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تــقــديــم

أمر الذي انعكس  صلاح التربوي ب�أنه المدخل العقلاني العلمي الن�بع من ضرورات الح�لة،  المستند اإلى واقعية النش�أة، ال� يتصف ال�إ

على الرؤية الوطنية المطورة للنظ�م التعليمي الفلسطيني في مح�ك�ة الخصوصية الفلسطينية وال�حتي�ج�ت ال�جتم�عية، والعمل على اإرس�ء 

قيم تعزز مفهوم المواطنة والمش�ركة في بن�ء دولة الق�نون، من خلال عقد اجتم�عي ق�ئم على الحقوق والواجب�ت، يتف�عل المواطن 

أم�ني، ويرنو لتحقيق الغ�ي�ت وال�أهداف.    معه�، ويعي تراكيبه� واأدواته�، ويسهم في صي�غة برن�مج اإصلاح يحقق ال�آم�ل، ويلامس ال�

ولم� ك�نت المن�هج اأداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفه� علم�ً له قواعده ومف�هيمه، فقد ج�ءت ضمن خطة متك�ملة 

عداد لجيل ق�در على  ع�لجت اأرك�ن العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبه�، بم� يسهم في تج�وز تحدي�ت النوعية بكل اقتدار، وال�إ

اإلى المش�ركة  مواجهة متطلب�ت عصر المعرفة، دون التورط ب�إشك�لية التشتت بين العولمة والبحث عن ال�أص�لة وال�نتم�ء، وال�نتق�ل 

الف�علة في ع�لم يكون العيش فيه اأكثر اإنس�نية وعدالة، وينعم ب�لرف�هية في وطن نحمله ونعظمه.   

ومن منطلق الحرص على تج�وز نمطية تلّقي المعرفة، وصول�ً لم� يجب اأن يكون من اإنت�جه�، وب�ستحض�ر واٍع لعديد المنطلق�ت 

التي تحكم رؤيتن� للط�لب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكريّة المتوّخ�ة، ج�ء تطوير المن�هج الفلسطينية وفق رؤية محكومة ب�إط�ر قوامه 

الوصول اإلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، والعلم، والثق�فة، والتكنولوجي�، وتلبية المتطلب�ت الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة 

واقعة، وهو م� ك�ن ليتحقق لول� التن�غم بين ال�أهداف والغ�ي�ت والمنطلق�ت والمرجعي�ت، فقد ت�آلفت وتك�ملت؛ ليكون النت�ج تعبيراً 

عن توليفة تحقق المطلوب معرفي�ً وتربوي�ً وفكري�ً.

ثّمة مرجعي�ت تؤطّر لهذا التطوير، بم� يعّزز اأخذ جزئية الكتب المقرّرة من المنه�ج دوره� الم�أمول في الت�أسيس؛ لتوازن اإبداعي 

ط�ر ج�ءت المرجعي�ت التي تم ال�ستن�د اإليه�، وفي طليعته� وثيقة ال�ستقلال  خّلاق بين المطلوب معرفي�ً، وفكري�ً، ووطني�ً، وفي هذا ال�إ

ض�فة اإلى وثيقة المنه�ج الوطني ال�أول؛ لتوّجه الجهد، وتعكس ذاته� على مجمل المخرج�ت. والق�نون ال�أس�سي الفلسطيني، ب�ل�إ

شراف،  ومع اإنج�ز هذه المرحلة من الجهد، يغدو اإزج�ء الشكر للطواقم الع�ملة جميعه�؛ من فرق الت�أليف والمراجعة، والتدقيق، وال�إ

والتصميم، وللجنة العلي� اأقل م� يمكن تقديمه، فقد تج�وزن� مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن واثقون من تواصل هذه الح�لة من العمل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـ�هـج الفلسطينية

ك�نون ال�أول / ٢٠١٧م



مــقــدمــة

فريق التّ�أليف

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

المكرمين، وبعد،... 

فه� نحن نقّدم كت�ب اللّغة العربّية لطلبِة الّصّف الح�دي عشر، بعد اأن منَّ اللّه علين� اإنج�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. 

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

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

من  التّحّرر  نحو  وتطلّع�تِه  واآل�مه،  واآم�له  مجتمعن�  وهموَم  ينسجم  بم�  ومفرداته،  بموضوع�ته  الكت�ب  هذا 

أمثلة  اأغلال ال�حتلال، بم� تخّيرن�ه من نصوص تلّبي ح�جَة المتعلّمين، وقد راعين� فيه� اليسر والّسلاسة، وال�

، والتّكلّف المصطنع؛ م� اأضفى على هذا المقرر التّعليمّي َقْدراً من التّشويق  المشّوقة البعيدة عن التّكرار الُمِملِّ

والج�ذبّية، والعرض المتسلسل الق�ئم على الخط�ب المقنع، وال�أسلوب الممتع. 

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

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

شعرّي ب�أسئلة تدور حول ال�ستيع�ب والتفكير واللّغة، كم� ع�لجن� في هذا الفصل سبعة اأبواٍب نحويّة مختومٍة 

بمراجعٍة ع�مة، سبعة موضوع�ت تعبيريّة، علاوة على بحرين من بحور العروض. 

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

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

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 الُجزِء ِمَن الِْكت�ِب، والتّف�عِل َمَع اأنشطِتِه، اأْن َيكونَوا ق�ِدرين َعلى 
توظيِف اللُّغِة الَعَربيَِّة 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 ِفْكِريّ�ً َوَفنِّّي�ً.   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-  َتْوضيِح الَقواِعِد النَّْحِويَِّة الواِرَدِة في ُدروِس النَّْحو.

َعة. ١٠-  َتْوظيِف التَّْطبيق�ِت النَّْحِويَِّة في ِسي�ق�ٍت َحي�تِيٍَّة ُمَتَنوِّ  

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

ٍة، َورس�لة. ١٢-  ِكت�َبِة َمق�ٍل، َوِقصَّ  

َعٍة تُْثري الدُّروس. ١٣-  الِقي�ِم بِ�أنِْشَطٍة ُمَتَنوِّ  

١٤-  ِكت�َبِة َمْشروٍع اأْو ِفْكَرٍة ِري�ِديَّة.  
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لِس�ُن الّض�ِد َيْجَمُعن�         بَِغّس�ٍن َوَعْدن�ِن

)فخري الب�رودي(
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َدعائُِم ِبناِء الُمْجَتَمِع الّراقي

الَوحدُة  األولى
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1

َدعائُِم ِبناِء الُمْجَتَمِع الّراقي

ــْي  ــ�ء؛ َك ــذا الِبن ــَم لِه ــ�ُج َدع�ئِ ــٍة، َوَتْحت ــٍس َمتيَن ــى اأُس ــُة َعل ــ�ُت الّراِقَي ــى الُمْجَتَمع تُْبن

أْفِئــَدُة، َوي�أَمــُن  ألْبــ�َب، َوُيَســرِّي َعــِن النُّفــوس، َوَتْهــوي اإِلَْيــِه ال� ُيْصِبــَح بِنــ�ًء ُصْلبــ�ً ي�ُخــُذ ال�

ــُل  ــَدُة، َوَتَحمُّ ــِس الَوْح أُس ــِذِه ال� ــمُّ ه ــَن. واأَه ــِه الطّ�ِمعي ــي َوْج ــًة ف ســ�ِكنوُه، َوَيكــوُن َقْلَع

الَمْســؤولِيَِّة، َوِمْنهــ� الَعَمــُل الُمْثِمــُر، والَعــْدُل َبْيــَن اأْفــراِدِه، والُمح�َفَظــُة َعلــى المــ�ِل 

، والتَّن�ُصــُح َبْيــَن الَمْحكوميــَن والح�ِكميــَن، والُبْعــُد َعــِن الِخلافــ�ِت  العــ�مِّ والخــ�صِّ

والُخصومــ�ِت الَهّداَمــِة، َونُْصــَرُة الَمْظلوميــَن.

وهــذان حديثــ�ن مختــ�ران ِمــْن اأح�ديــِث َرســوِل اللــِه -صلّــى اللّــه عليــِه وســلّم- 

ــ�ِف  ــى ِضف ــُض َعل ــ� َتفي ــوِر، لََعلَّه ــم�ِء النّ ــي َس ــ� ُدَرراً ف ــُس، َوَتْنثُُره أُس ــِذِه ال� ــ�ول�ن ه يتن

َوُمْنِشــئيه�. الُمْجَتَمعــ�ِت، 

ـــَرَة: اأنَّ َرســـوَل اللّـــِه -صلّـــى اللّـــه عليـــِه وســـلّم- قـــ�َل: "اإِنَّ اللّـــَه َيْرضـــى  ١- َعـــْن اأبـــي ُهَرْي

ـــْيئ�ً،  ـــِه َش ـــدوُه، َول� تُْشـــِركوا بِ ـــْم اأْن َتْعُب ـــ�ً؛ َيْرضـــى لَُك ـــْم َثلاث ـــَرُه لَُك ـــ�ً، َوَيْك ـــْم َثلاث لَُك

ـــَرُه  ـــْم، َوَيْك ـــُه اأْمَركُ ـــى اللّ ـــْن َولّ ـــ�ً، واأْن تُن�ِصحـــوا َم ـــِه َجميع ـــِل اللّ ـــوا بَِحْب واأْن َتْعَتِصم

ـــؤاِل".                                                ـــَرَة السُّ ـــ�ِل، َوَكْث ـــَة الْم ـــ�َل، واإض�َع ـــَل َوق ـــْم: قي لَُك

)رواه ُمْسِلم(

٢- َعــْن َعْبــِد اللـّـِه ْبــِن َعْمــٍرو ْبــِن العــ�ِص َعــْن َرســوِل اللـّـِه -صلـّـى اللـّـه عليــِه وســلّم- قــ�َل: 

، َوِكْلتــ�  "اإِنَّ الُْمْقِســطيَن ِعْنــَد اللـّـِه َعلــى َمن�بـِـَر ِمــْن نــوٍر َعــْن َيميــِن الرَّْحَمــِن َعــزَّ َوَجــلَّ

َيَدْيــِه َيميــٌن، الَّذيــَن َيْعِدلــوَن فــي ُحْكِمِهــْم واأْهليِهــْم َومــ� َولـُـوا "  .                               

)رواه ُمْسِلم والنّس�ئي(
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النّبوّي  الحديُث  اإليه�  اأش�َر  الّتي  الُمسَتكره�ت،  والثَّلاث  الُمسَتحّب�ت،  الثَّلاث  الِخص�َل  نُعّدُد    ١

ل. أوَّ الّشريُف  ال�

آتية: آي�ت القراآنيَّة ال� ٢ نذكر الحديَث النَّبويَّ الّشريف الَّذي يتَّفق في معن�ه مع ال�

 ق�ل تع�لى: ﴿K J I H GF E D C B A﴾    )اآل عمران: ١٠٣(

 ق�ل تع�لى: ﴿Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ    Î  Í    Ì  Ë﴾        )ال�إسراء: ٢٧(

عراف: ١٨١(  ق�ل تع�لى: ﴿Z  Y  X  W   V  U  T﴾                   )ال�أ

عة، نمثّل على ذلك من واقع حي�تن�.  ٣  المسؤولّية -كم� ج�ءْت في الحديث النَّبويِّ الثّ�ني- متنوِّ

٤  نشيُر اإلى الحديث الّذي يدعو اإلى مك�فحة ظ�هرة التّسّول في المجتمع.  

٥  كيَف ك�ف�أ اللُه َتع�لى الُْمْقِسطيَن في الُحْكِم َبْيَن الرَّعيِة؟

آتية، الواردة في ال�أح�ديث النّبوية الّشريفة:  ١  نوّضُح دل�لَة كلٍّ من التّراكيب ال�

 اأ- "قيل وق�ل". 

 ب- "اإض�عة الم�ل". 

 جـ- "كثرة الّسؤال". 

٢ في الحديث النَّبويِّ الّشريِف الثّ�ني ت�أكيٌد على ِعَظِم تحّمِل المسؤولّية، نستنتُج العواقَب المترتِّبَة
     على التّقصيِر في َحْمله�. 

٣  نُوّضح جم�َل التّصوير في قول الّرسول، صلّى اللّه عليه وسلّم: "واأن تعتصموا بحبل اللّه جميع�ً 

      ول� تفّرقوا".

  الفهم وال�ستيعاب

  التّحليل والمناقشة
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آتية ب�لميزان الّصرفي:  ١ نَِزُن الكلم�ِت ال�

      تُن�ِصحوا، يمين، اأهليِهم.

ريفة مث�ل�ً على: ٢ نستخرج من ال�أح�ديث النَّبويَّة الشَّ

ريح، واسم المفعول.       المصدر الصَّ

٣  نستخرُج مث�ل�ً على الطّب�ق من الحديث النّبوّي الّشريف ال�أول. 

  اللّغة وال�أسلوب



٨

1

عريُّ النّصُّ الشِّ

 ِبَطْيبَة

بين يدي النّّص

اأدركوا  الّذين  الُمَخْضَرمين،  الّشعراء  اأحد   ، الَخْزَرجيُّ ال�أنص�ريُّ  الُمْنِذِر  بِن  ث�بِت  بُن  حّس�ُن 

سلام، وقد اتّصل ب�لغس�سنِة  سلام؛ اإْذ ع�َش نَْحَو ستّيَن سنًة في الج�هليَّة، ومثِله� في ال�إ الج�هليََّة وال�إ

أنّهم اأخوالُه. قبل البعثة، ومدحهم، ف�أْغدقوا عليه العط�ي�، وك�ن يعتّز بهم؛ ل�

ْوِد عن  سلاميَّة، والذَّ اإسلامه على نُْصرة الدَّعوة ال�إ اللّه عنه- شعَره بعد  اأوقَف حّس�ُن -رضَي 

رسول اللّه -صلّى اللّه عليه وسلَّم- وك�نت وف�ته سنة اأْربٍع وخمسيَن للهجرة، في عهد مع�ويَة بِن 

أبي�ت مقتبسٌة من قصيدٍة له ق�له� بعد وف�ة النّبي -صلّى اللّه عليه وسلَّم. اأبي سفي�ن، وهذه ال�

وفيه� يقُف الّش�عر، وقد انه�لت دموعُه، ودموُع الّصح�بة على فقد الّرسول الكريم، 

اللّه عليه وسلَّم- وقد صّور المشهد الحزين الّذي خّيَم على المدينِة وق�طنيه� من  -صلّى 

أثر الّذي تركه رحيُل الّرسول -صلّى اللّه عليه وسلَّم. المه�جريَن وال�أنص�ر، كم� بّين ال�

  )حّس�ن بن ث�بت رضي اللّه عنه(
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 ِبَطْيبَة
البحر الّطويل

ُمنيٌر، وقـد َتعفـــو الّرســـوُم وَتْهـــَمــــُد ١- بَِطْيَبــــَة َرْســــٌم لِلّرســــوِل وَمْعَهــــــدُ 

بِهـ� ِمْنَبُر اله�دي الّذي ك�َن َيْصَعـــُد آي�ُت ِمن داِر ُحْرَمــــةٍ  ٢- ول� َتْنَمحي ال�

ى وَمســــِجـــُد وَرْبـٌع لـُه فيــــِه ُمصـــلـ� ٣- وواِضـــُح اآيـــ�ٍت، وب�قـــي َمعـ�لِــــــمٍ 

ِمَن اللِّه نــــوٌر ُيستضــــ�ُء، ويـــوَقــــــُد ٤- بِه� ُحُجراٌت كــ�َن َيْنـــِزُل َوْسَطــهــــ� 

ُد آُي ِمْنهـــ� َتَجــــــدَّ اأت�ه� الِبلـــى، ف�ل� ٥- َمع�لُِم لَم تُْطَمْس على الَعْهـــِد اآُيهــ� 

ُد بِـلاٌد َثوى فيهـــ� الرَّشيـــــُد الُمســـدَّ ٦- َفبوِرْكَت، ي� َقْبَر الرَّسـوِل، وبوِرَكـــْت 

َعَلْيــِه، وَقْد غـ�َرْت بِـذلـــَك اأْسُعــــــُد ـْرَب اأيـــٍد، واأْعــُيـــــنٌ  ٧- َتهيُل َعَلْيــــِه التُّ

ــــــُد ـَـــرى، ل� ُيــــَوسَّ ْوُه الثّ َعشّيـــَة َعلَـّ ٨- لقْد َغيَّبوا ِحْلمــــ�ً وِعْلمــــ�ً وَرْحـمـــةً 

وقــد َوَهَنْت ِمْنُهـــْم ُظهوٌر واأْعُضـــُد ٩- وراحوا بُِحـــْزٍن ليَس فيهـــْم نَِبيُُّهـــــمْ 

ــــــُد؟ َرزيَّــَة يـــوٍم مــــ�َت فيــــِه محــمَّ ١٠- وهْل َعَدلَــْت يومـــ�ً َرزيَّــــُة هــ�لِـكٍ 

وقــد كــ�َن ذا نوٍر، َيــغــوُر وُيْنــــِجـــُد ١١- َتَقطَّـَع فيــِه َمْنـِــزُل الوْحــِي عنُهـــمُ 

دليــٌل بِِه نَْهـــُج الطَّريــقـــِة ُيقــَصـــــُد ١٢- َفَبْين� ُهـــُم فــي نعمـــِة اللّــِه بينُهـمْ 

َحريٌص على اأْن َيْسَتقيــمــوا وَيهَتــدوا ١٣- عـزيٌز عليِه اأْن َيحيــدوا َعِن الُهـدى 

اإلى َكَنــٍف َيحـنـو عليـهــم وَيــْمِهـــُد ١٤- َعطــوٌف عليهْم، ل� ُيَثنّي جن�َحـــهُ 

ُيَبكّيـِه َجْفـُن الُمْرَســـلاِت وَيْحَمــــــُد ١٥- ف�أصبـَح محمـــوداً اإلـى اللِّه راجعـ�ً 

ول� مثلُــــُه، حتّى القي�مــــِة، ُيفَقــــــُد ـدٍ  ١٦- وم� َفَقــَد الـم�ضــوَن ِمْثـــَل محمَّ

1

 رسٌم: اأثر. 

  معهد: منزل. 

 تعفو: تنمحي. 

  تهمد: تندثر. 

  داُر ُحرمة: مك�ن مهيب،
وهو مسجد الّرسول ـ صلى

اللّه عليه وسلّم-. 

 الِبلى: الزَّوال. 

 ثوى: اأق�م. 

واب.  د: الموفَّق للصَّ  المسدَّ

 اأسُعُد: مفرده� َسْعد، وهي

  حظوظ  سعيدة. 

 رزيَّة: مصيبة. 

 فبين� هُم: فبينم� هُم.

 ل� يثنّي جن�حه: ل� يستكبر. 

 َكنف: وهو  الِحْضن، اأو 
  الج�نب. 

 َيْمِهُد: يغضُّ الطَّْرف 
  عن هفواتهم. 

 المرسلات: الملائكة. 
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١  خصَّ حّس�ُن قبر الرَّسول -صلّى اللّه عليه وسلَّم- في مطلع قصيدته بصفة ل� تتوافر في س�ئر القبور،

حه�.        نوضِّ

٢  عبَّر الّش�عر في قصيدته عن اآث�ر وف�ة الرَّسول -صلّى اللّه عليه وسلَّم- على المسلمين، نبيِّن ذلك.

آتية:  أبي�ت ال� ح جم�ل التَّصوير في ال� ٣  نَُوضِّ

ِمَن الّلِه نـوٌر ُيستضـــ�ُء، ويوَقـــــُد اأ- ِبه� ُحُجراٌت ك�َن َيْنـِزُل َوْســَطهـــ� 

َعَلْيِه، وَقْد غ�َرْت ِبـذلَك اأْسُعـــُد ـْرَب اأيـٍد واأْعـــــُيـنٌ  ب- َتهيُل َعَلْيِه التُّ

ُيَبّكيِه َجْفـُن الُمْرَسـلاِت وَيْحَمـُد ج- ف�أصبَح محمـودًا اإلـى الّلِه راجعـ�ً 

٤  م� الغرُض البلاغيُّ الَّذي اأف�ده ال�ستفه�م في البيت الع�شر؟

٥  نعلّل: م� ُيق�ل في المْيت من شعٍر ُيسّمى رث�ًء، في حين م� ُيق�ل في الّرسول -صلّى اللّه عليه 

      وسلَّم- بعد وف�ته ُيسّمى مديح�ً.

أبي�ت. ة في ال� ١  نكتب الفكرة الع�مَّ

آتية: أبي�ت الَّتي اشتملت على ال�أفك�ر الفرعيَّة ال� د ال� ٢  نَُحدِّ

 مشهد دفن الرَّسول -صّلى الّله عليه وسلَّم.

ة ُحزن المسلمين على وف�ة الرَّسول -صّلى الّله عليه وسلَّم.  شدَّ

 الفراغ الكبير الّن�جم عن وف�ة الرَّسول -صّلى الّله عليه وسلَّم.

أبي�ت. ٣  نذكر خمس�ً من من�قب الرَّسول -صلّى اللّه عليه وسلَّم- الواردة في ال�

٤  استهلَّ حّس�ن قصيدته بعب�رة: )بَطْيَبَة َرْسٌم(، فم� المقصود بذلك؟ 

٥  م� الع�طفة الَّتي س�دت القصيدة؟  

 الَفْهم وال�ستيعاب

 التّحليل والمناقشة
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٦  نُوازن بين قول البوصيرّي في مدح الرَّسول -صلّى اللّه عليه وسلَّم:

طوبى ِلُمْنَتِشٍق ِمْنُه وُمْلَتِثِم ل� طيَب َيْعِدُل ُتْربً� َضمَّ اأْعُظَمُه  

وقول حّس�ن: 

ُد ِبلاٌد َثوى فيهـ� الرَّشيـُد الُمسـدَّ َفبوِرْكَت ي� َقْبَر الرَّسوِل وبوِرَكْت  

آتية:  ١  نفّرق في المعنى بين م� تحته خطوط في الجمل ال�

ْدَت الجرَح ب�لعن�ية وال�هتم�م، ف�إنَّه يعفو.  اأ- اإذا َتعهَّ

ب- بَِطْيَبــــَة َرْســــٌم لِلّرســــوِل وَمْعَهــــــُد    ُمنيٌر، وقـد َتعفـــو الّرســـوُم وَتْهـــَمــــُد

ج- اإذا اعتذرَت عْن اإس�ءتك لصديق، ف�إّنه يعفو عنك. 

ح ذلك. ٢  الت�أثّر ب�لقراآن الكريم واضح في البيت الثّ�لَث، نوضِّ

ل، ب�لفتحة عوض�ً عن الكسرة. أوَّ ٣  نعلّل جرَّ كلمة )َطْيبَة( في البيت ال�

٤  نُبيِّن الطّب�ق الوارد في البيت الح�دي عشر، ونذكر نوعه. 

  اللّغة وال�أسلوب
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القواعد

 اأسلوُب الّشرط

لن� اأمثلة المجموعة )اأ(، وجدن� اأّن كّلاً منه� يشتمل على اأداة شرط )اإْن، َمْن، َم�، متى، اأي،  اإذا ت�أمَّ
يّدخر،  )نحسن،  وفعل شرط  أّول،  ال� أمر  ال� بحدوث  الثّ�ني  أمر  ال� يشترط حدوث  اأينم�(،  حيثم�،مهم�، 
تراه�، تقطف�،  يعلْم، فسوف  )نُْتِقْن، يجْد،  تنفق، تكونوا(، وجواب شرط  تتَِّق،  تزرع�،  تفعلوا، تبصر، 
تنْل، تُِصْب، ُيدرْككْم(، وقد ج�ء كّل من )فعل الّشرط، وجوابه( مض�رعين مجزومين عدا المث�ل الّرابع 
)فسوف تراه�(، وقد تنّوعت علام�ُت جزِم كلٍّ منهم�، فمن سكوٍن، كم� في:)نحسْن، ننفْق( اإلى َحذِف 

عراب كم� في: )تزرع�، وتقطف�( اإلى حذِف حرف العلّة، كم� في: )تتَِّق(. نوِن ال�إ

    نقراأ اأمثلة المجموعتين ال�آتيتين:

رِط الجازمة اأدواُت الّشرط غير الجازمةاأدواُت الشَّ

١- ق�ل تع�لى:"١S  R    Q      P    O  NM  L  K- اإْن نُحسْن اإعم�َل العقِل، نُْتقْن َعَمَلن�. 

                            X  W  V   U  T  "              )النّس�ء: ٨٢(
فلاِس.  نف�ِق، يجْد كنزاً قبَل ال�إ ٢- لول� الحي�ُء له�َجني استعب�ُر٢- َمْن يّدخْر قبَل ال�إ

                 ولزرُت قبرِك والحبيُب ُيزاُر   )جرير(

٣- ق�ل تع�لى: " ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ".         

                                      )البقرة: ١٩٧(

٣- عِن النَّبيِّ -صلّى اللُّه عليِه وسلَّم ق�ل:"...، ف�إذا 

َسِمْعُتُم به، فلا َتْدُخلوا عليه".           )رواه مسلم(

٤- متى تبصِر القدَس العتيقَة مّرًة

فسوف تراه� العيُن حيُث تُديُره�     )تميم البرغوثي(

٤- لّم� ُزرتني اأكرمُتك.

٥- اأيَّ بذاٍر تزرع�، َتْقِطف� ِمن ثمرِه.

٦- حيثُم� َتتَِّق اللّه، َتنْل رض�ه. 

٧- مهم� تنفْق من وقٍت في التَّ�أمُّل، تُِصْب مبتغ�ك.

 ٨- ق�ل تع�لى:"ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ "

                                      )النّس�ء: ٧٨( 
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1
 

١- اأسلوب الّشرط: ترتيب اأمر على اآخر ب�أدوات تُسّمى اأدوات الّشرط، نحو: اإْن تُْعِرْض عن ذكِر ربِّك، 
َتَخسْر في الّدني� وال�آخرة. 

رط نوع�ن: ج�زمة، وغير ج�زمة. ٢- اأدوات الشَّ

٣- اأدوات الّشرط الج�زمة نوع�ن: اأحرف، واأسم�ء.

٤- من اأحرف الّشرط الج�زمة )اإْن(.

٥- اأسم�ء الّشرط الج�زمة نوع�ن:

اأ- م�، َمْن، َمهم�، اأّي.

ب- متى، اأينم�، اأّي�ن، اأّنى، حيثم� )هذه ظروف تتضّمن اأحي�نً� معنى الّشرط(. 

واإذا ت�أّملنــ� اأمثلــة المجموعــة )ب(، وجدنــ� اأنهــ� جمــٌل شــرطّية تتكــون مــن اأداة الّشــرط )لــو، لــول�، 
اإذا، لّمــ�(، وجملــة الّشــرط )ك�ن، الحيــ�ء، ســمعتم، زرتنــي(، وجملــة جــواب الّشــرط )وجــدوا، ه�جنــي، 
ل� تدخلــوا، اأكرمتــك(. ولــو دققنــ� النظــر لوجدن�همــ� غيــر مجزوميــن فــي فعــل الشــرط وفعــل جوابــه، وهــذا 

مــ� يســّمى ب�لّشــرط غيــر الجــ�زم، وهــذه ال�أدوات لــم تعمــل شــيئ�ً ل� فــي جملــة الّشــرط ول� فــي جوابــه. 

 
ؤال ال�آن: هل يجيء فعُل الّشرط المجزوم، اأو جواُبه، اأو كلاهم� على غيِر صورِة الُمض�رع؟  ؤال ال�آن: هل يجيء فعُل الّشرط المجزوم، اأو جواُبه، اأو كلاهم� على غيِر صورِة الُمض�رع؟   والسُّ   والسُّ

جابِة عن ذلَك، نتاأمَُّل ال�أمثلَة ال�آتيَة:    وللاإ

ل،  أوَّ أمثلـة الّسـ�بقة بيـَن مـ�ٍض ومـ�ٍض، كمـ� فـي المثـ�ل ال� ـرط وجوابِـه، فـي ال�  نلاحـظ تنـّوَع فعـِل الشَّ
ومضـ�رٍع ومـ�ٍض، كمـ� فـي المثـ�ل الثّ�نـي، ومـ�ٍض ومضـ�رٍع، كمـ� فـي المثـ�ِل الثّ�لـِث. 

أمثلة الثَّلاثة الّس�بقة، لوجْدن� الفعَل المض�رَع فيه� جميع�ً مجزوم�ً، اأّم� الم�ضي،  ولو دقَّقن� النَّظَر في ال�
رِط اأم جواب�ً له.  فهو مبنيٌّ في محلِّ جزٍم، سواٌء اأورَد فعلاً للشَّ

١  ق�َل رسوُل اللِّه -صلّى اللُّه عليِه وسلَّم: "َمْن ع�دى لي َولّي�ً َفَقْد اآَذنُْتُه بِ�لَْحْرِب...". )رواه البخ�ري(

٢  اإْن تحضْر غداً، رافْقُتَك في الّرحلة. 

٣  ومن ه�َب اأسب�َب المن�ي� َينْلَنه      واإْن يرَق اأسب�َب الّسم�ِء بُِسلَِّم           )زهير بن اأبي ُسلمى( 

- اأسلوب الّشرط: ترتيب اأمر على اآخر ب�أدوات تُسّمى اأدوات الّشرط، نحو: اإْن تُْعِرْض عن ذكِر ربِّك، 

  نستنتج: 
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التّدريبات

ال�أّول   التّدريب

رط، وفعله، وجوابه فيما ياأتي:   نُعيِّن اأداة الشَّ

١- ق�ل تع�لى: زب   "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,-   .  /  0  1  2  3     4  5رب
                                                                                         )البقرة: ١٠٦(

م� لجرٍح بمّيٍت اإيلاُم                                  )المتنبي( ٢- َمْن َيهْن َيسهِل الهواُن عليِه  

٣- اإْن َتُزْر ي�ف� تش�ِهْد مين�َءه�.

٤- ق�ل تع�لى: زب...UT     S  R  Q  P  O   N  M  L   ...رب
                                                                                       )البقرة: ١٩٨(

       نموذجان اإعرابّيان

١- ق�ل تع�لى: زب@  D  C  B  Aرب                                              )النس�ء: ١٢٣(
َمْن: اسم شرط، مبنيٌّ على الّسكون، في محّل رفع مبتداأ.

يعمْل: فعل الّشرط مجزوم، وعلامة جزمه الّسكون. والف�عل ضمير مستتر تقديره هو.
سوءًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظّ�هرة على اآخره.

ُيجَز: جواب الّشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلّة. ون�ئب الف�عل ضمير مستتر تقديره هو.

٢- ق�ل تع�لى: زب¿ ÅÄ Ã Â Á Àرب                       )اآل عمران: ١١٥(
أفعــ�ل الخمســة، والــواو  أنَّــه مــن ال� يفعلــوا: فعــل مضــ�رع مجــزوم، وعلامــة جزمــه حــذف النـّـون؛ ل�

ــكون، فــي محــلِّ رفــع ف�عــل.  )واو الجم�عــة(، ضميــر متَّصــل مبنــيٌّ علــى السُّ
عراب.  الفاء: حرف مبنيٌّ على الفتح، ل� محلَّ له من ال�إ

عراب.  كون، ل� محلَّ له من ال�إ لن: حرف نفي ونصب، مبنيٌّ على السُّ

أنّه من  ُيكفروه: )ُيْكَفروا( فعل مض�رع، مبنيٌّ للمجهول، منصوب، وعلامة نصبه حذف النّون؛ ل�
كون، في محلِّ رفع ن�ئب ف�عل. أفع�ل الخمسة، و)واو الجم�عة( ضمير متَّصل، مبنيٌّ على السُّ ال�

، في محلِّ نصب مفعول به ث�ٍن. مِّ والهاء: ضمير متَّصل، مبنيٌّ على الضَّ
رط. وجملة )فلن ُيْكَفروه( في محلِّ جزم جواب الشَّ
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  نقرا� البيَت ال�آتي، من معلَّقة زُهير بن اأبي ُسلمى، ثمَّ نجيب عّما يليه:

على َقوِمِه ُيسَتغَن عنُه وُيْذَمِم  وَمْن َيُك ذا فْضٍل َفَيْبخْل ِبَفضِلِه  

رِط وجواَبه.  ُد فعَل الشَّ اأ- ُنحدِّ

ب- ُنعلِّل جزم الفعلين: )يبخل، وُيذمم(. 

  نُعرُب ما تحته خطوط فيما ياأتي: 

١- ق�ل تع�لى: زب Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ     Ð  Ï  Î  Íرب     )الجن:١٣( 

٢- حيثم� َتِسْر في فلسطين، تُْعَجْب بطبيعته�. 

٣- اأيَّ كت�ٍب تقراأْ، ينفْعَك. 

