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

وال�حتياجات  الِفَلسطينية  الخصوصية  الِفَلسطيني في محاكاة  التعليمي  للنظام  المطورة  الوطنية  الرؤية  انعكس على  الذي 

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

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

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

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

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

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

وال�نتماء، وال�نتقال اإلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه اأكثر اإنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله 

ونعظمه.   

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

المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكريّة المتوّخاة، جاء تطوير المناهج الِفَلسطينية وفق 

رؤية محكومة باإطار قوامه الوصول اإلى مجتمع ِفَلسطيني ممتلك للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا، وتلبية المتطلبات 

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

والمرجعيات، فقد تاآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

التاأسيس؛  الماأمول في  المنهاج دورها  المقرّرة من  الكتب  اأخذ جزئية  يعّزز  بما  التطوير،  لهذا  تؤطّر  ثّمة مرجعيات 

طار جاءت المرجعيات التي تم ال�ستناد اإليها، وفي  لتوازن اإبداعي خّلاق بين المطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا ال�إ

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

ذاتها على مجمل المخرجات.

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

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

تواصل هذه الحالة من العمل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الِفَلسطينية
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الَحْمُد لله الَّذي علََّم الَبياَن، واأْجرى الَعربيََّة على كُلِّ لِسان، وَجَعَلها لُغَة الُقراآِن، َوَبعد.

ِف الثّاني َعَشر الِمهنّي، َوقد جاَء  َم لُزَملائِنا الُمعلِّميَن والُمعلِّماِت كتاَب اللُّغِة العربيَِّة لطلبِة الصَّ نَّه َيطيُب لَنا اأْن نُقدِّ فاإ

هذا الِكتاُب؛ ليكوَن ُمعبِّراً عن َفْلسفِة َوزارِة التَّربيِة والتَّعليِم في بِناِء اإنساٍن ِفَلسطينّي ُمَتميِّز، َياأُْخُذ بُِكلِّ اأْشكاِل التِّكنولوجيا، 

وُيْسِهُم في َعَمليتي التَّْحريِر والتَّْنميِة.

ِة، وال�أسِس التَّْربويَّة لَِمْصفوفِة الُخطوِط الَعريَضِة للَمْرَحَلِة الثّانَويّة، الَّتي تُِعدُّ  هاِت العامَّ َوَقْد ُوِضَع الِكتاُب َوْفَق التَّوجُّ

الطَّلبَة لَِمراحَل اأْخرى، ِمثل الَحياة الجامعيَّة والِمهنيَّة، وراَعينا في َتاأْليفِه اأن يكوَن مناسباً للُفروِع الِمْهنيَِّة َسواء من حيُث 

اختياُر النُّصوِص، اأْم ِمْن َحيُث الُمستوى اللُّغوّي والَمهاراُت الَّتي تَُدرَُّس لَُهم. 

كيَّة(؛ لَِتَتناسَب مَع  ياحِة الّدينيَّة في ِفَلسطين(؛ ليناسَب طلبَة الَفْرِع الُفندقّي، واْختيرت )المدينُة الذَّ اختيَر نصُّ )السِّ

راعّي، في حين اأنَّ  راعِة(، فيناسُب طلبَة الَفْرِع الزِّ ناعي وال�قِتصاد الَمْنزلّي، اأّما موضوُع )تِكنولوجيا الزِّ طلبِة الَفْرعيِن الصِّ

ناعّي. أبيض( ُيناسُب طلبَة الَفْرِع الصِّ َموضوَع )الذَّهب ال�

َعة، َفغطَّى الُبعَد الّديني، وذلَك َعْبَر اآياٍت قُراآنيٍة واأحاديَث نبويٍَّة، َوراعى الُبعَد الَوَطنيَّ من  َوَقد َتناوَل الكتاُب محاوَر ُمَتنوِّ

ياحِة الّدينية في ِفَلسطين(، و)الذَّهِب ال�أبيض(، كما َحَرَص على ُحضوِر الُبْعِد الِعْلميِّ في اأكثَر من نَصٍّ مثل:  خلاِل )السِّ

ِة الَقصيرِة، والَمسرحيَّة. عر، والِقصَّ أَدبيَّ بُِحضوِر الشِّ كيَّة(، و)تِكنولوجيا الزراعة(، َوراعى الُبعَد ال� )المدينة الذَّ

، َيليِه نصٌّ شعريٌّ )في ستِّ َوَحداٍت َفَقط(،  َوَقِد اتُّبَع في بِْنَيِة الَوَحداِت َمْنَهجيًَّة واِضَحًة قائمًة على اْختياِر نصٍّ نَثريٍّ

، وعشرَة اأسطر من الشعِر الحّر، ثم القواعد، فالتَّعبير، وقْد اأرِدَف كلُّ  يحفُظ الطلبُة خمسَة اأبياٍت من الشعِر العموديِّ

، واأسئلة الُمناَقشِة  نَصٍّ باأسئلٍة من ثلاثِة ُمستوياٍت، وهي: اأسئلُة الفهِم وال�ستيعاِب، الَّتي َتَتطلَُّب اإجابًة ُمباشِرًة مَن النَّصِّ

والتَّحليِل، وهي ترتقي بالطّالِب اإلى ُمستوى ال�سِتْدل�ل والتَّفكير؛ من اأجِل فتِح مغاليِق النصِّ وربِطه بالبيئِة والواقِع، واأخيراً 

اأسئلُة اللُّغِة وال�أسلوِب، وقْد َحَرْصنا اأْن َتكوَن َماألوفًة، وِمّما َدَرَسُه الطّالُِب؛ فلا نْرِهُقُه بِقضايا لُغويَّة اأو اأسلوبيَّة َجديدة.

ُم لَنا اأيََّة َملحوظة تُسهُم في َتطويِر  َوغايُة القوِل اأنَّ هذِه النُّسخَة ِمَن الِكتاِب َتجريبيَّة، واإِننّا نَْشكُر -َسلفاً- كلَّ مْن ُيقدِّ

الِكتاِب َسواء مَن الُمعلِّميَن، اأم الُمشِرفيَن، اأم ُمديري المدارِس، اأم ال�أكاديمّييَن، اأم كلِّ َمْن لُه َعلاَقة بذلك.

واللّه الُموفّق

فريق التّاأليف
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الَوحدُة  األولى١

الّنتاجاُت   
قَُّع ِمَن الطَّلبِة بعَد ال�نتهاِء ِمَن  الكتاِب، والتّفاعِل َمَع ال�أنشطِة، اأن يكونوا قادريَن على اإتقاِن  ُيَتوَّ

فهِم المقروِء، وتحليِل النّصوِص النّثريِّة والّشعريِّة، والحفِظ، والنّحِو وقضاياُه، والتّعبيِر، ِمْن خلاِل:
تحليِل النّصوِص القراآنّيِة وال�أحاديِث النبويِّة الّشريفِة.- 1

التعرُِّف اإلى نَْبَذٍة َعِن النُّصوِص َواأصحابِها.- ٢

ئيَسِة.- ٣ أفكاِر الرَّ استنتاِج ال�

قراءِة النُّصوِص ِقراَءَة َصحيَحًة ُمَعبَِّرًة.- ٤

توضيِح َمعاني الُمفَرداِت َوالتَّراكيِب الَجديَدِة.- ٥

تحليِل النُّصوِص اإِلى اأفكاِرها، اأو َعناِصِرها الرَّئيسِة.- ٦

ناِت البديعيِة مَن النصوِص الّشعريِّة والنثريِّة.  - 7 استخراِج المحسِّ

استنتاِج الَخصائِِص ال�أسلوبِيَّة للنُّصوِص.- ٨

أَدبيِِّة.- 9 استنتاِج الَعواِطِف الواِرَدِة في النُّصوِص ال�

آَخريَن.- 1٠ لوكاِت الواِرَدِة في النُّصوِص في َحياتِِهم َوَتعاُمِلِهم َمَع ال� تمثُِّل الِقَيِم َوالسُّ

َوِر الفنيَِّة الواردِة في النصوِص الّشعريِّة والنثريِّة. - 11 توضيِح الصُّ

عِر الُحّر.- 1٢ ، وعشرِة اأسطر ِمَن الشِّ عِر الَعموِديِّ حفِظ خمسِة اأبياٍت ِمَن الشِّ

اإعراِب المبتداأِ والخبِر في سياقاٍت اإِْعرابِيٍَّة متنوعة.- 1٣

 بياِن اأسباِب تقّدِم المبتداأِ على الخبِر وجوباً. - 1٤

 بياِن اأسباِب تقّدِم الخبِر على المبتداأِ وجوباً.- 1٥

 تعرُِّف صوِر الفاعِل ونائِب الفاعِل.- 1٦

 بياِن اأسباِب تقّدِم الفاعِل على المفعول بِه وجوباً.- 17

 تعّرِف نواسِخ الجملِة ال�سميِة.- 1٨

 بياِن اأسباِب تقّدِم اسِم كاَن واأخواتِها على خبرها وجوباً.- 19

 بياِن اأسباِب تقّدِم خبر كان واأخواتِها على اسمها وجوباً.- ٢٠

  اإعراِب الجملِة ال�سمّيِة المنسوخِة بكان واأخواتها.- ٢1

ّن واأخواتها.- ٢٢  اإعراِب الجملِة ال�سمّيِة المنسوخِة باإ

 كتابِة اأمِثَلٍة على القضايا النحويِّة المدروسة.- ٢٣

 كتابِة َمقال�ٍت في موضوعات متنوعة.- ٢٤
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َمْعًنى َبديٌع َوَلْفٌظ َدقَّ ِعْرفانا لِسانُنا َقْد َسرى َلْحنًا ُيَؤلُِّفُه  
َواللَّْفُظ فيِه اْسَتوى قيعًا َوُشْطاآنا اأّما الَمعاني َفَبْحٌر زاِخٌر ُعَبٌب 
)عثمان مكناسي(
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 ِنَعٌم ساِبغاٌت

الَوحدُة  األولى1
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 ِنَعٌم ساِبغاٌت

لَِحياِة النّاِس واستمراِر       الحمُد للِه على اآل�ئِه ونَعمائِِه، الظاهرِة والباطنِة، فالكوُن كلُُّه ُمَهيَّاأٌ 

ٍر. َعْيِشِهم، َول� ُيْدِرُك هذا الَفْضَل والتَّكريَم اإلّ� كُلُّ ُمَتَدبٍِّر ُمَتَبصِّ

أمُر بالنظِر  آياُت مجموعًة من ال�أفكاِر هي: نَِعُم اللِه ومخلوقاتُه ل� حصَر لها، وال�        تتناوُل ال�

الشدائِد  باأنّهم في  المشركين  الخالِق، وتحميُق  اإلى وحدانيَِّة  لنسترشَد بذلك  الكوِن وعجائِبه؛  اإلى 

أمُر بالخوِف من عقاِب اللِه يوَم ل� يجزي والٌد  يدعون اللَه وحَده، وفي الرَّخاِء يشركون معه ِسواه، وال�

عن ولِده، ومفاتيُح الغيِب الخمسُة التي استاأثَر اللُه بعلِمها، واإحاطُة علِمه -تعالى- بجميِع الكائناِت 

ظاهِرها وباطِنها.

قاَل َتعالى:

زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   
ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڄ      ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  ڦ         ڤ   ڤ   ڤ     ڤ  ٹ    
ڇ        ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ژ     ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
گگ    گ   ک   ک   ک   ک  ڑ   ڑ   ژ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ںں   ڻ  
ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
ۋ   ۋ    ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  

َغ: اأتّم، واأكمَل.  اأسب

روةُ: الَعهُد، وُيقصُد  ُع ال

سلامّي. بها الدين ال�إ
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ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائەئ  
ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  
حئ   جئ   ی    ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ  
مئ       ىئيئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  
ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   مج    حج   يث   ىث   مث   يتجث   ىت   مت  
ٺ      ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ  ٺ     
ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ         چ  چ  چ  چ          ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک   
ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   ک 
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ   ھ   ھ    ھ    ہ   ہ   ہ  ہ   ۀ        ۀ  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ    ۓ     ے   ے 
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ      ۈۈ  
وئ   وئ   ەئ     ەئ   ائ   ائ   ى   ى    ې   ې  
ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ  
خب   حب   جب       ىئيئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   یی    ىئ  

مب  ىبرب   )لقمان: ٢٠ - ٣٤(

ولج: ُيدخُل. ي

مسّمى: ُمعّين.

ُل: الّسحاُب. ل ظُّ ال

ار: غّدار، ناقٌض للعهد. ختّ
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1 نذكُر النّعَم الَّتي اأنعَم اللُّه بها علينا.  

٢ ما عاقبُة َمن يكفُر باللّه؟

ُحها. آياِت اإشارٌة اإلى َتعاقُِب اللَّيِل والنهار، نَُوضِّ ٣ في ال�

آياِت مجموعٌة من دل�ئِل قُدرِة اللِّه –تعالى-، نَُبيُِّنها.  ٤ ورَدت في ال�

آياِت اأموٌر ل� يعلُمها اإل� اللُّه، نذكُرها. ٥ في ال�

 الَفْهم وال�ستيعاب

 المناقشة والتّحليل

1  نُفّرق في المعنى بين ما تحته خّط فيما ياأتي:

                         قال تعالى: زب   جئ  حئ  مئ       ىئيئ رب.                  )لقمان: ٢7(■■

          ما نَِفَذِت الّرصاصُة من الِجدار.■■

دور، ال�أرحام، الظَُّلل. ٢  نذكُر ُمفرَد كلٍّ من: الصُّ

آيات: اأسلوَب اأمٍر، اأسلوَب نهٍي، اأسلوَب َشرٍط. ٣  نستخرج من ال�

 اللّغة وال�أسلوب

حساِن الواردَة في قولِه َتعالى: زب ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   1 نَُبيُِّن اأبواَب ال�إ

گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ رب             )لقمان: ٢٢(
ة، واإذا ما انكشَف الّضرُّ عنهم عادوا اإلى  دَّ آياُت اإلى اأنَّ بعَض الناِس يلَجؤون اإلى اللِّه وقَت الشِّ   ٢ اأشارت ال�

َغيِّهم، نَْذكُُر ثلاثَة اأمثلٍة ِمن الواقِع على ذلك.

آياِت اإشارٌة اإلى نِعٍم ظاهرٍة، واأخرى باِطنٍة، نذكُر اأمثلًة على كلٍّ منُهما. ٣ في ال�

٤ نَُبيُِّن الفرَق بيَن َمن يناقُش في ديِن اللِّه عْن علٍم، وَمن يجادُل بغيِر علٍم.

آياِت: آياِت ما يتَّفُق مع كلٍّ ِمن ال� ٥ نَستخرُج من ال�

 قاَل َتعالى: زب ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی  رب   )الكهف: 1٠9(	 

 قاَل َتعالى: زبىئىئ ی ی ی ی جئ حئ مئرب.       )عبس: ٣٤-٣٥(	 

قاَل َتعالى: زب ڍڍ ڌڌ رب.         )الرحمن: ٥(	 
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المجموعة
 

ال�أّولى

)لقمان: ٢٥( 1 قال تعالى: زبۋ  ۅۅرب. 

  ٢ قال تعالى: زب   کرب.  )لقمان: ٢٢(

٣ قال تعالى: زبۇ  ۇ  ۆ  ۆرب.   )لقمان: ٢٥(

)لقمان: ٢٣( ٤ قال تعالى:   زبڱ  ڱ          ڱ  ڱ  ںرب.  

قرة: 1٨٤( ب ٥ قال تعالى: زبک  ک  ک   گرب.   )ال

 
المجموعة

 

الثّانية

1 قال تعالى: زبڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک ک  ک  ک  گ  گگ   رب .              )لقمان: ٢٢(

فا حبيبتي.  ٢ حي
                      

)الرعد:٢٦(                  ٣ قال تعالى: زبۅ  ۉ  ۉ  ې    ې     ېېرب.  

المجموعة
 

الثّالثة

1  متى المباراُة؟

قرة: 7( ب ٢ قال تعالى: زبٿ   ٿ  ٹرب.   )ال     
فين. ٣  للمطالعة قيمُتها عند الُمثقَّ

النحو

امُلبَتدُأ واخَلَبُر
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ُنالِحُظ :

أمثلِة الخمسِة من المجموعِة ال�أولى لوجْدنا اأنها جمٌل اسميَّة، ولو دقّقنا  آياِت الواردَة في ال� ْلنا ال� لو تاأمَّ

أوِل )الحمُد( اسماً  النّظَر فيها لوجْدنا اأن كّلاً منها يتكّوُن من مبتداأ وخبٍر، وقد جاء المبتداأ في المثاِل ال�

أمثلِة  ظاهراً اأو مفرداً، وُيعرُب في هذه الحالِة مبتداأً مرفوعاً، وعلامُة رفِعه الضّمُة الظّاهرُة على اآخِره، وفي ال�

الثلاثِة ال�أخرى جاَء المبتداأ اسماً ظاهراً مبنّياً )ضميراً في المثال الثاني، واسم استفهام في المثال الثالث، 

واسم شرط في المثال الرابع(، ويكوُن كلٌّ منها في محلِّ رفِع ُمبتداأ. اأما المبتداأ في المثاِل ال�أخيِر فقْد 

ُل في محلِّ  )اأن َتصوموا(، وتقديُر الجملِة َصْوُمكم خيٌر لكم، وُيْعَرُب المصدُر المؤوَّ جاَء مصدراً مؤّول�ً 

رفِع ُمبتداأ.

أمثلة مرة اأخرى وجدنا اأنَّ الخبر في الجملة ال�أولى )للّه( جاء شبه جملة )جاّراً ومجروراً(،  واإذا تاأملنا ال�

الثاني والخامس  المثالين  الجميع، وفي  القانون فوق  قولنا:  الخبر شبه جملة ظرفية، كما في  ياأتي  وقد 

جاء الخبر اسماً مفرداً )محسن، خير(، اأما في المثالين الثالث والرابع فقد جاء الخبر جملة فعلية )خلق 

ياَضُة َفوائُِدها َكثيَرٌة. السماوات، كفر فلا يحزنك كفره(، وقد يجيُء الخبر جملة اسميَّة، كما في قولنا: الرِّ

أّوِل ِمن المجموعِة الثّانيِة، َوَجْدنا اأّن المبتداأ )َمن( اسم شرط، وهو ِمن  آيَة في المثال ال� واإذا تاأّملنا ال�

ألفاظ الَّتي لها حّق الصدارة، ومنها اأسماُء ال�سِتفهاِم، واأسماُء الّشرط، وال�سُم المبدوُء بلاِم ال�بِتداء، وما  ال�

التّعجبّيُة؛ لِذا تقّدم المبتداأ على الخبر. وفي الجملِة الثّانيِة، جاَء المبتداأ )حيفا( اسماً معرفة، وجاء الخبُر 

ضافة، وهنا تساويا في التعريف، كما جاء خبُر المبتداأ )اللّه( في الِمثاِل الثّالث  كذلك )حبيبتي( معّرفاً بال�إ

ُم الُمبتداأ  جملًة فعلّية )يبُسُط الّرزَق(، فاِعلُها ضميٌر يعوُد على المبتداأ، وفي هذِه الحال�ِت جميعها، يَتقدَّ

على الَخبِر ُوجوباً. 

ألفاظ الَّتي لها حقُّ  أّوَل في الَمجموَعِة الثّالَثِة، ل�َحظنا اأّن الخبَر )متى( هَو ِمن ال� اأّما اإذا تاأّملنا الِمثاَل ال�

الّصدارِة، وفي المثاِل الثّاني جاَء الخَبُر شبَه ُجملٍة، وهو متقّدم على المبتداأ النكرة )فاكهٌة(، كما جاَء 

الخبُر في المثال الّرابع شبَه الجملِة )للمطالعة( ُمتقّدماً على المبتداأ )قيمُتها(، الَّذي يتضّمُن ضميراً يعوُد 

على َبعِض المبتداأ. وفي هذِه الحال�ِت جميعها، يتقّدم الخبُر على الُمبتداأ ُوجوباً.
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 نستنتج:  

1 المبتداأ: اسٌم اأسنَد اإليه الخبُر، وُحكُمه الّرفُع.

٢ الخبر: ما يسند اإلى المبتداأ، وُحكُمه الّرفُع.

٣ ياأتي المبتداأ اسماً ُمفرداً )ظاهراً(، مثل: الفساُد يهدُم ال�أوطاَن. اأو اسماً مبنّياً )ضميراً، اسَم 

استفهاٍم، اسَم شرٍط، ما التعجبّيُة، اسم اإشارة، اسماً موصول�ً(، مثل: ما اأجمَل ُربوَع الوطِن! 

ل�ً، مثل: اأْن نعطَي ال�آخريَن حقوَقهم عمٌل جليٌل. اأو مصدراً ُمؤوَّ

٤ ياأتي الخبُر على ُصوٍر، هي: 

غرِّدٌ.	  اسٌم مفرٌد، مثل: الُعْصفوُر ُم

ُه جميلٌ.	  رُِّد، اأو اسميٌَّة، مثل: العصفوُر صوتُ غ جملٌة: فعليٌة، مثل: العصفوُر ي

فوَق 	  العصفوُر  مثل:  اأو ظرفيٌَّة،  القفِص،  في  العصفوُر  مثل:  شبُه جملٍة: جارٌّ ومجروٌر، 

الشجرةِ.

آتيِة: ُم الُمبتداأ على الخبِر ُوجوباً في الحال�ِت ال� ٥ يتقدَّ

خلاَص!	  دارِة، مثَل: ما اأروَع ال�إ ألفاِظ الَّتي لها حقُّ الصَّ اإذا كان الُمبتداأ من ال�

اإذا َتساوى المبتداأ مع الخبِر في التَّعريِف اأو التَّنكيِر، مثل: القدُس عاصمُة ِفَلسطين.	 

اإذا كان الخبُر جملًة فعلّيًة، فاعلها ضميٌر يعوُد على المبتداأ، مثل: الحقُّ يعلو. 	 

آتية: ُم الخبُر على المتبداأ وجوباً في الحال�ت ال� ٦ يتقدَّ

دارِة، مثَل: اأين ال�جتماُع؟	  ألفاِظ الَّتي لها حقُّ الصَّ اإذا كان الخبُر من ال�

صٍة بَوصٍف اأو اإضافٍة، مثل: معي 	  اإذا كان الخبُر شبه جملٍة، والمبتداأ نكرٌة تاّمٌة غيُر مخصَّ

ديناٌر.

أوفياُء.	  لوطِن رجالُُه ال� اإذا اتّصل بالمبتداأِ ضميٌر يعوُد على بعِض الخبِر، مثل: ل
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الّتدريبات

 الّتدريُب األول: 

نَُعيُِّن المبتداأ والخبَر فيما ياأتي، ونَُبيُِّن صورَة كلٍّ منهما:

قال تعالى:زبىئ  ىئ  ی  ی  ی  یرب                     )لقمان: ٢7(- 1

قال تعالى: زبۉ  ۉ  ې  ېرب.                                   )لقمان: ٢٥(- ٢

 يا قدُس معذرًة ومثلَي ليَس يعتذُر- ٣
 واأنا بسيِف الحرِف اأنتحُر

 واأنا اللّهيُب.. وقادتي المطُر
فمتى ساأستعُر؟!                                              )اأحمد مطر(

قاِوْم- ٤

فالعشبُة قنبلٌة

والوردُة قنبلٌة

يلي( لٌة.                       )علي الخل وحجارُة بيِتَك من ُجنِد اللِّه ُمحمَّ

 يا َرضوى- ٥

 الزرُع ال�أخضُر طفٌل

 والعالُم طفٌل

 فتعالَْي
 ها نحُن توزَّعنا في كلِّ مداخِل بلدتِنا

رغوثي( ب ها نحُن حمْلنا باقاِت الورِد ال�أحمر.                  )مريد ال



12

الَوحدُة  األولى١

 الّتدريُب الّثاني: 
نَُحوُِّل الخبَر المفرَد اإلى جملٍة، والخبَر الجملَة اإلى مفرٍد فيما ياأتي:

٢- القمُر نوُره ساطٌع. 1- المؤمُن يتوكَُّل على اللّه.   

واُك طهارٌة للفِم. ٤- السِّ ٣- الزهراُت متفتِّحاٌت.    

 الّتدريُب الّثالث:    

ِم الُمبتداأ على الخبِر ُوجوبًا فيما َياأتي: نُبّين سبَب تقدُّ

الِمهنُة تصُقُل الّشخصّيَة، وتُعّزُز الثّقَة بالنّفِس.- 1

ِفَلسطين موطني.- ٢

نّا قد نَسيناُه           )عصام اإمام(- ٣ َفلا وداَد لَِمْن بالَوصِل َقْد َبِخلوا         وَمْن َتناسى فاإ

 الّتدريُب الّرابع:     

ِم الخبِر على الُمبتداأ ُوجوبًا فيما َياأتي: نَُبيُِّن سبَب تقدُّ

�أعراف: 1٨7(- 1 قال تعالى: زبوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئرب.           )ال

رُّندّي(    - ٢ قاء ال ب و ال اأين الملوك َذوو التيجان من يمٍن    واأين منهم اأكاليٌل وتيجاُن؟   )اأب

)محمود درويش(- ٣ في الباِل اأغنيٌة يا اأخُت عْن َبلدي.              

للّذكرياِت نوُرها الَّذي ُيضيُء اأرِوَقَة الّروِح.- ٤

وراَء كلِّ رجٍل عظيٍم امراأٌة.                      - ٥

قرة:٢1٤(- ٦ ب قال تعالى:زب  ائ  ەئ   ەئرب.                                  )ال

 الّتدريُب اخلامس:     
نُعرُب ما تحتُه خطٌّ فيما َياأتي:

والسيُف والرمُح والقرطاُس والقلُم     - 1 ني   عرفُ ُل والليُل والبيداُء ت الخي
بي( ن مت )ال
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ّشرارْة- ٢ َق ال مرواُن اأطل

    َفاأعلَن الثّّواُر َحْرَبُهْم
    ِشعاُرُهْم:

نَجوُع، نَرفُض الّركوَع
َق ال�أسرى َقراَرْه وَعمَّ

الُحرُّ ليَس َيْنَحني
ُه ُيعانُق السحاَب ُشموُخ

م اأبو جاموس( َيْزَدري الُقيوَد والنَّظاَرْة.                )عبد الحكي
اآه.. ريتا- ٣

اأيُّ شيٍء َردَّ عن عينيِك عينيَّ

ِسوى اإغفاءتين

وغيوٍم َعَسلّيْة

قبَل هذي الُبندقّيْة!

كاَن يا ما كاَن

يا صمَت العشّيْة

َر في الصبِح بعيداً قمري هاَج

)محمود درويش( في العيوِن الَعَسِلّيْة.                 

نساِن:   قاَل َتعالى: زبڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ رب   )النحل: 1٨(، نكتُب مقالًة حوَل نَِعِم اللِّه على ال�إ

الظاهرِة، والباِطَنِة.

   الّتعبيـر     

نشاط:

نرجُع اإلى القراآِن الكريِم، ونكتُب قّصًة تُظِهُر خلَق الّصبر.
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ُة يف ِفَلسطنَي الّسياَحُة الّدينيَّ
)المؤلّفون(  

تُعدُّ ِفَلسطيُن ِقْبلَة الّسائحيَن ال�أولى من شتّى اأصقاِع المعموَرِة؛ اإْذ تزَخُر بمقّوماِت الجذِب 

الّسياحّي، ل� سّيما الّسياحُة الّدينيَُّة؛ لما لها من امتداداٍت روحيٍَّة وفكريٍَّة وَعَقديٍَّة؛ فهي َمْهُد الرِّسال�ِت 

أفئدِة المؤمَنِة، وَمْصَعُد زفراِت القلوِب الخاشعِة، وهي نداٌء روحيٌّ ل� ُيقاَوُم  الّسماويِّة الثّلاثِة، وَمْهِبُط ال�

أْرٍض ضّمْت في اأحضانِها اأماكَن مقّدسًة للمسلميَن والمسيحّييَن.  ل�

مبّينًة طبيَعَتها،  ِفَلسطيَن،  الّدينيَِّة في  الّسياحِة  واقِع  ْوَء على  الضَّ تُسلُّط  اأيدينا  بيَن  الَّتي  والمقالُة 

واأهميََّتها، واأْبرَز المعالِم الّسياحيَِّة الّدينيَِّة فيها، والمعّوقاِت الَّتي تواجُه الحركَة الّسياحّيَة، وُمستقَبَلها 

ُمشرقٍة  ونَْقِل صورٍة حقيقّيٍة  الّدينّيِة،  الّسياحِة  لتشجيِع  بتوجيِه رسالٍة  المقالُة  وتُْختتُم  ِفَلسطيَن،  في 

عنها.

بني يدي الّنّص

الَوحدُة  الّثانية 2
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أماكَن الّدينّيَة والمعالَم التّاريخّيَة في ِفَلسطيَن تُناِظُر الّسماَء بَِوْجٍه لََمعانُُه  َترى ال�

الَقداَسُة، َواأصالَُتُه َرْونَُق التّاريِخ، َوَبهاُؤُه ِسْحُر الَحضاَرِة. فقد وِطَئْت اأرَضها اأقداُم 

أمناُء، َفَتَعطََّرْت اأجواُؤها باأنفاٍس روحانّيٍة تملاأ  أنبياِء، وهبطْت اإليها الملائكُة ال� ال�

نفَس من يزوُرها هيبًة، وتْكسوها َوقاراً، وهي تُرّحُب بكّل من قصَدها زائراً، اأِو 

اختاَرها مكاناً للّسياحِة وال�طمئناِن، فهَي اأرُض الّسلاِم، والُبقعُة المبارَكُة، والرافُد 

. ال�قتصاديُّ الُمِهمُّ في الدَّخِل الوطنيِّ

وتلقى الّسياحُة الّدينّيُة في ِفَلسطيَن َرواجاً خاّصاً؛ اإذ يؤمُّ الّسائحوَن مقّدساتِها 

من اأنحاِء العالِم كافًّة، ومن دياناٍت مختلفٍة باحثيَن عن ُرواٍء روحيٍّ لظماأ نفوِسهم 

يماِن في المواسِم الدينّيِة المعروفِة، يؤّدوَن فيها طقوساً وعباداٍت  الملتهبِة؛ َطلباً للاإ

غنّيٌة  وِفَلسطيُن  الميلاِد.  واأعياِد  القدِر،  ليلِة  كاإحياِء  المناسباِت  بهذِه  خاّصًة 

اأريُج الَقداَسِة  اآثاِرها القديمِة وتنّوِعها، يتضّوُع  باأماكِنها الّسياحّيِة، ممّيزٌة بوفرِة 

وساحاتِها،  واأسواِرها،  وكنائِسها،  بمساِجِدها،  الخالدِة  الجميلِة  َمعالِمها  من 

َواأْرِوقِتها، واأزقِّتها؛ لتظلَّ شاِهداً َحّياً على ِسراٍج َحضاريٍّ اأناَر، ولَْن َيْنَطِفئ. 

كما اأّن اأهَلَها الِفَلسطينييَن ل� ُيجاريهم اأحٌد بكرِمهم وُحْسِن استقبالِهم، فما 

بّدلِت الّسنوَن لهم عادًة، وما َمحْت نكباتُهم لهم اأصالًة. َفهم يوفّروَن للّسائِح 

قامِة، ناهيَك عِن الَخَدماِت  ُمناخاً فيِه رقيُّ التّعامِل، وسهولُة التّواصِل، واأمُن ال�إ

أماكِن الّدينيَِّة؛ ما  ُم للّسائحيَن في الفناِدِق وال� رشاداِت الَّتي تُقدَّ والتّسهيلاِت وال�إ

يدعُم قطاَع الّسياحِة الِفَلسطينّيِة عاّمًة، والّدينّيِة خاّصًة.

القدُس عاصمُة ِفَلسطيَن فيها خيُر مظهٍر للّسياحِة الّدينّيِة، فقلوُب المسلميَن 

أماكِن الدينّيِة  في العالِم تتعلُّق بمْسِجِدها ال�أقصى وصْخرتِها المشّرفِة، وترتبُط بال�

في العالِم العربيِّ مسًرى وِمعراجاً. كما يرتبُط الّسائحوَن بكنائِسها كالقيامِة الجميلِة 

بتصميِمها الّداخلّي المشَبِع بالُفَسْيِفساِء والّرسوماِت، ففي القدِس تَتناَغُم اأْصواُت 

العبادِة، ويعجُبَك َمشَهُد العراقِة والِقَدِم في ماآذنِها، وقبابِها، واأسواِرها، واأحجاِرها، 

َوهناَك  أثريِّة،  ال� بموجوداتِها  َتكتظُّ  الَّتي  واأسواِقها،  واأزقِّتها،  واأبوابِها،  واأبراِجها، 

يلتِقُط السائحوَن لهم صوراً، ويشتروَن مقتنياٍت تذكُّرهم بها، ويتجّولوَن ُمْنبهريَن 

قٌ: ُحسٌن وَبهاٌء.   َرْونَ

رّافد: الَمْصدر. ال

ُؤمُّ: َيْقِصُد. َي

ِفساءُ: ِقَطٌع َصغيرٌة ُملّونٌة  ْي َس ُف ال

مَن الّرخاِم وغيِرِه.



16

الَوحدُة  الثانية٢

بِحضارتِها وثقافِتها وفنِّها المعماريِّ ال�أصيِل. واأماَم كلِّ ذلَك، تبقى القدُس باِسَطًة ِذراَعْيِن ِمْن اأَمٍل، ناِشَرًة 

الَمْسلوَب،  َكْنَزها  لَها  تُعيُد  نْصاِف؛  َوال�إِ الَحقِّ  َمَع  َوَوْقَفٍة  َوالَوفاِء،  الَخلاِص  َمَع  لَِمْوِعٍد  َرجاٍء،  ِمْن  َجناَحْيِن 

َوُحضوَرها الَمْنكوَب؛ لتؤّدَي دوراً اأكثَر فاعلّيًة للّسياحِة الّدينّيِة. 

ولو نقْلنا َعَدسَة المشاهدِة اإلى بيَت لحَم لتَشابَه المظهُر الّدينّي، ففي ساحِة المهِد يتقابُل الْمسِجُد 

والكنيسُة في تاأديِة رسالِة الّسماِء، بْل في تقديِِم َمشهٍد اإنسانيٍّ اأساسُه احترامُ الُمعَتَقِد، واأمُن العبادِة. اأّما 

ةٌ: ثوٌب غليٌظ اأو رقيٌق. لّ ُح
أنواِر َتْسَتْهِوي الّسائحيَن، وتنتشُر  في مواسِم ال�أعياِد فترتدي المدينُة ُحلًّة مَن ال�

الهدايا والتّحُف والمنسوجاُت اليدويُّة على اأرصفِتها، كما تتلاحُق الوفوُد 

الّسياحّيُة اإليها من جنسياِت العالِم المختلَفِة.

وفي الخليِل ينبهُر الّسائحوَن بكروِم ِعَنبها، الَّتي تقُف جيوشاً في َمداِخِلها، َتحمي لها َمجداً مَن 

براهيمّي الرابِض َوْسَط المدينِة، فاأسواقُها َتحيا بمْن  التّراِث الّدينّي والحضارِة والتّاريِخ، ممثّلاً بالحرِم ال�إ

فيها مَن الماّرِة والبائعيَن، كما تعجُّ بمنتجاتِها الّصناعّيِة الوطنّيِة الَّتي لها ُسمَعُتها المرموقُة؛ فمن ُمنَتجاتِها 

أثاِث،  الِغذائّيِة الزبيُب، والّدبُس، والَمْلَبُن. اإضافًة اإلى صناعِة الحجِر، والَخَزِف، والَفخاِر، وال�أحذية، وال�

وغيرها. 

