(.

 اأّم� مفت�ح بحر الك�مل فهو: 

َكَمَل الَْجَم�َل ِمَن الُْبحوِر الك�ِمُل        ُمَتَف�ِْعلُْن ُمَتَف�ِْعلُْن ُمَتَف�ِْعلُْن

١- مفت�ح بحر الك�مل هو: َكَمَل الَْجَم�َل ِمَن الُْبحوِر الك�ِمُل        ُمَتف�ِعلُْن ُمَتف�ِعلُْن ُمْتف�ِعلُْن

٢- التّفعيلة الّرئيسة هي ُمَتف�ِعلُن )ب ب-ب-(، وقد ت�أتي على صوٍر اأخرى، مثل ُمْتف�ِعلُن

)--ب-(، اأو ُمْتف�ِعْل )---( اأو ُمَتف� )ب ب-(.

  نستنتج: 
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ال�أّول   التّدريب

نكتب رس�لة من ست فقرات، على لس�ن طفٍل اإلى اأبيه ال�أسير، مراعين في ذلك قواعد الكت�بة الّسليمة.

التّعبيـر

التّدريبات

نخت�ُر الكلمة ال�أنسب معًنى وعروض�ً مّم� بين القوسين:

ُح، َترَتح( ١- َمــ� ُدْمَت َتنَتِظُر الَعَواِقَب ل�بِدا           ل� تغتدي لُعًلا ول�.......    )تروُح، َتَتروَّ

٢- ُعِقَم النِّس�ُء َفم�...... َشبيَهُه          اإِنَّ النّس�َء بِِمثـــــــــلِه ُعْقـــُم    )َتَولَّْدَن، َولَْدَن، َيولَْدَن(

عُر      )ُمَكّرَمٍة، َمكروَمٍة، َمكُرَمٍة( بيُع ُبروَد ..........           ُخضراً يقوم بِنشره� الشِّ ٣- نََشَر الرَّ

آتية، ثم نذكر بحره�، ونمّيز التّفعيلة الّرئيسة من الفرعّية: أبي�ت ال�  نقطّع ال�

يوِحي اإِلـى جـيل الغـِد الَبْغضــــ�َء      )اأحمد شوقي( ١- يـ� َوْيَحـهم! نصبـوا َمنـ�رًا مـن دٍم    

وِعمي صب�حً� داَر عبلَة واســلمي            )عنترة( ٢- ي� دار عـبــلـــَة ب�لـجـــواء تــكّلـمي   

فـ�نعْم بطيب جواره يـــ� مصطفى             )خليل مطران( لُه وشــــــّرفــــ�    ٣- اأْعلى مكـ�َنـــتــَك ال�إ

فـــ�أرتنَي الــقـمريِن في وقٍت معـــ�           )المتنبي( ٤- واســتقبلْت قمَر الّسم�ِء بوجِههـــ�      

في رحاب الكامل: 

اإِنَّ الَفن�َء ِمَن الَبق�ِء َقريــــُب       اإِنَّ الّزم�َن اإِذا َرمى لَُمصيُب

ٌب       لَو ك�َن َينَفُع فيِهُم التّ�أديُب أهــِلـــِه لَُمــَؤدِّ اإِنَّ الّزم�َن لِ�

ِصَفُة الّزم�ِن َحكيَمٌة َوَبليَغٌة       اإِنَّ الّزم�َن لَش�ِعٌر َوَخطيـــُب                )اأبو العت�هية(

الثّاني   التّدريب

٢
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الَوحدُة الّثالثة
من رحلة ابن َبّطوطة 

اأدب الرِّحلات:
أنه يوثُّق كل م� ص�دفه الرَّح�لة في رحلاته؛ ويصف  هو واحٌد من روائع اأجن�ِس العمل ال�أدبي؛ ل�
ال�أم�كن الّتي زاره� بدقّة، ويرصد ع�داِت الشعوب وحي�َتهم، وينقل المواقف الّتي تعرض له� خلال حلّه 

وَترح�له، والمغ�مرات الّتي مّر به�.
أنّه� تُتيُح  وتعّد كتب ال�أدب الخ�صة ب�لّرحلات مراجَع جغرافّيًة وت�ريخّيًة وثق�فّيًة واجتم�عّيًة مهّمًة؛ ل�
أقوام الّذين سبقوه بعوائدهم، واأنم�ِط حي�تهم، واأس�ليب معيشتهم،  لق�رىء هذه الكتب فرصة مع�يشة ال�
فهي بمنزلة مش�هد مصورة ب�لكلم�ت بدل�ً من العدس�ت، خ�صة اإذا امتلك الك�تب اأسلوب�ً اأدبي�ً مشّوق�ً 

في الكت�بة.
ابن َبّطوطة )13٠4 - 13٧٧م(:

هو محمد بن عبد اللّه بن محمد بن اإبراهيم الطّنجي، اأبو عبد اللّه، ابن بطّوطة، رّح�لة ومؤّرخ،
ولد في طنجة في المغرب ال�أقصى، وفيه� نش�أ.

خرج من طنجة سنة ١٣٢٥م، فط�ف بلاد المغرب، ومصر، والّش�م، والحج�ز، والعراق، 
أمراء، فمدحهم، وك�ن ينظم الّشعر،  وف�رس، واليمن، وغيره�، واتّصل بكثير من الملوك وال�

ف�ستع�ن بهب�تهم على اأسف�ره.
بمدينة  الكلبّي((  ُجزّي  بن  ))محّمد  رحلته على  اأخب�ر  اأملى  المغرب  اإلى  ع�د  وعندم� 

ف�س، وسّم�ه� )تحفة النّظّ�ر في غرائب ال�أمص�ر، وعج�ئب ال�أسف�ر(، وقد تُرجم اإلى لغ�ت عّدة منه�: 
نجليزيّة، والفرنسّية...وغيرهم�. ال�إ

وقد استغرقت رحلته سبعة وعشرين ع�م�ً، ١٣٢٥- ١٣٥٢م، وم�ت في مّراكش.
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من رحلة ابن َبّطوطة
مم�  الّش�م  بلاد  اأّول  وهي  غزة،  مدينة  اإلى  وصلن�  حتّى  ِسرن�  ثّم   ...«

يلي مصر، متّسعة ال�أقط�ر، كثيرة العم�رة، حسنة ال�أسواق، به� المس�جد 

أْسواُر عليه�، وك�ن به� مسجٌد ج�مٌع َحسٌن، وهو اأنيُق البن�ِء،  العديدة وال�

أبيض. محكم الّصنعة، وِمنبره من الّرخ�ِم ال�

وق�ضي غزة بدر الدين الّسلختّي الحورانّي، ومدّرسه� َعلُم الّدين بن س�لم، 

وبنو س�لم كُبراء هذه المدينة، ومنهم شمس الّدين ق�ضي القدس.

ثّم س�فرُت من غّزة اإلى مدينة الخليل، صلّى اللّه على نبّين� وعليه وسلّم 

أنوار، َحسنُة  تسليم�ً، وهي مدينة صغيرُة الّس�حِة، كبيرُة المقدار، ُمشرقُة ال�

ُمحكُم  الّصنعة،  اأنيُق  ومسجُده�  واٍد،  بطن  في  الَمْخَبر،  المنظر، عجيبة 

العمل، بديُع الُحسِن، س�مي ال�رتف�ع، مبنيٌّ ب�لّصخر المنحوت، في اأحد 

اأرك�نه صخرٌة، اأحد اأقط�ره� سبعة وثلاثون شبراً، وُيق�ل: اإّن سليم�ن-عليه 

الّسلام- اأمر الجّن ببن�ئه، وفي داخل المسجد الغ�ر المكّرم المقدس، وفي 

هذا المسجد ثلاثُة قبور: قُبر اإبراهيَم، وقبُر اإسح�َق، وقبُر يعقوَب،- صلوات 

اللّه على نبّين� وعليهم-، ويق�بله� قبوٌر ثلاثة، وهي قبور اأزواجهم.

ثم س�فرُت من هذه المدينة اإلى القدس، فُزرت في طريقي اإليه تربة يونس 

لحم،  بيَت  -اأيض�ً-  وُزرت  ومسجد،  كبيرة  َبنّية  وعليه�  الّسلام-،  -عليه 

عم�رة  وعليه  النّخلة،  اأثُر جذع  وبه  السلام،  عليه  عيسى،  ميلاد  موضَع 

كثيرة، والنّص�رى يعظّمونه اأشّد تعظيم، وُيضيِّفون من نزل به.

ثّم وصْلن� اإلى بيت المقدس -شّرفه اللّه- ث�لِث الحرمين الشريفين في رتبة 

الَفضل، ومصعد رسول اللّه، صلى اللّه عليه وسلم تسليم�ً، وَمعرجه اإلى 

الّسم�ء، والبلدُة كبيرٌة ُمنيفٌة ب�لّصخر المنحوت، وله� السوُر العظيُم، وك�ن 

 الّرخ�م: مفرده� ُرخ�مة: 

 وهو حجر كلسي ُصلب. 

 َبنّية: كلُّ م� ُيْبَنى.

  ُمنيفة: مرتفعة، ومطلّة، 

   ومشرفة.
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سلام  ال�إ عن  اللّه  جزاه  اأيوب،  بن  الّدين  الف�ضل صلاح  الّص�لح  الملك 

خيراً، لَّم� فتح هذه المدينة َهَدَم منه� الّسوَر بعَضه، ثم استنقض الملُك 

به�، ولم يكن بهذه  َفيَتمنَّعوا  الروم  اأن يقصده�  من  الظّ�هُر َهدمُه؛ خوف�ً 

أميُر سيف الّدين  المدينة نهٌر فيم� تقدم، وَجلَب له� الم�ء في هذا العهد ال�

تنكيز اأميُر دمشق«.

ِذكُر المسجد المقّدس

»... وهو من المس�جد العجيبة الف�ئقة الُحسن، يق�ل: اإنّه ليس على 

وجه ال�أرض مسجٌد اأكبر منه، وطولُه من شرق اإلى غرب سبعمئة واثنت�ن 

وخمسون ذراع�ً، ب�لّذراع الم�لكّية، وعرضه من الِقبلة اإلى الَجْوف اأربعمئة 

واأم�  الثّلاث،  اأبواب كثيرة في جه�ته  ذراع وخمسة وثلاثون ذراع�ً، وله 

م�م. الجهة الِقبلّية منه فلا اأعلُم به� اإل�ّ ب�ب�ً واحداً، وهو الّذي يدخل منه ال�إ

والمسجد كلّه فض�ء وغير ُمسّقٍف اإل� المسجد ال�أقصى، فهو ُمسّقف 

في النه�ية، وهو من اإحك�م العمل واإتق�ن الّصنعة، ُممّوه ب�لّذهب وال�أصبغة 

الّرائقة، وفي المسجد مواضع سواه مسّقفة«.

ذكر قّبة الّصخرة

»... وهي من اأعجب المب�ني واأتقنه� واأغربه� شكلاً، قد توفّر حظّه� 

من المح�سن، واأخذت من كل بديعٍة بَطَرف، وهي ق�ئمة على نََشز في 

والّدائر  اأبواب،  اأربعة  وله�  رخ�م،  درِج  في  اإليه�  ُيصعد  المسجد،  وسط 

به� مفروش ب�لرخ�م -اأيض�ً- ُمحكم الّصنعة، وكذلك داخله�، وفي ظ�هره� 

ذلك  واأكثر  الواصف،  ُيعجز  م�  الصنعة  ورائق  الزواقة  اأنواع  من  وب�طنه� 

له�  أ نوراً وتلمع لمع�ن البرق، َيح�ر بصُر مت�أمِّ ُمغّشى ب�لّذهب، فهي تتلاأل�

في مح�سنه�، ويقصر لس�ن رائيه� عن تمثيله�«.

  استنقض هدمه: استكمل
    هدمه.

 الّذراع الم�لكّية: )نسبة اإلى 

م�م م�لك(، وهي من المق�دير  ال�إ

الّشرعية، تُّقدر بـ )٥٣سم(.

 ُمَمّوه ب�لذهب: مطلّي ب�لّذهب.

 ق�ئمة على نشز: مق�مة على
  مرتفع ظ�هر من ال�أرض.

مغّشى ب�لذهب: مغطّى  ب�لذّهب.

3



3٧

»... ثّم س�فرت من القدس الّشريف برسم زي�رة ثغر عسقلان، وهو 

خراب قد ع�د رسوم�ً ط�مسة واأطلال�ً دارسًة، وَقّل بلٌد جمع من المح�سن 

م� جمعته عسقلان اإتق�ن�ً وحسن وضع، واأص�لة مك�ن، وجمع�ً بين مرافق 

البّر والبحر«.

»ثّم س�فرت منه� اإلى الّرملة، وهي مدينة كبيرة كثيرة الخيرات، حسنة 

أنبي�ء،  ال�أسواق، وبه� الج�مع ال�أبيض، ويق�ل: اإّن في قبلته ثلاثمئة من ال�

مدفونين، عليهم الّسلام، وفيه� من كب�ر الفقه�ء مجُد الّدين الن�بلسي«.

ال�أشج�ِر،  كثيرُة  عظيمٌة  مدينٌة  وهي  ن�ُبلَس،  اإلى  منه�  »ثّم خرجت 

أنه�ر، من اأكثر بلاد الّش�م زيتون�ً، ومنه� ُيحمل الّزيت اإلى مصر  ُمطَّردُة ال�

ودمشق، وبه� تُصنع حلواء الخروب، وتُجلب من دمشق وغيره�، وكيفّية 

عمله�: اأن ُيطبخ الخّروب، ثم ُيعصر ويؤخذ م� يخرُج منه من الرُّب فُتصنع 

الِبطّيُخ  اإلى مصر والش�م، وبه�  -اأيض�ً-  الرُّب  الحلواء، وُيجلب ذلك  منه 

تق�ن  المنسوب اإليه�، وهو طّيٌب عجيٌب؛ والمسجُد الج�مُع في نه�ية من ال�إ

والُحسن، وفي وسطه بركة م�ء عذب«.

خراٌب  وهي  عكّ�،  مدينِة  اإلى  فوصلُت  الّس�حِل،  على  س�فرُت  ثم 

فرنِج ب�لّش�م، ومرسى سفنهم، وبشرقّيه� عيُن م�ٍء  وك�نت عك� ق�عدة بلاِد ال�إ

تُعَرُف بعين البقر، يق�ل: اإّن اللَّه تع�لى اأخرج منه� البقر ل�آدم، عليه السلام، 

وُينَزُل اإليه� في درج، وك�ن عليه� مسجٌد بقي منه ِمحراُبه، وبهذه المدينة 

قبر ص�لح، عليه الّسلام.

 رسم الّزي�رة: خطّة الّزي�رة.

أبنية   الّرسوم الطّ�مسة: بق�ي� ال�

  المندثرة.

أنه�ر: متت�بعة   مطردة ال�

أنه�ر، اطّرد الم�ء: اأي  ال�

 تت�بع سيلانه.
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١ نعّدد المدن التي زاره� ابن بطّوطة في رحلته.

٢ شكّلت ن�بلس حلقة وصل تج�رّي بين ِفَلسطين وكّل من سورية ومصر، كم� ج�ء في النّّص:

 اأ- ُنعّدد المح�صيل الّزراعّية التي اشُتهرت به� في ذلك العهد.   

ب- نوّضح حركة الّتب�دل التج�رّي من ن�بلس واإليه�.

٣  كم يبلغ طول المسجد ال�أقصى من شرٍق اإلى غرب؟

٤  كيف وصف ابن بطّوطة عسقلان؟

 الَفْهم وال�ستيعاب

ل�لة المقصودة من قول ابن بطّوطة في قّبة الّصخرة: »يقصر لس�ُن رائيه� عن تمثيله�«. ١   نستشّف الدِّ

٢  اأبدع ابن بطّوطة في اإبراز مح�سن ال�أم�كن التي رسم ملامحه� في زي�رته فلسطين:

براهيمّي، كم� ج�ء في وصفه.        اأ- نَِصُف المسجد ال�إ
قصى وقّبة الّصخرة، فِبَم تمّيز كّل   ب- اأفرد ابن بّطوطة ِمس�حة من رحلته لكّل من المسجد ال�أ

     منهم�، كم� ورد في وصفه؟
أنبي�ء، منهم َمْن ُولَِد فيه�، ومنهم َمْن ُدِفَن فيه�، ومنهم َمْن  ٣  شّرف اللّه اأرض ِفَلسطين بعدد من ال�

       زاره�، نسّمي خمسة منهم.
٤  تَُعّد رحلة ابن بطوطة سجّلاً ح�فلاً ب�ل�أحداث التّ�ريخّية، والقيم الّدينّية، بن�ء عليه، نُجيب عّم� 

      ي�أتي:
اأ- ُهدم سور القدس مّرتين، نذكر سبب هدمه في كّل مّرة. 