ْم لس�نَك يسَتقْم بي�نُك. ٤- اإْن تُقوِّ

فلا تقنْع بم� دوَن النّجوِم                           )المتنّبي( ٥- اإذا غ�مرَت في شرٍف َمروٍم  

1

نَكتُب موضوع�ً من اإنش�ئن� في سّت فقرات، عن مسؤوليَّة الح�كم الّراعي اإزاء رعيته. 

التّعبيـر

نشاط

الثّاني   التّدريب

الثّالث   التّدريب

نرجع اإلى القراآن الكريم، ونستخرج عشر اآي�ت فيه� اأسلوب الشرط.
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علام ماضيًا وحاضرًا ال�إ

بين يدي النّّص

الَوحدُة الّثانية

٢
علاميَّة  س�ِت ال�إ علاُم اليوَم ب�هتم�م البشرية جمع�ء، اإذ ل� يك�د بلٌد يخلو من المؤسَّ يحظى ال�إ

ي�سيَّة، وال�جتم�عيَّة، وال�قتص�ديَّة، والثَّق�فيَّة، وغيره�.  ُعد السِّ الَّتي تهتمُّ بشؤونه على مختلف الصُّ

ر اأّدى  وء على الثَّورة المعلوم�تيَّة، وم� ص�َحَبه� من تطوُّ وفي هذا المق�ل تسليٌط للضَّ

العصر،  احتي�ج�ِت  تُلّبي  الَّتي  الحض�ريَّة  م�ِت  ب�لسِّ المتَِّسم  الجديد  علاِم  ال�إ اإلى ظهور 

حيث غدت فيه الّصورُة ن�طقًة حيَّة ُمعبِّرًة عن ال�أحداث في كلِّ زم�ٍن ومك�ن. 

فريق التّ�أليف
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علام ماضيًا وحاضرًا ال�إ
علاِم: معرفُة الّشيِء على حقيقته؛ اأي  ٌة ِمَن الجذر الثُّلاثيِّ )َعِلَم(، ومعنى ال�إ علاِم ُمشتقَّ كلمُة ال�إ

علاَم م�أخوٌذ من الِعْلم، وليَس ِمَن التَّعليم، واإْن ك�َن ثمَّ َمْن يرى اأنَّهم� َشْيٌء واحد، َبْيَد اأنَّ الَفْرَق  اأنَّ ال�إ

علاُم َخَبٌر ُينَشُر؛ لَيعلَم النّ�ُس به، اأّم� التَّعليُم  علاِم والتَّعليِم يتَّضُح اإذا عرفن� م�هيَّة كلٍّ منهم�؛ ف�ل�إ بين ال�إ

فهو اإخب�ٌر بِعلٍم يتعلَّمونه.

ذلَك  َيْخِدُم  ب�أسلوٍب  ُمعيَّن،  لَِهَدٍف  المتلّقي  اإلى  معلومٍة  اإيص�َل  يعني:  الع�مِّ  بمفهومه  علاُم  وال�إ

الَهَدف، وُيَتَوقَُّع ِمْنُه اأْن يؤثَِّر في الُمتلّقي، وُيغيَِّر ِمْن ُردوِد ِفْعِله، وكُلَّم� سم� الَهَدُف وال�أسلوب ك�َن 

علاُم ع�ِمَل بِن�ٍء ونهوٍض في الُمجتمع، واإلّ� ك�َن ع�ِمَل َهْدم. ال�إ

علاميَّة الُبدائيَّة الُمَتداَولَة ِمْن َقْبُل،  علاُم اليوَم الوس�ئَل ال�إ لََقْد ف�َق ال�إ

والوس�ئَط الَّتي ك�نت تحمله على اختلاِف اأنواِعه�، ف�أصبَح اإعلام�ً سريع�ً 

وِت، منقول�ً اإلى ال�آخرين، ومحمول�ً على اأجنحٍة اأسرَع ِمَن الَبْرق.  زاً ب�لّصورِة والصَّ ُمعزَّ

لتبليِغ الُجمهوِر  َمرِّ الُعصور، وضرورًة  أَمِم على  ال� ِمَن  ٍة  اأمَّ علاُم من مستلزم�ت كلِّ  ال�إ ولَّم� ك�ن 

ب�لحق�ئِق، والمعلوم�ِت والبي�ن�ِت، والقرارات، وال�أحك�م ذات العلاقة ب�لمجتمِع وقض�ي�ُه المصيريّة، 

لط�ت  السُّ بعد  فيه�،  الّرابعَة  ْلطَة  السُّ وَغدا  َوِل،  الدُّ اهتم�َم  ن�َل  فقْد  ْوليَّة؛  الدَّ راع�ِت  الصِّ في  ًة  وخ�صَّ

التَّشريعيَّة، والقض�ئيَّة، والتَّنفيذيَّة. 

لََقْد ك�نَِت الرُّسوُم والنُّصوُص المنقوشُة على الّشواِهِد الحجريَّة، 

أم�كِن  واِخِص في ال� اأو ُجدراِن الُكهوف، والمع�بِِد، والمداِفِن، والشَّ

الِجلديَِّة،  ق�ِع  والرِّ  ، الَبْرِديِّ َوَرِق  على  المكتوبُة  الرُّسوُم  اأِو  ة،  الع�مَّ

للاتِّص�ِل،  اأداًة  ب�أنواِعه�؛  الُخَطُب  اأِو  وغيره�،  الرَّقيقِة  والحج�رِة 

وكذلك  المجتمع،  في  والرَّعيَِّة  الح�ِكِم  بين  والتَّف�ُعِل  والتَّواصِل، 

عوِب  بيَن الطََّبق�ِت ال�جتم�عيَِّة المختلفِة فيه، كم� وجدن�ُه ِعْنَد الشُّ

غريِق، والّروم�ِن، والُفْرس، والَعَرب.  القديمِة ك�لفراعنة،وال�إ

نس�نيَّة، فكراً واأدواٍت، في َعْصِر النَّْهَضِة والتَّنويِر  ِر المجتمع�ِت ال�إ علاميُّ َمَع َتَطوُّ َر الجه�ُز ال�إ ثُمَّ َتَطوَّ

٢

   الّشـواخص: مفرده� شـ�خصة 
وهـي لوحـة تُرشـد النّـ�س اإلـى 
فـي  يرغبـون  التـي  أم�كـن  ال�

اإليهـ�. الوصـول 

  الَبرِدّي: نب�ت يصنُع منه الورق.

  المتداولة: الّرائجة.
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ًة في الِحَقِب ال�حتلاليَِّة ال�ستعم�ريَِّة الغربيَِّة المتت�بِعة، واْرَتَقْت تِْقني�تُه� في َعْصِر الثَّْورِة  في اأوروب�، وخ�صَّ

خب�ريَُّة المكتوبُة  لَه� المنشوراُت ال�إ علاُم في الَغْرِب ُخُطواتِِه ال�أولى بوس�ئَل ُبدائيٍَّة، ك�َن اأوَّ ن�عيَّة؛ اإْذ بداأ ال�إ الصِّ

صة له�.  ة الُمَخصَّ أم�كِن الع�مَّ بخطِّ اليد الَّتي تُغطّي اأبرَز اأخب�ِر المدينِة الواحدة، مْن ِخلاِل َتعليِقه� في ال�

رت ونَمْت اأس�ليُبه�،  حُف تظهُر في جميِع اأنح�ِء الع�لَم، وتطوَّ وبعَد ُظهوِر الَمط�بِع وانتش�ِره�، بداأِت الصُّ

س�ٍت اإعلاميٍَّة كبيرٍة  مِن اإلى مؤسَّ لَْت مَع الزَّ ة، ثُمَّ تحوَّ ِر الحي�ِة الع�مَّ واأشك�لُه�، وتِقني�تُه� الطِّب�عيَُّة تبع�ً لتطوُّ

و)اأسوشيتد  )رويترز(،  كوك�لِة  واستمراِره�،  لبق�ئِه�  اأس�سّي�ً  َشْرط�ً  بينه�  فيم�  التَّن�فُُس  وص�ر  ُبلدانِه�،  في 

علاميََّة، والنَّْشَر الُمتواِصَل،  برس(، و)يونيتد برس(، وغيِره�، وك�نَِت الغ�يُة ِمْن هذِه الوك�ل�ِت التَّغطيَة ال�إ

، وِمْن َثمَّ ص�رْت تضطِلُع ببن�ِء علاق�ٍت ثق�فيٍَّة، واجتم�عيٍَّة،  ْولِيِّ اأِي الع�مِّ الَمحلِّيِّ والدَّ وتقديَم البي�ن�ِت للرَّ

َوِل، وتؤثُِّر فيه� ت�أثيراً كبيراً. أفراِد والمجتمع�ِت والدُّ وسي�سيٍَّة، واقتص�ديٍَّة بيَن ال�

الميداِن  ُمْعَتَرِك  اإلى  الجديدِة  علاِم  ال�إ وس�ئِل  ودخوِل  الح�ِضِر،  الَعْصِر  في  الحي�ِة  ِر  لَتَطوُّ ونََظراً 

ح�فُة المقروءُة، والمرئيَُّة،  ، ازدهرِت الصَّ علاميِّ تِب�ع�ً ك�لِمْذي�ِع، والتِّلف�ِز، ووس�ئِل التَّواُصِل ال�جتم�عيِّ ال�إ

، وُسنَّْت له� القوانيُن الَّتي َتْحُكُم َعَمَله� َوْفَق اأنِْظَمِة  والمسموعة، في الُبلداِن الغربيَِّة وفي الَمْشِرِق العربيِّ

َوِل وتشريع�تِه�.  تلَك الدُّ

لَْت اإلى ضرورٍة  علاِميَُّة على هذا الَقْدِر ِمَن التَّ�أثيِر في ُصنّ�ِع الَقرار؛ فقْد تحوَّ سُة ال�إ ولَّم� ك�نَِت المؤسَّ

س�ٍت، وَتْخِفُضهْم،  حي�تيٍَّة ل� ِغنًى عْنه� في المجتمع�ِت الُمع�ِصَرة، حيُث ص�رْت َتْرَفُع اأْشخ�ص�ً ومؤسَّ

لة. ِضْمَن شروٍط وُرًؤى ُمتحوِّ

علاِم الجديد في القرِن الواحد والِعشرين، بمج�ل�تِه: المقروءِة، والمرئيَِّة،  وَمَع انتش�ِر تِكنولوجي� ال�إ

لكترونّية، وشيوع  ِر وس�ئِل ال�تِّص�ِل الّسلكّية واللاسلكّية، وازده�ر شبكة التّواصل ال�إ والمسموعِة، وَتطوُّ

تحّول  الّذكّية؛  والهواتف  الح�سوبّية،  ألواح  ال� ن�عيَّة، وظهور  الصِّ أقم�ر  ال� عبر  الّسريعة  ال�تّص�ل  اأجهزة 

أربعة، وفي  اإِْذ بِْتن� نعلُم م� يقع من حوادَث فور وقوِعه� في جه�ت الع�لم ال� اإلى قرية صغيرة؛  الع�لم 

الفض�ء الكونّي الرَّحيب خلال ثواٍن. 

عب  علام الُحرُّ من خدمٍة جليلٍة في نقل مظ�لم الشَّ َمُه ال�إ واإنَّه ل� يخفى على الق�صي والّداني م� قدَّ

علام! تلك الَّتي م� ع�دت  الفلسطينيِّ اإلى كلِّ اأحرار الع�لَم، فم� اأكثر جرائم ال�حتلال الَّتي فضحه� ال�إ

٢
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تخفى على اأحد، وللِّه درُّ شعِبن� الَّذي يتجرَّع الم�آسي صب�َح مس�ء!   

فَكْم من صورة َتْعِدُل األَف كلمة، قْد َحَمَلْت ووثََّقْت مشهَد قتٍل، اأو قْمٍع، اأو هْدٍم، اأو حْرق،   

ف�أْكِرْم به من  ثب�ته،  َتنْل من  اأو ُممتلك�ته، فلم  الُمْحَتِسب،  الُمرابط  الّص�بر  الفلسطينيِّ  بحّق شعِبن� 

نس�نيَّة، وعزم  صرار والعزيمة اأم�م محتلٍّ َفَقَد اأسب�ب ال�إ شعٍب، م� زال ق�بِض�ً على َجْمر التَّحّدي وال�إ

  ! َجر والبشر والحجر! ف�أْقِبْح به من محتلٍّ على التّنكيل ب�لشَّ

مـ�ِن والمـك�ِن، ومـ� عـ�دِت الفواصـل  علاميَّـُة حـدوَد الزَّ سـ�ُت ال�إ وهكـذا، فقـْد تخطَّـِت المؤسَّ

الجغرافّيـة، والحـدوُد الطّبيعيـُة، والفـوارُق الّزمنّيـُة ح�ئـلاً دون 

الثّق�فـ�ِت  وطقـوِس  أفـك�ِر،  وال� ـوِر،  والصُّ ال�أخبـ�ِر،  انتشـ�ر 

الجديـدة؛  والق�نونّيـة  ال�أخلاقّيـة،  الّضوابـط  لوضـِع  ُملّحـًة  الح�جـُة  فقـد صـ�رِت  وعليـه  المختلفـة، 

علامـّي اله�ئـل، ولحم�يـِة حّريّـِة ال�أشـخ�ِص والجم�عـ�ِت والمجتمعـ�ِت  للتّحكّـم فـي سـيِل التّدفّـِق ال�إ

لكترونّيِة المختلفة،  نسـ�نّيِة من فيروسـ�ِت نقِل المعلوم�ِت التّخريبّيِة، والبرامِج الهّدامة، والجرائِم ال�إ ال�إ

دًة اسـتقراَره�.  نسـ�نّيِة ُمهـدِّ التـي راحـت َتتفّشـى فـي المجتمعـ�ِت ال�إ

  طقوِس الثّق�ف�ِت: اأشك�ل الثّق�ف�ت. 

٢
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علام لغًة، واصطلاح�ً. ١  نعرِّف ال�إ

علام والتّعليم. ٢  نُوازُن بين ال�إ

أنب�ء الع�لمّية، والعربّية، نعّدد ثلاث�ً منه� سوى المذكورة في النّّص. ٣  تعّددت وك�ل�ت ال�

٤  نعّدد وس�ئل ال�تّص�ل والتّواصل بين الّشعوب قديم�ً.

علام الّسلطة الّرابعة، فم� الّسلط�ت الثّلاث ال�أخرى؟ ٥  يعدُّ ال�إ

علام اله�دف ب�لُمتلّقي، فكيف يكون ذلك؟ ١  ُيعنى ال�إ

علام ع�لمّي�ً. ٢  نبّين اأثر ظهور المط�بع وانتش�ره� في ال�إ

٣  ُيمثّل ال�تص�ل والتّواصل في القرن الواحد والعشرين ثورًة معلوم�تّية على م� سبقه� من وس�ئل، 

      نُوّضح ذلك.

علام الحرِّ دوٌر في خدمة القضّية الفلسطينّية، نبّين هذا الّدور. ٤  للاإ

٥ نُعلّل م� ي�أتي:

علامّية ضرورة حي�تّية. اأ ـ اأصبحت المؤّسسة ال�إ

للّتحّكم في سيِل  الجديدة؛  والق�نونّية  خلاقّية،  ال�أ الّضوابط  لوضِع  ُملّحة  الح�جُة  ـ ص�رِت  ب 

علامّي اله�ئل. الّتدّفِق ال�إ

ج- ص�ر الع�لم اليوم قريًة صغيرة.

آتيتين: ٦  نبّين دل�لة كّل من الجملتين ال�

م�ِن والمك�ِن. علاميَُّة حدوَد الزَّ س�ُت ال�إ ِت المؤسَّ اأـ   فَكْم من صورة َتْعِدُل األَف كلمة.  بـ  تخطَّ

 الَفْهم وال�ستيعاب

 التّحليل والمناقشة

٢
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 اللّغة وال�أسلوب

١   نفّرق في المعنى بين الكلم�ت المخطوط تحته�:

علاُم ع�ِمُل ِبن�ٍء ونهوٍض في الُمجتمع.  اأ- ال�إ

ب- َتوّلى المح�مي مهّمة اإعلام المّتهم بتهمته.

علام في المن�سب�ت الّرسمّية. ج- ُترَفُع ال�أ

علام المؤّنثة من الصرف. د- ُتمَنُع ال�أ

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

اأ ـ للكشف عن كلمة )تضطِلُع(  في المعجم الوسيط، نعود للفعل:

اأ- طلع .        ب- ضلع.           جـ- اأطلع.          د- اأضلع. 

ب- معنى الّزي�دة في الفعل )يتجرَّع( في جملة: )يتجرَّع الم�آسي صب�َح مس�ء(:

اأ- التّظ�هر.     ب- التّدّرج.          جـ- الّصيرورة.     د- الُمط�وعة.

٣  نبّين المعنى الّصرفي لكّل من المفردات المخطوط تحته�: 

علاُم بمفهومه الع�مِّ يعني، اإيص�َل معلومٍة اإلى المتلّقي.  اأ- وال�إ

زًا ، ومحمولً� على اأجنحٍة اأسرَع ِمَن الَبْرق.   ب- ف�أصبَح اإعلامً� سريعً� ُمعزَّ

علاميِّ ِتب�عً� ك�لِمْذي�ِع، والتِّلف�ِز.  علاِم الجديدُة اإلى ُمْعَتَرِك الميداِن ال�إ ج- دخلت وس�ئُل ال�إ
 

٢
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    ثانيًا: التّعّجب

القواعد

ـِ !  التّعّجُب بصيغَتي: ما اأفَعَل، واأْفِعْل ب

  نقراأ ال�أمثلة ال�آتية:

ب- اأفعْل بـ!اأ- ما اأفعَل!

! !١- م� اأبشَع جرائَم الُمحتلِّ ١- اأْبِشْع بجرائِم الُمحتلِّ

٢- اأْعِظْم بَِزلَزلِة الّس�عِة!٢- م� اأْعَظَم زلزلَة الّس�عِة!

٣- اأْشِدْد بِحَوِر عيوِن المه�!٣- م� اأشدَّ َحَوَر عيوِن المه�!

فِق! فِق! ٤- م� اأجمَل ُحْمرَة الشَّ ٤- اأْجِمْل بُِحْمَرِة الشَّ

٥- اأقِبْح ب�ألّ� يتّعَظ الظّ�لُم!٥- م� اأقبَح األّ� يتّعَظ الظّ�لُم!

٦- اأْجِمْل ب�أْن تكوَن ِفَلْسطيُن ُحّرًة! ٦- م� اأجمَل اأن تكوَن ِفَلْسطيُن حّرًة!

اإذا ت�أّملن� المث�َل ال�أوَل، في المجموعتيِن )اأ( و)ب(، وجدن� اأّن التّعّجَب من بش�عة جرائِم ال�حتلال، 

في  ال�أولى  ف�لجملُة  بـِ(،  واأفعْل  اأفَعَل،  )م�  وزن  على  وهم�  بـِ(،  واأبشْع  اأبشَع،  )م�  بصيغتي:  وقَع  قد 

!(؛ تتكون من: م� التّعّجبّية وهي اسم تعّجب مبنّي، في محل  المجموعة ال�أولى )م� اأبشَع جرائَم الُمحتلِّ

ب منه )جرائَم( الّذي  رفع مبتداأ، وفعِل التّعّجب )اأبشَع( المبنّي على الفتح، وف�عله مستتر وجوب�ً، والُمتعجَّ

(، في محل رفِع خبر المبتداأ )م�(.  ج�ء مفعول�ً به منصوب�ً، والجملة الفعلّية )اأبشَع جرائَم الُمحتلِّ

اأم� الجملة ال�أولى في المجموعة الث�نية، )اأبشْع بجرائِم الُمحتّل!(، فتتكّون من: فعِل التّعّجب )اأْبِشْع 

بـِ( الم�ضي الّذي ج�ء على صيغة ال�أمر، وحرِف الجّر الّزائد )بـِ(، والمتعّجِب منه )جرائِم(، المجرور 

بـِ(، هم� صيغت�  واأفعْل  اأْفَعَل،  التّعّجب )م�  الّصيغت�ن من  اأنّه ف�عل، وه�ت�ن  على  المرفوع محلاً  لفظ�ً، 

التّعّجب القي�سّي. 

ب به�تين الصيغتين )م� اأْفَعَل، واأفعْل بـ( شروٌط، وهي اأن يكون الفعُل ثلاثّي�ً،  ولصي�غة فعِل التّعجُّ

وت�ّم�ً )غير ن�قٍص(، وُمَتصّرف�ً )غير ج�مٍد(، وق�بلاً للتف�وت، وُمثبت�ً )غير منفّي(، ومبنّي�ً للمعلوِم، )وغير دالٍّ 

٢
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  فائدة نحوية

   هن�َك صيٌغ سم�عّية تفيُد التّعّجَب، منه�: للِّه َدرُّ خ�لٍد ف�رس�ً!

على عيٍب، اأو لون(، وليس الوصُف منه على وزِن اأفعِل الذي مؤنّثه فعلاء، وهذا م� ينطبُق على الفعل في 

المث�لين ال�أول والث�ني من المجموعتين )اأ( و)ب(. 

أمثلَة )٣- ٦(، في المجموعتين )اأ( و)ب(، وجدن� اأفع�له� لم تستوِف شروط صي�غة فعل  واإذا ت�أّملن� ال�

التّعّجب على صيغتي )م� اأْفَعَل، واأفِعْل بـِ(، ففي المث�ل الثّ�لث ي�أتي الوصف على وزن اأفعل الذي مؤنثه 

فعلاء )اأحور، حوراء(، وفي المث�ل الّرابع اأيض�ً ي�أتي الوصف منه على وزن اأفعل الذي مؤنثه فعلاء )اأحمر، 

حمراء(، اأم� في المث�ل الخ�مس، فج�ء الفعل )يتّعظ( من فعل غير ثلاثي )اتّعظ(، وج�ء منفي�ً اأيض�ً، وفي 

المث�ل الّس�دس ج�ء الفعل )تكون( ن�قص�ً؛ ولذلك جئن� بصيغتي )م� اأْفَعَل، واأفِعْل بـِ(  من فعٍل من�سب 

، اأجمَل، اأقبَح(، ثم اأتبعن�ه بمصدر الفعل المراد التّعّجب منه )َحَوَر، ُحْمرة،  ومستوٍف للّشروط: )اأشدَّ

اأن  األّ� يتّعَظ، اأن تكون(، اأّم� الج�مد، مثل: عسى، وغير الق�بِل للتّف�وت، مثل: م�َت، وفِنَي، فلا يمكن 

التّعّجب منهم�.   

  نستنتج: 

١- التّعّجب: صيغٌة دالٌّة على ال�نفع�ل الّذي يظهرُه المتكلّم حي�َل شيٍء م� بصيغِة )م� اأفعَل!(، 

نحو: م� اأطيَب رائحَة العنبِر! اأو بصيغِة )اأْفِعْل بـِ!(، نحو: اأكِرْم بعنترَة ف�رس�ً!، وهذا التّعّجب 

بصيغتيه ُيسّمى التّعّجب القي�سّي.

٢- لصي�غة فعِل التّعّجِب على ه�تين الّصيغتين شروط يجب توافره� في فعل التّعّجب، وهي 

للتف�وت، وت�ّم�ً، ومثبت�ً، وليس  للمعلوم، وق�بلاً  اأن يكون: ثلاثّي�ً، ومتصّرف�ً، ومبنّي�ً 

الوصف منه على اأفعل الّذي مؤنّثه فعلاء، وغير دالٍّ على لوٍن اأو عيٍب. 

٣- للتّعّجب مّم� لْم يستوِف الّشروط، ن�أتي بوصف على وزن )اأفعل( من فعل من�سب 

مستوٍف للّشروط )اأشّد، اأجمل(، ثّم نتبعه بمصدر الفعل المراد التّعّجب منه، مثل: 

م� اأشدَّ ُحمرَة الورِد!

٤- ل� يمكن التعّجب من الفعل غير الق�بل للتّف�وت، والفعل الج�مد.

٢
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ب منه، في كل� مما ياأتي:   نُعّين اأركان التّعّجب: ال�أداة، وفعل التّعّجب، والُمتعجَّ

١- لكلِّ م� يؤذي واإْن قلَّ األْم         م� اأطوَل اللّيَل على َمْن لم ينْم!             )اأبو العت�هية( 

ولكنّهم في الن�ئب�ت قليُل!       )علّي بن اأبي ط�لب( خواَن حيَن َتعّدهم   ٢- فم� اأكثَر ال�إ

٣- م� اأعجَل الَخلَق في نيِل المنى!

أّوليَن صف�ًء، وصدق�ً! ٤- اأجِدْر ب�ل�

التّدريبات

ال�أّول   التّدريب

       نموذج اإعرابيٌّ

ما اأسهل النّحَو، اإْن صدقِت النّوايا.

ما: نكرة ت�ّمة بمعنى شيء عظيم، اسم تعّجب، مبني على الّسكون، في محّل رفع مبتداأ.

اأسهل: فعل م�ٍض مبنيٌّ على الفتح. والف�عل ضمير مستتر وجوب�ً تقديره هو.

النّحَو: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظّ�هرة. والجملة الفعلّية في محّل رفع خبر المبتداأ.

٢
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الثّاني   التّدريب

 نتعّجُب بجمٍل مفيدة من كّل مما ياأتي:

. ١- ُزرقة الّسم�ء:     

. ٢- ُهزال المريض:   

. ٣- تدحرج الكرة:   

. ٤- سواد الّليل:      

. ٥- اختص�ر الكت�ب: 

الثّالث   التّدريب

  نذكر نوع )ما( في الجمل ال�آتية، ثُمَّ نضع علامة الترقيم المناسبة لكّل منها:

علامة التّرقم نوع ماالجملة

١- م� اأشدَّ حرَّ الّرمض�ء

٢- م� حمَلَك على تجّشِم هذه الصع�ب 

٣- ق�ل تع�لى: زبڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇڇ رب )النّحل ٩٦( 

٤- م� تّدخْر في صب�ك، ينفْعَك في َهَرِمك 

الّرابع   التّدريب

  نعرب ما تحته خطوط في كّل مما ياأتي:

    ١- ق�ل تع�لى:"ک  ک      گ    گ  "                                                 )عبس:١٧(

     ٢- اأخلْق بذي الّصبِر اأن َيحظى بح�جته      ومدمِن القرع للاأبواب اأن يلج�!   )محمد بن بشير الخ�رجي(

    ٣- ولَْدن� بني الَعنق�ِء واْبَنــــــْي ُمحـــــرٍِّق       ف�أكِرم بن� خ�ل�ً واأكِرْم بن� اْبَنم�!        )حّس�ن بن ث�بت(

٢
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  بحُر الرََّجز

آتي تقطيع�ً عروضّي�ً؛ لنقَف على صور تفعيلات بحر الّرجز، وعدِده�:  نقطّع البيت ال�

 ل�َخْيَر فيَمْن َكفَّ َعنّ� َشرَّهُ        اإِْن َك�َن ل� ُيْرجى لَِيْوٍم َخْيُرُه

ِمْن َخْي ُر هو ُير جى ِل يواإِْن ك� َن ل� //ن� َشْر َر هو َمْن َكْف َف َعْن ل� َخْي َر في

- - ٮ -- - ٮ -- - ٮ -//- - ٮ -- - ٮ -- - ٮ -

ُمْسَتْفِعلُْنُمْسَتْفِعلُْنُمْسَتْفِعلُْن//ُمْسَتْفِعلُْنُمْسَتْفِعلُْنُمْسَتْفِعلُْن

وبعد تقطيع البيت الّس�بق عروضّي�ً، تبّين لن� اأّن مجموَع تفعيلاِت بحِر الّرجز سّت تفعيلاٍت، على صورة 

)ُمْسَتْفِعلُْن(، في كّل شطٍر ثلاُث تفعيلاٍت. 

هذا في ح�ل مجيء تفعيلاتِه اأصلية؛ اأي عندم� ت�أتي التّفعيلاُت َسليمة من غيِر زي�دٍة اأو نقص�ٍن على 

صورِة )ُمْسَتْفِعلُْن(، ولن� اأن نتس�ءل هن�: هل ت�أتي تفعيلة )ُمْسَتْفِعلُْن( في الّرجز على غير هذه الّصورة ال�أصلية؟ 

  ولمعرفة الجواب، نقّطع ال�أبيات ال�آتية:

  وم� الّصب� بم�نٍع من الِحج�             بْل ُهَو في الّشيِخ يكوُن والَفتى

ُن َوْل َف تىَشْي ِخ َي كو َبْل هـُ َو ِفْش //ِم نَْل ِح ج�ِب م� ِن ِعْن َو مْص ِص ب� 

ٮ - ٮ -- ٮ ٮ -- ٮ ٮ -//ٮ - ٮ -ٮ - ٮ -ٮ - ٮ -

ُمَتْفِعلُْنُمْسَتِعلُْنُمْسَتِعلُْن//ُمَتْفِعلُنُمَتفِعلُْنُمَتْفِعلُْن

نلاحُظ بعد تقطيع البيِت الّس�بق، اأنَّ تفعيلَة )ُمسَتْفِعلُْن( قد ج�ءْت على صورتين مغ�يرتين:

   ال�أولى: )ُمَتْفِعلُْن ٮ - ٮ -(، والثّانية: )ُمْسَتِعلُْن - ٮ ٮ -(. 

      الَعروض

)معروف الرص�في(

٢
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َمْن ذا ُيداوي الَقْلَب ِمْن داِء الهوى     اإِْذ ل� َدواَء لِْلهوى َموجوُد 
                                                                                           )ابن عبد ربّه(

َمْو جو دوَء لِْل هـ وىاإِْذ ل� َد وا//دا ئِْل هـ وىِوْل َقْل َب ِمنَمْن ذا ُي دا

- - -ٮ - ٮ -- - ٮ -//- - ٮ -- - ٮ -- - ٮ -

ُمْسَتْفِعْلُمَتْفِعلُْنُمْسَتْفِعلُْن//ُمْسَتْفِعلُْنُمْسَتْفِعلُْنُمْسَتْفِعلُْن

وبعد تقطيع البيت الّس�بق، نلاحظ ورود صورة ث�لثة للتفعيلة ال�أصلية )ُمْسَتْفِعلُْن(، وهي تفعيلُة )ُمْسَتْفِعْل(.

                  الخيُر والّشُر به� اأزواُج            لذا نت�ٌج ولذا نت�جُ  )اأبو العت�هية(

ِن ت� جوُجْن َو ِل ذاِل ذا ِن ت�//اأْز وا جوَشْر ُر ِب ه�اأْل خي ُر وْش

ٮ - -- ٮ ٮ - ٮ - ٮ -//- - -- ٮ ٮ - - - ٮ -

ُمَتْفِعْلُمْسَتِعلُْنُمَتْفِعلُْن//ُمْسَتْفِعْلُمْسَتِعلُْنُمْسَتْفِعلُْن

وبعَد تقطيع البيت الّس�بق، بدْت صورة رابعة لتفعيلة )ُمْسَتْفِعلُْن(، وهي: )ُمَتْفِعْل ٮ - -(.

٢
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التّدريبات

ال�أّول   التّدريب

  نقراأ ال�أبيات ال�آتية، ثّم نقّطعها عروضيًا، ونكتب تفعيلاتها:

أندلسي( ١- الجسُم ِمْنه� ُمْسَتريٌح س�لِـــــمٌ   َوالَقْلُب ِمنّي ج�ِهٌد َمْجهـــــــــوُد                )ابن عبد ربّه ال�

)اأبو العت�هية( أْرِض ل� ُيْغنيكـــــــ�    ٢- اإْن ك�َن ل� ُيْغنيَك م� َيْكفيك�    َفُكلُّ م� في ال�

٣- لكلِّ م� ُيؤذي واإْن َقلَّ األَـــــمْ   م� اأطوَل اللّيَل على َمْن لَْم َيَنْم!                         )اأبو العت�هية(

الثّاني   التّدريب

 نقراأ ال�أبيات ال�آتية، ثُمَّ نقّطعها، ونبّيُن ما جاَء منها على بحِر الرّجِز:

١- في َمْدَخِل الَحْمراِء ك�َن لق�ؤنــ�    م� اأطيَب اللّقي� بلا ميعـــ�ِد!      )نزار قّب�ني(

٢- وَمن لم يع�نِْقـــه شــوُق الحيــــ�ة    تبّخر في جّوهـــــ� وانــــدثـــر                   )اأبو الق�سم الّش�بي(

٣- اأرى اللّي�لي اأسرعْت في نْقضي   اأَخْذَن َبعضي َوَتَرْكَن َبْعضي                   )ال�أغلب الِعجلي(

نستنتج:  

١- بحر الّرجز )التّ�م( يتكّون من تفعيلة )ُمْسَتْفِعلُْن( مكّررة سّت مّرات. 

٢- التّفعيلة ال�أصلية لبحر الّرجز )ُمْسَتْفِعلُْن - - ٮ -(. 