وكذلَك المدُن الِفَلسطينّيُة على طوِل الّشريط الّساحلّي: يافا، وعكّا، وَحْيفا، وغّزة، ترسُم لوحاِت 

الجماِل على شواطِئها مطلًّة على البحِر من مساجِدها وكنائِسها وحدائِقها، مثل: مسجِد حسن بيك 

بحجارتِِه الجيريِّة البيضاِء في يافا، وجامِع الجزاِر وال�أسواِر العنيدِة في عكّا، والحدائِق والمزاراِت وجبِل 

الكرمِل شامخاً في حيفا، والتّيجاِن وال�أعمدِة الّرخامّيِة ومسجِد هاشٍم في غّزَة.

النّاصرِة ل�  ينتهي، فمدينُة  أثريِّة والّدينّيِة ل�  ال� الوطِن بحثاً عن معالِم الجماِل  اأْرَجاِء  والتّحليُق في 

يتَوقُّف َمدُد الوافديَن اإليها؛ لَجمالِها وَقداسِة اأماكِنها؛ ففيها المساجُد، واأضرحُة الّشهداِء، وفيها عدٌد 

والخدماِت،  التّجارة  ل�أعماِل  اأهلُها  اتّجَه  الِبشارِة، ولهذا  اأشهرها كنيسُة  أديرِة،  وال� الكنائِس  مَن  كبيٌر 

وبعِض الّصناعاِت البسيطِة المتعلقِة بالّسياحِة.   

أثرّي  وليسْت اأريحا ببعيدٍة عن كّل ذلَك، فهي اأقدُم مدينٍة تاريخّيٍة، َيحاُر نظُر الّسائِح بمعلِمها ال�

ُه الكنيسُة المعلّقُة  بالُفَسْيِفساِء. كما تشدُّ أثريِّة، وساحاتِِه المزيّنِة  ال� باأِعمدتِِه  اإنّه قصُر هشاٍم  الواضِح، 

وْسَط الجبِل )دير قُرنطل( الَّتي تُِطلُّ على كُثباِن اأريحا الّرملّيِة، واأبنيِتها الطّينّيِة، وَحدائقها، وُمنتَجعاتِها. 
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اأّما ناُبلَس فهي محروسٌة بجبليِن ِمن ناٍر عّزًة وصموداً: جرزيَم جنوباً، وعيباَل شمال�ً، فعنَد مدخِلها 

ومقابَر،  ومدرجاٍت،  ل�أسواٍر  بقايا  من  الّدينّيِة  الّسياحّيِة  ومعالِمها  باآثاِرها،  المدينُة  تستْوقُفَك  الّشرقّي 

ومسارَح، ومياديَن كانت منذ عهِد الّروماِن. كما تشاهُد َموقعاً سياحياً ل�فتاً هو بئُر يعقوَب، الكنيسُة 

المسقوَفِة  واأسواِقها  اأهِلها،  وعاداِت  لجمالِها،  غرى؛  الصُّ بدمشَق  المدينُة  وتُعَرُف  هناَك،  المعروفُة 

والمزدحمِة فيما يعرُف بالخاِن. واإلى الّشماِل الغربّي سبسطيُة ذاُت الطّابِع الّسياحّي الممّيز، ففيها شارُع 

والمعابِد،  البرِج  وبقايا  الَمعمدان،  ُيوحنا  وكنيسُة  الّرومانّي،  والمدّرُج  المركزيُّة،  والّساحُة  ال�أعمدِة، 

وغيُرها. 

َر َعْن اأنْيابِِه، َواأْعَمَل َمخالَِبُه في ال�أماكِن  وما من معيٍق للّسياحِة الّدينّيِة اأسواأ من ال�حتلاِل الَّذي َكشَّ

َه َمعالَِم، َوَطَمَس اأخرى، َونََقَل لِْلعالَِم َعْنها َمزاِعَم مغلوطًة  الّدينّيِة، َواأْطَلَق الِعناَن للَفساِد َوالَعْرَبَدِة؛ َفَشوَّ

دوَن اْعِتباٍر لَِحقٍّ اأْو َعدالٍَة، وفرَض اإجراءاٍت َتُحدُّ من عَدِد الّسائحيَن، ومارَس في القدِس، وبيَت لحَم، 

والخليِل جرائَمُه من منع واإغلاق وتضييق على الّسكان خاّصًة في شهِر رمضاَن، واأعياِد الميلاِد، الَّتي 

َتْنَشُط فيها الّسياحُة الّدينّيُة المحلّّيُة.

واآثارهم،  وُمقّدساتهم،  قضّيتهم،  تُجاَه  اأبنائِها  بوعِي  َرْهٌن  ِفَلسطيَن  في  الّدينّيِة  الّسياحِة  ومستقبُل 

أماكِن الّدينّيِة بترميِم اأبنَيِتها، وصوِن  وثقافتهم، وُسلوِكهم الحضارّي في التّعامِل مع ذلَك كلِّه، وحمايِة ال�

عماِر والتّرميِم  آثاِر بدوٍر مهمٍّ في ذلَك، فهي تتابُع اأعماَل اإعادِة ال�إ مقتنياتِها. وتقوُم َوَزارُة الّسياحِة وال�

ينبغي علينا  الّدينّيِة. كما  أثريِّة  ال� أماكِن  ال� َيْعتدوَن على  الّذيَن  المخالفيَن  القديمِة، وتلاِحُق  للمساجِد 

تقويُة اإعلاِمنا الّسياحّي؛ ليكوَن رسالًة واضحًة للعالِم الحرِّ عن هذِه ال�أماكِن، ولَِنْنُقَل للعالِم واقعاً حّياً، 

وصورًة حقيقّيًة مشرقًة عن الّسياحِة الّدينّيِة في ِفَلسطيَن، فهي َكنٌز حضاريٌّ ثميٌن، ووجٌه اإنسانيٌّ مشرٌق، 

ورسالٌة دينّيٌة ساميٌة للاأجياِل المتعاقبِة. 

يمان، فهي اأرٌض تفوُح قداسًة،  اأْينما َتتَِّجْه في ِفَلسطيَن َتِجْد َمْسَحًة من جماٍل ممزوَجًة بالّدِم وال�إ

َغنّيٌة باأماِكِنها الّسياحّيِة، الَّتي لم َتَنْل منها اأتربُة الزَّمِن، كما اأنَّ ِفَلْسِطيَن عزيزٌة باأهِلها الّصامديَن، الّذيَن 

اأو َقطَع سبيِل الماِء عن معالِِمها   ، اإشعاِعها الَحضاريِّ يقفوَن في وجِه كلِّ َمْن يحاوُل تغييَب مصدِر 

الّدينّيِة الَيانَِعِة.
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الَوحدُة  الثانية٢

1 مدينُة القدِس مْن اأكثِر المدِن الِفَلسطينّيِة الَّتي َتعرَّضْت للطَّْمِس والتَّشويِه والتّهويِد، نعلُِّل ذلَك.

آتيِة: ٢ نبّيُن دل�لَة العباراِت ال�

أثريِّة والّدينّيِة ل� ينتهي.	  التّحليُق في اأْرَجاِء الوطِن بحثاً عن معالِم الجماِل ال�

أماكِن الّدينّيِة.	  َر َعْن اأنْيابِِه، َواأْعَمَل َمخالَِبُه في ال� ال�حتلاُل َكشَّ

تظلُّ الُقْدُس شاِهداً َحّياً على ِسراٍج َحضاريٍّ اأناَر ولَْن َيْنَطِفئ.	 

٣ نوّضح جماَل التّصويِر فيما ياأتي: 

أنواِر َتْسَتْهوي الّسائحيَن.	  في مواسِم ال�أعياِد ترتدي المدينُة ُحلًّة مَن ال�

في الخليِل ينبهُر الّسائحوَن بكروِم ِعَنبها، الَّتي تقُف جيوشاً في مداِخِلها.	 

الّسياحُة الّدينّيُة في ِفَلسطيَن َكنٌز حضاريٌّ ثميٌن، ووجٌه اإنسانيٌّ مشرٌق.	 

٤ نبّين واجبنا نحن -الطلبَة- في اإحياِء الّسياحِة الّدينّيِة ودعِمها في وطِننا ِفَلسطيَن.

٥ تشكُّل وزارُة التّربيِة والتّعليِم العالي حاضنًة وداعمًة للّسياحِة الّدينّيِة في ِفَلسطيَن، ندلُّل على ذلَك.

٦ نبيُِّن دوَر السياحِة في الّدخِل الوطنّي.

 المناقشة والتّحليل

ماكِن الّدينّيِة والمعالِم الّتاريخّيِة في مدينِة القدِس. 1  نعّدُد اأهمَّ ال�أ

٢ نذكُر المعيقاِت الَّتي َتعترُض الّسياحَة الّدينّيَة في ِفَلسطيَن.

ماكِن  ٣ ل� تقلُّ مدُن الّساحِل الِفَلسطينّي اأهمّيًة عِن القدِس وبيَت لحَم والخليِل، نسّمي اأشهَر ال�أ

الّسياحّيِة فيها.

٤ نجاُح الّسياحِة الّدينّيِة في ِفَلسطيَن َرْهٌن بوعي اأبناِئها، نبّيُن ذلَك.

. ٥ نختاُر عنوانًا اآخَر للّنصِّ

 الَفْهم وال�ستيعاب
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٢ الَوحدُة  الثانية

1  الِفَلسطينيُّ متمّسٌك باأرِضِه، نحّوُل الجملَة اإلى المثّنى بنوعيِه: المذّكِر والمؤّنِث.

تيِة من المشتّقاِت: ُمعيق، الّرابض، محروَسة، ُمخاِلف، ُمَزيََّنة؟ ٢  ما نوُع كلِّ كلمٍة مَن الكلماِت ال�آ

تيِة: ُكثبان، اأرِوَقة، ُمقَتنيات، ُمنَتجعات؟ ٣  ما مفرُد كلِّ جمٍع من الجموِع ال�آ

 اللّغة وال�أسلوب

7  نتتّبُع اأهمَّ معالِم الّسياحِة الّدينّيِة في ِفَلسطيَن بتعييِنها وتسميِتها على الخريطِة المرفقِة:                   

عكا
حيفا

الناصرة

نابلس

يافا

القدس
اريحا

اخلليل

بيت حلم

يت
 امل

حر
الب

حمر
 اال

حر
الب

                                        

 

نشاط:

اأماكَن دينّيٍة في  الّدينّيِة من خلاِل كتابِة تقريٍر وصفّي عن  الّسياحِة  عِن  نُِعدُّ مشروعاً 

منطَقِتنا، اأو عن زيارٍة لَمْعَلٍم اأثرّي اأو دينّي في منطقٍة اأخرى بعَد تنفيِذ رحلٍة مدرسّيٍة اإليِه.
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الَوحدُة  الثانية٢

رسالٌة إلى صديٍق َقدمٍي   
)عبد اللّطيف عقل/ فَِلسطين( 

رسالٌة إلى صديٍق َقدمٍي        

اأنا اأْبكي على اأيّاِم قريِتنا الَّتي رحَلْت واأبتهُل

اأزقُّتها مقّوسُة العقوِد وُصبُحها الَخِضُل

ومغرُبها الَّذي برجوِع قطعاِن الّرعاِة اإليِه يكتحُل

وفوَق سقوِفها البيضاِء نّفَض ريَشُه الَحَجُل 

وكيف يجيُئها المطُر 

فتورُق في شفاِه الحقِل اأغنَيٌة وتزدهُر

فتجتمُع العذارى والّزهوُر

أبقاُر وال�أغناُم الطيُر وال�

في عرِس المساِء بها وتحتفُل 

اأِحنُّ اإلى طفولَِتنا فسحُر روائِها َثِمُل

َخِضُل: المبلّل بالنّدى. ال

. َحَجُل: )الّشنّار(، طائٌر بّريٌّ ال

عبد اللّطيف عقل )19٤٢- 199٣م( شاعٌر ِفَلسطينّي، ولَِد في قريِة دير استيا القريبِة من 

نابلَس، صدَر لُه كثيٌر من المجموعاِت الّشعريِّة، منها: )شواطئ القمر(، و)اأغاني القّمِة والقاع(، 

كما األََّف عَدداً مَن المسرحّيات، منها: )البلاد طلبت اأهَلها(. 

والقصيدُة الَّتي بيَن اأيدينا رسالٌة وّجهها الّشاعُر اإلى صديٍق قديٍم حاوَل اإغراَءُه بالهجرِة، وحثُّه 

على مغادَرِة الوطِن، وعّيَرُه بطوِل الُمْكِث فيِه، فردَّ عليِه الّشاعُر معاتِباً، ومؤنّباً، ومؤكّداً تشّبَثُه باأرِض 

دِت المغرياُت. اآبائِِه واأجداِدِه، واإصراَرُه على البقاِء في وطِنِه مهما تعدَّ

بني يدي الّنّص
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٢ الَوحدُة  الثانية

)١(
تقادَم عهُدها

كاأنّا ما رَسْمنا الريَح

 َتسرُق ُخضَرَة الّزيتوِن 

في الوادي الَّذي قد َضّمُه الجَبُل 

***

َواأنَّك مثلما عّودَتني

 قد عدَت تؤذيني واأحتِمُل

 تُعّيُرني باأنّي قابٌع في القدِس

 ل� حّبي سينقُذني ول� جرحي سينَدِمُل

 تقوُل باأنّني ساأموُت

 في ُبْطٍء خرافّي

 وسوَف اأموُت

 ل� وطٌن ول� ماٌل ول� ُمثُُل

 نسيَت باأنّني الُبطُء الَّذي في ُبْطِئِه َيِصُل

 اأنا َجْذٌر ُيناغي ُعمَق هذي ال�أرض

 ُمْذ كانْت

أَزُل  َن ال�  ومنُذ َتكوَّ

 وكّوَن لحُمها لَْحمي

ني الغَزُل  وتحَت ظلاِل زيتوِن الجليِل اأهمَّ

واأحفُظ في شراييني ال�أحاديَث الَّتي باحْت بها الُقَبُل

 واأحمُل في خلاياَي الّذيَن بحبِّهم قُتلوا

 ومْن بترابِِهم ودمائِهم ُجِبلوا 

َمِن اْعُتِقلوا ومن ُصِلبوا فما تابوا

)2(
 ول� َعْن َعدلِهم َعَدلوا 

 ومن ُعزلوا

 فما ملّوا عذاَب سجونِهم اأبداً

 بل انَّ غراَمهم َمَلُل

وَمْن َوصلوا ضميَر ذواتِهم عشقاً

 ولم َيصلوا

 واأحفظ في شراييني الّذيَن عيونُهم اأَمُل

 سلاُحهُم الحجارُة والّدفاتُر

ينَدِمُل:  َيْبَراأ.  والحبُّ الَّذي في ِسّرهم َحَملوا  

 ِفَلسطينّيٌة اأحزانُهم في الّدرِس 

اإْن رّدوا واإْن َساألوا 

***

أثيرِة ُسطوُرَك في رسالِتَك ال�

ها الَخَجُل   لفَّ

تَُراِوُدنِي الُحروُف ذليلًة 

وتُِذلُّني الُجَمُل

 تُزيُّن لي الّرحيَل 

كاأّن ل� يكفيَك َمن رَحلوا

وتُغريني باأنّي اإن اأتيُت اإليَك

 مثَل البْدِر اأكَتمُل

 فشكراً يا صديَق طفولتي 

ُبُل  اختلفْت بنا السُّ

اأنا نَبُض التّراِب َدِمي

 فكيَف اأخوُن نبَض َدِمي واأْرتِحُل؟
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الَوحدُة  الثانية٢

1   اأشاَر الّشاعُر اإلى ذكرياتِِه في قرَيِتِه، نصُف تلَك القريَة.

٢  نبيُن دل�لَة كلِّ عباَرٍة مّما ياأتي: 

أ فتورُق في شفاِه الحقِل اأغنيٌة وتزَدِهُر.	-

اأنا َجْذٌر ُيناغي ُعمَق هذي ال�أرض.	-أ

ُبُل.	-أ تفّرقْت بنا السُّ

٣ نوّضح جماَل التّصويِر فيما ياأتي: 

أ اأنّي اإْن اأتيُت اإليَك مثَل البدِر اأكتمُل.	-

ها الَخَجُل.	-أ سطوُرَك لفَّ

نساَن اإلى اأْن يهُجَر وَطَنُه. ٤  نَُبيُِّن الُمغِرياِت الَّتي تدفُع ال�إ

٥ نوازُن بيَن الّشاعِر وصديِقِه مْن حيُث: التّمّسُك بالوطِن، وحبُّ الثّروِة والجاِه.

٦ صموُد الّشاِعِر كاَن بصبِرِه وبشعِرِه، ما الّسلاُح الَّذي يدافُع بِه الطلبُة عن اأوطانِهم؟

 المناقشة والتّحليل

ّوِل. 1  نذكُر سّر بكاِء الّشاعِر كما فهمنا من المقطِع ال�أ

٢  لماذا انفعَل الّشاعُر عنَدما قراأ رسالَة صديِقِه؟

٣  ِبَم ُعّيَر الّشاعُر في الّنّص؟

٤  ماذا طلَب الّصديُق من الّشاعِر؟

تيِة: فكاِر ال�آ سطَر الّشعرّيَة الَّتي ُتعبُِّر عِن ال�أ ٥  ُنَعيُِّن ال�أ

نساُن اإلى ما يريُده بالجّد والّصبر.  اأ- يصُل ال�إ

. سرى، وَتحّملهم اأذى المحتلِّ ب- معاناُة ال�أ

ج- الّثباُت في الوطِن. 

 الَفْهم وال�ستيعاب
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٢ الَوحدُة  الثانية

ُق في المعنى بين ما تحَته خطٌّ في كلٍّ من: 1  ُنفرِّ

أ عقودِ.	- سُة ال ُتها  ُمَقوَّ اأزقَّ

أ رزَح شعُبنا تحَت ال�حتلاِل عقوداً من الزمِن.	-

أ ُتَوثَُّق عقوُد الّزواِج في المحكمِة الّشرعّيِة.	-

٢ وّظَف الّشاعُر في قصيدِتِه اأسلوَب الحواِر بيَنُه وبيَن صديِقِه، ما اأثُر ذلَك على جماِل القصيَدِة؟

٣  َنهَل الّشاعُر من قاموِس الّتراِث الّشعبّي، ُنَعيُِّن المفرداِت الَّتي وّظَفها منه.

تيتيِن: ٤ نعرُب ما تحَتُه خطٌّ في الجملتيِن ال�آ

رِض.	  ْذٌر يناغي عمَق هذي ال�أ ا َج اأن

سلاُحهم الحجارُة والّدفاتُر.	 

 اللّغة وال�أسلوب

7  وظَّف الّشاعُر في قصيَدتِِه اللّوَن والحركَة والّصوَت، نَُصنُّف كلَّ عبارٍة وفَق ما يناِسُبها في 

الجدوِل: 

الّصوتالحركةالَلونالعبارات

صبُحها الَخِضُل 

وتورُق في شفاِه الحقِل 

نّفض ريشه الحَجُل 

اإْن رّدوا واإْن ساألوا

تسرُق خضرَة الّزيتوِن

ومن بترابِهم ُجبلوا

اأنا َجْذٌر ُيناغي ُعمَق هذي ال�أرض
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الَوحدُة  الثانية٢

تطبيقات على امُلبتدأ واخلبر 

 الّتدريُب األّوُل:  

نَُعيُِّن الُمبَتداأ فيما َياأتي:

1 دل�ُل المغربيُّ شهيَدٌة ِفَلْسطينيٌَّة.

٢ اأنا َنْبُض التُّراِب َدمي

لَّطيف عقل( )عبد ال       َفَكيَف اأخوُن َنْبَض َدمي واأْرَتِحل؟!                  

قرة:٢٣7( ب .               )ال ٣ قاَل َتعالى:  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

 الّتدريُب الّثاني:  

نَُبيُِّن الّصورَة الَّتي جاَء َعَلْيها الَخَبُر فيما ياأتي:

سِة في بيَت لحَم. ماِكِن الُمقدَّ 1  الّسائحاِن َسعيداِن ِبزيارِة ال�أ

٢ الُقراآُن ظاِهرُه اأنيٌق، وباِطنُه َعميٌق، ل� َتْفنى َعجائُبه، َول� َتنَقضي َغراِئبه.

حُب تركُض في الَفضاء الرَّحِب ركَض الخاِئفيْن ٣ السُّ

و ماضي( ا اأب ّي ل      والّشمُس تبدو خلَفها صفراَء عاصبَة الجبيْن.            )اإي

ّي بن الجهم( ٤ عيوُن الَمها بيَن الرُّصاَفِة والِجْسر     َجلْبَن الهوى ِمْن حيُث اأْدري ول� اأْدري      )عل

ي( قاسم الشابّ و ال لمــاِء؟    )اأب ـَـلاَم اأخشــى السيَر فـــي الظَّ ٥  النوُر في قلبي وبيَن جواِنحـــي      َفعـ

النحو
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 الّتدريُب الّثالُث:  

نَُحوُِّل الَخَبَر الُمْفَرَد في كلِّ جملٍة من الُجَمِل ال�آتيِة اإلى ُجمَلٍة، والخبَر الُجْمَلَة اإلى ُمْفرٍد:

1 الّلاِعبُة َتستِعدُّ ِلدخوِل الُمباراِة.
ِه الدينيِّ والوطنّي. ٢ الَمقِدِسيُّ ُمْؤِمٌن ِبَحقِّ

٣ الُكُتُب فوائُدها كثيرٌة.
دُق اأساُس النَّجاِح. ٤ الصِّ

 الّتدريُب الّرابُع:  

نكوُِّن ُجملاً اسميًَّة، َتْشَتمُل على كلٍّ ِمّما َياأْتي:

1 ُمْبتداأٍ مفرٍد.

ٍل. ٢ ُمْبتداأٍ َمْصدٍر ُمؤوَّ

٣ َخبٍر ِشْبِه ُجملٍة مَن الجارِّ والَمجرور.

٤ َخبٍر جملٍة اسميٍَّة.

 الّتدريُب اخلاِمُس:  

نُْعِرُب ما َتْحَتُه خطٌّ فيما َياأْتي:

فرزدق(  )ال ائي فِجْئني بمثِلهم   اإذا جمعْتنا يا جريُر الَمجاِمُع           َك اآب ئ 1  اأول

رةٌ. ي ُه كث ُم لاُل جرائ �حت ٢ ال

أمَّهات. ٣ الَجنَُّة تحَت اأقداِم ال�

ا نَخيلٍ ساعَةَ السَّحرْ        اأو ُشْرَفتاِن راَح َيْناأى َعْنُهما الَقمْر.                  ت اِك غاَب ن ْي ٤  َع

اب( ّسّي   )بدر شاكر ال

نشاط:

أماكِن الّسياحّيِة في ِفَلسطين. نصّمُم فيلماً تعليمّياً َعْن اأشهِر ال�
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خيُر الّديِن جمعُة كاتٌب تونُسّي، ُولَد في قابس عام 19٦7م، َحَصَل على ال�أستاذيِّة في اللّغِة 

العربّيِة واآدابِها في جامعِة صفاقَس، وله مجموعتاِن قصصّيتان: )اأكاذيُب اأّمي الخمس، ووشٌم بربرّي(. 

وقّصُة )َورق العَنب( تتناوُل موضوعاً مؤلماً، َتعيُشُه ُشعوُبنا العربّيُة الَّتي تُعاني ال�ْغتراَب عِن الوطِن، 

الَعربّية  الّدوِل  بِها َبعُض  الَّتي نُكبْت  عنه؛ بِسبِب الحروِب والّدماِر والويلاِت  َبعيداً  َوصعوبَة الحياِة 

كتونَُس، وسوريّا، والعراِق، واليمن، وليبيا، وِفَلسطيَن، مبّينًة اأهمّية التّكاتِف والتّلاحِم بيَن ُشعوبِنا في 

ُمجابهِة كلِّ ذلَك، في َمشهٍد اإِنسانيٍّ مؤثٍّر َومْؤلٍم اأْظهرْتُه الفتاتاِن: ديما مْن سوريا، وعائشُة مْن تُونَس. 

بني يدي الّنّص

َوَرُق الِعَنِب

الَوحدُة  الّثالثة 3
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َوَرُق الِعَنِب
 )خير الدين جمعة/ تونس( 

ما اأجمَل اأْن تكوَن ظّلا شّفافاً كالملائكِة! "ِطفٌل بِلا َبْيٍت، َرجٌل بِلا ذاكرٍة" عبارٌة اأصبَح اأبي ُيرّدُدها 

أياَم، ولكنّي لْم اأْستطْع َفْهَمها... كانْت تدوُر، وتدوُر، وتدوُر في ذهني الّصغيِر كُحلٍم نائٍم في  كثيراً هذِه ال�

ليلِة شتاٍء، َوتغُمُرني َكما اأمواُج شاطِئ قريتي حيَن كنُت اأركُض على طوِل الّساحِل النَّدّي الّصامت.

ظلّْت تلَك العبارُة تطاِرُدني، بْل تُغرقُني، حيَن كنُت اأجِلُس وحيدًة في اأقصى حافلِة المدرسِة، ل� اأحَد 

اإلى جانِبي، غارَقًة في التّرّدِد، اأْمِسُك َحقيبتي المدرسّيَة الّصغيرَة، وكاأنّني اأْبحُث عْن رفيقٍة. ُمْنُذ اأسبوٍع انتقلنا 

للعيِش في مدينٍة جديدٍة، َمدينٍة بلا شاطٍئ، َولذلَك َبَدْت لي َعجيبًة ُمختلفًة عْن تلَك الَّتي كُنُت اأعيُش فيها...

غيرَة، الَّتي َتبدو لي اأحياناً  حتّى اأصَل مدرَستي الجديدَة كاَن ل� بدَّ اأْن اأْرَكَب كُلَّ صباٍح هذِه الحافلَة الصَّ

كاأنّها َزورٌق َصغيٌر َيُشقُّ الطُّرقاِت، َوحدائَق الخضرِة، َواأمواجاً جميلًة لِبحٍر كبيٍر مرسوٍم في ذهني كالميلاِد. 

كنُت اأشعُر اأنّي غريبٌة ووحيدٌة، واأنا اأستمُع اإلى التلميذاِت الصغيراِت يتكلَّمَن بلهجٍة ل� اأعِرفُها، واأحياناً ُيغنّيَن 

اأناشيَد صباحيًة، اأو يضحكَن في سعادٍة.

، عندما َصِعَدْت في اإحدى المحطّات طفلٌة في مثِل سنّي، شعُرها َذهبّي  كانِت الحافلُة تسيُر ببطٍء ُمِملٍّ

لَّماع َقْد اأفرَدْته جديلتْيِن على كتفْيها في تناسٍق جميٍل، عيناها لّماعتاِن، فيهما خضرٌة صامتٌة حزينٌة، وتعٌب 

وجٌل: خوٌف، َفَزٌع.  جميٌل، كانت تشقُّ الممرَّ بيَن المقاعِد في وجٍل وتعثٍُّر، وتنظُر يميناً وشمال�ً، كاأنَّها تبحُث

لها  اأفَسْحُت  فيه،  اأجلُس  الَّذي  الَمقعِد  عنَد  الفتاُة  صارت  َواأخيراً  ما،  شيٍء  عْن 

بادياً  التّعُب  ُرْكبَتيها، كاَن  لْم َتقل كلمًة، َوضعْت حقيَبَتها المدرسّيَة على  اإلى جانبي،  المجاَل، َفجَلسْت 

أرُق.    عليها، َفعيناها ُمنتفختاِن، َقْد قّرحُهما ال�

من  محطٍَّة  في  ثانيًة  ًة  مرَّ الحافلُة  ِت  توقفَّ اإِْن  ما  ولكْن  قليلاً،  تغفو  لَمحُتها  حيَن  ببطٍء  تسيُر  الحافلُة 

الَمحطّاِت، حتّى انَْتفَضْت في َهَلٍع، َوَقْد َجَحَظْت عيناها مَن الخوِف، ثُّم بادرْت اإلى يدي الصغيرِة تُْمِسُكها 

دوَن وعٍي، تعلّق نظرها بباب الحافلة ال�أمامي، وحين لمحْت تلميذة تمشي بين الكراسي عاد اإليها هدوؤها، 

واأرسلْت اإليَّ نظرًة َيمَلؤها الَخجُل... اأْسندْت راأَسها اإلى الُكرسّي، وعادْت اإلى النَّوِم، لَْم َتُمرَّ سوى فترٍة وجيزٍة 
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مَن الوقِت، حتّى اأخَذها الَخوُف مّرًة اأخرى، فانتفضْت واأمسكْت َيدي... تحاشت النَّظَر اإلّي...كُنُت سعيدًة 

بلقائِها َرغَم َخوِفها الُمزمِن الغريِب عنَد كُلِّ َمَحطٍَّة.

باِح! لقْد  صارْت سعاَدتي كبيرًة حيَن وقفْت تلَك التّلميذُة في ساحِة المدرسِة اإلى جانبي في طابوِر الصَّ

كانْت جديدًة ِمْثلي، ولكنّها تبدو تائهًة اأكثَر منّي... في الّصفِّ َجلسنا َقريبتْيِن، كنُت اأشعُر بها تبحُث عن 

الفيء: الغنيمة.

زويُت: اعتزلُت.  ان

أماِن ِمثلي تماماً، ل� اأدري لماذا َتذكَّْرُت ِقطَط َحيِّنا الّسائبَة، الَّتي َتمشي على َوْهٍن طوَل  ال�

الطَّريِق باحثًة عن الفيِء! 

موِع، وقتلني شعوُر الغرَبِة... خرجُت من القاعِة واأنا  اأنَتفُض  غاصْت عيناَي في الدُّ

أنَّ الُمعلِّمَة كانْت قْد غادرْت. انَْزويُت في الّساحِة حاضنًة دموعي، وقْد  مَن البكاِء؛ ل�

ٍد، ثّم تجلُس اإلى جانبي،  لَِبستني الَوحدُة. انتبهُت اإلى تلَك الطِّفلِة تقترُب منّي في تردُّ

وَتمدُّ اإليَّ بيٍد مرتعشٍة قطعًة من الطّعاِم، كانْت في كيٍس صغيٍر بيدها، وهي تقوُل لي:

 - خذي... كُلي... اإنّه طّيٌب.

 ساألُْتها، واأنا اأْمسُح َدْمعي:

 - ما هذا؟

 اأجابْت، َوِهَي ترسُم ابتسامًة على َفِمها الّصغيِر:

 - ورُق العنِب.

 فرّددت ُمستغِربًة:

 - ورق العنب !!

تناولُت القطعَة منها، َوقضمُت منها جزءاً صغيراً، كانْت القطعُة طعُمها لذيٌذ حقاً، عنَد ذلَك قالْت لي:

نساَن من البكاِء. موَع، َويمنُع ال�إ - اأّمي تقوُل دائماً ورُق الِعَنِب ُهَو دواُء البكاِء، اإنّه ُيكْفِكُف الدُّ

ابتسمُت لها... فواصلْت بِحماٍس حزيٍن:

- اأنا ديما من سوريا، وقد جئُت حديثاً اإلى البلِد، والمدرسِة..

 اأجْبُتها ُمَتحّمسًة:

- واأنا عائشُة من تونَس.

 تاأملْت وجهي قليلاً، ثم قالْت بسعادٍة:
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 - اأراأيِت كيَف توقفِت عن البكاِء؟!

، وقالْت في اأًسى: ثّم اأخذْت تفتُّش في حقيبِتها، وكاأنَّها تبحُث عن شيٍء، رفعْت راأَسها اإليَّ

أرزِّ، انتظري،   - لقْد نَِفَد ورُق العنِب... ُمشكلٌة... نحُن بحاجٍة اإليِه، اإنّه رائٌع حيَن يكوُن محشّواً بال�

عندي درهمان...

تركْتني ثمَّ اندفعْت تركُض ناحيَة َمْقَصِف المدرسِة، بِخطواٍت ُمَتعثِّرٍة في البدايِة َسرعاَن ما خّفْت، 

وتلاحقْت، وبعَد فترٍة جاءْت وفي َيِدها الكثيُر منُه، وقالْت َجْذلى   جذلى: َفِرحٌة، مبتِهجٌة.

عادُة:  وقْد َغمرْتها السَّ

- لدينا الكثيُر منُه اليوَم... تعالَْي ناأكُلُه؛ حتّى ل� نَبكي هذا اليوَم بكامِله.

صمتْت لحظًة، ثّم ساألتني باهتماٍم:

 - ماذا تتمنّيَن يا عائشُة؟

 اأجبُتها واثقًة:

 - اأتمنّى العودَة اإلى بلدي تونَس !!

 - اأنتم في تونَس، هل الحافلاُت تتوقَُّف في المحطّاِت فقْط، يعني كما هَو الحاُل هنا؟

 فاأجبُتها باستغراٍب:

 - لم اأفهْم !

   عنَد ذلَك واصلْت بصوٍت خفيٍض خائٍف:

 - لقد تغّيَر الحاُل عنَدنا بسوريا، فالحافلاُت ل� تتوقَُّف في المحطّات فقْط، ولكْن تتوقَُّف اأيضاً عندما 

َيُسدُّ الطريَق رجاٌل مسلحوَن بلا وجوٍه... َفيصعدوَن، ويختاروَن بعَض الّراكبيَن، ُينزلونهم اإلى ال�أسفِل 

ويطلقوَن عليهم الناَر، اأو ياأخذونَهم اإلى اأماكَن بعيدٍة ومخيفٍة. اأنا لْم اأَر ذلَك، لكنّني كُنُت اأسمُع اأّمي 

تروي حكاياٍت غريبًة... اآخَر مّرٍة قالْت لي بحْزٍم وعيناها تلمعاِن بشيٍء لْم اأفهْمُه، َوصوٍت لْم اآلْفُه منها: 

اإذا توقّفِت الحافلُة في مكاٍن غيِر المحطَِّة اجلسي على اأرضيَِّة الحافلِة، اختبئي تحَت الُكرسّي، ل� تنسْي؛ 

حتّى ل� ُيصيَبِك ما اأصاَب اأخَتك...

أمَر الَّذي َتاأكّدُت منُه َيوَمها،  َتها، ولكنَّ ال� استغربُت حكايَة اأخِتها الَّتي لْم تعْد اإلى الَبيِت، اإْذ لْم اأفهْم قصَّ

هاِب  ُهَو اأنّني كنُت في غايِة الّسعادِة بها، َواأنَّنا اأصبحنا صديقتيِن، نُمسُك يدي َبعِضنا في طريِق العودِة، والذَّ

دُت على يِدها َتَتشبَُّث بي، وبِجديلَتيها تناماِن على كتَفيها كالملائكِة... اإلى المدرسِة... كما تعوَّ
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باِح لْم تنْم في الحافلِة،  عادُة على غيِر عادتِها، بْل اإنَّها في ذلَك الصَّ وذاَت يوٍم اأتْت ديما َتملؤها السَّ

فما اإْن جلسُت حتّى قالْت لي بفرٍح:

 - اأبي سافَر اليوَم اإلى الّشاِم؛ لياأتَي باأختي... اأّمي قالْت: اإنّها ُمختبئٌة عنَد اأحِد اأقاِربِنا.

 واصلْت بصوٍت خفيٍض:

عداديَِّة عبثاً... اأنا   - قبَل اأْن نهرَب في تلِك الّشاحنِة، َظلْلنا اأيّاماً ننتظُر عودَة اأختي الَّتي َتدرُس في ال�إ

تهدِّج: متقطٌّع في ارتعاش. ُم ٍج  بِط، ولكْن سمعُت اأبي يقوُل بصوٍت ُمَتَهدِّ لْم اأفهْم ماذا حصَل لها بالضَّ

آَن ل� اأدري ماذا  في اإحدى اللّيالي اإنّهم اأنْزلوها عنَد اأحِد الحواجِز، واإلى ال�

كانوا يريدوَن منها !