ب- يعود نّص رحلة ابن بّطوطة اإلى سبعمئة ع�م مضت ويزيد، نبّين القيمة الّت�ريخّية والّدينّية اّلتي 
يحّققه�.

٥  نتتّبع خّط سير رحلة ابن بطّوطة على خريطة ِفَلسطين منذ دخوله اأرض فلسطين حتّى وصوله مدينة 

      عكّ�.

 المناقشة والتّحليل

 اللّغة وال�أسلوب

آتية: ج�بة الّصحيحة لكّل من ال� ١  نخت�ر ال�إ

       - معنى )استنقض هدمه( اأي:
  اأ- اأع�د بن�ءه.   بـ- استكمل هدمه.   جـ- اأنقذه من الهدم.    د- زاد في بن�ئه.
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ثالثًا: )الَبَدُل(

القواعد

آتية، ونت�أّمل فيم� تحته خط: أمثلة ال�  نقراأ ال�

المجموعة ال�أولى:

اأ- تمّيز الق�ئُد صلاُح الدين بخططه العسكرية في المع�رك.

ميَر َتْنكيَز هو من جلب الم�ء اإلى القدس. ب- اإنَّ ال�أ

ج- قصيدُة )حمزة( للّش�عرة فدوى طوق�ن.

.                               )ال�سراء: ٩( ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ د- ق�ل تع�لى:  

المجموعة الثّانية:

اأ- َعلِت القلعُة اأسواُره�.

ب- قراأ الّطلبُة القّصة نصَفه�.

مويون في بن�ء الّصخرة قبَِّته�. ج- اأبدع ال�أ

المجموعة الثّالثة:

اأ- اأْتَحَفن� الط�ئُر شدُوه.

ب- شممُت الوردَة رائحَته�.

ه�. ج- اأعجبْت ُسه�ُد ب�لمعلمِة َخطِّ

 - م� المعنى الّصرفي لكلمة )رّح�لة(؟

اأ- اسم ف�عل.   ب- صفة مشّبهة.   جـ- صيغة مب�لغة.    د- مصدر.

٢   ورد في نّص ابن بطوطة الّس�بق التّركيب�ن: »وبه اأثر جذع النّخلة«، و»ث�لث الحرمين الّشريفين«،

       نذكر النّّص الّدينّي المتعلّق بكّل منهم�.
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حكمه  في  ويتبعه  مقصوده  ويبّيُن  يوّضحه،  قبله  اسٍم  بعد  ُيذكر  ت�بع  البدل: 

عرابي: رفع�ً، ونصب�ً، وجّراً، وهو اأنواٌع: البدُل المط�بق، وبدل بعض من كل،  ال�إ

وبدل ال�شتم�ل، وبدل التّفصيل.

المجموعة الّرابعة:

اأ- زار ابن بّطوطة المدَن الفلسطينية: غزَة، والخليَل، وبيَت لحم، والقدَس، والّلَد.

ب- الكلمة ثلاثة اأقس�م: اسٌم اأو فعٌل اأو حرٌف.

ج- َفِزع الّن�ُس من خطر تلوث المدينِة: م�ِئه�، وهواِئه�، وطع�ِمه�.

تنكيُز،  )صلاُح،  وهي:  تحته�  المخطوُط  الكلم�ُت  ال�أولى، حيث  المجموعة  اأمثلة  اإلى  ُعدن�  اإذا 

اأو جّراً. واأن هذه ال�أسم�ء  اأو نصب�ً،  اإعرابه؛ رفع�ً،  لم� قبله� في  منه� ت�بع�ً  فدوى، القراآن( وجدن� كُلاً 

المخطوط تحته� هي ذاُت ال�أسم�ء الّتي قبله�، ولذلك اعتبرْت بدل�ً مم� قبله�، وعليه فقد َعدَّ النّح�ة 

البدل من ب�ب التوابع؛ وذلك لتبعيته لم� قبله في اإعرابه. وهذا النّوع من البدل يسّمى البدل المط�بق اأو 

بدل الكل من الكل.

واإذا تدبّرن� اأمثلة المجموعة الثّ�نية وجدن� الكلم�ت المخطوط تحته� ت�بعة لم� قبله� في حركة اإعرابه�، 

واأنّه� بدل من المبدل منه قبله�، واأن هذا البدل اإنم� هو بعض من المبدل منه؛ ولذلك ُسّمي هذا النوع 

ـََدَل الجزء من الكل، اأو َبَدَل بعٍض من كل. من البدل ب

حركة  في  قبله�  لم�  ت�بعة  تحته�  المخطوط  الكلم�ت  وجدن�  الث�لثة،  المجموعة  اأمثلة  تدبّرن�  واإذا 

اإعرابه�، واأنه� بدل من المبدل منه قبله�، واأّن هذا البدل اإنّم� هو من مكّون�ت المبدل منه قبله�، اأو مم� 

اشتمل عليه المبدل منه، ولذلك ُسّمي هذا النّوع من البدل بدل ال�شتم�ل. 

واإذا ت�أملن� اأمثلة المجموعة الّرابعة من الكلم�ت المخطوط تحته�، وجدن�ه� ت�بعة لم� قبله� في حركة 

اإعرابه�، واأنّه� تفصيل لم� سبقه� من مجمل المبدل منه. اإذ اإّن غزَة، والخليل، وبيت لحم، والقدس، 

واللّد، هي المدن الفلسطينية الّتي زاره� ابن بطّوطة. كم� اأّن ال�سم والفعل والحرف هي اأقس�م الكلام، 

وكذا يق�ل عّم� في المث�ل ال�أخير؛ لذا ُسّمي هذا النّوع من البدل بدل التّفصيل. 

  نستنتج: 
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ال�أّول   التّدريب

آتية: أمثلة ال�  نعّين البدل والمبدل منه في كلٍّ من ال�

  . ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغۡيِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم 
َ
ِيَن أ َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم، ِصَرَٰط ٱلَّ ١- ق�ل -تع�لى-:  ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

                                                    )الف�تحة: ٦-٧(

براهيمي ثلاثة قبور: قبر اإبراهيم، وقبر اإسح�ق، وقبر يعقوب -عليهم الّسلام-. ٢- في المسجد ال�إ

.           )اآل عمران: ٩٧( ِ َعَ ٱنلَّاِس ِحجُّ ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِلۡهِ َسبِيٗلۚ  ٣- ق�ل -تع�لى-:  َولِلَّ

.                       )المزمل: ٢-٣( وِ ٱنُقۡص ِمۡنُه قَلِيًل 
َ
ۥٓ أ َۡل إِلَّ قَلِيٗل نِّۡصَفُه ٤- ق�ل -تع�لى-:  قُِم ٱلَّ

٥- يعجبني الّط�لب اجته�ده.

الثّاني   التّدريب

 نُعطي مث�ل�ً على كلٍّ مّم� ي�أتي في جملة مفيدة من غير م� ورد في اأمثلة الكت�ب:

١- بدل اشتم�ل مجرور:___________________________________

٢- بدل مط�بق مرفوع: ______________________________

٣- بدل مط�بق منصوب: ____________________________

٤- بدل بعض من كل مرفوع: __________________________

٥-بدل تفصيل منصوب: _______________________________

3
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3
نكتب موضوع�ً من ستِّ فقرات عن رحلة قمن� به�، نَِصُف فيه� م� ص�دفن�ه من مش�هد طبيعية، 

وع�دات اجتم�عية، مراعين في ذلك قواعد الكت�بة الّصحيحة.

التّعبيـر

الّرابع   التّدريب

 نُعلّل اإلح�ق النّح�ة البدل بب�ب التّوابع، مدللين على ذلك بمث�ل.

___________________________________________________

___________________________________________________

الثّالث   التّدريب

 نُعرب م� تحته خّط في كّل مّم� ي�أتي:

.               )العلق(                                                           ١- ق�ل تع�لى:    ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى ى  ائ

قصى اأولى القبلتين وث�لَث الحرمين. ٢- زار ابن بّطوطة المسجَد ال�أ

نعود اإلى مكتبِة المدرسِة، ثّم نكتُب وصف�ً لرحلٍة اأخرى ل�بن بطّوطة.

نشاط
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بين يدي النّّص
)مي زيادة، بتصرف(

ماري اإلياس زيادة )1٨٨6- 1941م(

اأديبة وك�تبة وب�حثة، تُعرف ب�سم مي زي�دة، ُولَِدْت في مدينة الن�صرة،وع�شت في لبن�ن. اأتقنت 

ألم�نّية، وامت�زت بسعة اأفقه�، ورص�نة  يط�لّية وال� نجليزيّة وال�إ عّدة لغ�ت منه�: اللّغة الفرنسية وال�إ

اأسلوبه�، وجم�ل لغته�. نشرت مق�ل�ت واأبح�ث�ً في كبري�ت الّصحف والمجلات المصريّة، منه�: 

المقطم، وال�أهرام، والهلال، وغيره�. له� مجموعة مؤلّف�ت منه�: )مّد وجزر(، )كلم�ت 

واإش�رات(، )ب�حثة الب�دية(، )ظلم�ت واأشعة( ومنه اقتبس هذا النّّص.

ُبكاُء طفٍل

الَوحدُة الرابعة
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 ُبكاُء طفٍل

أثيريُّة في جسدي التّرابي.  سمعُت الطّفَل يضحك ف�خَتلجْت روحي ال�

البريئُة  اأصواِت الملائكة، وَضْحَكتُه  ُع صدى  الّرضيع ليرجِّ اإنَّ صوَت هذا 

أزلّيِة الغ�مضة. المطربُة لََتحثُّ المفكَر على اسِتْكن�ِه ال�أسراِر ال�

ثُمَّ سمعُت الطّفَل يبكي فهلَع قلبي َفَرق�ً، وشعرُت بشيٍء كبيٍر يذوُب 

فيه، اأّواُه من ُبك�ِء ال�أطف�ل، اإنَُّه اأشُد اإيلام�ً ِمْن ُبك�ِء الّرج�ِل!

الورديتين،  ُر على وجنتيِه  َتَتحدَّ الَعَبراِت  سمعُت الطّفَل يبكي، وراأيُت 

فك�نْت تلك اللاآلُئ الّذائبُة جمراِت ن�ٍر َتكويني.

الوسيم،  ُمحّي�ُه  على  ب�ديٌة  والي�أِس  العجِز  ودل�ئُل  يبكي،  الطّفُل  ظلَّ 

ظلَّ يبكي بك�َء متروٍك ُمنفرد ل� يحّبُه في الّدني� اأحد. الطّفُل الحبيُب َيبكي 

فكيَف اأعيُد التّ�ألَّق اإلى َعينيه؟ 

َضممتُه اإليَّ بِذراعيَّ اللّتين لَم َتُضّم� يوم�ً اأخ�ً اأو اأخت�ً صغيرة، واأجلستُه 

على ُركبتيَّ حيُث ل� َيجلُس ِسوى ال�أطف�ِل الُغرب�ء، ورفعُت َعق�رَب َشعرِه 

عن جبهتِه الطّ�هرِة بَِيٍد ترتجُف ك�أنَّم� هي َتلمُس شيئ�ً ُمقّدس�ً.

... ثُمَّ وضعُت على تِلَك الَجبهِة َشفتيَّ س�كبًة في قُْبَلٍة كُلَّ م� يحوُم 

في َجن�ني من شفقٍة وانعط�ف. تُرى َمْن ذا الّذي ُينبُِّه ال�نعط�َف والّشفقَة 

بمقداِر م� يفعُل الطِّفُل الب�كي؟

أنَُّه َشَعَر ب�أنَّ روح�ً تُن�جي روحه، َصمت ُهنيهًة،  َصمَت الطِّفُل ح�ئراً؛ ل�

َق فيَّ بعينيِن ِملؤُهم� الُحزُن والتَّعنيُف َمع�ً. اأتعرفوَن كيَف َتحزُن  ثُمَّ ع�د َفحدَّ

َق ِفيَّ س�ئلاً َعن  غ�ر؟ َحدَّ ُعيوُن ال�أطف�ل؟ اأتعلموَن كيَف تُعنُِّف اأحداق الصِّ

اأعزِّ عزيٍز لديِه، وق�َل بصوٍت ه�دٍئ ك�أصواِت الُحَكم�ء: م�م�، م�م�!صغيرِك 

أنّي راأيتِك مُنذ حيٍن  ُين�ديِك فلم�ذا ل� تُجيبين، ي� اأمَّ الّصغير؟ لَسِت ب�لعليلِة؛ ل�

اأنِت صحيحة  ُق العنَق ِمنك.  ِك تحت قُبعتك، والجواهر تُطوِّ َتميسيَن بقدِّ

  اختلجْت: تحّركت
   واضطربت.

أثير: الوسط الفض�ئّي.  ال�
 اسِتْكن�ِه: معرفة كُْنِه الشيء

   وسّره.
أبديّة. أزلّيِة: ال�  ال�

 فهلَع قلبي َفَرق�ً: اضطرب 
خوف�ً.

 اأّواُه: اسم فعل مض�رع بمعنى 

ُع(. )اأَتَوجَّ

ُر الَعَبرات: انهم�ر الدموع.  َتحدُّ

 ُمحّي�ُه: وجهه.

 التّ�ألَّق: اللّمع�ن.
 َعق�ِرَب َشعرِه: خصلات

 شعره.

  الَجن�ن: القلب.

  تُن�جي: تخ�طب سّراً

  ُهنيهًة: مّدة قصيرة.

  التَّعنيُف: اللوم بغلظة وشّدة.

ِك: تتم�يلين.  َتميسيَن بقدِّ
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هيُق الّذي ل� َتسمعين؟ الِجسم، فلم�ذا ل� تُسرعين؟ األ� َتحِرقُِك دموع الطِّفِل الّذي ل� َتَرْيَن؟ األ� يوجعِك الشَّ

غيِر  الصَّ اأم�َم  واركعي  عودي  خيفِة،  السَّ واأح�ديثِك  العديدِة،  وزي�راتِك  الطّويلة،  نُزه�تِك  من  عودي 

واستميحيِه َعفواً.

�ً قبل اأْن يجعلك ال�جتم�ُع زائرة. لقد ُخِلقِت امراأًة َقبَل اأْن تكوني َحسن�ء، وَكيََّفْتِك الطّبيعُة اأمَّ

ِطفلًة،  بين ست�ئرِه  لعبِت  الّذي  الَمهِد  اأم�َم هذا  الّصغير! اسجدي  الّسريِر، سريِر  اأم�َم  وانحني  تع�لَي 

�ً؟! وَحلُْمِت بِِه فت�ًة، وانتظرتِه زوجًة، َفم� َخِجْلِت اأْن تُهمليِه اأمَّ

ُتِك الُقصوى اسجدي اأم�َم  اسجدي اأم�َم المهِد، ف�إِنَّ المهَد َمَحجَّ

الّسريِر، ول� َتَدعي َربَّ الّسريِر َيبكي؛ لَِئّلا َتملاأ قلَبُه مرارُة الَوحدِة، حتى 

اإذا م� شبَّ رجلاً تحولِت المرارُة كُره�ً وصرامًة.

غير، اإنَّ دموَع ال�أطف�ِل َل�أشدُّ اإِيلام�ً من ُدموِع الرِّج�ل. اسجدي اأم�َم الّسرير، ون�غي الصَّ

ُتِك: مقصدك وغ�يتك.   َمَحجَّ
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أدبّية اأِخَذ النّّص؟ ١  من اأّي اأعم�ل الك�تبة ال�

٢  كيف بدا اأثر بك�ء الطّفل في نَْفس الك�تبة من خلال الفقرتين الثّ�نية والثّ�لثة؟

أمّ عن طفله�. ٣  نذكر ال�أسب�ب الحقيقّية ل�نشغ�ل ال�

٤   نُوّضح كيف صّورت الك�تبة الطّفل في ح�لتيه، ض�حك�ً وب�كي�ً.