٣- هن�ك صور اأخرى لتفعيلة )ُمْسَتْفِعلُْن(، وهي:

 اأ- ُمْسَتِعُلْن )- ٮ ٮ -(.    ب- ُمْسَتْفعْل )- - -(.

 ج- ُمَتْفِعُلْن )ٮ - ٮ -(.    د- ُمَتْفِعْل )ٮ - -(. )ل� ترد اإل� في العروض اأو الضرب(

٤- ِمفت�ُح بحر الّرجز: في اأْبُحِر ال�أرج�ِز َبحٌر َيْسُهُل   ُمْسَتْفِعلُْن ُمْسَتْفِعلُْن ُمْسَتْفِعلُْن.

٢



٢9

الثّالث   التّدريب

 نملا� الفراَغ بكلمة من الكلمتين المحصورتين بعد كّل بيٍت، بما يستقيم مع وزن البيت:

١- اأخت�ُه ل� تْبكي على دي�ِرن�          ف�لتّربُة  في انتظ�رن�        )اأبو سلمى(

)الّسمراُء، الّرملّيُة(   

وتنجلي عنهْم غي�ب�ُت الكرى             )خ�لد بن الوليد( ٢- عنَد  َيْحَمُد القوُم الّسرى 

)الّصب�ِح، الظّهيرة(   

نكتب مق�ل�ً من سبِع فقرات، مستفيدين من قوله تع�لى: زب/  0  1  2     3  4  5  

 6   7  8  9  :     ;  >  =  <  ?رب                        )الحجرات: ٦(

التّعبيـر

نكتب مق�ل�ً من سبِع فقرات، مستفيدين من قوله تع�لى: 

٢
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الَوحدُة الّثالثة

نماذُج من َوصايا الَعَرِب َوِحَكِمهم َواأْمثالِهم

بين يدي النّّص

3

١-الوصّية: م� يتقدُم به الّشخُص الموصي اإلى غيِره، من ولده، اأو اأهِل بيته، اأو عشيرته، يحثُّه على 

   العمِل بمقتضى م� وّص�ه به، وغ�لب�ً م� تتضّمُن الوصيُة وعظ�ً ونُصح�ً للموصى له. 

أداة التي  أربعة، وهي: الموصي، والموصى له، والوصّية، ثّم الوسيلة اأو ال� وللوصّية عن�صره� ال�

حملِت الوصّية )خط�ٌب شفهّي، اأو مكتوب(. 

٢- الِحكمة: قوٌل بليٌغ ص�ِدٌر عّمن اأوتَي حظّ�ً وافراً من تج�ِرب الحي�ِة التي اأّهلْتُه لُحْسِن التّصّرِف، 

أموِر في نِص�بِه�.  ووضِع ال�

الن�ُس في مواقف حي�تّية  ُده  ُيردِّ ُيَعبُِّر عن موقٍف معّيٍن،  بليٌغ،  ٣- الَمثل: تعبيٌر موجٌز، 

أّول الّذي قيَل فيه.   مم�ثلة للموقف ال�
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3

اأول�ً- الوصّية:
          اأمٌّ توصي ابَنها المسافر

عن ال�أصمعّي ق�ل: سمعُت اأعرابيًة توصي ابنه�، وقد اأراد َسفراً ، فق�لت له:

اللّه  اأس�أُل  واأن�  نصيحتي،  ْض  ومحِّ وصّيتي،  احفْظ  ُبنّي،  "ي� 

توفيَقه لك؛ ف�إنَّ قليَل توفيقه لك اأجدى عليك من كثير نُصحي.

نّه� تزرع الّضغ�ئن،  ي� ُبنّي، اأوصيك بتقوى اللّه، واإيّ�َك والنّم�ئَم؛ ف�إ

وتُنبُت الّشح�ئن، وتفّرق بين المحّبين.

ي� ُبنّي، اإيّ�ك والبخَل بم�لك، والجوَد بِعرِضك، والبذَل لديِنك؛ 

بل كُْن بم�لَِك جواداً ، ولِعرِضَك ص�ئن�ً، ولدينك موقي�ً.

َمثِّْل لنفسك م� تستحسنه من غيرك مث�ل�ً، ثم اتّخْذه  ي� ُبنّي، 

اإم�م�ً، وانظْر اإلى م� كرهَته لغيرك، ف�ْجَتِنْبُه، َوَدْعُه.

اأّن َمن جمع بين الحي�ء والّسخ�ء؛ فقد استج�َد الُحلَّة  ُبنّي،  واعلم ي� 

اإزاَره� ورداَءه�". ثم اأنش�أْت تقول:

ص�ِف الكراَم وكُْن لِعرضك ص�ئن�ً         واعلْم ب�أنَّ اأخ� الحف�ظ اأخوَك

ذا افتقرَت اإليهــــــُم رفضــوَك                  النّ�س م� استغنيَت اأنت اأخوُهـــُم         ف�إ

أم�لي ، ج٢/ ص:٧٩(                                     )اأبو علّي الق�لي: ال�

ثانيًا- الِحكَمة:
                       من ِحَكِم بّشارِ بن برٍد

َصديَقـــَك لَْم َتْلَق الّــذي ل�َ تُعـ�تُبْه أمـــوِر ُمعــ�تِبـــ�ً  اإذا كُْنــَت في كُــلِّ ال�

ًة َوُمجـــــ�نُِبـــْه ــُه      ُمقــ�ِرُف َذنْـــٍب َمــــرَّ نَـّ َفِعْش واِحـداً اأْو ِصـــْل اأخــــ�َك ف�إ

اإِذا اأنَْت لَْم تْشرْب ِمراراً على الَقذى      ظمئَت واأيُّ النّ�ِس تصفو مشـــ�ربـُْه

  النّم�ئم: مفرده� النّميمة ِذْكُر النّ�س 
    ب�لّسوء. 

  الّضغ�ئن: مفرده� ضغينة، وهي
   الِحقد.

  الّشح�ئن: مفرده� الّشحن�ء، وهي
   العداوة. 

ض نصيحتي: ُخذ خ�لَصه�.    َمحِّ

   الُحلّة: الّرداء.

   مق�رُف َذنٍب: مرتكُب.
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ثالثًا- الَمثل:
1- اإْن ُكنَت ريحًا، فقْد ل�قيَت اإعصارًا

عص�ُر ريٌح تهبُّ شديدًة فيم� بين الّسم�ِء وال�أرِض.  ق�ل اأبو ُعبيدة: ال�إ

 . ُيضرُب هذا المثُل للُمِدلِّ بنفسِه، اإذا ُصِلَي بمن هو اأدهى منه، واأشدُّ

أمث�ل للميدانّي، ج١، ص٣٠(                     )مجمُع ال�

٢- َرَجَع ِبُخّفْي ُحَنْيٍن

ق�َل اأبو ُعبيٍد: اأصلُُه اأّن ُحنين�ً ك�َن اإسك�ف�ً من اأهِل الحيرِة، ف�أراَد اأعرابيٌّ شراَء ُخّفيِن ِمنُه، ف�ختلف�، 

، ودخَل الّصحراَء، ذهَب حنيٌن مسرع�ً  ، فلّم� ارَتحَل ال�أعرابيُّ وغِضَب حنيٌن، واأضمَر الّشرَّ للاأعرابيِّ

أّوِل، ثّم َكَمَن.  ، َوَوضَع ال�آخَر بعيداً عن ال� ُمْخَتفي�ً، ووضَع اأحَد الُخّفيِن في طريِق ال�أعرابيِّ

أّوِل، ق�ل: م� اأشَبَه هذا بخفِّ ُحنيٍن! ولو ك�ن معُه ال�آخُر؛ ل�أخذتهم�، ولّم�  فلّم� مرَّ ال�أعرابيُّ ب�ل�

أّول، فخرَج ُحنيٌن من مكمنِه،  انتهى اإلى ال�آخِر، نَزَل عن راحلِته، واأخذه، وترَك الّراحلة، وع�َد لي�أتَي ب�ل�

واست�َق الراحلَة بم� عليه�، فرجع ال�أعرابيُّ ب�لخّفين، ولم َيِجِد الّراحلة. َفَذهَب اإلى قومه، فق�لوا له: 

بم�ذا رجعَت اإلين�؟ فق�َل: "رجعُت بُِخّفْي ُحنيٍن"، فذهَب مثلاً عند الرجوِع ب�لحقير، وترِك العظيِم 

الخطير.  

أمث�ل للميداني، ج١، والُمفرد الَعلم في رسِم القلم، لله�شمي(               )َمجمُع ال�

3- َقَطَعْت َجهيزُة قوَل كلِّ خطيٍب

قيَل: اإنَّ اأْصَلُه اأنَّ قوم�ً اجتمعوا َيخُطبوَن في َحّييِن، قتَل اأحُدهم� من ال�آخر رجلاً، ويس�ألوَن اأن 

َية، َفَبين� هم في ذلك، اإذ ج�ءْت اأَمٌة ُيق�ُل له� )جهيزُة(، فق�لت: اإّن الق�تَل قد َظِفَر به بعُض  يرَضوا ب�لدِّ

اأولي�ِء المقتول، فقتلوه. 

فق�لوا عند ذلك: "قطعْت جهيزُة قوَل كلِّ خطيٍب"؛ اأي قد اسُتغنَي عن الُخَطِب. 

أمث�ل للميداني، ج٢، ص ٩١(                  )مجمع ال�

   الُمِدّل: المتقّوي على غيره.
  ُصِلَي: جوبَِه. 
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١  نبّين سبب توجيه الوصية غ�لب�ً من الوالدين للاأبن�ء، ومن الُمقيم للُمرَتِحل. 

أمُّ ابَنه� من النّم�ئم؟ ٢  لَم حّذرت ال�

٣  نبّيُن عواقَب مؤاخذة الّصديق على كّل صغيرٍة وكبيرة. 

أّول.  ٤  نذكُر الموقف الذي ُيق�ل فيه المثل ال�

٥  م� الحيلُة الّتي لج�أ اإليه� ُحنيٌن ل�أخذ الجمل؟ 

أمُّ في بيت الّشعر: ١ نستخلُص الحكمة  الّتي اأوردته� ال�

ذا افتقرَت اإليهُم رفضوك      النّ�س م� استغنيَت اأنت اأخوُهُم         ف�إ

٢ نذكُر موقف�ً حي�تي�ً نتمثّل فيه المثل: "قطعت جهيزة قول كّل خطيب".

أمث�ل الّشعبية الّش�ئعة.  ٣ نعوُد اإلى اأهل الخبرة، وندّون خمسًة من ال�

٤ نعلّل م� ي�أتي: اإلق�ء ُحنين الخّفين متب�عدين بعضهم� عن بعض في الّصحراء.

أّول.  ٥ نستخلُص العبرَة المستف�دَة من المثل ال�

أمِر )ص�ِف( في جملة: ص�ِف اأخ�ك.  ١  نَذكر جذَر فعل ال�

آتية: الجواد، افتقَر، الحقير، تصفو.  ٢  ن�أتي ب�أضداد الكلم�ِت ال�

ّن قليَل توفيقه لك، اأجدى عليَك من كثير نصحي".  ٣  نفّسُر عب�رة ال�أم: "ف�إ

أّول.  ٤ ندلّل على ال�أسلوب الموجز البليغ من خلال المثل ال�

، است�َق، اْجَتَمعوا.  آتية ب�لميزان الّصرفي: الُمِدلِّ ٥  نَِزُن الكلم�ِت ال�

  الَفْهم وال�ستيعاب

 التّحليل والمناقشة

 اللّغة وال�أسلوب
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عريُّ      النّصُّ الشِّ

الثّلاثاُء الحمراُء  

بين يدي النّّص

اإبراهيم عبد الفت�ح طوق�ن )١٩٠٥- ١٩٤١م(، ش�عٌر ِفَلْسطينّي، ُولَِد في مدينة ن�بلس، نََش�أ 

في اأسرٍة ُمِحّبٍة للعلِم وال�أدِب، واشُتِهَر بقص�ئده الوطنّية، وال�جتم�عّية، والّسي�سّية، وقد جمعْت 

اأخُتُه فدوى اأشع�َره في ديواٍن اأسَمْتُه )ديوان اأخي اإبراهيم(. 

وفي هذا النّّص، ُيخلُّد الّش�عُر الّشهداَء الثّلاثة: فؤاد حج�زي، ومحّمد جمجوم، وعط� الّزير، 

الّذيَن اأعدمْتهم سلط�ُت ال�نتداِب البريط�نّي في سجِن عكّ�، اإثَر ثورِة البراق سنة ١٩٢٩م. 

أبط�ِل الثّلاثِة، وهم يتس�بقون اإلى حبِل المشنقِة، حيُث َصّور ذلَك  كم� اأش�َد بشج�عِة ال�

تصويراً ب�رع�ً بكلم�تِِه. 

                )اإبراهيم طوق�ن(  
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مقّدمة

لّمــ� تعّرَض نجُمــِك المنـــحوُس     وترنّحْت بُِعرى الِحبــــ�ِل رؤوُس 

أذاُن واأْعـــَوَل النّــ�قـــــوُس     ف�للّيُل اأكدُر والنّهـــ�ُر َعبـــــــوُس نــ�َح ال�

َطِفَقْت َتثوُر عواصٌف وعواطـُف 

والموُت حين�ً ط�ئٌف اأو خ�طُف 

ـِر أبديُّ ُيمعُن في الثّرى     ليُردَّهم في قلِبهــــ� الُمتحــــجِّ والِمْعوُل ال�

ض�َق البــريُد ومـــ� تغّيَر حــــــــ�ُل     والّذُل بيَن سطــــوِرن� اأشكـــــ�ُل 

أمــــــوالُ     وكرامٌة -ي� حســــرت�- اأسمــــ�ُل! أرواُح، وال� ُخسـرانُنـــــ� ال�

الّساعات الثّلاث

  الّساعُة ال�أولى

أبـِــيَّـــــهْ     الفضــــــُل لـــي ب�ل�أســــَبـــِقــــّيْه  اأنـــــ� ســـ�عُة النّفــــِس ال�

اأنــــ� بِْكـــُر ســ�عـــــ�ٍت ثــــــلاٍث      كــــلُّهــــ� رمــــــــــُز الـــَحِمــــّيـــْه

اأودعـــــُت في ُمَهـــــِج الّشبيبـــــِة      نـفــــحــــَة الــــّروِح الـــَوِفـــــّيـــــْه

ل� ُبــــــدَّ مـــن يــــــــــوٍم لـــهــــــم      َيســـــقي الــــِعدا كــــ�أَس الَمِنيَّْه 

قسم�ً بروِح )فؤاِد( َتْصَعُد من جوانحِه َزِكيَّــــْه

ع�شْت نفوٌس في سبيِل بلاِده� ذهبْت َضِحيَّْه 

الثّلاثاُء الحمراُء  

 ُعرى الِحب�ل: المش�نِق.

 اللّيُل اأكدُر: ذو ك�آبٍة وحزن. 

 اأْعَوَل: صرَخ بصوٍت ع�ٍل. 

 الِمْعَول: اآلة الَحفِر.

 اأسم�ُل: ب�لية.
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الّساعة الثّانية 

اأنــــ� ســـ�عُة الــــّرجِل الــــعنيِد    اأنــــ� ســ�عُة البـــ�أِس الـــّشديِد

اأنـــ� ســ�عُة الــموِت الـمشّرِف    كـــلَّ ذي فـــعــــٍل مــجـــيــــِد

بــــــطــلي ُيحـــطّــــُم قــــيـــَدُه    رمـــزاً لتـــحــــطيِم الـقـيــــــــوِد 

زاحمُت َمْن قبلي ل�أسبقه� اإلى شرِف الخلوِد 

قسمـــــ�ً بـــــروِح )مـــــحّمٍد(:    تــــلقى الـــردى حــلَو الـــوروِد

قسمـــ�ً بــ�أّمــَك عـــند مــوتَِك    وهــَي َتــْهِتــــــُف بـــ�لنّــــشــيِد

َوَتـــرى الـــعـــزاَء عــن ابـــِنـــه�   في صـــيـــِتِه الـــَحَسِن الَبعيـِد

مــ� نـــ�َل َمــن َخـــَدَم الـــبلادَ   اأجــلَّ ِمـْن اأجــــِر الّشهـــــيــــِد

الّساعُة الثّالثة

بـوِر    اأنـــ� ســ�عُة القــلــِب الــــكبيِر  اأنـــ� س�عُة الــــّرجــــِل الصَّ

أمـــــوِر  رمــُز الثّبــ�ِت اإلــى النـّـهـــ�يــــِة      فــي الــخطيـــِر مــن ال�

َبَطلي اأشدُّ على لق�ِء الموِت من ُصمِّ الّصخوِر 

َجــْذل�ُن يــرتـــقــــُب الـــــّردى   ف�عــجْب لمــوٍت في ســروِر!

قسم�ً بروحــَك يـــ� )عـــط�ُء(:    وجــنّـــِة الـــمــلِك الـــقـــديــــِر 

وصغ�ُرَك ال�أشب�ُل تبكي اللّيَث ب�لّدمِع الغزيِر 

مـــ� اأنقَذ الوطَن الُمفّدى غيُر صّب�ٍر جسـوِر 

خاتِمة

اأجس�ُدهـــم في تُربـــِة ال�أوط�ِن    اأرواحهم في جــنِّة الّرضـــــواِن 

وهن�َك ل� َشكوى من الطُّغي�ِن    وهنــ�َك فيـــُض العـفِو والغفراِن 

 َجــْذل�ُن: َفِرٌح، مسرور.
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أبي�ت؟ ١  م� الفكرة التي تحمله� ال�

أذاُن، واأعوَل النّ�قوُس؟ ٢  علاَم ن�َح ال�

٣  َمْن ُهُم الّشهداء الّذين تغنّى الّش�عر ببطولتهم؟

ِل البطِل لق�َء الموت.  ٤  نُشيُر اإلى البيِت الّذي ضرَبُه الّش�عُر مثلاً على تحمُّ

لِّ الّتي ذكره� الّش�عر في مقّدمِة القصيدة.  ٥  نعّدُد اأشك�َل الذُّ

١  نُعلّل اختي�ر الّش�عر )الثّلاث�ء الحمراء( عنوان�ً لقصيدته.

٢  اأش�ر الّش�عر اإلى حرص الّشهداء الثّلاثة على حي�زة قصب الّسبق في الّشه�دة، وتزاحمهم عليه،    

د م� يشير اإلى ذلك في القصيدة.       نحدِّ

أبط�ل الثّلاثة، فكيف بدت تلك المش�هد؟  ٣ رسمت القصيدة مش�هد اإعدام ال�  

، فم�  ٤ تَُعّد القصيدة سجّلاً ل�أحداث ثورة البراق الّتي خ�ضه� الّشعب الفلسطينّي ضّد المحتلِّ  

      الّسبب المب�شر لتلك الثّورة؟

٥  م� العواطُف الّتي َحِفَل به� النّّص؟ 

٦  ختم الّش�عر قصيدته ببي�ن م�آل الّشهداء ومك�نتهم، نوّضح ذلك.

آتيين: ٧  نوّضح  دل�لة كّل من البيتين ال�

كّله� رمـُز الحميـــْه اأ-   اأن� بكُر س�ع�ٍت ثلاٍث  

رمزًا لتحطيِم القيوِد ب- بطــلي ُيحّطـــُم قيـَدُه   

 الَفْهم وال�ستيعاب

 التّحليل والمناقشة
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١  م� نوع الُمحّسن البديعّي بين كلمَتي )عواصف، وعواطف(؟

آتية ب�لميزاِن الّصرفّي: ٢  نَِزُن الكلم�ت ال�

ر، عواصف، اأسم�ل.        الّردى، الُمَتَحجِّ

آتية:  ٣  نعوُد اإلى معجِم لس�ِن العرِب، ونكشُف عن الجذِر الثّلاثي للكلم�ِت ال�

       خ�طف، العدا، الطّغي�ن. 

آتية:  ٤  نستخرُج من النّّص مث�ل�ً واحداً على كلٍّ من الُمشتّق�ِت ال�

آلة، الّصفة المشّبهة.        اسم المفعول، اسم الف�عل، صيغة المب�لغة، اسم ال�

٨  نوّضح الّصور الفنّية في كّل من ال�آتي:

لّم� تعّرَض نجُمِك المنحوُس         وترّنحْت ِبُعرى الِحب�ِل رؤوُس  اأ- 

ف�لّليـــُل اأكـدُر والّنه�ُر عبوُس ذاُن واأعــوَل الّنـــ�قــــوُس        ن�َح ال�أ

شب�ُل تبكي الّليَث ب�لّدمِع الغزيِر وصغ�ُرَك ال�أ ب- 

٩  ق�ل الّش�عر في مقدمة القصيدة:

ف�للّيُل اأكدُر والنّه�ُر َعبـــوُس أذاُن واأعــــوَل النّ�قــــــوُس           ن�َح ال�

       تبدو في البيت الّس�بق مظ�هُر اتّح�د الّشعب الفلسطينّي في مج�بهة المحتّل، نن�قش ذلك. 

  اللّغة وال�أسلوب
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 نقرا� ال�أمثلة ال�آتية:

اإذا ت�أّملن� اإعراَب كلمَتي )الدراسَة، وال�جته�َد( في المث�ل ال�أول، وجدن�هم� منصوبتين، واإذا تس�ءلن� 

أّن )الّدراسة( مفعول به لفعٍل محذوٍف وجوب�ً  عن علّة نصبهم�، ك�ن الجواب عن ذلك اأنّهم� نُِصبت�؛ ل�

غراء،  تقديره )الزْم(، وج�ءت كلمة )ال�جته�َد(، معطوفًة على ال�أولى. وهذا ال�أسلوب ُيسّمى اأسلوَب ال�إ

الذي هو حثُّ المخ�طب على القي�ِم بفعٍل محموٍد؛ ليفعَله. 

واإذا ت�أملن� المث�ل الثّ�ني، وجدن� كلمَتي )السّي�رة، السّي�رة(، قد ج�ءت� منصوبتين، وعلامة نصبهم� 

أّن ال�أولى ج�ءت مفعول�ً  الفتحة، واإذا تس�ءلن� عن علّة نصبهم�، ك�ن الجواب عن ذلك اأنّهم� نُصبت�؛ ل�

به لفعٍل محذوف وجوب�ً تقديره )احذري(، والثّ�نية ج�ءت توكيداً لفظّي�ً للاأولى، وهذا ال�أسلوُب ُيسّمى 

أمُّ عندم� راأت ابنته� َتُهّم بقطع الّش�رع، ولم يكن هن�َك َسَعٌة من الوقت لتقول له�:  اأسلوَب التحذير، ف�ل�

َر منه مب�شرة وهو )الّسّي�رة(.  احذري، ذكرت المحذَّ

    وعليه ف�أسلوب التّحذير هو تنبيُه المخ�َطِب على اأمٍر مكروٍه؛ ليتجنّبه؛ لتف�دي الخطر، وتوقّي الّضرر. 

واإذا ت�أّملن� المث�َل الثّ�لث، وجدن� كلمة )المهندسيَن( ج�ءت منصوبًة، مع اأنّه� لم تقْع في سي�ق 

جملٍة فعلّية، واإذا تس�ءلن� عن علِّة نصبه�، ك�ن الجواُب عن ذلك: اأنّه� منصوبٌة بفعل محذوف وجوب�ً 

ال�ختص�ص،  اأسلوب  النّح�ة على تسميته  ال�أسلوب هو م� اصطلح  نعني(، وهذا  اأو   ، تقديره )نخصُّ

وهو تركيب يتقّدم فيه ضمير المتكلم )اأن�، نحن( اأو المخ�طب )اأنَت، اأنُتم�، اأنتم، اأنِت، اأنتم�، اأنتّن( 

يليه اسم ظ�هر يخّصص المقصود منه، ويسّمى )المنصوب على ال�ختص�ص(.

غراء والتّحذير وال�ختصاص اأساليب ال�إ

القواعد

نّهم� اأس�ُس النج�ِح.     ١- ال�أب ل�بنه المغترب في طلب العلِم: الّدراسَة وال�جته�َد، ف�إ

أمُّ ل�بنته� سع�د، وقد هّمْت بقطِع الّش�رِع في عجلٍة من اأمره�، اأثن�ء مرور سي�رة مسرعة:   ٢- ال�

     السّي�رَة السّي�رَة. 

أنف�ق: نحُن -المهندسين- نُنجُز العمَل في الوقت المحّدد.   ٣- فريُق حفر ال�
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غراء: هو حّض الُمخ�َطب على اأمٍر محمود؛ ليفعله، مثل: ال�جته�َد ال�جته�َد.  ١- ال�إ

٢- التّحذير: هو تنبيه الُمخ�َطب اإلى اأمٍر مكروه؛ لتجنّبه، مثل: النّ�َر النّ�َر. 

٣- ال�ختصاص: اأسلوٌب نلج�أ اإليه عند حذف الفعل )اأخص، اأو اأعني، ...(، نحو: 

 نحن -بني ال�أشراف- ل� نقبُل الّضيم، ونبقي المفعول به وحَده، ويق�بله المنصوب على المدح 

حّم�لَة  اأذمّ  اأي:  ٤(؛  المسد:  )سورة   "   l   k    j" تع�لى:  قوله  في  كم�  والّذم، 

الحطِب.

فائدتان نحوّيتان

آتية:  أمثلة ال� غراء، والتّحذير ُمكّرراً، اأو معطوف�ً عليه، كم� في ال� ١- ي�أتي المنصوب على ال�إ

يم�ِن.  اأ- الّصدَق الّصدَق ي� علّي؛ فهو اأم�رُة ال�إ

ب- الكذَب الكذَب؛ فهو اأم�رة الّنف�ق. 

ج- الِجدَّ وال�جته�َد؛ فهم� سبيلا الّنج�ح. 

د- الّتراخَي والكسَل؛ فهم� سبيلا ال�إخف�ق. 

٢- ي�أتي التحذير بصيغة ضمير النّصب المنفصل، نحو: اإيّ�ك اإيّ�َك الِمراء. 

    
  نستنتج: 

3
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      نماذج اإعرابّية

مان.  مان، اأحزمَة ال�أ ١- الّس�ئق لرّك�ب الح�فلة، وقد انطلق في الّسير: اأحزمَة ال�أ

غراء، لفعل محذوف، تقديره )ضعوا(، وهو مض�ف.  اأحزمَة: مفعول به منصوب على ال�إ

ال�أماِن: مض�ف اإليه مجرور، وعلامة جّره الكسرة الظ�هرة. 

٢- رجُل المروِر للّس�ئق الُمسرع: المنعطَف الَخِطَر. 

 المنعطَف: مفعول به منصوب على التّحذير لفعل محذوف تقديره )احذر(. 

٣- نحُن -سّكاَن القدِس- نتضّرُع اإلى الّله صب�َح مس�َء. 

   سّكان: مفعول به منصوب على ال�ختص�ص، لفعل محذوف تقديره )نخّص(، وهو مض�ف. 

٤- اإياَك والّنف�َق.

اإّياَك: ضمير نصٍب منفصل مبنيٌّ على الفتح، في محل نصب مفعوٍل به، لفعٍل محذوف     

وجوبً�، تقديره )ب�ِعْد(.  

التّدريبات

ال�أّول   التّدريب

  نُحّذر من كّل من ال�آتية: 

      الّده�ن، الكسل، الخي�نة. 

الثّاني   التّدريب

 نُغري بكّل من ال�آتية: 

أم�نة، صلة الّرحم، مس�عدة المحت�ج، احترام الكبير.      ال�

3
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التّعبيـر

نشاط

الثّالث   التّدريب

 نملا� الفراَغ ال�آتي باسٍم منصوٍب على ال�ختصاِص: 

١- نحن  -  -  اأقرى الّن�ِس للّضيف. 

ّمُة، وتتقّدُم.  ٢- ِبن�    -  -  تزدهُر ال�أ

ّمِة.   ٣- اأنتم   -   - سدنُة ال�أ

الّرابع   التّدريب

 نُعرب ما تحته خطوط فيما ياأتي: 

١- اأْمَر مبكي�ِتِك، ل� اأْمَر مضحك�ِتِك.                     )مثٌل عربّي قديم(

٢- اإَي�ِك اإَي�ِك والّنميمة، ي� هنُد. 

٣- اأخ�ك اأخ�ك، فهو اأجّل ُذخٍر           اإذا ن�بتَك ن�ئبُة الّزم�ن                    )الّطغرائي(

٤- بن� -طلبَة الج�معة-، ينهُض الوطن.

أبيُض".  أبيُض".  نكتُب قصة قصيرة تتوافُق والمثل: "اأِكْلُت يوَم اأِكَل الثّوُر ال�  نكتُب قصة قصيرة تتوافُق والمثل: "اأِكْلُت يوَم اأِكَل الثّوُر ال�

أمث�ل للميداني، ونكتب عشرة اأمث�ل، مع قصة كّل َمَثل. أمث�ل للميداني، ونكتب عشرة اأمث�ل، مع قصة كّل َمَثل.نط�لع مجمع ال� نط�لع مجمع ال�

3
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 نخلٌة على الجدول

)الطّّيب ص�لح(بين يدي النّّص

ــِة  ــ�ِب القّصـ ــهِر كتّـ ــن اأشـ ــٌد مـ ــودانيٌّ )١٩٢٩- ٢٠٠٩م(، واحـ ــٌب سـ ــح اأديـ ــب صالـ الّطّيـ

ــِة. ــِة العربّيـ والّروايـ

أدبّيِة روايُة )موسُم الهجرِة اإلى الّشم�ل( الّتي َشكّلت ُمنعطف�ً ُمهّم�ً في حي�ته  ومن مؤلَّف�تِه ال�

أدبّية، ووضعته في َمص�ّف اأدب�ِء الع�لم.  ال�

على شخصّيِة  الّضوَء  ُيسلّط  وفيه�  أدبّي،  ال� اإنت�جِه  بواكيِر  من  الجدول(  على  )نخلة  وقّصُة 

الفّلاح الّريفّي البسيط الّذي َيتوكّل على اللّه، وَينَتِظُر منه الفَرَج، وُيرّدد دائم�ً دع�ءه )يفتح 

اللّه(، كم� َتطرُح هذه القّصُة واقَع الفّلاح الّسودانّي الّذي ُيعّوُل على َريِع شجرة النّخيل في 

اكتس�ِب رزقه.

4
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4

نخلٌة على الجدول 
"يفتح اللّه..."

"عشرون ُجنيه�ً ي� رجل، َتُحلُّ منه� م� عليك من َدْين، وتُصلُح به� 

ح�لَك، وغداً العيد، واأنت لم َتشتِر بعُد كبَش ال�أضحية! واأقِسُم لول� اأنّي 

اأريد مس�عدَتك، ف�إّن هذه النّخلَة ل� تس�وي عشرَة ُجنيه�ت".

وَتملَمَل حم�ر حسين التّ�جر في ِوقفته، ولم يكن ص�حُبُه قد ترّجَل 

عنه، فهو لم ُيِرْد اأن ُيظِهَر لـِ )شيخ محجوب( َتلّهَفه على ِشراِء النّخلِة 

ذاِت البن�ِت الخمس الّتي ُيسّميه� الّسودانّيون في الّشم�ل )ال�أس�ِسق(، 

بِغدائره�  َتتلاَعُب  ُمتغطِرسًة،  َممشوقًة  أمُّ  ال� النّخلُة  َوْسطه�  ق�مت  وقد 

النّسم�ُت الب�ردُة الّتي َهّبت من الّشم�ل، َتحمُل َقطراٍت من مي�ِه النّيل.

أبيُض اليديِن يقُف على ح�فِّة ح�ِفره، وَتش�َغَل بُِخَصٍل من  والحم�ُر ال�

َتبّرَم  عدة( الّريّ�نة، الّتي نَمت على ح�فِّة الجدول، وك�أنُّه قد  نب�ت )السَّ

بِهذه الُمس�وَمة الّتي لم يكن من ورائه� ط�ئل.

والحّق اأّن ُحَسْين�ً التّ�جر، بثي�بِه البيض�ء الفضف�ضة، وعب�َءتِه الّسوداء 

التي اشتراه� في زي�رة له للخرطوم، وعم�مِته من الَكْرب، وحذائه ال�أحمر 

الذي لم تُخِرج اأيدي ُصنّ�ِع المراكيب في الف�ِشر اأجوَد منه، وحم�ِره 

الّتي  الُبنّّية  والَفروِة  الُمَدّهن،  ال�أحمر  والّسرِج  الّلامع،  اليدين  أبيِض  ال�

َتدلّت وك�َدت َتمسُّ ال�أرض، ك�ن صورًة ُمجّسمة للكبري�ء والَغطرسة.