غيرِة بلّوَر  سكَتْت، وشردْت بنظراتِها اإلى بِلّوِر النّافذِة، باحثًة عِن النّسياِن، واأخذْت تمسُح بيِدها الصَّ

النّافذِة.

لكّن ديما تغّيبْت عن المدرسِة، فعدُت اإلى ما كنُت عليه، اأتجّرُع الَوحدَة في صمٍت، يدي تجول فوَق 

ركبتي يتيمًة بلا رفيٍق، اأتابُع َمرِكَب الحافلِة َيْمَخُر ُعباَب الّصوِر والّذكرياِت، لقْد 

اشتقُت اإلى ورِق العنِب، واأصبحُت كلَّ صباٍح اأشرئبُّ بعُنقي باحثًة عن ديما 

أيّاِم...  كلّما توقّفِت الحافلُة عنَد المحطَِّة الَّتي َتصعُد منها، فكّرُت كثيراً، تلَك ال�

اإلى  عادْت  هَي  اأو  اأخِتها،  بقدوِم  سعيدٌة  هَي  ربّما  نفسي  في  قْلُت 

بلِدها... ربّما الحافلاُت في بلِدها عادْت كما كانْت سابقاً، ل� تتوقُف اإلّ� في المحطّاِت.

 مّر يوٌم... اثنان... مضى اأكثُر من اأسبوٍع...

وفي اأحِد الّصباحاِت راأيُتها َتصعُد الحافلَة، ُسررُت كثيراً بِقدوِمها، ولكنّني تفاجاأُت بمظهِرها الغريِب، 

فقْد بدا شعُرها اأشعَث، َوقِد احمرَّْت عيناها، َوَهُزَل جسُمها، بدْت لي ُمنكسرًة كقطٍة بلّلها المطُر... 

جلسْت اإلى جانبي، وقِد ازداَد شروُدها؛ اإْذ لْم تُجْب حتّى على َتحيَّتي... كانْت في عالٍم اآخَر؛ اإْذ لْم 

الخواءُ: الجوُع.   تنتفْض حتّى عنَد توقُِّف الحافلِة، وكاأنَّ الخواَء قْد لَِبَسها، َوحلَّ فيها... في الّصفِّ

كانْت ِجسماً بلا وعٍي... َوعندما ساألُْتها عْن اأخِتها، سالْت دموُعها صاِمتًة حزينًة، 

في الُفسحِة عندما َجلْسنا اإلى الِجداِر، ناولُتها شيئاً من شطيرتي... اأشاحْت بِوِجهها عنّي، َبْل اأخذْت 

تْبكي بِحرقٍة حيَن ساألُْتها عْن اأبيها...

ْمخرُ: َيشّق. َي

أنظر. : اأمدُّ عنقي ل� اأشرئِبُّ
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اإلى  فاندفعُت  نائٍم،  كبركاٍن  استيقَظ  داخلي  في  ما  شيئاً  ولكنَّ  لِبرهٍة،  ُد  التَّردُّ تملََّكني  ذلَك  عنَد 

)الكافتيريا(، واأخذُت اأزاحُم الطّالباِت، واأدسُّ جسمي النَّحيَل باإصراٍر... حتّى وصلُت، اشتريُت حّباِت 

مُت لها واحدًة: ورِق العنِب، وعدُت اإليها اأْركُض... قدَّ

 - هّيا ديما.. ُخذي ورَق العنِب... اإنّه طّيٌب... سيتوقَُّف َدْمُعِك..

رفعْت  اإلحاحي،  واأماَم  كّفيها...  بيَن  راأسها  دافنًة  ديما  وظلّْت  اإلّي،  تلتفَت  اأْن  رفضْت  ولكنَّها 

وْجَهَها، وعيناها تطّلاِن علّي من وراِء اأصابِِعها الّصغيرِة، وقالْت بصوٍت متقطٍّع:

أّمي... حيَن كانْت َتبكي البارَحَة... فقالْت لي: اآسفٌة يا بنتي، اآسفٌة...   - لقْد قّدمُت... واحدًة ل�

فدمعي على اأخِتِك لْن تُوِقَفه اأحلى اأكلاِت الّشام!

ألِم! ومْن ذلَك اليوِم غابْت ديما في زحاِم الّذكرياِت، ولْم يبَق مْن ورِق العنِب سوى َطْعِم الّدموِع، وال�

حيحِة، واإشارَة )×( اأماَم العباَرِة غيِر الّصحيحِة فيما ياأتي: ( اأماَم العبارِة الصَّ 1  َنَضُع اإشارَة )

أ -	)  ( التقِت الفتاتاِن اأّوَل مّرٍة في ساحِة المدرسِة.       

أ -	)  ( ّنها ِبلا شاطٍئ.     بدِت المدينُة غريبًة على عائشَة؛ ل�أ

أ -	)  ( تجّرعت عائشُة طعَم الَوحدِة بسبِب تغيُِّب ديما عن المدرسة.   

أ -	)  ( الّشخصياُت الّرئيسُة في القصة هي: ديما، وعائشُة، ووالُد ديما.  

ِة.         )        ( هـ- غلَب اأسلوُب الّسرِد المباشِر في القصَّ

ِة؟ ٢  ما الفكرُة الَّتي دارْت حوَلها اأحداُث القصَّ

٣  نبّيُن ملامَح شخصيَِّة ديما؟

٤  ما سبُب الّصدمِة الكبرى الَّتي تعرضْت لها ديما، وجعلْتها َتغيُب عن المدرسِة؟

٥  اأشاَر الكاتُب اإلى مظاهِر ال�ضطهاِد الَّتي تتعرُض لها بعُض الّشعوِب العربّيِة، نوّضُح تلَك المظاهَر.

 الَفْهم وال�ستيعاب
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ألِم والمعاناِة. ألفاَظ الَّتي تدلُّ على ال� 1  نعوُد اإلى الفقرتين: الّرابعِة والخامسِة من القّصِة، ونستخرُج ال�

آتيِة: ٢ ما المعنى الصرفّي للكلماِت ال�

     َمحشّو، صغيرة، لّماع، الممّر، مختِبئٌة؟

آتيِة: ٣ نكتُب مفرَد الجموِع ال�

     ملائكة، حدائق، دموع، الراكبون، الّذكريات.

 اللّغة وال�أسلوب

1  نعلُّل ما ياأتي: 

أ َوصفْت ديما الرجاَل اّلذيَن يقفوَن على الحواجِز باأّنهم ِبلا وجوٍه.	-

.	-أ  كانِت الحافلُة تسيُر ببطٍء مملٍّ

خوف ديما عندما كانِت الحافلُة تتوّقف عند المحّطاِت.	-أ

٢ نشرُح الدل�لَة الرمزيَّة لورِق العنِب في القّصِة.

ُح الّصراَع الخارجيَّ في القصِة. ٣  ُنوضِّ

٤  ماذا تمثُّل الحواجُز العسكريُة المنتَشرُة على مداخِل القرى والمدِن الِفَلسطينّيِة؟

تيِة: ُح دل�لَة العباراِت ال�آ  ٥   ُنوضِّ

غاصْت عيناَي في الّدموِع، وقتلني شعوُر الغرَبِة.	 

غابْت ديما في زحاِم الّذكرياِت.	 

فدمعي على اأخِتِك لْن توِقَفه اأحلى اأكلاِت الّشام!	 

آتَيتين: ٦  نوّضُح جماَل التّصويِر في العبارتِين ال�

ظّلْت تلَك العبارُة تطاِرُدني، بْل تغِرُقني.	 

اْنَزويُت في الّساحِة حاضنًة دموعي، وقْد َلِبستني الَوحدُة.	 

 المناقشة والتّحليل
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عيناِك أرٌض ال تخوُن
 

 )فاروق جويدة/ مصر(

راً  فاروق جويدة شاعٌر مصريٌّ ولَد عاَم 19٤٦م، درَس الّصحاَفَة، وبداأ حياَتُه العملّيَة محرِّ

في القسِم ال�قتصاديِّ لجريَدِة ال�أهراِم. لَُه مجموعاٌت شعريٌّة ومسرحّياٌت، منها: ديوانُه )حبيبتي ل� 

َترحلي(، ومسرحّيُة )الوزيُر العاشُق( وغيُرها.

وفي قصيَدتِِه هذِه الَّتي كَتَبها عاَم 19٨٢م، يرى اأنَّ عيوَن محبوَبِتِه هي ال�أرُض الوحيدُة الَّتي ل� 

القديِم؛  والوطِّن  البيِت  وال�أمَل، وذكرياِت  ْدَق،  والصِّ ْفَء،  والدِّ  ، الُحبَّ يجُد  ربوِعها  وفي  تخوُن، 

فيبَحُث عنها خلَف صعوباِت الحياِة الَّتي رمَز لها بالقضباِن، وموِج اللّيل، والعواصِف، والجباِل. 

بني يدي الّنّص
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عيناكِ أرضٌ ال تخوُن
)فاروق جويدة/ مصر(

)١(
َوَمَضْيُت اأْبَحُث عْن عيونِِك

خلَف قُضبان الحياْة

وتعربُد ال�أحزاُن في َصْدري

ضياعاً لَسُت اأَعِرُف ُمْنتهاْه

وَتذوُب في لَيِل الَعواِصِف ُمهَجتي

وَيَظلُّ ما عندي

فاْه َسجيناً في الشِّ

أْرُض َتْخُنُق َصوَت اأقدامي وال�

ماْل فَيْصُرُخ ُجرُحها َتْحَت الرِّ

وجدائُل ال�أحلاِم تزَحُف

َخْلَف موِج اللَّْيِل

َبّحاراً تُصاِرُعُه الِجباْل

وُق لؤلؤٌة تُعانُِق َصْمَت اأيامي َوالشَّ

وَيْسُقُط َضوُؤها

َخْلَف الظِّلاْل

َعيناِك َبْحُر النّوِر

َيْحِملُني اإلى

َزَمٍن نَِقيِّ الَقْلِب 

َمجنوِن الَخياْل

َعْيناِك اإبحاٌر

وَعوَدُة غائٍِب

)2(
َعيناِك َتوَبُة عابٍِد

دُ: تُؤذي. ربِ َع  تُ

َوَقَفْت تُصاِرُع َوْحَدها    

لاْل َشَبَح الضَّ

ما زاَل في َقلبي ُسؤاْل..

كيَف انتَهْت اأْحلاُمنا؟

ما ِزلُْت اأْبَحُث َعْن ُعيونِِك

َعلَّني األقاِك فيها بالَجواْب

ما زلُت َرْغَم الَياأِْس

اأْعِرفُها َوَتْعِرفُني

َونَْحِمُل في َجوانِِحنا ِعتاْب

نيا لو خانَِت الدُّ

َوخاَن النّاُس

حاْب واَبَتَعَد الصِّ

َعْيناِك اأرٌض ل� َتخوْن

َعيناِك اإيماٌن َوَشكٌّ حائٌر

َعيناِك نَهٌر ِمْن جنوْن

َعيناِك اأزماٌن َوُعمٌر

ليَس ِمثَل النّاِس

َشيئاً ِمْن َسراْب 

اإبحاٌر: ُركوُب الَبْحِر. َعيناِك اآلهٌة وعشاٌق     

وَصبٌر واغتراْب
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َعيناِك َبيتي

نيا عنَدما ضاَقْت بِنا الدُّ

َوضاَق بِنا الَعذاْب

***

َعيناِك َموِطُننا الَقديْم

َواإِْن َغَدْت اأيّاُمنا

لَيلاً ُيطاِرُد في ضياْء

َسَيَظلُّ في َعينيِك َشيٌء ِمْن َرجاْء
نساُن اإنساناً اأْن َيْرِجَع ال�إ

ُيغطّي الُعرَي
َيْغِسُل نَْفَسُه َيوماً

َويرِجُع لِلنَّقاْء            

َعيناِك َموِطُننا الَقديُم

ياِع َواإِْن َغدونا كالضِّ

بلا َوَطْن

فيها َعِشْقُت الُعمَر
اأحزاناً واأفراحاً

َسَكن: َمكان ُيْسَتَقرُّ فيِه. َضياعاً اأْو َسكْن              

َعيناِك في ِشعري ُخلوٌد

مْن آفاَق... َيْعِصُف بِالزَّ َيعبُر ال�

ماِن َعيناِك ِعندي بِالزَّ

وقْد َغدوُت.. بلا زمْن
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حيحِة، واإشارَة )×( اأماَم العباَرِة غيِر الّصحيحِة فيما ياأتي: ( اأماَم العبارِة الصَّ 1  َنَضُع اإشارَة )

أ أَمِل َوبيُت ال�ْطِمئناِن.      )      (	- َعينا الَمحبوَبِة في نََظِر الّشاِعِر هي اأْرُض ال�

َيبدو الّشاِعُر في الَقصيَدِة في حالَِة ِصراٍع بيَن التّفاُؤِل َوالتّشاُؤِم.             )      (	-أ

لَُغُة الّشاِعِر في الَقصيَدِة ُمباِشَرٌة َبعيَدٌة َعِن الرَّمزيَِّة.      )      (	-أ

أ أنَُّه ُيِحبُُّه َفُيَذكُِّرُه بَِمحبوَبِتِه.              )      (	- ذكَر الّشاِعُر اللَّيَل ل�

هـ-  لدى الّشاِعِر اأحلاٌم كبيَرٌة نََظَر اإليها َكبّحاٍر قويٍّ في قصيَدتِِه.         )      (

٢ ما الَّذي َيعتِرُض الّشاِعَر في بحثِه عن عيوِن َمحبوَبِتِه؟

٣ اأورَد الّشاِعُر في َقصيَدتِِه َتشبيهاٍت كثيَرًة للعينْيِن، نَذكُُر ثلاَثًة منها.

آتييِن: ٤ نَستخِرُج مَن القصيَدِة الّسياَق الَّذي َيدلُّ على الَمعَنييِن ال�

أ الّصعوَبِة في نُْطِق الكلاِم.	-

نساِن اإنْسانيَُّته.	-أ ْدِق والنَّقاِء َتعوُد للاإِ بِالصِّ

 الَفْهم وال�ستيعاب

ُح كيَف نظَر الّشاِعُر اإلى الّزماِن والمكاِن في َعيني َمحبوَبِتِه؟ 1  نَُوضِّ

آتيِة: الِجباِل، َسراٍب، َبْحِر النّوِر؟ ٢ ما الّدل�لَُة الّرمزيَُّة للَكِلماِت ال�

ألِم والتّحّدي، والحبِّ والتّفاؤِل، نبّيُن ذلَك ٣ تمزُج عواطُف الّشاعِر في القصيدِة بيَن ال�

٤  لْم َيْياأِس الّشاِعُر على الرَّْغِم مْن كُلِّ الّصعوباِت الَّتي واَجَهها، ندلّل على ذلَك.

 المناقشة والتّحليل
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ُح َجماَل التّصويِر في المقطِع ال�آتي: ٥ نَُوضِّ

 وال�أرُض َتخُنُق َصوَت اأقدامي

ماْل َفيْصُرُخ ُجرُحها َتْحَت الرِّ

أْحلاِم َتزَحُف وَجدائُِل ال�

َخْلَف َموِج اللَّيِل

َبّحاراً تُصاِرُعُه الِجباْل

وُق لؤلؤٌة تُعانُِق َصْمَت اأيامي. والشَّ

٦ بدا الّشاعُر في قصيدتِِه يصارُع تحّدياٍت كثيرًة متّخذاً من عيوِن محبوبِتِه سلاحاً واأملاً، نناقُش ذلَك.

 

آتي ِمثالَيِن َعلى الطّباِق: 1  نَستخِرُج مَن المقَطِع ال�

َعيناِك َموِطُننا الَقديُم

واإْن َغدونا كالّضياِع

بِلا َوَطْن

فيها َعِشْقُت الُعْمَر

اأحزاناً َواأفراحاً

َضياعاً اأْو َسَكْن.

٢  نُعِرُب ما َتحَتُه َخطٌّ فيما َياأتي:

َسَيَظلُّ في َعينيِك َشيٌء من َرجاْء.	 

َعيناِك في ِشعري ُخلودٌ.	 

 اللّغة وال�أسلوب
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النحو

كان وأخواتها

المجموعة
 

ال�أّولى

كاَن التّعُب بادياً عليها.- ١

ظلّْت ديما دافنًة راأَْسها بيَن كّفيها.- ٢

صارْت سعاَدتي كبيرًة حيَن وقفْت تلَك التّلميذُة في ساحِة المدرسِة اإلى جانبي.- ٣

اأصبْحنا َصديَقتيِن.- ٤

المجموعة
 

الثّانية

قرة: 19٦(- 1 ب )ال قال تعالى: زبىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخرب.        

رُّصافّي(- ٢ )معروف ال أميِر َوهم ِمْن َحولِه َخَدُم      مشَي ال� لُّ َيمـــشي بيَن اأْظُهِرهم    فاأصبَح الذُّ

المجموعة
 

الثّالثة

1- قال تعالى: زبڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈرب                         )اآل عمران:7٥(

٢- اأمسى للّزراعِة ُسبلُها الحديثُة.
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ُنالِحُظ :

أفعاَل النّاقصَة ل� تكتفي بالمرفوِع بعدها، بْل تحتاُج منصوباً حتّى  َتعّرفنا في الّصفوف السابقة اأّن ال�

يتمَّ المعنى ويستقيَم. واإذا تاأّملنا اأمثلَة المجموعِة ال�أولى نجُد اأنّها تشتمُل على اأفعاٍل ناقصٍة دخلْت على 

المثاِل  الخبر، وُسّمي خبَرها، ففي  المبتداأ مرفوعاً، وُسّمي اسَمها، ونصبِت  فاأْبَقِت  ال�سمّيِة،  الجملِة 

أّوِل اسم كان )التعب(، وخبرها )باديا(، وفي المثاِل الثّاني اسُم ظّل )ديما(، وخبُرها )دافنة(، وفي  ال�

المثاِل الثّالِث اسم صاَر )سعادتي(، وخبُرها )كبيرة(، وفي المثاِل الّرابِع اسُم اأصبَح )الضميُر المتّصُل( 

وهو مبنيٌّ في محلِّ رفٍع، وخبُرها )صديقتين(.  

واإذا تاأّملنا اأمثلَة المجموعِة الثّانيِة نجُد اسم يكْن )اأهله( وخبرها )حاضري المسجد( قد تساويا في 

التعريف، وفي المثاِل الثّاني اسم اأصبَح )الّذّل( وخبرها الجملُة الفعلّيُة )يمشي( فاعلها ضمير يعود على 

ُم اسُم كاَن واأخواتِها على خبِرها وجوباً.  اسم اأصبَح، وفي هاتين الحالتين َيتقدَّ

أّوِل مَن المجموعِة الثّالثِة، فقد جاَء اسُم ليَس )سبيل(، وخبرها )علينا(، واسُمها  اأّما في المثاِل ال�

هنا نكرٌة تاّمٌة غيُر ُمخّصصٍة بوصٍف اأو اإضافٍة، وخبُرها شبُه جملٍة، وفي المثاِل الثّاني، جاَء اسم اأمسى 

هاتين  وفي  خبِرها،  بعِض  على  عائٍد  اسِمها  في  لوجوِد ضميٍر  )للزراعة(؛  خبِرها  عن  مؤخراً  )سُبلها( 

ُم خبُر كاَن واأخواتِها على اسِمها وجوباً. الحالتين يتقدَّ
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 نستنتج:  

1 كان واأخواُتها اأفعاٌل ناقصٌة ناسخٌة، تدخُل على الجملِة ال�سميِة، فُتبقي المبتداأ مرفوعًا،   

نُه ل�يمكن اإقامُة  ويسّمى اسَمها، وتنِصُب الخبَر، ويسّمى خبَرها. وسّميت اأفعالً� ناقصة؛ ل�أ

نها تنسُخ المبتداأ والخبَر فتغّيُر اإعراَبهما. جملٍة منها ومن مرفوعها، وُتسّمى ناسخًة؛ ل�أ

٢  اأخواُت كاَن هي: )اأصبَح، اأضحى، اأْمسى، ظّل، باَت، صاَر، ليَس، ما زاَل، ما َبِرَح، ما 

، ما داَم(. َفِتَئ، ما اْنفكَّ

٣  يتقّدُم اسُم كاَن واأخواِتها على خبِرها وجوبًا في حال�ٍت، منها:

أ اإذا كاَن اسُمها وخبُرها متساويين في الّتعريِف، مثَل: ستظلُّ القدُس عاصمَة ِفلسطيَن 	-

بدّيَة. ال�أ

ُب يصّلي.	-أ  اإذا كاَن خبُرها جملًة تشتمُل على رابٍط يعوُد على اسِمها، مثَل: كاَن ال�أ

ُم خبُر كاَن واأخواِتها على اسِمها ُوجوبًا في حال�ٍت، منها: ٤  يتقدَّ

اأ- اإذا كاَن اسُمها نكرًة تاّمًة غيَر ُمخّصصٍة ِبوصٍف اأو اإضافٍة، وخبُرها شبَه جملٍة، مثَل: 

كاَن في البيِت ضيوٌف.

ب- اإذا اتََّصَل باسِم كاَن اأو اأخواِتها ضميٌر عائٌد على بعِض خبِرها، مثَل: ما زاَل ِلذوي 

هم في التعليِم. عاقِة حقُّ ال�إ
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ة   مناِذُج إْعرابيَّ

�أعراف:91( )ال رب           1 قال تعالى: زبۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

، في محّل رفِع اسم اأصبح. اأصبحوا: فعٌل ماٍض ناقٌص، مبنٌي على الضّم، والواو: ضميٌر مّتصل، مبنيٌّ

نه جمُع مذكٍر سالم. جاثمين: خبر اأصبح منصوب، وعلامة نصبه الياء؛ ل�أ

نبي( مت )ال َتِعَبْت في ُمراِدها ال�أْجساُم                   اراً    ب فوُس ِك نّ ٢ واإذا كانَِت ال  

النفوُس: اسم كان مرفوع، وعلامُة رفعِه الّضمُة.

كبارًا: خبر كان منصوب، وعلامُة نصبه الفتحة.

ارودي( ب )محمود سامي ال َفُكلُّ الَّذي يلقاُه فيها ُمَحبَُّب       َة نفِسِه     اُء هّم ي عل ٣ ومن تكِن ال  

َك بالكسِر منعًا من التقاِء ساِكَنْيِن. تكن: فعٌل مضارٌع ناقٌص مجزوم، وعلامُة جزمه الّسكون، وُحرِّ

العلياُء: اسم تكن مرفوع، وعلامة رفعه الّضمُة.

هّمَة: خبر تكن منصوب، وعلامُة نصبه الفتحُة، وهَو ُمضاف.

علاء المعرّي( و ال )اأب تسّدُد سْهماً للمنّيِة صائبا        أيّاُم وهي غوافٌل      ٤ وما زالت ال�  

عراِب. ما زال: ما: حرُف نفٍي، مبنيٌّ على الّسكون، ل� محلَّ له من ال�إ

زاَل: فعٌل ماٍض ناقٌص، مبنيُّ على الفتح. والتاء: تاء التاأنيث الساكنة، حرف ل� محلَّ له من ال�إعراِب.

ّيام: اسُم ما زاَل مرفوٌع، وعلامُة رفعه الّضمُة. ال�أ

٥ اأحبُّ وطني ما ُدمُت حّياً.

عراِب. ما: حرف مصدرّي وظرفّي، مبنيٌّ على السكون، ل� محّل له من ال�إ

ِك، والتاء: ضمير مّتصل، مبنّي  فع المتحرِّ دام: فعٌل ماٍض، مبنيٌّ على السكون؛ ل�تصاله بضميِر الرَّ

على الضّم، في محلِّ رفِع اسِم ما دام.
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الّتدريبات

 

 الّتدريُب األول:  

    نَُعيُِّن اأسماَء ال�أْفعاِل النّاقصِة واأخباَرها فيما ياأتي:

نّحل:٥٨( 1 قال تعالى: زبڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃرب.   )ال

)مريم:٣1( ٢ قال تعالى: زب گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ رب.  

٣ قال تعالى: زب  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌرب  .             )طه:91(

	 	 ٤ قال تعالى: زبٺ		ٺ		ٺ		ٿ					ٿ		ٿ		ٿ		ٹ			ٹ		ٹ		ٹ		ڤ					ڤ		ڤ												

																																																																															ڤ		ڦ					ڦرب.               )الحجرات:٦( 							

َرعة، اإنما الشديد الَّذي يملك نفسه عند الغضب".  ٥ قال رسول اللّه )ملسو هيلع هللا ىلص(:"ليس الشديد بالصُّ
يه( فٌق عل تّ )م

بي( ن مت فاإنَّ فســـــــــــاَد الـــــّراأِي اأن تتـرّددا         )ال ٦ اإذا كنَت ذا راأٍي فكْن ذا عزيمٍة    

 الّتدريُب الّثاني:  
 نُدخُل كاَن اأو اإحدى اأخواتِها على الجمِل ال�آتيِة، ونغّيُر ما يلزم:

1 اأبو العلاِء المعرّي ذو فلسفٍة.

٢ النساُء الِفلسطينياُت ُمكافحاٌت.

٣ القدُس ِقبلُة الُمسلمين ال�أولى.

٤ الشاعراِن ُمدافعاِن عْن َقضيِة َوَطِنهما. 

٥ الُمهندسوَن ذوو كفاءٍة عاليٍة.

٦ موُج البحِر عاٍل.
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 الّتدريُب الّثالث:  
نبّيُن سبَب تقديِم اسِم كاَن اأو اإحدى اأخواتِها على خبِرها فيما ياأتي:

�أعراف:1٣9( )ال 1 قال تعالى: زبڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ ڄرب    

٢ كاَن اأخوك صديقي.

٣ اأحبُّ الطالَب ما داَم خلُُقه التّواضَع.

 الّتدريُب الّرابع:  
نبّيُن سبَب تقديِم خبِر كاَن اأو اإحدى اأخواتِها على اسمها فيما ياأتي:

اني( ي ذب غة ال اب ن َوليَس وراَء اللِّه للمْرِء َمْذَهُب      )ال 1 حلْفُت فلْم اأترْك لِنفِسَك ريبًة    

٢ اأضحى للحريَِّة رجالُها.

 الّتدريُب اخلامس:  
  نعرُب ما تحَته خطٌّ فيما ياأتي:

)القصص:٥9(- 1 قال تعالى: زبىئ  ی    ی  ی  ی     جئ   حئ  مئرب.   

أنفال:٢1(- ٢ � )ال قال تعالى: زبڳ  ڳ ڱ      ڱ  ڱ  ڱ   ں   ںَرب.   

اء:1٥(- ٣ ي ب أن � )ال قال تعالى: زبڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چرب. 

ارودي( - ٤ ب )محمود سامي ال واسَر في األوانهــا تتقلُّب   ـ ـ َتَظلُّ به ُحمُر المنايا وسوُدها      حـ

صاَر عمري خمس عشرة- ٥

     صرُت اأحلى األف مّرة                      

اني(      ّب زار ق )ن      صاَر حّبي لَك اأكبر  

ُر فيها معاناَة اأسرٍة ِفلسطينّيٍة نزحْت عْن اأرِضها، وَسكنْت في مخيَّماِت الّشتاِت. ًة نُصوِّ           نَكتُب قصَّ

   الّتعبيـر     

نشاط:

أّمِة العربّيِة، وما تتعّرُض لَُه ِمْن ماآٍس وويلات. نكتُب تقريراً َعْن واقِع ال�
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نساِن، والتَّحكّم بَكيفّيِة َتطويِر ُمتطلّباِت َسعادتِِه  للتّكنولوجيا مكانٌة مرموقٌة في اإدارِة َحياِة ال�إ

وراحِتِه، َوصاَر لِزاماً علْيه ُمواكَبُة تطبيقاتِها لِبناِء َمدينِتِه الَحديثِة.

والَمقالُة الَّتي بْيَن اأيدينا تُلقي الّضْوَء على َمفهوِم الَمديَنِة الّذِكّيِة وَمزاياها، َواأهّم َتطبيقاتِها الفاعَلِة 

نسانّيِة في هذا الَمجاِل في ُمدٍن اأوروبّيٍة  نساِن، وَرفاِهَيِتِه واأمنِه، وتنقُل باكورَة التّجاِرِب ال�إ في خدمِة ال�إِ

وعربّيٍة واعدٍة.  

بني يدي الّنّص

ُة امَلديَنُة الّذِكيَّ

الَوحدُة  الّثالثة 3
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امَلدينُة الّذكّيُة
)المؤلفون(

الَمدينُة الّذكّيُة هَي الَمدينُة الّرْقمّيُة الَحديثُة الُمترابِطُة، الَّتي تُوظُِّف تِكنولوجيا الَمعلوماِت وال�تّصال�ِت 

نتاجّيِة، وَتيسيِر الَخَدماِت الُمقّدمِة للمواطنين، وَتوفيِر  بَشكٍل َذكيٍّ َيسَمُح بَتعزيِز روِح ال�بِتكاِر وزيادِة ال�إ

بيئٍة تُعّزُز الّشعوَر بالّسعادِة والّصحِة، وتُتيُح للُمواطِن التّعلَُّم َمدى الَحياِة؛ ِمن ِخلاِل َتوظيِف الّشَبكاِت 

ِمجّساُت: جمُع ِمجّس، اأداة  ال

استشعار اإلكترونّية.

َيستشرُف: َيتطلُّع، يرنو.

ألياِف الَبصريِّة، وشبكاُت ال�سِتشعاِر،  ْرعِة، بما فيها شَبكاُت ال� عالَيِة السُّ

تواُصلِهم  في  َوساِكنيها  المدينِة  لخدمِة  الجّويُّة  والّصَوُر  والِمجّساُت، 

وتطويِرهم مناحي َحياتِهم.

الُمستقبَل  الّذكّيِة  للَمدينِة  الُمتكاِمُل  داريُّ  ال�إ طاُر  ال�إ وَيسَتشرُف 

ِل  عيدين ال�قتصادّي وال�جتماعّي، وَيعَتِمد على القابِِليَِّة للتَّحوُّ على الصَّ

والَموانُئ  الحديديُّة،  كُك  والسِّ أنفاُق،  وال� والُجسوُر،  الطُّرُق،  فيها  بما  ال�أساسّيِة،  التّحتّيِة  الِبنَيِة  في 

أبنيُة الّرئيسُة؛ لَتلبيِة ال�حتياجاِت وما َيْسَتِجدُّ منها لَسنواٍت. الَبحريُّة، وال�تّصال�ُت، والِمياُه، والطّاقُة، وال�

َدةُ: القويُّة. َوطي ال اأّما الَعلاقُة الَوطيدُة بيَن الَمدينِة الّذكّيِة وُمواِطنيها فهي اأكثُر ما يمّيُزها 

ل�  التّقليديُّة  المدينُة  تُقّدُمها  الَّتي  فالَخَدماُت  التّقليديِّة؛  المدينِة  عن 

على  أّوِل  ال� الَمقاِم  في  تُركُّز  فهي  الّذكّيُة،  الَمديَنُة  تحّقُقُهما  اللّتْيِن  عادَة  والسَّ الّراَحَة  نساِن  للاإ تحّقُق 

ِة، وتُراعي الُمحاَفظَة على بيَئٍة ِصّحيٍة اآِمنٍة؛ لذلَك  نساِن وَرفاِهَيتِه وُمشاَركِتِه في الَحياِة ال�جِتماعّية العامَّ ال�إ

ِة الُمنَبعَثِة ِمَن الَمصانِِع  داريَة والتّشريعاِت القضائيََّة الَّتي َتضَمُن الَحدَّ ِمَن الغازاِت الّسامَّ تُطبُِّق القوانيَن ال�إ

آِمَنِة لهِذِه الَمصانِع،  ناعاِت التِّكنولوِجيَِّة وَبدائَل الطّاَقِة ال� آل�ِت، وتُوفُّر اآخَر ُمنَتجاِت الصِّ والُمنشاآِت وال�

ِة، وتهتم بزياَدِة الِمساحاِت الَخضراِء.  َكما تُحاِفُظ على النّظاَفِة العامَّ

ِمثاٍل  النَّظيفِة، َوخْيُر  الطّاقِة  الَحراَرِة، واإنتاِج  َمبانيها بِحفِظ  َتقوُم  للبيئِة؛  الّذكّيُة صديَقٌة  والَمديَنُة 

على ذلَك َمدينُة )فوجيساوا( اليابانِّيِة، الَّتي اأّسَست عام ٢٠1٠م، كلُّ مْنزٍل ِمنها ُمزّوٌد باألواٍح شمسّيٍة 
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وُمولّداٍت كهُربائّيٍة، وَتتّصُل البيوُت كلُّها بِشبَكٍة واِحَدٍة َتنُقُل الطّاقَة الُمولََّدَة بيَنها تِلقائياً. وُيمِكُن لهذِه 

الَمديَنِة في حاِل انقطاِع َمصاِدِر الطّاقِة الخارِجّيِة، اأْن تُلّبَي حاَجَتها ِمَن الطّاقِة لَثلاثِة اأيّاٍم كاِملٍة.

َزٌة بَشبكاِت الّصرِف  ومباني الَمديَنِة الّذكّيِة مصّممٌة لُمقاومِة اآثاِر الَهّزاِت ال�أرضّيِة والّزل�ِزِل، وُمَجهَّ

الَحرائِق  ُمواَجَهِة  ماُت  ُمقوِّ فيها  وَتتواَفُر  ثانِيًة،  مياِهها واسِتخداُمها  َتدويُر  ُيعاد  الَّتي  الُمتقّدمِة،  الّصحيِّ 

مكاناِت  والَمخاِطِر ال�أخرى بُسرعٍة فائقٍة ِمن ِخلاِل اأنظمٍة وِمجّساٍت وتِْقنّياٍت عالَيِة الجْودِة تُوظُِّف كُلَّ ال�إ

والُقُدراِت الَحديثِة في التّغلُِّب على تِلَك الَمخاِطِر.

تطّوراِت  تُراقُب  مركزيٌّة  ُمراقبٍة  محطّاُت  اأنِْشَئْت  َفَقْد  الطّرقاِت،  على  الُمروِر  حركِة  مجاِل  وفي 

الميداِن،  في  الّسيِر  ورجاِل  ال�صطناعّيِة،  للاأقماِر  الجّويِّة  الّصوِر  وعبَر  كاميراتِها،  عبَر  المروِر  حركِة 

ورسائِل الُمواطنيَن، وَتقَترُح ُحلول�ً للاأْزماِت، خاّصًة في اأوقاِت الّذروة، وتوّجُه تعليماٍت سريعًة للِجهاِت 

المعنّيِة عنَد كلِّ طارٍئ كما تُعلُن مواعيَد ُمحّددًة لحركِة النّقِل العاّمِة، وتُزّوُد الُمواطنيَن بمعلوماٍت عن 

اأقَرِب الُمستشفياِت، وَمواِقِف الّسيارات، والقطاراِت، والمطارات، واأقرِب َمحطّاِت الَوقوِد، َوَغيرها. 

ِع الَعمودّي في شبكاِت الُمواصلاِت؛ باعتماِد الجسوِر الُمعلّقِة والُمتحّركِة  وتهتمُّ المديَنُة الّذكّيُة بالتّوسُّ

والِقطاراِت  الّصغيرِة  والَمرَكباِت  الكبيَرِة  الحاِفلاِت  للّشوارِع، وَتسييِر  الُمزَدوِج  وال�ْسِتخداِم  أنفاِق،  وال�

الكهُربائيَِّة الَخفيفِة عليها في الَوقِت ذاتِِه.