 الَفْهم وال�ستيعاب

أمّ عن طفله�؟ راً ل�نشغ�ل ال� ١   كيف نفت الك�تبة اأن يكون المرض مبرِّ

٢   ذكّرت مي زي�دة اأمّ الطّفل بمراحله� العمريّة اإلى اأن ص�رت اأّم�ً، نعلّل ذلك.

أمّ ل�أطف�له�. ٣   نُوّضُح المردود الّسلبّي المترتّب على اإهم�ل ال�

آتية: ٤   نستنبط م� تدّل عليه كّل عب�رة من ال�

َتْيِن َلم َتضّم� يومً� اأخً� اأو اأختً� صغيرة«.    اأ- »وَضممُته اإليَّ ِبذراعيَّ اللَّ

َق فيَّ بعينيِن ِملؤُهم� الُحزُن والتَّعنيُف َمعً�«.    ب- »ُثمَّ ع�َد َفحدَّ

شدُّ اإِيلامً� من ُدموِع الرِّج�ل«. طف�ِل َل�أ   جـ - »اإنَّ دموَع ال�أ

٥  زخر النّّص ب�لّصور الفنّية المختلفة، نستخرج ثلاث�ً منه�، ونوّضحه�.

 المناقشة والتّحليل

 اللّغة وال�أسلوب

١  نفّرق في المعنى بين المفردات المخطوط تحته�:

اأ-  اإّن صوت هذا الّرضيع ليرّجع صدى اأصوات الملائكة.

ب- يشعر الّص�ئم بصًدى شديد في اأّي�م الّصيف.

د- محمود درويش ش�عر ذائع الّصدى. جــ-  بعض الكلام ل� صًدى له.  

٢  نوظِّف كلمة )جبهة( في ثلاِث جمل من اإنش�ئن�، لُتفيد ثلاثة مع�ٍن مختلفة.

آتيتين ب�لميزان الّصرفي: َحّدَق، تُعنُِّف.  ٣  نَِزُن الكلمتين ال�
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عريُّ النّصُّ الشِّ

 واحّر قلباه

بين يدي النّّص

اأبو الّطّيب المتنّبي: )915- 965م(   

فيه�  وتعلّم  الب�دية  في  ونش�أ  ب�لكوفة،  ِكندة  في  ولد  عب�سّي،  ش�عر  الحسين،  بن  اأحمد 

الفص�حة، ثّم اتّصل بسيف الّدولة الَحْمدانّي اأمير َحَلب، ورافقه في ِحلّه وَترح�له، وبلغ عنده 

أمير، فف�َرَق سيَف الّدولة، وبعد اأّن  يق�ع بينه وبين ال� منزلًة اأْوَغَرْت صدوَر ُحّس�ده، حتّى ح�ولوا ال�إ

فترت العلاقُة بينهم�، اشت�َق المتنبي اإليه، فنظم هذه القصيدة يع�تبه فيه� عت�ب�ً رقيق�ً، 

4مفتخراً بنفسه؛ حتّى ل� يظّن اأحدهم اأنّه ط�مٌع ب�لمك�سب والمن�فع منه.
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 )اأبو الّطّيب المتنبي(واحّر قلباه

َوَمن بِِجسمي َوح�لـــــي ِعنَدُه َسَقـــم

أَمـــُم  ولَــِة ال� َوَتدَّعي ُحـبَّ َسيِف الـــدَّ

فيَك الِخص�ُم َواأنَت الَخصُم َوالَحَكُم

أنــــواُر َوالظَُّلــــُم اإِذا اسَتَوْت ِعنــــَدُه ال�

ِوجدانُنـــــــ� كُلَّ َشيٍء َبعَدكُم َعـــــَدُم

رَّ اإلّ� اأنَّــــــُه َكِلـــــُمُ َن الــــــــــدُّ َقد ُضمِّ

َحتّى َضَربُت َوَموُج الَمْوِت َيلَتِطــــــــُم

َواأْسَمَعــــْت َكِلمــــــ�تي َمْن بِِه َصَمــُم

َوَيسَهُر الَخـْلـــــــُق َجّراهـــــ� َوَيخَتِصـــُم

يُف َوالُرمـــُح َوالِقرطـــ�ُس َوالَقَلــُم َوالسَّ

ب�أنَّني َخيُر َمْن َتسعــــى بِــــــــــِه َقــــَدم

يـــــُب َوالَهـــــَرُم اأنـــ� الثَُريّـــــ� َوذاِن الشَّ

َفم� لُِجـــــرٍح اإِذا اأرض�كُـــــُم األَــــــــــــُم

َفلا َتُظنَّـــــنَّ اأنَّ اللَّيــــــَث َيبَتـــــِســــــُم

نســـ�ُن م� َيِصــــــُم َوَشرُّ م� َيكِسُب ال�إِ

ـــن َقلُبــــُه َشِبــــُم ١- واَحرَّ َقلبــــــــ�ُه ِممَّ

٢- م�لي اأَكتُِّم ُحّبـــً� َقد َبرى َجَســــدي

٣- ي� اأعَدَل الن�ِس اإلّ� في ُمعـــــــــ�َمَلتي

نيــــ� ِبن�ِظــــــِرِه ٤- َوم� انِتف�ُع اأخـــي الدُّ

٥- ي� َمن َيِعــــزُّ َعَلينــــ� اأن ُنف�ِرَقُهـــــــــْم 

ــــُه ِمـــــَقـــــٌة ٦- َهــــــذا ِعتــــ�ُبَك اإلّ� اأنَـّ

٧- َوُمرَهٍف ِسْرُت َبيَن الَجحَفَلْيــِن ِبـــِه

عمى اإِلــــى اأَدبـــي ٨- اأن� الَّذي َنَظَر ال�أ

٩- اأن�ُم ِملَء ُجفونـــي َعــــــن َشواِرِدهـــ�

١٠- ف�لَخيُل َواللَّيـــــــُل َوالَبيــــداُء َتعِرفُني

١١- َسَيعَلُم الَجمُع ِمَمن َضمَّ َمجِلُسن�

١٢- م� اأبَعَد الَعيَب َوالنُّقص�َن َعن َشَرفي

١٣- اإِن ك�َن َسـرَّكُــــُم م� ق�َل ح�ِسـُدن�

١٤- اإِذا َنَظـــْرَت ُنيوَب اللَّيـــــــــِث ب�ِرَزًة

١٥- َشرُّ الِبـــلاِد بـــلاٌد ل� َصــــديَق بِِه�

 واحّر قلب�ه: اأسلوب

   ندبة، يفيد التّوّجع.

 َشِبم: ب�رد.
 برى جسدي: اأنحله،

 واأهزله.

 ِمَقٌة: محّبٌة.

 َكِلم: ُدَرر من الكلام.

 مرهف: الّسيف الح�ّد.
 الَجْحفل: الجيش

  الكثير.
َمم: فقدان الّسمع.  الصَّ

 شوارده�: مع�نيه� 
  الُمبتكرة.

 الَبْيداء: الّصحراء، 
وجمعه� )بيد(.

 ذاِن: اسم اإش�رة داّل
 على اثنين.

)ديوان المتنبي، شرح العكبري، ج/3 ص: 3٧4-36٢(
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ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي: ١ نضع دائرة حول رمز ال�إ

  - سبب القطيعة بين الّش�عر وسيف الّدولة: 
      اأ - َطَمُع المتنّبي في نيِل اإم�رة.     ب- المب�لغة في اعتزازه بنفسه.

     جـ - التّط�ول على سيف الّدولة.       د - ِوش�ية الُحّس�د به.
 - الغرض الّرئيس في القصيدة: 

     اأ ـ الهج�ء.      ب ـ المدح.     جـ ـ العت�ب.    د ـ الوصف.
٢  عمَّ عّبر الّش�عر في البيت الثّ�ني من القصيدة؟

٣  بَِم يفخر الّش�عر في البيت الثّ�من من القصيدة؟

 الَفْهم وال�ستيعاب

 المناقشة والتّحليل

 اللّغة وال�أسلوب

آتية: )الجحفَلْين، شوارد، البيد(. ١   نذكر مفرد كلِّ كلمة من الكلم�ت ال�
٢  نفّرق في المعنى بين كلٍّ من الكلم�ت المخطوط تحته�:

فم� لُِجرٍح اإذا اأرض�كم األُم       اأ- ق�ل المتنّبي: اإْن ك�ن سرَّكُُم م� ق�ل ح�ِسُدن� 

أنع�م: ٦٠(       ب- ق�ل تع�لى:»ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ«                 )ال�
    ج- َجَرَح المح�مي كلام الّش�هد.

١  نستخرج ثلاث ِحَكم من القصيدة.

آتيين: أبي�ت الّتي تدّل على المعنيين ال� ٢  نستخرج من القصيدة ال�

ف�ق. اأ ـ سمعِة الّش�عر وصيِته اّلذي ملاأ ال�آ
ب ـ وش�يِة الُحّس�د ب�لّش�عر.

آتيين: ٣  نوّضح جم�ل التّصوير في كلٍّ من البيتين ال�

مُم  ولِة ال�أ عي حبَّ سيِف الدَّ      اأ ـ م� لي اأَكتُِّم حّبً� قد برى جسدي    وتدَّ
ُكُم م� ق�ل ح�ِسُدنـ�     فمـــ� ِلجرٍح اإذا اأرض�ُكـــُم األـــــُم     ب ـ اإْن ك�ن َسرَّ

٤ نبّين ع�طفة الّش�عر في البيت الخ�مس.

٥  نُدلُّل على كّل اأسلوب مّم� ي�أتي من القصيدة: النّدبة، والتّعّجب، والّشرط.

أبي�ت ثلاث�ً من الخص�ئص الفنّّية ل�أسلوب المتنّبي.  ٦  نستخلص من ال�
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القواعد

رابعًا: العطف

آتية: أمثلة ال� نت�أمل ال�

يُف َوالُرمُح َوالِقرط�ُس َوالَقَلُم           )المتنبي( َوالسَّ ١  ف�لَخيُل َواللَّيـــُل َوالَبيـداُء َتعِرفُني   

ۡقَبَهُۥ ٢١                   )عبس: ٢١(
َ
َماتَُهۥ فَأ

َ
ُثمَّ أ ٢   ق�ل تع�لى:   

ُ َيۡبَدُؤاْ ٱۡلَۡلَق ُثمَّ يُعِيُدهُۥ                                       )الروم: ١١( ٣   ق�ل تع�لى:  ٱللَّ  

٤  ينجُح المث�بُر ل� الكسوُل.  

٥   ل� تُص�ِحب الُمْهِمِليَن، َبل الُمْجَتِهِديَن.  

٦   ُزرني الّس�عَة الّرابعَة اأو الخ�مسَة.  

٧   اأسعٌد س�فر اأْم خ�لٌد؟           

اإذا ت�أملن� كلَّ كلمة بعد حرف العطف، نجده� قد ج�ءت مم�ثلة لم� قبله في اإعرابه�.

فكلمة )اللّيل( في المث�ل ال�أول مرفوعة، كم� هو الح�ل في كلمة )الخيل(، وكذلك كلمة )البيداء( 

أنه� ُعطفْت عليه بحرف العطف الواو الّذي اأف�د الجمع اأو  ج�ءت مم�ثلة لم� قبله� في الّرفع )اللّيل(؛ ل�

المشاركة بين المعطوف عليه والمعطوف.

َماتَُهۥ( بحرف العطف الف�ء الّذي 
َ
( في المث�ل الثّ�ني، ج�ءت معطوفة على جملة )أ ۡقَبَهُ

َ
وجملة )أ

اأف�د التّرتيب والتّعقيب.

أنه� قد ُعطفت على المرفوع الّس�بق له� )َيۡبَدُؤاْ(  وكلمة )يُعِيُد( في المث�ل الثّ�لث ج�ءت مرفوعة؛ ل�

( الذي اأف�د التّرتيب والتّراخي. بحرف العطف )ثُمَّ

عراب، وليس المعنى، واأف�دت )ل�( النّفي. وكلمة )الكسول( في المث�ل الّرابع، ج�ءت مش�ركة لم� قبله� في ال�إ

المنصوب  ال�سم  على  ُعطفت  أنه�  ل� منصوبة؛  ج�ءت  الخ�مس  المث�ل  في  )المجتهدين(  وكلمة 

ضراب. )الُمْهِمِليَن( قبله� بحرف العطف )بل( الواقع بعد نهي، الذي يفيُد معنى ال�إ

وكلمة )الخ�مسة( في المث�ل الّس�دس، ج�ءت معطوفة على الكلمة الّتي سبقته� )الرابعة( بحرف 

العطف )اأو( الّذي يفيد التَّخيير. 
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وكلمة )خ�لٌد( في المث�ل الّس�بع، ج�ءت مرفوعة ب�لعطف على كلمة )سعٌد(، بحرف العطف )اأم( 

الّذي اأف�د التّعيين. 

ونلاحظ اأن كل حرف من حروف العطف الّس�بقة قد تمّيز بمعًنى خ�صٍّ به من خلال استعم�له في 

الجملة.

العطف: ت�بٌع توّسط بينه وبين متبوعه اأحد اأحرف العطف، منه�: )الواو، الف�ء، ثم، ل�، بل، 

اأم، اأو، ...(. ووظيفة اأحرف العطف هذه اأن تعطف م� بعده� )المعطوف( على م� قبله� 

عراب، ول�أحرف العطف مع�ٍن مفّصلة في كتب النّحو، منه�: )المعطوف عليه( في ال�إ

الواو: تفيد الجمع والمش�ركة، الفاء: التّرتيب والتّعقيب، ثّم: التّرتيب والتّراخي، 

ضراب، اأو: التّخيير، اأم: التّعيين. ل�: النّفي، بل: ال�إ

ال�أّول   التّدريب

نُعّين حرف العطف والمعطوف في كّل مم� ي�أتي:

ْوَلٰٓئَِك َكَن
ُ
ۡمَع َوٱۡلََصَ َوٱۡلُفَؤاَد ُكُّ أ ١- ق�ل -تع�لى-:  َوَل َتۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِنَّ ٱلسَّ

                             َعۡنُه َمسۡ ُٔوٗل                                                     )ال�إسراء: ٣٦(
على: ٢-٣( َر َفَهَدٰى                       )ال�أ ِي قَدَّ ٰى َوٱلَّ ِي َخلََق فََسوَّ ٢-  ق�ل -تع�لى-:  ٱلَّ

ۡزَوٰٗجاۚ           )ف�طر:١١(
َ
ُ َخلََقُكم ّمِن تَُراٖب ُثمَّ ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمَّ َجَعلَُكۡم أ ٣- ق�ل -تع�لى-:  َوٱللَّ

َيــذوُق الَمنــ�يــ� اأو َمتـى الــَغـيـُث واِقــــُع؟    )ليبد بن ربيعة( بُتموني َمتى الَفتى    ٤-  َسلوُهنَّ اإِن َكــذَّ

ندلسي( ٥-  الـقلـُب يدرُك مــ� ل� عين تدركــه               والحسن م� استحسنته الّنفس ل� البصُر      )درود ال�أ

اأقــــــــوٌم اآُل حـــصـــــــٍن اأم نـــســــــــ�ُء؟  )زهير بن اأبي ُسلمى( ٦-  ومـــ� اأدري وسـوف اإخـــ�ل اأدري  
 

4 التّدريبات

  نستنتج: 
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الثّاني   التّدريب

آتية: نوّضح مع�ني اأحرف العطف في الجمل ال�

 ١- بدا هلال رمض�ن ثُّم غ�َب.

 ٢-  اشترك الطلبة والمح�ضر في من�قشة البحِث ف�لعرِض ف�لخ�تمِة.

 ٣-  ل� ين�ُل المجَد المتق�عسوَن بل المث�برون.

 ٤-  تهطل ال�أمط�ر في بلادن� شت�ًء ل� صيف�ً.

 ٥-  األّف ابن هش�م ال�أنص�ري كت�َبي َقْطر النّدى، وُمغني اللّبيب.

الثّالث   التّدريب

 نعرب م� تحته خّط اإعراب�ً ت�م�ً فيم� ي�أتي:

ۡم لَۡم تُنِذرُۡهۡم َل يُۡؤِمُنوَن                     )البقرة: ٦(
َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
١- ق�ل تع�لى:  َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ

٢- ق�ل تع�لى:  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ                                  )المرسلات(

٣- الّدهر يوم�ن: يوٌم لك، ويوٌم عليك. 