ولكّن شيخ محجوب لم ُيِحْر جواب�ً، وك�ن يبدو في ِوقفته ك�لَمشدوه، 

اأهِل  َضوض�ُء  اأذنيه  في  َخفَتت  رويداً  ورويداً  ُمَتن�ٍء،  بعيٍد  اأفٍق  اإلى  َيرنو 

وَخفَت  محجوب،  وشيخ  التّ�جِر  بين  ليتوّسطوا  تجّمعوا  الّذين  الخير 

صوُت الّس�قيِة الحزيُن المتّصل، ولّف َضب�ُب الّذكري�ِت َمع�لَم ال�أشي�ء 

الُممتّدِة اأم�َم ن�ظَري شيخ محجوب: النّ�س والبه�ئم وغ�بة النّخيل الكثّة 

المتلاِصقة...كّل ذلك َتحّول اإلى اأشب�ح َيتراقُص في وَسطه� َجريد نخلة 

  ممشوقة: طويلة ولّينة،  
   حسنة القوام.

  متغطرسة: متكّبرة، 
   معجبة بنفسه�.

  الغدائر: مفرده� غديرة،
  وهي جدائل الّشعر.

  ح�فّة ح�فره: م� يق�بل القدم
نس�ن.     من ال�إ

 الّريّ�نة: المرويّة، والُمْشَبعة 
   ب�لم�ء.

 تبّرم: تضّجر، واأظهر استي�ءه.

 الَكْرب: نوع من الُقم�ش
نجليزي الف�خر.  ال�إ

 المراكيب: نوع من ال�أحذية، 

أبق�ر،  يصنع من جلود النّمور وال�

وهي ال�أحذية الّسودانّية الّشعبّية.

 الف�شر: مدينة غرب الّسودان.

 لم ُيحْر جواب�ً: لم يقَو على
   الجواب.

  الّس�قية: قن�ة صغيرة يجري 
 فيه� الم�ء، تسقي ال�أرض والزّرع.

  الكثّة: الكثيفة.
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  ثوب َزراق: ثوب يتحّمل ال�أوس�خ، 
   لونه اأزرق.

 اللِّدات: مفرده� لَِدة، وتعني اأبن�ء 
  الجيل الواحد.

محجوب.. وفي اأقلَّ من لمحِة الطَّْرِف، استعرَض الّرجُل ح�ِضَرُه. اأجل، غداً عيد ال�أضحى، حيَن 

يخرُج النّ�ُس مع شروق الّشمس في ثي�بِهم النّظيفِة الجديدة، ثّم ُيصلّوَن ُمجتمعيَن، واإذ يعودون اإلى 

بيوتهم َتنَضُح وجوُههم ب�لِبشر والّسع�دة، وتسيل دم�ُء ال�أض�حي...اأّم� هو..اأّم� بيته..اإنّه ل� يمِلك ثوب�ً 

نظيف�ً يخرُج به اإلى الّصلاة، وليس عند زوجِته غيُر )ثوب َزراٍق( اشتراه له� قبَل شهرين، وقد ن�ل منه 

الِبلى، وتراكمت عليه ال�أوس�خ، اأّم� ابنته خديجة؛ فقد ك�نت 

تُفتّت قلَبه ببك�ئه� من اأجل ثوٍب جديٍد تعرُضه على لِداته�، 

وتُعيِّد به مع ص�حب�ته�، ومن اأين له ُجنيه�ت ثلاثة يشتري به� 

خروف�ً يضّحي به؟

اللّه"  التّوّسل وال�بته�ل: "يفتح  وتمتم شيخ محجوب في صوٍت ل� يك�د ُيسمع، شيء يشبه 

وزمّ َشفتيه في عصبّية، وع�د بعقله خمسًة وعشرين ع�م�ً اإلى الوراء، عندم� ك�ن ش�بّ�ً اأعزب، لم يبلِغ 

الثلاثين بعُد، وك�ن يعمُل في س�قيِة اأبيه ُمق�بَل ِكسوته وَشرابه، فلم يكن يحت�ُج اإلى الم�ل، ولم يكن 

يعرُف له قيمة. 

وذاَت صب�ح مشرق، مّر ب�بن عّمه اإسم�عيل الذي ك�ن ُمنَهِمك�ً يقلع الّشتَل؛ ليغرَسه في اأم�كَن 

اأخرى من اأرض الّس�قية، اإذ وقع نظُره على شتلٍة صغيرٍة رم�ه� اإسم�عيل بعيداً، على اأنّه� ل� تصلح، 

ف�لتقطه� محجوب، ونَفَض عنه� التّراب، ثّم شّق ُحفرًة صغيرًة وضع فيه� النّخلة، وواراه� التّراب، 

وفتح له� الم�ء، بعد اأن تلا اآي�ٍت من القراآن الكريم، ورّدد في شيء من الخشوع:"ب�سم اللّه، م� ش�ء 

اللّه، ل� حول ول� قّوة اإلّ� ب�للّه"، ِمثلم� يفعل اأبوه كلّم� غرس َشتلًة، اأو حصد نبت�ً، ولم ينَس اأن يصّب 

ن�ً وتبرُّك�ً. بريق الذي يتوّض�أ به اأبوه تيمُّ في الحفرة قليلاً من م�ء ال�إ

ًة َصِعدت في َحلقه، ثّم مّرر اأص�بَع يده النّحيلة بين ُشعيراِت لحيِته الُمَتفّرقة.  واأنزل محجوب ُغصَّ

األ� م� ك�ن اأْبَرَك ذلك الع�م! بعد ستّة اأشهر -فقط- من غرسه النّخلَة، تزّوج من ابنة عّمه، ولم يكن 

يمِلك من م�ِل الّدني� َشروى نقير.

 ول� هو يدري اإلى ال�آن كيف تّمت الُمعجزة.       

يملك  ل�  نقير:  شروى  يملك     لم 
الفقر  في  ُيضرب  مثل  وهو  شيئ�ً، 
والعوز، والنّقير: ثقب صغير في نواة 

التمرة.

4
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أيّ�م، فهو الّذي ع�ش  اإنّه لم يكن َيُظّن اأبداً اأنّه سيتزّوج في يوم من ال�

اأيّ�م ِصب�ه منبوذاً، ُمحَتقراً من اأهله، َمجُفّواً من الِحس�ن، اإذ ك�ن ُمتّهم�ً 

ب�لغب�ء والَخيبة.

َيهزْجن  الّصب�ي�  به  واأح�طت  الُعرس،  َحريرَة  ولَِبس  تزّوج،  اأنّه  غير 

ب�ل�أغ�ني، ولَكم شعَر ب�لعظمة والكبري�ء وقَته�، كّل ذلك بعَد غرس النّخلة 

بستّة اأشهر.

بِمقِدمه�،  تيّمن�ً  )اآمنة(  اأسم�ه�  بنت�ً  َولدت زوجُته  التّ�لي،  الع�م  وفي 

وحينم� وصل به تّي�ر الّذكري�ت اإلى مولده�، تَرقَرق في عينيه الّدمع، اأين 

ال�آن اآمنة؟ اإنّه� زوجة ل�بن اأخته، الّذي حمله� اإلى اأق�صي الّصعيد، وقد 

ك�نت َتَبرُّه، وتعطف عليه.

ليَت ولدي )َحَسن( ك�ن مثَله� عطوف�ً ب�ّراً! وعّض على شَفته الّسفلى 

بعنف حتّى ك�د يغِرُس اأسن�نه في لحمه� الُمتهدِّل. حسن ابنه الوحيد، 

س�فر قبَل خمسة اأعوام اإلى ِمصَر، ولم يرسل لهم خط�ب�ً واحداً ُيطمئُنهم 

ه من  فيه عن صّحته...ح�ول الّرجل اأن ينس�ه، وَيمحوه من ذاكرته، وَيُعدَّ

ال�أموات، لكّن زوجته ك�نت تبكي كلّم� ج�شت بنفسه� الّذكرى، وتمثّل 

ابَنه طفلاً صغيراً، ثّم صبّي�ً يس�عُده في اأعم�ل الّس�قية، ثّم ش�بّ�ً ي�فع�ً َيشّب 

أبّوة. عن الطّوق، ويهجُر ال�أهَل والّداَر، وينسى حقوَق ال�

وك�أّن القدَر اأراد اأن ُينسَيهم كّل شيء يربُطهم بحسن، فرمى اآخَر م� 

في جعَبِته من ِسه�ٍم ق�سيٍة مسمومٍة، ظّل ُيسّدده� منُذ ع�مين، واأص�َب 

الّسهُم ال�أخيُر النّعجَة الَبرق�َء الّتي ربّ�ه� حسن، فقد م�تت، واجت�ح الَمْحُل 

والَقحُط القطيَع الذي ربّ�ه حسن كلَّه.

خيــوط  العــرس:  حريــرة   
خــرزة  بهــ�  الحريــر،  مــن 
ــى معصــم  ــط عل حمــراء، ترب
ــة  ــ�دة متّبع ــي ع ــس، وه العري

الّســودان. فــي 

 المتهّدل: المترّهل.

 يشّب عن الطّوق: يكُبر،
  ويعتمد على نفسه.

 المجفّو: المستبَعد، المهجور.

 النّعجة البرق�ء: الّش�ة التي
  اجتمع  فيه� بي�ض وسواد.

  ج�شت: ه�جت، اضطربت.
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د، وجِه محجوب، عندم� تذكّر قطيَع  الُمَتَجعِّ الَخِشن  الوجِه  الّسع�دِة على  َرفرَف ط�ئٌف من  ثّم 

الّض�أن الّذي ربّ�ه في ذاِت الع�ِم الّذي َشِهَد َمولد اآمنة، وك�ن قد اشترى -بعَد ع�مين من زواجه- ِعْجلًة 

بقرًة  استوت  حتّى  والحبوِب  ب�لعلِف  وال�ه�  َعجف�َء،  صغيرًة 

جميلًة َكحيلَة العينين، وس�رت الحي�ُة َرغداً ك�أنّم� استج�ب اللّه 

دع�ءه يوَم شّق في ال�أرِض على ح�فِّة الجدول، وغَرَس النّخلة. 

كّل هذا عف� على اآث�ره الّزمن، لقد م�ت الّزرع، وَيِبس الّضرع، وعّم القْحُط، ف�أغرَق الّرخ�َء، وَحب� 

يُب، فَطف� على الّشب�ب، وم� ع�َد النّيُل يفيُض اإلّ� بحس�ٍب ومقدار، وم� ك�ن محجوب حريص�ً  الشَّ

ل�ً ب�أّول، وهكذا ظّل ُيك�بُد الف�قَة وحده،  َدُه اأوَّ على م� عنَده من خير، َفبدَّ

ف�ستداَن ورهَن وب�ع، وليس عنده من م�ِل الّدني� اإلّ� بقرٌة واحدة وعْنزت�ن، 

وهذه النّخلة التي ظّل ج�هداً يح�وُل استبق�َءه�.

وقطع عليه ذكري�تِه صوُت التّ�جر وهو يقول له: "اأيُّه� الّرجُل، لَِم هذا الّسكوت؟ اأجبن� بكلمٍة 

واحدة، تُظِهر لن� نِّيتك في البيع". وحضَر رمض�ُن من َطَرِف الّس�قية، وق�ل لمحجوب: اإّن عشرين 

ُجنيه�ً ثمٌن معقوٌل، خ�ّصًة وهو اأحوُج م� يكوُن اإلى الم�ل. 

وفجـ�أة، هّبـت ريـٌح قويّـة اأخـذت تتلاعـُب بجريـدة النّخلـة، 

ف�أخـذ ُيوْشـِوُش، ويتعـ�رُك، ويتلاطُم َكَغريـٍق يطلُب النّج�ة، وبَدت 

النّخلـُة لمحجـوب فـي ِوقفِتهـ� تلك رائعًة اأجمَل من اأيِّ شـيء في 

الوجـود، وَهفـ� قلُبـه ل�بنـه فـي ِمصـر. تُرى..هـل َيحـّن لنـداء الّرحم؟ هل تؤثّر فيه الّدعوات التي اأرسـَله� 

أمـل يملاأ ِكي�نـه، وَترْقرَق في عينه دمٌع حبسـه  محجـوب فـي َهـْداأة اللّيـل؟ واأحـّس الّرجـُل بفيـٍض مـن ال�

ج�هـداً، وتمتـم: "يفتـح اللّـه، فلـن اأبيـع تمرتي"، ورّدد الّرجل في نفسـه: "يفتـح اللّه"، وق�َدُه ذلك اإلى 

أّول مـّرة بـ�أّن فـي عبـ�رة "يفتح  سـورة الفتـح مـن القـراآن الكريـم: زب ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻپرب، واأحـّس ل�

اللّـه" شـيئ�ً اأكثـَر مـن كلمـٍة تنتهي به� الُمب�يعـة، وتُقِفُل الب�َب في 

ُه  يـُق، واأَمضَّ ـراء، اإنّهـ� ِمفتـ�ٌح لمن اأْعَسـره الضِّ وجـه َمـن يريـد الشِّ

البـؤس، واأثقَلـت ك�هَلـُه اأعبـ�ُء الحي�ة، ومـ� ك�َن اأحوَج محجوب 

  ِعْجلة عجف�ء: ضعيفة هزيلة.

 وال�ه�: ت�بعه�.

   جريدة النّخلة: غصن النّخلة 
    المجّرد من اأوراقه.

   اأمّضه: اآلمه، واأوجعه.

   الف�قَة: الفقر.

4



4٨

اإلـى الفْتح والَفـرِج حينئٍذ!

وجذَب التّ�جر ِعن�َن حم�ره في َصَلف، ثّم َهَمز بطَن الحم�ِر بَكعِب رجله، وق�ل في صوٍت ب�رٍد 

كوقِع الّصوت: "يفتح اللّه، يفتح اللّه، ستبحُث غداً عّمن يداينك الم�ل".

وقبل اأن ينطلَق الحم�ُر بعيداً، اأْبصَر محجوب ابنَته الّصغيرَة 

م�  الخبر:  يس�ألُه�  ف�أسرَع نحَوه�  َفِرحًة،  نَْحوه ُمضطِربًة  تَهرِوُل 

النّب�أ بصوٍت  اإليه  َتُفّض  اأن  بيَُّة  ال�أمر؟ م�ذا جرى؟ فح�ولِت الصَّ

ُمتكّسٍر األثغ، ف�أبلغْتُه اأّن اأخ�ه� قد اأرسَل لهم رس�لًة مع ابن ِسّت 

البن�ت.

رس�لة من حسن؟ وانطلَق الّرجُل ك�لمجنون ل� يفكُّر ول� يعي 

بَنبِض قلبه ُمعْربِداً بين َجنَبيه، وابنُته الّصغيرة تُمسك بِطَرِف ثوبه الُمتِّسخ، تُسرُع ج�هدًة؛ لكي تمشَي 

مَعُه...، وفي بيت )ن�س ست البن�ت(، انتظر محجوب بيَن صفوِف الُمستقبلين، وفي غمرِة اضطرابِه، 

اأبن�ئهم  لم َيُفْت عيَنه الُمستطلعَة رج�ٌل يعرفُهم ج�ؤوا يس�ألوَن عن 

واأق�ربهم، ونِسوٌة يعرفهّن ِجئَن يس�ألَْن عن اأزواِجهّن واأبن�ئهّن، وكلُّهم 

اآم�لِه، واأخيراً لمَح ابُن سّت البن�ت شيَخ محجوب بين  اآم�ٌل مثُل 

الُمستقبلين، فَدلَف نََحوه ُمبتسم�ً، وشعر الّرجُل ب�لّضيِق والحرِج، اإذ تحّولت كلُّ ال�أبص�ر نحَوه،  ولم 

وَطْرَد  ُجنيه�ً،  ثلاثين  واأرسَل لك  العفَو عنه،  منَك  ويطلُب  اإلّ�: "حسن بخير،  ثِه  ُمحدِّ يِع من كلام 

ملابس".

وفي الطّريق اإلى بيته، َتحّسس الّرجُل ُرزمَة الم�ِل التي َصّره� جّيداً في طَرِف ثوبه، ثّم غرَس اأص�بَعه 

غ�بة  اإلى  َعٍل  من  َطْرفُه  وانحدَر  اإْبِطِه،  تحَت  مين  السَّ الطَّرِد  في 

ة عنَد اأسفل البيوت، وَتميَّز في وَسطه� نخلَته  النّخيل الكثيفة الُممتدَّ

م�ل، وُخّيل اإليه اأّن َسَعف النّخلة يرَتِجُف  ممشوقًة، متغطرسًة جميلًة، تتلاَعب بجريدته� نَسم�ُت الشَّ

ُمسبِّح�ً: "يفتح اللّه، يفتح اللّه".

ألثــغ: مــن َيقلــُب فــي نطقــه حرفــ�ً    ال�

بحــرف اآخــر )ك�أن يجعــل الّســين ث�ء، 
اأو الــّراء غين�ً(.

  دلف نحوه: مشى اإليه.

  معربد: مكثر من الّضجيج.

  سعف النّخلة: غصنه�.
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١  م� الفكرة الع�ّمة التي تدور حوله� اأحداث القّصة؟

٢  م� الذي حمل شيخ محجوب على عرض نخلته للبيع؟

٣  لَم ك�ن شيخ محجوب غ�ضب�ً على ولده حسن؟

٤  نَِصُف حسين التّ�جر لحظة مس�ومته شيخ محجوب على بيع النّخلة.

٥  عرض الطّّيب ص�لح عدداً من الع�دات والتّق�ليد التي تَُميُِّز البيئة الّسودانّية، نذكر اثنتين منه�.

١  نوّضح الّصراعين الداخلّي، والخ�رجّي في القّصة.

٢  استخدم التّ�جُر حسين لحظَة مس�ومتِه شيخ محجوب ُمحّفزات ُمنّشطة من الّصراع الخ�رجّي،    

ألف�ظ التي دلّت على ذلك.        نُشيُر اإلى ال�

٣  نحلّل شخصّية كّل من: شيخ محجوب، والتّ�جر.

٤  استمّد الك�تب ُصَوراً من البيئة الّسودانّية، كغ�بة النّخيل، والّس�قية، وغيرهم�، نعلّل ذلك.

٥  تكّررت عب�رة: )يفتح اللّه( في النّّص عّدة مّرات، نوّضح دل�لته� في كّل مّرة.

آتية: ٦  نوّضح ِدل�لة كّل من العب�رات ال�

اأ- ولم يكن يملك من م�ل الّدني� َشروى نقير.

ب-  ثّم ش�ّبً� ي�فعً� يشّب عن الّطوق.

 ج- ترى..هل يحّن لنداء الّرحم؟

٧  بن�ًء على فهمن� مضمون القّصة:

اأ- نحّدد مك�ن القّصة وزم�نه�.

ب- ع�لجت القّصة قضّية اجتم�عّية مهّمة ك�نت س�ئدة في المجتمع الّسوداني، نبيِّنه�.

 التّحليل والمناقشة

 الَفْهم وال�ستيعاب
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آتية: ٨  نوّضح الّصور الفنّّية في كّل من ال�

شي�ء الممتّدة اأم�م ن�ظَري شيخ محجوب. اأ- لّف ضب�ُب الّذكري�ت مع�لَم ال�أ

 ب- ح�ولت الّصبّية اأن تفّض اإليه الّنب�أ بصوت متكّسر.

ج- ُخّيل اإليه اأّن سعف الّنخلة يرتجف مسّبحً�: "يفتح الّله، يفتح الّله".

١  نفّرق في معنى كلٍّ مّم� تحته خطوط:

اأ- وك�أّن الَقَدَر اأراَد اأن ُينِسَيهم كل شيٍء.                              

ب- ك�نْت ِقْدُر ح�تم الط�ئي ل� تف�رُق الّن�َر.

ج- للشهداء َقْدٌر عظيٌم عند ربِّهم. 

"         ¬  «  ª  ©¨  §   ¦    ¥  ¤  £          ¢   ¡  د- ق�ل تع�لى:" ے

              )البقرة: ٢٣٦(

٢ م� غرض الك�تب في توظيفه كّلاً من اللّغة الّسرديّة، واللّغة الحواريّة؟

٣ ُيَعدُّ ال�سترج�ع ملمح�ً ب�رزاً في نصوص الطّّيب ص�لح، نمثّل على ذلك مّم� ورد في القّصة.

٤  وظّف الطّّيب ص�لح التّن�ص الّديني في القّصة، نشير اإلى المواطن التي ورد فيه�.

  اللّغة وال�أسلوب
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اأسلوبا المدِح والّذّم

القواعد

 نقراأ ال�أمثلة ال�آتية:

المجموعة )ب(المجموعة )اأ(

١- بِْئَس الُخلُق الكذُب. ١- نِْعَم الق�ئُد ط�رٌق.

٢- بِئَس ُخلُُق الّرجِل الكذُب. ٢- نِْعَم ق�ئُد الجيِش ط�رٌق. 

٣- بئَس َمْن تص�ِحُب الكّذاُب.٣- نِعَم َمْن تص�ِحُب الّص�دُق.
٤- بئَس م� تقوُل الكذُب.٤- نِْعَم م� تفعُل الخيُر. 

 . ٥- بئَس رجلاً الكّذاُب. ٥- نِْعَم رجلاً عليٌّ

خلاُص في العمل. ٦- ل� حّبذا اإخلاُف الوْعِد.٦- حّبذا ال�إ

٧- ق�ل تع�لى: زب Ø × Ö Õ رب
)اآل عمران: ١٧٣(

j  i  h         g  f ٧- ق�ل تع�لى: زب

                        n   m  l  k رب                                             )اآل عمران: ١٧٣(

نش�ء المدح،  أمثلة في المجموعة )اأ(، وجدن�ه� تبداأ ب�لفعل )نِْعَم( وهو فعل م�ٍض ج�مد ل�إ اإذا ت�أّملن� ال�
أمثلة في المجموعة )ب(، فتبداأ ب�لفعل )بِْئَس(، وهو فعٌل م�ٍض  ( في )حّبذا(. اأّم� ال� وكذلك الفعل )حبَّ

( في )ل� حبَّذا(، فهو ُيستخَدم في سي�ق الّذمّ. نش�ء الّذمّ، وكذلك الفعل )حبَّ ج�مد ل�إ
واإذا نظرن� اإلى ف�عل فعل المدح في المجموعة )اأ(، وجدن�ه اسم�ً ظ�هراً معّرف�ً بـ )ال(، اأو مض�ف�ً اإلى 

اسٍم ظ�هٍر معّرٍف بـ )ال(، وهذا م� ك�ن في المث�لين )١، ٢( من المجموعة نفسه�.
ال�سم  الّرابع،  المث�ل  وفي  )َمْن(،  الموصول  ال�سم  فهو  الثّ�لث،  المث�ل  في  المدح  فعل  ف�عل  اأّم� 
الموصول )م�(، غيَر اأّن ف�عل فعل المدح في المث�ل الخ�مس ج�َء ضميراً مستتراً وجوب�ً، مفّسراً بتمييٍز 
ش�رة )ذا( في )حّبذا(، وفي المث�ل الّس�بع،  بعده )رجلاً(، وفي المث�ل الّس�دس، ف�عل فعل المدح اسم ال�إ

ف�عل فعل المدح هو )الوكيل(، وهو اسم ظ�هر معّرٌف بـ )ال(.
اأّم� المخصوص ب�لمدح، فهو )ط�رق( في المث�لين )١، ٢(، و)الّص�دق( في المث�ل الثّ�لث، و)الخير( 
خلاص( في المث�ل الّس�دس، اأّم� في المث�ل الّس�بع،  في المث�ل الّرابع، و)علّي( في المث�ل الخ�مس، و)ال�إ

فهو محذوف دّل عليه الكلام وتقديره )اللّه(.
أمثلة موازية لمثيلاته� في المجموعة )اأ(، ف�لفعل )بِئَس، ول� حّبذا(  اأّم� في المجموعة )ب(، فج�ءت ال�

وف�عل فعل الّذمّ كم� هو في ف�عل فعل المدح.
ويبقـى اأمـٌر واحـد، اأّن المخصـوص ب�لمـدح فـي )نعـَم، وبئـَس(، يجـوز اأن يتقـّدم، فنقـول: زيـٌد نعـَم 
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4
فوائد نحوّية

١- تتكّون جملُة المدح والّذمّ من فعٍل، وف�عٍل، في محل رفع خبر مقدم، وال�سُم المخصوُص 
ب�لمدح اأو الّذمّ مبتداأ مؤخر مرفوع، ومنهم َمْن ُيعربه خبراً لمبتداأ محذوف تقديره هو.

ويكثر   وس�َء(،  )َحُسَن،  ومنه�  عملهم�،  في  وبئس(  )نعم،  تش�رك  اأخرى  اأفع�ٌل  هن�ك   -٢
َمجيُئهم� مع التّمييز المنصوب، وش�هدهم�: 

اأ- ق�ل تع�لى:"Z   Y  ]"                           )الّنس�ء: ٦٩(

ب- ق�ل تع�لى: "Ç  Æ  Å  Ä"                   )الفرق�ن: ٦٦(

نعمِت  أم�نُة  ال� وبئس(، نحو:  )نعم،  الّذمّ، على  اأو  ب�لمدح  المخصوص  يتقّدم  اأن  ٣- يجوز 
اأن يتقّدم على )حّبذا، ول� حّبذا(،  الفضيلُة، والخي�نُة بئسِت الرذيلة، ولكْن ل� يجوز له 

ويجوز حذفه، اإذا دّل عليه الّسي�ق، مثل: نِْعَم المولى.

١- عن�صر اأسلوب المدح والّذمّ: فعل المدح اأو الّذمّ، وف�عله المخصوص ب�لمدح اأو الّذمّ، نحو: 
نعم الخلق الّصدق؛ نعَم: فعل المدح، والخلق: ف�عله، والّصدق هو المخصوص ب�لمدح.

٢- صور ف�عل فعل المدح اأو الّذمّ:
اأ- معرف بـ )ال(، نحو: نعَم التّ�جر يوسُف.

أميُن. ب- مض�ف اإلى المعّرف بـ )ال(، نحو: نعَم ت�جر الّسوق ال�

الّصدُق، وبئَس م� قلُت الكذُب، نعَم َمْن  َمْن(، نحو: نعَم م� قلُت  ج- اسم موصول )م�، 
أميُن، وبئَس َمْن تص�دُق الخ�ئُن. تُص�دق ال�

د- ضمير مستتر مفّسر بتمييز بعده، نحو: نعَم خلق�ً الوف�ُء.

٣- المخصوص ب�لمدح اأو الّذمّ يؤّخر، نحو: نعَم الخلق الّصدُق، وبئَس الخلق الكذُب، ويكون المخصوص 
هن� مبتداأ مؤّخراً، والجملة الفعلية قبله خبره، اأو خبر لمبتداأ محذوف، اأّم� اإذا تقّدم، نحو: الّصدق نعَم 

الخلق، والكذب بئَس الخلُق، ف�لمخصوص ب�لمدح اأو الّذمّ مبتداأ، خبره الجملة الفعلية بعده.

   f  e ٤- يجوز حذف المخصوص ب�لمدح اأو الّذمّ اإذا دّل عليه دليٌل في الكلام، نحو قوله تع�لى: زب

g رب   )العنكبوت: ٥٨(، وهذا كثيٌر في القراآن الكريم.

- عن�صر اأسلوب المدح والّذمّ: فعل المدح اأو الّذمّ، وف�عله المخصوص ب�لمدح اأو الّذمّ، نحو: 

  نستنتج: 

الَرجـل، والكـذب بئـَس الخلـق، ويعـرب المخصـوص ب�لمـدح اأو الـّذمّ مبتـداأ، خبـره الجملـة الفعليـة بعـده، 
أمثلـة الّسـ�بقة، فهـو مبتـداأ مؤّخر، والجملـة الفعلّية  اأّمـ� اإذا ت�أّخـر المخصـوص ب�لمـدح اأو الـّذمّ كمـ� هـو فـي ال�

قبلـه خبـر مقـّدم اأو خبـر لمبتـداأ محـذوف.



53

    نموذجان اإعرابّيان

١- ِنْعَم الوطُن فلسطيُن. 

نش�ء المدح.  ِنعَم: فعٌل م�ٍض ج�مد، مبنّي على الفتح؛ ل�إ

الوطُن: ف�عل مرفوع، وعلامة رفعه الّضّمة الّظ�هرة على اآخره، والجملة الفعلية في محّل 

رفع خبر مقّدم. 

ِفلسطيُن: مبتداأ مؤخر، مرفوع وعلامة رفعه الّضّمة الّظ�هرة على اآخره، اأو خبر لمبتداأ محذوف    

وجوبً�، تقديره هو. 

٢- ل� حبَّذا ُخُلُق الغْدر. 

عراب.  ل�: حرف نفي، مبنّي على الّسكون، ل� محّل له من ال�إ

نش�ِء الّذّم.  : فعٌل م�ٍض، مبني على الفتح؛ ل�إ حبَّ

ذا: اسم اإش�رة مبني على الّسكون، في محل رفع ف�عل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم.

خلُق: مبتداأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظ�هرة على اآخره، وهو مض�ف.

الغدِر: مض�ف اإليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظ�هرة على اآخره )وهو المخصوص ب�لذم(. 

التّدريبات

ال�أّول   التّدريب

  نعّين المخصوص بالمدح اأوالّذّم، في كّل مما ياأتي: 

أنف�ل: ٤٠(     ١- ق�ل تع�لى: "Ã  Â  Á  À "                   )ال�

    ٢- ق�ل تع�لى: " 3   4  5  "           )هود: ٩٩(

    ٣- ق�ل تع�لى: " ÝÜ  Û  Ú   Ù  Ø "                  )الحجرات:١١(

    ٤- نعمِت الُممّرضُة الّس�هرة على المرضى. 

4
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الثّاني   التّدريب

  نبّين فاعل )اأفعال المدح والذم( في كّل مّما ياأتي: 

  ١- ق�ل تع�لى: "̄   °  ±         ²  "                )الم�ئدة: ٦٣(

سراء: ٣٢(   ٢- ق�ل تع�لى: "b   a  `      _     ^  ]\  [  Z  "      )ال�إ

  ٣- نعم جزاء المتقين الجنُة. 

  ٤- األ� حّبذا صحبُة ال�أخي�ر. 

الثّالث   التّدريب

 نعرب ما تحته خطوط اإعرابًا تامًا:

١- ق�ل تع�لى: "Z  Y  X  W    V  "                )التوبة: ٩(

٢- ي� حّبذا جبُل الّريّ�ِن مْن جبٍل    َوَحّبذا س�ِكُن الّريّ�ِن َمْن َك�نَ�                           )جرير( 

٣- ق�ل تع�لى: " z  y  x  }   |  {~  ے  ¡   ¢   "      )الّزمر: ٧٢(

التّعبيـر

نكتُب قّصًة في حدود ثلاث صفح�ت، من واقع حي�تن� ال�جتم�عية، تتن�ول تبّدَل ح�ِل البطِل فيه� من 

بعد عسٍر ُيسراً.

نكتُب قّصًة في حدود ثلاث صفح�ت، من واقع حي�تن� ال�جتم�عية، تتن�ول تبّدَل ح�ِل البطِل فيه� من 

بعد عسٍر ُيسراً.

4
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   رسالُة عبِد الحميِد الكاتِب اإلى الُكتّاب

)بتصّرف(بين يدي النّّص

عبُد الحميِد الك�تُب رائُد الكت�بِة العربّيِة في العهِد ال�أموّي ع�ّمة، وكت�بِة الّرس�ئل الّديوانّية 

ووّضَح  ُسُبَله�،  فَمّهد  الكت�بة،  َزع�مُة  اإليه  واآلْت  البلاغة،  سبيَل  سّهَل  الّذي  وهو  خ�ّصًة، 

مع�لَمه�، ورسَم له� رسوم�ً خ�ّصًة، في َبْدئِه� وخت�ِمه�، حتّى ش�َع في قول النُّّق�د: )ُبِدئَِت 

الكت�بُة بعبِد الحميِد، وانتهْت ب�بِن العميد(. 

ورس�لُة عبِد الحميِد الك�تِب اإلى الُكتّ�ِب اأنموذٌج فريٌد في اأصوِل الكت�بِة، واآداب 

الُكتّ�ب، وفيم� ي�أتي مقتبس�ت مّم� ج�ء في رس�لته للُكتّ�ب.

5

الَوحدُة اخلامسة
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 نصُّ الرّسالة   
ووفّقكْم  الكت�بة، وح�طكم  اأهَل صن�عة  ي�  اللُّه  بعُد، حِفظكُم  اأم� 

والمرسليَن  أنبي�ِء  ال� بعد  النّ�َس  جعل  وعزَّ-  -جلَّ  اللّه  ف�إن  واأرشدكْم؛ 

-صلواُت اللّه عليهم اأجمعين– ومن بعِد الملوِك الُمَكرَّميَن اأصن�ف�ً، واإن 

وضروِب  الّصن�ع�ِت،  ُصنوِف  في  وصرَّفهم  سواًء،  الحقيقِة  في  ك�نوا 

المح�ول�ت، اإلى اأسب�ِب مع�ِشهم، واأبواِب اأرزاقهم.