ونَظراً ل�أهّمّية الِقطاِع الّصّحّي والحاجِة الُملّحِة لتوفيِر الخدمِة التّشخيصّيِة والعلاجّية الُمناسبِة 

ّن تكنولوجيا المدينِة الّذكّية تربُِط بين كلِّ مكّوناِت  للمرضى، ومواجهِة كلِّ طارئ بكفاَءٍة عاليٍة، فاإ

المرضّيِة، وتقديِم  الحال�ِت  اإلى  الُوصوِل  الطّّبّيَة من  الطّواقَم  وتُمكُّن  الواحدِة،  الّصحّيِة  المؤّسسِة 

الخدمِة النّاجعِة لها باأسرِع وقت، واإنجاِز الُفحوصاِت الَمخبريِّة، والتّصويِر، والتَّشخيِص، وُمتابعِة 

واإدارِة كلِّ  ُبعٍد،  اإجرائها عن  آنّيِة في  ال� الَعمِلياِت، والُمشاركِة  الِخْبراِت، واإجراِء  وَتباُدِل  الِعلاِج، 

ذلك بسرعٍة وُمرونٍة. 

البيئّيِة  الظّروِف  في  التّحكُِّم  ِمن خلاِل  الّذكّيِة،  المدينِة  تكنولوجيا  في  نصيٌب  الحديثِة  وللّزراَعِة 

نتاِج ال�أفضِل، َوَضبِط نسبِة الّرطوبِة، وفحِص احتياجاِت النباتاِت المنتشرة  أمثِل وال�إ الُملائمِة للنُّمّو ال�
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في حدائق المدينة وشوارِعها ِمن الماِء والتّهويِة والتّسميِد، والتّحكُّم بتزويِدها بها َعن ُبعد بَوساطِة نظاٍم 

َمْركزّي، وتُتيُح تبادَل المعلومات الُمتعلّقِة باأوقاِت التّسويِق الُمثلى، خاّصًة في الَمواسِم الُمكتظّة.

أماِكِن اللّهِو  ُق الجاِذبيَة الّسياحيَة، ِمْن ِخلاِل التّرويِج ل� وتوفّر الَمدينُة الّذكّيُة معلوماٍت وظروفاً تُحقِّ

والُمجتمعّيِة  الثّقافيِة  النّشاطاِت  وَمواعيِد  الُمفّضلِة،  الّسياحّيِة  والَمساراِت  العاّمِة،  والَحدائِق  واللّعِب، 

والتّرفيهّية، اإضاَفًة للاسِتدل�ِل على العناوين بُسهولٍة وُيسر، من خلاِل البرامِج التّطبيقّيِة على الهواتِف 

الّشخصّيِة.

ُم الخدمَة الَّتي  تهِدُف تطبيقاُت الَمدينِة الّذكّيِة اإلى استثماٍر اأمثَل للوقِت وتحسيٍن للَعمِل، بحيُث تُقدِّ

يحتاُجها الُمواطُن من الُمؤّسساِت المختلفِة باأقّل وقٍت واأكثِر َكفاءة، كما في الُحصوِل على جوازاِت 

الّسفِر، والُمعاملاِت التِّجاريِّة والَمصرفّيِة، وغيرها، من ِخلاِل َتقديِم الطّلباِت اإلكترونياً للِجهاِت الَمعنّيِة، 

اإجراَء  الَّتي َتضمُن  الّذكّيِة  البطاقاِت  ِخلاِل  وِمن  النّّصيَِّة كذلَك،  الّرسائِل  الّردوِد عبَر  َعلى  والُحصوِل 

الِبطاقة  اأو   ، النّقديِّ الّدفِع  اإلى  دوَن حاَجٍة  والّسفَر  الحياتّيِة،  الُمستلزماِت  َوشراَء  التّجاريِة،  فقاِت  الصَّ

التّعريفّية. 

اٌق َمحمومٌ: ِسباق َتنافُِسيٌّ ُمتسارٌع.  ب ِس اإّن ُمدَن العالِم اليوَم في ِسباٍق َمحموٍم نحَو َتوفير الِبنى التَّحتّيِة

لتطبيقاِت الغِد الّذكّية، وقد بداأْت اأوروبّا ُمنذ عام ٢٠٠7م بَمشروٍع 

لَخصائِص الُمدِن الّذكّيِة؛  َسْت وفقاً  اأسِّ ُمثيٍر للاهِتمام نُّفَذ في َسبعيَن مديَنًة ُمتوّسطَة الَحجِم، حيُث 

بهدِف خلق تنافُسّيٍة كبيرٍة بيَنها، تجعلُها اأكثَر انِسجاماً مع صفاِت الُمدِن الّذكّية. وفي العالَِم العربّي 

اأصبحِت الَمدينُة الّذكّيُة بوابَة الُمستقبِل، وذلَك بضمانِها لحياٍة كريمٍة تستثِمُر الموارَد الُمتوافرَة وتُشّجُع 

ماراِت العربّيِة الُمتّحدِة سّباقًة اإلى َتخطيِط المدِن الّذكيِة، واأطلقْت اأولى  على التَّمّدِن. وقد كانْت دولُة ال�إ

الُمبادرات عام ٢٠٠7م في دبي، ثم َتلْتها دوٌل عربّيٌة اأخرى.
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حيحِة، واإشارَة )×( اأماَم العباَرِة غيِر الّصحيحِة فيما ياأتي: ( اأماَم العبارِة الصَّ 1  َنَضُع اإشارَة )

أ كان )مارك برنسكي( اأّوَل َمن َمّهَد لفكرِة الُمدِن الّذكّيِة.        )     (	-

تعتمُد الَمديَنُة الّذكّيُة على مصادِر الطّاقة الطّبيعّيِة بشكٍل كامٍل.    )     (	-أ

يمكُن لقسٍم من القوى العاملِة في المدِن الّذكّيِة العمُل داخَل المنزِل.      )     (	-أ

أ ل� تولي الَمديَنُة الّذكّيُة القطاَع الّزراعيَّ اهتماماً حفاظاً على البيئِة.           )     (	-

نساُن اليوَم اأن ُيجرَي معاملاتِِه التّجاريَّة بوساطِة البطاقِة الذكّيِة.   )     ( هـ - يستطيُع ال�إ

٢ نَُبيُِّن المقصوَد بالَمدينِة الّذكّيِة.

٣ علاَم تعتمُد الَمدينُة الّذكّيُة في توفيِر الّسعادِة والّصحِة لساِكنيها؟

٤ كيَف َتَتغلُّب الَمديَنُة الّذكّيُة على ُمشكلِة انِقطاِع التّياِر الَكهُربائّي؟

٥ نُوّضُح الفرَق بيَن المدينِة التّقليديِّة والمدينِة الّذكّيِة.

٦ نوّضُح ما توفِّرُه الَمدينُة الّذكّيُة ِمن خدمات في َمجاِل حركِة الُمروِر وشبكِة الُمواصلاِت.

 الَفْهم وال�ستيعاب

فاَدة ِمن ذلَك في َتطويِر ُمدنِنا؟  نسانيُّ وتطبيقاتُه ِشعاُر الَمدينِة الّذكّيِة، َكيَف ُيمكُننا ال�إ 1  الّذكاُء ال�إ

ِم الَّتي نُلاِحُظها في الِخْدماِت الّصحيَِّة في ِفَلسطين؟  ٢ ما َمظاهُر التَّقدُّ

والّسكِك  الّشوارِع  الُمروِر على  َحركِة  ُمراَقبِة  في  ِعّدًة  َواأساليَب  َوسائَل  الّذكّيُة  الَمدينُة  َتعتِمُد   ٣

الَحديديِّة، وَتقديِم الُحلوِل النّاجَعِة والّسريعِة في حال�ِت الطّوارئ، نُوّضُح ذلَك.

٤  تعتمُد المدينُة الّذكّيُة على الحاسوب وبرامجِه التّطبيقّيِة، نَُبيُِّن دوَرنا في تطويِر تلَك البراِمج.

 ٥  المدينُة الّذكّيُة صديقُة البيئِة، نعلُِّل ذلك.

 المناقشة والتّحليل
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آتَيَتْيِن:   ٦  نوّضُح َمعنى كّل من الِعباَرَتْيِن ال�  

القابِلّيُة للتَّحّوِل في الِبنى التّحتّية للَمدينِة الّذكّية.	 

التَّوّسُع الَعموديُّ في شوارِع المدينِة الّذكّيِة.	 

7 نرُسُم صورَة مديَنِتنا الّذكّيِة الَّتي نحلُُم بها.

 

ظين. آتية: َمرموَقٌة، اأْقرُب، ُمخطََّطٌة، ُمتيقِّ 1 نوّضح نوع الُمشتّقات ال�

آتيَة في ُجمٍل ُمفيدة ِمن اإنشائنا: الكفاءُة، التّنافُسّيُة، التّهيئُة، القابلّيُة.  ٢ نستخدُم الُمفرداِت ال�

 اللّغة وال�أسلوب

 

  

نشاط:

نختاُر مدينًة ِفَلسطينّيًة، ونكتُب تقريراً تظَهُر فيه ِسماُت هذه الَمدينِة، وما فيها ِمن 

ميَن ذلَك بالّصَوِر. خدماٍت متطّورٍة ُمدعِّ
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َب شاعَر الُجمهوريِّة،  محمد مهدي الجواِهرّي شاعٌر عراقّي معاصٌر )1٨99م ــ 1997م(، لُقِّ

أدباء العراقيين، واأصدَر بعَض الُصحِف  واأشغَل عّدَة مناصَب حكوميٍة، كما انُْتِخَب رئيساً ل�تحاد ال�

وَخلجاٌت،  الُغربِة،  وَبريُد  والعاطَفِة،  عور  الشُّ وَبيَن  ال�أدِب،  دواوينه:)حلَبُة  الِعراق. من  في  الّرسمّيِة 

وديواُن ُمحّمد َمهدي الَجواهري(.

وقصيدُة )بغداد(، كتَبها الّشاعُر ِمن منفاه في دمشق عام 19٢٥م، حيُث وصَف ِمن ِخلالِها 

جماَل بغداَد، وبّث شوَقُه وحنيَنُه لوطنِه، كما اشتكى ِمن ُملاحقِتِه وُمحاَولِة منِعِه من التَّْعبيِر عن اآرائِه 

بقاء جذوِة شعرِه ُمتّقدًة رغَم كلِّ الَعقبات. ومواقِفِه، واعداً باإ

بني يدي الّنّص

َبْغداُد
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َبغداد
 )محمد مهدي الجواهري/ الِعراق(

با: النَّسائُم الَخفيفُة. نََفَس الصَّ

اأريٌج: ريٌح طّيبٌة.

ه. لطيُمُه: ضرُب خدِّ

: نَتِّجُه. نُهشُّ

نصّفقه َشمول�: نحّركه ناحية 

الّشمال.

النَّعامى: ريُح الجنوِب.

نُكُّس ال�أطراِف: ُمطاأطئة الّراأس، 

ُمنخفَضُة الَبصِر.

النّمير: الّصافي العْذب.

اأجاٌج: َشديُد الُملوحِة.

الَعَبراُت: الّدموُع

بـــا بغـــداُد اإنّـــي ُخـــذي نََفـــَس الصَّ

ُيهـــدي        بـــاَت  اأريـــٌج  ُيذكُِّرنـــي 

ِشـــمال�ً        لـــُه  نُهـــشُّ  اإذ  هـــواَءِك 

النَّعامـــى     تصُقلُهـــا  حيـــَن  َوِدجلـــَة 

َومـــا اأحلـــى الُغصـــوَن اإذا َتهـــاَدت     

َكّفـــاً     َفَتخـــاُل  بـــا  الصَّ ُيلاِعُبهـــا 

ُمناخـــاً     طاَبـــت  مســـّرٍة  ربـــوُع 

ِشـــعراً      فذَكـــرُت  نَميَرهـــا  َذكـــرُت 

مـــاٍء       خيـــَر  ِدجلـــَة  مـــاَء  َوَرْدنـــا 

اأبغـــداُد اذكُـــري َكـــم ِمـــْن ُدمـــوٍع    

اأجاجـــاً      لكـــْن  َودجلـــًة  َجَرْيـــَن 

نُطقـــاً    الَعَبـــراِت  فـــي  اإنَّ  اأدجلـــُة 

ْن َمنعـــوا لِســـاني َعـــن َمقـــاٍل        فـــاإ

ُخـــذي َســـْجَع الَحماِم فذاَك ِشـــعٌر      

َبعثـــُت لـــِك الَهـــوى َعْرضـــاً َوطول�

الَبليـــلا الّريـــَح  لَطيُمـــُه  اإلـــيَّ 

َشـــمول� قـــُه  نُصفِّ اإذ  ومـــاَءِك 

كمـــا َمَســـحت َيـــٌد َخـــّداً َصقيـــلا

ميـــلا ال�أطـــراِف  نُكَّـــُس  َعليهـــا 

الظَّليـــلا الظّـــلَّ  ــُص  تُرقِـّ ُهنـــاَك 

َمقيـــلا َوَحَلـــْت  َمرَبعـــاً  َوراقـــْت 

)ل�أحَمـــَد( كاَد لُطفـــاً اأْن َيســـيلا)1(

النَّخيـــلا ـــجِر  الشَّ اأشـــرَف  َوُزرنـــا 

والَغليـــلا بابـــَة  الصَّ اأزارْتـــِك 

الّسلســـبيلا الُفـــراَت  بهـــا  اأعـــدَن 

الُعقـــول� َبلاَغِتـــِه  فـــي  ـــُر  ُيحيِّ

َيقـــول� اأن  َضميـــري  َمَنعـــوا  َفمـــا 

َهديـــلا َفرتَّلـــُه  نََظمنـــاُه 

1-  اأحمد: هو اأبو العلاء المعّري.
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حيحِة، واإشارَة )×( اأماَم العباَرِة غيِر الّصحيحِة فيما ياأتي: ( اأماَم العبارِة الصَّ 1  َنَضُع اإشارَة )

أ -	)     ( كتَب الجواهرّي قصيدَة )بغداد( حيَن كاَن على سريِر الّشفاء خارَج العراِق. 

)     (	-أ  خيُر الماِء في نظِر الّشاعر هو ماُء النّيِل، وخيُر الّشجِر النّخيُل.   

)     (	-أ  تكاُد ُدموُع الّشاعِر َتنِطُق بِما َيجوُل في خاطره.     

أ -	)     (  لْم يلتزِم الجواهري الّصمَت، بل عّبَر عّما يجوُل في خاطرِه من اآراٍء ومواقَف. 

٢ ماذا بعَث الّشاعُر لبغداَد عبَر قصيدتِِه؟

٣  بَم شبََّه الّشاعُر نهَر ِدجلَة؟

٤ ما اأهمُّ َمظاهِر الَجمال الَّتي يتذكّرها الّشاعُر في بغداَد؟

٥ نشرُح البيَت ال�آتي:  ربوُع مسّرٍة طاَبت ُمناخًا     َوراقْت َمرَبعًا َوَحَلْت َمقيلا

٦ ممَّ يشكو الّشاعُر في نِهايِة قصيدتِه؟

 الَفْهم وال�ستيعاب

1  رسَم الّشاعُر َمشهدًا ناطقًا للاأغصاِن في بغداَد، َنِصُف ذلَك الَمشهَد. 

٢ ُيذكُّر صفاُء ماِء بغداَد الجواهرّي بالّشاعر العربّي الكبيِر اأبي الَعلاء المعّري، ما الَّذي يجمُع بين 

الّشاِعرْين؟ 

٣  لماذا جَرْت ُدموُع الّشاعِر اأجاجاً حيَن خاطَب بغداَد؟ 

آتيِة: أبياِت ال� أدبّيَة في ال� ٤  نوّضُح الّصوَر ال�

ليــلا	  ــــــُص الّظلَّ الظَّ بـــا َفَتخـــــاُل َكّفـــًا         ُهناَك ُترقِّ ُيلاِعُبها الصَّ

َوِدجلَة حيَن َتصُقُلها النَّعــــــامى        كما َمَسحت َيٌد َخّدًا َصقيلا	 

ُخذي َسْجَع الَحماِم فذاَك ِشعٌر         َنَظمنــــــــــاُه َفرتَّلــــُه َهــــــديلا	 

 المناقشة والتّحليل
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1  نستخرُج من النّصِّ مثال�ً على كلٍّ مّما ياأتي:

أ اأسلوِب تعّجٍب.	-

اأسلوِب شرٍط.	-أ

اأسلوِب نداٍء.	-أ

أ اأسلوِب استفهاٍم.	-

 اللّغة وال�أسلوب

ِتيِة:   ٥   ما َدل�لُة ُكلٍّ ِمَن الّتراكيِب ال�آ

أ عْرضاً وطول�ً.	-

راقْت مربعاً.	-أ

الفراَت الّسلسبيلا.   	-أ

أ ما َمنعوا لِساني اأْن َيقول�؟ 	-

٦   يقول المثُل: )هذا اأمٌر يجعُل الحليَم حيراَن( نبحُث عِن البيِت الَّذي يّتفُق َوهذا الَمعنى:

7   ما العاِطفُة الَّتي َسيطرْت على الّشاعِر في َقصيَدتِه؟
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النحو

تطبيقاٌت على كاَن وأخواِتها
  التدريُب األّوُل:  

نَُعيُِّن اْسَم كاَن واأخواتها وخبَرها فيما َياأتي:

حيَن َتنَهُب بَِبصرَك ِوهاَد مرِج ابِن عامٍر، َتنتاُبَك غمامُة حزٍن حالكٌة، لِما تراُه من حاِل المرِج،    

ما كاَن عليِه، وما اآَل اإليِه: كانْت ينابيُع اأعالي الِجباِل َتَتدفُّق اإليِه طيلَة اأيامّ الّربيِع، تنعكُس َكَمرايا 

َض  سابحٍة بيَن المروِج الخضراِء، الَّتي ما انفّكْت اأسراُب الطّيوِر َتاأتيها ُمهاجرًة من اأقاصي اإفريقيا؛ لُِتَنفِّ

ريَشها على ِضفاِفها، وَتفِرَد اأجنحتها في ِظلاِل بّياراتِها المكتظَِّة ُحّباً وَحّباً وكبرياَء. واليوَم، اأمسى 

المرُج ُمحاطاً بالُغرباِء، َمنهوباً للاحتلال، جافّاً، ل� سنونو يزقزُق على حوافِّه، ول� َجداِوَل َتتهادى بين 

سمنتّية  ِمهاِدِه. صارت البّياراُت اأثراً بعَد عيٍن، َواأمسْت عتابا الَمواسِم ذكرياٍت، واأصَبحِت الُكتُل ال�إ

تغزوه ُرويداً ُرَويداً، ولساُن حاِل ُمحّبيِه َيفيُض اأَسفاً ولَوعًة َعلى ما اآَل اإليِه. 

الخبرال�سمالفعل الناسخ

كاَن

ما انَفكّْت

اأمسى

صاَر

اأمسى

اأصَبَح
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 الّتدريُب الّثاني:  
نكتُب َخبرًا للُجملِة ال�آتيِة بَحيُث َيكوُن ُمفردًا، ثمَّ ِشبَه ُجملٍة، ثمَّ ُجملًة:

       ما زاَل المطُر.............................................

 التدريُب الّثالُث: 
 نُدِخُل كاَن اأو اإحدى اأخواتِها على ُكّل ِمَن الُجمِل ال�آتية، وَنضُبُطها:

1  ال�جتهاُد عنواُن النّجاِح.

٢  اأنا ُمواظٌب على َصلاِة الَجماعِة.

٣  الِعنايُة بال�أرِض تحَفُظها ِمَن الّسرقِة وال�ستيطاِن.

٤ اآل�ُف الِفَلسطينييَن يقضوَن زهرَة شبابِهم في سجوِن ال�حتلاِل.

 الّتدريُب الّرابُع:  
ُبها: نُعيُِّن ال�أخطاَء المقصودَة في الُجمِل ال�آتيِة، ثمَّ نُصوِّ

1 ظّل رُجَلي الشرَطِة ينظّمان حركة السير رغَم الَمطِر الّشديِد.

٢ ما زاَل المسلميَن ُملتزموَن بالِوصايِة الُعَمريِة على َكنيَسِة الِقيامِة في الُقدِس.

٣  ليَس حْزٌن في القلِب، الُحزن َيسكُن الّروَح. 

 الّتدريُب اخلاِمُس: 
 نَُبيُِّن سَبَب َتقّدِم خبِر كاَن واأخواتِها على اسِمها ُوجوبًا:

1 كبرُت، وصاَرت لي اأمنياٌت. 

٢ ما زاَل في البلاِد ُمِحّبوها الّذيَن َيحفظونَها وَتْحفُظهم.

٣ َظّل َمَع المريِض اأّمُه واأبوُه.
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 الّتدريُب الّسادُس:  نُعرُب ما تحَته خطٌّ فيما ياأتي:

ساء: 1٠٥( نّ )ال 1 قال تعالى: زبۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئرب.         

يه( يُّ )ملسو هيلع هللا ىلص( اأحسَن النّاِس ُخلًقا".    )متفق عل ب ن ٢ عن اأنس- رضَي اللّه عنُه- قال: "كان ال

نا ي جاف لاً عن َتدانينا         وناَب َعن طيِب لُقيانا َت دي ائي َب ن تّ ٣ اأضحى ال          
)ابن زيدون(

نشاط:

نُِعدُّ فيلماً تعليمّياً، تظهُر فيه ِسماُت المدينِة الّذكّيِة الّتي نَحلُم بِها.
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اْختيَر عضواً في  الحقوِق،  َتَخرََّج في كلّيِة   ، اأباظة )1٨9٨ - 197٣م( شاعٌر مصريٌّ    عزيز 

المجمِع اللّغوّي الِمصرّي، عايَش اأميَر الّشعراِء اأحمد شوقي وتاأثَّر بِه، ماَتْت زوُجُه؛ فاأخرَج ديوانَُه 

)اأنّاٌت حائرة(، واتّجَه اإلى الّشعِر المسرحّي والتّمثيلّي مستمداً ماّدَة مسرحّياتِِه وحوادَثها مَن التّاريخ، 

أندلس. سلامّيِة والقومّيِة، ومن اأهّم مسرحّياتِِه: شجرة الّدّر، وغروب ال� والبطول�ِت ال�إ

أندلِس، وتتناوُل فترَة سقوِط     والمسرحّيُة الَّتي بيَن اأيدينا مستوحاٌة من تاريِخ العرِب المسلمين في ال�

سبان، بّيَن فيها الّشاعُر اختلاَف العرِب على الحكِم، وَتَفرَُّق كلمِتِهم، وتعاُوَن بعضِهم  غرناطَة بيِد ال�إ

سباِن لحمايِة اأنفِسهم، وتثبيِت دعائِم حكِمهم. مع ال�إ

بني يدي الّنّص

ُة ُغروِب اأَلْنَدُلِس َمْسَرحيَّ
)مشاهُد من الَفْصِل األخيِر(

الَوحدُة  اخلامسة 5



58

الَوحدُة  اخلامسة٥

ُة ُغروِب اأَلْنَدُلِس َمْسَرحيَّ
)مشاهُد ِمَن الَفصِل األخيِر(

)عزيز اأباظة(

      

                            
)١( 

)تخرُج بثينُة، وتاأخُذ عائشُة بيِد ابِن ِسراٍج، وتقوُل في قّوٍة وحزٍم(

ما الحـــاُل يـــا ْبَن ِســـراٍج؟عائشة:

حـــــــاِلابن سراج: َشـــرَّ  اأُظنُّهـــــا 

أْحــواِلالّشـــعُب قـــد ضـــاَق َذْرعاً ال� بهـذه 

ِشــــــماِلُمحـــــاصٌر  ِمـــْن  َيميـــــــٍن ِمـــْن   ٌع   َروَّع: مذعور، وخائف.ُمـــَروَّ ُم

َهـــَوى بـــه الُجـــوُع  روحـــاً

الَوبـــــــاِلعائشة: نَذيـــُر  ة، وُسوء هـــذا  دَّ ال: الشِّ َوب ال
العاقبة.

فيـــهابن سراج: اإنَّ   َتْياأســــي،  أْبطــــاِلل�  ال� َخلائِـــَق 

منه   شديِد   الِمحـــــــــــاللـــــــــول�  ِخيانَــــُة  َرْهـــــٍط

أْوجـــــــــاِلَشـــنّوا  علْيـــه  ُضـــروَب الْــــ واْل� اإِْرجــــاِف  
رْجاف: اختلاق ال�أخبار  �إ ال

الكاذبة.

َقْعصـــاً المـــوَت   آثـــُروا   والَْعــــواليل� الظُّبـــا  ْعصاً: ُمواَجَهًة للاأعداء.َتحـــَت  َق

ا: جمع ُظبة، وهي  ـ ب ظُّ ال
حّد الّسيف القاطع.

واٍلعائشة: ِخيانَــــُة   قُـــْل   كــــالـــــّزلــــــزاِلبـــْل   َدكَّْتـــــــــُه 

َحّقــــاً قـــاَل  َفَمـــْن  ُيبـــاِلقُْلهـــا،  لـــم   بــــِه   َدّوى 

أْوصـــــاِلاإْن َتْفُســـِد الـــراأُس َدبَّ الــــ ال� فـــي  َفســـاُد  

)يدخل الملك ومعه شيخ القضاة، واأبو القاسم الوزير،  ورؤساء العشائر(
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)2( 
عـــوااأبوعبد اللّه: لَِيَرْوِك، فاْســـَتِمعي لهـــم ثمَّ اْقَطعياأّمـــاه، َمْشـــَيَخُة  البـــلاد َتَجمَّ

َوَوَعْيُتـــُه َســـِمْعُت حديَثهـــم  نـــــــي، وَوِدْدُت  اأنّـــي لم اأِعاإنّـــي  َفاأَمضَّ

م رُُه ي ِب َت َك اأنْ َداأ، ف ـ ـ ُقضاةِ، اْب َخ ال ي َش

َك: َمـــْول�َي اإنّـــي قـــد َبَثْثُتَك مـــا َمعيشيخ القضاة: ُت ْث َث َب
اأخبرتك

راأَيـــَك؟عــــــــائشـــــة: اإلـــيَّ  نََفْضـــَت  هـــّلا 

راأُي  الجماعـــِة يا اأميَرُة  فاْســـَمعياإنّهشيخ القضاة:

فرنْـــِج اأو نَْردىل� بـــدَّ مـــْن ُصلٍح مـــَع ال�إ

ــِع!؟عــــــــائشـــــة: الرُّكَـّ الّســـاجدين  اأُصلـــُح 

ِعسّميه كيَف اأرْدِت، اإنَّ الخْطَب لْنشيخ القضاة: نَْقـــوى عليـــه  بَِعْزِمنـــا  الُمَتَصدِّ

ْن َضنّـــوا بِه وِهبي: َوقـــَع  الَقضـــاُء فمـــا له ِمـــْن َمْدفِعاســـتوهبي ِحْلفـــاً، فـــاإ َت اْس
اطلبي هبة

قوَن ِضعاُف؟!كيف الّســـبيل اإلى الَّذي َتْرجوُه ِمْنعــــــــائشـــــة: ِحْلٍف، ونحـــُن ُمَطوَّ

ــُهاأبو عبد اللّه: نَـّ الُقـــّذاُف اأّمـــاه، ل� ُيْجـــدي العنـــاُد، فاإ ُدفّاُعـــه  طغـــى،  َســـيٌل 

نَــــاألُُه لـــم  ِدفاَعـــــُه  ُجهـــداً، ولكـــنَّ الجهـــوَد ِعجاُفلَـــو نستطيــــُع 

)ثّم يلتفت للجميع(:

أْســـياُفقولوا: اأنَْهِلـــُك اأم نَثوُب اإلى الِحجا ال� اأقرابِهـــا  فـــي  الِحجا: العقل َفُتـــَردَّ 
راب: اأغماد.  اأْق

)فـــي اأثنـــاء كلام اأبي عبد اللّه يتنقل الوزير اأبو القاســـم اإلى رؤســـاء العشـــائر يحاِدثهـــم، ويحّرضهم(.

َفاأَْذنـــياأبو القاسم: ســـيَِّدتي  الّداهـــِمَتعالَْيـــِت  َخْطِبنـــا  عـــن  ْثـــِك  اأُحدِّ

ة(: ـــــــــــــْم فاأنَْت وزيُر الِبــــــــــــلاْدعائشة  )في سخري ونـــــــــاصُح عاِهلهـــــــــا القائِـــِم؟! َتَكلَـّ

ناَبنــــااأبو القاسم: مـــا  ْرِت  َقـــدَّ ــِك  لعلَـّ

ومــــــا نـــابنا يـــا اأبــــــا  القاســــــِِم؟!عائشــــــة:
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ـــواْراأبو القاسم: كالسِّ قُنـــا  ُيَطوِّ ِمْعَصـــِمِحصـــاٌر  علـــى  اْســـتداَر  مـــا  اإذا 

ناُبـــــُه قُنــــــــــا  ُيَمزِّ وُحّمـــى  مـــن  الَقَلـــق  الُمْبَهـــِم وجــــــــــوٌع 

الِفَرنْـــج انِتصـــاُر  َرمـــاُه  ِم وَشـــْعٌب  بيـــاأٍْس َجـــرى فيـــه َمْجـــرى الـــدَّ

اْضَمَحـــّل حتّـــى  تخـــاذَل  ـَْتْســــِلِموجيـــٌش  َيســـــ تُغيثــــــــــــوُه  لّ�  تخاذل: تخلّى.فـــاإ

اْضَمَحلّ: تلاشى اأيستســـلُم الجيـــُش؟! مـــاذا تقوْل؟عائشة:
وضعف

الُمْرَغـــِم اأبو القاسم: علـــى  الَهـــواُن  َيهـــوُن 

وماذا ترى؟عائشة  )في ضيق(:

الكــــــــــــابـــــريــــناأبو القاسم: َتْعَلمــــيســائِلــــــــــي  عشـــــــــــائِِرنا  رؤوَس 

اأْجَمعـــواعـــائشــــــة: مـــا  تعـــرُف  ــَك  َتكُتــــــِملَعلَـّ ول�  َفَبيــِّـــْن  عـــــــليِه، 

ّواأبو القاسم: الَعـــدُّ قُرانـــا  دكَّ  نَْسَلـــــِميقولـــون:  لـــْم  نُســـالِْمُه  لـــم  ْن  َفـــاإ

والماأَْثـــِموقالوا: الّشجـــــــــاعُة اإْن لم تُِفـــــــْد الُحْمـــِق  ِمـــَن  َفَضـــْرٌب 

ةٍ(: داً: مهلاً.وفلسفــــــــــَة الُجْبـــِن فيمـــــــــا اأرىُرَوْيداً، فقد ُســـْقَت ِفقَه الُخشـــوْععائشة )في ِحدَّ روي

تُـــــــراْك اأْم  راأُيـُهـــــــــُم  نصحَت به في غواشـــي الدُّجى؟!اأذلــــــــــــك 

اأِجدَِّك: صيغة 
قسم بمعنى 

وحّقك.

نصحـــْتاأبو القاسم: مـــا  مول�َتنـــا،  ِك  َجـــرىاأِجـــدَّ حديثـــاً  رويـــُت  ولكـــن 

راأَْيُهـــــــْم ُمْكِبــــــــــٌر  اأنّنـــي  َفقـــد واكـــَب الَحـــْزُم فيـــه النُّهـــىعلـــى 

البـــــــــلاْد لَُهــــداُة  المــــلاواإنَُّهــــــــــمو  ووجــــــــــــوُه  وقاَدتُــــها 

اأنـدلُـــــــٍس هــــــــــــؤل�ْء عائشة )في ازدراء صريح(: وهم َمْن َسَقوهــــا كـؤوس الرَّدى؟اأقــــــــــــادُة 

الفســـاْد فيهـــا  دبَّ  ـــًة  اأمَّ واغــــتلىفيـــا  باأقـطابهــــا  وطــــمَّ 

ربـــــا ومـــا اأْتقَنـــْت غيـــَر َفـــنِّ النِّفــــــــاْق حتّـــى  ْتـــُه  وَروَّ َغــــَذْتُه 

َهــــــــوىاإذا َرفَّ نجـــٌم َفخــــــــــُّداُمـــــــــــــُه اإْن  اأعدائِـــــــِه  ْجم: لمع.واأْحَنـــُق  رفَّ نَ

لاكاً.َفُســـْحقاً لكـــم يـــا عبيـــَد الَعصــــاَغَلــــــْوتُْم باإِْسفـــاِفُكْم في الَهـــــــواِن ُسْحقاً: َه
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جابِة الّصحيحِة فيما ياأتي: 1  َنَضُع دائرًة حوَل رمِز ال�إ

تيِة من مسرحّيات الّشاعر عزيز اأباظة؟- ١  اأيُّ المسرحّياِت ال�آ

ّر.     ج-  اأهل الكهف.      د - قيس وليلى.       اأ- قمبيز.      ب- شجرة الدُّ

اإل�َم ترمز كلمة )سيل( في قوله: )فاإّنه سيٌل َطغى(؟- ٢

    اأ- العملاء والخونة.

سبان.     ب- جيش ال�إ

   ج- عاّمة الّشعب. 

   د - رؤوس العشائر.

عّم كّنى الّشاعُر بقوله: )عبيد العصا(؟- ٣

 اأ- الّذل والَهوان.

 ب- القسوة والّشدة.

 ج- المنعة والقّوة. 

 د - العصيان والتّمرد.

٢  نستنتج الفكرة العاّمة الَّتي تدور حولها المسرحّية؟

٣  على من يعود الّضميُر المتَِّصُل في قول الّشاعر: قُْل َبْل ِخيانَـُة والٍ  َدكَّْتـُه كالّزلزاِل؟

آتية: ٤ َمْن مثَّل كّلاً من ال�أدوار ال�

أ الحاكم المغلوب على اأمره.	-

أ ّمة.	- مين على مصلحة ال�أ ال�أ

أ الّساخط على فرقة الحّكام؟ 	-

 الَفْهم وال�ستيعاب
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أّوِل اأسباَب ضعِف الّشعِب، نذكُر اثنيِن منها، ُمبيِّنيَنَ راأَينا. 1 َذكَر ابُن سراٍج، وعائشُة في المشهِد ال�

٢ نوّضح الّصورة الفنّّية فيما ياأتي: 

ْتُه حتّى ربــا 	  وما اأْتقَنْت غيَر َفنِّ النِّفاق    َغـــــذْتُه وَروَّ

قُنا ناُبـــــــــُه     وُحّمى من الَقَلق الُمْبَهِم	  وجـــــوٌع ُيَمزِّ

٣  تنطبق اأحداث المسرحّية على واقعنا في العصر الحاضر، نبّين ذلك.

يصاِل          ٤ الحواُر عنصٌر اأساسيٌّ في بناِء المسرحّيِة، نُبيُِّن اإلى اأيِّ درجٍة نجَح الكاتُب في توظيِفه ل�إ

رسالِتِه. 
٥ ما عناِصُر الَمْسَرِحيَِّة ال�أخرى؟

 المناقشة والتّحليل

     

آتيِة: )َرْهط، ِفَئة، ثُلَّة، نََفر(.   نعوُد اإلى المعجِم للتّفريِق بين معاني الكلماِت ال�

 اللّغة وال�أسلوب
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النحو

إّن وأخواتها
 َنْقَرُأ األمثَلَة اآلِتَيَة: 

أنْبياِء. 1  اإنَّ الُعَلماَء َوَرَثُة ال�

)الِجن:1٨( ٢ قال تعالى: زبڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  رب.   

اظة( ز اأب )عزي ٣ لو نستطيُع ِدفاَعــُه لم نَاألُُه      ُجهداً، ولكنَّ الجهوَد ِعجاُف  

٤ لََعلَّ الَقصيدَة األفاُظها ُمَعبَِّرٌة.