53

 التّلوّث

بين يدي النّّص

ُولَِد محمود اأحمد اأبو كتّة الّدراويش ع�م ١٩٤٨م في قرية اأم الّشقف من نواحي دورا - 

الخليل، وهو اأست�ذ ج�معّي، وب�حث اأك�ديمّي، له ديوان شعر بعنوان )سراج(، وفي مج�ل التّربية 

كت�ب: )فّن تدريس مه�رات اللّغة العربّية في المرحلة ال�أس�سّية(، ومنه اقُتِبَس هذا النّّص.

بفض�ئه�  الّسم�ُء  اليوم  الظّ�هرة  هذه  من  تسلم  فلم  الح�ضر،  عصرن�  في  التّلّوث  ظ�هرة  انتشرت 

وهوائه�، ول� البح�ُر والمحيط�ت بمي�هه�، ول� الي�بسُة بسهوله�، وجب�له� ووه�ده�.

النّّص  وُيختُم  واأخط�ِرِه.  واأسب�بِِه، ومظ�هِرِه،  التّلّوِث،  ، حديٌث عن مفهوِم  النّصِّ وفي هذا 

نس�ِن اأْن يحدَّ من هذه الظ�هرِة التي راحت تقضُّ مضجعه؟ ، وهو: كيف ُيمكُن للاإ بسؤاٍل مهمٍّ

الَوحدُة اخلامسة
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  مطّرد:مستمر، متواصل.

 الجين�ت: مفرده� جين:
 )Gene:نجليزية  )اأصلهــ� في ال�إ
ال�أس�ســية  الوحــدات  وهــي 
للوراثــة فــي الك�ئنــ�ت الحيــة.

 التّلوّث
التّلّوث في ال�أصل معن�ه: التّلطخ ب�لتّراب، ف�إذا وقع الّشيء على ال�أرض، وتلطّخ ب�لتّراب فقد تلّوث؛ 

الحي�ِة  عن�صر  اأهمَّ  والطّع�ُم  والم�ء  الهواء  ك�ن  ولّم�  ونظ�فَته،  الّشيء  نق�َء  تفسُد  أقذاَر  وال� التّراَب  أّن  ل�

ّن اأّي اإفس�ٍد لعنصٍر منه�، اأو له� جميع�ً، هو التّلّوث في معن�ه ال�أعّم وال�أشمل. نس�ن؛ ف�إ للاإ

ج�بة عن ذلك نقول: اإّن مص�دَر التّلّوِث  فم� مص�در تلّوث هذه العن�صر الثّلاثة؟ وكيف تتلّوث؟ وللاإ

الصن�ع�ت،  ل�نتش�ر  نتيجة  مطّرد؛  ازدي�د  في  اليوَم  اأنّه�  كم�  متعّددُة، 

وازده�ر الحض�رة.

ولعلَّ اأبشَع مص�در التّلّوث خطراً وضرراً على البشريّة وبيئته� هو التّلّوُث النّ�جم عن التّفجيرات النّوويّة، 

سواء اأك�نت على شكل قن�بل نوويّة، ك�لّتي األقيت على مدينتي هيروشيم� ونج�زاكي الي�ب�نيتين، اأم م� ك�ن 

على شكل تفجيرات ن�تجة عن التّج�رب النّوويّة في البح�ر، والمحيط�ت، اأو في الصح�ري والفض�ء، اأو 

التفجير النّ�جم عن تدمير بعض المف�علات الذريّة، نتيجة لخلل م� يصيبه�، اأو لعطب يلحق به�، كم� وقع 

للمف�عل الّذّرّي )تش�رنوفل( في ال�تح�د الّسوفييتي س�بًق�، سنة ستٍّ وثم�نين وتسعمئة واألٍف ميلادية، هذه 

التّفجيرات جميعه� تتسّبب في انبع�ث اإشع�ع�ت ذريّة، تقتل ال�أحي�َء وتشوههم، علاوة على م� تُحدثُه من 

ارتف�ٍع في درجة الحرارة، وم� يعقُب ذلك من تغييراٍت في المن�خ.

وتعّد اأسلحُة الّدم�ر الّش�مل الكيم�ويّة منه� والجرثومّية، والبيولوجّية، 

ش�مل  دم�ر  من  -اأيض�ً-  تسّببه  لم�  التّلّوث؛  مص�در  من  خطراً  مصدراً 

نس�ِن والبيئِة، ولم� تخلُّفه من تشويه�ٍت َخْلقّية قد تمتّد اآث�ُره� على  للاإ

ال�أرض اإلى عقود وعهود.

الّتي  الّتي تستخدم في مك�فحة الحشرات  اأنواعه�، كتلك  والمبيدات الحشريّة والّسموم بمختلف 

نس�َن  ال�إ فتعّرض  وتسّممه�،  ن�أكلُه�،  الّتي  النب�ت�ت  هذه  ثم�ر  ُث  تَُلوِّ المثمرة،  للنب�ت�ت  اأمراض�ً  تسّبب 

والحيواَن والنّب�َت للهلاك اأو ال�أمراض، ومّم� يض�ف اإلى هذه اأيض�ً، تلك 

التّج�رب الّتي تُجرى على هندسة الجين�ت في حقل النب�ت والحيوان، 

وم� تحدثه هذه التّج�رب من اأثر في نظ�م التّحكّم الجيني، وم� تسّببه من 

 َخلقية: نسبة اإلى الِخلقة

 والهيئة.
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خلل في نمّو هذه الك�ئن�ت الحية نتيجة لحقنه� بـ)هرمون( النّمّو الّسريع.

عن  النّ�جمة  والمخلّف�ت  الّسكّ�ن،  يخلّفه�  التي  النُّف�ي�ِت  اأّن  كم� 

هذه  اأاأحرقت  سواء  التّلّوث،  مص�در  من  مهّم�ً  مصدراً  تُعّد  الّصن�ع�ت، 

اأّن مخلّف�ت  البيئة، كم�  تلويث  في  تتسّبب  نّه�  ف�إ البحر،  في  األقيت  اأم  ُرميت،  اأم  والنُّف�ي�ت  المخلّف�ت 

المص�نع الكيم�ويّة والنّوويّة، وم� ينجم عنه� من اأحم�ٍض س�ئلة اأو غ�زيّة، هي مخلّف�ت س�ّمٌة اأو مشّعة، 

آل�ِت على  نس�ن، كم� اأّن النُّف�ي�ت الغ�زيّة الن�جمة عن احتراق وقود ال� فتكون ذاَت اأثر خطٍر على البيئة وال�إ

مختلف اأنواعه�، سواء اأك�نت سّي�رة، اأم ط�ئرة، اأم مركبة فض�ئّية، اأم اآلة في مصنع، ُيعّد مصدراً خطراً من 

مص�در التّلّوث، يهّدد طبقة ال�أوزون في الفض�ء، ويؤّدي اإلى ت�آكله�، تلك 

ال�أخط�ر  ال�أرض، وتحميه� من  اإلى  شع�عّي  ال�إ التّسّرب  الّتي تمنع  الطّبقة 

المدّمرة.

التّلّوُث الّذي نجَم  التّلّوث، هو ذلك  اأوضَح مظهر من مظ�هر  ولعّل 

وتسعمئة  وتسعين  واحدة  سنة  الخليج  في حرِب  النّفِط  اآب�ر  احتراق  عن 

استمّرت  الّدخ�ن  من  سحب  انبع�ِث  من  عنه  نتج  وم�  ميلادية،  واألف 

شهوراً وحجبت اأشعة الّشمس، فتسّببت في ت�آكل طبقة ال�أوزون، وتس�قط 

اأمط�ر حمضّية في المنطقة، اأضّرت ب�لك�ئن�ت الحّية والمزروع�ت، كم� اأّن 

مخلّف�ت القذائف المشّعة قد اأص�بت الجنود بمرض غ�مض لم ُيكشف 

عن ُهويّته بعُد.

حي�ته،  عليه  واأفسد  عيشته،  نس�ن  ال�إ على  نّغص  قد  التّلّوَث  هذا  اإّن 

ومدّمرة،  ف�دحة  وعواقبه  ومذهلًة،  ه�ئلًة  مخ�طره  فك�نت  ونق�ءه،  وصف�َءه 

نس�ن اأن يبقى غير مب�ٍل به�، ف�ل�أمر جّد  واإزاء كل هذه ال�أخط�ر الم�حقة، وال�أضرار المهلكة، م� ينبغي للاإ

خطر، والجنس البشري مستهدف برّمته، وم� لم تصُح البشريّة على ن�قوس خطر التّلّوث الّذي اأخذ يدّق في 

كل قُْطٍر، وم� لم تب�در الحكوم�ُت والّدول اإلى وضع الخطط والبرامج لوقف ظ�هرة التّلّوث ومع�لجته�، ف�إّن 

استمراره سيؤّدي اإلى حدوث الكوارث لبني البشر، وعليه فم� الوس�ئل الكفيلة بمنع التّلّوث؟

 الهرمون: مركب حيوي
   طبيعي ومصنّع.

 ال�أوزون: غـــ�ٌز ذو لـــون اأزرق 
ذرات  ثـــلاث  مـــن  يتكـــون 
اأكســـجين َيحـــول دون وصول 
ال�أشـــعة الضـــ�رة اإلـــى ال�أرض.

 المطـــر الحمضـــي: نوع من 
الهطول يحتـــوي على اأحم�ض 

مدمرة للنبـــ�ت والحيوان.

 الم�حقة: الُمهلكة.
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١  نذكر اأربعة من العوامل الّتي توّدي اإلى التّغّيرات المن�خّية مّم� ورد في المق�لة.

٢ نعّدد مص�در التّلّوث الّتي تهّدد طبقة ال�أوزون، وتؤّدي اإلى ت�آكله�.

٣  نعطي مث�ل�ً على كلٍّ من:

اأ-  مص�در الّتلّوث الغذائي للاإنس�ن.
ب- الّتشويه�ت اّلتي تركته� اأسلحة الحرب الع�لمّية الّث�نية على البشر.

 الَفْهم وال�ستيعاب

 المناقشة والتّحليل

١ انتش�ر العلم، وازده�ر الحض�رة من مسّبب�ت مص�در التّلوث وتعّدده�، نوّضح ذلك.

٢ عّد الك�تب التّلّوث النّ�جم عن التّفجيرات النّووية من اأخطر اأنواع التّلّوث على البشريّة، في ضوء

     ذلك:
 اأ- نذكر اأشك�ل الّتفجيرات الّنووّية المسّببة للّتلّوث.

نس�ن والبيئة. ب- نبّين مخ�طر هذه الّتفجيرات على كلٍّ من ال�إ
٣  ج�ء في النّّص: »تُعّد النُّف�ي�ت مصدراً ب�رزاً من مص�در التّلّوث«:

    اأ- نذكر مص�در هذه النُّف�ي�ت.
   ب- نُعّدد المم�رس�ت الخ�طئة الّتي يعمد اإليه� كثيٌر من النّ�س في التّخلص من النُّف�ي�ت.

   جـ- نقترُح الطّريقة التي نرى اأنّه� صديقة للبيئة، والّص�لحة للتخلّص من النُّف�ي�ت.
نس�ن والك�ئن�ت الحّية ال�أخرى. ٤  نُبّيُن اأثر ت�آكل طبقة ال�أوزون في الفض�ء على ال�إ

٥ نُعلّل م� ي�أتي: 

     اأ-  التلّوث في معن�ه ال�أشمل يعني اأّي اإفس�د لعن�صر الم�ء والهواء والطّع�م.
    ب- مك�فحة التّلّوث مسؤولّية ع�لمّية.

5

 اللّغة وال�أسلوب

آتية:  ١  نفّرُق في المعنى بين المخطوط تحته في الجمل ال�

اأ- َبِرئ المولود من العيوب الَخْلِقّية.
ب-تمّيز الخطيُب ب�لمزاي� الُخُلقّيِة الَحَسَنِة.

زي�ِء الَخَلقية. ج- اسَتَتر الفقير ب�ل�أ
٢  نعلّل: خلّو المق�لة من الخي�ل، والمحّسن�ت البديعّية.
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القواعد

تدريب

مراجعة عامة للتوابع

آتية، ثم نعربه� مستعينين ب�لجدول المرفق: أمثلة ال�  نبّين نوع التوابع في ال�

اإعرابهنوعهالتّ�بعالجملةالرقم

تهفو نفسي اإلى التّجوال في القدس ح�راته� القديمة.١

ۡوهُ بَِثَمِۢن َبٖۡس َدَرٰهَِم َمۡعُدوَدةٖ َوَكنُواْ فِيهِ ِمَن ٢ ق�ل تع�لى: َوَشَ

ٰهِِديَن ٢٠                                         )يوسف: ٢٠(       ٱلزَّ
القلب يـــــدرك م� ل� عـــــيَن تــــدركـــه              والحسن م� استحسنته النّفس ل� البصُر٣

ــظُر ــ� النـّ ــي يعمــى به ــوب الّت ــل القل ــى اإذا نظــرت    ب ــي تعمـ ــون الّت ــ� العي وم

أربع: شرِقه�، وغربه�، وشم�لِه�، وجنوبه�.٤ اأح�ط الّسور بجه�ت المدينة ال�

بلين� وم� تبلى النجوم الطوالُع  وتبقى الجب�ل بعدن� والمص�نُع ٥

اَخَتاِن              )الّرحمن: ٦٦(٦ ق�ل تع�لى:  فِيِهَما َعۡيَناِن نَضَّ

)لبيد بن ربيعة(

أندلسي( )درود ال�

نبحُث عن ال�أس�ليب المستحدثة في تدوير النُّف�ي�ت

نشاط

آتية وفق المطلوب المق�بل لكل منه�: نكمل الجمل ال�
١- استمعت اإلى خطيٍب                                                   )نعت حقيقي جملة اسمّية(
٢- زرت القدس                                       )بدل بعض من كل(

٣- مؤلف رواية رج�ل في الشمس غس�ن كنف�ني   يوسف اإدريس.)حرف عطف(
٤- سيعوُد الُمّهجرون                                   )توكيد معنوي(
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الَوحدةُ السادسة

 الخبز الُمّر

بين يدي النّّص

وداد الّسكاكيني )1913- 1991م(

سلامّية في بيروت،  اأديبة، وق�ّصة ون�قدة، ُولَِدْت في صيدا بلبن�ن، ودرست في الكلّّية ال�إ

أدب�ء والمفكّرين اآنذاك، وبداأت حي�ته� ك�تبة في مطلع  وقد بدا نبوغه� مبكّراً، اتّصلت بكب�ر ال�

أدبّية من قّصة قصيرة، مثل: مراي� الن�س، وبين النّيل  القرن الم�ضي، وقد تنّوعت اأعم�له� ال�

والنّخيل اإلى رواية، اإلى مق�لة.

تعّد الّسك�كيني من رّواد القّصة القصيرة الواقعّية، الّتي تسبر اأعم�ق الّشخصية، وفي قّصة 

)الخبز المّر( تصوير واقعّي للحي�ة ال�جتم�عّية؛ اإذ صّورت فيه الك�تبة واقع�ً اجتم�عّي�ً، ق�ئم�ً 

ه  على الظّلم والقهر والقسوة، من خلال م�أس�ة الطّفل )فتحي(، الّذي فقد اأب�ه، فتولّى عمُّ

رع�يته، حينم� رمى به بين يدي زوجته، الّتي ل� تعرف الّرحمة.
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الخبز المّر
رفع الّصبيُّ راأَسه ص�مت�ً واجم�ً، واأدار عينيه الّذابلتين في وجه المراأة 

الّضخمة الّتي األّحْت عليه ب�ل�أكل. ك�ن يعلُم اأنّه� ك�ذبٌة في اإشف�قه� عليه، 

فهي الّسبب في اإقص�ئه عن اأّمه.

نهض العمُّ من مجلسه ك�لمترنّح، وك�ن متربّع�ً اأم�م الم�ئدة الواطئة، 

واأخذ يمسُح فمه ب�لِمنشفة الّتي ك�نت فوق ِحضنه، ُمرّدداً بصوٍت مسموع: 

الحمد لله، كف�ه� ربّن�. 