فَجعَلُكم معشَر الُكتّ�ِب في اأشرِف الِجه�ِت، اأهَل ال�أدِب والمروءِة 

اأموُره�،  وتستقيُم  مح�سُنه�،  لِْلِخلاَفِة  َتْنَتِظُم  بُِكم  ِويَّة،  ِوالرَّ والِحلم 

وبنص�ئِِحُكم ُيْصلُح اللُّه لِْلَخْلق ُسلط�نَهم، وَتعمُر ُبلدانُهم، ول� َيستغني 

الَملُك عنكم، ول� يوجُد ك�ٍف اإلّ� منكم، فموقُعكم منُهم موقُع اأسم�ِعهُم 

به�  الّتي  واألسنِتهُم  ُيبصروَن،  به�  الّتي  واأبص�ِرهُم  َيسمعوَن،  به�  الّتي 

كم من فضِل  ينِطقوَن، واأيديهُم الّتي به� َيْبِطشون، ف�أمَتعكم اللُّه بم� خصَّ

صن�عِتكم، ول� نََزَع عنُكم م� اأضف�ُه من النّعمِة عليكم. 

ِخلاِل  اجتم�ع  اإلى  اأحوَج  كلِّه�،  الّصن�ع�ِت  اأهِل  من  اأحٌد  وليس 

الخيِر المحمودِة، وِخص�ِل العقِل المذكورِة المعدودِة منكم.

ّن  اأيّه� الُكتّ�ُب، اإْن كنُتم على م� ي�أتي في هذا الكت�ِب من صفِتكم؛ ف�إ

الك�تَب يحت�ُج ِمن نفِسه، ويحت�ُج ِمنه ص�ِحُبُه الّذي يثُق بِه في ُمهّم�ت 

اأموِره، اإلى اأْن يكوَن َحليم�ً في موضع الِحلم، فقيه�ً في موضع الُحكم، 

حج�ِم، لّين�ً في موضع  قداِم، وُمحجم�ً في موضع ال�إ ِمقدام�ً في موضع ال�إ

نص�ِف، كتوم�ً  ّدِة، مؤثراً للعف�ِف والعدِل وال�إ اللّين، شديداً في موضع الشِّ

أموَر  ال� النّوازِل، ويضُع  ي�أتي من  بم�  الّشدائِد، ع�لِم�ً  عند  للاأسراِر، وفّي�ً 

في مواضِعه�، والطّوارَق في اأم�كِنه�، قد نظَر في كلِّ فنٍّ من فنوِن العلِم 

ف�أحكَمه، واإْن لم ُيحكْمه، اأخَذ منه بمقداِر م� يكتفي به، َيعرُف بغريزِة 

5

  صن�عة الكت�بة: مهنة الكت�بة. 
 

 صّرفهم: وّزعهم في مي�دين
   مختلفة. 

 

 ك�ٍف: مغٍن عن. 
 موقع اأسم�عهم: قريٌب من

 سمعهم. 

 اأضف�ه: وهبه.
 ِخلال: مفرده� َخلّة، وهي 

 الَخصلة. 

 ِمقدام: شج�ع.

 ُمحِجم: متراجع. 

ن�زلة،  مفرده�    النّوازل: 
وهي، المصيبة. 

 الطّوارق: مفرده� ط�رق، 

أمر الُمهّم.   وهو، ال�
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عقِله، وحسِن اأدبِِه، وفضِل َتْجِربِتِه، م� َيِرُد عليِه قبَل وروِده، وع�قبَة م� 

يصُدُر عنه قبَل صدوِره، فُيِعّد لكّل اأمٍر عّدته وعت�ده. 

في  هوا  وتفقَّ آداِب،  وال� العلِم  ُصنوف  في  الُكتّ�ِب  معشَر  فتن�فسوا 

نَّه�  - والفرائِض، ثّم العربيَِّة ف�إ الّديِن، وابدؤوا بعلم كت�ب اللّه -عزَّ وجلَّ

نَّه ِحليُة كتِبكم، واْرووا ال�أشع�َر،  ، ف�إ ثِق�ُف األسنِتكم، ثّم اأجيدوا الخطَّ

ف�إنَّ  وِسَيَره�؛  واأح�ديَثه�  والَعَجِم  العرِب  واأيّ�َم  ومع�نَيه�،  غريَبه�  واْعِرفوا 

في  النّظَر  تضّيعوا  ول�  همُمكم،  اإليه  َتْسمو  م�  على  لكم  ُمِعيٌن  ذلَك 

نه ِقواُم كُتّ�ِب الَخراِج منكم، وارَغبوا ب�أنفِسكم عن المط�مِع  الحس�ب، ف�إ

َمْفَسَدٌة  للّرق�ب،  َمَذلٌَّة  نَّه�  ف�إ أموِر وَمح�ِقره�؛  ال� َسِنيِّه� وَدنِيِّه�، وَمس�وِئ 

ع�ية والنّميمة، وم�  هوا ِصن�َعَتكم، واْرَبؤوا ب�أنفسكم عن السِّ للُكتّ�ب، ونزِّ

نّه�  ف�إ والّصلَف، والعظمَة؛  والِكْبر،  واإيّ�كم  الّدن�ءِة والجه�لِة ،  اأهُل  فيه 

في صن�عِتكم،   - وجلَّ -عزَّ  اللّه  في  وتح�بّوا  اإِْحَنة،  بغيِر  ُمْجَتَلَبٌة  عداوٌة 

وَتواَصلوا ب�لذي هو األيُق ب�أهل الفضل والعدل والنّبل من َسَلِفكم.

واإْن نب� الّزم�ُن بَرجٍل منكم، ف�عطفوا عليِه، وواسوه، حتّى يرجَع اإليه 

ح�لُه، ويثوَب اإليه اأمره، واإن اأقعَد اأحَدكم الِكَبُر عن َمكسبه، ولق�ِء اإخوانه، 

معرفته،  وِقَدِم  تجربته،  بفضِل  واستظهروه  وش�ِوروه،  وعظّموه،  فزوروه، 

اللّه -سبح�نه- وعب�ده  اأمِر خلِق  اإليه من  اأو ُصّيَر  َولَِي الّرجُل منكم،  واإذا 

اللّه، عزَّ وجّل، وليؤثر ط�عته، وليكن مع الّضعيِف رفيق�ً،  اأمٌر، فليراقِب 

ّن الخلَق عي�ُل اللّه، واأحّبهم اإليه اأرفقهم بعب�ده.  وللمظلوِم منصف�ً، ف�إ

             )من كت�ب جمهرة رس�ئل العرب، للقرشّي، ج ٢، ص ٤٥٥(

 

  الفرائض: ِعْلُم ِقسمة المواريث. 

  ثق�ف األسنتكم: تقويم 
   األسنتكم. 

 الخراج: م� يؤخذ من م�ل

 عن ال�أرض وم� تنبته من زرع. 

 سنّيه�: اأعلاه� منزلة. 

 دنّيه�: اأدن�ه� منزلة. 

 اربؤوا: ترفّعوا. 

ع�ية: الوش�ية.   السِّ

 الّصلف: الِكْبر. 

 اإحنة: حقٌد. 

5
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أربع الَّتي اشتملت عليه� الرِّس�لة:  د موضع كّل فكرة من ال�أفك�ر ال� ١  نحدِّ

اأ- ال�أسس العلميَّة والثَّق�فيَّة للك�تب.

لوكيَّة للك�تب. خلاقيَّة والسُّ ب- ال�أسس ال�أ

ج- حكمة الّله -تع�لى- في تقسيم الّن�س اإلى اأصن�ف َوفق صن�ع�تهم.

ّيتهم. ولة، واأهمِّ د- مك�نة الُكّت�ب في الدَّ

ف�ت الواجب توافره� في الُكتّ�ب َوْفَق راأي عبد الحميد الك�تب؟ ٢  م� الصِّ

٣  اأبرز الك�تب الوس�ئل الَّتي يعلو به� ش�أن الُكتّ�ب، ويصبحون به� اأهلاً لهذه المهنة، وتبقى مك�نتهم

ح ذلك.      س�مية بين النّ�س، نوضِّ

٤  بَم اأوصى الك�تُب زملاَء صنعته تج�ه الُكتّ�ب الّذين اأقعدهم الِكَبر عن مكسبهم؟ 

ح دور الُكتّ�ب في سي�سة الّدولة والُملك. ١ نوضِّ

٢ نُعلِّل: 

وامر في نه�ية الرِّس�لة. اأ- َتكرار ال�أ

ب- دعوة الُكّت�ب اإلى تعلُّم الحس�ب.

ج- تحذيُر الُكّت�ب من المط�مع.

ح جم�ل التَّصوير في: ٣ نوضِّ

نَّه� ثِق�ُف األسنتكم".      "وابدؤوا بعلم كت�ب اللّه -عزَّ وجّل- والفرائض، ثمَّ العربيَّة؛ ف�إ

ه وجوانحه، نبيِّن ذلك. ٤  جعل الك�تب علاقة الُكتّ�ب ب�لح�كم موقع حواسِّ

٥  اعت�د الُكتّ�ب اأن يستهلوا رس�ئَلهم بعب�رة: )اأّم� بعد(، فم� ِدل�لة ذلك؟ 

 الَفْهم وال�ستيعاب

5 التّحليل والمناقشة
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آتية: ح الفرق في المعنى بين كلٍّ من الثُّن�ئّي�ت ال� ١ نوضِّ

 )الفرائض، والفروض(.

 )ُمعين، وَمعين(.

 )َرِغَب في، وَرِغَب عن(.

 )الِكَبر، الِكْبر(

آتيين  )اأ( و )ب(: ٢  نُوفِّق بين كّل جملة وال�أسلوب الّذي يمثّله� في العمودين ال�

)ب(         )اأ(        

اأسلوب شرط.  اأ- ول� يوجُد ك�ٍف اإّل� منكم.      

ب. ب- فجعَلكم معشَر الُكّت�ِب في اأشرف الجه�ت.           اأسلوب تعجُّ

اأسلوب حصر. ج- وارغبوا ب�أنفِسكم عن المط�مِع.     

َلف.              اأسلوب تحذير. د- اإّي�ُكم والِكبر والصَّ

م�ُن برجٍل منكم، ف�عطفوا عليه.            اأسلوب اأمر. هـ- واإْن َنب� الزَّ

اأسلوب نداء.           

٣  ش�ع في الرِّس�لة اأسلوب التَّرادف، نمثِّل عليه بمث�لين.

٤  وظّف الك�تب ال�أسلوب الخبرّي في رس�لته، نعلّل ذلك.

رش�د، نشير اإلى مواطن ذلك ٥  تضّمنت رس�لة عبد الحميد اأنم�ط�ً لغويّة من الّدع�ء، والنّصح، وال�إ

     فيه�. 

  اللّغة وال�أسلوب
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عريُّ      النّصُّ الشِّ

   خليل الرَّحمن

بين يدي النّّص

 معتز القطب، ش�عٌر وب�حث اأك�ديمّي مقدسيٌّ مبدٌع، ُولَِد في مدينة القدِس، ويعمل عميداً 

لق�ء،  للبحث العلمّي في ج�معة القدس، يجمع بين العلوم الطّبيعية، والّشعر، وفن الخط�بة، وال�إ

وله اهتم�م�ٌت وافرٌة ب�لّشعر الُمفعِم بقض�ي� وطنِه، وهموِمه، ومن دواوينه: )اآخر صورة لمول�تي(، 

و)رس�لة من مول�تي(. 

رغيد،  بِعيٍش  ينعموَن  وُسكّ�نه�  مديدة،  زمنية  وِحقب�ً  عديدة،  قرون�ً  الخليل  مدينُة  ع�شْت 

لَّ ول� الُخنوَع،  ويم�رسوَن حي�تهم اليوميَة ِمن غيِر ُمك�بدٍة اأو قيود، ل� َيعرُف اأهلُه� الجوع، ول� الذُّ

حتّى داهَمه� ال�حتلاُل الغ�ِشم الظّ�لم، فتبّدَل ح�لُه� من بعد اأمٍن خوف�ً، ومن بعد َسعِة عْيٍش ضيق�ً 

وضنك�ً، وهي الّتي ك�نْت تعيُش ه�نئًة وادعًة، ي�أتيه� رزقُه� َرَغداً من كلِّ مك�ٍن، وَيْنَعم اأهله� ب�ل�أمِن 

أم�ِن، ل� ُيعتدى عليهم، ول� تُه�ُن كرامُتهم، ول� تُسلُب اأرضهم، ول� تُزهق اأرواُحهم. وال�

ُمشيداً  الخليل،  لمدينة  حّيًة  صورًة  قطب  معتز  الّش�عُر  لن�  يرسُم  النّّص،  هذا  وفي 

بعراقته�، ومك�نته� الّدينّية والت�ريخّية، وم�آثِر اأهله�، وِخص�لهم الطّّيبة، ويتحّسر على م� اآلت 

اإليه بعدم� ده�ه� من َهن�ت المحتّل العظ�ِم م� ده�ه�. 

)معتّز القطب(

5
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    خليل الرَّحمن

اأْرَض الَخـليـــــِل وفي اأكن�ِفهــ� نَزلـــوا

١-  الّديُن والطُّْهــُر وال�أخـــلاُق والَعَمـــلُ   ِعْنَد الخليِل وفي ال�أكنــ�ِف َتْكَتِمــُل

 ٢- علــى ِحمــ�ه� وفي اأحي�ئِهـــــ� َعَرٌب    ِمْن نَْسِل ه�َجَر م� غ�بوا وم� َرحــلــوا

 ٣- على الَمــــ�آِذِن ِذْكُر اللّـــِه ُمْرَتِفــــــــعٌ    في كُلِّ َمْنِطَقٍة في اأْرِضــهــ� َبَطـــــُل

نـــي فيهـــ� َمح�ِسُنهـــــ�    َرَكْزُت فيهـــ� َعــسى َعْين�َي َتْكَتِحُل  ٤- ي� لَْوَحـــًة َهزَّ

٥- اأْرُض الَخليــــِل اأراهـــ� َشـــطَّ َبْلَدتِنـــ�    م� انَْفـــــكَّ شـــ�ِطُئه� ب�لَيـــمِّ َيْغَتِسُل 

٦- اأْرُض الَخليِل لَه� في الَقْلــِب َمْنِزلَــــةٌ   ُمْذ َعْهِده� م� َتزاُل النَّْفُس َتْحَتِفـــــُل

ُبـــــــُل ٧- ي� َوْرَدًة ف�َح مْنهـــ� مــــــ� ُيَمــيُِّزهــــــــ�    تِْلَك التَّكــ�ي� وذاَك الَخْيُر والسُّ

تِــهــــــ�    نَْجــٌم وَشْمــٌس وفي ِمحرابِه� ُزَحـــُل  ٨- النّوُر ُمْكَتِمـــٌل ِمـــْن َثْغـــِر ِعزَّ

ُســــُل َلْت َوْحَده� ِمْن دوِن اإْخَوتِه�    َحتّى اأت�هـــ� َخليـــُل اللّـــِه والرُّ  ٩- َقْد فُضِّ

١٠- الــّداُء م� انَْفّك ُيؤذي كُــلَّ َمْنطقــةٍ    وفي ِحمـــ�ِك َتَفّشى كيَف َيْنَدِمــُل؟

 ١١- ي� َحْسَرًة، واأن� َقــْد ِجْئــُت اأنُْظــُره�     اأش�ِهــُد الَوْحَش ُيؤذيهـــ� وَتْحَتِمــــُل

١٢- ي� َدْعــَوًة ُرِفَعــْت َتــدعو لِخ�لِِقهـــــ�     م� زاَل ق�ئِلُهــــ� في اللَّْيـــــِل َيْبَتِهــــُل

قُنـــــ�     نحيـــ� ونَْمـــَرُح والع�دوَن َقْد َرَحـلـوا َة الَعْيِن ل� َشْخٌص ُيَفــرِّ  ١٣- ي� قُــرَّ

ْعــِي اإتَّكــــلوا  ١٤- اأْهــُل الَخليِل لَُهــْم ِمنّــ� َتِحيَُّتنــــــــ�    َسَعــْوا بِِجــدٍّ وَبْعَد السَّ

١٥- ي� َربِّ ب�رِك وَسلِّم كُلَّ َمن َسَكنوا

  

 ال�أكن�ف: مفرده�:  
   َكَنٌف، وهو النّ�حية.

 اليّم: البحر. 

 ه�جر: اسم زوجة نبّي 

 اللّه اإبراهيم )عليه الّسلام(. 

 التّك�ي�: مفرده�: َتكّية، 
وهي مك�ن توزيع ال�أطعمة

للمحت�جين، بج�نب 
براهيمي. المسجد ال�إ

 ُزحل: اسم كوكب. 
 خليُل اللّه: اإبراهيم

 )عليه الّسلام(.  

ُبـــــُل:مفرده� سبيل،  السُّ
وقفــ�ً  ُيجعــل  مــ�  وهــو 
للمحت�جيــن مــن اأرٍض، 
اأو  زرٍع،  اأو  شــجٍر،  اأو 

اآبــ�ر ميــ�ه وغيرهــ�.

5

البحر البسيط
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ة الّتي ُبني عليه� النّّص. ١  نذكر الفكرة الع�مَّ

٢  بَِم تمت�ز مدينة الخليل عن غيره� من المدن الفلسطينيَّة، كم� ظهر في النّّص؟

ع�ء الَّذي اختتم به الّش�عر قصيدته؟ ٣  م� الدُّ

آتية، نبيِّن موطن كلٍّ منه� في القصيدة: أبي�ت على المض�مين ال� ٤  اشتملت ال�

اأ- مك�نة الخليل الّدينيَّة.

ب- خصوصيَّة مدينة الخليل.

هل الخليل.  ع�ء ل�أ ج- الدُّ

٥  نُبيِّن القيم والُمثُل الّراسخة في اأهل الخليل، كم� يراه� الّش�عر.

١  ُيق�ل في مدينة الخليل: "المدينة الَّتي ل� يجوع فيه� اإنس�ن":

بب في ذلك. اأ- نذكر السَّ

د البيت الَّذي اأش�ر فيه الّش�عر اإلى هذا المعنى. ب- ُنحدِّ

آتية: ٢  م� ِدل�لة كلٍّ من العب�رات ال�

اأ- في كلِّ منطقة في اأرضه� بطل.

ة العين. ب- ي� قرَّ

ج- في اأكن�فه� نزلوا؟

أبي�ت، فم� علاقته بمدينة الخليل؟ ٣  وظَّف الّش�عر اسم )ه�جر( في اأحد ال�

٤  نذكر العواطف الَّتي س�دت اأبي�ت القصيدة.

أبي�ت مث�ل�ً على كلٍّ منه�. وت، والحركة، واللَّون، نستخرج من ال� أبي�ت ن�بضة بعن�صر الصَّ ٥  بدت ال�

 الَفْهم وال�ستيعاب

5 التّحليل والمناقشة
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5

رة للاحتلال، نبيِّن ذلك. ٦  رسم الّش�عر ثلاث ُصور منفِّ

آتيين: ح جم�ل التَّصوير في البيتين ال� ٧  نوضِّ

َنْجٌم وَشْمٌس وفي ِمحراِبه� ُزَحُل ِتهــــ�   اأ-   الّنوُر ُمْكَتِمـٌل ِمْن َثْغِر ِعزَّ

م� اْنَفكَّ ش�ِطُئه� ب�لَيمِّ َيْغَتِســــُل ب- اأْرُض الَخليِل اأراه� َشطَّ َبْلَدِتن�  

١  نُفرِّق في المعنى بين م� تحته خطوط فيم� ي�أتي:

ُســـُل َحّتى اأت�ه� َخليُل الّلـــــــِه والرُّ َلْت َوْحَده� ِمْن دوِن اإْخَوِته�   اأ-   َقْد ُفضِّ

كن�ِف َتْكَتِمُل ِعْنَد الخليِل وفي ال�أ خــــلاُق والَعَمــُل   ْهُر وال�أ ب- الّديُن والطُّ

آتية: اأحي�ء، اأكن�ف، التَّك�ي�، م�آذن؟ ٢  م� مفرد كلٍّ من الجموع ال�

٣  وظَّف الّش�عر التَّرادف في القصيدة، نذكُر مث�لين على ذلك.

  اللّغة وال�أسلوب
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 ال�أسماء الخمسة

القواعد

 نقراأ ال�أمثلة ال�آتية:

)اأ(                                                                   )ب(

   " K  J  I   H":١- ق�ل تع�لى

                                                              )القصص:٢٣(

١- نِعَم ال�أُب المربّي سعيٌد.                                 

٢-ق�ل تع�لى: "  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   " )يوسف ٧٨(٢- اإّن اأخ�ك من واس�ك.

٣- ق�ل تع�لى: "!  "  #  $

 "  ,+  *  )   (  '  &  %        
                                       )يوسف: ٨٧(

٣- ق�ل تع�لى:"  z   y  x  w "   )يوسف: ٥٩(

اأمثلة المجموعة )اأ(، وجدن� الكلم�ت المخطوط تحته�، قد ج�ءت مرفوعة، ومنصوبة،  اإذا ت�أملن� 

ومجرورة على التّوالي.

آية الكريمة مبتداأ مرفوع، وعلامة رفعه )الواو(، وهو مض�ف اإلى ضمير المتكلّمين  ف�ل�سم )اأبو( في ال�

)ن�(، و)اأخ�( ج�ء اسم اإّن منصوب�ً، وعلامة نصبه ال�ألف، وهو مض�ف اإلى ضمير المخ�طب )الك�ف(،  

آية الكريمة، فقد ج�ء مجروراً ب�لتّبعّية )العطف(، وعلامة جّره الي�ء، وقد اأضيَف  اأّم� ال�سم )اأخي( في ال�

اإلى ضمير الغ�ئب )اله�ء(.

ولو اأعدن� النّظر في هذه ال�أسم�ء الّتي ك�نت علام�ت اإعرابه� الحروف بدل�ً من الحرك�ت ال�أصلّية، 

ض�فة اإلى غير ي�ء  وتس�ءلن� عن سبب ذلك؛ لك�ن الجواب، هذا هو ح�ل اإعراب ال�أسم�ء الخمسة عند ال�إ

المتكلّم، وهي: )اأب، واأخ، وحم، وذو، وفو(.
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واإذا ت�أملن� اأمثلة المجموعة )ب( المق�بِلة، وجدن� الكلم�ت المخطوط تحته� )ال�أُب، واأب�ً، واأٍخ( قد 

ج�ءت مرفوعًة، ومنصوبًة، ومجرورًة على التّوالي، واأّن علام�ت اإعرابه� في الح�ل�ت الثّلاث هي الضّمة 

أنّه� ج�ءت غير مض�فة. وشرُط اإعراب ال�أسم�ء الخمسة ب�لحروف اأن تكون مض�فة اإلى غير ي�ء  رفع�ً؛ ل�

المتكلم، ولكن هل ينطبق عليه� هذا الحكم دائم�ً؟ وهل تعرب في ح�ل تثنيته� وجمعه� اإعراَبه� في 

فراد؟ ح�لة ال�إ

 لنقراأ ال�أمثلة ال�آتية، ونتدّبر الكلمات المخطوط تحتها: 

١- ق�ل تع�لى: "ک  ک  ک  ک  گ"        )يوسف: ٩٠(

٢- ق�ل تع�لى: "ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ"            )الكهف:٨٠(

٣- ق�ل تع�لى: "ۈ  ٴۇ  ۋ"                              )الحجرات:١٠(

5
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١- ال�أسم�ء الخمسة: اأٌب، واأٌخ، وحٌم، وفو، وذو )بمعنى ص�حب(.

 ، ٢- علام�ت اإعراب ال�أسم�ء الخمسة فرعّية، وهي: الواو رفع�ً، نحو: اأبو سلمى ش�عر فلسطينيٌّ

 "Z   Y  X  " :وال�ألف نصب�ً، نحو: اإّن اأخ�َك َمن اأحّبَك، والي�ء جّراً، نحو قوله تع�لى

)يوسف: ٨١(، شريطة اأن تكون مض�فًة اإلى غير ي�ء المتكلم، واألّ� تكون مثن�ًة، ول� مجموعة.

أّول وقعت خبراً مرفوع�ً، وعلامة رفعه الضّمة المقّدرة، اإذ ج�ءت مض�فة اإلى  فكلمة )اأخ( في المث�ل ال�

أنّه� مثنّى، في حين  )ي�ء المتكلّم(، وكلمة )اأبو( في المث�ل الثّ�ني ج�ءت مرفوعة، وعلامة رفعه� ال�ألف؛ ل�

أنّه� ج�ءت جمع�ً. نجد كلمة )اإخوة( في المث�ل الثّ�لث مرفوعة، وعلامة رفعه� الّضمة؛ ل�

وعليه، ف�إّن هذه ال�أسم�ء لم تعرب اإعراب ال�أسم�ء الخمسة؛ لمجيئه� مض�فًة لي�ء المتكلِّم مّرًة، ومثنّ�ًة اأخرى، 

وجمع�ً مّرة ث�لثة.

عراب نماذج في ال�إ

١- اإّن اأب� ال�أسود الّدؤلّي، ع�لٌم لغوّي مشهوٌر. 

أنّه من ال�أسم�ء الخمسة، وهو مض�ف.  اأبا: اسم اإّن منصوب، وعلامة نصبه ال�ألف؛ ل�

٢- اأبو العت�هية ش�عُر الّزهد في العصر العّب�سّي.

أنّه من ال�أسم�ء الخمسة، وهو مض�ف.  اأبو: مبتداأ مرفوع، وعلامة رفعه الواو؛ ل�

 ٣- الحديث ذو شجون.  

أنّه من ال�أسم�ء الخمسة، وهو مض�ف.   ذو: خبر مرفوع، وعلامة رفعه الواو؛ ل�

  
  نستنتج: 

5
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التّدريبات

ال�أّول   التّدريب

جابة الّصحيحة في كّل من ال�آتية:   نختاُر ال�إ

آتية، علامة اإعرابه اأصلّية: ١- واحد من ال�أسم�ء المخطوط تحته� في الجمل ال�

اأ- حمو سلمى عطوٌف.             ب- ذو المروءة ي�أنُف الّذّل. 

ج- يداَك اأوكت�*، وفوك نفخ.              د- اأخي، ج�وز الّظ�لمون المدى.    )علي محمود طه(

٢- علامة جّر )اأخيه(، في قول رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلّم: "المؤمن مراآة اأخيه المؤمن،...".

               )ُسنن الترمذّي(

اأ- الكسرة الّظ�هرة.      ب- الي�ء.     ج- الكسرة المقّدرة.     د- الفتحة عوضً� عن الكسرة.

٣- اإعراب كلمة )فوك( في جملة: "ل� فُّض فوك":

اأ- ف�عل مرفوع، وعلامة رفعه الواو.      ب- ن�ئب ف�عل مرفوع، وعلامة رفعه الواو.   

ج- ف�عل مرفوع، وعلامة رفعه الّضّمة.        د- ن�ئب ف�عل مرفوع، وعلامة رفعه الّضّمة.    

الثّاني   التّدريب

 نعّين ال�أسماء الخمسة الَّتي تُعَرُب بالحروف في كل� مّما ياأتي:

١- ق�ل -صلّى اللّه عليه وسلّم-: "ذو الوجهين ل� يكون عند اللّه وجيه�ً".      )صحيح البخ�ري(

٢- ق�ل ال�أصمعّي: بينم� اأن� في بعِض البوادي، اإذ بصبيٍّ معه قربٌة قد غَلبْته، وفيه� م�ء، وهو ين�دي: ي�   

اأبِت، اأدرْك ف�ه�، غلبني فوه�، ل� ط�قَة لي بفيه�. ق�ل: فواللّه قد جمع العربّية في ثلاث.

٣- ومن ذا الّذي تُرضى سج�ي�ه كلّه�    كفى المرَء نبلاً اأن تُعدَّ مع�يُبه              )بّش�ر بن برد(

٤- ق�ل تع�لى: " ¿  Ã  Â  Á  À"                                          )الم�ئدة: ٩٥(

* اأوكت�: ربطت�.
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الثّالث   التّدريب

 نُدخل )كان( اأو اإحدى اأخواتها مرّة، و)اإّن( اأو اإحدى اأخواتها مرّة اأخرى على كّل من 

   الجمل ال�آتية، مراعين ضبط اأواخر الكلمات:

بعد اإدخال اإّن اأو اإحدى اأخواتهابعد اإدخال كان اأو اإحدى اأخواتها الجملة 

١- اأبوك ذو ش�أن.

٢-  في البيت اأخوك.

٣- حمو سع�َد ودود.

الّرابع   التّدريب

   نُعرُب ما تحته خطوط اإعرابًا تاّمًا:

١- ق�ل تع�لى:"ٺ  ٺ     ٺ      ٺ           ٿ  ٿ     "              )الّشعراء: ٨٦( 

٢- ومّم� قيَل في وصف اليم�مة، وقد راحت تغذو صغيراً له� في ُعّشه�:

    تُس�ِكُب ِمْن فيه� بفيِه بلاِسم�ً    َفُيروى بِريٍق ل� ُيرى بِعي�ِن                )محمود اأبو كتّة(

٣- ذو العقل يشقى في النّعيِم بعقله      واأخو الجه�لة في الّشق�وِة ينعُم      )المتنّبي(
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بحُر الرّمل

آتي تقطيع�ً عروضي�ً؛ لنقَف على صور تفعيلاتِِه، وعدِده�، واسم البحر الّذي نُِظَم عليه:  نقطّع البيت ال�

اأْيَن ِمْن َعْيَنيَّ ه�َتْيَك الَمج�لي      ي� َعروَس الَبْحِر، ي� ُحْلَم الَخي�ِل 
)علي محمود طه(

َمْل َخ ي� ليَبْح ِر ي� ُحْلي� ع رو َسْل//َكْل َم ج� لينَْي َي ه� َتْياأْي َن ِمْن َعْي

- ٮ - -- ٮ - -- ٮ - -//- ٮ - -- ٮ - -- ٮ - -

ف�ِعلاتُْنف�ِعلاتُْنف�ِعلاتُْن//ف�ِعلاتُْنف�ِعلاتُْنف�ِعلاتُْن

يظهُر من تقطيع البيت الّس�بق عروضّي�ً اأّن مجموَع تفعيلاتِِه ستُّ تفعيلاٍت، على صورة )ف�ِعلاتُْن

نة لبحر الّرمل، في كّل شطر ثلاٌث منه�.  - ٮ - -(، المكوِّ

هذا في ح�ل مجيء تفعيلاته اأصلّية؛ اأي عندم� ت�أتي التّفعيلاُت َسليمة من غيِر زي�دٍة اأو نقص�ٍن على 

صورِة )ف�ِعلاتُْن- ٮ - -(، ولن� اأن نتس�ءل هن�: هل ت�أتي تفعيلة )ف�ِعلاتُْن - ٮ - -( في بحر الّرمل على 

غير هذه الّصورة ال�أصليَّة؟ 

آتية: أبي�ت ال�  ولمعرفة الجواب، نقطّع ال�

َكْيَف ِمْن َقْلبي وِمْن َطْرفي ِحذاري    ق�َدني َطْرفي وَقْلبي لِْلَهوى 
)ابن عبد ربّه(

في ِح ذا ريبي َو ِمْن َطْرَكْي َف ِمْن َقل//لِْل َهـ وىفي َو َقْل بيق� َد ني َطْر

- ٮ - -- ٮ - -- ٮ - -//- ٮ -- ٮ - -- ٮ - -    

ف�علاتُنف�علاتُنف�علاتُن//ف�ِعلاف�علاتُنف�علاتُن

نلاحُظ اأنَّ تفعيلَة )ف�علاتُن - ٮ - -( قد ج�ءْت على صورة اأخرى غير الّصورِة ال�أصلّيِة، وهَي:صورُة 

أّول. )ف�ِعلا - ٮ -( الواردة في شطِر البيت ال�

      الَعروض
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     )بش�رة الخوري(
ًة ُمْذ َعَرف�ن�    َهْل َخَفْرن� ِذمَّ م�ن�    س�ئِِل الَعْلي�َء َعنّ� والزَّ

          

َع َر ف� ن�ِذْم َم تن ُمْذَهْل َخ َفْر ن�//وْز َز م� ن�ي� َء عْن ن�س� ِئ لِْل َعْل

 ٮ ٮ - -- ٮ - - - ٮ - -//- ٮ - - - ٮ - -- ٮ - -    

َفِعلاتُْنف�علاتُْنف�علاتُْن//ف�علاتُْنف�علاتُْنف�علاتُْن

وهن� ظهرْت صورة اأخرى، وهي تفعيلة )فِعلاتُن ٮ ٮ - -( على صورة مغ�يرة للتفعيلة ال�أصلّية )ف�علاتن- ٮ - -(.