٥ لَْيَت الَعْدَل قائٌم في اأنحاِء الَمْعمورِة لَِيهناأ للنّاِس َعيُشُهم.

٦ كاأنَّ نيساَن اأْهدى ِمْن َملابِِسِه        لَِشْهِر كانوَن اأنْواعاً ِمَن الُحَلِل                   )القاضي عياض(

ُنالِحُظ :

أنبياِء(، تُْشِبُه الُجْمَلَة ال�ْسِميََّة  ِل ُجْمَلَة )اإنَّ الُعَلماَء َوَرثُة ال� أوَّ ْلنا الُجَمَل اأْعلاُه، نَِجُد في الِمثاِل ال� اإذا َتاأمَّ

(، الَّذي اأْعطى الُجْمَلَة َتْوكيداً في الَمْعنى،  أنبياِء(، اإِلّ� اأنَّها َتزيُد َعْنها بُِوجوِد الَحْرِف )اإنَّ )الُعَلماُء َوَرثُة ال�

؛ َفَنَصَب الُمْبَتَداأ، َوصاَر اسماً لَُه، َواأْبقى الَخَبَر َمْرفوعاً، َوصاَر َخَبراً لَُه. ْعرابِيَّ َونََسَخ ُحْكَمها ال�إ

َوكذلَِك نُلاِحُظ في الِمثاِل الثّاني قولَُه َتعالى: زبَواأنَّ الَْمساِجَد لِلَِّهرب، جاَء َمْبدوءاً بَِحْرِف تْوكيٍد 

(، وقد َتِبَعُه اْسُمُه الَمْنصوُب )الَمساِجَد(، َوَخَبُرُه شبه الُجمَلِة )لِلَِّه(، المكّون ِمْن حرِف الجرِّ  اآَخَر ُهَو )اأنَّ

)الّلام(، ولفِظ الجلالِة )اللِّه(. 

(، في ُجْمَلِة )لكنَّ الجهوَد ِعجاُف(، َوَقْد  اأّما في الِمثاِل الثّالِِث، َفُنلاِحُظ َحْرَف ال�ْسِتْدراِك )لكنَّ

(؛ َفَنَصَب المبتداأ )الُجهوَد(، واأبقى الخبَر مرفوعاً )ِعجاُف(. َعِمَل َعَمَل )اإنَّ

َرٌة(، وفيها جاَء اسُم  ( تُفيُد التََّرّجي، كما في ُجْمَلِة )لعلَّ الَقصيدَة األفاظها ُمَعبِّ وفي المثال الّرابع )لعلَّ

. لعلَّ منصوباً )القصيدَة(، والُجْمَلُة ال�ْسِميَُّة )األفاُظها ُمَعبِّرٌة(، في محلِّ رفِع خبِر لعلَّ
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(؛ َفَنَصَب  (، َحْرُف التََّمنّي )ليَت( في ُجْمَلِة )ليَت الَعْدَل قائٌم(، َوَقْد َعِمَل َعَمَل )اإنَّ ومن اأخواِت )اإنَّ

المبتداأ )العدَل(، واأبقى الخبَر مرفوعاً )قائٌم(.

(، وتُفيُد التَّْشبيِه، في ُجْمَلِة )كاأنَّ نيساَن  (، َوِهَي: )كاأنَّ     وفي الِمثاِل ال�أخيِر نَجُد اأختاً اأْخرى لـ )اإنَّ

وفاِعلِه  )اأْهدى(،  الفعِل  ِمَن  الِفْعِليَُّة  الُجْمَلُة  )نيساَن(، وجاَءْت  َمنصوباً  كاأنَّ  اسُم  وفيها جاَء  اأْهدى(، 

الّضمِير الُمْسَتِتِر )هو( في محلِّ رفِع خبِر)كاأّن(.

  

 نستنتج:  

، َولِكّن، َوَكاأّن، ولَْيَت، ولََعّل(، َتْدُخُل على الُجْملِة   اإنَّ واأَخواتُها اأحرٌف ناسخٌة، َوِهَي: )اإّن، َواأنَّ

ال�ْسِميَِّة، َفتنصُب الُمْبَتَداأ، وُيسّمى اْسَمها، وتبقي الَخَبَر مرفوعاً، وُيَسّمى َخَبرها:

أ وبة:٢٨(	- تّ اإنَّ: حرُف توكيٍد ونصٍب، ِمثَل: زب ڃ   ڃ  چ  چرب                  )ال

اأّن: حرف توكيٍد ومصدرّي ونصب، مثَل: اأيقْنُت اأنَّ اأرباَب الِحَرِف ممّيزون.	-أ

: حرُف استدراٍك ونَصٍب، ِمثَل: الُجْبُن َرذيلٌة، لكنَّ التَّساُمَح َفضيَلٌة.	-أ لكنَّ

أ ٌة.	- : َحْرُف تشبيٍه ونَصٍب، مثَل: كاأنَّ ماَء الَبْحِر ِفضَّ َكاأنَّ

هـ-  لَيَت: َحْرُف َتَمنٍّ ونَصٍب، ِمثَل: لَْيَت اأْحلاَم الَمناِم َيقيُن.

: َحْرُف َتَرجٍّ ونَصٍب، ِمثَل: لعّل الفرَج قريٌب. و -  لََعلَّ
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  فاِئدتان:

1- تدُخُل على اأحد معمولي اإّن ل�م التوكيد بشرط اأن يكون متاأخرًا، َوُتسّمى اللام الُمزْحَلَقَة، 

مثَل: اإنَّ ال�تِّحاَد لَخيُر سبيٍل للنَّْصِر.

٢- اإذا َدخَلت ما الَحرِفيَّة الزائدُة على اإّن اأو اإحدى اأخواِتها، اأبطلت عملها، َوُتسّمى الكافََّة، وُيْعَرُب 

ما بعَدها مبتداأً وخبرًا، مثَل: اإّنما الحياُة سنواٌت قليلٌة، وَصيَّرتها صالحًة للدخول على الجملة 

ًة بال�سمية. الفعلية بعد اأن كانت ُمْخَتصَّ

 منوذجاِن إعرابّياِن: 

)اأحمد شوقي(- 1 ٌق َوَثوانــــــــــي     ائِ اَة َدق ي َح اإنَّ ال َدقاُت َقْلِب الَمرِء قائلٌة لُه   

عراِب. اإنَّ: حرُف توكيٍد ونصٍب، َمْبنيٌّ َعلى الَفْتِح، ل� َمَحلَّ لُه مَن ال�إِ

الَحياَة: اْسُم اإنَّ منصوٌب، وَعلامُة نَْصِبِه الَفْتَحُة الظّاِهرُة.

َمُة الظّاِهرُة. َدقائٌِق: خُبر اإنَّ َمرفوٌع، وَعلاَمُة َرفِعِه الضَّ

ز - ٢ رِْت ما ناَبنـا.                           )عزي دَّ ِك َق لَّ ع اأبو القاسم: ل

اظة( اأب

عراِب. : َحْرُف َتَرجٍّ ونصٍب، َمْبنيٌّ َعلى الَفْتِح، ل� َمَحلَّ لُه مَن ال�إِ لعلَِّك: لََعلَّ

. والكاُف: ضميٌر متَّصٌل، َمْبنيٌّ على الَكسِر، في َمَحلِّ نَْصِب اسِم لعلَّ

كوِن، ل�تِّصالِه بَِضميِر رفٍع ُمَتحرِّك. ْرِت: فعٌل ماٍض، َمْبنّي َعلى السُّ َقدَّ

، في محلِّ رفِع فاعل.  وتاُء الفاعِل: ضميٌر متَّصٌل، مبنيٌّ

 . والُجْمَلُة الِفْعِلّيُة مَن الفعِل والفاعِل في محلِّ رفِع خبِر لعلَّ
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الّتدريبات

الّتدريُب األّوُل:    

نَُعيُِّن اأسماَء اإنَّ واأخواتِها، واأْخباَرها فيما َياأْتي:

 قال تعالى: زبڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦرب         )الشورى: 17(1- 

قاَل هاروُن الرَّشيُد ٌمخاِطباً الَغيَمَة: اْذَهبي اأنّى ِشئِت، فاإنَّ َخراَجِك عائٌِد لي.- ٢

ناشئ(- ٣ عباس ال و ال )اأب ها      بقيُة َطـــلٍّ على ُجلَّنــــــاِر            موَع على َخدِّ َكاأنَّ الدُّ

)راشد حسين(- ٤ أنَّها   َماأْخوَذٌة ِمْن ِكبِرياِء الَكْرِملِ  اأْحبْبُت فيِك الِكْبِرياَء لِ�

رغوثي(- ٥ ب رزاق ال )عبد ال هِر خالِدٌة   َقْد َسطَّرت َمْجَدها بالنّاِر ل� الُخَطِب      لكنَّ َقرَيَتنا في الدَّ

دريُب الّثاني:    التَّ
َنسَتخِرُج اإنَّ واأخواتِها، ونَُبيُِّن اسَم ُكلٍّ ِمْنها، َوَخَبَرها في النَّصِّ ال�آتي:

ة قلوباً، واأْعمُقها ِعْلماً، واأْقَوُمها َهْدياً، كُلَّما قراأَْت عنُهم،  أمَّ اإِنَّ اأْصحاَب رسوِل اللِّه )ملسو هيلع هللا ىلص( اأبرُّ هذِه ال�

حابَة نجوٌم َحْولَه، َولََعلَّ  أْخلاِق والِقَيِم، َفَكاأّن الرَّسوَل شمٌس ُمْشِرَقٌة، والصَّ َتجُد اأنَّ سيرَتهم مثاٌل في ال�

َفَيَتَعلََّم ِمْن اأْخلاِقهم الـَعظيَمِة،  ُك بِسيرتِهم؛  باَب َيَتَمسَّ الُمؤمَن َيْحِرُص على قراءِة اأخباِرهم، ولْيَت الشَّ

وِقَيِمهم الفاِضلِة.

َخبُرهااْسُمها اإنَّ واأَخواتها
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دريُب الّثالث:    التَّ
ُبُه:  نَُعيُِّن الخطاأ الَمقصوَد الوارَد في كلِّ ُجْملٍة ِمّما ياأتي، ونَُصوِّ

يِة ُمنتِصريَن.- 1 ل� شكَّ اأنَّ اأْبطاَل الُحرِّ

ليَت الُمَتخاِصماِن َيَتصالَحان.- ٢

كاأنَّ الطِّفَلُة قمراً.- ٣

دريب الّرابع:   التَّ

ًة ثانيًة َعلى كلِّ ُجملٍة  ( اأو اإحدى اأَخواتِها َمرَّ ًة، َو)اإنَّ نُدِخُل )كاَن( اأو اإحدى اأخواتِها َمرَّ

مَن الُجَمِل ال�آتيِة، ونَُغيُِّر ما يلزُم:

الجملة مع اإّن اأو اإحدى اأخواتهاالجملة مع كان اأو اإحدى اأخواتهاالجملة

الَمْكَتَبُة منارٌة

قاُت َمسروراٌت الُمَتفوِّ

الطَّبيباِن مخلصاِن

ذو ال�أخلاِق محمودٌة سيرتُُه

دريُب اخلامس:    التَّ

نُعرُب ما تْحَته خطٌّ فيما َياأتي:

قرة:1٥٨(- ١ ب )ال ژ   رب              ازب  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 البحُر هائٌج لكنَّ منظرَه جميلٌ.- ٢

نشاط:

نكتُب تقريراً َعْن حضارِة العثمانّييَن.
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ْمَت َحناُن َتْكِسُر الصَّ
)الُمؤلِّفون(

نساُن ِمْن اأنِْسِه واإنْسانيَِّتِه واأخلاِقِه، ومنزلُتُه بَِقْدِر انتمائِِه واإخلاِصِه، فالّذكُر الطّيُب يفوُح في  ال�إ

أثِر الَّذي ُيْتَرُك في نفوس ال�آخريَن، من مواقَف نبيلٍة، واأعماٍل جليلٍة.  ذاكرِة الّزمِن بحجِم ال�

ِد عنَد ال�أطفاِل، فكريٌم طفٌل يعاني الُعْزلََة،  والنّّص الَّذي بيَن اأيدينا ِحكايٌة تعالُج موضوَع التّوحُّ

والممّرضُة حناُن استطاعْت بفضِل قلِبها الَّذي يفيُض اإنسانّيًة وحّباً للحياِة والعمِل، اأْن تخِرَجُه مْن 

عزلَِتِه وتساِعَدُه على ال�نخراِط- ولو جزئّياً- مَع مجتَمِعِه. 

بني يدي الّنّص

الَوحدُة الّسادسة ٦
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ْمَت َحناُن َتْكِسُر الصَّ
المؤلّفون

ُعْزلَُتُه لم تكْن تعني اأنّه ل� يشعُر بما حولَُه، َبْل كاَن يشعُر بكلِّ َشيٍء، َفهو اإنساٌن ل� َحَجٌر، ويرى كُلَّ 

التّفاصيِل دوَن اأْن ُيْخرَجها للاآخريَن، َمْن يرُه يدرْك اأنَّ في عيَنيِه بريَق َذكاٍء، وفي وْجِهِه حكايًة خاّصًة، 

َمشارف: بِدايات.  اإنُّه الطفُل كريٌم الَّذي اأْصَبَح على مشارِف المراَهَقِة، وهَو ل� يزاُل محصوراً في عالَِمِه

الّضّيِق، ل� يستوحُش لمكاٍن، ول� يْسَتاأْنُِس لرفيٍق، يعيُش كَمْن تاَهْت منه ذاكرتُُه 

َصْت حالَُتُه على اأنّها صْعَبٌة، ميؤوٌس منها، فجميُع ال�أطباِء قالوا اإنُّه ل� علاَج لَُه، ول�  في زحاِم الحياِة، ُشخِّ

اأمَل في دْمِجِه في المجتمِع.

كان يسيُر بلا توقٍّف، وعندما تعترضه َعْثَرٌة ما، َسواٌء اأكانْت لُْعَبًة اأْم حائِطاً اأْم اأيَّ َشيٍء اآخَر، َيَتوقَُّف 

َد فجاأًة َوَتصلََّب، ولو طاَل وقُت توقِّفِه. كاَن يْكَرُه  َعِن الَمشِي، ول� َيَتحرَُّك اأَبداً، فيصبُح َكمعيِن ماٍء َتَجمَّ

اأْن يلِمَسُه اأحٌد مَن الَبَشِر، واإذا َحَصَل هذا مّرًة، تُصيُبُه حالٌة من ال�ضطراِب الّشديِد، َكاأنَّما عاِصَفٌة َتجتاُح 

ِه:  ِة محاول�ٍت يتوقُّف، وتسُكُن نفُسُه. لقْد كُتَب في َملفِّ َكيانَُه، َفُتبْعِثُر اأوراَق روِحِه البيضاَء، وبعَد ِعدَّ

اإنَّ هذا الطّفَل ل� فائدَة من ِعلاِجِه، وعليِه اأْن يبقى في َمنزلِِه ُمْنعِزل�ً. ولكنَّ اللَّه-تعالى- اأراَد لَُه َشيئاً اآَخَر.

أْن تُصيَب  حناُن َفتاٌة عاديٌَّة، لكنَّها تمِلُك قلباً يفيُض حناناً، ونفساً كبيرًة، لديها مَن الّذكاِء ما َيْكفي ل�

ُهما: اأْتَعَبْتُهما.  ْت اأعَي ما حالُة اْبِنِهما بِالّصْدَمِة. فقْد اأوِكَلْت اإليها َمَهّمُة ُمتاَبَعِة  ُه ْت َي والَدي َكريٍم اللّذيِن اأْع

هذا الّصبّي، الَّذي كاَن غالباً ما ُيْعَزُل عْن َبقّيِة ال�أطفاِل في قاعٍة َكبيرٍة، ُيطِلُق 

فيها الِعناَن لَِقَدَميِه اأْن تَُحرِّكا هذا الَجَسَد الثَّقيَل، َوتلّيَنُه َقليلاً. َوكانْت حناُن تُرافُقُه َذهاباً َواإياباً، َوتُراقُبُه 

ٍة َيْقَتِرُب فيها مَن الحائِِط َتْسِبُقُه، َوَتقُف  كَمْن يتابُع طْفلاً َيْخطو في بِداياِت َمْشيِه الَبطيِء، وفي كُلِّ َمرَّ

اأماَمُه، َفيغّيُر َمساَرُه، كاآلٍَة اإلكترونّيٍة اأْو )روبوت( فيِه حاّساُت استشعاٍر لرائحِة البشِر. 

َتغييَرُه  محاِولًَة  تجازَِف  اأْن  َقرََّرْت  َحتّى  كلَُّه،  َوقَتها  وَيْشَغُل  كثيراً،  حالَِتِه  في  تَُفكُِّر  َحناُن  كانْت 

ُه، اأْو َتْمَسُح َعلى َراأِْسِه، وفي كُلِّ  وُمساَعَدَتُه؛ َفَبداأْت َتَتقرَُّب ِمْنُه اأْكَثَر، َفَتْلِمُس َكفَّ

ٍة تُحاوُل فيها تُصيُبُه حالَُة َهَيجاٍن، تُْخِرُجُه َعْن َطْوِر ُخمولِِه َوهدوئِِه. لكنَّها لم  َمرَّ

اأْحَدَثْت  َمرٍَّة دخَل في حالٍة َصْعَبٍة جّداً،  اآخِر  ًة، وفي  َمّراٍت ِعدَّ َففعَلْتها  َتياأْس، 

جازِف: تُخاِطر. تُ
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طلاِعِه على ما اآلَْت اإليِه  ، َوَتمَّ َعلى اإِْثِرها استدعاُء والِدِه ل�إ َفوضى َجَلبٍة َشَعَر بِها كُلُّ َمْن في الَمْرَكِز الطّبيِّ

اَط على: اشتدَّ َغَضُبُه وَغيُظُه.  اشت ِة ِفْعِله لّما راأى َل فِي َردَّ َضِة َغَضباً، َوَتَعجَّ اَط َعلى الُمَمرِّ أموُر، لكنَّ ال�أَب اشت ال�

داً. حالََة اْبِنِه، َواأَخَذ ُيَعنُِّفها ُمَهدِّ

الَغَضِب  اأنُّه سريُع  اأنِْت غبّيٌة؟ اأعلْمُتِك  األّ� تعودي لفعِل ذلَك مَع ولدي كريم؟ هْل  األَم اأخِبْرِك   -

والهيجاِن اإن اقترَب منُه اأحٌد، وهذا ما اأخبرُت بِِه الطّبيَب المسؤوَل.
ة: َغْفَلة. َن ِس ٍة  وعيناها باِهَتتاِن...   َن ْمَت، كاأنَّها مْن ذهولِها في ِس اأّما حناُن َفَتْلتزُم الصَّ  

- ال�أب: َساأْطلُُب ِمْن مديِر المركِز اأْن يتِّخَذ اإجراًء راِدعاً لَِك، لَِتَتَعلّمي اأْن ل� 

ِتِك. تتجاوزي ُحدوَد َمَهمَّ

وُهنا َحَدَثِت الُمفاَجاأُة! اإِذ انَْفجَر كريٌم في َوْجِه والِِدِه صاِرخاً؛ َتعبيراً َعِن انْزعاِجِه ِمْن اأسلوِب والِِدِه 

ّظ: القاسي  َف ال ظِّ في َتْعنيِفِه لحناَن، َوَبَداأ يْقَتِرُب ِمْنُه، َوَيُصبُّ جاَم َغَضِبِه الَمْكبوِت في داخِلِه َعليِه، َف ال

بَِتاأْنيِب  ل�نِْشغالِِه  المْنَفِعِل؛  ولِدِه  ِفعِل  ِة  بَِردَّ يْعَباأْ  لْم  ال�أَب  اأنَّ  اإلّ�  بَِصْدِرِه.  َوَيْدَفُعُه 

الُمَمرَِّضِة، َوَتوجيِه َمسؤولِيَِّة ما َحَدَث اإليها... 

ِد اأْن َسِمَع َصوَتها، نََهَض  ُة بُِمَجرَّ ِتها معُه، وهذِه الَمرَّ وفي َصباِح اليوِم التّالي َحَضرْت كالعاَدِة لحصَّ

. وبيَنما كاَن ال�أُب َقْد َحَضَر ُمَبكِّراً  اأْن تنادَيِه، فاقترَبْت منُه، وسارا َمعاً خاِرَج الّصفِّ عْن مقَعِدِه دوَن 

لمتاَبَعِة حالِة اْبِنِه، شاهَدُه َكريٌم واِقفاً في الخاِرِج، فانَتَفَض ثانيًة، َواأخَذ يرَتِجُف، حتّى َشعَرْت بِه َحناُن، 

ِه، وحاولَْت تهدئََتُه، َوهنا َحَدَث ما لْم َتَتوقَّْعُه، فقْد َشّبَك اأصابَِعُه باأصابِِعها، وساَر معها  ها بكفِّ فضرَبْت كفَّ

اإلى القاعِة ال�أخرى.

تمالكْت حناُن نَفَسها، من هوِل هذِه ال�ستجابِة، وَتسّرَب اإلى داِخِلها شعوٌر ِمَن الّسعادِة، جعَلها اأكثَر 

ثقًة باأْن ل� شيَء مستحيٌل، وباَتْت تُؤِمُن بِاأّن َمْن يرَغُب في شيٍء وُيْخِلُص له، فاإنَّ العالََم كلَُّه سيطاِوُعُه 

لياأَذَن لُه في تحقيِق رْغَبِتِه، وصدَق يقيُنها اأنَّ مشِكَلَة كريٍم الحقيقّيَة اأنُّه لم يجِد الوعَي والرعايَة الكافييِن 

في ِصَغِرِه ِمْن اأهِلِه، رغَم اهتماِمهم الكبيِر بِِه.

ُبها  تُقرِّ أعُيِن، بداأْت بخطوٍة جديدٍة،  الَّتي كانا فيها وَتحَت مراقبِة ال� ذاَت نَهاٍر وفي القاَعِة نفِسها 

ِمْن تحقيِق ما اآمنْت بِه، فاأحضَرْت ثلاَث َحلقاٍت، ووَضَعْتها على ال�أرِض، وَبَداأْت َتخطو َفوَقها كفراَشٍة 

رشيَقٍة، وفي الثّالثِة وقفْت، وصاَحْت: كريُم، ل� اأستطيُع الخروَج لقْد َعِلْقُت، ساِعْدني... ساِعْدني.
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لكنَُّه لْم يكْن ينظُر اإليها مباَشرًة، بْل كاَن مهتّماً بما يجري. وفجاأًة اتّجَه اإليها كَسهٍم ُمْنطلٍق ل� يحيُد 

َرها، ويضَعها حوَل نفِسِه. وهنا حدَثِت الّصْدَمُة  أْعلى ليحرِّ عْن َهَدِفِه، ورفَع الَحَلقَة ِمَن ال�أسفِل اإلى ال�

َق تجاوَب الّصبيِّ َمَعها،  الكبرى لها، ولكلِّ الحاضريَن، وِمْن بيِنِهم والُِد كريٍم، الَّذي كاَن راِفضاً اأْن يصدِّ

وهَو الَّذي كاَن سيخرُج لكي يقوَل لوالدتِِه ل� اأمَل من علاِجِه، ولكّن الممّرضَة وبكلِّ ثقٍة قالْت: ل� اأْعِرُف 

عنُه شيئاً سوى ما كُِتَب في ملّفاِت ال�أطّباِء. 

وِمْن ساَعِتها تغّيرْت حياُة كريٍم، واأخذْت حناُن تكثُّف جهوَدها، وتواصُل نَشاَطها في اللِّعِب َمَعُه 

الّرحلاِت  واإشراِكِه في  الحياِة،  اإلى  المرَكِز  باإخراِجِه من  بداأْت  اأنّها  ذلَِك،  مْن  َوال�أهمُّ  اأخرى،  باأشياَء 

وال�أنشطِة التّرفيهيَِّة؛ لتكِسَر حاجَز العْزلَِة عنَدُه، وتساعَدُه في ال�ندماِج مَع ال�آخريَن بطريَقِتها، وفي اأّوِل 

رحلٍة لُه كانْت خائفًة جّداً من اأْن تفقَد سيطرَتها عليِه، ولكْن عنَدما سارا معاً تجاَه البّواَبِة وهو يقبُض على 

اأصابِِعها، ُمسَتِمّداً منها ثَِقَة العبوِر اإلى عالٍم يجَهلُُه، اطماأنَّْت حناُن، وشعرْت اأنَّ ال�أموَر ستكوُن بخيٍر.

لََّم اأماَمُه، وهَي تقوُل:  َص لزياَرِة نادي الفروسيَِّة، َرِكَبْت َحناُن السُّ وفي يوٍم ُخصِّ

اأنا ساأصَعُد على ظهِر هذا الِحصاِن، اأنا ساأصَعُد على ظهِر هذا الِحصاِن. 

هِ. َت في مكان َب رَ: َث َسمَّ ََت أنَّ  َر كريٌم عنَدها طويلاً، وشعَرْت هي بالحرِج الّشديِد؛ ل� َسمَّ َت َف

جميَع الحاضريَن كانوا ُيراقبوَن الَحَدَث منتظريَن َفَشَلها... ثُمَّ تحّرَك، 

غيرَة، ورفَع ِرْجَلُه لَِيْعتلَي ظهَر الِحصاِن معها، وقْد حدَث هذا وْسَط سحابِة ذهوٍل  وصعَد الّسلالَم الصَّ

وصمٍت َغطَِّت المكاَن. اأّما حناُن فاأْجِهَشْت بالبكاِء، وهي ترى بدايَة انسجاِم كريٍم مَع َمْن حولَُه، وظلّْت 

هذِه الحادثُة ذكرى لْن تُْمحى تفاصيلُها من حياتِها. ثّم اأصبَح كريٌم بعَد ذلَك يمارُس الّرياضَة، بما فيها 

ركوُب الخيِل، والّسباحِة، ويلعُب الكرَة، ويزوُر اأماِكَن مختلَفًة، ويقَتِرُب مَن النّاِس دوَن خوٍف.
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حيَحِة فيما َياأْتي: جابِة الصَّ 1  نضُع دائَرًة حوَل رمِز ال�إ

ِتها مَع كريٍم؟ 1- ما الَّذي اقتَنَعْت بِه حناُن في بداَيِة َمَهمَّ

. ِه الطِّبيِّ اأ- في اأقواِل الجميِع في تْشخيِص حالَِتِه.  ب- فيما كُِتَب عنُه في َمَلفِّ  

ِنِه.   ج- فيما اأخبَرها بِه والُد كريٍم.         د- في تفكيِرها العميِق واإيمانِها بتَحسُّ

ْدَمُة الكبرى الَّتي حَدَثْت لحناَن والحاضريَن في المرَكِز؟ ٢- ما الصَّ

ب- تجاوُبُه بالمشِي مَع ممّرَضِتِه. ُن حالَِة كريٍم بسرَعٍة.       اأ- َتحسُّ  

ج- َرْفُعُه للَحَلَقِة ووضُعها حوَل نَْفسِه.  د- َتَغيُُّر موِقِف الوالِد المفاِجئ.   

٣- لماذا اأْجِهشْت حناُن بالبكاِء في نهايِة القّصِة؟

ب- ل�أنَّ كريماً لم يستجْب للمعالََجِة. اأ- لخوِفها مْن والِد كريٍم وتعنيِفِه.     

د- لوقوِعها عْن ظهِر الحصاِن.   ج- ل�نسجاِم كريٍم مَع مْن حولَُه.      

٢ ما الَّذي نقَرؤُه في ملامِح كريٍم؟  

ِتها مَع الطفِل؟ ٣ ما ال�أعماُل الَّتي قامت بها حناُن اأثناَء تاأدَيِة َمَهمَّ  

٤ متى كاَن كريٌم ُيصاُب بحالٍة مَن ال�ضطراِب والهيجاِن؟  

ُه في الحالَتْيِن؟ ٥ ماذا حدَث لكريٍم عنَدما لمَسْت الممّرضُة َكفَّ  

٦ كيَف تصرََّف كريٌم عنَدما صاَحْت حناُن طالبًة منُه المساَعَدَة؟

 الَفْهم وال�ستيعاب
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1  كريٌم لديِه َضْعٌف في الَمهاراِت ال�جتماِعيَِّة والتَّعاُمِل والتَّفاُعِل مَع ال�آخريَن، نَُدلُِّل على ذلَِك مْن 

ِة.  خلاِل سلوِكِه في الِقصَّ

٢  نوّضُح ال�أسلوَب الَّذي اتّبَعْتُه حناُن في ِعلاِجها لكريٍم.

٣  ما دل�لَُة كلِّ عبارٍة مّما َياأتي:

- ل� يستوِحُش لمكاٍن، ول� يستاأنُِس لرفيٍق.

- صبَّ عليِه جاَم غضِبِه.

- ُيطِلُق فيها الِعناَن لقدميِه اأْن تحّركا هذا الجسَد الثقيَل.

- اإنَّ َمْن يرَغُب في شيٍء وُيْخِلُص لُه، فاإنَّ العالََم كلَُّه سيطاِوُعُه لياأَذَن لُه في تحقيِق رْغَبِتِه.

ُح جماَل التَّصويِر فيما ياأْتي:  ٤   نوضِّ

- يعيُش كَمْن تاَهْت منه ذاكرتُه في زحاِم الحياِة.

- كاأنّما عاصفٌة تجتاُح كيانَُه، فتبعثُر اأوراَق روِحِه البيضاَء.

َد فجاأًة َوَتصلََّب. - فيْصِبُح كمعيِن ماٍء َتَجمَّ

راِع والُعقَدِة، نبّيُنُهما. ٥  يظهُر في النّصِّ عنصرا الصِّ

٦ نَختاُر الّسماِت الفنّيَة المتواِفَرَة في الِقّصِة مّما ياأتي:

موضوُع الحكايِة اإنسانيٌّ مستَمدٌّ مَن الواقِع. - 1

الّزماُن في الحكايِة غيُر ُمحّدٍد. - ٢

المكاُن محّدٌد ولُه علاقٌة بالشخصّيِة الرَّئيسِة.- ٣

جاَء الّسرُد في الحكايِة بصيغِة ضميِر المتكلِِّم. - ٤

 شخصّيُة كريٍم ناميٌة، وتدوُر حولَها ال�أحداُث.- ٥

الَحلُّ في الحكايِة جاَء مفاِجئاً، وغيَر ُمتوقٍَّع.- ٦

 المناقشة والتّحليل
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حيَحِة فيما َياأْتي: جابِة الصَّ 1  نضُع دائرًة حوَل رْمِز ال�إ

  ما ال�أسلوُب الغالُب على الكاتِب في الحكايِة؟- 1

أ الّسرُد المباِشُر.    	-

الحواُر.   	-أ

اأسلوُب الحكاَيِة.    	-أ

أ اأسلوُب المراَسَلِة.	-

    ٢- ما مجّرُد كلمِة )ِسنة( في قول الكاتب: "كاأنَّ حنان مْن ذهولِها في ِسَنٍة"؟

أ َسَنَن.	-

َسِنَه.	-أ

َسَنَو.	-أ

أ َوِسَن.	-

٢  نفّرُق في المعنى بيَن الكلماِت الَّتي تحتها خّط:

أ لم يسلْم مْن ويلاِت ال�حتلاِل في قُرانا المدّمرِة بشٌر، ول� شجٌر، ول� َحجرٌ.	-

)الفجر:٥(	-أ زبڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿرب.  
                           

ِه اأبى طالٍب.	-أ ِر َعمِّ ْج كان الّرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( يتيماً في ِح

 اللّغة وال�أسلوب

نشاط:

ُن اأسباَب التَوّحِد  ِد عنَد ال�أطفاِل، َتَتَضمَّ نتعاَوُن في تصميِم َمطويٍَّة عِن مرِض التَّوحُّ

ومظاهَرُه، واإرشاداٍت لكيفيَِّة التَّعاُمِل َمَع هؤل�ِء ال�أطفاِل، َونُوزُِّعها َعلى طلبِة َمْدَرَسِتنا.
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ضا ِبالَقضاِء الرِّ

 

العتاهيِة  ، واأبو  العباسيِّ القاسم، شاعٌر مَن العصِر  اإسماعيل بن  الَعتاهيِة )1٣٠-٢11هـ(  اأبو 

أنباِر في العراِق، وُوِصَف ِشْعُرُه بالماِء الجاري؛ لرقَِّة  لقٌب غلَب عليِه، هو ِمْن )عيِن التَّمِر( قرَب ال�

ْهِد والَمْدِح.   األفاِظِه ولطاَفِة َسْبِكِه، حتّى اأْعِجَب بِه الخلفاُء، اأجاَد في الزُّ

ْهِد والحكمِة، الَّذي تحّدَث فيِه عِن الّرضا بقضاِء اللِّه  وُيَصنَُّف نصُّ اأبي العتاهيِة اأنُّه مْن شعِر الزُّ

أمِل في الحياِة، والغفلِة عِن الموِت وحتميَِّتِه واآثاِرِه، مبّيناً اأنَّ الّسعادَة بالتّقوى. -تعالى- وطوِل ال�

بني يدي الّنّص



76

الَوحدُة  الّسادسة٦

ضا ِبالَقضاِء الرِّ
اأبو العتاهية

قُِضيـــا بمـــا  نَْرضـــى  اأْن  الّســـلاَمَة  اإنَّ 

كاِذَبـــٌة آمـــاُل  َوال� ياأُمـــُل  الَمـــْرُء 

وباكَيـــٍة َمْيـــٍت  علـــى  بـــاٍك  ُربَّ  يـــا 

َتـــُه اأحبَّ حينـــاً  نَعـــى  نـــاٍع  وُربَّ 

ِعْلمـــي بِاأنّـــي اأذوُق الَمـــوَت نغََّص لي

كـــم مـــْن اأٍخ َتغَتـــذي دوُد التّـــراِب بِِه

َيبلـــى َمـــَع الَمْيِت ِذْكـــُر الّذاكريـــَن لَُه

مـــْن ماَت ماَت رجـــاُء النّاِس منـــُه َفَولْـ

لَُيْزِعُجنـــي الّدنْيـــا  َعـــِن  الّرحيـــَل  اإنَّ 

َوَمـــْن ـــعيِد  للسَّ طوبـــى  للـــِه  الَحمـــُد 

كـــْم غاِفٍل َعْن ِحياِض المْوِت في لَعٍب

منقِطـــٍع         العيـــُن  تـــراُه  مـــا  وُمْنَقـــٍض 

ْذِن اللّـــِه َمـــن َرِضيـــا لََيْســـَلَمنَّ بـــاإ

آمـــاُل مـــا َبقيا والمـــرُء َتْصحُبـــُه ال�

لـــْم يلَبثا بعَد ذاَك الَمْيـــِت اأْن ُبِكيا

مـــا زاَل َيْنعى اإلى اأْن قيـــَل َقْد نُعيا

طيَب الَحياِة فمـــا َتْصفو الحياُة لِيا

َوكاَن َصّبـــاً بُحلـــِو الَعيـــِش ُمغَتِذيا

من غاَب غيبَة َمْن ل� ُيرَتجى نُســـيا

لَـــْوُه الَجفاَء َوَمـــن ل� ُيْرتجى ُجفيا

اإْن لم َيُكـــن رائِحاً بي كاَن ُمغَتِديا

لم ُيســـِعِد اللُّه بِالتّقوى فَقد َشـــِقيا

ُيمســـي َوُيْصبـــُح َركّاباً لِمـــا َهِويا 

مـــا كُلُّ شـــيٍء بـــدا اإلّ� لَيْنَقضيـــا

: عاِشٌق للحياِة. صبٌّ

َلِة. َجفاءُ: الُبعُد، وقطُع الصِّ ال

شقَي: َتِعَب.

حياض الموِت: حقيقُته.