وجد فتحي َخلاص�ً من موضعه، وق�م ُمطرق�ً يضمُّ شفتيه الّرقيقتين، 

ويزوي م� بين عينيه اللّتين ارتعشت جفونهم�، فق�لِت امراأة عّمه بُسخريٍة، 

اإليه: تكلّْم م� لك؟ اخرْس ل� تتكلم؟ ك�ن هذا ش�أنَه� وداأَبه�  وهي تنظر 

في طع�مه، ل� يك�د في كّل مّرة يتن�ول منه اإلّ� قليلاً بين لِح�ظ هذه المراأِة 

فراشه  اإلى  العش�ِء  بعَد  الّرجل حتّى يذهَب  والتّهّيِب من لس�ن  الغ�شمِة، 

لين�َم، وهو يشعر في اأكثِر اللي�لي، اأّن بطنه يقرقُر من الجوع، وك�ن الُهزاُل 

ي�أخذ منه حتّى يوِم الخميس؛ فيتحّول ولداً اآخر.

الملّفف  براأسه�  الميع�د، وتطّل  الب�ب في ذلك  فتفتُح  فتحي؛  اأمّ  اأّم� 

ب�لغط�ء ال�أبيض نحو الطّريق الّتي ي�أتي منه� كّل خميٍس، ف�إذا اأشرف فتحي 

اإلى صدره�،  ه  قلُبه�، فتضمُّ اإشراق�ً، وتخطّفُه  الُمنعطف تهلَّل وجُهه�  من 

فتملاأ خّدْيه وراأسه بقبلاتِه�، ويدور بينهم� حواٌر، سريٌع، قصيٌر، ثّم ت�أخذ بيده 

ذا اأقبل عليهم ب�لتّحّيِة وال�بتس�مة،  اإلى دار اأهله�، وك�نت تسكن عندهم، ف�إ

ه اأّن الداَر تضَحُك في ذلك المس�ِء،  وانطلَق بمؤانسِته الواعيِة، اأحّسْت اأمُّ

اللعِب  في  ليش�رَكهم  بشوٍق؛  وينتظرونه  به،  يحتفلون  اأخيه�  اأول�د  وراأت 

والطّع�ِم والفسحِة يوَم الجمعة، فلا تسُعه� الّدار على ُرحبه� من الفرح.

  واجم�ً: الس�كت على
    غيظ.

 

 المترنّح: المتم�يل.

 يزوي: يقطّب ويعبس.

  الغ�شمِة: الظ�لمة.
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ويلتفت فتحي بين الفترة وال�أخرى من كلامه مع اأترابه من اأهل اأّمه؛ ليطلَّ على المطبخ الواسع الّذي 

تفوُح منه رائحة الطّع�م؛ فتتفتّح نفُسه، وينسلُّ اإلى والدته الّتي تس�عُد امراأة اأخيه� في اإعداد الم�ئدِة للعش�ء، 

فيشدُّ على يده�، وُيقبِّلُه� برقّة وبهجة، ف�إذا نظرت اإلى هزال جسمه، وهو يجت�ُز الع�شرَة، دعت على نفِسه� 

ودمعت عين�ه�، ثّم صّبت في سمعه همس�ً رقيق�ً تبّسم له وجُهه، وابتهل قلُبه، ورفع ال�ثن�ن راأسيهم� اإلى 

الّسم�ء متمتَمين بدع�ء ولهفة.

تسمعه اأّمه ض�حكَة الوجه والقلب، وتلحُّ عليه ب�لّزي�دة، فلا يقبُل، ويبيُت عنده� مرموق�ً بعن�يته� حتى 

يصبَح الّسبُت، فيستيقُظ ب�كراً ليرتدَّ اإلى بيت عّمه، فتتلّق�ه المراأُة الضخمُة بسخريته� في التّرحيب به؛ اإذ 

تراه مشرَق الوجه مِرَح الخطوات.

ه في الطّريق، اإذ ك�نت ل� تصبر على فراقه اأسبوع�ً، فتتمّهُل في  ك�ن صب�ح الثّلاث�ء موعداً للق�ء اأمِّ

ر له� من قروش، يفرح به�  خط�ه� تِلق�ء منعطٍف قريٍب حتّى ُيقبَل عليه�، اأو تقبَل عليه، وتعطيه م� تيسَّ

اأو طع�ٍم يحّبه.

وقد راعه� اأن ت�أتَي كع�دته� في الّصب�ح الب�كر ول� تلق�ه، ف�أخذت تتفّرس في وجوه التّلاميذ المتزاحمين 

في طريقهم اإلى الب�ب الكبير، ولّم� انقطع وصولُهم، وبداأ الّدرس، س�ألت بّواَب المدرسة- وك�ن يعرفه�-: 

اأين فتحي؟ هل راأيَته؟ بحي�تك اس�أل عنه. وغ�ب البّواب قليلاً، ثم ع�د اإليه� وق�ل: يظهر اأّن ولدِك غ�ئٌب، 

س�ألُت عنه المراِقَب ورف�َقه.

أمُّ القلقُة تسمُع هذا الجواَب حتّى ارتدَّت من حيُث ج�ءت، وك�نت تس�رُع في درٍب  وم� ك�دت ال�

ضّيق، طويٍل، قلق الحج�رة، حتّى وصلت اإلى الحّي القريب، ووقفْت بب�ِب عّم ابِنه� )نعيم اأفندي(.

خمة، الّتي حرمته� الحي�َة مع ابنه�، ف�أخذْت  ك�نت اأمُّ فتحي تخشى اأن تدقَّ الب�َب، فتفتُحه المراأُة الضَّ

وك�أنّه�  واسعٍة،  بحْلقٍة  ف�أمسكت  الب�ب،  لتطرق  تجمُع وعيه� وشج�عَته� 

الب�ب دق�ٍت مست�أنيًة متواليًة، حتّى فتحت  جمرٌة من ن�ر، واأخذت تدقُّ 

ِل  المتهدِّ ووجِهه�  الرَّهل،  الممتِلئ  بجسمه�  ووقفت  الب�ب،  الّضخمُة 

تريدين  م�ذا  تقول:  المبهوتِة  بنظرتِه�  ك�نت  العينين،  والمكحوِل  ين  الخدَّ

في هذا الّصب�ح؟

  الرَّهل: المسترخي 
ِل: المتدلِي لثقله.  المتهدِّ
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أمَّ الملهوفة، ول� يدعوه� للّدخول، لكنَّ اأمّ فتحي لم تدِر كيف تكلّفِت الهدوء  ك�ن عبوُسه� ل� يشّجع ال�

وس�ألْته�: اأين ولدي؟ قلبي يقول: اإنّه مريٌض. ف�أج�بت بجف�ء: ي� فتّ�ح، ي� عليم! الولد مزكوم من يومين.

الهزيل  اأزاحت بمنِكبه�  العتبة، وقد  اأنَّ قدميه� تخطّت�  اإلّ�  والقدمين  اليدين  المرتعشُة  أمُّ  ال� ول� تحسُّ 

الّداخل، وك�نت رجلاه� تهتّزان  اإلى  اأين هو؟ دلفت  اأراه،  اأن  اأريد  منكب المراأِة الّضخمة، وق�لت له�: 

ك�لقصب الواهي تحت خطواته� المضطربة. دخلت الغرفة وهي تستردُّ اأنف�سه�، فوجدت ولَده� على فراٍش 

اأّمه فتح عينيه، ورفع راأسه عن الِمخّدة وق�ل: ل�  رقيٍق، وعليه لح�ٌف خفيٌف، ومذ سمع فتحي صوت 

تخ�في، اأن� اليوَم اأحسُن من الب�رحة.

- هل َتْسُعل؟

- ل� تخ�في، ال�آن تسمعن�...

فلمست اأّمه يديه وخّديه، واأحّست لهيب�ً، لكّن اأن�مله ك�نت ب�ردة، وقد األّح عليه� بك�أس م�ٍء، ف�إنَّ حلقه 

أّمه ه�مس�ً: اأريد اأن تبقي...معي، ولكن... وم�  ج�ّف، ك�ن ك�لمحموم يرتعُش ويشكو الصداع، ثم ق�ل ل�

م  ه، ورّحب ب�أمِّ اليتيم، وقد عَطف قلُبه على ال�ثنين، وترحَّ ك�د ينطُق ب�سم المراأة الّتي تكرهه حتّى دخل عمُّ

على اأخيه، فحن� على الّضيفة الخ�ئفة، ودع�ه� للبق�ء اإلى ج�نب ولده� حتَّى يشفى.

أمّ تقّدم لولده� الخبَز الّذي ك�ن يحّبه عند اأهله�، في�أكلُه من  ولم تمض اأي�م معدودات حتى اأخذت ال�

ه شهيَّ المذاق، وتعَجُب المراأُة الضخمُة ق�ئلًة: اأراَك ت�أكُل  يده� فُت�ت�ً ب�لحليب، ي�أكله من غير اإدام فيحسُّ

اإلى ظ�لمِته عينين ف�رقهم�  ه بعد تفتيته تحت الوع�ء! ويرفع الولُد  الخبَز في غير مهلة ول� فتور، ول� تدسُّ

ه، وقد تجلّد، واأراد اأن يكون شج�ع�ً ليرّد عليه�، ولكنَّ  الّذبول، ول�حت فيهم� الطّم�أنينة، واأخذ ينظر اإلى اأمِّ

أمَّ سبقته وق�لت للمراأة الظّ�لمة العقيم: » ل� تنَسْي اأنَّ خبَز اليتيم مّر «. ال�

١ م� المحور الع�مّ الذي تدور اأحداث القّصة حوله؟

٢ نذكُر الملامح النّفسيَّة لزوجة نعيم اأفندي، كم� وصفته� الك�تبة.

ل�لة على كلٍّ من: ألف�ظ الّتي ُوظَّفت للدِّ ٣ نشير اإلى ال�

. اأ- تعلُّق اأم فتحي بولده�.    ب- قسوة زوجة العمِّ

 الَفْهم وال�ستيعاب
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 المناقشة والتّحليل

 اللّغة وال�أسلوب

١  نوّضح الفرق في المعنى بين كّل من الكلم�ت المخطوط تحته�:  

اأول�ً:

١- بطن الطّفل ُيقرقر من الجوع.

٢- نثرت النّس�ء بطونه�.

٣- بحثُت عن القضّية النّحويّة في بطون الكتب.

١  تنّوع الّصراع في القّصة، فك�ن داخلّي�ً وخ�رجّي�ً، نبّين اأطراف كّل منهم�.

آتيين: )العقدة، والحّل(. ٢  نبّين عنصَري القّصة ال�

٣  رسمت الك�تبة صورتين متن�قضتين لفتحي، نتقّصى ملامح الّصورتين في القّصة.

٤  نعلّل م� ي�أتي:

ل فتحي كّل خميس اإلى ح�لة من المرح. اأ- مرارة الخبز في فم فتحي.  ب- َتحوُّ

جـ- اعتب�ر شخصّية العّم شخصّية ن�مية.

٥  نوّضح الّصورة الفنّية في كّل مّم� ي�أتي:

اأ- اأدار عينيه الّذابلتين.

ب- صّبت في سمعه همسً� رفيقً�.

جـ -رفع الولد اإلى ظ�لمته عينين ف�رقهم� الّذبول.

٦  حملت القّصة عواطف ومش�عر مختلفة، تراوحت بين ال�أمومة، والحزن، والخوف، ندلّل على 

ذلك من خلال اأحداث القّصة.

٧ م� دل�لة عب�رة: »واأخذت تدقُّ الب�ب دق�ٍت مست�أنيًة متواليًة«.

٨  ختمت الك�تبة القصة بعب�رة: )ل� تنَسْي اأنَّ خبَز اليتيم مّر(، تشّف هذه العب�رة عن عت�ب خفّي، 

      نبّين ذلك.

٩  نستخلص عبرة مستف�دة من القّصة.
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القواعد

التّمييز

 لنتاأّمل الفقرَة ال�آتيَة، ونلاحظ الكلماِت الّتي ُوِضَع تحتها خطٌّ واحٌد، وتلك الّتي وُضع تحتها

خّطان اثنان:

أي�م بَمهمة شراء بعض  هذا ُمهنٌد ط�لٌب ُمطيٌع عُطوٌف على والديِه واأهِله، قد كُلّف في يوم من ال�

الح�جّي�ت ل�أسرته، ك�لم�أكول�ِت، وال�أطعمِة، والف�كهِة، والُخض�ر وغيره�، ولكنه ل� يستطيع فعل ذلك 

قبل اأن يتبّين م� يريد شراَءه وزن�ً، وكيلاً، وعدداً، وسعراً. حتّى اإذا م� اأوعَز اإليه والده، راأيته قد استج�َب 

البّق�ل،  اإلى  الُمق�ُم  به  انتهى  ِعنب�ً،ف�إذا  ِرطلاً  الّسوق، اشترى  اإلى  المسيُر  به  انتهى  ف�إذا  ف�نطلق،  يع�زه  ل�إ

اشترى لتراً زيت�ً، واأوقية زيتون�ً، وكيس�ً دقيق�ً، وُعلبًة عصيراً، وقفل راجع�ً اإلى بيته الّذي َيبُعُد عن السوق 

مس�فَة خمسَة عَشر ميلاً، والُمق�ِم في حديقة ِمس�حته� خمسَة عشَر ُدونُم�ً، لم ُيترك فيه� شبٌر اأرض�ً، اإلّ� 

وقد ُعزق عزق�ً، َوُزرع ورداً.

ث�ني�ً:

أْرَض َذلُول�ً َف�ْمُشوا ِفي َمَن�ِكِبَه�« )الملك،١٥( ١- ق�ل-تع�لى-: »ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم ال�

 ٢- هذا رجل عريض الَمنِكبين.

٣-  لكّل قوم َمنِكب، هو عونهم ومستش�رهم.

٢   م� مرادَف كلٍّ من: َدلََف، َحن�، همس.
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أمثلة من الفقرة الّس�بقة عن العلاقة المعنويّة الّتي تربط بين الكلمة ال�أولى   لو تس�َءلن� بعد اأن ت�أّملن� ال�

والثّ�نية؛ ل�أجبن� ب�أنّه� علاقة تلازم بين ُمبهم قد زال اإبه�ُمُه بعد ذكر تمييزه، اإذ لول� ذكر كلمة )ِعنب�ً( بعد 

كلمة )ِرطلاً(، لم� مّيز الّس�مع نوع الُمشترى.

ومثُل هذا ينطبق على الكلم�ت: )زيت�ً، زيتون�ً، دقيق�ً، عصيراً(؛ حيث ج�ءت جميعه� تمييزاً لم� سبقه� 

من األف�ظ دالّة على كيل.

به�م المتعلق ب�لعدد الّس�بق  وكذا الح�ل ينطبق على الكلمتين )ميلاً ودونُم�ً(، فقد ج�ءت� تمييزاً مزيلاً للاإ

لكلٍّ منُهم�.

وكذا الح�ل ينطبق على كلمة )اأرض�ً( الّتي مّيزت ال�سم الّدال على مس�حة م� قبله�.

والملاحظ في اإعراب هذا التّمييز في جميع مواقعه المذكورة اآنف�ً، اأنّه تمييز منصوب. وقد اأطلق النّح�ة 

أّن ممّيَزه الّذي سبقه مذكور ومصّرٌح به في الكلام. على هذا النّوع من التّمييز )التّمييز الملفوظ اأو الّذات(؛ ل�

اأو يلمح لمح�ً من الّسي�ق، كم� في  وهن�ك نوع اآخر من التّمييز لم ُيذكر ُممّيُزه قبله، ولكنّه ُيلحظ 

آتية: أمثلة ال� ال�

ُس َشۡيًبا                      )مريم: ٤(
ۡ
أ       ق�ل تع�لى:  َوٱۡشَتَعَل ٱلرَّ

ۡرَض ُعُيونًا                      )القمر: ١٢(
َ
ۡرنَا ٱۡل       ق�ل تع�لى:  َوفَجَّ

َعزُّ َنَفًرا          )الكهف: ٣٤(
َ
ۡكَثُ ِمنَك َماٗلً َوأ

َ
نَا۠ أ

َ
      ق�ل تع�لى:  أ

٤ اأكِرم بسعيٍد ضيفً�!  

      للِه َدرُّ مهنٍد ابنً�!