              ل� َتُقْل اأْصلي َوَفْصلي اأَبداً          اإِنَّم� اأْصُل الَفتى م� َقْد َحَصْل        )ابن الوردّي(

َقْد َح َصْللُْل َف تى م�اإِْن َن م� اأْص//اأ َب دنلي َو َفْص ليل� َت قُْل اأْص

- ٮ -- ٮ - -  - ٮ - -  //ٮ ٮ -- ٮ - -  - ٮ - -     

  ف�ِعلاف�علاتُْنف�علاتُْن//َفِعلاف�علاتُْنف�علاتُْن

وقد ج�ءت تفعيلة )ف�علاتن - ٮ - -   ( على صورتين مغ�يرتين للتفعيلة ال�أصلّية، وهم� تفعيلُة 

)فِعلا ٮ ٮ -(، و)ف�علا - ٮ -(.

    )اأعشى همدان(
س�ِطع�ً َيْلَمُع في َعْرِض الَغم�مْ    ل� َيُكْن َوْعُدَك َبْرق�ً ُخلَّب�ً  

           

ِضْل َغ م�ْمَم ُع في َعْرس� ِط َعْن َيْل//ُخْل َل َبْنُد َك َبْر َقْنل� َي كُْن َوْع

- ٮ - ە  ٮ ٮ- -- ٮ - -  //- ٮ -ٮ ٮ- - - ٮ - -     

  ف�علاْتَفِعلاتُْنف�علاتُْن//ف�ِعلاَفِعلاتُْنف�علاتُْن

   وهن� ج�ءت تفعيلة )ف�ِعلاْت- ٮ - ە( على صورة مغ�يرة للتفعيلة ال�أصلّية )ف�علاتْن - ٮ - - (.
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١- بحر الّرمل )التّ�م( يتكّون من تفعيلة )ف�ِعلاتُْن( مكّررة سّت مّرات. 

٢- التَّفعيلة ال�أصليَّة لبحر الّرمل هي تفعيلُة )ف�علاتن - ٮ - -(. 

٣- ثّمة صور اأخرى لتفعيلة )ف�علاتن - ٮ - -(، هي:

 )ف�ِعلا - ٮ -(

  )َفِعلاتن ٮ ٮ - -(

  )َفِعلا ٮ ٮ -(

 )ف�ِعلاْت - ٮ -ە(

٤- مفت�ُح بحر الّرمل: 

أْبُحِر َيْرويِه الثّق�ُت      َفِعلاتْن َفِعلاتْن ف�ِعلاتُْن          َرَمُل ال�

التّدريبات

ال�أّول   التّدريب

  نقراأ ال�أبيات ال�آتية، ثّم نقّطعها عروضّيًا، ونكتب التّفعيلات، ونسّمي البحر:

١- اأْحَمُد الّلَه َفــلا ِنــدَّ َلـــــــُه    بَيَديــِه اْلــَخيُر مــ� شـــ�َء َفـَعــــْل       )لبيد بن ربيعة(

٢- ف�ْنَطَلْقن� خلَف اأبع�ِد الُمنى   في المج�ِل الّص�خب الُمْحَتِدِم          )عبد المنعم الّرف�عي(

٣- نحـُن ثّواُرِك، ِجْئن� َنفَتدي   ُتْرَبك الغ�لي بَمســــــُفوِح الــّدِم            )عبد المنعم الّرف�عي(

  نستنتج: 
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 نقراأ البيتين ال�آتيين، ثُمَّ نقّطعهما، ونبّيُن ما جاَء منهما على بحِر الرّمل اأو الرّجز:

ف�عّي( َد َلـــْيـــَل الِحَقـــِب      )ه�شم الرِّ ِمْن َســـًنى َبــدَّ ١- ُعْد ِلت�ريِخَك واْذُكْر َقَبسً�  

ْكَرِم     )اأبو العت�هية( ذي الَمْجِد والَفْضِل الكبيِر ال�أ ْعَظِم   ٢- الَحْمُد لّلِه العليِّ ال�أ

الثّالث   التّدريب

   نملا� الفراَغ بكلمة من الكلمتين المحصورتين بعد كّل بيٍت، بما يستقيم مع وزن البيت:

  قال بشارة الخوري: 

وبن�ٌء للمع�لي ل� ُيدانى                         )تب�هت، ب�هت(     شرٌف ...... ِفَلْسطيُن بِه  

ن� نمشي اإليِه .... ك�ن�                      )اأيَن، اأَينم�(    اإنم� الحقُّ الذي م�توا له     حقُّ

في رحاب الرّمل

قال عبد المنعم الرّفاعي:

   اأيّه� الّس�ري اإلى مسرى النّبي       ونجـــــــيِّ الــــوطِن الُمغتـصـــِب

  هل على الّصحراِء ِمن اأعلاِمن�       مطلُع الّشمِس وَمهوى الكوكِب

ه في الَعْدِو مــــــكُر الثّعلــــِب   قد َكَبـــون�، ُرّب مهـــٍر ج�مــٍح       ردَّ

  ف�نَْتَفْضـــنـــ� فــــــ�إذا رايـــــــ�تُنـــ�       صيــــحُة الثّ�أر ومـــــوُج الغضـِب

التّعبيـر

نكتُب رس�لًة اإلى صديٍق عزيٍز، نوصيه فيه� ب�لِجدِّ وال�جته�د، واستغلال الوقت فيم� ينفع.نكتُب رس�لًة اإلى صديٍق عزيٍز، نوصيه فيه� ب�لِجدِّ وال�جته�د، واستغلال الوقت فيم� ينفع.

5

نشاط

نرجع اإلى مكتبة المدرسة، ونقراأ كت�ب�ً، ثمَّ نلّخصه.نرجع اإلى مكتبة المدرسة، ونقراأ كت�ب�ً، ثمَّ نلّخصه.

الثّاني   التّدريب



٧3

الَوحدةُ السادسة

 الّصراُع على مياه فَِلْسطين

بين يدي النّّص

اإنّه الم�ُء الّذي ك�ن وم� زال، منُذ اأْن َبَراأ اللُّه الخلَق جّذاب�ً لهم، في اأّي مك�ٍن اأق�موا فيه، اأو 

َظَعنوا، وهو الم�ُء نفُسه الّذي تندلُع بسبِبِه النّزاع�ُت والحروُب، وهو نفُسه الّذي ينذُر به الّس�سُة 

والمحلِّلوَن اأْن يكوَن دافَع الّصراع�ِت والحروِب مستقبلاً. 

َحَوْت،  بم�  ال�أرِض  بيَن ص�حِب  المحتدِم  الّصراع  للّضوِء على  تسليٌط  النّّص،  وفي هذا 

والمحتلِّ الّصهيونّي الغ�زي الّذي يسطو على كّل م� فيه�، من موارد الحي�ة ومقّوم�ته�، من اأرٍض، 

وم�ٍء، وغذاء.   

   )المؤلّفون(
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الّصراُع على مياه فَِلْسطين 

ــه ال�أس�ســّيُة، مــن مــ�ٍء وفضــ�ٍء وي�بســٍة،  مــ� ِمــن قُْطــٍر ِمــن اأقطــ�ِر هــذِه الّدنيــ� الواســعة، اإلّ� ولــه مكّون�تُ

ــُز كُلَّ َبلــٍد عــن غيــره مــن البلــدان، كمــ� يتــوارُث اأهــُل كلِّ  وكلُّ هــذه الُمكّونــ�ِت تُشــكُِّل الطّبيعــَة الّتــي تُميِّ

بلــٍد اأســم�َء َمع�لِمــه الجغرافّيــِة، مــن مدائــَن، واأنهــ�ٍر، وجبــ�ٍل، وســهوٍل، وبحــ�ٍر؛ لتغــدَو اأســم�ُء هــذِه المع�لــِم 

الجغرافّيــِة اأعلامــ�ً عليهــ�، ل� تنمحــي اأســم�ؤه� مهمــ� طــ�َل الّزمــن، ومهمــ� تعّرضــْت لــه مــن نــوازَل وِمَحــن، 

ومهمــ� حــ�وَل اأيُّ ُمحتــلٍّ اأو غــ�ٍز محــَو اأســم�ئه�، وطمــَس مع�لِمهــ�.

ــه البحــ�َر،  ــ� تجــ�ور ب ــ�ً، جعَله ــ�ً جغرافّي ــطيَن موقع ــه ِفَلْس ــ� اللّ ــد حب لق

أنهــ�ِر وال�أمطــ�ِر، ِعــلاوًة علــى نعــم كثيــرٍة ل� تُعــدُّ ول� تُحصــى،  واأنعــَم عليهــ� ِمــن َعميــم مــ�ء البحــ�ِر وال�

فــك�ن منهــ� المــ�ء، الـّـذي هــو اأصــُل الحيــ�ِة، وســرُّ الوجــود، الـّـذي هــو اأهــون موجــود، واأغلــى مفقــود، 

كمــ� ق�لــت العــرب.  

فب�لمــ�ِء تغــدو ال�أرُض زاهيــًة ُمخَضــّرًة، وبســبِبِه يــزداُن منظُرهــ�، ومنــُه نرتــوي، ويرتــوي كُلُّ مــ� عليهــ� 

أهّمّيــة، ك�نــت  ِمــن َحيــواٍن وُزروٍع ونبــ�ت، ولّمــ� ك�َن المــ�ُء بهــذِه المنزلــِة، وعلــى هــذا القــدر مــن ال�

هجمــُة المحتــلِّ الب�غــي علــى مصــ�دِرِه فــي ِفَلْســطيَن، ل� تقــلُّ َشراَســًة َعــن هجمِتــِه علــى اأرِضهــ�.

وتُعــدُّ ال�أمطــ�ُر الَمصــدَر الرئيــَس للميــ�ِه فــي ِفَلْســطيَن، فهــَي الّتــي تُغــّذي الخــّزاَن الجوفــيَّ بِ�أحواِضــِه 

أوديــِة والّســيول، وِمــن هــذِه ال�أمطــ�ِر يحُصــُل ِريُّ ِمســ�ح�ٍت واســعٍة مــن ال�أراضــي  كلِّهــ�، والمجــ�ري وال�

ــة الَبعلّية. الّزراعّي

ــ�  ــطين، م ــي ِفَلْس ــَر ف ــ�ٍم ل�آخ ــن ع ــ�ِر ِم ــوِل ال�أمط ــبُة ُهط ــ�وُت نس وتتف

يجعــُل التّعويــَل علــى ميــ�ه ال�أمطــ�ر لِســّد ح�جتنــ� منــه اأمراً محفوفــ�ً ب�لخطر.

كمــ� يؤثـّـُر التّب�يــن التّض�ريســّي لِفَلْســطين علــى معــّدِل ُســقوِط ال�أمطــ�ِر 

أغــوار، اإلــى ســتّمئة  الّســنوّي، الـّـذي يتــراوُح بيــن مئــة )١٠٠(  ملمتــٍر فــي ال�

وخمســين )٦٥٠( ملمتــراً فــي المرتفعــ�ت. 

ــٍر  ــ�راِت مت ــي عشــرة )١٠( ملي ــطين بحوالَ ــى ِفَلْس ــي تســقُط عل ــ�ِر الّت ــ�ِه ال�أمط ــ�ُت مي ــّدُر كّمّي وتَُق

 طمس: اإخف�ء. 

 التعويل: ال�رتك�ن. 

 التّب�ين: ال�ختلاف.
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ــٍب، يتبّخــُر منهــ� مــ� بيــن ســتّين اإلــى ســبعين ب�لمئــة )٦٠ – ٧٠ %(، ويتســّرُب اإلــى ب�طــِن ال�أرِض  ُمَكعَّ

مــ� يقــ�رُب خمســًة وعشــرين ب�لمئــة )٢٥ %(، ومــ� تبّقــى منهــ� يجــري علــى شــكِل ســيوٍل ب�تّجــ�ه البحــر.

، فــي اأرِضــه، واأنُْفــِس اأبن�ئــه، وتُراثـِـه، واإِْرثـِـه  ومثلمــ� ابُتلــي الّشــعُب الِفَلْســطينيُّ ب�لمحتــّل الّصهيونــيِّ

الثّق�فــّي والمعمــ�رّي، فقــد ابُتلــي -اأيضــ�ً- فــي مي�ِهــِه، فقــد تفنـّـَن هــذا المحتــلُّ فــي ســلِب مصــ�دِر ميــ�ِه 

ــزر  ــُم فيهــ�، وَيمــنُّ علــى اأبنــ�ِء شــعبه� ب�لنَّ ِفَلْســطين، ومــ� انفــكَّ يتحكّ

ْديــ�ِن.  القليــل، الـّـذي ل� ُيْذِهــُب َظمــ�أ الَعْطشــ�ِن، ول� َيــروي ُغلـّـة الصَّ

ولــم يكتــِف المحتــلُّ الّصهيونــيُّ بمــ� ســلبه مــن ميــ�ه ِفَلْســطين مــن 

قبــل، َبــْل راَح َيــذرُع اأرَضهــ� شــرق�ً وغربــ�ً، بمــ� يمتلُكــه ِمــن وســ�ئِل 

التِّْقنيــة الحديثــة، وال�ستشــع�ر عــن بعــد؛ للكشــِف عّمــ� َخفــي مــن 

مي�ِههــ� فــي جــوف ال�أرض؛ ليســقَي بهــ� ُمســتوطن�تِه وُمســتوطنيه، 

ولُيســرَف فــي صرفهــ�، وتبذيرهــ�، وســلبه� مــن اأصحــ�ِب ال�أرِض، 

كمــ� َســَلَبُهم اأرَضهــم: جبــ�ل�ً، َوِوهــ�داً، وُســهول�ً، ونجــ�داً، وُخلج�ن�ً، 

وُشــط�آن�ً.    

لقــد ُحــِرم الّشــعُب الِفَلْســطينيُّ اأبســَط حقوِقــِه فــي ميــ�ِه وطِنــه، ولــم َتُعــْد نســبُة مــ� يحُصــُل عليــِه ِمــن 

ــِة لســقِي مواشــيه واأنع�ِمــه، ورّي  ــة الّضروريّ ــِه الم�ئّي مــ�ِء اأرِضــِه بك�فيــٍة لســدِّ رمِقــِه، ن�هيــَك عــن ح�جِت

اأشــج�ِره ومزروع�تـِـه.

ــع علــى  ــي ُحــرِم منهــ�، فلنطّل ولكــي نقــَف علــى حجــم م�أســ�ة الّشــعب الِفَلْســطينيِّ فــي مي�هــه الّت

أدنــى مــن الميــ�ِه  تق�ريــِر منظمــِة الّصّحــِة الع�لمّيــِة، الّتــي تُفيــد اأّن نســبَة مــ� يســتحّقه الفــرُد فــي الحــّد ال�

ــراً  ــة وعشــرين )١٠٠ -١٢٠( لت ــى مئ ــة اإل ــن مئ ــه، هــَو مــ� بي ــع احتي�ج�تِ ــوم الواحــِد؛ لســّد جمي فــي الي

يومّيــ�ً، فــي حيــن اأن نصيــَب اســتهلاِك الِفَلْســطينّي مــن ذلــك تُقــّدر بنحــو خمســة واأربعيــن )٤٥( 

لتــراً، وقــد تنخفــُض هــذِه النّســبُة فــي بعــِض تجّمعــ�ِت الّســكِن الِفَلْســطينّية اإلــى خمســَة عشــَر )١٥( 

لتــراً، واأقــّل مــن ذلــك. واأّمــ� نســبة اســتهلاك الُمســتوطن الواحــِد فهــي ســبعُة اأضعــ�ِف اســتهلاك الفــرد 

الِفَلْســطينّي، علمــ�ً اأّن جميــَع هــذِه الميــ�ِه الّتــي اســتحوَذ عليهــ� ال�حتــلاُل ســطحّيًة ك�نــْت اأم جوفّيــًة، 

اإنّمــ� هــي فــي ال�أصــِل ميــ�ٌه ِفَلْســطينّيٌة.

 الّصدي�ن: شديد العطش. 

 يذرع: يقطع. 

 وه�داً: اأراضَي منخفضة. 

 نج�داً: اأراضَي مشرفة اأو مرتفعة. 
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٧6

وقــد َعِمــَل الُمحتــلُّ الّصهيونــيُّ علــى زرِع مســتوطن�تِه فــوَق ال�أحــواِض الم�ئّيــِة فــي ِفَلْســطين، مدّمــراً 

أراضــي الِفَلْســطينّية، فــراَح يســتهلُك ميــ�َه هــذِه ال�أحــواض، بمعــّدل�ت خي�لّيــة، ولــم  بذلــك كثيــراً مــن ال�

يتوقـّـْف اأثــُر الُمســتوطن�ِت الّســلبّي علــى نَْهــِب الميــ�ِه، واإنّمــ� اأثـّـَر كذلــك ســلب�ً علــى البيئــة، حيــُث عملــْت 

مخلّفــ�ُت مســتوطن�تِِه، ومــ� زالــْت تعمــُل علــى تلويــِث مصــ�دِر الميــ�ِه الِفَلْســطينية. 

كمــ� اأعــ�َق ال�حتــلاُل تطويــَر الِبنيــِة التّحتّيــِة للميــ�ِه، وشــبك�ِت الّصــرف الّصحــّي، وصي�نتهــ�؛ مــ� اأّدى 

اإلــى اهتــراِء هــذِه الّشــبك�ِت وتهتِّكهــ�، واختــلاِط الميــ�ِه الملّوثــِة ب�لميــ�ِه النّقّيــِة، لِتصــَل هــذِه الميــ�ُه ملّوثــًة 

آبــ�ر ال�رتوازيــة، اأو حــّدد عمقهــ�. اإلــى التّجّمعــ�ِت الِفَلْســطينّية، كمــ� منــع ال�حتــلال حفــر ال�

ــؤّرق كلَّ مواطــٍن،  ــ�ِه فــي ِفَلْســطيَن مشــكلًة تُ ــُة المي لقــد غــدْت قضّي

فهــو لــم يعــْد يجــُد مــ� يكفــي ح�جَتــُه مــن المــ�ِء؛ بســبب تحكُّــِم ال�حتــلاِل 

ــم  أمــر الّــذي اأّدى اإلــى تف�قُ ــة، وحرمــ�ِن المواطنيــن منهــ�، ال� ــ�ه ِفَلْســطيَن الّســطحّيِة والجوفّي بمصــ�دِر مي

اأزمــِة الميــ�ِه، وُشــّح ال�أمطــ�ر الّتــي بــداأ يتضــ�ءل هطولُهــ� ع�مــ�ً بعــد عــ�م؛ بســبب ال�حتبــ�س الحــرارّي، اأو 

بســبب ت�أّخــر ُهطولِهــ� عــن مواِســِمه�، اأو اختــلاِل نســِب توزيِعهــ�.     

نســ�نّية، الُمَتمثّلــِة فــي حرمــ�ن الّشــعِب الِفَلْســطينّي مــن اأبســِط حقــوِق  واأمــ�َم هــذِه الُمم�رســ�ِت غيــِر ال�إ

وجــوِدِه، فــي ال�أرِض، والمــ�ِء، والهــواِء، مــ�ذا علينــ� اأْن نعمــَل لنؤّمــَن ح�ج�تِنــ� مــن المــ�ِء؟ وكيــف يعــّوُض 

المواطــُن الِفَلْســطيني قليــلاً ِمــن المــ�ِء المســلوب منــه؟ وكيــف لــه اأن ُيعــّزَز صمــوَده علــى اأرِضــِه؟ وكيــف 

نُرّشــُد اســتهلاَك المــ�ء، فــي زمــن نحــُن اأحــوج مــ� نكــوَن فيــه اإلــى قطــرِة مــ�ٍء؟

ــِرِه  ــتعم�لِِه، وتوفي ــيِد اس ــ�ليُب ترش ــّوُع اأس ــ� َتَتن ــِرِه، كم ــ�ِء وتبذي ــدِر الم ــْن ه ــدِّ ِم ــ�ئُل الح ُد وس ــدَّ َتَتَع

وتدبيــِرِه، ولعــلَّ اأنجــَع وســيلٍة لذلــَك، اأْن نســتْهِلَك مــن المــ�ِء مقــداَر مــ� نحتــ�ُج اإليــه، دونَمــ� اإســراف، 

ــئ، واإْن  ســراِف فــي المــ�ء للمتوضِّ وتبذيــر، فقــد نهــى الّرســول الكريــُم -صلـّـى اللـّـه عليــه وســلّم- عــن ال�إ

ك�ن علــى نهــٍر جــ�ٍر. 

واأّمــ� الوســيلُة ال�أخــرى، فَتْكُمــُن فــي حفــِر اآبــ�ِر الميــ�ِه بنوعيهــ�: ال�رتوازيّــة، والتّجميعّيــة، ومثــُل 

ــ�ء من�زلهــم،  ــَد رســِم مخططــ�ِت بن ــَن، اأن ي�أخــذوا ب�لُحســب�ن، عن ــى المواطني ــُم عل جــراِء، ُيحتِّ هــذا ال�إ

 تؤّرق: تقلق. 
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٧٧

آبــ�ِر؛ لتجميــِع ميــ�ِه ال�أمطــ�ر فيهــ�، بمــ� يلّبــي ح�جَتهــم مــن المــ�ء  اأو مص�نِعهــم، اأو مت�جرهــم، حفــَر ال�

ــّلازم.   ال

ومــن الوســ�ئِل ال�أخــرى اأيضــ�ً، بنــ�ُء محطّــ�ِت تنقيــِة الميــ�ه الع�دمــِة، واســتعم�ُل المــ�ِء المنّقــى 

أمــم  ــه ال� ــِة ال�أســم�ِك، اأســوًة بمــ� تفعل ــِر اأغــراِض الّشــرب، كســقِي المزروعــ�ِت، وتربي ــك، لغي مــن ذل

مــُة. المتقدِّ

ــدوِد والخّزانــ�ت مــن اأنجــِع الوســ�ئِل فــي تجميــِع ميــ�ِه ال�أمطــ�ِر، وحفِظهــ� للاســتعم�ِل  وُيعــدُّ بنــ�ُء السُّ

ــَد الح�جِة.  عن

كمــ� اأّن بنــ�َء محطّــ�ِت تنقيــِة ميــ�ِه البحــِر الم�لحــِة، وتحويِلهــ� اإلــى ميــ�ٍه عذبــٍة، ُيمكــُن اأْن ُيســهَم 

اإســه�م�ً فّعــ�ل�ً فــي توفيــر مصــدٍر مــن  مصــ�دِر الميــ�ِه الّتــي ل� َتنضــُب، ويمكــُن لمحطـّـ�ِت التّنقيــة هــذِه 

اأْن تُحــلَّ ُمشــكلَة الميــ�ِه المتف�قمــَة علــى اأرِض غــّزَة، ول� ســيَّم� اأّن الميــ�َه الجوفّيــَة هــي المصــدُر الّرئيــُس 

للميــ�ِه فيهــ�. 

واأخيــراً، تبقــى ُمشــكلُة ميــ�ه الّشــعب الِفَلْســطينّي، اإض�فــة اإلــى كّل الُمشــكلاِت النّ�جمــة عــن 

المحتــّل،  مشــكلة ق�ئمــة، ل� تــزوُل اإل� بــزواِل ال�حتــلاِل الّصهيونــّي، ورحيِلــِه عــن اأرضنــ�.
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٧٨

١  نذكُر اأجدى الطّرِق الُمْمِكَنِة والمت�حِة في سبيِل ترشيِد استهلاِك الم�ِء، والحدِّ ِمن هدِرِه. 

٢  م�ذا ينجم عن اإع�قة المحتّل الّصهيونّي تطوير الِبنية التحتية لشبك�ت المي�ه في فلسطين؟ 

٣  نُبّيُن مظ�هَر استحواذ المحتلِّ الّصهيونّي على مص�در المي�ه في فلسطين.

٤  نذكُر العواقَب المترتّبة على تبذير الم�ِء واإهداره. 

١  نضرُب اأمثلًة على بعض المم�رس�ت غير الّصحيحة، الّتي تؤدي اإلى تبذير الم�ء. 

٢  نُدلُِّل ب�لبراهين القولّية والعقلّية على اأهمّية الم�ء في الحي�ة. 

٣  نُعلّل:   اأ- قوَل بعضهم: )الحرُب الق�دمة حرُب المي�ه(. 

              ب- بن�ء المحتل الصهيوني مستوطن�ته بقرب من�بع المي�ه في فلسطين. 

٤  م� السبيُل ال�أنجع لحّل اأزمة المي�ه في غّزة؟ 

٥  تتنّوع مص�در المي�ه في البلِد الواحد من مدينة وقرية وريف، فم� مص�دُر المي�ه في بيئِتَك الّتي

     َتْقطنه�؟

٦  نوّضُح الّصورة الفنّية فيم� ي�أتي: 

 اأ- ومهم� ح�وَل اأّي ُمحّتلٍّ اأو غ�ٍز محَو اأسم�ئه�، وطمَس مع�لِمه�.

 ب- ل� تقلُّ َشراَسًة َعن هجمِتِه على اأرِضه�.

١  نستخرج مث�ل�ً من النّّص على الطّب�ق. 

٢  الجذر الثّلاثي لكلمِة: )التعويل( الواردة في النّّص هو:

د- َعَلَو.  ج- َعَلَل.   ب- َعَوَل.    اأ- َعَيَل.   

آتية: ِوه�د، نِج�د، ُخلج�ن.  ٣  ن�أتي بمفرد الجموع ال�

أدبّي الّذي ينتمي اإليه هذا النّّص. ٤  نُحدُد الجنَس ال�

 الَفْهم وال�ستيعاب

 التّحليل والمناقشة

 اللّغة وال�أسلوب
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عريُّ      النّصُّ الشِّ

   هذي البلاُد لنا

بين يدي النّّص

له عّدة دواوين  ال�أردن ع�م ١٩٦٧م،  م�دب� في  يعقوب في مدينة  اأحمد  الّش�عُر سعيد  ُولَِد 

شعريّة، منه�: عبيُر الّشهداء، وَمْقدسّي�ت، ورعود وورود، وبيت القصيد، وضجيج الّسكون، الّذي 

اأخذْت منه هذه القصيدة. 

يتحدث الّش�عر في هذه القصيدة عن القدس والمسجد ال�أقصى، ومك�نتهم� في نفوس العرب 

والمسلمين، منّوه�ً بت�ريخ المدينة عبر محطّ�ت ت�ريخّية متعددة، ومستبشراً بتحرُّر الّشعب 

الِفَلسطيني، وقد امت�ز اأسلوُبه ب�لّرص�نة، والقّوة، والجزالة.

)سعيد يعقوب(
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           هذي البلاُد لنا 

 نَسق: م� ك�ن 
على نظ�م واحد.

١- ي� َخيـــَر ُمنَطــــــِلٍق ِمن َخـــيِر ُمنَطَلــــــِق    للُقــــدِس ف�جَتَمــــَع الَبيتــــــ�ِن في نََســـــــِق

أميُن َعلى الـــ    ــُبراِق َتســــري بِِه ك�لنَّجــــِم في الَغَســـــِق ٢- َيحدوَك لِلُقدِس ِجبريُل ال�

مــــ�َم لُِكــــلِّ الُمرَسليــــَن بِـــــِه    ي� َمن ُوِصفَت بُِحسِن الَخـــــْلِق َوالُخـــلُـــِق ٣- كُنَت ال�إِ

٤- ف�لـُقدُس َوالَمسِجُد ال�أقصـى اأَحبُّ اإلى    نَـفـسي ِمـَن الـَكوِن َمـحمــول�ً على َطـــــَبِق

ٌة ِمــن تُــراِب الـُقــدِس فـي نَـَظـــري    اأغـــلــى َواأثَمــُن ِمــــن تِــبــــٍر َوِمـــــــن َوِرِق ٥- َوَذرَّ

٦- مـ� الـُقدُس ِمـثُل ِسواه� ِمن َمــدائَِن بــل    اإِنّــــي َراأيـــــُت بِـــهــ� ديــنــي َوُمـعـَتـَنــــقــي

ألَـــــــِق ٧- َســرى الـنَّـبيُّ لَهـ� ِمــن َمـكَّـــــٍة، األَــــــٌق    َيــسـيـُر ِمــنــُه اإِلــــى َفــيـٍض ِمـــــَن ال�

كِر فـي الـُقـــــراآِن َتـكــِرَمًة    َفــَمــن ُيـجـ�ريـِه ِعــنـَد الـَفـخِر فــي َسـَبــــِق ٨- َوُخـــصَّ بِـ�لـذِّ

ـَلـْت َعــيـُنـُه ِمــــن َخــطـــِوِه الــَعـبــِ ِق ــْل ُخــط� الفــ�روِق فـوَق َثًرى    َتــَكـحَّ ٩- َدعـني اأَقـبِّ

١٠- ُيهدي اإِلى الكوِن م� َقد ش�َء ِمن ُمثٍُل    فـي ُعـهـَدٍة َكـَشـَفْت مــ� فيـــِه ِمـن ُخـلُــــِق

١١- َدعـني اأعـ�نِْق َصـلاَح الـّديِن فيِه َفَكم    َقـلـبـي ُيـعـ�نـي ِمـــَن ال�أشــــــواِق َوالـُحــــَرِق

َهـــِق ريِف لن�    َبــيـ�ِرٌق َرغــــَم لَــيــِل الـَعـْســــِف َوالـــرَّ ١٢- َغـداً َتـِرفُّ َعـلى الـُقدِس الـشَّ

َمـــــِق آِخــــِر مــ� َيـبـقـى ِمـــَن الـــــرَّ ١٣- هـذي الـِبـلاُد لـنـ� كـ�نَـت وسـوَف لن�    َتــبـقـى ل�

ْيِن فــي الـُعـُنــِق ١٤- َولِـــلـِبــلاِد ُحــــقـــوٌق َوالـــَوفـــ�ُء بِـــهــ�    ِمــن اأهـِلـه� واِجــٌب كـ�لــدَّ

 تِبر: ذهب.

 َوِرق: فّضة.

 األق: لمع�ن.

 بي�رق: مفرده� 

  بيرق،  وهو الَعَلم. 

  الَعْسف والّرهق:

     الظّلم.

  الّرمق: بقّية الّروح. 
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نته� القصيدة. ١  نوّضح ال�أفك�ر الّتي تضمَّ

آية الكريمة الّتي استمّد  ٢  ربَط الّش�عر في القصيدة بين المسجد ال�أقصى والبيت الحرام، نذكُر ال�

      منه� هذا الّربط.

٣  وّجه الّش�عر في خت�م اأبي�ته رس�لًة، فم� فحواه�؟

أبي�ت )٦-٨( اإلى تمّيِز القدِس عن سواه� من المدن، نّوضح ذلك. ٤  يشيُر الّش�عُر في ال�

١  علاَم يدلُّ قوُل الّش�عر: 

َمـِق؟  آِخــــِر مــ� َيـْبـقـى ِمـــَن الــرَّ       هـذي الـِبـلاُد لـنـ� كـ�نَـْت وسـوَف لن�        َتــْبـقـى ل�

آتية، ونجيب عن ال�أسئلة الّتي تليه�: أبي�ت ال� ٢  نقراأ ال�

م�َم ِلــــــُكلِّ الُمْرَسليَن ِبـــــــِه          ي� َمْن ُوِصْفَت ِبُحْسِن الَخـــــْلِق َوالُخـــُلِق ُكْنَت ال�إِ

ـَلـْت َعــْيـُنـُه ِمــــْن َخــْطــِوِه الــَعـِبـِق َقـبِّْل ُخـط� الفـــ�روِق فوَق َثًرى         َتــَكـحَّ َدْعـني اأ

ْشـــواِق َوالـُحــــَرِق َدْعـني اأعـ�ِنْق َصـلاَح الـّديِن فيِه َفَكْم         َقـــْلـبـي ُيـعـ�نـي ِمـــَن ال�أ

ول؟  م�م المقصود في البيت ال�أ اأ-  َمن ال�إ

ب-  نوّضح جم�ل الّتصوير في البيت الّث�ني. 

شواق؟ جــ - تضّمن البيت الّث�لث اأشواق الّش�عر، فم� هذه ال�أ

٣  تتّبع الّش�عر محط�ت ت�ريخّية ب�رزة في معرض ت�أكيده اأهمّية القدس، نبّين هذه المحط�ت.

٤  نخت�ُر عنوان�ً اآخَر ين�سُب القصيدة. 

٥  َحِفَلِت القصيدُة بعواطف جّي�شة متنّوعة، نبّينه�. 