َقٍض: ُمْنَتٍه. ْن ُم

اِعِر؟ 1 َمِن الّسعيُد في َنَظِر الشَّ

٢ ذكَر اأبو العتاهيِة اأنَّ الموَت يعكُِّر صفَو الحياِة، نبّيُن كيَف.

٣ ما الَّذي نّغَص على الّشاعِر طيَب حياتِِه؟

٤ هناَك اإشارٌة حتمّيٌة اإلى الَفناِء في الّدنيا، في اأيِّ بيٍت نجُد ذلَك؟

ِمـــــَن الحياِة ولكْن ُسنَُّة الّديِن  : اإنّا نَُعزيَك ل� اأنّا على ثَِقٍة    ٥ يقوُل الّشافعيُّ

ِتِه        ول� الُمَعّزي ولو عاشا اإلى حيِن                      فما الُمعّزى بباٍق بعَد َميِّ

أبياَت الَّتي َتتَِّفُق َوهذا الَمعنى.        نَْستخرُج ال�

 

 الَفْهم وال�ستيعاب



77

٦ الَوحدُة  الّسادسة

1  ما ال�سُم المشتقُّ الّدالُّ على صيغِة المبالََغِة في البيِت ال�آتي:

  كم غافٍل عن ِحياِض المْوِت في لَعٍب        ُيمسي َوُيْصبُح َركّاباً لِما َهِويا؟

٢ نُعرُب ما تحته خطٌّ فيما ياأتي:

آماُل ما َبقـيا- ١ آماُل كــــاِذَبٌة           والمــــــــرُء تصحُبُه ال� الَمْرُء ياأُمـــــــُل َوال�

اإنَّ الّرحيَل َعِن الّدنْيا لَُيْزِعُجني           اإْن لم َيُكن رائِحاً بي كاَن ُمغَتِديـا- ٢

 اللّغة وال�أسلوب

أبياِت؟  1  كيَف نظَر كلُّ شاعٍر اإلى الّسلامِة في هذه ال�

أ ة(	- ي اِه عت و ال ْذِن اللِّه َمن َرضــيــا        )اأب اإنَّ الّسلاَمَة اأْن نَْرضى بما قُِضيــــا    لََيْسَلَمنَّ باإ

ّي بن اأبي طالب(	-أ لامَة فيها َتْرُك ما فيــهــا   )عل نيا وقد َعِلَمْت    اأنَّ السَّ  والنَّفُس َتْكَلُف بالدُّ

أ لامَة من َسلمى وجاَرتِهـــا     اأْن ل� َتُمرَّ بواديها على حــاِل     )ابن اأبي كانون(	- اإنَّ السَّ

آتي: ٢  نُوّضُح جماَل التَّصويِر في البيِت ال�

      مْن ماَت ماَت رجاُء النّاِس منُه َفَولْــ    لَْوُه الَجفاَء َوَمن ل� ُيْرتجى ُجفيا

٣  يظهُر في القصيدِة اأّن التّقوى مفتاُح الّسعادِة، نبّيُن ذلَك. 

نيا، ما العبرُة  ماً في الدُّ نساَن في القبِر بعَد اأْن كاَن ُمَنعَّ ٤  اأشاَر الّشاعُر اإلى اأنَّ الّدوَد ياأكُُل ال�إ

في ذلك؟ 

 المناقشة والتّحليل
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النحو

الفاعُل
المجموعة

 

ال�أولى

أ اُن وشعرْت اأّن ال�أموَر ستكوُن بخيٍر.	- اطماأنَّْت حن

ٌم عندها طويلاً.	-أ ر كري تسمَّ

ِك اأنَُّه سريُع الغضِب فلا تقَتربـي منُه.	-أ  اأعلمُت

أ فقد شبََّك اأصابَِعُه باأصابِِعها، وساَر معها اإلى القاعِة ال�أخرى. 	-

المجموعة
 

الثّانية  

أ اأهدْت َسلمى ليلى كتاباً تعبيراً عن محبَِّتها لها.	-

ٍد(	-أ ُن محّم ُم ب راهي َك في َكْرٍب فلبَّْيَت دعوتي     ولْم تعَترْضني، اإْذ دعوُت، المعاِذُر    )اإب  دعوتُ

 

ُنالِحُظ 
اأفعاٌل مبنيٌَّة للمعلوِم،  اإليها  اأْسِنَد  اأسماٌء  اأنّها  ال�أولى نجُد  الملّونََة في المجموعِة  تاأّملنا الكلماِت  اإذا 

ويكّوُن الفاعُل مَع الفعِل الّسابِق لُه جملًة تسّمى الجملَة الفعلّيَة، وجاَء الفاعُل على صوٍر منها: ال�سُم 

مثَل:  المتَّصُل،  والّضميُر  ُة،  الّضمَّ اأصلّيٍة هي  بعلاَمٍة  مرفوعٌة  مثَل: )حنان، كريم(، وهي  الّصريُح، 

)التّاء، والياء(، والّضميُر المستتُر في الجملِة ال�أخيرِة، وكلُّها ضمائُر مبنيٌَّة في محِل رفِع فاعٍل.

ونلاحُظ في المجموعِة الثّانيِة اأّن كّلاً مَن الفاعِل والمفعوِل بِه في المثال )اأ( اسم مقصور، لم تظهْر 

عراِب عليهما؛ فيصُعُب تمييُز الفاعِل مَن المفعوِل بِه؛ لتعّذِر ظهوِر الحركِة على كلٍّ منهما،  علامُة ال�إ
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متّصلاً، وفي هذين الموضعين  فهي مقّدرة. وفي المثاِل )ب( جاَء الفاعُل في صدِر البيِت ضميراً 

ُم الفاعُل على المفعوِل بِه وجوباً. يتقدَّ

 نستنتج:  

 ياأتي الفاِعُل على ُصَوٍر منها: 1- 

أ -	 . ال�سُم الّصريُح، مثَل: استعدَّ الجنديُّ لُمناَزلَِة العدوِّ

أمُّ الواعَيُة 	-أ ُت البقاَء في القدِس، والّضميُر المستتُر، مثل: ال� ْب الَضميُر: المتّصل، مثَل: اأحب

تبني ُمجَتمعاً راقياً.

ُيْسَبُق الفاعُل بفعٍل مبنيٍّ للمعلوِم، ويكوُن متقّدماً وجوباً على المفعوِل بِه في حال�ٍت منها:- ٢

أ عراِب، وليَس هناَك 	- اإذا كاَن كلٌّ من الفاعِل والمفعوِل بِه مّما ل� تظهُر عليِهما علامُة ال�إ

قرينٌة تمّيُز اأحَدهما عن ال�آخِر، مثَل: استقبَل اأبي صديقي.

اإذا كاَن الفاعُل ضميراً متّصلاً، والمفعوُل بِه اسماً ظاهراً، مثَل: نظّْمُت ملفَّ اإنجازي.	-أ

  مناذُج إعرابّيٌة 
و تمام(- 1 )اأب اُء   ي ـ َح ـ نْيا اإذا َذَهَب ال  فلا واأبيِك ما في الَعْيِش َخـْيٌر    ول� الدُّ

  الَحياُء: فاعٌل مرفوٌع، وعلامُة رفعِه الّضّمُة الظّاهَرُة.

ّبي(- ٢ ن مت ا اإلى اأرواِحنا ُسُبلا     )ال اي من  لول� مفارقُة ال�أحباِب ما وجَدْت   لها ال

َرُة.   المنايا: فاعٌل مرفوٌع، وعلامُة رفِعِه الّضّمُة المقدَّ

ماِن مشهوٌد لهما بالراأِي والّصلاِح.- ٣ اأجمَع على هذِه المساألِة عال

أنُّه ُمثنّى. ألُف؛ ل�  عالماِن: فاعٌل مرفوٌع، وعلامُة رفِعِه ال�
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الّتدريبات

 الّتدريُب األّوُل: 

1 نَُعيُِّن الفاعَل فيما ياأتي، مبّينيَن صوَرَتُه:

أقــداُر      اإنَّ العظيــــَم اإذا الّرزايا اأحَدَقْت    وَتجّهــَمْت مْن حـولِــِه ال�

عصاُر      وتكالََبْت ِمَحُن الّزماِن واأطَبَقْت    شتّى الخطوِب وزمَجَر ال�إ

روِب ِعثــاُر      يبـــــقى عظيماً ل� تليـــُن قنـاتُُه     مهمـا َتبّدى في الدُّ

ـِْرَب اأهلُها اأبـــــراُر      َهَجَر الّدياَر دياَر مكَّة قـــاِصداً     بطحــــــاَء َيثــ

َلسطين(  و بكر/ ِف رازق اأب أذاُن ورّجعْتـــــُه ِقفــــاُر  )عبد ال     شـاَد الّرسوُل برْحِب يثِرَب مسجـداً     وعـــلا ال�

بـــــــــوا رِّ َفارَحموا        َواإِْن َسرَّكُم َهذا الَعذاُب َفَعذِّ ٢  َفاإِْن ساَءكُم ما بي ِمَن الضُّ

رّي( حت ُب ْل َدل�لَها        َفُكلُّ َصديٍق َسوَف َيرضى َوَيغَضُب     )ال      َوَقد قاَل لي نـــــــــاٌس َتَحمَّ

٣  وطني جريٌح خلـــــَف قضباِن الِحصـــاْر

           في كلِّ يوٍم يسُقُط الَعَشراُت من اأطفالِنا

ماْر            فاإلى متى هذا الدَّ

ْت ضمائُركُم ما هزَّكُم هذا النِّداْء           جفَّ

عراقّي( )كريم ال       هذا النداُء رَقْت له حتّى ملائكُة الّسماْء.      

 الّتدريُب الّثاني: 

آتيَة: اأ  نَُثنّي، ونَْجَمُع الجملَة ال�

     يدرُس المهندُس ُمخطََّط الَمْشروِع قبَل اأْن يبداأ بتنفيِذِه.

ب نَْكُتُب ِفْقَرًة مْن سطرين تشَتِمُل على خمِس ُجَمٍل فعليٍَّة قصيَرٍة.
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 الّتدريُب الّثالُث: 

ِم الفاعِل على المفعوِل بِه وجوبًا فيما ياأتي: نبّيُن سبَب تقدُّ

)ولّ�دة بنت المستكفي( نّي راأيُت اللّيَل اأكَتَم للّسرِّ     1 َتَرقَّْب اإذا َجنَّ الظَّلاُم زيارتي   فــــاإ

٢ ما عرفُت َمْثَلَبًة  في صديٍق لي تحُجُبُه عنّي.

نجاِز. ٣ دعا مصطفى عيسى اإلى حفِل نجاِحِه في امتحاِن ال�إ

 الّتدريُب الّرابع: 

 نعرُب ما َتحَتُه َخطٌّ فيما ياأتي:

)المؤمنون:1( 1  قاَل تعالى: زب ٱ  ٻ  ٻرب.  

ماُء على الَبْحِر اأعظَم مّما هي، كما لو كنَت َتْنُظُر اإليها من سماٍء اأخرى ل� مَن  ٢  "تبدو لَك السَّ

رافعي( ال�أرِض".                                                      )مصطفى صادق ال

ي( ّب ن مت )ال ُم   أَم � اً َقد َبرى َجَسدي       َوَتدَّعي ُحبَّ َسيِف الَدولَِة ال ّب ُم ُح تِّ ٣  ما لي اأَك

عاقَة  بداِع، وال�آخر يرى اأّن ال�إ عاقَة َتُحدُّ من ال�إ  نكتُب حواراً بين شخصيِن، اأحدهما يرى اأّن ال�إ

بداِع. دافٌع للتّميُِّز وال�إ

   الّتعبيـر     

نشاط:

ُن اأسباَب التَوّحِد  ِد عنَد ال�أطفاِل، َتَتَضمَّ نتعاَوُن في تصميِم َمطويٍَّة عِن مرِض التَّوحُّ

ومظاهَرُه، واإرشاداٍت لكيفيَِّة التَّعاُمِل َمَع هؤل�ِء ال�أطفاِل، َونُوزُِّعها َعلى طلبِة َمْدَرَسِتنا.
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اأَمَرني َخليلي
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اأَمَرني َخليلي
وتبني  كراَمَتها،  وتحفُظ  أّمِة،  ال� هيبَة  تصوُن  الُخلُقّية  والّضوابُط  الِقَيُم   

أنبياُء -عليهم الّسلام- جميُعُهْم  نساَن متوازناً، وتضُعُه على طريِق ال�ستقامِة، وال� ال�إ

َحَملوا لواَء هِذِه الّرسالِة. 

       وفي هِذِه ال�أحاديِث اأكَّد النبيُّ محّمٌد -صلّى اللّه عليه وسلّم- على حرمِة 

رشاِد.  باِط في سبيِل اللِّه، وُحْسِن الُخلُِق، والنُّصِح، وال�إ دِم المسلِم، وفضِل الرِّ

)1( 
نْيا  ( اأنَُّه قاَل: "لََزواُل الدُّ َعْن َعْبِد اللِّه ْبِن ُعَمَر -َرِضَي اللُّه َعْنُهما- َعِن النَِّبيِّ )

اأْهَوُن ِعْنَد اللِّه ِمْن َدِم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم".
)رواه النَّسائّي وابن ماجه والتِّرِمِذّي(     

)٢( 
( قاَل: "ِرباُط َيْوٍم في  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد -َرِضَي اللُّه َعْنُهما- اأّن َرسوَل اللِّه )
ِمَن  َخْيٌر  الَجنِّة  ِمَن  اأَحِدكُْم  َوَمْوِضُع َسْوِط  َعَلْيها،  َوما  نْيا  الدُّ ِمَن  َخْيٌر  اللِّه  َسبيِل 
نْيا َوما  ْوَحُة َيروُحها الَعْبُد في َسبيِل اللِّه اأِو الَغْدَوُة َخْيٌر ِمَن الدُّ نْيا َوما َعَلْيها، َوالرَّ الدُّ

َعَلْيها".
)متّفق عليه(   

)٣( 
( قاَل: "َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم اللُّه َتعالى  َعْن اأبي ُهَرْيَرَة -َرِضَي اللُّه َعْنُه- َعِن النَِّبيِّ )
في ِظلِِّه َيْوَم ل� ِظلَّ اإِلّ� ِظلُُّه: اإِماٌم َعْدٌل، َوشابٌّ نََشاأ في ِعباَدِة اللِّه، َوَرُجٌل َقْلُبُه 
ُمَعلٌَّق في الَمساِجِد، َوَرُجلاِن َتحابّا في اللِّه، اْجَتَمعا َعَلْيِه، َوَتَفرَّقا َعَلْيِه، َوَرُجٌل 
َق بَِصَدَقٍة،  َدَعْتُه اْمَراأٌة ذاُت َمْنِصٍب َوَجماٍل، َفقاَل: اإِنّي اأخاُف اللَّه، َوَرُجٌل َتَصدَّ
َففاَضْت  اللَّه خالِياً،  َذَكَر  َوَرُجٌل  َيميُنُه،  تُْنِفُق  ما  َتْعَلَم ِشمالُُه  ل�  َحتّى  َفاأْخفاها؛ 

َعْيناُه".
)صحيح البخارّي(

)٤( 

اإِلَيَّ  اأَحبُِّكْم  ِمْن  "اإِنَّ  قاَل:   ) ( اللِّه  َرسوَل  اأنَّ  َعْنُه-  اللُّه  -َرِضَي  َجابٍِر  َعْن 

َواأْقَربُِكْم ِمنّي َمْجِلساً َيْوَم الِْقياَمِة اأحاِسَنُكْم اأْخلاقاً، َواإِنَّ اأْبَغَضُكْم اإِلَيَّ َواأْبَعَدكُْم ِمنّي 

قوَن َوالُْمَتَفْيِهقوَن"، قالوا: يا َرسوَل اللّه! َقْد َعِلْمنا  َيْوَم الِْقياَمِة الثَّْرثاروَن َوالُْمَتَشدِّ

قوَن، َفما الُْمَتَفْيِهقوَن؟ قال: )الُْمَتَكبِّروَن(. الثَّْرثاُروَن َوالُْمَتَشدِّ
)رواه التّرمذّي(    

اأداة  وهو  وِسياط،  اأسواط  مفرد  سوط: 
ُيجلد بها. 

وحة: الّسير اآخر النهار. الرَّ

الَغدوة: الّسير اأّول النهار اإلى الزوال.

خاليًا: وحده.

الثَّْرثاُر: َكثيُر الَْكلاِم تَكلُّفاً.

ُق: الّذي َيَتطاَوُل َعلى النّاِس في  اْلُمَتَشدِّ

الَْكلاِم. 
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)٥( 

نُوِّ ِمْنُهْم، واأَمَرني اأْن اأنُْظَر اإلى  ( بَِسْبٍع: اأَمَرني بُِحبِّ الَمساكيِن، والدُّ َعْن اأبي ذرٍّ -َرِضَي اللُّه َعْنُه- قال: "اأَمَرني َخليلي )

َمْن ُهَو دوني، ول� اأنْظَر اإلى َمْن ُهَو َفوقي، واأَمَرني اأْن اأِصَل الرَِّحَم واإْن اأْدَبَرْت، واأَمَرني األّ� اأساأَل اأَحداً شيئاً، واأَمَرني اأْن اأقوَل 

نَّها َكْنٌز  بالحقِّ واإْن كان ُمّراً، واأَمَرني األّ� اأخاَف في اللِّه لَْوَمَة ل�ئٍِم، واأَمَرني اأْن اأْكِثَر ِمْن َقْوِل: "ل� َحْوَل ول� قّوَة اإلّ� باللِّه"، فاإ

ِمْن كُنوزِ الَجنَِّة".
)رواه اأحمد(

 الفهم وال�ستيعاب: 

اإشارة )×( اأمام العبارة غير الّصحيحة فيما ياأتي:  1- نضع اإشارة )⎷( اأمام العبارة الّصحيحة، و

)        ( اأ- عبارة: "واإْن اأْدَبَرْت" تعني: واإن قاطعك اأقاربك.      
)        ( أّول تعظيم حرمة دماء المسلمين.      ب- ُيفهم من الحديث ال�
)        ( ج- المقصود بكلمة )الّرباط( في الحديث الثّاني هو حراسة حدود البلاد.    

2- ما فضل الّرباط في سبيل الله؟

3- نعّدُد الّسبعة الَّذيَن ُيظلّهم الله في ظلّه، كما يشير الحديث الثّالث.

نسان جزاًء لُحسن الخلق. 4- نبّين النّعيم الّذي يحظى به ال�إ

5- في الحديث الّرابع دعوة اإلى ضبط اللّسان، نحّدد العبارة التي تدّل على ذلك.

( صاحبه اأبا ذّر. ٦- نعّدد اأربعة من ال�أوامر التي اأمر بها الرّسول )

( طلبه من اأبي ذّر -رضي الله عنه- اأن يكثر من قول: ل� حول ول� قوّة اإلّ� بالله؟ 7- ِبَم علّل رسول اللّه )

 المناقشة والتّحليل: 

1- لَِم كان المتشّدق والمتفيهق اأبعد النّاس عن رسول اللّه؟

يجابّية للّصدقة على الفرد والمجتمع. 2- نوّضح ال�آثار ال�إ

3- نوّضح الّصورتين الفنّّيتين فيما ياأتي:

اأ - َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق في الَْمساِجد.
ب- واأمرني اأن اأقول بالحّق واإْن كان ُمّراً.
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4- التزام المسلمين بمضمون الحديث ال�أّول رادٌع عن ال�قتتال الداخلّي، نوّضح ذلك.

نيا وما عليها، نعلّل ذلك. وحة اأو الَغدوة في سبيل الله خيٌر من الدُّ 5- الرَّ

نيا وما عليها(، نوّضح دل�لة التَّكرار. ٦- في الحديث الثّاني تكرّرت عبارة: )خير من الدُّ

7- ما دل�لة كّل مّما ياأتي: 
نيا وما عليها. اأ- موضع سوط اأحدكم من الجنّة خير من الدُّ

ب- ول� اأنظر اإلى َمْن هم فوقي.

 اللّغة وال�أسلوب: 

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: 1- نضع دائرة حول رمز ال�إ
1- ماذا يفيد حرف الجّر )من( في عبارة: "ِمْن اأحّبكم" في الحديث الّرابع؟

د- السببّية. لصاق.    ج- ال�إ ب- ال�ستعلاء.    اأ- التبعيض.   

٢- ما المعنى الّصرفّي لكلمة )َمجِلس( في الحديث الّرابع؟
د- اسم هيئة. ج- اسم مكان.    ب- مصدر ميمّي.   اأ- اسم مفعول.   

٣- ما نوع الفاء ال�أولى في )َفاأْخفاَها( في الحديث الثّالث؟
د- زائدة للتّوكيد. ج- عاطفة.    ب- سببّية.    اأ- استئنافّية.  

٤- ما مفرد كلمة )اأحاسنكم(؟
د- ُحسنى. ج- حسنة.    ب- َحَسن.    اأ- اأحسن.   

2- ورد في الحديث ال�أّول اسم تفضيل، نستخرجه.

3- نستخرج من الحديث الخامس ما ياأتي:

ج- جمع تكسير. ب- مقابلة.    اأ- اسم فاعل.   
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النحو

امَلفعوُل ِبه
 َنْقَرُأ: 

المجموعة
 

ال�أولى

وَب َجميعاً". ذُّن 1  قال رسوُل اللِّه )ملسو هيلع هللا ىلص( فيما يرويِه عْن ربِِّه: "واأنا اأْغِفُر ال

َّ كانَْت لَُه َصَدَقٌة". اً...اإِل� رْس ٢  قال رسوُل اللِّه )ملسو هيلع هللا ىلص(: " ل�َ َيْغِرُس ُمْسِلٌم َغ

٣  قال رسوُل اللِّه )ملسو هيلع هللا ىلص(: "اإِنَُّكْم لَْن َتْبلُغوا َضرّي َفَتُضّروني".

المجموعة
 

الثّانية  

ُه". َت األَ ْس لَّ اإِنْساٍن َم 1 قاَل رسوُل اللّه )ملسو هيلع هللا ىلص(: " َفاأْعَطْيُت كُ

رَّماً". )رواه مسلم( َح ٢ قاَل رسوُل اللّه )ملسو هيلع هللا ىلص(: "يا ِعبادي اإِنّي َحرَّْمُت الظُّْلَم َعَلى نَْفسي، َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُم

٣ قاَل َتعالى: زبک   ک   کرب                              )الضحى:7(
                                      

 
المجموعة

 

الثّالثة

قراآنَ. 1 حفَظ اأحمُد ال

قراآَن اأحمُد. ٢ حفَظ ال

٣ سرني قدوُمك اإلى فرِحنا.

�أرَض اأصحاُبها.  ٤ يحبُّ ال
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ُنالِحُظ :

الفاعِل،  فعُل  وقَع عليها  اأسماٌء  اأنها  ال�أولى، وجدنا  المجموعِة  اأمثلِة  في  تحَتُه خطوٌط  ما  لنا  تاأمَّ اإذا 

أمثلِة، وهذه ال�أسماُء الَّتي  فالذنوُب وقَع عليها المغفرُة، والغرُس وقَع عليه الغراسُة، وهكذا ُيقاُل مَع بقيِة ال�

وقَع عليها فعُل الفاعِل تُسّمى المفعوَل به.

ًة اأخرى، وجدنا اأنها اإما اأسماٌء ظاهرٌة، مثل: )الذنوب، غرساً،  واإذا دقَّقنا النظَر في هذِه المفاعيِل مرَّ

ضّري(، اأو ضميراً متَّصلاً، مثل الياِء في )فتنصروني(.

ًة اأخرى وجدنا اأنَّ المفعوَل به في كلٍّ من )الذنوب، غرساً، ضّري( منصوٌب،  أمثلِة مرَّ واإذا نظْرنا اإلى ال�

رًة في ضّري(، والفتحُة هي علامُة النصِب ال�أصلّيُة.  وعلامُة نصِبه الفتحُة )ظاهرًة في الذنوب وغرساً، ومقدَّ

أوِل نصَب  واإذا انتقلنا اإلى اأمثلِة المجموعِة الثانيِة وجْدنا اأنَّ الفعَل فيها نصَب مفعولين، ففي المثاِل ال�

أفعاُل:  الفعُل )اأعطى( مفعولين )كل، مساألته(، وهذان المفعول�ن ل� يمكُن اأْن يكونا مبتداأً وخبراً، ومثلُه ال�

َمَنح، وَوَهب، وَكسا، وَتسّمى اأفعاَل المنِح والَعطاء. اأّما في المثاِل الثاني فقْد نصَب الفعُل )جعل( مفعولين 

)الهاء في جعلته، ومحّرماً(، ولكنَّ المفعولين ُهنا اأصلهما مبتداأٌ وخبٌر، اإذ نستطيُع اأْن نقوَل: هو محرٌَّم، 

)َوَجد(  الفعُل  نَصَب  ال�أخيِر  المثاِل  وفي  الّصيرورِة.  اأفعاَل  وتُسّمى  وَحّول،  وَرّد،  َصّير،  أفعاُل:  ال� ومثلُه 

أفعاُل: َظّن،  مفعولين )الكاف في وجدك، وضالّ�ً(، وهذان المفعول�ن اأيضاً اأصلهما مبتداأٌ وخبٌر، ومثلُه ال�

، َفَلْو قاَل قائٌل:  أنَّها تُدرُك عن طريِق القلِب ل� الحواسِّ وَحِسب، وَزَعم، واألفى، وتُسّمى اأفعاَل القلوِب؛ ل�

أفعاِل البصريَِّة؛ لذا َينصُب  راأيُت الشمَس طالعًة، فاإنَّ الرؤيَة تمَّت بالعيِن، وبالتّالي فاإنَّ الفعَل )راأى( من ال�

مفعول�ً واحداً )الشمس(، وتُعرب )طالعًة( حال�ً، ولْو قاَل: راأيُت المساألَة سهلًة، فاإنَّ الرؤيَة تمَّت عن طريِق 

القلِب والعقِل، وبالتالي فاإنَّ الفعَل من اأفعاِل القلوِب، وَينصُب مفعولين )المساألَة، سهلًة(.

اأمثلِة المجموعِة الثالثِة وجْدنا اأنَّ ترتيَب الجملِة في المثاِل  واإذا دقَّقنا النظَر في المثالين )1-٢( من 

َم المفعوُل به على  أوِل: الفعُل، فالفاعُل، فالمفعوُل به، وهذا هو ال�أصُل، اأّما في المثاِل الثاني فقْد تقدَّ ال�

م  أمثلِة )٣-٥( وجْدنا اأنَّ المفعوَل بِه قد تقدَّ يَِّة، وهذا التقّدُم جائٌز، واإذا نظْرنا اإلى ال� الفاعِل؛ بسبِب ال�أهمِّ

على الفاعِل، اإذ جاَء المفعوُل به ضميراً والفاعُل اسماً ظاهراً في المثاِل الثالِث، اأّما في المثاِل الرابِع فقْد 

ر، فلا نستطيُع اأن نقوَل:  اتَّصَل بالفاعِل ضميٌر يعوُد على المفعوِل به؛ اإْذ ل� يجوُز اأن يعوَد الضميُر على ُمتاأخِّ

ر.  أنَّ الضميَر سيعوُد على الُمتاأخِّ ُيحبُّ اأصحاُبها ال�أرَض، ل�
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 نستنتج:  

المفعوُل به: ما وَقَع عليه فعُل الفاعِل، وحكُمه النصب، مثل: ساعدت اأبي في بناِء المنزِل.- 1

المفعوُل به اإّما اأْن يكوَن اسماً ظاهراً، كما في قولنا: حمَل الفدائيُّ السلاَح، اأو يكون ضميراً - ٢

آثاِر. متصلاً، كما في قولنا: راأيُتَك في متحِف ال�

رَ، وقد َينصُب مفعولين، مثل: وجْدنا - ٣ َينصُب الفعُل المتعّدي مفعول�ً واحداً، مثل: سمعُت الخب

َر صحيحاً. الخب

أفعاُل الَّتي تنصُب مفعولين تُقسم اإلى:- ٤ ال�

َوَجَد، 	  َراأى،  َعِلَم،   ، )َظنَّ القلوِب  اأفعاِل  مثَل  وخبٌر،  مبتداأٌ  اأصلُهما  مفعولين  تنصُب  اأفعاٍل 

َل، َتَرَك(. ، َحوَّ َحِسَب، َزَعَم(، واأفعاِل الصيرورِة )َصيََّر، َردَّ

اأعطى، 	  المنِح والعطاِء )َمَنَح،  اأفعاِل  وخبراً، مثَل  اأصلُهما مبتداأً  ليَس  اأفعاٍل تنصُب مفعولين 

َوَهَب، َكسا(، واأفعاِل المنِع )َحَرَم، َمَنَع، َسَلَب(.

ُم المفعوِل به على الفاعِل ُوجوباً في حال�ٍت، منها:- ٥ يتقدَّ

اإذا كاَن المفعوُل به ضميراً ُمتَّصلاً، والفاعُل اسماً صريحاً؛ مثل: َوَصلني كتاُبك. 	 

اإذا اتَّصَل بالفاعِل ضميٌر يعوُد على المفعوِل به؛ مثل: زبۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھرب. 	 
قرة: 1٢٤( ب )ال

َم المفعوِل به على الفاعِل؛ بسبب ال�أهمية، اأو بسبب توفّر قرينة المعنى.- ٦ يجوز اأن يتقدَّ
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الّتدريبات

ُل:   الّتدريُب األوَّ

اإشارَة )×( اأماَم العباَرِة غيِر الّصحيحِة فيما ياأتي: حيحِة، و ( اأماَم العبارِة الصَّ َنَضُع اإشارَة )

أفعاِل الَّتي تنصُب مفعولَين اأصلُهما مبتداأٌ وخبٌر.- 1 الفعُل )منَح( من ال�

المفعوُل به في قولِه -َتعالى- على لساِن اإخوِة يوسَف: "اقُتلوا يوسَف" هو الضميُر المتَّصُل )الواو(.- ٢

في جملة )َحَسَب التاجُر اأرباَحه( نصَب الفعُل مفعول�ً واحداً.- ٣

ألُف من علاماِت نصِب المفعوِل بِه ال�أصليَِّة.- ٤ ال�

يمكُن اأْن يكوَن المفعوُل بِه ضميراً ُمستتراً.- ٥

 الّتدريُب الّثاني: 

نُعيُِّن المفعوَل به لكلِّ فعٍل تحَته خطٌّ فيما ياأتي:

ْرت 1 يا طيَر البرِق َتاأخَّ

َق باَب العمِر َورائي نّي اأوشُك اأْن اأغل       فاإ

أياِم ِحذائي َع من وسِخ ال�       اأوشُك اأْن اأخل

ّواب( ن       يا لَلوحشِة اْسَمع                )مظفر ال

ول� تضيقنَّ في َخطٍب اإذا نابــــا  تَك نائبٌة   اب ٢ ل� َتجزعنَّ اإذا ن

ُح بالتَّيســـــيـــر اأبوابــــا                )ابن معصوم المدني( ـ ـ ت ف َّ وي غلق اللُّه باباً دوَن قارعٍة     اإل�      ما ُي
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ُكْم ُبــــروُق المنـى ٣  َفُقْل لليهوِد واأشيـــــاِعهـــم       لقـــد خدعْت

ُم        بـــــلاداً لَُه ل� بـــــــلاداً لنـــــــا اُه ـ      األ� لَيَت )بلفوَر( اأعطـ

و ماضي( ا اأب ي ل )اإي      )فلندُن( اأْرَحُب من قُدِســنا       واأنتــــْم اأَحـــــبُّ اإلى )لَندنا(    

، اأكلُت الحنظَل، وذقُت الصبَر، فلم اأَر اأمرَّ من الفقِر؛ فاإن افتقرَت   ٤ من وصايا لقماَن: يا ُبنيَّ

�إبشيهي( )المستطرف: ال      فلا تحّدْث به الناَس، ولكن اساأِل اللَّه الفضَل.  

ُم جســــدي          لســاَل منـــــــــــــُه عناقيــــــٌد وتُفـّــــاُح ُت ٥  اأنـا الدمشقيُّ لــو شرّح

ُم في دمي اأصواَت من راحـــوا ُت م شرايينــي بُمــْدَيتــِكـُــم          سمع ُت       ولـــو فتحـ

اني( ب زار ق      زراعُة القلِب تشفي بعَض من عشقوا          وما لقلـبــــــي -اإذا اأحببـــــُت- جـــّراُح )ن

٦  قد كنـــُت موثوقاً اإليـــــِك              من الَّتي قطعْت َوثاقي؟

دُت القرَب منِك              اأمرَّ من سهـــِر الفــــــراِق لّما وجـ

رُت حزَن البعــِد عنـــِك              على مـــراراِت التّلاقــــي اآث

وبدوِن تـــوديٍع ذهبــــــــُت              كما اأتيـُت بلا اتِّفــــــاِق

ردوني( ب ه ال لّ )عبد ال ُت بيَتك والطريـــــَق           نسيُت رائــــحَة الّزقـــاِق    ونسي

7 واإذا لم يجدوا شيئاً اأَصّروا:

هذه البنت الصغـيرْة

ُولَِدت في الُقـــدِس

والمولوُد في الُقدِس

َسُيضحي قُْنُبلـــــْة                    )راشد حسين(

٨  قد كاَن بُِوْسعي

َع الّدمَع ل ت       اأن اأب

     واأن اأتاأقلَم مثَل جميِع المسجوناْت                         )سعاد الصباح(



91

٧ الَوحدُة  الّسابعة

 الّتدريُب الّثالث: 

ِم المفعوِل بِه على الفاعِل وجوبًا فيما َياأْتي: نَُبيُِّن َسَبَب َتَقدُّ

)كمال ناصر( 1  اأتاني كتاُبــِك يا اأخـــــَت روحــــي     فصاَفحـــُت روَحِك فوَق الِكتــاب    

بحتري( )ال من الُحسِن حتّى كاَد اأْن يتكلّما    ٢  اأتاَك الربيُع الطّلُق يختاُل ضاحكـاً   

٣  يحمي القدَس ُمرابطوها.

 الّتدريُب الّرابُع: 

 نُعرُب ما تحَته خطٌّ فيما ياأتي:

ر( ا          )جري لان ـ ـ ـ ـ ت ـََوٌر    قتْلَننــــــا ثُمَّ لــــم ُيحييـــــن َق 1 اإِنَّ العيوَن الَّتي في َطْرِفها ح

و فراس الحمدانّي( اَء لْم يغلها المهُر      )اأب ٢ َتهوُن َعَلْينا في الَمعالي نُُفوُسنا    ومْن خطَب الحسن

يَن. ٣ يكافُئ اللُّه  -تعالى- المحسن

ًة ِمن قوِل الّشاعِر:   نكتُب مقالًة ُمستمدَّ

ِم النَّْفَس بال�أخلاِق َتْسَتِقِم          )اأحمد شوقي( صلاُح اأمِرَك للاأخلاِق َمْرِجُعُه         َفَقوِّ

   الّتعبيـر     

نشاط:

نَجمُع ال�أحاديَث النّبويَّة الّتي تدعو اإلى التّحلّي بال�أخلاِق الحميدة.
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تكنولوجيا الّزراعِة

الحياِة  قطاعاِت  لتشمَل  واأساليبها،  باأدواتِها  التّكنولوجيا  فيها  تُوظَّف  الَّتي  الّدائرُة  اتّسعِت 

جميَعها، والّزراعُة اليوَم بقسميها: النّباتّي، والحيوانّي اكتست حلَّة التّجديِد والتّطويِر، المزيّنَة باألواِن 

آل�ِت الحديثِة؛ فجاَء الُمْنَتُج الّزراعيُّ موصوفاً بالجوَدِة العاليِة، والكمّيِة الوفيَرِة، الَّتي تحّقُق  التّقنّياِت وال�

اأمناً غذائّياً، واقتصاداً مزَدِهراً.