آي�ت الثلاثة ال�أولى وجدن� اأّن المبهم )الممّيز( ليس لفظ�ً مفرداً بل جملة،  واإذا ت�أملن� م� تحته خّط في ال�

آية ال�أولى ج�ءت كلمة )شيب�ً( تمييزاً منصوب�ً محّول�ً عن ف�عل، اإذ التقدير: اشتعل شيُب الراأس. اأم�  ففي ال�

آية الث�نية فقد ج�ءت كلمة )عيون�ً( تمييزاً منصوب�ً محّول�ً عن مفعول به، اإذ التقدير: وفجرن� عيوَن  في ال�

آية الث�لثة فقد ج�ءت كلمة )م�ل�ً( تمييزاً محّول�ً عن مبتداأ، اإذ التقدير: م�لي اأكثر من  ال�أرِض. اأم� في ال�

م�لك.

وفي المث�لين الرابع والخ�مس، ج�ء التمييز )ضيف�ً( و)ابن�ً( بعد صيغتي التعجب.

١
٢

٣

٥
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زالة اإبه�م اسم قبله )تمييز الّذات، اأو المفرد، والملفوظ(،  التّمييز: اسم نكرة منصوب، ُيؤتى به ل�إ

اأو جملة مبهمة )تمييز الجملة، والتمييز الملحوظ(.

ال�أّول   التّدريب

نعين التّمييز فيم� ي�أتي، ونبّين نوعه:

اأ- الّسيف اأْصدُق اإنب�ًء مَن الُكُتب      في حّده الحدُّ بيَن الِجدِّ واللَّعب.       )اأبو تّم�م( 

ب- زَرْعن� هذا الَع�م ُدوُنمً� َزيُتونً�. 

ج - اأكبُر منك سنً� اأكثُر منك تجربًة. 

ِ ٱۡثَنا َعَشَ َشۡهٗرا        )الّتوبة: ٣٦( ُهورِ ِعنَد ٱللَّ ةَ ٱلشُّ د - ق�ل -تع�لى-:  إِنَّ ِعدَّ

الثّاني   التّدريب

نكتب جملاً من اإنش�ئن�، مشتملًة على تمييز بعد اأسم�ء دالة على وزٍن، وكيٍل، وعدٍد، ومس�حٍة، ثم 

نضبط كل تمييز فيه�.

6

  فائدة نحوية

المعدود بعد ال�أعداد )١١-٩٩( يعرب تمييزاً.

التّدريبات

  نستنتج: 
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الثّالث   التّدريب

نعرب م� تحته خطوط فيم� ي�أتي: 

١-  اللَُّغُة العَربّيُة اأْطَوُل اللُّغ�ت الحيَّة عُمراً . 

وفَاُن  َخَذُهُم ٱلطُّ
َ
ۡلَف َسَنٍة إِلَّ َخِۡسنَي َعٗما فَأ

َ
رَۡسۡلَنا نُوًحا إَِلٰ قَۡوِمهِۦ فَلَبَِث فِيِهۡم أ

َ
٢-  ق�ل -تع�لى-:  َولََقۡد أ

.                       )العنكبوت:١٤( َوُهۡم َظٰلُِموَن 
.                     )الكهف: ٥( ۡفَوٰهِِهۡمۚ 

َ
٣-  ق�ل -تع�لى-:  َكُبَۡت َكَِمًة َتُۡرُج ِمۡن أ

٤-  ف�َض وجه الُمحسن بِْشراً. 

 نكتب قّصة في حدود صفحتين، حول مع�ن�ة ش�ّب في مقتبل عمره، واأثر ذلك في تبّدل ح�له

من شق�ء اإلى هن�ء.

التّعبيـر



6٧

   من سيرة جبرا

بين يدي النّّص

جبرا اإبراهيم جبرا )19٢٠- 1994م(

ولد في مدينة بيت لحم وفيه� ترعرع، درس في مدارس القدس، ثم اأنهى دراسته العلي� في 

اإنجلترا واأمريك�، وبعد حرب ع�م ١٩٤٨م، انتقل اإلى العراق وع�ش فيه اإلى اأْن توفي ع�م ١٩٩٤م. 

أدبية الّلامعة الّتي نبغت في مي�دين الّرواية، والنّقد، والتّرجمة، حيث ُعّد  وجبرا من الّشخصي�ت ال�

أدبية على المستوى العربي والع�لمي،  من اأفضل من ترجم لشكسبير، ن�ل مجموعة من الجوائز ال�

ومن اأبرز اأعم�له )البحث عن وليد مسعود(.

)البئر  الّروائّية  مستوحى من ذاكرة جبرا في سيرته  الّسردّي مشهداً واقعي�ً  المقطع  يمثّل هذا 

ال�أولى، فصول من سيرة ذاتّية(، اإبّ�ن ال�حتلال البريط�نّي لفلسطين في بداي�ت القرن العشرين؛ اإذ 

يسترجع فيه الك�تب مواقف وقعت له مع )صندوق الّدني�(، وهو طفل صغير، يعكس فيه تجربته 

أَسرّي مع اأهله، وال�جتم�عّي مع اأقرانه ومن ع�يشهم من اأبن�ء عصره  الّذاتّية في وسطه ال�

في واقعه الحي�تي التّلحمّي. هي اإذن شه�دة تسجيلّية ت�ريخّية شفويّة، على واقع الحي�ة 

ال�جتم�عّية الفلسطينّية البسيطة، الّتي ك�ن يخّيم عليه� الفقر في مدينته بيت لحم، وفي 

محيطه� من المجتمع�ت الّريفّية ال�أخرى الممتّدة حوله�، بكّل م� فيه� من تصوير لشظف 

عيش النّ�س، مع شّدة عوزهم، وحسن تدبيرهم، في ظّل شيوع ح�لة الُعسر الم�دّي في 

اأوس�ط الفلسطينّيين اآنذاك.

الَوحدةُ السابعة
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أقران: المتس�وون في    ال�

   الّسّن.

من سيرة جبرا )البئر ال�أولى(
ك�ن اأخي يوسف يكبرني ب�أربع سنوات، ويبدو لي مع اأصدق�ئه، اأنّه ينتمي اإلى ع�لم الكب�ر. ل� يقول 

كلمًة اإلّ� واأفتُح اأذنّي لسم�عه�، ف�أشعُر اأنّه ُيدخلني اإلى ع�لمه، وهو -اأيض�ً- ك�ن يذهب اإلى المدرسة، 

بعد  اأحي�ن�ً  اأراُه  ول�  منه،  اأكبُر  هم  من  اأو  الّسن،  في  اأقرانه  يلازم  ولكنه 

خروجه صب�ح�ً اإلّ� عنَد عودته اإلى الدار، وقد ل� يعود حتى المس�ء. وك�ن 

له -فضلاً عن كتبه العربية- كت�ب )اإنجليزي(، في كل صفحة منه صورة 

تخطيطّية اأو صورة ملّونة. وكثيراً م� اأجلس بج�نبه، َفُيْطِلُعني على الصور، ويتب�هى بمقدرته على قراءة م� 

َتحَته� من كلم�ت اإنجليزية لم يكن قد ج�ء دوري لتعلّمه�.

اإنّه صندوق  الُصندوُق؟  م� هذا  »اأتدري  وق�ل:  المقّوى،  الورق  بُصندوق من  ذاَت مس�ٍء  وج�ءني 

الّدني�، تع�ل، وتفّرج. ك�ن في الوَسط فتحة مستديرة ُجِعل فيه� عدسٌة مكّبرة كن� نسّميه� َبنورة )بِلّورة(. 

وضعُت عينَي اليمنى عليه� واأغمضُت اليسرى، واأخذ اأخي ُيدير من اأعلى الّصندوق واحداً من محورين 

ج�نبيين فيه، بينهم� يتحّرك شريط ورقّي لُصقت عليه ُصوٌر من كّل نوع، وتتسلسُل الّصور في الّداخل 

بدوران المحوِر، اأم�َم العدسة، وقد تكّبرْت، وتشّوهْت، واكتسبْت فتنة غريبة. سحرني صندوقُه، وتمنيت 

لو ُيبقيه في البيت تحَت يدّي، ويسمح لي ب�أخذه اإلى اأصدق�ئي للتفّرج عليه. غير اأنّه اأخف�ه عني، وَعَجْزُت 

عن العثوِر عليه.

أي�م، اإذ كن� اأن� وعبده نلعب في س�حة المهد، راأين� صندوق الّدني� الحقيقي. ك�ن  في عصِر اأحد ال�

صندوق�ً خشبي�ً َضْخم�ً، اأزرَق الّلون، في وسطه ثلاُث عدس�ت كبيرة، يقيمه ص�حبه على ق�عدة متنقلة، 

ي� سلام، على  تفرج  ق�ئلاً: »تع�ل  وفرس�ن وخيول، ويصيح  لنس�ٍء  ملونة  بمراي� وصور  اأعلاه  َزيّن  وقد 

اأن� وعبده للُفرجة،  )عج�يب( الزم�ن!... الفرجة بـ)تعريفة( ي� ولد! تع�ل تفّرج ي� سلام...!« وتحّرقن� 

ولكن من اأين لن� )التّعريفة( العزيزة؟

اأجلسهم ص�حب  ثلاثة،  اأو  رجلان  ج�ء  اأن  اإلى  وزينته،  على شكله  نتفرج  الّصندوق  قرب  وقفن� 

العج�ئب على صن�ديق اأم�م الفتح�ت الّزج�جية، واألصقوا عيونهم ب�لعدس�ت، وراح هو يدير المحور من 

ال�أعلى، ويتغنّى، بكلام مسجوع، بعنتَر وعبلة، والزير س�لم، واأبي زيد الهلالّي، ونحن نصغي اإليه، نت�أّمل 
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في الّصندوق الح�وي كلَّ هذه البدائع، ونموُت من الحسرة. وتجّمع الّصبية حولَه، وكلهم مثلُن� ُيصغون 

ويتحّسرون، ثم جلس اآخرون اأم�َم العدس�ت يتفّرجون، وبعدهم ج�ء غيرهم. وبغتًة اأخرج صديقي من )ِعّبه( 

قطعة من كعكة ب�لسمسم، وق�ل لص�حب الّصندوق: »اأتفّرُجن� اأن� وص�حبي بهذي الكعكِة؟«

 ف�أج�به: ))اأنت وص�حبك بهذي الّشقفة((؟ ق�ل: »نعم، اأن� وص�حبي«. اأخذ الكعكة، وعّض منه� لُقمة،

وق�ل وهو يمضغه�: »طيب. )يّلا(. اقعد اأنت هن�. واأنت، اقعد هن�ك«.

معه،  ف�أجلسن�  واحد،  اإل�  الّزب�ئن  من  بقي  قد  يكن  لم  الواقع،  في 

وراح )َيشعر( وُيفّسر، والّصور الملونة الّزاهية تتوالى وراء العدسة الّسحرية: 

صي�دون، وخيولهم، وكلابهم، وملوك، وجنود يتس�قطون قتلى، ونس�ء، لم 

يح�ءات ك�نت  يكن بين م� يرويه وبين الّصور اإلّ� اأوهى العلاقة. غير اأن ال�إ

ه�ئلة. وُسرع�ن م� انتهى العرض.

مس�ء ذلك اليوم ع�د اأبي من العمل ومَعه اإط�ر مط�طي قديم. ثم غسل 

وجهه ونّشفه. وبعد ذلك ج�ء بصندوق العّدة. وك�ن يحتوي على مطرقة، 

وسنداٍن، وكُّلابة، وسك�كيَن غريبة ح�ّدة، وحجِر ِمسنٍّ يلمُع سواُده بم� 

الخيوط  من  ولف�ئَف  واأزاميَل،  نوع،  كل  من  ومس�ميَر  زيت،  من  عليه 

ب�إحدى  قطعتين  منه�  واقتطع  الّسي�رة،  اإط�َر  وتن�ول  وال�أسلاك.  المشّمعة 

وخّط  اإحداهم�،  تجويف  في  اليمنى  قدمه  واأدخل  بمشقة،  الّسك�كين 

ب�لّسكين اإش�رة عند اأص�بع قدمه. ثم اأخرج قدمه منه�، وقّصه� َوْفق الطّول 

المحّدد. ثم فعل ذلك ب�لقطعة ال�أخرى. واأن� اأراقبه واأت�بعه.

فيه� حبلاً  اأدخل  ثقوب�ً،  القطعتين  ثقَب في جوانب  بعد عن�ء كبير، 

رفيع�ً في هذه وتلك، واأمي تروح وتجيء ب�لقبق�ب، تخرُج اإلى الحوش؛ 

لتت�أكد من غلي�ن »الطنجرة« على ن�ر الموقد، وتصيح بي وب�أخي: »جيبوا 

لي حطبتين! اسحبوا لي سطل مّيه! وملّوا الزير...«.

ط�ر المقّوستين في قدمه، ويشّد كلاً منهم�  أثن�ء انتهى اأبي من عمله: وجدته َيْلَبس قطعتي ال�إ في هذه ال�

ب�لحبل حول ك�حله، وق�ل مزهواً بم� صنع: »ش�يفة ي� مريم؟ اأحسن وط�!«.

عر.  َيشُعر: يقول الشِّ

اُد  ْنَداُن: م� يْطُرُق الحدَّ   السَّ

 عليه الحديد.

 الُكلَّاب: اآلة تُْقَلُع بَِه� 

  الَْمَس�ِميُر َوَغْيُرَه�.

 قبق�ب: حذاء يمني مصنوع 
من خشب.

فخ�ر  من  كبيرة  َجرَّة  الّزيُر:   
يوضع فيه� الم�ء.
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لم َيُرْق لي مشهد هذا »الوط�«. فقلت: »ي�ب�، لم�ذا ل� تشتري حذاًء من )الكندرجي(؟«.

ق�ل: »عندم� تكبر، تفهم. اأتعلم كم قرش�ً يريد )الكندرجي( للحذاء؟ عشرين قرش�ً. واإذا تس�هْلَت، 

أي�م ال�أحد... فم� راأيك ي�  َيتهّراأ ب�ل�ستعم�ل. ولهذا س�أحتفظ به ل� خمسَة عشَر قرش�ً... حذائي القديم 

)اأفندين�(؟«.

ك�ن اليوم الت�لي ال�أحد، ويوم ال�أحد ل� نذهب اإلى المدرسة، بل يذهب الجميع اإلى الكنيسة. اأم� اأن� 

فقصدت اإلى دار عبده، واأحضرته معي اإلى دارن�، ومعه صندوق كرتونّي من صن�ديق ال�أحذية، ك�ن 

اأبوه قد ج�ء به قبل يومين. وقّضين� ذلك الّصبح في تهيئة مواد المشروع: من ورق الجرائد للّشريط، وعلبة 

َصمغ، وقطعة زج�ج تعّوض عن )البنّورة(، وعودين اأحضرن�هم� من كومة الحطب الّتي تجمعه� اأمي وجدتي 

للوقود.

بعد س�عتين اأو ثلاث، ك�ن كّل شيء قد اكتمل اإلّ� الّصور، اأسرع عبده اإلى 

البيت، ثم ع�د ومعه ثلاث صور فيتوغرافية اأو اأربع ك�لحة من صور الع�ئلة، لم 

نجليزي. ك�ن اأخي غ�ئب�ً مع اأصح�به في )راس فطيس(، اأو  تعجبني كثيراً، وعنده� تذكرت كت�ب اأخي ال�إ

في ملعب )دير اأبون� اأنطون(. وجئت بِمقّص اأمي، وهي مشغولة ل� تعلم م� الّذي نحن منهمك�ن به، ورحن� 

اإلّ� الُقص�ص�ت،  نقص الّصور من الكت�ب ورقًة ورقة، ونلصقه� على الّشريط، حتى لم يبق من الكت�ب 

ولكي ل� ينفضَح اأمرن� بش�أنه، اقترح عبده اأن نحرق تلك الُقص�ص�ت، ونتخلّص منه�، وهذا ب�لّضبط م� 

ق�ق، واأشعلن� الن�ر فيه�، وهكذا، في دقيقتين، اأخفين� مع�لم سطون� على الكت�ب، واأخذن�  فعلن�: خرجن� اإلى الزُّ

صندوق الّدني� اإلى اأصح�بن� نفّرجهم عليه، ونثير فيهم الّدهشة والغيرة، َسّمين�ه )الّسينم�(، »سينم� ببلاش! 

سينم� بلا مص�ري!« هكذا كنّ� نصيح.