 الَفْهم وال�ستيعاب

 التّحليل والمناقشة
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٦  ق�ل البوصيري في مدح الّرسول -صلى اللّه عليه وسلم:

َلِم سريَت من حرٍم ليلًا اإلى حرٍم       كم� سرى البدُر في داٍج من الظُّ

ويقول سعيد يعقوب: 

ميُن َعلى      الــُبراِق َتْسرْي ِبِه َك�لنَّْجِم في الَغَسِق َيْحدوَك ِلْلُقْدِس ِجْبريُل ال�أ

نوازن بين البيتين، من حيث تصوير كّل منهم� رحلة ال�إسراء والمعراج.  

ج�بة الّصحيحة فيم� ي�أتي:  ١ نخت�ُر ال�إ

ْين(:  َجْذُر كلمة )الدَّ

د- َداأَن.    اأ- َدَنَو.   ب- دَيَن.   ج- دَون.  

        المقصود بـقول الّش�عر: )ف�جتمع البيت�ن( مسجدا:

قصى.  قصى.   د- الّنبوي وال�أ براهيمي. ج-الحرام وال�أ ب- الحرام وال�إ   اأ- الحرام والّنبوي.  

٢  نفّرق في المعنى بين الكلم�ت المخطوط تحته� فيم� ي�أتي:

اأ- اأغـــلــى َواأثَمــُن ِمــــن ِتــبــٍر َوِمــــن َوِرِق.

ب-  ه�َجني هديُل الُوْرِق في الغسِق. 

عراف: ٢٢( ج- ق�ل تع�لى: " Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ×  "          )ال�أ

رفّي لكّل من: )ُمْنَطِلق( و) ُمْنَطَلق (. ٣  نبّين المعنى الصَّ

�عر كلمة )غداً( في القصيدة: ٤  استخدم الشَّ

ب- م� الفرق الّدل�لي بين )غدًا( و)الغد(؟ اأ- م� ِدل�لُته�؟    

آتية من القصيدة: ٥ نستخِرُج مث�ل�ً واحداً على كّل من ال�أس�ليب ال�

مر، ال�ستفه�م.  الّنداء، ال�أ

 اللّغة وال�أسلوب
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 ال�سم المقصور

القواعد

 نقراأ ال�أمثلة ال�آتية:

المجموعة الثّانيةالمجموعة ال�أولى

١- المتح�بّوَن في اللِّه تربُطهم ُعًرى متينٌة. ١- ك�نت الّرحى رفيقَة ال�أجداد في حلّهم وترح�لهم.

٢- ل� تفسدوا ُعًرى بين ال�أصدق�ء. ٢- م� ج�ع اأهُل بيت حوى الّرحى و القمَح. 

٣- م� اإْن جنى المزارُع محصوله حتّى وضَعه في

    الّرحى. 

٣- لول� اإمس�ك الغريق بُعًرى متينٍة لَم� نج�. 

أولـى، وجدن�هـ� اسـم�ً ينتهـي ب�ألـف ل�زمـة، وهـذا م�  اإذا ت�أّملنـ� كلمـة )الّرحـى( فـي اأمثلـة المجموعـة ال�

يسـّمى ال�سـم المقصور. 

عـراب ل� تظهـر علـى اآخرهـ�  ولـو دقّقنـ� النّظـَر فـي اإعرابهـ�؛ رفعـ�ً، ونصبـ�ً، وجـّراً، لوجدنـ� اأّن علامـة ال�إ

فـي الحـ�ل�ت الثّـلاث؛ منـع مـن ظهورهـ� التّعـّذر، ففـي المثـ�ل ال�أول اسـم�ً لــ )ك�ن( المرفوع، وفـي الثّ�ني 

مفعـول�ً بـه منصوبـ�ً، وفـي المثـ�ل الثّ�لـث اسـم�ً مجـروراً بحرف الجـر )في(.

واإذا ت�أّملنـ� اإعـراَب كلمـِة )عـًرى( فـي اأمثلـة المجموعـة الثّ�نيـة، لوجدن�هـ� قـد جـ�ءْت ف�عـلاً في المث�ل 

أّول، ومفعـول�ً بـه فـي المثـ�ل الثّ�نـي، واسـم�ً مجـروراً في المثـ�ل الثّ�لث. ال�

واإذا دققنـ� النّظـر فـي علامـ�ِت اإعـراب هـذه الكلمـ�ت، مـن ضّمـة، وفتحة، وكسـرة، وجدن�هـ� مقّدرًة 

عرابّيـة الثّـلاث متعـّذٌر علـى اآخـر هـذا ال�سـم. واإذا تسـ�ءلن� عـن تنويـن  علـى اآخرهـ�، فظهـوُر العلامـ�ِت ال�إ

الفتـح الظّ�هـر علـى اآخـر هـذه الكلمـة، ك�ن الجـواب: هـذا ليـس تنويـَن اإعـراب، اإنّمـ� تنويـن تمكيـن )وهو 

التنويـن الـذي يلحـق ب�ل�سـم�ء المعربـة المنصرفـة(.
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١- ال�سم المقصور: هو ال�سم المعرب المختوم ب�ألف ل�زمة، مفتوح م� قبله�، مثل: )هدى، سه�، 

نهى، مصطفى(.

عراب الثّلاث على اآخر ال�سم المقصور؛ اإذ يتعّذُر ظهوُره� على اآخِره، سواٌء   ٢- تُقّدر علام�ُت ال�إ

اأك�َن هذا ال�سُم نكرًة اأم معرفًة، مثل: )عص�، العص�، فتى، الفتى، رحى، الّرحى(.

٣- يلحُق ال�سم المقصور النّكرة تنويٌن ُيسّمى تنويَن التّمكين، وهو التنّوين الّلاحق ب�ل�أسم�ء 

المقصورة المتصّرفة غير المعّرفة، مثل: )هًدى، فًتى، رًحى(.  

ق�ل تع�لى: " H G F E D"                     )اآل عمران: ٧٣(

عراب.  اإّن: حرف توكيٍد، ونصٍب، مبنيٌّ على الفتح، ل� محلَّ له من ال�إ

الهدى: اسم اإّن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على اآخره، منَع من ظهوره� التّعّذر. 

هدى: خبر اإّن مرفوع، وعلامة رفعه الّضمة المقدرة، منَع من ظهوره� التّعّذر، وهو مض�ف.

نموذج اإعرابّي:

  نستنتج:   

6
التّدريبات

ال�أّول   التّدريب

   نُعّيُن ال�أسماء المقصورة في ال�أمثلِة ال�آتية:

١- ق�ل تع�لى: " ½  ¾  ¿  ÃÂ  Á  À  "                  )ال�أعراف: ١١٧( 

٢- تفّقد الطبيُب المرضى في اأقس�م المشفى.   

٣- اإن الفتى من يقول ه� اأنــــذا   ليَس الَفتى َمْن يقوُل ك�ن اأبي                       )علّي بن اأبي ط�لب(

٤- لّم� تعّرض نجُمِك المنحوسُ    وترنّحت بعرى الحب�ِل رؤوسُ                       )اإبراهيم طوق�ن(
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الثّاني   التّدريب

عراب الّلازمة لكّل اسٍم مقصور في ال�أمثلِة ال�آتية:    نذكُر علامَة ال�إ

١- عيسى سبيلَُك رحمٌة ومحّبٌة       للع�لَمين وعصمٌة ورج�ُء          )اأحمد شوقي(

٢- ق�ل تع�لى: "  Z  Y  X  W  V   U"                  )البقرة: ١٥٨(

٣- ق�ل تع�لى: "K  J  I  H  G  F  "                            )طه: ٥٤(

الثّالث   التّدريب

  نُعرُب ما تحته خطوط في ال�أمثلِة ال�آتية: 

١- اإْن َتُزِر المشفى تُقّدْر نعمَة المولى.  

فحّق الجه�د وحّق الفدا              )علي محمود طه( ٢- اأخي ج�وز الظّ�لمون المدى   

٣- ق�ل تع�لى: "è  ç   æ   å      "                  )النّجم: ٤٢(

ليوِم كريهٍة وسداِد ثغِر       )الَعرِجي( ٤- اأض�عوني واأيَّ فًتى اأض�عوا      

6

التّعبيـر

من خلال مط�لعتن� درَس )المي�ه في فلسطين(، نكتب موضوع�ً من سّت فقرات عن اأهمّية الم�ء، 

وطرق المح�فظة عليه.

َنشاٌط:
ورد في النّص اإش�رة اإلى العهدة العمريّة، نعود اإليه�، ونَذكر م� تضّمنتُه من مواثيق.
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الَوحدةُ السابعة

من الّشعر الّشعبي الِفلسطينّي

بين يدي النّّص

المن�سب�ت  واأفراحه� في  أّمة،  ال� اآم�ل  يعّبر عن  تعبيٌر شفهيٌّ فطريٌّ ص�دٌق،  الّشعبّي  ال�أدب 

الّسعيدة، واآل�مه� واأتراحه�، وقد اتّخذ اأشك�ل�ً تعّددت األوانُه�، وتشّعبت اأغراضه� في المجتمع 

الفلسطينّي، ك�لّشعر الّشعبي الّذي يشكّل حضوراً ب�رزاً؛ لم� له من اأثر في نفوس متلّقيه، وقلوب 

ق�رئيه.

وفي هذا النّّص نبذة ع�ّمة عن ال�أدب الّشعبّي الفلسطينّي، وتسليٌط للّضوء على ال�أغنّية الّشعبّية، 

ال�حتلال،  الفلسطينّي جّراء  الّشعب  اأبن�ء  أدبّي من تحّدي�ت ع�شه�  ال� مع م� رافق هذا الجنس 

م� اأضفى على هذا ال�أدب ِسمَة المق�ومة، ف�صطبغ بصبغة وطنّية، واإن تعّددت مج�ل�ته، فقد 

أبن�ء الّشعب  تغنّى الّشعراء ب�أمج�د وطنهم، وبطول�ت اأبن�ئهم، جيلاً بعد جيل، وفيه حثٌّ ل�

الفلسطينّي على التّشّبث بوطنهم، والّسعي لنيل حريتهم من نير ال�حتلال البغيض.

   )فريق التّ�أليف(

٧
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 من الّشعر الّشعبي الِفلسطينّي

عُب الِفلسطينّي عبَر مراحِل اأجي�لِه الُمتع�ِقبِة تركًة وافرًة من التُّراِث الّشعبّي ب�ألوانِه واأجن�ِسه   َتَرَك الشَّ

أمر الذي شكَّل ملمح�ً ب�رزاً من ملامِح ُهويِّته، وقد عمَل كثيٌر من الب�حثيَن الِفلسطينيين  الُمتنّوعِة، ال�

على توثيِقه وَجْمِعه، وِمن هؤل�ِء الب�حُث عبد اللّطيف البرغوثّي، وشريف كن�عنة، وعبد العزيز اأبو هدب�، 

وغيرهم. واأصبَح له اأرشيٌف خ�صٌّ به في جمعّية اإنع�ِش ال�أسرِة في مدينِة البيرة.

والمعتقدات،  والخراف�ت،  وال�أس�طير،  الحك�ي�ُت،  منه�  كثيرًة،  فروع�ً  الّشعبّي  ال�أدُب  ويتضّمُن 

ألغ�ز، والّسير، وال�أغ�ني الّشعبية، وشع�راُت  أقوال الّس�ئرة، واللّهج�ت، والنّوادر، وال� أمث�ل الّشعبية، وال� وال�

المظ�هرات والجدران والمسيرات.

نس�ن الفلسطينّي متنّفس�ً عّم� َيجيُش  وتعّد ال�أغنّية الّشعبّية نمط�ً من اأنم�ِط التّعبير الّذي يجُد فيه ال�إ

في نفسِه من مش�عر، سواء اأك�نت فرح�ً اأم ترح�ً؛ اإذ ل� تخلو حي�ُة شعٍب من زواج، ونج�ح، وميلاد، 

وغيره� من المن�سب�ِت الّسعيدة، التي تخفق له� القلوب، وتنتشي به� النّفوس.

وال�أغنّية الّشعبّية من اأكثر اأنواع ال�أدب الّشعبي استج�بًة لتسجيل ال�أحداث، والمواقف، والظّواهر. 

اأشك�له�  بتنّوع  تتصف  كم�  وجم�عّية.  وعفويّة  وانتش�ر  بس�طة  من  لصف�ته�  ال�ستج�بُة  هذه  وتعوُد 

الفلكلورية وثب�ته�، وقدرته� على استيع�ب كلم�ت ومصطلح�ت حديثة ومتنوعة، كم� اأنّه� تدعو اإلى 

نس�ن بوطنه، وتنبذ الغربة، كم� في اأغنّية )ي� ظريف الطّول(:  تمّسك ال�إ

 ي� ظريف الطّول وقْف تقولّــــك      رايح ع�لغربة وبلادك اأحسنلك

                خ�يف ي� ظريف تروح وتتملّك      وتعــــ�شر الــــغير وتنســـ�ني اأن�

 كم� اأن ال�أغنّية الّشعبّية تفّسُر ال�أحداث والظواهَر؛ فتبدو فيه� العقلية الّشعبية في مواقفه� وتف�سيره� 

وسلوكه� اإزاء ال�أحداث، كم� تنشد م� يجب اأن يكون وتدعو اإليه وتحّض عليه، اأي اأّن ال�أغنّية الّشعبية 

ليسْت مراآة للتّ�ريخ اأو المجتمع َحْسب، اإنّم� تس�هم في بلورة ال�أهداف العلي� للمجتمع في مرحلة م�. 

وتوجه الّسلوك الّشعبي اإلى م� يحّقق، اأو يح�ول تحقيق هذه ال�أهداف.

٧
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٧

فعلى الّرغم من ُمع�ن�ِة الّشعِب الِفَلسطينّي التّ�ريخّية، وم� ُيحيط به من ظروف سي�سّية، واقتص�ديّة، 

واجتم�عّية ممزوجة بط�بٍع مشحوٍن ب�ل�أسى الّذي فرضه ال�حتلال، منذ َمْطلِع القرن الم�ضي، اإلّ� اأنّه� 

ك�نت ح�فزاً لِشعراء الّزجل الّشعبي على رسِم لوح�تِهم، كم� ج�ء على لس�ن عبد اللّه البرغوثي، عقب 

ثورة ١٩٣٧م، اإذ نظم قصيدة شعبّية ج�ء فيه�:

  فلسطين المنكــــــــــوبة        اأشرف بقعة محبوبـــة

   فـي جه�د ال�ستعمــــ�ر        رفعت راس العــــروبـــة

   اأم الّدنيــــــ� القديمــــــة       بلادي الّرسل بنتهـــــــ�

    اإلهــ� في الع�لم قيمـــه       كُتِب الّسمــــــــ� بتثِبْته�

اإلّ� اأّن هــذا الّشــعب المكلــوم اســتّل لحظــ�ت فرحــه، 

ــرَف  ــ�ل ش ــ�(، وحشــرجة بهجــة، فن ــل )عت�ب ونســجه� مواوي

التّحــدي، وكبريــ�َء التّصــّدي لجبــروِت الُمحتــّل، بِعُنفــواِن 

رفــٍض، واأســ�طيِر ثبــ�ٍت، بــدت فــي صلابــِة شــيوخه، وبــ�أِس 

ــظ الحــ�ّرة  ــَي القي ــراح يســ�مُر لي�ل ــه، ف ــوِن اأطف�ل شــب�به، وعي

أفراح: ب�أزج�لــه، ومواويلــه، وتح�نينــه، وغيره�، ومــن اأغ�ني ال�

                        وّسعــــــــوا الـــــــمـــــرجة   والمــــرجـــــــــة ليــــنــــ�

                        وّسعــــــــوا المــــــــرجــــة    ْتطـــــــــــ�رد خيـــــِلنــــ�

                        لَميــــــن هــــ�لخيـــــــول    مربّطــــــــة ب�نجــــــ�ص

                        هــــــــ�ي للعــــــريـــــــس    مــزيّنــــــة بِـــرصــــــ�ص

ومن تح�نين النّس�ء في وداع حجيج بيِت اللّه الحرام قولُهّن:

شّدي عب�ته ي� بنت ي� ْمدلّلة شّدي عب�ته

بوّدع بن�ته وْتمّهلوا ي� حّج�ج، بوّدع بن�ته

األسنة  على  الفلكلوريّة  الكلم�ت  امتزاج  ونلاحظ 

الفلسطينيين ب�أوج�ِع الواقِع المكلوم بسطوة ال�حتلال؛ اإذ ل� 

تغيُب صورُة الوطِن الّسليِب عن ب�لهم، خ�صًة الّذين ُهّجروا 

 العت�ب�: نوع من التّراث الّشعرّي الغن�ئّي.

 الحشرجة: ترّدد الّصوت في الّصدر.

 التّح�نين: ال�أغ�ني التي تغنّى في اأمسّي�ت
  وداع الَحجيج.

 القيظ: شّدة الحّر.

 الكلم�ت الفلكلوريّة: الكلم�ت التي تعّبر  

  عن تق�ليد الّشعوب، وع�داته� الخ�ّصة. 
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منه، واأصبحوا ل�جئين خ�رجه، فنراهم يوّجهون اأشع�رهم اإليهم، فيقولون:

غنّــــت بلادي َع وترهـــــ� وعودهــ�

اأوفت لكّل الن�س اأحلى  وعوده�

ي� غـــ�يب ال�أوط�ن كفـ�ن� غيــ�ب

ارجـــــع َع اأرض الكـــرامة وعوده�

الحي�ِة  من  واسعًة  ِمس�حًة  تحتلُّ  الُبك�ئّي�ِت  اأّن  كم� 

الِفلسطينّية، فتعتصُر القلوُب لوف�ِة قريب، اأو ارتق�ِء شهيد، 

تربّع على َصهوِة الَمجِد شرف�ً، وزغردت في جن�زته القرائُح 

الوطنّيُة األح�َن وداٍع، واأه�زيَج غضٍب؛ لذا ص�حَب مواقف الوداع، والفراق، من الُبك�ئّي�ت م� يعّبر عن 

اأثر الحزن في نفوس ق�ئليه�، ومن ذلك: 

 هّب الهوى شرقي وغـــربي     ل� تفتحوا علّي جروح قلبـــي

 كلمة من اللّه ي� حـــــــــرايْر     المكتوب على الجبين ص�يْر

ومّم� يق�ل في بك�ء الّرج�ل: 

حطّوا اللّحد بيني وبينه    م� ع�د عيني تشوف عينه

اإلى  ض�فة  العواطف، ول� غرابَة في ذلك، فب�ل�إ الُبك�ئّي�ت بشكٍل يؤّجُج  المراأِة في  وقد برز دوُر 

وامتطت  طفلًة،  الوطنّيِة  لب�َن  فقد رضعت  والفرح،  الحزِن  لحظ�ِت  في  بك�ًء  تتفّجُر  التي  طبيعته�، 

صهواِت النّض�ِل فت�ًة، وتجّرعت مرارَة الفراِق زوجًة واأّم�ً، وهكذا فقد مضت تتوّسُد نيراَن الوداع، 

كري�ت، كقوله� في رث�ء اأبن�ئه�: وتوّشُحه بموسيق� الذِّ

    ل�أس�يلك ي� شجرة الّداْر    ول� اأكلوا عنّك ثمــــــ�ْر

    ل�أس�يلك ي� شجرة التّيْن    م� قّيلوا تحتك ج�هليْن

أغنّيِة الّشعبّيِة، فمن ال�أغ�ني م� اأصبَح جزءاً من التّراث  أوفُر حظّ�ً في وقِع ال� ويبقى البعُد الوطنيُّ هو ال�

الّش�عر عبد الرحمن محمد حمدان  األسنِة ُمختِلف فئ�ِت الّشعب، فهذا  يترّدُد على  ال�أصيل، وظّل 

البرغوثي الملقب بـ )الخط�بي(، ص�حب القصيدة الّشعبية الشهيرة )من سجن عكّ�(، الّتي خلّد فيه� 

التي انتشرت بشكٍل  الّزير، ومحمد جمجوم، وفؤاد حج�زي،  الثّلاثة: عط�  اأسم�ء شهداء فلسطين 

واسٍع حين غنّته� فرقُة الع�شقين، في َمطلِع ثم�نينّي�ِت القرِن الم�ضي. وهن�ك من نسبه� للّش�عر الّشهيد 

٧

 البك�ئّية: نمط شعري، ُيْنَظم في رث�ء 

  الُمتوفّى.
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نوح اإبراهيم، وج�ء فيه�:

ْد جْمجوْم وفُؤاْد حج�زي    ِمْن ِسِجْن عكّ� ِطْلِعت َجنـ�ِزة       محمَّ

  ج�زي عليُهم ي� ربّي جــــــ�زي       المْندوِب الّس�مي ورْبُعه عموم�

  محّمد َجْمجوم وَمْع عط� الّزيِر        فـــؤاِد ْحجـــ�زي ِعزِّ الذَّخيــــرة

   ومن القص�ئد الّشعبية الّتي ذاع صيته�، وانتشرت بين اأرج�ء الوطن، تلك القصيدة المنسوبة اإلى 

ال�أسير عوض النّ�بلسّي، حيث ُوجدت منحوتة ب�أداة ح�ّدة، على جدار ِزنزانته في سجن عكّ�، ويق�ل: 

اإنّه قد نظمه� ليلَة اإعداِمه: 

ي� ليل خلّي ال�أسير تـ�يكّمل نواحــــــو    رايح يفيق الفجر ويرفـرف جن�حـو

ت�يتمرجح المشنوق من هّبة ري�حـــــــو         وعيون في الّزن�زين ب�لّسر م� ب�حوا

َع كمشة زغ�ليل ب�لبيت جوع�نـــي ل� تظن دمعي خوف دمعي َع اأوط�ني 

اثنين قبلي َع المشنقة راحـــــــــــو مين راح يطعمه� من بعدي واإخــواني  

يصدُح  بلبلاً  فقد ك�ن  )اأبو عرب(،  بـــِ  المعروف  اإبراهيم محّمد ص�لح  الّش�عر  دور  برز  وقد   

بشعره الّشعبّي الُمفعِم ب�لوطنّية في معظم مح�فل ال�أرِض، يصّوُر بصدٍق اآل�َم شعبه وقض�ي�ه، ومن روائعه 

قصيدة )ي� يّم� في دقّه َع ب�بن�(، الّتي نظمه� بعَد سم�ِعه قّصَة الّشهيِد الثّ�ئر محمود الّسمودّي المعروف 

بـــِ )بلال ال�أوسط(، حيث ك�ن الّشهيُد في اإحدى عملي�ته العسكريّة ضّد المحتّل، فح�ول الوصول اإلى 

بيته في بلدة الي�مون بمح�فظة جنين، فوصَل وطرَق الب�َب، واستغربْت والدتُه هذا الّزائر في تلك الّس�عة 

أّمه�: )هذي دقّة بلال(، فق�ل اأبو عرب قصيدته المشهورة الّتي مطلعه�:  المت�أخرة، لكّن شقيقته ق�لْت ل�

ي� يّم� في دقّه ع ب�بن�     ي� يّم� ه�ي َدقِّة حب�بن�

ي� يم� ه�ي دقّه قويّة      ي� يّمــ� دقّـــة فدائّيـــــة

وتبقى ال�أغنّية الّشعبّية دع�مة من دع�ئم اأص�لة الّشعب الفلسطيني، وملمح�ً من ملامح ُهويّته؛ اإذ 

التحمت بمعترك تراثه، وارتبطت بجذوره، وشكّلت وع�ء ثق�فته، وسمة من سم�ته الحض�ريّة.

٧
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١ نعّدُد ثلاثًة مّمن اهتموا بجمع ال�أدب الّشعبّي الفلسطينّي ودراسته.

٢ يتضّمن ال�أدب الّشعبي فروع�ً عّدة، نذكر اأربعًة منه�.  

٣ اتّخذت ال�أغنّية الفلسطينّية شكلين في تصويره� حي�ة النّ�س، م� هم�؟

٤ للاأغنّية الّشعبّية سم�ٌت جعلته� تحتّل مك�نة مرموقة بين اأجن�س ال�أدب الّشعبي المختلفة، نوّضح ذلك. 

٥ نذكر ثلاثة من المواقف التي تعّبر عنه� البك�ئّي�ت في المجتمع الفلسطينّي.

٦ نسّمي الّشعراء الّذين ورد ذكرهم في النّّص.

١  احتّل البعد الوطني الجزء ال�أكبر من ال�أغ�ني الّشعبّية الفلسطينّية، نعلّل ذلك.

٢  تَُعّد ال�أغ�ني الّشعبّية سجّلاً ل�أحداث ت�ريخّية مهّمة مّرت ب�لّشعب الفلسطينّي، نمثّل على ذلكب 

مث�لين. 

آتية: ٣  نوّضح الّصور الفنّية ال�

اأ- فراح يس�مُر لي�لَي القيظ الح�ّرة ب�أزج�له، ومواويله.

ب- فقد رضعت لب�َن الوطنّيِة طفلًة.

ج- تجّرعت مرارَة الفراِق زوجًة واأّمً�.

د- امتطت صهواِت الّنض�ِل فت�ًة.

٤  نعود اإلى قصيدة )من سجن عك�( ك�ملًة، ونستخرج ثلاث اأفك�ر منه�. 

٥   عّبر الّش�عر عوض النّ�بلسّي في قصيدته عن ح�لة ال�أسى الّتي تعتري ال�أسير، وُبعده عن اأهله،

        والحسرة على اأبن�ئه بعده، نشير اإلى المواضع التي اشتملت على كّل منه�.  

 الَفْهم وال�ستيعاب

 التّحليل والمناقشة

٧
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٧  يق�ل: )الحي�ة دمعة، وابتس�مة(، نشير اإلى م� يم�ثل هذا المعنى من النّّص.

٨  م� دل�لة تعّرِف شقيقة بلال ال�أوسط على َطْرقِة اأخيه� الب�َب؟  

ه الّسلوك الّشعبّي اإلى م� يحقق اأو يح�ول تحقيق هذه ال�أهداف". ٩  نن�قش عب�رة: "توجِّ

١ نُفّرق في المعنى بين كلٍّ من المفردات المخطوط تحته�:

 اأ- فرَض ال�حتلال سلطته منذ َمْطلع القرن الم�ضي.

ب- ق�ل تع�لى:"x  w   v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l    k   j  "   )الكهف: ٩٠( 

ج- ق�ل تع�لى: "  <  ?  @  B  A      "                                           )القدر: ٥(

آتية، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه�: ٢ نقراأ الفقرة ال�

نس�ن متنّفس�ً عّم� يجيش  وتَُعّد ال�أغنّية الّشعبّية الفلسطينّية شكلاً من اأشك�ل التّعبير الذي يجد فيه ال�إ

في نفسِه من مش�عر، سواء اأك�نت فرح�ً اأم ترح�ً؛ اإذ ل� تخلو حي�ُة شعٍب من زواج، ونج�ح، وميلاد، 

وغيره� من المن�سب�ِت الّسعيدة، التي تخفق له� القلوب، وتنتشي به� النّفوس.

١- نستخرج من الفقرة: 

 مث�ل�ً على الطّب�ق.

 كلمة ممنوعة من الّصرف.

 نعت�ً مرفوع�ً، واآخر مجروراً.

٢- نذكر الفعل الم�ضي من كّل من الفعلين: تخلو، وتنتشي.

٣- نذكر مصدر الفعل يجيش.

 اللّغة وال�أسلوب
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٤- نوّضح دل�لة كلمة )وعوده�( في المواقع الثّلاثة الواردة فيم� ي�أتي:

غنّت بلادي َع  وتره� وعوده�

اأوفت لكّل النّ�س اأحلى وعوده�

ي� غ�يب ال�أوط�ن كف�ن� غي�ب

ارجع َع اأرض الكرامة وعوده�

 

َنشاٌط:

نرجع اإلى كب�ر الّسن في بلدتن�، وندّوُن بعَض ال�أغ�ني الّشعبية الّش�ئعة فيه�.

٧
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عريُّ النّصُّ الشِّ

رسالة من المعتقل

بين يدي النّّص

سميح القاسم )1939- ٢٠14م(

ق�مة الجبريّة، واتّخذه  أردنّية، تعّرض للاعتق�ل، وال�إ ش�عر فلسطينّي مع�صر، ُولَِد في مدينة الّزرق�ء ال�

المحتّل رهينة مرات عّدة، في مح�ول�ت ب�ئسة لثنيه عن شعره الوطنّي، اإلّ� اأّن ذلك زاده تصميم�ً، 

وعزم�ً على مواصلة طريقه النّض�لّي.

الّشمس، ودمي على كّفي،  الّشعريّة، منه�: مواكب  الّدواوين  الق�سُم خلفه مجموعة من  ترك 

أقنعة،  واأغ�ني الدروب الذي  اأخذت منه هذه القصيدة. ودخ�ن البراكين، وسقوط ال�

وفي هذا النّّص، وصف الّش�عُر مع�ن�ته في ال�أسِر، وهو معزول في زنزانٍة سوداء مظلمٍة، وبّين اآل�م 

الوحدة والعزلة والفرقة، والبعد عن ال�أهل وال�أحبة، راسم�ً حواراً خي�لّي�ً مع محيطه الّص�مت، مستعيض�ً 

عن الَحم�م في نقل اأخب�ره ب�لوطواط الّذي ل� يظهر اإلّ� ليلاً، ُمستبشراً ب�لفرج الّذي يحمل 

ضوء النّه�ر، ويطرد ظلمة اللّيل.

)سميح الق�سم(

٧
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رسالة من المعتقل

 
ليس لدّي ورٌق، ول� قلْم

ألْم لكنّني.. من شّدة الحّر، ومن مرارة ال�

ي� اأصدق�ئي.. لم اأنْم

فقلُت: م�ذا لو تس�مرُت مع ال�أشع�ر                                                  

وزارني من كّوِة الزنزانِة السوداء

ل� تستخّفوا.. زارني وطواط؟

وراح، في نش�ط

ُيقّبل الجدران في زنزانتي الّسوداء

وقلْت: ي� الجريء في الّزّوار

حّدث!.. اأم� لديك عن ع�لمن� اأخب�ر؟

نّني ي� سّيدي، من مّدٍة ف�إ

ْحف هن�.. لم اأسمع ال�أخب�ر لم اأقراأ الصُّ

َحدِّث عن الّدني�، عن ال�أهل، عن ال�أحب�ِب

لكنّه بلا جواب! 

صّفق ب�ل�أجنحة الّسوداء عبر كُّوتي.. وط�ر!

وصحُت: ي� الغريب في الّزّوار

مهلاً! األ� تحمُل اأنب�ئي اإلى ال�أصح�ب؟ 

***

من شدة الحّر، من البّق، من ال�ألم

ي� اأصدق�ئي.. لم اأنم

والح�رس المسكين، م� زال وراَء الب�ب

م� زال .. في رت�بٍة ُيَنّقل القدم

 تس�مرت مع ال�أشع�ر: تحّدثُت  

  معه� ليلاً.

 الكّوة: ن�فذة صغيرة، يدخل

  منه� الهواء والّضوء.

 الوطواط: حيوان من فصيلة 

  الخف�شّي�ت.

٧
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مثلَي لم ينم

ك�أنّه مثلَي، محكوم بلا اأسب�ْب! 

***

اأسندُت ظهري للجدار

م�ً... وُغصُت في دّوامٍة بلا قرار ُمهدَّ

والتهبْت في جبهتي ال�أفك�ر

***

اأّم�ه!! كم ُيْحِزنُني 

اأنِّك، من اأجلَي في ليٍل من العذاب

تبكين في صمٍت متى يعود

من ُشغِلهم اإخوتَي ال�أحب�ب؟

وتعجزين عن تن�ول الطّع�م

وَمقعدي خ�ٍل.. فلا ِضْحٌك.. ول� كلام

اأّم�ه! كم يؤلمني اأنِك َتْجَهشين ب�لبك�ء

اإذا اأتى يس�ألكم عنَّي اأصدق�ء

لكنّني.. اأومن ي� اأّم�ه

اأومُن.. .. اأّن روعَة الحي�ة

اأولَُد في ُمعَتَقلي

اأومُن اأن زائري ال�أخير.. لن يكوْن

خّف�ش ليٍل.. ُمْدلِج�ً، بلا عيون

ل� بّد.. اأن يزورني النّه�ر

وينحني الّسج�ن في انبه�ر

ويرتمي.. ويرتمي ُمعتِقلي

م�ً.. لهيبِة النّه�ر! ُمهدَّ

 تجهشين ب�لبك�ء: تتهّيئين للبك�ء.

 الُمْدلِج: س�ئر اللّيل.

٧
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١   م� الفكرة الع�ّمة في النّّص؟

٢   من زار الّش�عَر في زنزانته؟

٣   بدا الّش�عُر وحيداً، فكيف تغلّب على وحدته؟

٤   م� الّذي وقف ح�ئلاً دون نوم الّش�عر في زنزانته؟

١  عّبر الّش�عر عن انتم�ئه للوطن، وال�أهل، وال�أحب�ب، نحّدد ال�أسطر الّشعرية الّدالة على ذلك.