والمقالُة الَّتي بيَن اأيدينا تتناوُل هذا التّطّوَر التّكنولوجيَّ المتقّدَم في قطاِع الّزراعِة الَّذي يعدُّ اأساَس 

استقراِر الّدوِل والمجتمعاِت، سواٌء اأكاَن بما توفُّرُه من اآفاٍق ممتّدٍة ل�ستثماِر الموارِد، اأْم بما تستعملُُه 

من اآل�ٍت واأدواٍت، اأْم بتحسيِن اأصناِف النّباِت والحيواِن، اأْم بال�أسقِف والمباني المستثمَرِة الجميلِة. 

راعِة  آماُل بمستقبِل الزِّ وِفَلسطيُن غنّيٌة بتربِتها الِخْصَبِة، وتنّوِع بيئاتِها في سهولِها وجبالِها وغوِرها، وال�

واعدٌة رغَم كلِّ التّحّدياِت الَّتي تواِجُهها.

بني يدي الّنّص

الَوحدُة الّثامنة 8
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تكنولوجيا الّزراعِة         
)المؤلفون(

گ   گ   گ   گ   ک   ک    ک      ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   زبڈ   اَل:  ق ْن  َم حاَن  ْب ُس

 
ٌج: مفردها ُمهجة، وهي خيرات  َه ُم

ال�أرض.

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں رب. )يس: ٣٣-٣٤(
فالّزراعُة استغلاٌل لُِمَهِج ال�أرِض، واغتناٌم لما تجوُد بِه من ثرواٍت، 

واإدراٌك لقيمِة التّراِب وال�أوطاِن. ول� َتْنَتِظُم اأموُر الحياِة اإلّ� بالعمِل، 

ول� تتمُّ مقاصُد العيِش اإلّ� بالزراَعِة، فهَي مَن المهِن ال�أصيلِة كالّصناعِة والتّجاَرِة الّلازَمِة ل�ْستقراِر الحياِة 

َوِل. فقد قيَل قديماً: "الِفلاَحُة هي الُعمراُن، وِمْنها الَعْيُش كلُُّه  ِم الدُّ نسانّيِة، وازدهاِر الحضاراِت، وتقدُّ ال�إ

لاُح ُجلُُّه")1(. والصَّ

والتّكنولوجيا الحديثُة اليوَم ساعدْت في تمكيِن هذا القطاِع وازدهاِرِه، وتحصيِل كامِل المنفعِة منُه، 

مًة في مجاِل التّخطيِط، والتّنفيِذ، والمتابعِة، والتّسويِق. وبفضِل  نساَن وسائَل تِْقنّيًة ُمَتَقدِّ فهَي تمنُح ال�إ

أمُر مجّرَد تلبيٍة ل�حتياجاِت الغذاِء بزراعِة نباتاٍت،  اأدواتِها واأساليِبها انتقلِت الّزراعُة نقلًة نوعّيًة، فلم يعِد ال�

اأو بتربيِة حيواناٍت، بْل هو علُم الّزراعِة المذهُل، وفنُّها الهندسيُّ الّرائُع، الَّذي نراُه في سهوِل ِفَلسطيَن 

وبيئاتِها الّزراعّيِة المتنّوعِة، فهَي اأندلس اأخرى فيها الجماُل والخصوَبُة. 

والتّكنولوجيا باإمكاناتِها الحديثِة َجعلْت ِمِن الّزراعِة ميداناً واسعاً للتّجديِد َوالبحِث وال�ْبتكاِر، َبْحثاً عْن 

، والتّغلِّب على تحّول�ِت الُمناِخ الُمربِكِة  نساِن الُمتزايدَة بفعِل النّموِّ الّسكانيِّ بدائَل غذائّيٍة تسدُّ احتياجاِت ال�إ

اأو عدِم كفايِتها، وتراجِع نسبِة  المائّيِة  الموارِد  الَمحاصيِل، وتوفيِر وسائَل جديدٍة للريِّ في ظلِّ نقِص  لنموِّ 

في  الّزراعّيِة  ال�أغذَيِة  اإنتاِج  على  والّزراعِة  التكنولوجيا  مجاِل  في  الخبراُء  َفَعِمَل  للّزراعِة؛  الصالحِة  ال�أراضي 

أفقّي، دوَن التاأثِّر بِتقلُّباِت  اأماكَن مغلقٍة؛ توفيراً للمياِه، واستثماراً للاأراضي الُمستخدَمِة عبَر التّوّسع العمودّي وال�

ضاءِة، و)الّروبوتاِت(. كما َبحثوا  الُمناِخ، معتمديَن في ذلَك على الطّاقِة الّشمسّيِة، واأجهزِة ال�ستشعاِر، وال�إ

في مجاِل الثّروِة الحيوانّيِة وتربيِة ال�أسماِك والّصناعاِت الّزراعّيِة، واعتمدوا تطبيقاٍت تكنولوجّيًة تُحاِفُظ على 

الموارِد الطّبيعّيِة وتدعُم تزايَدها.  

ة.  ة في القضاء والحسب 1   ابن عبدون، رسال
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آل�ِت وال�أدواِت الّزراعّيِة تعّددِت ابتكاراتُها، وتنّوعْت َوفقاً للغرِض المقصوِد منها، َفقْد اأْسَهمت  وفي مجاِل ال�

المحاريُث الحديثُة في عملّياِت َتهيئِة التّربِة مْن َحْرٍث وتقليٍب في ُيسٍر وسرعِة اإنجاٍز، مهما كانْت مساحاتُها 

ممتّدًة، واسُتحدثْت اآل�ٌت دقيقٌة لزراعِة ال�أشتاِل بصورٍة ُمنظّمٍة كاأنّها َكفُّ َفنّاٍن َيرسُم ُسطوَره بِدقٍَّة، َويوّزُع األوانَه 

في الّسهوِل بِروعٍة وجماٍل. َوكذلَك استخداُم اآلِة الِبذاِر الحديثِة الَّتي تنثُر البذوَر في صفوٍف متوازَيٍة؛ ما يسّهُل 

داخَل  صاباِت  ال�إ تبحُث عن  آفاِت  ال� لمكافحِة  اآل�ٌت  ُوظِّفْت  وقْد  المحاصيِل،  الّضارِة وجنَي  الحشائِش  اإزالَة 

الحاضناِت، وتعمُل على تشخيِصها والقضاِء عليها، كما اسُتْحِدثْت اآل�ٌت متطّورة في الحصاِد وجمع الثّماِر، 

الحصاُد،  وهي  منفِصَلٍة،  عملّياٍت  ثلاِث  بيَن  تجمُع  الَّتي  الحديثِة  كالحّصادة 

والّدرُس، والتّذريُة، كما في محاصيِل القمِح والّذرِة، اأو كاآلِة جنِي عناقيِد الِعَنِب 

الَّتي تعمُل باأسلوٍب دقيٍق، يحفُظ الثّماَر مَن التََّلِف عنَد جمِعها.

راعِة البلاستيكّيُة.  اُت: بيوُت الزِّ ئ ي ف دَّ ال بمتابعِة ليقوَم  الّزراعيِة،  الّدفيئاِت  داخَل  الّزراعِة  نظاُم  َر  ُطوِّ لقد 

الّدفيئاِت ومراَقَبِتها، عبَر تطبيقاِت التّكنولوجيا المختلفِة، الَّتي تساعُد 

على ضبِط درجاِت الحرارِة والّرطوبِة، وفحِص احتياجاِت المزروعاِت من الماِء، والهواِء، والعناصِر الغذائّيِة 

ال�أخرى، والتّحكِم بتزويِدها بها اإلكترونّياً من خلاِل الحواسيِب والهواتِِف الّذكيِة.

النّباِت والحيواِن، وذلك بدراساٍت علمّيٍة معّمقٍة  واأسهمِت ال�أبحاُث والتّكنولوجيا في تحسيِن اأصناِف 

لسلال�تِها، وتجارَب مخبريٍّة دقيقٍة، وفي ظروٍف بيئّيٍة ُمحَكَمٍة، تهتمُّ فيها باأدقِّ التّفاصيِل الخاّصِة بالعّينِة، 

نشِرها  ثمَّ  َنٍة،  محسَّ مخرجاٍت  على  والحصوِل  نجاِحها،  لضماِن  اإلكترونّياً؛  ومعالجِتها  البياناِت،  وتحليِل 

سكاِن  لمستقبِل  الغذائيِّ  أمِن  بال� المرتبطِة  ال�أساسّيِة  المحاصيِل  نموِّ  معّدِل  مْن  الباحثوَن  فسّرَع  وتعميِمها. 

أرزِّ، وغيرها، واستطاعوا اإنماَء ستِّة اأجياٍل متعاِقَبٍة من عّدِة نباتاٍت في  العالِم، كالقمح، والّشعير، والّذرِة، وال�

سنٍة واحدٍة، كما اأنَتجوا اأنواعاً ُمَحّسنًة عنَد المزارعيَن؛ لجودِة اإنتاِجها، وما تحّقُقُه من جدوى اقتصاديِّة.

آل�ُت والتّقنّياُت الحاسوبّيُة كثيراً في تطويِر هذا الجانِب، فمزارُع الّدواجِن  وفي القطاِع الحيوانيِّ اأسهمِت ال�

ودواٍء.  وغذاٍء،  ورطوبٍة،  من حرارٍة،  بالطّيوِر  المحيَطَة  البيئَة  تضبُط  وبرمجّياٍت  تِْقنيٍَّة،  باأجهزٍة  مزّوَدًة  باتْت 

رُ: الحنفياُت. ي اب الصن فالمعالُِف والَمشاِرُب مرتبطٌة بنظاِم الحاسوِب، فهناَك ضوابُط ومواعيُد لفتِح الّصنابيِر 

اأو غلِقها، توّجُه بِمجّساٍت خاّصٍة، تمكُّن المزارَع من المراقبِة والمتابعِة لكّل عملّيِة، 

ومن اأيِّ مكاٍن يكوُن فيِه. واعتمدْت كذلَك كلُّ مشاريِع الّدواجِن على التّكنولوجيا سواٌء اأكاَن في المسالِخ، 

أبقاِر وغيرها من الحيواناِت  أمُر في مزارِع ال� اأم في ُمَصنّعاِت لحوِم الطيوِر. ويتشابُه ال� اأم في جمِع البيض، 

اُت: الحافظاُت. الحاِضن
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أبقاِر مثلاً، مكَّنْت من َحْلِب قطيٍع كامٍل في وقٍت قصيٍر، ومنحِت المزارَع كفاءًة  الّداِجَنِة، فاآل�ُت حلِب ال�

اأعلى في اإدارِة شؤوِن المزرعِة.

وما زالْت ِفَلسطيُن تحتفُظ بُحَلِلها الخضراِء الَّتي تتزيُّن بها في مرتفعاتِها من الجليِل اإلى الخليِل، 

ُر في قطاِعها الّزراعيِّ بتوظيِف اإمكاناِت التّكنولوجيا، واإدخاِل البرمجّياِت الحاسوبّيِة عليه. فهي جزٌء  وتَُطوِّ

آماَل على التّكنولوجيا الحديثِة لتحقيِق اأمنِه الغذائيِّ وسعادتِه. من هذا العالِم الواسِع الَّذي يعقُد ال�

حيحِة، واإشارَة )×( اأماَم العباَرِة غيِر الّصحيحِة فيما ياأتي: ( اأماَم العبارِة الصَّ 1  َنَضُع اإشارَة )

أ راعُة الحديثُة على تلبيِة احتياجاِت الغذاِء بزراعِة النباتاِت اأو تربيِة الحيواناِت.   )    (	- تقتِصُر الزِّ

وفّرت تكنولوجيا الّزراعِة وسائَل جديدة للّرّي في ظلِّ وفرِة المياِه.                )   (	-أ

ضاَءِة، والّروبوتاِت     )    (	-أ يعتمُد المزارعوَن على الطّاقِة الّشمسّيِة، واأجهزِة ال�ستشعاِر، وال�إ
    في الّزراعِة الحديثِة.

أ تشمُل تكنولوجيا الّزراعِة القطاعيِن: الّزراعّي والحيوانّي.           )    (	-

آل�ِت الّزراعّيَة الحديثَة الُمستخَدمَة في الحصاِد.   ٢ نُعّدُد ال�أدواِت وال�

ُح َمظاهَر تطّوِر نظاِم الّزراعِة داخَل الّدفيئاِت الّزراعّيِة. ٣ نوضِّ

آل�ُت والتِّْقنّياُت الحاسوبّيُة في تطويِر القطاِع الحيوانّي. ُح كيَف اأْسَهَمِت ال� ٤ نوضِّ

٥ نشرُح دوَر البحِث العلمّي وتكنولوجيا الّزراعِة في َتحسيِن الُبذوِر والَمحاصيِل.

 الَفْهم وال�ستيعاب

نسانّيِة وازدهاِر  راَعُة مَن الِمهِن ال�أصيلِة كالّصناعِة والتّجاَرِة الّلازَمِة ل�ْستقراِر الحياِة ال�إ 1 تُعدُّ الزِّ

ُح ذلك. َوِل، نوضِّ ِم الدُّ الحضاراِت وتقدُّ

٢ تَُمثِّل الّزراعُة َدليلاً حّياً وواقعّياً على اأحّقّية الّشعِب الِفَلسطينّي بِاأرِضِه، نُدلُّل على ذلَك.

ِه  الشب ُه  وْج ما  أندلِس،  � ال لاِد  ب ب َة  وّع ن مت ال َة  زّراعّي ال ها  اتِ ئ ي وب َن  لسطي ِف الكاتُب سهوَل  َه  شّب  ٣

نهما؟ ي ب

 المناقشة والتّحليل
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، نُوّضُح ذلَك. أمِن المائيِّ أمُن الغذائيُّ بال� ٤ يرتبُط ال�

هيونيَّ يمنُع الِفَلسطينّييَن  ٥ على الّرغِم مْن توافُر التّربِة الِخصبِة في ِفَلسطين اإلّ� اأّن ال�حتلاَل الصِّ

من استغلالِها، نذكُر اأمثلًة مَن الواقِع على ذلَك.

٦ ما َدل�لَُة كلِّ عبارٍة مّما َياأتي:

- الّزراعُة استغلاٌل لُِمَهِج ال�أرِض، واغتناٌم لما تجوُد بِه من ثرواٍت.

لاُح ُجلُُّه". - "الِفلاَحُة هي الُعمراُن، وِمْنها الَعْيُش كلُُّه والصَّ

ُح جماَل التَّصويِر فيما ياأتي:  7  نوضِّ

ما زالْت ِفَلسطيُن تحتفُظ بُحَلِلها الخضراِء الَّتي تتزيُّن بها مرتفعاتُها.  - 

أْشتاِل بصورٍة ُمنظّمٍة كاأنّها َكفُّ َفنّاٍن يرسُم ُسطوَره بِدقٍَّة.-  اْسُتحدثْت اآل�ٌت دقيقٌة لزراعِة ال�

1 نُفرُِّق في المعنى بين ما تحَته خطٌّ في كلٍّ مّما ياأتي.

أ )يس:٣٣(	- قال تعالى: زبڱ  ڱ  ڱ  ڱرب.                  

أ وُن الَمها َبيَن الُرصاَفِة َوالِجسِر   َجَلبَن الَهوى ِمن َحيُث اأدري َول� اأدري  )علي بن الجهم(	- ي ُع

أ -	 . عِر العربيِّ وِن الشِّ  ُيَعدُّ ديواُن المتنبي من عي

 ٢ نعوُد اإلى النّّص، ونستخرُج اأسماء ال�آل�ت الواردة فيه.

آتيِة:  ٣ نَكتُب ال�أصَل الثلاثيَّ للكلماِت ال�

      المحاصيُل، الُمرَتِبطُة، المحاريث، المتابعة، المحيطة.

 اللّغة وال�أسلوب

نشاط:

راعِة في َبَلِدنا. ُم مشروعاً رياديّاً ُيسِهُم في تقّدِم الزِّ نصمِّ
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أتاني كتاُبِك
)كمال ناصر/ فَِلسطين(

َة، انُْتخَب عضواً في اللّجنة التّنفيذيّة  َكمال بطرس ناصر )19٢٤-197٣م( ُولَد في مدينِة غزَّ

القائديِن  مَع  اْغتيَل  فيهِا.  التّوجيِه  دائرِة  بتاأسيِس  وقاَم  19٦9م،  عاَم  الِفلسطينّيِة  التَّحريِر  لِمَنظَّمِة 

الِفلسطينّيين كمال عدوان ومحمد يوسف النّجار في العاشر من نَيساَن 197٣م في عملية نّفذها 

سرائيلّي "الموساد" في شارِع ِفْردان في العاصمِة اللبنانيِة، ومَن المفارقاِت اأنَُّه  ِجهاُز الُمخابراِت ال�إ

َتمنّى اأْن تكوَن لُه جنازٌة كما كانْت لرفيقِه الشهيِد الّروائيِّ غسان كنفاني، فكاَن لُه ذلَك، وُدِفَن 

بالقرِب منُه كما اأوصى.

مْن مؤلفاتِِه الّشعريِة: )بواكيُر(، و )خيمٌة في وجِه ال�أعاصيِر(، و )اأنشودُة الحقِد(. 

اأرَسَلها للّشاعرِة فدوى طوقان رّداً على قصيَدتِها )الُمغّرد السجين(  والقصيدُة الَّتي بين اأيديناَ 

الَّتي اأهدتها له، َوَمْطَلُعها: َشْدوَك ياأتينا حبيَب الصدى  محلّقاً رغم انغلاق الرحاب.

     بني يدي الّنّص
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أتاني كتاُبِك
)كمال ناصر/ فَِلسطين(

روحـــي اأخـــت  يـــا  ِكتاُبـــِك  اأتانـــي 

واســـتفاَقْت لـــه  ِجراحـــي  ـــْت  َوهشَّ

ذاكـــٌر  ذاكـــٌر  اإِنَّنـــي  بلـــى 

ُمســـتحيل  ال ـــَن  ِم ـــى  ل اأْح رُِك  ـــْع َوِش

ثغـــر  كلِّ  َعلـــى  َكاأنْـــِت  َطليـــٌق 

ـــاِت الكفاح  َدم ـــى َدْم تصحـــو عل َف

اأكـــون اأْن  شـــِئتني  ِمثَلمـــا  اأنـــا 

َدْرب كُلِّ  فـــي  النّـــوُر  َوَيْحِملُنـــي 

الَجريـــح لِشـــعبي  الحيـــاَة  اأريـــُد 

الوجـــود يعيـــَش  اأن  ـــِه  حقِّ فمـــن 

اّدعـــاٌء ـــِه  ل �إ ال ـــِر  ي غ لِ ـــَس  ي َول

ـــي اب كت ـــاِك  اأت ـــا  م اإذا  ـــِت،  واأن

دموعـــاً الســـطوِر  بيـــن  ول�َمْســـِت 

أمانـــي فال� َتْجَزعـــي  ل�  بربِّـــِك 

َرْوِضنـــا َعـــْن  اللَّيـــُل  َيْنجلـــي  غـــداً 

اأْوهاَمـــه الَشـــْعُب  ينُفـــُض  غـــداً 

تنـــام   ل�  اأقســـمْت  َملاييُنـــُه 

العـــذاب عبـــَر  الثـــاأِر  اإِلـــى  َتِحـــنُّ 

الِكتـــاْب بيـــَن  روَحـــِك  َفصاَفْحـــُت 

الجـــواْب َتُخـــطُّ  اأْمســـي  َخيـــال�ُت 

الِصحـــاْب َولَْهـــَو  خـــاِء  ال�إ عشـــايا 

ُيطـــاِوُل فـــي الِكْبـــِر ُشـــمَّ الِهضـــاْب

الِكعـــاْب بيـــن  بالفـــنِّ  تُِدلّيـــَن 

والِحـــراْب الَقنـــا  َبْيـــَن  وَتْخُفـــُق 

الّضبـــاْب َرغـــَم  ـــمُس  الشَّ لُنـــي  تُقبِّ

َفاأطـــوي الَمغانـــي، واأطوي الِشـــعاْب

الِعـــذاْب أمانـــي  ال� فيـــه  لَِتْكُبـــَر 

الرِّحـــاْب عزيـــَز  حـــّراً  ويْبنيـــه 

الِعقـــاْب فيـــه  لُينـــِزَل  ـــه،  ي عل

الكتـــاْب ثنايـــا  فـــي  وصافْحِتنـــي 

الِغضـــاْب القوافـــي  بيـــن  َتناَثـــُر 

والطِّـــلاْب الُعـــلا  فـــي  َدْمَعـــٌة  لَهـــا 

َمهيـــَض الجنـــاِح، حســـيَر الِحجاْب

َونـــاْب َرهيـــٌب  ُظفـــٌر  ـــعِب  َولِلشَّ

ئـــاْب لِلذِّ َموِطـــٌئ  َدْربِهـــا  َوفـــي 

الحســـاْب لِيـــوِم  الثوانـــي  وتُحصـــي 

ْت،  ه: خفَّ ْت ل هشَّ

واْبتسَمْت لَه.

ُشمُّ الِهضاب: العاليُة، 

الّشاِمَخُة.

ا: الرِّماُح. ن َق ال

المغاني: الَمناِزُل.

عاب: انفراٌج بيَن  الشِّ

الجباِل.

مهيض الجناح: ضعيف، 

واهن.

ر: كليل، ُمْجَهد. حسي
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حيَحِة فيما َياأْتي: جابِة الصَّ 1  نضُع دائرًة حوَل رْمِز ال�إ

أ ما ُعنواُن القصيدِة الَّتي اأرسلْتها فدوى طوقان للّشاعِر؟	-

٤- الّسجين. ٣- لْن اأبكي.     ٢- حمزُة.      ُد الّسجيُن.   1- الُمغرِّ  

اإل�َم َيرِمُز الّشاعُر بـِ )اللّيل(؟	-أ

٤- الّسجُن. ٣- ال�حتلاُل.         ٢- الغربُة.    1- العهوُد الكاِذبُة.     

٢ ما مناسبُة القصيدِة؟

أبياَت الَّتي َتتَِّفُق َوهذا المعنى. ُد ال� ، نَُحدِّ عِب الِفَلسطينيِّ ِة الشَّ ٣ اأشاَر الّشاعُر اإِلى قُوَّ

٤ ماذا طلَب الّشاعُر ِمن فدوى طوقان ِعندما َيِصلُها ِكتاُبُه؟

أبيات )1٥-1٨(؟ ٥ ما العاِطفُة السائدُة في ال�

٦ لِمْن يريُد الّشاعُر اأْن يثاأَر في البيِت ال�أخيِر؟

 الَفْهم وال�ستيعاب

1 خاطَب الّشاعُر )فدوى طوقان( بِقولِه: )يا اأخَت روحي(، نَُوّضُح المقصوَد بِذلَك. 

٢  ما َدل�لُة كلِّ ِعبارٍة مّما ياأتي:

وللشعِب ُظفٌر رهيٌب وناْب.- 

وفي َدْربِها َموطٌئ للذئاب.- 

ُح َجماَل التّصويِر فيما ياأتي:  ٣  نُوضِّ

َفصاَفْحُت روَحِك بيَن الِكتاْب.- 

َخيال�ُت اأْمسي َتُخطُّ الجواْب.- 

مُس َرغَم الّضباْب.-  تُقبِّلُني الشَّ

كثاِر مَن الفعِل المضارِع في القصيدِة؟ ٤ ما َدل�لُة ال�إ

 المناقشة والتّحليل
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٥ قاَل الشاعُر اأبو القاسِم الشاّبّي:

اإذا الّشْعُب َيْوَماً اأَراَد الَْحَيـاَة            َفلا ُبدَّ اأْن َيْسَتِجيَب الَقـَدر

َول� ُبدَّ للَقْيــِد اأْن َيـْنـــــَكِسـر ـَِلـــــي   ـِْل اأْن َيْنجـ ـي َول� ُبــدَّ لِلَـّ

     وَيقوُل كمال ناصر:

َمهيَض الجناِح، حسيَر الِحجاْب غداً َيْنجلي اللَّيُل َعْن َرْوِضنا     

ـــــعِب ُظفـــٌر َرهيٌب َونــــاْب َولِلشَّ غداً ينُفُض الَشْعُب اأْوهــــاَمه     

     نُوازُِن بين الشاعرين من حيُث الفكرُة الَّتي تناول�ها.

٦  اتّخذِت الَقصيدُة شكَل الّرسالِة، نبّيُن ذلَك مْن خلاِل فهمنا للقصيدِة.

 

1 نُفرُِّق في المعنى بين ما تحَته خطٌّ في كلٍّ مّما ياأتي:

أ ذاِب. 	- َع ذاْب.      - َتِحنُّ اإِلى الثــــــــاأِر عبَر ال ِع أماني ال لَِتْكُبَر فيه ال�

اه.	-أ اي ن - ضحك الطفل حتى َبَدْت ث ا الكتاْب.     اي ن وصافْحِتني في ث

آتيِة:  ٢ ما مفرُد كلِّ جمٍع من الجموِع ال�

، الغضاُب، الِعذاُب؟ أمانيُّ      الِذئاُب، ال�

 اللّغة وال�أسلوب
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النحو

نائُب الفاعِل
المجموعة

 

ال�أّولى

)ب()اأ(

َر نظاُم الّزراعِة داخَل الّدفيئاِت الّزراعّيِة.1- طّوَر المزارعوَن نظاَم الزراعِة داخَل الّدفيئاِت الّزراعّيِة.  - ُطوِّ

 - تَُوفَُّر وسائُِل جديدٌة للّرّي.٢- تَُوفِّر التكنولوجيا وسائَل جديدًة للّرّي.

 

المجموعة
 

الثّانية  

1 اسُتحِدَثْت اآل�ٌت دقيقٌة لزراعِة ال�أشتاِل، كاأنّها صورٌة ُرِسَمت بكّف فنان.

٢ قال تعالى: زب ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېِرب.        )النحل: 1٢٦(

٣ ُيرجى اأْن تربطوا ال�أحزمَة.

المجموعة
 

الثّالثة   

1 ُصيَِّرِت ال�أرُض المجدبُة حقول�ً يانعًة.

مًة في مجاِل الّزراعة. ٢  ُيمَنُح المزارعوَن وسائَل تِْقنّيًة ُمَتَقدِّ
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ُنالِحُظ :

أمثلَة المتقابلَة في المجموعِة ال�أولى وجدنا اأنها جمٌل فعلّيٌة في كلا العمودين، فالفعلان  لو تاأّملنا ال�

َر، تَُوفَُّر( في العموِد  )طّور، تَوفُِّر( في العموِد ال�أول مبنّيان للمعلوم؛ فَرفع كلٌّ منهما فاعلاً، اأما الفعلان )ُطوِّ

المقابِل فهما مبنّيان للمجهول؛ فرفع كلٌّ منهما نائَب فاعٍل.

وفي المجموعِة الثانيِة نرى اأنَّ نائَب الفاعِل على صوٍر، منها: ال�سُم الّصريُح )اآل�ٌت( كما في المثال 

ُة. والّضميُر المستتُر للفعِل )ُرِسَمْت( تقديُره هي في المثال  ال�أول، وهو مرفوٌع بعلاَمٍة اأصلّيٍة هي الّضمَّ

فاعٍل.  نائِب  رفِع  محِل  في  مبنيَّان  وهذان ضميراِن  الثاني،  المثال  في  )تُْم(  المتَّصُل  والّضميُر  نفسِه، 

والمصدُر المؤّوُل )اأْن تربطوا( في المثال الثالث، في محلِّ رفِع نائِب فاعٍل اأيضاً.    

أّوُل في ال�أصِل نائَب   اأّما في المثالين ال�أول والثاني من المجموعة الثالثة، فقْد صاَر المفعوُل به ال�

عراُب.  فاعٍل )ال�أرض، والمزارعون(، وبقَي المفعول به الثّاني )حقول�ً، ووسائَل( على حاله من حيث ال�إ

 نستنتج:  
1  نائُب الفاعِل هو ما اأسِنَد اإليِه فعٌل مبنيٌّ للمجهول، مثَل: 

اٌت من الذكر الحكيم. ذاعِة المدرسيَّة اآي              تُِلَيْت في ال�إ

٢  ياأتي نائُب الفاِعِل على ُصَوٍر منها: 

ال�سُم الّصريُح، مثَل: ل� ُيهاُن صاحُب المروءِة. 	 

أبيُض.	  ميُر المتّصل، مثَل: اإنما اأكلُت يوَم اأِكَل الثّوُر ال� الضَّ

الّضميُر المستتُر، مثل: الثّمَرُة النّاضجُة تُْقَطُف.	 

المصدُر المؤّوُل، مثَل: ُيستحسن اأن تدرَس صباحاً.	 

أّول ٣  عند تحويل الجملة التي فيها فعل ينصب مفعولين اإلى المبني للمجهول، يصبح المفعول ال�

عراب.        نائب فاعل، ويبقى المفعول الثّاني على حاله من حيث ال�إ
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ٌة  مناِذُج إْعرابيَّ
عام:1٦٠(- 1 أن � قال تعالى: زب   گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںرب         )ال

الفاعل  ونائب  المقدرة،  الضمة  رفعه  وعلامة  مرفوع،  للمجهول،  مبني  فعل مضارع  ُيجزى: 

ضمير مستتر تقديره هو.

أفعال  ال� أنه من  ل� النون؛  ثبوت  رفعه  مرفوع، وعلامة  للمجهول،  مبني  فعل مضارع  يظلمون: 

، في محل رفع نائب فاعل. الخمسة، والواو: ضمير متّصل، مبنيٌّ

ر:7٣(- ٢ زّم قال تعالى: زبڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅرب  )ال

     الَِّذيَن: اسم موصول، مبني على الفتح، في محل رفع نائب فاعل.

اأْبَواُبَها: نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، والهاء: ضمير متصل، مبني في 

محل جّر مضاف اإليه.

هانُ.- ٣ مرُء اأو ُي رَُم ال ْك عند ال�متحان ُي

رَُم : فعٌل مضارٌع، مبنيٌّ للمجهوِل، مرفوٌع، وعلامُة رفعِه الّضمُة الظّاهرُة على اآِخِره. ْك ُي

المرُء: نائُب فاعٍل مرفوٌع، وعلامُة رفعِه الّضمُة الظّاهرُة على اآخرِه.

ونائُب  اآخرِه،  على  الظّاهرُة  الّضمُة  رفعِه  وعلامُة  مرفوٌع،  للمجهوِل،  مبنيٌّ  فعٌل مضارٌع  ُيهاُن: 

الفاعِل ضميٌر مستتٌر تقديرُه )هو( يعوُد على )المرِء(.
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الّتدريبات

ُل:   الّتدريُب األوَّ
 نَُعيُِّن نائَب الفاعِل فيما ياأتي، ونَُبيُِّن صوَرَته.

ر:71(- 1 زّم قال تعالى: زبڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  رب    )ال

قرة:1٥٤(- ٢ ب قال تعالى: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  رب         )ال

يت(- ٣ ّسكّ )ابن ال ُيصـــــاُب الفتى من عثــــــــــرٍة بلسانه   وليس ُيصاُب المرُء من عثرِة الرِّجِل  

يعة(- ٤ يد بن رب ب )ل أهلـــــوَن اإل� َودائُع    ول� بــــــــدَّ يومــــاً اأن تَُردَّ الـــــودائُع      ومــــا المــــــاُل وال�

)الشنفرى(- ٥ أْيدي اإِلى الّزاِد لَْم اأكُْن   بِاأْعَجِلِهْم اإِْذ اأْجــــــَشُع الَْقْوِم اأْعَجُل    ِت ال� َواإِْن ُمدَّ

شاعاُت على َصَفحاِت التَّواصِل ال�جتماعيِّ دوَن تدقيٍق.- ٦ ُيْخشى اأْن َتْنَتشَر ال�إ

 الّتدريُب الّثاني: 
 نُحوّل الفعَل المبنيَّ للمعلوِم فيما ياأتي اإلى فعٍل مبنيٍّ لِلمجهوِل مَع اإْحداِث التّغييِر الُمناسِب. 

عاتَب القاضي المذنَبيِن.1- 

ُز المديُر العاملين. ٢- ُيحفِّ

٣- قراأ خالٌد خمسين كتاباً.       

ُل الطبيُب تناوَل الدواِء في موعدِه.  ٤- ُيفضِّ

ُر الناُس ذا الُخلُِق. ٥- ُيَقدِّ
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نشاط:

ِم الّزراعِة في بلِدنا. نصّمُم مشروعاً رياديّاً، ُيْسِهُم في تقدُّ

 الّتدريُب الّثالُث: 
 نُعِرُب ما َتحتُه خطوٌط فيما ياأتي:

قرة: ٢1٠( ب )ال ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  رب.      1- قال تعالى: زبېئ  ېئ

قرة: 1٠٨( ب ٢- قال تعالى: زبچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ رب.   )ال

نبي( مت ا    َوَتْســـَلَم اأْعراٌض لََنا َوُعُقوُل        )ال َن وُم ـ ـ ـ ـ ُس ٣- َيُهوُن َعَلـــْيَنا اأْن تُصاَب ُج

افعّي(- ٤ ّش )ال قالوا َسَكتَّ َوَقد ُخوِصمَت قُلُت لَُهم   اإِنَّ الَجواَب لِباِب الَشرِّ ِمفتاُح  

)اأحمد شوقي(- ٥ ا ِغلابـــــا        ي ّدنْ ُذ ال ـ ـ ـ ْؤَخ وما نَيــــُل الَمطـــالـــــِب بالتّمــــــــــــنّي   َولكْن تُ
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الّذهُب األبيُض

 ، تدلُّ معالُِم الحضاراِت الُمتعاقبِة في بلاِدنا على ِقَدِم استخداِم الِفَلسطينيِّ للَحجِر الطبيعيِّ

فمظاهُر الِعمارِة والبناِء والّزخرفِة في القدِس وَسبسطَية واأريحا وعكّا والنّاصرِة وغيِرها، تَُحّيُر الُعلماَء 

والُمهنِدسيَن ِمن طريقِة قصِّ الحجارِة ورفِع ال�أعمدة وبنائها، في زَمٍن كاَن ينقُصُه الّرافعاُت والُمعّداُت 

الثَّقيلُة.

آتي يتناَوُل عراَقَة ِصناعِة الحجِر، واأماكَن انتشاِرها في ِفَلسطيَن، وَيتحدَُّث عن ِسماِت  والنّّص ال�

، وَحجِم ما َتحتلُُّه ِصناعُتُه َحديثاً في ال�قتصاِد الوطنّي، وما َيعتِرُض ِصناعَته من  الحجِر الِفَلسطينيِّ

آفاِق تطّوِرها وتمّيِزها. تحّدياٍت، اإضافًة ل�

بني يدي الّنّص

الَوحدُة الّتاسعة 9
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الّذَهُب اأَلبَيُض
)المؤلفون(

وءُ: المدفوُن. َمخب ال

آمنُة. وادعةُ: الهادئُة، ال� ال

أّخاذُة: الُمدِهشُة، الّلاِفتُة. ال�

 َذهُبنا لْيَس كاأيِّ ذهٍب، اإِنّه الحجُر الِفلسطينّي، اأو قُْل اإنُّه نِْفُط ِفلسطيَن 

الّسواعِد  بانتظاِر  ِوهاِدها،  َثنايا  في  والُموّزُع  ِجبالِها،  َحنايا  في  الَمخبوُء 

البانِيِة، والعقوِل الُمبتِكرِة، اإنُّه اأساُس الَمساكِن الواِدعِة، والَعماراِت العالَيِة، 

أّخاذِة، بعَد اأْن ُيعِمَل فيِه الِحْرفّيوَن ُعقولَهم واأيدَيهم  والَمساجِد والكنائِس ال�

تشكيلاً وزخرفة، بذوٍق وتاأنٍّ وِدقٍّة.