ولكن سرع�ن م� ندمن� على كرمن�، فقد تجّمع صبيُة الح�رة كلُّهم، واأخذوا يتخ�طفون )الّسينم�(. ف�نبعج 

الّصندوق، ثّم انفرط بين اأيدين�، فوقعت الّزج�جة عن مك�نه�، ثم سقط الغط�ء، ولم يبق اإلّ� شريط الّصور، 

اآخر، ومّزقه. واأخيراً جلسن� اأن�  وعندم� ح�ولت اإنق�ذه، جّر اأحدهم� طرف�ً منه، فتمّزق، ثم جّر اآخر قسم�ً 

وعبده على عتبة اأحد )الّدك�كين( الُمغلقة، وبين اأيدين� بق�ي� مشروعن� المحطّم، ثم تركني عبده وذهب اإلى 

حس�س ب�لقهر، وبكيت. البيت، واستبّد بي ال�إ

 َك�لِحة: ع�بسة.
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ولم يبَق لبؤسي لكي يكتمل اإل� اأن يمّر اأخي برفقة جم�عته، والّشمس تغيب، ويراني مكّوم�ً في الّركن 

من مدخل الّدك�ن المغلقة، وج�ءني مرح�ً يقول: »يّلا اإلى البيت«، ورغم مح�ولتي اإخف�ء دموعي، اأدرك 

يوسف م� اأن� فيه من بؤس، وق�ل: »اأتبكي؟ َمن ضرَبك؟ قل لي َمن، حتى اأكسر لك راأسه«، اأشرت اإلى 

الّصور الممّزقة، والُمبعثرة عند قدمّي، وقلت: »صندوق الّدني�، َفْتَفُتوه!«، تن�ول بعض الممّزق، ثم األقى به� 

عنه. واأنهضني من مك�ني ق�ئلاً: »اأعلى هذا تبكي؟ س�أصنع لك األَف صندوق... تع�َل«.

ولكنني، حين خطر لي م� الّذي سيفعل بي، عندم� يكتشف اأننّي قطّعُت صوَر كت�به، جعلت اأبكي من 

جديد، واأن� اأسير معه. ف�إذا هو يس�ألني: »من اأين دبّرت الّصور؟«، سلّمت اأمري لله وقلت: »من كت�بك 

نجليزي«.  نجليزي«. فص�ح: »اإيش؟ شو بتقول؟«، َكّررت: »من كت�بك ال�إ ال�إ

بس غيره.  بجيب  بكرة  »اسكت!  ق�ل:  اأنّه  غير  بك�ئي،  في  اأن�  وعدُت  بكتفّي،  واأمسك   ج�بهني، 

 اسكت، اسكت!«. والتفت حولَه يمين�ً ويس�راً، بكبري�ء ق�ئلاً: »ل� اأريد اأن يراك اأحد يوم�ً تبكي اأبداً، ف�هم!

»ق�ل ذلك، وجّرني من يدي ركض�ً اإلى البيت.
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١ كم ك�ن يوسُف اأخو الك�تب َيْكَبره ِسنّ�ً؟

ندوق عن جبرا بعد اأن اأطلعه على اآلية استخدامه؟ ٢  لَم اأخفى يوسف الصُّ

٣  كيف تمكّن جبرا من الحصول على صور ل�ستكم�ل مشروع الّصندوق مع صديقه عبده؟

٤  نعّين المواقف الّسرديّة التي عّبر به� جبرا اإبراهيم جبرا عن صور شظف العيش في مجتمعه

      التّلحمّي.

 الَفْهم وال�ستيعاب

 المناقشة والتّحليل

 اللّغة وال�أسلوب

ل�لة )الّرمزيّة( لمسّمى )صندوق الّدني�( في النّّص. ١  نوّضح الدَّ

أدبّي الذي ص�غ به الّروائّي سرده. ٢  نبّين النّوع ال�

٣  نفّسر الّسلوك ال�جتم�عّي لجبرا الطّفل في مواقفه المختلفة في زمن الّسرد.

أدبّي لتلك الحقبة من ت�ريخ شعبن� الفلسطينّي؟ ٤  م� قيمة تدوين التّ�ريخ الّشفوّي عبر الّسرد ال�

٥  نعلّل: 

       اأ-  استمراَر جبرا في البك�ء عندم� التقى اأخ�ه يوسف.

ألف�ظ التّركّية الواردة في النّص والّدارجة على األسنتن�، مثل: )زق�ق، طنجرة،        ب- شيوَع بعض ال�

          كنَدرجي، اأفندي(.

٦  نوّضح المغزى الّذي يشير اإليه الك�تب في قوله: )ل� يقول كلمة، اإلّ� واأفتح اأذنّي لسم�عه�(.

ج�بة الّصحيحة: اإذا اأردن� اأن نستخرج مع�ني الكلم�ت: )مراآة، مراي�، مراأى( من  ١  نخت�ر ال�إ  

نّن� نعود اإلى اأصله� المجّرد:       المعجم؛ ف�إ

د- َمْرَمر. ج- م�رى.    ب- مّر.    اأ- راأى.   

٢ نذكر ثلاث�ً من سم�ت اأسلوب الك�تب.
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عريُّ النّصُّ الشِّ

ُشَهداُء ال�نتفاَضة

بين يدي النّّص

فدوى طوقان )191٧- ٢٠٠3م( 

من مواليد ن�بلس، وهي شقيقة الّش�عر اإبراهيم طوق�ن، تركت عدداً من الّدواوين الّشعرية، 

أي�م(، و)الّليل والفرس�ن(، و)اأم�م الب�ب المغلق(، و)على قّمة الّدني� وحيًدا(،  منه�: )وحدي مع ال�

و)تموز والّشيء ال�آخر(، وللّش�عرة سيرة ذاتية كتبته� بعنوان )رحلة جبلّية، رحلة صعبة(. نظمت 

الّش�عرة هذه القصيدة في اأواخر ١٩٨٩، وتحدثت فيه� عن ال�نتف�ضة المجيدة، وشهدائه� الّذين 

نس�ن. وا في سبيل تحرير ال�أرض والمقدس�ت وال�إ ٧ضحَّ
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 )فدوى طوقان(ُشَهداُء ال�نتفاَضة

َرَسموا الطّريَق اإلى الحي�ْة

رصفوه ب�لَمْرج�ن ب�لُمَهج الفتّيِة، ب�لَعقيْق

َرَفعوا القلوَب على ال�أكُفِّ حج�رًة، َجْمراً، َحريْق

َرَجموا به� َوْحَش الطّريْق:

هذا اأواُن الشدِّ ف�شتّدْي

َوَدّوى َصْوتُهْم

في َمْسَمِع الّدني�، واأْوَغَل في مدى الّدني� َصداْه

هذا اأواُن الّشّد

واشتّدت... وم�توا واقفيْن

جيْن ُمَتَوهِّ

ُمَت�ألِّقيَن على الطّريِق، ُمَقبِّليَن َفَم الحي�ْة!

َهَجَم الَمْوُت وَشرََّع فيهْم ِمْعَولَُه

في َوْجِه الَمْوِت انتَصبوا

الَقْمِح،  َغّلات  من  واأجمَل  النّْخِل،  غ�ب�ت  من  اأجمَل 

ْبح واأجمَل من اإشراِق الصُّ

اأجمَل من َشَجٍر َغَسَلْته في ِحْضِن الَفْجِر ال�أمط�ْر

انتَفضوا، وَثبوا، نَفروا

انتَشروا في الّس�َحِة شعلَة ن�ْر

اشتَعلوا، سَطعوا واأض�ؤوا

ْرِب وغ�بوا في منتصِف الدَّ

 اأوغل: دخل في العمق.

 متوّهجين: متّقدين
  حم�سًة وشوق�ً.

 مت�ألقين: مفرده� مت�ألق،
  ل�مع  ومضيء.

 ِمْعوله: ف�أسه.

 نفروا: اأسرعوا.

٧



٧5

ي� ُحْلَمُهْم، تلوُح في البعيْد

تحتِضُن المستقبَل السعيْد

على يديَك بْعثُهم يجيْء

آتي العظيِم َبْعثُهم يجيْء مع الغِد ال�

يْطلُُع من َغَي�َبِة الظّلاِم والّردى

في َوْجِهِه بِش�َرٌة َبهيَجٌة

وفي َجبيِنِه الفسيِح نَْجَمٌة تُضيْء

انُظر اإليهم في الَبعيْد

يتص�عدوَن اإلى ال�أع�لي، في ُعيوِن الَكْوِن ُهْم َيتَص�عدوْن

َوَعلى جب�ٍل من ُرع�ِف ِدم�ئِهم

هم يْصَعدوَن ويصَعدوَن وَيْصَعدوْن

لْن ُيْمِسَك الموُت الخؤوُن قُلوَبهم

ف�لبْعُث والفْجُر الَجديْد

ُرؤي� تُراِفقُهم على َدْرِب الِفداْء

انُظْر اإليهم في انتف�َضِتِهم ُصقوراً َيْربِطوَن

َس ب�لّسم�ْء! ال�أرَض والوطَن المقدَّ

 الرُّع�ف: دم يخرج من 
٧ال�أنف اأو  الجرح.
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١ نبّين الوصف الذي اأطلقته الّش�عرة على العدّو المحتّل.

٢  كيَف واجَه الّشهداُء الموَت، كم� ورد في القصيدة؟ 

٣  نشير اإلى المقطع الّذي تمنّت فيه الّش�عرة المستقبل المشرق في نه�ية الطّريق الّذي س�ر فيه 

     الّشهداء.
٤  م� الع�طفة التي سيطرت على الّش�عرة في القصيدة؟

 الَفْهم وال�ستيعاب

 المناقشة والتّحليل

 اللّغة وال�أسلوب

١  نوّضح المغزى من القصيدة.  

أّول من القصيدة. ٢  نوّضح المشهد الذي رسمته الّش�عرة لشهداء ال�نتف�ضة في المقطع ال�  

٣  العمُل الجم�عيُّ في مواجهة ال�حتلال ك�ن ظ�هرًة ممّيزًة من ظواهر ال�نتف�ضة ال�أولى، نبّيُن ذلك  

        من خلال القصيدة.

٤  اأش�رت الّش�عرة اإلى خلود الّشهداء:

اأ-   نشير اإلى المقطع الذي يدّل على هذا المعنى.

ب- نستخرج اآية من القراآن الكريم تؤّكد هذا المعنى.

٥  لدى الّش�عرة رؤيٌة بحتمّية ال�نتص�ر على الظّلم وال�حتلال، نشير اإلى العب�رات الّدالّة على ذلك.

آتية: ٦ نوّضح التّصوير الفنّي في كلٍّ من ال�

     اأ- في وجه الموت انتصبوا.   ب- رجموا به� وحش الطّريق.   جـ- هجم الموت وَشّرع فيهم ِمعوله.

ج�بة الّصحيحة: ١  نضع دائرة حول رمز ال�إ  
      - المعنى الّصرفّي لكلمة )خؤون( في عب�رة: »لن يمسك الموت الخؤون قلوبهم«:

  اأ- اسم ف�عل.      ب. صفة مشبهة.     ج. صيغة مب�لغة.    د. اسم مفعول. 
   - المقصود بـ )العقيق( في عب�رة الّش�عرة »رصفوه ب�لَمرج�ن ب�لُمَهج الفتّية ب�لعقيق«:

      اأ- نوع من الطّع�م.   ب. عقوق الوالدين    ج. الحجر الكريم.   د. شع�ع الّشمس.
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القواعد

ن في فراغين منه، كُتب  اإذا ت�أملن� الّصك المصرفّي اأعلاه، وجدن�ه قد تضّمن مبلغ�ً من الم�ل الُمدوَّ

أرق�م، والثّ�ني ب�لحروف. اأولهم� ب�ل�

أنه من  أرق�م، فقد عمدوا اإلى كت�بته� ب�لحروف؛ ل� ولّم� ك�ن من اليسير تغييُر المكتوب في خ�نة ال�

آتية: أمثلة ال� أرق�م ب�لحروف من غير قواعد؟ ولمعرفة الجواب عن ذلك، لنت�أّمِل ال� العسير تزويره، ولكْن هل تكتب ال�

اأ- فاز في المسابقِة الّشعرية طالٌب واحد، وطالبٌة واحدة.

ب- اأدار الّندوَة باحثاِن اثنان، واستغرقت ساعتين اثنتين.

نلاحظ اأن ال�أشي�ء الّتي نَُعّده�، اإّم� اأن تكون مذكّرة اأو مؤنّثة، وعليه، ف�إنَّ لهذه ال�أعداد مع معدوده� 

معدودهم�  يط�بق�ن   )٢ )١و  الّس�بقة.ف�لعددان  أمثلة  ال� من خلال  ذلك  ويتّضح  مراع�ته�،  قواعَد يجب 

دائم�ً، اإذ ُيذكّران مع الُمذكّر، ويؤنّث�ن مع المؤنّث، كم� قد سلف.

ومن هن� نستنج ق�عدة العددين )١ و٢( وهي مط�بقة العددين لمعدوديهم�. 

آتية:  ل�ل�ت الموحية والمعّبرة، في ضوء ذلك، نبّين ِدل�لة كلٍّ من ال� ٢ تقوم القصيدة على الّرمزية والدِّ  
       اأ-  اأجمَل من غ�ب�ت النّخل.    ب- اأجمَل من غلاّت القمح.
      جـ-  يتص�عدون اإلى ال�أع�لي، وفي عيون الكون هم يتص�عدون.

آتية؟ ُمهج، واأكّف، وغلاّت. ٣ م� مفرد كّل من الكلم�ت ال�  

العدد
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ونقول:

ش�رك في من�قشة رس�لة الطّ�لب الجامعّية ثلاثُة ُممتِحنين، واستغرقت مّدة المن�قشة ثلاَث س�ع�ت 

وعشَر دق�ئق.

نلاحظ اأنَّ العدد )ثلاثة( ُيخ�لف معدوده، ف�إْن ك�ن المعدود مذكّراً ج�ءت ال�أعداد مؤنّثة، واإن ك�ن 

المعدود مؤنّث�ً ج�ءت اأعداده مذكّرة، كم� ورد في المث�ل الّس�بق، وهذا ينطبق على ال�أعداد )٣-٩(.

مع ملاحظة اأنَّ العدد )١٠( ُيخ�لف معدوده م� دام غير ُمركّب مع غيره كم� قد سلف.

نتاأمل:

ۡيُتُهۡم ِل  
َ
ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َرأ َحَد َعَشَ َكۡوَكٗبا َوٱلشَّ

َ
يُۡت أ

َ
بَِت إِّنِ َرأ

َ
أ بِيهِ َيٰٓ

َ
اأ- ق�ل تع�لى:  إِۡذ قَاَل يُوُسُف ِل

َسِٰجِديَن                     )يوسف: ٤(
ب- صدرت في ي�ف� اإحدى عْشرَة صحيفًة. 

ِ ٱۡثَنا َعَشَ َشۡهٗرا                     )التوبة: ٣٦( ُهورِ ِعنَد ٱللَّ ةَ ٱلشُّ ج- ق�ل تع�لى:  إِنَّ ِعدَّ

ةَ َعۡيٗناۖ             )البقرة:٦٠( د- ق�ل تع�لى:  َفُقۡلَنا ٱۡضِب ّبَِعَصاَك ٱۡلََجَرۖ فَٱنَفَجَرۡت ِمۡنُه ٱثۡنََتا َعۡشَ

مع  متط�بقين  وجدن�هم�  الّس�بقة،  أمثلة  ال� في  ب�لحروف  المكتوبين   )١١-١٢( العددين  ت�أملن�  اإذا 

معدودْيهم�. ف�لعدد )اأحَد عشَر( مط�بق بجزاأيه معدوَده المذكّر )كوكب�ً(. والعدد )اإحدى عشرَة( مط�بق 

بجزاأيه معدوَده المؤنّث )صحيفة(، وكذا الح�ل مَع )اثن� عشَر شهراً(، و)اثنت� عْشرَة عين�ً(.

اأّن العددين )١١-١٢( يط�بق�ن معدودهم�، مع ملاحظة اأن كّلاً من العددين  نستنتج مم� سبق، 

)اأحَد عشَر، واإحدى َعْشَرة( مبنيٌّ على فتح الجزاأين في محل رفع، اأو نصب، اأو جر. 

اأم� العدد )اثن� عشَر( فجزؤه ال�أول ملحق ب�لمثنى، وجزؤه الثّ�ني مبني على الفتح.

ونقول:

عوا    - في المشفى ثلاثَة عشَر طبيبً� من مختلف التخّصص�ت، وثلاَث عشرَة ممرضة، وقد توزَّ

على اأربعَة عشَر قسمً�.