ه م� َيِنمُّ عن التّحدي وال�أمل، نوّضح ذلك. ٢  في خط�ب الّش�عر اأمَّ

٣  اأجرى الّش�عر حواراً مع زائره اللّيلي، فم� فحواه؟

٤  رسم الّش�عر لوحًة تعّبر عن مع�ن�ة ال�أسرى تحت ال�حتلال، نبّين مظ�هر هذه المع�ن�ة.   

آتية: ٥  نوّضح الّصورة البي�نّية في كّل من ال�

شع�ر. اأ-  غصت في دّوامٍة بلا قرار.      ب- م�ذا لو تس�مرُت مع ال�أ

فك�ر. جــ- التهبْت في جبهتي ال�أ

آتية: ٦  نبّين الّدل�لة الّتي َيحمله� كّل سطٍر من ال�أسطر الّشعريّة ال�

حب�ب هل، عن ال�أ اأ-  حّدث عن الّدني�، عن ال�أ

    لكّنه بلا جواب!

ب- ومقعدي خ�ٍل.. فلا ِضْحٌك.. و ل� كلام.

ج- ل� بّد.. اأْن يزورني الّنه�ر

    وينحني الّسّج�ن في انبه�ر

         ويرتمي.. و يرتمي معتِقلي

م�ً.. لهيَبِة النّه�ر!!          ُمهدَّ

 الَفْهم وال�ستيعاب

 التّحليل والمناقشة
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١  نفّرق في معنى الكلمتين المخطوط تحتهم� فيم� ي�أتي:

اأ- صّفق ب�ل�أجنحة الّسوداء عبر كُّوتي.. و ط�ر!

ب- اأعّد الفندُق اأجنحًة ف�رهًة للنّزل�ِء. 

آتيين: ٢  نبّين نوع المشتّق المخطوط تحته في كّل من المقطعين ال�

اأ- ويرتمي.. ويرتمي ُمعَتِقلي

م�ً.. لهيبِة النّه�ر!!    مهدَّ

ب- اأومُن.. .. اأّن روعة الحي�ة

    اأولَُد في ُمعَتَقلي. 

٣  وظّف الّش�عر اللّون في قصيدته بشكل موٍح، نشير اإلى مواضعه، مبّينين دل�لته.

٤   تعّد الّسخرية سمة ع�ّمة في اأشع�ر سميح الق�سم:

اأ-    نشير اإلى مقطع وظّفه� الّش�عر فيه.

ب - نبّين اأثره� في الّسي�ق الّذي وردت فيه.

٥  تعكس مفردات الّش�عر وتع�بيره تجربته في الّسجن، نمثّل على ذلك.

٦  يركّز الّش�عر مع�نيه في القصيدة من خلال استخدامه للفعل المض�رع، فم� دل�لة َتكراره في القصيدة؟

خلال  من  ذلك  نوّضح  مش�عره،  عن  معّبراً  المعتقل،  في  الّش�عر  بتجربة  موحي�ً  الّرمز  ٧   ج�ء 

آتيين: المقطعين ال�

اأ- وزارني من كّوِة الزنزانِة الّسوداء

ل� تستخّفوا.. زارني وطواط

ب- اأومُن اأّن زائري ال�أخير.. لن يكوْن

خّف�ش ليٍل.. مدلج�ً، بلا عيون

ل� بّد.. اأن يزورني النّه�ر

 اللّغة وال�أسلوب
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   ال�سم المنقوص 

القواعد

 نقراأ ال�أمثلة ال�آتية: 

المجموعة ال�أولى:

١- وقد اقت�دهم ال�نتداب الب�غي اإلى اأعواد المش�نق.

٢- ق�تَل الّلُه المحتلَّ الب�غَي.

٣- على الب�غي تدور الّدوائر.

المجموعة الثّانية:

١- ش�كي الّسلاح ل� ُتراُم حم�ه. 

٢- استعطَف المّتهُم ق�ضَي المحكمة. 

٣- صِعَد الّزواُر على برٍج ع�لي البن�ِء. 

المجموعة الثّالثة:

١- ج�ء في الحديث الّشريف: "كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعّيته".             )متفق عليه(

نس�ن م� دام س�عيً� في الخير بين الّن�س. ٢- كم ُيحَتَرُم ال�إ

٣- ُسّلمِت القضّيُة لمح�ٍم ب�رٍع.

اإذا ت�أّملن� كلمة )الب�غي( في اأمثلة المجموعة ال�أولى، وجدن�ه� اسم�ً معرب�ً بي�ء مدٍّ ل�زمة، وهذا م� 

ُيسّمى ال�سم المنقوص.  

أمثلة الثّلاثة من المجموعة ال�أولى، وجدن�ه� ج�ءت  واإذا ت�أّملن� اإعراب كلمة )الب�غي( نفسه� في ال�

لمنصوب،  نعت  أنه�  ل� الثّ�ني؛  المث�ل  في  ومنصوبًة  لمرفوع،  نعت  أنّه�  ل� أّول؛  ال� المث�ل  في  مرفوعة 

ومجرورًة في المث�ل الثّ�لث بحرف الجر )على(، ولوجدن� علامة اإعرابه� مقدرًة؛ منع من ظهوره� الثّقل، 

في ح�لتي الّرفع والجّر، وظ�هرًة في ح�لة النّصب. ونلحظ اأّن ي�ءه� ب�قية؛ رفع�ً، ونصب�ً، وجّراً.

٧
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أمثلـة الثّلاثـة مـن المجموعـة الثّ�نيـة،  واإذا ت�أّملنـ� اإعـراب الكلمـ�ت )شـ�كي، ق�ضـي، ع�لـي( فـي ال�

أنّهـ� مفعول بـه، وكلمة )ع�لي(  أنّهـ� مبتـداأ، وكلمـة )ق�ضـي( منصوبـًة؛ ل� وجدنـ� كلمـة )شـ�كي( مرفوعـًة؛ ل�

أنّهـ� نعـٌت لمجـرور.  مجـرورة؛ ل�

واإذا دقّقنـ� النّظـر فـي الكلمـ�ت الثّـلاث الّسـ�بقة، لوجدنـ� اأنّهـ� جـ�ءت مض�فـًة اإلـى اسـم بعدهـ�، وقـد 

قُـّدرْت علـى اآخرهـ� علامتـ� الّرفـع والجـّر، بينمـ� ظهـرت علامـُة النّصـب، وقـد تثبـت ي�ؤهـ�؛ رفعـ�ً، ونصبـ�ً، 

وجـّراً، كمـ� فـي الح�لـة الّسـ�بقة.

واإذا ت�أّملنـ� اإعـراب الكلمـ�ت الثّـلاث المخطـوط تحتهـ� فـي المجموعـة الثّ�لثـة، وجدن�هـ� جـ�ءت خبراً 

أّول، وخبـراً منصوبـ�ً لــِ )مـ� داَم( في المث�ل الثّ�ني، واسـم�ً مجـروراً في المث�ل الثّ�لث.  مرفوعـ�ً فـي المثـ�ل ال�

ولـو دقّقنـ� النّظـر فـي علامـ�ت اإعرابهـ� الثّـلاث، وجدن�هـ� مقـّدرًة فـي ح�لتـي الّرفـِع والجـّر، وظ�هرًة في 

َض عنهـ� بتنوين الكسـر، فـي حين بقيت  ح�لـِة النّصـِب، وقـد ُحِذَفـت ي�ؤهـ� فـي ح�لَتـي الّرفـع والجـّر، وُعـوِّ

عراب. ي�ؤهـ� فـي ح�لـة النّصـب، وظهـرت عليه� علامـة ال�إ

نستنتج:  

ــل:  ــ�، مث ــ� قبله ــور م ــة( مكس ــة )اأصلي ــدٍّ ل�زم ــ�ء م ــوم بي ــرب مخت ــم مع ــوص: كّل اس ــم المنق ١- ال�س

)المح�مــي، الق�ضــي، الّســ�عي(.

ــر اأّن علامــة  ــ�ً، وجــّراً، غي ــ�ء ال�ســم المنقــوص المعــّرف بـــ )ال(، والمضــ�ف؛ رفعــ�ً، ونصب ٢- تثبــت ي

عــراب تظهــر علــى اليــ�ء فــي ح�لــة النّصــب فقــط، مثــل: َحَضــَر الق�ضــي، راأيــُت الق�ِضــَي، مــررُت  ال�إ

ب�لق�ضــي، حضــر ق�ضــي المحكمــة، راأيــُت ق�ِضــَي المحكمــة، مــررُت بق�ضــي المحكمــة.

٣- تُحــَذُف يــ�ء ال�ســم المنقــوص غيــر المضــ�ف، وغيــر المعــّرف بـــ )ال(؛ رفعــ�ً، وجــّراً، 

وُيْســتع�ُض عنهــ� بتنويــن الِعــَوِض، اأّمــ� فــي ح�لــة النّصــب، فتبقــى اليــ�ء، وتظهــر عليهــ� علامــة 

ــن  ــ�ع ع ــ�ٍم؛ للّدف ــة بمح ــتع�نت المحكم ــم، اس ــن المتّه ــ�ٍم ع ــع مح ــل: داف ــراب، مث ع ال�إ

ــم. ــ�ع عــن المتّه ــ�ً؛ للّدف ــِت المحكمــُة مح�مي ــم، انتدب المتّه

٧
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نماذج اإعرابية:

١- يتجّرُع الع�ني* مرارة الفراق. 

    الع�ني: ف�عٌل مرفوٌع، وعلامة رفعه الّضمة المقدرة على اآخره، منع من ظهوره� الثّقل. 

٢- َعّيَن ال�حتلاُل البريط�نيُّ مندوب�ً س�مي�ً على ِفَلْسطين.

    س�مي�ً: نعٌت منصوٌب، وعلامُة نصبه الفتحُة الظّ�هرة على اآخره.

أمُة ب�لع�لِِم الب�ني.  ٣- ترقى ال�

    الب�ني: نعت مجرور، وعلامة جّره الكسرة المقّدرة على اآخره، منع من ظهوره� الثّقل. 

* الع�ني: ال�أسير.

التّدريبات

ال�أّول   التّدريب

  نستعمل الكلمات ال�آتية في جمل مفيدة، حيث تكون مرّة مرفوعة، ومرّة منصوبة، ومرّة 

     مجرورة: 

)المتس�مي، الّداعي، ق�ٍض، ن�ٍم(.

الثّاني   التّدريب

   نُكمل الفراغ فيما ياأتي:

. ١- علامة رفع ال�سم المنقوص المعرفة ضّمة مقّدرة، منع من ظهوره� 

. ٢- ُتحذف ي�ء ال�سم المنقوص الّنكرة في ح�لَتي  و

 

٧
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. ٣- تظهر علامة اإعراب ال�سم المنقوص، اإذا ك�َن 

. اأو  ٤- تلزم الي�ء اآخر ال�سم المنقوص، اإذا ك�ن  اأو 

الثّالث   التّدريب

  نُعرب ما تحته خطوط في ال�أمثلة ال�آتية:

١- وَمقعدي خ�ٍل  ..  فلا ِضْحٌك ول� كلام                )سميح الق�سم(

٢-  ق�ل تع�لى: "  ¦  §  ¨  ©ª   "                 )الّرعد: ١٧(

٣- ليَس في الغ�ب�ت راعٍ    ل� ول� فيه� القطيع                         )جبران خليل جبران(

٤- يتمّتُع الّشعُب الِفَلسطينّي بغنًى في تراثه. 

نشاط

    نكتب تقريراً عن الزجل الشعبي الفلسطيني، واأبرز فن�نيه.    نكتب تقريراً عن الزجل الشعبي الفلسطيني، واأبرز فن�نيه.

٧
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الَوحدُة الّثامنة
ال�أقماُر ال�صطناعّيُة

بين يدي النّّص

القمُر ال�ْصطن�عّي جسٌم م�ديٌّ يدوُر حوَل ال�أرِض في مدارات محّددة، ويقوم بوظ�ئَف معّينة. 

أقم�ِر ظلاَم اللّيِل الّداجي، اأو اأبع�َد  ولم تعْد حواجز الّزم�ن اأو المك�ن ح�ئلاً دوَن اختراق هذه ال�

المك�ن النّ�ئي. 

أقم�ِر، والمه�مِّ الّتي تُطلُق من اأجله�،  وفي هذا المق�ِل تسليٌط للّضوء على ت�ريخ اإطلاق هذه ال�

والوظ�ئِف الّتي تؤديه� على المستويين الّسلمّي والعسكرّي، وبي�ِن اأهّم مكّون�ته�. 

   )المؤلّفون(

٨
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ال�أقماُر ال�صطناعّيُة
ش�َع في العصر الحديِث تداوُل األف�ِظ القمر ال�صطن�عّي، اأو الّصن�عي، اأو )الّس�تل( الفض�ئّي، 

ألف�ُظ متعددٌة في صيغته� البن�ئّية، بيَد اأنّه� متّفقٌة  وهذه ال�

أقم�ُر اسَمه� من  في دل�لته� المعنويّة. ولقد اتّخذْت هذه ال�

قمرن� الَمعهوِد في الّسم�ء بمن�زله المختلفة، ولعّل الق�سَم 

أقم�ر ال�صطن�عّية، هو ذلك الجري�ن في مدارات حول ال�أرض  المشترَك بين قمر الّسم�ء المعهود، وال�

وغيره�، اإلّ� اأّن الفرق بينهم�، اأّن قمَر الّسم�ء من صنِع اللِّه -سبح�نه وتع�لى- الّذي اأتقن كّل شيء، 

  . وتلك من صنٍع بشريٍّ

أقم�ر ال�صطن�عّية، يعود اإلى سنة ١٩٥٧م، وهو ت�ريخ اإطلاق  اإّن الحديَث عن ت�ريخ اإرس�ل هذه ال�

أّول الُمسّمى )سبوتنك١( الّذي اأرسله اإلى الفض�ء ال�تح�ُد الّسوفيتّي )س�بق�ً(، ويعدُّ اإطلاقُه  الّس�تل ال�

أقم�ر.  َسْبق�ً علمّي�ً في ت�ريخ اإطلاق هذه ال�

ومنذ ذلك الوقِت اإلى يومن� هذا، تن�فست الّدول المتقّدمة علمّي�ً وتكنولوجّي�ً في اإطلاق اآل�ف 

أقم�ر ال�صطن�عّية؛ ل�أغراض متعددة، منه� الّسلمّية، والعسكريّة.  ال�

ح�لِة  مراقبة  في  أقم�ُر  ال� هذِه  اْسُتْخِدَمْت  فقد  الّسلمّية،  ال�أغراُض  اأّم� 

الطّقس، وم� يواكبه� من اأحواٍل جّويّة م�طرة، اأو ع�صفة، اأو اأع�صيَر مدّمرة، 

اأو ارتف�ع في درج�ت الحرارة، م� يعطي الّسلط�ت المحلّية، والّدوائر الحكومّية فرَص التّنبِؤ الُمبكِّر 

عن ح�لِة الطّقس؛ لتجنِّب م� قد ينجُم عنه� من اأخط�ر. 

أقم�ُر ال�صطن�عّية شبك�ٍت من التّواصل الّلاسلكّي، الّذي  وفي مج�ل التّواصل وال�تّص�ل، توفُّر ال�

يمت�ز ب�لّسرعِة الف�ئقة، والمتمثّل في اأجهزة ال�تّص�ل بمختلف اأنواعه�؛ اإذ اأصبح في مقدور اأّي قوم 

اأن يتواصلوا مع غيرهم من سكّ�ن ق�ّرٍة اأخرى، ُمش�فهًة، ومواجهة ب�لّصوِت والّصورة، فتراهم يعقدون 

تحَت  مجتمعون  وك�أنّهم  بينهم،  فيم�  ويتف�علون  والنّدوات،  المؤتمرات، 

ّقة.  سقٍف واحد، رغم ُبْعِد الشُّ

 من�زله: المراحل العمريّة لدورة القمر 

حول ال�أرض. 

 يواكب: يج�ري.

ّقة: المس�فة.   الشُّ

٨
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عّم�  الجيولوجّي،  ب�لَمسِح  بعد  ال�ستشع�ر عن  اأقم�ُر  وتقوم 

في ب�طن ال�أرِض من مخزون�ِت الطّ�قة اله�ئلة، ك�لفحِم الَحَجرّي، 

والنّفط بمشتّق�ته، والمع�دن ب�أنواعه�، والمي�ه الجوفّية العذبِة؛ م� 

يعين على تحديد اأم�كن وجوِده�، وييّسر سبل استخراِجه�، وال�نتف�ع به�. 

وللاأقم�ر ال�صطن�عّية دوٌر ب�رٌز في توجيه عجلِة الِملاحِة الجويِّة، والبحريِّة، وال�أرضّيِة، وال�هتداء 

البلدان، والمدن، عبَر جه�ز ُيسّمى )GPS( وهو  بيَن  المس�ف�ت  المقصودة، وتحديِد  الجهِة  اإلى 

آتية: The Global Positioning System الّتي تعني: نظ�م التّموضع الع�لمّي،  اختص�ر للكلم�ت ال�

نس�َن التّيَه والّضي�ع. م� وفّر الوقَت والجهد، وجنّب ال�إ

نس�ِن التّحكُم في رّي مزروع�تِه، اأو فتُح نوافِذ  وفي مج�ل التّحكّم عن بعد، اأصبح بمقدور ال�إ

ُل  نس�نّية، عن طريِق برامَج تَُحمَّ منزله اأو اإغلاقُه�، اأو تشغيُل اأجهزة التّكييف، وغيُره� من ال�أنشطة ال�إ

أقم�ر. على الهواتِف الّذكّية المحمولة المتّصلة بهذه ال�

أقم�َر ال�صطن�عّية تقوُم بدوٍر كبير في مج�ل ال�ستخب�رات  ّن ال� اأّم� على الّصعيد العسكرّي، ف�إ

الُمذهِل  التقّدِم  هذا  واأم�م  وسي�دتِه�،  الّدول  ب�أمِن  المتعلّق  العلمّي  البحث  وفي مج�ل  العسكريّة، 

الّذي ك�ن  والتّمويه  خف�ء  ال�إ فّن  الفض�ء، لم يعد  ال�أسراِر من  في َهتك 

س�ئداً في الحرب التّقليديّة ق�دراً على الّصمود اأم�م فّن متطّور للاستطلاع 

الجّوّي، الّذي ل� تحجبه الّسحُب ول� الظّلام، اأو َتحوُل عن تبي�ِن تف�صيله الجدراُن وال�أست�ُر.

أنظ�ر؛  واإزاء ذلك، فقد بداأِت الّدوُل الكبرى في تغيير خطط اإخف�ء اأسلحته� وحجبه� عن ال�

ف�لّصواريخ لم تعد تُترك ش�مخة فوق سطح ال�أرض، بل اأصبح لِزام�ً على تلك الّدول تجهيُز م�أًوى 

محّصن له� تحت سطح ال�أرض، تهبط اإليه ب�لمص�عد الكهرب�ئّية، وتُرفع به� خلال دق�ئق، واأصبح 

لكّل ص�روخ -مهم� َعُظَم- بئٌر تخفيه بك�مله تحَت ال�أرض.

ويتكّون القمر ال�صطن�عّي من جزاأين: الجزء الوظيفّي، والجزء الح�ضن؛ اأّم� الجزء الوظيفّي فهو 

الجزُء الق�ئُم ب�ل�أعم�ِل المنتظرِة من القمِر َوْفق تخّصِصه، والَمهّمِة الّتي اأرِسل من اأجله�، واأّم� الجزُء 

الح�ضُن، فهو الجزء الّذي يوفّر المحيط المن�سب لعمل الجزء الوظيفّي، من حيُث توفيُر الطّ�قِة، 

 ال�ستشع�ر عن بعد:
حس�س ب�ل�أشي�ء البعيدة عن   ال�إ

طريق ال�أجهزة الحديثة. 

خف�ء.   التّمويه: ال�إ

٨
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أقم�ر من محطّ�ت اأرضّية في الغ�لب؛ من اأجل  والحم�يُة، والّدفُع، والتّوجيه، ويجري التّحكم بهذه ال�

ت�أديِة الَمه�مِّ اأو اإجراء التّغييرات الّلازمة لمواقعه�.

الّذي يفقد صلاحيته بعد  وُمَدٌد زمنّيٌة متنوعة، فمنه�  اأعم�ٌر مختلفة،  ال�صطن�عّيِة  أقم�ِر  ال� ولهذه 

حين؛ بسبِب ال�أعط�ل الفنّّية الّتي تصيبه، فيتحطّم في الغلاف الخ�رجّي للاأرض، ومنه� م� َيحترق في 

مداراتِه، ومنه� م� ُيمكن اإصلاحه. 

واأم�م هذا الفتِح العلمّي الُمبين الّذي تتب�رى فيه ال�أمم، نطرُح الّسؤاَل الُمِلّح: متى نجُد لن� بين هذه 

أمواِل الوافرة،  ال�أمم مك�ن�ً نزاحُم فيه غيرن� في هذه التّقنية المتقّدمة، ونحُن نمتلك من العقول النّّيرة، وال�

والعزائِم القويّة م� يجعلن� نَلُج الميدان من غير ترّدٍد، اأو تهّيٍب، اأو اإحج�م؟ 

٨
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١   م� الق�سم المشترك بين القمر ال�صطن�عي والقمر الطّبيعي؟

أقم�ر ال�صطن�عّية، نوّضح ذلك.   ٢   ُيَعّد ع�م ١٩٥٧م ع�م انطلاق ال�

أقم�ر ال�صطن�عّية. ٣   نذكر ثلاثة من ال�أغراض الّسلمّية الّتي تُحّققه� ال�

أقم�ِر ال�صطن�عية كم� ورد في الّدرس، نبّين ذلك.  ٤   َتنّوعْت مص�ئُر ال�

١  نبّين اأهمّية التنبؤ المبكّر لح�لة الطّقس.

٢  نقول: )اأضحى الع�لم قرية صغيرة(، نشير اإلى هذا المعنى في النّّص.

٣  نوّضح دور جه�ز )GPS( في نمّو ال�قتص�د الع�لمي.

آتية: ٤  نوّضح دل�لة العب�رات ال�

 اأ- المسح الجيولوجّي.   

سرار من الفض�ء.  ب- هتك ال�أ

قم�ر ال�صطن�عّية وتوظيفه� في المج�ل العسكري رفع الغط�ء عن ممتلك�ت  ج- اإّن اكتش�ف ال�أ

الّدول العسكرّية، ومّدخراته�، نبّين دوره� في هذا المج�ل.

٥  نفّرق بين جزاأي القمر ال�صطن�عي: الوظيفي، والح�ضن.

٦  للفحم الحجرّي اأهّمّية كبرى في مج�ل�ت الحي�ة المختلفة، نذكر ثلاثة منه�.

الِملاحِة  عجلِة  توجيه  في  ب�رٌز  دوٌر  ال�صطن�عّية  "وللاأقم�ر  عب�رة:  في  الفنّية  الّصورة  نوّضح    ٧

الجّويِّة".

٨  انتهى المق�ُل بسؤاٍل، فيه تعبيٌر عن سوء الح�ل، لم� وصل اإليه واقعن� العلمّي اليوم، نن�قش ذلك. 

 الَفْهم وال�ستيعاب

 التّحليل والمناقشة

٨



1٠٨

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

     الوزن الّصرفّي لكلمتي )ُجدران، وَتُعْد( على التّرتيب:

اأ- فُعلال، وَتعوْل.         ب- فُعلان، وَتُفْل.      ج- فُّع�ل، وَتُفْل.     د- فُعّلان، وَتفوْل.

      جذر كلمة )مه�مّ(:

اأ- َهَمَم.                  ب- هَيَم.               ج- هَوَم.           د- َمَهَم.

٢  نفّرق في المعنى بين كلٍّ من المفردات المخطوط تحته�:

اأ- فتراهم يعقدون المؤتمرات، والّندوات.

ب- العلم�ء يعقدون العزم على مت�بعة البحث وال�ستكش�ف.

تق�هم، واأكثرهم تجربة. خي�ر يعقدون الّرئ�سة ل�أ ج- ال�أ

آتية، ثّم نجيب عن ال�أسئلة الّتي تليه�:  ٣  نقراأ الفقرة ال�

نس�ن التّحكّم في رّي مزروع�ته، اأو فتح نوافذ          وفي مج�ل التّحكّم عن بعد، اأصبح بمقدور ال�إ

نس�نّية، عن طريق برامَج تُحّمُل  منزله اأو اإغلاقه�، اأو تشغيِل اأجهزة التّكييف، وغيره� من ال�أنشطة ال�إ

أقم�ر. على الهواتف الّذكّية المحمولة المتّصلة بهذه ال�

اأ- نبّين المبنى الّصرفي لكّل من المفردات المخطوط تحته�.

ب- نستخرج كلمًة ممنوعًة من الّصرف، وبدلً� مجرورًا.

ج- نضبط اآخر كّل من الكلمتين  المخطوط تحتهم� فيم� ي�أتي: 

نس�ن التّحكّم في ِرّي مزروع�ته. ١- فقد اأصبح بمقدور ال�إ

نس�نّية.  ٢- وغيره� من ال�أنشطة ال�إ

 

َنشاٌط:

التّطبيق�ت الحديثة للاأقم�ر  اأهّم  نترنت(، ونستخرج  العنكبوتّية )ال�إ الّشبكة  اإلى  نرجع 

نج�ز.   ال�صطن�عّية، ونوثّقه� في ملف ال�إ

 اللّغة وال�أسلوب

٨
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مراجعة عاّمة

القواعد

ال�أّول   التّدريب

  نستخرج ال�أساليب النّحوية في النّّص ال�آتي:

اأبن�ئه�  على  حن�نَه�  اأشّد  م�  راحِتهم،  على  وتسهُر  وتُربّيهم،  ب�ل�أطف�ل  تعتني  الّتي  فهي  أمّ!  ب�ل� اأعِظم 

أمّ، فط�عة الوالدين في غير م�  أمُّ. واأنَت اأيّه� ال�بُن، اإيّ�ك وغضَب ال� وبن�ته�! وم� اأطول صبَره�! نعَمِت ال�

أمّ، فهي َمن حملتك في بطنه� صغيراً، واأرضعتَك وليداً،  أمَّ ال� ُيغضب اللّه -عّز وجّل- ِمن ط�عته سبح�نه، ف�ل�

وربّتك طفلاً، وحملت هّمك كبيراً.

الثّاني   التّدريب

 نُبّين سبب نصب ال�أسماء المخطوط تحتها:

اأ-نحُن -الجنوَد- نُدافع عن الوطن.                                  

نّه طريُق الفشل.                              هم�َل، ف�إ ب-ال�إ

ج-  م� اأصعَب الفعَل لَمن رامه      واأسهَل القوَل على َمن اأراد!                 )اأحمد شوقي(

د- العلَم العلَم، فهو من اأسب�ب التقّدم وال�زده�ر.           

٨
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الثّالث   التّدريب

  نُعّين اأداة الّشرط الجازمة، وغير الجازمة، وفعل الّشرط، وجوابه فيما ياأتي:

اأ- م� تزرْع تحصْد.

ب-  ق�ل تع�لى: "  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ"ٹ          )البقرة: ١٩٧(

ج- ق�ل تع�لى:"ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ"          )الّنس�ء: ٧٨(

د- اإذا غ�مرَت في شرٍف مروٍم       فلا تقنع بم� دون الّنجوِم               )المتنّبي(

هـ- ولّم� تلاقْين� على سفِح رامٍة      وجدُت بن�ن الع�مرّية اأحمرا       )قيس بن الملّوح(

و- ق�ل تع�لى: "ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  

ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    "                      )البقرة:٢٠(

الّرابع   التّدريب

  نقراأ النّصَّ ال�آتَي، ثّم نجيب عن ال�أسئلة الّتي تليه:

سلاِم حض�رة عظيمة، ودعوٌة اأخرجِت النّ�َس من غيٍّ وعمى، اإلى ضي�ٍء وُهدى. اآَمَن به�  اإّن حض�رَة ال�إ

القاصي والّداني، وذلَّ له� المستعصي والُمستعلي، ف�أخذ النّ�ُس ينهلون من علوِمه�، وَيْرتوون من م�ئِه�؛ 

فتربّعوا على علي�ِء المجد، وس�دوا الع�لم قرون�ً طويلة، حتّى َركنوا اإلى الّدني�، وح�دوا عن الطريقِة الُمثلى، 

فض�عت البصيرة.

اأ- نستخرج من النّّص:   

  ١- اسمين مقصورين.            

  ٢- اسمين منقوصين.

ب- نُعرب م� تحته خطوط في النّّص الّس�بق.

٨
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٨

الخامس   التّدريب

  نستخرج من النّص ال�آتي اأربعًة من ال�أسماء الخمسة، ونذكُر علامة اإعراب كّل منها:

عمل اأبو العّب�س واأخوه جعفر في اأثن�ء خلافة ه�رون الّرشيد، وك�ن الّرشيد قد ولّى اأب� العّب�س قبل اأخيه 

جعفر، ثّم بدا له خلع اأبي العّب�س؛ لُينّصب اأخ�ه جعفراً بدل�ً منه، لكّن الحي�ء منعه من ذلك، ف�أوعز اإلى 

اأبيهم� يحيى ب�لكت�بة اإلى اأبي العّب�س في ذلك، فكتب ال�أب يحيى لولده اأبي العّب�س: "ي� ولدي، لقد راأى 

اأمير المؤمنين بتحويل الخ�تم من يمينك اإلى شم�لك"، ف�أج�ب اأبو العّب�س وقد فهم الغرض: "لقد سمعت 

أمر والنهِي في اأخي جعفر، واأطْعُت، واللِّه م� انقلَبْت عنّي نعمٌة ص�رت اإليه".  مق�لة ذي ال�

)وفي�ت ال�أعي�ن ل�بن خلّك�ن، الجزء الّرابع، بتصّرف( 

الّسادس   التّدريب

  نقراأ ما ياأتي، ثم نجيب عن ال�أسئلة:

اأ- استغفـَر المؤمن رّبـه.              نتعّجب من الجملة ب�لّطريقة المن�سبة.

ب- الّنج�ح.                        نجعل الكلمة ُمْغًرى به�، مع الّضبط الّت�ّم.

ج- خي�نة العهد.                      نذمُّ هذا السلوك، مستعملين اأسلوب الّذّم.

الّسابع   التّدريب

  نعرُب ما تحته خطوط في الجمل ال�آتية:

ب- اأن� -الط�لبَة- اأسعى اإلى العلم. اأ- مهم� تعمْل يعلْمه الّلُه.  

د- حّبذا الّصدُق. لبة.   ج- الّنظ�َم، اأّيه� الطَّ

و- نظرُت اإلى ذي اأدٍب وفضٍل. هم�ُل.   هـ- بئَس الخُلُق ال�إ

ح- َمرْرُت بفتى. ز- سلََّمن� س�عي البريد رس�لًة. 
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التّقييم                                النّتاجات

منخفضمتوسطمرتفع

١- اأْن اأقراأ النُّصوَص ِقراَءًة َصحيَحًة ُمَعبَِّرة.

ئيَسَة والَفْرِعيََّة في النُّصوص   أْفك�َر الرَّ ٢- اأْن اأسَتنِتَج ال�
َ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�نَِيَة اأْبي�ٍت ِمَن الشِّ
ْعِر الُحّر. َواْثَني َعَشَر َسْطراً ِمَن الشِّ

٧- اأْن اأَوظَِّف التَّْطبيق�ِت النَّْحِويََّة في ِسي�ق�ٍت َحي�تِيٍَّة 
َعة. ُمَتَنوِّ

٨- اأْن اأْعِرَب الَكِلم�ِت الواِرَدَة في َمواِقَع اإِْعرابِيٍَّة                
ُمْخَتِلَفة. 

ًة. ٩- اأْن اأكُتَب َمق�ل�ً، وِقصَّ

َ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.

المّحدد  ب�لوقت  التقّيد  التنفيذ،  اأثن�ء  الخطة  التي جرت على  التعديلات  وقته�،  الخطة من حيث   -٢

للتنفيذ، ومرونة الخطة.

مك�ن�ت اللازمة، التقيد  ٣- ال�أنشطة التي ق�م به� الطلبة من حيث، تنّوعه�، اإقب�ل الطلبة عليه�، توافر ال�إ

ب�لوقت المحدد.

قب�ل على تنفيذه بدافعّية، التع�ون في عملية التنفيذ، الشعور  ٤- تج�وب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ

ب�ل�رتي�ح، اإسه�م المشروع في تنمية اتج�ه�ت جديدة لدى الطلبة.

يكتب المعلم تقريرًا تقويمّيًا شاملاً عن المشروع، من حيث:

•  اأهداف المشروع وم� تحقّ ق 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 الشبكة العنكبوتية، ونكتب عن صراع المي�ه في فلسطين.
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