ُه: تُسيِطُر َعليِه.  ُك ملَّ َت َت

ةٌ: اأصالٌة. عراق

ُه ِحجارُة اأسواِرها  والُمتاأّمُل في اأزقِّة الُمدِن الِفلسطينّيِة الَقديَمِة وحاراتِها َتشدُّ

َمداخِلها  لهندَسِة  عجاِب  ال�إ دهشُة  وَتتملَُّكُه  الَشاهقِة،  بّواباتِها  واأقواُس  الكبيرُة، 

الّلافتِة، الّدالِّة على َعراقِة هذِه الّصناعِة واأصالِتها، َوعلى ما َوصَل اإليِه الِفَلسطينيُّ 

ُبدائّيٍة،  الكنوِز وتشكيِلها، بُجهوٍد َووسائَل  ِمن ذكاٍء وقُدرٍة على استخراِج هذِه 

بناِء  في  ساِكنيها  وَدْوِر  ال�أرِض،  هذِه  تاريِخ  على  شاِهدًة  زاهرًة،  وقُصوراً  َحصيَنًة،  ِقلاعاً  ِمنها  َجعلْت 

الَمهِد  وكنائُس   ، الُقْدسيُّ والَحَرُم   ، براهيميُّ ال�إ والَحَرُم  وعكّا،  القدِس  اأسواُر  وما  نسانّيِة.  ال�إ الحضارِة 

والقيامِة والِبشارِة اإلّ� اآياُت جماٍل دالٌّة على َعظمِة هذِه ال�أرِض، وارتِباطاتِها الّروحّيِة، وما اأعِمدُة َسبسطَية 

اإلّ�  الَهندسِة  وروعِة  التّصميِم  دقَِّة  ِمن  فيها  وما  ويافا،  وَعسَقلاَن  غّزَة  وَمساجُد  ِهشاٍم،  وَقصُر  واآثاُرها، 

لوحاٌت فنّّيٌة رفيعٌة ُمَوّشاٌة على جداِر الّزمِن.

َتنتِشُر في ُربوِع الوطِن ِمئاُت َمقالِع الحجارِة، ِمَن الخليِل َجنوباً اإلى عكّا َشمال�ً، حيُث َتمتلُئ ِهّمًة 

القصِّ  ُمنشاآِت  اإلى  َونقلِه  واستخراجِه،  ذهِبها  لَكشِف  آلّياُت  ال� فيها  وَتتسابُق  وَحيويًّة،  نشاطاً  وتفيُض 

والتّشكيِل والّزخرَفِة، لَتتشكَّل بذلَك لْوحٌة فُسيفسائّيٌة َجميلٌة، تضمُّ كلَّ اأنواِع الحجِر الِفَلسطينيِّ واألوانِِه: 

بتدرُّجاتِها  أزرِق،  وال�  ، والُبنّيِّ  ، والّذهبيِّ  ، والّسكنيِّ وال�أحمِر،   ، والّزهريِّ وال�أصَفِر،  وال�أسَوِد،  أبيِض،  ال�

الُمختلفِة.

اأكبِر الّصناعاِت واأهّمها، وهَي تشكُّل راِفداً  لقد اأضَحْت ِصناعُة الَحجِر والرُّخاِم في ِفَلسطيَن ِمن 

نتاِج وحْجُم الُقوى العاِملِة. وتُسِهُم بما َيزيُد عن ٣٠% من  ، ِمن حيُث َغزارُة ال�إ رئيساً للاقتصاِد الوطنيِّ
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َحجِم الّدخِل القوميِّ ِمن الّصناعاِت الِفَلسطينّيِة، وتشكُّل الَمحاجُر والكّساراُت والمناشيُر ما نِسبُتُه ٥,٥% 

نتاِج الّصناعّي  مَن المنشاآِت الصناعّيِة، وتُشغُِّل نحو ٨% ِمن الُقوى العاملِة فيها، كما تُشكُّل 1٣% ِمن ال�إ
القائِم حالياً.)1(

على  تتربُّع  ِفَلسطيَن  ما جعَل  وقّوًة؛  وَصلابًة  َجمال�ً  يطالّي  ال�إ الحجِر  عِن  الِفلسطينيَّ  الَحجَر  يقلُّ  ول�   

كُرسّي الَمرتبِة الثّانيَة عْشرَة على ُمستوى العالِم، رغَم ِصغِر َمساحِتها وتواُضِع اإمكاناتِها. كيَف ل� وهَي تُمدُّ 

نتاِج القوميِّ  ال�أسواَق المحلّيَة والعالمّيَة باأكثَر من ٢٢ مليون م٢ سنوياً  تُِدرُّ مئاِت الملاييِن مَن الّدنانيِر على ال�إ

ْولّيِة الَّتي تُقاُم في اإِسطنبوَل واأسُتراليا وُدبّي وَغيِرها؟  الِفلسطينّي، وتُشارُك في الَمعارِض الدَّ

بُمسّمياتِها  واأحجامها، تدهُشَك  اأشكالها  ِع  بَتنوُّ والعماراِت  البيوَت  تُزيُّن  نَراها  الَّتي  الَحجِر  وَتشكيلاُت 

والُمجّسماُت  وال�أعِمدُة،  والتّيجاُن،  والنّوافيُر،  والقناديُل،  الّشرباُت،  فُهناَك  تشكيِلها،  طريقِة  ِمن  الُمستمّدِة 

الُمختلفُة، كما تُبِهُرَك بَجمالِها َوروعِتها، حيَن تعلُم اأنّها تَُدقُّ بَسواعِد الِحْرفّيين َوفَق الطّلِب: َفتلَك واجهٌة ِمن 

الحجِر الطُّبزِة، وذلَك َمْدخٌل ُمسْمَسٌم ثُّمَنْت اأضلاُعُه، وتلَك ُجدراٌن ُملطّشٌة، واأخرى ِمن َحجٍر سادة، اأّما 

تلَك فِبنايٌة ِمن الحجِر الُمفّجِر. 

خْوُض غمار: اقتحاٌم.  ألواِن، الَّتي َوَيَتَفنَُّن البنّــاؤوَن اليوَم في خوِض ِغماِر لُعبِة ال�أحجاِم وال�أشكاِل وال�

الَّتي تدخُل  الُقصوِر  بناِء  ال�أغنياُء في  َيتنافُس  ال�أذواُق والُميوُل، كما  تتحكُّم بها 

سلامّي القديِم، وتُزاِوُج  الحجارُة في كلِّ تفاصيِلها، وتُحيُط بها ال�أسواُر الَّتي تُحاكي اأنماَط البناِء الّرومانّي وال�إ

بيَنها وبيَن الطُّرِق وال�أساليِب الَهندِسّيِة الَحديَثِة، حيَن تتزيُّن بَلمساٍت فنّّيٍة ُهنا، وَتداُخِل األواٍن واأحجاٍم واأشكاٍل 

هناَك. فَقد َيتفاوُت ارتفاُع ِمدماِك الحجر بين )1٠ــ٥٠سم(، وتتفاوت سماكتُه بين )٢ــ٣٠سم( حسَب الطّلِب 

وطريقِة ال�سِتخدام.

َتحوُل: تمنُع. لكنَّ صناعَة الحجِر الِفلسطينّي تُواجُه تحّدياٍت وُصعوباٍت كثيرًة، َتحوُل دوَن 

نتاِج الَوطنّي، واستيعابِها َمزيداً ِمن الُقوى العاِملِة، وُمواكَبِتها  ُمضاَعفِة ُمشاركِتها في ال�إ

للتّكنولوجيا الَحديثِة، واأهمُّ تلَك التّحدياِت َتحكُُّم ال�حتلاِل بالُحدوِد وَمنافِذ التّصديِر البحريِّة والبّريِة، ووضُعُه 

اإِضافًة لَضْعِف  اأماكِن استخراِج الحجارِة وتصنيِعها،  التّصديِر، وَسيطرتُُه الكاِملُة على  اأماَم  داريَّة  ال�إ العقباِت 

التّخطيِط ال�ستراتيجّي الَمْبنّي على ِدراساٍت ِعلمّيٍة، وُخطٍط ُمستقبلّيٍة، َتضُبُط َعمِلّيَة ال�سِتخراِج، وَتهَتمُّ بَنوعّيِة 

الُمنتِج، َوَتْبتِكُر اأساليَب َجديدًة في َتشكيِلِه وَتجهيزِه للِبناِء والتَّصديِر.

عام ٢٠1٦م رخام ل اعة الحجر وال ر اتحاد صن قري )1( ت
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كما اأنَّ هناَك ُمشكلًة تتعلُّق بتاأْثيِر هذِه الّصناَعِة على البيئِة والِغطاِء النّباتّي؛ بَسبِب َعدِم توفيِر َمناطَق صناعّيٍة 

خاّصٍة، تجمُع َشتاَت الُمنشاآِت الُمتناثرِة، وتوفِّر مناشيَر قّص كبيرًة واآمنًة، ل� تْسمُح بتطاُيِر الغباِر، ول� َتناثُِر 

الُمخلّفات، بل َتجعُل ِمن كلِّ ذلَك صناعاٍت َتحويلّيًة، َولوحاٍت َتشكيلّيًة فُسيِفسائّيًة َتسَتِغلُّ الِحجارَة الّصغيرَة، 

اأو َتْطحُنها في َكّساراٍت قْبَل َدفِعها اإِلى الّشوارِع الَجديدِة، والطُّرِق الّزراعّيِة؛ لَتسهيِل ُمروِر النّاِس َعليها. 

نسانّي والحضارّي، ماديّاً وَمعنويّاً؛ تَسّيَدِت التاريَخ بُحضوِرها في كُلِّ  لقد كانْت ِفلسطيُن َمهَد الِبناِء ال�إ

َمَحطّاتِه الفاِعلِة، وانتصَرْت على الَجغرافيا باأذُرِعها الُممتّدِة اإلى كُّل ِجهاتِها الُممِكنِة، وهَي اإْذ حَملْت على 

والَعراقِة  والِبناِء  الِعمراِن  رسالَة  تْحِمُل  الُمقّدسِة  بحجارتِها  اليوَم  نّها  فاإ للبشريِّة،  الّسماِء  تعاليَم  الرُّسِل  األِسنِة 

الُمتجّددَة اإِلى كلِّ الِبقاِع الَّتي ُيتاُح الوصوُل اإِليها.

حيَحِة فيما َياأْتي: جابِة الصَّ 1  نضُع دائرًة حوَل رْمِز ال�إ

أْبنيَة؟ - ١ ما اسُم ُصفوِف الحجارِة الَّتي تُبنى فوَق بعِضها لُتشكَّل الُجدراَن وال�

أقواُس.      اأ- المداخُل.       ب-  الّشرباُت.          ج- المداميُك.       د- ال�

 ما الَمرتبُة الَّتي َتحتلُّها ِصناعُة الحجِر الِفلسطينيِّ عالمّياً؟- ٢

      اأ - الثّامنُة.        ب- الّسادسَة عشرَة.    ج- الثانيَة عشرَة.     د- الّرابعُة.

أبيَض اأو نِفَط ِفلسطين؟  ٢ لِماذا ُسمَي الحجُر الِفَلسطينّي الّذهَب ال�

٣ بَم َتتمّيز حاراُت الُمدِن الِفَلسطينّيِة القديمِة واأزقَُّتها ِمن حيُث الَهندسُة الِمعماريُّة؟ 

أّخاُذ الَّذي نُشاهُدُه في العماَرِة الِفلسطينّيِة ُمنذ الِقَدِم؟ ٤ علاَم يدلُّ الجماُل ال�

٥ ما اأهمُّ الَمعالِم الّدالِّة على َعراقِة ِصناعِة الَحجِر الِفلسطينّي؟

٦  نَذكُر اأهّم َمناطِق استخراِج الحجِر وتصنيعِه في ِفَلسطيَن.

ِع األوانِه، نُدلُِّل على ذلَك. 7  َيتمّيُز الَحجُر الِفلسطينّي بقابلّيتِه للتّشكُِّل وَتنوُّ

٨  تتعّدُد الَمنحوتاُت الَحجريُة الَّتي تتزيَُّن بها البيوُت والَمباني الِفَلسطينيُة، نذكُر اأسماَء َبعِض 

     هذِه الَمنحوتاِت. 

َم صناعِة الَحجِر الِفَلسطينّي؟  9 ما اأهمُّ الَعقباِت الَّتي َتعترُض َتقدُّ

 الَفْهم وال�ستيعاب
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1 تحتلُّ ِصناعُة الحجِر َمكانًة ُممّيزة محلّياً بيَن بقيِة الّصناعاِت الِفلسطينّيِة، نُوّضُح ذلَك.

٢ كيَف َيتفنُّن الِحْرفيوَن الِفلسطينّيوَن في َتنويِع اأشكاِل الحجارِة الِفَلسطينّيِة واأحجاِمها؟

٣ باَت ِمَن الّضروريِّ الحدُّ ِمَن التاأثيراِت الجانبّيِة لِصناعِة الحجِر في ِفَلسطيَن على البيئِة والغطاِء 

، نقترُح خطواٍت عملّيًة لذلك. النّباتيِّ

٤  ما الُخطواُت العملّيُة الَّتي ُيمكُن ِمن خلالِها تطويُر ِقطاِع الَحجِر في ِفَلسطيَن؟

٥  ُيمكُن ال�ستثماُر في قطاِع الَحجِر في ِفَلسطيَن بَشجاعٍة، ما الَّذي َيدفُع اإلى ذلك؟

آتَِيَتْيِن: ٦  نوّضُح جماَل التّصويِر في الِعبارَتْيِن ال�

أ تمتلُئ مقالُع الِحجارِة ِهّمًة، وتفيُض نشاطاً وَحَيويًّة.	-

تَسّيَدْت ِفَلسطيُن التّاريَخ بحضوِرها الطّاغي في كُلِّ محطّاتِِه الفاِعلِة.	-أ

 المناقشة والتّحليل

نُفرُِّق في المعنى بين ما تحَته خطٌّ في كلٍّ مّما ياأتي.

أ -	. ِم صناعِة الحَجِر الِفَلسطينيِّ ْت اإجراءاُت ال�حِتلاِل دوَن تقدُّ 1- حالَ

       ٢- اإذا حاَل الماُل في يِد صاحبِه َوجبْت عليه الّزكاُة.

       ٣- سبحاَن مغّيِر ال�أحوال ِمن حاٍل اإلى حاٍل.

عةً.	-أ ي  1- تحتلُّ صناعُة الحجِر في ِفَلسطيَن مكانًة رف

ٍع في علاقِتِه مَع النّاِس. ي            ٢- يحافُظ العاقُل َولو على خيٍط رف

 اللّغة وال�أسلوب

نشاط:

َوكْيفّيِة  حوَل عملِه، ومخرجاتِه،  تقريراً  ونكتُب  ِمنشاراً،  اأو  مقلَع حجٍر  نَزوُر 

تعاُمِل اأصحابِه مع ُمخرجاِت الِمنشاِر ِمن الَموادِّ الخامّ. 
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ها الّشادي َأيُّ
                                )حَسن البحيري/ فَِلسطين(

حسُن الِبحيري شاعٌر ِفَلسطينيٌّ )19٢1 ـ 199٨م( ِمن مواليِد حيفا. نشاأ يتيماً فقيراً، فاضطّر 

عالِة اأسرتِه، ظهَر نبوُغُه الّشعرّي في سنٍّ مبكّرٍة، وبعَد تهجيرِه وعائلَتُه عام 19٤٨م، عمَل  للعمِل ل�إ

أدبيِة. نجازاتِه ال� في اإذاعة دمشق، ناَل سنَة 199٠م ِوساَم القدِس تقديراً ل�إ

اأوِدَع سجَن  َشبابِه حيَن  َبواكيِر  بِلادي(، كَتَبها في  )لِعْيَنْي  ِمن ديوانِه  الّشادي(  )اأيّها  وقصيدُة 

عكا؛ بِسبِب قصيدٍة وطنّية عثَر عليها جنوُد ال�نتداب اأثناَء تفتيش منِزلِه، والّشاعر ُيناجي ِمن زنزانته 

رُة اأقوى ِمن عتمِة  يِتِه، بينما ُيعاني هو َوحشَة الّسجن، ورغَم ذلك تبقى اإراَدتُُه الُمتجذِّ ُبلُبلاً يتمتُّع بحرِّ

الليِل وَعنجهّيِة الّسّجان. 

بني يدي الّنّص
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َأّيها الّشادي
                               )حَسن البحيري/ فَِلسطين(

اأيُّها الّشادي على الَكرِمِل في غاِب الّصنوَبر

نَـــْت اأرجـــاَءُه ريَشـــُة َعبقـــْر فـــْوَق واٍد لوَّ

بَجمـــاٍل ُمشـــرِق الَبهجـــِة والّروقـــِة ُيبِهـــْر

مـــا جرى فـــي َوصفـــِه ِمـــْن قلـــٍم اإلّ� َتَعثّْر

اأنـــَت في الَعيِش َطليٌق وعلى الُغْصِن ُمحّرْر

أفِق تُؤَسْر أْيِك ول� في ال� حيُث ل� تُزوى على ال�

واأنا في ِسجِن َعكّا عْن فضائي الُحرِّ اأْحَصْر

َوعلـــى ُدنيـــاَي لْيٌل حالِـــُك الظّلمـــِة اأْغَبْر

غيـــَر اأنّي لي َعلـــى َرغِمَك يا ُظلمـــاً َتَجّبْر

َوعلـــى َرغِمِك يـــا اأْصفاُد َعزٌم لْيـــَس ُيقَهْر

يماِن في صـــدري ُيَعّمْر فاأنـــا والُحـــبُّ بال�إ

ْر َتَنـــوَّ اإيمانـــي  الَوّضـــاِء  أَمـــِل  ال� وبِنـــوِر 

وَهـــوى اأرِضَي في اأعمـــاِق اأعماقي َتَجّذْر

اأنِْشـــُد النّصـــَر على قيثـــارِة النّصـــِر الُمَؤّزْر

يَتَســـّعر نِضـــاٍل  اأغاريـــَد  واأَغنّيهـــا 

***

قرُ: واٍد ُينسُب لُه كّل اأمٍر غريٍب.  عب

ةُ: الّصفاُء والّسكينُة. رّوق ال

زوى: تُستبَعد. تُ

أْيُك: الُغصُن. ال�

اأحَصر: اأحَجز.

َق. َجّذرَ: َتَعمَّ َت

ُب. رُ: َيَتلهَّ سعَّ َت َي
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حيحِة، واإشارَة )×( اأماَم العباَرِة غيِر الّصحيحِة فيما ياأتي: ( اأماَم العبارِة الصَّ 1  َنَضُع اإشارَة )

أ َقصيدُة اأيّها الّشادي َماأْخوذٌة ِمن ديواِن )لَِعيَنْي بِلادي(.              )       (	-

أقلاُم عن وْصِف جماِل َجبِل الكرمِل وروعِتِه.              )       (	-أ َعِجَزِت ال�

َقضى الّشاعُر َفتَرَة ِسجنِه في ِسجِن َعْسقلان الّصْحراوي.              )       (	-أ

أ يماِن.              )       (	- أنَّ قلَبُه عاِمٌر بال�إ لم َيضُعِف الّشاعُر اأماَم سّجانِِه ل�

٢  نشرُح قوَل الّشاعر:

       غيَر اأنّي لي على َرغِمَك يا ُظلماً َتَجّبْر

       َوعلى َرغِمِك يا اأصفاُد َعزٌم لْيَس ُيقَهْر 

٣  ما الفْرُق بيَن َحياِة الُبلبِل على ال�أغصاِن وَحياِة الّشاعر؟

٤ ما العاطفُة الَّتي سيطرْت على الّشاعر في َقصيدتِه؟

٥ ماذا َينُشُد الشاعُر في اآخِر َقصيدتِِه؟

 الَفْهم وال�ستيعاب
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آتيِة: أفكاِر ال� 1  نُحّدُد ال�أسطَر الّشعريَّة الَّتي تتضّمُنها كلُّ فكرٍة مَن ال�

أ َجماُل ِفَلسطيَن اأّخاٌذ، كاأنُّه ِمن عجائب الّدنيا.	-

َيتمتُّع الُبلبُل بالحّريِة َبينما ُيعاني الّشاعُر َوْحشَة الّسجِن.	-أ

أنَّ قلبُه عاِمٌر بِحبِّ بلادِه.	-أ عزُم الّشاعر ل� يْفُتُر ل�

أ أرِضِه كشَجرٍة ُمتجّذرٍة في اأعماِق ال�أرِض.	- ُحّب الّشاعر ل�

آتيَة: ٢  نوّضُح الّصوَر الّشعريَّة ال�

أ فوَق واٍد لّونَْت اأرجاءُه ريشُة عبقْر.	-

َوهوى اأرِضَي في اأعماِق اأعماقي تجّذر.	-أ

َواأغنّيها اأغاريَد نضاٍل يَتسّعُر.	-أ

٣ اشُتهَر ِسجُن عكّا في َفترِة ال�نِتداِب البريطانّي، نَذكُُر ِقّصًة َمشهورًة ُمرتبطًة بهذا الّسجن.

أندلُسيُّ اأبو الُحسين النّورّي: ٤ يقوُل الّشاعُر ال�

ُربَّ َورقـــاَء َهتوٍف في الّضحى    ذاِت شجٍو صــــَدحْت في َفَنِن

ذَكرْت اإِلفاً وَدهـــراً صـــالِحـــاً     فبَكْت ُحزنــــاً فهاجْت حَزني.

نُواِزُن بيُن ُمناجاِة حسن الِبحيري لعصفوِرِه ِمن سجِن عكّا وُمناجاِة اأبي الُحسين للحمامِة.

  المناقشة والتّحليل
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النحو
 

َتطبيقاٌت عاّمٌة
 الّتدريُب األّوُل:  

 نَوّضُح نوَع الخبِر الوارِد في كلٍّ مما ياأتي:

)يوسف:7٦( 1  قال تعالى: زبڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆرب    

)الرحمن: 7٠( ٢ قال تعالى: زب   ڀ  ڀ  ڀرب    

يطاليِّ َجمال�ً َوقُّوًة. ٣ الَحَجُر الِفَلسطينيُّ ُمناِفٌس قويٌّ للَحَجِر ال�إ

ألواِن وال�أحجام وال�أشكال. ٤  البنّاؤون يتفنّنوَن في خوِض ِغماِر لُعبِة ال�

٥ ِفلسطيُن تاريُخها َعريٌق.

 الّتدريُب الّثاني:   

نقراأ النّّص ال�آتي، ثّم َنسَتْخرُج الُجمَل الفعليََّة الواردَة فيه، وَنضُعها في الجدوِل ال�آتي:

اأقداُم  اأنهَكْتها  الَّتي  شوارَعها  بَبصِرَك  َتْنهُب  اإغفاءتِها،  ِمن  كلَّ صباٍح  ناُبلَس  توِقُظ  واأنَت 

الّسابِلِة، َودّوَختها َعجلاُت الَمركباِت، تُصاِفُح ُوجوَه النّاِس الُمتدفّقيَن اإِليها ِمن ريِفها الَّذي 

مَع لتهاليِل تُّجاِرها َواأدِعيِتهم، الّذيَن يتراَشقوَن تحّيَة  َتتنّفُسُه َمَع ُبزوِغ كُّل فجٍر، َوتستِرُق السَّ

واألفًة وَحنيناً،  ُحّباً  الُمتدفّقيَن  المدينِة َوشريانِها  ِرئِة  اإلى  َتهرُع  َقهوَتُه،  الّصباِح، ويتراَشفوَن 

القديمِة وحاراتِك  اأسواِقِك  َمزُهّواً في  الُمنساِب  الّزمِن  َدرُّ  للِه  نابلَس!  يا  للِه درُِّك  وتُتمِتُم: 

العتيقِة!! للِه درُّ الّدفِء المنثوِر على اأْجساِد الُمتعبيَن في َحّماماتِك، الُمنصتيَن لِوشَوشاِت 

نْخلاتِك العاشقِة، الُمهروليَن لظلِّ الُبيوِت الُمْلتاعِة في )الياسمينِة والخاِن(، الُمتوّضئيَن بُطهِر 

الَكلاِم وطيِب النّوايا عنَد كُلِّ تكبيرٍة في مساجِدِك الُممتِلئِة اإيماناً وانِتماًء.
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الَمفعوُل بِهالفاعُلالِفعُلالُجملُة

 الّتدريُب الّثالُث: 

نقراأ النّصَّ ال�آتي، ونُجيُب عّما يليه من اأسئلٍة:

ْح اأيُّهــا الرَّجــــــــُل ت َح واف ي فات َم ُخــِذ ال ل� تطُرِق الباَب َتدري اأنَُّهم َرَحلـوا     

كما داأبَت وتسعى َحيثُمــــــــا َدخلــوا اأدري َستذَهُب َتسَتقصي نَواِفَذُهم    

َوتُطفُئ النّوَر.. لـــو..لـــــــو َمّرًة فَعلــوا تُراِقُب الّزاَد َهل ناموا َوما اأكلــــوا؟    

بهـم عيونَُك قبَل النَّـــوم َِتكَتــــــحـِــــُل سْوُه لكــي      ُف ابتهال ٍلو نَ وفيَك األ

ل� َينــــزلوَن اإليهــــا.. كنــــَت َتنفـــعُل  ل� تطُرق ِالباَب كانوا حيَن َتطُرقُـُه     

وُب الَهـوى َجِذُل رِّ َمشب واأنَت في السِّ َوَيضَحكون وقد َتقسو فَتشتُمهـــم     

كـــاَدْت ُعـيونَك فْرَط الُحــّب َتنَهمــُل  حتّى اإذا فَتحوها والتَقـيَت بِهــــم    

عراق( واحد/ال رازق عبد ال                            )عبد ال

أبياِت. ــ نَُعيُِّن الَمفاعيَل الواِردَة في ال�

أفعاَل الّلاِزمَة، ونَُعيُِّن فاِعَل كُلٍّ ِمنها. ــ نَستخِرُج ال�

أْبياِت. ــ نُعِرُب ما َتحتُه َخطٌّ في ال�
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 الّتدريُب اخلامُس: 

ِم َخبِر النّواسخ ال�آتِيِة على اأسمائها ُوجوبًا:  نَُبيُِّن َسبَب َتقدُّ

1 سّرني اأن يكوَن في المنزِل ضيوٌف.                          

٢  الُمدرُِّب لَفريِقِه: اقتَربِت الُمباراُة، َفكيَف اأًصَبحِت اسِتعداداتُُكْم؟     

٣ ما زاَل في القدِس ُمرابِطوها الّذيَن ُيداِفعوَن َعْنها.

 

سلامّيِة في القدس. نكتُب َمقالًة َحوَل َمظاهِر فنِّ الِعمارِة ال�إ

   الّتعبيـر     

   

نشاط:

نَزوُر مقلَع حجٍر اأو ِمنشاراً، ونكتُب تقريراً حوَل عملِه، ومخرجاتِه، َوكْيفّيِة تعاُمِل 

اأصحابِه َمَع ُمخرجاِت الِمنشاِر ِمن الَموادِّ الخامّ.
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اأقّيُم ذاتي:

تَعلَّْمُت من هذه الَوحدة ما ياأتي:

التّقييم
النِّتاجات

ُمْنَخِفٌض ٌط ُمَتَوسِّ ُمْرَتِفٌع

1- اأْن اأحلَّل النّصوَص القراآنية، وال�أحاديث النبوية الشريفة.

٢- اأْن اأقراأ النُّصوص قراءة صحيحة معّبرة.

٣- اأْن اأستنتَج ال�أفكار الّرئيسة في النّصوص.

٤- اأْن اأستخرَج المحّسنات البديعّية من النّصوص الشعريّة 
والنّثريّة. 

٥- اأْن اأستنتَج خصائص النّصوص ال�أسلوبّية، وسمات لغة 
الكاتب.

َور الفنّّية في النّصوص الّشعريّة والنّثريّة. ٦- اأْن اأوّضَح الصُّ

7- اأْن اأحفَظ خمسة اأبيات من الّشعر العمودّي، وعشرة 
اأسطر من الّشعر الحّر.

ــر، والفاعــل، والمفعــول بــه،  ٨- اأْن اأعــرَب )المبتــداأ والخب
ــة. ــة مختلف ــياقات اإعرابّي ــي س والنّواســخ( ف

9- اأْن اأكتَب اأمثلة متنّوعة على القضايا النّحويّة.

1٠- اأْن اأكتــَب مقــال�ت موضوعّيــة وذاتّيــة، موظفــاً فيهــا مــا 
تعلّمتــه مــن دروس اللّغــة العربّيــة.

11- اأْن اأتمثـّـل الّســلوكات والقيــم الــواردة فــي النّصــوص فــي 
حياتــي، وتعاملــي مــع ال�آخريــن.
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التي  النشاط  األوان  من  بسلسلة  مجموعات(  اأو  )اأفراداً  الطلبة  يقوم  النشاط.  منهج  اأشكال  من  المشروع: شكل 

يتمكنون من خلالها تحقيق نتاجات ذات اأهمية للقائمين بالمشروع.

اأو الجماعة؛ لتحقيق اأغراض واضحة ومحددة في  ويمكن تعريفه باأنه: سلسلة من النشاطات الّتي يقوم بها الفرد 

محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات املشروع:
1- قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة، ول� يتم دفعة واحدة.

٢- ينّفذه فرد اأو جماعة.

٣- يرمي اإلى تحقيق نتاجات ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.

٤- ل� يقتصر على البيئة المدرسية، واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة؛ لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة، وفهمها.

٥- يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم، ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات املشروع:

اأول�ً- اختيار المشروع:

ُيشتَرط في اختيار المشروع ما ياأتي:

اأن يتماشى مع ميول الطلبة، ويشبع حاجاتهم.- 1

اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.- ٢

اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة، ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.- ٣

اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة، وتكمل بعضها بعضاً، ومتوازنة، ول� تغلّب مجال�ً على اآخر.- ٤

اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.- ٥

اأن ُيخطّط له مسبقاً.- ٦

املشروع
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ثانيًا- وضع خطة المشروع:

      يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم، حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة؛ لذا

آتية: يقتضي وضع الخطة ال�

تحديد النتاجات بشكل واضح.- 1

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.- ٢

تحديد خطوات سير المشروع.- ٣

تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن يشترك جميع اأفراد المجموعة في المشروع، من خلال - ٤

المناقشة والحوار، واإبداء الراأي، باإشراف المعلم وتوجيهه(.

تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.- ٥

ثالثًا- تنفيذ المشروع:

      مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ل�كتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة؛ لما توفّره من 

نجاز، حيث يكون اإيجابياً متفاعلاً خّلاقاً  الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ

مبدعاً، ليس المهم الوصول اإلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة 

تنعكس على حياتهم العامة.

 دور املعلم: 
1- متابعة الطلبة، وتوجيههم دون تدّخل.

٢- اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.

٣- ال�بتعاد عن التوتّر مّما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.

٤- التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.
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 دور الطلبة:
1- القيام بالعمل باأنفسهم.

٢- تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.

٣- تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.

٤- تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.

رابعًا- تقويم المشروع:  يتضّمن تقويم المشروع ال�آتي:

النتاجات التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، والمستوى الذي تحّقق لكلِّ هدف، والعوائق في تحقيق - 1

النتاجات اإن وجدت، وكيفية مواجهة تلك العوائق.

الخطة من حيث وقتها، والتعديلات التي جرت على الخطة في اأثناء التنفيذ، التقّيد بالوقت المّحدد للتنفيذ، - ٢

ومرونة الخطة.

مكانات اللازمة، والتقيد بالوقت - ٣ ال�أنشطة التي قام بها الطلبة، من حيث تنّوعها، واإقبال الطلبة عليها، وتوفر ال�إ

المحدد.

والشعور - ٤ التنفيذ،  عملية  في  والتعاون  بدافعّية،  تنفيذه  على  قبال  ال�إ حيث  من  المشروع،  مع  الطلبة  تجاوب 

بال�رتياح، واإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع، من حيث:

	 الخطة، وما طراأ عليها من تعديل.

	 ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.

	 المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.

	 المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.

	 ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.
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1- نُِعدُّ مشروعاً عِن الّسياحِة الّدينّيِة من خلاِل كتابِة تقريٍر وصفّي عن اأماكَن دينّيٍة في منطَقِتَنا، اأو عن 

زيارٍة لمعلٍم اأثرّي اأو دينّي في منطقٍة اأخرى بعَد تنفيِذ رحلٍة مدرسّيٍة اإليِه.

٢- نختاُر مدينًة ِفَلسطينّيًة، ونكتُب تقريراً تظَهُر فيه ِسماُت هذه الَمدينِة، وما فيها ِمن خدماٍت متطّورٍة، 

ُمدّعميَن ذلَك بالّصَوِر.

* يختاُر الطّلبُة اأحَد المشروَعْيِن.

مشروعان*:



تّم بحمد اللّه



 المشاركون في ورشات عمل كتاب اللغة العربية )المهني( للصف الثاني عشر: 

 لجنة المناهج الوزارية:

م. فواز مجاهد     د. بصري صالح    د. صبري صيدم    

اأ. عزام اأبو بكر            اأ. عبد الحكيم اأبو جاموس اأ. ثروت زيد    

د. سمية النخالة            م. جهاد دريدي د. شهناز الفار    

 لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج اللغة العربية:   

اأ.د. كمال غنيم  اأ.د. حمدي الجبالي  اأ.د. حسن السلوادي  اأ. اأحمد الخطيب )منسقاً(  

د. اإياد عبد الجواد اأ.د. يحيى جبر   اأ.د. نعمان علوان   اأ.د محمود اأبو كتة  

د. سهير قاسم د. رانية المبيض   د. حسام التميمي   د. جمال الفليت   

اأ. اإيمان زيدان اأ. اأماني اأبو كلوب   د. يوسف عمرو   د. نبيل رمانة   

اأ. سناء اأبو بها اأ. رنا مناصرة   اأ. رائد شريدة   اأ. حسان نزال   

اأ. عصام اأبو خليل اأ. عبد الرحمن خليفة  اأ. شفاء جبر   اأ. سها طه   

اأ. فداء زكارنة اأ. عمر راضي   اأ. عمر حسونة   اأ. عطاف برغوثي   

اأ. نائل طحيمر اأ. منال النخالة   اأ. منى طهبوب   اأ. معين الفار   

اأ. ياسر غنايم اأ. وعد منصور   

اأ. رجاء الحلبي اأ. منى طهبوب   اأ. عادل الزير   اأ. سعاد ياسين   

اأ. ُعمر راضي           اأ. محمد حمايل اأ. اأيمن جرار   اأ. فتحية كامل     

اأ. فوزي العملة            اأ. محمد اأمين           اأ. عفيفة فايز اأ. وفاء جيوسي   

اأ. سناء ال�أشهب           اأ. حنين الزربا           اأ. اإيمان زيدان اأ. عماد محاسنة   

اأ. تّيم داود           اأ. سلامة عودة           اأ. عبير ريان اأ. اأحمد الشايب   

اأ. فؤاد عطية           اأ. محمود بعلوشة           اأ. منال النّخالة اأ. ُعمر حسونة   

اأ. نعمة ظاهر           اأ. اإعتماد حسونة           اأ. عبداللّه اأحمد اأ. يحيى اأبو العوف  

اأ. اإنشراح اأبو حمد           اأ. سليمان اأبو سماحة  اأ. ُدنيا الدلو   

كما شارك معلمون ومعلمات ومشرفون ومشرفات في مديريات المحافظات الشمالية والجنوبية.