أّول مخ�لف�ً للمعدود، كم�  واإذا ت�أّملن� ال�أعداد المكتوبة ب�لحروف في المث�ل الّس�بق، وجدن� جزاأه� ال�

أنه ُركّب مع غيره.  اأشرن� س�بق�ً، واأن الجزء ال�آخر )عشر اأو عشرة( قد ط�بق معدوده؛ ل�
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نستنتج مم� سبق، اأّن ال�أعداد من ثلاثة عشر اإلى تسعة عشر اأعداٌد مركّبة، مبنّية على فتح الجزاأين، 

يخ�لف جزؤه� ال�أول معدوده في التذكير والت�أنيث، في حين اأّن جزاأه الثّ�ني يط�بقه في التذكير والت�أنيث.  

وال�آن نقراأ م� ي�أتي:

اأ- عشرون ع�مً� مضت سراعً�    مضت سراعً� كيوِم اأمِس        )جبران خليل جبران(

ْرَبعِنَي َلْلًَة 
َ
تَْمْمَناَها بَِعْشٍ َفَتمَّ ِميَقاُت َرّبِهِ أ

َ
ب- ق�ل تع�لى:  َوَواَعْدنَا ُموَس ثَلثنَِي َلْلًَة َوأ

عراف: ١٤٢( )ال�أ

  اإذا ت�أملن� ال�أعداد الّس�بقة )٢٠، ٣٠، ٤٠(  المسّم�ة األف�ظ العقود، وجدن�ه� تلزم صيغة واحدة مع 

المعدود سواٌء اأك�ن المعدود مذكراً اأم مؤنث�ً. وهذه العقود ملحقٌة في اإعرابه� ب�إعراب جمع المذكر الس�لم 

رفع�ً اأونصب�ً اأو جّراً كم� هو مبّين فيم� سبق.

ونقول: 

اأ- في مكتبة الّطفل الّصغير واحٌد وعشرون كت�بً�، واإحدى وعشرون قّصًة قصيرة.

ب- استغرقت رحلة المس�فر ثلاثًة وعشرين يومً�، واأربعً� وعشرين ليلًة.

بعد اأن تعرفن� اإلى الصورة التي تجيء عليه� األف�ظ العقود، بقي علين� اأن نتذكر اأنَّ المعطوف عليه� من 

)واحد اإلى تسعة(، يتبع ق�عدته الّتي سبق ذكره�. ففي المث�ل ال�أول نجد العدد )واحد( يط�بق معدوده 

)كت�ب(، والعدد )اإحدى( يط�بق معدوده )قّصة(. 

كم� نلاحظ في المث�ل الثّ�ني، اأن العدد )ثلاثة( المعطوف على )عشرين( قد ج�ء مخ�لف�ً لمعدوده 

)يوم�ً(، كم� نلاحظ اأيض�ً اأن العدد )اأربعة( المعطوف على عشرين، قد ج�ء مخ�لف�ً لمعدوده )ليلة(. 

ونقول:

اأ- في الحديقة مئُة َنبتٍة، واألُف َزهرٍة، ُتْمِتُع بمنظره� مئَة ن�ظٍر، وتسرُّ األَف خ�طٍر.

ب- في مكتبة المدرسة ثلاُثمئِة مجّلٍة، وتسعُة اآل�ِف كت�ٍب.

 اإذا ت�أملن� المث�ل ال�أول، وجدن� اأّن )مئة( المفردة المؤنثة قد ظلّْت على ح�له�، سواٌء اأك�ن معدوده� مؤنث�ً

  اأم مذكراً، ووجدن� اأّن العدد )األف( المفرد المذكر قد ظّل على ح�له سواء اأك�ن معدوده مؤنث�ً اأم مذكراً.
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واإذا ت�أملن� المث�ل الثّ�ني، وجدن� اأن العدد )ثلاثة( قد ج�ء مذكراً؛ ليخ�لف معدوده )مئة( المؤنثة، ولذلك 

قلن�: )ثلاثُمئِة( ول� ِعبرة للتمييز )مجلة( في المض�ف اإليه، واأن العدد )تسعة( قد ج�ء مؤنث�ً؛ ليخ�لف معدوده 

)األف( المذكر، ولهذا قلن�: )تسعُة اآل�ِف كت�ٍب(. 

١- العددين )١و٢( يجيئ�ن دائمً� مط�بقين للمعدود في الجنس دائمً�، سواء اأك�ن� مفردين، اأم 
مركبين مع العدد )١٠(، اأم معطوفين على العقود )٢٠، ٣٠، ...، ٩٠(، اأم مض�فين 

عداد )مئة، األف، مليون، ملي�ر، ...(.  للاأ

عداَد من )٣ اإلى ٩( تجيُء دائمً� مخ�لفًة لمعدوده�، سواٌء اأك�نت مفردًة اأم مركبًة مع  ٢- ال�أ
عداد )مئة، األف، مليون، ...(.  العدد )١٠(، اأم معطوفًة على العقود، اأم مض�فًة للاأ

عداد اّلتي تسبقه، ف�إذا  ٣- العدَد )١٠( يخ�لف معدوده، م� داَم غير مرّكٍب مع غيره من ال�أ
ُرّكَب مع اأي عدد قبله ط�بق معدوده. 

عراب ُحكُم ال�سم؛ ي�أتي مرفوعً� اأو منصوبً� اأو مجرورًا، وفق موقعه  ٤- ُحكَم العدد في ال�إ
عداد من )١١ اإلى ١٩(، ب�ستثن�ء  عرابي، اأو مبنيً� على فتح الجزاأين، وذلك في ال�أ ال�إ

ول ُيعَرب اإعراب المثنى، وجزاأه الّث�ني مبني على الفتح. العدد )١٢( ف�إن جزاأه ال�أ

ولى للمؤنث...، ول للمذكر، وال�أ ٥- في العدد الترتيبي، يط�بق العدد المعدود، فنقول: ال�أ

والح�دي عشر للمذكر، والح�دية عشرة للمؤنث، والواحد والعشرون للمذكر، والواحدة والعشرون 
للمؤنث.

عداد  عداد الترتيبية تط�بق معدوده� في التذكير والت�أنيث دائمً�، والمرّكب تركيبً� مزجيً� من ال�أ ٦- ال�أ
الترتيبية كّله� مبنية على فتح الجزاأين.

عداد ١-١٠ مض�فً� اليه مجرورًا، نحو: عندي تسعُة اأقلاٍم، ومع  ٧- ُيعرب المعدود مع ال�أ
عداد مئة، واألف،  عداد ١١-٩٩ تمييزًا منصوبً�، نحو: قراأُت اأحَد عشَر كت�بً�، ومع ال�أ ال�أ
ومليون مض�فً� اإليه مجرورًا، نحو: عدُد المش�ركيَن في المسيرِة السلمية األُف مواطن.

  نستنتج: 
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التّدريبات

ال�أّول   التّدريب

آتية ب�لحروف، مع ضبطه�: أمثلة ال� نكتب ال�أعداد الواردة في ال�

١- اأحرز فريقن� )٣( اأهداف.

٢- غرس جّدي )٣٠( شجرة زيتون في هذا الموسم.
٣-  يص�دف الـ )١٥( من اأي�ر سنة )١٩٤٨ م( ذكرى الّنكبة.

٤- ش�رك في المب�رزة الّشعرّية )١١( ط�لبً� و )١١( ط�لبة.

الثّاني   التّدريب

آتية مع الّضبط التّ�م للعدد والمعدود، مع تغيير م� يلزم:  نكمل الجمل ال�

١-  ط�ف الَحجيُج حول الكعبِة )٧( __________ شوط.

٢- ش�رك في اإعداد المسرحّية )١٥(___________ ممثل.

٣-  في الّسلة )١٢( ___________ بيضة.

٤-  في الّسنة )١٢( ____________ شهر.

٥- في الحقيبِة )٥( ___________ كتب و)٥( ______________ قصص.

الثّالث   التّدريب

آتية، ثم نصّوبه: نشير اإلى الخط�أ النّحوّي الوارد في الجمل ال�

 ١- مّر على احتلال مدينة القدس الّشريف خمسين ع�م.

 ٢- ش�رَكن� في اإنج�ز المشروع خمسًة وعشرين ع�مل.

 ٣- ش�رْكن� سبعَة اأَسٍر من ذوي المحررين فرحَتهم.

 ٤- بلغت سع�د من العمر ست عشرة ع�مً�.

٧
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الخامس   التّدريب

 نكتب ال�أعداد ب�لحروف، ونضبطه� وتمييزه�. 

اشترك في المب�راة )١٥ ل�عب( ________________، واستمرت مدة )٩٧ دقيقة( _______________، 

وحضره� )٣٢٢٥ متفرج( _________________، وقد انتهت بنتيجة فوز الفريق المستضيف بـ )٦ 

هدف( ______________، مق�بل )٣ هدف( _________________ للفريق الضيف.

نكتب تقريرًا عن الك�تب جبرا اإبراهيم جبرا.

٧

الّرابع   التّدريب

آتي ب�لحروف: نكتب ال�أعداد الواردة في النّّص ال�

القفُص قسم جديد في معتقل )اأنص�ر ٣(، افُتِتح في اأوائل سنة ١٩٩٠م، ويحتوي على ٢٨٠ ُمعتقلاً 

اأمت�ر، ومن  تقريب�ً، ويتكون من منطقة مس�حته� تقرب من ٢٥٠٠ متر مربع، محوطة بجدار ارتف�عه ٣ 

الداخل يقسم القفص اإلى ٤ وحدات فرعية، يفصل بينهم� جدران اإسمنتية واأسلاك ش�ئكة، وفي كل وحدة 

من هذه الوحدات ٦ خي�م، مح�طة ب�ل�أسلاك الّش�ئكة، تُفضي اإلى س�حة تبلغ مس�حته� ٩٠ متراً مربع�ً.

نشاط
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التّقييم                                النّتاجات

منخفضمتوسطمرتفع

١-   اأْن اأقراأ النُّصوَص ِقراَءًة َصحيَحًة ُمَعبَِّرة.

ئيَسَة والَفْرِعيََّة في  أْفك�َر الرَّ ٢-  اأْن اأسَتنِتَج ال�
النُّصوص  َوالَقص�ئَِد.

أَدبِيََّة ِفْكِريّ�ً َوَفنِّّي�ً. ٣-   اأْن اأحلَِّل النُّصوَص ال�

أَدبِيَّة. ٤-   اأْن اأسَتنِتَج الَعواِطَف الواِرَدَة في النُّصوِص ال�

لوك�ِت الواِرَدَة في النُّصوِص               ٥-   اأْن اأَمثَِّل الِقَيَم َوالسُّ
آَخرين. في َحي�تي، َوَتع�ُملي َمَع ال�

   ، ْعِر الَعموِديِّ ٦-   اأْن اأحَفَظ َثم�نِيَة اأْبي�ٍت ِمَن الشِّ
ْعِر الُحّر. َواْثَني َعَشَر َسْطراً ِمَن الشِّ

٧-  اأْن اأَوظَِّف التَّْطبيق�ِت النَّْحِويََّة في ِسي�ق�ٍت 
َعة. َحي�تِيٍَّة ُمَتَنوِّ

٨-  اأْن اأْعِرَب الَكِلم�ِت الواِرَدَة في َمواِقَع اإِْعرابِيٍَّة                
ُمْخَتِلَفة. 

ًة. ٩-  اأْن اأكُتَب َمق�ل�ً، اأْو ِقصَّ

َعٍة تُْثري الدُّروس. ١٠- اأْن اأقوَم بِ�أنِْشَطٍة ُمَتَنوِّ

١١- اأْن اأكُتَب َمْشروع�ً، اأْو ِفْكَرًة ِري�ِديًَّة.

اأقّيم ذاتي

تعلمت ما ياأتي:
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شكل من اأشك�ل منهج النش�ط؛ يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموع�ت( بسلسلة من األوان النش�ط التي يتمكنون 

خلاله� من تحقيق اأهداف ذات اأهمية للق�ئمين ب�لمشروع.

ويمكن تعريفه على اأنه: سلسلة من النش�ط الذي يقوم به الفرد اأو الجم�عة لتحقيق اأغراض واضحة ومحددة 

في محيط اجتم�عي برغبة ودافعية.

 ميزات المشروع

١- قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.

٢- ينّفذه فرد اأو جم�عة.

٣- يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للق�ئمين ب�لتنفيذ.

٤- ل� يقتصر على البيئة المدرسية واإنم� يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التف�عل مع البيئة وفهمه�.

٥- يستجيب المشروع لميول الطلبة وح�ج�تهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم ب�لعمل.

 خطوات المشروع

اأول�ً - اختيار المشروع: يشترط في اختي�ر المشروع م� ي�أتي:

١- اأن يتم�شى مع ميول الطلبة ويشبع ح�ج�تهم.

٢- اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.

٣- اأن يرتبط بواقع حي�ة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.

٤- اأن تكون المشروع�ت متنوعة ومترابطة وتكمل بعضه� البعض ومتوازنة، ل� تغلّب مج�ل�ً على ال�آخر.

٥- اأن يتلاءم المشروع مع اإمك�ن�ت المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.

٦- اأن ُيخطّط له مسبق�ً.

المشروع
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 ثانيًا- وضع خطة المشروع

يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خط�أ يقع فيه الطلبة.

آتية: يقتضي وضع الخطة ال�

١- تحديد ال�أهداف بشكل واضح.

٢- تحديد مستلزم�ت تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليه�.

٣- تحديد خطوات سير المشروع.

٤- تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن يشترك جميع اأفراد المجموعة في المشروع من 

خلال المن�قشة والحوار واإبداء الراأي، ب�إشراف وتوجيه المعلم(.

٥- تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.

ثالثًا- تنفيذ المشروع

مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ل�كتس�ب الخبرات ب�لمم�رسة العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة لم� توفّره من 

نج�ز حيث يكون اإيج�بي�ً متف�علاً  الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الط�لب بذاته وقدرته على ال�إ

ومه�رات  ومعلوم�ت  الطلبة من خبرات  يكتسبه  م�  بقدر  النت�ئج  اإلى  الوصول  المهم  ليس  مبدع�ً،  خّلاق�ً 

وع�دات ذات ف�ئدة تنعكس على حي�تهم الع�مة.

 دور المعلم 

١- مت�بعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.

٢- اإت�حة الفرصة للطلبة للتعلّم ب�ل�أخط�ء.

٣- ال�بتع�د عن التوتّر مم� يقع فيه الطلبة من اأخط�ء.

٤- التدّخل الذكي كلم� لزم ال�أمر.

 دور الطلبة

١- القي�م ب�لعمل ب�أنفسهم.

٢- تسجيل النت�ئج التي يتم التوصل اإليه�.
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٣- تدوين الملاحظ�ت التي تحت�ج اإلى من�قشة ع�مة.

٤- تدوين المشكلات الط�رئة )غير المتوقعة س�بق�ً(.

رابعًا- تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

١- ال�أهداف التي وضع المشروع من اأجله�، م� تم تحقيقه، المستوى الذي تحّقق لكل هدف، العوائق 

في تحقيق ال�أهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.

٢- الخطة من حيث وقته�، التعديلات التي جرت على الخطة اأثن�ء التنفيذ، التقّيد ب�لوقت المّحدد للتنفيذ، 

ومرونة الخطة.

مك�ن�ت اللازمة، التقيد  ال�أنشطة التي ق�م به� الطلبة من حيث، تنّوعه�، اإقب�ل الطلبة عليه�، توافر ال�إ  -٣

ب�لوقت المحدد.

قب�ل على تنفيذه بدافعّية، التع�ون في عملية التنفيذ، الشعور  تج�وب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ  -٤

ب�ل�رتي�ح، اإسه�م المشروع في تنمية اتج�ه�ت جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

اأهداف المشروع وم� تحّقق منه�.  •

الخطة وم� طراأ عليه� من تعديل.  •

ال�أنشطة التي ق�م به� الطلبة.  •

المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.  •

المدة التى استغرقه� تنفيذ المشروع.  •

ال�قتراح�ت اللازمة لتحسين المشروع.  •

مشروع

نرجع اإلى سيرة جبرا اإبراهيم جبرا الروائية )البئر ال�أولى(، ونحلّله� اإلى عن�صره�.
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مّت بحمد الّل
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